เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอนั เปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณอนั มีเกียรติยศยิง่ มงกุฎไทย
ชั้นต่ํากวาสายสะพาย
ประจําป ๒๕๕๖
ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ อั น มี เ กี ย รติ ย ศยิ่ ง มงกุ ฎ ไทย ชั้ น ต่ํ า กว า สายสะพาย เนื่ อ งในโอกาส
พระราชพิ ธี เ ฉลิ ม พระชนมพรรษา วั น ที่ ๕ ธั น วาคม ๒๕๕๖ รวมทั้ ง สิ้ น ๒๔๙,๙๐๘ ราย
ดังรายชื่อทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๗
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ยิ่งลักษณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

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

ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑๑,๙๐๒ ราย)
นายกชดา ทุมทา
๒๕ นายกรพันธ วันสุพงศ
นายกนกศักดิ์ ชัยนาท
๒๖ นายกรฤทธิ์ ผลกาย
จาสิบตรี กมล เข็มนาจิตร
๒๗ นายกรวิชญ ศิริบรรณ
นายกมล เชยบัวแกว
๒๘ นายกรวิชญ สุขหลา
นายกมล แซแต
๒๙ นายกรวิทย รักษาสัตย
นายกมล บุมี
๓๐ นายกฤชชัย สมบัติดี
นายกมล พลหาญ
๓๑ นายกฤชถิภัทร โสดวิลัย
นายกมล โพชสาลี
๓๒ นายกฤชเพชร พื้นชมพู
นายกมล แสงกงพลี
๓๓ นายกฤตกร แสงเพลิง
วาที่รอยตรี กมล อินแฝง
๓๔ นายกฤตกาญจน พลธานี
นายกมล โอดคง
๓๕ นายกฤตธกร วิวันนนา
นายกมลกาจ รุงปน
๓๖ จาเอก กฤตนัย จอยใย
นายกมลชัย กองจันทร
๓๗ นายกฤตภาส บุญเหมือน
นายกมลชัย จันทรศรี
๓๘ นายกฤตภาสณ เพชรชวย
นายกมลเพ็ชร แคนติ
๓๙ พันจาอากาศเอก กฤษ กรกฤติเดช
นายกรกช มหาวงค
๔๐ นายกฤษ ไชยสิทธิ์
นายกรกฎ กลัดแกว
๔๑ นายกฤษฎา นาคะวิโรจน
นายกรกฎ ทองสกุล
๔๒ นายกฤษฎา เนตรบูรณะ
นายกรกฎ ปองลองคํา
๔๓ นายกฤษฎา ภาชนะวรรณ
๔๔ นายกฤษฎา สกุลวิโรจน
จาสิบเอก กรกฎ เวชสิทธิ์
๔๕ นายกฤษฎา สวางวัต
นายกรกต รัตนมูลปญญา
๔๖ นายกฤษฎา สายปญญา
นายกรกฤษณ จงจัดกลาง
๔๗ นายกฤษฎากรณ พุทธวีวรรณ
นายกรกิจ ไกรแกว
๔๘ นายกฤษฎาภัณฑ นันตะปน
จาเอก กรชาล แสงสวาง

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

นายกฤษฎิน เปงเมืองลอง
นายกฤษฏ บุญญสถิตย
นายกฤษณ โชติมุข
นายกฤษณพงศ เพ็งนู
นายกฤษณพงษ จันทรังษี
นายกฤษณพงษ โสะฝ
นายกฤษณะ แกวเนตร
นายกฤษณะ ทรงขวัญ
นายกฤษณะ ภูมิภักดิ์
นายกฤษณะ เมฆาธร
นายกฤษณะ เรืองฤทธิ์
นายกฤษณะ วิสุทธิ์เศรษฐ
นายกฤษณะ สาระสุวรรณ
นายกฤษณะ แสนโคตร
สิบเอก กฤษณะ อยุมา
นายกฤษณะ อยูสุข
นายกฤษณะ อุนพิกุล
นายกฤษดา จี๋คีรี
นายกฤษดา ทองปญญา
นายกฤษดา ฟกเงิน
นายกฤษดา วรรณวงศ
นายกฤษดาเดช รัตนพันธุจักร
นายกฤษติกรณ บุษบก
นายกฤษติกรณ พอนมาย
นายกฤษธิชัย ซังธาดา
นายกฤษนา สีไพร

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

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายกฤษากร สวางอารมณ
นายกลวัชร สุขศรีใส
นายกลา แทนหา
นายกลา ภูบุญอวน
วาที่เรือตรี กวีชัย บุญประเทือง ร.น.
นายกวีเทพ พรหมพิริยะมา
นายกวีศักดิ์ ทองเจริญ
นายกษม ประดับ
นายกษิภัท อยางบุญ
นายกองกาญจน สันธานเดชา
นายกองเกียรติ คงคา
นายกองฟา พงษรุงเรือง
นายกอบสุข ศรีมงคล
นายกอพงศ ทิพยทัศนัน
นายกอพงษ บํารุงญาติ
นายกอพจณ เอี่ยมสําอางค
นายกอสุข โพยมรัตน
นายกะวีระ พรมสังข
นายกังวาล ครองยุติ
นายกังวาลไพ โคตะนนท
นายกัญจภพ ไชยเมือง
นายกัญญา ขันทองดี
นายกัณฑพล อองสัน
นายกัณฑเอนก บุญหอ
นายกัณอเนก จูมปา
พันจาเอก กันตภณ แกวหลํา

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

นายกันนดิษฐ ชลสินธุ
นายกัมปนาท พิมพขันธ
นายกัษมัน วงษพานิช
นายกาญจน แสงพารา
นายกาญจนวัฒน รักน้ําเที่ยง
นายกาญจนวัฒน สมบูรณ
นายกานต อิวสกุล
นายการัณ สุวรรณโยธิน
จาสิบตํารวจ กาศิก พวงพรอม
นายกําจัด โทรัตน
นายกําพล กอนตาล
นายกําพล ตะสุ
นายกําพล เทพปฐม
นายกําพล เหล็งสุดใจ
นายกิ่ง กลิ้งทะเล
นายกิจจา โพแดน
นายกิจชัย เรืองศรี
จาเอก กิจติพงษ ตั้งตระกูล
นายกิตติ ดอกนาค
นายกิตติ นิภิรมย
นายกิตติ วันนอก
นายกิตติ สุขสานต
นายกิตติกร กันทะเนตร
นายกิตติกร แถลงนิตย
นายกิตติกวิน เปงโก
นายกิตติคุณ สอนอน

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

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายกิตติชัย แคนสิงห
จาเอก กิตติชัย เที่ยงทํา
นายกิตติชัย ออนศิริ
นายกิตติชัย อักษรเจริญ
นายกิตติเดช พรหมสังคหะ
จาเอก กิตติธร ศรีเหงาขํา
นายกิตติธัช คณาภิบาล
นายกิตติพงษ คําทราย
นายกิตติพงษ จันทอนธิมุก
นายกิตติพงษ ตาชูชาติ
นายกิตติพงษ ทองละมุล
วาที่รอยตรี กิตติพงษ บุญรักษ
นายกิตติพงษ ฝายดี
นายกิตติพงษ สรอยทอง
นายกิตติพจน เพชรจินดา
จาเอก กิตติพรรณ คําสมัย
นายกิตติพันธ รักษาวงศ
นายกิตติภพ พันธุอ่ํา
นายกิตติภพ ภานุศรี
นายกิตติภพ เสมบาง
นายกิตติภูมิ บัวเพชร
นายกิตติภูมิ สวาสดิ์ญาติ
นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม
นายกิตติศักดิ์ คงเกิด
นายกิตติศักดิ์ คําแนน
นายกิตติศักดิ์ โคแสงรักษา

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

นายกิตติศักดิ์ จําเริญ
นายกิตติศักดิ์ นิลหุต
นายกิตติศักดิ์ ลือไธสง
นายกิตติศักดิ์ เลากลาง
นายกิตติศักดิ์ สิงคะจันทร
นายกิตติศักดิ์ อนอินทร
นายกิตติศักดิ์ อินทรใจ
นายกิติพร อรรถจินดา
นายกิติภูมิ พื้นชมภู
นายกิติวุฒิ กลั่นแกลว
นายกิติศักดิ์ พลงาม
นายกิติศักดิ์ สรอยสุวรรณ
นายกิมมี้ หรองบุตรศรี
นายกีรวัฒน นาโสก
นายกุลธวัช ชายราม
นายกุลพงศ ไชยทิพย
นายกุลพันธ เจริญกิจ
นายกุศล เพ็ชหวล
นายกูดนัย ราเหม
นายกูอารือมิง ตูแวดอเลาะ
จาเอก กูอุสมาน บินตํามะหงง
นายเกงกลา จาดปลื้ม
สิบเอก เกชา สุริยมาตย
นายเกริกชัย ทนันไชย
นายเกริกชัย อาจผดุงกุล
นายเกรียงไกร จันนา

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

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายเกรียงไกร นากร
นายเกรียงไกร บุญชวย
นายเกรียงไกร บุญนะ
นายเกรียงไกร ราชศักดิ์
นายเกรียงศักดิ์ เตชะ
นายเกรียงศักดิ์ ทองนอย
นายเกรียงศักดิ์ นอยสะปุง
จาเอก เกรียงศักดิ์ ปทุมนันท
นายเกรียงศักดิ์ เพชรดี
นายเกรียงศักดิ์ วังกานนท
สิบตํารวจโท เกรียงศักดิ์ วัฒนสุข
นายเกรียงศักดิ์ สิริวัฒนโสภา
นายเกรียงศักดิ์ สุขมี
นายเกลา ศิลา
พันจาเอก เกลา แสงเหลา
นายเกษม เพ็ชรเลิศ
นายเกษม โพธิบุตร
นายเกษม สุวรรณเลขา
นายเกษมพงษ เชื่อมไพบูลย
นายเกษมศักดิ์ สงผอม
นายเกสตา หนูสง
นายเกียรติ อินตะมล
นายเกียรติกมล รักนุม
นายเกียรติกุล ถวิล
นายเกียรติชัย สุตะเขตต
นายเกียรติพันธ หมวยนอก

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

นายเกียรติภูมิ จันเต
นายเกียรติภูมิ สิงหพรหม
นายเกียรติยศ สวัสดี
นายเกียรติรัตน ขวัญปาน
นายเกียรติรัตน สมเชื้อ
นายเกียรติศักดิ์ กันทาแปง
นายเกียรติศักดิ์ ขุนทอง
นายเกียรติศักดิ์ นาทีชัยชนะ
นายเกียรติศักดิ์ พันธุโพธ
นายเกียรติศักดิ์ วงคสัมพันธ
นายเกียรติศักดิ์ วีระวงค
นายเกียรติศักดิ์ อดุลยรัมย
นายเกียรติศักดิ์ อนุกูล
นายเกียรติสวัสดิ์ สวัสดิ์พาณิชย
นายเกียรติอณุลักษ แปงสุ
นายเกียรติอนันต เหิมขุนทด
นายแกลวกลา แกวสนธิ์
นายโกฏษฐา ใครบุตร
นายโกเมนทร นามวงษ
นายโกวิตร อุไรวงษ
นายโกวิทย สารเจริญ
นายโกศล บุญจิตร
นายโกศล ศรีพรหมมา
นายโกสม โคตรปจจิม
จาเอก โกสินทร ทองแมน
นายไกซาน มะ

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

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายไกรยง ทวีชีพ
นายไกรวิทย ไกรนรา
นายไกรวุฒิ แกวใหม
นายไกรศร จันทรเทพย
นายไกรศร บุพศิริ
จาเอก ไกรษร สีเห็มทอง
นายไกรสิงห ภมรศาสตร
นายขจร ทอนศรี
นายขจร บอเงิน
นายขจรวิทย ยานุกุล
นายขจรศักดิ์ เดชวัน
นายขจรศักดิ์ สายใจ
นายขจรศักดิ์ หลาเมือง
นายขรรคชัย จํารัสกลาง
นายขรรคชัย ทวีธนวาณิชย
นายขวัญชนะ กิจนุกร
นายขวัญชัย พวกไธสง
นายขวัญชัย วังคีรี
นายขวัญแพร อุทัยมา
นายขวัญเมือง ชางเกวียนดี
นายขันชัย ขอสวัสดิ์
นายเขตขัณฑ วงคคําลือ
นายเขตรัฐ ฉายละออ
จาเอก เขตรัฐ ตาคํา
นายเขมชาติ อยูเปนสุข
นายเขมวันต สุวรรณเทวะคุปต

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

นายคงคณาพันธิ์ วงษา
นายคงฤทธิ์ ภูสีออน
นายคงฤทธิ์ สุวรรณราช
นายคงศักดิ์ ตันเยี่ยน
นายคงศักดิ์ ภูนี
นายคชา การุญ
นายคเชนทร พิณเนียม
นายคเชนทร รอดเมือง
จาสิบเอก คณธชาติ สอนอาจ
นายคณัสพิเชฐ มิกขุนทด
นายคณาธิป ชัยวงค
นายคณิต คชศิริ
นายคณิต สําราญรื่น
นายคณิศร ภูมิ
นายคณิศร มีทองคํา
นายคณิศร วิเศษสุนทร
นายคธาวุธ เสียงเสนาะ
พันจาเอก คมกริช โนนหัวรอ
นายคมกริช พฤกษา
จาเอก คมกฤช รุงเรืองฤทธิ์
นายคมกฤต อนมี
นายคมกฤษ นิยมจิตร
นายคมเดช เช็กชื่นกุล
นายคมสัน คําบุดดี
นายคมสัน นวลมุสิต
นายคมสันต ไชยรัตน

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

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายคมสันต นามสาร
นายครคิด ถาวรกุล
นายครรชิต เข็มภูเขียว
จาเอก ครรชิต พิบูลย
นายครรชิต เวินชุม
นายครองศักดิ์ กุลบุตรดี
นายครามินทร เกษงาม
นายคัมภีร ตาหมาด
จาเอก คาวี เมืองโคตร
นายคํานวณ เนินอุไร
นายคําพอง แคนอินทร
นายคําพูน พรมลี
นายคํามุข รัตนสิงห
นายคํารณ เกตุแกว
นายคํารณ สังขภากรณ
นายคํารณ อนอินทร
พันจาเอก คุณากร จันดาวาป
นายคุณาธิป บุญเรืองขาว
นายเคมีพนธ แสงแกว
นายโฆษิต วิวัธนวานนท
จาเอก จงจิต งามสนิท
สิบเอก จงรัก คํายิ่ง
นายจตุพงค ฉลองขวัญ
นายจตุพร บุญพิทักษ
นายจตุพร สงของ
นายจตุพร หนูนอย

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

พันจาตรี จตุพล พลพวก
นายจตุรงณ จันทรมิตร
พันจาเอก จตุรภัทร สิมกันยา
นายจรณินทร จารุกขมูล
นายจรัญ ดาราศรี
นายจรัญ ปญญายอง
จาสิบโท จรัน อุตอาง
นายจรัล คําวิชัย
วาที่รอยตรี จรัล ภิญวัย
นายจรัล แยมยศ
นายจรัส ที่รัก
นายจรัส ยะใหมวงษ
นายจรัสพงษ เฟองจรัส
นายจรินทร ฉิมพสุทธิ์
จาสิบตํารวจ จรินทร เชื้อเดช
นายจรินทร พูลทรัพย
นายจรินทร ศิริอนันต
นายจรินทร หงษทอง
นายจรุงพล จรอนันต
นายจรูญ แกวกาหลง
นายจรูญ ภูกง
จาเอก จรูญ เรืองเทพ
นายจรูญชัย กองสุข
นายจรูญพัฒน สุบินเกษมสิริ
นายจรูญฤทธิ์ กมัณฑา
นายจเรย จิตจักร

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

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายจะแล จะพือ
นายจักกรี เวฬุวนารักษ
นายจักรกริช แสงเฟอง
นายจักรกฤช ดิษฐบรรจง
นายจักรกฤช สะตะ
นายจักรกฤษ บัวแยม
นายจักรกฤษ เปยมทอง
นายจักรกฤษ แสงเดือน
จาสิบเอก จักรกฤษณ ปลื้มมะลัง
นายจักรกฤษณ มานิตยกุล
วาที่รอยตรี จักรกฤษณ รอดยอย
นายจักรกฤษณ อังคณานนท
นายจักรชัย สุวิชัย
นายจักรพงศ พูลสวัสดิ์
นายจักรพงศ โพธิหลา
นายจักรพงษ คําแผน
จาเอก จักรพงษ แกวนิลทอง
นายจักรพงษ ขัติวงษ
นายจักรพงษ ทาเฮือน
นายจักรพงษ มูลสาระ
นายจักรพงษ วิรัตนเสถียร
จาเอก จักรพรรดิ แกวกงพาน
นายจักรพรรดิ พรหมมูล
นายจักรพล ทิพสูตร
นายจักรพล เปรมฤทัย
นายจักรพล โพธิ์ทองนาค

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

นายจักรพันธ คงคลาย
นายจักรพันธ ฉัตรมาลัย
นายจักรพันธ ทองผาย
นายจักรพันธ เศษสรรพ
นายจักรพันธ สีหะวงษ
นายจักรพันธุ จําปาวัลย
นายจักรเพชร กลุมกลาง
นายจักรเพชร ยอดคํา
นายจักรเพชร ยอดบุษดี
นายจักรภพ ถําอุทก
นายจักรวรรณ ศรีชาติ
นายจักรวรรดิ พัฒนวิบูลย
นายจักรวาฬ อุทัยหงษ
นายจักรวุฒิ พุทธิศักดิ์แสง
นายจักราวุฒิ สมแสง
นายจักราวุธ ของพูน
นายจักราวุธ หลีหนุด
สิบเอก จักริน จิตปลื้ม
นายจักริน ศรีจันทร
นายจักรินทร จารุศักดาเดช
นายจักรี เกียรติขจร
นายจักรี ภูปา
นายจัตตุรงค สกุณี
นายจามร นาคประสม
นายจารึก ใจหมั่น
นายจารึก นาคมูล

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

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายจารึก โรยทองคํา
นายจารึก วงศปยมารัตน
นายจารุพัฒน ดอยแกวขาว
นายจารุวิทย โดยอาษา
นายจํานง ขจรศักดิ์ศรี
นายจํานง อุดหนุน
นายจําเนียร ดวงพรม
นายจําเนียร ไพรวงษ
นายจํารัส กุรัมย
นายจํารัส เพชรบัวจันทร
จาสิบเอก จําเริญ หยดยอย
นายจําลอง บุตรจันทร
นายจิโณ ชัยวงค
นายจิตชัย หลวงกลาง
นายจิตตเส็น แกวคํา
นายจิตติภัส ขวัญสง
จาสิบตรี จิตติศักดิ์ สรเสริฐ
นายจิตวิวัฒน จารุธรรมานันท
นายจิรกร สุวรรณโพธิ์ศรี
นายจิรทีปต ศรีสวัสดิ์
นายจิรพงศ ศรีวะโร
นายจิรพงศ สุขขะ
นายจิรพัฒน เชื้อตาวงศ
นายจิรพัฒน หงษทอง
นายจิรภัทร เจริญปพิชญา
สิบเอก จิรภัทร ศรีปูณะ

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

นายจิรภัทร ศรีมี
นายจิรเมท สุกรี
นายจิรยุทธ บรรจงสุทธิ์
นายจิรวัฒน พุทธิพัฒน
นายจิรวัฒน วงศจันทร
จาสิบเอก จิรศักดิ์ บุญนาค
นายจิรศักดิ์ โพธิ์งาม
นายจิรศักดิ์ สอนคุม
นายจิระ เรืองทา
นายจิระเดช ตั้งฤดี
นายจิระพงษ ศรีสวาง
นายจิระศักดิ์ สินเทาว
นายจิรัฏฐ ดิตถฐามูลค
นายจิรัฏฐ นงคภา
นายจิรัฐติ์ แกวผลึก
นายจิรัฐิติกานท เจริญวงศ
นายจิรายุ อุบลนอย
จาเอก จิรายุทธ แกวนามอง
นายจิรายุทธ จิตรณรงค
นายจิโรจน นาคสุวรรณ
นายจีรพัฒน จูดคง
นายจีรพันธ ใจกลา
นายจีรวัฒน คําเกษ
นายจีรวัฒน มากพานิชย
นายจีรวุฒิ กาญจนอุดม
นายจีรศักดิ์ จิตวงศนันท

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

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายจีรศักดิ์ สมมุติ
นายจีระ ชูแกว
นายจีระพันธ โกมุทพันธุ
นายจีระพันธ วงษธาตุ
นายจีระวัฒน ดานแกว
นายจีระศักดิ์ เพาะนาไร
นายจุติกานต ไชยวงศ
นายจุมพล อนุรักษตระกูล
จาเอก เจตน ขันกําเหนิด
นายเจตนา มั่นจินตพันธุ
นายเจนณรงค เทนโสภา
นายเจนวิชญ ลอยหา
นายเจนวิทย จุลยานนท
นายเจนวิทย พูลลาภ
นายเจนวิทย แสงเขียว
นายเจมศักดิ์ สุขสวัสดิ์
นายเจริญ ตะโพธิ์
นายเจริญ ทองรอด
นายเจริญ ทัพเจริญ
นายเจริญ พันธสําโรง
นายเจริญ วัฒนกิจ
นายเจริญชัย บุญทา
นายเจริญชัย บุพศิริ
นายเจริญพร อาจสังข
นายเจษฎา ชคทันตบดี
นายเจษฎา บุระสิทธิ์

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

นายเจษฎา ภูครองหิน
วาที่รอยตรี เจษฎา ยอดเพชร
นายเจษฎา ละมุนเมือง
นายเจษฎา สมใจเพ็ง
จาสิบตรี เจษฎา สุวรรณทิพย
นายเจษฎา อาชาศรัย
นายเจษฎากร ศรีมูล
นายเจษฎากรณ วีระสุข
นายเจษฎาภรณ ถูระวรณ
นายเจษฏา นาชัยโชติ
นายเจษฏาภรณ มากแกน
นายเจะสุกรี เจะมะ
นายเจียง เกษเกษร
นายฉลอง คุณาพิทักษ
นายฉลอง พวงทอง
นายฉลอง แพรวพรรณ
นายฉลองเกียรติ สงคราม
นายฉลองชัย กองแกว
นายฉลาด บุญคง
นายฉัตรชัย คณิตศิลป
นายฉัตรชัย จูทอง
นายฉัตรชัย แจมใส
นายฉัตรชัย ทองคํา
นายฉัตรชัย ทองทวี
จาเอก ฉัตรชัย บัวศรี
นายฉัตรชัย บุญพระลักษณ

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

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายฉัตรชัย บุญเอก
นายฉัตรชัย ผอมคง
นายฉัตรชัย พันธุวาป
นายฉัตรชัย เพชรวิชิต
นายฉัตรชัย ศรีวิชัย
นายฉัตรชัย สาริกิจ
นายฉัตรดนัย เจริญยิ่ง
นายฉัตรดํารงค เชื้อนาม
นายฉัตรระวี วิรัตนเกษม
นายฉันทลักษณ ศรีวังสุ
นายเฉลิม ไชยสังกา
นายเฉลิม ไชโย
นายเฉลิมเกียรติ กุลวิทย
นายเฉลิมเกียรติ ขําอินทร
นายเฉลิมเกียรติ บุญคํา
จาเอก เฉลิมเกียรติ บุญเรือง
นายเฉลิมชนม วองวชิราพาณิชย
จาสิบเอก เฉลิมชัย ศิลปศาสตร
นายเฉลิมชัย สังขสนิท
นายเฉลิมพงค ชูรัตน
นายเฉลิมพงษ บุตรน้ําเพชร
พันจาเอก เฉลิมพล เพชรล้ํา
นายเฉลิมพล ภูวัชรอดิสิฐ
นายเฉลิมพล มวยมั่น
นายเฉลิมพล ลายวิจิตรเจริญ
สิบเอก เฉลิมพล สุดประโคน

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

นายเฉลิมพล เอกพุทธา
นายเฉลียว วิเศษศรี
นายชนกร เถี่ยวสังข
สิบเอก ชนธัญ วันจันทร
นายชนธาน ธรรมศิริ
นายชนมวิทย จินาวงศ
นายชนมสมภรณ พิศุทธิ์พงศ
นายชนวิชทร แกววัน
นายชนะ อรุณจิตร
นายชนะศึก ดีสม
นายชนัตศักดิ์ พิทักษมาตุภูมิ
นายชนาธิป ธรรมนพ
นายชนานาถ บุญจีน
นายชนาวุธ พลราชม
นายชนินทร ทาวอง
นายชนินทร บุญยะ
นายชนินทร รักจิตร
นายชนุดม โวสุนทรยุทธ
นายชเนศวร แหวเพ็ชร
นายชโนทัย บุญเนื่อง
นายชมภู ทิพวัน
นายชยพล คองอินทร
สิบเอก ชยพล มูลราช
นายชยานนท ศรีลาโชติ
นายชยุต ปานวิเชียร
จาสิบเอก ชยุต ยอดบุรี

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

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายชโยดม มะเสนะ
นายชรัณฉัต อนเกษม
นายชรินทร ฉ่ํากลิ่น
นายชลธร กลิ่นสุคนธ
นายชลธี พิมพชัย
นายชลวัฒน พลมาศ
นายชลวิทย โสทนา
นายชลอ คอยกลาง
นายชลอ อินนอย
นายชลอศักดิ์ ภูมาลา
นายชลาวุฒิ ศิริมหา
นายชโลม นาไชย
นายชวกิจ ธรรมรักษ
นายชวงชัย พื้นสุนทร
นายชวนชิด รุงจรัส
นายชวลิต กองมาก
นายชวลิต เกิดดวง
สิบตรี ชวลิต วงษเงิน
จาเอก ชวลิต ศรีเข็ม
นายชวลิต ใสสอน
นายชวัลวิทย เพชรรัตน
พันจาโท ชวินโรจน ธรรมโชติธนาศิริ
นายชัช คงบุตร
นายชัชชล เกียรติสิริสกุล
นายชัชชัย ฉายอรุณ
นายชัชชัย แชมโต

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

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

นายชัชชัย ไชยดํา
นายชัชธนวัฒนชัย พานทองนาค
นายชัชวาล เกิดมาก
จาสิบตํารวจ ชัชวาล แคลนกระโทก
พันจาอากาศเอก ชัชวาล พัฒพงษ
วาที่รอยตรี ชัชวาล วงศทา
นายชัชวาล วงศสวรรค
นายชัชวาล อิสราพร
นายชัชวาลย เกิดศักดิ์ ณ แวงนอย
นายชัชวาลย ชันไธสง
นายชัชวาลย นามบานเหลา
นายชัชวาลย พิมพพา
นายชัชวาลย มัฆวิน
นายชัชวาลย ยอดชาญ
นายชัชวาลย หงษทอง
นายชัชวิชญ สมบูรณ
นายชัยกําพล อัคติ
นายชัยชนะ เชิดฉาย
นายชัยณรงค ถาวรเพียร
นายชัยณรงค ปญหาราช
นายชัยณรงค โยชนะ
นายชัยณรงค วงศวันดี
นายชัยณรงค วงษภักดี
นายชัยณัฐ ผลทวี
นายชัยณิวัฒน สายสุวรรณ
นายชัยทัต วงศอินตา

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

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
จาเอก ชัยนัส อวมจันทะ
นายชัยปรมัตถ อินดี
นายชัยพจน ขานโบ
นายชัยพร ไชยรบ
วาที่รอยตรี ชัยพร สีชมภู
นายชัยพล ดิษฐอั๊ง
นายชัยพิทักษ ศิริโส
นายชัยภัทร คงสมอาจ
นายชัยภัทร โพธิวิฑูล
นายชัยยัณต ไพศาลฤทธิ์
นายชัยยันต ไชยภูวงศ
นายชัยยา เกาพิลาด
นายชัยยุทธ อ่ําเกษม
นายชัยยุทธ ญาติสบูรณ
นายชัยยุทธ โถชารี
นายชัยยุทธ ยอดนิล
นายชัยโย โคะแสง
นายชัยรัตน คงมี
นายชัยรัตน เจียมเกตุ
นายชัยรัตน ยะนะโชติ
นายชัยรัตน เสนาะพล
นายชัยโรจน เกียรติสุชาติ
นายชัยฤทธิ์ พานทอง
นายชัยลิขิต กลึงเอี่ยม
นายชัยวัฒ ไครโทง
นายชัยวัฒน ทองจอย

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

นายชัยวัฒน นุมสรอย
นายชัยวัฒน ปเจริญ
นายชัยวัฒน เล็กวุฒินันท
นายชัยวัฒน แวงหินกอง
นายชัยวัฒน สายสังข
นายชัยวัฒน แสงรัตน
นายชัยวัฒน เอี่ยมประภาศ
นายชัยวัตร พลตื้อ
นายชัยวุฒิ คําดี
นายชัยวุฒิ ธรรมสละ
นายชัยวุธ อุดมรักษาทรัพย
นายชัยสิทธิ์ จิตพัฒนชัย
นายชัยสิทธิ์ วงษดิษฐ
นายชัยสิทธิ์ อินสวาง
นายชัยอนันต กัสปะ
นายชาคริต ลังเดง
นายชาคริต วิชัยยุทธิ์
นายชาญชัย คํารังษี
นายชาญชัย เจริญสุข
นายชาญชัย ยศทอง
นายชาญชัย ศรีหาคลัง
นายชาญชัย สายชมภู
นายชาญชัย สีหาบุตร
นายชาญณรงค แกวทุง
นายชาญณรงค บุญนิติ
นายชาญณรงค พฤฒิพงศพิบูลย

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

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
สิบเอก ชาญณรงค แยมเอม
นายชาญณรงค ราเริงยิ่ง
นายชาญณรงค หงษโยธี
นายชาญณรงค ไหมกระโทก
นายชาญยศ งอยจันทรศรี
นายชาญยุทธ ลาภสมบูรณยิ่ง
นายชาญวิทย โครงพิมาย
นายชาญวิทย จันทรสุข
จาสิบโท ชาญวิทย ติดวงษา
นายชาญวิทย เรืองรัตน
นายชาญศักดิ์ หาดวรรณ
นายชาตรี กลิ่นลูกอิน
นายชาตรี โกฎิแสน
นายชาตรี ฉิมวัย
นายชาตรี รักความซื่อ
นายชาตรี แรกดําเนินกิจ
นายชาตรี ศรีสังวรณ
นายชาติ งามจันทร
สิบเอก ชาติชาย จันทรมณี
พันจาอากาศโท ชาติชาย
เหงาเมืองกลาง
นายชาติตระการ เศวตวงษ
นายชาติเทวา มาตรเลิง
พันจาเอก ชาติบัญชา จําปาเจียม
นายชานน เนตรพรหม
จาเอก ชานนท ยิ้มอยู

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๖๙๗

นายชานนทร เกิดอยู
นายชานุวัฒน พรทอง
นายชายชาญ มีรักษา
นายชายบดินทร อินถา
นายชารีฟ ไกรรักษ
นายชาลี เต็มปรีชา
นายชาลี ทนขุนทด
นายชาลี อินกล่ํา
นายชาลีชัย ตือมาแด
นายชํานาญ คงเปรม
นายชํานาญ เฟอแกว
นายชํานิ เกตุนุย
นายชิดชัย โพธิ์สุวรรณ
นายชิตติพงษ มงคล
นายชิตพล สีวาดมา
นายชินกฤต คงทะนง
นายชินพรรดิ ภูลายยาว
นายชินพัฒน ปวนหลํา
นายชินวร ชมนาวัง
นายชิโนรส ประลมพกาญจน
นายชิษณุ ฤทธิ์เดช
นายชิษณุพันธ ทาสมบูรณ
นายชีวิน ปรางคศรีทอง
นายชุติเดช รุงอุดมโชค
นายชุติพงศ เพียรการคา
นายชุติมันต ธนากานตภาวิลัย

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
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
๗๒๓

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายชุติวัตร ชุติวโรภาส
นายชุมพล แกวขวัญไกร
นายชุมพล คําตลบ
นายชุมพล ตรังคตระการ
นายชุมพล ไมเลี้ยง
นายชุมพล ศรีพฤกษภูมิ
นายชุมแพร เลไธสง
นายชุรนันท หิรัญโญภาส
นายชูกิต วงคจันทร
นายชูเกียรติ คําถา
นายชูชาติ ขามโนนวัด
วาที่รอยโท ชูชาติ จันทรแกว
นายชูชาติ ปุมกระโทก
นายชูชาติ เพ็ชรกิ่ง
นายชูชาติ มิตรผักแวน
นายชูชีพ โถมกระโทก
นายชูศักดิ์ บุญมา
นายชูศักดิ์ ประสาททอง
นายชูศักดิ์ สมแกว
จาเอก ชูสิทธิ์ ดาบพิมพศรี
นายเชวง สามบุญเรือง
นายเชษฐา วิมล
นายเชาวนัฎฐ ชาติประทีป
นายเชาวฤทธิ์ แกวประสิทธิ์
นายเชาวฤทธิ์ สุวรรณเจริญ
นายเชาวลิต สุดวังยาง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๗๔๙

นายเชาวลิต ฝายขันธ
นายเชาวลิต วรรยาท
นายเชาวลิต หลักชัย
นายเชาววัศ ดอนโอฬาร
นายเชิงชาย ตุนแกว
พันจาเอก เชิดชาย เวชกามา
นายเชิดพงศ บุญที่สุด
นายเชิดวงศ ชูชวย
นายเชิดศักดิ์ ดุษฎีวนิช
นายเชิดศิลป ใสสะอาด
นายเชื้อชาย คําหอม
นายโชคชัย ทั่วประโคน
นายโชคชัย บุณยประสาท
นายโชคชัย ศรีละคร
นายโชคดี ชูทอง
นายโชคดี ชูราษฎร
นายโชคดี แสงจันทร
นายโชคดี อนุรักษ
นายโชคอนันต นิลสนธิ
จาเอก โชน ผิวแดง
นายไชโชติพฤทธิ์ ภูฆัง
นายไชยพร บุควัน
นายไชยพศ หลาธรรม
พันจาเอก ไชยยนต แกวหาวงค
นายไชยวัฒน เจริญชัย
นายไชยวัฒน ลี้ลือเกียรติ

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
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
๗๗๕

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
จาเอก ไชยา จําปาหอม
สิบเอก ไชยา เปาสรอย
นายไชยา วงษาธรรม
นายไชยา สีหะเนตร
นายไชโย เที้ยธิทรัพย
นายซุลฮิลมี ดอเลาะ
นายซูกิปลี เจะแล
นายไซฟุดดีน ดาราแม
นายญาณกร พรหมลักษณ
จาเอก ญาณวุฒิ ธาตุมณี
นายญาณวุฒิ ปญญามัง
นายฐณารัท หอมแกว
นายฐานณัฎฐ คุมสุวรรณ
นายฐาปกรณ ปานาโท
นายฐาปกรณ อรอินทร
นายฐาปะนะ วิชัย
นายฐิติ ศรีพูน
นายฐิติกร เสมสันต
นายฐิติณัฐ รุจิโกไศย
นายฐิติพงศ สอนหมวก
นายฐิติพงษ หาเวียง
นายฐิติพล ใจหมั่น
นายฐิติพันธ นามศรี
นายฐิติพันธ แมนพยัคฆ
นายฐิติพันธ เรือนนุช
นายฐิติรัช ชัยวงษ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๘๐๑

นายฐิติวัชร จตุรพัฒนาสกุล
นายณฐกมล ภูนิลามัย
นายณฐนรรณ สุวรรณ
นายณฐภัทร เขียวมา
นายณธัช สังขแปน
นายณธัญกรณ ดั่นวัฒนา
นายณภัทร บุญยะศัพท
วาที่รอยโท ณรงค กระจงกลาง
นายณรงค เกษทองมา
นายณรงค เกิดดี
นายณรงค คนตรง
นายณรงค จันทรเมฆา
พันจาอากาศตรี ณรงค ไชยสลี
นายณรงค ทิพยอนันตกุล
พันจาเอก ณรงค นราแกว
นายณรงค ประวันเตา
นายณรงค เปงตาวงค
นายณรงค ผิวพรรณ
นายณรงค พรมสุข
นายณรงค พรหมมีเดช
นายณรงคกร เกื้อกูล
นายณรงคกร เอี่ยมจันทร
นายณรงคกรณ คลองแคลว
นายณรงคกฤต รอดทอง
นายณรงคชัย เชียงอารีย
นายณรงคฤทธิ์ สิทธิแกว

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา
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
๘๒๗

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายณรงควิทย ไชยกลางเมือง
นายณรงคศักดิ์ ไชยวารินทร
นายณรงคศักดิ์ เทียนฟก
นายณรงคศักดิ์ บานสระ
วาที่รอยโท ณรงคศักดิ์ ฟกเขียว
นายณรงคศักดิ์ ระวังดี
นายณรงคศักดิ์ อยูประเสริฐ
นายณรงคศักดิ์ เอี่ยมละออ
พันจาโท ณรงวิทย บุญสงค
นายณรงศักดิ์ คําเครื่อง
จาสิบเอก ณราวุฒิ มีสอาด
นายณฤฎฬ มีเงิน
นายณวัฒน เจริญอาจ
จาสิบตรี ณวัสห ประกอบสุข
นายณัชณนนท คุณาริยานุกุล
นายณัฏฐ ตะวัน
นายณัฏฐกิตติ์ นันทสมบูรณ
นายณัฏฐดนัย ชวันจิรเกียรติ
นายณัฏฐนันท พลนิโคตร
นายณัฏฐพล สีงุม
นายณัฏฐพัชร งานนันไชย
นายณัฏฐวุฒิ แกวภักดี
พันจาเอก ณัฏฐศรันย อินแสนสืบ
นายณัฐ กันภัย
นายณัฐ เผาทอง
นายณัฐกิตติ์ คงประฐา

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๘๕๓

นายณัฐชัย วิเศษ
นายณัฐฐณัย งิ้วเชียง
นายณัฐดนัย ถมยา
นายณัฐทศักดิ์ ชวยดวง
นายณัฐนนท เชาวแลน
นายณัฐพงค จามคําแกว
นายณัฐพงศ จิตรปรีดา
จาเอก ณัฐพงศ ชุมดี
นายณัฐพงศ เตียนจันทึก
นายณัฐพงศ ปตตะพันธ
นายณัฐพงศ พลแกว
นายณัฐพงศ พลศรี
นายณัฐพงศ พัฒนสระคู
นายณัฐพงศ วงคศรีจันทร
นายณัฐพงศ แสงตะคลอ
นายณัฐพงศ อินทรทอง
นายณัฐพงษ คําแดง
นายณัฐพงษ ตะถะวิบูลย
นายณัฐพงษ ประจิมนอก
นายณัฐพงษ มีระหงษ
นายณัฐพงษ เลยไธสง
นายณัฐพงษ สิงหคะสะ
นายณัฐพงษ หลวงกอง
นายณัฐพงษ อาชญาทา
นายณัฐพนธ กมลศรี
นายณัฐพนธ ฤทธิ์บรรเจิด

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
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
๘๗๙

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายณัฐพนธ หมั่นเขตรกิจ
นายณัฐพล กะพงษทอง
นายณัฐพล จิตรกําแหง
นายณัฐพล แซตั๊ง
นายณัฐพล ดอนเจดีย
นายณัฐพล บูรณะโสภณ
นายณัฐพล ผองแผว
นายณัฐพล มาทอง
นายณัฐพล เรืองโรจน
นายณัฐพัชร ดีบุญ
นายณัฐพัฒน ทามาศ
นายณัฐภัทร สุขพรรณ
นายณัฐเมธินทร พุทธัสสะ
สิบเอก ณัฐวงศ เกตุแทน
นายณัฐวัชต เรียนประเสริฐ
จาสิบเอก ณัฐวัฒน คนรํา
นายณัฐวัฒน ดวงวิเศษ
นายณัฐวัตร เกิดทรัพย
นายณัฐวัตร สวางเมฆฤทธิ์
นายณัฐวุฒิ กันทะวงค
นายณัฐวุฒิ คงเปยม
จาเอก ณัฐวุฒิ จันทะขิน
นายณัฐวุฒิ ชุมบุญชู
นายณัฐวุฒิ ทองคํา
นายณัฐวุฒิ บุญบรรลุ
นายณัฐวุฒิ พุทธวงศ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๙๐๕

นายณัฐวุฒิ เพียงเกต
นายณัฐวุฒิ วิบูลยกุล
นายณัฐวุฒิ ศรีแกนจันทร
นายณัสรีย วิเศษศักดิ์เดชา
นายดนัย เข็มเพชร
นายดนัย นันรุง
นายดนัย รังหอม
นายดนัย เลขะสุวรรณ
นายดนัย อินลา
จาเอก ดนัยณัฐ รัตนภูมี
นายดนัยพัชร ขวัญมงคล
นายดนัยวัฒณ อ่ํานอยวงษ
พันจาเอก ดนุพงษ นาดี
นายดนุพงษ ยอดสาร
นายดนุพน กลอนกลาง
นายดนุวศิน จินดารัตน
นายดลตรี มณทานอย
นายดลรวี สวัสดิวงศ
นายดาวุด อีตํา
นายดําเนิน ตะมะ
จาเอก ดํารงไชย สมฤทธิ์
นายดิเรก ถิ่นคําแบง
นายดิเรก ปะวะเสริม
นายดิเรก ปูนา
นายดิเรก โลหเส็ง
นายดิเรก ศรีมุล

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
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
๙๓๑

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายดิลก ไชยโยราช
นายดิลก โพธิ์ไชยแสน
นายดุสิต คงปาน
นายดุสิต คนยัง
นายดุสิต ประสมสุข
นายดุสิต มีทอง
นายดุสิต อุปถัมภ
นายเดช เรืองคําวัฒนา
นายเดชชัย จันทกิจ
นายเดชชาติ ทิตศานติกุล
นายเดชธนง เดชมนต
จาสิบตรี เดชนิพล จรบุรมย
นายเดชพนต หลักฐาน
นายเดชา ตางใจ
นายเดชา ถวิลไพร
จาโท เดชา ภานุศรี
นายเดชา ภาษิต
นายเดชา สุพรรณโรจน
นายเดชา แสงคําพันธ
นายเดน ชนะชัย
นายเดน บุตรสีโคตร
จาเอก เดนพงษ เหลือสิน
นายเดวนันต เจริญพรภักดี
จาเอก เดี่ยว ราชชิต
นายแดนดอนชาย แสนชัยอาสา
นายโดมกร รัตนประยูร

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๙๓๒
๙๓๓
๙๓๔
๙๓๕
๙๓๖
๙๓๗
๙๓๘
๙๓๙
๙๔๐
๙๔๑
๙๔๒
๙๔๓
๙๔๔
๙๔๕
๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘
๙๔๙
๙๕๐
๙๕๑
๙๕๒
๙๕๓
๙๕๔
๙๕๕
๙๕๖
๙๕๗

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

จาเอก ตระกูล เอี่ยมศิริ
นายตรีเทพ ไพผดุง
นายตรีภพ ครองยุทธ
นายตอง ฉายละออ
นายตอพงศ จันทรพวง
นายตอศักดิ์ เกษมพันธ
นายตอสกุล ไชยสุวรรณ
นายตะวัน ธิชา
นายตันติกร แกวเขียว
นายตาน อวิชา
นายติณณภพ ระยาแกว
พันจาตรี ไตรทศ ภิรมยนาค
นายไตรภพ กาญจนประดิษฐ
วาที่รอยตรี ไตรภพ เขียนบรรดิษฐ
นายไตรภพ สายพันธ
นายถนอม เทพสุรินทร
นายถนัด พิมพา
จาเอก ถวัลย จันทสี
นายถวัลย บุญกลั่นสอน
นายถวัลย ผาผรม
นายถาวร ทิพยมนตรี
นายถาวร รักปลอด
นายถาวร อินทะศรี
นายทนงเกียรติ เคนดี
นายทนงค วรรณคํา
นายทนงคศักดิ์ รักชื่อ

๙๕๘
๙๕๙
๙๖๐
๙๖๑
๙๖๒
๙๖๓
๙๖๔
๙๖๕
๙๖๖
๙๖๗
๙๖๘
๙๖๙
๙๗๐
๙๗๑
๙๗๒
๙๗๓
๙๗๔
๙๗๕
๙๗๖
๙๗๗
๙๗๘
๙๗๙
๙๘๐
๙๘๑
๙๘๒
๙๘๓

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายทนงจิต สุวะศรี
นายทนงศักดิ์ เกิดความสุข
จาเอก ทนงศักดิ์ คงทอง
นายทนงศักดิ์ ทองจันทร
นายทนงศักดิ์ เทศศรีเมือง
นายทนงศักดิ์ เฝากระโทก
นายทนงศักดิ์ พลบูรณ
นายทนงศักดิ์ รักธรรม
นายทนงศักดิ์ อภัยรัตน
นายทรงกรด สุขสําราญ
นายทรงกลด สุโธ
นายทรงเดช นาราศรี
นายทรงพล นามปญญา
นายทรงพล หุนสาระ
นายทรงพล เอี่ยมผอง
นายทรงพลลธ สักคุณา
พันจาเอก ทรงภพ เทียบฤทธิ์
นายทรงยศ แสงสุริยินทร
นายทรงยุทธ แกวนาง
นายทรงวุฒิ ไชยมา
สิบเอก ทรงวุฒิ ถีระวงษ
นายทรงวุฒิ วสุวัติ
นายทรงวุฒิ วิชัย
นายทรงวุฒิ สายฉลาด
นายทรงวุฒิ อิศรวิชิตชัยกุล
นายทรงศักดิ์ บุตรกุล

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๙๘๔
๙๘๕
๙๘๖
๙๘๗
๙๘๘
๙๘๙
๙๙๐
๙๙๑
๙๙๒
๙๙๓
๙๙๔
๙๙๕
๙๙๖
๙๙๗
๙๙๘
๙๙๙
๑๐๐๐
๑๐๐๑
๑๐๐๒
๑๐๐๓
๑๐๐๔
๑๐๐๕
๑๐๐๖
๑๐๐๗
๑๐๐๘
๑๐๐๙

นายทรงศักดิ์ ลุนาหา
นายทรงศักดิ์ วุฒิ
นายทรงศักดิ์ แสงใสแกว
นายทวน ปานนา
นายทวนชัย ประเสริฐสิริวัฒน
นายทวิช ฤทธิจักร
นายทวิชกร แสนจะบก
นายทวิชชา อินสะอาด
นายทวี ถาวงคกลาง
นายทวี ทํามา
นายทวี แทงทม
นายทวี มีพัฒน
นายทวี ศรีจันทร
นายทวีชัย จินะใจ
สิบเอก ทวีโชค ชูรัตน
นายทวีทรัพย อองโนนยาง
นายทวีป เหลือจันทร
นายทวีพงษ นามวงษ
นายทวีศักดิ์ ขันไชย
นายทวีศักดิ์ คําโต
นายทวีศักดิ์ คําทอง
นายทวีศักดิ์ ทะวงศเงิน
นายทวีศักดิ์ เนาวนาน
นายทวีศักดิ์ ประภักดี
นายทวีศักดิ์ ปะนะที
นายทวีศักดิ์ พัฒนสระคู

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๑๐
๑๐๑๑
๑๐๑๒
๑๐๑๓
๑๐๑๔
๑๐๑๕
๑๐๑๖
๑๐๑๗
๑๐๑๘
๑๐๑๙
๑๐๒๐
๑๐๒๑
๑๐๒๒
๑๐๒๓
๑๐๒๔
๑๐๒๕
๑๐๒๖
๑๐๒๗
๑๐๒๘
๑๐๒๙
๑๐๓๐
๑๐๓๑
๑๐๓๒
๑๐๓๓
๑๐๓๔
๑๐๓๕

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายทวีศักดิ์ มาพงษ
นายทวีศักดิ์ สอนกําเนิด
นายทศพร พรถนอม
นายทศพร พูลสวัสดิ์
นายทศพร มั่นคง
นายทศพร รายา
นายทศพร อยูกิ่ม
นายทศพล ทองเพ็ง
นายทศพล พรรคนาวิน
นายทศพล หามกระโทก
นายทศวัฒน โพธิ์ชัย
นายทองคูณ จงสีหา
นายทองชิต จันทะคุณ
นายทองแดง โคกมวง
จาเอก ทองทิพย โพธิ์ศรี
นายทองพูน เที่ยงไธสง
จาเอก ทองสัน พันพั่ว
จาเอก ทองสุข เปงไชยโม
นายทองไสย บุญคงที่
นายทองหลอ ปกเคระเต
นายทองหอม บุญรวม
วาที่รอยตรี ทองเหม ชํานิสูงเนิน
นายทัตฎาญากร แยมชัย
จาสิบเอก ทัตเทพ ตาลไธสง
นายทัศฎา สําโรงแสง
นายทัศนพล กองพนาไพรสณฑ

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

นายทัศนัย ศรีสุข
นายทินกร ทองคําปน
นายทินกร มีพันธ
นายทินพงษ จูสกุล
นายทิวา ไชยถาวร
นายทิวา เที่ยงธรรม
นายทิวา เมี้ยนมิตร
นายทิวากร ตุมงามวงศ
นายทิวากร ละครมูล
นายทิวากร สุวรรณไตรย
นายทิวากรณ ปานทับ
นายทิวากรณ อุมออนศรี
นายทีปต ทองเทพ
นายเทพ รงคทอง
นายเทพกร แฝงวงศคํา
นายเทพนคร ทาสีแสง
นายเทพนิมิตร ทองขันธ
นายเทพบดินทร ธเนศเมธี
นายเทพบดินทร หมั่นไร
นายเทพบุตร เทพา
จาเอก เทพพร ภูใบบัง
นายเทพภากร ออนแกว
นายเทพรักษ วรบุตร
นายเทพฤทธิ์ วงสนิท
นายเทพลักษ โสดา
นายเทวกุล รินทรา

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

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายเทวฤทธิ์ รุงเรือง
สิบเอก เทวัญ เชาววัลลิ์
นายเทอดพงษ จุมพลา
นายเทอดพงษ อินทรคํานอย
นายเทอดศักดิ์ ตนะทิพย
นายเทอดศักดิ์ ทองลวน
นายเทอดศักดิ์ วิมลสุข
จาเอก เทอดศักดิ์ เสพสิริสุข
นายเทิดพงศ มีศิลป
นายเทิดศักดิ์ แกวนิ่ม
นายเทิดศักดิ์ โพธิ์ทอง
นายเที่ยง พรมลาย
นายเทียนชัย สนธิคุณ
นายเทียรวิชญ แดงหวาน
นายแทนตะวัน บุญคุม
นายแทนฤทธิ์ ทองเสน
นายไทสิทธิ์ บุญหาญ
นายธกฤต ใบเขียว
นายธงชัย ลอยมั่นคง
นายธงชัย สีจันดี
พันจาเอก ธงธน ชางเกวียน
นายธชะกฤช กุศลกิตติสกุล
นายธนกร แข็งพิลา
นายธนกร จันทรแสงคํา
นายธนกร ชํานาญ
นายธนกร แสนสุมา

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๐๘๘
๑๐๘๙
๑๐๙๐
๑๐๙๑
๑๐๙๒
๑๐๙๓
๑๐๙๔
๑๐๙๕
๑๐๙๖
๑๐๙๗
๑๐๙๘
๑๐๙๙
๑๑๐๐
๑๑๐๑
๑๑๐๒
๑๑๐๓
๑๑๐๔
๑๑๐๕
๑๑๐๖
๑๑๐๗
๑๑๐๘
๑๑๐๙
๑๑๑๐
๑๑๑๑
๑๑๑๒
๑๑๑๓

นายธนกร อองสมบูรณ
นายธนกฤต บุญงอก
นายธนกฤต ลาดโลศรี
พันจาเอก ธนกฤต วงศหาจักร
นายธนกฤต ศรีมูล
นายธนกฤตโชติ อายุยืน
นายธนชัย ธนสีลังกูร
นายธนชัย ประสงคดี
นายธนโชติ โสภณบุญกิจ
นายธนฑัต จันทรพรม
นายธนณรงค ชมเชยทรัพยศิริ
นายธนณัฐ วงศทองคํา
นายธนดล จันทรแดง
นายธนบูรณ มณีนาค
นายธนบูลย แมนทิม
นายธนพงษ นงภา
วาที่รอยตรี ธนพงษ โพธิทัง
จาสิบเอก ธนพชัย พละจู
นายธนพนธ ขุนศรี
นายธนพล ชูรัตน
วาที่รอยตรี ธนพล ภูมิประเทศ
นายธนพล อูขาวอูน้ํา
นายธนพัชร นาควัชระ
นายธนพัฒน เครือตา
นายธนพัฒน ณ รังษี
นายธนพัฒน รักษาพล

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๑๔
๑๑๑๕
๑๑๑๖
๑๑๑๗
๑๑๑๘
๑๑๑๙
๑๑๒๐
๑๑๒๑
๑๑๒๒
๑๑๒๓
๑๑๒๔
๑๑๒๕
๑๑๒๖
๑๑๒๗
๑๑๒๘
๑๑๒๙
๑๑๓๐
๑๑๓๑
๑๑๓๒
๑๑๓๓
๑๑๓๔
๑๑๓๕
๑๑๓๖
๑๑๓๗
๑๑๓๘
๑๑๓๙

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายธนพัฒน เลิศศาสตรวัฒนา
จาเอก ธนภัทร เนตรทิพย
นายธนภัทร มีบุรี
นายธนภัทร ลิ่มตระกูล
นายธนภูมิ จรุงวรรณรัตน
นายธนยศ ธนเดชากุล
พันจาเอก ธนรัตน ธนูศร
นายธนวรรต ตึ้งงวน
นายธนวรรธน ใจจา
นายธนวัฒน กันหา
นายธนวัฒน จันสด
จาเอก ธนวัฒน ชาติคําดี
นายธนวัฒน บัวแกว
นายธนวัฒน บุญแสง
จาเอก ธนวัฒน บุญอุน
นายธนวัฒน ปกาสิต
นายธนวัฒน พันธุไกร
นายธนวัฒน พึ่งสมศักดิ์
นายธนวัฒน มีมาก
นายธนวัฒน ลาวงศ
นายธนวัฒน ศรีเกตุ
นายธนวัฒน อินทรมณฑียร
นายธนวินท คํารุน
นายธนศักดิ์ เนื่องชมภู
นายธนสาร แกวกระจาง
นายธนสาร สุพจนารถ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๑๔๐
๑๑๔๑
๑๑๔๒
๑๑๔๓
๑๑๔๔
๑๑๔๕
๑๑๔๖
๑๑๔๗
๑๑๔๘
๑๑๔๙
๑๑๕๐
๑๑๕๑
๑๑๕๒
๑๑๕๓
๑๑๕๔
๑๑๕๕
๑๑๕๖
๑๑๕๗
๑๑๕๘
๑๑๕๙
๑๑๖๐
๑๑๖๑
๑๑๖๒
๑๑๖๓
๑๑๖๔
๑๑๖๕

นายธนเสฎฐ ชินพันธุนุช
นายธนะชัย ฉ่ํามะนา
นายธนะชัย ใยขันธ
นายธนะพล สมบูรณ
นายธนัญชัย ขันทีทาว
นายธนัท กนกเพ็ชรรัตน
นายธนัท ยอดชาสุวรรณ
นายธนัยรัชช จันทรธนฉัตร
จาเอก ธนา เม็นไธสง
นายธนากร จันทรศรี
นายธนากร โพธิ์ไข
นายธนากร มะรุท
นายธนากร ยศบรรเทิง
นายธนากร ศรีสุพรรณ
นายธนากร สีเหลือง
นายธนากร หอนงาม
นายธนากรณ เตาทอง
นายธนากรณ ทับทิม
นายธนากานต หอมแมน
นายธนาการ เสมอใจ
พันจาเอก ธนาดุล ชัยธานี
นายธนาธร บอสุวรรณ
นายธนาธร สุทธิสิน
นายธนาธิป สาระ
นายธนาธิป อุบลออน
นายธนาพงษ สืบศักดิ์วงศ

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๖๖
๑๑๖๗
๑๑๖๘
๑๑๖๙
๑๑๗๐
๑๑๗๑
๑๑๗๒
๑๑๗๓
๑๑๗๔
๑๑๗๕
๑๑๗๖
๑๑๗๗
๑๑๗๘
๑๑๗๙
๑๑๘๐
๑๑๘๑
๑๑๘๒
๑๑๘๓
๑๑๘๔
๑๑๘๕
๑๑๘๖
๑๑๘๗
๑๑๘๘
๑๑๘๙
๑๑๙๐
๑๑๙๑

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
จาสิบเอก ธนาพัทธ แกวเกิด
นายธนายุทธ ทิพยบุตร
นายธนาวัฒน มูลศรีนวล
นายธนาวิทย สุวรรณไตรย
นายธนาวุฒิ เกียรติวินัยสกุล
นายธนาวุฒิ ฉลาดลน
นายธนาวุฒิ ยวงผา
นายธนาวุธ สายุทธ
นายธนิต ทองเจริญยวง
นายธนิสร บูรณะโสภณ
จาเอก ธนูศักดิ์ สีเทา
นายธนูศักดิ์ อรามเรือง
จาเอก ธนูศิลป แกวไพยทูล
นายธนูศิลป ศรีขันซาย
นายธเนศ สดแสงจันทร
นายธเนศพล สุทธิปญโญ
นายธมลชัย ชัยสุวรรณ
นายธรณธนชัย ธีรัชปภาวินท
นายธรรณรงค ทองเทศ
นายธรรดร ชาญสุวรรณ
นายธรรมนูญ แกวเพ็ชร
นายธรรมนูญ ทองสงโสม
นายธรรมนูญ พงษากุล
นายธรรมรงค กํามะณี
นายธรรมรักษ สองเจริญ
นายธรรมรักษ สุดถนอม

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๑๙๒
๑๑๙๓
๑๑๙๔
๑๑๙๕
๑๑๙๖
๑๑๙๗
๑๑๙๘
๑๑๙๙
๑๒๐๐
๑๒๐๑
๑๒๐๒
๑๒๐๓
๑๒๐๔
๑๒๐๕
๑๒๐๖
๑๒๐๗
๑๒๐๘
๑๒๐๙
๑๒๑๐
๑๒๑๑
๑๒๑๒
๑๒๑๓
๑๒๑๔
๑๒๑๕
๑๒๑๖
๑๒๑๗

นายธรรมรัตน ผลจันทร
นายธรรมรัตน สองแกว
นายธรรมรินทร วิศิษฏศิลป
นายธรรมวิชญ พรหมจรรย
นายธรรมารัตน สอนทอง
นายธรรศฌปกรณ จันทรแฝง
นายธรากร ศิริวงษ
นายธราธิป รุงแกร
นายธราพงษ เกษเจริญคุณ
นายธฤษณัช ฉวีวงศ
นายธวัช คงแกว
นายธวัช คชรัตน
นายธวัช พูลภักดี
นายธวัช สุมนะปญญาวงศ
นายธวัช อัตถะ
จาเอก ธวัชชัย เเหมงปง
นายธวัชชัย กันตานนท
นายธวัชชัย กางทอง
นายธวัชชัย คณะพันธ
นายธวัชชัย คุณศิริ
นายธวัชชัย เจริญสุวรรณ
นายธวัชชัย แจงสนาม
นายธวัชชัย ชวนผดุง
นายธวัชชัย เชียงคํา
นายธวัชชัย ดาราวรรณรัตน
นายธวัชชัย เทียนขาว

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๑๘
๑๒๑๙
๑๒๒๐
๑๒๒๑
๑๒๒๒
๑๒๒๓
๑๒๒๔
๑๒๒๕
๑๒๒๖
๑๒๒๗
๑๒๒๘
๑๒๒๙
๑๒๓๐
๑๒๓๑
๑๒๓๒
๑๒๓๓
๑๒๓๔
๑๒๓๕
๑๒๓๖
๑๒๓๗
๑๒๓๘
๑๒๓๙
๑๒๔๐
๑๒๔๑
๑๒๔๒
๑๒๔๓

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายธวัชชัย บรรจงแจม
นายธวัชชัย พลเสนา
จาเอก ธวัชชัย พิธกิจ
นายธวัชชัย พุทธวัตร
นายธวัชชัย พูนไธสง
นายธวัชชัย มังสุไร
นายธวัชชัย ลองวัด
นายธวัชชัย สมศิริ
นายธวัชชัย สุวรรณรักษ
นายธวัชชัย เสือคง
นายธวัชชัย หนูจรเพชร
นายธัชกร ธนะขวาง
นายธัชชัย คงวิรุฬ
วาที่รอยตรี ธัชพล ทาวนาง
นายธัญพิสิษฐ จํานงค
นายธัญวิสิษฐ พิทักษพงค
นายธันฐกรณ คุระแกว
นายธาดา จําปาแขม
นายธาตรี ตะหวด
นายธานัท ทับทวี
จาสิบเอก ธานินท ไลยเจริญ
นายธานินทร ขวัญดี
สิบเอก ธานินทร ทองอ่ํา
นายธานินทร พวงมาลัย
พันจาตรี ธานี ตะวงศษา
นายธานี ผลาหาร

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๒๔๔
๑๒๔๕
๑๒๔๖
๑๒๔๗
๑๒๔๘
๑๒๔๙
๑๒๕๐
๑๒๕๑
๑๒๕๒
๑๒๕๓
๑๒๕๔
๑๒๕๕
๑๒๕๖
๑๒๕๗
๑๒๕๘
๑๒๕๙
๑๒๖๐
๑๒๖๑
๑๒๖๒
๑๒๖๓
๑๒๖๔
๑๒๖๕
๑๒๖๖
๑๒๖๗
๑๒๖๘
๑๒๖๙

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

นายธานี เสือดิบ
นายธารนุวัฒน บับภาเอก
นายธํารง จันทรศรี
จาเอก ธํารงค วังบุญคง
นายธิติพงศ นาสมโภชน
นายธิติพงษ เลไธสง
นายธิติพันธุ เรียมทอง
นายธิรางกุล ปองปก
นายธีธัช เอียดดี
พันจาอากาศเอก ธีร ประเสริฐสุข
นายธีรชัย ดรชัย
นายธีรชัย พวงศร
นายธีรชาติ ทาตัน
นายธีรธวัช ผดุงปญญาศิลป
จาเอก ธีรธัชช ชาติศิริ
นายธีรนันต เมืองดิษฐ
นายธีรพงศ ปงสุแสน
นายธีรพงศ ราชพันธ
นายธีรพงษ กันทรสมบูรณ
นายธีรพงษ ธัญญเจริญ
นายธีรพงษ เอี่ยมสะอาด
สิบเอก ธีรพล เงกสอนอ
นายธีรพล ทานัธยพงศ
นายธีรพล แสนพันนา
นายธีรพันธ วงศกาไสย
พันจาเอก ธีรภัทร คงนา

๑๒๗๐
๑๒๗๑
๑๒๗๒
๑๒๗๓
๑๒๗๔
๑๒๗๕
๑๒๗๖
๑๒๗๗
๑๒๗๘
๑๒๗๙
๑๒๘๐
๑๒๘๑
๑๒๘๒
๑๒๘๓
๑๒๘๔
๑๒๘๕
๑๒๘๖
๑๒๘๗
๑๒๘๘
๑๒๘๙
๑๒๙๐
๑๒๙๑
๑๒๙๒
๑๒๙๓
๑๒๙๔
๑๒๙๕

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายธีรภัทร ภูมี
นายธีรยุทธ คําศรีแกว
นายธีรยุทธ ตะปนตา
จาเอก ธีรยุทธ ปภูสโร
นายธีรยุทธ พงษศิริ
นายธีรยุทธ ยมาภัย
นายธีรยุทธ วุธศรี
นายธีรยุทธ แสงสอง
นายธีรวัฒน ละเหมาะ
นายธีรวัตร โคคร
นายธีรวุฒิ พรมกามินทร
นายธีรศักดิ์ คํามี
นายธีรศักดิ์ ดวงแกว
นายธีรศักดิ์ พิทักษกุล
นายธีรศักดิ์ วองกิจอุสาหะ
นายธีระ ปานปน
นายธีระ มูกลึง
นายธีระ อุทยาพงษ
นายธีระ อุนาพรม
นายธีระ อุปญญ
นายธีระเดช บุญมาก
นายธีระบูลย วรศิลป
นายธีระพงศ ประชัน
นายธีระพงษ แดนดี
นายธีระพงษ พรหมสุขันธ
นายธีระพงษ ภิรมยไทย

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๒๙๖
๑๒๙๗
๑๒๙๘
๑๒๙๙
๑๓๐๐
๑๓๐๑
๑๓๐๒
๑๓๐๓
๑๓๐๔
๑๓๐๕
๑๓๐๖
๑๓๐๗
๑๓๐๘
๑๓๐๙
๑๓๑๐
๑๓๑๑
๑๓๑๒
๑๓๑๓
๑๓๑๔
๑๓๑๕
๑๓๑๖
๑๓๑๗
๑๓๑๘
๑๓๑๙
๑๓๒๐
๑๓๒๑

นายธีระพงษ วรรณงาม
นายธีระพร เพชรหนองชุม
นายธีระยุทธ สกุลเจริญวงศ
นายธีระยุทธ ทับชา
นายธีระยุทธ นุชนอย
นายธีระยุทธ ผองมณี
นายธีระยุทธ ศรีอมร
นายธีระยุทธ อินทรักษา
นายธีระวัฒน แกวทอง
นายธีระวัฒน วิเศษคุณ
นายธีระวัฒน ออนดี
นายธีระวุฒิ เพชรมอญ
นายธีระศักดิ์ ขวัญศรีวงค
นายธีระศักดิ์ เงินถา
นายธีระศักดิ์ สวัสดี
นายธีระศักดิ์ อุทธโยธา
นายธีระสิทธิ์ พรหมชัยนันท
นายธีราทร หมึกแดง
นายธีศิษฎ กิรติพงษวุฒิ
นายธุรกิจ พะนา
นายนคร ตาคํา
นายนคร นันทิ
นายนคร หอยมาลา
นายนครชัย พละศูนย
นายนที สังยวน
นายนนชัย พลเยี่ยม

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๒๒
๑๓๒๓
๑๓๒๔
๑๓๒๕
๑๓๒๖
๑๓๒๗
๑๓๒๘
๑๓๒๙
๑๓๓๐
๑๓๓๑
๑๓๓๒
๑๓๓๓
๑๓๓๔
๑๓๓๕
๑๓๓๖
๑๓๓๗
๑๓๓๘
๑๓๓๙
๑๓๔๐
๑๓๔๑
๑๓๔๒
๑๓๔๓
๑๓๔๔
๑๓๔๕
๑๓๔๖
๑๓๔๗

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายนนทปวิธ ขวัญกลับ
นายนนทพล ธรรมปรัชญากุล
นายนนทพัทธ เขมนเขตกิจ
นายนพเกลา เปรมกมล
นายนพดนณ ทิเรือง
นายนพดล กลิ่นถนอม
นายนพดล กสิคุณ
นายนพดล จองไพจิตรสกุล
นายนพดล จอมคําสิงห
นายนพดล จันทรเปง
นายนพดล ญาณภาพ
นายนพดล ปองสุภาพ
นายนพดล พรหมบุตร
จาสิบเอก นพดล พลละคร
นายนพดล เพียรพิทยากุล
นายนพดล มีประวัติ
นายนพดล ละใบมัด
นายนพดล ศรีชาติ
นายนพดล ศรีบุรี
นายนพดล ศรีปรีเปรม
นายนพดล สุนปุย
จาเอก นพดล แสงภู
นายนพดล อินดิบ
นายนพพร ใจเที่ยง
นายนพพร รัตนรักษ
นายนพพร สัมปุรณะพันธ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๓๔๘
๑๓๔๙
๑๓๕๐
๑๓๕๑
๑๓๕๒
๑๓๕๓
๑๓๕๔
๑๓๕๕
๑๓๕๖
๑๓๕๗
๑๓๕๘
๑๓๕๙
๑๓๖๐
๑๓๖๑
๑๓๖๒
๑๓๖๓
๑๓๖๔
๑๓๖๕
๑๓๖๖
๑๓๖๗
๑๓๖๘
๑๓๖๙
๑๓๗๐
๑๓๗๑
๑๓๗๒
๑๓๗๓

นายนพพล พิมพิวาล
นายนพรัตน จันทสม
นายนพรัตน ตอลบรัมย
นายนพรัตน อินทะนัย
นายนพรุจ เชียงสง
นายนพรุจ รอดบางพงค
นายนพฤกษ จงพินิจ
นายนพสิทธิ์ โอฬารวัฒนาวงศ
จาเอก นพอนันต พรมลี
นายนภดล นนทกาฬ
สิบเอก นภนต บุญโมะ
นายนภัสดล หมอสิน
นายนรงศักดิ์ เครือบุตรดี
นายนรภัทร บุญพา
นายนรเศรษฐ โสขวัญฟา
วาที่รอยตรี นรา พูลผล
นายนราวิชญ สากล
นายนราวุธ หมัดอะดั้ม
นายนริทธิ์ สุขอําไพจิตร
นายนรินทร ศรีอุทา
นายนรินทร สวนหนองแวง
นายนรินทร หมอไทย
นายนรุตม ภูมาลี
นายนเรศ แพะขุนทด
นายนเรศ มาละ
นายนฤชิต ไชยพิมพ

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๗๔
๑๓๗๕
๑๓๗๖
๑๓๗๗
๑๓๗๘
๑๓๗๙
๑๓๘๐
๑๓๘๑
๑๓๘๒
๑๓๘๓
๑๓๘๔
๑๓๘๕
๑๓๘๖
๑๓๘๗
๑๓๘๘
๑๓๘๙
๑๓๙๐
๑๓๙๑
๑๓๙๒
๑๓๙๓
๑๓๙๔
๑๓๙๕
๑๓๙๖
๑๓๙๗
๑๓๙๘
๑๓๙๙

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายนฤดม เกษมรัตน
นายนฤทธิ์ รังษิมาศ
นายนฤนาท โพธภักดิ์
นายนฤเบศ เลขกลาง
นายนฤพนธ จินนิกร
นายนฤพนธ สอนบุญมา
นายนฤพล ตติยธานุกุล
นายนฤพล อินถาวร
นายนลนเรศร เอี่ยมผอง
นายนวพร สัตยพันธ
นายนวพล ยังศิริ
นายนวพล แวมามะ
นายนักรบ เดชเดชะ
นายนัฎฐกรณ เจียมทอง
นายนัฎฐิชัย ใจมั่น
นายนัฐพงศ เดือนจํารูญ
นายนัฐพล แกวมณี
นายนัฐพล ทิพฤาตรี
นายนัฐพล มวงทอง
นายนัฐวุฒิ คุมนุช
นายนัถพงษ ปนมูล
นายนัธทวัฒน โรจนธนเชษฐ
นายนันทชัย เครือหงษ
นายนันทพงษ วงศงาม
นายนันทพจน บุญประสิทธิ์
นายนันทวัจน เจียวยี่

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๔๐๐
๑๔๐๑
๑๔๐๒
๑๔๐๓
๑๔๐๔
๑๔๐๕
๑๔๐๖
๑๔๐๗
๑๔๐๘
๑๔๐๙
๑๔๑๐
๑๔๑๑
๑๔๑๒
๑๔๑๓
๑๔๑๔
๑๔๑๕
๑๔๑๖
๑๔๑๗
๑๔๑๘
๑๔๑๙
๑๔๒๐
๑๔๒๑
๑๔๒๒
๑๔๒๓
๑๔๒๔
๑๔๒๕

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

นายนันทวัฒน จรัสแสงเจริญ
จาเอก นันทวัฒน ศรีสด
นายนันทวิทย รัตนะ
นายนันธวัช ศรีสม
จาเอก นับรบ ญาณะรมย
นายนานน้ําสากล จิตมั่น
นายปยะฤกษ ภาคะเวทย
นายวสันต มากวงษ
วาที่รอยตรี นารเมธ ปงประเสริฐ
นายนาวิน ทองดี
นายนาวิน ไวแสน
นายนาวิน สุดถนอม
นายนาวิน หนุนวงศ
นายนาวิน เหลาอินทร
นายนําชัย เนียมปูน
นายนําชัย บุญจีน
จาเอก นําตระกูล พรมกันยา
นายนิกร คงเมือง
นายนิกร ทองขาว
นายนิกร แพทยา
นายนิคม แกวกองเครือ
นายนิคม ทองดี
นายนิคม บุญยัง
นายนิคม มะละสาร
นายนิคม วงษลุน
สิบเอก นิคม สีมะชัย

๑๔๒๖
๑๔๒๗
๑๔๒๘
๑๔๒๙
๑๔๓๐
๑๔๓๑
๑๔๓๒
๑๔๓๓
๑๔๓๔
๑๔๓๕
๑๔๓๖
๑๔๓๗
๑๔๓๘
๑๔๓๙
๑๔๔๐
๑๔๔๑
๑๔๔๒
๑๔๔๓
๑๔๔๔
๑๔๔๕
๑๔๔๖
๑๔๔๗
๑๔๔๘
๑๔๔๙
๑๔๕๐
๑๔๕๑

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
จาสิบเอก นิคม อภัย
นายนิติ ศิริหัตถ
นายนิติชัย สุภาว
นายนิติพงษ จันตะราชา
นายนิติพงษ ทรงวัย
นายนิติพงษ พลแสง
นายนิติพงษ ภูฆัง
นายนิติพงษ ศรีจําพลัง
นายนิติพงษ ศรีสุข
นายนิติพล พลแสน
จาสิบเอก นิติพล พะนะเสน
นายนิติพัฒน ไสยลักขณา
นายนิทัศน ชุมชูจันทร
นายนิทิพล ฉิมนอก
นายนิธิกานต ตรีภพ
นายนิธิโรจน รามัญอุดมวสุ
นายนิธิวัฒน กลาสี
นายนิพนธ คําแหล
นายนิพนธ ธนพัฒนศิริ
นายนิพนธ วุฒิเจริญมงคล
นายนิพนธ แสนมุข
นายนิพัทธ แสนสุข
นายนิพิชิต สิทธิศรี
นายนิพิฐกัญจน ธัมมะจริยา
นายนิพิฑพนธ สงวนพันธุ
นายนิภัทร พริ้มพราย

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๔๕๒
๑๔๕๓
๑๔๕๔
๑๔๕๕
๑๔๕๖
๑๔๕๗
๑๔๕๘
๑๔๕๙
๑๔๖๐
๑๔๖๑
๑๔๖๒
๑๔๖๓
๑๔๖๔
๑๔๖๕
๑๔๖๖
๑๔๖๗
๑๔๖๘
๑๔๖๙
๑๔๗๐
๑๔๗๑
๑๔๗๒
๑๔๗๓
๑๔๗๔
๑๔๗๕
๑๔๗๖
๑๔๗๗

จาเอก นิมิต อนแดง
นายนิยม ทิศขันสา
นายนิยม พรหมดีราช
นายนิยม สุริยะกมล
นายนิยมศักดิ์ เพชรสัมฤทธิ์
นายนิรัญ ธรฤทธิ์
จาเอก นิรัญ สายแกวราช
นายนิรันดร คํามุลนา
นายนิรันดร จีนเฮ็ง
นายนิรันดร ถนอมนอย
นายนิรันดร ปานศรี
นายนิรันดร พินิจลึก
นายนิรันดร มั่นมาตร
จาสิบตรี นิรันดร สิงหคํา
นายนิรันดร วงษชาดี
นายนิรันทร ครุฑตัน
พันจาเอก นิรุจน เฉลียวชาติ
นายนิรุต นามไธสงค
นายนิรุต ยารวง
นายนิรุต ศรีใต
นายนิรุตติ ตระดวงดี
นายนิโรช หงษาลวน
นายนิวัช สรอยมาลี
นายนิวัฒน ถนอมสิน
นายนิวัฒน บังแสง
จาสิบโท นิวัฒน พงษจิตรภักดิ์

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา
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
๑๕๐๓

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายนิวัฒน ภาสะฐิติ
นายนิวัฒน มณีจันทร
นายนิวัฒน สิริโภไคย
นายนิวัตร แจงชาติ
นายนิวัติ รอบบุตร
นายนิวัติเวช วงษมาตร
นายนิเวช มั่นแนบ
นายนิเวศน เชื้อฉุน
นายนิเวศน ประโลมรัมย
นายนิเวศน โพธิกมล
นายนิเวศน ยานแกว
นายนิเวศน เสนนอก
นายนิเวศร บัวผัน
นายนิสเนตร พิมพุฒ
นายนิสันต สิงอุด
นายนิอับดุลฮาฟซ ดะแซสาเมาะ
นายนีรพล ชางปน
นายนีระวัฒน โหระสุวรรณ
นายนุกูล สรสันต
นายนุกูล เสนขวัญแกว
นายนุกูล อินนอย
จาสิบเอก เนติธร วงษจําปา
นายเนติภัทร คงจันทร
นายเนรศ อินทะกอง
นายโนรี สุกนิยม
นายบดินทร นามบุรี

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๑๕๒๙

นายบพิตร ไตรทิพย
นายบรรจง สุวรรณศรี
นายบรรจบ จินหะ
นายบรรจบ นะฝน
นายบรรจบ สุตะนนท
นายบรรเจิด รอดจบ
นายบรรเจิด หัวนา
นายบรรดิษฐ ปติแกนทราย
นายบรรพต คําดอกรับ
นายบรรพต บัวศรี
นายบรรพต พรมสุวรรณ
นายบรรพต วาระตระกูล
นายบรรพต อินทรธิราช
นายบรรพตน จันทรโท
นายบรรยวัสถ สถิรเมธากุล
นายบรรหาร วิจิตรจินดา
สิบเอก บวร บุงออม
นายบังเอิญ มานกลาง
นายบัญชา เคียวสูงเนิน
นายบัญชา จิตบรรจง
นายบัญชา ทองเขียว
นายบัญชา พาภักดี
นายบัญชา ไพวงศา
นายบัญชา มัชปโม
สิบเอก บัญชา แสงมะลัย
นายบัญชาการ ทองชมภู

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา
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)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายบัญญัติ ชมชื่นดี
นายบัญญัติ รินนาศักดิ์
นายบัณฑิต จิตตสุโภ
พันจาอากาศเอก บัณฑิต
บัวสุวรรณ
นายบัณฑิต บุริมาตร
สิบเอก บัณฑิต ปกกุนนัน
นายบัณฑิต อินเจริญ
นายบัณฑิต อินตะจักร
นายบัณดิษฐ สีเขียว
นายบันทึก สัตยากร
นายบีลา หัสสะ
นายบุญเกิด นันตา
นายบุญเกียรติ สังฆโคตร
นายบุญเขต ทองแตง
นายบุญคลอง สุภราช
นายบุญจันทร พูลสุข
นายบุญจันทร เพ็งสันต
นายบุญจันทร รุงเรือง
นายบุญชวย ศรีคําเวียง
นายบุญชอบ ระยับศรี
นายบุญชัย ทิวาวงศกุล
นายบุญชัย ลิมปปวิช
วาที่รอยตรี บุญญฤทธิ์ อายุยืน
นายบุญญาฤทธิ์ ตะสุ
นายบุญณชาติ ลาลด

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๕๕๕
๑๕๕๖
๑๕๕๗
๑๕๕๘
๑๕๕๙
๑๕๖๐
๑๕๖๑
๑๕๖๒
๑๕๖๓
๑๕๖๔
๑๕๖๕
๑๕๖๖
๑๕๖๗
๑๕๖๘
๑๕๖๙
๑๕๗๐
๑๕๗๑
๑๕๗๒
๑๕๗๓
๑๕๗๔
๑๕๗๕
๑๕๗๖
๑๕๗๗
๑๕๗๘
๑๕๗๙
๑๕๘๐

นายบุญเติม มาเขียว
นายบุญทวี สิงขรอาจ
นายบุญทัน เวียงปฏิ
นายบุญธรรม ภูน้ําเย็น
นายบุญนํา พงษสุริยะ
นายบุญพรอม ผาใต
นายบุญมา อุมภูธร
นายบุญมาก ทีฆา
นายบุญมี ไชยวิเศษ
นายบุญมี ศูนยราช
นายบุญยงค โยศิริ
นายบุญยศักดิ์ การสวน
นายบุญยืน เลียบดี
นายบุญรัตน เพ็งแจม
นายบุญรัตน เสนาปกธงไชย
จาเอก บุญเรือง ปุยะติ
นายบุญเลิศ กลอยประโคน
สิบตรี บุญเลิศ บุญนวม
นายบุญเลิศ พุดมอญ
นายบุญวัทน ชูแวน
นายบุญศก ธนภูติพันธ
นายบุญสง หวันเมือง
นายบุญสม ชางแกว
พันจาเอก บุญสราง ชมมาลี
นายบุญสราง สวางแผว
พันจาเอก บุญหลาย โพธิ์รินทร

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

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวบุณฑริก คําคง
นายบุรฉัตร กันตะกะนิษฐ
นายบุรินทร ลอมสุขา
นายบุรุษ เสียบไธสง
นายเบญจ พาหุรัตน
นายใบศรี พิมพหาร
นายปกรณ จันทรสุพัฒน
นายปกรณ บูลยประมุข
นายปกรณ โปรดปราน
นายปกรณนันท ศิริวชิรวงศ
นายปกาศิต พิศงาม
นายปฏิการ เชื้อทอง
นายปฏิพัทธ เครือบคนโท
นายปฏิพัทธ ปกเคเต
นายปฏิภาณ เจริญใจ
นายปฏิภาณ ปานไว
นายปฏิภาณ ปยาปน
วาที่รอยตรี ปฏิภาณ มิตรอุดม
นายปฏิวัติ ถูเพ็ง
นายปฐม วงคโต
นายปฐม หะยะมิน
นายปฐมพงศ คงอินพาน
นายปฐวี ลอถิรธร
นายปณิธาน จิตรานนท
นายปณิธิ พูลวงศ
นายปณิธิ สมพงษ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๖๐๗
๑๖๐๘
๑๖๐๙
๑๖๑๐
๑๖๑๑
๑๖๑๒
๑๖๑๓
๑๖๑๔
๑๖๑๕
๑๖๑๖
๑๖๑๗
๑๖๑๘
๑๖๑๙
๑๖๒๐
๑๖๒๑
๑๖๒๒
๑๖๒๓
๑๖๒๔
๑๖๒๕
๑๖๒๖
๑๖๒๗
๑๖๒๘
๑๖๒๙
๑๖๓๐
๑๖๓๑

นายปติกร แกวนอย
นายปพนธนัย ชาดวัฒนา
นายปพนพัชร บรรพจันทร
นายปภังกรณ วิบูลยกุล
นายปภาณ บวรธนสาร
พันจาเอก ปภาวิน โชติกานันศ
นายปภาวิน ศรีพล
นายปยุต เรืองรัตน
นายปโยธร อนันตชัย
นายปรเมฑฐ ภูศิริวิวัฒเมธากูล
นายปรเมศวร กาติ๊บ
วาที่รอยตรี ปรเมศวร
ราชพรหมมินทร
นายปรเมศวร สุขกาย
จาสิบเอก ประกอบ อุนทะมณี
วาที่รอยตรี ประการ ผาแกว
จาสิบเอก ประกาศ นนทสกุล
นายประกาศิต จรทะผา
นายประกาศิต ศรีไชย
นายประคอง อุดมกร
นายประเคน จันทรลอย
นายประจวบ วงษา
จาสิบเอก ประจักร ศรีวิลัย
นายประจักษ ชัยอาย
นายประจักษ ชิณพัฒน
นายประจักษ พูลจําปา

หนา ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๓๒
๑๖๓๓
๑๖๓๔
๑๖๓๕
๑๖๓๖
๑๖๓๗
๑๖๓๘
๑๖๓๙
๑๖๔๐
๑๖๔๑
๑๖๔๒
๑๖๔๓
๑๖๔๔
๑๖๔๕
๑๖๔๖
๑๖๔๗
๑๖๔๘
๑๖๔๙
๑๖๕๐
๑๖๕๑
๑๖๕๒
๑๖๕๓
๑๖๕๔
๑๖๕๕
๑๖๕๖
๑๖๕๗

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
พันจาโท ประจิตร ทองใบ
นายประชา บริรักษตังกุล
นายประชา พิเศษประสานกุล
นายประชุม แสงสินธุ
นายประเชิง ครองดี
นายประดล ครุธจันทร
นายประดับ จุนเจือ
จาเอก ประดับ สุขนวล
นายประดิษฐ ไชยชนะ
นายประดิษฐ ปญญาวงค
นายประดิษฐ พิมพพันธ
นายประดิษฐ รุงรัศมี
นายประดิษฐ ลํานัย
นายประดิษฐ เวียงคํา
นายประดิษฐ สวงรัมย
นายประเดิม ทิพเจริญ
นายประติมา แสนทวีสุข
นายประทับ แกวแหวน
นายประทีป กมลรัมย
นายประทีป ชัยศรี
พันจาเอก ประทีป พจนสิทธิ์
นายประทีป รัตนประเสริฐ
นายประเทือง ปงสันเทียะ
นายประเทือง เสนรังษี
นายประพจน พงศพลิศร
นายประพจน สุคนธคันธชาติ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๖๕๘
๑๖๕๙
๑๖๖๐
๑๖๖๑
๑๖๖๒
๑๖๖๓
๑๖๖๔
๑๖๖๕
๑๖๖๖
๑๖๖๗
๑๖๖๘
๑๖๖๙
๑๖๗๐
๑๖๗๑
๑๖๗๒
๑๖๗๓
๑๖๗๔
๑๖๗๕
๑๖๗๖
๑๖๗๗
๑๖๗๘
๑๖๗๙
๑๖๘๐
๑๖๘๑
๑๖๘๒
๑๖๘๓

หนา ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

นายประพจน สุรฤทธิ์
พันจาเอก ประพัฒน สถิตยวัฒน
นายประพันธ ขมสูงเนิน
นายประพันธ คมสาคร
นายประพันธ จันทรเภา
จาเอก ประพันธ เพชรพวง
นายประพันธ รุงโรจน
นายประพิศ วันหนา
นายประภาพ รอดทองเสน
นายประภาส พลาศรัย
นายประภาส มหาวงศนันท
นายประยงค ยาทองไชย
นายประยงค ลาแสดง
นายประยุทธ จินดาดํา
นายประยุทธ นุกูล
นายประยุทธ บุตรวงษ
นายประยุทธ สุภาคาร
นายประยูร แกมนิรัตน
นายประยูร ตองอบ
นายประยูร พูลสวัสดิ์
นายประวัติ ประทุมอินทร
นายประวัติ วันแอเลาะ
จาเอก ประวิตร เหล็กเจ็ก
นายประวิทย คลาดโรค
จาเอก ประวิทย ศรีวะรมย
นายประวิทย สุขกระชอน

๑๖๘๔
๑๖๘๕
๑๖๘๖
๑๖๘๗
๑๖๘๘
๑๖๘๙
๑๖๙๐
๑๖๙๑
๑๖๙๒
๑๖๙๓
๑๖๙๔
๑๖๙๕
๑๖๙๖
๑๖๙๗
๑๖๙๘
๑๖๙๙
๑๗๐๐
๑๗๐๑
๑๗๐๒
๑๗๐๓
๑๗๐๔
๑๗๐๕
๑๗๐๖
๑๗๐๗
๑๗๐๘
๑๗๐๙

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายประวิทย หาญณะรงค
นายประเวศ ครองคุม
นายประเวศน ดีเพ็ชร
นายประไว มีสุข
นายประศักดิ์ พิมพเภา
นายประสงค เดิมสันเทียะ
นายประสงค ปุกคํา
นายประสงค แสนทวีสุข
นายประสบพร ชูชื่น
จาเอก ประสาน ทิพยสุข
นายประสาน นันตลาด
นายประสิทธิ์ จันทรดี
จาเอก ประสิทธิ์ ฉันทมิตร
นายประสิทธิ์ ชูนวล
นายประสิทธิ์ ดิษสระ
นายประสิทธิ์ บรรลุสุข
นายประสิทธิ์ บัวคุมภัย
นายประสิทธิ์ บุญฤทธิ์
นายประสิทธิ์ เมืองวงษ
นายประสิทธิ์ วินันท
จาสิบเอก ประสิทธิ์ เวียงสงค
นายประสิทธิ์ ศิริเพชร
นายประสิทธิ์ สามนต
พันจาอากาศเอก ประสิทธิ์ สุขจิตร
นายประสิทธิ์ สุวรรณชาติ
นายประสิทธิ์ หาญคํา

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๗๑๐
๑๗๑๑
๑๗๑๒
๑๗๑๓
๑๗๑๔
๑๗๑๕
๑๗๑๖
๑๗๑๗
๑๗๑๘
๑๗๑๙
๑๗๒๐
๑๗๒๑
๑๗๒๒
๑๗๒๓
๑๗๒๔
๑๗๒๕
๑๗๒๖
๑๗๒๗
๑๗๒๘
๑๗๒๙
๑๗๓๐
๑๗๓๑
๑๗๓๒
๑๗๓๓
๑๗๓๔
๑๗๓๕

หนา ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

นายประสิทธิ์ อุนศิริ
นายประสิทธิ์ กันทํา
นายประเสริฐ ขวัญดี
พันจาเอก ประเสริฐ คงหาญ
นายประเสริฐ เงินดี
นายประเสริฐ จิญกาญจน
วาที่รอยตรี ประเสริฐ เจิงรัมย
นายประเสริฐ ชูวงค
นายประเสริฐ ติ้วจันทึก
นายประเสริฐ เทียนลํา
นายประเสริฐ บุญผลา
นายประเสริฐ พายุ
นายประเสริฐ ภิรมยา
นายประเสริฐ มาตรา
นายประเสริฐ สวัสดิผล
พันจาเอก ประเสริฐ เสาวโค
จาสิบเอก ประเสริฐศักดิ์ ตรงตอกิจ
พันจาเอก ประเสิรฐ วงครอด
นายประหยัด เสนงาม
นายปรัชญา กะระกล
นายปรัชญา พิทักษณรงคพร
วาที่รอยตรี ปรัชญา ศรีเสนพิลา
นายปรัชญา แสงแกว
นายปรัชญานันท แสนยนตตระกูล
นายปราการ ถุงพุทซา
นายปราโมช อยูพรหมชาติ

๑๗๓๖
๑๗๓๗
๑๗๓๘
๑๗๓๙
๑๗๔๐
๑๗๔๑
๑๗๔๒
๑๗๔๓
๑๗๔๔
๑๗๔๕
๑๗๔๖
๑๗๔๗
๑๗๔๘
๑๗๔๙
๑๗๕๐
๑๗๕๑
๑๗๕๒
๑๗๕๓
๑๗๕๔
๑๗๕๕
๑๗๕๖
๑๗๕๗
๑๗๕๘
๑๗๕๙
๑๗๖๐
๑๗๖๑

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายปราโมทย นาหนองขาม
นายปราโมทย มนทนม
นายปราโมทย ยันตะบุษย
นายปราโมทย สุวรักษ
นายปราโมทย อินทรอุดม
นายปริญญา จันทรชุม
นายปริญญา ไชยดํารงคกุล
นายปริญญา ถวิลวิศาล
นายปริญญา รัตนเพ็ญ
นายปริญญา เล็กจุฬา
นายปริญญา วงศอุบล
นายปริญญา อินทะโคตร
นายปริญญา อุนพิกุล
นายปริญญา โอภาสพินิจ
นายปริพรรห ทาใจ
นายปริวัฒน ชางคิด
นายปริวัตร ฤทธิศักดิ์
นายปรีชา กลมมา
นายปรีชา กองพิลา
นายปรีชา กุลเจริญ
วาที่รอยตรี ปรีชา โกปาก
จาเอก ปรีชา ใจสนุก
นายปรีชา ชุมภู
นายปรีชา ทมกระโทก
นายปรีชา ปตตาปตโต
นายปรีชา ปดตาระคะ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๗๖๒
๑๗๖๓
๑๗๖๔
๑๗๖๕
๑๗๖๖
๑๗๖๗
๑๗๖๘
๑๗๖๙
๑๗๗๐
๑๗๗๑
๑๗๗๒
๑๗๗๓
๑๗๗๔
๑๗๗๕
๑๗๗๖
๑๗๗๗
๑๗๗๘
๑๗๗๙
๑๗๘๐
๑๗๘๑
๑๗๘๒
๑๗๘๓
๑๗๘๔
๑๗๘๕
๑๗๘๖
๑๗๘๗

นายปรีชา เพ็ชรสมุทร
นายปรีชา วรวงศ
นายปรีชา สืบสันต
นายปรีชา หะสัง
นายปรีชา อินพิทักษ
นายปรีชาวัฒน สมบูรณดี
นายปรีดา เกษมสุข
นายปรีดา ประจุดทะศรี
นายปรีดา พาติกบุตร
นายปรีดา รักษทอง
นายปรีดา รัศมี
จาเอก ปรีดา ลาภใหญ
พันจาโท ปรีดา ลาแสง
นายปรีดา ศิลาโชติ
นายปฤณรชา เพ็ชราม
นายปวงชัย อํานวย
นายปวรปรัช อาตพงศษา
นายปวีณ วารีนิล
นายปองภพ พลนํา
นายปองภพ อินทนนท
นายปอม ปลอดภัย
นายปญญวัฒน รัตนคช
นายปญญา ไชยแสน
นายปญญา ตั้งไชยวัฒนานุกูล
นายปญญา ทองสรรค
นายปญญา นามวงค

หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๘๘
๑๗๘๙
๑๗๙๐
๑๗๙๑
๑๗๙๒
๑๗๙๓
๑๗๙๔
๑๗๙๕
๑๗๙๖
๑๗๙๗
๑๗๙๘
๑๗๙๙
๑๘๐๐
๑๘๐๑
๑๘๐๒
๑๘๐๓
๑๘๐๔
๑๘๐๕
๑๘๐๖
๑๘๐๗
๑๘๐๘
๑๘๐๙
๑๘๑๐
๑๘๑๑
๑๘๑๒
๑๘๑๓

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายปญญา ปกกาโต
นายปญญา พิกุลศรี
นายปญญา เพียรวิพัฒน
นายปญญา มีชัย
นายปญญา ศรีธรณ
นายปญญา สุมามาลย
นายปญญาณัฏฐ ปาตู
นายปณฑา ถาวรฤทธิไกร
นายปณณวัฒน พันธวงศ
นายปณณวิชญ ธีรเกียรติปญญา
นายปณณวิชญ ศรีโยธา
นายปารมี ชาวันดี
นายปารินทร เรืองจันทร
นายปติพล มาระวิชัย
นายปตุพงศ คันธวงศา
นายปตุพร มากชู
นายปยชัย โชคเทอดธรรม
นายปยนนท ทองยุน
นายปยพงศ กลยนี
นายปยะ กุไรรัตน
นายปยะ ผุยพัฒน
นายปยะ ภาณุมาศ
นายปยะ เส็งฉุย
นายปยะ แสงรัตน
นายปยะดิษฐ ชิณวัฒน
นายปยะพงศ เจริญไทย

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๘๑๔
๑๘๑๕
๑๘๑๖
๑๘๑๗
๑๘๑๘
๑๘๑๙
๑๘๒๐
๑๘๒๑
๑๘๒๒
๑๘๒๓
๑๘๒๔
๑๘๒๕
๑๘๒๖
๑๘๒๗
๑๘๒๘
๑๘๒๙
๑๘๓๐
๑๘๓๑
๑๘๓๒
๑๘๓๓
๑๘๓๔
๑๘๓๕
๑๘๓๖
๑๘๓๗
๑๘๓๘
๑๘๓๙

นายปยะพงษ จักอะโน
นายปยะพงษ จันทรฉาย
นายปยะพงษ ชัยธีระสุเวท
นายปยะพงษ ธรรมจา
นายปยะพงษ มูลอินตะ
นายปยะพงษ ไวปญญา
นายปยะพันธ อุทธิยา
นายปลันธกร ชาปากดี
นายปุณณพัฒน บวรจิตติกุล
นายเปรมชัย ชาติประเสริฐ
นายเปรมชัย บุญปลูก
นายเปยมศักดิ์ พึ่งโพธิ์
สิบเอก ผจญ โตอุตตชนม
นายผดุง บุญชุม
นายผดุง สุดหอม
นายผดุงชาติ ประทุมมาลย
นายผดุงศักดิ์ ปาวสงา
นายผดุงศักดิ์ สมผล
นายเผด็จ ขอบรูป
นายฝน สิงหจันทร
นายฝนดี อุปรี
พันจาเอก พงควุฒิ อุปละ
จาเอก พงภทิพย บุญมี
นายพงศกร กันสุทธิ
นายพงศกร โพธิ์งาม
นายพงศกร เมาะราษี

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๔๐
๑๘๔๑
๑๘๔๒
๑๘๔๓
๑๘๔๔
๑๘๔๕
๑๘๔๖
๑๘๔๗
๑๘๔๘
๑๘๔๙
๑๘๕๐
๑๘๕๑
๑๘๕๒
๑๘๕๓
๑๘๕๔
๑๘๕๕
๑๘๕๖
๑๘๕๗
๑๘๕๘
๑๘๕๙
๑๘๖๐
๑๘๖๑
๑๘๖๒
๑๘๖๓
๑๘๖๔
๑๘๖๕

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายพงศกร สนิทวาจา
นายพงศกร เสนะเกตุ
นายพงศกรณ นามวงค
นายพงศกรณ หนูเพชร
นายพงศเกียรติ สุขพงษ
นายพงศเทพ มณีพงษ
นายพงศธร ทาใหญ
นายพงศนรา โตะทอง
นายพงศพันธ สุขรา
นายพงศรินทร อินดา
นายพงศศักดิ์ หมานละงู
นายพงศศิริ พุทธิสมสถิตย
นายพงศศิริ มวงมนตรี
นายพงศสันต ศูนยกลาง
สิบเอก พงษ ปะละสี
นายพงษดนัย หนาแนน
นายพงษเทพ จันทรใบ
นายพงษเทพ เหลาอินทร
นายพงษนิกร โคตรพูลชัย
นายพงษพรรณ วงคคม
นายพงษพันธ พันธศิริ
นายพงษพันธ ยองใย
นายพงษพันธ สุวรรณกาล
นายพงษพิชญ เพชรสุวรรณ
นายพงษพินิจ แสงพินิจ
นายพงษภัทร จันทรตรี

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๘๖๖
๑๘๖๗
๑๘๖๘
๑๘๖๙
๑๘๗๐
๑๘๗๑
๑๘๗๒
๑๘๗๓
๑๘๗๔
๑๘๗๕
๑๘๗๖
๑๘๗๗
๑๘๗๘
๑๘๗๙
๑๘๘๐
๑๘๘๑
๑๘๘๒
๑๘๘๓
๑๘๘๔
๑๘๘๕
๑๘๘๖
๑๘๘๗
๑๘๘๘
๑๘๘๙
๑๘๙๐
๑๘๙๑

นายพงษภาส มณีโชติ
นายพงษศักดิ์ นันทพรหม
นายพงษศักดิ์ ภักมี
นายพงษศักดิ์ ยอดยา
นายพงษศักดิ์ วายุพา
นายพงษศักดิ์ หมวกกุล
นายพงษสิน สืบวงศพฤกษ
นายพจน ขุนจํานวน
นายพจนันธ อินทองชวย
นายพชร พัฒนโสภณ
นายพชรวัฒน ประชุม
นายพณพงษ อาจแกว
นายพนธพิวัชร วัฒนาพงษากุล
นายพนธวิทย ผองศรี
นายพนม ชวยดี
นายพนม ธรรมใจ
นายพนม ธิสานนท
นายพนม เสนาดี
จาเอก พนมกร เชื้อกุล
นายพยงค กลิ่นหอม
นายพยพ ทองบอ
นายพยัพ อารียชม
นายพยุงศักดิ์ จันทรแดง
นายพยุงศักดิ์ โมแซง
จาเอก พร หาญพรม
นายพรชัย คําวิลัย

หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๙๒
๑๘๙๓
๑๘๙๔
๑๘๙๕
๑๘๙๖
๑๘๙๗
๑๘๙๘
๑๘๙๙
๑๙๐๐
๑๙๐๑
๑๙๐๒
๑๙๐๓
๑๙๐๔
๑๙๐๕
๑๙๐๖
๑๙๐๗
๑๙๐๘
๑๙๐๙
๑๙๑๐
๑๙๑๑
๑๙๑๒
๑๙๑๓
๑๙๑๔
๑๙๑๕
๑๙๑๖
๑๙๑๗

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายพรชัย ดวงเดือน
นายพรชัย นามวงค
นายพรชัย นามสีสุข
นายพรชัย ปนใจ
นายพรชัย มาลาศรี
นายพรชัย เสนาะเสียง
นายพรพิชัย สิงหาทาว
นายพรพิทักษ พรมกาวงค
นายพรมรินทร ไปนาน
นายพรรษา ดาษนิกร
จาเอก พรรษา บุญเกิด
นายพรศักดิ์ ปญญาสิทธิ์
นายพรศันส ศักดิ์แกว
นายพรสวรรค สุขยิ่ง
นายพรสวรรค สุนาอาจ
สิบเอก พรหมพิริยะ พรมบุตร
นายพฤษภา จันทรโชติ
นายพลกฤต มีบัวงาม
นายพลชัย โยศรีคุณ
นายพลพิพัฒน ศรีพยอม
พันจาเอก พลวัฒน เกงขุนทด
นายพลวัฒน วันโดะ
นายพลวัฒน เหรีญทอง
นายพลังพร ภิรมยพร
นายพลิพันธน อังศธรรมรัตน
นายพศิน ศิริวงษ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๙๑๘
๑๙๑๙
๑๙๒๐
๑๙๒๑
๑๙๒๒
๑๙๒๓
๑๙๒๔
๑๙๒๕
๑๙๒๖
๑๙๒๗
๑๙๒๘
๑๙๒๙
๑๙๓๐
๑๙๓๑
๑๙๓๒
๑๙๓๓
๑๙๓๔
๑๙๓๕
๑๙๓๖
๑๙๓๗
๑๙๓๘
๑๙๓๙
๑๙๔๐
๑๙๔๑
๑๙๔๒
๑๙๔๓

หนา ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

นายพสิษฐ เลหวิสุทธิ์
พันจาเอก พหล ชุมพล
จาสิบตํารวจ พะเยา จันทรศรี
นายพัชระ สินธู
นายพัฒนกร สิงหคํา
นายพัฒนชาติ พลวัน
นายพัฒนพงศ พันธุโชติ
นายพัฒนะพงศ พงษสนิท
นายพัฒนา เตียงนิล
นายพัฒนา บุญชํา
นายพัฒนา บุญประกอบ
พันจาเอก พัทยา สีหานาม
นายพันตรี ทนุการ
นายพันธศักดิ์ คําทองยศ
นายพันธศักดิ์ เรืองเรื่อ
นายพันธุ ศรีแพงมล
นายพัลลภ ดาวเรือง
สิบเอก พัศพงศ รตะตรัยพัฒน
นายพัสกฤต พุมโกมล
นายพากเพียร ดาวศรี
นายพาคินทร ตอวิญญา
นายพาณิชย มะอินทร
พันจาอากาศเอก พิฆเนตร ลอวิเศษ
นายพิจักษณ เหลามวง
นายพิชญ เครื่องกัณฑ
นายพิชยวัฒน คเณศรตระกูล

๑๙๔๔
๑๙๔๕
๑๙๔๖
๑๙๔๗
๑๙๔๘
๑๙๔๙
๑๙๕๐
๑๙๕๑
๑๙๕๒
๑๙๕๓
๑๙๕๔
๑๙๕๕
๑๙๕๖
๑๙๕๗
๑๙๕๘
๑๙๕๙
๑๙๖๐
๑๙๖๑
๑๙๖๒
๑๙๖๓
๑๙๖๔
๑๙๖๕
๑๙๖๖
๑๙๖๗
๑๙๖๘
๑๙๖๙

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายพิชัย แกวกระจาง
นายพิชัย พรมสี
นายพิชัย ภิบาลศิลป
พันจาเอก พิชัย อ่ําชิต
สิบเอก พิชาติ วรพันธ
นายพิชิต คุมครอง
นายพิชิต เทพพิชิตสมุทร
นายพิชิต รองมะรุด
นายพิชิต ราชาธิราช
นายพิชิตชัย ภูริปญญาวรกุล
นายพิเชฐ ใจชื้น
นายพิเชฐ โชติกลาง
นายพิเชฐ แผลงดี
นายพิเชฐ ภูพันธ
นายพิเชฐ หอมญาติ
นายพิเชฐษ ภักดี
นายพิเชษฐ จิตตะบุตร
นายพิเชษฐ ไชยมาตร
นายพิเชษฐ บุญธรรม
นายพิเชษฐ เพ็ชรบุรี
นายพิเชษฐ ศรีจันทร
นายพิเชษฐ สุดใจ
นายพิเชษฐ หงษทอง
นายพิเชษฐ ออนสองชั้น
นายพิเชษฐ แกวบุญเรือง
นายพิเชษฐ ทับไทร

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๙๗๐
๑๙๗๑
๑๙๗๒
๑๙๗๓
๑๙๗๔
๑๙๗๕
๑๙๗๖
๑๙๗๗
๑๙๗๘
๑๙๗๙
๑๙๘๐
๑๙๘๑
๑๙๘๒
๑๙๘๓
๑๙๘๔
๑๙๘๕
๑๙๘๖
๑๙๘๗
๑๙๘๘
๑๙๘๙
๑๙๙๐
๑๙๙๑
๑๙๙๒
๑๙๙๓
๑๙๙๔
๑๙๙๕

นายพิเชษฐ บงแกว
นายพิเชษฐ ปตวิน
พันจาเอก พิเชษฐ พฤกษชาติ
นายพิเชษฐศักดิ์ สุระประจิต
นายพิทธญาณ สุขสําราญ
นายพิทยา ถันชนนาง
นายพิทยา เพชรรัตน
นายพิทยา โพธิ์หลา
นายพิทยา ลาแพงศรี
นายพิทยุทธ วิเวก
นายพิทักษ ฉายวิชัย
นายพิทักษ พรมชาติ
จาสิบเอก พิทักษ พรหมมา
นายพิทักษ พามี
นายพิทักษ ฟกประไพ
พันจาตรี พิทักษ ราชโส
จาเอก พิทักษ สีมาตร
นายพิทักษ เหงาจุ
นายพิทักษ อินทรปพงศ
นายพิทักษพงศ ยางไธสง
นายพิทักษพล ประทา
นายพิทูร พรหมกุลพิทักษ
นายพิธะพร บุญยืน
พันจาตรี พินิจ มุทุจิตต
นายพินิจ สันตชิต
นายพิพัฒน ชั้นเล็ก

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)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายพิพัฒน ตะอุน
นายพิพัฒน สารมานิตย
นายพิพัฒนพงศ แกวสุวรรณ
นายพิพัฒนพงศ ใจกระเสน
นายพิพัฒนพงศ โกมาร
นายพิภพ ชาวเหนือ
นายพิภพ เชื้อวงษ
นายพิภพ ดอนจักร
จาเอก พิภพ นพแกตุ
จาเอก พิมล สืบสิงห
นายพิมาน วรรณโชติ
นายพิรวัฒน นอมกลาง
นายพิริยะ คําแพง
นายพิริยะ วองไวฤทธิ์
นายพิศณุรักษ พยัคฆพงษ
นายพิศาล จันทรมาศ
นายพิศาล พวงกระโทก
นายพิศิษฐ รุงเรือง
นายพิษณุ กิจทรัพยทวี
นายพิษณุ ดวงกองเงิน
นายพิษณุ ทองดอนพุม
นายพิษณุ วรรณวิเศษ
นายพิษณุ หลีสัน
นายพิษณุวัฒน ไชยฉัตร
นายพิสิฐ คําหวาย
นายพิสิฐ ทองอยู

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ 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

นายพิสิทธิ์ ปตพี
นายพิสิษฐ รัตนพลาไชย
นายพิสิษฐ ศรีกุล
นายพิสิษฐ สงพรหมราช
นายพีรกร เจริญชนม
นายพีรเทพ เทพเสน
นายพีรพงษ คงเรือง
นายพีรพงษ รุงสวาง
นายพีรพงษ สีสวาง
นายพีรพัฒน มุมออน
นายพีรยุทธ สิริธนาวณิชย
นายพีระชัย เกิดโปรง
นายพีรันธร ทาวคํา
นายพุฒินาท พันแพง
นายพุฒิพงศ รุงสวาง
นายพุทธพล คําโสภา
พันจาเอก พุทธมินทร ภูษิต
นายพุทธา แกะทอง
สิบเอก พุธ ศรีอุดร
นายพูนลาภ ศกุนะสิงห
นายพูนศักดิ์ เพชรประพันธ
นายพูลสิทธิ์ ยอดขํา
นายเพ็ชร ศรีชวง
นายเพชรบูรณ นอยคนดี
นายเพชรยันต พนมวนาภิรัต
จาเอก เพลินจิต ศรีภักดี

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)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายเพิก พึ่งปญญา
นายเพิ่มศักดิ์ วรรณทา
นายเพิ่มศักดิ์ สุมังคละพันธุ
วาที่พันตรี ไพฑูรย ปริญญาธรรมกุล
นายไพฑูรย พุมดียิ่ง
พันจาเอก ไพฑูรย มีมาก
จาสิบเอก ไพฑูรย วราพรม
นายไพฑูรย ออนสิงห
นายไพฑูรย อาจสาลี
นายไพทูรย เพียดจันทร
นายไพทูลย สารีกิจ
นายไพบูล จันทะวงศ
นายไพบูลย กองเกิด
จาสิบเอก ไพบูลย มากรักษา
นายไพบูลย หุนรูปงาม
นายไพบูลย อิ่มอุดม
นายไพรจิตร บุญทา
จาเอก ไพรบูรณ พะยังเค
พันจาเอก ไพรรินทร ถกลประจักษ
นายไพรวัลย บุญสวาง
นายไพรสน ยอดบุญมา
นายไพรัช คูหาแกว
จาเอก ไพรัช ยุบลเขต
นายไพรัช สุภาพรูป
สิบเอก ไพรัตน แกวชัย
นายไพรัตน ธนันชัย

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ 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

จาเอก ไพรัตน ภักดี
นายไพรัตน ลิ้วขอนแกน
นายไพรัตน สงวนพันธุ
นายไพริน ปานทอง
นายไพโรจน กุตระแสง
นายไพโรจน ขันธะบัลลังก
นายไพโรจน จิระกาญจนากิจ
พันจาโท ไพโรจน ชวยหนู
นายไพโรจน ทองแล
นายไพโรจน นุชพวง
จาเอก ไพโรจน บางทราย
นายไพโรจน ปรีกราน
นายไพโรจน พรหมพินิจ
นายไพโรจน พวงทอง
นายไพโรจน มาลี
นายไพโรจน สุตันคํา
นายไพโรจน สุวรรณศิริ
นายไพโรจน หยวกกลาง
นายไพโรจน อุตตะมา
นายไพวัลย พรมจาย
นายไพศาล ตั้งสุวรรณมณี
นายไพศาล พลมาศ
สิบเอก ไพศาล มรคานันท
นายไพศาล สุนันตะ
นายไพสิฐ สนประเสริฐ
นายฟโรสคานร กุลาม

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)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายภควัต พุฒทอง
นายภควัต หนูนาค
นายภคิน แปนอาทิตย
นายภณ อัพกาญจน
นายภรภัทร ศรีลุนชาง
นายภราดร คุณหงส
นายภราดร จําปาแดง
นายภราดร ปรัชญาวงศชัย
นายภราดร มันธุภา
นายภราดร อินทรธิวงศ
นายภวันตรี พันพิพัฒน
นายภวิศพล ลิ้มประสาท
นายภวิษยกันฐพร มงคลชาติ
นายภักดี แกวกา
นายภัคธนา อ่ําสําโรง
นายภัคพงศ ปญจศุภวงศ
นายภัควรรธน วริศบุตราพันธ
นายภัควัฒน ตุงแกว
นายภัทนรินท วันเย็น
นายภัทรกร พรมแปน
นายภัทรกร วาป
นายภัทรชนน ติวเรือง
นายภัทรชนนท จิตตา
นายภัทรดร ภัทรมงคล
นายภัทรทิยะ บุราญรมย
นายภัทรพงศ นามจันทร

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ 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

นายภัทรพงศ เวทโอสถ
นายภัทรพงษ หงษทองมี
นายภัทรพล เมฆอากาศ
นายภัทรวัตร แผแผนทอง
นายภัทราวุฒิ หนองเรือง
นายภัทราวุธ ดาแกว
นายภัสดาพร สันโสภา
นายภากร คําชมภู
นายภาคภูมิ มะลิวัลย
วาที่รอยตรี ภาคภูมิ มั่งมี
นายภาคภูมิ ลีลาเจริญพร
นายภาคภูมิ วัฒนพีรพงศ
นายภาคภูมิ แสงทน
วาที่รอยตรี ภาคภูมิ เอี่ยมเพชร
นายภาคิน อดิษพันธ
นายภาณุ คงบัน
นายภาณุ นิลผอง
นายภาณุพงศ จันทรนวล
นายภาณุพงษ เนียมหอม
นายภาณุพงษ หมีขยัน
นายภาณุพันธ ธาระเขตต
นายภาณุพันธ ระวิวรรณ
นายภาณุมาศ เอี่ยมอองกิจ
นายภาณุวัฒน ตาสาย
จาเอก ภาณุวัฒน ประสาร
นายภาณุวัฒน โสคําภา

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

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

นายภาธร เดียวตระกูล
นายภานุพงศ หาระกรณ
นายภานุพงษ สุนิพัฒน
นายภานุพันธ เกรียงไกรนาคา
นายภานุพันธ ฟองออน
นายภานุภณ โฆษิตเตชะดล
นายภานุวัฒน ชิดสําโรง
นายภานุวัฒน ชูสืบสาย
นายภาวัต ขันติโสภณ
นายภาสกร พาหุกูล
นายภิญโญ แพวงษจีน
นายภิญโญ ภวภูตานนท
นายภิญโญ มโนจันทร
นายภิญโญ สุกร
นายภิญโญ โสภนางกูล
นายภิรมย ณะวรรณโณ
นายภิเษกศักดิ์ คําศรี
นายภุชงค อองละออ
นายภูชิชย แสงมวง
นายภูณัฐปพน หนูบม
นายภูดิศ บรรดิษฐ
นายภูเบศ ศรีสุราช
จาสิบเอก ภูพานพิมานฟา
มหาจันทร
๒๑๗๕ นายภูมิ ออดทรัพย
๒๑๗๖ นายภูมิกิตติ์ จันทร

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๒๑๗๗
๒๑๗๘
๒๑๗๙
๒๑๘๐
๒๑๘๑
๒๑๘๒
๒๑๘๓
๒๑๘๔
๒๑๘๕
๒๑๘๖
๒๑๘๗
๒๑๘๘
๒๑๘๙
๒๑๙๐
๒๑๙๑
๒๑๙๒
๒๑๙๓
๒๑๙๔
๒๑๙๕
๒๑๙๖
๒๑๙๗
๒๑๙๘
๒๑๙๙
๒๒๐๐
๒๒๐๑
๒๒๐๒

นายภูมิธรรม ดวงใจ
จาเอก ภูรักษ นาเยี่ยม
นายภูริ สุทัศน
นายภูริทัต กิจเกตุ
นายภูริทัต มณีรัตน
นายภูริภัทร ปริญญานิติกูล
นายภูวดล เกตุรินทร
นายภูวดล รัตนเพชร
นายภูวดล อะโน
นายภูวนนท สังฆะวงศ
นายภูวไนย เขื่อนแกว
นายภูวมัย ฆองดี
นายภูเวียง โปธิตา
นายภูศิน เตมีซิว
นายภูษิต นิเวศทองฤกษ
นายภูษิต ภูวนารถภูกิ่งหิน
นายมกรา ยาวาป
นายมงกุฎ คงเพ็ง
นายมงคล กลีบมณี
สิบเอก มงคล คําภาแกว
นายมงคล คุณาจารย
นายมงคล แจงใบ
นายมงคล ชูรุง
นายมงคล ติดนนท
นายมงคล พวงจําปา
นายมงคล ศรีจันทร

หนา ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๐๓
๒๒๐๔
๒๒๐๕
๒๒๐๖
๒๒๐๗
๒๒๐๘
๒๒๐๙
๒๒๑๐
๒๒๑๑
๒๒๑๒
๒๒๑๓
๒๒๑๔
๒๒๑๕
๒๒๑๖
๒๒๑๗
๒๒๑๘
๒๒๑๙
๒๒๒๐
๒๒๒๑
๒๒๒๒
๒๒๒๓
๒๒๒๔
๒๒๒๕
๒๒๒๖
๒๒๒๗
๒๒๒๘

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายมงคล สาขามุละ
นายมงคล อมรวงศ
นายมงคล อินทฤทธิ์
นายมงคล อุตตะโชติ
นายมงคลพัทธ ชะตาเปรียบ
นายมงคลศักดิ์ อักโข
นายมณฑล มุกตนันท
นายมณเฑียร คงจรัส
นายมติพร หงษยนต
นายมนตชัย เกาะหมาก
นายมนตชัย ศิริจร
นายมนตชัย สุขจิตต
นายมนตรี แกวนิตย
นายมนตรี แกวสําโรง
นายมนตรี ขันกสิกรรม
นายมนตรี คําทา
นายมนตรี จะปะกียา
นายมนตรี จันทรคงวงษ
นายมนตรี ชัยประหลาด
นายมนตรี ณ วิเชียร
นายมนตรี ทวีกิจ
นายมนตรี นามแฮด
นายมนตรี บัวรัตน
จาเอก มนตรี ผาวงษา
นายมนตรี พักอาจ
นายมนตรี พุกทอง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๒๒๒๙
๒๒๓๐
๒๒๓๑
๒๒๓๒
๒๒๓๓
๒๒๓๔
๒๒๓๕
๒๒๓๖
๒๒๓๗
๒๒๓๘
๒๒๓๙
๒๒๔๐
๒๒๔๑
๒๒๔๒
๒๒๔๓
๒๒๔๔
๒๒๔๕
๒๒๔๖
๒๒๔๗
๒๒๔๘
๒๒๔๙
๒๒๕๐
๒๒๕๑
๒๒๕๒
๒๒๕๓
๒๒๕๔

นายมนตรี พุทธโอวาท
จาเอก มนตรี เพ็ญใหม
นายมนตรี ศรีมงคล
นายมนตรี สายรัตน
นายมนตสรร ฉัตรสูงเนิน
นายมนทน สําราญ
นายมนัส พูลพัฒน
นายมนัส โพธิ์เทศ
นายมนัส ฟุงขจร
นายมนัส ยูโซะ
นายมนัส วิชิต
นายมนัสเทพ ศรีมุกดา
นายมนัสพงษ ตาลพล
นายมนู สังขเพ็ชร
นายมนูญ คงดี
นายมนูญ เมืองโคตร
นายมนูญ วังสาร
นายมนูญ วันแกว
นายมนูญ สุขยิ่ง
นายมโนชช ธาดาจิตติกร
นายมรกต กันใจ
นายมรกต พองพรหม
จาเอก มรกต มาตยโพธิ์ศรี
นายมรกต ศาสตริน
นายมรุตม รักษาธรรม
นายมลตรี จากสีพรม

หนา ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๕๕
๒๒๕๖
๒๒๕๗
๒๒๕๘
๒๒๕๙
๒๒๖๐
๒๒๖๑
๒๒๖๒
๒๒๖๓
๒๒๖๔
๒๒๖๕
๒๒๖๖
๒๒๖๗
๒๒๖๘
๒๒๖๙
๒๒๗๐
๒๒๗๑
๒๒๗๒
๒๒๗๓
๒๒๗๔
๒๒๗๕
๒๒๗๖
๒๒๗๗
๒๒๗๘
๒๒๗๙
๒๒๘๐

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายมหัคฆพันธ ถูกหมาย
วาที่รอยตรี มะนัสรี หะยีหะมะ
นายมะนาเส สาแม็ง
นายมะยูกี มะเซ็ง
นายมะยูฮัน เจะเลาะ
นายมังกร พงษมณีศิลป
นายมังกร อํานาคะ
นายมัชฌิมา สรรพวิทยา
นายมันโซร แวเด็ง
นายมาก วรรณภพ
นายมานน อนรรฆเดช
นายมานพ เข็มเมือง
นายมานพ นันธานี
นายมานพ นุชบานปา
นายมานพ ผาเงิน
นายมานพ ภัทรประภาพร
นายมานพ มากะเต
นายมานพ แยมสี
นายมานพ วิทยารัตน
นายมานะ คําผาเยือง
นายมานะ พุฒรัตนา
จาเอก มานะ มูลพิจิตร
นายมานะ ละมูลจิตร
จาเอก มานะ สุขศรี
นายมานัส ยะเรือน
จาเอก มานัส สีปาน

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๒๒๘๑
๒๒๘๒
๒๒๘๓
๒๒๘๔
๒๒๘๕
๒๒๘๖
๒๒๘๗
๒๒๘๘
๒๒๘๙
๒๒๙๐
๒๒๙๑
๒๒๙๒
๒๒๙๓
๒๒๙๔
๒๒๙๕
๒๒๙๖
๒๒๙๗
๒๒๙๘
๒๒๙๙
๒๓๐๐
๒๓๐๑
๒๓๐๒
๒๓๐๓
๒๓๐๔
๒๓๐๕
๒๓๐๖

นายมานัส อวมปลั่ง
นายมานิต แกวมณี
นายมานิตย ชุมหอง
นายมานิตย ศรีสวาง
นายมานิตย สุวรรณเวียง
จาเอก มาโนช เดนดวง
นายมาโนช สัมฤทธิ์ออน
นายมาโนชย ขาวคง
นายมารุต อรวร
นายมาหามะรือสะลี บินเซ็ง
นายมิ่งขวัญ เวทสุวรรณ
วาที่รอยโท มิตชานน สีเข็ม
จาเอก มีชัย ฤาไกรศรี
นายมีแสง อินธิเสน
นายมูสา มานะกลา
นายมูหัมมัดซานูซี มาเจะมะ
นายมูฮัมหมัดอาบีดีน บินนิมุ
นายมูฮํามัดกันดา หะยีมามุ
นายเมฆวิชิต มูลพิมพ
นายเมฆินทร ฆารพิบูลย
นายเมฆินทร ถิ่นขาม
นายเมธัส โยธาพล
นายเมธา บัวตะคุ
นายเมธานุวัฒน โยยรัมย
นายเมธาสิทธิ์ โอผล
นายเมธี กุศลทิพยเจริญ

หนา ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๐๗
๒๓๐๘
๒๓๐๙
๒๓๑๐
๒๓๑๑
๒๓๑๒
๒๓๑๓
๒๓๑๔
๒๓๑๕
๒๓๑๖
๒๓๑๗
๒๓๑๘
๒๓๑๙
๒๓๒๐
๒๓๒๑
๒๓๒๒
๒๓๒๓
๒๓๒๔
๒๓๒๕
๒๓๒๖
๒๓๒๗
๒๓๒๘
๒๓๒๙
๒๓๓๐
๒๓๓๑
๒๓๓๒

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายเมธี ชัยเจริญ
นายเมธี ชุนหชัย
นายเมธี ไชยวงษ
จาสิบตํารวจ เมธี ไตรผักแวน
นายเมธี เลิศศิรบวรชัย
นายเมธี ศรีนุช
นายเมธี ศานนะสุพินธ
นายเมธี แสงศรี
นายเมษา สิงหเริงชัย
นายเมหริน เข็มพรหมมา
นายเมืองเริง คําหอม
นายแมนญาติ คํามณี
นายไมตรี ฉายถวิล
นายไมตรี โตะประดู
นายไมตรี ศรีนอย
นายยงชัย มังธานี
นายยงยศ เชื้อตาเคน
นายยงยุทธ กิ่งก้ํา
นายยงยุทธ วราพุฒ
นายยรรยงค กวีวัชรวรรณ
นายยรรยงค โพธิ์บุญมา
นายยรรยงค แสนบาน
นายยศกร แกมเงิน
นายยศกร ตันมันทอง
นายยศนันท ชิณมาตย
นายยศพนธ นิกาแกว

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๒๓๓๓
๒๓๓๔
๒๓๓๕
๒๓๓๖
๒๓๓๗
๒๓๓๘
๒๓๓๙
๒๓๔๐
๒๓๔๑
๒๓๔๒
๒๓๔๓
๒๓๔๔
๒๓๔๕
๒๓๔๖
๒๓๔๗
๒๓๔๘
๒๓๔๙
๒๓๕๐
๒๓๕๑
๒๓๕๒
๒๓๕๓
๒๓๕๔
๒๓๕๕
๒๓๕๖
๒๓๕๗
๒๓๕๘

พันจาเอก ยศพล แกวใส
นายยศภัทร งามแสง
นายยศวิน แสงอราม
นายยศวีร ล่ําสัน
นายยอดชาย การเดิม
นายยอดรัก แกวแดง
นายยิ่งเกียรติ ศักดาพิสุทธิ์
นายยิ่งยงค ราชวงศ
นายยิ่งยศ จูจนะ
นายยิ่งวัฒน พิสุทธิ์จิระธาดา
นายยิด บุญมา
พันจาตรี ยุติ ถิตยรัศมี
นายยุติธรรม ชูกลิ่น
นายยุทตชัย รุงเรือง
นายยุทธการ แกลวกลา
นายยุทธชัย พรหมศร
วาที่รอยตรี ยุทธชัย สอนแสง
นายยุทธชัย โสธรรมมงคล
นายยุทธนา โกชัยยา
นายยุทธนา จันที
สิบเอก ยุทธนา จํานวน
จาเอก ยุทธนา ชูศรีวัน
นายยุทธนา ตายะสืบ
นายยุทธนา แทงตลาด
นายยุทธนา เปยศิริ
นายยุทธนา พิมพศรี

หนา ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๕๙
๒๓๖๐
๒๓๖๑
๒๓๖๒
๒๓๖๓
๒๓๖๔
๒๓๖๕
๒๓๖๖
๒๓๖๗
๒๓๖๘
๒๓๖๙
๒๓๗๐
๒๓๗๑
๒๓๗๒
๒๓๗๓
๒๓๗๔
๒๓๗๕
๒๓๗๖
๒๓๗๗
๒๓๗๘
๒๓๗๙
๒๓๘๐
๒๓๘๑
๒๓๘๒
๒๓๘๓
๒๓๘๔

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายยุทธนา ยินดีสุข
นายยุทธนา สืบสมบัติ
นายยุทธนา เสารแปง
นายยุทธพงศ หลาเต็น
นายยุทธพงษ คําแดง
พันจาเอก ยุทธพงษ อุคําพันธ
นายยุทธยา เทียนเครือ
นายยุทธศักดิ์ กาญจนครุฑ
นายยุทธศักดิ์ ภักดีปรีชานนท
นายยุทธศาสตร จันทลีลา
นายยุภาพร แกวมาลา
นายยุสมีแร เบ็ญลาตีฟ
นายยูฮารี อัซมาน
นายโยชัย ชินบุตร
นายโยธิน สมาธิ
นายรขิเวศน แกวโยน
นายรชฏ เข็มพงษ
นายรชตบริบูรณ สุขสนธิสมบูรณ
นายรณกร บุญศรีทุม
นายรณกฤต บุญลอม
นายรณกฤต พรมรังฤทธิ์
นายรณชัย พงศพัชราพันธุ
วาที่รอยตรี รณชัย รัตนเกษมกุล
นายรณรงค สิงหปรุ
นายรวพล จิรโชติจิรัฐ
นายรวีโรจน หมูไพบูลย

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๒๓๘๕
๒๓๘๖
๒๓๘๗
๒๓๘๘
๒๓๘๙
๒๓๙๐
๒๓๙๑
๒๓๙๒
๒๓๙๓
๒๓๙๔
๒๓๙๕
๒๓๙๖
๒๓๙๗
๒๓๙๘
๒๓๙๙
๒๔๐๐
๒๔๐๑
๒๔๐๒
๒๔๐๓
๒๔๐๔
๒๔๐๕
๒๔๐๖
๒๔๐๗
๒๔๐๘
๒๔๐๙
๒๔๑๐

นายรอกีบ ดิทามาท
นายรอเซะ ดาโฮะ
นายรอสาลี กอเส็ม
นายรอสาลี มานะ
นายระพีพันธุ จันทรนอก
นายระเริง นิยมกูล
นายระวีกรณ เลิศประสิทธิ์
นายรักเกียรติ ชมภูคํา
นายรักพงษ พานิชตระกูล
จาเอก รักษา อุปญญ
นายรังษิพล พรหมลัทธ
นายรังสรรค ขาวจุย
นายรังสรรค พลอาจ
นายรังสรรค สิงหคํา
นายรังสฤษฎิ์ เสนาธรรม
นายรังสฤษดิ์ ใยยุง
นายรัชกร อินคํา
นายรัชชานนท ชนะศรี
นายรัชพล พัดโสภา
นายรัชพล ยินดีสุข
นายรัชภูมิ คุณากรวัตร
นายรัฐเขต มาลัยศิลป
นายรัฐธรรมนูญ นอยวงศ
นายรัฐพล ชุมวัน
นายรัฐพล ไชยธรรม
นายรัตนโชติ วัฒนะ

หนา ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๔๑๑
๒๔๑๒
๒๔๑๓
๒๔๑๔
๒๔๑๕
๒๔๑๖
๒๔๑๗
๒๔๑๘
๒๔๑๙
๒๔๒๐
๒๔๒๑
๒๔๒๒
๒๔๒๓
๒๔๒๔
๒๔๒๕
๒๔๒๖
๒๔๒๗
๒๔๒๘
๒๔๒๙
๒๔๓๐
๒๔๓๑
๒๔๓๒
๒๔๓๓
๒๔๓๔
๒๔๓๕
๒๔๓๖

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายรัตนพงษ ประครองสุข
นายรัตนศักดิ์ ทิพวัง
นายรัตนะ หวาละ
นายรัตพงษ นาคทอง
นายรัสมี เวียงอินทร
นายราชวัตร ไชยชํานาญ
นายราชัน มีทรัพย
นายราชัน ศรีโคตร
พันจาเอก ราชัน หาวหาญ
จาสิบเอก ราชันย จารุการ
นายราชันย รัตนพันธุ
นายราชันย วรรณโต
นายราชัย โพธิ์ศรี
นายราชัย สุกัญญา
นายราเชน สุขจิตร
นายราเชน หมะหมัด
นายราเชนท เจริญชนม
นายราเชนทร สุขสบาย
นายรามรัตน มาฉิม
นายราเมศ มีสําลี
นายราวี เงินนาม
นายริขิต ใจรักษ
นายริเริ่ม รังสิเวค
นายรีรวัตร โพธิ์รังสกุล
นายรุง ยอดเพ็ชร
พันจาเอก รุงตระกูล ผาลีพัฒน

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๒๔๓๗
๒๔๓๘
๒๔๓๙
๒๔๔๐
๒๔๔๑
๒๔๔๒
๒๔๔๓
๒๔๔๔
๒๔๔๕
๒๔๔๖
๒๔๔๗
๒๔๔๘
๒๔๔๙
๒๔๕๐
๒๔๕๑
๒๔๕๒
๒๔๕๓
๒๔๕๔
๒๔๕๕
๒๔๕๖
๒๔๕๗
๒๔๕๘

นายรุงทิวาห อุนคํา
จาสิบตรี รุงธิวา จันทะนนตรี
นายรุงระวี สกุลนามรัตน
นายรุงโรจน กลิ่นจันทร
นายรุงโรจน เพชรรักษ
จาเอก รุงโรจน โพธิมาตย
นายรุงโรจน มัชฌิมาภิโร
นายรุงสุริยา ศรีโสภา
นายรุงสุริยา สังฆะคาม
นายรุงสุริยา อาปะมาเถ
นายรุงอรุณ ตูประดับ
ดาบตํารวจ รุจ กันทะจันทร
นายเรวัช บุญยัง
นายเรวัต เงินเย็น
นายเรวัต รองจัสตุ
นายเรวัตร ชมภูประเภท
นายเรวัตร รสหวาน
นายเรวัตร สมจิตร
นายเริงชัย สุวรรณพงศ
นายเริงณรงค เทียนชัยแสง
นายเริงณรงค วสุโรจน
พันจาอากาศเอก เรืองวิทย
ปอสูงเนิน
๒๔๕๙ นายเรืองศักดิ์ ศรีสมยา
๒๔๖๐ นายเรืองศิลป มะโนใจ
๒๔๖๑ พันจาเอก โรม พูนศรี

หนา ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๔๖๒
๒๔๖๓
๒๔๖๔
๒๔๖๕
๒๔๖๖
๒๔๖๗
๒๔๖๘
๒๔๖๙
๒๔๗๐
๒๔๗๑
๒๔๗๒
๒๔๗๓
๒๔๗๔
๒๔๗๕
๒๔๗๖
๒๔๗๗
๒๔๗๘
๒๔๗๙
๒๔๘๐
๒๔๘๑
๒๔๘๒
๒๔๘๓
๒๔๘๔
๒๔๘๕
๒๔๘๖
๒๔๘๗

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
พันจาโท ฤกษดี สวัสดิ์ศรี
นายฤชา ออนนุม
นายฤทธิไกร ประกิระนัง
จาเอก ฤทธิชัย ชุนสิทธิ์
นายฤทธิเดช บุญมา
นายฤทธิเดช ศรีสุระ
นายฤทธิพงษ ถนอม
จาเอก ลมทัย บุญเรือง
นายลอน บัวระภา
นายละออ ดํานุย
วาที่รอยตรี ลัทธิพล ชื่นชม
นายลาชินทร ตูมสี
นายลําพูน ไชยสาร
นายลําไย อรรคจันทร
นายลุตฟ อายิ
นายเลอสรรค ปรางเพ็ชร
นายเลอสรรค หนูมา
นายเลิงริทธิ์ ชาติแกว
นายเลิศชัย กาบปนะ
พันจาเอก เลิศชาย เพ็ชรสําราญ
นายเลิศรัตน รุงเรือง
นายเลิศศักดิ์ ลิขิตกําจร
นายวงค มาลี
นายวงศพัทธ เกิดแดง
พันจาเอก วงศวรรณรักษ ดีเหลือ
นายวงศสถิตย สมสูง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๒๔๘๘
๒๔๘๙
๒๔๙๐
๒๔๙๑
๒๔๙๒
๒๔๙๓
๒๔๙๔
๒๔๙๕
๒๔๙๖
๒๔๙๗
๒๔๙๘
๒๔๙๙
๒๕๐๐
๒๕๐๑
๒๕๐๒
๒๕๐๓
๒๕๐๔
๒๕๐๕
๒๕๐๖
๒๕๐๗
๒๕๐๘
๒๕๐๙
๒๕๑๐
๒๕๑๑
๒๕๑๒
๒๕๑๓

หนา ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

นายวงษฤทธิ์ วงอินจันทร
นายวชิรนุพงษ ลิมปทีปราการ
พันจาเอก วชิรพงศ จิรพงษพรชัย
นายวชิรพงศ ยอยรูรอบ
นายวชิรวิชญ วงคแพทย
นายวชิระ คําไตรย
นายวชิระ ประเสริฐสังข
จาเอก วชิระ วิเศษสา
นายวชิระพันธ กิตติปญญาวงษ
นายวทัญู ตั้งคํา
นายวนัส นาเมืองรักษ
นายวนาธิป สีหา
นายวยศกร เมฆสุวรรณ
จาเอก วรกิจ อินทโชติ
นายวรกิตก พรมมินทร
นายวรกีรติ อภิรติสิริตระกูล
จาสิบโท วรจักร บุญอินทร
นายวรดล หวานแหลม
นายวรเดช วรดิษฐวงษ
นายวรธนัท ฉัตรวิไล
นายวรบูรณ บุญยก
นายวรพงศ คํานาแซง
นายวรพงษ ผลทิพย
นายวรพงษ สุธรรม
นายวรพจน รักญาติ
นายวรพล เชาวไวพจน

๒๕๑๔
๒๕๑๕
๒๕๑๖
๒๕๑๗
๒๕๑๘
๒๕๑๙
๒๕๒๐
๒๕๒๑
๒๕๒๒
๒๕๒๓
๒๕๒๔
๒๕๒๕
๒๕๒๖
๒๕๒๗
๒๕๒๘
๒๕๒๙
๒๕๓๐
๒๕๓๑
๒๕๓๒
๒๕๓๓
๒๕๓๔
๒๕๓๕
๒๕๓๖
๒๕๓๗
๒๕๓๘

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายวรพัทธ มาลัย
นายวรภพ คงธนจรัส
จาสิบเอก วรภพ วงคบุญธรรม
นายวรภพ อับดุลระหมาน
นายวรภักดิ์ ภานุเวศ
ดาบตํารวจ วรรณชัย จันทศรี
นายวรรณเดช คําภูษา
สิบเอก วรรณยศ ยี่วาศรี
นายวรรณวิช ดานสมัคร
จาอากาศเอก วรรณวิทย
วรรณประเสริฐ
นายวรรณวิทย สุวรรณปาน
นายวรรธนธนภาคิน คําเหลือง
นายวรรัตน สีดอกรัก
นายวรฤทธิ์ บุรินทรกุล
นายวรวัฒน คําสมบัติ
นายวรวัฒน ใหมสืบ
นายวรวิชญ พิจิตศิริ
นายวรวิทย แกวกันหา
นายวรวิทย เข็มทอง
นายวรวิทย จันทรเพ็ญ
จาเอก วรวิทย เต็กลี่
นายวรวิทย บุญรักษา
นายวรวิทย เมฆฉาย
นายวรวิทย ศรีเมือง
นายวรวุฒิ บุญชู

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๒๕๓๙
๒๕๔๐
๒๕๔๑
๒๕๔๒
๒๕๔๓
๒๕๔๔
๒๕๔๕
๒๕๔๖
๒๕๔๗
๒๕๔๘
๒๕๔๙
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔

นายวรวุฒิ ปนงาม
นายวรวุทธ แกวประสิทธิ์
นายวรศักดิ์ สุภาพ
นายวรษา จักรพันธุวงค
นายวรัญชัย ฟุงขจร
นายวรัญู พรหมโสภณ
นายวรา หลงหา
นายวรากร ไชยนา
นายวรากร พงศสุวรรณ
นายวราธร ศรีรินติ๊บ
นายวรายุทธิ์ ศรีเมือง
นายวราวุฒิ บุญมา
นายวราวุฒิ ยศบุรี
นายวรินทร กรุดเพ็ชร
นายวรินทร ศรีแนน
นายวรุณ สวนนาค
นายวรุตม พลพิทักษ
นายวโรดม ลี้ชม
นายวฤทธิ์ กอภาณุวัฒนา
นางสาววฤนดา กิจคุณาชัย
นายวศิน โรจนบวร
นายวสวัตติ์ มาโนช
สิบเอก วสันต ขันธสุวรรณ
นายวสันต ชัยพรหม
นายวสันต ชินณวงค
นายวสันต ทิพชัย

หนา ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๕๖๕
๒๕๖๖
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖๙
๒๕๗๐
๒๕๗๑
๒๕๗๒
๒๕๗๓
๒๕๗๔
๒๕๗๕
๒๕๗๖
๒๕๗๗
๒๕๗๘
๒๕๗๙
๒๕๘๐
๒๕๘๑
๒๕๘๒
๒๕๘๓
๒๕๘๔
๒๕๘๕
๒๕๘๖
๒๕๘๗
๒๕๘๘
๒๕๘๙
๒๕๙๐

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายวสันต มากเจียม
นายวสันต สาระโท
จาเอก วสันต สุทธิบูรณ
นายวสันต แสงโป
นายวังเพชร พรหมศิริ
พันจาตรี วัชกร หาญปราบ
นายวัชชิระ กูบคางพลู
นายวัชรกุล ตุยไชย
นายวัชรชัย โพธิกุล
นายวัชรพงศ พัฒนพันธชัย
นายวัชรพงษ เคนดี
จาเอก วัชรพงษ จิตจักร
นายวัชรพงษ ตะนะเกตุ
นายวัชรพงษ ปางคา
นายวัชรพงษ สกุลวงศเวโรจน
นายวัชรพล ณ นาน
นายวัชรพล ผลนาค
นายวัชรพันธุ ชัยรัตน
นายวัชระ งอนรถ
นายวัชระ ทองแทงใหญ
นายวัชระ ทิพยประชาบาล
นายวัชระ ปาลกะวงศ
นายวัชระ วรชิน
นายวัชระ วัสยษฏิ์
นายวัชระ สถาอุน
นายวัชระ สรรพคุณ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๒๕๙๑
๒๕๙๒
๒๕๙๓
๒๕๙๔
๒๕๙๕
๒๕๙๖
๒๕๙๗
๒๕๙๘
๒๕๙๙
๒๖๐๐
๒๖๐๑
๒๖๐๒
๒๖๐๓
๒๖๐๔
๒๖๐๕
๒๖๐๖
๒๖๐๗
๒๖๐๘
๒๖๐๙
๒๖๑๐
๒๖๑๑
๒๖๑๒
๒๖๑๓
๒๖๑๔
๒๖๑๕
๒๖๑๖

นายวัชระ อินทอุดม
นายวัชระพล สามารถกุล
นายวัชรา หอมทรัพย
นายวัชราวุฒิ สมแกว
นายวัชรินทร นอยแพง
นายวัชรินทร นานชา
นายวัชรินทร ศิริมังคลากุล
นายวัชิระชัย ไชยมิ่ง
นายวัฒนกรณ บุญศร
นายวัฒนศักดิ์ ประดิษฐศิลป
นายวัฒนศักดิ์ พละ
นายวัฒนา ขันประมาณ
นายวัฒนา ไชยสาร
นายวัฒนา บวรศิริ
นายวัฒนา วรรณจงคํา
นายวัฒนา สมจันทร
วาที่รอยตรี วัฒนา โสภาเปย
นายวัฒยากรณ แนนอุดร
นายวัธนชัย บาบุญ
นายวันจักร สมฤทธิ์
นายวันชนะ กอฝน
นายวันชนะ ชวยมณี
นายวันชัย จันทรภักดี
นายวันชัย ไตรยราช
นายวันชัย นิลมูล
นายวันชัย ผอบนาง

หนา ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๖๑๗
๒๖๑๘
๒๖๑๙
๒๖๒๐
๒๖๒๑
๒๖๒๒
๒๖๒๓
๒๖๒๔
๒๖๒๕
๒๖๒๖
๒๖๒๗
๒๖๒๘
๒๖๒๙
๒๖๓๐
๒๖๓๑
๒๖๓๒
๒๖๓๓
๒๖๓๔
๒๖๓๕
๒๖๓๖
๒๖๓๗
๒๖๓๘
๒๖๓๙
๒๖๔๐
๒๖๔๑
๒๖๔๒

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายวันชัย มธุระ
นายวันชัย ยะภักดี
นายวันชัย หวังผล
นายวันชาติ สมัครพันธ
นายวันซัครีย แวดอเลาะ
นายวันรบ ชํานิกุล
นายวันอัดดนาล วรพิทักษนนท
นายวัลลภ คําแสน
นายวัลลภ พรมมิ
นายวัลลภ เรืองขํา
พันจาอากาศเอก วัลลภ สิงธิมาศ
นายวารินทร วงษศรี
นายวารุต มาลาแวจันทร
นายวาสนา คําพันธ
นายวิจิตร กอเซ็ม
นายวิจิตร ศรีเฉลา
นายวิเจน กาญจะแสน
พันจาเอก วิชญชพล แยมมาก
นายวิชญฐพงศ ธนะนันต
นายวิชญภาส ผลกระโทก
นายวิชญะ สุยสวัสดิ์
นายวิชยุตม วงศหงษ
จาสิบโท วิชล อยูวงษอั๋น
นายวิชัย กันยา
นายวิชัย เกณิกานนท
นายวิชัย พุฒบรรจง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๒๖๔๓
๒๖๔๔
๒๖๔๕
๒๖๔๖
๒๖๔๗
๒๖๔๘
๒๖๔๙
๒๖๕๐
๒๖๕๑
๒๖๕๒
๒๖๕๓
๒๖๕๔
๒๖๕๕
๒๖๕๖
๒๖๕๗
๒๖๕๘
๒๖๕๙
๒๖๖๐
๒๖๖๑
๒๖๖๒
๒๖๖๓
๒๖๖๔
๒๖๖๕
๒๖๖๖
๒๖๖๗
๒๖๖๘

นายวิชัย มณีจันทร
จาเอก วิชัย ลาดลาย
นายวิชัย ศรีบุญวงษา
นายวิชัส แรทอง
นายวิชาญ ไชยพนัส
นายวิชาญ มีนาลุม
นายวิชาญ สายทอง
นายวิชาญ สุขหอม
นายวิชาญ อุตรรัมย
นายวิชานนท ภูหยาดฟา
นายวิชิต เทศขันธ
นายวิชิต นวลเมือง
นายวิชิต บุดดา
นายวิชิต ผองแผว
นายวิชิต ภูคงน้ํา
นายวิชิต รักดี
นายวิชิต เรืองเดช
นายวิชิต สกุลิมงค
นายวิชิต สายสําอางค
นายวิชิต สําโรงทอง
นายวิเชต ประทุมราช
นายวิเชษฐ ปญญาวิกิจตระกูล
นายวิเชษฐ มั่นคง
นายวิเชียร ไชยสุระ
นายวิเชียร ธรรมยา
นายวิเชียร พรมมงคล

หนา ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๖๖๙
๒๖๗๐
๒๖๗๑
๒๖๗๒
๒๖๗๓
๒๖๗๔
๒๖๗๕
๒๖๗๖
๒๖๗๗
๒๖๗๘
๒๖๗๙
๒๖๘๐
๒๖๘๑
๒๖๘๒
๒๖๘๓
๒๖๘๔
๒๖๘๕
๒๖๘๖
๒๖๘๗
๒๖๘๘
๒๖๘๙
๒๖๙๐
๒๖๙๑
๒๖๙๒
๒๖๙๓
๒๖๙๔

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายวิญู ทาจันทร
นายวิญู บุญมั่น
นายวิญู ลาดเหลา
นายวิฑูรย ไชยเทพ
นายวิฑูรย โพรงวงค
วาที่รอยตรี วิฑูรย เสนานันท
นายวิฑูรย อินทรพูล
นายวิฑูลย คําภวา
นายวิณัย ชินสีห
นายวิทธวัช ลอยเมืองกลาง
นายวิทมล แกวกลา
นายวิทยา กาสุริย
นายวิทยา จําปา
นายวิทยา ใจอาย
นายวิทยา ชื่นจิตร
พันจาเอก วิทยา ไทยรัตน
นายวิทยา บุญกันภัย
จาเอก วิทยา ปาทา
นายวิทยา มียิ่ง
นายวิทยา รักทอง
นายวิทยา วงศแชมชื่น
นายวิทยา สัตนาโค
นายวิทยา สุรันนา
นายวิทยา ใสเนตร
นายวิทยา หนอใหม
นายวิทยา หารจริง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๒๖๙๕
๒๖๙๖
๒๖๙๗
๒๖๙๘
๒๖๙๙
๒๗๐๐
๒๗๐๑
๒๗๐๒
๒๗๐๓
๒๗๐๔
๒๗๐๕
๒๗๐๖
๒๗๐๗
๒๗๐๘
๒๗๐๙
๒๗๑๐
๒๗๑๑
๒๗๑๒
๒๗๑๓
๒๗๑๔
๒๗๑๕
๒๗๑๖
๒๗๑๗
๒๗๑๘
๒๗๑๙
๒๗๒๐

นายวิทยา โหจันทร
นายวิทยากร ใจกลา
นายวิทวัฒน รอดอินทร
นายวิทวัส เพชรล้ํา
สิบเอก วิทวัส วงศจา
นายวิทวัส สหะวิริยะ
นายวิทุล ตาลสิทธิ์
นายวิทูลย คุมสุวรรณ
นายวินัย แกวบุตร
นายวินัย ไชยนาเหลือง
นายวินัย ทองแท
นายวินัย ทองสุข
นายวินัย ทิพรักษ
นายวินัย ธงคํา
นายวินัย บุทธิจักร
พันจาเอก วินัย ปานเลิศ
นายวินัย ลาคํา
นายวินัย ลาวตุม
นายวินัย สิทธิวิไล
นายวินัส อุดคําดี
นายวิบูร จารุวงศ
วาที่รอยตรี วิบูรณ ชาดาเม็ก
นายวิภพ ทองจันทร
นายวิภาส ดีสมภูรินท
นายวิมล งามศิลป
นายวิมล รักษาแสง

หนา ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา
๒๗๒๑
๒๗๒๒
๒๗๒๓
๒๗๒๔
๒๗๒๕
๒๗๒๖
๒๗๒๗
๒๗๒๘
๒๗๒๙
๒๗๓๐
๒๗๓๑
๒๗๓๒
๒๗๓๓
๒๗๓๔
๒๗๓๕
๒๗๓๖
๒๗๓๗
๒๗๓๘
๒๗๓๙
๒๗๔๐
๒๗๔๑
๒๗๔๒
๒๗๔๓
๒๗๔๔
๒๗๔๕
๒๗๔๖

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายวิมล วัฒนสมบูรณ
จาเอก วิรชาติ ศรีธงบน
จาเอก วิระพงศ สุบุญมา
นายวิระพงษ หงษคํา
นายวิรัช งวนสกุล
จาเอก วิรัช รักดี
นายวิรัชกุล ทานิล
นายวิรัตน ขันทะคีรี
นายวิรัตน คูหะรัตน
นายวิรัตน ใจเอื้อ
นายวิรัตน ทิพยภูจอม
นายวิรัตน นาคเพ็ง
จาสิบโท วิรัตน พันธสุข
นายวิรัตน ฤทธิเดช
นายวิรัตน ศิริวัฒน
นายวิรัตน สุทธิ
นายวิรัตน แสงวิเศษ
นายวิรัตน ใสดี
นายวิโรจน เกตุทับ
นายวิโรจน ขันธศรี
นายวิโรจน คําแสน
นายวิโรจน จันทรชู
นายวิโรจน ชมแพง
นายวิโรจน ไชยชุมภู
นายวิโรจน พุมสวัสดิ์
นายวิโรจน มะลิซอน

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๒๗๔๗
๒๗๔๘
๒๗๔๙
๒๗๕๐
๒๗๕๑
๒๗๕๒
๒๗๕๓
๒๗๕๔
๒๗๕๕
๒๗๕๖
๒๗๕๗
๒๗๕๘
๒๗๕๙
๒๗๖๐
๒๗๖๑
๒๗๖๒
๒๗๖๓
๒๗๖๔
๒๗๖๕
๒๗๖๖
๒๗๖๗
๒๗๖๘
๒๗๖๙
๒๗๗๐
๒๗๗๑
๒๗๗๒

นายวิโรจน รัตนชีวิน
นายวิโรจน วาภิไหว
นายวิวรรธน พุทธานุ
นายวิวรรธน รสนอย
นายวิวัฒน ธัญรัตนศรีสกุล
นายวิวัฒน บุญมาทอง
สิบโท วิวัฒน เพียรธรรม
นายวิวัฒน แพงสภา
นายวิวัฒน ภูนาโคก
นายวิวัฒนชัย คําคูเมือง
นายวิวัตร บุญชาญ
นายวิวัติ มีวงษ
นายวิศวะ วงคสุมา
จาเอก วิศาล อักษรสม
สิบเอก วิศิษฎ เพชรรักษ
นายวิษณุ เกษสร
นายวิษณุ ขุนสายทอง
นายวิษณุ นาขุนทด
นายวิษณุ บุญสิงห
จาสิบตํารวจ วิษณุ พันพิพัฒน
นายวิษณุ แมนธนู
นายวิษณุ ยันตะพานิช
นายวิษณุ ไวยเจริญ
นายวิษณุ สลิดกุล
นายวิษณุพงษ ภูชางทอง
นายวิษุวัต อุมารังษี

หนา ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา
๒๗๗๓
๒๗๗๔
๒๗๗๕
๒๗๗๖
๒๗๗๗
๒๗๗๘
๒๗๗๙
๒๗๘๐
๒๗๘๑
๒๗๘๒
๒๗๘๓
๒๗๘๔
๒๗๘๕
๒๗๘๖
๒๗๘๗
๒๗๘๘
๒๗๘๙
๒๗๙๐
๒๗๙๑
๒๗๙๒
๒๗๙๓
๒๗๙๔
๒๗๙๕
๒๗๙๖
๒๗๙๗
๒๗๙๘

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายวิสารท เพชรเจือสุข
นายวิสิฏฐ พรหมจรรย
นายวิสิฐศักดิ์ พิจิตรศิริ
นายวิสุทธิ์ เตียงนิล
วาที่รอยเอก วิสุทธิ์ สุนทรสุข
นายวิสูตร กาญจนะพิน
นายวิสูตร สังคเพท
นายวีรชน หวยทราย
นายวีรชัย จันทรเพ็ญ
นายวีรชัย มาบุญธรรม
นายวีรชาติ บุตรวิไล
นายวีรพงษ มณีศรี
นายวีรพล ปริญญาทิพย
นายวีรภัทร ผานเสนา
นายวีรศักดิ์ จันทรเพ็ง
นายวีรศักดิ์ ทิพยแกว
นายวีรศักดิ์ หวังกะจิ
นายวีระ ปนหิรัญ
นายวีระ พรหมณะ
นายวีระ สิงหใหม
นายวีระชัย ตําภู
นายวีระชัย ผลภาษี
นายวีระชัย พละสรรค
สิบเอก วีระชัย วงศชู
นายวีระชัย สาธาระณะ
นายวีระชัย หงษทอง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๒๗๙๙
๒๘๐๐
๒๘๐๑
๒๘๐๒
๒๘๐๓
๒๘๐๔
๒๘๐๕
๒๘๐๖
๒๘๐๗
๒๘๐๘
๒๘๐๙
๒๘๑๐
๒๘๑๑
๒๘๑๒
๒๘๑๓
๒๘๑๔
๒๘๑๕
๒๘๑๖
๒๘๑๗
๒๘๑๘
๒๘๑๙
๒๘๒๐
๒๘๒๑
๒๘๒๒
๒๘๒๓
๒๘๒๔

หนา ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

สิบเอก วีระโชติ ทองวัน
จาเอก วีระพงศ ทองคณารักษ
นายวีระพงศ ทาตะ
นายวีระพงษ คําทอน
นายวีระพล อาชา
นายวีระพันธ ปรารมภ
นายวีระมธ สาชิน
นายวีระยุทธ สดชื่น
นายวีระยุทธ หลินหะตระกูล
จาเอก วีระวัฒน เขียวกลม
นายวีระวัฒน ตาละนาค
จาเอก วีระวัฒน พุทธบาล
นายวีระวุฒิ คํามา
นายวีระศักดิ์ นามสงา
นายวีระศักดิ์ ผันผาย
นายวีระศักดิ์ สวางแสง
นายวีระศักดิ์ สัมพะวงศ
นายวุฒธิชัย สุขภาค
นายวุฒิไกร สุขสําราญ
นายวุฒิจักร บุญดี
นายวุฒิชัย แกวบัวสา
นายวุฒิชัย ชางนิล
นายวุฒิชัย นิธิสิริอมร
พันจาเอก วุฒิชัย ประพันธศิลป
นายวุฒิชัย พรหมสุวรรณ
นายวุฒิชัย เพชรอาวุธ

๒๘๒๕
๒๘๒๖
๒๘๒๗
๒๘๒๘
๒๘๒๙
๒๘๓๐
๒๘๓๑
๒๘๓๒
๒๘๓๓
๒๘๓๔
๒๘๓๕
๒๘๓๖
๒๘๓๗
๒๘๓๘
๒๘๓๙
๒๘๔๐
๒๘๔๑
๒๘๔๒
๒๘๔๓
๒๘๔๔
๒๘๔๕
๒๘๔๖
๒๘๔๗
๒๘๔๘
๒๘๔๙
๒๘๕๐

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายวุฒิชัย ยะไวย
นายวุฒิชัย อรัญโชติ
นายวุฒิพงษ เฉยฉิว
นายวุฒิพงษ ชางเกวียน
นายวุฒิพงษ พงษวัน
นายวุฒิพงษ พองชัยภูมิ
นายวุฒิภัทร นิยมดุสดี
นายวุฒิศักด พรมสาร
นายวุฒิศักดิ์ ถิระโคตร
นายวุฒิศักดิ์ วันนาพอ
นายวุฒิศักดิ์ สิทธิ
นายวุฒิศักดิ์ อันทอง
นายวุฒิสาร ขําอวม
นายวุฒิสิตร จันทะแจม
นายวุธติพงษ ผานพินิจ
นายเวท ปดตังถาเน
นายแวบือราเฮง เปาะโน
นายไวพจน บรรจง
นายศรชัย มารักษา
นายศรชัย อวยชัย
นายศรศรี สังเสน
นายศรสิทธิ์ ตรียศ
นายศรัณย เกิดคํา
สิบเอก ศรัณย พรมเกษา
นายศรัณย ภูจริต
นายศรัณยกร จันทรออน

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๒๘๕๑
๒๘๕๒
๒๘๕๓
๒๘๕๔
๒๘๕๕
๒๘๕๖
๒๘๕๗
๒๘๕๘
๒๘๕๙
๒๘๖๐
๒๘๖๑
๒๘๖๒
๒๘๖๓
๒๘๖๔
๒๘๖๕
๒๘๖๖
๒๘๖๗
๒๘๖๘
๒๘๖๙
๒๘๗๐
๒๘๗๑
๒๘๗๒
๒๘๗๓
๒๘๗๔
๒๘๗๕
๒๘๗๖

นายศรัณยพงศ รวมสุขขจรกุล
นายศรันสุข วงศจําปา
นายศรายุทธ หนูเอียด
นายศรายุทธ บัวรัตน
นายศรายุทธ บุงอสตูล
นายศรายุทธ เพ็งเภา
นายศรายุทธ สุขยศศรี
จาเอก ศรายุทธ หลมเหลา
นายศราวุฒิ อัครบุตร
นายศราวุธ เกิดพันธุ
จาเอก ศราวุธ ขันติจิตร
นายศราวุธ ชาดีกรณ
นายศราวุธ เพ็งวิภาศ
นายศราวุธ แสงเกตุ
นายศราวุธ แสงตรง
นายศรีคันไชย ศักดิ์ดา
นายศรีชลศักดิ์ เปยมทวีศักดิ์
นายศรีนคร จูมสีสิงห
นายศรีศักดิ์ เฉลิมวงค
นายศรีศักดิ์ ชมชื่นใจ
นายศักดา แกววงค
นายศักดา โปจุย
นายศักดา พยันตา
นายศักดา ศรีสะอาด
นายศักดา สังขสวัสดิ์
นายศักดา เส็งเจริญ

หนา ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๘๗๗
๒๘๗๘
๒๘๗๙
๒๘๘๐
๒๘๘๑
๒๘๘๒
๒๘๘๓
๒๘๘๔
๒๘๘๕
๒๘๘๖
๒๘๘๗
๒๘๘๘
๒๘๘๙
๒๘๙๐
๒๘๙๑
๒๘๙๒
๒๘๙๓
๒๘๙๔
๒๘๙๕
๒๘๙๖
๒๘๙๗
๒๘๙๘
๒๘๙๙
๒๙๐๐
๒๙๐๑
๒๙๐๒

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายศักดาภัต ในพิมาย
นายศักดิ์ชัย กงแกว
นายศักดิ์ชัย กาลจักร
นายศักดิ์ชัย วงษเอี่ยม
นายศักดิ์ชัย อุดรทิพย
นายศักดิ์ชัย อุนใจ
พันจาเอก ศักดิ์ชาย คงทอง
นายศักดิ์ชาย สุสิลา
นายศักดิ์ดา คงธัญธรรม
นายศักดิ์ดา พรหมหากุล
จาสิบเอก ศักดิ์ดา สุคนธชาติ
นายศักดิ์ทิวา กุลมา
นายศักดิ์ไทย จันทรสาขา
นายศักดินนท ขัดเชียงแสน
นายศักดิ์สิทธิ์ โดยอาษา
นายศักดิ์สิทธิ์ ไมยาง
จาสิบเอก ศักดิ์สิทธิ์ สีสังข
พันจาเอก ศักดิ์สิทธิ์ สุภากรณ
นายศักดิ์สิทธิ์ อังมีพิษ
นายศักดิ์สิทธิ์ อามาตโพสี
นายศักดิ์สุริยา หมัดหลี
สิบโท ศักดิ์อนันต ปลอดแกว
นายศักยวริษฐ อินธิแสง
นายศารทูล แจมสวาง
นายศาสนะ ประทาน
นายศิขรินทร วิชิต

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๒๙๐๓
๒๙๐๔
๒๙๐๕
๒๙๐๖
๒๙๐๗
๒๙๐๘
๒๙๐๙
๒๙๑๐
๒๙๑๑
๒๙๑๒
๒๙๑๓
๒๙๑๔
๒๙๑๕
๒๙๑๖
๒๙๑๗
๒๙๑๘
๒๙๑๙
๒๙๒๐
๒๙๒๑
๒๙๒๒
๒๙๒๓
๒๙๒๔
๒๙๒๕
๒๙๒๖
๒๙๒๗
๒๙๒๘

นายศิพัฒน เรียงรุงโรจน
จาเอก ศิรสิทธิ์ ฮาดสม
นายศิระ คันธรักษา
นายศิริ เติมพันธุ
นายศิริชัย ไขขุนทด
นายศิริชัย เจริญชัยวัฒนา
นายศิริชัย บัวจันแดง
นายศิริชัย ศิริแกว
นายศิริชัย สิทธิมงคล
นายศิริชัย หนูสอน
นายศิริโชค จันนา
นายศิรินะ พรประทุม
นายศิริปฐพี ศรีกาญจนบุตร
นายศิริพงษ กาวรรณ
จาเอก ศิริพงษ วารีขันธุ
นายศิริพงษ อินทรีย
จาเอก ศิริพันธ วรรณทวี
สิบเอก ศิริพันธ อินทรดี
นายศิริราช งามงอน
นายศิริวัฒน ชํานาญ
นายศิริวัฒน พุมเทียน
นายศิริศักดิ์ ใหมสกุล
นายศิลปชัย สุนารัตน
นายศิวกร ชุมคช
นายศิวกร ปญญาอุด
นายศิวกร พงษสิทธิศักดิ์

หนา ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๙๒๙
๒๙๓๐
๒๙๓๑
๒๙๓๒
๒๙๓๓
๒๙๓๔
๒๙๓๕
๒๙๓๖
๒๙๓๗
๒๙๓๘
๒๙๓๙
๒๙๔๐
๒๙๔๑
๒๙๔๒
๒๙๔๓
๒๙๔๔
๒๙๔๕
๒๙๔๖
๒๙๔๗
๒๙๔๘
๒๙๔๙
๒๙๕๐
๒๙๕๑
๒๙๕๒
๒๙๕๓
๒๙๕๔

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายศิวเทพ ศรีพอ
นายศิวพงษ อัมพิลาศรัย
นายศิวศักดิ์ วิริยะกุล
นายศิวัช ศิริพันธ
นายศุทธา วองสาริกิจ
นายศุประกิต แซฟู
นายศุภกร ฝายถิ่น
นายศุภกฤต ภาคมฤค
นายศุภการ ทองเรือง
นายศุภกิจ ครุธทิน
นายศุภกิจ จันระวาง
นายศุภจิตร โคตรสมุทร
นายศุภชัย พันธเจริญกิจ
นายศุภชัย พึ่งไทย
นายศุภชัย ยิ้มมุขผอง
นายศุภชัย ลิ่มธัญลักษณ
นายศุภชัย แวนศรี
นายศุภชัย หองแซง
นายศุภชาติ ไชยมหา
นายศุภณัฐ คายรังกา
นายศุภนนท ยางงาม
สิบเอก ศุภนิมิตร บุญเงิน
นายศุภรัตน ไชยรัตน
นายศุภฤกษ กีไสย
นายศุภฤกษ โตออน
นายศุภฤกษ ปะระทัง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๒๙๕๕
๒๙๕๖
๒๙๕๗
๒๙๕๘
๒๙๕๙
๒๙๖๐
๒๙๖๑
๒๙๖๒
๒๙๖๓
๒๙๖๔
๒๙๖๕
๒๙๖๖
๒๙๖๗
๒๙๖๘
๒๙๖๙
๒๙๗๐
๒๙๗๑
๒๙๗๒
๒๙๗๓
๒๙๗๔
๒๙๗๕
๒๙๗๖
๒๙๗๗
๒๙๗๘
๒๙๗๙
๒๙๘๐

นายศุภฤกษ อินทรแกว
นายศุภวัฒน วัฒนกุล
นายศุภวิชญ เสงี่ยมชื่น
นายศุภเสกข ศรีหอม
นายศุภากร เจริญศิลป
นายศุภาวุฒิ รัตนสูตร
นายเศกศักดิ์ เรืองโรจน
นายเศรษฐรัตน ยงพานิช
นายเศรษฐา ใยขันธ
นายโศภณ พรมสุวรรณ
นายโศภิต ฟูแสง
นายสกล ขําวงษ
นายสกุนตพงศ ศรีวรนาถ
นายสกุล พรมจันทร
นายสกุลศักดิ์ สัตนาโค
นายสงกรานต คงเจริญ
นายสงกรานต คํายาน
นายสงกรานต จันทรศิริ
นายสงกรานต นิภากุล
จาเอก สงกรานต เนธิบุตร
นายสงกรานต มณีโชติ
นายสงกรานต มหาวัน
นายสงกรานต สายสังข
นายสงบ คําแสนเทียะ
จาเอก สงวนศักดิ์ จิตตสงวน
นายสงวนศักดิ์ บุญเรืองศรี

หนา ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๙๘๑
๒๙๘๒
๒๙๘๓
๒๙๘๔
๒๙๘๕
๒๙๘๖
๒๙๘๗
๒๙๘๘
๒๙๘๙
๒๙๙๐
๒๙๙๑
๒๙๙๒
๒๙๙๓
๒๙๙๔
๒๙๙๕
๒๙๙๖
๒๙๙๗
๒๙๙๘
๒๙๙๙
๓๐๐๐
๓๐๐๑
๓๐๐๒
๓๐๐๓
๓๐๐๔
๓๐๐๕
๓๐๐๖

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายสงัด พันธุโพธิ์
นายสงัด สุบุญมา
นายสงา แยมชู
นายสดใส มะโนขันธ
นายสถาพร เกตุมณี
นายสถาพร จงไกรรัตนกุล
วาที่รอยตรี สถาพร โพธิพฤกษ
นายสถาพร โสมสําราญ
นายสถิต นิมะลา
จาเอก สถิต เรืองเดช
นายสถิต เอื้อไทย
นายสถิตย ขันวิจิตร
นายสถิตย คะเลารัมย
นายสถิตย มูลมืด
นายสถิตย สองแสงจันทร
จาเอก สถิตย โสภาพุฒิ
นายสทาวีร เสฏฐคณา
นายสน ศิระวงษ
นายสนทยา พิมยะวงค
นายสนทยา วัฒนอุษา
นายสนธนา เหล็มเจริญ
วาที่รอยตรี สนธยา เผาพันธุ
นายสนธยา มวงใหม
นายสนธยา มุกดาหาร
นายสนธิชัย มหา
จาสิบเอก สนองศักดิ์ หนูนามเสริฐ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๓๐๐๗
๓๐๐๘
๓๐๐๙
๓๐๑๐
๓๐๑๑
๓๐๑๒
๓๐๑๓
๓๐๑๔
๓๐๑๕
๓๐๑๖
๓๐๑๗
๓๐๑๘
๓๐๑๙
๓๐๒๐
๓๐๒๑
๓๐๒๒
๓๐๒๓
๓๐๒๔
๓๐๒๕
๓๐๒๖
๓๐๒๗
๓๐๒๘
๓๐๒๙
๓๐๓๐
๓๐๓๑
๓๐๓๒

นายสนั่น เติมเกาะ
นายสนิท คําลีมา
นายสมเกียรติ์ พาลีวัน
นายสมเกียรติ กิจสมุทร
นายสมเกียรติ คําเพราะ
นายสมเกียรติ จันขันธ
นายสมเกียรติ ทองหลอ
นายสมเกียรติ รัตนะรัต
นายสมเกียรติ ออนคํา
นายสมควร ชูสิงห
นายสมควร โลตุฤทธิ์
จาสิบเอก สมคะเณ จันทรดี
นายสมคิด ทาปญญา
นายสมคิด เสนานุช
นายสมจิตร หากันนา
นายสมจิตร ขานเกตุ
นายสมจิตร ชุมนาเสียว
นายสมจิตร ดําริห
นายสมจิตร อินศร
จาเอก สมเจตน คชฤทธิ์
นายสมเจตน บุญศรี
นายสมชัย ถาคํา
นายสมชัย ศรีภักดี
จาเอก สมชาญ กองเกิด
นายสมชาติ คงที่
นายสมชาติ ทองเรือง

หนา ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐๓๓
๓๐๓๔
๓๐๓๕
๓๐๓๖
๓๐๓๗
๓๐๓๘
๓๐๓๙
๓๐๔๐
๓๐๔๑
๓๐๔๒
๓๐๔๓
๓๐๔๔
๓๐๔๕
๓๐๔๖
๓๐๔๗
๓๐๔๘
๓๐๔๙
๓๐๕๐
๓๐๕๑
๓๐๕๒
๓๐๕๓
๓๐๕๔
๓๐๕๕
๓๐๕๖
๓๐๕๗
๓๐๕๘

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายสมชาย กิ่งแกว
นายสมชาย จันครา
นายสมชาย จันทรตะมะ
นายสมชาย เจาะจง
นายสมชาย ชวยนุย
นายสมชาย ไชยชนะ
นายสมชาย ไชยสิทธิ์
นายสมชาย ทองบุญ
ดาบตํารวจ สมชาย นามวิชิต
นายสมชาย โนนสันเทียะ
นายสมชาย พลโทพงศ
จาเอก สมชาย เพชรดีศรีสมบัติ
นายสมชาย เพชรนุย
นายสมชาย ภาระอุปมาเจริญ
นายสมชาย เมืองเพชร
นายสมชาย ยิ้มเมือง
นายสมชาย รัตนวงศ
นายสมชาย วงษหาฤทธิ์
นายสมชาย วงสา
นายสมชาย สิมมา
จาเอก สมชาย สุขพรหม
นายสมชาย เสนานอย
นายสมชาย หงษสิงห
นายสมโชค จางบัว
จาสิบเอก สมโชค พรมพิลา
สิบเอก สมเดช ธนะขวาง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๓๐๕๙
๓๐๖๐
๓๐๖๑
๓๐๖๒
๓๐๖๓
๓๐๖๔
๓๐๖๕
๓๐๖๖
๓๐๖๗
๓๐๖๘
๓๐๖๙
๓๐๗๐
๓๐๗๑
๓๐๗๒
๓๐๗๓
๓๐๗๔
๓๐๗๕
๓๐๗๖
๓๐๗๗
๓๐๗๘
๓๐๗๙
๓๐๘๐
๓๐๘๑
๓๐๘๒
๓๐๘๓
๓๐๘๔

นายสมเดช บํารุงเอื้อ
นายสมทรง โสภา
นายสมทรง อภัยจิตต
จาเอก สมนึก ขวัญเย็น
นายสมนึก ขุนพิทักษ
นายสมนึก อุนพิมพ
นายสมบัติ คุณธร
นายสมบัติ ชูสกุลวงศ
นายสมบัติ โชคชัย
นายสมบัติ ทัพธานี
นายสมบัติ นาคแปน
จาสิบเอก สมบัติ นินนานนท
นายสมบัติ พันธุเณร
จาสิบเอก สมบัติ เพ็ชรสมบัติ
นายสมบัติ ภูแดนไกร
นายสมบัติ สุขสวน
นายสมบัติ โสภารักษ
นายสมบัติ อินเบา
นายสมบุญ แซจิว
นายสมบูรณ พงศผาติ
นายสมบูรณ เพชรพิพัฒน
นายสมบูรณ ศรีมานพ
นายสมบูรณ สุทธิสนธ
นายสมบูรณ หนูโท
นายสมประกอบ ดําบาง
นายสมประสงค แสงสวาง

หนา ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐๘๕
๓๐๘๖
๓๐๘๗
๓๐๘๘
๓๐๘๙
๓๐๙๐
๓๐๙๑
๓๐๙๒
๓๐๙๓
๓๐๙๔
๓๐๙๕
๓๐๙๖
๓๐๙๗
๓๐๙๘
๓๐๙๙
๓๑๐๐
๓๑๐๑
๓๑๐๒
๓๑๐๓
๓๑๐๔
๓๑๐๕
๓๑๐๖
๓๑๐๗
๓๑๐๘
๓๑๐๙
๓๑๑๐

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายสมประสงค หนูจาแสง
นายสมปอง พงษสุทธิโสภา
นายสมปอง พิมพา
พันจาโท สมปอง สุขสวัสดิ์
นายสมพงศ เจียมตัว
จาเอก สมพงษ แกวสา
นายสมพงษ จันทรโคตร
นายสมพงษ จันพิรักษ
สิบโท สมพงษ ดําเนินทรัพย
นายสมพงษ พรมกันยา
จาเอก สมพงษ พลบูรณ
นายสมพงษ ศรีสนิท
นายสมพงษ สองสี
นายสมพงษ สีเคน
นายสมพงษ สุทธไชย
นายสมพงษ อินตะหลา
นายสมพงษ อุทธิยา
นายสมพร แกวสีแดง
นายสมพร ชนาชน
นายสมพร ทองปน
นายสมพร พรหมทา
นายสมพร มานะจิตต
นายสมพร สุวรรณมณี
นายสมพร แสงทวีป
นายสมพล นะวะกะ
นายสมพล แปลกตู

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๓๑๑๑
๓๑๑๒
๓๑๑๓
๓๑๑๔
๓๑๑๕
๓๑๑๖
๓๑๑๗
๓๑๑๘
๓๑๑๙
๓๑๒๐
๓๑๒๑
๓๑๒๒
๓๑๒๓
๓๑๒๔
๓๑๒๕
๓๑๒๖
๓๑๒๗
๓๑๒๘
๓๑๒๙
๓๑๓๐
๓๑๓๑
๓๑๓๒
๓๑๓๓
๓๑๓๔
๓๑๓๕
๓๑๓๖

นายสมเพชร เพชรมณี
นายสมภพ บุญญามณี
นายสมภพ พรอมจันทึก
นายสมภพ ระถะยาน
นายสมภพ สมมุติ
พันจาเอก สมภาร มูลโต
นายสมภูมิ สําเภาจันทร
พันจาเอก สมโภช ชุมกระโทก
นายสมโภชร สุภาพ
นายสมมาตย วงศสีดา
นายสมมารถ สูรโรคา
นายสมยศ กมลรัตน
นายสมยศ คําสิทธิ์
นายสมยศ แฉงฉายา
นายสมยศ ฤทธิทิศ
นายสมยศ สุภาษี
นายสมยศ เหมะธุรินทร
นายสมยา ชาวหลม
นายสมร กองเวหา
นายสมรถ ตุมทอง
นายสมรรถชัย อินทาสา
นายสมรส ประสมสวย
นายสมฤกษ กิมฮั่นเจริญ
นายสมศักด โสภา
นายสมศักดิ์ กิ่มผกา
จาเอก สมศักดิ์ ชัยสาลี

หนา ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑๓๗
๓๑๓๘
๓๑๓๙
๓๑๔๐
๓๑๔๑
๓๑๔๒
๓๑๔๓
๓๑๔๔
๓๑๔๕
๓๑๔๖
๓๑๔๗
๓๑๔๘
๓๑๔๙
๓๑๕๐
๓๑๕๑
๓๑๕๒
๓๑๕๓
๓๑๕๔
๓๑๕๕
๓๑๕๖
๓๑๕๗
๓๑๕๘
๓๑๕๙
๓๑๖๐
๓๑๖๑
๓๑๖๒

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายสมศักดิ์ ชูดํา
นายสมศักดิ์ เชิงสะอาด
นายสมศักดิ์ ไชยศิริ
นายสมศักดิ์ ดาแกว
นายสมศักดิ์ โตะมิน
นายสมศักดิ์ แถวโสภา
นายสมศักดิ์ ทวีทอง
นายสมศักดิ์ ปนคํา
นายสมศักดิ์ รวมสุข
นายสมศักดิ์ ศรีมาศ
นายสมศักดิ์ สมนอย
นายสมศักดิ์ สุทธิพันธ
นายสมศักดิ์ หอมแกว
นายสมหมาย กุลนุวงค
นายสมหมาย สุรวัฒนาวรรณ
นายสมหมาย แสนกลม
วาที่รอยตรี สมหมาย อสุรินทร
นายสมหมาย อาสนานิ
นายสมหวัง อังศกุลชัย
นายสมเหมือน มณีแสง
นายสมัย บัวหยาด
นายสมัย มิตรมาตร
นายสมัย ยกยอง
นายสมัย อิ่นคํา
นายสมาน ดั้งดอนบม
พันจาเอก สมาน รินทวุฒิ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๓๑๖๓
๓๑๖๔
๓๑๖๕
๓๑๖๖
๓๑๖๗
๓๑๖๘
๓๑๖๙
๓๑๗๐
๓๑๗๑
๓๑๗๒
๓๑๗๓
๓๑๗๔
๓๑๗๕
๓๑๗๖
๓๑๗๗
๓๑๗๘
๓๑๗๙
๓๑๘๐
๓๑๘๑
๓๑๘๒
๓๑๘๓
๓๑๘๔
๓๑๘๕
๓๑๘๖
๓๑๘๗
๓๑๘๘

นายสมาน สุริฉาย
นายสมิทร อารินทร
นายสมุทร ปนตาแกว
นายสยาม ธีรภาพสถาพร
นายสยาม ปญญาทา
นายสยาม สุวรรณคฤหาสน
นายสยาม ออนหยู
นายสรกฤช พรมสะวะนา
จาเอก สรณัฐ เตชะปน
นายสรทรรศน ค้ําชู
นายสรพงษ ดวงคลาย
นายสรพงษ ตระกรุดแกว
พันจาเอก สรพงษ สนทนารักษ
นายสรยุทธิ์ สิริเพ็ชร
นายสรรคชัย อินทรถาวร
นายสรรชัย สุขสวัสดิ์
นายสรรชัย หลองทุง
นายสรรักษ สุวรรณ
นายสรวิชญ จงสมชัย
นายสรวิชญ ทองนา
นายสรวิชญ ศิริโภคา
นายสรวิชญ สิทธิสอน
นายสรวิทย ใสกลาง
นายสรศักดิ์ กิมเห
นายสรสงคราม เซงฟด
นายสรสิทธิ์ แรมกลาง

หนา ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑๘๙
๓๑๙๐
๓๑๙๑
๓๑๙๒
๓๑๙๓
๓๑๙๔
๓๑๙๕
๓๑๙๖
๓๑๙๗
๓๑๙๘
๓๑๙๙
๓๒๐๐
๓๒๐๑
๓๒๐๒
๓๒๐๓
๓๒๐๔
๓๒๐๕
๓๒๐๖
๓๒๐๗
๓๒๐๘
๓๒๐๙
๓๒๑๐
๓๒๑๑
๓๒๑๒
๓๒๑๓
๓๒๑๔

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายสรายุทธ วาสินานนท
นายสรายุทธ จิตรขาว
จาสิบเอก สรายุทธ สุวรรณพงษ
นายสราวุฒิ วงศประทุม
จาเอก สราวุทธิ์ แสงสุวรรณ
นายสราวุธ ขันติวงศ
นายสราวุธ ชวดคํา
นายสราวุธ ทวีกาญจน
นายสราวุธ ไฟกระโทก
นายสราวุธ รัตนวิจิตร
นายสราวุธ ศรียางนอก
นายสราวุธ สุขเสาร
นายสราวุธ อินทรเอี่ยม
นายสฤษฎ ชั้นบัณฑิต
นายสฤษดิ์ มาลาศรี
นายสฤษดิ์ชัย ธุพา
นายสวง กรอบมุข
นายสวรรค กีรติโล
เรือตรี สวรรค แสนเพียร
จาเอก สวัสดิ์ คําออนสา
นายสวัสดิ์ นีระพัด
นายสวัสดิ์ แสงไชย
นายสวาง เลิศพันธ
จาเอก สวางพงษ ภะวะ
นายสวาสดิ์ ปญญา
นายสห สีนุชาติ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๓๒๑๕
๓๒๑๖
๓๒๑๗
๓๒๑๘
๓๒๑๙
๓๒๒๐
๓๒๒๑
๓๒๒๒
๓๒๒๓
๓๒๒๔
๓๒๒๕
๓๒๒๖
๓๒๒๗
๓๒๒๘
๓๒๒๙
๓๒๓๐
๓๒๓๑
๓๒๓๒
๓๒๓๓
๓๒๓๔
๓๒๓๕
๓๒๓๖
๓๒๓๗
๓๒๓๘
๓๒๓๙
๓๒๔๐

นายสหจิต แตงพัฒน
นายสหชัย ชัยสมร
นายสหชาติ ยศปญญา
นายสหพัฒน ยืนยิ่ง
นายสหรัฐ กุบแกว
นายสอง ธงอินเนตร
สิบเอก สอน บุญรุง
นายสอฟวัน เจะซอ
นายสอและ ตามาต
นายสอหิรี หลําหลี
นายสะอาง คําทองเขียว
นายสักกริยา รักหมัด
นายสังเขตร เทาวิวัฒนาการ
พันจาเอก สังคม แจมหมอ
นายสังเวียน จันทอง
นายสัญชาย ดีมาก
จาเอก สัญญา จันทรภาพ
นายสัญญา จาบทอง
นายสัญญา จํารัสภูมิ
นายสัญญา เทียงคํา
จาเอก สัญญา บุญโมง
นายสัญญา ศุภพันธ
นายสัญญา ศุภรัตน
นายสัญญา สามทอง
นายสัญญา สําเภา
นายสัฎฐวิชญ สาระพันธ

หนา ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา
๓๒๔๑
๓๒๔๒
๓๒๔๓
๓๒๔๔
๓๒๔๕
๓๒๔๖
๓๒๔๗
๓๒๔๘
๓๒๔๙
๓๒๕๐
๓๒๕๑
๓๒๕๒
๓๒๕๓
๓๒๕๔
๓๒๕๕
๓๒๕๖
๓๒๕๗
๓๒๕๘
๓๒๕๙
๓๒๖๐
๓๒๖๑
๓๒๖๒
๓๒๖๓
๓๒๖๔
๓๒๖๕
๓๒๖๖

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายสันตพจน เตียบนอย
จาเอก สันติ แกวมูลตรี
จาเอก สันติ งาสิทธิ์
นายสันติ ถิ่นถา
นายสันติ ประเกาทันฑ
นายสันติ พงษสิน
นายสันติ พงษสุระ
จาเอก สันติ ภูผาน
นายสันติ ยังอยู
นายสันติ รักษาคม
นายสันติ รักษาราช
นายสันติ เอี่ยมสอาด
นายสันติชัย ปติชัย
นายสันติชาติ ชัยภมรฤทธิ์
นายสันติพงศ พลสิทธิ์
นายสันติพงษ ชมชื่น
นายสันติพงษ นามวงศ
นายสันติสุข เทือกสุบรรณ
นายสันทัศน ไชยโสดา
นายสันทัศน พินยา
นายสันธาน ทองหลอ
นายสันธาน วงษปตตา
นายสัมพันธ ขอดเมชัย
นายสัมพันธ ควรรับสวน
นายสัมพันธ ศรีชมภู
นายสัมฤทธิ์ ประคองใจ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๓๒๖๗
๓๒๖๘
๓๒๖๙
๓๒๗๐
๓๒๗๑
๓๒๗๒
๓๒๗๓
๓๒๗๔
๓๒๗๕
๓๒๗๖
๓๒๗๗
๓๒๗๘
๓๒๗๙
๓๒๘๐
๓๒๘๑
๓๒๘๒
๓๒๘๓
๓๒๘๔
๓๒๘๕
๓๒๘๖
๓๒๘๗
๓๒๘๘
๓๒๘๙
๓๒๙๐
๓๒๙๑
๓๒๙๒

นายสัมฤทธิ์ แสงศักดิ์
นายสัมฤทธิ์ หมอโอสถ
นายสาคร คงรอด
นายสาคร นาใจแกว
นายสาคร ปรีดาศักดิ์
นายสาทิตย ชาวสวน
นายสาธร ทองคํามา
นายสาธิต แนบสนิท
นายสาธิต ประดิษฐขํา
นายสาธิต ผุดผอง
นายสาธิต ภูจอมแกว
นายสาธิต รอดพวง
นายสาธิต รักเกตุ
นายสาธิต ราษฏรอาศัย
นายสาธิต สงวนทรัพย
นายสาธิต สมจริยา
นายสานต หลีเส็น
นายสานิตย ปลอดจันทร
จาเอก สามารถ คําสุนทร
นายสามารถ ผิวขาว
นายสามารถ มวงทา
นายสามารถ มุเส็มสะเดา
นายสามารถ ลาดี้
นายสามารถ ศรีพัฒนางกูร
นายสามารถ ศรีวิลัย
พันจาเอก สามารถ หรรษาวงค

หนา ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา
๓๒๙๓
๓๒๙๔
๓๒๙๕
๓๒๙๖
๓๒๙๗
๓๒๙๘
๓๒๙๙
๓๓๐๐
๓๓๐๑
๓๓๐๒
๓๓๐๓
๓๓๐๔
๓๓๐๕
๓๓๐๖
๓๓๐๗
๓๓๐๘
๓๓๐๙
๓๓๑๐
๓๓๑๑
๓๓๑๒
๓๓๑๓
๓๓๑๔
๓๓๑๕
๓๓๑๖
๓๓๑๗
๓๓๑๘

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายสายชน ทองแตม
นายสายชล นอยถนอม
นายสายชล มะลิทอง
นายสายชล สวัสดีสุข
นายสายยันต แถวเพณี
นายสายัณห ศรีนวล
นายสายันต โนนทิง
นายสายันต ภากระจาง
นายสายันต วันดี
นายสายันต หวางแสง
นายสายันห เจริญผล
นายสาโรจน เอี่ยมโพธิ์
สิบเอก สําเนียง ผาดีอุน
นายสําภรรณ โพธิ์กระจุย
นายสํารวม ภาชนะ
นายสําราญ จวนกระโทก
นายสําราญ พวงพี
นายสําราญ หมื่นสาย
จาเอก สําเริง ธราวุธ
นายสิงหนาท ศันติวิชยะ
นายสิทธิชัย ชะเมรัมย
สิบเอก สิทธิชัย ดอนมูล
นายสิทธิชัย เพชรรักษ
นายสิทธิชัย สังขทอง
นายสิทธิชัย แสนวันดี
นายสิทธิชัย หัสนันท

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๓๓๑๙
๓๓๒๐
๓๓๒๑
๓๓๒๒
๓๓๒๓
๓๓๒๔
๓๓๒๕
๓๓๒๖
๓๓๒๗
๓๓๒๘
๓๓๒๙
๓๓๓๐
๓๓๓๑
๓๓๓๒
๓๓๓๓
๓๓๓๔
๓๓๓๕
๓๓๓๖
๓๓๓๗
๓๓๓๘
๓๓๓๙
๓๓๔๐
๓๓๔๑
๓๓๔๒
๓๓๔๓
๓๓๔๔

นายสิทธิเดช โมครา
จาเอก สิทธิเดช อินวิเชียร
นายสิทธินนท แกวมณี
นายสิทธิพงษ คําไทย
นายสิทธิพงษ งามแสง
นายสิทธิพงษ ดวงชวย
นายสิทธิพงษ หมอเพชร
นายสิทธิพงษลภัทร เย็นออน
นายสิทธิพล ภักมี
วาที่รอยตรี สิทธิพล โสมนัส
นายสิทธิพันธ ฉิมพลี
นายสิทธิพิกันณญ อนันทกิตติ์
นายสิทธิศักดิ์ กวางวงษ
นายสิทธิศักดิ์ แกวหนองเสม็ด
นายสิทธิศักดิ์ คงสุวรรณ
สิบเอก สิทธิศักดิ์ โคมสวาง
นายสิทธิศักดิ์ พลบุตร
นายสิทธิศักดิ์ พลราชม
นายสิทธิศักดิ์ สารสี
จาเอก สิทธิศักดิ์ แสงวงษา
นายสิทธิสัณห เทียมสุจริตชน
นายสิปปกร ทองแทง
นายสิปปนนท บุญกวาง
นายสิริวัฒน ขําหิรัญ
นายสิริวัฒน สนธิ
จาเอก สิริศักดิ์ จาบกระโทก

หนา ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา
๓๓๔๕
๓๓๔๖
๓๓๔๗
๓๓๔๘
๓๓๔๙
๓๓๕๐
๓๓๕๑
๓๓๕๒
๓๓๕๓
๓๓๕๔
๓๓๕๕
๓๓๕๖
๓๓๕๗
๓๓๕๘
๓๓๕๙
๓๓๖๐
๓๓๖๑
๓๓๖๒
๓๓๖๓
๓๓๖๔
๓๓๖๕
๓๓๖๖
๓๓๖๗
๓๓๖๘
๓๓๖๙
๓๓๗๐

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายสุกรี แข็งแรง
นายสุกรี วัชรเนตร
นายสุกฤษฎิ์ ธัญญาอุดมสิน
นายสุกฤษฏิ์ ทินปาน
นายสุกิจ ดาวเรือง
นายสุกิจ บุญกาวิน
นายสุกิจ บุญยัง
นายสุขสันต หาปูทน
นายสุขสันต เฮาทา
นายสุขสันติ์ พงวัง
นายสุขอนันต ทองดี
นายสุขอนันต พรหมศร
นายสุขุม ไทยเกง
นายสุคนธ ศรีบุรัมย
นายสุจฑินันท สุวรรณบุษย
นางสุชญา ฤทธิ์เปยม
จาเอก สุชาติ คงชาตรี
นายสุชาติ จีนสุขแสง
นายสุชาติ แซจิว
นายสุชาติ แซฉั่ว
นายสุชาติ นอยตุน
นายสุชาติ นาแกว
นายสุชาติ บั้นบูรณ
นายสุชาติ ยงอําพรทิพย
นายสุชาติ สืบเหตุ
นายสุชาติ สุวรรณรัตน

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๓๓๗๑
๓๓๗๒
๓๓๗๓
๓๓๗๔
๓๓๗๕
๓๓๗๖
๓๓๗๗
๓๓๗๘
๓๓๗๙
๓๓๘๐
๓๓๘๑
๓๓๘๒
๓๓๘๓
๓๓๘๔
๓๓๘๕
๓๓๘๖
๓๓๘๗
๓๓๘๘
๓๓๘๙
๓๓๙๐
๓๓๙๑
๓๓๙๒
๓๓๙๓
๓๓๙๔
๓๓๙๕
๓๓๙๖

หนา ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

นายสุชาย ผัสดี
นายสุชิตนนท สงฆสระนอย
นายสุเชษฐ อุมผาง
นายสุเชษฐ ลาทอง
จาสิบเอก สุดเขตร สุขเหลือ
นายสุดใจ เคณาภูมิ
นายสุทธวิทย มานะพิมพ
นายสุทธา เสารทอง
นายสุทธิ สุทธิพูน
นายสุทธิชัย ประเสริฐสุข
วาที่รอยตรี สุทธิชัย มีทรงธรรม
นายสุทธิโชติ์ เศวตโชติ์
นายสุทธิ์ทัศนฐิฏิณ ราชโคตร
นายสุทธินันท วงชารี
นายสุทธิพงศ ชัยวิรูญรัตน
นายสุทธิพงศ เริงชัยภูมิ
นายสุทธิพงษ กิจพอคา
นายสุทธิพงษ จรัญ
นายสุทธิพงษ แดนแกว
นายสุทธิพงษ ลิ้มไล
นายสุทธิพงษ ศรีวิพัฒน
นายสุทธิพงษ ศรีอรรถิกานนท
นายสุทธิรักษ โนนคูเขตโขง
นายสุทธิรัตน ธิติธรรม
นายสุทธิศักดิ์ ใจแข็ง
นายสุทธิศักดิ์ ภักดิ์ภูมินทร

๓๓๙๗
๓๓๙๘
๓๓๙๙
๓๔๐๐
๓๔๐๑
๓๔๐๒
๓๔๐๓
๓๔๐๔
๓๔๐๕
๓๔๐๖
๓๔๐๗
๓๔๐๘
๓๔๐๙
๓๔๑๐
๓๔๑๑
๓๔๑๒
๓๔๑๓
๓๔๑๔
๓๔๑๕
๓๔๑๖
๓๔๑๗
๓๔๑๘
๓๔๑๙
๓๔๒๐
๓๔๒๑
๓๔๒๒

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายสุทธี เวียงคํา
จาเอก สุทัศ ทับวันนา
นายสุทัศน โพธิขํา
จาเอก สุทัศน วิศรีปทย
นายสุทัศน สุริวงศ
นายสุทิน มหันตะ
นายสุทินกรณ เดชานุราช
นายสุทิศ กองมี
นายสุเทพ ดวงจันทร
นายสุเทพ ดีสุด
นายสุเทพ นาคสัมฤทธิ์
นายสุเทพ เนื่องชมภู
นายสุเทพ เรียงหมู
นายสุเทพ สิงหะ
นายสุเทพ เอี่ยมมาธุสร
นายสุเทียน ปลอดประโคน
นายสุเทียบ เข็มผะกา
นายสุธรรม จันทรเอียด
จาเอก สุธวัฒน เทียงดีฤทธิ์
นายสุธี กลางประพันธ
นายสุธีร บุญศรี
นายสุธีร ฤทธิ์บุญ
นายสุธีรวัฒน รังสิมันตุชาติ
นายสุนทร เกษเงิน
นายสุนทร เขตบํารุง
สิบเอก สุนทร จิตกลาง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๓๔๒๓
๓๔๒๔
๓๔๒๕
๓๔๒๖
๓๔๒๗
๓๔๒๘
๓๔๒๙
๓๔๓๐
๓๔๓๑
๓๔๓๒
๓๔๓๓
๓๔๓๔
๓๔๓๕
๓๔๓๖
๓๔๓๗
๓๔๓๘
๓๔๓๙
๓๔๔๐
๓๔๔๑
๓๔๔๒
๓๔๔๓
๓๔๔๔
๓๔๔๕
๓๔๔๖
๓๔๔๗
๓๔๔๘

หนา ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

นายสุนทร เจี้ยมดี
พันจาเอก สุนทร ชินวงศ
นายสุนทร ชุมภูแสง
นายสุนทร เดชานุราช
นายสุนทร นิลนันท
นายสุนทร ปญโยคํา
นายสุนทร ปากแข็ง
นายสุนทร ฤทธิ์มนตรี
นายสุนทร วงศษา
นายสุนทร ศิริภาค
นายสุนทร หลักคํา
นายสุนันท ธนาศรี
นายสุนันท บริบูรณ
วาที่รอยตรี สุนันท ลาหมาดสกุล
นายสุนันท วรรณภักดิ์
นายสุนัย บุญรอด
นายสุบิน ปญญาเรือง
นายสุพจน เกตุแกว
นายสุพจน เกิดคํา
นายสุพจน แกวสังข
นายสุพจน เครือคลาย
พันจาโท สุพจน จุลศรี
นายสุพจน ดําขุนนุย
นายสุพจน ดิษยะกมล
นายสุพจน พจนอารี
นายสุพจน มนตสงา

๓๔๔๙
๓๔๕๐
๓๔๕๑
๓๔๕๒
๓๔๕๓
๓๔๕๔
๓๔๕๕
๓๔๕๖
๓๔๕๗
๓๔๕๘
๓๔๕๙
๓๔๖๐
๓๔๖๑
๓๔๖๒
๓๔๖๓
๓๔๖๔
๓๔๖๕
๓๔๖๖
๓๔๖๗
๓๔๖๘
๓๔๖๙
๓๔๗๐
๓๔๗๑
๓๔๗๒
๓๔๗๓
๓๔๗๔

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายสุพจน มลทากุล
จาสิบเอก สุพจน มาลาวงษ
นายสุพจน ศุภสําราญกิจ
สิบเอก สุพจน สูงพล
จาเอก สุพจน อินสกูล
นายสุพตร สุณะเทพ
นายสุพรม พลรักษา
นายสุพรรณ รัตนคช
นายสุพรรณ ชางถม
นายสุพล ปาริมา
นายสุพลีรภัทร ยมโคตร
นายสุพักตร พันธไชย
นายสุพัฒน แกวชารี
ดาบตํารวจ สุพัฒน เชื้อดวงผูย
นายสุพัฒน ทองจันทร
นายสุพัฒน ธีรางศุ
นายสุพิน ทองปอ
นายสุภกิจ รูปสูง
นายสุภชัย คําตัน
จาเอก สุภชัย โพธิ์ทอง
นายสุภวัฒน คงทอง
นายสุภศักดิ์ วิจารณปรีชา
นายสุภาพ กิจสวน
นายสุภาพ เกิดสง
นายสุภาพ ขาวงาม
นายสุภาพ พันธุภิญญา

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๓๔๗๕
๓๔๗๖
๓๔๗๗
๓๔๗๘
๓๔๗๙
๓๔๘๐
๓๔๘๑
๓๔๘๒
๓๔๘๓
๓๔๘๔
๓๔๘๕
๓๔๘๖
๓๔๘๗
๓๔๘๘
๓๔๘๙
๓๔๙๐
๓๔๙๑
๓๔๙๒
๓๔๙๓
๓๔๙๔
๓๔๙๕
๓๔๙๖
๓๔๙๗
๓๔๙๘
๓๔๙๙
๓๕๐๐

นายสุภาพ เรืองโรจน
นายสุมานัส อับดุลฮากิม
นายสุมิต มณีใหม
นายสุมิตร ตันติยวงค
นายสุมิตร คําทองสุข
นายสุเมทร วิลัย
นายสุเมธ ทุนกาศ
นายสุเมธ นารานิติธรรม
นายสุเมธ ประนนท
นายสุเมธ พรหมซาว
นายสุเมธ โลกคําลือ
นายสุเมธ สระทองคุม
นายสุเมธ แสนคําวงษ
นายสุเมธา ยังแสนภู
นายสุเมธี เทพมณี
นายสุรกิจ คลองรับ
นายสุรชัย แกววิเศษ
นายสุรชัย จันทรเรือง
นายสุรชัย ฉัตรทอง
นายสุรชัย ดีลอม
นายสุรชัย นาคสินธุ
นายสุรชัย นิกรสุข
นายสุรชัย พรมแสน
นายสุรชัย พละไกร
จาเอก สุรชัย พัชรตระการ
นายสุรชัย พัดจันทร

หนา ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา
๓๕๐๑
๓๕๐๒
๓๕๐๓
๓๕๐๔
๓๕๐๕
๓๕๐๖
๓๕๐๗
๓๕๐๘
๓๕๐๙
๓๕๑๐
๓๕๑๑
๓๕๑๒
๓๕๑๓
๓๕๑๔
๓๕๑๕
๓๕๑๖
๓๕๑๗
๓๕๑๘
๓๕๑๙
๓๕๒๐
๓๕๒๑
๓๕๒๒
๓๕๒๓
๓๕๒๔
๓๕๒๕
๓๕๒๖

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายสุรชัย พากระจาง
นายสุรชัย เพียรไพโรจน
นายสุรชัย โพธิษา
นายสุรชัย ศรีธิเดช
นายสุรชัย สายทองแท
นายสุรชาติ โพธิ์ยอด
นายสุรเชษฎ ปราบจะบก
นายสุรเชษฎ สุวรรณ
นายสุรเชษฐ ฉิ่งกิตติ
นายสุรเชษฐ ทองไกร
นายสุรเชษฐ หนูพริก
นายสุรเดช แกวสิทธิ์
นายสุรเดช คําวงคษา
นายสุรเดช ใจสูศึก
นายสุรเดช ศรีเที่ยง
นายสุรเดช หนูนันท
นายสุรเดช อินทชิต
นายสุรบดินทร อินทะเสน
จาเอก สุรพงษ ประพฤติชอบ
นายสุรพล จันดาเบา
นายสุรพล บุญมี
วาที่รอยตรี สุรพล พันธมณี
นายสุรพล สายปอง
นายสุรพล อูแกว
นายสุรพัฒน พิมพพรมมา
นายสุรฤทธิ์ คชาวงษ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๓๕๒๗
๓๕๒๘
๓๕๒๙
๓๕๓๐
๓๕๓๑
๓๕๓๒
๓๕๓๓
๓๕๓๔
๓๕๓๕
๓๕๓๖
๓๕๓๗
๓๕๓๘
๓๕๓๙
๓๕๔๐
๓๕๔๑
๓๕๔๒
๓๕๔๓
๓๕๔๔
๓๕๔๕
๓๕๔๖
๓๕๔๗
๓๕๔๘
๓๕๔๙
๓๕๕๐
๓๕๕๑
๓๕๕๒

หนา ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

สิบเอก สุรวุฒิ บัญหนองสา
นายสุรวุธ บูรณาศานติคุปต
นายสุรเวช อุนแกว
นายสุรศักดิ์ ขันธุรา
นายสุรศักดิ์ ฉันทะนิตย
นายสุรศักดิ์ ไชยทักษิณ
นายสุรศักดิ์ เตโช
สิบตํารวจตรี สุรศักดิ์ พลดงนอก
นายสุรศักดิ์ ยมศรี
นายสุรศักดิ์ ลิ้มศิริวัฒน
จาเอก สุรศักดิ์ ลุนสะแกวงค
จาเอก สุรศักดิ์ สามบุญเรือง
นายสุรศักดิ์ สิทธิสม
นายสุรศักดิ์ สุทธิพันธ
นายสุรศักดิ์ สุวรรณ
นายสุรศักดิ์ แสนศิริ
นายสุรศักดิ์ แหวนวงศ
นายสุรศักดิ์ อนุตรวิทูร
นายสุรสิทธิ์ จอมสวาง
นายสุรสิทธิ์ นนทสุต
พันจาเอก สุรสิทธิ์ รื่นเริง
นายสุรสิทธิ์ สัญญารัตน
นายสุระ แปะจัตุรัส
นายสุระเชษฏ พันธุวร
นายสุระเชษฐ แฟบกิ่ง
นายสุระเชษฐ ยอดคํา

๓๕๕๓
๓๕๕๔
๓๕๕๕
๓๕๕๖
๓๕๕๗
๓๕๕๘
๓๕๕๙
๓๕๖๐
๓๕๖๑
๓๕๖๒
๓๕๖๓
๓๕๖๔
๓๕๖๕
๓๕๖๖
๓๕๖๗
๓๕๖๘
๓๕๖๙
๓๕๗๐
๓๕๗๑
๓๕๗๒
๓๕๗๓
๓๕๗๔
๓๕๗๕
๓๕๗๖
๓๕๗๗
๓๕๗๘

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายสุระพงษ ศลป
นายสุระสิทธิ์ พลอยงาม
นายสุระสิทธิ์ หงสจุมพล
นายสุรัช อุนนันกาศ
นายสุรัตน คําสุข
นายสุรัตน โพธิ์วิฑูรย
นายสุรัตน เสียงล้ํา
นายสุรัตน อานันทยศ
นายสุราษฎร มิตตะกา
นายสุรินทร บุญทอ
นายสุรินทร ภูริชกานต
นายสุรินทร รักษวงศ
นายสุรินทร สุภาษิ
นายสุริพงษ คงรื่นเริง
นายสุริยน บุญนํา
นายสุริยะ เนินริมหนอง
นายสุริยะ พิชญปรีชาเดช
นายสุริยะ วัฒนวงศสุโข
นายสุริยะ ศิริวัฒน
นายสุริยัน จันทรา
สิบเอก สุริยันต มะโนมัย
นายสุริยันต วงศจวง
นายสุริยันต อยูลาย
นายสุริยา การินทร
นายสุริยา นันทะวงค
นายสุริยา ปองหลักคํา

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๓๕๗๙
๓๕๘๐
๓๕๘๑
๓๕๘๒
๓๕๘๓
๓๕๘๔
๓๕๘๕
๓๕๘๖
๓๕๘๗
๓๕๘๘
๓๕๘๙
๓๕๙๐
๓๕๙๑
๓๕๙๒
๓๕๙๓
๓๕๙๔
๓๕๙๕
๓๕๙๖
๓๕๙๗
๓๕๙๘
๓๕๙๙
๓๖๐๐
๓๖๐๑
๓๖๐๒
๓๖๐๓
๓๖๐๔

นายสุริยา สีแขไตร
นายสุริยา เสนาทิพย
นายสุริยานนท นานศรีฐาน
จาเอก สุริเยส ภักดีโต
นายสุริวงค ชัยนฤเวทย
นายสุรี สวางวงษ
นายสุรีย ยาทองไชย
จาเอก สุลี ชิลวงษ
นายสุวรรณ ประจงกิจ
นายสุวรรณ อําพล
นายสุวรรณสิทธิ์ เรือนคํา
นายสุวัฒน รูปคม
จาเอก สุวัฒน วันทา
นายสุวัฒน วารีสดใส
นายสุวัฒน วาสนาวิน
นายสุวัตย หันสันเทียะ
นายสุวิจักขณ สิริอรรถสุข
นายสุวิชา สุภาจันทร
นายสุวิทย คลายแสง
พันจาเอก สุวิทย คําขวา
นายสุวิทย คําปลิว
นายสุวิทย จันทะสอน
นายสุวิทย ดีพรอม
นายสุวิทย พลชัย
พันจาตรี สุวิทย โพธิ์ศรี
นายสุวิทย ศรีทอง

หนา ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา
๓๖๐๕
๓๖๐๖
๓๖๐๗
๓๖๐๘
๓๖๐๙
๓๖๑๐
๓๖๑๑
๓๖๑๒
๓๖๑๓
๓๖๑๔
๓๖๑๕
๓๖๑๖
๓๖๑๗
๓๖๑๘
๓๖๑๙
๓๖๒๐
๓๖๒๑
๓๖๒๒
๓๖๒๓
๓๖๒๔
๓๖๒๕
๓๖๒๖
๓๖๒๗
๓๖๒๘
๓๖๒๙
๓๖๓๐

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายสุวิทย ศุภวัฒน
นายสุวิทย สองหอง
นายสุสาคร หังโส
นายเสกศักดิ์ ทองมณี
นายเสกสรร เมืองโคตร
นายเสกสรร ศรีมงคล
นายเสกสรรค แนบกลาง
นายเสกสรรค ภาคเดียว
นายเสกสรรค สุขเกษม
นายเสกสันต สรอยสังวาลย
นายเสงี่ยม คารมย
นายเสฎฐวุฒิ ปุรินทราภิบาล
นายเสฏฐสิทธิ์ วิเชียรบุตร
นายเสถียร มาประจง
พันจาเอก เสถียร ยิ้มพงษ
นายเสถียร สอนแสง
พันจาเอก เสนห เจียมจังหรีด
นายเสนห เพิ่มขุนทด
จาเอก เสนห สอนใจ
นายเสนห โอดพิมพ
นายเสนอ รอดเรืองฤทธิ์
นายเสนาะ คําเสียง
นายเสนาะ ศรีแจ
นายเสนีย เกษทองมา
นายเสนีย อินทะเกษ
จาสิบเอก เสมสิษฐิ์ คําดี

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๓๖๓๑
๓๖๓๒
๓๖๓๓
๓๖๓๔
๓๖๓๕
๓๖๓๖
๓๖๓๗
๓๖๓๘
๓๖๓๙
๓๖๔๐
๓๖๔๑
๓๖๔๒
๓๖๔๓
๓๖๔๔
๓๖๔๕
๓๖๔๖
๓๖๔๗
๓๖๔๘
๓๖๔๙
๓๖๕๐
๓๖๕๑
๓๖๕๒
๓๖๕๓
๓๖๕๔
๓๖๕๕
๓๖๕๖

นายเสมอ จัดพล
นายเสมา ผองศรีงามชัย
นายเสราช สมแสง
นายเสริมศักดิ์ มณีโชติ
นายเสรี เขียนดี
นายเสรี ไชยหงษา
นายเสรี โตเมือง
พันจาเอก เสรี สุขศาลา
นายเสรีย ขวัญเมือง
จาเอก เสวก สุขแสวง
นายเสวต ขนันไทย
นายแสงชัย พิมใจใส
พันจาเอก แสงชัย เสริมแสง
นายแสงสรวง เคาภูไทย
นายแสงสุรีย ยอดคํา
นายแสนชัย เรืองจรูญ
นายโสทัส จันทราประสิทธิ์
นายโสพล ศรีเพชร
นายโสพิศ จงจุดเทียน
นายโสภณ กิติสาร
นายโสภณ แสงแดง
นายโสรัจ ศิริวัฒน
นายโสรัชภณ พินาศภัย
นายโสรัส คชปญญา
สิบเอก โสฬส กลิ่นโอชา
นายโสฬส สมบูรณผล

หนา ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา
๓๖๕๗
๓๖๕๘
๓๖๕๙
๓๖๖๐
๓๖๖๑
๓๖๖๒
๓๖๖๓
๓๖๖๔
๓๖๖๕
๓๖๖๖
๓๖๖๗
๓๖๖๘
๓๖๖๙
๓๖๗๐
๓๖๗๑
๓๖๗๒
๓๖๗๓
๓๖๗๔
๓๖๗๕
๓๖๗๖
๓๖๗๗
๓๖๗๘
๓๖๗๙
๓๖๘๐
๓๖๘๑
๓๖๘๒

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
จาเอก ไสว ภูคํา
นายไสว วงษคําภา
จาสิบเอก ไสว วะเท
นายหนึ่งนนท เทสินทโชติ
นายหนูไกร มีสีบู
นายหัสชัย โชติออน
นายหัสดิน มาสีจันทร
พันจาเอก หัสวิน สิงหโตเผือก
นายหาญชัย สินสอาด
นายหิรัญ มงคล
นายหิรัญ วิไลวงษ
นายเหม กิตติชัย
นายเหมเทพ เพ็งสวาง
นายเหมันต คลองดี
พันจาเอก เหล็กเพชร นันชนะ
นายแหลมทอง นามวา
นายองอาจ กําแพงทองคํา
นายองอาจ ประสารพันธ
นายองอาจ พุมพวง
นายองอาจ วรรณีวสิทธิ์
นายองอาจ ศรีเพ็ชร
พันจาเอก องอาจ สงาผาสุข
นายองอาจ สมัดชัย
นายอชิตศักดิ์ ศรีสุราช
นายอชิรวิชญ เทนโสภา
นายอดิเทพ โสจันทร

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๓๖๘๓
๓๖๘๔
๓๖๘๕
๓๖๘๖
๓๖๘๗
๓๖๘๘
๓๖๘๙
๓๖๙๐
๓๖๙๑
๓๖๙๒
๓๖๙๓
๓๖๙๔
๓๖๙๕
๓๖๙๖
๓๖๙๗
๓๖๙๘
๓๖๙๙
๓๗๐๐
๓๗๐๑
๓๗๐๒
๓๗๐๓
๓๗๐๔
๓๗๐๕
๓๗๐๖
๓๗๐๗
๓๗๐๘

นายอดิเรก กามะ
จาเอก อดิเรก ใจหวัง
นายอดิเรก ไพรเขต
นายอดิเรก เลิศคํา
นายอดิเรก วรรคตอน
นายอดิลัน โตะตายง
นายอดิศร พึ่งฝง
นายอดิศร เพ็ชรจรูญ
นายอดิศร วรรณรัตน
นายอดิศร สุขใส
นายอดิศร สุทนต
นายอดิศร สุวรรณศรี
นายอดิศักดิ์ ขามธาตุ
นายอดิศักดิ์ คันธนู
นายอดิศักดิ์ คําภา
วาที่รอยตรี อดิศักดิ์ แจมจันทร
นายอดิศักดิ์ ตินะโส
นายอดิศักดิ์ บุญธรรม
นายอดิศักดิ์ เผาตุย
นายอดิศักดิ์ วงศแสนสี
นายอดิศักดิ์ แวนใหญ
จาเอก อดิศักดิ์ สิงหรัมย
จาเอก อดิศักดิ์ สุขศรีเพ็ง
นายอดิศักดิ์ หวังดี
นายอดิศักดิ์ อินทรพรหมมา
นายอดิศักดิ์ อินทํา

หนา ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา
๓๗๐๙
๓๗๑๐
๓๗๑๑
๓๗๑๒
๓๗๑๓
๓๗๑๔
๓๗๑๕
๓๗๑๖
๓๗๑๗
๓๗๑๘
๓๗๑๙
๓๗๒๐
๓๗๒๑
๓๗๒๒
๓๗๒๓
๓๗๒๔
๓๗๒๕
๓๗๒๖
๓๗๒๗
๓๗๒๘
๓๗๒๙
๓๗๓๐
๓๗๓๑
๓๗๓๒
๓๗๓๓

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายอดิสร ขอบรูป
นายอดิสร โยวบุตร
นายอดิสรณ ทําสวย
นายอดิสิทธิ์ ฮะซา
นายอดุล เติมวุฒิ
นายอดุล ธัมนัด
นายอดุลย ซายลาง
นายอดุลย นุใจเหล็ก
นายอดุลย ใบกอเด็ม
นายอดุลย ยามา
นายอดุลย สวนปา
นายอดุลยกิติ์ ทันสมัย
พันจาอากาศโท อดุลยรัตน
ธารมนต
นายอติเทพ นาครัตน
นายอธิคม เตชะ
นายอธิป สุขสงา
นายอธิปตย รัฐการัณย
นายอธิพงศ ขุนชํานาญ
นายอธิพงษ นาครอด
นายอธิวรรษ แสงเจริญ
นายอนนท นนทะแกว
นายอนนท สิงหชาติ
นายอนรรฆ นีฤพาน
นายอนันต แกวชารี
นายอนันต คําคุณ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๓๗๓๔
๓๗๓๕
๓๗๓๖
๓๗๓๗
๓๗๓๘
๓๗๓๙
๓๗๔๐
๓๗๔๑
๓๗๔๒
๓๗๔๓
๓๗๔๔
๓๗๔๕
๓๗๔๖
๓๗๔๗
๓๗๔๘
๓๗๔๙
๓๗๕๐
๓๗๕๑
๓๗๕๒
๓๗๕๓
๓๗๕๔
๓๗๕๕
๓๗๕๖
๓๗๕๗
๓๗๕๘
๓๗๕๙

จาเอก อนันต ชังเทศ
นายอนันต แดงกุล
นายอนันต ทิพยญาณ
นายอนันต ปุสวัสดิ์
จาเอก อนันต พูนพะเนาว
นายอนันต แยมแสงทอง
นายอนันต ศรีโคตร
นายอนันต สมัคร
นายอนันตพงษ วัชรปรีดา
นายอนันท พงศนุรักษ
นายอนิรุตร ภูบุญศรี
นายอนิศักดิ์ สายทอง
นายอนุกุล นาโม
จาเอก อนุจิตร รุมผักแวน
นายอนุชา คําสา
นายอนุชา โคตรพูลชัย
นายอนุชา เงินอยู
นายอนุชา จิตวัฒนากุล
นายอนุชา เทพโสดา
นายอนุชา โนภาศ
นายอนุชา บัวใหญรักษา
นายอนุชา ไฝทาคํา
นายอนุชา มากวิสุทธิ์
นายอนุชา ศรีคราม
นายอนุชา สังขวร
นายอนุชา สามงามนอย

หนา ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา
๓๗๖๐
๓๗๖๑
๓๗๖๒
๓๗๖๓
๓๗๖๔
๓๗๖๕
๓๗๖๖
๓๗๖๗
๓๗๖๘
๓๗๖๙
๓๗๗๐
๓๗๗๑
๓๗๗๒
๓๗๗๓
๓๗๗๔
๓๗๗๕
๓๗๗๖
๓๗๗๗
๓๗๗๘
๓๗๗๙
๓๗๘๐
๓๗๘๑
๓๗๘๒
๓๗๘๓
๓๗๘๔
๓๗๘๕

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายอนุชา อัคศรี
พันจาเอก อนุชา อารีรัมย
นายอนุชาติ ปนันคํา
นายอนุชารัตน มหาแสน
นายอนุชิด หงษสุวรรณ
นายอนุชิต จันทลา
นายอนุชิต นนทะคําจันทร
นายอนุชิต ผลแกว
นายอนุชิต มโนรินทร
นายอนุชิต สมอคํา
นายอนุชิต สอนนวล
นายอนุดิษฐ กลอมอู
นายอนุทิน อุตมะ
นายอนุเทพ หาดแกว
นายอนุพงศ นนทะพันธ
จาเอก อนุพงศ วิจิตรกิ่ง
สิบเอก อนุพงษ ขัดแสนจักร
นายอนุพงษ นามเกษ
สิบเอก อนุรักษ การบรรจง
สิบเอก อนุรักษ แกวถาวร
นายอนุรักษ คํากําพุด
นายอนุรักษ เที่ยงธรรม
จาเอก อนุรักษ พักตรสวัสดิ์
นายอนุรักษ สมตั้น
นายอนุรัตน ดวงตะ
นายอนุราช ตางใจ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๓๗๘๖
๓๗๘๗
๓๗๘๘
๓๗๘๙
๓๗๙๐
๓๗๙๑
๓๗๙๒
๓๗๙๓
๓๗๙๔
๓๗๙๕
๓๗๙๖
๓๗๙๗
๓๗๙๘
๓๗๙๙
๓๘๐๐
๓๘๐๑
๓๘๐๒
๓๘๐๓
๓๘๐๔
๓๘๐๕
๓๘๐๖
๓๘๐๗
๓๘๐๘
๓๘๐๙
๓๘๑๐
๓๘๑๑

หนา ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

พันจาอากาศเอก อนุวัฒน จูมจันทา
นายอนุวัฒน ธาตุไพบูลย
นายอนุวัฒน พรมโคตร
นายอนุวัฒน ภูมิมาลา
นายอนุวัฒน วัจฉละอนันท
นายอนุวัต ประสาทสุข
สิบเอก อนุวัต หงษสิบสาม
นายอนุวัตร แสนอินตะ
นายอนุศิษฐ เจริญปยรัตน
นายอนุสรณ กรุงวัชชะ
นายอนุสรณ แกวพิลา
นายอนุสรณ ธิกะ
นายอนุสรณ พิทักษสันติกุล
นายอนุสรณ ราศรีจะบก
นายอนุสรณ สาครแกว
นายอนุสรณ สารสม
นายอนุสรณ สุขแลว
นายอนุสิทธิ์ ทิตทอง
นายอเนก ขุนทองจัน
นายอเนก ริยาน
นายอโนชา ใจไว
นายอโนทัย นุนแกว
นายอพิรุณ พูนสวัสดิ์
นายอภัย กําทอง
นายอภิชน เขมะปญญา
นายอภิชน ประมุข

๓๘๑๒
๓๘๑๓
๓๘๑๔
๓๘๑๕
๓๘๑๖
๓๘๑๗
๓๘๑๘
๓๘๑๙
๓๘๒๐
๓๘๒๑
๓๘๒๒
๓๘๒๓
๓๘๒๔
๓๘๒๕
๓๘๒๖
๓๘๒๗
๓๘๒๘
๓๘๒๙
๓๘๓๐
๓๘๓๑
๓๘๓๒
๓๘๓๓
๓๘๓๔
๓๘๓๕
๓๘๓๖
๓๘๓๗

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายอภิชัย เกิดแกว
นายอภิชัย นาคเสน
นายอภิชัย แปะเที่ยว
นายอภิชัย พิมพิชัย
นายอภิชัย ลามาก
จาอากาศเอก อภิชาต ไชยสีดา
นายอภิชาต ตั้งวันเจริญ
นายอภิชาต แสงฤทธิ์
นายอภิชาต อาจขํา
นายอภิชาติ ชัยธรรม
นายอภิชาติ แดงจันทึก
นายอภิชาติ ตันตา
นายอภิชาติ นาคเอี่ยม
นายอภิชาติ ปาระแกว
นายอภิชาติ ศรีเมือง
นายอภิชาติ สมมุติ
นายอภิชาติ อัคคี
นายอภิเชษฐ ขันธเขต
นายอภิเชษฐ วงศสวัสดิ์
นายอภิญญา จันทรแจง
นายอภิญญา โตมร
นายอภิเดช สังขทอง
นายอภิเดช เอียดบาง
นายอภินันท ปะโปตินัง
นายอภินัยน อัครวุฒิพันธุ
นายอภิรักษ ขัดชุมแสง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๓๘๓๘
๓๘๓๙
๓๘๔๐
๓๘๔๑
๓๘๔๒
๓๘๔๓
๓๘๔๔
๓๘๔๕
๓๘๔๖
๓๘๔๗
๓๘๔๘
๓๘๔๙
๓๘๕๐
๓๘๕๑
๓๘๕๒
๓๘๕๓
๓๘๕๔
๓๘๕๕
๓๘๕๖
๓๘๕๗
๓๘๕๘
๓๘๕๙
๓๘๖๐
๓๘๖๑
๓๘๖๒
๓๘๖๓

นายอภิรักษ ตินะมาตร
นายอภิรักษ ปะนัดโส
นายอภิรัฐ อินทชัย
นายอภิลักษณ สุทธิจิต
นายอภิลักษณ ออนสีทอง
นายอภิวัฒน เงินดี
นายอภิวัฒน ทองทวี
นายอภิวัฒน ผลาจันทร
นายอภิวัฒน วัชราภิรักษ
นายอภิวัฒน สีชมภู
นายอภิวิชญ สักการเวช
นายอภิศักดิ์ งามขํา
นายอภิศักดิ์ ภิศักดิ์สวัสดิ์
นายอภิสันต นันทพรหม
นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร
นายอภิสิทธิ์ พรมชัย
นายอภิสิทธิ์ พิมพสวัสดิ์
นายอภิสิทธิ์ รอดอุตม
นายอภิสิทธิ์ วันนา
นายอภิสิทธิ์ สุยะ
นายอภิสิทธิ์ หลาเมา
นายอมร นิลรัตน
นายอมร บัวนุภาพ
นายอมร ประพัศรางค
นายอมร โพธิ์พุม
นายอมรชัย ศรัทธาพันธุ

หนา ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา
๓๘๖๔
๓๘๖๕
๓๘๖๖
๓๘๖๗
๓๘๖๘
๓๘๖๙
๓๘๗๐
๓๘๗๑
๓๘๗๒
๓๘๗๓
๓๘๗๔
๓๘๗๕
๓๘๗๖
๓๘๗๗
๓๘๗๘
๓๘๗๙
๓๘๘๐
๓๘๘๑
๓๘๘๒
๓๘๘๓
๓๘๘๔
๓๘๘๕
๓๘๘๖
๓๘๘๗
๓๘๘๘
๓๘๘๙

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายอมรวิทย รักษาพันธุ
นายอมรินทร กิจศิริรัตน
นายอมรินทร สรรพสมบัติ
นายอรรคกร กุศล
นายอรรคดนัย เผือกผกา
นายอรรฆเดช ภูกันดาน
สิบโท อรรถกร ญาณวรพงศ
นายอรรถกร อยูในธรรม
นายอรรถชัย มะโน
นายอรรถนิรุตติ์ ปกปอง
จาเอก อรรถพงษ พันธุเลิศ
นายอรรถพล แตงตรง
นายอรรถพล มณีออน
นายอรรถพล โรจนดิษฐ
นายอรรถพล สุขศรีงาม
นายอรรถวัช แกวคุณเมือง
นายอรรถวิทย แสงดิษฐ
นายอริญชย นาคสัมฤทธิ์
นายอรุณ กาบเกี้ยว
นายอรุณ นาคเคลือ
นายอรุณ พงษถิ่น
นายอรุณ พาโคกทม
นายอรุณ วงละคร
นายอรุณ สารารัตน
นายอรุณ เสือพิทักษ
จาเอก อรุณเดช ทําพันธ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๓๘๙๐
๓๘๙๑
๓๘๙๒
๓๘๙๓
๓๘๙๔
๓๘๙๕
๓๘๙๖
๓๘๙๗
๓๘๙๘
๓๘๙๙
๓๙๐๐
๓๙๐๑
๓๙๐๒
๓๙๐๓
๓๙๐๔
๓๙๐๕
๓๙๐๖
๓๙๐๗
๓๙๐๘
๓๙๐๙
๓๙๑๐
๓๙๑๑
๓๙๑๒
๓๙๑๓
๓๙๑๔
๓๙๑๕

นายอรุณรัช เอี่ยมทับนอย
นายอรุณรัตน สุวรรณวิหค
นายอลงกรณ เขียวหาย
นายอลงกรณ บุญเลิศ
นายอลงกรณ อบอาย
นายอวยชัย เกลี้ยงกลม
นายอสิต ทิพยนางรอง
นายอฮํามาด เจะนิ
นายอัคคกิตติ์ สินธันยพงศ
พันจาเอก อัครเดช คําเสนาะ
นายอัครเดช ตันติผล
นายอัครเดช ทองผุด
นายอัครเดช ปาระเคน
นายอัครเดช พยัคฆพันธ
นายอัครเดช วรุณศิริ
นายอัครพงศ พิลาสมบัติ
นายอัครพล ทิพมอม
นายอัชชา ทองหยู
นายอัฐกร อุดพวง
นายอัฐพงษ ฝนเตย
นายอัฐพล ชวโนสุ
นายอับดุลฟาตะห กะนา
จาโท อับดุลลาเตะ อุเส็นยาง
นายอับดุลเลาะ มะเซ็ง
นายอับดุลเลาะ ปะดุกา
นายอับดุลอายิ อาแว

หนา ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา
๓๙๑๖
๓๙๑๗
๓๙๑๘
๓๙๑๙
๓๙๒๐
๓๙๒๑
๓๙๒๒
๓๙๒๓
๓๙๒๔
๓๙๒๕
๓๙๒๖
๓๙๒๗
๓๙๒๘
๓๙๒๙
๓๙๓๐
๓๙๓๑
๓๙๓๒
๓๙๓๓
๓๙๓๔
๓๙๓๕
๓๙๓๖
๓๙๓๗
๓๙๓๘
๓๙๓๙
๓๙๔๐
๓๙๔๑

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายอับดุเลาะ ยีหวันจิ
นายอัฟฟาน นิยมเจริญ
นายอัมรินทร กิจธรรม
นายอัมรินทร ธรรมนาม
นายอัมรี เจะเตะ
นายอัยยรัฐ มะและ
นายอัรมัน สาและ
นายอัศนัย นามกรณ
จาเอก อัศนียวุธ ปญญารัชตโสภณ
นายอัศวฤทธิ์ วีระจิตร
นายอัศวเวคิน ภูไทกัมปนาทภิญญา
นายอัศวิน พินิจ
นายอัษฎาวุธ กรุณา
นายอัสวิน ทองรินทร
นายอัสฮารี กือเตะ
นายอาคม กองพล
นายอาคม คมศรี
นายอาคม จันทรสวาง
นายอาคม เชื้อบัณฑิต
นายอาคม วังแสนแกว
จาเอก อาคม แสงแกว
พันจาเอก อาคม อุทัยทิศ
นายอาณัติ ซื่อตรง
นายอาณัติพงษ ชัยศรี
นายอาทิตย แกวสอาด
นายอาทิตย คําทับทิม

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๓๙๔๒
๓๙๔๓
๓๙๔๔
๓๙๔๕
๓๙๔๖
๓๙๔๗
๓๙๔๘
๓๙๔๙
๓๙๕๐
๓๙๕๑
๓๙๕๒
๓๙๕๓
๓๙๕๔
๓๙๕๕
๓๙๕๖
๓๙๕๗
๓๙๕๘
๓๙๕๙
๓๙๖๐
๓๙๖๑
๓๙๖๒
๓๙๖๓
๓๙๖๔
๓๙๖๕
๓๙๖๖
๓๙๖๗

พันจาเอก อาทิตย จําปาหอม
นายอาทิตย ดีเลิศ
สิบเอก อาทิตย ปนเขียว
นายอาทิตย ปาสารัก
จาเอก อาทิตย พจนอาจ
นายอาทิตย พรอุดม
นายอาทิตย รักตะขบ
นายอาทิตย แสนมนตรี
นายอาทิตย หมื่นเดช
นายอาทิตย อุดรเขต
นายอาทิเทพ สิงหาภู
นายอานนท กลิ่นชู
จาเอก อานนท ใจภักดี
นายอานนท ปญญา
นายอานนท รัตนมาลา
นายอานนท สันติอารีย
วาที่รอยตรี อานนท แสงเพชร
จาเอก อานันต ออนวอน
นายอานุ ศรีวิมล
นายอานุภาพ เกิดผล
วาที่รอยตรี อารมณ ใจคํา
นายอารีย บูอีตํา
นายอาลาวี ดาดี
นายอาลียะ เปาะซา
นายอาวุธ กัตตะโร
นายอาวุธ แสงมณี

หนา ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา
๓๙๖๘
๓๙๖๙
๓๙๗๐
๓๙๗๑
๓๙๗๒
๓๙๗๓
๓๙๗๔
๓๙๗๕
๓๙๗๖
๓๙๗๗
๓๙๗๘
๓๙๗๙
๓๙๘๐
๓๙๘๑
๓๙๘๒
๓๙๘๓
๓๙๘๔
๓๙๘๕
๓๙๘๖
๓๙๘๗
๓๙๘๘
๓๙๘๙
๓๙๙๐
๓๙๙๑
๓๙๙๒
๓๙๙๓

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายอาวุธ อาระลา
จาเอก อํานวย ไกยลุน
นายอํานาจ ขึ้นกลาง
นายอํานาจ ใจเสงี่ยม
นายอํานาจ ทองมวล
นายอํานาจ ทองรักษา
นายอํานาจ นวลงาม
นายอํานาจ นวลทรัพย
พันจาอากาศเอก อํานาจ นอยดี
นายอํานาจ ราชนิยม
พันจาเอก อํานาจ ล้ําชัยภูมิ
นายอํานาจ วิถี
วาที่รอยตรี อํานาจ สันทอง
สิบเอก อํานาจ สิงหาราโท
นายอํานาจ อุตสาหพันธ
นายอํานาจต เตอุตรวง
นายอําพล พลเมืองศรี
นายอําพัน เรืองไพศาล
นายอําไพ กันทะศรี
นายอิฐธิศักดิ์ บุพศิริ
นายอิทธิกร เสมสวน
นายอิทธิกุล ผาสุข
นายอิทธิ์พงศ สําเภานอย
วาที่รอยตรี อิทธิพล โพธิพรม
นายอิทธิพล ภูเงิน
นายอิทธิพัทธ ชุมดี

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๓๙๙๔
๓๙๙๕
๓๙๙๖
๓๙๙๗
๓๙๙๘
๓๙๙๙
๔๐๐๐
๔๐๐๑
๔๐๐๒
๔๐๐๓
๔๐๐๔
๔๐๐๕
๔๐๐๖
๔๐๐๗
๔๐๐๘
๔๐๐๙
๔๐๑๐
๔๐๑๑
๔๐๑๒
๔๐๑๓
๔๐๑๔
๔๐๑๕
๔๐๑๖
๔๐๑๗
๔๐๑๘
๔๐๑๙

นายอิทธิวัฒน สอนสุภาพ
นายอินทร ปญญาวงค
นายอินสม แสงบุญ
นายอิศรา ดอนเหนือ
จาเอก อิศรากร สารสี
นายอิสระ สมบัติกําไร
นายอิสรินทร อินทรสําราญ
นายอุกฤษ ชาตะรูปะ
นายอุกฤษฎ เนื่องไชยยศ
นายอุกฤษฎิ์ วงษเมฆ
นายอุกฤษฏ จิตตหมื่นไวย
นายอุดม ไชยนอก
นายอุดม ทองอราม
นายอุดม บุญพา
นายอุดม โปงกาวงค
นายอุดม พรหมบุตร
นายอุดม หอไธสง
นายอุดมโชติ ศรีสุนทร
นายอุดมพงษ รื่นพานิช
นายอุดมศักดิ์ ศรีวงษ
นายอุดร เสริมศรี
นายอุทัย แกวมาลัย
นายอุทัย ดีปาละ
นายอุทัย ธงชัย
นายอุทัย ปาปะตัง
นายอุทัย ยุติธรรม

หนา ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา
๔๐๒๐
๔๐๒๑
๔๐๒๒
๔๐๒๓
๔๐๒๔
๔๐๒๕
๔๐๒๖
๔๐๒๗
๔๐๒๘
๔๐๒๙
๔๐๓๐
๔๐๓๑
๔๐๓๒
๔๐๓๓
๔๐๓๔
๔๐๓๕
๔๐๓๖
๔๐๓๗
๔๐๓๘
๔๐๓๙
๔๐๔๐
๔๐๔๑
๔๐๔๒
๔๐๔๓
๔๐๔๔
๔๐๔๕

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
จาเอก อุทัย แยมจับ
นายอุทัย ศิริโสม
นายอุทัย แสสนธิ์
นายอุทัย โสมา
นายอุทัย อุมรัมย
นายอุทัยวุฒิ เต็มตาวงษ
นายอุทาน ขําวิไล
นายอุทิศ จินดาพล
นายอุทิศ นิลแสง
จาเอก อุทิศ ราชพลแสน
นายอุเทน ชารี
วาที่รอยตรี อุเทน แดนนาเลิศ
นายอุเทน ทองธานี
นายอุเทน เพ็ชรหิน
นายอุเทน ภูฉลอง
นายอุเทน เวียงคํา
นายอุรคินทร คุณพรม
นายอุสมาน ดอมอลอ
นายเอกกมล สมศรี
สิบเอก เอกชลิต เนตรซิว
จาเอก เอกชัย กองจร
นายเอกชัย กุนคง
นายเอกชัย ขันอาสา
นายเอกชัย คงถาวร
นายเอกชัย จันทะเภา
นายเอกชัย จารุพันธ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๔๐๔๖
๔๐๔๗
๔๐๔๘
๔๐๔๙
๔๐๕๐
๔๐๕๑
๔๐๕๒
๔๐๕๓
๔๐๕๔
๔๐๕๕
๔๐๕๖
๔๐๕๗
๔๐๕๘
๔๐๕๙
๔๐๖๐
๔๐๖๑
๔๐๖๒
๔๐๖๓
๔๐๖๔
๔๐๖๕
๔๐๖๖
๔๐๖๗
๔๐๖๘
๔๐๖๙
๔๐๗๐
๔๐๗๑

นายเอกชัย ดวงฤทธิ์
นายเอกชัย เนียมนวล
นายเอกชัย ปราบณรงค
นายเอกชัย พิธีพรม
นายเอกชัย โพธิ์ศรี
นายเอกชัย มาศเมฆ
นายเอกชัย วัฒนโพธทอง
นายเอกธนา รอยศรี
นายเอกนรินทร กันทะมัง
นายเอกพงศ พันวงษา
นายเอกพงศ อินทรชิต
นายเอกพงษ นาเวช
นายเอกพงษ พงษา
นายเอกพนธ เพชรไพบูรณกุล
พันจาเอก เอกพล อินทรเสวก
จาเอก เอกภพ บํารุงวัด
นายเอกภพ วงคเที่ยง
นายเอกภูมิ ภิญโญ
นายเอกระวี สมบูรณทรัพย
นายเอกรัฐ เอี่ยมวุฒิ
นายเอกราช คุมลวนลอม
นายเอกราช วงษปลั่ง
นายเอกราช อินทรสละ
นายเอกรินทร เจริญราช
นายเอกรินทร ชรากาหมุด
นายเอกลักษณ ณรงคเลิศฤทธิ์

หนา ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา
๔๐๗๒
๔๐๗๓
๔๐๗๔
๔๐๗๕
๔๐๗๖
๔๐๗๗
๔๐๗๘
๔๐๗๙
๔๐๘๐
๔๐๘๑
๔๐๘๒
๔๐๘๓
๔๐๘๔
๔๐๘๕
๔๐๘๖
๔๐๘๗
๔๐๘๘
๔๐๘๙
๔๐๙๐
๔๐๙๑
๔๐๙๒
๔๐๙๓
๔๐๙๔
๔๐๙๕
๔๐๙๖
๔๐๙๗

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
สิบเอก เอกลักษณ ตรางา
นายเอกลักษณ สุริยะหนอ
พันจาเอก เอกวัฒน แกวกุก
วาที่รอยตรี เอกวัฒน อาจหาญ
นายเอกวิทย ชาวสวน
นายเอกวิทย ดอนสิงห
นายเอกสันติ เขียวกุง
นายเอกสิทธิ์ จิ๋ววิลัย
จาเอก เอกสิทธิ์ บัวนาค
นายเอกสิทธิ์ พรรณภักตรา
สิบเอก เอกสิทธิ์ พิทักษกุล
นายเอกสิทธิ์ มหัทธนพิทักษ
นายเอกอมร มากละเอียด
นายเอธัส ศิลารักษ
นายเอนก เขตปญญา
นายเอนก จันสนิท
นายเอนก ตติยรัตน
นายเอนก รูทํานอง
นายเอนก เร็วจันทึก
นายเอนก เสริฐศรี
นายเอนก แสงจีน
นายเอนก แสงสวัสดิ์
นายเอนก แสงสวาง
นายโอชา ศรีฟาเลื่อน
นายโอชิษฐ กําลังใบ
จาเอก โอภาส หมื่นศรี

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๔๐๙๘
๔๐๙๙
๔๑๐๐
๔๑๐๑
๔๑๐๒
๔๑๐๓
๔๑๐๔
๔๑๐๕
๔๑๐๖
๔๑๐๗
๔๑๐๘
๔๑๐๙
๔๑๑๐
๔๑๑๑
๔๑๑๒
๔๑๑๓
๔๑๑๔
๔๑๑๕
๔๑๑๖
๔๑๑๗
๔๑๑๘
๔๑๑๙
๔๑๒๐
๔๑๒๑
๔๑๒๒
๔๑๒๓

นายโอมกฤษณ ลิ้มฉุน
นายไอยรา ทาตะรัตน
นายไอยเรศ ถิ่นสุข
นายไอศูรย นรินทรวรกาล
นายฮารน อาดํา
นายฮาสัน หมัดศิริ
นางกชกร จรัญสวัสดิ์
นางสาวกชกร ถังทอง
นางสาวกชกร บุญเทพ
นางสาวกชกร พงษศรี
นางกชกร ยอดคีรี
นางกชกานต เทพชวย
นางกชกานต เหล็กกลา
นางกชพร พิมพเสน
นางกชพร ยอดเมือง
นางกชพรรณ กงวัง
นางสาวกชพรรณ ไชยชนะ
นางกชพรรณ พิมลนอก
นางสาวกชพรรณ พุทธโยธา
นางสาวกชมน บอบัวทอง
นางสาวกชวรรณ ทาแกวนอย
นางกชวรรณ รัตนะโรจน
นางกณิกนันท บุญเฮา
นางกติกา ชื่นบุญ
นางสาวกนก ทากัมมา
นางกนกกร ดีตันนา

หนา ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา
๔๑๒๔
๔๑๒๕
๔๑๒๖
๔๑๒๗
๔๑๒๘
๔๑๒๙
๔๑๓๐
๔๑๓๑
๔๑๓๒
๔๑๓๓
๔๑๓๔
๔๑๓๕
๔๑๓๖
๔๑๓๗
๔๑๓๘
๔๑๓๙
๔๑๔๐
๔๑๔๑
๔๑๔๒
๔๑๔๓
๔๑๔๔
๔๑๔๕
๔๑๔๖
๔๑๔๗
๔๑๔๘
๔๑๔๙

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวกนกกร มักขุนทด
นางกนกกร ลบแยม
นางกนกกาญจน ชายศรี
นางกนกกาญจน เชิงยุทธ
นางสาวกนกกาญจน เดชเจริญ
นางกนกกาญจน เดชสวัสดิ์
นางสาวกนกกาญจน ฝงชลจิตต
นางสาวกนกกาญจน ศิริแฝง
นางกนกชล ยอดเทพ
นางสาวกนกนาถ โกศัลวัฒน
นางกนกพร จันอักษร
นางสาวกนกพร ชํานาญเวช
นางกนกพร ดวงเดือน
นางกนกพร ปานจันทร
นางสาวกนกพร ภัยชํานาญ
นางสาวกนกพร อวยพร
นางกนกพรรณ พุทธรัตน
นางกนกพิชญ แกวสังข
นางสาวกนกพิชญ ชัยณรงค
นางสาวกนกภรณ เมืองวงษ
นางกนกรัตน คําสมบัติ
นางสาวกนกรัตน บุญจํารูญ
นางสาวกนกรัตน มณีทอง
นางสาวกนกลดา สกิมงาม
นางสาวกนกลักษณ ใจเรือน
นางสาวกนกลักษณ เชื่องสุวรรณ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๔๑๕๐
๔๑๕๑
๔๑๕๒
๔๑๕๓
๔๑๕๔
๔๑๕๕
๔๑๕๖
๔๑๕๗
๔๑๕๘
๔๑๕๙
๔๑๖๐
๔๑๖๑
๔๑๖๒
๔๑๖๓
๔๑๖๔
๔๑๖๕
๔๑๖๖
๔๑๖๗
๔๑๖๘
๔๑๖๙
๔๑๗๐
๔๑๗๑
๔๑๗๒
๔๑๗๓
๔๑๗๔
๔๑๗๕

หนา ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางกนกวรรณ กอนจินดา
นางสาวกนกวรรณ กอลาบันหลง
นางสาวกนกวรรณ แกวนุน
นางสาวกนกวรรณ จันทรสวาง
นางสาวกนกวรรณ แชมชอย
นางกนกวรรณ เทศนุย
นางสาวกนกวรรณ นิสัยดี
นางสาวกนกวรรณ บุญแผง
นางกนกวรรณ บุพศิริ
นางกนกวรรณ บุริโถ
นางกนกวรรณ ประทุมเงิน
นางสาวกนกวรรณ ปรีชารัตน
นางสาวกนกวรรณ เพชรวงศ
นางกนกวรรณ มีบุญ
นางสาวกนกวรรณ ลออวรากุล
นางสาวกนกวรรณ วลาสินธุ
นางกนกวรรณ ศรีชัย
นางสาวกนกวรรณ สวัสดิไชย
นางสาวกนกวรรณ สิทธิชาติ
นางสาวกนกอร ชมพุต
นางสาวกนกอร ชัยชิต
นางกนกอร พรมรส
นางกนกอร สมัยมาก
นางสาวกนกอร โสรัตน
นางสาวกนิษฐา ดวงพุทธา
นางกนิษฐา ทิพฤาตรี

๔๑๗๖
๔๑๗๗
๔๑๗๘
๔๑๗๙
๔๑๘๐
๔๑๘๑
๔๑๘๒
๔๑๘๓
๔๑๘๔
๔๑๘๕
๔๑๘๖
๔๑๘๗
๔๑๘๘
๔๑๘๙
๔๑๙๐
๔๑๙๑
๔๑๙๒
๔๑๙๓
๔๑๙๔
๔๑๙๕
๔๑๙๖
๔๑๙๗
๔๑๙๘
๔๑๙๙
๔๒๐๐
๔๒๐๑

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางกนิษฐา เบาทอง
นางสาวกนิษฐา ยกทอง
นางสาวกนิษฐา แสงผา
นางสาวกนิษฐา อนจันทร
นางสาวกมลกานต วิกาหะ
นางสาวกมลชนก แกวศักดิ์
นางสาวกมลชนก ศิริมา
นางกมลทิพย มะทะโจทย
นางกมลทิพย ศรีสุข
นางสาวกมลเนตร สุริยะ
นางสาวกมลพร จุลวรรณโณ
นางสาวกมลพร โพธิ์ชวย
นางสาวกมลพรรณ ขุนไมงาม
นางสาวกมลพรรณ คงชนะ
นางสาวกมลพรรณ อุตมะ
นางกมลมาศ ศาสตรพงษศิลป
นางสาวกมลรส เงินโพธิ์
นางกมลรัตน ชลนุชา
นางสาวกมลรัตน สุขสิงห
นางกมลลักษณ กมลคร
นางสาวกมลลักษณ เกตุแจม
นางสาวกมลลักษณ แทรกสุข
นางกมลวรรณ คําเพ็ชร
นางสาวกมลวรรณ ตูไธสง
นางสาวกมลวรรณ ผลละมุด
นางกมลวรรณ สุขตะโก

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๔๒๐๒
๔๒๐๓
๔๒๐๔
๔๒๐๕
๔๒๐๖
๔๒๐๗
๔๒๐๘
๔๒๐๙
๔๒๑๐
๔๒๑๑
๔๒๑๒
๔๒๑๓
๔๒๑๔
๔๒๑๕
๔๒๑๖
๔๒๑๗
๔๒๑๘
๔๒๑๙
๔๒๒๐
๔๒๒๑
๔๒๒๒
๔๒๒๓
๔๒๒๔
๔๒๒๕
๔๒๒๖
๔๒๒๗

นางกมลวรรณ อุดมสิน
นางกรกช ขันแกว
นางกรกฎ ผาฤผล
นางสาวกรกนก ชัยชนะ
นางกรกนก สุระพิน
นางกรกมล กาวิชัย
นางสาวกรกมล ลอยลิบ
นางสาวกรณกาญจน รัฐธีรยา
นางสาวกรณภัสสรณ บูลยสิน
นางสาวกรณัฐ รักพันธุ
นางกรณิกา วรรณวงศ
นางสาวกรณิศา โพธิ์ทอง
นางสาวกรณิสา จันทรัตน
นางกรนันท แสนทวีสุข
นางกรผกา แสนทรัพยสิน
นางกรพัชรา เกิดไทสง
นางสาวกรภัทร จุมพลศรี
นางสาวกรภัทร สานมิตร
นางกรรฐิกา แตมคม
นางสาวกรรณธิกา วังสมบัติ
นางสาวกรรณธินี ฉลองวงศ
นางสาวกรรณิกา ขวัญเมือง
นางสาวกรรณิกา งามสันเทียะ
นางสาวกรรณิกา จันทวงค
นางกรรณิกา ใจอาษา
นางกรรณิกา ทินปาน

หนา ๘๓
ราชกิจจานุเบกษา
๔๒๒๘
๔๒๒๙
๔๒๓๐
๔๒๓๑
๔๒๓๒
๔๒๓๓
๔๒๓๔
๔๒๓๕
๔๒๓๖
๔๒๓๗
๔๒๓๘
๔๒๓๙
๔๒๔๐
๔๒๔๑
๔๒๔๒
๔๒๔๓
๔๒๔๔
๔๒๔๕
๔๒๔๖
๔๒๔๗
๔๒๔๘
๔๒๔๙
๔๒๕๐
๔๒๕๑
๔๒๕๒
๔๒๕๓

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางกรรณิกา นิลบุดดา
นางกรรณิกา บัวโฮม
นางสาวกรรณิกา บุญธรรม
นางสาวกรรณิกา พลซื่อ
นางกรรณิกา พุทธพรหม
นางสาวกรรณิกา มังกิตะ
นางสาวกรรณิกา โยทองยศ
นางสาวกรรณิกา สุวรรณประภา
นางกรรณิการ แกวนอก
นางกรรณิการ คําปาแฝง
นางสาวกรรณิการ จําปาดวง
นางสาวกรรณิการ ชาจีน
นางกรรณิการ ชาติวัฒนา
นางกรรณิการ ชูสินธิ์
นางกรรณิการ ไชยโสม
นางกรรณิการ ดอกพิกุล
นางสาวกรรณิการ ดําสี
นางสาวกรรณิการ ทํามา
นางกรรณิการ นิรัติศยกุล
นางกรรณิการ เนียมพูลทอง
นางกรรณิการ พบสุวรรณ
นางสาวกรรณิการ ยอดสอน
นางกรรณิการ ยาที
นางสาวกรรณิการ สระเกา
นางกรรณิการ เหลาจูม
นางสาวกรรณิการ อัยกา

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๔๒๕๔
๔๒๕๕
๔๒๕๖
๔๒๕๗
๔๒๕๘
๔๒๕๙
๔๒๖๐
๔๒๖๑
๔๒๖๒
๔๒๖๓
๔๒๖๔
๔๒๖๕
๔๒๖๖
๔๒๖๗
๔๒๖๘
๔๒๖๙
๔๒๗๐
๔๒๗๑
๔๒๗๒
๔๒๗๓
๔๒๗๔
๔๒๗๕
๔๒๗๖
๔๒๗๗
๔๒๗๘
๔๒๗๙

หนา ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวกรรณิการ เอสูงเนิน
นางสาวกรรทิมา กองกุล
นางกรรธิการ ศรีจันนอย
นางสาวกรรธิมา แจมแจง
นางสาวกรรนิกา ปญโยคํา
นางกรรภิรมย ปติเจริญพันธ
นางกรรยานี คํามา
นางกรรัตน เสรีวงศเวช
นางกรวรรณ มีผล
นางสาวกรวิกา จํารัสศรี
นางกรวิการ ผูกพานิช
นางกรองกาญจน คภะสุวรรณ
นางสาวกรองแกว กันภัย
นางสาวกรองแกว ตาลเจริญ
นางสาวกรองจิตต วีระยุทธศิลป
นางสาวกรองพันธ เวียงคํา
นางกรองมาลิน บุญใช
นางกรองสิน จงกล
นางสาวกริษฐา มากมี
นางสาวกรีญาภรณ ชัยศุภลักษณ
นางสาวกรีเพชร สายแสง
นางสาวกรุณา แกวธัญกิจ
นางสาวกรุณา บุญกลิ่น
นางกฤชตพรรณ ชื่นอุรา
นางกฤดาภัทร มาระเพ็ญ
นางกฤตกมล มะลิเสือ

๔๒๘๐
๔๒๘๑
๔๒๘๒
๔๒๘๓
๔๒๘๔
๔๒๘๕
๔๒๘๖
๔๒๘๗
๔๒๘๘
๔๒๘๙
๔๒๙๐
๔๒๙๑
๔๒๙๒
๔๒๙๓
๔๒๙๔
๔๒๙๕
๔๒๙๖
๔๒๙๗
๔๒๙๘
๔๒๙๙
๔๓๐๐
๔๓๐๑
๔๓๐๒
๔๓๐๓
๔๓๐๔
๔๓๐๕

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางกฤตพร พุมศรีสวัสดิ์
นางกฤตพร ศรีดี
นางสาวกฤตภัค กลิ่นนิ่มนวล
นางสาวกฤตยา กาโยดม
นางกฤตยา แสงเพลิง
นางกฤตยาพร สามลปาน
นางสาวกฤติกา ศรีวราพงศ
นางสาวกฤติญาภัฎ อินทสระ
นางกฤติภร เหลาอุตร
นางกฤติภรณ สุกใส
นางสาวกฤติมา จันทศร
นางสาวกฤติยา ปวงมาลัย
นางกฤติยา เลิศพันธ
นางสาวกฤติรดา ประสานวงศ
นางสาวกฤษญาภรณ ถิ่นถาน
นางสาวกฤษณพร ไพบูลยเกษมสุทธิ
นางสาวกฤษณภัทร แลวงศนิล
นางกฤษณา เครือคํา
นางกฤษณา โคตุธา
นางสาวกฤษณา ชางทุงใหญ
นางสาวกฤษณา ทองศรี
นางสาวกฤษณา พรจันทร
นางกฤษณา เรือนนาค
นางกฤษณา สุวรรณา
นางสาวกฤษณา หรี่จินดา
นางสาวกฤษณา เหล็งบํารุง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๔๓๐๖
๔๓๐๗
๔๓๐๘
๔๓๐๙
๔๓๑๐
๔๓๑๑
๔๓๑๒
๔๓๑๓
๔๓๑๔
๔๓๑๕
๔๓๑๖
๔๓๑๗
๔๓๑๘
๔๓๑๙
๔๓๒๐
๔๓๒๑
๔๓๒๒
๔๓๒๓
๔๓๒๔
๔๓๒๕
๔๓๒๖
๔๓๒๗
๔๓๒๘
๔๓๒๙
๔๓๓๐
๔๓๓๑

หนา ๘๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางกฤษณีย อิศรภักดี
นางกลอยใจ สืบประดิษฐ
นางสาวกลัยกร บุญชุม
นางสาวกลิ่นผกา นวลศิริ
นางสาวกวิตา สําเร็จดี
นางกวินารัตน ตั้งยิ่งยง
นางกองนภา คงศรี
นางสาวกองแบง จ้ํานอก
นางสาวกอบกุล จันทรเศียร
นางกอบแกว นาคะสุนทร
นางกอบแกว เหมือนอินทร
นางสาวกัญจนชญา โกฎยา
นางสาวกัญจนณัฏฐ รอดวิเศษ
นางกัญจนพร เลียวนารด
นางกัญจนรัชต วงษรีย
นางกัญจนรัตน สมทรัพย
นางสาวกัญจนา หนูขาว
นางกัญชพร วงษแสง
นางกัญชรส นักรอง
นางสาวกัญญญาภัค แจงถิ่นปา
นางสาวกัญญณัช จุลศรี
นางสาวกัญญณัชฐ สิริธนาวณิชย
นางกัญญณัฐ ทองเจริญวัฒนา
นางกัญญธิตา ยอดดี
นางสาวกัญญนันทน ทาทราย
นางกัญญพิชญา แกวมรกต

๔๓๓๒
๔๓๓๓
๔๓๓๔
๔๓๓๕
๔๓๓๖
๔๓๓๗
๔๓๓๘
๔๓๓๙
๔๓๔๐
๔๓๔๑
๔๓๔๒
๔๓๔๓
๔๓๔๔
๔๓๔๕
๔๓๔๖
๔๓๔๗
๔๓๔๘
๔๓๔๙
๔๓๕๐
๔๓๕๑
๔๓๕๒
๔๓๕๓
๔๓๕๔
๔๓๕๕
๔๓๕๖
๔๓๕๗

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวกัญญภัสส พรมสา
นางกัญญลักษณ สัตยซื่อ
นางสาวกัญญลักษณ สิริพรกุลนันท
นางกัญญวรา ปานเหลือง
นางสาวกัญญา กองอรรถ
นางกัญญา จอนเจิม
นางสาวกัญญา บัวแดง
นางกัญญา ปรีชาญาณ
นางกัญญา ปยะเขตร
นางกัญญา ภายชิต
นางสาวกัญญา แสงสี
นางกัญญา อิศรางกูร ณ อยุธยา
นางสาวกัญญาการณ ยุวบุตร
นางสาวกัญญาณัฏฐ ออนศรี
นางกัญญาณัฐ ใจซื่อ
นางสาวกัญญาณัฐ กณธี
นางกัญญาณัฐ กมล
นางกัญญาณัฐ จุลศรี
นางกัญญาณัฐ ฉิมสุด
นางสาวกัญญาณัฐ ไชยบุตร
นางสาวกัญญาณัฐ ไชยลังกา
นางกัญญาณัฐ นอกกระโทก
นางกัญญาณัฐ นาดอน
นางสาวกัญญาณัฐ วัฒนาถาวรวงศ
นางสาวกัญญาณัฐท สนใจ
นางกัญญาณัท แดนนารินทร

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๔๓๕๘
๔๓๕๙
๔๓๖๐
๔๓๖๑
๔๓๖๒
๔๓๖๓
๔๓๖๔
๔๓๖๕
๔๓๖๖
๔๓๖๗
๔๓๖๘
๔๓๖๙
๔๓๗๐
๔๓๗๑
๔๓๗๒
๔๓๗๓
๔๓๗๔
๔๓๗๕
๔๓๗๖
๔๓๗๗
๔๓๗๘
๔๓๗๙
๔๓๘๐
๔๓๘๑
๔๓๘๒
๔๓๘๓

หนา ๘๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางกัญญาณี สิงหสุวรรณ
นางสาวกัญญาธิกา หงษโต
นางสาวกัญญานัฐ กระทง
นางกัญญานันท บัวรบัติทอง
นางสาวกัญญาพัชร เชิดแสง
นางกัญญาภัค ทองเชิด
นางสาวกัญญาภัค รูอยู
นางสาวกัญญาภัค เรืองฤทธิ์
นางกัญญาภัค สิงหธวัช
นางสาวกัญญาภัทร จัตตุพันธ
นางสาวกัญญาภัทร ปุดมาเล
นางสาวกัญญาภัทร สองศรี
นางสาวกัญญามาศ ชอบงาม
นางสาวกัญญารัตน โควฮุด
นางกัญญารัตน แทนดี
นางกัญญารัตน พันธุเสือทอง
นางสาวกัญญารัตน วงศสารศรี
นางสาวกัญญารัตน วานิชกูล
นางกัญญารัตน สุขกลาง
นางกัญญารัตน เสริฐศรี
นางสาวกัญญาวีร โหมดประดิษฐ
นางสาวกัญฑิมา มีพงษเภา
นางสาวกัญณัฎฐ สุนันตา
นางกัญณัฐ คําใส
นางสาวกัญทิมา สุทธิเกิด
นางสาวกัญปวีร เกิดเจริญ

๔๓๘๔
๔๓๘๕
๔๓๘๖
๔๓๘๗
๔๓๘๘
๔๓๘๙
๔๓๙๐
๔๓๙๑
๔๓๙๒
๔๓๙๓
๔๓๙๔
๔๓๙๕
๔๓๙๖
๔๓๙๗
๔๓๙๘
๔๓๙๙
๔๔๐๐
๔๔๐๑
๔๔๐๒
๔๔๐๓
๔๔๐๔
๔๔๐๕
๔๔๐๖
๔๔๐๗
๔๔๐๘
๔๔๐๙

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวกัญริกา โตนดทอง
นางสาวกัญรินทร ปยะบุณยรัตน
นางสาวกัณณิกา อาชีวะ
นางสาวกัณทิมา แสงรอด
นางกัณหเนตร กลิ่นกุหลาบ
นางกัทลี เอียดเต็ม
นางสาวกันจนา แกวดํา
นางกันณัฎฐกาญจน สุโนภักดิ์
นางกันตพร คําหอม
นางสาวกันตา วงศนิมิตร
นางสาวกันตาพัชร สีถัน
นางกันทิกา แซะจอหอ
นางสาวกันทิมา อุนแกว
นางสาวกันยา จันทนา
นางกันยา จันทรสิงห
นางสาวกันยา จันทะคีรี
นางสาวกันยา ไชยพร
นางสาวกันยา มาสตูล
นางกันยา ศรีตะวัน
นางสาวกันยารัตน จุมพรม
นางสาวกันยารัตน ยืนยาว
นางสาวกันยารัตน วงศสุบิน
นางสาวกันยารัตน แสงทอง
นางกัลณี ดานทองหลาง
นางสาวกัลยกร เผาพันธดี
นางสาวกัลยกร มั่นยุติธรรม

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๔๔๑๐
๔๔๑๑
๔๔๑๒
๔๔๑๓
๔๔๑๔
๔๔๑๕
๔๔๑๖
๔๔๑๗
๔๔๑๘
๔๔๑๙
๔๔๒๐
๔๔๒๑
๔๔๒๒
๔๔๒๓
๔๔๒๔
๔๔๒๕
๔๔๒๖
๔๔๒๗
๔๔๒๘
๔๔๒๙
๔๔๓๐
๔๔๓๑
๔๔๓๒
๔๔๓๓
๔๔๓๔
๔๔๓๕

หนา ๘๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวกัลยกร วลาสินธุ
นางสาวกัลยณภัส สุพร
นางสาวกัลยพัทธ การดี
นางสาวกัลยรัตน รัตนธรรมเมธี
นางกัลยรัตน สุวรรณริน
นางกัลยศรุตา สากระจาย
นางกัลยา แกวเมืองคํา
นางสาวกัลยา จิตรจํานอง
นางสาวกัลยา ใจวังเย็น
นางสาวกัลยา ชูเกิด
นางสาวกัลยา ตอติด
นางสาวกัลยา บุญยืน
นางสาวกัลยา บุตรนิล
นางกัลยา ปญญาวัฒนธนกุล
นางสาวกัลยา ผัดแสน
นางสาวกัลยา พรหมธร
นางกัลยา เพียรทํา
นางกัลยา วงสวัสดิ์
นางกัลยา สอนสําโรง
นางกัลยา สุขจิตร
นางสาวกัลยา สุบรรพวงศ
นางสาวกัลยากร แกวพิมพ
นางกัลยากร พีภูเขียว
นางกัลยาฉัตร เธียรทองอินทร
นางกัลยาณศิริ มหัทธนวานิชกุล
นางกัลยาณี แกวจอหอ

๔๔๓๖
๔๔๓๗
๔๔๓๘
๔๔๓๙
๔๔๔๐
๔๔๔๑
๔๔๔๒
๔๔๔๓
๔๔๔๔
๔๔๔๕
๔๔๔๖
๔๔๔๗
๔๔๔๘
๔๔๔๙
๔๔๕๐
๔๔๕๑
๔๔๕๒
๔๔๕๓
๔๔๕๔
๔๔๕๕
๔๔๕๖
๔๔๕๗
๔๔๕๘
๔๔๕๙
๔๔๖๐
๔๔๖๑

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวกัลยาณี ทองปน
นางกัลยาณี พรหมมินทร
นางสาวกัลยาณี พิมพแนน
นางกัลยาณี สรรพานิช
นางสาวกัลยาณี เหียมไธสง
นางกัลยาภัสร ตรีรัตนตระกูล
นางสาวกาญจนสิณี เชื้อผูดี
นางกาญจนา กระตายทอง
นางกาญจนา กุศล
นางกาญจนา แกวพิทักษ
นางกาญจนา โกษาพงค
นางกาญจนา คนสูง
นางสาวกาญจนา คําศรี
นางสาวกาญจนา คุมครอง
นางกาญจนา จีนขุย
นางกาญจนา แจงชัด
นางกาญจนา ชินพิมาย
นางสาวกาญจนา เชียรสระนอย
นางกาญจนา ไชยวงศนนท
นางสาวกาญจนา ดวงพลออน
นางสาวกาญจนา เทพรัตน
นางสาวกาญจนา บุญประสิทธิ์
นางสาวกาญจนา บุษราคัม
นางสาวกาญจนา ปญญาสงค
นางสาวกาญจนา ปนเพ็ชร
นางสาวกาญจนา โปะประนม

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๔๔๖๒
๔๔๖๓
๔๔๖๔
๔๔๖๕
๔๔๖๖
๔๔๖๗
๔๔๖๘
๔๔๖๙
๔๔๗๐
๔๔๗๑
๔๔๗๒
๔๔๗๓
๔๔๗๔
๔๔๗๕
๔๔๗๖
๔๔๗๗
๔๔๗๘
๔๔๗๙
๔๔๘๐
๔๔๘๑
๔๔๘๒
๔๔๘๓
๔๔๘๔
๔๔๘๕
๔๔๘๖
๔๔๘๗

นางสาวกาญจนา พันธแนน
นางกาญจนา พาดี
นางกาญจนา พิกุลทอง
นางสาวกาญจนา ภักดีอุดม
นางกาญจนา ภาระหอม
นางสาวกาญจนา ยงเสมอ
นางสาวกาญจนา รงคลอย
นางสาวกาญจนา รอฮิม
นางกาญจนา วงคมูล
นางสาวกาญจนา วงคใหญ
นางกาญจนา ศรีดอกไม
นางกาญจนา ศศานนท
นางกาญจนา สวัสดี
นางสาวกาญจนา สอนสูงเนิน
นางสาวกาญจนา สุดเรือง
นางสาวกาญจนา แสงชาติ
นางกาญจนา แสนเกตุ
นางสาวกาญจนา แสนทวีสุข
นางสาวกาญจนา หวังสุข
นางสาวกาญจนา เหมลา
นางกาญจนา เอโทบุตร
นางสาวกาญจนา โอคง
นางกาญจนาณัฐ เสือสังข
นางกาญจนี ยศธํารง
นางสาวกาญจุรี บุญวัฒน
นางกาญติกา ลองชูผล

หนา ๘๘
ราชกิจจานุเบกษา
๔๔๘๘
๔๔๘๙
๔๔๙๐
๔๔๙๑
๔๔๙๒
๔๔๙๓
๔๔๙๔
๔๔๙๕
๔๔๙๖
๔๔๙๗
๔๔๙๘
๔๔๙๙
๔๕๐๐
๔๕๐๑
๔๕๐๒
๔๕๐๓
๔๕๐๔
๔๕๐๕
๔๕๐๖
๔๕๐๗
๔๕๐๘
๔๕๐๙
๔๕๑๐
๔๕๑๑
๔๕๑๒
๔๕๑๓

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางกาญยานี โพนเบา
นางสาวกาญยารัตน คงแกว
นางกาณพิชชา คําภิลาวงศ
นางสาวกานดา ขาวแพร
นางกานดา ใจแสน
นางกานดา ธรรมพุฒิ
นางกานดา นาคา
นางกานดา บุญบุตร
นางสาวกานดา เพียวงษ
นางสาวกานดา สุจรรยา
นางกานดา อิ่นสุวรรณ
นางสาวกานตนดา ลัดกลม
นางกานตพิชชา ตะวัน
นางกานตพิชชา ภักดี
นางกานตพิชา แกวพันธ
นางกานตรดา ศรีสองสม
นางสาวกานตรัตน มาเอียด
นางสาวกานตลดา แซติ้น
นางกานตสินี ศรีใจบุญสูง
นางกานติมา มงคลเคหา
นางสาวการเกตุ แกวพรายงาม
นางสาวกําไล เหลื่อมทองหลาง
นางกําไลทิพย ออนละออ
นางกําไลมาศ เทพบุตร
นางกิ่งกาญจน เกียรติเมธา
นางกิ่งกาญจน ขันธพาดี

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๔๕๑๔
๔๕๑๕
๔๕๑๖
๔๕๑๗
๔๕๑๘
๔๕๑๙
๔๕๒๐
๔๕๒๑
๔๕๒๒
๔๕๒๓
๔๕๒๔
๔๕๒๕
๔๕๒๖
๔๕๒๗
๔๕๒๘
๔๕๒๙
๔๕๓๐
๔๕๓๑
๔๕๓๒
๔๕๓๓
๔๕๓๔
๔๕๓๕
๔๕๓๖
๔๕๓๗
๔๕๓๘
๔๕๓๙

หนา ๘๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางกิ่งกาญจน สมภักดี
นางสาวกิ่งกานต บุญโชติ
นางสาวกิ่งแกว โตพิทักษ
นางสาวกิ่งแกว เทียนวงค
นางกิ่งแกว ธนาวุฒิพรกุล
นางสาวกิ่งแกว สอนราช
นางสาวกิ่งใจ ศิริอางค
นางสาวกิ่งดาว ชวยชนะ
นางกิ่งดาว ทุงฝน
นางกิ่งดาว นอยพระยา
นางสาวกิ่งดาว ผึ้งมวง
นางกิ่งดาว แรเพชร
นางสาวกิจญารัศม สายทองอินทร
นางกิตติ์ชญาห กาญจนศิลานนท
นางกิตติพร ศิริมงคลขจร
นางกิตติภา พระเพ็ชร
นางสาวกิตติยา กลั่นกลิ่นหอม
นางสาวกิตติยา คงเจริญ
นางสาวกิตติยา จันทรทิพย
นางสาวกิตติยา ชัยชนะ
นางสาวกิตติยา บรรจง
นางสาวกิตติยา อาสาสอน
นางกิตติลักษณ เรืองวงษ
นางสาวกิตติอร กิติราช
นางสาวกิตสุกานต จันทรฉาย
นางกิติญา โพธิ์จันทร

๔๕๔๐
๔๕๔๑
๔๕๔๒
๔๕๔๓
๔๕๔๔
๔๕๔๕
๔๕๔๖
๔๕๔๗
๔๕๔๘
๔๕๔๙
๔๕๕๐
๔๕๕๑
๔๕๕๒
๔๕๕๓
๔๕๕๔
๔๕๕๕
๔๕๕๖
๔๕๕๗
๔๕๕๘
๔๕๕๙
๔๕๖๐
๔๕๖๑
๔๕๖๒
๔๕๖๓
๔๕๖๔
๔๕๖๕

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางกิติยา วาแมดีซา
นางสาวกีรติ รวมสุภาพ
นางกีรติ เอ็ดวารดส
นางสาวกีรติกาญจน ภาธรกุลวัฒน
นางสาวกุญชภัสส ตนวงค
นางกุลจิรา ขําเกลี้ยง
นางสาวกุลจิรา สิงหธนะ
นางกุลชุลี เริงจักร
นางสาวกุลณัฏฐฐา กลาวเกลี้ยง
นางสาวกุลธิดา แกวขวัญไกร
นางสาวกุลธิดา ตั้งมั่น
นางกุลธิดา นามวงศา
นางสาวกุลธิดา ราษฎรเหนือ
นางสาวกุลธิดา ศรีคช
นางกุลธิดา ศิลปการบวร
นางกุลธิดา แสงสุวรรณ
นางสาวกุลนที สุริวงษ
นางสาวกุลนันท จันทรสวาง
นางกุลนันท ทองเกิด
นางสาวกุลนิษฐ เปลงสันเทียะ
นางกุลปรีญา พุทธศร
นางกุลปรียา อิ่มแสง
นางกุลพัชร มูลทองหลาง
นางสาวกุลพิชฌาย นิลธโชติ
นางกุลภัทรณิชา ศรีวิลัย
นางสาวกุลยา สุวรรณนิกขะ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๔๕๖๖
๔๕๖๗
๔๕๖๘
๔๕๖๙
๔๕๗๐
๔๕๗๑
๔๕๗๒
๔๕๗๓
๔๕๗๔
๔๕๗๕
๔๕๗๖
๔๕๗๗
๔๕๗๘
๔๕๗๙
๔๕๘๐
๔๕๘๑
๔๕๘๒
๔๕๘๓
๔๕๘๔
๔๕๘๕
๔๕๘๖
๔๕๘๗
๔๕๘๘
๔๕๘๙
๔๕๙๐
๔๕๙๑

นางกุลรดา เนตรอริยเดโช
นางสาวกุลรัตน ภิรมยสุข
นางกุลริศา ภาชนะวรรณ
นางกุลิสรา จักรพัชรกุล
นางกุลิสรา สกุลเดช
นางสาวกุศลาพร ศรีสุราช
นางสาวกุสุมา คํามา
นางสาวกุสุมา โตศักดิ์
นางกุสุมา บุตรวิลัย
นางกุสุมา ศรีคิรินทร
นางกุหลาบ เจริญเนตร
นางสาวกุหลาบ ทองเทพ
นางกุหลาบ ประรองคํา
นางกุหลาบ ศิลาออน
นางกูดรุณี หลงเจะ
นางกูอานิสา จันทรอักษร
นางเกตกมล สมใจ
นางเกตศินี เมาตากนอย
นางเกตุทอง เนียมฝอย
นางเกตุนสิรี โปธิ
นางเกตุสุดา แชมสุวรรณ
นางสาวเกตุสุดา มูลวงค
นางสาวเกยูร ตอติด
นางเกวลี มูลมี
นางเกศนรินทร พรหมทา
นางเกศนีย โพธิ์ระพัฒน

หนา ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา
๔๕๙๒
๔๕๙๓
๔๕๙๔
๔๕๙๕
๔๕๙๖
๔๕๙๗
๔๕๙๘
๔๕๙๙
๔๖๐๐
๔๖๐๑
๔๖๐๒
๔๖๐๓
๔๖๐๔
๔๖๐๕
๔๖๐๖
๔๖๐๗
๔๖๐๘
๔๖๐๙
๔๖๑๐
๔๖๑๑
๔๖๑๒
๔๖๑๓
๔๖๑๔
๔๖๑๕
๔๖๑๖
๔๖๑๗

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวเกศราภรณ น้ําจันทร
นางสาวเกศรินทร บัวใหญ
นางสาวเกศวลี สุวรรณมณี
นางสาวเกศสุดา ไชยชวย
นางเกศสุดา ดีพันธุ
นางเกศิณี บุญรักษ
นางเกศิณีย อินทรเพชร
นางสาวเกศินี เครือนาค
นางสาวเกศินี จงเจริญ
นางสาวเกศินี มธุรสปรีชากุล
นางสาวเกศินี ยิ่งเจริญ
นางสาวเกษกาญดา จันทสิทธิ์
นางเกษฎาพร ทรงแสงจันทร
นางสาวเกษฎาภรณ ปลาเขียว
นางเกษณี ภิญโญศักดิ์
นางเกษมณ พลรักษา
นางเกษมณี วรรณสุทธิ์
นางเกษมศรี จิตรสุข
นางสาวเกษมศรี อุปพงษ
นางสาวเกษมสุข เงินวิลัย
นางเกษร เกตุปาน
นางเกษร จันทรอินทร
นางเกษร ใจหลา
นางเกษร เทอดพิทักษพงษ
นางสาวเกษร ธรรมชาพร
นางสาวเกษร เพียรสดับ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๔๖๑๘
๔๖๑๙
๔๖๒๐
๔๖๒๑
๔๖๒๒
๔๖๒๓
๔๖๒๔
๔๖๒๕
๔๖๒๖
๔๖๒๗
๔๖๒๘
๔๖๒๙
๔๖๓๐
๔๖๓๑
๔๖๓๒
๔๖๓๓
๔๖๓๔
๔๖๓๕
๔๖๓๖
๔๖๓๗
๔๖๓๘
๔๖๓๙
๔๖๔๐
๔๖๔๑
๔๖๔๒
๔๖๔๓

หนา ๙๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวเกษร ฤทธิ์วิเศษ
นางสาวเกษร ศรีจันดี
นางเกษร สุขุประการ
นางสาวเกษร หนูเดช
นางสาวเกษร หอกุล
นางสาวเกษร อรุณมาตย
นางสาวเกษราวัลย เชียรธานรักษ
นางเกษรินทร เมอมะนา
นางเกษศิรินทร จุมกุดรัง
นางสาวเกษศิรินทร ปาละลี
นางสาวเกษศิรินทร พุดเครือ
นางสาวเกษสิณี ใจหยุด
นางเกษสุดา จันทาทุม
นางสาวเกษิณี มั่นเกษวิทย
นางเกสร แกวรัตน
นางสาวเกสร เถาปาอินทร
นางสาวเกสรา จันเขียด
นางเกสรี สินเสนห
นางสาวเกสวรินทร เจริญลา
นางเกียรตินัดดา พึ่งสมบัติ
นางสาวเกียรติสุดา กาศเกษม
นางเกียรติสุดา แกนจันทร
นางเกียรติสุดา พิมพเบาธรรม
นางแกมแกว ศิริเพชร
นางแกวใจ ไชยชาติ
นางแกวตา ขวัญเลิศ

๔๖๔๔
๔๖๔๕
๔๖๔๖
๔๖๔๗
๔๖๔๘
๔๖๔๙
๔๖๕๐
๔๖๕๑
๔๖๕๒
๔๖๕๓
๔๖๕๔
๔๖๕๕
๔๖๕๖
๔๖๕๗
๔๖๕๘
๔๖๕๙
๔๖๖๐
๔๖๖๑
๔๖๖๒
๔๖๖๓
๔๖๖๔
๔๖๖๕
๔๖๖๖
๔๖๖๗
๔๖๖๘
๔๖๖๙

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางแกวตา คูณขุนทด
นางแกวนอย นุยเต็ม
นางโกศล พรมดี
นางสาวใกลรุง ชูแกว
นางขจร ชูชวย
นางขจร พุมพุก
นางสาวขจีรัตน เจตนานุรักษ
นางสาวขณิดา ยศปญญา
นางสาวขนิษฐดา จันธิดา
นางสาวขนิษฐา แกวภูมิแห
นางขนิษฐา ขาทิพพาที
นางสาวขนิษฐา คงเจริญถิ่น
นางขนิษฐา จําเนียร
นางสาวขนิษฐา ใจยุติธรรม
นางสาวขนิษฐา ดิษฐสุม
นางขนิษฐา ตุวพลางกูร
นางสาวขนิษฐา เตียงนิล
นางสาวขนิษฐา แตกชอ
นางขนิษฐา ทองประสิทธิ์
นางขนิษฐา ทิพรังศรี
นางสาวขนิษฐา นวมเจริญ
นางขนิษฐา นามวงษ
นางสาวขนิษฐา บุญหอ
นางสาวขนิษฐา บุตรจันทร
นางขนิษฐา ปรีชาวิภาคผล
นางขนิษฐา มนตแกว

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๔๖๗๐
๔๖๗๑
๔๖๗๒
๔๖๗๓
๔๖๗๔
๔๖๗๕
๔๖๗๖
๔๖๗๗
๔๖๗๘
๔๖๗๙
๔๖๘๐
๔๖๘๑
๔๖๘๒
๔๖๘๓
๔๖๘๔
๔๖๘๕
๔๖๘๖
๔๖๘๗
๔๖๘๘
๔๖๘๙
๔๖๙๐
๔๖๙๑
๔๖๙๒
๔๖๙๓
๔๖๙๔
๔๖๙๕

นางขนิษฐา รักษมณี
นางสาวขนิษฐา สมาธิ
นางขนิษฐา สําราญสุข
นางขนิษฐา อุดม
นางขวัญกันยยา อนุสี
นางขวัญจิต ศรีรัตน
นางสาวขวัญจิตร บัวทอง
นางสาวขวัญจิรา นามโชติ
นางขวัญจิรา มณีสาย
นางสาวขวัญใจ แดงจันทร
นางขวัญใจ ทองคํา
นางสาวขวัญใจ ทันบุญ
นางสาวขวัญใจ นกพึ่ง
นางขวัญใจ ปนสกุล
นางขวัญใจ พรหมมี
นางสาวขวัญใจ พลประสิทธิ์
นางสาวขวัญใจ พิมพขันธ
นางขวัญใจ วงอารัมย
นางขวัญใจ ศักดิ์ชวย
นางขวัญใจ สีสังข
นางขวัญใจ สุกขาว
นางสาวขวัญใจ สุขรมย
นางขวัญใจ หาญยุทธ
นางสาวขวัญฉัตร นาวาเรือน
นางขวัญชนก นัดดา
นางขวัญชนก สิงหรา

หนา ๙๒
ราชกิจจานุเบกษา
๔๖๙๖
๔๖๙๗
๔๖๙๘
๔๖๙๙
๔๗๐๐
๔๗๐๑
๔๗๐๒
๔๗๐๓
๔๗๐๔
๔๗๐๕
๔๗๐๖
๔๗๐๗
๔๗๐๘
๔๗๐๙
๔๗๑๐
๔๗๑๑
๔๗๑๒
๔๗๑๓
๔๗๑๔
๔๗๑๕
๔๗๑๖
๔๗๑๗
๔๗๑๘
๔๗๑๙
๔๗๒๐

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวขวัญชนก แสนเสน
นางขวัญดาว ทาออน
นางขวัญดาว วงคมณี
นางสาวขวัญตา ครองระวะ
นางขวัญตา เทียมเพ็ง
นางสาวขวัญตา บุญชุม
นางสาวขวัญตา เพชรรุง
นางสาวขวัญตา สุขรมย
นางขวัญทิภา ศรีพฤกษภูมิ
นางขวัญธีรา สมบัติโยธา
พันจาอากาศเอก ขวัญพนา
พัฒนสังาล
นางสาวขวัญพักตร กิตติโกสินทธ
นางสาวขวัญรักษ หมื่นศรีชัย
นางสาวขวัญเรือน เครือแวงมล
นางขวัญเรือน นาจําปา
นางสาวขวัญเรือน เล็กยินดี
นางสาวขวัญเรือน ศรีบุญเรือง
นางสาวขวัญเรือน สาศรีเมือง
นางสาวขวัญเรือน หนูเกลี้ยง
นางขวัญฤดี ชมภูทอง
นางสาวขวัญฤทัย สุขเพ็ญ
นางสาวขวัญลดา หรั่งชะเอม
นางสาวขวัญวิภา ฐานะกอง
นางสาวขวัญเวียง มะโนเครื่อง
นางสาวขวัญสุดา พิมพยอม

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๔๗๒๑
๔๗๒๒
๔๗๒๓
๔๗๒๔
๔๗๒๕
๔๗๒๖
๔๗๒๗
๔๗๒๘
๔๗๒๙
๔๗๓๐
๔๗๓๑
๔๗๓๒
๔๗๓๓
๔๗๓๔
๔๗๓๕
๔๗๓๖
๔๗๓๗
๔๗๓๘
๔๗๓๙
๔๗๔๐
๔๗๔๑
๔๗๔๒
๔๗๔๓
๔๗๔๔
๔๗๔๕
๔๗๔๖

หนา ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางขวัญหญิง สอนเสือ
นางขวัญหทัย เพียรพล
นางสาวขวัญหลา แกวลอม
นางสาวขอขวัญ ผุงเจริญ
นางสาวขัตตยรัตน สงวนสัตย
นางสาวขันทอง ริดพันธุ
นางสาวเขมณัฏฐ หิรัญวงศ
นางเขมมิกา ปะละใจ
นางสาวเขมรัตน วงษมะณี
นางสาวเขมิกา ยะสุคํา
นางสาวเขมิกา สังขแกว
นางสาวเขมิกา เอี่ยมอักษร
นางแขไข ดีเหลา
นางไขมุก ดวงกลาง
นางสาวไขศร เข็มธนู
นางสาวคชษร เยาวดํา
นางสาวคณิดา จันทีนอก
นางสาวคณิตา เชษฐา
นางคณิศร เฉลยพจน
นางสาวคณิศร ธรรมชัย
นางคณิศรพร สถิตยบุญลอย
นางสาวคณิษฐชญา ธนาพรจิราพงศ
นางสาวคนึง ผาบพิชวงศ
นางสาวคนึงนิจ เขตตกลาง
นางสาวคนึงนิจ ยอดปานันท
นางสาวคนึงนิจ โยธา

๔๗๔๗
๔๗๔๘
๔๗๔๙
๔๗๕๐
๔๗๕๑
๔๗๕๒
๔๗๕๓
๔๗๕๔
๔๗๕๕
๔๗๕๖
๔๗๕๗
๔๗๕๘
๔๗๕๙
๔๗๖๐
๔๗๖๑
๔๗๖๒
๔๗๖๓
๔๗๖๔
๔๗๖๕
๔๗๖๖
๔๗๖๗
๔๗๖๘
๔๗๖๙
๔๗๗๐
๔๗๗๑
๔๗๗๒

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวคนึงนิจ สังขสุขศรี
นางคนึงนิช หงษชัย
นางคนึงนิตย กลาหาญ
นางคนึงนิตย ไทยกลาง
นางสาวครองใจ ยางนอย
นางสาวครินยา เติมแตม
นางคลายจันทร ปสุตนาวิน
นางคอดีเยาะ หะยีปะจิ
นางสาวคัทลิยา กัณหา
นางสาวคันธมาลี พบลาภ
นางสาวคันธรส จิวสวัสดิ์
นางสาวคันธรส อยูคง
นางสาวคันธารัตน โสมปยาภรณ
นางคัมภีรดา ชาตรี
นางคํากลอน อุนเจริญ
นางคํานวล จอกนาค
นางคําผิว ขุนเงิน
นางคําเมย มุงเงินทอง
นางสาวคําหลา เรืองชัย
นางเครือฟา สิงหทองลา
นางเครือวัลย แกวเทพ
นางสาวเครือวัลย แซเจี้ย
นางสาวเครือวัลย ทองเหลือง
นางเครือวัลย เทพคํา
นางเครือวัลย ประทุมแยม
นางเครือสุวรรณ ใจแกว

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๔๗๗๓
๔๗๗๔
๔๗๗๕
๔๗๗๖
๔๗๗๗
๔๗๗๘
๔๗๗๙
๔๗๘๐
๔๗๘๑
๔๗๘๒
๔๗๘๓
๔๗๘๔
๔๗๘๕
๔๗๘๖
๔๗๘๗
๔๗๘๘
๔๗๘๙
๔๗๙๐
๔๗๙๑
๔๗๙๒
๔๗๙๓
๔๗๙๔
๔๗๙๕
๔๗๙๖
๔๗๙๗
๔๗๙๘

นางสาวฆอยเราะห อาแว
นางงามงอน พิทักษวงศศร
นางสาวงามนิจ กุลกัน
นางสาวงามเนตร นวลจันทร
นางสาวเงินยวง สิทธิชัย
นางสาวจงกล คํามุข
นางจงกล แยมบุญไทร
นางสาวจงกล สมศักดิ์
นางจงจิตร ปยะกมลรัตน
นางสาวจงรัก ชัยรัตน
นางสาวจงรักษ ภูแกว
นางสาวจณิสตา สถิตย
นางสาวจตุพร คลองแคลว
นางสาวจตุพร ณ นคร
นางสาวจตุพร เบาสิน
นางสาวจตุพร อังคะรุด
นางจตุพร โอภาโส
นางจนัสสา แสนศาลา
นางจรรญศิริ นวลศรี
นางจรรยงค โกไสยสิต
นางสาวจรรยา จันทรเรืองฤทธิ์
นางสาวจรรยา บารมี
นางสาวจรรยา มีโหมด
นางสาวจรรยา สายสวัสดิ์
นางจรรยา อังศุกาญจนกุล
นางสาวจรรยาพร โตรอด

หนา ๙๔
ราชกิจจานุเบกษา
๔๗๙๙
๔๘๐๐
๔๘๐๑
๔๘๐๒
๔๘๐๓
๔๘๐๔
๔๘๐๕
๔๘๐๖
๔๘๐๗
๔๘๐๘
๔๘๐๙
๔๘๑๐
๔๘๑๑
๔๘๑๒
๔๘๑๓
๔๘๑๔
๔๘๑๕
๔๘๑๖
๔๘๑๗
๔๘๑๘
๔๘๑๙
๔๘๒๐
๔๘๒๑
๔๘๒๒
๔๘๒๓
๔๘๒๔

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวจรรยาพร รอดเพ็ง
นางสาวจรรยาพร วิวัฒนบวรกุล
นางจรรยารักษ โคษา
นางสาวจรสนนท วงศวิเศษ
นางจรัญญา แซมโพธิ
นางจรัสโฉม พิมพวงศ
นางสาวจรัสศรี จินอาตัน
นางจรัสศรี ผิวออน
นางจรัสศรี พนภัย
นางสาวจริญ แกนคง
นางจริญญา นิสีดา
นางจริญญาภรณ ศรีสวาง
นางสาวจริยา ชุมรักษา
นางสาวจริยา นามเขตต
นางจริยา นิศวอนุตรพันธ
นางจริยา พลศรี
นางจริยา สิงหเสนา
นางจริยา ออนสะระ
นางจริยา อุนาสี
นางจริยาพร อุดม
นางสาวจรีพร บุญเพ็ง
นางสาวจรีย อินสุวรรณ
นางจรูญรัตน นาคา
นางสาวจรูญลักษณ มาบรรดิษฐ
นางจรูญศรี สุขเกษม
นางสาวจวนทิพย แสนใจ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๔๘๒๕
๔๘๒๖
๔๘๒๗
๔๘๒๘
๔๘๒๙
๔๘๓๐
๔๘๓๑
๔๘๓๒
๔๘๓๓
๔๘๓๔
๔๘๓๕
๔๘๓๖
๔๘๓๗
๔๘๓๘
๔๘๓๙
๔๘๔๐
๔๘๔๑
๔๘๔๒
๔๘๔๓
๔๘๔๔
๔๘๔๕
๔๘๔๖
๔๘๔๗
๔๘๔๘
๔๘๔๙
๔๘๕๐

หนา ๙๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวจอมสุณิสา คันธพงษจิรภาส
นางสาวจักรีพร ไชยเดช
นางสาวจันจิรา นาวีสัมพันธ
นางสาวจันจิรา รักรวม
นางจันทณา ปอมบุบผา
นางจันทนจิรา คงสุวรรณ
นางจันทนา แกวเปย
นางจันทนา คูมีชัย
นางจันทนา ชิชัยยาง
นางสาวจันทนา ณ พัทลุง
นางสาวจันทนา ธิจันทรเปยง
นางจันทนา ศิริพร
นางสาวจันทนา อินทรนิมิตร
นางจันทนี ผลมา
นางจันทนี วิเศษโชค
นางจันทพิมพ ดิษกร
นางสาวจันทร เฉียวกุล
นางสาวจันทรกานต ปญญาเรือง
นางจันทรจิรา ชูฉิม
นางสาวจันทรจิรา ดอกหอม
นางสาวจันทรจิรา เนียมชูชื่น
นางสาวจันทรจิรา มุขแกว
นางสาวจันทรจิรา มุงทอง
นางจันทรจิรา สาพิมพ
นางจันทรจิรา โสภา
นางสาวจันทรจิรา จุลสวัสดิ์

๔๘๕๑
๔๘๕๒
๔๘๕๓
๔๘๕๔
๔๘๕๕
๔๘๕๖
๔๘๕๗
๔๘๕๘
๔๘๕๙
๔๘๖๐
๔๘๖๑
๔๘๖๒
๔๘๖๓
๔๘๖๔
๔๘๖๕
๔๘๖๖
๔๘๖๗
๔๘๖๘
๔๘๖๙
๔๘๗๐
๔๘๗๑
๔๘๗๒
๔๘๗๓
๔๘๗๔
๔๘๗๕
๔๘๗๖

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางจันทรจีรา ชอชั้น
นางจันทรฉาย คําเหมือง
นางสาวจันทรฉาย จารนัย
นางจันทรฉาย พงศอารีย
นางจันทรฉาย วงศมา
นางจันทรฉาย ศรีนวล
นางสาวจันทรทรา นภาทอง
นางสาวจันทรทิตย ภาคคําภู
นางจันทรทิพย กังแฮ
นางจันทรทิพย นาสุข
นางจันทรทิพย ศรีคราม
นางจันทรธิภา เรืองรุง
นางสาวจันทรเพ็ญ จันตะคาด
นางจันทรเพ็ญ แซมทอง
นางสาวจันทรเพ็ญ ถาวร
นางสาวจันทรเพ็ญ ยุทธอาจ
นางจันทรเพ็ญ รักษสุจริต
นางสาวจันทรเพ็ญ ศรีรัตนาโสภณ
นางจันทรเพ็ญ สีโน
นางจันทรเพ็ญ สีพาไชย
นางสาวจันทรเพ็ญ แสงกระจาง
นางจันทรเพ็ญ โสมศรีแพง
นางสาวจันทรเพ็ญ โหรชิตร
นางจันทรเพ็ญ อรัญถิตย
นางจันทรเพ็ญ อาษาพนม
นางจันทรภา ทาทอง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๔๘๗๗
๔๘๗๘
๔๘๗๙
๔๘๘๐
๔๘๘๑
๔๘๘๒
๔๘๘๓
๔๘๘๔
๔๘๘๕
๔๘๘๖
๔๘๘๗
๔๘๘๘
๔๘๘๙
๔๘๙๐
๔๘๙๑
๔๘๙๒
๔๘๙๓
๔๘๙๔
๔๘๙๕
๔๘๙๖
๔๘๙๗
๔๘๙๘
๔๘๙๙
๔๙๐๐
๔๙๐๑
๔๙๐๒

นางจันทรมารศรี เทพอาวุธ
นางสาวจันทรสมร วรรณษา
นางสาวจันทรสุดา ฦาชา
นางจันทรสุดารัตน จุลณีย
นางสาวจันทรหอม จันทรคล
นางจันทรัตน จํารัส
นางจันทรัศม ใจสมุทร
นางจันทรา ธรรมรักษา
นางจันทรา หลงมะลิ
นางสาวจันทัปปภา ภูหัดทํา
นางจันทา ธรรมดา
นางจันทิพย พรอุดมเดช
นางสาวจันทิมา ใจบุญ
นางจันทิมา ทิมจอย
นางจันทิมา นนทมาลย
นางจันทิมา พรหมบุตร
นางสาวจันทิมา โพธิ์ไต
นางจันทิมา มุสิกพันธุ
นางสาวจันทิมา แมงกลาง
นางสาวจันทิมา ลิ้มไพบูลย
นางจันทิมา สังขดิษฐ
นางจันทิมา เสวกพันธุ
นางสาวจันทิมา อนอินทร
นางจันทิรา เชื้อชาติ
นางจันทิรา ทวีทอง
นางสาวจันทิรา ทองหลอ

หนา ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา
๔๙๐๓
๔๙๐๔
๔๙๐๕
๔๙๐๖
๔๙๐๗
๔๙๐๘
๔๙๐๙
๔๙๑๐
๔๙๑๑
๔๙๑๒
๔๙๑๓
๔๙๑๔
๔๙๑๕
๔๙๑๖
๔๙๑๗
๔๙๑๘
๔๙๑๙
๔๙๒๐
๔๙๒๑
๔๙๒๒
๔๙๒๓
๔๙๒๔
๔๙๒๕
๔๙๒๖
๔๙๒๗
๔๙๒๘

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางจับจิตร ปกษี
นางจาจุรี แจมใส
นางสาวจาณัฏฐสา คีรีรัตน
นางสาวจามรี โสธรรมมงคล
นางสาวจามรีย ดําแกว
นางสาวจารวี ดําจันทร
นางสาวจาริณี จวนจันทรเพ็ญ
นางสาวจาริณี เชื้อเภตรา
นางสาวจาริณีย ชูแกว
นางสาวจาริยา ดําดุก
นางจารี เพ็ชศรี
นางจารุณี กลมสอาด
นางจารุณี คุมแสง
นางสาวจารุณี บุญยัง
นางสาวจารุณี พรมภักดี
นางจารุณี มงคลชัย
นางจารุณี เมธานุภาพ
นางจารุณี เริงจิตร
นางจารุณี หาญสุริย
นางจารุดา สุขจิต
นางสาวจารุทัศน แจมแจง
นางจารุนันท เมืองครุธ
นางสาวจารุนีย ขําดํา
นางจารุพร พรหมวิชัย
นางสาวจารุมน โตใหญ
นางจารุมา โตะหะ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๔๙๒๙
๔๙๓๐
๔๙๓๑
๔๙๓๒
๔๙๓๓
๔๙๓๔
๔๙๓๕
๔๙๓๖
๔๙๓๗
๔๙๓๘
๔๙๓๙
๔๙๔๐
๔๙๔๑
๔๙๔๒
๔๙๔๓
๔๙๔๔
๔๙๔๕
๔๙๔๖
๔๙๔๗
๔๙๔๘
๔๙๔๙
๔๙๕๐
๔๙๕๑
๔๙๕๒
๔๙๕๓
๔๙๕๔

หนา ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวจารุรัตน เกษมพร
นางจารุรัศมิ์ บุญมวง
นางสาวจารุลิน รักษา
นางจารุวรรณ ปญญาเพ็ชร
นางจารุวรรณ รักษาภัย
นางจารุวรรณ กาตาสาย
นางจารุวรรณ กาฬหวา
นางสาวจารุวรรณ แกวตา
นางสาวจารุวรรณ ขอนดอน
นางสาวจารุวรรณ งามเลิศ
นางจารุวรรณ งุยเจริญ
นางสาวจารุวรรณ จักษุจินดา
นางสาวจารุวรรณ ไชยสงคราม
นางจารุวรรณ ซุนเฟอง
นางสาวจารุวรรณ ถนอมชู
นางสาวจารุวรรณ ธีระวงศไพศาล
นางสาวจารุวรรณ นงนุช
นางจารุวรรณ นุมนาค
นางจารุวรรณ บุญศร
นางจารุวรรณ ปานวิจิตร
นางจารุวรรณ เปรมนัส
นางสาวจารุวรรณ ผมหอม
นางจารุวรรณ พรเจริญ
นางจารุวรรณ พุมจําปา
นางจารุวรรณ เพียงสกุล
นางสาวจารุวรรณ ไพศาลจิรศักดิ์

๔๙๕๕
๔๙๕๖
๔๙๕๗
๔๙๕๘
๔๙๕๙
๔๙๖๐
๔๙๖๑
๔๙๖๒
๔๙๖๓
๔๙๖๔
๔๙๖๕
๔๙๖๖
๔๙๖๗
๔๙๖๘
๔๙๖๙
๔๙๗๐
๔๙๗๑
๔๙๗๒
๔๙๗๓
๔๙๗๔
๔๙๗๕
๔๙๗๖
๔๙๗๗
๔๙๗๘
๔๙๗๙
๔๙๘๐

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวจารุวรรณ เมฆอําพล
นางสาวจารุวรรณ ยศถามี
นางสาวจารุวรรณ เรืองระพีพรรณ
นางจารุวรรณ วิถาทานัง
นางสาวจารุวรรณ สาบุตร
นางจารุวรรณ สิงหเรือง
นางจารุวรรณ สุขเสริม
นางสาวจารุวรรณ สุวรรณ
นางสาวจารุวรรณ หวานพรอม
นางสาวจารุวรรณ อึ้งมณีภรณ
นางจารุวัลย นันทวิสิทธิ์
นางสาวจําเนียน อินสา
นางสาวจําเนียร พันโภคา
นางจําเนียร อาจจํานงค
นางสาวจําเริญสุข มังพิชา
นางจําเรียง ไชยลา
นางสาวจําเรียง บุญมาก
นางสาวจําลองลักษณ ผาสุข
นางสาวจิณฑนา แกวระวัง
นางจิณณพัต พรพวง
นางสาวจิณหนิภา ไพจิตรจินดา
นางจิณหวรา ทองดี
นางจิณัฐตา คุมรําไพ
นางสาวจิดาภา คันธะรัตน
นางจิดาภา ชูชุม
นางจิดาภา รุงเรือง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๔๙๘๑
๔๙๘๒
๔๙๘๓
๔๙๘๔
๔๙๘๕
๔๙๘๖
๔๙๘๗
๔๙๘๘
๔๙๘๙
๔๙๙๐
๔๙๙๑
๔๙๙๒
๔๙๙๓
๔๙๙๔
๔๙๙๕
๔๙๙๖
๔๙๙๗
๔๙๙๘
๔๙๙๙
๕๐๐๐
๕๐๐๑
๕๐๐๒
๕๐๐๓
๕๐๐๔
๕๐๐๕
๕๐๐๖

นางจิดาภา ศรีขันแกว
นางจิดาภา ศรีภุชงค
นางสาวจิดาภา อุดมฤทธิ์
นางจิตคนึง เพ็งบุญ
นางจิตตมาส รักไทย
นางสาวจิตตานันทิ์ โพธิ์คํา
นางสาวจิตติกาญจน นะวงศ
นางจิตติญา ไทยลําภู
นางสาวจิตติมา ชนะสิทธิ์
นางจิตติมา ชื่นวิโรจน
นางสาวจิตติมา ทิพยชู
นางสาวจิตติมา ธมชยากร
นางจิตติมา นาปาเลน
นางจิตติมา พิศาล
นางจิตติมา หอแกว
นางสาวจิตติยาพร สาระผล
นางสาวจิตติรัตน แปนดวงเนตร
นางสาวจิตพร เชตะวัน
นางจิตรกัญญา คุณระกันหา
นางสาวจิตรลดา ชัยเรียบ
นางสาวจิตรลดา ลุนภูงา
นางจิตรลดา วิชชุกิจมงคล
นางสาวจิตรลดา แสงพารา
นางจิตรวี ศิริธาร
นางจิตรอารี เจริญสุข
นางสาวจิตรา เชิงหอม

หนา ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา
๕๐๐๗
๕๐๐๘
๕๐๐๙
๕๐๑๐
๕๐๑๑
๕๐๑๒
๕๐๑๓
๕๐๑๔
๕๐๑๕
๕๐๑๖
๕๐๑๗
๕๐๑๘
๕๐๑๙
๕๐๒๐
๕๐๒๑
๕๐๒๒
๕๐๒๓
๕๐๒๔
๕๐๒๕
๕๐๒๖
๕๐๒๗
๕๐๒๘
๕๐๒๙
๕๐๓๐
๕๐๓๑
๕๐๓๒

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวจิตรา แซตัน
นางสาวจิตรา ประภาสะวัต
นางจิตรา โพธิจันทร
นางสาวจิตรา วลาสินธุ
นางสาวจิตราภรณ เสริมสุข
นางสาวจิตราภา กําธรธนกาญน
นางจิตราภา เล็กสกุล
นางสาวจิตราภา เลียงผา
นางจิตราภา เสือพงษ
นางจิตรารัตน สังขจันทร
นางสาวจิตราวดี ยมโดย
นางจิตฤดี โอฬากิจ
นางสาวจิติกานต ทองมี
นางจิติมา สายสิงห
นางจินดา แกวมา
นางจินดา เดชอรัญ
นางจินดา ธงหาร
นางสาวจินดา วิไลประเสริฐ
นางสาวจินดาพร ทองมอญ
นางจินดารัตน ชาวคูเวียง
นางสาวจินดารัตน ปุญยสาร
นางสาวจินตกานต วันแกว
นางสาวจินตนา คําฝอย
นางจินตนา เงินสมบัติ
นางจินตนา จงไพศาล
นางจินตนา จันทรเสน

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๕๐๓๓
๕๐๓๔
๕๐๓๕
๕๐๓๖
๕๐๓๗
๕๐๓๘
๕๐๓๙
๕๐๔๐
๕๐๔๑
๕๐๔๒
๕๐๔๓
๕๐๔๔
๕๐๔๕
๕๐๔๖
๕๐๔๗
๕๐๔๘
๕๐๔๙
๕๐๕๐
๕๐๕๑
๕๐๕๒
๕๐๕๓
๕๐๕๔
๕๐๕๕
๕๐๕๖
๕๐๕๗
๕๐๕๘

นางจินตนา จิณารักษ
นางจินตนา ชัยรินทร
นางจินตนา ชื่นแดง
นางสาวจินตนา ตั้นเจริญ
นางจินตนา ทองเรือง
นางจินตนา บุญลา
นางจินตนา บุญหลัง
นางสาวจินตนา พรมทอง
นางจินตนา เมฆฉาย
นางสาวจินตนา รัตนาเพชร
นางจินตนา วรรณโพธิ์กลาง
นางสาวจินตนา เวฬุการ
นางจินตนา สวัสดี
นางจินตนา สวัสดี
นางจินตนา สุภาวงศ
นางจินตนา หอมหวล
นางสาวจินตนา อางสุวรรณ
นางจินตนา อุตมะ
นางสาวจินตนาพร ธนะสูตร
นางจินตนาภรณ ชุมวัน
นางสาวจินตพร ตลึงจิตร
นางจินตวีร โรยทองคํา
นางจินตหรา จันมา
นางสาวจินตาพร เรืองแจม
นางจินตาภัค โชติรัตน
นางจิภารัตน เรือนใจดี

หนา ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา
๕๐๕๙
๕๐๖๐
๕๐๖๑
๕๐๖๒
๕๐๖๓
๕๐๖๔
๕๐๖๕
๕๐๖๖
๕๐๖๗
๕๐๖๘
๕๐๖๙
๕๐๗๐
๕๐๗๑
๕๐๗๒
๕๐๗๓
๕๐๗๔
๕๐๗๕
๕๐๗๖
๕๐๗๗
๕๐๗๘
๕๐๗๙
๕๐๘๐
๕๐๘๑
๕๐๘๒
๕๐๘๓
๕๐๘๔

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางจิมรี่ ชึดนอก
นางจิรชยา วงคสูง
นางจิรฐา เกษสุขทวี
นางจิรฐา คงชุม
นางสาวจิรณัฐกานต อินตบุตร
นางจิรติกานต แสงทอง
นางจิรประภา เกงธรรมกิจ
นางจิรประภา ทามาศ
นางจิรพร แหลมประโคน
นางจิรพรรณ พลพุทธา
นางสาวจิรภา กีรติดําเกิงสกุล
นางจิรภา จันทรอุดม
นางจิรภา ยะราไสย
นางสาวจิรภา รักจุย
นางสาวจิรภา วีระพันธ
นางจิรภา หอสูติสิมา
นางจิรวดี เนตรวงศ
นางจิรวดี สําราญฤทธิ์
นางสาวจิรวรรณ จงจิตร
นางจิรวรรณ บริบูรณ
นางสาวจิรวรรณ เพ็ญ
นางสาวจิรวัฒน สังขทรัพย
นางสาวจิรอร สุวรรณกูฎ
นางจิระดา สุยะรา
นางสาวจิระวรรณ เกื้อสุข
นางจิรัชญา ครุฑวิชิต

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๕๐๘๕
๕๐๘๖
๕๐๘๗
๕๐๘๘
๕๐๘๙
๕๐๙๐
๕๐๙๑
๕๐๙๒
๕๐๙๓
๕๐๙๔
๕๐๙๕
๕๐๙๖
๕๐๙๗
๕๐๙๘
๕๐๙๙
๕๑๐๐
๕๑๐๑
๕๑๐๒
๕๑๐๓
๕๑๐๔
๕๑๐๕
๕๑๐๖
๕๑๐๗
๕๑๐๘
๕๑๐๙
๕๑๑๐

นางสาวจิรัชยา จันทะวัน
นางจิรัชยา ภูพาดศรี
นางจิรัชยา วงษดี
นางสาวจิรัฐติกาล ยี่สรง
นางสาวจิรัฐยา เที่ยงนอย
นางจิรัฐิติกาล จันทรเสาวพักตร
นางจิรัสชยา คําสุข
นางสาวจิรัสยา สายมั่น
นางสาวจิราทิพย สามารถ
นางสาวจิราพร กานิล
นางสาวจิราพร เข็มเพชร
นางจิราพร คูณเมือง
นางจิราพร จันทรเชย
นางสาวจิราพร เชษฐปจิฉิม
นางจิราพร ดาวยันต
จาเอกหญิง จิราพร ดีฝน
นางสาวจิราพร บุตรคําโชติ
นางสาวจิราพร พันธุรักษ
นางจิราพร โลหิตยา
นางจิราพร ศรีทรงเมือง
นางจิราพร สงวนพันธ
นางจิราพร สมนึก
นางสาวจิราพร สิทธิบุศย
นางสาวจิราพร โสรส
นางสาวจิราพร ใสแดง
นางจิราพร อมรศักดิ์สวัสดิ์

หนา ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา
๕๑๑๑
๕๑๑๒
๕๑๑๓
๕๑๑๔
๕๑๑๕
๕๑๑๖
๕๑๑๗
๕๑๑๘
๕๑๑๙
๕๑๒๐
๕๑๒๑
๕๑๒๒
๕๑๒๓
๕๑๒๔
๕๑๒๕
๕๑๒๖
๕๑๒๗
๕๑๒๘
๕๑๒๙
๕๑๓๐
๕๑๓๑
๕๑๓๒
๕๑๓๓
๕๑๓๔
๕๑๓๕
๕๑๓๖

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวจิราพร ออนพันธ
นางสาวจิราพรรณ กันใจวิน
นางสาวจิราพรรณ อาษารินทร
นางสาวจิราพัชร สุทธโส
นางสาวจิราพัชร ฝอฝน
นางสาวจิราพัชร พรมสาท
นางสาวจิราภร ชาญณรงค
นางจิราภร สุวรรณโณ
นางสาวจิราภรณ กลับแกลว
นางสาวจิราภรณ แกวคง
นางจิราภรณ ขัติวงษ
นางสาวจิราภรณ ขาวหนูนา
นางจิราภรณ โฉมเติม
นางสาวจิราภรณ ดวงเกื้อ
นางสาวจิราภรณ น้ําทรง
นางจิราภรณ พรมผล
นางจิราภรณ พรมพันใจ
นางจิราภรณ ลอยนอก
นางจิราภรณ ลาสิงห
นางจิราภรณ ศรีจํารัส
นางจิราภรณ ศิริโยธา
นางสาวจิราภรณ สายทอง
นางจิราภรณ ฮามิ
นางจิราภา แกวทาสี
นางสาวจิราภา ปทีปะปานี
นางจิรารัตน แดงสกุล

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๕๑๓๗
๕๑๓๘
๕๑๓๙
๕๑๔๐
๕๑๔๑
๕๑๔๒
๕๑๔๓
๕๑๔๔
๕๑๔๕
๕๑๔๖
๕๑๔๗
๕๑๔๘
๕๑๔๙
๕๑๕๐
๕๑๕๑
๕๑๕๒
๕๑๕๓
๕๑๕๔
๕๑๕๕
๕๑๕๖
๕๑๕๗
๕๑๕๘
๕๑๕๙
๕๑๖๐
๕๑๖๑
๕๑๖๒

นางจิรารัตน ทาคําวัง
นางสาวจิรารัตน รัตนบุรัมย
นางสาวจิรารัตน ศรีสุขใส
นางสาวจิรารัตน สุทน
นางสาวจิราลักษณ ทะมา
นางจิราลักษณ สิงโต
นางสาวจิราวรรณ กลับวิลา
นางสาวจิราวรรณ คํามั่น
นางสาวจิราวรรณ แซตั๋น
นางจิราวรรณ บุญเชิด
นางสาวจิราวรรณ พลประสิทธิ์
นางจิราวรรณ ภักดี
นางสาวจิราวรรณ แสงตันชัย
นางจิราวัลย มาปก
นางสาวจิริยา มงคลธนกิตติ์
นางสาวจิฬัฏฐ จาคําคง
นางจีรกานต แสงศิลา
นางจีรณะ ฤกษสุนทร
นางจีรณา เพชรบุญวรรโณ
นางจีรนันท พุทธา
นางสาวจีรนันท เมืองฤทธิ์
นางจีรนันท รัชณณ
นางจีรนัย จังอินทร
นางสาวจีรนุช เสมอตน
นางสาวจีรพรรณ ดีบุรี
นางสาวจีรภัค รอบรู

หนา ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา
๕๑๖๓
๕๑๖๔
๕๑๖๕
๕๑๖๖
๕๑๖๗
๕๑๖๘
๕๑๖๙
๕๑๗๐
๕๑๗๑
๕๑๗๒
๕๑๗๓
๕๑๗๔
๕๑๗๕
๕๑๗๖
๕๑๗๗
๕๑๗๘
๕๑๗๙
๕๑๘๐
๕๑๘๑
๕๑๘๒
๕๑๘๓
๕๑๘๔
๕๑๘๕
๕๑๘๖
๕๑๘๗
๕๑๘๘

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวจีรภัทร ไพเรืองโสม
นางจีรภา เนตรทิพย
นางสาวจีรวรรณ จันนาญ
นางจีรวรรณ ดีเปนแกว
นางสาวจีรวรรณ แสนทวีสุข
นางสาวจีรวรรณ หวันชิตนาย
นางจีรวัฒน เทพสุวรรณ
นางสาวจีระนันท ผิวผาง
นางสาวจีระนันท วัชโรสินธุ
นางจีระนันท เหมือนสมัย
นางสาวจีระพร จําปาทิพย
นางสาวจีระพร แสนใจ
นางสาวจีระพรรณ ทิพยอุทัย
นางจีระภา แคลวโยธา
นางสาวจีระภา แสนพันนา
นางจีระวรรณ ศรีบุญยัง
นางจีรานันท นิลพฤกษ
นางสาวจีราภรณ จันทโรกร
นางสาวจีราภรณ ประทุมเหงา
นางจีราภา แจมศิริ
นางจีราภา อภิชัย
นางสาวจีรารัตน ณ ลําปาง
นางจีราวรรณ กองเพชร
นางสาวจุฑากร จันโทมา
นางสาวจุฑาทิป อินทรชื่น
นางจุฑาทิพ แตมทอง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๕๑๘๙
๕๑๙๐
๕๑๙๑
๕๑๙๒
๕๑๙๓
๕๑๙๔
๕๑๙๕
๕๑๙๖
๕๑๙๗
๕๑๙๘
๕๑๙๙
๕๒๐๐
๕๒๐๑
๕๒๐๒
๕๒๐๓
๕๒๐๔
๕๒๐๕
๕๒๐๖
๕๒๐๗
๕๒๐๘
๕๒๐๙
๕๒๑๐
๕๒๑๑
๕๒๑๒
๕๒๑๓
๕๒๑๔

หนา ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวจุฑาทิพ ศรพรหมกุล
นางสาวจุฑาทิพย จิตจักร
นางสาวจุฑาทิพย ทะนอม
นางสาวจุฑาทิพย บุญชัย
นางสาวจุฑาทิพย ไสวชัยศรี
นางสาวจุฑาพรรณ ใสยัน
นางสาวจุฑาพิชช ทหารไทย
นางจุฑาภรณ ขันธแกว
นางสาวจุฑาภรณ สุขสวาท
นางสาวจุฑามณี ตันติดลธเนศ
นางจุฑามณี ทะขัติ
นางสาวจุฑามณี นิลศิริ
นางจุฑามณี วรรณวิจิตร
นางสาวจุฑามาตย โกศลเจริญ
นางสาวจุฑามาศ กุลวรวานิชพงษ
นางสาวจุฑามาศ แกวชื่นชัย
นางจุฑามาศ คุมเคี่ยม
นางจุฑามาศ จันทวิมล
นางจุฑามาศ ฉายพุทธ
นางจุฑามาศ ชัยวร
นางสาวจุฑามาศ โชคธนสุขสิริ
นางสาวจุฑามาศ นคราพานิช
นางสาวจุฑามาศ เนตรวิจิตร
นางสาวจุฑามาศ บัวพันธ
นางสาวจุฑามาศ พงษพยัคเลิศ
นางจุฑามาศ เพชรแสง

๕๒๑๕
๕๒๑๖
๕๒๑๗
๕๒๑๘
๕๒๑๙
๕๒๒๐
๕๒๒๑
๕๒๒๒
๕๒๒๓
๕๒๒๔
๕๒๒๕
๕๒๒๖
๕๒๒๗
๕๒๒๘
๕๒๒๙
๕๒๓๐
๕๒๓๑
๕๒๓๒
๕๒๓๓
๕๒๓๔
๕๒๓๕
๕๒๓๖
๕๒๓๗
๕๒๓๘
๕๒๓๙
๕๒๔๐

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางจุฑามาศ ใยขันธ
นางจุฑามาศ วาทะสิทธิ์
นางสาวจุฑามาส ราชคํา
นางสาวจุฑารัตน เกตุแกว
นางจุฑารัตน แกวสุพรรณ
นางสาวจุฑารัตน ใจบาล
นางสาวจุฑารัตน แซตั้ง
นางสาวจุฑารัตน ดีรักษา
นางสาวจุฑารัตน ปุราโส
นางจุฑารัตน ภูริวัฒนากร
นางสาวจุฑารัตน ราชพรหมมา
นางสาวจุฑารัตน ศรีสด
นางจุฑารัตน สุขแยม
นางสาวจุฑารัตน สุขอวม
นางสาวจุฑารัตน หนองมา
นางจุฑารัตน หมอกแกว
นางจุฑารัตน หรัญรัตน
นางสาวจุฑารัตน เหลามา
นางจุฑารัตน อินทรนอก
นางจุฑารัตน อินทะลับ
นางสาวจุฑาสิริ หมื่นประจญ
นางจุมพร แสงสวาง
นางจุรณิตา นอยนุช
นางสาวจุราภรณ ฝอยทอง
นางสาวจุรีพร ขุนอุดม
นางสาวจุรีพร จงจอหอ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๕๒๔๑
๕๒๔๒
๕๒๔๓
๕๒๔๔
๕๒๔๕
๕๒๔๖
๕๒๔๗
๕๒๔๘
๕๒๔๙
๕๒๕๐
๕๒๕๑
๕๒๕๒
๕๒๕๓
๕๒๕๔
๕๒๕๕
๕๒๕๖
๕๒๕๗
๕๒๕๘
๕๒๕๙
๕๒๖๐
๕๒๖๑
๕๒๖๒
๕๒๖๓
๕๒๖๔
๕๒๖๕
๕๒๖๖

นางสาวจุรีพร นานอน
นางจุรีพร เหลาทองสาร
นางจุรีภรณ สุภาแกว
นางจุรีรัตน งามสนะ
นางสาวจุรีรัตน พฤกษาสิทธิ์
นางสาวจุรีรัตน ยมรัตน
นางสาวจุรีรัตน ศรีถัด
นางจุรีรัตน สายแกว
นางจุรีรัตน สิทธิ
นางจุรีรัตน สุทธาชีพ
นางสาวจุไรรัตน สวัสดิรักษา
นางจุไรรัตน สุนันทราภรณ
นางสาวจุฬา สวางภพ
นางสาวจุฬาพร ตนเรือง
นางสาวจุฬาพัชร สุริยะลังกา
นางสาวจุฬาภรณ ดาสวาง
นางจุฬาภรณ อรุณชาติ
นางสาวจุฬารัตน กาละสุข
นางสาวจุฬารัตน คนเพียร
นางจุฬารัตน ฤทธิพันธรักษ
นางสาวจุฬารัตน อยูสุข
นางสาวจุฬาลักษณ จองอยู
นางสาวเจตนี องอาจ
นางสาวเจนจิรา เกษกี
นางเจนจิรา ขันฤทธิ์
นางสาวเจนจิรา วิชาภรณ

หนา ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา
๕๒๖๗
๕๒๖๘
๕๒๖๙
๕๒๗๐
๕๒๗๑
๕๒๗๒
๕๒๗๓
๕๒๗๔
๕๒๗๕
๕๒๗๖
๕๒๗๗
๕๒๗๘
๕๒๗๙
๕๒๘๐
๕๒๘๑
๕๒๘๒
๕๒๘๓
๕๒๘๔
๕๒๘๕
๕๒๘๖
๕๒๘๗
๕๒๘๘
๕๒๘๙
๕๒๙๐
๕๒๙๑
๕๒๙๒

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวเจนจิรา สุธรรมเม็ง
นางสาวเจนจิรา อินภู
นางสาวเจนจิฬา นาโสก
นางสาวเจนนิศา ผิวออนดี
นางเจริญขวัญ แสนรัง
นางเจริญสุข แดนสวาง
นางสาวเจวารี ปญญา
นางเจษฎา ชัยฉิมพลี
นางสาวเจะรอกีเยาะ มันไดเจะ
นางสาวเจะฮานิง เจะเลาะ
นางสาวเจียมจิตร นาศรีทม
นางเจียรนัย ไชยวาณิชย
นางเจียรพรรณ เหลืองทอง
นางสาวแจงวลิน จันทสิงห
นางสาวแจมจันทร เทียนสันต
นางสาวแจมจิตร จันทรมงคล
นางสาวแจมนภา สุริยะเย็น
นางใจแกว วงควันดี
นางสาวใจทิพย มณีเขียว
นางใจสวรรค สมงาม
นางสาวฉลอง นงคเยาว
นางฉลอง ปาระคะ
นางสาวฉวีวรรณ ขวัญสงา
นางฉวีวรรณ ไชยมงคล
นางสาวฉวีวรรณ มะติยา
นางฉวีวรรณ ศรีนาม

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๕๒๙๓
๕๒๙๔
๕๒๙๕
๕๒๙๖
๕๒๙๗
๕๒๙๘
๕๒๙๙
๕๓๐๐
๕๓๐๑
๕๓๐๒
๕๓๐๓
๕๓๐๔
๕๓๐๕
๕๓๐๖
๕๓๐๗
๕๓๐๘
๕๓๐๙
๕๓๑๐
๕๓๑๑
๕๓๑๒
๕๓๑๓
๕๓๑๔
๕๓๑๕
๕๓๑๖
๕๓๑๗
๕๓๑๘

หนา ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางฉวีวรรณ ศรีโนเรศ
นางฉวีวรรณ สมศรี
นางสาวฉวีวรรณ สานุทัศน
นางสาวฉวีวรรณ สิทธิธนากุล
นางสาวฉวีวรรณ สุทธิปาริชาติ
นางฉวีวรรณ หนูนุน
นางสาวฉัตรแกว พิมพวาป
นางสาวฉัตรชนก วันสุข
นางฉัตรภิญญา อามาตยมนตรี
นางฉัตรระพี แกวนวล
นางสาวฉัตรวิไล โฉมบุตร
นางฉัตรี สุวรรณทรัพย
นางสาวฉันทชนก แกนจันทร
นางฉันทนา พิมพเภา
นางสาวฉัศรา เงินทรัพย
วาที่รอยตรีหญิง ฉายแทน ไพบูลย
นางสาวฉิษรติธร คําโย
นางเฉลิมพร กรุดเพ็ชร
นางเฉลิมพร ทําทอง
นางเฉลิมพร เทพบุตร
นางเฉลิมศรี แกวมณี
นางเฉลียว อยูจํานงค
นางสาวชญาณิศา วรวงค
นางสาวชญาดา กองเกตุใหญ
นางสาวชญาดา ชางเพ็ชร
นางชญาดา นะราศรี

๕๓๑๙
๕๓๒๐
๕๓๒๑
๕๓๒๒
๕๓๒๓
๕๓๒๔
๕๓๒๕
๕๓๒๖
๕๓๒๗
๕๓๒๘
๕๓๒๙
๕๓๓๐
๕๓๓๑
๕๓๓๒
๕๓๓๓
๕๓๓๔
๕๓๓๕
๕๓๓๖
๕๓๓๗
๕๓๓๘
๕๓๓๙
๕๓๔๐
๕๓๔๑
๕๓๔๒
๕๓๔๓
๕๓๔๔

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวชญาดา เรืองรอง
นางสาวชญาดา สายทอง
นางชญาดา อังโชติพันธุ
นางสาวชญานนันท เสียงหวาน
นางสาวชญานันท ทองคํา
นางสาวชญานันทน สมงาม
นางสาวชญานันทน เสาทอง
นางชญานิน อนเกษ
นางชญานิศ มณีออน
นางสาวชญานี ไทยภักดี
นางสาวชญานี ฝปากเพราะ
นางสาวชญานุช ถาดทอง
นางสาวชญานุตน อินทสอน
นางสาวชญาพัณ ศรีสุขใส
นางสาวชญาภา ดอนไพรพรหม
นางชญาภา บุญมีวิเศษ
นางสาวชญาภา พวงแจม
นางชฎากร เสงสุข
นางชฎากานต เจริญอินทร
นางชฎาพร แกวละเอียด
นางสาวชฎาพร วัชรพิบูลย
นางชฎาภรณ พลศิริ
นางชฎามาศ คงคนึง
นางชฎารัตน พัฒนกุล
นางสาวชฎาวรรณ พงศกรธร
นางสาวชฎาวีร นิลจง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๕๓๔๕
๕๓๔๖
๕๓๔๗
๕๓๔๘
๕๓๔๙
๕๓๕๐
๕๓๕๑
๕๓๕๒
๕๓๕๓
๕๓๕๔
๕๓๕๕
๕๓๕๖
๕๓๕๗
๕๓๕๘
๕๓๕๙
๕๓๖๐
๕๓๖๑
๕๓๖๒
๕๓๖๓
๕๓๖๔
๕๓๖๕
๕๓๖๖
๕๓๖๗
๕๓๖๘
๕๓๖๙
๕๓๗๐

นางสาวชฏารัตน ชัยวัตร
นางสาวชณิดาภา บรรจงสุทธิ์
นางชนกกร ศรีจันทร
นางสาวชนกนันท ผูกพานิช
นางสาวชนกนันท ภูชะ
นางชนกนันท แสงจง
นางชนกนาถ วงษสุวรรณ
นางชนกพร ประคองจิตต
นางชนกานต ถาวรายุศม
นางชนกาล จันทะอุมเมา
นางสาวชนธิชา ฐานะ
นางสาวชนนดา กอมทวม
นางชนนิกานต ไชยนิล
นางสาวชนมสิตา ไมแกว
นางสาวชนสร โชติมงคล
นางสาวชนัญชิดา แกวประจํา
นางชนัญชิดา นาธรรมเจริญ
นางสาวชนัญชิดา ลาเพ็ง
นางชนัญญา บุญเต็ม
นางชนัญญา โสภีพัฒน
นางชนัญฑิดา อุนปภานันท
นางสาวชนัญธิดา ทองกร
นางสาวชนัดดา แซเฮง
นางสาวชนัดดา หาญนอก
นางชนันทกรณ สุบินเกษมสิริ
นางสาวชนากานต คํามา

หนา ๑๐๕
ราชกิจจานุเบกษา
๕๓๗๑
๕๓๗๒
๕๓๗๓
๕๓๗๔
๕๓๗๕
๕๓๗๖
๕๓๗๗
๕๓๗๘
๕๓๗๙
๕๓๘๐
๕๓๘๑
๕๓๘๒
๕๓๘๓
๕๓๘๔
๕๓๘๕
๕๓๘๖
๕๓๘๗
๕๓๘๘
๕๓๘๙
๕๓๙๐
๕๓๙๑
๕๓๙๒
๕๓๙๓
๕๓๙๔
๕๓๙๕
๕๓๙๖

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางชนากานต โมคภา
นางสาวชนากานต ลือโฮง
นางสาวชนากานต สมไธสง
นางสาวชนาธิป มณีโชติ
นางชนานันท ทัศคร
นางชนานุช ฉลาด
นางสาวชนาภัทร กระแสสืบ
นางสาวชนาภา ทมเจริญ
นางสาวชนารักษ การพัดชี
นางชนิกา บัวงาม
นางสาวชนิกานต กัลพฤกษ
นางสาวชนิกานต ผินดอน
นางสาวชนิดดา ปานที
นางสาวชนิดา เกตุแกวเกลี้ยง
นางสาวชนิดา ชวยกระจาง
นางสาวชนิดา ดีพานิช
นางสาวชนิดา เพ็งประสพ
นางชนิดา ยะไวย
นางสาวชนิดา สาจันทร
นางสาวชนิดาพร พลนามอินทร
นางชนิดาพร โพธิ์ปน
นางสาวชนิดาภา กรุตไทย
นางสาวชนิดาภา พันธศรี
นางสาวชนิดาภา สวางศรี
นางชนิตรนันท ศรีบุญเรือง
นางสาวชนิตา จันทรกลัด

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๕๓๙๗
๕๓๙๘
๕๓๙๙
๕๔๐๐
๕๔๐๑
๕๔๐๒
๕๔๐๓
๕๔๐๔
๕๔๐๕
๕๔๐๖
๕๔๐๗
๕๔๐๘
๕๔๐๙
๕๔๑๐
๕๔๑๑
๕๔๑๒
๕๔๑๓
๕๔๑๔
๕๔๑๕
๕๔๑๖
๕๔๑๗
๕๔๑๘
๕๔๑๙
๕๔๒๐
๕๔๒๑
๕๔๒๒

หนา ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางชนิตา บุษบง
นางชนิตา รัตนวงศ
นางสาวชนิตา สมรักษ
นางชนินาถ วิเชียรวรรณกูล
นางชนิภรณ แสงทอง
นางชนิศา เพ็งลาภ
นางสาวชนิษฏาภัค ปะระจะ
นางชนิสรน บัวชุม
นางชนิสรา นิยม
นางสาวชนิสรา สันทัดการ
นางสาวชนิสรา สุขประเสริฐ
นางสาวชเนตตพิชย วิบูลยสิน
นางสาวชเนตตี เดวัง
นางสาวชโนทัย คุณาคุณ
นางชใบพร มณีจันทรสุข
นางชมขวัญ ชาติเผือก
นางชมชนก เปรมพินิจ
นางสาวชมนภัส สุภาพ
นางชมนภัส แสวงดีทิพดล
นางสาวชมพู สมหวาน
นางสาวชมพูนุช ปนทิ
นางสาวชมพูนุช พราหมณะนันทน
นางชมพูนุท ใจสุดา
นางชมพูนุท วารี
นางสาวชมภู คะชะมา
นางสาวชมัยพร คุมครอง

๕๔๒๓
๕๔๒๔
๕๔๒๕
๕๔๒๖
๕๔๒๗
๕๔๒๘
๕๔๒๙
๕๔๓๐
๕๔๓๑
๕๔๓๒
๕๔๓๓
๕๔๓๔
๕๔๓๕
๕๔๓๖
๕๔๓๗
๕๔๓๘
๕๔๓๙
๕๔๔๐
๕๔๔๑
๕๔๔๒
๕๔๔๓
๕๔๔๔
๕๔๔๕
๕๔๔๖
๕๔๔๗
๕๔๔๘

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวชมัยพร สัมฤทธิ์ตระกูล
นางสาวชไมพร ชนูดหอม
นางชไมพร อนุวงศ
นางสาวชไมยพร มนัยนิล
นางสาวชยาภรณ วิชาโคตร
นางสาวชยุตรา สุโขยะไชย
นางสาวชรินรัตน มณีวงษ
นางชลกร สมานพงษ
นางชลชญา ศรีลําปาง
นางชลดา รักแจง
นางสาวชลดา วงตะลา
นางสาวชลดา สายสมุทร
นางสาวชลดา สูญกลาง
นางสาวชลทิรา เทพพรหม
นางชลธิชา กิ่งมณี
นางสาวชลธิชา แคบํารุง
นางสาวชลธิชา จิวจินดา
นางสาวชลธิชา ไชโยแสง
นางชลธิชา ดวงแกว
นางชลธิชา ทาศรี
นางสาวชลธิชา นาคสถาพร
นางชลธิชา โพธิสาขา
นางสาวชลธิชา ศรีโพนทอง
นางสาวชลธิชา สุขโก
นางสาวชลธิชา เหลาเรง
นางชลธิชา อาญาเมือง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๕๔๔๙
๕๔๕๐
๕๔๕๑
๕๔๕๒
๕๔๕๓
๕๔๕๔
๕๔๕๕
๕๔๕๖
๕๔๕๗
๕๔๕๘
๕๔๕๙
๕๔๖๐
๕๔๖๑
๕๔๖๒
๕๔๖๓
๕๔๖๔
๕๔๖๕
๕๔๖๖
๕๔๖๗
๕๔๖๘
๕๔๖๙
๕๔๗๐
๕๔๗๑
๕๔๗๒
๕๔๗๓
๕๔๗๔

นางสาวชลนธี มานะวิน
นางสาวชลภัทร จักรพล
นางชลลดา กันทะอุโมงค
นางชลลดา เทพวุฑฒิ
นางสาวชลอ บุญสูง
นางชลัยพร เบ็ญจุฬามาศ
นางสาวชลาลัย ภิศักดิ์สวัสดิ์
นางสาวชลาลัย เศวตนัย
นางชลิดา ครองหมู
นางสาวชลิดา นักเพียร
นางชลิดา รอนยุทธ
นางสาวชลิดา ลุนสะแกวงษ
นางชลิตษา พันชนะ
นางสาวชลิตสุดา สุภาโม
นางชลิตา ปญญารส
นางสาวชลิสา หมุนศรี
นางสาวชลีญา อนทองทิม
นางชลียา สิงหาแผด
นางสาวชลีรัตน มณีโชติ
นางสาวชวนพิศ กิติวงศ
นางชวนพิศ คําแสน
นางสาวชวนพิศ ชาวเรือ
นางชวารักษ ถาวร
นางชวิษฐา ดีจรูญ
นางชอทิพย เจริญสุข
นางสาวชอผกา แดงรักษ

หนา ๑๐๗
ราชกิจจานุเบกษา
๕๔๗๕
๕๔๗๖
๕๔๗๗
๕๔๗๘
๕๔๗๙
๕๔๘๐
๕๔๘๑
๕๔๘๒
๕๔๘๓
๕๔๘๔
๕๔๘๕
๕๔๘๖
๕๔๘๗
๕๔๘๘
๕๔๘๙
๕๔๙๐
๕๔๙๑
๕๔๙๒
๕๔๙๓
๕๔๙๔
๕๔๙๕
๕๔๙๖
๕๔๙๗
๕๔๙๘
๕๔๙๙
๕๕๐๐

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวชอออย นนทชนะ
นางชะดาพร จันทะมาลา
นางชะบาไพร แสงชมภู
นางชัชชญา จิรัชชากานต
นางสาวชัชชญา สวางภพ
นางชัชชญา สิงหวี
นางชัชฏาภรณ คงธนธีระสันติ
นางสาวชัญญา ทิศเหนือ
นางชัญญา สุขสวัสดิ์
นางสาวชัญญาณัฐ รุจาคม
นางชัญญาณี แสงไชย
นางสาวชัญญาณุช ผดุงสิทธิกุล
นางสาวชัญญานุช เกษสาลี
นางสาวชัญญานุช ทัศนา
นางสาวชัญญานุช วัดเมือง
นางชัญญานุช ออนนอม
นางชัญญาพัชญ บานโก
นางชัญญาภัค ศรีโยธี
นางสาวชัฎชบา ซุนผอม
นางสาวชัฐชญาภา วิเศษสุข
นางชาคิณี วจนะเสถียร
นางสาวชาณิกา ศิริประเสริฐ
นางสาวชาฤนี เหมือนโพธิ์ทอง
นางชาลินี สามสี
นางชาลิสา ทองสุข
นางสาวชาลิสา มงคลวัจน

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๕๕๐๑
๕๕๐๒
๕๕๐๓
๕๕๐๔
๕๕๐๕
๕๕๐๖
๕๕๐๗
๕๕๐๘
๕๕๐๙
๕๕๑๐
๕๕๑๑
๕๕๑๒
๕๕๑๓
๕๕๑๔
๕๕๑๕
๕๕๑๖
๕๕๑๗
๕๕๑๘
๕๕๑๙
๕๕๒๐
๕๕๒๑
๕๕๒๒
๕๕๒๓
๕๕๒๔
๕๕๒๕
๕๕๒๖

หนา ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางชาลิสา ออนเกตุพล
นางชํามะนาต ศุภกรพาณิชย
นางสาวชิญารัถ แกวพิกุล
นางสาวชิดชนก รอดเงิน
นางสาวชิดชนก ศรีนาคเอี้ยง
นางชิดศุภางค ลําพาย
นางสาวชิดหทัย แจมเพชร
นางสาวชิดาวรรณ กลอกกระโทก
นางชิตใจ เสียมหงษ
นางชิตาภาส ปญจพัฒนศิริ
นางสาวชินนาฎ กาญจนธนากุล
นางสาวชินภัค ชินรัตน
นางชินภัค อรุณพันธ
นางสาวชินัชฌา โชคชัยธนานันท
นางสาวชินานาฎ วงศทวีทรัพย
นางชิวกานต วังหนา
นางสาวชิษณุชา ปนแกว
นางชิษณุชา พรมเขตร
นางสาวชิสา คําวันดี
นางชื่นจิต วงคเดช
นางชื่นจิตต นานวม
นางสาวชื่นจิตต สัมฤทธิกุล
นางสาวชื่นรัตน เจี้ยมดี
นางชุดา อุทธิยา
นางสาวชุติกาญจน คงยืน
นางสาวชุติกาญจน เจริญทอง

๕๕๒๗
๕๕๒๘
๕๕๒๙
๕๕๓๐
๕๕๓๑
๕๕๓๒
๕๕๓๓
๕๕๓๔
๕๕๓๕
๕๕๓๖
๕๕๓๗
๕๕๓๘
๕๕๓๙
๕๕๔๐
๕๕๔๑
๕๕๔๒
๕๕๔๓
๕๕๔๔
๕๕๔๕
๕๕๔๖
๕๕๔๗
๕๕๔๘
๕๕๔๙
๕๕๕๐
๕๕๕๑
๕๕๕๒

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวชุติกาญจน ทองสุข
นางสาวชุติกาญจน บุญภิญโญ
นางชุติกาญจน โพธิ์หลา
นางสาวชุติกาญจน เภสัชชา
นางสาวชุติกาญจน ยอดสุรินทร
นางชุติกาญจน รัตนพันธ
นางชุติกาญจน วงษธรรมศักดิ์
นางสาวชุติกาญจน วิเศษฐี
นางสาวชุติกาญน สายจันดา
นางสาวชุติญาภัค พุทธาผาย
นางสาวชุตินธร บํารุงภักดี
นางชุตินันท หอมสุด
นางสาวชุตินันทน ชุมจุล
นางชุติปภา ศิริโสภณ
นางสาวชุติมณฑน รามฤทธิ์
นางสาวชุติมา ขาวเหลือง
นางสาวชุติมา ควรพิเคราะห
นางชุติมา คูณมา
นางสาวชุติมา ใจซื่อ
นางสาวชุติมา นวมทนงค
นางสาวชุติมา บัวทองสุข
นางสาวชุติมา ปญจะศิลา
นางสาวชุติมา เมฆบังวัน
นางสาวชุติมา รงรักษ
นางชุติมา แสงเงา
นางชุติมา อินใจ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๕๕๕๓
๕๕๕๔
๕๕๕๕
๕๕๕๖
๕๕๕๗
๕๕๕๘
๕๕๕๙
๕๕๖๐
๕๕๖๑
๕๕๖๒
๕๕๖๓
๕๕๖๔
๕๕๖๕
๕๕๖๖
๕๕๖๗
๕๕๖๘
๕๕๖๙
๕๕๗๐
๕๕๗๑
๕๕๗๒
๕๕๗๓
๕๕๗๔
๕๕๗๕
๕๕๗๖
๕๕๗๗
๕๕๗๘

นางสาวชุติมา อุปพงศ
นางสาวชุติรัตน ขุนทองปาน
นางสาวชุลีกร คําไพรสนธิ์
นางสาวชุลีกรณ ขันทีทาว
นางสาวชุลีกรณ ชัยเยศ
นางสาวชุลีพร จิระรัตนรังษี
นางชุลีพร หาญชัย
นางชุลีภรณ ธนิกกุล
นางชุลีรัตน ชูพรหมแกว
นางสาวเชาวนศิริ ธาระรัตน
นางสาวโชติกา อาจยิ่งยงค
นางสาวโชติรส เทียนดี
นางซอลีหะ โตะสะเล
นางซัลมา บือซา
นางซาฟนา เจะเด็ง
นางซารีนา แวสมาแอ
นางซารีนา สามะ
นางซารีนา อิสหัส
นางสาวซารีปะห ดาโอะ
นางซารีฟะห พิริยะทรัพย
นางซาลีนา ราคุ
นางซาลือมะห สาและ
นางสาวซาอุดะ มะ
นางซาอุยะ ยาเซาะ
นางสาวซําซียะห จาราแว
นางซูซานา อาแวตาโละ

หนา ๑๐๙
ราชกิจจานุเบกษา
๕๕๗๙
๕๕๘๐
๕๕๘๑
๕๕๘๒
๕๕๘๓
๕๕๘๔
๕๕๘๕
๕๕๘๖
๕๕๘๗
๕๕๘๘
๕๕๘๙
๕๕๙๐
๕๕๙๑
๕๕๙๒
๕๕๙๓
๕๕๙๔
๕๕๙๕
๕๕๙๖
๕๕๙๗
๕๕๙๘
๕๕๙๙
๕๖๐๐
๕๖๐๑
๕๖๐๒
๕๖๐๓
๕๖๐๔

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางซูไวดา มะแซ
นางซูฮานาฟยะห มูซอ
นางสาวไซตง สาและ
นางไซยีดา อุสมาน
นางสาวฌานิศา เกื้อภาระ
นางสาวเฌอมารส ปราบแกว
นางญชิตา แกวผดุง
นางญฬฎา แวงวรรณ
นางสาวญาณาธิป พงษาโคตร
นางสาวญาณินท เหมะธุลิน
นางญาณินทร ปุรินทราภิบาล
นางสาวญาณิพัชญ ธนากุลจิราพงศ
นางสาวญาณิศา วงษมิตร
นางญาณี ปญญาลือ
นางญาณี สมสงวน
นางสาวญาดา ชาวเรือหัก
นางสาวญาดา อมรประดิษฐกุล
นางสาวญาติกา ยิ้มทองหลาง
นางญาติกา สรสิทธิ์
นางญานิกา เหมไพบูลย
นางญานิศา คูณวงษ
นางญานิศา จันทรจิตร
นางสาวฐณิฎา ประถมพงษ
นางสาวฐนิตนันท ทองปาน
นางสาวฐาณิญา แกวมะวัน
นางฐานมญ พาลารัตน

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๕๖๐๕
๕๖๐๖
๕๖๐๗
๕๖๐๘
๕๖๐๙
๕๖๑๐
๕๖๑๑
๕๖๑๒
๕๖๑๓
๕๖๑๔
๕๖๑๕
๕๖๑๖
๕๖๑๗
๕๖๑๘
๕๖๑๙
๕๖๒๐
๕๖๒๑
๕๖๒๒
๕๖๒๓
๕๖๒๔
๕๖๒๕
๕๖๒๖
๕๖๒๗
๕๖๒๘
๕๖๒๙
๕๖๓๐

หนา ๑๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางฐานรัตน นันทพันธ
นางฐานิกา แกวเมฆ
นางสาวฐานิกา อนวัช
นางสาวฐานิตา ไชยโสต
นางฐานิศา วิรุฬหรักษสกุล
นางฐานุ เรืองทอง
นางสาวฐาปนี บุญธรรม
นางฐิดาพัชร ศรีไทยรักษ
นางฐิตวันต แสงอธิวัชร
นางสาวฐิตาภัทร แซตั๊น
นางฐิตารีย กฤตยาเจริญพงศ
นางฐิตารีย แกวกงพาน
นางสาวฐิตารีย ไขวพันธุ
นางสาวฐิตารีย คงสินอิสรางค
นางสาวฐิตารีย คนดี
นางฐิติกาญจน อิ่มบูรณาประวัติ
นางฐิติกานต อินทะนิล
นางสาวฐิติกานต เอี่ยมสอาด
นางสาวฐิติชญา ไชยชอฟา
นางสาวฐิติชญา สรอยทอง
นางฐิตินันท นิลสนธิ
นางสาวฐิตินันท บุญรับ
นางฐิตินันท บุญเลิศ
นางสาวฐิตินันท เพียงเพ็ญ
นางสาวฐิตินันท มณีพงษ
นางสาวฐิตินันท สันติพิทักษ

๕๖๓๑
๕๖๓๒
๕๖๓๓
๕๖๓๔
๕๖๓๕
๕๖๓๖
๕๖๓๗
๕๖๓๘
๕๖๓๙
๕๖๔๐
๕๖๔๑
๕๖๔๒
๕๖๔๓
๕๖๔๔
๕๖๔๕
๕๖๔๖
๕๖๔๗
๕๖๔๘
๕๖๔๙
๕๖๕๐
๕๖๕๑
๕๖๕๒
๕๖๕๓
๕๖๕๔
๕๖๕๕
๕๖๕๖

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวฐิติพร คุณสมบัติ
นางสาวฐิติพร สะภา
นางสาวฐิติภรณ แตงเมือง
นางฐิติมา กานตสิทธิโชค
นางฐิติมา เครือรัตน
นางฐิติมา ชุมนุม
นางฐิติมา พันธุเวช
นางสาวฐิติมา ศรีสมุทร
นางสาวฐิติมา สุคันธมาลา
นางฐิติมา สุทธิพงษ
นางสาวฐิติมา โสภารัตน
นางฐิติยา ยุวพรม
นางสาวฐิติรัตน เกียรติจารุภัค
นางฐิติรัตน ชนะคา
นางสาวฐิติรัตน ชาอุน
นางฐิติรัตน ชูฉิม
นางฐิติรัตน เชิดศิวกุล
นางสาวฐิติรัตน ธารดอนรัตน
นางสาวฐิติรัตน พิมพลีชัย
นางฐิติรัตน สุวรรณโคตร
นางสาวฐิติวรดา สมมาศ
นางสาวฐิภา ศรซี
นางสาวฑัตรัต มั่นรอด
นางฑิฆัมพร โตะพิกุล
นางสาวฑิชาณันท นามมาลา
นางฑิตยา วชิรอนันต

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๕๖๕๗
๕๖๕๘
๕๖๕๙
๕๖๖๐
๕๖๖๑
๕๖๖๒
๕๖๖๓
๕๖๖๔
๕๖๖๕
๕๖๖๖
๕๖๖๗
๕๖๖๘
๕๖๖๙
๕๖๗๐
๕๖๗๑
๕๖๗๒
๕๖๗๓
๕๖๗๔
๕๖๗๕
๕๖๗๖
๕๖๗๗
๕๖๗๘
๕๖๗๙
๕๖๘๐
๕๖๘๑
๕๖๘๒

หนา ๑๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวฑิมพิกา โยสุใจ
นางสาวฑีรพัชร ชุมชวย
นางเฑียรทอง ฉิมพลี
นางสาวณกานต ศรีทาวงศ
นางณชลนิภา สุราฤทธิ์
นางณชิตา ไชยวงค
นางสาวณฐมน ขวัญแดง
นางสาวณฐมน บุณธนนันท
นางสาวณฐอร มุงมี
นางณฐอร วรวะลัย
นางสาวณธชกร ขาวเขม
นางณปภัช นามสอนธนโชติ
นางสาวณปภา โอบุญสะดี
นางณพัชร วรรณวิเศษ
นางสาวณภทัร แหยมนุด
นางสาวณภัทร ซอนกลิ่น
นางณภัทร พงษเทอดศักดิ์
นางสาวณภัทร พึงสงวนลาวัณย
นางณภัทร วัฒนสิงห
นางณภัทร สเทราซ
นางณรา วิจิตร
นางสาวณรากร ตึ๋งพันธุ
นางณริศา หะยีมามุ
นางสาวณฤชา เอี่ยมโอภา
นางสาวณวัลญากรณ มหาโชคานินน
นางสาวณสิกาญจน กานนทนิธินันท

๕๖๘๓
๕๖๘๔
๕๖๘๕
๕๖๘๖
๕๖๘๗
๕๖๘๘
๕๖๘๙
๕๖๙๐
๕๖๙๑
๕๖๙๒
๕๖๙๓
๕๖๙๔
๕๖๙๕
๕๖๙๖
๕๖๙๗
๕๖๙๘
๕๖๙๙
๕๗๐๐
๕๗๐๑
๕๗๐๒
๕๗๐๓
๕๗๐๔
๕๗๐๕
๕๗๐๖
๕๗๐๗
๕๗๐๘

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางณัชชนากร สุวรรณพยัคฆ
นางณัชชะภัช นุนสง
นางสาวณัชชา นวมกรุง
นางณัชชา ผดุงเวียง
นางณัชชา เสี้ยวทอง
นางสาวณัชชารินทร โยคี
นางสาวณัชธิกาภรณ ฟาบรรเจิด
นางณัชวดี แสงเกื้อหนุน
นางณัฎฏา ตีเหล็ก
นางสาวณัฎฐชญา ตะวัน
นางณัฎฐชนันทน หวังรวมกลาง
นางสาวณัฎฐธิดา จําปาออน
นางณัฎฐธิดา เทพอาจ
นางสาวณัฎฐวี แซจิว
นางสาวณัฎฐวี ทองคํา
นางสาวณัฎฐสุดา แกลวกลา
นางสาวณัฎฐาปนีย นนทสี
นางสาวณัฎฐารวี อาทรสิริรัตน
นางสาวณัฏชยา เนตรวงษ
นางสาวณัฏฐ ทองรอด
นางสาวณัฏฐกันย บุณยเกียรติ
นางสาวณัฏฐชัญกัญ สุทธิศาสนกุล
นางณัฏฐชานันท แกวกาญจน
นางสาวณัฏฐชุดา วงศอนันต
นางณัฏฐณิชชา จารุกิตติ์พงษ
นางณัฏฐณิชา วิเศษศิลป

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๕๗๐๙
๕๗๑๐
๕๗๑๑
๕๗๑๒
๕๗๑๓
๕๗๑๔
๕๗๑๕
๕๗๑๖
๕๗๑๗
๕๗๑๘
๕๗๑๙
๕๗๒๐
๕๗๒๑
๕๗๒๒
๕๗๒๓
๕๗๒๔
๕๗๒๕
๕๗๒๖
๕๗๒๗
๕๗๒๘
๕๗๒๙
๕๗๓๐
๕๗๓๑
๕๗๓๒
๕๗๓๓
๕๗๓๔

หนา ๑๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวณัฏฐธิดา หวังทรัพย
นางสาวณัฏฐนันท กิตติอุดมพานิช
นางณัฏฐนันท พิทยะภัทร
นางสาวณัฏฐปภาณ ทศพร
นางณัฏฐพร มินานนท
นางสาวณัฏฐา เกากิจวิไล
นางณัฏฐากร เลี่ยงสกุล
นางณัฏฐิณี สินศิริ
นางสาวณัฏฐินี ทองทรัพย
นางสาวณัฏฐิรา กองจิว
นางสาวณัฐกฤตา กวางใหม
นางสาวณัฐกฤตา จินดาวงศ
นางณัฐกฤตา เจริญโภค
นางสาวณัฐกฤตา พรมทอง
นางสาวณัฐกฤตา มงคล
นางสาวณัฐกฤตา อยูเย็น
นางสาวณัฐกัญ แพนชัยสง
นางสาวณัฐกัลย จันทรศรี
นางสาวณัฐกาญจน เฉนียง
นางสาวณัฐกาญจน ชาวสวน
นางสาวณัฐกาญน ผารัตน
นางสาวณัฐกานต แกวลาวเวียง
นางสาวณัฐกานต จักรวัติ
นางณัฐกานต เดชณรงค
นางสาวณัฐกานต ตาแหลม
นางสาวณัฐกานต ทองยศ

๕๗๓๕
๕๗๓๖
๕๗๓๗
๕๗๓๘
๕๗๓๙
๕๗๔๐
๕๗๔๑
๕๗๔๒
๕๗๔๓
๕๗๔๔
๕๗๔๕
๕๗๔๖
๕๗๔๗
๕๗๔๘
๕๗๔๙
๕๗๕๐
๕๗๕๑
๕๗๕๒
๕๗๕๓
๕๗๕๔
๕๗๕๕
๕๗๕๖
๕๗๕๗
๕๗๕๘
๕๗๕๙
๕๗๖๐

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวณัฐกานต โพธิ์สําโรง
นางสาวณัฐกานต ยะอนันต
นางสาวณัฐกานต อภัยจิต
นางณัฐกานต อินทรจันทร
นางสาวณัฐกานต เอมโอด
นางสาวณัฐกุลจิรา สกุณา
นางสาวณัฐจิรา ยาวิราช
นางสาวณัฐชนัน หมื่นโฮง
นางสาวณัฐชนันท มากชิต
นางณัฐชยา กองสุเรือง
นางณัฐชยา การะศรี
นางณัฐชยา พานิช
นางณัฐชยา มูลขุนทศ
นางสาวณัฐชยา เลาสวย
นางณัฐชยา เหลาคม
นางสาวณัฐชยากรท ชมภูแกว
นางณัฐชยาน รักแกว
นางสาวณัฐชา บุญแจง
นางสาวณัฐชาพัชร สบายใจ
นางณัฐฌยาน ศรีสุวรรณ
นางสาวณัฐฌานุช รมโพธิ์ธารทอง
นางสาวณัฐฎภัทร สัมฤทธิ์
นางณัฐฎสิณี ศรีสุนนท
นางสาวณัฐฐยา วิลัยจิตร
นางณัฐฐิญา วงศศรียา
นางณัฐฐินันท คาวีวงศ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๕๗๖๑
๕๗๖๒
๕๗๖๓
๕๗๖๔
๕๗๖๕
๕๗๖๖
๕๗๖๗
๕๗๖๘
๕๗๖๙
๕๗๗๐
๕๗๗๑
๕๗๗๒
๕๗๗๓
๕๗๗๔
๕๗๗๕
๕๗๗๖
๕๗๗๗
๕๗๗๘
๕๗๗๙
๕๗๘๐
๕๗๘๑
๕๗๘๒
๕๗๘๓
๕๗๘๔
๕๗๘๕
๕๗๘๖

นางสาวณัฐฑญา เสริมใหม
นางณัฐณรีลักษณ เนียมคํา
นางสาวณัฐณิชา ใจแกว
นางสาวณัฐณิชา มณีสุวรรณ
นางสาวณัฐณิชา ยืนยง
นางณัฐณิชา แสวงดี
นางณัฐติกาน มณีรัมย
นางสาวณัฐติยา นามวัฒน
นางณัฐติยา เหลาโสภา
นางสาวณัฐธยา ยะทาตุม
นางณัฐธยาน จารัตน
นางณัฐธยาน ตันติบุญจันทร
นางสาวณัฐธยาน นุตรวงษ
นางสาวณัฐธยาน โปธิ
นางสาวณัฐธยาน พันธะ
นางสาวณัฐธัญญา รอดทับ
นางสาวณัฐธิดา กวางขวาง
นางสาวณัฐธิดา โตจับ
นางณัฐธิดา มณีภาค
นางสาวณัฐธิดา รํากระโทก
นางณัฐธิดา ศิวิไลย
นางสาวณัฐธินันท บุญแปง
นางสาวณัฐนรี คนลํา
นางสาวณัฐนรี สินจันอัด
นางสาวณัฐนรี อายนาน
นางสาวณัฐนันท แกวกิตติวัฒน

หนา ๑๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
๕๗๘๗
๕๗๘๘
๕๗๘๙
๕๗๙๐
๕๗๙๑
๕๗๙๒
๕๗๙๓
๕๗๙๔
๕๗๙๕
๕๗๙๖
๕๗๙๗
๕๗๙๘
๕๗๙๙
๕๘๐๐
๕๘๐๑
๕๘๐๒
๕๘๐๓
๕๘๐๔
๕๘๐๕
๕๘๐๖
๕๘๐๗
๕๘๐๘
๕๘๐๙
๕๘๑๐
๕๘๑๑
๕๘๑๒

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวณัฐนันท เนตรทิพย
นางณัฐนันท เลาหชาตรูป
นางสาวณัฐนิชา เลิศมณีสกุล
นางณัฐนิฌา อุบาลี
นางณัฐปภัสร พรงาม
นางสาวณัฐปภัสร อารีราษฎร
นางสาวณัฐพร ถิ่นพุดซา
นางสาวณัฐพร ทองขาว
นางณัฐพร ธรรมชัยตา
นางสาวณัฐพร ธีรพรวงษงามดี
นางณัฐพร พรหมลัง
นางสาวณัฐพร ภูมิกระจาย
นางณัฐพร วันประเสริฐ
นางณัฐพร แสนรักษ
นางสาวณัฐพัชร เฉลิมพงษ
นางสาวณัฐภัทร ขิงโพธิ์
นางสาวณัฐภาคย จันทระ
นางสาวณัฐภาส การินทร
นางสาวณัฐยาพัชญ ชัยรวมพร
นางสาวณัฐรดา กาญจนพูนทรัพย
นางสาวณัฐรดา กุณะหลวง
นางณัฐรดา บุตรดี
นางณัฐรดา มหิศยา
นางสาวณัฐรดา ราชภักดี
นางสาวณัฐรัชต แสงโสดา
นางณัฐรินีย ฉ่ํามะนา

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๕๘๑๓
๕๘๑๔
๕๘๑๕
๕๘๑๖
๕๘๑๗
๕๘๑๘
๕๘๑๙
๕๘๒๐
๕๘๒๑
๕๘๒๒
๕๘๒๓
๕๘๒๔
๕๘๒๕
๕๘๒๖
๕๘๒๗
๕๘๒๘
๕๘๒๙
๕๘๓๐
๕๘๓๑
๕๘๓๒
๕๘๓๓
๕๘๓๔
๕๘๓๕
๕๘๓๖
๕๘๓๗
๕๘๓๘

หนา ๑๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวณัฐรุจา ศรีกระทุม
นางณัฐวดี นวลแกว
นางสาวณัฐวดี พรหมพันธ
นางณัฐวรรณ ถิรศิลาเวทย
นางณัฐวรรณ ภูพันธพร
นางณัฐวริตา คําหอม
นางสาวณัฐวลัญช อนันตเจริญกุล
นางสาวณัฐวิภา ผลชํานัญ
นางณัฐศิกาณ ไพราม
นางสาวณัฐศิตา เปนศิริ
นางสาวณัฐศิมา คชพรรณ
นางสาวณัฐสุรางค สมภาค
นางสาวณัฐา จันทรเมือง
นางสาวณัฐาศิริ ชอบงาม
นางณัฐิกา จันทรบุตร
นางณัฐินี เชาวสมชาติ
นางณัฐิยา ชื่นอุรา
นางณัฐิรา พูนพิน
นางสาวณัทญา สันตานนท
นางสาวณันทนภัส มีอํามาตย
นางสาวณัสรีนท กลาแต
นางสาวณาตยา ดวงหาคลัง
นางสาวณาตยา หนูนอย
นางณิการ ตันมาดี
นางสาวณิชกมล ธิจะยัง
นางณิชกาณต เทวเดช

๕๘๓๙
๕๘๔๐
๕๘๔๑
๕๘๔๒
๕๘๔๓
๕๘๔๔
๕๘๔๕
๕๘๔๖
๕๘๔๗
๕๘๔๘
๕๘๔๙
๕๘๕๐
๕๘๕๑
๕๘๕๒
๕๘๕๓
๕๘๕๔
๕๘๕๕
๕๘๕๖
๕๘๕๗
๕๘๕๘
๕๘๕๙
๕๘๖๐
๕๘๖๑
๕๘๖๒
๕๘๖๓
๕๘๖๔

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางณิชกานต สุขหลา
นางสาวณิชกุล ประสมศรี
นางณิชกุลธิ์ โสภาสุวรรณ
นางสาวณิชชา กอนคําบา
นางสาวณิชชาภัทร สมยา
นางณิชธนรัชต คงทน
นางสาวณิชนันท จินเอียด
นางณิชนาถ ชูแกว
นางสาวณิชมนกานต ตั้งศิโรรัตน
นางสาวณิชมนภา ทองศิริ
นางสาวณิชา ภุชงคอนันต
นางณิชากร โตวังจร
นางณิชากร นาชิต
นางสาวณิชากร นิดคง
นางสาวณิชากร สาครวาสี
นางสาวณิชาดา หวยสูงเนิน
นางสาวณิชาบูล จันทรนาลาว
นางสาวณิชาพร กสิกรรม
นางสาวณิชาภัส ตั้งทรัพยทวีชัย
นางสาวณิชาภา ปดชาศรี
นางสาวณิชาภา ศรีโสภณ
นางสาวณิชาภา สันธิ
นางณิชารัศม อนันตธีระบวร
นางณิชารัศมิ์ ไชยศิริภากรณ
นางสาวณิฌา สวางไสว
นางสาวณิรดา ซื่อกําเนิด

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๕๘๖๕
๕๘๖๖
๕๘๖๗
๕๘๖๘
๕๘๖๙
๕๘๗๐
๕๘๗๑
๕๘๗๒
๕๘๗๓
๕๘๗๔
๕๘๗๕
๕๘๗๖
๕๘๗๗
๕๘๗๘
๕๘๗๙
๕๘๘๐
๕๘๘๑
๕๘๘๒
๕๘๘๓
๕๘๘๔
๕๘๘๕
๕๘๘๖
๕๘๘๗
๕๘๘๘
๕๘๘๙
๕๘๙๐

นางณิระมล แกวสีฟอง
นางสาวณิรัชกร อยูสุข
นางณิศาธมนท สลีออน
นางณิษา วงศสวัสดิ์
นางสาวณีนาศ ไพบูลย
นางสาวณีระพร นาคา
นางณีวรรณ ทาดี
นางณุศรา ธรรมญาต
นางดรุณี เนื่องประภา
นางดรุณี ภูมิสวัสดิ์
นางสาวดรุณี มรรคสิริสุข
นางสาวดรุณี สถิตพิชญานนท
นางสาวดลนภา สืบพลาย
นางสาวดลพร กลิ่นดอกแกว
นางดลพร ยังสังข
นางสาวดลยา ชายสวัสดิ์
นางสาวดลฤทัย ปญญา
นางสาวดวงกมล ปรางเทศ
นางสาวดวงกมล พรหมบรรยง
นางดวงกมล ยารังษี
นางสาวดวงกมล วงษทน
นางดวงกมล หยิบทรัพย
นางดวงจันทร นันทสิงห
นางดวงจันทร พวงปญญา
นางดวงใจ แกวศิริ
นางดวงใจ คุณเทพ

หนา ๑๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
๕๘๙๑
๕๘๙๒
๕๘๙๓
๕๘๙๔
๕๘๙๕
๕๘๙๖
๕๘๙๗
๕๘๙๘
๕๘๙๙
๕๙๐๐
๕๙๐๑
๕๙๐๒
๕๙๐๓
๕๙๐๔
๕๙๐๕
๕๙๐๖
๕๙๐๗
๕๙๐๘
๕๙๐๙
๕๙๑๐
๕๙๑๑
๕๙๑๒
๕๙๑๓
๕๙๑๔
๕๙๑๕
๕๙๑๖

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวดวงใจ ดีจันทร
นางสาวดวงใจ ตะอูบ
นางสาวดวงใจ นันทวงษ
นางสาวดวงใจ นุนสังข
นางสาวดวงใจ บุญมาศรี
นางสาวดวงใจ บุญสี
นางดวงใจ บุตรวงศ
นางสาวดวงใจ บุราโส
นางดวงใจ พาธาณี
นางสาวดวงใจ ยอดแกว
นางสาวดวงใจ ศักดิ์ดา
นางสาวดวงใจ สิงหศักดิ์ตระกูล
นางดวงใจ สิทธิปญญา
นางดวงใจ สุดสวาท
นางดวงชีวัน จันทราช
นางสาวดวงดาว ไชยวงศหวั่นทอก
นางสาวดวงดาว แพงคําฮัก
นางดวงเดือน ตนศรี
นางดวงเดือน พุมพา
นางสาวดวงเดือน วันทา
นางสาวดวงเดือน หนอคํา
นางดวงเดือน หมื่นโฮง
นางสาวดวงตา ทองมูล
นางดวงนภา แดงสากล
นางสาวดวงนภา ทองสิทธิ์
นางสาวดวงนภา ทัพธานี

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๕๙๑๗
๕๙๑๘
๕๙๑๙
๕๙๒๐
๕๙๒๑
๕๙๒๒
๕๙๒๓
๕๙๒๔
๕๙๒๕
๕๙๒๖
๕๙๒๗
๕๙๒๘
๕๙๒๙
๕๙๓๐
๕๙๓๑
๕๙๓๒
๕๙๓๓
๕๙๓๔
๕๙๓๕
๕๙๓๖
๕๙๓๗
๕๙๓๘
๕๙๓๙
๕๙๔๐
๕๙๔๑
๕๙๔๒

หนา ๑๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางดวงเนตร จันทรกลิ่น
นางดวงเนตร ถวิลคํา
นางสาวดวงเนตร พรมพื้น
นางสาวดวงพร กันยากรเตชัส
นางสาวดวงพร ปะธรรมยาเต
นางดวงพร พรินทร
นางสาวดวงพร พุทธิจุณ
นางสาวดวงพร รัตนยศ
นางดวงพร วงศเลิศอารักษ
นางสาวดวงพร วิทยากุล
นางดวงมณี เกษมพุทธิกิจ
นางดวงมณี ชัยโชค
นางดวงมาลา คําวงศ
นางสาวดวงรัตน ชื่นวิทยา
นางสาวดวงรัตน เชียงธรรม
นางสาวดวงรัตน ไทยเกิด
นางดวงรัตน ไทยประเสริฐ
นางสาวดวงฤดี พาพิมพ
นางสาวดวงฤดี อุดมยิ่ง
นางสาวดวงฤทัย ชัยรัตน
วาที่รอยตรีหญิง ดวงฤทัย วงศเปย
นางสาวดวงสมร กลิ่นเพย
นางสาวดวงสมร คลายทอง
นางดวงสมร รัตนานนท
นางดวงสุดา โพธิ์ยอด
นางสาวดวงสุรีย ชูราศรี

๕๙๔๓
๕๙๔๔
๕๙๔๕
๕๙๔๖
๕๙๔๗
๕๙๔๘
๕๙๔๙
๕๙๕๐
๕๙๕๑
๕๙๕๒
๕๙๕๓
๕๙๕๔
๕๙๕๕
๕๙๕๖
๕๙๕๗
๕๙๕๘
๕๙๕๙
๕๙๖๐
๕๙๖๑
๕๙๖๒
๕๙๖๓
๕๙๖๔
๕๙๖๕
๕๙๖๖
๕๙๖๗
๕๙๖๘

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวดอนณี กุลบุญญา
นางสาวดารณี ชวนะ
นางสาวดารณี ทะลีสี
นางสาวดารณี บัวธารา
นางสาวดารเนตร สิทธิหาญ
นางดาระวัลย แกวกัลยา
นางสาวดารัตน วิบูลยเชื้อ
นางสาวดารัตน สํารวมรัมย
นางดารา เกษทองมา
นางดารา แขกวันวงค
นางดาราภรณ วิชาธิคุณ
นางดารารัตน ประทุม
นางสาวดารารัตน สุวรรณมณี
นางสาวดาริษา ลภัสบวรสกุล
นางดารีหมะ ชุมรักษา
นางดารุณี กะลาสี
นางสาวดารุณี นาคะ
นางสาวดารุณี และจิ
นางดารุวรรณ จันทรสุข
นางสาวดาลัด แยมอุม
นางดาวใจ สุขกาย
นางดาวนภา ดีที่สุด
นางสาวดาวรุง กาลศิลป
นางดาวรุง ทองหัวเตย
นางสาวดาวเรือง ครองเชื้อ
นางสาวดาวเรือง จําเนียรเวช

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๕๙๖๙
๕๙๗๐
๕๙๗๑
๕๙๗๒
๕๙๗๓
๕๙๗๔
๕๙๗๕
๕๙๗๖
๕๙๗๗
๕๙๗๘
๕๙๗๙
๕๙๘๐
๕๙๘๑
๕๙๘๒
๕๙๘๓
๕๙๘๔
๕๙๘๕
๕๙๘๖
๕๙๘๗
๕๙๘๘
๕๙๘๙
๕๙๙๐
๕๙๙๑
๕๙๙๒
๕๙๙๓
๕๙๙๔

นางสาวดาวเรือง ประสงค
นางดาวเรือง ไวสติ
นางดิ่งธิวา ธรรมวัง
นางสาวดิวรี สุรพจนพนิต
นางสาวดีนิรันดร ผิวขํา
นางสาวดุจดาว วัฒนเนติกุล
นางสาวดุจเดือน ยอดสาร
นางดุจฤดี เจริงทรง
นางดุษฎี แกวเมฆ
นางดุษฎี และหวัง
นางดุษฎีญา นุชศรี
นางสาวดุษณี ฟกเทพ
นางสาวดุสิตา แสงนาโก
นางสาวเดนดวง บัวทองหลาง
นางสาวเดือน ลาดกระโทก
นางสาวเดือนเพ็ญ ขัดบุญเรือง
นางสาวเดือนเพ็ญ ชมปอม
นางเดือนเพ็ญ ทิพยสิทธิ์
นางเดือนเพ็ญ พันโนราช
นางสาวเดือนเพ็ญ รับบุญ
นางเดือนเพ็ญ เรียบทวี
นางเดือนเพ็ญ ศิริชมภู
นางเดือนแรม มังกร
นางสาวแดนนภา หินออน
นางสาวตรารัก ทองดี
นางสาวตรีนุช ชาญในธรรม

หนา ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา
๕๙๙๕
๕๙๙๖
๕๙๙๗
๕๙๙๘
๕๙๙๙
๖๐๐๐
๖๐๐๑
๖๐๐๒
๖๐๐๓
๖๐๐๔
๖๐๐๕
๖๐๐๖
๖๐๐๗
๖๐๐๘
๖๐๐๙
๖๐๑๐
๖๐๑๑
๖๐๑๒
๖๐๑๓
๖๐๑๔
๖๐๑๕
๖๐๑๖
๖๐๑๗
๖๐๑๘
๖๐๑๙
๖๐๒๐

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางตรีเนตร พรหมทอง
นางตรีรัตน แสงนิ่มนวล
นางตรีรินทร พันธนิตย
นางตวงทรัพย สุวรรณเขต
นางตวงทิพย ศรีบุรมย
นางตวนซารีปะฮ วรรณอาลี
นางสาวตวนมารีนี เดนอุดม
นางสาวตวนอาตีกะ หลงหมัด
นางตองตาประภา โพธิ์งาม
นางสาวตันติมา มะลิทิพย
นางตาว สิงหชา
นางสาวติญาพร นิลกลาง
นางติยาภรณ ประมวลศิลป
นางสาวเตชิตา เพลินบุตร
นางเตชินี ใจพี่
นางสาวเตชินี นิลประดับ
นางสาวเต็มดวง อินจีน
นางสาวเติบสิริ รุงแสงทอง
นางเตือนจิตร ตะวิไชย
นางเตือนใจ เกษสกุล
นางสาวเตือนใจ เจริญตา
นางเตือนใจ ดุลยอนุกิจ
นางเตือนใจ ทองบุ
นางเตือนใจ นอยแพง
นางเตือนใจ บรรเทา
นางเตือนใจ มิ่งเมือง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๖๐๒๑
๖๐๒๒
๖๐๒๓
๖๐๒๔
๖๐๒๕
๖๐๒๖
๖๐๒๗
๖๐๒๘
๖๐๒๙
๖๐๓๐
๖๐๓๑
๖๐๓๒
๖๐๓๓
๖๐๓๔
๖๐๓๕
๖๐๓๖
๖๐๓๗
๖๐๓๘
๖๐๓๙
๖๐๔๐
๖๐๔๑
๖๐๔๒
๖๐๔๓
๖๐๔๔
๖๐๔๕
๖๐๔๖

นางเตือนใจ วีรสรชาติกุล
นางถนอมกิจ เฉนียง
นางสาวถนอมทรัพย นรินทร
นางสาวถนอมศรี ชิณเทศน
นางสาวถวิน ชางชัย
นางถวิล สุขบท
นางสาวถาวร ชื่นใจ
นางสาวถาวรีย เสนคราม
นางทญานันศิริ มณีวรรณ
นางสาวทนันดาภ รชตธนากร
นางทบพร เรืองฤทธิ์
นางทรงศรี กําทรัพย
นางสาวทรรศนีย คลองรั้ว
นางสาวทรรศนีย โชคอํานวย
นางสาวทรรศนีย เสือมาก
นางสาวทรัพยทวี ราชสีห
นางทรายแกว โพธิรักษ
นางสาวทราษิณี ปองธารทอง
นางสาวทฤฒมน ตะภา
นางสาวทวี ชวนโพธิ์
นางทวีพร เรียงใหม
นางทวีรักษ วังวล
นางสาวทองขัน สีพูล
นางสาวทองบอ ทองเจริญ
นางทองมวน ผานะวงศ
นางสาวทองรักษ เชื้อบรรดิษ

หนา ๑๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
๖๐๔๗
๖๐๔๘
๖๐๔๙
๖๐๕๐
๖๐๕๑
๖๐๕๒
๖๐๕๓
๖๐๕๔
๖๐๕๕
๖๐๕๖
๖๐๕๗
๖๐๕๘
๖๐๕๙
๖๐๖๐
๖๐๖๑
๖๐๖๒
๖๐๖๓
๖๐๖๔
๖๐๖๕
๖๐๖๖
๖๐๖๗
๖๐๖๘
๖๐๖๙
๖๐๗๐
๖๐๗๑
๖๐๗๒

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางทอรุง ติ๊บลูน
นางสาวทักษิณา ขจรกุล
นางสาวทักษิณา บัวทอง
นางทัชริกา สืบกลาง
นางสาวทัณฑิกา พรมแสง
นางสาวทัณฑิมา ทองสตา
นางสาวทัดหทัย สุขกลัด
นางสาวทัตพร สุวรรณรัตนากร
นางทัธนา บุญโชคพนิช
นางสาวทับทิม เตโช
นางสาวทับทิม เรือนทิ
นางสาวทับทิม วงศทะนา
นางทัศณี คําแกว
นางทัศณี วัฒนอุษา
นางสาวทัศนตะวัน โพธิ์ศรี
นางสาวทัศนภรณ แกวรวมวงศ
นางทัศนวรรณ บุญศิริ
นางทัศนวรรณ พลอุทัย
นางทัศนวลัย เจริญศักดิ์
นางทัศนะสมบูรณ โคตรสมบัติ
นางสาวทัศนันท คูวงค
นางสาวทัศนี รัตนพันธ
นางสาวทัศนีย เกษราษฎร
นางทัศนีย แกวปา
นางทัศนีย จันสงา
นางสาวทัศนีย จิรภิวงศ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๖๐๗๓
๖๐๗๔
๖๐๗๕
๖๐๗๖
๖๐๗๗
๖๐๗๘
๖๐๗๙
๖๐๘๐
๖๐๘๑
๖๐๘๒
๖๐๘๓
๖๐๘๔
๖๐๘๕
๖๐๘๖
๖๐๘๗
๖๐๘๘
๖๐๘๙
๖๐๙๐
๖๐๙๑
๖๐๙๒
๖๐๙๓
๖๐๙๔
๖๐๙๕
๖๐๙๖
๖๐๙๗
๖๐๙๘

นางทัศนีย ใจวรรณะ
นางทัศนีย ไชยเสน
นางทัศนีย แดสันเทียะ
นางสาวทัศนีย แทนขาว
นางทัศนีย นวลแกว
นางทัศนีย นาพรม
นางทัศนีย นิยมวงค
นางทัศนีย บุญปลอด
นางสาวทัศนีย ผลงาม
นางทัศนีย พรมกลิ้ง
นางสาวทัศนีย พลบุตร
นางทัศนีย โพธิสุวรรณ
นางทัศนีย ยังสบาย
นางสาวทัศนีย วงคดาว
นางสาวทัศนีย ศรีทองจันทร
นางทัศนีย สะหมาด
นางทัศนีย แสงแกว
นางสาวทัศนีย อยูสบาย
นางสาวทัศนีย อะสุชีวะ
นางทัศนีย อันติมานนท
นางทัศนีย อินทรทํานา
นางสาวทัศนียพร ภูสมนึก
นางทัศนียา สาเมาะ
นางสาวทัศนียาพร ผัดเรือน
นางสาวทัศรี อาจวิชัย
นางทัสมาลี กิ่มผกา

หนา ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
๖๐๙๙
๖๑๐๐
๖๑๐๑
๖๑๐๒
๖๑๐๓
๖๑๐๔
๖๑๐๕
๖๑๐๖
๖๑๐๗
๖๑๐๘
๖๑๐๙
๖๑๑๐
๖๑๑๑
๖๑๑๒
๖๑๑๓
๖๑๑๔
๖๑๑๕
๖๑๑๖
๖๑๑๗
๖๑๑๘
๖๑๑๙
๖๑๒๐
๖๑๒๑
๖๑๒๒
๖๑๒๓
๖๑๒๔

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางทานตะวัน ลาวตุม
นางสาวทิฆัมพร รวมลี
นางทิฆัมพร อินทการ
นางสาวทิชากร ทะวาย
นางสาวทิชาณา ทูโคกกรวด
นางสาวทิพนนภา ภูมิผิว
นางทิพภา เทียมถม
นางสาวทิพมาส เดชานนท
นางทิพย บูรณเจริญ
นางสาวทิพยเนตร พรมมา
นางทิพยเนตร สมรูป
นางสาวทิพยประภา บัวสด
นางสาวทิพยประภา พุมพวง
นางทิพยพร ศรีภักดี
นางสาวทิพยภาพร นาคประเสริฐ
นางทิพยภาภรณ สิมวิเศษ
นางทิพยรัตน คังคายะ
นางสาวทิพยรัตน รัตนกุสุมภ
นางสาวทิพยวรรณ แซเอี้ยว
นางสาวทิพยวรรณ อูสกุล
นางสาวทิพยวัลย จิระเดชประไพ
นางสาวทิพยวารี บัณฑิตรัตนกุล
นางทิพยวิมล สอนพรหม
นางทิพยสุดา นอยนาง
นางสาวทิพรดา มาลีหวล
นางทิพรัตน คฤหานนท

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๖๑๒๕
๖๑๒๖
๖๑๒๗
๖๑๒๘
๖๑๒๙
๖๑๓๐
๖๑๓๑
๖๑๓๒
๖๑๓๓
๖๑๓๔
๖๑๓๕
๖๑๓๖
๖๑๓๗
๖๑๓๘
๖๑๓๙
๖๑๔๐
๖๑๔๑
๖๑๔๒
๖๑๔๓
๖๑๔๔
๖๑๔๕
๖๑๔๖
๖๑๔๗
๖๑๔๘
๖๑๔๙
๖๑๕๐

นางสาวทิพรัตน วรกัลยากุล
นางทิพรัตน แสงฤทธิ์
นางสาวทิพวรรณ ทันรังกา
นางทิพวรรณ เทพพรรมวงค
นางทิพวรรณ วิชินโรจนจรัล
นางทิพวรรณ สุดดี
นางสาวทิพวรรณ กระแสรมิตร
นางทิพวรรณ กาคํา
นางสาวทิพวรรณ คงศาลา
นางทิพวรรณ จินตกสิกรรม
นางทิพวรรณ ชัยสุวรรณ
นางทิพวรรณ ซานเสน
นางสาวทิพวรรณ แซจั่น
นางสาวทิพวรรณ ปญญาหาญ
นางทิพวรรณ ปดถาวะโร
นางสาวทิพวรรณ ใยสะอาด
นางสาวทิพวรรณ รังษิมาศ
นางสาวทิพวรรณ ศรีบุญเรือง
นางสาวทิพวรรณ สบายใจ
นางทิพวรรณ หมอมศรี
นางสาวทิพวรรณ เฮงสูงเนิน
นางทิพวัลย กะมะโน
นางสาวทิพวัลย ชุนฟง
นางทิพวัลย ดาราสูรย
นางทิพวัลย สีนิล
นางสาวทิพวัลย อุนสิวิลัย

หนา ๑๒๐
ราชกิจจานุเบกษา
๖๑๕๑
๖๑๕๒
๖๑๕๓
๖๑๕๔
๖๑๕๕
๖๑๕๖
๖๑๕๗
๖๑๕๘
๖๑๕๙
๖๑๖๐
๖๑๖๑
๖๑๖๒
๖๑๖๓
๖๑๖๔
๖๑๖๕
๖๑๖๖
๖๑๖๗
๖๑๖๘
๖๑๖๙
๖๑๗๐
๖๑๗๑
๖๑๗๒
๖๑๗๓
๖๑๗๔
๖๑๗๕
๖๑๗๖

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวทิพากร จันสน
นางสาวทิพาภรณ ประดู
นางสาวทิพาภรณ สุดมุข
นางทิวา หวลบุตตา
นางสาวทิษรฌยา ใหพร
นางสาวเทวา กิติศรีวรพันธุ
นางสาวเทวี แกนทาว
นางเทียมจันทร จันทรดอน
นางสาวเทียมจันทร ดวงจันทร
นางเทียมจิต ทับทิมเพชรางกูล
นางธณปรีดา สมีแจง
นางธดากรณ วัลลภ
นางธนกชพร อีกจอม
นางสาวธนกร ภูศรีฤทธิ์
นางสาวธนกฤตา อักโขพันธุ
นางสาวธนทร เกาเอี้ยน
นางสาวธนพงศภรณ สุกรี
นางสาวธนพร ขันทอง
นางธนพร ทวยศิริ
นางสาวธนพร พรหมมี
นางธนพร พุทธไทย
นางธนพร เสารเพชร
นางสาวธนพร เอี่ยมตุมรัตน
นางสาวธนพัชร กลางหน
นางธนพันธ สนิทไทย
นางสาวธนภรณ ขาวผอง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๖๑๗๗
๖๑๗๘
๖๑๗๙
๖๑๘๐
๖๑๘๑
๖๑๘๒
๖๑๘๓
๖๑๘๔
๖๑๘๕
๖๑๘๖
๖๑๘๗
๖๑๘๘
๖๑๘๙
๖๑๙๐
๖๑๙๑
๖๑๙๒
๖๑๙๓
๖๑๙๔
๖๑๙๕
๖๑๙๖
๖๑๙๗
๖๑๙๘
๖๑๙๙
๖๒๐๐
๖๒๐๑
๖๒๐๒

หนา ๑๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวธนภรณ ดังสะทาน
นางธนภรณ ทองสุข
นางสาวธนภรณ ภูสีเขียว
นางสาวธนภรณ โลหะกาลก
นางธนภรณ วงษชาดี
นางธนวรรณ จําปาเทศ
นางธนวรรณ เทียนพิทักษกุล
นางสาวธนวรรณ สุทธิฤกษ
นางธนวรรณ เหลนเพ็ชร
นางธนัชชา เนียมบดี
นางสาวธนัชญา วงศชัย
นางธนัญญา เอี่ยมไผ
นางสาวธนัดดา ปยะบรรหาร
นางสาวธนัทมน ณรงคธัญกฤต
นางสาวธนันชา มีผล
นางธนันณัฎฐ ทองเพ็ง
นางสาวธนัสนี แกวเพชร
นางสาวธนาณัติ ขันทะสิทธิ์
นางสาวธนาภรณ พุทธยานนท
นางสาวธนาภา ไชยวงศ
นางธนารักษ สุวรรณธาดา
นางสาวธนาลักษณ กสิกิจพาณิชย
นางสาวธนาวดี อยูศรี
นางสาวธนิดา ทะสุนทร
นางสาวธนิดา หอมใจ
นางสาวธนิยา ยี่สุนแกว

๖๒๐๓
๖๒๐๔
๖๒๐๕
๖๒๐๖
๖๒๐๗
๖๒๐๘
๖๒๐๙
๖๒๑๐
๖๒๑๑
๖๒๑๒
๖๒๑๓
๖๒๑๔
๖๒๑๕
๖๒๑๖
๖๒๑๗
๖๒๑๘
๖๒๑๙
๖๒๒๐
๖๒๒๑
๖๒๒๒
๖๒๒๓
๖๒๒๔
๖๒๒๕
๖๒๒๖
๖๒๒๗
๖๒๒๘

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวธนิยาภา ฉายบานใหม
นางสาวธนิษฐา ปทถาพงษ
นางสาวธนีนาฎ สุขจิตร
นางสาวธภาณัฐ สุขพิทักษ
นางธมน เต็มรักษ
นางธมล ใจจันทึก
นางสาวธมลวรรณ จบสูงเนิน
นางสาวธมลวรรณ นอยเสนา
นางสาวธมลวรรณ สุขกูล
นางธรัญญา พงษา
นางธรานันท บรรหาร
นางธราพัชร จิราวัฒนธนากิจ
นางธฤติณัช แจมสุวรรณ
นางธฤษวรรณ นาทีชัยชนะ
นางธฤษวรรณ สาขามุละ
นางสาวธวันรัตน แสงจําปา
นางสาวธวัลกมล สุขบุญสังข
นางสาวธวัลรัตน กิจพิบูลย
นางธวัลรัตน จรเกตุ
นางสาวธวัลรัตน นาภูมิ
นางสาวธวัลรัตน สุวัฒนพันธ
นางสาวธวัลรัตน หอมทรัพย
นางธสวรรฒ เปยจันทร
นางธัชกร พิมพา
นางธัญกมล เกษียร
นางสาวธัญจิรา แพงสุวรรณ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๖๒๒๙
๖๒๓๐
๖๒๓๑
๖๒๓๒
๖๒๓๓
๖๒๓๔
๖๒๓๕
๖๒๓๖
๖๒๓๗
๖๒๓๘
๖๒๓๙
๖๒๔๐
๖๒๔๑
๖๒๔๒
๖๒๔๓
๖๒๔๔
๖๒๔๕
๖๒๔๖
๖๒๔๗
๖๒๔๘
๖๒๔๙
๖๒๕๐
๖๒๕๑
๖๒๕๒
๖๒๕๓

หนา ๑๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวธัญชนก คําชนะ
นางธัญชนก ราชสีห
นางธัญชนก ศรีไทย
นางธัญชนิศรา ทองสวาง
นางธัญญณันท ไหมทิพย
นางสาวธัญญนกาญ
เรืองระวีวานิชกูล
นางสาวธัญญนรี บุรีเพีย
นางสาวธัญญนรี พึ่งอ่ํา
นางสาวธัญญนรี เพียรธรรมดี
นางสาวธัญญนรี สาลี่
นางสาวธัญญพร โตะหมาน
นางธัญญรตา เกิดลาภ
นางธัญญรัตน คําสุรันทร
นางสาวธัญญรัตน แสนวิชัย
นางสาวธัญญรัศม ฉัตรพิกุลทอง
นางสาวธัญญลักษณ โชติชนะพงศ
นางธัญญลักษณ นาคะ
นางสาวธัญญลักษณ ภูแชมโชติ
นางสาวธัญญะรัตน เยาวะขันธ
นางสาวธัญญา จันทรฉาย
นางสาวธัญญา ผิวดี
นางสาวธัญญาพร สตารัตน
นางสาวธัญญาพร อนันตกูล
นางธัญญาพัชร จันทรสวาง
นางธัญญาพันธ สุขนันตพงศ

๖๒๕๔
๖๒๕๕
๖๒๕๖
๖๒๕๗
๖๒๕๘
๖๒๕๙
๖๒๖๐
๖๒๖๑
๖๒๖๒
๖๒๖๓
๖๒๖๔
๖๒๖๕
๖๒๖๖
๖๒๖๗
๖๒๖๘
๖๒๖๙
๖๒๗๐
๖๒๗๑
๖๒๗๒
๖๒๗๓
๖๒๗๔
๖๒๗๕
๖๒๗๖
๖๒๗๗
๖๒๗๘
๖๒๗๙

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวธัญญามาศ ขวัญไฝ
นางสาวธัญญารัตน เคนศรี
นางสาวธัญญารัตน ฉายแสง
นางสาวธัญญารัตน ชางทอง
นางธัญญารัตน ชุมภู
นางธัญญารัตน นิลประดับ
นางสาวธัญญารัตน เบ็ญระเหม
นางธัญญารัตน รอดพล
นางธัญญารัตน วิไชยยา
นางสาวธัญญารัตน ศรีขํา
นางธัญญาลักษณ นวลหมวก
นางสาวธัญณภัสร เนาวกูล
นางสาวธัญณิชา แสงหมน
นางธัญดาพัชร คงพูล
นางสาวธัญทิพย ศรีประสิทธิ์
นางสาวธัญทิพย เอี่ยมฉวี
นางสาวธัญธีรา จันทนะโสตถิ์
นางธัญธีรา บุณยประสาท
นางธัญนันท เกษกุล
นางธัญนันท ปญเศษ
นางธัญพร คงคาหลวง
นางสาวธัญพร ทับทิม
นางธัญพร บุพชาติ
นางสาวธัญพร สิริสงวนศักดิ์
นางสาวธัญพร เหลือหลาย
นางสาวธัญพัฒน เชื้อวงศสกุล

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๖๒๘๐
๖๒๘๑
๖๒๘๒
๖๒๘๓
๖๒๘๔
๖๒๘๕
๖๒๘๖
๖๒๘๗
๖๒๘๘
๖๒๘๙
๖๒๙๐
๖๒๙๑
๖๒๙๒
๖๒๙๓
๖๒๙๔
๖๒๙๕
๖๒๙๖
๖๒๙๗
๖๒๙๘
๖๒๙๙
๖๓๐๐
๖๓๐๑
๖๓๐๒
๖๓๐๓
๖๓๐๔
๖๓๐๕

นางธัญพิมล สายพิน
นางสาวธัญภา โกศัลวัฒน
นางสาวธัญมน ไคลกระโทก
นางธัญยธรณ วงศจันทร
นางธัญยรัตน วุฒิเจริญ
นางสาวธัญรดา ปลาทอง
นางสาวธัญรดี รักจันทึก
นางสาวธัญรัตน นาคสมวงษกุล
นางสาวธัญรัตน หมื่นจิตร
นางธัญรัศม เลิศสิทธิ์นรากร
นางธัญลดา เทพวารินทร
นางสาวธัญลักษณ คงนา
นางสาวธัญลักษณ นอกขุนทด
นางธัญลักษณ พันธุโนชาติ
นางธัญลักษณ รุงรัตน
นางธัญลักษณ วิวรรธนธนกูล
นางสาวธัญลักษณ ศรีประเสริฐ
นางธัญลักษณ สมัชชัย
นางสาวธัญลักษณ อินทวัน
นางสาวธัญลักษณ อุดม
นางสาวธัญลักษณ อุดมสุข
นางสาวธัญลักษน บาลโสง
นางสาวธัญวดี ลือราช
นางธัญวรัฎป อินตะปน
นางธัญวรัตน จันเสนา
นางสาวธัญวรัตม ทองไพลิน

หนา ๑๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
๖๓๐๖
๖๓๐๗
๖๓๐๘
๖๓๐๙
๖๓๑๐
๖๓๑๑
๖๓๑๒
๖๓๑๓
๖๓๑๔
๖๓๑๕
๖๓๑๖
๖๓๑๗
๖๓๑๘
๖๓๑๙
๖๓๒๐
๖๓๒๑
๖๓๒๒
๖๓๒๓
๖๓๒๔
๖๓๒๕
๖๓๒๖
๖๓๒๗
๖๓๒๘
๖๓๒๙
๖๓๓๐
๖๓๓๑

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางธัญวรัตม บุญออน
นางสาวธัญวลัย มาตรา
นางธัญวลัย แสงนิกุล
นางธัณยจิรา มานาทิพยมงคล
นางธัณยจิรา วงศชนาหิรัญ
นางธันชนก ปาหลวง
นางสาวธันญภัทร มีสัตย
นางธันยกร แกวพลอย
นางสาวธันยชนก คํานุช
นางธันยชนก ไชยสิทธิ์
นางสาวธันยชนก มัททวกุล
นางสาวธันยชนก เสาวพันธ
นางสาวธันยธร ภูมิสีคิ้ว
นางสาวธันยนิชา ธนโชติชัยวัฒน
นางสาวธันยพร จูมจะนะ
นางสาวธันยพร เฉลิมบุญ
นางธันยพร สิทธิศักดิ์
นางธันยลัลน รูปสม
นางสาวธันวดี ไชยสมศรี
นางธันวดี มยูขโชติ
นางสาวธันววดี ธีรัตนสิริกุล
นางสาวธันววดี เสถียรอุดมการณ
นางสาวธานิกา แสนอุบล
นางสาวธารดา พาลึก
นางสาวธารทิพย เจริญทอง
นางสาวธารทิพย โตสกุณี

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๖๓๓๒
๖๓๓๓
๖๓๓๔
๖๓๓๕
๖๓๓๖
๖๓๓๗
๖๓๓๘
๖๓๓๙
๖๓๔๐
๖๓๔๑
๖๓๔๒
๖๓๔๓
๖๓๔๔
๖๓๔๕
๖๓๔๖
๖๓๔๗
๖๓๔๘
๖๓๔๙
๖๓๕๐
๖๓๕๑
๖๓๕๒
๖๓๕๓
๖๓๕๔
๖๓๕๕
๖๓๕๖
๖๓๕๗

หนา ๑๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางธารทิพย ทาวเพ็ชร
นางธารทิพย เทพบุตร
นางธาราทิพย นาคสกุล
นางสาวธารารัตน สวางแจง
นางสาวธารารัตน องอาจ
นางสาวธาริณี จุลอุล
นางสาวธารีกานต ทินนท
นางสาวธารีรัตน เวชพราหมณ
นางธาวินี ชาววงศจันทร
วาที่รอยตรีหญิง ธิดา จองเกียรติ์
นางธิดาพร ดวงเลขา
นางธิดาพร ศรีสุพัฒน
นางสาวธิดาพร หลาเตจา
นางธิดารัตน เกลี้ยงเกลา
นางสาวธิดารัตน คงแกว
นางสาวธิดารัตน ตราชู
นางธิดารัตน บุญนวล
นางธิดารัตน เพ็ชหวล
นางสาวธิดารัตน แพนพา
นางสาวธิดารัตน ภูครองนาค
นางธิดารัตน ภูสอดเงิน
นางสาวธิดารัตน เรืองมาลัย
นางสาวธิดารัตน วิศพันธุ
นางธิดารัตน หทัยสดใส
นางสาวธิติมา นพรัตน
นางสาวธิติมา บุญมามอญ

๖๓๕๘
๖๓๕๙
๖๓๖๐
๖๓๖๑
๖๓๖๒
๖๓๖๓
๖๓๖๔
๖๓๖๕
๖๓๖๖
๖๓๖๗
๖๓๖๘
๖๓๖๙
๖๓๗๐
๖๓๗๑
๖๓๗๒
๖๓๗๓
๖๓๗๔
๖๓๗๕
๖๓๗๖
๖๓๗๗
๖๓๗๘
๖๓๗๙
๖๓๘๐
๖๓๘๑
๖๓๘๒
๖๓๘๓

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางธิติมา ลองเซง
นางสาวธิติมา วสุนธรารัตน
นางสาวธิติมา แสวงทรัพย
นางธิติสุดา นิลสวาง
นางสาวธิรดา ศรีวงศ
นางสาวธิวาพร ขันทองดี
นางสาวธีมาพร กิตชัย
นางสาวธีรกานต ศรีสังวาลย
นางสาวธีรชญารัชน แยมชื่นใจ
นางสาวธีรนุช เจริญเขต
นางธีรวรรณ นิกุล
นางสาวธีราพร ตาดํา
นางสาวธีราพร ภูดานุ
นางสาวธีราภรณ ทรัพยประเสริฐ
นางสาวธีราภรณ บุญทวี
นางสาวธีราภรณ สีลา
นางสาวธีรารัตน แจมแจง
นางธีราลักษณ ชูอาวุธ
นางธูปทอง โภคสวัสดิ์
นางสาวนก กลาหาญ
นางนกนอย สระแกว
นางนงคคราญ พวงกระถิน
นางนงคนิจ เจริญชัย
นางนงคนุช ขาวงาม
นางสาวนงคนุช เนาวิรัตน
นางสาวนงคนุช ปูโตชัยยะ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๖๓๘๔
๖๓๘๕
๖๓๘๖
๖๓๘๗
๖๓๘๘
๖๓๘๙
๖๓๙๐
๖๓๙๑
๖๓๙๒
๖๓๙๓
๖๓๙๔
๖๓๙๕
๖๓๙๖
๖๓๙๗
๖๓๙๘
๖๓๙๙
๖๔๐๐
๖๔๐๑
๖๔๐๒
๖๔๐๓
๖๔๐๔
๖๔๐๕
๖๔๐๖
๖๔๐๗
๖๔๐๘
๖๔๐๙

หนา ๑๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางนงคนุช รัดทิพย
นางสาวนงคนุช ศิริสมบัติ
นางนงคนุตร แสนโคตร
นางนงคเยาว ยุติธรรม
นางสาวนงคราญ ตะมะจันทร
นางสาวนงคลักษ ศรีแกว
นางนงคลักษณ ทองถัน
นางสาวนงคาร รัตนทิพย
นางสาวนงณภัตร จอมศรีคะยอม
นางสาวนงณุช ขันตี
นางนงนาฏ สุทธิวงษ
นางนงนาถ คงแปน
นางสาวนงนุช กาหลง
นางนงนุช เครือเอม
นางนงนุช งามดี
นางนงนุช ชัยชาญ
นางนงนุช ทรัพยโภคา
นางนงนุช นาคงาม
นางสาวนงนุช บุเกตุ
นางนงนุช พรมมี
นางนงนุช ยารังษี
นางสาวนงนุช ยิ่งยง
นางนงนุช ยืนยิ่ง
นางสาวนงนุช เย็นใจ
นางนงนุช รอดกูล
นางนงนุช ลอมศรีสกุล

๖๔๑๐
๖๔๑๑
๖๔๑๒
๖๔๑๓
๖๔๑๔
๖๔๑๕
๖๔๑๖
๖๔๑๗
๖๔๑๘
๖๔๑๙
๖๔๒๐
๖๔๒๑
๖๔๒๒
๖๔๒๓
๖๔๒๔
๖๔๒๕
๖๔๒๖
๖๔๒๗
๖๔๒๘
๖๔๒๙
๖๔๓๐
๖๔๓๑
๖๔๓๒
๖๔๓๓
๖๔๓๔
๖๔๓๕

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวนงนุช ลิ่มอรัญ
นางนงนุช วงษปาน
นางนงนุช สุขโข
นางสาวนงนุช หวยหงษทอง
นางนงนุช อุนกาศ
นางนงนุตร จับแสงจันทร
นางนงพงา บุญยิ่ง
นางสาวนงพะงา ไชยลํายา
นางนงพะงา มาลารัตน
นางนงเยาว กรองบริสุทธิ์
นางนงเยาว เขื่อนแกว
นางนงเยาว ชัยพรมมา
นางสาวนงเยาว ชางตีเหล็ก
นางสาวนงเยาว โชคเลิศ
นางนงเยาว พูลสวาง
นางนงเยาว ยมรัตน
นางนงเยาว รองเก็ต
นางสาวนงรักษ สุขสวัสดิ์
นางนงลักษณ เกล็ดงูเหลือม
นางนงลักษณ แกวมณี
นางนงลักษณ ชางโรจน
นางนงลักษณ โชติชวง
นางสาวนงลักษณ ตะลุมพุก
นางนงลักษณ ไตรยสุทธิ์
นางสาวนงลักษณ บุญมาตย
นางนงลักษณ บุญมี

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๖๔๓๖
๖๔๓๗
๖๔๓๘
๖๔๓๙
๖๔๔๐
๖๔๔๑
๖๔๔๒
๖๔๔๓
๖๔๔๔
๖๔๔๕
๖๔๔๖
๖๔๔๗
๖๔๔๘
๖๔๔๙
๖๔๕๐
๖๔๕๑
๖๔๕๒
๖๔๕๓
๖๔๕๔
๖๔๕๕
๖๔๕๖
๖๔๕๗
๖๔๕๘
๖๔๕๙
๖๔๖๐
๖๔๖๑

หนา ๑๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวนงลักษณ ฤทธิโคตร
นางสาวนงลักษณ ลิขิตธํารงกวิน
นางนงลักษณ เวฬุการ
นางนงลักษณ ศรีระวัน
นางนงลักษณ สมฤทธิ์
นางนงลักษณ แสงสินธุ
นางนงลักษณ อริยเดช
นางนณัฐกรณ สมมัง
นางสาวนธิรา เพชระ
นางสาวนนทกานต แสงนิล
นางสาวนนทยา สรอยพยอม
นางนนทิยา คงนันทะ
นางสาวนนธิชา เหลาเขตกิจ
นางนพพร แปนพัฒน
นางนพมาศ แกวภักดี
นางนพมาศ ชินายศ
นางสาวนพมาศ ภูฆัง
นางสาวนพมาศ หงษยนต
นางสาวนพรดา สมใจ
นางสาวนพรัตน เขียวสมุทร
นางนพรัตน ตั้งสวัสดิ์
นางสาวนพรัตน ทีดี
นางสาวนพรัตน นักปราชญ
นางสาวนพรัตน พงษสุข
นางสาวนพรัตน พนาพรสกุล
นางนพรัตน สุรเดช

๖๔๖๒
๖๔๖๓
๖๔๖๔
๖๔๖๕
๖๔๖๖
๖๔๖๗
๖๔๖๘
๖๔๖๙
๖๔๗๐
๖๔๗๑
๖๔๗๒
๖๔๗๓
๖๔๗๔
๖๔๗๕
๖๔๗๖
๖๔๗๗
๖๔๗๘
๖๔๗๙
๖๔๘๐
๖๔๘๑
๖๔๘๒
๖๔๘๓
๖๔๘๔
๖๔๘๕
๖๔๘๖
๖๔๘๗

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวนพรัตน หาญนาดี
นางสาวนพวรรณ กาฬมณี
นางสาวนพวรรณ ใจพราหมณ
นางสาวนพวรรณ ฉัตรไชยพรกุล
นางนพวรรณ ปนดอนทอง
นางสาวนพวรรณ พันธวัฒน
นางสาวนพวรรณ มีศรี
นางสาวนพวรรณ ไมสน
นางนพาวดีย ชะออน
นางสาวนภณัฐ วรรณวงค
นางสาวนภลดา จันทรหลง
นางนภสร สิทธิจันดา
นางสาวนภัทร กัณทะวงษ
นางสาวนภัทร ธชาอมรชัย
นางสาวนภัทร ริมพิสร
นางสาวนภัทร วงษจันทร
นางสาวนภัทร อินทราพงษ
นางสาวนภัสกร กันสี
นางนภัสชนก ธรรมเจริญ
นางสาวนภัสนันท ชอบคุย
นางนภัสนันทน จันทรฉาย
นางสาวนภัสภิสา พิมจันทร
นางนภัสวรรณ ดะรงค
นางสาวนภัสวรรณ บุญใบ
นางนภัสวรรณ ศิลาวงษ
นางสาวนภัสสร ขันทอง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๖๔๘๘
๖๔๘๙
๖๔๙๐
๖๔๙๑
๖๔๙๒
๖๔๙๓
๖๔๙๔
๖๔๙๕
๖๔๙๖
๖๔๙๗
๖๔๙๘
๖๔๙๙
๖๕๐๐
๖๕๐๑
๖๕๐๒
๖๕๐๓
๖๕๐๔
๖๕๐๕
๖๕๐๖
๖๕๐๗
๖๕๐๘
๖๕๐๙
๖๕๑๐
๖๕๑๑
๖๕๑๒
๖๕๑๓

นางสาวนภัสสร ตั้งหลัก
นางสาวนภัสสร นนทวงศกร
นางสาวนภัสสร ศรีไธสง
นางนภา ชาอามาตย
นางนภา ประเสริฐ
นางสาวนภาดา ผูกสุวรรณ
นางสาวนภาพร ขุนเจริญ
นางสาวนภาพร จันทาโลก
นางนภาพร ชัยเวชวิสิฐ
นางสาวนภาพร เดชชาย
นางสาวนภาพร ยาแกว
นางนภาพร วงศตาผา
นางนภาพร ศรีทิพย
นางสาวนภาพร สรณะพิบูลย
นางนภาพร หิรัญอร
นางสาวนภาพร อารีกุล
นางสาวนภาพร ฮมแสน
นางสาวนภาพรรณ ชมถนัด
นางสาวนภาพรรณ คันทะชา
นางนภาพัฒน ประเสริฐพงษ
นางสาวนภาภรณ สุขสบาย
นางนภารัตน เริ่มปลูก
นางนภาวรรณ ตากลม
นางนรณัฎฐ ใจดี
นางนรนต อัครกุลเดโช
นางนราทิพย มากจันทร

หนา ๑๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
๖๕๑๔
๖๕๑๕
๖๕๑๖
๖๕๑๗
๖๕๑๘
๖๕๑๙
๖๕๒๐
๖๕๒๑
๖๕๒๒
๖๕๒๓
๖๕๒๔
๖๕๒๕
๖๕๒๖
๖๕๒๗
๖๕๒๘
๖๕๒๙
๖๕๓๐
๖๕๓๑
๖๕๓๒
๖๕๓๓
๖๕๓๔
๖๕๓๕
๖๕๓๖
๖๕๓๗
๖๕๓๘
๖๕๓๙

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวนราพร เสริมรัมย
นางสาวนราภรณ นราพงศเกษม
นางสาวนราภรณ สุนานันท
นางนรารัตน ยานรัมย
นางนรารัตน สือแม
นางสาวนราวดี เทพศรีหา
นางนรินทร พรมออน
นางนรินทร ไชยรบ
นางนรินทรภรณ อาษา
นางนริศรา คําสุวรรณโณ
นางสาวนริศรา โคษารัตน
นางสาวนริศรา ไทยนาม
นางสาวนริศรา นอยมีเจริญ
นางสาวนริศรา เพชรวีระ
นางสาวนริศรา มูลเมือง
นางสาวนริศรา รัตนเกษมกุล
นางนริศา ศรีทาบ
นางสาวนริสา ศรีสุจริต
นางสาวนรีกานต ดีขุนทด
นางสาวนรีกานต เตชะเมา
นางนรูลไอนี ดาโตะ
นางนฤชฎาภรณ บัวหนอง
นางนฤชยา ปญญาเปง
นางนฤชล พิมเพ็ง
นางสาวนฤตยา นารี
นางสาวนฤนันท เคลื่อนแกว

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๖๕๔๐
๖๕๔๑
๖๕๔๒
๖๕๔๓
๖๕๔๔
๖๕๔๕
๖๕๔๖
๖๕๔๗
๖๕๔๘
๖๕๔๙
๖๕๕๐
๖๕๕๑
๖๕๕๒
๖๕๕๓
๖๕๕๔
๖๕๕๕
๖๕๕๖
๖๕๕๗
๖๕๕๘
๖๕๕๙
๖๕๖๐
๖๕๖๑
๖๕๖๒
๖๕๖๓
๖๕๖๔
๖๕๖๕

นางนฤมล แกวอยู
นางสาวนฤมล โกกุล
นางสาวนฤมล ขวัญทอง
นางนฤมล จันทรฤทธิ์
นางนฤมล ชัยชนะ
นางสาวนฤมล ชูเอี่ยม
นางนฤมล ทองศรี
นางนฤมล นาคนวน
นางนฤมล นุนแกว
นางสาวนฤมล ปานมาก
นางสาวนฤมล ผาแสนเถิน
นางนฤมล พรมพิทักษ
นางนฤมล โพธิ์ทองนาค
นางสาวนฤมล มหากลั่น
นางสาวนฤมล มหาวงศ
นางสาวนฤมล เลพล
นางสาวนฤมล สมศรี
นางสาวนฤมล สุขกลัด
นางนฤมล อรเอี่ยม
นางนฤมล อินทะรังษี
นางสาวนฤมล อุปรา
นางสาวนฤวรรณ ศรีทอง
นางนลัทพร อิ่มเกษม
นางนลินทิพย ทิพจินดา
นางนลินรัตน เหมกุล
นางนลินี สะตะ

หนา ๑๒๘
ราชกิจจานุเบกษา
๖๕๖๖
๖๕๖๗
๖๕๖๘
๖๕๖๙
๖๕๗๐
๖๕๗๑
๖๕๗๒
๖๕๗๓
๖๕๗๔
๖๕๗๕
๖๕๗๖
๖๕๗๗
๖๕๗๘
๖๕๗๙
๖๕๘๐
๖๕๘๑
๖๕๘๒
๖๕๘๓
๖๕๘๔
๖๕๘๕
๖๕๘๖
๖๕๘๗
๖๕๘๘
๖๕๘๙
๖๕๙๐
๖๕๙๑

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวนวพร ชลวานิช
นางนวพร ธรรมพิชัย
นางสาวนวพร พากุดเลาะ
นางนวรัตน สกุลธีรสิทธิ์
นางนวรัตน แสงประดิษฐ
นางนวรัตน ออนนุม
นางสาวนวลจันทร กอดิษฐ
นางสาวนวลจันทร กันทาดง
นางสาวนวลจันทร จันทาพูน
นางสาวนวลจันทร ไชยรบ
นางสาวนวลฉวี หอมชาติ
นางนวลนภา ไชยทะ
นางนวลนภา ศรีไม
นางนวลนารา สงเคราะหสุข
นางสาวนวลมณี แกวกอง
นางนวลละออง ภาชื่น
นางนวลวิไล วงคชัย
นางนวลศรี เหลากอเกตุ
นางสาวนวลอนงค หนูมี
นางสาวนองนอย ชัยวงศสุรฤทธิ์
นางสาวนองนุช จันทรจบสิงห
นางสาวนอมจิต คําเคน
นางนอมจิต หัตถกรรม
นางสาวนัคมน เรืองจรัส
นางสาวนัจนันท คุณรักษา
นางนัชชา ยอดสุวรรณ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๖๕๙๒
๖๕๙๓
๖๕๙๔
๖๕๙๕
๖๕๙๖
๖๕๙๗
๖๕๙๘
๖๕๙๙
๖๖๐๐
๖๖๐๑
๖๖๐๒
๖๖๐๓
๖๖๐๔
๖๖๐๕
๖๖๐๖
๖๖๐๗
๖๖๐๘
๖๖๐๙
๖๖๑๐
๖๖๑๑
๖๖๑๒
๖๖๑๓
๖๖๑๔
๖๖๑๕
๖๖๑๖
๖๖๑๗

หนา ๑๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางนัชชากัญญ ธราเสฏฐธนกร
นางนัชรี เทพทองคํา
นางสาวนัฐติยา อุคํา
นางสาวนัฐธชา กาบบัว
นางนัฐธิญา วงศไพศาลสิริกุล
นางสาวนัฐพร ตาวัน
นางนัฐิราภรณ ศรีสุคนธ
นางนัตตยา เกษมราษฏร
นางนัทชลี ทองมณี
นางนัทธชนัน ตรียศ
นางนัทธมน รอตศิริ
นางสาวนัทธมน ลาภรัตน
นางสาวนัทธมน สุภาพ
นางนัทธหทัย ตั่นเลง
นางนัทธหทัย สุระสะ
นางนัทลิตา ขวัญสุข
นางสาวนันตะพร อาจแกว
นางสาวนันทกานต สายปน
นางนันทชกร ทิพยพิมานพร
นางสาวนันทธพร กิตติวิรยานนท
นางสาวนันทนงค ชัยลิ้นฟา
นางสาวนันทนภัส คีรีมาศทอง
นางนันทนภัส จิตเอียด
นางสาวนันทนภัส ใจมะสิทธิ์
นางสาวนันทนภัส นาราวัสสศิริ
นางสาวนันทนภัส บุญพิทักษ

๖๖๑๘
๖๖๑๙
๖๖๒๐
๖๖๒๑
๖๖๒๒
๖๖๒๓
๖๖๒๔
๖๖๒๕
๖๖๒๖
๖๖๒๗
๖๖๒๘
๖๖๒๙
๖๖๓๐
๖๖๓๑
๖๖๓๒
๖๖๓๓
๖๖๓๔
๖๖๓๕
๖๖๓๖
๖๖๓๗
๖๖๓๘
๖๖๓๙
๖๖๔๐
๖๖๔๑
๖๖๔๒
๖๖๔๓

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวนันทนภัส เปาวะนา
นางสาวนันทนภัส พรมวงค
นางสาวนันทนภัส มงคลสังข
นางสาวนันทนภัส รัตนธันยธรณ
นางสาวนันทนภัส รัตนมุง
นางนันทนภัส วอตามพิรัตน
นางนันทนา กิติราช
นางสาวนันทนา จันทรศรีทอง
นางนันทนา นนทศิลา
นางนันทนา นันทกุล
นางนันทนา แนมใส
นางนันทนา บุญอินทร
นางนันทนา ปมปา
นางนันทนา ผาจันดา
นางนันทนา แววทองคํา
นางสาวนันทนา ศรีมันตะ
นางนันทนา สวัสดิมงคล
นางสาวนันทนา สิงหวงค
นางสาวนันทพร กุลเกตุ
นางนันทพร จันทรอิน
นางสาวนันทพร โตทอง
นางสาวนันทพร เย็นสงค
นางสาวนันทพร ศิริพันธ
นางสาวนันทพร หนูนวล
นางสาวนันทพัทธ กาขัน
นางสาวนันทภัทร รอดงาม

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๖๖๔๔
๖๖๔๕
๖๖๔๖
๖๖๔๗
๖๖๔๘
๖๖๔๙
๖๖๕๐
๖๖๕๑
๖๖๕๒
๖๖๕๓
๖๖๕๔
๖๖๕๕
๖๖๕๖
๖๖๕๗
๖๖๕๘
๖๖๕๙
๖๖๖๐
๖๖๖๑
๖๖๖๒
๖๖๖๓
๖๖๖๔
๖๖๖๕
๖๖๖๖
๖๖๖๗
๖๖๖๘

หนา ๑๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวนันทลภัส จันทรเจริญ
นางสาวนันทวรรณ แกมทับทิม
นางสาวนันทวรรณ แกวละเอียด
นางสาวนันทวัน ธิราชัย
นางนันทวัน รัตนวงศวิรุฬ
นางสาวนันทวัลย ทองสรอย
นางนันทสินี อารีสนั่น
นางสาวนันทา ตั้งวัฒนวงศ
นางนันทาศิริ อธิราช
นางสาวนันทิกร มีสันทัด
นางสาวนันทิกา บุญมา
นางสาวนันทิกานต ชมชื่น
นางสาวนันทิชา ธีระปญญาวงษ
นางนันทิดา บุญจง
นางสาวนันทิดา สูนประหัต
นางนันทินา เหลาพิทักษพงศ
วาที่รอยตรีหญิง นันทิพัฒน
วงศคําจันทร
นางนันทิพา พันแพง
นางสาวนันทิยา ถ้ําเจริญ
นางนันทิยา เทพหนู
นางสาวนันทิยา มีเชย
นางนันทิยา ศรีวรสาร
นางสาวนันทิยา สุวรรณขํา
นางสาวนันทิยา เหมือนนาค
นางนันทิยา อินสอาด

๖๖๖๙
๖๖๗๐
๖๖๗๑
๖๖๗๒
๖๖๗๓
๖๖๗๔
๖๖๗๕
๖๖๗๖
๖๖๗๗
๖๖๗๘
๖๖๗๙
๖๖๘๐
๖๖๘๑
๖๖๘๒
๖๖๘๓
๖๖๘๔
๖๖๘๕
๖๖๘๖
๖๖๘๗
๖๖๘๘
๖๖๘๙
๖๖๙๐
๖๖๙๑
๖๖๙๒
๖๖๙๓
๖๖๙๔

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวนันทิวา คําบุญเรือง
นางนันธิกานต อุดม
นางสาวนันนนลิน มวงไม
นางนันผกา แสนอุม
นางสาวนัยนปพร กองสุวรรณ
นางสาวนัยนปพร ถาตะถา
นางสาวนัยนปพร พวงเงิน
นางสาวนัยนา ถาวรวงศ
นางสาวนัยนา นิลพันธุ
นางนัยนา ผลรุง
นางนัยนา ฝาพิมาย
นางสาวนัยนา มะโนยะ
นางสาวนัยนา เมฆวะทัต
นางสาวนัยนา ฤทธิ์บัว
นางนัยนา วิรัติ
นางสาวนัยนา ศรีจําปา
สิบโทหญิง นัยนา ศรีดี
นางนัยนา ศิโรโรจน
นางนัยนา สัพโส
นางสาวนัยนา สิทธิ
นางนัยนา สิทธิเจริญ
นางสาวนัยนา เสือเล็ก
นางนัยนา หนาแนน
นางสาวนัยนา หลอทอง
นางนัยยปพร บุญสม
นางสาวนาซีเราะห มิหนา

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๖๖๙๕
๖๖๙๖
๖๖๙๗
๖๖๙๘
๖๖๙๙
๖๗๐๐
๖๗๐๑
๖๗๐๒
๖๗๐๓
๖๗๐๔
๖๗๐๕
๖๗๐๖
๖๗๐๗
๖๗๐๘
๖๗๐๙
๖๗๑๐
๖๗๑๑
๖๗๑๒
๖๗๑๓
๖๗๑๔
๖๗๑๕
๖๗๑๖
๖๗๑๗
๖๗๑๘
๖๗๑๙
๖๗๒๐

นางสาวนาฎนิกรณ จาระนัย
นางสาวนาฏธิดา นนทพันธ
นางนาฏยา เขียวขํา
นางนาฏยา คําพวง
นางนาฏยา ปราชญศักดิ์
นางสาวนาดียะห เจะมะ
นางสาวนาตยา ธีระวัฒน
นางนาตยา โปติละ
นางสาวนาตยา พรหมศรี
นางนาตยา พุมเรือง
นางนาตยา เวียงนนท
นางนาตยา สุวรรณโรจน
นางนาถตยา โภคา
นางนาถทิวา ศรีบุตรตา
นางสาวนาถนภา อินทพันธ
นางสาวนาถสุดา ผลวิรัตน
นางนาถอนงค ถวิลการ
นางสาวนารถฤทัย ภักดีจอหอ
นางสาวนาริตา ธรรมขันธ
นางนาริน ผุยขันธ
นางสาวนารินทร ดูเรืองรัมย
นางนารี นาคผง
นางนารี ปญจรักษ
นางนารี สําราญสุข
นางสาวนารี แอมปชชา
นางสาวนารีนุช ขอบใจ

หนา ๑๓๑
ราชกิจจานุเบกษา
๖๗๒๑
๖๗๒๒
๖๗๒๓
๖๗๒๔
๖๗๒๕
๖๗๒๖
๖๗๒๗
๖๗๒๘
๖๗๒๙
๖๗๓๐
๖๗๓๑
๖๗๓๒
๖๗๓๓
๖๗๓๔
๖๗๓๕
๖๗๓๖
๖๗๓๗
๖๗๓๘
๖๗๓๙
๖๗๔๐
๖๗๔๑
๖๗๔๒
๖๗๔๓
๖๗๔๔
๖๗๔๕
๖๗๔๖

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางนารีย จานเขื่อง
นางนารีย บุตรดีดวง
นางสาวนารีรัตน กันธุ
นางนารีรัตน ชื่นทรัพยกุลเดชา
นางนารีรัตน เทพวงศ
นางสาวน้ําทิพย พึ่งพิพัฒน
นางสาวน้ําทิพย เพิ่มพูล
นางน้ําทิพย ศรีเวชคําตา
นางน้ําทิพย เสนนันตา
นางน้ําทิพย อิทธิศักดิ์ธนเดช
นางสาวน้ําผึ้ง ใจจันทร
นางน้ําผึ้ง เชิงเขา
นางสาวน้ําผึ้ง พุกกะพูน
นางสาวน้ําผึ้ง ศิริมหา
นางสาวน้ําผึ้ง สามบุญศรี
นางสาวน้ําผึ้ง แสงสวาง
นางสาวน้ําผึ้ง เหมเวช
นางสาวน้ําฝน จันทนป
นางน้ําฝน ไชใยเย็น
นางสาวน้ําฝน ผิวสุข
นางสาวน้ําฝน มูลผล
นางสาวน้ําฝน รัตนวิจิตร
นางสาวน้ําฝน ฤาไกรศรี
นางน้ําฝน สุมประเสริฐ
นางสาวน้ําฝน โสภณ
นางน้ําเพชร กิ่งจันทร

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๖๗๔๗
๖๗๔๘
๖๗๔๙
๖๗๕๐
๖๗๕๑
๖๗๕๒
๖๗๕๓
๖๗๕๔
๖๗๕๕
๖๗๕๖
๖๗๕๗
๖๗๕๘
๖๗๕๙
๖๗๖๐
๖๗๖๑
๖๗๖๒
๖๗๖๓
๖๗๖๔
๖๗๖๕
๖๗๖๖
๖๗๖๗
๖๗๖๘
๖๗๖๙
๖๗๗๐
๖๗๗๑
๖๗๗๒

หนา ๑๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวน้ําเพชร ปนทอง
นางสาวนําภา ปลองใหม
นางสาวน้ําออย ไชยนาเหลือง
นางน้ําออย เทศยา
นางสาวน้ําออย บุตรน้ําเพชร
นางน้ําออย สุขพานิชย
นางสาวน้ําออย ออนกล
นางสาวนิกรรัตน ศรีมาชัย มีนา
นางสาวนิจจารีย เดชชนาพรสิทธิ์
นางนิจธิญา ตลึงผล
นางนิจพร พรเติม
นางสาวนิจศรา จบสัญจร
นางนิชนันท ทิมทอง
นางนิชนันท สุวรรณบุษย
นางนิชาภัทร ธนะจักร
นางสาวนิชาภา เขียนสายออ
นางสาวนิชาภา ทองคํา
นางนิซารีปะห นิสนิ
นางนิซูรอยนี โตะตันหยง
นางสาวนิดา เคนไชยวงค
นางนิดา ทําเนาว
นางนิดา แสงกมล
นางสาวนิดา อาจใจ
นางสาวนิตจนา ภารัง
นางสาวนิตติยา ศรประสิทธิ์
นางนิตติยา สุวรรณไตร

๖๗๗๓
๖๗๗๔
๖๗๗๕
๖๗๗๖
๖๗๗๗
๖๗๗๘
๖๗๗๙
๖๗๘๐
๖๗๘๑
๖๗๘๒
๖๗๘๓
๖๗๘๔
๖๗๘๕
๖๗๘๖
๖๗๘๗
๖๗๘๘
๖๗๘๙
๖๗๙๐
๖๗๙๑
๖๗๙๒
๖๗๙๓
๖๗๙๔
๖๗๙๕
๖๗๙๖
๖๗๙๗
๖๗๙๘

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางนิตธยา ศิริวานิช
นางสาวนิตย เรืองสุวรรณ
นางสาวนิตยดา เมธีวิวัฒน
นางนิตยภัทร เหมพันธุ
นางนิตยา การิโก
นางนิตยา แกวสีทา
นางสาวนิตยา ขุนวิชวย
นางนิตยา แขงขัน
นางสาวนิตยา ครุฑเสม
นางสาวนิตยา คุณโน
นางนิตยา จรฤทธิ์
นางสาวนิตยา จักรดี
นางนิตยา ชมภูรัตน
นางนิตยา ไชยคีนี
นางสาวนิตยา ไชยสาร
นางนิตยา ทั่วประโคน
นางนิตยา ทํามา
นางนิตยา ไทยบัณฑิตย
นางนิตยา นวลนาถ
นางนิตยา นาคพลกรัง
นางนิตยา บุญราศรี
นางสาวนิตยา ประไพสุวรรณ
นางสาวนิตยา ปาระโมงค
นางสาวนิตยา ปนศรี
นางสาวนิตยา ปุนโสนิ
นางสาวนิตยา พันธขาว

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๖๗๙๙
๖๘๐๐
๖๘๐๑
๖๘๐๒
๖๘๐๓
๖๘๐๔
๖๘๐๕
๖๘๐๖
๖๘๐๗
๖๘๐๘
๖๘๐๙
๖๘๑๐
๖๘๑๑
๖๘๑๒
๖๘๑๓
๖๘๑๔
๖๘๑๕
๖๘๑๖
๖๘๑๗
๖๘๑๘
๖๘๑๙
๖๘๒๐
๖๘๒๑
๖๘๒๒
๖๘๒๓
๖๘๒๔

นางนิตยา พิมพชารี
นางสาวนิตยา รัตนมงคล
นางสาวนิตยา รัตนะ
นางสาวนิตยา วงษมีศรี
นางสาวนิตยา วังสอง
นางนิตยา ศรีวารี
นางสาวนิตยา สิงหกุมพล
นางนิตยา สุตะนนท
นางสาวนิตยา หนูหมาด
นางสาวนิตยา อินเกื้อ
นางสาวนิตยาพร ทวมไธสง
นางนิตรยา ไตรวงคยอย
นางสาวนิตะญา ไชยสี
นางสาวนิติ วิมานทอง
นางสาวนิติธัญญา ศรีพัฒน
นางนิติภรณ นรินทรนอก
นางนิติยา บรรดิษฐ
นางนิธาดา หนูมาก
นางสาวนิธิกานต บางเหลือง
นางนิธินันท จีนากูล
นางนิธิรา สองเมือง
นางสาวนิธี ทองไหม
นางสาวนิพา เทียนชาง
นางสาวนิพาภรณ นบนอบ
นางสาวนิพาภรณ นิตชิน
นางสาวนิพาภรณ ศรีคํา

หนา ๑๓๓
ราชกิจจานุเบกษา
๖๘๒๕
๖๘๒๖
๖๘๒๗
๖๘๒๘
๖๘๒๙
๖๘๓๐
๖๘๓๑
๖๘๓๒
๖๘๓๓
๖๘๓๔
๖๘๓๕
๖๘๓๖
๖๘๓๗
๖๘๓๘
๖๘๓๙
๖๘๔๐
๖๘๔๑
๖๘๔๒
๖๘๔๓
๖๘๔๔
๖๘๔๕
๖๘๔๖
๖๘๔๗
๖๘๔๘
๖๘๔๙
๖๘๕๐

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางนิพาวรรณ ลุนบุตร
นางสาวนิภา ขาวชํานาญ
นางสาวนิภา ควงขุนทด
นางนิภา ปนทรัพย
นางนิภา พิศลืม
นางนิภา มั่นเรือง
นางสาวนิภา วงคคํามา
นางสาวนิภา วงศกระจาง
นางนิภา วงศใหญ
นางสาวนิภากร ศรีจันดา
นางสาวนิภาพร แกวสระคู
นางนิภาพร ชายสวัสดิ์
นางสาวนิภาพร ไตรแกว
นางสาวนิภาพร นครภักดี
นางนิภาพร นาคนชม
นางนิภาพร บุญตา
นางสาวนิภาพร โปรยลาภ
นางนิภาพร พลสินธุ
นางนิภาพร ยิ่งถาวร
นางสาวนิภาพร รังสูงเนิน
นางสาวนิภาพร โลบุญ
นางสาวนิภาพร สิงหซอม
นางสาวนิภาพร สีหอม
นางสาวนิภาพร แสนบรรดิษฐ
นางนิภาพร อินทรัตน
นางสาวนิภาพรรณ เผือกเจริญ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๖๘๕๑
๖๘๕๒
๖๘๕๓
๖๘๕๔
๖๘๕๕
๖๘๕๖
๖๘๕๗
๖๘๕๘
๖๘๕๙
๖๘๖๐
๖๘๖๑
๖๘๖๒
๖๘๖๓
๖๘๖๔
๖๘๖๕
๖๘๖๖
๖๘๖๗
๖๘๖๘
๖๘๖๙
๖๘๗๐
๖๘๗๑
๖๘๗๒
๖๘๗๓
๖๘๗๔
๖๘๗๕
๖๘๗๖

หนา ๑๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวนิภาพรรณ พระเพ็ชร
นางสาวนิภาพรรณ วงคหนายโกด
นางสาวนิภาภรณ ประสงคพันธ
นางนิภาภรณ พัฒนรอด
นางสาวนิภาภรณ เลิศณรงคฤทธิ์
นางสาวนิภาภรณ สังวาลยรัมย
นางนิภารัตน โพธิ์กุดศรี
นางสาวนิภารัตน แสนแกว
นางสาวนิภาวรรณ จามกระโทก
นางสาวนิภาวรรณ ยามแยม
นางสาวนิภาวรรณ เรืองฤทธิ์
นางสาวนิภาวรรณ แสงเลิศ
นางนิภาวรรณ อนพวงรัตน
นางนิ่มนวล นนดารา
นางนิมล เครือวงศ
นางสาวนิยตา ทองปลอด
นางนิยม เมาราษี
นางสาวนิยะดา ลุนทา
นางสาวนิยาภรณ ทองทิพย
นางนิยามล คชศักดิ์
นางสาวนิรชา อริยธนวัฒน
นางนิรดา พรมกมล
นางสาวนิรดา มาลีแสง
นางสาวนิรดา สมานสินธุ
นางนิรมล พลเดช
นางนิรมล เย็นมี

๖๘๗๗
๖๘๗๘
๖๘๗๙
๖๘๘๐
๖๘๘๑
๖๘๘๒
๖๘๘๓
๖๘๘๔
๖๘๘๕
๖๘๘๖
๖๘๘๗
๖๘๘๘
๖๘๘๙
๖๘๙๐
๖๘๙๑
๖๘๙๒
๖๘๙๓
๖๘๙๔
๖๘๙๕
๖๘๙๖
๖๘๙๗
๖๘๙๘
๖๘๙๙
๖๙๐๐
๖๙๐๑
๖๙๐๒

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวนิรมล วุนแปน
นางนิรมล แวงเลิศ
นางสาวนิรวรรณ มูลวงษ
นางนิรัญชนา ทวีวุฒิ
นางสาวนิรัญญา กาติ๊บ
นางนิรัน วันนาพอ
นางนิราวรรณ จันทราช
นางสาวนิริศรา พัดวี
นางสาวนิฤมล ณรงคศรี
นางสาวนิลประภัทร วุฒิสวัสดิ์
นางนิลพรรณ ทับวิธร
นางสาวนิลวรรณ บุตรวงศ
นางสาวนิลวรรณ วัฒนาเศรษฐโชติ
นางสาวนิลาวัลย พิทักษธํารง
นางสาวนิลุบล เกษหอม
นางสาวนิลุบล คุปตกาญจนากุล
นางนิลุบล ทองรินทร
นางสาวนิโลบล ชารินทร
นางสาวนิวดี ทินวงษ
นางนิศราวรรณ คงบัน
นางสาวนิศากร มโนรมย
นางสาวนิศากร เวียงกมล
นางสาวนิศาชล ยาปะโลหิต
นางสาวนิศาชล แยมมี
นางสาวนิศาชล รมวาป
นางนิศาชล สรอยพวงนาค

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๖๙๐๓
๖๙๐๔
๖๙๐๕
๖๙๐๖
๖๙๐๗
๖๙๐๘
๖๙๐๙
๖๙๑๐
๖๙๑๑
๖๙๑๒
๖๙๑๓
๖๙๑๔
๖๙๑๕
๖๙๑๖
๖๙๑๗
๖๙๑๘
๖๙๑๙
๖๙๒๐
๖๙๒๑
๖๙๒๒
๖๙๒๓
๖๙๒๔
๖๙๒๕
๖๙๒๖
๖๙๒๗
๖๙๒๘

หนา ๑๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวนิศานาถ ดวงทาวเศษ
นางสาวนิศานาถ เวียงจันทร
นางสาวนิศานาถ อุนยะวงษ
นางสาวนิศารัตน บุญใจ
นางนิศารัตน เบื้องบน
นางนิศารัตน มามี
นางสาวนิศารัตน สรวยศรีเมือง
นางสาวนิษฐเนตร จิตวิสุทธิพนัง
นางสาวนิษากร วังนาค
นางสาวนิสรา แทนสุวรรณ
นางนิสรา สําลี
นางนิสา พวงดี
นางนิสากร บุญราศรี
นางสาวนิสากร มวงนาสอน
นางสาวนิสากร สายแกว
นางสาวนิสารัตน ชัยชิตาทร
นางนิสารัตน แรทอง
นางนิสิตา หริกจันทร
นางสาวนิอร ชาติชนะ
นางสาวนิอิตีซัน สะมะแอ
นางสาวนิแอเสาะ นิแมเราะ
นางสาวนีรชา จันทรัมพร
นางสาวนุกูล วีระประภพ
นางนุกูล อามาตยเสนา
นางนุจรี ชินบุตร
นางสาวนุจรี ภิรมจิตร

๖๙๒๙
๖๙๓๐
๖๙๓๑
๖๙๓๒
๖๙๓๓
๖๙๓๔
๖๙๓๕
๖๙๓๖
๖๙๓๗
๖๙๓๘
๖๙๓๙
๖๙๔๐
๖๙๔๑
๖๙๔๒
๖๙๔๓
๖๙๔๔
๖๙๔๕
๖๙๔๖
๖๙๔๗
๖๙๔๘
๖๙๔๙
๖๙๕๐
๖๙๕๑
๖๙๕๒
๖๙๕๓
๖๙๕๔

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางนุจรีย ทองแท
นางสาวนุจรีย ศึกษาชาติ
นางสาวนุจรีย สุวพิศ
นางสาวนุชกานต ปรวีโรทัย
นางสาวนุชจรี จันโท
นางนุชจรี ใจสุวรรณ
นางสาวนุชจรี ตุมเงิน
นางสาวนุชจรี ทัพเพรียง
นางนุชจรี เทศทอง
นางสาวนุชจรีย บัวจูม
นางนุชจรีย ภานุมาตย
นางสาวนุชจรีย สาธุเม
นางนุชจรีย หินแกว
นางสาวนุชฎา เหงี่ยมครบุรี
นางนุชนภา คิดสงา
นางนุชนภา มะโงผือ
นางนุชนรี มะโนชัย
นางสาวนุชนาฎ รุงเรือง
นางสาวนุชนาถ จํานงคแกว
นางนุชนาถ นาคินทร
นางสาวนุชนาถ บุญประเสริฐ
นางนุชนาถ บุญหลา
นางนุชนาถ พานจํานงค
นางนุชนารถ จันทรนุม
นางนุชนารถ ฤทธิ์มั่น
นางนุชรา โคตรสมบัติ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๖๙๕๕
๖๙๕๖
๖๙๕๗
๖๙๕๘
๖๙๕๙
๖๙๖๐
๖๙๖๑
๖๙๖๒
๖๙๖๓
๖๙๖๔
๖๙๖๕
๖๙๖๖
๖๙๖๗
๖๙๖๘
๖๙๖๙
๖๙๗๐
๖๙๗๑
๖๙๗๒
๖๙๗๓
๖๙๗๔
๖๙๗๕
๖๙๗๖
๖๙๗๗
๖๙๗๘
๖๙๗๙
๖๙๘๐

นางนุชรินทร แสงสวาง
นางนุชรินทร เหลาสะพาน
นางสาวนุชรี จันทรเทศ
นางสาวนุชรี วงคสวัสดิ์
นางนุชรีย หวันเสนา
นางนุชสรา ทาวนอก
นางสาวนุชสราวดี ศิริพันธ
นางนุรักษ เชื้อดวงผุย
นางสาวนุรียานี วาแม
นางนุษรา มุณีไชย
นางสาวนุษรา อักษร
นางสาวนุสรา เพิ่มพูนสินทรัพย
นางนูรอัยณี เศรษฐเอกพันธ
นางสาวนูรีซัน บิลยีหลี
นางสาวนูรีดาห เจะอามะ
นางสาวนูรีฮา หะยีอาแว
นางนูลรียะ อับดุลบุตร
นางสาวเนคษรินทร ปดจะมะ
นางสาวเนตรชนก ทะชาดา
นางสาวเนตรชนก บัวหนุน
นางสาวเนตรชนก พันลูกทาว
นางเนตรชนก วงศใหญ
นางเนตรดาว วงศพญา
นางสาวเนตรทราย จาวิสูตร
นางเนตรทราย บุญเครือ
นางสาวเนตรนภา กาญจนะ

หนา ๑๓๖
ราชกิจจานุเบกษา
๖๙๘๑
๖๙๘๒
๖๙๘๓
๖๙๘๔
๖๙๘๕
๖๙๘๖
๖๙๘๗
๖๙๘๘
๖๙๘๙
๖๙๙๐
๖๙๙๑
๖๙๙๒
๖๙๙๓
๖๙๙๔
๖๙๙๕
๖๙๙๖
๖๙๙๗
๖๙๙๘
๖๙๙๙
๗๐๐๐
๗๐๐๑
๗๐๐๒
๗๐๐๓
๗๐๐๔
๗๐๐๕
๗๐๐๖

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางเนตรนภา คงหอม
นางเนตรนภา คลังสิน
นางสาวเนตรนภา ถาดวิจิตร
นางสาวเนตรนภา นิ่มพยา
นางสาวเนตรนภา พามาเนตร
นางสาวเนตรนภา มนตรีมุข
นางเนตรนภา ลาลู
นางสาวเนตรนภา สวยสม
นางสาวเนตรนภา สิงหเถื่อน
นางสาวเนาวรัตน เกิดสวาง
นางเนาวรัตน เขมะปญญา
นางเนาวรัตน นิ่มนุช
นางเนาวรัตน พละศักดิ์
นางสาวเนาวรัตน พิมพสุวรรณ
นางสาวเนาวรัตน ศรีคชา
นางเนาวลักษณ ภูงาม
นางสาวเนาวลักษณ มุงดําเนินกิจ
นางเนียรนภา แกวสวรรค
นางเนื้อทิพย มูลหลา
นางเนื้อนอง ปอกหลง
นางสาวโนรี หนูอินทร
นางโนรีคาน เจะอุมา
นางบงกชมาศ นันติ
นางสาวบรรฑรวรรณ คําจิแจม
นางสาวบวร สมานพันธนุวัฒน
นางสาวบังอร แกนบุบผา

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๗๐๐๗
๗๐๐๘
๗๐๐๙
๗๐๑๐
๗๐๑๑
๗๐๑๒
๗๐๑๓
๗๐๑๔
๗๐๑๕
๗๐๑๖
๗๐๑๗
๗๐๑๘
๗๐๑๙
๗๐๒๐
๗๐๒๑
๗๐๒๒
๗๐๒๓
๗๐๒๔
๗๐๒๕
๗๐๒๖
๗๐๒๗
๗๐๒๘
๗๐๒๙
๗๐๓๐
๗๐๓๑
๗๐๓๒

นางบังอร แกวดวง
นางบังอร โกฎกลางดอน
นางบังอร ดวงทอง
นางสาวบังอร เปยมลาภพิทยา
นางสาวบังอร พลพิมพ
นางบังอร เพ็ชรพวง
นางบังอร เพียซาย
นางบังอร รุนดารัตน
นางบังอร วุฒิสังข
นางบังอร ศรีสนิท
นางสาวบังอร ศิริ
นางบังอร สายสวาท
นางบังอร แสนทวีสุข
นางบังอร แสนสําราญ
นางสาวบังอร เอี้ยงมี
นางสาวบังออน กาบทอง
นางบังเอิญ คํามูล
นางสาวบัณฑิตา ธงรัตนะ
นางบัณฑิตา ภูราศรี
นางสาวบัณฑิตา วงษชัย
นางบัวทอง ยองเหลายูง
นางบัวทอง ศิลปชัย
นางสาวบัวเรือน เศรษฐี
นางสาวบัวใส คุณสมบัติ
นางสาวบัวหลง กลิ่นหอม
นางบางปะกง สุพรรณโมกข

หนา ๑๓๗
ราชกิจจานุเบกษา
๗๐๓๓
๗๐๓๔
๗๐๓๕
๗๐๓๖
๗๐๓๗
๗๐๓๘
๗๐๓๙
๗๐๔๐
๗๐๔๑
๗๐๔๒
๗๐๔๓
๗๐๔๔
๗๐๔๕
๗๐๔๖
๗๐๔๗
๗๐๔๘
๗๐๔๙
๗๐๕๐
๗๐๕๑
๗๐๕๒
๗๐๕๓
๗๐๕๔
๗๐๕๕
๗๐๕๖
๗๐๕๗
๗๐๕๘

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวบานเย็น ดวงไชย
นางบานเย็น ทะนา
นางสาวบุญเกิด สระทองแกว
นางบุญเกื้อ พรหมมีนิล
นางสาวบุญเกื้อ อูพลอย
นางบุญเจียม ดวงดารา
นางสาวบุญชญา เจริญพจน
นางบุญชวย สุภาพล
นางสาวบุญญรัตน ลอยบัณฑิตย
นางบุญญาพร ประสิทธิ์
นางสาวบุญญาภา พรมอินทร
นางสาวบุญญารัตน จันทรบัว
นางบุญณภัทร เดือนกลาง
นางสาวบุญเตี่ยม จันทรทิพย
นางบุญนํา มวงไหมทอง
นางบุญนํา ศรีพยัพ
นางสาวบุญภัช สิมิโร
นางบุญมา เพ็ชรราม
นางสาวบุญยนุช ทองเอก
นางบุญยพัต นอยน้ําคํา
นางบุญยานุช ธิมา
นางสาวบุญเยือน คนกระโทก
นางสาวบุญรวม พงษนุช
นางสาวบุญรักษา แกแล
นางบุญรัตน เพชรชลมาศวงศ
นางสาวบุญเริ่ม ปนะพัง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๗๐๕๙
๗๐๖๐
๗๐๖๑
๗๐๖๒
๗๐๖๓
๗๐๖๔
๗๐๖๕
๗๐๖๖
๗๐๖๗
๗๐๖๘
๗๐๖๙
๗๐๗๐
๗๐๗๑
๗๐๗๒
๗๐๗๓
๗๐๗๔
๗๐๗๕
๗๐๗๖
๗๐๗๗
๗๐๗๘
๗๐๗๙
๗๐๘๐
๗๐๘๑
๗๐๘๒
๗๐๘๓
๗๐๘๔

หนา ๑๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวบุญเรือน จะระจะแสง
นางบุญเรือน เหลือนอย
นางสาวบุญเรือน เอี่ยมกาย
นางบุญสม ขุนศิริ
นางสาวบุญเสริม มั่นแยม
นางบุณณดา แพงโท
นางบุณยนุช เพชรปอ
นางบุณยรัตน คาคําดวน
นางบุณยวีร สารจูม
นางสาวบุณยานุช เสารเรือน
นางสาวบุตรชะมรี สุพร
นางบุบผา ประสานศักดิ์
นางสาวบุปผา แดงเครือ
นางสาวบุปผา บรรเทา
นางสาวบุปผา ปกการะเน
นางสาวบุพผา นิลทะรัตน
นางบุรยวัสฐ ตปรางคทิพย
นางสาวบุรัสกร เขจรภาพ
นางบุศรา ชางเรือนกุล
นางสาวบุศรา ยอดเพ็ชร
นางสาวบุศรา ฤทธิณรงค
นางสาวบุศราทิพย วิสิฐนฤชัย
นางสาวบุศรินทร จันทรประเสริฐ
นางบุษกร กลิ่นเสือ
นางบุษกร ชาวดร
นางบุษกร ดีนอย

๗๐๘๕
๗๐๘๖
๗๐๘๗
๗๐๘๘
๗๐๘๙
๗๐๙๐
๗๐๙๑
๗๐๙๒
๗๐๙๓
๗๐๙๔
๗๐๙๕
๗๐๙๖
๗๐๙๗
๗๐๙๘
๗๐๙๙
๗๑๐๐
๗๑๐๑
๗๑๐๒
๗๑๐๓
๗๑๐๔
๗๑๐๕
๗๑๐๖
๗๑๐๗
๗๑๐๘
๗๑๐๙
๗๑๑๐

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวบุษกร รัตนวงศมาลี
นางบุษกร ลันสันเทียะ
นางบุษกร วองไว
นางบุษกร เหตุทอง
นางสาวบุษกร อยูชา
นางบุษบง ชุมประเสริฐ
นางบุษบา เจริญภักดี
นางบุษบา เจียงคํา
นางสาวบุษบา ประทุมทอง
นางสาวบุษบา ปนรูป
นางบุษบา เพชรนอก
นางบุษบา ภูมิภักดิ์
นางบุษบา ภูลนแกว
นางบุษบา โลมาอินทร
นางบุษบา สมเงิน
นางบุษบาพร โคแพร
นางบุษยมาศ ชุนเกาะ
นางสาวบุษยา จันทรละออง
นางสาวบุษยา ผิวบาง
นางสาวบุษราคัม ศรีวิพัฒน
นางสาวบุษรินทร เกณขุนทด
นางสาวบุษรินทร หนังสือ
นางบุหงา ตราชู
นางสาวบุหลัน วังกลาง
นางสาวบูชิตา เนียมเกิด
นางเบญจพร เบาลี

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๗๑๑๑
๗๑๑๒
๗๑๑๓
๗๑๑๔
๗๑๑๕
๗๑๑๖
๗๑๑๗
๗๑๑๘
๗๑๑๙
๗๑๒๐
๗๑๒๑
๗๑๒๒
๗๑๒๓
๗๑๒๔
๗๑๒๕
๗๑๒๖
๗๑๒๗
๗๑๒๘
๗๑๒๙
๗๑๓๐
๗๑๓๑
๗๑๓๒
๗๑๓๓
๗๑๓๔
๗๑๓๕
๗๑๓๖

หนา ๑๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวเบญจพร มูลกาศ
นางสาวเบญจพร แสงเทียน
นางเบญจภรณ เสียงล้ํา
นางสาวเบ็ญจมาตร วิเศษลา
นางเบญจมาภรณ มารอบ
นางเบญจมาภรณ วงคธิดา
นางสาวเบญจมาศ แกวบัวไข
นางเบญจมาศ ฉายเนตร
นางเบญจมาศ นาคศรี
นางสาวเบญจมาศ นิ่มทองปลอด
นางเบญจมาศ พรหมวิริยกุล
นางเบญจมาศ ภูกิ่งเพชร
นางสาวเบญจมาศ รื่นสวัสดิ์
นางสาวเบญจมาศ เรืองนุน
นางเบญจมาศ วงศรุง
นางสาวเบญจมาศ สิทธิวิไล
นางสาวเบญจมาศ อนันทวรรณ
นางเบญจมาส ตระบูรณ
นางเบญจมาส สิทธิวงศ
นางเบญจรัตน สวางไสว
นางสาวเบญจลักษณ เขื่อนแกว
นางสาวเบญจวรรณ กลิ่นเกตุ
นางสาวเบญจวรรณ คงอรุณ
นางสาวเบญจวรรณ คําโมนะ
นางสาวเบญจวรรณ จัดงูเหลือม
นางเบญจวรรณ แดงเดช

๗๑๓๗
๗๑๓๘
๗๑๓๙
๗๑๔๐
๗๑๔๑
๗๑๔๒
๗๑๔๓
๗๑๔๔
๗๑๔๕
๗๑๔๖
๗๑๔๗
๗๑๔๘
๗๑๔๙
๗๑๕๐
๗๑๕๑
๗๑๕๒
๗๑๕๓
๗๑๕๔
๗๑๕๕
๗๑๕๖
๗๑๕๗
๗๑๕๘
๗๑๕๙
๗๑๖๐
๗๑๖๑
๗๑๖๒

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวเบญจวรรณ ทองกอง
นางสาวเบญจวรรณ บุญคูณ
นางสาวเบญจวรรณ พิลาลัย
นางสาวเบ็ญจวรรณ จันนอย
นางเบญจา รักษวงศ
นางเบ็ญจา วาจาง
นางสาวเบญญาทิพย หมื่นจันทร
นางสาวเบญญาภา กสิโสภา
นางเบญญาภา เงินนวล
นางสาวเบญญาภา ชัยเมือง
นางเบญญาภา ตนกันยา
นางสาวเบญญาภา ผันผวน
นางสาวเบญญาภา มาประเสริฐ
นางเบญญาภา ศรีษะสมุทร
นางเบญญาภา สุวรรณเนตร
นางสาวเบญญาเรข ดุลนีย
นางปฏิญญา สีนอเพีย
นางสาวปฏิพร ครัวสูงเนิน
นางสาวปฐมพร ใบขุนทด
นางสาวปฐมา กิตติธรรม
นางปณดา หริญบูรณานนท
นางสาวปณัชชภัค นอยทิม
นางสาวปณัชฎา สิทธิ์สูงเนิน
นางปณัฐชภัค หุนงาม
นางสาวปณัธภรณ ศรีมงคล
นางสาวปณาลี ธรรมสนิท

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๗๑๖๓
๗๑๖๔
๗๑๖๕
๗๑๖๖
๗๑๖๗
๗๑๖๘
๗๑๖๙
๗๑๗๐
๗๑๗๑
๗๑๗๒
๗๑๗๓
๗๑๗๔
๗๑๗๕
๗๑๗๖
๗๑๗๗
๗๑๗๘
๗๑๗๙
๗๑๘๐
๗๑๘๑
๗๑๘๒
๗๑๘๓
๗๑๘๔
๗๑๘๕
๗๑๘๖
๗๑๘๗
๗๑๘๘

นางสาวปณิชา ชางอาจ
นางสาวปณิตา เกษศิลป
นางสาวปณิตา นิสสัยสุข
นางปณิตา ปนทอง
นางสาวปณิตา เรืองทอง
นางสาวปณิตา สี่แสน
นางสาวปณิตา หวังวรวัฒนากุล
นางปณิธาร บุญใบ
นางสาวปติณรนัน โยนอก
นางปติยากร บุญตอ
นางสาวปทิตตา มีพวงผล
นางปทิตตา ศรรุง
นางปทิตตา สามศรี
นางสาวปทิตตา สินจังหรีด
นางสาวปทุม บัวผสม
นางสาวปทุมพร จําปาศรี
นางสาวปทุมมา ประคํา
นางปทุมรัตน ใจมั่น
นางสาวปนัดดา แกลวทนงค
นางสาวปนัดดา คณธิคามี
นางปนัดดา งามเสนห
นางปนัดดา จารุพงศ
นางสาวปนัดดา ญาณกิจ
นางสาวปนัดดา ดวงแกว
นางสาวปนัดดา ทุกขจาก
นางสาวปนัดดา บุญเพิ่ม

หนา ๑๔๐
ราชกิจจานุเบกษา
๗๑๘๙
๗๑๙๐
๗๑๙๑
๗๑๙๒
๗๑๙๓
๗๑๙๔
๗๑๙๕
๗๑๙๖
๗๑๙๗
๗๑๙๘
๗๑๙๙
๗๒๐๐
๗๒๐๑
๗๒๐๒
๗๒๐๓
๗๒๐๔
๗๒๐๕
๗๒๐๖
๗๒๐๗
๗๒๐๘
๗๒๐๙
๗๒๑๐
๗๒๑๑
๗๒๑๒
๗๒๑๓
๗๒๑๔

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวปนัดดา ปลัดกอง
นาวาตรีหญิง ปนัดดา แปลนดี
นางสาวปนัดดา ไพเราะ
นางปนัดดา วงศสุภาพ
นางปนัดดา ศรีวารี
นางปนัดดา สุขกลัด
นางสาวปนัดา พวงมาลีประดับ
นางสาวปนิชชา ปถวี
นางสาวปนิดา เนินงาม
นางสาวปพิชญา สอนฮั้ว
นางสาวปภัสชญา สุคําภา
นางสาวปภาดา โชควัฒนพรชัย
นางปภาดา ธรรมทักษิณ
นางสาวปภานวิน ศิริรวง
นางปภาวดี ตุลาดิลก
นางปภาวรินทร โคตรโสภา
นางปภาวิน วงษแชมา
นางปรมัศวร อุปละ
นางสาวปรมาพร ศรีจันทรออน
นางปรมาภรณ ศรีแกวกุล
นางปรวรรณ สวัสดี
นางสาวปรวัน บํารุงทรัพย
นางประกอบ พิงกระโทก
นางประกาย ทองฟา
นางสาวประกาย สรวงศิริ
นางสาวประกายแกว กรุดเงิน

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๗๒๑๕
๗๒๑๖
๗๒๑๗
๗๒๑๘
๗๒๑๙
๗๒๒๐
๗๒๒๑
๗๒๒๒
๗๒๒๓
๗๒๒๔
๗๒๒๕
๗๒๒๖
๗๒๒๗
๗๒๒๘
๗๒๒๙
๗๒๓๐
๗๒๓๑
๗๒๓๒
๗๒๓๓
๗๒๓๔
๗๒๓๕
๗๒๓๖
๗๒๓๗
๗๒๓๘
๗๒๓๙
๗๒๔๐

หนา ๑๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวประกายแกว ธิวะโต
นางประกายแกว ผุยพัฒน
นางสาวประกายดาว จักสี
นางประกายเดือน รวยทรัพย
นางสาวประกายทิพย ราหูรักษ
นางประกายเนตร อินสวาง
นางสาวประกายฟา รารื่น
นางสาวประกายศร ลครศรี
นางประคอง ใสเนตร
นางประจักษศรี โฉมทรัพยเย็น
นางประจิตตา จันทรทาว
นางสาวประชิต บังลําพอง
นางสาวประญัติร สมโภชน
นางประณี ดาแกว
นางประดิษฐ นนทเหลาพล
นางสาวประทีป ขวัญดี
นางประทีป คําสุข
นางสาวประทุม บํารุงพงษ
นางประทุม ปญญโรจน
นางสาวประทุมทิพย ตันเจริญ
นางสาวประทุมพร ทะวาผักแวน
นางประทุมพร พลเรือง
นางสาวประทุมภรณ ตะสุ
นางประทุมมา ภิรมย
นางสาวประทุมวัน คงชู
นายประเทศ บุญเจริญ

๗๒๔๑
๗๒๔๒
๗๒๔๓
๗๒๔๔
๗๒๔๕
๗๒๔๖
๗๒๔๗
๗๒๔๘
๗๒๔๙
๗๒๕๐
๗๒๕๑
๗๒๕๒
๗๒๕๓
๗๒๕๔
๗๒๕๕
๗๒๕๖
๗๒๕๗
๗๒๕๘
๗๒๕๙
๗๒๖๐
๗๒๖๑
๗๒๖๒
๗๒๖๓
๗๒๖๔
๗๒๖๕

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางประเทือง ตาเปย
นางประนอม เกตุนอย
นางประนอม เจริญศรีเศรษฐ
นางประนอม ไชยน้ําออม
นางสาวประนอม พันสุดนอย
นางประนอม พิมสน
นางสาวประนอมศรี กอนคํา
นางประนัดดา วังคีรี
นางประพาภรณ คําริยา
นางประพิศ อินทะศรี
นางสาวประเพ็ญ ศรีมณี
นางสาวประไพทิพย ทิวาวงศ
นางสาวประไพพร บุญยืน
นางสาวประไพพรรณ
เลิศเกียรติดํารงค
นางประไพพรรณ สังขเงิน
นางประไพภัทร บุญเรือน
นางประไพศรี พรมทา
นางประไพศรี ศรีสม
นางสาวประภัทรสร ปนหยัด
นางสาวประภัสศร อนเกษม
นางประภัสสร กอไธสง
นางสาวประภัสสร คงชวย
นางประภัสสร คุณพรม
นางสาวประภัสสร เตชะสืบ
นางประภัสสร สารสูงเนิน

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๗๒๖๖
๗๒๖๗
๗๒๖๘
๗๒๖๙
๗๒๗๐
๗๒๗๑
๗๒๗๒
๗๒๗๓
๗๒๗๔
๗๒๗๕
๗๒๗๖
๗๒๗๗
๗๒๗๘
๗๒๗๙
๗๒๘๐
๗๒๘๑
๗๒๘๒
๗๒๘๓
๗๒๘๔
๗๒๘๕
๗๒๘๖
๗๒๘๗
๗๒๘๘
๗๒๘๙
๗๒๙๐
๗๒๙๑

หนา ๑๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางประภัสสร สุขสวัสดิ์
นางสาวประภัสสร สุพรรณรังษี
นางสาวประภา ไชยเมล
นางสาวประภา ธรรมโสภณบวร
นางสาวประภากร คายหนองสวง
นางสาวประภาพร ชุมพล
นางสาวประภาพร พรมโคตร
นางประภาพร สงวนศักดิ์
นางสาวประภาพร สวงรัมย
นางประภาพร แสนพันศิริ
นางสาวประภาพร อางหิรัญ
นางประภาพรรณ ขวัญกระโทก
นางประภาพรรณ ศิริวัฒนสกุล
นางประภาพรรณ อนุฤทธิ์
นางสาวประภาภรณ พรมสุริย
นางประภาภรณ วิมลพันธ
นางประภาภรณ สุรําไพ
นางประภาภรณ อนุกูล
นางประภาลักษณ ตระกูลเสนาธง
นางสาวประภาศรี จันทรานนท
นางสาวประภาศรี พวงนาค
นางสาวประภาศรี มัชมี
นางสาวประภาสิริ ลบยิ้ม
นางประมวล สีหาเนตร
นางสาวประยอม หนอแดง
นางประยูร แขมคํา

๗๒๙๒
๗๒๙๓
๗๒๙๔
๗๒๙๕
๗๒๙๖
๗๒๙๗
๗๒๙๘
๗๒๙๙
๗๓๐๐
๗๓๐๑
๗๓๐๒
๗๓๐๓
๗๓๐๔
๗๓๐๕
๗๓๐๖
๗๓๐๗
๗๓๐๘
๗๓๐๙
๗๓๑๐
๗๓๑๑
๗๓๑๒
๗๓๑๓
๗๓๑๔
๗๓๑๕
๗๓๑๖
๗๓๑๗

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางประยูร เพียนอก
นางสาวประยูร วงศแดง
นางสาวประโรมจิตร มีฤทธิ์
นางประโลมจิต หมะเตะ
นางสาวประสบพร สัตจเขต
นางสาวปรัชญาภร ยี่สุน
นางสาวปรัชญารัตน เพ็ชรกําแหง
นางสาวปรัชมิญช เหลาคํา
นางปรางคทอง นันทา
นางสาวปรางทิพย แกสมาน
นางสาวปราณิสา ไทยโคกสี
นางปราณี กายชาติ
นางปราณี กุมภาษี
นางปราณี เข็มทอง
นางสาวปราณี จูสวัสดิ์
นางสาวปราณี โฉลก
นางสาวปราณี ไชยราช
นางสาวปราณี เดชา
นางสาวปราณี นนทชนะ
นางสาวปราณี เนียมชวย
นางสาวปราณี บุตรรักษ
นางสาวปราณี ภิรมยพูล
นางปราณี มีใจวงค
นางปราณี ยอดราช
นางสาวปราณี รอดเจริญ
นางปราณี เลาะสูงเนิน

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๗๓๑๘
๗๓๑๙
๗๓๒๐
๗๓๒๑
๗๓๒๒
๗๓๒๓
๗๓๒๔
๗๓๒๕
๗๓๒๖
๗๓๒๗
๗๓๒๘
๗๓๒๙
๗๓๓๐
๗๓๓๑
๗๓๓๒
๗๓๓๓
๗๓๓๔
๗๓๓๕
๗๓๓๖
๗๓๓๗
๗๓๓๘
๗๓๓๙
๗๓๔๐
๗๓๔๑
๗๓๔๒
๗๓๔๓

หนา ๑๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางปราณี สังขนอย
นางปราณี สุขทอง
นางปราณี อินทรแกว
นางปรานอม คําชั่ง
นางปรามาศ ศิริสวัสดิ์
นางปริชญา นันคํา
นางปริชมน คงชวย
นางสาวปริชาติ หามณี
นางปริชาติ หิมารัตน
นางปริญญา คูหาวัล
นางสาวปริญญา ชินวงษ
นางปริญญา บาลนาคม
นางปริญญา มีสุข
นางสาวปริญญาภรณ คํามณี
นางปริญญาภรณ ฝกหัด
นางสาวปริณธร นาบุตร
นางสาวปริตตา สระแพงนอย
นางปริตา ชนะพิมพ
นางปรินดา เมธีวิชชวัชราธร
นางสาวปริยภณัฎร บรรจงปรุ
นางสาวปริยา วงศกาฬสินธุ
นางปริยากร ชัยวงศ
นางสาวปริยากร พินกฤษณ
นางปริยากร วีระกุล
นางสาวปริยากร ศรีโสภาเจริญรัตน
นางสาวปริยานุช โชติมุณี

๗๓๔๔
๗๓๔๕
๗๓๔๖
๗๓๔๗
๗๓๔๘
๗๓๔๙
๗๓๕๐
๗๓๕๑
๗๓๕๒
๗๓๕๓
๗๓๕๔
๗๓๕๕
๗๓๕๖
๗๓๕๗
๗๓๕๘
๗๓๕๙
๗๓๖๐
๗๓๖๑
๗๓๖๒
๗๓๖๓
๗๓๖๔
๗๓๖๕
๗๓๖๖
๗๓๖๗
๗๓๖๘
๗๓๖๙

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางปริศดา ยอดยิ่ง
นางปริศนา ประชานันท
นางสาวปริศนา พลเหิม
นางปริศนา มหาชัย
นางปริศนา วรวงค
นางสาวปริศนา แวดอุดม
นางสาวปริสา ฝายอินทร
นางปรีชญา ทองบุญ
นางสาวปรีชญา เปลงวรรณ
นางปรีชญานันท พิงคะสัน
นางสาวปรีชาภรณ ศรีโยวงค
นางสาวปรีดา ซวนลิ่ม
นางสาวปรีดา ดวงสีนวล
นางปรีดา น้ํารอบ
นางสาวปรีดาภรณ ตาลี
นางสาวปรียดา กาวิชัย
นางสาวปรียดา มวงเมือง
นางปรียนันทนา อินปรา
นางสาวปรียะนุช ทานเจือ
นางปรียา มุสิแดง
นางสาวปรียากมล สายอุปราช
นางสาวปรียานัน สูหญานาง
นางสาวปรียานันท แสวงดี
นางปรียานุช ธงชัย
นางปรียานุช ภูดินทราย
นางปรียาพร บุตรประโคน

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๗๓๗๐
๗๓๗๑
๗๓๗๒
๗๓๗๓
๗๓๗๔
๗๓๗๕
๗๓๗๖
๗๓๗๗
๗๓๗๘
๗๓๗๙
๗๓๘๐
๗๓๘๑
๗๓๘๒
๗๓๘๓
๗๓๘๔
๗๓๘๕
๗๓๘๖
๗๓๘๗
๗๓๘๘
๗๓๘๙
๗๓๙๐
๗๓๙๑
๗๓๙๒
๗๓๙๓
๗๓๙๔
๗๓๙๕

หนา ๑๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวปรียาภรณ ริตตา
นางสาวปรียาภรณ สัตยธรรม
นางสาวปรียาภัทร จินดายก
นางสาวปรียาภัทร สุขสมบูรณ
นางสาวปรียาภัทร สุนทรา
นางปรียารัฐ แสงสิงห
นางสาวปรียารัตน แกวพิมพ
นางสาวปลิดา โรจนเมธา
นางสาวปวริศา แกวยาศรี
นางสาวปวริศา สมสอง
นางสาวปวริศา สิโรตม
นางสาวปวลียรัตน จันทรศักดากุล
นางสาวปวัณรัตน กีบสันเทียะ
นางปวันรัตน ศรีเมือง
นางปวันรัตน อินทรสงเคราะห
นางสาวปวิตรา เพชรวิเศษ
นางสาวปวีณรัตน เอี่ยมสําอางค
นางสาวปวีณา ใจกระเสน
นางสาวปวีณา แตงสี
นางปวีณา บุญรอด
นางปวีณา เผยวัจน
นางสาวปวีณา เมืองทอง
นางสาวปวีณา รอดดารา
นางปวีณา เล็กอุทัย
นางปวีณา วงคคําปน
นางสาวปวีณา แสงงิ้ว

๗๓๙๖
๗๓๙๗
๗๓๙๘
๗๓๙๙
๗๔๐๐
๗๔๐๑
๗๔๐๒
๗๔๐๓
๗๔๐๔
๗๔๐๕
๗๔๐๖
๗๔๐๗
๗๔๐๘
๗๔๐๙
๗๔๑๐
๗๔๑๑
๗๔๑๒
๗๔๑๓
๗๔๑๔
๗๔๑๕
๗๔๑๖
๗๔๑๗
๗๔๑๘
๗๔๑๙
๗๔๒๐
๗๔๒๑

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางปวีณา แสนแกว
นางปวีณา อักโข
นางปวีณา ฮาดภักดี
นางสาวปวียสุดา ศุภพงษพันธุ
นางสาวปองทิพย ใจแกว
นางปงคํา ใสบาล
นางปจฉิมา จันทรศักดิ์
นางสาวปญจทรัพย สวัสดิวงศ
นางสาวปญชลีย ตุมสถิตย
นางปญญกาญจน พงษพิมาย
นางปญญาพร เบี้ยกระโทก
นางสาวปญญาพัฒน เพ็ชรเสง
นางสาวปญณิตา สนทาธร
นางปญพัสตร ลิ้มสมโภชน
นางปณจนิตย สิมสวัสดิ์
นางสาวปณฑารีย แสนวิทยากร
นางสาวปณณพร ชัยยะบุญธนิตย
นางสาวปณณรดา บริสุทธิจันทร
นางสาวปทมพร ไชยกุล
นางปทมพร ลิขิตวาส
นางปทมา กลิ่นหอม
นางสาวปทมา กาลตนากูล
นางสาวปทมา เกตุถาวร
นางปทมา เขียวอุไร
นางปทมา ทองดียิ่ง
นางสาวปทมา รุกขสนธิ์

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๗๔๒๒
๗๔๒๓
๗๔๒๔
๗๔๒๕
๗๔๒๖
๗๔๒๗
๗๔๒๘
๗๔๒๙
๗๔๓๐
๗๔๓๑
๗๔๓๒
๗๔๓๓
๗๔๓๔
๗๔๓๕
๗๔๓๖
๗๔๓๗
๗๔๓๘
๗๔๓๙
๗๔๔๐
๗๔๔๑
๗๔๔๒
๗๔๔๓
๗๔๔๔
๗๔๔๕
๗๔๔๖
๗๔๔๗

นางสาวปทมา สายสกล
นางปทมา สาริฝน
นางสาวปทมา หลวงไกร
นางสาวปทมาพร วัดกลาง
นางปทมาพร ออกประเสริฐ
นางปทมาภรณ เกษรสิทธิ์
นางสาวปทมาวดี วงษขันธ
นางปทมินี พรมโคตร
นางปนหยา สุนทรสุวรรณ
นางปาจรีย เกตุแกว
นางปาณิสรา กลัดภู
นางสาวปาณิสรา คชนนท
นางสาวปาณิสา ประถังธานี
นางปานจิต วงษมาก
นางสาวปานทิพย รมโพธิ์
นางปานทิพย สวนแกว
นางสาวปานเนตร อิงควัชรกุล
นางสาวปานหทัย วังทะพันธ
นางสาวปารณีย วิรุฬราช
นางสาวปาริฉัตร บุญสุทธิ
นางสาวปาริฉัตร ปอโนนสูง
นางสาวปาริฉัตร ศาลางาม
นางปาริฉัตร สุรเสน
นางปาริชาด เกษมสิน
นางสาวปาริชาต เวียงอินทร
นางสาวปาริชาติ ชัยมุงคุล

หนา ๑๔๕
ราชกิจจานุเบกษา
๗๔๔๘
๗๔๔๙
๗๔๕๐
๗๔๕๑
๗๔๕๒
๗๔๕๓
๗๔๕๔
๗๔๕๕
๗๔๕๖
๗๔๕๗
๗๔๕๘
๗๔๕๙
๗๔๖๐
๗๔๖๑
๗๔๖๒
๗๔๖๓
๗๔๖๔
๗๔๖๕
๗๔๖๖
๗๔๖๗
๗๔๖๘
๗๔๖๙
๗๔๗๐
๗๔๗๑
๗๔๗๒
๗๔๗๓

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางปาริชาติ ตรงตอกิจ
นางสาวปาริชาติ เนียมเงิน
นางสาวปาริชาติ ภคกุล
นางปาริชาติ วังคะฮาต
นางปาริชาติ วุฒิมานพ
นางปาริชาติ ศรีวิเศษ
นางสาวปาริชาติ เสงี่ยมพงษ
นางปาริชาติ แสนทวีสุข
นางสาวปาริชาติ แสนวิไล
นางปาลภัสสร ภูสากล
นางปาลิกา ยวดยิ่ง
นางปาลิดา เดชะปภานันต
นางสาวปาลิดา รัศมี
นางปาลินี โลดํารงรัตน
นางปติพร สีมาทา
นางปนนิภา ธนานันต
นางสาวปนปภา กันหะคุณ
นางปนเพชร ทิมหงิม
นางปยกุล คงดี
นางสาวปยดา นาคครุฑ
นางสาวปยดา วิโยชน
นางปยธิดา จันทรกลม
นางปยธิดา ชาญศึก
นางปยนันท มั่งนุย
นางปยนันท หาญลํายวง
นางสาวปยนาฎ เพ็งคํา

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๗๔๗๔
๗๔๗๕
๗๔๗๖
๗๔๗๗
๗๔๗๘
๗๔๗๙
๗๔๘๐
๗๔๘๑
๗๔๘๒
๗๔๘๓
๗๔๘๔
๗๔๘๕
๗๔๘๖
๗๔๘๗
๗๔๘๘
๗๔๘๙
๗๔๙๐
๗๔๙๑
๗๔๙๒
๗๔๙๓
๗๔๙๔
๗๔๙๕
๗๔๙๖
๗๔๙๗
๗๔๙๘
๗๔๙๙

หนา ๑๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางปยนาถ วรรณวิเศษ
นางปยนารถ หนูพลับ
นางสาวปยนุช บุตรปอด
นางสาวปยนุช ภูธรฤทธิ์
นางปยนุช วะโนปะ
นางปยนุช ศรีบุรี
นางสาวปยพร กันทะวงศ
นางปยพร ขันตีกุล
นางปยพร สันกวาน
นางสาวปยภรณ ทองชัยภูมิ
นางสาวปยภัทร เจริญสุข
นางสาวปยมาภรณ ทองเกลี้ยง
นางสาวปยมาศ งามดอกไม
นางปยมาส สหัสธรรมรังษี
นางปยรัตน ชุมพล
นางปยรัตน บุญชู
นางสาวปยรัตน มีสมงาม
นางสาวปยรัตน สุวรรณโชติ
นางสาวปยรัตน อุปพันธ
นางปยลักษณ ธนาเดชาวัฒนกุล
นางสาวปยวรรณ แปนปลื้ม
นางสาวปยวรรณ เพชรชาติ
นางสาวปยวรรณ ฟกเจริญ
นางสาวปยวรรณ ภูขาว
นางปยวรรณ รามศิริ
นางสาวปยวรรณ ไลตระกูล

๗๕๐๐
๗๕๐๑
๗๕๐๒
๗๕๐๓
๗๕๐๔
๗๕๐๕
๗๕๐๖
๗๕๐๗
๗๕๐๘
๗๕๐๙
๗๕๑๐
๗๕๑๑
๗๕๑๒
๗๕๑๓
๗๕๑๔
๗๕๑๕
๗๕๑๖
๗๕๑๗
๗๕๑๘
๗๕๑๙
๗๕๒๐
๗๕๒๑
๗๕๒๒
๗๕๒๓
๗๕๒๔
๗๕๒๕

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวปยวรรณ สระใหญ
นางสาวปยวรรณ อุปปง
นางปยวิภา ยื่นกระโทก
นางสาวปยะฉัตร บุญสนธิ
นางสาวปยะฉัตร ศรีนอย
นางสาวปยะฉัตร แสงศรี
นางปยะณัฐ พลกัลป
นางสาวปยะดา ชวยแสง
นางปยะดา วงษรอง
นางสาวปยะดา เหมือนเงิน
นางปยะธิดา หญีตนอย
นางสาวปยะนันท โคตะวินนท
นางสาวปยะนาถ ศรีใย
นางสาวปยะนาถ ศรีหาราช
นางปยะนารถ มงคล
นางปยะนุช นันทสินธ
นางสาวปยะนุช นาคเกลี้ยง
นางสาวปยะนุช นิพัฒน
นางสาวปยะนุช ปญญาดี
นางปยะนุช เหมือดนอก
นางสาวปยะพร ทิพยชิต
นางสาวปยะพร นุนนอย
นางสาวปยะพร ไมตรีจิตต
นางปยะมาภรณ ชุมชื่น
นางปยะมาศ ถี่ถวน
นางสาวปยะมาศ เทพพรบัญชากิจ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๗๕๒๖
๗๕๒๗
๗๕๒๘
๗๕๒๙
๗๕๓๐
๗๕๓๑
๗๕๓๒
๗๕๓๓
๗๕๓๔
๗๕๓๕
๗๕๓๖
๗๕๓๗
๗๕๓๘
๗๕๓๙
๗๕๔๐
๗๕๔๑
๗๕๔๒
๗๕๔๓
๗๕๔๔
๗๕๔๕
๗๕๔๖
๗๕๔๗
๗๕๔๘
๗๕๔๙
๗๕๕๐
๗๕๕๑

นางปยะมาศ นันทะเสน
นางสาวปยะมาศ อมรทรัพย
นางปยะรัช นิลนาม
นางปยะรัตน บัวศรี
นางสาวปยะรัตน ยุธาชิต
นางสาวปยะรัตน วิมานทอง
นางสาวปยะรัตน โสภา
นางปยะรัตน หนูบุญ
นางสาวปยะรัตน อุปเสน
นางสาวปยะวดี ทศภักดิ์
นางสาวปยะวรรณ หอมเกษร
นางปยะวรรณ ชาเหลา
นางสาวปยะวรรณ เอี่ยมวิลัย
นางสาวปยะวัลย จันทรภูมี
นางปยากร อาจวิชัย
นางสาวปยานุช โสกัณทัต
นางสาวปยาพัชร ชูมากเลี่ยม
นางปยาภรณ พวงเงิน
นางปยาภรณ มีภักดี
นางสาวปยารัตน ปานเจริญ
นางสาวปลันทนา ศรีวงศ
นางสาวปลันธนา ลักษณะหุต
นางสาวปลันธร คงจุย
นางสาวปญานุช พิลาแดง
นางสาวปุญญาภา ศรีวิชัย
นางปุญญิศา ชวยนุย

หนา ๑๔๗
ราชกิจจานุเบกษา
๗๕๕๒
๗๕๕๓
๗๕๕๔
๗๕๕๕
๗๕๕๖
๗๕๕๗
๗๕๕๘
๗๕๕๙
๗๕๖๐
๗๕๖๑
๗๕๖๒
๗๕๖๓
๗๕๖๔
๗๕๖๕
๗๕๖๖
๗๕๖๗
๗๕๖๘
๗๕๖๙
๗๕๗๐
๗๕๗๑
๗๕๗๒
๗๕๗๓
๗๕๗๔
๗๕๗๕
๗๕๗๖
๗๕๗๗

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวปุญญิสา เชษฐา
นางปุญณิศา หอเมฆเจริญ
นางปุญยวีร บัวเข็ม
นางปุณณดา กลั่นดอกไม
นางปุณณดา มวงละออ
นางสาวปุณณภา โนนพลกรัง
นางสาวปุณณัฐฐา สายแกว
นางปุณยนุช ไชยภักษา
นางปุณยนุช บุญเลิศ
นางปุณยวีร ประดิษฐผล
นางสาวปุณยานุช จุตตะโน
นางสาวปุณยาพร จิตสกุลสวัสดิ์
นางสาวปุณรดา มีระหงษ
นางสาวปุณรัศมิ์ จิรพัชญวรกุล
นางสาวปูชิตา แกวพรายตา
นางปูริดา วาลมนตรี
นางเปมิกา แกวมา
นางเปมิกา แกวรัตนะ
นางเปมิกา คําพับ
นางเปมิกา จันทรเกษ
นางสาวเปรมกมล เขียนขาบ
นางสาวเปรมกมล ทิพยโปธา
นางสาวเปรมจิตร พรมมาพิสิทธิ์
นางเปรมจิตร บานคุม
นางสาวเปรมใจ มากพงษ
นางเปรมปรี ไปปลอด

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๗๕๗๘
๗๕๗๙
๗๕๘๐
๗๕๘๑
๗๕๘๒
๗๕๘๓
๗๕๘๔
๗๕๘๕
๗๕๘๖
๗๕๘๗
๗๕๘๘
๗๕๘๙
๗๕๙๐
๗๕๙๑
๗๕๙๒
๗๕๙๓
๗๕๙๔
๗๕๙๕
๗๕๙๖
๗๕๙๗
๗๕๙๘
๗๕๙๙
๗๖๐๐
๗๖๐๑
๗๖๐๒
๗๖๐๓

หนา ๑๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางเปรมปรียา มงคลแกว
นางสาวเปรมพิมล แกนสวาท
นางสาวเปรมยุดา ทบดาน
นางสาวเปรมฤดี ชุมทวีพาณิชย
นางสาวเปรมฤดี เรืองแสง
นางสาวเปรมฤดี อยูคง
นางสาวเปรมสิริ โกมลศรี
นางสาวเปรมิกา ราชโคตร
นางสาวเปลวเทียร กางยาง
นางสาวไปรดา ทองนวล
นางไปรยา คงสมจิตต
นางไปรษณีย สารวัน
นางสาวผกากรอง พลโรม
นางผกาแกว พรมตา
นางสาวผกาทิพย นวลจันทร
นางสาวผกาพรรณ เพชรแสงสวาง
นางผกาพันธ เสาะสนธิ์
นางสาวผกาภรณ น้ํากลั่น
นางสาวผกามาศ จงอยูสุข
นางผกามาศ ชรากาหมุด
นางผกามาศ ปานสี
นางผองนภา ยุคุณธร
นางสาวผองนภา อยูหาญ
นางผองพรรณ เศรษฐประเสริฐ
นางสาวผองพรรณ สกุลวนาการ
นางสาวผองพันธ ตอมทอง

๗๖๐๔
๗๖๐๕
๗๖๐๖
๗๖๐๗
๗๖๐๘
๗๖๐๙
๗๖๑๐
๗๖๑๑
๗๖๑๒
๗๖๑๓
๗๖๑๔
๗๖๑๕
๗๖๑๖
๗๖๑๗
๗๖๑๘
๗๖๑๙
๗๖๒๐
๗๖๒๑
๗๖๒๒
๗๖๒๓
๗๖๒๔
๗๖๒๕
๗๖๒๖
๗๖๒๗
๗๖๒๘
๗๖๒๙

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวผองศรี เลิศสงคราม
นางสาวผาณิตา อุทธตรี
นางสาวผานิต พลฉิม
นางสาวผานิษฐ สวดมนต
นางสาวผุสดี แกวเรือง
นางผุสดี เชื้อชายเลิศ
นางสาวผุสดี บวชกระโทก
นางสาวผุสดี รอดนัคเรศน
นางสาวผุสดี สีสมบูรณ
นางสาวผุสดี สุคนธร
นางสาวเผดิมศรี เต็มยอด
นางสาวฝนทิพย เพชรประดับ
นางฝานใจ สามีวัง
นางสาวพงศลัดดา เผาศิริ
นางสาวพงษนิภา อุปพงษ
นางสาวพจณิชา แสงสวาง
นางพจณี สระทองโฉม
นางสาวพจนา บวรรัมย
นางสาวพจนีย ถนัดคา
นางพจนีย นีระกุล
นางพจนีย เพิ่มทวี
นางสาวพจนีย แยมสุขสมบูรณ
นางพจนีย สมุทรเพ็ชร
นางสาวพจมาน ดอนเจดีย
นางสาวพจมาน สบายฤทัย
นางสาวพจมาลย นาคะ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๗๖๓๐
๗๖๓๑
๗๖๓๒
๗๖๓๓
๗๖๓๔
๗๖๓๕
๗๖๓๖
๗๖๓๗
๗๖๓๘
๗๖๓๙
๗๖๔๐
๗๖๔๑
๗๖๔๒
๗๖๔๓
๗๖๔๔
๗๖๔๕
๗๖๔๖
๗๖๔๗
๗๖๔๘
๗๖๔๙
๗๖๕๐
๗๖๕๑
๗๖๕๒
๗๖๕๓
๗๖๕๔
๗๖๕๕

นางพชตวรรณ สุขถาวรวัฒนะ
นางสาวพชนีย เกลี้ยงเกิด
นางพชรพรรณ ไชยคาน
นางสาวพณาวรรณ คําคูณ
นางสาวพณิชญา วงศวาร
นางสาวพณิฐนันท วิศุทธิ์วัฒนา
นางพนมพร แกวสมบัติ
นางสาวพนมวรรณ มูสิกพงศ
นางสาวพนอ เกิดบุญศรี
นางสาวพนอ ปนแกว
นางพนัดดา ชลอวงษ
นางสาวพนารัตน ขําขจร
นางพนารัตน นาคยิ้ม
นางสาวพนารัตน ศรีเกตุ
นางพนิดา แกวกา
นางสาวพนิดา ชุมดี
นางพนิดา ทุมตา
นางพนิดา นุตตะโยธิน
นางสาวพนิดา บุญหนิ
นางสาวพนิดา บุมาพรหม
นางสาวพนิดา มุสิกะวัน
นางสาวพนิตพิชา เสวี
นางสาวพยอม กุลสุทธิ์
นางพยอม ไชยวงศคํา
นางพยอม ปดถาวะโร
นางพรกมล เตโช

หนา ๑๔๙
ราชกิจจานุเบกษา
๗๖๕๖
๗๖๕๗
๗๖๕๘
๗๖๕๙
๗๖๖๐
๗๖๖๑
๗๖๖๒
๗๖๖๓
๗๖๖๔
๗๖๖๕
๗๖๖๖
๗๖๖๗
๗๖๖๘
๗๖๖๙
๗๖๗๐
๗๖๗๑
๗๖๗๒
๗๖๗๓
๗๖๗๔
๗๖๗๕
๗๖๗๖
๗๖๗๗
๗๖๗๘
๗๖๗๙
๗๖๘๐
๗๖๘๑

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางพรเกต ประจิตร
นางสาวพรจันทร เชาวดี
นางพรจารีย เพาะพืช
นางพรจิต สืบเสน
นางสาวพรชนก ใจสุข
นางพรชนก ชมรุง
นางสาวพรชนก ปลอดชูแกว
นางสาวพรชนก สุวรรณศรี
นางสาวพรชิตา กองกุล
นางสาวพรดา คงแสงชัย
นางสาวพรตะวัน กิติจันวานิตย
นางสาวพรทิทย เพชรรัตน
นางพรทิพย แกวคํา
นางสาวพรทิพย ขวัญออน
นางสาวพรทิพย คงทรัพย
นางสาวพรทิพย แจงจิตร
นางพรทิพย ดึงประโคน
นางพรทิพย เดชะเสน
นางสาวพรทิพย บัวหลวง
นางสาวพรทิพย บุญสิน
นางสาวพรทิพย ประเสริฐสุด
นางสาวพรทิพย เพิ่มวงศนิติกร
นางพรทิพย มีเย็น
นางสาวพรทิพย ใยขันธ
นางพรทิพย รุงวิสัย
นางสาวพรทิพย วิเศษศรี

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๗๖๘๒
๗๖๘๓
๗๖๘๔
๗๖๘๕
๗๖๘๖
๗๖๘๗
๗๖๘๘
๗๖๘๙
๗๖๙๐
๗๖๙๑
๗๖๙๒
๗๖๙๓
๗๖๙๔
๗๖๙๕
๗๖๙๖
๗๖๙๗
๗๖๙๘
๗๖๙๙
๗๗๐๐
๗๗๐๑
๗๗๐๒
๗๗๐๓
๗๗๐๔
๗๗๐๕
๗๗๐๖
๗๗๐๗

หนา ๑๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางพรทิพย สาระคง
นางพรทิพย สุวรรณโชติ
นางสาวพรทิพย อัศวานุวัตร
นางสาวพรทิภา พยมพฤกษ
นางสาวพรทิมา ยิ่งยง
นางสาวพรทิวา กงจีน
นางสาวพรทิวา หมื่นจิตร
นางพรธนา สุริยะจันทร
นางสาวพรธีรา โสดาวิชิต
นางพรนภา จิ้วฮวด
นางสาวพรนภา ชัยชนะ
นางพรนภา ไชยพร
นางพรนภา ลิ้วขอนแกน
นางสาวพรนิภา หลอดคํา
นางสาวพรประกาย สรอยคํา
นางสาวพรปวีณ ประวัง
นางพรพณา มาถนอม
นางพรพรรณ กุญแจนาค
นางสาวพรพรรณ จิตตโคตร
นางพรพรรณ ไชยชนะ
นางพรพรรณ ไชยวรรณ
นางสาวพรพรรณ ภักดี
นางสาวพรพรรณ สวางกิจวัฒนา
นางพรพันธ บุงนาแซง
นางพรพิมล กระชังนาค
นางสาวพรพิมล คันทรง

๗๗๐๘
๗๗๐๙
๗๗๑๐
๗๗๑๑
๗๗๑๒
๗๗๑๓
๗๗๑๔
๗๗๑๕
๗๗๑๖
๗๗๑๗
๗๗๑๘
๗๗๑๙
๗๗๒๐
๗๗๒๑
๗๗๒๒
๗๗๒๓
๗๗๒๔
๗๗๒๕
๗๗๒๖
๗๗๒๗
๗๗๒๘
๗๗๒๙
๗๗๓๐
๗๗๓๑
๗๗๓๒
๗๗๓๓

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางพรพิมล ปญญามณีกร
นางสาวพรพิมล พรมดา
นางพรพิมล พรอุไรสนิท
นางพรพิมล ภูมิมาลา
นางพรพิมล สังขโชติ
นางสาวพรพิมล เส็งเจริญสุข
นางพรพิมล โสรัจจตานนท
นางสาวพรเพ็ญ เขจรฤทธิ์
นางพรเพ็ญ นุชนิยม
นางพรเพ็ญ พูลสุข
นางสาวพรเพ็ญ รวมสิน
นางพรเพ็ญ วงษพันธุ
นางสาวพรเพ็ญ ศรีวิลัย
นางสาวพรรณทิพย บรรเริงเสนาะ
นางสาวพรรณทิพา ขาวสุข
นางสาวพรรณทิพา บุญญกูล
นางพรรณธนีย คงสีปาน
นางพรรณธร เสนีวงศ ณ อยุธยา
นางสาวพรรณธิภา เพชรจินดา
นางสาวพรรณนิภา คําบุง
นางพรรณนิภา ชัยวิวัฒนานุกูล
นางพรรณนิภา ไมตรี
นางพรรณนิภา อุนตะ
นางสาวพรรณปพร โคกแปะ
นางสาวพรรณปพร แพรดํา
นางสาวพรรณพร วองไว

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๗๗๓๔
๗๗๓๕
๗๗๓๖
๗๗๓๗
๗๗๓๘
๗๗๓๙
๗๗๔๐
๗๗๔๑
๗๗๔๒
๗๗๔๓
๗๗๔๔
๗๗๔๕
๗๗๔๖
๗๗๔๗
๗๗๔๘
๗๗๔๙
๗๗๕๐
๗๗๕๑
๗๗๕๒
๗๗๕๓
๗๗๕๔
๗๗๕๕
๗๗๕๖
๗๗๕๗
๗๗๕๘
๗๗๕๙

นางสาวพรรณวดีฐ บูลยประมุข
นางสาวพรรณวรท คลายสร
นางสาวพรรณวิภา ครุฑดํา
นางพรรณวิภา พวงอินทร
นางพรรณวิไล นิยมวานิช
นางพรรณศรี อัมพวา
นางสาวพรรณอร พัชรชุมโชค
นางสาวพรรณิภา พวงสุวรรณ
นางสาวพรรณิภา ภูวงษ
นางสาวพรรณี กุลโน
นางพรรณี แกนแกว
นางพรรณี ชราชิต
นางสาวพรรณี แซเลา
นางสาวพรรณี แดงหาร
นางพรรณี ปทมะแกนทราย
นางสาวพรรณี พรมนอย
นางสาวพรรณี พุทธรังสี
นางพรรณี หอมพรมมา
นางพรรณี อภัยราช
นางสาวพรรทิ ระหูภา
นางพรรนิภา เพ็งค่ํา
นางสาวพรรวินท ปะละกา
นางพรรวินทร พรหมจันทร
นางสาวพรรษกร ศรีคูบัว
นางพรรษา ชนะสิทธิ์
นางสาวพรรษา มีของ

หนา ๑๕๑
ราชกิจจานุเบกษา
๗๗๖๐
๗๗๖๑
๗๗๖๒
๗๗๖๓
๗๗๖๔
๗๗๖๕
๗๗๖๖
๗๗๖๗
๗๗๖๘
๗๗๖๙
๗๗๗๐
๗๗๗๑
๗๗๗๒
๗๗๗๓
๗๗๗๔
๗๗๗๕
๗๗๗๖
๗๗๗๗
๗๗๗๘
๗๗๗๙
๗๗๘๐
๗๗๘๑
๗๗๘๒
๗๗๘๓
๗๗๘๔
๗๗๘๕

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวพรรษา วงษทิพรัตน
นางพรระพี เกือกสูงเนิน
นางสาวพรระวี บุญยัง
นางพรรัก ดิษฐอั๊ง
นางพรลภัส แกววันดี
นางพรวรา ธันชนกอนันต
นางพรวิณี จิ๋วสวัสดิ์
นางสาวพรวิภา กองแกวไพฑูรย
นางสาวพรวิภา สุธาตุ
นางพรวิรัตน บังศรี
นางพรศรี ดวงจันทร
นางพรศรี สอนสุวรรณ
นางสาวพรศรี สุขหิ้น
นางสาวพรศิริ ผิวเหลือง
นางพรศิริ มั่นปาน
นางพรศิริ ศิริสุข
นางสาวพรศิริ ออนมวง
นางพรสิรีย เลิศพันธ
นางสาวพรสุดา วงษขวัญเมือง
นางสาวพรหมพร พูลกลิ่น
นางพรหมพักตร ศรีสมุทร
นางพรหมภินันท เฉลิมสุข
นางสาวพรอมพันธ เธียรทิพยวิบูล
นางสาวพรอุมา จําปานิล
นางสาวพลศรี โยธา
นางสาวพลอยพิมพา ดีสวัสดิ์

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข

หนา ๑๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

๗๗๘๖ วาที่รอยตรีหญิง พลับพลึง
เสมาดานกลาง
๗๗๘๗ นางสาวพวงทิพย อะกะพงษ
๗๗๘๘ นางสาวพวงพรรณ พินกลับ
๗๗๘๙ นางพวงพิศ ศิลาไสล
๗๗๙๐ นางพวงเพชร โพธิ์ชัย
๗๗๙๑ นางสาวพวงเพชร ศรีมาตย
๗๗๙๒ นางสาวพวงเพ็ญ จาวิสูตร
๗๗๙๓ นางสาวพวงมาศ ดานประเสริฐกุล
๗๗๙๔ นางพวงลดา ถาวร
๗๗๙๕ นางสาวพศิกาภรณ พงษธีรเมธา
๗๗๙๖ นางพสชนัน ฉลอม
๗๗๙๗ นางพสธร คณฑา
๗๗๙๘ นางสาวพอรินทร เกลาเกลี้ยง
๗๗๙๙ นางสาวพะเยาว เพชรโชติ
๗๘๐๐ นางสาวพักตรวิภา เสาโกมุท
๗๘๐๑ นางสาวพักตรศิริ ผลเรือง
๗๘๐๒ นางสาวพัช จันทรรักษ
๗๘๐๓ นางสาวพัชชิตา อยูสุข
๗๘๐๔ นางสาวพัชญสิตา กุลวรศักดิ์ศิริ
๗๘๐๕ นางสาวพัชญสิตา วัฒนสิริพรชัย
๗๘๐๖ นางสาวพัชฎิ์ฐิญา วันธนานันต
๗๘๐๗ นางพัชณี สมานหมู
๗๘๐๘ นางสาวพัชนา ลิกขะไชย
๗๘๐๙ นางพัชนี ตันปน
๗๘๑๐ นางสาวพัชนี อุดมพร

๗๘๑๑
๗๘๑๒
๗๘๑๓
๗๘๑๔
๗๘๑๕
๗๘๑๖
๗๘๑๗
๗๘๑๘
๗๘๑๙
๗๘๒๐
๗๘๒๑
๗๘๒๒
๗๘๒๓
๗๘๒๔
๗๘๒๕
๗๘๒๖
๗๘๒๗
๗๘๒๘
๗๘๒๙
๗๘๓๐
๗๘๓๑
๗๘๓๒
๗๘๓๓
๗๘๓๔
๗๘๓๕
๗๘๓๖

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางพัชนีย คงเกิด
นางสาวพัชมณฑ ฤทธิชัย
นางพัชยา สามเมืองปก
นางพัชรนันท ประจักษวงศ
นางสาวพัชรนันท วราพิชัยพงศ
นางพัชรภรณ ไชยคํา
นางพัชรวรรณ ดีพรอม
นางสาวพัชรวิมล พวงลํา
นางพัชรา ฟุงตระการพันธุ
นางสาวพัชรา เลิศทรัพยไพศาล
นางสาวพัชรา วัฒนกสิกรรม
นางพัชรา สถาพรวรกุล
นางพัชรา แสงแกว
นางพัชรา อินหนองฉาง
นางสาวพัชราณี กิจชมภู
นางสาวพัชราพร ชุมปา
นางสาวพัชราภรณ แกวจันทร
นางสาวพัชราภรณ ประตูนิน
นางพัชราภรณ ปทมินทร
นางสาวพัชราภรณ พลดร
นางสาวพัชราภรณ ยะปาร
นางพัชราภรณ ศฤงคาร
นางสาวพัชรินทร กาหยี
นางพัชรินทร จันดาประดิษฐ
นางสาวพัชรินทร แจมฟา
นางสาวพัชรินทร เชิดชู

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๗๘๓๗
๗๘๓๘
๗๘๓๙
๗๘๔๐
๗๘๔๑
๗๘๔๒
๗๘๔๓
๗๘๔๔
๗๘๔๕
๗๘๔๖
๗๘๔๗
๗๘๔๘
๗๘๔๙
๗๘๕๐
๗๘๕๑
๗๘๕๒
๗๘๕๓
๗๘๕๔
๗๘๕๕
๗๘๕๖
๗๘๕๗
๗๘๕๘
๗๘๕๙
๗๘๖๐
๗๘๖๑
๗๘๖๒

นางพัชรินทร ไชยชนะ
นางสาวพัชรินทร ตันประเสริฐ
นางพัชรินทร ทองจันดี
นางสาวพัชรินทร ธรรมสัตย
นางสาวพัชรินทร ธัมมากาศ
นางสาวพัชรินทร บุญคุม
นางพัชรินทร บุรีคํา
นางพัชรินทร ปนงาม
นางพัชรินทร โพนะทา
นางพัชรินทร ภาณุรังกุล
นางพัชรินทร มาตยวิเศษ
นางสาวพัชรินทร รองนวล
นางพัชรินทร รอดยอย
นางพัชรินทร รุงเรือง
นางสาวพัชรินทร เลยานนท
นางสาวพัชรินทร ศรีจันทรเฟอ
นางสาวพัชรินทร ศรีไชยา
นางสาวพัชรินทร สมราช
นางพัชรินทร สาแก
นางพัชรินทร หาโกสีย
นางพัชรินทร อินทรกอง
นางสาวพัชรินทร สุริยมาตร
นางพัชรี โคยะพันธุ
นางสาวพัชรี จรุงพันธ
นางสาวพัชรี ใจเบา
นางพัชรี ฉิมนอย

หนา ๑๕๓
ราชกิจจานุเบกษา
๗๘๖๓
๗๘๖๔
๗๘๖๕
๗๘๖๖
๗๘๖๗
๗๘๖๘
๗๘๖๙
๗๘๗๐
๗๘๗๑
๗๘๗๒
๗๘๗๓
๗๘๗๔
๗๘๗๕
๗๘๗๖
๗๘๗๗
๗๘๗๘
๗๘๗๙
๗๘๘๐
๗๘๘๑
๗๘๘๒
๗๘๘๓
๗๘๘๔
๗๘๘๕
๗๘๘๖
๗๘๘๗
๗๘๘๘

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวพัชรี ชูรส
นางพัชรี แซมสนธ
นางพัชรี ถิรขจรวงศ
นางพัชรี ปญญาดี
นางสาวพัชรี พันธุมิตร
นางพัชรี พุทธวงค
นางพัชรี ยั่งยืน
นางสาวพัชรี เยาวนุน
นางสาวพัชรี รักษากุล
นางพัชรี วงศบุญเหลือ
นางพัชรี ศรีทองคํา
นางสาวพัชรี ศรีโยธา
นางพัชรี ศรีสุวรรณ
นางสาวพัชรี ศิริปรุ
นางสาวพัชรี สมนึก
นางพัชรี สังขเกษม
นางพัชรี สัมฤทธิ์
นางพัชรี สายศรี
นางสาวพัชรี สิริวัฒนาศาสตร
นางสาวพัชรี สุขมั่น
นางสาวพัชรี สุพร
นางสาวพัชรี หมื่นปญญา
นางสาวพัชรีพร จันทมา
นางพัชรีพร แปงแสน
นางพัชรีภรณ ธนังเศรษฐ
นางพัชรีภรณ พรหมจรรย

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๗๘๘๙
๗๘๙๐
๗๘๙๑
๗๘๙๒
๗๘๙๓
๗๘๙๔
๗๘๙๕
๗๘๙๖
๗๘๙๗
๗๘๙๘
๗๘๙๙
๗๙๐๐
๗๙๐๑
๗๙๐๒
๗๙๐๓
๗๙๐๔
๗๙๐๕
๗๙๐๖
๗๙๐๗
๗๙๐๘
๗๙๐๙
๗๙๑๐
๗๙๑๑
๗๙๑๒
๗๙๑๓
๗๙๑๔

หนา ๑๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพัชรียา กองจันทร
นางสาวพัฐฐลักษณ ลิขสิทธิ์ศุภการ
นางสาวพัฒณี บุญโสม
นางสาวพัฒนนรี สุขทัต
นางพัฒยา วอแสวง
นางสาวพัณณชิตา เดนนราธิวัฒน
นางสาวพัณณชิตา พูลสวัสดิ์
นางสาวพัณณภัทร เกิดผล
นางพัณณิตา พุทธเสม
นางพัดชา ชาญสอน
นางสาวพัดชา ศิริมาตร
นางพัตรพิมล มณฑล
นางสาวพัทณีย พรทั้งสี่
นางพัททิยา แมนเมือง
นางสาวพัทธนันท เพงพิโรจ
นางสาวพัทธนันท มรกต
นางพัทธนันท ศรีชาดา
นางพัทธนันท สุระพันธ
นางสาวพัทธมนัส กาญจนเสถียร
นางพัทธรินทร วิชัยศิรินุกูล
นางสาวพัทธรินทร หนูจีน
นางพัทธรียา วะโรรส
นางสาวพัทธวรรณ สายเครื่อง
นางสาวพัทธวริน เกษมสวัสดิ์
นางพัทธิยา จันทรงาม
นางสาวพัทยา พลสุวรรณ

๗๙๑๕
๗๙๑๖
๗๙๑๗
๗๙๑๘
๗๙๑๙
๗๙๒๐
๗๙๒๑
๗๙๒๒
๗๙๒๓
๗๙๒๔
๗๙๒๕
๗๙๒๖
๗๙๒๗
๗๙๒๘
๗๙๒๙
๗๙๓๐
๗๙๓๑
๗๙๓๒
๗๙๓๓
๗๙๓๔
๗๙๓๕
๗๙๓๖
๗๙๓๗
๗๙๓๘
๗๙๓๙
๗๙๔๐

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวพัทยา เอี่ยมจิต
นางสาวพัทรนันท ตันโห
นางพัทรียา พานนอย
นางพันธทิพย แทงตลาด
นางสาวพันธธิภา สังขสุวรรณ
นางสาวพันธนันท แสงออน
นางพันธุทิพย แถวโสภา
นางสาวพัสญากรณ ไชยพรม
นางสาวพัสตรสิตา ไกรเตชสังข
นางพัสนีย สุราฤทธิ์
นางสาวพาเกษม คําโฉม
นางสาวพาชุลี วงษสุวรรณ
นางสาวพาณี สมจันทร
นางสาวพานทอง พันธพยัคฆ
นางสาวพานิช โสประดิษฐ
นางพานิชตรา สารีแกว
นางพานิชย คํามี
นางสาวพาฝน ศิลาพงษ
นางพารีดะ ซิมะแซ
นางสาวพิกุล ตระกูลสม
นางสาวพิกุล เตชะปน
นางสาวพิกุล ถิ่นหลวง
นางพิกุล พลซา
นางสาวพิกุล สรอยงาม
นางพิกุล อองประยูร
นางสาวพิจักขณา ตะมาธง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๗๙๔๑
๗๙๔๒
๗๙๔๓
๗๙๔๔
๗๙๔๕
๗๙๔๖
๗๙๔๗
๗๙๔๘
๗๙๔๙
๗๙๕๐
๗๙๕๑
๗๙๕๒
๗๙๕๓
๗๙๕๔
๗๙๕๕
๗๙๕๖
๗๙๕๗
๗๙๕๘
๗๙๕๙
๗๙๖๐
๗๙๖๑
๗๙๖๒
๗๙๖๓
๗๙๖๔
๗๙๖๕
๗๙๖๖

หนา ๑๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางพิชชาขวัญ ชาวเขา
นางสาวพิชชานันท ขาวเหรียญ
นางพิชชาพร กําทอง
นางสาวพิชชาภา มูลถวิล
นางสาวพิชชาภา อินตะใจ
นางสาวพิชญกานต หางนาค
นางพิชญจิรา เปลี่ยนสะอาด
นางสาวพิชญชญาดา แพงแกว
นางพิชญดนู จารุนัย
นางพิชญดา คําศรีพล
นางสาวพิชญทิชา จูฉิ้ม
นางพิชญธิดา สมิง
นางสาวพิชญลภา ใจแกว
นางพิชญสิณี พงษสถิตย
นางพิชญสินี กุเรคา
นางสาวพิชญสินี กุลเอกสรชา
นางพิชญสินี ทองทิพย
นางสาวพิชญสุกานต ศรีนาเมือง
นางพิชญสุกานต สุทธิแพทย
นางพิชญา กันทะเขียว
นางสาวพิชญา ใจวังโลก
นางพิชญาณ ปุกอิ่ง
นางสาวพิชญาณี นิยมพลอย
นางสาวพิชญาภร สาโสภา
นางสาวพิชญาภา ทองเนตร
นางพิชญาภา รัตนรุง

๗๙๖๗
๗๙๖๘
๗๙๖๙
๗๙๗๐
๗๙๗๑
๗๙๗๒
๗๙๗๓
๗๙๗๔
๗๙๗๕
๗๙๗๖
๗๙๗๗
๗๙๗๘
๗๙๗๙
๗๙๘๐
๗๙๘๑
๗๙๘๒
๗๙๘๓
๗๙๘๔
๗๙๘๕
๗๙๘๖
๗๙๘๗
๗๙๘๘
๗๙๘๙
๗๙๙๐
๗๙๙๑
๗๙๙๒

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางพิชนันท สุวรรณพงษ
นางพิชยา เกื้อกูลศุภกิจ
นางพิชะญาพร โสมจันทร
นางสาวพิชามญชุ รัตนา
นางสาวพิชารัตน ยานาบัว
นางสาวพิณญาดา จาบจินดา
นางสาวพิณยง คงผดุง
นางพิณรัตน ตันติวิศวกรรม
นางพิธุกานต บุญสงค
นางพินญาภา ชัยชาญ
นางสาวพินพร วงศษา
นางสาวพินัน รัตนสุภา
นางพิบุญ แปนเพชร
นางสาวพิมใจ ภิรมยเนตร
นางสาวพิมชนก รัตนพร
นางสาวพิมณภา หาญจริง
นางสาวพิมณิฌา สินหมัด
นางพิมดาว คะยอมศักดิ์
นางสาวพิมพกมล จันทรเจริญ
นางสาวพิมพใจ แสงสอน
นางพิมพชญา ลาสา
นางสาวพิมพชนก ชุณวิรัตน
นางพิมพชนก ศรีทรง
นางพิมพชนก ออนนอม
นางพิมพณปภา ศรีพิบูลย
นางพิมพณิศา นันทจันทร

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๗๙๙๓
๗๙๙๔
๗๙๙๕
๗๙๙๖
๗๙๙๗
๗๙๙๘
๗๙๙๙
๘๐๐๐
๘๐๐๑
๘๐๐๒
๘๐๐๓
๘๐๐๔
๘๐๐๕
๘๐๐๖
๘๐๐๗
๘๐๐๘
๘๐๐๙
๘๐๑๐
๘๐๑๑
๘๐๑๒
๘๐๑๓
๘๐๑๔
๘๐๑๕
๘๐๑๖
๘๐๑๗
๘๐๑๘

หนา ๑๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางพิมพนิภา เกียรติธนานนท
นางสาวพิมพนิภา บุดดา
นางสาวพิมพนิภา พรานสูงเนิน
นางสาวพิมพประดับ ไชยแสง
นางสาวพิมพพจี ศรีไสว
นางสาวพิมพพนิต ภูปง
นางพิมพพร บุญอนันต
นางสาวพิมพพรรณ จันทรรูปงาม
นางสาวพิมพพากานญ พะวงไพร
นางสาวพิมพพิชชา นัยรัศมี
นางสาวพิมพพิชญา งาเนียม
นางสาวพิมพพิชญา เรืองเดช
นางพิมพพิศ เทงเจียว
นางสาวพิมพพิศา ประเสริฐโส
นางสาวพิมพภัคชญา แพวงษจีน
นางพิมพร บุญตามชวย
นางพิมพร สีลาแยง
นางสาวพิมพลดา คําบุญเรือง
นางพิมพลดา ณัฏฐธนกุลบดี
นางพิมพลภัส เกี้ยวเพ็ง
นางสาวพิมพลภัส พิพัฒนคุณากุล
นางสาวพิมพลักษณ จันทวงค
นางพิมพวรา เทียมวงศ
นางพิมพวลัญช ฤทธิ์ธา
นางสาวพิมพสุชา ใจดี
นางสาวพิมพา กุลพรม

๘๐๑๙
๘๐๒๐
๘๐๒๑
๘๐๒๒
๘๐๒๓
๘๐๒๔
๘๐๒๕
๘๐๒๖
๘๐๒๗
๘๐๒๘
๘๐๒๙
๘๐๓๐
๘๐๓๑
๘๐๓๒
๘๐๓๓
๘๐๓๔
๘๐๓๕
๘๐๓๖
๘๐๓๗
๘๐๓๘
๘๐๓๙
๘๐๔๐
๘๐๔๑
๘๐๔๒
๘๐๔๓
๘๐๔๔

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางพิมพา สุขเหลื่อง
นางพิมพา หมานเหล็ก
นางสาวพิมพาภรณ สีน้ําเงิน
นางสาวพิมพาภรณ หมูเมืองสอง
นางสาวพิมพินันต พิจจักโน
นางสาวพิมพิศา หมื่นสมบัติใหม
นางสาวพิมภาพร พันธนอย
นางสาวพิมยดา บุตรทุมพันธ
นางสาวพิมลพร ชีวะวิโรจน
นางสาวพิมลพร ประเสริฐชัย
นางสาวพิมลพรรณ ขะพินิจ
นางสาวพิมลมาศ สุทธิสอาด
นางพิมลวรรณ ลาชะเลา
นางพิมวลัญซ หายทุกข
นางสาวพิมาน คําแกว
นางสาวพิรดี เวศเจริญ
นางสาวพิระดา รัตนากรไพบูลย
นางพิราภรณ รุงอรุณ
นางสาวพิราวรรณ เพชรคุม
นางสาวพิริยา แซหุน
นางสาวพิริยาภรณ บัตรศิริมงคล
นางพิรุณรัตน นันตา
นางพิไรภรณ วงคะพันธ
นางสาวพิไล กิ่งแกว
นางพิไลพร ทองทุม
นางสาวพิไลพรรณ อุณหพิพัฒพงศ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๘๐๔๕
๘๐๔๖
๘๐๔๗
๘๐๔๘
๘๐๔๙
๘๐๕๐
๘๐๕๑
๘๐๕๒
๘๐๕๓
๘๐๕๔
๘๐๕๕
๘๐๕๖
๘๐๕๗
๘๐๕๘
๘๐๕๙
๘๐๖๐
๘๐๖๑
๘๐๖๒
๘๐๖๓
๘๐๖๔
๘๐๖๕
๘๐๖๖
๘๐๖๗
๘๐๖๘
๘๐๖๙
๘๐๗๐

นางสาวพิไลลักษณ บุตรดี
นางสาวพิไลลักษณ ฤทธิรณ
นางสาวพิไลวรรณ แซตัง
นางพิไลวรรณ เพชรรักษ
นางพิไลวรรณ อ่ําเอี่ยม
นางสาวพิวาพร โชคภูเขียว
นางสาวพิศพร ภูครองตา
นางพิศมัย กําเนิดคุณ
นางสาวพิศมัย เกิดศรี
นางพิศมัย แกวมาลา
นางสาวพิศมัย คุมมี
นางสาวพิศมัย แซโฮว
นางพิศมัย ดวงแสง
นางพิศมัย ถาบุตร
นางพิศมัย เวียงนนท
นางพิศมัย ศรีแจงรุง
นางสาวพิศมัย ศรีดวง
นางสาวพิศมัย สุรวิทย
นางสาวพิศมัย สุระคาย
นางพิศวัลย สุขอินทร
นางพิศสมร พวงเจริญ
นางพิสมัย ทองทับ
นางพิสมัย เทพเสน
นางพิสมัย พวงมาลัย
นางพิสมัย เหลาคนคา
นางสาวพิสุทธิพร ใจยวง

หนา ๑๕๗
ราชกิจจานุเบกษา
๘๐๗๑
๘๐๗๒
๘๐๗๓
๘๐๗๔
๘๐๗๕
๘๐๗๖
๘๐๗๗
๘๐๗๘
๘๐๗๙
๘๐๘๐
๘๐๘๑
๘๐๘๒
๘๐๘๓
๘๐๘๔
๘๐๘๕
๘๐๘๖
๘๐๘๗
๘๐๘๘
๘๐๘๙
๘๐๙๐
๘๐๙๑
๘๐๙๒
๘๐๙๓
๘๐๙๔
๘๐๙๕
๘๐๙๖

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวพีรญา อาจเอื้อน
นางสาวพีรดา บรรพจันทร
นางพีรดา บุญเรือง
นางสาวพีรดา หมื่นเทพ
นางสาวพีรยา กิตติ์วรกุล
นางสาวพีรยา มีเนาะ
นางสาวพีระนนท ศรีวงษชัย
นางพุฑฒาภา วีระจิตร
นางสาวพุฒชณาศรี ศรีสิริ
นางพุทธชาติ ภุมมา
นางสาวพุทธนิตย คชพันธ
นางพุธชาติ ศรีปอง
นางพุมพวง ธนอรรถพันธ
นางพุมรินทร คําไพ
นางสาวพูนทรัพย กระจาง
นางสาวพูนทรัพย พงษจตุรา
นางสาวพูลทรัพย ไพศาล
นางสาวพูลพิศ นาแถมพลอย
นางพูลศิริ ผิวเผือก
นางสาวพูลสุข สุขเสริม
นางสาวเพ็ชจรี เชิดชู
นางเพชรจรัญ วงศนิธิกาญจน
นางสาวเพชรชมพู เอกอุทัยธวัช
นางเพชรทิวา อาจหาญ
นางสาวเพชรนภา พรธรรมรักษ
นางสาวเพชรนลิน ลือนาม

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๘๐๙๗
๘๐๙๘
๘๐๙๙
๘๑๐๐
๘๑๐๑
๘๑๐๒
๘๑๐๓
๘๑๐๔
๘๑๐๕
๘๑๐๖
๘๑๐๗
๘๑๐๘
๘๑๐๙
๘๑๑๐
๘๑๑๑
๘๑๑๒
๘๑๑๓
๘๑๑๔
๘๑๑๕
๘๑๑๖
๘๑๑๗
๘๑๑๘
๘๑๑๙
๘๑๒๐
๘๑๒๑
๘๑๒๒

หนา ๑๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวเพชรพิชฌาย ภูสี่เหลี่ยม
นางสาวเพชรรัตน ดื่นตา
นางสาวเพชรรัตน แนนเนือง
นางสาวเพ็ชรรัตน วังแกวหิรัญ
นางสาวเพชรรินทร ลักษณะเพชร
นางสาวเพชรลดา ประดุจชนม
นางเพชรลัดดา วงศกลิ่นกรุด
นางสาวเพชรา หงษณี
นางเพชราภรณ พินิจนันทไพศาล
นางสาวเพ็ชรินทร นวลศิริ
นางสาวเพ็ญกมล เนาวงศ
นางเพ็ญแข จําปามูล
นางเพ็ญจันทร บัวภา
นางเพ็ญจันทร พิสมัย
นางเพ็ญณภา สุทธิประภา
นางสาวเพ็ญนภา กิจตรอง
นางเพ็ญนภา ใจสุข
นางสาวเพ็ญนภา เต็มเปยม
นางเพ็ญนภา แปงมา
นางสาวเพ็ญนภา เสาวรส
นางสาวเพ็ญนิภา สอนซอนกลิ่น
นางสาวเพ็ญประภา กุลโทบ
นางเพ็ญประภา ไกลถิ่น
นางสาวเพ็ญพยม วิสัชนาม
นางสาวเพ็ญพร เสารแดน
นางเพ็ญพรรณ เชิมชัยภูมิ

๘๑๒๓
๘๑๒๔
๘๑๒๕
๘๑๒๖
๘๑๒๗
๘๑๒๘
๘๑๒๙
๘๑๓๐
๘๑๓๑
๘๑๓๒
๘๑๓๓
๘๑๓๔
๘๑๓๕
๘๑๓๖
๘๑๓๗
๘๑๓๘
๘๑๓๙
๘๑๔๐
๘๑๔๑
๘๑๔๒
๘๑๔๓
๘๑๔๔
๘๑๔๕
๘๑๔๖
๘๑๔๗
๘๑๔๘

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวเพ็ญพักตร ศรีพลาย
นางสาวเพ็ญพิชชา ณรงคศักดิ์ศิลป
นางสาวเพ็ญพิชชา พรมมะ
นางสาวเพ็ญพิชชา เรืองมณี
นางสาวเพ็ญพิลาศ หงษรอน
นางเพ็ญภักดิ์ พนมสินธุ
นางสาวเพ็ญภักดิ์ ภูทัดหมาก
นางเพ็ญศรี กลับวิลา
นางเพ็ญศรี กัลยาณกิตติ
นางเพ็ญศรี โคจรานนท
นางเพ็ญศรี เถาแปง
นางเพ็ญศรี มากดี
นางเพ็ญศรี สนิทวาจา
นางสาวเพ็ญศิริ วงศชนะสันติกุล
นางสาวเพ็ญศิริ อินโชติ
นางเพ็ญสุข แกวหวาน
นางสาวเพ็ญโสภา ยะภักดี
นางสาวเพทาย ประจําเรือ
นางเพนียง วงษทาว
นางสาวเพลินจันทร ปฐมศิริกุล
นางสาวเพลินจิตร กันหาปอง
นางเพลินทิพ ขัดคํากอง
นางสาวเพลินทิพย ปาปะโพธิ์
นางสาวเพลินพิศ มะโนหาญ
นางสาวเพลินพิศ หลอประดิษฐ
นางเพิ่มพูล ทรายคํา

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๘๑๔๙
๘๑๕๐
๘๑๕๑
๘๑๕๒
๘๑๕๓
๘๑๕๔
๘๑๕๕
๘๑๕๖
๘๑๕๗
๘๑๕๘
๘๑๕๙
๘๑๖๐
๘๑๖๑
๘๑๖๒
๘๑๖๓
๘๑๖๔
๘๑๖๕
๘๑๖๖
๘๑๖๗
๘๑๖๘
๘๑๖๙
๘๑๗๐
๘๑๗๑
๘๑๗๒
๘๑๗๓
๘๑๗๔

นางเพียงใจ ชาวสวน
นางสาวเพียงใจ โสเจยัง
นางสาวเพียงเพ็ญ คําแผง
นางเพียงเพ็ญ โพธิมู
นางสาวเพียรชอ แสนวิชัย
นางสาวเพียรทอง คําทอง
นางสาวแพน อุดแนน
นางแพรวนภา ธรรเนียมตน
นางสาวแพรวนภา ผลาวรรณ
นางสาวไพจิตร ศรีขันธ
นางไพจิตร โพธิ์พนา
นางสาวไพพร พลเสนา
นางสาวไพรรัตน แสงสุพรรณ
นางสาวไพรลดา ปาทาน
นางไพรวรรณ ธรรมกุล
นางไพรัตน วงศอินทรจันทร
นางสาวไพริน ทองสัมฤทธิ์
นางสาวไพรินทร งามกระจาย
นางสาวไพรินทร ใจเหี้ยม
นางสาวไพรินทร นาทวรทัต
นางสาวไพรินทร พันทา
นางสาวไพรินทร ภูเงิน
นางไพรินทร มวงทา
นางสาวไพรินทร วรรณี
นางสาวไพลิน ปญโญกลาง
นางสาวไพลิน วรรณบุษปวิช

หนา ๑๕๙
ราชกิจจานุเบกษา
๘๑๗๕
๘๑๗๖
๘๑๗๗
๘๑๗๘
๘๑๗๙
๘๑๘๐
๘๑๘๑
๘๑๘๒
๘๑๘๓
๘๑๘๔
๘๑๘๕
๘๑๘๖
๘๑๘๗
๘๑๘๘
๘๑๘๙
๘๑๙๐
๘๑๙๑
๘๑๙๒
๘๑๙๓
๘๑๙๔
๘๑๙๕
๘๑๙๖
๘๑๙๗
๘๑๙๘
๘๑๙๙
๘๒๐๐

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางไพลิน ศรีษะ
นางไพลิน ศรีสุวรรณชนะ
นางสาวไพวรรณ อินศวร
นางสาวฟอรีดา พัวพันธ
นางฟากานดา สนิทพระพร
นางสาวฟาฏีละห มะ
นางฟาดีลา และมะลี
นางสาวฟาตีมะห ปูเตะ
นางสาวฟารีดา ดอเลาะ
นางสาวฟารุง เกกินะ
นางสาวภคกุล คมใส
นางสาวภคพร กําภูพงษ
นางภคพร แสนแกว
นางสาวภคภรณ สกุลสุนทรนุช
นางภคมน คุมญาติ
นางสาวภคมน ชายสิงขรณ
นางสาวภควรรณ แซกํา
นางสาวภควรรณ แซเลา
นางสาวภควรรณ รัตนานันท
นางสาวภควรรณ สอนสุภาพ
นางภคินี แกวงาย
นางภคินี อินทรแกว
นางภณิดา ดวงแสงเหล็ก
จาเอกหญิง ภณิตา ครุธสอน
นางสาวภณิตา ทองกลับ
นางสาวภณิษา นิกูลรัมย

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๘๒๐๑
๘๒๐๒
๘๒๐๓
๘๒๐๔
๘๒๐๕
๘๒๐๖
๘๒๐๗
๘๒๐๘
๘๒๐๙
๘๒๑๐
๘๒๑๑
๘๒๑๒
๘๒๑๓
๘๒๑๔
๘๒๑๕
๘๒๑๖
๘๒๑๗
๘๒๑๘
๘๒๑๙
๘๒๒๐
๘๒๒๑
๘๒๒๒
๘๒๒๓
๘๒๒๔
๘๒๒๕
๘๒๒๖

นางภทรมน ทการุณ
นางสาวภทรษร โพธิ์ประสาร
นางสาวภมรจันทร มณีเดช
นางสาวภรพิมล ไมสังข
นางสาวภรภัทร เพชรรัตน
นางสาวภรภัทร รัตนดิเรกกุล
นางสาวภรภัทร สยามรัฐ
นางสาวภรลภัส สุขโม
นางสาวภรักษา คํากอง
นางภสินี บัวขาว
นางสาวภัคจิรา ผุดผอง
นางสาวภัคภร ธนาสิริวรากร
นางภัครดา กาลวิบูลย
นางสาวภัครินทร วิภาณุรัตนสิน
นางสาวภัชราภรณ วงศยาฤทธิ์
นางภัฒนพิมล กมลลิ้มสกุล
นางสาวภัณฑธิมา รังสิกุล
นางสาวภัณฑิลา สวางยิ่ง
นางภัทชรา แสวงธรรม
นางสาวภัททิยาภรณ บุตรวงศ
นางภัททิรา ศิลาอาสน
นางภัทธวรรณ ดีเพชร
นางภัทธิรา ชูแสง
นางสาวภัทธีรา มะลี
นางสาวภัทนี เกิดสวัสดิ์
นางสาวภัทรกรรณ ขันทอง

หนา ๑๖๐
ราชกิจจานุเบกษา
๘๒๒๗
๘๒๒๘
๘๒๒๙
๘๒๓๐
๘๒๓๑
๘๒๓๒
๘๒๓๓
๘๒๓๔
๘๒๓๕
๘๒๓๖
๘๒๓๗
๘๒๓๘
๘๒๓๙
๘๒๔๐
๘๒๔๑
๘๒๔๒
๘๒๔๓
๘๒๔๔
๘๒๔๕
๘๒๔๖
๘๒๔๗
๘๒๔๘
๘๒๔๙
๘๒๕๐
๘๒๕๑
๘๒๕๒

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวภัทรชญา รอดยอย
นางสาวภัทรฐิตา บริพัฒนวิบูล
นางภัทรทาริกา นิรันดรพุฒ
นางภัทรธร แกวดวงดี
นางภัทรธิรา ขันอาษา
นางภัทรนฤน อันทะสีดา
นางภัทรพร จันขัน
นางสาวภัทรพร ทองรอด
นางสาวภัทรพร ไทรหอมหวล
นางภัทรพร รามโกมุท
นางสาวภัทรพร เหมพันธ
นางภัทรพร อนุวงค
นางภัทรภร บัวศรี
นางสาวภัทรภร ไพชยนต
นางสาวภัทรภร มากผาสุข
นางสาวภัทรภร รอดเชื้อ
นางสาวภัทรวดี ฟงเสนาะ
นางสาวภัทรวดี ศิริพันธ
นางสาวภัทรวดี แสงดวงตา
นางภัทรวรรณ คําบุรี
นางภัทรวรรณ ชัยเกียรติชัญพร
นางสาวภัทรวรรณ ศรีเหรา
นางสาวภัทรวรรณ สังขจันทร
นางสาวภัทรวีร บุญเกิด
นางสาวภัทรศรีวรรณ สมบรม
นางสาวภัทรสิตาณัช ตันเสียงสม

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๘๒๕๓
๘๒๕๔
๘๒๕๕
๘๒๕๖
๘๒๕๗
๘๒๕๘
๘๒๕๙
๘๒๖๐
๘๒๖๑
๘๒๖๒
๘๒๖๓
๘๒๖๔
๘๒๖๕
๘๒๖๖
๘๒๖๗
๘๒๖๘
๘๒๖๙
๘๒๗๐
๘๒๗๑
๘๒๗๒
๘๒๗๓
๘๒๗๔
๘๒๗๕
๘๒๗๖
๘๒๗๗
๘๒๗๘

หนา ๑๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางภัทรสุดา โสมณวัฒน
นางสาวภัทรา ดํารงคสกุล
นางสาวภัทรา เทพสมบูรณ
นางสาวภัทรา บุญเรือง
นางภัทรานิษฐ จิตตรัก
นางสาวภัทรานิษฐ ณ พัทลุง
นางภัทรานิษฐ เผาชู
นางสาวภัทรานิษฐ พงษรัตน
นางสาวภัทรานิษฐ ภูบรรสุข
นางสาวภัทรานิษฐ เมธาชุมพลพัฒน
นางสาวภัทรานิษฐ เหลาสกุลศิริ
นางภัทรานิษฐ อุมิสา
นางภัทราพร คลายชม
นางสาวภัทราพร ชูทอง
นางภัทราพร เลี่ยมสุข
นางภัทราภรณ แกวกิ่ง
นางภัทราภรณ ดวงสุดา
นางภัทราภรณ เถาวัลย
นางสาวภัทราภรณ ทอนอนันท
นางสาวภัทราภรณ ละมอม
นางสาวภัทราภรณ สิทธิศร
นางภัทราวดี ขําออน
นางสาวภัทราวดี สวัสดี
นางภัสดาภรณ โชติกลาง
นางสาวภัสนิภา ดวงขุนลา
นางสาวภัสพร ธัญญวิกัย

๘๒๗๙
๘๒๘๐
๘๒๘๑
๘๒๘๒
๘๒๘๓
๘๒๘๔
๘๒๘๕
๘๒๘๖
๘๒๘๗
๘๒๘๘
๘๒๘๙
๘๒๙๐
๘๒๙๑
๘๒๙๒
๘๒๙๓
๘๒๙๔
๘๒๙๕
๘๒๙๖
๘๒๙๗
๘๒๙๘
๘๒๙๙
๘๓๐๐
๘๓๐๑
๘๓๐๒
๘๓๐๓
๘๓๐๔

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางภัสรธัญกร เซกิเน
นางภัสราภรณ พิมพลชาย
นางสาวภัสสร เลิศสุวรรณ
นางภัสสรวรรณ จรรยาวัฒน
นางภาณินี โยปญญา
นางสาวภาณิภัค ประทุมไทย
นางสาวภาณิศา นิลสนธิ
นางสาวภาณี อิ่มหาร
นางภาธิณี พลีใหญ
นางภาพิมล เองฉวน
นางภามณฑ สวัสดี
นางภารดี ดวงสิมมา
นางภารดี บุญมีประเสริฐ
นางสาวภาวณี นาควารี
นางภาวดี บัวกิ่ง
นางสาวภาวดี บุญแทน
นางภาวดี ศรีสุวรรณ
นางภาวนา เทพเนาว
นางสาวภาวนา พลากุล
นางภาวิณี จริงจิตร
นางภาวิณี ทองมน
นางสาวภาวิณี โพธิ์เจริญ
นางสาวภาวิณี เฟองนวกิจ
นางสาวภาวิณี เลิศเสรี
นางสาวภาวิณี ศิริ
นางสาวภาวิณี สุระเวช

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๘๓๐๕
๘๓๐๖
๘๓๐๗
๘๓๐๘
๘๓๐๙
๘๓๑๐
๘๓๑๑
๘๓๑๒
๘๓๑๓
๘๓๑๔
๘๓๑๕
๘๓๑๖
๘๓๑๗
๘๓๑๘
๘๓๑๙
๘๓๒๐
๘๓๒๑
๘๓๒๒
๘๓๒๓
๘๓๒๔
๘๓๒๕
๘๓๒๖
๘๓๒๗
๘๓๒๘
๘๓๒๙
๘๓๓๐

หนา ๑๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวภาวิณีย มีมูล
นางสาวภาวิดา ยิ้มยอง
นางสาวภาวินี ปนนาค
นางสาวภาวินี พนจพิสิษฐ
นางสาวภาวินี วิเมศ
นางสาวภาวินีย โสภัย
นางสาวภาวีดา รักสัตย
นางสาวภาสิณี เชื้อบุญมี
นางสาวภิชญาดา เพ็ชรดี
นางภิญญดา ชูกอนทอง
นางภิญญาพร โชชัญยะ
นางภิญญาพัชญ ไพเรืองโสม
นางสาวภิญญาภัทร เมืองไทย
นางสาวภิมพรภัสร กษิติประดิษฐ
นางสาวภิรุณพร สุทธิอาคาร
นางภูริตา ตัณศิประพันธ
นางสาวภูษิตา สังสนา
นางสาวมงคลรัตน เตโช
นางมณฑกาญจน สินธุไชย
นางมณฑา เจริญสุข
นางมณฑา บุญถิ่น
นางมณฑา ศรีตวาทิน
นางสาวมณฑา หวานแกว
นางสาวมณฑาทิพย คงประเทศ
นางสาวมณฑาทิพย ฤทธิมงคล
นางมณฑิชา จําปานาค

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

๘๓๓๑ นางมณฑิรา ปญญาหาญ
๘๓๓๒ นางมณเฑียร สอพอง
๘๓๓๓ วาที่รอยตรีหญิง มณทะนา
ขวัญประเสริฐ
๘๓๓๔ นางสาวมณทิชา โพธิ์สุวรรณ
๘๓๓๕ นางสาวมณทิพา บุญทิม
๘๓๓๖ นางสาวมณทิรา วงศรักษา
๘๓๓๗ นางมณิสรา ศรีคําภา
๘๓๓๘ นางมณี แตมทอง
๘๓๓๙ นางสาวมณีกานต พัดโบก
๘๓๔๐ นางมณีทิพย เทพอิน
๘๓๔๑ นางมณีนิล แสนใจวุฒิ
๘๓๔๒ นางมณีนุช บุญงอก
๘๓๔๓ นางสาวมณีเนตร จันทรทอง
๘๓๔๔ นางสาวมณีพรรณ ยมหา
๘๓๔๕ นางสาวมณีรัตน เชิดชัยภูมิ
๘๓๔๖ นางมณีรัตน นอยโต
๘๓๔๗ นางสาวมณีรัตน บุญศรัทธา
๘๓๔๘ นางสาวมณีรัตน พินิจการ
๘๓๔๙ นางสาวมณีรัตน ภักดีราช
๘๓๕๐ นางสาวมณีรัตน แสงประเสริฐ
๘๓๕๑ นางมณีรัตน อินทนนท
๘๓๕๒ นางมณีวรรณ แกวไกรสร
๘๓๕๓ นางมติมนต สามศรี
๘๓๕๔ นางมธุรดา ลีสม
๘๓๕๕ นางมธุรส ไมสุวรรณ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๘๓๕๖
๘๓๕๗
๘๓๕๘
๘๓๕๙
๘๓๖๐
๘๓๖๑
๘๓๖๒
๘๓๖๓
๘๓๖๔
๘๓๖๕
๘๓๖๖
๘๓๖๗
๘๓๖๘
๘๓๖๙
๘๓๗๐
๘๓๗๑
๘๓๗๒
๘๓๗๓
๘๓๗๔
๘๓๗๕
๘๓๗๖
๘๓๗๗
๘๓๗๘
๘๓๗๙
๘๓๘๐
๘๓๘๑

หนา ๑๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวมธุรส สุดตลอด
นางสาวมธุรส อะหลี
นางสาวมธุริดา รุงเรือง
นางสาวมนชนก สรอยทอง
นางมนตกวี เลียงผา
นางมนตเทียน สกุลนี
นางมนตวจี เหมือดไธสง
นางมนทิชา ชูศักดิ์เกียรติกุล
นางสาวมนทิพย โยมญาติ
นางสาวมนพร เพชรโรจน
นางมนภร ตั้งบุญดวงจิตร
นางมนรัตน อินทรทอง
นางสาวมนฤดี เซ็งแซ
นางมนสิชา นาจําปา
นางสาวมนสิชา ปองสอน
นางสาวมนัชยา ชื่นดี
นางมนัญชยา เจ็กมะดัน
นางมนัญชยา ผดุงกิจ
นางมนัญญา ชุมนาเสียว
นางสาวมนัญญา ดวงปนคํา
นางสาวมนัญญา สิงหสุวรรณ
นางมนัสณัญย โงชาฤทธิ์
นางมนัสนันท เกาธนไพบูลย
นางสาวมนัสนันท นิลวรรณ
นางสาวมนัสนันท ศรีสุวรรณ
จาสิบเอกหญิง มนัสนันท สมใจ

๘๓๘๒
๘๓๘๓
๘๓๘๔
๘๓๘๕
๘๓๘๖
๘๓๘๗
๘๓๘๘
๘๓๘๙
๘๓๙๐
๘๓๙๑
๘๓๙๒
๘๓๙๓
๘๓๙๔
๘๓๙๕
๘๓๙๖
๘๓๙๗
๘๓๙๘
๘๓๙๙
๘๔๐๐
๘๔๐๑
๘๔๐๒
๘๔๐๓
๘๔๐๔
๘๔๐๕
๘๔๐๖
๘๔๐๗

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางมนัสนันท สุรวิเชียรชัย
นางสาวมนัสนันท เอียดนุสรณ
นางสาวมนัสวรรณ คงพูล
นางสาวมนัสวี พูลเสม
นางมนิตฐสุดา เย็นหลักรอย
นางสาวมยุรฉัตร กงระหัด
นางสาวมยุรมาศ เกตุบุตร
นางสาวมยุรา คมขัน
นางสาวมยุรา จันทะวงศ
นางมยุรา นันทะไสย
นางมยุรา พรหมประสาทร
นางมยุรา ยมเกิด
นางมยุรี เกิดสวาง
นางสาวมยุรี แกวปญโย
นางมยุรี จันเกิด
นางสาวมยุรี จันทรหอม
นางสาวมยุรี เจริญรบ
นางมยุรี ชอนทอง
นางมยุรี ทองดี
นางสาวมยุรี เมืองแกน
นางสาวมยุรี รวบรวม
นางสาวมยุรี วงษกรณ
นางสาวมยุรี ศรีใส
นางสาวมยุรี สกุลกิม
นางสาวมยุรี สรหงษ
นางสาวมยุรี สุขศิริ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๘๔๐๘
๘๔๐๙
๘๔๑๐
๘๔๑๑
๘๔๑๒
๘๔๑๓
๘๔๑๔
๘๔๑๕
๘๔๑๖
๘๔๑๗
๘๔๑๘
๘๔๑๙
๘๔๒๐
๘๔๒๑
๘๔๒๒
๘๔๒๓
๘๔๒๔
๘๔๒๕
๘๔๒๖
๘๔๒๗
๘๔๒๘
๘๔๒๙
๘๔๓๐
๘๔๓๑
๘๔๓๒
๘๔๓๓

นางสาวมยุรี สุดชา
นางมยุรี แสงนาค
นางสาวมยุรี หงษพินิจ
นางมยุรีย ทิพยรักษ
นางมยุเรศ ลีตน
นางสาวมยุลี ยอยดวงชัย
นางสาวมลใจ แกวกล้ํา
นางมลชายา คําเพียว
นางมลฑา โรจนพวง
นางสาวมลดาลิกา ซื่อตรง
นางมลทาทิพย ศรีระษา
นางสาวมลธญา สุขเข
นางมลธิชา อุปฌาใต
นางสาวมลธิรา นิยมจิตร
นางมลธิรา เมืองพรม
นางสาวมลฤดี ดวงปญญา
นางมลฤดี พวงแพ
นางมลฤดี พูนสุขทรัพย
นางสาวมลฤดี เย็นสบาย
นางสาวมลฤดี ศรีบุญเรือง
นางมลิกา เกตุแกว
นางสาวมลิฉัตร สุภาพ
นางสาวมลิดา โพธิกมล
นางสาวมลิวรรณ เวียงจันทร
นางมลิวรรณ ประชาชัย
นางสาวมลิวรรณ ภักดี

หนา ๑๖๔
ราชกิจจานุเบกษา
๘๔๓๔
๘๔๓๕
๘๔๓๖
๘๔๓๗
๘๔๓๘
๘๔๓๙
๘๔๔๐
๘๔๔๑
๘๔๔๒
๘๔๔๓
๘๔๔๔
๘๔๔๕
๘๔๔๖
๘๔๔๗
๘๔๔๘
๘๔๔๙
๘๔๕๐
๘๔๕๑
๘๔๕๒
๘๔๕๓
๘๔๕๔
๘๔๕๕
๘๔๕๖
๘๔๕๗
๘๔๕๘
๘๔๕๙

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางมลิวัลย แกวดวง
นางสาวมลียานี เจะอารง
นางสาวมอญรัตน มินทะขัติ
นางมะณีวรรณ ศักดิ์สิทธิการ
นางมะยุรี อุทรักษ
นางสาวมะริสา พลเดช
นางมะลัยพร อินทะชัย
นางสาวมะลิ แสงจันทร
นางสาวมะลิจันทร ธรรมกุล
นางมะลิวรรณ ชัยวงศ
นางมะลิวรรณ อาจศิริ
นางสาวมะลิวรรณ พิมพอน
นางสาวมะลิวรรณ อินทาว
นางมะลิวัลย บุตรงาม
นางมะลิวัลย พาลา
นางมะลิวัลย เพ็งอน
นางมะลิวัลย มีสุนทรี
นางสาวมะลิวัลย ยุคะลัง
นางสาวมะลิวัลย วงคชัยคํา
นางสาวมะเหรียม โหมดฮา
นางมัจนา ยูโซะอาลี
นางสาวมัชฌิมา เพชรคง
นางมัญจนา บรรดาศักดิ์
นางมัญชลา มั่งมี
นางสาวมัญชุพร อยูเจริญ
นางมัญชุสา บุญชูวงศ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๘๔๖๐
๘๔๖๑
๘๔๖๒
๘๔๖๓
๘๔๖๔
๘๔๖๕
๘๔๖๖
๘๔๖๗
๘๔๖๘
๘๔๖๙
๘๔๗๐
๘๔๗๑
๘๔๗๒
๘๔๗๓
๘๔๗๔
๘๔๗๕
๘๔๗๖
๘๔๗๗
๘๔๗๘
๘๔๗๙
๘๔๘๐
๘๔๘๑
๘๔๘๒
๘๔๘๓
๘๔๘๔
๘๔๘๕

นางสาวมัฏฑาณฎาศ รามศิริ
นางสาวมัฐพร ทองดี
นางสาวมัณฑณา ประชารักษ
นางมัณฑนา กาบเครือ
นางมัณฑนา ทองชู
นางสาวมัณฑนา นาพรม
นางสาวมัณฑนา พุทธจอก
นางมัณฑนา โพธิ์แกว
นางสาวมัณฑิตา แจงพงษ
นางสาวมัตติกา ปยะราช
นางมัทธิยา แทนมงคลมาศ
นางมัทนา ตานะพันธ
นางมัทนา วรังษี
นางสาวมัทรี โสดาปดชา
นางมันฑนา แสงแกว
นางมัลลิกา จิตปรีดา
นางสาวมัลลิกา ชํานิจ
นางมัลลิกา ชูรักษ
นางมัลลิกา เตชะวันโต
นางสาวมัลลิกา ผานเมือง
นางมัลลิกา พุมเทียน
นางสาวมัลลิกา ศรีจํานงค
นางมัลลิกา ศิริปรุ
นางสาวมัลลิกา เสกกลา
นางสาวมาณิการ อนุทิลา
นางมานัสรีร โชคปตินันท

หนา ๑๖๕
ราชกิจจานุเบกษา
๘๔๘๖
๘๔๘๗
๘๔๘๘
๘๔๘๙
๘๔๙๐
๘๔๙๑
๘๔๙๒
๘๔๙๓
๘๔๙๔
๘๔๙๕
๘๔๙๖
๘๔๙๗
๘๔๙๘
๘๔๙๙
๘๕๐๐
๘๕๐๑
๘๕๐๒
๘๕๐๓
๘๕๐๔
๘๕๐๕
๘๕๐๖
๘๕๐๗
๘๕๐๘
๘๕๐๙
๘๕๑๐
๘๕๑๑

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางมานิดา จันทรจักร
นางสาวมานิดา ระลึกคุณ
นางสาวมานิสา ปานรอด
นางมายุรีย ศรีสุวรรณ
นางมารตรี หิรัญเวชยางกรู
นางมารตรี เองฉวน
นางสาวมารยาท พรหมทองนุน
นางสาวมาริสา การบุญ
นางมาริสา เชาวนรบิน
นางสาวมาริสา เปรมแจม
นางสาวมารีนา วิเศษพันธ
นางมารียะ หะยีสมาแอ
นางสาวมารีเยาะ ไมมูรา
นางสาวมาเรียม กุมเกวียน
นางสาวมาลัย จันทรออน
นางมาลัย เชิดชูสุวรรณ
นางมาลัย ถนัดคา
นางสาวมาลัย พิมพาเลีย
นางมาลัย เพ็ญวิจิตร
นางสาวมาลัย แสงกระจาง
นางสาวมาลาตี ศรีสวาง
นางสาวมาลาพร เขียวออน
นางสาวมาลินี คงเอียด
นางสาวมาลินี ลับสูงเนิน
นางสาวมาลิสา กาโล
นางสาวมาลิสา นวมมี

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๘๕๑๒
๘๕๑๓
๘๕๑๔
๘๕๑๕
๘๕๑๖
๘๕๑๗
๘๕๑๘
๘๕๑๙
๘๕๒๐
๘๕๒๑
๘๕๒๒
๘๕๒๓
๘๕๒๔
๘๕๒๕
๘๕๒๖
๘๕๒๗
๘๕๒๘
๘๕๒๙
๘๕๓๐
๘๕๓๑
๘๕๓๒
๘๕๓๓
๘๕๓๔
๘๕๓๕
๘๕๓๖
๘๕๓๗

นางมาลิสา ยืนยง
นางมาลี คุมวิริยะ
นางสาวมาลี แจมจํารัส
นางสาวมาลี ชาญทิพยพงษ
นางสาวมาลี แซมสําราญ
นางสาวมาลี ผลไม
นางสาวมาลี สีนา
นางมาลี หวังทิวกลาง
นางสาวมาลีรัตน ลีหัวสระ
นางมาลีวรรณ กองอยู
นางมิ่งขวัญ เบญจาธิกุล
นางสาวมินทมันตา วงศเสงี่ยม
นางมินา บิลหรอหีม
นางมิรันตี พรมสุข
นางมีนา คงประเสริฐ
นางมีนา มงคล
นางสาวมุกดา คงวิเศษ
นางสาวมุกดา ดวงจําปา
นางมุกดา นาสมตรอง
นางมุกดา บัวสกัด
นางมุกดา บุญพอ
นางมุกดา ปาเมืองมูล
นางสาวมุกดา สิมพลี
นางมุจลินท โพธิสัตย
นางสาวมุทิตา ตองหวาน
นางมูซันนาร เจะหลง

หนา ๑๖๖
ราชกิจจานุเบกษา
๘๕๓๘
๘๕๓๙
๘๕๔๐
๘๕๔๑
๘๕๔๒
๘๕๔๓
๘๕๔๔
๘๕๔๕
๘๕๔๖
๘๕๔๗
๘๕๔๘
๘๕๔๙
๘๕๕๐
๘๕๕๑
๘๕๕๒
๘๕๕๓
๘๕๕๔
๘๕๕๕
๘๕๕๖
๘๕๕๗
๘๕๕๘
๘๕๕๙
๘๕๖๐
๘๕๖๑
๘๕๖๒
๘๕๖๓

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวเมงอัง แซตัง
นางเมตตา ทับศรีแกว
นางเมตตา ศรีสุวรรณ
นางสาวเมตตา สวางทั่ว
นางสาวเมทิกา กลอมยงค
นางสาวเมทิกา หิรัญภาดาภักดิ์
นางสาวเมทินี ละอองนวล
นางเมธาพร ชิตประเสริฐ
นางสาวเมธาพร ปอมคํา
นางเมธาวี เผาวิบูล
นางเมธาวี พามี
นางสาวเมธาวี ศรีปลัดกอง
นางสาวเมธิณี รอดภัย
นางสาวเมธินี เชื้อสุยะ
นางสาวเมธินี ทองหลาง
นางสาวเมยวดี เขตกรรม
นางสาวเมษา เนาวพันธ
นางสาวเมสุรีย สุวิรัตนกุล
นางสาวยนตนภา คําศรี
นางสาวยมาพร กอเกิด
นางยรรยง ไชยา
นางสาวยลนที เนตรสวาง
นางยศมล ศรีภักดี
นางสาวยศวดี วิลาลัย
นางยอดขวัญ ถาวรไชย
นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๘๕๖๔
๘๕๖๕
๘๕๖๖
๘๕๖๗
๘๕๖๘
๘๕๖๙
๘๕๗๐
๘๕๗๑
๘๕๗๒
๘๕๗๓
๘๕๗๔
๘๕๗๕
๘๕๗๖
๘๕๗๗
๘๕๗๘
๘๕๗๙
๘๕๘๐
๘๕๘๑
๘๕๘๒
๘๕๘๓
๘๕๘๔
๘๕๘๕
๘๕๘๖
๘๕๘๗
๘๕๘๘
๘๕๘๙

หนา ๑๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางยิ่งลักษณ ทิพยสิงห
นางสาวยิ่งลักษณ บุญชวย
นางสาวยิ่งลักษณ โศภณพิมลสิริ
นางยินนี่ ดวงสุภา
นางสาวยุทยา แสนศรี
นางยุพดี เกตุกุล
นางยุพเยาว มาสุข
นางสาวยุพรัตน สุวรรณชาตรี
นางยุพา คงวงค
นางยุพา ชูเชิด
นางยุพา พงษภมร
นางยุพา โพธิ์ทอง
นางสาวยุพา ยาแหม
นางยุพา วุฒิพงศ
นางยุพา สั่งสอน
นางยุพา อินทชัย
นางยุพาณี ยาใจ
นางยุพาพร ตันวุฒิ
นางสาวยุพาพัฒน บุพศิริ
นางสาวยุพาภรณ ทิสา
นางยุพาวดี สรสิทธิ์
นางสาวยุพิญ ทําผง
นางสาวยุพิน คงบัวเล็ก
นางยุพิน แจงดี
นางยุพิน นนทใส
นางยุพิน บุตรงาม

๘๕๙๐
๘๕๙๑
๘๕๙๒
๘๕๙๓
๘๕๙๔
๘๕๙๕
๘๕๙๖
๘๕๙๗
๘๕๙๘
๘๕๙๙
๘๖๐๐
๘๖๐๑
๘๖๐๒
๘๖๐๓
๘๖๐๔
๘๖๐๕
๘๖๐๖
๘๖๐๗
๘๖๐๘
๘๖๐๙
๘๖๑๐
๘๖๑๑
๘๖๑๒
๘๖๑๓
๘๖๑๔
๘๖๑๕

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวยุพิน แปลกไธสง
นางสาวยุพิน พลอาษา
นางยุพิน แมนรัตน
นางสาวยุพิน หวังดี
นางสาวยุพิน หุนงาม
นางสาวยุพิน อินทรอุดม
นางยุพิน อุทยานวิทยา
นางยุพินธ เทียงคํา
พันจาเอกหญิง ยุภา บอนสันเทียะ
นางยุภาพร ณัฎฐศิริกุล
นางสาวยุภาพร ปาลสาร
นางสาวยุภาพร ศิรินอก
นางยุภาพรรณ ฤทธิยา
นางยุภาพันธ เศรษจันทร
นางยุภารัตน เครือแวงมน
นางยุภาวดี การะดี
นางยุภาวดี พรมนิล
นางสาวยุภาวดี สัณหภักดี
นางสาวยุรดา เอี่ยมสะอาด
นางยุวดี เกษแกว
นางยุวดี แกวกระจาง
นางสาวยุวดี ขวัญเย็น
นางสาวยุวดี ฉิมพลี
นางสาวยุวดี นามพรมมา
นางสาวยุวดี วงษชมภู
นางสาวยุวดี สุธาพจน

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๘๖๑๖
๘๖๑๗
๘๖๑๘
๘๖๑๙
๘๖๒๐
๘๖๒๑
๘๖๒๒
๘๖๒๓
๘๖๒๔
๘๖๒๕
๘๖๒๖
๘๖๒๗
๘๖๒๘
๘๖๒๙
๘๖๓๐
๘๖๓๑
๘๖๓๒
๘๖๓๓
๘๖๓๔
๘๖๓๕
๘๖๓๖
๘๖๓๗
๘๖๓๘
๘๖๓๙
๘๖๔๐
๘๖๔๑

หนา ๑๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางยุวดี หงษา
นางสาวยุวดี อุเทนสุต
นางสาวยุวธิดา พรนิคม
นางสาวยุวธิษณ มั่งมีธนพิบูลย
นางยุวภา เครือเนตร
นางสาวยุวรี แกวคําไสย
นางสาวยุวรี ฉิมนิล
นางสาวยุวลักษณ คันถี
นางยุวารี บัวลี
นางสาวยูซีดา เหสามี
นางสาวเยาวดี กันยานันท
นางเยาวดี แกวสวี
นางสาวเยาวดี แซะอาหลี
นางเยาวธิดา สีหาบุตร
นางสาวเยาวนาถ ศรีตะบุตร
นางเยาวพรรณ ขวัญแกว
นางสาวเยาวภา ชีวสุขานนท
นางสาวเยาวภา พรรคพล
นางสาวเยาวภา พันกกคอ
นางเยาวภา รูปเกลี้ยง
นางสาวเยาวภา วรครุธ
นางเยาวภานี ครามศรี
นางสาวเยาวมยุดา พรมดา
นางเยาวมาลย ยนตรศักดิ์สกุล
นางสาวเยาวมาลย แสนมหาเกษม
นางสาวเยาวรัตน ธีระเกษตรสกุล

๘๖๔๒
๘๖๔๓
๘๖๔๔
๘๖๔๕
๘๖๔๖
๘๖๔๗
๘๖๔๘
๘๖๔๙
๘๖๕๐
๘๖๕๑
๘๖๕๒
๘๖๕๓
๘๖๕๔
๘๖๕๕
๘๖๕๖
๘๖๕๗
๘๖๕๘
๘๖๕๙
๘๖๖๐
๘๖๖๑
๘๖๖๒
๘๖๖๓
๘๖๖๔
๘๖๖๕
๘๖๖๖
๘๖๖๗

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางเยาวรัตน นาคีย
นางเยาวรัตน นิมิตสุวโรจน
นางสาวเยาวรัตน เหล็กบุญเพชร
นางสาวเยาวเรศ กอนเครือ
นางเยาวเรศ ตันเลียง
นางเยาวเรศ ตุลา
นางเยาวเรศ มวงทอง
นางเยาวเรศ ริดจูงพืช
นางสาวเยาวเรศ สวัสดีมงคล
นางเยาวลักษณ กลางาม
นางเยาวลักษณ กาพยไกรแกว
นางเยาวลักษณ การะเกษ
นางเยาวลักษณ โกมลไสย
นางเยาวลักษณ ขยันงาน
นางเยาวลักษณ คงปาน
นางสาวเยาวลักษณ คงสอน
นางเยาวลักษณ เตียวตระกูล
นางสาวเยาวลักษณ ทองอราม
นางเยาวลักษณ นาคสอิ้ง
นางสาวเยาวลักษณ นุชนาท
นางสาวเยาวลักษณ พรมกอง
นางสาวเยาวลักษณ รักคํามี
นางสาวเยาวลักษณ สาสมัคร
นางสาวเยาวลักษณ สุนนนาม
นางสาวเยาวลักษณ แสงสุวรรณ
นางเยาวลักษณ อินทรประสิทธิ์

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๘๖๖๘
๘๖๖๙
๘๖๗๐
๘๖๗๑
๘๖๗๒
๘๖๗๓
๘๖๗๔
๘๖๗๕
๘๖๗๖
๘๖๗๗
๘๖๗๘
๘๖๗๙
๘๖๘๐
๘๖๘๑
๘๖๘๒
๘๖๘๓
๘๖๘๔
๘๖๘๕
๘๖๘๖
๘๖๘๗
๘๖๘๘
๘๖๘๙
๘๖๙๐
๘๖๙๑
๘๖๙๒
๘๖๙๓

นางรจนา กอนทอง
นางรจนา กําเนิดขอนแกน
นางรจนา ไกรแกว
นางสาวรจนา ขุนแผน
นางสาวรจนา เจริญมงคล
นางสาวรจนา ใจมา
นางสาวรจนา นันตะวงษ
นางรจนา พลสงคราม
นางรจนา มงคลรัตนาสิทธิ์
นางสาวรจนา ระวังภัย
นางสาวรจนา ลูกจันทร
นางสาวรจนา ศรีเทียน
นางสาวรจนา แหนน้ํา
นางสาวรจนา อาจจํานงค
นางสาวรจนาวดี บุตรทอง
นางสาวรจรินทร สิงหโต
นางสาวรจเรศ สิทธิไชยากุล
นางสาวรชนก ศรีประไหม
นางสาวรชนีกร จันทรเสนา
นางสาวรชยา บวงพิมาย
นางรชยา อนุภักดิ์
นางสาวรฐษร ศรีสมบัติ
นางสาวรฐิยา เหลาแหลม
นางสาวรณกฤต สําราญรัตน
นางรดา กาลวิบูลย
นางรดากาล พรคุณานนต

หนา ๑๖๙
ราชกิจจานุเบกษา
๘๖๙๔
๘๖๙๕
๘๖๙๖
๘๖๙๗
๘๖๙๘
๘๖๙๙
๘๗๐๐
๘๗๐๑
๘๗๐๒
๘๗๐๓
๘๗๐๔
๘๗๐๕
๘๗๐๖
๘๗๐๗
๘๗๐๘
๘๗๐๙
๘๗๑๐
๘๗๑๑
๘๗๑๒
๘๗๑๓
๘๗๑๔
๘๗๑๕
๘๗๑๖
๘๗๑๗
๘๗๑๘

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวรติกร กสิกิจพาณิชย
นางสาวรติกร กุลสิงห
นางรติกร ครองยุทธ
นางรติกร พิชคุณ
นางรติกร สุปนะ
นางรติกร อาษากลาง
นางสาวรตินันท มีชัย
นางสาวรติรส ชัยวิชิต
นางรติรัตน พรมเพ็ชร
นางสาวรถพจนี สิงหสี
นางรพัสพิศา จารุพลธนาพงศา
นางรพีพรรณ ปดชัยโย
นางรพีพรรณ หมั่นเรียน
นางรภัสกุล แสงคําเลิศ
ณ หนองคาย
นางสาวรมณ ภูคานา
นางสาวรมยชลี แกวกลับ
นางรมยธีรา เปกกระสัง
นางสาวรมยนลิน ชื่นชุมพร
นางสาวรมิดา เชาวพลกรัง
นางสาวรมิดา ณ หนองคาย
นางสาวรมิดา ศรีไชยมูล
นางสาวรมิตา ยิ้มปรัง
นางรริญกาญจน แยมจันทรฉาย
นางรวงทิพย เมืองอินทร
นางสาวรวมพร ลือชัย

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๘๗๑๙
๘๗๒๐
๘๗๒๑
๘๗๒๒
๘๗๒๓
๘๗๒๔
๘๗๒๕
๘๗๒๖
๘๗๒๗
๘๗๒๘
๘๗๒๙
๘๗๓๐
๘๗๓๑
๘๗๓๒
๘๗๓๓
๘๗๓๔
๘๗๓๕
๘๗๓๖
๘๗๓๗
๘๗๓๘
๘๗๓๙
๘๗๔๐
๘๗๔๑
๘๗๔๒
๘๗๔๓
๘๗๔๔

นางรวยรุง ปราบมะเริง
นางสาวรวิวรรณ ชุมคง
นางสาวรวิวรรณ ทัศนมนตรี
นางรวิวรรณ พึ่งยอด
นางรวิวรรณ มณีโชติ
นางรวิวรรณ อองกุลนะ
นางสาวรวิษา ศุภรัตนกุล
นางรวิสรา มาตรชมภู
นางสาวรวิสรา สองคําชุม
นางสาวรวีวรรณ เงินยวง
นางสาวรวีวรรณ คีรีนิล
นางรวีวรรณ ตามสมัคร
นางรสกร พงษปลัด
นางรสริน กองทอง
นางสาวรสริน เต็มปลื้ม
นางรสริน มะลิทอง
นางสาวรสรินทร ปอชํานิ
นางรสลิน จันทรังษี
นางรสศรินทร จิตรหาญ
นางรสสุคนธ จั่นน้ําแดง
นางรสสุคนธ ถาวงษกลาง
นางสาวรสสุคนธ พันธุรัตน
นางสาวรสสุคนธ อินทรหอม
นางรสสุคนธ อินโน
นางสาวรอซีดะ รอแมยะ
นางสาวรอซียะ ยูโซะ

หนา ๑๗๐
ราชกิจจานุเบกษา
๘๗๔๕
๘๗๔๖
๘๗๔๗
๘๗๔๘
๘๗๔๙
๘๗๕๐
๘๗๕๑
๘๗๕๒
๘๗๕๓
๘๗๕๔
๘๗๕๕
๘๗๕๖
๘๗๕๗
๘๗๕๘
๘๗๕๙
๘๗๖๐
๘๗๖๑
๘๗๖๒
๘๗๖๓
๘๗๖๔
๘๗๖๕
๘๗๖๖
๘๗๖๗
๘๗๖๘
๘๗๖๙
๘๗๗๐

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวรอยโก สุดตะนา
นางระกัน แซเตีย
นางระเบียบ คําชํานิ
นางสาวระเบียบ พูนทรัพยเสนา
นางสาวระพินพร ทุเรียน
นางสาวระพีพร ไขประภาย
นางระพีพร ทองวิเศษ
นางระพีพรรณ ถานอย
นางสาวระพีพรรณ ไชยสัตย
นางสาวระพีพรรณ โตะเมือง
นางระพีพรรณ ลิ้มศิริวงศ
นางระมินท ทองอัฐ
นางสาวระวิวรรณ เชื่องชาง
นางสาวระวิวรรณ ปนทา
นางระวิวรรณ รักถึง
นางสาวระวิวรรณ รักใหม
นางสาวระวีวรรณ เพียรพิทักษ
นางระวีวรรณ ศรเผือก
นางสาวรักขณา พันลา
นางรักคณา อินธิดา
นางรักชนก เบี้ยกลาง
นางรักชนก อึ้งเส็ง
นางสาวรักษอรุณ พูลเพียร
นางสาวรักอนงค บับภาวัน
นางสาวรังศิมา เสียงเพราะ
นางสาวรังษิยา อินทรดี

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๘๗๗๑
๘๗๗๒
๘๗๗๓
๘๗๗๔
๘๗๗๕
๘๗๗๖
๘๗๗๗
๘๗๗๘
๘๗๗๙
๘๗๘๐
๘๗๘๑
๘๗๘๒
๘๗๘๓
๘๗๘๔
๘๗๘๕
๘๗๘๖
๘๗๘๗
๘๗๘๘
๘๗๘๙
๘๗๙๐
๘๗๙๑
๘๗๙๒
๘๗๙๓
๘๗๙๔
๘๗๙๕
๘๗๙๖

นางสาวรังสิมา ทองอราม
นางรังสิมา บุญยรัตพันธ
นางรัชจุรี ชัยโรจนนิพัฒน
นางรัชชนก นวลพุดซา
นางรัชญา อดุลวัฒนะ
นางสาวรัชฎา คําหลาทราย
นางสาวรัชฎา ใจมั่น
นางสาวรัชฎา ปานทุม
นางสาวรัชฎา สาตรา
นางรัชฎาภรณ คําชลธาร
นางสาวรัชฎาภรณ นวมนาคะ
นางรัชฎาภรณ พรมจันทร
นางรัชฎาภรณ ภูกาสอน
นางรัชฎาภรณ ศิริสมบัติ
นางรัชณีกรณ วงษหาฤทธิ์
นางสาวรัชณีพร แสนประสิทธิ์
นางรัชดา นาทวีวงศ
นางสาวรัชดาพร ขจรโมทย
นางรัชดาพร บางหลวง
นางสาวรัชดาภรณ ทองถนอม
นางรัชดามาศ ภักดีพิน
นางสาวรัชนิการย แสงใส
นางรัชนิดา ญาณโกมุท
นางสาวรัชนี กองนวน
นางรัชนี กาญจนศรี
นางรัชนี โกศลจิตร

หนา ๑๗๑
ราชกิจจานุเบกษา
๘๗๙๗
๘๗๙๘
๘๗๙๙
๘๘๐๐
๘๘๐๑
๘๘๐๒
๘๘๐๓
๘๘๐๔
๘๘๐๕
๘๘๐๖
๘๘๐๗
๘๘๐๘
๘๘๐๙
๘๘๑๐
๘๘๑๑
๘๘๑๒
๘๘๑๓
๘๘๑๔
๘๘๑๕
๘๘๑๖
๘๘๑๗
๘๘๑๘
๘๘๑๙
๘๘๒๐
๘๘๒๑
๘๘๒๒

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวรัชนี ดิษรานนท
นางรัชนี เติบกลาง
นางสาวรัชนี ถิตยประเสริฐ
นางสาวรัชนี ทองคํา
นางสาวรัชนี ผูกพันธุ
นางรัชนี เริงโอสถ
นางรัชนี ศรีธิหลา
นางสาวรัชนี สาจุย
นางสาวรัชนี อารียรักษ
นางรัชนีกร ชอบธรรม
นางสาวรัชนีกร ติละ
นางสาวรัชนีกร ยอดสุวรรณ
นางรัชนีกร แสนจันทร
นางรัชนีกร เหิดขุนทด
นางสาวรัชนีกรณ เรืองศรี
นางสาวรัชนีบูลย ออนอก
นางสาวรัชนีพร เบาสารี
นางสาวรัชนีย ทองพันธ
นางสาวรัชนีวรรณ ขําคง
นางสาวรัชนีวรรณ แชมมั่น
นางสาวรัชนีวรรณ มุกดาสนิท
นางสาวรัชนีวรรณ ยอดญาติไทย
นางสาวรัชนีวรรณ อินทรธรรม
นางรัชนู นามเรืองศรี
นางรัชนู ปุยเจริญ
นางสาวรัชพร คําเจริญ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๘๘๒๓
๘๘๒๔
๘๘๒๕
๘๘๒๖
๘๘๒๗
๘๘๒๘
๘๘๒๙
๘๘๓๐
๘๘๓๑
๘๘๓๒
๘๘๓๓
๘๘๓๔
๘๘๓๕
๘๘๓๖
๘๘๓๗
๘๘๓๘
๘๘๓๙
๘๘๔๐
๘๘๔๑
๘๘๔๒
๘๘๔๓
๘๘๔๔
๘๘๔๕
๘๘๔๖
๘๘๔๗
๘๘๔๘

หนา ๑๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางรัชรี เวชสิทธิ์
นางรัชลิตา นึกไฉน
นางสาวรัฏฐภรณ ภูครองตา
นางสาวรัฐภรณ พรมพิราม
นางรัดฎา จะสา
นางสาวรัตจนา โปรยเงิน
นางสาวรัตชะดา กุลเกลี้ยง
นางสาวรัตดาภรณ สังวรรณา
นางสาวรัตดาวรรณ สารจันทร
นางสาวรัตติกร ประดิษฐ
นางรัตติกร เพชรศรี
นางสาวรัตติกรณ วงศปกษา
นางสาวรัตติกรานต หมื่นจันทร
นางสาวรัตติกาญ ทิชากรตระการ
นางรัตติกาล สมมุติ
นางรัตติกาล หลาเมา
นางสาวรัตตินันท ศุภพงษพันธุ
นางสาวรัตติยา จันทรเศรษฐ
นางสาวรัตติยา ทิพยสันเทียะ
นางรัตติยา พลบุตร
นางรัตติยา พลมั่น
นางรัตติยา โสนทอง
นางสาวรัตติยา หยุดแกว
นางสาวรัตติยากร คนคม
นางสาวรัตติยากร พลประถม
นางรัตธิกานต บุญศิริ

๘๘๔๙
๘๘๕๐
๘๘๕๑
๘๘๕๒
๘๘๕๓
๘๘๕๔
๘๘๕๕
๘๘๕๖
๘๘๕๗
๘๘๕๘
๘๘๕๙
๘๘๖๐
๘๘๖๑
๘๘๖๒
๘๘๖๓
๘๘๖๔
๘๘๖๕
๘๘๖๖
๘๘๖๗
๘๘๖๘
๘๘๖๙
๘๘๗๐
๘๘๗๑
๘๘๗๒
๘๘๗๓
๘๘๗๔

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวรัตนติการ พรมคํา
นางสาวรัตนติภรณ สุขทรัพย
นางสาวรัตนมณี แขงขัน
นางสาวรัตนวดี เรืองทอง
นางรัตนา กระจางฉาย
นางสาวรัตนา แกวประเสริฐ
นางรัตนา คํามอญ
นางสาวรัตนา ชาวนาฝาย
นางสาวรัตนา ทองกลึง
นางรัตนา ทาวัน
นางสาวรัตนา นาพรหม
นางสาวรัตนา บทมาตร
นางรัตนา บุญเนาว
นางรัตนา เบ็งทอง
นางสาวรัตนา พยอม
นางสาวรัตนา พันชนะ
นางสาวรัตนา พุฒแกว
นางรัตนา ยศบรรเทิง
นางสาวรัตนา ลาภสาร
นางสาวรัตนา วงศคํา
นางรัตนา ศรีภักดี
นางรัตนา สงวนสุข
นางสาวรัตนา สระทองคํา
นางรัตนา สิงหพงษ
นางรัตนา สุทธรินทร
นางสาวรัตนา แสนเอื้อย

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๘๘๗๕
๘๘๗๖
๘๘๗๗
๘๘๗๘
๘๘๗๙
๘๘๘๐
๘๘๘๑
๘๘๘๒
๘๘๘๓
๘๘๘๔
๘๘๘๕
๘๘๘๖
๘๘๘๗
๘๘๘๘
๘๘๘๙
๘๘๙๐
๘๘๙๑
๘๘๙๒
๘๘๙๓
๘๘๙๔
๘๘๙๕
๘๘๙๖
๘๘๙๗
๘๘๙๘
๘๘๙๙
๘๙๐๐

หนา ๑๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวรัตนา หนูแดง
นางสาวรัตนา เหลาอัน
นางสาวรัตนา ใหญกระโทก
นางสาวรัตนา อารีย
นางสาวรัตนากร นุมเจริญ
นางสาวรัตนากร พระโพ
นางสาวรัตนาพร เนตรแสงศรี
นางสาวรัตนาพร บุญอิ่ม
นางรัตนาพร พรหมสุวรรณ
นางสาวรัตนาภรณ แกวใส
นางสาวรัตนาภรณ ไกลถิ่น
นางสาวรัตนาภรณ ปนกันอินทร
นางสาวรัตนาภรณ ปนเจริญ
นางรัตนาภรณ วงคอิสสระ
นางรัตนาภรณ วงศกาฬสินธุ
นางรัตนาภรณ วิเชียรไชย
นางสาวรัตนาภรณ สายบุญจันทร
นางรัตนาภรณ อินพรม
นางสาวรัติยา ลือชาการ
นางรัติยาภรณ ไพบูรณนฤมล
นางสาวรัศมี เกลื่อนกลางดอน
นางสาวรัศมี จิตฉวี
นางรัศมี โฉมทัพ
นางรัศมี ชายปา
นางสาวรัศมี นัยจิตร
นางสาวรัศมี วิทยานุกรณ

๘๙๐๑
๘๙๐๒
๘๙๐๓
๘๙๐๔
๘๙๐๕
๘๙๐๖
๘๙๐๗
๘๙๐๘
๘๙๐๙
๘๙๑๐
๘๙๑๑
๘๙๑๒
๘๙๑๓
๘๙๑๔
๘๙๑๕
๘๙๑๖
๘๙๑๗
๘๙๑๘
๘๙๑๙
๘๙๒๐
๘๙๒๑
๘๙๒๒
๘๙๒๓
๘๙๒๔
๘๙๒๕
๘๙๒๖

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางรัศมี สุนรกุมภ
นางสาวรัศมี หิรัญคํา
นางรัศมีจันทร ณฤทธิ์
นางสาวรัสฎา มงคลนํา
นางสาวราณี หองหาย
นางสาวราตรี กุณา
นางราตรี ขยันทํา
นางสาวราตรี ขันคํา
นางราตรี คมสัน
นางราตรี ชโลธร
นางสาวราตรี ชัยณรงค
นางสาวราตรี ชัยยะ
นางราตรี ทองแยม
นางสาวราตรี ทองเหี่ยง
นางราตรี บัวแกว
นางราตรี ประเสริฐศักดิ์
นางราตรี รุงทวีชัย
นางราตรี ละชั่ว
นางสาวราตรี โสนิราช
นางสาวรานียะ โตะมา
นางรําแพน ศรีวิโรจน
นางสาวรําไพ โกศล
นางสาวรําไพ เชื้อมั่น
นางสาวรําไพ ตังสุข
นางสาวรําไพ บัวศรี
นางรําไพพิธ ศักดา

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๘๙๒๗
๘๙๒๘
๘๙๒๙
๘๙๓๐
๘๙๓๑
๘๙๓๒
๘๙๓๓
๘๙๓๔
๘๙๓๕
๘๙๓๖
๘๙๓๗
๘๙๓๘
๘๙๓๙
๘๙๔๐
๘๙๔๑
๘๙๔๒
๘๙๔๓
๘๙๔๔
๘๙๔๕
๘๙๔๖
๘๙๔๗
๘๙๔๘
๘๙๔๙
๘๙๕๐
๘๙๕๑
๘๙๕๒

หนา ๑๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวริญญารัตน เกษมสุขนิธิวงศ
นางสาวรินดา วามะลุน
นางรินนพร หวังทอนกลาง
นางสาวรินลาภัชร กําลังหาญ
นางสาวรีนา กาเจ
นางรีวรรณ เกตตะพันธ
นางรุง อาจหาญ
นางสาวรุงกาญจน อุนสมัย
นางรุงณะภา รอบรู
นางสาวรุงตะวัน ตาคําทรัพย
นางรุงทิพย กอนแกว
นางรุงทิพย บุตรดี
นางรุงทิพย ปญญาแกว
นางสาวรุงทิพย ลีละทีป
นางสาวรุงทิพย วงษดอน
นางรุงทิพย ศรีดี
นางรุงทิพย ศรีโมรส
นางสาวรุงทิพย สุนาวงศ
นางรุงทิวา ไชยจันทร
นางรุงทิวา ปราถนวทิ ยา
นางรุงทิวา อัลเบรชท
นางรุงทิวา อุปสัน
นางรุงทิวา เอี่ยมสําอางค
นางสาวรุงนภา กลับทุง
นางสาวรุงนภา กิมงวนสง
นางสาวรุงนภา เกียรติปรีชาสกุล

๘๙๕๓
๘๙๕๔
๘๙๕๕
๘๙๕๖
๘๙๕๗
๘๙๕๘
๘๙๕๙
๘๙๖๐
๘๙๖๑
๘๙๖๒
๘๙๖๓
๘๙๖๔
๘๙๖๕
๘๙๖๖
๘๙๖๗
๘๙๖๘
๘๙๖๙
๘๙๗๐
๘๙๗๑
๘๙๗๒
๘๙๗๓
๘๙๗๔
๘๙๗๕
๘๙๗๖
๘๙๗๗
๘๙๗๘

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวรุงนภา โคตรุโร
นางสาวรุงนภา จันทรคุม
นางรุงนภา เจือจันทร
นางรุงนภา นันทวงศ
นางสาวรุงนภา ฤทธี
นางรุงนภา วัชระ
นางรุงนภา แสงตุ
นางสาวรุงนภา ไผททักษิณ
นางรุงฟา ศรีคํา
นางรุงระวี คําศรีไพล
นางสาวรุงรัตติกาล โชคบัณฑิตย
นางสาวรุงรัตน จันมี
นางสาวรุงรัตน ฉินนะโสต
นางสาวรุงรัตน เพ็งสวย
นางสาวรุงรัตน ไพคํานาม
นางสาวรุงรัตน สีแสด
นางรุงรัศมี หาญยุทธ
นางสาวรุงราวรรณ พันสร
นางรุงฤดี ยกลอง
นางรุงฤดี สุวรรณกูฎ
นางสาวรุงลาวรรณ สังประการ
นางสาวรุงลาวัน ประคองศรี
นางรุงลาวัลย ธีสุระ
นางรุงศรี ไสยรัตน
นางสาวรุงอรุณ ชูรุงรัตนกุล
นางรุงอรุณ ประจิม

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๘๙๗๙
๘๙๘๐
๘๙๘๑
๘๙๘๒
๘๙๘๓
๘๙๘๔
๘๙๘๕
๘๙๘๖
๘๙๘๗
๘๙๘๘
๘๙๘๙
๘๙๙๐
๘๙๙๑
๘๙๙๒
๘๙๙๓
๘๙๙๔
๘๙๙๕
๘๙๙๖
๘๙๙๗
๘๙๙๘
๘๙๙๙
๙๐๐๐
๙๐๐๑
๙๐๐๒
๙๐๐๓
๙๐๐๔

นางสาวรุงอรุณ วัชรนาคา
นางสาวรุงอุษา เจาะสุนทร
นางรุจนาภรณ เพิงรัตน
นางรุจเรศน ชูชิต
นางรุจิตรา ยานะรมย
นางรุจิรดา สุวรรณชาติ
นางสาวรุจิรัตน สุระเสน
นางรุจิรา กฤติยา
นางรุจิรา กุลมาศ
นางสาวรุจิรา คํามุง
นางสาวรุจิรา เงียบภูเขียว
นางสาวรุจิรา จรกระโทก
นางสาวรุจิรา จันเพชร
นางรุจิรา ถิ่นการ
นางรุจิรา ทิพชาติ
นางรุจิรา เพชรพลอย
นางรุจิรา ภักดีโชติ
นางรุจิรา มันตาพันธ
นางรุจิรา สธนเสถียร
นางสาวรุจิราพร โคตรนาวัง
นางรุจิเรศ ทีปะบาล
นางสาวรุจิเลขา แทนกระโทก
นางรุจิสา ขุนแกว
นางรุจี กันแตง
นางรุจีภรณ ศุภเมืองแสน
นางสาวรุจีรดา พรมเสน

หนา ๑๗๕
ราชกิจจานุเบกษา
๙๐๐๕
๙๐๐๖
๙๐๐๗
๙๐๐๘
๙๐๐๙
๙๐๑๐
๙๐๑๑
๙๐๑๒
๙๐๑๓
๙๐๑๔
๙๐๑๕
๙๐๑๖
๙๐๑๗
๙๐๑๘
๙๐๑๙
๙๐๒๐
๙๐๒๑
๙๐๒๒
๙๐๒๓
๙๐๒๔
๙๐๒๕
๙๐๒๖
๙๐๒๗
๙๐๒๘
๙๐๒๙
๙๐๓๐

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวรุนณี แลไธสง
นางรุสนี กริยา
นางสาวรุสนี เจะปอ
นางรุสนี เจะอูมา
นางสาวรูซณาณี ลือแบซา
นางสาวเรณุกา สืบดาย
นางสาวเรณู คลายแกว
นางสาวเรณู จอมกาศ
นางเรณู นาคหนองหาญ
นางสาวเรณู บุญประกอบ
นางเรณู ปนนา
นางสาวเรณู รุงแสง
นางสาวเรณู วิญญาสุข
นางสาวเรณู สมบัติแกว
นางสาวเรณู สานอก
วาที่รอยตรีหญิง เรณู หนูบุญ
นางสาวเรณู หมื่นหอ
นางสาวเรณู อิ้วอําพันธ
นางเรวดี ขาวเกตุ
นางสาวเรวดี รองเดช
นางสาวเรวดี รักบางบูรณ
นางสาวเรวดี สายออง
นางสาวเรวดี หิรัญวงศ
นางสาวเรืองรักษ ฤทธิทักษ
นางเรืองศิริ รักษานวล
นางสาวเรือนแกว พันธุสระนอย

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๙๐๓๑
๙๐๓๒
๙๐๓๓
๙๐๓๔
๙๐๓๕
๙๐๓๖
๙๐๓๗
๙๐๓๘
๙๐๓๙
๙๐๔๐
๙๐๔๑
๙๐๔๒
๙๐๔๓
๙๐๔๔
๙๐๔๕
๙๐๔๖
๙๐๔๗
๙๐๔๘
๙๐๔๙
๙๐๕๐
๙๐๕๑
๙๐๕๒
๙๐๕๓
๙๐๕๔
๙๐๕๕
๙๐๕๖

นางสาวเรือนขวัญ วิจิตรจริยา
นางสาวโรสมี อีซอ
นางสาวฤดีกานต วิภักดิ์
นางสาวฤทัย สุขสานต
นางสาวฤทัยชนก บุญธรรม
นางสาวลฎาภา ละชินลา
นางสาวลดารัตน แซโซว
นางสาวลดารัตน รักขาว
นางลดาวัลย พันธฤทธิ์
นางลติกา ปาละสอน
นางลภัส แจมใส
นางลภัสภาส สวางแจง
นางสาวลภัสรดา โตทรัพย
นางลภัสรดา อินไข
นางลภัสรดา อุดมผล
นางสาวลมัย ปนพักพรอม
นางสาวลลดา สายาพัฒน
นางลลิดา แชจอหอ
นางลลิตภัทร สิงหเดโช
นางลลิตษา พิมพจันทร
นางสาวลลิตา พงษบุญฤทธิ์
นางสาวลลิตา สิงหขจรศักดิ์
นางสาวละมัย แกวยม
นางละมัย คงทอง
นางสาวละมุล แกวคํากอง
นางสาวละไมย มูลสิงห

หนา ๑๗๖
ราชกิจจานุเบกษา
๙๐๕๗
๙๐๕๘
๙๐๕๙
๙๐๖๐
๙๐๖๑
๙๐๖๒
๙๐๖๓
๙๐๖๔
๙๐๖๕
๙๐๖๖
๙๐๖๗
๙๐๖๘
๙๐๖๙
๙๐๗๐
๙๐๗๑
๙๐๗๒
๙๐๗๓
๙๐๗๔
๙๐๗๕
๙๐๗๖
๙๐๗๗
๙๐๗๘
๙๐๗๙
๙๐๘๐
๙๐๘๑
๙๐๘๒

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวละลิตา สุขศรี
นางละออ แพรวพรายรัตน
นางละออง คํารัศมี
นางสาวละออง สรึมงาม
นางสาวละออง เหลาประเสริฐ
นางละออง อาษากิจ
นางสาวละอองดาว ไชยมงคล
นางละเอียด พลายดวง
นางลักขณา โกมารทัต
นางสาวลักขณา โทแกว
นางลักขณา ปรีชาพงคมิตร
นางลักขณา พันธไชย
นางลักขณา เพชรอนันต
นางสาวลักขณา ภูทอง
นางสาวลักขณาวดี ใหญแกนทราย
นางสาวลักขณาวรรณ เพชรรัตน
นางลักคนา ขันซาย
นางลักษขณา ดิษพันลํา
นางสาวลักษณา จรจรัส
นางลักษณา จินดาวัต
นางสาวลักษณา รัตนพันธ
นางลักษณา สุขศรี
นางลักษณาพร เกิดมงคล
นางสาวลักษมี ดีมั่น
นางลักษมี ปรองพิมาย
นางลัคณา สังขทอง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๙๐๘๓
๙๐๘๔
๙๐๘๕
๙๐๘๖
๙๐๘๗
๙๐๘๘
๙๐๘๙
๙๐๙๐
๙๐๙๑
๙๐๙๒
๙๐๙๓
๙๐๙๔
๙๐๙๕
๙๐๙๖
๙๐๙๗
๙๐๙๘
๙๐๙๙
๙๑๐๐
๙๑๐๑
๙๑๐๒
๙๑๐๓
๙๑๐๔
๙๑๐๕
๙๑๐๖
๙๑๐๗
๙๑๐๘

นางลัชนา พยม
นางสาวลัดฎาพร วงศโสภา
นางสาวลัดดา เกษกุล
นางลัดดา ขุนจันทร
นางสาวลัดดา ดวงธนู
นางสาวลัดดา ไตรวรรณ
นางสาวลัดดา นวมเจริญ
นางสาวลัดดา บุญเพิ่ม
นางลัดดา มาลาทอง
นางสาวลัดดา รมเขื่อน
นางสาวลัดดา เรือนเหลือ
นางลัดดา สิงหล
นางลัดดา สิมุธิ
นางสาวลัดดา อินทนะนก
นางสาวลัดดา อุนเพ็ง
นางสาวลัดดาทิพย บุญฤทธิ์
นางลัดดาพร เสนอินทร
นางสาวลัดดาวรรณ บัวพัฒน
นางลัดดาวรรณ ปตรัตน
นางลัดดาวรรณ นุชนุม
นางสาวลัดดาวรรณ อรุณ
นางลัดดาวัลย คุณพิทักษวัฒนา
นางสาวลัดดาวัลย เจริญทรัพย
นางลัดดาวัลย ญาณอุบล
นางลัดดาวัลย ไพบูลย
นางสาวลัดดาวัลย ยศหลา

หนา ๑๗๗
ราชกิจจานุเบกษา
๙๑๐๙
๙๑๑๐
๙๑๑๑
๙๑๑๒
๙๑๑๓
๙๑๑๔
๙๑๑๕
๙๑๑๖
๙๑๑๗
๙๑๑๘
๙๑๑๙
๙๑๒๐
๙๑๒๑
๙๑๒๒
๙๑๒๓
๙๑๒๔
๙๑๒๕
๙๑๒๖
๙๑๒๗
๙๑๒๘
๙๑๒๙
๙๑๓๐
๙๑๓๑
๙๑๓๒
๙๑๓๓
๙๑๓๔

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวลัดดาวัลย วงษโสภา
นางสาวลัดดาวัลย สีทะโล
นางสาวลัดดาวัลย แสงสงา
นางสาวลัดดาวัลย หรุมวิสัย
นางลัดดาวัลย ออนสิงห
นางลัดดาวัลย อารีเอื้อ
นางลั่นทม สิทธิสงคราม
นางสาวลัลนา รินทะรักษ
นางสาวลาวทอง บุญมา
นางลาวัณย กําลังรัมย
นางลาวัลย การเกง
นางลาวัลย ขันติวงศ
นางสาวลาวัลย ทองมอญ
นางลาวัลย นาเมืองรักษ
นางสาวลาวัลย บุญเทพ
นางลาวัลย สมบัติ
นางลาวัลยฉวี เมตตาเหลา
นางสาวลําดวน เถาพันธ
นางลําดวน ทามณีวรรณ
นางลําดวน เลิศประเสริฐ
นางลําปาง ศรียา
นางลําพูน โสระเวช
นางลําแพน ทุยแป
นางสาวลําภู คําประเทศ
นางสาวลําใย สังทอง
นางลิกุล ศรีวะรา

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๙๑๓๕
๙๑๓๖
๙๑๓๗
๙๑๓๘
๙๑๓๙
๙๑๔๐
๙๑๔๑
๙๑๔๒
๙๑๔๓
๙๑๔๔
๙๑๔๕
๙๑๔๖
๙๑๔๗
๙๑๔๘
๙๑๔๙
๙๑๕๐
๙๑๕๑
๙๑๕๒
๙๑๕๓
๙๑๕๔
๙๑๕๕
๙๑๕๖
๙๑๕๗
๙๑๕๘
๙๑๕๙
๙๑๖๐

นางลิขิต หนองแบก
นางสาวลิชสา ชุมภูแสง
นางลินจง ดานแกว
นางลินดา นวลบุญ
นางสาวลินดา มิกราช
นางสาวลินดา อุดมเพิ่มทรัพย
นางสาวลีลาวดี ศรีพลับ
นางลูกหญิง มีพันธ
นางเล็ก นักเบศร
นางเลขา จิตรมุง
นางเลขา ยอดรักษ
นางเลิศลักษณ มูลอามาตย
นางเลียม บุตรนา
นางสาววกุล คําพิจารณ
นางวงจันทร สีชมภู
นางวงเดือน เขียวออน
นางวงเดือน ฉายปรีชา
นางวงเดือน ภูทะวัง
นางวงศธิดา ทองมา
นางวงศอารีศรี อินทนูจิตร
นางสาววงสิริ โสมสง
นางวชิราภรณ กุณาวงค
นางวณัฐภรณ ตองติรัมย
นางสาววณิชชา นวลหนู
นางสาววณิชชา บัตรรัมย
นางสาววณิชชา อธิยะ

หนา ๑๗๘
ราชกิจจานุเบกษา
๙๑๖๑
๙๑๖๒
๙๑๖๓
๙๑๖๔
๙๑๖๕
๙๑๖๖
๙๑๖๗
๙๑๖๘
๙๑๖๙
๙๑๗๐
๙๑๗๑
๙๑๗๒
๙๑๗๓
๙๑๗๔
๙๑๗๕
๙๑๗๖
๙๑๗๗
๙๑๗๘
๙๑๗๙
๙๑๘๐
๙๑๘๑
๙๑๘๒
๙๑๘๓
๙๑๘๔
๙๑๘๕
๙๑๘๖

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางวดี มณฑาสุวรรณ
นางสาววทัญญา เหลืองออน
นางสาววทันยา พวงเพ็ชร
นางสาววธิดา เสงี่ยมทรัพย
นางวธูภรณ ศรีบุรินทร
นางสาววนัชพร ซุยเพ็ง
นางสาววนัญศรา พลึงลําภู
นางสาววนัทปรียา ถิ่นเขาชี
นางสาววนัสดา เย็นกูล
นางวนาภรณ ดวงประทุม
นางสาววนิดา คูณคลอง
นางวนิดา จันทะบุตร
นางวนิดา โชติมุข
นางสาววนิดา ถังทอง
นางสาววนิดา ทองศรีนุน
นางสาววนิดา นาจันทัด
นางวนิดา นาพรม
นางสาววนิดา ผกานนท
นางสาววนิดา พรหมศร
นางวนิดา พึ่งอินทร
นางสาววนิดา เพ็งศรี
นางวนิดา แพงผม
นางวนิดา ลิ่มอัศวโกวิท
นางสาววนิดา สมเพ็ชร
นางวนิดา สังขะไชย
นางวนิดา แสนเสิก

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๙๑๘๗
๙๑๘๘
๙๑๘๙
๙๑๙๐
๙๑๙๑
๙๑๙๒
๙๑๙๓
๙๑๙๔
๙๑๙๕
๙๑๙๖
๙๑๙๗
๙๑๙๘
๙๑๙๙
๙๒๐๐
๙๒๐๑
๙๒๐๒
๙๒๐๓
๙๒๐๔
๙๒๐๕
๙๒๐๖
๙๒๐๗
๙๒๐๘
๙๒๐๙
๙๒๑๐
๙๒๑๑
๙๒๑๒

หนา ๑๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางวนิดา อักษรนิตย
นางสาววนิดา อาแวกือจิ
นางวนิดาพร แถวพันธุ
นางวนิรดา ทบศรี
นางวรกานต พิมพรส
นางสาววรกิจ หมายเกื้อ
นางสาววรจรรยา สาตรประเสริฐ
นางสาววรญา ไชยมงคล
นางสาววรณัน สนั่นโสตร
นางวรดนู เชียงลา
นางวรนันต สะอาดนัก
นางวรนุช พลศิลป
นางวรนุต สังขศิริ
นางสาววรปรียา ศรีโสภณ
นางสาววรรณกร บอทอง
นางวรรณชนก ซิ้มอิ่ม
นางสาววรรณดี บุญจันทร
นางวรรณดี หนูแสง
นางสาววรรณดี ใหญยงค
นางวรรณนรี ธรรมชีวัน
นางสาววรรณพร บุญเลิศ
นางวรรณพร ปญญาแกว
นางวรรณเพ็ญ บุญกูล
นางวรรณเพ็ญ พานิชวงษ
นางวรรณภา กันทะหมื่น
นางสาววรรณภา รักษาแกว

๙๒๑๓
๙๒๑๔
๙๒๑๕
๙๒๑๖
๙๒๑๗
๙๒๑๘
๙๒๑๙
๙๒๒๐
๙๒๒๑
๙๒๒๒
๙๒๒๓
๙๒๒๔
๙๒๒๕
๙๒๒๖
๙๒๒๗
๙๒๒๘
๙๒๒๙
๙๒๓๐
๙๒๓๑
๙๒๓๒
๙๒๓๓
๙๒๓๔
๙๒๓๕
๙๒๓๖
๙๒๓๗
๙๒๓๘

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาววรรณภา หลาหิบ
นางวรรณรดา เบ็ญมาศ
นางวรรณฤดี ไชยกุล
นางสาววรรณวนัช จันทร
นางสาววรรณวิภา ชุมชื่น
นางสาววรรณวิภา สุทธิเสน
นางสาววรรณวิมล พงษสวัสดิ์
นางวรรณวิมล รัตนวิศิษฏกุล
นางสาววรรณวิมล ลอซง
นางวรรณวิมล ศรีคงรักษ
นางวรรณวิมล สารสุวรรณ
นางสาววรรณวิษา รูปขําดี
นางสาววรรณา เกตุนิ่ม
นางสาววรรณา เชาวเจริญชล
นางสาววรรณา ดงทอง
นางวรรณา ทองบุญ
นางวรรณา ธนจินดา
นางสาววรรณา พันเศษ
นางสาววรรณา เรืองขจร
นางสาววรรณา ลําดับ
นางวรรณา เล็กสุภาพ
นางวรรณา สงคง
นางวรรณา สะแต
นางสาววรรณา สิทธิมงคล
นางวรรณา สุขสวัสดิ์
นางสาววรรณี โกสัจจะ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๙๒๓๙
๙๒๔๐
๙๒๔๑
๙๒๔๒
๙๒๔๓
๙๒๔๔
๙๒๔๕
๙๒๔๖
๙๒๔๗
๙๒๔๘
๙๒๔๙
๙๒๕๐
๙๒๕๑
๙๒๕๒
๙๒๕๓
๙๒๕๔
๙๒๕๕
๙๒๕๖
๙๒๕๗
๙๒๕๘
๙๒๕๙
๙๒๖๐
๙๒๖๑
๙๒๖๒
๙๒๖๓
๙๒๖๔

หนา ๑๘๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาววรรณี ดิษฐกระจัน
นางวรรณี ไพรินทร
นางวรรณี สงเจริญ
นางวรรณี หลงดือรา
นางสาววรรธนา แจมจํารัส
นางวรรภา นาชัยเลิศ
นางสาววรรลภา ทองคํา
นางสาววรรลภา สุขชนะ
นางวรรษมณ ยีดํา
นางสาววรรษมล สะอาพแพน
นางสาววรลักษณ บัวทรัพย
นางสาววรลักษณ เมธาจารย
นางสาววรวรรณ จิโสะ
นางวรวรรณ ตั่งสินชัย
นางสาววรวรรณ ประทีป ณ ถลาง
นางสาววรวีร ภมร
นางสาววรษา ภูศรี
นางสาววรสิริ พันธชนก
นางสาววรัชญธยาน หมัดอหลี
นางวรัชญา ลิ้มเจริญ
นางสาววรัชยา ผดุงผล
นางวรัญชนก จันทรสุข
นางวรัญญา ดีแกว
นางวรัญญา ทองดวง
นางสาววรัญญา รักนา
นางวรัญญา เหลาสะพาน

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

๙๒๖๕ นางสาววรัญญา อุนนันกาศ
๙๒๖๖ นางสาววรัญญาภรณ
เจริญสุขรุงเรือง
๙๒๖๗ นางวรัตดาพร บุญแวว
๙๒๖๘ นางวรัทยา ซื่อสัตย
๙๒๖๙ นางสาววรัทยา ธานี
๙๒๗๐ นางวรากร ศรีสถาน
๙๒๗๑ นางสาววรากรณ โพธิ์มาก
๙๒๗๒ นางสาววรากูล สามีสม
๙๒๗๓ นางสาววรางคณา แกวแกมกาญจน
๙๒๗๔ นางสาววรางคณา ไชยเชษฐ
๙๒๗๕ นางวรางคณา บริรักษตังกุล
๙๒๗๖ นางสาววรางคณา บุญศิริเอื้อเฟอ
๙๒๗๗ นางวรางคณา เหลาภักดี
๙๒๗๘ นางสาววราพร คําทุม
๙๒๗๙ นางสาววราพร แซลิ้ม
๙๒๘๐ นางสาววราพร ทรงไตรย
๙๒๘๑ นางวราพร ทาบึงกาฬ
๙๒๘๒ นางสาววราพันธ ชัยเจริญ
๙๒๘๓ นางสาววราภรณ กองเกิด
๙๒๘๔ นางสาววราภรณ แขนา
๙๒๘๕ นางวราภรณ คํามา
๙๒๘๖ นางสาววราภรณ จงทวีเกียรติ
๙๒๘๗ นางสาววราภรณ ใจอิ่มสิน
๙๒๘๘ นางสาววราภรณ แตงผล
๙๒๘๙ นางสาววราภรณ ถึกกวย

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๙๒๙๐
๙๒๙๑
๙๒๙๒
๙๒๙๓
๙๒๙๔
๙๒๙๕
๙๒๙๖
๙๒๙๗
๙๒๙๘
๙๒๙๙
๙๓๐๐
๙๓๐๑
๙๓๐๒
๙๓๐๓
๙๓๐๔
๙๓๐๕
๙๓๐๖
๙๓๐๗
๙๓๐๘
๙๓๐๙
๙๓๑๐
๙๓๑๑
๙๓๑๒
๙๓๑๓
๙๓๑๔
๙๓๑๕

หนา ๑๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาววราภรณ ทวีศรี
นางวราภรณ ทองคําสุก
นางวราภรณ ทองมา
นางสาววราภรณ ธรรมสอน
นางสาววราภรณ นอยประชา
นางสาววราภรณ บรรดาศักดิ์
นางวราภรณ บุญเพ็ง
นางวราภรณ พยัคฆรังสี
นางวราภรณ เพียรผักแวน
นางวราภรณ ภูมาพันธ
นางวราภรณ ศรีเจริญ
นางสาววราภรณ ศรีเมือง
นางสาววราภรณ สมัยอยู
นางสาววราภรณ สะดาแนน
นางวราภรณ สิงคาระ
นางวราภรณ สุขแกว
นางวราภรณ หอมขจร
นางสาววราภรณ ใหมสุวรรณ
นางวรารักษ สิวายะวิโรจน
นางวรารัตน เนาวบุตร
นางวรารัตน ปนดอน
นางสาววรารัตน ศรีบุดดา
นางสาววราลักษณ วิสุทธิ์เจริญพร
นางสาววริญญรัชฎก ศรีบุญเรือง
นางสาววริญธร จีนอ่ํา
นางสาววริญศิญาช ศุภศรีลานนท

๙๓๑๖
๙๓๑๗
๙๓๑๘
๙๓๑๙
๙๓๒๐
๙๓๒๑
๙๓๒๒
๙๓๒๓
๙๓๒๔
๙๓๒๕
๙๓๒๖
๙๓๒๗
๙๓๒๘
๙๓๒๙
๙๓๓๐
๙๓๓๑
๙๓๓๒
๙๓๓๓
๙๓๓๔
๙๓๓๕
๙๓๓๖
๙๓๓๗
๙๓๓๘
๙๓๓๙
๙๓๔๐
๙๓๔๑

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาววริดา กุลพัตร
นางสาววรินกร ทะนันชัย
นางสาววรินทร โคตรพัฒน
นางสาววรินทร จันทรโกฏ
นางวรินทร จิตดี
นางวรินทร ยานะนวล
นางสาววรินทรพร พิพัชรจารุกุล
นางสาววรินพร พันธนียะ
นางวริศรา คุณพูล
นางวริศรา นาระกันทา
นางวริศรา ศรพรหม
นางสาววริศรา สายทอง
นางสาววริศรา สิงหพรหม
นางสาววริศรุตรา ตามตะคุ
นางสาววริษฐา มุกดาสนิท
นางสาววริษฐา รักษแปน
นางสาววริษฐา สุริยวงศ
นางสาววริสรา เดนยางหวาย
นางวริสรา พานอุป
นางสาววรีรัตน สุขโสภณ
นางสาววรุณยุพา สุขนิล
นางสาววฤณภา เทียมสองชั้น
นางวลัย มีขํา
นางวลัยพร คงเจริญ
นางวลัยพร โพธิ์ณะชาติ
นางวลัยภรณ นักมวย

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๙๓๔๒
๙๓๔๓
๙๓๔๔
๙๓๔๕
๙๓๔๖
๙๓๔๗
๙๓๔๘
๙๓๔๙
๙๓๕๐
๙๓๕๑
๙๓๕๒
๙๓๕๓
๙๓๕๔
๙๓๕๕
๙๓๕๖
๙๓๕๗
๙๓๕๘
๙๓๕๙
๙๓๖๐
๙๓๖๑
๙๓๖๒
๙๓๖๓
๙๓๖๔
๙๓๖๕
๙๓๖๖
๙๓๖๗

หนา ๑๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาววลัยรัตน บุญชวยแลว
นางวลัยลักษณ ผาติจิรโชติ
นางสาววลัยลักษณ รุงเรืองวิทยา
นางสาววลัยลักษณ หลีหรับ
นางวลาวัลย ยอดคํา
นางวลิดา กฤตเวทิน
นางสาววลีพรรณ สังขทอง
นางสาววลีรัตน พึ่งอยู
นางวลีลักษณ สกุลพราหม
นางสาววสันต นกดวน
นางสาววสุ เสือศิริ
นางสาววสุนธรา สวนอารัญ
นางสาววะไลภรณ ไชยโย
นางวัชชุรี อุดมนิวิ
นางวัชรา เทพทอง
นางวัชรา นพศรี
นางสาววัชรา ศิริทรัพย
นางวัชรา โสภาวะนัส
นางวัชรากร สาระปญญา
นางสาววัชราพร พลนารี
นางสาววัชราพร แสงภักดดี
นางวัชราพร ใสกาง
นางวัชราภรณ การุญ
นางวัชราภรณ จันทา
นางวัชราภรณ เชียงโคง
นางสาววัชราภรณ ธนูชาญ

๙๓๖๘
๙๓๖๙
๙๓๗๐
๙๓๗๑
๙๓๗๒
๙๓๗๓
๙๓๗๔
๙๓๗๕
๙๓๗๖
๙๓๗๗
๙๓๗๘
๙๓๗๙
๙๓๘๐
๙๓๘๑
๙๓๘๒
๙๓๘๓
๙๓๘๔
๙๓๘๕
๙๓๘๖
๙๓๘๗
๙๓๘๘
๙๓๘๙
๙๓๙๐
๙๓๙๑
๙๓๙๒
๙๓๙๓

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาววัชราภรณ นาทองบอ
นางสาววัชราภรณ ประดับสุข
นางสาววัชราภรณ ปญญาเครือ
นางสาววัชราภรณ เมืองวงษ
นางวัชราภรณ ยาวะโนภาส
นางสาววัชราภรณ เวชกามา
นางสาววัชราภรณ สุขแวน
นางสาววัชราภรณ เสนสุข
นางสาววัชราภรณ อัฐนาค
นางวัชราภรณ อาสนะ
นางสาววัชรินทร จันทรมาก
นางสาววัชรินทร ฐิติสุวัฒน
นางสาววัชรินทร ประสมศรี
นางสาววัชรินทร ปติสิทธิ์
นางสาววัชรินทร วัชราศรม
นางสาววัชรินทร สาลี
นางวัชรี จารุตันติกร
นางสาววัชรี จูดวง
นางสาววัชรี ตางภักดีวิจิตร
นางวัชรี นันตะนะ
นางสาววัชรี พิมพิสาร
นางสาววัชรี รมเขื่อน
นางวัชรี รุงศิริ
นางสาววัชรี อุปมนต
นางวัชรีย คุณวุฒิ
นางวัชรีย โชคภูเขียว

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๙๓๙๔
๙๓๙๕
๙๓๙๖
๙๓๙๗
๙๓๙๘
๙๓๙๙
๙๔๐๐
๙๔๐๑
๙๔๐๒
๙๔๐๓
๙๔๐๔
๙๔๐๕
๙๔๐๖
๙๔๐๗
๙๔๐๘
๙๔๐๙
๙๔๑๐
๙๔๑๑
๙๔๑๒
๙๔๑๓
๙๔๑๔
๙๔๑๕
๙๔๑๖
๙๔๑๗
๙๔๑๘
๙๔๑๙

นางสาววัชรียา ทองทวี
นางวัฒนา แจงสุข
นางวัฒนา สัญจรดง
นางวัฒนาภรณ อัคนิจ
นางสาววัณละดา หาญมนตรี
นางวันเฉลิม จันเทพ
นางสาววันเฉลิม วิเศษศิริ
นางสาววันดี คงทอง
นางสาววันดี ค้ําจุล
นางวันดี ชูลีรักษ
นางสาววันดี ทองมี
นางสาววันดี ทองลิ่ม
นางสาววันดี มนูญดาหวี
นางวันดี ศรีชัย
นางวันดี สังขสอาด
นางวันดี สาระถี
นางสาววันดี อิ่มจิตร
นางสาววันทนา กระดุมพรรค
นางสาววันทนา กันพวง
นางสาววันทนา ฉิมบานดอน
นางสาววันทนา ปญญาเพ็ชร
นางวันทนา มาศิริ
นางวันทนีย คําเภา
นางวันทนีย รอดโรคา
นางวันทิตา วังกะธาตุ
นางสาววันนา นิลบุรี

หนา ๑๘๓
ราชกิจจานุเบกษา
๙๔๒๐
๙๔๒๑
๙๔๒๒
๙๔๒๓
๙๔๒๔
๙๔๒๕
๙๔๒๖
๙๔๒๗
๙๔๒๘
๙๔๒๙
๙๔๓๐
๙๔๓๑
๙๔๓๒
๙๔๓๓
๙๔๓๔
๙๔๓๕
๙๔๓๖
๙๔๓๗
๙๔๓๘
๙๔๓๙
๙๔๔๐
๙๔๔๑
๙๔๔๒
๙๔๔๓
๙๔๔๔
๙๔๔๕

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางวันนิดา คีลาวงค
นางสาววันเพ็ญ เขื่อนวงควิน
นางวันเพ็ญ ชมศรี
นางสาววันเพ็ญ ธัญญสมบูรณ
นางสาววันเพ็ญ โนนชัยขันธุ
นางสาววันเพ็ญ บุญกอ
นางสาววันเพ็ญ บุญจันทร
นางสาววันเพ็ญ ประสาทศิลป
นางวันเพ็ญ ปญญาศิลป
นางสาววันเพ็ญ ลอยทะเล
นางสาววันเพ็ญ สุโพธิ์
นางสาววันเพ็ญ อนุศักดิ์
นางสาววันเพ็ญ อรุณรัตน
นางวันรีดา แวมามะ
นางสาววันฤดี ดอกมวง
นางสาววันวิษา ชาทิพย
นางวันวิสา ทองศรีรักษ
นางสาววันวิสา บัวทอง
นางวันวิสาข วงคอินทร
นางสาววันวิสาข ศรีภูวงศ
นางสาววันวิสาข ศรีแสง
นางวันวิสาข สุดชาดี
นางสาววันวิสาข อนันตชาญชัย
นางสาววันวิสาข อุยสกุล
นางวันวิสาร กองจันทา
นางสาววัลภา แกววรรณีสกุล

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๙๔๔๖
๙๔๔๗
๙๔๔๘
๙๔๔๙
๙๔๕๐
๙๔๕๑
๙๔๕๒
๙๔๕๓
๙๔๕๔
๙๔๕๕
๙๔๕๖
๙๔๕๗
๙๔๕๘
๙๔๕๙
๙๔๖๐
๙๔๖๑
๙๔๖๒
๙๔๖๓
๙๔๖๔
๙๔๖๕
๙๔๖๖
๙๔๖๗
๙๔๖๘
๙๔๖๙
๙๔๗๐
๙๔๗๑

หนา ๑๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางวัลภา ชัยพิทักษสุข
นางสาววัลภา ดาษดา
นางสาววัลภา ธรรมธวัช
นางวัลภา มณีวงศ
นางสาววัลภา สังกะสิงห
นางวัลยา คลายสุวรรณ
นางสาววัลยา สายสวาท
นางสาววัลลภา ใจมิภักดิ์
นางสาววัลลภาภรณ กุลวงศ
นางสาววัลลี นาคประดิษฐ
นางสาววัลลี เภาสลัก
นางสาววัลลีลักษณ สุขใจ
นางสาววัศรกมล เหมแกว
นางสาววาณี พินิตเมธ
นางสาววาณี โพนยาง
นางวาณี วิรัตน
นางสาววาทินี ฟกเจริญ
นางสาววาทินี สงคอยู
นางสาววานิพร สอนเสน
นางสาววาราดา เนื่องพงษ
นางสาววาริณี สุดสวาท
นางวาริณี เสาวภา
นางวาริน ศรีสวัสดิ์
นางสาววารินทร กลิ่นแกนจันทร
นางวารินทร พูขุนทด
นางสาววารินทร ยังดี

๙๔๗๒
๙๔๗๓
๙๔๗๔
๙๔๗๕
๙๔๗๖
๙๔๗๗
๙๔๗๘
๙๔๗๙
๙๔๘๐
๙๔๘๑
๙๔๘๒
๙๔๘๓
๙๔๘๔
๙๔๘๕
๙๔๘๖
๙๔๘๗
๙๔๘๘
๙๔๘๙
๙๔๙๐
๙๔๙๑
๙๔๙๒
๙๔๙๓
๙๔๙๔
๙๔๙๕
๙๔๙๖
๙๔๙๗

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางวารินทร แกววังสันต
นางสาววารี จันบุญศรี
นางสาววารี ดิษฐรัตน
นางวารีรัตน กลั่นดวง
นางวารีรัตน อุไรกิจ
นางวารุณี เกลี้ยงสมร
นางวารุณี แกวเคน
นางสาววารุณี ไกยะวินิจ
นางสาววารุณี ดีตลอด
นางวารุณี โตทรัพย
นางสาววารุณี ทะนันไชย
นางสาววารุณี บุญแท
นางสาววารุณี พรหมพินิจ
นางสาววารุณี ระดิ่งหิน
นางสาววารุณี วิเศษ
นางสาววารุณี ศรีเมฆ
นางสาววารุณีย ขันทอง
นางวารุนันท คณะศิริวงษ
นางวาสนา แกวลี
นางสาววาสนา ขอนทอง
นางวาสนา ขันทะคีรี
นางวาสนา คงเอียด
นางวาสนา คําดวง
นางสาววาสนา คํามาตร
นางสาววาสนา จาดฮามรถ
นางวาสนา ชอบพิศ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๙๔๙๘
๙๔๙๙
๙๕๐๐
๙๕๐๑
๙๕๐๒
๙๕๐๓
๙๕๐๔
๙๕๐๕
๙๕๐๖
๙๕๐๗
๙๕๐๘
๙๕๐๙
๙๕๑๐
๙๕๑๑
๙๕๑๒
๙๕๑๓
๙๕๑๔
๙๕๑๕
๙๕๑๖
๙๕๑๗
๙๕๑๘
๙๕๑๙
๙๕๒๐
๙๕๒๑
๙๕๒๒
๙๕๒๓

นางสาววาสนา ชาญอินทร
นางสาววาสนา ชํานาญเวช
นางสาววาสนา ชําระ
นางสาววาสนา ดวงมะโน
นางวาสนา ทนทาน
นางสาววาสนา ทนหมื่นไวย
นางสาววาสนา ทองหนาศาล
นางสาววาสนา ธราพร
นางวาสนา นิดคําหาร
นางวาสนา เนินงาม
นางสาววาสนา โนรี
นางสาววาสนา บัวเกา
นางวาสนา บํารุงเมือง
นางวาสนา บุญประเทือง
นางสาววาสนา ประทีปเมือง
นางสาววาสนา ปองสา
นางสาววาสนา ปะวะเสนะ
นางวาสนา ปุญญพันธ
นางสาววาสนา ปุริธรรมเม
นางวาสนา พุทธวงศ
นางสาววาสนา มะโนรมย
นางสาววาสนา มูสิกนิลพันธ
นางวาสนา ยศแกว
นางสาววาสนา รุงนาสวน
นางสาววาสนา เรืองแกว
นางสาววาสนา วรพันธ

หนา ๑๘๕
ราชกิจจานุเบกษา
๙๕๒๔
๙๕๒๕
๙๕๒๖
๙๕๒๗
๙๕๒๘
๙๕๒๙
๙๕๓๐
๙๕๓๑
๙๕๓๒
๙๕๓๓
๙๕๓๔
๙๕๓๕
๙๕๓๖
๙๕๓๗
๙๕๓๘
๙๕๓๙
๙๕๔๐
๙๕๔๑
๙๕๔๒
๙๕๔๓
๙๕๔๔
๙๕๔๕
๙๕๔๖
๙๕๔๗
๙๕๔๘
๙๕๔๙

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาววาสนา วรรธนบูรณ
นางวาสนา วุธพันธ
นางสาววาสนา ศรีดาชมภู
นางวาสนา ศิริภาค
นางวาสนา เศรษฐี
นางวาสนา สารธิยากุล
นางวาสนา สืบสําราญ
นางสาววาสนา สุวรรณภา
นางสาววาสนา หนูชูด
นางสาววาสนา หมื่นจี๋
นางสาววาสนา หมูโสภิญ
นางวาสนา หวานเสียง
นางวาสนา หัสดร
นางวาสนา เหมืองหมอ
นางสาววาสนา อนโต
นางวาสนา อยูพวง
นางวาสนา อินทสโร
นางสาววาสนา อินสะอาด
นางวาสนา อุนแกว
นางสาววาสินี สารบรรณ
นางวิจิตร ดวงมูลลี
นางวิจิตรดารา ศุภษร
นางสาววิจิตรพร สมเทศ
นางสาววิจิตรา ไชยโยธา
นางสาววิจิตรา ตันติดลธเนศ
นางวิจิตรา ไผสุรัตน

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๙๕๕๐
๙๕๕๑
๙๕๕๒
๙๕๕๓
๙๕๕๔
๙๕๕๕
๙๕๕๖
๙๕๕๗
๙๕๕๘
๙๕๕๙
๙๕๖๐
๙๕๖๑
๙๕๖๒
๙๕๖๓
๙๕๖๔
๙๕๖๕
๙๕๖๖
๙๕๖๗
๙๕๖๘
๙๕๖๙
๙๕๗๐
๙๕๗๑
๙๕๗๒
๙๕๗๓
๙๕๗๔
๙๕๗๕

นางสาววิจิตรา พรอมประโคน
นางวิจิตรา พันทัพ
นางวิจิตรา หลงชิน
นางสาววิจิตรา อุยเอี้ยน
นางสาววิชชุดา โชติชวง
นางสาววิชชุดา ทวีเงิน
นางสาววิชชุดา วัฒนาวงศดอน
นางวิชชุดา แสงสุรินทร
นางวิชชุตา นานชา
นางสาววิชญาดา บูรณญเพชร
นางสาววิชนีย บรรเทิงสุข
นางวิชยา พันธรังษี
นางวิชริญฎา พรมเย็น
นางสาววิชุชุตา สีหบัณฑ
นางสาววิชุณีย ชิณวงศ
นางสาววิชุดา กาสิงห
นางสาววิชุดา จันทรา
นางวิชุดา ชิวขุนทด
นางวิชุดา ดาตา
นางวิชุดา วิเศษ
นางสาววิณิดา ทิพยศรี
นางสาววิทชรียา ทองผาย
นางวินัฐดา หลอดทองแดง
นางวินิตา โพธิ์ทอง
นางสาววิบูลย แซหวอง
นางสาววิภชา สรหงษ

หนา ๑๘๖
ราชกิจจานุเบกษา
๙๕๗๖
๙๕๗๗
๙๕๗๘
๙๕๗๙
๙๕๘๐
๙๕๘๑
๙๕๘๒
๙๕๘๓
๙๕๘๔
๙๕๘๕
๙๕๘๖
๙๕๘๗
๙๕๘๘
๙๕๘๙
๙๕๙๐
๙๕๙๑
๙๕๙๒
๙๕๙๓
๙๕๙๔
๙๕๙๕
๙๕๙๖
๙๕๙๗
๙๕๙๘
๙๕๙๙
๙๖๐๐
๙๖๐๑

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางวิภา กุลประโยชน
นางวิภา ธนบัตร
นางวิภา พงศรัตน
นางสาววิภา มีลาม
นางสาววิภา ลําเภา
นางสาววิภาดา ฉวีวรรณ
นางสาววิภาดา ปานมวง
นางสาววิภาดา ผลบํารุง
นางสาววิภานันท แกวศรีทอง
นางสาววิภาพร ชื่นกมล
นางสาววิภาพร นาทัน
นางวิภาพรรณ นอยสนธิ
นางสาววิภาพรรณ พรชะตา
นางสาววิภาพรรณ รอดไฝ
นางวิภาภรณ ทองเบา
นางวิภาภรณ สุขแสง
นางวิภารัตน ทําเอี่ยม
นางวิภารัตน นามวงษ
นางวิภารัตน เนตรแกว
นางวิภารัตน บุญชาญ
นางวิภารัตน บุญศรี
นางวิภารัตน แปนหมื่นไวย
นางวิภารัตน วนสันเทียะ
นางสาววิภารัตน หลอมทอง
นางวิภาวดี ทวันเวช
นางวิภาวดี ปธิรูโป

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๙๖๐๒
๙๖๐๓
๙๖๐๔
๙๖๐๕
๙๖๐๖
๙๖๐๗
๙๖๐๘
๙๖๐๙
๙๖๑๐
๙๖๑๑
๙๖๑๒
๙๖๑๓
๙๖๑๔
๙๖๑๕
๙๖๑๖
๙๖๑๗
๙๖๑๘
๙๖๑๙
๙๖๒๐
๙๖๒๑
๙๖๒๒
๙๖๒๓
๙๖๒๔
๙๖๒๕
๙๖๒๖
๙๖๒๗

หนา ๑๘๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางวิภาวดี เพ็ญจํารัส
นางวิภาวดี วันสุข
นางสาววิภาวรรณ เผดิมอรรถกิจ
นางสาววิภาวัลย จงหมื่นไวย
นางวิภาวี แกวคําดี
นางวิภาวี ดารอฮิง
นางวิภาวี ประมวล
นางสาววิภาวี รักษศรีทอง
นางสาววิภาสินีย ณ ลําปาง
นางสาววิมพวิภา มณีดํา
นางสาววิมล จันทรดี
นางวิมล อัฑฒพงษ
นางวิมลพรรณ ศรีมุงคุณ
นางวิมลภัทร ทองแดง
นางวิมลมาลย โทนุบล
นางสาววิมลรัตน คําปาสังข
นางวิมลรัตน นิลตีป
นางวิมลรัตน อินทะเสวก
นางวิมลวรรณ ใจภพ
นางสาววิมลวรรณ หาเงิน
นางสาววิมลศรี จันทรเพชร
นางสาววิมลศรี รมไทร
นางสาววิมลสิริ ผลากอง
นางวิมาน สุระภา
นางวิมาลา พุมเจริญ
นางวิมีนตรา พัฒนศิลป

๙๖๒๘
๙๖๒๙
๙๖๓๐
๙๖๓๑
๙๖๓๒
๙๖๓๓
๙๖๓๔
๙๖๓๕
๙๖๓๖
๙๖๓๗
๙๖๓๘
๙๖๓๙
๙๖๔๐
๙๖๔๑
๙๖๔๒
๙๖๔๓
๙๖๔๔
๙๖๔๕
๙๖๔๖
๙๖๔๗
๙๖๔๘
๙๖๔๙
๙๖๕๐
๙๖๕๑
๙๖๕๒
๙๖๕๓

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาววิยดา แถวบุญตา
นางสาววิยดา ภักดีสุวรรณ
นางวิยดา เมืองโคตร
นางสาววิยะดา กลิ่นเสาวคนธ
นางสาววิยะดา จาดยางโทน
นางสาววิยะดา ธรรมกุล
นางสาววิยะดา ยั่งยืน
นางวิยะดา ศรีวิมล
นางวิยะดา สมาฤกษ
นางสาววิยะดา หวังชนะ
นางสาววิยะรัตน พลเยี่ยม
นางสาววิรตี ครุฑางคะ
นางสาววิรวรรณ ตาสวาง
นางวิรัชญาภรณ โปรงมณี
นางวิรัชดา ศรีคําแหง
นางสาววิรัญญา ทองมี
นางวิรัตน ปญญาดิบวงศ
นางวิรัติ วงคขํา
นางสาววิรัลพัชร วงศติ่ง
นางสาววิรานุช คํามณี
นางสาววิราวรรณ ชมภูเลิศ
นางวิริศิรินทร ประนอมเชย
นางสาววิเรืองรอง ธิกุลวงษ
นางสาววิโรชา ละมอม
นางวิไร พวงสอาด
นางวิลัยพร เดชเกิด

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๙๖๕๔
๙๖๕๕
๙๖๕๖
๙๖๕๗
๙๖๕๘
๙๖๕๙
๙๖๖๐
๙๖๖๑
๙๖๖๒
๙๖๖๓
๙๖๖๔
๙๖๖๕
๙๖๖๖
๙๖๖๗
๙๖๖๘
๙๖๖๙
๙๖๗๐
๙๖๗๑
๙๖๗๒
๙๖๗๓
๙๖๗๔
๙๖๗๕
๙๖๗๖
๙๖๗๗
๙๖๗๘
๙๖๗๙

นางสาววิลัยพร ปนแกว
นางวิลัยวรรณ การะจักร
นางสาววิลัยวรรณ แฝดสุระ
นางสาววิลัยวรรณ กรพันธ
นางวิลัยวรรณ ราชเทียน
นางสาววิลาวรรณ นามศรี
นางวิลาวรรณ ศรีอักษร
นางสาววิลาวัณย เดชะคําแกน
นางวิลาวัณย โทนโสภา
นางวิลาวัณย วรรณชมภู
นางสาววิลาวัณย เสมรสุต
นางวิลาวัณย แสงเพชร
นางสาววิลาวัลย แกวเกื้อกูล
นางวิลาวัลย จันทรบุญเรือง
นางสาววิลาวัลย ทองราช
นางวิลาวัลย นิ่มศิริ
นางวิลาวัลย พันธุรักษ
นางวิลาวัลย โมราสุข
นางสาววิลาวัลย วรรณพงษ
นางวิลาวัลย ศิลป
นางวิลาวัลย สินประเสริฐ
นางสาววิลาสณีย ชูกลิ่น
นางวิลาสินี ดวงจันทร
นางวิลาสินี บุรารักษ
นางวิลาสินี ไพรสิน
นางวิลาสินี สมใจ

หนา ๑๘๘
ราชกิจจานุเบกษา
๙๖๘๐
๙๖๘๑
๙๖๘๒
๙๖๘๓
๙๖๘๔
๙๖๘๕
๙๖๘๖
๙๖๘๗
๙๖๘๘
๙๖๘๙
๙๖๙๐
๙๖๙๑
๙๖๙๒
๙๖๙๓
๙๖๙๔
๙๖๙๕
๙๖๙๖
๙๖๙๗
๙๖๙๘
๙๖๙๙
๙๗๐๐
๙๗๐๑
๙๗๐๒
๙๗๐๓
๙๗๐๔
๙๗๐๕

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางวิลุดา พรมแกว
นางวิไล ตุมซี
วาที่รอยตรีหญิง วิไล ผลาผล
นางสาววิไล มีสวนทอง
นางวิไล วงศอนุ
นางวิไล ศรียากุล
นางวิไลพร จันทรเสละ
นางสาววิไลพร แนวสุภาพ
นางวิไลพร สงแปน
นางสาววิไลพร แสนจันทร
นางสาววิไลพร อธิตัง
นางวิไลภรณ วงคจันดี
นางวิไลภรณ วันลังกา
นางสาววิไลรัตน บุญรวม
นางวิไลรัตน ปญญะ
นางวิไลลักษ อยูดี
นางวิไลลักษณ คําทอนลิ์
นางสาววิไลลักษณ เจริญหินทอง
นางสาววิไลลักษณ ตันประเสริฐ
นางวิไลลักษณ ปนพา
นางสาววิไลลักษณ แพงพันตอง
นางสาววิไลลักษณ รัตนนิตย
นางวิไลลักษณ เลิศพยาบาล
นางวิไลลักษณ แสนเมือง
นางสาววิไลวรรณ สังขทอง
นางวิไลวรรณ คํานาม

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๙๗๐๖
๙๗๐๗
๙๗๐๘
๙๗๐๙
๙๗๑๐
๙๗๑๑
๙๗๑๒
๙๗๑๓
๙๗๑๔
๙๗๑๕
๙๗๑๖
๙๗๑๗
๙๗๑๘
๙๗๑๙
๙๗๒๐
๙๗๒๑
๙๗๒๒
๙๗๒๓
๙๗๒๔
๙๗๒๕
๙๗๒๖
๙๗๒๗
๙๗๒๘
๙๗๒๙
๙๗๓๐
๙๗๓๑

นางวิไลวรรณ จันทราภรณ
นางวิไลวรรณ จําลองกุล
นางวิไลวรรณ เจือทอง
นางสาววิไลวรรณ ตะวิโล
นางสาววิไลวรรณ ทาวอนนท
นางสาววิไลวรรณ ทุยจันทร
นางวิไลวรรณ ปนงาม
นางสาววิไลวรรณ ศรีกําเหนิด
นางสาววิไลวรรณ ศรีลัง
นางสาววิไลวรรณ สีบุญ
นางสาววิไลวรรณ สืบสายดี
นางสาววิวรรณ สุวรรณศรี
นางวิวัลย ชะอุม
นางสาววิวา เที่ยงตรง
นางวิเวกต ธัญญขันธ
นางวิศัลยศยา มีมาก
นางสาววิศัลยา ภาโนมัย
นางวิษณีย ปานเพชร
นางสาววิสุดา กุลวรรณ
นางสาววิสุทธิลักษณ ทองบุรี
นางสาววีณา ทองแท
นางวีณา พรหมเผา
นางสาววีณา วาระกุล
นางวีนัส ประสุนิงค
นางสาววีนา คํากลอม
นางวีรยา ดาสาลี

หนา ๑๘๙
ราชกิจจานุเบกษา
๙๗๓๒
๙๗๓๓
๙๗๓๔
๙๗๓๕
๙๗๓๖
๙๗๓๗
๙๗๓๘
๙๗๓๙
๙๗๔๐
๙๗๔๑
๙๗๔๒
๙๗๔๓
๙๗๔๔
๙๗๔๕
๙๗๔๖
๙๗๔๗
๙๗๔๘
๙๗๔๙
๙๗๕๐
๙๗๕๑
๙๗๕๒
๙๗๕๓
๙๗๕๔
๙๗๕๕
๙๗๕๖
๙๗๕๗

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาววีรยา วงษภักดี
นางวีรวรรณ เกษสีมาปภัสร
นางสาววีรวรรณ ซอนกลิ่น
นางสาววีรวรรณ สุขสวัสดิ์
นางสาววีรวรรณ อุมนอย
นางสาววีรสุดา ศรีจํานงค
นางสาววีระนัน ดังกอง
นางวีระพรรณ มาปงโม
นางวีระวรรณ สมุทรสาร
นางสาววีระวรรณ สุนทร
นางสาววีรากร อุตรเลิศ
นางสาววีราภรณ ตันติกุลมานิมิต
นางสาววีรินทร สติปญ
นางวีรินทร อุทัยดา
นางสาววีรียา ทิพากรวิศิษฐ
นายวุฒินันท เชาวฤทธิ์
นางเวฬุวรรณ มิ่งมาตร
นางสาวแวนัซเราะห วาเดร
นางสาวแววดาว พวงเจริญ
นางแววดาว สุธรรม
นางแววตา ศิริสวัสดิ์
นางแววนภา โรจนสุวรพงค
นางสาวศกลภัทร คะมุง
นางสาวศกุนตกานต จุฬา
นางศจี ทวีวัฒน
นางศจีภา พวงมาลัย

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๙๗๕๘
๙๗๕๙
๙๗๖๐
๙๗๖๑
๙๗๖๒
๙๗๖๓
๙๗๖๔
๙๗๖๕
๙๗๖๖
๙๗๖๗
๙๗๖๘
๙๗๖๙
๙๗๗๐
๙๗๗๑
๙๗๗๒
๙๗๗๓
๙๗๗๔
๙๗๗๕
๙๗๗๖
๙๗๗๗
๙๗๗๘
๙๗๗๙
๙๗๘๐
๙๗๘๑
๙๗๘๒
๙๗๘๓

นางสาวศณิชา ทองดอนแอ
นางศตพร ชัยสิทธิ์
นางสาวศตพร ประเทืองเกียรติ
นางศตพร พิลาศจิตร
นางสาวศนินันทน สิมรัมย
นางศมณีย ดาราศาสตร
นางศมาพร โตวสัจจา
นางสาวศรรัตน อยูเปนสุข
นางสาวศรฤดี ขาทิพยพาที
นางสาวศรัญญา ไกยะฝาย
นางศรัญญา ดอนสิงห
นางสาวศรัญญา ประเทศรัตน
นางสาวศรัญญา ปนรุง
นางศรัญญา จันทรแดง
นางศรัญดา แปนเขียว
นางสาวศรัณพร ผลสวาง
นางสาวศรัณยชนกม เจริญรัตน
นางสาวศรัณยพัชร จันทรแรม
นางสาวศรัณยภัทร แกวคํา
นางสาวศรันยา สังขยก
นางสาวศราญา บุญครุฑ
นางสาวศราวดี ผจงศิลป
นางสาวศริณทรา อาจวิชัย
นางศรินญา วรรณภักดิ์
นางสาวศรินทรนุช ตันสงวน
นางสาวศรินทรยา บุญเกลี้ยง

หนา ๑๙๐
ราชกิจจานุเบกษา
๙๗๘๔
๙๗๘๕
๙๗๘๖
๙๗๘๗
๙๗๘๘
๙๗๘๙
๙๗๙๐
๙๗๙๑
๙๗๙๒
๙๗๙๓
๙๗๙๔
๙๗๙๕
๙๗๙๖
๙๗๙๗
๙๗๙๘
๙๗๙๙
๙๘๐๐
๙๘๐๑
๙๘๐๒
๙๘๐๓
๙๘๐๔
๙๘๐๕
๙๘๐๖
๙๘๐๗
๙๘๐๘
๙๘๐๙

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวศรินทิพย กลัดทอง
นางสาวศรินทิพย ศรีอําไพ
นางศรินรา มงคลศิริ
นางศรีกันญา ทรัพยเจริญ
นางสาวศรีประชา ศิลาบุตร
นางสาวศรีประภา ราญรอน
นางศรีพรรณ บัวเงิน
นางสาวศรีพูล อุปนันท
นางสาวศรีแพร สีทา
นางสาวศรีไพ ชัยประเสริฐ
นางศรีไพร ดวงใจ
นางศรีไพร สุขวัฒน
นางสาวศรียา เพ็ชรรัตน
นางศรีรัตน จิราสภาพันธ
นางศรีรุง กุลวัตร
นางศรีวรรณ ปติ
นางสาวศรีวรรณ กิ่งใหญ
นางศรีสมรัก แกวนาคแนว
นางสาวศรีสุดา จันทรหอม
นางสาวศรีสุดา ไตรทิพย
นางศรีสุดา ทาจิต
นางศรีสุดา ประจง
นางศรีสุดา เพ็ชรฎา
นางสาวศรีสุดา มนตรี
นางศรีสุดา วงษหาญ
นางศรีสุรางค พักตรสวัสดิ์

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๙๘๑๐
๙๘๑๑
๙๘๑๒
๙๘๑๓
๙๘๑๔
๙๘๑๕
๙๘๑๖
๙๘๑๗
๙๘๑๘
๙๘๑๙
๙๘๒๐
๙๘๒๑
๙๘๒๒
๙๘๒๓
๙๘๒๔
๙๘๒๕
๙๘๒๖
๙๘๒๗
๙๘๒๘
๙๘๒๙
๙๘๓๐
๙๘๓๑
๙๘๓๒
๙๘๓๓
๙๘๓๔
๙๘๓๕

หนา ๑๙๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางศรีสุวรรณ สุขเจริญ
นางสาวศรุดา ปองไว
นางสาวศรุดา มูลศรี
นางสาวศรุตยา ชัยวงค
นางศรุตยา สายแสงฉาย
นางสาวศรุตา กมลมาลย
นางสาวศรุตา กฤษณะเศรณี
นางศรุตา มุงดี
นางศลัลลภัส แสนสุภา
นางสาวศศิกร สูนาสวน
นางศศิกัญชณา อ่ําทิม
นางศศิกัญญา ลอจงเฮง
นางสาวศศิกาญจ พรมนิวาส
นางสาวศศิกานดา ธราดลพิพัฒน
นางสาวศศิกานต กันธิยา
นางศศิกานต ขาวขํา
นางศศิกานต ธนะการ
นางสาวศศิกานต วราทรนิธิศ
นางสาวศศิชา สุขยุพักตร
นางศศิญดา อุทัยมา
นางศศิตา เสมอภาคภูมิ
นางศศิธร งามจัด
นางศศิธร ตั้งกสิกิจ
นางสาวศศิธร เตี่ยมังกรพันธุ
นางศศิธร พลอยระยา
นางสาวศศิธร เพ็ชรนอย

๙๘๓๖
๙๘๓๗
๙๘๓๘
๙๘๓๙
๙๘๔๐
๙๘๔๑
๙๘๔๒
๙๘๔๓
๙๘๔๔
๙๘๔๕
๙๘๔๖
๙๘๔๗
๙๘๔๘
๙๘๔๙
๙๘๕๐
๙๘๕๑
๙๘๕๒
๙๘๕๓
๙๘๕๔
๙๘๕๕
๙๘๕๖
๙๘๕๗
๙๘๕๘
๙๘๕๙
๙๘๖๐

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางศศิธร เพริดพราว
นางศศิธร โพธิ์งาม
นางศศิธร สิงหมณี
นางสาวศศิธร สุดรอด
นางสาวศศิธร สุมาลี
นางศศิธร หาญสุรนันท
นางศศิธร อุปนันท
นางศศินกานต คํามาลา
นางสาวศศินันท ชมเดช
นางสาวศศินันท ศิลปโสภาพันธุ
นางศศินันท สิทธิโชคพีรพล
นางศศิปรียาภัทร มาลาเสนียกุล
นางสาวศศิพร ชาชัย
นางศศิพร สุวรรณทา
นางศศิพิมพ วงษศิลป
นางศศิภา รักษาวงศ
นางสาวศศิมา สาเมาะ
นางศศิรัศมิ์ ธรรมชาติ
นางศศิลักษณ สาขํา
นางสาวศศิลักษณาพร
วงศฟกคุณาการ
นางสาวศศิวรรณ มีมาก
นางศศิวิมล คําเทศ
นางสาวศศิวิมล ใจชื่น
นางสาวศศิวิมล ณ ราช
นางศศิวิมล ทองเสมอ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๙๘๖๑
๙๘๖๒
๙๘๖๓
๙๘๖๔
๙๘๖๕
๙๘๖๖
๙๘๖๗
๙๘๖๘
๙๘๖๙
๙๘๗๐
๙๘๗๑
๙๘๗๒
๙๘๗๓
๙๘๗๔
๙๘๗๕
๙๘๗๖
๙๘๗๗
๙๘๗๘
๙๘๗๙
๙๘๘๐
๙๘๘๑
๙๘๘๒
๙๘๘๓
๙๘๘๔
๙๘๘๕
๙๘๘๖

หนา ๑๙๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางศศิวิมล มณีกุล
นางสาวศศิวิมล แสบงบาล
นางสาวศันสนีย กิจทรัพยทวี
นางสาวศันสนีย อรุณจิตร
นางสาวศิดาภา วัฒนกุล
นางสาวศิรประภา กาฬปกษิณ
นางสาวศิรประภา โกสิต
นางศิรประภา อุทัยเสวก
นางสาวศิรภัสสร ทองทิพย
นางสาวศิรัญญา ภาษี
นางศิราณี แกวประสม
นางศิราณี ฟกคง
นางสาวศิราณี วะดีศิริศักดิ์
นางสาวศิราภรณ วันดา
นางสาวศิริกมล ศรีภูมั่น
นางสาวศิริกร ไชยชนะ
นางศิริกร เทพพิทักษ
นางศิริกร ศรีเคนขันธ
นางศิริกรานต สังขบุตร
นางสาวศิริกัญญา วุฒิสาร
นางสาวศิริกัลยา จันทรบุตร
นางสาวศิริกัลยา พึ่งบุญ ณ อยุธยา
นางศิริกาญจน กาหลง
นางสาวศิริกาญจน ยองจา
นางสาวศิริกาญจน ศรีกาญจน
นางศิริกาญจน สุภาพ

๙๘๘๗
๙๘๘๘
๙๘๘๙
๙๘๙๐
๙๘๙๑
๙๘๙๒
๙๘๙๓
๙๘๙๔
๙๘๙๕
๙๘๙๖
๙๘๙๗
๙๘๙๘
๙๘๙๙
๙๙๐๐
๙๙๐๑
๙๙๐๒
๙๙๐๓
๙๙๐๔
๙๙๐๕
๙๙๐๖
๙๙๐๗
๙๙๐๘
๙๙๐๙
๙๙๑๐
๙๙๑๑
๙๙๑๒

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางศิริกานดา ใหญวงศ
นางศิริกานต ทองรวง
นางศิริกุล คัดสูงเนิน
นางศิริขวัญ ภิรมยตระกูล
นางสาวศิริขวัญ ยงคณะ
นางศิริขวัญ วงศบุญมา
นางสาวศิริจันทร มณีบู
นางสาวศิริจิตร ศริมา
นางสาวศิริญญา เซ็นกลาง
นางสาวศิริทัย ขลุยทอง
นางศิริทิพย วิเศษศรี
นางศิริธร จันทราทิพย
นางศิริธร ถ้ํากลาง
นางสาวศิริธร สมสุวรรณ
นางสาวศิรินทร เพิ่มพันธุวิทยา
นางสาวศิรินธรา คะสุวรรณ
นางศิรินนาถ จันทรปาน
นางสาวศิรินภา กาวิน
นางสาวศิรินภา อยูรุง
นางสาวศิรินยา วงษาเภา
นางสาวศิรินาถ บุญเสริม
นางศิรินาถ ปานะโปย
นางศิรินาถ รินคํา
นางสาวศิรินิตย มีประเสริฐ
นางศิริเนตร แวน ฮีส
นางสาวศิริประภา แกวเจริญ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๙๙๑๓
๙๙๑๔
๙๙๑๕
๙๙๑๖
๙๙๑๗
๙๙๑๘
๙๙๑๙
๙๙๒๐
๙๙๒๑
๙๙๒๒
๙๙๒๓
๙๙๒๔
๙๙๒๕
๙๙๒๖
๙๙๒๗
๙๙๒๘
๙๙๒๙
๙๙๓๐
๙๙๓๑
๙๙๓๒
๙๙๓๓
๙๙๓๔
๙๙๓๕
๙๙๓๖
๙๙๓๗
๙๙๓๘

นางสาวศิริประภา ตามวงค
นางศิริพร เกิดศรี
นางศิริพร คลายทองคํา
นางศิริพร ฆารพิบูลย
นางศิริพร เงินประมวล
นางสาวศิริพร จินดาเพ็ง
นางสาวศิริพร ดีคายคํา
นางสาวศิริพร เดนสรศิริ
นางสาวศิริพร ทองสุขดี
นางสาวศิริพร ธรรมศร
นางศิริพร บุญแสนไชย
นางสาวศิริพร พรรณปญญา
นางศิริพร โมมกลาง
นางสาวศิริพร โลหะปาน
นางศิริพร วุฒิกาญจนาวงศ
นางศิริพร วุฒิสวัสดิ์
นางศิริพร ศรีสวัสดิ์
นางสาวศิริพร สนิทนิตย
นางสาวศิริพร สิงหทะแสน
นางสาวศิริพร สุพัฒน
นางศิริพร หลาฤทธิ์
นางสาวศิริพร อยูสําราญ
นางศิริพร อินมอญ
นางสาวศิริพรรณ จิตอารีย
นางสาวศิริพรรณ สุวรรณสังข
นางสาวศิริเพ็ญ ซื่อสัตย

หนา ๑๙๓
ราชกิจจานุเบกษา
๙๙๓๙
๙๙๔๐
๙๙๔๑
๙๙๔๒
๙๙๔๓
๙๙๔๔
๙๙๔๕
๙๙๔๖
๙๙๔๗
๙๙๔๘
๙๙๔๙
๙๙๕๐
๙๙๕๑
๙๙๕๒
๙๙๕๓
๙๙๕๔
๙๙๕๕
๙๙๕๖
๙๙๕๗
๙๙๕๘
๙๙๕๙
๙๙๖๐
๙๙๖๑
๙๙๖๒
๙๙๖๓
๙๙๖๔

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวศิริเพ็ญ ทับพันธุ
นางสาวศิริเพ็ญ บวรกุลวัฒน
นางศิริภรณ แสนคํา
นางสาวศิริภา จินาวัลย
นางศิริมา โคตรมา
นางศิริมา พลบูรณ
นางสาวศิริมา มากวิลา
นางสาวศิริรัตน กําพุด
นางศิริรัตน จันทรคง
นางสาวศิริรัตน จันทรรักษ
นางสาวศิริรัตน จันธิดา
นางศิริรัตน บุญลอม
นางศิริรัตน พงษพินิจ
นางศิริรัตน พันธจินา
นางศิริรัตน พันธุเสถียร
นางสาวศิริรัตน ลําขุนทด
นางสาวศิริรัตน วงควิรัตน
นางศิริรัตน วัดทอง
นางสาวศิริรัตน ไวยกิจ
นางสาวศิริรัตน สมัครเขตรการณ
นางศิริรัตน สุขไชย
นางศิริรัตน สุโพธิ์
นางศิริรัตน สุวรรณระ
นางสาวศิริรัตน อบสุวรรณ
นางสาวศิริลักษ บัวงาม
นางสาวศิริลักษณ ครึบกระโทก

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๙๙๖๕
๙๙๖๖
๙๙๖๗
๙๙๖๘
๙๙๖๙
๙๙๗๐
๙๙๗๑
๙๙๗๒
๙๙๗๓
๙๙๗๔
๙๙๗๕
๙๙๗๖
๙๙๗๗
๙๙๗๘
๙๙๗๙
๙๙๘๐
๙๙๘๑
๙๙๘๒
๙๙๘๓
๙๙๘๔
๙๙๘๕
๙๙๘๖
๙๙๘๗
๙๙๘๘
๙๙๘๙

หนา ๑๙๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางศิริลักษณ จงธรรม
นางสาวศิริลักษณ จงปลูกกลาง
นางสาวศิริลักษณ ชัยรัตน
นางสาวศิริลักษณ เชิดฉาย
นางสาวศิริลักษณ ดวงฤทธิ์
นางศิริลักษณ ตันประเสริฐ
นางสาวศิริลักษณ ทูลมณี
นางสาวศิริลักษณ เทพพงษ
นางศิริลักษณ เทียมสิงห
นางสาวศิริลักษณ นิลเทศ
นางศิริลักษณ พวงกันยา
นางศิริลักษณ รื่นวงค
นางศิริลักษณ รุจิจิตร
นางสาวศิริลักษณ
วรรณะตอตระกูล
นางสาวศิริลักษณ วุนบํารุง
นางสาวศิริลักษณ เวฬุวนารักษ
นางศิริลักษณ สังขทอง
นางสาวศิริลักษณ สังฆะมณี
นางศิริลักษณ สุดนุช
นางศิริลักษณ สุวรรณรัตน
นางสาวศิริลักษณ หมุดเชื้อ
นางศิริลักษณ อนุกูล
นางสาวศิริลักษณ เอกชน
นางสาวศิริวรรณ กลาหาญ
นางสาวศิริวรรณ แกวกงพาน

๙๙๙๐
๙๙๙๑
๙๙๙๒
๙๙๙๓
๙๙๙๔
๙๙๙๕
๙๙๙๖
๙๙๙๗
๙๙๙๘
๙๙๙๙
๑๐๐๐๐
๑๐๐๐๑
๑๐๐๐๒
๑๐๐๐๓
๑๐๐๐๔
๑๐๐๐๕
๑๐๐๐๖
๑๐๐๐๗
๑๐๐๐๘
๑๐๐๐๙
๑๐๐๑๐
๑๐๐๑๑
๑๐๐๑๒
๑๐๐๑๓
๑๐๐๑๔
๑๐๐๑๕

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางศิริวรรณ ขันหลวง
นางสาวศิริวรรณ จันทะมา
นางสาวศิริวรรณ ชิณศิริ
นางสาวศิริวรรณ ชุมชื่นสกุลสุข
นางสาวศิริวรรณ เชื้ออาว
นางสาวศิริวรรณ ถือสัตย
นางสาวศิริวรรณ ทัศนา
นางสาวศิริวรรณ บุญณรงค
นางศิริวรรณ ปารี
นางสาวศิริวรรณ เปยสันเทียะ
นางสาวศิริวรรณ พันธุพานิช
นางสาวศิริวรรณ พึ่งทอง
นางสาวศิริวรรณ มังสังข
นางสาวศิริวรรณ มูลสุรินทร
นางสาวศิริวรรณ ลําภักษร
นางสาวศิริวรรณ ลีลาศิลปศาสน
นางสาวศิริวรรณ วงษวิไลย
นางสาวศิริวรรณ หนูเสน
นางศิริวรรณ หอมนาน
นางสาวศิริวรรณ ไหลออน
นางศิริวรรณ อังสนั่น
นางสาวศิริวารินทร อุนเรือน
นางศิริวิภา สุริยกมล
นางสาวศิริอร คิดเห็น
นางศิริอร ทัพมงคล
นางศิริอร อุปรีที

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๐๐๑๖
๑๐๐๑๗
๑๐๐๑๘
๑๐๐๑๙
๑๐๐๒๐
๑๐๐๒๑
๑๐๐๒๒
๑๐๐๒๓
๑๐๐๒๔
๑๐๐๒๕
๑๐๐๒๖
๑๐๐๒๗
๑๐๐๒๘
๑๐๐๒๙
๑๐๐๓๐
๑๐๐๓๑
๑๐๐๓๒
๑๐๐๓๓
๑๐๐๓๔
๑๐๐๓๕
๑๐๐๓๖
๑๐๐๓๗
๑๐๐๓๘
๑๐๐๓๙
๑๐๐๔๐
๑๐๐๔๑

หนา ๑๙๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางศิริอาภรณ กองทอง
นางสาวศิโรรัตน รินคํา
นางสาวศิวณัฐ เพชรขวัญ
นางสาวศิวนาถ โตเทศ
นางสาวศิวพร กองผัด
นางสาวศิวพร ชัยมัง
นางสาวศิวพร ปติพัฒน
นางศิวพร ศรีกระจาง
นางสาวศิวพร สุขสมัย
นางศิวพร สุขเสริม
นางสาวศิวราภรณ ออนละมูล
นางสาวศิวาพร แฉสูงเนิน
นางศิวิไลซ มานะรัตน
นางศุกลรัตน บุญมี
นางสาวศุจิรัตน จันทรบาง
นางศุทธินีร เถาเล็ก
นางสาวศุทธิรัตน เอี่ยมสะอาด
นางสาวศุนิษา เลิศทวีสุข
นางศุภกาญจน ใจหาญ
นางศุภกานต เจริญผล
นางศุภการย สวางบุญ
นางศุภจิรา จันทรอารักษ
นางศุภญาดา ศิริประภา
นางศุภณัฎฐ ชาญเชาววรรธน
นางสาวศุภดา เจริญจิตต
นางสาวศุภดา ศรีไพร

๑๐๐๔๒
๑๐๐๔๓
๑๐๐๔๔
๑๐๐๔๕
๑๐๐๔๖
๑๐๐๔๗
๑๐๐๔๘
๑๐๐๔๙
๑๐๐๕๐
๑๐๐๕๑
๑๐๐๕๒
๑๐๐๕๓
๑๐๐๕๔
๑๐๐๕๕
๑๐๐๕๖
๑๐๐๕๗
๑๐๐๕๘
๑๐๐๕๙
๑๐๐๖๐
๑๐๐๖๑
๑๐๐๖๒
๑๐๐๖๓
๑๐๐๖๔
๑๐๐๖๕
๑๐๐๖๖

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวศุภพิชญ ไกรยา
นางศุภมาส สุขชาลี
นางสาวศุภมาส อินตะอุนวงศ
นางศุภร พันธุแสงจิตต
นางสาวศุภรัตติยา เทียมทัด
นางศุภรัตน กรัณยเมธากุล
นางสาวศุภรัตน บุตรคุณ
นางสาวศุภลักษณ ทุนศิริ
นางศุภลักษณ บุญมา
นางสาวศุภลักษณ แปนนอก
นางศุภลักษณ พลวัฒต
นางศุภลักษณ มงคลฉัตร
นางศุภลักษณ วงษนิล
นางสาวศุภลักษณ สุหลงเส็น
นางสาวศุภลักษณ อิศรางกูร
ณ อยุธยา
นางสาวศุภลักษณา บุญคลาย
นางสาวศุภวดี สรางนานอก
นางศุภวรรณ เกิดสุข
นางสาวศุภวรรณ ปนทอง
นางศุภวรรณ แยมพยุง
นางศุภวรรณ สายอินทรจักร
นางศุภสุตา โพธิ์ลังกา
นางสาวศุภากร แสงงาม
นางสาวศุภานัน ชวยแสง
นางสาวศุภามาศ คําพิทักษ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๐๐๖๗
๑๐๐๖๘
๑๐๐๖๙
๑๐๐๗๐
๑๐๐๗๑
๑๐๐๗๒
๑๐๐๗๓
๑๐๐๗๔
๑๐๐๗๕
๑๐๐๗๖
๑๐๐๗๗
๑๐๐๗๘
๑๐๐๗๙
๑๐๐๘๐
๑๐๐๘๑
๑๐๐๘๒
๑๐๐๘๓
๑๐๐๘๔
๑๐๐๘๕
๑๐๐๘๖
๑๐๐๘๗
๑๐๐๘๘
๑๐๐๘๙
๑๐๐๙๐
๑๐๐๙๑
๑๐๐๙๒

นางศุภารมย สุวรรณวงษ
นางสาวศุภาวีร ฉิมกูล
นางสาวศุภิสรา มาลารัตน
นางสาวศุภิสรา วัฒนาอุดม
นางสาวศุภิสรา ศรีอ่ําดี
นางสาวโศภชา คงกุลวัฒนะ
นางโศภิตา รักอิสระ
นางสาวโศภิษฐ ลักษณะ
นางโศรดา ไชยสุวรรณ
นางโศรดา สุวรรณโณ
นางสาวโศรยา ชูกระชั้น
นางสาวสกลรัตน อินทรคูณ
นางสาวสกลสุภา ขินานา
นางสการินทร บุตรโพธิ์
นางสกาวรัตน จรัสศรี
นางสาวสกาวรัตน มูลตระกูล
นางสาวสกาวรัตน วันแกว
นางสกุณา ทรัพยประเสริฐ
นางสาวสกุณา สงาชาติ
นางสกุลกานต วงศอํามาตย
นางสกุลณา สัพโส
นางสาวสกุลทิพย ตันสุวรรณ
นางสกุลเพ็ญ รุงเกลี้ยง
นางสกุลรัฐ ลิ่มตระกูล
นางสกุลรัตน ประทุมชาติ
นางสาวสกุลรัตน ยิ้มดี

หนา ๑๙๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๐๙๓
๑๐๐๙๔
๑๐๐๙๕
๑๐๐๙๖
๑๐๐๙๗
๑๐๐๙๘
๑๐๐๙๙
๑๐๑๐๐
๑๐๑๐๑
๑๐๑๐๒
๑๐๑๐๓
๑๐๑๐๔
๑๐๑๐๕
๑๐๑๐๖
๑๐๑๐๗
๑๐๑๐๘
๑๐๑๐๙
๑๐๑๑๐
๑๐๑๑๑
๑๐๑๑๒
๑๐๑๑๓
๑๐๑๑๔
๑๐๑๑๕
๑๐๑๑๖
๑๐๑๑๗
๑๐๑๑๘

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวสกุลรัตน สันยาวอ
นางสแกวัลณ ศรีชนะ
นางสงกรานต จีนบัว
นางสงกรานต ชัยสิทธิ์
นางสงกรานต ศรีสุข
นางสงบ เพชรประสิทธิ์
นางสาวสดับพิน วงษชาญ
นางสตุธรณ ลีทหาร
นางสถิตภรณ ศรีสุยิ่ง
นางสทาการ มณีมาตร
นางสทาน อวดกลา
นางสาวสนทยา วรเพียร
นางสาวสนทยา เอิกเริกรัมย
นางสาวสนทิพย เนื้อทองสยาม
นางสาวสนธยา ศรีพลับ
นางสนองรัก ราชพึ่ง
นางสาวสโนไวท ทายา
นางสาวสภาพร จินตนา
นางสาวสมคิด ขุนรุงเรือง
นางสาวสมคิด ชุมภูแสง
นางสาวสมจิต โปงดอยหลวง
นางสมจิต สรอยนอก
นางสาวสมจิต แสนศรี
นางสมจิตต คชฤทธิ์
นางสาวสมจิตต พงษสวัสดิ์
นางสมจิตร แยมบาน

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๐๑๑๙
๑๐๑๒๐
๑๐๑๒๑
๑๐๑๒๒
๑๐๑๒๓
๑๐๑๒๔
๑๐๑๒๕
๑๐๑๒๖
๑๐๑๒๗
๑๐๑๒๘
๑๐๑๒๙
๑๐๑๓๐
๑๐๑๓๑
๑๐๑๓๒
๑๐๑๓๓
๑๐๑๓๔
๑๐๑๓๕
๑๐๑๓๖
๑๐๑๓๗
๑๐๑๓๘
๑๐๑๓๙
๑๐๑๔๐
๑๐๑๔๑
๑๐๑๔๒
๑๐๑๔๓
๑๐๑๔๔

หนา ๑๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสมจิตร รุงเรือง
นางสาวสมจิตร เกิดทิพย
นางสมจิตร รักสัตย
นางสมจิตร ศรีทวีกาศ
นางสมจิตร สุภาพรหม
นางสาวสมใจ แกวกลาง
นางสมใจ เข็มเพ็ชร
นางสาวสมใจ เจริญเมือง
นางสาวสมใจ เทพปรีชา
นางสาวสมใจ อุนดวง
นางสมถวิล โคตรสมบูรณ ริคารโด
นางสาวสมทรง ลีชาคํา
นางสาวสมทรง ศรีสวัสดิ์
นางสมนึก กฤษสุวรรณ
นางสาวสมนึก เทพกีฬา
นางสมนึก นนทวงศ
นางสาวสมบัติ เหลาพันนา
นางสมบูรณ เจริญวัฒนวิญู
นางสาวสมปอง ชุมพุดซา
นางสมปอง พาษี
นางสาวสมปอง อยูจงดี
นางสาวสมพร เครือเขื่อนเพชร
นางสมพร จอมสงา
นางสมพร ชางหลอ
นางสาวสมพร ดงปาลี
นางสมพร ประสิทธิ์ธัญกิจ

๑๐๑๔๕
๑๐๑๔๖
๑๐๑๔๗
๑๐๑๔๘
๑๐๑๔๙
๑๐๑๕๐
๑๐๑๕๑
๑๐๑๕๒
๑๐๑๕๓
๑๐๑๕๔
๑๐๑๕๕
๑๐๑๕๖
๑๐๑๕๗
๑๐๑๕๘
๑๐๑๕๙
๑๐๑๖๐
๑๐๑๖๑
๑๐๑๖๒
๑๐๑๖๓
๑๐๑๖๔
๑๐๑๖๕
๑๐๑๖๖
๑๐๑๖๗
๑๐๑๖๘
๑๐๑๖๙
๑๐๑๗๐

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสมพร ประเสริฐสงค
นางสาวสมพร หลอดแกว
นางสมพร หวังแนวกลาง
นางสมพิตร เปาทอง
นางสมพิศ บุญรักษ
นางสาวสมพิศ พิทักษ
นางสาวสมพิศ พุทธรักชาติ
นางสาวสมมาศ นอยทับทิม
นางสาวสมร คําเคน
นางสาวสมร พลไทย
นางสาวสมร สีสุนนท
นางสาวสมร อุนผอง
นางสาวสมรรัตน ชินราช
นางสมรัก ฤทธินาค
นางสมรัก แสนเสนา
นางสาวสมฤดี ทองขํา
นางสาวสมฤดี ภานะจิต
นางสมฤดี ลวนเสง
นางสาวสมฤทัย เทียบเทียม
นางสาวสมฤทัย ศรีโพธิ์
นางสมฤทัย อิ่มเจริญ
นางสาวสมศรี คงตั้ง
นางสมศรี ดวงสวัสดิ์
นางสมสมร สนธี
นางสาวสมสมัย คัสกรณ
นางสาวสมสมัย ทองสุข

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๐๑๗๑
๑๐๑๗๒
๑๐๑๗๓
๑๐๑๗๔
๑๐๑๗๕
๑๐๑๗๖
๑๐๑๗๗
๑๐๑๗๘
๑๐๑๗๙
๑๐๑๘๐
๑๐๑๘๑
๑๐๑๘๒
๑๐๑๘๓
๑๐๑๘๔
๑๐๑๘๕
๑๐๑๘๖
๑๐๑๘๗
๑๐๑๘๘
๑๐๑๘๙
๑๐๑๙๐
๑๐๑๙๑
๑๐๑๙๒
๑๐๑๙๓
๑๐๑๙๔
๑๐๑๙๕
๑๐๑๙๖

หนา ๑๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสมสวย พรหมมาศ
นางสมสิริ บอชล
นางสาวสมเสียน ทองประทีป
นางสาวสมหญิง ทับเรือง
นางสาวสมหญิง เยียระนุช
นางสาวสมหญิง โรจนบุญถึง
นางสาวสมหมาย พันธุวงศ
นางสมหวัง ชันโลน
นางสมัญญา กองแกว
นางสาวสมาพร คงสกุล
นางสาวสมาพร สวางยิ่ง
นางสาวสยามล มาพะนะ
นางสยุมพร ศรีปานวงศ
นางสาวสรญา พุมพวง
นางสาวสรณสิริ สุทธิพงศ
นางสรรศรัณย วงษปาน
นางสรรศินี เชียงทอง
นางสาวสรวีย กสินรัมย
นางสรอยทอง ตาลสกุล
นางสาวสรอยรัตนดา สามโพธิ์ศรี
นางสรอยสุดา เนระมา
นางสรอยสุดารัตน ทองคลี่
นางสาวสรัญญา พาไธสง
นางสาวสรัญญา อินทรคํานอย
นางสาวสรัญธร พัฒนทอง
นางสาวสรัญภร เจริญสุข

๑๐๑๙๗
๑๐๑๙๘
๑๐๑๙๙
๑๐๒๐๐
๑๐๒๐๑
๑๐๒๐๒
๑๐๒๐๓
๑๐๒๐๔
๑๐๒๐๕
๑๐๒๐๖
๑๐๒๐๗
๑๐๒๐๘
๑๐๒๐๙
๑๐๒๑๐
๑๐๒๑๑
๑๐๒๑๒
๑๐๒๑๓
๑๐๒๑๔
๑๐๒๑๕
๑๐๒๑๖
๑๐๒๑๗
๑๐๒๑๘
๑๐๒๑๙
๑๐๒๒๐
๑๐๒๒๑
๑๐๒๒๒

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวสรัลชนา จําเริญ
นางสาวสรัลชนา เจริญศึกษา
นางสาวสรัลชนา เวียงสันเทียะ
นางสาวสรัลพร ศรีวรรณา
นางสรากรณ โชครุงเจริญชัย
นางสาวสราญตา สุพัฒนกุล
นางสาวสราญลักษณ บุญรักษา
นางสราธร เหลาวัฒนา
นางสาวสรารัตน บุญสาลี
นางสาวสรารัตน พวงไทย
นางสริตา อันสีละ
นางสาวสรียา ดอกบัวกลาง
นางสรีรนุช หวนนิช
นางสรุตา กาบสันเทียะ
นางสรุสวดี ญาณศิริ
นางสาวสโรชา ชัยโคตร
นางสาวสฤทธิ์ตา ประชาไนย
นางสาวสลวยเกศ สวางแสง
นางสาวสลักจิตร ไชยวงษ
นางสาวสลิตา สุริยาวงษ
นางสาวสลิลทิพย แกวมรกต
นางสลิลทิพย ชูกลิ่น
นางสาวสลิลทิพย พิมเขตร
นางสาวสวงสุดา คุณาแปง
นางสวงสุดา ไหมสุข
นางสาวสวรรณใจ ไชยศรีรัมย

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๐๒๒๓
๑๐๒๒๔
๑๐๒๒๕
๑๐๒๒๖
๑๐๒๒๗
๑๐๒๒๘
๑๐๒๒๙
๑๐๒๓๐
๑๐๒๓๑
๑๐๒๓๒
๑๐๒๓๓
๑๐๒๓๔
๑๐๒๓๕
๑๐๒๓๖
๑๐๒๓๗
๑๐๒๓๘
๑๐๒๓๙
๑๐๒๔๐
๑๐๒๔๑
๑๐๒๔๒
๑๐๒๔๓
๑๐๒๔๔
๑๐๒๔๕
๑๐๒๔๖
๑๐๒๔๗
๑๐๒๔๘

หนา ๑๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสวรรยา ผลจันทร
นางสวลักษณ พันธจรูญศักดิ์
นางสวลี นามเชื้อ
นางสาวสวลี วงษเสถียร
นางสาวสวางจิตร จันทรสกุล
นางสาวสวางจิตร ตั้งพรโชติชวง
นางสาวสวิตตา บุญนําบารมี
นางสาวสศิยา จําปาทอง
นางสสุพัชฌาย กลอมปญญา
นางสองศรี พรประสาท
นางสาวสอฝยะ มานีอาเหล็ม
นางสะอาด วินานนท
นางสาวสังวาลย นินพุดซา
นางสังเวียน สุวาสุนะ
นางสาวสัจจา ภูนุช
นางสัญญา ทัพภูมี
นางสัญญา เพ็ชรากูล
นางสัญทนา บาลเพ็ชร
นางสัญธญา หลําภักดี
นางสัตยาภรณ ชวยอักษร
นางสันติญา ประแจเหิน
นางสันทนี ศิริเวช
นางสาวสันสนีย เพ็งนาค
นางสัมฤทธิ์ จันทุรัตน
นางสาคร แกวกาหลง
นางสาวสาคร นอยหวา

๑๐๒๔๙
๑๐๒๕๐
๑๐๒๕๑
๑๐๒๕๒
๑๐๒๕๓
๑๐๒๕๔
๑๐๒๕๕
๑๐๒๕๖
๑๐๒๕๗
๑๐๒๕๘
๑๐๒๕๙
๑๐๒๖๐
๑๐๒๖๑
๑๐๒๖๒
๑๐๒๖๓
๑๐๒๖๔
๑๐๒๖๕
๑๐๒๖๖
๑๐๒๖๗
๑๐๒๖๘
๑๐๒๖๙
๑๐๒๗๐
๑๐๒๗๑
๑๐๒๗๒
๑๐๒๗๓
๑๐๒๗๔

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาคร เพ็ชรเย็น
นางสาวสาธนี บุตรสาลี
นางสาวสาธร พิชยมงคล
นางสาธิกา เพิ่มสินธนารัตน
นางสาธิต ศรีเฉลิม
นางสาวสาธิตา เพ็งแจม
นางสาวสาธินี จักรแกว
นางสาวสานิช บุญเอียด
นางสาวสามล คลายทิม
นางสาวสามินี ดูดี
นางสายจิต สุจริตจันทร
นางสายใจ แกนชัย
นางสายใจ จุลพรหม
นางสาวสายใจ ถิ่นวงษแย
นางสายใจ นามวิเศษ
นางสายใจ บุญประสิทธิ์
นางสายใจ มาศบํารุง
นางสายใจ วงษตอเกียรติ
นางสายใจ ศรีรัตนชัย
นางสายใจ โอชุม
นางสาวสายชล คงสมใจ
นางสายชล นินทศิลป
นางสาวสายชล ปนประเสริฐ
นางสายชล พลานนท
นางสายชล โพธิ์รมเย็น
นางสาวสายชล รัตนฉวี

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๐๒๗๕
๑๐๒๗๖
๑๐๒๗๗
๑๐๒๗๘
๑๐๒๗๙
๑๐๒๘๐
๑๐๒๘๑
๑๐๒๘๒
๑๐๒๘๓
๑๐๒๘๔
๑๐๒๘๕
๑๐๒๘๖
๑๐๒๘๗
๑๐๒๘๘
๑๐๒๘๙
๑๐๒๙๐
๑๐๒๙๑
๑๐๒๙๒
๑๐๒๙๓
๑๐๒๙๔
๑๐๒๙๕
๑๐๒๙๖
๑๐๒๙๗
๑๐๒๙๘
๑๐๒๙๙
๑๐๓๐๐

นางสาวสายชล สนธิโพธิ์
นางสาวสายชล สวัสดิ์ชัย
นางสาวสายชล หมายมั่น
นางสายทิพย ติ๊บหลา
นางสาวสายทิพย รัตนสารี
นางสายฝน กุลเกลา
นางสายฝน คงขุนทด
นางสาวสายฝน ใจญา
นางสาวสายฝน ชัยมีแรง
นางสายฝน แทนสูงเนิน
นางสาวสายฝน บํารุงนอก
นางสาวสายฝน บุรภักดิ์
นางสาวสายฝน พงพนัส
นางสายฝน มะลังศรี
นางสายฝน มังกรทอง
นางสาวสายฝน ลีละกุล
นางสายฝน ศรีคําเวียง
นางสาวสายพิณ เพ็ญจันทร
นางสาวสายพิน เปลรินทร
นางสายพิน พุทธมาตย
นางสายพิน วงศบุญเกื้อ
นางสาวสายพิน สวยสม
นางสาวสายพิน เสารยะ
นางสาวสายพินธ สุทธิ
นางสาวสายพิรุณ ดอนหัวบอ
นางสายพิรุณ ศรีเมืองชาง

หนา ๒๐๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๓๐๑
๑๐๓๐๒
๑๐๓๐๓
๑๐๓๐๔
๑๐๓๐๕
๑๐๓๐๖
๑๐๓๐๗
๑๐๓๐๘
๑๐๓๐๙
๑๐๓๑๐
๑๐๓๑๑
๑๐๓๑๒
๑๐๓๑๓
๑๐๓๑๔
๑๐๓๑๕
๑๐๓๑๖
๑๐๓๑๗
๑๐๓๑๘
๑๐๓๑๙
๑๐๓๒๐
๑๐๓๒๑
๑๐๓๒๒
๑๐๓๒๓
๑๐๓๒๔
๑๐๓๒๕
๑๐๓๒๖

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวสายเพชร เสนประดิษฐ
นางสาวสายรุง จักรพล
นางสาวสายรุง กุมเกวียน
นางสาวสายรุง ไชยมิ่ง
นางสายรุง โนนใหม
นางสาวสายรุง บวกไธสง
นางสายรุง มวงอุมิงค
นางสาวสายวารินทร แสงสวาง
นางสาวสายสมร นันทะถิน
นางสายสมร พรหมคุณ
นางสาวสายสมร สิมศรี
นางสาวสายสมร เสมะนู
นางสายสวาท เกิดสติ
นางสายสวาท หมุนสุข
นางสาวสายสุณี จันทาพูน
นางสาวสายสุณี ภิญโญหิรัณยกุล
นางสายสุณีย ใจเสงี่ยม
นางสาวสายสุดา สอนศิริ
นางสาวสายสุนีย ภิระ
นางสายสุนีย ศรีจันทร
นางสายเสนห เวศวิทย
นางสายหยุด หอมเชื่อม
นางสาวสายไหม เข็มธนู
นางสายไหม หยุนแดง
นางสายัณห เสือจันทร
นางสาวสารภี พรหมเจริญ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๐๓๒๗
๑๐๓๒๘
๑๐๓๒๙
๑๐๓๓๐
๑๐๓๓๑
๑๐๓๓๒
๑๐๓๓๓
๑๐๓๓๔
๑๐๓๓๕
๑๐๓๓๖
๑๐๓๓๗
๑๐๓๓๘
๑๐๓๓๙
๑๐๓๔๐
๑๐๓๔๑
๑๐๓๔๒
๑๐๓๔๓
๑๐๓๔๔
๑๐๓๔๕
๑๐๓๔๖
๑๐๓๔๗
๑๐๓๔๘
๑๐๓๔๙
๑๐๓๕๐
๑๐๓๕๑
๑๐๓๕๒

นางสาวสารภี เสียงเจริญ
นางสาริกา ทองดํา
นางสาริศา ชอดอก
นางสาวสาริศา มหาโคตร
นางสาริศา สิงหหา
นางสาริศา อัคพิน
นางสาวสารีย เรืองเกตุ
นางสาวิตรี กลิ่นพิมาย
นางสาวสาวิตรี จอมวงศ
นางสาวสาวิตรี เจือดานกลาง
นางสาวิตรี เฉลยพจน
นางสาวสาวิตรี ดาวเรือง
นางสาวสาวิตรี ตาเกี๋ยง
นางสาวิตรี ทองเทศ
นางสาวสาวิตรี บุญสนิท
นางสาวิตรี แพงเกษร
นางสาวสาวิตรี ภูพันธ
นางสาวิตรี เรือนอุน
นางสาวสาวิตรี ศรีภุมมา
นางสาวสาวิตรี สะตํา
นางสาวสาวิตรี เส็งคานนท
นางสาวิตรี อัมพวานนท
นางสําเนียง ชัยพิมพ
นางสําเนียง รับรอง
นางสําเภา จงใจภักดิ์
นางสํารวณ ฉ่ําแกว

หนา ๒๐๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๓๕๓
๑๐๓๕๔
๑๐๓๕๕
๑๐๓๕๖
๑๐๓๕๗
๑๐๓๕๘
๑๐๓๕๙
๑๐๓๖๐
๑๐๓๖๑
๑๐๓๖๒
๑๐๓๖๓
๑๐๓๖๔
๑๐๓๖๕
๑๐๓๖๖
๑๐๓๖๗
๑๐๓๖๘
๑๐๓๖๙
๑๐๓๗๐
๑๐๓๗๑
๑๐๓๗๒
๑๐๓๗๓
๑๐๓๗๔
๑๐๓๗๕
๑๐๓๗๖
๑๐๓๗๗
๑๐๓๗๘

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสํารวย เจริญสุข
นางสาวสําราญ จันทศร
นางสาวสําราญ ศรีหอม
นางสาวสําราญ อยูเปนสุข
นางสําอางค กริ่มกราย
นางสําอางค ฉัตรวิไล
นางสาวสิญจนา แกวมหากาฬ
นางสาวสิฏฐิณิศา เลาสมรุงเรือง
นางสิฐิพร มาตรา
นางสาวสิตภรณกุล ไพโรจน
นางสาวสิทธิพร คุมกลางดอน
นางสาวสินิลนารถ เพชรพิมพพันธุ
นางสาวสินี สันอี
นางสาวสินีณัฐิ มงคลศิลป
นางสาวสินีนาฎ พรหมชนกสกุล
นางสาวสินีนาฎ ภักดีรัตนชัย
นางสาวสินีนาฏ พลรบ
นางสาวสิรภัทร แกวมี
นางสิรภัทร เจริญประโยชน
นางสิรภัทร ทําเลดี
นางสิรภัทร บุตตา
นางสิรภัทร วิเศษประสิทธิ์
นางสาวสิรัญญา พรมอิน
นางสิริกร จันทสนธ
นางสิริกร แสงนิล
นางสาวสิริกันยา วิสมล

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๐๓๗๙
๑๐๓๘๐
๑๐๓๘๑
๑๐๓๘๒
๑๐๓๘๓
๑๐๓๘๔
๑๐๓๘๕
๑๐๓๘๖
๑๐๓๘๗
๑๐๓๘๘
๑๐๓๘๙
๑๐๓๙๐
๑๐๓๙๑
๑๐๓๙๒
๑๐๓๙๓
๑๐๓๙๔
๑๐๓๙๕
๑๐๓๙๖
๑๐๓๙๗
๑๐๓๙๘
๑๐๓๙๙
๑๐๔๐๐
๑๐๔๐๑
๑๐๔๐๒
๑๐๔๐๓
๑๐๔๐๔

หนา ๒๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสิริกาญจน พงษพาลี
นางสิริกาญจน มหาสุวรรณชัย
นางสิริกาญจนา สอาดศรี
นางสาวสิริกุล อนันตประเสริฐ
นางสาวสิริขวัญ จินตนา
นางสาวสิริจันทร สกุลเกา
นางสาวสิริญากร สดแสงจันทร
นางสาวสิรินทร เยาวสูงเนิน
นางสิรินทรพร เปรมกิจ
วาที่รอยตรีหญิง สิรินทรา รักยงค
นางสาวสิรินพร สุจริตจันทร
นางสาวสิรินลิน วิมุกตายน
นางสิรินาถ กุลธิณี
นางสาวสิริเนตร ไชยผลอินทร
นางสาวสิริพร กฤษฎารักษ
นางสาวสิริพร กันทา
นางสิริพร คํากอน
นางสาวสิริพร จันทรรัก
นางสาวสิริพร ใจออน
นางสิริพร นอยศรี
นางสิริพร สมศักดิ์
นางสิริพร เสนานุรักษวรกุล
นางสาวสิริพร ฮายีมา
นางสาวสิริพรรณ วัฒนวิชัย
นางสาวสิริพรรณ สังขวรรณะ
นางสิริภัทร ภูหินกอง

๑๐๔๐๕
๑๐๔๐๖
๑๐๔๐๗
๑๐๔๐๘
๑๐๔๐๙
๑๐๔๑๐
๑๐๔๑๑
๑๐๔๑๒
๑๐๔๑๓
๑๐๔๑๔
๑๐๔๑๕
๑๐๔๑๖
๑๐๔๑๗
๑๐๔๑๘
๑๐๔๑๙
๑๐๔๒๐
๑๐๔๒๑
๑๐๔๒๒
๑๐๔๒๓
๑๐๔๒๔
๑๐๔๒๕
๑๐๔๒๖
๑๐๔๒๗
๑๐๔๒๘
๑๐๔๒๙
๑๐๔๓๐

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวสิริภัทรา สุพรรณรัตน
นางสิริภัสสร เกียรติยศ
นางสาวสิริมา คุณวันดี
นางสาวสิริมา พวงบุปผา
นางสาวสิริมาส อกะเรือน
นางสาวสิริยากร ไชยปญหา
นางสิริรักษ สุขรัตน
นางสาวสิริรัตน คงมี
นางสาวสิริรัตน พิจารณา
นางสิริรัตน สุขโข
นางสาวสิริรัตน สุรพิพิธ
นางสาวสิริรัตน เสนานุรักษวรกุล
นางสิริรัตน อินคํา
นางสาวสิริรัตน อินวิเชียร
นางสาวสิริรัตน อุดเจง
นางสาวสิริลักษ สังขโชติ
นางสาวสิริลักษณ เชาวนเสริมสุข
นางสิริลักษณ ณ ลําพูน
นางสาวสิริลักษณ พรทิพยศิริกุล
นางสาวสิริลักษณ พรมทับ
นางสาวสิริลักษณ พรานกระโทก
นางสิริลักษณ สิงประเสริฐ
นางสาวสิริวรัตน คูณขุนทด
นางสาวสิริวิมล ภูเดนผา
นางสาวสิริสกุล เพ็ชรขัน
นางสาวสิริสุดา มหาลวเลิศ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๐๔๓๑
๑๐๔๓๒
๑๐๔๓๓
๑๐๔๓๔
๑๐๔๓๕
๑๐๔๓๖
๑๐๔๓๗
๑๐๔๓๘
๑๐๔๓๙
๑๐๔๔๐
๑๐๔๔๑
๑๐๔๔๒
๑๐๔๔๓
๑๐๔๔๔
๑๐๔๔๕
๑๐๔๔๖
๑๐๔๔๗
๑๐๔๔๘
๑๐๔๔๙
๑๐๔๕๐
๑๐๔๕๑
๑๐๔๕๒
๑๐๔๕๓
๑๐๔๕๔
๑๐๔๕๕
๑๐๔๕๖

หนา ๒๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสิรีวรรณ แดงฉ่ํา
นางสีทอง สายสุด
นางสาวสีนวล เทียนสี
นางสาวสีแพ ตันมา
นางสีลา บุญสวัสดิ์
นางสาวสุกัญชญา นันทกิจ
นางสาวสุกัญญา กวีกรณ
นางสาวสุกัญญา กําจร
นางสุกัญญา กิจจา
นางสุกัญญา ขุทสมบูรณ
นางสาวสุกัญญา เขียววิลัย
นางสาวสุกัญญา เครือมั่น
นางสุกัญญา โชติชวง
นางสาวสุกัญญา ตอแกว
นางสาวสุกัญญา ตั้งคงนุช
นางสาวสุกัญญา ทรัพยอานัน
นางสาวสุกัญญา ทับปน
นางสาวสุกัญญา เทพรัตน
นางสุกัญญา ธรรมโชโต
นางสาวสุกัญญา นอยผาง
นางสุกัญญา บรรดาศักดิ์
นางสาวสุกัญญา บาระมี
นางสุกัญญา บุญเปยม
นางสุกัญญา ประทีป ณ ถลาง
นางสุกัญญา ปญโญ
นางสุกัญญา มณีวงษ

๑๐๔๕๗
๑๐๔๕๘
๑๐๔๕๙
๑๐๔๖๐
๑๐๔๖๑
๑๐๔๖๒
๑๐๔๖๓
๑๐๔๖๔
๑๐๔๖๕
๑๐๔๖๖
๑๐๔๖๗
๑๐๔๖๘
๑๐๔๖๙
๑๐๔๗๐
๑๐๔๗๑
๑๐๔๗๒
๑๐๔๗๓
๑๐๔๗๔
๑๐๔๗๕
๑๐๔๗๖
๑๐๔๗๗
๑๐๔๗๘
๑๐๔๗๙
๑๐๔๘๐
๑๐๔๘๑
๑๐๔๘๒

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสุกัญญา มัจฉาเวช
นางสุกัญญา มากสังข
นางสาวสุกัญญา ระวาดไชย
นางสุกัญญา ระวีวัฒน
นางสุกัญญา รัชนีกุล
นางสาวสุกัญญา รามรังสฤษฎิ์
นางสาวสุกัญญา ลาภจิตร
นางสุกัญญา วิสิลา
นางสุกัญญา ศรีจันทร
นางสุกัญญา ศรีบุญเรือง
นางสุกัญญา ศรีภูมิ
นางสุกัญญา ศิริโสภาพงษ
นางสาวสุกัญญา สงคง
นางสุกัญญา สนทนา
นางสาวสุกัญญา สนนา
นางสาวสุกัญญา สมบัติพูนผล
นางสุกัญญา สังหลัง
นางสุกัญญา สายเสมา
นางสาวสุกัญญา สารทองกล่ํา
นางสุกัญญา สิทธิมาก
นางสาวสุกัญญา สุขารมณ
นางสาวสุกัญญา หลังโนนโพธิ์
นางสุกัญญา หลีพันธุ
นางสาวสุกัญญา ออนพร
นางสุกัญญา อุปชฌาย
นางสาวสุกัญยา พงษวรรณ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๐๔๘๓
๑๐๔๘๔
๑๐๔๘๕
๑๐๔๘๖
๑๐๔๘๗
๑๐๔๘๘
๑๐๔๘๙
๑๐๔๙๐
๑๐๔๙๑
๑๐๔๙๒
๑๐๔๙๓
๑๐๔๙๔
๑๐๔๙๕
๑๐๔๙๖
๑๐๔๙๗
๑๐๔๙๘
๑๐๔๙๙
๑๐๕๐๐
๑๐๕๐๑
๑๐๕๐๒
๑๐๕๐๓
๑๐๕๐๔
๑๐๕๐๕
๑๐๕๐๖
๑๐๕๐๗
๑๐๕๐๘

หนา ๒๐๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุกันญา เนาแสง
นางสุกันยา ฉิมวงคขอม
นางสาวสุกันยา แซเตียว
นางสุกัลญา เอี่ยมเวษ
นางสุกัลยา เกาะสาลี
นางสาวสุกัลยา พนาพิทักษกุล
นางสาวสุกัลยา ภูศิลาแทน
นางสาวสุกาญจน ธรรมศรี
นางสาวสุกาญจนา แปงปอ
นางสุกานดา จันทรรักษ
นางสาวสุกานดา ไชยเลิศ
นางสาวสุกานดา เหงี่ยมไพศาล
นางสุขใจ แกวใสย
นางสุขใจ สุขสมพืช
นางสุขพงษ เดชสําโรง
นางสุขพร กันไทยราษฎร
นางสาวสุขฤทัย โฉมงาม
นางสุขสาคร ศรีหวาด
นางสาวสุขุมาลย ปะจิตตังโข
นางสาวสุคนธ อินทรแกว
นางสุคนธทิพย เพชรขุนทด
นางสุคนธทิพย สังคนาคินทร
นางสาวสุคนธรัตน หินดง
นางสาวสุคนธรัตน แนวกลาง
นางสาวสุคนธา งามชัด
นางสาวสุคนธา สุขพล

๑๐๕๐๙
๑๐๕๑๐
๑๐๕๑๑
๑๐๕๑๒
๑๐๕๑๓
๑๐๕๑๔
๑๐๕๑๕
๑๐๕๑๖
๑๐๕๑๗
๑๐๕๑๘
๑๐๕๑๙
๑๐๕๒๐
๑๐๕๒๑
๑๐๕๒๒
๑๐๕๒๓
๑๐๕๒๔
๑๐๕๒๕
๑๐๕๒๖
๑๐๕๒๗
๑๐๕๒๘
๑๐๕๒๙
๑๐๕๓๐
๑๐๕๓๑
๑๐๕๓๒
๑๐๕๓๓
๑๐๕๓๔

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวสุจริต ศรีพรหม
นางสาวสุจัญญา รอดสุด
นางสาวสุจันทรา วงษนอก
นางสุจารี ปญญาวิกิจตระกูล
นางสุจิตตา ธะวิชัย
นางสุจิตตา มาตมูล
นางสุจิตร มาตรมนตรี
นางสุจิตรา กระสายเงิน
นางสาวสุจิตรา ตนโพธิ์
นางสาวสุจิตรา ทาหวางกัน
นางสุจิตรา บุญสุข
นางสาวสุจิตรา พาดโคกสูง
นางสุจิตรา ภูแขงหมอก
นางสาวสุจิตรา โยธี
นางสาวสุจิตรา รัตนพิทักษ
นางสุจิตรา รําจวน
นางสาวสุจิตรา วงคสุภาวิต
นางสุจิตรา วันอุบล
นางสุจิตรา วิชิตกุล
นางสุจิตรา ศรีเคน
นางสาวสุจิตรา สาระฆัง
นางสุจิตรา สีหนาท
นางสุจิตรา อนันตกูล
นางสาวสุจิตราพร สรอยเสนา
นางสาวสุจิตราภรณ คงแกว
นางสาวสุจิตราภรณ พุฒขาว

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๐๕๓๕
๑๐๕๓๖
๑๐๕๓๗
๑๐๕๓๘
๑๐๕๓๙
๑๐๕๔๐
๑๐๕๔๑
๑๐๕๔๒
๑๐๕๔๓
๑๐๕๔๔
๑๐๕๔๕
๑๐๕๔๖
๑๐๕๔๗
๑๐๕๔๘
๑๐๕๔๙
๑๐๕๕๐
๑๐๕๕๑
๑๐๕๕๒
๑๐๕๕๓
๑๐๕๕๔
๑๐๕๕๕
๑๐๕๕๖
๑๐๕๕๗
๑๐๕๕๘
๑๐๕๕๙
๑๐๕๖๐

หนา ๒๐๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสุจินดา ถุนพุทธดม
นางสุจินดา ละออสุวรรณ
นางสาวสุจินต ไตรวิชชปญญา
นางสุจินตนา ชุมทอง
นางสาวสุจินันท ขาวงาม
นางสุจิรา พุทธวีวรรณ
นางสุจิรา สีหานู
นางสุใจ บัณฑิต
นางสาวสุชญา คงเกียรติจิรา
นางสุชญา เครือทอง
นางสาวสุชญา เทือกสุบรรณ
นางสุชัญญา จันดี
นางสาวสุชัญญา เชตุใจ
นางสาวสุชัญญา เถาวโท
นางสาวสุชัญญา แสงสวาง
นางสุชัญสินี เอี่ยมศรี
นางสาวสุชาดา แกวแดง
พันจาเอกหญิง สุชาดา คิดสําราญ
นางสาวสุชาดา เฉลียวศิลป
นางสุชาดา ดวงนภา
นางสาวสุชาดา โตอดิเทพ
นางสุชาดา เทพทอง
นางสาวสุชาดา นพศิริรัตน
นางสุชาดา พงษกลาง
นางสุชาดา พลอยสุกใส
นางสุชาดา ศรีเวียง

๑๐๕๖๑
๑๐๕๖๒
๑๐๕๖๓
๑๐๕๖๔
๑๐๕๖๕
๑๐๕๖๖
๑๐๕๖๗
๑๐๕๖๘
๑๐๕๖๙
๑๐๕๗๐
๑๐๕๗๑
๑๐๕๗๒
๑๐๕๗๓
๑๐๕๗๔
๑๐๕๗๕
๑๐๕๗๖
๑๐๕๗๗
๑๐๕๗๘
๑๐๕๗๙
๑๐๕๘๐
๑๐๕๘๑
๑๐๕๘๒
๑๐๕๘๓
๑๐๕๘๔
๑๐๕๘๕
๑๐๕๘๖

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวสุชาดา ศรีเอียด
นางสาวสุชาดา ศักกาวงค
นางสาวสุชาดา สงคง
นางสาวสุชาดา สมบุญโต
นางสาวสุชาดา สาระชาติ
นางสุชาดา หมื่นทาว
นางสาวสุชานันท แสงแจม
นางสุชานันท เอกตาแสง
นางสาวสุชานุช จําปาศรี
นางสาวสุชารัตน บุญพิรุณ
นางสุชาวดี สามศรีทอง
นางสุชิรา เจะดือราแม
นางสุชิรา ปานมาศ
นางสาวสุชิรา สัตยซื่อ
นางสาวสุชิรา อิ้วหุย
นางสาวสุชีวา ผลศรัทธา
นางสาวสุณัฐฐา สาเมาะ
นางสุณิสา ถันชนนาง
นางสุณิสา ผองสวัสดิ์
นางสุณิสา วันดี
นางสาวสุณีรัตน จันทวะฤทธิ์
นางสุดใจ บุษบรรณ
นางสุดใจ ยวงทอง
นางสาวสุดใจ สุภาลี
นางสาวสุดธิดา สุดสอาด
นางสาวสุดา คงศรี

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๐๕๘๗
๑๐๕๘๘
๑๐๕๘๙
๑๐๕๙๐
๑๐๕๙๑
๑๐๕๙๒
๑๐๕๙๓
๑๐๕๙๔
๑๐๕๙๕
๑๐๕๙๖
๑๐๕๙๗
๑๐๕๙๘
๑๐๕๙๙
๑๐๖๐๐
๑๐๖๐๑
๑๐๖๐๒
๑๐๖๐๓
๑๐๖๐๔
๑๐๖๐๕
๑๐๖๐๖
๑๐๖๐๗
๑๐๖๐๘
๑๐๖๐๙
๑๐๖๑๐
๑๐๖๑๑
๑๐๖๑๒

หนา ๒๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุดา จินตโกศล
นางสุดา ตูเละ
นางสาวสุดา สะอาดเอี่ยม
นางสาวสุดา สายสินธุ
นางสาวสุดา สุวรรณกุล
นางสาวสุดา หนูมาก
นางสุดา หะรอแม
นางสาวสุดา บิลสะหะ
นางสาวสุดาทิพย ดูอุด
นางสุดาพร ชมชื่น
นางสุดาพร มณีวรรณ
นางสุดารัตน กิตติพัฒนวงศ
นางสาวสุดารัตน จันทรโคบุตร
นางสุดารัตน เจริญคร
นางสาวสุดารัตน ไชยเลิศ
นางสุดารัตน ทักษะวิเรขะพันธ
นางสุดารัตน บุตรวิลัย
นางสาวสุดารัตน พิณพงค
นางสาวสุดารัตน พูนวิชาการ
นางสาวสุดารัตน ยิ่งคํานึง
นางสุดารัตน รัตนพันธ
นางสาวสุดารัตน เรืองจันทร
นางสาวสุดารัตน ศรีสุพล
นางสาวสุดารัตน สายน้ําผึ้ง
นางสุดารัตน สุขเจริญ
นางสาวสุดารัตน สุวรรณแสง

๑๐๖๑๓
๑๐๖๑๔
๑๐๖๑๕
๑๐๖๑๖
๑๐๖๑๗
๑๐๖๑๘
๑๐๖๑๙
๑๐๖๒๐
๑๐๖๒๑
๑๐๖๒๒
๑๐๖๒๓
๑๐๖๒๔
๑๐๖๒๕
๑๐๖๒๖
๑๐๖๒๗
๑๐๖๒๘
๑๐๖๒๙
๑๐๖๓๐
๑๐๖๓๑
๑๐๖๓๒
๑๐๖๓๓
๑๐๖๓๔
๑๐๖๓๕
๑๐๖๓๖
๑๐๖๓๗
๑๐๖๓๘

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสุดารัตน หมัดโสะ
นางสาวสุดาวดี เคียงแกว
นางสุดาวรรณ วงศา
นางสุดาสิรินทร มีธรรม
นางสาวสุตาภัทร พลหาวงษ
นางสาวสุทธดา ศิริพงศ
นางสาวสุทธสินี ศิวเวทพิกุลโชติ
นางสุทธาสินี กันยาสุด
นางสาวสุทธาสินี ทวิชศรี
นางสาวสุทธิดา แยงคุณเชาว
นางสาวสุทธินี พิมานคํา
นางสุทธินี มูลวงศ
นางสาวสุทธิพร กังวาลวงศสกุล
นางสาวสุทธิมน สุขศิริ
นางสาวสุทธิรักษ คําศรี
นางสาวสุทธิรักษ เครือแดง
นางสาวสุทธิรักษ วันดี
นางสุทธิลักษณ วรกิตติ์ไพศาล
นางสาวสุทธิษา เจริญภักดิ์
นางสุทธิสา พรมวัง
นางสุทารัตน ยี่แกว
นางสาวสุทาวรรณ เก็งสาริกิจ
นางสุทิตา เพิ่มทวีทรัพย
นางสาวสุทินา ศิลาสิทธิ์
นางสุทิศา ไชยโชติ
นางสาวสุทิศา ตั้งคํา

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๐๖๓๙
๑๐๖๔๐
๑๐๖๔๑
๑๐๖๔๒
๑๐๖๔๓
๑๐๖๔๔
๑๐๖๔๕
๑๐๖๔๖
๑๐๖๔๗
๑๐๖๔๘
๑๐๖๔๙
๑๐๖๕๐
๑๐๖๕๑
๑๐๖๕๒
๑๐๖๕๓
๑๐๖๕๔
๑๐๖๕๕
๑๐๖๕๖
๑๐๖๕๗
๑๐๖๕๘
๑๐๖๕๙
๑๐๖๖๐
๑๐๖๖๑
๑๐๖๖๒
๑๐๖๖๓
๑๐๖๖๔

นางสุทิศา น้ําวน
นางสาวสุทิศา เปนสุข
นางสุทิษา ทองไกร
นางสาวสุทิสา ทองหาว
นางสุเทียน เจริญพิทักษวงศา
นางสาวสุธชามน บุญสรอย
นางสุธรรมา เนียมตะคุ
นางสาวสุธัญญา สุขรมย
นางสาวสุธาดา ทรัพยอนันต
นางสุธาทิพย ดีลอม
นางสาวสุธาทิพย รัตนชู
นางสุธาทิพย หนูเหลือง
นางสาวสุธาทิพย อุปนันชัย
นางสาวสุธาภรณ บุญกิจ
นางสาวสุธารัตน ยังอยู
นางสาวสุธารัตน วันเพ็ญ
นางสาวสุธารัตน สงเปรื่อง
นางสาวสุธาวัลย ตั้งจิต
นางสาวสุธาสินี เชื้อจิต
นางสาวสุธาสินี เทศประสิทธิ์
นางสาวสุธาสินี โพธิชัยยา
นางสาวสุธาสินี วงศพรหม
นางสาวสุธาสินี วรรณเจริญ
นางสุธาสินี อนัตกะทัต
นางสาวสุธาสินี อุนชะลี
นางสาวสุธิดา แกงทองหลาง

หนา ๒๐๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๖๖๕
๑๐๖๖๖
๑๐๖๖๗
๑๐๖๖๘
๑๐๖๖๙
๑๐๖๗๐
๑๐๖๗๑
๑๐๖๗๒
๑๐๖๗๓
๑๐๖๗๔
๑๐๖๗๕
๑๐๖๗๖
๑๐๖๗๗
๑๐๖๗๘
๑๐๖๗๙
๑๐๖๘๐
๑๐๖๘๑
๑๐๖๘๒
๑๐๖๘๓
๑๐๖๘๔
๑๐๖๘๕
๑๐๖๘๖
๑๐๖๘๗
๑๐๖๘๘
๑๐๖๘๙
๑๐๖๙๐

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวสุธิดา จันทวาศ
นางสุธิดา ทองนุน
นางสุธิดา วังตระกูล
นางสุธิษา คงสุวรรณ
นางสาวสุธีพร พลงาม
นางสาวสุธีรัชต ทาเหล็ก
นางสาวสุธีรา ปนดงเขียง
นางสุนทร นิสุวรรณ
นางสุนทร ลาดมะโรง
นางสาวสุนทร สังขศิลปชัย
นางสุนทรา บุญแกว
นางสุนทรา มิตรบานยาง
นางสุนทรี เตซะตน
นางสาวสุนทรี พิพัฒนพุทธพันธ
นางสาวสุนทรี สารทองกล่ํา
นางสุนทรี สุขสุโฉม
นางสาวสุนทรี สุดสาคร
นางสาวสุนทรี เหลืองออน
นางสาวสุนภา พลนารี
นางสุนัฏกานต ภูชํานิ
นางสุนันท กล่ําธัญญา
นางสาวสุนันท คุมศิริ
นางสุนันท โพธะศรี
นางสาวสุนันท มงคลกาวิล
นางสุนันท สวนบุญ
นางสาวสุนันทรา พงษเสือ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๐๖๙๑
๑๐๖๙๒
๑๐๖๙๓
๑๐๖๙๔
๑๐๖๙๕
๑๐๖๙๖
๑๐๖๙๗
๑๐๖๙๘
๑๐๖๙๙
๑๐๗๐๐
๑๐๗๐๑
๑๐๗๐๒
๑๐๗๐๓
๑๐๗๐๔
๑๐๗๐๕
๑๐๗๐๖
๑๐๗๐๗
๑๐๗๐๘
๑๐๗๐๙
๑๐๗๑๐
๑๐๗๑๑
๑๐๗๑๒
๑๐๗๑๓
๑๐๗๑๔
๑๐๗๑๕
๑๐๗๑๖

นางสาวสุนันทา กลิ่นมาลัย
นางสาวสุนันทา กองสุวรรณ
นางสาวสุนันทา ไขระวิ
นางสุนันทา คําภูษา
นางสาวสุนันทา เจริญชัย
นางสาวสุนันทา แซลิ่ม
นางสาวสุนันทา ทองไทย
นางสุนันทา ปุดสา
นางสุนันทา พัฒนะ
นางสาวสุนันทา โพธิ์ทอง
นางสาวสุนันทา ยกทวน
นางสาวสุนันทา ยะมาเจริญ
นางสุนันทา รอดคง
นางสาวสุนันทา ศุภกิจ
นางสาวสุนันทา สิงหขวา
นางสุนันทา สุพรรณ
นางสุนันทา สุวัฒนา
นางสาวสุนันทา แสงเงิน
นางสุนันทา อุบลทิพย
นางสาวสุนันธิกา นัยนิตย
นางสาวสุนา เดชรักษา
นางสุนารัตน พิมพแกว
นางสาวสุนารี ยาละ
นางสุนิต สุขอวน
นางสาวสุนิตา จันทราศรี
นางสาวสุนิมาน หาสกุล

หนา ๒๐๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๗๑๗
๑๐๗๑๘
๑๐๗๑๙
๑๐๗๒๐
๑๐๗๒๑
๑๐๗๒๒
๑๐๗๒๓
๑๐๗๒๔
๑๐๗๒๕
๑๐๗๒๖
๑๐๗๒๗
๑๐๗๒๘
๑๐๗๒๙
๑๐๗๓๐
๑๐๗๓๑
๑๐๗๓๒
๑๐๗๓๓
๑๐๗๓๔
๑๐๗๓๕
๑๐๗๓๖
๑๐๗๓๗
๑๐๗๓๘
๑๐๗๓๙
๑๐๗๔๐
๑๐๗๔๑
๑๐๗๔๒

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสุนิษา ชูฉิม
นางสุนิสา แกวมาลา
นางสาวสุนิสา ดาทุมมา
นางสุนิสา ทองมา
นางสาวสุนิสา น้ําเจ็ด
นางสุนิสา ประชาชัย
นางสุนิสา เผาศิริ
นางสาวสุนิสา สนิท
นางสาวสุนิสา แสงลี
นางสาวสุนิสา หวังมะโน
นางสาวสุนิสา อนุชาญ
นางสุนีภรณ ปฐมนุพงษ
นางสุนีย กองขาวเรียบ
นางสุนีย แกวกุก
นางสุนีย โตเขียว
นางสาวสุนีย บุญธรรม
นางสุนีย สายเครือวาน
นางสุนีย สินทรัพยเกษตร
นางสาวสุนีย แสงอรุณ
นางสาวสุนียวรรณ จําปาทอง
นางสุนีรัตน เลิศชัยโฆษิตกุล
นางสาวสุเนตร ฝนอุตมะ
นางสุบรรณ ศรีทองสุก
นางสุบรรณ หินนนท
นางสาวสุปราณี กอดสันเทียะ
นางสาวสุปราณี งึมกระโทก

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๐๗๔๓
๑๐๗๔๔
๑๐๗๔๕
๑๐๗๔๖
๑๐๗๔๗
๑๐๗๔๘
๑๐๗๔๙
๑๐๗๕๐
๑๐๗๕๑
๑๐๗๕๒
๑๐๗๕๓
๑๐๗๕๔
๑๐๗๕๕
๑๐๗๕๖
๑๐๗๕๗
๑๐๗๕๘
๑๐๗๕๙
๑๐๗๖๐
๑๐๗๖๑
๑๐๗๖๒
๑๐๗๖๓
๑๐๗๖๔
๑๐๗๖๕
๑๐๗๖๖
๑๐๗๖๗
๑๐๗๖๘

นางสาวสุปราณี ใจแกว
นางสาวสุปราณี บอขุนทด
นางสาวสุปราณี รอยพา
นางสาวสุปราณี ลัดดี
นางสุปราณี เสริมจิตต
นางสาวสุปรียา แปนทอง
นางสาวสุปรียา มนตรี
นางสุปรียา รัศมีมาลา
นางสาวสุปรียา สงคง
นางสุปญญา ทองสงฆ
นางสุปาณี ดําริห
นางสุพรทิพย ไชยวงค
นางสุพรรณ สีหลา
นางสุพรรณพร แพะปลอด
นางสาวสุพรรณษา คุณรัตน
นางสุพรรณษา เจ็นประโคน
นางสุพรรณา เชียงหนุน
นางสุพรรณี กันทะวงศ
นางสาวสุพรรณี จรรยารักษ
นางสาวสุพรรณี เชียงเงาะ
นางสาวสุพรรณี รักนาม
นางสาวสุพรรณี วงศบุญ
นางสุพรรณี ศรีบุญเรือง
นางสุพรรณี สอนสีดา
นางสาวสุพรรณี สิทธิการ
นางสาวสุพรรษา คงเพชร

หนา ๒๐๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๗๖๙
๑๐๗๗๐
๑๐๗๗๑
๑๐๗๗๒
๑๐๗๗๓
๑๐๗๗๔
๑๐๗๗๕
๑๐๗๗๖
๑๐๗๗๗
๑๐๗๗๘
๑๐๗๗๙
๑๐๗๘๐
๑๐๗๘๑
๑๐๗๘๒
๑๐๗๘๓
๑๐๗๘๔
๑๐๗๘๕
๑๐๗๘๖
๑๐๗๘๗
๑๐๗๘๘
๑๐๗๘๙
๑๐๗๙๐
๑๐๗๙๑
๑๐๗๙๒
๑๐๗๙๓
๑๐๗๙๔

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสุพรรษา แดงสกุล
นางสาวสุพรรษา เทียมทัด
นางสาวสุพรรษา บุญสง
นางสาวสุพรรษา มัณฑนาสุวรรณ
นางสาวสุพรรษา รักสนธิสกุล
นางสาวสุพรรษา สายสมคุณ
นางสาวสุพรรษา เสาทอง
นางสาวสุพักตร ขานหยู
นางสุพักตร คูณอาจ
นางสาวสุพัชฏา ผลดี
นางสาวสุพัชรา ยั่งยืน
นางสาวสุพัชรี เชาวนดี
นางสาวสุพัตรา กลาสันเทียะ
นางสุพัตรา คงแสงวุธ
นางสาวสุพัตรา คําพร
นางสาวสุพัตรา คิมรัมย
นางสุพัตรา จตุรพิธพรพิเศษ
นางสาวสุพัตรา จัดสนาม
นางสุพัตรา ใจยาสาร
นางสาวสุพัตรา ตาเดอิน
นางสุพัตรา ทองจํารูญ
นางสาวสุพัตรา เทียนงาม
นางสาวสุพัตรา โพชสาลี
นางสาวสุพัตรา มณีโชติ
นางสาวสุพัตรา มังกรทอง
นางสุพัตรา เยื่องกลาง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๐๗๙๕
๑๐๗๙๖
๑๐๗๙๗
๑๐๗๙๘
๑๐๗๙๙
๑๐๘๐๐
๑๐๘๐๑
๑๐๘๐๒
๑๐๘๐๓
๑๐๘๐๔
๑๐๘๐๕
๑๐๘๐๖
๑๐๘๐๗
๑๐๘๐๘
๑๐๘๐๙
๑๐๘๑๐
๑๐๘๑๑
๑๐๘๑๒
๑๐๘๑๓
๑๐๘๑๔
๑๐๘๑๕
๑๐๘๑๖
๑๐๘๑๗
๑๐๘๑๘
๑๐๘๑๙
๑๐๘๒๐

หนา ๒๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสุพัตรา รูปสูง
นางสาวสุพัตรา เวชกูล
นางสาวสุพัตรา สิริตระกูลศักดิ์
นางสาวสุพัตรา เสนา
นางสาวสุพัตรา แสงจง
นางสาวสุพัตรา อธิราชเทวินทร
นางสุพัส โชติ
นางสุพาณี ไชยแสง
นางสาวสุพาณี เลิศสงคราม
นางสาวสุพิชชา พันธเสน
นางสาวสุพิชชา วาระเพียง
นางสาวสุพิชชา แสงเขียว
นางสุพิชฌาย เติมทรัพย
นางสาวสุพิชฌาย ทิมทอง
นางสาวสุพิชฌาย มณีรัตน
นางสาวสุพิชฌาย มวงประเสริฐ
นางสุพิชฌาย สวัสดิ์ภัคกุล
นางสุพิชฌาย สุริยะ
นางสุพิชฌาย อนุเอกจิตร
นางสาวสุพิชญา กุลนาพันธ
นางสุพิชญา เกษตรนนท
นางสาวสุพิชญา ชูสกุล
นางสุพิชญา เพิ่มพิพัฒน
นางสาวสุพิชญา ศรีสวรรค
นางสุพิณยา ยางสูง
นางสุพิตตา บุญเรือง

๑๐๘๒๑
๑๐๘๒๒
๑๐๘๒๓
๑๐๘๒๔
๑๐๘๒๕
๑๐๘๒๖
๑๐๘๒๗
๑๐๘๒๘
๑๐๘๒๙
๑๐๘๓๐
๑๐๘๓๑
๑๐๘๓๒
๑๐๘๓๓
๑๐๘๓๔
๑๐๘๓๕
๑๐๘๓๖
๑๐๘๓๗
๑๐๘๓๘
๑๐๘๓๙
๑๐๘๔๐
๑๐๘๔๑
๑๐๘๔๒
๑๐๘๔๓
๑๐๘๔๔
๑๐๘๔๕
๑๐๘๔๖

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสุพิน คิดดี
นางสาวสุพิน ปญญาวงศ
นางสาวสุพิน ยังลือ
นางสุพินดา สุทธินุย
นางสุพิศ โพธิกุล
นางสุพิศ รอดบน
นางสุพิศ เวทประสิทธิ์
นางสุพิศ เสวตวงษ
นางสุพิศตรา ไชยเยศ
นางสุเพ็ญณี พรอมทอง
นางสาวสุเพียงพิศ รัตนทอง
นางสุภควดี แวงดีสอน
นางสุภณิดา ออนคํา
นางสุภนิดา จินาอิ
นางสุภมาส มั่นจันทึก
นางสาวสุภรณ อนุรักษ
นางสุภลักษณ แสงทอง
นางสาวสุภวรรณ จันทะวิชัย
นางสาวสุภวรรณ ไชยรัตน
นางสุภัค เผือกทอง
นางสุภัค สุวรรณเจริญ
นางสุภัคดี มณีฉาย
นางสุภัคร บุญประสิทธิ์
นางสาวสุภัควี หวังจิตต
นางสุภัชชา เจือจันทร
นางสาวสุภัชชา ศิริมี

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๐๘๔๗
๑๐๘๔๘
๑๐๘๔๙
๑๐๘๕๐
๑๐๘๕๑
๑๐๘๕๒
๑๐๘๕๓
๑๐๘๕๔
๑๐๘๕๕
๑๐๘๕๖
๑๐๘๕๗
๑๐๘๕๘
๑๐๘๕๙
๑๐๘๖๐
๑๐๘๖๑
๑๐๘๖๒
๑๐๘๖๓
๑๐๘๖๔
๑๐๘๖๕
๑๐๘๖๖
๑๐๘๖๗
๑๐๘๖๘
๑๐๘๖๙
๑๐๘๗๐
๑๐๘๗๑
๑๐๘๗๒

หนา ๒๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุภัทรา ชอบธรรม
นางสุภัทรา ชูทอง
นางสุภัทรา ดาวเรือง
นางสาวสุภัทรา นุชสาย
นางสาวสุภัทรา มาตรจรัสเพชร
นางสุภัทรา วอขวา
นางสาวสุภัทรา วิมุตตา
นางสาวสุภัทราดา เขมแขง
นางสาวสุภัสรา คุณานันท
นางสาวสุภัสสกรร สินธุไสย
นางสาวสุภา สงนุย
นางสุภา สิงขรรัตน
นางสาวสุภาณี เดชเมือง
นางสาวสุภาดา สุรธรรมจรรยา
นางสาวสุภานัน อินทรัตน
นางสาวสุภานันท นุชวงษ
นางสุภาพ ชาญธัญกรรม
นางสุภาพ พบลาภ
นางสาวสุภาพ รอดอุบล
นางสุภาพ ราชมณเฑียร
นางสุภาพ สิทธิสอน
นางสุภาพ แสงทองเขียว
นางสาวสุภาพ หงษเวียงจันทร
นางสาวสุภาพร กันเกลา
นางสาวสุภาพร กันติ๊บ
นางสาวสุภาพร กาแกว

๑๐๘๗๓
๑๐๘๗๔
๑๐๘๗๕
๑๐๘๗๖
๑๐๘๗๗
๑๐๘๗๘
๑๐๘๗๙
๑๐๘๘๐
๑๐๘๘๑
๑๐๘๘๒
๑๐๘๘๓
๑๐๘๘๔
๑๐๘๘๕
๑๐๘๘๖
๑๐๘๘๗
๑๐๘๘๘
๑๐๘๘๙
๑๐๘๙๐
๑๐๘๙๑
๑๐๘๙๒
๑๐๘๙๓
๑๐๘๙๔
๑๐๘๙๕
๑๐๘๙๖
๑๐๘๙๗
๑๐๘๙๘

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวสุภาพร เกิดผล
นางสาวสุภาพร คนไว
นางสาวสุภาพร เครือวงค
นางสุภาพร ใจสมุทร
นางสุภาพร ชัยจิตย
นางสาวสุภาพร ชูพูล
นางสุภาพร ดงสิงห
นางสาวสุภาพร ดอกจําปา
นางสาวสุภาพร ทรงประกอบ
นางสาวสุภาพร ทับทิมสี
นางสุภาพร ทัพสุวรรณ
นางสาวสุภาพร น้ํากระโทก
นางสาวสุภาพร นิยมชัย
นางสุภาพร บุญสงนาค
นางสุภาพร ปกาสิทธิ์
นางสุภาพร แผงงาม
นางสุภาพร พันคําภา
นางสาวสุภาพร พิศุทธิวงษชัย
นางสุภาพร พุทธิสาร
นางสุภาพร เพ็งแจม
นางสาวสุภาพร โพรงแกว
นางสุภาพร มนตรี
นางสาวสุภาพร มวงปู
นางสาวสุภาพร โยวะ
นางสุภาพร วงคหนองหวา
นางสาวสุภาพร วิพัฒนสัจจา

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๐๘๙๙
๑๐๙๐๐
๑๐๙๐๑
๑๐๙๐๒
๑๐๙๐๓
๑๐๙๐๔
๑๐๙๐๕
๑๐๙๐๖
๑๐๙๐๗
๑๐๙๐๘
๑๐๙๐๙
๑๐๙๑๐
๑๐๙๑๑
๑๐๙๑๒
๑๐๙๑๓
๑๐๙๑๔
๑๐๙๑๕
๑๐๙๑๖
๑๐๙๑๗
๑๐๙๑๘
๑๐๙๑๙
๑๐๙๒๐
๑๐๙๒๑
๑๐๙๒๒
๑๐๙๒๓
๑๐๙๒๔

หนา ๒๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสุภาพร แวนแกว
นางสาวสุภาพร ศรีนนทวรนัน
นางสุภาพร ศรีบรรดิษฐ
นางสาวสุภาพร ศิริปรีดากูล
นางสาวสุภาพร สงดํา
นางสาวสุภาพร สังขทอง
นางสาวสุภาพร สามพรานไพบูลย
นางสาวสุภาพร สาระวารี
นางสุภาพร สาเรศ
นางสาวสุภาพร สุนทรจันทร
นางสาวสุภาพร สูงพล
นางสุภาพร ออนเกลี้ยง
นางสุภาพร อาภรณศรี
นางสุภาพรรณ นอยเมลญ
นางสาวสุภาพรรณ ลิ้มพรวิกุล
นางสาวสุภาภร ปานมวง
นางสุภาภร ศรีสวัสดิ์
นางสุภาภรณ กองโพธิ์ชัย
นางสุภาภรณ กางทอง
นางสาวสุภาภรณ แกนจันทร
นางสาวสุภาภรณ ขอบุตร
นางสาวสุภาภรณ ขุนหนู
นางสาวสุภาภรณ คําชมภู
นางสาวสุภาภรณ จงเตียว
นางสุภาภรณ ชูเทพ
นางสุภาภรณ ทุดปอ

๑๐๙๒๕
๑๐๙๒๖
๑๐๙๒๗
๑๐๙๒๘
๑๐๙๒๙
๑๐๙๓๐
๑๐๙๓๑
๑๐๙๓๒
๑๐๙๓๓
๑๐๙๓๔
๑๐๙๓๕
๑๐๙๓๖
๑๐๙๓๗
๑๐๙๓๘
๑๐๙๓๙
๑๐๙๔๐
๑๐๙๔๑
๑๐๙๔๒
๑๐๙๔๓
๑๐๙๔๔
๑๐๙๔๕
๑๐๙๔๖
๑๐๙๔๗
๑๐๙๔๘
๑๐๙๔๙
๑๐๙๕๐

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวสุภาภรณ นาเมือง
นางสุภาภรณ บุญทากลาง
นางสุภาภรณ พัสกุล
นางสุภาภรณ พุทธโศภิษฐ
นางสุภาภรณ เรืองทอง
นางสาวสุภาภรณ ศรีอาวุธ
นางสาวสุภาภรณ หริพาย
นางสาวสุภาภรณ หะยีสันติ์
นางสุภาภรณ อักษรทอง
นางสุภารัตน กางทอง
นางสุภารัตน แกวรอง
นางสาวสุภารัตน ใจชื่น
นางสุภารัตน ชิดเครือ
นางสาวสุภารัตน ชูชื่น
นางสาวสุภารัตน ทิพรักษ
นางสาวสุภารัตน ภาพสิงห
นางสุภารัตน มีบุญ
นางสาวสุภาวดี การัมย
นางสาวสุภาวดี เกาลิ้ม
นางสุภาวดี คันสินธุ
นางสาวสุภาวดี ทองสวาง
นางสาวสุภาวดี นุสนธ
นางสุภาวดี บรรลือทรัพย
นางสุภาวดี บัวจันทร
นางสุภาวดี บุญญาพิพรรธน
นางสาวสุภาวดี ปรีชา

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๐๙๕๑
๑๐๙๕๒
๑๐๙๕๓
๑๐๙๕๔
๑๐๙๕๕
๑๐๙๕๖
๑๐๙๕๗
๑๐๙๕๘
๑๐๙๕๙
๑๐๙๖๐
๑๐๙๖๑
๑๐๙๖๒
๑๐๙๖๓
๑๐๙๖๔
๑๐๙๖๕
๑๐๙๖๖
๑๐๙๖๗
๑๐๙๖๘
๑๐๙๖๙
๑๐๙๗๐
๑๐๙๗๑
๑๐๙๗๒
๑๐๙๗๓
๑๐๙๗๔
๑๐๙๗๕
๑๐๙๗๖

หนา ๒๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุภาวดี ปานมั่น
นางสาวสุภาวดี แปวกระโทก
นางสุภาวดี พรมริ้ว
นางสุภาวดี พันธไชย
นางสาวสุภาวดี พานทอง
นางสุภาวดี มุงอาษา
นางสุภาวดี รังมาตย
นางสาวสุภาวดี ศรีประดู
นางสาวสุภาวดี สีหาภาค
นางสุภาวดี สุวรรณหงษ
นางสาวสุภาวรรณ สิทธิสงคราม
นางสุภาวรรณ สุทธิเสน
นางสาวสุภาวิตา ทับทิมทอง
นางสาวสุมณฑา ชอบธรรม
นางสาวสุมณฑา แปนชุม
นางสุมณฑา วงษศรีแกว
นางสาวสุมน จันทรทาว
นางสาวสุมลฑา มาศชาย
นางสุมลทา คําภีระ
นางสุมาพร คําตา
นางสุมาลัย อาจวิชัย
นางสาวสุมาลี กลากสิกิจ
นางสาวสุมาลี คงแกว
นางสาวสุมาลี ทองตะลุง
นางสาวสุมาลี ธรรมธีรภัทร
นางสาวสุมาลี พุมเจริญ

๑๐๙๗๗
๑๐๙๗๘
๑๐๙๗๙
๑๐๙๘๐
๑๐๙๘๑
๑๐๙๘๒
๑๐๙๘๓
๑๐๙๘๔
๑๐๙๘๕
๑๐๙๘๖
๑๐๙๘๗
๑๐๙๘๘
๑๐๙๘๙
๑๐๙๙๐
๑๐๙๙๑
๑๐๙๙๒
๑๐๙๙๓
๑๐๙๙๔
๑๐๙๙๕
๑๐๙๙๖
๑๐๙๙๗
๑๐๙๙๘
๑๐๙๙๙
๑๑๐๐๐
๑๑๐๐๑
๑๑๐๐๒

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสุมาลี ภูสถาน
นางสาวสุมาลี มงคลแกนทราย
นางสุมาลี เรืองศรี
นางสาวสุมาลี ฤทธิ์ประเสริฐ
นางสุมาลี สังขเงิน
นางสุมาลี สุธาสิโนบล
นางสุมาลี แสงก่ํา
นายสุมิญชา ภูมาลา
นางสุมิตตา ประไพเพชร
นางสุมิตรา กันธระ
นางสาวสุมิตรา แกวประทุม
นางสุมิตรา โกชวย
นางสาวสุมิตรา คําจริง
นางสาวสุมิตรา คีรีธีรกุล
นางสุมิตรา ตั้งจิต
นางสาวสุมิตรา เทพมณี
นางสุมิตรา สุขเกษม
นางสาวสุมิตรา ใสแสง
นางสาวสุมีนา หลีหนุด
นางสุมีนา อรรถชัยพานิช
นางสาวสุรดา จําปาศรี
นางสาวสุรดา ปุภาษี
นายสุรพงษ สงวนศิลป
นางสุรภี พันธุดอน
นางสาวสุรัชญา ออมแยม
นางสุรัชยา โอวาทวงษ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๑๐๐๓
๑๑๐๐๔
๑๑๐๐๕
๑๑๐๐๖
๑๑๐๐๗
๑๑๐๐๘
๑๑๐๐๙
๑๑๐๑๐
๑๑๐๑๑
๑๑๐๑๒
๑๑๐๑๓
๑๑๐๑๔
๑๑๐๑๕
๑๑๐๑๖
๑๑๐๑๗
๑๑๐๑๘
๑๑๐๑๙
๑๑๐๒๐
๑๑๐๒๑
๑๑๐๒๒
๑๑๐๒๓
๑๑๐๒๔
๑๑๐๒๕
๑๑๐๒๖
๑๑๐๒๗
๑๑๐๒๘

หนา ๒๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุรัญชนา แสนอุบล
นางสาวสุรัญญา จันทรเสนา
นางสาวสุรัญญา หมวดอินทรทอง
นางสุรัตติยา มูลทรา
นางสาวสุรัตนฉมา วัชรวรรณเรศ
นางสุรัตนา ถายสูงเนิน
นางสาวสุรัตนา บุญหนุน
นางสาวสุรัตวดี ไชยสิทธิ์
นางสุรัยดา เงาะ
นางสุรัสวดี มวงนอย
นางสุรัสวดี สุระเสียง
นางสาวสุรางค ธานินทรธราธาร
นางสุรางค ปะเภโส
นางสุรางค พุมลําเจียก
นางสาวสุรางครัตน จินดารัตน
นางสุรางครัตน พึ่งบานเกาะ
นางสุริตรา พันธโพธิ์คา
นางสาวสุรินทร แจงไพร
นางสาวสุรินทร เสนาการ
นางสุรินทร อัฐนาค
นางสาวสุรินพร ภูนาสอน
นางสุริภา ทบหลง
นางสาวสุริยันต เสือโคลง
นางสาวสุริยาพร เอื้อใจ
นางสาวสุริสา สุรัชชานนท
นางสาวสุรีพร จะมีสุข

๑๑๐๒๙
๑๑๐๓๐
๑๑๐๓๑
๑๑๐๓๒
๑๑๐๓๓
๑๑๐๓๔
๑๑๐๓๕
๑๑๐๓๖
๑๑๐๓๗
๑๑๐๓๘
๑๑๐๓๙
๑๑๐๔๐
๑๑๐๔๑
๑๑๐๔๒
๑๑๐๔๓
๑๑๐๔๔
๑๑๐๔๕
๑๑๐๔๖
๑๑๐๔๗
๑๑๐๔๘
๑๑๐๔๙
๑๑๐๕๐
๑๑๐๕๑
๑๑๐๕๒
๑๑๐๕๓
๑๑๐๕๔

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสุรีพร รีชัยพิชิตกุล
นางสาวสุรีย ขันกิ่ง
นางสุรีย เดียวสกุล
นางสุรีย เที่ยงตรงดี
นางสุรีย วงศประชุม
นางสุรียพร เขียวขํา
นางสุรียพร ทองกลาง
นางสาวสุรียพร เศษมาก
นางสาวสุรียพร สุขมี
นางสุรียภรณ ถายะ
นางสาวสุรียภรณ นุชสาย
นางสาวสุรียรัตน รุงแจง
นางสาวสุรียลักษณ สาระฤทธิ์
นางสุรีรัตน คุมบัว
นางสาวสุรีรัตน แคลวคลอง
นางสาวสุรีรัตน นันตระกูล
นางสุรีรัตน ยะเครือ
นางสุรีรัตน เรืองโรจน
นางสาวสุรีรัตน เรือนสิทธิ์
นางสุไรดา วาหนิ
นางสาวสุไรยา เดาะหละ
นางสุลัตดา สินธุวงศานนท
นางสุลาวรรณ แปงสอน
นางสาวสุลาวัลย กลีบกลางดอน
นางสาวสุลาวัลย ชะเอม
นางสุวคนธ อุตอามาตย

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๑๐๕๕
๑๑๐๕๖
๑๑๐๕๗
๑๑๐๕๘
๑๑๐๕๙
๑๑๐๖๐
๑๑๐๖๑
๑๑๐๖๒
๑๑๐๖๓
๑๑๐๖๔
๑๑๐๖๕
๑๑๐๖๖
๑๑๐๖๗
๑๑๐๖๘
๑๑๐๖๙
๑๑๐๗๐
๑๑๐๗๑
๑๑๐๗๒
๑๑๐๗๓
๑๑๐๗๔
๑๑๐๗๕
๑๑๐๗๖
๑๑๐๗๗
๑๑๐๗๘
๑๑๐๗๙
๑๑๐๘๐

หนา ๒๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุวณี ไชยไข
นางสาวสุวณีย พลาสิน
นางสาวสุวดี โชติปากุล
นางสุวดี ยูโซะ
นางสุวดี หงสพันธ
นางสุวนิดา บุรีศรี
นางสุวนิตย พฤกษาโคตร
นางสุวนีย ฤทธิ์ถาพรม
นางสาวสุวพัชร เพราทอง
นางสุวพิชญ ทองภู
นางสุวภัค เวชพันธุ
นางสาวสุวภัทร โคธิเสน
นางสาวสุวภัทร สาครินทร
นางสุวภัทร สุขปาน
นางสาวสุวภัทร เสาวบุบผา
นางสุวรรณณี พิมพา
นางสุวรรณรัต มณีโชติ
นางสาวสุวรรณวารี ตีเมืองสอง
นางสุวรรณา กาญจนา
นางสาวสุวรรณา การสมพิศ
นางสาวสุวรรณา แกวมณี
นางสุวรรณา ครวญเชียงเพ็ชร
นางสาวสุวรรณา ผองปญญา
นางสุวรรณา พุทธจักรศรี
นางสาวสุวรรณา ภูทิม
นางสุวรรณา ศรีนาเมือง

๑๑๐๘๑
๑๑๐๘๒
๑๑๐๘๓
๑๑๐๘๔
๑๑๐๘๕
๑๑๐๘๖
๑๑๐๘๗
๑๑๐๘๘
๑๑๐๘๙
๑๑๐๙๐
๑๑๐๙๑
๑๑๐๙๒
๑๑๐๙๓
๑๑๐๙๔
๑๑๐๙๕
๑๑๐๙๖
๑๑๐๙๗
๑๑๐๙๘
๑๑๐๙๙
๑๑๑๐๐
๑๑๑๐๑
๑๑๑๐๒
๑๑๑๐๓
๑๑๑๐๔
๑๑๑๐๕
๑๑๑๐๖

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวสุวรรณา สุนทรวิภาต
นางสาวสุวรรณา หยุยจันทึก
นางสาวสุวรรณี ขัดศิริ
นางสุวรรณี เงินมั่น
นางสาวสุวรรณี ไซมะเริง
นางสาวสุวรรณี ตุนแกว
นางสุวรรณี เทียมทัด
นางสาวสุวรรณี บัวไขย
นางสาวสุวรรณี เพ็ชรทรัพย
นางสาวสุวรรณี ศรีดาธรรม
นางสาวสุวรรณี อุนใจ
นางสาวสุวรรรณภา จันทีนอก
นางสาวสุวรัตน บุญตอ
นางสุวรีย สันเพชร
นางสาวสุวลักษณ รักษาแกว
นางสาวสุวลี จันทรลักษมี
นางสาวสุวารินทร ทอดแสน
นางสาวสุวารี ตันสุวรรณ
นางสาวสุวารี สิทธิศรี
นางสุวิชา จันทรเจียวใช
นางสุวิณา ประสมทรัพย
นางสุวิดา ยานปน
นางสาวสุวินรัตน หาสุข
นางสุวิมล ทองคําสุข
นางสุวิมล ธัญสม
นางสาวสุวิมล บัวทอง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๑๑๐๗
๑๑๑๐๘
๑๑๑๐๙
๑๑๑๑๐
๑๑๑๑๑
๑๑๑๑๒
๑๑๑๑๓
๑๑๑๑๔
๑๑๑๑๕
๑๑๑๑๖
๑๑๑๑๗
๑๑๑๑๘
๑๑๑๑๙
๑๑๑๒๐
๑๑๑๒๑
๑๑๑๒๒
๑๑๑๒๓
๑๑๑๒๔
๑๑๑๒๕
๑๑๑๒๖
๑๑๑๒๗
๑๑๑๒๘
๑๑๑๒๙
๑๑๑๓๐
๑๑๑๓๑
๑๑๑๓๒

หนา ๒๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสุวิมล บุตรโคตร
นางสุอนงค ปยะญาติ
นางสาวสุฮัยณีย วานิ
นางสาวเสนห พายสําโรง
นางเสริมศิริ ริยะบุตร
นางเสวียร บัวศรี
นางเสารมณี สายสืบ
นางสาวเสาวคนธ ลุนละวงษ
นางเสาวณี หมื่นราษฎร
นางสาวเสาวณีย แกวเกลี้ยง
นางสาวเสาวณีย นรมาตย
นางสาวเสาวณีย บุญลวน
นางสาวเสาวณีย บุศยอําคา
นางสาวเสาวนิตย บุตรเอื้อ
นางเสาวนิตย สาไร
นางเสาวนีย ทองรักษ
นางสาวเสาวนีย มวงสุข
นางเสาวนีย เสียงหอม
นางสาวเสาวนีย หูเขียว
นางสาวเสาวภา จินารักษ
นางสาวเสาวภา เนินพลอย
นางสาวเสาวภา พงศทิพยพนัส
นางเสาวภา เมียขุนทด
นางเสาวภา รังษีวงศ
นางเสาวภา ลานรอบ
นางเสาวภา วิจาราณ

๑๑๑๓๓
๑๑๑๓๔
๑๑๑๓๕
๑๑๑๓๖
๑๑๑๓๗
๑๑๑๓๘
๑๑๑๓๙
๑๑๑๔๐
๑๑๑๔๑
๑๑๑๔๒
๑๑๑๔๓
๑๑๑๔๔
๑๑๑๔๕
๑๑๑๔๖
๑๑๑๔๗
๑๑๑๔๘
๑๑๑๔๙
๑๑๑๕๐
๑๑๑๕๑
๑๑๑๕๒
๑๑๑๕๓
๑๑๑๕๔
๑๑๑๕๕
๑๑๑๕๖
๑๑๑๕๗
๑๑๑๕๘

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวเสาวภา สามารถ
นางเสาวภา ไอยรากาญจนกุล
นางเสาวรส พรมทอง
นางสาวเสาวรัตน อินทรฉาย
นางเสาวรี ดานสุขณรงค
นางสาวเสาวรี วันนา
นางสาวเสาวลักษณ คุมสายสอาด
นางสาวเสาวลักษณ จิตจํานงค
นางเสาวลักษณ ชูเชิด
นางเสาวลักษณ โชติทรัพย
นางเสาวลักษณ ถนอมบุญ
นางสาวเสาวลักษณ เทียมหงษ
นางเสาวลักษณ นนทะปะ
นางเสาวลักษณ บุญเปา
นางเสาวลักษณ พฤกษชาติ
นางสาวเสาวลักษณ โสภาสิทธิ์
นางสาวเสาวลี สุดอุดม
นางแสงจันทร แกวใส
นางสาวแสงจันทร ขุนซาง
นางแสงดาว แซหลู
นางสาวแสงเดือน ตนทับทิมทอง
นางสาวแสงเดือน ธรรมวิเศษ
นางสาวแสงเดือน บุตรแกว
นางแสงเดือน พรสุขสวัสดิ์
นางสาวแสงเดือน สลีแดง
นางสาวแสงทวี มีพรม

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๑๑๕๙
๑๑๑๖๐
๑๑๑๖๑
๑๑๑๖๒
๑๑๑๖๓
๑๑๑๖๔
๑๑๑๖๕
๑๑๑๖๖
๑๑๑๖๗
๑๑๑๖๘
๑๑๑๖๙
๑๑๑๗๐
๑๑๑๗๑
๑๑๑๗๒
๑๑๑๗๓
๑๑๑๗๔
๑๑๑๗๕
๑๑๑๗๖
๑๑๑๗๗
๑๑๑๗๘
๑๑๑๗๙
๑๑๑๘๐
๑๑๑๘๑
๑๑๑๘๒
๑๑๑๘๓
๑๑๑๘๔

หนา ๒๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวแสงทอง เกษามา
นางสาวแสงเทียน แกวกลา
นางแสงมณี แกวมะดัน
นางสาวแสงมณี รัตนเทพี
นางสาวแสงรวี พูลสวัสดิ์
นางสาวแสงระวี ชางคลาย
นางสาวแสงระวี มณีกุล
นางแสงรุง บุญเรศ
นางสาวแสงสุรีย ปูดํา
นางสาวแสงสูรย วรรณประเสริฐ
นางสาวแสงอรุณ ชิภักดี
นางแสงอรุณ หงษทอง
นางสาวโสทยา แกวตัน
นางสาวโสพิน กลิ่นสมบุญ
นางสาวโสพิศ จอมปอ
นางสาวโสพิษ คงตุก
นางโสภา โกษารักษ
นางโสภา จิรโชติประภา
นางสาวโสภา ดวงดาว
นางโสภา ตะติ๊บ
นางโสภา พรหมกสิกร
นางโสภา รักเลิศ
นางโสภา ลาภใหญ
นางสาวโสภา สุขสมัย
นางสาวโสภิดา บุญเรือง
นางโสภิดา เย็นทรวง

๑๑๑๘๕
๑๑๑๘๖
๑๑๑๘๗
๑๑๑๘๘
๑๑๑๘๙
๑๑๑๙๐
๑๑๑๙๑
๑๑๑๙๒
๑๑๑๙๓
๑๑๑๙๔
๑๑๑๙๕
๑๑๑๙๖
๑๑๑๙๗
๑๑๑๙๘
๑๑๑๙๙
๑๑๒๐๐
๑๑๒๐๑
๑๑๒๐๒
๑๑๒๐๓
๑๑๒๐๔
๑๑๒๐๕
๑๑๒๐๖
๑๑๒๐๗
๑๑๒๐๘
๑๑๒๐๙
๑๑๒๑๐

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางโสภิดา เวียงแกว
นางสาวโสภิตา ขันบุญเลี่ยม
นางสาวโสภิตา ศรีสุดา
นางโสภิส การแข็ง
นางสาวโสภี วันปฐมสกุล
นางสาวโสภีดา เปาทอง
นางสาวโสมนัสสา จันทรดี
นางสาวโสมนีย เธียรวรรณา
นางโสมาวดี โสมศรีแพง
นางสาวโสรจ วาดี
นางโสรญา ศรีชะตา
นางสาวโสรดา ศาลางาม
นางสาวโสรดี ปญญายงค
นางสาวโสรยา ดาโตะ
นางสาวโสรัจธิดา หลินศรี
นางโสฬส ดวงแกว
นางหงษทอง ปาไร
นางสาวหงษทอง อินติยะ
นางสาวหงสทอง รักเนียม
นางสาวหทัย เกษทองมา
นางสาวหทัยชนก มะริด
นางหทัยฐปนัท สุขเสน
นางสาวหทัยทิพย ลิ่มสกุล
นางสาวหทัยทิพย สุวะศรี
นางสาวหทัยนุช ชัยมีแสง
นางหทัยพันล พูลสวัสดิ์

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๑๒๑๑
๑๑๒๑๒
๑๑๒๑๓
๑๑๒๑๔
๑๑๒๑๕
๑๑๒๑๖
๑๑๒๑๗
๑๑๒๑๘
๑๑๒๑๙
๑๑๒๒๐
๑๑๒๒๑
๑๑๒๒๒
๑๑๒๒๓
๑๑๒๒๔
๑๑๒๒๕
๑๑๒๒๖
๑๑๒๒๗
๑๑๒๒๘
๑๑๒๒๙
๑๑๒๓๐
๑๑๒๓๑
๑๑๒๓๒
๑๑๒๓๓
๑๑๒๓๔
๑๑๒๓๕
๑๑๒๓๖

นางสาวหทัยรักษ เผือกเล็ก
นางหทัยรัตน นาสิงหขันธ
นางสาวหทัยรัตน ศรีพัฒน
นางหทัยรัตน หิ่มเกา
นางสาวหทัยวรรณ โรจนพันธ
นางสาวหนอนรินทร มีหินกอง
นางสาวหนึ่งกมล อินทรักษา
นางสาวหนึ่งนอง รมเย็น
นางหนึ่งนุช โกษา
นางหนึ่งฤทัย แกวนุย
นางสาวหนึ่งฤทัย ครึกครื้น
นางสาวหนึ่งฤทัย รูปงาม
นางสาวหนึ่งหทัย ไชยานนท
นางหนูเหลื่อม กายชาติ
นางสาวหรรษพร เนาคําแพง
นางหฤทัย พลอยอ่ําศรี
นางหอมไกล อังคะสี
นางสาวหัทยา สีโดน
นางสาวหับสะ เนียมนํา
นางสาวหัสดีรัตน รัตนคช
นางหัสทยา ศรีโภคา
นางสาวหิรัญสุภกร พูลอุย
นางสาวเหมือนฝน เทพวงค
นางสาวแหมม มะนาวหวาน
นางอจิรภาส หุนสาย
นางสาวอชินี ชิษสวัสดิ์

หนา ๒๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๒๓๗
๑๑๒๓๘
๑๑๒๓๙
๑๑๒๔๐
๑๑๒๔๑
๑๑๒๔๒
๑๑๒๔๓
๑๑๒๔๔
๑๑๒๔๕
๑๑๒๔๖
๑๑๒๔๗
๑๑๒๔๘
๑๑๒๔๙
๑๑๒๕๐
๑๑๒๕๑
๑๑๒๕๒
๑๑๒๕๓
๑๑๒๕๔
๑๑๒๕๕
๑๑๒๕๖
๑๑๒๕๗
๑๑๒๕๘
๑๑๒๕๙
๑๑๒๖๐
๑๑๒๖๑
๑๑๒๖๒

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวอชินี ทะริยะ
นางอชิรญา ละมุล
นางอณิษา ศรีดิลก
นางสาวอโณทัย แกวบรรฎิฐ
นางสาวอดิศัย สําราญเลิศ
นางอติกานต นอยนิล
นางสาวอติกานต สระเนียม
นางสาวอติกานต อินมอญ
นางสาวอทิตยา วัฒนสมัย
นางอทิตยาภรณ โอชา
นางสาวอเทตยา บัวงาม
นางสาวอธัญตรี เชื้อทน
นางสาวอนงค ไกรศรีทา
นางอนงค ชูรัตน
นางสาวอนงค ธงหาร
นางอนงค ภูหัวตลาด
นางอนงค มูลดี
นางอนงค ไวมงคุณ
นางอนงค แสงสวาง
นางสาวอนงคนาฎ เรืองประจักษ
นางอนงคนาฏ บุญผุด
นางสาวอนงคนาฏ เสริมศรี
นางสาวอนงคนาถ ถึงดี
นางอนงคนุช เงินมาก
นางสาวอนงคประภา หินทองคํา
นางอนงคภัทร แมนพยัคฆ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๑๒๖๓
๑๑๒๖๔
๑๑๒๖๕
๑๑๒๖๖
๑๑๒๖๗
๑๑๒๖๘
๑๑๒๖๙
๑๑๒๗๐
๑๑๒๗๑
๑๑๒๗๒
๑๑๒๗๓
๑๑๒๗๔
๑๑๒๗๕
๑๑๒๗๖
๑๑๒๗๗
๑๑๒๗๘
๑๑๒๗๙
๑๑๒๘๐
๑๑๒๘๑
๑๑๒๘๒
๑๑๒๘๓
๑๑๒๘๔
๑๑๒๘๕
๑๑๒๘๖
๑๑๒๘๗

หนา ๒๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางอนงคลักษณ คําพิทูรย
นางอนงควรรณ คุคิรัง
นางอนงนาฎ ธงธานี
นางสาวอนรรญพัชร จันทรรวมสุข
นางอนัญญา กริ่งกลาง
นางสาวอนัญญา บุษวณากุล
นางสาวอนัตตา อํานวยพร
นางสาวอนันตญา วิสิทธิ์
นางอนันตยา เพลียสําบอ
นางสาวอนันทตยา
วรรณวงศวัฒนา
นางสาวอนันยา แปนประโคน
นางอนิศรา ทวาสิโก
นางอนุกูล จําเริญกุล
นางสาวอนุฉรา บุดดีคํา
นางสาวอนุตร บุญศรีเจริญ
นางอนุตรา ปติธรรม
นางอนุธิดา เชาวไวพจน
นางอนุรักษ โคตรบรรเทา
นางอนุรี กอกําเนิดกวิน
นางสาวอนุสรา ไกรธิราช
นางสาวอนุสรา ทัศนภักดิ์
นางสาวอภรดี เบ็ดเสร็จ
นางอภันตรี อินทจักร
นางสาวอภิกษณา ทองรวง
นางสาวอภิชญาภร ซอนกลิ่น

๑๑๒๘๘
๑๑๒๘๙
๑๑๒๙๐
๑๑๒๙๑
๑๑๒๙๒
๑๑๒๙๓
๑๑๒๙๔
๑๑๒๙๕
๑๑๒๙๖
๑๑๒๙๗
๑๑๒๙๘
๑๑๒๙๙
๑๑๓๐๐
๑๑๓๐๑
๑๑๓๐๒
๑๑๓๐๓
๑๑๓๐๔
๑๑๓๐๕
๑๑๓๐๖
๑๑๓๐๗
๑๑๓๐๘
๑๑๓๐๙
๑๑๓๑๐
๑๑๓๑๑
๑๑๓๑๒
๑๑๓๑๓

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวอภิญญา คําไล
นางอภิญญา บํารุงภักดี
นางอภิญญา รัตนพันธ
นางอภิญญา ศรีพันธ
นางอภิญญา ศรีสุโคตร
นางสาวอภิญญา สายงาม
นางสาวอภิญญา สุขสวัสดิ์
นางอภิญญา แสงขาว
นางอภิญญาลักษณ จําลองศักดิ์
นางสาวอภิรดี มาพร
นางสาวอภิรดี ระนาด
นางสาวอภิรดี ศรีรัตน
นางสาวอภิวรรณ อุนสนธิ์
นางอภิวัฒนา เทพวัน
นางอภิสรา จันทนเสนะ
นางอภิสรา ยอดมงคล
นางอภิสรา วงษวัน
นางสาวอมร พลดงนอก
นางสาวอมร วงษศรี
นางสาวอมรทิพย ทองรุช
นางอมรทิพย มีแสง
นางอมรทิพย วนิชกุลพิทักษ
นางอมรรัตน กองฉันทะ
นางสาวอมรรัตน กะพัง
นางสาวอมรรัตน เคนผาพงศ
นางสาวอมรรัตน เฉลยบุญ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๑๓๑๔
๑๑๓๑๕
๑๑๓๑๖
๑๑๓๑๗
๑๑๓๑๘
๑๑๓๑๙
๑๑๓๒๐
๑๑๓๒๑
๑๑๓๒๒
๑๑๓๒๓
๑๑๓๒๔
๑๑๓๒๕
๑๑๓๒๖
๑๑๓๒๗
๑๑๓๒๘
๑๑๓๒๙
๑๑๓๓๐
๑๑๓๓๑
๑๑๓๓๒
๑๑๓๓๓
๑๑๓๓๔
๑๑๓๓๕
๑๑๓๓๖
๑๑๓๓๗
๑๑๓๓๘
๑๑๓๓๙

หนา ๒๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอมรรัตน ชื่นวาริน
นางสาวอมรรัตน ชูเชิด
นางสาวอมรรัตน ไชยรัตน
นางสาวอมรรัตน ทุทุมมา
นางสาวอมรรัตน เที่ยงธรรม
นางสาวอมรรัตน เนตรทอง
นางสาวอมรรัตน ประสมสุข
นางอมรรัตน ผลสง
นางสาวอมรรัตน พรอมจันทึก
นางสาวอมรรัตน มัชปะโม
นางอมรรัตน ยิ่งยวด
นางอมรรัตน ราชประสิทธิ์
นางอมรรัตน เรืองศรี
นางอมรรัตน เลียงผา
นางสาวอมรรัตน วันดี
นางสาวอมรรัตน ศิริกาญจนวงค
นางอมรรัตน สิงหชัย
นางสาวอมรรัตน สุวรรณศรี
นางสาวอมรรัตน หมอยาเกา
นางอมรรัตน อิงคนินันท
นางสาวอมรรัตน อินนา
นางสาวอมรศิริ บุตรโท
นางอมรา บุตรราช
นางอมรินทร อภัยภักดิ์
นางอมลวรรณ เชาวลิต
นางอรจิรา จําปาคํา

๑๑๓๔๐
๑๑๓๔๑
๑๑๓๔๒
๑๑๓๔๓
๑๑๓๔๔
๑๑๓๔๕
๑๑๓๔๖
๑๑๓๔๗
๑๑๓๔๘
๑๑๓๔๙
๑๑๓๕๐
๑๑๓๕๑
๑๑๓๕๒
๑๑๓๕๓
๑๑๓๕๔
๑๑๓๕๕
๑๑๓๕๖
๑๑๓๕๗
๑๑๓๕๘
๑๑๓๕๙
๑๑๓๖๐
๑๑๓๖๑
๑๑๓๖๒
๑๑๓๖๓
๑๑๓๖๔
๑๑๓๖๕

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวอรชร ครามสูงเนิน
นางสาวอรชุมา คล้ําศรี
นางสาวอรณัส พณะงาม
นางสาวอรณิชชา อะทะเทพ
นางสาวอรณิชา ผลพูล
นางสาวอรดี จิตบรรจง
นางสาวอรทัย กาวิ
นางสาวอรทัย แกวละมัย
นางสาวอรทัย แกวลูก
นางสาวอรทัย แกวศิริ
นางอรทัย ขันตี
นางสาวอรทัย จัตุรัส
นางอรทัย ชนะพาล
นางสาวอรทัย ดวงเอย
นางสาวอรทัย ถาวรวงศ
นางสาวอรทัย ทับเทศ
นางอรทัย นิกุล
นางอรทัย บั้งเงิน
นางอรทัย โพธิ์ไทร
นางสาวอรทัย มณีแดง
นางสาวอรทัย ยวงเงิน
นางสาวอรทัย ระมงคล
นางสาวอรทัย วงคสําราญ
นางอรทัย วารีขันธ
นางสาวอรทัย สมวงษ
นางอรทัย สิงหแจม

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๑๓๖๖
๑๑๓๖๗
๑๑๓๖๘
๑๑๓๖๙
๑๑๓๗๐
๑๑๓๗๑
๑๑๓๗๒
๑๑๓๗๓
๑๑๓๗๔
๑๑๓๗๕
๑๑๓๗๖
๑๑๓๗๗
๑๑๓๗๘
๑๑๓๗๙
๑๑๓๘๐
๑๑๓๘๑
๑๑๓๘๒
๑๑๓๘๓
๑๑๓๘๔
๑๑๓๘๕
๑๑๓๘๖
๑๑๓๘๗
๑๑๓๘๘
๑๑๓๘๙
๑๑๓๙๐
๑๑๓๙๑

หนา ๒๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางอรไท สารีแผลง
นางสาวอรนลฤณร ปาลี
นางอรนันท รัตนผลิน
นางอรนิษฐ สมใจ
นางอรนุช ขําแกว
นางอรนุช ไชยวุฒิ
นางสาวอรนุช แดงสี
นางอรนุช ภูมิเรศสุนทร
นางสาวอรนุช รอดวินิจ
นางสาวอรนุช วิสูญ
นางอรนุช อินทชาติ
นางอรพรรณ ธรรมกาโร
นางอรพรรณ ธัญธราดล
นางสาวอรพรรณ ใบยา
นางอรพรรณ พวงสุวรรณ
นางสาวอรพรรณ มโนเจริญ
นางสาวอรพรรณ มั่นพรม
นางสาวอรพรรณ วงศศิริพรพันธ
นางสาวอรพรรณ สนามพล
นางสาวอรพันธ วรวิเศษ
นางอรพิณ หลาอินสม
นางอรพิน คงทอง
นางสาวอรพิน นูมหันต
นางสาวอรพิน พวงมาลัย
นางอรพิน โพธิ์นาน
นางอรพิน วิณรงค

๑๑๓๙๒
๑๑๓๙๓
๑๑๓๙๔
๑๑๓๙๕
๑๑๓๙๖
๑๑๓๙๗
๑๑๓๙๘
๑๑๓๙๙
๑๑๔๐๐
๑๑๔๐๑
๑๑๔๐๒
๑๑๔๐๓
๑๑๔๐๔
๑๑๔๐๕
๑๑๔๐๖
๑๑๔๐๗
๑๑๔๐๘
๑๑๔๐๙
๑๑๔๑๐
๑๑๔๑๑
๑๑๔๑๒
๑๑๔๑๓
๑๑๔๑๔
๑๑๔๑๕
๑๑๔๑๖
๑๑๔๑๗

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางอรพินท เมืองแกน
นางอรพินท อาจจะบก
นางอรพิมพ ปองขวาเลา
นางสาวอรภัทร ศรีดุษฎี
นางสาวอรรณพร พุดตาลดง
นางสาวอรรถยา นรินทร
นางอรวรรณ วงศตุน
นางสาวอรวรรณ ขาวอิ่น
นางสาวอรวรรณ คงจันทร
นางอรวรรณ เครือใหม
นางสาวอรวรรณ ชื่นวานร
นางอรวรรณ ชูบัวโรย
นางสาวอรวรรณ ตันหลา
นางอรวรรณ ธนะชัย
นางอรวรรณ ปนอนันตสกุล
นางสาวอรวรรณ มีลาภ
นางสาวอรวรรณ รุงโรจนมหาชัย
นางอรวรรณ วงคไชย
นางสาวอรวรรณ วงคสกุล
นางสาวอรวรรณ ศรีรัตนพรพันธุ
นางอรวรรณ สุขเลี้ยง
นางสาวอรวรรณ สุวรรณเทพ
นางอรวิมล แกวคูณ
นางสาวอรวิไล สีหบุตร
นางสาวอรศิตา ใจทน
นางอรศิริ ศรีแสน

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๑๔๑๘
๑๑๔๑๙
๑๑๔๒๐
๑๑๔๒๑
๑๑๔๒๒
๑๑๔๒๓
๑๑๔๒๔
๑๑๔๒๕
๑๑๔๒๖
๑๑๔๒๗
๑๑๔๒๘
๑๑๔๒๙
๑๑๔๓๐
๑๑๔๓๑
๑๑๔๓๒
๑๑๔๓๓
๑๑๔๓๔
๑๑๔๓๕
๑๑๔๓๖
๑๑๔๓๗
๑๑๔๓๘
๑๑๔๓๙
๑๑๔๔๐
๑๑๔๔๑
๑๑๔๔๒
๑๑๔๔๓

หนา ๒๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอรษา เชื้อจันทึก
นางสาวอรษา อินเดิม
นางอรสา การุญ
นางสาวอรสา นาชัยลาน
นางอรสา บัวทอง
นางอรสา พิมพิยุทธ
นางอรสา วงศสารคาม
นางสาวอรสิริ วามะขันธ
นางสาวอรสุรางค แสงโคตรมา
นางสาวอรอนงค กลอมเมฆ
นางสาวอรอนงค กันใจ
นางสาวอรอนงค จอยนุแสง
นางอรอนงค ชูค้ํา
นางสาวอรอนงค ทองเด็จ
นางสาวอรอนงค บุรมย
นางอรอนงค บูชาพันธ
นางอรอนงค ศรีวงษชัย
นางอรอนงค สุขดําเกิง
นางสาวอรอนงค หลิกชู
นางสาวอรอินทร นวลคํา
นางอรอินทร ศุภษร
นางอรอุทัย บุญภา
นางสาวอรอุมา กลอมเจริญ
นางสาวอรอุมา โชติชวง
นางอรอุมา นาคพิน
นางสาวอรอุมา บัญถะ

๑๑๔๔๔
๑๑๔๔๕
๑๑๔๔๖
๑๑๔๔๗
๑๑๔๔๘
๑๑๔๔๙
๑๑๔๕๐
๑๑๔๕๑
๑๑๔๕๒
๑๑๔๕๓
๑๑๔๕๔
๑๑๔๕๕
๑๑๔๕๖
๑๑๔๕๗
๑๑๔๕๘
๑๑๔๕๙
๑๑๔๖๐
๑๑๔๖๑
๑๑๔๖๒
๑๑๔๖๓
๑๑๔๖๔
๑๑๔๖๕
๑๑๔๖๖
๑๑๔๖๗
๑๑๔๖๘
๑๑๔๖๙

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางอรอุมา ยินดี
นางสาวอรอุมา รุงเรือง
นางสาวอรอุมา ศรีสวนจิก
นางสาวอรอุมา สุวรรโณ
นางสาวอรอุมา เสาทองหลาง
นางสาวอรอุมา องคมณี
นางสาวอรอุมา ออนสะเดา
นางสาวอรอุษา ปนทอง
นางอรอุษา ยอดกิตติ
นางสาวอระพิน ตันสิงห
นางอรัชพร เยี่ยมเจริญ
นางอรัญญา กันภายใน
นางสาวอรัญญา คําอาย
นางสาวอรัญญา จดจํา
นางอรัญญา จันทรเพ็ญ
นางสาวอรัญญา เจนโกศล
นางอรัญญา ทองดวง
นางอรัญญา ยวงลําใย
นางอรัญญา สุขเกษม
นางสาวอรัญญา สุวะรัตน
นางอรัญญา อาษาธง
นางอรัญญา อุดมสวัสดิ์
นางสาวอรัญญาพร นันตะ
นางอริญญา พิกุล
นางอริญรดา ศรีนพคุณ
นางสาวอรินรัตน พาโคกทม

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๑๔๗๐
๑๑๔๗๑
๑๑๔๗๒
๑๑๔๗๓
๑๑๔๗๔
๑๑๔๗๕
๑๑๔๗๖
๑๑๔๗๗
๑๑๔๗๘
๑๑๔๗๙
๑๑๔๘๐
๑๑๔๘๑
๑๑๔๘๒
๑๑๔๘๓
๑๑๔๘๔
๑๑๔๘๕
๑๑๔๘๖
๑๑๔๘๗
๑๑๔๘๘
๑๑๔๘๙
๑๑๔๙๐
๑๑๔๙๑
๑๑๔๙๒
๑๑๔๙๓
๑๑๔๙๔
๑๑๔๙๕

นางอริยา นรินทร
นางอริยา ประสมทรัพย
นางสาวอริยา สพานแกว
นางอริยาภรณ จันทราไพสนธ
นางสาวอริษา คําวันดี
นางสาวอริสรา บุษดี
นางอริสรา ออนแชม
นางอริสา นามผา
นางสาวอริสา มินจันทึก
นางอรุฎา หงดิษฐาราม
นางสาวอรุณ คงดี
นางอรุณ เพชรศรีทอง
นางสาวอรุณนีย คูกระสังข
นางสาวอรุณมาศ สุนา
นางอรุณรัตน ผาสิทธิ์
นางอรุณรัตน วิภูนารา
นางอรุณรัศม อินเครือ
นางสาวอรุณรุง คําใบ
นางอรุณรุง สุคะวงษ
นางสาวอรุณวดี แกวศรี
นางอรุณวดี จิตบุตร
นางอรุณวรรณ เจียกงูเหลือม
นางอรุณวรรณ เต็มหิรัญ
นางสาวอรุณวาตี สิทธิเส็ม
นางอรุณศรี เดนแกว
นางสาวอรุณศรี วงหาร

หนา ๒๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๔๙๖
๑๑๔๙๗
๑๑๔๙๘
๑๑๔๙๙
๑๑๕๐๐
๑๑๕๐๑
๑๑๕๐๒
๑๑๕๐๓
๑๑๕๐๔
๑๑๕๐๕
๑๑๕๐๖
๑๑๕๐๗
๑๑๕๐๘
๑๑๕๐๙
๑๑๕๑๐
๑๑๕๑๑
๑๑๕๑๒
๑๑๕๑๓
๑๑๕๑๔
๑๑๕๑๕
๑๑๕๑๖
๑๑๕๑๗
๑๑๕๑๘
๑๑๕๑๙
๑๑๕๒๐
๑๑๕๒๑

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางอรุณศรี สนองคุณ
นางสาวอรุณศรี ออนละมูล
นางสาวอรุณศรี อํานาจวสุสิน
นางสาวอรุณี กุฎสําโรง
นางสาวอรุณี ชั้งตั้งเติมพงษ
นางอรุณี ธัญญการณ
นางสาวอรุณี บัวใหม
นางอรุณี พูลพุทธา
นางอรุณี มนัสสา
นางสาวอรุณี มะยมตะคุ
นางอรุณี มุนนี
นางสาวอรุณี รุงสกุล
นางสาวอรุณี ศรีสัตย
นางอรุณี สาลีสี
นางอรุนณี กินกิ่ง
นางอลิศรา นิยมชื่น
นางอลิศรา ศิริ
นางอวยพร ไผโสภา
นางสาวอวยพร แสงศิลา
นางอสมาภรณ สินสมุทร
นางออมจิตร หาญกลา
นางสาวออมใจ พรหมลาศ
นางออมใจ แสนสุข
นางออย เมืองชื่น
นางสาวออย มังฆัง
นางสาวออยทิพย นิติกุล

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๑๕๒๒
๑๑๕๒๓
๑๑๕๒๔
๑๑๕๒๕
๑๑๕๒๖
๑๑๕๒๗
๑๑๕๒๘
๑๑๕๒๙
๑๑๕๓๐
๑๑๕๓๑
๑๑๕๓๒
๑๑๕๓๓
๑๑๕๓๔
๑๑๕๓๕
๑๑๕๓๖
๑๑๕๓๗
๑๑๕๓๘
๑๑๕๓๙
๑๑๕๔๐
๑๑๕๔๑
๑๑๕๔๒
๑๑๕๔๓
๑๑๕๔๔
๑๑๕๔๕
๑๑๕๔๖
๑๑๕๔๗

หนา ๒๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวออยทิพย เปยสุ
นางสาวอะซียะห หะยีดือเระ
นางสาวอักษรทอง เพ็งคําศรี
นางสาวอักษรา ศุภนคร
นางอักษราภัคร พงษสุวรรณ
นางอังคณา แกววิเชียร
นางอังคณา เคหะฐาน
นางสาวอังคณา ทองออน
นางสาวอังคณา ทองอินทร
นางสาวอังคณา บุญเกิด
นางอังคณา มะเทวิน
นางสาวอังคณา มั่นแกน
นางอังคณา รุงคลาย
นางอังคณา ศรีสอาด
นางสาวอังคณา สรณะศันนีย
นางสาวอังคณา สวาศรี
นางสาวอังคณา สุขวังไทร
นางสาวอังคณา แหงพิศ
นางสาวอังคณางค จันทเขต
นางอังศุมาลิน เศรษฐบุตร
นางสาวอังศุมาลิน โสมล
นางสาวอัจจนาวดี บินตํามะหงง
นางสาวอัจจพร ผลารักษ
นางสาวอัจจิมา ดีสวัสดิ์
นางอัจจิมา พันธไพรี
นางสาวอัจจิมา มณีอินทร

๑๑๕๔๘
๑๑๕๔๙
๑๑๕๕๐
๑๑๕๕๑
๑๑๕๕๒
๑๑๕๕๓
๑๑๕๕๔
๑๑๕๕๕
๑๑๕๕๖
๑๑๕๕๗
๑๑๕๕๘
๑๑๕๕๙
๑๑๕๖๐
๑๑๕๖๑
๑๑๕๖๒
๑๑๕๖๓
๑๑๕๖๔
๑๑๕๖๕
๑๑๕๖๖
๑๑๕๖๗
๑๑๕๖๘
๑๑๕๖๙
๑๑๕๗๐
๑๑๕๗๑
๑๑๕๗๒
๑๑๕๗๓

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวอัจจิมา มรกตเขียว
นางอัจฉรา กานเพ็ชร
นางสาวอัจฉรา ขันแกวชัย
นางสาวอัจฉรา เงินประกอบ
นางสาวอัจฉรา ใจเที่ยง
นางสาวอัจฉรา ชําระ
นางสาวอัจฉรา ถาวรจิตต
นางอัจฉรา ประทุมวงศ
นางสาวอัจฉรา พรหมเสือ
นางอัจฉรา พรหมหาราช
นางอัจฉรา พิพัฒนศักดิ์ภักดี
นางอัจฉรา ภูเดนไสย
นางสาวอัจฉรานี ปราบริปู
นางอัจฉราพร บุญขันธ
นางอัจฉราพร สุทธิสารสุธี
นางอัจฉราภรณ ยอดชาญ
นางสาวอัจฉราลักษณ กาสุริย
นางสาวอัจฉราวดี ธรรมทินโน
นางสาวอัจฉราวรรณ ศวัณยณอร
นางอัจฉริยา มาสูงเนิน
นางสาวอัจฉรีย บูรณะชัย
นางอัจฉรียา ชอสุวรรณ
นางสาวอัจฉรียา ธรรมรังษี
นางสาวอัจฉลี ธรรมประโชติ
นางสาวอัฉราพร ธานีวรรณ
นางอัฉราภรณ สมขันธุ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๑๕๗๔
๑๑๕๗๕
๑๑๕๗๖
๑๑๕๗๗
๑๑๕๗๘
๑๑๕๗๙
๑๑๕๘๐
๑๑๕๘๑
๑๑๕๘๒
๑๑๕๘๓
๑๑๕๘๔
๑๑๕๘๕
๑๑๕๘๖
๑๑๕๘๗
๑๑๕๘๘
๑๑๕๘๙
๑๑๕๙๐
๑๑๕๙๑
๑๑๕๙๒
๑๑๕๙๓
๑๑๕๙๔
๑๑๕๙๕
๑๑๕๙๖
๑๑๕๙๗
๑๑๕๙๘
๑๑๕๙๙

นางสาวอัฉรีย ขาวคํา
นางสาวอัชฌามาศ ศรีชัย
นางสาวอัชรียะ เกปน
นางอัญฉรา ประทุมศรี
นางอัญชนา ใจจิต
นางอัญชนา พันธศิริ
นางอัญชรี อุไรรักษ
นางอัญชลี กลอยประโคน
นางอัญชลี กิ่งจําปา
นางสาวอัญชลี คําสิงห
นางอัญชลี ฆารสวาง
นางอัญชลี จันทรนุเคราะห
นางอัญชลี ใจยอด
นางสาวอัญชลี ชูชัยมงคล
นางสาวอัญชลี ดวงแกว
นางอัญชลี ดุสิตบุตร
นางสาวอัญชลี ตรีเนตร
นางสาวอัญชลี ตั๊งศรีเมืองทอง
นางสาวอัญชลี เทียนนาวา
นางสาวอัญชลี นครชัย
นางอัญชลี นาคพยัคฆ
นางสาวอัญชลี เนื่องชมภู
นางอัญชลี ปถพี
นางสาวอัญชลี พรชัยเจริญ
นางสาวอัญชลี พวงสมบัติ
นางอัญชลี พิมพเวิน

หนา ๒๒๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๖๐๐
๑๑๖๐๑
๑๑๖๐๒
๑๑๖๐๓
๑๑๖๐๔
๑๑๖๐๕
๑๑๖๐๖
๑๑๖๐๗
๑๑๖๐๘
๑๑๖๐๙
๑๑๖๑๐
๑๑๖๑๑
๑๑๖๑๒
๑๑๖๑๓
๑๑๖๑๔
๑๑๖๑๕
๑๑๖๑๖
๑๑๖๑๗
๑๑๖๑๘
๑๑๖๑๙
๑๑๖๒๐
๑๑๖๒๑
๑๑๖๒๒
๑๑๖๒๓
๑๑๖๒๔
๑๑๖๒๕

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวอัญชลี เพชรพรหม
นางสาวอัญชลี ภูระหงษ
นางสาวอัญชลี ยานไกล
นางสาวอัญชลี ลําภา
นางสาวอัญชลี ลิ้มประเสริฐ
นางอัญชลี วงษกวน
นางสาวอัญชลี สงพรมทิพย
นางสาวอัญชลี สุพรรณโรจน
นางอัญชลี เสียงเพราะดี
นางอัญชลี แสงสวาง
นางสาวอัญชลี หัดขะเจ
นางสาวอัญชลี อบแยม
นางสาวอัญชลี อิสสภาพ
นางอัญชลีย สายแวว
นางสาวอัญชัญ จันทรักษ
นางสาวอัญชัญ อําพันธ
นางอัญชิษฐา ไชยมงคล
นางอัญชิสา จันทรคง
นางสาวอัญชุลีกร เอี่ยมละออ
นางสาวอัญญมณี ทะวะลัย
นางอัญธิกา คงแสงภักดิ์
นางอัญมณี ภิญโญยาง
นางสาวอัญรัตน คําประดิษฐ
นางอัณชิษฐา มาระยาท
นางอันธิกา แทงทอง
นางสาวอัมพร แกวกันหา

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๑๖๒๖
๑๑๖๒๗
๑๑๖๒๘
๑๑๖๒๙
๑๑๖๓๐
๑๑๖๓๑
๑๑๖๓๒
๑๑๖๓๓
๑๑๖๓๔
๑๑๖๓๕
๑๑๖๓๖
๑๑๖๓๗
๑๑๖๓๘
๑๑๖๓๙
๑๑๖๔๐
๑๑๖๔๑
๑๑๖๔๒
๑๑๖๔๓
๑๑๖๔๔
๑๑๖๔๕
๑๑๖๔๖
๑๑๖๔๗
๑๑๖๔๘
๑๑๖๔๙
๑๑๖๕๐
๑๑๖๕๑

หนา ๒๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางอัมพร ทิพยมนตรี
นางอัมพร ปราโมช ณ อยุธยา
นางสาวอัมพร ภมรพล
นางสาวอัมพร ลานพลแสน
นางสาวอัมพร ศรีเพชร
นางสาวอัมพร สุขผอง
นางสาวอัมพรรัตน ทรัพยอยู
นางอัมพวัน บุญเกิด
นางสาวอัมพวัล อันทรบุตร
นางสาวอัมพาพรรณ จันทรเกิด
นางอัมพิกา การดี
นางอัมพิกา แกวขวัญ
นางสาวอัมพิกา คงคานนท
นางสาวอัมพิกา อนวัช
นางอัมภาภรณ ยอแซฟ
นางสาวอัมภิกาพรรณ วงศซิ้ม
นางสาวอัมภิณี ศรีวิรัตน
นางอัมรา ทุมนัส
นางสาวอัมรา บุญรวม
นางอัมรา มิ่งมงคล
นางอัยรารวีวรรณ หาญสีหะคชา
นางสาวอัยษดา ทุรันไธสง
นางสาวอัลฟาห หะยีมะมิง
นางอัสนีพร ทวีวุฒิไกร
นางสาวอัสมะ สะแต
นางสาวอัสมา สันติศาสนวรกุล

๑๑๖๕๒
๑๑๖๕๓
๑๑๖๕๔
๑๑๖๕๕
๑๑๖๕๖
๑๑๖๕๗
๑๑๖๕๘
๑๑๖๕๙
๑๑๖๖๐
๑๑๖๖๑
๑๑๖๖๒
๑๑๖๖๓
๑๑๖๖๔
๑๑๖๖๕
๑๑๖๖๖
๑๑๖๖๗
๑๑๖๖๘
๑๑๖๖๙
๑๑๖๗๐
๑๑๖๗๑
๑๑๖๗๒
๑๑๖๗๓
๑๑๖๗๔
๑๑๖๗๕
๑๑๖๗๖
๑๑๖๗๗

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวอัสมา หมัดอะดั้ม
นางสาวอัสมาตร หะยีมอ
นางสาวอัสมาร มามุ
นางสาวอัสมารี สุขปานแกว
นางอาจินต ประพันธวงศ
นางอาซีซะ ปานคง
นางสาวอาดีละห ดาแม
นางสาวอาดีละห สุระคําแหง
นางอาทิตยา ฉ่ํามณี
นางสาวอาทิตยา นาเจริญ
นางสาวอาทิตยา ศรีสุวรรณ
นางอาทิตยา สารแสน
นางอาทิยาพร โพธิสม
นางสาวอานัตชา เจียมพุก
นางสาวอานา ทองสม
นางสาวอานุวัน พิมพิชัย
นางสาวอาภรณ คงนก
นางอาภรณ บุษบา
นางอาภรณ พันธุพินิจ
นางสาวอาภรณ สนแกว
นางสาวอาภรณ อุนเสียม
นางสาวอาภรณรัตน มูลทรา
นางสาวอาภัศรา พวงมาลี
นางสาวอาภัสรา บํารุงศรี
นางอาภัสรา บุตรสอน
นางอาภา ภัทรสุพงศ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๑๖๗๘
๑๑๖๗๙
๑๑๖๘๐
๑๑๖๘๑
๑๑๖๘๒
๑๑๖๘๓
๑๑๖๘๔
๑๑๖๘๕
๑๑๖๘๖
๑๑๖๘๗
๑๑๖๘๘
๑๑๖๘๙
๑๑๖๙๐
๑๑๖๙๑
๑๑๖๙๒
๑๑๖๙๓
๑๑๖๙๔
๑๑๖๙๕
๑๑๖๙๖
๑๑๖๙๗
๑๑๖๙๘
๑๑๖๙๙
๑๑๗๐๐
๑๑๗๐๑
๑๑๗๐๒
๑๑๗๐๓

นางอาภาพร จรเปลี่ยว
นางอาภาพร ประหยัดจิตร
นางสาวอาภาภรณ เกษอุบล
นางสาวอาภาภรณ ทับศรี
นางอาภาภรณ ศิริรักษ
นางอาภาภัทร หานตระกูล
นางอาภารัตน ดวงประทุม
นางสาวอาภาศิริ คําปน
นางสาวอาภาสิริ ชามะรัตน
นางสาวอามอญ ไสโสภณ
นางอามีเนาะ เตะยอ
นางอารมณ ทองจุไร
นางสาวอารมณ หอมทอง
นางสาวอารมย รับความสุข
นางสาวอารยา ทองดี
นางสาวอารยา เลี่ยงสกุล
นางสาวอารยา หนุนกระโทก
นางสาวอารรีย ทองนุม
นางสาวอาระยา หมิ่งทอง
นางอารัญญา บุญมาก
นางอาริยา กระสอบทอง
นางสาวอาริยา ใจคง
นางสาวอาริยา สามัญ
นางอาริยา อินตุย
นางสาวอารี แกวทรัพย
นางอารี เตะหนอน

หนา ๒๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๗๐๔
๑๑๗๐๕
๑๑๗๐๖
๑๑๗๐๗
๑๑๗๐๘
๑๑๗๐๙
๑๑๗๑๐
๑๑๗๑๑
๑๑๗๑๒
๑๑๗๑๓
๑๑๗๑๔
๑๑๗๑๕
๑๑๗๑๖
๑๑๗๑๗
๑๑๗๑๘
๑๑๗๑๙
๑๑๗๒๐
๑๑๗๒๑
๑๑๗๒๒
๑๑๗๒๓
๑๑๗๒๔
๑๑๗๒๕
๑๑๗๒๖
๑๑๗๒๗
๑๑๗๒๘
๑๑๗๒๙

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวอารี ทองเฟอง
นางอารี เนตรแกว
นางอารี เสงี่ยมพงษ
นางอารีตา ใบกาเด็น
นางสาวอารีทิพย จิตอารีย
นางสาวอารีพร อินทรทอง
นางอารีย กลั่นกลา
นางอารีย จุลวัน
นางอารีย ธีรจางคพิชัย
นางอารีย นครสูตร
นางสาวอารีย ฤทธิ์ศรี
นางอารีย วงคเมทา
นางอารีย วิชัยวัฒนา
นางอารีย สวยกลาง
นางสาวอารีย แสนสมบัติ
นางอารียรัตน คําภักดี
นางอารียรัตน ทวีบุญ
นางสาวอารียา บุญเปลื้อง
นางอารีรัตน กําปนาท
นางสาวอารีรัตน แกวกรรมพฤกษ
นางสาวอารีรัตน จารุเสน
นางสาวอารีรัตน ติดตอ
นางสาวอารีรัตน ทรัพยวิริยะกุล
นางสาวอารีรัตน ทองคมขํา
นางอารีรัตน นิลปยม
นางอารีรัตน พรมชาติ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๑๗๓๐
๑๑๗๓๑
๑๑๗๓๒
๑๑๗๓๓
๑๑๗๓๔
๑๑๗๓๕
๑๑๗๓๖
๑๑๗๓๗
๑๑๗๓๘
๑๑๗๓๙
๑๑๗๔๐
๑๑๗๔๑
๑๑๗๔๒
๑๑๗๔๓
๑๑๗๔๔
๑๑๗๔๕
๑๑๗๔๖
๑๑๗๔๗
๑๑๗๔๘
๑๑๗๔๙
๑๑๗๕๐
๑๑๗๕๑
๑๑๗๕๒
๑๑๗๕๓
๑๑๗๕๔
๑๑๗๕๕

หนา ๒๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอารีรัตน เพชรชู
นางสาวอารีรัตน แยมยิ้ม
นางอารีรัตน รวมทรัพย
นางอารีรัตน สอนสมบัติ
นางสาวอารีวรรณ วันทองทักษ
นางสาวอาลี สุกสกุลนี
นางสาวอํานวย เตวิชา
นางสาวอํานวย วงษษา
นางสาวอํานวยพร แปนเพ็ชร
นางอํานวยพร มารมย
นางสาวอํานวยพร แสนสุด
นางสาวอํานวยรัตน พรมเสน
นางอําพร จันทรประโคน
นางสาวอําพร เปาประเสริฐ
นางสาวอําพร ภิลสุวรรณ
นางสาวอําพร ราชประโคน
นางสาวอําพร สุดศรี
นางสาวอําพร สุวรรณมณี
นางสาวอําพันทิพย หอขุนทด
นางอําพันธ พูลสวัสดิ์
นางอําไพ เกื้อมา
นางอําไพ แกวโก
นางอําไพ คูคํา
นางอําไพ ชํานิไกร
นางสาวอําไพ บงแกว
นางอําไพ สุวรรณไพรัตน

๑๑๗๕๖
๑๑๗๕๗
๑๑๗๕๘
๑๑๗๕๙
๑๑๗๖๐
๑๑๗๖๑
๑๑๗๖๒
๑๑๗๖๓
๑๑๗๖๔
๑๑๗๖๕
๑๑๗๖๖
๑๑๗๖๗
๑๑๗๖๘
๑๑๗๖๙
๑๑๗๗๐
๑๑๗๗๑
๑๑๗๗๒
๑๑๗๗๓
๑๑๗๗๔
๑๑๗๗๕
๑๑๗๗๖
๑๑๗๗๗
๑๑๗๗๘
๑๑๗๗๙
๑๑๗๘๐
๑๑๗๘๑

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวอําไพทิพย อุนพงษ
นางอําภา คิดอาน
นางสาวอําภา โพธิ์ทอง
นางสาวอําภา ศรีมาตย
นางสาวอําภา สิงหลา
นางสาวอําภา ออนละเอียด
นางอํามรรัตน สุขเสริม
นางอํามรา วีระพจนานันท
นางสาวอิงอร ปรีชาญวินิจ
นางอิทธิ คําหงษศา
นางสาวอินทิพร อุปพรรณ
นางอินทิรา กองทอง
นางอินทิรา บุญนิ่ม
นางสาวอินทิรา รอดคืน
นางอินทิรา เหลาเคน
นางสาวอินทิราพร พนภัย
นางสาวอินทุกรณ ณิชากรพงศ
นางอินทุกาน ศรีพนม
นางสาวอินทุอร ฉิมมากรม
นางสาวอิศราภรณ เผาภูรี
นางสาวอิศราวดี สงาแสง
นางอิษฎา อุดมสิน
นางสาวอิสรา พงศนิรันดรกุล
นางสาวอิสรีย ผดุงทศ
นางสาวอิสสริยา มงคลพิทยาธร
นางอุชุกร อวิรุทธิ์จินดา

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๑๗๘๒
๑๑๗๘๓
๑๑๗๘๔
๑๑๗๘๕
๑๑๗๘๖
๑๑๗๘๗
๑๑๗๘๘
๑๑๗๘๙
๑๑๗๙๐
๑๑๗๙๑
๑๑๗๙๒
๑๑๗๙๓
๑๑๗๙๔
๑๑๗๙๕
๑๑๗๙๖
๑๑๗๙๗
๑๑๗๙๘
๑๑๗๙๙
๑๑๘๐๐
๑๑๘๐๑
๑๑๘๐๒
๑๑๘๐๓
๑๑๘๐๔
๑๑๘๐๕
๑๑๘๐๖
๑๑๘๐๗

หนา ๒๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอุณดาก กาญจนะ
นางอุดมวรรณ ประทุมมา
นางอุดมศรี ทิศรี
นางสาวอุดร มูลสาระ
นางสาวอุทัย จรรยา
นางสาวอุทัย จันทรโชค
นางสาวอุทัยรัตน ทองเนื้อตัน
นางอุทัยวรรณ กิติยานันท
นางสาวอุทัยวรรณ จันวนา
นางสาวอุทัยวรรณ ปอเปง
นางสาวอุทัยวรรณ ปุลวามะระ
นางสาวอุทัยวรรณ ยาศิริ
นางอุทุมพร พรรตุยู
นางสาวอุทุมพร สิงหป
นางสาวอุทุมพร สีสาคุณ
นางอุนใจ พายัพทิวา
นางสาวอุนเรือน จินตนา
นางอุบล เจริญรมย
นางอุบล ชัยมงคล
นางสาวอุบล ไชยปญญา
นางสาวอุบล ภาคมฤค
นางอุบล รองพล
นางอุบล ศรีโนนซี
นางสาวอุบล สํารวมใจ
นางอุบล อรุณรัตน
นางอุบลพร นอยนอนเมือง

๑๑๘๐๘
๑๑๘๐๙
๑๑๘๑๐
๑๑๘๑๑
๑๑๘๑๒
๑๑๘๑๓
๑๑๘๑๔
๑๑๘๑๕
๑๑๘๑๖
๑๑๘๑๗
๑๑๘๑๘
๑๑๘๑๙
๑๑๘๒๐
๑๑๘๒๑
๑๑๘๒๒
๑๑๘๒๓
๑๑๘๒๔
๑๑๘๒๕
๑๑๘๒๖
๑๑๘๒๗
๑๑๘๒๘
๑๑๘๒๙
๑๑๘๓๐
๑๑๘๓๑
๑๑๘๓๒
๑๑๘๓๓

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวอุบลรัตน จันพันธเพชรกุล
นางสาวอุบลรัตน เชาฉอง
นางอุบลรัตน ยารังกา
นางอุบลรัตน แสวงผล
นางอุบลลักษณ ทองนอย
นางสาวอุมา สวางศรี
นางสาวอุมาพร ชัยสงค
นางอุมาพร บุญโพธิ์ทอง
นางสาวอุมาพร พรหมศรี
นางสาวอุมาพร พรหมอินทร
นางสาวอุมาพร รุงอรุณชัย
นางสาวอุมาพร หาญณรงคพงษ
นางสาวอุมาพร อมรพจน
นางอุมาภรณ พลบํารุง
นางสาวอุมาภรณ แพทยสันเทียะ
นางอุมาภรณ อนันตอาจ
นางอุรารัตน อารีราษฎร
นางสาวอุไร นิลงาม
นางสาวอุไร มีลา
นางสาวอุไร วิริยะประทีป
นางอุไร สมบูรณ
นางอุไร สุภาวรรณ
นางสาวอุไร อินทรพล
นางสาวอุไรพร จํานงคผล
นางสาวอุไรพร ชํานาญกุล
นางอุไรพร ประสงคศิลป

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๑๘๓๔
๑๑๘๓๕
๑๑๘๓๖
๑๑๘๓๗
๑๑๘๓๘
๑๑๘๓๙
๑๑๘๔๐
๑๑๘๔๑
๑๑๘๔๒
๑๑๘๔๓
๑๑๘๔๔
๑๑๘๔๕
๑๑๘๔๖
๑๑๘๔๗
๑๑๘๔๘
๑๑๘๔๙
๑๑๘๕๐
๑๑๘๕๑
๑๑๘๕๒
๑๑๘๕๓
๑๑๘๕๔
๑๑๘๕๕
๑๑๘๕๖
๑๑๘๕๗
๑๑๘๕๘
๑๑๘๕๙

หนา ๒๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางอุไรพรรณ อสุนี ณ อยุธยา
นางอุไรภรณ กองไธสง
นางอุไรภรณ ศรีจุมพล
นางสาวอุไรรักษ สางรัมย
นางสาวอุไรรัตน นุริตานนท
นางอุไรรัตน พิบูลศักดิ์
นางสาวอุไรลักษณ คนวอง
นางอุไรวรณ ศุภลักษณ
นางอุไรวรรณ เครือฟู
นางอุไรวรรณ เจนเจตวิทย
นางอุไรวรรณ ดวงโพนทัน
นางอุไรวรรณ ตายแสง
นางสาวอุไรวรรณ ทองชูชวย
นางอุไรวรรณ ปราบพาล
นางสาวอุไรวรรณ ศรีกรณียกิจ
นางอุไรวรรณ ศรีสวาง
นางสาวอุไรวรรณ ศรีอินกิจ
นางอุไรวรรณ ศรีอุบล
นางสาวอุไรวรรณ สังขศิลา
นางอุไรวรรณ อัจฉรียเกียรติ
นางอุลัย คําธานี
นางอุลัย ถาวรยิ่ง
นางอุลัยพร จะชาลี
นางอุไล วงคมาลัย
นางสาวอุไลวัลย คนหาญ
นางอุศณา ปรางศรี

๑๑๘๖๐
๑๑๘๖๑
๑๑๘๖๒
๑๑๘๖๓
๑๑๘๖๔
๑๑๘๖๕
๑๑๘๖๖
๑๑๘๖๗
๑๑๘๖๘
๑๑๘๖๙
๑๑๘๗๐
๑๑๘๗๑
๑๑๘๗๒
๑๑๘๗๓
๑๑๘๗๔
๑๑๘๗๕
๑๑๘๗๖
๑๑๘๗๗
๑๑๘๗๘
๑๑๘๗๙
๑๑๘๘๐
๑๑๘๘๑
๑๑๘๘๒
๑๑๘๘๓
๑๑๘๘๔
๑๑๘๘๕

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวอุษณีย นาสวนจิก
นางสาวอุษณีย พวงทอง
นางอุษณีย ฟองคํา
นางสาวอุษณีย วงศบางชวด
นางสาวอุษณีย วิไลกุล
นางสาวอุษณีย สวัสดิรักษา
นางอุษนีพร สุมาจักร
นางอุษา ชูดอกไม
นางสาวอุษา ทองแกว
นางสาวอุษา บุญโนนแต
นางอุษา พรหมลิขิต
นางอุษา รัตนโชติ
นางสาวอุษา เศรษฐะ
นางอุษากร สีดาบุตร
นางสาวอุษารัตน พิลึก
นางสาวอุษาวดี บุญลอม
นางสาวอุสาห แปนประจุน
นายเอนก ยศสุวรรณ
นางสาวเอมอมร แสงเพชร
นางสาวเอมอร เจริญสุข
นางเอมอร พันธคํา
นางเอมอร มาตชะลา
นางเอมอร วรภูมิ
นางเอ็มอร บุญโท
นางเอียมอร ขอสกุล
นางสาวเอื้อจิต จําปาสา

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๑๘๘๖
๑๑๘๘๗
๑๑๘๘๘
๑๑๘๘๙
๑๑๘๙๐
๑๑๘๙๑
๑๑๘๙๒
๑๑๘๙๓
๑๑๘๙๔
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

หนา ๒๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางเอื้อมพร คริสตรักษา
๑๑๘๙๕
นางเอื้อมพร ชูประทีป
๑๑๘๙๖
นางสาวเอื้อมพร สันติสกุลวัฒน
๑๑๘๙๗
นางสาวโอปอ แกวเชียงทอง
๑๑๘๙๘
นางสาวไอยรักษ เผือกสีแกว
๑๑๘๙๙
นางไอลดา คนเพียร
๑๑๙๐๐
นางฮัลนีฟะห มะดาแล
๑๑๙๐๑
นางสาวฮาซนะ เจะโกะ
๑๑๙๐๒
นางฮาซูลีนา วุฒิงาม
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๑,๓๑๑
สิบเอก กรกช พรหมมา
๑๗
นายกรณพัฐณ กัญญพัสวี
๑๘
นายกริช เหล็กมูล
๑๙
นายกฤดาบดินทร ชิณราช
๒๐
นายกฤษฎา รอดสิน
๒๑
นายกฤษฏ สินธุรงค
๒๒
นายกฤษณะ จันทร
๒๓
สิบเอก กฤษณะ ใจโปรง
๒๔
นายกฤษณะ อุนแสง
๒๕
จาเอก กลยุทธ บงศบุตร
๒๖
นายกอเกียรติ จําปา
๒๗
จาเอก กองกรุง คําสุริย
๒๘
นายกองพัฒน กองสมุท
๒๙
นายกัมพล คําเคน
๓๐
สิบเอก กิตติ กันทะไชย
๓๑
นายกิตติชัย บุญไพโรจน
๓๒

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวฮานานี หะยีมิง
นางฮาบีดะฮ หะยียูโซะ
นางฮาบีบะ ยูโซะ
นางสาวฮามีเนาะห ยูโซะ
นางสาวฮาลีมะ ไกรทอง
นางสาวฮาลีมะ บิสนุม
นางสาวฮาลีมา พาลีบัตร
นางสาวฮาลีเยาะ ตาเละ
ราย)
จาเอก กิตติพงษ ตนแกว
จาสิบเอก กิตติพงษ โพธิ์ฤทธิ์
นายกิตติพงษ ฤาษี
นายกิติพร เง็กศิริ
นายกิติศักดิ์ สิมวิเศษ
นายเกริกฤทธิ์ ฤทธิรุดเรงพล
นายเกรียงเดช กลมเกลียว
นายเกรียงศักดิ์ ธ.น.ดี
นายเกียรติศักดิ์ ไกรนาค
สิบเอก โกวิน ขวัญพรม
นายไกรราช ยะแสง
นายไกรสิทธิ์ ภูกลาง
นายขจรศักดิ์ เจริญราช
จาเอก ขจรศักดิ์ สกุลเนียม
นายขรรคชัย หันจรัส
นายขวัญชัย เกิดผล

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘

หนา ๒๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

จาเอก ขวัญประชา วงษหาแกว
นายคงฤทธิ์ กิ่งวิสิทธิ์
นายคณพศ ทองบาน
นายคณิต อังกินันทน
นายคมกฤช ชื่นนิยม
จาเอก คมกฤต เอิบอิ่ม
นายคมเพชร ปติฤทธิ์
นายคมศร ไชยวุฒิ
นายคมศักดิ์ ผลสุข
นายคมสันต อารีภักดิ์
พันจาเอก คัมภีร สหราช โถนคํา
พันจาเอก คํารณ ศรีสุรักษ
นายคุณพจน วิโรจนเพชร
สิบเอก คุณากร คงยก
นายจเร เทียนชัย
นายจอมเขต มณีฉาย
พันจาอากาศเอก จักรกฤษณ กางกรณ
นายจักรกฤษณ เกิดวิสูตร
นายจักรกฤษณ สุขนรินทร
จาเอก จักรพงษ ลอมกระโทก
พันจาอากาศเอก จักรพงษ วงศใหญ
สิบเอก จักรพันธ คนรํา
นายจักรพันธ ดีชวย
จาเอก จักรภพ บัวเรือง
สิบเอก จันทรัตน พัฒนนิล
จาเอก จาตุรันต พูนพิพัฒน

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

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
จาเอก จํารัก จักรเสน
นายจํารัส พิเนตรเสถียร
นายจิตวัฒนา หงษาชุม
จาเอก จิรชาติ เพชรัตน
นายจิรพรรณ แกวจํารัส
จาเอก จิรวัฒน ดอกศร
นายจิรวัฒน แสงเสนห
นายจิรศักดิ์ บัวสําลี
นายจิระภัฒน สุขสําราญ
นายจิระวัฒน วงศมา
จาเอก จีรนันท ทองนอย
นายจีรนาถ ศรีปนแกว
สิบเอก จีรวัฒน วาริชาติ
นายจีรศักดิ์ ขันธกรรม
พันจาเอก จุนพงษ อินทอง
นายเจนณรงค แกวสุวรรณ
นายเจริญ ปลอดแกนทอง
พันจาอากาศเอก เจษฎา จูเซียน
นายเจษฎา ภารพัฒน
นายเจษฎา มหาวัน
จาเอก เจษฏ วงคกมลาไสย
นายฉลอง สีหาราช
นายฉัตรชัย ฉิมณรงค
นายฉัตรชัย พันธุสันต
นายฉัตรชัย สิทธิโชติ
นายฉัตรชัย ฮองลึก

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐

หนา ๒๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

จาเอก ฉัตรเทพ หงษทอง
นายเฉลิมเกียรติ พลอยพานิชเจริญ
นายเฉลิมชัย ยี่สาร
จาเอก ชนกฤดิ วรรณเสน
นายชนะพล ผลสุข
จาเอก ชนาวีร ทองหนัก
พันจาอากาศเอก ชยุต ธุวัชชัย
พันจาอากาศเอก ชรินทร ขวัญเกตุ
จาเอก ชลิต ทวีปะ
นายชวลิต นิมงคล
นายชะเนตร สีสมนึก
นายชัชวาลย คําแสน
นายชัชวาลย พรมจันทร
นายชัชวาลย มณีกระโทก
นายชัชวิน วิริยกิจจา
นายชัชวิน อินหนอง
จาเอก ชัยชาญ อรุณรัตน
นายชัยชาญ โอสถจันทร
นายชัยยะพร ขุนพล
นายชัยวัฒน จันตะวงค
นายชัยวัฒน ตระกูลเฉลิม
จาสิบเอก ชัยวัฒน ทองปาน
นายชัยวัฒน ภูครองตา
จาเอก ชาญชัย สุขประเสริฐ
นายชาญณรงค ชาติทอง
นายชาญยุทธ เพียรพจน

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

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
สิบเอก ชาญวิทย จอมพล
สิบเอก ชํานาญ ดวงชาง
นายชูเกียรติ ตันเจริญ
นายชูชาติ ฉิมเกิด
นายชูถิ่น สินชู
นายชูสกุล ควรพานิช
นายเชี่ยวชาญ ทองขุนดํา
สิบเอก โชคชัย โชคคา
นายโชคชัย ศรีอุดม
นายไชยศ ศิริแพทย
นายไชยา ศรีรักยิ้ม
จาเอก ไชยา สงภักดิ์
นายฐณะวัฒน ไพศาลธรรม
นายฐิตินันทปกรณ เบ็ญกอเด็ม
ดาบตํารวจ ฐิติพงศ เตียเย็น
นายณภัทร พรอินทร
วาที่รอยตรี ณรงคชัย สรอยทอง
นายณรงเดช ปุยพรหม
นายณรัฐ ศาสตรพันธ
จาเอก ณัชพน แสนมีทรางกูร
นายณัฐพงศ ชวยซาย
นายณัฐพงศ รอดประเสริฐ
จาสิบโท ณัฐพงศ เสนห
นายณัฐวัฒน ทากระเบา
นายณัฐวุฒิ ใจบุญ
พันจาโท ณิชเวธน ขันทะวัตร

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒

สิบเอก ดนัย คําใส
นายดนัย ถิ่นหนองแวง
นายดาว กุลเกษ
นายดํารงศักดิ์ ปรือปรัก
นายดิเรก แกวฉุย
นายดุรงคฤทธิ์ ไทยสา
นายเดชา ทองเพ็ชร
นายเดนศักดิ์ เมียกขุนทด
นายตระกูล ยะสะนะ
จาสิบเอก ตรีเทพ ทองมูล
นายตรีรัตน ฤทธิ์ลําเจียก
จาเอก ถาวร ทองประทีป
นายทนง ปนสุข
นายทรงยศ สุดเสนหา
นายทรงศักดิ์ งามเถื่อน
สิบเอก ทรงศักดิ์ แจงสวาง
นายทรงศักดิ์ แดนสีแกว
วาที่รอยตรี ทฤษฎี อรัญวงศ
นายทวิช ภูผาสิทธิ์
นายทวีป จันทรจุฬาลักษณ
นายทองดี ศรีนาม
นายทัชชกร ขันธรักษา
นายทัศพงษ ศรีดี
นายทานี คุณรักษ
สิบเอก ทิติกร สอนพิมพดี
นายทิลายุ ภูอาลัย

หนา ๒๓๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายทิวกร แยมศรี
นายเทพพงษ มงคลศิลป
นายเทพพร วิศรียา
นายเทอดศักดิ์ ดอกไม
นายเทอดศักดิ์ สุขสุวรรณ
จาสิบตรี ธงชัย ศรีมงค
จาสิบเอก ธนกร นิลนาม
นายธนกฤต ศรศรี
วาที่รอยตรี ธนกฤต อินเลี้ยง
นายธนพล บุญชื่น
พันจาอากาศเอก ธนวัฒน ไชยศิลป
นายธนวัฒน บุญสุทธิ
นายธนวัฒน เพียสุวรรณ
จาเอก ธนเสฎฐ ศิริพันธุ
นายธนะชัย แสนสุขสกุลชล
นายธนัตถ รองรัตน
นายธนากร ชายสวัสดิ์
นายธนากร ศังขะกฤษณ
นายธนาเกียรติ เนื่องวรรณะ
นายธนายุส วองสุวรรณา
นายธเนศ วีระพงศยุติธ
จาเอก ธรรมนูญ รุงสวาง
พันจาเอก ธวัชชัย แจมจํารัส
จาสิบเอก ธวัชชัย ประดิษฐนิพนธ
จาเอก ธวัชชัย มะลัยขวัญ
นายธวัชชัย เย็นสนาน

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔

นายธวัชชัย สาจันทึก
นายธะนิต สาสูงเนิน
นายธัญชน กลัดบุบผา
นายธันวา คําแทง
นายธาดา ถาวรรัตน
นายธีรพงษ โชติชวงนภา
นายธีรพล มณีอินทร
จาเอก ธีรวัจน ยาขันทิพย
นายธีระเชษฐ ฤทธิแกว
จาเอก นพดล รัตนรังษี
นายนพดล วงศคงดี
จาเอก นเรศ เพิ่มทอง
นายนฤเบศธ ชนะศึก
วาที่รอยตรี นะรินทร ทินะศรี
นายนัฏวุฒิ ปรีชา
นายนัฐพงษ พรสูงเนิน
จาเอก นัฐวุฒิ โกรธกลา
นายนัทธกร หาณรงค
จาเอก นันทพงษ ชัยลิ้นฟา
นายนันทพล มั่งประเสริฐ
นายนิกรจิตร รูปไสย
นายนิติพัฒน ลภาพรรณวิสุทธิ์
สิบเอก นิธิศ สิงหลอ
นายนิพนธ ทองกล่ํา
จาสิบเอก นิมิต เอี่ยมสุภาษิต
นายนิยม กะรัตน

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

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายนิยม คงแกว
พันจาเอก นิยม พรหมวิหาร
นายนิรากร ซิเดะ
นายนิรุตติ์ ขําดี
นายนิรุทธ ศรีเดช
นายนิวัฒน ดีสม
นายบดินทรภัทร ธวัชไพบูลย
นายบรรพต กิ่งกาน
นายบรรลือศักดิ์ ภิญโญ
นายบวรชัย วัฒนสุระ
จาเอก บัญชา โมรานอก
นายบัณฑิต ชักโยง
นายบัลลังก ทิพชาติ
นายบุญเกิด งามเลิศ
นายบุญชัย ชูแตง
นายบุญชัย ใชบางยาง
จาสิบเอก บุญชู บัวใหญ
นายบุญโชค สุวรรณประภา
นายบุญญฤทธิ์ ทองปลอง
นายบุญศักดิ์ จงมั่นธรรม
จาสิบเอก บุญสม สังขทอง
นายบุณญภัช คาโค
นายบุรี ทิมโคกกรวด
นายบูรพา สุภาพ
นายเบนต วรรณสีทอง
นายปรเมศวร สดใส

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖

นายประจักษ แสนภูวา
นายประธาน พรหมบานสังข
จาเอก ประนอม เบญมาตร
นายประพันธ พบรมเย็น
นายประพันธพงษ เหล็กสิงห
นายประวิทย มาสกุล
จาสิบเอก ประสิทธิ์ วีระคํา
นายประสิทธิ์ แสนใจวุฒิ
จาเอก ประสิทธิ์ โอพาตะวงศ
นายประเสริฐ เผาปนตา
นายปริญญา ฤทธิศักดิ์
นายปรีชา การสมทรัพย
นายปรีชา บุญรักษา
นายปรีชาวุฒิ ถนอมชีพ
นายปญญา ดีพาย
นายปญญา สุระทิพย
นายปยะ จิตรหนัก
นายปยะ อินโมง
นายปุณภพ มากบุญ
พันจาเอก เปลว ใหมโพธิ์กลาง
นายเผด็จ รักษาชนม
นายพงศอนันต บุญเรืองขาว
นายพงษเมธา ยินดีมาก
นายพงษศักดิ์ ภูมิทักษ
จาสิบเอก พงษศักดิ์ ลิ้มศุภรัตน
นายพนม ถนอมกิจ

หนา ๒๓๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
พันจาเอก พนม หงษกระโทก
พันจาเอก พนมวรรณ ปจจัยโคถา
นายพยุง เจริญศิลป
นายพรชัย เนตรถาวร
นายพรเทพ หอยสังข
นายพรพต เทศรอด
นายพรพิพัฒน พิมพลีชัย
นายพรมย พยม
นายพลกฤษณ สุขเกษม
นายพลพัฒน ยะรี
นายพัชรากร นุมดี
จาเอก พันธ สุพรรณ
นายพิชยา สุทธาภักดิ์
จาสิบตํารวจ พิชัย ธาดาวงษา
นายพิชัย ศรีนวลขาว
นายพิเชตุ ลอแท
นายพิเชษฐ รักโนนสูง
นายพิทยาคม ทองคํา
สิบเอก พิทักษ คํานอย
สิบเอก พิทักษ คําภูษา
นายพิทักษ ชมเชย
จาสิบโท พิทักษ เทศดี
นายพิทักษ หมอกขุนทด
สิบเอก พิธิต ชาญฉลาด
นายพิพัฒน ยอดรักษ
นายพิษณุ ชัยปน

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘

จาเอก พิษณุ นันทเวช
นายพิสุทธิศักดิ์ มามีเจริญภัช
นายพีรยุทธ บุญเลขา
นายพีรวิชญ ดิษยเทวาทรณ
นายพีระ ฤกษงาม
พันจาเอก พุทธา อินธิสาร
นายพุธพงษ สองสี
นายเพทาย เหลืองสีนาค
นายไพฑูรย ทั่งทอง
นายไพรัช กองสารศรี
จาเอก ไพศาล แทนจันทร
นายภัคพล ศรีโพนทอง
จาเอก ภัทรเดช ศรีอระพิมพ
นายภัทรพัฒน สุวรรณวิกานต
จาสิบเอก ภาคิน กมลเลิศ
พันจาเอก ภาณุพันธ จันทรเพ็ญ
นายภาณุวัฒน เฮียงโฮม
จาเอก ภาษี ศรีภักดี
นายภิญโญ เชิดฉันท
จาเอก ภูดิศ ภูวนัยภักดี
นายภูวเนศนร เฟองบริบูรณ
จาเอก มงคล บุญเทียน
นายมงคล ศรีบุตตา
นายมงคล ศรีรังกูร
นายมงคล หงษหิน
นายมณเฑียร อันทะเกตุ

หนา ๒๓๗
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
พันจาอากาศเอก มนตรี นิมา
นายมนตรี พัวพรพงษ
นายมนัส เปดชั้น
นายมนูญ ทองเกษม
นายมหศักดิ์ พงศโกมล
พันจาเอก มานพ ใจมณี
นายมานพ ทองดีโลก
นายมานพ เพียแกว
นายมานะ ศรีประพันธ
นายมารุต สําราญเนตร
นายมารูวัน ดือเระ
นายมูฮํามัดอามิน เลาะเมาะ
นายไมตรี ศรีเทียมเงิน
นายยากรี เจะเมาะ
นายยุทธนา พลเสนา
นายยุทธนา รัตนวิจารณ
นายยุทธพงษ บุตรดามา
นายยุทธพล นินทราช
พันจาเอก โยธิน ผาพรม
นายรชฏ ศักดาพิทักษ
นายรณกฤต เครือเหลา
นายรณยุทธ นิยมสัตย
นายรหัท จันทรดี
นายระกา เฮงที
นายรังสฤษดิ์ เต็งจารึกชัย
นายรัชพล จันทรกําเหนิด

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐

นายรัฐชัย สมชาย
นายรัฐธีร วิวัฒนชัยเกษม
นายรัตนะกูล เห็นประเสริฐ
นายราชันย ใจผอง
นายรามิล โพธิ์ถาวร
นายรุง ปานแดง
นายเริงศักดิ์ ทองอยู
นายฤชัย ตันติสัมพันธ
นายฤทธิกร สิริทับทิม
นายฤทธิไกร วาณิชยศิริ
พันจาเอก วชิรากรณ หวลกําเนิด
นายวรเดช ภูสะทด
นายวรธน เฟองถิ่นขาว
นายวรรณรบ สีสืบมา
นายวรฤกษ จันทหอม
นายวรศักดิ์ แกวกระจาย
จาสิบเอก วรศาสตร สาธร
นายวรากรณ ทาแกง
นายวราฤทธิ์ หลําคํา
นายวสันต คําลวน
นายวสันต ทับทิมทอง
นายวสันต บินบราเฮ็ง
จาเอก วัชรชัย พลมั่น
สิบเอก วัชรพล จันทเดช
นายวัชระ กิตติคุณวัฒน
จาเอก วัชรินทร โพธิสุทธิ์

หนา ๒๓๘
ราชกิจจานุเบกษา
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
จาเอก วัฒนชัย ละอองเดช
จาเอก วัฒนา แปนเกิด
นายวันปย มงคลเกตุ
นายวันอิพลี แวดือราแม
จาเอก วิชญะ เทอดธีระกุล
นายวิชิต สายาจักร
ดาบตํารวจ วิเชียร โพธิ์ทอง
นายวิเชียร สุกซาง
จาเอก วิทัศน อนุสนธิ์
นายวินัย ชูเกลี้ยง
นายวินิจ อาสาธรรม
พันจาโท วิรพงษ จับอันชอบ
นายวิระเทศ ประเสริฐเศรษฐวรรธน
นายวิระศักดิ์ อุทรัง
จาเอก วิโรจน ดวงมาลา
นายวิโรจน นิยมสินธุ
สิบเอก วิโรจน บุตรโดย
นายวิโรจน เอมรัฐ
จาสิบเอก วิลาศ พรมลา
พันจาอากาศเอก วิศิษพงศ ทาสกุล
นายวิษณุ ขัดโพธิ์
นายวิษณุ สกุลพงษ
จาเอก วิสิษฐ ใจชื้น
นายวีรชัย สงนอก
นายวีรศักดิ์ ชอสูงเนิน
นายวีระชาติ บุญเที่ยง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒

นายวีระพงษ บุญยัง
นายวีระพงษ บุตรสิมมา
พันจาเอก วีระพงษ มาวัน
สิบเอก วุฒิกร บัวแกว
นายวุฒิไกร สุราราช
พันจาเอก วุฒิชัย บงกุล
นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน
จาสิบตรี วุฒิดนัย แกวมี
นายวุฒิรัตน บุญมี
นายเวนิช ธัมมะวงษ
นายศภฤกษ ชูชีพ
นายศรายุทธ เนียมงาม
นายศรายุทธ สงวนรัษฎ
นายศราวุฒิ สุนทรสิริโชติ
นายศราวุธ แปลงไธสง
นายศราวุธ สัจจปยะนิจกุล
จาเอก ศรีอําพร ศรีปอง
นายศักดา จันทวงษ
จาเอก ศักดา หมั่นดี
นายศักดิ์ไชย คําจิ่ง
นายศักดิ์ดา บุญยืน
นายศักดิ์ดา มุลาลินน
นายศักดิ์สิทธิ์ สิงหสัตย
จาเอก ศักรินทร กันสําอาง
จาสิบเอก ศัทธา ปะระมณี
จาสิบเอก ศานิตร จินาวิล

หนา ๒๓๙
ราชกิจจานุเบกษา
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘
๔๓๙
๔๔๐
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๗
๔๔๘

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายศุภกร ทองเชื้อ
นายศุภกิจ เปยมอยู
นายศุภชัย เนียนไธสง
นายศุภรินทร ทองวิจิตร
นายสงเสริม จันทวงษ
นายสงา อิ่มอุรัง
นายสถาปนิก รวมสุข
นายสนธยา มาสันเทียะ
จาเอก สนอง หนอจันทร
นายสนิท หงษจันดา
นายสมเกียรติ กลัดเจริญ
จาเอก สมเกียรติ นพคุณ
นายสมควร อวมออง
จาเอก สมเจตน แกวสุขใส
จาสิบเอก สมชาติ ชมเชย
นายสมชาย เกตุกําพล
นายสมชาย จันทรศรีงาม
นายสมชาย ตราชูนิต
พันจาเอก สมชาย พรมชาติ
นายสมชาย ศรีสวัสดิ์
นายสมชาย ศรีสุวรรณวิเชียร
พันจาเอก สมชาย อินเรือง
พันจาเอก สมนึก หอมทอง
พันจาเอก สมบัติ คชสร
นายสมบัติ ฟกอินทร
จาเอก สมบูรณ หงษสมศรี

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓
๔๕๔
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗
๔๕๘
๔๕๙
๔๖๐
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔

นายสมปอง ตาเดอิน
นายสมพงษ จันทรหลา
จาเอก สมพล พุธละ
นายสมเพ็ชร ทิศเมือง
นายสมมาตร น้ําวน
นายสมศักดิ์ พุฒิภาษ
นายสมศักดิ์ โลมจะบก
จาสิบโท สมศักดิ์ เศิกศิริ
จาเอก สมัย พลเรือง
จาเอก สยาม มาตขาว
สิบเอก สรรพวุธ ณ ลําปาง
จาเอก สรวิทย โตคางพลู
พันจาเอก สรายุทธ ตุนไธสง
นายสรายุทธ ขันทะชา
นายสรายุทธ ศักดิ์หอม
นายสราวุฒิ สุดชนะ
จาเอก สราวุธ ประดับวงษ
จาเอก สราวุธ พละสาร
นายสราวุธ วัฒนา
นายสราวุธ เอกนอก
นายสวาท คงแกว
จาเอก สเวทย เพิ่มพูน
นายสองปอ เสาวภาคย
นายสักรินทร สนธินุช
จาเอก สัญญา วาสนานุกูลกิจ
จาเอก สันติ เขมแกว

หนา ๒๔๐
ราชกิจจานุเบกษา
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓
๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐
๔๙๑
๔๙๒
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘
๔๙๙
๕๐๐

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายสันติ เฉิดประภากร
พันจาอากาศตรี สันติ เพ็งแจม
จาเอก สันติ ระวังภัย
พันจาโท สัมพันธ มวงสวัสดิ์
พันจาอากาศเอก สัมฤทธิ์ ปองขันธ
นายสาธร ทองจันทรมูล
นายสามารถ ออนศิลา
นายสายรุง จุลนีย
นายสายัณห กองแกว
นายสายัณห ชูรัก
จาเอก สําราญ เขียวไธสง
นายสิงหทอง เจริญศิริ
นายสิงหา ชื่นนิยม
จาสิบเอก สิทธิพงษ ทองกอน
จาเอก สิรวิชญ ทุมยา
นายสุกฤษฎิ์ กมลผาด
นายสุขภชัย รัตนนราทร
นายสุชาติ มณีโชติ
นายสุทธิเด็จ คําแผน
นายสุทธิสันติ์ ปนชุน
นายสุทัศน นอยนิด
นายสุเทพ จันทรแจม
นายสุเทพ สมใจบุญ
จาเอก สุพจน ชวยเรือง
นายสุพจน เย็นบํารุง
นายสุพจน รัตนพันธ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔
๕๐๕
๕๐๖
๕๐๗
๕๐๘
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖
๕๑๗
๕๑๘
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕

พันจาเอก สุพัฒน สมัครพรหม
นายสุภาพ กุงไธสง
นายสุภาพ เกาซวน
สิบเอก สุเมษ กาวิน
นายสุรชัย คลอยเอี่ยม
นายสุรชัย แสนทวีสุข
นายสุรชัย อภิวัฒนานนท
นายสุรเดช คํานนท
นายสุรพงค กลอมขจิต
นายสุรพงษ นามวงษา
พันจาตรี สุรพงษ สาครเสถียร
นายสุรศักดิ์ บัวออน
นายสุรศักดิ์ ผิวนางงาม
พันจาอากาศเอก สุรศักดิ์
อาภรณพงษ
นายสุรัตน กุลาหลา
นายสุริยะ พรพนม
นายสุริยัน เจือบุญ
นายสุริยา ชุมชัย
นายสุวรรณ จันปญญา
นายสุวสันต พรมปญญา
สิบเอก สุวัฒน ธรรมศุภโกศล
นายสุวัฒน ปรีชนิด
พันจาเอก สุวัตร ไพศาล
นายสุวิทย สัตตะ
นายเสกสรร เดชปอง

หนา ๒๔๑
ราชกิจจานุเบกษา
๕๒๖
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐
๕๓๑
๕๓๒
๕๓๓
๕๓๔
๕๓๕
๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒
๕๔๓
๕๔๔
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘
๕๔๙
๕๕๐
๕๕๑

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
จาสิบเอก เสรี สีแดง
นายแสนพล กาญจนรัชต
นายโสภณ กลอมลอย
พันจาเอก หนูถอน ศิริแข็ง
นายหมัดกอเด็น ดานเทง
สิบเอก อดิเรก เอี่ยมอิ่ม
นายอดิศักดิ์ เจริญจิตต
นายอนัน อินตะพรม
นายอนันต เกตุใหม
นายอนันต อยูสวัสดิ์
จาเอก อนันตสิทธิ์ จงหอกลาง
นายอนุชัย คุมพะเนียด
จาสิบเอก อนุชา มิ่งชัย
จาเอก อนุชิต ฝายสงฆ
จาเอก อนุชิต ศรีแกว
นายอนุรุศย รุนกลุม
จาสิบตรี อนุสรณ บุญสม
จาเอก อภิชาต ชวงโชติ
นายอภิชาต ศรีเวียงธวัช
นายอภิชาติ ทําเลนา
นายอภิชาติ นันตะสี
นายอภิเชษฐ บุญปาน
นายอภิวัฒน คํามงคล
นายอภิวัฒน บูทองมา
นายอภิวัฒน อินมี
นายอภิวิชญ มาตรา

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๕๕๒
๕๕๓
๕๕๔
๕๕๕
๕๕๖
๕๕๗
๕๕๘
๕๕๙
๕๖๐
๕๖๑
๕๖๒
๕๖๓
๕๖๔
๕๖๕
๕๖๖
๕๖๗
๕๖๘
๕๖๙
๕๗๐
๕๗๑
๕๗๒
๕๗๓
๕๗๔
๕๗๕
๕๗๖
๕๗๗

จาเอก อมรินทร สมานมิตร
นายอมฤทธิ์ ตระกูลเผาหอม
นายอยุทธ จิตรไพบูลย
นายอยุธยา กฤษสุวรรณ
นายอรรณพ มีเปยม
นายอลงกด คงกรุด
นายอัครเดช อัตภูมิ
นายอัตพล โมทนา
จาเอก อัตพล ยอดคํา
นายอัมพร ทองเทพ
นายอัศววิศิษฏิ์ โพธิคํา
จาเอก อัศวิน แทนทรัพย
นายอาคม สีโยราช
นายอาทิตย บุญเคลา
นายอาทิตย พรมศิลา
จาเอก อาทิตย พลอยเล็ก
จาเอก อานนท กลิ่นพวง
นายอานนท หัสสะ
นายอาภากร ชีวะสุทธิรัตน
นายอารมย วงษสิม
จาสิบเอก อํานวย ธิตะปน
นายอํานวย สุขกูล
นายอํานาจ คงเจริญ
นายอํานาจ ตาหนวย
นายอํานาจ นิ่มแดง
สิบเอก อํานาจ พรมวงษ

หนา ๒๔๒
ราชกิจจานุเบกษา
๕๗๘
๕๗๙
๕๘๐
๕๘๑
๕๘๒
๕๘๓
๕๘๔
๕๘๕
๕๘๖
๕๘๗
๕๘๘
๕๘๙
๕๙๐
๕๙๑
๕๙๒
๕๙๓
๕๙๔
๕๙๕
๕๙๖
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐
๖๐๑
๖๐๒
๖๐๓

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายอิทธินันท พูลนอย
นายอิบรอเฮง สะมะลี
จาเอก อุทิศ บุญเรือง
นายอุรุพงษ พูลเกิด
นายเอกชัย มณธินา
นายเอกนรินทร ฤทธิ์สุวรรณ
นายเอกรัตน มานอย
นายเอกลักษณ บุญทา
นายเอนก บุญโส
นางสาวกชกร บุญญะหงษ
นางสาวกชพร ศรีตะวัน
นางสาวกชวรรณ เลขะกุล
นางกนกวรรณ ศรีวิชัย
นางสาวกนกวรรณ อารีวงศ
นางกนิษฐา คํามุลคร
นางกมลทิพย กังวานตระกูล
นางสาวกมลพร แกวบุญเรือง
นางกมลพร พูลงาม
นางสาวกมลมาศ ขุนทองจันทร
นางสาวกรณกาญจน จันทรกูล
นางกรรณิกา จันทรออน
นางกรรณิกา บุญมานอย
นางสาวกรรณิกา พลพัฒนา
นางกรรณิกา เรือนใหม
นางสาวกฤตติกา อุปรีย
นางกฤติกานต ฟองแกว

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๖๐๔
๖๐๕
๖๐๖
๖๐๗
๖๐๘
๖๐๙
๖๑๐
๖๑๑
๖๑๒
๖๑๓
๖๑๔
๖๑๕
๖๑๖
๖๑๗
๖๑๘
๖๑๙
๖๒๐
๖๒๑
๖๒๒
๖๒๓
๖๒๔
๖๒๕
๖๒๖
๖๒๗
๖๒๘
๖๒๙

นางสาวกฤติมา บุญคุมครอง
นางสาวกฤติยา ใยขันธ
จาเอกหญิง กฤษณา ชูศรี
นางสาวกวินทรา อินทรตา
นางสาวกัญญภรณ นุชนารถ
นางสาวกัญญา นูวบุตร
นางกัญญา ลุนไธสง
นางสาวกัญญาวีร กรรณศร
นางกัญภร แกวระเวีย
นางกัณฐมาศ วรินทร
นางสาวกัณฑิมา วชราภรณพินทุ
นางกันยาณัฐ ผอนรอน
นางสาวกัลยกร ทองคัณฑา
นางสาวกัลยา มั่นประสิทธิ์
นางสาวกาญจนา แกวสุวรรณ
นางกาญจนา ไกรรบอาน
นางกาญจนา ดีรักษา
นางสาวกาญจนา ทองธรรมชาติ
นางสาวกาญจนา ทองมูลดี
นางสาวกาญจนา มั่นคําศรี
นางกาญจนา สุวรรณศรี
นางสาวกาญจนา เสนาะเสียง
นางกําไลทิพย มรวัฒนะ
นางสาวกิ่งกานต แกวมา
นางกิตติยา เปะชาญ
นางสาวกิตติยาภรณ สิทธิธรรม

หนา ๒๔๓
ราชกิจจานุเบกษา
๖๓๐
๖๓๑
๖๓๒
๖๓๓
๖๓๔
๖๓๕
๖๓๖
๖๓๗
๖๓๘
๖๓๙
๖๔๐
๖๔๑
๖๔๒
๖๔๓
๖๔๔
๖๔๕
๖๔๖
๖๔๗
๖๔๘
๖๔๙
๖๕๐
๖๕๑
๖๕๒
๖๕๓
๖๕๔
๖๕๕

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางกิรณา โคตรมณี
นางสาวกุญชภัสส พงษธนู
นางกุลธิรา บุณยภักดิ์
นางสาวกุลนันท ปลอดแกนทอง
นางสาวกุลนุช ปูนําพา
นางสาวกุษมาพร สุวรรณอังกูร
นางกุสุมา งามฉาย
นางสาวกุสุมา งีสันเทียะ
นางสาวกุหลาบ จําวงศลา
นางสาวเกณิกา บุญเรือง
นางเกวลิน ธานินทราวัฒน
นางสาวเกวลี โพธิ์แกว
นางสาวเกศราภรณ ทะปญญา
นางสาวเกศินี นันทเสนีย
นางเกษร สวางเมฆฤทธิ์
นางขนิษฐา วงศสุพรรณ
นางขวัญกัญญฉัตร วัฒนา
นางสาวขวัญใจ นาอุดม
นางสาวขวัญใจ มะลาศรีมูล
นางสาวขวัญชนก ลี้หยง
นางสาวขวัญฐิตา ไชยมงคล
นางขวัญเรือน จันทรชุม
นางขวัญฤทัย ทับยาง
นางสาวคณิศรา สัตถาผล
นางคมคาย ภิมาลย
นางสาวเครือมาศ คลายมี

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๖๕๖
๖๕๗
๖๕๘
๖๕๙
๖๖๐
๖๖๑
๖๖๒
๖๖๓
๖๖๔
๖๖๕
๖๖๖
๖๖๗
๖๖๘
๖๖๙
๖๗๐
๖๗๑
๖๗๒
๖๗๓
๖๗๔
๖๗๕
๖๗๖
๖๗๗
๖๗๘
๖๗๙
๖๘๐
๖๘๑

หนา ๒๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวงามจิตร รัตนวงษ
นางจริญา ชูกาน
นางสาวจรินทร เดชคุม
นางจริยา พรมหลอ
นางสาวจริยา พิพิธกุล
นางสาวจริยา เวฬุวนารักษ
พันจาเอกหญิง จอมขวัญ แนบเนียด
นางสาวจันทรทิพย ผารัตน
นางจันทรทิมา นพวิจิตร
นางจันทรัตน มณีบางกา
นางจันทรัศม รัตนากรโชตินันท
นางสาวจาริณี แสนยาพันธุ
นางจารี พืชพันธุ
นางจารุณี แหลมสั้น
นางสาวจารุวรรณ ประสิทธิ์แพทย
นางสาวจารุวรรณ ผิวเกลี้ยง
นางจารุวรรณ ลือรินทร
นางจารุวรรณ สืบสิงห
นางจิดาภา สังวรกาญจน
นางจิดาภา ฮวบเจริญ
นางสาวจิตประภัทร วิชาเกวียน
นางจิตรฉวี เกตุทอง
นางสาวจิตรชนามนต สุทธิจํานงค
นางจิตรลดา สวาทพงษ
นางสาวจิตลัดดา วิกุล
นางสาวจิตสถิรา เต็งอินทร

๖๘๒
๖๘๓
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖
๖๘๗
๖๘๘
๖๘๙
๖๙๐
๖๙๑
๖๙๒
๖๙๓
๖๙๔
๖๙๕
๖๙๖
๖๙๗
๖๙๘
๖๙๙
๗๐๐
๗๐๑
๗๐๒
๗๐๓
๗๐๔
๗๐๕
๗๐๖
๗๐๗

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวจิตสุภา บุญมีประเสริฐ
นางจินดารัตน ดีทองออน
นางสาวจินดารัตน อุประ
นางสาวจินตนา คตดี
นางสาวจินตนา เปลี่ยนพุม
นางจินทจุฑา ลาธุลี
นางสาวจิรัชยา ศุภนิตินันทน
นางสาวจิรา แทงทอง
นางจิราพร โคกพัฒน
นางสาวจิราพร จันทศรี
นางสาวจิราภร ภูระหงษ
นางสาวจิราภรณ ใจซื่อ
นางสาวจิรารัตน โพธา
นางจีรนันท ตองติดรัมย
นางสาวจีรพรรณ สวัสดิ์ธานี
นางจีระพาพร สุขเกษม
นางจุฑาทิพย โกไศยกานนท
นางสาวจุฑามาศ กลั่นศิริ
นางจุฑามาศ บุญจันทร
นางสาวจุฑามาศ รักษธราธิป
นางจุฑามาศ ลิยิเก
นางสาวจุฑามาศ แสงสรอย
นางสาวจุฑามาส อรัญมิตร
นางสาวจุรีรัตน แซตั้ง
นางจุไรรัตน บุญอินเขียว
นางจุไรวรรณ กลั่นรักษา

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๗๐๘
๗๐๙
๗๑๐
๗๑๑
๗๑๒
๗๑๓
๗๑๔
๗๑๕
๗๑๖
๗๑๗
๗๑๘
๗๑๙
๗๒๐
๗๒๑
๗๒๒
๗๒๓
๗๒๔
๗๒๕
๗๒๖
๗๒๗
๗๒๘
๗๒๙
๗๓๐
๗๓๑
๗๓๒
๗๓๓

นางเจนจิต เกษตรสกุล
นางเจนจิต ถุงพุทซา
นางฉวีวรรณ ชอฉาย
นางฉวีวรรณ บุญจํานงค
นางสาวฉวีวรรณ สงอู
นางฉัตรดาว อินทรดวง
นางชญานี กนกนาค
นางชนันภัค ปรางทอง
นางชนิดาภา อินทะพาท
นางสาวชบา เขียวโพธิ์
นางสาวชมพูนาถ บัวไสว
นางชรีพร วิวัฒน
นางสาวชลกร มหรรณพ
นางสาวชลธิชา ทองเปลว
นางสาวชลธิชา อาภานุรักษ
นางชลนิการ ธัญญศรีรัตน
นางชลันดา ขาวนาเข
นางชลาลัย พุฒบรรจง
นางชวนพิศ นิลทะราช
นางสาวชัชชญา ขุนราชเสนา
นางชัชฎา ศรีทองสุข
นางชัชดาภรณ เกตุแกว
นางสาวชัชนันท ออนดอน
นางชัญญานุช ดอนเทียนพวง
นางสาวชิษณุชา บุญมาทัน
นางสาวชื่นนภา คําแนน

หนา ๒๔๕
ราชกิจจานุเบกษา
๗๓๔
๗๓๕
๗๓๖
๗๓๗
๗๓๘
๗๓๙
๗๔๐
๗๔๑
๗๔๒
๗๔๓
๗๔๔
๗๔๕
๗๔๖
๗๔๗
๗๔๘
๗๔๙
๗๕๐
๗๕๑
๗๕๒
๗๕๓
๗๕๔
๗๕๕
๗๕๖
๗๕๗
๗๕๘
๗๕๙

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางชุติกาญจน คําหลา
นางสาวชุติกาญจน จํานงกูล
นางชุติกาญจน ลิมปทีปราการ
นางชุติมณฑน มณีพรหม
นางชุลีภรณ พิลาดี
นางสาวโชติกา ทับทิมชัย
นางโชติรส เกิดผล
นางสาวเซาดารีพะ ยูโซะ
นางญาดา สวนะปรีดี
นางญาสุมินทร อาแว
นางฐนิสา โกสุมสัย
นางฐิตาภา สุวรรณศร
นางฐิตินันท เทียบศรี
นางสาวฐิตินันท ศุภนาค
นางสาวฐิติภา เอี่ยมขํา
นางฐิติรัตน ครองสมบัติ
นางสาวณกานดา ใจผง
นางณรัตนนันท พันธุขัน
นางสาวณฤดี หนูนวน
นางณัชชา ผิวออน
นางสาวณัชชา พรมมา
นางสาวณัชปภา สรอยจันดา
นางณัฎธิดา ขวัญหวาน
นางสาวณัฐกฤตา พกเกษม
นางณัฐกานต สวางเมฆ
นางสาวณัฐณิชา มาตสมบัติ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๗๖๐
๗๖๑
๗๖๒
๗๖๓
๗๖๔
๗๖๕
๗๖๖
๗๖๗
๗๖๘
๗๖๙
๗๗๐
๗๗๑
๗๗๒
๗๗๓
๗๗๔
๗๗๕
๗๗๖
๗๗๗
๗๗๘
๗๗๙
๗๘๐
๗๘๑
๗๘๒
๗๘๓
๗๘๔
๗๘๕

นางณัฐธรี เพชรรัตน
นางณัฐปภัสร สังขภากรณ
นางณัฐพัชร ผลพฤกษา
นางณัฐพิชา ฐาปนาเวท
นางสาวณัฐวรัญ ไชยสงเคราะห
นางสาวณิตารีย วีระวิชัยโน
นางดลธร ชอบสวาง
นางดวงใจ พับพิมพสัย
นางดวงใจ พิมพพระ
นางดวงเดือน กิจการ
นางดวงพร จันทรสวาง
นางสาวดวงพร ดุกลา
นางสาวดวงพร สุขอารมย
นางดวงพร หนูสุวรรณ
นางดอกดาย คมเฉียบ
นางสาวดอกออ ศรีกระบุตร
นางสาวดารา ภาคกุหลาบ
นางดารุณี คชาปญญา
นางสาวดารุณี เลิกนอก
นางตรีพร เทววุฒิศิริกุล
นางสาวตีรณันท พรหมเมือง
นางสาวเตือนใจ ธงหิมะ
นางเตือนใจ เนขุนทด
นางทยิดา พูลทวี
นางทัศนา กระแสเงินดี
นางทัศนา ศรีประเสริฐ

หนา ๒๔๖
ราชกิจจานุเบกษา
๗๘๖
๗๘๗
๗๘๘
๗๘๙
๗๙๐
๗๙๑
๗๙๒
๗๙๓
๗๙๔
๗๙๕
๗๙๖
๗๙๗
๗๙๘
๗๙๙
๘๐๐
๘๐๑
๘๐๒
๘๐๓
๘๐๔
๘๐๕
๘๐๖
๘๐๗
๘๐๘
๘๐๙
๘๑๐

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวทัศนี จูเจี่ย
นางสาวทัศนีย พรหมรังสรรค
นางทัศนีย สุนนานนท
นางสาวทัศวรรณณ กุฎีสุข
นางทารทัศ ทุมสงคราม
นางทิพรัตน วังสุทะ
นางทิพวรรณ พวงลูกอินทร
นางสาวธนนันท ประภาการ
นางสาวธนวรรณ เกิดศักดิ์
ณ แวงนอย
นางสาวธนวรรณ จีนแขก
นางสาวธนวันต ภิษัชรักษวงศ
นางสาวธนิตรานันท พรรณสวัสดิ์
นางธมกร สองจันทึก
นางธมลวรรณ ดวงสีดา
นางธมลวรรณ ตุงคะเตชะ
นางธมลวรรณ สิทธิโท
นางสาวธัญญพัฒน อรุณาสวัสดิ์
นางธัญญาภรณ คําภูแสน
นางสาวธัญญารัตน วิรัช
นางสาวธัญสิริกร บรรเทิงสุข
นางสาวธิดารัตน พื้นผัด
นางสาวธิดารัตน อินทรนอย
นางสาวธิติวัณณ ริ้วสุวรรณ
นางธีรวรรณ ทรัพยพงษ
นางนงคลักษณ มีมงคล

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕
๘๑๖
๘๑๗
๘๑๘
๘๑๙
๘๒๐
๘๒๑
๘๒๒
๘๒๓
๘๒๔
๘๒๕
๘๒๖
๘๒๗
๘๒๘
๘๒๙
๘๓๐
๘๓๑
๘๓๒
๘๓๓
๘๓๔
๘๓๕
๘๓๖

หนา ๒๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวนงลักษณ ขัดเชียงแสน
นางนพมาศ วะชุม
นางนภัสนันท แหไธสง
นางสาวนภาพร วงศจันทร
นางสาวนริศรา คณะโส
นางสาวนริสรา ทองพอคา
นางนฤมล กุลทนาวงศ
นางสาวนฤมล สัยวิจิตร
นางนฤมล อําพันทอง
นางสาวนฤมาศ คงโพธิ์
นางนลพรรณ ภูเนนิล
นางสาวนลัทพร บุตรสุวรรณ
นางสาวนวพร กิตติกมลกูล
นางสาวนวลใย อุสาพรหม
นางนัฐวรรณ พันธุบานแหลม
นางสาวนัดถาพร ดาษดา
นางสาวนันทนภัส ดีสาระ
นางนันทนภัส ศรีสุข
นางนันทนา หลวงกอง
นางสาวนันทพนิตา นาคะโยธินสกุล
นางนันทัชพร ออนสมเพ็ชร
นางนันทิยา เกล็ดประทุม
นางสาวนันทิยา พะนิโคดม
นางสาวนันธยา สืบพันธ
นางสาวนัยนา พรหมสิทธิ์
นางนาฎอนงค อุปนันท

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

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางนาตยา เด็ดขาด
นางสาวนาราชา ภาษิตามณีนนท
นางนาสยา สุบุญ
นางสาวน้ําฝน จุดจันทึก
นางสาวนิชกานต บุญจิตร
นางสาวนิชนภา จันทะวงค
นางสาวนิตยา กุณะกอง
นางนิตยา เกิดศักดิ์ ณ แวงนอย
นางนิตยา สุคันธา
นางสาวนิติกานต ประจง
นางสาวนิติรัตน มวงสาว
นางสาวนิทิตา แสงจันทร
นางสาวนิพาพันธ เตชะนันท
นางสาวนิภา สายน้ํา
นางนิภาพร ดาวเศรษฐ
นางนิ่มนวล สายาพัฒน
นางสาวนุจรี สุดหาญ
นางนุชนารถ โคตรโยธา
นางสาวเนตรนภา ปานทอง
นางสาวบวรรัตน นันทะเสน
นางสาวบังอร นัทธีประทุม
นางสาวบังอร บุญกาวงศ
นางสาวบุณฑริกา กิจพยัคฆ
นางสาวบุษบา สัชนะกูล
นางสาวบุษฬาภรณ สุทธิเพศ
นางสาวเบญจวรรณ พิลาสา

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๘๖๓
๘๖๔
๘๖๕
๘๖๖
๘๖๗
๘๖๘
๘๖๙
๘๗๐
๘๗๑
๘๗๒
๘๗๓
๘๗๔
๘๗๕
๘๗๖
๘๗๗
๘๗๘
๘๗๙
๘๘๐
๘๘๑
๘๘๒
๘๘๓
๘๘๔
๘๘๕
๘๘๖
๘๘๗
๘๘๘

หนา ๒๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวเบญญาภา ทรงวุฒิเลิศ
นางสาวปนัดดา สกุลไพศาล
พันจาอากาศโทหญิง ประกาย ทับศรี
นางสาวประภัสสร ไชยโยธา
นางสาวประภาพร นาดี
นางสาวประภาพรรณ ชูบุญ
นางสาวประวีรธิดา พูลทองดีวัฒนา
นางปราณิตย ลําคํา
นางปราณี เจริญสรรพ
นางปรายฟา ชัยประสาน
นางสาวปริชาติ ชัยพันธุ
นางสาวปริยา ศรีโพธิ์
นางปรียนันท วัตรวิลัย
นางสาวปวีณสุดา ศรีวิชัย
นางปวีณา จงใจ
นางปวีณา ปญญาทอง
นางปญชนิตต ดูดวง
นางสาวปทมา เจริญสุข
นางสาวปทมา มีทวี
นางปทมาภรณ คําภูแสน
นางปานทิพย บุตรเริ่ม
นางสาวปารณีย มานะชัย
นางปารมี อําไพวรรณ
นางสาวปาริฉัตร ขวัญมา
นางปาริชาติ เมฆคนอง
นางสาวปติพรรณ ผานสําแดง

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

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางปยนันท ธูปทอง
นางสาวปยรัตน ฝอยทอง
นางสาวปยะธิดา ภูผาลัย
นางสาวปยะนาถ ธนะสูตร
นางปยะนาถ บางทราย
นางปยะมาศ แสงระวี
นางปยาภรณ สามนต
นางเปรมจิตร จําเนียรพร
นางเปยมอําพร ชวยบํารุง
นางพนิดา แซพิมาย
นางสาวพนิตดา สิมพัน
นางสาวพรทิพย นวลคลาย
นางพรทิพย นวลฉ่ํา
นางสาวพรทิพย พวงเพ็ชร
นางสาวพรทิพย เสนวงศ
นางพรนิภา เพิ่มทอง
นางสาวพรปรียา กรุณา
นางพรเพ็ญ สุวรรณบุปผา
นางพรยุภา ผิวพรรณงาม
นางสาวพรรณกาญจน ฤกษกําจร
นางพรรณทิพา จันตะคํา
นางพรรณวิภา สุวรรณชุมภู
นางสาวพรรณิภา อรรถกฤษณ
นางสาวพรวิไล ชูจินดา
นางพรสิริ เมืองพรหม
นางสาวพรหมยากร คําศรี

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๙๑๕
๙๑๖
๙๑๗
๙๑๘
๙๑๙
๙๒๐
๙๒๑
๙๒๒
๙๒๓
๙๒๔
๙๒๕
๙๒๖
๙๒๗
๙๒๘
๙๒๙
๙๓๐
๙๓๑
๙๓๒
๙๓๓
๙๓๔
๙๓๕
๙๓๖
๙๓๗
๙๓๘
๙๓๙
๙๔๐

หนา ๒๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพลอยงาม เรืองสุข
นางสาวพวงทิพย สฏิปฐาน
นางสาวพวงรัตน มหาจําปา
นางสาวพัชดาว วรรณรักษ
นางสาวพัชรา ฤทธิ์โพธิ์
นางพัชรา แวอูเซ็ง
นางสาวพัชราพรรณ ศักดิ์รัตนา
นางสาวพัชรินทร กันโน
นางพัชรินทร หนอกิจ
นางสาวพัฒจมาภรณ สรอยสูงเนิน
นางพัฒนา แสนวงศ
นางสาวพัณณิตา พรอมพิมพ
นางพัทธธีรา ศิริโพธิ์คา
นางสาวพิชชานันท แสนสุข
นางสาวพิชชาภา มณีวัฒน
นางพิชยาณี ปกรณชัยกุล
นางพิชยาพัชร เวชสิทธิ์
นางพิชามณฑ คาขาว
นางสาวพินิดา ไทยขํา
นางพิมพโชค ลอยประดิษฐ
นางพิมพนภา วงศดาวไทย
นางสาวพิมพนิช ยิ้มพันธวงษ
นางพิมพพรรณ เกริกกุลพัฒนา
นางสาวพิมพลภัส จํานงคนอก
นางสาวพิมพวลัญช โคตรธรรม
นางพิมพา ภูนาสอน

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

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวพิริยาพร ฉั่นพัฒนาพงศ
นางเพ็ญจันทร รูชอบ
นางสาวเพ็ญนภา เพ็ญแสนสม
นางสาวเพ็ญพร โอษฐฤทธิ์
นางสาวเพ็ญพัฒน แตเจริญวิริยะกุล
นางเพ็ญลักษณ เจริญพจน
นางสาวเพ็ญศิริ ยมสง
นางเพลินจันทร ภคจิรัฐิติกุล
นางสาวเพิ่มพูล มหายศ
นางสาวเพียงพิศ จอกแกว
นางสาวไพรินทร ขําคม
นางไพรินทร ดิษฐวงศ
นางสาวภคนันท ชัยเมธาสิทธิ์
นางสาวภควดี นันกลาง
นางภณิดา วิรัตยานนท
นางภนิตา ชวนชื่น
นางภริตา นุทกิจ
นางภัชราพร ชมภูนอย
นางสาวภัทรรพีร ลิลิต
นางภัทรวดี พวงมงคล
นางสาวภัทรานิษฐ ชิตเจริญธนานันท
นางสาวภัทราพร ปรุงปลื้ม
นางสาวภัทราภรณ หลวงมั่ง
นางภัทราวดี เสนานุช
นางสาวภัทริน โพธิ์มั่น
นางสาวภัสปณัท ประกอบแกว

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๙๖๗
๙๖๘
๙๖๙
๙๗๐
๙๗๑
๙๗๒
๙๗๓
๙๗๔
๙๗๕
๙๗๖
๙๗๗
๙๗๘
๙๗๙
๙๘๐
๙๘๑
๙๘๒
๙๘๓
๙๘๔
๙๘๕
๙๘๖
๙๘๗
๙๘๘
๙๘๙
๙๙๐
๙๙๑

นางภารดี อุบล
นางภาวิดา ชาญเมืองปก
นางสาวภาวินี ไคขุนทด
นางภิญญามาศ ทรัพยสุข
จาอากาศเอกหญิง ภูษิตาณัฏฐ
ตั้งทวีวัฒนา
นางมณฑกาญ แสนเมือง
นางสาวมณฑชยาพร สิริพัชรกุล
นางสาวมณฑา จันทรแจม
นางมณฑา หีดรอด
นางมณฑิญา คงยืนนาน
นางสาวมณี พันธุสวัสดิ์
นางมณีรัตน ศรีสุราช
นางมธุรส รอดฉาย
นางสาวมนทิรา บุญเรือง
นางมนัสนันท อินทรักษา
นางสาวมรกต กันภัย
นางมลิวรรณ แสงคา
นางมะลิวัลย ปานประสิทธิ์
นางมารียา ดอลี
นางมุทิตา วันดี
นางสาวเมตตา นอยสะอาด
นางสาวเมธินี จิโน
นางสาวยิมสรียา ปรีดี
นางยุพา แสนสอาด
นางยุพาพร อุนะพํานัก

หนา ๒๕๐
ราชกิจจานุเบกษา
๙๙๒
๙๙๓
๙๙๔
๙๙๕
๙๙๖
๙๙๗
๙๙๘
๙๙๙
๑๐๐๐
๑๐๐๑
๑๐๐๒
๑๐๐๓
๑๐๐๔
๑๐๐๕
๑๐๐๖
๑๐๐๗
๑๐๐๘
๑๐๐๙
๑๐๑๐
๑๐๑๑
๑๐๑๒
๑๐๑๓
๑๐๑๔
๑๐๑๕
๑๐๑๖
๑๐๑๗

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางยุพิน แถมกิ่ง
นางสาวยุพิน พันธชมภู
นางสาวยุพิน วงศคลาย
นางสาวยุพิน สรภูมิ
นางสาวยุวันดี ศรีทับทิม
นางสาวเยาวรินทร รุงฟา
นางรจนา พินทา
นางรจนา วรรณโพธิ์
นางสาวรชาดา ลาภประสิทธิ์
นางสาวรฐา ปวรทวีสุข
นางสาวรมิดา ไทยตุม
นางสาวรศิกาญจน หมูพยัคฆ
นางรสดี สาขา
นางรสสุคนธ ชํานาญ
นางรสสุคนธ ปดพูล
นางรสสุคนธ สงาดี
นางรสสุคนธ สุวรรณศิลป
นางสาวรอฮีมะ ลานง
นางสาวระพีพรรณ มูลคํา
นางระวิวรรณ เขตคาม
นางสาวรักชนก ใจกองละ
นางสาวรักษณาลี ราชนาม
นางสาวรักษิณา มาคลาย
นางสาวรัชนก หนูเทศ
นางสาวรัชนี บริสุทธิ์
นางรัดดาวรรณ แกวคําสอน

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๐๑๘
๑๐๑๙
๑๐๒๐
๑๐๒๑
๑๐๒๒
๑๐๒๓
๑๐๒๔
๑๐๒๕
๑๐๒๖
๑๐๒๗
๑๐๒๘
๑๐๒๙
๑๐๓๐
๑๐๓๑
๑๐๓๒
๑๐๓๓
๑๐๓๔
๑๐๓๕
๑๐๓๖
๑๐๓๗
๑๐๓๘
๑๐๓๙
๑๐๔๐
๑๐๔๑
๑๐๔๒
๑๐๔๓

นางสาวรัตนา คํารพ
นางรัตนา ทัศนวิลาศ
นางสาวรัตนา สุดสังข
นางสาวรัตนาพร ปาลศิลป
นางสาวรัตนาพร ลอมทอง
นางสาวรัศมีแข ชัชวาลย
นางราตรี คมแหลม
นางราตรี สาดแกว
นางรําพึง เดชนะ
นางสาวรินรดา ชิดดี
นางรุงขวัญ จําปาพันธ
นางรุงจิต แพงบุดดี
นางสาวรุงณัฐนันท กิจหัตถพร
นางสาวรุงทิพย วิมลศิลป
นางรุงนภา มิ่มกระโทก
นางรุงรัต จําปาเทศ
นางรุงรัตน การะกิจ
นางสาวรุงฤดี เพชรกอง
นางสาวรุงศรี ผะอบทอง
นางรุงสุดา โนนสันเทียะ
นางสาวรุงอรุณ ปานานนท
นางสาวรุจิรา พรมสมซา
นางสาวรุจิรา หนูรุน
นางสาวรุจิศรัณย มั่นอวม
นางรุชจิรา มิตรดี
นางเรณู ศรีประจันต

หนา ๒๕๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๔๔
๑๐๔๕
๑๐๔๖
๑๐๔๗
๑๐๔๘
๑๐๔๙
๑๐๕๐
๑๐๕๑
๑๐๕๒
๑๐๕๓
๑๐๕๔
๑๐๕๕
๑๐๕๖
๑๐๕๗
๑๐๕๘
๑๐๕๙
๑๐๖๐
๑๐๖๑
๑๐๖๒
๑๐๖๓
๑๐๖๔
๑๐๖๕
๑๐๖๖
๑๐๖๗
๑๐๖๘
๑๐๖๙

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางเรวดี เข็มทอง
นางสาวเรวดี ศรีแสง
นางสาวฤทัยรัตน สมมะเริง
นางลฎาภา ทองสําฤทธิ์
นางสาวละอองดาว ควันไชย
นางลักขณา จันทมณี
นางสาวลักขณา อินทวงศ
นางสาวลัดดา ขาวสําลี
นางสาวลัดดา มีพรหม
นางสาวลัดดาพร เชื้อนุน
นางสาวลัดดาวัลย แสวงบุญ
นางสาวลําใย เชิดชู
นางลําไย ตรีชารี
นางสาวเลขา ธรรมรูจี
นางวงศเดือน น้ําพาย
นางสาววชิรญาณ คําพิลา
นางสาววชิราภรณ บุญเจือ
นางสาววชิราภรณ เพชรงาม
นางสาววณิชชา แสนอาทิตย
นางวนิชา มงคลอาบ
นางวนิดา จันทรทัน
นางสาววนิดา ดวงชวย
นางวนิดา สีรัก
นางสาววนิศา หลอดี
นางสาววรณัน ดุษฎีพงษ
นางวรนุช ดีขุนทด

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๐๗๐
๑๐๗๑
๑๐๗๒
๑๐๗๓
๑๐๗๔
๑๐๗๕
๑๐๗๖
๑๐๗๗
๑๐๗๘
๑๐๗๙
๑๐๘๐
๑๐๘๑
๑๐๘๒
๑๐๘๓
๑๐๘๔
๑๐๘๕
๑๐๘๖
๑๐๘๗
๑๐๘๘
๑๐๘๙
๑๐๙๐
๑๐๙๑
๑๐๙๒
๑๐๙๓
๑๐๙๔
๑๐๙๕

นางวรนุช ระวีพรมราช
นางวรรณณี เสพรรณ
นางวรรณดี ชินศรี
นางสาววรรณธะนี วิชัย
นางวรรณภา พันธไทย
นางสาววรรณา โคตะมี
นางสาววรวรรณ โพธิ์ศรี
นางวรวลัญช พรหมพุฒ
นางสาววรัชยา แกวกุลศรี
นางสาววรัญญา พรายชื่น
นางสาววราภรณ ศรีสมบุญ
นางสาววราภรณ แสงคํา
นางวรินทรัตน วรรธนะพินทุ
นางสาววลัย เรืองฤทธิ์
นางวลัยภรณ วัฒนาพันธ
นางสาววลีรัตน ชุมแดง
นางวัฒนา กันทะ
นางวันทนา กลาเสมอ
นางวันทนา ถิ่นเกาะยาว
นางสาววันเพ็ญ วงศอินทร
นางสาววันเพ็ญ ศิริสมบูรณ
นางสาววันวิสา ขอมีกลาง
นางวันวิสา พระขันธ
นางสาววัลภา กรรณิกา
นางสาววัลยา ปตยุรักษ
นางวัลยา ปททุม

หนา ๒๕๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๙๖
๑๐๙๗
๑๐๙๘
๑๐๙๙
๑๑๐๐
๑๑๐๑
๑๑๐๒
๑๑๐๓
๑๑๐๔
๑๑๐๕
๑๑๐๖
๑๑๐๗
๑๑๐๘
๑๑๐๙
๑๑๑๐
๑๑๑๑
๑๑๑๒
๑๑๑๓
๑๑๑๔
๑๑๑๕
๑๑๑๖
๑๑๑๗
๑๑๑๘
๑๑๑๙
๑๑๒๐
๑๑๒๑

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางวัลลภา สอนขาว
นางสาววารินทร รวมสันเทียะ
นางสาววารี ลุมกลาง
นางสาววารี หอมทอง
นางวารุณี พานคํา
นางวารุณี มีอนันต
นางสาววาสนา ธาระพุทธ
นางสาววาสนา บุญพริก
นางสาววาสนา รุจิสิน
นางสาววาสนา อินธนู
นางสาววิชชุดา พรหมชูแกว
นางสาววิชรี ถ้ําแกว
นางสาววิภาดา มณีนอย
นางวิภาดา อุทยาน
นางสาววิภาพร ภูโน
นางสาววิภาวรรณ สุศีลสัมพันธ
นางสาววิมล ศรีคราม
นางวิมลพันธ คําภาพันธ
นางสาววิมาลา รามศิริ
นางวิยดา ศรีธินันท
นางวิยะดา นามมุงคุณ
นางสาววิยะดา รัตนมณี
นางวิรัตน พวงนาค
นางวิลาวัลย เจี้ยมดี
นางสาววิลาวัลย แยมประดิษฐ
นางวิไล ลีโคกกลาง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๑๒๒
๑๑๒๓
๑๑๒๔
๑๑๒๕
๑๑๒๖
๑๑๒๗
๑๑๒๘
๑๑๒๙
๑๑๓๐
๑๑๓๑
๑๑๓๒
๑๑๓๓
๑๑๓๔
๑๑๓๕
๑๑๓๖
๑๑๓๗
๑๑๓๘
๑๑๓๙
๑๑๔๐
๑๑๔๑
๑๑๔๒
๑๑๔๓
๑๑๔๔
๑๑๔๕
๑๑๔๖
๑๑๔๗

หนา ๒๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางวิไลลักษ บัวสุก
นางวิไลวรรณ ศรีแสง
นางวีณา โพธิ์นาค
นางสาววีรนุช หมันทอง
นางสาววีรวรรณ ธีรวีรโชติ
นางสาววุรีพร ภูนคร
นางสาวศจีรัชต สุริยะวงศวรรณ
นางสาวศรัญญา ฉิมฉาย
นางศรินภัสร เตชะเลิศเกียรติ
นางสาวศศิธร ปททุม
นางศศิธร ศรีประมงค
นางศศิลักษณ ยาวิละ
นางศิริกุล กิจสิน
นางสาวศิริชล ปฏิบัติธรรม
นางศิริธร ทวีสิงห
นางสาวศิรินทรทิพย จงปลูกกลาง
นางสาวศิรินันท จิตตประวงศ
นางสาวศิริพัฒนา ทองลือ
นางสาวศิริรัตน อุทัยกลาง
นางสาวศิริรัศมิ์นิภา จรัสจําเริญ
นางสาวศิริลักษณ บัวเย็น
นางสาวศิริลักษณ สิงหสี
นางสาวศิริวดี สิบทัศน
นางศิริวรรณ กองศรี
นางสาวศิริวรรณ บุญเหมาะ
นางสาวศุกลรัตน แกวคูณ

๑๑๔๘
๑๑๔๙
๑๑๕๐
๑๑๕๑
๑๑๕๒
๑๑๕๓
๑๑๕๔
๑๑๕๕
๑๑๕๖
๑๑๕๗
๑๑๕๘
๑๑๕๙
๑๑๖๐
๑๑๖๑
๑๑๖๒
๑๑๖๓
๑๑๖๔
๑๑๖๕
๑๑๖๖
๑๑๖๗
๑๑๖๘
๑๑๖๙
๑๑๗๐
๑๑๗๑
๑๑๗๒
๑๑๗๓

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวศุภลักษณ อนุสุริยา
นางสาวศุภศรี โพธิ์สุวรรณ
นางสาวศุภานัน วิสุทธิเสน
นางศุภาวรรณ สีแดง
นางศุภิสร เกตุเงิน
นางสาวสมจิต ลิ่มบุตร
นางสาวสมใจ พูนเจ็กมะดัน
นางสาวสมพร จันทนาค
นางสาวสมพร รื่นรมย
นางสมพร แสงรักษ
นางสมหมาย สถิตยเสถียร
นางสาวสมาพร อุทัยธรรม
นางสยุมพร สังปสสา
นางสาวสรัสนันท งวนสันเทียะ
นางสศิธร พัสสร
นางสาวสาคร ปรุงกระโทก
นางสายชล ปราบริปู
นางสาวสายฝน บรรเทา
นางสาวสายฝน บุญใจ
นางสาวสายสมร ทองมาก
นางสาวสารภี อินญา
นางสาวสาริณี บุญเจือ
นางสาริศ สวัสดิ์ธรรม
นางสาวสาวิตรี เกตรา
นางสาวสาวิตรี คําสรอย
นางสาวสาวิตรี ประสิทธิเดช

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๑๗๔
๑๑๗๕
๑๑๗๖
๑๑๗๗
๑๑๗๘
๑๑๗๙
๑๑๘๐
๑๑๘๑
๑๑๘๒
๑๑๘๓
๑๑๘๔
๑๑๘๕
๑๑๘๖
๑๑๘๗
๑๑๘๘
๑๑๘๙
๑๑๙๐
๑๑๙๑
๑๑๙๒
๑๑๙๓
๑๑๙๔
๑๑๙๕
๑๑๙๖
๑๑๙๗
๑๑๙๘
๑๑๙๙

นางสาวสาวิตรี สมจิต
นางสําราญ พวงโสม
นางสิทธา บุญนาวงค
นางสิมลี ปาปะขี
นางสิรธีร มูลธิดา
นางสิรภัสสร โสตะพราหมณ
นางสาวสิริกาญจณ มาลี
นางสิรินภา ภูจอมจิตร
นางสาวสิรินาขวัญ พุมทอง
นางสาวสิริรักษ เกษทองมา
นางสาวสิริลักษณ สิงหกุล
นางสาวสิริวรรณ แสงสิทธิ์
นางสิริโสภา ธาตุรักษ
นางสาวสิรีธร มณีรัตน
นางสาวสุกัญญา เครือเถาว
นางสุกัญญา ลิ้นทอง
นางสาวสุกัญญา ลิ้มประเสริฐ
นางสุกัญญา ไหมดี
นางสาวสุกุณดี ชางเผือก
นางสุขสม เกียวกุล
นางสุขสันต ทนุการ
นางสุคนธ แซฮุย
นางสุจิตตรา จันทบาล
นางสาวสุดทา เพ็งศรี
นางสุดา ยิ้มเพ็ชร
นางสุดารัตน ชูเชิด

หนา ๒๕๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๐๐
๑๒๐๑
๑๒๐๒
๑๒๐๓
๑๒๐๔
๑๒๐๕
๑๒๐๖
๑๒๐๗
๑๒๐๘
๑๒๐๙
๑๒๑๐
๑๒๑๑
๑๒๑๒
๑๒๑๓
๑๒๑๔
๑๒๑๕
๑๒๑๖
๑๒๑๗
๑๒๑๘
๑๒๑๙
๑๒๒๐
๑๒๒๑
๑๒๒๒
๑๒๒๓
๑๒๒๔
๑๒๒๕

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวสุดารัตน ตูจํานงค
นางสาวสุดารัตน สุวรรณวงศ
นางสาวสุดารัตน อิทธสมบัติ
นางสาวสุดาสินี ผานิช
นางสาวสุทธาวาส ฉุยกลิ่น
นางสาวสุทิศา ไขศรี
นางสาวสุทิศา สมบูรณ
นางสาวสุธิณี ศรีสันต
นางสาวสุธีรา เพอใจธรรม
นางสุนันท ดิษสวรรค
นางสาวสุนันทา ปนตะกั่ว
นางสุนันทา ผานสําแดง
นางสาวสุนีย ดอยงามไพร
นางสุนีย นาตัน
นางสุปรียา มโนจันทร
นางสุพรทิพย จันทรพึ่งสุข
นางสุพรรณา ดุสดีภักดิ์
นางสาวสุพรรณา ธิตะจารี
นางสาวสุพรรณี ทิพจร
นางสุพัฒตา จองสาระ
นางสาวสุพัตรา ภูเม็ด
นางสุพัตรา วงคประยูร
นางสาวสุพัตรา อวนแพง
นางสุพันธ อนุมาตร
นางสาวสุภรี พิณประภัศร
นางสุภลักษณ นิลศิริ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๒๒๖
๑๒๒๗
๑๒๒๘
๑๒๒๙
๑๒๓๐
๑๒๓๑
๑๒๓๒
๑๒๓๓
๑๒๓๔
๑๒๓๕
๑๒๓๖
๑๒๓๗
๑๒๓๘
๑๒๓๙
๑๒๔๐
๑๒๔๑
๑๒๔๒
๑๒๔๓
๑๒๔๔
๑๒๔๕
๑๒๔๖
๑๒๔๗
๑๒๔๘
๑๒๔๙
๑๒๕๐
๑๒๕๑

หนา ๒๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุภาพร ตรงตอกิจ
นางสาวสุภาพร สิงหธิมาตย
นางสุภาภรณ แจงโพธิ์
นางสุภาภรณ ผานสันเทียะ
นางสาวสุภาวดี แผลงศร
นางสุมาลี ศรีศักดา
นางสุมาลี แสงจันทร
นางสุมาลี หกขุนทด
นางสาวสุมิตตา ภูหอย
นางสุมิตา กุลาสา
นางสุมิตา อนันตภัณฑ
นางสาวสุรางคนา สุริยะพรม
นางสาวสุรียพร ศรีพลอย
นางสุรีรัตน บุทองรัตน
นางสุวนีย เชื้อนาค
นางสุวิมล ดิษฐประชา
นางสุหัทยา สินชัย
นางเสริมศรี ไวยโรจน
นางเสาวภา ขวัญออน
นางสาวเสาวภา คัมภิรานนท
นางสาวเสาวภาค เตทิ
นางสาวเสาวลักษณ ลาลุน
นางสาวโสนิดา บุญฉ่ํา
นางสาวโสรยา แสงแกว
วาที่รอยตรีหญิง หงสทอง สุดจันทร
นางหนึ่งฤทัย พัฒนะราช

๑๒๕๒
๑๒๕๓
๑๒๕๔
๑๒๕๕
๑๒๕๖
๑๒๕๗
๑๒๕๘
๑๒๕๙
๑๒๖๐
๑๒๖๑
๑๒๖๒
๑๒๖๓
๑๒๖๔
๑๒๖๕
๑๒๖๖
๑๒๖๗
๑๒๖๘
๑๒๖๙
๑๒๗๐
๑๒๗๑
๑๒๗๒
๑๒๗๓
๑๒๗๔
๑๒๗๕
๑๒๗๖
๑๒๗๗

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวหยกฟา รักไพรดํารง
นางหัตถากร คงหอม
นางสาวอธินันต ศูนยจันทร
นางสาวอนงคนุช ขุนทอง
นางสาวอนงคลักษณ ศรีมนตรี
นางสาวอนัญญา โภชากรณ
นางสาวอภิษฎา ชุมออน
นางสาวอมรรัตน เจริญสุข
นางอมรรัตน ทวีผล
นางสาวอรชร หัสโรค
นางสาวอรทัย ไชยนอก
นางสาวอรธิพา แจมแจง
นางอรนงค ใจเที่ยง
นางอรนุช ดุลยานา
นางสาวอรพรรณ พุกเฉื่อย
นางสาวอรพิน ยินดี
นางสาวอรพิน สมฤทธิ์
นางอรวรรณ วังตา
นางสาวอรสา อนทองทิม
นางสาวอรอุมา บัวสุวรรณ
นางสาวอรอุมา พุมแกว
นางสาวอรอุมา สุระเสียง
นางสาวอลิศา อุปศรี
นางสาวอวัศยา วงษเสถียร
นางออมใจ แกวประชุม
นางสาวอังคณา สดับสรอย

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๒๗๘
๑๒๗๙
๑๒๘๐
๑๒๘๑
๑๒๘๒
๑๒๘๓
๑๒๘๔
๑๒๘๕
๑๒๘๖
๑๒๘๗
๑๒๘๘
๑๒๘๙
๑๒๙๐
๑๒๙๑
๑๒๙๒
๑๒๙๓
๑๒๙๔
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

หนา ๒๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

นางสาวอัจฉรา ชัยพันธุ
๑๒๙๕ นางอินทิรา พุกงาม
นางสาวอัจฉรา น้ําเพชร
๑๒๙๖ นางอิ่มใจ ทองเสง
นางสาวอัจฉรา บินชัย
๑๒๙๗ นางสาวอิสรีย ตะเภา
นางสาวอัจฉราพร ภูชมศรี
๑๒๙๘ นางสาวอุดมพัณ เทศแดง
นางสาวอัญชลี จิตรโอฬาร
๑๒๙๙ นางอุทัยวรรณ อินทเกตุ
นางสาวอัญชลี ชัชวาลกิจกุล
๑๓๐๐ นางสาวอุทิตย คํามุงคุณ
นางสาวอัญชลี เสืออ่ํา
๑๓๐๑ นางสาวอุทุมพร ปลื้มใจ
นางสาวอัญญชลิดา งามคงงาม
๑๓๐๒ นางสาวอุบล หอมชู
นางอัมพร วงษจันทรนา
๑๓๐๓ นางอุบลรัตน เจริญสุข
นางสาวอัสนี หมีดหรน
๑๓๐๔ นางสาวอุไร คงดี
นางสาวอาทิตยา เรืองกาญจน
๑๓๐๕ นางอุไรวรรณ ชิตบุตร
นางอารีย บุญแกว
๑๓๐๖ นางสาวอุษณี มีชีพกิจ
นางอารีย มาตยเมือง
๑๓๐๗ นางสาวอุษณีย แจมจันทร
นางอารีรัตน นินํา
๑๓๐๘ นางสาวอุษณีษ นาคไพรัช
นางสาวอารีรัตน อิ่มทรัพย
๑๓๐๙ นางสาวอุษา ชะนะโกสัย
นางอาลิสา ศรีสวัสดิ์
๑๓๑๐ นางสาวเอมอร ภูผิวโคก
นางสาวอินทิรา พรหมชวย
๑๓๑๑ นางสาวเอมอร สุขหอ
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๕,๓๑๗ ราย)
นายกนก ลินลิโก
๙ นายกรกต ภูปน
นายกบิน กลางเมือง
๑๐ พันจาเอก กรมิษฐ กรรณิกา
นายกมนตชนม พิมพะสาลี
๑๑ นายกรรณภัคฐ ทองบุญชู
จาเอก กมล คูณคํา
๑๒ นายกริช สอนบาลี
นายกมล บุบผาดา
๑๓ นายกฤชณรงค ทับบุญมี
นายกมล มีธรณี
๑๔ นายกฤชณัท สุขเกษม
นายกมลชัย ปนติ
๑๕ นายกฤตธัช อุทัยศิลป
นายกมลเทพ อุนเมือง
๑๖ นายกฤษ คงเกษ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒

นายกฤษชัย เชาววิเศษโกมล
นายกฤษฎา กอนแพง
นายกฤษฎา ขวัญเมือง
นายกฤษฎา ทองลา
จาโท กฤษฎี พันสิ่ว
นายกฤษณพงษ ขัติยนนท
นายกฤษณะ ทองคําพูล
จาเอก กฤษณะ มีดวยดี
นายกฤษณะ แสนพวง
นายกฤษณะพัชร เลี่ยมวิลัย
นายกฤษดา โนมะวงศ
นายกฤษดา พลวิเศษ
นายกฤษติพงษ โกจารยศรี
จาสิบเอก กฤษภู นันทแกลว
สิบเอก กลองแสง สีใส
นายกลารบ กาญจนประพันธ
นายกษิดิส ชัยภิวงศ
นายกษิภณ กันยาสิน
นายกองเกียรติ พุมเกตุ
นายกัณฑเอนก เรียบรอย
นายกันตินันท บัวมี
นายกันย สุขจีระเดช
นายกัมปนาท คุมสมบัติ
นายการุณย เกษมุล
จาเอก กําธร กันทะวงษ
นายกําพล มืดทัพไทย

หนา ๒๕๗
ราชกิจจานุเบกษา
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายกําพล ยุทธไกร
นายกิจนิยม สมฤทธิ์
นายกิตติ ศรีกําเหนิด
นายกิตติ ศักดิ์ดี
จาสิบตรี กิตติกร กองโพธิ์
นายกิตติชัย สิทธิธรรม
นายกิตติชัย สีเหลือง
นายกิตติโชติ กาฬหวา
นายกิตติธัช แสงสงาศรี
นายกิตติธัช อาษาศรี
นายกิตติพงศ คําจินดา
นายกิตติพงษ จรัสจิตตระกูล
นายกิตติพงษ ดาบพิมพศรี
นายกิตติพงษ เรืองวังสัน
นายกิตติพงษ สมมุติ
นายกิตติพัฒน สรรเสริญ
นายกิตติพัฒน สอนพรหม
นายกิตติศักดิ์ ถนอมศิลป
นายกิตติศักดิ์ โนนเทวา
นายกิตติศักดิ์ ปองศรี
นายกิตติศักดิ์ วงศศหยา
นายกิตติศักดิ์ แสนภูวา
จาเอก กิติพงค ชูมณี
พันจาเอก กิติพงษ พละแสน
นายกิติศักดิ์ สาศิริ
นายกิติศักดิ์ เหนือจําทิศ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔

จาเอก กีรติ เขียวบุตร
นายกีรติ สุขใจ
นายกีรติกร เสนรัตน
นายเกงพงษ หลงมะลิ
นายเกรียงไกร กองคุม
นายเกรียงไกร กิ่งแกว
นายเกรียงไกร สัตนันท
นายเกรียงเดช ปวงคํา
สิบเอก เกรียงศักดิ์ กอศิลป
นายเกรียงศักดิ์ เขียวดํา
นายเกรียงศักดิ์ แคแดง
นายเกรียงศักดิ์ นาควิโรจน
นายเกษม บุญออน
นายเกียรติคําแหง เทพสุนทร
นายเกียรติชัย คนกลาง
นายเกียรติพนม สุวรรณประเสริฐ
นายเกียรติมา ทองดวง
นายเกียรติยศ สายฟูเปง
นายเกียรติรัตน จันทรทรง
นายเกียรติศักดิ์ ดวงดีวิชัย
นายเกียรติศักดิ์ ศรีทอง
นายเกียรติศักดิ์ สุวรรณโชติ
จาสิบเอก แกนเพชร เกตุกลาง
นายโกมล กุสุมภ
นายโกมินทร กาฬสุวรรณ
นายโกวิท ทองมาก

หนา ๒๕๘
ราชกิจจานุเบกษา
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายโกวิท เยาวเรศ
นายโกวิทย หนองเกวียนหัก
นายโกวิทย เหลืองประทีป
นายโกสินทร เขียวสี
นายไกรวุฒิ ยืนยงค
นายไกรศรี มากผาสุข
นายไกรศักดิ์ สุทธะ
นายไกรสร ศรีสังขทอง
จาเอก ไกรสร ศิริโยธา
จาเอก ไกรสวัสดิ์ สีหลิ่ง
นายขจรศักดิ์ สีเสียดคา
จาเอก ขวัญชัย ชาวสน
นายขวัญชัย ถาวงกลาง
นายขวัญชัย ศรีพะเนิน
นายขวัญชัย สุขสมกร
สิบเอก ขวัญชัย แหยมพลับ
นายขวัญชาย ศรีไพจิตรวรกุล
จาเอก ขวัญเมือง ตนวงษ
จาสิบเอก ขวัญเมือง พุกมาก
นายขัตติยะ สรอยสงค
นายขันตรี อิ่มประเสริฐ
นายขันทอง จอมมาลา
นายขุนเชาว มากนวล
สิบเอก คงชัยทอง เสริมผอง
นายคเจน เกษทองมา
นายคฑา จุฑานันท

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖

หนา ๒๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

นายคฑาวุธ กลุลบุตร
นายคณยศ ชางเขียว
นายคณานนท โตทอง
นายคณิต จุลบุษรา
นายคณิต ธิมูล
นายคณิต วังวงศ
นายคณิตศาสตร ใยแกว
นายคเณศ ถิ่นทิพย
นายคนอง เมฆทวีป
นายคนองจิต คุณศักดิ์
นายคมกริช นาคทัด
พันจาอากาศตรี คมกริช อาจหาญ
นายคมกฤษ ภูผา
นายคมขํา โสมา
วาที่รอยตรี คมเพชร พงษเทอดศักดิ์
นายคมศักดิ์ แกวบาง
นายคมศักดิ์ ยอดพุฒ
นายคมสัน ยังสีนาค
นายคมสันต ขุนณรงค
นายคมสันต วิเศษ
นายครรชนะ คําแหง
สิบเอก คําจุน โสโท
สิบเอก คําพันธ พรมเดื่อ
นายคําสิงห พงษมิ่ง
สิบเอก คําแหง โซสิมา
นายคิดนคร ถือสัตย

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

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
สิบเอก คุณวุฒิ คงยก
นายคุณัชญ กลิ่นเกษร
นายคุณาพร หลักเพชร
นายเคล กองแกว
นายฆโนทัย รุจิราวัลย
นายจเดช คงตัน
นายจตุฐาพร สารแดง
นายจตุพงศ ทรัพยไพบูลย
พันจาอากาศโท จตุพร จุลศักดิ์
นายจตุพล ภูติโส
นายจตุรพักตร กันทะพรหม
นายจตุรภูมิ อิ่นแกว
นายจรณินทร พงษวัน
จาสิบเอก จรรยวรรธน อินตะแสน
นายจรัญ กาญจนวิโชติ
นายจรัญ ชํานิเขตกิจ
นายจรัญ สุภาพันธ
นายจรัล วิถาทานัง
นายจรินทร วิไลมงคล
นายจเร ศรีสอาด
นายจักรกริช พรหมเรืองฤทธิ์
นายจักรกริช ตันวิพงษตระกูล
นายจักรกริศน เถื่อนประถัม
นายจักรกฤษ จําปา
นายจักรกฤษณ กลิ่นเมือง
นายจักรกฤษณ บุญชื่น

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘

นายจักรธัช แกวรอด
นายจักรพงศ จงสุขสันติกุล
จาเอก จักรพงศ แสงวิสิทธิ์
นายจักรพงษ เขมะกนก
นายจักรพงษ ใจพรมมา
นายจักรพันธ ชุมปลอด
นายจักรพันธ ประมวลทรัพย
นายจักรินทร แกลวกลา
สิบเอก จักรี ไชยวุฒิ
นายจัตุรงค ดีคํา
นายจารึก นิลประดับ
นายจารุต สันติคีรี
นายจารุภัทร บุญชุบ
นายจํานงค หินชนะ
นายจํารัส แกวปาน
นายจํารัส จิตรมั่น
นายจํารัส ทองลือ
นายจํารัส บํารุงจิตต
นายจํารัส ปงยอง
นายจํารูญศิลป อินอุนโชติ
นายจําเริญ ชาวแกลง
นายจําลอง กรองกาญจนสิริ
นายจําลอง แกนพันธ
นายจําลอง แหวเมือง
นายจิณดิต ตั้งมั่น
นายจิตติพงษ ศรีภักดี

หนา ๒๖๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายจิรพงศ สุวรรณละออง
นายจิรพนธ การะเกต
นายจิรพัน พรทุม
นายจิรยุทธิ์ ชูเรือง
นายจิรวัฒน กาคํามูล
นายจิรวัฒน กําเนิดคุณ
นายจิรวัฒน ตันชนะศักดิ์
นายจิระเดช พยัคฆพล
นายจิระพงษ ดอนสมจิตร
สิบเอก จิระพงษ บุญเกิด
จาอากาศเอก จิรัฏฐ เชื้อชาติ
นายจิรายุส อุปแสน
นายจิราวัตร บัวทอง
นายจีรวัฒน สิงหศรี
นายจีรศักดิ์ ธนบัตร
นายจีรศักดิ์ ฟกออน
นายจีระศักดิ์ พรหมมาศ
นายจุฬารัตน สุนทะโรจน
พันจาอากาศเอก เจตสดา พาขุนทด
นายเจน พนารี
นายเจนณรงค ริดตา
นายเจนวิทย จันธนโรจน
นายเจนอนันต นันลา
นายเจริญ หนูทอง
นายเจริญทรัพย เนาวนนท
นายเจริญพงษ สําราญกลาง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐

นายเจษฎา ทาสีนวล
นายเจษฎา วงคอนุ
นายเจษฎา สุขสวย
นายเจษฎา สุภารัตน
นายเจษฎากรณ ธงสิบสอง
นายเจษฎาพร หินไชยศรี
นายเจษฎาภรณ ภูสมนึก
นายเจษฏา คําแหงพล
นายเจษบวร ปกปอง
นายเจือ สุวรรณสิงห
นายฉัตรชัย บุญรินทร
นายฉัตรชัย ไกรศรี
นายฉัตรชัย ภิริยะกากูล
สิบเอก เฉลิม ศิริปะกะ
นายเฉลิมเกียรติ โยธามาศ
นายเฉลิมเกียรติ วงคแกว
นายเฉลิมชัย ปอยสูงเนิน
จาสิบเอก เฉลิมชัย วัชรพนาพงศ
สิบเอก เฉลิมชัย สุขเกษม
นายเฉลิมเดช รุงเรือง
นายเฉลิมพร รัศมีเวียงชัย
นายเฉลิมพล แจงตระกูล
นายเฉลิมพล ทองสุข
นายเฉลิมพล ฟกอุดม
นายเฉลิมพล เมืองนอย
นายเฉลิมพล ศิริพันธ

หนา ๒๖๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายเฉลิมพล สมจิตร
สิบเอก เฉลิมศักดิ์ พิมพรหมมา
นายเฉลิมศักดิ์ สังขศิลปชัย
นายเฉลิมศักดิ์ สุวรรณพันธ
พันจาเอก เฉวียน ภานนท
นายชนบดี ชวยกิติ
นายชนะพล แกนนาคํา
นายชนินทร พิกุลแกว
นายชยางกูร เกี๋ยงหนุน
นายชยุตกร บุญภูริวัฒน
นายชรัณจักษณ ฉัตรวัฒนะไชยกุล
นายชรินทร พุทธสนธิพจน
นายชลทิศ คําซาว
นายชลนาท ศรีดิลก
นายชลิต โชติชัยธนพล
นายชวน นายดาน
นายชวน เหมือนวงษธรรม
นายชวลิต กิ่งสวัสดิ์
พันจาอากาศเอก ชวลิต เล็กประดิษฐ
นายชัชชัย จําปาใด
นายชัชชัย แจงสวาง
นายชัชพงษ แดนราษี
นายชัชฤทธิ์ สนทนา
นายชัชวาล ขันทองชัย
จาสิบเอก ชัญญา โตโสภณ
นายชัยขวัญ ขวัญงาม

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒

สิบเอก ชัยชิฎนรินทร คําแสน
นายชัยณรงค คําชะนะ
นายชัยณรงค นามประเสริฐพร
นายชัยณรงค สมานชาติ
นายชัยนาท ศรีกระทุม
นายชัยพงษ ดอกพอง
นายชัยพร นวลคลาย
นายชัยพฤกษ ณ บางชาง
นายชัยมงคล แสนทําพล
นายชัยยันต ลิ้นทอง
นายชัยยา ธิปโชติ
นายชัยรัตน ศรีสอาด
นายชัยรัตน สีสัน
วาที่รอยตรี ชัยรัตน แสนดีนอย
นายชัยรัตน ออนทิมวงษ
นายชัยฤทธิ์ รอดสิน
นายชัยวัฒน เกียนนอก
นายชัยวัฒน คุมพันธุ
นายชัยวัฒน ชนะอินทร
นายชัยวัฒน พนาสิทธิ์
นายชัยวัฒน มณีศรี
นายชัยวิชิต สานุทัศน
จาสิบเอก ชัยวิวัฒน เถาวทิพย
นายชัยวุฒิ เตชะฤทธิ์
นายชัยสิทธิ์ กอผจญ
นายชาญเกียรติ อาจรียวรกุล

หนา ๒๖๒
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายชาญชัย แสงงาม
วาที่รอยตรี ชาญณรงค วงคสวรรค
นายชาญยุทธ จันทรดี
นายชาญวิทย จันทรสมบัติ
นายชาตรี คําหอม
นายชาตรี แดงทองดี
นายชาตรี บุญเศรษฐ
นายชาตรี เพชรรัตน
นายชาติธํารงค พรมมา
นายชานุวัฒน พุทธา
นายชาลี พรอมเลิศ
นายชํานาญ ชูชนะ
นายชํานาญ มหาแกว
จาเอก ชิตพล ถ้ํากลาง
นายชิตพล สีนวลแล
นายชินพัฒน หัตถนา
นายชินวัตร หาญโสภา
สิบเอก ชิษณุพงศ ยศบุญยืน
นายชุชิน ทองมี
นายชุติเดช เอฟวา
นายชุมพร แนบตู
นายชุมพร บุดดา
นายชุมพล กาติ๊บ
นายชุมพล สุทธวา
นายชูเกียรติ ศรีวิชัย
พันจาเอก ชูชาติ เจกแจว

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓

นายชูโชค ปรมัตถกุล
นายชูโชค สถิรพร
จาเอก ชูศักดิ์ แกวไชยะ
จาสิบเอก เชน สวนใจ
นายเชษฐา แกวโพธิ์
พันจาเอก เชาว ขจรวงษ
นายเชาวฤทธิ์ สิทธิโท
นายเชิดชัย ไชยสุวรรณ
นายเชิดชัย บุญสุข
นายเชิดชาย นิเรียงรัมย
นายเชิดชู ชุมบุญยัง
นายเชี่ยวชาญ ดุงแกว
นายโชคชัย ขลิบเงิน
นายโชคชัย คําไวย
นายโชติชวง จันทรแสน
นายไชยภัทร ญาณชาญปรีชา
พันจาเอก ไชยยันต แยมกลัด
สิบเอก ไชยา พันธุเขียน
นายไชยา สุขเสถียร
นายไชยา โสมาศรี
นายไชโย แสงเทียน
นายซารีฟ บูเก็ม
นายฌานิน มาจาด
นายญาณเดช อยูสถิตย
นายญาณศิลป
พิมพกระจางพันธุ

หนา ๒๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

๓๕๔ พันจาอากาศเอก ฐปณต
อนรรฆจถกล
๓๕๕ นายฐปนวัฒน ไชยมงคล
๓๕๖ นายฐิติพัฒน พิกุล
๓๕๗ สิบเอก ฐิติวัชร วงศอุดมรัตน
๓๕๘ นายฑภพชัย ทีนะกุล
๓๕๙ นายณฐนน ฐิติโฆสน
๓๖๐ สิบตํารวจเอก ณพงศ นพรัตน
๓๖๑ นายณพภล นาจําปา
๓๖๒ สิบเอก ณรงค กองแกว
๓๖๓ พันจาเอก ณรงค ขําสรอยทอง
๓๖๔ นายณรงค ชนะศึก
๓๖๕ นายณรงค เติมตอ
๓๖๖ จาเอก ณรงค บุษบงค
๓๖๗ จาเอก ณรงค พูนผล
๓๖๘ นายณรงคชัย ผิวสรอย
๓๖๙ นายณรงคชัย ฮุนตระกูล
๓๗๐ นายณรงคเดช แสนอุดม
๓๗๑ นายณรงคฤทธิ์ เจียรพงษพร
๓๗๒ นายณรงคศักดิ์ มีมุข
๓๗๓ จาเอก ณรงฤทธิ์ วาชชัยกุล
๓๗๔ สิบเอก ณราวุฒิ บุญเจริญ
๓๗๕ นายณะลาฤทธิ์ แสงสิทธิ์
๓๗๖ วาที่รอยตรี ณัชชา พรหมโลก
๓๗๗ นายณัชพล บุญฤทธิ์
๓๗๘ นายณัฎฐพร ธานี

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔

นายณัฎฐรินทร อินทรเพ็ญ
นายณัฐกาล รอดละมาย
นายณัฐชา ลองจา
นายณัฐเชษฐ เงาศรี
นายณัฐฐธนัน มิ่งขวัญศรี
สิบเอก ณัฐธพงษ โสภี
นายณัฐนันท ปมปานะ
นายณัฐนันท เปยงตั้ง
นายณัฐพงศ ขระสุ
นายณัฐพงศ ชลสิทธิชาติ
จาเอก ณัฐพงศ สิงหสาธร
นายณัฐพงษ พลแกว
นายณัฐพงษ วงษบุญ
นายณัฐพงษ สรอยสน
นายณัฐพนธ ธรรมวงศผล
นายณัฐพรต ชุมมั่น
นายณัฐพล คําผา
นายณัฐพล จินดามุข
นายณัฐพล ตะแกว
นายณัฐพล บรรลือหาญ
นายณัฐพล บุญชูศร
นายณัฐพล พรหมเมือง
นายณัฐพล พินดวง
นายณัฐภพงศ หลุกทิพยมณี
นายณัฐวัฒน จีนเมือง
นายณัฐวัฒน นันทวรรณ

หนา ๒๖๔
ราชกิจจานุเบกษา
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายณัฐวุฒิ นาตัน
นายณัฐวุฒิ บุญเลิศ
นายณัฐวุฒิ ปงยอง
นายณัฐวุฒิ พุทซาคํา
สิบเอก ณัฐวุฒิ อวมงาม
นายณัฐศักดิ์ จิระรัฐิติกานต
นายณัฐสิทธิ์ วุฒิ
นายดนตรี ทองสุโข
นายดนัย ชัยเพ็ชร
จาสิบเอก ดนุพล ดําริหชอบ
พันจาอากาศเอก ดนุพันธ สําราญ
นายดนุภพ เมืองโคตร
นายดริศ หงษโต
นายดาวนภา พรมสอน
นายดําเนิน นันทโกมล
นายดํารง สรอยสงค
จาเอก ดํารง อาจจันดา
นายดํารงค จันทมาศ
นายดํารงคศักดิ์ นนทะโคตร
นายดิลก ดวงแกว
นายดิลก เหลาสะอาด
นายดุสิต สวัสดิ์รัมย
นายเดช กลิ่นชาติ
นายเดชอนันต สุวรรณมาโจ
นายเดชา กอนมณี
นายเดชา ศรีเทพ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘
๔๓๙
๔๔๐
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๗
๔๔๘
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓
๔๕๔
๔๕๕
๔๕๖

นายเดชา สีเหล็ก
นายเดชา หุพาทิพย
นายเดโช อินสวาง
นายเด็ด โคตุธา
นายเดน วังแสน
นายเดนชัย แตมงาม
นายเดนชัย สระทองออน
จาเอก เดนศักดิ์ ผลนานารถ
นายโดมไพร เผาฉาน
พันจาตรี ตฤณภัท สมปญญา
นายตวงสิทธิ์ ทิมธีรพงศ
นายตอศักดิ์ วัจนสาร
นายตะวัน พันธแสง
นายเตชพงศ เรืองขันธ
นายเตชพัฒน คําสุข
นายเติมศักดิ์ กันขุนทด
นายถนอมทรัพย ชุมนุมพรอม
จาเอก ถาวร กองคํา
นายถาวร เทพณรงค
นายถาวร ศิริวณิชชากร
นายทนงค จอดพิมาย
นายทนงคศักดิ์ รอดอําพันธุ
สิบเอก ทนงศักดิ์ จรแกว
จาเอก ทนงศักดิ์ จริงวาจา
นายทนงศักดิ์ จวงจันทร
นายทนงศักดิ์ บัวเทพ

หนา ๒๖๕
ราชกิจจานุเบกษา
๔๕๗
๔๕๘
๔๕๙
๔๖๐
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายทนงศักดิ์ ปลอบโยน
นายทนงศักดิ์ วรสาร
นายทเนตร แกวเกตุมะณี
สิบเอก ทรงกรต ชีวาจร
นายทรงเดช บุญรักษา
สิบเอก ทรงยศ อุดมศรี
นายทรงวิทย เมฆพยัพ
นายทรงวุฒิ เคนพะนาน
สิบเอก ทรงวุฒิ พันนารัตน
จาเอก ทรงศักดิ์ สงสิงห
นายทรงศักดิ์ แสนประเสริฐ
นายทรงศิลป อุนคํา
สิบเอก ทรรศพงษ ธรรมชาติ
นายทรินทร เงินจันติ๊บ
นายทวี บัวเผื่อน
นายทวี พิลาฤทธิ์
นายทวีชัย บุญเจริญชัย
สิบเอก ทวีชัย พวงศรี
นายทวีป กระดุมพรรค
จาเอก ทวีวัฒน ชาติประทุม
นายทวีศักดิ์ ชนะกุล
นายทวีศักดิ์ เทศพรม
นายทวีศักดิ์ ภูเยี่ยม
นายทวีศักดิ์ วงคมั่น
จาเอก ทวีสิทธ ยี่โถ
นายทวีสิน อินตะอุด

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๔๘๓
๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐
๔๙๑
๔๙๒
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘
๔๙๙
๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔
๕๐๕
๕๐๖
๕๐๗
๕๐๘

นายทศพร กิตติเฉลิมยศ
นายทศพร ออนดี
นายทศพรพันธ ยอดหงษ
นายทศพล จันทรสืบ
นายทศวรรษ ชิ้นแกว
นายทองดี คําจันดี
นายทองสาร พานพันธ
นายทักษะธนา รํามะเริง
นายทักษิพงค บุญชุม
นายทัธนา ชูกอนทอง
นายทันสมัย โพธิ์ชัย
จาเอก ทัศนพงศ แกนจันทร
นายทัศนัย คดีโลก
นายทินกร แกวนอย
นายเทพประสิทธิ์ นธิรมย
จาเอก เทพพร ผางจันทรดา
จาสิบเอก เทพภักดี รวมธรรม
นายเทพรักษ ธาตุรักษ
สิบเอก เทพา มวงทอง
นายเทอดศักดิ์ ปนทรัพย
นายเทิดทูล หูตาชัย
นายเทิดศักดิ์ สีวะเสาร
นายเทียนชัย ขันแกว
นายธงชัย กลิ่นศรีสุข
นายธงชัย เจริญลพ
นายธงชัย โตเปลี่ยน

หนา ๒๖๖
ราชกิจจานุเบกษา
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖
๕๑๗
๕๑๘
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕
๕๒๖
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐
๕๓๑
๕๓๒
๕๓๓
๕๓๔

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายธงชัย ทองปสโนว
นายธงชัย ธรรมสาร
นายธงชัย พรหมพินิจ
นายธงชัย ศรประสิทธิ์
นายธงชัย หมุนวงค
นายธณัฐพล พันปอง
นายธนกร อินธินินทร
นายธนกิจ สุขสันติดิลก
นายธนดล บุญเชิด
จาเอก ธนเดช จันทุรัตน
นายธนเดช ระพิพันธุ
นายธนทัศน หมัดอะดัม
นายธนธัส อาษาเสนา
จาสิบเอก ธนประเสริฐ ผิวทอง
นายธนพรรธน คําแดง
นายธนพล เจริญศรีเมือง
นายธนวรรธน แสงแกว
นายธนวรรธห พุทธิกุลธเนษฐ
นายธนวัฒน เกียรติอนันต
นายธนวัฒน คําผง
นายธนวัฒน ชอเหมือน
สิบเอก ธนวัฒน สากุล
นายธนวัฒน แสนสี
นายธนวิศิษฎิ์ ใหมผึ้ง
นายธนสาร หัตถพนม
นายธนัญณัฏฐ บุญนอย

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๕๓๕
๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒
๕๔๓
๕๔๔
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘
๕๔๙
๕๕๐
๕๕๑
๕๕๒
๕๕๓
๕๕๔
๕๕๕
๕๕๖
๕๕๗
๕๕๘
๕๕๙
๕๖๐

นายธนัตถ เทศจีบ
สิบเอก ธนา หมื่นยา
สิบเอก ธนากร คําราช
นายธนากร มวงนาครอง
นายธนากร มิสกิจ
จาเอก ธนากร เมืองสํานัก
นายธนากร ฤทธาโย
สิบเอก ธนากร แสงหิรัญ
นายธนาธรณ สีกาวี
นายธนาพร นุมรักแยม
นายธนายุทธ แสงพรหม
นายธนาวุฒิ ดีตลอด
สิบเอก ธนูสิน กุณวงศ
นายธเนศ พรหมเอียด
นายธเนศ มาสรางสรรค
จาอากาศเอก ธรรมรัตน หนูนคง
นายธวัชชัย จันทรแรม
นายธวัชชัย ชางทอง
นายธวัชชัย ทิพยอักษร
นายธวัชชัย โนโชติ
นายธวัชชัย พรเจริญเกียรติ
นายธวัชชัย ศรีกะกุล
นายธวัชชัย สมบูรณนอก
นายธวัชชัย อยูสบาย
นายธวัชชัย อุปโคตร
นายธวัฒชัย รัศมี

หนา ๒๖๗
ราชกิจจานุเบกษา
๕๖๑
๕๖๒
๕๖๓
๕๖๔
๕๖๕
๕๖๖
๕๖๗
๕๖๘
๕๖๙
๕๗๐
๕๗๑
๕๗๒
๕๗๓
๕๗๔
๕๗๕
๕๗๖
๕๗๗
๕๗๘
๕๗๙
๕๘๐
๕๘๑
๕๘๒
๕๘๓
๕๘๔
๕๘๕
๕๘๖

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายธวิทย พันธละออ
นายธัญธร ปลอดใจดี
นายธันญา หนูเลี่ยง
นายธันวา เตจะพิงค
นายธานนท ไพชํานาญ
นายธานินทร เพงบุญ
จาสิบโท ธานินทรอนันต ขวัญทอง
สิบเอก ธาราเทพ ภูจอมจิต
นายธํารงศักดิ์ ยั่งยืน
สิบเอก ธิติ คํามี
นายธิติพงษ เมืองอินทร
นายธินาวุฒิ วิชาดี
นายธิมงคล วารินตะ
นายธีร ชูโตจีระกุล
นายธีรชาติ ศรีหนารถ
นายธีรเดช จันทคัต
นายธีรเดช มงคลวัจน
นายธีรพงษ บุญฉลวย
นายธีรภัทร นิเวศรัตน
จาเอก ธีรภัทร เอี่ยมสม
นายธีรยุทธ ขจรภพ
นายธีรยุทธ จันอินทร
นายธีรยุทธ พุทธธรรมโรจน
นายธีรลักษณ โนนศรี
นายธีรวัฒน ปญญาแกว
จาเอก ธีรศักดิ์ จันทรหลอด

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๕๘๗
๕๘๘
๕๘๙
๕๙๐
๕๙๑
๕๙๒
๕๙๓
๕๙๔
๕๙๕
๕๙๖
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐
๖๐๑
๖๐๒
๖๐๓
๖๐๔
๖๐๕
๖๐๖
๖๐๗
๖๐๘
๖๐๙
๖๑๐
๖๑๑
๖๑๒

หนา ๒๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

นายธีรศักดิ์ แสงสวาง
นายธีรศักดิ์ อนุเคราะห
นายธีรศิลป บัวบาน
นายธีระ กอบกุลธนชัย
นายธีระ ไกรนรา
นายธีระ สุริยกุล
นายธีระชัย พรหมลี
นายธีระโชติ โคตรวิชัย
นายธีระเดช แกวบุดดา
นายธีระธาดา อินตะวงค
นายธีระพล กิจเวชกุล
นายธีระยุทธ ปาธิสุทธิ์
นายธีระวัชร แตมงาม
นายธีระวัฒน พันธะศรี
นายธีระวุฒิ บุญมี
จาเอก ธีระศักดิ์ นอยหอม
นายนคร บุญเชิด
จาเอก นคร พิเนตร
นายนคร พิมพร
สิบตํารวจตรี นคราทร ทนันตไชย
นายนครินทร คําเนตร
นายนครินทร สังฆคุณ
สิบเอก นนทกร ขําเทศเจริญ
นายนพคุณ เพชรกระจาง
นายนพคุณ สีดํา
นายนพดล โคตรทุม

๖๑๓
๖๑๔
๖๑๕
๖๑๖
๖๑๗
๖๑๘
๖๑๙
๖๒๐
๖๒๑
๖๒๒
๖๒๓
๖๒๔
๖๒๕
๖๒๖
๖๒๗
๖๒๘
๖๒๙
๖๓๐
๖๓๑
๖๓๒
๖๓๓
๖๓๔
๖๓๕
๖๓๖
๖๓๗
๖๓๘

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
วาที่รอยตรี นพดล เรืองรินทร
นายนพดล ศรีไชย
นายนพดล สวางไพร
นายนพนันทน เรืองโรจน
จาสิบโท นพรัตน เกษมสุข
จาเอก นพรัตน นันทราช
นายนพรัตน สุขาภิรมย
นายนพศักดิ์ บุญมาก
จาเอก นภดล สอนสวาสดิ์
นายนภปฏล โพธิ์ทอง
พันจาเอก นภัส เดชาวาศน
นายนราวุธ โสภาเปย
นายนราศักดิ์ ธัญญเจริญ
จาเอก นราศักดิ์ ใสแสง
สิบเอก นรินทร เขื่อนควบ
นายนรินทร รื่นนิมิตร
จาสิบตํารวจ นรินทร อุตรา
นายนรินทร อูอรุณ
นางนรินทรทิพย หทัยรัตนานนท
นายนริศ ไกรนรา
นายนริศ จําปานิล
พันจาเอก นเรศ คําวงค
นายนเรศ ไชยพูน
นายนเรศ โนชัย
นายนเรศ มณีเนียม
นายนเรศว แปรงกระโทก

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๖๓๙
๖๔๐
๖๔๑
๖๔๒
๖๔๓
๖๔๔
๖๔๕
๖๔๖
๖๔๗
๖๔๘
๖๔๙
๖๕๐
๖๕๑
๖๕๒
๖๕๓
๖๕๔
๖๕๕
๖๕๖
๖๕๗
๖๕๘
๖๕๙
๖๖๐
๖๖๑
๖๖๒
๖๖๓
๖๖๔

นายนฤชิต เสนานุช
นายนฤธิ นาคสินธุ
นายนฤเบศร เขมะสิงคิ
นายนฤพล ศรีสมบูรณพงศ
นายนอย พรมนัด
นายนอย พลากร
นายนัฏติพงษ สืบสาย
นายนัฐพงษ พลธนู
นายนัฐสิทธิ์ พาคําสุข
จาสิบตํารวจ นันทกร ชราพก
นายนันทพงศ สุภโตษะ
นายนันทมนัส บุญธรรม
นายนาท วงสาสาย
นายนาที อินทรสูต
นายนาวิน ทนันไชย
สิบโท นําพล พลศิริ
นายนิกร ฐานะงาม
นายนิกร สุพรรณ
นายนิกร โสระสิงห
นายนิคม คํามานิตย
สิบเอก นิคม โชติชัย
นายนิคม วรรณสอน
นายนิคม เสาวพันธ
สิบเอก นิคม ฮดสูงเนิน
นายนิด สุธรรม
นายนิทัศน พันธุสกุล

หนา ๒๖๙
ราชกิจจานุเบกษา
๖๖๕
๖๖๖
๖๖๗
๖๖๘
๖๖๙
๖๗๐
๖๗๑
๖๗๒
๖๗๓
๖๗๔
๖๗๕
๖๗๖
๖๗๗
๖๗๘
๖๗๙
๖๘๐
๖๘๑
๖๘๒
๖๘๓
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖
๖๘๗
๖๘๘
๖๘๙
๖๙๐

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายนิธิศ บุญครอบ
นายนิพนธ ตรีวุฒิ
นายนิพนธ เทพิน
นายนิพนธ สินธุสอาด
นายนิพิฎฐ ศรีอินทร
นายนิภากร ชูปานกลีบ
นายนิมิต พันธสวัสดิ์
นายนิยม ธรณิศราติพงศ
นายนิรันดร เฮียงประเสริฐ
จาเอก นิรุจน ทรัพยสุวรรณ
นายนิรุจน นุชนารถ
นายนิรุท ออดเอก
นายนิรุทธ กองสมุทร
นายนิวัฒน คงคําลี
นายนิวัฒน ผาหัส
นายนิวัฒน สุขจิตต
นายนิวัฒน เสียดขุนทด
นายนิวัฒน อิกําเนิด
จาเอก นิเวส สีแล
นายนิสิต อินสุวรรณ
นายนิสิทธิ์ นิยม
นายนิอํารัม นิเฮง
สิบเอก นุกูล เสียงเพราะ
นายเนติวิศน พลับลัดโพธิ์
นายบดินทร อินทราช
นายบรรจง คมแหลม

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๖๙๑
๖๙๒
๖๙๓
๖๙๔
๖๙๕
๖๙๖
๖๙๗
๖๙๘
๖๙๙
๗๐๐
๗๐๑
๗๐๒
๗๐๓
๗๐๔
๗๐๕
๗๐๖
๗๐๗
๗๐๘
๗๐๙
๗๑๐
๗๑๑
๗๑๒
๗๑๓
๗๑๔
๗๑๕
๗๑๖

นายบรรจบ พัฒสังวาล
นายบรรเจิด ซิ้มอิ่ม
สิบเอก บรรพต ศรีวริสาร
นายบรรลุ ฉายถวิล
จาสิบโท บรรหาญ บําเพ็ญรัตน
นายบวรกิตติ์ เพ็ชรนิล
นายบัญชา ชางกลาง
นายบัญชา นามพล
นายบัญชา วงคทา
นายบัณฑิต ประกอบมี
นายบัณฑิต สอนภูงา
นายบันทึก กองยอง
นายบัลลังค รุงขํา
นายบุญชนะ เตชะมงคล
จาสิบเอก บุญชู คล้ําจีน
นายบุญธรรม อบอุน
นายบุญมี ยุทธกิจไพบูลน
นายบุญยง มั่นอน
นายบุญลือ อุบลบาน
นายบุญษกรณ ประมวลวงศ
นายบุญสง แสงนนท
จาเอก บุญสังข ทองเครือ
นายบุรินทร เกษรจันทร
นายบูชิต สมโคตร
นายปกรณ จันทะรส
นายปกรณ ทาพลขันธ

หนา ๒๗๐
ราชกิจจานุเบกษา
๗๑๗
๗๑๘
๗๑๙
๗๒๐
๗๒๑
๗๒๒
๗๒๓
๗๒๔
๗๒๕
๗๒๖
๗๒๗
๗๒๘
๗๒๙
๗๓๐
๗๓๑
๗๓๒
๗๓๓
๗๓๔
๗๓๕
๗๓๖
๗๓๗
๗๓๘
๗๓๙
๗๔๐
๗๔๑
๗๔๒

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
จาเอก ปกรณ รัศมีโชติ
นายปฏาวุฒิ พันธโพธิ์ทอง
นายปฏิพัทธ สุสินนะ
นายปฏิพัทธิ์ ปานทองแกว
นายปฏิภาน สอนโยธา
นายปฐมพงษ จันทรอวน
พันจาเอก ปณิธาน บุสดี
นายปภาเทพ วัฒนคุม
นายปภาวิน ปะสาวะนัง
นายปรมินทร รจนัย
นายปรวีย ภาคอัมพร
นายประกิจ ชุมสิทธิ์
จาเอก ประจวบ สมบัติหอม
นายประจักร โทนหงสา
นายประจักษ โคตรขํา
จาสิบเอก ประชา นามทิพย
จาเอก ประชา รื่นภิรมย
นายประชา สระทองทรัพย
นายประชา หงษเวียงจันทร
จาเอก ประดับเกียรติ ประสมทอง
นายประดิษฐ เสนาสาร
พันจาเอก ประดิษฐ ยศปญญา
นายประทีป ชางทองมะดัน
นายประทีป ภูทองบอ
นายประเทือง สุภาพร
นายประธาน เทือกทาวพรม

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๗๔๓
๗๔๔
๗๔๕
๗๔๖
๗๔๗
๗๔๘
๗๔๙
๗๕๐
๗๕๑
๗๕๒
๗๕๓
๗๕๔
๗๕๕
๗๕๖
๗๕๗
๗๕๘
๗๕๙
๗๖๐
๗๖๑
๗๖๒
๗๖๓
๗๖๔
๗๖๕
๗๖๖
๗๖๗
๗๖๘

นายประนอม อาสนะ
นายประพจน ศรีสุมาตย
สิบเอก ประพัฒพงศ ศรีจุมพล
นายประไพร แสนสุด
นายประภพ คําอาย
นายประมวล ริมประนาม
นายประเมศร รัตนะ
นายประยงค จันทรดี
นายประยงค อนารัตน
นายประยุทธ แตงแกว
นายประยุทธ บุญทวี
นายประยุทธ วิลัยศรี
พันจาเอก ประยูร โคตมูล
นายประวัติ ทรงศรี
นายประวิทย ชูพูล
นายประวิทย ศรีจันทร
นายประวิทย แสงอรุณ
นายประเวชศิลป สารปรัง
นายประเวศ อังกีรัตน
นายประสงค มวงโสภา
จาเอก ประสงค สีสงคราม
นายประสงค อินทมิน
นายประสพพร พวงพี
นายประสาน ลาอํา
นายประสิทธ สวาทพงษ
นายประสิทธ สุทธาบุญ

หนา ๒๗๑
ราชกิจจานุเบกษา
๗๖๙
๗๗๐
๗๗๑
๗๗๒
๗๗๓
๗๗๔
๗๗๕
๗๗๖
๗๗๗
๗๗๘
๗๗๙
๗๘๐
๗๘๑
๗๘๒
๗๘๓
๗๘๔
๗๘๕
๗๘๖
๗๘๗
๗๘๘
๗๘๙
๗๙๐
๗๙๑
๗๙๒
๗๙๓
๗๙๔

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายประสิทธิ์ เลยไธสง
นายประสิทธิ์ ศรีบุรินทร
นายประสิทธิ์ สมบัติคํา
นายประเสริฐ กุยรัมย
นายประเสริฐ แกวละเอียด
นายประเสริฐ จันทรภักดี
นายประเสริฐ ไชยศาสตร
นายประเสริฐ ทะลิ
นายประเสริฐ ประพาฬ
นายประเสริฐ โวหาร
นายประหยัด ทองรอด
จาสิบเอก ประหยัด มุณีแกว
นายประหยัด หงมา
นายปรัชญา ไทรเมือง
นายปรัชญา บุญมาโนน
นายปรัชญา ศิริมงคลขจร
นายปราการ ไชยวงษ
นายปราบ ประกิ่ง
นายปราโมทย แกวคํา
จาสิบเอก ปราโมทย ชนะชัย
นายปราโมทย ศรีดํา
นายปริญญา คําไขสอน
นายปริญญา ภูพาดศรี
สิบเอก ปริญญา เรณู
นายปริตต คงชยะนันท
นายปริวัตย ทวีสุขเกษมสันต

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๗๙๕
๗๙๖
๗๙๗
๗๙๘
๗๙๙
๘๐๐
๘๐๑
๘๐๒
๘๐๓
๘๐๔
๘๐๕
๘๐๖
๘๐๗
๘๐๘
๘๐๙
๘๑๐
๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕
๘๑๖
๘๑๗
๘๑๘
๘๑๙
๘๒๐

สิบเอก ปริวัตร กมลคราม
นายปรีชา ทะวะวงค
นายปรีชา บานแยม
นายปรีชา ผดุงโชค
นายปรีชา พูนพัน
นายปรีชา ยี่ซาย
นายปรีชา ศรีสะอาด
จาสิบเอก ปรีชา สุยะหลาน
นายปรีชา อดิสร
นายปรีดา นกเล็ก
นายปรีดา นนทะการ
นายปรีดา มั่นจิตร
นายปรีดา วงคหมอ
นายปรีดา สินชู
นายปรีดา ออนศรี
นายปองภพ หงษหิน
นายปอย ชุมภูวัง
นายปญญา ผลสิทธิ์
นายปญญา สารพงษ
สิบเอก ปญญา สํารวมจิตร
นายปญญา สุขประเสริฐ
นายปณณพัฒน มติพลพงษบุตร
นายปทมากร พลสนะ
นายปติพัฒน งอกงาม
นายปติพัฒน วรนาถอุไรพงศ
นายปยพันธุ วงศแพทย

หนา ๒๗๒
ราชกิจจานุเบกษา
๘๒๑
๘๒๒
๘๒๓
๘๒๔
๘๒๕
๘๒๖
๘๒๗
๘๒๘
๘๒๙
๘๓๐
๘๓๑
๘๓๒
๘๓๓
๘๓๔
๘๓๕
๘๓๖
๘๓๗
๘๓๘
๘๓๙
๘๔๐
๘๔๑
๘๔๒
๘๔๓
๘๔๔
๘๔๕
๘๔๖

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายปยวัฒน โพอุทัย
นายปยะ ปนะถา
นายปยะ อินขํา
นายปยะพงษ จันทรจูน
นายปยะพงษ อาจแกว
นายปุณญพัฒน วังแสง
นายผดุง กุศลประเสริฐ
นายเผาพงศ เจริญธรรม
นายพงศกร กันนิกา
นายพงศกร เมืองแกว
นายพงศกล กุลจิตติเพชร
นายพงศธร สมบูรณผล
นายพงศปกรณ ใหมวงศ
นายพงศประดิษฐ ธนาวุฒิ
วาที่รอยตรี พงศพันธุ นุมนาค
นายพงศพัศ ทีเขียว
นายพงศพิสุทธิ์ พรมสอน
นายพงศภัค พลเขต
นายพงศศักดิ์ จันทรเภา
นายพงษดนัย มะโนใหม
นายพงษพจน อินตะวงค
นายพงษพัฒน ขันติวงษ
นายพงษพันธ เมฆขยาย
นายพงษพันธ รัตนะมงกุฏ
สิบโท พงษศกร ขุนรักษ
นายพงษศกรณ กองสอน

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๘๔๗
๘๔๘
๘๔๙
๘๕๐
๘๕๑
๘๕๒
๘๕๓
๘๕๔
๘๕๕
๘๕๖
๘๕๗
๘๕๘
๘๕๙
๘๖๐
๘๖๑
๘๖๒
๘๖๓
๘๖๔
๘๖๕
๘๖๖
๘๖๗
๘๖๘
๘๖๙
๘๗๐
๘๗๑
๘๗๒

นายพงษศักดิ์ มานะจิต
นายพงษศักดิ์ ยศปญญา
นายพงษศักดิ์ สอาง
นายพงษศักดิ์ สําราญรื่น
นายพชร ทองปลิว
นายพญาพงษ สะแนะ
นายพนมไพร อําพล
จาเอก พยุงศักดิ์ คําพวงชัย
นายพรชัย จาชัย
นายพรชัย บุตรสาลี
นายพรชัย พุทธาสมศรี
นายพรชัย ศรีสุทธี
นายพรพิชิตร ภูทะวัง
นายพรพิพัฒน วงศเฉลียว
นายพรภิรมย มั่นเรืองศรี
นายพรมจาริน ปากชํานิ
นายพรศักดิ์ สงเคราะหสุข
นายพรสวรรค ไสยาสน
นายพรหมมินทร ศรีปอ
นายพล พรหมมา
จาสิบตํารวจ พลกฤษณ แสงทอง
นายพศวัฒน จุยประเสริฐ
นายพัชรพงษ ศรีรอง
นายพัชรวานิช อุดดวง
นายพัฐสรร ศรีสวัสดิ์
นายพัฒนวัฒน แสนเมืองมา

หนา ๒๗๓
ราชกิจจานุเบกษา
๘๗๓
๘๗๔
๘๗๕
๘๗๖
๘๗๗
๘๗๘
๘๗๙
๘๘๐
๘๘๑
๘๘๒
๘๘๓
๘๘๔
๘๘๕
๘๘๖
๘๘๗
๘๘๘
๘๘๙
๘๙๐
๘๙๑
๘๙๒
๘๙๓
๘๙๔
๘๙๕
๘๙๖
๘๙๗
๘๙๘

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายพัฒนะ เพียวสามพราน
นายพัฒยา ทรัพยพงษ
นายพัทธนเศรษภ ขันจินา
นายพันทิพย วันดีวงค
นายพันธทิตย ผูพงษ
นายพันธุนุชิต จันทะวงษ
นายพัลลภ สัมฤทธิ์สกุล
นายพิชญ เพชรโยธิน
นายพิชญา อาจแยมสรวล
นายพิชารัก สอดจิตร
นายพิชิต ดวงปากดี
จาสิบเอก พิชิต มหามาตร
พันจาเอก พิชิต สาคูณ
นายพิเชษฐ คงไข
จาสิบตํารวจ พิเชษฐ พุมสงวน
นายพิเชษฐ คําจันทร
นายพิตตินันท พันธพิบูลย
นายพิตรพิบูล อุนแกว
สิบเอก พิทยา นิยมเยาว
นายพิทยา บุญศักดิ์
จาสิบตรี พิทยา ผิวเงิน
นายพิทักษ พนมจันทร
นายพิทักษ มั่นจันทึก
นายพิทักษ ออนสิงห
นายพิทัย ดลรัศมี
นายพินัย เอี่ยนเลง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๘๙๙
๙๐๐
๙๐๑
๙๐๒
๙๐๓
๙๐๔
๙๐๕
๙๐๖
๙๐๗
๙๐๘
๙๐๙
๙๑๐
๙๑๑
๙๑๒
๙๑๓
๙๑๔
๙๑๕
๙๑๖
๙๑๗
๙๑๘
๙๑๙
๙๒๐
๙๒๑
๙๒๒
๙๒๓
๙๒๔

นายพินิจ ทองใบ
นายพินิจ อินธิเดช
นายพิพัฒน นาคเกลี้ยง
นายพิพัฒน วงคสืบ
นายพิพัฒน อัศวโกวิทไวโรจน
นายพิภพ พรหมเมศร
นายพิภพ พั่วคุณมี
นายพิรพงษ วงคละคร
นายพิราม วงคภูมิเมือง
นายพิรุณ ศรีเพ็ชร
นายพิศาล พัฒสิม
จาเอก พิศิษฐิ์ มังคละพลัง
นายพิษณุ บัวระบัติ
นายพิษณุ โภชนสมบูรณ
นายพิสิฐ จันทรทรง
จาเอก พิสิฐสาร ทองเหี่ยง
นายพิสิษฐ ใจมนต
นายพีรเดช เรืองสี
นายพีรนิธิ วินาเสน
สิบเอก พีรพงศ ศักดิ์เสาวภาคย
นายพีรพัฒน ใจมา
นายพีรยศ คํามุงคุณ
นายพีรยุทธ แจงพลัด
นายพีรวัฒน โพธิ์เจริญ
นายพีรวัส วิเลปนะ
นายพีรศักดิ์ แกวเหลายูง

หนา ๒๗๔
ราชกิจจานุเบกษา
๙๒๕
๙๒๖
๙๒๗
๙๒๘
๙๒๙
๙๓๐
๙๓๑
๙๓๒
๙๓๓
๙๓๔
๙๓๕
๙๓๖
๙๓๗
๙๓๘
๙๓๙
๙๔๐
๙๔๑
๙๔๒
๙๔๓
๙๔๔
๙๔๕
๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘
๙๔๙
๙๕๐

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายพีรศักดิ์ ทวีพงษอภิชาต
สิบเอก พีระ บุญยิ่ง
นายพีระ โพธิ์สุวรรณ
นายพีระพล ชุมภูอินทร
นายพีระยุทธ ทองใบ
นายพุฒิพงศ จายหนองบัว
จาเอก พุทธสิทธิ์ แสนใจ
นายพุทธิพงษ กันยาง
นายพูลศักดิ์ บุญรักษ
นายพูลศักดิ์ อุบล
จาสิบเอก เพชรรุง วารินคีรีรัตน
นายเพชรรุง แสวงบุญ
นายเพิ่ม โลกคําลือ
จาเอก เพิ่มพล บุญสมบัติ
นายไพฑูรย ชํานิเชิงคา
นายไพบูลย คามจังหาร
นายไพรฑูร ทองคํานุช
สิบเอก ไพรวรรณ ธนูผาย
นายไพรสาน ศรีชะลา
พันจาเอก ไพรัตน ภูนุช
นายไพรินทร อุปมัย
นายไพโรจน ขวัญใจ
นายไพศาล ขําใจดี
นายไพศาล ตนเรือง
นายไพศาล โลณานุรักษ
นายภมร วงคภูสรณ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๙๕๑
๙๕๒
๙๕๓
๙๕๔
๙๕๕
๙๕๖
๙๕๗
๙๕๘
๙๕๙
๙๖๐
๙๖๑
๙๖๒
๙๖๓
๙๖๔
๙๖๕
๙๖๖
๙๖๗
๙๖๘
๙๖๙
๙๗๐
๙๗๑
๙๗๒
๙๗๓
๙๗๔
๙๗๕

หนา ๒๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

นายภราดร ใจประการ
นายภราดร ราชรองชัย
นายภวัต ไทรแกวเรือง
นายภัทรดร คงวิวัษน
พันจาอากาศโท ภัทรพงศ
เกษจันทร
นายภัทรวุธ เมืองคํา
นายภาณุวัฒน กุดนอก
จาอากาศเอก ภาณุวัฒน พันธครุฑ
นายภาธร คงแจม
นายภานุรัตน ระวันประโคน
นายภานุวัฒน จันทรเพ็ญ
นายภิญโญ ปะอินทร
นายภีมมเนศ คงคาใส
นายภุชงค บุญสนอง
นายภุชงค พรมเป
นายภุชงค เอี่ยมทองคํา
จาเอก ภูกิจ ศิลาอาสน
จาเอก ภูชิตร ทิพโชติ
พันจาเอก ภูมภัสส นิตยสตนนท
นายภูมินทร มารอด
นายภูมิพัฒน สุระโคตร
นายภูมิมินทร มุงดี
จาสิบโท ภูริพงษ แสนตลาด
นายภูวนัย นาสา
นายภูวรรณ ปนมณี

๙๗๖
๙๗๗
๙๗๘
๙๗๙
๙๘๐
๙๘๑
๙๘๒
๙๘๓
๙๘๔
๙๘๕
๙๘๖
๙๘๗
๙๘๘
๙๘๙
๙๙๐
๙๙๑
๙๙๒
๙๙๓
๙๙๔
๙๙๕
๙๙๖
๙๙๗
๙๙๘
๙๙๙
๑๐๐๐
๑๐๐๑

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายมงคล ตาตน
จาเอก มณฑล พลนอก
จาเอก มณเฑียร ภูบุญเติม
นายมนตชัย ไวทยะเสวี
นายมนตรี คําตั๋น
นายมนตรี จตุรัส
นายมนตรี จรูญภาค
นายมนตรี ใจตรงกลา
พันจาอากาศเอก มนตรี ชมภูวิเศษ
นายมนตรี ดวงจันทร
จาเอก มนตรี ทองดอนแอ
จาเอก มนตรี ผลบุญเรือง
นายมนตรี มังสังข
จาอากาศเอก มนตรี มีสวัสดิ์
จาเอก มนตรี อุดมกิจ
พันจาอากาศตรี มนตรี อุนภู
นายมนตศักดิ์ ศรีกําพล
นายมนเทียน กองแกว
นายมโน พรมสวัสดิ์
นายมรุต พัฒนมณี
จาเอก มลตรี ตีระสี
นายมหาโชค สุขกอบเดช
นายมะตา รอนิง
นายมังกร ปละอุด
นายมานพ จงกลาง
นายมานพ เจริญสุข

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๐๐๒
๑๐๐๓
๑๐๐๔
๑๐๐๕
๑๐๐๖
๑๐๐๗
๑๐๐๘
๑๐๐๙
๑๐๑๐
๑๐๑๑
๑๐๑๒
๑๐๑๓
๑๐๑๔
๑๐๑๕
๑๐๑๖
๑๐๑๗
๑๐๑๘
๑๐๑๙
๑๐๒๐
๑๐๒๑
๑๐๒๒
๑๐๒๓
๑๐๒๔
๑๐๒๕
๑๐๒๖
๑๐๒๗

วาที่รอยตรี มานพ ชัยสวัสดิ์
นายมานพ ผิวออน
นายมานพ แผลงฤทธิ์
นายมานพ แมนพิมพ
นายมานพ รักบุญ
นายมานะ จิโนวัฒน
นายมานะ มากบุญ
นายมานิด โขงพูล
นายมามะ มูซอ
นายมิตรไชย สังคะลุน
จาสิบเอก มีศิลป โคตรศรีหา
นายมุขพล ชูกลิ่นหอม
นายเมคินทร พิพวนนอก
นายเมฆิน ศรียุบล
นายเมทวิน จันทนมูลตรี
จาเอก เมทะนี ชิณโชติ
นายเมธชวิน พาทีทิน
นายเมธา ประทุม
นายเมธี กลิ่นเกษร
นายเมธีฬพัฒน ทองสุก
จาเอก เมืองแมน ทองนอก
นายแมน ปาละ
พันจาเอก ไมตรี พวงไม
นายยงยุทธ พลบุญ
นายยงยุทธ สุภาพรหม
นายยงยุทธ หอมนิยม

หนา ๒๗๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๒๘
๑๐๒๙
๑๐๓๐
๑๐๓๑
๑๐๓๒
๑๐๓๓
๑๐๓๔
๑๐๓๕
๑๐๓๖
๑๐๓๗
๑๐๓๘
๑๐๓๙
๑๐๔๐
๑๐๔๑
๑๐๔๒
๑๐๔๓
๑๐๔๔
๑๐๔๕
๑๐๔๖
๑๐๔๗
๑๐๔๘
๑๐๔๙
๑๐๕๐
๑๐๕๑
๑๐๕๒
๑๐๕๓

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายยศดนัย ประสงคใด
นายยศวัฒน อุปริสาร
นายยศวีร ชัยสถิตยธนกุล
นายยอดเพชร พรมหลอ
นายยะราช ดีวุฒิ
นายยุทธชัย ระดาดาษ
นายยุทธนา ชํานาญนาค
นายยุทธนา นุมนวม
นายยุทธนา บุญพิคํา
นายยุทธนา ศิลาออน
นายยุทธนา สอนนํา
วาที่รอยโท ยุทธนา อุณาพรหม
นายยุทธพงษ จงรักษ
นายยุทธพงษ พงศศิริ
นายยุทธพงษ ศรีสรรพ
นายยุทธภูมิ บุญรมย
นายยุทธภูมิ ผลสูตร
สิบเอก ยุทธภูมิ หาญกุดตุม
นายยุทธภูมิ อินปาตะ
จาเอก ยุทธยา ทาสิมมา
นายยุทธวี วิโทจิตร
นายโยธิน อุทัยแสน
นายรณกร จิระวโรภาส
นายรณชัย เกิดฤทธิ์
นายรณชัย ถาคํา
จาเอก รณชิต เผือกนอก

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๐๕๔
๑๐๕๕
๑๐๕๖
๑๐๕๗
๑๐๕๘
๑๐๕๙
๑๐๖๐
๑๐๖๑
๑๐๖๒
๑๐๖๓
๑๐๖๔
๑๐๖๕
๑๐๖๖
๑๐๖๗
๑๐๖๘
๑๐๖๙
๑๐๗๐
๑๐๗๑
๑๐๗๒
๑๐๗๓
๑๐๗๔
๑๐๗๕
๑๐๗๖
๑๐๗๗
๑๐๗๘
๑๐๗๙

นายรถเกษม เพ็ชรแกวหนู
นายรพีพงษ แสงทอง
จาเอก รวิภาส เฮ็งเงิน
นายรวีรุจ มังสังข
นายระพิน วันเปรี่ยงเทา
นายระพีพัฒน คงสิทธิ์
จาเอก ระวิพันธ สงเสริม
นายรังสรรค ศรีโสดา
จาเอก รังสัญ ศิริบุตร
นายรังสันต สิมสวัสดิ์
นายรัชพล รักรื่น
นายรัฐนนท อยูประเสิรฐ
นายรัฐโรฒ ฤทธิรงค
นายรัฐฤทธิ์ ชูดวง
นายรัฐศาสตร กะติวงศ
จาเอก ราชันย แกวบุดดา
จาเอก ราชันย ดาวังปา
นายราเชด บิลมะหมัด
นายรุง เงินทอง
นายรุงโรจน บัวรุง
นายรุงสุริยา ควรการ
นายรุงโอภาส นพรัตนธํารง
นายรุจจิระ ตาแวน
นายรุจนาธาร เขื่อนเพ็ชร
นายเริงฤทธิ์ โมทะจิต
นายโรจนรัตน เมืองนาค

หนา ๒๗๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๘๐
๑๐๘๑
๑๐๘๒
๑๐๘๓
๑๐๘๔
๑๐๘๕
๑๐๘๖
๑๐๘๗
๑๐๘๘
๑๐๘๙
๑๐๙๐
๑๐๙๑
๑๐๙๒
๑๐๙๓
๑๐๙๔
๑๐๙๕
๑๐๙๖
๑๐๙๗
๑๐๙๘
๑๐๙๙
๑๑๐๐
๑๑๐๑
๑๑๐๒
๑๑๐๓
๑๑๐๔
๑๑๐๕

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายฤทธิไกร มณีรัตน
สิบเอก ฤทธิชัย ทอดเสียง
นายฤทธิชัย มาตรา
นายฤทธิเดช พันธแกว
นายฤทธิรงค โตะทับทิม
นายฤทธิรงค ทับทิมไสย
นายฤทธิศักดิ์ อุปสิทธิ์
สิบเอก ลภชัย กองบุตร
สิบเอก ละมินทร ทิขัติ
นายลําธาร ดวงรอด
นายเลิศศักดิ์ ถิระโคตร
นายวชากร หอหอม
นายวชิรพงษ วงศแกน
นายวชิรศักดิ์ ยุหลงทวีวัฒน
นายวชิระ สีธง
นายวชิราพงค โสภา
นายวทัญู มั่นกลาง
นายวรกร นุมนวลพิทักษ
นายวรจักร ภูอาจ
นายวรชัย คชาธาร
นายวรชาติ สาริดดี
นายวรนน โพธิสัตยา
นายวรนิตย พิษพรรณ
นายวรปรัชญ แวนฉิม
นายวรพจน เกิดพิพัฒน
นายวรพจน ดานนอก

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๑๐๖
๑๑๐๗
๑๑๐๘
๑๑๐๙
๑๑๑๐
๑๑๑๑
๑๑๑๒
๑๑๑๓
๑๑๑๔
๑๑๑๕
๑๑๑๖
๑๑๑๗
๑๑๑๘
๑๑๑๙
๑๑๒๐
๑๑๒๑
๑๑๒๒
๑๑๒๓
๑๑๒๔
๑๑๒๕
๑๑๒๖
๑๑๒๗
๑๑๒๘
๑๑๒๙
๑๑๓๐
๑๑๓๑

นายวรพล สุณีแกว
นายวรภาส บัวระภา
พันจาโท วรรณชัย นกพรม
นายวรรณะ โสมศรีแกว
นายวรรักษ ธรรมโส
นายวรวรรธน พัฒนดานสกุล
นายวรวัฒน ณรงรักษาเขต
นายวรวิทย การถาง
นายวรวิทย กิจโกศล
นายวรวิทย ศรีหาเสนา
นายวรวุฒิ แกวจันทร
นายวรวุฒิ ไชยพิมพ
สิบเอก วรวุฒิ นิยมสัตย
นายวรสรรค บุญถึง
นายวรัญชัย เสนาจ
นายวรากร ทับทิม
จาเอก วรายุ ทองฉิม
นายวรายุทธ ศิริพรหมสิทธิ์
นายวราวุฒิ ฐาปนธรรมชัย
นายวราวุฒิ อนทอง
นายวรุตมพล อรัญดร
จาเอก วรุทธิ์ ศรีสรางคอม
นายวศิน แกวสุวรรณ
นายวสันต คนสนิท
จาสิบโท วสันต ชื่นชอบ
จาเอก วสันต ทิชัย

หนา ๒๗๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๓๒
๑๑๓๓
๑๑๓๔
๑๑๓๕
๑๑๓๖
๑๑๓๗
๑๑๓๘
๑๑๓๙
๑๑๔๐
๑๑๔๑
๑๑๔๒
๑๑๔๓
๑๑๔๔
๑๑๔๕
๑๑๔๖
๑๑๔๗
๑๑๔๘
๑๑๔๙
๑๑๕๐
๑๑๕๑
๑๑๕๒
๑๑๕๓
๑๑๕๔
๑๑๕๕
๑๑๕๖
๑๑๕๗

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายวสันต วทัญู
นายวสันต สุจริต
นายวสันต เสือสวย
นายวสันต แสงวารินทร
นายวสันต เอี่ยมสะอาด
นายวสุ วิเศษ
นายวะสรรณ คัดทจันทร
นายวัชรพงศ แจมจํารัสแสง
นายวัชรพล ญาวงศ
นายวัชรพันธ พูอภิชาติ
จาเอก วัชระ จันทบดี
นายวัชระ บุญฤทธิ์
นายวัชระ แสนหาญ
นายวัชรา ลาภหลาย
นายวัชรากรณ สมศักดิ์
สิบเอก วัชราวุธ ดีสีใส
นายวัชรินทร จันทภักดี
นายวัชรินทร จันทะวงษ
นายวัชรินทร นวลจันทร
นายวัชรินทร โนนสูง
นายวัชรินทร สมหมาย
นายวัชรินทร สืบเจก
นายวัชรินทร หลุดกระโทก
นายวัฒนา ขอรม
นายวัฒนา วงศสินไชย
นายวัฒนา เหล็กยัง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๑๕๘
๑๑๕๙
๑๑๖๐
๑๑๖๑
๑๑๖๒
๑๑๖๓
๑๑๖๔
๑๑๖๕
๑๑๖๖
๑๑๖๗
๑๑๖๘
๑๑๖๙
๑๑๗๐
๑๑๗๑
๑๑๗๒
๑๑๗๓
๑๑๗๔
๑๑๗๕
๑๑๗๖
๑๑๗๗
๑๑๗๘
๑๑๗๙
๑๑๘๐
๑๑๘๑
๑๑๘๒
๑๑๘๓

หนา ๒๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

นายวันชัย บัวโรย
สิบเอก วันชัย สุดแสวง
นายวันชัย แสงพรหม
นายวันธงชัย เหงี่ยมครบุรี
นายวัลลภ สุดทองคง
ดาบตํารวจ วัศพล ชนะศุภพาณิชย
นายวาทิต พุทโธ
นายวาที เสาเวียง
นายวารินทร ฆารวิพัฒน
นายวารี ทะเลิงรัมย
นายวิจิตร ชัยหาญ
นายวิชญ มาตรา
นายวิชัย ควรมูล
นายวิชาญ คณะพันธ
นายวิชาญ จิตอารีย
นายวิชาญ ปนมณี
นายวิชาญ ศรีละวรรณ
จาเอก วิชิต จันเจริญ
นายวิเชฐ แฟมไธสง
นายวิเชียร กุลวุฒิ
นายวิเชียร เจริญสัตย
นายวิเชียร ทองบาง
จาเอก วิเชียร พรหมมาศ
นายวิเชียร ลุนะหา
นายวิเชียร เสารเกตุ
นายวิฑูรย ทิมฉิม

๑๑๘๔
๑๑๘๕
๑๑๘๖
๑๑๘๗
๑๑๘๘
๑๑๘๙
๑๑๙๐
๑๑๙๑
๑๑๙๒
๑๑๙๓
๑๑๙๔
๑๑๙๕
๑๑๙๖
๑๑๙๗
๑๑๙๘
๑๑๙๙
๑๒๐๐
๑๒๐๑
๑๒๐๒
๑๒๐๓
๑๒๐๔
๑๒๐๕
๑๒๐๖
๑๒๐๗
๑๒๐๘
๑๒๐๙

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
จาเอก วิฑูรย ยอดคีรี
นายวิทยา แกวสมบัติ
นายวิทยา ทองสีดา
นายวิทยา บุญระยอง
นายวิทยา พงษไพบูลย
จาอากาศเอก วิทยา ภูชมศรี
นายวิทยา มูลคํา
นายวิทยา วงคชารี
สิบเอก วิทยา แสนคํา
นายวิทิต โอฬาระวัตร
นายวิทูลย เสริมเหลา
จาเอก วิธวัฒน คนขยัน
นายวินัย กลมกลาง
นายวินัย คลองใจ
จาเอก วินัย ภูปา
นายวินัย มานอก
นายวินัย เรืองศรี
นายวินัย สองแจง
นายวินิจ ชายสิงขรณ
สิบเอก วินิจ หมั่นผดุง
นายวิบูลยศักดิ์ สีหบุตร
นายวิมล บุญงาม
นายวิระพล คงสุข
นายวิรัช จงโปรงกลาง
นายวิรัช แสงรัตน
นายวิรัตน ทรัพยสิน

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๒๑๐
๑๒๑๑
๑๒๑๒
๑๒๑๓
๑๒๑๔
๑๒๑๕
๑๒๑๖
๑๒๑๗
๑๒๑๘
๑๒๑๙
๑๒๒๐
๑๒๒๑
๑๒๒๒
๑๒๒๓
๑๒๒๔
๑๒๒๕
๑๒๒๖
๑๒๒๗
๑๒๒๘
๑๒๒๙
๑๒๓๐
๑๒๓๑
๑๒๓๒
๑๒๓๓
๑๒๓๔
๑๒๓๕

นายวิรัตน สินธุวงศ
นายวิรัลพัชร บางปลากด
นายวิริยะ ศรีภูธร
นายวิรุทธ ไชยสาร
นายวิโรจน นาคผู
นายวิโรจน สุขสมบูรณ
นายวิโรจน อยูสําราญ
นายวิศรุต ภูลนแกว
นายวิษณุ ดิษฐอวม
นายวิษณุ ทศมาศ
พันจาเอก วิษณุ ศรีปจฉิม
นายวิษณุ สันติพงษ
นายวิษณุกร เอกะวัน
นายวิสุทธิ์ ทวมนิ่ม
นายวิสุทธิ์ พงศพิทักษ
จาสิบโท วิสุทธิ์ มูลผล
นายวีรกาล อุปนันท
นายวีรชน ตะภา
นายวีรชัย สังขแดง
นายวีรชาติ พัฒนพงศศรี
สิบเอก วีรพงษ ชมภูสิงห
นายวีรภัทร ปลัดขวา
นายวีรภัทร พุมพวง
นายวีรภาพ นามวงษ
นายวีรยุทธ นคราวงศ
จาสิบเอก วีรยุทธ โยปดทุม

หนา ๒๘๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๓๖
๑๒๓๗
๑๒๓๘
๑๒๓๙
๑๒๔๐
๑๒๔๑
๑๒๔๒
๑๒๔๓
๑๒๔๔
๑๒๔๕
๑๒๔๖
๑๒๔๗
๑๒๔๘
๑๒๔๙
๑๒๕๐
๑๒๕๑
๑๒๕๒
๑๒๕๓
๑๒๕๔
๑๒๕๕
๑๒๕๖
๑๒๕๗
๑๒๕๘
๑๒๕๙
๑๒๖๐
๑๒๖๑

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายวีรยุทธ โอนแกว
นายวีรศักดิ์ แกวอาทะ
นายวีรศักดิ์ คงคํา
นายวีรศักดิ์ พรอมศรีทอง
นายวีรศักดิ์ สิงหสิทธิ์
นายวีระ ยะดี
นายวีระ สระแพ
จาเอก วีระเกียรติ จิราพงษ
นายวีระชัย แชมชอย
พันจาตรี วีระชัย ยะปะเพ
นายวีระชัย สมจิตต
นายวีระเชนทร ถาวร
นายวีระเดช บุญญา
นายวีระพงษ ไชยสงคราม
นายวีระพล ขันตรี
นายวีระพันธ ตันมาละ
วาที่รอยตรี วีระพันธ เอกพันธ
นายวีระยุทธ คงประจักษ
จาเอก วีระยุทธ พาผล
นายวีระยุทธ โมฬี
นายวีระยุทธ อยูเสดียง
นายวีระศักดิ์ พานิช
นายวีรัตน เขียวคชสาร
นายวีรายุทธ ศักดิ์สูง
นายวุฑฒิชัย คุมแสง
นายวุฒิ ระถาพล

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๒๖๒
๑๒๖๓
๑๒๖๔
๑๒๖๕
๑๒๖๖
๑๒๖๗
๑๒๖๘
๑๒๖๙
๑๒๗๐
๑๒๗๑
๑๒๗๒
๑๒๗๓
๑๒๗๔
๑๒๗๕
๑๒๗๖
๑๒๗๗
๑๒๗๘
๑๒๗๙
๑๒๘๐
๑๒๘๑
๑๒๘๒
๑๒๘๓
๑๒๘๔
๑๒๘๕
๑๒๘๖
๑๒๘๗

นายวุฒิไกร เกลี้ยงสมร
นายวุฒิไกร ไหมออน
นายวุฒิชัย ทบหลง
นายวุฒิชัย นิลแพทย
นายวุฒิชัย ภูขันซาย
นายวุฒิชัย ลําจวน
นายวุฒินันท ทันนารี
นายวุฒิพงษ สินธุชัย
นายวุฒิศักดิ์ ละครวงษ
นายเวียงชัย จิรัฐกูล
นายไววิทย ตินัน
นายศรเทพ ไตรธิเลน
นายศรัณยู สิงหเดช
นายศรายุทธ จิตบรรจง
จาเอก ศรายุทธ ศุภกิจ
นายศรายุทธิ์ เพ็งสีดา
นายศราวุฒิ พรมรักษ
จาเอก ศราวุฒิ มณฑา
นายศราวุธ ทิวงศษา
นายศราวุธ ผลแกว
นายศราวุธ ลิ่วเวหา
นายศราวุธ ศิริกําเนิด
นายศราวุธ สุภาปุ
นายศราวุธ เสนาธรรม
นายศราวุธ อินใจ
นายศรีนุชา มาตราช

หนา ๒๘๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๘๘
๑๒๘๙
๑๒๙๐
๑๒๙๑
๑๒๙๒
๑๒๙๓
๑๒๙๔
๑๒๙๕
๑๒๙๖
๑๒๙๗
๑๒๙๘
๑๒๙๙
๑๓๐๐
๑๓๐๑
๑๓๐๒
๑๓๐๓
๑๓๐๔
๑๓๐๕
๑๓๐๖
๑๓๐๗
๑๓๐๘
๑๓๐๙
๑๓๑๐
๑๓๑๑
๑๓๑๒
๑๓๑๓

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายศรีเนตร แกวเทพ
นายศเรวัชรณ เกษหอม
สิบเอก ศฤงคาร ทวีชีพ
นายศศิวัฒน เดชอดุลยสัตยา
นายศักดิ์ชัย โกยรัมย
จาเอก ศักดิ์ชัย เชิดสันเทียะ
นายศักดิ์ชัย เชื้อพึ่ง
นายศักดิ์ชัย ไพบูลยศิริ
นายศักดิ์ชาย ชูคช
นายศักดิ์ดา จารุโกน
นายศักดิ์ดา เชื้อวังคํา
นายศักดิ์ดา แววศรี
สิบเอก ศักดิ์ดา ศรีดาเดช
นายศักดิธัช ทาวเอ
นายศักดิ์นคร เหลือศิริ
สิบเอก ศักดิ์นิพนธ ลุนาบุตร
สิบเอก ศักดิ์สิทธิ์ บัวโฮม
นายศักดิ์สุริยา พรหมดีสาร
นายศักดิ์อํานาจ ผลเกิด
วาที่รอยตรี ศักยศรณ ศรีโพธิ์
จาเอก ศิระ ชูทอง
นายศิริชัย แกวกระโทก
นายศิริชัย เวชภูติ
นายศิริพงษ ทวมเนตร
นายศิริพงษ ออนเฉวียง
นายศิริพล สายมอินทร

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๓๑๔
๑๓๑๕
๑๓๑๖
๑๓๑๗
๑๓๑๘
๑๓๑๙
๑๓๒๐
๑๓๒๑
๑๓๒๒
๑๓๒๓
๑๓๒๔
๑๓๒๕
๑๓๒๖
๑๓๒๗
๑๓๒๘
๑๓๒๙
๑๓๓๐
๑๓๓๑
๑๓๓๒
๑๓๓๓
๑๓๓๔
๑๓๓๕
๑๓๓๖
๑๓๓๗
๑๓๓๘
๑๓๓๙

หนา ๒๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

นายศิริวัฒน ตอวิเศษ
นายศิริศักดิ์ ศิลาวงศ
พันจาเอก ศิริศักดิ์ สุพร
สิบเอก ศิริโสภณ รุจิปวีณพรกุล
นายศิลา ยามชวง
นายศิวกร กันทะถ้ํา
นายศิวกร ซึงวิไลสินธุ
นายศิวกร ดาวดึงษ
นายศิวกร สิงหทอง
นายศิวะพร โรหิตะชาติ
นายศิษฐอนันท มณีรัตน
นายศุภกร รชตวงคชัย
นายศุภกิจ นันแดง
นายศุภกิจ วัฒนา
นายศุภเกียรติ ทศแกว
จาเอก ศุภชัย จัตุกูล
นายศุภชัย นันทดี
นายศุภชัย บับภาเอก
นายศุภชัย บุญเทียม
จาเอก ศุภชัย ฤทธิสมิต
นายศุภชัย สีเมือง
นายศุภชาติ รักษากุล
นายศุภณัฏฐ กอซอ
จาเอก ศุภบูรณ บุญคลอย
นายศุภฤกษ ตราชู
นายศุภฤกษ ศรชนะ

๑๓๔๐
๑๓๔๑
๑๓๔๒
๑๓๔๓
๑๓๔๔
๑๓๔๕
๑๓๔๖
๑๓๔๗
๑๓๔๘
๑๓๔๙
๑๓๕๐
๑๓๕๑
๑๓๕๒
๑๓๕๓
๑๓๕๔
๑๓๕๕
๑๓๕๖
๑๓๕๗
๑๓๕๘
๑๓๕๙
๑๓๖๐
๑๓๖๑
๑๓๖๒
๑๓๖๓
๑๓๖๔

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายศุภวัช กิจสหวงศ
นายศุภานนท เมืองสุวรรณ
นายเศกสันติ ทองจุน
พันจาอากาศเอก เศกสิทธิ์
ประชุมกุล
นายสกานต เทียมแสน
นายสกุลจิตร มูลคํา
นายสงกรานต ใจดี
นายสงกรานต นวลฝาย
นายสงกรานต เพ็ชรเลิศ
สิบเอก สดายุ ขนทอง
จาเอก สถาพร เสียงหวาน
นายสถิต ขวัญแกว
นายสถิตย หนูปลอด
นายสถิตยพร เบาทอง
สิบเอก สนธยา ชื่นวิโรจน
นายสนธยา หิงพุดซา
นายสนอง กาญจนแกว
นายสนอง มุงธิราช
นายสนิง กันธิยา
นายสม บุญทิม
นายสมเกียรติ โกษาจันทร
นายสมเกียรติ ใจหมั่น
นายสมเกียรติ นันตะภาพ
นายสมเกียรติ มะขาม
จาเอก สมคิด กันหาไชย

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๓๖๕
๑๓๖๖
๑๓๖๗
๑๓๖๘
๑๓๖๙
๑๓๗๐
๑๓๗๑
๑๓๗๒
๑๓๗๓
๑๓๗๔
๑๓๗๕
๑๓๗๖
๑๓๗๗
๑๓๗๘
๑๓๗๙
๑๓๘๐
๑๓๘๑
๑๓๘๒
๑๓๘๓
๑๓๘๔
๑๓๘๕
๑๓๘๖
๑๓๘๗
๑๓๘๘
๑๓๘๙
๑๓๙๐

จาสิบเอก สมคิด ไชยเลิศ
นายสมคิด มิตรดี
จาเอก สมคิด เมื่อประโคน
นายสมจิตร ตนคํา
นายสมจิตร ฤทธิชัย
นายสมเจตน เนตรขํา
นายสมใจ ชัยประดิษฐ
นายสมใจ ศรีบุรินทร
นายสมใจ อุทัยรัตน
พันจาโท สมชาติ เรืองภวา
นายสมชาติ สมเด็จ
นายสมชาย จันทรสงแสง
จาเอก สมชาย นุชสวาท
นายสมชาย ปญญากลา
จาสิบโท สมชาย พรหมศิริ
นายสมชาย อยูยงสถิตย
นายสมชาย อารีรมย
นายสมชิต กองทรัพย
นายสมโชค นรภาร
นายสมโชค มงกุฎทอง
นายสมนึก จันทรโสดา
นายสมบัติ กลิ่นเดช
นายสมบุญ ฤทธิ์รัตนา
นายสมบูรณ ซองทอง
นายสมบูรณ รักงาม
จาเอก สมปอง สิงหศก

หนา ๒๘๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๙๑
๑๓๙๒
๑๓๙๓
๑๓๙๔
๑๓๙๕
๑๓๙๖
๑๓๙๗
๑๓๙๘
๑๓๙๙
๑๔๐๐
๑๔๐๑
๑๔๐๒
๑๔๐๓
๑๔๐๔
๑๔๐๕
๑๔๐๖
๑๔๐๗
๑๔๐๘
๑๔๐๙
๑๔๑๐
๑๔๑๑
๑๔๑๒
๑๔๑๓
๑๔๑๔
๑๔๑๕
๑๔๑๖

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายสมพงศ ทองมาก
นายสมพงศ มีขวัญ
นายสมพงษ เทพวรรณ
นายสมพงษ ศรีกําเหนิด
นายสมพงษศักดิ์ จันทะนงค
นายสมพร นิลพัน
นายสมพร พันเสนา
นายสมภพ เกตุขุนทด
สิบเอก สมภพ แชมพุกพันธุ
สิบโท สมภาส พุมพร
พันจาเอก สมโภชน บุญอยู
นายสมยศ คตสุข
นายสมยศ แสวงทอง
สิบเอก สมยศ โสตะวงค
จาสิบเอก สมยศ หวานแท
นายสมร ลาดมุณี
นายสมศักดิ์ กลมลคร
จาสิบเอก สมศักดิ์ ขอดทอง
นายสมศักดิ์ นิจใหม
นายสมศักดิ์ ปรานอม
นายสมศักดิ์ ปองศิริ
นายสมศักดิ์ วชิระมโนประเสริฐ
นายสมศักดิ์ แสนดี
นายสมศักดิ์ โสมเกษตรินทร
นายสมศาสตร รมเย็น
นายสมสกุล ทองกระสันต

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๔๑๗
๑๔๑๘
๑๔๑๙
๑๔๒๐
๑๔๒๑
๑๔๒๒
๑๔๒๓
๑๔๒๔
๑๔๒๕
๑๔๒๖
๑๔๒๗
๑๔๒๘
๑๔๒๙
๑๔๓๐
๑๔๓๑
๑๔๓๒
๑๔๓๓
๑๔๓๔
๑๔๓๕
๑๔๓๖
๑๔๓๗
๑๔๓๘
๑๔๓๙
๑๔๔๐
๑๔๔๑
๑๔๔๒

นายสมัคร ปราศรัยงาม
จาสิบเอก สมาน สุตัน
พันจาอากาศเอก สมิง ขํามี
นายสยมภู จวบสุข
นายสยาม กุลเสน
นายสยาม นามวงษ
นายสยาม วงศนามเถาว
นายสรนนท ขจรเจริญกุล
นายสรรเสริญ หมื่นชํานาญ
นายสราวุฒิ ประยูรวงศ
นายสราวุธ จุลวัฒนะ
นายสราวุธ บุญบุตตะ
นายสราวุธ สวัสดี
นายสราวุธ สามลปาน
นายสราวุธ สุรโยธี
จาสิบเอก สวัสดิ์ ดงหลง
นายสวัสดิ์ ออนลมูล
นายสวาง หลากาศ
นายสหชาติ แกนทาว
นายสหชาติ ตระการ
นายสหชาติ สราญบุรุษ
นายสัญชัย สระมุณี
นายสัญชิต ชัยวิเศษ
นายสัญญา นวลดั้ว
นายสันชัย ไขขุนทด
นายสันต จุยโต

หนา ๒๘๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๔๓
๑๔๔๔
๑๔๔๕
๑๔๔๖
๑๔๔๗
๑๔๔๘
๑๔๔๙
๑๔๕๐
๑๔๕๑
๑๔๕๒
๑๔๕๓
๑๔๕๔
๑๔๕๕
๑๔๕๖
๑๔๕๗
๑๔๕๘
๑๔๕๙
๑๔๖๐
๑๔๖๑
๑๔๖๒
๑๔๖๓
๑๔๖๔
๑๔๖๕
๑๔๖๖
๑๔๖๗
๑๔๖๘

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายสันติ ศรีชู
นายสันติ สลาเลิศ
นายสันติณัฏฐ ภามภาณุศักดิ์
นายสันติพงศ ขวัญเอกพงษ
นายสันติพงษ อารียรักษ
นายสันติภาพ โคตคําชี
นายสันติศักดิ์ แสวงทรัพย
นายสากล โชคบัณฑิต
นายสากล ไชยแสง
นายสากล ศรีทานนท
นายสาทิศ นาคนอย
นายสาธิต ชาวเวียง
นายสาธิต นาระกันทา
นายสาธิต นูมหันต
นายสาธิต บัวทอง
นายสาธิต อาจหาญ
นายสานิฐ เพิ่มบุญ
นายสานิท สารทะนิน
นายสามารถ ทิพยนางรอง
นายสามารถ มาระจันทร
นายสามารถ มาราสา
สิบเอก สามารถ ยะภักดี
นายสามารถ สะอาด
จาอากาศโท สายศักดิ์ เลิศล้ํา
นายสายัณห ครุฑจอน
นายสายัณห จันทรออน

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๔๖๙
๑๔๗๐
๑๔๗๑
๑๔๗๒
๑๔๗๓
๑๔๗๔
๑๔๗๕
๑๔๗๖
๑๔๗๗
๑๔๗๘
๑๔๗๙
๑๔๘๐
๑๔๘๑
๑๔๘๒
๑๔๘๓
๑๔๘๔
๑๔๘๕
๑๔๘๖
๑๔๘๗
๑๔๘๘
๑๔๘๙
๑๔๙๐
๑๔๙๑
๑๔๙๒
๑๔๙๓
๑๔๙๔

หนา ๒๘๕
ราชกิจจานุเบกษา

นายสายัณห สุวรรณดวง
พันจาอากาศเอก สายัน แกวมูลมุข
นายสายัน นาคทองอินทร
นายสายัน โสดาจันทร
นายสายันณ เกษตรชีวากรณ
นายสายันต บรรพต
นายสายันต ปญญาวรเมธ
นายสาโรจ ศรีรุจี
วาที่รอยตรี สาโรจน ดีสุม
นายสาโรจน สิงทนะ
นายสาโรจน ออนจันทรอบ
นายสาโรช ยะมะกา
นายสําเนา แกวเรือง
นายสํารวย เงางาม
นายสําราญ คําเสียง
นายสําราญ ทะกอง
นายสําราญ ปาปะเส
นายสําราญ อภัย
นายสําฤทธิ์ ชนะปลอด
จาเอก สิงห คําสงค
นายสิงหา สัจจหทยา
นายสิงหา สุระกําแหง
นายสิทธิกร เมืองมนตรี
นายสิทธิชัย ใจคํา
นายสิทธิชัย นามวิเศษ
นายสิทธิชัย รินนาศักดิ์

๑๔๙๕
๑๔๙๖
๑๔๙๗
๑๔๙๘
๑๔๙๙
๑๕๐๐
๑๕๐๑
๑๕๐๒
๑๕๐๓
๑๕๐๔
๑๕๐๕
๑๕๐๖
๑๕๐๗
๑๕๐๘
๑๕๐๙
๑๕๑๐
๑๕๑๑
๑๕๑๒
๑๕๑๓
๑๕๑๔
๑๕๑๕
๑๕๑๖
๑๕๑๗
๑๕๑๘
๑๕๑๙
๑๕๒๐

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายสิทธิชัย อินทรเทศ
นายสิทธิชาย ชิวพิมาย
นายสิทธิโชค ชุมเปย
นายสิทธิโชค อิ่มประเกียนธรรม
นายสิทธินนท โสกันทัต
จาเอก สิทธิพล พานเมือง
นายสิทธิศักด อินหา
นายสิทธิศักดิ์ ยะตะโคตร
นายสิทธิศักดิ์ ฤทธิมนตรี
นายสิทธิสงวน บุปผาพันธ
นายสินฐนันต รัตนวิเชียรกร
นายสิรวิชญ ชนะสิมมา
นายสิรวิชญ นามมณฑา
จาเอก สีเนียม มหาชัย
นายสุกฤษฎิ์กานต พราหมณตะขบ
นายสุกิจ ศรีนิล
นายสุขสรรค ธงชัย
นายสุขสันต ตะวัน
นายสุคนธ จิตตมั่น
จาสิบเอก สุชัด โกสุมพันธ
นายสุชาติ ทองดวง
นายสุชาติ พรหมประดิษฐ
นายสุชาติ มาสุด
นายสุชาติ หลวงพันเทาว
นายสุชาติ อุณหรุงโรจน
จาเอก สุดเขต ธิวะโต

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๕๒๑
๑๕๒๒
๑๕๒๓
๑๕๒๔
๑๕๒๕
๑๕๒๖
๑๕๒๗
๑๕๒๘
๑๕๒๙
๑๕๓๐
๑๕๓๑
๑๕๓๒
๑๕๓๓
๑๕๓๔
๑๕๓๕
๑๕๓๖
๑๕๓๗
๑๕๓๘
๑๕๓๙
๑๕๔๐
๑๕๔๑
๑๕๔๒
๑๕๔๓
๑๕๔๔
๑๕๔๕
๑๕๔๖

หนา ๒๘๖
ราชกิจจานุเบกษา

วาที่รอยตรี สุทธิกานต ดวงชมภู
นายสุทธิชัย เจริญสกุลใหม
นายสุทธิพงศ อัศจรรย
นายสุทธิพงษ นิตยโชติ
นายสุทธิพงษ พิมพเสน
นายสุทธิศักดิ์ คงถือมั่น
นายสุทัศน มีขาว
นายสุทัศน สงวนวงษ
นายสุทัศน สุกสิ
นายสุทัศน อิ่มสําราญ
นายสุทิน ดงอามาต
นายสุเทพ แกวโท
นายสุเทพ แกวยาศรี
นายสุเทพ ตั้งสวางไทย
นายสุเทพ ทองคุณ
นายสุเทพ สุนทโรสถ
นายสุธี มูสิกรักษ
นายสุนทร ออนละมาย
นายสุนันท ยังคลัง
พันจาเอก สุบัน วิเศษเนตร
นายสุบิณ รัตนพันธ
นายสุปญญา ทองบอ
นายสุปนญา หลั่นจันทึก
นายสุพจน เกษทองมา
นายสุพจน พุมเนียม
สิบเอก สุพจน เพ็งทา

๑๕๔๗
๑๕๔๘
๑๕๔๙
๑๕๕๐
๑๕๕๑
๑๕๕๒
๑๕๕๓
๑๕๕๔
๑๕๕๕
๑๕๕๖
๑๕๕๗
๑๕๕๘
๑๕๕๙
๑๕๖๐
๑๕๖๑
๑๕๖๒
๑๕๖๓
๑๕๖๔
๑๕๖๕
๑๕๖๖
๑๕๖๗
๑๕๖๘
๑๕๖๙
๑๕๗๐
๑๕๗๑
๑๕๗๒

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายสุพรรณ พันธขาว
นายสุพล วงศภูเวช
นายสุพัฒน นามังคละกุล
นายสุพัฒน วงควิลาศ
นายสุพิชฌาย ไมงาม
นายสุภโรจน หาญนอย
นายสุภศิลป มั่นคง
นายสุภักดิ์ พุมพฤกษ
นายสุภาพ เกตุสุภะ
นายสุภาพ แซจิว
นายสุเมธ พูลทวี
จาสิบตรี สุเมศ ศรัทธาผล
นายสุรไกร บุตรศรี
วาที่รอยตรี สุรชัย ใจนนถี
นายสุรชัย ชิวขุนทด
นายสุรชัย เซงเมือง
นายสุรชัย ทองขาว
นายสุรชัย ทางธรรม
นายสุรชัย เทียนงูเหลือม
นายสุรชัย พนมใส
นายสุรชา มนัสตรง
นายสุรเชษฎ เพียรสรางวงศ
นายสุรเชษฐ โคตรบรรเทา
นายสุรยุทธ ชินสิทธิ์
นายสุรวิทย ประมวลทรัพย
นายสุรวุฒิ ศรีสุวรรณ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๕๗๓
๑๕๗๔
๑๕๗๕
๑๕๗๖
๑๕๗๗
๑๕๗๘
๑๕๗๙
๑๕๘๐
๑๕๘๑
๑๕๘๒
๑๕๘๓
๑๕๘๔
๑๕๘๕
๑๕๘๖
๑๕๘๗
๑๕๘๘
๑๕๘๙
๑๕๙๐
๑๕๙๑
๑๕๙๒
๑๕๙๓
๑๕๙๔
๑๕๙๕
๑๕๙๖
๑๕๙๗
๑๕๙๘

นายสุรศักดิ์ คําคง
นายสุรศักดิ์ จูงกลาง
นายสุรศักดิ์ แทนสูงเนิน
นายสุรศักดิ์ บุตรพรม
นายสุรศักดิ์ พงษกลิ่น
นายสุรศักดิ์ ยศสุธรรม
นายสุรศักดิ์ แสนเขื่อน
นายสุรสิทธิ์ มงคลไวย
นายสุรสิทธิ์ แสนยะบุตร
นายสุรสิทธิ์ อําคา
นายสุระชัย บุญชวย
นายสุระชาญ นอยทรง
นายสุระศักดิ์ แกวเกิด
นายสุระศักดิ์ พันธพรม
นายสุระศักดิ์ สนิทดวยพร
พันจาเอก สุระสิทธิ์ นะตะวัน
นายสุรักษ ศรีเมืองชาง
นายสุรัตน ไชยรา
นายสุริทัศน วงควันดี
สิบโท สุรินทร อินปกกา
นายสุริยะ เรกระโทก
นายสุริยะศักดิ์ ศรีซอน
จาสิบเอก สุริยัน สีเขียว
นายสุริยันต รักษาชีพ
นายสุริยา แกวแสน
นายสุริยา คําพินิจ

หนา ๒๘๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๙๙
๑๖๐๐
๑๖๐๑
๑๖๐๒
๑๖๐๓
๑๖๐๔
๑๖๐๕
๑๖๐๖
๑๖๐๗
๑๖๐๘
๑๖๐๙
๑๖๑๐
๑๖๑๑
๑๖๑๒
๑๖๑๓
๑๖๑๔
๑๖๑๕
๑๖๑๖
๑๖๑๗
๑๖๑๘
๑๖๑๙
๑๖๒๐
๑๖๒๑
๑๖๒๒
๑๖๒๓
๑๖๒๔

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายสุริยา นวลจันทร
นายสุริยา ประมวล
นายสุริยา ใฝใจ
นายสุริยา อินทบํารุง
นายสุริเยน ปลองสุวรรณ
นายสุริเยนทร ติดสุข
นายสุวพล ถั่วทอง
นายสุวรรณ จันเจริญ
นายสุวรรณ พรหมสวาง
จาสิบโท สุวรรณ มูลละ
นายสุวัฒน คุณมาศ
นายสุวัฒน ต.สกุล
นายสุวัฒน ประทุมเงิน
จาเอก สุวิชชา ศิริเพชร
นายสุวิชัย พิมพิลา
นายสุวิทย ณัฐสิริพงษ
จาเอก สุวิทย ดวงจันทร
นายสุวิทย นิลหงษ
นายสุวิทย ภักดีพล
นายสุวิทย วงคพิมล
นายสุวิทย สุริฉาย
นายสุวิทย เสถียรขันธ
นายสุวิยะ หนูมะเริง
นายเสฎฐนันท พิลาแดง
นายเสฎฐวิทย อินตะแกว
นายเสริมศักดิ์ คําพระยา

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๖๒๕
๑๖๒๖
๑๖๒๗
๑๖๒๘
๑๖๒๙
๑๖๓๐
๑๖๓๑
๑๖๓๒
๑๖๓๓
๑๖๓๔
๑๖๓๕
๑๖๓๖
๑๖๓๗
๑๖๓๘
๑๖๓๙
๑๖๔๐
๑๖๔๑
๑๖๔๒
๑๖๔๓
๑๖๔๔
๑๖๔๕
๑๖๔๖
๑๖๔๗
๑๖๔๘
๑๖๔๙
๑๖๕๐

นายเสรี พงเฟยม
นายเสรี มาสวัสดิ์
นายเสวก เวชประสิทธิ์
นายแสงอุทัย จันทะเสน
นายโสพล แสงคําเลิศ
นายโสภณ เกลื่อนสุทธิ
นายโสภณ เดชทิศ
นายโสภณ พงศรัตน
นายโสภณ สืบแสน
นายหัสกร เกษนอย
นายหิรัญรัฐ ศรีฟก
สิบเอก เหมราช เกิดสุข
นายแหวนเพชร เกษเพชร
จาเอก องอาจ ศรีศุภสันต
นายอณัฐพงษ ลุกแลน
นายอดิเรก นิลทิตย
นายอดิเรก สุขลําใย
นายอดิศร มีหอม
นายอดิศักดิ์ เด็นบาเส
จาเอก อดิศักดิ์ มากประเสริฐ
นายอดิสร พรอมสันเทียะ
นายอดิสรณ ปานออน
วาที่รอยตรี อดุล ทีน้ําคํา
นายอดุลย ภูพวง
นายอดุลย สมบูรณ
สิบเอก อติชาต พิมพจันทร

หนา ๒๘๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๕๑
๑๖๕๒
๑๖๕๓
๑๖๕๔
๑๖๕๕
๑๖๕๖
๑๖๕๗
๑๖๕๘
๑๖๕๙
๑๖๖๐
๑๖๖๑
๑๖๖๒
๑๖๖๓
๑๖๖๔
๑๖๖๕
๑๖๖๖
๑๖๖๗
๑๖๖๘
๑๖๖๙
๑๖๗๐
๑๖๗๑
๑๖๗๒
๑๖๗๓
๑๖๗๔
๑๖๗๕
๑๖๗๖

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายอติชาติ ลิ้มบัวหลวง
นายอติเทพ เครือคํา
นายอธิคม จําปามูล
จาเอก อธิปติ ชื่นกมล
นายอธิภัทร เที่ยงตรง
จาอากาศเอก อธิราช กลัดนุม
นายอธิวัฒน ยอดเกตุ
นายอนวัช แสงศัพท
นายอนันต นาคสุข
นายอนันต อรุณสวัสดิ์
นายอนันตชัย วงคชัยคํา
นายอนันตชัย บุญกาพิมพ
นายอนันตวิทย ยืนยาว
นายอนิรุต การเพียร
สิบเอก อนิรุตธิ์ สายแกว
สิบเอก อนุกูล หอมสะอาด
นายอนุคิด กาสิงห
นายอนุชา จั่นเพชร
นายอนุชา มนตรีบริรักษ
นายอนุชิต เมืองจันทร
นายอนุพงศ ยั่งยืนศิริ
นายอนุพงษ เอี่ยมวิกาล
นายอนุพันธ ปติจะ
นายอนุรักษ แกววงษ
นายอนุรักษ ตรงแกว
นายอนุรักษ พึ่งนิล

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๖๗๗
๑๖๗๘
๑๖๗๙
๑๖๘๐
๑๖๘๑
๑๖๘๒
๑๖๘๓
๑๖๘๔
๑๖๘๕
๑๖๘๖
๑๖๘๗
๑๖๘๘
๑๖๘๙
๑๖๙๐
๑๖๙๑
๑๖๙๒
๑๖๙๓
๑๖๙๔
๑๖๙๕
๑๖๙๖
๑๖๙๗
๑๖๙๘
๑๖๙๙
๑๗๐๐
๑๗๐๑
๑๗๐๒

หนา ๒๘๙
ราชกิจจานุเบกษา

นายอนุรักษ รัตนกมลรัตน
นายอนุรักษ ศรีวัฒน
นายอนุรักษ ศรีอุลิต
นายอนุวัฒน สําราญ
พันจาอากาศโท อนุวัฒน อินยิน
นายอนุสรณ กองสอน
นายอนุสรณ กานกายันต
นายอนุสรณ ชิดเครือ
นายอนุสรณ ปญญา
สิบเอก อนุสรณ วามะลุน
จาสิบเอก อนุสิทธิ์ สีสังข
นายอภิกิจ นนทพจน
นายอภิชนศักดิ์ สมงาม
นายอภิชัจ สมอไทย
พันจาเอก อภิชัย บรรจงรอด
นายอภิชาต มาศิริ
นายอภิชาต สันติยา
นายอภิชาติ จันตะพต
นายอภิชาติ พัฒนานนท
นายอภิชาติ โพธิ์ภักดี
นายอภิชาติ ภูมิโคกรักษ
นายอภิชาติ ศรีถิรศักดิ์
นายอภิเชษฐ ตองสุพรรณ
นายอภิเดช เพชรอยู
จาสิบเอก อภิเดช ศรีชัยตุง
นายอภิเดช สวางเจริญ

๑๗๐๓
๑๗๐๔
๑๗๐๕
๑๗๐๖
๑๗๐๗
๑๗๐๘
๑๗๐๙
๑๗๑๐
๑๗๑๑
๑๗๑๒
๑๗๑๓
๑๗๑๔
๑๗๑๕
๑๗๑๖
๑๗๑๗
๑๗๑๘
๑๗๑๙
๑๗๒๐
๑๗๒๑
๑๗๒๒
๑๗๒๓
๑๗๒๔
๑๗๒๕
๑๗๒๖
๑๗๒๗
๑๗๒๘

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายอภินันทน อรัญรุด
นายอภิยุทธ กลางประพันธ
นายอภิรมย ล่ําสัน
จาเอก อภิรัก ชาพิภักดิ์
นายอภิรักษ ยินดี
นายอภิรักษ สมจิตต
จาเอก นายอภิรัตน ชัยยาโน
นายอภิวัฒ เชาวขุนทด
นายอภิวัฒน หาดี
นายอภิวุฒิ มานะจิต
นายอภิสิทธิ์ ทองเชื้อ
นายอภิสิทธิ์ พิมพสวัสดิ์
นายอภิสิทธิ์ อลังการนันท
นายอมร กําลังเสือ
นายอมร บุญพามา
นายอมร พันสอน
นายอมรินทร คําปุทา
จาเอก อมรินทร ศรีรัตน
นายอรรถพงษ ญาณอรรถ
นายอรรถพร โคตรปะโค
นายอรรถพล ไกรสร
สิบโท อรรถพล เพชรทิม
นายอรรถพล วงคจุมปู
นายอรรถพล อุปมา
นายอรรถพันธ พันธุงาม
จาเอก อรรถวุฒิ พงษประดิษฐ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๗๒๙
๑๗๓๐
๑๗๓๑
๑๗๓๒
๑๗๓๓
๑๗๓๔
๑๗๓๕
๑๗๓๖
๑๗๓๗
๑๗๓๘
๑๗๓๙
๑๗๔๐
๑๗๔๑
๑๗๔๒
๑๗๔๓
๑๗๔๔
๑๗๔๕
๑๗๔๖
๑๗๔๗
๑๗๔๘
๑๗๔๙
๑๗๕๐
๑๗๕๑
๑๗๕๒
๑๗๕๓
๑๗๕๔

นายอรรถสิทธิ์ จัตตุพันธ
นายอรัณย อิกําเหนิด
นายอลงกรณ โพธิ์พนม
นายออม นกยูง
นายอัครชัย ชอบกล
สิบเอก อัครชัย พวงจินดา
นายอัครวัฒน อินตะวงค
นายอัครา ยุบยําแสง
นายอัซมี ยาบี
นายอัฌชรักษ รัตนพันธ
นายอับดลเหลาะ ขวดหรีม
นายอับดุลรอซะ สาเมาะ
นายอัมรินทร เสนจันตะ
จาเอก อัษฎาวุธ แจมศรี
นายอัสฎา เชื้อบุญ
นายอาคม คําสีแกว
นายอาคม เจียมฉวี
นายอาคม ธุระนนท
นายอาณัฐพงษ สาคร
นายอาทิตย ถีสูงเนิน
นายอาทิตย บัวเกษ
วาที่รอยตรี อาทิตย วรรณโต
นายอาทิตย อุนแกว
นายอาทิตย อุปชา
จาสิบเอก อาธร มีถาวร
นายอานนท คําหงษา

หนา ๒๙๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๕๕
๑๗๕๖
๑๗๕๗
๑๗๕๘
๑๗๕๙
๑๗๖๐
๑๗๖๑
๑๗๖๒
๑๗๖๓
๑๗๖๔
๑๗๖๕
๑๗๖๖
๑๗๖๗
๑๗๖๘
๑๗๖๙
๑๗๗๐
๑๗๗๑
๑๗๗๒
๑๗๗๓
๑๗๗๔
๑๗๗๕
๑๗๗๖
๑๗๗๗
๑๗๗๘
๑๗๗๙
๑๗๘๐

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายอานนท พีระพรเลิศ
จาเอก อานิสงส ใจยั่งยืน
นายอารมณ ทองยิ้ม
นายอารีย ไชยณรงค
นายอํานาจ กวางศรี
นายอํานาจ กสิกรรม
จาสิบเอก อํานาจ ไกรลาศ
นายอํานาจ โชติเสมอ
จาสิบตรี อํานาจ ไชยวุฒิ
จาสิบเอก อํานาจ ผูกพันธ
นายอํานาจ ฝาพิมาย
นายอํานาจ พรมแปนดี
นายอําพล แกวเขียว
นายอําพล อิศราคาร
นายอิทธิชัย โชติอัมพร
จาเอก อิสรพงษ ปะตังถาโต
จาสิบเอก อุดม ผึ่งผาย
นายอุดม สังครักษ
นายอุดมศักดิ์ ขุนทะ
นายอุดร โชคไพบูลย
นายอุดร ทาหอม
นายอุดร บัวทอง
นายอุดร สีจันทร
จาเอก อุทัย สกุลจร
จาสิบโท อุทิศ วัฒนะ
จาเอก อุเทน แผนทอง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๗๘๑
๑๗๘๒
๑๗๘๓
๑๗๘๔
๑๗๘๕
๑๗๘๖
๑๗๘๗
๑๗๘๘
๑๗๘๙
๑๗๙๐
๑๗๙๑
๑๗๙๒
๑๗๙๓
๑๗๙๔
๑๗๙๕
๑๗๙๖
๑๗๙๗
๑๗๙๘
๑๗๙๙
๑๘๐๐
๑๘๐๑
๑๘๐๒
๑๘๐๓
๑๘๐๔
๑๘๐๕
๑๘๐๖

นายอุรุพงศ พระเดชกิ่ง
นายเอกกะราช หิรัตพรม
นายเอกชัย จักรวาฬนรสิงห
จาเอก เอกชัย ใจซื่อ
วาที่รอยตรี เอกชัย ปญญาใจ
นายเอกชัย มาแวน
นายเอกชัย รัตนคช
สิบเอก เอกชัย อูทรัพย
นายเอกพงษ กองมะลิ
นายเอกพงษ ชาวดร
สิบเอก เอกพจน ทะกอง
นายเอกพล ศรีไม
นายเอกภพ จอมใจปอ
นายเอกมล พันธุไพโรจน
นายเอกราช โชคเจริญวิวรรธน
นายเอกราช ถาวรธรรม
จาเอก เอกรินทร ไชยรักษ
นายเอกรินทร พุทธา
นายเอกลักษณ ผาริการ
สิบเอก เอกลักษณ พุมเจริญ
นายเอกลักษณ รัตนะพันธุ
นายเอกลักษณ วงคชัยคํา
นายเอกวรา ถาวโร
นายเอกวัฒน งามจิตต
นายเอกศักดิ์ กลขุนทด
นายเอกสิทธิ์ สวัสดิ์นที

หนา ๒๙๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๐๗
๑๘๐๘
๑๘๐๙
๑๘๑๐
๑๘๑๑
๑๘๑๒
๑๘๑๓
๑๘๑๔
๑๘๑๕
๑๘๑๖
๑๘๑๗
๑๘๑๘
๑๘๑๙
๑๘๒๐
๑๘๒๑
๑๘๒๒
๑๘๒๓
๑๘๒๔
๑๘๒๕
๑๘๒๖
๑๘๒๗
๑๘๒๘
๑๘๒๙
๑๘๓๐
๑๘๓๑
๑๘๓๒

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวเอมอร ภูกาสอน
นายเอราวัต โถแกวเขียว
นายเอลวิส ปาทอง
นายเอิบฤทธิ์ สาลิกา
นายไอ จันทรถา
นางกชกร กิ่งกาน
นางกชกร เถาวทิพย
นางกชกร อังคะแสน
นางกชพร มาลีหวล
นางสาวกชพร สีพิมพ
นางกชพร โสดาพรม
นางสาวกณิกาพร ทองสุขนอก
นางกนกกร เวงวิรัตน
นางกนกกาญจน ระยารักษ
นางกนกพร จันทรกลั่น
นางกนกพร จันทรโต
นางสาวกนกพร มีบุบผา
นางกนกพร สมัครคูณ
นางสาวกนกภรณ เรืองศักดิ์
นางสาวกนกรัตน อนันตะ
นางสาวกนกวรรณ คงแกว
นางสาวกนกวรรณ ดีวิหก
นางสาวกนกวรรณ ทรงจันทึก
นางสาวกนกวรรณ ยืนออต
นางสาวกนกวรรณ รมจันทร
นางสาวกนกวรรณ รักสวัสดิ์

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๘๓๓
๑๘๓๔
๑๘๓๕
๑๘๓๖
๑๘๓๗
๑๘๓๘
๑๘๓๙
๑๘๔๐
๑๘๔๑
๑๘๔๒
๑๘๔๓
๑๘๔๔
๑๘๔๕
๑๘๔๖
๑๘๔๗
๑๘๔๘
๑๘๔๙
๑๘๕๐
๑๘๕๑
๑๘๕๒
๑๘๕๓
๑๘๕๔
๑๘๕๕
๑๘๕๖
๑๘๕๗
๑๘๕๘

หนา ๒๙๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางกนกวรรณ สารสมัคร
นางสาวกนกวรรณ สีอุบล
นางสาวกนกวรรณ แสงอนันต
นางสาวกนกวรรณ แสนจุมจันทร
นางสาวกนกวรรณ อยูทน
นางกนกวัลย วิชาสาร
นางสาวกนกอร กอนเงิน
นางสาวกนกอร ดอนเพ็งไพร
นางกนิษฐา ทองเงิน
นางกนิษฐา ศรีบุตตา
นางกนิษฐา อุบลชัย
นางกมนทรรษ ยิ้มศิริวิฒน
นางกมลทิพย วงศนามเถาว
นางกมลรัตน สุวรรณชาติ
นางสาวกมลลักษณ อินตะภา
นางกมลวรรณ บุญเสริม
นางกมลวรรณ เขมแกว
นางกมลวรรณ ตราโต
นางสาวกมลวรรณ เทพผล
นางสาวกมลวรรณ บุญสืบวงษ
นางสาวกมลวรรณ พระจันทรทอง
นางกมลวรรณ พาณิชยวัฒนานุกูล
นางสาวกมลวรรณ โสดาตา
นางกมลวรรณ หงสอาย
นางสาวกมลวัลย มุงคุณ
นางสาวกรกช ยิสารคุณ

๑๘๕๙
๑๘๖๐
๑๘๖๑
๑๘๖๒
๑๘๖๓
๑๘๖๔
๑๘๖๕
๑๘๖๖
๑๘๖๗
๑๘๖๘
๑๘๖๙
๑๘๗๐
๑๘๗๑
๑๘๗๒
๑๘๗๓
๑๘๗๔
๑๘๗๕
๑๘๗๖
๑๘๗๗
๑๘๗๘
๑๘๗๙
๑๘๘๐
๑๘๘๑
๑๘๘๒
๑๘๘๓
๑๘๘๔

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวกรกนก ทาจีน
นางสาวกรกนก สุวรรณภักตร
นางสาวกรกันยา กองแกว
นางสาวกรเกษ เจริญวัชรวิทย
นางสาวกรแกว คึ้มยะราช
นางสาวกรปรียา บุญประคอง
นางกรพินธุ พันธุเจริญ
นางกรรณาภรณ จันทรา
นางกรรณิกา คําลาภ
นางกรรณิกา ตินตะชาติ
นางกรรณิกา เนตรทิพวัลย
นางสาวกรรณิกา เผือกยิ้ม
นางสาวกรรณิกา ภักดีโต
นางสาวกรรณิกา สิทธิยศ
นางกรรณิการ เขาโคกกรวด
นางสาวกรรณิการ คงสําเร็จ
นางกรรณิการ งามสะอาด
นางกรรณิการ นิปุณะ
นางกรรณิการ พริ้งเพลิด
นางสาวกรรณิการ พวงแกว
นางกรรณิการ ราวิชัย
นางสาวกรรณิการ ศรีตนไชย
นางกรรณิการ สาลิกุล
นางกรรณิการ สิงหพันธ
นางกรรณิการ เสริมเกษม
นางกรรณิการ แหยมราเริง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๘๘๕
๑๘๘๖
๑๘๘๗
๑๘๘๘
๑๘๘๙
๑๘๙๐
๑๘๙๑
๑๘๙๒
๑๘๙๓
๑๘๙๔
๑๘๙๕
๑๘๙๖
๑๘๙๗
๑๘๙๘
๑๘๙๙
๑๙๐๐
๑๙๐๑
๑๙๐๒
๑๙๐๓
๑๙๐๔
๑๙๐๕
๑๙๐๖
๑๙๐๗
๑๙๐๘
๑๙๐๙
๑๙๑๐

หนา ๒๙๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางกรรณิการ อิ้วสวัสดิ์
นางสาวกรวรรณ ผิวผอง
นางกรวิภา ตะนะ
นางสาวกรองทอง สุขแกว
นางสาวกฤณญาดา สุวรรณนิยม
นางสาวกฤตติยาณี ลุนทํา
นายกฤตน ศรีบุญมี
นางสาวกฤตนี พิลึก
นางกฤตยา โคตรปจจิม
นางกฤตยา อินทรนอก
นางกฤตยาณี ธรรมโน
นางกฤติการ ภักดีปรีชานนท
นางสาวกฤติญา ศิริชัยเมธา
นางสาวกฤติมา ชัยชนันท
นางสาวกฤติยานี รัตนเมือง
นางกฤษณา กงเตน
นางสาวกฤษณา จิตระกูล
นางสาวกฤษณา ใจปลื้ม
นางกฤษณา ชารีพันธ
นางกฤษณา พิมพกันต
นางสาวกฤษณา มัตหลา
นางกฤษณา ศรีนารินทร
นางสาวกฤษณา ศรีบุรินทร
นางสาวกฤษดาภรณ วาตา
นางสาวกฤษติญากรณ ทองเต็ม
นางสาวกลางใจ จารุณ

๑๙๑๑
๑๙๑๒
๑๙๑๓
๑๙๑๔
๑๙๑๕
๑๙๑๖
๑๙๑๗
๑๙๑๘
๑๙๑๙
๑๙๒๐
๑๙๒๑
๑๙๒๒
๑๙๒๓
๑๙๒๔
๑๙๒๕
๑๙๒๖
๑๙๒๗
๑๙๒๘
๑๙๒๙
๑๙๓๐
๑๙๓๑
๑๙๓๒
๑๙๓๓
๑๙๓๔
๑๙๓๕
๑๙๓๖

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางกวินทิพย ปญญาโพธิกุล
นางกวินนา พัฒนมาก
นางกอบกุล ชมภูนุช
นางสาวกอบกุล ญาณผาด
นางสาวกอบแกว ศรีเพียชัย
นางกอบเงิน ชิตบุตร
นางสาวกัญจณาลักษณ เจริญวัย
นางกัญจนณิชา ธนชัญญา
นางกัญจนพร ชัยอาย
นางกัญจนภรณ ศรีสังข
นางกัญจพร บุญมา
นางสาวกัญจิรา คําเครื่อง
นางกัญชนา พามูล
นางกัญญณัท เครือไชย
นางสาวกัญญนลิน อินทรสุนทร
นางสาวกัญญพิชญา ไชยคํา
นางกัญญลักษณ อินตะนัย
นางกัญญวรา พระภูจํานงค
นางสาวกัญญา ฉายวรรณ
นางสาวกัญญา ชาติบุรุษ
นางกัญญาณัฐ ขุนเจริญ
นางกัญญาณัฐ หนอคํา
นางกัญญาพร สายกระสุน
นางกัญญาภัค แกวเกิด
นางสาวกัญญาภัค จักรดา
นางสาวกัญญาภัค ซอนงาม

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๙๓๗
๑๙๓๘
๑๙๓๙
๑๙๔๐
๑๙๔๑
๑๙๔๒
๑๙๔๓
๑๙๔๔
๑๙๔๕
๑๙๔๖
๑๙๔๗
๑๙๔๘
๑๙๔๙
๑๙๕๐
๑๙๕๑
๑๙๕๒
๑๙๕๓
๑๙๕๔
๑๙๕๕
๑๙๕๖
๑๙๕๗
๑๙๕๘
๑๙๕๙
๑๙๖๐
๑๙๖๑
๑๙๖๒

หนา ๒๙๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางกัญญาภัค บุญเทพ
นางสาวกัญญาภัค ปนเกี้ยว
นางสาวกัญญาภัค มหารักษ
นางกัญญาภัค สายมาอินทร
นางสาวกัญญาภัคค ศรีจวนกิติภูมิ
นางสาวกัญญารัตน ชํานาญศิลป
นางสาวกัญญารินทร อินทรทรัพย
นางกัญรินทร สุทธเวช
นางสาวกันญนา มากสุวรรณ
นางสาวกันตกนิษฐ พงศภัทรศิริ
นางกันตพร แสงสงาศรี
นางสาวกันตฤทัย วิจิตรไพโรจน
นางสาวกันตลภัสภร กุลรักษคําวงศ
นางสาวกันตินันท รวีโรจนวิบูลย
นางกันตินันท หมอมนต
นางกันนิกา ชูดวง
นางกันยกมล ปลั่งกลาง
นางสาวกันยกร นิตยโชติ
นางสาวกันยา กันปลอง
นางกันยากร วิถาน
นางสาวกันยารัตน ทองรักขาว
นางกันยารัตน อาจแสน
นางกัลญา พลเสน
นางสาวกัลญา แสนจันทร
นางกัลณิกา หอมเสียง
นางกัลนิกา บุญมี

๑๙๖๓
๑๙๖๔
๑๙๖๕
๑๙๖๖
๑๙๖๗
๑๙๖๘
๑๙๖๙
๑๙๗๐
๑๙๗๑
๑๙๗๒
๑๙๗๓
๑๙๗๔
๑๙๗๕
๑๙๗๖
๑๙๗๗
๑๙๗๘
๑๙๗๙
๑๙๘๐
๑๙๘๑
๑๙๘๒
๑๙๘๓
๑๙๘๔
๑๙๘๕
๑๙๘๖
๑๙๘๗
๑๙๘๘

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางกัลยกมล ตันตริสุรนนท
นางกัลยกร ใจเพชร
นางสาวกัลยกร วิหกเหิน
นางสาวกัลยรัตน พันธวงศ
นางกัลยสุดา หนอแกว
นางสาวกัลยา คงกระจาง
นางสาวกัลยา จันทรคํา
นางสาวกัลยา จันทะนงค
นางกัลยา จิตมั่น
นางกัลยา ดวงรัตน
นางสาวกัลยา ดิษฐทองคํา
นางสาวกัลยา พันธุกุหลาบ
นางกัลยา เพ็ชรสุทธิ์
นางกัลยา สราญรมย
นางกัลยา แสนโพธิ์
นางกัลยาณี แกวสิทธิ์
นางสาวกัลยาณี สุขเกิด
นางกัลยารัตน คําลา
นางกัลยารัตน แควงใจ
นางกาญจน ทับทิม
นางสาวกาญจนนนทลี เจตจําลอง
นางกาญจนา กาวินันท
นางกาญจนา แกวนิล
นางกาญจนา คําจันตะ
นางกาญจนา คําลม
นางกาญจนา จําป

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๙๘๙
๑๙๙๐
๑๙๙๑
๑๙๙๒
๑๙๙๓
๑๙๙๔
๑๙๙๕
๑๙๙๖
๑๙๙๗
๑๙๙๘
๑๙๙๙
๒๐๐๐
๒๐๐๑
๒๐๐๒
๒๐๐๓
๒๐๐๔
๒๐๐๕
๒๐๐๖
๒๐๐๗
๒๐๐๘
๒๐๐๙
๒๐๑๐
๒๐๑๑
๒๐๑๒
๒๐๑๓
๒๐๑๔

หนา ๒๙๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวกาญจนา ชุนเกาะ
นางกาญจนา แซโคว
นางสาวกาญจนา ดีนันท
นางสาวกาญจนา เดชณรงค
นางสาวกาญจนา ตั้งวิจิตรมงคล
นางสาวกาญจนา นาคหัวเพ็ชร
นางกาญจนา นามศักดิ์
นางกาญจนา โนนสูงเนิน
นางกาญจนา ปองจันทร
นางสาวกาญจนา ผาคํา
นางสาวกาญจนา พิลาเกิด
นางสาวกาญจนา มินนา
นางสาวกาญจนา มีฉิม
นางสาวกาญจนา ลาภาสระนอย
นางสาวกาญจนา ศรีนิล
นางกาญจนา สุขเกษม
นางกาญจนา สุริยะ
นางสาวกาญจนา แสนใจศรี
นางกาญจนา เหล็กคํา
นางกาญจนา อองโนนยาง
นางกาญจนา อัศเวก
นางกาญจนา อิ่มปรีชา
นางสาวกาญจนา อุปมา
นางกาญจนาภา ชะลาชล
นางสาวกาญจนารัตน ทองมี
นางสาวกานตพิฐชา สีกูกา

๒๐๑๕
๒๐๑๖
๒๐๑๗
๒๐๑๘
๒๐๑๙
๒๐๒๐
๒๐๒๑
๒๐๒๒
๒๐๒๓
๒๐๒๔
๒๐๒๕
๒๐๒๖
๒๐๒๗
๒๐๒๘
๒๐๒๙
๒๐๓๐
๒๐๓๑
๒๐๓๒
๒๐๓๓
๒๐๓๔
๒๐๓๕
๒๐๓๖
๒๐๓๗
๒๐๓๘
๒๐๓๙
๒๐๔๐

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวกานตรวี พันเงิน
นางสาวกานตรวี แสนโคตร
นางกานติมา คําแควน
นางสาวกานติมาณัฏฐ พรมจันทา
นางสาวกาลวัตร ไชยฤทธิ์
นางกิ่งกาญจน จันทรปญญา
นางสาวกิ่งกาญจน ผะดาศรี
นางกิ่งกาญจน ศิริวิลาศ
นางสาวกิ่งแกว โพธิพัฒน
นางสาวกิ่งชบา บุตรวงค
นางสาวกิ่งเพชร รักชาติ
นางกิตติกาญจน ศิริโภคานนท
นางสาวกิตติภา กันหาพรม
นางสาวกิตติมา แจงกลิ่น
นางกิตติมา เรืองมั่น
นางสาวกิตติยา จานแกว
นางสาวกิตติยา ถิ่นสุข
นางกิตติยา ศรีจักร
นางกิติญาดา พรรคเสือ
นางกิติยา พงษวัน
นางสาวกิรณา แดนเมือง
นางสาวกิรณา ฤทธิ์เดช
นางกีฬาทิพย ที่ชอบ
นางสาวกุลธารินท ถิรเดชฐิตพัฒน
นางกุลธิดา แซตั้ง
นางสาวกุลธิดา บุญแตง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๒๐๔๑
๒๐๔๒
๒๐๔๓
๒๐๔๔
๒๐๔๕
๒๐๔๖
๒๐๔๗
๒๐๔๘
๒๐๔๙
๒๐๕๐
๒๐๕๑
๒๐๕๒
๒๐๕๓
๒๐๕๔
๒๐๕๕
๒๐๕๖
๒๐๕๗
๒๐๕๘
๒๐๕๙
๒๐๖๐
๒๐๖๑
๒๐๖๒
๒๐๖๓
๒๐๖๔
๒๐๖๕
๒๐๖๖

นางสาวกุลนิดา นาควิสุทธิ์
นางสาวกุลนิศ พากเพียร
นางสาวกุลปริยา ไชยศิลป
นางสาวกุลวรรณ เจนสุวรรณ
นางสาวกุลวรรณ ศรีสวัสดิ์
นางกุลิสรา แจมจํารูญ
นางสาวกุลิสรา อินถา
นางกุสุมา ทานาลาด
นางสาวกุสุมา ลามอ
นางสาวเกดแกว ตาสาโรจน
นางสาวเกตนนิภา ศิริภาพ
นางสาวเกตุสดา ผาสิงห
นางสาวเกตุสุดา ชนะสิทธิ์
นางสาวเกวรี เนตรสมศักดิ์
นางสาวเกวรี เรืองพุทธ
นางสาวเกศกนก ทองรักษ
นางสาวเกศกนก ปนวิชัย
นางเกศณี แสงแดง
นางสาวเกศนภา ลือดารา
นางสาวเกศรา แกวเปา
นางสาวเกศรา จวบบุญ
นางสาวเกศราพร พิมทอง
นางสาวเกศศิริ แสงจันทร
นางสาวเกศสุดา วงษโก
นางสาวเกศิณี ฉัตรทัณต
นางสาวเกศินี ปานกลาง

หนา ๒๙๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๖๗
๒๐๖๘
๒๐๖๙
๒๐๗๐
๒๐๗๑
๒๐๗๒
๒๐๗๓
๒๐๗๔
๒๐๗๕
๒๐๗๖
๒๐๗๗
๒๐๗๘
๒๐๗๙
๒๐๘๐
๒๐๘๑
๒๐๘๒
๒๐๘๓
๒๐๘๔
๒๐๘๕
๒๐๘๖
๒๐๘๗
๒๐๘๘
๒๐๘๙
๒๐๙๐
๒๐๙๑
๒๐๙๒

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวเกษจันทร นิเทียน
นางเกษณีย ฉายพิมาย
นางสาวเกษมศรี ตนทอง
นางสาวเกษร ไชยศิริ
นางสาวเกษร บุญธิมา
นางเกษร เพ็ชรสวัสดิ์
นางสาวเกษร โพธิกะ
นางสาวเกษร เรืองฤทธิ์
นางสาวเกษร โศกหอม
นางสาวเกษราพร เมาพานิช
นางสาวเกษศิรินทร จําวงคลา
นางเกษศิรินทร แสนลือ
นางเกษศิรินทร อมรประเสริฐสุข
นางเกษสุดา มนัสไธสง
นางเกษสุรินทร พอใจ
นางสาวเกษา พรหมมา
นางสาวเกียรติสุดา บุญเศษ
นางสาวเกียรติสุดา วงศละคร
นางสาวแกวกาญจน ยินดัง
นางสาวใกลรุง บุบผา
นางขนิษฐา กันยา
นางขนิษฐา ขาวหนูนา
นางขนิษฐา จิรัฐิตินันท
นางสาวขนิษฐา แซแฮ
นางสาวขนิษฐา ทองนอย
นางขนิษฐา นวมนาคะ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๒๐๙๓
๒๐๙๔
๒๐๙๕
๒๐๙๖
๒๐๙๗
๒๐๙๘
๒๐๙๙
๒๑๐๐
๒๑๐๑
๒๑๐๒
๒๑๐๓
๒๑๐๔
๒๑๐๕
๒๑๐๖
๒๑๐๗
๒๑๐๘
๒๑๐๙
๒๑๑๐
๒๑๑๑
๒๑๑๒
๒๑๑๓
๒๑๑๔
๒๑๑๕
๒๑๑๖
๒๑๑๗
๒๑๑๘

หนา ๒๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางขนิษฐา โนนคํา
นางขนิษฐา พิลาวงษ
นางขนิษฐา ศิริราช
นางสาวขนิษฐา สาระเจริญ
นางสาวขนิษฐา แสนหลา
นางสาวขวัญ เอี่ยมศรี
นางสาวขวัญใจ แกวดอนไพร
นางสาวขวัญใจ ใบบัว
นางสาวขวัญใจ ปกการะนา
นางขวัญใจ ผากงคํา
นางขวัญชนก จันทวงษ
นางสาวขวัญชนก ทิพยรอด
นางขวัญชนก สุขศักดิ์
นางสาวขวัญชนิตว แสงศรุตอัตนนท
นางขวัญชีวา ภูมิทอง
นางสาวขวัญดาว เกตุมณี
นางขวัญดาว จันตะวงค
นางสาวขวัญดาว บุญสอาด
นางสาวขวัญดาว สิทธิเสนา
นางสาวขวัญตา จําปาอินทร
นางขวัญตา อุปจักร
นางสาวขวัญทอง เกิดเวียงใหม
นางสาวขวัญเรือน เงินเอี่ยม
นางขวัญเรือน จันทรสาย
นางขวัญเรือน สมสนิท
นางสาวขวัญเรือน แอมพิมาย

๒๑๑๙
๒๑๒๐
๒๑๒๑
๒๑๒๒
๒๑๒๓
๒๑๒๔
๒๑๒๕
๒๑๒๖
๒๑๒๗
๒๑๒๘
๒๑๒๙
๒๑๓๐
๒๑๓๑
๒๑๓๒
๒๑๓๓
๒๑๓๔
๒๑๓๕
๒๑๓๖
๒๑๓๗
๒๑๓๘
๒๑๓๙
๒๑๔๐
๒๑๔๑
๒๑๔๒
๒๑๔๓
๒๑๔๔

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางขวัญฤดี พินชัย
นางขวัญฤดี แสงโพธิ์ทอง
นางสาวขวัญหทัย ชูเทา
นางสาวขวัญหทัย พุมมั่น
นางสาวไขขวัญ อาจวิชัย
นางสาวคณิตตา มีศิริพันธุ
นางสาวคณิตษา ชื่นจิตร
นางคนึง ขุมทอง
นางสาวคนึงจิต คํามงคุณ
นางคนึงนิจ ฤทธิรงค
นางสาวคนึงนิต มะโนปน
นางสาวคนึงนิตย โพธิ์เวียงคํา
นางสาวคัคนางค เสาเวียง
นางคัทลิยา สัมพะวงศ
นางสาวคํานึงค บิลยะแม
นางสาวคุณัญญา แทนศร
นางสาวคุณัญญา พวงแกว
นางสาวคูณเนอันชรา บุญแกว
นางสาวเครือพร สุกบางพงศ
นางเครือวัลย กุลบุตร
นางแคทรียา คันธรักษา
นางงามทิพย วงคดวง
นางงามเนตร เลี่ยมดํารงกุลกิจ
นางจงวัฒนา คงนิล
นางสาวจงศิณี นวมงาม
นางจณิสตา รัตนภู

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๒๑๔๕
๒๑๔๖
๒๑๔๗
๒๑๔๘
๒๑๔๙
๒๑๕๐
๒๑๕๑
๒๑๕๒
๒๑๕๓
๒๑๕๔
๒๑๕๕
๒๑๕๖
๒๑๕๗
๒๑๕๘
๒๑๕๙
๒๑๖๐
๒๑๖๑
๒๑๖๒
๒๑๖๓
๒๑๖๔
๒๑๖๕
๒๑๖๖
๒๑๖๗
๒๑๖๘
๒๑๖๙
๒๑๗๐

นางจตุพร จงกลนี
นางสาวจตุพร บัวเพ็ง
นางจรรยา สิงหกลิ่น
นางจรัสพร ตะนวล
นางสาวจรัสรักษ แนนดี
นางจรัสวรรณ ตั้งวงศชูเกตุ
นางสาวจรัสศรี ชุมสม
นางจรัสศรี เทพวงศ
นางสาวจรัสศรี สุขไสย
นางสาวจรัสศรี อมรศิริพงศ
นางจริญญา วิมลอักษร
นางสาวจรินพร เหิกขุนทด
นางสาวจริยา กลอมจิตต
นางสาวจริยา ทองแจม
นางจริยา ทองมี
นางสาวจริยา ธารณะกลาง
นางจริยา ผิวหอม
นางสาวจริยาพร เฮงชูทรัพย
นางจรุงทิพย นามเหลา
นางสาวจรุณี สีหามา
นางสาวจรูญลักษ บุญหนํา
นายจักรกฤษ แสงวิจิตร
นางสาวจันจิรา เพชรรัตน
นางจันจิรา เส็งเอี่ยม
นางสาวจันทกานต วุฒิสม
นางจันทนา โคบาล

หนา ๒๙๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๗๑
๒๑๗๒
๒๑๗๓
๒๑๗๔
๒๑๗๕
๒๑๗๖
๒๑๗๗
๒๑๗๘
๒๑๗๙
๒๑๘๐
๒๑๘๑
๒๑๘๒
๒๑๘๓
๒๑๘๔
๒๑๘๕
๒๑๘๖
๒๑๘๗
๒๑๘๘
๒๑๘๙
๒๑๙๐
๒๑๙๑
๒๑๙๒
๒๑๙๓
๒๑๙๔
๒๑๙๕
๒๑๙๖

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวจันทนา จิระยา
นางจันทนา จิรัตถิติกุล
นางสาวจันทนี ขานเกตุ
นางสาวจันทรกานต พวงพรรณทอง
นางสาวจันทรจรัส ประทุมวงศ
นางจันทรจิรา แกวพิลารมย
นางจันทรจิรา แกวฟู
นางจันทรจิรา เงินขาว
นางสาวจันทรจิรา ชูกิจ
นางจันทรจิรา ทรัพยสิน
นางจันทรเจา ศรีวิลัย
นางสาวจันทรฉาย วงษเติง
นางจันทรญา ไชยมีสุข
นางจันทรทร ทิพกนก
นางจันทรเทพ บัวอินทร
นางสาวจันทรนิภา เขียวหวาน
สิบเอกหญิง จันทรเพ็ญ บํารุงฤทธิ์
นางจันทรเพ็ญ พรมเทพ
นางจันทรเพ็ญ ลิไธสง
นางจันทรเพ็ญ ศรีชาญ
นางจันทรเพ็ญ สมบึงกลาง
นางสาวจันทรเพ็ญ สีทรงฮาด
นางสาวจันทรเพ็ญ แสนพาน
นางสาวจันทรเพ็ญ หาญนอก
นางสาวจันทรแรม แกวหินลาย
นางสาวจันทรแรม มั่นคง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๒๑๙๗
๒๑๙๘
๒๑๙๙
๒๒๐๐
๒๒๐๑
๒๒๐๒
๒๒๐๓
๒๒๐๔
๒๒๐๕
๒๒๐๖
๒๒๐๗
๒๒๐๘
๒๒๐๙
๒๒๑๐
๒๒๑๑
๒๒๑๒
๒๒๑๓
๒๒๑๔
๒๒๑๕
๒๒๑๖
๒๒๑๗
๒๒๑๘
๒๒๑๙
๒๒๒๐
๒๒๒๑
๒๒๒๒

นางจันทรหอม บุญมาก
นางจันทรา เก็มเต็ง
นางสาวจันทรา แตงออน
นางสาวจันทรา ธรรมพร
นางจันทราทิพย เอกรักษา
นางจันทวิภา จาธุนิน
นางสาวจันทัปปภา จันทะศรี
นางสาวจันทิพย นวมพรม
นางสาวจันทิมา กิจสมัคร
นางสาวจันทิมา เค็มบิง
นางจันทิมา งามวงษ
นางสาวจันทิมา หวยหงษทอง
นางสาวจันทิมา อูพยัคฆ
นางจันทิรา คําไหว
นางจันที บางพาน
นางสาวจันนิภา พิรมภู
นางจันเพ็ง แคลวไพรี
นางสาวจันเพ็ญนภา ผาสุข
นางสาวจันมาลี จันทรมะลิ
นางสาวจาตุพร หมัดอะดั้ม
นางสาวจามรี วีระกุล
นางจารวี กายเมืองปก
นางจารี ดีทองคํา
นางจารุณี คํานันท
นางสาวจารุณี ทองดอนเหมือน
นางสาวจารุณี แปลนดี

หนา ๒๙๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๒๓
๒๒๒๔
๒๒๒๕
๒๒๒๖
๒๒๒๗
๒๒๒๘
๒๒๒๙
๒๒๓๐
๒๒๓๑
๒๒๓๒
๒๒๓๓
๒๒๓๔
๒๒๓๕
๒๒๓๖
๒๒๓๗
๒๒๓๘
๒๒๓๙
๒๒๔๐
๒๒๔๑
๒๒๔๒
๒๒๔๓
๒๒๔๔
๒๒๔๕
๒๒๔๖
๒๒๔๗
๒๒๔๘

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวจารุณี วังหอม
นางสาวจารุณี สีวังคํา
นางจารุณี สุวรรณโณ
นางสาวจารุณี หมั่นการ
นางสาวจารุณี หาญลอม
นางจารุณีย เพ็งพา
นางจารุดา ดอนอินทร
นางจารุดา สุกแดง
นางสาวจารุพรรณ ดาราคํา
นางจารุวรรณ กาวัน
นางสาวจารุวรรณ เกิดสุคนธ
นางสาวจารุวรรณ แกวขาว
นางสาวจารุวรรณ คชวารี
นางสาวจารุวรรณ นาทสวรรค
นางจารุวรรณ พรอมปริศนา
นางสาวจารุวรรณ รื่นเสือ
นางจารุวรรณ ศรีใส
นางสาวจารุวรรณ หงษอินตา
นางจารุวรรณ อุดมธนวงศ
นางจําเนียร เนตรจุย
นางสาวจําลักษณ ยิ่งดํานุน
นางสาวจิณณพัทธ ฤทธิยา
นางสาวจิณณรัตน วงศชมภู
นางสาวจิณหจุฑา สืบนุช
นางสาวจิณัฐตา เอี่ยมออน
นางสาวจิดาภา ดวงพุมเมศ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๒๒๔๙
๒๒๕๐
๒๒๕๑
๒๒๕๒
๒๒๕๓
๒๒๕๔
๒๒๕๕
๒๒๕๖
๒๒๕๗
๒๒๕๘
๒๒๕๙
๒๒๖๐
๒๒๖๑
๒๒๖๒
๒๒๖๓
๒๒๖๔
๒๒๖๕
๒๒๖๖
๒๒๖๗
๒๒๖๘
๒๒๖๙
๒๒๗๐
๒๒๗๑
๒๒๗๒
๒๒๗๓
๒๒๗๔

หนา ๓๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวจิดาภา พรหมลักษณ
นางสาวจิดาภา ภาระเวช
นางสาวจิดาภา เลิศชยางนุกูร
นางสาวจิตฉันท ตรงตอกิจ
นางสาวจิตตรา จันทรา
นางสาวจิตตานันท ใจหาญ
นางสาวจิตติกุล เบื้องจรูญ
นางจิตติพร แสงสวาง
นางสาวจิตรติยากร ศรีสรางคอม
นางสาวจิตรลดา กอนทอง
นางจิตรลดา นารถสมบูรณ
นางจิตรา ฮวดหนองโพธิ์
นางสาวจิตราภา สุทธิดี
นางสาวจินดา แกวบัวสา
นางจินดา จิตอารี
นางสาวจินดา ชูปาน
นางจินดา ลีพฤติ
นางสาวจินดาพร ชาติน้ําเพชร
นางสาวจินดารัตน คชสาร
นางสาวจินตนา กันพินิจกิจ
นางจินตนา แกวชะนา
นางจินตนา แกวบริวงษ
นางจินตนา คฤหัส
นางจินตนา จีนปรีชา
นางจินตนา ดอนจันทร
นางสาวจินตนา ถึงใจ

๒๒๗๕
๒๒๗๖
๒๒๗๗
๒๒๗๘
๒๒๗๙
๒๒๘๐
๒๒๘๑
๒๒๘๒
๒๒๘๓
๒๒๘๔
๒๒๘๕
๒๒๘๖
๒๒๘๗
๒๒๘๘
๒๒๘๙
๒๒๙๐
๒๒๙๑
๒๒๙๒
๒๒๙๓
๒๒๙๔
๒๒๙๕
๒๒๙๖
๒๒๙๗
๒๒๙๘
๒๒๙๙
๒๓๐๐

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวจินตนา เผือกพูล
นางจินตนา พรเจริญ
นางจินตนา พลพงษ
นางจินตนา พลหลัก
นางสาวจินตนา โรจนะแสงสวาง
นางสาวจินตนา ศรีวงษ
นางสาวจินตนา สงชวย
นางสาวจินตนา สมใจ
นางจินตนา สําลีเมือง
นางจินตภัคอาภา ทองกัลยา
นางจินตะหรา ปาณีวงศ
นางจินัธฌา นันทะบุตร
นางสาวจิรชยา บรรหาญ
นางสาวจิรนันท บุญกูล
นางสาวจิรพัชร ทะระ
นางสาวจิรพัฒน ปานทิพย
นางสาวจิรภัทร บานสระ
นางจิรภา สารชัยวรกุล
นางจิรเมธ แกวปาน
นางสาวจิรวรรณ แดงอรุณ
นางจิระนันท ไชยสุนีย
นางสาวจิระพร ชอคง
นางสาวจิระภา พิมพบูรณ
นางสาวจิรัชญาภรณ ซอนกลิ่น
นางจิรัชยา เกตุโกวิทย
นางจิรัชยา อ่ําเอี่ยม

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๒๓๐๑
๒๓๐๒
๒๓๐๓
๒๓๐๔
๒๓๐๕
๒๓๐๖
๒๓๐๗
๒๓๐๘
๒๓๐๙
๒๓๑๐
๒๓๑๑
๒๓๑๒
๒๓๑๓
๒๓๑๔
๒๓๑๕
๒๓๑๖
๒๓๑๗
๒๓๑๘
๒๓๑๙
๒๓๒๐
๒๓๒๑
๒๓๒๒
๒๓๒๓
๒๓๒๔
๒๓๒๕
๒๓๒๖

นางสาวจิรานันต ชูนอย
นางสาวจิราพร เข็มทอง
นางจิราพร คลังสมบัติ
นางสาวจิราพร คําแสน
นางสาวจิราพร ทนวนรัมย
นางจิราพร นวลทรง
นางสาวจิราพร บัณดิษฐ
นางจิราพร บัวดิษ
นางจิราพร ประสุรักษ
นางสาวจิราพร พรหมดวง
นางสาวจิราพร โพธิ์คํา
นางจิราพร ภักดีสกุลสวรรค
นางสาวจิราพร ภูมรินทร
นางสาวจิราพร มะนาวหวาน
นางจิราพร รัตนพันธ
นางสาวจิราพร สุวรรณะ
นางสาวจิราภรณ แกวลาย
นางจิราภรณ จงแพทย
นางสาวจิราภรณ จริตงาม
นางจิราภรณ บุญมี
นางจิราภรณ ยังกลาง
นางจิราภรณ รินนรา
นางสาวจิราภรณ ศรีวิชา
นางจิราภรณ ศรีสุจันทร
นางจิราภรณ แสงงาม
นางสาวจิราภรณ อินทรสิทธิ์

หนา ๓๐๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๒๗
๒๓๒๘
๒๓๒๙
๒๓๓๐
๒๓๓๑
๒๓๓๒
๒๓๓๓
๒๓๓๔
๒๓๓๕
๒๓๓๖
๒๓๓๗
๒๓๓๘
๒๓๓๙
๒๓๔๐
๒๓๔๑
๒๓๔๒
๒๓๔๓
๒๓๔๔
๒๓๔๕
๒๓๔๖
๒๓๔๗
๒๓๔๘
๒๓๔๙
๒๓๕๐
๒๓๕๑
๒๓๕๒

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวจิรายุ พันธุพาณิชย
นางสาวจิราลักษณ เอนกนันท
นางสาวจิราวรรณ กันอบ
นางจิราวรรณ สิทธิทองจันทร
นางสาวจิราวัฒน มวงยาย
นางสาวจิลมิกา เข็มทอง
นางจีณกร ติ๊บแกว
นางจีรภา กาแกว
นางจีรริน นามมณฑา
นางจีรวรรณ เกียรติกองอําไพ
นางสาวจีรวรรณ รุงเรือง
นางสาวจีรวรรณ ศรีพรม
นางสาวจีระนันท กระเสาร
นางสาวจีระนันท พรพิชัยวงษ
นางสาวจีระภา จันทะวัน
นางสาวจีระสุดา ดอกไม
นางจีราวรรณ กลิ่นชิด
นางสาวจีราวรรณ พินิจชัย
นางสาวจีวนันต กวางทะวาย
นางสาวจุฑาทิพย ภูงามเชิง
นางสาวจุฑาทิพย สิทธิจีน
นางสาวจุฑาทิพย หลอมทอง
นางสาวจุฑาภรณ จันเทศ
นางจุฑาภัทร ทับแกว
นางจุฑามณี ขันคํา
นางสาวจุฑามาศ คําแกว

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๒๓๕๓
๒๓๕๔
๒๓๕๕
๒๓๕๖
๒๓๕๗
๒๓๕๘
๒๓๕๙
๒๓๖๐
๒๓๖๑
๒๓๖๒
๒๓๖๓
๒๓๖๔
๒๓๖๕
๒๓๖๖
๒๓๖๗
๒๓๖๘
๒๓๖๙
๒๓๗๐
๒๓๗๑
๒๓๗๒
๒๓๗๓
๒๓๗๔
๒๓๗๕
๒๓๗๖
๒๓๗๗
๒๓๗๘

หนา ๓๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวจุฑามาศ จันทรอักษร
นางสาวจุฑามาศ จิตรักษ
นางจุฑามาศ บัวลม
นางสาวจุฑามาศ พวงไธสงค
นางจุฑามาศ แหวนหลอ
นางสาวจุฑารัตน ขันเกตุ
นางจุฑารัตน สีเมฆ
นางจุรีภรณ กิตติรัตนกรกุล
นางจุรีภรณ คงชุม
นางจุรีย นาคสุวรรณ
นางสาวจุรีย บุญเกื้อ
นางสาวจุรีรัตน กองดวง
นางสาวจุรีรัตน พูลเพิ่ม
นางจุรีรัตน ฤทธิแผลง
นางจุรีรัตน เหลาแสง
นางสาวจุรีรัตน เอียดคง
นางจุไรพร ผาพรม
นางจุไรรัตน ถุงเงิน
นางสาวจุไรรัตน ประดิษฐธนโชติ
นางจุไรรัตน โพธิ์วงษ
วาที่รอยตรีหญิง จุฬาพร เขตสุภา
นางสาวจุฬาภรณ วรธงไชย
นางสาวจุฬาภา แกวไชยะ
นางสาวจุฬารักษ ไชยทอง
นางสาวจุฬารัตน คีรินทร
นางสาวจุฬาลักษณ กลเรียน

๒๓๗๙
๒๓๘๐
๒๓๘๑
๒๓๘๒
๒๓๘๓
๒๓๘๔
๒๓๘๕
๒๓๘๖
๒๓๘๗
๒๓๘๘
๒๓๘๙
๒๓๙๐
๒๓๙๑
๒๓๙๒
๒๓๙๓
๒๓๙๔
๒๓๙๕
๒๓๙๖
๒๓๙๗
๒๓๙๘
๒๓๙๙
๒๔๐๐
๒๔๐๑
๒๔๐๒
๒๔๐๓
๒๔๐๔

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวจุฬาลักษณ เจริญชัย
นางสาวจุฬาลักษณ นามเต
นางเจนจิรา สอนทิพย
นางสาวเจนนิสา คีรีคามสุข
นางสาวเจมจิรา สุริวงษ
นางสาวเจษฎา สุทาศรี
นางเจษฎาพร แกวศรีบุญ
นางฉวีวรรณ ปลูกงาม
นางฉวีวรรณ พันธเจริญ
นางฉวีวรรณ สุทธิ
นางฉวีวรรณ หาญกลา
นางฉัตรฤทัย จันทรคณา
นางสาวฉัตรวิมล จันทรมณี
นางฉันทิกา ปลาปะโน
นางสาวฉันทิกา เพชรพิมล
นางเฉลิมวรรษ ขุระสะ
นางเฉลิมศรี อยูเจริญ
นางแฉลม ดวงตะวงศ
นางโฉมยง พันสูง
นางสาวชญาณพรรณ ทิพยพานทอง
นางชญานันท วิชญวิสิฐ
นางสาวชญานิศา หอมสมบัติ
นางชฎาธาร ปงเมือง
นางชฎาพร พรเรืองวงศ
นางสาวชฎาพร พลบํารุง
นางสาวชฎาภา เชื้อคํายา

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๒๔๐๕
๒๔๐๖
๒๔๐๗
๒๔๐๘
๒๔๐๙
๒๔๑๐
๒๔๑๑
๒๔๑๒
๒๔๑๓
๒๔๑๔
๒๔๑๕
๒๔๑๖
๒๔๑๗
๒๔๑๘
๒๔๑๙
๒๔๒๐
๒๔๒๑
๒๔๒๒
๒๔๒๓
๒๔๒๔
๒๔๒๕
๒๔๒๖
๒๔๒๗
๒๔๒๘
๒๔๒๙
๒๔๓๐

หนา ๓๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางชณิตา เรืองเดช
นางชนกานต เพ็ชรหาญ
นางสาวชนมณกานต ดิษฐชัยเนตร
นางชนมนรรค บําบัติ
นางสาวชนมนิภา บัวดี
นางชนัญชิดา ดวงมณีรัตน
นางสาวชนัญฐิยา หานดํา
นางสาวชนัญธิดา มั่งมีลน
นางสาวชนัญภรณ วรรณวงษ
นางชนัฏนันท ติ๊บประใจ
นางชนัดดา ประทินสุขอําไพ
นางสาวชนันลดา วริทธิชยกุล
นางชนากานต ปอใย
นางสาวชนาพร ทองแผน
นางสาวชนาภา อิศราพานิชพงศ
นางสาวชนิกาญจน สอนพาที
นางชนิดา แกวประเสริฐ
นางสาวชนิดาภา มาหลา
นางชนิตรา มะลิวงษ
นางชนิษฐา ดํานิล
นางสาวชนิสรา ศรีระกิ่ง
นางสาวชมพู มีผล
นางชมพูนุท การเร็ว
นางชมภู อิ่มวิเศษ
นางชมภูนุช สวางจิตร
นางสาวชไมพร โกมลเพ็ชร

๒๔๓๑
๒๔๓๒
๒๔๓๓
๒๔๓๔
๒๔๓๕
๒๔๓๖
๒๔๓๗
๒๔๓๘
๒๔๓๙
๒๔๔๐
๒๔๔๑
๒๔๔๒
๒๔๔๓
๒๔๔๔
๒๔๔๕
๒๔๔๖
๒๔๔๗
๒๔๔๘
๒๔๔๙
๒๔๕๐
๒๔๕๑
๒๔๕๒
๒๔๕๓
๒๔๕๔
๒๔๕๕
๒๔๕๖

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวชยานันต พลเสน
นางสาวชยานิษฐ เลี้ยงอํานวย
นางสาวชริกา พรมลุน
นางสาวชรินญา จินดาวนิชย
นางสาวชรินทรทิพย ไตรพันธ
นางชรินันท วงศสาโรจน
นางชลดา แกวเมฆ
นางสาวชลดา ไลทอง
นางชลทิชา วรเลิศ
นางสาวชลทิชา สอดสุข
นางสาวชลธิชา บุญโยธา
นางสาวชลธิชา บุษดี
สิบเอกหญิง ชลธิชา โพธิ์ตก
นางชลธิชา รุงไพบูลยวงศ
นางสาวชลนิชา หอมสุวรรณ
นางชลลดา จําปาศรี
นางชลลดา โถชาลี
นางชลาธิป หนูเพชร
นางสาวชลาลัย โสดาศรี
นางชลิดา ปนยวง
นางสาวชลิดา ออนมณี
นางชวัญลักษณ สุภาพ
นางชอทิพย พังซา
นางสาวชอทิพย หารบุรุษ
นางสาวชอผกา คําเวียง
นางสาวชอผกา พูลสวน

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๒๔๕๗
๒๔๕๘
๒๔๕๙
๒๔๖๐
๒๔๖๑
๒๔๖๒
๒๔๖๓
๒๔๖๔
๒๔๖๕
๒๔๖๖
๒๔๖๗
๒๔๖๘
๒๔๖๙
๒๔๗๐
๒๔๗๑
๒๔๗๒
๒๔๗๓
๒๔๗๔
๒๔๗๕
๒๔๗๖
๒๔๗๗
๒๔๗๘
๒๔๗๙
๒๔๘๐
๒๔๘๑
๒๔๘๒

หนา ๓๐๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางชอเพ็ชร บาลลา
นางสาวชอลัดดา แกวกงพาน
นางสาวชัชฎาพร พูลพิพัฒน
นางสาวชัชวาลย พาซุย
นางสาวชัชศุภะ กุณาวงค
นางสาวชัญญาณภัช จิตอาคะธนรัชต
นางชัญญานุช ญาติตาอินทร
นางสาวชัญญาวีร สวนสงสิน
นางสาวชาลิสา พันธุแกว
นางชาลิสา มะลิ
นางสาวชิดกมล นันทสกุล
นางสาวชิดชนก ทาโน
นางสาวชิดชนก หนูพวง
นางสาวชิโนรส ช่ําใจ
นางสาวชิรินทรธร เวียงทอง
นางสาวชุติกาญจน แตงทอง
นางชุติกาญจน ทาเกษม
นางชุติกาญจน เวียงสมุทร
นางสาวชุติกาญจน โสกันทัต
นางชุตินันท กลั่นศิริ
นางสาวชุติมณฑน บรรดาศักดิ์
นางชุติมน ขันแกวนาน
นางสาวชุติมนพันธ สวงโทโชติบูรณ
นางสาวชุติมา กันเดช
นางสาวชุติมา คงวิจิตร
นางชุติมา ดวงเทียน

๒๔๘๓
๒๔๘๔
๒๔๘๕
๒๔๘๖
๒๔๘๗
๒๔๘๘
๒๔๘๙
๒๔๙๐
๒๔๙๑
๒๔๙๒
๒๔๙๓
๒๔๙๔
๒๔๙๕
๒๔๙๖
๒๔๙๗
๒๔๙๘
๒๔๙๙
๒๕๐๐
๒๕๐๑
๒๕๐๒
๒๕๐๓
๒๕๐๔
๒๕๐๕
๒๕๐๖
๒๕๐๗
๒๕๐๘

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวชุติมา ดํารงธรรม
นางชุติมา ทิพยบําราบ
นางชุติมา แนบชิตร
นางสาวชุติมา พระโสภา
นางชุติมา ศูนยจันทร
นางสาวชุติมา สมชาติ
นางสาวชุติมา สวางศรี
นางชุติมา อินตาพรม
นางสาวชุมพร ขจรจิตร
นางสาวชุรีย ทรัพยนาค
นางสาวชุรีรัตน ภูมิเวียง
นางสาวชุลิตา อันทะเกษ
นางสาวชุลีพร วรรธนะภูติ
นางเชาวเรศ สิงคะมา
นางสาวโชติกา ผองสีงาม
นางสาวโชติกา ภูหมื่นไวย
นางสาวโชติมา ทอดสนิท
นางสาวโชติรส ขันธุเครือ
นางซอนกลิ่น เหมืองนอย
นางสาวญาณิพัชญ เมฆวิลัย
นางญาณิศา กลิ่งอดุง
นางสาวญาณิศา คํามะเริง
นางญาณิศา ยางจาน
นางสาวญาณิศา ลครมูล
นางสาวญาณี คงมั่น
นางญาณีนาถ ศรีเรือง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๒๕๐๙
๒๕๑๐
๒๕๑๑
๒๕๑๒
๒๕๑๓
๒๕๑๔
๒๕๑๕
๒๕๑๖
๒๕๑๗
๒๕๑๘
๒๕๑๙
๒๕๒๐
๒๕๒๑
๒๕๒๒
๒๕๒๓
๒๕๒๔
๒๕๒๕
๒๕๒๖
๒๕๒๗
๒๕๒๘
๒๕๒๙
๒๕๓๐
๒๕๓๑
๒๕๓๒
๒๕๓๓
๒๕๓๔

หนา ๓๐๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวญาดา กาวินคํา
นางสาวฐณัชญพร ธิบัวพันธ
นางฐภรณภัคค ปถมธนยศ
นางฐรินทรญาร เลิศศรี
นางสาวฐานภา ทองเลิศล้ํา
นางสาวฐานันญา นามวงค
นางฐานัสสิริ สุภาษิ
นางสาวฐานิดา กาฬภักดี
นางฐานิตา นนตระอุดร
นางสาวฐิญาดา ทรงสุภา
นางฐิตพัฒน บุญทรง
นางฐิตาภร พลายแสง
นางสาวฐิตาภรณ ดนเสมอ
นางฐิตาภรณ มาตรบุตร
นางสาวฐิตาภา พันทะโคตร
นางสาวฐิตาภา ศรีภาษา
นางสาวฐิตาภา สวางจิตต
นางสาวฐิตารีย รัตนวิเศษประชา
นางสาวฐิตารีย เสนานุช
นางฐิติกา จันทรสวัสดิ์
นางฐิติกาญจน สีหะวงษ
นางฐิติกาญจน อาจหาญ
นางฐิติกานต กุดเมือง
นางสาวฐิตินันท สานติชาติศักด
นางฐิติพร บํารุงสําราญ
นางสาวฐิติพร อุดมลาภ

๒๕๓๕
๒๕๓๖
๒๕๓๗
๒๕๓๘
๒๕๓๙
๒๕๔๐
๒๕๔๑
๒๕๔๒
๒๕๔๓
๒๕๔๔
๒๕๔๕
๒๕๔๖
๒๕๔๗
๒๕๔๘
๒๕๔๙
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวฐิติพันธุ เจริญพจน
นางสาวฐิติมน ภูบรรทัด
นางฐิติมา ศรีวัฒนพงษ
นางสาวฐิติมา อามาตย
นางฐิติรัตน เกื่องกระโทก
นางสาวฐิติรัตน เผือกเหลือง
นางสาวฐิติรัตน พาราศรี
นางสาวฐิติรัตน อรรถศิริธนธาดา
นางสาวฐิติวรรณ พัฒนสุวรรณ
นางฑริกการ แกวชมภู
นางสาวฑิตญา คําสาน
นางฑิตฐิตา สารทอง
นางสาวณกรปภา อินทรพิทักษ
นางสาวณชิตา ตันตาละ
นางณฐพร สมฤทธิ์
นางสาวณฐมน ทองอราม
นางณฐมน ธิติคุณโกมล
นางสาวณธร จันทรดานกลาง
นางสาวณปภัช สีสงคราม
นางสาวณปภัช อมรอภิฤทธิ์
นางสาวณพิชญา อรรคจุน
นางณภัทชา ตันมาละ
นางสาวณภัทร คําลือปลูก
นางณภัทร ตะพัง
นางสาวณภัทร ธีระบุตร
นางณภัทร มีบุญ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๒๕๖๖
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖๙
๒๕๗๐
๒๕๗๑
๒๕๗๒
๒๕๗๓
๒๕๗๔
๒๕๗๕
๒๕๗๖
๒๕๗๗
๒๕๗๘
๒๕๗๙
๒๕๘๐
๒๕๘๑
๒๕๘๒
๒๕๘๓
๒๕๘๔
๒๕๘๕
๒๕๘๖

นางสาวณภัทร สุกอราม
นางสาวณภัทร อยูมงคล
นางสาวณภาณัฎฐ อุดนัน
นางสาวณรัชติวรรณ จิระภาค
นางณวพร สีสม
นางสาวณวภัทส ไชยวงค
นางสาวณัจชดาภรณ กลิ่นหอม
นางสาวณัจยา จันมณี
นางณัชกมล เมืองดวง
นางณัชกฤตา ทิพยปญญา
นางสาวณัชชา ญาติสมบูรณ
นางสาวณัชญาภรณ รําไพ
นางสาวณัชปภา ประเสริฐกุล
นางณัชพร คงสอน
นางสาวณัชสิกา กงจอย
นางณัฎฐชญา มณีเพชร
นางสาวณัฎฐชานันท ภิญโญยิ่ง
นางสาวณัฎฐิชา สงสัย
นางสาวณัฎฐิณี ฐิตศุภกุล
นางณัฎฐินี แกวเนตร
นางสาวณัฎธนลี นิลไพบูลย
นางสาวณัฏฐธยาน สพสิงห
นางสาวณัฏฐนันทน ใบมิเด็น
นางสาวณัฏฐพร สุทธิจิต
นางณัฏฐภรณ เชื้อฉ่ําหลวง
นางณัฏฐา เพชรคุม

หนา ๓๐๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๕๘๗
๒๕๘๘
๒๕๘๙
๒๕๙๐
๒๕๙๑
๒๕๙๒
๒๕๙๓
๒๕๙๔
๒๕๙๕
๒๕๙๖
๒๕๙๗
๒๕๙๘
๒๕๙๙
๒๖๐๐
๒๖๐๑
๒๖๐๒
๒๖๐๓
๒๖๐๔
๒๖๐๕
๒๖๐๖
๒๖๐๗
๒๖๐๘
๒๖๐๙
๒๖๑๐
๒๖๑๑
๒๖๑๒

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวณัฐกฤตา ใจเย็น
นางสาวณัฐกฤตา ปญญานะ
นางณัฐกฤตา แสนยศ
นางสาวณัฐกาญจน แสนภูมี
นางสาวณัฐกานต นามทอง
นางสาวณัฐกานต พลอํานวย
นางสาวณัฐกานต โลกเลื่อง
นางณัฐกานต เอี่ยมสอาด
นางณัฐกานตร สุดโสม
นางสาวณัฐชญาพร วังคีรี
นางสาวณัฐชนน สิงหออน
นางณัฐชนันท เครือวรรณ
นางณัฐชยา จิตติวัฒนพงศ
นางณัฐชยา ปญโยคํา
นางณัฐชยา แสงเขียว
นางสาวณัฐชยาพรรณ อินพรหม
นางณัฐชา พึ่งตําบล
นางณัฐชา ศรีเมือง
นางสาวณัฐฐิญา โคตรบุรี
นางสาวณัฐฐินันท พิทักษภากร
นางณัฐฐินันท เย็นวัฒนา
นางณัฐณิกาณ อนทอง
นางสาวณัฐณิชา ใจการณ
นางสาวณัฐติกา วุฑฒิวงศ
นางสาวณัฐติกานต ชุมถาวร
นางสาวณัฐติยาภรณ ผดุงเพียร

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๒๖๑๓
๒๖๑๔
๒๖๑๕
๒๖๑๖
๒๖๑๗
๒๖๑๘
๒๖๑๙
๒๖๒๐
๒๖๒๑
๒๖๒๒
๒๖๒๓
๒๖๒๔
๒๖๒๕
๒๖๒๖
๒๖๒๗
๒๖๒๘
๒๖๒๙
๒๖๓๐
๒๖๓๑
๒๖๓๒
๒๖๓๓
๒๖๓๔
๒๖๓๕
๒๖๓๖
๒๖๓๗
๒๖๓๘

หนา ๓๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวณัฐธญาน ศรีพัฒนางกูร
นางณัฐธยาน พนังแกว
นางสาวณัฐธยาน มุทาพร
นางสาวณัฐธยาน อินขะ
นางสาวณัฐธันยา จันดาปราบ
นางสาวณัฐธิดา นามวงค
นางสาวณัฐธิดา สืบหงษ
นางณัฐธิตา วองพานิช
นางสาวณัฐธีรชา บุญชู
นางณัฐนันท ชัยนุกูลสวัสดิ์
นางสาวณัฐนันท ยายอด
นางสาวณัฐนิชา คําเที่ยง
นางสาวณัฐปภัทรสรณ อินทรดํา
นางณัฐปภัสร กลอมเสียง
นางณัฐพร คันทะลือ
นางสาวณัฐพร ทรัพยวรรณา
นางสาวณัฐพัชร ปลื้มใจ
นางสาวณัฐพัชร เฉลยทรัพย
นางณัฐภรณ พิทักษา
นางณัฐภวิกา แกวกา
นางณัฐริตา หลวงคลัง
นางสาวณัฐรินทร สายเบาะ
นางณัฐรินันท เจียมใจ
นางณัฐริยาภรณ จันทราภรณ
นางณัฐลดา เขียวคําสุข
นางสาวณัฐวภัสสร พิชัยกาล

๒๖๓๙
๒๖๔๐
๒๖๔๑
๒๖๔๒
๒๖๔๓
๒๖๔๔
๒๖๔๕
๒๖๔๖
๒๖๔๗
๒๖๔๘
๒๖๔๙
๒๖๕๐
๒๖๕๑
๒๖๕๒
๒๖๕๓
๒๖๕๔
๒๖๕๕
๒๖๕๖
๒๖๕๗
๒๖๕๘
๒๖๕๙
๒๖๖๐
๒๖๖๑
๒๖๖๒
๒๖๖๓
๒๖๖๔

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวณัฐสกุล ฉัตรชื่นยศ
นางณัฐสิมา คอสคีเนน
นางณัฐสุชา ทักษี
นางณัฐิดา คําหวาง
นางณัฐินี เรืองพงษ
นางณัตตยา ไชยแกว
นางณิชกมล โตจําเริญ
นางณิชกานต นันตาลิต
นางสาวณิชกานต ศรีเมืองแกว
นางณิชา วันทายนต
จาโทหญิง ณิชากร เกษจันทร
นางณิชากานต สอดสุข
นางสาวณิชาภา เจตินัย
นางสาวณิชาภา ภวธีชานนท
นางสาวณิชาภา เมืองศิริ
นางณิชาภา แสวงผล
นางสาวณิชารีย ลิ้มสวัสดิ์
นางณินทิรา ในเสนา
นางสาวณิรัชญา นิพัฒน
นางดนภัค พื้นผา
จาเอก ดนัย แจงอัมพร
นางสาวดรุณี มุดา
นางดวงกมล ธงยี่สิบสอง
นางดวงแข ออนนุม
นางดวงจันทร พุทธิมัย
นางดวงใจ คําสงคราม

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๒๖๖๕
๒๖๖๖
๒๖๖๗
๒๖๖๘
๒๖๖๙
๒๖๗๐
๒๖๗๑
๒๖๗๒
๒๖๗๓
๒๖๗๔
๒๖๗๕
๒๖๗๖
๒๖๗๗
๒๖๗๘
๒๖๗๙
๒๖๘๐
๒๖๘๑
๒๖๘๒
๒๖๘๓
๒๖๘๔
๒๖๘๕
๒๖๘๖
๒๖๘๗
๒๖๘๘
๒๖๘๙
๒๖๙๐

นางสาวดวงใจ ดอนนันชัย
นางสาวดวงใจ ประสานพันธ
นางสาวดวงใจ พวงมี
นางสาวดวงชีวัน ฟกผล
นางดวงดาว กาจินา
นางสาวดวงดาว คําวิเศษ
นางสาวดวงดาว อุมเกษ
นางสาวดวงดี กูปกระโทก
นางดวงเดือน คงแสงดาว
นางดวงนภา จงชนะ
นางดวงนภา วิชาพูล
นางดวงพร สุขชม
นางดวงพร แสนประเสริฐ
นางดวงพร อินทรแสง
นางสาวดวงมณี เบิกบานดี
นางสาวดวงมณี สุริยาสองไพร
นางสาวดวงรัตน ธีระนันท
นางสาวดวงฤดี วันสา
นางดวงฤทัย แสงรุงสวาง
นางสาวดอกจันทร ผาลิชัย
นางดอกแจง ธนากลาง
นางดอกซอน สีฤทธิ์
นางดอกรัก วันทาวงษ
นางสาวดารณี ขาวฉิม
นางดารณี พรมโลก
นางสาวดาราพร ศรพรหม

หนา ๓๐๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๖๙๑
๒๖๙๒
๒๖๙๓
๒๖๙๔
๒๖๙๕
๒๖๙๖
๒๖๙๗
๒๖๙๘
๒๖๙๙
๒๗๐๐
๒๗๐๑
๒๗๐๒
๒๗๐๓
๒๗๐๔
๒๗๐๕
๒๗๐๖
๒๗๐๗
๒๗๐๘
๒๗๐๙
๒๗๑๐
๒๗๑๑
๒๗๑๒
๒๗๑๓
๒๗๑๔
๒๗๑๕

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางดารารัตน เผือกเจียม
นางสาวดารารัตน มูลศรี
นางสาวดารารัตน อ่ําทรัพย
นางสาวดาริกา ชูคันหอม
นางสาวดารุณี ทรงทอง
นางสาวดารุณี มีแกว
นางสาวดารุณี มีมะจํา
นางสาวดารุณี ศรีเพ็ชร
นางสาวดารุณี ศรีรุงเรือง
นางดาวดี เงาะสงคราม
นางสาวดาวประดับฟา
นาวาบุญนิยม
นางสาวดาวรรศ โฉมฉาย
นางดาวรุง งามโสภา
นางสาวดาวเรือง โกเมฆ
นางดาวเรือง ตันประกาศ
นางดาวเรือง พระจันทร
นางดาหวัน กุลชาติ
นางดุจดาว นิลหงษ
นางสาวดุจดาว พันแตง
นางดุจดาว สาทรกิจ
นางสาวเดนดวง สิงกันหา
นางสาวเดือนฉาย อุปนันท
นางเดือนเพ็ญ จิตมา
นางสาวเดือนเพ็ญ ดัดผอง
นางสาวเดือนเพ็ญ สาริคา

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๒๗๑๖
๒๗๑๗
๒๗๑๘
๒๗๑๙
๒๗๒๐
๒๗๒๑
๒๗๒๒
๒๗๒๓
๒๗๒๔
๒๗๒๕
๒๗๒๖
๒๗๒๗
๒๗๒๘
๒๗๒๙
๒๗๓๐
๒๗๓๑
๒๗๓๒
๒๗๓๓
๒๗๓๔
๒๗๓๕
๒๗๓๖
๒๗๓๗
๒๗๓๘
๒๗๓๙
๒๗๔๐
๒๗๔๑

นางตติญาภรณ เรืองอมรวิวัฒน
นางตองตา หมื่นศรี
นางตะวันฉาย มีผล
นางสาวตุลาณี ผาลายทอง
นางเตือนใจ กุลสละ
นางสาวเตือนใจ พิทักษบอแก
นางสาวเตือนใจ สารักษ
นางเตือนใจ อัศญปญญาเลิศ
นางถนอมศรี ปะระมะ
นางถิรนันท นิชรัตน
นางทรงศิลป สีทา
นางทรรศชนก สมบัติกําไร
นางทรัพยประเสริฐ สุทธิ
นางสาวทวีพร ชวนชม
นางทวีพร โพธิ์หลักดาน
นางทวีวรรณ โพธิกมล
นางสาวทวีวรรณ สุจริต
นางทองจันทร จักรนารายณ
นางสาวทองสุข อันทะชัย
นางสาวทักขิณา ไกรจะบก
นางทัชชกร หงษเจ็ด
นางสาวทัดดาว พรสัจจะธรรม
นางสาวทัตชญา ธัญภัคสิริเดช
นางสาวทับทิม สุริยาสองไพร
นางสาวทัศนา กุลยะ
นางทัศนี เจริญไชย

หนา ๓๐๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๗๔๒
๒๗๔๓
๒๗๔๔
๒๗๔๕
๒๗๔๖
๒๗๔๗
๒๗๔๘
๒๗๔๙
๒๗๕๐
๒๗๕๑
๒๗๕๒
๒๗๕๓
๒๗๕๔
๒๗๕๕
๒๗๕๖
๒๗๕๗
๒๗๕๘
๒๗๕๙
๒๗๖๐
๒๗๖๑
๒๗๖๒
๒๗๖๓
๒๗๖๔
๒๗๖๕
๒๗๖๖
๒๗๖๗

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางทัศนีย บุญเปย
นางสาวทัศนีย พรมประเสริฐ
นางทัศนีย พันแพง
นางสาวทัศนีย วิเชียรโชติ
นางสาวทัศนีย วิศวเดชมงคล
นางสาวทัศนีย สมจันทร
นางสาวทัศนียา กาจหาญ
นางสาวทัศนียา สายคุณากร
นางทัศนีวรรณ จุยเชื้อ
นางทัศวรรณ ดวงจันทร
นางสาวทัษณะนา บรรลือทรัพย
นางทิพปภา กลมกลอม
นางทิพยวนารี พิชญปรีชาเดช
นางสาวทิพยวรรณ รื่นเสือ
นางสาวทิพยวิภา วิรัตนเกษม
นางสาวทิพยวิมล จันทเสน
นางสาวทิพยา สอนแข็ง
นางสาวทิพวรรณ คําชมภู
นางสาวทิพวรรณ ปลอดภัย
นางสาวทิพวรรณ ชมแดง
นางสาวทิพวรรณ เทพสนิท
นางทิพวรรณ แทนประเสริฐกุล
นางสาวทิพวรรณ บุญนิมิตร
นางสาวทิพวรรณ ประชาเยี่ยม
นางสาวทิพวรรณ ยอยดวง
นางสาวทิพวรรณ วงษจันทร

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๒๗๖๘
๒๗๖๙
๒๗๗๐
๒๗๗๑
๒๗๗๒
๒๗๗๓
๒๗๗๔
๒๗๗๕
๒๗๗๖
๒๗๗๗
๒๗๗๘
๒๗๗๙
๒๗๘๐
๒๗๘๑
๒๗๘๒
๒๗๘๓
๒๗๘๔
๒๗๘๕
๒๗๘๖
๒๗๘๗
๒๗๘๘
๒๗๘๙
๒๗๙๐
๒๗๙๑
๒๗๙๒
๒๗๙๓

นางสาวทิพวัลย แตงพงษ
นางทิพาภรณ กาญจนปรีชากร
นางทิพารัตน สมศักดิ์
นางทิวาพร ชมภู
นางสาวทิวาพร ไพรณะรินทร
นางทิวาพร มาบุญธรรม
นางทิวาพร อิ่มสมบัติ
นางสาวทิวาภรณ บัวรมย
นางทิวารัตน มนตรี
นางสาวทิศากร นาเมืองรักษ
นางทุลีวัน ใยนนท
นางสาวเทียนทอง รักษาแสง
นางสาวเทียนทอง อุปครุฑ
นางเทียมจิตร เลิศประวัติ
นางสาวเทียมใจ สายธิไชย
นางสาวธณัธฌา มงคล
นางธนชมล จันทรเพ็ชร
นางสาวธนพร คํามงคล
นางสาวธนพร ชูคันหอม
นางสาวธนพร โตเอี่ยม
นางธนพร ประกอบกิจ
นางสาวธนพร มุขกระจายแสง
นางธนพร ลุนไธสงค
นางสาวธนพัชร ตะนุมงคล
นางสาวธนภร อินตาธิ
นางสาวธนภรณ กลมเกลียว

หนา ๓๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๗๙๔
๒๗๙๕
๒๗๙๖
๒๗๙๗
๒๗๙๘
๒๗๙๙
๒๘๐๐
๒๘๐๑
๒๘๐๒
๒๘๐๓
๒๘๐๔
๒๘๐๕
๒๘๐๖
๒๘๐๗
๒๘๐๘
๒๘๐๙
๒๘๑๐
๒๘๑๑
๒๘๑๒
๒๘๑๓
๒๘๑๔
๒๘๑๕
๒๘๑๖
๒๘๑๗
๒๘๑๘
๒๘๑๙

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวธนภรณ โพธิ์ทอง
นางธนภรณ ยศพิมพ
นางธนัชชา อําภา
นางสาวธนัญญา ดีดวงพันธ
นางสาวธนัญญา บุญปลอง
นางสาวธนัญญา วังโคตรแกว
นางสาวธนัญญา ศรีสมบัติ
นางธนันทตรี แสนคํา
นางธนานันต จันหลอด
นางสาวธนาพร สุวรรณสิริ
นางสาวธนารัตน ทองดี
นางธนิชา โพธิทัต
นางสาวธนิดา แดงกูล
นางสาวธนิดา สุขุนา
นางธนิยา สายตําลึง
นางธนิษฐา สรอยสูงเนิน
นางสาวธมกร สิงอุดม
นางธมนวรรณ ปนสุข
นางสาวธมลวรรณ ทองใบ
นางสาวธรรญชนก ยังสบาย
นางธรรมพร จันทวงค
นางธฤษวรรณ รักษาชนม
นางสาวธัญชนก คีรีแรง
นางธัญชนก ชนะภักดี
นางสาวธัญชนก ยิ่งสี
นางธัญชนก อินทะวงค

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๒๘๒๐
๒๘๒๑
๒๘๒๒
๒๘๒๓
๒๘๒๔
๒๘๒๕
๒๘๒๖
๒๘๒๗
๒๘๒๘
๒๘๒๙
๒๘๓๐
๒๘๓๑
๒๘๓๒
๒๘๓๓
๒๘๓๔
๒๘๓๕
๒๘๓๖
๒๘๓๗
๒๘๓๘
๒๘๓๙
๒๘๔๐
๒๘๔๑
๒๘๔๒
๒๘๔๓
๒๘๔๔
๒๘๔๕

หนา ๓๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางธัญญกช ธรรมตาล
นางธัญญพิศา เชียงเงิน
นางสาวธัญญรวิภา ราชเสนา
นางธัญญรัตน ประทุมชาติ
นางสาวธัญญรัตน สมนึก
นางสาวธัญญรัตน สรอยคํา
นางธัญญรัตน หลาเพชร
นางสาวธัญญรัศม กลิ่นศรีสุข
นางสาวธัญญรัศม มีลาภ
นางสาวธัญญลักษณ อินทะเขื่อน
นางสาวธัญญา ชื่นเชย
นางธัญญาภรณ จิตสวาง
นางสาวธัญญาภรณ สิมแสน
นางสาวธัญญาภัทร รุงสอาด
นางธัญญารัตน คงปาน
นางสาวธัญญารัตน ดิษขุนทด
นางสาวธัญญารัตน ศรีโพธิ์
นางธัญธากานจน พรมเสน
นางธัญพร กรมแสง
นางสาวธัญพร เชื้อหอม
นางธัญพร ผลอุดม
นางสาวธัญพิชชา หลีอาภาภรณ
นางสาวธัญรดา ดีประดิษฐ
นางสาวธัญลักษณ นิ่มวัฒน
นางธัญลักษณ ปญญาดิษฐ
นางสาวธัญลักษณ ปนกิติ

๒๘๔๖
๒๘๔๗
๒๘๔๘
๒๘๔๙
๒๘๕๐
๒๘๕๑
๒๘๕๒
๒๘๕๓
๒๘๕๔
๒๘๕๕
๒๘๕๖
๒๘๕๗
๒๘๕๘
๒๘๕๙
๒๘๖๐
๒๘๖๑
๒๘๖๒
๒๘๖๓
๒๘๖๔
๒๘๖๕
๒๘๖๖
๒๘๖๗
๒๘๖๘
๒๘๖๙
๒๘๗๐
๒๘๗๑

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวธัญลักษณ พรหมสุพรรณ
นางสาวธัญลักษณ พิณรัตน
นางสาวธัญลักษณ ยาพรหม
นางสาวธัญวรรณ แสงคําพันธ
นางธัญวรัตน ไชยเสนา
นางธัญวลัย ยศถามี
นางธัณยนิชา ปองพิสุทธิ์สกุล
นางสาวธันยชนก กลัดสิงห
นางสาวธันยพร แกวมณี
นางธันยพร ประมูลสิน
นางธันยาภรณ ชาวสวน
นางธันยาวี เจริญชัย
นางสาวธารกมล เทพบรรจง
นางธาริณี ศรีรอง
นางธิชากร นิลทิตย
นางธิดา กาญจนนาภา
นางสาวธิดา เสารางทอย
นางธิดารัตน เพิ่มพูล
สิบเอกหญิง ธิดารัตน ศักดา
นางธิดารัตน เหลี่ยมทอง
นางสาวธิตินันท ขันไชย
นางธิตินันท คําเสียง
นางสาวธิติพร หอมหวาน
นางสาวธิติมา จําปาหอม
นางธิภาพร โสมาศรี
นางธีราพร สิทธิแกว

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๒๘๗๒
๒๘๗๓
๒๘๗๔
๒๘๗๕
๒๘๗๖
๒๘๗๗
๒๘๗๘
๒๘๗๙
๒๘๘๐
๒๘๘๑
๒๘๘๒
๒๘๘๓
๒๘๘๔
๒๘๘๕
๒๘๘๖
๒๘๘๗
๒๘๘๘
๒๘๘๙
๒๘๙๐
๒๘๙๑
๒๘๙๒
๒๘๙๓
๒๘๙๔
๒๘๙๕
๒๘๙๖
๒๘๙๗

หนา ๓๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวนคภัทร ทองแสง
นางสาวนครินทร ลาดซาย
นางนงคนุช ชาโคตร
นางสาวนงคนุช สีขวา
นางสาวนงคเยาว ไกยะฝาย
นางนงครัก วุฒิ
นางนงคราญ กําแพงแกว
นางสาวนงคราญ ขามเขา
นางนงคราญ นอยตุน
นางสาวนงนภัส บัญชาพัฒนศักดา
นางนงนุช กุศล
นางนงนุช ถมปด
นางนงนุช ผลสวาง
นางนงนุช ฝายนันทะ
นางสาวนงเยาว รัตนพันธ
นางสาวนงราม พรมนวล
นางนงลักษณ โกยทา
นางนงลักษณ คิดดี
นางนงลักษณ แจใจ
นางนงลักษณ นิลคต
นางนงลักษณ บุญดวง
นางสาวนงลักษณ ประสมสวย
นางนงลักษณ มุขะกัง
นางนงลักษณ เย็นมนัส
นางนงลักษณ ศิริกุล
นางสาวนงลักษณ หลักคํา

๒๘๙๘
๒๘๙๙
๒๙๐๐
๒๙๐๑
๒๙๐๒
๒๙๐๓
๒๙๐๔
๒๙๐๕
๒๙๐๖
๒๙๐๗
๒๙๐๘
๒๙๐๙
๒๙๑๐
๒๙๑๑
๒๙๑๒
๒๙๑๓
๒๙๑๔
๒๙๑๕
๒๙๑๖
๒๙๑๗
๒๙๑๘
๒๙๑๙
๒๙๒๐
๒๙๒๑
๒๙๒๒
๒๙๒๓

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวนฎกร เชิดชูไพล
นางนที เต็กสุวรรณ
นางสาวนพรัตน จันทโรภาส
นางสาวนพรัตน อินทรกล่ํา
นางสาวนพวรรณ กิมประเทศ
นางสาวนพวรรณ พชรศิลป
นางสาวนพวรรณ เมียดประโคน
นางนภกมล อาภรณไพร
นางสาวนภวรรณ อินสมพันธ
นางนภัค มุสิกมาศ
นางสาวนภัทนันฐ เฮาจัตุรัส
นางสาวนภัทร ไชยจันดา
นางสาวนภัทร นาประสิทธิ์
นางสาวนภัสกร จันทรประภา
นางสาวนภัสกร ยอดมงคล
นางนภัสนันท ล่ําสัน
นางสาวนภัสภรณ กิ่งสกุล
นางนภัสรพี พรสิทธิ์
นางนภัสสร จันทบาล
นางสาวนภัสสรณ แปนแสง
นางนภางครัตน สุวประพันธ
นางสาวนภาดา โสมิยะ
นางสาวนภานันท รักไพรดํารง
นางนภาพร ไกยสวน
นางสาวนภาพร จริตงาม
นางสาวนภาพร บุญรอด

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๒๙๒๔
๒๙๒๕
๒๙๒๖
๒๙๒๗
๒๙๒๘
๒๙๒๙
๒๙๓๐
๒๙๓๑
๒๙๓๒
๒๙๓๓
๒๙๓๔
๒๙๓๕
๒๙๓๖
๒๙๓๗
๒๙๓๘
๒๙๓๙
๒๙๔๐
๒๙๔๑
๒๙๔๒
๒๙๔๓
๒๙๔๔
๒๙๔๕
๒๙๔๖
๒๙๔๗
๒๙๔๘
๒๙๔๙

หนา ๓๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางนภาพร ผลเกตุ
นางสาวนภาพร เล็กรัตน
นางสาวนภาเพ็ญ พรมบุตร
นางสาวนภาภรณ บุญเกตุ
นางนภามาศ ประสมเพชร
นางนภาลัย จันทวงค
นางนราพร อายสืบสาย
นางสาวนราภรณ ตรีอํานรรค
นางนราวดี ประจันตะเสน
นางนรินทร ตีอกทํา
นางสาวนรินทรทิพย บุญสง
นางสาวนรินทรพร แกวประเสริฐ
นางสาวนริศรา จันทรคุม
นางสาวนริศรา จันทรนิล
นางนริศรา เจริญสุข
นางนริศรา ถิ่นคําแบง
นางสาวนริศรา ภัทรปวัตนวิทู
สิบเอกหญิง นริสรา นิลทิม
นางสาวนรีกานต พิณโส
นางนรีรัตน ศรศิริทรัพย
นางสาวนรีเวช รื่นกลิ่นจันทร
นางนฤภร เกษทองมา
นางสาวนฤมล กลิ่นเกษร
นางสาวนฤมล เต็มเปยง
นางนฤมล นิ่มทอง
นางสาวนฤมล นุฤทธิ์มนตรี

๒๙๕๐
๒๙๕๑
๒๙๕๒
๒๙๕๓
๒๙๕๔
๒๙๕๕
๒๙๕๖
๒๙๕๗
๒๙๕๘
๒๙๕๙
๒๙๖๐
๒๙๖๑
๒๙๖๒
๒๙๖๓
๒๙๖๔
๒๙๖๕
๒๙๖๖
๒๙๖๗
๒๙๖๘
๒๙๖๙
๒๙๗๐
๒๙๗๑
๒๙๗๒
๒๙๗๓
๒๙๗๔
๒๙๗๕

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางนฤมล บุญศรี
นางสาวนฤมล ปนทยา
นางนฤมล พรหมเศรณีย
นางนฤมล รุยใหม
นางสาวนฤมล วังคะฮาต
นางนฤมล ศรีเมืองแกว
นางนฤมล สิงหพิมพ
นางสาวนฤมล อุนเจริญ
นางสาวนลพรรณ สอนจิต
นางนลินี ปติวุฒิ
นางนวนจันทร สุวรรณธาดา
นางนวนฉวี ศรีเล็ก
นางสาวนวพร กมลธรรม
นางนวพร จุมปูอา
นางนวพร บัวระพา
นางนวพรรณ ศูนยกลาง
นางนวพรรษ บุญสวัสดิ์
นางนวรัตน บุษบงค
นางนวรัตน เมืองศรี
นางสาวนวลจันทร สนิทชน
นางสาวนวลปรางค อินทรสอาด
นางสาวนวลละออ วงษยอด
นางสาวนวลละออ เอมโอษฐ
นางนะวะรัตน พงษดี
นางสาวนัฐพร แซอุย
นางนัทธมน สิงหโตทอง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๒๙๗๖
๒๙๗๗
๒๙๗๘
๒๙๗๙
๒๙๘๐
๒๙๘๑
๒๙๘๒
๒๙๘๓
๒๙๘๔
๒๙๘๕
๒๙๘๖
๒๙๘๗
๒๙๘๘
๒๙๘๙
๒๙๙๐
๒๙๙๑
๒๙๙๒
๒๙๙๓
๒๙๙๔
๒๙๙๕
๒๙๙๖
๒๙๙๗
๒๙๙๘
๒๙๙๙
๓๐๐๐

นางนันถะภรณ เฉยไสย
นางสาวนันทการ มีเหม
นางสาวนันทญา พงษา
นางสาวนันทนภัส ขําโพธิ์
นางสาวนันทนภัส เขื่อนหมั่น
นางสาวนันทนภัส ชอุมกฤษ
นางสาวนันทนภัส พึ่งพิณ
นางสาวนันทนลิน คํามานิตย
นางนันทนัช บํารุงศรี
นางสาวนันทนา ไชยนุประภา
นางนันทนิพัทธ จินดาสกุลชัย
นางนันทนิภา แกวกลม
นางนันทพร ทรงคาศรี
นางนันทพร ยอดเถื่อน
นางสาวนันทพร ศรีอาคะ
นางนันทรัตน งามเริง
นางนันทรัตน ตากาศ
นางสาวนันทลี พรหมสาขา
ณ สกลนคร
นางนันทวรรณ วิบูลยกูล
นางสาวนันทวรรณ พุฒตรง
นางนันทวัน อบทม
นางสาวนันทวารี หาญดี
นางสาวนันทิกานต นาดี
นางนันทิชา แกวโภคา
นางสาวนันทิดา หวางสกุล

หนา ๓๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐๐๑
๓๐๐๒
๓๐๐๓
๓๐๐๔
๓๐๐๕
๓๐๐๖
๓๐๐๗
๓๐๐๘
๓๐๐๙
๓๐๑๐
๓๐๑๑
๓๐๑๒
๓๐๑๓
๓๐๑๔
๓๐๑๕
๓๐๑๖
๓๐๑๗
๓๐๑๘
๓๐๑๙
๓๐๒๐
๓๐๒๑
๓๐๒๒
๓๐๒๓
๓๐๒๔
๓๐๒๕
๓๐๒๖

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางนันทิยา ออนโคราช
นางสาวนันธิญา แข็งแรง
นางนัยนกานต ศรีณวัฒน
นางสาวนัยนา คําชะนาม
นางนัยนา ไทยยารัมย
นางสาวนัยนา บรรติศักดิ์
นางสาวนัยนา ประเสริฐโส
นางสาวนาฎธิดา ชมภูมี
นางสาวนาฎสินี นวลเพ็ญ
นางนาฎอนงค ศิริวัฒน
นางสาวนาฏยา อินทร
นางนาฏวลี คําแหงพล
นางนาตยา ตันนะรัตน
นางสาวนาตยา หลั่งยิ้ม
นางนาถนัดดา สังวาล
นางสาวนารีรัตน ตามล
นางนารีรัตน ประดิษฐ
นางสาวนาวินี บุดดาวงค
นางสาวน้ําคาง กําแกว
นางน้ําคาง บุญเหมือน
นางน้ําตาล ทวนทอง
นางสาวน้ําทิพย กันธะ
นางสาวน้ําทิพย แพงศรี
นางน้ําผึ้ง จารุชาต
นางน้ําผึ้ง ปรีเปรม
นางสาวน้ําผึ้ง อุบลวัฒน

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๓๐๒๗
๓๐๒๘
๓๐๒๙
๓๐๓๐
๓๐๓๑
๓๐๓๒
๓๐๓๓
๓๐๓๔
๓๐๓๕
๓๐๓๖
๓๐๓๗
๓๐๓๘
๓๐๓๙
๓๐๔๐
๓๐๔๑
๓๐๔๒
๓๐๔๓
๓๐๔๔
๓๐๔๕
๓๐๔๖
๓๐๔๗
๓๐๔๘
๓๐๔๙
๓๐๕๐
๓๐๕๑
๓๐๕๒

นางสาวน้ําฝน ถิ่นวงษพรหม
นางน้ําฝน พรมเวียง
นางน้ําเพชร เหลากาญรุงโรจน
นางสาวน้ําเพ็ญ แรงครุฑ
นางสาวนิจติยา เสาไส
นางสาวนิจิรา วรรณสมพร
นางสาวนิชานันท ราชคม
นางสาวนิดา จันทรแดง
นางนิดานุช ภูผานิล
นางนิตจพร ปลื้มนอย
นางสาวนิตติญา อายุศร
นางนิตยา คลองดี
นางสาวนิตยา โคลงเซ็น
นางนิตยา จันทรทิวานนท
นางสาวนิตยา เจาะจง
นางสาวนิตยา ตาละลักษณ
นางนิตยา ทวยไธสง
นางนิตยา ทวีสุข
นางนิตยา น้ําจันทร
นางสาวนิตยา นิยมชัย
นางสาวนิตยา เนตรปญญา
นางสาวนิตยา บุญธิมา
นางนิตยา เพชรขํา
นางนิตยา แมนพิมพ
นางสาวนิตยา ยนจอหอ
นางสาวนิตยา ศรีสรอย

หนา ๓๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐๕๓
๓๐๕๔
๓๐๕๕
๓๐๕๖
๓๐๕๗
๓๐๕๘
๓๐๕๙
๓๐๖๐
๓๐๖๑
๓๐๖๒
๓๐๖๓
๓๐๖๔
๓๐๖๕
๓๐๖๖
๓๐๖๗
๓๐๖๘
๓๐๖๙
๓๐๗๐
๓๐๗๑
๓๐๗๒
๓๐๗๓
๓๐๗๔
๓๐๗๕
๓๐๗๖
๓๐๗๗
๓๐๗๘

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวนิตยา สุวรรณมาตย
นางสาวนิตยา ไสยาสน
นางนิตยา เอมกลาง
นางสาวนิตา นุนขาว
นางนิติยา ฟองนวล
นางสาวนิทธิยา ประทุมแบน
นางสาวนิธิกานต วิวัฒนไพศาล
นางสาวนิภา ชักโยง
นางนิภาพร กันธิยา
นางนิภาพร ชาวแกลง
นางสาวนิภาพร ทองยอย
นางนิภาพร บุญปก
นางสาวนิภาพร ระวังดี
นางสาวนิภาพร วรรณสิงห
นางนิภาพร อินสุวรรณ
นางสาวนิภาพร เอี่ยมสมบัติ
นางสาวนิภาพรรณ ทับอุไร
นางนิภาพรรณ บิลลาชัย
นางสาวนิภาภรณ ทะชุม
นางสาวนิภาภรณ ธรรมจง
นางนิภาภรณ เวทยศิริยานันท
นางนิภาภรณ สกุลนามรัตน
นางนิภารัตน ตั้งทวีพูนทรัพย
นางสาวนิภาวรรณ วองวารี
นางสาวนิ่มนวล ปญยาง
นางสาวนิยดา โกแสง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๓๐๗๙
๓๐๘๐
๓๐๘๑
๓๐๘๒
๓๐๘๓
๓๐๘๔
๓๐๘๕
๓๐๘๖
๓๐๘๗
๓๐๘๘
๓๐๘๙
๓๐๙๐
๓๐๙๑
๓๐๙๒
๓๐๙๓
๓๐๙๔
๓๐๙๕
๓๐๙๖
๓๐๙๗
๓๐๙๘
๓๐๙๙
๓๑๐๐
๓๑๐๑
๓๑๐๒
๓๑๐๓
๓๑๐๔

หนา ๓๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวนิยดา พรมบึงลํา
นางสาวนิยตา อะกะพงค
นางนิยม ชัยนา
นางนิรมล คชคีรี
นางนิรมล วงศสม
นางนิรมล ศรีดี
นางสาวนิรมล แสงอัมพรไชย
นางนิรันดร หนองคู
นางสาวนิลฤดี วินทะไชย
นางนิลวรรณ มูลไว
นางสาวนิลวรรณ เมฆโซ
นางสาวนิโลบล ศรีรัตนโช
นางนิวารัตน พลกุล
นางนิศา พุมสุข
นางนิศากร โคตรวันทา
นางสาวนิศาพร ฉิมมณี
นางสาวนิษฐวดี กิตติเธียรไชย
นางสาวนิษา เจริญเวช
นางนิสสรณ ผองมะหึงษ
นางสาวนิสา ศรีโพธิ์
นางสาวนิสา สุขะนันท
นางสาวนีร คําผา
นางนีรชา เพ็งชวย
นางนีรชา อาสาหมอ
นางสาวนีรนารถ อัศวปญญาฤกษ
นางสาวนีรนุช ยามา

๓๑๐๕
๓๑๐๖
๓๑๐๗
๓๑๐๘
๓๑๐๙
๓๑๑๐
๓๑๑๑
๓๑๑๒
๓๑๑๓
๓๑๑๔
๓๑๑๕
๓๑๑๖
๓๑๑๗
๓๑๑๘
๓๑๑๙
๓๑๒๐
๓๑๒๑
๓๑๒๒
๓๑๒๓
๓๑๒๔
๓๑๒๕
๓๑๒๖
๓๑๒๗
๓๑๒๘
๓๑๒๙
๓๑๓๐

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวนุจรินย ภูศรี
นางสาวนุจรี จับจัด
นางสาวนุจรี มวงสวย
นางนุชกร ศรีภา
นางนุชจรี สัญจร
นางสาวนุชจรีย พยัคฆรัตน
นางนุชจิรา จารุวงค
นางสาวนุชนภัศ เกาะหมาก
นางสาวนุชนาถ โสดาวงศ
นางสาวนุชนารถ ทองคํา
นางสาวนุชนารถ เฮาจันทึก
นางสาวนุชรี วรรณบวร
นางสาวนุชรีย สกุลหลง
นางสาวนุชลี เฉิดสมบูรณ
นางนุชสุดา ทองจํารูญ
นางนุชิดา ยืดยาว
นางนุชิดา สุทโท
นางนุภา ศรีหาเบา
นางสาวนุมนวล แสนปวน
นางสาวนุริน วิชาโชค
นางนุลักษณ ถามดี
นางสาวนุศรา ถึงสุข
นางสาวนุศรา ธัญทะพิพงศ
นางสาวนุสรา บัวสมบูรณ
นางสาวนูรใอนี ขรีดาโอะ
นางสาวนูรียะ สุหลง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๓๑๓๑
๓๑๓๒
๓๑๓๓
๓๑๓๔
๓๑๓๕
๓๑๓๖
๓๑๓๗
๓๑๓๘
๓๑๓๙
๓๑๔๐
๓๑๔๑
๓๑๔๒
๓๑๔๓
๓๑๔๔
๓๑๔๕
๓๑๔๖
๓๑๔๗
๓๑๔๘
๓๑๔๙
๓๑๕๐
๓๑๕๑
๓๑๕๒
๓๑๕๓
๓๑๕๔
๓๑๕๕
๓๑๕๖

นางสาวเนตยา คําภิระวงศ
นางสาวเนตรชนก คงสุวรรณ
นางเนตรชนก เลอวงษา
นางเนตรดาว ปองแกว
นางเนตรดาว วิปสสะ
นางเนตรทิพย ทองพันธ
นางเนตรนภา เกสโร
นางสาวเนตรนภา โกฉิม
นางสาวเนตรนภา คชกฤษ
นางเนตรนภา คลายมณี
นางเนตรนภา พากเพียร
นางเนตรเสลา พนาลิกุล
นางสาวเนตรา กลอนโพธิ์
นางเนติญา บังอร
นางสาวเนรัญชลา ตาโละ
นางเนาวรัช สินเกิด
นางเนาวรัตน กาหล่ํา
นางสาวเนียรนิภา ทินปาน
นางสาวบรรลุ บุญมาหลา
นางสาวบังอร กานสนท
นางบังอร จึงภักดี
นางบังอร ชราศรี
นางบังอร เพียรงูเหลือม
นางบังอร มาดาจันทร
นางบังอร อินทราชา
นางบังเอิญ ดงสิงห

หนา ๓๑๗
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑๕๗
๓๑๕๘
๓๑๕๙
๓๑๖๐
๓๑๖๑
๓๑๖๒
๓๑๖๓
๓๑๖๔
๓๑๖๕
๓๑๖๖
๓๑๖๗
๓๑๖๘
๓๑๖๙
๓๑๗๐
๓๑๗๑
๓๑๗๒
๓๑๗๓
๓๑๗๔
๓๑๗๕
๓๑๗๖
๓๑๗๗
๓๑๗๘
๓๑๗๙
๓๑๘๐
๓๑๘๑
๓๑๘๒

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางบัวแกว โมฆรัตน
นางบัวผัน คงสี
นางสาวบัวผัน อบอารี
นางสาวบัวพา ไชยประดิษ
นางบัวรัตน คุณสวรรค
นางบุญชวย บุญลอม
นางบุญญลักษณ ชาติยานนท
นางบุญญารักษ กลางเมืองพล
นางบุญญาอร เสนาธง
นางสาวบุญญิสา วิเศษยา
นางสาวบุญฑริก ปูไฝ
นางสาวบุญธิดา ศรีเดช
นางบุญนิภา หวัดธรรมพัฒน
นางบุญยเรศ อุนตุย
นางสาวบุญรัตน ศรีวะอุไร
นางสาวบุญเรือน ไทรงาม
นางสาวบุญหลาย ชนะชัย
นางบุญโฮม บุญสราง
นางบุณยานุช เดชทรัพย
นางบุบผา ชื่นนิรันดร
นางสาวบุบผา รัตนมณี
นางบุปผา บุญภา
นางบุรันตรี จันทรวิมล
นางสาวบุรัสกรณ จันทะวิชัย
นางบุศรา มูลรังษี
นางสาวบุษกร โรจนเลิศ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๓๑๘๓
๓๑๘๔
๓๑๘๕
๓๑๘๖
๓๑๘๗
๓๑๘๘
๓๑๘๙
๓๑๙๐
๓๑๙๑
๓๑๙๒
๓๑๙๓
๓๑๙๔
๓๑๙๕
๓๑๙๖
๓๑๙๗
๓๑๙๘
๓๑๙๙
๓๒๐๐
๓๒๐๑
๓๒๐๒
๓๒๐๓
๓๒๐๔
๓๒๐๕
๓๒๐๖
๓๒๐๗
๓๒๐๘

หนา ๓๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางบุษกร ศิริเชียงพิณ
นางบุษบา ซาอินทร
นางบุษบา ปองศิริ
นางสาวบุษบา ปนนอ
นางบุษบา ลาโพธิ์
นางบุษบา หนูนวล
นางสาวบุษบามินตรา ยาประจัน
นางสาวบุษพร วันออน
นางสาวบุษมาศ เสรีกุล
สิบเอกหญิง บุษยา ชุมชื่น
นางสาวบุษยา ลาหลาเลิศ
นางสาวบุหลัน ทาจุมปู
นางสาวเบญจนี นันตะรัตน
นางเบ็ญจพร กันทะพันธ
นางเบญจภรณ สูญราช
นางเบญจมาภรณ เลิศนราพันธ
นางเบญจมาภรณ อุตเสน
นางสาวเบญจมาศ กลิ่นศรีสุข
นางสาวเบญจมาศ เกี้ยวทัพ
นางสาวเบญจมาศ บุญทา
นางสาวเบญจมาศ พุมมา
นางสาวเบญจมาศ อินทรนอย
นางเบ็ญจมาศ การะเวก
นางสาวเบญจมาสภ เกษสังข
นางสาวเบญจรัตน คันศร
นางสาวเบญจรัตน หอมหวล

๓๒๐๙
๓๒๑๐
๓๒๑๑
๓๒๑๒
๓๒๑๓
๓๒๑๔
๓๒๑๕
๓๒๑๖
๓๒๑๗
๓๒๑๘
๓๒๑๙
๓๒๒๐
๓๒๒๑
๓๒๒๒
๓๒๒๓
๓๒๒๔
๓๒๒๕
๓๒๒๖
๓๒๒๗
๓๒๒๘
๓๒๒๙
๓๒๓๐
๓๒๓๑
๓๒๓๒
๓๒๓๓
๓๒๓๔

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางเบญจวรรณ นนทสุต
นางสาวเบญจวรรณ นาคอน
นางเบญจวรรณ ภูชาดึก
นางเบญจา บุญครุฑ
นางสาวเบญญานารา ลียะทา
นางสาวเบญญาพัฒน ยิ้มทรัพย
นางเบญญาภา สารไชย
นางเบญญาภา แสงกลา
นางปกิตตา สุฤทธิ์
นางสาวปญดา สลางสิงห
นางสาวปฏิญญา โพธิสาขา
นางปฐมาภรณ อุไกร
นางปณิชา วิริยะภาพ
นางสาวปณิดา ดวงจันแดง
นางสาวปณิตา โคสา
นางปณิธี ประสมทรัพย
นางปติณญา ทิพยเพ็ง
นางปทิตตา ไชยสังกา
นางสาวปทิตตา ประมาณแน
นางสาวปทิตตา อาวรณ
นางสาวปทุมพร หรั่งปราณี
นางสาวปทุมวัน พยงคหอม
นางปนัดดา คลายคลึง
นางปนัดดา ใคลแค
นางสาวปนัดดา ฉัตรประยูร
นางปนัดดา ชัยศรี

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๓๒๓๕
๓๒๓๖
๓๒๓๗
๓๒๓๘
๓๒๓๙
๓๒๔๐
๓๒๔๑
๓๒๔๒
๓๒๔๓
๓๒๔๔
๓๒๔๕
๓๒๔๖
๓๒๔๗
๓๒๔๘
๓๒๔๙
๓๒๕๐
๓๒๕๑
๓๒๕๒
๓๒๕๓
๓๒๕๔
๓๒๕๕
๓๒๕๖
๓๒๕๗
๓๒๕๘
๓๒๕๙
๓๒๖๐

หนา ๓๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวปนัดดา สินเดิม
นางสาวปนัดดา อสิพงษ
นางสาวปนัดดา อุนเจริญ
นางสาวปพิชญา พรมใบ
นางสาวปภัทวดี พันธุมาก
นางปภาวดี ปลัดศรีชวย
นางสาวประกาย อุปเทห
นางสาวประกายเพ็ชร หงษเกิด
นางประคอง แกนเมือง
นางสาวประคอง อดิสสร
นางประคองเพชร จันทรศักดิ์
นางประชุมพร สิทธิแกว
นางสาวประดับ สวัสดิ์ศรี
นางประดับพร ดวนใหญ
นางประทุม เหลากาวี
นางสาวประทุม อยูคุม
นางสาวประนอม ปงยศ
นางประนอม วงคอํามาตร
นางประนอม สิงใส
นางสาวประนอม หินศรี
นางสาวประนัฐดา พืชทองหลาง
นางสาวประนัตฐา สาระชาติ
นางสาวประพีร สกลรักษ
นางประไพ ชาดี
นางประไพ โมรานอก
นางสาวประไพ ราชสุภา

๓๒๖๑
๓๒๖๒
๓๒๖๓
๓๒๖๔
๓๒๖๕
๓๒๖๖
๓๒๖๗
๓๒๖๘
๓๒๖๙
๓๒๗๐
๓๒๗๑
๓๒๗๒
๓๒๗๓
๓๒๗๔
๓๒๗๕
๓๒๗๖
๓๒๗๗
๓๒๗๘
๓๒๗๙
๓๒๘๐
๓๒๘๑
๓๒๘๒
๓๒๘๓
๓๒๘๔
๓๒๘๕
๓๒๘๖

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวประไพพิศ จิตรแปน
นางประภัย กุหลาบขาว
นางประภัสสร มณีวรรณ
นางสาวประภัสสร สุปรีดี
นางสาวประภาพร บํารุงเพ็ชร
นางสาวประภาพร ผาอินทร
นางสาวประภาพร พุดซอน
นางสาวประภาพรรณ จัดภัย
นางสาวประภาพรรณ ชาวนาลุม
นางประภาพรรณ พริบไหว
นางประภาพรรณ ศรีกุดตุม
นางสาวประภาพันธ สีวันนา
นางสาวประภาภรณ ชุติรัตนอําไพ
นางสาวประภาภรณ ศรีพงษวิไล
นางประภาศรี โนนกอง
นางสาวประยงค ทวีทรัพย
นางสาวประยูรศรี ภักมี
นางสาวปราณี ขุนทอง
นางสาวปราณี เข็มเพ็ชร
นางปราณี พวงแกว
นางสาวปราณี ภูพาดแสง
นางสาวปราณี สมบูรณสิทธิ์
นางปราณี สิทธิยะ
นางสาวปราณี โสลา
นางสาวปรารถนา เกตุปาน
นางสาวปราวีณา เทพวงศ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๓๒๘๗
๓๒๘๘
๓๒๘๙
๓๒๙๐
๓๒๙๑
๓๒๙๒
๓๒๙๓
๓๒๙๔
๓๒๙๕
๓๒๙๖
๓๒๙๗
๓๒๙๘
๓๒๙๙
๓๓๐๐
๓๓๐๑
๓๓๐๒
๓๓๐๓
๓๓๐๔
๓๓๐๕
๓๓๐๖
๓๓๐๗
๓๓๐๘
๓๓๐๙
๓๓๑๐
๓๓๑๑
๓๓๑๒

หนา ๓๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวปริฉัตร คงทรัพย
นางปริชาติ เคนทวาย
นางปริชาติ สงลา
นางปริณดา ประพฤติดี
นางสาวปริณดา เศรษฐพลอย
นางสาวปริยฉัตร หวังหนู
นางปริยากร ขาวฉลาด
นางปริยากร โสมาศรี
นางปริศนา โคกลือชา
นางสาวปริศนา ชูกลิ่น
นางสาวปริศนา พิมพา
นางสาวปริษา ถมใย
นางสาวปรีดาวรรณ รังษี
นางปรียณา สะอาด
นางปรียา ชูจันทร
นางสาวปรียาภรณ บุญรอด
นางสาวปรียาภัทร บุตนัย
นางสาวปรียาภาต ศรีจารุเมธานนท
นางสาวปรียาวรรณ โตเปลี่ยน
สิบเอกหญิง ปรียาวัลย วัดไธสง
นางสาวปวริศา วะสมบัติ
นางสาวปวันรัตน ใจบาล
นางสาวปวีณรัตน กาญจนธนภัทร
นางสาวปวีณสุดา ทาตา
นางสาวปวีณา จันดาเรือง
นางสาวปวีณา ทองงาม

๓๓๑๓
๓๓๑๔
๓๓๑๕
๓๓๑๖
๓๓๑๗
๓๓๑๘
๓๓๑๙
๓๓๒๐
๓๓๒๑
๓๓๒๒
๓๓๒๓
๓๓๒๔
๓๓๒๕
๓๓๒๖
๓๓๒๗
๓๓๒๘
๓๓๒๙
๓๓๓๐
๓๓๓๑
๓๓๓๒
๓๓๓๓
๓๓๓๔
๓๓๓๕
๓๓๓๖
๓๓๓๗
๓๓๓๘

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางปวีณา ปาทา
นางสาวปวีณา ปนตาเสน
นางปวีณา พัชรเลขกุล
นางสาวปวีณา มโนเจริญ
นางสาวปวีณา วณิชาชีวะ
นางปวีณา ศรีบุรินทร
นางสาวปวีรา วงษภักดี
นางปะนิตา พาพานต
นางปญจพร แกวประสพ
นางสาวปณชญรัตน แยมหมื่นอาจ
นางปณฑารีย ทาวงษ
นางสาวปณณธร มีรินทร
นางสาวปณณธร ศรีชุม
นางสาวปณณวรรธ คงสมาน
นางสาวปดดา โททอง
นางสาวปทชุตา รวมใจ
นางปทมพร พุมพวง
นางสาวปทมพร แสงรัตน
นางสาวปทมพร แสนฉลาด
นางสาวปทมา เอียดมี
นางปาง สาทเทศ
นางปาจรีย ศรีลานาม
นางปาณิชญา ประกอบแสง
นางปาณิศา ขัดแกว
นางปาณิศา นิเลิศรัมย
นางปาณิสรา บุญเกิด

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๓๓๓๙
๓๓๔๐
๓๓๔๑
๓๓๔๒
๓๓๔๓
๓๓๔๔
๓๓๔๕
๓๓๔๖
๓๓๔๗
๓๓๔๘
๓๓๔๙
๓๓๕๐
๓๓๕๑
๓๓๕๒
๓๓๕๓
๓๓๕๔
๓๓๕๕
๓๓๕๖
๓๓๕๗
๓๓๕๘
๓๓๕๙
๓๓๖๐
๓๓๖๑
๓๓๖๒
๓๓๖๓
๓๓๖๔

นางปาณิสรา วังชวย
นางปานจิตร สมจิตต
นางสาวปารณีย เกื้อทวีกูล
นางปารณีย เนียมสุวรรณ
นางสาวปารตี ชาตะรูปานนท
นางปาราวี ทองคํา
นางสาวปาริฉัตร ฉัตรเงิน
นางปาริชาติ จันทรสุข
นางสาวปาริชาติ ทวนเงิน
นางสาวปาริชาติ นาคพันธุ
นางปาริชาติ เพ็งแจม
นางสาวปาริสาณัชช ไทรชมภู
นางสาวปารียา โสติยา
นางปาลิไลยก บุญปญญา
นางสาวปาอีสะ มามุ
นางสาวปญาภรณ สุระมาศ
นางปติดา ไพบูลย
นางปยณัฐ เต็งเจริญ
นางสาวปยณัฐ ปารมีสาว
นางปยดา อัจนากิตติ
นางสาวปยดา อินทราพงษ
นางสาวปยนารถ ธนภพ
นางสาวปยนารถ อยูเจริญ
นางสาวปยนุช บุรณศิริ
นางสาวปยนุช ศุภกุล
นางปยนุช สุพร

หนา ๓๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
๓๓๖๕
๓๓๖๖
๓๓๖๗
๓๓๖๘
๓๓๖๙
๓๓๗๐
๓๓๗๑
๓๓๗๒
๓๓๗๓
๓๓๗๔
๓๓๗๕
๓๓๗๖
๓๓๗๗
๓๓๗๘
๓๓๗๙
๓๓๘๐
๓๓๘๑
๓๓๘๒
๓๓๘๓
๓๓๘๔
๓๓๘๕
๓๓๘๖
๓๓๘๗
๓๓๘๘
๓๓๘๙
๓๓๙๐

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวปยนุช แสนอินอํานาจ
นางปยพร ต.สกุล
นางปยมาส บัวมี
นางปยะฉัตร ประเสริฐการ
นางปยะฉัตร เผื่อนงูเหลือม
นางปยะนุช เกื้อเผือก
นางปยะนุช เนื่องวัง
นางสาวปยะนุช พลวงคษา
นางปยะนุช มัดทะมณฑล
นางปยะนุช ยินดีผล
นางปยะนุช ศรีแกว
นางสาวปยะพา พากเพียร
นางปยะมาศ ใจญาณ
นางสาวปยะมาศ มาโต
นางสาวปยะวรรณ ภูธรศรี
นางสาวปยากร ราชวันดี
นางสาวปยาณี กันทา
นางสาวปยาพัชร พันธจันทรดี
นางสาวปยาพัชร เภสัตรเวช
นางปยาภรณ อินทมะ
นางสาวปุญชรัศมิ์ คําตัน
นางปุญญิศา เกตุแกว
นางสาวปุญญิสา นาประเสริฐ
นางสาวปุญยาพร เสาะโชค
นางสาวปุณณดา พื้นผล
นางปุณยนุช พรพิศ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๓๓๙๑
๓๓๙๒
๓๓๙๓
๓๓๙๔
๓๓๙๕
๓๓๙๖
๓๓๙๗
๓๓๙๘
๓๓๙๙
๓๔๐๐
๓๔๐๑
๓๔๐๒
๓๔๐๓
๓๔๐๔
๓๔๐๕
๓๔๐๖
๓๔๐๗
๓๔๐๘
๓๔๐๙
๓๔๑๐
๓๔๑๑
๓๔๑๒
๓๔๑๓
๓๔๑๔
๓๔๑๕
๓๔๑๖

นางปุณยวีร นิ่มหิรัญวงษ
นางสาวเปมิกา อินทรจั่น
นางสาวเปรมใจ คําวัน
นางเปรมใจ อินทา
นางสาวเปรมยุตา อินทรโกศล
นางสาวเปรมรัตน ทองจาก
นางสาวเปรมฤดี ชาอุน
นางเปยทิพย ณ กาฬสินธุ
นางสาวโปรย วงษคลาย
นางผกากรอง ไชยเวช
นางสาวผกามาศ แครกระโทก
นางสาวผกายวรรณ บุญศรี
นางสาวผการัตน การดี
นางสาวผกาวรรณ แกวเจริญ
นางสาวผกาวรรณ แสงเขียว
นางสาวผกาวัลย นันทะนอย
นางสาวผองพรรณ ชวยเรือง
นางผองพรรณ ยศปญญา
นางสาวผองพรรณ อารยะบุตร
นางสาวผองศรี ธรรมทอง
นางผุสดี จันทราภรณ
นางผุสดี แดงบุญเลิศ
นางสาวผุสรัตน นิพนธ
นางสาวฝนออน เนียมหอม
นางสาวพจณีย เปยบุญมี
นางพจนา ทองรักสี

หนา ๓๒๒
ราชกิจจานุเบกษา
๓๔๑๗
๓๔๑๘
๓๔๑๙
๓๔๒๐
๓๔๒๑
๓๔๒๒
๓๔๒๓
๓๔๒๔
๓๔๒๕
๓๔๒๖
๓๔๒๗
๓๔๒๘
๓๔๒๙
๓๔๓๐
๓๔๓๑
๓๔๓๒
๓๔๓๓
๓๔๓๔
๓๔๓๕
๓๔๓๖
๓๔๓๗
๓๔๓๘
๓๔๓๙
๓๔๔๐
๓๔๔๑
๓๔๔๒

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางพจนา มณีรัตน
นางพจนา สุขเกษม
นางสาวพจนารถ จันคง
นางสาวพจนี พวงประทุม
นางพจนีย คงศรีรัตน
นางสาวพจนีย คะเณแสน
นางพจนีย เที่ยงเจริญ
นางสาวพชรพร ทับทิมไทย
นางพชรพรรณ ดําดี
นางสาวพณณกร วงษกัณหา
นางพนารัชต คําถา
นางสาวพนารัตน ผจงบูชิต
นางสาวพนิดา สงฆมณี
นางพนิดา สมหมาย
นางพนิดา อุงจิตตตระกูล
นางพนิตตา อินทรกําแหง
นางสาวพนิตราภรณ ชูแสง
นางสาวพยงคศรี จันทรคงทอง
นางพยอม ประยูรคํา
นางสาวพรกนก พลวิเศษ
นางสาวพรชิตา วันหากิจ
นางพรณภา เรืองพุฒ
นางพรทนา กันทะวงค
นางพรทิพย ชนะกุล
นางสาวพรทิพย ชั้นบุญ
นางพรทิพย ชางประดิษฐ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๓๔๔๓
๓๔๔๔
๓๔๔๕
๓๔๔๖
๓๔๔๗
๓๔๔๘
๓๔๔๙
๓๔๕๐
๓๔๕๑
๓๔๕๒
๓๔๕๓
๓๔๕๔
๓๔๕๕
๓๔๕๖
๓๔๕๗
๓๔๕๘
๓๔๕๙
๓๔๖๐
๓๔๖๑
๓๔๖๒
๓๔๖๓
๓๔๖๔
๓๔๖๕
๓๔๖๖
๓๔๖๗
๓๔๖๘

หนา ๓๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพรทิพย เย็นจัตุรัส
นางพรทิพย ศรีปุชัยนนท
นางสาวพรทิพย หนูกลับ
นางสาวพรทิพย เหลาแตว
นางพรธิภาดา เจริญปพิชญา
นางพรนภัส ราชลักษณ
นางพรนภา มะโนใจ
นางพรนิชา ใจคํา
นางพรนิชา เผือกบัว
นางสาวพรประภา แสนมาตร
นางพรพรรณ จันทนะ
นางสาวพรพรรณ ทองคําใส
นางพรพรรณ นูมหันต
นางสาวพรพรรณ พุมมาลา
นางสาวพรพรรณ สีธิ
นางสาวพรพรรณ เหมะธุรินทร
นางสาวพรพรรณ เอี่ยมในวงศ
นางสาวพรพิมล จั้นวันดี
นางสาวพรพิมล บุญเรือน
นางพรพิรุณ คนธะดวง
นางพรภัค ขับสรา
นางสาวพรภัสสร เข็มบุปผา
นางพรภิวรรณ พันธสุวรรณ
นางพรรณฑิพา แสงคลอย
นางพรรณทิพย บุตรเต
นางสาวพรรณทิพย อาบสุวรรณ

๓๔๖๙
๓๔๗๐
๓๔๗๑
๓๔๗๒
๓๔๗๓
๓๔๗๔
๓๔๗๕
๓๔๗๖
๓๔๗๗
๓๔๗๘
๓๔๗๙
๓๔๘๐
๓๔๘๑
๓๔๘๒
๓๔๘๓
๓๔๘๔
๓๔๘๕
๓๔๘๖
๓๔๘๗
๓๔๘๘
๓๔๘๙
๓๔๙๐
๓๔๙๑
๓๔๙๒
๓๔๙๓
๓๔๙๔

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวพรรณทิวา เงินเย็น
นางสาวพรรณธร เปาหมั่น
นางสาวพรรณธิฌา แกววิเชียร
นางสาวพรรณธิภา จันดาวาป
นางสาวพรรณนิภา ชวงสม
นางสาวพรรณนิภา รุงเรือง
นางพรรณบุปผา แสงพุฒ
นางสาวพรรณปพร วิชาสาร
นางพรรณพา อุนอินตะ
นางสาวพรรณระพี แกวสุทธิ์
นางสาวพรรณราย สุววณนําปน
นางพรรณิดา แกมจินดา
นางพรรณิภา ยอดยาน
นางพรรณี ทนันชัยบุตร
นางพรรณี ผัดดี
นางสาวพรรณี ยอยยิ้ม
นางพรรณี สมบูรณ
นางพรรณี หมอกสังข
นางพรรนิภา แสงสวาง
นางพรรัตน ออดเอก
นางพรลภัส เหมือนขาว
นางสาวพรศิริ เมืองปรางค
นางพรสนอง สีสอาด
นางสาวพรสวรรค ชื่นสบาย
นางสาวพรสวรรค แนนอุดร
นางสาวพรสุรีย ธรรมเจริญ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๓๔๙๕
๓๔๙๖
๓๔๙๗
๓๔๙๘
๓๔๙๙
๓๕๐๐
๓๕๐๑
๓๕๐๒
๓๕๐๓
๓๕๐๔
๓๕๐๕
๓๕๐๖
๓๕๐๗
๓๕๐๘
๓๕๐๙
๓๕๑๐
๓๕๑๑
๓๕๑๒
๓๕๑๓
๓๕๑๔
๓๕๑๕
๓๕๑๖
๓๕๑๗
๓๕๑๘
๓๕๑๙
๓๕๒๐

หนา ๓๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางพรหมภัสสรณ ศิริมณี
นางสาวพรอนงค จิ้วตั้น
นางสาวพรอุมา จันทมาศ
นางสาวพรอุไร สวางจิตร
นางสาวพลาพร ผลบัว
นางสาวพวงงาม นิยมพงษ
นางสาวพวงผกา ยอยสวัสดิ์
นางสาวพวงเพชร แกวสาคํา
นางสาวพักตรพริ้ง พึ่งสําราญ
นางสาวพักตรวิภา ภูมิศรีจันทร
นางสาวพัชรพร อุระ
นางพัชรพรรณ อินวาทย
นางพัชรภา ยมจินดา
นางสาวพัชรวิกัญญ เจริญประเสริฐ
นางพัชรา เต็มตาวงษ
นางสาวพัชรา ประเสริฐเตชาโต
นางสาวพัชรา ฟองมูล
นางสาวพัชรา ศรีปูณะ
นางสาวพัชราภรณ ชมดวงทิพย
นางพัชราภรณ ทองเขียว
นางสาวพัชราภรณ พวงออน
นางพัชราวลัย แกวออน
นางสาวพัชริดา แกวพาปราบ
นางสาวพัชรินทร กองนอย
นางพัชรินทร โคตรศรี
นางสาวพัชรินทร จันตะโมกข

๓๕๒๑
๓๕๒๒
๓๕๒๓
๓๕๒๔
๓๕๒๕
๓๕๒๖
๓๕๒๗
๓๕๒๘
๓๕๒๙
๓๕๓๐
๓๕๓๑
๓๕๓๒
๓๕๓๓
๓๕๓๔
๓๕๓๕
๓๕๓๖
๓๕๓๗
๓๕๓๘
๓๕๓๙
๓๕๔๐
๓๕๔๑
๓๕๔๒
๓๕๔๓
๓๕๔๔
๓๕๔๕
๓๕๔๖

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางพัชรินทร จันตะเสน
นางพัชรินทร ดวงคํา
นางสาวพัชรินทร แปนทอง
นางพัชรินทร เลิกนอก
นางพัชรินทร เวทํา
นางพัชรินทร เวสสุกรรม
นางพัชรินทร หอมละออ
นางสาวพัชรินทร อุดสัย
นางสาวพัชรี คูเมือง
นางพัชรี จาดพุม
นางสาวพัชรี เจริญพรธนารักษ
นางสาวพัชรี รอดประพัฒน
นางพัชรี ลาภเจริญ
นางพัชรี สุดาชัย
นางพัชรี โสประดิษฐ
นางสาวพัชรี ออนศรี
นางสาวพัชรี อาวลึกเหนือ
นางสาวพัชรี อินทฉิม
นางสาวพัชรีพร โพธิจักร
นางสาวพัชรีย ขัดทา
นางพัชรีย ผางคํา
นางสาวพัชรีย อินทรภูมี
นางพัฒนฉัตร พาชื่น
นางสาวพัฒนนรี คชินทร
นางสาวพัฒนา นามบุญมา
นางสาวพัทธนันท จันทรละออ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๓๕๔๗
๓๕๔๘
๓๕๔๙
๓๕๕๐
๓๕๕๑
๓๕๕๒
๓๕๕๓
๓๕๕๔
๓๕๕๕
๓๕๕๖
๓๕๕๗
๓๕๕๘
๓๕๕๙
๓๕๖๐
๓๕๖๑
๓๕๖๒
๓๕๖๓
๓๕๖๔
๓๕๖๕
๓๕๖๖
๓๕๖๗
๓๕๖๘
๓๕๖๙
๓๕๗๐
๓๕๗๑
๓๕๗๒

นางพัทธนันท ตาคํา
นางพัทธินันท ยศปญญา
นางพันธทิพย เขตนิมิตร
นางพันธยิต สุนทร
นางสาวพันธิตรา โพธิ์ขาว
นางพัสดี สถาพร
นางสาวพิกุล ไชยยา
นางพิกุล ปอใจ
นางพิกุลแกว คงกระพันธ
นางสาวพิจิตรา ชมสวนสวรรค
นางพิชชาพร มีบุญ
นางพิชชาภรณ บุตตะวงษ
นางพิชญสิณี จันทาพูน
นางพิชญสิณี สมบัติเจริญ
นางพิชญา กิจพิทักษ
นางสาวพิชญากร คํามูล
นางพิชญานันณร จันตะยอด
นางสาวพิชญาภา กรุณา
นางสาวพิชญาภา คีรีวัฒน
นางสาวพิชพรรณ ศรีนวลขาว
นางพิชยา แสนสุขสิริสวัสดิ์
นางพิญชดา โสธิสัย
นางพิณภา นิวาสวัฒน
นางสาวพิทพร ไชยศรี
นางพิทยาภรณ เพ็งแจม
นางพินิชกุณ ทับแยม

หนา ๓๒๕
ราชกิจจานุเบกษา
๓๕๗๓
๓๕๗๔
๓๕๗๕
๓๕๗๖
๓๕๗๗
๓๕๗๘
๓๕๗๙
๓๕๘๐
๓๕๘๑
๓๕๘๒
๓๕๘๓
๓๕๘๔
๓๕๘๕
๓๕๘๖
๓๕๘๗
๓๕๘๘
๓๕๘๙
๓๕๙๐
๓๕๙๑
๓๕๙๒
๓๕๙๓
๓๕๙๔
๓๕๙๕
๓๕๙๖
๓๕๙๗
๓๕๙๘

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวพิมประภา เพ็งเหมือน
นางสาวพิมพนภัส จันทรเปรียง
นางพิมพนภัส บาลไธสง
นางพิมพนิภา ฤทธิ์ศักดิ์
นางพิมพพร ธรรมคุณ
นางพิมพพร เพ็ชรศรี
นางสาวพิมพพิชชา มณีสุวรรณ
นางสาวพิมพร มิตคํา
นางสาวพิมพร อาสนะ
นางพิมพรรณ แสนสี
นางสาวพิมพลดา มีธรณี
นางพิมพลภัส กลางสุรินทร
นางพิมภักดิ์ ผาสุข
นางพิมล ตะโฉ
นางพิยะดา พินิจ
นางพิรวรรณ ไพบูลยอนันต
นางพิระดา นิละปะกะ
นางสาวพิรุณรัตน อุนเทียมโสม
นางสาวพิศชุตา เพชรสุวรรณ
นางสาวพิศมัย เจตินัย
นางสาวพิศโสภา ทีฆาวงค
นางสาวพิสมัย ทวาเงิน
นางสาวพิสมัย พุทธเสน
นางสาวพีรญา สวางวงศ
นางพุทธชาติ เกี๋ยงตาล
นางสาวพุทธชาติ ศรีบุปผา

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๓๕๙๙
๓๖๐๐
๓๖๐๑
๓๖๐๒
๓๖๐๓
๓๖๐๔
๓๖๐๕
๓๖๐๖
๓๖๐๗
๓๖๐๘
๓๖๐๙
๓๖๑๐
๓๖๑๑
๓๖๑๒
๓๖๑๓
๓๖๑๔
๓๖๑๕
๓๖๑๖
๓๖๑๗
๓๖๑๘
๓๖๑๙
๓๖๒๐
๓๖๒๑
๓๖๒๒
๓๖๒๓
๓๖๒๔

นางสาวพุทธวดี กุนอก
นางสาวพุทธา โภคาพาณิชย
นางพุทธิดา ดีดาร
นางพูนศิริ ศรพรหมมาศ
นางสาวพูลศรี บุญนา
นางเพชชรัตน พันธุชาติ
นางเพชร ลาแสดง
นางสาวเพ็ญทิพย สุคนธ
นางสาวเพ็ญนภา ขวัญวารี
นางสาวเพ็ญนภา โตอน
นางสาวเพ็ญนภา สงกา
นางเพ็ญพรรณ ชาลีวรรณ
นางสาวเพ็ญพักตร พุทธดี
นางสาวเพ็ญพักตร สุดสวาท
นางสาวเพ็ญพักตร หลุยจิ๋ว
นางสาวเพ็ญพิชชา การาช
นางเพ็ญพิชชา นาคคํา
นางสาวเพ็ญยุพา เพชรวา
นางเพ็ญรภัสร สืบเสนาะ
นางสาวเพ็ญรุง คําเติม
นางเพ็ญศรี คลายกราน
นางสาวเพ็ญศรี จิตจัง
นางเพ็ญศรี โสรกนิษฐ
นางเพ็ญศรี อินทรทิพย
นางสาวเพ็ญสิริ โสธรวัฒน
นางสาวเพ็ญสุดา เล็กประพันธ

หนา ๓๒๖
ราชกิจจานุเบกษา
๓๖๒๕
๓๖๒๖
๓๖๒๗
๓๖๒๘
๓๖๒๙
๓๖๓๐
๓๖๓๑
๓๖๓๒
๓๖๓๓
๓๖๓๔
๓๖๓๕
๓๖๓๖
๓๖๓๗
๓๖๓๘
๓๖๓๙
๓๖๔๐
๓๖๔๑
๓๖๔๒
๓๖๔๓
๓๖๔๔
๓๖๔๕
๓๖๔๖
๓๖๔๗
๓๖๔๘
๓๖๔๙
๓๖๕๐

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวเพ็ญสุรัสมิ์ มรรคสุทธิกุล
นางสาวเพลินจิตร กลิ่นกลอม
นางสาวเพลินจิตร กันทา
นางเพลินพิศ ทิพยวงศ
นางเพลินพิศ ปรีดีจิตร
นางสาวเพียงขวัญ ตะยานะ
นางสาวเพียงพร สงเสริม
นางเพียรทาน ศรีขาว
นางเพียรนิภา ตอชีพ
นางสาวแพทอง ธรรมปยะ
นางไพฑูรย กาลยืน
นางไพรจิตร ทองศิริ
นางไพรจิตรา สัตยใสย
นางไพรินทร โคตรตาแสง
นางสาวไพรินทร แปนมา
นางไพรินทร ภาคภูมิ
นางไพเราะ เขียวมณี
นางสาวไพลิน เงาศรี
นางฟาดีละ มะ
นางสาวฟารุง พุฒเกิด
นางภคพร ขุนวรรณา
นางภคพร พงศชาญวิทย
นางสาวภคพร ลือนอย
นางสาวภคมน อินทรนอย
นางภณิดา อินปรา
นางสาวภมรพันธ วิชัยโน

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๓๖๕๑
๓๖๕๒
๓๖๕๓
๓๖๕๔
๓๖๕๕
๓๖๕๖
๓๖๕๗
๓๖๕๘
๓๖๕๙
๓๖๖๐
๓๖๖๑
๓๖๖๒
๓๖๖๓
๓๖๖๔
๓๖๖๕
๓๖๖๖
๓๖๖๗
๓๖๖๘
๓๖๖๙
๓๖๗๐
๓๖๗๑
๓๖๗๒
๓๖๗๓
๓๖๗๔
๓๖๗๕
๓๖๗๖

หนา ๓๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางภรณณภัส พิมล
นางสาวภรณัฐดา ภูมลี
นางสาวภรปภา พลอยแดง
นางสาวภรภัทร สุวรรณ
นางสาวภรภัทร อยูเย็น
นางสาวภฤดา อินทรไทย
นางสาวภลดา บุญชวยเดชาสกุล
นางสาวภวิภา วันแวน
นางภัคจิรา ทองคํา
นางสาวภัคภร พรมสิทธิ์
นางสาวภัคศุภางค คาดสนิท
นางสาวภัชราพร รักกลึง
นางภัชรินทรพร พิมพอุบล
นางสาวภัทรทิยา ยอดยิ่งกําแหง
นางสาวภัทรธิดา ชินชัยวุธ
นางภัทรธีนันท กวางประเสริฐ
นางสาวภัทรนันท อินนา
นางภัทรพร พงษเสือ
นางภัทรภร เนื้อไม
นางภัทรภร เบี้ยวนอย
นางภัทรภรณ เหล็กดี
นางสาวภัทรลดา เลิศผล
นางสาวภัทรวดี นามมะเริง
นางภัทรวดี พุทธรักษา
นางสาวภัทรวดี ราชยศ
นางสาวภัทรวดี อุทัยดา

๓๖๗๗
๓๖๗๘
๓๖๗๙
๓๖๘๐
๓๖๘๑
๓๖๘๒
๓๖๘๓
๓๖๘๔
๓๖๘๕
๓๖๘๖
๓๖๘๗
๓๖๘๘
๓๖๘๙
๓๖๙๐
๓๖๙๑
๓๖๙๒
๓๖๙๓
๓๖๙๔
๓๖๙๕
๓๖๙๖
๓๖๙๗
๓๖๙๘
๓๖๙๙
๓๗๐๐
๓๗๐๑
๓๗๐๒

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวภัทรวรรณ ศิลปเมือง
นางสาวภัทรสุดา ปญญา
นางภัทรานิษฐ ตอโชติ
นางสาวภัทรานิษฐ เมฆสัน
นางภัทรานุช ธรรมสิทธิ์
นางสาวภัทราพร ประจันนวล
นางภัทราภรณ ทองคําพูล
นางภัทราภรณ นอยหัวหาด
นางภัทราวดี กองทุม
นางสาวภัทราวดี รักความซื่อ
นางสาวภัทริยา ศรีปญญา
นางภัสนันท ตาคํา
นางสาวภัสริน อินไชยยา
นางภัสสธนภักษ เกิดลําเจียก
นางสาวภัสสร นาชัยฤทธิ์
นางสาวภัสสราพร บุญเนือง
นางสาวภานุมาศ แกวเจือ
นางภานุรัตน จันทศิลา
นางภาวนา ลัทธิมนต
นางภาวิณี ไพราม
นางภาวิณี วงศแสนสี
นางสาวภาวิดา แกวสนิท
นางภาวินี มูลสาร
นางสาวภาสินี ณ ศรีสุข
นางสาวภาสินี นามสนธิ
นางสาวภีญดา สามเพชรเจริญ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๓๗๐๓
๓๗๐๔
๓๗๐๕
๓๗๐๖
๓๗๐๗
๓๗๐๘
๓๗๐๙
๓๗๑๐
๓๗๑๑
๓๗๑๒
๓๗๑๓
๓๗๑๔
๓๗๑๕
๓๗๑๖
๓๗๑๗
๓๗๑๘
๓๗๑๙
๓๗๒๐
๓๗๒๑
๓๗๒๒
๓๗๒๓
๓๗๒๔
๓๗๒๕
๓๗๒๖
๓๗๒๗
๓๗๒๘

หนา ๓๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวภีรดา จินดาวงศ
นางภีลออ รัตนะพฤกษ
นางสาวมณฑลภัส มากขาว
นางมณฑา คําจันทรทิพย
นางสาวมณฑา ชินวงษ
นางมณฑา ภูเสือ
นางสาวมณผิลา ปญญาอวน
นางมณัชยา ครุฑละคร
นางมณี เมืองงาม
นางมณีรัตน กุละนาม
นางสาวมณีรัตน สังสาลี
นางมณีวรรณ แกวคํา
นางมณีวรรณ ดียะตาม
นางสาวมณีวรรณ เรียมแสน
นางสาวมธณา สุวรรณขํา
นางมธุมิศร บุษราคัม
นางสาวมธุรดา สีนาค
นางมนกันต เขื่อนลอม
นางสาวมนตวลี สิงหสุวรรณ
นางมนทกานต คําปราณีต
นางสาวมนทกานต เพชรปตุพงษ
นางสาวมนทิชา เสริมสุข
นางมนทิรา แกวสงค
นางมนพร นันทะเพ็ชร
นางสาวมนฤทัย ไวพิศาลนนท
นางมนัชญานันท ราชบําเพิง

๓๗๒๙
๓๗๓๐
๓๗๓๑
๓๗๓๒
๓๗๓๓
๓๗๓๔
๓๗๓๕
๓๗๓๖
๓๗๓๗
๓๗๓๘
๓๗๓๙
๓๗๔๐
๓๗๔๑
๓๗๔๒
๓๗๔๓
๓๗๔๔
๓๗๔๕
๓๗๔๖
๓๗๔๗
๓๗๔๘
๓๗๔๙
๓๗๕๐
๓๗๕๑
๓๗๕๒
๓๗๕๓
๓๗๕๔

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวมนัณญา ขยันกิจ
นางสาวมนันยา รัตนวรจินดา
นางสาวมนัสชนก บัวสุวรรณ
นางสาวมนัสชนก เปยมสุข
นางสาวมนัสนันท มาวัน
นางสาวมนัสนันท อนทรัพย
นางสาวมนาภรณ จันทะพรหม
นางสาวมยุรฉัตร ทองโพธิ์ศรี
นางสาวมยุรา เข็มเพ็ชร
นางมยุรา ศรีระบุตร
นางสาวมยุรี ขอหนวงกลาง
นางสาวมยุรี จันทรสา
นางสาวมยุรี บัวชัยยา
นางมยุรี เมฆอากาศ
นางสาวมยุรี สรอยระยาแกว
นางมล อนันต
นางมลฑา สุขเอมโอษ
นางมลฤชา กลาพรอม
นางมลฤดี กอมมะณี
นางมลฤดี เงินแจง
นางมลฤดี บุญเรือง
นางมลฤดี เสนาโนฤทธิ์
นางมลิวรรณ ศรีรักษา
นางสาวมลิวัลย ขวัญเมือง
นางมลิวัลย จันทะศรี
นางมลิวัลย เรืองกาญจน

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๓๗๕๕
๓๗๕๖
๓๗๕๗
๓๗๕๘
๓๗๕๙
๓๗๖๐
๓๗๖๑
๓๗๖๒
๓๗๖๓
๓๗๖๔
๓๗๖๕
๓๗๖๖
๓๗๖๗
๓๗๖๘
๓๗๖๙
๓๗๗๐
๓๗๗๑
๓๗๗๒
๓๗๗๓
๓๗๗๔
๓๗๗๕
๓๗๗๖
๓๗๗๗
๓๗๗๘
๓๗๗๙
๓๗๘๐

หนา ๓๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวมะลิ ผงจําปา
นางมะลิ เมฆขยาย
นางสาวมะลิดา จุมทา
นางสาวมะลิวรรณ มะปราง
นางมะลิวัลย โปวังสา
นางสาวมะลิวัลย พลอยกระโทก
นางสาวมะลิวัลย ใหมพูล
นางมัชฌิมา สันติสุข
นางมัชลี ศรีสวัสดิ์
นางมัณฑณา เฮงสาย
นางสาวมัณฑนา ชุมอินจักร
นางสาวมัณฑนา ไชยปน
นางสาวมัณฑนา ปรีเลขา
นางสาวมัณฑนา วงศาวณิชยกิจ
นางมัทนาพร กัตติยะ
นางสาวมัลลิกา ชลาไทย
นางสาวมัลลิกา อาษา
นางมาติกา กรองกาญจนสิริ
นางมาตุลี ประสมพืช
นางสาวมาธีญา แหวนเงิน
นางสาวมานิตา งอยปดพันธ
นางสาวมายาลา เจริญกุล
นางมาราตรี สาระสิทธิ์
นางมาริษา ไชยวิเศษ
นางสาวมาริสา ศิริวงษ
นางมาลัย กลาประจันทร

๓๗๘๑
๓๗๘๒
๓๗๘๓
๓๗๘๔
๓๗๘๕
๓๗๘๖
๓๗๘๗
๓๗๘๘
๓๗๘๙
๓๗๙๐
๓๗๙๑
๓๗๙๒
๓๗๙๓
๓๗๙๔
๓๗๙๕
๓๗๙๖
๓๗๙๗
๓๗๙๘
๓๗๙๙
๓๘๐๐
๓๘๐๑
๓๘๐๒
๓๘๐๓
๓๘๐๔
๓๘๐๕
๓๘๐๖

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางมาลัย วงศไชย
นางสาวมาลัย สีอ่ําดี
นางสาวมาลัยพร แสงสิงห
นางสาวมาลินี แสนทวีสุข
นางสาวมาลินี หุนกรีด
นางมาลี เจริญเกียรติ
นางมาสือนะ เส็นยีหีม
นางมิรันตรี แกวบัวดี
นางสาวมุกดา โพธิ์ทอง
นางสาวมุกดา ศรีถาพร
นางมุกดา สุวรรณชัย
นางสาวเมตตา หาญสูงเนิน
นางสาวเมทินี เนียมจันทร
นางเมทินี บัวพันธ
นางเมทินี ระวาดชู
นางสาวเมธาวี จันภาวะ
นางสาวเมริษา ตาเดอิน
นางสาวยมนา คณะรัมย
นางยมนา มิ่งเมือง
นางสาวยวนจิตร ปะโกสันตัง
นางสาวยศปญญา สงาลี
นางยอดขวัญ บุญมาก
นางสาวยานัส ปาทาน
นางสาวยาวาหนี ใจตรง
นางสาวยินดี อินแกวศรี
นางสาวยินดี อินทะเรือง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๓๘๐๗
๓๘๐๘
๓๘๐๙
๓๘๑๐
๓๘๑๑
๓๘๑๒
๓๘๑๓
๓๘๑๔
๓๘๑๕
๓๘๑๖
๓๘๑๗
๓๘๑๘
๓๘๑๙
๓๘๒๐
๓๘๒๑
๓๘๒๒
๓๘๒๓
๓๘๒๔
๓๘๒๕
๓๘๒๖
๓๘๒๗
๓๘๒๘
๓๘๒๙
๓๘๓๐
๓๘๓๑
๓๘๓๒

นางสาวยี่สุน ทองบานทุม
นางสาวยุพดี ชัยแกว
นางสาวยุพา บูชาวัง
นางสาวยุพา เศษฐาวง
นางสาวยุพา โสมภีร
นางยุพา อุนทวง
นางยุพาพร ทานา
นางสาวยุพาพร ปออินเครือ
นางยุพาภรณ นพรัตน
นางยุพาวดี วิเศษศรี
นางยุพาวรรณ จันจารี
นางสาวยุพิน ทองพูล
นางสาวยุพิน ผุดผอง
นางยุพิน รัตนประภา
นางสาวยุพิน วิเศษสิงห
นางสาวยุพิน อินทรศักดิ์
นางยุพินพร สวางพฤกษ
นางยุภาพร แตรไตรรงค
นางสาวยุภาพร สมศรี
นางสาวยุภารัตน บงแกว
นางสาวยุวดี กองศรี
นางสาวยุวดี หอมนอก
นางยุวภา แกวเหมือน
นางยุวภา ศิริโภค
นางยุวรัตน พันธุวงษ
นางสาวยุวรีย มูลมานัส

หนา ๓๓๐
ราชกิจจานุเบกษา
๓๘๓๓
๓๘๓๔
๓๘๓๕
๓๘๓๖
๓๘๓๗
๓๘๓๘
๓๘๓๙
๓๘๔๐
๓๘๔๑
๓๘๔๒
๓๘๔๓
๓๘๔๔
๓๘๔๕
๓๘๔๖
๓๘๔๗
๓๘๔๘
๓๘๔๙
๓๘๕๐
๓๘๕๑
๓๘๕๒
๓๘๕๓
๓๘๕๔
๓๘๕๕
๓๘๕๖
๓๘๕๗
๓๘๕๘

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวยูรายุ เกื้อกูล
นางสาวเยาวดี เหมือนนาค
นางสาวเยาวภา ปจฉิมบุตร
นางเยาวรัตน เชื้อเมืองพาน
นางสาวเยาวเรศ ขัติหอม
นางสาวเยาวเรศ คําพร
นางสาวเยาวเรศ ลิ่มอรุณ
นางเยาวลักษณ ดินแดง
นางสาวโยทะการ เจริญศรี
นางสาวโยษิตา ผาโคตร
นางสาวโยษิตา หฤทัยพิทักษ
นางสาวรจณา ดีเอี่ยม
นางรจนา กันทาผาม
นางสาวรจนา โคตปญา
นางรจนา ชราชิต
นางรจนา ทันใจ
นางรจนา ปญญาแปง
นางสาวรจนา มุงชู
นางรจนา วรจิตร
นางรจเรศ บุญสะอาด
นางสาวรชต เพชรจอง
นางสาวรชนีกร สุกดิษฐ
นางรติกร ทิพยสิงห
นางสาวรติมา สรีระพร
นางสาวรภัทภร ควรรณราช
นางสาวรมยชลี จันทรเหลือง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๓๘๕๙
๓๘๖๐
๓๘๖๑
๓๘๖๒
๓๘๖๓
๓๘๖๔
๓๘๖๕
๓๘๖๖
๓๘๖๗
๓๘๖๘
๓๘๖๙
๓๘๗๐
๓๘๗๑
๓๘๗๒
๓๘๗๓
๓๘๗๔
๓๘๗๕
๓๘๗๖
๓๘๗๗
๓๘๗๘
๓๘๗๙
๓๘๘๐
๓๘๘๑
๓๘๘๒
๓๘๘๓
๓๘๘๔

หนา ๓๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวรวงทอง เหล็มปาน
นางรวิวรรณ ปะวะระ
นางรวิวรรณ อภัย
นางสาวรวิวรรณ โอพริก
นางสาวรวีพลอย เดชอุดม
นางสาวรวีวรรณ สีเหลือง
นางรสจรินทร เอกพุทธา
นางสาวรสนันท เคาเหลือง
นางรสสุคนธ จันทะศิลา
นางสาวรสสุคนธ แชมทรัพบ
นางสาวรสสุคนธ ทับทอง
นางรอฎียะห ดายามา
นางสาวรอปอะห กาซอ
นางรอฮานี ปูเตะ
นางระจิตร ไตเจริญ
นางระบอบ หาญโสภา
นางระวิวรรณ รัตนาประภาภรณ
นางสาวรักชนก สุขแจม
นางสาวรัชฎา โชตะชะมา
นางสาวรัชฎาพร ดีใต
นางสาวรัชดา ศรีเชษฐา
นางรัชดากรณ ศรีบุรินทร
นางรัชดาพร เหลาสิ่งเลา
นางรัชดาภรณ ผุดผอง
นางสาวรัชดาภรณ มณีรัตน
นางสาวรัชดาภรณ ยืนออต

๓๘๘๕
๓๘๘๖
๓๘๘๗
๓๘๘๘
๓๘๘๙
๓๘๙๐
๓๘๙๑
๓๘๙๒
๓๘๙๓
๓๘๙๔
๓๘๙๕
๓๘๙๖
๓๘๙๗
๓๘๙๘
๓๘๙๙
๓๙๐๐
๓๙๐๑
๓๙๐๒
๓๙๐๓
๓๙๐๔
๓๙๐๕
๓๙๐๖
๓๙๐๗
๓๙๐๘
๓๙๐๙
๓๙๑๐

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวรัชตญา ศรีสุรักษ
นางรัชตาภัทร แกวสุข
นางรัชนก วิชาจารย
นางรัชนก อนุกุล
นางสาวรัชนี เกษมสุขไพศาล
นางสาวรัชนี จงเกษกรณ
นางสาวรัชนี ไชยรัง
นางรัชนี ดีอยากได
นางสาวรัชนี ทองสุทธิเจริญ
นางสาวรัชนี โนนตูม
นางรัชนี ปนทอง
นางสาวรัชนีกรณ ชมมณี
นางสาวรัชนีวรรณ แซโคว
นางรัชพันธ ยานะ
นางสาวรัญชิดา สายทอง
นางรัฎดาวรรณ ศรีหริ่ง
นางสาวรัฐชญา แกวโก
นางรัฐฎาภรณ โนนสวาง
นางรัฐพร บุญหลัง
นางรัฐศาสตร กลางประพันธ
นางรัตณี แทงทอง
นางสาวรัตดา ใสจันทึก
นางสาวรัตติญา สุภักดิ์
นางสาวรัตติยา บุตรแกว
นางสาวรัตติยา ฝูงหอม
นางรัตติยา โมทะจิตร

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๓๙๑๑
๓๙๑๒
๓๙๑๓
๓๙๑๔
๓๙๑๕
๓๙๑๖
๓๙๑๗
๓๙๑๘
๓๙๑๙
๓๙๒๐
๓๙๒๑
๓๙๒๒
๓๙๒๓
๓๙๒๔
๓๙๒๕
๓๙๒๖
๓๙๒๗
๓๙๒๘
๓๙๒๙
๓๙๓๐
๓๙๓๑
๓๙๓๒
๓๙๓๓
๓๙๓๔
๓๙๓๕
๓๙๓๖

หนา ๓๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวรัตนเกตุ หัตถกรรม
นางรัตนดา จันทะสอน
นางสาวรัตนดา สีแกว
นางสาวรัตนพรรษ จันทา
นางสาวรัตนภรณ ฐิติญาณวิโรจน
นางรัตนสุคนธ สีหบุตร
นางสาวรัตนา แกนพรม
นางรัตนา นาสูงเนิน
นางสาวรัตนา พรมลาย
นางสาวรัตนา ยี่สุน
นางสาวรัตนา รวยตระกูล
นางสาวรัตนา แวงวรรณ
นางสาวรัตนา ศรีลาวงษ
นางรัตนา สายเบาะ
นางรัตนา เสมประเสริฐ
นางสาวรัตนา อักขราภรณ
นางรัตนากร กอนทอง
นางรัตนากร โพธิขํา
นางรัตนาพร ชมดารา
นางรัตนาพร พรมพินิจ
นางรัตนาพร อาญารักษ
นางสาวรัตนาพร อุบลสุวรรณ
นางรัตนาภรณ ศรีสงค
นางสาวรัตนาภรณ สุขเกษม
นางรัตนาภรณ สุทธิประภา
นางรัตนาวดี ทีอุทิศ

๓๙๓๗
๓๙๓๘
๓๙๓๙
๓๙๔๐
๓๙๔๑
๓๙๔๒
๓๙๔๓
๓๙๔๔
๓๙๔๕
๓๙๔๖
๓๙๔๗
๓๙๔๘
๓๙๔๙
๓๙๕๐
๓๙๕๑
๓๙๕๒
๓๙๕๓
๓๙๕๔
๓๙๕๕
๓๙๕๖
๓๙๕๗
๓๙๕๘
๓๙๕๙
๓๙๖๐
๓๙๖๑
๓๙๖๒

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวรัติพรรณ แสนบุดดา
นางสาวรัติยา ดีฮกเคี่ยน
นางรัศมี กุหลาบ
นางสาวรัศมี นาคโชติ
นางรัศมี มนตรี
นางรัศมี เสสนนท
นางราตรี กิจอรุณชัย
นางสาวราตรี จันขาว
นางสาวราตรี ปนปาน
นางสาวราตรี สุขประเสริฐ
นางรําพึง แกววรรณา
นางรินญารักษ ขยันดี
นางสาวรินทรญา เชื้อหมอ
นางรินทรลภัส เตชากิตติ์วรวัตร
นางรินรดา สืบสุข
นางสาวรุงกานต เนาวบุตร
นางสาวรุงฉัตร ไวทยะบูรย
นางสาวรุงณภา เกษตรสินธุ
นางสาวรุงตะวัน พานิชกุล
นางรุงทิพย อะโนราช
นางรุงทิพย อักษรสารกิจ
นางรุงทิวา จันทรนนท
นางสาวรุงทิวา ทองปญจา
นางสาวรุงทิวา พรรณวงค
นางสาวรุงนภา ขําวังยาง
นางรุงนภา แซงแตง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๓๙๖๓
๓๙๖๔
๓๙๖๕
๓๙๖๖
๓๙๖๗
๓๙๖๘
๓๙๖๙
๓๙๗๐
๓๙๗๑
๓๙๗๒
๓๙๗๓
๓๙๗๔
๓๙๗๕
๓๙๗๖
๓๙๗๗
๓๙๗๘
๓๙๗๙
๓๙๘๐
๓๙๘๑
๓๙๘๒
๓๙๘๓
๓๙๘๔
๓๙๘๕
๓๙๘๖
๓๙๘๗
๓๙๘๘

นางสาวรุงนภา ดวงใจ
นางสาวรุงนภา ถิ่นเขาชี
นางสาวรุงนภา บุญแสน
นางรุงนภา ศิลปประกอบ
นางสาวรุงนภา สังขศรี
นางสาวรุงนภา สิมิงาม
นางรุงนภา อาภรณพงษ
นางสาวรุงนภา นันผาด
นางรุงพิทักษ สมวงค
นางสาวรุงรวี กระบี่นอย
นางสาวรุงราตรี ปนใจ
นางสาวรุงราวัลย สุขใจ
นางรุงฤดี ชูกระชั้น
นางสาวรุงฤดี ตั้งอนุตรกุล
นางสาวรุงฤดี ไทรอินทรดวง
นางรุงฤดี วรรณไชย
นางรุงลาวัลย ชัยพันธ
นางรุงลาวัลย สารีวรรณ
นางสาวรุงอรุณ บุญปก
นางสาวรุงอรุณ สมบูรณโชค
นางสาวรุจิกร มีมาก
นางสาวรุจิรา เกียรติพิมล
นางสาวเรณุกา ตันติราพันธ
นางเรณู แกวมาตย
นางเรณู ไกรจันทร
นางสาวเรณู ณรินทร

หนา ๓๓๓
ราชกิจจานุเบกษา
๓๙๘๙
๓๙๙๐
๓๙๙๑
๓๙๙๒
๓๙๙๓
๓๙๙๔
๓๙๙๕
๓๙๙๖
๓๙๙๗
๓๙๙๘
๓๙๙๙
๔๐๐๐
๔๐๐๑
๔๐๐๒
๔๐๐๓
๔๐๐๔
๔๐๐๕
๔๐๐๖
๔๐๐๗
๔๐๐๘
๔๐๐๙
๔๐๑๐
๔๐๑๑
๔๐๑๒
๔๐๑๓
๔๐๑๔

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวเรณู ทองยอย
นางเรณู มูลรัตน
นางสาวเรณู สนนอก
นางสาวเรณู สรสิทธิ์
นางเรณู สวางทั่ว
นางเรวดี ปฏิทานาโต
นางเรวดี พันธจํานงค
นางเรียม คุณาธรรม
นางเรียม ภูเงิน
นางสาวเรียม สิทธิผล
นางสาวเรียมดารา พรมคํา
นางเรียมฤดี ภูคงคา
นางสาวเรืองอุไร ยวงอู
นางสาวฤติมา คลี่สุข
นางสาวฤทัยกาญจน ชัยชนะ
นางสาวฤทัยชนก สรอยดั้น
นางสาวฤทัยพร หวานใจ
นางฤทัยรัตน นิลสุวรรณ
นางสาวลดาวรรณ ลิ้มประยูรวงศ
นางสาวลดาวัลย กลั่นสุวรรณ
นางสาวลภัสรดา กุลวงษา
นางลภัสรดา อุตมะพันธุ
นางละมัย แกวไฝ
นางละมัย วิลัยหลา
นางสาวละมุล ชวงโชติ
นางสาวละมุล ยุบลนิตย

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๔๐๑๕
๔๐๑๖
๔๐๑๗
๔๐๑๘
๔๐๑๙
๔๐๒๐
๔๐๒๑
๔๐๒๒
๔๐๒๓
๔๐๒๔
๔๐๒๕
๔๐๒๖
๔๐๒๗
๔๐๒๘
๔๐๒๙
๔๐๓๐
๔๐๓๑
๔๐๓๒
๔๐๓๓
๔๐๓๔
๔๐๓๕
๔๐๓๖
๔๐๓๗
๔๐๓๘
๔๐๓๙
๔๐๔๐

นางละออ พรมวิจิตร
นางสาวละออง ทองไสย
นางสาวละออง สังคล้ํา
นางละอองดาว สิงขรณ
นางละเอียด พุมกลับ
นางสาวละเอียด ราชบัวศรี
นางลักขณา พันธโชติ
นางลักขณา รวมทรัพย
นางสาวลักขณา เอาเจริญ
นางสาวลักษณา บุญลือชา
นางลักษณา เหมืองหมอ
นางสาวลักษิกา เตจา
นางลัคนา ราชสุวรรณ
นางสาวลัฐกาญ วงศละคร
นางสาวลัดดา พรมศรี
นางลัดดา โสพิม
นางลัดดาพร สุทธเขตต
นางลัดดาวรรณ เหมือนคลาย
นางสาวลัดดาวัลย คงสืบชาติ
นางลัดดาวัลย คําบุศย
นางสาวลัดดาวัลย เรือนงาม
นางลัดดาวัลย วงศประเทศ
นางสาวลั่นทม เบ็ญพาด
นางลัลดา ออนศรี
นางสาวลัลนชนิษฐ อินสวาง
นางลาภินี ชุมภูวงค

หนา ๓๓๔
ราชกิจจานุเบกษา
๔๐๔๑
๔๐๔๒
๔๐๔๓
๔๐๔๔
๔๐๔๕
๔๐๔๖
๔๐๔๗
๔๐๔๘
๔๐๔๙
๔๐๕๐
๔๐๕๑
๔๐๕๒
๔๐๕๓
๔๐๕๔
๔๐๕๕
๔๐๕๖
๔๐๕๗
๔๐๕๘
๔๐๕๙
๔๐๖๐
๔๐๖๑
๔๐๖๒
๔๐๖๓
๔๐๖๔
๔๐๖๕
๔๐๖๖

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางลาลิตา หมอศรีชัย
นางสาวลาวรรณ ศรีนวล
นางลาวัลย นิลกําแหง
นางสาวลาวัลย ศรีสังขสุวรรณ
นางลาวัลย อุนทองมา
นางลําดวน พิมเสน
นางลําเนา รัตโน
นางลําภู งามประภาสม
นางลําภู มาณะแกว
นางลําไย เจริญรบ
นางลําไย พรอยูศรี
นางลีฬฆวรรณ ทินแยง
นางสาวเลิศนภา วงศบุญ
นางสาววงเดือน บัวจันทร
นางสาววงเดือน บุญสิม
นางวงเดือน ศรีมหาดไทย
นางสาววชิรญาณ ขุนชุม
นางวชิราภรณ บุญโสม
นางวชิราภรณ เพ็งอน
นางวชิราภรณ หลากาศ
นางสาววชิราภรณ ออนตะไคร
นางสาววณัฐธิยาน เนตรวรานนท
นางสาววณิชยา พลกุล
นางสาววณิดา หยดยอย
นางสาววนัสนันท ไชยวงศ
นางวนิชยา ปกการะโถ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๔๐๖๗
๔๐๖๘
๔๐๖๙
๔๐๗๐
๔๐๗๑
๔๐๗๒
๔๐๗๓
๔๐๗๔
๔๐๗๕
๔๐๗๖
๔๐๗๗
๔๐๗๘
๔๐๗๙
๔๐๘๐
๔๐๘๑
๔๐๘๒
๔๐๘๓
๔๐๘๔
๔๐๘๕
๔๐๘๖
๔๐๘๗
๔๐๘๘
๔๐๘๙
๔๐๙๐
๔๐๙๑
๔๐๙๒

นางสาววนิดา จันทรภิรมย
นางวนิดา ไชยนนท
นางสาววนิดา ตันยิดเส็ง
นางวนิดา ทีหอคํา
นางสาววนิดา บรรดาศักดิ์
นางสาววนิดา บัวระภา
นางวนิดา บุญประภาร
นางสาววนิดา วัชนุชา
นางสาววนิดา วัชระถาวร
นางวนิดา วิชัยดิษฐ
นางวนิดา สายมา
นางวนิดา เสวะกะ
นางวนิดา อุดเขียว
นางสาววนิดา อุราโรจน
นางวนิตา คุมเขต
นางสาววนิธา นุชเปรม
นางสาววนิภา วงศพรเพ็ญภาพ
นางสาววยุภา ยีเกษม
นางสาววรกาญจน เสนสุข
นางวรญา โพธิ์สิม
นางวรณัน กองแกว
นางสาววรนันท สิทธิอินทร
นางวรนาถ แปนอินทร
นางสาววรนุช กาฬหวา
นางสาววรรณกร สังคริน
นางวรรณกาญจน ลือโฮง

หนา ๓๓๕
ราชกิจจานุเบกษา
๔๐๙๓
๔๐๙๔
๔๐๙๕
๔๐๙๖
๔๐๙๗
๔๐๙๘
๔๐๙๙
๔๑๐๐
๔๑๐๑
๔๑๐๒
๔๑๐๓
๔๑๐๔
๔๑๐๕
๔๑๐๖
๔๑๐๗
๔๑๐๘
๔๑๐๙
๔๑๑๐
๔๑๑๑
๔๑๑๒
๔๑๑๓
๔๑๑๔
๔๑๑๕
๔๑๑๖
๔๑๑๗
๔๑๑๘

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางวรรณชนก คือสูงเนิน
นางสาววรรณณิดา ขําเทศ
นางสาววรรณดี อุไรรัมย
นางสาววรรณทนา ศรีเมฆ
นางสาววรรณทนี สุนทรดี
นางวรรณทิพย หาดขุนทด
นางสาววรรณธนา ชัยสวัสดิ์
นางสาววรรณปทม ประสิทธิ์โชค
นางสาววรรณพร เกษอินทร
นางสาววรรณพร ผดุงพจน
นางวรรณพร พระสุพรรณ
นางสาววรรณภรักษ จันทรอินทร
นางสาววรรณภา กลมแปน
นางสาววรรณภา ของเกี่ยวพันธ
นางวรรณภา คงสุข
นางสาววรรณภา ทองคํา
นางสาววรรณภา ปาลี
นางสาววรรณภา พรมนอก
วาที่รอยตรีหญิง วรรณภา ยาอินทร
นางสาววรรณรัตน บุญวรรณา
นางวรรณลักษ มธุพจน
นางวรรณวิภา ศรีจํานงค
นางวรรณวิษา วีระจิตต
นางสาววรรณวิสา เถื่อนวิถี
นางสาววรรณวิสา สังโยคะ
นางสาววรรณเสด็จ รัตนมงคล

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๔๑๑๙
๔๑๒๐
๔๑๒๑
๔๑๒๒
๔๑๒๓
๔๑๒๔
๔๑๒๕
๔๑๒๖
๔๑๒๗
๔๑๒๘
๔๑๒๙
๔๑๓๐
๔๑๓๑
๔๑๓๒
๔๑๓๓
๔๑๓๔
๔๑๓๕
๔๑๓๖
๔๑๓๗
๔๑๓๘
๔๑๓๙
๔๑๔๐
๔๑๔๑
๔๑๔๒
๔๑๔๓
๔๑๔๔

นางวรรณา กลาแข็ง
นางวรรณา สิทธิอังกูร
นางวรรณา หลิมศิริวงศ
นางสาววรรณิภา กนกสิงห
นางสาววรรณี จิตรักษ
นางสาววรรณี พรหมเขียว
นางวรรณี ศรีรักษา
นางสาววรรษมล พิญญาณ
นางสาววรวรรณ เกี้ยวกลาง
นางสาววรวรรณ นาจาน
นางวรวรรณ สุภาพร
นางวรวลัญช สุขเกษม
นางสาววรวิไล สารบาล
นางสาววรวีร มิกแคลนนะแฮน
นางวรัญญา นาคทองกุล
นางวรัญญา สุขสมบูรณ
นางวรัทยา ทุยบึงฉิม
นางสาววรัทยา ธรรมโชติ
นางสาววรัทยา วิเศษศรี
นางสาววรางคณา คําปญญา
นางสาววรางคณา วิชัยวงษ
นางวรางคลักษณ พูลภักดี
นางสาววราพร บูรณสมบัติ
นางสาววราพร สิงขรเขต
นางวราพร อริยานุวัฒน
นางสาววราพร ฮวดกุล

หนา ๓๓๖
ราชกิจจานุเบกษา
๔๑๔๕
๔๑๔๖
๔๑๔๗
๔๑๔๘
๔๑๔๙
๔๑๕๐
๔๑๕๑
๔๑๕๒
๔๑๕๓
๔๑๕๔
๔๑๕๕
๔๑๕๖
๔๑๕๗
๔๑๕๘
๔๑๕๙
๔๑๖๐
๔๑๖๑
๔๑๖๒
๔๑๖๓
๔๑๖๔
๔๑๖๕
๔๑๖๖
๔๑๖๗
๔๑๖๘
๔๑๖๙

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางวราภรณ ขาวสนิท
นางสาววราภรณ ชางเกวียน
นางวราภรณ ดวงนิล
นางสาววราภรณ เทพโสดา
นางวราภรณ นาคบุตร
นางสาววราภรณ บาดดี
นางสาววราภรณ เรืองศรี
นางวราภรณ สมปานวัง
นางสาววราภรณ สมเรือง
นางวราภรณ สุขบุตร
นางวราภรณ อุนเที่ยว
นางวรารักษ อุดรพรหมราช
นางวราลักษณ บุญทา
นางวราวรรณ ชัยผา
จาอากาศโทหญิง วริญทิพย
บรรณวรรณ
นางวริฐา รักชาติ
นางวริดา นาคศรี
นางสาววริศรา โกมลศรี
นางสาววริศราลักษณ โพธิจารณ
นางสาววริศา ภูมิวิมลชัย
นางวลัยพร จันทะวัง
นางสาววลัยพร วงศบุญ
นางสาววลัยภรณ สมพงษ
นางวลัยลักษ ธรรมคุณ
นางสาววลัยลักษณ เมืองสง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๔๑๗๐
๔๑๗๑
๔๑๗๒
๔๑๗๓
๔๑๗๔
๔๑๗๕
๔๑๗๖
๔๑๗๗
๔๑๗๘
๔๑๗๙
๔๑๘๐
๔๑๘๑
๔๑๘๒
๔๑๘๓
๔๑๘๔
๔๑๘๕
๔๑๘๖
๔๑๘๗
๔๑๘๘
๔๑๘๙
๔๑๙๐
๔๑๙๑
๔๑๙๒
๔๑๙๓
๔๑๙๔
๔๑๙๕

นางสาววศินี มังธิสานต
นางสาววัชรา ไทยราชา
นางสาววัชรากร โคกสันเทียะ
นางสาววัชราภรณ โกฏวัติ
นางสาววัชราภรณ ขวัญทอง
นางสาววัชราภรณ เภรีวงษ
นางวัชรินทร ธูปหอม
นางวัชรี มูลงาม
นางสาววัชรีพร เรืองแสง
นางวัฒนา ประทุมรัตน
นางวัฒนา ลูกอินทร
นางสาววัฒนิดา สุรินทรตะ
นางสาววันดี บาหะลา
นางวันทนา แกวสมฤทธิ์
นางสาววันทนา คลายทิม
นางวันทนา คําพันธ
นางวันทนา ประจัน
นางสาววันทินี ภูกองชนะ
นางสาววันทิยา กลมแปน
นางสาววันนิสา แสนเขื่อน
นางสาววันพร สาสะเน
นางสาววันเพ็ญ คําแกนแกว
นางวันเพ็ญ ชินทุ
นางสาววันเพ็ญ โนนสูง
นางสาววันเพ็ญ บุญเลิศ
นางสาววันเพ็ญ พรหมอินทร

หนา ๓๓๗
ราชกิจจานุเบกษา
๔๑๙๖
๔๑๙๗
๔๑๙๘
๔๑๙๙
๔๒๐๐
๔๒๐๑
๔๒๐๒
๔๒๐๓
๔๒๐๔
๔๒๐๕
๔๒๐๖
๔๒๐๗
๔๒๐๘
๔๒๐๙
๔๒๑๐
๔๒๑๑
๔๒๑๒
๔๒๑๓
๔๒๑๔
๔๒๑๕
๔๒๑๖
๔๒๑๗
๔๒๑๘
๔๒๑๙
๔๒๒๐
๔๒๒๑

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาววันเพ็ญ ศรีวิลัย
นางสาววันเพ็ญ โสขุมา
นางสาววันเพ็ญ หมื่นแสง
นางสาววันวิสาข นิ้มสูงเนิน
นางวันวิสาข ศิริรุงโรจนกุล
นางสาววัลภา สีหัวโทน
นางสาววัลยา ดาวงษา
นางสาววัลยา สุขประเสริฐ
นางสาววัลยา อบทอง
นางสาววัลลา สิทธิธรรม
นางวัลลีย ศิริมงคล
นางวาทินี ปกีรณัม
นางวาทินี วิสุวรรณ
นางสาววาริน ผูถาวร
นางวารินทร บุญญโสภัต
นางวารี ขวัญวารี
นางวารี เทียนทอง
นางสาววารี แสนสุภา
นางวารี แสบงบาล
นางสาววารี อวมทอง
นางวารีรัตน นายดาน
นางสาววารีรัตน ลําภูพวง
นางสาววารุณี กิจศรีพร
นางวารุณี เตจะโน
นางสาววารุณี น้ําใจธาร
นางวารุณี มั่นใจ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๔๒๒๒
๔๒๒๓
๔๒๒๔
๔๒๒๕
๔๒๒๖
๔๒๒๗
๔๒๒๘
๔๒๒๙
๔๒๓๐
๔๒๓๑
๔๒๓๒
๔๒๓๓
๔๒๓๔
๔๒๓๕
๔๒๓๖
๔๒๓๗
๔๒๓๘
๔๒๓๙
๔๒๔๐
๔๒๔๑
๔๒๔๒
๔๒๔๓
๔๒๔๔
๔๒๔๕
๔๒๔๖
๔๒๔๗

นางวารุณี มุลิลา
นางวารุณี ศรีสวย
นางสาววารุณี แสงเทพ
นางสาววาฤดี โพธิสม
นางสาววาลาพร ไชยปญญา
นางวาสนา กรวยทอง
นางสาววาสนา กะระพันธุนิษฐ
นางสาววาสนา คณะแพง
นางวาสนา คีรีคารวะ
นางสาววาสนา งามแสง
นางวาสนา ไชยดวงแกว
นางสาววาสนา เทพาคุม
นางวาสนา นามสีฐาน
นางวาสนา ปญญาภู
นางวาสนา ภูขาว
นางสาววาสนา ภูชางทอง
นางวาสนา ยอดบุษดี
นางวาสนา วัฒนศิริ
นางสาววาสนา ศรีมันตะ
นางสาววาสนา หาญสุโพธิ์
นางสาววิกานดา พวงสมบัติ
นางวิจิตรา จันโส
นางสาววิจิตรา จันอารี
นางวิจิตรา โพธิ์พันธทูล
นางวิจิตรา รพีทัศนพงศ
นางวิจิตรา สุนทวงษ

หนา ๓๓๘
ราชกิจจานุเบกษา
๔๒๔๘
๔๒๔๙
๔๒๕๐
๔๒๕๑
๔๒๕๒
๔๒๕๓
๔๒๕๔
๔๒๕๕
๔๒๕๖
๔๒๕๗
๔๒๕๘
๔๒๕๙
๔๒๖๐
๔๒๖๑
๔๒๖๒
๔๒๖๓
๔๒๖๔
๔๒๖๕
๔๒๖๖
๔๒๖๗
๔๒๖๘
๔๒๖๙
๔๒๗๐
๔๒๗๑
๔๒๗๒
๔๒๗๓

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางวิจิตรี ดวงปนสิงห
นางสาววิชดา ประชุมทอง
นางสาววิชาภรณ ลีลาสุธานนท
นางสาววิชุตา พาทา
นางสาววิชุตา อินทอุดม
นางวิณารัตน ปญญาดา
นางสาววิทะญาชัย ขันธะมาตร
นางวิธิดา แกนจันทร
นางสาววินัฐ โพธิ์ชัย
นางสาววิภรณทิพย ลูกแปน
นางวิภา ชุติพานิชเทศก
นางวิภา ตางสี
นางสาววิภา สุขศรี
นางวิภาดา คูณทวีสินทรัพย
นางวิภาดา จรรยาสิทธิ์
นางสาววิภาดา ตรีทศ
นางวิภาดา ฟกเงิน
นางวิภาดา สิงหอําพล
นางวิภานันท สาระรัตน
นางวิภาพร ลาภยศ
นางสาววิภาพร หงอกแกว
นางสาววิภาพรณ กาพล
นางวิภาภรณ เดชนุช
นางสาววิภาภรณ บุญเพชร
นางสาววิภาภรณ ภูสมนึก
นางสาววิภาภรณ หงอนกระโทก

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๔๒๗๔
๔๒๗๕
๔๒๗๖
๔๒๗๗
๔๒๗๘
๔๒๗๙
๔๒๘๐
๔๒๘๑
๔๒๘๒
๔๒๘๓
๔๒๘๔
๔๒๘๕
๔๒๘๖
๔๒๘๗
๔๒๘๘
๔๒๘๙
๔๒๙๐
๔๒๙๑
๔๒๙๒
๔๒๙๓
๔๒๙๔
๔๒๙๕
๔๒๙๖
๔๒๙๗
๔๒๙๘
๔๒๙๙

นางวิภารัตน กุลสุทธิ์
นางวิภารัตน เขื่อนเพชร
นางวิภารัตน ใจเสงี่ยม
นางวิภารัตน ชํานาญสาร
นางวิภารัตน ตาทุม
นางสาววิภารัตน นอยลือ
นางวิภาวดี ชูผุด
นางสาววิภาวดี ปงอุทา
นางสาววิภาวดี รามศิริ
นางวิภาวรรณ ไชยงาม
นางสาววิภาวรรณ พรานเจริญ
นางสาววิภาวรรณ เหมทานนท
นางสาววิภาวี นันติตา
นางวิมลตรี พรหมวิหาร
นางวิมลทยา สิทธิเวช
นางวิมลมาลย ศักดิ์บูรณาเพชร
นางสาววิมลรัตน อุนจะนํา
นางวิมลศรี เกตุสุข
นางสาววิยดา เนื่องมัจฉา
นางสาววิยดา สารโคกสูง
นางสาววิยะดา เลิศศรี
นางสาววิยะดา สายยศ
นางวิยะพร สมสุข
นางสาววิรพร เปนมงคล
นางสาววิระยา มิยะกร
นางวิรัญชนา วิโยค

หนา ๓๓๙
ราชกิจจานุเบกษา
๔๓๐๐
๔๓๐๑
๔๓๐๒
๔๓๐๓
๔๓๐๔
๔๓๐๕
๔๓๐๖
๔๓๐๗
๔๓๐๘
๔๓๐๙
๔๓๑๐
๔๓๑๑
๔๓๑๒
๔๓๑๓
๔๓๑๔
๔๓๑๕
๔๓๑๖
๔๓๑๗
๔๓๑๘
๔๓๑๙
๔๓๒๐
๔๓๒๑
๔๓๒๒
๔๓๒๓
๔๓๒๔
๔๓๒๕

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางวิรัญญา กิ้วภาวัน
นางวิรัตน ขอดคํา
นางวิราวรรณ ยกแกว
นางสาววิราวรรณ ผึ้งเถื่อน
นางสาววิราวรรณ มิทํามา
นางสาววิริยา ลุนไธสง
นางวิลัดดา บุญจันดา
นางสาววิลัยจิตร เสนาราช
นางสาววิลัยวรรณ โฮมแพน
นางสาววิลาวรรณ คํามินทร
นางสาววิลาวรรณ ดอนวิชัย
นางสาววิลาวรรณ พรประสิทธิ์
นางวิลาวรรณ ศิริมาเมือง
นางสาววิลาวัลย แซลิ้ม
นางสาววิลาวัลย รักถิ่นเดิม
นางสาววิลาวัลย โหคลัง
นางวิลาศ เอื้ออารียวงศ
นางวิลาศลักษณ ปวนสิงห
นางวิไล ภูศรีฤทธิ์
นางวิไล สมศรีแกว
นางสาววิไลพร ไกรนรา
นางสาววิไลพร มงคล
นางวิไลพร มุละสีวะ
นางสาววิไลพร หนูเริก
นางวิไลภรณ อุปการ
นางสาววิไลย ดวงศรี

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๔๓๒๖
๔๓๒๗
๔๓๒๘
๔๓๒๙
๔๓๓๐
๔๓๓๑
๔๓๓๒
๔๓๓๓
๔๓๓๔
๔๓๓๕
๔๓๓๖
๔๓๓๗
๔๓๓๘
๔๓๓๙
๔๓๔๐
๔๓๔๑
๔๓๔๒
๔๓๔๓
๔๓๔๔
๔๓๔๕
๔๓๔๖
๔๓๔๗
๔๓๔๘
๔๓๔๙
๔๓๕๐
๔๓๕๑

นางสาววิไลรัตน แกวทอง
นางสาววิไลรัตน ลาภมาก
นางวิไลรัตน วงษขันธ
นางวิไลรัตน สุขนาวี
นางสาววิไลลักษณ บุรมย
นางสาววิไลลักษณ แยมเงิน
นางวิไลลักษณ วงศงาม
นางวิไลลักษณ สีอุดทา
นางสาววิไลลักษณ แสงสิมมา
นางวิไลวรรณ โตเย็น
นางสาววิไลวรรณ ชูเชิด
นางสาววิไลวรรณ ตุลพันธ
นางวิไลวรรณ พรมแปนดี
นางสาววิไลวรรณ พวงทอง
นางวิไลวรรณ ภูมิสถาน
นางสาววิไลวรรณ รวดทอง
นางสาววิวาหพร บุตรี
นางสาววิศรา ภัทรากร
นางสาววีณากร วรนาม
นางสาววีณารัตน คุณวุฒิ
นางวีรดารัตน สกุลมานะศักดิ์
นางสาววีรนุช แกวนํามา
นางวีรนุช เครื่องพาที
นางสาววีรนุช ภูเสือ
นางสาววีรวรรณ ชอบธรรม
นางวีรวัลย สุขขี

หนา ๓๔๐
ราชกิจจานุเบกษา
๔๓๕๒
๔๓๕๓
๔๓๕๔
๔๓๕๕
๔๓๕๖
๔๓๕๗
๔๓๕๘
๔๓๕๙
๔๓๖๐
๔๓๖๑
๔๓๖๒
๔๓๖๓
๔๓๖๔
๔๓๖๕
๔๓๖๖
๔๓๖๗
๔๓๖๘
๔๓๖๙
๔๓๗๐
๔๓๗๑
๔๓๗๒
๔๓๗๓
๔๓๗๔
๔๓๗๕
๔๓๗๖
๔๓๗๗

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาววีระนุช ฮุงหวล
นางสาววีระยา แสงลับ
นางสาววีรานุช แกวมณี
นางสาวแววตา ชินวัน
นางสาวแววมณี มั่นทอง
นางศกวรรณ นวลฉวี
นางศกุนตลา ศรีเมือง
นางสาวศจีพรรณ แสงออน
นางศยามล ขํานึง
นางศรัญญา กนกถิรพงศ
นางสาวศรัญญา แคลวศรี
นางสาวศรัญญา ชัยรัตน
นางศรัญญา ไชยะคํา
นางสาวศรัญญา ทองออน
นางสาวศรัญญา นันติอาจ
นางศรัญญา เนียมชมภู
นางสาวศรัญญา พงษเพิ่มวงษ
นางศรัญญา พึ่งแกว
นางศรัญญา วันแดง
นางสาวศรัญญา วุฒิวัฒนา
นางศรัญยวรรต เผื่อนผึ้ง
นางสาวศริญญา ดวงลาดนา
นางศริญญา สุขเรือง
นางศรินฎา งามวิลัย
นางสาวศรินรัตน สนิทสนม
นางศรีจันทร ปญเจริญ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๔๓๗๘
๔๓๗๙
๔๓๘๐
๔๓๘๑
๔๓๘๒
๔๓๘๓
๔๓๘๔
๔๓๘๕
๔๓๘๖
๔๓๘๗
๔๓๘๘
๔๓๘๙
๔๓๙๐
๔๓๙๑
๔๓๙๒
๔๓๙๓
๔๓๙๔
๔๓๙๕
๔๓๙๖
๔๓๙๗
๔๓๙๘
๔๓๙๙
๔๔๐๐
๔๔๐๑
๔๔๐๒
๔๔๐๓

หนา ๓๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวศรีจันทร สุภาวงษ
นางสาวศรีพรรณ ใจคําปน
นางศรีพรรณ ธรรมใจ
นางศรีไพร มหาทอง
นางสาวศรีเมือง เดชบุรัมย
นางสาวศรีรัตน หิรัญบดินทร
นางสาวศรีวรรณ อินทรประดิษฐ
นางศรีวรรณ ภูทอง
นางศรีวรรณ มูลหลา
นางสาวศรีสุดา ใบแบแน
นางศรีสุดา เสือคํา
นางสาวศรีสุนันท จรัสแจงธรรม
นางสาวศรุดา ดิฐศุภวัฒน
นางสาวศรุตา ชาลี
นางศศมณฑ ชาวเชียงขวาง
นางศศิกาญ โรซิน
นางสาวศศิกาญจน ตุมพงค
นางสาวศศิกานต ถาวรพรหม
นางสาวศศิกานต เทพอินทร
นางสาวศศิชา รัตนมุง
นางสาวศศิธร กรมพันธ
นางสาวศศิธร ขอจงดี
นางศศิธร เงินมั่นคง
นางสาวศศิธร จันโทวาท
นางศศิธร จินวงศ
นางศศิธร ทองเทพ

๔๔๐๔
๔๔๐๕
๔๔๐๖
๔๔๐๗
๔๔๐๘
๔๔๐๙
๔๔๑๐
๔๔๑๑
๔๔๑๒
๔๔๑๓
๔๔๑๔
๔๔๑๕
๔๔๑๖
๔๔๑๗
๔๔๑๘
๔๔๑๙
๔๔๒๐
๔๔๒๑
๔๔๒๒
๔๔๒๓
๔๔๒๔
๔๔๒๕
๔๔๒๖
๔๔๒๗
๔๔๒๘
๔๔๒๙

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางศศิธร นาชม
นางศศิธร ฝาชัยภูมิ
นางศศิธร สิงหชู
นางสาวศศิธร สิริวัช
นางสาวศศิธร อินทรจันทร
นางศศิธาดา ชลพันธ
นางศศินันท สายวงษ
นางศศินา จิวเดช
นางสาวศศินา รวดเร็ว
นางศศิประภา สิงหดี
นางสาวศศิประภา หนุนยศ
นางสาวศศิวิมล จริตงาม
นางศศิวิมล พวงสุวรรณ
นางสาวศศิอจรภาส เตาสุวรรณ
นางสาวศักตยา ใจแกว
นางศันสนีย สุวรรณพัฒน
นางศัลยา มีเคลือบ
นางสาวศัลสนีย ซุนพงศ
นางสาวศาริกา วงคราษฎร
นางสาวศิรกาญจน แกววงษา
นางสาวศิรประภา จันทรา
นางสาวศิรภัสสร ซื่อตรง
นางสาวศิรภัสสร ตันตินิทรรศกุล
นางสาวศิรัญยา โสรมรรค
นางสาวศิริกาญจน แจมฟุง
นางสาวศิริกุล กอนเกตุ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๔๔๓๐
๔๔๓๑
๔๔๓๒
๔๔๓๓
๔๔๓๔
๔๔๓๕
๔๔๓๖
๔๔๓๗
๔๔๓๘
๔๔๓๙
๔๔๔๐
๔๔๔๑
๔๔๔๒
๔๔๔๓
๔๔๔๔
๔๔๔๕
๔๔๔๖
๔๔๔๗
๔๔๔๘
๔๔๔๙
๔๔๕๐
๔๔๕๑
๔๔๕๒
๔๔๕๓
๔๔๕๔
๔๔๕๕

นางศิริขวัญ ขุมทอง
นางศิริขวัญ ตะถิ่น
นางสาวศิริญญา จันดี
นางสาวศิริญญา ตงแกว
นางศิริญญา สีใส
นางศิริณี ผลนอย
นางสาวศิริดาวัลย ยิ้มละมัย
นางศิริทิพย สาดอ่ํา
นางสาวศิริธร ลดากรณ
นางสาวศิรินทร หลานไทย
นางสาวศิรินภา เมฆหมอก
นางศิรินลักษณ เพ็ชรบุรี
นางศิรินันต โกมาร
นางศิริพร กองแกว
นางสาวศิริพร กุนามา
นางสาวศิริพร แกวสวาง
นางสาวศิริพร ขําหรุน
นางศิริพร จิตบรรจง
นางศิริพร ไชยนวล
นางศิริพร ตาแกว
นางสาวศิริพร ธรรมลังกา
นางสาวศิริพร บุญจรัส
นางสาวศิริพร ปรัชญาสกุล
นางสาวศิริพร ปวงคํา
นางศิริพร พรมโคตร
นางสาวศิริพร พิมแพง

หนา ๓๔๒
ราชกิจจานุเบกษา
๔๔๕๖
๔๔๕๗
๔๔๕๘
๔๔๕๙
๔๔๖๐
๔๔๖๑
๔๔๖๒
๔๔๖๓
๔๔๖๔
๔๔๖๕
๔๔๖๖
๔๔๖๗
๔๔๖๘
๔๔๖๙
๔๔๗๐
๔๔๗๑
๔๔๗๒
๔๔๗๓
๔๔๗๔
๔๔๗๕
๔๔๗๖
๔๔๗๗
๔๔๗๘
๔๔๗๙
๔๔๘๐
๔๔๘๑

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวศิริพร โพธิ์ศรี
นางสาวศิริพร ลมพัด
นางสาวศิริพร สุทธิพันธ
นางสาวศิริพร หนูโต
นางศิริพร หลากาศ
นางสาวศิริพร อักษรรัตน
นางสาวศิริพรภัทร ศรีสุวรรณ
นางสาวศิริพรรณ แสงขาว
นางศิริพันธ ลิลาพันธิสิทธิ
นางสาวศิริยุพา ชัยราช
นางศิริรัญ จิตธรรม
นางศิริรัตน เขตกระโทก
นางสาวศิริรัตน บุญเสม
นางสาวศิริรัตน ปลั่งกลาง
นางสาวศิริรัตน ยิ้มภักดี
นางสาวศิริรัตน ลลิตอุไร
นางศิริรัตน ลีกระจาง
นางศิริรัตน สําราญกลาง
นางสาวศิริลักษณ สําอางคญาติ
นางสาวศิริวรรณ จําฟู
นางสาวศิริวรรณ ชัยวรรณ
นางศิริวรรณ ทองคํา
นางสาวศิริวรรณ ทองชุม
นางสาวศิริวรรณ ออนศรี
สิบตรีหญิง ศิริหรรษา หนูแสง
นางสาวศิริอร ฉัตรเลิศ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๔๔๘๒
๔๔๘๓
๔๔๘๔
๔๔๘๕
๔๔๘๖
๔๔๘๗
๔๔๘๘
๔๔๘๙
๔๔๙๐
๔๔๙๑
๔๔๙๒
๔๔๙๓
๔๔๙๔
๔๔๙๕
๔๔๙๖
๔๔๙๗
๔๔๙๘
๔๔๙๙
๔๕๐๐
๔๕๐๑
๔๕๐๒
๔๕๐๓
๔๕๐๔
๔๕๐๕
๔๕๐๖
๔๕๐๗

นางศิโรมณี พงศอําไพ
นางสาวศิวัชญา ธรรมเพียร
นางศุกฤทัย พินิจการ
นางสาวศุจินันท ทานัด
นางสาวศุจิรัตน แซซิ้ม
นางศุจีภรณ มัชฌิมะ
นางสาวศุฑามาศ เจียงพุดชา
นางสาวศุทธรัตน อินพหล
นางสาวศุภนิดา แกวกุลฑล
นางสาวศุภรดา บุรณพิพัฒน
นางสาวศุภรัตน โอดเทิง
นางสาวศุภรัสมิ์ พาทอง
นางศุภราภรณ ใจประเชียง
นางศุภลักษ นุมขึง
นางสาวศุภลักษณ คงนวล
นางสาวศุภลักษณ คงศรีรัตน
นางสาวศุภสุตา จันตั้ง
นางสาวศุภักษร วงษแหวน
นางสาวศุภากาญจน เทศขันธ
นางสาวศุภาดา คุมภัย
นางสาวศุภานัน ทองบัว
นางสาวศุภานัน พรมบุตร
นางศุภาพร ชอยกิ่ง
นางศุภาพิชญ จันทรศิริ
นางสาวศุภิสรา รูปเล็ก
นางสาวโศภชา อบแยม

หนา ๓๔๓
ราชกิจจานุเบกษา
๔๕๐๘
๔๕๐๙
๔๕๑๐
๔๕๑๑
๔๕๑๒
๔๕๑๓
๔๕๑๔
๔๕๑๕
๔๕๑๖
๔๕๑๗
๔๕๑๘
๔๕๑๙
๔๕๒๐
๔๕๒๑
๔๕๒๒
๔๕๒๓
๔๕๒๔
๔๕๒๕
๔๕๒๖
๔๕๒๗
๔๕๒๘
๔๕๒๙
๔๕๓๐
๔๕๓๑
๔๕๓๒
๔๕๓๓

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวไศยไล คนตรง
นางสาวษิวาพร เมืองโคตร
นางสกณกาญจน เกษมญาติ
นางสกาวเดือน สมร
นางสกาวรัตน บุญพร
นางสกุณา คุมตระกูล
นางสกุณา หวังรวมกลาง
นางสกุลรัตน กุลโชติ
นางสงกรานต เมืองมูล
นางสฎารัตน ดีสวน
นางสณัญญา งามขํา
นางสาวสถาพร มองเพชร
นางสาวสนทรรค มฤคี
นางสาวสนธยา ตานะพันธ
นางสนิท ศักดิ์เสือ
นางสาวสใบทอง วงษสุพันธ
นางสใบทิพย โกมลตรี
นางสาวสไบทิพย บุญโมะ
นางสาวสไบเย็น สุธาตุ
นางสาวสปน ฤทธิลาภ
นางสมควร นารี
นางสมควร วิลาจันทร
นางสมคิด ทองแป
นางสมคิด วงษบุตรดี
นางสาวสมจิต ซื่อตรง
นางสาวสมจิตร สิทธิเลิศ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๔๕๓๔
๔๕๓๕
๔๕๓๖
๔๕๓๗
๔๕๓๘
๔๕๓๙
๔๕๔๐
๔๕๔๑
๔๕๔๒
๔๕๔๓
๔๕๔๔
๔๕๔๕
๔๕๔๖
๔๕๔๗
๔๕๔๘
๔๕๔๙
๔๕๕๐
๔๕๕๑
๔๕๕๒
๔๕๕๓
๔๕๕๔
๔๕๕๕
๔๕๕๖
๔๕๕๗
๔๕๕๘
๔๕๕๙

หนา ๓๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสมถวิล อุนสกุล
นางสมทรง บุญคง
นางสมบูรณ ชุมกลาง
นางสาวสมปรารถนา ตั้งชัยฤกษ
นางสมปรารถนา ธนนาทธนะชน
นางสมปอง เทพพุทธา
นางสมปอง โยแกว
นางสาวสมปอง สุทธิโท
นางสมพร กลางประพันธ
นางสาวสมพร โทไธสง
นางสาวสมพร โพธิ์ดง
นางสมพร ราชแสง
นางสมพร วงศอามาตย
นางสมพร สําเภา
นางสาวสมยงค บุญหลาย
นางสมร ชุมมงคล
นางสมร นวลพุม
นางสาวสมฤดี วงษแสง
นางสาวสมใสว จิตโชติ
นางสาวสมหญิง ใจฉ่ํา
นางสาวสมหมาย เจนกสิสาตร
นางสมหมาย เนาวชาง
นางสมหมาย เพ็งศิริ
นางสาวสมหมาย หวงกลาง
นางสาวสมิตา ศรีตะปญญะ
นางสาวสรัญญา กาญจนะ

๔๕๖๐
๔๕๖๑
๔๕๖๒
๔๕๖๓
๔๕๖๔
๔๕๖๕
๔๕๖๖
๔๕๖๗
๔๕๖๘
๔๕๖๙
๔๕๗๐
๔๕๗๑
๔๕๗๒
๔๕๗๓
๔๕๗๔
๔๕๗๕
๔๕๗๖
๔๕๗๗
๔๕๗๘
๔๕๗๙
๔๕๘๐
๔๕๘๑
๔๕๘๒
๔๕๘๓
๔๕๘๔
๔๕๘๕

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสรัญญา ณะคําสาร
นางสาวสรัญญา สรอยสน
นางสาวสรัญญา องคคุณา
นางสรันรัตน กันณะ
นางสาวสริตา คําเกิด
นางสาวสรีระ จริยะคุณทวี
นางสาวสโรชา แสงเดือน
นางสลิตตา หลาศักดิ์
นางสวรรค ยิ้มประเสริฐ
นางสวรรยา บุญเกา
นางสาวสวรินทร บรรจงปรุ
นางสาวสวิชญา อุทธบูรณ
นางสาวสวิตตา ทะยะ
นางสาวสสิธร ประสิทธิ์เมตต
นางสาวสหัทยา ภิบาลวงษ
นางสาวสองเมือง ทรชวย
นางสาวสอฝยะ หวันตะหา
นางสะริหมะ แหละวงค
นางสะอาด นาสัน
นางสังวาล ขําวิลัย
นางสัญวิลักษณ ทองภู
นางสาวสัณหจุฑา ศิริขันธ
นางสาวสันทนา ผานคํา
นางสาวสันสุณี กิ่งแกว
นางสัมฤทธิ์ ทับทิมไสย
นางสาวสัมฤทธิ์ ยอดเพ็ชร

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๔๕๘๖
๔๕๘๗
๔๕๘๘
๔๕๘๙
๔๕๙๐
๔๕๙๑
๔๕๙๒
๔๕๙๓
๔๕๙๔
๔๕๙๕
๔๕๙๖
๔๕๙๗
๔๕๙๘
๔๕๙๙
๔๖๐๐
๔๖๐๑
๔๖๐๒
๔๖๐๓
๔๖๐๔
๔๖๐๕
๔๖๐๖
๔๖๐๗
๔๖๐๘
๔๖๐๙
๔๖๑๐
๔๖๑๑

นางสากล ปญญาภักดี
นางสาวสาคร กุลรักษา
นางสาคร นราวงษ
นางสาวสาคร ภูทอง
นางสาณี ประมูลชาติ
นางสาทิณีย สิงหวรวงศ
นางสาวสาธินี สอนจิตร
นางสาวสายจิต หอมเพียร
นางสาวสายใจ ยอดเพ็ชร
นางสาวสายชน ศรีไส
นางสาวสายชล กันคง
นางสาวสายชล ตันวาพิทักษ
นางสายชล ปลอบโยน
นางสายญาติ บุญชวย
นางสาวสายทอง แสงตาว
นางสายธาร การนอก
นางสายน้ําผึ้ง จันทอง
นางสายบัว สุภาพ
นางสาวสายฝน โชติศิริ
นางสายฝน ดาทอง
นางสาวสายฝน ภักดี
นางสาวสายฝน สอนเพีย
นางสาวสายฝน สิริเวชพันธุ
นางสายฝน หรี่คม
นางสายฝน อินก่ํา
นางสาวสายพิน กันใบ

หนา ๓๔๕
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสายพิน ขันแกว
นางสายพิน ธรรมขันธ
นางสายพิน รัตนสุข
นางสาวสายพิน ศรอินทร
นางสาวสายพิน สีคราม
นางสายรุง เลาทา
นางสายรุง เวรุริยะ
นางสายสมร ปรอยกระโทก
นางสาวสายสุณีย ชัยรัตน
นางสาวสายสุดา อินหงษา
นางสาวสายสุนีย เสริมสุขเมฆ
นางสาวสายัณห พัฒนศิริ
นางสารภี หนูนวล
นางสาวสาริกา ตามูลเรือน
นางสาวสาวรส จั่นขุนทด
นางสาวรี สีหะวงษ
นางสาวสาวิตรี แกวโกเมร
นางสาวิตรี จิตวัฒนากุล
นางสาวิตรี แซเฮง
นางสาวสาวิตรี ตันโยสิ
นางสาวสาวิตรี เทียนสุวรรณ
นางสาวิตรี พรสุวโรจน
นางสาวิตรี พิมสวาง
นางสาวสาวิตรี แพงงา
นางสาวสาวิตรี ภิรมยเลี่ยม
นางสาวสาวิตรี สีเผือก

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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

หนา ๓๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสาวิตรี อุปนันกาศ
นางสาวสาวิตา พรมภารักษ
นางสํารวย ทองโปย
นางสําราญ ประจักษวงศ
นางสาวสิณีนุช พานิชชาติ
นางสิดาพร ติ๊บโคตร
นางสินานาฎ มีศิลป
นางสินิทธ สิงหศิริ
นางสาวสินีนาฎ อยูบุญ
นางสินีนาถ โคเรือง
นางสาวสิมาพร กรรณิการ
นางสาวสิรัญญา โตะเมือง
นางสิราวรรณ คชภูธร
นางสาวสิริกร สมยอม
นางสิริกาญจน เขื่อนจันทร
นางสาวสิริกุล รุงแสงทอง
นางสิริโฉม โอษฐิเวช
นางสาวสิรินทิพย พรมอิน
นางสาวสิรินาถ กาญจนารักษ
นางสิรินาถ เดียขุนทด
นางสาวสิริพร จุลอักษร
นางสาวสิริพร ชัยทอง
นางสิริพร อินทรรุจิกุล
นางสิริพร เฮือนสา
นางสาวสิริพรรณ ธัมมานุกูลสวัสดิ์
นางสาวสิริภัชชา อิสามี

๔๖๖๔
๔๖๖๕
๔๖๖๖
๔๖๖๗
๔๖๖๘
๔๖๖๙
๔๖๗๐
๔๖๗๑
๔๖๗๒
๔๖๗๓
๔๖๗๔
๔๖๗๕
๔๖๗๖
๔๖๗๗
๔๖๗๘
๔๖๗๙
๔๖๘๐
๔๖๘๑
๔๖๘๒
๔๖๘๓
๔๖๘๔
๔๖๘๕
๔๖๘๖
๔๖๘๗
๔๖๘๘
๔๖๘๙

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสิริมา ประดิษฐขํา
นางสิริรัตน ทับบุญ
นางสิริรัตน ภูทอง
นางสิริลักษณ พิมสอน
นางสาวสิริลักษณ เรืองมะเริง
นางสิริลักษณ สระแกว
นางสาวสิริสา ไพชํานาญ
นางสาวสิริโสภา ตรีวิเศษ
นางสาวสิรีลักษณ เดือนใหม
นางสาวสีพลอย ประกอบผล
นางสาวสุกัญญา กาญจนมณี
นางสาวสุกัญญา แกวเถื่อน
นางสุกัญญา เข็มทอง
นางสาวสุกัญญา คําสิงหนอก
นางสาวสุกัญญา เจือละออง
นางสาวสุกัญญา แจงสวาง
นางสุกัญญา ธรรมเที่ยงธรรม
นางสาวสุกัญญา ธิราช
นางสาวสุกัญญา นิลสนธิ
นางสุกัญญา เพ็งเภา
นางสาวสุกัญญา มุกดาศรี
นางสาวสุกัญญา วงศคม
นางสาวสุกัญญา สระแกว
นางสาวสุกัญญา สุโอษฐ
นางสุกัญญา เสาทอง
นางสาวสุกัญญา หาไชย

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๔๖๙๐
๔๖๙๑
๔๖๙๒
๔๖๙๓
๔๖๙๔
๔๖๙๕
๔๖๙๖
๔๖๙๗
๔๖๙๘
๔๖๙๙
๔๗๐๐
๔๗๐๑
๔๗๐๒
๔๗๐๓
๔๗๐๔
๔๗๐๕
๔๗๐๖
๔๗๐๗
๔๗๐๘
๔๗๐๙
๔๗๑๐
๔๗๑๑
๔๗๑๒
๔๗๑๓
๔๗๑๔
๔๗๑๕

นางสาวสุกัญญา อยูสิงห
นางสาวสุกัญญา เอี่ยมจําปา
นางสาวสุกัลยา ธัญญะ
นางสุกัลยา บริบูรณ
นางสุกัลยา บุตรพรม
นางสุกัลยา ศรีมูล
นางสาวสุกัลยา สมถวนิช
นางสาวสุกัลยา สิทธิชุม
นางสุกัลยา อินทรคง
นางสุกานดา จันทะวงษา
นางสุขนิสา สังกะสิงห
นางสาวสุคนธทิพย จันโนนแซง
นางสุคนธทิพย เติมกลา
นางสาวสุคนธนันท ตะกุดโฉม
นางสาวสุคนธา พันธประทุม
นางสาวสุจิตรา จุลษร
นางสาวสุจิตรา ประสพจิต
นางสุจิตรา พลนํา
นางสุจิตรา เพชรเสนา
นางสาวสุจิตรา โภคาพาณิชย
นางสาวสุจิตรา มากดี
นางสุจิตรา ศรีพนม
นางสุจิตราภรณ ทีน้ําคํา
นางสุจิรา ประวรรณ
นางสุชัญญา กาทองทุง
นางสุชาดา ยังภิรมย

หนา ๓๔๗
ราชกิจจานุเบกษา
๔๗๑๖
๔๗๑๗
๔๗๑๘
๔๗๑๙
๔๗๒๐
๔๗๒๑
๔๗๒๒
๔๗๒๓
๔๗๒๔
๔๗๒๕
๔๗๒๖
๔๗๒๗
๔๗๒๘
๔๗๒๙
๔๗๓๐
๔๗๓๑
๔๗๓๒
๔๗๓๓
๔๗๓๔
๔๗๓๕
๔๗๓๖
๔๗๓๗
๔๗๓๘
๔๗๓๙
๔๗๔๐
๔๗๔๑

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสุชาดา วิชัยตะ
นางสาวสุชานรี เหมือนมี
นางสุชานันท บุญใบ
นางสาวสุชาวดี ปนทอง
นางสาวสุชาวดี หาญฉิมพลี
นางสาวสุชีรา นิกรวัฒน
นางสุณิฐศา แกวชวย
นางสุณีย วงศเวียน
นางสุดใจ คําแสวง
นางสุดใจ บุตรศาสตร
นางสาวสุดใจ พรหมตรัง
นางสุดชาดา คําหงษา
นางสาวสุดธิดา ตาตํา
นางสุดนีย เพื่อนเกาะ
นางสุดฤทัย วงคสีดา
นางสาวสุดสายใจ จันนา
นางสาวสุดา ไกลถิ่น
นางสาวสุดา อางเขม
นางสุดาใจ นวลสวาง
นางสุดาพร เพชรกอง
นางสาวสุดาภรณ วรรณทะนะ
นางสาวสุดารัตน คําสิงห
นางสาวสุดารัตน จรัสแผว
นางสุดารัตน แดงแกว
นางสาวสุดารัตน ปนปลูก
นางสุดารัตน พุทธวงษ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๔๗๔๒
๔๗๔๓
๔๗๔๔
๔๗๔๕
๔๗๔๖
๔๗๔๗
๔๗๔๘
๔๗๔๙
๔๗๕๐
๔๗๕๑
๔๗๕๒
๔๗๕๓
๔๗๕๔
๔๗๕๕
๔๗๕๖
๔๗๕๗
๔๗๕๘
๔๗๕๙
๔๗๖๐
๔๗๖๑
๔๗๖๒
๔๗๖๓
๔๗๖๔
๔๗๖๕
๔๗๖๖
๔๗๖๗

นางสุดารัตน ศรีทองแกว
นางสุดารัตน หอมจันทร
นางสาวสุดารัตน หิรัญเรือง
นางสาวสุดารัตน อนุพันธ
นางสาวสุดารัตน อรัญภูติ
นางสาวสุดาวรรณ ไกรพล
นางสุดาวรรณ สวางชาติ
นางสุดาวรรณ เอกตาแสง
นางสาวสุดาสมร อัสสา
นางสาวสุดาสวรรค นามมนตรี
นางสุตาภัทร ปนทอง
นางสุทธินี ขวัญงอน
นางสาวสุทธิลักษณ ใจแกว
นางสาวสุทธิสา ชั่งกลึงเหมาะ
นางสาวสุทัตตา แกวกอน
นางสาวสุทิศา ติตะปน
นางสุทีรา เบญจพงศ
นางสาวสุธางครัตน ปานเกิด
นางสาวสุธางศรัตน ญาติพิทักษ
นางสาวสุธาทิพย ทิพยสุวรรณ
นางสุธาทิพย เอตุโพธิ์
นางสาวสุธาริณีย สีเหลือง
นางสุธาลักษณ สุรวัฒนมนตรี
นางสาวสุธาสินี ปรางทอง
นางสาวสุธาสินี ศิริคงคา
นางสาวสุธิดา กองพรม

หนา ๓๔๘
ราชกิจจานุเบกษา
๔๗๖๘
๔๗๖๙
๔๗๗๐
๔๗๗๑
๔๗๗๒
๔๗๗๓
๔๗๗๔
๔๗๗๕
๔๗๗๖
๔๗๗๗
๔๗๗๘
๔๗๗๙
๔๗๘๐
๔๗๘๑
๔๗๘๒
๔๗๘๓
๔๗๘๔
๔๗๘๕
๔๗๘๖
๔๗๘๗
๔๗๘๘
๔๗๘๙
๔๗๙๐
๔๗๙๑
๔๗๙๒
๔๗๙๓

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวสุธิพร สอนเผา
นางสุธิศา ณ ลําปาง
นางสาวสุธีนุช สุขทอง
นางสุธีรา บุญสม
นางสาวสุนทร สุราทิพย
นางสาวสุนทรี เกตุมณี
นางสุนทรี ชํานาญเสือ
นางสาวสุนทรีย ยังมาก
นางสาวสุนทรีย มณีนอย
นางสุนัน บัวสอง
นางสุนัน ภูแยม
นางสาวสุนันต จันทรเทพ
นางสาวสุนันท ปานนอย
นางสุนันท สิทธิสุธี
นางสุนันท สุภารี
นางสุนันทร กุลสอนนาน
นางสาวสุนันทา เกษร
นางสาวสุนันทา ปกษี
นางสาวสุนันทา พักตรสวัสดิ์
นางสุนันทา อุมออนศรี
นางสาวสุนิศา เลียบภูเขียว
นางสาวสุนิศา ศิริรัตน
นางสุนิษา มีแกว
นางสุนิสา จตุพรพรหม
นางสาวสุนิสา ทองพลาย
นางสาวสุนิสา ภูมิชัย

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๔๗๙๔
๔๗๙๕
๔๗๙๖
๔๗๙๗
๔๗๙๘
๔๗๙๙
๔๘๐๐
๔๘๐๑
๔๘๐๒
๔๘๐๓
๔๘๐๔
๔๘๐๕
๔๘๐๖
๔๘๐๗
๔๘๐๘
๔๘๐๙
๔๘๑๐
๔๘๑๑
๔๘๑๒
๔๘๑๓
๔๘๑๔
๔๘๑๕
๔๘๑๖
๔๘๑๗
๔๘๑๘
๔๘๑๙

นางสาวสุนิสา ลี้เจริญ
นางสุนีพร ศรีสุข
นางสาวสุนีย ดาวโคกสูง
นางสาวสุนีรัตน วิสุทธิวราพันธ
นางสุเนตร ใบทอง
นางสาวสุเนตร มวงชูอินทร
นางสุบิน ติ๊บบุญเรือง
นางสุปราณี จีนปาน
นางสาวสุปราณี ดวงจันทร
นางสาวสุปราณี มวลทอง
นางสุปรีดา ทองแจม
นางสุปรียา บุญลอม
นางสาวสุพรทิพย ชวยบํารุง
นางสาวสุพรรณรัตน สีกานิล
นางสุพรรณศร แทนสูงเนิน
นางสาวสุพรรณิพา วันวิเศษ
นางสาวสุพรรณี กุลชัยภูมิ
นางสาวสุพรรณี เกงขุนทด
นางสาวสุพรรณี ขุนพิลึก
นางสุพรรณี จันจร
นางสาวสุพรรณี ไชยเลิศ
นางสาวสุพรรณี ทนงอาจ
นางสาวสุพรรณี เพ็งพูน
นางสาวสุพรรณี สมบูรณ
นางสาวสุพรรณี สอนคําหาญ
นางสาวสุพรรณี สิงหแกว

หนา ๓๔๙
ราชกิจจานุเบกษา
๔๘๒๐
๔๘๒๑
๔๘๒๒
๔๘๒๓
๔๘๒๔
๔๘๒๕
๔๘๒๖
๔๘๒๗
๔๘๒๘
๔๘๒๙
๔๘๓๐
๔๘๓๑
๔๘๓๒
๔๘๓๓
๔๘๓๔
๔๘๓๕
๔๘๓๖
๔๘๓๗
๔๘๓๘
๔๘๓๙
๔๘๔๐
๔๘๔๑
๔๘๔๒
๔๘๔๓
๔๘๔๔
๔๘๔๕

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวสุพรรณี เอื้อนไธสง
นางสาวสุพรรษา จันทาธอน
นางสาวสุพรรษา จาบุญ
นางสุพรรษา ใจเสงี่ยม
นางสาวสุพรรษา นุชนารถ
นางสาวสุพรรษา ศรีวะกุล
นางสาวสุพรรษา สุวะรักษ
นางสาวสุพรรษา แสงรอด
นางสาวสุพัชรินทร ชาญตะบะ
นางสาวสุพัฒนา ปาละศิริ
นางสาวสุพัฒนา ยศตุนนา
นางสุพัฒสร จันธุลี
นางสาวสุพัตตา อินอยู
นางสาวสุพัตรา เกยูรพันธ
นางสุพัตรา ไชยชอฟา
นางสุพัตรา นันโท
นางสุพัตรา บังแสง
นางสุพัตรา เมืองหลวง
นางสาวสุพัตรา ยุตกิจ
นางสาวสุพัตรา สมเครือ
นางสาวสุพัสสร แสนโชติ
นางสาวสุพิชชา เชื้อดวงผุย
นางสาวสุพิชชา บูรณางกูร
นางสาวสุพิชชา เรงรัด
นางสุพิชญะนันทน ไพจิตรกุญชร
นางสุพิชญา นองดี

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๔๘๔๖
๔๘๔๗
๔๘๔๘
๔๘๔๙
๔๘๕๐
๔๘๕๑
๔๘๕๒
๔๘๕๓
๔๘๕๔
๔๘๕๕
๔๘๕๖
๔๘๕๗
๔๘๕๘
๔๘๕๙
๔๘๖๐
๔๘๖๑
๔๘๖๒
๔๘๖๓
๔๘๖๔
๔๘๖๕
๔๘๖๖
๔๘๖๗
๔๘๖๘
๔๘๖๙
๔๘๗๐
๔๘๗๑

นางสุพิทย สายประดิษฐ
นางสาวสุพิน เอกตาแสง
นางสุพิศ จันลี
นางสุภชาดา ธนธรรมนนท
นางสุภเนตร โมฆรัตน
นางสาวสุภัฎธการ ฉายตระกูล
นางสาวสุภัทณี ทองสมุทร
นางสาวสุภัทรา นันทวงษ
นางสาวสุภัสรา แทนนอก
นางสาวสุภัสสร ปรีสรรณ
นางสาวสุภา โกเทริปู
นางสาวสุภา พรหมาบุญ
นางสาวสุภางครักษ คําดี
นางสาวสุภาพ ยืนยง
นางสุภาพ ศรีธานี
นางสุภาพร กรมขันธ
นางสาวสุภาพร ขันธปราบ
นางสุภาพร ชํานาญ
นางสุภาพร บุญดี
นางสาวสุภาพร ผารุธรรม
นางสาวสุภาพร พันธเพ็ง
นางสุภาพร พิพัฒนพงษ
นางสุภาพร มหายศนันท
นางสุภาพร ศรีจันทร
นางสุภาพร ศรีวิเศษ
นางสาวสุภาพร ศรีอวม

หนา ๓๕๐
ราชกิจจานุเบกษา
๔๘๗๒
๔๘๗๓
๔๘๗๔
๔๘๗๕
๔๘๗๖
๔๘๗๗
๔๘๗๘
๔๘๗๙
๔๘๘๐
๔๘๘๑
๔๘๘๒
๔๘๘๓
๔๘๘๔
๔๘๘๕
๔๘๘๖
๔๘๘๗
๔๘๘๘
๔๘๘๙
๔๘๙๐
๔๘๙๑
๔๘๙๒
๔๘๙๓
๔๘๙๔
๔๘๙๕
๔๘๙๖
๔๘๙๗

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวสุภาพร ศิริปรุ
นางสุภาพร แสนเกตุ
นางสุภาพร หง
นางสุภาพร หูเขียว
นางสุภาพร ออดเอก
นางสาวสุภาพร อินทบุตร
นางสาวสุภาพร เอี่ยมสําโรง
นางสุภาพรรณ คําผัด
นางสุภาพรรณ ทายา
นางสุภาพันธ ทุงกลาง
นางสาวสุภาภรณ นอยวิเศษ
นางสุภาภรณ บึงไกร
นางสุภาภรณ ผาสุขนิต
นางสุภาภรณ ศุภการกําจร
นางสาวสุภาภรณ สิงหคํา
นางสาวสุภาภรณ สิงหลสาย
นางสุภาภรณ หลวงใจ
นางสาวสุภาภรณ เหตุเกษ
นางสุภารัตน ชํานาญ
นางสุภารัตน ทาหาญ
นางสาวสุภารัตน พรรณา
นางสาวสุภาวดี เกาะเกตุ
นางสุภาวดี จันคําวงษ
นางสุภาวดี จันทรนอย
นางสุภาวดี จันเที่ยง
นางสาวสุภาวดี ตุงพิลา

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๔๘๙๘
๔๘๙๙
๔๙๐๐
๔๙๐๑
๔๙๐๒
๔๙๐๓
๔๙๐๔
๔๙๐๕
๔๙๐๖
๔๙๐๗
๔๙๐๘
๔๙๐๙
๔๙๑๐
๔๙๑๑
๔๙๑๒
๔๙๑๓
๔๙๑๔
๔๙๑๕
๔๙๑๖
๔๙๑๗
๔๙๑๘
๔๙๑๙
๔๙๒๐
๔๙๒๑
๔๙๒๒
๔๙๒๓

นางสาวสุภาวดี ปะวะศรี
นางสุภาวดี สายพันธุ
นางสาวสุภาวดี สุขสุทธิพัฒน
สิบเอกหญิง สุภาวดี อุนเรือน
นางสุมณฑา แกวคําศรี
นางสาวสุมณฑา ไชยยะ
นางสาวสุมนัส ทิมสุวรรณ
นางสุมลทิพย จิตอารีย
นางสุมามาลย พงษดวง
นางสุมารี ศิริศิลป
นางสาวสุมาลี กสินรัมย
นางสาวสุมาลี คงทอง
นางสาวสุมาลี คัลชัย
นางสาวสุมาลี ทองซอนกลีบ
นางสุมาลี นาหอคํา
นางสุมาลี บรมโคตร
นางสุมาลี บัวสมบูรณ
นางสาวสุมาลี ปนทองดี
นางสาวสุมิต ยิ่งใจกลา
นางสาวสุมิตตรา คําผกา
นางสุมิตตา สําแดง
นางสาวสุมิตรา ขันคํา
นางสุมิตรา เพ็ชรสมบัติ
นางสุมิตา วัฒนสุข
นางสาวสุรภี แดงประเสริฐ
นางสาวสุระนา ดีมาก

หนา ๓๕๑
ราชกิจจานุเบกษา
๔๙๒๔
๔๙๒๕
๔๙๒๖
๔๙๒๗
๔๙๒๘
๔๙๒๙
๔๙๓๐
๔๙๓๑
๔๙๓๒
๔๙๓๓
๔๙๓๔
๔๙๓๕
๔๙๓๖
๔๙๓๗
๔๙๓๘
๔๙๓๙
๔๙๔๐
๔๙๔๑
๔๙๔๒
๔๙๔๓
๔๙๔๔
๔๙๔๕
๔๙๔๖
๔๙๔๗
๔๙๔๘
๔๙๔๙

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวสุรัชฎา เพียปลัด
นางสาวสุรัตนดา ศรชนะ
นางสาวสุรัสวดี แกวประดับ
นางสุรางค สุดเสียงสังข
นางสาวสุริญญา บุญเสนา
นางสุรินดา เปลงภู
นางสาวสุริวรรณ ไทยพาท
นางสุริศา จิตประสาร
นางสุรีพร เพชรแกว
นางสุรีย ไชยชุมพล
นางสาวสุรีย พึ่งภิญโญ
นางสาวสุรียพร คลองแค
นางสุรียพร จิตยศติ
นางสาวสุรียพร สุขหาญ
นางสุรียพร สุทธิเวช
นางสาวสุรียพร อินทรรุง
นางสาวสุรียรัตน ทองดี
นางสุรีรัตน ชัยปุวรัตน
นางสาวสุรีรัตน ชุมมงคล
นางสุรีรัตน ปรีจํารัส
นางสาวสุรีรัตน ศรีครไทย
นางสาวสุรีรัตน สอบใหม
นางสุไรณี ลูกอินทร
นางสาวสุวรรณภูมิ นามวงค
นางสุวรรณา เคหดิษฐ
นางสุวรรณา ศรีมณฑา

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๔๙๕๐
๔๙๕๑
๔๙๕๒
๔๙๕๓
๔๙๕๔
๔๙๕๕
๔๙๕๖
๔๙๕๗
๔๙๕๘
๔๙๕๙
๔๙๖๐
๔๙๖๑
๔๙๖๒
๔๙๖๓
๔๙๖๔
๔๙๖๕
๔๙๖๖
๔๙๖๗
๔๙๖๘
๔๙๖๙
๔๙๗๐
๔๙๗๑
๔๙๗๒
๔๙๗๓
๔๙๗๔
๔๙๗๕

นางสุวรรณา สังขะเวช
นางสุวรรณา สัตยซื่อ
นางสุวรรณา อุนชวง
นางสาวสุวรรณี แกวดี
นางสุวรรณี พาหลง
นางสุวรรณี ศิริมาศ
นางสาวสุวรรณี เสมอใจ
นางสาวสุวรรณี แสนสุข
นางสุวรรณี เหมืองหมอ
นางสุวลักษณ กันธิยะ
นางสุวัฒนา ประทุมทอง
นางสุวันนา ทินแทน
นางสาวสุวิมล ฉลาดแยม
นางสาวสุวิมล ยางเยี่ยม
นางสาวสุวีณา ไชยแสนย
นางสุไวเราะ แกสมาน
นางสูหายหละ สุละเกะ
นางเสนห ชากลาง
นางเสริมศรี สาโคตร
นางสาวเสาวคนธ พระคลังทอง
นางเสาวณีย คลายแจง
นางสาวเสาวณีย ฉายถวิล
นางเสาวณีย อุดมศรี
นางเสาวนี วงคษาลี
นางเสาวนีย จันทนมูลตรี
นางสาวเสาวนีย เชื้อคําเพ็ง

หนา ๓๕๒
ราชกิจจานุเบกษา
๔๙๗๖
๔๙๗๗
๔๙๗๘
๔๙๗๙
๔๙๘๐
๔๙๘๑
๔๙๘๒
๔๙๘๓
๔๙๘๔
๔๙๘๕
๔๙๘๖
๔๙๘๗
๔๙๘๘
๔๙๘๙
๔๙๙๐
๔๙๙๑
๔๙๙๒
๔๙๙๓
๔๙๙๔
๔๙๙๕
๔๙๙๖
๔๙๙๗
๔๙๙๘
๔๙๙๙
๕๐๐๐
๕๐๐๑

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวเสาวนีย ปนคํา
นางเสาวนีย รัตนชุม
นางสาวเสาวภา แกวลาย
นางสาวเสาวภา สังขแกว
นางสาวเสาวรัตน สุขกาศ
นางสาวเสาวลักษณ แกวสาย
นางเสาวลักษณ คงมา
นางสาวเสาวลักษณ จอมเกาะ
นางเสาวลักษณ สังธรรมรอด
นางสาวเสาวลักษณ หวังมะโน
นางสาวแสงจันทร นอยทรง
นางแสงจันทร แสงสกุล
นางสาวแสงจันทร อํานวยผล
นางสาวแสงดาว คุณทัน
นางแสงดาว สมใจ
นางแสงเดือน กอกิจโรจน
นางแสงเดือน ขุนทอง
นางสาวแสงเดือน ฐีระแกว
นางสาวแสงเดือน พวงเพ็ชร
นางแสงเดือน สงวนศักดิ์
นางสาวแสงตะวัน คุมอินทร
นางสาวแสงทิพย กลิ่นชื่น
นางสาวแสงเทียน ทวมแกว
นางสาวแสงมณี นอยบาท
นางสาวโสพิน โพธิ์สอาด
นางโสภา ถาวรสังข

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๕๐๐๒
๕๐๐๓
๕๐๐๔
๕๐๐๕
๕๐๐๖
๕๐๐๗
๕๐๐๘
๕๐๐๙
๕๐๑๐
๕๐๑๑
๕๐๑๒
๕๐๑๓
๕๐๑๔
๕๐๑๕
๕๐๑๖
๕๐๑๗
๕๐๑๘
๕๐๑๙
๕๐๒๐
๕๐๒๑
๕๐๒๒
๕๐๒๓
๕๐๒๔
๕๐๒๕
๕๐๒๖
๕๐๒๗

หนา ๓๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวโสภา มูสิกพันธ
นางสาวโสภา สังขโย
นางสาวโสภา เสือสุข
นางโสภิณ จิตไพศาล
นางโสภิดา มะสาอิ
นางสาวโสระยา โนนุช
นางไสว จันทนา
นางหงษลดา ศรีทิพย
นางหทัยกาญจน วันทา
นางหทัยกาญจน สองแสงจันทร
นางสาวหทัยพัชร แสงทอง
นางสาวหทัยภค วิเชียร
นางสาวหทัยภัคณัน สุวรรณวงศ
นางสาวหทัยรัตน โสภณโภไคย
นางสาวหนึ่งฤทัย คลายคลัง
นางสาวหนึ่งฤทัย ดาวเงิน
นางหนึ่งฤทัย บุตรศรีเมือง
นางสาวหนึ่งฤทัย ประสมเพชร
นางหนึ่งฤทัย ฟองคํา
นางสาวหยก ภูมิประพันธ
นางหยาดฝน หนูเงิน
นางสาวหยาดพิรุณ มิมาละ
นางสาวหยิน ดังกอง
นางสาวหรรษา โอชาพันธ
นางสาวหลั่น ภุมรินทร
นางสาวหอมหวล สําราญรัมย

๕๐๒๘
๕๐๒๙
๕๐๓๐
๕๐๓๑
๕๐๓๒
๕๐๓๓
๕๐๓๔
๕๐๓๕
๕๐๓๖
๕๐๓๗
๕๐๓๘
๕๐๓๙
๕๐๔๐
๕๐๔๑
๕๐๔๒
๕๐๔๓
๕๐๔๔
๕๐๔๕
๕๐๔๖
๕๐๔๗
๕๐๔๘
๕๐๔๙
๕๐๕๐
๕๐๕๑
๕๐๕๒
๕๐๕๓

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวหัทยา ศิรินุพงศ
นางแหวนเพชร วงษา
นางสาวอฑิภาวดี จําปาขีด
นางอณาริตา เพ็ชรแสงนิล
นางอโณทัย แกวยาศรี
นางอโณทัย ใจเย็น
นางอติกานต อัครจาคะ
นางสาวอธิพร คํามุงคุณ
นางอนงค ตางใจ
นางสาวอนงค วงจันทา
นางอนงค วงศเพชร
นางอนงคนุช วินทะไชย
นางอนงคพร รอดสําเภา
นางอนงคภัทร วงคงาม
นางอนงคลักษณ สิริโสภณวัฒนา
นางอนัญญา เกิดทิม
นางสาวอนัทฌา ทองขาว
นางอนันฐิตา เขมะปญญา
นางสาวอนุช บุญพุก
นางสาวอนุชรา อะจิมา
นางอนุรักษ ไชยพจน
นางสาวอนุรักษ ละออ
นางอนุรัชนี ยิ้มนิล
นางสาวอนุรัตน อติชาติธเนศวร
นางอนุสรณ รัตเมือง
นางสาวอนุสรา ผลไม

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๕๐๕๔
๕๐๕๕
๕๐๕๖
๕๐๕๗
๕๐๕๘
๕๐๕๙
๕๐๖๐
๕๐๖๑
๕๐๖๒
๕๐๖๓
๕๐๖๔
๕๐๖๕
๕๐๖๖
๕๐๖๗
๕๐๖๘
๕๐๖๙
๕๐๗๐
๕๐๗๑
๕๐๗๒
๕๐๗๓
๕๐๗๔
๕๐๗๕
๕๐๗๖
๕๐๗๗
๕๐๗๘
๕๐๗๙

นางอนุสรา มาดวง
นางอนุสรา ศรีสาพันธ
นางสาวอนุสา กุลวงศ
นางสาวอบเชย กระจงกลาง
นางสาวอภิชญา ยั่งยืน
นางอภิชยา อินปาว
นางอภิชา แกววิชิตชวาล
นางสาวอภิญญา ขันทอง
นางอภิญญา คงเกง
นางอภิญญา พรรณพิสุทธิ์
นางสาวอภิญญา พิมพทรัพย
นางอภิญญา พุฒซอง
นางสาวอภิญญา ฟกออน
นางสาวอภิญญา ภักดีโต
นางอภิญญา วสุนันต
นางสาวอภิญญา ศิริองอาจ
นางอภิญญาณ ไพเชฐศักดิ์
นางอภิเนตร มีเย็น
นางสาวอภิสรา ธรรมมนตรี
นางสาวอภิสรา เอกพิชัย
นางอมร ล้ําจุมจัง
นางอมรรัตน กุณา
นางอมรรัตน ดีนอก
นางอมรรัตน บงบุตร
นางสาวอมรรัตน บุตรโส
นางสาวอมรรัตน พรหมโลก

หนา ๓๕๔
ราชกิจจานุเบกษา
๕๐๘๐
๕๐๘๑
๕๐๘๒
๕๐๘๓
๕๐๘๔
๕๐๘๕
๕๐๘๖
๕๐๘๗
๕๐๘๘
๕๐๘๙
๕๐๙๐
๕๐๙๑
๕๐๙๒
๕๐๙๓
๕๐๙๔
๕๐๙๕
๕๐๙๖
๕๐๙๗
๕๐๙๘
๕๐๙๙
๕๑๐๐
๕๑๐๑
๕๑๐๒
๕๑๐๓
๕๑๐๔
๕๑๐๕

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางอมรรัตน รัตนวงค
นางอมรรัตน สียางนอก
นางสาวอมรรัตน สุขเกษม
นางอมรรัตน โสภา
นางอมรรัตน เอมวัฒน
นางอมรวรรณ บุตรพา
นางอมรสิริ ปญญวรรณศิริ
นางสาวอมรา ปานาราช
นางสาวอมีนา วงศอนันต
นางอรงคกรณ พงษพรม
นางสาวอรชพร คําพันธ
นางอรดี เหมือดอดทน
นางอรทัย แกวศรีสังข
นางสาวอรทัย ทาธง
นางอรทัย บรรหาชัย
นางอรทัย ปญจิต
นางอรทัย ปจดี
นางสาวอรทัย พิมพรัตน
นางอรทัย สมภูมิ
นางสาวอรทัย เอมโอษฐ
นางสาวอรนงค เบาสูงเนิน
นางสาวอรนุช ขาวละเอียด
นางอรนุช บุญยืน
นางสาวอรนุช เสือสิงห
นางสาวอรปภา โรจนทนงค
นางอรพร นันทสอน

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๕๑๐๖
๕๑๐๗
๕๑๐๘
๕๑๐๙
๕๑๑๐
๕๑๑๑
๕๑๑๒
๕๑๑๓
๕๑๑๔
๕๑๑๕
๕๑๑๖
๕๑๑๗
๕๑๑๘
๕๑๑๙
๕๑๒๐
๕๑๒๑
๕๑๒๒
๕๑๒๓
๕๑๒๔
๕๑๒๕
๕๑๒๖
๕๑๒๗
๕๑๒๘
๕๑๒๙
๕๑๓๐
๕๑๓๑

นางสาวอรพิณ จงจุดเทียน
นางอรพิณ ชายสมุทร
นางสาวอรพิน นามโคตร
นางอรพิน อินทรศักดิ์
นางสาวอรพินท สะเทือน
นางอรวรรณ จันทรสุรี
นางสาวอรวรรณ ชูทอง
นางอรวรรณ ทองเสน
นางสาวอรวรรณ นุยขวัญ
นางสาวอรวรรณ วรรณฉวี
นางสาวอรวรรณ หวยหงษทอง
นางสาวอรษา วรงค
นางสาวอรสา ภาพสวัสดิ์
นางสาวอรสา มุทธิกา
นางอรอนงค จันทิ
นางอรอนงค ใหมจันทรตา
นางอรอุมา แซกระโทก
นางอรอุมา บูรณะ
นางสาวอรอุมา ประสงคสุข
นางอรอุมา พรหมศรี
นางสาวอรอุมา ภักมี
นางอรอุมา ศรีกิจวิไลศักดิ์
นางอรอุมา สงสุข
นางอรอุมา อินทรบุตร
นางอรอุษา เจริญชัย
นางสาวอรอุษา สุภาพวง

หนา ๓๕๕
ราชกิจจานุเบกษา
๕๑๓๒
๕๑๓๓
๕๑๓๔
๕๑๓๕
๕๑๓๖
๕๑๓๗
๕๑๓๘
๕๑๓๙
๕๑๔๐
๕๑๔๑
๕๑๔๒
๕๑๔๓
๕๑๔๔
๕๑๔๕
๕๑๔๖
๕๑๔๗
๕๑๔๘
๕๑๔๙
๕๑๕๐
๕๑๕๑
๕๑๕๒
๕๑๕๓
๕๑๕๔
๕๑๕๕
๕๑๕๖
๕๑๕๗

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางอรัญญา บัวระภา
นางอรัญรัตน อาจวิชัย
นางสาวอริศรา เจนเจริญ
นางสาวอริสา คูณทวี
นางสาวอรุณรัตน เงินวัน
นางอรุณรัตน แยมมณีชัย
นางอรุณศรี แตงริด
นางสาวอรุณี ขันธเสน
นางสาวอรุณี ชมภูมิ่ง
นางอรุณี ผองแผว
นางอรุณี แมงกลาง
นางสาวอรุณี ศิริมังคลากุล
นางอรุณี สุทธิคําภา
นางอลินพิชา คําประกอบ
นางสาวออนจันทร ไชยโก
นางสาวออนทิวา พุทธปะ
นางสาวออนนุช โกยทอง
นางอักษราภรณ สุดทิศ
นางอังกูร กิตติสวัสดิ์
นางอังคณา กงเพชร
นางสาวอังคณา จินาวัง
นางสาวอังคณา ไชยคํา
นางสาวอังคณา ทัพใหญ
นางสาวอังคณา ธัญญาหาร
นางอังคณา ปนแกว
นางสาวอังคณา ปงอุด

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๕๑๕๘
๕๑๕๙
๕๑๖๐
๕๑๖๑
๕๑๖๒
๕๑๖๓
๕๑๖๔
๕๑๖๕
๕๑๖๖
๕๑๖๗
๕๑๖๘
๕๑๖๙
๕๑๗๐
๕๑๗๑
๕๑๗๒
๕๑๗๓
๕๑๗๔
๕๑๗๕
๕๑๗๖
๕๑๗๗
๕๑๗๘
๕๑๗๙
๕๑๘๐
๕๑๘๑
๕๑๘๒
๕๑๘๓

หนา ๓๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอังคณา เผาเพ็ง
นางสาวอังคนา พรหมภัทรพร
นางสาวอังคนาง ศรีวิชา
นางสาวอังคนี เชื้อปุย
จาเอกหญิง อังครัตน เอี่ยมผิว
นางอังคะณา มิกขุนทด
นางอัจจิมา เลาเจริญฤทธิกุล
นางสาวอัจฉรา จันทรศิริ
นางสาวอัจฉรา เตียงเกตุ
นางอัจฉรา ทิพยมณี
นางสาวอัจฉรา เทพวรรณ
นางอัจฉรา บุญถึง
นางสาวอัจฉรา บุญยัง
นางสาวอัจฉรา มะโน
นางสาวอัจฉรา สีกิ
นางสาวอัจฉรา สุริยวงศ
นางสาวอัจฉรา แสนกลา
นางสาวอัจฉรา หนูราช
นางสาวอัจฉรา หมานพัฒน
นางอัจฉรา อินตะวิชา
นางอัจฉราภรณ ทองทวี
นางสาวอัจฉราวรรณ แปงศรีนวล
นางอัจฉราวรรณ อินไชย
นางสาวอัจฉริยภรณ ขันทะรักษ
นางสาวอัจฉริยา สงสุข
นางสาวอัจฉรี เกิดศรี

๕๑๘๔
๕๑๘๕
๕๑๘๖
๕๑๘๗
๕๑๘๘
๕๑๘๙
๕๑๙๐
๕๑๙๑
๕๑๙๒
๕๑๙๓
๕๑๙๔
๕๑๙๕
๕๑๙๖
๕๑๙๗
๕๑๙๘
๕๑๙๙
๕๒๐๐
๕๒๐๑
๕๒๐๒
๕๒๐๓
๕๒๐๔
๕๒๐๕
๕๒๐๖
๕๒๐๗
๕๒๐๘
๕๒๐๙

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางอัชราพร สังยวน
นางสาวอัชราวัลย สีหาอาจ
นางสาวอัชรี โตมร
นางสาวอัญชฎา พระอินทรดี
นางสาวอัญชนา ไพโรจนอุดมกิจ
นางอัญชนาบดี พวงศรี
นางสาวอัญชรินทร จันทรเหลา
นางอัญชรีวรรณ ตีนเตี๊ยะ
นางอัญชลี นวมนุม
นางอัญชลี พรหมศร
นางอัญชลี โพธิ์ฤทธิ์
นางอัญชลี เมืองจั่น
นางสาวอัญชลี ยืนมะเริง
นางอัญชลี ลาดลงเมือง
นางอัญชลี ศรีตระกูล
นางอัญชัน มําขุนทด
นางสาวอัญชิสา มีพัฒน
นางอัญชุลี มาตํานาน
นางอัญญาณี สังขสวัสดิ์
นางสาวอัญญารัตน รอดเสียงล้ํา
นางอัญญิกา เชื้อบัณฑิต
นางอัญธิกา กันทา
นางสาวอัมพร คําปอ
สิบเอกหญิง อัมพร จันทรโกมุท
นางสาวอัมพร ตรีธนะ
นางสาวอัมพร ทองพา

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๕๒๑๐
๕๒๑๑
๕๒๑๒
๕๒๑๓
๕๒๑๔
๕๒๑๕
๕๒๑๖
๕๒๑๗
๕๒๑๘
๕๒๑๙
๕๒๒๐
๕๒๒๑
๕๒๒๒
๕๒๒๓
๕๒๒๔
๕๒๒๕
๕๒๒๖
๕๒๒๗
๕๒๒๘
๕๒๒๙
๕๒๓๐
๕๒๓๑
๕๒๓๒
๕๒๓๓
๕๒๓๔
๕๒๓๕

หนา ๓๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางอัมพร พลเมฆ
นางสาวอัมพร พลรบ
นางสาวอัมพรรณ กาญจนพิมาย
นางอัมพวรรณ ขําบรรเทอง
นางอัมพวัน สกุลทอง
วาที่รอยตรีหญิง อัมภาพร ถังยิ้ม
นางอัมราพร ภูสุภา
นางอัลวานี สาและ
นางสาวอาทิตยรัดา เที่ยงใจ
นางสาวอาทิตยา ชนะกุล
นางสาวอาทิตยา ยี่เก็งเอี่ยม
นางอาทิตยา อัคนิจ
นางสาวอาธิตยา วันคํา
นางอานุรัตน ศรีราม
นางสาวอาภรณ กาญจนสันติศักดิ์
นางสาวอาภัสรา เพชรพูน
นางอาภา อินหลง
นางสาวอาภากร นะรา
นางสาวอาภากร หนูนอย
นางสาวอาภาพร วงศขัติย
นางสาวอาภาภร สาระพันธ
นางอาภาภรณ กกสันเทียะ
นางสาวอาภาภรณ คําภาแกว
นางสาวอาภารัตน รอตตระกูล
นางอามีนา อินตัน
นางอารดา บุญชูวงค

๕๒๓๖
๕๒๓๗
๕๒๓๘
๕๒๓๙
๕๒๔๐
๕๒๔๑
๕๒๔๒
๕๒๔๓
๕๒๔๔
๕๒๔๕
๕๒๔๖
๕๒๔๗
๕๒๔๘
๕๒๔๙
๕๒๕๐
๕๒๕๑
๕๒๕๒
๕๒๕๓
๕๒๕๔
๕๒๕๕
๕๒๕๖
๕๒๕๗
๕๒๕๘
๕๒๕๙
๕๒๖๐
๕๒๖๑

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางอารมณ นุชวงค
นางสาวอารยา ลาวงค
นางสาวอารัญญา สถิตชัย
นางสาวอาริยา เหลาเขตกิจ
นางอาริษา อยูพงษพิทักษ
นางอารีย คงกระโทก
นางอารีย เต็งเก
นางสาวอารีย สุขสําราญ
นางอารียจิตร พงษสุระ
นางสาวอารียญา จันทรแรม
นางสาวอารีรัตน กิจกมลวัฒน
นางสาวอารีรัตน จันทรโชติ
นางสาวอารีรัตน จีนะบุญเรือง
นางอารีรัตน เปาจันทึก
นางสาวอารีรัตน พุฒพิมเสน
นางสาวอารีรัตน ภูมิเทศ
นางสาวอาลินา จันทรครุธ
นางสาวอาวิภา ระวังภัย
นางอํานวย สายเสน
นางอําพร พงษา
นางสาวอําพร สิริวาริน
นางสาวอําพรรณ วังใน
นางสาวอําพรรณ อุทุมพร
นางอําพันธ บุญชวย
นางอําไพ จงใจงาม
นางอําไพ จันทาพูน

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๕๒๖๒
๕๒๖๓
๕๒๖๔
๕๒๖๕
๕๒๖๖
๕๒๖๗
๕๒๖๘
๕๒๖๙
๕๒๗๐
๕๒๗๑
๕๒๗๒
๕๒๗๓
๕๒๗๔
๕๒๗๕
๕๒๗๖
๕๒๗๗
๕๒๗๘
๕๒๗๙
๕๒๘๐
๕๒๘๑
๕๒๘๒
๕๒๘๓
๕๒๘๔
๕๒๘๕
๕๒๘๖
๕๒๘๗
๕๒๘๘
๕๒๘๙

นางอําไพ จูมณีย
นางสาวอําไพ เดชรักษา
นางสาวอําไพ พาขุนทด
นางอําภา พันธุรัตน
นางอิงอร หาลาภ
นางอินทุอร ขันเงิน
นางอิศราภรณ ไชยมงคล
นางอิศริยา วรนาม
นางสาวอิสยาภรณ สุทธิวิลัย
นางอิสราภรณ ประเชิญ
นางอิสรียา ปติ
นางสาวอิสรียาภรณ พรมสุข
นางอิสสริยา แกวกิจ
นางสาวอุณาภรณ พรหมสิทธิ์
นางอุทัยวรรณ มูลสาร
นางสาวอุทุมพร บัวจันทร
นางสาวอุบล พิกุล
นางอุบล โสเสมอ
นางอุบลฉัตร อูแดง
นางอุบลรัตน ชูศรี
นางสาวอุมากร อายุมั่น
นางอุมาพร กกแกว
นางอุมาพร พรหมวิหาร
นางสาวอุมาพร สารบุญ
นางสาวอุมาพร ออนเอกสุข
นางอุมาภรณ ทองแทง
นางอุมาภรณ นิรชล
นางอุมาภรณ บุญปญญา

หนา ๓๕๘
ราชกิจจานุเบกษา
๕๒๙๐
๕๒๙๑
๕๒๙๒
๕๒๙๓
๕๒๙๔
๕๒๙๕
๕๒๙๖
๕๒๙๗
๕๒๙๘
๕๒๙๙
๕๓๐๐
๕๓๐๑
๕๓๐๒
๕๓๐๓
๕๓๐๔
๕๓๐๕
๕๓๐๖
๕๓๐๗
๕๓๐๘
๕๓๐๙
๕๓๑๐
๕๓๑๑
๕๓๑๒
๕๓๑๓
๕๓๑๔
๕๓๑๕
๕๓๑๖
๕๓๑๗

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวอุรดา นามวงษ
นางสาวอุราพร เพ็งลุน
นางอุไร แกลวกลาหาญ
นางอุไร เชื้ออินทร
นางสาวอุไร บุษบา
นางสาวอุไร แยมใจดี
นางสาวอุไรรัตน ขีดกลาง
นางสาวอุไรวรรณ ชะวาจิตร
นางสาวอุไรวรรณ นามแกว
นางอุไรวรรณ บัวแกว
นางสาวอุไรวรรณ เพชรหิน
นางอุไรวรรณ ยันตะพันธ
นางสาวอุไรวรรณ ศิริสุขชัยวุฒิ
นางสาวอุลัยวรรณ ภูสมนึก
นางอุษณีย สาระอาภรณ
นางสาวอุษนีณ แกวแดง
นางสาวอุษา เพ็ชรผจญ
นางสาวอุษา สรอยสุมาลี
นางอุษา หนูรุน
นางสาวอุษา อ่ําอินทร
นางเอ็นดู ทอดสนิท
นางเอ็นดู พุทไธสง
นางเอมอร รุงเรือง
นางเอ็มอร ภูลายยาว
นางสาวเอื้อมพร ปกกุนนัน
นางแอนนา ศริรักษา
นางไอริณ มาสิงบุญ
นางไอลดา รอบคอบ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข

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

หนา ๓๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ นางสาวอัญชนา พรอมมูล
เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๖๘ ราย)
นายกมล อินทรเผือก
๒๔ นายสถาพร ยมลําภู
นายกําพล แกวจันทึก
๒๕ จาอากาศเอก สรายุทธ บุญคงทอง
นายกิตติพัฒน ไตรสุข
๒๖ สิบโท สันติสุข อยูภักดี
สิบเอก ชนินทร อดิษะ
๒๗ สิบเอก สิทธิศักดิ์ ประชาราษฎร
นายโชคชัย สาระภูมิ
๒๘ นายสุทธิชัย บุญยฤทธิ์
นายณฐกิจพนธ สวัสดิสาร
๒๙ นายอนุวัฒน สัตยซื่อ
นายทวีศักดิ์ กิตติยังกุล
๓๐ นายอิทธิพล พงศรุงทรัพย
นายธนิต นาถภากุล
๓๑ นายอุดมศักดิ์ ทะนะบริหาร
นายนรินทร มารรัมย
๓๒ นายอุทัย สมบัติวงค
นายนรินทร สนหลี
๓๓ นางสาวกนกวรรณ สุวัฒนะสถาพร
นายนาฏพงศ ลวนเสง
๓๔ นางจันทรฉาย ชัยชุมพล
นายบุญถนอม จําปามนต
๓๕ นางสาวจิตติมา ชื่นอารมย
สิบเอก ปฏิภาณ สุวรรณศรี
๓๖ นางสาวจิรนันท ทราบเมืองปก
นายปราการ บุษมงคล
๓๗ นางจีรภัทร ตูประดับ
นายพิทักษพงศ อธิพรหม
๓๘ นางสาวนพมาศ แผนคู
นายพีรายุ ฝายจําปา
๓๙ นางสาวนภัสรัญช หรั่งดารา
นายมานพ อิ่มสมบูรณ
๔๐ นางสาวนฤทัย ไชยเหงา
สิบเอก ฤทธิรณ บัวเผื่อน
๔๑ นางสาวบุษกล ตราชื่นดอง
จาเอก วริทธิ์นันท จันทรตรี
๔๒ นางพนอม อินตะพรม
๔๓ นางพรนัชชา ไซมะเริง
นายวันชนะ พรมนอย
๔๔ นางพัชรี สุชาติวุฒิ
นายวันชาติ รอดบรรจง
๔๕ นางสาวเพชรา ชัยรัตน
จาอากาศโท วิทวัช สรอยประดิษฐ
๔๖ นางสาวภิญญาพัชญ เพ็ชรพันธ
จาเอก ศราวุฒิ ธนะขวาง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗

นางมนัสนันท สารทักษิณ
นางมลเทียน เชิงชั้น
นางรัตนาภรณ ดวงคง
นางสาววนิดา จันเตื่อย
นางสาววนิดา เรืองนภาเพ็ญ
นางสาววรรณิภา พนาวงษ
นางสาววรารัตน หลําริ้ว
นางสาววาริศา ชุมธิ
นางสาววิไลวรรณ อินทรตา
นางสาวศิริลักษณ แสงเปลง
นางสาวศิลารัตน พิศภาณ

หนา ๓๖๐
ราชกิจจานุเบกษา
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘

(เลมที่ ๖/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสมคิด อสิพงษ
นางสาวสุชาดา ดวงจรัส
นางสุภาทิพย พลายชุมพล
นางเสาวนีย หาญสาริกิจ
นางสาวแสงจันทร จําเนียรกูล
นางสาวอรุโณทัย ไสยบรรพ
นางอัญชุรี ศรีสุราช
นางอารยา แจมใส
นางอารวดี เกียรติโรจนกําธร
นางอุบล บุพพัณหสมัย
นางสาวอุษณี คําเผื่อน

