เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี

เรื่อง พระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณอนั เปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณอนั มีเกียรติยศยิง่ มงกุฎไทย
ชั้นต่ํากวาสายสะพาย
ประจําป ๒๕๕๗
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอัน เปน ที่เชิดชูยิ่งชา งเผือก
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 ๒๕๕๗ รวมทั้ ง สิ้ น ๒๓๓,๙๗๕ ราย
ดังรายชื่อทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘

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 ๑๐,๓๘๕ ราย)
นายกชภชมษ บุญนาค
๒๕ นายกฤตภาส ปฐมนุพงษ
นายกมล ธนพงศพนั ธุ
๒๖ นายกฤตภาส สิรบิ ัณฑิต
นายกมล ฤกษบวร
๒๗ นายกฤษฎา โฉมทัพ
สิบเอก กมลพันธุ เจริญทรง
๒๘ นายกฤษฎา ชาลีโสม
นายกรกช ไกรสิงหสม
๒๙ นายกฤษฎา เทพภาพ
นายกรกต คําปญญา
๓๐ นายกฤษฎา มาตยาคุณ
จาเอก กรกต สืบสําราญ
๓๑ นายกฤษฎา เมืองเพชรงาม
นายกรฏษกรณ สืบสําราญ
๓๒ นายกฤษฎา สุมมาตย
นายกรต พรหมนารถ
๓๓ นายกฤษฎา อรุณบรรเจิดกุล
นายกรพันธ วันสุพงศ
๓๔ นายกฤษฎิพัช รัฐวร
นายกรภัทร แสงสุวรรณ
๓๕ นายกฤษณ พิมพสระเกษ
นายกรฤต สินเล็ก
๓๖ พันจาเอก กฤษณ สุวรรณประภา
นายกริช ทูลยอดพันธ
๓๗ นายกฤษณ แยมบางยาง
นายกริชชัย ปนงาม
๓๘ นายกฤษณ สิงหพรหมมาศ
นายกรินทร อโนราช
๓๙ นายกฤษณธร อัครบุตร
นายกรุงชาติ ไชยกําบัง
๔๐ นายกฤษณพงศ แสวงสาย
นายกรุงณพัฒน อํานาจภัทรกาญจน
๔๑ นายกฤษณพงษ คําไวย
นายกรุงทอง สิงหโทราช
๔๒ นายกฤษณะ คมแกว
นายกฤช ศรีรงุ เรือง
๔๓ นายกฤษณะ คําฟก
นายกฤฏธเนศศ เสฎฐาพงศ
๔๔ นายกฤษณะ โคมแกว
นายกฤตกร จินดาสถาน
๔๕ นายกฤษณะ พฤกษศรีรตั น
นายกฤตนบวรวิทย ศรีโยธี
๔๖ นายกฤษณะ เสาธง
นายกฤตพล มหาวรรณ
๔๗ นายกฤษณะพงศ บอไทย
วาที่รอยตรี กฤตพัฒ วาดพิมาย
๔๘ นายกฤษณา เวระนะ

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ 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

นายกฤษดา คําพานุช
พันจาเอก กฤษดา วิทยพานิช
นายกฤษดา สามเรืองศรี
นายกฤษดา อุน อารมณ
นายกฤษติพงษ ผิวมณี
นายกฤษภา ภูปญ
 ญา
นายกลางชล สังขแกว
นายกวีศักดิ์ วงศงาม
นายกอการ ฝอดสูงเนิน
นายกอเกียรติ บุญชืน่
นายกองเกียรติ โพธิเ์ ขียว
พันจาเอก กองภพ รอดทิม
นายกองสิน คันภูเขียว
จาเอก กอบชนม ดวงเล็ก
นายกอพงษ บัวชิต
นายกัญจนพันธ วรวัฒนผดุง
นายกัณฑ บุญศิริ
นายกันตณัฐ พงษนิมติ ร
นายกันตพัฒน ทองคําสุก
นายกันตภณ เรืองแกว
นายกันตภณ วงศนาคสงา
นายกันตินันท กรพิทักษ
นายกันทรากร นามโพธิ์
นายกัมชัย แสนพวง
นายกัมปนาท กลิ่นศรีสุข
นายกัมปนาท ประเสริฐ

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)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายกัมพล ชัยสุพรรณ
นายกัมพล ทีเจริญ
นายกาญจน ชมภูยนั ต
นายกานต ทองมาลัย
วาที่รอยตรี กานต พิศวงปราการ
นายกานตนิธิ สมทา
นายการันต จิตรหาญ
นายการันต โบวพัฒนากุล
นายกําธร บุญคง
นายกําพล ศรีสขุ
นายกิจกูล ดีดวงพันธ
นายกิจเกษม ทันตาหะ
นายกิจจาธนณัฎฐ สนใจ
นายกิจชนะ อยูสุข
นายกิจชัช อวมสถิตย
นายกิตติ จูจันทร
นายกิตติ ดวงเหมือน
นายกิตติ ตระกูลรัมย
นายกิตติ ทองขาว
นายกิตติ บัวคําเกิด
นายกิตติ บํารุงรักษา
นายกิตติ ไมไหว
นายกิตติ ราชแกว
นายกิตติ ศุภฤกษนําชัย
นายกิตติกร โลราช
นายกิตติกรณ งามแข

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ 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

จาสิบเอก กิตติคง ปญจรักษ
นายกิตติคณ
ุ ศรีนาคา
สิบเอก กิตติเฉลิม วันมาละ
นายกิตติชัย อินทมะโน
นายกิตติทตั ชัยบิล
นายกิตติธ์ เนศ นิธิยาวรวัฒน
นายกิตติธัช แกวไขแสง
นายกิตติพงศ เจริญเกตุ
นายกิตติพงษ กิติมูล
นายกิตติพงษ เคนหลา
นายกิตติพงษ ไทยสงคราม
นายกิตติพงษ เลาหะนันท
นายกิตติพงษ หนูจีนจิต
นายกิตติพล กองแกว
นายกิตติพันธ จันทาสี
นายกิตติพันธ พุมภักดี
วาที่รอยตรี กิตติพิชญ มามาก
นายกิตติภพ ประทุม
นายกิตติภูมิ สวางแจง
นายกิตติรัตน สวัสดิ์ผล
นายกิตติวัฒน ทองเชื้อ
นายกิตติวัฒน อํานวยประเสริฐ
นายกิตติศกั ดิ์ ตั้งสิริสมบูรณ
นายกิตติศกั ดิ์ ปตตาเทศา
นายกิตติศกั ดิ์ โพธิ์ทอง
นายกิตติศกั ดิ์ มะโนสุวรรณ

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)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายกิตติศกั ดิ์ มูสิกะโรจน
นายกิตติศกั ดิ์ รุงรจนา
นายกิตติศกั ดิ์ วงศศหยา
นายกิตติศกั ดิ์ วิชัย
นายกิตติศกั ดิ์ วิเศษนันท
นายกิตติศกั ดิ์ แสงวงค
นายกิตธนพงษ โพธิ์เหมือน
นายกิติพงษ ไชยวงคผาบ
นายกิติภูมิ กลอมจิต
จาเอก กิติศักดิ์ กาญจนคช
นายกิติศักดิ์ ทองเกื้อ
นายกิติศักดิ์ พรมสวัสดิ์
นายกิติศักดิ์ ศิริพราหมณกุล
นายกิติศักดิ์ อโนขัติ
นายกีรติ อุทากรณ
นายกุงชิง เรืองเจริญ
จาเอก กุลพงศ ทองสุก
นายกุศล สาวงษา
นายเกชา อุดสังข
นายเกณฑพล คาวีวงศ
จาสิบเอก เกตรินทร อยูบรุ ี
นายเกตุแกว บริหาร
นายเกริกชัย จันทรคณา
นายเกริกฤทธิ์ ชุตเิ นตร
นายเกริกฤทธิ์ รอดกลิน่
นายเกรียงไกร จอมคําสิงห

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ 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

นายเกรียงไกร ชูมณี
นายเกรียงไกร ซุกายะ
พันจาเอก เกรียงไกร ดํารงแดน
นายเกรียงไกร ธาราภูมิ
นายเกรียงไกร นันตา
นายเกรียงไกร สิทธิ
นายเกรียงไกร แสนลา
นายเกรียงไกร อาจอาจ
นายเกรียงศักดิ์ ครุฑไชยันต
นายเกรียงศักดิ์ ดวงแกว
พันจาเอก เกรียงศักดิ์ มูลพันธุ
สิบเอก เกรียงศักดิ์ สุทํามา
นายเกรียงศักดิ์ เสนาพงค
นายเกรียงศักดิ์ แสนสําราญ
นายเกลา ศิลา
จาเอก เกษแกว ใจถวิล
นายเกษม บือโต
นายเกษม ศักดิเ์ รืองพล
จาเอก เกษมสันต กาฬหวา
นายเกียงศักดิ์ กิติสากล
นายเกียรติกอง หนูนุม
นายเกียรติชัย ปนคําปน
นายเกียรติธนดล โชติรัฐนันท
นายเกียรติศกั ดิ์ แกวทวี
พันจาเอก เกียรติศักดิ์ จันทะนพ
นายเกียรติศกั ดิ์ ดิถีสกล

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)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายเกียรติศกั ดิ์ ทับสอน
นายเกียรติศกั ดิ์ บัวงาม
นายเกียรติศกั ดิ์ ภิรมยคลอย
นายเกียรติศกั ดิ์ มะโนรักษ
นายเกียรติศกั ดิ์ มีระหงษ
นายเกียรติศกั ดิ์ เมืองโคตร
นายเกียรติศกั ดิ์ สุนทรวิภาต
นายเกียรติศกั ดิ์ หมูจีนะ
นายเกียรติอนันต เหิมขุนทด
นายโกญจนาท บุญเทียม
จาสิบเอก โกมล ยันตนะ
นายโกมล ศรีวิไล
นายโกมินท ภูสมบุญ
นายโกเมน พวงสวัสดิ์
นายโกเมศ เจริญสุข
นายโกเมศ สิทธิวงศ
จาสิบเอก โกวิท วงศวรชาติ
นายโกวิท หรีกประโคน
นายโกศล จารุเกียรติกูล
นายโกศัย ศรีพรหมมา
จาเอก โกสินทร ชัยลัดดา
นายโกเสตร ปตเตย
นายไกรทอง ขวางนกขุม
นายไกรทอง ตวนชัยภูมิ
นายไกรเทพ ยศบุญเรือง
นายไกรภพ ทองระยา

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ 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

นายไกรฤทธิ์ นวมงาม
นายไกรลาศ ขวัญงอน
นายไกรลาศ บุตรเพ็ง
นายไกรศร แกวหอด
นายไกรศร อรัญวงศ
นายไกรศรี แกวเสือ
นายไกรสร เผาคีรีพนา
นายขจร แกวมหานิล
นายขจร จาตา
นายขจรศักดิ์ เขียวไชย
นายขจรศักดิ์ เชยบาล
นายขชล เขียวโพธิ์
นายขนิษฐ มาคุม
นายขยัน นันตะ
นายขรรชัย สมสร
นายขวัญชัย โกเมนกุล
จาเอก ขวัญชัย แข็งแรง
นายขวัญชัย เสริฐสูงเนิน
นายขวัญชัย อริยพฤกษ
นายขวัญตา นันผอง
นายขันติวัตร จริยะยรรยง
นายเขตโสภณ คอมสิงห
นายเขนตร โชคบัณฑิต
นายเขม เนียมเอี่ยม
นายคงเดช มากแสน
นายคงฤทธิ์ จันทรฟู

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)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายคชมาส คําถนอม
นายคชา ปะคํา
นายคชาวุฒิ นาสูงชน
นายคเชนทร ทิพยคํา
นายคฑาวุฒิ ปนะกะโพ
นายคณณัฎฐ ปดทุม
นายคณพศ ธนกุลชัยศรี
นายคณวัฒน ฐิตพัฒนชโู ชค
นายคณาเดช จุณศรี
นายคณาธิป บุญมิ่ง
พันจาเอก คณิตศักดิ์ โชติภักดิ์ศรีแพง
นายคณิน เทิดชนะกุล
นายคณินท ศรีสวัสดิ์
นายคนองเดช มณีจักร
วาที่รอยตรี คนานิตย ศิริไสย
จาสิบตรี คมกริช พวกวิบลู ย
นายคมกริช สรอยปุ
นายคมกริช อินทรพุฒ
นายคมกฤษณ เครือจันทร
นายคมเดช พิละ
นายคมน โรจนภาสพันธ
นายคมพล พันธยาง
นายคมเพชร โนแกว
นายคมศร ไชยวุฒิ
นายคมศร อนุปญญาวัฒน
นายคมสัน ทรัพยสม

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ 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

นายคมสัน หางไธสง
นายคมสันต ติรักษา
นายคมสันต เริงเสรีย
นายคมสันต แสนคุม
จาเอก คมสันติ โนนสอาด
นายครรชิต ธงสิบเจ็ด
นายครรชิต วิสพันธ
นายคะนอง ทองสันเทียะ
จาเอก คะนอง เรืองนุน
นายคันศร แสงศรีจันทร
นายคําขวัญ ขวากภูเขียว
นายคํานวร ไทยกิม
นายคํานึง พงษทวี
นายคําใบ ตาลสันต
นายคําพอง พิบาลวงษ
สิบเอก คําพันธ ภาคะ
นายคําพันธุ ตุน ทอง
นายคําไพ ไชยนัด
นายคํารณ ชัยพูม
นายคํารณ นอยพันธ
นายคํารณ เพนินศรี
นายคิรากร ธนิกหิรัณย
นายคึกฤทธิ์ แสงจันทร
นายคุณารักษ เพ็ญพิมพ
นายคุปนิธ ยศโสธร
นายคุรวุ ิทย สุดชา

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)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายเคนพา แดนดงยิ่ง
นายแคน วงคธิมา
นายโฆษิต เดชวงคญา
สิบตํารวจโท จง นาคตระกูล
นายจงกล อาจวิชัย
นายจงเจริญ วงศศริ ิธรรมโชติ
นายจงรัก นิ่มแกว
นายจตุพงศ อัฐวงศ
นายจตุพงษ ไชยวงษา
จาโท จตุพร จตุคะมา
นายจตุพร มะลาหอม
นายจตุพร มุสกิ ิม
นายจตุพร สุวรรณแพร
นายจตุพล กําเนิดมี
นายจตุพล เจริญธัญญากร
นายจตุพล ภักดี
จาเอก จตุรงค โพธิ
นายจตุรภุช นาควงศ
นายจตุรภูมิ อิ่นแกว
นายจรรยวรรช ประเสริฐพันธ
นายจรัญ หมัน่ เก็บ
นายจรินทร วาระเพียง
สิบเอก จริยะรัส ทุมสา
นายจรูญศักดิ์ ทองคํา
นายจรูณ แกวกาญจน
นายจเร จันทรขาํ

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ 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

นายจะเด็จ รักภักดี
นายจักกฤษณ แพทยกลาง
นายจักกฤษณ เมืองแกว
นายจักพงษ มณีโชติ
นายจักรกริช สงวนทรัพย
นายจักรกริช เข็มแปนพะเนา
จาเอก จักรกฤษ กองตา
นายจักรกฤษณ ไตรยาลักษณ
จาเอก จักรกฤษณ นาหนองขาม
นายจักรกฤษณ พรมเมืองเกา
วาที่รอยตรี จักรกฤษณ ยัง่ ยืนยง
นายจักรกฤษณ ยางสุด
นายจักรกิจ รับงาน
สิบเอก จักรพงศ คูนาแก
นายจักรพงศ นุยคง
นายจักรพงศ พลสิทธิ์
นายจักรพงศ สิทธิวงค
นายจักรพงษ กาวงศ
นายจักรพงษ ทองเกษม
จาสิบเอก จักรพงษ บุษบงค
นายจักรพงษ ศรีทองแท
นายจักรพรรณ นาโนน
นายจักรพรรดิ อุดชุมนารี
นายจักรพล เปรมฤทัย
นายจักรพันธ กันธวง
นายจักรพันธ คงทอง

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)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายจักรพันธ คาดสนิท
นายจักรพันธ คําจันทร
จาเอก จักรพันธ แทนทอง
นายจักรพันธ ลัภขุนทด
พันจาเอก จักรวาล พรหมบุตร
จาเอก จักราวุธ ลุสมบัติ
นายจักราวุธ สวัสดี
นายจักริน เขียวมูล
นายจักริน งานไว
จาสิบเอก จักรินทร ทีตี้
นายจักรินทร นรินทร
นายจักรี เกษเดช
นายจักรี พิลาทอง
นายจักรีชัย เชยชม
นายจักษทิพย บุญเย็น
จาเอก จัตตุรน คําหงษศา
นายจัตุพร แดนนานารถ
นายจันททรงกช กิ่งขุนทด
นายจา พุทธา
นายจารึก คําดี
จาเอก จารึก เจียมทอง
นายจารึก ทองสุวรรณ
นายจารึก บํารุงหมู
นายจารุวัฒน ธรรมกุลธีระกิจ
นายจํานงค จันเปรียง
นายจําเนียร ศิรคิ ําฟู

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ 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

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

นายจํารอง พิมพา
นายจํารัส พรหมบุตร
นายจิญาพัทธ แกวมูล
นายจิณณกฤต จันทรมนตรี
นายจิณวัทย ไชยมีสุข
นายจิตติ กองแกว
นายจิตติ พรหมวิหาร
นายจิตรกร กรึกกระโทก
นายจิตรกร กัลยา
นายจิตรกร สุจริตธรรม
นายจิตรวัฒน ปนอินทร
นายจิรพล บุญลือ
นายจิรพัฒน พลอยชุม
นายจิรพันธ จรัสพันธ
นายจิรพันธ มุงเจริญ
นายจิรภัทร จิตมงคล
นายจิรยุทธ ปุณะตุง
นายจิรวัฒน กลมกลาง
นายจิรวัฒน พรหมสิทธิ์
นายจิรวัฒน ศรีตะวัน
นายจิรศักดิ์ วรรณศรี
จาเอก จิระณรงค นันทสุรยี อารักษ
นายจิระวัฒน ยะแสง
นายจิระศักดิ์ ตั้งใจดี
นายจิระศักดิ์ บําเพ็ญศิลป
นายจิระศักดิ์ สินเทาว

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)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายจิราณุวัฒน เสียงดัง
นายจิรายุ พันพลู
นายจิรายุ เมฆบังวัน
นายจิรายุ สวยคาขาว
นายจิราวัฒน โคตรมา
นายจิราวัฒน ปานสง
นายจีรพงศ พิฤกษ
นายจีรพัฒน ไชยวุฒิ
นายจีรพันธ เขื่อนเพชร
นายจีรศักดิ์ พรมทอง
นายจีระพงค ชวยคงคา
จาเอก จีระพงษ ราชอน
สิบเอก จีระศักดิ์ เกลอสูงเนิน
นายจีระศักดิ์ โชติออน
นายจีระศักดิ์ บอทอง
นายจีระศักดิ์ วงคเหลา
นายจุฑา ธนะสมบัติ
นายจุมพล ทัศคร
นายจุมพล รัตนชติ
นายจุลจักรพงษ ณ กาฬสินธุ
นายจุลศิลป จินดารัตน
นายจุฬชาติ พลราษฎร
นายเจตนตระการ บุญประสิทธิ์
นายเจตนา สุนะศักดิ์
จาสิบเอก เจตบดินทร คุน เคย
สิบเอก เจริญ กลมเกลี้ยง

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

นายเจริญ มาแทน
นายเจริญ ศรีทอง
นายเจริญชัย จันทรขุนพัฒน
นายเจริญชัย ทองใหญ
นายเจริญศักดิ์ บูรณเทวาพิทักษ
นายเจษฎา กิรมั ย
นายเจษฎา เขียวคํา
พันจาเอก เจษฎา ครองยุติ
นายเจษฎา เรียมริมมะดัน
นายเจษฎา วรรณดี
นายเจษฎาพร ชูศรี
นายเจษฎาภรณ แดมโนนโพธิ์
นายเจษฎาภรณ สุวรรรณโสภา
นายเจษฏา สันทอง
จาเอก ฉกาจ สังขนุช
นายฉลาด บุญเชิด
นายฉวี วงคชาลี
นายฉัตรกรณ วันจะกา
นายฉัตรชัย เชาวประมวลกุล
นายฉัตรชัย เดชคง
นายฉัตรชัย นรภาร
จาเอก ฉัตรชัย บุญจันทร
พันจาอากาศโท ฉัตรชัย บุญอินทร
นายฉัตรชัย ปทวงค
นายฉัตรชัย พงษจันทร
นายฉัตรชัย สัตยกาญจน

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)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
พันจาอากาศเอก ฉัตรชัย สาตรนอก
นายฉัตรทิวา มีสขุ
นายฉัตรพงษ สอนสุภาพ
นายฉัตรภัทร ศิริบญ
ุ นาม
นายเฉลิมเกียรติ ละครจันทร
นายเฉลิมชนม ขุนเพชร
นายเฉลิมชัย อินทรโสม
นายเฉลิมชาติ รุจิเชาว
นายเฉลิมไชย แกวรักษา
นายเฉลิมพงค ชูรตั น
นายเฉลิมพงศ เจริญศรี
นายเฉลิมพงษ แกวมวง
วาที่รอยตรี เฉลิมพร แทนรัตน
นายเฉลิมพร แนบเนียน
นายเฉลิมพล ตะโกเนียม
นายเฉลิมพล นาบุตร
นายเฉลิมพล ปกินาํ หัง
นายเฉลิมพล ภัคคะธารา
นายเฉลิมพล ราชจันทร
นายเฉลิมพล วงศกาไสย
นายเฉลิมพล วรบุตร
นายเฉลิมพล สมสุข
นายเฉลิมพล เสาทอง
นายเฉลิมพล หล่ําวรัตน
จาสิบเอก เฉลิมพล อรดี
นายเฉลิมศักดิ์ จันดาวงค

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ 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

นายเฉลิมศักดิ์ อินทรแกว
นายไฉน บุญทั่ง
นายชนธีร แกนจักร
นายชนมภูมิ ชีพเหล็ก
นายชนะพงษ เกตุจังหรีด
นายชนะวิชญ อนันกาญจกุลน
นายชนัชชงค วงศเวียง
นายชนาธิป สงเสน
นายชนินทร แพงเมือง
นายชนินทร หอมเมือง
นายชยพล ดุกหลิ่ม
นายชยพล บุญแรง
นายชยภูมิ สีเขียว
นายชยากร เพชรสุก
นายชยางกูร ทราบสระนอย
จาสิบเอก ชยุต ยอดบุรี
นายชโยดม ทายะ
วาที่รอยตรี ชโยดมก นันติ
นายชรัน ผลพันธิน
นายชรินทร อินสองใจ
วาที่รอยตรี ชลชาติ ชาครียรักษ
พันจาเอก ชลธิศ จีนหลํา
นายชลธี นันทะบุตร
วาที่รอยตรี ชลภัทร คําเขียว
วาที่รอยตรี ชลัท ศรีจันทรแกว
นายชลิต จุน จาง

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)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายชวกร สอนพิมพ
นายชวดล ทองเดือน
นายชวลิต จันทรจินดา
จาเอก ชอเพชร วรชัย
นายชัชชล เกียรติสริ ิสกุล
นายชัชชัย ไกรถาวร
นายชัชชัย ลีลาสินธุชัย
นายชัชชัย วันเทาแกว
นายชัชชัย อินทรประสาน
นายชัชชาย ใจสุทธิ
นายชัชฤทธิ์ ระวิพันธ
นายชัชวาล สรานนท
สิบโท ชัชวาลย กันทา
นายชัชวาลย งามจิต
นายชัชวาลย จันทรหอม
จาเอก ชัชวาลย สลีออน
นายชัชวิน อินหนอง
นายชัญพร เกลี้ยงเกลา
นายชันณรงค กุลวงศ
นายชัยกฤต โพธิร์ ส
นายชัยชนะ ชมดง
นายชัยเชษฐา พบสมัย
นายชัยณรงค แกวเรือง
นายชัยณรงค ชัยชวย
นายชัยณรงค บอน้ําเชี่ยว
นายชัยณรงค พัฒจักร

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ 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

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

นายชัยตระการ ไกยสวน
วาที่รอยตรี ชัยนรินทร เกงสาริกนั
นายชัยประเสริฐ ขันทา
นายชัยพร เชื้อดวงทิพย
นายชัยพร อภิรมยสุขสันต
นายชัยพฤกษ รักษาสัตย
นายชัยพล ดิษฐอัง๊
นายชัยพิพรรธ เจริญชัย
นายชัยภูมิ ศรีจุลโพธิ์
จาเอก ชัยมงคล พันธกุล
นายชัยมนัส ทันชม
นายชัยยนต สุจจชารี
นายชัยยศ ทองทิพย
นายชัยยศ ฮาวปนใจ
จาเอก ชัยยัณห แกนจันทร
นายชัยยุทธ นาคเนนัย
จาเอก ชัยยุทธ ผืนทรัพยเจริญ
นายชัยยุทธ สถิตยชัย
นายชัยเรือง ไชยคลัง
นายชัยโรจน จินดาดํา
นายชัยวัช รอดคลาย
นายชัยวัฒน กิตวิ รประพันธ
นายชัยวัฒน แกวบุตร
นายชัยวัฒน แกวฝาย
นายชัยวัฒน คิดอาน
นายชัยวัฒน คุม พะเนียด

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)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายชัยวัฒน จงเทพ
จาเอก ชัยวัฒน จําปเรือง
นายชัยวัฒน ชุมคํา
จาเอก ชัยวัฒน ใตเมืองปาก
นายชัยวัฒน ปน ทอง
นายชัยวัฒน พรมเขจร
นายชัยวัฒน ภูครองตา
นายชัยวัฒน โยธายุทธ
นายชัยวัฒน วิบูลยกูล
นายชัยวัฒน อุทธา
นายชัยวัฒน อุสหกรรม
นายชัยวิชติ สินทบทอง
นายชัยวิทย กุหลาบ
นายชัยวุฒิ คารมหวาน
นายชัยวุฒิ สิริเติมทรัพย
นายชัยสยาม เทียมกระโทก
นายชัยสิทธิ์ ชัยมณี
นายชัยสิทธิ์ ตอพรม
นายชัยสิทธิ์ วงศสาคร
จาเอก ชากร เจือแสง
นายชาคริต ผดุงเกียรติชัย
นายชาคริต หีมปอง
นายชาญชัย กันทากาศ
นายชาญชัย เกสโร
นายชาญชัย คงลําพันธุ
นายชาญชัย จันทพัฒน

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ 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

พันจาอากาศเอก ชาญชัย ทองเดช
นายชาญชัย ทองสุก
นายชาญชัย หันธนู
นายชาญชัย หุนสวัสดิ์
นายชาญชัย อุสา ห
นายชาญณรงค กันทะมี
นายชาญณรงค จอดดวงจันทร
นายชาญณรัตน สาทนิยม
นายชาญทธิปวัตน กาบัว
นายชาญยุทธ เพชรสีสขุ
วาที่รอยตรี ชาญยุทธ สุกเรือง
นายชาญวิทย ขาวผอง
นายชาญวิทย ตรีเดช
นายชาญศึก นาคีย
นายชาณุรตั น ชัยรัตนะเวโรจน
นายชาตรี คําเพ็ชร
นายชาตรี ตรีฉมิ พลี
นายชาตรี บุญมี
นายชาตรี ศานตินนท
พันจาอากาศเอก ชาตรี สุระมรรคา
นายชาติ ออนหวาน
จาสิบเอก ชาติชาย ดีดวงพันธ
นายชาติชาย สวัสศรี
สิบเอก ชาติชาย สิงหเดช
จาสิบเอก ชาติชาย อาทิตยตั้ง
นายชานน แสนตุย

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)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายชานนท ขันธสง
นายชานนท รูจติ ร
นายชานนท วดีศริ ิศักดิ์
จาเอก ชายชาญ เริงสูงเนิน
สิบเอก ชารินทร อยูเย็น
นายชํานาญ แกนสุวรรณ
จาเอก ชํานาญ เรืองเดช
นายชํานิ เทียนอิ่ม
นายชิณภัทร วงพิลา
นายชิณรภัธ ศรีเนตร
นายชิดชัย รังแกว
นายชิตชัย ปนทรายมูล
นายชิตพล กลางประพันธ
นายชิติสรรค ทองสอาด
นายชินกร ศรีบัว
นายชินวัฒน เรือนใหม
นายชินวัตร ยืนชีวิต
นายชิราวุธ ลุงนาม
นายชิษณุ เชิดชูสุวรรณ
นายชิษณุพงศ จอนรบ
นายชิษณุพงศ บุญสาร
นายชุมพร คําไล
นายชุมพร บุตรดี
จาสิบเอก ชุมพล คมขํา
นายชุมพล เลี้ยงไพศาล
พันจาเอก ชูชัย ปะวะภูทะ

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ 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

นายชูชาติ บุญชู
นายชูชาติ อินทรักษ
นายชูศักดิ์ ทองกลอม
นายชูศักดิ์ นิธิลาภ
นายชูศักดิ์ บุญเขียว
นายเชาวลิต เจริญชนม
สิบเอก เชาวลิต ทิพผล
นายเชาวลิต อินทรแกว
นายเชาวลิต อินปาน
นายเชาวลิตร บัวศรี
นายเชิญชัย แสงทอง
นายเชิด เดชสะทาน
นายเชิดชัย ไตรวชิรางกูร
นายเชิดชาย จิตรมาศฐาน
นายเชิดศักดิ์ มุดไธสง
นายโชคชัย กําไร
นายโชคชัย ชิงชนะ
นายโชคชัย โชควัฒนาทรัพย
นายโชคชัย ศิลปชัย
นายโชติชัย แสงหิรญ
ั
นายโชติวฒ
ั น เมืองนาคิน
พันจาเอก ไชยยันต แยมกลัด
นายไชยโย ยศเสนา
นายไชยวัฒน โคตุทา
นายไชยวัฒน เผือกพูลผล
นายไชยวุฒิ แถมพยัคฆ

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

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายไชยสิทธิ์ ศรีปริพัฒนกลุ
นายไชยา ชํานาญมนต
นายซาอัฎ รัตนนันท
นายฌาณวรุตม เถรวงศพินจิ
วาที่รอยเอก ญาฐ จาวะยนต
นายญาณเวทย ปญญาฟอง
นายญาตพัฒน จิตรประสงค
นายญานาธร ทองมี
นายฐนกร อุบลบาน
จาเอก ฐากูร เพ็งสระเกษ
นายฐานัส ขวัญกลับ
นายฐาวสุ เมฆหมอก
นายฐิฒิรัฐศาสตร พรหมวิชยั
นายฐิติณัฐ รุจโิ กไศย
นายฐิติพงศ ประมูลวงค
นายฐิติพันธ จันทรหอม
นายฐิติวฒ
ั น ยศปญญา
นายฐิติศักดิ์ วรรณพงษ
สิบเอก ณชพล เหลาบุบผา
นายณชพัฒน เกาะศิริ
นายณฐรักษ บัวไข
นายณฐวรรธน ลัทธิ
นายณพภรรม คชพลาย
นายณภัทร ไชยนุรตั น
นายณภัทร ภูศรีฤทธิ์
นายณรงค เขียนนอย

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๖๗๓
๖๗๔
๖๗๕
๖๗๖
๖๗๗
๖๗๘
๖๗๙
๖๘๐
๖๘๑
๖๘๒
๖๘๓
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖
๖๘๗
๖๘๘
๖๘๙
๖๙๐
๖๙๑
๖๙๒
๖๙๓
๖๙๔
๖๙๕
๖๙๖
๖๙๗
๖๙๘

นายณรงค คําสุข
นายณรงค บุญมานุช
นายณรงค อินทานนท
สิบเอก ณรงคกร ศาสนา
นายณรงคเกียรติ มัชฌิมา
นายณรงคจิตร ไกรยราษฎร
นายณรงคชัย นันทวิสิทธิ์
นายณรงคชัย บุรชาติ
นายณรงคชัย เบียดตะคุ
นายณรงคชัย ภูมิไชยา
นายณรงคชัย รัตนสงคราม
นายณรงคเดช ชุมพลวงศ
นายณรงคเดช พงสุภา
นายณรงคพล พัฒนมาศ
นายณรงคศักดิ์ กันกล่ํา
นายณรงคศักดิ์ บุญขวัญ
นายณรงคศักดิ์ วงรอด
นายณรงคศักดิ์ ศรีเงิน
นายณรงคศักดิ์ เหล็กสิงห
นายณรงศักดิ์ ชางพูด
นายณรงศักดิ์ ลาดนอก
นายณรงศักดิ์ ไอยรากาญจนกุล
สิบตรี ณฤทธิ์ ผลเจริญ
นายณฤทธิ์ สิรินนั ทถาวร
นายณวรรษ ตะติยะ
นายณัฎฐชรัตน วงผักเบี้ย

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

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายณัฎฐพัชร วรรณพันธ
นายณัฏฐกฤต กุยแกว
นายณัฏฐชัย ทับชา
นายณัฏฐพล สระทอง
นายณัฏฐวรรธน จันทะลุน
นายณัฏฐวัฒน อุม ชอุม
สิบเอก ณัฏฐเอก พิศุทธพฒ
ั น
นายณัฏพัชร นิธิวรรธนันท
นายณัฐกฤตย โชคสิรคิ ุณปกรณ
นายณัฐกิตติ์ หาญชิน
นายณัฐฐาพงศ ทรัพยสม
นายณัฐดนัย ชิณวงค
นายณัฐดนัย ถมยา
นายณัฐดนัย ลาภใหญ
สิบเอก ณัฐธชนพงศ เปยวงษ
นายณัฐธเดชน คงสม
นายณัฐธัญ พิชิตรณชัย
นายณัฐนนท บุญเกิด
นายณัฐนนท วงษสอาด
นายณัฐนันท ไทยงามสุขศิริกุล
นายณัฐพงศ นนทจิต
นายณัฐพงศ ปยพงศพัชร
นายณัฐพงศ มหายศ
นายณัฐพงษ ชางหิรญ
ั
นายณัฐพงษ เนียมตะขบ
นายณัฐพงษ บุตรวัง

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๗๒๕
๗๒๖
๗๒๗
๗๒๘
๗๒๙
๗๓๐
๗๓๑
๗๓๒
๗๓๓
๗๓๔
๗๓๕
๗๓๖
๗๓๗
๗๓๘
๗๓๙
๗๔๐
๗๔๑
๗๔๒
๗๔๓
๗๔๔
๗๔๕
๗๔๖
๗๔๗
๗๔๘
๗๔๙
๗๕๐

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

นายณัฐพงษ เลียวพัฒนาไพบูลย
นายณัฐพงษ วงคศริ ิ
นายณัฐพจน โพธิกิจ
จาสิบเอก ณัฐพร มาศศิรทิ รัพย
นายณัฐพร อธิราช
วาที่รอยโท ณัฐพล กลิ่นหอมกลวยทับ
นายณัฐพล กาฬภักดี
นายณัฐพล จันทรศรี
นายณัฐพล ไตรนาค
นายณัฐพล ทองอําภา
นายณัฐพล นกแกว
นายณัฐพล นอบเผือก
นายณัฐพล ประสิทธิเ์ จริญชัย
จาเอก ณัฐพล ปญญาธงชัย
นายณัฐพล แพทยศาสตร
นายณัฐพล สถิตธรรมสาคร
นายณัฐพล สิงหพนั ธ
นายณัฐพล แสงเฟอง
จาเอก ณัฐพันธ นามแกว
นายณัฐยุทธ เตนปกษี
จาเอก ณัฐวรรธน พรมมินทร
นายณัฐวัฒน จงกรฎ
นายณัฐวัฒน ชวยค้าํ ชู
นายณัฐวุฒิ คําเฝา
นายณัฐวุฒิ จิตตระกูล
นายณัฐวุฒิ ไชยพงษ

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

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายณัฐวุฒิ บุญคง
นายณัฐวุฒิ บุตรตะ
นายณัฐวุฒิ ราพฤทธิ์
นายณัฐวุฒิ วงจันทรเรือง
นายณัฐวุฒิ หนไธสง
นายณัฐศิษฏ ลิขติ บัณฑูร
นายณัฐสิทธิ์ กันยะ
นายณัฐสิทธิ์ ภูเต็ง
จาสิบตํารวจ ณัฐสิทธิ์ รังษิมาศ
นายดนุพล ฉิมสุข
นายดัสกร ประครองสุข
นายดาบชัย ดรุณพันธ
นายดาวฤกษ หลาวงศา
นายดํารง แกวขุนทอง
นายดํารงเกียรติ คนทน
นายดํารงณ กลิน่ หอม
นายดํารงณศักดิ์ สอนสมนึก
นายดิเรก บุญฤกษ
นายดิเรก สิทธิ
นายดิศรินทร แกวชิน
นายดีลกั ษณ สงแก
นายดุษฎี พูลพิพัฒน
นายดุษฎี มีศรีชัย
นายดุษฎี ลุนจันทา
สิบเอก ดุสิต จันทรงกุล
จาเอก เดชณรงค เกษวิทย

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๗๗๗
๗๗๘
๗๗๙
๗๘๐
๗๘๑
๗๘๒
๗๘๓
๗๘๔
๗๘๕
๗๘๖
๗๘๗
๗๘๘
๗๘๙
๗๙๐
๗๙๑
๗๙๒
๗๙๓
๗๙๔
๗๙๕
๗๙๖
๗๙๗
๗๙๘
๗๙๙
๘๐๐
๘๐๑
๘๐๒

นายเดชดนัย โสภาวรรณ
นายเดชมนตรี สันเสนาะ
สิบเอก เดชอดุลย กาจกระโทก
นายเดชอรัญ ทวีโชคดํารงสุกล
นายเดชา ประทุมขันธ
นายเดชา พงศวัฒนาชัย
จาสิบเอก เดชา พิรุณสุนทร
นายเดชา เพ็ชรไทย
นายเดชา ศรีรักษา
จาเอก เดชา สังขเทศ
นายเดชา สิงหราช
นายเดน ปกการะถา
นายเดน วิทยา
นายเดน อาจผักปง
นายเดนชัย พรมสอน
นายเดวิท แจมจิตต
นายแดน นวลตา
นายตนตระกูล มังขุนทด
นายตระการ ดวงแกว
พันจาเอก ตฤณ ดีนวนพะเนาว
นายตฤณภพ ประเสริฐ
นายตอพงศ เกตุกลัดอยู
นายตอพงษ กมขุนทด
นายตอศักดิ์ ขุนจินดา
วาที่รอยโท ตอศักดิ์ โพธิ์มี
จาเอก ตอศักดิ์ เย็นประสพ

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

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายตะวัน แกวหนัก
นายตะวัน วิจารณเจริญ
นายติพัทธ เมฆพระจันทร
จาสิบตรี เตชินท ทรงลําพึง
พันจาเอก เตรียมศัก พลโลก
นายไตรทิพย แจมประเสริฐ
นายไตรรัตน จริยาธรรม
นายไตรรัตน มีอารีย
นายไตรรัตน สุวรรณกิจ
นายถนอม วงษสาจันทร
นายถวัล โพสาวัง
นายถวัลย สังขวงษ
นายถวิล ฉายรัศมี
นายถาวร กันเมล
นายถาวร มุง ชนะ
นายถาวร แสงสวาง
นายถิรพัฒน หนูทอง
นายเถลิงเกียรติ หวังประสพกลาง
นายทนง พันธะระ
นายทนงศักดิ์ ใจดี
นายทนงศักดิ์ เทียมขุนทด
นายทนงศักดิ์ รักธรรม
นายทนงศักดิ์ สุกใส
นายทนันชัย ชางเก็บ
นายทเนตร แกวเกตุมะณี
นายทยากร บุทธิจกั ร

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๘๒๙
๘๓๐
๘๓๑
๘๓๒
๘๓๓
๘๓๔
๘๓๕
๘๓๖
๘๓๗
๘๓๘
๘๓๙
๘๔๐
๘๔๑
๘๔๒
๘๔๓
๘๔๔
๘๔๕
๘๔๖
๘๔๗
๘๔๘
๘๔๙
๘๕๐
๘๕๑
๘๕๒
๘๕๓
๘๕๔

นายทรงเกียรติ จันทรสามารถ
นายทรงเกียรติ สมเพาะ
นายทรงเกียรติ หวยลึก
นายทรงเดช ทาหอม
นายทรงธนศักดิ์ โคติเวทย
นายทรงพล ผูยอดยิ่ง
นายทรงพล หาญสุวรรณ
สิบเอก ทรงวุฒิ ตะโหนดไธสง
นายทรงวุฒิ วราโภ
นายทรงวุธ อาจสัญจร
จาเอก ทรงศักดิ์ จันทรังษี
พันจาเอก ทรงศักดิ์ ไทยพานิช
นายทรงศักดิ์ นิยมทอง
นายทรงศักดิ์ วันละ
นายทรงศักดิ์ สมสุข
นายทรงศักดิ์ อินทนา
นายทรงสิทธิ์ สวางวงษ
นายทวนทอง เรือนโต
นายทวรรณ ทวมสุวรรณ
นายทวิช บุผาชาติ
นายทวิช ผิวผอง
นายทวิชชัย หมัน่ นิยม
นายทวี แกวคําสอน
นายทวีชัย พันธศรี
นายทวีเดช วงศรีลา
นายทวีรัตน ลัภกิตโร

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

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายทวีวัฒน สายัน
วาที่รอยตรี ทวีวิชญ จําปาแกว
นายทวีศักดิ์ กัวพานิช
นายทวีศักดิ์ ครูเรืองปญญา
นายทวีศักดิ์ ชาวนา
นายทวีศักดิ์ ชิดชาย
จาเอก ทวีศักดิ์ ดวงโตด
นายทวีศักดิ์ เพ็งสระเกษ
นายทวีศักดิ์ เยี่ยมเจริญ
นายทวีศักดิ์ เสะอุเซ็ง
วาที่รอยตรี ทวีศักดิ์ อนันตพงษ
นายทวีศักดิ์ อาจวิชัย
นายทศพร กุลหอม
นายทศพร เดชพรม
นายทศพร ทองสันต
นายทศพร เมฆฉาย
นายทศพร สุวานิช
นายทศพร อุบงชะนี
นายทศพล ขํานนท
นายทศพล ตาปราบ
นายทศพล เพียโคตร
นายทศพล ใหมเงิน
นายทศวร อาภรณพงษ
นายทศวรรษ ขายสุวรรณ
นายทองคูณ บุตตะวงษ
นายทักขิน กองกะมุด

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๘๘๑
๘๘๒
๘๘๓
๘๘๔
๘๘๕
๘๘๖
๘๘๗
๘๘๘
๘๘๙
๘๙๐
๘๙๑
๘๙๒
๘๙๓
๘๙๔
๘๙๕
๘๙๖
๘๙๗
๘๙๘
๘๙๙
๙๐๐
๙๐๑
๙๐๒
๙๐๓
๙๐๔
๙๐๕
๙๐๖

นายทักษิณ เคนไชยวงค
นายทักษิณ ทองสาม
นายทัดไช สุขประเสริฐ
สิบเอก ทัดสิน พิมพิลา
นายทัตสชัย คํามี
นายทัศนพงษ ทิมเมน
นายทัศนศิลป บุญรอด
นายทัศนัย ใจดี
นายทัศนัย สุคันธา
จาสิบตรี ทัศนัย สุวรรณศร
นายทัศนู สุขเสน
นายทัศพล ลุสีดา
นายทาณิชย งอยภูธร
นายทํารงศักดิ์ คงดี
นายทินกร แกวเมือง
พันจาอากาศเอก ทินกร คงนอย
นายทินกร บอคําเกิด
นายทินกร ภักดี
นายทินกร สายสุนทร
วาที่รอยตรี ทินกร อยูสงิ ห
นายทิพประเวทย ผิวพิมพดี
นายทิวา เกสรินทร
นายทิวา เมืองมีศรี
นายทิวากร กริชพิทักษเงิน
นายทิวากร แสนเพ็งเคน
นายทิศาดม เหลี่ยมขํา

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

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายทีปกร ผาไต
นายเทพพนม ปาเปา
นายเทพพร พรมสอน
นายเทพพิทักษ โคกลือชา
นายเทพฤทธิ์ ฤทธิ์วิเศษ
นายเทวฤทธิ์ หนูทอง
นายเทวา เหมจันทึก
นายเทวินทร ชุม ทองพิทักษ
นายเทวินทร ประวันนา
นายเทเวศน วงศชุมภู
นายเทอญศักดิ์ กาติ๊บ
นายเทอดชัย ทับไธสงค
นายเทอดศักดิ์ ทองสม
นายเทอดศักดิ์ มวงชัย
นายเทิดชัย ทองคําเภา
นายเทิดทูน แพทยหลักฟา
นายเทิดศักดิ์ กรรณิกา
นายเทิดศักดิ์ พิสิษฐสิริกุล
สิบเอก เทิดศักดิ์ มีแกว
พันจาเอก เที่ยง ลอมตะคุ
นายเทียนชัย ศรีขํา
นายเทียนชัย ศรีสังขาร
นายธกร ประเสริฐการ
นายธงชัย กระจายกลาง
นายธงชัย จตุรัส
นายธงชัย จําปา

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๙๓๓
๙๓๔
๙๓๕
๙๓๖
๙๓๗
๙๓๘
๙๓๙
๙๔๐
๙๔๑
๙๔๒
๙๔๓
๙๔๔
๙๔๕
๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘
๙๔๙
๙๕๐
๙๕๑
๙๕๒
๙๕๓
๙๕๔
๙๕๕
๙๕๖
๙๕๗
๙๕๘

พันจาเอก ธงชัย ชมมี
นายธงชัย เปรมปรีดิ์
นายธงชัย ฝายกลาง
จาเอก ธงชัย พันธราช
นายธงชัย สิงหวิสัย
นายธงชัย สุดประเสริฐ
นายธงทอง มักคะเนมี
จาเอก ธณัช สังขแกว
นายธณัช สีหะวงษ
นายธนกร ชนวาศิลป
นายธนกร ทาริน
นายธนกร สาริการินทร
จาเอก ธนกรณ จุตาผิว
นายธนกฤต กันยะจันทร
นายธนกฤต แจงสกุล
นายธนกฤต บุญงอก
นายธนกฤต ศิรธิ รรมจักร
จาเอก ธนกฤต แสงจันทร
นายธนงศักดิ์ วงคอามาตย
นายธนชาต ชูเกตุ
นายธนโชติ บุดดาวงศ
นายธนโชติ ปญจิตร
นายธนฑัต ไชยตัน
นายธนเดช ยอดวงศ
นายธนบดี ทองคุม
นายธนพงศ มูลมาตย

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

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายธนพงศ ศรีออนหลา
นายธนพนต ศรีสุข
จาเอก ธนพล ขอบเหลือง
นายธนพล ภาณุรังกุล
นายธนพล สวินทร
นายธนพัฒน ลุยจันทร
นายธนภัทร ทุงศรีแกว
นายธนภัทร พิพัฒนกุล
นายธนภัทร มงคลวรรธนะ
นายธนภัทร สุโฆสิต
นายธนภัสร อนันตรัตน
นายธนภูมิ พามาสุทธิภัทร
นายธนฤทธิ์ ขันทรง
นายธนวัฒน เครือบุดดี
นายธนวัฒน ชาญธัญกร
นายธนวัฒน นันไชย
นายธนวัฒน บุราณฤทธิ์
นายธนวัฒน ปะชายะกา
นายธนวัฒน พรทิพย
นายธนวัฒน พิมพา
นายธนวัฒน เพียสุพรรณ
นายธนวัฒน วัฒนจิรพันธ
นายธนวัฒน อินทสุวรรณ
นายธนวัต พิมพโมทย
นายธนศักดิ์ คุมแจง
นายธนศักดิ์ อัคราช

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๙๘๕
๙๘๖
๙๘๗
๙๘๘
๙๘๙
๙๙๐
๙๙๑
๙๙๒
๙๙๓
๙๙๔
๙๙๕
๙๙๖
๙๙๗
๙๙๘
๙๙๙
๑๐๐๐
๑๐๐๑
๑๐๐๒
๑๐๐๓
๑๐๐๔
๑๐๐๕
๑๐๐๖
๑๐๐๗
๑๐๐๘
๑๐๐๙
๑๐๑๐

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

นายธนศิลป กามาด
นายธนเสฎฐ จิระไชยบูรณ
นายธนะวรรธน โพธิ์อริยกุล
นายธนัช สวางไสว
นายธนัท สมหมาย
นายธนัทเทพ วงษวฒ
ั นาชัย
นายธนัทสักก เกิดโภคาภัยสีห
นายธนันณัฏฐ รองสวัสดิ์
นายธนา เครือซุย
พันจาอากาศโท ธนากร เขียวสําโรง
นายธนากฤต คลายหะนา
นายธนาณัติ สนิทวงศ ณ อยุธยา
นายธนาดล ปรานกระโทก
นายธนาธิป สมอดง
นายธนาภักดิ์ ดุลนิมิตร
นายธนารัฐ ไชยวุธ
นายธนารัตน บรรลือสิน
นายธนาวัตร ไชโยทวีรัชต
นายธนาวัสน บัวนาค
นายธนาวุฒิ ใจคําสืบ
นายธนาวุฒิ ไชยชมภู
นายธนาวุธ ทองมา
นายธนิต จีนกูล
นายธนิต ทองสังข
นายธนิต แปงเทา
นายธนินธร พิมพขันธ

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

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายธนิส บุญเปง
นายธนู ชาวปลายนา
นายธเนศ แกนสุข
นายธเนศ ขันศิลา
นายธเนศ จิ่มอาษา
นายธเนศ ผุดผอง
นายธเนศ เพ็งทิพย
นายธเนศ รัตนภูผา
นายธรณธนั ย ขําสีนวล
นายธรรมการ โททํา
นายธรรมนูญ มาลา
นายธรรมนูญ รืน่ ณรงค
นายธรรมมงคล ลางคุลานนท
นายธรรมรงค แสงศักดิ์
นายธรรมรักษ เอี่ยมสําอางค
นายธรรมรัตน ทนคง
นายธรรมสิทธิ์ ทรัพยเวธกากุล
นายธรรศ ปญญาสืบ
สิบเอก ธรรศศิริ ชุมทอง
นายธรา รุหะโรจน
นายธราธิป สวัสดิ์วงศชัย
นายธราพงษ กุลวงศวรโชติ
นายธราพงษ บุญชัยเลิศ
นายธฤษณุ แสนพรหม
นายธวัช แกวคํามี
นายธวัช แกวจีน

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๐๓๗
๑๐๓๘
๑๐๓๙
๑๐๔๐
๑๐๔๑
๑๐๔๒
๑๐๔๓
๑๐๔๔
๑๐๔๕
๑๐๔๖
๑๐๔๗
๑๐๔๘
๑๐๔๙
๑๐๕๐
๑๐๕๑
๑๐๕๒
๑๐๕๓
๑๐๕๔
๑๐๕๕
๑๐๕๖
๑๐๕๗
๑๐๕๘
๑๐๕๙
๑๐๖๐
๑๐๖๑
๑๐๖๒

นายธวัช รีวงษ
นายธวัช ศรีธรรมวงศ
นายธวัช เศรษฐภักดี
นายธวัช ออนละมุล
นายธวัช อุประนันไชยชะนะ
นายธวัชชัย กลีบสุข
นายธวัชชัย เครือแกว
นายธวัชชัย ดํายัง
จาเอก ธวัชชัย ทาศิริ
นายธวัชชัย ทิมนิ กุล
สิบเอก ธวัชชัย บุญเจริญ
นายธวัชชัย บุญญาอรุณเนตร
นายธวัชชัย ใบแกว
พันจาเอก ธวัชชัย ปานใจนาม
นายธวัชชัย พรมเปย
นายธวัชชัย พิมัยรัมย
นายธวัชชัย ภูทองเงิน
นายธวัชชัย ภูพาดสี
จาเอก ธวัชชัย มัน่ ศรี
นายธวัชชัย ยีหรีม
นายธวัชชัย เวรุริยะ
นายธวัชชัย สกุลแกว
จาเอก ธวัชชัย สุภาพ
นายธวัชชัย แสนบัวคํา
นายธวัชชัย หมวกเมือง
นายธวัชชัย โหมดมวง

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๖๓
๑๐๖๔
๑๐๖๕
๑๐๖๖
๑๐๖๗
๑๐๖๘
๑๐๖๙
๑๐๗๐
๑๐๗๑
๑๐๗๒
๑๐๗๓
๑๐๗๔
๑๐๗๕
๑๐๗๖
๑๐๗๗
๑๐๗๘
๑๐๗๙
๑๐๘๐
๑๐๘๑
๑๐๘๒
๑๐๘๓
๑๐๘๔
๑๐๘๕
๑๐๘๖
๑๐๘๗
๑๐๘๘

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายธวัชชัย อภัย
นายธวัฒชัย บุญมา
นายธัชพงค อุตรสัก
นายธัชพล ศรีวิชัย
นายธัญเกียรติ์ ตาปราบ
นายธัญญา เตชะแกว
นายธันยพล เอี่ยมวิไล
นายธันวรัตน อินสุวรรณ
นายธันวา บัวมี
วาที่รอยเอก ธันวา เปรมศิริ
นายธันวา รัตนประยูร
นายธาตรี วงศราษฎร
นายธานินทร บุญเย็น
นายธานินทร วิรุฬหภูติ
นายธานินทร สิงหดว ง
นายธานี ไชยแกว
นายธานี แสงอรุณ
นายธารา ปะดุกา
นายธํารงค ยกกลิ่น
นายธิติ มุกสิกนาม
นายธิติพงษ แกววิทูรย
นายธิติพัทธ จิตตจนั ทร
นายธิพงษ สีทาเลิศ
จาโท ธียศ สุโนภักดิ์
นายธีรชีพ ไกรธีรางกูร
นายธีรเดช พงษกระโทก

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๐๘๙
๑๐๙๐
๑๐๙๑
๑๐๙๒
๑๐๙๓
๑๐๙๔
๑๐๙๕
๑๐๙๖
๑๐๙๗
๑๐๙๘
๑๐๙๙
๑๑๐๐
๑๑๐๑
๑๑๐๒
๑๑๐๓
๑๑๐๔
๑๑๐๕
๑๑๐๖
๑๑๐๗
๑๑๐๘
๑๑๐๙
๑๑๑๐
๑๑๑๑
๑๑๑๒
๑๑๑๓
๑๑๑๔

นายธีรทัศน วิเศษฤทธิ์
นายธีรนันท วัฒนาคานนท
นายธีรพงษ นุนแกว
นายธีรพงษ พุทธขาว
นายธีรพรต โฉมไสว
นายธีรยุทธ ชาวเกาะ
นายธีรวัช อะเวลา
นายธีรวัฒน มาเตี่ยง
นายธีรวิทย ทองวิเชียร
นายธีรวิศิฎฐ สืบเหลารบ
จาเอก ธีรวุฒิ ชํานาญการ
นายธีรวุฒิ บัวเผื่อน
นายธีรศักดิ์ ชมภู
นายธีรศักดิ์ ไหวเคลื่อน
นายธีรศักดิ์ อาจผักปง
นายธีระ พุทธนุกูล
จาอากาศโท ธีระ โพธิ์พุก
นายธีระ วงษนรินทร
นายธีระชัย มุงกุลณา
นายธีระเดช ฤาไชยคาม
นายธีระนันท วิสุทธิกุลชัย
นายธีระพงค ขุนศรี
จาเอก ธีระพงศ คมขํา
นายธีระพงษ ไชยยศ
นายธีระพงษ บุญสอด
นายธีระพล แกวศรี

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๑๕
๑๑๑๖
๑๑๑๗
๑๑๑๘
๑๑๑๙
๑๑๒๐
๑๑๒๑
๑๑๒๒
๑๑๒๓
๑๑๒๔
๑๑๒๕
๑๑๒๖
๑๑๒๗
๑๑๒๘
๑๑๒๙
๑๑๓๐
๑๑๓๑
๑๑๓๒
๑๑๓๓
๑๑๓๔
๑๑๓๕
๑๑๓๖
๑๑๓๗
๑๑๓๘
๑๑๓๙
๑๑๔๐

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายธีระพันธ พรรสุวรรณ
นายธีระยุทธ ไชยมาตร
นายธีระวัฒน จรูญรักษ
นายธีระวัฒน บุญมี
จาสิบเอก ธีระวิทย กองแกว
พันจาเอก ธีระศักดิ์ ภูผา
นายธีระศักดิ์ วงษจู
นายธีระศักดิ์ แสนยบุตร
นายธีระสันต ชวยรักษา
นายนคร กันกา
นายนคร จันทรวรรณ
นายนคร ผลเลขา
สิบเอก นครินทร คลังเพ็ชร
นายนครินทร จันละคล
นายนครินทร นพรัตนพิชนิ าถ
วาที่รอยตรี นครินทร นากรณ
นายนครินทร วัฒนอังกูร
นายนครินทร สิงหโทราช
นายนที เจริญศรี
นายนที โทนทอง
นายนที สังขคดิ
นายนพดล จรชื่น
พันจาเอก นพดล ไชยกิจ
จาเอก นพดล ไชยสุระ
นายนพดล ดลตรี
นายนพดล ทองงาม

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๑๔๑
๑๑๔๒
๑๑๔๓
๑๑๔๔
๑๑๔๕
๑๑๔๖
๑๑๔๗
๑๑๔๘
๑๑๔๙
๑๑๕๐
๑๑๕๑
๑๑๕๒
๑๑๕๓
๑๑๕๔
๑๑๕๕
๑๑๕๖
๑๑๕๗
๑๑๕๘
๑๑๕๙
๑๑๖๐
๑๑๖๑
๑๑๖๒
๑๑๖๓
๑๑๖๔
๑๑๖๕
๑๑๖๖

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

นายนพดล ทิพยรตั น
นายนพดล นามโคตร
นายนพดล บุญเนียม
นายนพดล บุญอํารุง
นายนพดล พฤกษามาตย
จาเอก นพดล พูลเจริญ
นายนพดล โพธิ์แกว
นายนพดล มานะวงษ
นายนพดล มูลหลา
วาที่รอยตรี นพดล ไวมาก
นายนพดล สวาหลัง
จาเอก นพดล แสงภู
นายนพดล หลายดวงใจ
นายนพดล ออนผึ้ง
นายนพดล อับดุลเลาะ
จาสิบเอก นพดล โอสถ
นายนพนภี ยะปะนันท
นายนพพร แจมกระจาง
นายนพพร รัตนรักษ
นายนพพร รุงเรืองชัยสิทธิ์
นายนพพร วัชรินทร
นายนพพล ธูปมงคล
นายนพพล ศรีสวุ รรณ
วาที่รอยตรี นพรัตน โคตรภูเขียว
เรือตรี นพรัตน บัวติก
นายนพรัตน สมคํา

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

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายนพศักดิ์ ตัง้ สกุลระหง
นายนพสิทธิ์ ธนะธีรเศรษฐ
นายนภดล ธีรภัทรางกูร
จาเอก นภมลฑล แดงแกวเล็ก
นายนภศกร วงศเปยม
นายนภสินธุ โกมารทัต
จาเอก นภัทร นนทจมุ จัง
นายนรเศรษฐ ชูทรัพย
นายนรา หนูทอง
นายนรากร จําปา
นายนราธิป คําแกน
นายนราธิป หนูนุน
นายนรินทร กาปา
นายนรินทร จันทบุตร
นายนรินทร สุพรรณนานนท
สิบเอก นรินทร แกวแจง
นายนรินทรเจตน ทิพวรรณ
จาเอก นรินทรชัย งบกระโทก
พันจาเอก นริศ นิลทคช
นายนริศ สะสมศักดิ์
นายนเรศ นอศรี
นายนเรศ รักเหลา
นายนเรศ แวงวรรณ
นายนเรศ ศิริบรรณ
นายนโรทร ระวิโรจน
นายนฤชา แกวเชิด

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๑๙๓
๑๑๙๔
๑๑๙๕
๑๑๙๖
๑๑๙๗
๑๑๙๘
๑๑๙๙
๑๒๐๐
๑๒๐๑
๑๒๐๒
๑๒๐๓
๑๒๐๔
๑๒๐๕
๑๒๐๖
๑๒๐๗
๑๒๐๘
๑๒๐๙
๑๒๑๐
๑๒๑๑
๑๒๑๒
๑๒๑๓
๑๒๑๔
๑๒๑๕
๑๒๑๖
๑๒๑๗
๑๒๑๘

นายนฤดม ขาวสนิท
นายนฤเทพ จันทรสวาง
นายนฤนาท เปยงอุทา
นายนฤเบศ ปองขันธ
นายนฤพนธ บุญสุด
นายนวพล ทนันชัย
นายนวรัฐ ตอสกุล
จาสิบตํารวจ นวัต ศรีสโุ คตร
นายนัฐพล ชนะเคน
นายนัฐพล ทวีทรัพย
นายนัฐวุฒิ ชอบแตง
นายนัฐวุฒิ สามสี
จาเอก นัฐวุฒิ หลมชางคํา
นายนัทชัย รามศิริ
นายนัทที งามระเบียบ
นายนัทพล อินทะมาตร
นายนันทเดช ตรีศรี
นายนันทปรีชา วารีกุล
นายนันทพงษ วงศงาม
พันจาเอก นันทพล ปกษา
นายนันทวุฒิ อุทโท
นายนัสเซอรอน หวังเบ็ญหมูด
นายนัสธนวุฒิ กอกุล
วาที่รอยตรี นาซือรี กามา
นายนาวิน นอยนันท
นายนาวิน ประเสริฐพัฒนกิจ

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๑๙
๑๒๒๐
๑๒๒๑
๑๒๒๒
๑๒๒๓
๑๒๒๔
๑๒๒๕
๑๒๒๖
๑๒๒๗
๑๒๒๘
๑๒๒๙
๑๒๓๐
๑๒๓๑
๑๒๓๒
๑๒๓๓
๑๒๓๔
๑๒๓๕
๑๒๓๖
๑๒๓๗
๑๒๓๘
๑๒๓๙
๑๒๔๐
๑๒๔๑
๑๒๔๒
๑๒๔๓
๑๒๔๔

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายนาวิน ผดุลยศิลป
นายนาวิน สุดถนอม
นายนําชัย ปดชาสุวรรณ
นายนําชาติ อนุกูลสัมพันธ
นายนิกร ชํานิปน
นายนิกร สุริโย
นายนิกรณ กองทุงมน
นายนิกอน ยอดคํา
นายนิกูล ทองเปลว
นายนิคม ถิรพงศวฒ
ั นา
นายนิคม พิริยะเมธี
นายนิคม พุทธวัตร
นายนิคม อิ่นคํา
ดาบตํารวจ นิติ แกวชืน่
สิบเอก นิติศาสตร เหงาสารี
นายนิธิพล วังศรี
นายนิธิพล สรอยเกษร
นายนิธิศ ตะบองทอง
นายนิพนธ แซกวน
นายนิพนธ ฝายทะแสง
นายนิพนธ ศรีหริง่
พันจาเอก นิพล วงชารี
นายนิพันธ ปนแกว
จาเอก นิพิฐพนธ ออนจิตร
นายนิมล อุน กองแกว
จาสิบเอก นิมติ เอี่ยมเอือ้

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๒๔๕
๑๒๔๖
๑๒๔๗
๑๒๔๘
๑๒๔๙
๑๒๕๐
๑๒๕๑
๑๒๕๒
๑๒๕๓
๑๒๕๔
๑๒๕๕
๑๒๕๖
๑๒๕๗
๑๒๕๘
๑๒๕๙
๑๒๖๐
๑๒๖๑
๑๒๖๒
๑๒๖๓
๑๒๖๔
๑๒๖๕
๑๒๖๖
๑๒๖๗
๑๒๖๘
๑๒๖๙
๑๒๗๐

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

นายนิมติ ร บุตรศรีนอย
นายนิมติ ร เภรีฤกษ
จาเอก นิยม ไกลสนาม
นายนิยม เศรษโฐ
นายนิยม สํารวมใจ
นายนิรตั นชัย โคตพงษ
นายนิรนั ดร แจงไพร
นายนิรนั ดร โตะดํา
วาที่รอยโท นิรนั ดร ทองพุฒ
นายนิรนั ดร บุญล้ํา
นายนิรนั ดร ประยูรวงษ
นายนิรนั ดร เพชรรามพะเนาว
นายนิรนั ดร ยะฟู
นายนิรนั ดร โลหนารายณ
นายนิรนั ดร ศรทวม
จาสิบตรี นิรนั ดร สุนนั ทมะลิกุล
นายนิรนั ดร ธัญใจ
นายนิรตุ ติ์ หลงสมบุญ
นายนิรตุ ติ์ หินใหญ
นายนิรทุ ธ สกลหลา
นายนิวัชร เครือแวงมน
นายนิวัฒน กฤตวิริยะตระกูล
นายนิวัฒน หวลนิช
นายนิวัฒนชัย เชื้อหนองปรง
นายนิวัตน นาคะวิโรจน
นายนิเวศน บัวดิษฐ

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

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายนิสนั ขนทรัพย
นายนิอาดือนันท นินา
นายนุกูล จาติเทศะ
พันจาเอก นุกูล ยิ้มแยมศรี
จาเอก นุชา โนนแวง
นายเนติพงษ วงษสิงห
นายเนติภัทร ปรุงชัยภูมิ
นายบงกช ยะจินะ
นายบดินทร กอรปไพบูลย
นายบดินทร ดลสุข
นายบดินทร บุตรดี
นายบดินทร อัทมี
นายบดินทรเดช อุน วิเศษ
นายบพิตร บุญฑียกุล
นายบพิธ ชาดี
นายบรรจง ไกรทองสุข
นายบรรจง รัตนวงค
นายบรรเจิด มีกุล
นายบรรเจิด รูดี
นายบรรเจิด เรือนแกว
นายบรรชา ตุมออน
จาเอก บรรชา สวียานนท
นายบรรชากรณ สุภารีย
จาเอก บรรทูล จันทรดี
นายบรรเทิง สุภาพัฒน
นายบรรพต แกวสพาน

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๒๙๗
๑๒๙๘
๑๒๙๙
๑๓๐๐
๑๓๐๑
๑๓๐๒
๑๓๐๓
๑๓๐๔
๑๓๐๕
๑๓๐๖
๑๓๐๗
๑๓๐๘
๑๓๐๙
๑๓๑๐
๑๓๑๑
๑๓๑๒
๑๓๑๓
๑๓๑๔
๑๓๑๕
๑๓๑๖
๑๓๑๗
๑๓๑๘
๑๓๑๙
๑๓๒๐
๑๓๒๑
๑๓๒๒

นายบรรพต คําดอกรับ
จาเอก บรรพต รุง รัศมีวริ ิยะ
นายบรรพต อาจหาญ
นายบรรพต อินสาย
นายบรรยาย เพชรนิล
พันจาตรี บรรลุกาล เวียงคํา
สิบเอก บริบรูณ เชยชม
นายบริบูรณทวี ขันถม
นายบริพตั ร นิลเพ็ชร
นายบวร ทองเนื้อดี
นายบวรเทพ สังขแกว
นายบัญชา ปะรัมย
นายบัญชา ไพวงศา
นายบัญชา สุนทร
นายบัญชา หลาสูงเนินชาย
นายบัญญพนต สุจนิ ดา
นายบัญญัติ บุตรนอก
นายบัญญัติ ลักษณะ
วาที่รอยโท บัณฑิต แกวตา
นายบัณฑิต ทรงประโคน
นายบัณฑิต ศรีโนนซี
จาเอก บัณฑิต ศรีเศรษฐา
นายบัณฑิต สุจนิ ตพงศ
นายบัณฑิต เสมา
นายบัณฑิตย จงธรรม
นายบัณฑูร บุญทวี

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๒๓
๑๓๒๔
๑๓๒๕
๑๓๒๖
๑๓๒๗
๑๓๒๘
๑๓๒๙
๑๓๓๐
๑๓๓๑
๑๓๓๒
๑๓๓๓
๑๓๓๔
๑๓๓๕
๑๓๓๖
๑๓๓๗
๑๓๓๘
๑๓๓๙
๑๓๔๐
๑๓๔๑
๑๓๔๒
๑๓๔๓
๑๓๔๔
๑๓๔๕
๑๓๔๖
๑๓๔๗
๑๓๔๘

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
สิบเอก บัณดิฐ เพียรภายลุน
นายบันชา นอยพินิจ
นายบันลือ ทุมกลาง
นายบัวเรียน คํานกขุม
นายบํารุง ศรีฟา
นายบุญจันทร จารัตน
นายบุญจันทร ฝายสูน
นายบุญเจิด แขกเพ็ง
นายบุญชนะ ดวงฉวี
นายบุญชวย ดวงเพ็ง
นายบุญชัย ทองประไพ
นายบุญญวัฒน รัตนวงค
นายบุญณรงค สุขขวัญ
พันจาโท บุญทอม หงษษา
นายบุญธรรม ทวีสิน
นายบุญธรรม เหลาบุญมา
จาเอก บุญนํา ชาเครือ
นายบุญมี เชตุใจ
นายบุญมี ปะนะทัง
นายบุญมี ยอดธรรม
นายบุญมี ศูนยราช
นายบุญยง ชิดนอก
นายบุญยงค หลาทุม
นายบุญยงค อินทรจินดา
นายบุญยัง ชื่นชอบ
นายบุญยืน แปนกล่าํ

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๓๔๙
๑๓๕๐
๑๓๕๑
๑๓๕๒
๑๓๕๓
๑๓๕๔
๑๓๕๕
๑๓๕๖
๑๓๕๗
๑๓๕๘
๑๓๕๙
๑๓๖๐
๑๓๖๑
๑๓๖๒
๑๓๖๓
๑๓๖๔
๑๓๖๕
๑๓๖๖
๑๓๖๗
๑๓๖๘
๑๓๖๙
๑๓๗๐
๑๓๗๑
๑๓๗๒
๑๓๗๓
๑๓๗๔

นายบุญรวม สอนเคน
นายบุญรักษ กิจสกุล
จาเอก บุญรักษ แสงมาศ
พันจาเอก บุญเรือง ดีวันวงค
จาเอก บุญฤทธิ์ คชเรนทร
นายบุญฤทธิ์ ภายชิต
พันจาเอก บุญลือ สุขศรี
นายบุญเลิศ เจริญวงษ
นายบุญเลิศ ฉ่าํ วิเศษ
จาเอก บุญเลิศ ชาวพงษ
นายบุญเลิศ ดําริห
นายบุญเลิศ นามวิเศษ
จาเอก บุญเลิศ บรุณพันธ
นายบุญเลิศ ศุภวิกรานตกุล
นายบุญสง โพธิ์ทอง
นายบุญสงค ประสบแกว
นายบุญสม เล็กเผือก
นายบุณยากร แกนจักร
นายบุรนิ ทร ยะสุพนั ธ
นายแบงค สีสะอาด
นายปกรณ ดวงแกว
นายปกรณ อรรถมงคลนาม
นายปกิต ศิรวิ งค
นายปฏิคม นวลละออง
นายปฏิญญากร การะเกตุ
นายปฏิพัทธ ดาบดามแกว

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๗๕
๑๓๗๖
๑๓๗๗
๑๓๗๘
๑๓๗๙
๑๓๘๐
๑๓๘๑
๑๓๘๒
๑๓๘๓
๑๓๘๔
๑๓๘๕
๑๓๘๖
๑๓๘๗
๑๓๘๘
๑๓๘๙
๑๓๙๐
๑๓๙๑
๑๓๙๒
๑๓๙๓
๑๓๙๔
๑๓๙๕
๑๓๙๖
๑๓๙๗
๑๓๙๘
๑๓๙๙
๑๔๐๐

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายปฏิพัทธ สายประเสริฐ
นายปฏิภาณ ปตรัมย
นายปฏิวตั ิ แกวใหม
นายปฏิวตั ิ สมทรัพย
นายปฏิเวช บัวศรีแกว
นายปฏิเวธ จันทอง
นายปฐมพงศ ไชยภักดี
นายปฐมพงศ อินทรภักดิ์
นายปฐมวิทย วาทะพุกกณะ
นายปฐวี ธาดาพุฒิวรรธ
นายปณต แสงอรุณ
นายปภังกร วิทรุ ัช
สิบเอก ปภังกร หอมจันทร
จาเอก ปรชาติ แสนบน
นายปรมินทร แขะตะคุ
นายปรเมศวร โสเมือง
นายปรเมษฐ ประภาสะวัต
จาเอก ประกาศ ตระการไทย
นายประกาศ เสียงล้ํา
นายประกาศิต งามเถื่อน
สิบตรี ประกาศิต แปลนพิมาย
สิบเอก ประกาศิต หมืน่ ชาง
นายประกิต สินชู
นายประคอง ชวยแปน
จาเอก ประคอง โตทอง
นายประคอง เทอดวีระพงศ

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๔๐๑
๑๔๐๒
๑๔๐๓
๑๔๐๔
๑๔๐๕
๑๔๐๖
๑๔๐๗
๑๔๐๘
๑๔๐๙
๑๔๑๐
๑๔๑๑
๑๔๑๒
๑๔๑๓
๑๔๑๔
๑๔๑๕
๑๔๑๖
๑๔๑๗
๑๔๑๘
๑๔๑๙
๑๔๒๐
๑๔๒๑
๑๔๒๒
๑๔๒๓
๑๔๒๔
๑๔๒๕
๑๔๒๖

นายประคอง วนสันเทียะ
นายประจวบ การุญ
จาเอก ประจวบ ทัศนนาคพงศ
นายประจวบ สวางภพ
นายประจวบ แสนปอ
นายประจักษ สะตะ
นายประจันทร นาคบุตร
จาเอก ประชัน เต็มราษี
นายประชันย เจริญสุข
จาเอก ประดิษฐ บุญแผน
นายประดิษฐ บุญวงษ
นายประดิษฐ ยี่สง
พันจาเอก ประดิษฐ โยเหลา
นายประดิษฐ สงบ
นายประดิษฐ สระทอง
นายประดิษฐ เหมุทัย
นายประดิษฐ อีศาสตร
นายประดิษฐ ชูชวย
นายประดิษฐ เมืองฮาม
นายประถม สุพรรณโมก
นายประทวน บุญเต็ม
นายประทวน เพชรกระจาง
นายประทาน บุตรสิมมา
นายประทีป คําหลอ
นายประทีป ปานหมื่นไวย
นายประทีป ผิวขาว

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๒๗
๑๔๒๘
๑๔๒๙
๑๔๓๐
๑๔๓๑
๑๔๓๒
๑๔๓๓
๑๔๓๔
๑๔๓๕
๑๔๓๖
๑๔๓๗
๑๔๓๘
๑๔๓๙
๑๔๔๐
๑๔๔๑
๑๔๔๒
๑๔๔๓
๑๔๔๔
๑๔๔๕
๑๔๔๖
๑๔๔๗
๑๔๔๘
๑๔๔๙
๑๔๕๐
๑๔๕๑
๑๔๕๒

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
พันจาอากาศโท ประทีป พิมพะนิตย
นายประธาน นาคแจม
นายประพงษ วิชัยกําจร
นายประพจน แสบงบาล
นายประพัฒน เยาวรัตน
นายประพันธ พิศไพร
นายประพันธพงษ ชินสุวรรณ
นายประไพร สืบสําราญ
นายประภัสร ตัง้ เจริญกุล
นายประภัสร บุญเชื้อ
พันจาตรี ประภาส ลือชัย
นายประภาส ศรีจนั ทร
นายประมวล นาสมรูป
นายประมวล พุมเงิน
นายประเมินชัย แกวสุวรรณ
นายประยงค สายตา
นายประยุทธ ชัยพัฒนเวช
นายประยุทธ ราชแสนเมือง
นายประยูร ชัยปญญา
จาเอก ประยูร ปน กําลัง
นายประยูร ฟูตุย
จาเอก ประยูร มัทปะโม
นายประวัติ บรรเทิงศักดิ์ศริ ิ
นายประวิ ยานกาย
จาเอก ประวิทย บุญมาศรี
นายประวิทย พูลภักดี

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๔๕๓
๑๔๕๔
๑๔๕๕
๑๔๕๖
๑๔๕๗
๑๔๕๘
๑๔๕๙
๑๔๖๐
๑๔๖๑
๑๔๖๒
๑๔๖๓
๑๔๖๔
๑๔๖๕
๑๔๖๖
๑๔๖๗
๑๔๖๘
๑๔๖๙
๑๔๗๐
๑๔๗๑
๑๔๗๒
๑๔๗๓
๑๔๗๔
๑๔๗๕
๑๔๗๖
๑๔๗๗
๑๔๗๘

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

นายประวิทย มากอยู
นายประวิทย รัตนโชติ
นายประวิทย เศษโถ
นายประวิทย สังขฝาย
นายประวิทย สุขสวาง
นายประวิทยชัย บุราชรินทร
นายประวินธร ชมภูบตุ ร
พันจาอากาศเอก ประวุฒิ เพชรกอง
นายประวุธ หมืน่ ลึก
นายประเวช นอยเสนา
นายประเวทย ถิตยเจิม
นายประเวศ ปน เนียม
นายประสงค ศรีแจม
สิบเอก ประสบ ศิริมณี
นายประสพสุข แสไพศาล
พันจาตรี ประสันต นาสินพรอม
นายประสาท จะดี
นายประสาน ดวงทอง
นายประสาน ผิวลออ
นายประสาน สุยะวงค
นายประสาร พันพิลึก
นายประสิทธิ์ กันคํา
นายประสิทธิ์ กิจบรรยงเลิศ
นายประสิทธิ์ จําปเรือง
นายประสิทธิ์ ตั๋นมาเชื้อ
นายประสิทธิ์ ธรรมมา

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

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายประสิทธิ์ นวลขนาย
สิบเอก ประสิทธิ์ พันศิริ
นายประสิทธิ์ รังษี
นายประสิทธิ์ วงศศรีจนั ทร
นายประสูตร ศรีกอง
นายประเสริฐ กันทะลา
สิบเอก ประเสริฐ เตมะ
สิบเอก ประเสริฐ ธีรวรรณพินิจ
สิบเอก ประเสริฐ บํารุงเขต
นายประเสริฐ เพชรออน
นายประเสริฐ ยาวิชัย
นายประเสริฐ สุโพธิ์
นายประเสริฐ อักขะวงษ
นายประเสริฐ อุนจิตติ
นายประเสริฐศักดิ์ สวนสมบูรณ
นายปรัชญพลวีร ทองยินดี
นายปรัชญา โฉมบุตร
นายปรัชญา มาอน
นายปรัชญา ยังแสนภู
นายปรัชญา ฤกษดี
นายปรัชญา สุดมี
นายปราบดาห มูลสาระ
พันจาเอก ปราโมทย แกวปานกัน
จาเอก ปราโมทย ชาติศรี
นายปราโมทย ชูแกว
นายปราโมทย มะกรูดอินทร

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๕๐๕
๑๕๐๖
๑๕๐๗
๑๕๐๘
๑๕๐๙
๑๕๑๐
๑๕๑๑
๑๕๑๒
๑๕๑๓
๑๕๑๔
๑๕๑๕
๑๕๑๖
๑๕๑๗
๑๕๑๘
๑๕๑๙
๑๕๒๐
๑๕๒๑
๑๕๒๒
๑๕๒๓
๑๕๒๔
๑๕๒๕
๑๕๒๖
๑๕๒๗
๑๕๒๘
๑๕๒๙
๑๕๓๐

นายปราโมทย รูปคม
นายปราโมทย เรืองเวช
นายปราโมทย สังขพันธ
นายปราโมทย อินตะจา
นายปรารภ พลเชียงขวาง
นายปริชาติ หลุมใส
นายปริญญา จันทรวงษ
นายปริญญา เจริญชัย
นายปริญญา ไชยโสดา
นายปริญญา ทะจักร
นายปริญญา นอยสกุล
นายปริญญา บุญเพ็ง
นายปริญญา ภูโบราณ
นายปริญญา สงากลาง
นายปริวัตร พรไตร
นายปรีชา กอเกื้อ
นายปรีชา คงสอน
นายปรีชา โคตรมา
นายปรีชา งามดี
นายปรีชา ทองเงิน
นายปรีชา บุญเนตร
จาเอก ปรีชา มะลิดา
นายปรีชา รูปสังข
นายปรีชา ศรีนาคา
นายปรีชา สืบสันต
จาเอก ปรีชา เหลาเจริญ

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๓๑
๑๕๓๒
๑๕๓๓
๑๕๓๔
๑๕๓๕
๑๕๓๖
๑๕๓๗
๑๕๓๘
๑๕๓๙
๑๕๔๐
๑๕๔๑
๑๕๔๒
๑๕๔๓
๑๕๔๔
๑๕๔๕
๑๕๔๖
๑๕๔๗
๑๕๔๘
๑๕๔๙
๑๕๕๐
๑๕๕๑
๑๕๕๒
๑๕๕๓
๑๕๕๔
๑๕๕๕
๑๕๕๖

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายปรีชาเวทย เสตเตมิ
นายปรีดา ทองประสงค
นายปฤษฎางค โรจนบุญถึง
จาเอก ปวริศร ตุทาโน
นายปองภพ หมื่นสา
นายปองวุฒิ ศรีวิชัย
นายปญจพล ปญจมาตย
นายปญญา ขาวชํา
นายปญญา ซอนเพชร
นายปญญา ดีเมฆ
นายปญญา ปอมสมบูรณ
นายปญญา พลมีเดช
นายปญญา ภูครองตา
นายปญญา สุพรรณพงษ
นายปญญา อิทธิพรม
นายปญญาพล ชื่นอภัย
นายปณณทัต นอขุนทด
นายปณณธร ติบ๊ ปะละ
นายปณณธร ติบ๊ หลวง
นายปณณวิชญ วรดิษฐวงษ
นายปณวรรธน อินทะ
นายปติพงษ สรอยวัน
นายปติพัฒน วิชโรจนพงษ
นายปยณัฐ นันทบุญมา
นายปยพงศ คําภีระไพร
วาที่รอยตรี ปยพงศ วงศแพทย

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๕๕๗
๑๕๕๘
๑๕๕๙
๑๕๖๐
๑๕๖๑
๑๕๖๒
๑๕๖๓
๑๕๖๔
๑๕๖๕
๑๕๖๖
๑๕๖๗
๑๕๖๘
๑๕๖๙
๑๕๗๐
๑๕๗๑
๑๕๗๒
๑๕๗๓
๑๕๗๔
๑๕๗๕
๑๕๗๖
๑๕๗๗
๑๕๗๘
๑๕๗๙
๑๕๘๐
๑๕๘๑
๑๕๘๒

นายปยพงษ ปลื้มสุข
นายปยภัทร พญามงคล
นายปยวัฒน ชายเมฆ
นายปยวัฒน ตาสาโรจน
นายปยศักดิ์ เสือนาค
นายปยะ คชเศษ
นายปยะ ดลประสิทธิ์
นายปยะ ปญจิต
นายปยะ ยามี
นายปยะ ศรีพิพิธโภคา
นายปยะณัฐ พานจันทร
นายปยะดนัย บัวเรียว
นายปยะเดช ดวงประทุม
นายปยะพงศ ภูทองกรม
นายปยะพงษ แยงคํา
นายปยะวัฒน แวงคํา
นายปยะวัตร เกื้อหนูคง
นายปนทอง ชีพสุกใส
นายปุญญพัฒน วงษแสนโคง
พันจาตรี ปุณโณ วงภาพ
นายปุณยวีร จันทร
นายปุณยศักดิ์ วงศปกษา
นายปุราณ แกวรัตน
นายเปรม สุขศรี
นายเปาซี หะมะ
นายเปาโล เพชรรุง

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘

๑๕๘๓ นายผดุงเกียรติ เผือกพวง
๑๕๘๔ จาสิบเอก ผดุงพงษ
ดานกาญจนาคพันธ
๑๕๘๕ นายผดุงศักดิ์ สวัสดี
๑๕๘๖ นายผะเด็จศักดิ์ หันจางสิทธิ
๑๕๘๗ พันจาอากาศเอก เผาพันธุ แสงนาค
๑๕๘๘ นายไผ คําราช
๑๕๘๙ นายพงศกร ชํานาญหมอ
๑๕๙๐ นายพงศกร ยาทัญ
๑๕๙๑ นายพงศกรณ คําเลิศ
๑๕๙๒ นายพงศกรณ วรรณะ
๑๕๙๓ นายพงศกาญจน ชูกลิ่น
๑๕๙๔ จาเอก พงศชนก ชืน่ จิตร
๑๕๙๕ นายพงศเทพ ไชยเฉลิม
๑๕๙๖ วาที่รอยตรี พงศเทพ ทับทิม
๑๕๙๗ นายพงศธร โชติมานนท
๑๕๙๘ นายพงศธร มุงธิสาร
๑๕๙๙ นายพงศปณต ครองเคหา
๑๖๐๐ นายพงศพีระ ปนหอม
๑๖๐๑ นายพงศภีระ สุขแกว
๑๖๐๒ นายพงศวสิ ิฐ จรัสเสนา
๑๖๐๓ นายพงศศกั ดิ์ จันทรัตน
๑๖๐๔ นายพงศศกั ดิ์ ศิริกาญจนรักษ
๑๖๐๕ นายพงศสวัสดิ์ มัน่ สวัสดิ์
๑๖๐๖ นายพงศักดิ์ กูดทา
๑๖๐๗ นายพงศา ชพานนท

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๖๐๘
๑๖๐๙
๑๖๑๐
๑๖๑๑
๑๖๑๒
๑๖๑๓
๑๖๑๔
๑๖๑๕
๑๖๑๖
๑๖๑๗
๑๖๑๘
๑๖๑๙
๑๖๒๐
๑๖๒๑
๑๖๒๒
๑๖๒๓
๑๖๒๔
๑๖๒๕
๑๖๒๖
๑๖๒๗
๑๖๒๘
๑๖๒๙
๑๖๓๐
๑๖๓๑
๑๖๓๒
๑๖๓๓

หนา ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

จาเอก พงษกติ เชื้อชีลอง
นายพงษเกษม ของดีงาม
นายพงษชยันต ภูมิโคกรักษ
นายพงษณฤทธิ์ จิตประชุม
นายพงษเดช ซึมกระโทก
นายพงษเทพ พันธศริ ิ
วาที่รอยตรี พงษเทพ รุง เหมือนฟา
นายพงษเทพ สุริยะศรี
นายพงษนรินทร ภูสกุล
นายพงษนวุ ัฒน เหลาบัวดี
นายพงษบุญ อยูถ มสังข
นายพงษปกรณ สุวรรณกูล
นายพงษพล อรชร
นายพงษพันธ จาระณะ
พันจาตรี พงษพันธ พันธหนองหวา
จาเอก พงษพิสิษฐ บัวศรี
นายพงษศักดิ์ กวดไต
นายพงษศักดิ์ ขุมขํา
พันจาเอก พงษศกั ดิ์ คุณธรรม
นายพงษศักดิ์ เงินสันเทียะ
นายพงษศักดิ์ ไชยวิเศษ
นายพงษศักดิ์ นวลกลับ
นายพงษศักดิ์ บางประยงค
นายพงษศักดิ์ ศรีสงู เนิน
นายพงษศักดิ์ เศษฐา
นายพงษศักดิ์ สวางแผว

๑๖๓๔
๑๖๓๕
๑๖๓๖
๑๖๓๗
๑๖๓๘
๑๖๓๙
๑๖๔๐
๑๖๔๑
๑๖๔๒
๑๖๔๓
๑๖๔๔
๑๖๔๕
๑๖๔๖
๑๖๔๗
๑๖๔๘
๑๖๔๙
๑๖๕๐
๑๖๕๑
๑๖๕๒
๑๖๕๓
๑๖๕๔
๑๖๕๕
๑๖๕๖
๑๖๕๗
๑๖๕๘
๑๖๕๙

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายพงษศิริ พรรณสุข
จาเอก พงษสวัสดิ์ ทองคําหอ
นายพงษสิน แจมใส
นายพงษอนันต คําภา
นายพจน ศรีสงา
นายพณศรัตน นาคีนี
นายพนม แกนกระจาง
นายพนม ขลังธรรมเนียม
นายพนม พรหมภักดี
นายพนมกร กาฬภักดี
สิบเอก พนมกร เครือวัง
นายพนมพร คําสีทา
นายพนมพร ชาญสอน
นายพนอ บรรจงปรุ
นายพยงค คงแกว
นายพยนต ดานอินถา
นายพยุงศักดิ์ ขนิษฐวงศ
นายพยุงศักดิ์ ศรีอนันต
นายพรชัย ขาวสะอาด
นายพรชัย จันทรออน
นายพรชัย นิยะนุช
นายพรชัย ภาคะ
วาที่รอยตรี พรชัย ศรีปาน
นายพรชัย สายธิไชย
นายพรชัย เสือสิงห
นายพรชัย แสนสิงห

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๖๖๐
๑๖๖๑
๑๖๖๒
๑๖๖๓
๑๖๖๔
๑๖๖๕
๑๖๖๖
๑๖๖๗
๑๖๖๘
๑๖๖๙
๑๖๗๐
๑๖๗๑
๑๖๗๒
๑๖๗๓
๑๖๗๔
๑๖๗๕
๑๖๗๖
๑๖๗๗
๑๖๗๘
๑๖๗๙
๑๖๘๐
๑๖๘๑
๑๖๘๒
๑๖๘๓
๑๖๘๔
๑๖๘๕

นายพรเทพ ชุมกลัด
นายพรนาราย เฉลิมพันธ
นายพรประเสริฐ วงษทอง
นายพรพจน ระบอบ
นายพรมมา โพธิ์ศรี
นายพรรศักดิ์ พูลศิริ
นายพรรษา รางสงา
นายพรศักดิ์ ทับทิม
นายพรศักดิ์ แสงเทศ
นายพรหมพิริยะ เชื้อจันอัด
นายพระเวช คงสุริยะ
นายพล สํารี
นายพลกฤต สุขเกษม
นายพลกฤษณ ศรีจันทรออน
นายพลชนะ ยี่สารพัฒน
นายพลณัฏฐ บรรจงพินิจ
นายพลพรรธน ภูสีดวง
นายพลภัทร ชางสากล
นายพลภัทร มหาวงศ
นายพลวัฒน พลเสน
นายพศวัฒน อ่ําสําโรง
นายพสิษฐ ฐิตเิ มธีรตั น
นายพัชร พลายชุมพล
นายพัฒณศักดิ์ ศรีสุรักษ
นายพัฒนชัย เชื้อสุภา
นายพัฒนพงศ ชูไทย

หนา ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๘๖
๑๖๘๗
๑๖๘๘
๑๖๘๙
๑๖๙๐
๑๖๙๑
๑๖๙๒
๑๖๙๓
๑๖๙๔
๑๖๙๕
๑๖๙๖
๑๖๙๗
๑๖๙๘
๑๖๙๙
๑๗๐๐
๑๗๐๑
๑๗๐๒
๑๗๐๓
๑๗๐๔
๑๗๐๕
๑๗๐๖
๑๗๐๗
๑๗๐๘
๑๗๐๙
๑๗๑๐
๑๗๑๑

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายพัฒนพงศ ไชยศรี
นายพัฒนพงษ ไกยรัตน
นายพัฒนพงษ ตราชู
นายพัฒนรพี กีรติพีรพงศ
นายพัฒนวิชญ อยูเอี่ยม
นายพัฒนศักดิ์ สงแก
นายพัฒนา นอยวิเศษ
จาเอก พัฒพงศ น้ําจั่น
นายพัทธรินทร หลําชม
นายพันธกิจ แกวสาแสน
วาที่รอยตรี พันธวัช ปยะศาสตร
นายพันธศักดิ์ กิ่งสวัสดิ์
นายพันธศักดิ์ จุทิพย
นายพันธศักดิ์ มณีนิล
พันจาอากาศเอก พันธุคดิ ภูเหิน
นายพัลลภ นารัตนโท
นายพัลลภ ภูรวิ รางคกูล
นายพัสกร สายปญญา
นายพานทอง โคกตาน
นายพิคเนต แสนสุรวิ งค
นายพิจักษณ หมายเหนี่ยวกลาง
นายพิจิตร พันธพานิชย
นายพิชญาณ สืบจุย
นายพิชพล ชิณเพ็ง
นายพิชัย เพ็งนาค
พันจาเอก พิชัย วังเกษมสุข

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๗๑๒
๑๗๑๓
๑๗๑๔
๑๗๑๕
๑๗๑๖
๑๗๑๗
๑๗๑๘
๑๗๑๙
๑๗๒๐
๑๗๒๑
๑๗๒๒
๑๗๒๓
๑๗๒๔
๑๗๒๕
๑๗๒๖
๑๗๒๗
๑๗๒๘
๑๗๒๙
๑๗๓๐
๑๗๓๑
๑๗๓๒
๑๗๓๓
๑๗๓๔
๑๗๓๕
๑๗๓๖
๑๗๓๗

จาเอก พิชัย อตัญที
นายพิชัยรัตน ยอดมณี
นายพิชิต ดอนวิชา
นายพิชิต ตนโพธิ์
นายพิชิต บุญแล
เรือโท พิชติ อินธิฤทธิ์
นายพิชิตพล มิ่งรอด
นายพิเชฎ พรมพิมพ
นายพิเชฏฐ พริ้งกระโทก
พันจาเอก พิเชฐ ไผครบุรี
นายพิเชฐ เหลาจูม
นายพิเชต บุตรดี
นายพิเชษฐ จันทะศิลา
นายพิเชษฐ ใจมั่น
นายพิเชษฐ นนทภา
นายพิเชษฐ บุญโสภิณ
นายพิเชษฐ บูรณเจริญกิจ
นายพิเชษฐ ศรีไชยวาน
นายพิเชษฐ อินทรรุจกิ ุล
นายพิเชษฐ ดวงดี
นายพิเชษฐ บํารุงนอก
จาเอก พิเชษฐ มวงทา
นายพิเชษฐ มาดา
นายพิเชษฐ สมบัติ
นายพิเชษฐ อุทัยศรี
นายพิโชติ ศรีมะณี

หนา ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๓๘
๑๗๓๙
๑๗๔๐
๑๗๔๑
๑๗๔๒
๑๗๔๓
๑๗๔๔
๑๗๔๕
๑๗๔๖
๑๗๔๗
๑๗๔๘
๑๗๔๙
๑๗๕๐
๑๗๕๑
๑๗๕๒
๑๗๕๓
๑๗๕๔
๑๗๕๕
๑๗๕๖
๑๗๕๗
๑๗๕๘
๑๗๕๙
๑๗๖๐
๑๗๖๑
๑๗๖๒
๑๗๖๓

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายพิเดช ระภักดี
จาเอก พิตรพิบูล ทวันเวท
นายพิทยา กลาจริง
นายพิทยา แกวเกิด
นายพิทยา โคตุทา
นายพิทยา เจนวิพากษ
นายพิทักษ กสิกิจ
นายพิทักษ ลานแกว
นายพิทักษ ศรีเหนี่ยง
สิบเอก พิทักษ สุดใจ
นายพิทักษ แสงเพชร
นายพินัย หาญชัย
นายพินิจ หมืน่ พล
นายพินิจ อังศุสงิ ห
นายพิพัฒน ขุนพิทักษ
นายพิพัฒน จันทรอุปรี
นายพิพัฒน ฟองชล
จาเอก นายพิพัฒน ศรีขวัญ
นายพิพัฒนพงษ คิดสําโรง
นายพิภพ ดวงรัตน
นายพิภพ แผนสมบูรณ
นายพิมล อาจเอก
นายพิมลชัย สินลูกจันทร
นายพิมลศักดิ์ ทัพประไพ
นายพิรม วงษไชยยา
นายพิรัตน กองริม

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๗๖๔
๑๗๖๕
๑๗๖๖
๑๗๖๗
๑๗๖๘
๑๗๖๙
๑๗๗๐
๑๗๗๑
๑๗๗๒
๑๗๗๓
๑๗๗๔
๑๗๗๕
๑๗๗๖
๑๗๗๗
๑๗๗๘
๑๗๗๙
๑๗๘๐
๑๗๘๑
๑๗๘๒
๑๗๘๓
๑๗๘๔
๑๗๘๕
๑๗๘๖
๑๗๘๗
๑๗๘๘
๑๗๘๙

หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

นายพิริยะ สมราง
นายพิรุณ โบราณ
นายพิศักดิ์ นาแพร
นายพิศาล ดวงดึง
นายพิศาล ฟองนิว้
นายพิศิษฏ ศรีวเิ ศษ
นายพิศุทธิ์ แผวพรายงาม
นายพิษณุ ขาวมะลิ
นายพิษณุ จันทะนาม
นายพิษณุ ดวงลัดดา
นายพิษณุ ธัญญเจริญ
นายพิษณุ พุทธโกศา
นายพิษณุ เหมือนทอง
นายพิษณุ เอี่ยมสงา
วาที่รอยตรี พิษณุพงษ โกศลศิรศักดิ์
นายพิสิฏฐ รมโพธิ์ภักดิ์
วาที่รอยตรี พิสิทธิ์ แจมศรี
จาเอก พิสิษฐ เมิงขุนทด
จาสิบเอก พิสิษฐ ลานคํา
นายพิสิษฐ ศรีแสนยงค
จาเอก พิสิษฐ สังขทอง
นายพิสิษฐ สุวรรณศรี
นายพิสุทธิ์ สุจริตธรรม
นายพีรพงศ ศิรวิ ฒ
ั น
นายพีรพงษ จันทราเทพ
นายพีรพงษ ชาวหัวเวียง

๑๗๙๐
๑๗๙๑
๑๗๙๒
๑๗๙๓
๑๗๙๔
๑๗๙๕
๑๗๙๖
๑๗๙๗
๑๗๙๘
๑๗๙๙
๑๘๐๐
๑๘๐๑
๑๘๐๒
๑๘๐๓
๑๘๐๔
๑๘๐๕
๑๘๐๖
๑๘๐๗
๑๘๐๘
๑๘๐๙
๑๘๑๐
๑๘๑๑
๑๘๑๒
๑๘๑๓
๑๘๑๔
๑๘๑๕

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายพีรพล ครึกครื้น
นายพีรพล เพชรกอง
นายพีรพัฒน ไชยสุวรรณ
นายพีรพัฒน มาลาทอง
นายพีรภาส มวงคะลา
นายพีรยุทธ ศรีศัย
นายพีรวัฒน ปรีวาสนา
นายพีรวิชญ มะโพธิ์ศรี
นายพีรวิชญ แสนหมื่นแกว
นายพีรศักดิ์ เทียนฟก
นายพีรศักดิ์ วงคงาม
นายพีระชัย สุวรรณพาหุ
นายพีระพงศ หุนงาม
นายพีระพล พุทธรัสสุ
นายพีระศักดิ์ โพธิ์ชัย
พันจาเอก พีระศิลป พูลสวัสดิ์
นายพุฒวัฒน กองวงษ
นายพุฒิสรรค ไชยวงศ
นายพุทธพงศ ทับทิมดํา
นายพุทธพงษ ภูมลา
นายพุทธมานนท มะณีรัตน
นายพูนศักดิ์ มั่งคั่ง
นายพูลทรัพย ลาวทอง
นายพูลศักดิ์ ไกรสัย
จาเอก เพชร จิตอามาตย
นายเพชร ไชยแสง

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๘๑๖
๑๘๑๗
๑๘๑๘
๑๘๑๙
๑๘๒๐
๑๘๒๑
๑๘๒๒
๑๘๒๓
๑๘๒๔
๑๘๒๕
๑๘๒๖
๑๘๒๗
๑๘๒๘
๑๘๒๙
๑๘๓๐
๑๘๓๑
๑๘๓๒
๑๘๓๓
๑๘๓๔
๑๘๓๕
๑๘๓๖
๑๘๓๗
๑๘๓๘
๑๘๓๙
๑๘๔๐
๑๘๔๑

นายเพิ่มพันธ ทัดศรี
นายเพิ่มพูน กุณฑีทอง
นายเพิ่มศักดิ์ ทองแดง
จาสิบเอก เพิ่มศักดิ์ ไทธานี
นายแพร คูพิมาย
นายไพจิต ชัยปราณี
นายไพจิตร จันทรตรี
นายไพฑูร นาเมืองรักษ
นายไพฑูรย ดิษฐทองคํา
นายไพฑูรย มวงเพชร
นายไพฑูรย รองศักดิ์
นายไพฑูรย ศรีลาดหา
นายไพฑูรย ออนแชม
จาเอก ไพฑูรย อินทะนา
นายไพทูรย นาคสุวรรณ
นายไพบูรณ ศรีระบุตร
นายไพบูลย ตระกูลน้ําผึง้
นายไพบูลย ติบ๊ มา
พันจาเอก ไพบูลย พิตะพันธ
นายไพบูลย เมืองสง
สิบเอก ไพรวัลย ยศปญญา
สิบเอก ไพรวัลย ศรีวะสุทธิ์
พันจาตรี ไพรสน โสที
นายไพรัช แกวแดง
นายไพรัช ถิน่ ฐาน
นายไพรัช บุญแสง

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๔๒
๑๘๔๓
๑๘๔๔
๑๘๔๕
๑๘๔๖
๑๘๔๗
๑๘๔๘
๑๘๔๙
๑๘๕๐
๑๘๕๑
๑๘๕๒
๑๘๕๓
๑๘๕๔
๑๘๕๕
๑๘๕๖
๑๘๕๗
๑๘๕๘
๑๘๕๙
๑๘๖๐
๑๘๖๑
๑๘๖๒
๑๘๖๓
๑๘๖๔
๑๘๖๕
๑๘๖๖
๑๘๖๗

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายไพรัช โลกคําลือ
นายไพรัตน จุลรัตนพนั ธ
นายไพรัตน สงสุกแก
นายไพโรจน กึ่งจะบก
นายไพโรจน เกตุสมบุญ
นายไพโรจน จันทรศร
นายไพโรจน ชูสกุลวงศ
จาเอก ไพโรจน นามมุงคุณ
นายไพโรจน บุญยัง
นายไพโรจน ปน ทอง
นายไพโรจน มงคลทอง
นายไพโรจน มนัสการ
นายไพโรจน แสงรอด
นายไพศาล กล่าํ มาตย
นายไพศาล เจริญสมบัติ
นายไพศาล มีอนันต
นายไพศาล สินลูกจันทร
นายไพสิฐ สโมทัย
นายภคณัฐ วิปุลานสาสน
นายภครัฐ รัตนพลแสน
นายภพกร ล้ําเลิศ
นายภราดร พงษสุวรรณ
นายภวัต แกวมณี
นายภวัต เพชรบูรณิน
นายภักดี พุฒรัตน
นายภัคพล วงษโพธิ์

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๘๖๘
๑๘๖๙
๑๘๗๐
๑๘๗๑
๑๘๗๒
๑๘๗๓
๑๘๗๔
๑๘๗๕
๑๘๗๖
๑๘๗๗
๑๘๗๘
๑๘๗๙
๑๘๘๐
๑๘๘๑
๑๘๘๒
๑๘๘๓
๑๘๘๔
๑๘๘๕
๑๘๘๖
๑๘๘๗
๑๘๘๘
๑๘๘๙
๑๘๙๐
๑๘๙๑
๑๘๙๒
๑๘๙๓

นายภัคภูมิ คุณพิภาค
นายภัควัฒน อรัญนารถ
นายภัทธติยะ โตศรี
นายภัทรพงศ คูก ระสังข
นายภัทรพล มีศิริ
นายภัทรวุฒิ ลูกตุมทอง
นายภากรณ พงษพิมาย
นายภาคภูมิ เพชรหนู
นายภาคภูมิ ศรีแสน
นายภาคภูมิ สุวรรณโชติ
นายภาคิน จันทรเดช
นายภาคิน ยุวจิตรากูล
นายภาณุ มหาวัง
นายภาณุพงศ ไกรนรา
นายภาณุพงศ หองแซง
นายภาณุมาศ ใจชุม
นายภาณุมาศ เหลาบานคอ
นายภาณุรัศ ศรีบญ
ุ เปง
นายภาณุวฒ
ั น จําปาหอม
นายภาณุวฒ
ั น เวรุริยะ
นายภาณุวิชญ วิชยาคุณาสิน
นายภาดา พัฒนพงษ
นายภานุภัทร มูลคําหลา
นายภานุรจุ เดชวารี
นายภานุวัฒน เทียมรัตน
นายภานุวัฒน ปานโลหิต

หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๙๔
๑๘๙๕
๑๘๙๖
๑๘๙๗
๑๘๙๘
๑๘๙๙
๑๙๐๐
๑๙๐๑
๑๙๐๒
๑๙๐๓
๑๙๐๔
๑๙๐๕
๑๙๐๖
๑๙๐๗
๑๙๐๘
๑๙๐๙
๑๙๑๐
๑๙๑๑
๑๙๑๒
๑๙๑๓
๑๙๑๔
๑๙๑๕
๑๙๑๖
๑๙๑๗
๑๙๑๘
๑๙๑๙

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายภานุวัฒน หาญประกาศ
นายภานุวัตร หยุดกระโทก
นายภาพิสันต สาระคํา
นายภาราดร บาตรโพธิ์
นายภาสกร ทองพฤกษ
นายภาสธร รักษาสัตย
นายภิญโญ นิลบอ
นายภิญโญ โพธิ์สอาด
นายภิญโญ รัตนพิกุลชัย
วาที่รอยตรี ภิญโญ แสนวัน
นายภิรมย จินดาวงศ
นายภิรมย สุขวิเศษ
นายภิรุณ ภักดี
นายภุชงค เจนจินดามณี
นายภุชงค ฉิมพลี
จาเอก ภุชงค สุนทรโชติ
นายภูกิจ จงจิตรปญญากร
นายภูทัย จุติ
นายภูเบธ มานะสุคนธ
นายภูมินนั ทน พลเศพย
นายภูมิพัฒน มิตรมุสิก
วาที่รอยตรี ภูมิภัทร โคงัน
นายภูมิมี ศรีจันดา
นายภูมิวฒ
ั น สอนสูงเนิน
จาเอก ภูรินนั ทน รอดพาย
นายภูริพัชร บูชา

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๙๒๐
๑๙๒๑
๑๙๒๒
๑๙๒๓
๑๙๒๔
๑๙๒๕
๑๙๒๖
๑๙๒๗
๑๙๒๘
๑๙๒๙
๑๙๓๐
๑๙๓๑
๑๙๓๒
๑๙๓๓
๑๙๓๔
๑๙๓๕
๑๙๓๖
๑๙๓๗
๑๙๓๘
๑๙๓๙
๑๙๔๐
๑๙๔๑
๑๙๔๒
๑๙๔๓
๑๙๔๔
๑๙๔๕

นายภูริภัทร เนาวแกว
นายภูริวฒ
ั น ไชยาคํา
นายภูวดล กมลวิบูลย
นายภูวดล ชมชวยธานี
นายภูวดล ผองใส
นายภูวนัย นิสยันท
นายภูวนาถ พรหมยอด
นายภูษิต ใจหาว
นายภูสิต สิงคะกุล
นายโภคธร ชัยวงค
นายโภควินท พิมพสมาน
นายมงคล เจริญสูงเนิน
นายมงคล ดีสกุลวงษ
นายมงคล พวงจาด
นายมงคล มะลิ
นายมงคล มินพิมาย
นายมงคล มุงมี
นายมงคล เมืองทา
จาเอก มงคล ศรีมันตะ
นายมงคล ศิริพันธุพิสิฐกุล
นายมงคล หนูสนั โดด
นายมณฑล กองขันธ
นายมณฑล อินสวาง
นายมนชัย เนื้อนิ่ม
นายมนเฑียร วงคปนตา
จาเอก มนตชัย ไมจันทึก

หนา ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๔๖
๑๙๔๗
๑๙๔๘
๑๙๔๙
๑๙๕๐
๑๙๕๑
๑๙๕๒
๑๙๕๓
๑๙๕๔
๑๙๕๕
๑๙๕๖
๑๙๕๗
๑๙๕๘
๑๙๕๙
๑๙๖๐
๑๙๖๑
๑๙๖๒
๑๙๖๓
๑๙๖๔
๑๙๖๕
๑๙๖๖
๑๙๖๗
๑๙๖๘
๑๙๖๙
๑๙๗๐
๑๙๗๑

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายมนตพิพัฒน เอี่ยมจรัส
นายมนตรี ใจผอง
นายมนตรี เฉียดแหลม
นายมนตรี ชายทวีป
นายมนตรี ปาลรัตน
นายมนตรี ฤกษพิชัย
นายมนตรี ลคร
นายมนตรี ละออผิว
นายมนตรี ลีเขียว
นายมนตรี ศรีโมรา
นายมนตรี แสงสุวรรณ
นายมนตรี หมืน่ ศรี
นายมนตรี ออนศรี
นายมนเทียน แปงแกว
นายมนศักดิ์ คําขวา
นายมนัส แปนแกว
นายมนัส มะสง
นายมนัส วงษวอ
นายมนัส ไวบรรเทา
นายมนูญ ชานไชย
นายมนูญ ดงบัง
นายมะยากี ดอเลาะ
นายมาณพ บุญประกอบ
นายมานน อนรรฆเดช
นายมานพ ของมูล
นายมานพ นาเมืองรักษ

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๙๗๒
๑๙๗๓
๑๙๗๔
๑๙๗๕
๑๙๗๖
๑๙๗๗
๑๙๗๘
๑๙๗๙
๑๙๘๐
๑๙๘๑
๑๙๘๒
๑๙๘๓
๑๙๘๔
๑๙๘๕
๑๙๘๖
๑๙๘๗
๑๙๘๘
๑๙๘๙
๑๙๙๐
๑๙๙๑
๑๙๙๒
๑๙๙๓
๑๙๙๔
๑๙๙๕
๑๙๙๖
๑๙๙๗

หนา ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

นายมานพ ประโลมรัมย
สิบเอก มานพ มาแจง
นายมานพ ศรีมว ง
นายมานะ แกวมะเริง
สิบเอก มานะ ฉิมน้ําจันทร
นายมานะ รอยพวง
นายมานะ สงวนเครือ
นายมานะ สัตยสวย
นายมานะชัย ทองบุญรอด
นายมานะชัย สุวรรณ
วาที่รอยตรี มานะศักดิ์ สมบูรณ
นายมานัด พรมออน
นายมานิต บุทา
นายมานิต รวมสมุห
นายมานิตย เจรณาเทพ
นายมานิตย วงศสาขา
นายมานิตย วุน แกว
นายมานิตย สันทัด
นายมานุวงศ อวนสอาด
สิบเอก มาโนช นฤทุกข
สิบเอก มาโนชญ ปรอยกระโทก
นายมารุต บุญโพธิ์
นายมุนนิ ทร ทองศรีจนั ทร
นายมูฮําหมัด สุขเสนีย
นายเมฆินทร งมโปรงเบี้ย
นายเมฆินทร สุเมธาอักษร

๑๙๙๘
๑๙๙๙
๒๐๐๐
๒๐๐๑
๒๐๐๒
๒๐๐๓
๒๐๐๔
๒๐๐๕
๒๐๐๖
๒๐๐๗
๒๐๐๘
๒๐๐๙
๒๐๑๐
๒๐๑๑
๒๐๑๒
๒๐๑๓
๒๐๑๔
๒๐๑๕
๒๐๑๖
๒๐๑๗
๒๐๑๘
๒๐๑๙
๒๐๒๐
๒๐๒๑
๒๐๒๒
๒๐๒๓

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายเมธาวุฒิ แกวมา
นายเมธาสิทธิ์ ชินายศ
นายเมธี เฆมหมอก
นายเมธี นาคะเสนีย
นายเมธี สมทรัพย
นายเมธี สายสุด
นายเมืองเริง บุญลาภ
นายไมตรี เกลี้ยงประดิษฐ
จาเอก ไมตรี คําทวี
นายไมตรี สุระเสียง
นายไมตรี หาญจิตร
นายยงยุทธ กองเกิด
นายยงยุทธ กันทะจิตร
นายยงยุทธ คนขยัน
นายยงยุทธ บุญสพ
นายยงยุทธ พุทธา
นายยงยุทธ มณีงาม
นายยรรยง จันทมโณ
นายยศกร บุญสวัสดิ์
นายยศกรนิพัธ สุบนิ เกษมสิริ
นายยศชวฤทธิ์ ตระกูลเผาหอม
นายยศพงศ โบศรี
นายยศวัฒน จัว่ จันทึก
นายยศวัฒน เชื้อจันอัด
นายยอดชาย กลิ่นสุคนธ
นายยอดธง ขุนทองแกว

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๒๐๒๔
๒๐๒๕
๒๐๒๖
๒๐๒๗
๒๐๒๘
๒๐๒๙
๒๐๓๐
๒๐๓๑
๒๐๓๒
๒๐๓๓
๒๐๓๔
๒๐๓๕
๒๐๓๖
๒๐๓๗
๒๐๓๘
๒๐๓๙
๒๐๔๐
๒๐๔๑
๒๐๔๒
๒๐๔๓
๒๐๔๔
๒๐๔๕
๒๐๔๖
๒๐๔๗
๒๐๔๘

นายยอดเพชร ภูพานเพชร
นายยอดฤทธิ์ ธนูศิลป
นายยิ่งพันธ ชินไชยชนะ
นายยิ่งยศ ยศยิ่งยง
นายยุทธชัย พลอยขาว
นายยุทธชัย สกุลพฤทธิ์
นายยุทธชาติ วงศคาํ จันทร
นายยุทธนา ชาติแพงตา
นายยุทธนา ธรรมหมืน่ ยอง
นายยุทธนา พิพิธกุล
นายยุทธนา สาละวัน
นายยุทธนา สุกใสยา
นายยุทธนา อักษร
นายยุทธพงค กระแจะจวง
นายยุทธพงษ คําจา
นายยุทธพงษ สายสิงห
นายยุทธภูมิ ธีระวัฒนา
จาเอก ยุทธยา ทาสิมมา
นายยุทธศักดิ์ เชียงทอง
นายยุทธศักดิ์ วงคนะรัตน
พันจาอากาศเอก ยุทธศาสตร
พรมวัน
นายยุทธิชัย บุญมา
นายยุธยา กุลภา
นายโยธิน คําเหมือง
นายโยธิน บุญถาวร

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

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายโยธิน อูแดง
นายรชญชนินท วิชาเกตุ
นายรชฏ นวลสาลี
นายรชต จันทะวิชัย
นายรชตภูมิ ดีที่สดุ
นายรณชัย แพงไธสง
นายรณชิต มีปญ
 ญา
นายรณภพ โพธิพิพิธ
นายรณยศ ไชยวรรณ
นายรณรงค บุญประสิทธิ์
นายรติพล จันทะนะ
วาที่รอยตรี รพีภัทร สุขสมเกษม
นายรวยรุงเรือง ลีสมประโคทัง
นายระเบียบ ดวงจันทร
วาที่เรือตรี ระพี กิตยารักษ
นายระพีพัฒน วงศนา้ํ นอง
จาสิบเอก รักเกียรติ บุญบรรลุ
นายรักชาติ หนูสม
นายรักธรรม ธรรมวิศาล
นายรังสรรค ภิมาลย
สิบเอก รังสรรค สุวรรณศรี
นายรังสรรค อินทา
นายรังสัน เบ็ญจะรักษ
นายรังสิมันต ซูแว
นายรังสิมันต ดีแม
นายรังสิมันต ปงวัฒนกุล

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๒๐๗๕
๒๐๗๖
๒๐๗๗
๒๐๗๘
๒๐๗๙
๒๐๘๐
๒๐๘๑
๒๐๘๒
๒๐๘๓
๒๐๘๔
๒๐๘๕
๒๐๘๖
๒๐๘๗
๒๐๘๘
๒๐๘๙
๒๐๙๐
๒๐๙๑
๒๐๙๒
๒๐๙๓
๒๐๙๔
๒๐๙๕
๒๐๙๖
๒๐๙๗
๒๐๙๘
๒๐๙๙
๒๑๐๐

นายรัชชา มูซอ
นายรัชชานนท วันทอง
นายรัชเดช สายสูง
นายรัชพล พันธัง
นายรัชวุฒิ งามเยี่ยม
นายรัชวุทธ ภูมิสถาน
นายรัฐพร กลาหาญ
นายรัฐพล รวมใจ
นายรัฐพล อุดมบัว
นายรัตนชาติ เข็มจรูญ
นายรัตนถสิทธิ์ สมบูรณรัตน
นายรัตนเทพ เทพรักษ
นายรัตนพล แกวผลึก
นายรัตนภูมิ ปานอําพันธ
นายรัตนศักดิ์ ยี่สารพัฒน
นายรัตนะ เจริญขึ้น
นายรัตนะ เลิกจิ๋ว
นายรัตนะพล กวักแกว
จาเอก ราชัน พลศิริ
จาเอก ราชัน วงคชารี
นายราชันย เยื่อใย
นายราชัย สืบเนื่อง
นายราเชนทร เจริญชนม
นายรื่นเริง ฐานพรอนันต
นายรุง ไชยสาร
นายรุง เครือวงค

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

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายรุงทิวา ยิ้มเซง
นายรุงนะภา ออนศรี
นายรุงนิรนั ดร เกษมวัฒนา
นายรุงยศ แสวงบุญ
นายรุงรัตน โลหทองคํา
นายรุงเรือง เกตุเมือง
นายรุงโรจน เนาวิรตั น
นายรุงโรจน ประทุมเหงา
นายรุงโรจน เลิศสวัสดิ์
นายรุงศักดิ์ บุญพิทักษ
นายรุงศักดิ์ พันธเดช
นายรูสลัน ดาราแม็ง
นายเริงฤทธิ์ หรีค่ นอง
วาที่รอยตรี เรืองฤทธิ์ ฤทธาภัย
นายโรม กลัดทอง
นายฤทธิไกร พรมมาลา
นายฤทธิชัย คชฤทธิ์
วาที่รอยเอก ฤทธิชัย คําศรี
นายฤทธิ์ธิชัย อริยะเครือ
นายฤทธิพงษ ยะเชษฐา
นายฤทธิรณ ชาติทหาร
นายฤทธิรุจ วิเชียรรัตน
นายฤหัส ทาวมณี
จาเอก ลักษเกียรติ บุญเกิด
วาที่รอยตรี ลัทธิพล ชืน่ ชม
พันจาโท ลิขติ วงศชารี

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๒๑๒๗
๒๑๒๘
๒๑๒๙
๒๑๓๐
๒๑๓๑
๒๑๓๒
๒๑๓๓
๒๑๓๔
๒๑๓๕
๒๑๓๖
๒๑๓๗
๒๑๓๘
๒๑๓๙
๒๑๔๐
๒๑๔๑
๒๑๔๒
๒๑๔๓
๒๑๔๔
๒๑๔๕
๒๑๔๖
๒๑๔๗
๒๑๔๘
๒๑๔๙
๒๑๕๐
๒๑๕๑
๒๑๕๒

นายเลอสันติ์ นามบุดดี
นายเลิศวรรธน โพธิ์กนั
นายเลิศศักดิ์ ธนูศิลป
นายวงศกร ศิริมงั คลากุล
นายวงศกร สถาอุน
พันจาเอก วงศเทพ พันธะไชย
นายวงศนริศ คงรอด
นายวชิรพงษ ประเมโท
นายวชิรวัตติ์ สุการมณีโรจน
นายวชิรวิทย วิไลพันธุ
นายวชิรศักดิ์ ตนอินทร
นายวชิระ ปน สุภา
นายวชิระ มะสังข
นายวทัญู ปยโพธิกุล
นายวนัส พิณเขียว
นายวรกมล ดวงพลออน
นายวรกร พลแกว
พันจาเอก วรกานต กัญญาพัน
นายวรจักร บุตรชัย
นายวรชัย ยืนมัน่
นายวรชาติ ภูลคร
นายวรเชษฐ ฐิติเศรษฐโสภณ
นายวรเชษฐ นะราศรี
จาเอก วรเชษฐ นารีรักษ
นายวรณัฐ กกพิทักษ
นายวรทัศน อาศนะ

หนา ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๕๓
๒๑๕๔
๒๑๕๕
๒๑๕๖
๒๑๕๗
๒๑๕๘
๒๑๕๙
๒๑๖๐
๒๑๖๑
๒๑๖๒
๒๑๖๓
๒๑๖๔
๒๑๖๕
๒๑๖๖
๒๑๖๗
๒๑๖๘
๒๑๖๙
๒๑๗๐
๒๑๗๑
๒๑๗๒
๒๑๗๓
๒๑๗๔
๒๑๗๕
๒๑๗๖
๒๑๗๗
๒๑๗๘

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายวรเทพ แขมคํา
นายวรธน งามประภาสม
นายวรธนัท ฉัตรวิไล
นายวรนนท พัดทอง
วาที่รอยเอก วรนาถ สุดาจันทร
นายวรพงศ งามทรง
นายวรพงศ สุโพธิ์
นายวรพจน ทองประดับ
นายวรพจน ธาตุคําภู
นายวรพล พงษวิเศษ
นายวรพล มัชฌิโม
นายวรพล วรพยูร
นายวรพันธุ เฉลยวาเรศ
นายวรเมธ อุตสาห
นายวรรณโณ สิกขะโต
นายวรรณไพร เพชรประกอบ
นายวรรณวิจิตร เกิดพิทกั ษ
นายวรรณเศรษฐ ผลานิสงค
นายวรรธนะ หมาดเด็น
นายวรวัฒน กาพยพิมาย
นายวรวัฒน ชวยไธสง
นายวรวัฒน ทิพยวฒ
ั น
นายวรวัฒน ใหมสืบ
นายวรวิทย ทองแดง
นายวรวิทย สวัสดิ์พูน
นายวรวิทย อุนใจ

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๒๑๗๙
๒๑๘๐
๒๑๘๑
๒๑๘๒
๒๑๘๓
๒๑๘๔
๒๑๘๕
๒๑๘๖
๒๑๘๗
๒๑๘๘
๒๑๘๙
๒๑๙๐
๒๑๙๑
๒๑๙๒
๒๑๙๓
๒๑๙๔
๒๑๙๕
๒๑๙๖
๒๑๙๗
๒๑๙๘
๒๑๙๙
๒๒๐๐
๒๒๐๑
๒๒๐๒
๒๒๐๓
๒๒๐๔

หนา ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

นายวรวุฒิ โกษาจันทร
วาที่รอยเอก วรวุฒิ โคตรศรีวงษ
พันจาเอก วรวุฒิ ถาวงค
นายวรวุฒิ มีวงษ
นายวรวุฒิ เสนาวารี
นายวรวุฒิ อินภูวา
สิบเอก วรสิทธิ์ สิมาตา
นายวรัญู ศรีวริ ัญ
พันจาตรี วรัท จิตรเย็น
นายวรัท ลี้พล
นายวรันณธร จิรศรัณยพร
นายวรานนท ดุพงค
นายวราพงศ แสงฤทธิ์
นายวราพงษ สุริยภูมิ
นายวราวุฒิ ศรีจนั ทรดี
นายวราวุธ คํางาม
นายวริฐ วิริยะอัศวกูล
นายวริฒธิ์ธรณ ธนาวุฒิพรกุล
นายวริทธิธ์ ร ชนะพล
นายวรินทร กางกัน้
นายวศิน ประยูรเวช
นายวศิน อนันตทิพย
นายวสรรค ศรีนาคา
สิบเอก วสันต เดชพงษ
นายวสันต ปงเทพ
นายวสันต ปรีชาวิภาคผล

๒๒๐๕
๒๒๐๖
๒๒๐๗
๒๒๐๘
๒๒๐๙
๒๒๑๐
๒๒๑๑
๒๒๑๒
๒๒๑๓
๒๒๑๔
๒๒๑๕
๒๒๑๖
๒๒๑๗
๒๒๑๘
๒๒๑๙
๒๒๒๐
๒๒๒๑
๒๒๒๒
๒๒๒๓
๒๒๒๔
๒๒๒๕
๒๒๒๖
๒๒๒๗
๒๒๒๘
๒๒๒๙
๒๒๓๐

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายวสันต ปญญา
นายวสันต พุมพวง
นายวสันต ศรีภาพงศเวช
นายวสันต โอทารัมย
นายวสันติ์ เดชโคตร
นายวะลพ บัวพา
นายวัง ทับกระโทก
นายวัชพัฒน ตันเสียงสม
นายวัชรเกียรติ ทรัพยสินทวีกุล
นายวัชรพงค แชมเทศ
จาเอก วัชรพงศ ชาที
นายวัชรพงษ ไคลคง
นายวัชรพงษ เรืองวงษ
นายวัชรพล กูกขุนทด
จาเอก วัชรพล คงระเรือ่ ย
นายวัชรพล ดูงาม
นายวัชรพันธ สังคนาคินทร
นายวัชระ ขันทอง
จาเอก วัชระ จันทบดี
นายวัชระ ชมภูเขียว
นายวัชระ ตีรชาติ
นายวัชระ บุญยบุตร
นายวัชระ มาประจักษ
นายวัชระ ยอดทอง
วาที่รอยเอก วัชรา โพธิ์สาวัง
นายวัชรา หอมทรัพย

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๒๒๓๑
๒๒๓๒
๒๒๓๓
๒๒๓๔
๒๒๓๕
๒๒๓๖
๒๒๓๗
๒๒๓๘
๒๒๓๙
๒๒๔๐
๒๒๔๑
๒๒๔๒
๒๒๔๓
๒๒๔๔
๒๒๔๕
๒๒๔๖
๒๒๔๗
๒๒๔๘
๒๒๔๙
๒๒๕๐
๒๒๕๑
๒๒๕๒
๒๒๕๓
๒๒๕๔
๒๒๕๕
๒๒๕๖

สิบเอก วัชรากร รัตนพินิจ
นายวัชราพงษ พุทธา
นายวัชราวุธ บุญรอง
นายวัชราวุธ ผดุงเวียง
นายวัชรินทร คําเกิด
นายวัชรินทร ธรรมเที่ยง
นายวัชรินทร นนทวาสี
นายวัชรินทร ปนทอง
นายวัชรินทร รอดพงศ
นายวัชรินทร รินชะ
นายวัชรินทร ศรีนนตรี
นายวัชรินทร หลงราม
นายวัชรินทร เหงานอย
พันจาเอก วัฒนชัย กลาแข็ง
นายวัฒนศักดิ์ ชนะจิต
จาเอก วัฒนศักดิ์ พยุงวงศ
นายวัฒนศักดิ์ เหลือสุข
นายวัฒนา ยาชัย
นายวัฒนา ราชชมภู
นายวัฒนา สุราษฎรมณี
พันจาเอก วัฒนา หางภัย
จาเอก วัฒสันต สีแจม
นายวัธชิรศักดิ์ คุณมาศ
นายวันเฉลิม แกววิสูตร
นายวันเฉลิม นูมหันต
นายวันชัย แกวอินทร

หนา ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๕๗
๒๒๕๘
๒๒๕๙
๒๒๖๐
๒๒๖๑
๒๒๖๒
๒๒๖๓
๒๒๖๔
๒๒๖๕
๒๒๖๖
๒๒๖๗
๒๒๖๘
๒๒๖๙
๒๒๗๐
๒๒๗๑
๒๒๗๒
๒๒๗๓
๒๒๗๔
๒๒๗๕
๒๒๗๖
๒๒๗๗
๒๒๗๘
๒๒๗๙
๒๒๘๐
๒๒๘๑
๒๒๘๒

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายวันชัย แขวงอาย
นายวันชัย ทองใหญ
นายวันชัย บุญงาม
นายวันชัย พยัคฆ
นายวันชัย มะเสนา
นายวันชัย ศรีคาํ ขลิบ
นายวันชัย สงวนงาม
พันจาเอก วันชัย สุราเสถียรกุล
จาสิบเอก วันชัย แสงทิพย
นายวันชัย หวยหงษทอง
จาเอก วันทยา ภูขาว
นายวันนัด โกศล
นายวัลลภ กลัดจํานงค
นายวัลลภ กลิน่ สังข
นายวัลลภ คนขยัน
นายวัลลภ โปรงจิต
นายวัลลภ โพธิง์ าม
จาเอก วัลลภ เรือนทองดี
นายวาทิตต เรียมริมมะดัน
จาเอก วาที โพธิ์ใบงาม
นายวานุกุล จันทรพรม
นายวารินทร วิชัยสุชาติ
นายวาฤทธิ์ นาคแท
นายวาสิน สินไชย
นายวิจักษณ เมคัน
นายวิจัยศาสตร ขุนฤทธิสงค

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๒๒๘๓
๒๒๘๔
๒๒๘๕
๒๒๘๖
๒๒๘๗
๒๒๘๘
๒๒๘๙
๒๒๙๐
๒๒๙๑
๒๒๙๒
๒๒๙๓
๒๒๙๔
๒๒๙๕
๒๒๙๖
๒๒๙๗
๒๒๙๘
๒๒๙๙
๒๓๐๐
๒๓๐๑
๒๓๐๒
๒๓๐๓
๒๓๐๔
๒๓๐๕
๒๓๐๖
๒๓๐๗
๒๓๐๘

นายวิจารย จอกนาค
นายวิชญฐพงศ ธนะนันต
นายวิชัย ทองคํา
จาสิบเอก วิชัย นาชัยฤทธิ์
พันจาเอก วิชัย นาสมโภชน
นายวิชัย เพิ่มนาม
นายวิชัย เพียรการ
นายวิชัย ราพฤทธิ์
นายวิชัย วรรณราช
นายวิชัย เสาวนียากร
นายวิชัย หนูศรี
นายวิชัยรัตน นุราภักดิ์
นายวิชาญ ปน มณี
จาสิบตํารวจ วิชาญ ผิวผอง
นายวิชาญ เภาเสน
นายวิชาญ ยศแสง
นายวิชาญ ศรีจุลโพธิ์
นายวิชานนท ตูจํานงค
นายวิชติ จงไกรจักร
นายวิชติ พุทธา
นายวิชติ ภาคภูมิ
นายวิชติ สายสุพรรณ
นายวิชติ สุวะจันทร
จาเอก วิชติ หอมขุนทศ
นายวิเชฏฐ ทองดี
นายวิเชษฐ ชุมหลา

หนา ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๐๙
๒๓๑๐
๒๓๑๑
๒๓๑๒
๒๓๑๓
๒๓๑๔
๒๓๑๕
๒๓๑๖
๒๓๑๗
๒๓๑๘
๒๓๑๙
๒๓๒๐
๒๓๒๑
๒๓๒๒
๒๓๒๓
๒๓๒๔
๒๓๒๕
๒๓๒๖
๒๓๒๗
๒๓๒๘
๒๓๒๙
๒๓๓๐
๒๓๓๑
๒๓๓๒
๒๓๓๓
๒๓๓๔

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายวิเชษฐ ปญญาวิกิจตระกูล
นายวิเชียร ชาญจอหอ
นายวิเชียร มลเลื่อน
นายวิเชียร มุดทะเล
จาเอก วิเชียร วงชาลี
นายวิฑิต เนียมประดิษฐ
นายวิฑูรย ขาวดี
สิบเอก วิทชัย พิมพพรม
นายวิทยา แกวตา
นายวิทยา จันทรตุลารัตน
นายวิทยา ชุมพรศิริภา
นายวิทยา ทวีพันธ
นายวิทยา ไพลพิทักษสกุล
นายวิทยา มูลไว
นายวิทยา ศิริบรู ณ
นายวิทยา สนอุทา
นายวิทยา สยามไชย
นายวิทยา สิงพะเนาว
พันจาเอก วิทยา สิทธิมงคล
นายวิทยา สุดสายอึก
จาเอก วิทยา หลาคําปา
นายวิทยา อุดมลาภ
นายวิทยาวุฒิ สังขพันธุ
นายวิทระ อินทรมงคล
นายวิทวรรณ นุชแผน
นายวิทวัฒน สุขหนู

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๒๓๓๕
๒๓๓๖
๒๓๓๗
๒๓๓๘
๒๓๓๙
๒๓๔๐
๒๓๔๑
๒๓๔๒
๒๓๔๓
๒๓๔๔
๒๓๔๕
๒๓๔๖
๒๓๔๗
๒๓๔๘
๒๓๔๙
๒๓๕๐
๒๓๕๑
๒๓๕๒
๒๓๕๓
๒๓๕๔
๒๓๕๕
๒๓๕๖
๒๓๕๗
๒๓๕๘
๒๓๕๙
๒๓๖๐

นายวิทวัส ตองออน
นายวิทู พูเสา
นายวิธรรม บุญคง
นายวินัย กลาทํา
สิบเอก วินัย จันทรอยู
นายวินัย ไชยชิตร
นายวินัย ดําคง
นายวินัย เสือคง
นายวินิจ จุลวรรณโณ
นายวินิจ มณีวรรณ
นายวินิจ เยือกเย็น
นายวิโนทัย พรหมนิมิตร
นายวิบูลเกียรติ ถนอมทรัพย
นายวิภาษ แกวคะตา
สิบเอก วิภู นาคเกิดพะเนาว
นายวิรชัย แถวนาชุม
นายวิรชัย พลลม
สิบเอก วิรชัย สุขโพธิ์
นายวิรัช กลอมเกลี้ยง
นายวิรัช จุยกระยาง
นายวิรัตน จันทรเปง
นายวิรัตน เชื้อชัง่
นายวิรัตน เทพจันอัด
นายวิรัตน มั่นสาย
นายวิรัตน มิตรพิทักษ
นายวิรัตน ศรีนุกูล

หนา ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๖๑
๒๓๖๒
๒๓๖๓
๒๓๖๔
๒๓๖๕
๒๓๖๖
๒๓๖๗
๒๓๖๘
๒๓๖๙
๒๓๗๐
๒๓๗๑
๒๓๗๒
๒๓๗๓
๒๓๗๔
๒๓๗๕
๒๓๗๖
๒๓๗๗
๒๓๗๘
๒๓๗๙
๒๓๘๐
๒๓๘๑
๒๓๘๒
๒๓๘๓
๒๓๘๔
๒๓๘๕
๒๓๘๖

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
พันจาเอก วิรัตน อวมอิ่ม
นายวิรายุทธ ชวยสม
นายวิโรจน ไกรเทพ
นายวิโรจน จอสูงเนิน
นายวิโรจน เรืองพิมาย
นายวิโรจน เหงามูล
นายวิโรจน อิม่ ใจ
นายวิวเนตร สายสินธุ
นายวิศณุ เจริญราช
นายวิศนุกร แดงเกลี้ยง
นายวิศรุต วิเชียร
นายวิศรุต เหมือนสันเทียะ
นายวิศกั ดิ์ คุณคําเท็ญ
นายวิศิษฎ บัตรมาก
นายวิศิษฏ ไชยแกว
นายวิเศษ ขอสวาง
นายวิษกร เคณประคอง
นายวิษณุ ของเกี่ยวพันธ
สิบเอก วิษณุ ยะฝน
นายวิษณุ ศิริสวัสดิ์
นายวิษณุ สาระนันท
นายวิษณุ ออนอวม
นายวิษณุกร ดอนสมจิตร
นายวิษณุพงศ จรมาศ
นายวิสา ทินราช
นายวิสติ ธ แกวอุดม

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๒๓๘๗
๒๓๘๘
๒๓๘๙
๒๓๙๐
๒๓๙๑
๒๓๙๒
๒๓๙๓
๒๓๙๔
๒๓๙๕
๒๓๙๖
๒๓๙๗
๒๓๙๘
๒๓๙๙
๒๔๐๐
๒๔๐๑
๒๔๐๒
๒๔๐๓
๒๔๐๔
๒๔๐๕
๒๔๐๖
๒๔๐๗
๒๔๐๘
๒๔๐๙
๒๔๑๐
๒๔๑๑
๒๔๑๒

นายวิสุทธิ์ จาบทอง
นายวิสุทธิ์ นาคฤทธิ์
วาที่รอยเอก วิสุทธิ์ สุนทรสุข
นายวิสูจน อินทรสุวรรณโณ
สิบเอก วิสตู ร กฤษณะสุวรรณ
จาเอก วิเสก กองแกว
นายวีรชน เชือ้ สมเกียรติ
นายวีรชน เสงี่ยมศักดิ์
จาเอก วีรชาติ ชอบการ
นายวีรเดน เนือ่ งพิมพ
นายวีรพล บุญลุ
นายวีรพล ภิญโญยาง
นายวีรพล สุทธิวิเศษ
นายวีรภัทร พรชยากร
นายวีรภัทร หลักดาน
นายวีรเมธ สาชิน
นายวีรยุทธ จาบทอง
นายวีรยุทธ นุชถนอม
นายวีรยุทธ สัมมา
นายวีรรัศมิ์ ฉัตรวราวุฒิ
นายวีรวัฒน คันธจรรย
พันจาเอก วีระ สํานักโนน
นายวีระเกียรติ สุขนิตย
นายวีระชัย เลื่อนจันทร
นายวีระชาติ เสงเสน
สิบเอก วีระชาติ หลามะณี

หนา ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๔๑๓
๒๔๑๔
๒๔๑๕
๒๔๑๖
๒๔๑๗
๒๔๑๘
๒๔๑๙
๒๔๒๐
๒๔๒๑
๒๔๒๒
๒๔๒๓
๒๔๒๔
๒๔๒๕
๒๔๒๖
๒๔๒๗
๒๔๒๘
๒๔๒๙
๒๔๓๐
๒๔๓๑
๒๔๓๒
๒๔๓๓
๒๔๓๔
๒๔๓๕
๒๔๓๖
๒๔๓๗
๒๔๓๘

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายวีระเชษฐ ฉิมสา
นายวีระโชค โฉมงาม
นายวีระเดช วิโย
นายวีระพงศ ภักดีรมเย็น
นายวีระพงษ โปรงสันเทียะ
นายวีระพงษ พรมทา
นายวีระพงษ วงคขตั ิย
นายวีระพงษ วงษแหวน
นายวีระพงษ เอมเปย
นายวีระพันธ กรีจังหรีด
นายวีระพันธ กัณทะวงศ
นายวีระพันธ มาวัน
สิบเอก วีระพิชญ คณาศรี
พันจาเอก วีระยุทธ ฐานะ
นายวีระยุทธ มูลสมบัติ
พันจาเอก วีระยุทธ ใจขาน
นายวีระยุธ ศรีจันทร
นายวีระวัฒน แสงนอย
นายวีระศักดิ์ กองโพธิช์ ัย
นายวีระศักดิ์ แกวกอง
จาเอก วีระศักดิ์ จันทรชางทอง
นายวีระศักดิ์ ทานะกิจ
นายวีระศักดิ์ ทิพระษาหาร
นายวีระศักดิ์ นอยหางหวา
นายวีระศักดิ์ นาคพิทักษ
นายวีระศักดิ์ บุญเพ็ชร

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๒๔๓๙
๒๔๔๐
๒๔๔๑
๒๔๔๒
๒๔๔๓
๒๔๔๔
๒๔๔๕
๒๔๔๖
๒๔๔๗
๒๔๔๘
๒๔๔๙
๒๔๕๐
๒๔๕๑
๒๔๕๒
๒๔๕๓
๒๔๕๔
๒๔๕๕
๒๔๕๖
๒๔๕๗
๒๔๕๘
๒๔๕๙
๒๔๖๐
๒๔๖๑
๒๔๖๒
๒๔๖๓
๒๔๖๔

นายวีระศักดิ์ สุขเกตุ
นายวีระศักดิ์ หนูเกตุ
นายวีระศักดิ์ หอมออน
จาเอก วีระศักดิ์ อินทวงษ
นายวีระสิทธิ์ ศรีสงคราม
นายวีรากร วัฒนอังกูร
นายวุฒธิพนธ พูนสวัสดิ์
นายวุฒิกร พรมคํา
นายวุฒิไกร เข็งการ
นายวุฒิไกร ใจภักดี
นายวุฒิไกร บุตรศรี
นายวุฒิคุณ คําควร
นายวุฒิจักร ออนจันทร
นายวุฒิชัย ดอนกันหา
นายวุฒิชัย นิ่มดํา
จาสิบโท วุฒิชัย เนียมจันทร
นายวุฒิชัย ประชัน
นายวุฒิชัย ยศไกร
นายวุฒิชัย วงศไทย
นายวุฒิชัย สาตรนอก
นายวุฒิชัย อุตระศรี
นายวุฒิณัฐ เปลงวิทยา
นายวุฒินนั ต ทับทิมไสย
จาเอก วุฒินนั ท ชิณศรี
สิบเอก วุฒนิ ันท ชูชมุ พล
นายวุฒิพงศ เขื่อนวิชัย

หนา ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๔๖๕
๒๔๖๖
๒๔๖๗
๒๔๖๘
๒๔๖๙
๒๔๗๐
๒๔๗๑
๒๔๗๒
๒๔๗๓
๒๔๗๔
๒๔๗๕
๒๔๗๖
๒๔๗๗
๒๔๗๘
๒๔๗๙
๒๔๘๐
๒๔๘๑
๒๔๘๒
๒๔๘๓
๒๔๘๔
๒๔๘๕
๒๔๘๖
๒๔๘๗
๒๔๘๘
๒๔๘๙
๒๔๙๐

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายวุฒิพงศ สําราญราษฎร
นายวุฒิพงษ กิ่งรางสาตร
นายวุฒิพงษ แผวชํานาญ
นายวุฒิพงษ พรหมพล
นายวุฒิพงษ วรภูมิ
นายวุฒิภัค จันทรเมฆา
จาเอก วุฒิภัทร ปาลสาร
นายเวชยันต โลตุฤทธิ์
นายเวชยันต สุขแจมใส
นายเวทิน ตละแกว
นายเวียงชัย ศรีวิเศษ
จาเอก ศนิพงษ เขียวเขิน
นายศรชัย ชินราช
นายศรชัย โพธิ์กระสังข
นายศรทิพย ดําทิพย
นายศรนะรามศ ทอนรินทร
นายศรัณย อยูยืน
นายศรัณยพงค พอเหมาะ
นายศรัณยู พรมมา
นายศรัทธาเทพ นะฤทธิ์
นายศรายุทธ นุรักษ
นายศรายุทธ กันรัมย
นายศรายุทธ สุดเต
สิบเอก ศราวุฒิ สุราราช
นายศราวุธ กุลแกว
จาเอก ศราวุธ จันทรา

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๒๔๙๑
๒๔๙๒
๒๔๙๓
๒๔๙๔
๒๔๙๕
๒๔๙๖
๒๔๙๗
๒๔๙๘
๒๔๙๙
๒๕๐๐
๒๕๐๑
๒๕๐๒
๒๕๐๓
๒๕๐๔
๒๕๐๕
๒๕๐๖
๒๕๐๗
๒๕๐๘
๒๕๐๙
๒๕๑๐
๒๕๑๑
๒๕๑๒
๒๕๑๓
๒๕๑๔
๒๕๑๕
๒๕๑๖

นายศราวุธ เจดีย
นายศราวุธ เจือกโวน
จาเอก ศราวุธ น้ําทรง
นายศราวุธ บัณฑจิต
นายศราวุธ เพ็งทอง
จาเอก ศราวุธ วุติยะตา
นายศราวุธ องอาจ
นายศราวุธ อมรกาญจนกุล
นายศรีธน บุญรอม
นายศรีประพันธ โคตรพัฒน
จาสิบเอก ศฤงคาร กําลังศิลป
นายศศิศิวกิจจ มยุรา
นายศอลาหุดดีน หวังตะหนอ
นายศักดา สุวรรณวงษ
นายศักดิ์เกษม โพธิ์กระจาง
นายศักดิ์ชัย ใจเกลี้ยง
นายศักดิ์ชัย ผิวเจริญ
นายศักดิ์ชัย วชระพันธ
นายศักดิ์ณรงค บุญเรือง
นายศักดิ์ดา ชินตานนท
นายศักดิ์ดา เพียงใจ
นายศักดิ์ดา สีพะรัง
นายศักดิ์ทิชัย คําเครือ
นายศักดินา ซาวคํา
นายศักดิ์พงษ ศรีมุกข
นายศักดิ์ศรี วิเศษคุณ

หนา ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๕๑๗
๒๕๑๘
๒๕๑๙
๒๕๒๐
๒๕๒๑
๒๕๒๒
๒๕๒๓
๒๕๒๔
๒๕๒๕
๒๕๒๖
๒๕๒๗
๒๕๒๘
๒๕๒๙
๒๕๓๐
๒๕๓๑
๒๕๓๒
๒๕๓๓
๒๕๓๔
๒๕๓๕
๒๕๓๖
๒๕๓๗
๒๕๓๘
๒๕๓๙
๒๕๔๐
๒๕๔๑
๒๕๔๒

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายศักดิ์สกล คลังทรัพย
นายศักดิ์สกี เบ็ญหมัดอาหลี
นายศักดิ์สิทธิ์ สวนดี
นายศักรินทร คําออน
จาเอก ศังขทัต คําสิงห
นายศานิตย คลองรัว้
นายศิขนัญ โชคสุทนิ สกุล
นายศิรว ิชา ปน หยวก
นายศิระ คันธรักษา
นายศิริ สวนสุวรรณ
นายศิริชัย กัลยาเขียว
นายศิริชัย นันทะแสง
นายศิริชัย พลมีเดช
นายศิริชัย ศิริภาพ
นายศิริพงศ พิมพวีรกุล
นายศิรวิ ัฒ บาริศรี
นายศิรวิ ัฒน ไชยขันธ
นายศิรศิ ักดิ์ บริสุทธิ์
นายศิลชัย แสงงาม
นายศิลา นาคคํา
นายศิลา รักเมือง
สิบเอก ศิวกร สมบูรณ
นายศิวชาติ ภักดีเจริญ
นายศิวนันท เวียงนนท
นายศิวพล แสนสีลา
นายศิวากร แกวมี

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๒๕๔๓
๒๕๔๔
๒๕๔๕
๒๕๔๖
๒๕๔๗
๒๕๔๘
๒๕๔๙
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๒๕๖๖

นายศุภกร พรอมพวก
นายศุภกร สําเนียงใหม
นายศุภกิจ จันทรฉาย
นายศุภกิจ ทบลา
นายศุภกิจ นิยม
นายศุภชัย กาวีวน
นายศุภชัย แกวพินิจ
นายศุภชัย จุฬะแพทย
จาเอก ศุภชัย ซามงค
นายศุภชัย ดํารุทัย
นายศุภชัย ทาแกง
นายศุภชัย ทิพประมวล
นายศุภชัย ธงภักดี
นายศุภชัย นามวงศพรหม
นายศุภชัย ปญญาไว
นายศุภชัย เผือกผอง
นายศุภชัย พิมพรุณ
นายศุภชัย วังคํา
นายศุภชัย อินทะนู
พันจาเอก ศุภชาติ ศิริโรจน
นายศุภณัฐ สถิระนาคะภูมนิ ทร
นายศุภเดช นอยศรี
นายศุภมิตร แสงวิเชียร
พันจาอากาศเอก ศุภฤกษ
เงินประดับ
๒๕๖๗ นายศุภฤกษ วัชระนิมิต

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

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายศุภวัฒน ไชยชนะ
นายศุภวัฒน ไชยปญญา
นายศุภวัฒน นาคทอง
นายศุภวัฒน เพชรชื่น
นายศุภวัตร สาขา
นายศุภเศรษฐ ขําณรงค
นายศุภเศรษฐ พุมไสว
นายศุภสันติ์ ไชยสาสน
นายศุภสิษฐ เล็กสุทธิ์
นายศุภัช เล็กประเสริฐ
นายศุภากร กําไรจรัส
นายเศกสิทธิ์ เหลืองสี
นายเศรษฐวัฒน ศรีจุมพล
จาเอก เศรษฐา พระเกตุ
นายโศภณ ผาจันดา
นายสกนธ คเชนทรพรรค
นายสกล กอบกํา
นายสกล ใจเย็น
นายสกล ยศพล
นายสกล สกุลกลา
นายสกล สุมประพาฬ
นายสกลสุข นามขันธ
นายสกุล บุญศิริ
นายสเกน วีระหงส
นายสงกราณ โพธิจนิ ดา
นายสงกราณต เปงบุญมา

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๒๕๙๔
๒๕๙๕
๒๕๙๖
๒๕๙๗
๒๕๙๘
๒๕๙๙
๒๖๐๐
๒๖๐๑
๒๖๐๒
๒๖๐๓
๒๖๐๔
๒๖๐๕
๒๖๐๖
๒๖๐๗
๒๖๐๘
๒๖๐๙
๒๖๑๐
๒๖๑๑
๒๖๑๒
๒๖๑๓
๒๖๑๔
๒๖๑๕
๒๖๑๖
๒๖๑๗
๒๖๑๘
๒๖๑๙

นายสงกรานต คําบึงกลาง
นายสงกรานต เงินคําคง
นายสงกรานต จันทรศิริ
นายสงกรานต ชัยสุข
นายสงกรานต ชารีมุย
นายสงกรานต ตรียะเวชกุล
นายสงกรานต หอมพรมมา
นายสดใส บุญศรี
นายสดใส เวียนสาว
นายสถาพร จงไพบูลย
นายสถาพร ดวงตา
นายสถาพร บุญเพิ่ม
นายสถาพร มาหะมะ
นายสถาพร หาดสาร
นายสถิต โกฎิหอม
นายสถิต ไทยศิลา
นายสถิต วงษาซาย
นายสถิตย กิจรัก
นายสถิตย ศรีวัชรกุล
นายสถิตยพันธ บัวเนียม
นายสนทยา งาชัยภูมิ
นายสนธยา จันทสี
นายสนธยา จิโรจนกุล
นายสนธยา แซลิ้ม
นายสนธยา วนสันเทียะ
นายสนอง กันทะกําแหง

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

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
พันจาเอก สนัน่ เอกบุตร
นายสมเกียรติ กดน้ําคํา
นายสมเกียรติ เขื่อนแกว
สิบตํารวจโท สมเกียรติ จงหมื่นไวย
นายสมเกียรติ จิตรักษา
นายสมเกียรติ สลับทอง
นายสมจิตร ฤทธิ์รงุ
นายสมเจตน จําเนียรศิลป
นายสมเจตน เมินกระโทก
จาเอก สมชัย พวงประโคน
นายสมชาย กาวิยะ
นายสมชาย กิตติภรณกุล
นายสมชาย คําภิละ
นายสมชาย คุณสุทธิ์
วาที่รอยตรี สมชาย เฉลิมศรี
นายสมชาย ดวงมุสิก
นายสมชาย ทองศรีเทพ
นายสมชาย นักการรอง
สิบเอก สมชาย ปนคลาย
จาเอก สมชาย มณีโชติ
นายสมชาย รอดทอน
สิบเอก สมชาย สุวรรณะ
นายสมชาย หงาฝา
นายสมชาย หิริโอ
นายสมเชษฐ เวชสุขสวัสดิ์
นายสมโชค สุวรรณพิพัฒน

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๒๖๔๖
๒๖๔๗
๒๖๔๘
๒๖๔๙
๒๖๕๐
๒๖๕๑
๒๖๕๒
๒๖๕๓
๒๖๕๔
๒๖๕๕
๒๖๕๖
๒๖๕๗
๒๖๕๘
๒๖๕๙
๒๖๖๐
๒๖๖๑
๒๖๖๒
๒๖๖๓
๒๖๖๔
๒๖๖๕
๒๖๖๖
๒๖๖๗
๒๖๖๘
๒๖๖๙
๒๖๗๐
๒๖๗๑

นายสมเด็จ ทองก่ํา
นายสมเดช คงชู
นายสมเดช ชอบอินทร
นายสมทรง โสภา
สิบเอก สมนึก การะภักดี
นายสมนึก ชูเดช
นายสมนึก รินนายรักษ
นายสมบัติ กุลกิจ
นายสมบัติ ดีกัลลา
พันจาเอก สมบัติ เนื่องดวง
นายสมบัติ พรหมเพชร
นายสมบัติ สุวรรณศรี
นายสมบัติ โสภารักษ
นายสมบัติ หัสจารย
นายสมบูรณ ประเทิง
นายสมบูรณ พันธุออน
นายสมบูรณ มีมาก
นายสมบูรณ วังสะพันธ
นายสมประดิษฐ ขันติท์ ัศน
นายสมประเสริฐ ปลอดกระโทก
นายสมปราชญ คาขาย
นายสมปอง ศรีศิลป
นายสมพงศ ผัดผอง
นายสมพงษ แกวมาลุน
นายสมพงษ ทองแทง
นายสมพงษ ทองรอด

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

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายสมพงษ ยุงทอง
พันจาเอก สมพร การบุรุษ
นายสมพร แกวหาวงค
นายสมพร เขียดนิล
นายสมพร จองสละ
จาเอก สมพร จันทํา
นายสมพร ทองพูล
นายสมพร เทพเสนา
นายสมพร ประเสริฐศิริ
นายสมพร รวมทอง
นายสมพร วรบุตร
นายสมพร สุดดี
สิบเอก สมพร หีบแกว
นายสมพรประเสริฐ พี่พิมาย
นายสมพล ถนัดคา
นายสมพล ถิ่นสําโรง
นายสมพล อินตะสาร
นายสมภพ เขียวแข
นายสมภพ เตียตระกูล
นายสมภพ พงษศริ ิ
นายสมภพ สัตรัตน
วาที่รอยตรี สมภพ แสงกระจาง
นายสมโภช ไชยชนะ
นายสมโภช พูลสวัสดิ์
นายสมโภชน เย็นใจ
นายสมมารถ สูรโรคา

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๒๖๙๘
๒๖๙๙
๒๗๐๐
๒๗๐๑
๒๗๐๒
๒๗๐๓
๒๗๐๔
๒๗๐๕
๒๗๐๖
๒๗๐๗
๒๗๐๘
๒๗๐๙
๒๗๑๐
๒๗๑๑
๒๗๑๒
๒๗๑๓
๒๗๑๔
๒๗๑๕
๒๗๑๖
๒๗๑๗
๒๗๑๘
๒๗๑๙
๒๗๒๐
๒๗๒๑
๒๗๒๒
๒๗๒๓

หนา ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

นายสมยศ จารุจิตร
นายสมยศ ปญญาสาร
นายสมยศ พิมพเสนา
นายสมยศ ภูเขียว
นายสมรภูมิ สุขสําราญ
สิบเอก สมโรจน อนุกูลนารี
นายสมศักดิ์ เกื้อกูล
นายสมศักดิ์ คูศรี
นายสมศักดิ์ จรัสศรี
นายสมศักดิ์ จักรษี
นายสมศักดิ์ ชัยแกว
นายสมศักดิ์ โททอง
นายสมศักดิ์ ผองเพิ่ม
สิบตํารวจเอก สมศักดิ์ เรือนนาค
นายสมศักดิ์ ศรีสุข
นายสมศักดิ์ สมเพ็ชร
นายสมศักดิ์ สมอ
นายสมศักดิ์ สีมาพล
นายสมศักดิ์ สุขศรีแกว
นายสมสกุล นาคสกุล
นายสมสกุล มิลนิ ทจินดา
นายสมสวน นาเมืองรักษ
นายสมหวัง เกตุอา่ํ
นายสมหวัง มูลโพธิ์ทอง
นายสมอ บุญกัณหา
นายสมัคร ขันคํานันตะ

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

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายสมัญญา เพ็ญ
จาเอก สมัย แขชัย
นายสมัย ดอนสมจิตร
นายสมัย แทนคํา
นายสมัย ประดับจันทร
นายสมาน เพ็งคําเส็ง
นายสมานศักดิ์ นาจรูญ
นายสยาม เดือนดาว
นายสรชัช จุลมนต
นายสรชัย ผลขาว
นายสรพงษ ศรีวรชัย
นายสรพงษ โหมลา
นายสรภาส มะลิซอน
นายสรรคธร มากนวล
นายสรรเพชร เพชรอุราสินธุ
วาที่รอยโท สรรเพ็ชร พันธพิทักษ
สิบเอก สรรเสริญ เนียมนัด
นายสรวุฒิ ถิน่ วัฒนากูล
นายสรศักดิ์ สรอยพลอย
นายสรายุทธ ควรรําพึง
นายสรายุทธ ปนเกตุ
นายสรายุทธ เลกากาญจน
สิบโท สราวุฒิ รวมชัย
นายสราวุธ กรมขุนทด
นายสราวุธ แขวงจันอัด
นายสราวุธ ชูแสง

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๒๗๕๐
๒๗๕๑
๒๗๕๒
๒๗๕๓
๒๗๕๔
๒๗๕๕
๒๗๕๖
๒๗๕๗
๒๗๕๘
๒๗๕๙
๒๗๖๐
๒๗๖๑
๒๗๖๒
๒๗๖๓
๒๗๖๔
๒๗๖๕
๒๗๖๖
๒๗๖๗
๒๗๖๘
๒๗๖๙
๒๗๗๐
๒๗๗๑
๒๗๗๒
๒๗๗๓
๒๗๗๔
๒๗๗๕

นายสราวุธ นอยดี
นายสรุสิทธ มาตรคําจันทร
นายสฤษฎ สุขุมวัฒนะ
นายสฤษฏ คลายมุข
นายสฤษดิ์ จรรยงค
นายสวรรค จันทรสุม
นายสวัสดิ์ ขุนเหมือน
นายสวัสดิ์ ชูสงคราม
นายสวัสดิ์ พรมทอง
นายสวัสดิ์ หลงหา
นายสวาง มิ่งวัฒนาชาติ
นายสะกะ แผเต็ม
นายสะอาด มัชฌประมาณกุล
นายสะอารี ดีมูเละ
นายสักก คนฉลาด
นายสัคพล ศรีเชียงสา
นายสัญชัย แตงเจริญ
นายสัญชัย พาหุกาล
นายสัญชัย สงชวย
นายสัญญา บุญหยาด
นายสัญญา มูลคม
จาเอก สัญญา เวียงนนท
นายสันดุสิต ปอสี
นายสันติ เชาระกํา
นายสันติ ทะสุนทร
นายสันติ นิยมธรรม

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

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายสันติ วงศกนั ยา
นายสันติ วรรณูปถัมภ
นายสันติ เส็นบัตร
นายสันติชัย พรหมศิลา
นายสันติพงษ จันทราช
นายสันติพงษ นามวงศ
นายสันติพงษ โมธรรม
นายสันติพงษ สีมาพล
นายสันติภัทร พรหมชัย
นายสันติภาพ ตันอุตม
นายสันติรักษ กัลยาณวัตร
นายสันติสุข ดีโตว
นายสันติสุข ประจันทร
นายสันทัศน พรชัย
นายสันทัศน พินิจมนตรี
นายสัมพันธ กองสวัสดิ์
นายสัมพันธ ทองเสน
นายสัมพันธ พันธะษา
นายสัมภาษณ พลวิมลฉันท
นายสัมฤทธิ์ เรียงแกว
วาที่รอยตรี สัมฤทธิ์ เศิกศิริ
นายสัมฤทธิ์ อภัยนอก
นายสาคร โคตระภู
นายสาคร ทองขาวเผือก
นายสาคร เทียมดาว
นายสาคร ผองแผว

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๒๘๐๒
๒๘๐๓
๒๘๐๔
๒๘๐๕
๒๘๐๖
๒๘๐๗
๒๘๐๘
๒๘๐๙
๒๘๑๐
๒๘๑๑
๒๘๑๒
๒๘๑๓
๒๘๑๔
๒๘๑๕
๒๘๑๖
๒๘๑๗
๒๘๑๘
๒๘๑๙
๒๘๒๐
๒๘๒๑
๒๘๒๒
๒๘๒๓
๒๘๒๔
๒๘๒๕
๒๘๒๖
๒๘๒๗

จาเอก สาคร หารินไสล
นายสาทิบ ขุนชิต
นายสาธร กลิ่นหรัน่
จาเอก สาธิต ถีระพันธ
นายสาธิต นิลบดี
นายสาธิต นูมหันต
นายสาธิต ผูกนอย
นายสาธิต ฟงสําเนียง
นายสาธิต รอดผล
นายสาธิต สุวรรณวิเศษภูมิ
นายสาธิต สุวรรณศักดิ์
นายสานนท รอดสําราญ
นายสานิต ชีวาสันติ์
พันจาอากาศเอก สานิต ปถพี
นายสามารถ ทองนอย
นายสามารถ นพมาก
นายสามารถ ลาดจันทึก
นายสายชล ธรรมศร
นายสายชล สวัสดิสุข
นายสายทอง ธุสินแกน
นายสายัญ ทศราช
นายสายัณห เนียมเงิน
จาเอก สายัณห วิเลศ
นายสายัน จุลเพชร
นายสายันต โคตุทา
นายสายันต ภูผิวขํา

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

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายสายันต วิลาจันทร
นายสายันต เหลือ่ มสีจันทร
จาเอก สายันห คํางาม
พันจาเอก สาริกา ชัยสาลี
นายสาเรศ ทองใบเพ็ชร
นายสาโรจน คําแสน
นายสาโรจน ผิวเงิน
นายสาโรจน เยาวนนุ
พันจาเอก สาโรจน โรจนพานิช
นายสํารวย นาทันรีบ
นายสําราญ เดือนประโคน
นายสําราญ ราตรีหวาง
จาเอก สําราญ โสดาจันทร
นายสิงหขะ อนเยี่ย
นายสิงหนาท พรามจร
นายสิญญพงษ สุขิโต
นายสิทธิกร ทาระชัย
นายสิทธิคม แกวใสทอง
นายสิทธิชัย เขื่อนแกว
นายสิทธิชัย ผิวหอม
นายสิทธิชัย เพชรประเสริฐพร
นายสิทธิชัย ยิ่งสมบูรณ
นายสิทธิชัย วงศชนะ
นายสิทธิชัย วรบุตร
นายสิทธิชัย โวยสิน
นายสิทธิชัย ศรีเพ็ง

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๒๘๕๔
๒๘๕๕
๒๘๕๖
๒๘๕๗
๒๘๕๘
๒๘๕๙
๒๘๖๐
๒๘๖๑
๒๘๖๒
๒๘๖๓
๒๘๖๔
๒๘๖๕
๒๘๖๖
๒๘๖๗
๒๘๖๘
๒๘๖๙
๒๘๗๐
๒๘๗๑
๒๘๗๒
๒๘๗๓
๒๘๗๔
๒๘๗๕
๒๘๗๖
๒๘๗๗
๒๘๗๘
๒๘๗๙

พันจาเอก สิทธิชัย สมวงษ
นายสิทธิโชค จันทรกําจร
นายสิทธิโชค พรหมเพชร
นายสิทธิเดช พูลทวี
นายสิทธิเดช สารางคํา
นายสิทธิพงศ อิสระ
นายสิทธิพงษ เขียวพฤกษ
นายสิทธิพงษ สุภามูล
นายสิทธิพร แสงสวาง
นายสิทธิพร แสนทวีสุข
นายสิทธิพร อิทธสมบัติ
นายสิทธิศักดิ์ วงศถาวร
นายสิทธิศักดิ์ แวงโสธรณ
นายสิทธิศักดิ์ สุขปญญา
นายสินชัย พูนขันธ
นายสินธุ ไพบูลย
นายสินธุ สมีพวง
นายสิปปนนท ศิริมาศ
นายสิปปะนนท สินเติม
นายสิรภพ ชมภูจันทร
จาเอก สิรวิชญ แสนวัง
นายสิรินทรรตั น พลคอ
นายสิริพงษ กิ่งนอก
นายสิวฤทธิ์ นิ่มกุล
นายสิหนาท นิตยรัตน
นายสีหนาถ ขอจงกลาง

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

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายสืบศักดิ์ สังขนาด
นายสืบสกุล โพธิ์วรรณ
นายสืบสินธ แสงอรุณ
จาเอก สุกรี ผิวเงิน
นายสุกิจ ปนตาสุข
นายสุขขุม ศรีทะวงศ
นายสุขโข อุนทรีจันทร
พันจาเอก สุขฤทัย ภูเงิน
นายสุขสมใจ แสนสุด
นายสุขสวัสดิ์ ไมแพง
นายสุขสวัสดิ์ อุน จันที
นายสุขสันต ฉายาวาศ
นายสุขสันต นิติพจน
นายสุขุม ไชสง
นายสุขุม รักษาภายใน
นายสุจิตร นามะสัก
นายสุจินต ชินโสม
นายสุจินต เชื้อทอง
นายสุจินต สิทธิวิภัทร
นายสุชน อยูน ัด
นายสุชาติ กระแสกุล
จาเอก สุชาติ จัดรส
นายสุชาติ จีนดวง
จาเอก สุชาติ ชูทอง
นายสุชาติ นอยสมมิตร
นายสุชาติ นากอก

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๒๙๐๖
๒๙๐๗
๒๙๐๘
๒๙๐๙
๒๙๑๐
๒๙๑๑
๒๙๑๒
๒๙๑๓
๒๙๑๔
๒๙๑๕
๒๙๑๖
๒๙๑๗
๒๙๑๘
๒๙๑๙
๒๙๒๐
๒๙๒๑
๒๙๒๒
๒๙๒๓
๒๙๒๔
๒๙๒๕
๒๙๒๖
๒๙๒๗
๒๙๒๘
๒๙๒๙
๒๙๓๐
๒๙๓๑

นายสุชาติ นุนยัง
พันจาเอก สุชาติ ปญญพัฒน
นายสุชาติ ปานจํารูญ
วาที่รอยตรี สุชาติ พรหมชาติ
นายสุชาติ ยมสูงเนิน
นายสุชาติ วิริยะ
นายสุชาติ สีแพนบาล
นายสุชาติ หวานเสร็จ
นายสุชิน ธรรมาภิรมยสขุ
นายสุชีพ ชวยเทศ
จาเอก สุดเขต ดวงดีแกว
นายสุดใจ วงศสาย
นายสุดใจ สอนเผือก
นายสุดธิพร นันทพานิช
นายสุทธิชัย ไผโสภา
นายสุทธิชัย ยิ่งกําแหง
นายสุทธิพงศ วรรณะ
นายสุทธิพงษ เฉียงจะโปะ
นายสุทธิพงษ ทาคํา
นายสุทธิพงษ รินอินทร
นายสุทธิพงษ วงศสริ ินานนท
นายสุทธิพันธ อินตะปุก
นายสุทธิรัตน ศรีบุรุษ
นายสุทธิลกั ษณ ชนะภักดี
นายสุทธิศักดิ์ ประพรหม
จาสิบเอก สุทธิสันต มะหะจิ

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

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
จาสิบเอก สุทร อาบสุวรรณ
นายสุทัศน พงษพิทักษ
นายสุทัศน ระวิวรรณ
นายสุทัศน อรรถสูงเนิน
นายสุทิน สุกนั โท
นายสุเทพ จินา
นายสุเทพ ชาชัย
นายสุเทพ ดาซามิ
นายสุเทพ พอควร
นายสุเทพ ภูสมุทร
นายสุเทพ แสงจิตร
นายสุเทพ อาญาเมือง
นายสุธน สุขเกษม
นายสุธรรม บุญแกว
นายสุธรรม มีบุตรสม
นายสุธาชัย กัลยา
นายสุธี วงคนาแค
นายสุธรี  อมรสังข
นายสุธรี ะ รักการ
นายสุนทร แกวพวง
นายสุนทร ชัยดี
นายสุนทร โตพวง
จาเอก สุนทร นาเจริญ
นายสุนทร นุมนอย
นายสุนทร พรมลา
นายสุนทร พลสิทธิ์

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๒๙๕๘
๒๙๕๙
๒๙๖๐
๒๙๖๑
๒๙๖๒
๒๙๖๓
๒๙๖๔
๒๙๖๕
๒๙๖๖
๒๙๖๗
๒๙๖๘
๒๙๖๙
๒๙๗๐
๒๙๗๑
๒๙๗๒
๒๙๗๓
๒๙๗๔
๒๙๗๕
๒๙๗๖
๒๙๗๗
๒๙๗๘
๒๙๗๙
๒๙๘๐
๒๙๘๑
๒๙๘๒
๒๙๘๓

จาเอก สุนทร แพงลุนหลา
พันจาเอก สุนทร มณีวงษ
นายสุนทร หนองคูนอย
นายสุนนั ท ฉายาวิก
นายสุนนั ท อาจญาทา
นายสุนาถ ยังแสนภู
นายสุนติ ย พุมบัว
นายสุเนตร สีลาวงค
นายสุบรรณ ฟูวัน
นายสุบิน โพธิ์ใจพระ
นายสุประดิษฐ อินทรักษา
นายสุปญญา มากลน
นายสุปญญา โยธาธรรม
นายสุพกฤษฎิ์ กิจทรัพยทวี
นายสุพจน กาญจนรัชต
นายสุพจน คํามา
จาเอก สุพจน เชิดรัมย
นายสุพจน ฐิติวรการณกูล
นายสุพจน พุกทอง
นายสุพจน ยะดี
นายสุพจน ฤทธิรงค
นายสุพจน วรรณปะเข
นายสุพจน ศรชัย
นายสุพจน สวางอารมณ
นายสุพจน สุบินประเสริฐ
นายสุพจน อนทอง

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

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายสุพรรณ รัตนคช
นายสุพรรณ อนุทุม
ดาบตํารวจ สุพล งามบุศยโพยม
นายสุพัฒน กานตสิทธิโชค
นายสุพัฒน ประมวล
นายสุพัฒน ประรัมย
นายสุพัฒน สมอาจ
นายสุพัฒน สุวรรณศักดิ์
นายสุพัฒนพล บัวทิพยเนตร
นายสุพิช โสดา
นายสุพิษ อินเกตุ
นายสุภกิจ สงธนู
นายสุภงค เข็มเพชร
นายสุภชัย ทิพยทอง
นายสุภชัย พฤกษชาติไพร
นายสุภพงศ อักษรแกว
นายสุภัทรพงษ แพเมือง
นายสุมติ ร ปานจําลอง
นายสุเมฆ ปะทังเว
นายสุเมธ คณทา
นายสุเมธ ปตะโน
นายสุเมธ มรรคาเขต
นายสุเมธ หนูทอง
นายสุเมธี รอดสี
พันจาเอก สุเมธี ศิริตงั สกุล
จาสิบโท สุรไกร ไชยศิลป

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๓๐๑๐
๓๐๑๑
๓๐๑๒
๓๐๑๓
๓๐๑๔
๓๐๑๕
๓๐๑๖
๓๐๑๗
๓๐๑๘
๓๐๑๙
๓๐๒๐
๓๐๒๑
๓๐๒๒
๓๐๒๓
๓๐๒๔
๓๐๒๕
๓๐๒๖
๓๐๒๗
๓๐๒๘
๓๐๒๙
๓๐๓๐
๓๐๓๑
๓๐๓๒
๓๐๓๓
๓๐๓๔
๓๐๓๕

สิบเอก สุรชัย ตอสู
นายสุรชัย ใตครี ี
นายสุรชัย นาคหลอ
นายสุรชัย นามวงษ
นายสุรชัย พันชูรัตน
นายสุรชัย มาลา
นายสุรชัย ยอดมณี
นายสุรชัย รุง เรือง
นายสุรชัย ศิลาพลอย
นายสุรชาติ เขตนคร
นายสุรชาติ คําแปง
นายสุรเชษฎ บุตรปาละ
นายสุรเชษฐ นันนาเชือก
นายสุรเชษฐ ภิรมยศรี
นายสุรเชษฐ สุพรรณกลาง
นายสุรเชษฐ อินไผ
นายสุรเชษฐ ไตรทิพย
นายสุรเชษฐ ลือแมะ
นายสุรดิษ พรหมหมอเฒา
นายสุรดิส ราเริง
นายสุรเดช กันชนะ
นายสุรเดน แพงมาก
นายสุรธัช จารุจนั ทร
นายสุรพงศ จันทรัตน
จาสิบเอก สุรพงศ แพงแสง
วาที่รอยตรี สุรพงศ หงษทอง

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

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายสุรพงษ กําหัวเรือ
นายสุรพงษ ชอบสะอาด
นายสุรพงษ นามวงษา
จาอากาศตรี สุรพล พรมกูล
นายสุรพล สุขใส
นายสุรพันธ แจมประวิทย
จาเอก สุรเมธ ทองดวง
นายสุรยกานต มงคลสินธุ
นายสุรวิต สอาดจันดี
นายสุรศักดิ์ งามชัด
นายสุรศักดิ์ แดงชาติ
นายสุรศักดิ์ ทวันเวท
นายสุรศักดิ์ นิกรแสน
นายสุรศักดิ์ นิลเชื้อวงศ
นายสุรศักดิ์ ปองโส
นายสุรศักดิ์ ฝอยทอง
จาเอก สุรศักดิ์ พรมไพร
นายสุรศักดิ์ เพ็ชรดํา
นายสุรศักดิ์ เมตตา
นายสุรศักดิ์ รอดชมภู
นายสุรศักดิ์ ฤทธิสุทธิ์
นายสุรศักดิ์ วรุฒชาญนนท
นายสุรศักดิ์ วิชาเกวียน
นายสุรศักดิ์ ศรชัย
นายสุรศักดิ์ ศรีประยา
วาที่รอยตรี สุรศักดิ์ สิริปานเพชร

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๓๐๖๒
๓๐๖๓
๓๐๖๔
๓๐๖๕
๓๐๖๖
๓๐๖๗
๓๐๖๘
๓๐๖๙
๓๐๗๐
๓๐๗๑
๓๐๗๒
๓๐๗๓
๓๐๗๔
๓๐๗๕
๓๐๗๖
๓๐๗๗
๓๐๗๘
๓๐๗๙
๓๐๘๐
๓๐๘๑
๓๐๘๒
๓๐๘๓
๓๐๘๔
๓๐๘๕
๓๐๘๖
๓๐๘๗

นายสุรศักดิ์ สุระเสน
นายสุรศักดิ์ หงษคํา
พันจาโท สุรสิทธิ์ หาญรักษ
นายสุระ ศิริพันธะ
จาเอก สุระชัย พัชรตระการ
นายสุระพล โรจนรัตน
นายสุรัจชัย จันเรืองศรี
นายสุรัช หวันนุรตั น
นายสุรตั น มาลีหวล
นายสุรตั น สุขสาธุ
นายสุราษฎร โกละกะ
นายสุรินทร ชูสิงหแค
นายสุรินทร โชตินนั ท
นายสุรินทร บอคํา
นายสุริยงค ยืนยง
นายสุริยนต ลบบํารุง
นายสุริยะ คาบุตร
นายสุริยะกาญจน มาลาวัลย
นายสุริยันต จันทะเกษ
นายสุริยันต สุระมาตย
นายสุริยา กัลยาลอง
นายสุริยา แกวสวาง
นายสุริยา จันทะนาม
นายสุริยา เชื้อไชยนา
นายสุริยา เซ็นทองหลาง
นายสุริยา นันทะวงค

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

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายสุริยา นาหวย
นายสุริยา นิจครบุรี
นายสุริยา พุทธกาล
นายสุริยา ศรีทุมมา
นายสุริยา แสนหูม
พันจาเอก สุริยา อรุณรุวิวฒ
ั น
นายสุริยาวุธ สีสด
นายสุริโย กันทา
นายสุริโย โสภาคํา
นายสุริศกั ดิ์ สุภารัตน
นายสุวรรณ จิตมโนวรรณ
นายสุวรรณ ดีฤทธิ์
จาเอก สุวรรณ สุพร
นายสุวรรณชัย ศรีอิทธิมานนท
นายสุวัชชัย สิมลี
พันจาอากาศเอก สุวัฒน
ประดับวงศ
นายสุวฒ
ั น พัฒศรีเรือง
นายสุวฒ
ั น วัฒนสุนทร
จาเอก สุวฒ
ั น ศิริชาติ
นายสุวฒ
ั น ศิริสวัสดิ์
นายสุวตั ร โพนชัย
นายสุวิจักขณ ทักษิณประเสริฐ
พันจาเอก สุวิจกั ขณ บูรณะพล
นายสุวิชชา บุตรสาร
นายสุวิชยา บุญจันทร

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๓๑๑๓
๓๑๑๔
๓๑๑๕
๓๑๑๖
๓๑๑๗
๓๑๑๘
๓๑๑๙
๓๑๒๐
๓๑๒๑
๓๑๒๒
๓๑๒๓
๓๑๒๔
๓๑๒๕
๓๑๒๖
๓๑๒๗
๓๑๒๘
๓๑๒๙
๓๑๓๐
๓๑๓๑
๓๑๓๒
๓๑๓๓
๓๑๓๔
๓๑๓๕
๓๑๓๖
๓๑๓๗
๓๑๓๘

หนา ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

นายสุวิชา สุวรรณโคตร
นายสุวญ
ิ ณพัฒน ปรางนอย
นายสุวิท บรรณการกิจ
พันจาเอก สุวทิ ย เขียวมงคล
นายสุวิทย คําสุขศรี
นายสุวิทย เตงชู
นายสุวิทย ทองคํา
นายสุวิทย บุตรแกว
นายสุวิทย พุทธศรี
จาเอก สุวิทย ศิริมงคล
นายสุวิทย สังสีแกว
นายสุวนิ เฮงจินดา
นายสุวิยะ หนูมะเริง
สิบเอก เสกสรร คุณยงค
นายเสกสรร ดอกสันเทียะ
นายเสกสรร ทองจํารูญ
สิบเอก เสกสรร ปญญานุวฒ
ั น
นายเสกสรร ปานนูน
นายเสกสรร มีหลง
นายเสกสรร ศรีรมย
นายเสกสรร ศรีสรุ ะ
นายเสกสรรค จันอินตา
นายเสกสันต ศิลา
นายเสกสิทธิ์ ฤทธิโชติ
วาที่รอยเอก เสกสิทธิ์ สุวรรณโชติ
นายเสฎฐวุฒิ รอตเจริญ

๓๑๓๙
๓๑๔๐
๓๑๔๑
๓๑๔๒
๓๑๔๓
๓๑๔๔
๓๑๔๕
๓๑๔๖
๓๑๔๗
๓๑๔๘
๓๑๔๙
๓๑๕๐
๓๑๕๑
๓๑๕๒
๓๑๕๓
๓๑๕๔
๓๑๕๕
๓๑๕๖
๓๑๕๗
๓๑๕๘
๓๑๕๙
๓๑๖๐
๓๑๖๑
๓๑๖๒
๓๑๖๓
๓๑๖๔

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายเสฎฐศิลป วงษนิล
นายเสฏฐสัณห โคตรมา
นายเสถียร ศรีประมวล
นายเสถียร สุดสี
นายเสถียรศักดิ์ ดวงชะรา
นายเสนห สังขแกว
นายเสนห อุนจิตต
นายเสนอ รอดเรืองฤทธิ์
นายเสนาะ ปญไชยา
นายเสนีย ออนเหลา
นายเสมียน คงดี
นายเสรี ขันตี
นายเสรีชัย ซื่อตอตระกูล
นายแสงเทียน ศิริสลุง
สิบเอก แสงเพชร วงคสดี า
นายแสนคม มนัสสา
พันจาเอก แสนเมือง ปะทะขีนงั
นายแสวง แสนโคตร
นายโสภณ กิ่งนอก
นายโสภณ คุณวุฒิ
นายโสภณ จันทรเขียว
นายโสภณ แบงรัมย
สิบเอก โสภณ ผลพิบูลย
นายโสภณ โพธิ
นายโสภณ หลอดแกว
จาเอก โสภณ อบรม

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๓๑๖๕
๓๑๖๖
๓๑๖๗
๓๑๖๘
๓๑๖๙
๓๑๗๐
๓๑๗๑
๓๑๗๒
๓๑๗๓
๓๑๗๔
๓๑๗๕
๓๑๗๖
๓๑๗๗
๓๑๗๘
๓๑๗๙
๓๑๘๐
๓๑๘๑
๓๑๘๒
๓๑๘๓
๓๑๘๔
๓๑๘๕
๓๑๘๖
๓๑๘๗
๓๑๘๘
๓๑๘๙
๓๑๙๐

นายโสภาคส เยี่ยมเวช
จาเอก โสรส ลอดรันดา
นายโสฬส ทองศรี
นายโสฬส นันตะ
นายโสฬส พีระพงษ
นายโสฬส มุยแดง
นายไสว จันทภาโส
นายไสว หมายมุง
นายหัสนัย เจนจบ
นายหาญศึก คํานามะ
นายเหมฤทธิรงค อินทรชน
จาสิบเอก เหมือน สุริยมาตร
นายเหรียญชัย บุญพา
นายอคิระ ไชยเทศ
นายอคิรา ราชคําสุข
นายองคอาจ ธาตุวิสัย
พันจาเอก องอาจ กุมมานอย
นายองอาจ บุญประมวล
นายองอาจ รอดรมย
นายองอาจ แสงทน
นายอณุรกั ษ อินทัตสิงห
นายอณู อุตตะมา
นายอดิเรก โคตรปดทุม
นายอดิเรก สมใจ
นายอดิเรก แสนสุข
ดาบตํารวจ อดิเรก อินตะพิงค

หนา ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑๙๑
๓๑๙๒
๓๑๙๓
๓๑๙๔
๓๑๙๕
๓๑๙๖
๓๑๙๗
๓๑๙๘
๓๑๙๙
๓๒๐๐
๓๒๐๑
๓๒๐๒
๓๒๐๓
๓๒๐๔
๓๒๐๕
๓๒๐๖
๓๒๐๗
๓๒๐๘
๓๒๐๙
๓๒๑๐
๓๒๑๑
๓๒๑๒
๓๒๑๓
๓๒๑๔
๓๒๑๕
๓๒๑๖

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายอดิศร ยิ่งกําแหง
นายอดิศร ลาดลํา
นายอดิศร สรอยสุวรรณ
นายอดิศักดิ์ จันทรพร
นายอดิศักดิ์ แตกเงิน
วาที่รอยโท อดิศักดิ์ ประนันท
นายอดิศักดิ์ อินทรอุดม
นายอดิศัย ศรีโยธา
นายอดิสร ขอบรูป
นายอดุล ชายทวีป
นายอดุล ศรีคะ
นายอดุลย แกวเกิด
จาเอก อดุลย ปญญาสมาพร
นายอติราช พลเทพ
นายอธิคม กอคูณ
นายอธิภัทร เที่ยงตรง
นายอธิราช เกรงขาม
นายอธิวัฒน ทองศิริ
นายอธิวัฒน สันหมุด
นายอธิศักดิ์ ทองคํา
นายอธิษฐ กําไร
นายอธิสนั ต ยุลิลา
นายอนณ โพธิถนอม
นายอนันต กาศสนุก
นายอนันต แกนทาว
นายอนันต เจียนพันธ

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๓๒๑๗
๓๒๑๘
๓๒๑๙
๓๒๒๐
๓๒๒๑
๓๒๒๒
๓๒๒๓
๓๒๒๔
๓๒๒๕
๓๒๒๖
๓๒๒๗
๓๒๒๘
๓๒๒๙
๓๒๓๐
๓๒๓๑
๓๒๓๒
๓๒๓๓
๓๒๓๔
๓๒๓๕
๓๒๓๖
๓๒๓๗
๓๒๓๘
๓๒๓๙
๓๒๔๐
๓๒๔๑
๓๒๔๒

นายอนันต โพธิคํา
นายอนันต มาสุข
นายอนันต หอมละออ
นายอนันต หาชัยภูมิ
นายอนันตธร เกื้อกอบ
นายอนันตรักษ สลีสองสม
จาเอก อนันตศักดิ์ วงคสุวรรณ
นายอนิรุธ วัชรอรุณ
นายอนุชา ปองขันธ
สิบเอก อนุชา ภูสดศรี
นายอนุชา ศรีมนตรี
นายอนุชา สมเสียง
นายอนุชา สัมพันธารักษ
นายอนุชา สําเนียงแจม
สิบเอก อนุชา สิงพะเนาว
นายอนุชา เสียงเพราะ
นายอนุชา โหสมบูรณ
นายอนุชาติ ชาติรมั ย
นายอนุชาติ ชาวแกลง
นายอนุชติ เซะ
นายอนุชติ ลําดับ
นายอนุชติ ศรีลอม
นายอนุชติ อรุณวงค
นายอนุชติ ร รัตนะ
นายอนุพงศ เมืองโคตร
นายอนุพงษ กลางประพันธ

หนา ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา
๓๒๔๓
๓๒๔๔
๓๒๔๕
๓๒๔๖
๓๒๔๗
๓๒๔๘
๓๒๔๙
๓๒๕๐
๓๒๕๑
๓๒๕๒
๓๒๕๓
๓๒๕๔
๓๒๕๕
๓๒๕๖
๓๒๕๗
๓๒๕๘
๓๒๕๙
๓๒๖๐
๓๒๖๑
๓๒๖๒
๓๒๖๓
๓๒๖๔
๓๒๖๕
๓๒๖๖
๓๒๖๗
๓๒๖๘

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายอนุพงษ เดชะพันธ
นายอนุพงษ พิลาทา
นายอนุรักษ เขียวนอก
วาที่รอยโท อนุรักษ ทัพวิเศษ
สิบเอก อนุรักษ ปงปญญะยืน
นายอนุรักษ ประจักษเมือง
นายอนุรักษ พนาสันต
นายอนุรักษ ศิรเิ ทพ
นายอนุรักษ อิ่มนอย
จาเอก อนุรัตน ภูมิมาโนช
นายอนุลกั ษณ แสงสุธา
นายอนุวัช บางพาน
นายอนุวัฒน ชื่นกลิ่นธูป
นายอนุวัฒน บุญเลิศ
นายอนุวัฒน วงศกอม
นายอนุวัฒน ศรีหนองหาง
นายอนุวัฒน อินทรทองแกว
นายอนุวัติ มูลกัน
นายอนุศร ทรัพยหล่าํ
พันจาโท อนุสรณ จันตะเทพ
นายอนุสรณ บัณฑิตย
นายอนุสรณ พวงในเมือง
นายอนุสรณ วีระ
นายอนุสิษฐ สมบูรณศิลป
นายอเนก ปานะโปย
นายอโนชา ฉัตรสุวรรณ

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๓๒๖๙
๓๒๗๐
๓๒๗๑
๓๒๗๒
๓๒๗๓
๓๒๗๔
๓๒๗๕
๓๒๗๖
๓๒๗๗
๓๒๗๘
๓๒๗๙
๓๒๘๐
๓๒๘๑
๓๒๘๒
๓๒๘๓
๓๒๘๔
๓๒๘๕
๓๒๘๖
๓๒๘๗
๓๒๘๘
๓๒๘๙
๓๒๙๐
๓๒๙๑
๓๒๙๒
๓๒๙๓
๓๒๙๔

นายอภากร พูลขาว
นายอภิชัย ทองสงา
นายอภิชัย พรมมา
สิบเอก อภิชัย มูลนิกร
นายอภิชัย ศรีอุฬาร
นายอภิชาต ดวงเกา
นายอภิชาต มณีโชติ
นายอภิชาต ยอดพฤกษา
นายอภิชาต รสิตานนท
นายอภิชาต อุตเจริญ
นายอภิชาติ คิดชอบ
นายอภิชาติ ดอนสมจิต
นายอภิชาติ เต็มยอด
นายอภิชาติ นรทีทาน
จาเอก อภิชาติ บุญชวยสุข
นายอภิชาติ บุญยัง
นายอภิชาติ เปยงใจ
นายอภิชาติ ภูมโิ คกรักษ
นายอภิชาติ เย็นใจ
นายอภิชาติ ลาดกระโทก
วาที่รอยโท อภิชาติ วงษบญ
ุ สง
นายอภิชาติ ศรีสขุ
นายอภิชาติ สนธิพนั ธ
นายอภิชาติ สุขสงวน
นายอภิชาติ สุวรรณ
นายอภิชาติ เสมาทอง

หนา ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา
๓๒๙๕
๓๒๙๖
๓๒๙๗
๓๒๙๘
๓๒๙๙
๓๓๐๐
๓๓๐๑
๓๓๐๒
๓๓๐๓
๓๓๐๔
๓๓๐๕
๓๓๐๖
๓๓๐๗
๓๓๐๘
๓๓๐๙
๓๓๑๐
๓๓๑๑
๓๓๑๒
๓๓๑๓
๓๓๑๔
๓๓๑๕
๓๓๑๖
๓๓๑๗
๓๓๑๘
๓๓๑๙
๓๓๒๐

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายอภิชาติ เสียงล้ํา
นายอภิชาติ แสนสุข
นายอภิชิต สุภรัมย
จาเอก อภิเชษฐ พูลชุม
นายอภิโชค กุลเสน
นายอภิฌา กานํา
นายอภินนั ท จัน่ น้าํ แดง
นายอภินนั ท บัวบาน
นายอภิรติ คําบุญ
นายอภิรศักดิ์ วงศทอง
นายอภิรัก มูลสาร
จาเอก อภิรักต ยอดคีรี
นายอภิรักษ พสุธาทิพย
นายอภิรัฐ คงเจริญ
นายอภิรัฐ บุญมาทัน
นายอภิรัฐ อเวรา
สิบเอก อภิรตั น บรรณารักษ
นายอภิวฒ
ั น ปยะนันท
จาสิบเอก อภิศกั ดิ์ ไทยกุล
จาเอก อภิศักดิ์ เปาะศิริ
นายอภิศักดิ์ สอดสองกฤษ
วาที่รอยตรี อภิสิทธิ์ จัตุพนั ธ
นายอภิสิทธิ์ พิมพดี
นายอภิสิทธิ์ วันนา
นายอภิสิทธิ์ สรพิมพ
นายอมร รัตนวิสาลนนท

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๓๓๒๑
๓๓๒๒
๓๓๒๓
๓๓๒๔
๓๓๒๕
๓๓๒๖
๓๓๒๗
๓๓๒๘
๓๓๒๙
๓๓๓๐
๓๓๓๑
๓๓๓๒
๓๓๓๓
๓๓๓๔
๓๓๓๕
๓๓๓๖
๓๓๓๗
๓๓๓๘
๓๓๓๙
๓๓๔๐
๓๓๔๑
๓๓๔๒
๓๓๔๓
๓๓๔๔
๓๓๔๕
๓๓๔๖

นายอมร ศรีสวัสดิ์
นายอมรพันธุ ขอนโพธิ์
จาสิบเอก อมรฤกษ สมบูรณ
นายอมรวิทย แกวมีศรี
นายอมรศักดิ์ ไกรกิจราษฎร
จาเอก อรงกรณ วารีย
นายอรชล เมืองดี
นายอรรณพ เพ็ชรกําเนิด
นายอรรถกฤษ อินตะรักษา
นายอรรถพล กสิรตั
นายอรรถพล ขวางจิตต
นายอรรถพล ปญจมาตย
นายอรรถพล ปญญากุลารักษ
นายอรรถพล พรมสวัสดิ์
จาเอก อรรถวุฒิ ธนธวัตน
นายอรรถวุฒิ พวงเพชร
นายอรรถสิทธิ์ เอกวรรณัง
นายอริยวัฒน วัฒนไพบูลย
นายอริยะวัฒน จันทะมา
นายอลงกต เทศแกว
จาสิบเอก อลงกต โพธิ์รงุ
นายอลงกรณ นิลดํา
นายอลงกรณ แสงพานิชย
นายอลงกรณ อินทํานุ
นายออ สาเดช
นายออมทรัพย ภูหมื่นไวย

หนา ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา
๓๓๔๗
๓๓๔๘
๓๓๔๙
๓๓๕๐
๓๓๕๑
๓๓๕๒
๓๓๕๓
๓๓๕๔
๓๓๕๕
๓๓๕๖
๓๓๕๗
๓๓๕๘
๓๓๕๙
๓๓๖๐
๓๓๖๑
๓๓๖๒
๓๓๖๓
๓๓๖๔
๓๓๖๕
๓๓๖๖
๓๓๖๗
๓๓๖๘
๓๓๖๙
๓๓๗๐
๓๓๗๑
๓๓๗๒

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
จาเอก ออมสิน เทียมสม
นายอักขราทร ออนยอ
นายอัคควิทย มุงฝากกลาง
นายอัครชัย สารกุล
นายอัครเดช ผาสิงห
จาเอก อัครเดช วงศภักดี
นายอัครเดช ศรีอดุ ร
พันจาเอก อัครนิธิ คิอนิ ธิ
นายอัครภัทร นรัตถรักษา
จาเอก อัครวัฒน อุน ทิพยเพชร
นายอัครศาสตร ศาสตรสงู เนิน
นายอัครัช รัตนคช
นายอัครัช หีตเพ็ง
นายอัคเรศ ทองรวง
นายอังกูร ภูขลัง
นายอังกูล แสนทวีสุข
นายอัชชะญะ วิระษร
นายอัชชา อาจเจริญ
นายอับดุลมาเล็ก เจะหะมะ
นายอับดุลรอปา กือจิ
นายอัมรินทร มาตรา
นายอัศมเดช กุลแกว
นายอัศวเดช สิทธิสาร
นายอัศวิน กองทรายมูล
นายอัศวิน แกวใจวงค
นายอัศวิน ไชยจันดี

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๓๓๗๓
๓๓๗๔
๓๓๗๕
๓๓๗๖
๓๓๗๗
๓๓๗๘
๓๓๗๙
๓๓๘๐
๓๓๘๑
๓๓๘๒
๓๓๘๓
๓๓๘๔
๓๓๘๕
๓๓๘๖
๓๓๘๗
๓๓๘๘
๓๓๘๙
๓๓๙๐
๓๓๙๑
๓๓๙๒
๓๓๙๓
๓๓๙๔
๓๓๙๕
๓๓๙๖
๓๓๙๗
๓๓๙๘

จาเอก อัศวิน แปนนอก
นายอัษฎา พรชนะภากร
นายอัษฎางค อุน วิเศษ
นายอัษฎาวุธ สิทธิศรี
นายอัสหมาน สาแม็ง
นายอาคม ชวยวงษ
นายอาคม เทียมทัด
นายอาคม นุตภิบาล
นายอาจณรงค แสนใส
นายอาณัติ ลิม้ โสภิตพรรณ
นายอาทิตย โคตะนนท
นายอาทิตย ภูผาสุข
นายอาทิตย วงษมา
นายอาทิตย แสงดํา
พันจาเอก อาทิตย เหล็กเพ็ชร
นายอาธร เฉวียงวงค
นายอานนท เทวบิน
นายอานนท สกุลชาติ
นายอานนท สันติอารีย
นายอานนท หล่าํ สาย
นายอานุภาพ สุวรรณโณ
นายอาภากร อันศรีเมือง
นายอารัญ ศรีวิเศษ
นายอารีย บุญจิระสวัสดิ์
นายอารีย สนสุวรรณ
นายอาวุฒ นุกาศรัมย

หนา ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา
๓๓๙๙
๓๔๐๐
๓๔๐๑
๓๔๐๒
๓๔๐๓
๓๔๐๔
๓๔๐๕
๓๔๐๖
๓๔๐๗
๓๔๐๘
๓๔๐๙
๓๔๑๐
๓๔๑๑
๓๔๑๒
๓๔๑๓
๓๔๑๔
๓๔๑๕
๓๔๑๖
๓๔๑๗
๓๔๑๘
๓๔๑๙
๓๔๒๐
๓๔๒๑
๓๔๒๒
๓๔๒๓
๓๔๒๔

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายอาวุฒิ ชินตานนท
นายอาวุธ สะสาง
นายอํานวย จอดนอก
นายอํานวย บัวคํา
จาสิบเอก อํานวย เมืองอินทร
นายอํานวย รติธรรมกุล
นายอํานวย วงศแหง
นายอํานาจ โคตรคํา
นายอํานาจ ดอกไมงาม
วาที่รอยตรี อํานาจ ทองดี
จาเอก อํานาจ บุราณดอน
นายอํานาจ ปกคุม
นายอํานาจ ปราบมะเริง
นายอํานาจ พรหมชนะ
นายอํานาจ มากอยู
นายอํานาจ รักชาติ
นายอํานาจ ราชบุรี
นายอํานาจ สวางพรอม
นายอํานาจ สังขเหลือ
นายอํานาจ สําอางค
จาสิบเอก อํานาจ สิงทยม
นายอํานาจ สีมาพล
นายอํานาจ สุขเกษม
นายอํานาจ หงษยี่สบิ เอ็ด
นายอําพร ชิณโชติ
นายอําพล แกนสาร

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๓๔๒๕
๓๔๒๖
๓๔๒๗
๓๔๒๘
๓๔๒๙
๓๔๓๐
๓๔๓๑
๓๔๓๒
๓๔๓๓
๓๔๓๔
๓๔๓๕
๓๔๓๖
๓๔๓๗
๓๔๓๘
๓๔๓๙
๓๔๔๐
๓๔๔๑
๓๔๔๒
๓๔๔๓
๓๔๔๔
๓๔๔๕
๓๔๔๖
๓๔๔๗
๓๔๔๘
๓๔๔๙
๓๔๕๐

นายอําพล แกวเจริญ
นายอําพันธ แกนวิชา
นายอิงควัติ คงคุณาวัฒน
นายอิทธิกร สอพันคํา
นายอิทธิพล กุลนาฝาย
นายอิทธิพล จีหมุ า
จาสิบตํารวจ อิทธิพล จุลบุรมย
นายอิทธิพล ไชยรบ
นายอิทธิพล แดนทอง
นายอิทธิพล อินทรโสภา
นายอิทธิศักดิ์ ตุลาบดี
นายอิ่นคํา ทาจอย
นายอินทเดช สมบัตกิ ําไร
นายอิศรา สังขะวัตร
นายอิสมาแอ อาลี
นายอิสระ พวงเขียว
นายอิสระ มะหมัด
นายอิสหะ หะมิ
นายอุกฤษฎ เจียวกก
นายอุดม กุมภะ
นายอุดม ทอนแกว
นายอุดม อุบลสุวรรณ
นายอุดมโชค ดาราศร
นายอุดมพงค จารุจารีต
นายอุดมพร อักษรเขตต
นายอุทัย เกลือสีโท

หนา ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา
๓๔๕๑
๓๔๕๒
๓๔๕๓
๓๔๕๔
๓๔๕๕
๓๔๕๖
๓๔๕๗
๓๔๕๘
๓๔๕๙
๓๔๖๐
๓๔๖๑
๓๔๖๒
๓๔๖๓
๓๔๖๔
๓๔๖๕
๓๔๖๖
๓๔๖๗
๓๔๖๘
๓๔๖๙
๓๔๗๐
๓๔๗๑
๓๔๗๒
๓๔๗๓
๓๔๗๔
๓๔๗๕
๓๔๗๖

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายอุทัย นุน แจง
นายอุทัย ปลัดนู
จาเอก อุทติ ย จันทรสวาง
นายอุทิศ อุปโท
นายอุเทน เกษสุดาภรณศกั ดิ์
นายอุเทน เงินโน
นายอุเทน สาคร
นายอุไร อรัญชัย
นายอุสมาน อาแซ
นายเอกชัย แกลวทนงค
นายเอกชัย ชนะศรีรตั นกุล
นายเอกชัย ตอกาศ
นายเอกชัย นอยฤทธิ์
นายเอกชัย พงษพิทักษ
นายเอกชัย ยากุลี
สิบเอก เอกชัย วงคแกว
สิบเอก เอกบดินทร มิ่งกลิน่
นายเอกพงศ ทองบอแสน
นายเอกพงษ ไชยวุฒิ
นายเอกพงษ เปยงใจ
จาเอก เอกพจน เทียบแสน
นายเอกพล เข็มทอง
นายเอกพล มูลผึง่
นายเอกภพ ตันประกาศ
นายเอกภพ ทองมา
จาเอก เอกภพ เวียงแกว

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๓๔๗๗
๓๔๗๘
๓๔๗๙
๓๔๘๐
๓๔๘๑
๓๔๘๒
๓๔๘๓
๓๔๘๔
๓๔๘๕
๓๔๘๖
๓๔๘๗
๓๔๘๘
๓๔๘๙
๓๔๙๐
๓๔๙๑
๓๔๙๒
๓๔๙๓
๓๔๙๔
๓๔๙๕
๓๔๙๖
๓๔๙๗
๓๔๙๘
๓๔๙๙
๓๕๐๐
๓๕๐๑
๓๕๐๒

นายเอกภพ สุภาษี
นายเอกมล พลับชวย
นายเอกรัฐ โพธิ์สุวรรณ
นายเอกรัตน โชคบัณฑิต
นายเอกราช ชุปวา
จาเอก เอกราช โสมะเค็ง
นายเอกราช อินทรโอภาส
นายเอกรินทร คําสิงห
นายเอกรินทร มีสัตยธรรม
นายเอกรินทร แสงโพธิ์ทอง
นายเอกลักษณ สันตานนท
นายเอกวัฒน เจิมขวัญ
นายเอกวัฒน อะทะไชย
นายเอกวาริน สะสาง
นายเอกวิทย ปองญาติ
นายเอกวุฒิ ทองวิเศษ
นายเอกสันต เสี่ยงบุญ
นายเอกสิทธิ์ แกวสุวรรณ
นายเอกสิทธิ์ บุญสินชัย
นายเอกสิทธิ์ มะลัยสิทธิ์
นายเอนก กลับเอียด
นายเอนก ฉายหุน
จาเอก เอนก สีหามาตย
นายเอนก สุเตนันต
นายเอมัสกี สะแม
นายโอฬาร ทับลอยฟา

หนา ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา
๓๕๐๓
๓๕๐๔
๓๕๐๕
๓๕๐๖
๓๕๐๗
๓๕๐๘
๓๕๐๙
๓๕๑๐
๓๕๑๑
๓๕๑๒
๓๕๑๓
๓๕๑๔
๓๕๑๕
๓๕๑๖
๓๕๑๗
๓๕๑๘
๓๕๑๙
๓๕๒๐
๓๕๒๑
๓๕๒๒
๓๕๒๓
๓๕๒๔
๓๕๒๕
๓๕๒๖
๓๕๒๗
๓๕๒๘

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายโอฬาร ปญจขันธ
นายโอฬาร วงศประสิทธิ์
นางสาวกชณิชา ซิม้ เสียง
นางกชนิภา ดีพรอม
นางสาวกชนิภา น้ําดอกไม
นางสาวกชพร ชาวพอคา
นางกชพร ปองสมาน
นางสาวกชพร ปานเมือง
นางสาวกชพร สายคํายศ
นางสาวกชพร สุวรรณนําปน
นางสาวกชพร หินเธาว
นางสาวกชพรรณ รัตนไตรมาศ
นางสาวกชพัฒน สุกนั ทา
นางสาวกชมน ศรีหาราช
นางสาวกชวรรณ สระทองหน
นางกณิศนันท คงปรีชา
นางสาวกนกกร ชาวสวนกลวย
นางกนกกร พรมโลก
นางสาวกนกกาญจน ชืน่ ชม
นางกนกกาญจน ศิริเวช
นางสาวกนกณัฐรัศม วาริสทุ ธิ์
นางกนกดา แสงคําพระ
นางสาวกนกทิพย ถนอมพงษ
นางสาวกนกนันท ทองนุน
นางสาวกนกนาฎ โรจนบุญญานนท
นางสาวกนกนาถ เชือ้ ดวงผูย

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๓๕๒๙
๓๕๓๐
๓๕๓๑
๓๕๓๒
๓๕๓๓
๓๕๓๔
๓๕๓๕
๓๕๓๖
๓๕๓๗
๓๕๓๘
๓๕๓๙
๓๕๔๐
๓๕๔๑
๓๕๔๒
๓๕๔๓
๓๕๔๔
๓๕๔๕
๓๕๔๖
๓๕๔๗
๓๕๔๘
๓๕๔๙
๓๕๕๐
๓๕๕๑
๓๕๕๒
๓๕๕๓
๓๕๕๔

หนา ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางกนกพร กิติสาร
นางกนกพร ดวงตะวงศ
นางสาวกนกพร ดําคง
นางกนกพร พวงงาม
นางสาวกนกพร ฟกเล็ก
นางกนกพร เอกวุธ
นางสาวกนกพรรณ งามขํา
นางกนกพรรณ บัวเกิด
นางสาวกนกพรรณ พงษสทิ ธิศักดิ์
นางกนกภรณ รอยหมืน่
นางสาวกนกภรณ เรืองศักดิ์
นางสาวกนกรดา ฉิมวัย
นางกนกรดา เที่ยงธรรม
นางสาวกนกรัตน ขยันทํา
นางกนกรัตน เลยชัยภูมิ
นางสาวกนกลักษณ วะจะนะ
นางสาวกนกวรรณ จักรสิงหโต
นางสาวกนกวรรณ ชืน่ ฤทัย
นางสาวกนกวรรณ ชูดารา
นางสาวกนกวรรณ บุญศัพย
นางสาวกนกวรรณ บุญอิ่ม
นางกนกวรรณ พานกระโทก
นางสาวกนกวรรณ เพ็งสะเทียม
นางสาวกนกวรรณ วงศเงิน
นางสาวกนกวรรณ วงศเพชรศรี
นางกนกวรรณ สวนจันทร

๓๕๕๕
๓๕๕๖
๓๕๕๗
๓๕๕๘
๓๕๕๙
๓๕๖๐
๓๕๖๑
๓๕๖๒
๓๕๖๓
๓๕๖๔
๓๕๖๕
๓๕๖๖
๓๕๖๗
๓๕๖๘
๓๕๖๙
๓๕๗๐
๓๕๗๑
๓๕๗๒
๓๕๗๓
๓๕๗๔
๓๕๗๕
๓๕๗๖
๓๕๗๗
๓๕๗๘
๓๕๗๙
๓๕๘๐

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวกนกวรรณ สวัสดิป์ ระสิทธิ์
นางกนกวรรณ สวัสดิ์อารีย
นางสาวกนกวรรณ สหัสโชติ
นางสาวกนกวรรณ สาประเสริฐ
นางสาวกนกวรรณ สุขสําราญ
นางสาวกนกวรรณ ออมสิน
นางสาวกนกวรรณ อุพฒ
ั น
นางสาวกนกอร ใจเอี่ยม
นางสาวกนกอร ทองโสภา
นางสาวกนกอร ธิบรู ณบญ
ุ
นางกนกอร วีสวุ รรณ
นางกนกอรลภัส แตงออน
นางกนิษฐกา ลิ้มประเสริฐ
นางสาวกนิษฐา จารุพันธ
นางกนิษฐา ไชยวงษา
นางสาวกมนพรรธน สิทธิ์นอ ย
นางสาวกมลจันทร สุธรรมปวง
นางกมลชนก ดีนาง
นางกมลชนก สิงหละคร
นางกมลทิพย ปงยศ
นางกมลทิพย พึ่งบุญ ณ อยุธยา
นางกมลทิพย ภูบญ
ุ อิ่ม
นางกมลทิพย ศรีสุข
นางสาวกมลทิพย สังฆะมณี
นางสาวกมลนัทธ หาดทราย
นางกมลนิตย วิลัยแลง

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๓๕๘๑
๓๕๘๒
๓๕๘๓
๓๕๘๔
๓๕๘๕
๓๕๘๖
๓๕๘๗
๓๕๘๘
๓๕๘๙
๓๕๙๐
๓๕๙๑
๓๕๙๒
๓๕๙๓
๓๕๙๔
๓๕๙๕
๓๕๙๖
๓๕๙๗
๓๕๙๘
๓๕๙๙
๓๖๐๐
๓๖๐๑
๓๖๐๒
๓๖๐๓
๓๖๐๔
๓๖๐๕
๓๖๐๖

หนา ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวกมลพรรณ คุมปริยตั ิ
นางสาวกมลพรรณ จักรแกว
นางสาวกมลพรรณ ดํารงสุสกุล
นางสาวกมลพรรณ ภมรสูตร
นางสาวกมลรส นันทะกมล
นางกมลรัตน ขันทองดี
นางสาวกมลรัตน เขียวไสว
นางสาวกมลรัตน บุญถาวร
นางกมลรัตน ฟกแกว
นางสาวกมลรัตน ไวยสิงห
นางสาวกมลรัตน สิทธิสงคราม
นางสาวกมลลักษณ คณาชัย
นางกมลวรรณ แกวทอง
นางสาวกมลวรรณ ประสิทธิ์นอก
นางสาวกมลวรรณ โยงราช
นางสาวกมลวรรณ วรรณมณี
นางกมลวรรณ ศรีเจริญจิตร
นางกมลวรรณ สอาดศรี
นางสาวกรกนก กลัดเจริญ
นางสาวกรกนก ถิ่นวงษแอ
นางกรกนก นนทคําจันทร
นางสาวกรกนก ยังปากน้ํา
นางสาวกรกนก หญาลาภ
นางกรกนก เหลาแตว
นางสาวกรกมล แสงอุดม
นางสาวกรณวิกา เอี่ยมชัย

๓๖๐๗
๓๖๐๘
๓๖๐๙
๓๖๑๐
๓๖๑๑
๓๖๑๒
๓๖๑๓
๓๖๑๔
๓๖๑๕
๓๖๑๖
๓๖๑๗
๓๖๑๘
๓๖๑๙
๓๖๒๐
๓๖๒๑
๓๖๒๒
๓๖๒๓
๓๖๒๔
๓๖๒๕
๓๖๒๖
๓๖๒๗
๓๖๒๘
๓๖๒๙
๓๖๓๐
๓๖๓๑
๓๖๓๒

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางกรณัฐ บุญเหนือ
นางสาวกรณิกา จันทมาศ
นางกรณิศ พลวัฒน
นางสาวกรณิศ สิทธิการ
นางกรทิพย เปกทอง
นางสาวกรพินธุ เจียมวิจติ ร
นางกรพินธุ สงสันเทียะ
วาที่รอยตรีหญิง กรภัทร แกนมณี
นางสาวกรรญา สุนญภพ
นางกรรญาภรณ กิง่ บู
นางกรรฐกร แสงอรุณ
นางสาวกรรณิกา จันทะไทย
นางสาวกรรณิกา ดายังหยุด
นางสาวกรรณิกา ถุงเงิน
นางกรรณิกา ธาดา
นางสาวกรรณิกา มัยญะกิต
นางสาวกรรณิกา วงศราชา
นางสาวกรรณิกา สลัดทุกข
นางกรรณิกา เสนาธรรม
นางสาวกรรณิการ กมลศรี
นางสาวกรรณิการ แกวรวมวงศ
นางกรรณิการ ขัดสีใส
นางกรรณิการ คงกะพันธ
นางสาวกรรณิการ คําปาเชือ้
นางสาวกรรณิการ จันดา
นางกรรณิการ จันทะบุตร

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๓๖๓๓
๓๖๓๔
๓๖๓๕
๓๖๓๖
๓๖๓๗
๓๖๓๘
๓๖๓๙
๓๖๔๐
๓๖๔๑
๓๖๔๒
๓๖๔๓
๓๖๔๔
๓๖๔๕
๓๖๔๖
๓๖๔๗
๓๖๔๘
๓๖๔๙
๓๖๕๐
๓๖๕๑
๓๖๕๒
๓๖๕๓
๓๖๕๔
๓๖๕๕
๓๖๕๖
๓๖๕๗
๓๖๕๘

หนา ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวกรรณิการ ชัยวงศ
นางกรรณิการ ชํานาญคา
นางสาวกรรณิการ เทพสินธพ
นางสาวกรรณิการ แพงงา
นางสาวกรรณิการ วองทวีไพบูลย
นางสาวกรรณิการ สาวเสม
นางกรรณิการ สุขเสริม
นางสาวกรวัลลิ์ ศุกรเกยูร
นางสาวกรวิกา โตพิทกั ษ
นางสาวกรวิกา ทับไทร
นางสาวกรวิกา พันธไชยศรี
นางสาวกรองกาญจน สุภาจรูญ
นางกรองแกว ทองถม
นางสาวกรอยใจ แสนอุบล
นางสาวกรานมณี เยาวขันธ
นางกรานสุนีย อารินทร
นางกรีฑา เพ็งธรรมมา
นางสาวกรุณภรณ หมวกกุล
นางสาวกรุณา ใจเอื้อ
นางกรุณา วังชวย
นางกรุณา สุจริต
นางสาวกรุณา หอยสง
นางสาวกรุณี พงศพิมพพิพัฒน
นางกฤตธีรา คําภิธรรม
นางสาวกฤตยา ใจจันทร
นางสาวกฤตยา รัศมี

๓๖๕๙
๓๖๖๐
๓๖๖๑
๓๖๖๒
๓๖๖๓
๓๖๖๔
๓๖๖๕
๓๖๖๖
๓๖๖๗
๓๖๖๘
๓๖๖๙
๓๖๗๐
๓๖๗๑
๓๖๗๒
๓๖๗๓
๓๖๗๔
๓๖๗๕
๓๖๗๖
๓๖๗๗
๓๖๗๘
๓๖๗๙
๓๖๘๐
๓๖๘๑
๓๖๘๒
๓๖๘๓
๓๖๘๔

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวกฤตยา สนธรัตน
นางสาวกฤตาณัฐ แตรพันธ
นางสาวกฤตาภรณ เทียมทัด
นางสาวกฤติกา เจียรพงษพร
นางสาวกฤติกา ไชยอุดม
นางกฤติกา สุวาท
นางสาวกฤติภร แสนเลิง
นางกฤติยา กมลวัล
นางสาวกฤติยา จัดงูเหลือม
นางสาวกฤติยา บุญเชิด
นางกฤติยา อินภิบาล
นางสาวกฤษฎา กอมะณี
นางกฤษฎิ์ณิชา แกวกองมา
นางสาวกฤษณพร แซซื่อ
นางกฤษณวรรณ สงวนทรัพย
นางกฤษณา กลิน่ ลําดวน
นางกฤษณา คงศักดิ์
นางกฤษณา คําพมัย
นางสาวกฤษณา ชางบรรจง
นางสาวกฤษณา ชาลีบวั
นางกฤษณา ชํานาญไพร
นางกฤษณา ทองเจือ
นางกฤษณา ทองบุ
นางสาวกฤษณา เบี้ยวโกฏ
นางสาวกฤษณา โพธิชัย
นางกฤษณา เรืองประโคน

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๓๖๘๕
๓๖๘๖
๓๖๘๗
๓๖๘๘
๓๖๘๙
๓๖๙๐
๓๖๙๑
๓๖๙๒
๓๖๙๓
๓๖๙๔
๓๖๙๕
๓๖๙๖
๓๖๙๗
๓๖๙๘
๓๖๙๙
๓๗๐๐
๓๗๐๑
๓๗๐๒
๓๗๐๓
๓๗๐๔
๓๗๐๕
๓๗๐๖
๓๗๐๗
๓๗๐๘
๓๗๐๙
๓๗๑๐

หนา ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวกฤษณา เรืองยุบล
นางกฤษณา ศรีเพ็ชร
นางสาวกฤษณา สังสุข
นางสาวกฤษณา สุระธง
นางสาวกฤษณี พรมมาหลา
นางสาวกฤษณียา หาระสุข
นางกฤษติญา เสือมาก
นางกฤษติยาภรณ สถิตยวรหิรัญ
นางสาวกฤษนีย บุญประเสริฐ
นางกลอยใจ หนไธสง
นางกวิตา ทับทวี
นางกวิสรา ยวงมณี
นางกษมพร จุยโต
นางสาวกษมาพร เตี๋ยอํานวยชัย
นางกษิญา ทองบุญเหลือ
นางสาวกองกาญจน มนตรีนอก
นางสาวกองกาญจน ลุนลอด
นางกองทุน ถากลาง
นางกองมะณี คํามุล
นางสาวกอบกุล ศุภมงคลชัย
นางสาวกังสดาล กันทะสร
นางสาวกัญจณมาศ บํารุงเสนา
นางกัญจนพร กาใจ
นางสาวกัญจนพร มีศิลป
นางสาวกัญจนพิลักษณ เรืองทอง
นางกัญจนรนิษฐ พิพัฒนทวีกุล

๓๗๑๑
๓๗๑๒
๓๗๑๓
๓๗๑๔
๓๗๑๕
๓๗๑๖
๓๗๑๗
๓๗๑๘
๓๗๑๙
๓๗๒๐
๓๗๒๑
๓๗๒๒
๓๗๒๓
๓๗๒๔
๓๗๒๕
๓๗๒๖
๓๗๒๗
๓๗๒๘
๓๗๒๙
๓๗๓๐
๓๗๓๑
๓๗๓๒
๓๗๓๓
๓๗๓๔
๓๗๓๕
๓๗๓๖

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวกัญจนา ธัญญาหาร
นางกัญจนา แสนบุตรวงค
นางกัญชลา บุญศรี
นางสาวกัญชลิกา เจริญศิลป
นางสาวกัญญณัช สุนทรมณี
นางสาวกัญญนิษฐา คูจารุวฒ
ั น
นางสาวกัญญพชิรา ภูผาคุณ
นางสาวกัญญพัชร วงแสน
นางกัญญภัส เชือ้ สะอาด
นางกัญญภา แพชนะ
นางสาวกัญญรัตน ภาชนะ
นางสาวกัญญวรา วงศอนิ อยู
นางสาวกัญญา ชิน้ จอหอ
นางกัญญา ฐานเจริญ
นางสาวกัญญา มวงงาม
นางกัญญาชัญ ศรีใย
นางกัญญาณัฐ จันตะคาด
นางกัญญาณัฐ ใจเพียร
นางกัญญาณัฐ ตนสีนนท
นางกัญญาณัฐ นาคนชม
นางสาวกัญญาณัฐ หอมระหัด
นางกัญญานันท รําเพยพลกิติชัย
นางกัญญาพัชร พิบูลมัยกิจ
นางกัญญาพัชร อะทะวงศ
นางสาวกัญญาภัค ดวงไชยยา
นางกัญญาภัค บุญมานิตย

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๓๗๓๗
๓๗๓๘
๓๗๓๙
๓๗๔๐
๓๗๔๑
๓๗๔๒
๓๗๔๓
๓๗๔๔
๓๗๔๕
๓๗๔๖
๓๗๔๗
๓๗๔๘
๓๗๔๙
๓๗๕๐
๓๗๕๑
๓๗๕๒
๓๗๕๓
๓๗๕๔
๓๗๕๕
๓๗๕๖
๓๗๕๗
๓๗๕๘
๓๗๕๙
๓๗๖๐
๓๗๖๑
๓๗๖๒

หนา ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางกัญญาภัค เพ็ชรกิง่
นางกัญญาภัทร ขวาไทย
นางกัญญาภัทร คูณสุวรรณ
นางกัญญารัตน ขุนหมื่น
นางสาวกัญญารัตน คําดี
นางกัญญารัตน เครือบคนโท
นางสาวกัญญารัตน งามเฉลียว
นางกัญญารัตน ผาผง
นางกัญญารัตน พิมพอักษร
นางกัญญารัตน เย็นใจมา
นางกัญญารัตน สิงหสา
นางสาวกัญญารัตน สุวรรณ
นางสาวกัญญาลักษณ ปลัดทวม
นางกัญฐณา ฤทธิก์ ิตติบญ
ุ
นางสาวกัญฐภา ชํานาญยา
นางสาวกัญณภัทร มอม
นางกัญภร แถวไธสง
นางสาวกัญรินทร คงสอน
นางกัญสพัฒน ฝากกลาง
นางสาวกัณจนา เกียงเกษร
นางสาวกัณฐรัตน ศรีพลกรัง
นางสาวกัณฐิภา นนทะภา
นางกัณฑิมา สะตะ
นางสาวกัณณนภัส ภูสนิ เตชภัสส
นางสาวกัณณิกา อารมณ
นางสาวกัณทรากร ขุนบุญจันทร

๓๗๖๓
๓๗๖๔
๓๗๖๕
๓๗๖๖
๓๗๖๗
๓๗๖๘
๓๗๖๙
๓๗๗๐
๓๗๗๑
๓๗๗๒
๓๗๗๓
๓๗๗๔
๓๗๗๕
๓๗๗๖
๓๗๗๗
๓๗๗๘
๓๗๗๙
๓๗๘๐
๓๗๘๑
๓๗๘๒
๓๗๘๓
๓๗๘๔
๓๗๘๕
๓๗๘๖
๓๗๘๗
๓๗๘๘

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางกัณพิชา รอดสะเอี่ยม
นางสาวกัณสปวี วิชาผา
นางสาวกัตติกา บูชาพันธุ
นางกันจนา หลาออนศรี
นางสาวกันฑรัตน แฝงกระโทก
นางสาวกันตกนิษฐ ประสมพงษ
นางกันตกนิษฐ รักษวงศ
นางกันตพร คําหอม
นางกันตพัฒน สานอินทรจกั ร
นางสาวกันติศา สุวรรณชนะ
นางสาวกันทลัส วิริยะเนตรบุบผา
นางกันทิกา แกวสอง
นางกันธิดา จอยเอกา
นางสาวกันนิภา ขอพรกลาง
นางกันยนา ศรีหว ยไพร
นางสาวกันยพัชญ ลพประเสริฐ
นางกันยา ใจแกว
นางสาวกัลญา จําปาโพธิ์
นางสาวกัลญา เวียงคํา
นางกัลญาณี แสนแสง
นางกัลยกร เชือกพรม
นางสาวกัลยกร ไชยเมือง
นางสาวกัลยกร ทับทิมศรี
นางสาวกัลยกร อารมณชื่น
นางสาวกัลยา ขัติยะ
นางสาวกัลยา ทานุมา

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๓๗๘๙
๓๗๙๐
๓๗๙๑
๓๗๙๒
๓๗๙๓
๓๗๙๔
๓๗๙๕
๓๗๙๖
๓๗๙๗
๓๗๙๘
๓๗๙๙
๓๘๐๐
๓๘๐๑
๓๘๐๒
๓๘๐๓
๓๘๐๔
๓๘๐๕
๓๘๐๖
๓๘๐๗
๓๘๐๘
๓๘๐๙
๓๘๑๐
๓๘๑๑
๓๘๑๒
๓๘๑๓
๓๘๑๔

หนา ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางกัลยา นาวา
นางกัลยา พิชัยวงค
นางกัลยา สะสวย
นางกัลยา สุวรรณรักษ
นางสาวกัลยาณี คําเชียง
นางกัลยาณี เชยวัดเกาะ
นางสาวกัลยาณี ปาจิตตี
นางสาวกัลยาณีย ศรีตนไชย
นางกัลยานี กรุณา
นางกัลยารัตน เกงธัญญกิจจรัส
นางสาวกัลยารัตน ประเสริฐสาร
นางสาวกัลยารัตน อํานาคะ
นางกาญจนทิพ กรันทุกขะพันธ
นางกาญจนพิชชา เทพทวีชยั
นางสาวกาญจนรักษ หาเคน
นางกาญจนรัตน ทองแยม
นางกาญจนสุดา ตั๊นวิเศษ
นางกาญจนา กลางเภา
นางสาวกาญจนา กายโรจน
นางสาวกาญจนา กิตติกุลประเสริฐ
นางสาวกาญจนา แกวอุด
นางกาญจนา ขัดชุมแสง
นางสาวกาญจนา เงินขอ
นางกาญจนา จงสมชัย
นางสาวกาญจนา จวงจาย
นางสาวกาญจนา จันทรขวาง

๓๘๑๕
๓๘๑๖
๓๘๑๗
๓๘๑๘
๓๘๑๙
๓๘๒๐
๓๘๒๑
๓๘๒๒
๓๘๒๓
๓๘๒๔
๓๘๒๕
๓๘๒๖
๓๘๒๗
๓๘๒๘
๓๘๒๙
๓๘๓๐
๓๘๓๑
๓๘๓๒
๓๘๓๓
๓๘๓๔
๓๘๓๕
๓๘๓๖
๓๘๓๗
๓๘๓๘
๓๘๓๙
๓๘๔๐

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวกาญจนา ชูศรี
นางสาวกาญจนา ดาศรี
นางกาญจนา ดิษฐอั๊ง
นางสาวกาญจนา ดีเดิน
นางสาวกาญจนา เต็กสี
นางกาญจนา ทันตาหะ
นางสาวกาญจนา นาคะ
นางสาวกาญจนา แนมใส
นางสาวกาญจนา บุญชวย
นางกาญจนา พันธวิไล
นางกาญจนา พุมพวง
นางสาวกาญจนา โยธาสุข
นางสาวกาญจนา ลุประสงค
นางกาญจนา วงคเมืองมา
นางสาวกาญจนา วงวันศรี
นางสาวกาญจนา วันดี
นางสาวกาญจนา ศรีนาง
นางสาวกาญจนา ศรีเมือง
นางกาญจนา สัสดีเมือง
นางกาญจนา สาไชยันต
นางสาวกาญจนา สิงคลีบตุ ร
นางกาญจนา สุขเกษม
นางกาญจนา สุบนิ
นางสาวกาญจนา สุปน
นางกาญจนา หนูทอง
นางสาวกาญจนา หวังสุข

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๓๘๔๑
๓๘๔๒
๓๘๔๓
๓๘๔๔
๓๘๔๕
๓๘๔๖
๓๘๔๗
๓๘๔๘
๓๘๔๙
๓๘๕๐
๓๘๕๑
๓๘๕๒
๓๘๕๓
๓๘๕๔
๓๘๕๕
๓๘๕๖
๓๘๕๗
๓๘๕๘
๓๘๕๙
๓๘๖๐
๓๘๖๑
๓๘๖๒
๓๘๖๓
๓๘๖๔
๓๘๖๕
๓๘๖๖

นางสาวกาญจนา หาญแรง
นางกาญจนา เหมืองทอง
นางกาญจนา แหงพิศ
นางกาญจนา อัปมระกา
นางกาญจนา เอี่ยมองอาจ
นางกาญจนาวดี อารพล
นางสาวกาญชนา พูลเพิ่ม
นางสาวกาญดา โกศัย
นางกาญยานี โพนเบา
นางกานดา คําลือสาย
นางกานดา ชวกิจศิริ
นางสาวกานดา นาดี
นางกานดา พิลาคง
นางสาวกานดา ศรีนรคุตร
นางกานดา หมานจิตร
นางกานดา หลักดี
นางสาวกานตชนก แกวอุดร
นางกานตชนิต จําวิเศษ
นางกานตธดิ า ดวงตา
นางสาวกานตธดิ า บุญรอด
นางกานตธศิ า วงศจุมปู
นางสาวกานตธีรฎา วสุธรวรโชติ
นางสาวกานตธีรา พังจันทรตา
นางสาวกานตธีรา มุลวิไล
นางกานตพิชชา งามชัด
นางกานตพิชชา ภักดี

หนา ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา
๓๘๖๗
๓๘๖๘
๓๘๖๙
๓๘๗๐
๓๘๗๑
๓๘๗๒
๓๘๗๓
๓๘๗๔
๓๘๗๕
๓๘๗๖
๓๘๗๗
๓๘๗๘
๓๘๗๙
๓๘๘๐
๓๘๘๑
๓๘๘๒
๓๘๘๓
๓๘๘๔
๓๘๘๕
๓๘๘๖
๓๘๘๗
๓๘๘๘
๓๘๘๙
๓๘๙๐
๓๘๙๑
๓๘๙๒

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวกานตพิชชา สุรีคุณาพงษ
นางสาวกานตพิชชา อมรภักดิ์ธญ
ั พร
นางสาวกานตมณี ตุม ทองสําโรง
นางกานตรวี ดวงกลาง
นางสาวกานตสุรีย ศรีพล
นางกามีลา เจะอีซอ
นางสาวการีมะ อับดุลเลาะ
นางสาวกาลิตาร นกแอนหมาน
นางกิง่ กมล อินทฤทธิ์
นางสาวกิง่ กอย เจริญชีพ
นางกิง่ กอย ถิน่ จันทร
นางสาวกิง่ กาญ รองเย็น
นางสาวกิง่ แกว กองจินดา
นางสาวกิง่ แกว ใจแวน
นางสาวกิง่ แกว บุรงค
นางกิง่ แกว เผาเครือ่ ง
นางสาวกิง่ ชบา สุทธิ
นางกิง่ ดาว เรณชนะ
นางกิง่ ดาว ศรีศิริสิทธิกุล
นางกิง่ เพียร ปญญาคํา
นางกิญนรี สุวรรณประทีป
นางกิตติกาญจน ศิริโภคานนท
นางกิตติกานต พรถนอม
นางกิตติญา แพถนอม
นางสาวกิตตินันท กินิพันธ
นางกิตติพร จันทรสายทอง

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๓๘๙๓
๓๘๙๔
๓๘๙๕
๓๘๙๖
๓๘๙๗
๓๘๙๘
๓๘๙๙
๓๙๐๐
๓๙๐๑
๓๙๐๒
๓๙๐๓
๓๙๐๔
๓๙๐๕
๓๙๐๖
๓๙๐๗
๓๙๐๘
๓๙๐๙
๓๙๑๐
๓๙๑๑
๓๙๑๒
๓๙๑๓
๓๙๑๔
๓๙๑๕
๓๙๑๖
๓๙๑๗
๓๙๑๘

นางสาวกิตติพิชญ ไชยภักดี
นางสาวกิตติมา เหลืองปฐมชัย
นางกิตติยา คงเพ็ชร
นางกิตติยา จันทรนอย
นางกิตติยา บุพศิริ
นางกิตติยา แหลมแกว
นางสาวกิตติยาพร สุทโธ
นางกิตติยาภา นิลโมจน
นางกิติกุล แสนทวีสุข
นางสาวกิมสรอย หวยใหญ
นางกิรติกา ตอพันธ
นางกิริยา ตระกูลราษฎร
นางกีรณัฐช ทวีโค
นางกุญณัฐ บาลัน
นางสาวกุมภา เจริญศิริ
นางสาวกุลจรี เอกวิทโยภาส
นางสาวกุลฉัตร ภัสสรโภคิน
นางสาวกุลณะภัสส อุทัยกัน
นางสาวกุลดา ทองแถม
นางกุลธิดา จูเทศ
นางสาวกุลธิดา ชัยฉิมพลี
นางกุลนาถ ภูศรีทอง
นางกุลนารี พัฒนประเสริฐ
นางกุลนิตย แนวประเสริฐ
นางสาวกุลนิษฐ เส็นบัตร
นางกุลปริญา เกื้อเมง

หนา ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา
๓๙๑๙
๓๙๒๐
๓๙๒๑
๓๙๒๒
๓๙๒๓
๓๙๒๔
๓๙๒๕
๓๙๒๖
๓๙๒๗
๓๙๒๘
๓๙๒๙
๓๙๓๐
๓๙๓๑
๓๙๓๒
๓๙๓๓
๓๙๓๔
๓๙๓๕
๓๙๓๖
๓๙๓๗
๓๙๓๘
๓๙๓๙
๓๙๔๐
๓๙๔๑
๓๙๔๒
๓๙๔๓
๓๙๔๔

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางกุลปรียา พุทธวงค
นางกุลปาภัส หงษยี่สบิ เอ็ด
นางสาวกุลพัชรลักษณ มีมะโนยศ
นางสาวกุลภากร ตัน้ ซุน หิน้
นางกุลยา กุลรัตน
นางกุลรภัส รักพงษ
นางกุลวดี สิขัณฑกนาค
นางกุลสัมพันธ พรหมทอง
นางสาวกุลิสรา ไชยกล
นางกุลิสรา เหมยปน
นางกุศล สมเพ็ชร
นางสาวกุสมุ า โฆษิตานนท
นางกุสมุ า ชูแจม
นางกุสมุ า ทองสรอย
นางสาวกุสมุ า เพิ่มพูน
นางกุสมุ า ใสสะอาด
นางกุสมุ าศ บุญชาญ
นางกุหลาบ คําปาน
นางสาวกุหลาบ ถาชินเลิศ
นางสาวเก็จมณี หมองพิชัย
นางสาวเกณิกา แยมศรวล
นางเกณิกา ศรีธริ าช
นางสาวเกณิกา อินตะถา
นางสาวเกตสุดา แตงเที่ยง
นางสาวเกตสุรนิ ทร ใจเที่ยง
นางเกตุชนา วรบุตร

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๓๙๔๕
๓๙๔๖
๓๙๔๗
๓๙๔๘
๓๙๔๙
๓๙๕๐
๓๙๕๑
๓๙๕๒
๓๙๕๓
๓๙๕๔
๓๙๕๕
๓๙๕๖
๓๙๕๗
๓๙๕๘
๓๙๕๙
๓๙๖๐
๓๙๖๑
๓๙๖๒
๓๙๖๓
๓๙๖๔
๓๙๖๕
๓๙๖๖
๓๙๖๗
๓๙๖๘
๓๙๖๙
๓๙๗๐

นางเกตุมณี แกวคํา
นางสาวเกตุวดี บุญเทพ
นางเกตุสดุ า หนูเอียด
นางสาวเกล็ดฟา มุสิกวัน
นางสาวเกวรี เหมือนเรือง
นางสาวเกวลิน ชมประเสริฐ
นางสาวเกวลี เกรัมย
นางสาวเกวลี เทศารินทร
นางเกศกนก เวียงเกา
นางสาวเกศญา กุลสุวรรณ
นางสาวเกศมณี รัตนลัย
นางสาวเกศมณี สมสะอาด
นางเกศรา ดีสุยา
นางเกศราภรณ มุสิกะไชย
นางเกศรินทร คุม สา
นางเกศรินทร ราชนาวี
นางสาวเกศสุดา จังพานิช
นางสาวเกศสุดา ผายสระนอย
นางสาวเกศิณี สีหามาตย
นางสาวเกศินี ไกรทอง
นางเกศินี ทองวงษ
นางเกศินี ปาดอน
นางสาวเกศินี มณีพวง
นางเกศินี วันศิริสุข
นางเกษณี ลือสถาน
นางสาวเกษณี สุคลธา

หนา ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา
๓๙๗๑
๓๙๗๒
๓๙๗๓
๓๙๗๔
๓๙๗๕
๓๙๗๖
๓๙๗๗
๓๙๗๘
๓๙๗๙
๓๙๘๐
๓๙๘๑
๓๙๘๒
๓๙๘๓
๓๙๘๔
๓๙๘๕
๓๙๘๖
๓๙๘๗
๓๙๘๘
๓๙๘๙
๓๙๙๐
๓๙๙๑
๓๙๙๒
๓๙๙๓
๓๙๙๔
๓๙๙๕
๓๙๙๖

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางเกษมศรี ราษี
นางเกษมสุข แรทอง
นางสาวเกษร แกวเขียว
นางเกษร คชเชนทร
นางสาวเกษร เจริญชัย
นางเกษร ปองกันภัย
นางสาวเกษร เสนาซิว
นางสาวเกษร หนูดํา
นางสาวเกษราภรณ โพธิ์ขาว
นางเกษราภรณ วิพัฒนโสภากร
นางสาวเกษริน เทพารักษ
นางสาวเกษลาพร ไชยรบ
นางสาวเกษศิริ ปลืม้ สุนทร
นางสาวเกษศิริ ภิสักไพสิฐ
นางสาวเกษศิรนิ ทร เพิ่มทรัพย
นางเกษศิรนิ ทร ศรีวงั ยาง
นางเกษศิรนิ ทร สิงธิสาร
นางเกสร เกิดหึง
นางเกสร คลังทรัพย
นางสาวเกสร จักรสุจนั ทร
นางสาวเกสร แจงจั่น
นางสาวเกสร นาคะสุวรรณ
นางเกสร บุญมาภิ
นางเกสรา ศรีศักดิ์
นางสาวเกสรา หมั่นประกอบ
นางสาวเกสรี สิงหนาค

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข

หนา ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓๙๙๗ นางเกสสุดา ไชยวุฒิ
๓๙๙๘ นางสาวเกสินี ศรีสวุ รรณ
๓๙๙๙ นางสาวเกียรติสดุ า
กาญจนแพทยนกุ ูล
๔๐๐๐ นางสาวเกือ้ กุล กงจีน
๔๐๐๑ นางสาวแกนนคร ตรีเศียร
๔๐๐๒ นางสาวแกนนภา ชูพูล
๔๐๐๓ นางสาวแกมกาญจน ทองศักดิ์สกุล
๔๐๐๔ นางสาวแกวกัลยา โพนทอง
๔๐๐๕ นางสาวแกวกุดนั่ พุมพฤกษี
๔๐๐๖ นางสาวแกวใจ แยมแฟง
๔๐๐๗ นางสาวแกวตา แสงสี
๔๐๐๘ นางสาวแกวฟา จันทฑีโร
๔๐๐๙ นางสาวแกวมณี รุงเรือง
๔๐๑๐ นางโกลัญญา คํามีก้ํา
๔๐๑๑ นางไกลรงุ มงคล
๔๐๑๒ นางขจรจิต พลีดี
๔๐๑๓ นางสาวขจรพรรณ สมตน
๔๐๑๔ นางสาวขนิฐา แกวจิตคงทอง
๔๐๑๕ นางสาวขนิษฐา แกวนารี
๔๐๑๖ นางขนิษฐา ขาวสุข
๔๐๑๗ นางขนิษฐา คําวัน
๔๐๑๘ นางขนิษฐา ใจสมบูรณ
๔๐๑๙ นางขนิษฐา ชมภูวิเศษ
๔๐๒๐ นางขนิษฐา ชายลม
๔๐๒๑ นางสาวขนิษฐา เตจะนะตา

๔๐๒๒
๔๐๒๓
๔๐๒๔
๔๐๒๕
๔๐๒๖
๔๐๒๗
๔๐๒๘
๔๐๒๙
๔๐๓๐
๔๐๓๑
๔๐๓๒
๔๐๓๓
๔๐๓๔
๔๐๓๕
๔๐๓๖
๔๐๓๗
๔๐๓๘
๔๐๓๙
๔๐๔๐
๔๐๔๑
๔๐๔๒
๔๐๔๓
๔๐๔๔
๔๐๔๕
๔๐๔๖
๔๐๔๗

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวขนิษฐา ทิพยประเสริฐ
นางสาวขนิษฐา ประมูลใหม
นางสาวขนิษฐา มัชฌิมวงศ
นางสาวขนิษฐา วังวารี
นางขวัญ สิงหทองไชย
นางสาวขวัญจิตต วนิชลานันท
นางสาวขวัญจิตต หอมดอก
นางสาวขวัญจิตร ศิริโรจน
นางขวัญจิรา จรณโยธิน
นางขวัญจิรา เทพภูมี
นางสาวขวัญใจ ดานทองหลาง
นางสาวขวัญใจ นมัสไธสง
นางขวัญใจ วิเชียรศรี
นางสาวขวัญใจ สุรวิ รรณ
นางสาวขวัญชนาถ ถิตยพิพิธ
นางขวัญชิรา คงเทพ
นางสาวขวัญดาว ถิ่นสุข
นางขวัญตา ผานเมือง
นางสาวขวัญตา วงษทองดี
นางสาวขวัญตา หุม ทอง
นางสาวขวัญนคร ลักขษร
นางสาวขวัญนภา โพธิศ์ รี
นางสาวขวัญนภา ยาจันทร
นางสาวขวัญพร ดีสวัสดิ์
นางสาวขวัญมนัสฐ เข็มวัน
นางขวัญเมือง อินสวาง

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๔๐๔๘
๔๐๔๙
๔๐๕๐
๔๐๕๑
๔๐๕๒
๔๐๕๓
๔๐๕๔
๔๐๕๕
๔๐๕๖
๔๐๕๗
๔๐๕๘
๔๐๕๙
๔๐๖๐
๔๐๖๑
๔๐๖๒
๔๐๖๓
๔๐๖๔
๔๐๖๕
๔๐๖๖
๔๐๖๗
๔๐๖๘
๔๐๖๙
๔๐๗๐
๔๐๗๑
๔๐๗๒
๔๐๗๓

หนา ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวขวัญเรือน แกวบุญชุน
นางขวัญเรือน โลหะกิจ
นางสาวขวัญเรือน เวชวิฐาน
นางสาวขวัญฤทัย เขื่อนจันทึก
นางสาวขวัญฤทัย พุชนะ
นางขวัญลดา วัดคํา
นางสาวขวัญสิริ นันตะเปย
นางขวัญหญิง ประเสริฐเศรษฐวรรธน
นางสาวขวัญหทัย มีใหม
นางขอใจ การภักดี
นางขัญทอง ภูทรัพย
นางเข็มทอง สนิท
นางสาวเขมนิจ คําคะมูล
นางสาวเข็มเพ็ชร วางขุนทด
นางเขมอัมพร โนมขุนทด
นางเขมิกา ชายเกตุ
นางสาวเขมิกา เอี่ยมอักษร
นางสาวคณภัค เทพสังข
นางคณาพร จันทรโสม
นางคณามาศ ยาบานแปง
นางสาวคณารัตน สระบัว
นางคณิตา บุญเศษ
นางสาวคณิตา มวงเจริญ
นางคณิศร ยาวรัมย
นางคนธวรรณ ลาภใหญ
นางสาวคนึง เพ็งเมืองนนท

๔๐๗๔
๔๐๗๕
๔๐๗๖
๔๐๗๗
๔๐๗๘
๔๐๗๙
๔๐๘๐
๔๐๘๑
๔๐๘๒
๔๐๘๓
๔๐๘๔
๔๐๘๕
๔๐๘๖
๔๐๘๗
๔๐๘๘
๔๐๘๙
๔๐๙๐
๔๐๙๑
๔๐๙๒
๔๐๙๓
๔๐๙๔
๔๐๙๕
๔๐๙๖
๔๐๙๗
๔๐๙๘
๔๐๙๙

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวคนึง อยูสา
นางสาวคนึงนิจ ธรรมทิ
นางคนึงนิจ บุญเจริญ
นางคนึงนิจ ศิริสมบูรณ
นางสาวคนึงนิตย โยธาศรี
นางคนึงนุช เกตุมหุ ยะ
นางสาวคมคาย เจริญอินทร
นางคมคาย หุน สาระ
นางสาวครองขวัญ จันทิหลา
นางสาวครองทรัพย คชโคตร
นางคริสตมาส บุญยะดิเรก
นางสาวคัชรียา สุมาลา
นางสาวคัทลียา ผลาทร
นางสาวคัทลียา ฝน แกว
นางคันธจุฬาลักษณ ช.ปลอดฟก
นายคุณัญญา บุญซอน
นางคุณาภรณ กมขุนทด
นางสาวเครือจิต โชติชัยโรจนกุล
นางสาวเครือวัลย ไชยสิทธิ์
นางเครือวัลย ดังชัยภูมิ
นางเครือวัลย นุมนวล
นางสาวฆฤตตา วาทมณีกร
นางสาวงามเนตร ศรีโพธิ์
นางงามสะใบ จุทาการ
นางงามอาภา วัฒนอังกูร
นางจงกลณี ประเสริฐแสง

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๔๑๐๐
๔๑๐๑
๔๑๐๒
๔๑๐๓
๔๑๐๔
๔๑๐๕
๔๑๐๖
๔๑๐๗
๔๑๐๘
๔๑๐๙
๔๑๑๐
๔๑๑๑
๔๑๑๒
๔๑๑๓
๔๑๑๔
๔๑๑๕
๔๑๑๖
๔๑๑๗
๔๑๑๘
๔๑๑๙
๔๑๒๐
๔๑๒๑
๔๑๒๒
๔๑๒๓
๔๑๒๔
๔๑๒๕

นางสาวจงกลนี แตงเกตุ
นางจงกลนี สมทอง
นางสาวจงจิต หองแซง
นางจงดี มะลิสุวรรณ
นางจงดี มาศรี
นางสาวจงรักษ วันทาพงษ
นางสาวจงรักษ สําราญรืน่
นางสาวจงอร แคนเพชร
นางจฏรพักตร พลรักษา
นางสาวจณิสตา เพชรไฝ
นางสาวจณุรกั ษ พรมแพง
นางสาวจตุพร ไกรรัตน
นางสาวจตุพร จีนแสง
นางจตุพร สุพรหมมา
นางสาวจตุพร สูงทองจริยา
นางสาวจตุภรณ ไชยสุวรรณ
นางจรรจิรา จันทรนวล
นางจรรญา เดชรอด
นางสาวจรรยมณฑน ยุงจัตรุ ัส
นางจรรยา จิณรัฐ
นางจรรยา จุฬารมย
นางจรรยา ดําดง
นางจรรยา นาคแสง
นางสาวจรรยา รังศิลป
นางสาวจรรยารักษ ผัดผอง
นางสาวจรรยารัดน ปลายชัยภูมิ

หนา ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา
๔๑๒๖
๔๑๒๗
๔๑๒๘
๔๑๒๙
๔๑๓๐
๔๑๓๑
๔๑๓๒
๔๑๓๓
๔๑๓๔
๔๑๓๕
๔๑๓๖
๔๑๓๗
๔๑๓๘
๔๑๓๙
๔๑๔๐
๔๑๔๑
๔๑๔๒
๔๑๔๓
๔๑๔๔
๔๑๔๕
๔๑๔๖
๔๑๔๗
๔๑๔๘
๔๑๔๙
๔๑๕๐
๔๑๕๑

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวจรวยพร ทองแกว
นางจรัสศรี แกวกา
นางสาวจริญญา เพชรถิน่ ไทย
นางจริญญา เรืองแกว
นางสาวจรินทรญา หนูสวัสดิ์
นางจรินทรทิพย พันนาภพ
นางสาวจรินทรศรี โตบุญรอด
นางสาวจริยา เกณฑทา
นางสาวจริยา งามบุญสืบ
นางจริยา โชติชัชวาลยกุล
นางจริยา นาคะเวช
นางสาวจริยา นารีบุตร
นางจริยา เพชรนาดี
นางสาวจริยา สุนทร
นางสาวจริยา ออนวิมล
นางสาวจริยาภรณ แกลวเกษตรกรณ
นางจริยาวดี พลีดี
นางสาวจริยาวัตร บัวกนก
นางจรูญศรี ทองขุนดํา
นางจองสมจินต เสือจําศิล
นางจอมขวัญ ทองพูล
นางจอมณิชกานต รอยกรอง
นางจังกรณ ภูคําศักดิ์
นางสาวจัน สวัสดิไชย
นางสาวจันจิรา จันทรดอนไพร
นางสาวจันจิรา พุทธวงค

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๔๑๕๒
๔๑๕๓
๔๑๕๔
๔๑๕๕
๔๑๕๖
๔๑๕๗
๔๑๕๘
๔๑๕๙
๔๑๖๐
๔๑๖๑
๔๑๖๒
๔๑๖๓
๔๑๖๔
๔๑๖๕
๔๑๖๖
๔๑๖๗
๔๑๖๘
๔๑๖๙
๔๑๗๐
๔๑๗๑
๔๑๗๒
๔๑๗๓
๔๑๗๔
๔๑๗๕
๔๑๗๖
๔๑๗๗

หนา ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางจันจิรา วอนเพียร
นางสาวจันจิรา สีนอยขาว
นางสาวจันจิรา สุดปราง
นางจันจิรา อินพา
นางจันจิรา เอยานะ
นางสาวจันติมา เพ็ชรกําจัด
นางสาวจันทกานต เอกรักษา
นางสาวจันทนา คงหนุน
นางสาวจันทนา ทองพันชั่ง
นางสาวจันทนา นามโยธา
นางสาวจันทนา ปูทอง
นางสาวจันทนา สังขจิตต
นางจันทนา เหลาโนนครอ
นางจันทนา อังครา
นางจันทนา เอี่ยมอุดม
นางสาวจันทร ทองมี
นางสาวจันทร ทิพยณรงค
นางสาวจันทรกมล เสมศรี
นางสาวจันทรกานต ปญญาเรือง
นางจันทรจรัส สายสวาง
นางสาวจันทรจิรา จิตรกําแหง
นางสาวจันทรจิรา ถนอมวงศ
นางจันทรจิรา นิยมพลอย
นางจันทรจิรา นูเนตร
นางสาวจันทรจิรา บัวแกว
นางจันทรจิรา ปนทอง

๔๑๗๘
๔๑๗๙
๔๑๘๐
๔๑๘๑
๔๑๘๒
๔๑๘๓
๔๑๘๔
๔๑๘๕
๔๑๘๖
๔๑๘๗
๔๑๘๘
๔๑๘๙
๔๑๙๐
๔๑๙๑
๔๑๙๒
๔๑๙๓
๔๑๙๔
๔๑๙๕
๔๑๙๖
๔๑๙๗
๔๑๙๘
๔๑๙๙
๔๒๐๐
๔๒๐๑
๔๒๐๒

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวจันทรจิรา ศรีสงคราม
นางจันทรจิรา สอนคําหาร
นางจันทรจิรา สุระมาตย
นางสาวจันทรจิราภรณ สาริวงค
นางสาวจันทรทักษิณ
อนันทชัยวรกุล
นางสาวจันทรทิพย คําสงค
นางสาวจันทรทิพย พนารักษ
นางจันทรทิพย อายเดร
นางสาวจันทรธิมา เสาเกลียว
นางสาวจันทรพร ชัยสมุทร
นางจันทรเพ็ญ จํารัสศรี
นางจันทรเพ็ญ เณรวงษ
นางสาวจันทรเพ็ญ แตมทอง
นางสาวจันทรเพ็ญ ทาหิน
นางสาวจันทรเพ็ญ ทิวาวงศ
นางสาวจันทรเพ็ญ มีชิน
นางจันทรเพ็ญ มูลผลึก
นางสาวจันทรเพ็ญ ลุนราศรี
นางจันทรเพ็ญ วิจารยวงษ
นางสาวจันทรเพ็ญ สุวรรณมงคล
นางสาวจันทรแรม ชูคงคา
นางจันทรแรม สุวรรณกนิษฐ
นางสาวจันทรศรี รังคํากอง
นางสาวจันทรสุดา จันทเขต
นางสาวจันทรสุดา นามบุญเรือง

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๔๒๐๓
๔๒๐๔
๔๒๐๕
๔๒๐๖
๔๒๐๗
๔๒๐๘
๔๒๐๙
๔๒๑๐
๔๒๑๑
๔๒๑๒
๔๒๑๓
๔๒๑๔
๔๒๑๕
๔๒๑๖
๔๒๑๗
๔๒๑๘
๔๒๑๙
๔๒๒๐
๔๒๒๑
๔๒๒๒
๔๒๒๓
๔๒๒๔
๔๒๒๕
๔๒๒๖
๔๒๒๗
๔๒๒๘

หนา ๘๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวจันทรัช ปจจมะ
นางจันทรัสม บุบผา
นางสาวจันทราพร ไชยโคตร
นางจันทราภรณ นาประเสริฐ
นางสาวจันทราวรรณ จักรกฤษณ
นางสาวจันทริภา บุญหลา
นางสาวจันทิพย กาอิน
นางจันทิพย ชืน่ กรมรักษ
นางสาวจันทิมา เกตุทอง
นางสาวจันทิมา โพธิไ์ ต
นางสาวจันทิรา คงกะเรียน
นางสาวจันทิรา จันทรนอย
นางสาวจันทิรา นวลพจน
นางสาวจันทิรา มัคพาน
นางจันธิรา ผาปรางค
นางสาวจามจุรี คงตางาม
นางสาวจาริยา เจนจบ
นางสาวจาริวรรณ สิโร
นางจารี ปานแกว
นางจารีพร ทองเกียรติ
นางจารีย บุญชูวงศ
นางสาวจารึก ชางกลาง
นางจารึก เดชเดโช
นางจารุกร หนูเรือง
นางสาวจารุณี กาสิงห
นางจารุณี ขุนเจริญ

๔๒๒๙
๔๒๓๐
๔๒๓๑
๔๒๓๒
๔๒๓๓
๔๒๓๔
๔๒๓๕
๔๒๓๖
๔๒๓๗
๔๒๓๘
๔๒๓๙
๔๒๔๐
๔๒๔๑
๔๒๔๒
๔๒๔๓
๔๒๔๔
๔๒๔๕
๔๒๔๖
๔๒๔๗
๔๒๔๘
๔๒๔๙
๔๒๕๐
๔๒๕๑
๔๒๕๒
๔๒๕๓
๔๒๕๔

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวจารุณี โคตรประทุม
นางจารุณี งามไพบูลย
นางสาวจารุณี ดาบพิมพศรี
นางจารุณี ติชะพันธุ
นางสาวจารุณี ทาดี
นางจารุณี บุญประเสริฐ
นางจารุณี ประกอบกุล
นางสาวจารุณี ปองดู
นางสาวจารุณี โพธิ์ไพร
นางสาวจารุณี รังสรรค
นางสาวจารุณี วงคสวาง
นางสาวจารุณี วิลาจันทร
นางจารุณี เสนาใจ
นางสาวจารุณีย เดชา
นางจารุณีย นิลเนตร
นางจารุภา ทวีทอง
นางจารุมาศ อารักษคุณากร
นางสาวจารุมาส แถลงกัณฑ
นางจารุวรรณ เสือทอง
นางจารุวรรณ กันทะเอ็ด
นางจารุวรรณ กาบแกว
นางจารุวรรณ คําโพธิ์
นางสาวจารุวรรณ จันทรศรี
นางจารุวรรณ เจริญศรี
นางสาวจารุวรรณ ใจญาพรหม
นางจารุวรรณ นิยมเดช

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๔๒๕๕
๔๒๕๖
๔๒๕๗
๔๒๕๘
๔๒๕๙
๔๒๖๐
๔๒๖๑
๔๒๖๒
๔๒๖๓
๔๒๖๔
๔๒๖๕
๔๒๖๖
๔๒๖๗
๔๒๖๘
๔๒๖๙
๔๒๗๐
๔๒๗๑
๔๒๗๒
๔๒๗๓
๔๒๗๔
๔๒๗๕
๔๒๗๖
๔๒๗๗
๔๒๗๘
๔๒๗๙
๔๒๘๐

หนา ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวจารุวรรณ บุตรครุฑ
นางสาวจารุวรรณ พรหมดวง
นางสาวจารุวรรณ รองสวัสดิ์
นางจารุวรรณ วรรณขาว
นางสาวจารุวรรณ ศักดิ์สูง
นางจารุวรรณ สังขทอง
นางจารุวรรณ แสงไกร
นางจําเนียร หาทอ
นางจําปา สวายแมว
นางจําป ขจรฟุง
นางสาวจําป จอมเกาะ
นางสาวจํารัสโฉม ประทุมกุล
นางสาวจําเรียง ยืนยง
นางสาวจิชาดา กิตติตระกูล
นางจิณณะ อุสาคู
นางสาวจิดาภัส อาจวิชัย
นางสาวจิดาภา เจริญสวาง
นางจิดาภา แสงแกว
นางสาวจิตชนก ทิวารัตน
นางสาวจิตตนาวัน คมขุนทด
นางสาวจิตตพิมพ อุดม
นางสาวจิตตราภรณ ธรรมแพทย
นางสาวจิตตรี เพ็ชรแสนงาม
นางสาวจิตตานันท พลหาญ
นางจิตตานันท ศรีประทีป
นางจิตติกา งามศิริสกุล

๔๒๘๑
๔๒๘๒
๔๒๘๓
๔๒๘๔
๔๒๘๕
๔๒๘๖
๔๒๘๗
๔๒๘๘
๔๒๘๙
๔๒๙๐
๔๒๙๑
๔๒๙๒
๔๒๙๓
๔๒๙๔
๔๒๙๕
๔๒๙๖
๔๒๙๗
๔๒๙๘
๔๒๙๙
๔๓๐๐
๔๓๐๑
๔๓๐๒
๔๓๐๓
๔๓๐๔
๔๓๐๕
๔๓๐๖

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางจิตติกานต พันสมบัติ
นางจิตติมา จันทรสระคู
นางสาวจิตติมา ชวยกลาง
นางสาวจิตติมา พรอมจะบก
นางสาวจิตติมา วสุนธราวัฒน
นางจิตติมา ศรีเพ็ญ
นางสาวจิตติมา สวัสดิสาร
นางจิตติมา อภิรักขิตบุญญา
นางสาวจิตติวรรณ แสงพิทกั ษ
นางสาวจิตนภา ภัทรไชยโชติ
นางจิตพิมาน สงาวงศ
นางจิตรดา เพริ้งจันทร
นางสาวจิตรรัสดา สิรแิ วว
นางจิตรลดา ไชยขันธุ
นางจิตรสินี เฉลิมชเนนทร
นางสาวจิตรา เบ็นกะซันมะหมัด
นางจิตรา วิเศษชาติ
นางจิตรา สุกทอง
นางจิตรานุช ฝดศิริ
นางจิตราพร อินทรีย
นางจิตราภรณ พุฒตรง
นางจิตโสภา สุจริตจิตร
นางจิตอารีย ชุม มะโน
นางสาวจิตาภรณ เทือกมูล
นางสาวจินจุฑานิศ พันธผูก
นางสาวจินดา แกวเกตุ

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๔๓๐๗
๔๓๐๘
๔๓๐๙
๔๓๑๐
๔๓๑๑
๔๓๑๒
๔๓๑๓
๔๓๑๔
๔๓๑๕
๔๓๑๖
๔๓๑๗
๔๓๑๘
๔๓๑๙
๔๓๒๐
๔๓๒๑
๔๓๒๒
๔๓๒๓
๔๓๒๔
๔๓๒๕
๔๓๒๖
๔๓๒๗
๔๓๒๘
๔๓๒๙
๔๓๓๐
๔๓๓๑
๔๓๓๒

นางสาวจินดา ปานเพ็ชร
นางจินดา รุงเรือง
นางจินดา แสงทอง
นางสาวจินดานุช พลแดง
นางสาวจินตนา กันทะสอน
นางสาวจินตนา ขจรวุฒินันท
นางจินตนา โคตรสมพงษ
นางสาวจินตนา จันทราเทพ
นางจินตนา ใจเที่ยง
นางจินตนา ดวงอุปมา
นางสาวจินตนา ทองภักดี
นางสาวจินตนา ธรรมเนียมไทย
นางสาวจินตนา ผาจันทร
นางจินตนา เผาใจมา
นางสาวจินตนา พุมทอง
นางสาวจินตนา ภักดิศ์ ิลป
นางสาวจินตนา มากภิรมย
นางจินตนา เศียรอุน
นางสาวจินตนา สนอง
นางสาวจินตนา สิริมงคลถาวร
นางสาวจินตนา สีแพง
นางสาวจินตนา สุทธิสัย
นางสาวจินตนา สูงพล
นางสาวจินตนา อธินุวฒ
ั น
นางสาวจินตรัตน ภัทรฤทธิ์
นางสาวจินตวาณี แรเพชร

หนา ๘๕
ราชกิจจานุเบกษา
๔๓๓๓
๔๓๓๔
๔๓๓๕
๔๓๓๖
๔๓๓๗
๔๓๓๘
๔๓๓๙
๔๓๔๐
๔๓๔๑
๔๓๔๒
๔๓๔๓
๔๓๔๔
๔๓๔๕
๔๓๔๖
๔๓๔๗
๔๓๔๘
๔๓๔๙
๔๓๕๐
๔๓๕๑
๔๓๕๒
๔๓๕๓
๔๓๕๔
๔๓๕๕
๔๓๕๖
๔๓๕๗
๔๓๕๘

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวจินหจุฑา อินภูวา
นางจิรกุล บัวระภา
นางสาวจิรชยา สุดสาย
นางสาวจิรประภา พรมเทพ
นางสาวจิรปรียา รัง้ กระโทก
นางสาวจิรพงษ ตลับนิล
นางสาวจิรพร คําดี
นางจิรพร ผูกจิต
นางสาวจิรพรรณ กันชัย
นางสาวจิรพรรณ เขาแกว
นางสาวจิรพรรณ ตัวรวย
นางจิรพรรณ เทียนศรี
นางจิรพรรณ วรกิจ
นางสาวจิรภรณ ผลากอง
นางจิรภรณ สุวรรณ
นางจิรภัทร ใจจร
นางสาวจิรภัทร ลิม้ รัก
นางสาวจิรภา ชวยคงคา
นางสาวจิรภิญญา บุดดี
นางจิรวรรณ กาญจนสุวรรณ
นางจิรวรรณ ชายแกว
นางสาวจิรวรรณ ดางเกษี
นางจิรวรรณ ทิดคงทอง
นางจิระดาภรณ ภารบูรณ
นางสาวจิระพรรณ แกวสุวรรณพันธุ
นางจิระพรรณ แสงดํา

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๔๓๕๙
๔๓๖๐
๔๓๖๑
๔๓๖๒
๔๓๖๓
๔๓๖๔
๔๓๖๕
๔๓๖๖
๔๓๖๗
๔๓๖๘
๔๓๖๙
๔๓๗๐
๔๓๗๑
๔๓๗๒
๔๓๗๓
๔๓๗๔
๔๓๗๕
๔๓๗๖
๔๓๗๗
๔๓๗๘
๔๓๗๙
๔๓๘๐
๔๓๘๑
๔๓๘๒
๔๓๘๓
๔๓๘๔

นางจิรชั ญา จตุทอง
นางสาวจิรัชญา วงษขนั ธ
นางสาวจิรัชญา สวนมุง
นางสาวจิรัชยา สานุมติ ร
นางสาวจิรญ
ั ญา ฉิมพลี
นางจิรัฏฐิกา ฉแกวมงคลทิพย
นางจิรนั ธนิน วงษรวีรตั น
นางจิรา ผัดกระโทก
นางสาวจิราณีย ศรีสุขใส
นางสาวจิราธร แสงอรุณ
นางสาวจิรานุวัฒน พัฒนสระคู
นางจิราพร แกนแกว
นางสาวจิราพร ครุฑจับนาค
นางจิราพร จันทรเทพ
นางสาวจิราพร ตาทอง
นางจิราพร ทองดวง
นางสาวจิราพร ทองทะมน
นางสาวจิราพร ทิมดี
นางสาวจิราพร นิลพันธ
นางจิราพร เนตรอาภา
นางจิราพร บัวดิษ
นางสาวจิราพร ปราณีตพลกรัง
นางจิราพร ปนทอง
นางสาวจิราพร พูนสวัสดิ์
นางจิราพร วิณโรจน
นางสาวจิราพร ศรีธิ

หนา ๘๖
ราชกิจจานุเบกษา
๔๓๘๕
๔๓๘๖
๔๓๘๗
๔๓๘๘
๔๓๘๙
๔๓๙๐
๔๓๙๑
๔๓๙๒
๔๓๙๓
๔๓๙๔
๔๓๙๕
๔๓๙๖
๔๓๙๗
๔๓๙๘
๔๓๙๙
๔๔๐๐
๔๔๐๑
๔๔๐๒
๔๔๐๓
๔๔๐๔
๔๔๐๕
๔๔๐๖
๔๔๐๗
๔๔๐๘
๔๔๐๙
๔๔๑๐

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวจิราพร ศรีเนตร
นางจิราพร ศรีระวี
นางสาวจิราพร สามิบตั ิ
นางสาวจิราพร สุวรรณศิลป
นางสาวจิราพัชร ปรักเจริญ
นางสาวจิราภรณ งามวิลัย
นางจิราภรณ จงแพทย
นางสาวจิราภรณ จิระ
นางจิราภรณ แปงการิยา
นางจิราภรณ ฟองเมฆ
นางจิราภรณ รําพึงนิตย
นางจิราภรณ สอนสุภาพ
นางจิราภรณ เสมา
นางสาวจิราภรณ อุปการ
นางสาวจิราภัค โพธิ์ศรีดา
นางสาวจิราภา ดีศรี
นางสาวจิราภา เพชรไทย
นางสาวจิราภา ลาไม
นางสาวจิราภา แสวงการ
นางจิรารัตน จันทรพูล
นางจิรารัตน บุญทองสังข
นางจิรารัตน ศรีกูกา
นางจิราวรรณ เดชภูมิ
นางสาวจิราวรรณ สมฤทธิ์
นางสาวจิราวรรณ สันปาแกว
นางสาวจิราวรรณ สุดใด

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๔๔๑๑
๔๔๑๒
๔๔๑๓
๔๔๑๔
๔๔๑๕
๔๔๑๖
๔๔๑๗
๔๔๑๘
๔๔๑๙
๔๔๒๐
๔๔๒๑
๔๔๒๒
๔๔๒๓
๔๔๒๔
๔๔๒๕
๔๔๒๖
๔๔๒๗
๔๔๒๘
๔๔๒๙
๔๔๓๐
๔๔๓๑
๔๔๓๒
๔๔๓๓
๔๔๓๔
๔๔๓๕
๔๔๓๖

นางสาวจิลมิกา พึขุนทด
นางสาวจิฬาภรณ ภาวะเดช
นางสาวจีรดา ตุพิมาย
นางสาวจีรนันท จิตรพรหมสร
นางสาวจีรนันท จุมปา
นางสาวจีรนันท ญาติสมบูรณ
นางสาวจีรนันท นามประสิทธิ์
นางสาวจีรนันท พวงมาลัยรัตน
นางจีรนันท พุทธมาตย
นางสาวจีรนันท เสวรันต
นางสาวจีรนุช จินา
นางสาวจีรพร กอนคํา
นางจีรภัทร วิริยะ
นางจีรภา พิมพกลม
นางสาวจีรภา มีจี๋
นางสาวจีรวรรณ กันชัย
นางสาวจีรวรรณ คายทอง
นางสาวจีรวรรณ สมบัตินา
นางสาวจีรวัลย ชูภิรมย
นางจีรวัลย รูการ
นางจีระนันท อิ่มใจดี
นางจีระวรรณ คําสม
นางสาวจีระวัฒน สิงหวงศ
นางสาวจีราพร ทุมทา
นางสาวจีราพร อันอาษา
นางสาวจีราภรณ จิตรพยัค

หนา ๘๗
ราชกิจจานุเบกษา
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)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางจีราภรณ เฉลิมอนันตชัย
นางสาวจีราภรณ สุทธิประภา
นางจีราวรรณ ลาภหลาย
วาที่รอยตํารวจตรีหญิง จีรนิ ันท
เผาภูร
นางจุฑาทิพย พนมเขต
นางสาวจุฑาทิพย ฤทธิเดช
นางจุฑาทิพย วิสุทธิแพทย
นางจุฑาทิพย ศรีหงษ
นางจุฑาทิพย สารวัล
นางจุฑาทิพย อุบลพิทักษ
นางสาวจุฑานิษฐ ธนภัทรจารุพงษ
นางสาวจุฑานุช พุมอรุณ
นางสาวจุฑาพร อินทวงค
นางสาวจุฑาภรณ หินซุย
นางสาวจุฑามาศ เกรียงไกรฉัตร
นางสาวจุฑามาศ แกวตรีวงษ
นางสาวจุฑามาศ คุมสระพรม
นางสาวจุฑามาศ เตียนพลกรัง
นางสาวจุฑามาศ นาทมพล
นางสาวจุฑามาศ มีบํารุง
นางจุฑามาศ วิภูจิรากุล
นางจุฑามาศ สิทธิไทย
นางสาวจุฑามาศ สุวรรณปราณี
นางจุฑามาศฐ ศิลปวัฒนานันท
นางจุฑามาส จํารัสประเสริฐ

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ 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

หนา ๘๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวจุฑามาส มุงงาม
นางจุฑารัตน คําศรี
นางจุฑารัตน จิว๋ มา
วาที่รอยตรีหญิง จุฑารัตน
จูเซงเจริญ
นางสาวจุฑารัตน บริบรู ณ
นางสาวจุฑารัตน บํารุงพล
นางจุฑารัตน ประเทพา
นางจุฑารัตน มูลวงษ
นางจุฑารัตน ยอดคีรี
นางสาวจุฑารัตน วงษา
นางสาวจุฑารัตน ศุภสร
นางสาวจุฑารัตน สุวรรณกาญจน
นางจุฑาวดี หลัน่ แอ
นางสาวจุฑาวรรณ กุศล
นางสาวจุตมิ าภรณ ทับชัย
นางสาวจุมรี พรมแสง
นางสาวจุรี ขาวสุด
นางสาวจุรีพร จันทรทอง
นางจุรีพร ดีเรือก
นางสาวจุรีพร แสงสอง
นางจุรีย ทวีตา
นางจุรรี ัตน กาละกาฬ
นางสาวจุรรี ัตน เจริญรูป
นางจุรรี ัตน ชูกรณ
นางสาวจุรรี ัตน เปลี่ยมทรัพย

๔๔๘๗
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

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวจุรรี ัตน พฤกษาสิทธิ์
นางสาวจุรรี ัตน วรรณทอง
นางสาวจุรรี ัตน หมูสะแก
นางจุรรี ัตน ออนนิ่ม
นางสาวจุรวี รรณ บุษยา
นางจุไรพร สานุจติ ร
นางจุไรรัตน ทองรอด
นางจุไรรัตน แสงนภาวรรณ
นางสาวจุไรรัตน อยูชะออ
นางสาวจุลัยพร พาชารี
นางสาวจุลัยภรณ ดรุณพันธ
นางจุฬวดี สุวรรณโชติ
นางสาวจุฬาพร อินจันทร
นางสาวจุฬาพรรณ เคาคํา
นางจุฬาภรณ วุฒิยา
นางสาวจุฬารัตน แซตัง
นางจุฬารัตน มีหลง
นางสาวจุฬารัตน รังสิโยกฤษฎ
นางสาวจุฬาลักษณ เจริญชัย
นางสาวจุฬาลักษณ เชาขุนทด
นางจุฬาลักษณ นามเดช
นางสาวจุฬาลักษณ แนวคําดี
นางสาวจุฬาลักษณ พรสีมา
นางสาวจุฬาลักษณ มหาแสน
นางจุฬาลักษณ วงสาทอง
นางสาวเจตนี องอาจ

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๔๕๑๓
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

นางเจตปรียา ผลดี
นางเจนจรินทร โปทา
นางสาวเจนจิรา ทองเทพ
นางสาวเจนจิรา บังคาย
นางเจนจิรา บํารุง
นางเจนจิรา วรินทร
นางสาวเจนจิรา สายซอ
นางเจริญศรี สุทธิพันธ
นางเจษฎาพร บุญยรัตพันธุ
นางสาวเจษฎาพร พันธุพาณิชย
นางสาวเจิมขวัญ อินตะแกว
นางเจียงจิตร นามสาร
นางเจียมใจ ธีระชัยนุกูล
นางเจียรนัย ทิบํารุง
นางสาวเจียรไน จําปาเงิน
นางเจียรพรรณ สืบเชื้อเชียรกุล
นางสาวแจมจันทร บัวจันทร
นางสาวแจมจันทร พุทธานุ
นางแจมศรี โกแสนตอ
นางสาวใจกมล พันธรักษ
นางสาวฉบาไพร รูปโฉม
นางฉลองศรี มาเจริญ
นางฉวีวรรณ วันสันเทียะ
นางฉวีวรรณ เขียวทอง
นางสาวฉวีวรรณ นุชนาง
นางสาวฉวีวรรณ ศรีคํา

หนา ๘๙
ราชกิจจานุเบกษา
๔๕๓๙
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

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวฉวีวรรณ อินธิดา
นางฉัตรจิรัชญา อัครสาโรจน
นางสาวฉัตรชนก สีโต
นางสาวฉัตรญาดา คูนาดี
นางสาวฉัตรทอง บุตรงาม
นางฉัตรทอง เสริมสุขรัตนกุล
นางฉัตรปวีณ วัฒนกุล
นางสาวฉัตรภรณ คงมาก
นางสาวฉัตรลดา สินธพ
นางฉัตรวารี แทนสุวรรณ
นางสาวฉัตรวี หยงสตาร
นางฉัตรอนงค จารไธสง
นางสาวฉัตรา แตงสวน
นางสาวฉัตราภรณ บุญสา
นางฉันทนา เต็มปรีชา
นางฉันทนา เนื้อไม
นางฉันทนา ผิวฟก
นางฉันทนา เลิศประกายหงส
นางสาวฉันทนา สมบุญจันทร
นางสาวฉันทนี อิม่ ผอง
นางสาวฉันทลักษณ เฉลยพจน
นางสาวเฉลิมขวัญ กรุดอ่ํา
นางเฉลิมศรี วังนาค
นางสาวเฉลิมศรี สุทธิประภา
นางสาวเฉลียว ชาตรีดํา
นางแฉลม สิริกฤติพงศ

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๔๕๖๕
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

หนา ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางชญาญพิมพ แผวพลสง
นางสาวชญาณิศา ชัยชืน่ กมล
นางสาวชญาดา เคนจันทึก
นางชญาดา ไชยศิลป
นางชญาดา สุขวงคตานนท
นางสาวชญานนันท เลิศวิรตั น
นางสาวชญานิน เพชรประคอง
นางชญานิศ ภูครองหิน
นางชญานิษฐ ดีดวยชาติ
นางชญานิษฐชา ภาคํามณี
นางสาวชญานุศภัฒน ดุลนีย
นางสาวชญาภา โคตรนาวัง
นางสาวชญาภา ออนศรี
นางชฎาพร แมนคํา
นางชฎาพร ศรีสาทร
นางชฎาภรณ สุยะราช
นางสาวชณันชิดา โลนุช
นางชณิตา วัฒนมงคล
นางสาวชนกนันท ทันใจ
นางสาวชนกนาถ วิทยาขาว
นางชนกานต กรุงศรี
นางชนมทกานต สุรินทรอาภรณ
นางสาวชนมนิภา การจะโนศรี
นางสาวชนะจิต บุญตีระเจริญ
นางสาวชนัญชิดา ฉายพุทธ
นางชนัญชิดา พงษธรรม

๔๕๙๑
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

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวชนัญชิดา มามี
นางชนัญชิดา สายกลับ
นางชนัญชิดา สิมพันธ
นางสาวชนัญชิตา มีหมู
นางสาวชนัญญา ดอกเกี๋ยง
นางสาวชนัญญา มีทรัพย
นางสาวชนัญริดา มีสวุ รรณ
นางชนัดดา แกวพล
นางชนัดดา เรือนสอน
นางชนัดดา สรอยนาค
นางสาวชนันทภัทร ขวัญมงคล
นางสาวชนันทภัสส บุญประเสริฐ
นางสาวชนันธร จงสุกใส
นางชนันธร นนตะ
นางสาวชนากานต กาญจนโชติ
นางชนากานต กุลอัก
นางชนานันท ประสงคสุข
นางสาวชนาภัทร ศรีพิพัฒนะกุล
นางชนิกคพัฒน พตพันธเลิศ
นางสาวชนิกานต วงษกรณ
นางสาวชนิดา งามพรอม
นางสาวชนิดา เชื้อวีระชน
นางสาวชนิดา บุตรออน
นางสาวชนิดา ปะทิรมั ย
นางสาวชนิดา ศรตะบํา
นางชนิดา สุพรรณ

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๔๖๑๗
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

นางชนิดา อินทรสําราญ
นางสาวชนิดาภา กันทะวงค
นางชนิดาภา เขียนสา
นางชนิดาภา พิมพพันธ
นางสาวชนิดาภา สีสนั
นางสาวชนิตา กองเกียรติคณ
ุ
นางชนิตา ลีต้ ระกูล
นางสาวชนิตา เวียงวิเศษ
นางชนิตา อายุยืน
นางสาวชนิตา อินทรา
นางสาวชนิภรณ ซาซง
นางสาวชนิสรา รมเขือ่ น
นางสาวชนุตม วรรณโส
นางชมนภัส ศรีสงู เนิน
นางสาวชมนภัส อะกะเรือน
นางสาวชมนาท ไวยฉาย
นางชมพู สุวิเชียร
นางสาวชมพูนุช เจียวเลี่ยน
นางสาวชมพูนุช พฤษศรี
นางสาวชมพูนุท กมลเนตร
นางชมพูนุท สุดจิตร
นางชมภูนุช โคตรธาดา
นางสาวชมภูนุช ศรีคลัง
นางสาวชมภูนุช อุตยะราช
นางสาวชมัยพร ปานสกุล
นางสาวชมัยพร วามสิงห

หนา ๙๑
ราชกิจจานุเบกษา
๔๖๔๓
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

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวชมัยพร สุรโิ ย
นางสาวชไมพร สุขเกษม
นางชไมพร หนอแกว
นางสาวชไมภรณ ชายชาญ
นางสาวชยานันท สินสวัสดิ์
นางสาวชยาภรณ พันธยิ้ม
นางสาวชยาภรณ รอดไฝ
นางชรินทร แปลนพิมาย
นางสาวชลกาญจน เทพพงษ
นางชลฑิชา ดอกบัว
นางสาวชลธชา โสดวิลัย
นางชลธิชา กิติรส
นางชลธิชา ขาวสุข
นางสาวชลธิชา ฉิมพาลี
นางสาวชลธิชา ชอบคุณ
นางสาวชลธิชา ชูทอง
นางสาวชลธิชา ทองนวม
นางสาวชลธิชา เทศกูล
นางสาวชลธิชา นาคม
นางชลธิชา นิตวิ ิทยากุล
นางชลธิชา มณีบู
นางชลธิชา เมืองโคตร
นางสาวชลธิชา ยะไชยศรี
นางชลธิชา โสภาพาน
นางสาวชลธิดา นาที
นางสาวชลธิรา วรวะลัย

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๔๖๖๙
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

นางสาวชลนธี มานะวิน
นางสาวชลพินทุ ดวงพลู
นางสาวชลภัสสรณ พึ่งสระนอย
นางชลลดา พรหมดิสาร
นางสาวชลลดา แสงโชติชว งชัย
นางสาวชลลัดดา จงนอมกลาง
นางสาวชลลัดดา เลื่อนชิด
นางชลันธร แสนสุข
นางชลาทิพย พูลเกษม
นางสาวชลาพร ขาวพวง
นางชลาวัลย ชินอักษร
นางสาวชลิดา จันทรกวีกูล
นางสาวชลิดา พรมโคตร
นางชลิดา สิทธิกานต
นางชลิดา หนูมาก
นางสาวชลิตญา ทรัพยพาลี
นางชลิตรา สินธุพนั ธุประทุม
นางสาวชลิตา ชูพินิจ
นางชลิยา ถายะเดช
นางชวนชม หลวงไกร
นางชวนนิศา ยาใจ
นางสาวชวนพิศ แกวแกมแข
นางชวนพิศ ชวยศรีนวล
นางชวนพิศ นิลทะราช
นางชวันรัตน นิธิสิทธิพงศ
นางสาวชวัลนุช ครองสนั่น

หนา ๙๒
ราชกิจจานุเบกษา
๔๖๙๕
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)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางชวัลนุช แพทยหลักฟา
นางสาวชวัลพัชร ทําขุรู
นางสาวชวาลา ชอบธรรม
นางชวิศา ภูบวั
นางชวิศา มุง อุมกลาง
นางชอผกา มาลาดาษ
นางชอผกา ลาภมูล
นางชอเอื้อง ปลอดฟก
นางสาวชัชชญา พนมผา
นางชัญชญธร บุญหลา
นางชัญญนิฏฐ ทิพยเพชร
นางชัญญา ภวาระศรี
นางชัญญานุช ตาคํา
นางชัญญานุช สมกําลัง
นางชาคริยา ผูกพันธ
นางสาวชาริณี ณรงคชัย
นางสาวชาริณี ภูศรี
นางชาลินี นันทะแสน
นางชาลิสา บุญเสนา
นางสาวชาลิสา วะโรรัมย
นางสาวชาวิณี นิสัยมัน่
นางชิดชนก แกลวกลา
นางสาวชิดหทัย แจมเพชร
นางชิโนรส ศรีบญ
ุ ราษฎร
นางสาวชีวรรณ วงคสา
นางสาวชีวรัตน วิไลชนม

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ 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

หนา ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวชุณหกาญจน สมัครธัญกิจ
นางสาวชุตยารัตน อินชาวนา
นางชุตาภรณ วิมลชยากร
นางสาวชุติกาญจณ ภูมิสนิท
นางชุติกาญจน แขงขัน
นางชุติกาญจน จารุพัฒน
นางสาวชุติกาญจน ดังสทาน
นางชุติกาญจน ทับทิมศรี
นางชุติกาญจน ทุมดี
นางสาวชุติกาญจน บุญโนนแต
นางสาวชุติกาญจน บุญยืน
นางสาวชุติกาญจน พุแค
นางชุติกาญจน วงษธนเสถียร
นางชุติกาญจน สรอยภูระยา
นางสาวชุติกาญจน
เหมือนพรรณราย
นางชุติญา เอี่ยมดี
นางชุติมณฑ บุญเกิด
นางสาวชุติมา กระจาย
นางสาวชุติมา เขตภิบาล
นางสาวชุติมา ชอบชื่นสุข
นางสาวชุติมา นวลมี
นางชุติมา เนื้อนอย
นางสาวชุติมา พรหมรุกขชาติ
นางสาวชุติมา พราหมมณี
นางสาวชุติมา ลีต้ ระกูล

๔๗๔๖
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

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวชุติมา สวาสดี
นางชุติมา สินสงวน
นางสาวชุติมา สีสวัสดิ์
นางชุติมา สุราสา
นางสาวชุติมาภรณ สุวรรณโณ
นางสาวชุมพูวดี ตาเมืองมูล
นางชุม เมือง สุโพธิ์คาํ
นางชุลี บุญจิต
นางชุลกี ร คชภูติ
นางชุลีพร มีสตั ย
นางสาวชุลีพร หรั่งเจริญ
นางเชษฐธดิ า วงศวิวฒ
ั นกติ ติ
นางเชษฐธดิ า แสนริน
นางสาวเชาวรา โคตรสํานวน
นางสาวเชาวเรศ พรมมาเหล็ก
นางสาวเชิญขวัญ ทาลีราช
นางสาวโชติกา ตาลเจริญ
นางสาวโชติกา พูดเพราะ
นางโชติกา วัตรชวย
นางโชติมา จิตแสง
นางโชติมา นาคะเสนีย
นางสาวโชติมา สิงหเรือง
นางสาวโชติรส เทียนดี
นางสาวโชติวรรณ แพนไธสง
นางโชติอาภาณ พัฒนาวงษชัยกุล
นางโชษิตา แดงศิริ

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๔๗๗๒
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

นางสาวโชษิตา เสมา
นางซัลมา อาแว
นางสาวซาฟูเราะห กามะ
นางซาราห อุสมา
นางซารีตา เด็นหลี
นางซารีนา วาแวนิ
นางซารีหนาม สุราฤทธิ์
นางสาวซาแลหะ มูเนาะ
นางซูไบดะห จินตรา
นางสาวซูรีนา สนอยายา
นางสาวซูไรดะห เซ็ง
นางสาวซูไรนุง เจะฮะ
นางสาวโซเฟย มะแซ
นางไซนูน ยีแวเฮง
นางสาวฌัชชินี พลดงนอก
นางสาวเฌนิศา ครุฑเงิน
นางสาวญนันทนิชา บุญหนู
นางญัฐญาดา ทองนอก
นางญาณศิริ คงสกุล
นางญาณาธิป กองแสงศรี
นางสาวญาณินท สารศรี
นางสาวญาณิศา ใจชู
นางสาวญาณิศา ชางทองคํา
นางสาวญาณิศา ทามแกว
นางสาวญาณิศา ปะตุกา
นางญาณิศา สุระถาวร

หนา ๙๔
ราชกิจจานุเบกษา
๔๗๙๘
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

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางญาณี เดชฉกรรจ
นางสาวญาดา ณ วงคจนั ทร
นางสาวญาดา ยานุพรม
นางญาดา เรื่องลือ
นางสาวญานทิพย พนายิ่งไพศาล
นางญานิศา บัวเกษ
นางสาวญานิศา ศิรแิ กว
นางไญยวัณณ ชูชอแกว
นางฐาณิศรา ปคํา
นางสาวฐานมญ แกวบุญชวย
นางสาวฐานะกุล สุวรรณชาตรี
นางฐานิชญา ธิปตย
นางสาวฐานิญา ใจมั่น
นางฐานิฏฐกานต อุปพงศ
นางสาวฐานิดา นาควิเศษ
นางฐานิดา ศรีภา
นางสาวฐานิดา เฮียงกัน
นางฐานิต จันทมาส
นางสาวฐานิต พุกบานยาง
นางสาวฐาปณี สวางผล
นางสาวฐาปนิตา ไกรสันเทียะ
นางฐาปนี สมบัติ
นางฐาวินี ไพรศรี
นางสาวฐิญาพร โพธิ์สวัสดิ์
นางสาวฐิฏาภรณ หกขุนทด
นางฐิตาพร ชลพอง

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๔๘๒๔
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

นางฐิตาพร เลิศธนคุณา
นางสาวฐิตาภรณ พิมพจันทร
นางสาวฐิตาภรณ รมกลาง
นางสาวฐิตาภรณ หอมหวล
นางสาวฐิตาภา แสงนอก
นางฐิตารีย คารลสัน
นางสาวฐิตารีย พิสุทธิพนั ธุ
นางฐิตารีย พุฒิมานรดีกุล
นางสาวฐิตารีย รุงสิทธิ์ธนโชติ
นางสาวฐิตารีย ลิยี่เก
นางฐิตารีย สากระสันต
นางสาวฐิติกานต กองพล
นางสาวฐิตินนั ท บุญแข
นางฐิตนิ ันท ศรีพอ
นางสาวฐิตินาถ ชาติไทย
นางสาวฐิตินาถ ลําลึก
นางสาวฐิติพร ขวัญขาว
นางฐิติพร สังขทอง
นางฐิติพรรณ แยมโพธิ์กลาง
นางสาวฐิติมา คํามุงคุณ
นางฐิติมา โฉมใส
นางสาวฐิติมา ชวยดวง
นางสาวฐิติมา ดีอนั กอง
นางฐิติมา ฤทธิ์จันทึก
นางสาวฐิติมา สวนแกว
นางสาวฐิติมา อุปฮาต

หนา ๙๕
ราชกิจจานุเบกษา
๔๘๕๐
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

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวฐิติยาพร พลภักดี
นางฐิติรตั น กําเหนิด
นางสาวฐิติรตั น จันทรทอง
นางฐิติรตั น ดีประเสริฐ
นางสาวฐิติรตั น พุฒเิ อกเจริญ
นางฐิติรตั น สายสุวรรณ
นางฐิติรตั น สุทธิกาปลูก
นางสาวฐิติรตั น สุวรรณ
นางสาวฐิติรตั น หมายหมั้น
นางสาวฐิติรตั น หรูปานวงษ
นางสาวฐิติวรดา ใจบริสุทธิ์
นางสาวฐิติวัลคุ อินนาค
นางฐิภาพรรณ ใหมคง
นางฐิรายุ มณีศรี
นางฑานมาศ ยศรุงเรือง
นางฑานี ใจดี
นางฑิชา จารุสวัสดิ์
นางฑิตฐิตา สิริทุมมากุล
นางสาวณกรปภา อินพิทกั ษ
นางสาวณจันทร กิจประชา
นางสาวณฐมน ศิริกุล
นางณฐิตา แผงโม
นางณดา อินไชย
นางณทินี เดชชัย
นางสาวณปภัช นามพระหัตถ
นางณปภัช ประกอบชัย

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๔๘๗๖
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

นางสาวณปภัช ไฝเพชร
นางสาวณปภัช วันดีรตั น
นางสาวณปภา บุญเพิ่ม
นางสาวณพัฐสพร ขุนมธุรสปฐม
นางณพิชญา พลรักษา
นางสาวณภัค อุดมเชียร
นางณภัชญา วิทเวทย
นางณภัชนันท ลามูลชา
นางณภัทร เกษนอย
นางณภัทร คงเมือง
นางสาวณภัทร เที่ยงกระโทก
นางณภัทร ยศศรีใจ
นางสาวณภัทร รชตะพิพรรธ
นางณภัทร อุตรอินทร
นางณภัทรวรัญญ ศิรโรจนสถิต
นางสาวณภัธ เทพมะกุล
นางณภัสนันท ไวมาก
นางสาวณรัญญา ชุม คํา
นางสาวณริศรา พลซา
นางสาวณฤดี ชุติมันตชัย
นางสาวณฤดี เผือกประพันธ
นางสาวณฤทัย ทองเพ็ชร
นางสาวณวณรร ภูลาพัฒน
นางสาวณัจจรี โพธิ์แกว
นางณัชกมล ถิระพัฒน
นางสาวณัชชา โคตรโยธา

หนา ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา
๔๙๐๒
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

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวณัชชา ฉวีวรรณ
นางสาวณัชชา เชื้อเมืองพาน
นางณัชชา นวลปลอด
นางสาวณัชชา นอยวิไล
นางสาวณัชชา บุญสมพงษ
นางณัชชา มุลคุตร
นางณัชชารีย โตะเจริญ
นางสาวณัชณภัทร ปอมเสมา
นางสาวณัชพร สกุลสิริพัฒน
นางสาวณัชพิชฌาย ปาเบา
นางสาวณัชลักษม มณีย
นางสาวณัชารัตน ทัพชัย
นางสาวณัฎฐชยา ศิริพันธ
นางสาวณัฎฐธนัน รวยสูงเนิน
นางสาวณัฎฐธิดา เผื่อแผ
นางสาวณัฎฐิญา ครองยุติ
นางณัฎษิกา โอฬารฤทธ
นางณัฏฐกานต สิทธิตนั
นางณัฏฐฎาพร ผลแกว
นางสาวณัฏฐณิชา บุญธรรม
นางณัฏฐณิชา สวัสดี
นางสาวณัฏฐณิชา สุทธิวิเศษ
นางสาวณัฏฐติกาน อุทธาทอง
นางณัฏฐธมน มูลสม
นางสาวณัฏฐธมน เอี่ยมองค
นางณัฏฐนันท โททอง

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๔๙๒๘
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

หนา ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางณัฏฐนิช จําปขาว
นางณัฏฐปาตี ไพจิตรวิจารณ
นางณัฏฐพัชร จันทรจนิ ดา
นางณัฏฐภรณ ทาวนู
นางณัฏฐยาพัชร ธนันชญานนท
นางสาวณัฏฐศิริ เสนารัตน
นางสาวณัฏฐา สุหญานาง
นางสาวณัฏฐิการ คําใจดี
นางสาวณัฏฐิณี มามะ
นางสาวณัฏฐิณี หนูจุย
นางณัฏยา สอนใจ
นางณัฐกมล กลัน่ รูป
นางสาวณัฐกฤตา จินดาวงศ
นางสาวณัฐกฤตา ดวงเหมือน
นางณัฐกฤตา นันตะปน
นางณัฐกฤตา พึ่งพิง
นางณัฐกาญ ทองเลิศพรอม
นางณัฐกาญจน ดาเดช
นางสาวณัฐกาญจน บุญอดุลยรัตน
นางสาวณัฐกาญจน วิเศษขลา
นางสาวณัฐกาญจน ศรีจนั ทรดี
นางสาวณัฐกานต งามรัตน
นางสาวณัฐกานต จันนาค
นางสาวณัฐกานต ฉางขาวคํา
นางณัฐกานต ยิ้มสาระ
นางณัฐกานต วังเสนา

๔๙๕๔
๔๙๕๕
๔๙๕๖
๔๙๕๗
๔๙๕๘
๔๙๕๙
๔๙๖๐
๔๙๖๑
๔๙๖๒
๔๙๖๓
๔๙๖๔
๔๙๖๕
๔๙๖๖
๔๙๖๗
๔๙๖๘
๔๙๖๙
๔๙๗๐
๔๙๗๑
๔๙๗๒
๔๙๗๓
๔๙๗๔
๔๙๗๕
๔๙๗๖
๔๙๗๗
๔๙๗๘

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวณัฐกานต ศรีมั่น
นางณัฐกานต สุดสวาท
นางสาวณัฐกานต เสนขวัญแกว
นางสาวณัฐชญา ปานโตนด
นางณัฐชฎาพร ตะกิดุก
นางสาวณัฐชณานันท ญาติคํา
นางสาวณัฐชยา โคนบอรัง
นางณัฐชยา ในกระโทก
นางณัฐชยา พลลาภ
นางสาวณัฐชยา วันมหาใจ
นางสาวณัฐชยาดา คําพิหลา
นางสาวณัฐชยานันต
ทองธรรมจินดา
นางสาวณัฐชา กันธิมา
นางสาวณัฐชา เที่ยงตรง
นางสาวณัฐชา ศิรคิ ชพันธุ
นางสาวณัฐชานันท เจริญสินพงษ
นางสาวณัฐชิกานต พรมนอย
นางสาวณัฐชุนันท พรอินออน
นางสาวณัฐญดา หลักหาญ
นางณัฐฐวี รวมกูล
นางสาวณัฐฐา วิตจิกะ
นางณัฐฐิกานต คํามณี
นางสาวณัฐฐินนั ท ลาพัง
นางณัฐณิชา เที่ยงไธสง
นางสาวณัฐณิชา นุมผอง

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข

หนา ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

๔๙๗๙ นางสาวณัฐณี อัศวพัฒนากูล
๔๙๘๐ นางณัฐติยา ออนชาติ
๔๙๘๑ วาที่รอยตรีหญิง ณัฐธพร
เปลงเจริญศิริชัย
๔๙๘๒ นางสาวณัฐธภัสสร ศิริรักษ
๔๙๘๓ นางณัฐธยาน เกลี้ยงคง
๔๙๘๔ นางสาวณัฐธยาน แกวพริ้งเดชากุล
๔๙๘๕ นางสาวณัฐธยาน จินดา
๔๙๘๖ นางณัฐธยาน ทองสง
๔๙๘๗ นางณัฐธยาน ยอดเกตุ
๔๙๘๘ นางสาวณัฐธยาน ลาภาเอนกนันท
๔๙๘๙ นางณัฐธิกร มาอุน
๔๙๙๐ นางณัฐธิดา กุศลสุข
๔๙๙๑ นางสาวณัฐธิดา จันธัญญะ
๔๙๙๒ นางสาวณัฐธิดา จิตสิงห
๔๙๙๓ นางสาวณัฐธิดา ศรีกระโทก
๔๙๙๔ นางณัฐธิดา โสเต
๔๙๙๕ นางสาวณัฐธิดาวัลย จันทนา
๔๙๙๖ นางสาวณัฐธิพร กันทะ
๔๙๙๗ นางสาวณัฐนพิน เตานารี
๔๙๙๘ นางสาวณัฐนรี ปะนามะโก
๔๙๙๙ นางสาวณัฐนรี ยะโพ
๕๐๐๐ นางณัฐนันท เครือไชย
๕๐๐๑ นางณัฐนันท ศรีวิภาต
๕๐๐๒ นางณัฐนันท สายเย็น
๕๐๐๓ นางสาวณัฐนันท สุขสวัสดิ์

๕๐๐๔
๕๐๐๕
๕๐๐๖
๕๐๐๗
๕๐๐๘
๕๐๐๙
๕๐๑๐
๕๐๑๑
๕๐๑๒
๕๐๑๓
๕๐๑๔
๕๐๑๕
๕๐๑๖
๕๐๑๗
๕๐๑๘
๕๐๑๙
๕๐๒๐
๕๐๒๑
๕๐๒๒
๕๐๒๓
๕๐๒๔
๕๐๒๕
๕๐๒๖
๕๐๒๗
๕๐๒๘
๕๐๒๙

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวณัฐนาฎลดา ปนแจง
นางณัฐนิช ดําสัย
นางณัฐนิช แสวงผล
นางสาวณัฐปภัสร ธนโชติวฒ
ั นสิริ
นางณัฐปภัสร ธรรศไชยธรรม
นางสาวณัฐปภัสร ปงประเสริฐ
นางสาวณัฐปภัสร แสงงาม
นางสาวณัฐปภัสร อุทธการ
นางสาวณัฐพร ขันทอง
นางสาวณัฐพร นฤชิตปรีชา
นางณัฐพร ปกติ
นางสาวณัฐพร หงษสาม
นางสาวณัฐพิมล อินพิรุดตเดชาธร
นางสาวณัฐภัสสร แกวมวงพะเนาว
นางสาวณัฐมน นอยแสงสี
นางสาวณัฐยาภรณ บุญเศษ
นางณัฐรดา ตัวละมูล
นางสาวณัฐรดา พรหมชมชา
นางณัฐรัตน สะบู
นางณัฐริญา กลมเกลียว
นางสาวณัฐริณีย พิมเสน
นางสาวณัฐริณีย ออยฉิมพลี
นางสาวณัฐฤปตา ยอดประทุม
นางสาวณัฐลิตา พุมแกว
นางณัฐวดี ปอมนอย
นางสาวณัฐวดี สุขชวย

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๕๐๓๐
๕๐๓๑
๕๐๓๒
๕๐๓๓
๕๐๓๔
๕๐๓๕
๕๐๓๖
๕๐๓๗
๕๐๓๘
๕๐๓๙
๕๐๔๐
๕๐๔๑
๕๐๔๒
๕๐๔๓
๕๐๔๔
๕๐๔๕
๕๐๔๖
๕๐๔๗
๕๐๔๘
๕๐๔๙
๕๐๕๐
๕๐๕๑
๕๐๕๒
๕๐๕๓
๕๐๕๔
๕๐๕๕

หนา ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวณัฐวภัสสร ทิพยนรากุล
นางสาวณัฐวรรณ เงินประเสริฐ
นางณัฐวรา กอบกิจ
นางสาวณัฐวรา รินเที่ยง
นางสาวณัฐวลัญช พุดขุนทด
นางณัฐศิรกิ านต พิลึก
นางณัฐษยาณ ประสงคสนั ต
นางสาวณัฐสิมา ทัศนา
นางสาวณัฐสุนันท พุทธอํานวยพร
นางสาวณัณฐิยา ตุลยนิษก
นางสาวณัตยา เทพวงศ
นางสาวณัทปภา จันทรหอม
นางณัธยาน สิงหกาญจนาวงศา
นางณาตยา ทินกระโทก
นางสาวณาตยา พาอม
นางณิชกมล มีสอาด
นางสาวณิชกาณต ระแหง
นางณิชกานต อินทอง
นางสาวณิชชา สยามพันธ
นางสาวณิชนันทน โคตชาดา
นางณิชนันทน สาระบาล
นางสาวณิชภชา พรมขันธ
นางณิชากร ทองรอง
นางสาวณิชากร เทพอินทร
นางสาวณิชากร อินออน
นางณิชากานต ศรีนวล

๕๐๕๖
๕๐๕๗
๕๐๕๘
๕๐๕๙
๕๐๖๐
๕๐๖๑
๕๐๖๒
๕๐๖๓
๕๐๖๔
๕๐๖๕
๕๐๖๖
๕๐๖๗
๕๐๖๘
๕๐๖๙
๕๐๗๐
๕๐๗๑
๕๐๗๒
๕๐๗๓
๕๐๗๔
๕๐๗๕
๕๐๗๖
๕๐๗๗
๕๐๗๘
๕๐๗๙
๕๐๘๐
๕๐๘๑

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวณิชานันท เดนมะลิ
นางสาวณิชาภัทร การะเกต
นางณิชาภัทร แกมอุดม
นางสาวณิชาภัทร แซโส
นางสาวณิชาภัทร พรรณขาม
นางสาวณิชาภัทร มอมพะเนาว
นางสาวณิชาภา เขื่อนเมฆ
นางสาวณิชาภา ฐปนสิทธางกูร
นางณิชาภา ทองผาย
นางสาวณิชาภา รังผึ้ง
นางณิชาภา อุประจันทร
นางณิชาร หมื่นหนู
นางสาวณิชาวรรณ มุงคุณคําชาว
นางสาวณิญาพัณณ คงดี
นางณิตยา อิ่มเรืองศรี
นางณิรดา โนภิวงค
นางณิรดา เมืองนาง
นางณิศาชล ศักขินาดี
นางสาวณีรนุช มวงประเสริฐ
นางสาวณีรนุช มูลเพ็ญ
นางสาวดนุภา บุญจันวิรัช
นางดรรชนีกร ชาญวิกยการ
นางสาวดรุณวรรณ กระจางศรี
นางสาวดรุณี แกวจินดา
นางสาวดรุณี จะมีสุข
นางสาวดรุณี พิมพะนิตย

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๕๐๘๒
๕๐๘๓
๕๐๘๔
๕๐๘๕
๕๐๘๖
๕๐๘๗
๕๐๘๘
๕๐๘๙
๕๐๙๐
๕๐๙๑
๕๐๙๒
๕๐๙๓
๕๐๙๔
๕๐๙๕
๕๐๙๖
๕๐๙๗
๕๐๙๘
๕๐๙๙
๕๑๐๐
๕๑๐๑
๕๑๐๒
๕๑๐๓
๕๑๐๔
๕๑๐๕
๕๑๐๖
๕๑๐๗

หนา ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวดรุณี วรนาม
นางสาวดรุณี สุขรา
นางดรุณี หนูแกว
นางดลนภา ตุมทอง
นางสาวดลนภา สอนสิทธิ์
นางสาวดลพร จําสุข
นางสาวดลพรรธน ลลิตสิรจันทร
นางสาวดลภิญญ น้ําเจ็ด
นางสาวดลยา คงไทย
นางดลรัตย พลอยนิล
นางสาวดลฤดี กลั่นภูมศิ รี
นางสาวดลฤทัย การะภักดี
นางดวงกมล จิตตรี
นางดวงกมล นามแดง
นางสาวดวงกมล ปาลิวนิช
นางสาวดวงกมล ยะตา
นางดวงกมล สุคนธสาคร
นางสาวดวงกมล หวลหอม
นางสาวดวงกมล อัศวเดชาฤทธิ์
นางสาวดวงกมล อุบลศรี
นางดวงแข ทิพยยอดศรี
นางดวงจันทร ชืน่ ตา
นางดวงจันทร สุทธิธรรม
นางดวงใจ กระเวนกิจ
นางสาวดวงใจ กระสานติสขุ
นางสาวดวงใจ เกิดยืนอยู

๕๑๐๘
๕๑๐๙
๕๑๑๐
๕๑๑๑
๕๑๑๒
๕๑๑๓
๕๑๑๔
๕๑๑๕
๕๑๑๖
๕๑๑๗
๕๑๑๘
๕๑๑๙
๕๑๒๐
๕๑๒๑
๕๑๒๒
๕๑๒๓
๕๑๒๔
๕๑๒๕
๕๑๒๖
๕๑๒๗
๕๑๒๘
๕๑๒๙
๕๑๓๐
๕๑๓๑
๕๑๓๒
๕๑๓๓

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวดวงใจ แกวจินดา
นางสาวดวงใจ จันทาพูน
นางสาวดวงใจ บุญจันทร
นางดวงใจ เพชรนาชม
นางสาวดวงใจ มาสูงเนิน
นางสาวดวงใจ รตโนภาส
นางสาวดวงใจ เลิศมงคลทรัพย
นางสาวดวงใจ สมศิริ
นางสาวดวงใจ สรอยทวม
นางดวงใจ อัตติยะ
นางสาวดวงใจ อันธไชย
นางสาวดวงชีวนั ทองพรม
นางดวงดารา ขาวผอง
นางสาวดวงดาว นาไชย
นางดวงดาว สิงหลอ
นางดวงดี มีชัย
นางดวงเดือน เกิดพิพัฒน
นางสาวดวงเดือน จันทรตะ
นางดวงเดือน ประยูรพัฒน
นางดวงเดือน ปนนิตามัย
นางสาวดวงเดือน สรรณรงค
นางดวงตา ชาติภิรมย
นางดวงตา บุญแพทย
นางดวงธิดา เพชรมาตย
นางสาวดวงนภา จันทเขต
นางสาวดวงนภา ใจใส

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๕๑๓๔
๕๑๓๕
๕๑๓๖
๕๑๓๗
๕๑๓๘
๕๑๓๙
๕๑๔๐
๕๑๔๑
๕๑๔๒
๕๑๔๓
๕๑๔๔
๕๑๔๕
๕๑๔๖
๕๑๔๗
๕๑๔๘
๕๑๔๙
๕๑๕๐
๕๑๕๑
๕๑๕๒
๕๑๕๓
๕๑๕๔
๕๑๕๕
๕๑๕๖
๕๑๕๗
๕๑๕๘
๕๑๕๙

นางสาวดวงนภา ภูภีโญ
นางสาวดวงนภา ไมแดง
นางสาวดวงนภา เสมทับ
นางสาวดวงพร จันทรวิเศษ
นางดวงพร วงคพระจันทร
นางสาวดวงพร ศรีดงพลับ
นางสาวดวงเพชร แซวอ ง
นางสาวดวงเพ็ญ ศรีพรหม
นางสาวดวงรัตน จิ้วไมแดง
นางดวงรัตน พรหมเรือง
นางดวงรัตน เรืองอุไร
นางสาวดวงรัตน สุประเจิด
นางดวงฤดี คําพวง
นางสาวดวงฤดี สุรสราญวงศ
นางดวงสมร มูลกิตติ
นางสาวดวงหทัย โกฏสืบ
นางสาวดวงหทัย อุดสม
นางดอกไม ทองสัน
นางดอกออ ทอนสูงเนิน
นางดัชนี โคตรชมภู
นางดารณี เจะโซะ
นางสาวดารณี ปานสวัสดิ์
นางดารณี วงศแสนศรี
นางดารณี สิงหาบุตร
นางสาวดารัตน คําแกว
นางสาวดารัตน ฟกโต

หนา ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา
๕๑๖๐
๕๑๖๑
๕๑๖๒
๕๑๖๓
๕๑๖๔
๕๑๖๕
๕๑๖๖
๕๑๖๗
๕๑๖๘
๕๑๖๙
๕๑๗๐
๕๑๗๑
๕๑๗๒
๕๑๗๓
๕๑๗๔
๕๑๗๕
๕๑๗๖
๕๑๗๗
๕๑๗๘
๕๑๗๙
๕๑๘๐
๕๑๘๑
๕๑๘๒
๕๑๘๓
๕๑๘๔
๕๑๘๕

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวดารา เสียงล้ํา
นางดาราการ กลัดเนียม
นางสาวดาราณี ลํามาลา
นางดาราพิมพ ปนกาที
นางดารารัตน กรแกว
นางดารารัตน พานทอง
นางดารารัตน พุมพวง
นางสาวดารารัตน สีสด
นางสาวดาราวรรณ คําสุข
นางสาวดาราวรรณ มานะเกง
นางดาราวัลย ภิญโญฤทธิ์
นางสาวดาริกา วิบูลยศิลป
นางดาริณี โมคมูล
นางสาวดาริน หงษสบิ หก
นางดารินทร วังโสภา
นางดารินทรพัชร บุญประมวล
นางสาวดารีณา เบ็ญหมีน
นางสาวดารุณี โชคเกือ้
นางดารุณี ราชพิลา
นางสาวดารุณี หวนแจม
นางดารุนีย รักยา
นางสาวดาวใจ ตระการจันทร
นางดาวประกาย คฤหานนท
นางสาวดาวรุง นอยผล
นางสาวดาวรุง บุญชลอ
นางสาวดาวรุง อาภรพงษ

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๕๑๘๖
๕๑๘๗
๕๑๘๘
๕๑๘๙
๕๑๙๐
๕๑๙๑
๕๑๙๒
๕๑๙๓
๕๑๙๔
๕๑๙๕
๕๑๙๖
๕๑๙๗
๕๑๙๘
๕๑๙๙
๕๒๐๐
๕๒๐๑
๕๒๐๒
๕๒๐๓
๕๒๐๔
๕๒๐๕
๕๒๐๖
๕๒๐๗
๕๒๐๘
๕๒๐๙
๕๒๑๐
๕๒๑๑

นางดาวเรือง หวังตอผล
นางดาหวัน สาแกว
นางสาวดําเนิน ชางเสาร
นางดุจดาว ศรีกสิกาญจน
นางดุจเดือน แสงจรรยา
นางดุษฎี คงจิตรคา
นางสาวดุษฎี ปรีชากร
นางสาวดุษฎีวรรณ เมฆเกษม
นางสาวดุษฏี ทะระเกิด
นางดุษณี ชูรอด
นางสาวดุษณีย หมัดอาหลี
นางเดนเดือน งามขํา
นางสาวเดือนเต็ม จิบจันทร
นางสาวเดือนเพ็ญ จันโย
นางสาวเดือนเพ็ญ เจียมออน
นางสาวเดือนเพ็ญ เดชะกําพุต
นางสาวเดือนเพ็ญ ผดุงสันต
นางสาวเดือนเพ็ญ อําไพ
นางเดือนรุง นาฎนฤทธิ์
นางเดือนรุง เรือนเงิน
นางสาวตติยา มาวงษ
นางสาวตติยาธร โพธิ์สุ
นางสาวตรัยภัทร คําชนะ
นางตรีชฏา ทองดียิ่ง
นางสาวตรีนชุ สินตาวิสุทธิ์
นางตรีพร เทววุฒิศริ ิกุล

หนา ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา
๕๒๑๒
๕๒๑๓
๕๒๑๔
๕๒๑๕
๕๒๑๖
๕๒๑๗
๕๒๑๘
๕๒๑๙
๕๒๒๐
๕๒๒๑
๕๒๒๒
๕๒๒๓
๕๒๒๔
๕๒๒๕
๕๒๒๖
๕๒๒๗
๕๒๒๘
๕๒๒๙
๕๒๓๐
๕๒๓๑
๕๒๓๒
๕๒๓๓
๕๒๓๔
๕๒๓๕
๕๒๓๖
๕๒๓๗

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวตวนฟาตีมา ตูแวสุหลง
นางตวนฮาสนะห ตวนกะจิ
นางสาวตองตา เมฆฉาย
นางตะวันนา อาสามูล
นางตัญุลักษณ หัสดร
นางตาลทิพย รักแดง
นางสาวติญญาลักษณ จันทรบุ
นางสาวติยภา สัจจา
นางตุลลาพร ขาวอินทร
นางสาวตุลา แสนกอ
นางตุลาพร ไพรเรือง
นางตุลารัตน จีนภักดี
นางเตชินี รัตตรันน
นางสาวเตชินี อยูเย็น
นางเตือนจิต มูสกิ ะสง
นางเตือนใจ แกวมณีโชติ
นางสาวเตือนใจ จรสระนอย
นางสาวเตือนตา โสดา
นางถนอม คําคุม
นางถนอมศรี เสมานารถ
นางสาวถิรดา เพิ่มพูล
นางสาวแถมสิน นุตภูติพงศ
นางสาวทรงศิริ พลายละหาร
นางทรรศทรวง พรมคํา
นางสาวทรรศนีย ชมชู
นางสาวทวิฏตาฐ ศรีเสาวลักษณ

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๕๒๓๘
๕๒๓๙
๕๒๔๐
๕๒๔๑
๕๒๔๒
๕๒๔๓
๕๒๔๔
๕๒๔๕
๕๒๔๖
๕๒๔๗
๕๒๔๘
๕๒๔๙
๕๒๕๐
๕๒๕๑
๕๒๕๒
๕๒๕๓
๕๒๕๔
๕๒๕๕
๕๒๕๖
๕๒๕๗
๕๒๕๘
๕๒๕๙
๕๒๖๐
๕๒๖๑
๕๒๖๒
๕๒๖๓

นางทวินนั ท กาญจนดิษฐ
นางทวี นาคเจือทอง
นางสาวทวีรัตน กลัดเพ็ชร
นางสาวทวีวรรณ เทพวงษ
นางสาวทศพร จรุงพันธ
นางทศพร เนื่องเหมย
นางทองคูณ เหลาจูม
นางสาวทองจันทร เข็มสุข
นางทองรัตน โยธะคง
นางทองสาย ทุมลา
นางทองหยาด รัตนประเสริฐ
นางทักษพร ทองคํา
นางสาวทักษิณา แสงมณี
นางทัชชกร ไชยสุวรรณ
นางทับทิม กาพยแกว
นางทับทิม แกวชิงดวง
นางสาวทับทิม จันทรวิเศษ
นางทับทิม ยอดธรรม
นางสาวทัศณียา เรืองขจิต
นางทัศนพร สมจิตร
นางสาวทัศนลักษณ จันทรจาย
นางทัศนวดี กรรณิกา
นางทัศนวรรณ ธนโชติจารุพัฒน
นางทัศนวรรณ พันธเสน
นางสาวทัศนา ทัศนะเวทิน
นางสาวทัศนา ยงคําชา

หนา ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวทัศนา วรนาม
นางสาวทัศนาลัย จําปาเงิน
นางสาวทัศนี รัตนพันธ
นางสาวทัศนีย กําเนิดสิงห
นางทัศนีย แกวคํา
นางทัศนีย จอแกว
นางสาวทัศนีย นาแพร
นางสาวทัศนีย บุญแนน
นางทัศนีย ปาปะขัง
นางทัศนีย ปาระภา
นางทัศนีย พิมพสมาน
นางสาวทัศนีย มาลาพันธ
นางสาวทัศนีย ไมแกว
นางทัศนีย วรรณนาคา
นางสาวทัศนีย วัฒนะ
นางสาวทัศนีย สมซาง
นางทัศนีย สุกใส
นางสาวทัศนีย สุขี
นางทัศนีย เสถียร
นางทัศนีย โสภิเณ
นางทัศนียพร ไชยโย
นางสาวทัศนียศิล มะโนคํา
นางทัศมาภรณ บุญเปง
นางสาวทัศวรรณ คุมปรางค
นางทัศวรรณ บุญลือ
นางสาวทัศวรรณี ออนดี

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
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

หนา ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางทายิกา แผนกุล
นางสาวทิฆัมพร ปกเคธาติ
นางทิชากร โพธิ์จันทร
นางสาวทิฎฐานุรี พาโอภาส
นางทิตยา คําพรมมา
นางทิตยา ยอดทอง
นางสาวทิติภา ทองแสนคํา
นางสาวทิพพากร กลิน่ หอม
นางสาวทิพภาภรณ สมจันทร
นางสาวทิพมล ทองจันทร
นางสาวทิพย สุวรรณโรจน
นางสาวทิพยธิรา คุมคง
นางทิพยประภา พันธุเ หล็ก
นางทิพยประภา สมบูรณ
นางสาวทิพยมาศ เอี่ยมฉายา
นางสาวทิพยมาส ชํานาญพล
นางสาวทิพยวดี มวงอ่ํา
นางทิพยวรรณ จันทรดี
นางทิพยวรรณ วงษพิมพพระ
นางสาวทิพยวรรณ สุวรรณพิมพ
นางทิพยวรินทร วรรคตอน
นางทิพยวัลย แกวคําจันทร
นางสาวทิพยวิมล สรอยสม
นางสาวทิพยวิมล ญานะโรจน
นางสาวทิพยสุคนธ โมธินา
นางสาวทิพยสุคนธ วงศกนั ยา

๕๓๑๖
๕๓๑๗
๕๓๑๘
๕๓๑๙
๕๓๒๐
๕๓๒๑
๕๓๒๒
๕๓๒๓
๕๓๒๔
๕๓๒๕
๕๓๒๖
๕๓๒๗
๕๓๒๘
๕๓๒๙
๕๓๓๐
๕๓๓๑
๕๓๓๒
๕๓๓๓
๕๓๓๔
๕๓๓๕
๕๓๓๖
๕๓๓๗
๕๓๓๘
๕๓๓๙
๕๓๔๐
๕๓๔๑

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวทิพยสุดา มาลารัตน
นางทิพยอนงค โคตะวินนท
นางสาวทิพรัตน ฉันขาว
นางสาวทิพวรรณ จันทะวิชยั
นางสาวทิพวรรณ พละทรัพย
นางทิพวรรณ สระบัว
นางสาวทิพวรรณ คงกะเรียน
นางทิพวรรณ จิตติวรพันธ
นางสาวทิพวรรณ เชาระกํา
นางสาวทิพวรรณ ทรัพยสิงห
นางทิพวรรณ เรืองจันทร
นางทิพวรรณ สุขสม
นางทิพวัลย กุลแกว
นางฮายาตี หะมะ
นางทิพวัลย คําแสนพันธ
นางสาวทิพวัลย จันทะลุน
นางสาวทิพวัลย แจมรัตนกุล
นางทิพวัลย แบขุนทด
นางสาวทิพวัลย เสนกุล
นางสาวทิพาพร จันทรตะ ภู
นางสาวทิพาพร อุมออนสี
นางสาวทิพาพรรณ เผือกบัว
นางสาวทิวา คําพันธุ
นางสาวทิวา บรรจง
นางสาวทิวา ศรีเหรา
นางทิวากาล ดานแกว

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๕๓๔๒
๕๓๔๓
๕๓๔๔
๕๓๔๕
๕๓๔๖
๕๓๔๗
๕๓๔๘
๕๓๔๙
๕๓๕๐
๕๓๕๑
๕๓๕๒
๕๓๕๓
๕๓๕๔
๕๓๕๕
๕๓๕๖
๕๓๕๗
๕๓๕๘
๕๓๕๙
๕๓๖๐
๕๓๖๑
๕๓๖๒
๕๓๖๓
๕๓๖๔
๕๓๖๕
๕๓๖๖
๕๓๖๗

นางสาวทิวาพร เคหา
นางทิวาพร ธรรมทินโน
นางสาวทิวาพร รักพงษ
นางสาวทิวารักษ ชิตอักษร
นางทิวารัตน บุตรโพธิ์
นางสาวทิศากร พันธสวัสดิ์
นางสาวเทพนารี สุภาพ
นางเทพพนมพร สุดชุมแพ
นางสาวเทพอรุณ คําสาน
นางสาวเทพอาภรณ คําชมภู
นางเทพา จุทาสงค
นางสาวเทวิกา แกวเหลา
นางสาวธงชัย หนายโสก
นางสาวธนกมล นิตยวิมล
นางสาวธนกฤตา วงศละมาย
นางสาวธนชล ตัวงาม
นางสาวธนนันท ลิ้มบรรจง
นางธนนันท หมื่นเดช
นางธนพร เกษประทุม
นางสาวธนพร แกวสุด
นางสาวธนพร ขาวพันธุ
นางธนพร จันทะเขต
นางธนพร ผกามาศ
นางสาวธนพร พรหมผุย
นางสาวธนพร พินิจจันทร
นางสาวธนพร เอนกพงษ

หนา ๑๐๕
ราชกิจจานุเบกษา
๕๓๖๘
๕๓๖๙
๕๓๗๐
๕๓๗๑
๕๓๗๒
๕๓๗๓
๕๓๗๔
๕๓๗๕
๕๓๗๖
๕๓๗๗
๕๓๗๘
๕๓๗๙
๕๓๘๐
๕๓๘๑
๕๓๘๒
๕๓๘๓
๕๓๘๔
๕๓๘๕
๕๓๘๖
๕๓๘๗
๕๓๘๘
๕๓๘๙
๕๓๙๐
๕๓๙๑
๕๓๙๒
๕๓๙๓

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวธนพัชร ศรีทองสุข
นางธนภร จาเหลา
นางธนภร พงษวิเศษ
นางธนภร รณภพรัตนกุล
นางสาวธนภรณ วงษวาทย
นางธนภรณ วิริยะกุลขจร
นางสาวธนภรณ สุพรมพิทกั ษ
นางธนภรณ แสงกระจาง
นางสาวธนวรรณ งามยิ่งยวด
นางธนวรรณ โชติสวัสดิ์
นางธนวรรณ ทิพยธรรมา
นางสาวธนวรรณ ประทีปรัตน
นางสาวธนวรรณ วัฒนา
นางสาวธนวรรณ ศรีวริ ัตน
นางสาวธนวรรณ สังขสุวรรณ
นางธนวรรษ สุภรัตน
นางสาวธนวัน หมั่นการ
นางสาวธนวันต โคนาโล
นางสาวธนัชชา สมดี
นางสาวธนัชชา อสุนี ณ อยุธยา
นางสาวธนัชชานันท พิชัยฐิติยากุล
นางธนัชพร สุธรรม
นางสาวธนัชพรณ บุญศรีลาภ
นางธนัญชนก หรุน เพน
นางธนัญญา กรุงเทพ
นางธนัญญา ศรีชัย

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๕๓๙๔
๕๓๙๕
๕๓๙๖
๕๓๙๗
๕๓๙๘
๕๓๙๙
๕๔๐๐
๕๔๐๑
๕๔๐๒
๕๔๐๓
๕๔๐๔
๕๔๐๕
๕๔๐๖
๕๔๐๗
๕๔๐๘
๕๔๐๙
๕๔๑๐
๕๔๑๑
๕๔๑๒
๕๔๑๓
๕๔๑๔
๕๔๑๕
๕๔๑๖
๕๔๑๗
๕๔๑๘
๕๔๑๙

หนา ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวธนัญญาณ กาญจนอัครเดช
นางสาวธนัญพรรธน ภูมิจนั ทึก
นางธนัทอร หลาจันทึก
นางสาวธนันภร หิ้มทอง
นางสาวธนัษภร ปญญาบุญ
นางสาวธนัษภร สังฆะมณี
นางธนาพร สุขเสนา
นางธนาภรณ ใจหาญ
นางธนารัตน ศรีลาํ ใย
นางธนาวดี ภักดีสาร
นางธนิกา สัตยกุล
นางธนิกานต มหาศรัทธา
นางสาวธนิดา ปญญาพร
นางสาวธนิตตา จันทศร
นางสาวธนิศตา แซหวั่ง
นางสาวธนิษฐา ออนมิง่
นางสาวธนิสร ออนเปง
นางสาวธมณณัฏฐ หมื่นทิพพา
นางธมณวรรณ เสนะพันธ
นางสาวธมนตลักษณ พลพันธ
นางสาวธมนพรรณ จันธิปะ
นางสาวธมนวรรณ คงตัน
นางสาวธมนวรรณ ผลินยศ
นางสาวธมนวรรณ รัตนชัย
นางสาวธมนวรรณ ศักดิ์ดา
นางสาวธมลวรรณ รักกอน

๕๔๒๐
๕๔๒๑
๕๔๒๒
๕๔๒๓
๕๔๒๔
๕๔๒๕
๕๔๒๖
๕๔๒๗
๕๔๒๘
๕๔๒๙
๕๔๓๐
๕๔๓๑
๕๔๓๒
๕๔๓๓
๕๔๓๔
๕๔๓๕
๕๔๓๖
๕๔๓๗
๕๔๓๘
๕๔๓๙
๕๔๔๐
๕๔๔๑
๕๔๔๒
๕๔๔๓
๕๔๔๔
๕๔๔๕

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวธมลวรรณ สีสังข
นางสาวธยานิษฐ ชัยชมวงค
นางธรรมพร สีวิจี๋
นางสาวธราภรณ สีมว ง
นางสาวธรารัตน ตรีชัย
นางสาวธวัลภัสร ตันติอมรรัตน
นางธวัลรัตน คงนิล
นางสาวธวัลรัตน วังเส็ง
นางธัชญาพร ศรีธิราช
นางสาวธัชพรรณ หรรษา
นางธัญกมล รัตบุรี
นางธัญชนก กองโน
นางสาวธัญชนก คีรแี รง
นางสาวธัญชนก จันไชยยศ
นางสาวธัญชนก เจนจิระปญญา
นางสาวธัญชนก ชื่นฉาย
นางสาวธัญชนก เนยคํา
นางธัญชนก บุญรัตน
นางสาวธัญชนก ผานเมือง
นางธัญชนก ศรีละคร
นางธัญชนก สันชัย
นางสาวธัญญชยา เทพมูล
นางธัญญชยา ศักดิ์โสภล
นางสาวธัญญนรี สายสังขทองปาภา
นางธัญญพร นามดี
นางสาวธัญญพัทธ ศิริจนั ทร

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๕๔๔๖
๕๔๔๗
๕๔๔๘
๕๔๔๙
๕๔๕๐
๕๔๕๑
๕๔๕๒
๕๔๕๓
๕๔๕๔
๕๔๕๕
๕๔๕๖
๕๔๕๗
๕๔๕๘
๕๔๕๙
๕๔๖๐
๕๔๖๑
๕๔๖๒
๕๔๖๓
๕๔๖๔
๕๔๖๕
๕๔๖๖
๕๔๖๗
๕๔๖๘
๕๔๖๙
๕๔๗๐
๕๔๗๑

หนา ๑๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางธัญญรวี อภิพงษธนาศิริ
นางสาวธัญญรัตน มาลัย
นางธัญญรัตน วัฒนาสัจจา
นางธัญญรัศม คงวัดใหม
นางสาวธัญญรัศม ผานาค
นางสาวธัญญรัศม พญาวงควัชร
นางสาวธัญญลักษณ กันชัยญาณ
นางสาวธัญญลักษณ ใจผอง
นางธัญญลักษณ ทองทา
นางสาวธัญญาทิพย ศรีธาตุ
นางสาวธัญญาภรณ ธูปแกว
นางสาวธัญญาภรณ มวงออน
นางสาวธัญญารัตน เกือ้ หนุน
นางธัญญารัตน แกวตะพาน
นางธัญญารัตน จงกลรัตน
นางสาวธัญญารัตน รัตนพันธ
นางสาวธัญญารัตน เรียนกะศิลป
นางธัญญารัตน สัพโส
นางธัญญารินทร เยาวโรจน
นางสาวธัญญาลักษณ สีเมฆ
นางธัญญาลักษณ อายุยนื
นางธัญญาวรรณ อยูเย็น
นางธัญณิชา ถุงอินลา
นางสาวธัญธร เพชรโสม
นางธัญธิตา มานะพงศ
นางธัญพร คําพิชัย

๕๔๗๒
๕๔๗๓
๕๔๗๔
๕๔๗๕
๕๔๗๖
๕๔๗๗
๕๔๗๘
๕๔๗๙
๕๔๘๐
๕๔๘๑
๕๔๘๒
๕๔๘๓
๕๔๘๔
๕๔๘๕
๕๔๘๖
๕๔๘๗
๕๔๘๘
๕๔๘๙
๕๔๙๐
๕๔๙๑
๕๔๙๒
๕๔๙๓
๕๔๙๔
๕๔๙๕
๕๔๙๖
๕๔๙๗

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวธัญพร บุญรอด
นางธัญพร บุดนาชิน
นางธัญพร มูลเสน
นางสาวธัญพร ศรีประทุม
นางธัญภัส อรุณรัตน
นางธัญยธรณ บัวทอง
นางธัญรดา กุณา
นางสาวธัญรดา ฤทธิ์กลาง
นางสาวธัญรดี จิตอุดมสุข
นางสาวธัญรดี สินธุสูงเนิน
นางธัญรัต เกิดทรัพย
นางธัญรัตน วงศฮาด
นางธัญลักษณ ชืน่ บาน
นางธัญลักษณ ยุทธเกง
นางสาวธัญลักษณ วาหะมงคล
นางธัญลักษณ วิเชียรศรี
นางธัญวรัตน ไกสระแกว
นางสาวธัญสิริ มวงศรี
นางสาวธันยณิชา ณรงคเลิศฤทธิ์
นางสาวธันยธรณ ปนทอง
นางธันยนรีย แพรมวน
นางธันยนันท จันทรแสน
นางสาวธันยนันท ตันติอลงกรณ
นางธันยนันท อธิรัฐธนศิริ
นางสาวธันยนิชา พิภูสินอัครชัย
นางธันยพร ชุมพล

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๕๔๙๘
๕๔๙๙
๕๕๐๐
๕๕๐๑
๕๕๐๒
๕๕๐๓
๕๕๐๔
๕๕๐๕
๕๕๐๖
๕๕๐๗
๕๕๐๘
๕๕๐๙
๕๕๑๐
๕๕๑๑
๕๕๑๒
๕๕๑๓
๕๕๑๔
๕๕๑๕
๕๕๑๖
๕๕๑๗
๕๕๑๘
๕๕๑๙
๕๕๒๐
๕๕๒๑
๕๕๒๒
๕๕๒๓

นางสาวธันยพร โตะหลง
นางธันยพร อธิยะ
นางสาวธันยพัฒน ยัง่ ยงยืน
นางสาวธันยรัศมิ์ โยธามาตย
นางธันวะดี อยูภักดี
นางสาวธารดา กานุรักษ
นางสาวธารทิพย นอยสุวรรณ
นางสาวธารทิพย บูรณุปกรณ
นางธาราธิป ศรีพันธ
นางธาราพรรณ มวงวงษ
นางสาวธารารัตน ขวัญเมือง
นางสาวธาริณี เดือนฉาย
นางธาริณี มะกอกคํา
นางธิดา จุลตะคุ
นางธิดาพร แกวเกตุ
นางสาวธิดาพร เรืองสวัสดิ์
นางสาวธิดามาศ สระบัว
นางสาวธิดารัตน แกนจันทร
นางธิดารัตน ชาติวฒ
ุ ิ
นางธิดารัตน ไชยพรม
นางธิดารัตน ไชยวรรณ
นางสาวธิดารัตน ไชยศิลป
นางสาวธิดารัตน ปนทะวงค
นางสาวธิดารัตน ปาวะภา
นางธิดารัตน พูลเพิ่ม
นางสาวธิดารัตน ยศปญญา

หนา ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา
๕๕๒๔
๕๕๒๕
๕๕๒๖
๕๕๒๗
๕๕๒๘
๕๕๒๙
๕๕๓๐
๕๕๓๑
๕๕๓๒
๕๕๓๓
๕๕๓๔
๕๕๓๕
๕๕๓๖
๕๕๓๗
๕๕๓๘
๕๕๓๙
๕๕๔๐
๕๕๔๑
๕๕๔๒
๕๕๔๓
๕๕๔๔
๕๕๔๕
๕๕๔๖
๕๕๔๗
๕๕๔๘
๕๕๔๙

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวธิดารัตน รวยอบกลิ่น
นางสาวธิดารัตน รักทรง
นางสาวธิดารัตน อุนเปง
นางสาวธิดาวรรณ กิ้มนวน
นางสาวธิติญา วสุนันต
นางธิตนิ ันท กุยรัมย
นางสาวธิติพร คําแกน
นางสาวธิติมา คงทอง
นางธิตมิ า จันทรแสน
นางธิตมิ า หางไธสง
นางสาวธิติยา รุง โรจน
นางสาวธิติยา ศรีอันจันทร
นางสาวธิตวิ รดา อาจหาญ
นางสาวธินวัฒน สายสด
นางสาวธิภาพร สุดใจ
นางสาวธิมาพร จุยมา
นางสาวธิรดา ธิราชรัมย
นางธิรา เชือ้ กูลชาติ
นางสาวธิรา นิมนต
นางสาวธิราพร นาคสีหมอก
นางธีรดา เขียวทอง
นางธีรดา คองคุม
นางสาวธีรนันท เทดี
นางสาวธีรนาฎ วงศจติ ราทร
นางสาวธีรนาฎ อยูพวง
นางสาวธีรพร ตัง้ ใจ

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๕๕๕๐
๕๕๕๑
๕๕๕๒
๕๕๕๓
๕๕๕๔
๕๕๕๕
๕๕๕๖
๕๕๕๗
๕๕๕๘
๕๕๕๙
๕๕๖๐
๕๕๖๑
๕๕๖๒
๕๕๖๓
๕๕๖๔
๕๕๖๕
๕๕๖๖
๕๕๖๗
๕๕๖๘
๕๕๖๙
๕๕๗๐
๕๕๗๑
๕๕๗๒
๕๕๗๓
๕๕๗๔
๕๕๗๕

นางสาวธีระกานต ดากาวงค
นางสาวธีระญาพร ชาติทหาร
นางสาวธีระนุช แพใหญ
นางสาวธีรานิตย ชาวดร
นางสาวธีราพร จึงรัศมีพานิช
นางสาวธีราภรณ แทงทอง
นางสาวธีราภรณ มากสิน
นางธีรารัตน ขาวทอง
นางสาวธีวรา วงควาท
นางสาวเธียรธีรา พิทยะวรนันท
นางสาวนกแกว เรืองวิชา
นางสาวนงคคาญ บัวแกว
นางนงคชภรณ โพธิไ์ พจิตร
นางนงคนุช คงอน
นางนงคนุช ศรีนาคา
นางนงคเยาว เกิดอินทร
นางสาวนงคเยาว แกวกาฬ
นางสาวนงคเยาว เทพสิงห
นางสาวนงครกั ษ ลีสี
นางนงคราญ ชุมเพ็ง
นางนงคราญ วงศสตุ ิ๊บ
นางสาวนงคฤทธิ์ ดีสวน
นางสาวนงคลักษ ลีลาไชย
นางสาวนงคลักษณ แสงขาว
นางสาวนงคลักษณ แสนเดช
นางสาวนงนพร โพธิ์แสงดา

หนา ๑๐๙
ราชกิจจานุเบกษา
๕๕๗๖
๕๕๗๗
๕๕๗๘
๕๕๗๙
๕๕๘๐
๕๕๘๑
๕๕๘๒
๕๕๘๓
๕๕๘๔
๕๕๘๕
๕๕๘๖
๕๕๘๗
๕๕๘๘
๕๕๘๙
๕๕๙๐
๕๕๙๑
๕๕๙๒
๕๕๙๓
๕๕๙๔
๕๕๙๕
๕๕๙๖
๕๕๙๗
๕๕๙๘
๕๕๙๙
๕๖๐๐
๕๖๐๑

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวนงนภัส ชัยกุลบัณฑิต
นางนงนภัส สีสนั
นางนงนภา แดงยา
นางนงนุช กางออน
นางสาวนงนุช โคตรเวียง
นางนงนุช จันทรักษา
นางสาวนงนุช ตุยทิศ
นางนงนุช ถารียะ
นางสาวนงนุช พาแกว
นางสาวนงนุช พินพิพัฒน
นางนงนุช โพธิ์พยัคฆ
นางนงนุช ภูมเิ ทศ
นางนงนุช มากนุย
นางนงนุช รัดทิพย
นางสาวนงนุช วงษจด ซี่
นางนงนุช สุวรรณมณี
นางสาวนงนุช แสนกอง
นางสาวนงนุช เหรียญงาม
นางนงนุช อินตะจวง
นางสาวนงพันธ เสนาทอง
นางนงเยาว จําปาทอง
นางนงเยาว ฉวีแปลง
นางสาวนงเยาว ทวีวัฒน
นางนงรัก ไตรยาลักษณ
นางสาวนงรักษ ชุมพล
นางนงลักษณ คําแกว

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๕๖๐๒
๕๖๐๓
๕๖๐๔
๕๖๐๕
๕๖๐๖
๕๖๐๗
๕๖๐๘
๕๖๐๙
๕๖๑๐
๕๖๑๑
๕๖๑๒
๕๖๑๓
๕๖๑๔
๕๖๑๕
๕๖๑๖
๕๖๑๗
๕๖๑๘
๕๖๑๙
๕๖๒๐
๕๖๒๑
๕๖๒๒
๕๖๒๓
๕๖๒๔
๕๖๒๕
๕๖๒๖
๕๖๒๗

หนา ๑๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวนงลักษณ ไชยดี
นางนงลักษณ ไชยวงศ
นางสาวนงลักษณ โตจีน
นางนงลักษณ เทียมสา
นางนงลักษณ นาคนอย
นางสาวนงลักษณ บุดดาผา
นางสาวนงลักษณ พวงศรีเคน
นางสาวนงลักษณ พหลทัพ
นางนงลักษณ โมตา
นางนงลักษณ สมรูป
นางสาวนงลักษณ อัศวภูมิ
นางนฐมน คูประชามิตร
นางนฐศวรรณ เพ็ชรประเสริฐ
นางสาวนนทกร หงษกิจ
นางนนทวัน ไชยมาตร
นางนนทิยา ทากระเบา
นางนนธิชา เลี้ยงรอด
นางนพคุณ บุญธรรม
นางนพดารา สิทธิวงษ
นางสาวนพพร ออมสิน
นางนพภา ยอพันดุง
นางสาวนพมาศ อยูเสนาท
นางสาวนพรัตน กุลประเสริฐ
นางสาวนพรัตน ใจหลัก
นางสาวนพรัตน พาณิชยวฒ
ั นานุกูล
นางสาวนพรัตน มะโนลัย

๕๖๒๘
๕๖๒๙
๕๖๓๐
๕๖๓๑
๕๖๓๒
๕๖๓๓
๕๖๓๔
๕๖๓๕
๕๖๓๖
๕๖๓๗
๕๖๓๘
๕๖๓๙
๕๖๔๐
๕๖๔๑
๕๖๔๒
๕๖๔๓
๕๖๔๔
๕๖๔๕
๕๖๔๖
๕๖๔๗
๕๖๔๘
๕๖๔๙
๕๖๕๐
๕๖๕๑
๕๖๕๒
๕๖๕๓

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางนพรัตน เสมาทอง
นางสาวนพรัตน อินทราพงษ
นางนพรัตน เอี่ยมสอาด
นางนพรัตน เอี่ยมสะอาด
นางสาวนพวรรณ พลษารัตน
นางนพาพร ใจน้ํา
นางนภคมณ สิทธิไพร
นางนภนา อากาศโชติ
นางสาวนภภัค สมศรี
นางนภวรรณ วังแวว
นางสาวนภสร ทวีชัย
นางนภสร พรายแกว
นางนภสวรรณ คงอุป
นางสาวนภสุพร ทองหลอ
นางสาวนภัทร ธชาอมรชัย
นางสาวนภัทร ธาดานาราพร
นางสาวนภัทร พวงจํานงค
นางนภัทร โลงสวาง
นางนภัทร ศรีพุทซา
นางนภัทรษกร วิจิตขจี
นางนภัสกร ไขพันดุง
นางนภัสกรณ เลาสูงเนิน
นางนภัสนันท กาญจนเกตุ
นางสาวนภัสนันท จินตสกุล
นางนภัสวรรณ โคยามา
นางนภัสวรรณ ตันแข็ง

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๕๖๕๔
๕๖๕๕
๕๖๕๖
๕๖๕๗
๕๖๕๘
๕๖๕๙
๕๖๖๐
๕๖๖๑
๕๖๖๒
๕๖๖๓
๕๖๖๔
๕๖๖๕
๕๖๖๖
๕๖๖๗
๕๖๖๘
๕๖๖๙
๕๖๗๐
๕๖๗๑
๕๖๗๒
๕๖๗๓
๕๖๗๔
๕๖๗๕
๕๖๗๖
๕๖๗๗
๕๖๗๘
๕๖๗๙

หนา ๑๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางนภัสวรรณ บุญทรง
นางสาวนภัสวรรณ ปนตาเสน
นางสาวนภัสวรรณ พิบูลย
นางนภัสวรรณ ภูโอบ
นางสาวนภัสสร ยะอนันต
วาที่รอยตรีหญิง นภัสสร สายวิจิตร
นางสาวนภางค ทิพยเนตร
นางสาวนภาจรัส บุญหลง
นางนภาพร จันสนิท
นางนภาพร จุดาบุตร
นางนภาพร ไชยดี
นางนภาพร แตกลาง
นางสาวนภาพร ปญญา
นางสาวนภาพร พลเสน
นางนภาพร พิมพลีชัย
นางนภาพร อินทรหนุน
นางนภาพรรณ บรรดิษฐ
นางสาวนภาภร กลิ่นเขียว
นางนภาลัย คุนาคม
นางสาวนภาไล เทพคําราม
นางนภาวรรณ อุทัยมงคล
นางสาวนภาวัลย ทีอุทิศ
นางนรกมล ประมวลการ
นางนรากร พะณะงาม
นางสาวนรากานต โนนกระโทก
นางสาวนราภรณ มวงปน

๕๖๘๐
๕๖๘๑
๕๖๘๒
๕๖๘๓
๕๖๘๔
๕๖๘๕
๕๖๘๖
๕๖๘๗
๕๖๘๘
๕๖๘๙
๕๖๙๐
๕๖๙๑
๕๖๙๒
๕๖๙๓
๕๖๙๔
๕๖๙๕
๕๖๙๖
๕๖๙๗
๕๖๙๘
๕๖๙๙
๕๗๐๐
๕๗๐๑
๕๗๐๒
๕๗๐๓
๕๗๐๔
๕๗๐๕

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวนราภรณ วิเศษศรี
นางสาวนรารัตน มีชิน
นางสาวนราวดี งานไว
นางนรินทรพร จันทรสุวรรณ
นางสาวนรินทรรตั น รักไธสงค
นางสาวนริศรา นันกลาง
นางสาวนริศรา เนตรสวาง
นางนริศรา บางพัฒนากร
นางนริศรา ปลอดกระโทก
นางนริศรา พงษพฤกษงาม
นางนริศรา พรมประเสริฐ
นางนริศรา พัฒนากรเกษม
นางนริศรา พันธภักดี
นางสาวนริศรา ภาวงษบน
นางสาวนริศรา ฤทธิเรืองเดช
นางนริศรา อภิรมยานนท
นางสาวนริศราภรณ โยวะ
นางสาวนริสรา นาคแท
นางนริสา จันทรประนต
นางนริสา ธานี
นางสาวนรีรตั น นันตา
นางสาวนฤดี ฉายศิริ
นางนฤดี ชูกิจ
นางสาวนฤนาท ขุมทอง
นางนฤปพร ปนกรวด
นางนฤพร ฉัตรสุวรรณ

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๕๗๐๖
๕๗๐๗
๕๗๐๘
๕๗๐๙
๕๗๑๐
๕๗๑๑
๕๗๑๒
๕๗๑๓
๕๗๑๔
๕๗๑๕
๕๗๑๖
๕๗๑๗
๕๗๑๘
๕๗๑๙
๕๗๒๐
๕๗๒๑
๕๗๒๒
๕๗๒๓
๕๗๒๔
๕๗๒๕
๕๗๒๖
๕๗๒๗
๕๗๒๘
๕๗๒๙
๕๗๓๐
๕๗๓๑

นางนฤมล กันอินทร
นางนฤมล คงประโยชน
นางนฤมล ชัยชนะ
นางนฤมล ธรรมรัตน
นางนฤมล นวลดี
นางสาวนฤมล บัณฑิตยผล
นางสาวนฤมล แปนอินทร
นางสาวนฤมล พรหมสูงวงษ
นางสาวนฤมล แพรักษา
นางนฤมล มุขตา
นางนฤมล เรืองเดช
นางนฤมล ไรพิมาย
นางนฤมล วริทมุ
นางนฤมล วีระวรรณ
นางนฤมล ศิริศรีเพ็ชนร
นางสาวนฤมล สุขตะระ
นางนฤมล สุขเสริม
นางนฤมล หาดแกว
นางนฤมล อุปกิจ
นางสาวนลพรรณ เพชรบุนนาก
นางนลัทธกานต นิลคง
นางสาวนลัทพร ชวยแกว
นางสาวนลิต ประหยัดสิน
นางนลิตลา ปดสาพันธ
นางนลินรัตน กรุยรุง โรจน
นางสาวนลินรัตน โรจนสทิ ธิพร

หนา ๑๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
๕๗๓๒
๕๗๓๓
๕๗๓๔
๕๗๓๕
๕๗๓๖
๕๗๓๗
๕๗๓๘
๕๗๓๙
๕๗๔๐
๕๗๔๑
๕๗๔๒
๕๗๔๓
๕๗๔๔
๕๗๔๕
๕๗๔๖
๕๗๔๗
๕๗๔๘
๕๗๔๙
๕๗๕๐
๕๗๕๑
๕๗๕๒
๕๗๕๓
๕๗๕๔
๕๗๕๕
๕๗๕๖
๕๗๕๗

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวนลินรัตน เหนือโท
นางนลินี จึงพัฒนาวดี
นางนลินี พรโสภณ
นางนลินี โรจนภาสพันธ
นางนวชล เทียบดอกไม
นางนวพร งามปญญา
นางสาวนวพร เชี่ยวชาญ
นางสาวนวพร ฐานทองดี
นางนวพร นุม ทอง
นางสาวนวพร บุญเรือง
นางสาวนวพร มุตมัง
นางนวพร อุดมดัน
นางนวมน แกวเกลี้ยง
นางสาวนวมาศ ศรีธาราธร
นางนวรัตน กลิ่นงาม
นางสาวนวรัตน จันทิหลา
นางสาวนวรัตน นาวีวงษ
นางนวลจันทร แซลิ้ม
นางนวลนภา โพธิด์ ี
นางสาวนวลพรรณ ขัติทะ
นางสาวนวลลออ ชืน่ คา
นางนวลละออ จันทรหอม
นางสาวนวลอนงค พิบุล
นางสาวนวิดา พงศวฒ
ั นเควิน
นางสาวนวินดา ภูคลัง
นางนองดาว ผลกรรณ

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๕๗๕๘
๕๗๕๙
๕๗๖๐
๕๗๖๑
๕๗๖๒
๕๗๖๓
๕๗๖๔
๕๗๖๕
๕๗๖๖
๕๗๖๗
๕๗๖๘
๕๗๖๙
๕๗๗๐
๕๗๗๑
๕๗๗๒
๕๗๗๓
๕๗๗๔
๕๗๗๕
๕๗๗๖
๕๗๗๗
๕๗๗๘
๕๗๗๙
๕๗๘๐
๕๗๘๑
๕๗๘๒
๕๗๘๓

หนา ๑๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวนองรัก พานิช
นางสาวนอมจิตร อุนแกว
นางนอยนาฏ วงษภูเย็น
นางนะภา ดิษฐรอด
นางสาวนัจพร ไชยเชฐ
นางนัชชา แสนภิรมย
นางนัฎชนา ชัยพิมพ
นางสาวนัฎฐาพร จานแสน
นางนัฐกาลณ เงินมาก
นางสาวนัฐธียา โรจนธรรม
นางสาวนัฐยาภรณ นวลละออ
นางสาวนัฐราพร พิชญากร
นางสาวนัฐสิมา ทองเส็น
นางสาวนัดดา ชื่นจิตร
นางนัทธญา ยาณะปลูก
นางสาวนัทธภัทร เจริญศักดิ์โยธิน
นางสาวนัทธมน ตูเจริญพร
นางสาวนัทธมน บุญเพชร
นางสาวนันทกาญจน พิมพาพันธ
นางนันทกาญจน เวียงลอ
นางสาวนันทชพร ชางสอน
นางสาวนันทณัฎฐ วัฒนะแยม
นางนันทนพร อวมดวง
นางสาวนันทนภัส คีรรีมาศทอง
นางสาวนันทนภัส ตั้งจิตรมณีศักดา
นางนันทนภัส รุงอรุณเลิศ

๕๗๘๔
๕๗๘๕
๕๗๘๖
๕๗๘๗
๕๗๘๘
๕๗๘๙
๕๗๙๐
๕๗๙๑
๕๗๙๒
๕๗๙๓
๕๗๙๔
๕๗๙๕
๕๗๙๖
๕๗๙๗
๕๗๙๘
๕๗๙๙
๕๘๐๐
๕๘๐๑
๕๘๐๒
๕๘๐๓
๕๘๐๔
๕๘๐๕
๕๘๐๖
๕๘๐๗
๕๘๐๘
๕๘๐๙

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางนันทนภัส วงศเพ็ญ
นางสาวนันทนภัส วิรตั นภูวศิริ
นางนันทนภัส สรางทรัพย
นางสาวนันทนภัสร รักษาสัตย
นางสาวนันทนลิน พุมพวง
นางสาวนันทนัช ขําดวง
นางนันทนา แกนจันทร
นางนันทนา คงสกุล
นางสาวนันทนา คุณโน
นางนันทนา เงินโสภา
นางสาวนันทนา เจนสงา
นางนันทนา ดีโป
นางนันทนา นาคผง
นางนันทนา พอไชยราช
นางสาวนันทนา พันทรัพย
นางสาวนันทนา พานิชนาวา
นางสาวนันทนา มรกต
นางสาวนันทนา มูลปอม
นางนันทนา มูลสาร
นางนันทนา ศรีวะรมย
นางนันทนา อักษรนิตย
นางนันทนี นักรํา
นางสาวนันทพนิตา ปยะพงศธนา
นางสาวนันทพร ทองอําพันธ
นางสาวนันทพร บุรีวนั
นางนันทพร พรมทอง

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๕๘๑๐
๕๘๑๑
๕๘๑๒
๕๘๑๓
๕๘๑๔
๕๘๑๕
๕๘๑๖
๕๘๑๗
๕๘๑๘
๕๘๑๙
๕๘๒๐
๕๘๒๑
๕๘๒๒
๕๘๒๓
๕๘๒๔
๕๘๒๕
๕๘๒๖
๕๘๒๗
๕๘๒๘
๕๘๒๙
๕๘๓๐
๕๘๓๑
๕๘๓๒
๕๘๓๓
๕๘๓๔
๕๘๓๕

หนา ๑๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวนันทพร ศิรมิ าตร
นางนันทพร สารเหลา
นางนันทรัตน อุดร
นางสาวนันทวรรณ นิ่มนวล
นางนันทวรรณ สีอิน
นางนันทวัน คําแสน
นางนันทวัน ทานกระโทก
นางสาวนันทวัน แสงจิตตพนั ธุ
นางนันทศรี รัตนมา
นางสาวนันทสินฐี  จงใจหาญ
นางสาวนันทิชาพร ทะชา
นางนันทิดา บุปผาชาติ
นางสาวนันทิตา กิตติวิริยะการ
นางนันทินี เพิ่มศิลป
นางนันทิยา ดานวิไล
นางสาวนันทิยา นาเมือง
นางนันทิยา ศรีพลอย
นางนันทิยา เสนาใจ
นางสาวนันธิญา ลัคนาวิเชียร
นางสาวนันธิยา ไพรวรรณ
นางสาวนันธิลา หลวงออนใจ
นางนันมนภัส คาบุตร
นางนันวรัตน สังขสาลี
นางสาวนัยนปพร เจริญพัฒนเศรษฐ
นางนัยนา ไกยพันธ
นางสาวนัยนา โคตรประทุม

๕๘๓๖
๕๘๓๗
๕๘๓๘
๕๘๓๙
๕๘๔๐
๕๘๔๑
๕๘๔๒
๕๘๔๓
๕๘๔๔
๕๘๔๕
๕๘๔๖
๕๘๔๗
๕๘๔๘
๕๘๔๙
๕๘๕๐
๕๘๕๑
๕๘๕๒
๕๘๕๓
๕๘๕๔
๕๘๕๕
๕๘๕๖
๕๘๕๗
๕๘๕๘
๕๘๕๙
๕๘๖๐
๕๘๖๑

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวนัยนา จันทรังษี
นางนัยนา ไชยยะ
นางสาวนัยนา พุทธรังษี
นางนัยนา แยมแสง
นางสาวนัยนา ฮวดศิริ
นางนัสจรินทร วิทกั ษาบุตร
นางนัสติยา พงศพานิชย
นางสาวนัสพธณัญ ศิริพัฒนศักดิ์
นางสาวนาฎอนงค ราชคม
นางสาวนาฏตยา สุนธิ ี
นางสาวนาฏยา คงทอง
นางสาวนาฏสุดา กาวินตะคุ
นางสาวนาฏอนงค พลขันธ
นางสาวนาตยา ชาตะรักษ
นางนาตยา เนตรพนา
นางสาวนาตยา ปรีชาจารย
นางสาวนาตยา พระใหญ
นางสาวนาถนภา กอบวิยะกรณ
นางนาถยา แกนนาค
นางสาวนาถลดา เดชาธนันกฤชกุล
นางสาวนายือรี ประเสริฐศรี
นางสาวนารวรรณ มงคลพรสุข
นางสาวนาราภัทธ สิทธิกนั
นางนารี อินทรพิมพ
นางนารีนาท แกวกลัด
นางนารีมัน กาเจ

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๕๘๖๒
๕๘๖๓
๕๘๖๔
๕๘๖๕
๕๘๖๖
๕๘๖๗
๕๘๖๘
๕๘๖๙
๕๘๗๐
๕๘๗๑
๕๘๗๒
๕๘๗๓
๕๘๗๔
๕๘๗๕
๕๘๗๖
๕๘๗๗
๕๘๗๘
๕๘๗๙
๕๘๘๐
๕๘๘๑
๕๘๘๒
๕๘๘๓
๕๘๘๔
๕๘๘๕
๕๘๘๖
๕๘๘๗

นางสาวนารีรตั น ดีสวน
นางสาวนารีรตั น นาคนอย
นางนารีรัตน ปญจพรอุดมลาภ
นางนารีรัตน ยาชะรัด
นางสาวนารีรตั น สีมวง
นางนารีรัตน สีสัตยซื่อ
นางนารีรัตน สีหานาม
นางสาวนารีรตั น เสนาะศัพท
นางนารีรัตน แสนพวง
นางสาวนาวะรินทร สุวรรณทา
นางสาวนาวินี ตีเมืองสอง
นางสาวน้าํ คาง กําเหนิดทอง
นางสาวน้าํ ทิพย ไกรเมฆ
นางสาวน้าํ ทิพย ไชยมงคล
นางน้ําผึ้ง ครุธพันธ
นางสาวน้าํ ผึ้ง ไตรวงศจุฑารัตน
นางสาวน้าํ ฝน การะเกตุ
นางสาวน้าํ ฝน คงคาเดือด
นางน้ําฝน จึงตระกูล
นางน้ําฝน ชลสินธุ
นางสาวน้าํ ฝน ถนอมจิตร
นางสาวน้าํ ฝน บุญเกษม
นางน้ําฝน ภูผิวฟา
นางสาวน้าํ ฝน วิทยาอุนวิบลู ย
นางสาวน้าํ ฝน สุวรรณเชษฐ
นางสาวน้าํ ฝน หอมจันทร

หนา ๑๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
๕๘๘๘
๕๘๘๙
๕๘๙๐
๕๘๙๑
๕๘๙๒
๕๘๙๓
๕๘๙๔
๕๘๙๕
๕๘๙๖
๕๘๙๗
๕๘๙๘
๕๘๙๙
๕๙๐๐
๕๙๐๑
๕๙๐๒
๕๙๐๓
๕๙๐๔
๕๙๐๕
๕๙๐๖
๕๙๐๗
๕๙๐๘
๕๙๐๙
๕๙๑๐
๕๙๑๑
๕๙๑๒
๕๙๑๓

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางน้ําออย กาญจนรัชต
นางสาวน้าํ ออย ฉ่ําบุญ
นางสาวน้าํ ออย พยัพ
นางน้ําออย รังกลิ่น
นางนิกัสมา สถาวรณ
นางนิจรินทร เกงกลา
นางนิชกานต เยาวรัตน
นางสาวนิชานันท รอดถาวร
นางนิชาพร ธูปนิม่
นางสาวนิชาภา เขื่อนเพชร
นางสาวนิซามีเราะห สอเหาะ
นางสาวนิด ตราบุรี
นางสาวนิดารัตน กระจายศรี
นางสาวนิตญา นาจันทัด
นางนิตยรดี จอยโถ
นางนิตยา กรรณลา
นางสาวนิตยา กลางนอก
นางสาวนิตยา กันลัยพันธ
นางสาวนิตยา กาญจนารักษ
นางนิตยา เขงพิมพ
นางสาวนิตยา คลังภักดี
นางนิตยา คําแยม
นางสาวนิตยา โคตรนารา
นางสาวนิตยา จุยนวล
นางนิตยา ชัยจันทร
นางนิตยา ชินศรี

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๕๙๑๔
๕๙๑๕
๕๙๑๖
๕๙๑๗
๕๙๑๘
๕๙๑๙
๕๙๒๐
๕๙๒๑
๕๙๒๒
๕๙๒๓
๕๙๒๔
๕๙๒๕
๕๙๒๖
๕๙๒๗
๕๙๒๘
๕๙๒๙
๕๙๓๐
๕๙๓๑
๕๙๓๒
๕๙๓๓
๕๙๓๔
๕๙๓๕
๕๙๓๖
๕๙๓๗
๕๙๓๘
๕๙๓๙

นางนิตยา เชียงแสน
นางสาวนิตยา ไชยโชติ
นางสาวนิตยา ไชยเนตร
นางสาวนิตยา เดชา
นางสาวนิตยา ตรีศาสตร
นางสาวนิตยา แตงรม
นางสาวนิตยา ทิพยเนตร
นางสาวนิตยา นักปราชญ
นางสาวนิตยา นันตะจันทร
นางนิตยา นาระคล
นางนิตยา บิลพระวัตร
นางสาวนิตยา บุญขุนทด
นางนิตยา บุญราศรี
นางสาวนิตยา โบะหมัน
นางนิตยา ปญญาผาบ
นางนิตยา ผลขาว
นางสาวนิตยา พยัคฆะ
นางสาวนิตยา พรหมปาน
นางสาวนิตยา พรหมศิริ
นางสาวนิตยา พุทธวิเชียร
นางนิตยา เพ็ชรสิน
นางนิตยา มาลัย
นางนิตยา รัตนวงศ
นางนิตยา ละอองเภา
นางนิตยา วงศชัย
นางนิตยา วงษชาง

หนา ๑๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
๕๙๔๐
๕๙๔๑
๕๙๔๒
๕๙๔๓
๕๙๔๔
๕๙๔๕
๕๙๔๖
๕๙๔๗
๕๙๔๘
๕๙๔๙
๕๙๕๐
๕๙๕๑
๕๙๕๒
๕๙๕๓
๕๙๕๔
๕๙๕๕
๕๙๕๖
๕๙๕๗
๕๙๕๘
๕๙๕๙
๕๙๖๐
๕๙๖๑
๕๙๖๒
๕๙๖๓
๕๙๖๔
๕๙๖๕

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวนิตยา วะชุม
นางสาวนิตยา วัยเจริญ
นางสาวนิตยา สมปญญา
นางสาวนิตยา สารีกิจ
นางสาวนิตรติยา จันทรภิรมย
นางสาวนิตรา จงเทพ
นางสาวนิธิกาญจน ชาวบานคาง
นางสาวนิธิกานต บางเหลือง
นางนิธดิ า กรัตพงษ
นางสาวนิธิรตั น บัวคํา
นางสาวนิธิวรรณ จูโต
นางสาวนิพร ขันเงิน
นางสาวนิพรรษา วรชาติ
นางนิพาภร ประสานศรี
นางนิพิฏฐดา ผิวเงิน
นางนิภา เกิดบุญศรี
นางสาวนิภา ภูตาเพิด
นางสาวนิภา ยงยุทธมีชัย
นางสาวนิภา สิทธิเดช
นางสาวนิภา เสนงาม
นางนิภา อาลัยรัมย
นางนิภาดา สุขแสวง
นางสาวนิภาพร กลอมจอหอ
นางสาวนิภาพร กอนจันเทศ
นางนิภาพร กันพงษ
นางสาวนิภาพร การเพียร

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๕๙๖๖
๕๙๖๗
๕๙๖๘
๕๙๖๙
๕๙๗๐
๕๙๗๑
๕๙๗๒
๕๙๗๓
๕๙๗๔
๕๙๗๕
๕๙๗๖
๕๙๗๗
๕๙๗๘
๕๙๗๙
๕๙๘๐
๕๙๘๑
๕๙๘๒
๕๙๘๓
๕๙๘๔
๕๙๘๕
๕๙๘๖
๕๙๘๗
๕๙๘๘
๕๙๘๙
๕๙๙๐
๕๙๙๑

นางสาวนิภาพร ตีตอ
นางสาวนิภาพร บริสุทธิ์
นางสาวนิภาพร ปานกล่ํา
นางนิภาพร ผาเจริญ
นางสาวนิภาพร พลฉิม
นางสาวนิภาพร พูลสวัสดิ์
นางนิภาพร โยทัยหาญ
นางสาวนิภาพร รุงนฤทัย
นางนิภาพร ศรีเดช
นางสาวนิภาพร สิริแวว
นางสาวนิภาพร อยูสมุ
นางนิภาพร อุดรทิพย
นางสาวนิภาพร ฮามคําฮัก
นางสาวนิภาภรณ กวยสกุล
นางนิภาภรณ เถาวโท
นางนิภาภรณ พรหมศรี
นางสาวนิภาภรณ สางชัยภูมิ
นางนิภาภรณ สิมาขันธ
นางสาวนิภาภรณ แสนสุภา
นางสาวนิภาภรณ อินทรสุวรรณ
นางสาวนิภารัตน ดีบุบผา
นางสาวนิภารัตน พลดงนอก
นางสาวนิภารัตน อินทะปญญา
นางสาวนิภาวัลย วรรณี
นางสาวนิมิตร ปรางทอง
นางนิยดา ศรีประภา

หนา ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา
๕๙๙๒
๕๙๙๓
๕๙๙๔
๕๙๙๕
๕๙๙๖
๕๙๙๗
๕๙๙๘
๕๙๙๙
๖๐๐๐
๖๐๐๑
๖๐๐๒
๖๐๐๓
๖๐๐๔
๖๐๐๕
๖๐๐๖
๖๐๐๗
๖๐๐๘
๖๐๐๙
๖๐๑๐
๖๐๑๑
๖๐๑๒
๖๐๑๓
๖๐๑๔
๖๐๑๕
๖๐๑๖
๖๐๑๗

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวนิเยาะ นิแว
นางนิรดา แนนอุดร
นางสาวนิรดา มาทฤทธิ์
นางนิรมล ปุณริบรู ณ
นางนิรัชรา เทวเดช
นางสาวนิราตรี ปงเมือง
นางสาวนิฤมน ตะปอม
นางสาวนิลเนตร รัตนพันธุ
นางนิลยา อึ้งเจริญกุล
นางสาวนิลวรรณ จริตรัมย
นางนิลาวรรณ วัลธกรวรภัทร
นางสาวนิโลบล พรมจรรย
นางสาวนิโลบล เอมศรี
นางสาวนิวฒ
ั นา ศุภผลา
นางนิวาท โพนศิริ
นางนิวาริน วงคประชา
นางนิศา พรมไชยวงค
นางนิศากร แกวกําเหนิด
นางนิศากร จินดา
นางสาวนิศากานต บุงทอง
นางนิศาชล มาตยจนั ทร
นางนิศารัตน ฉายแสง
นางนิศารัตน แปงสนิท
นางนิศารัตน แสงจักร
นางนิษณา พรมมา
นางสาวนิษา นพรัตน

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๖๐๑๘
๖๐๑๙
๖๐๒๐
๖๐๒๑
๖๐๒๒
๖๐๒๓
๖๐๒๔
๖๐๒๕
๖๐๒๖
๖๐๒๗
๖๐๒๘
๖๐๒๙
๖๐๓๐
๖๐๓๑
๖๐๓๒
๖๐๓๓
๖๐๓๔
๖๐๓๕
๖๐๓๖
๖๐๓๗
๖๐๓๘
๖๐๓๙
๖๐๔๐
๖๐๔๑
๖๐๔๒
๖๐๔๓

นางนิสา พายุบุตร
นางสาวนิสา สวางรัตน
นางสาวนิสา อิงนิม่
นางนิสารัตน พงษศริ ิกุล
นางสาวนิสติ า คําตา
นางนิอร เจริญสุข
นางนิออน ประทุมขันธ
นางสาวนิอาอีซะห นรารักษ
นางสาวนีรนารา ภูสมอย
นางสาวนีรนุช ฉวีนวล
นางนีละมัย หมื่นหาวงศ
นางนุจนาต นาคชวย
นางนุจรี กลางอนันท
นางนุจรี บุญเรือง
นางสาวนุจรี พรมมนตรี
นางนุจรีย เทียนทอง
นางสาวนุจริ ินทร ไชยวุฒิ
นางนุชจริน ละอองเอี่ยม
นางสาวนุชจรินทร จันทรมณี
นางนุชจรินทร ผองไสววงศ
นางสาวนุชจรินทร เพ็ชรไทย
นางสาวนุชจรินทร สิทธิพงศ
นางสาวนุชจรี เกาะสมบัติ
นางสาวนุชจรี จงจอหอ
นางนุชจรี จันทรตะ วงศ
นางสาวนุชจรี ชาวแกลง

หนา ๑๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
๖๐๔๔
๖๐๔๕
๖๐๔๖
๖๐๔๗
๖๐๔๘
๖๐๔๙
๖๐๕๐
๖๐๕๑
๖๐๕๒
๖๐๕๓
๖๐๕๔
๖๐๕๕
๖๐๕๖
๖๐๕๗
๖๐๕๘
๖๐๕๙
๖๐๖๐
๖๐๖๑
๖๐๖๒
๖๐๖๓
๖๐๖๔
๖๐๖๕
๖๐๖๖
๖๐๖๗
๖๐๖๘
๖๐๖๙

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวนุชจรี วีรพิพัฒน
นางสาวนุชจรีย เอี่ยมสะอาด
นางสาวนุชจะนา วงษสดี า
นางนุชนภา เหลืองประเสริฐ
นางสาวนุชนภางค แมตสอง
นางนุชนาฎ บัวสําลี
นางสาวนุชนาฎ เพชรทองเรือง
นางสาวนุชนาฎ มีทอง
นางสาวนุชนาถ นวลศรี
นางสาวนุชนาถ ยันตะบุษย
นางสาวนุชนาท ดวงมะดัน
นางนุชนารถ ขันตะ
นางนุชรัตน แกวกระจาง
นางนุชรี เพ็ชรคลาย
นางสาวนุชรี รอดเนียม
นางสาวนุชรี ศรีพรมทอง
นางนุชรีย ฉิมชางแตง
นางสาวนุชสรา เอี่ยมแสง
นางนุตนภา นัทธี
นางสาวนุตยา สมบัตธิ ง
นางนุธติ า ขุนแกว
นางสาวนุวี ชะนะวัฒน
นางสาวนุสรา พวงปรึก
นางนูรียะ มะลี
นางเนตรชนก จันทรขุนทศ
นางเนตรชนก ทองหนูน

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๖๐๗๐
๖๐๗๑
๖๐๗๒
๖๐๗๓
๖๐๗๔
๖๐๗๕
๖๐๗๖
๖๐๗๗
๖๐๗๘
๖๐๗๙
๖๐๘๐
๖๐๘๑
๖๐๘๒
๖๐๘๓
๖๐๘๔
๖๐๘๕
๖๐๘๖
๖๐๘๗
๖๐๘๘
๖๐๘๙
๖๐๙๐
๖๐๙๑
๖๐๙๒
๖๐๙๓
๖๐๙๔
๖๐๙๕

หนา ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวเนตรชนก ประหยัดยอด
นางสาวเนตรดาว ธราธรพิพัฒน
นางเนตรดาว บุตรใส
นางเนตรนภา กอทอง
นางเนตรนภา จิตใส
นางสาวเนตรนภา นิม่ หนู
นางสาวเนตรนภา พรมสิทธิ์
นางสาวเนตรนภา เมยกลาง
นางเนตรนภางค กฤตศิริพนั ธ
นางสาวเนตรนรินทร พิมละมาศ
นางสาวเนตรนิภา รัตนเรืองสี
นางเนตรพิศ มมตะขบ
นางเนตรมณี เหมะธุรนิ ทร
นางสาวเนตรหทัย จันทมาส
นางสาวเนติกานต วงศอนันต
นางสาวเนรัญชลา แกวปา
นางสาวเนาวรัตน กาซอง
นางสาวเนาวรัตน กิตติธนพัธนกุล
นางสาวเนาวรัตน กุญชรภิวัฒน
นางสาวเนาวรัตน ชูแกว
นางสาวเนาวรัตน ชูแตง
นางสาวเนาวรัตน ศรีวฒ
ั น
นางสาวเนาวรัตน สั่งสอน
นางสาวเนาวรัตน แสนดี
นางสาวเนาวรัตน เอี่ยมฤทธิ์
นางสาวเนือง ชาวเมืองกรุง

๖๐๙๖
๖๐๙๗
๖๐๙๘
๖๐๙๙
๖๑๐๐
๖๑๐๑
๖๑๐๒
๖๑๐๓
๖๑๐๔
๖๑๐๕
๖๑๐๖
๖๑๐๗
๖๑๐๘
๖๑๐๙
๖๑๑๐
๖๑๑๑
๖๑๑๒
๖๑๑๓
๖๑๑๔
๖๑๑๕
๖๑๑๖
๖๑๑๗
๖๑๑๘
๖๑๑๙
๖๑๒๐
๖๑๒๑

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางเนื้อทิพย ยมเสถียร
นางสาวโนรี ทองคง
นางโนรี พุดลา
นางบงกชกานต ไชยสุรินทร
นางบงกชพร ทองขาว
นางสาวบงกธ ยศสุนทร
นางบรรจบ ใจยะเลิศ
นางสาวบวร สมานพันธุนวุ ฒ
ั น
นางสาวบวรรัตน เตียบฉายพันธุ
นางสาวบวรลักษณ แกวคูณ
นางสาวบังอร กวดนอก
นางสาวบังอร เกิดสุข
นางสาวบังอร เครือประกอบ
นางสาวบังอร ใจเสมอ
นางบังอร ถอมกาย
นางสาวบังอร ทรัพยพิพัฒน
นางบังอร พรมประดิษฐ
นางสาวบังอร ศิริภักตร
นางสาวบังอร หมื่นพหล
นางสาวบังอร หลาบุตรศรี
นางสาวบังอร อูเสือพะเนา
นางบังเอิญ สุธิสังข
นางบัณฑิตา เพชรน้ําแดง
นางบัณฑิตา เลิศจันทรเพ็ญ
นางบัวเงิน กาละพันธ
นางบัวทิพย นุนปาน

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๖๑๒๒
๖๑๒๓
๖๑๒๔
๖๑๒๕
๖๑๒๖
๖๑๒๗
๖๑๒๘
๖๑๒๙
๖๑๓๐
๖๑๓๑
๖๑๓๒
๖๑๓๓
๖๑๓๔
๖๑๓๕
๖๑๓๖
๖๑๓๗
๖๑๓๘
๖๑๓๙
๖๑๔๐
๖๑๔๑
๖๑๔๒
๖๑๔๓
๖๑๔๔
๖๑๔๕
๖๑๔๖
๖๑๔๗

นางบัวรินทร อุน วงศ
นางบัวสอน สินธุไพร
นางสาวบาสีเราะ นาแว
นางบุญชนก ภูละมุล
นางสาวบุญชวย เกตุคง
นางบุญญพร วิชพล
นางสาวบุญญาพร บุญมาดี
นางสาวบุญญาพร ปนรักษา
นางสาวบุญญาพร เย็นทั่ว
นางสาวบุญญารัศมิ์ บุญญามาศ
นางสาวบุญญิสา แสงจันทร
นางบุญฑิฎา ทองแยม
นางสาวบุญตา เล็กเจริญ
นางสาวบุญตา อนแกว
นางบุญธรรม แกวนาค
นางบุญธรรม เทพประสิทธิ์
นางสาวบุญพิทักษ ตุน ทา
นางสาวบุญยรัตน แกวกันหา
นางสาวบุญยานุช ทับทิม
นางสาวบุญรอด ตุน อินทร
นางบุญรักษ หนึง่ ชนะ
นางบุญรักษา โตชู
นางสาวบุญรัตน วงศฉัตร
นางบุญรัตน สิงหดา
นางสาวบุญรุง โพธิ์อราม
นางบุญศศิริ นอยดา

หนา ๑๒๐
ราชกิจจานุเบกษา
๖๑๔๘
๖๑๔๙
๖๑๕๐
๖๑๕๑
๖๑๕๒
๖๑๕๓
๖๑๕๔
๖๑๕๕
๖๑๕๖
๖๑๕๗
๖๑๕๘
๖๑๕๙
๖๑๖๐
๖๑๖๑
๖๑๖๒
๖๑๖๓
๖๑๖๔
๖๑๖๕
๖๑๖๖
๖๑๖๗
๖๑๖๘
๖๑๖๙
๖๑๗๐
๖๑๗๑
๖๑๗๒
๖๑๗๓

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวบุญศิริ โตสมภพสันติ
นางบุญสง ลานแกว
นางบุญสิตา ศรีวงษา
นางสาวบุญเสริม เหลาชัย
นางบุญเอื้อน แจงเมือง
นางบุณณดา แพงโท
นางสาวบุณยนุช คติสุข
นางสาวบุณยนุช ใจยศเสา
นางบุณยพร จันทรหอม
นางบุณยานุช เผาจินดา
นางสาวบุณยานุช สมบูรณ
นางบุณยาพร คงเกิดลาภ
นางสาวบุณยารัตน ธิบูรณบุญ
นางบุตรสรินทร ปรางคศรี
นางบุนนาค นาคงาม
นางสาวบุปผาทิพย บุญคํากุล
นางสาวบุรินทร สีหามาตร
นางสาวบุศบงค ผองแกว
นางสาวบุศบา พรมอาด
นางบุศรา อาจปอง
นางสาวบุศราพรรณ โอดกระโทก
นางบุศรินทร ตันเยี่ยน
นางสาวบุศรินทร วงษอาทิตย
นางสาวบุษกร เทียนนา
นางบุษกร เพชรผองแผว
นางสาวบุษกร ภูสระไสย

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๖๑๗๔
๖๑๗๕
๖๑๗๖
๖๑๗๗
๖๑๗๘
๖๑๗๙
๖๑๘๐
๖๑๘๑
๖๑๘๒
๖๑๘๓
๖๑๘๔
๖๑๘๕
๖๑๘๖
๖๑๘๗
๖๑๘๘
๖๑๘๙
๖๑๙๐
๖๑๙๑
๖๑๙๒
๖๑๙๓
๖๑๙๔
๖๑๙๕
๖๑๙๖
๖๑๙๗
๖๑๙๘
๖๑๙๙

นางสาวบุษกร เมืองสง
นางสาวบุษกร ศรีหยวก
นางบุษกร ศิวรัตน
นางบุษกร สมประสงค
นางบุษกร หมั่นวิชา
นางบุษญากร ตากิ่มนอก
นางสาวบุษฎี อ่ําเอี่ยม
นางสาวบุษบา ขันขวา
นางบุษบา ทับทอง
นางบุษบา เพชรเสนา
นางบุษบาพร บัง้ เงิน
นางบุษผา พลายสวัสดิ์
นางบุษยมาศ ถวิลสุข
นางบุษยมาส อนุกูล
นางสาวบุษยา ขันทอง
นางสาวบุษยา นิลเพ็ชร
นางสาวบุษยา ศิตลาภ
นางสาวบุษยารัตน นนทมาศ
นางบุษรา เพชรไชยา
นางบุษรา ศรีบุญมา
นางบุษรินทร ยังเจริญ
นางบุหงา ปทมินทร
นางเบญจพร เบาลี
นางเบญจพร หนูสนั โดด
นางสาวเบญจมาภรณ โชชัย
นางเบญจมาภรณ ยุตธิ รรม

หนา ๑๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘

๖๒๐๐ จาสิบตํารวจหญิง เบญจมาศ
แกวลังกา
๖๒๐๑ นางสาวเบญจมาศ ขันทะสีมา
๖๒๐๒ นางเบญจมาศ เขียวอําพร
๖๒๐๓ นางเบญจมาศ เตชะผาสุขสันติ
๖๒๐๔ นางเบญจมาศ พิลาศรี
๖๒๐๕ นางเบญจมาศ มังคล
๖๒๐๖ นางเบญจมาศ แยมสกุล
๖๒๐๗ นางสาวเบญจมาศ รอดเลี้ยง
๖๒๐๘ นางสาวเบญจมาศ วงศตะ
๖๒๐๙ นางเบญจมาศ สุวรรณศรี
๖๒๑๐ นางเบ็ญจมาศ สุขเกษม
๖๒๑๑ นางสาวเบญจมาศน จิตตมโนบุญญ
๖๒๑๒ นางสาวเบญจมาส เสือสอาด
๖๒๑๓ นางสาวเบ็ญจมาส คําไพเราะ
๖๒๑๔ นางสาวเบญจลักษณ บุณยวิโรจ
๖๒๑๕ นางสาวเบญจวรรณ สมศักดิ์
๖๒๑๖ นางเบญจวรรณ จันทรโท
๖๒๑๗ นางเบญจวรรณ จานเขื่อง
๖๒๑๘ นางสาวเบญจวรรณ เฉลาภักตร
๖๒๑๙ นางสาวเบญจวรรณ ชัยเนียม
๖๒๒๐ นางเบญจวรรณ ทิพยพินิจ
๖๒๒๑ นางสาวเบญจวรรณ บรรลือพืช
๖๒๒๒ นางสาวเบญจวรรณ ปกกาเวสังข
๖๒๒๓ นางสาวเบญจวรรณ พฤกษา
๖๒๒๔ นางเบญจวรรณ ภัทรวาณี

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๖๒๒๕
๖๒๒๖
๖๒๒๗
๖๒๒๘
๖๒๒๙
๖๒๓๐
๖๒๓๑
๖๒๓๒
๖๒๓๓
๖๒๓๔
๖๒๓๕
๖๒๓๖
๖๒๓๗
๖๒๓๘
๖๒๓๙
๖๒๔๐
๖๒๔๑
๖๒๔๒
๖๒๔๓
๖๒๔๔
๖๒๔๕
๖๒๔๖
๖๒๔๗
๖๒๔๘
๖๒๔๙
๖๒๕๐

หนา ๑๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางเบญจวรรณ สาดชัยภูมิ
นางสาวเบญจวรรณ หลาสมบูรณ
นางสาวเบญจวรรณ อูไ ล
นางสาวเบ็ญจวรรณ อินทรจันทร
นางสาวเบญจา ไทยนิรมิตร
นางสาวเบญญรัศม อรุณบรรเจิดกุล
นางสาวเบญญาทิพย ลิ้มฉุน
นางสาวเบญญาภา เข็มสุวรรณ
นางสาวเบญญาภา คงสืบ
นางสาวเบญญาภา ชัยอ่ําเดชากุล
นางสาวเบญญาภา มัฆวาฬ
นางเบญนภา ใจยาว
นางเบญมาศ ทองใบ
นางใบพร สาธุรมั ย
นางสาวใบหยก บังสันเทียะ
นางปฏิญญากร เพ็งหนู
นางปฏิณญา คลังกลาง
นางปฏิพัทธ คุณวงศ
นางสาวปฏิพัทธ ตันติรกั ษ
นางสาวปฏิมา อินชาง
นางสาวปฐมาพร ทองสาลี
นางสาวปฐมาภรณ นันชนะ
นางปฐวี กรองมะเริง
นางปฐวี ปราชญาภาณุชาติ
นางสาวปณิชา จันทาเหลือง
นางสาวปณิชา ชุมนาค

๖๒๕๑
๖๒๕๒
๖๒๕๓
๖๒๕๔
๖๒๕๕
๖๒๕๖
๖๒๕๗
๖๒๕๘
๖๒๕๙
๖๒๖๐
๖๒๖๑
๖๒๖๒
๖๒๖๓
๖๒๖๔
๖๒๖๕
๖๒๖๖
๖๒๖๗
๖๒๖๘
๖๒๖๙
๖๒๗๐
๖๒๗๑
๖๒๗๒
๖๒๗๓
๖๒๗๔
๖๒๗๕
๖๒๗๖

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางปณิฏฐา อินทรสังข
นางสาวปณิดา นาทอง
นางสาวปณิดา พงษพันธ
นางปณิดา พูนสินวิวฒ
ั น
นางปณิตา กอบวิยะกรณ
นางสาวปณิตา ธรรมจง
นางปณิตา รักกิ้มหอย
นางปณิตา วังยาว
นางสาวปณิภา อินทรกระโทก
นางสาวปณิสยา เกื้อเสน
นางสาวปติมา ภักดีโต
นางปติยากร บุญตอ
นางปทิตตา นิลปน
นางปทิตา จันทโลก
นางสาวปทุมทิพย ลอยสูงวงษ
นางปทุมพร แกวจีน
นางปทุมพร เพชรประพันธ
นางปทุมรัตน ขวัญทิพยธนสาร
นางสาวปทุมวดี ประทุมเวียง
นางสาวปทุมวดี สิทธิโฮง
นางสาวปทุมวัน เนตรโสภา
นางสาวปนสา วรเดชากุล
นางสาวปนัดดา กอนแกว
นางสาวปนัดดา จันทร
นางสาวปนัดดา จันทรไพจิตร
นางสาวปนัดดา จันทะเวช

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๖๒๗๗
๖๒๗๘
๖๒๗๙
๖๒๘๐
๖๒๘๑
๖๒๘๒
๖๒๘๓
๖๒๘๔
๖๒๘๕
๖๒๘๖
๖๒๘๗
๖๒๘๘
๖๒๘๙
๖๒๙๐
๖๒๙๑
๖๒๙๒
๖๒๙๓
๖๒๙๔
๖๒๙๕
๖๒๙๖
๖๒๙๗
๖๒๙๘
๖๒๙๙
๖๓๐๐
๖๓๐๑
๖๓๐๒

นางสาวปนัดดา พูสุวรรณ
นางสาวปนัดดา เพ็งถา
นางสาวปนัดดา รอยอําแพง
นางปนัดดา สักการี
นางสาวปนัดดา สัพโส
นางสาวปนัดดา เสริมสุข
นางปนัดดา เหลาแหลม
นางสาวปนัสดา สวัสดิผล
นางปนัสยา วรรณสุทธิ์
นางปนัสยา อุทัยแพน
นางสาวปพิชญา ศรีใจวงศ
นางสาวปภัชญา ถามะพันธ
นางสาวปภัสสร จันทขาว
นางปภัสสร แจงสวาง
นางสาวปภัสสรา เฮงมี
นางปภากร สุขเกษตร
นางสาวปภาณิน ประทุมชาติ
นางสาวปภาดา แกวคําหาญ
นางสาวปภาดา ปอมยุคล
นางสาวปภาดา พรามหาพร
นางสาวปภาดา สําโรงแสง
นางสาวปภาดา เอี่ยมละออ
นางสาวปภาภัสสร ผิวทอง
นางสาวปภาวรินท โสพัฒน
นางปภาวรินทร กาทองทุง
นางสาวปภาวรินทร คุม คง

หนา ๑๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
๖๓๐๓
๖๓๐๔
๖๓๐๕
๖๓๐๖
๖๓๐๗
๖๓๐๘
๖๓๐๙
๖๓๑๐
๖๓๑๑
๖๓๑๒
๖๓๑๓
๖๓๑๔
๖๓๑๕
๖๓๑๖
๖๓๑๗
๖๓๑๘
๖๓๑๙
๖๓๒๐
๖๓๒๑
๖๓๒๒
๖๓๒๓
๖๓๒๔
๖๓๒๕
๖๓๒๖
๖๓๒๗
๖๓๒๘

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวปมิตรา อัคคะชาติ
นางสาวปรนุช ระวิโรจน
นางสาวปรมาพร ชิณสิทธิ์
นางปรวัน ปราบณรงค
นางสาวปรวิศา แกนดี
นางประกาย ตาทิพย
นางประกาย วงษอนิ ตา
นางประกายแกว หาญกิจรุง
นางสาวประกายดาว จักสี
นางประครอง พิมพะวะ
นางประจักษศิลป สืบศรี
นางประจีน เสือปน
นางสาวประดาวรรณ แพวงษจีน
นางสาวประดิชญา สัตตาคม
นางสาวประทานพร สุดแดน
นางประทิน มานะพิมพ
นางประทีป สุภาเสพ
นางประทุม เกษมวัฒนา
นางประทุม ปโย
นางประทุมทิพย วรรณศิรสิ กุล
นางประเทือง มีมาก
นางประนอม เทือกจอหอ
นางสาวประนิดา ผดุงผล
นางประพิน ทนันไชย
นางสาวประพิศ อุตภู
นางสาวประเพ็ญศรี รุง เรือง

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๖๓๒๙
๖๓๓๐
๖๓๓๑
๖๓๓๒
๖๓๓๓
๖๓๓๔
๖๓๓๕
๖๓๓๖
๖๓๓๗
๖๓๓๘
๖๓๓๙
๖๓๔๐
๖๓๔๑
๖๓๔๒
๖๓๔๓
๖๓๔๔
๖๓๔๕
๖๓๔๖
๖๓๔๗
๖๓๔๘
๖๓๔๙
๖๓๕๐
๖๓๕๑
๖๓๕๒
๖๓๕๓
๖๓๕๔

หนา ๑๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวประไพ จันทลา
นางประไพ บรรณจิตร
นางสาวประไพ โพธิ์คํา
นางประไพ อนรอด
นางสาวประไพพิศ ปานชาตรี
นางสาวประไพภรณ ศรีสุข
นางสาวประไพร ทุมทอง
นางประไพรัตน สังขจันทร
นางประภัสษร ภูนายา
นางสาวประภัสสร เกื้อกูล
นางสาวประภัสสร แกวบุตรดี
นางสาวประภัสสร คุม ทรัพย
นางสาวประภัสสร จันทรพรหมมา
นางสาวประภัสสร ธีระวัฒนานันท
นางประภัสสร บรรทุมพร
นางประภัสสร โรจนสังหทัย
นางประภัสสร ลวนอํานวยโชค
นางประภา ประวันนา
นางประภา ศรีใจทุง
นางสาวประภานิช ดวงแกวเจริญ
นางสาวประภาพร จิรธนภัทร
นางสาวประภาพร พลไชย
นางประภาพร วิชะนา
นางประภาพร วิชัย
นางสาวประภาพร สีทองสุก
นางสาวประภาพร อินทรแสง

๖๓๕๕
๖๓๕๖
๖๓๕๗
๖๓๕๘
๖๓๕๙
๖๓๖๐
๖๓๖๑
๖๓๖๒
๖๓๖๓
๖๓๖๔
๖๓๖๕
๖๓๖๖
๖๓๖๗
๖๓๖๘
๖๓๖๙
๖๓๗๐
๖๓๗๑
๖๓๗๒
๖๓๗๓
๖๓๗๔
๖๓๗๕
๖๓๗๖
๖๓๗๗
๖๓๗๘
๖๓๗๙
๖๓๘๐

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวประภาภรณ ชุติรตั นอําไพ
นางสาวประภาภรณ ไชโชคดี
นางประภาภรณ ศรีทนิ
นางสาวประภาภรณ ศิริวาส
นางสาวประภาภรณ โอปลนั ทพงษ
นางสาวประภารัตน ตองติดรัมย
นางประภาวรินทร ใจทน
นางสาวประภาศรี เกษมสุข
นางประภาศรี จิตตอํานวยศักดา
นางสาวประภาศรี เปยมเจริญ
นางประภาศรี สายเปลี่ยน
นางสาวประมวลมาศ ศรีสวาท
นางสาวประยูร ไชยบัน
นางสาวประริญาบพิธ ทองชุม
นางประวินา ทิพยโพธิ์
นางสาวประวีณณุช อิทธิกลุ เสฏฐ
นางสาวประวีณนุช ชนสูงเนิน
นางสาวประวีณา มีวงษ
นางประสิตา บุญตา
นางสาวประเสริฐจิต ดรุณพันธ
นางประเสริฐภร จันทรภิรมย
นางสาวประอรรัตน อุยสุย
นางสาวปรัชญา อินหนองตาสาม
นางสาวปรัชญาพร สุวรรณเพ็ง
นางปรางคทิพย จัดนอก
นางปรางทอง จุยนุช

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๖๓๘๑
๖๓๘๒
๖๓๘๓
๖๓๘๔
๖๓๘๕
๖๓๘๖
๖๓๘๗
๖๓๘๘
๖๓๘๙
๖๓๙๐
๖๓๙๑
๖๓๙๒
๖๓๙๓
๖๓๙๔
๖๓๙๕
๖๓๙๖
๖๓๙๗
๖๓๙๘
๖๓๙๙
๖๔๐๐
๖๔๐๑
๖๔๐๒
๖๔๐๓
๖๔๐๔
๖๔๐๕
๖๔๐๖

นางสาวปรางทอง ปาละวงษ
นางปราณปรียา ชูเทียน
นางปราณภัสสร บุญนิม่
นางสาวปราณี จงเจริญ
นางสาวปราณี จันฤาไชย
นางสาวปราณี ชารี
นางสาวปราณี ดีประโคน
นางสาวปราณี โตกํา
นางสาวปราณี ทองขันธ
นางสาวปราณี ทัพผดุง
นางสาวปราณี ธัญญเจริญ
นางสาวปราณี ประจันทร
นางสาวปราณี ปน ประดับ
นางปราณี ผูกจันอัด
นางสาวปราณี เผาพันธ
นางปราณี พรมฟอง
นางปราณี เพรงมา
นางปราณี โพธิ์ศรี
นางสาวปราณี ภูสวัสดิ์
นางปราณี รอดแปน
นางปราณี วรรณประเสริฐ
นางสาวปราณี ศิรปิ าน
นางปราณี สามารถ
นางปราณี สุขมุ พินิจ
นางปราณี แหละแอ
นางสาวปราณี อยูชมบุญ

หนา ๑๒๕
ราชกิจจานุเบกษา
๖๔๐๗
๖๔๐๘
๖๔๐๙
๖๔๑๐
๖๔๑๑
๖๔๑๒
๖๔๑๓
๖๔๑๔
๖๔๑๕
๖๔๑๖
๖๔๑๗
๖๔๑๘
๖๔๑๙
๖๔๒๐
๖๔๒๑
๖๔๒๒
๖๔๒๓
๖๔๒๔
๖๔๒๕
๖๔๒๖
๖๔๒๗
๖๔๒๘
๖๔๒๙
๖๔๓๐
๖๔๓๑
๖๔๓๒

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวปราณี ออนวิมล
นางปราถนา ภูมโิ คกรักษ
นางสาวปรานี คะหาราช
นางสาวปรารถนา วงศแกว
นางสาวปริฉตั ร สายเนตร
นางปริชาติ พรหมมากุล
นางปริญญา อินจับ
นางปริญญาพร จันระวัง
นางปริญญารัชต ปน ชัยมูล
นางสาวปริมนภา จงจิตรกลาง
นางปริยากร จิตอารีย
นางปริยากร เรืองฉาย
นางสาวปริยานุช ฮวนสกุล
นางปริศนา ทองไซร
นางสาวปริศนา นราพล
นางสาวปริศนา แสงเอียด
นางปรีชากุล ภูจําปา
นางสาวปรีญา กลมกลิ้ง
นางปรีญา คูรัมย
นางสาวปรีญาภรณ นานาค
นางสาวปรีณาภา นอยเสงีย่ ม
นางปรีดา เกิดสุวรรณ
นางสาวปรีดา ชูเหมือน
นางสาวปรีดา บุญรอด
นางปรีดารัตน เทพรักษา
นางสาวปรียมาศ ศิลปศร

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๖๔๓๓
๖๔๓๔
๖๔๓๕
๖๔๓๖
๖๔๓๗
๖๔๓๘
๖๔๓๙
๖๔๔๐
๖๔๔๑
๖๔๔๒
๖๔๔๓
๖๔๔๔
๖๔๔๕
๖๔๔๖
๖๔๔๗
๖๔๔๘
๖๔๔๙
๖๔๕๐
๖๔๕๑
๖๔๕๒
๖๔๕๓
๖๔๕๔
๖๔๕๕
๖๔๕๖
๖๔๕๗
๖๔๕๘

นางสาวปรียรัตน ชาวไชย
นางสาวปรียา ธูปกลาง
นางปรียา ปญจบุรี
นางสาวปรียา ศรีเอี่ยม
นางสาวปรียานุช บัญญัติ
นางสาวปรียาพร วรกิจ
นางสาวปรียาภรณ โหนา
นางปรียาภรณ เอมเอก
นางปรียาภัทร สันตินพพรจิตต
นางสาวปรียารัตน โคประโคน
นางปลายฝน ชํานาญวงค
นางสาวปวรรัตน บัวสกุล
นางปวริศา ปลองพุดซา
นางสาวปวริศา ปุนประโคน
นางสาวปวริศา ผาลาโห
นางปวริศา โพธิ์ยี่
นางสาวปวริศา ภาถีย
นางสาวปวริษา ชูทอง
นางสาวปวันรัตน ชัชวาลกิจกุล
นางปวาณี เรืองทุม
นางสาวปวิศรา จันทรกลาง
นางสาวปวีณนุช นันทตา
นางปวีณพร ทวีนุช
นางสาวปวีณา กัลยา
นางปวีณา คูค วร
นางปวีณา ชตาสิงห

หนา ๑๒๖
ราชกิจจานุเบกษา
๖๔๕๙
๖๔๖๐
๖๔๖๑
๖๔๖๒
๖๔๖๓
๖๔๖๔
๖๔๖๕
๖๔๖๖
๖๔๖๗
๖๔๖๘
๖๔๖๙
๖๔๗๐
๖๔๗๑
๖๔๗๒
๖๔๗๓
๖๔๗๔
๖๔๗๕
๖๔๗๖
๖๔๗๗
๖๔๗๘
๖๔๗๙
๖๔๘๐
๖๔๘๑
๖๔๘๒
๖๔๘๓
๖๔๘๔

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางปวีณา ดิษผล
นางปวีณา ดึงกระโทก
นางปวีณา พงษประเทศ
นางสาวปวีณา พันธุศิริ
นางสาวปวีณา ศรีงาม
นางปวีณา ศรีชัย
นางสาวปวีณา อภิชัยธนกุล
นางสาวปสุตา เทพดวงแกว
นางสาวปญจพร เศิกศิริ
นางสาวปญจรัตน บัวมี
นางปญจลักษณ พรทอง
นางปญชนา วังคะฮาต
นางปญชรีย ยุปาระมี
นางปญญา รัตนารักษ
นางปญญาพร สิงหดง
นางสาวปญญารัตน พวงผิว
วาที่รอยตรีหญิง ปทมพร สุนทร
นางสาวปทมา กรพิมาย
นางปทมา ทาวพา
นางสาวปทมา มันตะลัมพะ
นางสาวปทมา เมณกูล
นางสาวปทมา สรอยทองหลาง
นางสาวปทมาภรณ หงสสมุทร
นางปาจรีย อักษรพาลี
นางปาณชญา กิตติพงษ
นางปาณิดา ตาปนโย

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๖๔๘๕
๖๔๘๖
๖๔๘๗
๖๔๘๘
๖๔๘๙
๖๔๙๐
๖๔๙๑
๖๔๙๒
๖๔๙๓
๖๔๙๔
๖๔๙๕
๖๔๙๖
๖๔๙๗
๖๔๙๘
๖๔๙๙
๖๕๐๐
๖๕๐๑
๖๕๐๒
๖๕๐๓
๖๕๐๔
๖๕๐๕
๖๕๐๖
๖๕๐๗
๖๕๐๘
๖๕๐๙
๖๕๑๐

นางปาณิศา ใจหาว
นางสาวปาณิสรา คงสุข
นางสาวปาณิสรา งามจิตพิทักษ
นางปาณิสรา ดีบานโสก
นางปาณิสรา รามหนู
นางปาณิสรา ฤทัยคงถาวร
นางปาณิสรา ศรีเกตุ
นางสาวปานทัด บุทศรี
นางสาวปานรดา ไชยสอน
นางสาวปารณีย เตียบฉายพันธุ
นางปารณีย พลเยี่ยม
นางปารวี แพพูล
นางปาริฉัตร แจงสวาง
นางปาริฉัตร สังหอ
นางปาริฉัตร สุภามณี
นางปาริชาต กัดจิตร
นางปาริชาติ กระแจะเจิม
นางสาวปาริชาติ ชัยวงค
นางสาวปาริชาติ แชมชอย
นางสาวปาริชาติ ธงเค็ง
นางสาวปาริชาติ ปดชาสุวรรณ
นางปาริชาติ ศรีษะคํา
นางปาริชาติ ศิริคํานอย
นางสาวปาริชาติ เหมือนเหลา
นางปาริยา ภูดานุ
นางปารีญา บุญพรม

หนา ๑๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
๖๕๑๑
๖๕๑๒
๖๕๑๓
๖๕๑๔
๖๕๑๕
๖๕๑๖
๖๕๑๗
๖๕๑๘
๖๕๑๙
๖๕๒๐
๖๕๒๑
๖๕๒๒
๖๕๒๓
๖๕๒๔
๖๕๒๕
๖๕๒๖
๖๕๒๗
๖๕๒๘
๖๕๒๙
๖๕๓๐
๖๕๓๑
๖๕๓๒
๖๕๓๓
๖๕๓๔
๖๕๓๕
๖๕๓๖

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวปารีณา อินทรเพชร
นางปาลิดา พิมพา
นางสาวปาลิตา พานกระโทก
นางปญารัฎ แกวทิม
นางสาวปติพร หลงหา
นางสาวปติพร อาธิเวช
นางสาวปน ปนัทธ ฐิตยานุวฒ
ั น
นางปน สุดา ขอเหล็กกลาง
นางสาวปยกาญจน เกียรติศิริ
นางสาวปยฉัตร ไชยนวรัตน
นางสาวปยณัฐ วงษวานิช
นางสาวปยธิดา จันทรทาลอง
นางสาวปยนาถ มัง่ มีธนพิบลู ย
นางปยนุช กันไธสง
นางสาวปยนุช ขําดี
นางสาวปยนุช ประเสริฐศักดิ์
นางสาวปยนุช โพธิ์พรม
นางปยนุช ยิ้มศรี
นางสาวปยนุช อาจหาญ
นางปยพร ดวงธิวงศ
นางสาวปยพร พรหมมาวัย
นางปยพร รอดทิม
นางปยมาภรณ โคกมวง
นางสาวปยมาศ ใจยา
นางปยรัช เจริญศิลป
นางปยรัตน สัตยนาโค

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๖๕๓๗
๖๕๓๘
๖๕๓๙
๖๕๔๐
๖๕๔๑
๖๕๔๒
๖๕๔๓
๖๕๔๔
๖๕๔๕
๖๕๔๖
๖๕๔๗
๖๕๔๘
๖๕๔๙
๖๕๕๐
๖๕๕๑
๖๕๕๒
๖๕๕๓
๖๕๕๔
๖๕๕๕
๖๕๕๖
๖๕๕๗
๖๕๕๘
๖๕๕๙
๖๕๖๐
๖๕๖๑
๖๕๖๒

นางสาวปยราช ปดถา
นางปยวรรณ ขุนทอง
นางสาวปยวรรณ เข็มทอง
นางสาวปยวรรณ คงเทศ
นางสาวปยวรรณ ใจภูมิ
นางสาวปยวรรณ ชวงชุม
นางปยวรรณ โชคคา
นางสาวปยวรรณ ศรีธร
นางสาวปยวรรณ สารีวรรณ
นางสาวปยวรรณ เห็มภิระ
นางสาวปยะ รัตนา
นางปยะ สิมมาสุข
นางสาวปยะกร แกวมณี
นางปยะดา พัชนะกิจ
นางปยะดา อริยะวงศ
นางสาวปยะตา ตุงซี่
นางสาวปยะธิดา ถาวะดี
นางปยะธิดา ลวนปวน
นางปยะธินันท แสนโคตร
นางปยะนันท วิสุทธิปญ
 ญา
นางสาวปยะนุช เกตุพันธ
นางสาวปยะนุช จางบรรจง
นางสาวปยะนุช นาคเกลี้ยง
นางปยะนุช ปนตาสุข
นางปยะนุช สุทธิสน
นางปยะพร กนิษฐพยาฆร

หนา ๑๒๘
ราชกิจจานุเบกษา
๖๕๖๓
๖๕๖๔
๖๕๖๕
๖๕๖๖
๖๕๖๗
๖๕๖๘
๖๕๖๙
๖๕๗๐
๖๕๗๑
๖๕๗๒
๖๕๗๓
๖๕๗๔
๖๕๗๕
๖๕๗๖
๖๕๗๗
๖๕๗๘
๖๕๗๙
๖๕๘๐
๖๕๘๑
๖๕๘๒
๖๕๘๓
๖๕๘๔
๖๕๘๕
๖๕๘๖
๖๕๘๗
๖๕๘๘

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวปยะพร ใจตาบุตร
นางสาวปยะพร มูลสาย
นางสาวปยะพร วงษสวุ รรณ
นางสาวปยะมาศ เกษชนก
นางสาวปยะมาศ ศรีภัย
นางปยะรัตน ชัยรินทร
นางสาวปยะรัตน รัตนพร
นางปยะลักษณ ฤกษประกอบ
นางปยะวดี อุปสิทธิ์
นางสาวปยะวัฒน โพธิ์หริ ญ
ั
นางสาวปยะอนงค พลอินทร
นางปยาภรณ ธรรมโชติ
นางสาวปยาภรณ นามปาสาย
นางสาวปยาภรณ มุทาพร
นางสาวปยาพัชร สุขประเสริฐ
นางสาวปุญชรัชมิ์ ศรีบุรินทร
นางสาวปุญญิสา นามเกียรติ
นางสาวปุณญาภัทร สิรริ ัตนกร
นางสาวปุณฑิวา เพื่อก่ํา
นางปุณณดา อาดัม
นางปุณณภา บุญมะณี
นางปุณณภา ศรีสรอยพราว
นางปุณณภา อินทรทองคํา
นางสาวปุณณมาส คําเมืองปลูก
นางปุณยนุช ขาววงษ
นางสาวปุณยนุช จอมเงิน

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๖๕๘๙
๖๕๙๐
๖๕๙๑
๖๕๙๒
๖๕๙๓
๖๕๙๔
๖๕๙๕
๖๕๙๖
๖๕๙๗
๖๕๙๘
๖๕๙๙
๖๖๐๐
๖๖๐๑
๖๖๐๒
๖๖๐๓
๖๖๐๔
๖๖๐๕
๖๖๐๖
๖๖๐๗
๖๖๐๘
๖๖๐๙
๖๖๑๐
๖๖๑๑
๖๖๑๒
๖๖๑๓

หนา ๑๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางปุณยนุช จอยนุแสง
นางสาวปุณยนุช ชวนชื่น
นางปุณยนุช ศาสตรสมัย
นางสาวปุณยวีร ตรีอนิ ทร
นางปุณยวีร ศรีเมือง
นางปุนรดา ผูกจิตร
นางปูชิตา ฟุมฟองฟู
นางเปมิกา บุญยืน
นางสาวเปมิกา วรรณรักษ
นางเปรมจิตร กาเหย็ม
นางเปรมจิตร ศรีสุโคตร
วาที่รอยตรีหญิง เปรมใจ
วีรงคเสนีย
นางสาวเปรมทิพย ชื่นกลิ่นธูป
นางเปรมยุดา อคิราหกุล
นางสาวเปรมฤดี นารีราช
นางเปรมฤดี ภักดี
นางสาวเปรมฤดี รูสมัย
นางสาวเปยแกว ศรีมาตยกลุ
นางเปยมอําพร ชวยบํารุง
นางสาวไปรยภรณ พงศธํารงศักดิ์
นางสาวผกากรอง วิชาพร
นางสาวผกามาศ เกิดแดง
นางสาวผกามาศ ชมภูหลง
นางสาวผกามาศ บุญเสมอ
นางสาวผกามาศ มนตไธสง

๖๖๑๔
๖๖๑๕
๖๖๑๖
๖๖๑๗
๖๖๑๘
๖๖๑๙
๖๖๒๐
๖๖๒๑
๖๖๒๒
๖๖๒๓
๖๖๒๔
๖๖๒๕
๖๖๒๖
๖๖๒๗
๖๖๒๘
๖๖๒๙
๖๖๓๐
๖๖๓๑
๖๖๓๒
๖๖๓๓
๖๖๓๔
๖๖๓๕
๖๖๓๖
๖๖๓๗
๖๖๓๘
๖๖๓๙

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางผกามาศ เรือนอาย
นางสาวผกามาส จันทะเหลา
นางสาวผการัตน หลังเถาะ
นางสาวผกาวดี เชื้อคุณะ
นางสาวผกาวรรณ อุดร
นางผองพรรณ ออแกว
นางผองศรี สพันธพงธ
นางสาวผองศรี พงสุภา
นางสาวผองศรี โสภา
นางผานิตย จันทรังษี
นางผุสดี ซาบําเหน็จ
นางสาวผุสดี แสนเสนาะ
นางพงษณา พรหมดีสาร
นางสาวพงษลัดดา โพธิราช
นางพจณิชา บุญญาฤทธิกุล
นางสาวพจณีย กาญจนาเสนา
นางพจณีย ครองยุทธ
นางสาวพจนา ชิระมณี
นางสาวพจนา ปานสวัสดิ์
นางสาวพจนีย ชวงอรุณ
นางสาวพจนีย ชุนเกาะ
นางสาวพจนีย ทองพันธ
นางพจนีย บุญสวาง
นางสาวพจมาลย เชื้อเจริญ
นางพจมาลย เบียดนอก
นางพจมาศ ออนสมกิจ

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๖๖๔๐
๖๖๔๑
๖๖๔๒
๖๖๔๓
๖๖๔๔
๖๖๔๕
๖๖๔๖
๖๖๔๗
๖๖๔๘
๖๖๔๙
๖๖๕๐
๖๖๕๑
๖๖๕๒
๖๖๕๓
๖๖๕๔
๖๖๕๕
๖๖๕๖
๖๖๕๗
๖๖๕๘
๖๖๕๙
๖๖๖๐
๖๖๖๑
๖๖๖๒
๖๖๖๓
๖๖๖๔
๖๖๖๕

นางสาวพชรชล วงศบุปผา
นางพชรธรณ รุง เรือง
นางพชรวรรณ อนไชยะ
นางพนอม อังคุนันท
นางพนารัตน คลายชม
นางสาวพนารัตน จันทรหีบ
นางสาวพนารัตน ชัยงาม
นางพนารัตน ฐานียวัฒนวงศ
นางพนารัตน เทพวีระ
นางพนารัตน บุญชูชวย
นางสาวพนารัตน เปยเยีย
นางพนารัตน อนุกูลพันธ
นางพนาวัลย แสงสวาง
นางสาวพนิดา ถาวรสาร
นางสาวพนิดา บุญสิมมา
นางพนิดา ไวยธัญกิจ
นางพนิดา ศักดิ์สรุ ิยผดุง
นางพนิดา แสงจันดา
นางพนิดา หีตชวย
นางสาวพนิดา อิศโร
นางพนิดาพร พันธพิทักษ
นางสาวพนิยดา จิตรมะโน
นางสาวพภัสสรณ ทองรอด
นางสาวพมิลา คําจันทร
นางสาวพยอม สายนวล
นางสาวพเยาว จันทา

หนา ๑๓๐
ราชกิจจานุเบกษา
๖๖๖๖
๖๖๖๗
๖๖๖๘
๖๖๖๙
๖๖๗๐
๖๖๗๑
๖๖๗๒
๖๖๗๓
๖๖๗๔
๖๖๗๕
๖๖๗๖
๖๖๗๗
๖๖๗๘
๖๖๗๙
๖๖๘๐
๖๖๘๑
๖๖๘๒
๖๖๘๓
๖๖๘๔
๖๖๘๕
๖๖๘๖
๖๖๘๗
๖๖๘๘
๖๖๘๙
๖๖๙๐
๖๖๙๑

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางพเยาว หมอเล็ก
นางพรกมล พลขยัน
นางพรเฉลิม ทรงเจริญ
นางสาวพรชืน่ อินทรสกุล
นางสาวพรชุลี สุขคุม
นางสาวพรณภา เปยนขุนทด
นางพรทิพ ปานจักร
นางสาวพรทิพย ไกยนารถ
นางสาวพรทิพย จันทะดวง
นางสาวพรทิพย จุลอําพันธุ
นางสาวพรทิพย ไชยยศนาม
นางพรทิพย ดํากุล
นางสาวพรทิพย นาออม
นางสาวพรทิพย ปกวงค
นางพรทิพย เปาบุญปรุง
นางพรทิพย ผลไพร
นางพรทิพย พรมโสภา
นางพรทิพย ยิ้มเรือง
นางพรทิพย แยมวจี
นางสาวพรทิพย วงศษา
นางสาวพรทิพย สวัสดี
นางพรทิพย สามลปาน
นางสาวพรทิพย สินชัย
นางพรทิพย สุขวิสุทธิ์
นางพรทิพย แสงคุณ
นางพรทิพย หงษกัน

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๖๖๙๒
๖๖๙๓
๖๖๙๔
๖๖๙๕
๖๖๙๖
๖๖๙๗
๖๖๙๘
๖๖๙๙
๖๗๐๐
๖๗๐๑
๖๗๐๒
๖๗๐๓
๖๗๐๔
๖๗๐๕
๖๗๐๖
๖๗๐๗
๖๗๐๘
๖๗๐๙
๖๗๑๐
๖๗๑๑
๖๗๑๒
๖๗๑๓
๖๗๑๔
๖๗๑๕
๖๗๑๖
๖๗๑๗

นางสาวพรทิพย หงษคาํ
นางสาวพรทิพา ทัพพิโรจน
นางพรทิพา สิติณาจักร
นางสาวพรทิภา สวนอนันต
นางสาวพรนภัท พรหมรักษา
นางสาวพรนภัส เวชกามา
นางสาวพรนภา แซเจียม
นางพรนภา วัชรวิศิษฏ
นางสาวพรนิภา มะลิกนั
นางสาวพรนิภา สมศรี
นางพรปวีณ ไชยษา
นางพรพนา บุญญาศรี
นางพรพรรณ กุลเจริญ
นางสาวพรพรรณ เกื้อกูล
นางพรพรรณ จันทรสบื
นางพรพรรณ แผนภพ
นางสาวพรพรรณ ไฝขัน
นางสาวพรพรรณ พรหมมาโนช
นางสาวพรพรรณ พานพบ
นางพรพรรณ สกนธวัฒน
นางพรพรรณ สุขทอง
นางสาวพรพิมล คชรักษ
นางพรพิมล เคาทอง
นางสาวพรพิมล เจริญสุข
นางพรพิมล ชีวาจร
นางสาวพรพิมล ธนาศรี

หนา ๑๓๑
ราชกิจจานุเบกษา
๖๗๑๘
๖๗๑๙
๖๗๒๐
๖๗๒๑
๖๗๒๒
๖๗๒๓
๖๗๒๔
๖๗๒๕
๖๗๒๖
๖๗๒๗
๖๗๒๘
๖๗๒๙
๖๗๓๐
๖๗๓๑
๖๗๓๒
๖๗๓๓
๖๗๓๔
๖๗๓๕
๖๗๓๖
๖๗๓๗
๖๗๓๘
๖๗๓๙
๖๗๔๐
๖๗๔๑
๖๗๔๒
๖๗๔๓

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวพรพิมล นอยรักษา
นางสาวพรพิมล แผนพูล
นางพรพิมล ยอดสิงห
นางพรพิมล ศรีคิรนิ ทร
นางพรพิมล สามเกษร
นางพรพิมล อินเตชะ
นางพรพิศ มีมะแม
นางพรเพชร ลือชา
นางสาวพรเพ็ญ กลเรียน
นางสาวพรเพ็ญ จันทะสิริ
นางพรเพ็ญ ดีโสภามาตร
นางสาวพรเพ็ญ ทองดี
นางสาวพรเพ็ญ ธนวรรณ
นางพรเพ็ญ ปาตุม
นางพรเพ็ญ พงษอคั คศิรา
นางสาวพรเพ็ญ วงศแกว
นางพรเพ็ญ แสบงบาล
นางสาวพรเพ็ญ ออนแสง
นางพรภณา โคตะยันต
นางสาวพรภัทรินทร วิเศษเสือ
นางสาวพรภิมนต ชัยสามารถ
นางสาวพรภิมล วงกต
นางพรรณทิภา ยูรประดับ
นางสาวพรรณธิญากร สีทวั นอก
นางพรรณธิพา สัตยซื่อ
นางพรรณนา สายดวง

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๖๗๔๔
๖๗๔๕
๖๗๔๖
๖๗๔๗
๖๗๔๘
๖๗๔๙
๖๗๕๐
๖๗๕๑
๖๗๕๒
๖๗๕๓
๖๗๕๔
๖๗๕๕
๖๗๕๖
๖๗๕๗
๖๗๕๘
๖๗๕๙
๖๗๖๐
๖๗๖๑
๖๗๖๒
๖๗๖๓
๖๗๖๔
๖๗๖๕
๖๗๖๖
๖๗๖๗
๖๗๖๘
๖๗๖๙

นางสาวพรรณนิการ แดนกมล
นางพรรณนิภา จิตโต
นางสาวพรรณนิภา รัตนไพบูลย
นางสาวพรรณปพร ไชยศรี
นางพรรณปพร ภาคคํา
นางสาวพรรณพัชร อุนทา
นางสาวพรรณพิไล ยิ้มรูปเล็ก
นางพรรณราย ชวยชูหนู
นางพรรณราย นาคเปา
นางพรรณา จันทรสามารถ
นางสาวพรรณิกา บุตรสุริย
นางพรรณิภา การสมพิศ
นางสาวพรรณิภา ชูแสง
นางสาวพรรณิษา ทองไทย
นางสาวพรรณี กลอมปญญา
นางสาวพรรณี นาคะวะรัง
นางสาวพรรณี ปนประดับ
นางสาวพรรณี พิบูลย
นางสาวพรรณี พุมสงวน
นางสาวพรรณี มวงศรีจนั ทร
นางพรรณี ศิรหิ ัตถ
นางพรรณี โสมณวัตร
นางพรรณี อินทรโชติ
นางพรรนิภา เนื่องสุมาร
นางสาวพรรษนันท วงศธิเบศร
นางสาวพรรัชดา อังกาบ

หนา ๑๓๒
ราชกิจจานุเบกษา
๖๗๗๐
๖๗๗๑
๖๗๗๒
๖๗๗๓
๖๗๗๔
๖๗๗๕
๖๗๗๖
๖๗๗๗
๖๗๗๘
๖๗๗๙
๖๗๘๐
๖๗๘๑
๖๗๘๒
๖๗๘๓
๖๗๘๔
๖๗๘๕
๖๗๘๖
๖๗๘๗
๖๗๘๘
๖๗๘๙
๖๗๙๐
๖๗๙๑
๖๗๙๒
๖๗๙๓
๖๗๙๔
๖๗๙๕

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวพรฤดี คงใจ
นางพรลภัส ถิระโคตร
นางสาวพรลภัส วรรณธราดล
นางพรลภัสส เจียระนัย
นางสาวพรวรท เขียวปญญา
นางพรวรรณเพ็ญ บุญวงษ
นางสาวพรวลัย สรรพอาษา
นางสาวพรวิมล คําปาแฝง
นางพรวิวรรณ ไชยเดช
นางสาวพรศรี สยมภาค
นางสาวพรศรี อินทรเพชร
นางพรศิริ ทุมชะ
นางพรสมัย กุหลาบวงษ
นางสาวพรสวรรค ชนะภู
นางพรสุรัตน มะฤทธิ์
นางสาวพรสุรางค พวงธนะสาร
นางพรหมภัสสร ไตรยวงค
นางสาวพรอมเพรียง มาศรี
นางพริมชนก โพธิ์ศรี
นางสาวพฤกษา วาลัย
นางพฤกษา สุฤทธิ์
นางสาวพลอยนภัส ชาลาเศรษฐ
นางสาวพลอยพิชชา ดวงแกว
นางพลับพลึง ชูศรีทอง
นางพวงผกา คําฟู
นางสาวพวงผกา รัตนพงศ

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๖๗๙๖
๖๗๙๗
๖๗๙๘
๖๗๙๙
๖๘๐๐
๖๘๐๑
๖๘๐๒
๖๘๐๓
๖๘๐๔
๖๘๐๕
๖๘๐๖
๖๘๐๗
๖๘๐๘
๖๘๐๙
๖๘๑๐
๖๘๑๑
๖๘๑๒
๖๘๑๓
๖๘๑๔
๖๘๑๕
๖๘๑๖
๖๘๑๗
๖๘๑๘
๖๘๑๙
๖๘๒๐
๖๘๒๑

หนา ๑๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางพวงผกา ศิลาเลิศ
นางสาวพวงพยอม ไชยปญญา
นางสาวพวงเพ็ชร สุขจิตร
นางพวงศรี ชัยสมุทร
นางสาวพักตรวติ รี สิมพันธ
นางพัชนิลญา เพิ่มพูน
นางสาวพัชนี จางูเหลือม
นางพัชนี ปนสุวรรณ
นางสาวพัชนุช ขําวิไล
นางสาวพัชมณฑ โปรงตุม
นางพัชมน ถนอมวงศ
นางพัชรกรณ แจงคํา
นางสาวพัชรกัณต มรรคโช
นางพัชรดา หุน ยอง
นางสาวพัชรนันท บุญสง
นางสาวพัชรศศิ ศรีประยูรณะกูล
นางสาวพัชรา แกวจันทร
นางสาวพัชรา เพชรนาจักร
นางสาวพัชรา มหายศ
นางสาวพัชรา มหาวงษ
นางพัชรา แวอูเซ็ง
นางพัชราพร รัตนะโช
นางสาวพัชราภรณ ขันทะสีมา
นางพัชราภรณ จันที
นางสาวพัชราภรณ เรืองสมบัติ
นางพัชราภรณ ศรีตัดสูง

๖๘๒๒
๖๘๒๓
๖๘๒๔
๖๘๒๕
๖๘๒๖
๖๘๒๗
๖๘๒๘
๖๘๒๙
๖๘๓๐
๖๘๓๑
๖๘๓๒
๖๘๓๓
๖๘๓๔
๖๘๓๕
๖๘๓๖
๖๘๓๗
๖๘๓๘
๖๘๓๙
๖๘๔๐
๖๘๔๑
๖๘๔๒
๖๘๔๓
๖๘๔๔
๖๘๔๕
๖๘๔๖
๖๘๔๗

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวพัชราภรณ ศรีไพรงาม
นางพัชราภรณ เศวตสุวรรณ
นางสาวพัชราภรณ โสภวัฒนกุล
นางพัชราภา ผลภักดี
นางสาวพัชรินทร ไชยวุฒิ
นางสาวพัชรินทร ซอสันเทียะ
นางพัชรินทร ตาติบ๊
นางสาวพัชรินทร ไตเจริญ
นางสาวพัชรินทร นาสมยนต
นางพัชรินทร บุตรวัง
นางสาวพัชรินทร ไปลงูเหลือม
นางพัชรินทร พวงชวง
นางพัชรินทร พองชัยภูมิ
นางสาวพัชรินทร รุจติ ร
นางสาวพัชรินทร วรรธนะกุล
นางพัชรินทร วาซัน
นางพัชรินทร วิไลสมสกุล
นางพัชรินทร สันปาแกว
นางสาวพัชรินทร สิทธิพงศ
นางสาวพัชรินทร สุรนิ ทรธรรม
นางพัชรินทร โหราเรือง
นางสาวพัชรินทร อยูบํารุง
นางพัชรินทร ออนสิงห
นางสาวพัชรี คุณศาลประสิทธิ์
นางสาวพัชรี เครือนาชิด
นางพัชรี จุยดวง

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๖๘๔๘
๖๘๔๙
๖๘๕๐
๖๘๕๑
๖๘๕๒
๖๘๕๓
๖๘๕๔
๖๘๕๕
๖๘๕๖
๖๘๕๗
๖๘๕๘
๖๘๕๙
๖๘๖๐
๖๘๖๑
๖๘๖๒
๖๘๖๓
๖๘๖๔
๖๘๖๕
๖๘๖๖
๖๘๖๗
๖๘๖๘
๖๘๖๙
๖๘๗๐
๖๘๗๑
๖๘๗๒
๖๘๗๓

นางพัชรี ฐานะวุฒิ
นางสาวพัชรี เดือยพิมพ
นางสาวพัชรี ตรีทิพากิจ
นางพัชรี เถาวโท
นางสาวพัชรี ทองเรือง
นางพัชรี บุดดีวงศ
นางพัชรี บุนนาค
นางสาวพัชรี พายุพัด
นางพัชรี ภิรมยชุม
นางพัชรี มณีวงค
นางสาวพัชรี มีชอื่
นางพัชรี ยิ้มนอย
นางสาวพัชรี ระพีพัฒนชลธาร
นางพัชรี รัตนพงศ
นางพัชรี สมาธิ
นางพัชรี สัญญา
นางสาวพัชรี สัมฤทธิ์ผล
นางสาวพัชรี สายวงษ
นางพัชรี สุขศรัทธา
นางสาวพัชรีพร ขามจะโปะ
นางพัชรีพร คูก ระสังข
นางพัชรีภรณ อยูน ัด
นางสาวพัชรีย มานตา
นางสาวพัชรียา อินทรงาม
นางสาวพัชรีวรรณ เจริญไชย
นางสาวพัฒนนรี สุขทัต

หนา ๑๓๔
ราชกิจจานุเบกษา
๖๘๗๔
๖๘๗๕
๖๘๗๖
๖๘๗๗
๖๘๗๘
๖๘๗๙
๖๘๘๐
๖๘๘๑
๖๘๘๒
๖๘๘๓
๖๘๘๔
๖๘๘๕
๖๘๘๖
๖๘๘๗
๖๘๘๘
๖๘๘๙
๖๘๙๐
๖๘๙๑
๖๘๙๒
๖๘๙๓
๖๘๙๔
๖๘๙๕
๖๘๙๖
๖๘๙๗
๖๘๙๘
๖๘๙๙

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางพัฒนา ดวงสา
นางสาวพัณณิตา นาหัวนิน
นางพัตรพิมล อินทรจันทร
นางพัตราวดี ศรีสวัสดิ์
นางสาวพัทธธีรา สัตยารักษ
นางสาวพัทธนันท ดําดี
นางพัทธนันท ประสารกก
นางพัทธนันท วรรณะวัลย
นางพัทธนันท แสงมณีรตั นชัย
นางพัทธนันท อังคโชตอนันต
นางสาวพัทธนียา ศิริเหลืองทอง
นางสาวพัทธยา โตดวง
นางสาวพัทธยากร ดีสวาสดิ์
นางสาวพัทธวรรณ กํายาน
นางพัทยา กลอมปญญา
นางพัทยา วรรณสอน
นางสาวพัทรนันท กาเลี่ยง
นางพัทรียา ภูโบราณ
นางพันทิพา คณะวาป
นางสาวพันธกมล นากุล
นางสาวพันธนี ตุม ศรียา
นางสาวพันธิภา เบียดกลาง
นางสาวพันธุทิพย ขุนภักดี
นางสาวพันธุทิพย ทองเดช
นางสาวพันธุพิชญ นิวัฒนากูล
นางสาวพันนิภา เจริญรส

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๖๙๐๐
๖๙๐๑
๖๙๐๒
๖๙๐๓
๖๙๐๔
๖๙๐๕
๖๙๐๖
๖๙๐๗
๖๙๐๘
๖๙๐๙
๖๙๑๐
๖๙๑๑
๖๙๑๒
๖๙๑๓
๖๙๑๔
๖๙๑๕
๖๙๑๖
๖๙๑๗
๖๙๑๘
๖๙๑๙
๖๙๒๐
๖๙๒๑
๖๙๒๒
๖๙๒๓
๖๙๒๔
๖๙๒๕

นางสาวพัศทีมา ไทนิธิฑีฆพัศ
นางพัสชนันท สุวรรณเขต
นางสาวพัสตราภรณ มะโนแสน
นางพัสตราภรณ สิริสา
นางสาวพัสนี สีระบุตร
นางพัสราพร ศรีวชิ ิต
นางสาวพัสราภิวรรณ ดวงแกว
นางพางาม สารสมัคร
นางสาวพานทอง พันธพยัคฆ
นางสาวพานทอง พูลศรี
นางสาวพายรินทร พุทธรักษา
นางสาวพิกุล ชมภูเทพ
นางพิกุล เนียมพุมพวง
นางสาวพิกุล แหลมประโคน
นางสาวพิกุลแกว เพชรแสน
นางสาวพิกุลทอง ตันซาว
นางสาวพิกุลทอง สุทธิทักษ
นางสาวพิชชานันท จรัสแผว
นางพิชชาพร ปลอดขํา
นางพิชชาภัสส เกษมสวัสดิ์
นางสาวพิชญกาณฑ นิเวศวรรณ
นางสาวพิชญจริ า ละมูล
นางพิชญดา ชืน่ ตา
นางสาวพิชญธิดา จันทรสขุ
นางพิชญธินนั ท บุญจันทร
นางสาวพิชญสนิ ี เชษฐสิงห

หนา ๑๓๕
ราชกิจจานุเบกษา
๖๙๒๖
๖๙๒๗
๖๙๒๘
๖๙๒๙
๖๙๓๐
๖๙๓๑
๖๙๓๒
๖๙๓๓
๖๙๓๔
๖๙๓๕
๖๙๓๖
๖๙๓๗
๖๙๓๘
๖๙๓๙
๖๙๔๐
๖๙๔๑
๖๙๔๒
๖๙๔๓
๖๙๔๔
๖๙๔๕
๖๙๔๖
๖๙๔๗
๖๙๔๘
๖๙๔๙
๖๙๕๐
๖๙๕๑

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางพิชญสนิ ี ดวงศรี
นางพิชญสนิ ี สิทธิ์ทองสี
นางสาวพิชญา มณเทียร
นางพิชญา รัตนะ
นางพิชญา ศรีจํารัส
นางสาวพิชญาดา มุทาวัน
นางสาวพิชญานันท บุญสงวงศ
นางสาวพิชญานิน สุขสมบูรณ
นางพิชยา แกวมณี
นางสาวพิชยา บุญยะคงรัตน
นางพิชยา พึ่งกลิน่
นางพิชยา ศรีทา
นางพิชา ภูวฒ
ั นาพันธ
นางพิชาณิการณ ธาราเสาวรภย
นางสาวพิชามณช ทิวะพล
นางสาวพิณทิพย กําเนิดเกียรติศักดิ์
นางสาวพิณทิพย เมืองพิณ
นางพิตรพิชชา สิงหพลับ
นางสาวพิทยา สถาพร
นางสาวพิทยาภรณ ปาไร
นางพินพิมพดาว ไชยพลี
นางพิมใจ ไรดี
นางสาวพิมนภัทร ดํารงคพงศธวัช
นางพิมประไพ คุม กัน
นางสาวพิมปวีร วงษวรรนะสิน
นางสาวพิมพจันทร อยูยอด

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๖๙๕๒
๖๙๕๓
๖๙๕๔
๖๙๕๕
๖๙๕๖
๖๙๕๗
๖๙๕๘
๖๙๕๙
๖๙๖๐
๖๙๖๑
๖๙๖๒
๖๙๖๓
๖๙๖๔
๖๙๖๕
๖๙๖๖
๖๙๖๗
๖๙๖๘
๖๙๖๙
๖๙๗๐
๖๙๗๑
๖๙๗๒
๖๙๗๓
๖๙๗๔
๖๙๗๕
๖๙๗๖
๖๙๗๗

หนา ๑๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางพิมพใจ กองแกว
นางสาวพิมพใจ เชือ้ เจริญ
นางสาวพิมพใจ ดานสิงห
นางพิมพใจ ไวเลิศ
นางสาวพิมพใจ หมดกรรม
นางสาวพิมพใจ อินทรวัตร
นางสาวพิมพชญา อนุพันธสืบสาย
นางสาวพิมพชนก อินทรประสิทธิ์
นางพิมพชนา จิรวานิชหิรญ
ั
นางสาวพิมพณัฐชยา จินตะไล
นางสาวพิมพนารา กันยะมี
นางพิมพนารา ฐานิสไกรเลิศ
นางพิมพนารา มานุพันธ
นางพิมพนารา เรืองสวัสดิ์
นางพิมพนิต เฮงสกุล
นางสาวพิมพนิภา ชัยวรรณจินดา
นางพิมพบญ
ุ อุดติ๊บ
นางสาวพิมพประไพ อินทิพย
นางสาวพิมพปวีณ ศรีแสน
นางสาวพิมพปวีณ แสงเงินออน
นางสาวพิมพผกา ขีดขัน้
นางสาวพิมพผกา สิทธิสารโกวิท
นางพิมพพร ลับภู
นางสาวพิมพพิชญชา ศรีชาติ
นางสาวพิมพภา สายถิ่น
นางพิมพมาดา ซามาตรา

๖๙๗๘
๖๙๗๙
๖๙๘๐
๖๙๘๑
๖๙๘๒
๖๙๘๓
๖๙๘๔
๖๙๘๕
๖๙๘๖
๖๙๘๗
๖๙๘๘
๖๙๘๙
๖๙๙๐
๖๙๙๑
๖๙๙๒
๖๙๙๓
๖๙๙๔
๖๙๙๕
๖๙๙๖
๖๙๙๗
๖๙๙๘
๖๙๙๙
๗๐๐๐
๗๐๐๑
๗๐๐๒
๗๐๐๓

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางพิมพมาดา นวลมะโน
นางสาวพิมพร ทุมชะ
นางพิมพร นวลแกว
นางพิมพรฉัตร นอยเจริญ
นางพิมพรภัส ศรีสวุ รรณ
นางสาวพิมพรรณ พึ่งพัก
นางสาวพิมพรามิล อินตะคง
นางพิมพลภัส สวางไสว
นางสาวพิมพลักษณ สุขสวัสดิ์
นางสาวพิมพวลัญช เรืองศรี
นางสาวพิมพศศิมา สําเภา
นางสาวพิมพอักษิกา แสงจันทร
นางพิมพา อะทะจา
นางสาวพิมรดา แสงพันธุ
นางพิมลทิพ ชางอาจ
นางพิมลพร ปยะวงษ
นางสาวพิมลพรรณ กิติเงิน
นางพิมลพรรณ เกษทองมา
นางพิมลพรรณ คลายแกว
นางสาวพิมลพรรณ อัญชุลมี งคล
นางพิมลวรรณ ดวงเงา
นางพิมสาย การินทร
นางพิรญาณ จุยเจริญ
นางสาวพิรญาณ ทรัพยสะสม
นางพิรานันท เขื่อนหมัน่
นางสาวพิราพร เบญจานุกรม

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๗๐๐๔
๗๐๐๕
๗๐๐๖
๗๐๐๗
๗๐๐๘
๗๐๐๙
๗๐๑๐
๗๐๑๑
๗๐๑๒
๗๐๑๓
๗๐๑๔
๗๐๑๕
๗๐๑๖
๗๐๑๗
๗๐๑๘
๗๐๑๙
๗๐๒๐
๗๐๒๑
๗๐๒๒
๗๐๒๓
๗๐๒๔
๗๐๒๕
๗๐๒๖
๗๐๒๗
๗๐๒๘
๗๐๒๙

นางสาวพิราวรรณ จันทรชกู ลิ่น
นางพิราวัลย เรืองฤทธิ์
นางสาวพิเรืองรอง ศรีวิบูลย
นางสาวพิลาพร วรรณวงค
นางพิลาวรรณ เลี่ยมนุช
นางพิลาวัลย ทองเพ็ญ
นางสาวพิลาวัลย ราชจันทร
นางสาวพิลาสลักษณ สิทธิเดช
นางสาวพิไลพร จิตรพวง
นางสาวพิไลพร มีคาํ
นางพิศชาภรณ สารวงศ
นางพิศมัย ชัยวงค
นางพิศมัย ประพันธ
นางพิศมัย พรหมสุขนั ธ
นางสาวพิศมัย อนสืบสาย
นางสาวพิสมัย บุญปลูก
นางสาวพิสมัย พรจําศิล
นางพิสมัย แสงชํานิ
นางพีชญา ปานเหลือ
นางพีชานิกา ขุนทองปาน
นางสาวพีรดา ทํานองศักดิส์ กุล
นางพีรดา โพกะชา
นางพีรนุช กลิ่นแค
นางสาวพีรพร อุทธา
นางสาวพีรพรรณ วังมณี
นางพีรยา สังฆะมณี

หนา ๑๓๗
ราชกิจจานุเบกษา
๗๐๓๐
๗๐๓๑
๗๐๓๒
๗๐๓๓
๗๐๓๔
๗๐๓๕
๗๐๓๖
๗๐๓๗
๗๐๓๘
๗๐๓๙
๗๐๔๐
๗๐๔๑
๗๐๔๒
๗๐๔๓
๗๐๔๔
๗๐๔๕
๗๐๔๖
๗๐๔๗
๗๐๔๘
๗๐๔๙
๗๐๕๐
๗๐๕๑
๗๐๕๒
๗๐๕๓
๗๐๕๔
๗๐๕๕

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางพีรร ฐา พิสิฐรัฐชัย
นางพีระพร กาลรักษ
นางพุทธจันทร ฮมแสน
นางพุทธชาติ เหลาปนรัตนา
นางพุธติ า อินทรดํา
นางพูนสุข พูลเพิ่ม
นางสาวพูลทรัพย ศรีเศษ
นางพูลสวาสดิ์ จันทะเนตร
นางสาวเพ็ชร วังตุน
นางสาวเพชรชนก ไกยะฝาย
นางเพชรชมภู เกษสุพรรณ
นางสาวเพ็ชรดา ศรีสุนทร
นางสาวเพชรพรรณ ไกรวัลย
นางเพชรรัตน ทวีวรรณกิจ
นางสาวเพชรรัตน ศรีสวัสดิ์
นางสาวเพ็ชรรุง ทับไทย
นางสาวเพ็ชรลดั ดา อินขํา
นางสาวเพชรวราภรณ พิมพศรี
นางสาวเพชรัตน สุริยา
นางสาวเพ็ชรัตน อุดมเดช
นางสาวเพชรา เกษมสงคราม
นางเพชรินทร เครือแปง
วาที่รอยตรีหญิง เพ็ญ พุมแจ
นางสาวเพ็ญกนก ทวมประถม
นางเพ็ญแข ขุนชุม
นางสาวเพ็ญจันทร ขันธุปทม

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๗๐๕๖
๗๐๕๗
๗๐๕๘
๗๐๕๙
๗๐๖๐
๗๐๖๑
๗๐๖๒
๗๐๖๓
๗๐๖๔
๗๐๖๕
๗๐๖๖
๗๐๖๗
๗๐๖๘
๗๐๖๙
๗๐๗๐
๗๐๗๑
๗๐๗๒
๗๐๗๓
๗๐๗๔
๗๐๗๕
๗๐๗๖
๗๐๗๗
๗๐๗๘
๗๐๗๙
๗๐๘๐

นางสาวเพ็ญจันทร เนื่องสุมาลย
นางเพ็ญจันทร อวนออน
นางสาวเพ็ญนภา กอพลูกลาง
นางเพ็ญนภา กุลไทย
นางเพ็ญนภา แนนอุดร
นางเพ็ญนภา บุญรอด
นางสาวเพ็ญนภา ปญญาดี
นางสาวเพ็ญนภา มั่นคง
นางสาวเพ็ญนภา วงคประเสริฐ
นางสาวเพ็ญนภา สีสด
นางสาวเพ็ญนภา สุทธิมาลา
นางเพ็ญประภา โคตะยันต
นางสาวเพ็ญประภา ดีออน
นางสาวเพ็ญประภา ถุงอินทรลา
วาที่รอยตรีหญิง เพ็ญประภา
พลสักขวา
นางสาวเพ็ญประภา วัฒนศัพท
นางสาวเพ็ญพร วิชัยดิษฐ
นางสาวเพ็ญพรรณ มูลมงคล
นางสาวเพ็ญพักตร จําปเรือง
นางสาวเพ็ญพักตร ศรีเสมอ
นางเพ็ญพาณี พรมมิตร
นางเพ็ญพิชญา ศรีกรณียกิจ
นางเพ็ญวดี เดชพร
นางเพ็ญศรี นอยอําแพง
นางสาวเพ็ญศรี บุญจันทร

หนา ๑๓๘
ราชกิจจานุเบกษา
๗๐๘๑
๗๐๘๒
๗๐๘๓
๗๐๘๔
๗๐๘๕
๗๐๘๖
๗๐๘๗
๗๐๘๘
๗๐๘๙
๗๐๙๐
๗๐๙๑
๗๐๙๒
๗๐๙๓
๗๐๙๔
๗๐๙๕
๗๐๙๖
๗๐๙๗
๗๐๙๘
๗๐๙๙
๗๑๐๐
๗๑๐๑
๗๑๐๒
๗๑๐๓
๗๑๐๔
๗๑๐๕
๗๑๐๖

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางเพ็ญศรี มีทอง
นางเพ็ญศรี สงศรี
นางสาวเพ็ญศรี หอยสังข
นางสาวเพ็ญศิริ จําลองบุญ
นางเพ็ญศิริ สุกกล่ํา
นางสาวเพลิน ศรีษะนาราช
นางสาวเพลินจิต บุตรชา
นางเพลินตา นาคสูงเนิน
นางเพลินพิศ คงทวี
นางเพลินพิศ ปญจิตร
นางเพียงใจ ชาวสวน
นางเพียงใจ วามะลุน
นางเพียงพร รังสีพิพัฒน
นางเพียงพิศ พรหมแดง
นางสาวเพียงเพ็ญ ตันเจริญ
นางเพียงสมัย นามเส
นางเพียรฉวี เปรมดิษฐกุล
นางสาวเพียรฤดี เวฬุวนารักษ
นางสาวแพรพิมพา มงคลสวัสดิ์
นางแพรว แดงพอ
นางสาวแพรวพรรณ โพธิ์พฒ
ุ
นางแพรวพรรณ ภูคําอาย
นางไพจิตร นิสาย
นางไพดา พัฒนาราช
นางไพบูรณ พรมแกว
นางไพบูลย ผานเมือง

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๗๑๐๗
๗๑๐๘
๗๑๐๙
๗๑๑๐
๗๑๑๑
๗๑๑๒
๗๑๑๓
๗๑๑๔
๗๑๑๕
๗๑๑๖
๗๑๑๗
๗๑๑๘
๗๑๑๙
๗๑๒๐
๗๑๒๑
๗๑๒๒
๗๑๒๓
๗๑๒๔
๗๑๒๕
๗๑๒๖
๗๑๒๗
๗๑๒๘
๗๑๒๙
๗๑๓๐
๗๑๓๑
๗๑๓๒

นางสาวไพรจิตร ภูชมศรี
นางสาวไพรวัลย วิระกา
นางไพรัช คชกฤษ
นางสาวไพรัตน หวังเคียงกลาง
นางสาวไพริน กลอมเกลี้ยง
นางสาวไพริน โยงกาศ
นางไพลิน คุมภัย
นางสาวไพลิน ชูเชิด
นางไพลิน ซาระวงศ
นางไพลิน สุดหนองบัว
นางไพลิน สุยานะ
นางสาวไพลิน อุตสาวงศ
นางสาวไพวรรณ แกวคุณเมือง
นางสาวไพวัลย นามรักษา
นางสาวไพวัลย พลสุวรรณ
นางสาวไพวิจิต ผิวออน
นางสาวฟองนวล วงศตะวัน
นางสาวฟาดีละห เจะโนะ
นางสาวฟารีดา เจะหนิ
นางสาวฟารุง สุดใจ
นางสาวฟาหรีดา เส็น
นางภคนันท รัฐอินทร
นางภคปภา จันทรพิทักษ
นางภคพร กันทะเสน
นางภคพร กาษรสุวรรณ
นางภคพร กุลวงค

หนา ๑๓๙
ราชกิจจานุเบกษา
๗๑๓๓
๗๑๓๔
๗๑๓๕
๗๑๓๖
๗๑๓๗
๗๑๓๘
๗๑๓๙
๗๑๔๐
๗๑๔๑
๗๑๔๒
๗๑๔๓
๗๑๔๔
๗๑๔๕
๗๑๔๖
๗๑๔๗
๗๑๔๘
๗๑๔๙
๗๑๕๐
๗๑๕๑
๗๑๕๒
๗๑๕๓
๗๑๕๔
๗๑๕๕
๗๑๕๖
๗๑๕๗
๗๑๕๘

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางภคพร บุญภูงา
นางภคพร เฝาทรัพย
นางภคพร สมมี
นางสาวภคมน แกวสาคู
นางภคมน อยูมนเทียน
นางสาวภควดี จันเทศ
นางภควดี ศรีอดุ ร
นางสาวภควรรณ คชศาสตรศิลป
นางสาวภควรรณ รัตนานันท
นางภควรรณ สุภาพ
นางสาวภคอร มินไธสง
นางสาวภคอร อื้อสกุล
นางสาวภชกานญ น้ําสมบูรณ
นางภณิดา เนตรใจบุญ
นางสาวภรณนภัส กันทอง
นางภรณนภัส แยมกระจาง
นางสาวภรณสุภา โพธิ์ทอง
นางสาวภรทิพ โตแทน
นางสาวภริตพร เนียมสุข
นางสาวภริตา โพธิพงศา
นางสาวภรินทร จันทรคํา
นางสาวภวรัชญ ทิศทอง
นางภวัญญา ญาณรัตน
นางภักดีพร ทองคํา
นางภัคจิรา รมลําดวน
นางภัคจิรา ศรีหวาด

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๗๑๕๙
๗๑๖๐
๗๑๖๑
๗๑๖๒
๗๑๖๓
๗๑๖๔
๗๑๖๕
๗๑๖๖
๗๑๖๗
๗๑๖๘
๗๑๖๙
๗๑๗๐
๗๑๗๑
๗๑๗๒
๗๑๗๓
๗๑๗๔
๗๑๗๕
๗๑๗๖
๗๑๗๗
๗๑๗๘
๗๑๗๙
๗๑๘๐
๗๑๘๑
๗๑๘๒
๗๑๘๓
๗๑๘๔

นางภัคภร ธนารักษอดุ ม
นางสาวภัครดา อุน ชูศรี
นางสาวภัควิภา หงษคาํ มี
นางสาวภัชฎาภรณ พลสงคราม
นางสาวภัชรา พูลอน
นางสาวภัชราภรณ สมนอย
นางภัฑฑิรา สังคานาคิน
นางภัณฑิรา พรหมดํา
นางภัณฑิลา ปานเพ็ชร
นางสาวภัณฑิลา ยีห่ รัน
นางภัณฑิลา เศียรอุน
นางภัตติยา ชัยวงษ
นางสาวภัททิยา จิณฤทธิ์
นางภัททิรยา โพธิ์ประสิทธิ์
นางสาวภัทธินี วิเชียรสรรค
นางสาวภัทนาวดี ศรีสวัสดิ์
นางภัทมาภรณ บุญชู
นางภัทรจิตร สีเสียดงาม
นางสาวภัทรชนก ไพจิตรศรี
นางภัทรฐิตา มีบญ
ุ
นางสาวภัทรดา สืบสังข
นางภัทรธนัท พุมเจริญ
นางสาวภัทรนันท บัวเฟอง
นางภัทรนันท สินสอาด
นางสาวภัทรพร เชิงสะอาด
นางภัทรพร ผองใส

หนา ๑๔๐
ราชกิจจานุเบกษา
๗๑๘๕
๗๑๘๖
๗๑๘๗
๗๑๘๘
๗๑๘๙
๗๑๙๐
๗๑๙๑
๗๑๙๒
๗๑๙๓
๗๑๙๔
๗๑๙๕
๗๑๙๖
๗๑๙๗
๗๑๙๘
๗๑๙๙
๗๒๐๐
๗๒๐๑
๗๒๐๒
๗๒๐๓
๗๒๐๔
๗๒๐๕
๗๒๐๖
๗๒๐๗
๗๒๐๘
๗๒๐๙
๗๒๑๐

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางภัทรพัช ศศิกิจธาดา
นางภัทรพิชชา ใจดี
นางภัทรภร จันทรางกูร
นางสาวภัทรภร ธรรมวิเศษ
นางสาวภัทรภร รอดเชื้อ
นางสาวภัทรมน ชาเมืองศรี
นางภัทรวดี แกวกระจาย
นางสาวภัทรวดี คํายา
นางสาวภัทรวดี ปรีดากุล
นางภัทรวดี ปอมกระโทก
นางสาวภัทรวดี พีระเดชดํารง
นางภัทรวดี เวฬุวนาธรณ
นางภัทรวดี แสงจันทร
นางสาวภัทรวดี หนูสิงห
นางสาวภัทรวรรณ จันทรสทุ า
นางภัทรวรรณ โสมณี
นางภัทรวัลลิ์ อวมพราหมณ
นางสาวภัทรศรา ภูสงา
นางภัทรสิริ พลสุวรรณ
นางสาวภัทรา แกวเหลายูง
นางสาวภัทรา วิลาพันธ
นางสาวภัทรานิษฐ ตามูล
นางสาวภัทรานิษฐ ศาลางาม
นางสาวภัทราพร ดวงตานนท
นางสาวภัทราพร สรอยยอดทอง
นางภัทราพร สุนากร

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๗๒๑๑
๗๒๑๒
๗๒๑๓
๗๒๑๔
๗๒๑๕
๗๒๑๖
๗๒๑๗
๗๒๑๘
๗๒๑๙
๗๒๒๐
๗๒๒๑
๗๒๒๒
๗๒๒๓
๗๒๒๔
๗๒๒๕
๗๒๒๖
๗๒๒๗
๗๒๒๘
๗๒๒๙
๗๒๓๐
๗๒๓๑
๗๒๓๒
๗๒๓๓
๗๒๓๔
๗๒๓๕
๗๒๓๖

นางสาวภัทราภรณ แกวศรีทา
นางสาวภัทราภรณ เปงอินตา
นางสาวภัทราภรณ พรมสะอาด
นางภัทราภรณ ศิรเิ ทศ
นางภัทราวรรณ แซลี้
นางภัทริกา อุดมชัย
นางภัทริยา สามเมือง
นางสาวภัทรียา อินทรสุภา
นางภัทลีญา เจาะจง
นางสาวภัสพร จินะปอก
นางภัสรา วงษชอบพอ
นางสาวภัสรา แสงสร
นางภัสสร ศรีหาคลัง
นางสาวภัสสราพร บุญเนือง
นางสาวภาณิชา นิลมาศ
นางภาณุมาส ใจคําตา
นางสาวภานิชา รติพรเลิศ
นางภาพพิมพ ชูทองรัตน
นางสาวภารดี จุทะแสง
นางภาราดา ศุภลักษณ
นางสาวภาวดี นนทปะ
นางสาวภาวดี พลเยี่ยม
นางสาวภาวนา ทองใหม
นางสาวภาวนา เสาวิชติ
นางสาวภาวิณี เงินกิ่ง
วาที่รอยตรีหญิง ภาวิณี จุลศรี

หนา ๑๔๑
ราชกิจจานุเบกษา
๗๒๓๗
๗๒๓๘
๗๒๓๙
๗๒๔๐
๗๒๔๑
๗๒๔๒
๗๒๔๓
๗๒๔๔
๗๒๔๕
๗๒๔๖
๗๒๔๗
๗๒๔๘
๗๒๔๙
๗๒๕๐
๗๒๕๑
๗๒๕๒
๗๒๕๓
๗๒๕๔
๗๒๕๕
๗๒๕๖
๗๒๕๗
๗๒๕๘
๗๒๕๙
๗๒๖๐
๗๒๖๑
๗๒๖๒

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางภาวิณี อิ่มพรมราช
นางภาวิดา ทิขัติ
นางภาวิดา นามเดช
นางสาวภาวิน เพาะผล
นางภาษิญา ภัคกุลกีรติ
นางภาษิณี พงษาชัย
นางสาวภาสวรรณ สํารองกนก
นางสาวภาสิรี มานะตระกูล
นางสาวภิชญาดา เพ็ชรดี
นางภิญญดา อุดมนพคุณ
นางสาวภิญญตา ศิลาลัง
นางภิญญา ชํานาญแปน
นางภิญญาพัชญ ทับทิมดี
นางสาวภิญญาพัชญ เร็วสา
นางสาวภิรญา ทนะวัง
นางภิรดา จงกาญจนาสุนทร
นางสาวภุชชัชชา วุฒิพงษปภา
นางภุมรินทร นาคกัน
นางสาวภูมิสิริ พินประเสริฐ
นางสาวภูษณิศา บัวหลาย
นางสาวภูษณิศา พุมไม
นางสาวภูษิตา งามสะอาด
นางภูสิรนิ ตาอิ่น
นางสาวเภริตรา แขกเมือง
นางสาวมณฑกิจ ไชยสนิท
นางสาวมณฑนพัฏฌา อัฒนไชยกร

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๗๒๖๓
๗๒๖๔
๗๒๖๕
๗๒๖๖
๗๒๖๗
๗๒๖๘
๗๒๖๙
๗๒๗๐
๗๒๗๑
๗๒๗๒
๗๒๗๓
๗๒๗๔
๗๒๗๕
๗๒๗๖
๗๒๗๗
๗๒๗๘
๗๒๗๙
๗๒๘๐
๗๒๘๑
๗๒๘๒
๗๒๘๓
๗๒๘๔
๗๒๘๕
๗๒๘๖
๗๒๘๗
๗๒๘๘

หนา ๑๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางมณฑนรรห เมืองจันทรบุรี
นางมณฑลกาญจน กิจทรัพยทวี
นางมณฑา เกาซวน
นางมณฑา ฉันทดิลก
นางสาวมณฑา ใบยา
นางมณฑากาญจน ปรางคมณีรัตน
นางสาวมณฑาทิพย จุงจิตตเมต
นางมณฑิรา นันตา
นางมณฑิรา สุขเจริญกุล
นางมณฑิราภรณ ชัยตระกูล
นางสาวมณทิรา ศรีวงศ
นางสาวมณธภัณฑ สีขาว
นางสาวมณี เปยนรัมย
นางสาวมณีเนตร ศรีแกว
นางสาวมณีรัตน เจริญเขต
นางมณีรัตน เทศธรรม
นางมณีรัตน พรหมจอม
นางสาวมณีรัตน พินิจการ
นางมณีรัตน รุมรัตน
นางสาวมณีรัตน วันทอง
นางสาวมณีรัตน แสงใสแกว
นางมณีรัตน อภิวฒ
ั นวรรณ
นางสาวมณีรัตนา มัน่ ยืน
นางสาวมณีรัศมิ์ พงษพัชรนันท
นางมณีรุง ตวันนา
นางมณีวรรณ เกตุวตั ร

๗๒๘๙
๗๒๙๐
๗๒๙๑
๗๒๙๒
๗๒๙๓
๗๒๙๔
๗๒๙๕
๗๒๙๖
๗๒๙๗
๗๒๙๘
๗๒๙๙
๗๓๐๐
๗๓๐๑
๗๓๐๒
๗๓๐๓
๗๓๐๔
๗๓๐๕
๗๓๐๖
๗๓๐๗
๗๓๐๘
๗๓๐๙
๗๓๑๐
๗๓๑๑
๗๓๑๒
๗๓๑๓
๗๓๑๔

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางมณีวรรณ บอคํา
นางมณีวรรณ เสาหิน
นางมณีวรรณ ใหมหลา
นางมธุรส ดงแกวมณี
นางสาวมธุรส ทองเจริญ
นางสาวมธุรส สุวรรณละออง
นางมธุรา ทะจู
นางสาวมธุรดิ า รุงเรือง
นางสาวมนฑา ใจบุญ
นางมนฑิชา บุญเกิด
นางสาวมนตกานต บูรณะพล
นางมนตกานต สารทักษิณ
นางสาวมนตนภา คําพุฒ
นางสาวมนตพิชฌาน วังคีรี
นางสาวมนธิชา เขียวแกว
นางสาวมนธิดา ตุพิลา
นางสาวมนธิรา ตาคํา
นางมนฤดี ทรัพยบญ
ุ
นางสาวมนฤดี บุษบงค
นางสาวมนฤทัย เพชรโสภณกุล
นางสาวมนสิกาน ทองราช
นางสาวมนสิชา โปปญจมะกุล
นางมนัชญา สังขทอง
นางสาวมนัญชยา ขวัญออน
นางสาวมนัญชยา ไชยะเดช
นางสาวมนัสชนก แสงอรุณ

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๗๓๑๕
๗๓๑๖
๗๓๑๗
๗๓๑๘
๗๓๑๙
๗๓๒๐
๗๓๒๑
๗๓๒๒
๗๓๒๓
๗๓๒๔
๗๓๒๕
๗๓๒๖
๗๓๒๗
๗๓๒๘
๗๓๒๙
๗๓๓๐
๗๓๓๑
๗๓๓๒
๗๓๓๓
๗๓๓๔
๗๓๓๕
๗๓๓๖
๗๓๓๗
๗๓๓๘
๗๓๓๙
๗๓๔๐

หนา ๑๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวมนัสนันท พิพัฒนพงษวงศ
นางสาวมนัสนันท พุฒนันทสิริ
นางมนัสนันท หมื่นสวัสดิกรู
นางมนัสวี วิวฒ
ั นาวิไล
นางมยุรัด ปาปะกัง
นางมยุรา ขวงสิมมา
นางสาวมยุรา เทียมเจริญ
นางสาวมยุรา รอดอารีย
นางสาวมยุรา สุทธิพิบูลย
นางมยุรารักษ ผลาจันทร
นางสาวมยุรี กวนคอนสาร
นางสาวมยุรี ดวงใส
นางสาวมยุรี เดชพันธ
นางมยุรี บุณยะวันตัง
นางสาวมยุรี พรหมสูงวงษ
นางสาวมยุรี ภูเดนผา
นางสาวมยุรี ภูนบทอง
นางมยุรี มีชัย
นางสาวมยุรี ระดิ่งหิน
นางมยุรี เวฬุวนารักษ
นางมยุรี ศรีชว ย
นางมยุรี สิงคราช
นางมยุรีย กันธาทรัพย
นางสาวมยุรีย พุธละ
นางมยุลา จันทะรังษี
นางมยุลีย เศษสุวรรณ

๗๓๔๑
๗๓๔๒
๗๓๔๓
๗๓๔๔
๗๓๔๕
๗๓๔๖
๗๓๔๗
๗๓๔๘
๗๓๔๙
๗๓๕๐
๗๓๕๑
๗๓๕๒
๗๓๕๓
๗๓๕๔
๗๓๕๕
๗๓๕๖
๗๓๕๗
๗๓๕๘
๗๓๕๙
๗๓๖๐
๗๓๖๑
๗๓๖๒
๗๓๖๓
๗๓๖๔
๗๓๖๕
๗๓๖๖

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวมรันตรี แกววิชติ ร
นางสาวมลฤดี ดวงแกว
นางสาวมลฤดี ธัญญเจริญ
นางมลฤดี พระวงษ
นางมลฤดี มาสืบ
นางสาวมลฤทัย ศาระสาลิน
นางมลฤษร บุญเต็ม
นางมลวิภา สรอยสนธิ์
นางสาวมลิ เอี่ยมสอาด
นางมลิวรรณ เจริญตาม
นางมลิวัลย ตระกูลจันทรศิริ
นางสาวมลิวัลย บริการ
นางมะลิ กรุณา
นางมะลิ โขมะนาม
นางมะลิ ทิพยรองพล
นางสาวมะลิชาติ ศรีไสว
สิบเอกหญิง มะลิวรรณ จามกระโทก
นางสาวมะลิวรรณ บุญชื่น
นางมะลิวรรณ พานิชย
นางสาวมะลิวัณฎ ดาบพลออน
นางสาวมะลิวัลย ปญญาชัย
นางมะลิวัลย ภิภัทรตระกูลวงษ
นางสาวมะลิวัลย สุกรเมือง
นางสาวมะลิวัลย สุขประสงค
นางสาวมะลิสา ศรีทอน
นางสาวมัชฌิมา แกวมาลา

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๗๓๖๗
๗๓๖๘
๗๓๖๙
๗๓๗๐
๗๓๗๑
๗๓๗๒
๗๓๗๓
๗๓๗๔
๗๓๗๕
๗๓๗๖
๗๓๗๗
๗๓๗๘
๗๓๗๙
๗๓๘๐
๗๓๘๑
๗๓๘๒
๗๓๘๓
๗๓๘๔
๗๓๘๕
๗๓๘๖
๗๓๘๗
๗๓๘๘
๗๓๘๙
๗๓๙๐
๗๓๙๑
๗๓๙๒

นางสาวมัชฌิมา สุวรรณโณ
นางมัญฑิตา ขันติยะชัย
นางมัญวิกา บุญทวี
นางสาวมัณฑนา ทิพยสุวรรณ
นางสาวมัณฑนา ธรรมกัณหา
นางมัณฑนา ภัทรวรรณ
นางมัณฑิตา ประสมศรี
นางมัณศิกาญจน มณีจันทร
นางสาวมัทนา แกวฉวี
นางสาวมัทนา ขําบางเลน
นางสาวมัทนา ดวงทอง
นางสาวมัทนา เมืองมาหลา
นางสาวมัทนา เหลาพรม
นางมัธนศศิ บุญประภัสศรภ
นางมันทนา เมืองพรหม
นางสาวมันทนา สินสถาน
นางสาวมัลลิกา ชาญวิการณ
นางมัลลิกา ทองใบ
นางมัลลิกา บุญอวน
นางมัลลิกา วรรณสมาน
นางสาวมัลลิการ อินตะพันธ
นางสาวมัสกะห เจะแม็ง
นางสาวมัสฤณ ชาวอบทม
นางมาตา ศรีสมโภชน
นางสาวมานิตา มลิวัลย
นางสาวมานิตา ยังฉิม

หนา ๑๔๔
ราชกิจจานุเบกษา
๗๓๙๓
๗๓๙๔
๗๓๙๕
๗๓๙๖
๗๓๙๗
๗๓๙๘
๗๓๙๙
๗๔๐๐
๗๔๐๑
๗๔๐๒
๗๔๐๓
๗๔๐๔
๗๔๐๕
๗๔๐๖
๗๔๐๗
๗๔๐๘
๗๔๐๙
๗๔๑๐
๗๔๑๑
๗๔๑๒
๗๔๑๓
๗๔๑๔
๗๔๑๕
๗๔๑๖
๗๔๑๗
๗๔๑๘

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวมานิสา บุญหลา
นางมารยาท หมายมัน่
นางสาวมาริสา จินดาขัด
นางสาวมาริสา มุขพิมาย
นางมาเรียม คงประสงค
นางมาเรียม อาเก็บ
นางสาวมาลัยทิพย มะลาด
นางสาวมาลัยพร รมยาคม
นางสาวมาลัยพร วงคไชยา
นางสาวมาลิณี ริ้วทองชุม
นางสาวมาลินี ชาญนรา
นางสาวมาลินี ชํานาญพานิช
นางสาวมาลี จันทรนุม
นางมาลี นวนพรม
นางสาวมาลี ปานลบ
นางสาวมาลีวรรณ อินตะนา
นางมิง่ ขวัญ ทองคํา
นางสาวมิง่ สมร มวงศรีสุข
นางสาวมิริน อินเดชะ
นางสาวมีนา โตะเถื่อน
นางสาวมีนา ราสุวรรณ
นางสาวมีหนะ บินโตะและ
นางมุกดา จิตศิริ
นางมุกดา บุญคุม
นางมุกดา หอมหุน
นางสาวมุฑิตา อวยชัย

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๗๔๑๙
๗๔๒๐
๗๔๒๑
๗๔๒๒
๗๔๒๓
๗๔๒๔
๗๔๒๕
๗๔๒๖
๗๔๒๗
๗๔๒๘
๗๔๒๙
๗๔๓๐
๗๔๓๑
๗๔๓๒
๗๔๓๓
๗๔๓๔
๗๔๓๕
๗๔๓๖
๗๔๓๗
๗๔๓๘
๗๔๓๙
๗๔๔๐
๗๔๔๑
๗๔๔๒
๗๔๔๓

หนา ๑๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางเมญาณี คูรตั นศิริ
นางเมฐิณี เมืองมาหลา
นางเมตตา กาษร
นางเมตตา เรืองประชา
นางสาวเมทิกา ปญญาคุณาภรณ
นางเมทิตา ประดิษฐ
นางสาวเมทินี เกิดสิน
นางเมธาพร เสนาะวาที
นางเมธารดา บาราสัน
วาที่รอยตรีหญิง เมธารินทร
เพ็งขยัน
นางสาวเมธาวี ชัยมงคล
นางสาวเมธิณี งานดี
นางสาวเมมิกา ศรีจินดา
นางสาวไมตรี ใจหาญ
นางสาวไมตรี พงษพันธ
นางไมปา ธิรานันท
นางยงคประภา สายบุงคลา
นางสาวยมนา คงมุล
นางสาวยลดา ปากดี
นางสาวยลลดา ปุรณะ
นางสาวยศวดี ออนทุม
นางสาวยากียะห ตอกอ
นางสาวยารอนะ เปาะจิ
นางสาวยาวีระ แดงคง
นางสาวยุคลธร อรรถศิริ

๗๔๔๔
๗๔๔๕
๗๔๔๖
๗๔๔๗
๗๔๔๘
๗๔๔๙
๗๔๕๐
๗๔๕๑
๗๔๕๒
๗๔๕๓
๗๔๕๔
๗๔๕๕
๗๔๕๖
๗๔๕๗
๗๔๕๘
๗๔๕๙
๗๔๖๐
๗๔๖๑
๗๔๖๒
๗๔๖๓
๗๔๖๔
๗๔๖๕
๗๔๖๖
๗๔๖๗
๗๔๖๘
๗๔๖๙

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางยุพณี สักพุม
นางสาวยุพยงค คําทะเนตร
นางสาวยุพเยาว ชวยสุด
นางสาวยุพร จะโนรัตน
นางสาวยุพเรศ มณีดํา
นางยุพา คงกลิ่น
นางสาวยุพา ดวงจันทรดี
นางสาวยุพา ทรายละเอียด
นางยุพา ธรรมจง
นางสาวยุพา นาคพัฒน
นางยุพา นาลาด
นางสาวยุพา แปงการิยา
นางยุพา ลีจุย
นางยุพาพร อินธิไชย
นางยุพาพรรณ สมเนตร
นางสาวยุพาภรณ หาญสงคราม
นางยุพารัตน กําจัด
นางยุพาวดี กุหลาบแกว
นางสาวยุพาวรรณ วันแอเลาะ
นางสาวยุพาศรี ทุนประเทือง
นางยุพิน เกตุสุรนิ ทร
นางสาวยุพิน แกวประสงค
นางสาวยุพิน นอยศรี
นางยุพิน นาพัว
จาเอกหญิง ยุพิน นามบุญลือ
นางสาวยุพิน อริยะคํา

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๗๔๗๐
๗๔๗๑
๗๔๗๒
๗๔๗๓
๗๔๗๔
๗๔๗๕
๗๔๗๖
๗๔๗๗
๗๔๗๘
๗๔๗๙
๗๔๘๐
๗๔๘๑
๗๔๘๒
๗๔๘๓
๗๔๘๔
๗๔๘๕
๗๔๘๖
๗๔๘๗
๗๔๘๘
๗๔๘๙
๗๔๙๐
๗๔๙๑
๗๔๙๒
๗๔๙๓
๗๔๙๔
๗๔๙๕

นางยุพิน ออนนอม
นางยุพิน อังกรรัมย
นางสาวยุพิน อุดานนท
นางยุภา บุตตะโยธี
นางสาวยุภา เหลามา
นางยุภาภรณ พานทองวัฒนกุล
นางยุภาวรรณ ขามโนนวัด
นางสาวยุภาวรรณ จันทรดี
นางสาวยุรฉัตร วงศเศรษฐี
นางสาวยุวกร จักรรุงเรือง
นางยุวณี เชนพิมาย
นางยุวดา ชูมากเลี่ยม
นางสาวยุวดี ไขประภาย
นางสาวยุวดี คงเล็ก
นางยุวดี จันทนุ
นางยุวดี จันทรศริ ิ
นางยุวดี ทวีโภควัฒนกุล
นางยุวดี ทิพยสีนวล
นางยุวดี ธรฤทธิ์
นางสาวยุวดี รอดดี
นางยุวดี วงษศรี
นางยุวดี สายคุม
นางสาวยุวดี สีเมือง
นางสาวยุวธิดา ขําดี
นางยุวธิดา เดชจันทร
นางยุวธิดา พลเมืองดี

หนา ๑๔๖
ราชกิจจานุเบกษา
๗๔๙๖
๗๔๙๗
๗๔๙๘
๗๔๙๙
๗๕๐๐
๗๕๐๑
๗๕๐๒
๗๕๐๓
๗๕๐๔
๗๕๐๕
๗๕๐๖
๗๕๐๗
๗๕๐๘
๗๕๐๙
๗๕๑๐
๗๕๑๑
๗๕๑๒
๗๕๑๓
๗๕๑๔
๗๕๑๕
๗๕๑๖
๗๕๑๗
๗๕๑๘
๗๕๑๙
๗๕๒๐
๗๕๒๑

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวยุวภรณ ขําสุวรรณ
นางสาวยุวรรณดา ภาษี
นางยุวเรศ นิกาพฤกษ
นางยุวลักษณ ตวนพิมาย
นางสาวยุวลักษณ โปรยบํารุง
นางสาวยุวลี โพยนอก
นางสาวเย็นจิตร มวงมนตรี
นางสาวเยาวดี ทองศรีเกตุ
นางสาวเยาวดี พันเพชรศรี
นางสาวเยาวนิต จงใจ
นางเยาวพันธ มังหิรัญ
นางสาวเยาวภา พัฒนรักษา
นางสาวเยาวภา เสียงดัง
นางเยาวภา หนูอินทร
นางสาวเยาวมาลย นาดา
นางเยาวรักษ ฉัตรวิไล
นางสาวเยาวรัตน แกวพิกุล
นางเยาวรัตน จันทิมา
นางสาวเยาวรัตน ทองมี
นางสาวเยาวรัตน รักษสุวรรณ
นางเยาวเรศ เถือ่ นรอด
นางสาวเยาวเรศ วิเศษชู
นางสาวเยาวเรศ สวางจันทร
นางเยาวลักษณ กุลวงษ
นางเยาวลักษณ เขียวสวาส
นางสาวเยาวลักษณ ฉิมมวง

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๗๕๒๒
๗๕๒๓
๗๕๒๔
๗๕๒๕
๗๕๒๖
๗๕๒๗
๗๕๒๘
๗๕๒๙
๗๕๓๐
๗๕๓๑
๗๕๓๒
๗๕๓๓
๗๕๓๔
๗๕๓๕
๗๕๓๖
๗๕๓๗
๗๕๓๘
๗๕๓๙
๗๕๔๐
๗๕๔๑
๗๕๔๒
๗๕๔๓
๗๕๔๔
๗๕๔๕
๗๕๔๖
๗๕๔๗

หนา ๑๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางเยาวลักษณ ปญญาอุด
นางสาวเยาวลักษณ พระคําจันทึก
นางสาวเยาวลักษณ รัตนพานิช
นางสาวเยาวลักษณ อาจธานี
นางโยษิตา กลมกลอม
นางโยษิตา ไชยสุ
นางรจนา เชือ้ เพชร
นางรจนา ปะวะโข
นางสาวรจนา เพ็งเอียด
นางสาวรจนา ศรีมงคล
นางสาวรจนา แสงทวี
นางรจนา แสงสุธา
นางสาวรจรินทร ริมสกุล
นางสาวรจเรข เจตวุฒปิ ระภา
นางรชนก เรืองศรี
นางสาวรชยา ธงภักดิ์
นางสาวรฐษร ศรีสมบัติ
นางรฐา เจียมจริต
นางรณิดา ปานอําพันธ
นางรณิษฐา กองมี
นางรดาณัฐ ศรศิลป
นางสาวรดาพร เสาปา
นางรดาภัค แสนยศ
นางรตนพร พลอาภา
นางสาวรติกร ศรัทธาผล
นางรติมา เจียวกก

๗๕๔๘
๗๕๔๙
๗๕๕๐
๗๕๕๑
๗๕๕๒
๗๕๕๓
๗๕๕๔
๗๕๕๕
๗๕๕๖
๗๕๕๗
๗๕๕๘
๗๕๕๙
๗๕๖๐
๗๕๖๑
๗๕๖๒
๗๕๖๓
๗๕๖๔
๗๕๖๕
๗๕๖๖
๗๕๖๗
๗๕๖๘
๗๕๖๙
๗๕๗๐
๗๕๗๑
๗๕๗๒
๗๕๗๓

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวรติรตั น ประทุมมา
นางสาวรติรตั น สารนอก
นางรธัญญา ปญญาวงค
นางสาวรพีพร พงษทรัพย
นางสาวรพีพรรณ ทวดอาจ
นางสาวรพีพรรณ ภูกนั
นางสาวรพีพรรณ มุลวิไล
นางสาวรพีภรณ ผูกจันทร
นางสาวรภัสรดา ศรศิริ
นางสาวรภีพร ศรีสอาด
นางสาวรมณี แซมกระโทก
นางรมยธรี า นนทสิริกุล
นางรมิดา จรรยาวรโสภณ
นางสาวรมิดา เมฆฉาย
นางสาวรรินทิพย กิตติศกั ดิก์ ําจร
นางสาวรวงทอง ปยะเลิศ
นางสาวรวงทอง วงศทิม
นางรวงทอง สายวงค
นางรวงทิพย จันทรแกว
นางสาวรวยริน รองมาลี
นางสาวรวิวรรณ บัวหลวง
นางสาวรวิษฎา ผาบเมฆ
นางรวิสรา กองอรรถ
นางสาวรวิสรา นันตา
นางสาวรวีพลอย มณีพุมหอ
นางสาวรวีภรณ ครองพวก

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๗๕๗๔
๗๕๗๕
๗๕๗๖
๗๕๗๗
๗๕๗๘
๗๕๗๙
๗๕๘๐
๗๕๘๑
๗๕๘๒
๗๕๘๓
๗๕๘๔
๗๕๘๕
๗๕๘๖
๗๕๘๗
๗๕๘๘
๗๕๘๙
๗๕๙๐
๗๕๙๑
๗๕๙๒
๗๕๙๓
๗๕๙๔
๗๕๙๕
๗๕๙๖
๗๕๙๗
๗๕๙๘
๗๕๙๙

นางรวีวรรณ กุนชน
นางรวีวรรณ ฉิมพลี
นางรวีวรรณ เตวี
นางรวีวรรณ นันทานนท
นางสาวรวีวรรณ บํารุงกุล
นางรวีวรรณ วรวงษ
นางสาวรสธร ศรีเรือง
นางรสรินทร บุญเรือง
นางรสลิน เตียวเจริญกิจ
นางสาวรสสุคนธ แจงจิตร
นางสาวรสสุคนธ ไชยสูตร
นางสาวรสสุคนธ เทือกคําซาว
นางรสสุคนธ ยะกะจาย
นางสาวรสสุคนธ แยมสรวล
นางรสสุคนธ วิวัฒนชัยเกษม
นางรสิตา คําภาศรี
นางสาวรสิตา ดารายิม้ ฤทธิ์
นางสาวรสิตา วงษโสภา
นางรอกีเยาะ หีมปอง
นางรอดศิริ สุวรรณรัตน
นางสาวรอดียะห แวอีแต
นางสาวรอมือละ อาแว
นางระเบียบ ปจจัยเก
นางสาวระพีพรรณ โฉมงาม
นางสาวระมุล นารีจันทร
นางรักษดาวรรณ วงศศรีชยั

หนา ๑๔๘
ราชกิจจานุเบกษา
๗๖๐๐
๗๖๐๑
๗๖๐๒
๗๖๐๓
๗๖๐๔
๗๖๐๕
๗๖๐๖
๗๖๐๗
๗๖๐๘
๗๖๐๙
๗๖๑๐
๗๖๑๑
๗๖๑๒
๗๖๑๓
๗๖๑๔
๗๖๑๕
๗๖๑๖
๗๖๑๗
๗๖๑๘
๗๖๑๙
๗๖๒๐
๗๖๒๑
๗๖๒๒
๗๖๒๓
๗๖๒๔
๗๖๒๕

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวรักษิณา สุนสุข
นางสาวรังสินี หอมใบ
นางสาวรัจญาพร สุวรรณหงษ
นางสาวรัชเกลา เหมทานนท
นางรัชชนก แสงบัว
นางรัชฎา โสรัตน
นางรัชฎาภรณ ยางยืน
นางสาวรัชฎาวรรณ คํากอน
นางสาวรัชดา ดวงฤดี
นางรัชดา บุราณรักษ
นางรัชดา รักเกิด
นางสาวรัชดาพร แดนชัยภูมิ
นางสาวรัชดาพร สุวงคทา
นางรัชนก ขันทรง
นางรัชนก ชุมวรฐายี
นางรัชนก โพธิ์วงั
นางรัชนก ไวยราช
นางสาวรัชนก ศรีทับทิม
นางรัชนิลักษณ ชัยราช
นางสาวรัชนี คลายทอง
นางรัชนี คําสินธุ
นางรัชนี ดีสม
นางรัชนี บุญสิทธิ์
นางรัชนี พัฒนแกว
นางรัชนี ไพรอนันต
นางรัชนี ฟองบรรจง

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๗๖๒๖
๗๖๒๗
๗๖๒๘
๗๖๒๙
๗๖๓๐
๗๖๓๑
๗๖๓๒
๗๖๓๓
๗๖๓๔
๗๖๓๕
๗๖๓๖
๗๖๓๗
๗๖๓๘
๗๖๓๙
๗๖๔๐
๗๖๔๑
๗๖๔๒
๗๖๔๓
๗๖๔๔
๗๖๔๕
๗๖๔๖
๗๖๔๗
๗๖๔๘
๗๖๔๙
๗๖๕๐
๗๖๕๑

นางสาวรัชนี เลิศสําราญ
นางสาวรัชนี วรรณสอน
นางรัชนี ศรีภิรมย
นางรัชนี ศรีสมบัติ
นางสาวรัชนี ศรีฬาพรม
นางรัชนี สิงหสุวรรณ
นางรัชนี สีหา
นางรัชนีกร ชุมนาเสียว
นางสาวรัชนีกร โทขันธ
นางสาวรัชนีกร มิตรสุภาพ
นางสาวรัชนีกร หลาวงษา
นางสาวรัชนีญา บุราชรินทร
นางรัชนีพร ไกรวาป
นางสาวรัชนีพร เบาสารี
นางรัชนีพร หมั่นผดุง
นางสาวรัชนีพรรณ เลงระบํา
นางสาวรัชนีภรณ บุญมา
นางสาวรัชนีภรณ ศรีโภคา
นางรัชนียว รรณ จันทะคุณ
นางรัชนีวรรณ ศรีบญ
ุ เรือง
นางสาวรัชนีวรรณ คชินทร
นางสาวรัชนีวรรณ ไพรภิบาล
นางรัชนีวรรณ มูลหลวง
นางรัชนีวรรณ ยุบลพันธ
นางสาวรัชนีวรรณ สุวรรณ
นางรัชนีวรรณ หยูดํา

หนา ๑๔๙
ราชกิจจานุเบกษา
๗๖๕๒
๗๖๕๓
๗๖๕๔
๗๖๕๕
๗๖๕๖
๗๖๕๗
๗๖๕๘
๗๖๕๙
๗๖๖๐
๗๖๖๑
๗๖๖๒
๗๖๖๓
๗๖๖๔
๗๖๖๕
๗๖๖๖
๗๖๖๗
๗๖๖๘
๗๖๖๙
๗๖๗๐
๗๖๗๑
๗๖๗๒
๗๖๗๓
๗๖๗๔
๗๖๗๕
๗๖๗๖
๗๖๗๗

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวรัชนีวรรณ อินรุง
นางสาวรัชปภา จันทรกลิ่น
นางสาวรัชยา สังขสวุ รรณ
นางรัญชนภัทร ราชชมภู
นางสาวรัญชิดา ธูปกลาง
นางสาวรัฐกุล ไชยสงคราม
นางรัฐชมน สุวรรณ
นางรัฐพร เหลากสิการ
นางรัตจณี รักษเพ็ชร
นางรัตฏิยาภรณ หองแซง
นางรัตติกา วิรตั นเกษม
นางสาวรัตติกาล จันทรสมบัติ
นางรัตติกาล จาบทอง
นางรัตติกาล นนทตา
นางรัตติกาล บางบุญฤทธิ์
นางสาวรัตติกาล แสงคํามา
นางรัตติญา ชูสง แสง
นางรัตติยา คุมภัย
นางรัตติยา เงาสุข
นางรัตติยา จักษุดาํ
นางรัตติยา เนินนาน
นางสาวรัตติยา สฏิปฐาน
นางสาวรัตติยากร ลังกาไชย
นางสาวรัตนญา บุญฤทธิ์
นางสาวรัตนตัญู ประกอบผล
นางสาวรัตนติยา เจริญสุขชวรัตน

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๗๖๗๘
๗๖๗๙
๗๖๘๐
๗๖๘๑
๗๖๘๒
๗๖๘๓
๗๖๘๔
๗๖๘๕
๗๖๘๖
๗๖๘๗
๗๖๘๘
๗๖๘๙
๗๖๙๐
๗๖๙๑
๗๖๙๒
๗๖๙๓
๗๖๙๔
๗๖๙๕
๗๖๙๖
๗๖๙๗
๗๖๙๘
๗๖๙๙
๗๗๐๐
๗๗๐๑
๗๗๐๒
๗๗๐๓

นางรัตนพร แกวการไร
นางสาวรัตนพัฒน พหลนนทลี
นางรัตนวดี เสนาคํา
นางสาวรัตนสุณี ทองสลับ
นางรัตนา กลมเกลียว
นางสาวรัตนา กลมประโคน
นางสาวรัตนา การสําโรง
นางรัตนา กีลีมอ
นางสาวรัตนา แกวประดิษฐ
นางสาวรัตนา ขวัญคง
นางรัตนา คํานนท
นางรัตนา เถายศ
นางรัตนา ทองดี
นางรัตนา นิระราช
นางรัตนา เนียมวีระ
นางสาวรัตนา พรมแกว
นางรัตนา มังกรพันธุ
นางสาวรัตนา มายอง
นางสาวรัตนา ยิม้ พุม
นางสาวรัตนา รมเย็น
นางสาวรัตนา ศาบุตร
นางรัตนา สอนราษี
นางสาวรัตนา สุขบัว
นางสาวรัตนา สุขากรณ
นางสาวรัตนา เสงสุน
นางรัตนากร จันทรสวาง

หนา ๑๕๐
ราชกิจจานุเบกษา
๗๗๐๔
๗๗๐๕
๗๗๐๖
๗๗๐๗
๗๗๐๘
๗๗๐๙
๗๗๑๐
๗๗๑๑
๗๗๑๒
๗๗๑๓
๗๗๑๔
๗๗๑๕
๗๗๑๖
๗๗๑๗
๗๗๑๘
๗๗๑๙
๗๗๒๐
๗๗๒๑
๗๗๒๒
๗๗๒๓
๗๗๒๔
๗๗๒๕
๗๗๒๖
๗๗๒๗
๗๗๒๘
๗๗๒๙

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวรัตนาพร ขาวนอก
นางสาวรัตนาพร บุญพิชติ ทรชน
นางสาวรัตนาพร ยิม้ ละมัย
นางรัตนาพร สาโรจน
นางรัตนาภรณ กลองพรม
นางรัตนาภรณ จันทรพล
นางสาวรัตนาภรณ จันทรไพรพฤกษ
นางสาวรัตนาภรณ จารุกิตติ์ธรี กุล
นางสาวรัตนาภรณ ไชยมาตย
นางสาวรัตนาภรณ ไชยรัตน
นางสาวรัตนาภรณ โตพงษ
นางสาวรัตนาภรณ ภูกาทร
นางรัตนาภรณ วงษมานิตย
นางสาวรัตนาภรณ สุวรรณพันธ
นางสาวรัตนาวดี บุตรดีขันธ
นางรัตนาวรรณ วุฒิเจริญ
นางสาวรัตนาวลี ประเสริฐพงค
นางสาวรัติกร มวนเงิน
นางสาวรัติกาล บุญชัยศิริ
นางสาวรัติภรณ พิมพมาศ
นางสาวรัทยา ใจรักษ
นางสาวรันดร ปานกลาง
นางสาวรัศมี จันทศรี
นางสาวรัศมี นันทะบุตร
นางรัศมี พุมเกิด
นางสาวรัศมี เรียมแสน

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๗๗๓๐
๗๗๓๑
๗๗๓๒
๗๗๓๓
๗๗๓๔
๗๗๓๕
๗๗๓๖
๗๗๓๗
๗๗๓๘
๗๗๓๙
๗๗๔๐
๗๗๔๑
๗๗๔๒
๗๗๔๓
๗๗๔๔
๗๗๔๕
๗๗๔๖
๗๗๔๗
๗๗๔๘
๗๗๔๙
๗๗๕๐
๗๗๕๑
๗๗๕๒
๗๗๕๓
๗๗๕๔
๗๗๕๕

นางรัศมี วรรณสาร
นางสาวรัศมี แสนสุด
นางสาวรัษฎาภรณ อัคพิน
นางรัสมี กรุมรัมย
นางรัสรินทร หลีเพิ่มสุข
นางสาวราชกุมารี ดูเบย
นางราณี ดือราแม
นางสาวราตรี เจริญยศ
นางราตรี ชูเรือง
นางสาวราตรี เนื่องจํานงค
นางราตรี เปาทอง
นางสาวราตรี พิลาอาพิตร
นางสาวราตรี พุมจันทร
นางราตรี พุมเพ็ง
นางสาวราตรี มีภู
นางราตรี ศรีประเสริฐ
นางสาวราตรี สุขมงคล
นางสาวราตรี เหมือนแกว
นางสาวรานี เหมมัน
นางราศนิตย หงษคํา
นางสาวรําพึง ดวงแจม
นางรําพึง นะที
นางรําเพ็ญ กลิน่ หอม
นางรําไพ จันทุดม
นางรําไพ ชาไชย
นางสาวรําไพ วงคจันทร

หนา ๑๕๑
ราชกิจจานุเบกษา
๗๗๕๖
๗๗๕๗
๗๗๕๘
๗๗๕๙
๗๗๖๐
๗๗๖๑
๗๗๖๒
๗๗๖๓
๗๗๖๔
๗๗๖๕
๗๗๖๖
๗๗๖๗
๗๗๖๘
๗๗๖๙
๗๗๗๐
๗๗๗๑
๗๗๗๒
๗๗๗๓
๗๗๗๔
๗๗๗๕
๗๗๗๖
๗๗๗๗
๗๗๗๘
๗๗๗๙
๗๗๘๐
๗๗๘๑

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางรําไพร ไชยคําภา
นางสาวริญญรภัส ธัญรัฐธนฉัตร
นางสาวริญญา ชุมภูชนะภัย
นางสาวรินดา เขียวในวัง
นางสาวรินรดา จํานงธรรม
นางสาวรินลภัส จันทรเจริญ
นางริสา ชูชวยสุวรรณ
นางรืน่ รมย ตนจันทร
นางสาวรืน่ ฤดี จันทรประภานนท
นางสาวรุง ผลอุดม
นางสาวรุง กานต ฉัตรสุดารัตน
นางรุง ตะวัน นงนุช
นางสาวรุง ตะวัน จิตรีมิตร
นางรุง ตะวัน สมิทธิคุณานนท
นางรุง ทิตย แสงศรี
นางรุง ทิพย เดนแกว
นางรุง ทิพย พิมพิสาร
นางสาวรุง ทิพย ศรีพิลัย
นางรุง ทิพย ศรีแสนยง
นางสาวรุง ทิพย อายุโรจน
นางสาวรุง ทิพย พุดพึ่ง
นางรุง ทิวา เบาคํา
นางสาวรุง ทิวา พิมพทอง
นางรุง ทิวา ลาวรรณ
นางสาวรุง ทิวา หุนติราช
นางสาวรุง นภา จันตาแกว

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๗๗๘๒
๗๗๘๓
๗๗๘๔
๗๗๘๕
๗๗๘๖
๗๗๘๗
๗๗๘๘
๗๗๘๙
๗๗๙๐
๗๗๙๑
๗๗๙๒
๗๗๙๓
๗๗๙๔
๗๗๙๕
๗๗๙๖
๗๗๙๗
๗๗๙๘
๗๗๙๙
๗๘๐๐
๗๘๐๑
๗๘๐๒
๗๘๐๓
๗๘๐๔
๗๘๐๕
๗๘๐๖
๗๘๐๗

หนา ๑๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวรุง นภา ชาญธนกิจวาณิชย
นางสาวรุง นภา ไชยะปาน
นางรุง นภา ตรงประสิทธิ์
นางรุง นภา ธัญญะภู
นางสาวรุง นภา บุญเลอร
นางสาวรุง นภา ผาทํา
นางรุง นภา พรมไพรสน
นางสาวรุง นภา พัวนุกุลนนท
นางสาวรุง นภา พิมพนาค
นางสาวรุง นภา เพชรวีระ
นางรุง นภา ภัทรนําโชค
นางสาวรุง นภา ภูมิถาวร
นางรุง นภา มุกพลอย
นางรุง นภา ยุคกลาง
นางรุง นภา สีสัมฤทธิ์
นางสาวรุง นภา สืบจากคลาย
นางสาวรุง นภา สุวรพันธ
นางรุง นภา หมูดวง
นางรุง นภา เอกไธสง
นางสาวรุง เพชร ใจชื่น
นางสาวรุง เพชร โพธิ์พงษ
นางสาวรุง รัชนี ทินเต
นางสาวรุง รัตน ถนอมสิน
นางรุง รัตน อักษรรัตน
นางสาวรุง รัตนา สุภาวรรณ
นางสาวรุง ราวรรณ คันศร

๗๘๐๘
๗๘๐๙
๗๘๑๐
๗๘๑๑
๗๘๑๒
๗๘๑๓
๗๘๑๔
๗๘๑๕
๗๘๑๖
๗๘๑๗
๗๘๑๘
๗๘๑๙
๗๘๒๐
๗๘๒๑
๗๘๒๒
๗๘๒๓
๗๘๒๔
๗๘๒๕
๗๘๒๖
๗๘๒๗
๗๘๒๘
๗๘๒๙
๗๘๓๐
๗๘๓๑
๗๘๓๒
๗๘๓๓

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวรุง เรือง กันสุมาโส
นางรุง เรือง แสนขันธ
นางสาวรุง ฤดี ภูผานิล
นางรุง ฤดี ยิ้มศิลป
นางรุง ฤดี ลอยฟา
นางสาวรุง ฤดี วิถี
นางรุง ฤดี ศิรอิ ารุณปญญา
นางสาวรุง ฤดี สุวรรณประเสริฐ
นางสาวรุง ลาวรรณ เฉยฉิว
นางรุง สุรีย ทบวงศรี
นางสาวรุง อรุณ เกียกสูงเนิน
นางรุง อรุณ เจริญการ
นางสาวรุง อรุณ นาถบํารุง
นางสาวรุง อรุณ สะภูริพงศ
นางรุจรดา พงษา
นางรุจาภา สิงหชาติ
นางรุจกิ รณ ถีสงู เนิน
นางสาวรุจิพัชร ทวีพรวัฒนศิริ
นางรุจริ ัตน เธียรปญญายิง่
นางสาวรุจริ า แกวกิง่
นางรุจริ า ผลิพิมาย
นางสาวรุจริ า พิมพพิพัฒน
นางสาวรุจริ า มะรูตี
นางสาวรุจริ า โลหะจันที
นางรุจริ า อุดรบูรณ
นางสาวรุจิเรข คงทอง

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๗๘๓๔
๗๘๓๕
๗๘๓๖
๗๘๓๗
๗๘๓๘
๗๘๓๙
๗๘๔๐
๗๘๔๑
๗๘๔๒
๗๘๔๓
๗๘๔๔
๗๘๔๕
๗๘๔๖
๗๘๔๗
๗๘๔๘
๗๘๔๙
๗๘๕๐
๗๘๕๑
๗๘๕๒
๗๘๕๓
๗๘๕๔
๗๘๕๕
๗๘๕๖
๗๘๕๗
๗๘๕๘
๗๘๕๙

นางสาวรุจิเรข มัน่ เมือง
นางรุจเิ รข รินทรสวัสดิ์
นางสาวรุจิเรข วิจิตรศิลป
นางสาวรุตยาวีย ตอทองหลาง
นางรุสนานี หวังอีน
นางสาวรุสมีนี เปาะเฮ็ง
นางสาวเรณู กมลรัตน
นางสาวเรณู นิลประวิทย
นางสาวเรณู ผาหัวดง
นางสาวเรณู พลศรี
นางสาวเรณู เพชรดวง
นางเรณู รัตนประเสริฐ
นางเรณู ล้ําเลิศ
นางสาวเรณู สกุลมา
นางเรณู สุขุมวัฒนะ
นางสาวเรไร นักรบ
นางสาวเรวดี จันทศรี
นางเรวดี ธัญุพัก
นางสาวเรวดี นิยมพลอย
นางสาวเรวดี สระทองมอญ
นางเรวดี สุขอนันท
นางสาวเรวดี หมัดหลีเจริญ
นางเรวดี ไฮคง
นางสาวเรวิสา แสงคํา
นางสาวเราะฮานา สาแม็ง
นางเรียม คนล่ํา

หนา ๑๕๓
ราชกิจจานุเบกษา
๗๘๖๐
๗๘๖๑
๗๘๖๒
๗๘๖๓
๗๘๖๔
๗๘๖๕
๗๘๖๖
๗๘๖๗
๗๘๖๘
๗๘๖๙
๗๘๗๐
๗๘๗๑
๗๘๗๒
๗๘๗๓
๗๘๗๔
๗๘๗๕
๗๘๗๖
๗๘๗๗
๗๘๗๘
๗๘๗๙
๗๘๘๐
๗๘๘๑
๗๘๘๒
๗๘๘๓
๗๘๘๔
๗๘๘๕

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางเรียมจิต พันพิทกั ษ
นางสาวเรืองรอง ทะสม
นางเรืองศิริ แกววังปา
นางแรมใจ เอียดแกว
นางฤดี แฝงฤทธิ์
นางสาวฤดีรตั น ภัทรพูนทรัพย
นางสาวฤดีวรรณ ภูอ่ํา
นางสาวฤทษญา ขําคม
นางฤทัยรัตน ลองลอย
นางสาวลฎาภา แกวเสียง
นางสาวลฎาภา ชาวนาลุม
นางสาวลดาวรรณ ชุมจันทร
นางสาวลดาวัลย ศิริเอก
นางลภัสรดา เจริญยิ่ง
นางลภัสรดา ตั้งวงค
นางสาวลภัสรดา แปนจิว๋
นางลภัสรดา วัฒนสุนทร
นางลภัสรดา โสภากูล
นางสาวลลนา สอนพรหม
นางละไพร โอวาททัศนีย
นางสาวละมัย รัดคุย
นางละมัย สายสุด
นางสาวละไม วงษลา
นางสาวละไม สิงหดว ง
นางสาวละออ คํายอด
นางสาวละออ พรหมทอง

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๗๘๘๖
๗๘๘๗
๗๘๘๘
๗๘๘๙
๗๘๙๐
๗๘๙๑
๗๘๙๒
๗๘๙๓
๗๘๙๔
๗๘๙๕
๗๘๙๖
๗๘๙๗
๗๘๙๘
๗๘๙๙
๗๙๐๐
๗๙๐๑
๗๙๐๒
๗๙๐๓
๗๙๐๔
๗๙๐๕
๗๙๐๖
๗๙๐๗
๗๙๐๘
๗๙๐๙
๗๙๑๐
๗๙๑๑

นางสาวละออง ทองคํา
นางสาวละออง บุญครบ
นางละออง เรืองรักษ
นางสาวละออง เลี้ยงจอหอ
นางสาวละออง วุน แกว
นางสาวละอองดาว นาโควงค
นางสาวละอองดาว วิเชียรเพริศ
นางละอองทิพย ชางเกวียน
นางสาวละเอียด จันทินมาธร
นางสาวลักขณา จันจัน่
นางสาวลักขณา ไชยคําจันทร
นางลักขณา ศรีมะโรง
นางสาวลักขณา หาดแกว
นางสาวลักขณา เหลานายอ
นางสาวลักขณา เหลาเนต
นางลักขณาภรณ พงษปลื้ม
นางสาวลักษคณา เข็มอุทา
นางลักษชนก ชัยสิทธิ์
นางสาวลักษณนันท บุบผา
นางลักษณา หีมเขียว
นางลักษิกา เพ็งพูล
นางลัฐิกาญจน ดวงทอง
นางลัดดา คําจัตรุ ัส
นางสาวลัดดา ใจดี
นางสาวลัดดา ภิญโญโชค
นางลัดดา มะศักดิ์

หนา ๑๕๔
ราชกิจจานุเบกษา
๗๙๑๒
๗๙๑๓
๗๙๑๔
๗๙๑๕
๗๙๑๖
๗๙๑๗
๗๙๑๘
๗๙๑๙
๗๙๒๐
๗๙๒๑
๗๙๒๒
๗๙๒๓
๗๙๒๔
๗๙๒๕
๗๙๒๖
๗๙๒๗
๗๙๒๘
๗๙๒๙
๗๙๓๐
๗๙๓๑
๗๙๓๒
๗๙๓๓
๗๙๓๔
๗๙๓๕
๗๙๓๖
๗๙๓๗

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวลัดดา เมฆขยาย
นางสาวลัดดา สอนธิราช
นางสาวลัดดา สารานพกุล
นางสาวลัดดาพร เสวก
นางลัดดาวรรณ จันโสดา
นางลัดดาวรรณ เซงเวียง
นางสาวลัดดาวรรณ ดิษฐา
นางสาวลัดดาวรรณ นัดดาเทพ
นางสาวลัดดาวรรณ รัตนะตรัย
นางสาวลัดดาวัลย ขันแกว
นางลัดดาวัลย ธรรมสกุล
นางลัดดาวัลย ปานทอง
นางสาวลัดดาวัลย พัดทอง
นางลัดดาวัลย ศรีทาดินแดง
นางสาวลัดดาวัลย สิทธิเสนา
นางสาวลัดดาวัลย สุขประชาศิลป
นางสาวลัดดาวัลย สุดรอด
นางสาวลัดดาวัลย แสงฟาเลื่อน
นางสาวลัดดาวัลย หลาสมบูรณ
นางลัดธิดาวรรณ พันธไชย
นางลัดมณี พรหมพินิจ
นางลัลลลลิต องอาจ
นางลาวัลย พรรณโรจน
นางลําดวน แฟมไธสง
นางลําดวน โรจนแพทย
นางสาวลําดวน สานันต

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๗๙๓๘
๗๙๓๙
๗๙๔๐
๗๙๔๑
๗๙๔๒
๗๙๔๓
๗๙๔๔
๗๙๔๕
๗๙๔๖
๗๙๔๗
๗๙๔๘
๗๙๔๙
๗๙๕๐
๗๙๕๑
๗๙๕๒
๗๙๕๓
๗๙๕๔
๗๙๕๕
๗๙๕๖
๗๙๕๗
๗๙๕๘
๗๙๕๙
๗๙๖๐
๗๙๖๑
๗๙๖๒
๗๙๖๓

นางลําดวน โอชารส
นางสาวลําเนา ชมจุมจัง
นางลําเนา เรงเร็ว
นางลําพร จอมคํา
นางลําพูล บุญอุม
นางสาวลําเพย พุทธจักร
นางลําเพียง กะวันทา
นางสาวลําไพ ทีดินดํา
นางสาวลําไพร กลางบุญเรือง
นางลําไพร นระแสน
นางสาวลําไพร หงษอดุ ร
นางสาวลําใย พลราษฎร
นางสาวลําใย สีดาเจียม
นางสาวลําไย ศรีดาเพีย
นางลิขอ กูนา
นางลิน้ จี่ พรหมพยัคฆ
นางสาวลินดา ดวงสุภา
นางสาวลินดา ปุรณะ
นางสาวลิปก าร เนื้อแกว
นางลิวรรณ ประเสริฐส ังข
นางสาวลิวะกุล ทวีพุดซา
นางลุน มุงคุณ
นางเลขา สรณภัสกุล
นางเลิศศิริ โชคอํานวยเจริญ
นางเลียมระออง แกวกิ่ง
นางวงคเดือน แจงจิต

หนา ๑๕๕
ราชกิจจานุเบกษา
๗๙๖๔
๗๙๖๕
๗๙๖๖
๗๙๖๗
๗๙๖๘
๗๙๖๙
๗๙๗๐
๗๙๗๑
๗๙๗๒
๗๙๗๓
๗๙๗๔
๗๙๗๕
๗๙๗๖
๗๙๗๗
๗๙๗๘
๗๙๗๙
๗๙๘๐
๗๙๘๑
๗๙๘๒
๗๙๘๓
๗๙๘๔
๗๙๘๕
๗๙๘๖
๗๙๘๗
๗๙๘๘
๗๙๘๙

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาววงคเดือน ปนทะนันท
นางสาววงจันทร ศรีอดุ ม
นางสาววงเดือน จอมทอง
นางวงเดือน ปรางแฉง
นางวงเดือน พิมพอนิ ทร
นางสาววงเดือน แสนซื่อ
นางสาววงวาส จันทรลนุ
นางสาววงศศุลี เกียรติวฒ
ั นะดํารง
นางวงศสริ ิ เผือกพันธ
นางวจี ศรีสงคราม
นางสาววจีรัตน กสิกิจพาณิชย
นางสาววชิญารัตน สุวรรณเศรษฐ
นางวชิรญาณ สายเมือง
นางวชิรศรณ ใจกลา
นางวชิรา ชุมธรรม
นางสาววชิรา บุรีธาร
นางสาววชิราภรณ ผดุงจิตต
นางวชิราภรณ พิมสาร
นางวชิราภรณ โมธุรตั น
นางสาววณิชชญา ทองพนัง
นางสาววณิชชา โคตรสีวงษ
นางวณิชชา มุง เครือ
นางวณิชชา ลาดเสนา
นางสาววณีญา ตาดทรัพย
นางวทันยา ทองรอด
นางสาววธิดา เพ็งจันทร

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๗๙๙๐
๗๙๙๑
๗๙๙๒
๗๙๙๓
๗๙๙๔
๗๙๙๕
๗๙๙๖
๗๙๙๗
๗๙๙๘
๗๙๙๙
๘๐๐๐
๘๐๐๑
๘๐๐๒
๘๐๐๓
๘๐๐๔
๘๐๐๕
๘๐๐๖
๘๐๐๗
๘๐๐๘
๘๐๐๙
๘๐๑๐
๘๐๑๑
๘๐๑๒
๘๐๑๓
๘๐๑๔
๘๐๑๕

นางสาววนัชชา พรหมดํา
นางสาววนา ขาวขํา
นางสาววนารี บูรณพงศ
นางวนิกาญจน ทองรักษ
นางวนิดา ขามโนนวัด
นางวนิดา จันทคุปต
นางสาววนิดา จาดพิมาย
นางสาววนิดา เจนจบ
นางสาววนิดา โฉมสันเทียะ
นางวนิดา ชางเก็บ
นางวนิดา ชูมณี
นางวนิดา ตอศรี
นางวนิดา ตุยสืบ
นางวนิดา เถาวโท
นางสาววนิดา ทินนา
นางวนิดา นนทจิต
นางสาววนิดา บุญรุง
นางวนิดา ปองชาลี
นางสาววนิดา พรมสูตร
นางวนิดา พรรณา
นางวนิดา พุกปลั่ง
นางวนิดา เพชรกอง
นางวนิดา ภูนบผา
นางวนิดา รสหอม
นางสาววนิดา เรืองขจร
นางสาววนิดา วังคะฮาด

หนา ๑๕๖
ราชกิจจานุเบกษา
๘๐๑๖
๘๐๑๗
๘๐๑๘
๘๐๑๙
๘๐๒๐
๘๐๒๑
๘๐๒๒
๘๐๒๓
๘๐๒๔
๘๐๒๕
๘๐๒๖
๘๐๒๗
๘๐๒๘
๘๐๒๙
๘๐๓๐
๘๐๓๑
๘๐๓๒
๘๐๓๓
๘๐๓๔
๘๐๓๕
๘๐๓๖
๘๐๓๗
๘๐๓๘
๘๐๓๙
๘๐๔๐
๘๐๔๑

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางวนิดา สาโรจน
นางวนิดา สุขดี
นางสาววนิดา อภิธรรม
นางวนิดา อินถา
นางวนิตา ลิงาลาห
นางวนิตา แวววงศ
นางสาววภัตนศา จันทศร
นางสาววรชน คลายอน
นางสาววรญา งานดี
นางวรณัน คันทะรักษา
นางวรณัน นุมเฉย
นางวรณัน ปฐมวรชาติ
นางสาววรนิษฐา ธวัชพลังกูล
นางสาววรนุช พวงเพ็ชร
นางสาววรนุช สุกรเมือง
นางวรพรรณ แหมงปง
นางสาววรรณกร ศิลางาม
นางสาววรรณกร สงหนู
นางสาววรรณกานต เมืองแกว
นางสาววรรณดี ศรีทวี
นางวรรณดี กุลบุญญา
นางสาววรรณดี สุวรรณภักดี
นางวรรณนภาพร จันทมิฬ
นางวรรณนา บูแมนิแล
นางวรรณนา อวมนอย
นางวรรณนิภา บุญมา

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๘๐๔๒
๘๐๔๓
๘๐๔๔
๘๐๔๕
๘๐๔๖
๘๐๔๗
๘๐๔๘
๘๐๔๙
๘๐๕๐
๘๐๕๑
๘๐๕๒
๘๐๕๓
๘๐๕๔
๘๐๕๕
๘๐๕๖
๘๐๕๗
๘๐๕๘
๘๐๕๙
๘๐๖๐
๘๐๖๑
๘๐๖๒
๘๐๖๓
๘๐๖๔
๘๐๖๕
๘๐๖๖
๘๐๖๗

นางสาววรรณนิภา สําเร็จ
นางวรรณพัชร บอเงิน
นางสาววรรณพา แทนบุญชวย
นางสาววรรณภรณ ชองนอย
นางวรรณภา แกนดี
นางวรรณภา จีระออน
นางสาววรรณภา บุญประเสริฐ
นางสาววรรณภา ปนทิพย
นางสาววรรณภา ไปรแดน
นางวรรณภา สวนไผ
นางสาววรรณยุดา แซชนั่
นางวรรณรัตน ชูมา
นางวรรณลัย มหาสุวรรณ
นางสาววรรณวนัช วุฒิสวัสดิ์
นางสาววรรณวนัส แสงศิรริ ัศมิ์
นางวรรณวิภา จงใจรัก
นางสาววรรณวิไล คําบุญเกิด
นางวรรณวิสา กลิน่ สุคนธ
นางวรรณา เกษณี
นางวรรณา แกวจําปาสี
นางวรรณา คําพานิช
นางสาววรรณา คําแสน
นางสาววรรณา บุตรกลัด
นางวรรณา พรมมา
นางวรรณา เพ็งศรี
นางวรรณา วราสินธุ

หนา ๑๕๗
ราชกิจจานุเบกษา
๘๐๖๘
๘๐๖๙
๘๐๗๐
๘๐๗๑
๘๐๗๒
๘๐๗๓
๘๐๗๔
๘๐๗๕
๘๐๗๖
๘๐๗๗
๘๐๗๘
๘๐๗๙
๘๐๘๐
๘๐๘๑
๘๐๘๒
๘๐๘๓
๘๐๘๔
๘๐๘๕
๘๐๘๖
๘๐๘๗
๘๐๘๘
๘๐๘๙
๘๐๙๐
๘๐๙๑
๘๐๙๒
๘๐๙๓

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางวรรณา ศรีเนตร
นางสาววรรณา อยูญ
 าติมาก
นางสาววรรณา อาจหาญ
นางวรรณิภา บุญทอง
นางวรรณิศา บุตรชัย
นางสาววรรณิษา คงเศวต
สิบเอกหญิง วรรณี กรีไกรนุช
นางสาววรรณี ดีสาตร
นางสาววรรณี ตะเหยง
นางวรรณี ทรัพยสง
นางวรรณี มูสิกพันธ
นางสาววรรณีย กุญชร
นางวรรดี ทิพยพิมล
นางสาววรรดี บัวทอง
นางสาววรรธนวรรณ บัวสูง
นางสาววรรเพ็ญ รักบุญ
นางวรรวิชณี อสิพงษ
นางสาววรรษมล พิญญาณ
นางสาววรวรรณ สาระสุข
นางสาววรวรรณ ชมภูพฤกษ
นางสาววรวรรณ ศิริยุทธ
นางสาววรวลัญช ร่ํารวย
นางสาววรวลัญช ศรีแกวณวรรณ
นางสาววรัชญชนันท ชัยพิพัฒนพงษ
นางวรัญชิดา วรเชษฐ
นางวรัญญา จันทรทิพย

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๘๐๙๔
๘๐๙๕
๘๐๙๖
๘๐๙๗
๘๐๙๘
๘๐๙๙
๘๑๐๐
๘๑๐๑
๘๑๐๒
๘๑๐๓
๘๑๐๔
๘๑๐๕
๘๑๐๖
๘๑๐๗
๘๑๐๘
๘๑๐๙
๘๑๑๐
๘๑๑๑
๘๑๑๒
๘๑๑๓
๘๑๑๔
๘๑๑๕
๘๑๑๖
๘๑๑๗
๘๑๑๘
๘๑๑๙

นางวรัญญา พองาม
นางวรัญญา โพธิษา
นางสาววรัญญา สวัสดิแ์ วงควง
นางวรัญญา สุขะ
นางสาววรัทยา ชํานาญรัมย
นางสาววรัทยา ไชยยา
นางวรัลยา วงษาซาย
นางสาววรา ตันเสียงสม
นางสาววรากานต นอยนาจารย
นางสาววรางคณา ตระกูลสวาง
นางสาววรางคณา ทวีสขุ
นางสาววรางคณา ทาเหล็ก
นางวรางคณา ปุกคํา
นางวรางคณา เมียรส
นางสาววรางคณา เลิศอุทัยกุล
นางวรางคณา แสงหิรัญ
นางสาววราพร ขํามณีย
นางสาววราพร ทรงไตรย
นางวราพร ทองสุก
นางสาววราพร สมันรัมย
นางวราพร แสนขันธ
นางสาววราภร ขอพรกลาง
นางสาววราภรณ เกิดมงคล
นางสาววราภรณ ขุนเรศ
นางวราภรณ ชมภูพฤกษ
นางวราภรณ เชียงจันทร

หนา ๑๕๘
ราชกิจจานุเบกษา
๘๑๒๐
๘๑๒๑
๘๑๒๒
๘๑๒๓
๘๑๒๔
๘๑๒๕
๘๑๒๖
๘๑๒๗
๘๑๒๘
๘๑๒๙
๘๑๓๐
๘๑๓๑
๘๑๓๒
๘๑๓๓
๘๑๓๔
๘๑๓๕
๘๑๓๖
๘๑๓๗
๘๑๓๘
๘๑๓๙
๘๑๔๐
๘๑๔๑
๘๑๔๒
๘๑๔๓
๘๑๔๔
๘๑๔๕

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางวราภรณ ไชยศิลป
นางวราภรณ ดังกอง
นางวราภรณ ทาจีน
นางสาววราภรณ ทิพยสุวรรณ
นางสาววราภรณ ธนูธรรมเจริญ
นางวราภรณ เนตรวงศา
นางสาววราภรณ บุญเสร็จ
นางวราภรณ บุษดี
นางวราภรณ ปกรณรัตน
นางสาววราภรณ ผดุงพิทักษชน
นางสาววราภรณ พรมลา
นางสาววราภรณ พูลสุขโข
นางวราภรณ โพธิพล
นางวราภรณ ยอดศรี
นางวราภรณ รองมะรุด
นางสาววราภรณ รัศมีเพ็ญ
นางสาววราภรณ วงศสนิ นาค
นางสาววราภรณ ศิลาชาติ
นางสาววราภรณ สุขแสวง
นางสาววราภรณ แสงสีออน
นางวราภรณ หลอดเข็ม
นางสาววราภรณ หลอเหลีย่ ม
นางสาววราภรณ อินทรมณีพันธ
นางวราภรณ อุมาสะ
นางวรารักษ ศรีใส
นางวรารัตน ชํานาญกลาง

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๘๑๔๖
๘๑๔๗
๘๑๔๘
๘๑๔๙
๘๑๕๐
๘๑๕๑
๘๑๕๒
๘๑๕๓
๘๑๕๔
๘๑๕๕
๘๑๕๖
๘๑๕๗
๘๑๕๘
๘๑๕๙
๘๑๖๐
๘๑๖๑
๘๑๖๒
๘๑๖๓
๘๑๖๔
๘๑๖๕
๘๑๖๖
๘๑๖๗
๘๑๖๘
๘๑๖๙
๘๑๗๐
๘๑๗๑

นางสาววรารัตน เนตรวงค
นางวรารัตน แพงจอย
นางสาววรารัตน อิสมาแอล
นางวรารัศม ชัยวิรูญรัตน
นางสาววราลักษ นรานอก
นางสาววราลักษณ คําเขียว
นางสาววริญญา วินิจ
นางสาววรินทร กาฬรัตน
นางวรินทร ศรีพดั
นางสาววรินทรกาญจน ศรีลิโก
นางวรินทรธร กุญสอน
นางสาววรินพันธ พินชู
นางสาววรินิล อิน่ คํา
นางสาววริยา ทองสุข
นางสาววริยา สอนสิทธิ์
นางวริศรา คําฟู
นางวริศรา พิมทา
นางสาววริศรา แสงศรี
นางวริศรา หนูเนียม
นางสาววริษา ใสแสง
นางสาววรีพร สอนจีน
นางสาววรียรนิ ทร สุขนิรนั ดร
นางวรุณ โคกเลี่ยม
นางสาววรุณพรรณ ภูหริ ัญ
นางวลัยจิตร จันทวิเศษ
นางวลัยพร จันนอย

หนา ๑๕๙
ราชกิจจานุเบกษา
๘๑๗๒
๘๑๗๓
๘๑๗๔
๘๑๗๕
๘๑๗๖
๘๑๗๗
๘๑๗๘
๘๑๗๙
๘๑๘๐
๘๑๘๑
๘๑๘๒
๘๑๘๓
๘๑๘๔
๘๑๘๕
๘๑๘๖
๘๑๘๗
๘๑๘๘
๘๑๘๙
๘๑๙๐
๘๑๙๑
๘๑๙๒
๘๑๙๓
๘๑๙๔
๘๑๙๕
๘๑๙๖
๘๑๙๗

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางวลัยพร ฉิมพุก
นางวลัยพร ธนสินทวี
นางสาววลัยพร รุจิศุภเศรษฐ
นางสาววลัยพรรณ มณีโชติ
นางสาววลัยภรณ ทองสองสี
นางวลัยภรณ โภคาพานิชย
นางสาววลัยลักษณ คํามะประนี
นางสาววลัยลักษณ จิตพิไล
นางวลาพร รัตนอนันต
นางสาววลิต ฤาชา
นางสาววลินทิพย สุเทพ
นางสาววลีทิพย เลิศทรัพยไพศาล
นางสาววลีรัตน การะดี
นางสาววลีรัตน ทรัพยมูล
นางวไลพร ไชยมงคล
นางวไลพร สีสด
นางสาววศินี สุขดี
นางสาววสมน จันทรศรี
นางสาววสุธดิ า ชอทิพย
นางวะยุรี สินทะสิทธิ์
นางสาววัจนา แวงวรรณ
นางสาววัจนาพร เชียงแขก
นางสาววัชชรี แกวพิมพ
นางสาววัชนันท จิตติวริ ุฬห
นางวัชรา จันทรทอง
นางวัชรา ศรีสูงเนิน

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๘๑๙๘
๘๑๙๙
๘๒๐๐
๘๒๐๑
๘๒๐๒
๘๒๐๓
๘๒๐๔
๘๒๐๕
๘๒๐๖
๘๒๐๗
๘๒๐๘
๘๒๐๙
๘๒๑๐
๘๒๑๑
๘๒๑๒
๘๒๑๓
๘๒๑๔
๘๒๑๕
๘๒๑๖
๘๒๑๗
๘๒๑๘
๘๒๑๙
๘๒๒๐
๘๒๒๑
๘๒๒๒
๘๒๒๓

หนา ๑๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางวัชรากร นาคหฤทัย
นางสาววัชรากุล สถิตชัย
นางวัชราพร ประดับคํา
นางสาววัชราพร โยชนเมืองไพร
นางวัชราภรณ จันทะเวช
นางวัชราภรณ บุญเพ็ง
นางวัชราภรณ สายะเสวี
นางสาววัชราภรณ เสถียรลัคนานุกูล
นางวัชราภรณ หาญณรงค
นางสาววัชรินทร กุลาราช
นางสาววัชรี ซิมทิม
นางวัชรี เทียนบุตร
นางวัชรี เนตรบุตร
นางสาววัชรี เนือ่ งประฐม
นางสาววัชรี บัลลังก
นางวัชรี บุญเปยมเลิศ
นางสาววัชรี ภูสมนึก
นางสาววัชรี อังศุเกษตร
นางสาววัชรี อินทจร
นางสาววัชโรบล ไชยโย
นางสาววัชลี จันทะแจม
นางวัฒถาพร วรรณศิลป
วาที่รอยตรีหญิง วัฒนา แกวขวัญ
นางวัฒนา ชางทอง
นางวัฒนา ทองวงษ
นางสาววัฒนา สระสิริ

๘๒๒๔
๘๒๒๕
๘๒๒๖
๘๒๒๗
๘๒๒๘
๘๒๒๙
๘๒๓๐
๘๒๓๑
๘๒๓๒
๘๒๓๓
๘๒๓๔
๘๒๓๕
๘๒๓๖
๘๒๓๗
๘๒๓๘
๘๒๓๙
๘๒๔๐
๘๒๔๑
๘๒๔๒
๘๒๔๓
๘๒๔๔
๘๒๔๕
๘๒๔๖
๘๒๔๗
๘๒๔๘
๘๒๔๙

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางวัตตา เกกินะ
นางวันดี ตาแกว
นางวันดี ทองใบใหญ
นางวันดี ไพบูลยวฒ
ั นผล
นางวันดี เมืองคง
นางสาววันดี ยวงเงิน
นางวันดี ลือคํา
นางสาววันดี ศรีเอี่ยม
นางวันดี หวยหงษทอง
นางวันทนันท จันทโสภณ
นางสาววันทนา จันทสิงห
นางสาววันทนา สุขแกว
นางสาววันทนา สุขเจริญ
นางวันทนา อาภรณพงษ
นางสาววันทนีย อุดหลวง
นางวันเพ็ญ เขาเมือง
นางวันเพ็ญ คําพล
นางวันเพ็ญ ใจงาม
นางวันเพ็ญ ตาละลักษณ
นางวันเพ็ญ ทองสวัสดิ์
นางวันเพ็ญ ทานทา
นางวันเพ็ญ เที่ยงเรือง
นางสาววันเพ็ญ เปรื่องนนท
นางวันเพ็ญ พรมทอง
นางสาววันเพ็ญ แพพิพัฒน
นางวันเพ็ญ มานะกุล

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๘๒๕๐
๘๒๕๑
๘๒๕๒
๘๒๕๓
๘๒๕๔
๘๒๕๕
๘๒๕๖
๘๒๕๗
๘๒๕๘
๘๒๕๙
๘๒๖๐
๘๒๖๑
๘๒๖๒
๘๒๖๓
๘๒๖๔
๘๒๖๕
๘๒๖๖
๘๒๖๗
๘๒๖๘
๘๒๖๙
๘๒๗๐
๘๒๗๑
๘๒๗๒
๘๒๗๓
๘๒๗๔
๘๒๗๕

นางวันเพ็ญ เย็นเปง
นางวันเพ็ญ รักการไถ
นางสาววันเพ็ญ รูปชาง
นางวันเพ็ญ วังคํา
นางสาววันเพ็ญ สุขแจม
นางสาววันเพ็ญ สุระวิทย
นางสาววันเพ็ญ อนุศักดิ์
นางวันเพ็ญ อภัย
นางวันเพ็ญ อิม่ กุศล
นางสาววันวิวาห ประสานพจน
นางสาววันวิสา ชาตะรักษ
นางวันวิสา เตียววิจิตรสีใส
นางวันวิสา พิละกันธา
นางสาววันวิสา วุฒิ
นางสาววันวิสา อวยชัย
นางวันวิสาข แกวโกย
นางสาววันวิสาข โพธิ
นางสาววันวิสาข หอมหวล
นางสาววัลธนิสรณ แสงวันทอง
นางสาววัลนิภา เหมือนแก
นางสาววัลภา พรมบรรดิษฐ
นางสาววัลภา มียะสนธิ์
นางสาววัลภา สุทธิโคตร
นางสาววัลภา เอี่ยมอดุง
นางวัลยเพ็ญ อินโพธิ์
นางสาววัลยา สาแม็ง

หนา ๑๖๑
ราชกิจจานุเบกษา
๘๒๗๖
๘๒๗๗
๘๒๗๘
๘๒๗๙
๘๒๘๐
๘๒๘๑
๘๒๘๒
๘๒๘๓
๘๒๘๔
๘๒๘๕
๘๒๘๖
๘๒๘๗
๘๒๘๘
๘๒๘๙
๘๒๙๐
๘๒๙๑
๘๒๙๒
๘๒๙๓
๘๒๙๔
๘๒๙๕
๘๒๙๖
๘๒๙๗
๘๒๙๘
๘๒๙๙
๘๓๐๐
๘๓๐๑

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาววัลยา อะนะฝรัง่
นางสาววัลยาภรณ เทพยศ
นางวัลลภา คงแกว
นางสาววัลลภา คุมยวง
นางวัลลภา นันทารมย
นางสาววัลลภา พลบุญ
นางวัลลภา ยอดปญญา
นางวัลลภา วิจารณปญญา
นางสาววัลลภาภรณ โพธิ์จู
นางสาววัลลี พรหมกําเหนิด
นางสาววัษราณี ทองปญญา
นางสาววาจิศ โตริต
นางสาววาณี โพนยาง
นางวาทิณี ปน คาว
นางสาววาทินี เจือทอง
นางสาววาทินี เซ็นกลาง
นางสาววาทินี เศรษฐสังข
นางสาววารดา เจะแว
นางสาววาริน พูนศิริ
นางสาววาริน ศรีรงั ไพโรจน
นางวารินทร จันทรัตน
นางสาววารินทร รวมสันเทียะ
นางวารี จันทะคาม
นางวารี วงษกด
นางวารีรัตน ภูมิคอนสาร
นางวารีรัตน วงศโคทอง

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๘๓๐๒
๘๓๐๓
๘๓๐๔
๘๓๐๕
๘๓๐๖
๘๓๐๗
๘๓๐๘
๘๓๐๙
๘๓๑๐
๘๓๑๑
๘๓๑๒
๘๓๑๓
๘๓๑๔
๘๓๑๕
๘๓๑๖
๘๓๑๗
๘๓๑๘
๘๓๑๙
๘๓๒๐
๘๓๒๑
๘๓๒๒
๘๓๒๓
๘๓๒๔
๘๓๒๕
๘๓๒๖
๘๓๒๗

นางสาววารีวัลย ออนสัมฤทธิ์
นางสาววารุณี จันทรพวง
นางวารุณี ทํานา
นางสาววารุณี นาบุญเรือง
นางสาววารุณี บํารุงเชื้อ
นางสาววารุณี ผาวันดี
นางสาววารุณี พวงไพบูลย
นางวารุณี พัดขุนทด
นางสาววารุณี รักษาภักดี
นางวารุณี ศรีพลอย
นางวารุณี สัสดีเมือง
นางวารุณี สุภา
นางสาววารุณี แสนสุโพธิ์
นางสาววารุณี หองแซง
นางสาววารุณี เอี่ยมมี
นางสาววาฤดี อาจลุน
นางสาววาสนา กาสําโรง
นางวาสนา กิ่งจันทร
นางสาววาสนา แกวไพรวัน
นางสาววาสนา คําโฮง
นางวาสนา โคตุนนั ท
นางวาสนา จันทรเมฆา
นางวาสนา จางวางคง
นางสาววาสนา ชาวเวียง
นางวาสนา ชุมภูบาง
นางสาววาสนา ไชยโม

หนา ๑๖๒
ราชกิจจานุเบกษา
๘๓๒๘
๘๓๒๙
๘๓๓๐
๘๓๓๑
๘๓๓๒
๘๓๓๓
๘๓๓๔
๘๓๓๕
๘๓๓๖
๘๓๓๗
๘๓๓๘
๘๓๓๙
๘๓๔๐
๘๓๔๑
๘๓๔๒
๘๓๔๓
๘๓๔๔
๘๓๔๕
๘๓๔๖
๘๓๔๗
๘๓๔๘
๘๓๔๙
๘๓๕๐
๘๓๕๑
๘๓๕๒
๘๓๕๓

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาววาสนา เทศะกรณ
นางวาสนา นราทอง
นางวาสนา เนาวพิมาย
นางวาสนา บุญเจริญ
นางวาสนา บุญชวย
นางวาสนา บุญชืน่
นางสาววาสนา ปานเจริญ
นางสาววาสนา พึ่งพงษ
นางวาสนา พึ่งสมบัติ
นางสาววาสนา โพธิ์ศรี
นางวาสนา ภูโคกหิน
นางวาสนา ภูพูล
นางสาววาสนา รอดแกว
นางสาววาสนา รุจิสิน
นางวาสนา วงศสวัสดิ์
นางวาสนา วงศโสภา
นางสาววาสนา วงษหาญ
นางวาสนา วุฒิโอสถ
นางวาสนา ศรีปาลวิทย
นางสาววาสนา ศรีมนั ตะ
นางวาสนา ศิลปวิสุทธิ์
นางสาววาสนา เสาสูงยาง
สิบเอกหญิง วาสนา แสนทนันชัย
นางสาววาสนา โสดานิล
นางสาววาสนา หนูทา
นางวาสนา หนูสอน

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๘๓๕๔
๘๓๕๕
๘๓๕๖
๘๓๕๗
๘๓๕๘
๘๓๕๙
๘๓๖๐
๘๓๖๑
๘๓๖๒
๘๓๖๓
๘๓๖๔
๘๓๖๕
๘๓๖๖
๘๓๖๗
๘๓๖๘
๘๓๖๙
๘๓๗๐
๘๓๗๑
๘๓๗๒
๘๓๗๓
๘๓๗๔
๘๓๗๕
๘๓๗๖
๘๓๗๗
๘๓๗๘
๘๓๗๙

นางวาสนา อินทรพลับ
นางวาสนา อุดมสารี
นางสาววาสนา อุตระ
นางสาววิกาณจณา พิวงศ
นางวิกานดา ปญโญ
นางวิจิตรกมล มะราชารี
นางสาววิจติ รภรณ สุขจิตร
นางวิจิตรา กิ่งจันทร
นางสาววิจติ รา แกวกลา
นางวิจิตรา แกวเรือง
นางวิจิตรา ตัง้ ทวีไพบูลย
นางวิจิตรา เตียวตระกูล
นางวิจิตรา นาเมืองรักษ
นางวิจิตรา แปนจันทร
นางสาววิจติ รา ราชบัวขาว
นางวิจิตรา ศรีฟก
นางวิชชุดา เกตุแกว
นางวิชชุดา บรุณพันธ
นางสาววิชชุดา ยากลิ่นหอม
นางสาววิชชุดา ศรีอนันต
นางวิชชุตา วีระกุล
นางสาววิชญา เศรษฐกระโทก
นางวิชยา นาคเวช
นางวิชยา พันธรังษี
นางสาววิชิตา อินทรแกว
นางสาววิชุดา กัปปยะ

หนา ๑๖๓
ราชกิจจานุเบกษา
๘๓๘๐
๘๓๘๑
๘๓๘๒
๘๓๘๓
๘๓๘๔
๘๓๘๕
๘๓๘๖
๘๓๘๗
๘๓๘๘
๘๓๘๙
๘๓๙๐
๘๓๙๑
๘๓๙๒
๘๓๙๓
๘๓๙๔
๘๓๙๕
๘๓๙๖
๘๓๙๗
๘๓๙๘
๘๓๙๙
๘๔๐๐
๘๔๐๑
๘๔๐๒
๘๔๐๓
๘๔๐๔
๘๔๐๕

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางวิชุดา พวงขุนทด
นางสาววิชุดา มีบุบผา
นางสาววิชุดา ศรีจันทร
นางวิชุตา วงศสวาง
นางสาววิชุตา อรุณมณี
นางสาววิณรุ า อินวรรณ
นางสาววิทตั ตา ธุระพันธ
นางสาววิธู คําดี
นางวินะภา กกแกว
นางสาววินิจ พงษอมร
นางสาววินิจ ยังแสนภู
นางสาววินุรกั ษ สุขสําราญ
นางสาววิภา คําไทย
นางวิภา ชัยเฉลียว
นางวิภา นามวงศษา
นางสาววิภา พุมแกว
นางวิภาดา เดชพรม
นางสาววิภาดา ถานอย
นางสาววิภาดา ปองศรี
นางวิภาดา พั้วลี
นางสาววิภาดา ภูรโี รจนวงศ
นางวิภาดา มีมูล
นางสาววิภาดา ยอดวิชา
นางวิภาดา แสนวันดี
นางสาววิภาดา เอียดคง
นางวิภาดา โอภาภิรตั น

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๘๔๐๖
๘๔๐๗
๘๔๐๘
๘๔๐๙
๘๔๑๐
๘๔๑๑
๘๔๑๒
๘๔๑๓
๘๔๑๔
๘๔๑๕
๘๔๑๖
๘๔๑๗
๘๔๑๘
๘๔๑๙
๘๔๒๐
๘๔๒๑
๘๔๒๒
๘๔๒๓
๘๔๒๔
๘๔๒๕
๘๔๒๖
๘๔๒๗
๘๔๒๘
๘๔๒๙
๘๔๓๐
๘๔๓๑

นางสาววิภานันท ตันเตโช
นางสาววิภาพร ทองไชย
นางวิภาพร อานุ
นางสาววิภาพรรณ แกวศรี
นางสาววิภาพรรณ สัตยะมุข
นางสาววิภาภรณ พันธุแ กว
นางสาววิภารัก กุลภา
นางสาววิภารัตน กอนทอง
นางสาววิภารัตน ขามสาม
นางวิภารัตน เจริญประมง
นางวิภารัตน ชุมจันทร
นางวิภารัตน ตอมพุทรา
นางวิภารัตน ฝายขันธ
นางสาววิภารัตน รอดแกว
นางวิภารัตน อินทรคีรี
นางสาววิภาวดี เตาไธสง
นางสาววิภาวดี แวงสูงเนิน
นางวิภาวดี สุขสาร
นางวิภาวดี อุตอามาตย
นางวิภาวรรณ จงพิพัฒนวณิชย
นางวิภาวรรณ หูกทอง
นางวิภาวัลย คุณชวย
นางสาววิภาวี กัลยา
นางวิภาวี ชิดทิด
นางวิภาศิริ หงษจันดา
นางวิมล เกื้อคลัง

หนา ๑๖๔
ราชกิจจานุเบกษา
๘๔๓๒
๘๔๓๓
๘๔๓๔
๘๔๓๕
๘๔๓๖
๘๔๓๗
๘๔๓๘
๘๔๓๙
๘๔๔๐
๘๔๔๑
๘๔๔๒
๘๔๔๓
๘๔๔๔
๘๔๔๕
๘๔๔๖
๘๔๔๗
๘๔๔๘
๘๔๔๙
๘๔๕๐
๘๔๕๑
๘๔๕๒
๘๔๕๓
๘๔๕๔
๘๔๕๕
๘๔๕๖
๘๔๕๗

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางวิมล แกวจาเครือ
นางวิมล เชื้อชมสุข
นางวิมล อินทรเมฆ
นางสาววิมลไพ คําปวนโหง
นางสาววิมลมาศ เชยกีวงศ
นางวิมลรัตน พลเศษ
นางสาววิมลรัตน สมอนาค
นางวิมลลักษณ ทาระเวทย
นางสาววิมลวรรณ ธรรมภิบาลอุดม
นางวิมลศิกาญจน แสนสี
นางสาววิมลสิริ เทพสุด
นางวิมาลา ใจเย็น
นางวิมาลา พิลาภ
นางวิยดา ลาวตุม
นางสาววิยะดา ดีสงา
นางสาววิยะดา เถรกูล
นางสาววิยะดา ลอมงคลทอง
นางวิยะดา สมแกว
นางสาววิยะดา เสารธงชัย
นางวิยะดา หมาดงะ
นางวิรวรรณ มาศรี
นางสาววิรังรอง รามบุตร
นางวิรัชยาภรณ คําภิราช
นางวิรัญชนา ทิพยกมลพันธ
นางวิรตั ดา ศรีโชค
นางสาววิรัตน รอบรู

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๘๔๕๘
๘๔๕๙
๘๔๖๐
๘๔๖๑
๘๔๖๒
๘๔๖๓
๘๔๖๔
๘๔๖๕
๘๔๖๖
๘๔๖๗
๘๔๖๘
๘๔๖๙
๘๔๗๐
๘๔๗๑
๘๔๗๒
๘๔๗๓
๘๔๗๔
๘๔๗๕
๘๔๗๖
๘๔๗๗
๘๔๗๘
๘๔๗๙
๘๔๘๐
๘๔๘๑
๘๔๘๒
๘๔๘๓

นางวิรันญา คําผง
นางสาววิราภร สุทธิ์ดว ง
นางวิราภรณ ทองลาด
นางวิราภรณ ประทุมถิน่
นางสาววิราภรณ พรหมเทพ
นางวิราวรรณ นิคมรักษ
นางวิราวรรณ บริสุทธิ์
นางสาววิราศิณี ปชชน
นางวิริญช นุชนงค
นางวิลัยพร เดือนดาว
นางวิลัยภรณ สมศรี
นางสาววิลัยภรณ แสนศรี
นางวิลัยวรรณ ฤทธิ์บญ
ุ
นางวิลาวรรณ โสชาติ
นางสาววิลาวรรณ โสมสุข
นางวิลาวรรณ อินอุนโชติ
นางสาววิลาวัณย โสผล
นางวิลาวัลย โนระ
นางสาววิลาวัลย ภูยอดนิล
นางสาววิลาวัลย วรรณทะเสน
นางสาววิลาวัลย ศรีอินแกว
นางสาววิลาสิณี ศรีไวพจน
นางสาววิลาสินี บารา
นางวิลาสินี ลีลากีรติกุล
นางสาววิลาสินี อยูน ิ่ม
นางสาววิไล เทพจักรคํา

หนา ๑๖๕
ราชกิจจานุเบกษา
๘๔๘๔
๘๔๘๕
๘๔๘๖
๘๔๘๗
๘๔๘๘
๘๔๘๙
๘๔๙๐
๘๔๙๑
๘๔๙๒
๘๔๙๓
๘๔๙๔
๘๔๙๕
๘๔๙๖
๘๔๙๗
๘๔๙๘
๘๔๙๙
๘๕๐๐
๘๕๐๑
๘๕๐๒
๘๕๐๓
๘๕๐๔
๘๕๐๕
๘๕๐๖
๘๕๐๗
๘๕๐๘
๘๕๐๙

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาววิไล ธนูแกว
นางสาววิไล เมืองสุวรรณ
นางวิไล ยศปญญา
นางสาววิไล รอดสิน
นางสาววิไล สิงหทอง
นางสาววิไลพร จรอุโมงค
นางสาววิไลพร ตุลาทอง
นางสาววิไลพร ทะนะสาร
นางวิไลพร โพธิ
นางวิไลพร แสงโสภา
นางวิไลรัตน จุลเดช
นางสาววิไลรัตน วงศคูณ
นางสาววิไลลักษณ เกษยา
นางสาววิไลลักษณ จันทะเสน
นางสาววิไลลักษณ พิมพเสน
นางสาววิไลลักษณ มีทนั
นางวิไลลักษณ รักพงษ
นางสาววิไลลักษณ สุดสมพงษ
นางวิไลลักษณ สุภาลี
นางวิไลวรรณ กองเงิน
นางสาววิไลวรรณ คําภูษา
นางสาววิไลวรรณ จันทาพูน
นางสาววิไลวรรณ จันแรม
นางวิไลวรรณ จําลองกุล
นางสาววิไลวรรณ ชาพิมล
นางสาววิไลวรรณ ชินแสง

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๘๕๑๐
๘๕๑๑
๘๕๑๒
๘๕๑๓
๘๕๑๔
๘๕๑๕
๘๕๑๖
๘๕๑๗
๘๕๑๘
๘๕๑๙
๘๕๒๐
๘๕๒๑
๘๕๒๒
๘๕๒๓
๘๕๒๔
๘๕๒๕
๘๕๒๖
๘๕๒๗
๘๕๒๘
๘๕๒๙
๘๕๓๐
๘๕๓๑
๘๕๓๒
๘๕๓๓
๘๕๓๔
๘๕๓๕

นางวิไลวรรณ ทะตัน
นางสาววิไลวรรณ ทิพวัง
นางสาววิไลวรรณ เทพฝน
นางวิไลวรรณ นามวงศ
นางสาววิไลวรรณ ปนวาละ
นางสาววิไลวรรณ สกิกูล
นางวิไลวรรณ สุขสงวน
นางสาววิไลวรรณ อภิโทมย
นางสาววิไลวรรณ อินตะนัย
นางวิไลวัล จิตกาหลง
นางวิไลวัลณ สุดาทิพย
นางสาววิวรรณ อรัญญิก
นางสาววิวารัตน เจริญรัตน
นางวิศิณีย เจิมพงค
นางสาววิสา นิ่มป
นางวิสา รืน่ รมย
นางสาววิสุลดั ดา ทรายคํา
นางสาววีณา คํามงคล
นางสาววีณา ชื่นภิรมย
นางวีณาพร อภัยฤทธิรงค
นางสาววีนัส ไทยออน
นางสาววีนัส สุดาชม
นางสาววีรญา หลิมศิริวงศ
นางสาววีรญาภา งามวิลัย
นางสาววีรดา อาบสุวรรณ
นางวีรนันท โทนะพันธ

หนา ๑๖๖
ราชกิจจานุเบกษา
๘๕๓๖
๘๕๓๗
๘๕๓๘
๘๕๓๙
๘๕๔๐
๘๕๔๑
๘๕๔๒
๘๕๔๓
๘๕๔๔
๘๕๔๕
๘๕๔๖
๘๕๔๗
๘๕๔๘
๘๕๔๙
๘๕๕๐
๘๕๕๑
๘๕๕๒
๘๕๕๓
๘๕๕๔
๘๕๕๕
๘๕๕๖
๘๕๕๗
๘๕๕๘
๘๕๕๙
๘๕๖๐
๘๕๖๑

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางวีรนุช ฝายเดช
นางวีรภัทรา กาญจนสิงห
นางสาววีรยา ปรีนายุภาพ
นางวีรวรรณ พั้วปอง
นางสาววีรัจฉรา พอคาไทย
นางเวียงพิง โคตรสาขา
นางเวียงพิง ดวงมณี
นางสาวแวซัลมา แวสามะ
นางสาวแวรอสนะห บาแม
นางสาวแวรอฮายา แวดือราแม
นางแวว พบขุนทด
นางแววดาว จันละออ
นางแววดาว ทดคุย
นางสาวแววดาว เอี่ยมสะอาด
นางแววตา น้ําหอม
นางแววรัตน จันทรภูมี
นางสาวแวหัสยะห แวดราแม
นางไวรินทร สุระ
นางสาวศกลวรรณ แกวเรืองเนตร
นางสาวศกุนิชญ มังกรไชยา
นางสาวศตพร จันทรเอียด
นางสาวศตพร แสนโคตร
นางสาวศนันทญา โกทองยม
นางสาวศนิตรา คลายทิม
นางสาวศรลักษณ สุวรรณรัศมี
นางสาวศรวนีย ไฉนงุน

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๘๕๖๒
๘๕๖๓
๘๕๖๔
๘๕๖๕
๘๕๖๖
๘๕๖๗
๘๕๖๘
๘๕๖๙
๘๕๗๐
๘๕๗๑
๘๕๗๒
๘๕๗๓
๘๕๗๔
๘๕๗๕
๘๕๗๖
๘๕๗๗
๘๕๗๘
๘๕๗๙
๘๕๘๐
๘๕๘๑
๘๕๘๒
๘๕๘๓
๘๕๘๔
๘๕๘๕
๘๕๘๖
๘๕๘๗

นางสาวศรอนงค รัตนกรณ
นางศรัญญา จิตรวิเศษ
นางสาวศรัญภรณ ศรีอุทัย
นางศรัญยพร ปาผึ้ง
นางสาวศรัณญา อํานักมณี
นางสาวศรัณยชนกม พลเยี่ยม
นางสาวศรัณรัตน อารีย
นางสาวศรันภัทร ฉอสันเทียะ
นางศริญญา คมคาย
นางศริญญา นุม จันทร
นางสาวศรินญา วงษนาม
นางศรินดา ขัดสี
นางสาวศรินประภา อุน ทะยา
นางศรินยา ทานะแจม
นางศรินรัตน ขานพิมาย
นางสาวศริยา รัตนกุล
นางสาวศรีนวล อภิวาสกุล
นางศรีพรรณ ชาวไชย
นางสาวศรีพรรณ ไชยสาแล
นางศรีไพร นันทศักดิ์ภญ
ิ โญ
นางศรีไพร สําเนียงเสนาะ
นางสาวศรีไพร สิงหวี
นางสาวศรีเรือน ตะฝน
นางสาวศรีวรรณ โตพิจิตร
นางศรีวรรณ มูลหลา
นางศรีวรรณ สังขจรัส

หนา ๑๖๗
ราชกิจจานุเบกษา
๘๕๘๘
๘๕๘๙
๘๕๙๐
๘๕๙๑
๘๕๙๒
๘๕๙๓
๘๕๙๔
๘๕๙๕
๘๕๙๖
๘๕๙๗
๘๕๙๘
๘๕๙๙
๘๖๐๐
๘๖๐๑
๘๖๐๒
๘๖๐๓
๘๖๐๔
๘๖๐๕
๘๖๐๖
๘๖๐๗
๘๖๐๘
๘๖๐๙
๘๖๑๐
๘๖๑๑
๘๖๑๒

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวศรีวิภา เตียววิจิตรสีใส
นางสาวศรีวไิ ล สอนพิมพ
นางศรีวไิ ล สิมชา
วาที่รอยตรีหญิง ศรีสวัสดิ์
เทพมงคล
นางสาวศรีสุดา จันทรดํา
นางสาวศรีสุดา จันทรอกั ษร
นางสาวศรีสุดา ภูถวิล
นางสาวศรีสุดา วุนสีแซง
นางสาวศรีสุดา ศุภเอม
นางสาวศรีสุดา สีเดช
นางสาวศรีสุดา เหมทานนท
นางศรุชา จันทรเขียว
นางสาวศรุดา ใหมเอี่ยม
นางศรุตยา ประชุมศรี
นางสาวศรุตา เอี่ยมสุภา
นางสาวศฤงคาร บงจา
นางสาวศลิษา ชํานาญกิจ
นางสาวศลิษา พรมเมือง
นางศวรรณญา พวงมณี
นางศวรรยา จันทรวิเศษ
นางศวิตา บุญศรี
นางสาวศวิตา โสภณรัตน
นางศศธร รอดคง
นางสาวศศลักษณ ใจลา
นางสาวศศวรรณ มลมาด

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๘๖๑๓
๘๖๑๔
๘๖๑๕
๘๖๑๖
๘๖๑๗
๘๖๑๘
๘๖๑๙
๘๖๒๐
๘๖๒๑
๘๖๒๒
๘๖๒๓
๘๖๒๔
๘๖๒๕
๘๖๒๖
๘๖๒๗
๘๖๒๘
๘๖๒๙
๘๖๓๐
๘๖๓๑
๘๖๓๒
๘๖๓๓
๘๖๓๔
๘๖๓๕
๘๖๓๖
๘๖๓๗
๘๖๓๘

นางสาวศศสรัญ อินวชิรารัตน
นางสาวศศิ ผาวิชัย
นางสาวศศิกานต คําใจ
นางสาวศศิกานต จันทรบญ
ุ
นางศศิชา แกวขวัญไกร
นางสาวศศิชา นิลภูมิ
นางสาวศศิณัฐณ วิศุทธิว์ ฒ
ั นา
นางสาวศศิณา บุญใส
นางสาวศศิธร คําแพง
นางศศิธร จิณฤทธิ์
นางสาวศศิธร โตริต
นางสาวศศิธร บัวทอง
นางศศิธร บํารุงนอก
นางสาวศศิธร เปนคุณ
นางสาวศศิธร พรหมรังสิต
นางสาวศศิธร ลองชุม
นางสาวศศิธร ลุนศิลา
นางสาวศศิธร วงษสุกรรม
นางสาวศศิธร วังมา
นางศศิธร ศรีจนิ ดา
นางสาวศศิธร เสืออบ
นางสาวศศิธร แสงแกว
นางสาวศศิธร แสงฉ่ํา
นางสาวศศิธร แสงอาจ
นางสาวศศินภา บุตรสีเขียว
นางศศินา งอกนาวัง

หนา ๑๖๘
ราชกิจจานุเบกษา
๘๖๓๙
๘๖๔๐
๘๖๔๑
๘๖๔๒
๘๖๔๓
๘๖๔๔
๘๖๔๕
๘๖๔๖
๘๖๔๗
๘๖๔๘
๘๖๔๙
๘๖๕๐
๘๖๕๑
๘๖๕๒
๘๖๕๓
๘๖๕๔
๘๖๕๕
๘๖๕๖
๘๖๕๗
๘๖๕๘
๘๖๕๙
๘๖๖๐
๘๖๖๑
๘๖๖๒
๘๖๖๓
๘๖๖๔

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวศศิประภา ขําฉา
นางสาวศศิประภา ทองดีพันธ
นางสาวศศิประภา อนุช
นางสาวศศิมล ยงเขตรกิจ
นางศศิมาภรณ พันธชัย
นางศศิมาภรณ มะโนรัตน
นางสาวศศิรินทร เทพสวรรค
นางสาวศศิลักษณ จําลองกูล
นางศศิลักษณ เมธี
นางสาวศศิวรรณ แกวอน
นางศศิวรรณ วิเชียรเพริศ
นางสาวศศิวิภา ขาวสนิท
นางสาวศศิวิมล คําลือ
นางสาวศศิวิมล แจมแสง
นางสาวศศิวิมล มงคลสินธุ
นางสาวศศิวิมล สกุลเต็ม
นางสาวศสิมาภรณ ใจซื่อ
นางสาวศันสนีย กะการดี
นางศันสนีย แยงจันทร
นางสาวศากุน ยิ่งเจริญ
นางสาวศาณุตรา แสงครจิตร
นางศาตพร สารมาท
นางสาวศาธิยา งามจํารัส
นางสาวศิณิชา ทองดอนแอ
นางศิณนี าฎ ปานจันทร
นางศิตกาล รัตนโคน

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๘๖๖๕
๘๖๖๖
๘๖๖๗
๘๖๖๘
๘๖๖๙
๘๖๗๐
๘๖๗๑
๘๖๗๒
๘๖๗๓
๘๖๗๔
๘๖๗๕
๘๖๗๖
๘๖๗๗
๘๖๗๘
๘๖๗๙
๘๖๘๐
๘๖๘๑
๘๖๘๒
๘๖๘๓
๘๖๘๔
๘๖๘๕
๘๖๘๖
๘๖๘๗
๘๖๘๘
๘๖๘๙
๘๖๙๐

นางศิรดา แกวไก
นางสาวศิรดา มาลาเวช
นางสาวศิรประภา ใจวัง
นางศิรประภา ถีระแกว
นางสาวศิรประภา ศิลปกษา
นางสาวศิรประภา สาธุชาติ
นางศิรภัสสร ไอสุริยะกุลกิจ
นางศิราณี กาใจ
นางสาวศิราณี คงนอย
นางสาวศิราณี ดอกคํา
นางสาวศิราณี บุญมาภิ
นางศิราณี รองพล
นางสาวศิราณี เอี่ยมเคลือบ
นางศิราพร รังษีสวาง
นางศิราภรณ ณ นคร
นางสาวศิราภรณ ทําสี
นางสาวศิราภรณ พงษพันธ
นางศิริกญ
ั ญา สุพุทธี
นางศิริกัลยา แสนยาบุตร
นางศิริกาญจน คําฟู
นางศิริกานดา ยีห่ ล่ํา
นางศิริขวัญ ใขคํา
นางสาวศิริขวัญ โพธิท์ อง
นางสาวศิริขวัญ สิมศิริวฒ
ั น
นางสาวศิริฉตั ร สุวรรณศร
นางศิริญญา ชัยรุง โรจนปญ
 ญา

หนา ๑๖๙
ราชกิจจานุเบกษา
๘๖๙๑
๘๖๙๒
๘๖๙๓
๘๖๙๔
๘๖๙๕
๘๖๙๖
๘๖๙๗
๘๖๙๘
๘๖๙๙
๘๗๐๐
๘๗๐๑
๘๗๐๒
๘๗๐๓
๘๗๐๔
๘๗๐๕
๘๗๐๖
๘๗๐๗
๘๗๐๘
๘๗๐๙
๘๗๑๐
๘๗๑๑
๘๗๑๒
๘๗๑๓
๘๗๑๔
๘๗๑๕
๘๗๑๖

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวศิริญญา ปะนัดสาโก
นางศิริญญา สีลาปง
นางสาวศิริญพัชร ไตรยวงค
นางศิริธร แหลมจริง
นางสาวศิริธญ
ั พิมล เอี่ยมแสวง
นางสาวศิรินทรทิพย แสนโท
นางสาวศิรินทิพย พงศมาลี
นางศิรินธร ประเสริฐศิลป
นางสาวศิรินภา นิลวงศ
นางสาวศิรินภา มณีแดง
นางสาวศิรินนั ท จิตตประวงค
นางสาวศิรินนั ท สิมะดํารง
นางสาวศิริพร กานขุนทด
นางศิริพร ชัยศรี
นางศิริพร ชัยสิทธิโยธิน
นางศิริพร ซุน อื้อ
นางศิริพร ทองคลี่
นางสาวศิริพร นิ่มทอง
นางศิริพร ประเสริฐสุข
นางศิริพร โพธิชา
นางศิริพร โพธิศ์ รีทอง
นางศิริพร มีบญ
ุ
นางสาวศิริพร มูลเจริญพร
นางสาวศิริพร รัตนยืนยง
นางสาวศิริพร ริยาพันธ
นางสาวศิริพร ลิมลาวัลย

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๘๗๑๗
๘๗๑๘
๘๗๑๙
๘๗๒๐
๘๗๒๑
๘๗๒๒
๘๗๒๓
๘๗๒๔
๘๗๒๕
๘๗๒๖
๘๗๒๗
๘๗๒๘
๘๗๒๙
๘๗๓๐
๘๗๓๑
๘๗๓๒
๘๗๓๓
๘๗๓๔
๘๗๓๕
๘๗๓๖
๘๗๓๗
๘๗๓๘
๘๗๓๙
๘๗๔๐
๘๗๔๑
๘๗๔๒

หนา ๑๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางศิริพร เลาหปยะรัตน
นางสาวศิริพร ศรีสนั ติแสง
นางสาวศิริพร ศิริพันธ
นางสาวศิริพร สิงหลา
นางสาวศิริพร โสภาพงศ
นางศิริพร เหงาศรี
นางศิริพรพรรณ พวงจันทึก
นางสาวศิริพัฒน สุดใจ
นางศิริภรณ พลเยี่ยม
นางสาวศิริภาพร แสนปลื้ม
นางศิริภาภรณ เนตรสิงแสง
นางสาวศิริมนัส พวงทาผา
นางศิริมา กลีบทอง
นางศิริมา ศรีขวัญ
นางศิริมาพร ชลฤทธิ์
นางศิริยุพิน วิริยะสุชน
นางสาวศิริรักษ บุตราช
นางศิริรักษ เหมือนชัยศรี
นางสาวศิริรตั น จรรยาศรี
นางสาวศิริรตั น ดวงทับ
นางศิริรตั น มีทรัพย
นางสาวศิริรตั น เยาวจิตต
นางศิริรตั น วิลาบุตร
นางสาวศิริรตั น สภาชัย
นางสาวศิริรตั น สมัครเขตรการณ
นางศิริรตั น สาทกลาง

๘๗๔๓
๘๗๔๔
๘๗๔๕
๘๗๔๖
๘๗๔๗
๘๗๔๘
๘๗๔๙
๘๗๕๐
๘๗๕๑
๘๗๕๒
๘๗๕๓
๘๗๕๔
๘๗๕๕
๘๗๕๖
๘๗๕๗
๘๗๕๘
๘๗๕๙
๘๗๖๐
๘๗๖๑
๘๗๖๒
๘๗๖๓
๘๗๖๔
๘๗๖๕

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘

นางสาวศิริรตั น สิงหเหาะ
นางสาวศิริรตั น สีตงั ตา
นางศิริรตั น สุโพธิ์
นางศิริรตั น เสงี่ยมพงษ
นางสาวศิริรันชนิภา ศิริชยพัทธ
นางศิริลักษณ แกวฝายนอก
นางศิริลักษณ จันทรขยัน
นางสาวศิริลักษณ ทองไทย
นางศิริลักษณ นรากูล
นางศิริลักษณ บุญเติม
นางศิริลักษณ พงษประเสริฐ
นางศิริลักษณ พรมกันหา
นางสาวศิริลักษณ มณีเนตร
นางสาวศิริลักษณ ศรีชวงประเสริฐ
นางศิริลักษณ สวนดอก
นางสาวศิริลักษณ เสาวโร
นางศิริลักษณ อวลนวน
นางสาวศิริวรรณ กระตายทอง
นางสาวศิริวรรณ กลิน่ หอม
นางศิริวรรณ แกวพันธจนั ทร
นางศิริวรรณ ตั้งจิตนฤมาณ
นางสาวศิริวรรณ ทองประสม
นางสาวศิริวรรณ พรหมสาขา
ณ สกลนคร
๘๗๖๖ นางสาวศิริวรรณ พริกประสงค
๘๗๖๗ นางสาวศิริวรรณ ฟกปอม

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๘๗๖๘
๘๗๖๙
๘๗๗๐
๘๗๗๑
๘๗๗๒
๘๗๗๓
๘๗๗๔
๘๗๗๕
๘๗๗๖
๘๗๗๗
๘๗๗๘
๘๗๗๙
๘๗๘๐
๘๗๘๑
๘๗๘๒
๘๗๘๓
๘๗๘๔
๘๗๘๕
๘๗๘๖
๘๗๘๗
๘๗๘๘
๘๗๘๙
๘๗๙๐
๘๗๙๑
๘๗๙๒
๘๗๙๓

นางสาวศิริวรรณ มากดวง
นางศิริวรรณ ยางนึก
นางศิริวรรณ วงศคาํ
นางสาวศิริวรรณ วรรณประทุม
นางศิริวรรณ สิทธิชัยพงศกร
นางศิริวรรณ หมวกพิมาย
นางสาวศิริวรรณ หมุนหวาน
นางสาวศิริวฒ
ั น พุฒพันธุ
นางศิริสุดา พิริยะวิไล
นางศิโรรัตน บุญกอ
นางสาวศิลา สิงหคาํ
นางสาวศิวณี แกวบุญคํา
นางศิวนาถ จันทรมี
นางสาวศิวพร เจริญชัย
นางสาวศิวพร อภิวงศ
นางสาวศิวภรณ รักกลาง
นางสาวศิวภัสร อินทรจันทร
นางสาวศิวาพร จันตะวัง
นางศิวาพร หริ่มสืบ
นางสาวศิศชล จีระดิษฐ
นางศุกรจติ ร กําเนิดพิลา
นางศุกลิณ กาญจันดา
นางศุจีภรณ จุลบุตร
นางสาวศุภกร สาครเจริญ
นางศุภกานต นันทรากร
นางศุภกานต ศรีวิภาต

หนา ๑๗๑
ราชกิจจานุเบกษา
๘๗๙๔
๘๗๙๕
๘๗๙๖
๘๗๙๗
๘๗๙๘
๘๗๙๙
๘๘๐๐
๘๘๐๑
๘๘๐๒
๘๘๐๓
๘๘๐๔
๘๘๐๕
๘๘๐๖
๘๘๐๗
๘๘๐๘
๘๘๐๙
๘๘๑๐
๘๘๑๑
๘๘๑๒
๘๘๑๓
๘๘๑๔
๘๘๑๕
๘๘๑๖
๘๘๑๗
๘๘๑๘
๘๘๑๙

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวศุภชานันท คํามะนะ
นางสาวศุภณัฐ เอี่ยมนิม่
นางศุภธิวา แยมสุรโิ ยทัย
นางสาวศุภมาศ หิรัญศักดิ์
นางศุภลักษณ กันคํา
นางสาวศุภลักษณ ตุมสูงเนิน
นางสาวศุภลักษณ บุญเทพ
นางศุภลักษณ ประคํามา
นางสาวศุภลักษณ พระชัย
นางสาวศุภลักษณ พึ่งเพาะปลูก
นางสาวศุภลักษณ หาญสุรยิ 
นางศุภลักษณ อุนพิกุล
นางศุภวดี สุระชลภูมิ
นางศุภวรรณ เที่ยงกระโทก
นางสาวศุภวรรณ นาคสุด
นางสาวศุภวิกาญจน ภูมิสวุ รรณ
นางศุภักษร ภูแสงสัน่
นางสาวศุภัชญา จอนกิ่ง
นางศุภากาญจน ประเสริฐสุขจินดา
นางศุภาทิพย ขุมทอง
นางศุภานัน นเรวรรณ
นางสาวศุภานัน เสนสอน
นางศุภาพร ศิรธิ นะ
นางศุภาพิชญ นาคขํา
นางศุภดิ า เที่ยงกลา
นางศุภิสรา จันทรขนุ

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๘๘๒๐
๘๘๒๑
๘๘๒๒
๘๘๒๓
๘๘๒๔
๘๘๒๕
๘๘๒๖
๘๘๒๗
๘๘๒๘
๘๘๒๙
๘๘๓๐
๘๘๓๑
๘๘๓๒
๘๘๓๓
๘๘๓๔
๘๘๓๕
๘๘๓๖
๘๘๓๗
๘๘๓๘
๘๘๓๙
๘๘๔๐
๘๘๔๑
๘๘๔๒
๘๘๔๓
๘๘๔๔
๘๘๔๕

นางสาวศุภิสรา ถาคําดี
นางเศลิยา ฦาชา
นางสาวโศภชา เพนวิมล
นางสาวโศภิตา คูหาเรืองรอง
นางสาวสกาวเดือน ผิวดี
นางสาวสกาวรัตน จันทรมาทอง
นางสาวสกาวรัตน เดชสุด
นางสาวสกาวรัตน สกุลธีรโชติ
นางสาวสกีนา มณทิพย
นางสกุณา จอมฟู
นางสาวสกุณา ดานอาษา
นางสกุลยา เทพบุตร
นางสาวสกุลรัตน เมียนเกิด
นางสาวสกุลรัตน รัตนโสม
นางสาวสงกรานต จันทะจร
นางสดศรี แนนหนา
นางสถาพร กิจวรวาณิช
นางสถาพร เครือคําอาย
นางสาวสถาพร พิสมัย
นางสาวสนธยา เหมือนสันเทียะ
นางสาวสนัญญา ทับคลาย
นางสบันงา วงจันทะ
นางสใบทิพย นะตาคํา
นางสาวสภาพร จินตนา
นางสาวสมคิด เกิดสิน
นางสาวสมคิด ปานบัว

หนา ๑๗๒
ราชกิจจานุเบกษา
๘๘๔๖
๘๘๔๗
๘๘๔๘
๘๘๔๙
๘๘๕๐
๘๘๕๑
๘๘๕๒
๘๘๕๓
๘๘๕๔
๘๘๕๕
๘๘๕๖
๘๘๕๗
๘๘๕๘
๘๘๕๙
๘๘๖๐
๘๘๖๑
๘๘๖๒
๘๘๖๓
๘๘๖๔
๘๘๖๕
๘๘๖๖
๘๘๖๗
๘๘๖๘
๘๘๖๙
๘๘๗๐
๘๘๗๑

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสมจิตต เบี้ยกระโทก
นางสาวสมจิตร จริงสันเทียะ
นางสมจิตร สัตยซื่อ
นางสาวสมจิตร สุติยะ
นางสาวสมจิตร แสสุวรรณ
นางสมใจ กันหะบุตร
นางสมใจ ชูบญ
ุ ทอง
นางสาวสมใจ แซปง
นางสมใจ พรหมเมฆ
นางสมใจ โพธิพิทักษ
นางสมใจ ยอดทอง
นางสาวสมใจ วัฒนชีวโนปกรณ
นางสาวสมเด็จ มณีสขุ
นางสาวสมนรินทร จันทรจาด
นางสาวสมบัติ สอนบุญชู
นางสาวสมประสงค ศรีอาภัย
นางสาวสมปราชญ วงคบูทอง
นางสมปรารถนา ทองกร
นางสาวสมปอง จันทะเนตร
นางสมปอง เพ็ชรพราว
เรือเอกหญิง สมปอย แสนเตปน
นางสาวสมพร แจงกลาง
นางสาวสมพร บุญราช
นางสมพร ไมไผ
นางสาวสมพร รืน่ รมย
นางสมพร เรือนเจริญ

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๘๘๗๒
๘๘๗๓
๘๘๗๔
๘๘๗๕
๘๘๗๖
๘๘๗๗
๘๘๗๘
๘๘๗๙
๘๘๘๐
๘๘๘๑
๘๘๘๒
๘๘๘๓
๘๘๘๔
๘๘๘๕
๘๘๘๖
๘๘๘๗
๘๘๘๘
๘๘๘๙
๘๘๙๐
๘๘๙๑
๘๘๙๒
๘๘๙๓
๘๘๙๔
๘๘๙๕
๘๘๙๖
๘๘๙๗

หนา ๑๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสมพร ลาโภ
นางสมพร วรินทรรักษ
นางสาวสมพร ศรีจุมพล
นางสมพร ศรีวิทะ
นางสาวสมพร ศรีอินทร
นางสาวสมพาน เสมาเพ็ชร
นางสาวสมพิศ จายนอก
นางสาวสมพิศ พราหมณทอง
นางสาวสมพิศ สวงรัมย
นางสาวสมภักดิ์ สมเพราะ
นางสมมาตร ภาคกลาง
นางสาวสมมารถ ปางเดิม
นางสมมารถ พวงแกว
นางสาวสมยงค แกววิเศษ
นางสาวสมยงค สิงหาราช
นางสมรัก พุทธซอน
นางสาวสมฤดี กิตติศักดิ์ชัย
นางสาวสมฤดี จิตสันเทียะ
นางสมฤทัย แกวคํา
นางสาวสมฤทัย ทองรักษ
นางสาวสมฤทัย บุตรไทย
นางสาวสมฤทัย สถิตธีรกุล
นางสาวสมลักษณ จําเนียรศิลป
นางสาวสมลักษณ จิตศรีพิทักษเลิศ
นางสมศรี สุดงาม
นางสมศรี สุวรรณโนภาส

๘๘๙๘
๘๘๙๙
๘๙๐๐
๘๙๐๑
๘๙๐๒
๘๙๐๓
๘๙๐๔
๘๙๐๕
๘๙๐๖
๘๙๐๗
๘๙๐๘
๘๙๐๙
๘๙๑๐
๘๙๑๑
๘๙๑๒
๘๙๑๓
๘๙๑๔
๘๙๑๕
๘๙๑๖
๘๙๑๗
๘๙๑๘
๘๙๑๙
๘๙๒๐
๘๙๒๑
๘๙๒๒
๘๙๒๓

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสมสมัย ทาเขียว
นางสมสะอางค ปจจุสนันท
นางสาวสมสุข หวังสุข
นางสาวสมหญิง หุตามัย
นางสาวสมัชญา หนูทอง
นางสมัย เมืองกลาง
นางสาวสมาน ปานสมบูรณ
นางสมาพร คุลธิ
นางสาวสมาพร พรหมทอง
นางสาวสมาพร มิพล
นางสาวสมาพร อยูอ ําพล
นางสาวสมาวดี ดวงพวง
นางสาวสยุมพร ปจมิตร
นางสาวสยุมพร เพ็ญกุล
นางสรญา ศุภกิจอนันต
นางสาวสรพระทัย จันทิมา
นางสาวสรวงสวรรค กลั่นหวาน
นางสาวสรวงสุดา วรรณวงษ
นายสรอยทิพย เจริญศักดิ์ธนกุล
นางสาวสรอยวลี กันดิษฐ
นางสาวสรัญญา หลักดีมีทรัพย
นางสาวสรัญญา แหวนทอง
นางสาวสรัลชณา เหิมพยัคฆ
นางสรัลรัศม สุวรรณปทุมเลิศ
นางสรัสชนา จิตสม
นางสาวสริญญา อภิบาลศรี

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๘๙๒๔
๘๙๒๕
๘๙๒๖
๘๙๒๗
๘๙๒๘
๘๙๒๙
๘๙๓๐
๘๙๓๑
๘๙๓๒
๘๙๓๓
๘๙๓๔
๘๙๓๕
๘๙๓๖
๘๙๓๗
๘๙๓๘
๘๙๓๙
๘๙๔๐
๘๙๔๑
๘๙๔๒
๘๙๔๓
๘๙๔๔
๘๙๔๕
๘๙๔๖
๘๙๔๗
๘๙๔๘
๘๙๔๙

นางสาวสริตา แพงคํา
นางสาวสรินญา ศิริสังขไชย
นางสาวสรินทรทิพย ทิพเวช
นางสริยาภรณ แกวสังข
นางสาวสริลกั ษณ หมืน่ ฟุง
นางสาวสรีพร ชมบุญ
นางสรีลา ทั้งรักษ
นางสโรชินี จันทพันธ
นางสลักจิต คํามา
นางสาวสลักจิตร ดอนจิว๋ ไพร
นางสาวสลัญญา สัจจาสิทธิ์
นางสาวสลิตตา สอนวงษา
นางสลิลนา ศรีสขุ ศิริพันธ
นางสาวสลิลรัชต ทองคํา
นางสวรรณญา นันทะเพชร
นางสวัสดิ์ เฉิดวิจติ ร
นางสวิญญา บุญทะจิต
นางสาวสวีวรรณ คะดูลย
นางสสิธร บุญเชิด
นางสาวสสิวัลย แสงเมือง
นางสาวสอบารีหยะ สะดอ
นางสะใบกร ชัยบัณฑิต
นางสาวสะวินา ตกคาง
นางสาวสังวาล พิมพวงค
นางสาวสังวาล วงคชมภู
นางสาวสัญญลักษณ กุสมุ ภ

หนา ๑๗๔
ราชกิจจานุเบกษา
๘๙๕๐
๘๙๕๑
๘๙๕๒
๘๙๕๓
๘๙๕๔
๘๙๕๕
๘๙๕๖
๘๙๕๗
๘๙๕๘
๘๙๕๙
๘๙๖๐
๘๙๖๑
๘๙๖๒
๘๙๖๓
๘๙๖๔
๘๙๖๕
๘๙๖๖
๘๙๖๗
๘๙๖๘
๘๙๖๙
๘๙๗๐
๘๙๗๑
๘๙๗๒
๘๙๗๓
๘๙๗๔
๘๙๗๕

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสัญลักษณ คําดวง
นางสัณฐิตณี จันทรี
นางสาวสันทนา แกลวทนงค
นางสันทนา แฟมไธสง
นางสันทนา หนองสี
นางสาวสัมผัส เหมือนสันเทียะ
นางสาวสาคร ดวงจันทร
นางสาคร ภูทองปด
นางสาวสาธิกา บําเพ็ญพงษ
นางสาวสาธิตา จอนดอน
นางสาวสาธินี ผดุงชัยโชติ
นางสาธิยา รากทอง
นางสายจิตร นามวงษา
นางสาวสายใจ บุตรศรีเพ็ชร
นางสายชล แกนสุวรรณ
นางสาวสายชล แจมแจง
นางสายชล ชัยศิลป
นางสายชล มาวัน
นางสายชล ศรีสะอาด
นางสาวสายทิพย พิมสุภา
นางสายนรัตน อุรัง
นางสาวสายฝน เกษตระชนม
นางสายฝน ชนะสิทธิ์
นางสายฝน ชิดโคกสูง
นางสายฝน ชูศรี
นางสายฝน ทับใหญ

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๘๙๗๖
๘๙๗๗
๘๙๗๘
๘๙๗๙
๘๙๘๐
๘๙๘๑
๘๙๘๒
๘๙๘๓
๘๙๘๔
๘๙๘๕
๘๙๘๖
๘๙๘๗
๘๙๘๘
๘๙๘๙
๘๙๙๐
๘๙๙๑
๘๙๙๒
๘๙๙๓
๘๙๙๔
๘๙๙๕
๘๙๙๖
๘๙๙๗
๘๙๙๘
๘๙๙๙
๙๐๐๐
๙๐๐๑

นางสาวสายฝน นามพิมูล
นางสาวสายฝน ประยงควีระกุล
นางสาวสายฝน ปุญญะมาตย
นางสาวสายฝน ยอดวิชา
นางสาวสายฝน ลอยไธสงค
นางสาวสายฝน สกุลเดช
นางสายฝน หงษเหลี่ยม
นางสาวสายพลอย สัจดา
นางสายพิณ กิ่งสกุล
นางสาวสายพิณ ชนะแดง
นางสาวสายพิณ เต็มใจ
นางสายพิณ โพธิบ์ ัว
นางสายพิณ โพนศิลา
นางสายพิณ วรบุตร
นางสายพิณ วรรณภิระ
นางสายพิณ สวัสดี
นางสายพิน โกพลรัตน
นางสาวสายพิน คุณมาก
นางสายพิน อวนแกว
นางสาวสายพินธุ มณีโชติ
นางสาวสายรุง หงษวิเศษ
นางสายรุง นาคทั่ง
นางสายรุง อุปถัมภ
นางสาวสายฤทัย ไมสน
นางสาวสายลม เกตุใส
นางสาวสายลม สุริยา

หนา ๑๗๕
ราชกิจจานุเบกษา
๙๐๐๒
๙๐๐๓
๙๐๐๔
๙๐๐๕
๙๐๐๖
๙๐๐๗
๙๐๐๘
๙๐๐๙
๙๐๑๐
๙๐๑๑
๙๐๑๒
๙๐๑๓
๙๐๑๔
๙๐๑๕
๙๐๑๖
๙๐๑๗
๙๐๑๘
๙๐๑๙
๙๐๒๐
๙๐๒๑
๙๐๒๒
๙๐๒๓
๙๐๒๔
๙๐๒๕
๙๐๒๖
๙๐๒๗

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสายวะลักษณ สมศรี
นางสายสมร ยุตธิ รรม
นางสาวสายสวาท กาวารี
นางสาวสายสุดา ไตรยวงค
นางสายสุดา เมืองมา
นางสาวสายสุดา วงษจําปา
นางสายสุนีย เลาเปยม
นางสาวสายสุนีย ศรีนวล
นางสายสุรินทร ประดับคํา
นางสาวสายสุรีย จิตชัย
จาสิบเอกหญิง สายใหม โพธิกุล
นางสาวสายใหม อุนทรีจนั ทร
นางสารภี คําศรี
นางสาวสารภี บัวบาน
นางสาวสารภี สุรโิ ย
นางสาริณี ออนสัมฤทธิ์
นางสาวสารี แสงแกว
นางสาวสาลามะฮ เหมมัน
นางสาวสาลินี สิงหโสภณ
นางสาวสาลี่ สนธิภักดิ์
นางสาลีปะ สามะอาลี
นางสาวสาลีฮะ ดารานีตาแล
นางสาวสาวิกา จริยะวรกุล
นางสาวสาวิณี จันทรชวง
นางสาวสาวิตรี กาญจนศิลปคม
นางสาวสาวิตรี กุลพินิจ

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๙๐๒๘
๙๐๒๙
๙๐๓๐
๙๐๓๑
๙๐๓๒
๙๐๓๓
๙๐๓๔
๙๐๓๕
๙๐๓๖
๙๐๓๗
๙๐๓๘
๙๐๓๙
๙๐๔๐
๙๐๔๑
๙๐๔๒
๙๐๔๓
๙๐๔๔
๙๐๔๕
๙๐๔๖
๙๐๔๗
๙๐๔๘
๙๐๔๙
๙๐๕๐
๙๐๕๑
๙๐๕๒
๙๐๕๓

นางสาวสาวิตรี เกิดเล
นางสาวิตรี คุมไขน้ํา
นางสาวสาวิตรี จันทรหอม
นางสาวิตรี ชูชาติ
นางสาวสาวิตรี ไชยโย
นางสาวสาวิตรี ทั่งพรม
นางสาวิตรี ประชามอญ
นางสาวสาวิตรี เพียรขุนทด
นางสาวสาวิตรี ยิม้ สาระ
นางสาวิตรี วิไล
นางสาวสาวิตรี เวทการ
นางสาวสาวิตรี สุมารินทร
นางสาวสาหราย เสนาศรี
นางสํารวญ บุญประกอบ
นางสําฤทธิ์ พูนกลาง
นางสาวสําลี ดีดวงพันธ
นางสําอางค ไชยสุริยงค
นางสาวสิทธิมา เพ็งผอม
นางสาวสินนี าฎ ปาทาน
นางสินีนาฎ พิศรูป
นางสินีนาฎ สุขนั ธ
นางสาวสินนี าถ โพธิพันธ
นางสินีรตั น สุขสําราญ
นางสาวสิมานาถ แปนหาญ
นางสาวสิยาวรรณ โสภา
นางสาวสิรญาดา ผิวเผือ่ น

หนา ๑๗๖
ราชกิจจานุเบกษา
๙๐๕๔
๙๐๕๕
๙๐๕๖
๙๐๕๗
๙๐๕๘
๙๐๕๙
๙๐๖๐
๙๐๖๑
๙๐๖๒
๙๐๖๓
๙๐๖๔
๙๐๖๕
๙๐๖๖
๙๐๖๗
๙๐๖๘
๙๐๖๙
๙๐๗๐
๙๐๗๑
๙๐๗๒
๙๐๗๓
๙๐๗๔
๙๐๗๕
๙๐๗๖
๙๐๗๗
๙๐๗๘
๙๐๗๙

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสิรภัทร ขันคํา
นางสาวสิรญ
ั ญา พรมอิน
นางสิรกิ ร บุญเผือก
นางสิรกิ ร พันธุดี
นางสาวสิรกิ ร สืบสงัด
นางสิรกิ ร สุจริยา
นางสิรกิ ร อุตตมาตย
นางสิรกิ าญจน ราชสุวรรณ
นางสิรกิ านต เจตเขตกรณ
นางสาวสิรญ
ิ ญา แสวงพร
นางสาวสิริณฐั ไชยชนะ
นางสิรธิ นา วิเชียรสมุทร
นางสาวสิรนิ ทรทิพย สังขธปู
นางสาวสิรนิ ทรา พวงเคลือ
นางสาวสิรนิ ภัทร หวงจริง
นางสาวสิรนิ ยาทิพย แกวใส
นางสาวสิรนิ รี ชัยรัตน
นางสาวสิรนิ ันท นันตื้อ
นางสาวสิรนิ ุช ซื่อประเสริฐ
นางสาวสิรนิ ุช ศรสิทธิ์
นางสิริพร คงตาล
นางสาวสิริพร จินากวน
นางสาวสิริพร พุมมาวิน
นางสาวสิริพรรณ ชลีกรชูวงศ
นางสาวสิริพรรณ รัตนสุวรรณ
นางสาวสิริพันธ ศรีเมือง

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๙๐๘๐
๙๐๘๑
๙๐๘๒
๙๐๘๓
๙๐๘๔
๙๐๘๕
๙๐๘๖
๙๐๘๗
๙๐๘๘
๙๐๘๙
๙๐๙๐
๙๐๙๑
๙๐๙๒
๙๐๙๓
๙๐๙๔
๙๐๙๕
๙๐๙๖
๙๐๙๗
๙๐๙๘
๙๐๙๙
๙๑๐๐
๙๑๐๑
๙๑๐๒
๙๑๐๓
๙๑๐๔
๙๑๐๕

นางสาวสิริภัทร สิทธิพงษ
นางสาวสิริภา แสงออน
นางสิรมิ าส อัศจรรย
นางสิรริ ัตน ทิพยโสตนัยนา
นางสาวสิรริ ัตน โนนโพธิ์
นางสาวสิรริ ัตน แพนไธสง
นางสิรริ ัตน สุจิตระหะ
นางสาวสิริลกั ษณ กิมบุญ
นางสิรลิ ักษณ โกมรัตน
นางสาวสิริลกั ษณ ขอสันติกุล
นางสิรลิ ักษณ ทองศรี
นางสาวสิริลกั ษณ สุวาสน
นางสิรวิ รรณ ดิสระมุณี
นางสาวสิรวิ รรณ สงนุย
นางสาวสิรวิ รรณ แสงเมือง
นางสาวสิริอร สุรภักดี
นางสีนวล โฉมฉลวย
นางสาวสีรงุ เสารเทพ
นางสาวสุกมล ศักดิ์นําสง
นางสาวสุกฤตา นอมนําทรัพย
นางสุกฤตา นาระทะ
นางสาวสุกฤตา วัฒนาเนตร
นางสาวสุกญ
ั ญา กันชัย
นางสาวสุกญ
ั ญา แกวเถื่อน
นางสาวสุกญ
ั ญา โกฏิรักษ
นางสุกญ
ั ญา ขวัญใจ

หนา ๑๗๗
ราชกิจจานุเบกษา
๙๑๐๖
๙๑๐๗
๙๑๐๘
๙๑๐๙
๙๑๑๐
๙๑๑๑
๙๑๑๒
๙๑๑๓
๙๑๑๔
๙๑๑๕
๙๑๑๖
๙๑๑๗
๙๑๑๘
๙๑๑๙
๙๑๒๐
๙๑๒๑
๙๑๒๒
๙๑๒๓
๙๑๒๔
๙๑๒๕
๙๑๒๖
๙๑๒๗
๙๑๒๘
๙๑๒๙
๙๑๓๐
๙๑๓๑

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวสุกญ
ั ญา จันทะศรี
นางสาวสุกญ
ั ญา ใจหาญ
นางสาวสุกญ
ั ญา ชืน่ พยอม
นางสาวสุกญ
ั ญา เชื้อโพลง
นางสุกญ
ั ญา ตราชื่นตอง
นางสุกญ
ั ญา ถาไชย
นางสาวสุกญ
ั ญา ทานกระโทก
นางสาวสุกญ
ั ญา บัวสุข
นางสุกญ
ั ญา บุญแจง
นางสุกญ
ั ญา ปราชนาม
นางสาวสุกญ
ั ญา ผารุธรรม
นางสาวสุกญ
ั ญา เผยกลิ่น
นางสาวสุกญ
ั ญา พลเทพ
นางสาวสุกญ
ั ญา พันธธงไชย
นางสุกญ
ั ญา ภูสมตา
นางสาวสุกญ
ั ญา ยงยุทธวิชยั
นางสุกญ
ั ญา ยะฟู
นางสาวสุกญ
ั ญา รักนอย
นางสาวสุกญ
ั ญา ฤทธิอาภรณกุล
นางสาวสุกญ
ั ญา สุวรรณการ
นางสาวสุกญ
ั ญา แสงทอง
นางสาวสุกญ
ั ญา แสนสุข
นางสุกญ
ั ญา หวงศร
นางสาวสุกญ
ั ญา หอมไมหาย
นางสาวสุกญ
ั ญา อนุมาศ
นางสาวสุกญ
ั ยา บุญแท

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๙๑๓๒
๙๑๓๓
๙๑๓๔
๙๑๓๕
๙๑๓๖
๙๑๓๗
๙๑๓๘
๙๑๓๙
๙๑๔๐
๙๑๔๑
๙๑๔๒
๙๑๔๓
๙๑๔๔
๙๑๔๕
๙๑๔๖
๙๑๔๗
๙๑๔๘
๙๑๔๙
๙๑๕๐
๙๑๕๑
๙๑๕๒
๙๑๕๓
๙๑๕๔
๙๑๕๕
๙๑๕๖
๙๑๕๗

นางสาวสุกนั ยา ศูนยจนั ทร
นางสาวสุกัลยา เดชา
นางสาวสุกัลยา เปรมศรี
นางสุกัลยา ศรีเล็กดี
นางสุกัลยา สายอุดตะ
นางสุกานดา วองไวเจือจันทร
นางสุขกิตตรา เครือบุดดี
นางสาวสุขศิริ สอดสุข
นางสาวสุขสันต บุญเล็ก
นางสาวสุขมุ โคตรพันธ
นางสุคน คําแฝง
นางสาวสุคนธทิพย ดวงศรี
นางสาวสุคนธทิพย สมศรี
นางสาวสุคนธา ใจอารีย
นางสาวสุคนธา ฟุงฟู
นางสุคนธา อินทนะนก
นางสุคนา ปานบุญ
นางสุคนั ทร บาอินทร
นางสาวสุจรรยา หองแซง
นางสาวสุจริต วงคอนันต
นางสุจนั ทรญา อูปแกว
นางสาวสุจันทรา จันทรสอง
นางสุจารีย วิชัยดิษฐ
นางสุจารีย เหมพัฒน
นางสาวสุจติ ตรา ขําทอง
นางสุจติ รา ไกรจันทร

หนา ๑๗๘
ราชกิจจานุเบกษา
๙๑๕๘
๙๑๕๙
๙๑๖๐
๙๑๖๑
๙๑๖๒
๙๑๖๓
๙๑๖๔
๙๑๖๕
๙๑๖๖
๙๑๖๗
๙๑๖๘
๙๑๖๙
๙๑๗๐
๙๑๗๑
๙๑๗๒
๙๑๗๓
๙๑๗๔
๙๑๗๕
๙๑๗๖
๙๑๗๗
๙๑๗๘
๙๑๗๙
๙๑๘๐
๙๑๘๑
๙๑๘๒
๙๑๘๓

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวสุจติ รา คงปญญา
นางสาวสุจติ รา โคสาพัฒน
นางสาวสุจติ รา เจียมมี
นางสาวสุจติ รา ฉลองกุล
นางสาวสุจติ รา ไชยนงค
นางสาวสุจติ รา ทูลพุทธา
นางสาวสุจติ รา นาคคุม
นางสุจติ รา ปานกลิ่น
นางสุจติ รา ปานจํารูญ
นางสาวสุจติ รา พรมเงิน
นางสาวสุจติ รา เพียรสม
นางสาวสุจติ รา วงศไชยทะ
นางสาวสุจติ รา สองสี
นางสุจติ รา อินทรยงค
นางสาวสุจติ รา อุปวงค
นางสาวสุจติ รา เอกแกว
นางสุจติ ราภรณ อํานวย
นางสาวสุจิน ทิพยาวงศโสชาง
นางสุจนิ ดา มหาวงศ
นางสาวสุจินต สุขแจม
นางสุจิรภรณ พุทธชาติ
นางสุจิรา จิตโชติ
นางสาวสุจิรา มะลิ
นางสาวสุจิรา ลัดดาอาชชวะ
นางสาวสุชญา วรนันทกิจ
นางสุชดา ลิมปมณีรกั ษ

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๙๑๘๔
๙๑๘๕
๙๑๘๖
๙๑๘๗
๙๑๘๘
๙๑๘๙
๙๑๙๐
๙๑๙๑
๙๑๙๒
๙๑๙๓
๙๑๙๔
๙๑๙๕
๙๑๙๖
๙๑๙๗
๙๑๙๘
๙๑๙๙
๙๒๐๐
๙๒๐๑
๙๒๐๒
๙๒๐๓
๙๒๐๔
๙๒๐๕
๙๒๐๖
๙๒๐๗
๙๒๐๘
๙๒๐๙

นางสุชญ
ั ญา ไคลศรี
นางสาวสุชญ
ั ญา หวัดเพชร
นางสาวสุชาฎา เบ็ญมาตร
นางสาวสุชาดา เชื้ออาว
นางสาวสุชาดา ดวงจรัส
นางสาวสุชาดา ผิวหอม
นางสาวสุชาดา วงษถาวรชาติ
นางสุชาดา อินตะวงค
นางสุชาดา อุดมวิชชากร
นางสาวสุชานันท พรหมกัณฑ
นางสาวสุชานันท พวงพันธ
นางสาวสุชารัตน รักทองแดง
นางสาวสุชิรา สัตยซื่อ
นางสาวสุชีรา ชาติชนะ
นางสุชรี า ถาวรกุล
นางสาวสุชีรา เวชวิฐาน
นางสุญาณี นรมาตร
นางสุฎารัตน ศิริจนั ทร
นางสาวสุฑารัตน ยงเยี่ยงพันธ
นางสุณภา แสงเขียว
นางสุณัฎฐา ปนชาง
นางสุณา แสงจันทร
นางสุณิชกานต ยังมี
นางสาวสุณติ า เหวนอก
นางสาวสุณิสา พลีเจริญ
นางสุณี กองตัน

หนา ๑๗๙
ราชกิจจานุเบกษา
๙๒๑๐
๙๒๑๑
๙๒๑๒
๙๒๑๓
๙๒๑๔
๙๒๑๕
๙๒๑๖
๙๒๑๗
๙๒๑๘
๙๒๑๙
๙๒๒๐
๙๒๒๑
๙๒๒๒
๙๒๒๓
๙๒๒๔
๙๒๒๕
๙๒๒๖
๙๒๒๗
๙๒๒๘
๙๒๒๙
๙๒๓๐
๙๒๓๑
๙๒๓๒
๙๒๓๓
๙๒๓๔
๙๒๓๕

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสุณีย นพภาพันธ
นางสาวสุณีย โมเล็ก
นางสุดคนึง สุทธิธรรมสาคร
นางสาวสุดจิต พลพยัคฆกลุ
นางสุดใจ ตาติจันทร
นางสาวสุดใจ บุญศรี
นางสาวสุดใจ ภูผาพลอย
นางสาวสุดตา ตออํานาจ
นางสุดตา พุทธา
นางสาวสุดตา วันแกว
นางสาวสุดถนอม เตโช
นางสุดา บัวขํา
นางสาวสุดา ลาลัย
นางสุดาจันทร หินกลาง
นางสุดาทิพย แสงรูจีย
นางสุดาพร กันตะพงษ
นางสุดาพร เดนสุมติ ร
นางสาวสุดาภรณ จิณฤทธิ์
นางสุดารัตน จันทรแดง
นางสาวสุดารัตน จุมพลพงษ
นางสาวสุดารัตน ไชยสุภาพ
นางสุดารัตน ฐานเจริญ
นางสาวสุดารัตน นอยน้ําใส
นางสาวสุดารัตน นาคถมยา
นางสาวสุดารัตน บรรเทาทุกข
นางสุดารัตน พึ่งสูงเนิน

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๙๒๓๖
๙๒๓๗
๙๒๓๘
๙๒๓๙
๙๒๔๐
๙๒๔๑
๙๒๔๒
๙๒๔๓
๙๒๔๔
๙๒๔๕
๙๒๔๖
๙๒๔๗
๙๒๔๘
๙๒๔๙
๙๒๕๐
๙๒๕๑
๙๒๕๒
๙๒๕๓
๙๒๕๔
๙๒๕๕
๙๒๕๖
๙๒๕๗
๙๒๕๘
๙๒๕๙
๙๒๖๐
๙๒๖๑

นางสุดารัตน ศรีธร
นางสุดารัตน ศรีอนิ ทร
นางสาวสุดารัตน สายยัญ
นางสาวสุดารัตน สุขชนะ
นางสาวสุดารัตน สุธาชีวะ
นางสาวสุดารัตน อิม่ จิตร
นางสาวสุดาวรณ สกุลโพน
นางสุดาวรรณ ยังใหผล
นางสุดาวรรณ เอกตาแสง
นางสาวสุดาสินี ศรีวฒ
ุ ิกุล
นางสาวสุตชา ฉิมชาญเวช
นางสาวสุตปราณี ศรีบรุ ินทร
นางสุตราภรณ ภิญโญภาพ
นางสุติมา พรชัย
นางสาวสุตมิ า อินถวา
นางสุทธาทิพ กุลวงค
นางสุทธาทิพย ผัสดี
นางสาวสุทธาทิพย ศิริคุณ
นางสุทธาธิณี วงศชัย
นางสาวสุทธาสิณี นุชนอย
นางสาวสุทธิกานต บุน เสา
นางสาวสุทธิจิต กมลเวช
นางสุทธิ์ธญ
ั ญารัตน แสงทอง
นางสาวสุทธินีย ปองตี
นางสาวสุทธิรัตน เทศบุตร
นางสาวสุทธิรัตน สุทธมุสิก

หนา ๑๘๐
ราชกิจจานุเบกษา
๙๒๖๒
๙๒๖๓
๙๒๖๔
๙๒๖๕
๙๒๖๖
๙๒๖๗
๙๒๖๘
๙๒๖๙
๙๒๗๐
๙๒๗๑
๙๒๗๒
๙๒๗๓
๙๒๗๔
๙๒๗๕
๙๒๗๖
๙๒๗๗
๙๒๗๘
๙๒๗๙
๙๒๘๐
๙๒๘๑
๙๒๘๒
๙๒๘๓
๙๒๘๔
๙๒๘๕
๙๒๘๖
๙๒๘๗

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสุทธิลักษณ บิลละโสย
นางสาวสุทธิวรรณ ปญญาดี
นางสุทารัตน พุดดอน
นางสาวสุทารัตน พุมเจริญ
นางสาวสุทิน อยูว งษอนั๋
นางสุทิศา นันทจันทร
นางสาวสุทิศา หลักกําจร
นางสุทิสา จันทรมาก
นางสุทิสา บุญมี
นางสาวสุทิสา รอดธานี
นางสาวสุธาทิพย มูลยะเทพ
นางสาวสุธาทิพย รัตนพรชัยกุล
นางสาวสุธาสินี กําชู
นางสาวสุธาสินี ใจหาญ
นางสาวสุธาสินี ไชยแสน
นางสาวสุธาสินี ไทรศรีวฒ
ั นะ
นางสาวสุธาสินี ปะวะโน
นางสาวสุธาสินี แพงใจ
นางสาวสุธาสินี มูลผล
นางสาวสุธาสินี รัตนพันธ
นางสาวสุธาสินีย คุม ยงค
นางสาวสุธชิ า มีบปุ ผา
นางสาวสุธดิ า มหาวรรณ
นางสุธิดา วศินะเมฆินทร
นางสุธินี คะเลรัมย
นางสุธิรา แกวสองเมือง

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๙๒๘๘
๙๒๘๙
๙๒๙๐
๙๒๙๑
๙๒๙๒
๙๒๙๓
๙๒๙๔
๙๒๙๕
๙๒๙๖
๙๒๙๗
๙๒๙๘
๙๒๙๙
๙๓๐๐
๙๓๐๑
๙๓๐๒
๙๓๐๓
๙๓๐๔
๙๓๐๕
๙๓๐๖
๙๓๐๗
๙๓๐๘
๙๓๐๙
๙๓๑๐
๙๓๑๑
๙๓๑๒
๙๓๑๓

หนา ๑๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสุธรี า มณีวงศวิโรจน
นางสาวสุธรี า สอวิหก
นางสุนทรี กุลลปนกุล
นางสาวสุนทรี แนนพิมาย
นางสุนทรี ภานุเวศ
นางสาวสุนทรี ละอองโชค
นางสาวสุนทรี แสวงหาทรัพย
นางสาวสุนทรีพร จันทรประเทศ
นางสาวสุนทรีย ทองไกร
นางสาวสุนทรีย ปรีชากูล
นางสาวสุนนั ท พรรณพฤกษ
นางสุนันท พวงมาลัย
นางสาวสุนนั ท เพชรจันทร
นางสาวสุนนั ท ศรีวิลัย
นางสุนันททา มงคลทิพย
นางสาวสุนนั ทรา ผิวทวี
นางสาวสุนนั ทา คุรธหอม
นางสุนันทา แฉลมไธสง
นางสาวสุนนั ทา ตาคํา
นางสาวสุนนั ทา นอยพิทักษ
นางสาวสุนนั ทา นิลสุพรรณ
นางสุนันทา บัวบาน
นางสาวสุนนั ทา บานกลวย
นางสาวสุนนั ทา ผกามาตร
นางสาวสุนนั ทา พลเสน
นางสาวสุนนั ทา พูลศิริ

๙๓๑๔
๙๓๑๕
๙๓๑๖
๙๓๑๗
๙๓๑๘
๙๓๑๙
๙๓๒๐
๙๓๒๑
๙๓๒๒
๙๓๒๓
๙๓๒๔
๙๓๒๕
๙๓๒๖
๙๓๒๗
๙๓๒๘
๙๓๒๙
๙๓๓๐
๙๓๓๑
๙๓๓๒
๙๓๓๓
๙๓๓๔
๙๓๓๕
๙๓๓๖
๙๓๓๗
๙๓๓๘
๙๓๓๙

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวสุนนั ทา เย็นลับ
นางสาวสุนนั ทา ลอยเจิง่
นางสุนันทา สวงโท
นางสาวสุนนั ทา เหิรเมฆ
นางสุนันทา อุน แดง
นางสุนารี ดาวเรือง
นางสุนิดา สนนอย
นางสาวสุนดิ า สินสงวน
นางสาวสุนติ เลี่ยมยองใย
นางสุนิตสา บุญนอง
นางสาวสุนติ สา อรุณสิงคะ
นางสาวสุนิษฐา พุกพล
นางสาวสุนิสา แกวมณี
นางสาวสุนิสา ทะนันไชย
นางสุนิสา มีนนุ
นางสาวสุนิสา ยวงลําใย
นางสาวสุนีพร แสงดาว
นางสุนีย นาตัน
นางสุนีย พัชนี
นางสาวสุนีย มะกรูดอินทร
นางสาวสุนีย วงษจันทร
นางสาวสุเนต แกวหยอง
นางสุเบ็ญ ใชยสังกา
นางสาวสุเบญจ คลายอักษร
นางสุไบเยาะ บิลยะแม
นางสาวสุประวีณ จันทรจริง

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๙๓๔๐
๙๓๔๑
๙๓๔๒
๙๓๔๓
๙๓๔๔
๙๓๔๕
๙๓๔๖
๙๓๔๗
๙๓๔๘
๙๓๔๙
๙๓๕๐
๙๓๕๑
๙๓๕๒
๙๓๕๓
๙๓๕๔
๙๓๕๕
๙๓๕๖
๙๓๕๗
๙๓๕๘
๙๓๕๙
๙๓๖๐
๙๓๖๑
๙๓๖๒
๙๓๖๓
๙๓๖๔
๙๓๖๕

หนา ๑๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสุประวีณ ภาระเวช
นางสาวสุประวีณ หาญณรงค
นางสาวสุปราณี คงกําปน
นางสุปราณี ใจโปรง
พันจาเอกหญิง สุปราณี ตนเกษ
นางสุปราณี มหาดเล็ก
นางสาวสุปราณี มีสิทธิ์
นางสาวสุปราณี แสงชาติ
นางสุปรีดา ฤทธิรงค
นางสาวสุปญ
 ญา ปนขจร
นางสาวสุพร คงหนู
นางสุพร รักษา
นางสาวสุพรรณศิริ สมนา
นางสุพรรณา ภูสีฤทธิ์
นางสุพรรณี ครุฑธะกะ
นางสุพรรณี จรรยารักษ
นางสุพรรณี ชอชู
นางสุพรรณี ไชยชาติ
นางสาวสุพรรณี ศรีเสวก
นางสุพรรณี ศิริคาํ
นางสาวสุพรรณี สุขชํานาญ
นางสาวสุพรรณี สุขวิจติ ร
นางสุพรรณี เหลาแค
นางสาวสุพรรณี อุน สิม
นางสุพรรษา แกวคุณ
นางสุพรรษา เจ็นประโคน

๙๓๖๖
๙๓๖๗
๙๓๖๘
๙๓๖๙
๙๓๗๐
๙๓๗๑
๙๓๗๒
๙๓๗๓
๙๓๗๔
๙๓๗๕
๙๓๗๖
๙๓๗๗
๙๓๗๘
๙๓๗๙
๙๓๘๐
๙๓๘๑
๙๓๘๒
๙๓๘๓
๙๓๘๔
๙๓๘๕
๙๓๘๖
๙๓๘๗
๙๓๘๘
๙๓๘๙
๙๓๙๐
๙๓๙๑

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวสุพรรษา ไตรรัตน
นางสาวสุพรรษา เบี้ยวบังเกิด
นางสาวสุพรรษา ยาโน
นางสาวสุพรรษา เย็นเซน
นางสาวสุพรรษา วันพฤติ
นางสาวสุพรรษา ศรีพุทธิรตั น
นางสาวสุพรรษา ศรีสแุ ล
นางสาวสุพรรษา ใหญยอด
นางสาวสุพรรษา ออกสุข
นางสุพรรัตน หรัง่ เจริญ
นางสุพัฒตรา แกนทาว
นางสาวสุพัฒน ราษอาษา
นางสุพัฒนตรา พัฒนอุตสาหกิจ
นางสาวสุพัฒนาภรณ มงคลสินธุ
นางสาวสุพัตรา กองสําลี
นางสุพัตรา คงพันธ
นางสาวสุพัตรา จันทะโยธา
นางสาวสุพัตรา ไชยแกว
นางสาวสุพัตรา ถาวร
นางสุพัตรา ทาน้ําตืน้
นางสุพัตรา แทนทอง
นางสุพัตรา ธรรมศิริ
นางสาวสุพัตรา มะโนรา
นางสุพัตรา รักบุญ
นางสาวสุพัตรา วัฒนาประยูร
นางสาวสุพัตรา สงแสง

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๙๓๙๒
๙๓๙๓
๙๓๙๔
๙๓๙๕
๙๓๙๖
๙๓๙๗
๙๓๙๘
๙๓๙๙
๙๔๐๐
๙๔๐๑
๙๔๐๒
๙๔๐๓
๙๔๐๔
๙๔๐๕
๙๔๐๖
๙๔๐๗
๙๔๐๘
๙๔๐๙
๙๔๑๐
๙๔๑๑
๙๔๑๒
๙๔๑๓
๙๔๑๔
๙๔๑๕
๙๔๑๖
๙๔๑๗

นางสาวสุพัตรา สุขเกษม
นางสาวสุพัตรา สุตนิ
นางสาวสุพัตรา แสงสุณีนวิ ฒ
ั น
นางสุพัตรา โสมมณี
นางสาวสุพัตรา อาบสุวรรณ
นางสาวสุพัตราพร มุงนากลาง
นางสาวสุพัทธ รอดพันธ
นางสุพันธ นโรปการณ
นางสาวสุพาณี พรมจันทร
นางสาวสุพาวรรณ สะเทื้อน
นางสาวสุพิชฌาย กุชโร
นางสาวสุพิชฌาย ขันเขื่อน
นางสุพิชฌาย สองศรี
นางสาวสุพิชญากรณ แกวพิจิตร
นางสาวสุพินธ จอนไธสง
นางสุพิมล อภัยพงค
นางสุเพ็ญพร นามวัฒน
นางสาวสุเพ็ญรัฐ บุญแกวขวัญ
นางสุภณิดา เสรฏฐพงศไพศาล
นางสุภลักษณ พรมปาน
นางสาวสุภักดิ์ บุญศรี
นางสาวสุภัค พันแพง
นางสาวสุภัคจิรา ศรีจนั ทร
นางสาวสุภัคชญา อาทร
นางสาวสุภัทนา ศรีสุขไกร
นางสุภัทร เพชรเส็ง

หนา ๑๘๓
ราชกิจจานุเบกษา
๙๔๑๘
๙๔๑๙
๙๔๒๐
๙๔๒๑
๙๔๒๒
๙๔๒๓
๙๔๒๔
๙๔๒๕
๙๔๒๖
๙๔๒๗
๙๔๒๘
๙๔๒๙
๙๔๓๐
๙๔๓๑
๙๔๓๒
๙๔๓๓
๙๔๓๔
๙๔๓๕
๙๔๓๖
๙๔๓๗
๙๔๓๘
๙๔๓๙
๙๔๔๐
๙๔๔๑
๙๔๔๒
๙๔๔๓

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสุภัทรา สุม อิ่ม
นางสุภัสตรา สุภาพัฒน
นางสุภัสสรา พิจติ รศิริ
นางสุภา ธีระกูล
นางสุภา นาระทะ
นางสาวสุภา ยวนจิต
นางสาวสุภางค ยิม้ ลมัย
นางสุภาณี ดอนโอฬาร
นางสุภาณี เทียบศรไชย
นางสาวสุภาณี ปมปะ
นางสาวสุภานี อักษรสวัสดิ์
นางสาวสุภาพ พันธวงษรตั นา
นางสุภาพ รัตนมณี
นางสาวสุภาพ สืบใหม
นางสุภาพร กระจางฉาย
นางสุภาพร แกวคํา
นางสุภาพร แกวปุก
นางสาวสุภาพร ครุฑคีรี
นางสุภาพร เครืองาม
นางสุภาพร จันทรแจม
นางสุภาพร จันพิลา
นางสุภาพร จิตรเจริญ
นางสุภาพร เชาวเลขา
นางสาวสุภาพร ดีประโคน
นางสาวสุภาพร แตงเพ็ชร
นางสาวสุภาพร โตะเพ็ชร

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๙๔๔๔
๙๔๔๕
๙๔๔๖
๙๔๔๗
๙๔๔๘
๙๔๔๙
๙๔๕๐
๙๔๕๑
๙๔๕๒
๙๔๕๓
๙๔๕๔
๙๔๕๕
๙๔๕๖
๙๔๕๗
๙๔๕๘
๙๔๕๙
๙๔๖๐
๙๔๖๑
๙๔๖๒
๙๔๖๓
๙๔๖๔
๙๔๖๕
๙๔๖๖
๙๔๖๗
๙๔๖๘
๙๔๖๙

นางสุภาพร เทพอาจ
นางสาวสุภาพร แทนคํา
นางสาวสุภาพร นิลพันธุ
นางสาวสุภาพร นุม นอย
นางสาวสุภาพร ปะโนรัมย
นางสุภาพร ปุสวัสดิ์
นางสาวสุภาพร พองชัยภูมิ
นางสุภาพร โพธิคํา
นางสุภาพร โพธิ์ทอง
นางสุภาพร รักษากลาง
นางสุภาพร วงศคาํ
นางสุภาพร ศรีนวลอินทร
นางสาวสุภาพร ศรีบูรณ
นางสุภาพร สีหาทับ
นางสาวสุภาพร สุขวิจิตร
นางสาวสุภาพร สุขสนิท
นางสาวสุภาพร หวยหงษทอง
นางสุภาพร หอมบุปผา
นางสาวสุภาพร เหมือนทอง
นางสาวสุภาพร อินทรผล
นางสุภาพร อิสระกูล
นางสาวสุภาพรณ กอนทอง
นางสาวสุภาพรรณ สนิทมัจโร
นางสุภาภรณ กลิน่ ศรีสุข
นางสาวสุภาภรณ จิตบาล
นางสุภาภรณ ชนะชัย

หนา ๑๘๔
ราชกิจจานุเบกษา
๙๔๗๐
๙๔๗๑
๙๔๗๒
๙๔๗๓
๙๔๗๔
๙๔๗๕
๙๔๗๖
๙๔๗๗
๙๔๗๘
๙๔๗๙
๙๔๘๐
๙๔๘๑
๙๔๘๒
๙๔๘๓
๙๔๘๔
๙๔๘๕
๙๔๘๖
๙๔๘๗
๙๔๘๘
๙๔๘๙
๙๔๙๐
๙๔๙๑
๙๔๙๒
๙๔๙๓
๙๔๙๔
๙๔๙๕

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสุภาภรณ ทองนาค
นางสาวสุภาภรณ บุญมา
นางสาวสุภาภรณ บุญโสภา
นางสุภาภรณ พรรณวงศ
นางสาวสุภาภรณ รัตนชนะวงษ
นางสุภาภรณ รัตนโชติ
นางสุภาภรณ เวชกามา
นางสาวสุภาภรณ ฮอยบุญศรี
นางสุภารักษ พลเยี่ยม
นางสุภารัตน แกวอํารัตน
สิบเอกหญิง สุภารัตน จินตกสิกรรม
นางสาวสุภารัตน นาระตะ
นางสาวสุภารี ดีสูงเนิน
นางสาวสุภาวดี กอกุล
นางสุภาวดี กุลบุตรดี
นางสาวสุภาวดี เกษแกว
นางสาวสุภาวดี ขุนรักษ
นางสาวสุภาวดี คนคง
นางสาวสุภาวดี คุม เจริญ
นางสาวสุภาวดี ใจมั่น
นางสุภาวดี โชติฉันท
นางสาวสุภาวดี ตุง พิลา
นางสุภาวดี ธรรมอักษร
นางสาวสุภาวดี ธีระพันธศลิ ปน
นางสุภาวดี นามกูล
นางสุภาวดี บัวศรี

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๙๔๙๖
๙๔๙๗
๙๔๙๘
๙๔๙๙
๙๕๐๐
๙๕๐๑
๙๕๐๒
๙๕๐๓
๙๕๐๔
๙๕๐๕
๙๕๐๖
๙๕๐๗
๙๕๐๘
๙๕๐๙
๙๕๑๐
๙๕๑๑
๙๕๑๒
๙๕๑๓
๙๕๑๔
๙๕๑๕
๙๕๑๖
๙๕๑๗
๙๕๑๘
๙๕๑๙
๙๕๒๐
๙๕๒๑

นางสุภาวดี ผุยมอง
นางสาวสุภาวดี เพ็งแกว
นางสุภาวดี มงคลการ
นางสาวสุภาวดี แมนเดช
นางสาวสุภาวดี วินทะไชย
นางสาวสุภาวดี สันธิ
นางสาวสุภาวดี สิงหสมบูรณ
นางสาวสุภาวดี สุขสุทธิพฒ
ั น
นางสาวสุภาวดี แสงสุกดี
นางสาวสุภาวดี โอพริก
นางสุภาวดี เฮงทรัพย
นางสาวสุภาวรรณ จันทรแยม
นางสุภาวรรณ ทองอินทรแกว
นางสาวสุภาวินี ธีระนุกูล
นางสาวสุภิดา กองศรีกุลดิลก
นางสุภินดา มานะการ
นางสาวสุภีวงศ พลมณี
นางสาวสุมณฑา พีรพัฒนกุล
นางสาวสุมณฑา ศรีไพบูลย
นางสุมณทรา โภชนธญ
ั การ
นางสุมน พรพิทักษพงศ
นางสาวสุมนทิพย ขอบคุณ
นางสุมนวรรณ ชิงชัย
นางสาวสุมลทิพย คําดี
นางสุมญ
ั ญา คะอังกุ
นางสุมามาลย เอี่ยมสะอาด

หนา ๑๘๕
ราชกิจจานุเบกษา
๙๕๒๒
๙๕๒๓
๙๕๒๔
๙๕๒๕
๙๕๒๖
๙๕๒๗
๙๕๒๘
๙๕๒๙
๙๕๓๐
๙๕๓๑
๙๕๓๒
๙๕๓๓
๙๕๓๔
๙๕๓๕
๙๕๓๖
๙๕๓๗
๙๕๓๘
๙๕๓๙
๙๕๔๐
๙๕๔๑
๙๕๔๒
๙๕๔๓
๙๕๔๔
๙๕๔๕
๙๕๔๖
๙๕๔๗

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสุมาลัย ไชยเทพ
นางสาวสุมาลินี เตาทอง
นางสุมาลี เงินจันติ๊บ
นางสุมาลี จันทศิลป
นางสาวสุมาลี จันทะไทย
นางสุมาลี จันทา
นางสาวสุมาลี จินามณี
นางสาวสุมาลี ชัยมาส
นางสุมาลี ตรีเหรา
นางสาวสุมาลี นิ่มนวลดี
นางสุมาลี บุญพอ
นางสุมาลี ปนงาม
นางสาวสุมาลี ผิวเงิน
นางสาวสุมาลี พลอยศรีชัชวาล
นางสุมาลี ภูศรีออน
นางสาวสุมาลี วงศทวีทรัพย
นางสาวสุมาลี สีสุยะ
นางสุมาลี สุริยัน
นางสาวสุมาลี แสงเพชร
นางสุมาลี อุดารักษ
นางสุมติ รา ดูมณี
นางสาวสุมติ รา ตั้งตระกูล
นางสาวสุมติ รา นิยะนุช
นางสาวสุมติ รา บางขะกูล
นางสุมติ รา มาเตี่ยง
นางสาวสุมนิ ตรา กันทาหอม

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๙๕๔๘
๙๕๔๙
๙๕๕๐
๙๕๕๑
๙๕๕๒
๙๕๕๓
๙๕๕๔
๙๕๕๕
๙๕๕๖
๙๕๕๗
๙๕๕๘
๙๕๕๙
๙๕๖๐
๙๕๖๑
๙๕๖๒
๙๕๖๓
๙๕๖๔
๙๕๖๕
๙๕๖๖
๙๕๖๗
๙๕๖๘
๙๕๖๙
๙๕๗๐
๙๕๗๑
๙๕๗๒
๙๕๗๓

นางสาวสุเมตตา สิงโหพล
นางสุรดา สิงหทองคํา
นางสาวสุรนุชย เข็มบุบผา
นางสุรภา เรืองประดิษฐ
นางสุรภา ศิลาทรินทร
นางสุรวดี คงดี
นางสุรชั โพธิ์ศรี
นางสาวสุรัชนีย แยมเยื้อน
นางสาวสุรญ
ั ญา ทูธง
นางสาวสุรญ
ั ญา พึ่งสําราญ
นางสาวสุรตั ดา เพชรเอี่ยม
นางสาวสุรตั นดา มิตขุนทด
นางสุรตั นันท โพธิ์อุดม
นางสุรตั นา ขอพรกลาง
นางสุรตั นา ประชุม
นางสาวสุรางค ธีระวาส
นางสาวสุรางครัตน สังขสนิ ธ
นางสุราลัย เปพินิจ
นางสุริยาพร จตุรพิธพรไชย
นางสุริยาพร ชูเกตุ
นางสาวสุรีพร จิตตโสภาส
นางสุรีพร บรรลือ
นางสาวสุรีพร สุทธิหา
นางสุรีภรณ โพยนอก
นางสุรีย เดียวสกุล
นางสุรีย ประมวลทรัพย

หนา ๑๘๖
ราชกิจจานุเบกษา
๙๕๗๔
๙๕๗๕
๙๕๗๖
๙๕๗๗
๙๕๗๘
๙๕๗๙
๙๕๘๐
๙๕๘๑
๙๕๘๒
๙๕๘๓
๙๕๘๔
๙๕๘๕
๙๕๘๖
๙๕๘๗
๙๕๘๘
๙๕๘๙
๙๕๙๐
๙๕๙๑
๙๕๙๒
๙๕๙๓
๙๕๙๔
๙๕๙๕
๙๕๙๖
๙๕๙๗
๙๕๙๘
๙๕๙๙

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสุรียฉ าย ขุมทอง
นางสาวสุรียพร คงประเสริฐ
นางสาวสุรียพร ปานยิ้ม
นางสุรียพร อิม่ สุขศรี
นางสาวสุรียภรณ ฮอยบุญศรี
นางสาวสุรียร ัตน ทองดี
นางสาวสุรรี ัตน กลิ่นหอม
นางสาวสุรรี ัตน คาโค
นางสุรรี ัตน คําเต็ม
นางสาวสุรรี ัตน ใจกลา
นางสาวสุรรี ัตน ฉลอม
นางสุรรี ัตน ตัง้ ประโคน
นางสุรรี ัตน รุงเปา
นางสาวสุรรี ัตน เรไร
นางสุรรี ัตน สีมาวงษ
นางสุรรี ัตน สุปน ตี
นางสุรลี ักณ กันทะอุโมงค
นางสาวสุไรยา เดาะหละ
นางสาวสุไรยา ยกศิริ
นางสาวสุลักขณา บุญทศ
นางสาวสุลดั ดา สืบเหตุ
นางสุลาวัลย แกวศรี
นางสาวสุลีพร สงฆพันธุด ี
นางสุไลพร สุขคง
นางสาวสุวคนธ เบ็ญจมณี
นางสาวสุวจี ชาญวิทยกรณ

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๙๖๐๐
๙๖๐๑
๙๖๐๒
๙๖๐๓
๙๖๐๔
๙๖๐๕
๙๖๐๖
๙๖๐๗
๙๖๐๘
๙๖๐๙
๙๖๑๐
๙๖๑๑
๙๖๑๒
๙๖๑๓
๙๖๑๔
๙๖๑๕
๙๖๑๖
๙๖๑๗
๙๖๑๘
๙๖๑๙
๙๖๒๐
๙๖๒๑
๙๖๒๒
๙๖๒๓
๙๖๒๔
๙๖๒๕

นางสุวจี บุตรศรี
นางสุวดี คําเจริญ
นางสุวนิตย นอยหมื่นไวย
นางสาวสุวพัชร จันตา
นางสาวสุวพิชชา แจงแลว
นางสุวรรณ ภูมมิ์ ี
นางสาวสุวรรณา กรรมภาษี
นางสาวสุวรรณา ไกรแกว
นางสาวสุวรรณา จันทรังษี
นางสุวรรณา เจ็นประโคน
นางสุวรรณา ชาวสวย
นางสุวรรณา เดชรัตน
นางสุวรรณา ตุลานนท
นางสุวรรณา ปานออน
นางสาวสุวรรณา ภัทรปกรณชัย
นางสุวรรณา มณีมัย
นางสุวรรณา มาสุข
นางสุวรรณา รอดวงษ
นางสาวสุวรรณา วนะภูติ
นางสุวรรณา เสือดํา
นางสาวสุวรรณี คําสา
นางสาวสุวรรณี ทองเถาว
นางสาวสุวรรณี ธรรมอุปถัมภ
นางสุวรรณี บุญไกรภาคย
นางสุวรรณี ปลีคํา
นางสาวสุวรรณี โพธิวฒ
ั น

หนา ๑๘๗
ราชกิจจานุเบกษา
๙๖๒๖
๙๖๒๗
๙๖๒๘
๙๖๒๙
๙๖๓๐
๙๖๓๑
๙๖๓๒
๙๖๓๓
๙๖๓๔
๙๖๓๕
๙๖๓๖
๙๖๓๗
๙๖๓๘
๙๖๓๙
๙๖๔๐
๙๖๔๑
๙๖๔๒
๙๖๔๓
๙๖๔๔
๙๖๔๕
๙๖๔๖
๙๖๔๗
๙๖๔๘
๙๖๔๙
๙๖๕๐
๙๖๕๑

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวสุวรรณี ราตรี
นางสุวรรณี สืบสาววงษ
นางสุวรรเพ็ญ อินทรชัย
นางสุวรัตน คหะวงษ
นางสาวสุวราภรณ คุม พมา
นางสาวสุวลักษณ พงษสิทธิผล
นางสุวลี ทาสัก
นางสาวสุวาริน บุญเรืองขาว
นางสุวารี จิตอารี
นางสาวสุวชิ ญา ทิพรัตน
นางสุวิชญา เบาวงคสกุล
นางสุวิชาดา สุทิน
นางสาวสุวณ
ิ า ฤทธิ์จันทึก
นางสาวสุวดิ า ศรีนาค
นางสาวสุวติ รา จันทะวารีย
นางสาวสุวติ รา มูลฐี
นางสุวิภา นานอก
นางสาวสุวมิ ล โดงกูล
นางสาวสุวมิ ล วงศบตุ ร
นางสาวสุวมิ ล สายเหมือย
นางสุวิมล หนอเทพ
นางสุไวดาห นพพาภาค
นางสาวสุใหนละ เหล็มเมาะ
นางสาวสุฬิษา ทัศนโกสุม
นางสาวสูรอยดา เซ็งกะชรี
นางเสงี่ยม อาระหัง

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๙๖๕๒
๙๖๕๓
๙๖๕๔
๙๖๕๕
๙๖๕๖
๙๖๕๗
๙๖๕๘
๙๖๕๙
๙๖๖๐
๙๖๖๑
๙๖๖๒
๙๖๖๓
๙๖๖๔
๙๖๖๕
๙๖๖๖
๙๖๖๗
๙๖๖๘
๙๖๖๙
๙๖๗๐
๙๖๗๑
๙๖๗๒
๙๖๗๓
๙๖๗๔
๙๖๗๕
๙๖๗๖
๙๖๗๗

หนา ๑๘๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวเสถียรพร บูชากุล
นางเสนหา ศรีวงค
นางเสริมผล คําหุง
นางสาวเสาวคนธ แกววิกยกรณ
นางสาวเสาวคนธ จันทเขต
นางเสาวคนธ เจริญวัฒน
นางสาวเสาวคนธ วะสมบัติ
นางเสาวจี คงขาว
นางสาวเสาวณี ซุน เซง
นางเสาวณี ทองดวง
นางเสาวณี รัตนวิจารณ
นางสาวเสาวณีย กลอมเมฆ
นางสาวเสาวณีย ชวยพิทักษ
นางเสาวณีย ทองพวง
นางสาวเสาวนี พิมลศรี
นางเสาวนีย โกศล
นางเสาวนีย ขวัญใจ
นางสาวเสาวนีย แจงประจักษ
นางสาวเสาวนีย ใจกันทา
นางสาวเสาวนีย แซดาน
นางเสาวนีย ดอกลําเจียก
นางสาวเสาวนีย เทษะนอก
นางสาวเสาวนีย นอยอ่ํา
นางเสาวนีย ปาลกะวงค ณ อยุธยา
นางสาวเสาวนีย พฤษภาพ
นางเสาวนีย พันธกวาง

๙๖๗๘
๙๖๗๙
๙๖๘๐
๙๖๘๑
๙๖๘๒
๙๖๘๓
๙๖๘๔
๙๖๘๕
๙๖๘๖
๙๖๘๗
๙๖๘๘
๙๖๘๙
๙๖๙๐
๙๖๙๑
๙๖๙๒
๙๖๙๓
๙๖๙๔
๙๖๙๕
๙๖๙๖
๙๖๙๗
๙๖๙๘
๙๖๙๙
๙๗๐๐
๙๗๐๑
๙๗๐๒
๙๗๐๓

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวเสาวนีย ยาวงษ
นางสาวเสาวนีย วีระเดชะ
นางสาวเสาวนีย ศรีทอง
นางสาวเสาวนีย สมคํา
นางเสาวนีย อินทรสขุ
นางเสาวพา คลังแสง
นางเสาวภา ชุติมานันท
นางสาวเสาวภา สังขชัย
นางเสาวรส มูลทรัพย
นางเสาวรส อินทรสาลี
นางสาวเสาวรักษ พันธุรพงศ
นางเสาวรักษ ยัสโร
นางเสาวลักษณ ขจรกิตติศกั ดิ์
นางสาวเสาวลักษณ จอมเกาะ
นางสาวเสาวลักษณ จันทรศรี
นางเสาวลักษณ แจมจํารัส
นางสาวเสาวลักษณ ทองรักษ
นางสาวเสาวลักษณ บุญเกิด
นางสาวเสาวลักษณ ผานภพ
นางสาวเสาวลักษณ พรหมมา
นางเสาวลักษณ เภาพาน
นางเสาวลักษณ มะโนนัย
นางสาวเสาวลักษณ ระลึกธรรม
นางสาวเสาวลักษณ ราชพรม
นางสาวเสาวลักษณ เลี่ยมวิลัย
นางสาวเสาวลักษณ วัชรสุนทรกิจ

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๙๗๐๔
๙๗๐๕
๙๗๐๖
๙๗๐๗
๙๗๐๘
๙๗๐๙
๙๗๑๐
๙๗๑๑
๙๗๑๒
๙๗๑๓
๙๗๑๔
๙๗๑๕
๙๗๑๖
๙๗๑๗
๙๗๑๘
๙๗๑๙
๙๗๒๐
๙๗๒๑
๙๗๒๒
๙๗๒๓
๙๗๒๔
๙๗๒๕
๙๗๒๖
๙๗๒๗
๙๗๒๘
๙๗๒๙

หนา ๑๘๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางเสาวลักษณ ศรีสวัสดิ์
นางเสาวลักษณ ศิลปมณี
นางสาวเสาวลักษณ สันดิตถ
นางเสาวลักษณ หงษทอง
นางสาวแสงจันทร ไขชัยภูมิ
นางสาวแสงจันทร คําระกาย
นางสาวแสงจันทร ดอกปาน
นางสาวแสงดาว กองใจ
นางแสงดาว ใจกระเสน
นางแสงดาว ตอสู
นางแสงดาว ปนคํา
นางแสงดาว ฝน มงคล
นางสาวแสงเดือน แกวยศ
นางแสงเดือน คําภิรานนท
นางสาวแสงเดือน นิ่มป
นางสาวแสงเดือน ประทุมมา
นางสาวแสงทอง หมืน่ สุรินทร
นางแสงมณี ไชยวงศคต
นางแสงมณี ปานเนาว
นางสาวแสงมณี โพธินี
นางสาวแสงรวี นอยแสง
นางสาวแสงระวี ผลทวี
นางสาวแสงระวี มณีกุล
นางแสงระวี วังษา
นางแสงหลา สุดใจ
นางสาวแสงอรุณ กันยาประสิทธ

๙๗๓๐
๙๗๓๑
๙๗๓๒
๙๗๓๓
๙๗๓๔
๙๗๓๕
๙๗๓๖
๙๗๓๗
๙๗๓๘
๙๗๓๙
๙๗๔๐
๙๗๔๑
๙๗๔๒
๙๗๔๓
๙๗๔๔
๙๗๔๕
๙๗๔๖
๙๗๔๗
๙๗๔๘
๙๗๔๙
๙๗๕๐
๙๗๕๑
๙๗๕๒
๙๗๕๓
๙๗๕๔
๙๗๕๕

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวแสงอรุณ ไชยพล
นางสาวแสงอรุณ ลวนศรี
นางแสนพันธ หาริชัย
นางสาวโสจนา ชาวไรเงิน
นางสาวโสตถิกาญจน วรรณศิริ
นางสาวโสพิน กล่ําขํามี
นางสาวโสภณัฐ ศรีภักดี
นางโสภณา พุทธสอน
นางโสภา คุณากร
นางโสภา งามสุวรรณ
นางสาวโสภา ทองนํา
นางโสภา บุญตันตราภิวัฒน
นางโสภา ปนแกว
นางโสภา ปงนา
นางโสภา เวชนุสิทธิ์
นางโสภา สุนทรสุข
นางสาวโสภา เหลาตระกูลสวัสดิ์
นางโสภารัตน อนุวฒ
ั น
นางสาวโสภาวรรณ คงปาน
นางโสภาวรรณ เจริญผล
นางโสภิจสุดา ถีระวงษ
นางสาวโสภิญ แกวมวง
นางโสภิดา จิ๋วเจริญ
นางสาวโสภิดา เนียมสําโรง
นางสาวโสภิดา สารภี
นางสาวโสภิต สงวนศิลป

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๙๗๕๖
๙๗๕๗
๙๗๕๘
๙๗๕๙
๙๗๖๐
๙๗๖๑
๙๗๖๒
๙๗๖๓
๙๗๖๔
๙๗๖๕
๙๗๖๖
๙๗๖๗
๙๗๖๘
๙๗๖๙
๙๗๗๐
๙๗๗๑
๙๗๗๒
๙๗๗๓
๙๗๗๔
๙๗๗๕
๙๗๗๖
๙๗๗๗
๙๗๗๘
๙๗๗๙
๙๗๘๐
๙๗๘๑

หนา ๑๙๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวโสมนัส แยมแกว
นางสาวโสมวิสาข สวางอัมพร
นางสาวโสรดา จิตรฉาย
นางใสแสง ทองขาว
นางสาวไสว คําแพง
นางสาวหทัยกาญจน สมัครการ
นางสาวหทัยกาญจน อินทรแหยม
นางหทัยชนก ธัญญเจริญ
นางสาวหทัยชนก สุดมุข
นางสาวหทัยนุช สุขพรอม
นางสาวหนอย ไชยกําบัง
นางสาวหนึ่งนุช คําแพงศรี
นางหนึ่งฤทัย เกลี้ยงแกว
นางสาวหนึ่งฤทัย ขาวขํา
นางหนึ่งฤทัย ปกปงเมือง
นางสาวหนึ่งฤทัย ปะสังติโย
นางสาวหนึ่งฤทัย ปานมี
นางสาวหนึ่งฤทัย ปาลี
นางหนึ่งฤทัย ราชนิล
นางหนึ่งฤทัย วงศแวว
นางสาวหนึ่งฤทัย ใหมเพ็ชร
นางสาวหนึ่งฤทัย อรุณรัมย
นางหนึ่งหทัย ชัยเวทย
นางสาวหนึ่งหทัย ฮึกหาญ
นางสาวหนึ่งอนงค คําภาทู
นางหนูการ ตอนอย

๙๗๘๒
๙๗๘๓
๙๗๘๔
๙๗๘๕
๙๗๘๖
๙๗๘๗
๙๗๘๘
๙๗๘๙
๙๗๙๐
๙๗๙๑
๙๗๙๒
๙๗๙๓
๙๗๙๔
๙๗๙๕
๙๗๙๖
๙๗๙๗
๙๗๙๘
๙๗๙๙
๙๘๐๐
๙๘๐๑
๙๘๐๒
๙๘๐๓
๙๘๐๔
๙๘๐๕
๙๘๐๖
๙๘๐๗

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางหมอกฟา ทีร่ ัก
นางหรรษา ทองคงอวม
นางหฤทัย ทองลน
นางหฤทัย บุญพันธ
นางสาวหวานตา สุวรรณพันธ
นางหัฐญา เทพหวัง
นางสาวหัทญา ชัยชมภู
นางหัสนะห นุม สุข
นางสาวหัสยา คําเรืองฤทธิ์
นางสาวเหมือนใจ แกวศรี
นางสาวเหรียญทอง อันเนตร
นางสาวฬุริยาภรณ ภูเกษร
นางอจิณไตย สายสวัสดิกุล
นางอชรา อินตาพรม
นางสาวอชิรญาณ ผลพระ
นางสาวอชิรยา แกวสามดวง
นางสาวอชิรยา อมรรัตนะไพบูลย
นางสาวอณิชญา ลืออาย
นางสาวอณิภัค ขุนนุช
นางสาวอโณทัย คํานาค
นางสาวอโณทัย ไชยวรรณ
นางอโณทัย ทัศคร
นางอดิศยา สุวรรณเรือง
นางอดิศา อาวลึกนอย
นางอติทร กัญญาคํา
นางสาวอทิตยา พุมจิ๋ว

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๙๘๐๘
๙๘๐๙
๙๘๑๐
๙๘๑๑
๙๘๑๒
๙๘๑๓
๙๘๑๔
๙๘๑๕
๙๘๑๖
๙๘๑๗
๙๘๑๘
๙๘๑๙
๙๘๒๐
๙๘๒๑
๙๘๒๒
๙๘๒๓
๙๘๒๔
๙๘๒๕
๙๘๒๖
๙๘๒๗
๙๘๒๘
๙๘๒๙
๙๘๓๐
๙๘๓๑
๙๘๓๒
๙๘๓๓

นางสาวอทิตยา อนชืน่
นางสาวอทิรัตน ขันนอย
นางสาวอธิกา บุญเหมาะ
นางสาวอธิตติญา เบาคํากอง
นางสาวอธิพร แสงนวล
นางสาวอธิภัทร สุนทรวัตร
นางสาวอธิรดี ทันบุญ
นางอธิษฐาน แดงออน
นางสาวอนงค จิตรมณี
นางอนงค เจริญยิง่
นางอนงค แปนมั่น
นางอนงค ผึง่ ผล
นางสาวอนงค ยอดมณี
นางอนงค วงศศรีวอ
นางสาวอนงค อินทรทองแกว
นางสาวอนงคนาฏ บํารุงนา
นางอนงคนาฏ แปนพุม
นางสาวอนงคนุช เตาชุน
นางอนงคพร ชายเมฆ
นางสาวอนงครัก หาญรบ
นางอนงนาถ ยืนสุข
นางสาวอนงรัก พรหมเสนา
นางอนงลักษ อุทธา
นางสาวอนรรฆวี การพานิช
นางสาวอนัญญา คําผลศิริ
นางอนัญญา คุระจอก

หนา ๑๙๑
ราชกิจจานุเบกษา
๙๘๓๔
๙๘๓๕
๙๘๓๖
๙๘๓๗
๙๘๓๘
๙๘๓๙
๙๘๔๐
๙๘๔๑
๙๘๔๒
๙๘๔๓
๙๘๔๔
๙๘๔๕
๙๘๔๖
๙๘๔๗
๙๘๔๘
๙๘๔๙
๙๘๕๐
๙๘๕๑
๙๘๕๒
๙๘๕๓
๙๘๕๔
๙๘๕๕
๙๘๕๖
๙๘๕๗
๙๘๕๘
๙๘๕๙

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางอนัญญา จันทรคลอย
นางสาวอนัญญา จันทะกรณ
นางอนัญญา เพ็งมี
นางสาวอนัญญา ภักดีทมุ มา
นางสาวอนัญตยา จันทรสงิ ห
นางอนันตญา จําปาศรี
นางสาวอนาฐีตา โชติดี
นางสาวอนามิกา บุญรักษา
นางสาวอนิญชิตา หนูเมือง
นางสาวอนิวรรณ บุญสราง
นางสาวอนิศรา ศรีนาราง
นางสาวอนิษฎา อนุรกั ษ
นางอนุชษรา ขวัญเพ็ชร
นางอนุตรา สุขศิริบวรกุล
นางอนุรตั น จันทรเหลือง
นางอนุสรณ แถวเพณี
นางสาวอนุสรณ พลพิมพ
นางสาวอนุสรณ สาดเณร
นางสาวอนุสรา ขัติทะ
นางอนุสรี รัตนเลิศ
นางอโนชา สมเพชร
นางสาวอโนชา แสงนิกุล
นางอโนทัย จันทรผกาพันธ
นางอโนมา ฐานวิเศษ
นางสาวอภัทตรี หอยสังข
นางอภันตรี เจริญวงษ

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๙๘๖๐
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

หนา ๑๙๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอภิชญา ชุนปยะภักดี
นางอภิชญา ศรีสวัสดิ์
นางสาวอภิชยา สามารถ
นางอภิญญา เกษนอก
นางอภิญญา คงมั่น
นางสาวอภิญญา แซจวิ
นางอภิญญา ทวนสระนอย
นางสาวอภิญญา เทพทองดี
นางอภิญญา นิว้ ทอง
นางสาวอภิญญา ปลอดทองจันทร
นางอภิญญา ยอดเกตุ
นางอภิญญา สมหมาย
นางสาวอภิญญา สุทธา
นางสาวอภิญญา แสนสุข
นางสาวอภิญญา อิ่นแกว
นางสาวอภิญาดา ขัดธิมา
นางสาวอภิรดี ขันสี
นางสาวอภิรดี นาคสุวรรณ
นางสาวอภิรดี ยาระวัง
นางสาวอภิรพันธ ประจิมทิศ
นางอภิรตั น แกวเกตุ
นางสาวอภิวรรณ บารมี
นางสาวอภิสรา รมเย็น
นางสาวอมตะ ปญจไชยา
นางสาวอมร โคจํานงค
นางอมร สอนเกิดสุข

๙๘๘๖
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

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางอมรพรรณ จรูญแสง
นางสาวอมรพรรณ สดคมขํา
นางอมรพรรณ ออนตานา
นางอมรรัตน โกมลพันธ
นางอมรรัตน เครื่องกาศ
นางสาวอมรรัตน จันทศร
นางสาวอมรรัตน ฑีฆายุ
นางอมรรัตน ดําขํา
นางสาวอมรรัตน ทับทิมศรี
นางสาวอมรรัตน ที่รกั
นางอมรรัตน แทนสุวรรณ
นางอมรรัตน ผลสง
นางสาวอมรรัตน เพชรคชสิทธิ์
นางสาวอมรรัตน รอดทองสุข
นางอมรรัตน รุจิวรากรกุล
นางสาวอมรรัตน สมพร
นางสาวอมรรัตน สําเภาทอง
นางสาวอมรรัตน สุทธิปรีชา
นางอมรรัตนา กลางประพันธ
นางสาวอมรวดี นันทะวงศ
นางสาวอมรา รองรัตน
นางอมราพร บุญชาญ
นางอมราภรณ เขมนเขตการ
นางอมลรดา แสงมณี
นางสาวอมลวรรณ โภคทรัพย
นางอมีณา ทวีวัฒน

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๙๙๑๒
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

นางสาวอรกัญญา จอดพิมาย
นางสาวอรณิชชา คันภูเขียว
นางสาวอรณิชชา หยัง่ บุญ
นางอรณิชา การถาง
นางอรณิชา เจนเขตกิจ
นางสาวอรดี ศรีแกวกุล
นางอรดี สีมหานาม
นางสาวอรทัย จุลบุตร
นางสาวอรทัย ใจปน
นางอรทัย ดวงจันทา
นางสาวอรทัย ดวงจําปา
นางอรทัย เตชะนันท
นางอรทัย ทิพยบญ
ุ ธรรม
นางสาวอรทัย บัวพุม
นางสาวอรทัย พวงวลัยสิน
นางอรทัย มากหวาน
นางสาวอรทัย สีโลน
นางอรทัย แสงบูรณ
นางสาวอรทัย อุน คํา
นางสาวอรนภา หนูจันทร
นางอรนุช คชลัย
นางอรนุช จันทรทอง
นางสาวอรนุช ติดไชย
นางสาวอรนุช ปทุมราษฎร
นางสาวอรนุช เสือเงิน
นางสาวอรนุช เสือสิงห

หนา ๑๙๓
ราชกิจจานุเบกษา
๙๙๓๘
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

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวอรเนตร ภักดีศรี
นางอรประภา กําพร
นางสาวอรปรียา จันทรนุม
นางอรปรียา จันเรืองศรี
นางอรพร จักจุม
นางสาวอรพร ไชยบุรนิ ทร
นางสาวอรพรรณ หวานสนิท
นางอรพรรณ อรุณโรจน
นางอรพิน ชางพูด
นางสาวอรพิน ดีปานา
นางอรพิน วาระสิทธิ์
นางสาวอรพิน สวัสดิรักษา
นางสาวอรพิน หนองมวง
นางสาวอรพินท เพชรพงศ
นางสาวอรพิมพ สอดโคกสูง
นางสาวอรพิมพ ใหญเลิศ
นางสาวอรวรรณ กันทะนนท
นางสาวอรวรรณ กันหา
นางสาวอรวรรณ คลายบุญแยม
นางสาวอรวรรณ คิ้วเที่ยง
นางสาวอรวรรณ เจะลี
นางอรวรรณ เชื้อเมืองพาน
นางอรวรรณ ไชยราช
นางอรวรรณ นนทสวัสดิ์ศรี
นางอรวรรณ นอกสระ
นางสาวอรวรรณ บุตรนอย

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๙๙๖๔
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

นางอรวรรณ ผลชิงชัย
นางอรวรรณ พลภักดี
นางสาวอรวรรณ เพชรแอง
นางอรวรรณ รอบคอบ
นางสาวอรวรรณ สุขใส
นางสาวอรวรรณ สุคนธจามร
นางอรวรรณ สุจิโรจน
นางอรวรรณ สุดใจ
นางสาวอรวรรณ ใสสม
นางสาวอรวรรณ เหมือนคลาย
นางอรวรรณ โหนแหยม
นางสาวอรวรรณ อัญชลีชไมกร
นางสาวอรวรรณ เอี่ยมศิริ
นางอรวรานันท แสงทอง
นางสาวอรศิริ ธีรอภิศักดิ์กลู
นางอรศิริ พูลสําราญ
นางสาวอรษา พรมดี
นางสาวอรษา หรนหมาน
นางอรสา แกวพรหม
นางอรสา แกวภา
นางสาวอรสา ขาวสอาด
นางสาวอรสา แขกพงค
นางสาวอรสา แจมจันทร
นางอรสา ฉิมวัย
นางสาวอรสา อรัญญะ
นางสาวอรสุดา แชมทอง

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)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวอรอนงค กงเสียบ
นางอรอนงค แกวกูล
นางสาวอรอนงค แซมุง
นางอรอนงค ทิศกระโทก
นางอรอนงค ปทมาสราวุธ
นางสาวอรอนงค ยิ่งปญญาธิคุณ
นางอรอนงค ศรีเพชร
นางอรอนงค ศรีราม
นางสาวอรอนงค สุดลึก
นางสาวอรอนงค หมูสขุ ศรี
นางอรอนงค อัคฮาด
นางสาวอรอินทร สัมพันธารักษ
นางอรอินทร อินทรวงษโชติ
นางอรอุมา จันทรเหลา
นางสาวอรอุมา ฉวีทอง
นางสาวอรอุมา ตั้งพัฒนาสมบุญ
นางอรอุมา เทพทอง
นางอรอุมา โทนทอง
นางสาวอรอุมา โพธิ์กันทา
นางสาวอรอุมา ยงยุทธ
นางสาวอรอุมา วองประสิทธิกุล
นางสาวอรอุมา เหมือนครุฑ
นางสาวอรอุไร แทนนิล
นางอรอุษา กูลณรงค
นางสาวอรัชภรา นกขุนทอง
นางอรัญ สุขศรี

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ 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

นางสาวอรัญญา จําปาทอง
นางอรัญญา ไนยะกูล
นางอรัญญา ภูโคกคอย
นางอรัญญา ราชซุยแสน
นางสาวอรัญญา เรือนคง
นางสาวอรัญญา เวชพิศ
นางอรัญญา อุดมสวัสดิ์
นางสาวอรัญญาพร นันตะ
นางสาวอรัญพร วิจติ รวรพงศ
นางสาวอรัญหงคษา มงคลเกตุ
นางอรามศรี นิลบรรหาร
นางอริยา เชื้อทอง
นางสาวอริยา สพานแกว
นางสาวอริศรา จันทรสําเภา
นางสาวอริศรา อินทรหางหวา
นางอริศาพัชร สุขฤกษ
นางอริสรา สุราอามาตย
นางสาวอริสา ศรีมันตะ
นางอริสา อริยานันทพงศ
นางสาวอรุญณี สารสวัสดิ์
นางสาวอรุณ ศรีเงิน
นางอรุณณี สีหะ
นางสาวอรุณนี ทิพสิงห
นางสาวอรุณรัตน ดํากุล
นางอรุณรัตน ทิพยนางรอง
นางอรุณรัตน เปยคลาย

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
๑๐๐๖๗

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางอรุณรัศม ณ ระนอง
นางสาวอรุณวรรณ อุทัยคํา
นางอรุณศรี งามอารมย
นางสาวอรุณศิริ กงริว้
นางอรุณี ไชยชนะ
นางอรุณี ดอกกุหลาบ
นางอรุณี นวมมณีรัตน
นางอรุณี เปราะนาค
นางสาวอรุณี พัดชา
นางสาวอรุณี ภูมโิ ชติสวรรค
นางสาวอรุณี ศิรินิยม
นางสาวอรุณี สุขครุฑ
นางอรุณี สุบงกช
นางอรุณี สุเมธโสภณ
นางอรุณี หลงหัน
นางสาวอรุณี อเนกบุณย
นางสาวอลิศศา อลําศาตร
นางสาวอลิสา บูรณศรี
นางสาวอลิสา ศรีพุธโธ
นางสาวอวยพร จันทรนุน
นางอวยพร เพชรคง
นางสาวอวยพร ศรีดวงโชติ
นางสาวอวิลักษณ คําดี
นางออนนอม ขําสีนวล
นางออนศรี สนิทเชือ้
นางสาวออนอนงค เบาวิเชียรดวง

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
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
๑๐๐๙๓

หนา ๑๙๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวออมใจ ถอนภูเขียว
นางสาวออมทิพ เจริญไว
นางสาวออมฤทัย เขาไกรราช
นางสาวออยใจ โกษาจันทร
นางสาวออยใจ สมสะอาด
นางออยทิพย นิยมรัตน
นางสาวออยทิพย พูลเพิ่ม
นางอังคณา กาญจนะวสิต
นางสาวอังคณา การะกรณ
นางสาวอังคณา งามชื่น
นางสาวอังคณา ทิพยวิเศษ
นางสาวอังคณา พันจู
นางอังคณา พิมพพรหมา
นางสาวอังคณา เพียรธัญการ
นางสาวอังคณา ไพโรจน
นางสาวอังคณาพร อุตรอินทร
นางสาวอังคนาง ยังเจริญ
นางอังคนาง ศรีอุดร
นางสาวอังคริสา คําลือ
นางสาวอังควิภา การะเกษ
นางสาวอังคะนา ไชยชนะโพธิ์
นางสาวอังษณา ปลัดเปยม
นางอัจจนา ใจธรรม
นางอัจจิมา โชคชัย
นางสาวอัจจิมา วิเชียร
นางสาวอัจฉดาวรรณ พรหมวัลย

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
๑๐๑๑๙

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวอัจฉรา เกงการเรือ
นางสาวอัจฉรา คนหาญ
นางสาวอัจฉรา คําลือเกียรติ์
นางสาวอัจฉรา ทราฤทธิ์
นางสาวอัจฉรา ทองรอด
นางอัจฉรา ทัดเทียม
นางสาวอัจฉรา เทียนเมืองปก
นางอัจฉรา ธิศาเวช
นางอัจฉรา พนมสวย
นางอัจฉรา พวงเต็ง
นางอัจฉรา โพธิ์ศรีนาค
นางสาวอัจฉรา โพธิ์อน
นางสาวอัจฉรา รักษชน
นางสาวอัจฉรา เรืองทับ
นางอัจฉรา ลัทธิรมย
นางอัจฉรา วิจาราณ
นางสาวอัจฉรา ศรีสรอย
นางสาวอัจฉรา แสงอนุรักษ
นางอัจฉรา แสไพศาล
นางสาวอัจฉรา หงษทอง
นางอัจฉรานันท คงเรือง
นางสาวอัจฉราพร วงคสอน
นางสาวอัจฉราพรรณ ภิรมยกิจ
นางอัจฉราภรณ เจริญทรัพย
นางสาวอัจฉราภรณ ตนกันยา
นางสาวอัจฉราภรณ โพธิเขนย

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
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
๑๐๑๔๕

หนา ๑๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางอัจฉราวดี สิมลี
นางอัจฉริยา บําเพ็ญ
นางอัจฉรีย ยาวะโนภาส
นางสาวอัจฉโรบล คุมหนอแกว
นางอัฉรา พงษคํา
นางสาวอัฉราภรณ อุทัย
นางอัชรา สลามเตะ
นางสาวอัชราภรณ ตัณฑิกลุ
นางสาวอัชรินทร บีพิมาย
นางสาวอัชรี สังขกุล
นางสาวอัชรี หลอเหลี่ยม
นางอัชลาวัลย ชางปด
นางสาวอัญชลิตา เตแกว
นางสาวอัญชลี ขุนพลาย
นางสาวอัญชลี คณิตศิลป
นางอัญชลี คํามวง
นางอัญชลี จันตะเรือง
นางอัญชลี นัยติ๊บ
นางอัญชลี พรมมาลี
นางอัญชลี พวกไธสง
นางอัญชลี เพชรธํามรงค
นางอัญชลี มณีชัย
นางสาวอัญชลี มณีอนิ ทร
นางสาวอัญชลี มาลา
นางสาวอัญชลี วรรณโกษิตย
นางสาวอัญชลี วรรณาพรม

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
๑๐๑๗๑

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางอัญชลี ศรีนวลแสง
นางอัญชลี ศรีประเสริฐ
นางอัญชลี ศรีระกิจ
นางสาวอัญชลี สมานแยม
นางสาวอัญชลี สมุหแ จง
นางสาวอัญชลี อินตะมี
นางสาวอัญชลี อูภู
นางอัญชลีกร เฉิดไธสง
นางอัญชลีภรณ ฟกบาง
นางอัญชัญ ทองไกร
นางอัญชัญ ธรรมรักษ
นางอัญชิตา วงศแสน
นางอัญชิมา ดํารงจิรธนากร
นางสาวอัญชิษฐา มากา
นางอัญชิสา สุเดชมารค
นางอัญชุลี ศรีสรุ าช
นางอัญญรัตน ศรีสวาง
นางอัญญาณี พืชมาก
นางสาวอัญญารัตน ไชยรักษ
นางสาวอัญญารัตน อุทัยเลิศ
นางอัญธิชา อินเตชะ
นางสาวอัญภิกา พิริยะสถิต
นางอัญรัตน ธรรมสาร
นางสาวอัญรัตน หวันโสะ
นางสาวอัญวีณ นทีพรี พันธุ
นางสาวอัฐธนกาญจน คงจันทร

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
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
๑๐๑๙๗

นางสาวอันฉรา ทองเรือง
นางอันติกา สายใจ
นางสาวอันนภา แสงศรี
นางสาวอัมพร เจริญผล
นางอัมพร พุมชวย
นางอัมพร วงศโสภา
นางสาวอัมพร ศิริวฒ
ั น
นางสาวอัมพร หงษชมุ แพ
นางสาวอัมพวรรณ พวงนาค
นางอัมพวัน อารีประเสริฐสุข
นางอัมพันธ ฤทธิเรือง
นางอัมพา คงแสนคํา
นางอัมรา กาวีวน
นางสาวอัมรา ปญญาวงค
นางอัมรินทร กาญจนะ
นางสาวอัมรินทร เกื้อหนุน
นางสาวอัมรินทร ประทุมมา
นางสาวอัศนีพร ตัง้ ตระกูล
นางสาวอาจรีย ขันธจีรวัฒน
นางอาจารีย วงษศรีเผือก
นางอาซีซะ กะลูแป
นางอาทิญา อวนศรี
นางสาวอาทิตตยา หลวงชัย
นางสาวอาทิตยา พีระกาลกุล
นางอาทิตยา วงษสกุล
นางสาวอาทิตยา ศรีดาพันธ

หนา ๑๙๘
ราชกิจจานุเบกษา
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
๑๐๒๒๓

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางอาทิตยา เหมเพชร
นางสาวอาทิยา อินทรจนั ทร
นางสาวอาธิชชา จอยแพง
นางสาวอาพร ไดเลิศ
นางสาวอาภรณ คงมุสกิ
นางอาภรณ ภาคสุชน
นางสาวอาภรณ เย็นสรง
นางสาวอาภรณ เหลาบง
นางอาภัสสรา ระดาดาษ
นางอาภา ดําสองสี
นางสาวอาภากร เคหัง
นางสาวอาภากร ภูมิภูตกิ ุล
นางสาวอาภากร เรืองแกว
นางสาวอาภาพร เตียงชัยภูมิ
นางสาวอาภาพัตร ชาญชัยมงคล
นางอาภาภรณ พากเพียร
นางอาภาภรณ เส็งสกุล
นางสาวอาภาภรณ อินทรไชย
นางอามีนา แดงวิไล
นางสาวอารณีย นาคแกว
นางอารดา ชอบธรรม
นางอารยา ทองคํา
นางอารยา พลแสน
นางอารยา อําทํา
นางสาวอารัญ สายเสน
นางสาวอาริสา อิสอ

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๐๒๒๔
๑๐๒๒๕
๑๐๒๒๖
๑๐๒๒๗
๑๐๒๒๘
๑๐๒๒๙
๑๐๒๓๐
๑๐๒๓๑
๑๐๒๓๒
๑๐๒๓๓
๑๐๒๓๔
๑๐๒๓๕
๑๐๒๓๖
๑๐๒๓๗
๑๐๒๓๘
๑๐๒๓๙
๑๐๒๔๐
๑๐๒๔๑
๑๐๒๔๒
๑๐๒๔๓
๑๐๒๔๔
๑๐๒๔๕

นางอารี ชินพร
นางสาวอารี อนันต
นางสาวอารีณา หะยียุโสะ
นางสาวอารีย ทองมา
นางอารีย วงคเมฑา
นางอารีย แสนวา
นางสาวอารีย เหลือจันทร
นางสาวอารีย ออนยิ่ง
นางอารีย อินทองคํา
นางสาวอารียรตั น เชียงสีทอง
นางอารียรตั น ทองเกื้อ
นางสาวอารียา เมืองโคตร
นางอารียา หมุดหละ
นางอารีรตั น กล่าํ มาตย
นางอารีรตั น แกวหลอ
นางสาวอารีรตั น เขงขยัน
นางอารีรตั น ดานกระโทก
นางสาวอารีรตั น ดําจีน
นางสาวอารีรตั น เพ็งสีแสง
นางอารีรตั น มณีทิพย
นางสาวอารีรตั น รุง เรือง
พันจาเอกหญิง อารีรตั น
วงษวโิ รจน
๑๐๒๔๖ นางสาวอารีรตั น สายทอง
๑๐๒๔๗ นางสาวอารีรตั น แสงศรีจันทร
๑๐๒๔๘ นางอารีรตั น โองอิน

หนา ๑๙๙
ราชกิจจานุเบกษา
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)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางอารีวรรณ กาศขุนทด
นางอาลิสา ศรีสวัสดิ์
นางอาลียะ หลงหัน
นางสาวอาศิรวดี ชมภูราช
นางอาสียะ ชิดโอะ
นางอาสียัน ตาแมะ
นางอํานวย เกิดฉิม
นางอํานวย อินทรปาน
นางสาวอํานาจ ขุนรักษบวรชาติ
นางอําพร ขันแกว
นางสาวอําพร เขียววรรณ
นางสาวอําพร ฉายอรุณ
นางอําพร ฝอยทอง
นางสาวอําพร ไพยะราช
นางอําพร สารีพันธุ
นางอําพรรณ รวมสุข
นางสาวอําพรรัตน อุดมสุข
นางอําพัน ฉิมปาน
นางสาวอําไพ ทองโอเอี่ยม
นางสาวอําไพ พูลเอียด
นางอําไพ รังสิโยภาส
นางอําไพ วงศใหญ
นางอําไพพร เทพบุญศรี
นางสาวอําไพพร นวลจันทร
นางสาวอําไพวรรณ สวรรค
นางอําภรณ บุญรัตน

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ 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

หนา ๒๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอําภา แกวการไถ
นางสาวอําภา ออนฤทธิ์
นางอิงธชา ธิบดีมี
นางอิงออน จันทรโสม
นางอิฏฐารมณ พรมมารัตน
นางสาวอิฐติยากร ทองสุข
นางอิทธยา กาญจนสุต
นางสาวอินทรทิรา จันทกุล
นางอินทรา ศิลารักษ
นางสาวอินทิรา สุขสวัสดิ์
นางสาวอิศรา พรหมมามั่น
นางสาวอิศราพร หงษคําจันทร
นางสาวอิสรา สีสิงหทอง
นางอิสราดา กาญจนวัฒนา
นางสาวอิสราพร เภรินทวงค
นางอิสริยาภรณ ทองเกลี้ยง
นางอิสริยาภรณ สุทธิพนั ธ
นางสาวอิสรีย จูสวัสดิ์
นางอุณาโลม ราชชมภู
นางอุดมลักษณ โพธิ์เงิน
นางสาวอุทัยวรรณ เพิ่มพูน
นางสาวอุทัยวรรณ กลาแท
นางสาวอุทัยวรรณ เทพไชย
นางสาวอุทัยวรรณ ใบแบน
นางสาวอุทัยวรรณ เผาสิงห
นางสาวอุทัยวรรณ หงษเวียงจันทร

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)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางอุทัยวรรณ ออนอภัย
นางสาวอุทุมพร แกวสืบ
นางอุทมุ พร วงคไชยา
นางอุน ใจ ชูประศรี
นางสาวอุบล เครือตะมา
นางอุบล พรายดวง
นางสาวอุบล เริกโตะ
นางอุบลพรรณ ลุนพรม
นางสาวอุบลรัตน หนูรอด
นางสาวอุบลวรรณ กันทาทอง
นางอุบลวรรณ คุณกันหา
นางอุบลวรรณ จิราพงศ
นางอุบลวรรณ ฉัตรนภารัตน
นางสาวอุบลวรรณ ปะสุตะ
นางสาวอุบลวรรณ พิมกัณฑ
นางอุบลวรรณ ศิริยอด
นางสาวอุไพพันธุ ถึงเสียบญวน
นางสาวอุมานีย บุญรอด
นางสาวอุมาพร ขวัญคุม
นางสาวอุมาพร ชมชืน่
นางอุมาพร ชวงชู
นางสาวอุมาพร แซลี้
นางอุมาพร สุตานนท
นางอุมาพร สุราษฎร
นางสาวอุมาพร อินทรจักร
นางอุมาภรณ ภิรมย

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ 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

นางสาวอุมาภรณ ฤทธิ์เทพ
นางสาวอุรกั ษ โกการัตน
นางสาวอุรารักษ ปญญา
นางสาวอุรารักษ อิวาง
นางอุรารัตน โคงอาภาส
นางสาวอุไร กลึงกลิ่น
นางอุไร เข็มสุข
นางอุไร ไตรเมศวร
นางสาวอุไร ปาละนันทน
นางสาวอุไร พนิกรณ
นางอุไร พิมพโคตร
นางอุไร มากชุมนุม
นางอุไร สําราญสุข
นางสาวอุไร หนองคู
นางสาวอุไรพร บรรพตาธิ
นางสาวอุไรรัตน รัศมีจนั ทร
นางสาวอุไรรัตน เฮียบสุวรรณ
นางสาวอุไรวรรณ รินทะชัย
นางอุไรวรรณ ขาวทอง
นางสาวอุไรวรรณ จันทรพล
นางสาวอุไรวรรณ ชัยมงคล
นางอุไรวรรณ ธรรมจักร
นางสาวอุไรวรรณ พิลาทา
นางสาวอุไรวรรณ พูลเพชร
นางสาวอุไรวรรณ วงษที
นางสาวอุไรวรรณ อามาตย

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)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวอุไรวรรณ อินพิรุด
นางอุไลลักษณ แกนปดชา
นางสาวอุไลวรรณ แฮนหลุน
นางสาวอุษณา ไชยสถิตวานิช
นางสาวอุษณา เพ็งแชม
นางอุษณิษา ทองกานเหลือง
นางอุษณีย กนกพรพิศาล
นางสาวอุษณีย บัวลารักษ
นางอุษา คํายันต
นางอุษา พิชญอนัญญา
นางสาวอุษา โพธิ์แกว
นางสาวอุษา หุมไหม
นางสาวอุษา เหลยชัย
นางสาวอุษารักษ สิงหวรรณุรัตน
นางอุษาวณี ดิษฐสกุล
นางสาวอุสุมา สุพลจิต
นางสาวเอ ใจแสน
นางเอมวดี เสตะรุจิ
นางสาวเอมอร การนวงษ
นางสาวเอมอร ชวงโชติ
นางสาวเอมอร บัวศรีแกว
นางสาวเอมอร มณีกุล
นางเอราวัณ สังเกตุ
นางสาวเอื้อง โคตรหนองปง
นางเอือ้ งฟา แสนสุด
นางเอือ้ มพร รุมารถ

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๐๓๗๙
๑๐๓๘๐
๑๐๓๘๑
๑๐๓๘๒
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

หนา ๒๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางเอือ้ อารีย กลิน่ สมิทธิ์
๑๐๓๘๓
นางแอนนา พงศขจร
๑๐๓๘๔
๑๐๓๘๕
นางสาวแอนนา พัศดุ
นางสาวแอนยาดา ทองแยม
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๑,๐๕๙
นายกรกฎ อัฐมาลา
๒๐
พันจาอากาศเอก กรรญชวรรชณ
๒๑
ทรัพยบุญสง
๒๒
นายกฤษกร บุญเลอร
๒๓
นายกฤษฎา ศรีมาลัย
๒๔
สิบเอก กฤษฏหิรญ
ั
๒๕
พิชญาภัคปุณณาสา
๒๖
นายกฤษณ เจนจินดามณี
๒๗
นายกฤษณะ บุญญพาพงศ
๒๘
พันจาเอก กวีวฒ
ั น แสนสุริวงศ
๒๙
พันจาเอก กวีศักดิ์ ภูมิศกั ดิ์สิทธิ์
๓๐
นายกองเกียรติ บุญอินทร
๓๑
นายกองไพร ศรีแนน
๓๒
จาสิบโท กองสี กับบุญ
๓๓
นายกัมปนาท ตรุษกราน
๓๔
นายกิตติ จิตรสุข
๓๕
นายกิตติกร แกวคําฟู
๓๖
นายกิตติชัย จีนศรีคง
๓๗
นายกิตตินันท จันละมา
๓๘
นายกิตติพัฒน โพธิ์สวัสดิ์
๓๙
จาโท กิตติศกั ดิ์ ตุลา
๔๐

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวโอ เสนสอน
นางสาวไอญดาลิญท ธนพลวัชท
นางฮามีเสาะ เจะเด็ง
ราย)
นายกิตติศกั ดิ์ รัตนเมธาโกศล
นายกิตติศกั ดิ์ ศรีสรอย
จาเอก กิติวฒ
ั น หอยแจง
นายเกรียงศักดิ์ นันทสิน
จาเอก เกรียงศักดิ์ สายโต
นายเกรียงศักดิ์ สุตตะวงศ
นายเกษมสุข ศรีละบุตร
นายเกียรติพงษ บุญโสม
นายเกียรติศกั ดิ์ กวางทอง
นายเกียรติศกั ดิ์ เพชรสัมฤทธ
พันจาโท แกนนคร ผลขาว
จาเอก ไกรสรณ ดอนภิรมย
จาเอก ขจร อุไรสาย
นายขวัญชัย ปน ชู
นายเขมณัฏฐ วงศตา
นายคมกริช แกวคูณ
นายคมกริช ยศรุง เรือง
นายคมสัน พันธุเ สือ
นายคําฟอง สุวรรณเพ็รชร
นายคิน เหมยแกว
นายจตุพร อุดมตะคุ

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖

นายจตุพล สุคนธสาคร
นายจตุภัทร มะรุท
นายจตุรงค บํารุงกิจ
นายจรัญ แปงแกว
นายจรินทร กลิน่ ขจร
นายจรูญศักดิ์ คงนิล
นายจเร เอกรัตน
จาสิบเอก จักรพล ศรีจนั ทร
นายจักรพันธ เข็มสม
นายจักรพันธ ฤทธิวงค
นายจักรรัตน คชรัตน
นายจันทรรงค ทองดี
ดาบตํารวจ จารึก แกวมี
จาสิบเอก จิตติพงษ นาชิน
นายจิรพงศ จันทรัตน
จาสิบเอก จิรพัฒน เย็นสรง
นายจิรภัทร ปรีชาทรงศรี
นายจิระเดช คงเสือ
นายจิระศักดิ์ หนูแทน
นายจิรัฏฐ สิงหโต
นายจีระศักดิ์ ตั้งฟุงเกียรติ
จาเอก เจริญ สุนรกุมภ
นายเจริญ อั้งจุดพันธุ
นายเจษฎา หยีมะเหร็บ
จาสิบเอก ฉัตรมงคล สีนาค
นายฉันทะ ทิมเทศ

หนา ๒๐๓
ราชกิจจานุเบกษา
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
สิบเอก เฉลิมชัย ขุมทอง
จาเอก เฉลิมชัย บุญรักษา
นายเฉลิมศักดิ์ ชูตาลัด
นายชนะ เรืองรอง
นายชยุต พงษพิมาย
จาเอก ชลสิริ ศรีบรู พา
นายชลอ แพขวัญ
สิบโท ชัยยนต ทองโพธิ์ศรี
นายชัยสิทธิ์ พิศิลป
จาเอก ชาญชัย สุขประเสริฐ
นายชาญณรงค บริรักษ
จาเอก ชาติสยาม นาจรวย
นายชานนท วันเพ็ญ
นายชายสถิตย บุญทองดี
พันจาเอก ชํานาญ ขําอนันต
นายชํานาญ มหาแกว
นายชิตพร ดาศรี
นายชูเกียรติ ธนานันท
นายชูศักดิ์ ขวัญสุข
นายเชษฐา ประทุมมณี
นายไชยนันท อุสาหดี
จาโท ไชโย มั่งมูล
จาสิบตํารวจ ซาราฮุดดีน สายสลาม
นายฌัชวินทร หินขุนทด
นายณฐพงศ บุญเหมือนเงิน
นายณฐพัชร โอสถานุเคราะห

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘

นายณรงค นิ่มเจริญดี
นายณรงค วายลม
พันจาตรี ณรงค อินทวัน
นายณรงคศักดิ์ พงษเจริญ
นายณัฎฐพงษ สิงเกื้อ
จาเอก ณัฐการต สวัสดิ์นะที
สิบเอก ณัฐพงศ กลาจริง
จาเอก ณัฐพงศ สิงหสาธร
นายดนัย จันทรขามปอม
นายดนัย ศิริ
นายดนัยพงศ นอรมา
จาเอก ดาม ราคาแพง
นายดาวฤกษ ราชรักษา
จาเอก ดํารง แสงแกว
นายตะวัน อุนเมือง
นายถาวร กูบขุนทด
จาเอก ถาวร สาระวัน
นายทนานลักษณ ไตรพันธ
นายทรงชัย ภาษวดล
เรือโท ทรงเดช ดวงชืน่
นายทรงพล เสาวโมกข
นายทวีป เทพศิริ
จาเอก ทวีศักดิ์ ชมภูทอง
นายทวีศักดิ์ เปนมงคล
จาเอก ทวีศักดิ์ พงษชะอุมดี
นายทศพล คงเพ็ชร

หนา ๒๐๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายทะยอย อยูเลิศ
นายทันสมัย โพธิ์ชัย
นายเทพพร ชะระตะคุ
นายเทอดภูมิ สาสนะกระบวน
นายธงชัย ศรียา
สิบตํารวจโท ธงชัย อัครพงศ
จาเอก ธนกฤต วรรณา
นายธนเดช จารุศุภนันท
พันจาอากาศเอก ธนเดช หอมขจร
จาเอก ธนพร ฦาชา
นายธนภัทร วงศรตั นากร
นายธนยศ พระบาลี
นายธนรรจิต รัตนโกสุม
จาเอก ธนวัฒน อภิพฒ
ั นวุฒิกลูน
นายธนากร ชุติมานันท
สิบเอก ธนายุทธ ชมภูพาน
จาเอก ธรรมรัตน พงษพรหม
จาเอก ธรรมรัตน ระโส
จาเอก ธรรศดนย สืบศรีธญ
ิ ากรณ
นายธฤทธิร์ งค ทิพยพิมล
นายธวัชชัย กัญญาพันธ
นายธวัชชัย ทองสม
นายธวัชชัย อมราสิงห
นายธันวา สายงาม
นายธานิตย มากสิน
นายธานินท ไพบูลย

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐

นายธานินทร ศรสําแดง
นายธานี ศรีสงคราม
นายธาราพงษ บําเพิง
จาเอก ธิติพงษ ขวงบุญ
นายธีรพงษ มานะ
นายธีรพล สวัสดี
นายธีรศาสตร ชางปลิว
นายธีระชัย ชมภูแสน
นายธีระวัตร ทองคํา
สิบเอก นนทกร ขําเทศเจริญ
จาเอก นพนิรันดร มีราศรี
นายนพรัตน ไรดี
นายนพรัตน สวางแจง
นายนรินทร บุญคุม
นายนริศ กวาวสิบสาม
จาเอก นเรศ เพิ่มทอง
นายนเรศ ออนเกิด
นายนฤทธิ์ เรืองทอง
จาสิบเอก นฤพนธ อุไรรัตน
พันจาเอก นัฐกานต พลภูมี
จาสิบเอก นันทพร นอยพงษ
นายนันทวัฒน สุขถนอม
นายนันทศักดิ์ อินทโลหิต
นายนันธิวัต วัฏฏานนท
นายนาวิน ผลละมุด
จาเอก นาวี แกวเหลี่ยม

หนา ๒๐๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายนิกร ออนลมูล
นายนิพนธ พิมพิสณฑ
นายนิยม คงแกว
นายนิรนั ดร กอนเชื้อรัตน
นายนิรทุ ธิ์ เหลืองประเสริฐ
นายนิรธุ ศรทวม
นายนิวัฒน เถียรจันทึก
จาสิบเอก นิวฒ
ั น ทองลือ
นายนิเวศน บุญตน
นายบรรจงศักดิ์ ทองเรือง
จาเอก บรรชา บัวทอง
พันจาเอก บรรลือ จํานงดี
นายบัณฑิต ไชยชนะวงศ
จาเอก บุญจันทร นามมุงคุณ
พันจาเอก บุญเชิด วงษศักดิ์
นายบุญญฤทธิ์ แสงศรี
นายบุญถิ่น บุญเฮียง
นายบุญทิพย ยิ้มรอด
จาสิบเอก บุญธรรม บุญภา
จาเอก บุญลักษณ สมสวย
สิบเอก บุญเลิศ ศรีสยาม
สิบเอก บุณยรัตน เชาวนวีรกุล
นายปฐมพงศ พันธุชาญ
นายประกิจ เนียมเปรม
นายประจักษ คําภูมี
นายประดิษฐ พละศูนย

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒

หนา ๒๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

นายประทีป ทิพยรักษ
สิบเอก ประทีป นันทะเรือน
นายประทีป มีเผา
นายประทีป ออนกล
นายประภากร เข็มจิตต
นายประวิตร รักวงษ
จาเอก ประวิทย แขคํา
นายประวิทย สามลปาน
นายประวีณ วัฒนวันยู
พันจาอากาศเอก ประเวศ ปญญา
นายประสงค ชืน่ แดง
สิบเอก ประสพชัย วงศภูผานนท
นายประสาน สืบเชื้อ
จาเอก ประสิทธิ์ จันทรอัมพร
นายประสิทธิ์ บุญกําเนิด
นายประสิทธิ์ พงษชอุมดี
นายประสิทธิ์ สวาทพงษ
จาสิบโท ประเสริฐ แจงปกรณกิจ
นายประเสริฐ ชูไสว
นายประเสริฐ สุทธิบาก
นายประหยัด ครองสัตย
จาเอก ปราโมช แสงจันทร
นายปราโมทย ตรีโภชน
นายปริญญา เหรียญเครือ
นายปรีชาพล สดคมขํา
นายปจจุบนั ศรแกว

๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
จาเอก ปทถาพงษ บุญอาจ
นายปยฉัตร บุญชวย
นายปยพงศ คําสียา
นายปยพงษ สุวรรณเวียง
นายปยะ วีรศร
นายเผอิน มั่งมี
นายพงศปณต คําภักดี
นายพงษพันธ คชภักดี
สิบเอก พงษศกั ดิ์ ขันบุรี
สิบเอก พงษโสภณ ผัดผอง
นายพณศักดิ์ พิมพสนิ
จาสิบเอก พนม แกนเจริญ
นายพนม พลอาสา
นายพนม มีบัว
นายพรหมศร ชูทอง
นายพรอนันท พรมแพง
นายพฤทธิ์ จุฬพันธทอง
นายพลชัย คิดชอบ
นายพศิน สุปง
พันจาเอก พัฒนะพงศ นภาโชติ
นายพันธพีรชัย ยศสูงเนิน
นายพัสกร ไมยอทอ
จาเอก พิชุตม ธรรมราช
นายพิชิต ไกรการ
นายพิชิต เดชทะสอน
นายพิชิต พงศยหี่ ลา

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔

วาที่รอยตรี พิเชษฐ ดํานอย
นายพิทักษ ทองพันชัง่
นายพิทักษ ประสพสินธุ
นายพิทักษ สอนศรง
สิบเอก พิธติ ชาญฉลาด
นายพิพัฒนพงษ ภมรเดชากุล
นายพิพัฒพงษ ปนทอง
นายพิสิฎฐ จันพุม
นายพิสิษฐ งามขํา
นายพีรทัศน พันธวิไล
นายพีระวิทย บุญมาธารีรตั น
นายพูนเทพ ตระกูลวงษ
นายไพรวัน มาลี
นายภัคธวรรธน พีรพัฒศร
นายภัคพงศ เอี่ยมศิริ
จาเอก ภัทรเดช ศรีอระพิมพ
นายภัทรพล ปวีราวิราพันธ
นายภัทรพล โสกัณฑัต
นายภัทราวุธ ภุชงคเจริญ
นายภาคภูมิ ศิริพัฒนพงศพร
นายภาคินัย เทศเพิ่ม
นายภาณุพงษ แชมชื่น
นายภาณุมาศ งามหนองออ
จาเอก ภานุพงศ ศรีเพ็ชร
จาเอก ภาสกร ปานอุดม
นายภาสกร หมอกรอง

หนา ๒๐๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายภูวนาถ ณ ลําปาง
นายมงคล สุขสวัสดิ์
นายมณฑล รอดทอง
นายมนตรี จันทรทรง
จาสิบเอก มังกร นครศรี
นายมานะชัย ตานคือ
จาเอก มีชัย มีทองแสน
พันจาเอก มีบุญ กุลสันเทียะ
นายเมธี ศรีพิทักษ
พันจาเอก ยงยุทธ คําเขื่อน
นายยงยุธ เกตุแกว
นายยศดนัย วรศิลป
นายยศศักดิ์ แสงกลา
สิบเอก ยอดชาย เนติ
นายยอดชาย มะโนชาติ
สิบเอก ยิ่งใหญ อินตะคํา
นายยุทธนา งามสงา
นายยุทธนา ทาคําฟู
นายยุทธนา บุญพุฒ
จาเอก โยธิน ยุนสมาน
นายรชนิศ วงคหาร
นายรพีรัฐ สุโพธิ์รกั ษ
นายรวิธีรวัชร แชมชื่น
นายรัชธภัทร แวววับ
นายรัตนะ พรายแกว
จาเอก รุงเรือง ออนบานแดง

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖

นายรุงโรจน วรรณภักดิ์
นายเลิศ เลิศรัฐการ
นายเลิศวัฒนะ สุขสําราญ
นายวรเทพย เทศมงคล
นายวรพจน เกิดพิพัฒน
นายวรพล กันอินทร
นายวรรัตน ศิรเิ จริญ
จาเอก วรวุฒิ แถมสมดี
วาที่รอยตรี วรวุธ หงสผาแกว
นายวรากรณ เวทยไธสง
สิบเอก วรุตตม พิมพจันทร
นายวสัน วรภัทรกร
นายวัชระ พระงาม
จาเอก วัชรินทร รอบคอบ
นายวัฒนชัย บัวงาม
นายวันชัย เกษรมาลี
นายวันชาติ แดงสุธา
จาสิบเอก วิชัยรัตน สุรหิ าร
พันจาเอก วิเชียร ภาคภูมิ
นายวิฑูรย กลางพิมาย
สิบเอก วิทยา สุวาท
จาเอก วิทวัฒน แสงกลา
นายวินยู จําเริญพัฒน
นายวินัย ใจเย็น
นายวินัย สิงหกลุ
นายวินิจ สิงหดํา

หนา ๒๐๘
ราชกิจจานุเบกษา
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายวิรัตน สักขี
จาเอก วิรุตต ขยัน
นายวิโรจน ยิ้มกระโทก
นายวิโรจน เอมรัฐ
นายวิสฐิ ศักดิ์ นาคิน
นายวีรเกียรติ์ ปติ
จาเอก วีรชัย ลวนวิเศษ
จาเอก วีรพงษ นามมนตรี
จาเอก วีรภัทร พรประดับพงษ
จาเอก วีรยุทธ งวดชัย
จาเอก วีระพงค รัศมีโชติ
สิบเอก วีระวัฒน วงศละคร
นายวุฒิชัย ทบหลง
พันจาเอก วุฒิสรรค ศรีรตั นประชากูล
นายศรัณย มะหลีแกว
นายศรายุทธ ทองคําชุม
นายศราวุฒิ ชมบุญ
นายศราวุฒิ นาคสุวรรณ
นายศรีศิลป พลโชติ
นายศักดิ์ชัย วะลัยใจ
นายศิรเิ ทพ สินมา
นายศิริพงษ สุรโยธี
นายศิวกร ขันธออน
สิบเอก ศุภชัย ขุน คีรี
พันจาเอก ศุภชัย เขียมสันเทียะ
นายศุภชัย บุญญาภิบาลวงศ

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘

นายศุภชัย อินทชาติ
นายศุภมิตร สานพคุณ
นายศุภฤกษ โคตรโยธา
นายศุภวัฒน ศรีศขุ
นายศุภวุฒิ แกวดอนรี
นายสกล โพธิเ์ พชร
นายสงกรานต ตาเมือง
นายสงศักดิ์ พรหมบุตร
นายสถาปตย หนองหารพิทักษ
นายสนอง ทนสระนอย
จาเอก สนัน่ ผลจันทร
พันจาเอก สนิท ผาบหนูดาํ
นายสมเกียรติ์ สมาธิ
นายสมคิด คูหะธรรมคุณ
นายสมคิด พันธวิชัย
สิบเอก สมบัติ ปญญาใส
นายสมบัติ พูแพร
นายสมบัติ สมจันทร
นายสมปอง หินสันเทียะ
นายสมพร ดวงตา
นายสมพร มูสิกภาชน
สิบเอก สมพร รัตนปรีชา
จาเอก สมพร สมบัติ
นายสมภพ ขําสวัสดิ์
นายสมภพ พันธบญ
ุ นาค
นายสมโภช รัตนภูมิ

หนา ๒๐๙
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายสมโภชน จิวไธสง
จาเอก สมหมาย หอกิ่ง
พันจาเอก สมัย ปรือปรัง
จาเอก สมาน แกลมกระโทก
นายสรรชัย เกิดวัน
สิบเอก สรรญา พิพิธ
นายสรายุทธ พลศรีราช
นายสราวุฒิ ทองวิชิต
จาเอก สราวุธ คมแท
นายสราวุธ ปอมสุวรรณ
จาเอก สราวุธ เพชรรัตน
นายสวัสดิ์ สังเมียร
นายสวาท เทิมมณี
นายสหรัถ สุรฉิ าย
จาเอก สอาด มะธิปไ ข
นายสังวรณ วิเคียน
นายสัจจา อนุกรมวีระกิจ
พันจาเอก สัมฤทธิ์ รุจาคม
นายสาคร มีศิลป
นายสาธิต บุญยเศรษฐ
นายสามารถ ดวงคําจันทร
นายสายนูดิง สะโต
นายสําเนียง ชาญสมร
พันจาเอก สํารวณ เกษมแสง
พันจาอากาศเอก สิชา มิ่งขวัญ
จาเอก สิทธิชัย บุตรบุรี

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
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

นายสิทธิโชค ศรีพรหมมา
นายสิรวิทย พิมพสอน
นายสุขวุฒิ ทองตรัง
นายสุชาติ บุญวิเศษ
นายสุชาติ หอหอม
นายสุชิน พิมทอง
จาสิบเอก สุทศั น ผลบุญ
นายสุธรรม นุนแจง
จาสิบเอก สุเธียร จําปาทอง
นายสุประวัติ บุญภักดี
นายสุเมธ เทอดเกียรติ
นายสุรชิต เจนวิทยารักษ
สิบเอก สุรพงศ มีกมลเวช
นายสุรพล รัตนศรี
นายสุรศักดิ์ ทองอน
นายสุรศักดิ์ สีโยหะ
พันจาเอก สุรสิทธิ์ สุขจิต
นายสุรัฐ เมฆคนอง
นายสุรตั น คลองแคลว
นายสุรินทร มีปาล
นายสุริยะ รัตนวิจติ ร
จาเอก สุเรศ พุมสงวน
นายสุวัชชา คงแกว
นายสุวิทย ยิ่งปรางค
นายสุวิทย อาบสุวรรณ
จาเอก เสกสรร สรอยเสนาะ

หนา ๒๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายเสกสรรค แกวลาย
นายเสรี มาสวัสดิ์
นายโสภิษฐ เข็มพันธ
นายแหวนเพชร เกษเพชร
นายองอาจ ศาสนะสุพินธุ
นายอดิศรณ แกวโมลี
จาเอก อดิศักดิ์ ใครอุบล
จาเอก อดุลย บุญพรอม
นายอนันต ลาภทวีสมบูรณ
นายอนันท คงดํา
นายอนิรุทธ หัตถศิลป
นายอนุชา แกวยัง
จาเอก อนุชา มัธยัสถ
นายอนุเชษฐ สวนกูล
นายอนุพงศ คําแนน
นายอนุวงศ โสภารุณ
สิบเอก อนุสรณ คํามี
นายอนุสิษฐ มธุพจน
จาเอก อภิชัย เขียวนิล
นายอภิชัย คุโม
จาเอก อภิชาต พวงฉ่ํา
สิบเอก อภิชติ สุวรรณประเทศ
นายอภินนั ท เหมยปน
จาเอก อภิวฒ
ั น ไชยหลอ
นายอมรพงษ สมัย
นายอมรศักดิ์ บัวจูม

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
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

หนา ๒๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

พันจาอากาศเอก อรงกต กองศิลป
นายอรรคเดช ราชา
จาเอก อรรถพล จันทรผิว
จาเอก อรรถพล อุตมอาง
นายอรรถวุฒิ เพชรบํารุง
นายอรัญ เธียรธวัช
นายอรุโณ เพ็ชรโคกสูง
สิบโท อวยชัย สุวรรณนิจ
จาสิบโท อัครนันท เจริญกิจจารัตน
นายอัครวัฒน วรรณวิโรจน
นายอัครินทร ผลสนอง
นายอัฐวิทย มาวัง
พันจาโท อัมพร ศิริสําราญ
นายอัมราณ สาและ
นายอัศวิน ทองนิรมล
นายอาคม มลฑารัตน
นายอานนท สิงหทองชัย
สิบเอก อํานาจ เทียมพล
นายอิทธิรัตน ขันธะรักษ
นายอุดม เบาเจริญ
จาเอก อุทิศ บุตรแสง
สิบเอก อุเทน พวงเฟอง
นายอุบล แผวไธสง
นายเอกชัย ไชยสิทธิ์
นายเอกชัย นนทสุวรรณ
จาสิบเอก เอกพร ชัยวีรพันธ

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

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายเอกพล ทองนอย
นายเอกภัท ยินดี
นายเอกมนต แกวชะโน
นายเอกรัฐ เจตนะเสน
นายเอกลักษณ วงคประเทศ
นายเอนก อองสิทธิ์
นางสาวกชพร เชิดกลิ่น
นางกชพร เพ็ญนาดี
นางกนกกาญจน รัตนะ
นางสาวกนกพร จิตติถาวร
นางกนิษฐา ไชยแกว
นางสาวกนิษฐา พรศรีสุราช
นางสาวกมลชนก ศิริเดชากุล
นางกมลวัลย แสนโคตร
นางสาวกรภัค พัฒพันธุ
นางกรรณิกา ไชยพร
นางสาวกรรณิการ ใจละออ
นางกฤตยา ตังคะอารีย
นางสาวกฤตยา ธรรมศิลป
นางสาวกฤติมา กุลสา
นางสาวกัญญา ชินเจริญวงศ
นางกัญญาณัฐ โตติลกเวชช
นางสาวกัญญารัตน ตะไมล
นางกัญปพร บรรจงอักษร
นางสาวกัณฑิมา โชติชะงาม
นางสาวกัลยวรรธน บุษบา

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
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

หนา ๒๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางกัลยาภรณ ถาวรานุรกั ษ
นางกัลยารัตน จันทวี
นางสาวกัลยารัตน ตันแจ
นางสาวกาญจนา ราโชกาญจน
นางสาวกานดา สุขเกิด
นางสาวกานดา หลาสกุล
นางสาวการะเกด ยาวิราช
นางกิตติ์ธญ
ั ญา โพธิพัฒน
นางกุลธิดา ประเสริฐสังข
นางสาวกุลธิดา ปุจฉาการ
นางสาวเกณิกา ยิ้มแยม
นางสาวเกตุวดี อารีกิจ
นางสาวเกวลิน มวลฑิตชัย
นางสาวเกศรินทร จรอนันต
นางเกศรินทร บุญเอิบ
นางสาวเกษฎาวัลย ตันริยงค
นางสาวเกษร จันทรดานกลาง
นางสาวเกษศิรนิ ทร แตงแดน
นางเกียรติสุดา จิรัฐติกาลกุลเวท
นางสาวขวัญดาว รอดประเสริฐ
นางสาวขวัญหทัย บุญอาจ
นางสาวขวัญหลา หิรนรมย
นางสาวเขมจิรา นอยนาค
พันจาเอกหญิง คณัสนันท สิทธิศักดิ์
นางคณิตา หลาบหนองแสง
นางคนิษฐา จันทะวงศ

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

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวควรคิด พลศรี
นางงามตา สุคําภา
นางงามนิตย วังยาว
นางสาวจตุพร ชิดชาญชัย
นางจนิสตา อินทะสีดา
นางจรรยา เรืองศรี
นางจริญญา พลศิริ
นางสาวจรินทร กันนิม่
นางสาวจริยา การี
นางจริยา ไชยมาก
นางสาวจรีพร ของพูน
นางจรีวรรณ จันทาโภ
นางจันทรจิรา สิงหเดช
นางจันทรจิรา สุสี
นางสาวจันทรเพ็ญ แกวสระแสน
พันจาเอกหญิง จันทรเพ็ญ พุทธิกุล
นางสาวจันพร แนวจําปา
นางสาวจารุณี สายอารี
นางจารุวรรณ เคนพะนาน
นางสาวจารุวรรณ จันทนวรานนท
นางสาวจารุวรรณ นันทิยา
นางสาวจารุวรรณ เหมืองทอง
นางสาวจิตตานันท ใจหาญ
นางสาวจิตติมา บันเทา
นางจิตรา พันทพจน
นางสาวจิตลัดดา เวียงนนท

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
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

นางจินดา เกล็ดงูเหลือม
นางจินดา หินแกว
นางสาวจินตนา ศรีสขุ
นางจินตนา สุขการัก
นางสาวจินตนา หัตถชีพ
นางจินตนา เอิบอิ่ม
นางสาวจิรภา กองสัมฤทธิ์
นางจิราพร จันดารักษ
นางสาวจิราพร ศรีสัจจัง
นางสาวจิราภร แจมสอาด
นางสาวจิราภรณ เชื้อบาง
นางจิราภรณ เปลี่ยนเดช
นางจิราภรณ ศรีสุจนั ทร
นางจิราภา เชาวแลน
นางสาวจีรพร ไกยศร
นางสาวจีระนันท ผอมฉิม
นางจีระพร จันทรรักษ
นางจีรชั ญ มุขโต
นางจุฑานาถ พวงทวาย
นางสาวจุฑามาศ พันธิอวั้
นางสาวจุฑามาศ พันธุพราน
นางสาวจุรีพร เพ็ชรออน
นางสาวจุฬาลักษณ เสิกภูเขียว
นางสาวฉวีวรรณ ชืน่ อารมณ
นางฉวีวรรณ ยอดหาญ
นางสาวฉัตติญา พุมแสง

หนา ๒๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวฉันทนา แกวเจริญสีทอง
นางสาวฉันทิชา สุวรรณลาภ
นางสาวชญานนัทธ สีแดงเหลือง
นางสาวชญาลักษณ ผานผล
นางชฎาพร ขันธสง
นางสาวชฏาพร จันทชุม
นางสาวชณัฐฎา นามทอง
นางชดาภรณ งามศิริ
นางชนัดดา ปตตาลาโพธิ์
นางสาวชนากานต วรพุฒ
นางชนิกานต ปาปะไพ
นางชนิดาภา ศรีแนน
นางชรินรัตน รุงกีรติ
นางสาวชริยา พันธฤทธิ์
นางสาวชลธิชา สกุลเนียม
นางสาวชุติมน พวงธาตุ
นางชุติมา ตรึกตรอง
นางสาวชุติมา เรืองโชติ
นางญาณิศา เกิดเอียด
นางญาณิศา ไชยเมืองมูล
นางสาวญานิศา สาเมาะ
นางญาสุนนั ท เหนือคูเมือง
นางฐานิต ทองสันต
นางสาวฐานิตา จุนทการ
นางฐานิยา เศรษฐบุปผา
นางสาวฐิตาภา หลีจว น

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
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

นางฐิตารีย ภัคอาริยะชานนท
นางสาวฐิติมา อนบุตร
นางณภัทญ พรรณรักษ
นางสาวณภัทรพร คําลา
นางสาวณฤดี พุทธสาร
นางสาวณัญพร ชาวโพธิ์พระ
นางณัฐกฤตา คงแกว
นางสาวณัฐกฤตา วัฒนการุณย
นางสาวณัฐชนันทพร อินรุง
นางสาวณัฐญาดา ขุนทองไทย
นางสาวณัฐฐาพันธ วิลัยลักษณ
นางณัฐณิชา บัวคําโคตร
นางณัฐธิดา หาญสมุทร
นางสาวณัฐยา ถึงพรอม
นางสาวณัฐรุจา ออนอินทร
นางณัฐวดี บุตรอุดม
นางณัฐสินี ศรีจันตา
นางณันวรัตน คําผง
นางสาวณิชชากร เบสูงเนิน
นางดวงใจ ผาบเพ็ง
นางดวงใจ รุง แกว
นางสาวดวงใจ สุวรรณบุตร
นางดวงเดือน ลิ่มสอน
นางสาวดวงนฤมล เวชวิฐาน
นางสาวดวงพร เรืองรอง
นางสาวดวงฤทัย จันตูม

หนา ๒๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวดวงสมร เฮงประเสริฐ
นางดารุณี สุขลน
นางสาวดาวรรณ ชุมอภัย
นางดุษดี หลีสัน
นางเดือนฉาย เงินสยาม
นางตะวันฉายศรุดา โคตรพูลชัย
นางสาวตุลาพร จรัสศรี
นางเตือนจิตร วิริยวุฒไิ กร
นางสาวทัศนลักษณ ศรีวิชยั
นางสาวทัศนีย สุขสม
นางสาวทิชากร ชินหนองแปน
นางทิพย ปฐมมงคลชัย
นางทิพยรัตน บรรพต
นางทิพยวรรณ พิศมัย
นางสาวเทพี เสายืน
นางธนกร ตุยเครือ
นางสาวธนพร กมลคร
นางธนพร จันทรศริ ิ
นางธนสพร กลิน่ หอม
นางสาวธนัญญา กระแสร
นางธนัญญา แกวทองคํา
นางสาวธนิดา รัตนวิชัย
นางสาวธนิษฐา ซึมกระโทก
นางสาวธัญญลักษณ กงใจ
นางสาวธัญญลักษณ คํานันท
นางสาวธัญวัลย มัน่ มงคลพัชร

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
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

นางธันยนันท มงคลธิตฒ
ั น
นางสาวธารารัตน แสงโสม
นางธิดารัตน มณีวงษ
นางธีระนันท คําทอง
นางสาวธีราพร วารีชล
นางนงคนุช เขียวหวาน
นางสาวนงนภัส เศวตทัต
นางสาวนงนุช ใบแสง
นางสาวนงนุช แสงหงษ
นางสาวนงรัตน แกวมณี
นางสาวนนทพร ชายใหม
นางสาวนพมาศ จุยศรีแกว
นางสาวนพวรรณ ชัยทัศน
นางนภสร แกวศรีนวล
นางนภสร เอมสมบุญ
นางสาวนภัสกร สุวรรณอัตถ
นางสาวนภา ชิณภา
นางนภาพร ไชยคํา
นางสาวนฤมล สีดวง
นางสาวนวพร พรมไชยะ
นางนัดดา เทียมทอง
นางนันทนภัส คงเกตุ
นางนันทนภัส สวนเพลง
นางสาวนันทนภัส สีสขุ
นางสาวนันทวัน จันทรสอน
นางสาวนันทวัน มะลิวงษ

หนา ๒๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางนันทา สังขพรม
นางสาวนันทิยา แจมเสียง
นางนันทิยา แตมไธสง
นางนันธณา ชางเชื่อง
นางนันธิดา เอี่ยมพานิชกุล
นางสาวนัยณา ทองมะลิ
นางนัยนา บุญชู
นางสาวนาตยา เพียรสิงห
วาที่รอยตรีหญิง นาตยา ศรีวงษา
นางสาวนารีรตั น ดีขวัญงาม
นางสาวนารีรตั น ตั้งพงษ
นางสาวนาวาสวรรค กุลอัก
นางสาวน้าํ ทิพย นิ่มทอง
นางนิชนันท พันธุจาํ รัส
นางสาวนิดาวรรณ รักชาติ
นางนิตยา พรหมรักษ
นางนิทรา พรประสาท
นางสาวนิพาภรณ ศรประสิทธิ์
นางสาวนิภา สาตรประเสริฐ
นางนิ่มนวล ปลอดกระโทก
นางนิศากร เพชรโชติ
นางนิศารัตน คงใหม
นางนิสา ปเงิน
นางสาวนุชจรี แนบสนิท
นางสาวนุชจิรา ราชนาจันทร
นางบราลี ดอละ

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
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

หนา ๒๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวบังอร เขงพิมล
นางสาวบุญญาภา จิตบุญรัตน
นางสาวบุญฐิตา เผื่อนภิญโญ
นางสาวบุญรวม คชินทรโรจน
นางบุญเลี่ยน สุขสิงห
นางสาวบุปผา มีพร
นางบุรัสกร วามะลุน
นางสาวเบญจมาศ ทองอวม
นางสาวเบ็ญจมาศ คงพันธุค ุม
นางเบ็ญจมาศ พิมแสง
นางสาวเบญจวรรณ วงควานมะโน
นางสาวเบญญาภา จิตรธิเดช
นางเบญญาภา บุญเย็น
นางสาวปทุมวัน พยงคหอม
นางประทุมทิพย ชุดทะเล
นางประทุมพร ฤทธิกระจาย
นางประไพศรี สุวรรณโณ
นางสาวประภัสสร ลัดดี
นางประภาพร สิทธิวงศ
นางประภาวดี วรสาร
นางสาวประยูร บุญพุฒ
นางสาวปราณี คงสีปาน
นางสาวปรารถนา ดวงเงิน
นางสาวปรารถนา สารดี
นางปริยากร อินตะนัย
นางสาวปริศนา วงคไชย

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

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางปริษา ภิญโญนนทกุล
นางสาวปทมา คาดพันโน
นางปทมา เงินทอง
นางสาวปานสุดา ชุมศรี
นางสาวปติพร อุนเมือง
นางสาวปยภรณ ฤทธิ์เลิศ
นางปยะฉัตร อัฒจักร
นางสาวปยะนาถ ใจบุญมา
นางสาวปยะภรณ เกื้อสกุล
นางสาวปยะภรณ หนูมอ
นางสาวปยะมาศ จันทบูลย
นางปยะมาศ จําเริญ
นางสาวผกากรอง เนียมสุวรรณ
นางสาวผสุดี ธรรมพีรกุล
นางผองพรรณ บุญเล็ก
นางพนารัตน บุญรอดอยู
นางพรทิพย ทิพยมณี
นางสาวพรทิพย ธนะสมบัติ
นางพรทิวา มุขขุนทด
นางสาวพรประภา ขามสาม
นางสาวพรพิมล กรพิพัฒน
นางสาวพรพิมล ถึงเจริญ
นางพัชญชนัญญ ภวฤทธิน์ าคินทร
นางพัชรากร ภาชืน่
นางสาวพัชริญาน มาจาด
นางสาวพัชริดา แกวพาปราบ

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
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

นางพัชรี แกวสุวรรณ
นางสาวพัทธนันท กีรติโชติพิบูล
นางสาวพัศวรรณ ดีวนั ชัย
นางพิชชาพร จิตชู
นางสาวพิชญสนิ ี ติยวรพันธ
นางพิชญา แกวคอน
นางสาวพิชยา วรรณชัย
นางสาวพิมพใจ หลามี
นางพิมพิศาพิชญ ประดับพงษ
นางพิมลมาศ ถาวรเดชาพิพัฒน
นางสาวเพ็ญนภา เรืองวิลัย
นางสาวไพพรรณ บุญยิ้ม
นางสาวไพรินทร สุขไทย
นางสาวไพลิน วัฒนชัยยงค
นางไพวรรณ สืบสาย
นางภคพร แดนประกรณ
นางสาวภคมน จันทรประสาท
นางภคมน สําราญชืน่
นางภรัณยา คชวัฒน
นางภัณฑิลา กรึงพุทรา
นางสาวภัทธรินทร ศุภษร
นางภัทรธิดา พิเคราะหแน
นางภัทรพร ทรัพยเจริญ
นางภัทรพร รัตนพิบูลยเดช
นางสาวภัทราภร ดียะตาม
นางสาวภัทราภรณ จิตรเพียร

หนา ๒๑๗
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางภัทราภรณ พลเพชร
นางสาวภาราดา จันดี
นางสาวภาวนา ราษีทอง
นางสาวภาวิณี แกวแกน
นางภาวิณี ชินนะ
นางสาวภิญญลักษณ วสุรัฐธนาธรณ
นางสาวภิญานิสสรณ โพธิ์กลิ่น
นางภูมิใจ วงษไทย
นางสาวมณิดา ชวยชาติ
นางสาวมนนภา เมืองเผือก
นางมนันยา แกวมุงคุณ
นางสาวมนัสศิริ ทรงสนาน
นางมยุรา กอนทอง
นางสาวมยุรา รัตนบัวพา
นางมยุรี ขําสกุล
นางสาวมัณฑนา ทิพรักษ
นางสาวมาลี ลาภสุรพรชัย
นางสาวมาลี เอี๋ยวพิทักษ
นางสาวเมตตา ลุยทอง
นางสาวเมธาพร ไชยคํา
พันจาเอกหญิง เมธาพร วันเมฆ
นางสาวยุคนธร สมบัติมี
นางสาวยุพา สุขตระกูล
นางสาวยุพา สุวรรณกิต
นางยุพาพรรณ กันทาสี
นางยุพาวดี ปทธุลี

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
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

นางสาวยุพิน จุยมวงศรี
นางสาวยุพินพร ปญสุวรรณ
นางสาวยุภาพร ชื่นบุญเพิ่ม
นางสาวเยาวมาลย เดชจินดา
นางเยาวรัตน พงษกระฉัตร
นางเยาวลักษณ จันทรพรม
นางเยาวลักษณ ทับบุรี
นางสาวโยทะกา เจริญศรี
นางรจนา นุภาพ
นางสาวรติกร สังฆพันธ
นางสาวรสสุคนธ ภมรสวัสดิ์
นางสาวรอปยะ รอเหมมัน
นางรักชนก เคนทวาย
นางสาวรัชดา สุดดี
นางสาวรัชนี รัตพลที
นางสาวรัชนี ลพเมฆ
นางสาวรัชวรรณ อ่ําสม
นางสาวรัตติกาล ธวัชกุล
นางรัตติยากรณ โตะสิงห
นางสาวรัตนา คําหลา
นางสาวรัตนา ตรีพงษ
นางสาวรัตนา ตีระกิจวัฒนา
นางสาวรัตนาพร ใหญสมพงษ
นางสาวรัติญา นาคบํารุง
นางสาวรัศมี ฉิมจันทรออน
นางรัสรินทร พิมพธัญมงคล

หนา ๒๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวราตรี รัดทิจนั ทา
นางรุง ทิวา ทองอุบล
นางรุง ฤดี เอี่ยมสะอาด
นางสาวรุง ลาวัลย ยองแกว
นางสาวรุง อรุณ สองแสงประทีป
นางรุจจา สงวนศักดิ์
นางเรไร เจิมสุวรรณ
นางเรไร สุวาชาติ
นางสาวลภัสรดา แดงสูงเนิน
นางสาวลลิดา คงชนม
นางละมัย เข็มทอง
นางลักขณา บุญชวยเหลือ
นางลักขณาภรณ ประดิษฐสุวรรณ
นางสาวลักคณา สิงทา
นางลัขษณาวดี กังแฮ
นางสาวลัดดา ตอชีวัน
นางวงเดือน ฉ่ําเฉลียว
นางวณารักษ นิลเสถียร
นางสาววนิดา คําภาหลา
นางสาววรณิก ทับทอง
นางสาววรนิษฐา ชนะกุล
นางสาววรนุต คูณขุนทด
นางวรรณนภา ไชยคํา
นางสาววรรณนภา ไหลออน
นางวรรณภา ลัดดาเถาว
นางวรรณา ใจวงค

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
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

นางสาววรรณา ภาริดผล
นางวรรณา เอี้ยวรัตนวดี
นางสาววรัญญา ไชยหงษา
นางวรัทยา ศิริไพบูลย
นางสาววรางคณา บุรีงาม
นางสาววราภรณ เพ็ชรหมืน่ ไวย
นางสาววราภรณ มังคละคีรี
นางสาววราภรณ สิทธิวไิ ล
นางสาววลัยภรณ บุตรศักดิ์
นางสาววัชราวลี กุมภกาญจน
นางวันทนี แสงจันทร
นางสาววันเพ็ญ มะยมทอง
นางสาววันเพ็ญ เรืองเสน
นางสาววันวิสาข มีสะอาด
นางสาววัลยา ยัง่ ยืน
นางสาววาสนา ใจเปง
นางสาววาสนา ไชยปะ
นางสาววาสนา ฤทธิ์เลิศ
นางวาสนา วงศน้ํานอง
นางสาววิชชุดา ศรีบวั สด
นางวิชิดา เหมือนออย
นางสาววิชินี ชางมุขดา
นางสาววิภาดา มอมพะเนาว
นางสาววิภารัตน ขอบป
นางวิภาวรรณ ยะไชยศรี
นางวิมลรัตน อายฝอย

หนา ๒๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาววิราวรรณ เดิมแกว
นางวิลาวัณย นนทแสง
นางสาววิลาวัลย พลขันธ
นางวิไลวรรณ ทองหาร
นางวิไลวรรณ ประสมสิทธิโพธิ์
นางวีณา ยะโสวงษ
นางวีรวัลย รอดเพชร
นางเวียรดา ยศแกว
นางแวววะลี วงคประเทศ
นางสาวศรัญภัทร ชวงชัย
นางสาวศรัณภัสร ฤทธิโชติ
นางศรินทิพย ชูแกว
นางสาวศรีประทุม บัวดี
นางศรีราณี ไชยชาญ
นางสาวศรีวไิ ลย ทองแมน
นางศรุดา ทองแพรศรี
นางสาวศศิธร ลักษร
นางศศิวรรณ ควรแยม
นางศันสนีย บินอารีย
นางสาวศิรนภัสสร สารทิม
นางสาวศิริเนตร เวชโอสถ
นางศิริพร ประเสริฐกุล
นางสาวศิริพร รังสิยารมณ
นางสาวศิริลักษณ จันทิ
นางสาวศิริวรรณ ตนโพธิ์
นางสาวศิริวรรณ สุมโยง

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
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

นางศิริอนงค สงสุรินทร
นางสาวศุภรัตน สรอยดัน้
นางศุภริณฎา หนูเขียว
นางสาวศุภวารักษ หมืน่ มะเริง
นางศุภิสรา ธารเนตร
นางสาวสงกรานต ถนอมสัตย
นางสงกรานต ยิ่งกําแหง
นางสาวสมคิด โลลา
นางสาวสมจิต สุวรรณลอยลอง
นางสาวสมจิตต ชูปาน
นางสาวสมใจ ไชยชาญ
นางสมรัก หอมสุวรรณ
นางสาวสมาพร ฉุนฉ่ํา
นางสรภัส หลาคําภา
นางสาวสัสดาวดี แกวกําไร
นางสาธนี หอมชืน่
นางสาวสาธิตา ไชยโชค
นางสายสุดา งามไขน้ํา
นางสายสุนีย กลขุนทด
นางสาริณี สะอาดศรี
นางสาวสารีพะ ฮามะ
นางสาวสิรกิ ร ดวงรอด
นางสาวสิรกิ ร พิกุลหอม
นางสาวสิรริ ัตน ศรีเกตุ
นางสิรรี ัศมิ์ รักษาสัตย
นางสาวสุกญ
ั ญา กุลวงศ

หนา ๒๒๐
ราชกิจจานุเบกษา
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
๙๗๖

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสุกญ
ั ญา แกววิบูลย
นางสาวสุกญ
ั ญา จิตหลัง
นางสุกญ
ั ญา จุยมูล
นางสาวสุกญ
ั ญา ดวงสาย
นางสาวสุกญ
ั ญา ศรีโคตร
นางสาวสุกัลย แกวหนู
นางสาวสุชาดา เกษบุรี
นางสาวสุชาดา ขอผลกลาง
นางสาวสุฑารินทร ประเทพ
นางสาวสุณี เจริญสลุง
นางสุดา สมัครหานาย
นางสาวสุดาวรรณ เพ็งบุญ
นางสาวสุดาวรรณ ภูนคิ ม
นางสุดาสวรรค เพิ่มกร
นางสาวสุธาวดี หมืน่ อรุณ
นางสาวสุธดิ า กระโจมทอง
นางสุนทราภรณ แดนประกรณ
นางสาวสุนนั ญา สวางจิตร
นางสุนันทา ศรีชนะ
นางสุนัยยา โสะเตง
นางสาวสุนิสา ชูสังข
นางสาวสุนิสา บุญฤทธา
นางสาวสุนิสา แสนเย็น
นางสาวสุปน นา สนิทผล
นางสาวสุพรรณษา จันทสร
นางสาวสุพรรณษา บรรณศรี

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
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
๑๐๐๒

นางสุพรรณี มีสุข
นางสุพรรษา ศรีเมือง
นางสาวสุพัตรา ยาวิชัย
นางสาวสุพิชชา เรืองฤทธิ์
นางสุพิน รัตนาพันธ
นางสุภรณี ศรีสุขใส
นางสาวสุภาพ พิมพพา
นางสาวสุภาพร คงเพชร
นางสาวสุภาพร คูณลพ
นางสาวสุภาพร โพธหลา
นางสาวสุภาพร สะรุโณ
นางสาวสุภาภรณ ทรัพยกญ
ุ ชร
นางสุภาวดี ลุนพุฒ
นางสาวสุภิศา อูสนิ
นางสุมติ ตา อุดรวงศ
นางสาวสุมติ รา คนเที่ยง
นางสาวสุมติ รา นงคสงู เนิน
นางสาวสุรสา ลวดลาย
นางสาวสุรางครัตน โฉมงาม
นางสาวสุรางครัตน หมายเจริญ
นางสาวสุรารักษ โพธิ์นวล
นางสุรรี ัตน สุดแดน
นางสาวสุลักขณา ศรีทอง
นางสาวสุลติ รา สิงหจันทร
นางสาวสุวชา เมฆวงศ
นางสุวรรณา สุขสิงห

หนา ๒๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
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
๑๐๒๘

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวสุวรรณี คุตชนม
นางสุวชิ ญา กลิ่นโอชา
นางสาวเสาวณิต นุชนอย
นางสาวเสาวนีย สมภาวะ
นางสาวเสาวลักษณ คลังสิน
นางสาวแสงเดือน บริสุทธิ์
นางสาวแสงเดือน บุญสมัย
นางแสงเดือน ลําเพย
นางแสงนภา เมฆปน
นางสาวหทัยวรรณ ดิษฐบรรจง
นางหนึ่งนุช จําปาพรหม
นางหนูจร ชินโนรถ
นางหยาดรุง ทรงวินัย
นางสาวหรรษา แกวสัตยา
นางอชิรณาณ ปน บัว
นางอนงครักษ ไชยสงคราม
นางอนัญญา ศรีระษา
นางสาวอบจันทร ปลั่งกลาง
นางอภิชภา อยูศริ ิ
นางสาวอภิญญา เห็นดีน
นางอภิญยา ฮองตน
นางสาวอภิรกั ษ บุญรักษา
นางสาวอมรรัตน ภิรมยชม
นางสาวอมรรัตน อินทรศร
นางอรญา จันทรชนะ
นางอรทัย สาลีพันธ

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๐๒๙
๑๐๓๐
๑๐๓๑
๑๐๓๒
๑๐๓๓
๑๐๓๔
๑๐๓๕
๑๐๓๖
๑๐๓๗
๑๐๓๘
๑๐๓๙
๑๐๔๐
๑๐๔๑
๑๐๔๒
๑๐๔๓
๑๐๔๔
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

หนา ๒๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘

นางสาวอรไท กลุมยา
๑๐๔๕ นางสาวอัญญารัตน ประภาวงษ
นางสาวอรรจพร จันละมูล
๑๐๔๖ นางสาวอัมพร ศรีสวนแตง
นางอรสา เหลี่ยมรุงฟา
๑๐๔๗ นางสาวอาทิตยา รอยพวง
นางสาวอรอุมา เคราเครือ
๑๐๔๘ นางสาวอาภัสรา พอคา
นางอรัญญา ทิพมาศนานนท
๑๐๔๙ นางสาวอารีย ขาวชูศรี
นางสาวอรุณทิพย ปรีไทย
๑๐๕๐ นางอารียา ดาหูนุย
นางสาวอรุณรัตน คําวงษา
๑๐๕๑ นางสาวอารีรตั น ทรัพยกญ
ุ ชร
นางสาวอะลิษา จันสีสุก
๑๐๕๒ นางสาวอิงครัตน พุมมณี
นางสาวอังครวัน บุญมณฑิรา
๑๐๕๓ นางอุบลรัตน ไกรสิทธิ์
นางอัจฉรา เติมสมบัติ
๑๐๕๔ นางสาวอุมาภรณ ปติชาญ
นางสาวอัจฉรา ยอดสุขขา
๑๐๕๕ นางสาวอุมาวรรณ รุงมณี
นางสาวอัจฉรา อุดอิว
๑๐๕๖ นางอุราพร โชคทวีนนท
นางสาวอัจฉราฉวี ลันขุนทด
๑๐๕๗ นางอุราลักษณ รักษาชาติ
นางสาวอัญชลี ทิมดํา
๑๐๕๘ นางสาวอุไร คงดี
นางสาวอัญชลี นาแพร
๑๐๕๙ นางอุษณี ชืน่ มะเริง
นางอัญชลี แสงสุข
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๓,๓๔๐ ราย)
นายกชภัส บรรลือหาญ
๑๐ นายกฤตภาส จันทนะโพธิ
นายกตัญู อยูเ จริญ
๑๑ นายกฤติพงษ อาจดวงดี
นายกนก มากรุง
๑๒ นายกฤษฎิ์ ศรีสวัสดิ์
นายกมลพันธ วัชโรทยาน
๑๓ นายกฤษณชัย แววมณี
นายกระเศียร จันทรเกษ
๑๔ นายกฤษณพงษ เชื้อกุดรู
นายกรุงสยาม ผานเมือง
๑๕ นายกฤษณะ จันทรเขียน
สิบโท กฤชณัท เสียงใส
๑๖ นายกฤษณะ ศิรปิ ุณย
นายกฤต เสาโกมุท
๑๗ นายกฤษดา แซชื้อ
นายกฤตพร พุฒโต
๑๘ จาสิบเอก กฤษภณ โกยเต็ม

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔

นายกวีรัช สกุลชินกลาง
นายกองเกียรติ จงยอกลาง
นายกองเกียรติวฒ
ั นา แกวคําฟู
นายกัณฐพัศร อุปมาอ่ํา
นายกําธร ทับลอม
นายกําพล หยัดน้ํา
นายกิตตญเศรษฐ เวณุโกเศรษฐ
นายกิตติ ตั้งมุทาสวัสดิ์
นายกิตติ แตงนอย
นายกิตติ ปานเพชร
นายกิตติชัย คายบุรี
นายกิตติชัย จําปาออน
สิบเอก กิตติพงศ บุตรทองทิม
นายกิตติพงษ ชมภูศรี
สิบเอก กิตติพงษ ทองวงศ
นายกิตติพงษ ปาระมี
นายกิตติพงษ สามาลย
นายกิตติพงษ หมื่นเกี๋ยง
นายกิตติภณ เอี่ยมเสริม
นายกิตติภพ นิ่มแยม
นายกิตติวุฒิ ราชรักษ
นายกิตติศกั ดิ์ เชื้อวงษ
นายกิตติศกั ดิ์ แทนสระนอย
สิบเอก กิตติศักดิ์ นุชทาโพธิ์
นายกิตติศกั ดิ์ บรรณสาร
นายกิตติศกั ดิ์ เล็กประเสริฐ

หนา ๒๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
สิบเอก กิติพัฒน ตุงคะเสรีรักษ
นายกิติภูมิ เทียนถาวร
สิบเอก กิติศักดิ์ เหลาเกลีย้ ง
นายกีรติ บุดดี
นายกุมาร โปรงนุช
นายกุศล คนฉลาด
สิบโท เกตุศักดิด์ า คํามาเรือน
นายเกริก สอนรอด
จาสิบโท เกรียงไกร เขื่อนอุน
นายเกรียงไกร ไชยมิตร
นายเกรียงไกร ทิพเนตร
นายเกรียงไกร วิจติ รบรรจง
นายเกรียงไกร สุธรรม
สิบเอก เกรียงไกร อุดทา
นายเกรียงศักดิ์ ปญญาสุ
นายเกรียงศักดิ์ สุวลักษณ
นายเกษม คิดดี
นายเกียรติยศ แกวโพธิ์
นายเกียรติศกั ดิ์ ตะลาโส
สิบเอก เกียรติศักดิ์ เสนหา
นายโกเมศ สมสุข
นายโกวิทย จิตมาตย
นายโกวินท แกวกําเนิด
นายไกรวุฒิ บุญธรรม
นายไกรสร ยาวิโล
พันจาเอก ไกรสิทธิ์ พิมพงษ

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖

นายขวัญชัย จันทรเศรษฐี
นายขวัญชัย ไชยเทียมพล
นายขวัญชัย มะโนธรรม
สิบเอก ขวัญชัย ศรีสุวรรณ
นายคณนาค สุขใจ
นายคณาณัฏฐ กันธิชาวงศ
นายคเณค มโนวงค
นายคมกริช ประทุมทอง
นายคมกฤช สมสิน
นายคมศักดิ์ แกวบาง
จาเอก คมสัน เขียวสา
จาเอก คมสัน มาลัยงาม
นายครองสิทธิ์ บุตรสุวรรณ
นายคะนอง เมฆแสน
นายคําดี ศรีสขุ
นายคํานึง สังเศษ
จาเอก คําพา ลีโนนเขวา
นายคําภา เพ็งวิภาศ
นายคํารณ ทองสุข
นายคุณากร พูลทวี
นายจตุพร อ่ําแกว
นายจตุภูมิ ถางสูงเนิน
นายจตุรงค แข็งกลา
นายจตุรงค รอดสิน
นายจรัญ กมลรัมย
นายจรัญ สัง่ ศรี

หนา ๒๒๔
ราชกิจจานุเบกษา
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายจรูญ จันทรบอโพธิ์
นายจอมพล วรรณวิจิตร
นายจักรกริช ฤทธิศกั ดิ์
นายจักรกฤช จันทรสมบัติ
นายจักรกฤษ ณรงคราช
นายจักรกฤษ นิลวงษ
นายจักรกฤษณ สมานวงศ
นายจักรพงษ พรหมจักร
นายจักรพรรดิ โลมาศ
วาที่รอยตรี จักรพล ทองเทพารักษ
นายจักรพล พลตื้อ
นายจักรพันธ บํารุงนา
จาเอก จักรรินทร วีระทอง
นายจักราวุฒิ เนาวบุตร
นายจักริน คงดวง
นายจามร สุกสี
นายจารุวัฒ เชิมชัยภูมิ
นายจารุวัฒน คงจร
นายจิรพงษ วินารัตน
สิบเอก จิรศักดิ์ ปาณลักษณ
นายจิระเดช ชุมสิงห
นายจิรัฎฐ อยูเกียรติกุล
นายจิรารุวฒ
ั น แสนวังทอง
นายจิโรจน สารแดง
จาเอก จีรวัฒน พิมพแพงรักษ
นายเจตนิพัทธ ฉัตรบวรนันท

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘

หนา ๒๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

นายเจนณรงค ไชยเดช
นายเจนภพ อานัน
นายเจนวิทย บุญกิจ
นายเจริญ ตองเงิน
นายเจริญพร กาบตุม
จาสิบเอก เจษฎา กลิน่ ดอกแกว
นายเจษฎา ทองหนู
นายเจษฎา วงคกระโซ
นายเจษฎา เสมอกิจ
นายเจษฏากรณ ธงสิบสอง
จาเอก ฉลอง กันยารัตน
นายฉลอง วรรณสมบูรณ
นายฉัตชัย ไพรศรี
นายฉัตรชัย จันทรแกว
นายฉัตรชัย บํารุงสวัสดิ์
นายฉัตรชัย สมสาย
พันจาอากาศเอก ฉัตรชัย สวียานนท
นายฉัตรชัย สินธุเสน
นายฉัตรมงคล จันทะมูล
นายฉัตรมงคล ราชลักษณ
นายฉ่ํา ไปนั้น
นายเฉลย ครองโมกข
นายเฉลิมชัย ไกรยกาศ
จาเอก เฉลิมชัย ยมศรีเคน
พันจาอากาศเอก เฉลิมพล สุขเกษม
นายเฉิดฉัน พลขันธ

๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายชนก รูเกณฑ
นายชนินทร จันทรเปลงแจง
นายชยกร สาธนันชัย
นายชยกร แสงกลา
นายชยกฤต จันทรชูกลิน่
นายชยพล การถัก
นายชยพัทธ ศรีศิรวิ ิบูลยชัย
นายชยมงคล ชุมเจริญ
นายชรินทร วิยะกาศ
จาสิบโท ชลธี ขัดแกว
นายชลธี มณีรตั น
สิบเอก ชลิต ครองยุทธ
นายชวงโชติ ไชยมงคล
นายชวภณ มูลวงษ
นายชัชวาล นิยมชืน่
นายชัยชนะ ปริยะสิทธิ์
จาสิบตรี ชัยญา ภูมีศรี
นายชัยเดช แสงทองฟา
นายชัยพร กรเอี่ยม
พันจาเอก ชัยพิชิต ชัยเมืองพล
นายชัยยศ บุญชวย
นายชัยยันต จันดิษ
นายชัยยุทธ แวดอเลาะ
นายชัยรัตน หอมทิพย
นายชัยฤกษ สุขกรณ
นายชัยวัฒน บัวงาม

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐

นายชัยวัฒน พนาสิทธิ์
นายชัยวัฒน วุฒวิ ิวฒ
ั นพงศ
นายชัยวัฒน อบสุวรรณ
นายชัยสิทธิ์ คงชินศาสตร
นายชาคริต สุรนิ าค
นายชาญกิตติ์ บุนนาค
จาเอก ชาญชัย พิมทอง
จาเอก ชาญวิทย คิดอาน
สิบตรี ชาญวิทย หาญรบ
นายชาตรี ภาษี
นายชาตรี เมฆดี
นายชาติเดโช ศรีเพ็ชร
นายชานนท คําโพธิ
พันจาเอก ชาลี พาประจง
จาเอก ชํานาญ เชิงกาญจน
นายชํานาญ แถวไธสง
นายชินกร พูลเพิ่ม
นายชีวภัทร จันทรัตน
นายชุติพนธ ศิริพงษไทย
นายชุมพล สรอยจักร
นายชูเกียรติ คําผิว
นายชูเกียรติ แสนพันนา
สิบเอก ชูชัย เกษมทับทิม
นายชูชาติ กรังสันเทียะ
นายชูชาติ จันทรทองสา
พันจาเอก เชิดชาย ไพรวิจารย

หนา ๒๒๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายเชิดพันธ ชาติสกุล
นายฌาณวัฒน ราชพัฒน
จาสิบเอก ญาณกร โสดก
นายฐานันดร มาลัย
นายณภัทร วิวันชัย
นายณรงค กล่ําเสือ
จาเอก ณรงค ตกุดเพชร
นายณรงค ทิพยอักษร
วาที่รอยตรี ณรงค นอยฤทธิ์
สิบเอก ณรงค รําเพย
นายณรงคฤทธิ์ นุปง
นายณรงควิทย สุขชุม
จาเอก ณรงคศกั ดิ์ กันทนา
นายณรงคศักดิ์ นันทะชัย
นายณรงคศักดิ์ พลธานี
จาเอก ณรงฤทธิ์ วาชชัยกุล
นายณัชพล บุญตาม
นายณัชพล แยมบุปผา
นายณัฏฐ กอนชัยภูมิ
นายณัฏฐ ธีรกุล
นายณัฐกร อูทอง
นายณัฐชวนน นุชคลาย
นายณัฐดนัย ชัยฤกษ
นายณัฐติวฒ
ุ ิ คําดี
นายณัฐพงศ เที่ยงเงิน
นายณัฐพงศ ศรีบญ
ุ มี

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒

วาที่รอยตรี ณัฐพล ประกอบ
นายณัฐพล แฝงสระ
นายณัฐพล ออนกลา
นายณัฐพล อุมรัมย
นายณัฐวัฒน กาญจนไกรสร
วาที่รอยโท ณัฐวัฒน ราชบุรี
นายณัฐวัตร แกวงอก
นายณัฐวิทย ทิพยแกว
นายณัฐวุฒิ ยคชรัตน
นายณัฐวุฒิ สีหะวงษ
นายณัทธภัทร แสงจันทร
นายดนัย ตองกลิ่น
นายดนัย ปุสวัสดิ์
นายดําเนิน ดอกพิกุล
นายดํารง ประสังริโย
นายดํารง เหลืองเรืองจรัส
นายดิเรก นิลสนธิ์
นายดิลก แกวจันทร
นายดุษติ ผองแล
นายเดชา ปาลี
นายเดชา แพงลาด
สิบเอก แดนไพร โสภาศรี
นายตรีเทพ ผลบํารุง
นายตรีเพชร ภาษี
นายตอพงษ สุทธิพันธ
นายตอศักดิ์ มะวงศษา

หนา ๒๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายติกขเวทย วิเชียรเพริศ
นายถวิล เมืองนาม
นายถวิล วัดทุงใหญ
นายถวิล ศรีโยธี
จาเอก ถาวร ทองโท
นายถาวร บุตราช
จาสิบเอก ถาวร ออนละมุล
นายทนงศักดิ์ ทองกอนสิงห
นายทนงศักดิ์ ลิมปยะกุล
นายทนงสันต บุบดา
นายทนสิทธิ์ สายสาธร
นายทรงเกียรติ ธนาสีโต
นายทรงพล สุวรรณกาฬ
นายทรงวุฒ เปลี่ยนทองคํา
นายทรงวุฒิ พลรักษา
สิบเอก ทรงวุฒิ หงษไทย
นายทรงศักดิ์ คนอาจ
นายทรงศักดิ์ วรรณโพธิ์
นายทวีชัย ฉายาภักดี
สิบโท ทวีชัย หัสชู
นายทวีเดช ยงตระกูลพันธ
นายทวีวัฒน สุขเกษม
นายทวีศักดิ์ กาศเจริญ
นายทวีศักดิ์ กิตติยังกุล
นายทวีศักดิ์ คําศรี
นายทศพล สายขุนทด

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔

นายทศพล สิมตูม
นายทศพล อนุแกนทราย
พันจาเอก ทองหลอ โคตรชัย
นายทักศิลป วิลาจันทร
สิบเอก ทักษิณ นามบุญ
สิบเอก ทัศคร หลาพรหม
จาเอก ทัศนัย เนียมเงิน
นายทินกร พงศญาติ
นายทินกฤต วินทะไชย
นายเทวินทร จูกัณฑา
นายเทอดพงษ ทับทิม
นายแทน ฟองวาริน
นายแทนไท นามเส
นายธงชัย แกวนิรัตน
นายธงชัย พัวตระกูล
นายธงชัย มีรอด
นายธงชัย รุงโรจน
นายธงชัย ศรีเกาะศักดิ์
นายธงชัย อ่าํ บางกระทุม
นายธงรบ ศิระวงษ
สิบเอก ธนกร เตื่อยโยชน
นายธนกฤต คํามณี
นายธนกฤต ธนสารภัทรพานิช
นายธนกฤต สุรวงศ
นายธนกฤษณ ไทยสําราญ
นายธนชาติ กิณเสน

หนา ๒๒๘
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายธนทรัพย ประสมทรัพย
นายธนเทพ ทิพยโชติ
นายธนพัฒน ศรียาภัย
นายธนภัทร ไสยกุล
นายธนวัฒน ขันทอง
นายธนัช คงเกียรติจิรา
นายธนัญชัย สมสอาด
นายธนา แสงเนตร
นายธนากร แกวสุข
จาเอก ธนากร บุญประกอบ
จาสิบตรี ธนากร ศรีใส
นายธนิน ภูมิสูงเนิน
นายธนินเกียรติ รัชตนนทเกษม
นายธเนตร ปุสวัสดิ์
นายธเนศ ปาละวงคสุชา
นายธเนศ วงควิหค
จาเอก ธมินทร เจริญราช
นายธรรมนูญ ไทยสวัสดิ์
นายธรรมนูญ สุนทรานิล
นายธรรมรัตน เรืองระวีวานิชกูล
นายธรรมศักดิ์ ขันหาญ
นายธราวุฒิ ลาดมูล
พันจาอากาศเอก ธวัช สนชาวไพร
นายธวัชชัย คําวลี
นายธวัชชัย ใจออน
นายธวัชชัย เดชยศดี

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖

หนา ๒๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

นายธวัชชัย นพคุณ
นายธวัชชัย ปานเฟอง
นายธวัชชัย ปยะดา
จาสิบเอก ธวัชชัย ผิวออน
นายธวัชชัย พจนสุวรรณศรี
จาเอก ธวัชชัย เพชรสลับแกว
นายธวัชชัย สวัสดิ์นะที
นายธวัชชัย แสงชาติ
นายธวิสุทธิ์ นันทบุตร
พันจาอากาศโท ธัชวรรธน วิชัยยันต
นายธัญญประเสริฐ ทัศนียไตรเทพ
นายธัญญะ ศรีมงคล
นายธัญลักษณ เรือ่ ศรีจนั ทร
นายธันยธรณ คําเพียว
นายธันวา บุตรสําราญ
นายธาดา กรุดแกว
นายธาวิน เคามูล
นายธีปกรณ ปน กลาง
นายธีรเดช ชูทวี
นายธีรเดช พลอยสุภา
พันจาอากาศตรี ธีรพงศ พรรณศิลป
จาสิบเอก ธีรพงษ ทัตตะทองคํา
นายธีรพงษ รักษา
นายธีรพล กะถาไชย
จาสิบตรี ธีรพล ประสงคนาค
นายธีรพล เปลี่ยนสันเทียะ

๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายธีรพล เหรียญทอง
นายธีรพัฒน โพธิ
นายธีรภัทร คลธา
สิบเอก ธีรวัฒน ไชยสลี
นายธีรวัฒน วาทะพุกกณะ
นายธีรวุฒิ ลาโสม
นายธีรศักดิ์ ชตารัตน
นายธีรศักดิ์ อาจออนศรี
สิบเอก ธีระพงษ อันสนธิ์
จาอากาศเอก ธีระพล เจริญภักดิ์
นายธีระวัฒน ไชยมงคล
นายธีระศักดิ์ ปาณธูป
นายนคร เคนกัญญา
นายนคร สมควร
นายนพณรรจ เข็มทอง
นายนพดล งามปกษ
นายนพดล พุทธเนตร
นายนพดล เพชรคงทอง
วาที่รอยตรี นพดล เมืองมาหลา
นายนพพร แพงพงษ
นายนพพร สวนธิ
จาสิบตรี นพพล เชือ้ เมืองพาน
นายนพพล อภัยนุช
สิบเอก นพรัตน อินภิรมย
นายนพอานันท ศิริสกุลพร
พันจาเอก นรชัย ปะมะโน

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗

จาเอก นราพล กงคูคํา
นายนราศักดิ์ เพ็งโต
นายนรินทร จีนดวง
นายนเรศ เชื้อหมอ
นายนเรศ พอกวาง
นายนเลด วิเศษศรี
พันจาอากาศเอก นวัสภคม
มงคลธนะนันต
นายนักลพ สงกลิ่น
นายนัฐพงค เครืออินทร
นายนัฐพล เพชรสังกฤษ
สิบเอก นัฐวุฒิ สอนพงษ
นายนันทกิจ โอเอี่ยม
นายนันทภพ ศิริภาพ
นายนันทวัฒน เพียรอดวงษ
จาเอก นาวิน พวงประเสริฐ
นายนําพล แสงจันทร
นายนิกร อุปนันท
พันจาเอก นิกรณ หมื่นนิยม
นายนิคม ชางเผือก
นายนิติกร ทิพยรกั ษ
นายนิติพัฒนะ วุฒิ
นายนิธิศ มะลิหอม
นายนิธิศักดิ์ โมฬีกุล
นายนิพนธ คําไพโรจน
จาเอก นิพนธ แสงทอง

หนา ๒๓๐
ราชกิจจานุเบกษา
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายนิพล ทองรอด
นายนิยม มุนตรีประถม
นายนิรมิต ตาพา
นายนิรวัทธิ์ ขันธทอง
นายนิรนั ดร จํารัส
นายนิรตุ ต พวงวิจิตร
นายนิรตุ น ออนทอง
นายนิรทุ ธ คเณสุข
นายนิวัฒน พึ่งเพ็ง
นายนิวัฒน วงษจนั ทร
นายนิสติ บุรพา
สิบเอก นุชานนท มีวุฒิ
นายเนตพิชิต ตาปราบ
นายบรรจง แกวไชย
จาอากาศเอก บรรเทา แกนการ
นายบัณฑิต ชํานิศาสตร
นายบัณฑิต ไซรลบ
จาเอก บัณฑิต บรรดาศักดิ์
นายบัณฑิต รองทอง
นายบุญชอบ โพเขียว
นายบุญชัย โพธิ์ทอง
นายบุญชู คุณารูป
นายบุญชู เอื้อนยศ
นายบุญเลิศ แตงออน
พันจาเอก บุญสง ราชชิต
นายบุญหลาย อุน ใจ

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๔๓๔
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘
๔๓๙
๔๔๐
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๗
๔๔๘
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓
๔๕๔
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗
๔๕๘
๔๕๙

นายบุรนิ ทร ไชยลังกา
นายปกปอง จันทรสุวรรณ
สิบเอก ปกรณ บุตรไชย
นายปฏิพัฒน นาคะเกศ
นายปฏิพัทธิ์ ทันหาทรัพย
นายปฏิพัทธิ์ ปานทองแกว
นายปฐวี ปน ไชยเครือ
นายปณิธาน ไววอง
สิบเอก ปรมินทร โซสิมา
นายปรเมศย อยูเกิด
นายปรเมศร อินตะนอน
นายประกอบ เจริญรัมย
นายประกันต กกกลาง
นายประการ แกวมณี
นายประกาศิต เอี่ยมสอาด
จาเอก ประชายุทธ ภูบรรทัด
นายประดิษฐ ปนใจ
นายประดิษฐ สิงหวี
นายประดิษฐ บุญญา
นายประดิษฐศร จตุพรมาศทวี
นายประเดิมชัย รัจเจริญ
นายประทวน ปญญาภู
นายประทุมพร ยอดทรัพย
นายประพันธ จันทรสโิ ร
นายประพันธกุล กุลสันเทียะ
พันจาโท ประมวล ดาวปลืม้

หนา ๒๓๑
ราชกิจจานุเบกษา
๔๖๐
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓
๔๘๔
๔๘๕

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายประมวล ตั้งทรัพย
นายประมวล บวนขุนทด
นายประมุกข หนองเหล็ก
นายประยุค แดนกาไสย
นายประยุทธ พระเรียง
นายประยุทธ รอยมาลี
นายประวิทย โคตะสินธิ์
นายประวิทย นาเวียง
จาสิบตรี ประวิทย อุตกรรณ
นายประสงค ครุทบึงพราว
นายประสงค ทัศนภักดี
จาเอก ประสาร รอดพน
นายประสิทธิ์ จันทรแสน
จาสิบตํารวจ ประสิทธิ์ ปาทาน
จาเอก ประสิทธิ์ แสงคํา
นายประเสริฐ นันศิริ
นายประเสริฐศักดิ์ ขันกสิกร
นายประเสริฐศักดิ์ มัฎฐานธง
นายประเสริฐศักดิ์ หาดโคกสูง
นายประเสริฐสิน เจียรเจริญ
นายปรัชญา เข็มทอง
นายปราโมทย บุตรเพ็ง
นายปราโมทย ผาน้ําคํา
นายปราโมทย อุบลหอม
นายปริญญา แกนอินทร
จาเอก ปรีชา กระบวนศรี

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐
๔๙๑
๔๙๒
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘
๔๙๙
๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔
๕๐๕
๕๐๖
๕๐๗
๕๐๘
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑

นายปรีชา ทิพโชติ
นายปรีชา บุญเหมาะ
นายปรีชา มาลาวงษ
นายปรีชา ยาสมุทร
นายปรีชา ศรีสขุ
นายปรีชากมล กระเปาทอง
นายปรีชาศักดิ์ สุขคํา
นายปองศักดิ์ ซุน ใช
นายปญญา ขันทีทาว
นายปญญา ถนัดคา
จาเอก ปญญา ทาคํา
วาที่รอยตรี ปญญาพล ใยดี
นายปญญาวุธ คาดพันโน
นายปติพงศ คนเจน
นายปยทัช จันทรแกว
สิบโท ปยะ เปยงนอย
นายปยะ เสืออยู
นายปยะณัฐ วุฒวัณณ
นายปยะพงษ จิณะแสน
นายปยะพงษ มัน่ คง
นายปลัคน มวงชาติ
จาสิบเอก เปรียว คําสิม
นายผไทเทพ สุทธิสิริ
นายเผด็จ โตพุม
นายพงศกร ทุมสงคราม
นายพงศกร ศรีสวัสดิ์

หนา ๒๓๒
ราชกิจจานุเบกษา
๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖
๕๑๗
๕๑๘
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕
๕๒๖
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐
๕๓๑
๕๓๒
๕๓๓
๕๓๔
๕๓๕
๕๓๖
๕๓๗

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายพงศกรณ ภวัตรัชตพงษ
นายพงศธร แกวสุวรรณ
นายพงศธร สุตาชู
พันจาเอก พงศนริศร วงษษา
นายพงศพันธุ พิมพพรหม
นายพงศพัศ ทีเขียว
นายพงศมงคน ขางแกว
นายพงศักดิ์ ตนตะภา
สิบเอก พงษเทพ แนวชาลี
นายพงษธร สกุลเรือง
นายพงษนที ธรรมทันตา
นายพงษวนั ปราบเสียง
นายพงษศักดิ์ ชีพันดุง
นายพงษศักดิ์ บุญคงมาก
นายพงษศักดิ์ อินทรตรา
นายพงษศิริ เชียงบุรม
นายพนัฎชัย ใจนวล
วาที่รอยตรี พยุงศักดิ์ เอี่ยมละมัย
นายพรพล อุดมผล
นายพรพิพัฒน ทองอยู
จาเอก พรวีระพงษ เงินเมือง
นายพรศักดิ์ นวนแยม
จาเอก พรไสว แพงแสง
นายพฤตินัย นวสุวรรณกุล
นายพฤษพล มะลิทอง
นายพลกฤษณ จองรัตนวณิช

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒
๕๔๓
๕๔๔
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘
๕๔๙
๕๕๐
๕๕๑
๕๕๒
๕๕๓
๕๕๔
๕๕๕
๕๕๖
๕๕๗
๕๕๘
๕๕๙
๕๖๐
๕๖๑
๕๖๒
๕๖๓

หนา ๒๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

นายพลวัฒน บุญหนุน
นายพลังใจ สรรคบุรานุรักษ
นายพัฒธวุฒิ จันโทมุข
นายพัฒนเกียรติ ใหญวงศ
นายพัฒนศิลป พิมพพา
สิบเอก พัทธศรัณย อองสรอย
พันจาอากาศเอก พันธทวิ า ทิมไทย
นายพันธุเ ทพ ปาทอง
นายพัลลภ เหลี่ยมเทศ
นายพานิชย งึม้ ชา
นายพิชุตม กิ่งแกว
นายพิชิต สันติสูงเนิน
นายพิเชฏฐ เย็นฉ่ํา
จาสิบเอก พิเชษฐ กันอินทร
นายพิเชษฐ เนตรสังข
นายพิเชษฐ ปริพินิจฉัย
นายพิเชษฐ ไกรนอก
นายพิเชียร ทาแกง
นายพิทยา ทรงกลด
จาเอก พิทักษ ทองลิม้
นายพิทักษ ปากอุตสาห
พันจาอากาศเอก พิทักษพงษ บัวภา
นายพิบูลย เทวิพันธ
นายพิพก สืบเจก
นายพิพัฒน บัวชื่น
นายพิศณุ จันทา

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

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายพิศาล มงคลเดช
นายพิศุทธิ์ ประสมสุข
นายพิศุทธิ์ อังคะนาวิน
นายพิษณุ เทวา
นายพิษณุรบ ทิพยกมลพันธ
นายพิสนุกรณ พิรกั ษา
นายพิสาร จุนทะสี
นายพิสิษฐ จําปารี
นายพิสิษฐ ชาญชิตร
นายพิสิษฐ ไชยา
นายพิสิษฐ สิทธิโชติธํารง
นายพิสุทธิ์ จริตซื่อ
นายพีรพัฒน เสือกูล
นายพีรศิลป เย็นใจ
นายพีระ กิจประยูร
นายพีระเชษฐ โกมลจินดา
สิบเอก พีระโชติ พรหมเกษ
นายพีระพงษ บุษบา
สิบเอก พีระพล ชุมภูอนิ ทร
นายพีระศักดิ์ กวางคีรี
นายพุธ โประวะ
นายพูนลาภ วังชากร
นายเพทาย นาคเถือน
นายเพียร อุนเที่ยว
นายโพธิ์ทอง บุญที
นายไพฑูรย คลังแสง

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๕๙๐
๕๙๑
๕๙๒
๕๙๓
๕๙๔
๕๙๕
๕๙๖
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐
๖๐๑
๖๐๒
๖๐๓
๖๐๔
๖๐๕
๖๐๖
๖๐๗
๖๐๘
๖๐๙
๖๑๐
๖๑๑
๖๑๒
๖๑๓
๖๑๔
๖๑๕

หนา ๒๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

จาเอก ไพฑูรย เสนาะอาจ
นายไพบูลย จึงเจริญ
นายไพบูลย สิทธิสร
จาสิบเอก ไพรสัณฑ ยาละ
นายไพรัช ลูกอินทร
นายไพรัช สนทอง
พันจาเอก ไพรัตน ครองหนองขาม
นายไพรัตน ทาวสูงเนิน
พันจาเอก ไพรัตน ภูนุช
นายไพโรจน ขําศิริ
นายไพโรจน มีชูชีพ
นายไพศาล อินทรโชติ
นายภัควัฒน การบรรจง
สิบเอก ภัทร สมแสง
นายภัทรกร แสงงาม
นายภัทรพงษ ทองอนันต
สิบเอก ภาณุพล เตชะกุลงั
นายภาณุพันธุ ภูด อก
จาอากาศเอก ภาณุวัฒน ปนเจริญ
นายภาณุวฒ
ั น เมาทับ
นายภาณุวฒ
ั น วรรัมย
นายภานุ ตูธีระ
นายภานุพงษ บุญโต
สิบเอก ภานุพงษ สวางแจง
นายภานุวัฒน ไชยวงค
สิบเอก ภาสกร วัชรโศภิษฐกุล

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

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายภูมิ พันธุสวัสดิ์
นายภูมินทร ภมรสูตร
นายภูริชญ นามใหม
นายภูริเดช เจะหมัด
นายภูวนัย อุภัยชีวะ
สิบเอก ภูวเนศวร ทองบอ
สิบเอก ภูวสิษฏ ศรีสิงห
จาสิบโท มงคล กองมณี
นายมงคล เขียวแกว
นายมงคล ทรวงประเสริฐ
นายมงคล สีหาวงษ
สิบเอก มงคล โสดา
นายมณเฑียร บินปดํา
นายมณตรา หนูหริ่ง
นายมนตรี ไชยพิเดช
นายมนัส คงคาชัย
นายมนุ แสนพิมพา
นายมนูศักดิ์ จันทรโต
นายมาณพ เรืองยศ
นายมาตุภูมิ ดุษรักษ
นายมานพ คําทะเนตร
นายมานพ โคยามา
พันจาอากาศตรี มานะ สีนวน
สิบเอก มานะชัย ยศนอก
นายมานิต กองบุญธรรม
พันจาเอก มานิตย นอยแพง

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๖๔๒
๖๔๓
๖๔๔
๖๔๕
๖๔๖
๖๔๗
๖๔๘
๖๔๙
๖๕๐
๖๕๑
๖๕๒
๖๕๓
๖๕๔
๖๕๕
๖๕๖
๖๕๗
๖๕๘
๖๕๙
๖๖๐
๖๖๑
๖๖๒
๖๖๓
๖๖๔
๖๖๕
๖๖๖
๖๖๗

หนา ๒๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

นายมาโนช กูก อง
จาสิบเอก มาโนช โพธิศ์ รีประเสริฐ
นายมาโนช วงศสมั พันธ
นายมารุต นิจถาวร
จาเอก มีชัย แฝงดานกลาง
นายมุกดา สายสมุทร
นายเมธาวี แตงเมือง
นายเมธาสิทธิ์ อุนอก
นายเมธี เจริญชาติ
นายไมตรี ศรีบญ
ุ เรือง
นายยงยุทธ สําราญวงษ
นายยงยุทธ ขาวเนียม
นายยงยุทธ คุม ญาติ
นายยอดชาย กาญจนะวสิต
นายยุกติ ศรีเมือง
นายยุทธพงษ วงศสาจันทร
จาเอก โยทิน นิลบรรพต
นายโยธิน จงจอหอ
สิบเอก รณกร หนูทิพย
นายรณชิต ศรีออ น
นายรณรงค คุระจอก
จาสิบเอก รอบคอบ คําพิมูล
นายระพีพัฒน คงสิทธิ์
นายระพีพันธ คงคุด
นายรักไทย แกวดวงใหญ
นายรังสรรค สวางอารมณ

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

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายรัฐกุล ยางสวย
สิบเอก รัฐวิทย พรรณสมัย
นายรัตน กุเวสา
สิบโท รัตนศักดิ์ นาฎนฤทธิ์
นายรัตนากร คาดคําฟู
จาเอก รัศมี เวียงสิมา
นายราชัน รวมแสง
นายราเชนทร กลั่นเกษตรวิทย
นายรุงโจน บัวรุง
นายรุงนิรนั ดร ศรีหาคลัง
นายรุงศักดิ์ เพชรภักดี
นายฤทธิชัย พลอยไป
นายฤทธิศักดิ์ พิมชาติ
นายลอมเดช พลภูเมือง
นายลาดอน แบนลี
นายเล็ก ปนนา
นายเลิศชาย วงษเสล
จาสิบเอก วงศวรรธน ขําอรุณ
นายวงศิกร ใจคํา
พันจาเอก วชิรา อามาตมนตรี
สิบเอก วรชาติ ทองไชย
นายวรปรัชญ ดาวเรือง
จาสิบเอก วรปรัชญา โสมา
นายวรพงศ วิเชียรสุวรรณ
นายวรพร ไชยสิทธิ์
นายวรภาส บัวระภา

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๖๙๔
๖๙๕
๖๙๖
๖๙๗
๖๙๘
๖๙๙
๗๐๐
๗๐๑
๗๐๒
๗๐๓
๗๐๔
๗๐๕
๗๐๖
๗๐๗
๗๐๘
๗๐๙
๗๑๐
๗๑๑
๗๑๒
๗๑๓
๗๑๔
๗๑๕
๗๑๖
๗๑๗
๗๑๘
๗๑๙

จาสิบโท วรยศ เทวสิทธิ์
นายวรรณชาติ ธุระแพง
วาที่รอยตรี วรวุฒิ ฝนคําอาย
จาเอก วระพงษ โสดบง
นายวรายุทธ ศรีอินตะ
นายวราวุฒิ ครูทอง
นายวราวุฒิ วุฒิชมภู
นายวศิน พลเสน
นายวสันต กลัดจอมพงษ
นายวสันต แกวจิตคงทอง
จาเอก วสันต ถิระโคตร
นายวัชรติคุณ แกวนวล
นายวัชรพงศ เทพจันทร
นายวัชรสิทธิ์ จันทรเสวก
นายวัชระ อินทรสูต
นายวัชรินทร ครองบุญ
นายวัชรินทร ดังโพนทอง
นายวัชรินทร นาอุบล
นายวัชรินทร บั้งเงิน
นายวัชรินทร พิมล
นายวัชรี วรรณบวร
นายวัฒนา โพพงศา
นายวันชัย ศิริลําปาง
นายวันมงคล ชัยมหา
นายวัลลภ แปนทอง
จาสิบเอก วัลลภ สมบัติเจริญ

หนา ๒๓๖
ราชกิจจานุเบกษา
๗๒๐
๗๒๑
๗๒๒
๗๒๓
๗๒๔
๗๒๕
๗๒๖
๗๒๗
๗๒๘
๗๒๙
๗๓๐
๗๓๑
๗๓๒
๗๓๓
๗๓๔
๗๓๕
๗๓๖
๗๓๗
๗๓๘
๗๓๙
๗๔๐
๗๔๑
๗๔๒
๗๔๓
๗๔๔
๗๔๕

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายวัศพจน เพชรประทุมพร
นายวาทิตต จิตรศาสตร
นายวาทิน วงคคม
นายวาสนา นาคสวาส
นายวิกุล บํารุงภักดี
จาเอก วิชัย แกวดอน
จาเอก วิชัย ศิริรกั ษ
นายวิชาญ กาวี
นายวิชติ ชอบคุย
นายวิเชียร สุพล
นายวิเชียร หลักฐาน
นายวิญู พินิจวงษ
นายวิญู สุพร
นายวิฑูรย กระจาย
นายวิฑูรย ตาคํา
นายวิฑูรย บุญบรรลุ
นายวิฑูรย ปรากฏ
นายวิทมน ชารี
นายวิทยา ชินวงษ
นายวิทยา นรชาญ
สิบเอก วิทยา ภักดี
นายวิทยา ภูธริ ักษ
นายวิทยา ลอยหา
นายวิทวัท สีชมภู
นายวิบูลย ไชยสมภาร
จาสิบเอก วิพัฒน อุไรรัตน

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๗๔๖
๗๔๗
๗๔๘
๗๔๙
๗๕๐
๗๕๑
๗๕๒
๗๕๓
๗๕๔
๗๕๕
๗๕๖
๗๕๗
๗๕๘
๗๕๙
๗๖๐
๗๖๑
๗๖๒
๗๖๓
๗๖๔
๗๖๕
๗๖๖
๗๖๗
๗๖๘
๗๖๙
๗๗๐
๗๗๑

นายวิภาสกร กิติคํา
วาที่รอยตรี วิรตั น ชาวเขียววงศ
นายวิรัตน พรหมโสฬส
นายวิรัตน หงษทอง
นายวิริยะ มูลมัง่ คั่ง
จาเอก วิโรจน ดรสีเนตร
นายวิโรจน ตะพัง
จาสิบเอก วิลาศ ยินงาม
นายวิวัฒน ดีวงศษา
นายวิวัฒน ภูพุทธา
นายวิศรุต ยาคลี
นายวิศิษฎ หมอนทอง
นายวิศิษฐ โตะชืน่
จาเอก วิศิษฐ ศรีไชย
นายวิษณุ จาดรับ
สิบเอก วิษณุ จิรวัฒนผล
นายวิษณุ เนียมแกว
สิบเอก วิสนั ต พานิชดี
นายวิสุทธิ ศรีกร
นายวีรพันธุ สุริยะ
นายวีรภัทร หมูทอง
นายวีรศักดิ์ บุตรไทย
นายวีรศักดิ์ เพชรสงค
นายวีรศักดิ์ มูกาตูฮนั
สิบเอก วีระ ชุมโกมนต
นายวีระ ธิรินทอง

หนา ๒๓๗
ราชกิจจานุเบกษา
๗๗๒
๗๗๓
๗๗๔
๗๗๕
๗๗๖
๗๗๗
๗๗๘
๗๗๙
๗๘๐
๗๘๑
๗๘๒
๗๘๓
๗๘๔
๗๘๕
๗๘๖
๗๘๗
๗๘๘
๗๘๙
๗๙๐
๗๙๑
๗๙๒
๗๙๓
๗๙๔
๗๙๕
๗๙๖
๗๙๗

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายวีระชัย บุญทน
นายวีระชัย ผาดานแกว
นายวีระชัย พรมโลกา
นายวีระชัย วุฒิ
นายวีระชาติ บุศยเมือง
นายวีระชาติ เปยนคร
นายวีระชาติ วังชาวนา
นายวีระพงษ พจนสุวรรณ
นายวีระพงษ อังคะสี
นายวีระพจน ยืนยง
นายวีระพล จันมา
นายวีระพัฒน นานาโพธิ์
จาอากาศเอก วีระยุทธ งามบุญ
จาเอก วีระยุทธ พาผล
นายวีระยุทธ เพ็งพิมพ
จาเอก วีระศักดิ์ โพธิ์รงั
นายวีระศักดิ์ มีชัย
นายวีระศักดิ์ อุยแกว
นายวุฒิไกร ใจปน
นายวุฒิไกร ภูผิวเงิน
พันจาอากาศเอก วุฒชิ ัย กอบคํา
นายวุฒิชัย เชื้อจารยชิน
นายวุฒิชัย วังพิกุล
นายวุฒิพงษ สุริยผล
นายวุฒิพล ทุมมี
นายวุธ โสสมกบ

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๗๙๘
๗๙๙
๘๐๐
๘๐๑
๘๐๒
๘๐๓
๘๐๔
๘๐๕
๘๐๖
๘๐๗
๘๐๘
๘๐๙
๘๑๐
๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕
๘๑๖
๘๑๗
๘๑๘
๘๑๙
๘๒๐
๘๒๑
๘๒๒
๘๒๓

นายเวชยันต กองแกว
นายเวสารัช ปญญาดิษฐ
นายศรวิจิตร กระจาย
นายศรัณย รัตนะอยวิโรจน
จาสิบเอก ศรัณย สุวรรณธรรม
สิบเอก ศราชัย แกนจันทร
นายศราวุฒิ กอสาลี
จาเอก ศราวุฒิ แสงไชยราช
นายศราวุธ พุทธามาตย
นายศราวุธ อุปพงษ
นายศรีวิไล คําชู
พันจาอากาศเอก ศรีศกั ดิ์ พึ่งทอง
นายศรุติพงศ ศรีชัย
นายศฤงคาร ไชยรุง เรือง
นายศศิพงษ ธนพงษภัทรภาณุ
จาอากาศเอก ศักดา เพ็ญปรัง
นายศักดา หอมหวล
นายศักดิ์เกษม มําขุนทด
จาเอก ศักดิ์ชัย แกวสีดา
นายศักดิ์ชัย จิตกวาง
นายศักดิ์ชัย เรืองเดช
นายศักดิ์ดา พลจันทึก
นายศักดิ์ตระกูล มูลทองนอย
นายศักดิ์สิทธิ์ เครือคํา
นายศักดิ์สิทธิ์ สุกไกรสร
นายศานิต พัชนี

หนา ๒๓๘
ราชกิจจานุเบกษา
๘๒๔
๘๒๕
๘๒๖
๘๒๗
๘๒๘
๘๒๙
๘๓๐
๘๓๑
๘๓๒
๘๓๓
๘๓๔
๘๓๕
๘๓๖
๘๓๗
๘๓๘
๘๓๙
๘๔๐
๘๔๑
๘๔๒
๘๔๓
๘๔๔
๘๔๕
๘๔๖
๘๔๗
๘๔๘
๘๔๙

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายศิรวรรธน บงสีดา
นายศิรสิทธิ์ จี๋แกว
พันจาเอก ศิริชัย พรรัมย
จาสิบเอก ศิริชัย ริมธีระกุล
นายศิริพงษ พิมสอน
นายศิริพรรณ ศรีสรอย
นายศิริภูมิ ชูเพียร
นายศิรวิ ัชร บุบผาดาษ
นายศิรศิ ักดิ์ สิริประเสริฐศิลป
สิบเอก ศิริโสภณ รุจิปวีณพ รกุล
นายศิลปชัย สุขหนู
นายศิวะพร โรหิตะชาติ
นายศิวชั เทพทวีชัย
จาเอก ศิวาวุธ ธาตุวงค
นายศิวาวุธ ลิ้มพงศธร
นายศุภกร นาสมบูรณ
นายศุภกร รุงคมชาญ
นายศุภกฤต สินธู
นายศุภชัย เชี่ยวชาญ
สิบเอก ศุภชัย บุญเทศ
นายศุภชัย เสรียะ
นายศุภชัย อรุณโรจนพรรณ
นายศุภโชค ทวีผล
นายศุภโชติ พลแสง
นายศุภพล ทองมอญ
นายศุภวัฒน ตองเชื้อ

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๘๕๐
๘๕๑
๘๕๒
๘๕๓
๘๕๔
๘๕๕
๘๕๖
๘๕๗
๘๕๘
๘๕๙
๘๖๐
๘๖๑
๘๖๒
๘๖๓
๘๖๔
๘๖๕
๘๖๖
๘๖๗
๘๖๘
๘๖๙
๘๗๐
๘๗๑
๘๗๒
๘๗๓
๘๗๔
๘๗๕

หนา ๒๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

นายศุภวุฒิ เสารางทอย
นายศุภสิน วงษชนื่
นายเศกภิญญา สุบรรณ
นายเศกสรรค นามรักษา
นายสกล นามนนท
จาสิบเอก สกุลสิทธิ์ รวมพรม
นายสงคราม แสนรัมย
สิบเอก สงัด เพ็งอารีย
นายสถาพร เกตุแกว
นายสถาพร ศรีอนันท
สิบเอก สนธยา คมขํา
พันจาอากาศเอก สนธยา บุบผาดา
จาเอก สนธยา ปาสาวัน
สิบเอก สนอง เกงสาริการ
นายสนอง โพธิ์ศรี
นายสนัน่ เศษขาว
จาเอก สมเกียรติ ดายกระโทก
นายสมเกียรติ ฤทธิบรรเจิด
นายสมคิด ชัยนา
นายสมคิด ยิ้มจํานัน
นายสมคิด ราชวัตร
นายสมคิด อิวปลา
พันจาเอก สมจิตร ดอนกันหา
นายสมเจตน กมลเสถียรกุล
นายสมเจตน อานสันเทียะ
นายสมใจ มณีพรหม

๘๗๖
๘๗๗
๘๗๘
๘๗๙
๘๘๐
๘๘๑
๘๘๒
๘๘๓
๘๘๔
๘๘๕
๘๘๖
๘๘๗
๘๘๘
๘๘๙
๘๙๐
๘๙๑
๘๙๒
๘๙๓
๘๙๔
๘๙๕
๘๙๖
๘๙๗
๘๙๘
๘๙๙
๙๐๐
๙๐๑

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายสมชาย กรังสันเทียะ
นายสมชาย ปญญา
นายสมโชค มณีจนั ทร
นายสมนึก นอยใส
นายสมนึก บริรักษ
นายสมบัติ จันรส
นายสมบัติ จําเริญพานิช
นายสมบัติ ดีเด
นายสมบุญ ดวงผาง
นายสมบูรณ ธรรมสา
นายสมบูรณ นะตาคํา
นายสมบูรณ หองริว้
นายสมบูรณ อิสมาแอล
นายสมพร ศรีชะตา
นายสมพล ปูสาร
นายสมพล ศรีบุ
นายสมภพ ปนศรีละ
นายสมภพ พงษโสภณ
นายสมภพ วัฒนพรหม
นายสมภพ สมัครแกว
นายสมยศ กุลพันธ
นายสมยศ คตสุข
นายสมยศ เพิ่มพูน
พันจาอากาศเอก สมศักดิ์ เขมจิราธรา
นายสมศักดิ์ โคกทอง
นายสมศักดิ์ ศรียะลา

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๙๐๒
๙๐๓
๙๐๔
๙๐๕
๙๐๖
๙๐๗
๙๐๘
๙๐๙
๙๑๐
๙๑๑
๙๑๒
๙๑๓
๙๑๔
๙๑๕
๙๑๖
๙๑๗
๙๑๘
๙๑๙
๙๒๐
๙๒๑
๙๒๒
๙๒๓
๙๒๔
๙๒๕
๙๒๖
๙๒๗

จาเอก สมศักดิ์ หอมศิริ
สิบเอก สมหมาย แสวงผล
นายสมหวัง สีลาโส
สิบเอก สมัคร พรมออน
นายสยาม ภัทรศักดิ์สกุล
นายสยาม สรอยวงศ
สิบเอก สยุม สุขเกษม
นายสรณัฐ พัวรักษา
นายสรภาพ ศรีสวุ รรณ
นายสรรพฤทธิ์ ภูธรรมะ
นายสรรพัชญ อาจจินดา
นายสรรเพชญ พรหมประกาย
นายสรรเสริญ คชะเสน
นายสรศักดิ์ มีมุข
นายสราวุฒ ทับทอง
นายสราวุฒิ อองพิมาย
นายสราวุธ ไตรทิพย
นายสราวุธ พรหมมินทร
นายสราวุธ ภาษี
นายสราวุธ สําลีเทศ
นายสราวุธ หนูวงศ
นายสราวุธ หมอรอดครุฑ
จาเอก สฤษดิ์ แกวนอก
สิบเอก สฤษดิ์เดช กิจจาวิเศษ
นายสฤษดิ์เดช วังอาจ
นายสวาสดิ์ โทนะพันธ

หนา ๒๔๐
ราชกิจจานุเบกษา
๙๒๘
๙๒๙
๙๓๐
๙๓๑
๙๓๒
๙๓๓
๙๓๔
๙๓๕
๙๓๖
๙๓๗
๙๓๘
๙๓๙
๙๔๐
๙๔๑
๙๔๒
๙๔๓
๙๔๔
๙๔๕
๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘
๙๔๙
๙๕๐
๙๕๑
๙๕๒
๙๕๓

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายสวิสร กุลบุญ
นายสหวัช โถชาลี
วาที่รอยโท สอาด โอละลึก
นายสักตญา ดีธรรม
นายสังคม สาชํานาญ
นายสังวล ใจแสน
พันจาอากาศเอก สัญญา ตาตอม
พันจาเอก สัญญา ไวจําปา
จาเอก สัญญา หอมขจร
นายสัณฐิต สุภาพ
นายสันติ ทวีเปลง
นายสันติ ศรีบัวทอง
นายสันติ อินทวงค
นายสันติชัย ผือเขียว
นายสันติชัย รัตนวิเชียร
นายสันติภพ บุดดีสิงห
นายสันติภาพ ภุมรา
สิบเอก สัมพันธ อยูเกียม
พันจาโท สาคร ลินลา
นายสาธิต เปยสันเทียะ
นายสานิต มัน่ อ่ํา
นายสายชล ทรวงโพธิ์
สิบเอก สายัณห แสงสุริยา
สิบเอก สําราญ เพชรแสน
นายสําราญ โสมาบุตร
นายสิทธาชาญ เวียงยศ

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๙๕๔
๙๕๕
๙๕๖
๙๕๗
๙๕๘
๙๕๙
๙๖๐
๙๖๑
๙๖๒
๙๖๓
๙๖๔
๙๖๕
๙๖๖
๙๖๗
๙๖๘
๙๖๙
๙๗๐
๙๗๑
๙๗๒
๙๗๓
๙๗๔
๙๗๕
๙๗๖
๙๗๗
๙๗๘
๙๗๙

วาที่รอยตรี สิทธิกร เวชพิศ
นายสิทธิชัย แดงสิน
นายสิทธิชัย มาบวบ
นายสิทธิชัย ศรีเมือง
จาเอก สิทธิเดช อองเภา
นายสิทธิพงษ โลหิตหาญ
นายสิทธิพล พุฒศรี
นายสิทธิศักดิ์ จีเ้ พชร
นายสิริรฐั อิ่นคํา
นายสุกฤษฏิ์ รักเส็ง
สิบเอก สุกิจ มูลศรี
นายสุขสันต เจตินัย
นายสุขใส นอยนาง
นายสุชน อนุกูล
นายสุชาติ ปะนันชัย
นายสุชาติ ละไม
นายสุดสาคร บุตรดีดวง
นายสุตนิ ันท เมงเลี่ยม
นายสุทธิเดช เลาะเหาะ
นายสุทธินาถ จันทรสโุ ข
สิบเอก สุทธิพงศ จันธิมา
นายสุทัต สวางสุก
นายสุทัศน ศรีปญ
 ญา
นายสุทิน ไกรสิงห
สิบเอก สุทนิ ศิรวิ ิริยะมงคล
นายสุเทพ ชอผกา

หนา ๒๔๑
ราชกิจจานุเบกษา
๙๘๐
๙๘๑
๙๘๒
๙๘๓
๙๘๔
๙๘๕
๙๘๖
๙๘๗
๙๘๘
๙๘๙
๙๙๐
๙๙๑
๙๙๒
๙๙๓
๙๙๔
๙๙๕
๙๙๖
๙๙๗
๙๙๘
๙๙๙
๑๐๐๐
๑๐๐๑
๑๐๐๒
๑๐๐๓
๑๐๐๔
๑๐๐๕

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
จาเอก สุเทพ บัวเนียม
นายสุธน ราษฎรอาศัย
นายสุปรีชา อรรคพิณ
นายสุพจน ขาวผอง
นายสุพรรณ อัดแอ
นายสุพัฒน ไขขุนทด
นายสุภชัย รุจิโรจน
นายสุภัทร คงสมบุตร
นายสุภาพ มอบหมาย
นายสุมติ ร บุญเซ็ง
นายสุเมธ เรืองฉาย
พันจาอากาศเอก สุรกิจ คําเพชรดี
นายสุรเกียรติ มาตรวังแสง
นายสุรชัย สมจันทร
นายสุรชาติ ตันตลา
สิบเอก สุรเชษฎ เทียมลม
นายสุรพงษ แกนใจ
นายสุรพงษ ศรีสวย
นายสุรพล ปกแกว
นายสุรศักดิ์ แกวกา
นายสุรศักดิ์ คุณสุทธิ์
นายสุรศักดิ์ จันทรสวาง
นายสุรศักดิ์ เนียมมาลา
นายสุรศักดิ์ พิพิธวิจติ รการ
นายสุรศักดิ์ เหลาพรม
นายสุรสิทธิ์ บุญลอม

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๐๐๖
๑๐๐๗
๑๐๐๘
๑๐๐๙
๑๐๑๐
๑๐๑๑
๑๐๑๒
๑๐๑๓
๑๐๑๔
๑๐๑๕
๑๐๑๖
๑๐๑๗
๑๐๑๘
๑๐๑๙
๑๐๒๐
๑๐๒๑
๑๐๒๒
๑๐๒๓
๑๐๒๔
๑๐๒๕
๑๐๒๖
๑๐๒๗
๑๐๒๘
๑๐๒๙
๑๐๓๐
๑๐๓๑

จาเอก สุระชัย คํายางจอง
นายสุระเดช สุตาชา
นายสุระศักดิ์ ลอยเมืองกลาง
นายสุริยพงษ ชุมใจ
นายสุริยัน เต็มกัณฑ
นายสุริยันต รักษาชีพ
นายสุริยา ขิงหอม
จาเอก สุริยา จันทรหอม
นายสุริยา ชะนะชู
นายสุริยา ประเสริฐสังข
นายสุริยา ศรีแกวกูล
นายสุริยา สารวงษ
นายสุริยา เสงี่ยมอยู
นายสุริยา หัตถกอง
นายสุริยาวุธ งอยภูธร
นายสุวฒ
ั น โฉมแพ
จาเอก สุวฒ
ั น สินธุภูมิ
จาเอก เสงี่ยม ไชยเชษฐ
นายเสนห เกิดจั่น
จาเอก เสนห ธนะขวาง
นายเสนห สุขดา
นายเสนาะ ยะปอก
สิบเอก โสภณ สุรงครัตน
สิบเอก โสภัณ วาโย
นายโสฬส เกิดศิริ
จาเอก ไสว สายทอง

หนา ๒๔๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๓๒
๑๐๓๓
๑๐๓๔
๑๐๓๕
๑๐๓๖
๑๐๓๗
๑๐๓๘
๑๐๓๙
๑๐๔๐
๑๐๔๑
๑๐๔๒
๑๐๔๓
๑๐๔๔
๑๐๔๕
๑๐๔๖
๑๐๔๗
๑๐๔๘
๑๐๔๙
๑๐๕๐
๑๐๕๑
๑๐๕๒
๑๐๕๓
๑๐๕๔
๑๐๕๕
๑๐๕๖
๑๐๕๗

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
สิบเอก หัสนัย มั่นคง
นายหาญณรงค จันทรแจมใส
สิบเอก แหลม ปาประโคน
นายองอาจ บุญยก
นายอดิคุปต คําคุณ
นายอดิศร จันทะวัน
นายอดิศักดิ์ กาลคลอด
นายอดิศักดิ์ แกวอุดร
นายอดิสอน บานบล
นายอดุล หอมเย็นใจ
นายอธิคม คําอิน่
นายอธิชัย สุวรรณเพ็ชร
นายอธิรัช ทิพยเทอดธนา
นายอนันต ทาเกิด
นายอนันต มากะนัต
นายอนันต สิทธิวงค
นายอนันต แสงศรีจันทร
นายอนิรุทธิ์ จันทิมา
นายอนุชา เจียมศิริ
สิบเอก อนุชา ฉิมเจริญ
นายอนุชา อักษรเมือง
พันจาอากาศเอก อนุชติ ยืนยง
นายอนุพงศ ชาวเสมา
นายอนุรักษ แกววงษ
นายอนุรักษ ทองสนิท
นายอนุรักษ นาคแกว

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๐๕๘
๑๐๕๙
๑๐๖๐
๑๐๖๑
๑๐๖๒
๑๐๖๓
๑๐๖๔
๑๐๖๕
๑๐๖๖
๑๐๖๗
๑๐๖๘
๑๐๖๙
๑๐๗๐
๑๐๗๑
๑๐๗๒
๑๐๗๓
๑๐๗๔
๑๐๗๕
๑๐๗๖
๑๐๗๗
๑๐๗๘
๑๐๗๙
๑๐๘๐
๑๐๘๑
๑๐๘๒
๑๐๘๓

นายอนุรักษ อินชูรัน
นายอนุวัฒน ทวีโคตร
นายอนุสรณ กองสอน
นายอนุสรณ ทองคํา
นายอนุสรณ ปนสุวรรณ
นายอนุสรณ ระวังภัย
นายอภิชาต พิมพกรรณ
นายอภิชาติ ฤทธิเดช
นายอภิชิต วาณิชยศริ ิ
นายอภิรักษ นิลไพบูลย
นายอภิรัฐ เจียมตน
นายอภิรัฐ ผัดโพธิ์
นายอภิรัฐ อัปมาโท
นายอภิวฒ
ั น โพธิวฒ
ั น
นายอภิเษก ศรีสมบัติ
นายอภิสรณ สมสมัย
จาสิบเอก อมรเทพ อากาศ
นายอยวัต ยะแสง
นายอรรคเดช วงศรี
นายอรรคเดช เวชกามา
จาเอก อรรชนะ เกิดสิน
นายอรรถพงษ เจนรัมย
นายอรุณ งามแสง
จาสิบเอก อลงกรณ แสนสวาท
นายอวยชัย คุณวุฒิ
นายอัครเดช รื่นฤทธิ์

หนา ๒๔๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๘๔
๑๐๘๕
๑๐๘๖
๑๐๘๗
๑๐๘๘
๑๐๘๙
๑๐๙๐
๑๐๙๑
๑๐๙๒
๑๐๙๓
๑๐๙๔
๑๐๙๕
๑๐๙๖
๑๐๙๗
๑๐๙๘
๑๐๙๙
๑๑๐๐
๑๑๐๑
๑๑๐๒
๑๑๐๓
๑๑๐๔
๑๑๐๕
๑๑๐๖
๑๑๐๗
๑๑๐๘
๑๑๐๙

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายอัครเดช ศาลางาม
นายอัครวัฒน ไพดีพะเนาว
นายอังกินันท ตวนเครือ
นายอัศวิน พิทักษสงคราม
จาสิบตรี อาคม แพงคํา
นายอาทร สุวรรณเกตุ
นายอาทิตย ดํารงพันธ
นายอาทิตย อุทัย
นายอาทิตยศรุต หารไชย
นายอานุภาพ พวงสุวรรณ
นายอารมณ สถาพรพงศ
นายอารีด หมุนนุย
นายอํานาจ แกวมา
นายอํานาจ ทับทิมออน
นายอํานาจ น้ําจันทร
สิบเอก อํานาจ บุญพรม
นายอํานาจ แปงทา
นายอํานาจ โลเลิศ
นายอํานาจ แสงทอง
นายอํานาจ หิรญ
ั งาม
นายอําพล ศรีพารัตน
นายอิทธิพล เลือดไทย
วาที่รอยตรี อิสเรศ ถนอมนิ่ม
สิบเอก อุดม นนทนติ ิรตั น
นายอุดม บุสภาค
นายอุดม เสียงหวาน

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๑๑๐
๑๑๑๑
๑๑๑๒
๑๑๑๓
๑๑๑๔
๑๑๑๕
๑๑๑๖
๑๑๑๗
๑๑๑๘
๑๑๑๙
๑๑๒๐
๑๑๒๑
๑๑๒๒
๑๑๒๓
๑๑๒๔
๑๑๒๕
๑๑๒๖
๑๑๒๗
๑๑๒๘
๑๑๒๙
๑๑๓๐
๑๑๓๑
๑๑๓๒
๑๑๓๓
๑๑๓๔
๑๑๓๕

หนา ๒๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

สิบเอก อุดมพร อินทรแพง
นายอุดมภรณ วงศพันธ
สิบเอก อุทัย แข็งขอ
พันจาเอก อุทัย ศิลาเหลือง
นายอุทัย สังกุลนะ
นายอุทัย หอมนวล
พันจาเอก อุทติ ย ศิริพรอมาตย
นายอุทิศ สวางธรรมศรี
นายอุทิศ หลาแหลง
นายอุเทน คงมี
นายอุเทน จันทรดี
นายอุเทน ชํานาญจุย
พันจาอากาศเอก อุเทน พันธุมาก
นายอุไทย เครือบุดดี
นายอุลินท บัวพุด
นายเอกชัย แกนสา
นายเอกชัย ทองประเสริฐ
นายเอกชัย หาญยุทธ
นายเอกธนพัฒน ใยบัว
นายเอกนรินทร แสงดาว
นายเอกราช ขุนทองเพ็ชร
นายเอกรินทร ยะตัน๋
นายเอกลักษณ เรืองทอง
นายเอกลักษณ วงคชัยคํา
นายเอกศักดิ์ แกรงกระโทก
นายเอกสิทธิ์ บุญเฉลียว

๑๑๓๖
๑๑๓๗
๑๑๓๘
๑๑๓๙
๑๑๔๐
๑๑๔๑
๑๑๔๒
๑๑๔๓
๑๑๔๔
๑๑๔๕
๑๑๔๖
๑๑๔๗
๑๑๔๘
๑๑๔๙
๑๑๕๐
๑๑๕๑
๑๑๕๒
๑๑๕๓
๑๑๕๔
๑๑๕๕
๑๑๕๖
๑๑๕๗
๑๑๕๘
๑๑๕๙
๑๑๖๐
๑๑๖๑

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายเอกสิทธิ์ อํามาตย
นายเอนก คุมมี
นายเอนก เครืออิ่ม
พันจาอากาศเอก เอนก บุญกิจ
สิบเอก โอชิษฐ ราคายิ่ง
สิบเอก โอภาส ดาโสม
นางกชกร แปงจิตต
นางสาวกชพร เฉลิมวรรณ
นางสาวกชพร ปญญาวงศ
นางกชพร หมงหอง
นางกชพรรณ มณีโชติ
นางกชพรรณ ฤทธิรกั ษ
นางกณิศา จันทรนาค
นางกนกทิพย ปราบภัย
นางสาวกนกนุช สรอยพฤกษะ
นางกนกพรรณ รักษภักดี
นางสาวกนกพิชญ ฮดฤาชา
นางสาวกนกลักษณ มณีนอย
นางสาวกนกวรรณ คงสอน
นางสาวกนกวรรณ คําภีระ
นางสาวกนกวรรณ ชองทวม
นางกนกวรรณ นามมูล
นางกนกอร ตาลสกุล
นางสาวกนกอร ทองมี
นางสาวกนกอร เนเต็ก
นางกนกอร ประคองจิตมัน่

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๑๖๒
๑๑๖๓
๑๑๖๔
๑๑๖๕
๑๑๖๖
๑๑๖๗
๑๑๖๘
๑๑๖๙
๑๑๗๐
๑๑๗๑
๑๑๗๒
๑๑๗๓
๑๑๗๔
๑๑๗๕
๑๑๗๖
๑๑๗๗
๑๑๗๘
๑๑๗๙
๑๑๘๐
๑๑๘๑
๑๑๘๒
๑๑๘๓
๑๑๘๔
๑๑๘๕
๑๑๘๖
๑๑๘๗

นางสาวกนกอร หอยยี่ภู
นางกมลฉัตร กอบกํา
นางสาวกมลวรรณ กลัดทอง
นางกมลวรรณ ทองศรี
นางกรชวัล ไทยประกอบ
นางกรณิกา แวนทิพย
นางกรณิศ มีสขุ
นางสาวกรรญภรณ หอมเมือง
นางสาวกรรณิกา เฟองฟุง
นางสาวกรรณิกา ภูป ระดับ
นางสาวกรรณิการ พิศเพ็ง
นางกรรณิการ พุทธิมา
นางสาวกรรณิการ สันตะวงศ
นางกริชตรี ปญญาบุญ
นางสาวกริชรีย สรอยนาค
นางกฤติกา ชัยลอม
นางสาวกฤติกา สอนวิชา
นางสาวกฤติยา สุริยวงค
นางกฤติยากร สุริยนั ต
นางสาวกฤษณา ปนะสา
นางกฤษณา อบอาย
นางสาวกฤษณาภรณ นูมหันต
นางสาวกวินธิดา จําปาจันทร
นางกวิสรา ขอรอง
นางสาวกษมน พรหมดวง
นางกอบกุล อินทะเขื่อน

หนา ๒๔๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๘๘
๑๑๘๙
๑๑๙๐
๑๑๙๑
๑๑๙๒
๑๑๙๓
๑๑๙๔
๑๑๙๕
๑๑๙๖
๑๑๙๗
๑๑๙๘
๑๑๙๙
๑๒๐๐
๑๒๐๑
๑๒๐๒
๑๒๐๓
๑๒๐๔
๑๒๐๕
๑๒๐๖
๑๒๐๗
๑๒๐๘
๑๒๐๙
๑๒๑๐
๑๒๑๑
๑๒๑๒
๑๒๑๓

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวกัญจนรัชต โพธิวฒ
ั น
นางสาวกัญจนรัตน พิญญศักดิ์
นางกัญจนา แกวนอย
นางกัญจนา บุญเรือน
นางสาวกัญญภรณ คงศิลา
นางกัญญา จันทรมาศ
นางกัญญา ซุนหั้ว
นางกัญญา ตอนรับ
นางสาวกัญญา ธงศรี
นางกัญญา นิลสอน
นางกัญญาณัฐ ละมั่งทอง
นางสาวกัญญาณัฐ สันเต
นางสาวกัญญาณี จังอินทร
นางสาวกัญญาพัชร บุญมา
นางสาวกัญญาภัทร คําแกว
นางสาวกัญญาวีณ แกวดี
นางกัญญาวีร นะราช
นางกัณฐมณี อาจสุรินทร
นางกัณณวิมล ขันตีธนสกุล
นางสาวกัณณอลิน เขียววิลยั
นางกัณทิมา บุญศรี
นางกันตฐติ า มณีธร
นางกันตะนา คงเพชรศักดิ์
นางสาวกันตา ตางจิตร
นางสาวกันตินันท นพพิบูลย
นางสาวกันยกร ชัยอักษร

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๒๑๔
๑๒๑๕
๑๒๑๖
๑๒๑๗
๑๒๑๘
๑๒๑๙
๑๒๒๐
๑๒๒๑
๑๒๒๒
๑๒๒๓
๑๒๒๔
๑๒๒๕
๑๒๒๖
๑๒๒๗
๑๒๒๘
๑๒๒๙
๑๒๓๐
๑๒๓๑
๑๒๓๒
๑๒๓๓
๑๒๓๔
๑๒๓๕
๑๒๓๖
๑๒๓๗
๑๒๓๘
๑๒๓๙

นางกันยกร โสมติด
นางกันยกานต กลิ่นสังข
นางกันยา พุทธอาสน
นางกันยากร ผาธรรม
นางกันยารัตน จัน่ เหลือ
นางกันหา เวียงนนท
นางกัลยกร ชวาเขต
นางกัลยกร วงษชารี
นางสาวกัลยา เจริญสุข
นางกัลยา ชํานาญยา
นางกัลยา ตาใจ
นางกัลยา เพ็งพันธ
นางกัลยา ศิลาราช
นางกัลยาณี ออนกอน
นางกัลยารัตน นาไพบูลย
นางสาวกาญจณี พรหมกาล
นางสาวกาญจนา กันทหลา
นางสาวกาญจนา แกวดี
นางสาวกาญจนา จันทรกลาง
นางกาญจนา แจงหมืน่ ไวย
นางกาญจนา ชุมคง
นางกาญจนา ตันเจริญ
นางสาวกาญจนา เทียมแสน
นางสาวกาญจนา ธีระโรจน
นางสาวกาญจนา บุญหวาน
นางกาญจนา มงคลเสริม

หนา ๒๔๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๔๐
๑๒๔๑
๑๒๔๒
๑๒๔๓
๑๒๔๔
๑๒๔๕
๑๒๔๖
๑๒๔๗
๑๒๔๘
๑๒๔๙
๑๒๕๐
๑๒๕๑
๑๒๕๒
๑๒๕๓
๑๒๕๔
๑๒๕๕
๑๒๕๖
๑๒๕๗
๑๒๕๘
๑๒๕๙
๑๒๖๐
๑๒๖๑
๑๒๖๒
๑๒๖๓
๑๒๖๔
๑๒๖๕

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางกาญจนา มุขตา
นางกาญจนา รุงโรจนนภากร
นางสาวกาญจนา วงษนิกร
นางสาวกาญจนา โวหารเดช
นางสาวกาญจนา สอนสงกลิ่น
นางสาวกาญจนา สายัญ
นางสาวกาญจนา สาระชาติ
นางสาวกาญจนา สุขประเสริฐ
นางสาวกาญจนาภรณ บุณยรัตผลิน
นางกาญจนี ขันแหลม
นางสาวกาญจนี ศรีวชิ ัยวงค
นางสาวกาญประภา วงคจนี า
นางสาวกานดา จงเทพ
นางกานดา วิวัฒน
นางสาวกานตชนา ลังกาพะยอม
นางกานตนภัส จุลเหลา
นางสาวกานตรวี โปสาม
นางสาวกานตรวี ยาละ
นางกิง่ กนก ปุญญมาโนชญ
นางสาวกิง่ แกว ปยวรการ
นางสาวกิง่ แกว พลเยี่ยม
นางสาวกิตติกาณธ พรหมมา
นางกิตติญากานต ดวงภักดีรัมย
นางสาวกิตติพร บุญหาว
นางกิตติมา ทองปรวน
นางสาวกิตติมา วาสนา

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๒๖๖
๑๒๖๗
๑๒๖๘
๑๒๖๙
๑๒๗๐
๑๒๗๑
๑๒๗๒
๑๒๗๓
๑๒๗๔
๑๒๗๕
๑๒๗๖
๑๒๗๗
๑๒๗๘
๑๒๗๙
๑๒๘๐
๑๒๘๑
๑๒๘๒
๑๒๘๓
๑๒๘๔
๑๒๘๕
๑๒๘๖
๑๒๘๗
๑๒๘๘
๑๒๘๙
๑๒๙๐
๑๒๙๑

นางสาวกิตติยา ชัยปรีดา
นางสาวกิตติยา ทรงคะรักษ
นางสาวกิตติยากร ไชยอุตม
นางสาวกิตติยาภา เหนี่ยวบุปผา
นางสาวกิติมา คงทอง
นางสาวกินรี แกวปาน
นางสาวกีรติกา นาหัวหนอง
นางกุญชภัสส ไชยเสนา
นางสาวกุญยานุช บรรเจิดศิริ
นางกุลธิตา บุญมา
นางสาวกุลประวีณ ซินโซ
นางกุลพัชร จันทะรส
นางสาวกุลรัศมิ์ วรรณชัย
นางสาวกุลฤดี สรภูมิ
นางกุสมุ ล สังขเงิน
นางสาวกุหลาบ ครองตน
นางสาวกุหลาบ จันทนนั ท
นางกุหลาบ ศิริบรุ ี
นางเกตธิดา สุวรรณเพ็ชร
นางสาวเกวรินทร หมองนันท
นางสาวเกวลี ออนจันทร
นางสาวเกศรา สุขอิ่ม
นางสาวเกศิณี วารินทร
นางเกศินี ก่ําภัคสร
นางสาวเกศินี เนาวชมภู
นางสาวเกษดา มะลิวงค

หนา ๒๔๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๙๒
๑๒๙๓
๑๒๙๔
๑๒๙๕
๑๒๙๖
๑๒๙๗
๑๒๙๘
๑๒๙๙
๑๓๐๐
๑๓๐๑
๑๓๐๒
๑๓๐๓
๑๓๐๔
๑๓๐๕
๑๓๐๖
๑๓๐๗
๑๓๐๘
๑๓๐๙
๑๓๑๐
๑๓๑๑
๑๓๑๒
๑๓๑๓
๑๓๑๔
๑๓๑๕
๑๓๑๖
๑๓๑๗

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางเกษร พันธวิเศษ
นางสาวเกษร แสงสวี
นางเกษา ศรีลาชัย
นางสาวเกิดศิริ เหมือนวงศ
นางสาวแกวใจ ถิน่ จีนวงษ
นางแกวตา ออนพันธ
นางขจรจิตร โลหิตหาญ
นางขจีวรรณ ทองเจริญ
นางสาวขนิษฐา ขนิษฐนาม
นางสาวขนิษฐา เขียวแกว
นางขนิษฐา เรืองชาญ
นางสาวขนิษฐา เหลี่ยมมณี
นางสาวขวัญใจ ฤกษจํานงค
นางสาวขวัญชีวา ธัญญเจริญ
นางขวัญชีวา นนทชา ง
นางสาวขวัญชีวา สารสี
นางขวัญเรือน เข็มเพชร
นางขวัญฤดี ทุมชาติ
นางขวัญฤทัย แกวรวม
นางสาวขวัญลดา สุรนิ ทร
นางสาวขวัญหทัย ชูเทา
นางสาวเขมจิรา คงอรุณ
นางสาวเขมจิรา ธนาจุฑานนท
นางเข็มรัตน พวงสุวรรณ
นางสาวเขมิกา สรายหอม
นางสาวไขมุก วงศจาํ ปา

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๓๑๘
๑๓๑๙
๑๓๒๐
๑๓๒๑
๑๓๒๒
๑๓๒๓
๑๓๒๔
๑๓๒๕
๑๓๒๖
๑๓๒๗
๑๓๒๘
๑๓๒๙
๑๓๓๐
๑๓๓๑
๑๓๓๒
๑๓๓๓
๑๓๓๔
๑๓๓๕
๑๓๓๖
๑๓๓๗
๑๓๓๘
๑๓๓๙
๑๓๔๐
๑๓๔๑
๑๓๔๒
๑๓๔๓

นางไขแสง ทุงจันทร
นางคนึงนิจ เครือวัง
นางสาวคนึงนิต มะโนปน
นางสาวคนึงนุช บัวโคน
นางสาวครองฤทัย คงรอด
นางสาวคัชรินทร ตะสูง
นางสาวคัยรียะห เพ็งโอ
นางสาวคุณญ
ั ญา แทนศร
นางสาวเครือวรรรณ บึงบัว
นางสาวเครือวัลย มีทอง
นางสาวแคทริยา ไชยจํานงค
นางแคทลียา แกวเจริญฤทธิ์
นางจงรักษ ภูมิศกั ดิ์
นางสาวจตุพร กีรติวศิน
นางสาวจตุพร ปงใจ
นางสาวจตุพร สินนอง
นางจตุรวัลย ศรีทอง
นางจรรยวรรธน สรอยสูงเนิน
นางจรรยา ปน งาม
นางสาวจรรยา สาระศรี
นางสาวจรัญแข ภูมิสาขา
นางจรัสศรี สมัญ
นางจรินทร ภาวจันทึก
นางสาวจรินทิพย สิทธิวงศ
นางจริยา สิทธิวุฒิ
นางสาวจรุงศรี เทือกสุบรรณ

หนา ๒๔๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๔๔
๑๓๔๕
๑๓๔๖
๑๓๔๗
๑๓๔๘
๑๓๔๙
๑๓๕๐
๑๓๕๑
๑๓๕๒
๑๓๕๓
๑๓๕๔
๑๓๕๕
๑๓๕๖
๑๓๕๗
๑๓๕๘
๑๓๕๙
๑๓๖๐
๑๓๖๑
๑๓๖๒
๑๓๖๓
๑๓๖๔
๑๓๖๕
๑๓๖๖
๑๓๖๗
๑๓๖๘
๑๓๖๙

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวจรูญลักษ บุญหนํา
สิบเอกหญิง จันจิรา กลัน่ จันทร
นางสาวจันได ขาวฟอม
นางสาวจันทนา นัยนาพิศทุ ธิ์
นางจันทรจิรา เทพนิกร
นางจันทรจิรา มวงไม
นางสาวจันทรฉาย ชัน้ ทองคํา
นางจันทรดา จันทคุณ
นางสาวจันทรเพ็ญ ถิน่ จันทร
นางสาวจันทรเพ็ญ สิงหล
นางสาวจันทรลักษณ นามบุญ
นางสาวจันทิมา กุลจู
นางสาวจันทิมา วัฒนศิริ
นางจันทิรา ขันนาโพธิ์
นางจันทิรา จันทฤทธิ์
นางสาวจาฏพัจน ศรีสังวรณ
นางสาวจามรี มูลสังข
นางสาวจามรี รุงโรจนปรีดากุล
นางจารินี จันตะเทพ
นางสาวจารุณี จันทรละคร
นางจารุณี แจงสวาง
นางสาวจารุณี เผือกผอง
นางสาวจารุณี มาตรโคกสูง
นางสาวจารุณี มีรตั น
นางสาวจารุณี สินานัท
นางจารุณี หินซุย

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๓๗๐
๑๓๗๑
๑๓๗๒
๑๓๗๓
๑๓๗๔
๑๓๗๕
๑๓๗๖
๑๓๗๗
๑๓๗๘
๑๓๗๙
๑๓๘๐
๑๓๘๑
๑๓๘๒
๑๓๘๓
๑๓๘๔
๑๓๘๕
๑๓๘๖
๑๓๘๗
๑๓๘๘
๑๓๘๙
๑๓๙๐
๑๓๙๑
๑๓๙๒
๑๓๙๓
๑๓๙๔
๑๓๙๕

หนา ๒๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางจารุณี แหวทอง
นางสาวจารุดา วิพายา
นางจารุวรรณ ประวันนา
นางสาวจารุวรรณ คํานึง
นางสาวจารุวรรณ ศิรเิ จริญธรรม
นางสาวจารุวรรณ อุดร
นางจาวุวรรณ โชควิเศษ
นางสาวจาฬุวรรณ ขันเงิน
นางสาวจิณหนิภา อนันทสุข
นางสาวจิดาภา แกวมณี
นางจิตตภรณ ฝน จักรสาย
นางสาวจิตติมา วงคสมัคร
นางสาวจิตติมา หะยีดือราแม
นางสาวจิตภาภรณ ปจจวงค
นางสาวจิตสุภา ตั้งเทียมพงษ
นางสาวจิตมิ า นาคะรัมภะ
นางสาวจินดา สุขทวี
นางสาวจินดานุช ธีระวงศภิญโญ
นางจินตนา การสมบัติ
นางสาวจินตนา จันทะวงษา
นางจินตนา เมาะราษี
นางจินตนา ลือกิจ
นางจินตนา ศรีสวัสดิ์
นางจินตนา โสภากาศ
นางจินตนา หารคําตัน
นางสาวจินตนีย กิจสังสรรคกุล

๑๓๙๖
๑๓๙๗
๑๓๙๘
๑๓๙๙
๑๔๐๐
๑๔๐๑
๑๔๐๒
๑๔๐๓
๑๔๐๔
๑๔๐๕
๑๔๐๖
๑๔๐๗
๑๔๐๘
๑๔๐๙
๑๔๑๐
๑๔๑๑
๑๔๑๒
๑๔๑๓
๑๔๑๔
๑๔๑๕
๑๔๑๖
๑๔๑๗
๑๔๑๘
๑๔๑๙
๑๔๒๐
๑๔๒๑

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวจินตภาส ละมูล
นางจิรพร โพธิญาน
นางจิรพรรณ ชมพู
นางจิรภา เมืองโคตร
นางสาวจิรวรรณ บรรดิษรัมย
นางสาวจิรัชญา ปงกันมูล
นางจิรชั ยา แกวกอ
นางจิรชั ยา สิงหชัย
นางสาวจิรัชยา หาญมนตรี
นางจิราพร ใจรังษี
นางสาวจิราพร ทองแกว
นางสาวจิราพร เผามงคล
นางจิราพร รองแกว
นางจิราพร สมานวงศ
นางจิราพร แสงลุน
นางสาวจิราพร เหมยนอย
นางสาวจิราพรรณ สุขเจริญ
นางสาวจิราภรณ ไกรบํารุง
นางจิราภรณ เพิ่มพูล
นางสาวจิราภรณ สมรภูมิ
นางจิราภรณ แสงเดือน
นางสาวจิราภรณ เหมเปา
นางสาวจิราภรณ อึ้งเจริญชัย
นางสาวจิราวรรณ ชูอักษร
นางจิราวรรณ ทองเกลี้ยง
นางสาวจิราวรรณ ฤทธิวงษ

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๔๒๒
๑๔๒๓
๑๔๒๔
๑๔๒๕
๑๔๒๖
๑๔๒๗
๑๔๒๘
๑๔๒๙
๑๔๓๐
๑๔๓๑
๑๔๓๒
๑๔๓๓
๑๔๓๔
๑๔๓๕
๑๔๓๖
๑๔๓๗
๑๔๓๘
๑๔๓๙
๑๔๔๐
๑๔๔๑
๑๔๔๒
๑๔๔๓
๑๔๔๔
๑๔๔๕
๑๔๔๖
๑๔๔๗

นางจีรนันท แตงทอง
นางสาวจีรภัทร ละออเอี่ยม
นางจีรวรรณ ยศแผน
นางสาวจุฑาทิพย กสิไพศาล
นางสาวจุฑาธิป ศรีลอง
นางสาวจุฑามาศ ครุสาตะ
นางจุฑามาศ แซโคว
นางสาวจุฑามาศ นาขวัญ
นางสาวจุฑามาศ บุญรอด
นางสาวจุรีพร พันธุเขตรกิจ
นางสาวจุรีภรณ หองแซง
นางสาวจุไรรัตน ดิษฐกวาง
นางจุไรรัตน แสงสวาง
นางสาวจุลมณี ทองทาบ
นางสาวจุฬาทิพย เวียงนนท
นางจุฬาภรณ บุญคํา
นางจุฬารัตน ณรเกตุ
นางจุฬารัตน ศรีรกั ษ
นางสาวจุฬารัตน อุบลเลิศ
นางสาวจุฬาวรรณ วิวรรณพงษ
นางสาวเจนจิรา แตงตัง้
นางเจนจิรา นครราช
นางเจนจิรา หมืน่ กัน
นางสาวเจนสิริ จิตพิทักษธรรม
นางสาวเจมจิรา วงคจนั ทรมา
นางเจรานุศ สมโชติ

หนา ๒๕๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๔๘
๑๔๔๙
๑๔๕๐
๑๔๕๑
๑๔๕๒
๑๔๕๓
๑๔๕๔
๑๔๕๕
๑๔๕๖
๑๔๕๗
๑๔๕๘
๑๔๕๙
๑๔๖๐
๑๔๖๑
๑๔๖๒
๑๔๖๓
๑๔๖๔
๑๔๖๕
๑๔๖๖
๑๔๖๗
๑๔๖๘
๑๔๖๙
๑๔๗๐
๑๔๗๑
๑๔๗๒
๑๔๗๓

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวเจริญศิริ เอี่ยมสะอาด
นางเจียมจิตร จันทรพวง
นางสาวเจือจันทร ปน สนธิ
นางสาวแจมจันทร แกวสาย
นางสาวฉริญาภรณ พอสาร
นางสาวฉวีวรรณ สุขโภชน
นางสาวฉัตรธิดา มนุษยจนั ทร
นางสาวฉันทนา วองสาริกจิ
นางสาวฉันทนา สิงหงาม
นางสาวฉันธิปา แสงพงษ
นางเฉลิมขวัญ ชุมทอง
นางสาวเฉลิมวดี หลงสมบุญ
นางชญานนันท วิชญวิสิฐ
นางสาวชญาพัฒน ปงกลาง
นางชญาพัฒน แสนโคตร
นางสาวชญาภา เย็นวัฒนา
นางสาวชฎาพร งามแสง
นางชฎาพร โปธาตุ
นางชนกพร ประดิษฐ
นางสาวชนกานต ไกรสัย
นางชนนณานันท ออนลมูล
นางสาวชนนิกานต วันยาว
นางชนมนิภา ตันติ
นางสาวชนัสถนนั ท สุขยิง่
นางสาวชนากานต โพธิ์สร
นางสาวชนากานต อรุณเรือง

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๔๗๔
๑๔๗๕
๑๔๗๖
๑๔๗๗
๑๔๗๘
๑๔๗๙
๑๔๘๐
๑๔๘๑
๑๔๘๒
๑๔๘๓
๑๔๘๔
๑๔๘๕
๑๔๘๖
๑๔๘๗
๑๔๘๘
๑๔๘๙
๑๔๙๐
๑๔๙๑
๑๔๙๒
๑๔๙๓
๑๔๙๔
๑๔๙๕
๑๔๙๖
๑๔๙๗
๑๔๙๘
๑๔๙๙

นางสาวชนานาถ เฟองฟู
นางชนานาถ รักษาแสง
นางสาวชนาพร เพชรประดับ
นางสาวชนิตา เหลาเขตรกิจ
นางชนินนั ท รบไพรินทร
นางสาวชนิภิญดา กุลไทย
นางสาวชมพูนุช จงเขตจิตร
นางชมพูนุท ใจหมัน่
นางสาวชมภู ทาริยะวงค
นางสาวชรินรัตน เพชรรัตน
นางสาวชรียร ัศม ทวีเขตรกจิ
นางสาวชลดา ลาเฟอย
นางสาวชลธิชา บุญชวย
นางชลธิชา รักสัตย
นางสาวชลธิชา หานาวี
นางสาวชลนธี ธรรมใจ
นางสาวชลนันท สุธรรมมา
นางสาวชลิดา บุตรวิเชียร
นางสาวชลิตา ใกลชดิ
นางสาวชลิตา ขันบุรี
นางสาวชวนพิศ อินทรเจริญ
นางชวัลรัตน สรวลสันต
นางชอฟา ชัยสวัสดิ์
นางชอสถิตรพร จันทะแพง
นางชัชจิรา เปลี่ยนถัง
นางชัชญาภัค เครือวงค

หนา ๒๕๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๐๐
๑๕๐๑
๑๕๐๒
๑๕๐๓
๑๕๐๔
๑๕๐๕
๑๕๐๖
๑๕๐๗
๑๕๐๘
๑๕๐๙
๑๕๑๐
๑๕๑๑
๑๕๑๒
๑๕๑๓
๑๕๑๔
๑๕๑๕
๑๕๑๖
๑๕๑๗
๑๕๑๘
๑๕๑๙
๑๕๒๐
๑๕๒๑
๑๕๒๒
๑๕๒๓
๑๕๒๔
๑๕๒๕

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางชัชวารีย อายุยืน
นางสาวชาดา เตียงนิล
นางชาดาพร มีพรอม
นางสาวชืน่ จิต ศิริชาติ
นางสาวชุณหพิมาณ ทองธนณัฏฐภพ
นางสาวชุติกาญจน ทาเกิด
นางชุติกาญจน เวียงสมุทร
นางสาวชุติกาญจน สิทธิกุล
นางสาวชุตินนั ท สาลีทอง
นางสาวชุติมณฑน มงคลคลี
นางสาวชุติมา ผจญดี
นางสาวชุนิดา โพธิ์งาม
นางชุลีพร นวฤกษ
นางชุลีพร หอมจันทร
นางสาวชุลีรตั น อุตรอินทร
นางสาวเชษฐธดิ า ชูแกว
นางโชติกา ตาเมืองมูล
นางสาวโชติกา มุกดา
นางโชติกา วงศครุฑ
นางสาวโชติภัทร สองศรี
นางสาวซอนกลิน่ ไกรรัตน
นางซอนกลิ่น รัตนเวฬุ
นางญาณิศา แกวกระจาง
นางสาวญาณิศา นามวงษ
นางญานี มวงศรี
นางสาวฐณิตา ซอมขุนทด

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๕๒๖
๑๕๒๗
๑๕๒๘
๑๕๒๙
๑๕๓๐
๑๕๓๑
๑๕๓๒
๑๕๓๓
๑๕๓๔
๑๕๓๕
๑๕๓๖
๑๕๓๗
๑๕๓๘
๑๕๓๙
๑๕๔๐
๑๕๔๑
๑๕๔๒
๑๕๔๓
๑๕๔๔
๑๕๔๕
๑๕๔๖
๑๕๔๗
๑๕๔๘
๑๕๔๙
๑๕๕๐
๑๕๕๑

นางสาวฐนิตา จุน แพ
นางสาวฐัสธร เนินพลับ
นางสาวฐายิกา มีสกุล
นางสาวฐิตาภัทร อาษานอก
นางฐิตาภา ศิริปรุ
นางสาวฐิติชากร คําใจ
นางสาวฐิติมา สวางจิตร
นางสาวฐิติยา ชารีรตั น
นางฐิติยา สุนทรพงษ
นางสาวฐิติรตั น ดาทอง
นางสาวฐิติรตั น อุตอามาตย
นางสาวณกมล อินสวน
นางสาวณฐพร เชียงรุง
นางสาวณฐภัทร เจนจบ
นางสาวณธมน แสงสวาง
นางสาวณปภัช อมรอภิฤทธิ์
นางณภัทร ภิญโญวิจิตร
นางสาวณภัทร สุวรรณวงษ
นางณภาภัช สุขสมาน
นางณรรฐมน ศรีพันธ
นางณฤดี ลิ้มพงศธร
นางสาวณัชชา พรประสิทธิ์
นางสาวณัชชา มูลเพ็ชร
นางณัฎฐริกา พันธุลี
นางสาวณัฏฐณิชา พงษจนั โอ
นางสาวณัฏฐณิชา หนอไชย

หนา ๒๕๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๕๒
๑๕๕๓
๑๕๕๔
๑๕๕๕
๑๕๕๖
๑๕๕๗
๑๕๕๘
๑๕๕๙
๑๕๖๐
๑๕๖๑
๑๕๖๒
๑๕๖๓
๑๕๖๔
๑๕๖๕
๑๕๖๖
๑๕๖๗
๑๕๖๘
๑๕๖๙
๑๕๗๐
๑๕๗๑
๑๕๗๒
๑๕๗๓
๑๕๗๔
๑๕๗๕
๑๕๗๖
๑๕๗๗

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวณัฏฐพัชร รูจํา
นางสาวณัฏฐภัส เหลืองพฤกษชาติ
นางณัฏฐิดา สอยเหลือง
นางสาวณัฏสิมา สุวรรณโชติ
นางสาวณัฐกฤตา ติยะกวาง
นางสาวณัฐกานต ใครกระโทก
นางสาวณัฐกานต เพ็งมาก
นางณัฐกานต รัตนชุม
นางสาวณัฐชยา เดชธิสา
นางณัฐชยา เดชาสุรกั ษชน
นางณัฐชยา เปยงใจ
นางสาวณัฐชยา สุวรรณสาร
นางสาวณัฐชยานันท ตอตัน
นางสาวณัฐชยาพร จันทบาล
นางสาวณัฐชลิดา เอี่ยมทา
นางณัฐชานันท ฉวีกนั
นางณัฐณิชา ถําวาป
นางณัฐธยาน กิ่งแกว
นางสาวณัฐธิกา ยอดยา
นางสาวณัฐธิชา สุมาลุย
นางณัฐธิดา ทิพยปญญา
นางสาวณัฐธิดา เฟองฟู
นางณัฐนรี จงจิตร
นางสาวณัฐนันท ชักนําสินทรัพย
นางณัฐนันท ชาวไทย
นางสาวณัฐนันท เรือนงาม

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๕๗๘
๑๕๗๙
๑๕๘๐
๑๕๘๑
๑๕๘๒
๑๕๘๓
๑๕๘๔
๑๕๘๕
๑๕๘๖
๑๕๘๗
๑๕๘๘
๑๕๘๙
๑๕๙๐
๑๕๙๑
๑๕๙๒
๑๕๙๓
๑๕๙๔
๑๕๙๕
๑๕๙๖
๑๕๙๗
๑๕๙๘
๑๕๙๙
๑๖๐๐
๑๖๐๑
๑๖๐๒
๑๖๐๓

นางสาวณัฐนิชา บุญไตรย
นางสาวณัฐพร เกิดเรณู
นางสาวณัฐพร วรรณจันทร
นางสาวณัฐพร ศรีอดุ ร
นางสาวณัฐพิชา ถิรภัทรพันธ
นางณัฐรินีย ศรีวฒ
ั น
นางสาวณัฐวดี สาติบุตร
นางสาวณัฐศิกาน พิวงค
นางสาวณัฐสุดา งาวชัย
นางณาตยา มากสิน
นางสาวณิชา คะตะอินทร
นางณิชา สุขสมบูรณ
นางสาวณิชานันท เสนาฤทธิ์
นางณิชาภัทร รัตนดิษฐ
นางสาวณิชาภัทร แกวสระสุข
นางสาวณิชาภัทร ตาวพรม
นางณิชาภัทร ทนุนาจารย
นางสาวณิชาภา นอยมะเฟอง
นางณิชาภา สุขนรินทร
นางสาวณิศรา ทองใบ
นางดนยา ชัยภูมิ
นางสาวดลณพร บุญเจือ
นางสาวดลนภัส เขตเจริญ
นางสาวดลพร รุจาคม
นางสาวดลยกร โสมาตย
นางสาวดลฤดี อุนเจิม

หนา ๒๕๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๐๔
๑๖๐๕
๑๖๐๖
๑๖๐๗
๑๖๐๘
๑๖๐๙
๑๖๑๐
๑๖๑๑
๑๖๑๒
๑๖๑๓
๑๖๑๔
๑๖๑๕
๑๖๑๖
๑๖๑๗
๑๖๑๘
๑๖๑๙
๑๖๒๐
๑๖๒๑
๑๖๒๒
๑๖๒๓
๑๖๒๔
๑๖๒๕
๑๖๒๖
๑๖๒๗
๑๖๒๘
๑๖๒๙

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางดลวรรณ หงษสัมฤทธิ์
นางดวงกมล เทพศรี
นางสาวดวงกมล ใยรักษ
นางดวงจันทร พิลารัตน
นางดวงใจ จรรยา
นางดวงใจ จันทรสอง
นางสาวดวงใจ จําปาทิพย
นางสาวดวงดาว โชติพงษ
นางสาวดวงดาว เสริมพันธ
นางดวงเดือน ทองโสภา
นางสาวดวงธิดา โมสืบแสน
นางสาวดวงนภา คําแปง
นางดวงนภา รอดวินิจ
นางดวงนภา สกุลพานิช
นางดวงเนตร ภูปาน
นางสาวดวงพร โพธิ์ศรี
นางดวงพร มาแจง
นางดวงฤทัย เพ็ชรสมาน
นางสาวดอกเกตุ กัลงา
นางสาวดอกรัก ปมวงศ
นางสาวดารณี สุตาพันธ
นางสาวดาราพร โพนเงิน
นางสาวดาราพรรณ มุภาษา
นางสาวดารารัตน กินกิฬา
นางสาวดาราวรรณ วงศหงษ
นางสาวดาริกา ดีเจริญ

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๖๓๐
๑๖๓๑
๑๖๓๒
๑๖๓๓
๑๖๓๔
๑๖๓๕
๑๖๓๖
๑๖๓๗
๑๖๓๘
๑๖๓๙
๑๖๔๐
๑๖๔๑
๑๖๔๒
๑๖๔๓
๑๖๔๔
๑๖๔๕
๑๖๔๖
๑๖๔๗
๑๖๔๘
๑๖๔๙
๑๖๕๐
๑๖๕๑
๑๖๕๒
๑๖๕๓
๑๖๕๔
๑๖๕๕

นางสาวดาริณี รามางกูร
นางสาวดารุณี สังขะฤกษ
นางสาวดาว ทองวงศ
นางดุจดาว ขุนชิต
นางสาวดุษฎี ลอยเมฆ
นางสาวดุษยา ขจรโมทย
นางดุสิตา จิตสุภาพ
นางเดือนแกว ออนชัยภูมิ
นางเดือนเพ็ญ ปนทา
นางสาวแดนริสา ใจแสน
นางสาวตรีพร จันทรโพธิ์
นางสาวเตือนใจ ปญญาไว
นางสาวเตือนใจ ศรีเปง
นางถนอม ราชะพริ้ง
นางถนอมพันธ ไชยมาตร
นางสาวถาปนิก นันทอง
นางสาวถิรนันธ หอทรัพย
นางถิราวรรณ เผือกจีน
สิบเอกหญิง เถาวัลย บัวแกว
นางสาวทรรศวรรณ ลุม กลาง
นางทรวรัณ ทองศรี
นางสาวทรัสติยา รักพวง
นางทรายรุง จงรักษ
นางสาวทวิจติ ตรา มงคลชัย
นางสาวทวีรัตน แกวจันทร
นางสาวทวีลาภ ขอสันติกุล

หนา ๒๕๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๕๖
๑๖๕๗
๑๖๕๘
๑๖๕๙
๑๖๖๐
๑๖๖๑
๑๖๖๒
๑๖๖๓
๑๖๖๔
๑๖๖๕
๑๖๖๖
๑๖๖๗
๑๖๖๘
๑๖๖๙
๑๖๗๐
๑๖๗๑
๑๖๗๒
๑๖๗๓
๑๖๗๔
๑๖๗๕
๑๖๗๖
๑๖๗๗
๑๖๗๘
๑๖๗๙
๑๖๘๐
๑๖๘๑

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางทองลวน จันทรรักษ
นางสาวทักษวรรณ ปกศรีสงิ ห
นางสาวทัดดาว ชาญประเสริฐ
นางสาวทัดดาว สีงาม
นางทับทิม ภัทรอนันตนพ
นางสาวทัศนา เทพทอง
นางสาวทัศนีย กุนรา
นางสาวทัศนีย จารุเกษม
นางสาวทัศนีย แจงพลัด
นางสาวทัศนีย แซฮึง
นางทัศนีย ตะคํา
นางสาวทัศนีย บํารุงทรัพย
นางสาวทัศนีย บุญแทง
นางทัศนีย ปวงคํา
นางทัศนีย ปกกุนนัน
นางสาวทัศนีย ยะเขตรกรณ
นางทัศนีย ยุวะบุตร
นางทัศนียา ฉุนจะโปะ
นางสาวทัศวรรณ กองอยู
นางทัศวรรณ สารเนตร
นางทิพยสุดา คําแกว
นางทิพยาภา สิงหเดช
นางสาวทิพวรรณ กระพลอย
นางสาวทิพวรรณ จิณฤทธิ์
นางสาวทิพวรรณ มีเคลือบ
นางทิพวรรณ วังทอง

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๖๘๒
๑๖๘๓
๑๖๘๔
๑๖๘๕
๑๖๘๖
๑๖๘๗
๑๖๘๘
๑๖๘๙
๑๖๙๐
๑๖๙๑
๑๖๙๒
๑๖๙๓
๑๖๙๔
๑๖๙๕
๑๖๙๖
๑๖๙๗
๑๖๙๘
๑๖๙๙
๑๗๐๐
๑๗๐๑
๑๗๐๒
๑๗๐๓
๑๗๐๔
๑๗๐๕
๑๗๐๖
๑๗๐๗

หนา ๒๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวทิพวรรณ สินทรัพยไพบูลย
นางสาวทิพวรรณ สุขบุรี
นางสาวทิพวัลย โพธิน์ อย
นางทิวาพร สันบุญเปง
นางสาวทิวารักษ เทศรัตน
นางสาวทิวาวรรณ ยังสุข
นางเทียมใจ กําจัดภัย
นางสาวธณียา ไมแดง
นางสาวธนกร สายสิญจน
นางสาวธนญา วัดเวียงคํา
นางสาวธนธรณ โปราหา
นางธนพร ประวะกุล
นางสาวธนภร สุวรรณกลาง
นางสาวธนรัตน บุตรเพชร
นางสาวธนวรรณ เทศสูงเนิน
นางธนวรรณ ศรีเศียรเพชร
นางธนวรรณ เอกวนิชชาญ
นางสาวธนะพร สิมมา
นางธนัชชา ลังกา
นางธนัญชนก แสนทวีสขุ
นางธนัญญา ทาทอง
นางสาวธนัฒพร จันทะกล
นางธนันทรัฐ โกษากุล
นางสาวธนาภรณ ศาสตรประเสริฐ
นางธนิดา แพงเมือง
นางสาวธนิสรา ออนไหว

๑๗๐๘
๑๗๐๙
๑๗๑๐
๑๗๑๑
๑๗๑๒
๑๗๑๓
๑๗๑๔
๑๗๑๕
๑๗๑๖
๑๗๑๗
๑๗๑๘
๑๗๑๙
๑๗๒๐
๑๗๒๑
๑๗๒๒
๑๗๒๓
๑๗๒๔
๑๗๒๕
๑๗๒๖
๑๗๒๗
๑๗๒๘
๑๗๒๙
๑๗๓๐
๑๗๓๑
๑๗๓๒
๑๗๓๓

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวธนียา แฝงพงษ
นางสาวธภาภัค จําปารัตน
นางธมนพรรณ คําคง
นางสาวธมลพรรณ พิจารณ
นางสาวธมลวรรณ มะคําแปน
นางสาวธมลวรรณ บินกลาง
นางธมลวรรณ ปนศรี
นางธรรมรุง ศรีสุขเดช
สิบเอกหญิง ธริสรา นามบุญ
นางสาวธัญจิรา ตะวิไชย
นางธัญชนก ขันเลข
นางธัญญธร ทับทิมไสย
นางธัญญพัทธ นวลประเสริฐ
นางสาวธัญญรัตน พินธุรักษ
นางสาวธัญญรัตน แพงปอง
นางสาวธัญญรัตน โพธะนัง
นางสาวธัญญรัตน เลขะวณิชย
นางสาวธัญญลักษณ ปดิงอินทร
นางธัญญวรัตน อรรถวิทย
นางสาวธัญญาทิพย สุขดี
นางธัญญาภรณ วิเศษสังข
นางสาวธัญญารัตน นนธิจนั ทร
นางสาวธัญญารัตน สิทธิประภา
นางสาวธัญญารัตน หลวงอุโมง
นางธัญญาวัลย พัชรกิตติเกษม
นางสาวธัญฐิรัตน สนุพันธุ

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๗๓๔
๑๗๓๕
๑๗๓๖
๑๗๓๗
๑๗๓๘
๑๗๓๙
๑๗๔๐
๑๗๔๑
๑๗๔๒
๑๗๔๓
๑๗๔๔
๑๗๔๕
๑๗๔๖
๑๗๔๗
๑๗๔๘
๑๗๔๙
๑๗๕๐
๑๗๕๑
๑๗๕๒
๑๗๕๓
๑๗๕๔
๑๗๕๕
๑๗๕๖
๑๗๕๗
๑๗๕๘
๑๗๕๙

หนา ๒๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางธัญธร งามไสว
นางสาวธัญนภัทร คําลือ
นางธัญพร ใจศิริ
นางธัญพิชชา พวงพั่วเพชร
นางสาวธัญภา กันใจมา
นางธัญยธรณ เทาใหม
นางสาวธัญรดี กิจจาพรนิภา
นางสาวธัญลักษณ แสงสวาง
นางสาวธัญวีร จารุจติ ต
นางสาวธัญวีร ทรงเจริญกุล
นางสาวธัญสินี สิงหพันธ
นางสาวธัณญตรา สิงหาวร
นางธันยชนก วงษไกรนาค
นางสาวธันยนันท เชียงษาวงศ
นางธันยพร วิเชียรเพชร
นางสาวธันยานุช เรืองมี
นางสาวธัมมาภรณ ศรีเคลือบ
นางสาวธัษชัญญารัตน ชนะสงคราม
นางธารา จันทรวงษ
นางธาราภรณ วงศนกุ ูล
นางสาวธิดา พงษเทศ
นางสาวธิดา อุประนันท
นางสาวธิดาทิพย ชํานาญดี
นางธิดารัตน ปมปานะ
นางสาวธิดารัตน มุกดาโตษณาการ
นางสาวธีรา เนียมมณี

๑๗๖๐
๑๗๖๑
๑๗๖๒
๑๗๖๓
๑๗๖๔
๑๗๖๕
๑๗๖๖
๑๗๖๗
๑๗๖๘
๑๗๖๙
๑๗๗๐
๑๗๗๑
๑๗๗๒
๑๗๗๓
๑๗๗๔
๑๗๗๕
๑๗๗๖
๑๗๗๗
๑๗๗๘
๑๗๗๙
๑๗๘๐
๑๗๘๑
๑๗๘๒
๑๗๘๓
๑๗๘๔
๑๗๘๕

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางธีราพร ไขคาํ
นางสาวธีรารัตน พรมมาวัย
นางสาวธีรารัตน อยูป ระเสริฐ
นางธีริศรา ทองทวี
นางสาวนครินทร อนชาลี
นางนงคราญ คําภักดี
นางนงคราญ เถินบุรนิ ทร
นางสาวนงคราญ ศรีไทย
นางนงคลกั ษ แกวลี
นางสาวนงนิตร ขึน้ เสียง
นางสาวนงนุช แกวแววนอย
นางสาวนงนุช โกษาแสง
นางนงนุช ชาชํานาญ
นางสาวนงนุช วุฒไิ ธสง
นางสาวนงนุช อุปถัมภ
นางนงเยาว เบาจรรยา
นางนงเยาว สังขสุวรรณ
นางนงลภัสส บุญอยู
นางสาวนงลักษณ จักรคํา
นางสาวนงลักษณ นาวัฒนไพบูลย
นางสาวนงลักษณ บํารุงธรรม
นางนงลักษณ บุญปลืม้
นางนงลักษณ บุญพา
นางสาวนงลักษณ ยะคําปอ
นางสาวนปภรณวรรณ ศรีเจริญ
นางนพแกว บุญยงค

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๗๘๖
๑๗๘๗
๑๗๘๘
๑๗๘๙
๑๗๙๐
๑๗๙๑
๑๗๙๒
๑๗๙๓
๑๗๙๔
๑๗๙๕
๑๗๙๖
๑๗๙๗
๑๗๙๘
๑๗๙๙
๑๘๐๐
๑๘๐๑
๑๘๐๒
๑๘๐๓
๑๘๐๔
๑๘๐๕
๑๘๐๖
๑๘๐๗
๑๘๐๘
๑๘๐๙
๑๘๑๐
๑๘๑๑

นางนพมาศ กนกสิงห
นางสาวนพวรรณ เพ็ชรกระโทก
นางนพวรรณ ยอยรูรอบ
นางนพาวัลย พันธุรี
นางนภัสกร ชวยชัย
นางสาวนภัสภรณ ราชเทียร
นางนภัสวรรณ ทองจันทร
นางนภัสวรรณ นาที
นางสาวนภัสวรรณ พลพิทกั ษ
นางนภัสวรรณ อันทปญญา
นางสาวนภัสวริน ทองแจม
นางนภาทิณี ใจกันทา
นางนภาพร จงนอก
นางสาวนภาพร ไชยสาร
นางสาวนภาพร แสงเสือ
นางนภาพันธ แกววะดี
นางนภาภรณ ดวงบาล
นางนภาภรณ สัสดีแพง
นางนรา รวมสกุล
นางสาวนราภรณ มงคลแสง
นางนริศรา ปานเอม
นางสาวนริศรา ยศพิมพา
นางนรีรตั น งานการ
นางสาวนฤมนต ฉัตรทอง
นางนฤมล คงคืน
นางสาวนฤมล จิตรกวี

หนา ๒๕๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๑๒
๑๘๑๓
๑๘๑๔
๑๘๑๕
๑๘๑๖
๑๘๑๗
๑๘๑๘
๑๘๑๙
๑๘๒๐
๑๘๒๑
๑๘๒๒
๑๘๒๓
๑๘๒๔
๑๘๒๕
๑๘๒๖
๑๘๒๗
๑๘๒๘
๑๘๒๙
๑๘๓๐
๑๘๓๑
๑๘๓๒
๑๘๓๓
๑๘๓๔
๑๘๓๕
๑๘๓๖
๑๘๓๗

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางนฤมล โชติรัตน
นางสาวนฤมล ปตพี
นางสาวนฤมล พรมไพสน
นางสาวนฤมล เพียรเก็บ
นางสาวนฤมล เรืองธนะ
นางนฤมล วงศสรรคกร
นางสาวนฤมล อุน คํา
นางสาวนลรรธพร ชวยสัตว
นางสาวนวนฉวี ธงชัย
นางสาวนวนันท แซลี้
นางนวพร รัตนแมต
นางสาวนวภัสร เจียระสันติกุล
นางสาวนวรัตน สงดวง
นางนวลจันทร พันธุประดับ
นางนวลปราง ประเสริฐสังข
นางสาวนวลพรรณ ขันแจ
นางนัชฐานิตตา วัฒนคณิต
นางนัฐชาภรณ เพชรจิรสุทานนท
นางสาวนัทธจีรา โชคนิธศิ พัฒน
นางนัทรินทร ยินดีมาก
นางสาวนันทฉัตร นิตกิ ูล
นางนันทณภัส ภูขาว
นางสาวนันทนภัส เขื่อนหมัน่
นางสาวนันทนา แกวกัน
นางนันทนา ปองสุภาพ
นางนันทพร ชิตไทย

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๘๓๘
๑๘๓๙
๑๘๔๐
๑๘๔๑
๑๘๔๒
๑๘๔๓
๑๘๔๔
๑๘๔๕
๑๘๔๖
๑๘๔๗
๑๘๔๘
๑๘๔๙
๑๘๕๐
๑๘๕๑
๑๘๕๒
๑๘๕๓
๑๘๕๔
๑๘๕๕
๑๘๕๖
๑๘๕๗
๑๘๕๘
๑๘๕๙
๑๘๖๐
๑๘๖๑
๑๘๖๒
๑๘๖๓

นางนันทพร ไชยมงคล
นางนันทพร ธวัชชัยวิรตุ ษ
นางนันทพร เนื่องกลิ่น
นางสาวนันทรวี กุลฐิตธิ นศักดิ์
นางนันทัชพร ชุมสิงห
นางนันทิตา เยาวไทยสง
นางนันทิตา ศุภวงศ
นางสาวนันทิยา บุตรดี
นางสาวนันทิยา ลิ้มไพบูลย
นางนันทิยา แสงกลัน่
นางสาวนันธิดา เกงธัญกรรม
นางนันธิดา ยศปญญา
นางนัยนปพร ศิขินารัมย
นางสาวนัยนา พุกรอด
นางนัยนา เพชรเขียว
นางนัยนา ศรีจงกล
นางนางนอย งาสิทธ
นางนาฎอนงค ศรีโยธา
นางสาวนาถนภา นิธกิ รชานนท
นางสาวนาที คนตรง
นางสาวนารี กลัน่ แกว
นางสาวนารี ผูชวยเนียม
นางนารีย อารินทร
นางนารีรัตน ทองเจิม
นางนารีรัตน ทับแสง
นางนารีรัตน สุพรรณ

หนา ๒๕๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๖๔
๑๘๖๕
๑๘๖๖
๑๘๖๗
๑๘๖๘
๑๘๖๙
๑๘๗๐
๑๘๗๑
๑๘๗๒
๑๘๗๓
๑๘๗๔
๑๘๗๕
๑๘๗๖
๑๘๗๗
๑๘๗๘
๑๘๗๙
๑๘๘๐
๑๘๘๑
๑๘๘๒
๑๘๘๓
๑๘๘๔
๑๘๘๕
๑๘๘๖
๑๘๘๗
๑๘๘๘
๑๘๘๙

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวนาวินี ศรีเอียด
นางน้ําคาง ลิโป
นางสาวน้าํ ทิพย กุณธูป
นางสาวน้าํ ทิพย หริตวร
นางสาวน้าํ ผึ้ง ทองฟา
นางน้ําฝน กันทัศน
นางน้ําฝน พิจารณจติ
นางน้ําฝน มหาไม
นางสาวน้าํ เพชร ปูด ํา
นางนํายุกต ธงโบราณ
นางสาวน้าํ ออย พัดเงิน
นางสาวนิดา เหมือนพระ
นางนิตยรดี ปอมทอง
นางนิตยา ไชยสงัด
นางสาวนิตยา ตะปวน
นางสาวนิตยา นอกพุดซา
นางสาวนิตยา ผุยบัวคอ
นางนิตยา พนะสัน
นางนิตยา เพ็งคํา
นางนิตยา เพ็งแชม
นางสาวนิตยา วงษทองดี
นางนิตยา วิบูลยศริ ิชัย
นางสาวนิตยา ใสเครือบุญ
นางสาวนิตยา เอี่ยมเจิม
นางนิติยา สุวรรณวิลัย
นางสาวนิพารัตน มณีจันสุข

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๘๙๐
๑๘๙๑
๑๘๙๒
๑๘๙๓
๑๘๙๔
๑๘๙๕
๑๘๙๖
๑๘๙๗
๑๘๙๘
๑๘๙๙
๑๙๐๐
๑๙๐๑
๑๙๐๒
๑๙๐๓
๑๙๐๔
๑๙๐๕
๑๙๐๖
๑๙๐๗
๑๙๐๘
๑๙๐๙
๑๙๑๐
๑๙๑๑
๑๙๑๒
๑๙๑๓
๑๙๑๔
๑๙๑๕

นางสาวนิภา แกวเมือง
นางสาวนิภา นิ้วหลี
นางสาวนิภา หวยลึก
นางสาวนิภาดา ภูวชิ ัย
นางสาวนิภาพร คงแกว
นางสาวนิภาพร จันทรเดช
นางนิภาพร ตอนรับ
นางนิภาพร เวียงสิมา
นางสาวนิภาพร ออนสําอางค
นางนิภาพร เอี่ยมสุข
นางสาวนิภาภัทร มังแกว
นางสาวนิรชา ดาวกระจาย
นางสาวนิรมล จันทรไฝ
นางนิรมล พิทักษรศั มี
นางนิรมล แสนใจวุฒิ
นางสาวนิรมล ออนบํารุง
นางสาวนิรัน บุรี
นางสาวนิรินทรดา ภูด ี
นางนิลวรรณ มังคะโชติ
นางนิศรา จําแนกนิตย
นางนิศา เจริญพร
นางนิศาชล บุญคลาย
นางนิสา ธรรมมิยะ
นางนิสา พุมสุข
นางนีรชาดา อินทรสุข
นางนุชจรินทร พรีพรม

หนา ๒๕๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๑๖
๑๙๑๗
๑๙๑๘
๑๙๑๙
๑๙๒๐
๑๙๒๑
๑๙๒๒
๑๙๒๓
๑๙๒๔
๑๙๒๕
๑๙๒๖
๑๙๒๗
๑๙๒๘
๑๙๒๙
๑๙๓๐
๑๙๓๑
๑๙๓๒
๑๙๓๓
๑๙๓๔
๑๙๓๕
๑๙๓๖
๑๙๓๗
๑๙๓๘
๑๙๓๙
๑๙๔๐
๑๙๔๑

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวนุชตรี ขําดํา
นางสาวนุชนลิน กลิ่นบัว
นางสาวนุชนาฏ คงถิ่น
นางสาวนุชนาถ คลายขํา
นางสาวนุชรี กิตติกวีกานต
นางนุศรา ทองหวั่น
นางเนตรนภา เกสโร
นางเนตรนภา หอหุม ดี
นางสาวเนตรนรินทร เย็นชุม
นางเนาวรัตน บุญหรรษา
นางเนาวรัตน ปฏิโย
นางสาวเนาวรัตน อุนเบา
นางสาวแนงนอย คงไทย
นางสาวบังอร หนูมว ง
นางบังอร อุคําพันธ
นางบัวผัน แสนยาเจริญกุล
นางสาวบัวลอง ปญญา
นางบัวลอน โตะเงิน
นางบุญญทิพย เกตุปาน
นางบุญญภรณ นิกรแสน
นางบุญญาดา เถาวัลย
นางบุญทริกา นาคเกษมสุข
นางบุญเพ็ญ ชวยแทน
นางสาวบุญรักษา เครือทรัพย
นางสาวบุญเรือน พินิชสอน
นางสาวบุญลอม หมื่นกระโทก

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๙๔๒
๑๙๔๓
๑๙๔๔
๑๙๔๕
๑๙๔๖
๑๙๔๗
๑๙๔๘
๑๙๔๙
๑๙๕๐
๑๙๕๑
๑๙๕๒
๑๙๕๓
๑๙๕๔
๑๙๕๕
๑๙๕๖
๑๙๕๗
๑๙๕๘
๑๙๕๙
๑๙๖๐
๑๙๖๑
๑๙๖๒
๑๙๖๓
๑๙๖๔
๑๙๖๕
๑๙๖๖
๑๙๖๗

นางบุญเลี้ยง แกวบุญ
นางสาวบุญสม เพ็ชรศิริ
นางบุญโฮม เห็มศรี
นางสาวบุปผา กิจจา
นางบุษกร บดีศรีสกุล
นางบุษณีย ยาณะ
นางบุษบา กันใจมา
นางสาวบุษยา พาสุกรี
นางบุษรา ยอดสุริยะ
นางสาวบุษรากร แซอึ่ง
นางสาวบุษรินทร นาคินทรชาติ
นางสาวเบญจพร บุญยะโรจน
นางเบญจมาศ นามวงษ
นางเบญจมาศ ละคร
นางเบญจมาศ สนิทลุน
นางสาวเบญจมาศ หอมอบ
นางสาวเบญจวรรณ คําบุญเรือง
นางสาวเบญจวรรณ นวมทอง
นางสาวเบญจวรรณ ใยบํารุง
นางสาวเบญจวรรณ รอดสนใจ
นางสาวเบญจวรรณ ออนละมุน
นางสาวเบ็ญจวรรณ พุฒจีบ
นางสาวเบญวรรณ ชินนอก
นางสาวปฏิการ สุขมณี
นางสาวปฏิมา สวัสดิไชย
นางปฏิมาภรณ อรรคนันท

หนา ๒๖๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๖๘
๑๙๖๙
๑๙๗๐
๑๙๗๑
๑๙๗๒
๑๙๗๓
๑๙๗๔
๑๙๗๕
๑๙๗๖
๑๙๗๗
๑๙๗๘
๑๙๗๙
๑๙๘๐
๑๙๘๑
๑๙๘๒
๑๙๘๓
๑๙๘๔
๑๙๘๕
๑๙๘๖
๑๙๘๗
๑๙๘๘
๑๙๘๙
๑๙๙๐
๑๙๙๑
๑๙๙๒
๑๙๙๓

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวปฐิศญาภรณ นพสุวรรณ
นางสาวปณัฐศรา พุฒิชัยภูมิ
นางสาวปณิดา ดวงจันแดง
นางสาวปณิธิ กฤติสิรกิ ุล
นางสาวปทิตตา สายวงศคาํ
นางสาวปทุมทิพย ธิวงษา
นางปทุมพร โอภาสวัฒนา
นางสาวปนัดดา จันทรฉาย
นางสาวปนัดดา แสนดี
นางสาวปพิชญา ดูดี
นางสาวปภัชญา คงกระพันธ
นางสาวปภัชญา ปองกัน
นางสาวปภัทวรินทร เสนคําภร
นางสาวปภัสสวรรณ พิมกัน
นางสาวปภาดา ถอเงิน
นางสาวปภาภัสสร พรเสถียรพงษ
นางปภารวินทร ประเมินชัย
นางสาวปภาวรินท ภูทอง
นางสาวปภิณดา ปยะศรี
นางประกายดาว รอดสงฆ
นางสาวประกายดาว อินทระไชย
นางประกายมาศ ศรีโยธี
นางประทุมพร เกงการจับ
นางประทุมมา รักนาค
นางประทุมวัน ศรีบุญเรือง
นางประนอม บุญจิตร

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๙๙๔
๑๙๙๕
๑๙๙๖
๑๙๙๗
๑๙๙๘
๑๙๙๙
๒๐๐๐
๒๐๐๑
๒๐๐๒
๒๐๐๓
๒๐๐๔
๒๐๐๕
๒๐๐๖
๒๐๐๗
๒๐๐๘
๒๐๐๙
๒๐๑๐
๒๐๑๑
๒๐๑๒
๒๐๑๓
๒๐๑๔
๒๐๑๕
๒๐๑๖
๒๐๑๗
๒๐๑๘
๒๐๑๙

นางสาวประไพ อวมพิมพ
นางประไพร ล่ําภากร
นางสาวประภัศร ตามถิ่นไทย
นางสาวประภัสสร จันทะพันธ
นางสาวประภัสสร ไชยรัตน
นางสาวประภัสสร บัวงาม
นางสาวประภัสสร พลขันธ
นางประภานิช วรวงษ
นางสาวประภาพร พิลากรณ
นางประภาภรณ โพธิพันธ
นางสาวประภารัตน ปรีดาฤทธิ์
นางประภาวรินทร เชียงชีระ
นางประภาศรี เนาวสขุ
นางประมวลมาศ ออนครบุรี
นางประยูร เชื้อคําจันทร
นางสาวปรัชณี พรหมเมตตา
นางปราณี เกือ้ ธนารักษ
นางสาวปราณี จิตรประพัฒน
นางสาวปราณี ภัทชวงค
นางสาวปราณี ศรีเหรา
นางสาวปราณี สีสุวรรณ
นางสาวปราณี สุริยว งศ
นางสาวปราณี อินทะประดิษฐ
นางปราณีต คงอินทร
นางสาวปราณีย เพชรเลื่อน
นางปราลิตรา นพศิริ

หนา ๒๖๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๒๐
๒๐๒๑
๒๐๒๒
๒๐๒๓
๒๐๒๔
๒๐๒๕
๒๐๒๖
๒๐๒๗
๒๐๒๘
๒๐๒๙
๒๐๓๐
๒๐๓๑
๒๐๓๒
๒๐๓๓
๒๐๓๔
๒๐๓๕
๒๐๓๖
๒๐๓๗
๒๐๓๘
๒๐๓๙
๒๐๔๐
๒๐๔๑
๒๐๔๒
๒๐๔๓
๒๐๔๔
๒๐๔๕

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางปริชาติ ไชยตะมาตร
นางสาวปริณดา ปญญา
นางปริม กิง่ นอก
นางสาวปริศนา เนตรศิลป
นางปรียานันท หวังบุญ
นางปวริศา ทิพยสิงห
นางสาวปวริศา นิรภาดา
นางปวีณา ขานหยู
นางสาวปวีณา โปะแกว
นางปวีณา พรหมเพชร
นางสาวปญจมาพร ศรีปา
นางสาวปฐมญชุ มีเสนา
นางปตมาพร บุญมานัต
นางสาวปาณิศา ทรัพยมา
นางปาณิสรา โพธิ์เงิน
นางสาวปาณิสรา ลาตรินทร
นางสาวปานจิตร คําพล
นางสาวปานชีวา สงาผากุล
นางสาวปานรดา เตชะวัฒนาพร
นางปานศิริ เฉลิมนัย
นางปานิกา ทับทิม
นางสาวปานิสรา นันตาสืบ
นางปารณีย ธิแกว
นางปาริชาต เขื่อนคํา
นางสาวปาริชาต คงฉง
นางปาริชาติ แตงหมี

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๒๐๔๖
๒๐๔๗
๒๐๔๘
๒๐๔๙
๒๐๕๐
๒๐๕๑
๒๐๕๒
๒๐๕๓
๒๐๕๔
๒๐๕๕
๒๐๕๖
๒๐๕๗
๒๐๕๘
๒๐๕๙
๒๐๖๐
๒๐๖๑
๒๐๖๒
๒๐๖๓
๒๐๖๔
๒๐๖๕
๒๐๖๖
๒๐๖๗
๒๐๖๘
๒๐๖๙
๒๐๗๐
๒๐๗๑

นางปาริชาติ โปโล
นางสาวปาลิดา ขุนวิจิตร
นางปาลินรดา อะปะมะทัง
นางสาวปาวิณี บัวเงิน
นางปยธิดา บุญถาวร
นางสาวปยนุช ไชยกันวงศ
นางปยภรณ ขนิษฐนอย
นางสาวปยภัทร อินธิกาย
นางสาวปยวรรณ ชัยมาทิกลุ
นางปยะดา ขยายวงค
นางสาวปยะดา มาไธสง
นางปยะนันท แกนกระจาง
นางปยะนาฎ ลามละคร
นางสาวปยะนุช คงเพ็ง
นางสาวปยะนุช บุญจันศรี
นางสาวปยะนุช มะลังพันธ
นางสาวปยะเนตร เกษณา
นางสาวปยะพัชร สมนึก
นางสาวปยะพันธ ศรีรนิ ทร
นางปยะมล นิลกําแหง
นางสาวปยะมาศ จบมะรุม
นางสาวปยะมาศ ตรีสาร
นางสาวปยะมาศ มาโต
นางปยะรัตน จันประภาสกุล
นางปยะรัตน ฝกทอง
นางปยาพัชร กายแกว

หนา ๒๖๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๗๒
๒๐๗๓
๒๐๗๔
๒๐๗๕
๒๐๗๖
๒๐๗๗
๒๐๗๘
๒๐๗๙
๒๐๘๐
๒๐๘๑
๒๐๘๒
๒๐๘๓
๒๐๘๔
๒๐๘๕
๒๐๘๖
๒๐๘๗
๒๐๘๘
๒๐๘๙
๒๐๙๐
๒๐๙๑
๒๐๙๒
๒๐๙๓
๒๐๙๔
๒๐๙๕
๒๐๙๖
๒๐๙๗

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางปยาภรณ กกกลาง
นางปุญญิสา เบญจพงศ
นางปุณยนุช แวงยางนอก
นางสาวเปมิกา สรอยทอง
นางเปรมจิต อังคณาวิวฒ
ั น
นางเปรมจิตร บุญสูตร
นางเปรมฤดี กนกแกว
นางสาวเปรมฤดี เงินดี
นางสาวเปรมสิณี เทพบรรจง
นางผกามาศ นิเรียงรัมย
นางสาวผกามาศ อิม่ คํา
นางผลิตา ไตรรัตน
นางผองพรรณ ดีเลิศ
นางสาวผองพันธ บุญมี
นางผองศรี เข็มทอง
นางผานิท ฟกสูงเนิน
นางสาวผุสดี ชวยสกุล
นางพงศนภา กัณพัทธณะ
นางสาวพจณีย เอี่ยมสําอางค
นางพจนา แตประเสริฐ
นางพจนีย เหล็กสิงห
นางสาวพชรพร สิงหา
นางสาวพชรพรรณ พงษนยั รัตน
นางสาวพชรภรณ ทองเงิน
นางสาวพชรมล มูลจูล
นางสาวพนัชกร ยะโอษฐ

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๒๐๙๘
๒๐๙๙
๒๑๐๐
๒๑๐๑
๒๑๐๒
๒๑๐๓
๒๑๐๔
๒๑๐๕
๒๑๐๖
๒๑๐๗
๒๑๐๘
๒๑๐๙
๒๑๑๐
๒๑๑๑
๒๑๑๒
๒๑๑๓
๒๑๑๔
๒๑๑๕
๒๑๑๖
๒๑๑๗
๒๑๑๘
๒๑๑๙
๒๑๒๐
๒๑๒๑
๒๑๒๒
๒๑๒๓

นางสาวพนัสดา คงเมง
นางสาวพนากรณ รอดผล
นางสาวพนาวัน รวมครบุรี
นางพนิจดา สาระภักดี
นางสาวพนิดา จักษุรกั ษ
นางพนิดา จันทพาล
นางสาวพนิดา ทาสีหลา
นางสาวพนิดา สําเร็จทรัพย
นางสาวพยอม เจริญรอย
นางพรกมล วงชางเงิน
นางพรจิตร รัตนะ
นางสาวพรทิพย คนหาญ
นางสาวพรทิพย จันทประสาร
นางพรทิพย จีนาใหม
นางสาวพรทิพย ติ๊บปะละวงศ
นางสาวพรทิพย นีสกุล
นางสาวพรทิพย บุญยศ
นางสาวพรทิพย ภักดีเจริญ
นางสาวพรทิพย รักวงษ
นางพรทิพา สูงทรัพยไพศาล
นางสาวพรทิวา แกวมะ
นางสาวพรนภัส เถาวประสาท
นางสาวพรนิภา เกิดศิริ
นางพรประเสริฐ ปะกําแหง
นางสาวพรพนา สาแกว
นางสาวพรพรรณ นันตะรัตน

หนา ๒๖๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๒๔
๒๑๒๕
๒๑๒๖
๒๑๒๗
๒๑๒๘
๒๑๒๙
๒๑๓๐
๒๑๓๑
๒๑๓๒
๒๑๓๓
๒๑๓๔
๒๑๓๕
๒๑๓๖
๒๑๓๗
๒๑๓๘
๒๑๓๙
๒๑๔๐
๒๑๔๑
๒๑๔๒
๒๑๔๓
๒๑๔๔
๒๑๔๕
๒๑๔๖
๒๑๔๗
๒๑๔๘
๒๑๔๙

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางพรพรรณ ผองแล
นางพรพิทย คูณสิรไิ วทย
นางสาวพรพิมล ธิศาเวช
นางพรพิมล สิทธิคําทับ
นางพรพิมล สุขเพีย
นางพรเพ็ญ บุญลือชา
นางสาวพรภิมล ปองเรือ
นางสาวพรรณงาม แสงสม
นางสาวพรรณทิพย ทองคํา
นางพรรณราย คณานิตย
นางสาวพรรณวนัส ลาดสีทา
นางสาวพรรณวรัท ชาญเจริญ
นางพรรณิภา ปวงรัตน
นางพรรณิภา มาสี
นางพรรณี ครองแสนเมือง
นางสาวพรรณี จวบสุข
นางสาวพรรณี ปญญา
นางพรรณี ลือราช
นางพรรษมนตร เพ็งสูงเนิน
นางพรลภัส สุพรม
นางสาวพรวรินทร มลิวรรณ
นางพรสวรรค ไวสาริกรณ
นางพรสวรรค สงวนแกว
นางพรอณง ญานกาย
นางพฤกษชาติ เพ็งวิภาศ
นางสาวพฤศมาศ สงสวาสดิ์

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๒๑๕๐
๒๑๕๑
๒๑๕๒
๒๑๕๓
๒๑๕๔
๒๑๕๕
๒๑๕๖
๒๑๕๗
๒๑๕๘
๒๑๕๙
๒๑๖๐
๒๑๖๑
๒๑๖๒
๒๑๖๓
๒๑๖๔
๒๑๖๕
๒๑๖๖
๒๑๖๗
๒๑๖๘
๒๑๖๙
๒๑๗๐
๒๑๗๑
๒๑๗๒
๒๑๗๓
๒๑๗๔
๒๑๗๕

นางพลอยฉัตร มะลิลม
นางพวงจันทร บุญคงมาก
นางพวงนรินทร คลองการยิง
นางพวงบุปผา สังวรณ
นางพวงพร โฆษานุภาพ
นางพวงพิกา ขันเปย
นางสาวพวงเพชร หอทา
นางสาวพัชณี ภูสุจริต
นางสาวพัชนี ทรายอินทร
นางสาวพัชนี เมืองอินทร
นางพัชรนรินทร ตันใจซือ่
นางสาวพัชรนันท ยอดสิน
นางพัชรพรรณ กันคํา
นางสาวพัชรา สุขสวัสดิ์
นางพัชราภรณ กลั่นเกษตรวิทย
นางสาวพัชราภรณ จันดาโชติ
นางสาวพัชราภรณ ชื่นตา
นางสาวพัชราภรณ ไชยราช
นางสาวพัชราภรณ ตะวันคํา
นางสาวพัชราภรณ ทองแจง
นางสาวพัชราภรณ เรือนจันทร
นางพัชริดา ศรีเรือง
นางสาวพัชรินทร คําไพเราะ
นางพัชรินทร ชุมไชยโย
นางพัชรินทร โชติชว งนภา
นางสาวพัชรินทร ปนตา

หนา ๒๖๔
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๗๖
๒๑๗๗
๒๑๗๘
๒๑๗๙
๒๑๘๐
๒๑๘๑
๒๑๘๒
๒๑๘๓
๒๑๘๔
๒๑๘๕
๒๑๘๖
๒๑๘๗
๒๑๘๘
๒๑๘๙
๒๑๙๐
๒๑๙๑
๒๑๙๒
๒๑๙๓
๒๑๙๔
๒๑๙๕
๒๑๙๖
๒๑๙๗
๒๑๙๘
๒๑๙๙
๒๒๐๐

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวพัชรินทร โพนทองถิ่น
นางสาวพัชรินทร มุกดา
นางพัชรินทร หัตถนิรนั ดร
นางสาวพัชรินทร เหมือนแสง
นางพัชรี กองแกว
นางพัชรี โกมล
นางพัชรี ตระกูลรัมย
นางพัชรี นนทขุนทด
นางสาวพัชรี ภูครองนาค
นางสาวพัชรี ละอองโชค
นางสาวพัชรี วิชาคํา
นางพัชรี สุชาติวุฒิ
นางสาวพัชรีพร วาณิชยศริ ิ
นางสาวพัชรียา รนกระโทก
นางพัชรีรัตน มาศโอสถ
นางพัฒนาพร อิ่มทอง
นางสาวพัณณชิตา มาเกิด
นางสาวพัณณณิษา
ตระกูลชาวทาโขลง
นางพัทธธีรา คําลือ
นางสาวพัทธธีรา จุมพลพงษ
นางสาวพัทธนันท บุญอุม
นางพัทธนันท ศรีวงศราช
นางสาวพัทรธีราพร สิงหเรือน
นางสาวพันธิวา จอมเกาะ
นางพัศนรี มูลสาร

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๒๒๐๑
๒๒๐๒
๒๒๐๓
๒๒๐๔
๒๒๐๕
๒๒๐๖
๒๒๐๗
๒๒๐๘
๒๒๐๙
๒๒๑๐
๒๒๑๑
๒๒๑๒
๒๒๑๓
๒๒๑๔
๒๒๑๕
๒๒๑๖
๒๒๑๗
๒๒๑๘
๒๒๑๙
๒๒๒๐
๒๒๒๑
๒๒๒๒
๒๒๒๓
๒๒๒๔
๒๒๒๕
๒๒๒๖

นางพานทอง วิชัยโย
นางสาวพานิดา ศรีประสงค
นางพาสนา ทองเจริญ
นางพิกุล จิตมณี
นางสาวพิกุล เต็งรัมย
นางพิกุล ทานิล
นางพิกุล สุโตคร
นางสาวพิกุลรัตน ลุนนา
นางสาวพิชชานันท อินทรสิทธิ์
นางพิชชาพร บัวบุญ
นางสาวพิชชาภา มาตทอง
นางสาวพิชชาวลี จันทรสรุ นิ ทร
นางสาวพิชญากร เทพสาย
นางพิชญากรณ มูลเกษ
นางพิชญาภา สอนแกว
นางสาวพิชยาพร วรรณทอง
นางสาวพิฐชญาดา ศรีสขุ สวัสดิ์
นางสาวพิณทิพย คําประเสริฐ
นางสาวพิณทิยา สุวรรณ
นางสาวพิทยา นิลดี
นางพินทอง หาญสุริย
นางสาวพิพรรษพร เวียงแสน
นางพิมประไพ หังษา
นางสาวพิมพกมล นาแกว
นางพิมพใจ วณิชยารุงเรือง
นางพิมพใจ สวางพฤกษ

หนา ๒๖๕
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๒๗
๒๒๒๘
๒๒๒๙
๒๒๓๐
๒๒๓๑
๒๒๓๒
๒๒๓๓
๒๒๓๔
๒๒๓๕
๒๒๓๖
๒๒๓๗
๒๒๓๘
๒๒๓๙
๒๒๔๐
๒๒๔๑
๒๒๔๒
๒๒๔๓
๒๒๔๔
๒๒๔๕
๒๒๔๖
๒๒๔๗
๒๒๔๘
๒๒๔๙
๒๒๕๐
๒๒๕๑
๒๒๕๒

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวพิมพชนก สิงหคํา
นางพิมพนิภา ผองเมืองปก
นางพิมพนิภา เพชรพิมพ
วาที่รอยตรีหญิง พิมพร อําพันศิริ
นางสาวพิมพลดา หลามา
นางสาวพิมพลภัส คุณมี
นางพิมพลภัส มหาแสน
นางสาวพิมพัทยา อิ่มพัฒน
นางสาวพิมลรัตน บุญยวง
นางสาวพิรุฬหภัค โลหะสาร
นางสาวพิศมัย ใจแกว
นางสาวพีรดา บุญสูงเนิน
นางพีรยา จําแนกวุฒิ
นางพุฒชาต จันทวงศ
นางพุดตาล นิคมรักษ
นางพุทธชาติ เพงสวัสดิ์
นางพุทธรักษา สุทธิกุล
นางพุทลิตา สมพงษ
นางสาวพุธติมา ศิริโต
นางเพชรณริน สุขสําราญ
นางสาวเพชรไพริน จินตสภุ าวงศ
นางเพชรลดา ขวงชมภู
นางเพชรสรอย มีหนองใหญ
นางสาวเพชรา ชาเครือ
นางสาวเพชรินทร จอมคําสิงห
นางเพ็ญแข ปญญาบุญ

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๒๒๕๓
๒๒๕๔
๒๒๕๕
๒๒๕๖
๒๒๕๗
๒๒๕๘
๒๒๕๙
๒๒๖๐
๒๒๖๑
๒๒๖๒
๒๒๖๓
๒๒๖๔
๒๒๖๕
๒๒๖๖
๒๒๖๗
๒๒๖๘
๒๒๖๙
๒๒๗๐
๒๒๗๑
๒๒๗๒
๒๒๗๓
๒๒๗๔
๒๒๗๕
๒๒๗๖
๒๒๗๗
๒๒๗๘

หนา ๒๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวเพ็ญจวรรณ สุขสถิตย
นางสาวเพ็ญนภา แจงบัว
นางสาวเพ็ญนภา ชัยยานะ
นางสาวเพ็ญนภา ภาสุรินทร
นางสาวเพ็ญพักตร ปานประเสริฐ
นางสาวเพ็ญพักตร ผดุงสุข
นางสาวเพ็ญพักติภา ปราบชมพู
นางเพ็ญพิชญา คันศร
นางเพ็ญศรี ไชยเสน
นางสาวเพ็ญศรี ทองเหลือง
นางสาวเพ็ญศรี ปะวะภูทะ
นางสาวเพ็ญศรี โลหิตะ
นางเพ็ญศิริ พาสี
นางแพรทอง มูลเมืองแสน
นางสาวแพรวพรรณราย สมนิล
นางไพจิตร บุญโมะ
นางไพรจิตรา ขาญเขตการณ
นางไพรหงส ไชยจอกเกี้ย
นางสาวไพรัช ศิริปรัง
นางไพรินทร โมทะจิต
นางสาวไพเราะ เจียมตน
นางสาวไพลิน วารีขันธุ
นางสาวฟารีดา หลีเยาว
นางสาวภคนันท แกวสม
นางสาวภคพร บุญประเสริฐ
นางภคพร ภูทรัพย

๒๒๗๙
๒๒๘๐
๒๒๘๑
๒๒๘๒
๒๒๘๓
๒๒๘๔
๒๒๘๕
๒๒๘๖
๒๒๘๗
๒๒๘๘
๒๒๘๙
๒๒๙๐
๒๒๙๑
๒๒๙๒
๒๒๙๓
๒๒๙๔
๒๒๙๕
๒๒๙๖
๒๒๙๗
๒๒๙๘
๒๒๙๙
๒๓๐๐
๒๓๐๑
๒๓๐๒
๒๓๐๓
๒๓๐๔

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางภคมน อินทนนท
นางสาวภชิสา กอนชัยภูมิ
นางภทรพรรณ สายสุข
นางภรผกา หีบแกว
นางสาวภรภัทร นิมติ ชัยสกุล
นางสาวภรัณยา อังคณานนท
นางสาวภษร ใชธปู ทอง
นางสาวภักดิ์รดิ า ออนสุระทุม
นางสาวภัคจิรา หวังผล
นางสาวภัครดา แกวเขียว
นางสาวภัควลัญชญ ไชยรส
นางภัชรี โนสูงเนิน
นางสาวภัททิยา มาตา
นางสาวภัทรชา แหวนออน
นางสาวภัทรพร จันอาส
นางภัทรพร เพิ่มพูล
นางสาวภัทรพร เมืองแสน
นางสาวภัทรภร ขุนทิพย
นางสาวภัทรภร ไชยสัตย
นางสาวภัทรวดี เงาศรี
นางสาวภัทรวดี สิทธิยศ
นางสาวภัทรวดี หอมเนียม
นางสาวภัทราพร สิทธิเจริญ
นางสาวภัทราภรณ ครองบุญ
นางสาวภัทราภรณ สุนทรนันท
นางสาวภัทราวรรณ ต่ําแกว

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๒๓๐๕
๒๓๐๖
๒๓๐๗
๒๓๐๘
๒๓๐๙
๒๓๑๐
๒๓๑๑
๒๓๑๒
๒๓๑๓
๒๓๑๔
๒๓๑๕
๒๓๑๖
๒๓๑๗
๒๓๑๘
๒๓๑๙
๒๓๒๐
๒๓๒๑
๒๓๒๒
๒๓๒๓
๒๓๒๔
๒๓๒๕
๒๓๒๖
๒๓๒๗
๒๓๒๘
๒๓๒๙
๒๓๓๐

หนา ๒๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวภัทรินรัชต นิลขาว
นางภัทรีญา มหาวรรณ
นางภัทรียา ธนสารจิรพงษ
นางสาวภัธรสุดา ศรีเอียด
นางสาวภัศชา ศุภธนิศากาญ
นางภัสรา เรืองระยนต
นางภานุรตั น อาจเอก
นางสาวภารตี เทศพิทักษ
นางสาวภาวิณี ชนะเกียรติ
นางสาวภาวีย ขําตรี
นางสาวภาสพรรณ นอยเทียม
นางสาวภาสินี วิภาจักษณกุล
นางสาวภิญญดา ผาสุขล้ํา
นางสาวภิญญาพัชญ บุญยอ
นางสาวภิญญาพัชญ สงวนทรัพย
นางภิษฌา วรนันทรุจน
นางสาวภูริชญา พิลึก
นางสาวภูรติ า สําแดงภัย
นางสาวมณฑิรา ของเกี่ยวพันธุ
นางมณฑิรา แทนค่ํา
นางสาวมณทกานต ขันธชวะนะ
นางสาวมณัฏฐนันท ศรีลา
นางสาวมณินทร ปรีชา
นางสาวมณีรัตน โคตรปญญา
นางมณีวรรณ ศิลาวงศ
นางสาวมธุรส จันทรแสง

๒๓๓๑
๒๓๓๒
๒๓๓๓
๒๓๓๔
๒๓๓๕
๒๓๓๖
๒๓๓๗
๒๓๓๘
๒๓๓๙
๒๓๔๐
๒๓๔๑
๒๓๔๒
๒๓๔๓
๒๓๔๔
๒๓๔๕
๒๓๔๖
๒๓๔๗
๒๓๔๘
๒๓๔๙
๒๓๕๐
๒๓๕๑
๒๓๕๒
๒๓๕๓
๒๓๕๔
๒๓๕๕
๒๓๕๖

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวมธุรส เจริญสุข
นางมธุรส บุญจันดา
นางสาวมนฒนา เหลาสมาธิกุล
นางมนทิรา โคตรมงคล
นางสาวมนเทียร เหลามาลา
นางมนธิชา ลือชา
นางสาวมนพัทธ หงษทอง
นางมนัญชญา ออนลอม
นางสาวมนัญชยา สําโรงแสง
นางสาวมนัสนันท ขลิบเพ็ง
นางสาวมนัสนันท โชติสกุลนันทพร
นางมนัสนันท โดงดัง
นางสาวมนัสวี พิบูลแถว
นางสาวมยุรฉัตร เต็มเปยม
นางมยุรฉัตร เสวกวิหารี
นางมยุรา อาจวิชัย
นางมยุรี พุมพวง
นางสาวมยุรี ยูงทอง
นางมยุรีย ตันติปธ รรม
นางมยุเรศ สมปาน
นางสาวมยุเรศ อุปกิจ
นางสาวมลจิรา ยาศิริ
นางสาวมลฤดี โพธิโต
นางมลฤดี สังขทิพย
นางมลฤดีย นันนาเชือก
นางมลฤทัย พงษมิ่ง

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๒๓๕๗
๒๓๕๘
๒๓๕๙
๒๓๖๐
๒๓๖๑
๒๓๖๒
๒๓๖๓
๒๓๖๔
๒๓๖๕
๒๓๖๖
๒๓๖๗
๒๓๖๘
๒๓๖๙
๒๓๗๐
๒๓๗๑
๒๓๗๒
๒๓๗๓
๒๓๗๔
๒๓๗๕
๒๓๗๖
๒๓๗๗
๒๓๗๘
๒๓๗๙
๒๓๘๐
๒๓๘๑
๒๓๘๒

นางมลฤทัย สุขจันดา
นางสาวมลิ ผลบุภพ
นางสาวมลิวรรณ กันไชยตะ
นางมลิวัลย พรหมรักษา
นางสาวมะณี หอมวัน
นางมะลิ จิรพันธพิเชษฐ
นางสาวมะลิ บําเพ็ญพงษ
นางมะลิดา รักษาภักดี
นางมะลิวัลย โปวังสา
นางสาวมัญชุสา ใจดี
นางมัญฐกาญจน รัตนชมภู
นางสาวมัทนา การภักดี
นางมัทนา ผาอินทร
นางมัลลิกา แดงปรก
นางสาวมัสุชา ศรีภาค
นางมานธิดา สารบรรณ
นางมานิดา จงประเสริฐวงศ
นางสาวมานิตา กาภูคํา
นางสาวมานิตา ภูเฉลียว
นางมาริษา คนงาม
นางสาวมาริษา ฉัตรพุมไสว
นางสาวมาริสา คชสาร
นางมาลัย บุญเกษ
นางมาลัย พรหมรักษ
นางสาวมาลินี เอกสมัย
นางมาลี โกวิน

หนา ๒๖๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๘๓
๒๓๘๔
๒๓๘๕
๒๓๘๖
๒๓๘๗
๒๓๘๘
๒๓๘๙
๒๓๙๐
๒๓๙๑
๒๓๙๒
๒๓๙๓
๒๓๙๔
๒๓๙๕
๒๓๙๖
๒๓๙๗
๒๓๙๘
๒๓๙๙
๒๔๐๐
๒๔๐๑
๒๔๐๒
๒๔๐๓
๒๔๐๔
๒๔๐๕
๒๔๐๖
๒๔๐๗
๒๔๐๘

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางมาลี ทองทิพย
นางมาลี พูนผลแสนชัย
นางมาลี ไพโรจน
นางสาวมีนาพร สาทิสสะรัต
นางมุกดา มาดายัง
นางสาวมุกดา สังเวียนวงค
นางเมชิญา สิทธิศาสตร
นางเมตตา คําทะเนตร
นางสาวเมทิกา บานเย็น
นางเมธาพร พรมปญญา
นางสาวยมนา หอมหวล
นางสาวยวนใจ อุน คํา
นางยศกร สุขสวัสดิ์
นางยินดี อินนุรกั ษ
นางยีนลนา เอกรงค
นางสาวยุพเยาว วงศใหญ
นางสาวยุพา ขุนรัตนพงศ
นางสาวยุพา ดอนโสม
นางยุพา ทิศเมือง
นางสาวยุพา บุญผาลา
นางสาวยุพา พันธพืช
นางสาวยุพา เศษฐาวง
นางสาวยุพาพร บุญเชิญ
นางสาวยุพิน คงรักษา
นางยุพิน แตงออน
นางสาวยุพิน พุกมาก

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๒๔๐๙
๒๔๑๐
๒๔๑๑
๒๔๑๒
๒๔๑๓
๒๔๑๔
๒๔๑๕
๒๔๑๖
๒๔๑๗
๒๔๑๘
๒๔๑๙
๒๔๒๐
๒๔๒๑
๒๔๒๒
๒๔๒๓
๒๔๒๔
๒๔๒๕
๒๔๒๖
๒๔๒๗
๒๔๒๘
๒๔๒๙
๒๔๓๐
๒๔๓๑
๒๔๓๒
๒๔๓๓
๒๔๓๔

นางยุพิน แสงเมืองเปยง
นางยุพิน หันธนู
นางยุภา ทัพชุมพล
นางยุภาพร หัดที
นางยุรดา เสนาเจริญ
นางยุวเกตุ ศักดิ์ศรีชมพู
นางสาวยุวดี ไพรเขียว
นางสาวยุวดี สายบุญตัง้
นางยุวดี สิงหคา
นางยุวพร ไตรยวงค
นางสาวยุวเรศ ยวงเงิน
นางสาวเยาวธิดา ปาปวง
นางสาวเยาวภา ธานีไกล
นางสาวเยาวรัก สุภิรมณ
นางสาวเยาวเรศ ติ๊บสม
นางเยาวลักษณ คงเนียม
นางสาวเยาวะมาลย ธรรมมุลตรี
นางสาวโยทะกา ปงเทพ
นางสาวโยษิตา โชตะศิริ
นางสาวรจนา คงแสง
นางสาวรจนา เชาวชาง
นางสาวรจนา เมืองคํา
นางสาวรจนา ลิ้มจํารูญรัตน
นางรจนา หนูแกว
นางสาวรติรตั น อุดมเวช
นางรพีพรรณ พลที

หนา ๒๖๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๔๓๕
๒๔๓๖
๒๔๓๗
๒๔๓๘
๒๔๓๙
๒๔๔๐
๒๔๔๑
๒๔๔๒
๒๔๔๓
๒๔๔๔
๒๔๔๕
๒๔๔๖
๒๔๔๗
๒๔๔๘
๒๔๔๙
๒๔๕๐
๒๔๕๑
๒๔๕๒
๒๔๕๓
๒๔๕๔
๒๔๕๕
๒๔๕๖
๒๔๕๗
๒๔๕๘
๒๔๕๙
๒๔๖๐

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางรพีพรรณ สังคม
นางสาวรมิดา รัตนานุสรณ
นางสาวรริดา กลิ่นจันทร
นางรวินทนิภา ฉัตรวิไลลักษณ
นางสาวรวิภา ลีโคตร
นางสาวรวีวรรณ ไกรวาส
นางรวีวรรณ ฉิมพาลี
นางสาวรสนา กอเซ็ม
นางสาวรสวรรณ เผ็งเหลา
นางรสานันท พงศศกั ดิ์
นางสาวรอสีดะ เปาะอีแต
นางระเบียบ เกิดทรัพย
นางสาวระมิงค ถมยา
นางระวิวรรณ เขื่อนแกว
นางรักษิณา จันทร
นางสาวรังรอง วงศบุญยิง่
นางรัชเกลา คําแสนวงษ
นางสาวรัชฎา จันทรทอง
นางสาวรัชฎา แซเหยื่อง
นางสาวรัชฎาภรณ กิตติขจร
นางสาวรัชฎาวรรณ ขํากล่าํ
นางสาวรัชณีย กองแกว
นางรัชดาภรณ มณีทอง
นางสาวรัชดาวัล กิ้วลาดแยง
นางสาวรัชดาวัลย ญาณะโค
นางรัชตา คําปนนา

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๒๔๖๑
๒๔๖๒
๒๔๖๓
๒๔๖๔
๒๔๖๕
๒๔๖๖
๒๔๖๗
๒๔๖๘
๒๔๖๙
๒๔๗๐
๒๔๗๑
๒๔๗๒
๒๔๗๓
๒๔๗๔
๒๔๗๕
๒๔๗๖
๒๔๗๗
๒๔๗๘
๒๔๗๙
๒๔๘๐
๒๔๘๑
๒๔๘๒
๒๔๘๓
๒๔๘๔
๒๔๘๕
๒๔๘๖

หนา ๒๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางรัชตา บุญเจริญ
นางรัชนก กลิ่นเพ็ญ
นางสาวรัชนก แซตั้ง
นางรัชนี เกษมสุขไพศาล
นางสาวรัชนี ไกรบุตร
นางรัชนี ไชยวิภาสสาทร
นางรัชนี สุวรรณงาม
นางรัชนีกร กันแกว
นางรัชนีกร วรินทร
นางสาวรัชนีย นัคเรศ
นางสาวรัชนีวรรณ ยิ่งดี
นางสาวรัชนีวรรณ สิทธิกนั
นางสาวรัชนู สุวรรณนอย
นางสาวรัญชิดา สายทอง
นางรัญญากานต ตันสกุล
นางสาวรัตติกรณ เวชประเสริฐสุข
นางรัตติกา ศรียานะ
นางรัตติกาล จันทราษี
นางรัตติกาล แสงธิ
นางสาวรัตนพร ประหลาดเนตร
นางรัตนมิกา ติดรักษ
นางสาวรัตนะ บรรจง
นางสาวรัตนา ทองสีแกว
นางรัตนา ปนจุติ
นางสาวรัตนา ศรีนวล
นางสาวรัตนา สุดาจันทร

๒๔๘๗
๒๔๘๘
๒๔๘๙
๒๔๙๐
๒๔๙๑
๒๔๙๒
๒๔๙๓
๒๔๙๔
๒๔๙๕
๒๔๙๖
๒๔๙๗
๒๔๙๘
๒๔๙๙
๒๕๐๐
๒๕๐๑
๒๕๐๒
๒๕๐๓
๒๕๐๔
๒๕๐๕
๒๕๐๖
๒๕๐๗
๒๕๐๘
๒๕๐๙
๒๕๑๐
๒๕๑๑
๒๕๑๒

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวรัตนา หลีลาสัน
นางรัตนากร โพธิแสง
นางสาวรัตนาพร งามประเสริฐ
นางรัตนาพร ชมดารา
นางสาวรัตนาพร ทะวงศนา
นางสาวรัตนาภรณ พันธกุล
นางสาวรัตนาภรณ ฟองคํา
นางรัตนาภรณ สินเปยง
นางสาวรัตนาวรรณ คูณเหงา
นางรัตนาวลี ไพจิตรวิจารณ
นางสาวรัตยา บรรดิษรัมย
นางสาวราตรี บรรจง
นางราตรี วรรณชูมาตร
นางรําพึง นันตะภาพ
นางสาวรินดา ใจสีธิ
นางสาวรินดา โนโชติ
นางรินดา บอศีล
นางรินทรจง แสงนาค
นางสาวรินรดา จันทรอ่ํา
นางรุง จิตต อาภรณพงษ
นางสาวรุง ทิพย เจริญสุข
นางรุง ทิพย ทองนวล
นางรุง ทิพย มากบดี
นางสาวรุง ทิพย หวันหีม
นางรุง นภา กอศิลป
นางรุง นภา เกตุสวุ รรณ

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๒๕๑๓
๒๕๑๔
๒๕๑๕
๒๕๑๖
๒๕๑๗
๒๕๑๘
๒๕๑๙
๒๕๒๐
๒๕๒๑
๒๕๒๒
๒๕๒๓
๒๕๒๔
๒๕๒๕
๒๕๒๖
๒๕๒๗
๒๕๒๘
๒๕๒๙
๒๕๓๐
๒๕๓๑
๒๕๓๒
๒๕๓๓
๒๕๓๔
๒๕๓๕
๒๕๓๖
๒๕๓๗

หนา ๒๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวรุง นภา ภูงาแกว
นางสาวรุง นภา รุง โรจน
นางสาวรุง นภา ชาบุญมี
นางรุง เพชร นวลระแหง
นางสาวรุง เพชร เบี่ยงสวาท
นางรุง รวี อวดสม
นางสาวรุง รัตน ชมชื่น
นางสาวรุง ราตรี สุกแตง
นางสาวรุง ฤดี สะอาด
นางสาวรุง ลักษณ จันทรสงคราม
นางสาวรุง อรุณ เฉยมีศกั ดิ์
นางสาวรุง อรุณ ทองฤทธิ์
นางรุจริ ดาภา ธรรมนิยม
นางสาวรุจริ า สอนคํา
นางสาวรุจริ า หมั่นมี
นางสาวรุจริ า หมื่นกาศ
นางรุจเิ รช แผนสมบูรณ
นางเรณู กันธิยาวงค
นางเรณู กิจทวี
นางเรณู ทองรอด
นางเรณู พุมอินทร
นางสาวเรณู มุริจนั ทร
นางสาวเรณู สมบูรณชัย
นางสาวเรณู สุวรรณโณ
นางเริงฤดี ตุม วิจติ ร

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

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวฤทัยทิพย สงวนแสง
นางลดาวัลย จําเริญบุญ
นางลดาวัลย พูลสวัสดิ์
นางลภัสกร โพธิ์เงิน
นางสาวลภัสรดา พาดฤทธิ์
นางสาวลภัสรดา ศรีรมย
นางสาวลภาภัทร ลายเฮือง
นางสาวลลดา อินชาง
นางลลนา พามี
นางสาวลลิดา เสนานัย
นางสาวลลิตภัทร ชัยพินิจ
นางลลิตา เขือ่ นเพชร
นางสาวละมัย เพ็ญนาดี
นางละมัย อินตาชัย
นางสาวละออง ทองนอก
นางละออง เฮนเกล
นางสาวละอองทิพย จันทรชาตรี
นางลักขณา หลงละเลิง
นางสาวลักษิกา ชายเกลี้ยง
นางสาวลักษิกา สุขสงวน
นางลัดดา ทับปญญา
นางลัดดา อินแถลง
นางสาวลัดดาวรรณ หาญชะนะ
นางลัดดาวัลย เกตุแกว
นางสาวลัดดาวัลย จันทรเต็ม

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๒๕๖๖
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖๙
๒๕๗๐
๒๕๗๑
๒๕๗๒
๒๕๗๓
๒๕๗๔
๒๕๗๕
๒๕๗๖
๒๕๗๗
๒๕๗๘
๒๕๗๙
๒๕๘๐
๒๕๘๑
๒๕๘๒
๒๕๘๓
๒๕๘๔
๒๕๘๕
๒๕๘๖
๒๕๘๗
๒๕๘๘

นางลัดดาวัลย ธนาศรี
นางลัยวดี ขาวกริบ
นางสาวลัลนลพัชร ถาเอ็นยวน
นางลาวัลย ชวงชัย
นางลําดวน ขันธเสน
นางลําพูน ทูลธรรม
นางลําไพ นิตกิ ิจไพบูลย
นางสาวลําไพร มุงคุณคําชาว
นางสาวลินดา สุวรรณะ
นางสาวลูกปลา เพ็ญศรี
นางสาววงเดือน ชาญการี
นางสาววงเดือน ปฏิพันธ
นางสาววชิราภรณ สุขหนา
นางวชิราภรณ อุนจิตต
นางสาววธัญญา อภัยรัตน
นางวนาวัลย สุขไสยาสน
นางสาววนิดา จันทรโทภาส
นางวนิดา บัวธารา
นางสาววนิดา โพธิ์พัฒน
นางสาววนิดา สังขนอย
นางวนิดา แสนเภา
นางสาววนิดา อุปชัย
นางสาววนีพร ทาบุดดา
นางสาววรกานต จําเริญสนิท
นางวรณัน มาดหมาย
นางวรณัน ลวนเพชร

หนา ๒๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘

๒๕๘๙ นางสาววรณัน วังหมอ
๒๕๙๐ วาที่รอยตรีหญิง วรนิษฐา
ไทยสันเทียะ
๒๕๙๑ นางวรนุช กังวาลไพร
๒๕๙๒ นางวรนุช จันทะนาม
๒๕๙๓ นางวรนุช ภูผวิ ขํา
๒๕๙๔ นางวรพร อาชาไนย
๒๕๙๕ นางสาววรยา พิกุลทิพยสาคร
๒๕๙๖ นางสาววรรญา ชนะสิทธิ์
๒๕๙๗ นางสาววรรณธณา หมอกมืด
๒๕๙๘ นางสาววรรณพร ศิลาอาสน
๒๕๙๙ นางวรรณเพ็ญ เถกิงเดชศักดิ์
๒๖๐๐ นางวรรณภา ธรรมรักษา
๒๖๐๑ นางสาววรรณภา พุทธจันทร
๒๖๐๒ นางสาววรรณมณี สาริบตุ ร
๒๖๐๓ นางสาววรรณรดา สิงหชู
๒๖๐๔ นางสาววรรณวรี แกวทอง
๒๖๐๕ นางวรรณา โฉมนาท
๒๖๐๖ นางวรรณา ตะเภานอย
๒๖๐๗ นางสาววรรณา ผลบุญ
๒๖๐๘ นางสาววรรณา สมใจ
๒๖๐๙ นางสาววรรณา หอมกลิ่น
๒๖๑๐ นางสาววรรณา เหมือนสังดี
๒๖๑๑ นางวรรณาภรณ ทับทอง
๒๖๑๒ นางสาววรรณี อุน เสียม
๒๖๑๓ นางวรรถณา โมทิม

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
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
๒๖๓๙

หนา ๒๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาววรรทนา เกษแกว
นางสาววรรเพ็ญ เปยมสิน
นางวรวลัญช บุญทนุ
นางวรวี ชาติเจริญศิลปสขุ
นางวรัชยา ชาญณรงค
นางวรัชยา ไชยนุรกั ษ
นางสาววรัญญา เกตุเสาะ
นางสาววรัญญา ณ เชียงใหม
นางสาววรัญญา ถมอินทร
นางสาววรัทยา ไขกร
นางสาววรัทยา พินิจลึก
นางสาววรากร หนูสิทธิ์
นางสาววราพร กุณวงค
นางสาววราพร โปรงจันทึก
นางสาววราภรณ ทับทิมศรี
วาที่รอยตรีหญิง วราภรณ เทพา
นางวราภรณ บุญปอง
นางสาววราภรณ ภูหดั สวน
นางวราภรณ ยอดยิ่ง
นางสาววราภรณ วงคเตปน
นางสาววราภรณ วงศวาศภิญโญ
นางวราภรณ ศรลัมภ
นางสาววราภรณ ศรีสุนทร
นางวราภรณ สมบูรณรัตน
นางสาววรารัตน โสขุมา
นางสาววราวรรณ ศรีพระราม

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
๒๖๖๕

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาววรินดา นํายศ
นางวริศรา ชื่นชอบ
นางสาววริศรา นามเพราะ
นางสาววริศรา หมอชาง
นางสาววรุณรัตน แสงนอย
นางวรุณวดี โรจนบุญถึง
นางสาววลัยลักษณ เกงชัยภูมิ
นางสาววลัยลักษณ หนูคง
นางสาววลีกาญจน แกมแกว
นางวัชรา นิยมนา
นางวัชรินทร ทิศเนตร
นางสาววัชรินทร สุขเจริญ
นางสาววัชรี ธงชัย
นางวัชรี โมรา
นางสาววัชรี สุขนิรนั ดร
นางวัฒนา เรืองฤทธิ์
นางวันดี ละนอย
นางวันทนีย พรรณรัตน
นางสาววันเพ็ญ ไชยบุตร
นางวันเพ็ญ ผิวบัว
นางสาววันเพ็ญ มุง คูกลาง
นางสาววันเพ็ญ สมพงษ
นางวันวิษา รําพึงดี
นางสาววันวิสาข หัสตุด
นางวาทินี จันเต็ม
นางสาววาทินี ศรีสุวรรณ

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
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

นางวาธิญา วิชาธรณ
นางสาววานิสสา จิระกุล
นางวารีย ขิมกระโทก
นางสาววารีรตั น รานจันทร
นางวารุณี อรุณสวางล้ํา
นางสาววาศินี แทนโป
นางสาววาสนา ชัน้ ขจรกุล
นางสาววาสนา ทรงคุณ
นางสาววาสนา ทองประสม
นางสาววาสนา นอยมณี
นางวาสนา ภูยาทิพย
นางวาสนา ศรีประทีป
นางสาววาสิตา พรหมสาขา
ณ สกลนคร
นางวาสุกาญจน คงเพ็ชรศกั ดิ์
นางสาววิกานดา ชอยเครือ
นางสาววิจติ ตรา ศิริมาลา
นางสาววิชนี เปลี่ยวจิตร
นางสาววิชุดา ทองชาง
นางสาววิชุตา เทียบเทียม
นางวิชุตา ยุประพันธ
นางวิบูลย สรอยสุข
นางสาววิภา พันธนิล
นางวิภาดา ผองพันธุ
นางวิภาดา แสงเดือน
นางสาววิภาดา อุดมจิตร

หนา ๒๗๔
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
๒๗๑๖

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาววิภาพร วงศชุมพันธ
นางวิภาพูล พันทวี
นางวิภาภรณ เบิกนา
นางสาววิภารัตน ศรีขวัญ
นางสาววิภาวดี ขะพินิจ
นางสาววิภาวรรณ พิลาแสง
นางสาววิภาศิริ ไชยวรรณ
นางสาววิมล ทองคํา
นางสาววิมล แหลงหลา
นางสาววิมลรัตน ชวมณีนนั ท
นางสาววิมลรัตน ลําพาย
นางสาววิยดา เพชรประพันธ
นางวิยดา รายเรือง
นางสาววิยะดา ธนะวงศ
นางสาววิราธินีส ไชยภักดิ์
นางสาววิลัยพร ลับลิพล
นางสาววิลัยลักษณ ตากงูเหลือม
นางสาววิลัยลักษณ วรรณจิตร
นางสาววิลาวรรณ บัวหลวง
นางสาววิลาวรรณ วงคไชย
นางวิลาวรรณ อุตอามาตย
นางสาววิลาวัลย บํารุงสุข
นางวิลาวัลย ภูหนองโอง
นางสาววิลาสินี ศรีกุล
นางสาววิลาสินี สรวยศรีเมือง
นางสาววิไลพร ศรีพงษมิ่ง

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
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
๒๗๔๒

หนา ๒๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางวิไลพรรณ ทองบอ
นางวิไลรัตน ใจชุม
นางสาววิไลลักษณ ศรีบุศกร
นางวิไลลักษณ อินอภัยพงษ
นางวิไลวรรณ เกื้อสังข
นางวิไลวรรณ ชิดทอง
นางสาววิไลวรรณ ธาตุไพบูลย
นางวิไลวรรณ บุญเปย
นางสาววิไลวรรณ สุทธเขต
นางสาววิไลวรรณ อาคมานุวัตร
นางวิไลวัลย บุญสะอาด
นางสาววิวาหรัก บัวชุม
นางวิวิสนา ทองบุญ
นางวิศรุตา พลภูเมือง
นางสาววีณา บํารุงกิจ
นางสาววีนา วิชัย
นางสาววีรนุช สตรอง
นางวีรพรรณ พรามนาค
นางสาวแววดาว ผลภิญโญ
นางสาวศกุนี มหาไทร
นางสาวศรัญญา นันทะ
นางสาวศรัญญา ยิ่งยงค
นางศรัญยวรรต เผื่อนผึ้ง
นางสาวศรัณยรัชฐ สงเรือง
นางสาวศรัณยู เจริญเดช
นางสาวศรินทรรัศม บุญนาจเสวี

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
๒๗๖๘

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางศรีประภา อินทรโชติ
นางศรีไพร กลาหาญ
นางศรีไพร สิรเิ วชชะพันธ
นางสาวศรีริวรรณ คงสม
นางสาวศรุตา ตาทิพย
นางสาวศลิษา จีรังกูล
นางสาวศศิณา วรรณศรี
นางศศิธร เจติยะกุล
นางศศิธร ชาวประสงค
นางสาวศศิธร บุญเลิศ
นางศศิธร ปนคํา
นางสาวศศิธร ฟกเกตุ
นางสาวศศิธร สําราญญาติ
นางศศิธร อินทัตสิงห
นางสาวศศินุช สุขบาล
นางสาวศศิประภา โมงขุนทด
นางศศิประภา สิงหดี
นางสาวศศิปรียา เดชโนนสังข
นางสาวศศิพิมล หอทอง
นางสาวศศิมา เสธา
นางศศิรนิ ทร รูปชัยภูมิ
นางสาวศศิวิมล เทียนิระมล
นางศศิวมิ ล บุญคง
นางศันศนีย ภูมมิ าโนช
นางสาวศันสนีย คอแกว
นางสาวศันสนีย บังเกิดฤทธิ์

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
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
๒๗๙๔

หนา ๒๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวศันสนีย รอยพวง
นางศันสนีย เรืองฤทธิ์
นางศันสนีย สีสม
นางสาวศินี ทองบุญ
นางสาวศิราพร มีบญ
ุ
นางสาวศิริกาญจน วงษพรพิพัฒน
นางศิริขวัญ นาใจ
นางศิริขวัญ สุภามาตย
นางสาวศิรินญา ทะแยแกว
นางศิรินทิพย อุดมสุขพรสิริ
นางศิรินภา ทองบาง
นางศิริพร นันทรัพย
นางสาวศิริพร ปลัดใจ
นางสาวศิริพร มวงวิจติ ร
นางสาวศิริพร หลอดแกว
นางสาวศิริพร ไหลไมงาม
นางสาวศิริพร อยูคุม
นางศิริพร อุนแสง
นางสาวศิริพร เอมดี
นางสาวศิริภรณ ชุมภูชนะภัย
นางสาวศิริมาศ จําเริญสัตย
นางสาวศิริยาภรณ บรรดาศักดิ์
นางสาวศิริรัช ทะคํารินทร
นางสาวศิริรตั น จันทรโท
นางสาวศิริรตั น จําปาศรี
นางศิริรตั น เชี่ยวชาญ

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
๒๘๒๐

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวศิริรตั น ดันนอก
นางสาวศิริรตั น ทองหวัน่
นางสาวศิริลักษณ แกวกา
นางสาวศิริลักษณ คุมรักษา
นางศิริลักษณ จันทรนวล
นางศิริลักษณ ทองดวง
นางสาวศิริลักษณ เผือกโสภา
นางศิริลักษณ รังศิลป
นางสาวศิริลักษณ สมบัติ
นางศิริวรรณ แสนทิพย
นางสาวศิลาภรณ รักเกตุกจิ
นางสาวศิวพร ศักดา
นางศิวะพร สืบวงษดิษฐ
นางสาวศิวาพร เอี่ยมสอาด
นางสาวศิวาภรณ สมหมาย
นางสาวศุณฐั ชา ขุนพิพัฒน
นางสาวศุภชานันท กล่ําแสง
นางสาวศุภนัญญา มานอย
นางสาวศุภมาส หอมเนียม
นางสาวศุภรานันท ศรีจนั ทร
นางสาวศุภลักษณ โชติประดา
นางสาวศุภวรรณ อินมาก
นางศุภวัลย ดวงเจียน
นางศุภวัลย มาตาแกว
นางสาวศุภสิตา นอยนันท
นางสาวศุภากร แกวทองคํา

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
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
๒๘๔๖

นางศุภากร บัวทองรุงจรัส
นางสาวศุภิสรา ตออํานาจ
นางสาวศุรดา บุญขะจาย
นางศุลีพร โลปตถา
นางสาวโศรดา ประทุมมา
นางษณียภรณ วงศนอย
นางสาวสกาวเดือน สุรินตะ
นางสกุลกาญจน เครือคํา
นางสาวสกุลไทย พรมชัย
นางสาวสกุลรัตน หนองเหล็ก
นางสดศรี มงคลมะไฟ
นางสาวสปน ฤทธิลาภ
นางสมคิด แทวกระโทก
นางสมคิด ปดตลาด
นางสาวสมจิตร โคตรสุวรรณ
นางสาวสมใจ ขากระโทก
นางสาวสมใจ จันทราช
นางสมใจ ประกอบโชคนําชัย
นางสาวสมถวิล ขันทอง
นางสมทรง สถิตยอยู
นางสมนิชา เพ็งเที่ยง
นางสาวสมพร วงศยุทธนานนท
นางสาวสมพร สีใหม
นางสมพาน ภูนบทอง
นางสมพิศ ขําทวี
นางสมพิศ พันเพลิงพฤกษ

หนา ๒๗๗
ราชกิจจานุเบกษา
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
๒๘๗๒

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสมพิศ สุขกลาง
นางสมพิศ หมอมทา
นางสาวสมภาร ระยับศรี
นางสาวสมฤทัย อวมประเสริฐ
นางสาวสมลักษณ ครองบุญ
นางสมลักษณ แหลมหลัก
นางสาวสมศรี งามระเบียบ
นางสมสวน ชาติสรุ ัตน
นางสาวสมหมาย กินนารัตน
นางสาวสมหมาย ยังทะเล
นางสาวสมัย มัน่ คง
นางสาวสรัญญา ทรัพยสมบัติ
นางสรินยา วงศชัย
นางสาวสลิตา ศรีไตรเฮือง
นางสาวสวนันท จรจิตร
นางสาวสวรส พานิชย
นางสาวสวลักษณ พรมออน
นางสัจจนา หนูรนุ
นางสาวสันทนา เรืองหงษา
นางสากล ถวิลรักษ
นางสาวสาธิตา วงคกาไชย
นางสาวสาธิยา อุทัยเลี้ยง
นางสายขวัญ สมิตร
นางสาวสายใจ ชายชุมทอง
นางสายใจ ยะทาตุม
นางสาวสายใจ เสนดํา

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
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
๒๘๙๘

นางสาวสายชล คืนประคอง
นางสายชล จําปทอง
นางสายชล ชาญเขตกรณ
นางสาวสายทิพย จันทรนี
นางสายฝน บุตรประเสริฐ
นางสายฝน ผาสุขธรรม
นางสาวสายฝน พันเดช
นางสาวสายฝน เอื้อกิจ
นางสาวสายพิณ คลายเมฆ
นางสายพิณ ชาลีธรรม
นางสายพิณ สระไพร
นางสาวสายพิณ สอาดเงิน
นางสายรุง ไชยบาง
นางสาวสายสมร แปนมีเพชร
นางสาวสายสมร แสงแจม
นางสายสุณี ยอดประเสริฐ
นางสายสุนีย ญาติกา
นางสาวสาระภี เตมีศักดิ์
นางสาวสาริกา สนิทกลาง
นางสาวสารี ไวยรัตน
นางสาวิตรี คําแสง
นางสาวสาวิตรี บัวพินธุ
นางสาวสาวิตรี พูลเพิ่ม
นางสาวสาวิตรี วงศเลน
นางสาวสาวิตรี สรางกลาง
นางสาวสาหราย มัน่ พรม

หนา ๒๗๘
ราชกิจจานุเบกษา
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
๒๙๒๔

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสํารวย จวนรุง
นางสาวสํารวย มีแยมภักดิ์
นางสาวสิรภัทร กูนาม
นางสิรามล สิงหใจมา
นางสาวสิริณัฎฐ กลอมจิตต
นางสาวสิรธิ นา ศรียาภัย
นางสาวสิรนิ ทร มาลานนท
นางสิริพร สิงหคาม
นางสาวสิริพันธ สุดเรือง
นางสิรมิ าตย ศรีสิงห
นางสาวสิรริ ักษ ถัว่ อรัญ
นางสิรลิ ักษณ เฉลิมคราม
นางสาวสิริลกั ษณ รอดนาโพธิ์
นางสิรลิ ักษณ อินเทพ
นางสาวสิรกี านต ไชยเดช
นางสาวสุกญ
ั ญา กลิ่นชุม
นางสาวสุกญ
ั ญา จายนอก
นางสาวสุกญ
ั ญา เจริญสุขสุวรรณ
นางสาวสุกญ
ั ญา มีกําลัง
นางสุกญ
ั ญา ศิรถิ ิ่นพยัคฆ
นางสาวสุกญ
ั ญา สัญพรมราช
นางสาวสุกญ
ั ญา หมูคาํ
นางสุกญ
ั ญา หลิมพลอย
นางสาวสุกนั ตา นงนิ่ม
นางสาวสุกัลญา ไวเขตกรณ
นางสุขกาญจณา ทีบตุ ร

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
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
๒๙๕๐

นางสาวสุคนธ ขันแข็ง
นางสาวสุคนั ธา เยาวมาลย
นางสุจติ ตตา บุญจอง
นางสาวสุจติ ตรา เวชสถล
นางสาวสุจติ รา ดาวเรือง
นางสาวสุจติ รา ปฐมพิริยากุล
นางสาวสุจติ รา วงศจนี เพชร
นางสาวสุจติ รา สงเสริม
นางสาวสุจติ รา สีกกู า
นางสาวสุจติ รา อุนจะนํา
นางสุจติ ราภรณ ทีน้ําคํา
นางสุจนิ ันท กลิน่ สุคนธ
นางสาวสุจิรา กุลศิริ
นางสุจิรา รักษมณี
นางสาวสุจิราพร รักภูมิ
นางสาวสุชญา กําจัดภัย
นางสุชญ
ั ญา ขันทอง
นางสุชาดา รักเมือง
นางสาวสุชานาฏ อองบุญ
นางสุชรี า แสงฤทธิ์
นางสุณิศา กาชุม
นางสุณี นักฟอน
นางสุดใจ โมรา
นางสาวสุดาดวง ศิริโยธา
นางสาวสุดาภรณ คุณพระ
นางสาวสุดาภัทร ศรีบุรนิ ทร

หนา ๒๗๙
ราชกิจจานุเบกษา
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
๒๙๗๖

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสุดารัตน ฐานอุดม
นางสุดารัตน แพงคํา
นางสาวสุดารัตน สีตนชัย
นางสาวสุดารัตน หรพรอม
นางสุดาวรรณ ผิวนางงาม
นางสุดี ธีระกุลพิศุทธิ์
นางสาวสุทธิชา เอี่ยมออน
นางสาวสุทธิรัตน วงศรจิต
นางสุทธิลักษณ นามมุงคุณ
นางสุทัศน ปะระตะโก
นางสาวสุทิน พิสตู ร
นางสุธัญสินีย สิงหวงค
นางสาวสุธาทิพย ทองปาน
นางสุธาสินี ดลสุข
นางสุธาสินี ยินดีสขุ
นางสาวสุธดิ า สงกา
นางสาวสุธติ า สิงหศร
นางสาวสุธิสา กาดนอก
นางสุธีธดิ า พิมปุรุ
นางสาวสุธรี า พิงปยกุล
นางสุนทรี โอวาทวรกิจ
นางสุนทรีย ทีฆายุทธสกุล
นางสาวสุนนั ทา กําจัดภัย
นางสุนันทา จอมกระโทก
นางสาวสุนนั ทา ชัยกิจ
นางสาวสุนนั ทา ปลูกงาม

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๒๙๗๗
๒๙๗๘
๒๙๗๙
๒๙๘๐
๒๙๘๑
๒๙๘๒
๒๙๘๓
๒๙๘๔
๒๙๘๕
๒๙๘๖
๒๙๘๗
๒๙๘๘
๒๙๘๙
๒๙๙๐
๒๙๙๑
๒๙๙๒
๒๙๙๓
๒๙๙๔
๒๙๙๕
๒๙๙๖
๒๙๙๗
๒๙๙๘
๒๙๙๙
๓๐๐๐
๓๐๐๑
๓๐๐๒

นางสุนันทา สีมาปทุม
นางสุนารี แสนพยุห
นางสาวสุนติ า อินแกว
นางสาวสุนิลวรรณ จันทรเพ็ง
นางสาวสุนิสา แกวใหญ
นางสาวสุนิสา ติดแดง
นางสุนิสา เสือยิ้ม
นางสาวสุนิสา แสงบํารุง
นางสาวสุนิสา โสนาคู
นางสาวสุนิสา ออนแสง
นางสุนีย ยอดสุวรรณ
นางสาวสุนีย ศรีหอม
นางสุนีรนุช พลเยี่ยม
นางสุปราณี เจริญลาภ
นางสาวสุปราณี พวงเงิน
นางสาวสุปรีดา เส็งลา
นางสาวสุพรรณ พัดโสดา
นางสุพรรณนี ออนษา
นางสุพรรณี จุม จันทร
นางสุพรรณี ไชยศล
นางสาวสุพรรณี เตชะแกว
นางสาวสุพรรณี วงษคาํ จันทร
นางสุพรรณี สุวรรณกิจ
นางสาวสุพรรณี สุวรรณวิสยั
นางสุพรรษา คนไว
นางสุพรรษา ใจใหญ

หนา ๒๘๐
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐๐๓
๓๐๐๔
๓๐๐๕
๓๐๐๖
๓๐๐๗
๓๐๐๘
๓๐๐๙
๓๐๑๐
๓๐๑๑
๓๐๑๒
๓๐๑๓
๓๐๑๔
๓๐๑๕
๓๐๑๖
๓๐๑๗
๓๐๑๘
๓๐๑๙
๓๐๒๐
๓๐๒๑
๓๐๒๒
๓๐๒๓
๓๐๒๔
๓๐๒๕
๓๐๒๖
๓๐๒๗
๓๐๒๘

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสุพรรษา ชางเกิด
นางสุพรรษา ชาวหนองชอน
นางสุพรรษา ไชยพินิจ
นางสาวสุพรรษา สรรวิริยะมงคล
นางสาวสุพรรษา สุวะรักษ
นางสุพลักษ กองทอง
นางสุพัฒตรา งามจิตร
นางสุพัฒตรา ผิวลมูล
นางสุพัฒตา เพ็ชรวิเศษ
นางสุพัฒนา ทองภูบาล
นางสาวสุพัฒนา สุวรรณสม
นางสาวสุพัตรา ชุมแจม
นางสาวสุพัตรา ทัพธานี
นางสุพัตรา นวมนิ่ม
นางสุพัตรา บุญสิทธิ์
นางสุพัตรา มณีศรี
นางสาวสุพัตรา ไมเลี้ยง
นางสาวสุพัตรา อูพิทักษ
นางสาวสุพาภรณ โคตา
นางสุพิชฌาย แคนทอง
นางสุพิชญา ดํารุทัย
นางสาวสุพิชญา นามจัตุรัส
นางสาวสุพินญา บุญเกิด
นางสาวสุพิศ สายจันทร
นางสาวสุพิศย นาชัยเพิ่ม
นางสาวสุภฎา พาตา

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๓๐๒๙
๓๐๓๐
๓๐๓๑
๓๐๓๒
๓๐๓๓
๓๐๓๔
๓๐๓๕
๓๐๓๖
๓๐๓๗
๓๐๓๘
๓๐๓๙
๓๐๔๐
๓๐๔๑
๓๐๔๒
๓๐๔๓
๓๐๔๔
๓๐๔๕
๓๐๔๖
๓๐๔๗
๓๐๔๘
๓๐๔๙
๓๐๕๐
๓๐๕๑
๓๐๕๒
๓๐๕๓
๓๐๕๔

นางสาวสุภลักษณ ศรีเมืองมาก
นางสาวสุภัคฉัตร บุญเทียม
นางสาวสุภัสรา แทนนอก
นางสุภัสรา รอดเหมน
นางสุภา จิ้วตัน้
นางสาวสุภาณี เอี่ยมผอง
นางสาวสุภาพร คงพันธ
นางสุภาพร คําสุทธิ์
นางสุภาพร ชุมพะลัย
นางสาวสุภาพร ยอดสูงเนิน
นางสุภาพร ยุทธเลิศ
นางสุภาพร วงศชนื่
นางสาวสุภาพร วีระวงษ
นางสุภาพร ศรีบุรนิ ทร
นางสาวสุภาพร ศุขมณี
นางสุภาพร สนไชย
นางสุภาพรณ อินนวล
นางสาวสุภาพรรณ ขามโนนวัด
นางสาวสุภาภรณ คันศร
นางสุภาภรณ จําปาออน
นางสุภาภรณ จําปเจริญสุข
นางสุภาภรณ บุตรดี
นางสุภาภรณ ภูสกุล
นางสาวสุภาภรณ สุพรรณ
นางสาวสุภารัตน ตั้งนิตกิ าล
นางสุภารัตน เพชรอินนุรกั ษ

หนา ๒๘๑
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐๕๕
๓๐๕๖
๓๐๕๗
๓๐๕๘
๓๐๕๙
๓๐๖๐
๓๐๖๑
๓๐๖๒
๓๐๖๓
๓๐๖๔
๓๐๖๕
๓๐๖๖
๓๐๖๗
๓๐๖๘
๓๐๖๙
๓๐๗๐
๓๐๗๑
๓๐๗๒
๓๐๗๓
๓๐๗๔
๓๐๗๕
๓๐๗๖
๓๐๗๗
๓๐๗๘
๓๐๗๙
๓๐๘๐

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสุภาวดี เกตดํา
นางสุภาวดี ใจกลม
นางสาวสุภาวดี ถิตยเลขา
นางสาวสุภาวดี พิกุล
นางสาวสุภาวดี เศวตรัตนเสถียร
นางสุภาวดี แสนภูมิ
นางสุภาวรรณ ธนบัตร
นางสาวสุภาอร หวังเทพอนุเคราะห
นางสุมณฑา วิยาสิงห
นางสุมณี พลสมบัติ
นางสุมาลี เจริญสวาง
นางสุมาลี บุตรศรี
นางสุมาลี มาลาศรี
นางสาวสุมาลี สดชืน่
นางสาวสุมญ
ิ ธร เตาทอง
นางสุมติ ตรา บุญพันธ
นางสาวสุมติ รา ติระสา
นางสุรภา เลือดกระโทก
นางสุรภีย คําตัน
นางสุรชั นา เยาะเยย
นางสาวสุรญ
ั ชนา นานอก
นางสาวสุรญ
ั ญา สุขศิรปิ ญโญ
นางสุรตั น บุตรดี
นางสาวสุรตั น พายลมูล
นางสาวสุรตั น สมเพาะ
นางสุรตั นา สุขสําราญ

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๓๐๘๑
๓๐๘๒
๓๐๘๓
๓๐๘๔
๓๐๘๕
๓๐๘๖
๓๐๘๗
๓๐๘๘
๓๐๘๙
๓๐๙๐
๓๐๙๑
๓๐๙๒
๓๐๙๓
๓๐๙๔
๓๐๙๕
๓๐๙๖
๓๐๙๗
๓๐๙๘
๓๐๙๙
๓๑๐๐
๓๑๐๑
๓๑๐๒
๓๑๐๓
๓๑๐๔
๓๑๐๕
๓๑๐๖

นางสุรมั ภา ปางคํา
นางสาวสุรัสวดี ฤทธิชาติ
นางสาวสุรางค จันทรวิสัย
นางสาวสุรารักษ คงชัย
นางสุรารักษ อุทาวงค
นางสาวสุรนิ ทร ถาวร
นางสาวสุรนิ รัตน สุรนิ ทราโช
นางสุริยาพร จันทรศรีนวล
นางสาวสุรีพร ปลาบูทอง
นางสาวสุรีพร วงศสาหราย
นางสุรียพร วิโสภา
นางสุรียพร สละชีพ
นางสุรียร ัตน สุขเจริญ
นางสาวสุรรี ัตน ถาวร
นางสาวสุรรี ัตน บัวสําลี
นางสาวสุรรี ัตน ยิ้มประเสริฐ
นางสาวสุรรี ัตน แสงจํารูญ
นางสาวสุรรี ัตน โสประดิษฐ
นางสาวสุรวี รรณ สุริยวงศ
นางสาวสุลลิดา แสนสุรวิ งศ
นางสุลวี ัลย วิชัยศร
นางสาวสุวพิชญ มีถาวร
นางสาวสุวภรณ พันธุเหมานนท
นางสุวรรณา พุมดี
นางสุวรรณา มหาทน
นางสาวสุวรรณา มิตรศิลา

หนา ๒๘๒
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑๐๗
๓๑๐๘
๓๑๐๙
๓๑๑๐
๓๑๑๑
๓๑๑๒
๓๑๑๓
๓๑๑๔
๓๑๑๕
๓๑๑๖
๓๑๑๗
๓๑๑๘
๓๑๑๙
๓๑๒๐
๓๑๒๑
๓๑๒๒
๓๑๒๓
๓๑๒๔
๓๑๒๕
๓๑๒๖
๓๑๒๗
๓๑๒๘
๓๑๒๙
๓๑๓๐
๓๑๓๑
๓๑๓๒

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวสุวรรณี โคตรทอง
นางสาวสุวฒ
ั นา รูสมัย
นางสาวสุวาณี สาหลัง
นางสาวสุวารี มูสกิ ะสง
นางสาวสุวารีย แสงไชย
นางสาวสุวชิ า สุดเอื้อม
นางสาวสุวติ รา จินะโกษฐ
นางสาวสุวมิ ล ธนะสิทธิ์
นางสาวสุวมิ ล ศรีปา
นางสุวิไล ยศรุง เรือง
นางสาวสุวิสา เรืองธรรม
นางเสารวนั วงศษา
นางสาวเสาวคนธ รามณรงค
นางสาวเสาวดี เบญจวงศ
นางสาวเสาวนิตย ประยูรพันธ
นางสาวเสาวนีย ชนะกุล
นางเสาวนีย ทัศสาคร
นางสาวเสาวภา พุฒกลาง
นางเสาวภา หนอสกูล
นางเสาวลักษณ คําพระมัย
นางเสาวลักษณ จันทะนะ
นางเสาวลักษณ พงษนิล
นางเสาวลักษณ อุณหสุทธิยานนท
นางสาวแสงจันทร พลายละหาร
นางสาวแสงดาว ใจเอื้อ
นางสาวแสงดาว ประดับสุข

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๓๑๓๓
๓๑๓๔
๓๑๓๕
๓๑๓๖
๓๑๓๗
๓๑๓๘
๓๑๓๙
๓๑๔๐
๓๑๔๑
๓๑๔๒
๓๑๔๓
๓๑๔๔
๓๑๔๕
๓๑๔๖
๓๑๔๗
๓๑๔๘
๓๑๔๙
๓๑๕๐
๓๑๕๑
๓๑๕๒
๓๑๕๓
๓๑๕๔
๓๑๕๕
๓๑๕๖
๓๑๕๗
๓๑๕๘

นางสาวแสงดาว ประสพหมู
นางสาวแสงนภา สิงหเรือง
นางสาวแสงระวี กัลยา
นางโสภา โกดี
นางโสภา เขมะไชยเวช
นางสาวโสภา บุง ทอง
นางโสภาพรรณ จันหนอแกว
นางโสภี โพธิ์เจริญ
นางสาวหทัยชนก โพธิ์นอก
นางสาวหทัยทิพย สุขสําราญ
นางหทัยภัทร ดาวจร
นางสาวหนึ่งฤทัย กลิ่นตรุษ
นางสาวหนึ่งฤทัย จันทรฤทธิ์
นางหนึ่งฤทัย โตพิทักษ
นางสาวหนึ่งฤทัย สลับแกว
นางหนูพันธ มงคลแกนทราย
นางสาวหฤดี ทองพูล
นางสาวหฤทยา รุจวิ งศ
นางหฤทัย ประภาวัต
นางสาวหฤทัย ศรีอทุ ิศ
นางหฤทัยทิพย กุณวงศ
นางหัสรากรณ เพชรล้ํา
นางสาวเหมือนชนก อะทะไชย
นางสาวแหมม ภูยอย
นางสาวอณิศา โพธิน์ ิยมพันธ
นางอโณทัย ปอมปริยานนท

หนา ๒๘๓
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑๕๙
๓๑๖๐
๓๑๖๑
๓๑๖๒
๓๑๖๓
๓๑๖๔
๓๑๖๕
๓๑๖๖
๓๑๖๗
๓๑๖๘
๓๑๖๙
๓๑๗๐
๓๑๗๑
๓๑๗๒
๓๑๗๓
๓๑๗๔
๓๑๗๕
๓๑๗๖
๓๑๗๗
๓๑๗๘
๓๑๗๙
๓๑๘๐
๓๑๘๑
๓๑๘๒
๓๑๘๓
๓๑๘๔

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวอนงค คงศรี
นางอนงค จูจร
นางอนงค มูลประจักษ
นางสาวอนงคพร ปนจินะ
นางอนงรักษ พันธสวัสดิ์
นางสาวอนัญชนา อนันต
นางสาวอนัญญา ปนทนันท
นางสาวอนัญญา ปาปะเก
นางอนัญญา วงคมะเริง
นางสาวอนัญลักษณ เชื้อคําฮด
นางอนิสรา วงคนารี
นางสาวอนุฉรา โพธิบัลลังค
นางสาวอนุชิต นามสมบัติ
นางสาวอนุพร ปาลากุล
นางสาวอนุรี โพธิ์ทกั ษิณ
นางอนุวรรณ ชืน่ เมือง
นางสาวอโนชา อุน สวน
นางสาวอภิญญา จันดากุล
นางอภิรดา รักษอภิวนั ท
นางอภิลักษณา พิลึก
นางสาวอภิษฎา เทพปนตา
นางอภิสรา แกวบัวดี
นางสาวอภิสรา ชุม จิตร
นางสาวอมร ถนอมสัตย
นางอมร ถุงทันพิพม
นางอมร ศรีเมือง

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๓๑๘๕
๓๑๘๖
๓๑๘๗
๓๑๘๘
๓๑๘๙
๓๑๙๐
๓๑๙๑
๓๑๙๒
๓๑๙๓
๓๑๙๔
๓๑๙๕
๓๑๙๖
๓๑๙๗
๓๑๙๘
๓๑๙๙
๓๒๐๐
๓๒๐๑
๓๒๐๒
๓๒๐๓
๓๒๐๔
๓๒๐๕
๓๒๐๖
๓๒๐๗
๓๒๐๘
๓๒๐๙
๓๒๑๐

หนา ๒๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอมรรัตน นวลทอง
นางอมรรัตน นอยสุวรรณา
นางสาวอมรรัตน บัวมา
นางอมรรัตน บุญสุข
นางอมรรัตน เลยไธสง
นางสาวอมรรัตน ศรีคําประเสริฐกุล
นางอมรวรรณ ออนทา
นางสาวอมรารัตน บุญภา
นางอมรินทร ชูสังกิจ
นางอมลวรรณ พงษประเทศ
นางอมิตา เพชรทอง
นางสาวอมีนา วงศอนันต
นางสาวอรกมล สูประเสริฐ
นางอรกัญญา มูลสาระ
นางอรจิรา ศรีปญ
 ญา
นางอรณิชา พวงแกว
นางอรดี คําเรือง
นางสาวอรทัย ขวัญเจริญทรัพย
นางอรทัย นรพัฒน
นางอรนงค ดวงเอย
นางสาวอรนุช ปถพี
นางอรนุช สุดใจ
นางสาวอรพรรณ เดชมณี
นางสาวอรพรรณ มีผล
นางสาวอรพรรณ อยูเย็น
นางสาวอรพิน วรรณสุวงค

๓๒๑๑
๓๒๑๒
๓๒๑๓
๓๒๑๔
๓๒๑๕
๓๒๑๖
๓๒๑๗
๓๒๑๘
๓๒๑๙
๓๒๒๐
๓๒๒๑
๓๒๒๒
๓๒๒๓
๓๒๒๔
๓๒๒๕
๓๒๒๖
๓๒๒๗
๓๒๒๘
๓๒๒๙
๓๒๓๐
๓๒๓๑
๓๒๓๒
๓๒๓๓
๓๒๓๔
๓๒๓๕
๓๒๓๖

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางอรพิน สวนไมงาม
นางอรพินทร ใสผอม
นางอรพินธ องคสกุลชูวงศ
นางสาวอรไพลิน ปน ทอง
นางสาวอรภัทร พิชพันธ
นางสาวอรวรรณ ขําทับทิม
นางสาวอรวรรณ ชวยดวง
นางสาวอรวรรณ เพ็งกลาง
นางอรวรรณ สายมัน
นางอรศรี ศรีนวล
นางสาวอรษา กาญจนศรี
นางสาวอรษา มณีบู
นางสาวอรสา เพ็ชรสังข
นางสาวอรสา สมประสงค
นางสาวอรอนงค จุฑาเทศ
นางอรอนงค บุญมี
นางสาวอรอนงค รัตนวงศ
นางสาวอรอนงค อันประสิทธิ์
นางสาวอรอุมา ปาปะขัง
นางอรัญญา เงินมูล
นางสาวอรัญญา ธงนาค
นางอรัญญา ยลพันธ
นางสาวอรุณ จันทวัฒน
นางอรุณ ทวีกุล
นางสาวอรุณนีย คําผง
นางสาวอรุณี ชาญศรี

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๓๒๓๗
๓๒๓๘
๓๒๓๙
๓๒๔๐
๓๒๔๑
๓๒๔๒
๓๒๔๓
๓๒๔๔
๓๒๔๕
๓๒๔๖
๓๒๔๗
๓๒๔๘
๓๒๔๙
๓๒๕๐
๓๒๕๑
๓๒๕๒
๓๒๕๓
๓๒๕๔
๓๒๕๕
๓๒๕๖
๓๒๕๗
๓๒๕๘
๓๒๕๙
๓๒๖๐
๓๒๖๑
๓๒๖๒
๓๒๖๓

นางอรุณี เชียงแรง
นางอรุณี เดชบุญมาก
นางอรุณี พรมคําปา
นางอรุณี เมามีจันทร
นางอรุณี ออนลมูล
นางสาวอลาดา เอี่ยมจินดา
นางออมจิตร พุกพิบูลย
นางสาวอังคณา โดยพิลา
นางสาวอังคณา โพธิชย
นางอังคณา วงคเครือ
นางอังคณา สุขลําใย
นางสาวอังคณา โสภาพงศ
นางอังคนา ยศปญญา
นางสาวอัจจิมา บุญสุด
นางสาวอัจฉรา กุรุพินทพาณิชย
นางสาวอัจฉรา แกวเชิด
นางสาวอัจฉรา ฉิมเลี้ยง
นางอัจฉรา ทวีกอเกียรติกุล
นางอัจฉรา โพธินี
นางสาวอัจฉรา มะโน
นางสาวอัจฉรา มากสุรวิ งศ
นางสาวอัจฉรา หกกระโทก
นางสาวอัจฉริยา บอกสันเทียะ
นางสาวอัฉราภรณ เหมือนพันธุ
นางสาวอัชรา กิสิน
นางอัชราลัย ดํานงค
นางสาวอัญชณา ภาระเวช

หนา ๒๘๕
ราชกิจจานุเบกษา
๓๒๖๔
๓๒๖๕
๓๒๖๖
๓๒๖๗
๓๒๖๘
๓๒๖๙
๓๒๗๐
๓๒๗๑
๓๒๗๒
๓๒๗๓
๓๒๗๔
๓๒๗๕
๓๒๗๖
๓๒๗๗
๓๒๗๘
๓๒๗๙
๓๒๘๐
๓๒๘๑
๓๒๘๒
๓๒๘๓
๓๒๘๔
๓๒๘๕
๓๒๘๖
๓๒๘๗
๓๒๘๘
๓๒๘๙
๓๒๙๐

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวอัญชนา สารีคํา
นางอัญชนา สีดา
นางอัญชนา โสภาสุข
นางสาวอัญชรา พุทธิกาญจนกุล
นางอัญชลี กัวพาณิช
นางอัญชลี ไขจันทร
นางสาวอัญชลี ธุวสถิตย
นางอัญชลี ประกาโส
นางอัญชลี พวงทอง
นางอัญชลี รุงเรืองวิรชั กิจ
นางอัญชลี อินเบิด
นางสาวอัญชลี เอี่ยมสอาด
นางอัญชิษฐา แกวโกมล
นางอัญชิษฐา จันทมาตย
นางสาวอัญชิษฐา แตมประสิทธิ์
นางสาวอัญชิสา มีพัฒน
นางสาวอัญชิสา อินทสุภา
นางอัญชุลี ลิ้มวิลัย
นางอัญชุลี หมื่นคํา
นางอัญญา อินทรสุวรรณ
นางอัญญารัตน ตันตระกูล
นางสาวอัญญารัตน มูลสูตร
นางอัญทิชาดา กาญจโนภาส
นางอัฐกร คะประสงค
นางอัมพวัน ทองคํา
นางสาวอัมไพวรรณ ชัยศิรโิ กศล
นางสาวอาทิตญา ขันทีทาว

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๓๒๙๑
๓๒๙๒
๓๒๙๓
๓๒๙๔
๓๒๙๕
๓๒๙๖
๓๒๙๗
๓๒๙๘
๓๒๙๙
๓๓๐๐
๓๓๐๑
๓๓๐๒
๓๓๐๓
๓๓๐๔
๓๓๐๕
๓๓๐๖
๓๓๐๗
๓๓๐๘
๓๓๐๙
๓๓๑๐
๓๓๑๑
๓๓๑๒
๓๓๑๓
๓๓๑๔
๓๓๑๕

หนา ๒๘๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอาทิตยา สุขประเสริฐ
นางสาวอาภรณ สัน่ สทาน
นางอาภัสรา คูณคลอง
นางอาภาพร สารรัมย
นางอาภาภรณ ครอมกระโทก
นางอามาณี ซียง
นางสาวอาริศา คงเจาะ
นางสาวอาริสรณ คํามา
นางอารี พัดเทวี
นางสาวอารีย สายวงคเปย
นางสาวอารียา สระผล
นางอารียา สวยสอาด
นางสาวอารีรตั น เจติตบิ๊
นางอํานวย หวลถนอม
นางอําพร ไกยกิจ
นางอําพร ไชยกันทา
นางสาวอําพร มาตรมูล
นางสาวอําพร สมนอย
นางสาวอําภา สิงคะนอง
นางอิสริยา เชิดในเมือง
นางอุดมพร มลิวรรณ
นางอุดร ทองทิพย
นางสาวอุทัยรัตฐ นิลพฤกษ
นางสาวอุทัยวรรณ มะโนชัย
นางอุทมุ พร บุริภา
เบญจมาภรณชางเผือก
๑ นายมงคล รัตนะคุณ

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘

๓๓๑๖ นางสาวอุทุมพร สรรพทรัพย
๓๓๑๗ นางอุมากร สุจมิ งคล
๓๓๑๘ นางสาวอุมาภรณ เชิดสูงเนิน
๓๓๑๙ นางอุมารินทร คําศรี
๓๓๒๐ นางสาวอุระษา ไชยบิล
๓๓๒๑ นางอุราภร แสนยศ
๓๓๒๒ นางสาวอุรารัตน แหวนหลอ
๓๓๒๓ นางสาวอุไรพร ฤกษมา
๓๓๒๔ นางอุไรรัตน ทองเถาว
๓๓๒๕ นางสาวอุไรลักษณ สุขเกตุ
๓๓๒๖ นางอุไรวรรณ ประดับศรี
๓๓๒๗ นางสาวอุไรวรรณ ปาจีคํา
๓๓๒๘ นางสาวอุไรวรรณ พิทักษสตั ยาพรต
๓๓๒๙ นางสาวอุษณีย กสินา
๓๓๓๐ นางสาวอุษณีย ชมมิ่ง
๓๓๓๑ นางสาวอุษณีย ธรรมวงศ
๓๓๓๒ นางสาวอุษา พิมพทอง
๓๓๓๓ นางสาวอุษา รัตนภักดี
๓๓๓๔ นางสาวเอมมิกา บุญพาสุข
๓๓๓๕ นางสาวเอมมิกา อินณกันต
๓๓๓๖ นางเอมอร กระสง
๓๓๓๗ นางสาวเอมอร โลภาศ
๓๓๓๘ นางสาวเอื้องฟา ภูกิ่งเงิน
๓๓๓๙ นางเอือ้ มพร ออนผิว
๓๓๔๐ นางไอษวรรย เอื้อสามาลย
(รวม ๒ ราย)
๒ นายสมภพ ปนกลาง

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
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หนา ๒๘๗
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๖/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘

เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๓๐ ราย)
นายเกื้อสกุล ภูร ะหงษ
๑๖ นายสุรเกียรติ บาระมี
สิบเอก ชาติเชื้อ ชัยสนาม
๑๗ นายอนุวัติ เลขาวัฒนะ
สิบโท ณัฐพัชร เนิ้นแฝก
๑๘ นายอิทธกร ราชแปน
นายเทอดศักดิ์ เสนาะพิน
๑๙ นายอุเทน อินอุดออน
นายธนภัทร นครเนียม
๒๐ นางสาวกชชัญณัช รวมสุข
นายธีรพร จงประเสริฐ
๒๑ นางสาวกานตสิริ ชัยพาน
สิบเอก ธีรพล ทองดี
๒๒ นางสาวขนิษฐา ทองหล่าํ
นายนิติกร ขัดปญญา
๒๓ นางสาวโชติกา ยาบุญณะ
นายประพัทธ เรือนใจ
๒๔ นางญาณินทร วิชัยดิษฐ
นายรุงธรรม ปญญา
๒๕ นางสาวทิพวรรณ ทองบอ
สิบเอก วสันต แทงเปา
๒๖ นางสาวนิภาพร ลุนลาน
นายวิสิทธิศักดิ์ เดชะ
๒๗ นางสาวพรจุรี จุลเอียด
วาที่รอยตรี เวนิตย หัสจรรย
๒๘ นางมาราตรี กาวงควนิ
นายสวรรคทอง ราชคํา
๒๙ นางสาวศิริรักษ อุปธิ
นายสิงหดง จันทรเบาะ
๓๐ นางอรวรรณ มโนเจริญรัตน

