เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอนั เปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณอนั มีเกียรติยศยิง่ มงกุฎไทย
ชั้นต่ํากวาสายสะพาย
ประจําป ๒๕๖๐
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่ง
ชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ํากวาสายสะพาย เนื่องในโอกาส
พระราชพิ ธี เ ฉลิ ม พระชนมพรรษา วั น ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ รวมทั้ ง สิ้ น ๕๔๒,๙๕๐ ราย
ดังรายนามทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ผูรับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

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

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑๕,๗๘๙ ราย)
นายกชกร โยธาทิพย
๒๔ นายกฤชฐา พลตรี
นายกตณพล สอนไว
๒๕ นายกฤชณัท เทพนิล
นายกนกภัณฑ สุวรรณ
๒๖ นายกฤชนนท แดงนา
นายกนกศักดิ์ ชวยยิ้ม
๒๗ นายกฤชาณัฏฐ เปาแกว
นายกนิษฐ รุงเรือง
๒๘ นายกฤตกร เสขะกุล
นายกมล ชายศรี
๒๙ นายกฤตคม สมจันทร
วาที่รอยตรี กมล นิลโรจน
๓๐ รอยโท กฤตบดินทร พรมโสภา
นายกมล บอหนา
๓๑ นายกฤตพล พรมโพธิ์
นายกมลเพชร กลางประพันธ
๓๒ นายกฤตภาส นิกรกุล
นายกรกช จันทรบุญพิทักษ
๓๓ นายกฤตภาส หลีสันติ
นายกรกช วัฒนวิริยะ
๓๔ นายกฤตยศ วรรณสาร
นายกรกฎ วงศสุวรรณ
๓๕ นายกฤษกร ศิริแกว
นายกรณพัฒน วงษรินยอง
๓๖ นายกฤษกร แสงปญญา
นายกรเทพ จันทนะผะลิน
๓๗ นายกฤษกรณ ยศรุงเรือง
นายกรนิวัฒน อินเหลือละ
๓๘ นายกฤษฎา กองสวรรค
นายกรภัทร สิทธิวะ
๓๙ นายกฤษฎา การหมั่น
นายกรรมสิทธิ์ พงษไพบูลย
๔๐ นายกฤษฎา การีชุม
นายกรองพล พัฒนาศาสตรกุล
๔๑ นายกฤษฎา แกวระหัน
นายกระจาง หลักคํา
๔๒ นายกฤษฎา ชินะใจ
นายกระสุน วงคผา
๔๓ นายกฤษฎา ไชยสี
นายกรีฑา แกนจันทร
๔๔ นายกฤษฎา ธัญญะ
นายกรุง ธราพร
๔๕ นายกฤษฎา บุญเกตุ
นายกรุง มวงนาครอง
๔๖ นายกฤษฎา เพชรเทศ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒

นายกฤษฎา มาหะ
นายกฤษฎา อิ่มพงษ
นายกฤษฎางค พื้นแสน
นายกฤษฎิ์คําผา ชํานาญ
นายกฤษณ จันทมาส
นายกฤษณพงศ มหาทอง
นายกฤษณพณ ศุภชัยวัฒน
นายกฤษณพัฒน พงษอาจหาญ
นายกฤษณพีรัช ชลยศปกรณ
นายกฤษณวัฒ มิ่งศรี
นายกฤษณะ เกตุบาง
นายกฤษณะ แตงกระโทก
นายกฤษณะ เทพจิตร
นายกฤษณะ บุญทศ
นายกฤษณะ ศรีชัย
นายกฤษณะ สายสมบัติ
นายกฤษณะ แสงมี
นายกฤษณะ ออนเอื้อน
นายกฤษณะชัย ใจเถิง
นายกฤษณะพงษ พงษสัตยา
นายกฤษณา กิตติลาภ
นายกฤษดา ตติชรา
นายกฤษดา ไถวฤทธิ์
นายกฤษดา ศิริโส
นายกฤษดา สาและ
นายกฤษดา อรุณแสงฉาน

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

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายกฤษติศักดิ์ สวัสดี
นายกฤษราพงษ ไชยสิงห
นายกลยุทธ แกวบัวดี
นายกวิน รอดแกว
นายกวิศ หนูชู
นายกวี เชื้อชมสุข
นายกวีศักดิ์ เครือผือ
นายกองเกียรติ นิ่มแกว
นายกองเกียรติ นุชเครือ
นายกองทัพ สักบุตร
นายกองธรรม มิตรดํารงค
นายกองสกล นพเกา
นายกอบชัย มณีตัน
นายกอเบตร สะมะแอ
นายกอวงค วิจิตรพันธุ
นายกังวาน ชํานาญ
นายกัญญาภัทร นาคมี
นายกัณฐัศว ชัยเศรษฐศิริ
นายกันตพงษ ดํารักษ
นายกันตพงษ ภารการ
นายกันตภณ สมบูรณนอก
นายกันตินันท จันทรเขียว
นายกันตินันท หนูแกว
นายกัมปนาท ดวงสงค
นายกัมปนาท เทียนจันทร
นายกัมปนาท วิลัยลาน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔

นายกัมปนาท สุขนิตย
นายกัมพล กมลวิสัย
นายกัลปชัชชัย ทฤฆายุ
นายกัษณ พิสุทธิบุญญา
นายกัษณ สุขเกษม
นายกาญจนพรรณ สรรเสริญ
วาที่รอยตรี กานต จันทรแดง
นายการัน สังขหนวง
นายการิง มะลา
นายการียา เจะโด
นายกาวผานเมฆ นวภาสกร
นายกําจร นุชมา
นายกําจร สามี
นายกําธร ดิษธรรม
นายกําธร อินศรีสวัสดิ์
นายกําพล ดําเนตร
นายกําพล ธนะนิมิตร
นายกิจติกร จําปางาม
นายกิฏฏิพจน พิจารณ
นายกิตณิวัฒช แซวู
นายกิตติ ชิณวงค
นายกิตติ ประเสริฐศิริรัตน
นายกิตติ ภูปลา
นายกิตติ ศิริจันทร
นายกิตติคุณ รัตนเดชกําจาย
นายกิตตินันท ปญญาเอก

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

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายกิตติพงศ กาบคํา
นายกิตติพงศ สมรัตน
นายกิตติพงษ จรัญศิริไพศาล
นายกิตติพงษ นอยจีน
นายกิตติพงษ บูชากุล
นายกิตติพงษ โปรงเจริญ
นายกิตติพงษ พันธุมณี
นายกิตติพนธ เพื่อนงามพงศ
นายกิตติพล ราชเจริญ
นายกิตติพศ รบศึก
นายกิตติพัฒน คําแพง
นายกิตติพัฒน สงวนงาม
นายกิตติพัฒน อินจนา
นายกิตติพันธ พระพลทัพ
นายกิตติพันธ อาจประโคน
นายกิตติพันธุ ปวงคํา
นายกิตติ์พิพัชญ ใจพันธ
นายกิตติภพ โพนเงิน
นายกิตติภพ ภูมิกาศปกชัยกุล
นายกิตติภัค สายวัน
นายกิตติภัฎ รัตตนุสสรณ
นายกิตติวัฒน สมสิทธิ์
นายกิตติวัฒน สาลีธีรวัฒน
นายกิตติวัฒน อาจญาจารย
นายกิตติศักดิ์ ค้ําชู
นายกิตติศักดิ์ จันทะสิม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖

นายกิตติศักดิ์ เทศศรี
นายกิตติศักดิ์ พึ่งหวาน
นายกิตติศักดิ์ รอดเริง
นายกิตติศักดิ์ ศรีพารา
นายกิตติศักดิ์ สายยศ
นายกิตติศักดิ์ สิทธิสนธิ์
นายกิตติศักดิ์ สุรินทร
นายกิติชัย ธนะทิพากร
นายกิติศักดิ์ ศิริพราหมณกุล
นายกิติศักดิ์ สรรพวัฒน
นายกิรพัฆน บรรพตธรรม
นายกีรติ ไพรัตน
นายกีระพงศ ผาภูมิ
นายกุมเรศ วัชโรสินธุ
นายกุลเกียรติ เสริมกูลเกียรติ
นายกุลธวัช หาญรักษ
นายกุลธวัช อินนา
นายกุลยุทธ คะเรียงรัมย
นายกูรุสดี กูจิ
นายกูวารี ลอมา
นายกูอันนูวาร ศรีระเดน
นายเกชา แสงสุริยมงคล
นายเกตุสรินทร บุญหนัก
นายเกรติศาสตร ปตตะเน
นายเกริกเกียรติ อินเกตุ
นายเกริกพล มะลิตน

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

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายเกรียงไกร จุฬารมย
นายเกรียงไกร ไชยโคตร
นายเกรียงไกร ตั้งกิติกุล
นายเกรียงไกร ทานะเวช
นายเกรียงไกร ปองศรี
นายเกรียงไกร ผิวขํา
นายเกรียงไกร ฟูธรรม
นายเกรียงไกร มาตรมูล
นายเกรียงไกร ลวนหิรัญ
นายเกรียงไกร วุฒิรัตน
นายเกรียงไกร สูญกลาง
นายเกรียงศักดิ์ จันทวาศ
นายเกรียงศักดิ์ ทองเปนเพ็ชร
นายเกรียงศักดิ์ ปรือปรัง
นายเกรียงศักดิ์ เมืองมนต
นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร
นายเกรียงศักดิ์ ศูนยประโคน
นายเกรียงศักดิ์ อนุทูล
นายเกษ จันทรโสม
นายเกษม แซดกระโทก
นายเกษม ผัดขัน
นายเกษม เพ็งมาก
นายเกษม วงศใหญ
นายเกษมศักดิ์ ฆองลา
นายเกษมศักดิ์ โพธิกุล
นายเกียรติพงษ เกิดศรี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘

นายเกียรติพันธ หนูทอง
นายเกียรติภูมิ กองจาย
นายเกียรติศักดิ์ คูณประทุม
นายเกียรติศักดิ์ จันทร
นายเกียรติศักดิ์ จันทรตา
นายเกียรติศักดิ์ จันทะมี
นายเกียรติศักดิ์ ไชยา
นายเกียรติศักดิ์ นอยพา
นายเกียรติศักดิ์ นะธี
นายเกียรติศักดิ์ ปนคํา
นายเกียรติศักดิ์ สังขพระกร
นายเกียรติศักดิ์ สายกลิ่น
นายเกียรติศักดิ์ อินกองงาม
นายเกื้อสิรกาณฑ ศรีมิตรานนท
นายแกว ขาวพราย
นายโกมนต สรวลใจชื่น
นายโกวิท สุวรรณพันธ
นายโกวิทย ทาจันทึก
นายโกวิทย เอียดเนตร
นายโกศล ชวยแกว
นายโกศล ชูดวง
นายโกศล เดชโนนสังข
นายโกศล มูลพรม
จาอากาศตรี โกสินทร กลาใจ
นายโกสินทร ไชยชมภู
นายโกสินทร อําคาศักดิ์

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

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายโกสินธ พรหมเสนา
นายไกรทอง ผิวทอง
นายไกรประสิทธิ์ พันสอาด
นายไกรพันธ พูลพันธชู
นายไกรเพชร แหวนสุข
นายไกรยราช ปุริสาร
นายไกรยุสิทธิ์ ดอนศรี
นายไกรฤกษ พลพา
นายไกรเลิศ วงศสิงห
นายไกรวัลย สังฆะสา
นายไกรวิชญ ออนแกว
นายไกรวุฒิ บุญยสิทธิ์
นายไกรวุฒิ พันธุพรหม
นายไกรวุฒิ สุทธกุล
นายไกรศรี อานันท
นายไกรศักดิ์ ภูศรี
นายไกรสร ไกรกิจราษฏร
นายไกรสร ชุมเย็น
นายไกรสร ทองรมย
นายไกรสร เสารประโคน
นายไกรสร ออนบาง
นายขจรเดช เสงี่ยมเฉย
นายขจรศักดิ์ จันทรวงศ
นายขจรศักดิ์ ทองศรี
นายขจรศักดิ์ นางแล
นายขจรศักดิ์ โฮมราช

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐

นายขจรศิษฏ ชุมพร
นายขนบ กลับยอด
นายขรรคชัย เหน็บบัว
นายขวัญชัย โกแสนตอ
นายขวัญชัย ปรักเจริญ
นายขวัญชัย วิชพล
นายขวัญชัย ศริวรรณ
นายขวัญชัย สวัสดิ์พูน
นายขวัญชัย หนอคําหลา
นายขันชัย กรวดงาม
นายขุนทอง คลายทอง
นายขุนธนา ปญญาเพชร
นายขุนพล ดีหามแห
นายเขต ดอนประจํา
นายเข็มพร บุญเกื้อ
นายเขมรัฐ วัลลังกา
นายเขษมชาติ อินทะสิงห
นายคงเดช นาใต
นายคงฤทธิ์ มิ่งพันธ
นายคงศักดิ์ ขานทอง
นายคณนันท พฤทธสาโรช
นายคณพศ สําโรงลุน
นายคณาวุฒิ วิวัตรชัย
นายคณิต บุษยาตรัส
นายคณิน นนทศิลา
นายคณิศร ปญญาภา

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

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายคเณศ เข็มปญญา
นายคทายุทธิ์ เกษศิริ
นายคทาวุธ วรสุขบุญชัย
นายคนอง วงษาลี
วาที่รอนตรี คม ทองประสม
นายคม ธรรมเจริญ
นายคมกริช เนตรชัง
นายคมกริช บัวเขียว
นายคมกฤช จีนกุล
นายคมกฤช มุมไธสง
วาที่รอยตรี คมกฤษณ วรงค
นายคมศร บุญเรือง
นายคมศิลป ขันลุย
นายคมสัน แจงมรคา
นายคมสัน ชาติสุทธิ
นายคมสัน โพธิ์ทอง
นายคมสัน หลอมประโคน
จาสิบเอก คมสันต ไทวะกิรติ
นายคมสันต พลตน
นายคมสันต เลิศพันธ
นายคมสันติ สรอยเสน
นายคมสันย วรรณจักร
นายครรชิต บุญปก
นายครรชิต แปนหมึก
นายครรชิต พลไชย
นายครรชิต ไลยนอก

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒

นายครรชิต ศรีรัตนประพันธ
นายคะนอง เพ็ชรพูล
นายคัชรินทร พิกุลงาม
นายคําแกว ยศคําลือ
นายคําดี สารจันทร
นายคําตา สรอยจิตร
นายคําปุน พิมพโพธิ์
นายคําแพง ตันติศิรินทร
นายคําโพธิ์ ศรีสุพรรณ
นายคําฟอง เคนไชยวงค
นายคําภู สีพั้วฮาม
นายคําภู หนอสีดา
นายคํารณ แจงเปย
นายคําสอน ประเสริฐสังฆ
นายคินพรรณ ภูโตนนา
นายคุณากร ดํานิล
นายคุณากร ปยมาภรณ
นายคุณากร ศรีธรณ
นายจงรัก สุวโจ
นายจงรักษ จูเปรมปรี
นายจงรักษ บํารุงวงศ
นายจงรักษ วัตรสติ
นายจณะศักดิ์ คําแสน
นายจตรนต สายอุต
นายจตุพร ทั่งทอง
นายจตุพร พึ่งออน

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

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายจตุพร มั่นคง
นายจตุพร ฮังกาสี
นายจตุพล ไกรยบุตร
นายจตุพล ทองเฟอง
นายจตุพล ยุระศรี
นายจตุพล รัฐษาโรจน
นายจตุพล หาญดี
นายจตุพล อุปละ
นายจตุรงค เจริญรัตน
นายจตุรงค ใจจิตร
นายจตุรงค ลิ้มไพบูลย
นายจตุรภัทร คํารศ
นายจตุรภัทร อุปพันธ
นายจร แกวหาญ
นายจรงค คําสง
นายจรรยา นามบุญ
นายจรวย ชัยสวัสดิ์
นายจรักกิจ จันทะเวช
นายจรัญ จันทวงษ
นายจรัญ พรหมสุวรรณ
นายจรัญ หมาดดี
นายจรัญชัย อนุศาสน
นายจรัล จันทิพย
นายจรัสรวี พรมทองดี
นายจรินทร ขวัญนุย
นายจรินทร ฤทธิเดช

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔

นายจรูญ เคหา
นายจรูญ ดีสมบัติ
นายจรูญ วิเศษโวหาร
นายจรูญ สารสิงห
นายจเร ฤทธิ์แกว
นายจเร หินแกว
นายจอม โสสวาง
นายจักกฤษณ สุขรอด
นายจักร เต็มรัก
นายจักรกริช บัวแกวดี
นายจักรกริช พงษอมรพรหม
นายจักรกริศน นวลอยู
นายจักรกรี งามสมบัติ
นายจักรกฤษ อําพันทอง
นายจักรกฤษณ เกานาน
นายจักรกฤษณ จันทวี
นายจักรกฤษณ ชนะชัย
นายจักรกฤษณ ทุยบึงฉิม
นายจักรกฤษณ ปลัดเซ็น
นายจักรกฤษณ ผาสุข
นายจักรกฤษณ พัดปุย
นายจักรกฤษณ พุทธะ
นายจักรพงศ จันทรจิต
นายจักรพงศ อินทรเจริญ
นายจักรพงษ ใจการ
นายจักรพงษ บุตรมาตย

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

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายจักรพงษ ปงกันคํา
นายจักรพงษ พรองพรมราช
นายจักรพงษ พิมพาพัฒนโยธิน
นายจักรพงษ วงคอาย
นายจักรพงษ เสนงาม
นายจักรพร ศรีดวงจันทร
นายจักรพรรณ ดิษฐเนตร
นายจักรพันธ ญาณะนันท
นายจักรพันธ สกุลจีน
นายจักรพันธ สุทธวิจิตร
นายจักรภัทร ไชยราช
นายจักรภัทร พูลเขตรกิจ
นายจักรภาณุ วีระวงค
นายจักรรินทร แจมใส
วาที่รอยตรี จักรวัฒน พันสลาบขวา
นายจักรวาลย สืบปญญา
นายจักราวุธ กรสิทธางกูร
นายจักราวุธ ไหลหาโคตร
นายจักรินทร จอมแกว
นายจักรินทร ชินณะ
นายจักรินทร บานเนิน
นายจักรินทร พรหมโสฬส
นายจักรี ฉายจรัส
นายจักรี บุสดี
นายจักรี ฦาชา
นายจันทร จันทะยา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔
๔๓๕
๔๓๖

นายจันทรวัทน ศรีเพชร
นายจันทรัสม ไชยสัตย
นายจาตุรนต ใจมอย
นายจารึก ขจรเจริญศักดิ์
นายจารึก นันตะสุข
นายจารึก ปานสวี
นายจารุกิตติ์ คงลี
นายจํานง แดงสี
นายจํานงค ซายหุย
นายจํานงค ศรีกะชา
นายจํานงค สระทอง
นายจําเนียร ศรีภูธร
นายจําเนียร สูนกามรัตน
นายจํารูญ นิธิชนาธร
นายจําลอง ปอกบุญเรือง
นายจําลอง ฝอยกระโทก
นายจิณณวัตร ดีบุดศรี
นายจิตติ โคตรสีเมือง
นายจิตติ ทองจิตติ
นายจิตติศักดิ์ เพิ่มผล
นายจิตรกร หมีสัน
นายจิตรภณ ชมภู
นายจิตรภณ ตุละพิภาค
นายจินดา เหมพรหม
นายจิรเดช บุญศรี
นายจิรทิปต ผาธรรม

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

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายจิรประวัติ ศรีวัฒนทรัพย
นายจิรพงศ ใจบุญ
นายจิรพนธ หีมยิ
นายจิรพล คําตอตั้ง
นายจิรพันธ ทวีทรัพย
นายจิรพันธ บัวแกว
นายจิรยุทธ เพ็งลองตอง
นายจิรยุทธ สุวรรณโสภา
นายจิรวัฒน บรรจงรังสิพร
นายจิรวัฒน เยี่ยมรัมย
นายจิรวัฒน รัตนเทพบัญชากุล
นายจิรวุฒิ จักรณรงค
นายจิรศักดิ์ ทองเพชร
นายจิรศักดิ์ นิยมศักดิ์
นายจิระเดช หนวดสันติ
นายจิระพงษ ศรีเสน
นายจิระพงษ สุริยา
นายจิระพล มะเสนา
นายจิระวัฒน รัตนประทีป
นายจิระวัฒน ศรีสุข
นายจิระวิน ชูไพ
นายจิระศักดิ์ ดวงอนนท
นายจิระศักดิ์ มาบุญธรรม
นายจิรากร สําเร็จ
นายจิรายุ ทองดี
นายจิโรจน สุพัฒน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓
๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘

นายจิลลาภัทร มุกดา
นายจีรชนม สุพรรณนอก
วาที่รอยตรี จีรเดช ฟาเลิศ
นายจีรพงศ พิฤกษ
นายจีรพัฒน จิตจักร
นายจีรยุทธ กันทิม
นายจีรวัตร ป.ปาน
นายจีรศักดิ์ จันทรจิตร
นายจีรศักดิ์ ซุนสกุล
นายจีรศักดิ์ ผิวสวาง
นายจีรศักดิ์ ศรีโยธา
นายจีรศักดิ์ อนุศิริ
นายจีระ ซอนกลิ่น
นายจีระ เทพรักษ
นายจีระชัย หลวงราช
นายจีระวัฒน ปสสากุล
นายจีระศักดิ์ ใจแสน
นายจีระศักดิ์ ศรีโกศล
นายจีระศักดิ์ อบอาย
นายจีราวิชช บุญนัยนรัตน
นายจุฑา ทองตราชู
นายจุมพล ครองศิลป
นายจุมพล ชาอุน
นายจุฬพงษ ประสงคทรัพย
นายเจ็ดทะนาน นาคประสม
นายเจต เจริญสุข

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

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายเจตน นามโสวรรณ
นายเจตน วรรณเริก
นายเจตนสฤษฎิ์ แสงจันทร
นายเจตนิพัทธ คุมคํา
นายเจตนิพิฐ แทนทอง
นายเจตพงศ กิตติพร
นายเจตวัตร สวัสดิ์พาณิชย
วาที่รอยตรี เจนกวี ศรีเอี่ยม
นายเจนณรงค สวัสดิ์สิงห
นายเจนวิทย สุวรรณประสิทธิ์
นายเจริญ ธีระสิริวงษ
นายเจริญ เอี่ยมมวง
นายเจริญกุล อาษาพันธ
นายเจริญชัย มณีวัน
นายเจริญวิทย ชะดารัตน
นายเจษฎา แกวอาสา
นายเจษฎา จิตรแกว
นายเจษฎา ตันธนะ
นายเจษฎา ถาวร
นายเจษฎา นาคบุตรศรี
นายเจษฎา ศิริธนบดี
นายเจษฎา สมรฤทธิ์
นายเจษฎา สุทธิสาคร
นายเจษฎา หะยียามา
นายเจษฎา อุชัยวงษ
นายเจษฎาภรณ ศรีพี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๕๑๕
๕๑๖
๕๑๗
๕๑๘
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕
๕๒๖
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐
๕๓๑
๕๓๒
๕๓๓
๕๓๔
๕๓๕
๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐

นายเจษฎารัตน ทรัพยรัตนศักดิ์
นายเจษฎาวุฒิ ศิริ
นายเจษฏา เวียงพล
นายเจิมสิทธิ์ เขมแข็ง
นายฉัตรเกลา มะโนรัตน
นายฉัตรชัย กันดิษฐ
นายฉัตรชัย เกตุนวม
นายฉัตรชัย แกนจรรยา
นายฉัตรชัย เดชประไพ
นายฉัตรชัย นาดี
นายฉัตรชัย ศรีประเสริฐ
นายฉัตรชัย ศรีสุข
นายฉัตรชัย สัจจา
นายฉัตรชัย สุขุม
นายฉัตรชัย หนูเพชร
นายฉัตรชัย หวังมีจงมี
นายฉัตรชัย เเกวกําพรา
นายฉัตราภรณ วงศดุษฎีกาล
นายเฉลิม เงินสม
นายเฉลิม ดวงพัง
นายเฉลิมเกียรติ คําไพ
นายเฉลิมเกียรติ โงนแกว
นายเฉลิมชัย จักรศรี
นายเฉลิมชัย จําปาแดง
นายเฉลิมชัย ตาระกา
นายเฉลิมชัย ปานประสิทธิ์พงศ

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

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายเฉลิมชัย เพชรชาติ
นายเฉลิมชัย ศรีชัย
นายเฉลิมชัย หลงรักษณาวงศ
นายเฉลิมพงษ มาฤทธิ์
นายเฉลิมพงษ เหมืองหา
นายเฉลิมพล แกวประโคน
นายเฉลิมพล คนชุม
นายเฉลิมพล คนตรง
นายเฉลิมพล เถาวโท
นายเฉลิมพล ประเสริฐสังข
นายเฉลิมพล มีดวง
นายเฉลิมพล สุขเจริญ
วาที่รอยตรี เฉลิมรัฐ ติ่งอวม
นายเฉลิมศักดิ์ จงธรรม
นายเฉลียว ผิวเผื่อน
นายชฎากร สิงหศิริ
นายชนกันต กิจรักษ
นายชนแดน หุนเกา
นายชนพัฒน พวงพาลา
นายชนมงคล นอนา
นายชนะชัย ทับเกษม
นายชนะชัย เหลืองออน
วาที่รอยตรี ชนะโชติ วงศชนะ
วาที่รอยตรี ชนะภัย ชลธาร
นายชนะวัติ ศรีทานนท
นายชนัตพล ชางนอย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๕๖๗
๕๖๘
๕๖๙
๕๗๐
๕๗๑
๕๗๒
๕๗๓
๕๗๔
๕๗๕
๕๗๖
๕๗๗
๕๗๘
๕๗๙
๕๘๐
๕๘๑
๕๘๒
๕๘๓
๕๘๔
๕๘๕
๕๘๖
๕๘๗
๕๘๘
๕๘๙
๕๙๐
๕๙๑
๕๙๒

นายชนาภิวัฒน วอนวัฒนา
นายชนารักษ พัฒนะมนตรี
นายชมนาท สมศรี
นายชมภู มูลวงค
นายชยทัศนพงษ กิจเพิ่มพูน
นายชยพล ชุรินทร
นายชยพล พรมมาป
นายชยพล เพชรพิมล
นายชรินทร จัดครอง
นายชรินทร อินเทพ
นายชลธวัฒน มีดี
นายชลนที อักษรประดิษฐ
นายชลนธาร ศิวปรียานุพงษ
นายชลวิทย ชื่นใจ
นายชลาวัฒน ชลมาก
นายชวน ตันแกว
นายชวน สุขเจริญ
นายชวนะชัย เพชรพิรุณ
นายชวนากร กลั่นบุศย
นายชวฤทธิ์ โยคณิตย
นายชวลิต คงขํา
นายชวลิต เฉี่ยหมอง
นายชวลิต ชัยชนะ
นายชวลิต ชุมพลวงศ
นายชวลิต พรมทา
นายชวลิต มะสําอินทร

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

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายชวลิต อานาภรณ
นายชวเลิศ สิทธิพัฒนา
นายชัชชัย พระราช
นายชัชชัย อุปสรรค
นายชัชดล ตลอดพงษ
นายชัชพล แกววงควาน
นายชัชวาล ใจกลา
นายชัชวาล ไชยอะโน
นายชัชวาล พฤกษพงศพันธ
นายชัชวาล มังคละ
นายชัชวาล สุขใจ
นายชัชวาล แสงทอง
นายชัชวาลย งานคําอาย
นายชัชวาลย นาระตะ
นายชัยกร สุขนิรันดร
นายชัยกําพล อัคติ
นายชัยชาญ ศรีประยูร
นายชัยญา คําภูเมือง
นายชัยณรงค ฉายศรี
นายชัยณรงค ภักศิลป
นายชัยณรงค ยอนรัมย
นายชัยณรงค เรืองจันทร
นายชัยทัต จันโทภาศ
นายชัยธัช ชูควร
นายชัยพจน ผสมทรัพย
นายชัยพร สืบนุการณ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๖๑๙
๖๒๐
๖๒๑
๖๒๒
๖๒๓
๖๒๔
๖๒๕
๖๒๖
๖๒๗
๖๒๘
๖๒๙
๖๓๐
๖๓๑
๖๓๒
๖๓๓
๖๓๔
๖๓๕
๖๓๖
๖๓๗
๖๓๘
๖๓๙
๖๔๐
๖๔๑
๖๔๒
๖๔๓
๖๔๔

นายชัยพฤกษ บุญเรือง
นายชัยพล เผือดจันทึก
นายชัยพิชิต คนหาญ
นายชัยมงคล สิมมา
นายชัยยนต ศรีเชียงหา
นายชัยยศ ชยานนท
นายชัยยะ ชมวิชา
นายชัยยันต ภูมิสม
นายชัยยา โปณะทอง
นายชัยยา ศรีบุตร
นายชัยยุทธ ยิ้มมาก
นายชัยโย นอมระวี
นายชัยรัตน กรุมรัมย
นายชัยรัตน อภิวันทสิริวัฒน
นายชัยฤทธิ์ ภูอาว
นายชัยวัฒน แกววงษา
นายชัยวัฒน จันทรออน
นายชัยวัฒน ชนะชัย
นายชัยวัฒน ชนะมี
นายชัยวัฒน ภัทรกิจสวัสดิ์
นายชัยวัฒน มวงดี
นายชัยวัฒน ยอดนครจง
นายชัยวัฒน เสกขุนทด
นายชัยวิชิต จันทะราม
นายชัยวิชิต พรมแพง
วาที่รอยเอก ชัยวุฒิ เต็มยอด

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

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายชัยวุฒิ สุวรรณลา
นายชัยเวียง โคตรดก
นายชัยสิทธิ์ ทองศรีสมบูรณ
นายชัยอนันท บุญประสพ
นายชาคริต ชิวชื่น
นายชาคริต อินแถลง
นายชาญชัย คงสมบัติ
นายชาญชัย บุษบา
นายชาญชัย ภูพานเพชร
นายชาญณรงค แกวชะฎา
นายชาญณรงค บัวแยมแสง
นายชาญณรงค บุตรเวียงพันธุ
นายชาญณรงค ประภาวงศ
นายชาญณรงค ยุทธกิจรัตนา
นายชาญณรงค สมบัติใหม
นายชาญณรงค สุภา
นายชาญณรงค อมรศิริสิงขร
นายชาญณรงค อินอิว
นายชาญยุทธ อนุพงศ
นายชาญฤทธิ์ เบ็ญจจินดา
นายชาญวิทย เกิดขุมทอง
นายชาญวิทย ไชยธงรัตน
นายชาญวุธ ตะเพียนทอง
นายชาตรี ปบานทา
นายชาตรี ศรีมวงวงค
นายชาตรี ศรีเมือง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๖๗๑
๖๗๒
๖๗๓
๖๗๔
๖๗๕
๖๗๖
๖๗๗
๖๗๘
๖๗๙
๖๘๐
๖๘๑
๖๘๒
๖๘๓
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖
๖๘๗
๖๘๘
๖๘๙
๖๙๐
๖๙๑
๖๙๒
๖๙๓
๖๙๔
๖๙๕
๖๙๖

นายชาตรี สมคะเณย
นายชาติชาย สายปอง
นายชานน คุรุบรรเจิดจิต
นายชานนท มุงเขตกลาง
นายชานนท สมคิด
นายชานล นนทกุลพงศ
นายชายณรงค กลิ่นจิ๋ว
นายชาลี วงษรักษ
นายชํานาญ ทองดวง
นายชิดชัย ขยายวงศ
วาที่รอยตรี ชิตชัย โพธิ์ประภา
นายชิตพร คําวัน
นายชิตวีร มองเพชร
นายชิติสรรค เหลือบุญ
นายชินกร สุวรรณเวียง
นายชินกรณ หงษสนิท
นายชินปภัท ชวนัธปญญา
นายชินพงศ จุลบุตร
นายชินวัจน สมพงษรัตนกุล
นายชิษณุชา หมั่นถนอม
นายชิษณุพงศ จันทรัตน
นายชิษณุพงษ กลาขยัน
นายชิษณุภูมิ หาญพละ
นายชุติเดช ดวงหนองบัว
นายชุติเดช เรงเร็ว
นายชุติพนธ พรประทุม

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

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายชุนหวัฒน หงษศิลา
นายชุมพร แจงจิตร
นายชุมพล ภูครองตา
นายชุมสิน กาญจนทอง
นายชูเกียรติ เฉียบแหลม
นายชูเกียรติ ปะเสทะกัง
นายชูเกียรติ พาเทียม
นายชูเกียรติ ศิริดล
นายชูเกียรติ สุยะลังกา
นายชูเกียรติ หินสม
นายชูชัย มูลดับ
นายชูชาญ จันที
นายชูชาติ มีแหวน
นายชูชาติ สกุณาคีรี
นายชูชาติ อินทพงษ
นายชูชีพ นฤสุข
นายชูศักดิ์ มาระวัง
นายชูศิลป ศรีสุข
นายชูสกุล ทราบพรมราช
นายเชฐกร ประชาโรจน
นายเชวง อุปถัมภ
นายเชษฐ เชื้อกุลา
นายเชษฐ รักกลาง
นายเชษฐา แซเต็ง
นายเชษฐา เถาวัลย
นายเชษฐา เพชรคง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๗๒๓
๗๒๔
๗๒๕
๗๒๖
๗๒๗
๗๒๘
๗๒๙
๗๓๐
๗๓๑
๗๓๒
๗๓๓
๗๓๔
๗๓๕
๗๓๖
๗๓๗
๗๓๘
๗๓๙
๗๔๐
๗๔๑
๗๔๒
๗๔๓
๗๔๔
๗๔๕
๗๔๖
๗๔๗
๗๔๘

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

นายเชาวนิตย อินทาภรณ
นายเชาวฤทธิ์ ปุงโพธิ์
นายเชาวฤทธิ์ วงษสกุล
นายเชาวฤทธิ์ อินสอาด
นายเชาวลิต ชัยศักดิ์สกุล
นายเชาวลิต รัมพณีนิล
นายเชิดชัย กมลเลิศ
นายเชิดชัย ลุยพิมพ
นายเชิดศักดิ์ ยืนชีวิต
นายเชิดศิริวัฒน สุขุมพันธพิพัฒนา
นายเชิดสกุล จันนวน
นายเชี่ยวชาญ แกวสิงห
นายเชี่ยวชาญ ภาระวงค
นายเชี่ยวชาญ โมฬีชาติ
นายโชคชัย กองชุม
นายโชคชัย ชุมสาชัย
นายโชคชัย ศรีรักษา
นายโชคชัย สุขแกว
นายโชคชัย เสนนอก
นายโชคชัย อาษาสนา
นายโชคทวี ชาญชาติ
นายโชติปกรณ ขวัญมงคล
นายโชติพงษ วิมะลิน
นายโชติวุฒิ บุญยะพุกกะนะ
นายไชย กึกกอง
นายไชยจิตร ศรีมุล

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

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายไชยโพธิ์ รมโพธิ์
นายไชยโรจน คําธิยะ
นายไชยวสันต ใหมทรายเปยง
นายไชยวัฒน บุญมี
นายไชยวัฒน สยาม
นายไชยันต ศรีสุวะ
นายไชยา พันธงาม
นายซอบรี มะยูนา
นายซอฟวาน ลิบูละ
นายซอลาฮุดดีน มานะ
นายซอลาฮูดิน เจะมะ
นายซัมซูดิง วาเตะ
นายซัยดีย สามะอาลี
นายซานูซี เจะดอเลาะ
นายซามัน ดอเลาะ
นายซารี อาแว
นายซารีฟ หะยีซําซูดิน
นายซาอูดี ยูโซะ
นายซําซูดิง รือสะ
นายซุปเปอร สุกันทา
นายซูรัยเด็ง ดารอเฮง
นายซูลกิพลี ลาโฮะยา
นายซูลกีปลี สะมะแอ
นายซูฮัยมี สะมะ
นายซูฮารี อูเซ็ง
นายซูไฮมีน แวโด

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๗๗๕
๗๗๖
๗๗๗
๗๗๘
๗๗๙
๗๘๐
๗๘๑
๗๘๒
๗๘๓
๗๘๔
๗๘๕
๗๘๖
๗๘๗
๗๘๘
๗๘๙
๗๙๐
๗๙๑
๗๙๒
๗๙๓
๗๙๔
๗๙๕
๗๙๖
๗๙๗
๗๙๘
๗๙๙
๘๐๐

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

นายญาณเดช ชาญณรงค
วาที่รอยตรี ญาณพัฒน ศิริปติสานติ์
นายญาณวุฒิ ฟองใหญ
นายญาณวุฒิ ศรีใจ
นายญาณวุฒิ สวัสดี
นายญาณุสิทธิ์ ภูหนองโอง
นายฐนิศร ฟนอินตะศรี
นายฐานภพ ทวีศักดิ์
นายฐานันดร แยมนิล
นายฐานิสร พรรณรายน
นายฐานุสรณ หนูสมจิตต
นายฐิติกร ศรีขันตรี
นายฐิตินันท ธนปฐมพงศ
นายฐิติพงศ มิ่งเชื้อ
นายฐิติพงษ บุญประคม
นายฐิติวุฒิ โยทัยเที่ยง
นายฑาดะ รัตนไพจิต
วาที่รอยตรี ณเกณฑ ใจสุทธิ
นายณชพัฒน จุทานุต
นายณชพัฒน บรรลือศักดิ์
นายณฐกร ทาคําสุข
นายณฐกร อารีพงษ
นายณฐภัทร แกวกุม
นายณธนัย มากทอง
นายณธร อรุณเวสสะเศรษฐ
นายณธรรศ บริบูรณ

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

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายณธัชพงศ ตรัยคนันธรณ
นายณธายุ ตีบจันทร
นายณพกฤษ เอมศิริ
นายณพลกฤต อุนนท
นายณภพ น้ําใจดี
นายณภัทรพงศ ชื่นสาคร
นายณภัทรสกล ปญญา
นายณรงค เจริญชัย
นายณรงค เทพประดิษฐ
นายณรงค นาคง
นายณรงค บุญแถว
นายณรงค ภูมิลําเนา
นายณรงค ลอแม
นายณรงคชัย บุตรวัง
นายณรงคชัย สุทธสุริยะ
นายณรงคเดช กันทะเนตร
นายณรงคเดช บัวบางกรูด
นายณรงคเดช มะลังศรี
นายณรงคฤทธิ์ ขุนทองจันทร
นายณรงคฤทธิ์ มหาแกว
นายณรงคฤทธิ์ สมนึก
นายณรงคฤทธิ์ เสารเจริญ
นายณรงควิทย อูเงิน
นายณรงควิทย เฮงยี่
นายณรงคศักดิ์ คงสังขแกว
นายณรงคศักดิ์ บัวกลับ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๘๒๗
๘๒๘
๘๒๙
๘๓๐
๘๓๑
๘๓๒
๘๓๓
๘๓๔
๘๓๕
๘๓๖
๘๓๗
๘๓๘
๘๓๙
๘๔๐
๘๔๑
๘๔๒
๘๔๓
๘๔๔
๘๔๕
๘๔๖
๘๔๗
๘๔๘
๘๔๙
๘๕๐
๘๕๑
๘๕๒

นายณรงคศักดิ์ มีศรี
นายณรงคศักดิ์ สันทัดเลขา
นายณรงคศักดิ์ หมั่นสอน
นายณเรศ กัณทวีชัย
นายณวพงษ นวมพันธุ
นายณัชนนท แสนศรี
นายณัชรัณ ภูระหงษ
นายณัฎฐ วรรณบุตร
นายณัฎฐกิจจา อัครภาคินพงศ
นายณัฎฐชัย ฉลาด
นายณัฎฐชัย ลับโกษา
นายณัฏฐ สาแกว
นายณัฏฐชัย นามสุดตา
นายณัฏฐพัทร แสงทอง
นายณัฏฐวัฒน คลายทุกข
นายณัฐ ทรัพยศิริ
นายณัฐกฤษ จันทรคณา
นายณัฐกานต เพชรนิล
นายณัฐกิตติ์ กันทะศร
นายณัฐกิตติ์ ใจปอ
นายณัฐกิตติ์ เปทุง
นายณัฐจักษ บัวกีบ
นายณัฐชัย เรียกจํารัส
นายณัฐชา ทัศนิยม
นายณัฐชาญ ยางเครือ
นายณัฐฐกิตต เพ็ชรหิน

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

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายณัฐดนัย จิตรธร
นายณัฐดนัย ศรีทะบาล
นายณัฐดนัย เหลาสนิท
นายณัฐธนกฤต วิชาการ
นายณัฐธัญ เจริญชัย
วาที่รอยตรี ณัฐนนท รัตนวรสุนันท
นายณัฐนนท เสนสุนทรชัย
นายณัฐนันท ศาลางาม
นายณัฐพงค ตรองจิตร
นายณัฐพงศ แตงเพ็ชร
นายณัฐพงศ บุญเลิศ
นายณัฐพงศ วงศภูดินันท
นายณัฐพงศ อินทรเทพ
นายณัฐพงษ งามจําป
นายณัฐพงษ ชุมภู
นายณัฐพงษ ไชยเพ็ง
นายณัฐพงษ ตันมิ่ง
นายณัฐพงษ วิเศษสา
นายณัฐพงษ ศิริปุณย
นายณัฐพงษ ศิริวงษ
นายณัฐพงษ สาลี
นายณัฐพงษ สุยาว
นายณัฐพงษ อิ่มหิรัญ
นายณัฐพล จันทรสุทธิพันธ
นายณัฐพล ดวงจินดา
นายณัฐพล บัวอุไร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๘๗๙
๘๘๐
๘๘๑
๘๘๒
๘๘๓
๘๘๔
๘๘๕
๘๘๖
๘๘๗
๘๘๘
๘๘๙
๘๙๐
๘๙๑
๘๙๒
๘๙๓
๘๙๔
๘๙๕
๘๙๖
๘๙๗
๘๙๘
๘๙๙
๙๐๐
๙๐๑
๙๐๒
๙๐๓
๙๐๔

นายณัฐพล ประสงคทรัพย
นายณัฐพล พรมลี
นายณัฐพล เพ็งโสภา
นายณัฐพล ยอดจันทร
นายณัฐพล หวานเหย
นายณัฐพัชร ปทุมพร
นายณัฐภัทร ทวีผล
นายณัฐภัทร ตวันคํา
นายณัฐเมศร ธีรจิตตินันท
นายณัฐวัฒน บัวคําภู
สิบโท ณัฐวัตร โจระสา
นายณัฐวิญญ สิรเดชธราทิพย
นายณัฐวุฒิ กําแทง
นายณัฐวุฒิ ขันแกว
นายณัฐวุฒิ จินดาทา
นายณัฐวุฒิ ชัชวาลยวัฒนะกุล
นายณัฐวุฒิ ไชยมหา
นายณัฐวุฒิ ทาบัว
นายณัฐวุฒิ เนาวสินธ
นายณัฐวุฒิ บุญชัย
นายณัฐวุฒิ ประเสริฐศรี
นายณัฐวุฒิ รักไทย
นายณัฐวุฒิ สุขศรีงาม
นายณัฐวุฒิ เสรีเบญจพล
นายณัลทวัฒน พิมพสกุล
นายดนัย เฉิดฉาย

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

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายดนัย รังหอม
นายดนุพล บุญชอบ
นายดรณ สุขอนันตกุล
นายดวงเดช ผาดี
นายดวงทิพย สารพล
นายดอกคูณ ยกกระโทก
นายดังตะวัน ขันธศิรินุกูล
นายดาโอะ โตะทา
นายดํารงเกียรติ วันทา
นายดํารงคชัย มาปะโท
นายดํารงคเดช วงศละมอม
นายดํารงคศักดิ์ ทองสุ
นายดิฐธิเดช แจงคต
นายดิเรก วรชัยสวัสดิ์
นายดิเรก สุป
นายดิเรกฤทธิ์ รักษาศิลป
นายดิสกร นินนาทโยธิน
นายดีเดน จันทรดีรอย
นายดือรอมาน อาบู
นายดุษฎี ศรีทรงราช
นายดุษิต ศรีหิรัญ
นายดุสิต บาลไธสง
นายดุสิต สาลี
นายเดชปาณะธรรศ ดีทับ
นายเดชศรี หันทยุง
นายเดชา คงเกิดลาภ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๙๓๑
๙๓๒
๙๓๓
๙๓๔
๙๓๕
๙๓๖
๙๓๗
๙๓๘
๙๓๙
๙๔๐
๙๔๑
๙๔๒
๙๔๓
๙๔๔
๙๔๕
๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘
๙๔๙
๙๕๐
๙๕๑
๙๕๒
๙๕๓
๙๕๔
๙๕๕
๙๕๖

นายเดชา คําถิน
นายเดชา ชายสวัสดิ์
นายเดชา พินิจทรัพย
นายเดชา ภุมมาวงศ
นายเดชา สารมานิตย
นายเดน ทัศศรี
นายเดน สอนแสง
นายเดนชัย บุญทองโท
นายเดนชัย เผาศิริ
นายเดนชัย มูลสวัสดิ์
นายเดนชัย วงษหาจักร
นายเดนวิชัย ปุมบุดศรี
นายแดนชัย สิงหสนิท
นายแดนชัย สุธา
นายตรัยมิตร รูปใส
วาที่รอยโท ตรีโกณ นครพรหม
นายตรีสวัสดิ์ รักหาบ
นายตวนปา มูหามะเซ็ง
นายตอเกียรติ ตอสกุล
นายตองเกง วรรณหวย
นายตอตระกูล บุญปลูก
นายตอพงษ ผิวนางาม
นายตอเละ ตาเยะ
นายตอศักดิ์ สิงหเผน
นายตอเหลบ ปอหรา
นายตะวัน วรรณจํารัส

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

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
วาที่รอยโท เตชพัฒน พงษาปาน
นายเตชสิทธิ์ ศรีสุเมธารัสมิ์
นายเติม ปุราถาเน
นายเติมศักดิ์ กุณา
นายไตรรงค กล่ําบุตร
นายไตรรงค ชัฎอนันต
นายถนอม กองเสนา
นายถนอม พัฒพินิจ
นายถนอม อาจสารมนต
นายถนอมศักดิ์ เพียเอีย
นายถนัด เกรัมย
นายถนัดกิจ ลําพรหมสุข
นายถวัลย สุวรรณอินทร
นายถวิล แซตั้ง
นายถวิล แปนนางรอง
นายถวิลวงษ ปนะสา
นายถาวร ศรีบุญเรือง
นายถาวร หมวดไธสง
นายถาวร หอมหวล
นายถิร ฟูอินชวย
นายถิรพงศ ฤกษขํา
นายถิรวัฒน ถัมพาพงษ
นายเถลิงรัฐ มุกดาเวช
นายทนงคศักดิ์ คําพิทูล
นายทนงศักดิ์ พอดี
นายทนงศักดิ์ เพชรอาวุธ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๙๘๓
๙๘๔
๙๘๕
๙๘๖
๙๘๗
๙๘๘
๙๘๙
๙๙๐
๙๙๑
๙๙๒
๙๙๓
๙๙๔
๙๙๕
๙๙๖
๙๙๗
๙๙๘
๙๙๙
๑๐๐๐
๑๐๐๑
๑๐๐๒
๑๐๐๓
๑๐๐๔
๑๐๐๕
๑๐๐๖
๑๐๐๗
๑๐๐๘

นายทนงศักดิ์ ศรีพิกุล
นายทนงศักดิ์ ศรีมันตะ
นายทนงศักดิ์ สุทธหลวง
นายทนงศักดิ์ อําไพ
นายทยุทธ สาลีจันทร
นายทรงกต เอี่ยมบัว
นายทรงกรฎ ดีที่สุด
นายทรงกลด หุนเหี้ยง
นายทรงกิจ บุญยืน
นายทรงธรรม เสรีรัตน
นายทรงวุฒิ บุญงาม
นายทรงวุฒิ รุงวิริยะชัย
นายทรงศักดิ์ สารรัตน
นายทรงสิทธิ์ เหลืองธิชัยวาณิช
นายทรรศกร วงจันทร
นายทรรศนะ เลี้ยงรักษา
นายทรรศนะ สายศร
นายทรรศิน อุษาวิจิตร
นายทวิช ลักษณสงา
นายทวิชย มะระโช
นายทวิพงศ ศรีสุวรรณ
นายทวิศาสตร ยิ่งนอก
นายทวี กมลชิตร
นายทวี ปวงแกว
นายทวี ไวยมิตรา
นายทวี ศรีชาย

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

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายทวี หงษศรี
นายทวีชัย อัมพุธ
นายทวีทรัพย สระแกว
นายทวียศ บุตรเพ็ง
นายทวีวัฒน มณีจักร
นายทวีวัฒน ศรีสุวรรณ
นายทวีวัฒน สุขแกว
นายทวีศักดิ์ อินทรกัณฑ
นายทวีศักดิ์ เฮาเจริญ
นายทวีสาร แกนสาร
นายทศพร โพธิจันทร
นายทศพร ระงับภัย
นายทศพร ราชรองเมือง
นายทศพร สวนแกว
นายทศพร สิงหแกว
นายทศพล จันโทวาท
นายทศพล ดีกระจาง
นายทศพล พูลพุฒ
นายทศพล ศรีทอนสุด
นายทศพล สุวรรณราช
นายทศพล แสงพล
นายทศภรณ สีทอง
นายทศวัฒน หอมแกนจันทร
นายทองคํา โพธิ์งาม
นายทองดี ทองทา
นายทองไทยแท ทองดีนอก

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๐๓๕
๑๐๓๖
๑๐๓๗
๑๐๓๘
๑๐๓๙
๑๐๔๐
๑๐๔๑
๑๐๔๒
๑๐๔๓
๑๐๔๔
๑๐๔๕
๑๐๔๖
๑๐๔๗
๑๐๔๘
๑๐๔๙
๑๐๕๐
๑๐๕๑
๑๐๕๒
๑๐๕๓
๑๐๕๔
๑๐๕๕
๑๐๕๖
๑๐๕๗
๑๐๕๘
๑๐๕๙
๑๐๖๐

นายทองใบ บุญคํากุล
นายทองสุข วงษอนันท
นายทอน ไชยสิทธิ์
นายทักษิณ จันทรรัตนบุปผา
นายทัชชัย ผองสวัสดิ์
นายทัพไทย ตันติอําไพ
นายทัศนชัย เกงกําลังพล
นายทัศนศิลป บุญรอด
นายทัสกร บูลยประมุข
สิบตรี ทิณกร เชื้อพันธุลาน
นายทิตย ปงผล
นายทิ่น ไกรดํา
นายทินกร คลังจินดา
นายทินกร เณรตากอง
นายทินกร วงศทอง
นายทินกร วิชิตพันธ
นายทินกร สถิตเจริญกุล
นายทินกร สีโสภณ
นายทินกร แสงทะรา
นายทินกรรตุ เขยสุข
วาที่รอยตรี ทิพยรถ พุมไม
นายทิวัตถ วงคฟู
นายทิวากร เข็มพงษ
นายทิวากร จิตอารี
นายทิวากร ดวงเกตุ
นายทิวากร เลาหสิงห

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

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายทิวากร วองเจริญ
นายทิวากรณ มากะเต
นายทิวานนท สูบผอม
นายทีปกร แสงอินทร
นายทีปาวัฒน ชางแยม
นายเทพบดินทร ปานอีเมง
นายเทพพร สรรพทรัพย
นายเทพภิรุฬ แนนอุดร
นายเทพรัตน ดาวเรือง
นายเทพฤทธิ์ นาศรี
นายเทพฤทธิ์ ยอดใส
นายเทวรรณ พิลาดี
นายเทวฤทธิ์ ปนตะ
นายเทวฤทธิ์ สิทธินอก
นายเทวฤทธิ์ สิทธิวัฒนาเกษม
นายเทวัช พิมวัน
นายเทวัญ ผิวทน
นายเทวัญ วงเวียน
นายเทวารินทร ธรรมสอน
นายเทวิน กระธง
นายเทวิน ปญญาธิ
นายเทวินทร ไชยมา
นายเทวินทร ศรีบุญเรือง
นายเทอดไท แกวศรี
นายเทอดศักดิ์ ขาวผอง
นายเทอดศักดิ์ จันทิมา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๐๘๗
๑๐๘๘
๑๐๘๙
๑๐๙๐
๑๐๙๑
๑๐๙๒
๑๐๙๓
๑๐๙๔
๑๐๙๕
๑๐๙๖
๑๐๙๗
๑๐๙๘
๑๐๙๙
๑๑๐๐
๑๑๐๑
๑๑๐๒
๑๑๐๓
๑๑๐๔
๑๑๐๕
๑๑๐๖
๑๑๐๗
๑๑๐๘
๑๑๐๙
๑๑๑๐
๑๑๑๑
๑๑๑๒

นายเทอดศักดิ์ จันเสวี
นายเทอดศักดิ์ นิสังกาศ
นายเทิด สายโต
นายเทิดทูล ปรือปรัง
นายเทิดศักดิ์ จิตรปรีดา
นายเทิดศักดิ์ สังรวมใจ
นายเทิดศักดิ์ สุดสี
นายเทียนชัย กันมา
นายเทียนชัย งาสิทธิ์
นายแทนชัย นามศิริ
นายธงชัย กอนบุญใสย
นายธงชัย แกงศิริ
นายธงชัย ควรคนึง
นายธงชัย จันทรปญญา
นายธงชัย เจนโกศล
นายธงชัย ญะรัตน
นายธงชัย พลวิวัฒน
นายธงชัย พาศรี
นายธงชัย มีหลาย
นายธงชัย เมืองทอง
นายธงชัย วงศษา
นายธงชัย อุปรี
นายธงชาติ ชาญตะบะ
นายธงไท จันเต
นายธงศักดิ์ พุดมี
นายธณกร นพสุวรรณ

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๑๓
๑๑๑๔
๑๑๑๕
๑๑๑๖
๑๑๑๗
๑๑๑๘
๑๑๑๙
๑๑๒๐
๑๑๒๑
๑๑๒๒
๑๑๒๓
๑๑๒๔
๑๑๒๕
๑๑๒๖
๑๑๒๗
๑๑๒๘
๑๑๒๙
๑๑๓๐
๑๑๓๑
๑๑๓๒
๑๑๓๓
๑๑๓๔
๑๑๓๕
๑๑๓๖
๑๑๓๗
๑๑๓๘

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายธนกร ขุนจันทรดี
นายธนกร ใยบุญสวัสดิ์
นายธนกร วรรณชัย
นายธนกร อัฒจักร
นายธนกฤต กระจางศรี
นายธนกฤต ชนูนันท
นายธนกฤต ญาติบรรทุง
นายธนกฤต ดั้นเมฆ
นายธนกฤต โตสุวรรณ
นายธนกฤต นวมจาด
นายธนกฤต บางชัยศิริวัฒน
นายธนกฤต บุญเรือง
นายธนกฤต พุมเกิด
นายธนกฤต เมธาภัทรกุล
นายธนกฤต สมฤทธิ์
นายธนกฤต อินคําพร
นายธนกาญจน อยูหลาบ
นายธนญชัย มุกพลอย
นายธนดล คําเสมอ
นายธนดล ยิ้มถนอม
นายธนเดช โภคินชุติวัต
นายธนทัต นามวัฒน
นายธนทัย ประภาศรี
นายธนนนท กัญญาทอง
นายธนบดี โพธิจักร
นายธนบดีพิพัฒน ดํานิล

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๑๓๙
๑๑๔๐
๑๑๔๑
๑๑๔๒
๑๑๔๓
๑๑๔๔
๑๑๔๕
๑๑๔๖
๑๑๔๗
๑๑๔๘
๑๑๔๙
๑๑๕๐
๑๑๕๑
๑๑๕๒
๑๑๕๓
๑๑๕๔
๑๑๕๕
๑๑๕๖
๑๑๕๗
๑๑๕๘
๑๑๕๙
๑๑๖๐
๑๑๖๑
๑๑๖๒
๑๑๖๓
๑๑๖๔

นายธนพงศ เมธรากรณ
นายธนพงษ เกษศรี
นายธนพงษ คลายทอง
นายธนพล ยืนยง
นายธนพล เริ่มคิดการณ
นายธนพัฒน มุขโต
นายธนพัฒน สมบูรณ
นายธนพันธ เพ็งสวัสดิ์
นายธนภณ บุญพลอย
นายธนภัทร ปานทอง
นายธนภัทร สุกแสง
นายธนยศ สมศรี
นายธนรัฐ จันทรขาว
นายธนรัตน นิลประภา
นายธนวรรธน เมธารติกรกุล
นายธนวรรษ ชิณโชติ
นายธนวรรษน เหงาดา
นายธนวัฒน แกวขาว
นายธนวัฒน จันทนสุคนธ
นายธนวัฒน ชมชื่นพฤกษา
นายธนวัฒน ชัยพิสุทธิ์เมธา
นายธนวัฒน บัวใหญ
นายธนวัฒน พรมทา
นายธนวัฒน พันธวิชัย
นายธนวัฒน มะโนสุข
นายธนวัฒน อุปนันท

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

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
จาเอก ธนวิทย เฟองฟู
นายธนไวทย สิริเหมวริทธิ์
นายธนสร ใจเสารดี
นายธนสาร เมธสุทธิ์
นายธนเสฎฐ ภูนาเหนือฐิติ
นายธนอนันต จันทรพิมพ
นายธนัช ประดับศรี
นายธนัชชา รวยอบกลิ่น
นายธนัทเทพ สิงหแกว
นายธนัทเทพ อุทัยกัน
นายธนัทพล คุณาวิศรุต
นายธนันตชัย ชุมภู
นายธนา นิยะบุญ
นายธนากร ทับไทร
นายธนากร นาคโคตร
นายธนากร ศรีภูวงษ
นายธนากร อัปปะมะโน
นายธนากร อินทรมั่ง
นายธนาชิต อาภานุพงศ
นายธนาพงษ สาวฤทธิ์
นายธนาภิสุทธิ์ พุทธวงศ
นายธนายุต เขียวแสน
วาที่รอยตรี ธนารักษ ชาญชัยสิทธิ์
นายธนาวุธ ไพศาลธารา
นายธนาศักดิ์ สุภาพ
นายธนิต คงเจริญสุข

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๑๙๑
๑๑๙๒
๑๑๙๓
๑๑๙๔
๑๑๙๕
๑๑๙๖
๑๑๙๗
๑๑๙๘
๑๑๙๙
๑๒๐๐
๑๒๐๑
๑๒๐๒
๑๒๐๓
๑๒๐๔
๑๒๐๕
๑๒๐๖
๑๒๐๗
๑๒๐๘
๑๒๐๙
๑๒๑๐
๑๒๑๑
๑๒๑๒
๑๒๑๓
๑๒๑๔
๑๒๑๕
๑๒๑๖

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

นายธนิต ปุนประโคน
นายธนิต พงษรอด
นายธนิตพงษ ฉวีพัฒน
นายธนิตย ทองทาย
นายธเนตร เล็กวารี
นายธเนศ พงษสีดา
วาที่รอยเอก ธเนศ เรืองสุวรรณ
นายธเนศ สุขอุทัย
นายธรณัส โสมนัส
นายธรพฒน ทิศกระโทก
นายธรรมนูญ แสงมณี
นายธรรมรงค คงสวี
นายธรรมรัตน กรีธาธร
นายธรรมรัตน พรหมพิงค
นายธรรมวัฒน พฤกษาชีพ
นายธราดล ทันตาหะ
นายธราดล บุญยาพงษ
นายธราพงษ สุกแสก
นายธฤตวัน ใจคําปน
นายธวัช ถาวรกาย
นายธวัช บุตรศรี
นายธวัช พิลึก
นายธวัชชัย งามศิริ
นายธวัชชัย จุติประภาค
นายธวัชชัย ตองใจ
นายธวัชชัย โตออน

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

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายธวัชชัย ถาวระ
นายธวัชชัย ทนุตัน
นายธวัชชัย นุยสีรุง
นายธวัชชัย บัวดี
พันจาอากาศตรี ธวัชชัย บุตะเขียว
นายธวัชชัย ปงสนิท
นายธวัชชัย เปนพนัสสัก
นายธวัชชัย ฝายพลแสน
นายธวัชชัย พิทักษสกุลรัตน
นายธวัชชัย เพ็ญสุริยะ
นายธวัชชัย มีสะอาด
นายธวัชชัย ลายพยัคฆ
วาที่รอยตรี ธวัชชัย แสงแปลง
นายธวัชชัย เหลืองโอฬาร
นายธวัฒชัย กุคําวงษ
นายธวัฒนชัย แกวเมืองปก
นายธวัตชัย เดี่ยวผา
นายธะนิตย ลืนคํา
นายธัชชัย ยั่งยืน
นายธัชยพงศ ปาละหงษา
นายธัชรินทร แกวจันทร
จาสิบเอก ธัญชน เสวครบุรี
นายธัญญา ขอยจัตุรัส
นายธัญญา สามารถ
นายธัญวุฒิ บัวหลวง
นายธันยพงศ งอยปดพันธ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๒๔๓
๑๒๔๔
๑๒๔๕
๑๒๔๖
๑๒๔๗
๑๒๔๘
๑๒๔๙
๑๒๕๐
๑๒๕๑
๑๒๕๒
๑๒๕๓
๑๒๕๔
๑๒๕๕
๑๒๕๖
๑๒๕๗
๑๒๕๘
๑๒๕๙
๑๒๖๐
๑๒๖๑
๑๒๖๒
๑๒๖๓
๑๒๖๔
๑๒๖๕
๑๒๖๖
๑๒๖๗
๑๒๖๘

นายธัมรงค ทรงพุฒิ
นายธานินทร กันหาบุตร
นายธานินทร เชียงทอง
นายธานินทร พรมวิชัย
นายธานินทร มะเซ็ง
นายธานินทร อุพร
นายธานี เขียวนิล
นายธานี จันทรนาง
นายธานี เพิกเฉย
นายธามปรุฬท บัวงาม
นายธารณธันย โพธิ์ศรี
นายธาราดล สิงหสูงเนิน
นายธาราวุฒิ ผาแสนเถิน
นายธารินทร คนคม
นายธารินทร อินนั่งแทน
นายธาวิต สุวรรณไตร
นายธํารงค ทาทอง
นายธํารงศักดิ์ แดงทุมมา
นายธิตติยพัทย อยูจิตร
นายธิติพงศ มาสี
นายธิติพงษ สีขาว
นายธิติพัทธ ชุติวัฒนโสภณ
นายธินวัฒน ไทรสังขกมล
นายธิรายุทธ อรทัย
นายธีฎวรัชญกร ธนปภารัจจ
นายธีรชนินทร แจมจํารัส

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

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายธีรดิฐ ยันตโกเศศ
นายธีรเดช รัตนเมือง
นายธีรธวัช ลอยประโคน
นายธีรนัยน เขียวแก
นายธีรพงศ แกวธารากุล
นายธีรพงษ บัวลอยลม
นายธีรพงษ ภูธร
นายธีรพงษ มาทอง
นายธีรพงษ สินโพธิ์
นายธีรพงษ อัครวิทยาพัฒน
นายธีรพล ใจกวาง
นายธีรพล ลาภรัตน
นายธีรพัชญ ศรีนาเครือธนัต
นายธีรพัฒน ลามเกษร
นายธีรภัทรวัฒน กลาแข็ง
นายธีรภาส ทองชะอม
สิบตํารวจเอก ธีรยุทธ พลแสง
นายธีรวัฒน ดวงใจดี
นายธีรวัฒน บุญทวี
นายธีรวัฒน สกุลวัฒนาชีพ
นายธีรวัฒน อริยานุวัฒน
นายธีรวัฒน อางทอง
นายธีรวิชญ เข็มมี
นายธีรวิชญ สุวรรณเจริญ
นายธีรวิทย คําใส
นายธีรวิทย เชียรกิจสุนทร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๒๙๕
๑๒๙๖
๑๒๙๗
๑๒๙๘
๑๒๙๙
๑๓๐๐
๑๓๐๑
๑๓๐๒
๑๓๐๓
๑๓๐๔
๑๓๐๕
๑๓๐๖
๑๓๐๗
๑๓๐๘
๑๓๐๙
๑๓๑๐
๑๓๑๑
๑๓๑๒
๑๓๑๓
๑๓๑๔
๑๓๑๕
๑๓๑๖
๑๓๑๗
๑๓๑๘
๑๓๑๙
๑๓๒๐

นายธีรวุฒิ คําแกว
นายธีรวุฒิ อภิปรัชญาฐิติกุล
นายธีรศักดิ์ ทองมั่นคง
นายธีรศักดิ์ บัวสาย
นายธีรศักดิ์ ไพสิฐศิริกุล
นายธีรศักดิ์ ลิ้มวิรัตน
นายธีรศักดิ์ สมบุญเจริญ
นายธีรศักดิ์ สุขใหญ
นายธีรศักดิ์ สุดตลอด
นายธีรศักดิ์ อยูวัฒนา
นายธีระชัย เจริญตนตระกูล
นายธีระชัย รัตนรังษี
นายธีระณัทฬ นิตินันทิวัฒโน
นายธีระเดช เรือนแกว
นายธีระพงษ คงทองคํา
นายธีระพงษ คุนานวล
นายธีระพงษ ใจวงค
นายธีระพงษ แสงสุข
นายธีระพล ผดุงทรัพย
นายธีระยุทธ ครองยุติ
นายธีระยุทธ ติ่งทอง
นายธีระยุทธ แสงสุริยจันทร
นายธีระวัฒน กองเงิน
นายธีระวิทย สกุณา
นายธีระวิทย เสมอโภค
นายธีระวุฒิ เคาคํา

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

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายธีระวุฒิ ธาตุทอง
นายธีระศักดิ์ มะลิวงค
นายธีรัตน กันตัง
นายธีรากุล ศรีนอย
นายธีราณัทท อินทรทองนอย
นายธีวรา มากสาขา
วาที่รอยตรี เธียรชัย นอยประสาน
นายนคร ชูสอนสาย
นายนคร เหมนาค
นายนครินทร นาคนาวา
นายนคินทร ภูริพงษ
นายนชา วารี
นายนที แกวมะ
นายนนตชัย หินซุย
นายนนท หวังผล
นายนนทกร ตันเจริญ
นายนนทกร บัวหอม
นายนนทธวัช ยามี
นายนนทวัฒน ดํามา
นายนนทวัฒน สุขจันทร
นายนพคุณ เกรียงศักดานุกูล
นายนพดล แกวเรือง
นายนพดล ไชยชอฟา
นายนพดล ตันติศิริสมบูรณ
นายนพดล เทียบโพธิ์
นายนพดล ธงชัย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๓๔๗
๑๓๔๘
๑๓๔๙
๑๓๕๐
๑๓๕๑
๑๓๕๒
๑๓๕๓
๑๓๕๔
๑๓๕๕
๑๓๕๖
๑๓๕๗
๑๓๕๘
๑๓๕๙
๑๓๖๐
๑๓๖๑
๑๓๖๒
๑๓๖๓
๑๓๖๔
๑๓๖๕
๑๓๖๖
๑๓๖๗
๑๓๖๘
๑๓๖๙
๑๓๗๐
๑๓๗๑
๑๓๗๒

นายนพดล ปราชญนครเขต
นายนพดล พิพัฒนรังสรรค
นายนพดล วาเด็งพงศ
นายนพดล หลักกําแพง
นายนพเดช นวลละออง
นายนพนันต ปญจา
นายนพนันท ศฤงคาร
นายนพประทีป กองสี
นายนพพร กาแกว
นายนพพร แจมหมอ
นายนพพร ชามา
นายนพพร ปุกคํา
นายนพพร ราหมาน
นายนพพล ทองดี
นายนพพล ปนมณี
นายนพพล สุขภิรมย
นายนพพล เสียงกลอม
นายนพรัตน แกวนิคม
นายนพรัตน ทองลน
นายนพรัตน ศรศิลป
นายนพรัตน ศรีสกุล
นายนพรัตน หันชัยศรี
นายนพฤทธิ์ วงศลักษณพันธ
นายนพวิทย เทียมทัศน
นายนพศักดิ์ มีภักดิ์
นายนภเกตน สุภาพ

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

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
วาที่รอยโท นภดล จินตประสาท
นายนภดล รุงจรูญ
นายนภศูล ตุลยกุล
นายนภศูล สมวิสัตย
นายนรกานต นรเศรษฐกานต
นายนรงค สุมสาย
นายนรงฤทธิ์ ศรีทอง
นายนรภัทร แสงสาย
นายนรวัฒน พนมพิพัฒน
นายนรวีร ไชยอินตา
นายนรสิงห สุขสมแดน
นายนรา มะเย็ง
นายนรา สุยะเพี้ยง
นายนราธร มะโนรส
นายนราพงศ อาษารินทร
นายนราวิชญ สีสุราช
นายนราวุฒิ อมรชาติ
นายนราวุธ ซื่อความซื่อ
นายนราวุธ สมศักดิ์
นายนริทธิ์ ไกรเทพ
นายนรินทร ขันทกันชัย
นายนรินทร คําออน
นายนรินทร เชื้อหมอ
นายนรินทร ดวงแดง
นายนรินทร นอมระวี
นายนรินทร บุญสอด

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๓๙๙
๑๔๐๐
๑๔๐๑
๑๔๐๒
๑๔๐๓
๑๔๐๔
๑๔๐๕
๑๔๐๖
๑๔๐๗
๑๔๐๘
๑๔๐๙
๑๔๑๐
๑๔๑๑
๑๔๑๒
๑๔๑๓
๑๔๑๔
๑๔๑๕
๑๔๑๖
๑๔๑๗
๑๔๑๘
๑๔๑๙
๑๔๒๐
๑๔๒๑
๑๔๒๒
๑๔๒๓
๑๔๒๔

นายนเรนทร จันทรเทพ
นายนเรศ สดชื่น
นายนฤดม บายเที่ยง
นายนฤดล คงนุรัตน
นายนฤดล เทศประสิทธิ์
นายนฤนาท ดาโสม
นายนฤเบศ ดวงดูสัน
นายนฤพงษ พิมพทอง
นายนฤพนธ แสงทอง
วาที่รอยตรี นฤพล คชเดช
นายนฤพล โอชาอัมพวัน
นายนวมินทร วงคไชย
นายนววิธ ศรีปลั่ง
นายนวัธน ยอดสุวรรณ
นายนวิพันธุ จันทรธีระวงศ
นายนักรบ กองมณี
นายนักรบ บุญเหลี่ยม
นายนักรบ สุวรรณกูล
นายนัฐพงษ ดินนุย
นายนัฐพล ออนตาม
นายนัดธะพงษ ยืนยั่ง
นายนัทพงษ โคตะมา
นายนันตชัย แอบู
นายนันท กอคํา
นายนันทคม เปนมงคล
นายนันทยุทธ หนูนันท

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

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายนันทวัฒน เข็มทอง
นายนันทวัตน ไวยบุญญา
นายนัยสิทธิ์ นรเศรษฐฉัตร
นายนัสรุดดีน มามุ
นายนัสรูดิน โตะนากายอ
นายนาคิน สัจจะเขตต
นายนาฏกนิษฐ ทิศทะษะ
สิบเอก นาท แพงพา
นายนาทธพงค แกวสุข
นายนาวิน เหมือนแสง
นายนําไทย ชมภูเจริญ
นายนิกร คําวงษา
นายนิกร ใจไหว
นายนิกร แซฟุง
นายนิกร มะโน
นายนิกร สุรนาทชยานันท
นายนิคม คาโค
นายนิคม ชนะอินทร
นายนิคม ตูลเพ็ง
นายนิคม ทิศแกว
นายนิคม บุญเรืองศรี
นายนิคม พรมคํานอย
นายนิคม เพชระบูรณิน
นายนิคม สมโชค
นายนิติ แชมชอย
นายนิติกร เบญมาตย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๔๕๑
๑๔๕๒
๑๔๕๓
๑๔๕๔
๑๔๕๕
๑๔๕๖
๑๔๕๗
๑๔๕๘
๑๔๕๙
๑๔๖๐
๑๔๖๑
๑๔๖๒
๑๔๖๓
๑๔๖๔
๑๔๖๕
๑๔๖๖
๑๔๖๗
๑๔๖๘
๑๔๖๙
๑๔๗๐
๑๔๗๑
๑๔๗๒
๑๔๗๓
๑๔๗๔
๑๔๗๕
๑๔๗๖

นายนิติคุณ พลแสน
นายนิติพงษ คามวง
นายนิติพงษ ปยาโน
นายนิติพันธ ฉิมสุนทร
นายนิติรุจน วุฒิไพบูลยเดช
นายนิติวัฒน กาลวิบูลย
นายนิทัศน หามนตรี
นายนิธิกร พานทอง
นายนิธิรอน ภัทราธิกุล
นายนิธิโรจน สุวรรณมณี
นายนิธิศ สันสยะ
นายนิธิศ สุริทะรา
นายนิพนธ ชื่นชอย
นายนิพนธ ตะปะโจทย
นายนิพนธ เผือกเพี้ยน
นายนิพนธ พูลนุช
นายนิพล ปลุกเสก
นายนิพัฒน ยอดดี
นายนิพันธ จันทรกิเสน
นายนิพิฐพนธ ทัพพชัยศิริ
นายนิภาส ยอสม
นายนิยม ผามชา
นายนิยม ไพรสวัสดิ์
นายนิยม สุขทอง
นายนิยาม วงษพันธ
นายนิรันด ปนตา

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

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายนิรันดร พันธทรัพย
นายนิรันดร คุณาวัน
นายนิรันดร แจงแสงอรุณ
นายนิรันดร แซเตียว
นายนิรันดร แทนทอง
นายนิรันดร ผมไผ
นายนิรันดร พูนผลแสนชัย
นายนิรันดร มหายศนันท
นายนิรันดร ลาภสาร
นายนิรันดร แสนยศ
นายนิรันดร อวรรณา
นายนิรันธ หงษาวรรณ
นายนิรุจน กัณหา
นายนิรุช เสาประโคน
นายนิรุต เจริญสุข
นายนิรุต อุดมศักดิ์
นายนิรุตต มูลสี
นายนิรุตต แสวงนาม
นายนิรุทธ แกวนิคม
นายนิรุทธ มากนาดอน
นายนิรุธ เล็กโสภี
นายนิโรจน มะเสนา
นายนิวัฒน พิมแสง
นายนิวัฒน วิทยารักษ
นายนิเวช แสงคํา
นายนิเวศน กุมเพ็ชร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๕๐๓
๑๕๐๔
๑๕๐๕
๑๕๐๖
๑๕๐๗
๑๕๐๘
๑๕๐๙
๑๕๑๐
๑๕๑๑
๑๕๑๒
๑๕๑๓
๑๕๑๔
๑๕๑๕
๑๕๑๖
๑๕๑๗
๑๕๑๘
๑๕๑๙
๑๕๒๐
๑๕๒๑
๑๕๒๒
๑๕๒๓
๑๕๒๔
๑๕๒๕
๑๕๒๖
๑๕๒๗
๑๕๒๘

นายนิเวศน ศรีออน
นายนิหัสลัง เจะยามา
นายนิอับดุลรอมัน มุหะ
นายนิอัมราน แวหะมะ
นายนิอิบรอน มะเต็ง
นายนุกูล ไชยสุข
นายนูรุลฮัมดี บูกุ
นายเนติพงศ โพธิไชยแสน
นายเนรมิต สุดดี
นายเนื่อง โตเขียว
นายบดินทร สําเร็จดี
นายบพิตร อิสระ
นายบรรจง ขอดแกว
นายบรรจง คําหลา
นายบรรจง จันทรจํานงค
นายบรรจง เพนเทศ
นายบรรจง สดสี
นายบรรจง สระทอง
นายบรรจง อินทุภูติ
นายบรรจบ สมบูรณกุล
นายบรรเจิด สระปญญา
นายบรรชา จันทรมั่น
นายบรรชา ชอสุวรรณ
นายบรรชา บุญสิงห
นายบรรชา เพชรโพธิ
นายบรรชา ลุหาเกตุ

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๒๙
๑๕๓๐
๑๕๓๑
๑๕๓๒
๑๕๓๓
๑๕๓๔
๑๕๓๕
๑๕๓๖
๑๕๓๗
๑๕๓๘
๑๕๓๙
๑๕๔๐
๑๕๔๑
๑๕๔๒
๑๕๔๓
๑๕๔๔
๑๕๔๕
๑๕๔๖
๑๕๔๗
๑๕๔๘
๑๕๔๙
๑๕๕๐
๑๕๕๑
๑๕๕๒
๑๕๕๓
๑๕๕๔

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายบรรณรต สกุณา
นายบรรดิษฐ จันทรผุด
นายบรรเทา อะปะมะทัง
นายบรรพชิต โพธิ์บอน
นายบรรพต เนื้อไม
นายบรรพต อินทะนันชัย
นายบรรลือศักดิ์ จันทรดี
นายบรรเลง สินตะ
นายบรรหาญ ปนทะนัน
นายบวร แกวสุข
นายบวร สุดาจันทรทิพย
นายบวรนันท รัตโน
นายบัญชา เกาเอี้ยน
นายบัญชา แกวแสนเมือง
นายบัญชา ทาทอง
นายบัญชา เปนสมรักษ
นายบัญชา พรหมโสฬส
นายบัญชา อานนท
นายบัญชาพล เหิมฉลาด
นายบัญชาศักดิ์ เหลาสูงเนิน
นายบัญญัติ วันชัย
นายบัณฑิต กันชนะ
นายบัณฑิต กาละภักดี
นายบัณฑิต กุมารสิทธิ์
นายบัณฑิต จิตโส
นายบัณฑิต ฉิมลี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๕๕๕
๑๕๕๖
๑๕๕๗
๑๕๕๘
๑๕๕๙
๑๕๖๐
๑๕๖๑
๑๕๖๒
๑๕๖๓
๑๕๖๔
๑๕๖๕
๑๕๖๖
๑๕๖๗
๑๕๖๘
๑๕๖๙
๑๕๗๐
๑๕๗๑
๑๕๗๒
๑๕๗๓
๑๕๗๔
๑๕๗๕
๑๕๗๖
๑๕๗๗
๑๕๗๘
๑๕๗๙
๑๕๘๐

นายบัณฑิต ดอกเข็ม
นายบัณฑิต พับพิมพสัย
นายบัณฑิต ภูมี
นายบัณฑูร มนตรานนท
นายบัลลังก ไชยสิงหา
นายบัสรี แดเดาะ
นายบารมี ศรีรักษา
นายบารมีอนันต แกวคํา
นายบาราเฮ็ง มูละ
วาที่รอยตรี บุญการ สายทอง
นายบุญเกิด เหลามี
นายบุญค้ํา จุลเจือ
นายบุญจันทร วงศสูง
นายบุญจันทร แสงใสแกว
นายบุญชนะ เครือทอง
นายบุญชวย ขัติยะ
นายบุญชวย สุระปอม
นายบุญชัย ธรรมขันธ
นายบุญชู ทองแมน
นายบุญชู พูนดังหวัง
นายบุญโชค ไตรคีรีสถิต
นายบุญโชติ เพ็ชรดี
นายบุญญฤทธิ์ รัตนรัต
นายบุญดี โงชาฤทธิ์
นายบุญตา จันทรเวียง
นายบุญตา เสนา

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

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายบุญแตง ภูมิโคก
นายบุญทวี เลิศคํา
นายบุญแทน ลาบาง
นายบุญประเสริฐ วันดี
นายบุญพบ หวานเค็ง
นายบุญเพ็ง สีหาราช
นายบุญมา ใหลอุดี
นายบุญมี ดีแสน
วาที่รอยตรี บุญมี วรรณศิริ
นายบุญยัง เจริญฉิม
นายบุญยาย ดวงสนม
นายบุญรอด ทรัพยสําเริง
นายบุญรัตน พิมขาลี
นายบุญโรจน สอนงาม
นายบุญฤทธิ โชติถาวรรัตน
นายบุญเลิศ จันทรเดช
นายบุญเลิศ ไชยปญหา
นายบุญเลิศ ทัดเทียม
นายบุญเลิศ ภูมลี
นายบุญสง ถิ่นนอย
นายบุญสนอง ขึมสูงเนิน
นายบุญสม เทอดชูสกุลชัย
นายบุญเสริม นิลสุข
นายบุญหนา เที่ยงนา
นายบุญเหลือ ชายภักตร
นายบุตษา ยางทุง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๖๐๗
๑๖๐๘
๑๖๐๙
๑๖๑๐
๑๖๑๑
๑๖๑๒
๑๖๑๓
๑๖๑๔
๑๖๑๕
๑๖๑๖
๑๖๑๗
๑๖๑๘
๑๖๑๙
๑๖๒๐
๑๖๒๑
๑๖๒๒
๑๖๒๓
๑๖๒๔
๑๖๒๕
๑๖๒๖
๑๖๒๗
๑๖๒๘
๑๖๒๙
๑๖๓๐
๑๖๓๑
๑๖๓๒

หนา ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

นายบุรินทร สุดใจ
นายบุษกร สาลีรัมย
นายบุษกรณ ทาวทอง
นายบูรฉัตร เรงเทียน
นายบูรพา กองพร
นายบูรฮัน วันอิดริส
นายบูหมัด สลํา
นายเบญจมะ สัมมา
นายปกครอง บุญปลื้ม
นายปกรกิตติ์ หลักมั่น
นายปกรณ เฟองจันทร
นายปกรณ รวมสุข
นายปกรณเกียรติ ภควัชสมบูรณ
นายปฏิญญา กลิ่นหอม
นายปฏิญญา ลาภเจริญวงศ
นายปฏิณญา โคตรวงศ
นายปฏิธาน บัวทอง
นายปฏิพัฒน บุญรักษ
นายปฏิพัทธ กออวยชัย
นายปฏิพัทธ ลบหนองบัว
นายปฏิภัทรพงษ ทรงชัย
นายปฏิภาณ ปะติเก
นายปฏิภาณ สุนิรันดรกาล
นายปฏิมา สิงหศร
นายปฐมชัย เปรมปรีดิ์
นายปฐมพงศ ชวาลิต

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

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายปฐมพงศ สังขสร
นายปณิธาน ชํานาญกอง
นายปณิธาน ยิ่งดํานุน
นายปณิธาน แยมจันทรฉาย
นายปพน สุทธิทัพพสาร
นายปภัศศจักษ ภวฤทธิ์นาคินทร
นายปรมัตถ บุญโพธิ์
นายปรมินทร ชูรัตน
นายปรเมศร พุมจันทร
นายปรเมศวร ประชุมศรี
นายประกอบ ไชยชนะ
นายประกอบ สูตรอุดม
นายประกอบ หาสุข
นายประกาศิต ปาละวงศ
นายประกาศิต ผิวศิริ
นายประกิจ ผาติจิรโชติ
นายประกิต ตันติวาส
นายประกิต บูระภา
นายประจวบ แจโพธิ์
นายประจักร จันทรพิทักษ
สิบโท ประจักษ เกษมรักษ
นายประจักษ เบียนรัมย
นายประชา แกวสวัสดิ์
นายประชา จันทรสมโภช
นายประชา จิตรสุนทร
นายประชา รุงศิริ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๖๕๙
๑๖๖๐
๑๖๖๑
๑๖๖๒
๑๖๖๓
๑๖๖๔
๑๖๖๕
๑๖๖๖
๑๖๖๗
๑๖๖๘
๑๖๖๙
๑๖๗๐
๑๖๗๑
๑๖๗๒
๑๖๗๓
๑๖๗๔
๑๖๗๕
๑๖๗๖
๑๖๗๗
๑๖๗๘
๑๖๗๙
๑๖๘๐
๑๖๘๑
๑๖๘๒
๑๖๘๓
๑๖๘๔

นายประชา ศรีหาบุญทัน
นายประชา สงเคราะห
นายประชา อักโข
นายประชิต จันทรเรือง
นายประเชิญ ยาอุด
นายประดับชัย อินมณี
นายประดิษฐ จันทรตรง
นายประดิษฐ สังขนุกิจ
นายประเดิม จันทะคาม
นายประทิน ทับไทร
นายประทีป ขันกสิกรรม
นายประทีป ประดิษฐปรีชา
นายประทีป ภิมาลย
นายประทีป ฤทธิ์เปยม
นายประทีป ศรีเพชรเจริญ
นายประทีป อินทนันชัย
นายประทุม เอมแยม
นายประเทือง คงวัน
นายประเทือง ภูเขียว
นายประธาน เทพคําอาย
นายประพัฒน ทัพซาย
นายประพันธ บุญวรรณ
นายประพันธ ปนยะ
นายประพันธ พันธุพราหมณ
นายประพาฬ แกววงษา
นายประพาฬพงษ คําศรี

หนา ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๘๕
๑๖๘๖
๑๖๘๗
๑๖๘๘
๑๖๘๙
๑๖๙๐
๑๖๙๑
๑๖๙๒
๑๖๙๓
๑๖๙๔
๑๖๙๕
๑๖๙๖
๑๖๙๗
๑๖๙๘
๑๖๙๙
๑๗๐๐
๑๗๐๑
๑๗๐๒
๑๗๐๓
๑๗๐๔
๑๗๐๕
๑๗๐๖
๑๗๐๗
๑๗๐๘
๑๗๐๙
๑๗๑๐

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายประภากร ปอยี
นายประภาส ไกแกว
นายประภาส นาคประวัติ
นายประภาส มณีใส
นายประภาส วิจิตรนาวี
นายประมง แกวเปนบุญ
นายประมวล โพธิ์ชัย
นายประมวล สุขสําราญ
นายประยุทธ ธนากาญจโนภาส
นายประยุทธ บุญกลาง
นายประยูร ศิริคุณ
นายประโยชน เกิดโพธิ์ชา
นายประวัติ นิธิเตชะยศสกุล
นายประวัติ ศรีออน
นายประวิทย กุสันเทียะ
นายประวิทย คําพุม
นายประวิทย เรืองเดช
นายประวิทย หวังรุงเจริญ
นายประวุฒิ ฟองคํา
นายประเวส นามสีฐาน
นายประสงค กลิ่นบรม
นายประสงค อิงชัยภูมิ
นายประสบชัย มอมพะเนาว
นายประสบสุข บุตรงาม
นายประสาท เครื่องทอง
นายประสาน พรหมเจริญ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๗๑๑
๑๗๑๒
๑๗๑๓
๑๗๑๔
๑๗๑๕
๑๗๑๖
๑๗๑๗
๑๗๑๘
๑๗๑๙
๑๗๒๐
๑๗๒๑
๑๗๒๒
๑๗๒๓
๑๗๒๔
๑๗๒๕
๑๗๒๖
๑๗๒๗
๑๗๒๘
๑๗๒๙
๑๗๓๐
๑๗๓๑
๑๗๓๒
๑๗๓๓
๑๗๓๔
๑๗๓๕
๑๗๓๖

หนา ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

นายประสาน ยูแมน
นายประสาน วิเวก
นายประสาร นามศรี
นายประสิทธิ์ แกวงาม
นายประสิทธิ์ เขียวแกว
นายประสิทธิ์ คงบุญแกว
นายประสิทธิ์ ชาญประไพร
นายประสิทธิ์ ดาโสม
นายประสิทธิ์ ไตรสะอม
นายประสิทธิ์ ทํากันหา
นายประสิทธิ์ ภักดิ์ใจ
นายประสิทธิ์ ภูทอง
นายประสิทธิ์ มายูร
นายประสิทธิ์ มีไมดี
นายประสิทธิ์ สมณะ
นายประสิทธิ์ สิงหหลา
นายประสิทธิ์ อุดมฤทธิ์
นายประสิทธิชัย ศรีไกรสิทธิ์
นายประเสริฐ กําเลิศทอง
นายประเสริฐ คํานอย
นายประเสริฐ จันทรกระจางเลิศ
นายประเสริฐ จันทรทอง
นายประเสริฐ ใจนาน
นายประเสริฐ เชื้อโนนแดง
จาสิบเอก ประเสริฐ ทองงิ้ว
นายประเสริฐ นิยมทรัพย

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

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายประเสริฐ พราหมณโต
นายประเสริฐ อุยคัชชะ
นายประหยัด ใจหวัง
นายประหยัด ชัยยะเทียน
นายประหยัด พลพวก
นายปรัชฌา จีนธาดา
นายปรัชญา กานิล
นายปรัชญา ผลาผล
นายปรัชญา เพ็ชรรัตน
นายปรัชญา ฟองน้ํา
วาที่รอยตรี ปรัชญา วงษพจนี
นายปรัณ อยูแบน
นายปรัตถกรณ กองนาคู
นายปราโมช เครื่องตน
นายปราโมทย คชเสนีย
นายปราโมทย ศิริอนันต
นายปรารภ แกกูล
นายปริญญา กลาหาญ
นายปริญญา กิติอาษา
นายปริญญา จันทโกสิน
นายปริญญา จันทะคาม
นายปริญญา จันทะคุณ
นายปริญญา เฉิดจําเริญ
นายปริญญา บาไส
นายปริญญา ปญญาฟู
นายปริญญา พวงจันทร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๗๖๓
๑๗๖๔
๑๗๖๕
๑๗๖๖
๑๗๖๗
๑๗๖๘
๑๗๖๙
๑๗๗๐
๑๗๗๑
๑๗๗๒
๑๗๗๓
๑๗๗๔
๑๗๗๕
๑๗๗๖
๑๗๗๗
๑๗๗๘
๑๗๗๙
๑๗๘๐
๑๗๘๑
๑๗๘๒
๑๗๘๓
๑๗๘๔
๑๗๘๕
๑๗๘๖
๑๗๘๗
๑๗๘๘

นายปริญญา โพธิราช
นายปริญญา สายแสง
นายปริญญา สีใส
นายปริวัตร มะดาศรี
นายปริวัธ ขอดเมชัย
นายปรีชา กาวีเขียว
นายปรีชา คําแสน
นายปรีชา ชองคันปอน
นายปรีชา ไชยเพชร
นายปรีชา ทองดี
นายปรีชา ปรีชาโชติ
นายปรีชา ผองสนาม
นายปรีชา พิกุลศรี
นายปรีชา ภูสีฤทธิ์
นายปรีชา มะโนสีลา
นายปรีชา มีแจ
นายปรีชา รัตนะ
นายปรีชา เวชสุวรรณ
นายปรีชา สอนมาลา
นายปรีชา สุกใส
นายปรีชา สุทธิราวุธ
นายปรีชา สุปด
นายปรีชา อักษรพิบูลย
นายปรีชา อาสานอก
นายปรีชาพล ทองพลอย
นายปรีดา กุลแสนไชย

หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๘๙
๑๗๙๐
๑๗๙๑
๑๗๙๒
๑๗๙๓
๑๗๙๔
๑๗๙๕
๑๗๙๖
๑๗๙๗
๑๗๙๘
๑๗๙๙
๑๘๐๐
๑๘๐๑
๑๘๐๒
๑๘๐๓
๑๘๐๔
๑๘๐๕
๑๘๐๖
๑๘๐๗
๑๘๐๘
๑๘๐๙
๑๘๑๐
๑๘๑๑
๑๘๑๒
๑๘๑๓
๑๘๑๔

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายปรีดา เกียงขวา
นายปรีดา คําแกว
นายปรีดา ตรีธวัช
นายปรีดา ยะธิมา
นายปฤษฎี นอยนิล
นายปวเรศ รัฐขจร
นายปวีณกร ดําเนินลอย
นายปศาสตร ตนทอง
นายปอซี นิแว
นายปะอูซี มะยูนุ
นายปญจรัช เพียพิมเพิ่ม
นายปญญา คลังมนตรี
นายปญญา จันทรหอม
นายปญญา โฉมเฉลา
นายปญญา ทองคําเภา
นายปญญา นาเมือง
นายปญญา พรหมศักดิ์
นายปญญา พานศรี
นายปญญา สมคําพี
นายปญญา สุวรรณไสย
นายปญญา สูตรสุข
นายปญญา โสตถิยาภรณ
นายปญญาวุธ บุญสินชัย
นายปญฐกร วุฒิธรคณากูล
นายปฏฐวัจน เฟองเพ็ชร
นายปณณทัต เพ็งแกว

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๘๑๕
๑๘๑๖
๑๘๑๗
๑๘๑๘
๑๘๑๙
๑๘๒๐
๑๘๒๑
๑๘๒๒
๑๘๒๓
๑๘๒๔
๑๘๒๕
๑๘๒๖
๑๘๒๗
๑๘๒๘
๑๘๒๙
๑๘๓๐
๑๘๓๑
๑๘๓๒
๑๘๓๓
๑๘๓๔
๑๘๓๕
๑๘๓๖
๑๘๓๗
๑๘๓๘
๑๘๓๙
๑๘๔๐

นายปณณทัต วลาบูรณ
นายปณณวิชญ ใจทิม
นายปทพงษ วิสุทธิแพทย
นายปทมพันธุ ปทมสีแกว
นายปาเดอลี เจะอาลี
นายปาตะ ปะจูสะลา
นายปานทอง เฉวียงหงส
นายปารณัท รุจิชยากูร
นายปารมีน ทองอิสสระ
นายปติ พรหมมาแดง
นายปติกร หงษเวียง
นายปตุพงษ ทาคอ
นายปนพงษ ชิ้นฟก
นายปยพงษ คงภักดี
นายปยพัทธ บุญประกอบ
นายปยมิตร หงษอุดร
นายปยวัฒน ทิพยปยสกุล
นายปยวิทย กันนุฬา
นายปยะ คงอุบล
นายปยะ ฉลาดเลิศ
นายปยะ ไผเทศ
นายปยะ มีนา
นายปยะ อินตะคํา
นายปยะชน โพธิยะ
นายปยะพงค ดูอินทร
นายปยะพงษ ออนหวาน

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๔๑
๑๘๔๒
๑๘๔๓
๑๘๔๔
๑๘๔๕
๑๘๔๖
๑๘๔๗
๑๘๔๘
๑๘๔๙
๑๘๕๐
๑๘๕๑
๑๘๕๒
๑๘๕๓
๑๘๕๔
๑๘๕๕
๑๘๕๖
๑๘๕๗
๑๘๕๘
๑๘๕๙
๑๘๖๐
๑๘๖๑
๑๘๖๒
๑๘๖๓
๑๘๖๔
๑๘๖๕
๑๘๖๖

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายปยะพันธ ชัยเสนา
นายปยะวัฒน รองเดช
นายปยะวัฒน แสนบริสุทธิ์
นายปยะวัติ วังซาย
นายปยะวุฒิ โนขัติมา
นายปยะศักดิ์ สงวนศักดิ์
นายปโยรส ปูเถา
นายปุญญพัฒน เกตุไทย
นายปุญญพัฒน ชาปากดี
นายปุณณะ รัตนโกสุม
นายปุณรัตน จันแรง
นายเปรมณัช แจงจันทร
นายเปรมศักดิ์ บุบผามาลาสกุล
นายเปาซียะห เด็นอาเระ
นายผจงภักดิ์ พอคาชาง
นายผดล มาลาศรี
นายผดุงเกียรติ ปานแดง
นายผดุงศักดิ์ เงินใส
นายผดุงศักดิ์ มาสขาว
นายผราวุธ แสนโสม
นายผาสุข นาโควงค
นายเผด็จ ฉิมพันธ
นายเผด็จ ลาวตุม
นายฝนเพชร ธงทาสี
นายฝนสั่งฟา พาเขียว
นายพงคศักดิ์ จองตามา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๘๖๗
๑๘๖๘
๑๘๖๙
๑๘๗๐
๑๘๗๑
๑๘๗๒
๑๘๗๓
๑๘๗๔
๑๘๗๕
๑๘๗๖
๑๘๗๗
๑๘๗๘
๑๘๗๙
๑๘๘๐
๑๘๘๑
๑๘๘๒
๑๘๘๓
๑๘๘๔
๑๘๘๕
๑๘๘๖
๑๘๘๗
๑๘๘๘
๑๘๘๙
๑๘๙๐
๑๘๙๑
๑๘๙๒

นายพงคศักดิ์ เรืองศรี
นายพงคศักดิ์ สุวรรณขํา
นายพงคสุเรียน เขื่อนแกว
วาที่รอยตรี พงศกร เกเย็น
นายพงศกร โกศรี
นายพงศกร รุณอินตา
นายพงศกร โสรถาวร
นายพงศกรณ ศาลางาม
นายพงศกาญจน คําสีแกว
นายพงศเทพ สําเภาแกว
นายพงศธร ทิพรักษ
นายพงศธร ภักดี
นายพงศธร สายใจ
นายพงศนรินทร อินดา
นายพงศพีระ ดูเรืองรัมย
นายพงศวิพัฒน เจริญพล
นายพงศศิริ ออนคํา
นายพงษชัย คําแกว
นายพงษเทพ เทวะ
นายพงษเทพ อุนอก
นายพงษธร วชิระปราการพงษ
นายพงษธวัช เตชประภาสวัสดิ์
นายพงษธวัช โหมดมวง
นายพงษปญญา ญาณะนันท
นายพงษพันธ จันทรเพ็ง
นายพงษพันธ จันทรหนองสรวง

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

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายพงษพันธ พุดสีเสน
นายพงษพันธุ ไพศาลธรรม
นายพงษพิพัฒน เพชรพิชัย
นายพงษพิสิทธ ติ๊บมา
นายพงษวิทย แสงทองสวัสดิ์
นายพงษศักดิ์ ไชยชนะ
นายพงษศักดิ์ ตรีรัตน
นายพงษศักดิ์ บัวหุง
นายพงษศักดิ์ บุญลาภ
นายพงษศักดิ์ พรมสอน
นายพงษศักดิ์ มณีจันทรสุข
นายพงษศักดิ์ รัตนสุภา
นายพงษศักดิ์ รุงเรือง
นายพงษศักดิ์ สกุลฮูฮา
สิบตรี พงษศักดิ์ สิทธิศาสตร
นายพงษศักดิ์ สุสมบูรณ
นายพงษศิลป เกิดกําบท
นายพงษสิทธิ์ นันทญา
นายพงษสิทธิ์ ภูพาน
นายพจน ทาหนองบัว
นายพจนลักษณ ชูยอด
นายพจนาถ เชาวนทอง
นายพจนาถ แดงพิบูลย
นายพชร เข็มพงษ
นายพชร เอมสกุล
นายพชรกร พั่วแพง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๙๑๙
๑๙๒๐
๑๙๒๑
๑๙๒๒
๑๙๒๓
๑๙๒๔
๑๙๒๕
๑๙๒๖
๑๙๒๗
๑๙๒๘
๑๙๒๙
๑๙๓๐
๑๙๓๑
๑๙๓๒
๑๙๓๓
๑๙๓๔
๑๙๓๕
๑๙๓๖
๑๙๓๗
๑๙๓๘
๑๙๓๙
๑๙๔๐
๑๙๔๑
๑๙๔๒
๑๙๔๓
๑๙๔๔

นายพชรดนัย ปานแกว
นายพชรพล จันทรสุวรรณ
นายพชรพล บุญประเสริฐ
นายพชรวรรษ จอมโนนเขวา
นายพนภาค ผิวเกลี้ยง
นายพนม คงเมือง
นายพนม ธุระนนท
นายพนม วงศทาเรือ
นายพนม สมยง
นายพนมฉัตร มณีมัย
นายพนมพร พีระพิทยมงคล
นายพนัชกร ไชยานนท
นายพนัส แกนอาสา
นายพนัส ศิริสุวรรณ
นายพนาไพร มาโยธา
นายพยัญ ผาบสิมมา
นายพยับ ไชยสง
นายพยุงศักดิ์ แกวดํา
นายพรชัย โกศิรานนท
นายพรชัย เขมนกิจ
นายพรชัย ชวยทอง
นายพรชัย ถมพลกรัง
นายพรชัย นาทา
นายพรชัย พรมณรงค
นายพรชัย มะลิทองไพศาล
นายพรชัย เรืองหิรัญ

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

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายพรชัย ศิริสาร
นายพรชัย สัสดีเดช
นายพรชัย สีผาย
นายพรชัย หมื่นสุข
นายพรณรงค ลักษณะกุล
นายพรทวี สีเคน
นายพรทิพย นามทองใบ
นายพรเทพ จันยิ้ม
นายพรเทพ ไชยราช
นายพรเทพ บุญประมวล
นายพรเทพ ปานนาว
นายพรเทพ พรมตา
นายพรเทพ ไมเรียง
นายพรเทพ อยูคง
นายพรพณา ผาสุข
นายพรรคทวี จรีรัตน
นายพรรณพัชร ธีรนันทพงศ
นายพรรภิพงษ ชนะสงคราม
นายพรรษพล ดีดพิณ
นายพรศิษฎ คํารอด
นายพรสวัสดิ์ นนทอามาตย
นายพรสวัสดิ์ เอื้อกุศลสมบูรณ
นายพรหมณัฐกัญจน ผิวใบคํา
นายพรหมมินทร เผือกพันธ
นายพรหมาสตร สุขสวัสดิ์
นายพรอนันต มาตยสรอย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๙๗๑
๑๙๗๒
๑๙๗๓
๑๙๗๔
๑๙๗๕
๑๙๗๖
๑๙๗๗
๑๙๗๘
๑๙๗๙
๑๙๘๐
๑๙๘๑
๑๙๘๒
๑๙๘๓
๑๙๘๔
๑๙๘๕
๑๙๘๖
๑๙๘๗
๑๙๘๘
๑๙๘๙
๑๙๙๐
๑๙๙๑
๑๙๙๒
๑๙๙๓
๑๙๙๔
๑๙๙๕
๑๙๙๖

นายพรอมพนิต เกตุทิพย
นายพฤหัส ยอดศรีเมือง
นายพลกฤษณ บุญศรี
นายพลชนัย สนแกว
นายพลภัทร มหาวงศ
นายพลวัฒน เครือภักดี
นายพลสรรค นิยมสุจริต
นายพละชัย ปราสาทศรี
นายพลัฏฐ ภูเกตุ
นายพลาจินตวรรธน ประดับศรี
นายพลาวุฒิ บรรพสินธุ
สิบเอก พสิษฐ นิลสิงขรณ
นายพสุ ขุนหาญ
นายพสุ ประมวน
วาที่รอยตรี พอเจตร คําสักดี
นายพัชรพล ทรงศิริเลิศวัฒนา
นายพัฒนพงศ เดชะปราปต
นายพัฒนพงษ เต็มเสาร
นายพัฒนมงคล กําจัด
นายพัฒนศักดิ์ วาเด็ง
นายพัฒนะ เสงมูล
นายพัฒนา ทองคํา
นายพัทธดนย วะนานาม
นายพัทรวิชญ เกื้อกูลวุฒิหิรัณ
นายพันธรักษ ลําดวนหอม
นายพันธวัช สมบูรณ

หนา ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๙๗
๑๙๙๘
๑๙๙๙
๒๐๐๐
๒๐๐๑
๒๐๐๒
๒๐๐๓
๒๐๐๔
๒๐๐๕
๒๐๐๖
๒๐๐๗
๒๐๐๘
๒๐๐๙
๒๐๑๐
๒๐๑๑
๒๐๑๒
๒๐๑๓
๒๐๑๔
๒๐๑๕
๒๐๑๖
๒๐๑๗
๒๐๑๘
๒๐๑๙
๒๐๒๐
๒๐๒๑
๒๐๒๒

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายพันธวิศ พันธุมาศ
นายพันศักดิ์ ชัยรักษา
นายพัลลภ ธิจีณกุล
นายพาคีนัย อาจสาลี
นายพานุ รัตนพิทักษสกุล
นายพิคเนตร นัดกลา
นายพิคเนตร อุทัยไชย
นายพิชญ วรรณทวี
นายพิชญ เวียงสีมา
นายพิชญ สอนจรูญ
นายพิชญ สิทธิ์เสือ
นายพิชญพงศ ชาตะกูล
นายพิชญพงษ สมบุญ
นายพิชุตม คงทอง
นายพิชนันท ขันอาสา
นายพิชยะสิทธิ์ เข็มเพชร
นายพิชัย ประเสริฐสังข
นายพิชัย เรืองดี
นายพิชิต งามเจริญ
นายพิชิต ทนงค
นายพิชิต บุรีสุงเนิน
นายพิชิตชัย อนนท
นายพิเชฐ นับถือดี
นายพิเชษฐ สายธนู
นายพิเชษฐ แสงนอย
นายพิเชษฐ กัลปชัย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๐๒๓
๒๐๒๔
๒๐๒๕
๒๐๒๖
๒๐๒๗
๒๐๒๘
๒๐๒๙
๒๐๓๐
๒๐๓๑
๒๐๓๒
๒๐๓๓
๒๐๓๔
๒๐๓๕
๒๐๓๖
๒๐๓๗
๒๐๓๘
๒๐๓๙
๒๐๔๐
๒๐๔๑
๒๐๔๒
๒๐๔๓
๒๐๔๔
๒๐๔๕
๒๐๔๖
๒๐๔๗
๒๐๔๘

นายพิเชษฐ ทรงพันธุคชสาร
นายพิเชษฐ เทรักสี
นายพิเชษฐ เพชรสําแดง
นายพิเชษฐ ฤทธิ์ศิริ
นายพิเชษฐ วงคจันทร
นายพิเชษฐ สกุณา
สิบเอก พิตรพิบูล จอมคําสิงห
นายพิตรพิบูล มนทานอย
นายพิทยา บุญมาใส
นายพิทยา ศรีลาศักดิ์
นายพิทยา สงเคราะห
นายพิทักษ แกววิชิต
นายพิทักษ เขื่อนใจ
นายพิทักษ ฉายวิชัย
นายพิทักษ ไชยะปาน
นายพิทักษ ทาจัน
นายพิทักษ เนื่องมัจฉา
นายพิทักษ ปอมลอม
นายพิทักษ เพ็ญธรรม
วาที่รอยตรี พิทักษชัย ปนเต็ม
นายพิทักสันต ลิ่มวงษ
นายพินัย สุขรัตน
นายพินิจ กุณาศล
นายพินิจ คนเสงี่ยม
นายพินิจ นุชสวาท
นายพินิจ วัฒนชัยผดุงชีพ

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

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายพินิจ สุขลักษณ
นายพิบูลย ถานสีมี
นายพิพัฒน ไชยชนะ
นายพิพัฒน พังจันทรตา
นายพิพัฒน โพธิ์แกว
นายพิพัฒน สรรพสุข
นายพิพัฒน โสรัตน
นายพิพัฒน แหลมประโคน
นายพิพัฒนพงศ พรมจันทร
นายพิพัฒนพันธ จันทรมณี
นายพิพิธพัฒน ณ นาน
นายพิภพ ยอดออย
นายพิภพ ยิ้มสาระ
นายพิภพ วชิรประภากร
นายพิภัช สุขประเสริฐ
วาที่รอยตรี พิมลชัย จารุสาร
นายพิรัชวิชช อุคต
นายพิริยะ ตระกูลสวาง
นายพิรุณ ไพสนิท
นายพิศัลย ดิษฐสุวรรณ
นายพิศาล ประเสริฐสิทธิ์
นายพิศาล ผิวศิริ
นายพิศิษฎ ศรีธงชัย
นายพิศิษฐ ดําเกลี้ยง
นายพิศุทธิ์ สมสุข
นายพิเศรษฐ ไชยสุภา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ 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

นายพิเศษ บรรพลา
นายพิษณุ กองเสน
นายพิษณุ นาศรี
นายพิษณุ วิจารจิตต
นายพิษณุ สิงหประโคน
นายพิษณุวัชร สวัสดี
นายพิสันติ์ จันทรเขียว
นายพิสิฏฐ ชาวเสมา
นายพิสิฐ โพธิ์เงิน
นายพิสิฐศักดิ์ ดวงพรม
นายพิสิทธ ตันอุตม
นายพิสิษฐ ทวีวัฒน
นายพิสิษฐ สุวฤทธิยาธร
นายพิสิษฐกร สารเถื่อนแกว
นายพีรพงศ โพธาชัย
นายพีรพัฒน กาติ๊บ
นายพีรพัฒน บุญเสน
นายพีรพัฒน สิริบุญญาชัย
นายพีรยุทธ ภักดีเจริญ
นายพีรวัส ทองตีฆา
นายพีรวิชญ วังนุราช
นายพีรวุทธิ์ สีตาบุตร
นายพีรศักดิ์ อิทธิศักดิ์ธนเดช
นายพีระเดช บุญขันธ
นายพีระพงศ เพ็ญธิสาร
วาที่รอยตรี พีระพงษ จันพอตา

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

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายพีระพงษ มีพวงผล
นายพีระพงษ สุขแสวง
นายพีระยุทธ สุขสมบูรณ
นายพีระศักดิ์ หมั่นการ
นายพีระศักดิ์ อาทิตยตั้ง
นายพีรันธร ยาคํา
นายพุฒินันท แสงสิริวัฒน
นายพุฒิพงศ ทรงนวล
นายพุฒิพงศ ศิริสวัสดิ์
นายพุทธพันธุ พรหมรักษ
นายพุทธรักษ แพงไตร
นายพุทธา สมสันเทียะ
นายพูนสุข เหลี่ยมสิงขร
นายพูลทรัพย หารพะยอม
นายเพ็ง สอนสกุล
นายเพยาว สายบุตร
นายเพรียวพันธุ คนซื่อ
นายเพิก พงษไทย
นายเพิ่มพูน เพิ่มพรม
นายเพิ่มพูน เสนารัตน
นายเพียว ลาภมาก
นายโพฆินทร สนิทโกศัย
นายไพฑูรย จักรแกว
นายไพฑูรย ใจออน
นายไพฑูรย ศรีบุรินทร
นายไพฑูรย อุนอบ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ 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

นายไพทูล มูลหลา
นายไพทูล เลิศสงคราม
นายไพบูรณ เกตวงษา
นายไพบูลย กาบจันทร
นายไพบูลย ธีรเมธากร
นายไพบูลย บุญจอง
นายไพบูลย พระเมือง
นายไพบูลย พิลาสุข
นายไพพร จิระมิตร
นายไพรฑูรย ศรีซุย
นายไพรวัลย เกิดสวัสดิ์
นายไพรวัลย คงโนนกอก
นายไพรวัลย จันทเสน
นายไพรศาล ดวงผุย
นายไพรสาร ถากา
นายไพรัช คงเจริญ
นายไพรัช ปดชาเขียว
นายไพรัช วงศศรีตระกูล
นายไพรัชช ถิรภัทรพันธ
นายไพรัชช สนิทศรี
นายไพรัชชาระวีร ศรีวรนันทกุล
นายไพรัตน เลิศสงคราม
นายไพโรจน ตะเขียวหลา
นายไพโรจน ตันวาพิทักษ
นายไพโรจน ตั้นสุย
นายไพโรจน ลิภา

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

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายไพโรจน วิจันทร
นายไพโรจน สิงหโต
นายไพโรจน สุวรรณดี
นายไพโรจน เสียงหวาน
นายไพโรจน หาระโคตร
นายไพโรจน เอื้อเฟอ
นายไพศาล เกื้อขะเหร็ม
นายไพศาล โชคเกื้อ
นายไพศาล ประดิษฐศิริงาม
นายไพศาล วงคกระโซ
นายไพศาล วันธนานันท
นายไพศาลย ศรีสวัสดิ์
นายไพศิษฐ ทองบรรเทิง
นายฟารายัน อับตุลเลาะ
นายฟาริด เจะอุบง
นายภคพล พรมกอง
นายภคภูมิ บุศยคํา
นายภควัฒน เรืองปราชญ
นายภควัต ทุชุมภู
นายภควัต เรียกจํารัส
นายภควิชญ เหลี่ยมโลก
นายภมร ชูคันหอม
นายภราดร ดํากฤษฎา
นายภราดร ดีพูน
นายภราดร พิมลวิชยากิจ
นายภราดร สติดี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ 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

นายภราดร อยูเย็น
นายภวิษ ขุนใหญ
นายภักดี คําชัย
นายภัทร แกวเนตร
นายภัทร แสงเพ็ง
วาที่รอยเอก ภัทรกร ปนสุวรรณ
นายภัทรกร หมาดฉิม
วาที่รอยตรี ภัทรดนัย มูลศรี
นายภัทรธีนันท กาญจนาประดิษฐ
นายภัทรนันท อิงภู
นายภัทรพล ชัยสีดา
นายภัทรพล เทียมจันทร
นายภัทรวิชญ กานันใจ
นายภัทรวีร คุณโท
นายภัทรศักดิ์ มนทอง
นายภัทรายุ อยูเจริญ
นายภัทราวุฒิ อะโน
นายภัทราวุธ ญาณสิทธิ์
นายภัสพงษ โพธิ์เมือง
นายภัสภูมิ ยะปายตา
นายภาคภูมิ ดีวงษ
วาที่รอยตรี ภาคภูมิ บัวทอง
นายภาคภูมิ แบงทิศ
นายภาคภูมิ ภูมิศาสตร
นายภาคภูมิ รักสุภาพ
นายภาคิน วงศอาษา

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

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายภาคินัย ชัยดี
นายภาณุ บุตรวิเศษ
นายภาณุกฤษฏิ์ พิศิษฎสกุลชัย
นายภาณุทัตต ศรีหลัก
นายภาณุพงศ ผิวพิมพดี
นายภาณุพงศ สมอชัย
นายภาณุพันธุ ภาคาผล
นายภาณุพันธุ สาลีผล
นายภาณุภัทร ลิ้มจํารูญ
นายภาณุมาศ เจริญสุข
นายภาณุรักษ วันมหาใจ
นายภาณุวัฒน กระจางแจง
นายภาณุวัฒน ถนอมนิ่ม
นายภาณุวัฒน บุญราช
นายภาณุวัฒน มากวงษ
นายภาณุวัฒน ศิริเสนา
นายภาณุวัฒน สมนึก
นายภาณุวัตร หนูมา
นายภานิวัฒน พัฒจันทร
นายภานุกิจ อินทรชัย
นายภานุเดชา ภะวะพินิจ
นายภานุพงศ แขดสันเทียะ
นายภานุพงษ คําภูษา
นายภานุพงษ สงแซม
นายภานุมาศ ยาไทยสงค
นายภานุรักษ รักษาวงศ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ 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

หนา ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

นายภานุวัฒน เกียรตินฤมล
นายภานุวัฒน บุญโสภณ
นายภานุวัฒน พรมทองดี
นายภานุวัฒน ไพรเขียว
นายภานุวัฒน สายสุดตา
นายภานุวัตร พันธุยี่
นายภานุวัตร สังขเพ็ชร
นายภาราดร จันทพันธ
นายภาสกร ยะไชยศรี
นายภาสพล สุขวาจา
นายภิญโญ นนตรี
นายภิญโญ นันตะเสน
นายภิญโญ ผลไธสง
นายภิญโญ ภูมิอรัญ
นายภิญโย ชูเดช
นายภิรมย คงนวล
นายภิรมย พิมวันคํา
นายภิสิทธิ์ ศิลาทอง
นายภีมพล เหมภูมิ
นายภีรภาพ วิณโรจน
นายภูชาวานิช ภูผา
นายภูธร บานเนิน
วาที่รอยเอก ภูพยงค คงชนะ
นายภูมินทร เจริญสุข
นายภูมินทร นามคง
นายภูมิพิสิษฐพงศ วงศประพันธ

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

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายภูมิภัทร กลางโคตร
นายภูมิสิษฐ ยุทธพิชญเปรม
นายภูริช รอดวินิจ
นายภูริชญ พิทยาวัฒนชัย
นายภูริต พงษพิรุณ
นายภูริทัต สุรารักษชมภู
นายภูรินท บูรณพล
นายภูริพัฒน ศรีแจม
นายภูริภัทร หมาดนุย
นายภูริวงศ คุมญาติ
นายภูรีวิทย เพ็งสุวรรณ
นายภูวนัย สาหรายสุวรรณ
นายภูวนาถ โพธิกุล
นายภูวนาท คํามูล
นายภูวนารถ จันทาพูน
นายภูวเนศวร บุญทา
นายภูวไนย บุญทับทิม
นายภูวไนย รักจํารูญ
นายภูวไนย สุขธัญญาวัฒน
นายภูวไนย พานิคม
นายภูษณ หอมเย็น
นายภูสิทธิ์ จันทนา
นายภูสิทย เปยขุนทด
นายมงคล กระดานพล
นายมงคล กัยวิกัยโกศล
นายมงคล กาสา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ 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

นายมงคล ขวางกระโทก
นายมงคล จันทรลา
นายมงคล ใจเย็น
นายมงคล ดอนละคร
นายมงคล แทนนา
นายมงคล ปานทอง
นายมงคล โพธิ์มวง
นายมงคล ภานิตร
นายมงคล รอพันธ
วาที่รอยตรี มงคล วงศฝน
นายมงคล วรรณโสภา
นายมงคล อรุณฉาย
นายมงคลวิทย พวงบุตร
วาที่รอยโท มณฑล ซายขวา
นายมณเฑียร เรียบเรียง
นายมณเทียร โมรา
นายมนเฑียร วงคปนตา
นายมนตชัย เกษทองมา
นายมนตชัย ใสกระจาง
นายมนตไพร สังขจตุรงค
นายมนตรี กุลหนองแดง
นายมนตรี ขันโท
นายมนตรี คลายสมบัติ
นายมนตรี ชูราศรี
นายมนตรี ทองอรุณศรี
นายมนตรี นันไชย

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

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายมนตรี นิวัฒนุวงค
นายมนตรี ประทุมวงศ
นายมนตรี พรหมแกว
นายมนตรี มณีวรรณ
นายมนตรี ยะวัง
นายมนตรี ยาทองไชย
นายมนตรี รายไพรี
นายมนตรี ศรีขาวรส
นายมนตรี สองสีโย
นายมนตรี เหรียญไพโรจน
นายมนพ กึมรัมย
นายมนวัฒน แหลมผึ้ง
นายมนอบ คงเพชร
นายมนัส เกื้อภาระ
นายมนัส จันที
นายมนัส นวลแยม
นายมนัส ลุนนากัน
นายมนัส วงอั้ว
นายมนัส ศรีเฉลิม
นายมนัส สักขาพรม
นายมนัส สาเหล
นายมนัส สิทธิโชคธรรม
นายมนูญ เศษแอ
นายมนูญ สิงหคํา
นายมโนธรรม ทองมหา
นายมวลชน ชูแกว

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ 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

นายมหรรณพ สมอเนื้อ
นายมอฮําหมาดมาดี หลงกาสา
นายมะซอรี ดือเระ
นายมะดือเลาะ บินบอเตาะ
นายมะนาแซ มะเดหมะ
นายมะนาเส ดอเลาะ
นายมะนาอิง เจะอาแซ
นายมะมาแซ กาซอ
นายมะยะโกะ บือแน
วาที่รอยโท มะรอซาดี กะมูนิง
นายมะรอซาลี เจะฮิง
นายมะรอมลีย แวโต
นายมะรอยาลี บือฮะ
นายมะรออิฟ บือซา
นายมะรูดิง บระอาซัน
นายมะลาวี แวกาจิ
นายมะลีกี ดาเลาะบอ
นายมะลุกมาน ลาโอะ
นายมะสอและ มะเระ
นายมะสากี แวกือจิ
นายมะสือดี เจะเด็ง
นายมะอูเซ็ง กอเดร
นายมังกร อุบลเลิศ
นายมัณฑนกร พูนขุนทศ
นายมาทวีย บัวทอง
นายมานพ จันทรหอม

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

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายมานพ ทองเกษม
นายมานพ เทพบุตร
นายมานพ นาคชาตรี
นายมานพ บุญแนบ
นายมานพ บุญมา
นายมานพ ยอดเกตุ
นายมานพ วงศจู
นายมานพ โสมดี
นายมานะ กองเงิน
นายมานะ คําผิว
นายมานะ ชาติมนตรี
นายมานะ ถูวะการ
นายมานะ บุญแตง
นายมานะ อินทรสวาง
นายมานาวี นะโกะ
นายมานิต กันธะอูป
นายมานิต ทาหาวงศ
นายมานิต วงศมูล
นายมานิต เหลืองออน
นายมานิตร เดชากุล
นายมาโนช คงทรัพย
นายมาโนช บัวกลิ่น
นายมาโนช ประกอบเเสง
นายมาโนช มั่นคง
นายมามะซากี ดีแม
นายมาริสา ศึกศักดิ์

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ 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

นายมารีกัน มะหะมะ
นายมารุต ภิรมย
นายมารุต รามแกว
นายมารุต ลือชา
นายมารุต วิศวพิพัฒน
นายมาลีกี เจะแวสะนุง
นายมาวิน จันทรสา
นายมาหะมะ ลาเตะ
นายมาหะมะ อาละ
นายมาหะมะซาตา เจะมะ
นายมาหะมะอาลี หะยีบูยา
นายมาหะมุด สมอดียอ
นายมาหามะ สะหะเมาะ
นายมาฮามะสะตรี เจะเลาะ
นายมิตร พลตรีวงศ
นายมี พิมไธสง
นายมีสุข วงษชื่น
นายมุฮัมมัดฮุซัยนี บือราเฮง
นายมูหะหมัดโซไฮลี สะมะแอ
นายมูหัมมัดสาเรฟ มะแซ
นายมูหามัดไซดี มะปเยาะ
นายมูหามัดตามีซี วาเฮ็บ
นายมูหําหมัดตอฮา อาแด
นายมูอําหมัดดารี กะโด
นายมูฮันมัด ดือราแม
นายมูฮัมมัดสุกรี บาโฮะ

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

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายมูฮัมหมัด แวโดยี
นายมูฮัมหมัด สีตีเลาะ
นายมูฮัมหมัดอาฟนดี อารง
นายมูฮามะดารี ปูโระ
นายมูฮามัดดรากี โตะลง
นายมูฮามัดนาเซร ยูโซะ
นายมูฮํามัดซําซูบาฮารี มะยูโซะ
นายมูฮํามัดสุกรี แวอุมา
นายมูฮําหมัด โตะแมะ
นายมูฮําหมัด แวนิ
นายมูฮําหมัด หมะมุสอ
นายมูฮําหมัดฮาลาวี เล็งฮะ
นายเมฆา ดีสงคราม
นายเมฆินทร รัศมีพรม
นายเมธี กุลศัตยาภิรมย
นายเมธี ศรีทิพย
นายเมธี หินทอง
นายเมธี อวนล่ํา
นายแมงค แซฟา
นายแมน พรมภิมาน
นายไมตรี วิเศษ
นายยงยุทธ กลิ่นถือศีล
นายยงยุทธ บุษบก
นายยงยุทธ ใฝใจ
นายยงยุทธ สุขหญีต
นายยงยุธ แพขุนทด

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ 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

นายยรรยง ชาติชํานาญ
นายยรรยง ษมากมลเงิน
นายยรรยงค กะซิรัมย
นายยลภัทรา จันตะแดง
นายยวนหลี โถนารัตน
นายยศธรกานต แพรสมบูรณ
นายยศพงค ทรงเพียรธรรม
นายยศพล โพทอง
นายยศพล ศักดิ์แพทย
นายยศวรรธน วิชิตพันธ
นายยศวัฒน ทับทิม
นายยอดชาย เพชรนอย
นายยอดยิ่ง ทองรอด
นายยอดรัก กุลเกลี้ยง
นายยอดรัก เชียงใหม
นายยาการียา เจะเฮง
นายยาเบ็น เรืองจรูญศรี
นายยีสมาน บินซอลีฮีน
นายยุคพล แตงชัยภูมิ
นายยุทธการ อุประโจง
นายยุทธจักร เกตุเลขา
นายยุทธจักร นามขาว
นายยุทธจักร ผาแสนเถิน
นายยุทธนา กันตะบุตร
นายยุทธนา เจริญดี
นายยุทธนา ฉุยเนย

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

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายยุทธนา บาอินทร
นายยุทธนา ศรีสวัสดิ์
นายยุทธนา สาลานันท
นายยุทธนา เสนเศษ
นายยุทธนา หงษยนต
นายยุทธนา อิ่นแกว
นายยุทธนินทร โสภกิจ
สิบตํารวจตรี ยุทธพงศ
วิโรจนอุไรเรือง
นายยุทธพงษ มิ่งขวัญ
นายยุทธพงษ เยี่ยมออน
นายยุทธพงษ ศรีวรวงษ
วาที่รอยตรี ยุทธพล ซาผู
นายยุทธพล ทับลา
นายยุทธศาสตร ฮาดดา
นายยูซูฟ เดชอรัญ
นายยูสบ ดีนทอง
นายเยี่ยมพล ประดับกรณ
นายโยธิน นาอุดม
นายโยธิน บุญสุข
นายโยธิน อินฉาย
นายรชต แกววรรณา
นายรณกร กะหมาย
นายรณกฤต สิทธิศาสตร
นายรณชัย ทิพยอุทัย
นายรณยุทธ แกววงศวาน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๔๙๐
๒๔๙๑
๒๔๙๒
๒๔๙๓
๒๔๙๔
๒๔๙๕
๒๔๙๖
๒๔๙๗
๒๔๙๘
๒๔๙๙
๒๕๐๐
๒๕๐๑
๒๕๐๒
๒๕๐๓
๒๕๐๔
๒๕๐๕
๒๕๐๖
๒๕๐๗
๒๕๐๘
๒๕๐๙
๒๕๑๐
๒๕๑๑
๒๕๑๒
๒๕๑๓
๒๕๑๔
๒๕๑๕

นายรณศักดิ์ เนียมกัน
นายรตนชยธรลภณ วงศแกวมูล
นายรติภัทร ชื่นใจ
นายรนนท นุนสิงห
นายรบชัย ชัยนนท
นายรพีพัทร แผวผา
นายรพีภัทร มั่นจิต
นายรมิดา มูลเทียม
นายรวิชญ อานไมล
นายรอเสะ สาหะตี
นายระชานนท ศรีเพชร
นายระพีพัฒน ชาญนรา
นายระพีพัฒน เชาวพอง
นายระพีพัฒน ภามาศ
นายระวิสิทธิ์ สุระเสน
นายรักษชัย ฉัตรเงิน
นายรังสรรค ทองหอ
นายรังสรรค บุญธรรม
นายรังสรรค บุญสิทธิ์
นายรังสรรค ผาสุข
นายรังสรรค พลอยสุวรรณ
นายรังสิต บุญภา
นายรังสิมัน แย
นายรังสิรัตน โกสัยยะ
นายรัชชานนท เกษมสุข
นายรัชชานนท เทพอาจ

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

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายรัชชานนท โทบุรี
นายรัชชานนท พูลสิน
นายรัชธีรินทร รักนา
นายรัชนิกร เชื้อจีน
นายรัชพล บูรณสรรพสิทธิ์
นายรัชพล วรกรรณ
นายรัชพล ศรีริอวม
นายรัชยชวินท ยะอนันต
นายรัฐกรณ อาศาสตร
นายรัฐเขต จามรวรรณ
นายรัฐชฎากรณ อิ่มอุรัง
นายรัฐธรรมนูญ นอยวงศ
นายรัฐธรรมนูญ วารินทร
นายรัฐพงษ พงศาปาน
วาที่รอยตรี รัฐพงษ มีพงศ
นายรัฐพล คําแกน
นายรัฐพล ทรัพยประเสริฐ
นายรัฐภูมิ ภูมิทัศน
นายรัฐศาสตร มาทวี
นายรัฐศาสตร สมฤทธิ์
นายรัตนชัย ทับมะโรง
นายรัตนชัย ไวนุสิทธิ์
นายรัตนพงศ ตุมพสุวรรณ
นายรัตนพล หงษทอง
นายรัตนศักดิ์ กอนเพชร
วาที่รอยตรี รัตพล กอมนอย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๕๔๒
๒๕๔๓
๒๕๔๔
๒๕๔๕
๒๕๔๖
๒๕๔๗
๒๕๔๘
๒๕๔๙
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๒๕๖๖
๒๕๖๗

นายรัตภูมิ กันนิกา
นายรัติ์ธิกร ทองนาคปาน
นายรัศมีเดช ประเสริฐสังข
นายรัสมี เสาะหายิ่ง
นายราชวัชร เชื้อสาวะถี
นายราชวัตร สายา
นายราชัน นาสมพงษ
นายราชัน รัตพลที
นายราชันย สัมฤทธิ์
นายราเชนฐ สิขิวัฒน
นายราเชนต รุกขชาติ
นายราเชนทร จันทรเจิม
นายราเชนทร ติ๊บแกว
นายราเชนทร ภูริธรรม
นายราเมศร รุงรวยศรี
นายราเมศร สมใจ
นายราเมศร อินทรติยะ
นายราเหม ดอละ
นายราอีด สงวนรัตน
นายรึทัย งามขํา
นายรุง จิตสนธิ
นายรุง ทาสะโก
นายรุงตะวัน โรจนธรธราวัฒน
นายรุงทวี พรรณา
นายรุงนิรัญ ทองปน
นายรุงเพชร ถามูลแสน

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 ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายรุงฟา ศรีออน
นายรุงระวี สกุลนามรัตน
นายรุงเรือง ศรฤทธิ์
นายรุงเรือง อาจหาญ
นายรุงโรจน ชูราษี
นายรุงวิทย ผิวเหลือง
นายรุงศักดิ์ ชัยชนะสีพลี
นายรุซดี วาแฉะ
นายรุสมาน นิเฮง
นายรุสลัน สาแล
นายรุสลี เจะแต
นายเรวัต จันทวงษ
นายเรวัต เสียงโต
นายเรวัตร ภูแยม
สิบเอก เริงชัย วรรณกุล
นายเริงชัย อาญาเมือง
นายเริงเดช สุทธิอาจ
นายเรืองเดช กอแกว
นายเรืองเดช วิจารณจิตร
นายเรืองวิทย สุดดี
นายเรืองศักดิ์ โชติขันธ
นายเรืองศักดิ์ ยามโสภา
นายเรืองศิลป ชาวไธสง
นายโรมรัน ทิพยรังษี
นายฤทธิกร สุนันตะ
นายฤทธิเดช อนมี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ 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

นายฤทธิรงค สุภาสืบ
นายฤทธิ์สําเรียง ลูกบัว
นายละเมียด คํารื่น
นายลักษพงษ ปงเมือง
นายลายุ วรเจริญ
นายลําพูน เกษี
นายลําพูน ดวงโสภา
นายลิขสิทธิ์ เจะดะ
นายลิขสิทธิ์ หัตถประดิษฐ
นายลือชา สัญวงษ
นายเลอศักดิ์ ไชยวงศวัฒน
นายเลิศเกียรติ ศรีคํามูล
นายเลิศพงศ ไปนาน
นายเลิศพงษ รื่นรมย
นายเลียง โทคําเวช
นายเลื่อนวิทยา ศรีสมุทร
นายวงกฎ เหงาชัย
นายวงกต จุลรังสี
นายวงศกร กมลอารี
นายวงศธนา อินทุวงศ
นายวงศพัทธ วังวล
นายวงศวัชระ ดวงศรี
นายวงษเดือน ทองคํา
นายวชิร ภุมมา
นายวชิรพงศ พูลเกษร
นายวชิรพงษ สีสัน

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 ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายวชิรพล แกวธรรม
นายวชิรยุทธ อิศวเวคิน
นายวชิรวิชญ จอกแกว
นายวชิรวิชญ นานอก
นายวชิรวิชญ โภคเกียรติพัฒนา
นายวชิรา อาวะรุณ
นายวชิราชัย ตามะลี
นายวรกาญจน มูลลี
นายวรการณ บุตรตะ
นายวรงค วิเศษสิงห
นายวรเชษฐ วรรณสอน
นายวรณัฐ ทีบัวบาน
นายวรเทพนันทกิจ สุระศรี
นายวรนิพิฐ ปาลา
นายวรปรัชญ หลวงโย
นายวรพงษ นวมอินทร
นายวรพจน กระจงกลาง
นายวรพจน ทองคุปร
นายวรพจน หลองบุศรี
นายวรพล ขอสกุลไพศาล
นายวรพล จาวประยูร
นายวรพล วันชัยสงค
นายวรพัฒน พรรัตนกิจกุล
นายวรพันธ ปุกปน
นายวรพันธ โรจนรัต
นายวรรณชัย มงคลศรี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ 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

หนา ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ
นายวรรณรงค แกวประกอบ
นายวรวัชร อรรถธีระพงษ
นายวรวัฒน คําเปยก
วาที่รอยตรี วรวัฒน ประมาโย
นายวรวัฒน สอนอาจ
นายวรวิทย กําเลิศทอง
นายวรวิทย ไชยวงศคต
นายวรวิทย ตั้นเหลียง
นายวรวิทย บุญญาธิพิทักษ
นายวรวิทย ยืนยง
นายวรวิทย วุฒิยา
นายวรวิทย สียางนอก
นายวรวุฒิ กรีวิเวก
นายวรวุฒิ ฝายสัจจา
นายวรวุฒิ เมอะประโคน
นายวรวุธ บุตรงาม
นายวรศักดิ์ กันสุทธิ
นายวรสิทธิ์ กิจเจริญ
นายวรัท หมั่นการ
นายวรากรณ เลหกล
นายวรากฤช นันทแกว
วาที่รอยตรี วรานุรักษ เหลืองสด
นายวราพงษ เย็นสนิท
นายวราพงษ วงศดอกพวง
นายวรายุทธ ตุยดา

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 ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายวรายุทธ โพธิ์ลา
นายวรายุทธ เมืองพิล
นายวรายุทธ นวลงาม
นายวราวัฒน กลั่นหุน
นายวราวุฒิ พันธุประทุมวงศ
นายวราวุธ การะบูรณ
นายวราห นาวิชัย
นายวริทธิ์สิน ไชยอัษฎาพร
นายวรินทร พุฒทวี
นายวฤหัส รุงเรือง
นายวศิน แกนสนธิ์
นายวศิน สินธุปน
นายวสัน จันทราช
นายวสันต กิวัฒนา
นายวสันต แกวแกน
นายวสันต คุมสุข
นายวสันต ธราจารวัตร
นายวสันต บัวระบัดทอง
นายวสันต แปงจิตต
นายวสันต ผูพงษ
นายวสันต ภูอาว
นายวสันต มั่นกลาง
นายวสันต สอนแกว
นายวสันต สุนทรพงษ
นายวสันต แสนตา
นายวสิน หนุนพล

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ 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

นายวสุ เกิดเจริญ
นายวสุธร ศรีเสริมโภค
นายวสุรัตน เขื่อนแสง
นายวองไว ธุอินทร
นายวัชรดล สกุลวลีธร
นายวัชรพงศ ละอองรัตน
นายวัชรพงษ คําวัน
นายวัชรพงษ โรจนสุพร
นายวัชรพงษ ศรีทองคง
นายวัชรพงษ สมศักดิ์
นายวัชรพัฐ มะธิตะโน
นายวัชรพันธ มีศร
นายวัชรวิชญ ดวงทา
นายวัชรวิทย ครุรัฐปยสกุล
นายวัชรวีร ธีระเดชโชติ
นายวัชรศักดิ์ แยงจันทร
นายวัชระ คําตื้อ
นายวัชระ จินตนภคอนันต
นายวัชระ ทองสาย
นายวัชระ มั่นยืน
วาที่รอยตรี วัชระ วรรณคีรี
นายวัชระ ศิริสุรักษ
นายวัชระ เอี่ยมกุลวรพงษ
นายวัชระมานนท ผันอากาศ
นายวัชรากร มณีไพร
นายวัชรานนท ลาบึง

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

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายวัชราวุฒิ อุนจิตต
นายวัชรินทร ดวงตะวัน
นายวัชรินทร ทองอินทร
นายวัชรินทร บุญหาญ
นายวัชรินทร มีบุญ
นายวัชรินทร ไมตรีแพน
นายวัชรินทร รูทํานอง
นายวัชรินทร เเกวดํารงค
นายวัชเรนทร วิเศษวงษา
นายวัฒนศักดิ์ โคตะวินนท
วาที่รอยโท วัฒนสิน กลมเกลียว
วาที่รอยตรี วัฒนะ รัมมะเอ็ด
นายวัฒนา จันทมงคล
นายวัฒนา ไชยารักษ
นายวัฒนา ปจจังคะตา
นายวัฒนา พรมมินทร
นายวัฒนา เมฆี
นายวัฒนา สุภาษร
นายวัฒนา หวางปอ
วาที่รอยตรี วัตร สุขใจ
นายวัทธิกร บางบอ
นายวัน โยคะวัตร
นายวันเฉลิม ไวยวุฒินันท
นายวันชนะ บัวบังขัง
นายวันชนะ ปรางคศรีทอง
นายวันชัย แทนกอง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ 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

นายวันชัย นราวงษ
นายวันชัย พละราด
นายวันชัย สุริอาจ
นายวันชัย หมื่นบํารุง
นายวันดี กุมภาพันธ
นายวันอับดุลเราะฮมาน วาโด
นายวัลลภ ทองสวาง
นายวัลลภ สนธิสระคู
นายวัสนัย ลนเหลือ
นายวัสพล พัดเปยมา
นายวัสสันต กองรัตน
นายวาทกานต รอบคอบ
นายวาทิน สิทธิถาวร
นายวานิล จินดาเลิศ
นายวาริช รัตนกรรดิ
นายวาศิล ใบสะเมาะ
นายวาฮับ ดมเด็น
นายวิกง โคตรบรรเทา
นายวิกรม ชัยมูล
นายวิจิตร จุลวงษ
นายวิจิตรศิลป คําผาสุข
นายวิฉัตร มาสภา
นายวิชชา ยศออน
สิบเอก วิชชากร ยงไธสง
นายวิชชาวุธ ลอดสุโข
นายวิชัย ไกรสร

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 ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายวิชัย ชิณพันธ
นายวิชัย บัวเนี่ยว
นายวิชัย พุตจันทึก
นายวิชัย พุทธวงค
นายวิชัย พุสาโรนา
นายวิชัย แยมหอม
นายวิชัย รวมทรัพย
นายวิชัย เรืองสา
นายวิชัย วงศสืบ
นายวิชัย สาสาย
นายวิชัย สิงหใหม
นายวิชัย สุริพล
นายวิชัย อุนเรือน
นายวิชัยรัตน หีมปอง
นายวิชา ถิรจิตตานนท
นายวิชา บุญครอบ
นายวิชา ผกามาศ
นายวิชา ลําใยขจี
นายวิชา สิงขรบรรจง
นายวิชาญ คงจินดา
นายวิชาญ ชะนะไล
นายวิชาญ ไชยมงคล
นายวิชาญ นะมาเส
นายวิชาญ โพธิ์แสงดา
นายวิชาญ ศิลาทะเล
นายวิชิต แกวสิงห

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ 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

นายวิชิต ยาก่ํา
นายวิชิต สําราญ
นายวิชิต สีลาวุธ
นายวิชิต ออนจันทร
นายวิชิต อินนันไชย
นายวิเชียร แจมใส
นายวิเชียร นาดสะพัด
นายวิเชียร บุญชวยสุข
นายวิเชียร ผูกจันอัด
นายวิเชียร พรมศรี
นายวิเชียร โพธิ์จันทร
นายวิเชียร ภูครองทอง
นายวิเชียร เยียวรัมย
นายวิเชียร สําโรงแสง
นายวิเชียร สืบวงศ
นายวิเชียร อุตะภา
นายวิญู ครองตาเนิน
นายวิญู ไชยทะ
นายวิฑูรย ชินเจริญทรัพย
นายวิฑูรย นินาลาด
นายวิฑูรย เหรียญทอง
นายวิฑูรย อยูยืน
นายวิทยทิชัย พวงคํา
นายวิทยา กลีบกลาง
นายวิทยา คลับคลาย
นายวิทยา ใจแกว

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 ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายวิทยา บัวภารังษี
นายวิทยา ปริสาวงศ
นายวิทยา ปาตาสะ
นายวิทยา เปลี่ยนกระโทก
นายวิทยา พิทักษเนติกุล
นายวิทยา ภาชื่น
นายวิทยา ภาวะลี
วาที่รอยตรี วิทยา มั่นกลาง
นายวิทยา รอบคอบ
นายวิทยา รัตนยอมงามดี
นายวิทยา วงคพิทักษ
นายวิทยา วงอินทร
นายวิทยา วรรณมะกอก
นายวิทยา ศรีวิลัย
นายวิทยา ศรีสุนทร
นายวิทยา สมคะเณย
นายวิทยา โสหา
นายวิทยา เหมนแกว
นายวิทยา อยูแจม
นายวิทยา อินทรกําเหนิด
นายวิทยาธร ทุเรียน
นายวิทวัช ตาศรี
นายวิทิต สายกระสุน
นายวิทูร มมขุนทด
นายวิทูล อยูบุญ
นายวิทูลย งามขํา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ 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

นายวิทูลย ดอนพรทัน
นายวิธูร กิจสวัสดิ์
นายวินัย ชลการ
นายวินัย ดอกดวง
นายวินัย ปุมแกว
นายวินัย เพ็งวัน
นายวินัย มะดารี
วาที่รอยตรี วินัย วะหาโล
นายวินัย ศรีศุภฤกษ
วาที่รอยตรี วินิจ สุวิชัย
นายวิบูลย พิธีรัตนานนท
นายวิพุธ สมศรี
นายวิมล โคตรวงค
นายวิมล ศรีบุตรตา
นายวิมลชัย สิลารักษ
นายวิรภัทร พลเสนา
นายวิระ แกวโสภาค
นายวิระ แกวอําพร
นายวิระชัย สนธิละ
นายวิระพล ทองจรัส
นายวิรัช ซื่อตรง
นายวิรัตน ไชยสุ
นายวิรัตน บาลเพชร
นายวิรัตน เผือกวิเศษ
นายวิรัตน พิมพา
นายวิรัตน พุธสุข

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 ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายวิรัตน เพ็ชรพญา
นายวิรัตน มาโนชญ
นายวิรัตน รัตนมณี
นายวิรัตน แสงสิมมา
นายวิรัตน หาดคํา
นายวิรัตร บุญอินทร
นายวิราช นอยศิริ
นายวิราชรัชย อบรมทรัพย
นายวิริยะ ทองเต็ม
นายวิริยาพน ฉิมสันเทียะ
นายวิรุจ กอแกว
นายวิรุณ ดวงสนิท
นายวิโรจน การฟุง
นายวิโรจน จันทรเพ็ง
นายวิโรจน ธานมาศ
นายวิโรจน ปติพืช
นายวิโรจน ปนงาม
นายวิโรจน อิฐเขตต
นายวิโรจน เอี่ยมยิ้ม
นายวิโรจน โอษฐงาม
นายวิโรชน สมานวัน
นายวิลาศ แกวทิพมณี
นายวิวัฒน การมงคล
นายวิวัฒน ถนัดคา
นายวิวัฒน ผลประเสริฐ
นายวิวัฒน พลไธสง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ 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

นายวิวัฒน หลักทองคํา
นายวิวัฒน อนุมาตย
นายวิวัฒน อินตะยศ
นายวิวัฒนชัย กลั่นกลิ่นหอม
นายวิศธิสิทธิ์ พิมพแสนศรี
นายวิศนุพงศ ถ้ําทอง
นายวิศนุย คุณมั่น
นายวิศรุจ รื่นกมล
นายวิศรุต กอนเงิน
นายวิศรุต แทประสาทสิทธิ์
นายวิศรุต บัวสาย
นายวิศรุต ศรีคะเณย
นายวิศรุต สมบัติบุญสวน
นายวิศวเนตร เจริญสุข
นายวิศัลย หินเมืองเกา
นายวิศิษฐ แซวุน
นายวิเศษ สายแกวดี
นายวิเศษ โสภากุล
นายวิษณุ กุณฑลบุตร
นายวิษณุ ปะตังเวสา
นายวิษณุ แสนเมืองมูล
นายวิษณุ โสมน
นายวิษณุกร อมฤกษ
นายวิสุทธิมรรค อันทะนัย
นายวิสูตร แซตัน
นายวิสูตร แสนกลา

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 ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายวีรชน แข็งแรง
นายวีรชน นามโคตร
วาที่รอยตรี วีรชน บัวพันธ
นายวีรชนม จันทรแกว
นายวีรชนม จันทรแกว
นายวีรชัย บุญดีสมชัย
วาที่รอยตรี วีรชาติ วรรณชัย
นายวีรพันธ เสาเคหา
นายวีรภัทร กลเรียน
นายวีรภัทร รุงโรจนนภาดล
นายวีรภัทร โปณะทอง
นายวีรยุทธ พุฒขุนทด
นายวีรยุทธ จิตรปราณี
นายวีรรส แกวใส
นายวีรวรรธน จีนเกิดทรัพย
นายวีรวัฒน พิสุราช
นายวีรวิชญ ปราบริปู
นายวีรวุฒิ เกตุจํานงค
นายวีรวุฒิ ภูทาทอง
นายวีรวุทธ ธรรมบุตร
นายวีรศักดิ์ กฤษณาพันธ
นายวีรศักดิ์ จันทรสุข
นายวีรศักดิ์ แดงวิไล
นายวีรศักดิ์ เถาหมอ
นายวีรศักดิ์ ผลเกิด
นายวีรศักดิ์ เฟองฟา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ 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

นายวีรหาญ รัตนวีรพงษ
นายวีระ จันทรดาวรรณ
นายวีระ ชาทิพฮด
นายวีระ ประดิษฐสุวรรณ
นายวีระ ปรางครัตนศิลา
นายวีระ แปนแแกว
นายวีระ โพธิรุขา
นายวีระ วีระพันธ
นายวีระ สุพลัง
นายวีระกานท ศรีสมัย
นายวีระชัย ปราสาทศรี
นายวีระชัย อัฐนาค
นายวีระชาติ ทะแยง
นายวีระเดช มณีนพ
นายวีระพงศ สวางลาภ
นายวีระพงษ ดวงแกว
นายวีระพงษ วิชัย
วาที่รอยโท วีระพงษ หลักทอง
นายวีระพล โทบุดดี
วาที่รอยตรี วีระพล ใยขาว
นายวีระพันธ ใจแท
นายวีระพันธ วงศสุวรรณ
นายวีระยุทธ บุญเกตุ
นายวีระยุทธ พิมวงษา
นายวีระยุทธ มณีโคตร
นายวีระวัช รัตนบุรี

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

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายวีระวัฒน แกวบัวสา
นายวีระวัฒน ดวงมณี
นายวีระวัฒน เปนพันธกุล
นายวีระวุฒิ อุดชา
นายวีระศักดิ์ แกนสาร
นายวีระศักดิ์ ไชยขันธุ
นายวีระศักดิ์ พรหมประศรี
นายวีระศักดิ์ โพธิ์สิงห
นายวีระศักดิ์ วงศถาวรพินิจ
นายวีระศักดิ์ เวทโอสถ
นายวุฒิกร จันทรมาก
นายวุฒิการ เมธานันท
นายวุฒิไกร จันสามารถ
นายวุฒิไกร เจริญศิลป
นายวุฒิไกร เตจะสุภา
นายวุฒิชัย แกลวกลา
นายวุฒิชัย โงนแกว
นายวุฒิชัย ชูชื่น
นายวุฒิชัย ดวงพร
นายวุฒิชัย ธิมาชัย
นายวุฒิชัย บุญณมี
นายวุฒิชัย ปลื้มจิต
นายวุฒิชัย โพโสภา
นายวุฒิชัย วงคปญญา
นายวุฒิชัย วรครบุรี
นายวุฒิชัย อุดมผล

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ 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

นายวุฒิชัย อุนคํา
นายวุฒิชาติ จิรเดชกําจร
นายวุฒินันท หลงพิมาย
นายวุฒิปยังกูร เรืองวาทะพงศ
นายวุฒิพงศ ศรีลําพัง
นายวุฒิพงษ เทียมทอง
นายวุฒิพงษ นามวงษ
นายวุฒิพงษ พลภักดี
นายวุฒิพล รัตนพร
นายวุฒิภัทร ติยวลีย
นายวุฒิวงศ สุยะระ
นายวุฒิศักดิ์ เจินยุหะ
นายวุฒิศักดิ์ พวงทอง
นายเวชชัยยันต วิลานันท
นายเวชยันต แนววิลัย
นายเวทยยากร สืบสุนทร
นายแวมะรูดิน หามะ
นายแวอับดุลเลาะ เจะเละ
นายแวฮาซัน แวหะมะ
นายไวพจน โพธิ์ทอง
นายไวยากรณ สบาย
นายศรชัย เกษมสุข
นายศรชัย แกวสุวรรณ
นายศรชัย ดีอุดม
นายศรชัย ประทุมทอง
นายศรชัย พุทธชัย

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

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายศรชัย สุโพธิ์
วาที่รอยตรี ศรนรินทร สังวาลย
นายศรสนั่น นนที
นายศรัญู สุจา
นายศรัณย จอมแปง
วาที่รอยตรี ศรัณย แซยาง
นายศรัณยพงษ เหลาทองสาร
นายศรัณยพจน ทรัพยขํา
นายศรันยฤทธิ์ คงวัฒน
นายศรายุทธ ภาคาแพทย
วาที่รอยตรี ศรายุทธ ภูถาวร
นายศรายุทธ ลาดหนองขุน
นายศรายุทธ เวฬุธนราชิน
นายศรายุทธ เวียงวิเศษ
วาที่รอยตรี ศรายุทธ สังสดมภ
นายศราวุฒิ ขันคําหมื่น
นายศราวุฒิ โมกกงจักร
นายศราวุฒิ วงษวัติ
นายศราวุธ กาญจนสุขเมฆิน
นายศราวุธ ใจตรง
นายศราวุธ แซเตียว
นายศราวุธ ไตรยราช
นายศราวุธ ธรรมมัง
นายศราวุธ บัวผัน
นายศราวุธ ผาโคตร
นายศราวุธ ศรีชางสาร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ 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

นายศราวุธ เสาเกลียว
นายศราวุธ โหนงบัณฑิต
นายศรีจันทร ปสสาคํา
นายศรีจันทร เผากันทะ
นายศรีทน จองเซ
นายศรีประจักษ ฮามพิทักษ
นายศรีเพชรวัชร ศรีเมือง
นายศรีมูล สมบุตร
นายศรีรักษ เรืองรัตน
นายศรีวรรณ ตุยตา
นายศรีสุวรรณ โพธิน
นายศรีสุวัล พัณษะธรรมวงษ
นายศรุต ทิพยรักษา
นายศรุต บุญโนนแต
นายศวิต ฟกงาม
นายศวิษฐ แกวปลอด
นายศศลักษณ หลงสอน
นายศักดา ทุนภิรมย
จาอากาศเอก ศักดา พรมเขียว
นายศักดิ์กรินทร อินทรสูงเนิน
นายศักดิ์ชัย คันธี
นายศักดิ์ชัย คํายืน
นายศักดิ์ชัย ปนหยา
นายศักดิ์ชัย วงศนภาไพศาล
นายศักดิ์ชาย สาริยา
นายศักดิ์ณรงค สมตุย

หนา ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐๘๘
๓๐๘๙
๓๐๙๐
๓๐๙๑
๓๐๙๒
๓๐๙๓
๓๐๙๔
๓๐๙๕
๓๐๙๖
๓๐๙๗
๓๐๙๘
๓๐๙๙
๓๑๐๐
๓๑๐๑
๓๑๐๒
๓๑๐๓
๓๑๐๔
๓๑๐๕
๓๑๐๖
๓๑๐๗
๓๑๐๘
๓๑๐๙
๓๑๑๐
๓๑๑๑
๓๑๑๒
๓๑๑๓

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายศักดิ์ณรงค หล่ําคาขาย
นายศักดิ์ดา ปาสานํา
นายศักดิ์ดา เปลี่ยนเดชา
นายศักดิ์เลิศ รักจริง
นายศักดิ์ศรัณย สาทิพจันทร
นายศักดิ์ศรี สีสดดี
นายศักดิ์ศิริ เพชรรัตน
นายศักดิ์สกล จันแสน
นายศักยะ เย็นใจ
นายศักราช ชาติชํานาญ
นายศักรินทร ขูรีรัง
นายศักรินทร คงเจริญ
นายศักรินทร ภูละมุล
นายศักรินทร ยาเลาะ
นายศานิต ลอยแกว
นายศาสตรา เดชฤทธิ์
นายศาสตรา หาญชนะ
นายศิดิก สือนิ
วาที่รอยตรี ศิรวิชช พุดพรม
วาที่รอยตรี ศิรวุฒิ แควนไธสง
นายศิรสิทธิ์ ยืนยง
นายศิระศาสตร มกรวานิชย
นายศิริ ระฆังทอง
นายศิริเกศ เยี่ยงวิญู
นายศิริชัย จิตสวาง
นายศิริชัย ดวงอาจ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓๑๑๔
๓๑๑๕
๓๑๑๖
๓๑๑๗
๓๑๑๘
๓๑๑๙
๓๑๒๐
๓๑๒๑
๓๑๒๒
๓๑๒๓
๓๑๒๔
๓๑๒๕
๓๑๒๖
๓๑๒๗
๓๑๒๘
๓๑๒๙
๓๑๓๐
๓๑๓๑
๓๑๓๒
๓๑๓๓
๓๑๓๔
๓๑๓๕
๓๑๓๖
๓๑๓๗
๓๑๓๘
๓๑๓๙

นายศิริชัย บุญหลา
นายศิริชัย วิชาพล
นายศิริชัย ศักดิ์ชัยปญญา
นายศิริชัย สงวนสิทธิอนันต
นายศิริปญญา สะเดา
นายศิริพงษ เชื้อดี
นายศิริพงษ ศาลาผาย
นายศิริมงคล ทนทอง
นายศิริวัฒน แกวกันหา
นายศิริศักดิ์ คําสา
นายศิริศักดิ์ ถาวรกุล
นายศิลธรรม ทองไข
นายศิลปชัย ซื่อตรง
นายศิลปชัย กาไชย
นายศิวกร รัตติโชติ
นายศิวดล กุลฤทธิกร
นายศิวพงศ วิโรจนพงศพันธุ
นายศิวพล ลันละนา
นายศิวะ ปนะสา
นายศิวากร แกวมี
นายศิวาการ ภูมูล
นายศิวาวุธ ภาณุพิจารย
นายศึกษิต แซงดานุช
นายศุภกร รัตนวงษ
นายศุภกฤต พัฒนกุล
นายศุภกฤต สูงขาว

หนา ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

๓๑๔๐ วาที่รอยตรี ศุภกฤษณ อิศรางกูร
ณ อยุธยา
๓๑๔๑ นายศุภการณ สวางเมืองวรกุล
๓๑๔๒ นายศุภกิจ ขัณฑะสีมาเฉลิม
๓๑๔๓ นายศุภกิจ คงเพชรศักดิ์
๓๑๔๔ นายศุภกิจ หงษทอง
๓๑๔๕ นายศุภกิตติ์ ดนุดิษฐ
๓๑๔๖ นายศุภชัย กรอยสระนอย
๓๑๔๗ นายศุภชัย โคตรชมภู
๓๑๔๘ นายศุภชัย จันทพันธ
๓๑๔๙ นายศุภชัย ตักชะเลง
๓๑๕๐ นายศุภชัย แตงออน
๓๑๕๑ นายศุภชัย บุญทิพย
๓๑๕๒ นายศุภชัย ประเสริฐนู
๓๑๕๓ นายศุภชัย พึ่งศรี
๓๑๕๔ นายศุภชัย ไพศาลวัน
๓๑๕๕ นายศุภชัย มาตาชาติ
๓๑๕๖ นายศุภชัย ราชนู
๓๑๕๗ นายศุภชัย เรืองจันทร
๓๑๕๘ นายศุภชัย เรืองเดช
๓๑๕๙ นายศุภชัย สวนดี
๓๑๖๐ นายศุภชัย หมื่นจง
๓๑๖๑ นายศุภชัย หวังสุข
๓๑๖๒ นายศุภชาญ พันธโสภณ
๓๑๖๓ นายศุภชาติ พุงขาว
๓๑๖๔ นายศุภโชค คงรอด

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ 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

หนา ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

นายศุภโชค บุญรวม
นายศุภโชค มีวารา
นายศุภโชค สีวันนา
นายศุภณัฏฐ ศักดิ์ชัยกรณ
วาที่รอยโท ศุภณัฐ กิตติสิริบัณฑิต
นายศุภทัศน มีแสงเพชร
นายศุภพงษ ครุฑกาศ
นายศุภมิตร วิริยกุลโอภาศ
นายศุภฤกษ จันทรวิฐี
นายศุภฤกษ ชูพินิจ
นายศุภฤกษ ภูฤทธิ์
นายศุภฤกษ วงคลําดวน
นายศุภฤกษ สีจง
นายศุภฤกษ สุธรรมรังษี
นายศุภวัฒน เคนภาวะ
นายศุภวิชญ จันสุตะ
นายศุภวิชญ ปลูกปญญาดี
นายศุภวิชณ สุวรรณพงศ
นายศุภสวัสดิ์ พิลา
นายศุภสิทธิ์ ทองแกว
นายเศกสันต รุงกะทึก
นายเศรษฐพัส สุวรรณแสนทวี
นายเศรษฐศักดิ์ คุณแกว
นายเศรษฐา เพ็งคําปง
นายเศรษฐา สลางสิงห
นายเศวษ นาคสวาสดิ์

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 ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายษมาวีร บุญรอด
นายสกล ชวยรักษา
นายสกุล บุญนิรันดร
นายสกุลศึก โคตรพัฒน
นายสงกรานต คําภู
นายสงกรานต โคกคาน
นายสงกรานต ทรัพยวิจิต
นายสงกรานต ธนันชัย
นายสงกรานต ธรรมเส็น
นายสงกรานต ภาคี
นายสงกรานต วาป
นายสงการณ นามอาษา
นายสงคราม จงหาญ
สิบตํารวจโท สงคราม วันแยม
นายสงบ เจริญสุข
นายสงวน คําดี
นายสงวนศักดิ์ อาสาทํา
นายสงัด จันทรพลี
นายสงัด แผนทอง
นายสดใส ศรีกุตา
นายสดายุ กวยทิ
นายสดายุ ทวีทรัพยนวกุล
นายสดุดี ตอวัฒนกิจกุล
นายสถาปตย หงษทอง
นายสถาพร บุญเส็ง
นายสถาพร พวงแกว

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ 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

หนา ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

นายสถาพร พิมพพาศรี
นายสถาพร วัฒนธรรม
นายสถาพร สักโก
นายสถิตย ศรีบัวระบาล
นายสถิตย หงษพันธ
นายสถิตยพงษ ตั๋นอภัย
นายสถิรวัฒน ไชยศรีหา
นายสธณ ตริตรอง
นายสนทยา บงพรม
นายสนทยา อินทรพจน
นายสนธยา จําปานวน
นายสนธยา ชวยสีสวัสดิ์
นายสนธยา ดอกประโคน
นายสนธยา หงษทอง
นายสนธิ ศรีวะวงค
นายสนอง ขัตติ
นายสนั่น มลานวน
นายสนิท นาคพินิจ
นายสมกิจ ผดุงสุนทร
นายสมเกียรติ ดอกพิกุล
นายสมเกียรติ พิรมรัมย
นายสมเกียรติ เรือนตื้อ
นายสมเกียรติ ศรีแยมวงค
นายสมเกียรติ ศิลประเสริฐ
นายสมเกียรติ สิริโชคธนานันท
นายสมเกียรติ เหลาประเสริฐศักดิ์

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 ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสมเกียรติ เหลาวิทยากุล
นายสมเกียรติ์ ชูเมือง
นายสมควร ฐานะ
นายสมคะเน ดาษดา
นายสมคิด คําคง
วาที่รอยตรี สมคิด จิตละมอม
นายสมคิด ทองนรินทร
นายสมคิด ประสานพิมพ
นายสมคิด รุงมณี
นายสมคิด วงษแสง
นายสมคิด วิเศษ
นายสมคิด สมดี
นายสมจิตต ชัยพูน
นายสมจิตร ภูษา
นายสมเจตน คุณความดี
จาสิบเอก สมเจตน ยอดเพชร
นายสมชัย นิยันตัง
นายสมชัย สุดจินดา
นายสมชาติ จับคลาย
นายสมชาติ ชวงเปย
นายสมชาย จันทิมา
นายสมชาย ซอแอ
นายสมชาย ดอนพุดซา
นายสมชาย ดาศรี
นายสมชาย โตเหี้ยม
นายสมชาย ทาเมือง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ 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

นายสมชาย ปะนัดเต
นายสมชาย ผลจรุง
นายสมชาย วันประเสริฐ
นายสมชาย สิทธิศักดิ์
นายสมชาย สุขแจม
นายสมชาย สุขสม
นายสมชาย ออนคํา
นายสมชิด พบขุนทด
นายสมชิต พันตาแสง
นายสมโชค ถาวรนุรักษ
นายสมโชค สุทธิเมธานันท
นายสมโชค อากาศ
นายสมเดช พิศาลไพโรจน
นายสมนึก กําลังเดช
นายสมนึก เขียวมูล
นายสมนึก ชุมเชย
นายสมนึก บุญคง
นายสมนึก พิมพนนท
นายสมนึก ออนลอม
นายสมนึก อุบลรัตน
นายสมบัติ ขวัญแกว
นายสมบัติ ดวงภักดีรัมย
นายสมบัติ เถาวชาลี
นายสมบัติ ประจุ
นายสมบัติ ปกเขมายัง
นายสมบัติ พรมพันหาว

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 ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสมบัติ ไพฑูรย
นายสมบัติ สวายชุม
นายสมบูรณ ชมภูเทพ
นายสมบูรณ ชุมมงคล
นายสมบูรณ เทพศรัทธา
นายสมบูรณ นิลทัย
นายสมบูรณ มาลา
นายสมบูรณ ลิวัญ
นายสมบูรณ เหมือนจันทร
นายสมบูรณ อัศวภูมิ
นายสมบูรณกฤช แดงฟู
นายสมประสงค คงสีแกว
นายสมปราชญ ยิ่งหาญ
นายสมปอง แกวระดี
นายสมปอง จันทรเจริญ
นายสมพงค ปติจะ
นายสมพงษ กลําเงิน
นายสมพงษ จินดาวงศ
นายสมพงษ จูแนบ
นายสมพงษ นันทโย
นายสมพงษ ศรีมหาไชย
นายสมพงษ อุมรัมย
นายสมพงษิ์ โลนันท
นายสมพบ เกรียรัมย
นายสมพร จอนดวง
นายสมพร บุญปก

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ 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

หนา ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

นายสมพร พอเพียโคตร
นายสมพร พุทธา
นายสมพร มะเกิ๋น
นายสมพร ยอดจักร
นายสมพร สมศักดิ์
วาที่รอยเอก สมพร สุวรรณรังค
นายสมพร เหลาทองสาร
นายสมแพง อินอาน
นายสมภพ ขัติคํา
นายสมภพ งามมาศ
นายสมภพ อําพัน
นายสมภาร เอมเสียงเพราะ
นายสมโภชน เกื้อกูล
นายสมโภชน สามชูสินธุ
นายสมโภชน สุวรรณ
นายสมมิตร สังเกตุ
นายสมยศ คงสิน
นายสมยศ ภูบาลี
นายสมยศ เรือนคํามูล
นายสมรชัย สมบูรณ
นายสมศักดิ์ กันใจ
นายสมศักดิ์ จินดาไทย
นายสมศักดิ์ เทศทอง
นายสมศักดิ์ โททอง
นายสมศักดิ์ บุญลา
วาที่รอยโท สมศักดิ์ ผิวผอง

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 ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสมศักดิ์ พันธุกร
นายสมศักดิ์ โพธิ์แยม
นายสมศักดิ์ สะอาดรัมย
วาที่รอยตรี สมศักดิ์ เสนาใหญ
นายสมศักดิ์ โสพัง
นายสมศักดิ์ หลวงสอน
นายสมศักดิ์ ไหมทอง
นายสมเสียง นันทกุล
นายสมหมาย ปนะถา
นายสมหมาย พลทวี
นายสมหวัง วงคแจม
นายสมัคร บุบผาสุข
นายสมัคร โสภาวนัส
นายสมัตพงษ ใหมนอย
นายสมัย ทะจันทร
นายสมาน ทวีเลิศ
นายสมาน บุญชาติ
นายสมาน หะมะ
นายสมานพันธ คําชู
นายสยาม ชิดสนิท
นายสยาม ดวงจินดา
นายสยาม บุญประเสริฐ
นายสยาม เวชกามา
นายสยาม สารมะโน
นายสยาม สุกัน
นายสรไกร คํากองเเกว

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ 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

นายสรจักร จันนันทะ
นายสรยุทธ สนธิ
นายสรรค ไชยมงคล
นายสรรเพชร ขุนนุช
นายสรรเสริญ เมืองวงษ
นายสรฤทธิ์ เดชศิริ
นายสรวิชญ บัลลังกนาค
วาที่รอยตรี สรวิชญ รางเงิน
จาสิบโท สรวิชญ วงศไชย
นายสรวิศ ทนุการ
นายสรวิศิษฏ สุวรรณราชัย
นายสรวีย อินทรเมรี
นายสรศักดิ์ ซุนเฮงกุล
นายสรศักดิ์ โพธิ์นิล
นายสระพงษ สรอยเพชร
นายสรายุทธ จันทรโคตร
นายสรายุทธ นนทะดี
นายสรายุธ นันทาทอง
นายสราวุฒิ พลดีลา
นายสราวุฒิ พัฒรากุล
นายสราวุฒิ พิมโยธา
นายสราวุฒิ วาจาดี
นายสราวุธ กิ่งภาพ
นายสราวุธ ขัดเรือน
นายสราวุธ คงปน
นายสราวุธ ชัยยอง

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 ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสราวุธ ธนูสังข
วาที่รอยโท สราวุธ บุญเขตต
นายสราวุธ ปนทวัง
นายสราวุธ แรกรุน
นายสราวุธ วงษจู
นายสราวุธ สระแกว
นายสราวุธ เอี่ยมสวัสดิ์
นายสโรพันธ สวนจันทร
นายสฤษฎพล สุขกําเนิด
นายสฤษดิ์ บุญปก
นายสฤษดิ์ธิชัย จักรแกว
นายสลับ หัดคําหมื่น
นายสวัสดิ์ สวาหลัง
นายสวัสดิพงษ คงดี
นายสวิ๊ก เสือไว
นายสหรัฐ เต็มวงษ
นายสหรัฐ ปานศรี
นายสหัสนัยน จิตรกุล
นายสอและ เจะเด็ง
นายสอหมาด หมันเระ
นายสะแปะอิง สะมาแอ
นายสะรอนิง ยามา
นายสะรี สะนิ
นายสะสม พงษศิริ
นายสะหรี เมธาธนธรกุล
นายสะอาด หลอมทอง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ 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

นายสะอาลูวี อิสสมะแอ
นายสะอูดี บาโง
นายสักรินทร ทองศรี
นายสังคม โคตรมี
นายสังคม เทียบผา
นายสังคม พรมมาศ
นายสังวร สุนันท
นายสังวาล คําเหลือ
นายสังวาล ยะทา
นายสังเวียน แกวเทพ
นายสังเวียน ไสว
นายสัจจะ รุณวุฒิ
นายสัชฌุกร ตันติธนวรพงศ
พันจาเอก สัญชัย ทะนันไชย
นายสัญชัย มีสมบูรณ
นายสัญญา กันจินะ
นายสัญญา ชูกลิ่น
นายสัญญา ไทยประเสริฐ
นายสัญญา สันสะและ
นายสัญญา สุขยืน
นายสัญญา แสนทวีสุข
นายสัญญา อิ่มลา
นายสัณห ศุกรวัติ
นายสัณหชัย สิริปยานนท
นายสัณหสิษฐ มรรคธรรมกุล
นายสันติ กรวยทอง

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 ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสันติ นามสวาง
นายสันติ ภิระบรรณ
นายสันติ ภูชนิด
นายสันติ มูณีวรรณ
นายสันติ สกุลเดช
นายสันติ สังขทอง
นายสันติ แสวงทรัพย
นายสันติพงษ สมฤทธิ์
วาที่รอยตรี สันติพร ภูสาย
นายสันติภาพ รัตนพร
นายสันติวัฒน เหิมหัก
นายสันติศักดิ์ บุญกิจ
นายสันติศักดิ์ ผุดเอียด
นายสันทัต คงจันทร
นายสันธาน โมระอรรถ
นายสันษร วรรณแกว
นายสัมฤทธิ์ เจือสนิท
นายสัมฤทธิ์ ผิวนิ่ม
นายสัมฤทธิ์ หะยีลาเตะ
นายสากล เพชรใจศักดิ์
นายสาคร ทิพยปญญา
นายสาคร ปริปุณนัง
นายสาคร แปนนวล
นายสาคร วัฒราช
นายสาครินทร จันทรมณี
นายสาธิต ปนชู

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ 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

นายสาธิต รอยแกว
นายสาธิต ศรีจันทร
นายสาธิต สกุลวงษ
นายสามนต พงษเจริญ
นายสามารถ กังแฮ
นายสามารถ จันหา
วาที่รอยตรี สามารถ โตะหยอ
นายสามารถ พันคง
นายสามารถ ศรีมงคล
นายสามารถ สุขเกษม
นายสามารถ อรัญนารถ
นายสามารถ เอียดพล
นายสายชน เทือกตา
นายสายชล ศรีวิเศษ
นายสายบุตร พันธเสน
นายสายสมร พุทธิไสย
นายสายัญ พันธไม
นายสายัณย เนียนไธสง
นายสายัณห จาทัน
นายสายัณห ชูประเสริฐ
นายสายัณห ปนสุ
วาที่รอยตรี สายัณห อุนเรือน
นายสายันต เกษมราช
นายสายันต ดวงอัคฆะ
นายสายันต บุญวัง
นายสายันต รัตนรังษี

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 ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสาโรจน โกละกะ
นายสาโรจน จองสละ
นายสาโรจน ทองนาค
นายสาโรจน นุษพรรณ
นายสาโรช ดิษฐใจ
นายสาหับบูดิน ดอรอแม
นายสําราญ หมื่นสระชุม
นายสําเริง สอนพูด
นายสําเริง โสมกุล
นายสําลี บุญสิทธิ์
นายสําสูดิง เจะและ
นายสิงหล กลิ่นนอย
นายสิงหา สื่อกลาง
นายสิทธิกร เผาเผด็จการ
นายสิทธิกร พิมอักษร
นายสิทธิกร ยันตะพันธ
นายสิทธิชัย เทียนพลกรัง
นายสิทธิชัย พลายแดง
นายสิทธิชัย ยอดมาลี
นายสิทธิชัย ศศิทัตต
นายสิทธิชัย สุนทรเอกจิต
นายสิทธิชาติ กรองทอง
นายสิทธิโชติ โคตรกระพี้
นายสิทธิเดช เสนประดิษฐ
สิบเอก สิทธิเดช อุทธิโท
นายสิทธิเทพ เลี้ยงรักษา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ 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

นายสิทธิธรรม โพธิพันธุ
นายสิทธินันท พวงจีน
นายสิทธิพงศ กับแกว
นายสิทธิพงษ จันสม
นายสิทธิพงษ รอดคุม
นายสิทธิพร บุระผากา
นายสิทธิพร พูลเกษ
นายสิทธิพร อุดคํามี
นายสิทธิพล ถือความสัตย
นายสิทธิภาคย ใหมภุมมา
นายสิทธิศักดิ์ ซูสินทรัพย
นายสิทธิศักดิ์ ทางดี
นายสิทธิศักดิ์ มนทนม
วาที่รอยตรี สิทธิสิทธิ์ จินดา
นายสินชัย ฐิติกิตติ์
นายสินชัย ฤทธิ์คง
นายสินธ ศรีพลพา
นายสินรา พวงไพศาล
นายสิรพัชร ปตุพรหมพันธุ
นายสิรภพ สารโพธิ์
นายสิรวิชญ ทองปรีชา
นายสิรวิชญ มะโนธรรม
นายสิรวิชญ แสนดี
นายสิระพงษ ปฏิเวชวัฒนางกูร
นายสิริณัฎฐ ประจิมทิศ
นายสิริพันธุ จันทราศรี

หนา ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา
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 ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสีหราช ทรัพยคณารักษ
นายสีหาพล สุภาว
นายสืบพงษ คงสวัสดิ์
นายสืบสกุล อนุเสน
นายสุกรรณ รอบรู
นายสุกฤษฏ รอดกรุง
นายสุกิจ กันใจ
นายสุกิจ สิงหขร
นายสุขเกษม ทิพโชติ
นายสุขฤกษ ดีโนนโพธิ์
นายสุขสรรค มะระครอง
นายสุขุม ดอกเข็ม
นายสุจิน อรชัย
นายสุชน ออดหมี
นายสุชล หวังเสน
นายสุชาติ จงเจริญไพสิฐ
นายสุชาติ ฉัตรเจต
นายสุชาติ ชูกาน
นายสุชาติ บรรจงการ
พันจาเอก สุชาติ ปญญพัฒน
นายสุชาติ ปนตุย
นายสุชาติ พละศักดิ์
นายสุชาติ พิกุล
นายสุชาติ เวียงชัย
นายสุชาติ ศิลลัย
นายสุชาติ สกุลนราแกว

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ 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

นายสุชาติ สุขสบาย
นายสุชาติ สุภาราษฎร
นายสุชาติ สุวรรณอภิชน
นายสุเชาว วิลัยปาน
นายสุเชาว ศักดิ์แสง
นายสุฑล เกิดมี
นายสุดเขตต คลายบุญมี
นายสุดสวาสดิ์ พานทอง
นายสุทธิ สีทอง
นายสุทธิชัย แกวมุงคุณ
นายสุทธิชัย ผานสุวรรณ
นายสุทธิพงศ กันวะนา
นายสุทธิพงศ ทันแกว
นายสุทธิพงษ กองเวหา
นายสุทธิพงษ ภาษาดี
นายสุทธิพงษ วงษจันทร
นายสุทธิพร สุทธิฉันท
วาที่รอยตรี สุทธิพล หวยทราย
นายสุทธิรักษ แพวิเศษ
นายสุทธิวัฒน มากมี
นายสุทธิศักดิ์ แวซอเหาะ
นายสุทธิสาร หมวกเปยะ
นายสุทน ชูลําภู
นายสุทศ มลิพันธ
นายสุทัศน ขันแกว
นายสุทัศน บุญเลิศ

หนา ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา
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 ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสุทัศน สุดประโคน
นายสุทัศน เสียงเลิศ
นายสุทัศน เอี่ยมแสง
นายสุทัสน รัตนพลที
นายสุทิน สมมิตร
นายสุทิน เสนภักดี
นายสุที ฉายแกว
นายสุเทพ กวาวสิบสาม
นายสุเทพ การงานดี
นายสุเทพ เทียมคลี
นายสุเทพ นาคศรีสุข
นายสุเทพ ลิอุบล
นายสุเทพ อูพยัคฆ
นายสุธน ทิพวัน
นายสุธน พุทธรัตน
นายสุธน สถิตวุฒิคุณ
นายสุธรรม จีนแส
นายสุธินันท ภูมะลา
นายสุธี วิสันเทียะ
นายสุธีร ประสานสมบัติ
นายสุธีราวัฒน ศรีสุนาถ
นายสุเธียร โกกาธรรม
นายสุนทร คุณดี
นายสุนทร จันทศิลา
นายสุนทร โชครื่นเริง
นายสุนทร นิลวิสุทธิ์

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ 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

นายสุนทร ประมวล
นายสุนทร เพชรไพฑูรย
นายสุนทร สะเริญรัมย
นายสุนทร สุขวังไทร
นายสุนทร หาญยิ่ง
นายสุนทร ออนคํา
นายสุนทร อาจหาญ
นายสุนทรหงษ วรนุช
นายสุบรร บุตรทะศรี
นายสุบรรณ กมลเลิศ
นายสุประกิจ ทับทิมทอง
นายสุประวีณ อมรมุนีพงศ
นายสุปญญา สรรพจักร
นายสุปยะ ศักดิ์ภิรมย
นายสุพงศศักดิ์ อุดม
นายสุพงษ ปดตามะ
นายสุพจน แกวกับทอง
นายสุพจน เฉื่อยฉ่ํา
นายสุพจน นันทะเทศ
นายสุพจน วงคคําจันทร
นายสุพจน สุขสมหวัง
นายสุพจน หลาล้ํา
นายสุพจน อรุณพูลทรัพย
นายสุพร มูลศรี
นายสุพรรณ กานอินทร
นายสุพรรณ ราชประโคน

หนา ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา
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 ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสุพรรณ สุขรมย
นายสุพรหม ทาเภา
นายสุพล ภาชื่น
นายสุพัฒน สุริยะวงศ
นายสุพัฒนพงษ แกวกิ่ง
นายสุพัท ผองเสียง
นายสุพิมล โพธิจันทร
นายสุพิศ คํามูล
นายสุเพียร บินมะแดแฮ
นายสุภกิจ กุบแกว
วาที่รอยตรี สุภชัย จําเริญศรี
นายสุภักดิ์ ภักดีสมัย
นายสุภัทรพงษ โรยรวง
นายสุภาพ พงษสุวรรณ
นายสุภาพ เหล็กบุญเพชร
นายสุภีร แรงนอย
นายสุมิตร ไชยบุญเรือง
นายสุมิตร พิทักษพงศพาณิชย
นายสุมิตร โพธิสุทธิ์
นายสุเมท ดิษเจริญ
นายสุเมธ แกวแยม
นายสุเมธ ขุนพิชัย
วาที่รอยตรี สุเมธ เคลือบสุวรรณ
นายสุเมธ โพธิ์ไข
นายสุเมธวิทย ชาวลุมบัว
นายสุรกิจ เกษตรพูสุข

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ 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

นายสุรกิจ นองขมวด
นายสุรกิจ อาจศึก
นายสุรฉัตร พีระพล
นายสุรชัย ติ๊บคํา
นายสุรชัย เทวบัญชาประเสริฐ
นายสุรชัย บุญโต
นายสุรชัย ไผตง
นายสุรชัย พฤกษาสกุล
นายสุรชัย เพียรกิจ
นายสุรชัย มีเครือรอด
นายสุรชัย วิรัติสกุล
นายสุรชัย สุชาดา
นายสุรชัย แสนสุรินทร
นายสุรชาติ ภารสถิตย
นายสุรเชษฐ ผะลา
นายสุรเชษฐ อนเพ็ง
วาที่รอยเอก สุรเชษฐ โคตรพัฒน
นายสุรเชษฐ ศรีนาทม
นายสุรเดช กาญจนศร
นายสุรเดช คําวันดี
นายสุรเดช ดอกมะลิ
นายสุรเดช ปุยะติ
นายสุรเดช อนันตสวัสดิ์
นายสุรนาถ รินชมภู
นายสุรพงษ จําปาบุรี
นายสุรพงษ ดีนวลพะเนาว

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 ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสุรพงษ ติยะธรรม
นายสุรพงษ พรมชมชา
นายสุรพงษ เมชบุตร
นายสุรพงษ ศรลัมพ
นายสุรพงษ ศิริเขตต
นายสุรพงษ แสงแกว
นายสุรพล จันทรศรี
วาที่รอยตรี สุรพล ตางใจ
นายสุรพล พจมานเลิศพร
นายสุรพล วงศสรรคกร
นายสุรพล วงษธัญการ
นายสุรพัน ศรีแกน
นายสุรวุฒิ ซอกรัมย
นายสุรวุฒิ ตั้งดี
นายสุรวุฒิ ทองจิตร
นายสุรวุฒิ เอี่ยวสกุล
นายสุรศักดิ์ กานดา
นายสุรศักดิ์ จันทรธรรม
นายสุรศักดิ์ จันทวี
นายสุรศักดิ์ จันทะนาม
นายสุรศักดิ์ ฉวีวงศ
นายสุรศักดิ์ ฉิมแสง
นายสุรศักดิ์ ทิพยพิมล
นายสุรศักดิ์ ผลวิบูรณ
นายสุรศักดิ์ โพธิ์บัลลังค
นายสุรศักดิ์ ลับโกษา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ 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

นายสุรศักดิ์ เวียนรอบ
นายสุรศักดิ์ ศรีผดุง
นายสุรศักดิ์ ศรีสวัสดิ์
นายสุรศักดิ์ สหวิริยะสิน
วาที่รอยตรี สุรศักดิ์ สินทร
นายสุรศักดิ์ สีน้ําเงิน
นายสุรศักดิ์ อาจณรงค
นายสุรศักดิ์ อินทรนา
นายสุรศิลป จันทรดํา
นายสุรศิษฎ เกียรติธนะกูล
นายสุรสิทธ เครือมั่น
นายสุรสิทธิ์ ขันบรรจง
นายสุรสีห จันทรสังสา
นายสุรสีห บุญศาสตร
นายสุระ คงศิริ
นายสุระชัย พิมพงาม
นายสุระชัย ภูกาเมฆ
นายสุระพล หานาม
นายสุระพิด เถาวคํา
นายสุระศักดิ์ หามทอง
นายสุรักษ อวนคําภา
นายสุรัฐชัย มโนใจ
นายสุรัตตชัย ชัยพัฒนนนท
นายสุรัติ คําเรือง
นายสุรัติ ปญญารัตนวงศ
นายสุรางค ขําปู

หนา ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา
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 ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสุราษฎร อุดม
นายสุรินทร ดีแกวเกษ
นายสุรินทร ปนนะสุ
นายสุริยะ บุญคง
นายสุริยะ สาแกว
วาที่รอยตรี สุริยัน จันทรา
นายสุริยัน ทรัพยผล
นายสุริยัน บิลหีม
นายสุริยันต พรหมดวง
นายสุริยันต รูปงาม
นายสุริยันห ยุติมิตร
นายสุริยา เกษอินทร
นายสุริยา คงนาค
นายสุริยา จันดาหงส
นายสุริยา ชมศาสตร
นายสุริยา ซองศิริ
นายสุริยา แซจอง
นายสุริยา ณ สุวรรณ
นายสุริยา ดอนเหลือม
นายสุริยา ทองดอนพุม
นายสุริยา บุบผาจีน
นายสุริยา ผาศรี
นายสุริยา โพธิ์เปยศรี
นายสุริยา ภูดํา
นายสุริยา รุงรัตน
นายสุริยา สินธุทอง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ 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

นายสุริยา สุวรรณรัตน
นายสุริยา อยูเชื้อ
นายสุริยาวุธ ชาญไชย
นายสุริเยศวร พิศิลป
นายสุริเยส สุขแสวง
นายสุริศักดิ์ จันทรแดง
นายสุฤทธิ์ คําเครือ
นายสุลานนท ธนกรสกุล
นายสุไลมาน ยังปากน้ํา
นายสุวนิช จันทะวัน
นายสุวพัฒน สงวนงาม
นายสุวรรณ กันแพงศรี
นายสุวรรณ พิมลภาพ
นายสุวรรณ วงษศิลป
นายสุวรรณ แมนรัมย
นายสุวรรณโชค เหลาเขตวิทย
นายสุวรินทร กันชนะ
นายสุวริศวร สุริยวงศ
นายสุวัชชัย เครือตราชู
นายสุวัฒน งามขํา
นายสุวัฒน นุนสง
นายสุวัฒน วิญญา
นายสุวัฒน อนุพัฒน
นายสุวัฒนชัย ทองจินดา
นายสุวัณชัย ตรีนอก
นายสุวัตร พรอมสุภา

หนา ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา
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 ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสุวิชัย มาธงชัย
นายสุวิชา กาคํา
นายสุวิท พื้นสอาด
นายสุวิทย กูดอั้ว
นายสุวิทย จักรถนอม
นายสุวิทย ฉิมงาม
นายสุวิทย ชายนุย
นายสุวิทย ดาวังปา
นายสุวิทย ยางศิลา
นายสุวิทย ฤทธิ์เสนี
นายสุวิทย วงศาสนธิ์
นายสุวิทย สมเขียวหวาน
นายสุวิทย สารีแกว
นายสุวิทย สุขอวน
นายสุวิทย แสงฉาย
นายสุวิทย อวะภาค
นายสุวิทย อินตะวิกุล
นายสุวิทย อิ่มเต็ม
นายสุวิบูลย ลี้กุลเสฏฐ
นายสูไฮมิง ลอตันหยง
นายเสกสรร ใจมั่น
นายเสกสรร เรืองเดช
นายเสกสรร ศรีแสวง
วาที่รอยตรี เสกสรร สังฆะมณี
นายเสกสรรค กองเกิด
นายเสกสรรค คําทร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ 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

นายเสกสรรค ใจประสงค
นายเสกสรรค ประเมศรี
นายเสกสรรค ยุภาศ
นายเสกสรรค อัตรสาร
นายเสถียร คนหลัก
นายเสถียรวัฒน มูสิเกิด
นายเสนห กําประโคน
นายเสนห รัตนชมภู
นายเสนห หัดไทยทระ
นายเสนอชาติ พวงประโคน
วาที่รอยตรี เสนอศักดิ์ อยูดี
นายเสนาะ จันเครือ
นายเสนีย ศรีมณี
นายเสนียราช บุญยอด
นายเสมาณรงค สุวรรณหงษ
นายเสรี บุญรัศมี
นายเสรี วิสุทธยะรัตน
นายแสงอรุณ ดวงใจ
นายแสน สิทธิการ
นายแสนพล ระดากุล
นายแสนรัก กอนทองคํา
นายแสนสุข สะนี
นายโสภณ งามสวย
นายโสภณ ชุมพลศักดิ์
นายโสภณ ไทยจีน
นายโสภณ ลิ้มสุวรรณ

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

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายโสภณวิชญ อิ่นแกว
นายหนิมะ เดหนิ
นายหนึ่ง ภุมมาลา
นายหยา ชายภักตร
นายหริดล ปานรักษา
นายหะซัน หมาดโหยด
นายหะมะ มะตาเฮ
นายหะรง สะกะแย
นายหัสพงศ งานดี
นายหาญ จินดาสวัสดิ์
นายหาญณรงค สิงหแหลม
นายเหมันต วาเละ
นายอกรณเชฐ จันทรโสดา
นายองคพันเลิศ พนมวัน
ณ อยุธยา
นายองครักษ ณ อุบล
นายองคอาจ คําทองทิพย
นายองอาจ เดชนอก
นายองอาจ ธรรมศร
นายองอาจ พงษอารีย
นายองอาจ ฟุงแสงรุงเรือง
นายองอาจ แสงนิกุล
นายองอาจ แสนมาโนช
นายอฐกฤต บุญกสินธุ
นายอดิเทพ วิชิต
นายอดินันท คาริม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓๘๙๒
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

นายอดินันท สาแม
นายอดินันท สําเร
วาที่รอยตรี อดินันท สุภาศรี
นายอดินันท หะยีสาและ
นายอดิพงษ เพ็งพันธ
นายอดิพงษ สุขนาค
นายอดิเรก คําเปกเครือ
นายอดิเรก จันทรแทน
นายอดิเรก ทูลตา
นายอดิลัน เพชรนวล
นายอดิลัน มะสะแต
นายอดิวิชญ ทองหลอ
วาที่รอยตรี อดิศร เจริญสุข
นายอดิศร ศรีดาพล
นายอดิศร สนิทชอบ
นายอดิศร สรอยเศษ
นายอดิศร สาระพงษ
นายอดิศร เกิดมณี
นายอดิศักดิ์ ทิสานนท
นายอดิศักดิ์ เทียนสิรกุล
นายอดิศักดิ์ ปูหลา
นายอดิศักดิ์ โปรงมณี
นายอดิศักดิ์ พลศรี
นายอดิศักดิ์ มาอินทร
นายอดิศักดิ์ ยงยุทธ
นายอดิศักดิ์ ศุภษร

หนา ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา
๓๙๑๘
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

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายอดิศักดิ์ สรางไร
นายอดิศักดิ์ สักการะ
นายอดิศักดิ์ หาญจริง
นายอดิศักดิ์ อินตะปญญา
นายอดิศักดิ์ เอกตาแสง
นายอดิศัย กิตติผโลทัย
นายอดิสรณ ทานา
นายอดุลย นวลเปลง
นายอดุลย โนราช
นายอดุลย โรจนสวาง
นายอดุลย แสงคํา
นายอดุลยรัก ดวงมา
นายอดุลยศักดิ์ ยืนนาน
นายอทิติย ชูตระกูลวงศ
นายอธิกร ทาแกง
นายอธิฆัมพร วามะลุน
นายอธิชาติ ตันทอง
นายอธิป เมืองนาม
นายอธิปไตย ชัยหัง
นายอธิปพงศ เหลืองสิริรัตน
นายอธิพล ศรีรุงกาญจน
นายอธิพันธ ศรีรุงกาญจน
นายอธิภัทร มีแสงเพชร
นายอธิภัทร ยอดนางรอง
นายอนรรธวรรธน สมประสงค
นายอนวัช ยุทธเสรี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓๙๔๔
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

หนา ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

นายอนวัฒน แกวขุนทด
นายอนัณสรณ เทียนจรัสคุณ
นายอนันต ชัยชนะ
นายอนันต ดอกหอม
นายอนันต ดีขํา
นายอนันต แนบเนียน
นายอนันต ปงยศ
นายอนันต ราชประโคน
นายอนันต เวียงภักดี
นายอนันต สะลายา
นายอนันต สิงหคง
นายอนันต หมื่นอะเส็ม
นายอนันต หวันอาหลี
นายอนันต หาญจิตร
นายอนันตชัย คําสายใย
วาที่รอยตรี อนันตชัย รติวรรธนันท
นายอนันทศักดิ์ แกวสุพรรณ
นายอนิรุทธ วรโยธา
นายอนิรุทธิ์ จิตหาญ
นายอนิรุทธิ์ มาจันตะ
นายอนิรุทธิ์ สุวรรณไตร
นายอนิวรรต อาลี
นายอนุกฤษณ จอยทองมูล
นายอนุกูล เกตุถาวร
นายอนุกูล ปโย
นายอนุกูล หลวงธิจา

๓๙๗๐
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

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายอนุชา แคนศิลา
นายอนุชา ไชยจะแสนสุข
นายอนุชา เบ็ญอาหมาด
นายอนุชา เวชพันธ
นายอนุชา สุภา
นายอนุชา สุวรรณสถิตย
นายอนุชา หมีเงิน
นายอนุชา อุนตา
นายอนุชิต ขุมโมกข
นายอนุชิต จิตตประสงค
นายอนุชิต เชษฐตระกูล
นายอนุชิต ไชยชมพู
นายอนุชิต นาสมบูรณ
นายอนุชิต พงคเกื้อ
นายอนุชิต มุงเกิด
นายอนุชิต วันสุข
นายอนุชิต สงวนหงษ
นายอนุชิต หมอเล็ก
นายอนุเดช ปุรณะวิทย
วาที่รอยตรี อนุเทพ เทพปน
นายอนุเทพ ฝอยทอง
นายอนุปกรณ สมบัติมี
นายอนุพงค คํานอย
นายอนุพงศ โตเจริญ
นายอนุพงษ ชุมแวงวาป
นายอนุพงษ โชติรักษ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓๙๙๖
๓๙๙๗
๓๙๙๘
๓๙๙๙
๔๐๐๐
๔๐๐๑
๔๐๐๒
๔๐๐๓
๔๐๐๔
๔๐๐๕
๔๐๐๖
๔๐๐๗
๔๐๐๘
๔๐๐๙
๔๐๑๐
๔๐๑๑
๔๐๑๒
๔๐๑๓
๔๐๑๔
๔๐๑๕
๔๐๑๖
๔๐๑๗
๔๐๑๘
๔๐๑๙
๔๐๒๐
๔๐๒๑

นายอนุรักษ เขียวนอก
นายอนุรักษ พนารักษ
วาที่รอยตรี อนุรักษ มั่นอวม
นายอนุรักษ วงศศรีชา
นายอนุรักษ เหลืองวิไล
นายอนุรัตน แกวศรีนวน
นายอนุรัตน โอชา
นายอนุลักษณ นาครินทร
นายอนุวัฒน แกวลอย
นายอนุวัฒน เงินอาจ
นายอนุวัฒน จันทรกระจาง
นายอนุวัฒน เจริญสุข
นายอนุวัฒน ปาพรม
นายอนุวัฒน สําโรงแสง
นายอนุวัต ทวีผล
นายอนุวัตร เทศศรีเมือง
นายอนุวัตร พูลเอี่ยม
นายอนุวัตร แสงวัน
นายอนุศักดิ์ ดาลุนฉิม
นายอนุศักดิ์ พิมพเงิน
นายอนุศาสตร คูณทอง
นายอนุศาสน จําปาสี
นายอนุสรณ เกิดศรี
นายอนุสรณ เตือประโคน
นายอนุสรณ ทองดี
นายอนุสรณ แทนออน

หนา ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา
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 ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายอนุสรณ ฤกษบางพลัด
นายอนุสรณ วรรณวิภูษิต
นายอนุสรณ ศรีรักษา
นายอนุสรณ สมตน
นายอนุสรณ สุขยืน
นายอเนก ปญเศษ
นายอเนชา พรหมทอง
นายอโนทัย กลิ่นยา
นายอภิชน วงษศรีสังข
นายอภิชัย ธนบุญเรือง
นายอภิชัย วันประเสริฐ
นายอภิชัย หาญศึก
นายอภิชาต ไกรทอง
นายอภิชาต ดีงาม
นายอภิชาติ ขยันเกตุการณ
นายอภิชาติ จินพละ
นายอภิชาติ จุลพันธ
นายอภิชาติ เชิญชู
นายอภิชาติ ดวงสีดา
นายอภิชาติ นระศาสตร
นายอภิชาติ นาเมืองรักษ
นายอภิชาติ บุญชุม
นายอภิชาติ บุญลอม
นายอภิชาติ ประภาวิชา
นายอภิชาติ ปองชาลี
นายอภิชาติ พูลสวัสดิ์

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ 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

นายอภิชาติ มาตะวงศ
นายอภิชาติ รักเถาว
นายอภิชาติ สมภาร
นายอภิชาติ สุปน
นายอภิชาติ แสนโคตร
นายอภิชาติ เหลืองเพิ่มสกุล
นายอภิชาติ อนุตรพัฒน
นายอภิชิต สวัสดิ์จิตร
นายอภิเชษฐ จันทนา
นายอภิเชษฐ จันทะนุภา
นายอภิเชษฐ เพิ่มโสภา
นายอภิเชษฐ วรบุตร
นายอภิโชติ จันทรแซ
นายอภิญญ ภาณุศานต
นายอภิญญา ศุภการกําจร
นายอภิณัฐ นาเลาห
นายอภิเดช ผาสุข
นายอภินันท ชมเชย
นายอภินันท สําราญสุข
นายอภินันท สุขโสม
นายอภิพัฒน เพชรทอง
นายอภิมุข วัชรพรกุล
นายอภิมุข อภัยศรี
นายอภิรมย ผิวละออ
นายอภิรมย เฟองฟูกิจการ
นายอภิรัก อภิวงคงาม

หนา ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา
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 ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายอภิรักษ ไทยเหนือ
นายอภิรักษ หงสหาญณรงค
นายอภิรักษ อํานวยพูนสุข
นายอภิรัฐ ชาเนตร
นายอภิรัตน กาชัย
นายอภิวรรธน บุญทองดี
นายอภิวัฒน จันทรทองคํา
นายอภิวัฒน ทองมนต
นายอภิวัฒน ประพงษ
นายอภิวัฒน ปุกคะ
นายอภิวัฒน พวงลําใย
นายอภิวัฒน ศรีกัณหา
นายอภิศักดิ์ ยุทธอาสา
นายอภิศักดิ์ อุดหนุน
นายอภิสิทธิ์ กุลโรจนสิริ
นายอภิสิทธิ์ ตันติกานตกุล
นายอภิสิทธิ์ มีสติ
นายอภิสิษฐ เครือวัลย
นายอมร ปกติง
นายอมร พรหมมณี
นายอมรพันธุ ชางนอย
นายอมรภัทร สุรนานนท
นายอมรศักดิ์ เสมสันต
นายอมรศักดิ์ อรรฆผลประสิทธิ์
นายอมรินทร แกงสันเทียะ
นายอรรคพงษ สินเธาว

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ 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

นายอรรคพร จอมคําสิงห
นายอรรคพล ฤกษนาวี
นายอรรฆพล เกษะโกศล
นายอรรณพ คํามาตา
นายอรรณพ คํามีสวาง
นายอรรณพ โพธิ์ศรี
นายอรรถกร โคตนารา
นายอรรถกร เย็นเปนสุข
นายอรรถชาติ หินแปง
นายอรรถพร ทองคํา
นายอรรถพล ชุมพู
นายอรรถพล ดําคํา
นายอรรถพล บัวชุม
นายอรรถพล พันธุงาม
นายอรรถพล ศุภรรัตน
นายอรรถพล สีแดง
นายอรรถพล สุสมบูรณ
นายอรรถฤทธิ์ เศษฤทธิ์
นายอรรถวัต ทวยภา
นายอรรถวัต หาดสีทอง
นายอรรถสิทธิ์ ยืนยง
นายอรรถสิทธิ์ ศรีแกว
นายอรัญ กองบก
นายอรัญ ใยบัว
นายอรัณยชายุตม พูลชัย
นายอราม ตอลบรัมย

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 ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายอรามเรือง สุวรรณวาป
นายอริยธัช ผกาเชิด
นายอริยวัตณ จันแดง
นายอริยะ เอมสมบุญ
นายอรุจิวัฒน วิระคํา
นายอรุณ ทองสีสัน
นายอรุณ บุญเหิน
นายอรุณ รัตนพันธ
นายอรุณรัชช แสงพงษ
นายอลงกต หาญชนะ
นายอลงกรณ จงรักษ
นายอลงกรณ มณีโชติ
นายอลงกรณ ยุวเดชกุล
นายอลงกรณ สังขทอง
นายอลงกรณ อยูเจริญ
นายอลงกรณ อินทรจันทร
นายอวง สุธรรมมา
นายอวะสัน บรรจงปรุ
นายอโศก ภักดีวุฒิ
นายออดสวอน ริ้วทอง
นายออรชุล คูณทวี
นายอะหนุย จันละบุตร
นายอัคคเดช รักสิงห
นายอัคคีร พึ่งสลี
นายอัคเดช ศรีพรหม
นายอัครเดช บัวรอด

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ 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

นายอัครเดช โพธิญาณ
นายอัครเดช สิ้นกั้ง
นายอัครพงศ พฤกษาสิทธิ์
นายอัครพงศ ศรีวงศ
นายอัครพงษ ศรีภักดี
นายอัครพนธ คงตาล
นายอัครพล กันทะดง
นายอัครพัชร สืบอินทร
นายอัครวรรธน ยศเดชากิตติ์
นายอัครวิชญ วิรุณพันธ
นายอัครา ทนันไชยชมภู
นายอัครา สีพูแพน
นายอังคาร เทพรัตนนันท
นายอัซนัน บูงอสายู
นายอัซมี สารอเอง
นายอัฐกร สิงหเสนา
นายอัฐพล ดําริห
นายอัฐวิทย โทนะใจ
นายอัฒพล แกวใส
นายอัทธวัฒน พลสิงห
นายอัทธอากร อิศรางกูร
ณ อยุธยา
นายอัธยา มาลีหวล
นายอันวาร โตะลาลา
นายอับดลรอศักดิ์ มณีโสะ
นายอับดุล สําเร

หนา ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา
๔๑๗๗
๔๑๗๘
๔๑๗๙
๔๑๘๐
๔๑๘๑
๔๑๘๒
๔๑๘๓
๔๑๘๔
๔๑๘๕
๔๑๘๖
๔๑๘๗
๔๑๘๘
๔๑๘๙
๔๑๙๐
๔๑๙๑
๔๑๙๒
๔๑๙๓
๔๑๙๔
๔๑๙๕
๔๑๙๖
๔๑๙๗
๔๑๙๘
๔๑๙๙
๔๒๐๐
๔๒๐๑
๔๒๐๒

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายอับดุลการิม เจะอารง
นายอับดุลฆอณีย อาลีกา
นายอับดุลตอเละ หะยีมะเซ็ง
นายอับดุลตาเละ ปายา
นายอับดุลนาแซ เจะเลาะ
นายอับดุลรอซะ อาโกะ
นายอับดุลรอซี มหามะ
นายอับดุลรอฟา บินเปาะเตะ
นายอับดุลรอมัน สูแว
นายอับดุลรอศักดิ์ นาฮูดา
นายอับดุลรอหมัน บาเน็ง
นายอับดุลรอเฮ็ง เช็ง
นายอับดุลเราะฮิม ดอเลาะ
นายอับดุลเลาะ นิตีเมาะ
นายอับดุลเลาะ สาเหาะ
นายอับดุลเลาะ เจะนะ
นายอับดุลวาหะ นีระฮิง
นายอับดุลวาฮับ จิเตะ
นายอับดุลอาซิด มามะ
นายอับดุลฮาเล็ม บือดือเลาะ
นายอัมรัน เจะแต
นายอัมรินทร กอนแพง
นายอัลฟานิง มะดือเระ
นายอัลอามีน ซียง
นายอัศนัย วารีศรี
นายอัศรี พงษประเสริฐ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ 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

นายอัศวพล มืดทอง
นายอัศวิน นอยทอง
นายอัศวิน พุมมรินทร
นายอัษฎากรณ เพ็ชรสุวรรณ
นายอัษฎางค ราชตราชู
นายอัษฎายุธ จินพล
นายอัษฎาวุฒิ นาเมืองรักษ
นายอัษฎาวุธ ไชยคง
นายอัษฎาวุธ นาคสุข
นายอัสซัน อัสมะแอ
นายอัสนัย สมานบุตร
นายอัสมาดี รอเฮง
นายอัสรี เหมเด็น
นายอาคม แกวมณี
นายอาคม ชัยรัตนสุวรรณ
นายอาคม ทนุวงษ
นายอาคม ยิ้มเจริญ
นายอาคม ราชภักดี
นายอาคม แสนเริง
นายอาชวินทร กัญญสกุล
นายอาซัน เจะมะ
นายอาซือลัน มามะ
นายอาแซ โตะแม
นายอาณัฐ ไตรศรีวิรัตน
นายอาณัติ ผาพรม
นายอาดัม ตะโละ

หนา ๘๓
ราชกิจจานุเบกษา
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 ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายอาดัม ยูโซะ
นายอาดุล ประเสริฐดํา
นายอาทร ประสิทธินอก
นายอาทร รอกลาง
นายอาทิตย กันทะยวง
นายอาทิตย เกงสาริกิจ
นายอาทิตย ขันธะสีมา
นายอาทิตย คลังกลาง
นายอาทิตย เคเอส
นายอาทิตย เงินมาก
นายอาทิตย จันทรภูงา
นายอาทิตย พลเศษ
นายอาทิตย พัดยนต
นายอาทิตย ยี่แกว
วาที่รอยตรี อาทิตย ศรีแสงเมือง
นายอาทิตย สีบุญ
นายอาทิตย เอกลาภ
นายอาทิตยพันธ ธนะคํามา
นายอานนท เกียรติสาร
นายอานนท โกยกุล
นายอานนท รุงโรจนสารทิศ
นายอานนท วงศวิชญ
นายอานนท วัฒนานันท
นายอานนท สุดาทิพย
นายอานนทร จอมกุล
นายอานัฐ ปรีสมบัติ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ 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

นายอานุภาพ พานพิมพ
นายอานูวา ดือเลาะ
นายอาฟนดี อาแว
นายอามีน อัลบุษรา
นายอาราฟาต เวงสีลา
นายอารี มีนา
นายอาลาวี ตงใยนุง
นายอาลาวี สะมะแอ
นายอาวุธ กัตตะโร
นายอาวุธ ลุนสูงยาง
นายอาสัน ติเอียดยอ
วาที่รอยตรี อาสา ไชยสุวรรณ
นายอาหะมะ กาแต
นายอาอีลา การี
นายอํานวย คําสวัสดิ์
นายอํานวย ฟงเย็น
นายอํานาจ แกนแกว
นายอํานาจ ตอบกุลกิติกร
นายอํานาจ ตัลพัฒน
นายอํานาจ บุญอนันต
นายอํานาจ ปจจัยตา
นายอํานาจ ปุงโพธิ์
นายอํานาจ พูลสวัสดิ์
นายอํานาจ รุจิตร
นายอํานาจ วาทะยา
นายอํานาจ สนเมือง

หนา ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา
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 ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายอํานาจ สีแจม
นายอําพร สุโพธิ์ไข
นายอําพล ราวกลาง
นายอิทธิกร จันใสย
นายอิทธิกร อินโองการ
นายอิทธิเดช สิทธิจันทร
นายอิทธิพล คนซื่อ
นายอิทธิพล จิตรแมน
นายอิทธิพล ชัยเดโช
นายอิทธิพล บุญเดช
นายอิทธิพล เปลี่ยนทอง
นายอิทธิพล เสารแดน
นายอิทธิวัตร แอนสกุล
นายอินสม สารินจา
นายอิมรอน ขวัญคาวิน
นายอิลมี มะกูวิง
นายอิศยม เครือคําแดง
นายอิศรา อยูหวาง
นายอิศราวิทย จริยา
นายอิศเรศ สนั่นเมือง
นายอิสมะแอ มานะดาแต
นายอิสมาอีล ลือแบลูวง
นายอิสมาแอ มะสาแม
นายอิสมาแอล มะลี
นายอิสรพล ปนขจร
นายอิสระ แสงคํา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ 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

นายอิสระ หลาเนตร
นายอิสเรศ พรหมศิลป
นายอิสหาก นุยโสะ
นายอีซา ดิเส็ม
นายอีซา หอมหวน
นายอุกฤต เรียงสุวรรณ
นายอุกฤษฏ ไชยมาลี
นายอุกฤษฏ สุขสําราญ
นายอุดม ธีรพัฒนานนทกุล
นายอุดม แผงออน
นายอุดม พรหมบุตร
นายอุดม รั่งกระโทก
นายอุดม เวสพันธ
นายอุดมชัย จันทพรหม
นายอุดมทรัพย สายสา
นายอุดมรัตน พรมภักดี
นายอุดมศักดิ์ กาเผือก
นายอุดมศักดิ์ ทั่งเหล็ก
นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ
นายอุดร การะเกษ
นายอุดร ขําคม
นายอุดร ทองมา
นายอุดร ผิวคําสิงห
นายอุดร วิงวอน
นายอุดร สายสิงห
นายอุดรพัฒน บุญมา

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 ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายอุทัย คงแจม
นายอุทัย ทองนอก
นายอุทัย บรรเทิงใจ
นายอุทัย ภักดีประยูรวงศ
นายอุทัย สุภาพัฒน
นายอุทัย หาระสาร
นายอุทัยลักษณ ทันไชย
นายอุทิศ แจงถิ่นปา
นายอุทิศ วองประจันทร
นายอุเทน แควงใจ
นายอุเทน ผาภุมมา
นายอุเทน พิลึก
สิบตํารวจโท อุเทน มิ่งกอ
นายอุเทน สุขสิงห
นายอุไทย โกยชัย
นายอุบล ไกรยบุตร
นายอุปถัมภ ทองใบ
นายอุสมาน กาเจ
นายอุสมาน เจะฮะ
นายอุสมาน บินนุรดีน
นายอุสมาน มะยีเตะ
นายอุสมาน รอยิง
นายอุสมาน แวเตะ
นายอุสมาน สะรอ
นายเอก วิจันทรตา
นายเอกฉัตร แควนโอฬาร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ 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

นายเอกชัย กออําไพร
นายเอกชัย ไชยประยา
นายเอกชัย ณ ประสิทธิ์
นายเอกชัย ธีรวงษไพบูลย
นายเอกชัย บัวทอง
นายเอกชัย พันธุลี
นายเอกชัย ลองกาศ
นายเอกชัย ศรีกงพาน
นายเอกชัย ศิริจันทร
นายเอกชัย สีดํา
นายเอกชัย หมอแพทย
นายเอกชัย อาคมคง
นายเอกณริน ไชยพล
นายเอกตวัน เลิศไกร
นายเอกนรินทร อิ่มรส
นายเอกนฤน โสดา
นายเอกนันท ราชเกษร
นายเอกบดินทร กิตติจริยา
นายเอกพงษ ใจชาญสุขกิจ
นายเอกพงษ เดชชิต
นายเอกพงษ มูลแกว
นายเอกพจน โพธิวรรณ
วาที่รอยตรี เอกพนธ ศรีไหม
นายเอกพล ยั่งยืนทวี
นายเอกพล อมรชาติ
นายเอกพล อินทรพิชัย

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 ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายเอกพันธ เพชรศรีลักษณ
นายเอกพันธ สารีบุตร
นายเอกพิงค วงษแกวจันทร
นายเอกพิชัย ชัยทอง
นายเอกภพ มลิวรรณางกูร
นายเอกภักดิ์ ทองหาว
นายเอกรัฐ เพชรรักษ
นายเอกรัฐ เอมเจริญ
นายเอกรัตน แขมคํา
นายเอกราช เครือศรี
นายเอกราช ตาแกว
นายเอกราช นิลพัฒน
นายเอกราช รักเมือง
นายเอกรินทร เผือกผอง
นายเอกรินทร ศรีผอง
นายเอกลักษณ บุญลือ
นายเอกลักษณ พันธเขียว
นายเอกลักษณ แสนพรม
นายเอกลักษณ หาพุทธา
นายเอกลักษณ อายนันท
นายเอกลักษณ อินกัน
นายเอกลักษณ อุตะมะแกว
นายเอกวัฒน ทาศรีภู
นายเอกวัส มากสุข
นายเอกวิทย ขวัญวงษ
นายเอกวิทย คุมสุวรรณ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ 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

นายเอกวิทย สาโสะ
นายเอกสิทธ แกวอน
นายเอกสิทธิ์ กาญจนจันทร
นายเอกสิทธิ์ คุณากรดุษิต
นายเอกสิทธิ์ จําปาแกว
นายเอกสิทธิ์ บัติดอน
นายเอกสิทธิ์ ปยะแสงทอง
นายเอกสิทธิ์ ยาโงะ
นายเอนก บุตรสิงห
นายเอนก ปนประเสริฐ
นายเอนก สังมาตร
นายเอนก หงษทอง
นายเอนกพงษ นันทะเสน
นายเอนตร ดังคนึก
นายเอราวรรณ ขัตติวัง
นายโอภาส บัวเย็น
นายโอภาส วงศเวช
นายโอฬาร เสริมสุทธิ์
นายฮัมดัน มาหามะ
นายฮัมมือดัง อาแด
นายฮาซัน สะอิ
นายฮาบัส อิสมัน
นายฮาแว สาแม
นายฮีลมีย บาฮา
นางกชกร กันตีฟอง
นางกชกร จักรศรี

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
๔๔๖๒

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางกชกร จันทรเจือแกว
นางสาวกชกร ดีโนนโพธิ์
นางกชกร บุญขาว
นางสาวกชกร พัฒเสมา
นางสาวกชกร มีเพียร
นางกชกร ศรีลาศักดิ์
นางสาวกชกร อินทา
นางสาวกชกร อุดรศาสตร
นางสาวกชนิภา คํามาสาร
นางสาวกชพร จันทนามศรี
นางกชพร ดีมากมี
นางสาวกชพร รักเกาะรุง
นางสาวกชพร วรรณศิลป
นางสาวกชพร สีหะวงษ
นางกชพร อนุนิวัฒน
นางสาวกชพรรณ ทองกระจาง
นางสาวกชภกร รชตะนันทน
นางกณกภรณ คํามา
นางสาวกณิกา คําเครื่อง
นางสาวกณิการ ปรือปรัง
นางสาวกณิการ ปญญาอิ่นแกว
นางกณิการ พัฒรากุล
นางสาวกณิษฐา ฐาไพศาล
นางสาวกนกกช วัชรวรานนท
นางกนกกร เจริญศักดิ์
นางสาวกนกกร สุวรรณไตรย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๔๔๖๓
๔๔๖๔
๔๔๖๕
๔๔๖๖
๔๔๖๗
๔๔๖๘
๔๔๖๙
๔๔๗๐
๔๔๗๑
๔๔๗๒
๔๔๗๓
๔๔๗๔
๔๔๗๕
๔๔๗๖
๔๔๗๗
๔๔๗๘
๔๔๗๙
๔๔๘๐
๔๔๘๑
๔๔๘๒
๔๔๘๓
๔๔๘๔
๔๔๘๕
๔๔๘๖
๔๔๘๗
๔๔๘๘

หนา ๘๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวกนกกาญจน เฉลิมวรรณ
นางกนกกาญจน ตาวิโรจน
นางสาวกนกกาญจน บัวอวม
นางสาวกนกกาญจน แสงทอง
นางสาวกนกแกว เชิดสันเทียะ
นางกนกจันทร เยสูงเนิน
นางกนกจันทร เรืองปาน
นางสาวกนกชนก ตะโพวิญู
นางกนกธร รัศมี
นางสาวกนกนภัส สืบสิน
นางสาวกนกนุช พัชรประพันธ
นางสาวกนกพร คงยศ
นางสาวกนกพร จันตะ
นางสาวกนกพร จีระวงค
นางสาวกนกพร เจริญรัตน
นางกนกพร ไชยบุญเรือง
นางกนกพร ดีโนนโพธิ์
นางกนกพร ติรดุลยาพงศ
นางสาวกนกพร นานอก
นางสาวกนกพร นิลวรรณ
นางสาวกนกพร แนวเงินดี
นางสาวกนกพร เพิ่มพูน
นางกนกพร เมโฆ
นางกนกพร วาป
นางกนกพร ศรีสุวรรณ
นางสาวกนกพร ศิลาพันธุ

๔๔๘๙
๔๔๙๐
๔๔๙๑
๔๔๙๒
๔๔๙๓
๔๔๙๔
๔๔๙๕
๔๔๙๖
๔๔๙๗
๔๔๙๘
๔๔๙๙
๔๕๐๐
๔๕๐๑
๔๕๐๒
๔๕๐๓
๔๕๐๔
๔๕๐๕
๔๕๐๖
๔๕๐๗
๔๕๐๘
๔๕๐๙
๔๕๑๐
๔๕๑๑
๔๕๑๒
๔๕๑๓
๔๕๑๔

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางกนกพร สาคเรศ
นางสาวกนกพร หมีทอง
นางสาวกนกพรรณ ประเสริฐศรี
นางกนกพรรณ วรรณคํา
นางสาวกนกพรรณ ศรีวิชัย
นางกนกพรรณ สถิตยพงษ
นางกนกพัชร ณ นคร
นางสาวกนกพันธ อรุณรัศมี
นางสาวกนกพิชญ วาฤทธิ์
นางสาวกนกรวี วาฤทธิ์
นางกนกรส เนียมศร
นางสาวกนกรักษ สุทธิอํานวยกูล
นางสาวกนกรัตน จําเนียรสุข
นางสาวกนกรัตน โชคเกิด
นางสาวกนกรัศม เพ็ชรพันธุ
นางสาวกนกเรขา รักษชนม
นางสาวกนกวรรณ กันชนะ
นางกนกวรรณ เขียนโพธิ์
นางสาวกนกวรรณ โคตรพันธ
นางสาวกนกวรรณ จงสุกใส
นางกนกวรรณ จันทรตะคุ
นางสาวกนกวรรณ ฉิมมะ
นางกนกวรรณ ตั้งฐานานุศักดิ์
นางสาวกนกวรรณ ถาวรสุข
นางสาวกนกวรรณ ทองเกิด
นางกนกวรรณ ทองสุทธิ์

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๔๕๑๕
๔๕๑๖
๔๕๑๗
๔๕๑๘
๔๕๑๙
๔๕๒๐
๔๕๒๑
๔๕๒๒
๔๕๒๓
๔๕๒๔
๔๕๒๕
๔๕๒๖
๔๕๒๗
๔๕๒๘
๔๕๒๙
๔๕๓๐
๔๕๓๑
๔๕๓๒
๔๕๓๓
๔๕๓๔
๔๕๓๕
๔๕๓๖
๔๕๓๗
๔๕๓๘
๔๕๓๙
๔๕๔๐

นางสาวกนกวรรณ นิสสัย
นางสาวกนกวรรณ บุญอิ่ม
นางกนกวรรณ บุตรสําโรง
นางกนกวรรณ ปองกลาง
นางกนกวรรณ ปนดงเขียว
นางสาวกนกวรรณ ผัดกระโทก
นางสาวกนกวรรณ พิมพศรวงษ
นางกนกวรรณ รัตนจิตธํารงกุล
นางสาวกนกวรรณ รําเพยพล
นางกนกวรรณ เลิศไกร
นางกนกวรรณ วรรณพัฒน
นางสาวกนกวรรณ ศรีจางวาง
นางกนกวรรณ ศรีจํานงค
นางกนกวรรณ สายทองคํา
นางสาวกนกวรรณ สุขใจ
นางสาวกนกวรรณ สุธา
นางสาวกนกวรรณ สุมพวง
นางกนกวรรณ ออนตา
นางสาวกนกวลี มาละอินทร
นางกนกศร พลยุทธ
นางกนกอร แขตสันเทียะ
นางกนกอร ทิพยโสต
นางสาวกนกอร ประจัด
นางสาวกนกอร ใหมศรี
นางสาวกนิษฐา กลยนี
นางกนิษฐา คํามี

หนา ๘๙
ราชกิจจานุเบกษา
๔๕๔๑
๔๕๔๒
๔๕๔๓
๔๕๔๔
๔๕๔๕
๔๕๔๖
๔๕๔๗
๔๕๔๘
๔๕๔๙
๔๕๕๐
๔๕๕๑
๔๕๕๒
๔๕๕๓
๔๕๕๔
๔๕๕๕
๔๕๕๖
๔๕๕๗
๔๕๕๘
๔๕๕๙
๔๕๖๐
๔๕๖๑
๔๕๖๒
๔๕๖๓
๔๕๖๔
๔๕๖๕
๔๕๖๖

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวกนิษฐา พิกุลศรี
นางสาวกนิษฐา รัตนน้ําหิน
นางสาวกนิษฐา ศิริวงษขันธ
นางสาวกนิษฐา สนั่นเอื้อ
นางสาวกนิษฐา หลักฐาน
นางสาวกนิษฐา ใหมจันดี
นางสาวกมนมาศ สาระมาน
นางกมลกาญจน บรรทร
นางสาวกมลกาญจน ศรีประสาร
นางกมลฉัตร โลหสุวรรณ
นางกมลชนก คงพิทักษ
นางสาวกมลชนก คิ้วสูงเนิน
นางกมลทิพย แกวมณีวัฒน
นางกมลทิพย โคตรนรินทร
นางกมลทิพย ชูประดิษฐ
นางกมลทิพย พูลแกว
นางกมลทิพย มะหะเเซ
นางกมลทิพย เลาะเยา
นางสาวกมลทิพย อาจหาญ
นางสาวกมลทิพย เอี่ยมสุวรรณ
นางสาวกมลธรรม แปนเพชร
นางสาวกมลนัทธ นะราวงศ
นางสาวกมลพร ชิณแสน
นางสาวกมลพร หมูพรหมมา
นางสาวกมลพรรณ กันทะทิพย
นางสาวกมลพรรณ คําขจร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๔๕๖๗
๔๕๖๘
๔๕๖๙
๔๕๗๐
๔๕๗๑
๔๕๗๒
๔๕๗๓
๔๕๗๔
๔๕๗๕
๔๕๗๖
๔๕๗๗
๔๕๗๘
๔๕๗๙
๔๕๘๐
๔๕๘๑
๔๕๘๒
๔๕๘๓
๔๕๘๔
๔๕๘๕
๔๕๘๖
๔๕๘๗
๔๕๘๘
๔๕๘๙
๔๕๙๐
๔๕๙๑
๔๕๙๒

หนา ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวกมลพรรณ จําปาทอง
นางสาวกมลพรรณ บุญประสิทธิ์
นางสาวกมลพรรณ แสงรัตน
นางกมลพรรณ อุนกาศ
นางกมลภักดิ์ มุขรัษฎา
นางกมลมาศ กรวยทอง
นางกมลยุภา มีสุข
นางกมลรัชต สิงหพันธ
นางสาวกมลรัตน จําปาจันทร
นางกมลรัตน ชางตีทอง
นางสาวกมลรัตน เซงเจริญ
นางกมลรัตน ถวิลรมย
นางกมลรัตน พุดสีเสน
นางกมลรัตน ราชราชา
นางสาวกมลรัศม พลบุรี
นางสาวกมลรัศม สีดาคุณ
นางสาวกมลลักษณ จําปาศรี
นางกมลวรรณ กานุมาน
นางสาวกมลวรรณ จังตระกูล
นางสาวกมลวรรณ ทองลน
นางสาวกมลวรรณ ธนะโรจนรุงเรือง
นางสาวกมลวรรณ นวลนอย
นางกมลวรรณ ประการะสังข
นางสาวกมลวรรณ สืบสาย
นางสาวกมลวัลย บุญจันทร
นางสาวกมลานี เวียงคํา

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

๔๕๙๓ นางสาวกมฬชัญภัทฐ
หรั่งวัฒนพานิช
๔๕๙๔ นางกรกช ถือดียิ่ง
๔๕๙๕ นางกรกนก กอนสันเทียะ
๔๕๙๖ นางกรกนก แกวเกาะสะบา
๔๕๙๗ นางกรกนก ชุมใจศรี
๔๕๙๘ นางกรกนก นิลคํา
๔๕๙๙ นางกรกนก บิลหมัน
๔๖๐๐ นางสาวกรกนก พากิ่ง
๔๖๐๑ นางกรกนก พิมพาแตง
๔๖๐๒ นางกรกนก ศิลารัตน
๔๖๐๓ นางสาวกรกาญจน เรืองขจรไพโรจน
๔๖๐๔ นางกรจิรัสย ชัยวัณณคุปต
๔๖๐๕ นางกรชนก สุจันทรศรี
๔๖๐๖ นางสาวกรชวัล รุงรัตน
๔๖๐๗ นางสาวกรชวัล หุนตระณี
๔๖๐๘ นางกรณิการ ขุมดวง
๔๖๐๙ นางกรณิศ หาญกิจอุดมสุข
๔๖๑๐ นางกรณิศา สําเร็จ
๔๖๑๑ นางกรณิศา เหลืองณัฐรัตน
๔๖๑๒ นางกรนรินทร อรกุล
๔๖๑๓ นางกรนันท คงอยูสุข
๔๖๑๔ นางสาวกรพรรณ สีลา
๔๖๑๕ นางกรพินธุ อันวิเศษ
๔๖๑๖ นางกรภัค ดีเพ็ง
๔๖๑๗ นางสาวกรภัค สันทัด

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๔๖๑๘
๔๖๑๙
๔๖๒๐
๔๖๒๑
๔๖๒๒
๔๖๒๓
๔๖๒๔
๔๖๒๕
๔๖๒๖
๔๖๒๗
๔๖๒๘
๔๖๒๙
๔๖๓๐
๔๖๓๑
๔๖๓๒
๔๖๓๓
๔๖๓๔
๔๖๓๕
๔๖๓๖
๔๖๓๗
๔๖๓๘
๔๖๓๙
๔๖๔๐
๔๖๔๑
๔๖๔๒
๔๖๔๓

นางสาวกรภัคมน วึกประโคน
นางสาวกรรจณา อุทรักษ
นางสาวกรรชพร แสงจันทร
นางกรรณจนา ศักดิ์ศรีดี
นางสาวกรรณณพิณ บวงเงิน
นางกรรณิกา กาญจนพัฒน
นางกรรณิกา เกียรติงาม
นางกรรณิกา คุมไพรี
นางสาวกรรณิกา เครือคํา
นางสาวกรรณิกา จันผาย
นางสาวกรรณิกา ใจอาย
นางสาวกรรณิกา ชูศรี
นางกรรณิกา เตียงทอง
นางกรรณิกา ทองสุทธิ์
นางสาวกรรณิกา ธีรวัฒนวิทยา
นางสาวกรรณิกา นอยใย
นางสาวกรรณิกา พันูเทพ
นางสาวกรรณิกา พิชัยชวง
นางกรรณิกา โพธิ์ทอง
นางสาวกรรณิกา ภูจันทึก
นางกรรณิกา ลีอุดม
นางสาวกรรณิกา เส็งนา
นางกรรณิกา อินพินิจ
นางสาวกรรณิการ แกวธรรม
นางกรรณิการ ขยันดี
นางสาวกรรณิการ จักรกรด

หนา ๙๑
ราชกิจจานุเบกษา
๔๖๔๔
๔๖๔๕
๔๖๔๖
๔๖๔๗
๔๖๔๘
๔๖๔๙
๔๖๕๐
๔๖๕๑
๔๖๕๒
๔๖๕๓
๔๖๕๔
๔๖๕๕
๔๖๕๖
๔๖๕๗
๔๖๕๘
๔๖๕๙
๔๖๖๐
๔๖๖๑
๔๖๖๒
๔๖๖๓
๔๖๖๔
๔๖๖๕
๔๖๖๖
๔๖๖๗
๔๖๖๘
๔๖๖๙

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางกรรณิการ จันสม
นางสาวกรรณิการ จิตรสาคร
นางสาวกรรณิการ ดวงมาลา
นางสาวกรรณิการ ทวีชีพ
นางสาวกรรณิการ เทศสกุล
นางกรรณิการ นันทะเทศ
นางกรรณิการ บุญญาลัย
นางกรรณิการ ประเสริฐวุฒิกุล
นางกรรณิการ ปองกัน
นางกรรณิการ ผิวละออ
นางกรรณิการ พุฒภูงา
นางกรรณิการ โพธา
นางสาวกรรณิการ มุกฎารัตน
นางสาวกรรณิการ ศรีอินทร
นางกรรณิการ แสงโนราช
นางกรรณิการ เหมโส
นางกรรณิการ อินทิแสน
นางสาวกรรณิการ เฮงสกุลวงษ
นางสาวกรรธดา เงินราษฎร
นางสาวกรวรรณ โฉมเกษ
นางสาวกรวรรณ พิฆเนศวร
นางกรวรรณ เสียงเสนาะ
นางกรวิกา ฉินนานนท
นางสาวกรวิกา ดีเอี่ยม
นางกรวิกา ทัศนาวิวัฒน
นางสาวกรวิกา หนุนอนันต

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๔๖๗๐
๔๖๗๑
๔๖๗๒
๔๖๗๓
๔๖๗๔
๔๖๗๕
๔๖๗๖
๔๖๗๗
๔๖๗๘
๔๖๗๙
๔๖๘๐
๔๖๘๑
๔๖๘๒
๔๖๘๓
๔๖๘๔
๔๖๘๕
๔๖๘๖
๔๖๘๗
๔๖๘๘
๔๖๘๙
๔๖๙๐
๔๖๙๑
๔๖๙๒
๔๖๙๓
๔๖๙๔
๔๖๙๕

นางกรวิกา อนโต
นางสาวกรวิกา เอกชัยเสถียร
นางกรวิภา ทองแดง
นางสาวกรวิภา สุขศรีสังข
นางสาวกรองกาญจน จินาพันธ
นางกรองกาญจน วงคเครือวัลย
นางสาวกรองแกว ชูสกล
นางกรองจิตร คงจัน
นางกรอบแกว จันทรทะระ
นางกระแส รักคง
นางสาวกระแสสินธ สิงหแกว
นางสาวกริ่งแกว นวลศรี
นางกริยาภรณ สรวลสันต
นางสาวกรุณา ชุมนวน
นางกรุณา โชติวัน
นางกรุณา มีวัน
นางกรุณา แสนประเสริฐ
นางสาวกฤชภอร ฉิมพลี
นางกฤชภานุช ทองเกลี้ยง
นางสาวกฤตชพรรณ สีทิศ
นางกฤตติกา ผลชู
นางกฤตติกา มาทอง
นางสาวกฤตยพร สกุลจันทร
นางกฤตยา เจริญกิจ
นางสาวกฤตยา เจริญเชื้อ
นางกฤตยา ชมภูเขา

หนา ๙๒
ราชกิจจานุเบกษา
๔๖๙๖
๔๖๙๗
๔๖๙๘
๔๖๙๙
๔๗๐๐
๔๗๐๑
๔๗๐๒
๔๗๐๓
๔๗๐๔
๔๗๐๕
๔๗๐๖
๔๗๐๗
๔๗๐๘
๔๗๐๙
๔๗๑๐
๔๗๑๑
๔๗๑๒
๔๗๑๓
๔๗๑๔
๔๗๑๕
๔๗๑๖
๔๗๑๗
๔๗๑๘
๔๗๑๙
๔๗๒๐
๔๗๒๑

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางกฤตยา บุญเชิดชู
นางสาวกฤตยา ลีลาศ
นางกฤตลักษณ รัตนเหมากุล
นางกฤติกา กาญจนพนาไพร
นางสาวกฤติกา คชปญญา
นางสาวกฤติมา กึกกอง
นางสาวกฤติมา แกวประเสริฐ
นางสาวกฤติมา โชคโชติวัต
นางกฤติมา พุมโพธิ์ทอง
นางสาวกฤติมา มะโนพรม
นางสาวกฤติมา สืบเสาะเสมอ
นางสาวกฤติยา จันทรเสนา
นางกฤติยา แดงเอียด
นางสาวกฤติยา ราชสีห
นางสาวกฤติยากรณ สํารวมจิต
นางกฤติยาณี รูสุข
นางสาวกฤติยาณี แสงสุวรรณ
นางสาวกฤติยาภรณ นุชกระโทก
นางสาวกฤศญา เสนาบุญยกร
นางสาวกฤษฎาพร คันธเนตร
นางกฤษฎาพร สมพงษ
นางสาวกฤษฎาภรณ ทิพใส
นางสาวกฤษฎาภรณ สมสุข
นางสาวกฤษฏิยาณี อิ่มอุไร
นางสาวกฤษณชญาภา ประธาน
นางกฤษณภรณ บัวลี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๔๗๒๒
๔๗๒๓
๔๗๒๔
๔๗๒๕
๔๗๒๖
๔๗๒๗
๔๗๒๘
๔๗๒๙
๔๗๓๐
๔๗๓๑
๔๗๓๒
๔๗๓๓
๔๗๓๔
๔๗๓๕
๔๗๓๖
๔๗๓๗
๔๗๓๘
๔๗๓๙
๔๗๔๐
๔๗๔๑
๔๗๔๒
๔๗๔๓
๔๗๔๔
๔๗๔๕
๔๗๔๖
๔๗๔๗

นางสาวกฤษณา กิลาโส
นางสาวกฤษณา แจงใบ
นางสาวกฤษณา แซฉั่ว
นางสาวกฤษณา ทิมนตา
นางกฤษณา แทนรินทร
นางสาวกฤษณา นนทารักษ
นางสาวกฤษณา บุญชื่น
นางสาวกฤษณา ปญญา
นางสาวกฤษณา พลไชย
นางกฤษณา พุมชาวสวน
นางสาวกฤษณา สมบัติ
นางสาวกฤษณา สิริเธียรธัญ
นางสาวกฤษณา ไสยาศรี
นางสาวกฤษณาพร จันทะพันธ
นางสาวกฤษณีย ปตุรัตน
นางกฤษรา ภูนาโพธิ์
นางสาวกลอยใจ จิมานัง
นางกลอยใจ บุญลือ
นางสาวกลอยใจ มณฑาหอม
นางสาวกลอยใจ สุทธิทรัพย
นางกวินทราภรณ โกศล
นางกวิษรา ปทุมสูติ
นางกวิสรา ศรีศักดา
นางสาวกวิสรา อินทรเทพ
นางสาวกษมล ดอนแกว
นางกษมา เกิดประสงค

หนา ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา
๔๗๔๘
๔๗๔๙
๔๗๕๐
๔๗๕๑
๔๗๕๒
๔๗๕๓
๔๗๕๔
๔๗๕๕
๔๗๕๖
๔๗๕๗
๔๗๕๘
๔๗๕๙
๔๗๖๐
๔๗๖๑
๔๗๖๒
๔๗๖๓
๔๗๖๔
๔๗๖๕
๔๗๖๖
๔๗๖๗
๔๗๖๘
๔๗๖๙
๔๗๗๐
๔๗๗๑
๔๗๗๒
๔๗๗๓

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวกษมา มงคลคําซาว
นางสาวกษมาพร ทองเอื้อ
นางสาวกษมาพร สายเพ็ชร
นางสาวกอแกว ออนสําอางค
นางกอบแกว ฉัตรวิทยกุล
นางกอปเซาะ ดามะ
นางกอมารียะ เวาะซา
นางสาวกอรียะ สมัยอยู
นางกอรีเยาะ เตะยอ
นางกอลีมะ มะและ
นางสาวกังสดาล หงษนอย
นางสาวกัญกนิษฐ ทวาผักแวน
นางสาวกัญจนณัฏฐ เกตุพรหมมา
นางสาวกัญจนณัฏฐ ออนหนู
นางกัญจนพร แดนสมปดสา
นางสาวกัญจนพร ยวนกระโทก
นางสาวกัญจนรัตน ประเสริฐยิ่ง
นางสาวกัญจนา บัวไสว
นางสาวกัญจนา สันฐาน
นางสาวกัญจนา สีแกว
นางสาวกัญชนก กามะพร
นางสาวกัญชพร เครือคํา
นางสาวกัญญชิสา นิธิศรัตนภักดี
นางสาวกัญญณัช บุญเฉลียว
นางกัญญธิตา ยอดดี
นางกัญญนันท เชยคําดี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๔๗๗๔
๔๗๗๕
๔๗๗๖
๔๗๗๗
๔๗๗๘
๔๗๗๙
๔๗๘๐
๔๗๘๑
๔๗๘๒
๔๗๘๓
๔๗๘๔
๔๗๘๕
๔๗๘๖
๔๗๘๗
๔๗๘๘
๔๗๘๙
๔๗๙๐
๔๗๙๑
๔๗๙๒
๔๗๙๓
๔๗๙๔
๔๗๙๕
๔๗๙๖
๔๗๙๗
๔๗๙๘
๔๗๙๙

หนา ๙๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวกัญญพิชญา ยังดี
นางสาวกัญญภัคพิมพ นามเงิน
นางสาวกัญญภัทร ดอนสระ
นางสาวกัญญภัทร นาคคํา
นางกัญญภิญญา ปอมบุบผา
นางสาวกัญญรัตน รวมกระโทก
นางสาวกัญญรัตน อิสระชาติ
นางสาวกัญญสร โบราณรัตน
นางกัญญา นมัสการ
นางกัญญา นิยมลักษณ
นางสาวกัญญา พรรณา
นางกัญญา พูนขยัน
นางกัญญา มายูร
นางสาวกัญญา แมดเจริญ
นางกัญญา สังขแกว
นางสาวกัญญา แสงสวาง
นางสาวกัญญา อินสอน
นางสาวกัญญาณัฏฐ ผานไกร
นางกัญญาณัฐ เกษมสุข
นางสาวกัญญาณัฐ จันทรเสน
นางกัญญาณัฐ ตนโรจนไพศาล
นางสาวกัญญาณัฐ บังอร
นางสาวกัญญาณัฐ บุญพวง
นางกัญญาทิพย ชีพนุรัตน
นางสาวกัญญานิมิตร มะกรูดอินทร
นางสาวกัญญานุช แยมกลาง

๔๘๐๐
๔๘๐๑
๔๘๐๒
๔๘๐๓
๔๘๐๔
๔๘๐๕
๔๘๐๖
๔๘๐๗
๔๘๐๘
๔๘๐๙
๔๘๑๐
๔๘๑๑
๔๘๑๒
๔๘๑๓
๔๘๑๔
๔๘๑๕
๔๘๑๖
๔๘๑๗
๔๘๑๘
๔๘๑๙
๔๘๒๐
๔๘๒๑
๔๘๒๒
๔๘๒๓
๔๘๒๔
๔๘๒๕

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวกัญญาพร แกวรักษา
นางกัญญาพัชร รสหอม
สิบเอกหญิง กัญญาภัค โชติอําไพ
นางกัญญาภัค ผาสุข
นางสาวกัญญาภัค พอสีชา
นางสาวกัญญาภัค มูลศรีแกว
นางกัญญาภัทร คําภิภาค
นางกัญญาภัทร ปรีดี
นางสาวกัญญาภัทร สายสุวรรณ
นางกัญญามาศ พลชํานาญ
นางสาวกัญญารัตน กองศิลป
นางสาวกัญญารัตน ขยันงาน
นางสาวกัญญารัตน เครืองาม
นางกัญญารัตน พันธุเสือทอง
นางกัญญารัตน เพ็งแจม
นางกัญญารัตน สะวิสัย
นางกัญญารัตน สาระพันธ
นางสาวกัญญารัตน สุวรรณรัศมี
นางสาวกัญฎา ยินดีฉาย
นางกัญฐพิชญ ดาทอง
นางสาวกัญพิชา ไกรสิงห
นางสาวกัญภร เเสงมณี
นางกัญมลพรรณ พุทธา
นางกัญรดา ศิริบรรจง
นางสาวกัญหา ปยะเขตต
นางกัณชลีย มะโนธรรม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๔๘๒๖
๔๘๒๗
๔๘๒๘
๔๘๒๙
๔๘๓๐
๔๘๓๑
๔๘๓๒
๔๘๓๓
๔๘๓๔
๔๘๓๕
๔๘๓๖
๔๘๓๗
๔๘๓๘
๔๘๓๙
๔๘๔๐
๔๘๔๑
๔๘๔๒
๔๘๔๓
๔๘๔๔
๔๘๔๕
๔๘๔๖
๔๘๔๗
๔๘๔๘
๔๘๔๙
๔๘๕๐
๔๘๕๑

หนา ๙๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางกัณฐมณี สมมุติ
นางกัณฐิกา ชื่นใจ
นางสาวกัณฐิกา สุระโคตร
นางกัณฑิมาพร พานมั่ง
นางกัณณณิชาพัฒน สิงหมหาไชย
นางกัณณภัสร ปญญา
นางสาวกัณณิกา อินทองแกว
นางกัณหา ศรีพะเนิน
นางสาวกัตติกา สกุลสวน
นางสาวกันจนีย พิทักราษฎร
นางกันญา ลือพงษ
นางสาวกันญาพร สังขทอง
นางสาวกันตกนิษฐ โพธิจักร
นางสาวกันตกมล คุณรัตน
นางสาวกันตกมล สุวรรณรงค
นางกันตณพัชญ เหมะตะศิลป
นางกันตพร ผิวพรรณ
นางสาวกันตพิชญา เมฆโหรา
นางสาวกันตฤทัย คําบรรจง
นางกันตฤทัย ปาอาภรณ
นางสาวกันติมาพร เสริมสกุล
นางกันติยา สนธิเมือง
นางกันทรากร จันโลหิต
นางสาวกันทิมา กัมมานุสร
นางกันทิมา ครอบเพชร
นางสาวกันทิมา อาเกะ

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

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางกันธมล เพชรคง
นางกันยชิสา เรืองพรหม
นางกันยพัชญ ทองโคตร
นางสาวกันยา โคพิชัย
นางกันยา ทัศนา
นางสาวกันยา ผัดนุน
นางกันยา โพธิ์กล่ํา
นางกันยา ราชสวาง
นางกันยา วะตะกี
นางสาวกันยา สุพรรณกูล
นางกันยา เสารจร
นางกันยากาญจน มโน
นางสาวกันยารักษ เดชทัพ
นางสาวกันยารัตน เกษรเทียน
นางสาวกันยารัตน จันทระ
นางสาวกันยารัตน มวงฉิ่ง
นางสาวกันยารัตน
เรืองศิลปประเสริฐ
นางสาวกันยารัตน ศิริเมือง
นางกัลญา จันทรธนู
นางสาวกัลญา ดรมิ่งคุณ
นางสาวกัลญา ดวงแพง
นางกัลญา วชิรประภา
นางสาวกัลธิรัตน เทียนชัย
นางสาวกัลยกมล โรจนนัครวงศ
วาที่รอยตรีหญิง กัลยกร พรมนาไร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๔๘๗๗
๔๘๗๘
๔๘๗๙
๔๘๘๐
๔๘๘๑
๔๘๘๒
๔๘๘๓
๔๘๘๔
๔๘๘๕
๔๘๘๖
๔๘๘๗
๔๘๘๘
๔๘๘๙
๔๘๙๐
๔๘๙๑
๔๘๙๒
๔๘๙๓
๔๘๙๔
๔๘๙๕
๔๘๙๖
๔๘๙๗
๔๘๙๘
๔๘๙๙
๔๙๐๐
๔๙๐๑
๔๙๐๒

หนา ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวกัลยกร สุปง
นางกัลยรวี ตนายะพันธุ
นางสาวกัลยรัตน ขวัญทอง
นางสาวกัลยรัตน เสงี่ยมแกว
นางสาวกัลยลภัส หลาบหนองแสง
นางสาวกัลยวีร จันทรเรือง
นางสาวกัลยา แกวประดับ
นางกัลยา ขันติวงศ
นางกัลยา คําชัยยะ
นางกัลยา คํามณี
นางกัลยา จาวประยูร
นางกัลยา เชี่ยววิทย
นางกัลยา ดวงนิ่ม
นางสาวกัลยา ทะสะระ
นางกัลยา เทพโส
นางสาวกัลยา นาปรัง
นางกัลยา ปญเศษ
นางกัลยา พรมโนนศรี
นางสาวกัลยา พรํานัก
นางกัลยา เพ็งเซะ
นางสาวกัลยา ภูทอง
นางสาวกัลยา มงคลชาติ
นางสาวกัลยา เมียดกลม
นางกัลยา รักสัตย
นางสาวกัลยา เรืองวงษงาม
นางสาวกัลยา ลานเที่ยง

๔๙๐๓
๔๙๐๔
๔๙๐๕
๔๙๐๖
๔๙๐๗
๔๙๐๘
๔๙๐๙
๔๙๑๐
๔๙๑๑
๔๙๑๒
๔๙๑๓
๔๙๑๔
๔๙๑๕
๔๙๑๖
๔๙๑๗
๔๙๑๘
๔๙๑๙
๔๙๒๐
๔๙๒๑
๔๙๒๒
๔๙๒๓
๔๙๒๔

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

นางสาวกัลยา วิเศษศรี
นางสาวกัลยา หลาก่ํา
นางสาวกัลยา อินเรือง
นางกัลยา อุเมมุระ
นางสาวกัลยา เอียงเป
นางสาวกัลยากร สุพิณวงศ
นางสาวกัลยาณี ประดับศรี
นางกัลยาณี ฟองออน
นางสาวกัลยาณี ฤทธิลอม
นางกัลยาณี ศรีเทพ
นางสาวกัลยาณี สมภาร
นางกัลยาณี สิริปญญาธิรัตน
นางกัลยาณี สุทธิสงค
นางกัลยาณี หลงแขก
นางกัลยาณี อินภิไชย
นางกัลยารัตน นาคีย
นางสาวกัลยารัตน รามบุญคลาย
นางกัลยารัตน สุปนชมภู
นางสาวกัสมา มาโซ
นางสาวกาญจณา ปนวารี
นางสาวกาญจณี พลหมั่น
นางสาวกาญจนณภัทร
พิรพัฒนชาญกิจ
๔๙๒๕ นางกาญจนณัฏฐา จําปาเงิน
๔๙๒๖ นางกาญจนพร ศรีจันทรตรา
๔๙๒๗ นางกาญจนรัตน โตะถม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ 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

นางกาญจนา กอนจอหอ
นางสาวกาญจนา กาญจนสิน
นางสาวกาญจนา แกวจํารัส
นางสาวกาญจนา แกวบุญเรือง
นางกาญจนา ขอนอย
นางสาวกาญจนา ขุนทอง
นางกาญจนา คานเพชรทา
นางสาวกาญจนา จรัญศิริไพศาล
นางสาวกาญจนา จันทรมงคล
นางกาญจนา จันทรหอม
นางกาญจนา จําปารัตน
นางกาญจนา จิตรไพบูลย
นางสาวกาญจนา จุลคล้ํา
นางสาวกาญจนา ใจรมเย็น
นางกาญจนา ชมภูชิต
นางกาญจนา ชองพิทักษ
นางกาญจนา ชัยแจง
นางกาญจนา ชิดสิน
นางกาญจนา ชูเกิด
นางกาญจนา ชูแกว
นางกาญจนา ไชยวงษ
นางกาญจนา ดวงมณี
นางกาญจนา ดารารัตน
นางสาวกาญจนา ดาวงษ
นางสาวกาญจนา เดชสม
นางกาญจนา เดชอรุณ

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
๔๙๗๙

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางกาญจนา ตันสมศักดิ์
นางกาญจนา ทาวขวาง
นางสาวกาญจนา ธรรมมีภักดิ์
นางสาวกาญจนา ธราพร
นางกาญจนา ธีรภัทรวัฒนา
นางกาญจนา นนทศริ
นางสาวกาญจนา นึกธรรม
นางกาญจนา นุนเกลี้ยง
นางสาวกาญจนา เนียมไธสง
นางกาญจนา บัวอิ่มพันธ
นางกาญจนา บุญไว
นางสาวกาญจนา ใบพลูทอง
นางกาญจนา ปทุมดํารงค
นางกาญจนา ปาลรัตน
นางสาวกาญจนา ปาละกัน
นางสาวกาญจนา ปนทอง
นางกาญจนา แปงชัย
นางกาญจนา โปะประนม
นางสาวกาญจนา พรหมศร
นางสาวกาญจนา พรหมสุด
นางสาวกาญจนา พวงมะลิ
นางสาวกาญจนา พามา
นางสาวกาญจนา ภูสีนอย
นางกาญจนา มูลปลัด
นางสาวกาญจนา ยกกรเลิศ
นางกาญจนา ยศตระกูล

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๔๙๘๐
๔๙๘๑
๔๙๘๒
๔๙๘๓
๔๙๘๔
๔๙๘๕
๔๙๘๖
๔๙๘๗
๔๙๘๘
๔๙๘๙
๔๙๙๐
๔๙๙๑
๔๙๙๒
๔๙๙๓
๔๙๙๔
๔๙๙๕
๔๙๙๖
๔๙๙๗
๔๙๙๘
๔๙๙๙
๕๐๐๐
๕๐๐๑
๕๐๐๒
๕๐๐๓
๕๐๐๔
๕๐๐๕

นางกาญจนา ยศรุงเรือง
นางกาญจนา รองสกุล
นางกาญจนา วงคไชยา
นางกาญจนา ศรีทัศน
นางสาวกาญจนา ศรีโสภา
นางกาญจนา สารมะโน
นางกาญจนา สิงหสูตร
นางกาญจนา สิทธิสาร
นางกาญจนา สุขกาย
นางกาญจนา สุจรต
นางกาญจนา โสภารักษ
นางสาวกาญจนา หาทรัพย
นางสาวกาญจนา ใหมจันทรดี
นางกาญจนา อินทรแกว
นางกาญจนา อินทรขาว
นางสาวกาญจนา อิ่มจีน
นางกาญจนา อูเจริญ
นางกาญจนา ฮวดศรี
นางสาวกาญจนา โฮกออน
นางสาวกาญจนามาศ ทุมดี
นางกาญจนาวดี หวังดีกลาง
นางสาวกาญจนี บอลสิทธิ์
นางสาวกาญจนี ฟูคําใบ
นางสาวกาญจนี ภาคสุโพธิ์
นางกาญจนี หอมจําปา
นางกาญจนี เหลืองวัฒนนันท

หนา ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา
๕๐๐๖
๕๐๐๗
๕๐๐๘
๕๐๐๙
๕๐๑๐
๕๐๑๑
๕๐๑๒
๕๐๑๓
๕๐๑๔
๕๐๑๕
๕๐๑๖
๕๐๑๗
๕๐๑๘
๕๐๑๙
๕๐๒๐
๕๐๒๑
๕๐๒๒
๕๐๒๓
๕๐๒๔
๕๐๒๕
๕๐๒๖
๕๐๒๗
๕๐๒๘
๕๐๒๙
๕๐๓๐
๕๐๓๑

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางกาตีนี แซะนุง
นางสาวกานดา เก็จรัมย
นางกานดา ดาบโสมศรี
นางกานดา ลวนงาม
นางสาวกานดา สังขชุม
นางกานดา สินธุรักษ
นางกานดา แสงนิลาวิวัฒน
นางสาวกานดา หงษเวียงจันทร
นางกานดา อรัญศักดิ์
นางกานตกิต หอมกลิ่น
นางสาวกานตธีรา แจมใส
นางกานตธีรา มาแกว
นางกานตพิชชา จําเล
นางกานตพิชชา เทศกาล
นางสาวกานตพิชชา สุยะพอ
นางสาวกานตพิชชา หลวงแกว
นางสาวกานตพิชชา ใหมกุละ
นางกานตรวี คําพันธ
นางกานตรวี จันธิมา
นางกานตรวี ผิวนิ่ม
นางสาวกานตสินี กิตติพันธุโสภณ
นางกาบีละห โตะมิง
นางกามีลา สามะ
นางสาวการะเกด คุณาจันทร
นางการะเกตุ ประทานชวโน
นางสาวการีหมะ ปูเตะ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๕๐๓๒
๕๐๓๓
๕๐๓๔
๕๐๓๕
๕๐๓๖
๕๐๓๗
๕๐๓๘
๕๐๓๙
๕๐๔๐
๕๐๔๑
๕๐๔๒
๕๐๔๓
๕๐๔๔
๕๐๔๕
๕๐๔๖
๕๐๔๗
๕๐๔๘
๕๐๔๙
๕๐๕๐
๕๐๕๑
๕๐๕๒
๕๐๕๓
๕๐๕๔
๕๐๕๕
๕๐๕๖
๕๐๕๗

หนา ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางการุญภรณ ธีระกุลพิศุทธิ์
นางสาวการุณี สีลับสี
นางกาลัญู นฤปยะกุล
นางสาวกาสมะห เปาะจิ
นางสาวกาสูมาวาตี อาแวหามะ
นางสาวกาหลง นาคดี
นางกําไล ปราณี
นางสาวกําไลทิพย จูเจียม
นางสาวกิ่งกาญจน กาวรรณ
นางสาวกิ่งกาญจน ไชยราช
นางกิ่งกาญจน นิมิตรัตนากร
นางกิ่งกาญจน เรืองเกษม
นางสาวกิ่งกาญจน วิไลประเสริฐ
นางสาวกิ่งกาญจน ศรีจันทร
นางกิ่งกาญจน สุวรรณโณ
นางสาวกิ่งกาญจน เสาวลักษณ
นางกิ่งแกว ศรีจันทร
นางกิ่งแกว ศิริโชคชัย
นางสาวกิ่งแกว สังคะหะ
นางกิ่งแกว เอี่ยมพงษา
นางสาวกิ่งดาว ชวยชนะ
นางกิ่งดาว พฤฒิสุขนิรันดร
นางกิ่งดาว พุทธวงศ
นางสาวกิ่งดาว อรรถจรูญ
นางสาวกิจกานต สมรัตน
นางสาวกิจนิกา เชื้อคําฮด

๕๐๕๘
๕๐๕๙
๕๐๖๐
๕๐๖๑
๕๐๖๒
๕๐๖๓
๕๐๖๔
๕๐๖๕
๕๐๖๖
๕๐๖๗
๕๐๖๘
๕๐๖๙
๕๐๗๐
๕๐๗๑
๕๐๗๒
๕๐๗๓
๕๐๗๔
๕๐๗๕
๕๐๗๖
๕๐๗๗
๕๐๗๘
๕๐๗๙
๕๐๘๐
๕๐๘๑
๕๐๘๒
๕๐๘๓

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวกิดาการ สมลักษณ
นางกิตติกา อามาตยมนตรี
นางสาวกิตติกานต ดารา
นางกิตติพร อาจวิชัย
นางสาวกิตติพร อาพา
นางกิตติพันธุ กิตติพยัคฆ
นางสาวกิตติมา จันทะนาม
นางสาวกิตติมา จิ๋ว
นางกิตติมา เที่ยงฤทธิ์
นางสาวกิตติมา ปทมาวิไล
นางสาวกิตติมา มณีโชติ
นางสาวกิตติมา มาคําพันธ
นางสาวกิตติมา รังสรรคศิริ
นางสาวกิตติมา วงศรุงเรืองชัย
นางกิตติมา ไหรเจริญ
นางสาวกิตติยา ตันติรักษโรจน
นางสาวกิตติยา ประวาสุข
นางกิตติยา ผาคํา
นางกิตติยา พูลเลิศ
นางกิตติยา เมฆวัน
นางกิตติยา เย็นไธสง
นางสาวกิตติยาพร น้ําแกว
นางสาวกิตติวรา มลัยคํา
นางกิติมา สมวงษา
นางสาวกิติมาภรณ สุวรรณมุสิทธิ์
นางสาวกิติยา ลาภปฏิมาพร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๕๐๘๔
๕๐๘๕
๕๐๘๖
๕๐๘๗
๕๐๘๘
๕๐๘๙
๕๐๙๐
๕๐๙๑
๕๐๙๒
๕๐๙๓
๕๐๙๔
๕๐๙๕
๕๐๙๖
๕๐๙๗
๕๐๙๘
๕๐๙๙
๕๑๐๐
๕๑๐๑
๕๑๐๒
๕๑๐๓
๕๑๐๔
๕๑๐๕
๕๑๐๖
๕๑๐๗
๕๑๐๘
๕๑๐๙

นางสาวกิรกร ศรเพียงออ
นางกิรณา สุวรรณจินดา
นางกิรภา ยุวเดชกุล
นางสาวกีรติกา บัติแกว
นางกีรตีณี เอียดตรง
นางสาวกีระพา คันภูเขียว
นางกุญจนาฏ ยุบลวัฒน
นางสาวกุมารี อัษฎานุวัฒน
นางสาวกุลจิรา เจริญชาตรี
นางสาวกุลชญา เหลาแชม
นางกุลชา นามอยู
นางสาวกุลฑลี เทพศิริ
นางกุลธิดา พลเยี่ยม
นางกุลธิดา ศรีสุวรรณรัตน
นางสาวกุลธิดา สนธิมูล
นางสาวกุลธิดา สมจิต
นางสาวกุลธิดา สิงหสูง
นางสาวกุลธิดา สิทธิมงคล
นางสาวกุลธิดา สุวัชระกุลธร
นางกุลธิดา เสนาสี
นางสาวกุลธิดา ออนมี
นางสาวกุลธิดา อุนอก
นางสาวกุลธิรัตน บุญธรรม
นางสาวกุลนันทน ศรีสุข
นางกุลนิดา ชูกําลัง
นางสาวกุลนิษฐ ขันตีสา

หนา ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา
๕๑๑๐
๕๑๑๑
๕๑๑๒
๕๑๑๓
๕๑๑๔
๕๑๑๕
๕๑๑๖
๕๑๑๗
๕๑๑๘
๕๑๑๙
๕๑๒๐
๕๑๒๑
๕๑๒๒
๕๑๒๓
๕๑๒๔
๕๑๒๕
๕๑๒๖
๕๑๒๗
๕๑๒๘
๕๑๒๙
๕๑๓๐
๕๑๓๑
๕๑๓๒
๕๑๓๓
๕๑๓๔
๕๑๓๕

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวกุลรดา ศรีวัฒนานุศาสตร
นางกุลรภัส อินทะรังษี
นางสาวกุลฤดี เวชปรีชา
นางกุลวดี สายเพอ
นางกุลวรรณ สวนแกว
นางสาวกุลิสรา เบาสุข
นางสาวกุศล ดาวตุน
นางกุสุมา คําศิลา
นางกุสุมา งามเลิศ
นางสาวกุสุมา นาคะเกศ
นางสาวกุสุมา แยมครวญ
นางกุสุมา วรรณจันทร
นางสาวกุสุมา ศรีนครา
นางกุสุมา สมมาตย
นางกุสุมา สายสลํา
นางกุสุมาลย ศรีเจริญ
นางสาวกุสุมาศ เพ็งธรรม
นางกุหลาบ บุญกราน
นางกุหลาบ รุจิเรขกุลวัฒน
นางกุหลาบ วงศวาน
นางกุหลาบ สังฆะมณี
นางกูนาซีเราะ มะตาเฮ
นางกูมณี สาหลัง
นางกูสารีนา อาบู
นางกูอารีนะห เจะเตะ
นางสาวกูไอเดียร พระศรีณวงศ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๕๑๓๖
๕๑๓๗
๕๑๓๘
๕๑๓๙
๕๑๔๐
๕๑๔๑
๕๑๔๒
๕๑๔๓
๕๑๔๔
๕๑๔๕
๕๑๔๖
๕๑๔๗
๕๑๔๘
๕๑๔๙
๕๑๕๐
๕๑๕๑
๕๑๕๒
๕๑๕๓
๕๑๕๔
๕๑๕๕
๕๑๕๖
๕๑๕๗
๕๑๕๘
๕๑๕๙
๕๑๖๐
๕๑๖๑

นางสาวเกตุมณี กินโนนกอก
นางสาวเกตุรวี แปะหลง
นางสาวเกตุศิริ ภักดิสัย
นางเกวรี โยธาวุฒิ
นางเกวลิน พาหา
นางเกวลิน สอนแกว
นางเกวลิน สุริยะมงคล
นางเกศ น้ําทิพย
นางเกศแกว เวชสิทธิ์
นางเกศณี ศรีแดงบุตร
นางสาวเกศทิพย ขจรนาถ
นางสาวเกศรา ขันทองดี
นางสาวเกศรา จันทวัง
นางสาวเกศรา จันทะจร
นางเกศรา นิชลานนท
นางเกศรา ศรีตระกูลวงค
นางสาวเกศรา อุสาหะจิตต
นางเกศราภรณ เทพแกว
นางสาวเกศราภรณ มีเลข
นางเกศริน คนใจบุญ
นางสาวเกศรินทร เกษแกว
นางเกศรินทร แขวนสันเทียะ
นางเกศรินทร ตาคํา
นางเกศรินทร นามแกว
นางเกศรินทร มีลาภ
นางสาวเกศรินทร แสนอุลัย

หนา ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา
๕๑๖๒
๕๑๖๓
๕๑๖๔
๕๑๖๕
๕๑๖๖
๕๑๖๗
๕๑๖๘
๕๑๖๙
๕๑๗๐
๕๑๗๑
๕๑๗๒
๕๑๗๓
๕๑๗๔
๕๑๗๕
๕๑๗๖
๕๑๗๗
๕๑๗๘
๕๑๗๙
๕๑๘๐
๕๑๘๑
๕๑๘๒
๕๑๘๓
๕๑๘๔
๕๑๘๕
๕๑๘๖
๕๑๘๗

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวเกศสรินทร ใจศิริ
นางเกศสุดา ชัยชมภู
นางเกศสุดา มิตรภูษาภรณ
นางเกศสุนีย งานไพโรจน
นางเกศสุมณฑ โนราช
นางสาวเกศอุมา นาควารี
นางสาวเกศินี โกมล
นางสาวเกศินี จงยาว
นางสาวเกศินี จีรวัฒนนุกูล
นางสาวเกศินี ชัยโยบัว
นางสาวเกศินี นามวิสัย
นางเกศินี พงษพันธุ
นางสาวเกศินี เพ็ชรรุง
นางเกศินี ลิ่มวัน
นางสาวเกศินี อยูสถิตย
นางเกศินี ออนคํา
นางเกษกนก มีแดนไผ
นางเกษกนก สุขแกว
นางสาวเกษกนก อินตานนท
นางสาวเกษฎาพร ดาหา
นางเกษณี จารุสาร
นางสาวเกษณี ปละอุด
นางสาวเกษณี สุจจิตรจูล
นางเกษมณี สะอาด
นางเกษมณี สานุศิษย
นางสาวเกษมณี สุขสมบัติ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๕๑๘๘
๕๑๘๙
๕๑๙๐
๕๑๙๑
๕๑๙๒
๕๑๙๓
๕๑๙๔
๕๑๙๕
๕๑๙๖
๕๑๙๗
๕๑๙๘
๕๑๙๙
๕๒๐๐
๕๒๐๑
๕๒๐๒
๕๒๐๓
๕๒๐๔
๕๒๐๕
๕๒๐๖
๕๒๐๗
๕๒๐๘
๕๒๐๙
๕๒๑๐
๕๒๑๑
๕๒๑๒
๕๒๑๓

นางเกษมณี เหลือสุข
นางเกษมศรี นาสิงหคาน
นางเกษมศรี ฤทธิกัน
นางเกษร กิจประเสริฐ
นางสาวเกษร ฉิมพาลี
นางเกษร แซเจียม
นางเกษร ทองชัย
นางเกษร ธงทอง
นางสาวเกษร นพคุณ
นางเกษร ปองสีดา
นางสาวเกษร เพชรเอียด
นางสาวเกษร มงคล
นางสาวเกษร ศรีทองสุข
นางเกษร ศิลปกุล
นางสาวเกษร แหวนมุก
นางสาวเกษราภร คุนาคม
นางสาวเกษราภรณ คําจะ
นางเกษราภรณ มั่นมี
นางเกษราภรณ วันสุทะ
นางเกษรินทร กาญจณะดี
นางสาวเกษรินทร เบิกบาน
นางสาวเกษรินทร มูลศรีแกว
นางสาวเกษรินทร ออนนาค
นางเกษรุง แหยมแกว
นางเกษสุดา สนนอย
นางสาวเกษสุนีย รีเรียง

หนา ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

๕๒๑๔ นางสาวเกษสุมาภรณ
ทองผากุลธิวงษ
๕๒๑๕ นางเกสดา ตั้งฮั่น
๕๒๑๖ นางเกียรติ์สุดา อรุณรัศมีสกุล
๕๒๑๗ นางเกื้อกูล เรือนเดื่อ
๕๒๑๘ นางสาวแกนตะวัน กาญจนนันทวงศ
๕๒๑๙ นางแกนนภา บุญเจริญ
๕๒๒๐ นางสาวแกว สกุลเสริมไกรศรี
๕๒๒๑ นางสาวแกวกันยา อิ่มวัฒน
๕๒๒๒ นางสาวแกวกานต เฉลิมพันธุ
๕๒๒๓ นางสาวแกวใจ แซกอ
๕๒๒๔ นางแกวใจ เหลาไพโรจนจารี
๕๒๒๕ นางแกวตา โคตรชัย
๕๒๒๖ นางแกวตา ชูกลิ่น
๕๒๒๗ นางสาวแกวตา ดวนอุสาห
๕๒๒๘ นางสาวแกวตา ติสันเทียะ
๕๒๒๙ นางสาวแกวตา พิมพพงษ
๕๒๓๐ นางแกวมณี สุขจิต
๕๒๓๑ นางแกวอรุณ หนูสง
๕๒๓๒ นางสาวใกลรุง คําภิลานน
๕๒๓๓ นางใกลรุง ยะทา
๕๒๓๔ นางสาวใกลรุง สําเภาทอง
๕๒๓๕ นางใกลรุง โสมเมา
๕๒๓๖ นางไกรศร จริยประเสริฐสิน
๕๒๓๗ นางขนิษฐา จันทรศรี
๕๒๓๘ นางขนิษฐา จิตรจริง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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
๕๒๖๔

หนา ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางขนิษฐา เจียมไทยสงค
นางสาวขนิษฐา เฉียวกุล
นางสาวขนิษฐา ชัยศีลา
นางสาวขนิษฐา ญาสิทธิ์
นางขนิษฐา ณรงคศักดิ์
นางขนิษฐา โถวรุงเรือง
นางขนิษฐา ทนะวัง
นางขนิษฐา นุชถนอม
นางขนิษฐา เนตรนิยม
นางสาวขนิษฐา เนื้อไม
นางขนิษฐา บางเดือนกิจ
นางขนิษฐา เบ็ญอาหมาด
นางขนิษฐา ปลั่งกลาง
นางขนิษฐา ปลื้มจิต
นางขนิษฐา เผามวง
นางสาวขนิษฐา พงษเกษตรกรรม
นางขนิษฐา พรมปอ
นางขนิษฐา พลสุจริต
นางขนิษฐา พึ่งสุข
นางสาวขนิษฐา เฟองแกว
นางสาวขนิษฐา ภักดีบุญ
นางสาวขนิษฐา ยอดคําดี
นางขนิษฐา รติพีรวาณิชย
นางสาวขนิษฐา ฤทธิธาดา
นางสาวขนิษฐา สุริยมาศ
นางขนิษฐา สุวรรณะ

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
๕๒๙๐

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางขนิษฐา เสนาพิทักษ
นางขวัญเกียรติ ทวมศิริ
นางขวัญจิตร ดีหามแห
นางสาวขวัญจิตร เนียมหอม
นางสาวขวัญจิตร เล็กรังสรรค
นางขวัญจิตร สวนสําราญ
นางขวัญจิตร บุญรัตนบัณฑิต
นางสาวขวัญจิตร ประวัติศรี
นางสาวขวัญใจ แกวไชย
นางขวัญใจ โกสุธรรม
นางขวัญใจ คุณแกว
นางขวัญใจ บูรณเจริญ
นางขวัญใจ แพรงผักแวน
นางสาวขวัญใจ ระดาพันธ
นางสาวขวัญใจ วงศสุวรรณ
นางสาวขวัญใจ ศรีจันทร
นางสาวขวัญใจ สัสดีเดช
นางสาวขวัญใจ อองลออ
นางสาวขวัญชนก แกวสี
นางสาวขวัญชนก บัวทรัพย
นางขวัญชนก ประเสริฐ
นางขวัญชีวา คนซื่อ
นางสาวขวัญชีวา ไชยเสน
นางสาวขวัญณภัทร เทพอาจ
นางสาวขวัญดรุณ ทองสุข
นางสาวขวัญตา เกื้อกูลรัฐ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๕๒๙๑
๕๒๙๒
๕๒๙๓
๕๒๙๔
๕๒๙๕
๕๒๙๖
๕๒๙๗
๕๒๙๘
๕๒๙๙
๕๓๐๐
๕๓๐๑
๕๓๐๒
๕๓๐๓
๕๓๐๔
๕๓๐๕
๕๓๐๖
๕๓๐๗
๕๓๐๘
๕๓๐๙
๕๓๑๐
๕๓๑๑
๕๓๑๒
๕๓๑๓
๕๓๑๔
๕๓๑๕
๕๓๑๖

หนา ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางขวัญตา ใจดี
นางสาวขวัญตา ตนคลัง
นางสาวขวัญตา นิลทะศร
นางขวัญตา ปฏิทัศน
นางสาวขวัญตา พรหมรักษา
นางสาวขวัญตา เพียกขุนทด
นางสาวขวัญตา มั่นใจ
นางสาวขวัญตา ลือเฟอง
นางขวัญตา อุปพงษ
นางสาวขวัญทิชา วรพัฒน
นางสาวขวัญธิดา ชาวนา
นางสาวขวัญนภา อุณหกานต
นางขวัญภัทร ไชยวงค
นางสาวขวัญมนัส แซฉิน
นางขวัญยืน คลี่แกว
นางสาวขวัญยืน มูลศรี
นางสาวขวัญรัตน ตั้งพิษฐานสกุล
นางขวัญเรือน ลาดนอก
นางสาวขวัญเรือน สินสายออ
นางขวัญฤดี บุญศรี
นางขวัญฤทัย ถนอมเมือง
นางสาวขวัญฤทัย ทองแท
นางสาวขวัญฤทัย ปดไธสง
นางสาวขวัญฤทัย ลิ้มอิ่ม
นางขวัญฤทัย วงคแจม
นางสาวขวัญฤทัย สนศิริ

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
๕๓๔๒

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวขวัญฤทัย สายวงค
นางขวัญวิไล บุญยอด
นางสาวขวัญศิริ บุญสรรค
นางสาวขวัญสิริ กลิ่นพยอม
นางสาวขวัญสุวัฒน วิจิตรกวี
นางสาวขวัญหทัย ปรางทับทิม
นางขวัญอุบล ศิริพันธ
นางสาวขอดียะ หลีหมาด
นางสาวขัฒยา ซาเสน
นางสาวขัตติยา คําสุกใส
นางขัตติยา อําคาศักดิ์
นางสาวขัตติยา ฮองชวน
นางสาวขัติญา เปรมปราโมทย
นางเขมจิรา เชียงกระโทก
นางสาวเขมจิรา บริภารักษ
นางเขมจิรา อุนแกว
นางเขมณิสรา ละออง
นางเข็มทราย สรเลขกิตติ
นางเข็มทอง กรรณิกา
นางเข็มทอง จเรฤทธิ์
นางสาวเข็มพร มานะดี
นางเขมมิกา ไชยแสง
นางสาวเขมวรรณ ผิวละออ
นางเขมวันต สําเภาทอง
นางสาวเขมศาสตร หืดสันเทียะ
นางสาวเขมิกา วังคะออม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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
๕๓๖๘

หนา ๑๐๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวไขขวัญ ชาปะวัง
นางไขแข อินทรนอก
นางไขมุก ขันติธีวาโร
นางสาวไขมุก หังสบุตร
นางไขมุกข ถุงคํา
นางไขแสง บุญโสภา
นางสาวคชาภรณ เสริมศรี
นางสาวคณัฐชนน จันทรฟาเลื่อม
นางคณากร พรหนองแสน
นางคณารัตน คุณชัย
นางสาวคณาลักษณ พืชเงิน
นางสาวคณิตา จันทวงษ
นางคณิศร เมืองแสน
นางสาวคนัมพร หะยีตาเยะ
นางสาวคนิดา หมื่นจําปา
นางสาวคนึง พุทธรักษา
นางสาวคนึง มั่นจิตร
นางสาวคนึง แสงกองแกว
นางสาวคนึงนิจ ชิงชนะ
นางคนึงนิจ ไชยทอง
นางคนึงนิจ พรมผง
นางสาวคนึงนิจ พวงสุนทรพงศ
นางสาวคนึงนิจ สีดา
นางคนึงนิจ สุรินทรแกว
นางคนึงนิตย แฉลมรักษ
นางสาวคนึงนิตย ชัยวินิจ

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
๕๓๙๔

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางคนึงนิตย สวนกัน
นางคนึงนุช สิงหนนท
นางสาวคนึงหา พรมเพชร
นางคมคาย จันทโกศล
นางคมคาย แผนทอง
นางคมดาว สุไชยแสง
นางสาวครสวรรค ทิพยสิงห
นางสาวคริษฐา เผาปนตา
นางสาวคริษฐา เสมานิตย
นางคอซัยหมะ ตาเละ
นางสาวคอซียะ ดอเลาะ
นางสาวคอตียะ ดือรามอ
นางคอตีเยาะ สะแลแม
นางคอรียะ มะมิง
นางคอรีเยาะ สําเร
นางสาวคอลีเยาะ แปะลี
นางคอลีเยาะ มวงเกลี้ยง
นางคัณฑิกา ตั้งจิต
นางสาวคัทลียา ศรีตุลาการ
นางคันธารัตน ทองเกลี้ยง
นางสาวคันธิมา มะลิลา
นางคัมภีรพรรณ ภักดีแกว
นางสาวคัสมัส แวอาลี
นางคําแดง แถลงการณ
นางสาวคําใต รูปโฉม
นางคํานงค พันไผ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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
๕๔๒๐

นางคํานึง สุยฉอง
นางสาวคําปอง วงษาหมั่น
นางสาวคําปน พุทสะทาน
นางสาวคําพันธ ดาพัวพันธุ
นางสาวคําพันธ มัทธุรถ
นางคําพู งอสอน
นางสาวคิศมัย โสระเวช
นางคีรีพร สนชาวไพร
นางสาวคุณัญญา แหลมไธสง
นางคุณากร คําสุข
นางเครือวรรณ ตุยตา
นางเครือวรัญ ขัดมัน
นางสาวเครือวัลย ขาวแกว
นางเครือวัลย ไชยกูล
นางสาวเครือวัลย บัวบุญมา
นางเครือวัลย ยศเมธากุล
นางเครือวัลย ลายหมู
นางสาวเครือวัลย สมแปง
นางเครือวัลย ออนทองหลาง
นางสาวเครือศรี ศิริภักดี
นางเครือศรี ศิลปวิศาล
นางเคลือวัลย สุวัฑฒนะ
นางสาวเคียงตะวัน สุวรรณศร
นางแคตรีซา นิแห
นางแคทรียาภรณ อินทิพย
นางแคทลียา โกตัน

หนา ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา
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
๕๔๔๖

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางแคทลียา ชนะจอหอ
นางสาวฆอปอเสาะ ยูโซะ
นางสาวงามตา เจียรกุล
นางงามพรรณ เต็มพรอม
นางงามพรรณ ธิปตย
นางสาวงามพิศ แจงเรือง
นางงามพิศ ไชยนาพงษ
นางสาวงามศิริ ทองจินดา
นางเงินตรา ชัยลา
นางจงกล ปดภัย
นางสาวจงกล อินนอก
นางจงจิต ไชยวงค
นางจงจิต สงวนสิน
นางจงใจ หนูเอียง
นางสาวจงดี ศรีอินทร
นางสาวจงถนอม พรามคุม
นางจงเพียร ศักดิ์สีเทา
นางสาวจงรัก กาญจนกัญโห
นางสาวจงรัก ชาววาป
นางสาวจงรักษ กันชัย
นางจงรักษ ไชยหมาน
นางจงลักษณ การะเกต
นางสาวจงลักษณ เรกระโทก
นางจตุพร ไขแสง
นางสาวจตุพร จามิกรณ
นางสาวจตุพร ฉิมมา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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
๕๔๗๒

นางจตุพร ชินะใจ
นางสาวจตุพร ธนันไชย
นางสาวจตุพร ปลื้มประสิทธิ์
นางสาวจตุพร วาทีเสง
นางสาวจตุรพร พันธงาม
นางสาวจรรญา เซี๊ยะสกุล
นางจรรมณี เฮงหอ
นางจรรยนาถ คํานวณ
นางจรรยพร ชูราษี
นางจรรยวรรธน จันทรภูมิ
นางจรรยา กันติ๊บ
นางสาวจรรยา เขื่อนหมั้น
นางสาวจรรยา ชัยชนะ
นางจรรยา ชุมคําไฮ
นางจรรยา ตองสุพรรณ
นางจรรยา โตะลูเจะเตะ
นางสาวจรรยา ทามัน
นางจรรยา นิลทรัพย
นางสาวจรรยา แนะกระโทก
นางจรรยา บาฮา
นางสาวจรรยา ประหยัดทรัพย
นางจรรยา พิมสา
นางสาวจรรยา ศรีสังขงาม
นางจรรยา หนูพุม
นางจรรยา เอกธนานนท
นางสาวจรรยาพร สระทองขาว

หนา ๑๐๗
ราชกิจจานุเบกษา
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
๕๔๙๘

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางจรรยาภรณ อิสสระวงษ
นางจรรยารักษ ดีวี
นางจรวยพร คงมี
นางจรวยพร สมหวัง
นางจรัญญา บัวดี
นางสาวจรัฐภรณ เทพสงเคราะห
นางสาวจรัสชนม พูลพิพัฒน
นางจรัสลําไพ พงศพงัน
นางสาวจรัสวัน อนุศักดิกุล
นางจรัสศรี เครือแมน
นางจรัสศรี งามมาศ
นางสาวจรัสศรี เจริญผล
นางสาวจรัสศรี ศรีเสริม
นางจรัสศรี แสนโคตร
นางจริญญา บุญเสริม
นางสาวจริญญา เมืองสง
นางจริญญา ยติกร
นางสาวจริญญา วงศมะภัย
นางจริญญา แสงดารา
นางสาวจริญญาพร พรหมพิทักษ
นางสาวจริญญารักษ ชัยมงคล
นางสาวจริญา สังขเพ็ชร
นางจรินญา ใจธรรม
นางสาวจรินทร โชคสวัสดิ์
นางสาวจรินพรรณ ศรีสวาง
นางจริยพร วงษชู

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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
๕๕๒๔

หนา ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางจริยา กลารบ
นางสาวจริยา ใจยศ
นางสาวจริยา ไชยศรีมาลย
นางสาวจริยา มุลเมืองแสน
นางสาวจริยา เลิศหทัยดี
วาที่รอยตรีหญิง จริยา สุมทรัพย
นางสาวจริยา สุวรรณทา
นางจริยา หวาหลํา
นางสาวจริยา ออนละมุน
นางจริยาภรณ เรืองเสน
นางจริยาวรรณ ไชยเทพ
นางจรีภรณ แกวรักษา
นางสาวจรีย หวานทอง
นางสาวจรีรัตน กลิ่นเมือง
นางจรูญลักษณ คําเรือน
นางสาวจอมใจ คําวิเศษ
นางสาวจอมนรี โพธิ์ทอง
นางจักรรัตน เสนทอง
นางสาวจักษณา บัวบาน
นางจัญญานี กันนุฬา
นางจันจิรา จุลรังสี
นางจันจิรา เชิมชัยภูมิ
นางสาวจันจิรา ดาวศรี
นางจันจิรา พรมสิงห
นางสาวจันจิรา อัตตะเนย
นางสาวจันจิรา อินตะยะ

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
๕๕๕๐

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวจันดี จรเข
นางจันทนา ชมภูรักษ
นางสาวจันทนา ดิษฐประสพ
นางสาวจันทนา ศรีเทพ
นางสาวจันทนา ศรีพุม
นางสาวจันทนา เสริมทรัพย
นางจันทนา แสนสุข
นางสาวจันทนา เหมาะทอง
นางสาวจันทนิภา พิมพา
นางจันทรขาว กันทะสอน
นางสาวจันทรคีลี ปนทศิริ
นางสาวจันทรงาม มาตขาว
นางจันทรจิรา แกนจันทร
นางสาวจันทรจิรา แกวโกย
นางสาวจันทรจิรา ชาวบานเกาะ
นางสาวจันทรจิรา แซโตะ
นางจันทรจิรา เดชประไพ
นางจันทรจิรา ทองพลอย
นางสาวจันทรจิรา บุญเทียม
นางสาวจันทรจิรา บุรีมาศ
นางสาวจันทรจิรา พลสิทธิ์
นางจันทรจิรา เรงเจริญ
นางสาวจันทรจิรา สังขไชย
นางจันทรจิรา สุพลดี
นางจันทรจิรา อนุรักษชื่นชม
นางจันทรจุรี พรมจันทร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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
๕๕๗๖

หนา ๑๐๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางจันทรฉาย จวงจันทร
นางจันทรฉาย ณรงคศักดิ์
นางจันทรฉาย ทอนทอง
นางจันทรฉาย สะดียามู
นางจันทรญรัตน เทพทุงหลวง
นางจันทรดา ชัยสุรินทร
นางสาวจันทรทนา เกลา
นางสาวจันทรทา ตันติศักดิ์ศรี
นางจันทรทิพย ใจวิศาลสถิตย
นางสาวจันทรทิพย รักมั่น
นางสาวจันทรนภา ชาธรรมา
นางจันทรนภา ใยเมือง
นางสาวจันทรประภา เตจาคํา
นางจันทรพร ผาดศรี
นางสาวจันทรเพ็ญ กลําภักดิ์
นางสาวจันทรเพ็ญ ทองชัยยะ
นางจันทรเพ็ญ ปานศิริ
นางสาวจันทรเพ็ญ พุฒศิริ
นางสาวจันทรเพ็ญ โพธิสาร
นางสาวจันทรเพ็ญ ไพรเสถียรสุข
นางจันทรเพ็ญ ภูพานเพชร
นางจันทรเพ็ญ ภูแยม
นางสาวจันทรเพ็ญ มลิวัลย
นางจันทรเพ็ญ เมืองสง
นางสาวจันทรเพ็ญ ศรีคุม
นางจันทรเพ็ญ ศีลพันธ

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
๕๖๐๒

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางจันทรเพ็ญ หงษอินทร
นางสาวจันทรยานี แจงขาว
นางจันทรแรม นาจรัส
นางสาวจันทรแรม บุญตือ
นางจันทรแรม ภูเยี่ยมจิต
นางจันทรวดี รักษอาจ
นางสาวจันทรศรี เสายอด
นางสาวจันทรสาย เวียงคํา
นางสาวจันทรสุดา สงประเสริฐ
นางจันทรหอม ตรงดี
นางจันทรัตน คงเพ็ชร
นางสาวจันทรา เฮืองโฮม
นางสาวจันทราภัทร แสวงนาม
นางสาวจันทวรรณ ทองคํา
นางสาวจันทัปปภา ปนเกตุ
นางจันทินี วงษสุวรรณ
นางสาวจันทิพย สุวรรณพันธ
นางจันทิพา บุญรักษา
นางจันทิมา จันทรวัฒน
นางสาวจันทิมา ตนสมบูรณ
นางสาวจันทิมา ไตรทิพย
นางจันทิมา วงชัยเพ็ง
นางสาวจันทิมา ศิริฤกษพัฒนกุล
นางจันทิมา สงศรี
นางจันทิมา สนิท
นางจันทิมา สุขศิริ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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
๕๖๒๘

นางจันทิมา อินทรมาตย
นางสาวจันทิรา คงกะเรียน
นางจันทิรา ทรงธรรม
นางจันทิรา รัตนะ
นางจันทิรา ศรีซุย
นางสาวจันทิรา แสวงกิจ
นางสาวจันธวรรณ ศรีนวลใหญ
นางจันธิรา เหลืองอารีพร
นางจันนิกา ถองกระโทก
นางสาวจามจุรี สมฤทธิ์
นางสาวจามรี เชื้อชัย
นางจามรี เฒาแกว
นางจามีน ประทุมมาศ
นางสาวจาริณี แดงสมแกว
นางสาวจารินี จันทลิกา
นางจารินี ผิวสวยคํา
นางสาวจาริยา เตงชู
นางสาวจาริยา มินทการ
นางจารีพร หาฝายเหนือ
นางจารียา สุภโกศล
นางจารีรัตน จันทรกลิ่นหอม
นางจารีวรรณ เพชรมณี
นางจารึก ตรีวัย
นางสาวจารุ วงษเซ็น
นางสาวจารุกัญญ วงศไชย
นางจารุณี กระฐินทอง

หนา ๑๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
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
๕๖๕๔

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางจารุณี คงกุลทอง
นางจารุณี คํามั่น
นางสาวจารุณี จัตตุพงศ
นางสาวจารุณี จันทรดํา
นางจารุณี จันทรมงคล
นางสาวจารุณี ใจพร
นางสาวจารุณี แซภู
นางจารุณี ณิลกําแหง
นางสาวจารุณี ดวงแกว
นางจารุณี เบาสุด
นางสาวจารุณี ภูอาศัย
นางสาวจารุณี เริกชัย
นางสาวจารุณี เวทมาหะ
นางจารุณี สําโรงแสง
นางสาวจารุณี หลาบา
นางสาวจารุณี อภิวรชัย
นางสาวจารุณีย พรมสีใหม
นางสาวจารุตรี ศรีปญญา
นางจารุนันท กันชนะ
นางสาวจารุนันท ขวัญแนน
นางจารุนันท ชัยธิมา
นางจารุนันท โพธิ์ทอง
นางจารุเนตร ทองจันดี
นางสาวจารุพร พิมพภูมี
นางจารุพร มาลาสาย
นางจารุพัฒน รัตนวงค

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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
๕๖๘๐

นางจารุพันธ วิไลจารุวรรณ
นางจารุภัทร โฆษณา
นางสาวจารุภา สังขสระนอย
นางสาวจารุรตั น ธนะสูติ
นางสาวจารุลักษณ บัวภาเรือง
นางสาวจารุวรรณ กําลังเหลือ
นางสาวจารุวรรณ กุลดิษธรรม
นางสาวจารุวรรณ คล้ําจีน
นางจารุวรรณ จะเฮิง
นางสาวจารุวรรณ จิราภรณ
นางจารุวรรณ แจมกระจาง
นางสาวจารุวรรณ ชุบเลี้ยง
นางจารุวรรณ ดํารงกิจ
นางจารุวรรณ ตอนสันเทียะ
นางจารุวรรณ เตาทอง
นางสาวจารุวรรณ เทพพร
นางสาวจารุวรรณ เทียนเงิน
นางสาวจารุวรรณ นามวงษ
นางจารุวรรณ ประสานสงฆ
นางจารุวรรณ ปททุม
นางจารุวรรณ ปนะสุ
นางจารุวรรณ พบครุฑ
นางจารุวรรณ พุมพิศ
นางสาวจารุวรรณ ภูระหงษ
นางจารุวรรณ มากวงษ
นางจารุวรรณ มาทวม

หนา ๑๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
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
๕๗๐๖

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวจารุวรรณ เมฆเมืองทอง
นางสาวจารุวรรณ เยาวจุย
นางจารุวรรณ รอบคอบ
นางสาวจารุวรรณ ศิริคํา
นางจารุวรรณ ศิริสําราญ
นางจารุวรรณ สาระดวน
นางสาวจารุวรรณ สุขนิตย
นางจารุวรรณ สุขสวัสดิ์
นางจารุวรรณ สุดสะอาด
นางจารุวรรณ สุทธิประภา
นางจารุวรรณ สุรินทร
นางจารุวรรณ หมายสุข
นางจารุวรรณ อภินันทธรรม
นางสาวจารุวรรณ อัตศรี
นางจารุวรรณ ริพล
นางสาวจารุวัตร ฐานมั่น
นางสาวจํานงค ไชยมงคล
นางสาวจํานงค อรภักดี
นางสาวจําเนียร ดวงศรีแกว
นางจําเนียร ทํามีภักดิ์
นางสาวจําเนียร รัตนพันธ
นางจําปา จําเริญ
นางสาวจําป แกวทอง
นางจําเรียง ใจพิมพสวาง
นางสาวจําลอง โตเหมือน
นางสาวจิณณพัต ราชประโคน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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
๕๗๓๒

นางจิณหจุฑา อินทรสุทธิ์
นางจิณัฐฐตา ไกยสิทธิ์
นางสาวจิณัฐตา พงษกิ่ง
นางสาวจิณานันท ชัยมงคล
นางสาวจิดาภา ใจหอ
นางจิดาภา ชนะพิมพ
นางจิดาภา ชางไผ
นางจิดาภา ปยเฉลิมชัย
นางสาวจิดาภา มาประดิษฐ
นางสาวจิดาภา มิ่งมิตรมี
นางจิดาภา วงษละมาย
นางสาวจิตชญา เพชรสุวรรณ
นางสาวจิตญาดา ศรีปน
นางสาวจิตฏาภา อินทจักร
นางสาวจิตตรัตน วีระชาติ
นางจิตตรัตน ศรีนันทดอน
นางสาวจิตตรา จันสา
นางจิตตรา ชวยดํา
นางสาวจิตตรา มุกดาดี
นางจิตตวดี สุใจ
นางจิตตา แสนเกษม
นางจิตติญา มะสุวรรณ
นางสาวจิตติพร เชื้อเมืองพาน
นางสาวจิตติพร หมีเทพ
นางสาวจิตติมา ชาติสกุล
นางจิตติมา มุขพริ้ม

หนา ๑๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
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
๕๗๕๘

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวจิตติมา เอกโชติ
นางสาวจิตติรัตน เจะอารง
นางจิตติรัตน นิธิโภคินกุล
นางสาวจิตนภา คําหนาหนัก
นางสาวจิตนา สังขทอง
นางจิตภินันท ถิระสุธีรวัฒน
นางสาวจิตรณภา พลาดิศัย
นางสาวจิตรดา คําศรี
นางสาวจิตรดา รังษีโรจนสมบัติ
นางจิตรตรา ชีวะอิสระกุล
นางจิตรตรี สุดใจ
นางสาวจิตรตา เปรียบสม
นางจิตรลดา แกวผาน
นางสาวจิตรลดา เจริญสุข
นางจิตรลดา ฐิติพงศตระกูล
นางสาวจิตรลดา นาคศรี
นางจิตรลดา ประเสริฐนู
นางจิตรลดา พรมเมตตา
นางจิตรลดา มั่นคง
นางสาวจิตรลดา ศรีจันทรดี
นางจิตรลดา อินตะรัตน
นางจิตรวริน อยูเย็น
นางสาวจิตรอนงค คํารศ
นางจิตรา จักรสมศักดิ์
นางจิตรา สถิตยเกียรติ
นางจิตรานนท ทองมี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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
๕๗๘๔

หนา ๑๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวจิตรานันท เกิ้นโนนกอก
นางสาวจิตราพร เนียมจอย
นางสาวจิตราภรณ ค้ํามา
นางสาวจิตราภรณ ชุนดี
นางจิตราภรณ เฮียงโฮม
นางสาวจิตลดา สารเจริญ
นางสาวจิตษฎากร มูลเมืองแสน
นางจิตสุชา นราอวิรุทธ ไชยเสน
นางจิตสุดา รัตนะโมรา
นางสาวจิตสุภา สุธาธรรม
นางสาวจิติภัสร โชตินิธิธานันทร
นางจิติมา แรกเรียง
นางจินดา กันทะสอน
นางจินดา แกวสวัสดิ์
นางสาวจินดา ไขตะขบ
นางจินดา จิตรรักษ
นางจินดา เชื้อเมืองพาน
นางจินดา ไชยสวัสดิ์
นางสาวจินดา ผาลิชัย
นางจินดา รัตนานก
นางจินดา ศิริวงศ
นางสาวจินดา แสนสุริวงศ
นางจินดาพร กลิ่นหวล
นางจินดาพร แรมวงษ
นางจินดาภรณ สวนพิบูลย
นางจินดารัตน แกวสุวรรณ

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
๕๘๑๐

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางจินดารัตน หนึ่งคํามี
นางสาวจินดาวรรณ ดีเลิศ
นางจินดาวรรณ บุญชากร
นางจินดาวรรณ ยูโซะ
นางสาวจินตนา กระจาย
นางสาวจินตนา เกษศิริ
นางสาวจินตนา เกิดทะเล
นางจินตนา ขันสีมล
นางสาวจินตนา คชกาญจน
นางสาวจินตนา คําแพงเมือง
นางจินตนา ใจมะโน
นางสาวจินตนา ใจมา
นางจินตนา ใจสงัด
นางจินตนา ชัยรินทร
นางสาวจินตนา ธรรมจง
นางจินตนา โนนวงศ
นางจินตนา บรรจงเมือง
นางจินตนา บริหาร
นางสาวจินตนา บัวหลวง
นางจินตนา เบญจมาศ
นางจินตนา ประเสริฐคงแกว
นางสาวจินตนา แปนดวง
นางสาวจินตนา พิกุลแกว
นางสาวจินตนา พิเคราะห
นางสาวจินตนา พิศหนองแวง
นางจินตนา เพ็งสอน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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
๕๘๓๖

นางจินตนา มณีเสน
นางสาวจินตนา รัตนชัย
นางจินตนา ฤทธิรัตน
นางสาวจินตนา แวนเซง
นางจินตนา ศรีสวางสุข
นางจินตนา สายเทพ
นางจินตนา สุหงษา
นางจินตนา หนูอินทร
นางจินตนา หอมเดิม
นางจินตนา แหวนสวางคลาย
นางสาวจินตนา อินดา
นางจินตนา อุนอบ
นางสาวจินตนาพร แจงขาว
นางสาวจินตนาภรณ ภาษาดี
นางสาวจินตภา เลิศสกุล
นางสาวจินตหรา ศุภจัตุรัส
นางจินทนา บือนา
นางสาวจิพาวัลย ถิระรมย
นางจิรกานต พรมไตร
นางจิรกิติ์ ปลองประกาย
นางสาวจิรชญา อินทะจักร
นางสาวจิรนันท หวานแกว
นางสาวจิรปรียา ชูยอด
นางสาวจิรพร ดาวเรือง
นางสาวจิรพรรณ ขระเขื่อน
นางจิรภัทร คําภาจันทร

หนา ๑๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
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
๕๘๖๒

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางจิรภา จันทรสุขศรี
นางจิรภา พุมไพรวัลย
นางสาวจิรภา สุขรี
นางจิรภา อัยราคม
นางสาวจิรภิญญา เกียรติภริพัฒน
นางสาวจิรภิญญา ศรีเพียแกว
นางจิรรัชช แสงสวาง
นางสาวจิรรัตน จันทวงศ
นางจิรรัตน ชื่นชวน
นางจิรวรรณ ชูจันทร
นางจิรวัฒน สุวรรณหา
นางสาวจิรสุดา ทองทิพย
นางสาวจิระ รูอยู
นางสาวจิระประภา สุวรรณจักร
นางสาวจิระพร นิ่มมณี
นางสาวจิระพา สุโขวัฒนกิจ
นางจิระวดี ชุมผอม
นางสาวจิรัชชา จันทรหลวง
นางสาวจิรัชฌา จุตะโน
นางจิรัชญา เกษรบัว
นางสาวจิรัชญา จารพันธ
นางจิรัชญา เนียมบุญ
นางสาวจิรัชญา พัดศรีเรือง
นางจิรัชญา พัดศรีเรือง
นางจิรัชญา พันเพา
นางสาวจิรัชญา สวนมุง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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
๕๘๘๘

หนา ๑๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวจิรัชยา การถัก
นางสาวจิรัชยา ขันทอง
นางสาวจิรัชยาพร ทองลือ
นางสาวจิรัชยาพร เหมือนภูเขียว
นางสาวจิรัญญา ถิ่นจําพร
นางสาวจิรัฎฐ มีมุข
นางจิรัฐติกาล ชมภูทิพย
นางสาวจิรัฐพร จีนสายใจ
นางสาวจิรัฐยาพร หมื่นจร
นางจิรัฐวรรณ แผนสมบูรณ
นางสาวจิรัฐิติกาล สุทธานุช
นางสาวจิรันธนิน คนกลาง
นางจิรัสยาภา ตุมทอง
นางสาวจิราพร จิตตมั่น
นางจิราพร ทองคํา
นางสาวจิราพร ธรรมปาน
นางสาวจิราพร นามทอง
นางสาวจิราพร แนะแกว
นางจิราพร บุงทอง
นางจิราพร ผดุงศาสตร
นางสาวจิราพร พวงไทย
นางจิราพร โพธิ์สลัก
นางจิราพร มาพริก
นางจิราพร รัตนบุรี
นางสาวจิราพร เรืองประเสริฐ
นางสาวจิราพร วงจันเพ็ง

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
๕๙๑๔

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางจิราพร วลสันเทียะ
นางสาวจิราพร ศิริรัตน
นางสาวจิราพร สายปน
นางจิราพร สุวรรณัง
นางจิราพร แสนสุริวงค
นางสาวจิราพัชร อินทะริง
นางสาวจิราภร กางออนตา
นางสาวจิราภรณ กลางลาด
นางจิราภรณ กวีพันธ
นางจิราภรณ เกื้อเสง
นางจิราภรณ คงทิพย
นางสาวจิราภรณ คําแสนราช
นางจิราภรณ จํานงคไว
นางจิราภรณ จิตจักร
นางสาวจิราภรณ จิตรพวง
นางจิราภรณ ฉิมภักดี
นางจิราภรณ ไชยรักษ
นางสาวจิราภรณ ดวงจิต
นางสาวจิราภรณ เตชะนอก
นางสาวจิราภรณ เตะประโคน
นางสาวจิราภรณ บั้งเงิน
นางสาวจิราภรณ ใบมาก
นางจิราภรณ พงศทองเมือง
นางจิราภรณ พรมสะอาด
นางสาวจิราภรณ พวงสีดา
นางจิราภรณ พานหลา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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
๕๙๔๐

หนา ๑๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวจิราภรณ รังรื่น
นางสาวจิราภรณ เลิศภัทรานันท
นางจิราภรณ วงศวาสนา
นางสาวจิราภรณ วงษแตงออน
นางสาวจิราภรณ วิสันต
นางจิราภรณ อันทะนัย
นางสาวจิราภรณ อุนทอง
นางจิราภา แกวจรูญ
นางจิราภา ณ พัทลุง
นางจิราภา นามเสนา
นางสาวจิราภา ยวนชื่น
นางสาวจิราภา ลาดปาละ
นางจิรายุ สุวรรณา
นางสาวจิรารัตน คงโนนกอก
นางสาวจิราลักษณ ศรีทัศน
นางจิราวรรณ กาศสนุก
นางสาวจิราวรรณ ทามวง
นางสาวจิราวรรณ เทพสุคนธ
นางจิราวรรณ เนตรสวาง
นางจิราวรรณ พจมานเลิศพร
นางจิราวรรณ พุฒบุรี
นางสาวจิราวรรณ พุมตนวงษ
นางจิราวรรณ เพ็ชรบุรี
นางสาวจิราวรรณ มวงจันทร
นางจิราวรรณ มีชอย
นางจิราวรรณ ยกรัตน

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
๕๙๖๖

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางจิราวรรณ เรืองสมบัติ
นางจิราวรรณ ลอลําเลียง
นางสาวจิราวรรณ ศรีเที่ยง
วาที่รอยตรีหญิง จิราวรรณ หนูฤทธิ์
นางสาวจิราวรรณ อยูสมบัติ
นางสาวจิราวรรณ ฉลวยศรี
นางจิราวรรณ แสงโท
นางสาวจิราวรรธ โสดา
นางจิริสุดา ธรรมขันธ
นางจีณภัท รสหอม
นางสาวจีรนันท ขาวเชื้อ
นางสาวจีรนันท คดีเวียง
นางสาวจีรนันท ดีดานคอ
นางจีรนันท ธํารงวิศว
นางสาวจีรนันท ภิญญโชติ
นางจีรนันท ภูดีปยสวัสดิ์
นางจีรนันท ศรีเกษ
นางจีรนันท สุวรรณภา
นางสาวจีรนันท อวรรณา
นางจีรนันทน เตียสุขสวัสดิ์
นางจีรนาถ โกจันทึก
นางจีรพร กองจาย
นางสาวจีรพร ทองเวียง
นางจีรพรรณ จเรรัชต
นางจีรพันธ อุนอก
นางสาวจีรภรณ วรเจริญ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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
๕๙๙๒

นางจีรภัทร พาภิรมย
นางสาวจีรภัทร โสภา
นางสาวจีรภา เจริญวงค
นางจีรภา ดุงศรีแกว
นางสาวจีรภา ทานะมัย
นางสาวจีรภา พันธชั่ง
นางสาวจีรภา อาคม
นางจีรภิญญา ยุทไธสง
นางจีรวรรณ คํานาน
นางจีรวรรณ จันตรี
นางสาวจีรวรรณ จิตรเกตุ
นางจีรวรรณ ชวยอินทร
นางสาวจีรวรรณ เพชรวงศ
นางจีรวรรณ ลาธุลี
นางสาวจีรวรรณ หงษภู
นางสาวจีระกมล รัตนศรี
นางสาวจีระนันท ทองปน
นางจีระนันท มั่นกลาง
นางจีระนันท มุกดาพันธ
นางจีระนันท สุทธิโชติ
นางสาวจีระนันท เสนาพันธ
นางสาวจีระนุช โคเบนท
นางสาวจีระพร อภิวัน
นางจีระพันธ ปานกลาง
นางสาวจีระภา จงจิตร
นางสาวจีระภา มีหวายหลึม

หนา ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา
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
๖๐๑๘

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวจีระวรรณ พรศิริ
นางจีระวรรณ หลอประดิษฐ
นางจีรานุช สกุลเวช
นางจีราพรรณ สุระบัตร
นางจีราภรณ สุภาษร
นางจุฑาทิพย ไกรทอง
นางสาวจุฑาทิพย คําตีด
นางจุฑาทิพย ฐานมั่น
นางสาวจุฑาทิพย ทับประยูร
นางจุฑาทิพย นิลศรี
นางจุฑาทิพย บุตรนิล
นางสาวจุฑาทิพย พลเยี่ยม
นางจุฑาทิพย อุบลพิทักษ
นางสาวจุฑาภรณ แกวเขียวงาม
นางจุฑาภรณ จิตณรงค
นางสาวจุฑาภรณ เจริญศรี
นางจุฑามณี คําโน
นางสาวจุฑามณี นิลผาย
นางสาวจุฑามณี เสาระโส
นางสาวจุฑามณี ฮอม
นางจุฑามาต พลเสน
นางสาวจุฑามาศ กลิ่นบุญ
นางสาวจุฑามาศ กาญจนธรรม
นางสาวจุฑามาศ จันทนวิสุทธิ์
นางจุฑามาศ ชูโชติ
นางสาวจุฑามาศ ไชยภักดี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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
๖๐๔๔

นางจุฑามาศ ดวงไทย
นางสาวจุฑามาศ ทรายแกว
นางสาวจุฑามาศ ทาหวางกัน
นางจุฑามาศ เปนาละวัด
นางจุฑามาศ พรมวิหาร
นางจุฑามาศ พลซา
นางจุฑามาศ เฟยลุง
นางสาวจุฑามาศ มูสิเกิด
นางสาวจุฑามาศ รัตตะมาน
นางจุฑามาศ รัตนปญญา
นางจุฑามาศ รัตนสุวรรณ
นางจุฑามาศ รามสูต
นางสาวจุฑามาศ วันเสี่ยน
นางจุฑามาศ วิสิฐธนาเดชน
นางสาวจุฑามาศ สุวรรณมณี
นางสาวจุฑามาศ หงษทอง
นางจุฑามาส ทวีบุตร
นางสาวจุฑามาส มอลอ
นางจุฑามาส ศรีจันทร
นางจุฑารักษ ประดับภูทอง
นางสาวจุฑารัตน กอนบุญ
นางจุฑารัตน กุดกลาง
นางสาวจุฑารัตน เกษนอก
นางจุฑารัตน แกวบุญตรี
นางสาวจุฑารัตน คชเสโร
นางจุฑารัตน จันทรออน

หนา ๑๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
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
๖๐๗๐

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวจุฑารัตน จินากุล
นางจุฑารัตน เจะหะ
นางสาวจุฑารัตน ชมภูทัศน
นางสาวจุฑารัตน แตงออน
นางจุฑารัตน ทองคําชุม
นางสาวจุฑารัตน บุญสนิท
นางสาวจุฑารัตน พลสิทธิ์
นางจุฑารัตน พัฒนภากรณ
นางสาวจุฑารัตน พิลึก
นางจุฑารัตน เพชรศรีชาติ
นางสาวจุฑารัตน เมืองละออง
นางจุฑารัตน ศรีเชียงหา
นางจุฑารัตน ศรีนิเวศน
นางสาวจุฑารัตน สังขนุกิจ
นางจุฑารัตน สิริภูริภากร
นางสาวจุฑารัตน สุวรรณขํา
นางสาวจุฑารัตน หมวกพิกุล
นางสาวจุฑารัตน หรีกประโคน
นางสาวจุฑารัตน อุมาสะ
นางสาวจุฑาวรรณ หันทะยุง
นางสาวจุติพร สุขสวัสดิ์
นางสาวจุติมาพร อุนจิตต
นางสาวจุรารัตน คงนุม
นางสาวจุรารัตน พรหมมินทร
นางสาวจุรี คําทวี
นางสาวจุรีพร กุลคง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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
๖๐๙๖

หนา ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวจุรีพร แจใจ
นางจุรีพร นิกรรัมย
นางจุรีพร รักสบาย
นางจุรีภรณ บุญศรี
นางจุรีภรณ อุตะมะ
นางสาวจุรีย ไกแกว
นางสาวจุรียพร ชุมวงศ
สิบตํารวจตรีหญิง จุรียรัตน จริตงาม
นางสาวจุรีรัตน จันทรสายทอง
นางจุรีรัตน ตั้งไพศาลสัมฤทธิ์
นางสาวจุรีรัตน วรรณวินิจ
นางสาวจุรีรัตน สมใจ
นางสาวจุรีลักษณ อินสุยะ
นางสาวจุไรพร คงทอง
นางสาวจุไรรัตน จันทรกระจาง
นางจุไรรัตน บาราเฮง
นางสาวจุไรรัตน ประพาสพงษ
นางจุไรรัตน พรหมซาว
นางสาวจุไรรัตน ระดม
นางจุไรรัตน สงประหยัด
นางสาวจุไรรัตน สมบูรณมาก
นางสาวจุไรรัตน อรุณสวัสดิ์
นางสาวจุไรรัตน อิ่นคํา
นางสาวจุลจิรา สุจันทรศรี
นางจุลาพร คชฤทธิ์
นางสาวจุลีพร ชะโนวรรณ

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
๖๑๒๒

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวจุลีรัตน ตุพิมาย
นางจุลีวรรณ หนูประสิทธิ์
นางสาวจุฬาณี ทองพราว
นางจุฬาพร อํานวยพร
นางจุฬาภรณ เขตปญญา
นางสาวจุฬารัตน จินะแกว
นางสาวจุฬารัตน ณ พิกุล
นางสาวจุฬารัตน เบาทองจันทร
นางจุฬารัตน เพ็ชรจินดา
นางสาวจุฬารัตน ไพเมือง
นางสาวจุฬารัตน ศรีปญญา
นางจุฬาลักษณ การอรุณ
นางจุฬาลักษณ งามฉวี
นางสาวจุฬาลักษณ เจริญศิลป
นางสาวจุฬาลักษณ เฉลิมแสน
นางจุฬาลักษณ ดอนแกว
นางสาวจุฬาลักษณ เทนอิสสระ
นางจุฬาลักษณ บุญไชย
นางจุฬาลักษณ พนาลิกุล
นางจุฬาลักษณ วิเศษวงษา
นางจุฬาลักษณ ศิลาเลิศ
นางจุฬาลักษณ เหงาละคร
นางจุฬาลัย สระแกว
นางสาวเจณิศฎา ฉิมวงษ
นางเจตชฎาพร ประมวน
นางสาวเจตปรียา โลหะเวช

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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

หนา ๑๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางเจธนี ศิริมาตย
นางสาวเจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย
นางเจนจิรา ชูประเสริฐ
นางสาวเจนจิรา บิลลาเตะ
นางเจนจิรา เบญจวชิรเชิด
นางเจนจิรา ปงสมุทร
นางสาวเจนจิรา พลายละหาร
นางสาวเจนจิรา เพชรธาราวัฒน
นางเจนจิรา ศรีเสมอ
นางเจนจิรา สมบูรณ
นางสาวเจนจิรา สมประโคน
นางสาวเจมรินี ใจเรือน
นางสาวเจรจา ปรากฏ
นางสาวเจริญขวัญ จันสา
นางเจริญรัตน พันศิริพัฒน
นางเจรียงพร อาจประจันทร
นางสาวเจษฎนันท กกขุนทด
นางสาวเจษฎาภรณ บุตรจันทร
นางสาวเจษฎาภรณ ภักดีดร
นางเจษฎาวัลย จันทรศิริ
นางเจษราภรณ มวงจันทร
นางสาวเจษราภรณ สุขแสง
นางเจษศรินทร เสียงล้ํา
นางเจะซารีนี เจะเตะ
นางสาวเจะซารีฟะห
จันทรมุกดานนท

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

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางเจะซูรีนา แวหะยี
นางเจะไซตง หามะ
นางสาวเจะไซนุน เจะมามะ
นางเจะนะ หะยีมะปเยาะ
นางเจะนูรวาตี บินกูโน
นางเจะปาตีเมาะ มะรอแม
นางเจะปารีดะ รอเกตุ
นางเจะฟารีดะห แวนาแว
นางเจะรอกีเยาะห ดือเระ
นางสาวเจะรอเมาะ มะดีเยาะ
นางเจะสนะห เจะแม
วาที่รอยตรีหญิง เจะอับเซาะ
กาสาเอ
นางสาวเจิมจันทน ขวัญแกว
นางใจทิพย โคตรวิชา
นางสาวใจทิพย มั่นคง
นางสาวใจภักดิ์ เชื้อคําสอน
นางฉมามาศ คําสงค
นางฉวี พรศรี
นางสาวฉวีรรณ ศรีจันโคตร
นางฉวีวรรณ โฆษชุณหนันท
นางสาวฉวีวรรณ จิระเพชรอําไพ
นางฉวีวรรณ ปาโต
นางฉวีวรรณ พรหมดวง
นางฉวีวรรณ มั่งมูล
นางสาวฉวีวรรณ เรืองชาญ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๖๑๗๓
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

นางฉวีวรรณ สมยะภัย
นางฉวีวรรณ ออนหวาน
นางสาวฉะออน สมออน
นางสาวฉัฐนันท ชอยชด
นางสาวฉัตรกมล ใจชวย
วาที่รอยตรีหญิง ฉัตรกมล
เชื้อสะอาด
นางฉัตรกมล โนวังหาร
นางฉัตรชฎา อํานา
นางสาวฉัตรชนก นิลจินดา
นางฉัตรชนก บุญประกอบ
นางฉัตรชนก พึ่งถิ่น
นางสาวฉัตรฐพร ศิริวัน
นางฉัตรตะวัน เตียงทอง
นางสาวฉัตรนภา อุนคํา
นางสาวฉัตรนิฏฐา สุนันตา
นางสาวฉัตรยา จันทสี
นางสาวฉัตรยุคล แกวพิบูลย
นางสาวฉัตรลดา เพ็งผลา
นางสาวฉัตรสุดา อมรชาติ
นางสาวฉันฑิตา มะโนรา
นางฉันทนัทร กองบุญ
นางฉันทนา คําแดง
นางฉันทนา จันทรสืบ
นางสาวฉันทนา ทองหอม
นางสาวฉันทนา บุญพุม
นางสาวฉันทนา บุญศรี

หนา ๑๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
๖๑๙๙
๖๒๐๐
๖๒๐๑
๖๒๐๒
๖๒๐๓
๖๒๐๔
๖๒๐๕
๖๒๐๖
๖๒๐๗
๖๒๐๘
๖๒๐๙
๖๒๑๐
๖๒๑๑
๖๒๑๒
๖๒๑๓
๖๒๑๔
๖๒๑๕
๖๒๑๖
๖๒๑๗
๖๒๑๘
๖๒๑๙
๖๒๒๐
๖๒๒๑
๖๒๒๒
๖๒๒๓

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

นางฉันทนา บุตรเทศ
นางฉันทนา พวงเดช
นางฉันทนา มาเนตร
นางฉันทนา สุคณากุล
นางสาวฉันทนา สุนิธี
วาที่รอยตรีหญิง ฉันทนี คงแถลง
นางสาวฉันทวี ผิวหอม
นางเฉลา กรรณิการ
นางเฉลิมขวัญ บุญชู
นางสาวเฉลิมขวัญ สุปงคลัด
นางสาวเฉลิมชนม ฉันทวีพร
นางสาวเฉลิมพร ทองศรีอน
นางเฉลิมพร ราศรีชัย
นางสาวเฉลิมรัตน เชิดชู
นางสาวเฉลิมวรรณ โชคดี
นางเฉลิมศรี เซงอิ้น
นางสาวเฉลียว จันทรวิจิตร
นางสาวเฉิดฉาย โยธะชัย
นางเฉิดโฉม ลอยพโยม
นางสาวแฉลม มั่นสติ
นางสาวแฉลม รักไร
นางสาวชญากาญจธ ศรีเนตร
นางชญาญพัฏฐ สิทธิศักดิ์
นางสาวชญาฎา คําภีระ
วาที่รอยตรีหญิง ชญาณนันท
ถูนาแกว
๖๒๒๔ นางสาวชญาณิศา วิสิษฐศาสตร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ 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

นางชญาดา ทองดี
นางสาวชญานนันท วรรณทะวงษ
นางสาวชญานันทน มาลัย
นางชญานินทร อินทอง
นางสาวชญานิศ ขุนเจริญ
นางสาวชญานิศ ทองมาก
นางสาวชญานิศ ฟูประทีปศิริ
นางสาวชญานิศวร นามไพรจิระโชติ
นางสาวชญานิศา แกวคําเจริญ
นางชญานิษฐ กาญจนดี
นางชญานิษฐ เพชรรัตนมุณี
นางสาวชญานิษฐ สุตัน
นางสาวชญานิษฐ เหลาศรี
นางชญาภา เปนแผน
นางสาวชฎากาญจน ชูโสด
นางสาวชฎากาญจน สุขเกษม
นางสาวชฎาพร จิตมงคล
นางสาวชฎาพร ผิวงาม
นางสาวชฎาพา มุงคุณคําซาว
นางสาวชฎาภรณ ขวัญแกว
นางชฎาภรณ ตะสุ
นางสาวชฎามาศ ชูโสด
นางสาวชฎารัตน บูรณะ
นางสาวชณชนก เคลาจันทร
นางสาวชดาษา จันพรมทอง
นางชนกนันท ทองมาลา

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 ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวชนกนันท อุตทาพงษ
นางชนกพร กุลแกว
นางชนกวรรณ ไชยศร
นางสาวชนกานต แสงงาม
นางสาวชนญา นอยเนตร
นางสาวชนนิกานต เชื้อทอง
นางชนนิกานต สามสี
นางชนนิกานต แสนปญญา
นางสาวชนพิชา ศิรินอก
นางชนมชนก เกษรศุกร
นางสาวชนมชนก เดือนฉาย
นางสาวชนมชนก สีมี
นางชนมชนก โสดากุล
นางชนมน ตันธนภัยวงศ
นางชนยิตรี ดานอุดม
นางสาวชนรดา ดํารงวิริยะนุภาพ
นางสาวชนัญชิดา ทองหนองกอย
นางสาวชนัญชิดา ธนูศร
นางสาวชนัญชิตา ชมทองหลาง
นางชนัญญา ผลไม
นางสาวชนัญฎา คําเกตุ
นางสาวชนัญณิชา เกษาพันธ
นางสาวชนัญพร ณรงคทิพย
นางชนัณญาลักษณ พิลาเกิด
นางสาวชนัดดา บุตรเพ็ชร
นางสาวชนัดดา ออนมี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ 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

นางสาวชนัดตา ไทยถาวร
นางชนันตญา หิรัญภัทรสกุล
นางสาวชนันริดา กานดอกไม
นางชนากาณต เชื้อทอง
นางชนากานต แกวนันทะ
นางสาวชนากานต คงกะพันธ
นางชนากานต พวงศรี
นางชนากานต พิภูษณะเดช
นางชนากานต มหาขุนคีรี
นางสาวชนากานต รัตนดา
นางชนากานต หอมสมบัติ
นางสาวชนาธินาถ โพธิศรี
นางสาวชนาภัทร ขาวสะอาด
นางชนาภัทร รูปใหญ
นางสาวชนาภา วอนเกานอย
นางชนาลัย รงคทอง
นางสาวชนิกานต ปองคูหลวง
นางสาวชนิกานต เสียงเย็น
นางชนิกานต หาญกุล
นางสาวชนิจกานต วารีกูล
นางชนิฎศา ผลใหม
นางสาวชนิดา คงสําราญ
นางสาวชนิดา ชะตา
นางสาวชนิดา ปาลบุตร
นางสาวชนิดา วารสิทธิ์
นางชนิดา อนุสนธิ์

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 ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางชนิดาภา ชูสวาง
นางชนิดาภา ไชยชนะ
นางสาวชนิดาภา พันธบุญมี
นางชนิดาภา สายทอง
นางสาวชนินาถ คงเกลี้ยง
นางสาวชนินาถ แสนอินอํานาจ
นางสาวชนิศา ใจเกงดี
นางสาวชนิศา ธรรมอินทร
นางสาวชนิสรา ครุฑสาร
นางสาวชนิสรา พันวัน
นางสาวชนุษพร ไพศาลสุวรรณ
นางสาวชบา ดอกพุฒ
นางสาวชบาไพร ดลจํารัส
นางชบาลอน โขมะนาม
นางชมบุญ สีอั่ง
นางสาวชมพูนุช ชาวบานเกาะ
นางชมพูนุช ดอนพุดซา
นางชมพูนุช ทาวแกว
นางสาวชมพูนุช เผือกผล
นางสาวชมพูนุช เพ็ญจันทร
นางสาวชมพูนุท จวบบุญ
นางสาวชมพูนุท ชื่นชม
นางสาวชมพูนุท ธนบัตร
นางชมพูนุท ประยูรชาญ
นางชมพูนุท อุดอาด
นางชมพูเนกข อะโรคา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ 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

นางสาวชมภูนุช กาสุริย
นางชมภูนุช โพธิจักร
นางสาวชมภูนุช ลาบึง
นางชมัยพร แกวคูณ
นางชมัยพร จินาพร
นางชไมพร ชัยลังกา
นางสาวชไมพร วิเชียรรัตน
นางสาวชไมพร ศรีกุล
นางสาวชไมพร ศักดิ์ศิริ
นางสาวชยากานต เปยมถาวรพจน
นางสาวชยานี ธีระภูวนัตถ
นางชยาภรณ แจงจิตร
นางชยาภัสร วงฐประภารัตน
นางสาวชยาวี ซิมหนองแวง
นางสาวชยุตรา สามิลา
นางสาวชริตา ธนาวรภา
นางสาวชรินฎาภรณ แข็งแอ
นางชรินดา สวางแวว
นางสาวชรินทร วงษเพ็ญ
นางสาวชรินทรทิพย ทักษิณกานนท
นางสาวชรินทรทิพย ปราบพารา
นางชรินทรทิพย วาณิชประดิษฐ
นางชรินรัชต สุวรรณมิสระ
นางชรินรัตน อินทะพันธ
นางชลกร เสริฐสม
นางสาวชลฑิชา หลินหะตระกูล

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 ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางชลดา เขื่อนศรี
นางสาวชลธร เวชกุล
นางสาวชลธิชา กานจักร
นางชลธิชา คงรัตน
นางสาวชลธิชา เคหฐาน
นางสาวชลธิชา จันทรขาว
นางสาวชลธิชา ชัยชนะ
นางชลธิชา ไชยแกว
นางชลธิชา ทองแมน
นางสาวชลธิชา เทศนธรรม
นางสาวชลธิชา บุญวงษ
นางสาวชลธิชา เปรมปรี
นางสาวชลธิชา มัสยามาตย
นางชลธิชา เลียดประถม
นางชลธิชา ศิลปชัย
นางสาวชลธิชา สิทธิขวา
นางชลธิชา สุขเกษม
นางชลธิชา อนันตนาวี
นางสาวชลธิชา อาภานุรักษ
นางชลธิชา อุทุมพร
นางสาวชลธิดา ดวงงามยิ่ง
นางชลธิดา ตาติ๊บ
นางชลธิรศน ไชยเสนา
นางสาวชลนาฏ ศรีกิมแกว
นางสาวชลปวีร เทพเภา
นางสาวชลพรรธน กุลศรีวรเมศร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ 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

นางชลรส บุญสมาน
นางสาวชลรักษ มงคลชาติ
นางชลลดา จารุภา
นางชลลดา เจริญสุข
นางชลลดา แพงสีชา
นางชลละดา เครือบุดดี
นางชลวิภา พุทธรักษ
นางสาวชลัญอินทร แสงจันทร
นางสาวชลัดดา ขันบรรจง
นางสาวชลันดา นิลสนธิ
นางชลาทิพย ทัศนียสุวรรณ
นางสาวชลาลัย อินพระราม
นางชลาไล ไชยชมภู
นางชลิฎา วิยา
นางชลิดา ไชยพันธกุล
นางชลิดา พูลสวัสดิ์
นางสาวชลิดา โอดบาง
นางชลิตา ตวนบุตร
นางสาวชลิตา พานเมือง
นางชลิ้ม สูตรกระโทก
นางสาวชโลธร ศรีสด
นางชวนคิด โพธิ์แหบ
นางชวนชม ทรงศิริเลิศวัฒนา
นางสาวชวนชื่น ภูมิอินทร
นางชวัลลักษณ สิงขรเขต
นางชวาลี ภิรารักษ

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 ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางชวิศา มุงอุมกลาง
นางชอผกา เกตุนิล
นางสาวชอผกา ชัยชาญ
นางชอผกา ศรีจันทรอินทร
นางสาวชอผกา สุวรรณฤทธิ์
นางสาวชอเพชร พฤกษวรุณ
นางสาวชอเพชร สิปาง กองลี
นางสาวชัชฎา ทองคําใส
นางสาวชัชฎาณัฏฐ พรคุณารักษ
นางชัชฎาพร เรืองศรี
นางชัชฎาพร สาระพงษ
นางสาวชัชฎาภรณ จําแบบ
นางชัชฎาภรณ วงศชัยประทุม
นางสาวชัชณี คิดสราง
นางสาวชัชดา ครองตน
นางชัชนันท จริยา
นางชัชรีพร โพนแพงพา
นางสาวชัชลักษณ รัตนะ
นางชัญญา เทียบชัย
นางชัญญา เศวตศักดิ์
นางชัญญาชุดา กีรติติ์พรรณราย
นางชัญญานุช เซี่ยงฉิน
นางสาวชัญญานุช ไรสิงห
นางสาวชัญญาภัค หินนอย
นางสาวชัญปภา แจงพรอม
นางชัฏชฎา ไทยกลาง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ 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

นางสาวชาคริยา เหลาลา
นางสาวชาคริยา อารีย
นางสาวชาญดา ปนตา
นางชาณิศา โพธิขํา
นางชาติลภา กิมเซียะ
นางชานิกา ทวีชัย
นางสาวชานิศรา แสงอินทร
นางสาวชาริณี บุญปน
นางชาริณี สุวรรณชนะ
นางชารินี ขวัญศรี
วาที่รอยตรีหญิง ชารี เติมแตม
นางสาวชารีนา ดานอ
นางชาลิณี เกื้อพะระ
นางสาวชาลิณี ขาวสุวรรณ
นางชาลินี คงชู
นางชาลินี มุสตัง ติงกี
นางสาวชาลินี สิริรัชดากุลพร
นางสาวชิดชญา ไพรตื่น
นางสาวชิดชนก โพชฌงค
นางชิดชไม พงษพันธ
นางสาวชิดตาพรรณ มูลสุวรรณ
นางสาวชิตนภัส แซเอี้ยว
นางสาวชิตยาภรณ หงษทอง
นางชินตา วนิชชานนท
นางชินตา สุภาชาติ
นางสาวชิรญา ธนัตกันติชา

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 ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางชีวรัตน ตั้งพิสิฐโยธิน
นางชีวานันท คนองมาก
นางชีวารัตน กุลรัตนชีวา
นางชื่นจิต ขาวสุด
นางชื่นจิต แสนสุด
นางสาวชื่นชีวา กระบวนโชคชัย
นางสาวชื่นนภา ถนอมสินธุ
นางชุกฤตา เทศพันธุ
นางสาวชุณิษรักษ หมื่นศรีจูม
นางชุดา หลอดทอง
นางสาวชุดาณัฏฐ หาวหาญ
นางชุดาภรณ แพทยสวัสดิ์
นางสาวชุติกาญจน ขุนทอง
นางชุติกาญจน คําปลอง
นางชุติกาญจน สุวรรณ
นางชุติณัชชา แจมใส
นางสาวชุตินันท ใจซื่อ
นางชุตินันท ยอดพิกุล
นางสาวชุติปภา ธานีรัตน
นางสาวชุติพร ประเสริฐทรัพย
นางสาวชุติมดี ชาธิรัตน
นางสาวชุติมนต กาญจนมณีรมย
นางชุติมา แกวนุย
นางสาวชุติมา ไกรทอง
นางสาวชุติมา คลายทอง
นางสาวชุติมา คลายบุตร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ 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

นางสาวชุติมา จุยบุตร
นางสาวชุติมา ใจโชติ
นางสาวชุติมา ชอกระทุม
นางชุติมา ไชยสิทธิ์
นางสาวชุติมา ฐิติกรนวัต
นางสาวชุติมา ถิตยประเสริฐ
นางสาวชุติมา ทวิชศรี
นางสาวชุติมา ทองคณารักษ
นางสาวชุติมา ทองชนะ
นางสาวชุติมา เทพสวัสดิ์
นางสาวชุติมา ธีรศิลป
นางสาวชุติมา บําเพ็ญกุล
นางสาวชุติมา ปาสณท
นางสาวชุติมา พันธะไชย
นางสาวชุติมา พิมพใจ
นางสาวชุติมา พิศงาม
นางสาวชุติมา รอดสุด
นางชุติมา ศรีเรือง
นางสาวชุติมา สอนเสนา
นางสาวชุติมา สุวรรณศรี
นางสาวชุติมา อนุรัตน
นางชุติมา อังกุลดี
นางสาวชุติรัตน ประสงคมณี
นางชุติวรรณ บุญศรี
นางสาวชุทิวา ถุงทอง
นางสาวชุมพร บุญศรี

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 ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางชุมแพ วีรบรรจง
นางชุรีพร ชลิตพิรัตน
นางชุรีพร ปวระนา
นางสาวชุลีกร กะรัตน
นางชุลีกร เชียงปะละ
นางชุลีกรณ รุงไธสง
นางสาวชุลีพร มนตประสิทธิ์
นางชุลีพร รัตนวรกันต
นางชุลีภรณ จําปา
นางชุลีภรณ ดีเมือง
นางสาวชุลีภรณ นวลนุช
นางสาวชุลีรัชต ประกิ่ง
นางชุลีวัลย เรืองเนียม
นางชุวิยดา สินนุสน
นางสาวเชวงจิต นอยวงศ
นางสาวเชษฐธิดา คําเนาว
นางเชษฐธิดา ธรศรี
นางเชาวนี นอยสวาง
นางโชติกา กิจเนตร
นางสาวโชติกา คชพงษ
นางโชติกา ชัยมงคล
นางสาวโชติกา นิลมะณี
นางโชติกา ปลาผล
นางสาวโชติกา พูลทรัพย
นางโชติกา เมืองงาม
นางโชติกา ศรีเมือง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ 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

นางโชติกา สุขใส
นางโชติชญาน เรือนจรัสศรี
นางโชติรส เทพจันดา
นางสาวโชติรส ศรีอันยู
นางสาวโชสิญาณ วิเคียน
นางซอบารียะ ดอเลาะ
นางซอบารียะ ปาโอะมานิ๊
นางซอบารียะห มาเส
นางซอฟรียาห วานิ
นางซอฟยะห เบ็ญญากาจ
นางซันมา บิลยะลา
นางสาวซันยา บินตะสอน
นางซัมซียะ บือราเฮง
นางสาวซัลมา บิลเหล็ม
นางซากีนะ สาอิ
นางซากียะ แวฮามะ
นางซากียะห เลาะสุโลง
นางซากีเราะ มะแซ
นางสาวซากูรา หลงแซ
นางซาดีนา สามะ
นางซาดีปะห สตอปา
นางซาตีระ อุเซ็ง
นางสาวซาบีนา พชรเดชโยธิน
นางซามียะ อับดุลลี
นางซามีรา ยามา
นางสาวซามีฮะ มาหะมะ

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 ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวซายารอ สือนิ
นางสาวซารอ อาแว
นางซาราห ปาแมมะ
นางซารีนา บิง
นางซารีนา บีรู
นางสาวซารีนา อุเซ็ง
นางซารีนา เตะ
นางสาวซารีนี รอยิง
นางซารีพะ ตําบัน
นางซารีฟะห เจะเมาะ
นางซารีฮะห ปูเตะ
นางซาลินี อาแวมะ
นางสาวซาวีญะ วอลี
นางซาวียะ แตมาสา
นางสาวซาอีดะ สะมานิ
นางซาอีดะห บือราเฮง
นางซาฮีดาห สาเมาะ
นางซาโฮรา บริบูรณสุข
นางสาวซีตีคอรีฟาร แวอาลี
นางซีตีซาเราะ กะจิ
นางซีตีปาตีเมาะ มะยามิง
นางซีตีรอยานา ลามะทา
นางซียาตี ธรรมตันหยง
นางซือนะ มะและ
นางสาวซุลยานา ซาโรมอ
นางสาวซูไนดะห มะอูเซ็ง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ 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
๖๖๑๔

นางสาวซูมัยยะห ดามะอู
นางสาวซูราณีย บินมะแซ
นางซูรายา หามิ
นางซูรียานี ยีกาเดร
นางซูไรดา กาซอ
นางซูไรดา รอมะ
นางซูไรนี สาและ
นางซูไรยา หลําเบ็ลสะ
นางสาวซูลีตา สามะ
นางซูวัยบะห ชุมฤทธิ์
นางสาวซูไวยา หะยีอารุณ
นางซูฮัยละ มาโซ
นางซูฮานา ปาทาน
นางซูไฮลา เตะ
นางไซตง กือมะ
นางไซนะ สาหะ
นางไซนะ หะมะ
นางไซหนับ บินหะยีฮาวัน
นางไซหมะ สามะ
นางฌาณิศา กระแสโสม
นางสาวฌายณิตา กมขุนทด
นางสาวญมนภัทร ประราชิโก
นางสาวญาใจ ใจสุข
นางสาวญาณกร สัชชานนท
นางสาวญาณจิตตินันท แสนศรี
นางสาวญาณนันท งามศิริ

หนา ๑๒๙
ราชกิจจานุเบกษา
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
๖๖๔๐

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางญาณภัทร หลีแกวสาย
นางสาวญาณภาณี พรหมเรือง
นางสาวญาณวรรณ ไชยโย
นางญาณวีร คําแผลง
นางญาณาธร ธรรมโรง
นางสาวญาณินี สอาด
นางสาวญาณิศา ถิ่นทอง
นางสาวญาณิศา ปานศรี
นางญาณิศา พลที
วาที่รอยตรีหญิง ญาณิศา พุกทาไม
นางญาณิศา สมวงษ
นางสาวญาณิศา สายสินธ
นางสาวญาณิศา เสนานุช
นางญาดา เชือนรัมย
นางสาวญาดา พจนา
นางสาวญาดา โพธิ์สิงห
นางสาวญาดา มาอวน
นางสาวญาดานันท บุญนก
นางสาวญาติกา หงษชัยภูมิ
นางญาตินันท สุภนิกร
นางญานิชศา บางเมืองแสน
นางญานิศา สรอยจิตร
นางญามีละ อูมา
นางสาวญาศิกานต บุดสา
นางสาวุพาภรณ หาญเยี่ยม
นางสาวฏรินทร คงมณี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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
๖๖๖๖

หนา ๑๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวฐนนทพร ภูคําไพร
นางฐปนี ธนาวุฒิ
นางสาวฐปนี สําเนียงล้ํา
นางสาวฐปนียดา สัมฤทธิ์รินทร
นางสาวฐรดา ไกรเพชร
นางฐะปะนีย ประทุมสินธุ
นางสาวฐาณัชชา สินธุศิริ
วาที่รอยตรีหญิง ฐาณิตา สวางฉาย
นางสาวฐานดาว ใบระหมาน
นางฐานิตรวี ตามสุขสนธิ์
นางสาวฐานิตา ชวยรักษา
นางฐานิตา ดวงประทุมมา
นางสาวฐานิตา บุญธรรม
นางสาวฐานิตา บุญปลูก
นางฐานิตา อองดา
นางสาวฐานิยา งามศิริ
นางฐานิศร สาทนรัมย
นางสาวฐาปณิตา สวางศรี
นางสาวฐาปณี อัมพันธ
นางฐาปณีย เขาทอง
นางสาวฐาปณีย โลพันดุง
นางฐาปนี โสภาระ
นางสาวฐารดี วงศษา
นางสาวฐิดาพร นนทะเสน
นางสาวฐิตวันต วรรณโชติ
นางฐิตาพร ดอนโอฬาร

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
๖๖๙๒

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวฐิตาพร บุญเต็ม
นางฐิตาภรณ ประชุม
นางสาวฐิตาภัทร อุทธการ
นางฐิตาภา จันมา
นางสาวฐิตาภา ณ รังษี
นางฐิตารีย ดวนดี
นางสาวฐิตารีย พรมพันธ
นางฐิติกาญจน เพชรเนตร
นางสาวฐิติกานต แกวดวงตา
นางฐิติกุล อุไรพันธ
นางสาวฐิติชญาณ วงศทั้งนอย
นางฐิติดาว สัญญา
นางสาวฐิตินันท กงแกว
นางฐิตินันท แกวสุวรรณ
นางสาวฐิตินันท ไชยลังกา
นางฐิตินันท บุญตั้ง
นางสาวฐิตินันท บุญประสาร
นางฐิตินันท แพงพรมมา
นางสาวฐิตินันท มูลสาร
นางฐิตินันท อุปการ
นางสาวฐิติพร กาบจันทร
นางฐิติพร นุนลอย
นางสาวฐิติพร บัณฑิตเดช
นางฐิติพร เผือกพิบูลย
นางฐิติพร สิทธิภารัตน
นางฐิติภัสร ประจวบสุข

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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
๖๗๑๘

หนา ๑๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางฐิติภา สันตยานนท
นางฐิติภากร คํามงคล
นางฐิติมณฑ ไพโรจนบวร
นางฐิติมา งามขํา
นางฐิติมา โพธิ์ทอง
นางสาวฐิติมา เห็นหลอด
นางฐิติยา คงเอียด
นางสาวฐิติยา เงาสารี
นางสาวฐิติยา ปุราชะโก
นางสาวฐิติยา พิมพะนิตย
นางฐิติยาภรณ วิเศษโวหาร
นางสาวฐิติรัตน ไปเจอะ
นางฐิติรัตน พสุนนท
นางสาวฐิติรัตน พาคํา
นางฐิติรัตน ไพบูลย
นางสาวฐิติรัตน รุจยากรกุล
นางสาวฐิติรัตน วงศวาสน
วาที่รอยตรีหญิง ฐิติรัตน วีระกูล
นางสาวฐิติรัตน ศุภพิพัฒน
นางสาวฐิติรัตน สิงคําโล
นางสาวฐิติรัตน แสนเภา
นางฐิติรัตน อนันต
นางสาวฐิติวรดา ศรีสุวรรณ
นางสาวฐิติวัลคุ กัมพลาวลี
นางฐิยาพร กาวพัฒนา
นางสาวฐิวรรณภรณ ใยเยื่อ

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
๖๗๔๔

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวฑนาวัน คงทน
นางฑัศดาพร ลองชัย
นางฑิฆัมพร บุญญา
นางฑิฆัมพร รัตนบุรี
นางเฑียนกานดา สิงหทองลา
นางสาวฒาลินี บัวบุศย
นางณ กมล เบาทอง
นางสาวณ ชนก มณเฑียร
นางณกมลชน ศรีบุตตะ
นางสาวณขวัญ อินทนุพัฒน
นางสาวณชพร จิตอารี
นางสาวณฐกฤษกา มงคล
นางณฐกานต สิงหพันธ
นางณฐชยพรรณ จันทมาลา
นางสาวณฐชา สมบัติวงษ
นางณฐพร ชาวลุมบัว
นางสาวณฐพร เสาวพันธ
นางณฐภัทร หอมคง
นางณฐมน แกวอําดี
นางสาวณฐมน ชัยสวาง
นางสาวณฐมนต ปญจวีณิน
นางสาวณฐา อาริยกานนท
นางณดา แวกาเดร
นางณธาอร ทองปรีชา
นางสาวณปภัช ตรีเนตร
นางสาวณปภัช บุญสมศรี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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
๖๗๗๐

หนา ๑๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางณพรรณมาฎาร โชติวิริยะตระกูล
นางสาวณพสร บัวหอม
นางสาวณพสร แสงวิจิตร
นางณพัชญา ภิสิทธิ์ไพโรจน
นางสาวณพิชภา ทะนันชัย
นางสาวณภัทร กิ้วภาวัน
นางสาวณภัทร จุลพงษ
นางสาวณภัทร ตนภู
นางสาวณภัทร พงคคํา
นางณภัทร เมืองไทย
นางสาวณภัทรดา โชคธนัยธาดา
นางณภัทรรพินทร บรรเทิง
นางสาวณภาภัช เพชรไทย
นางสาวณมน คําดีบุญ
นางสาวณรัตติกร ยั่งยืน
นางสาวณรัตน สิงหแกว
นางสาวณราวดี เสือพริก
นางณรีกานต กิติตุย
นางสาวณฤดี ธามผโลทัย
นางณฤดี บุญเสริม
นางณวิสาร จตุกุลพิพัฒน
นางณหฤทัย แกวระดี
นางณัชชา เจริญสมบัติ
นางสาวณัชชา แจวิจารณ
นางณัชชา ไตรยขันธ
นางสาวณัชชา ปอมสมบูรณ

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
๖๗๙๖

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวณัชชา พันธชมภู
นางสาวณัชชา พิมศร
นางณัชชารีย เจริญฉัตรารมย
นางณัชดาพร พงษสีดา
นางสาวณัชติกัญญ ไกยราช
นางณัชนรี ลิ้มโอชากุล
นางณัชปภา นิยมผล
นางสาวณัชปภา เพชรทอง
นางสาวณัชยานีย จันทรเสนา
นางสาวณัฎฐณิชา ถานอย
นางณัฎฐพร อินทรมณี
นางณัฎฐพัชร อิงโชติศักดิ์
นางณัฎฐษิญา ประจิตรเมธาธิกุล
นางสาวณัฎฐา บุตรเผียน
นางณัฎฐาพร จันลาวงศ
นางสาวณัฎฐาพร รัตนคํา
นางสาวณัฎฐิญา สุขเสงี่ยม
นางสาวณัฎฐิณี ดนตรี
นางณัฎยา ชูประสิทธิ์
นางสาวณัฏฐกัญจน ไชยภักดี
นางสาวณัฏฐกัญญา ขาวมาก
นางณัฏฐกานต โกจันทึก
นางณัฏฐชญานิศ ศักดิ์ดีแสง
นางณัฏฐชุดา จอมแกว
นางณัฏฐชุดา ทองจันทร
นางสาวณัฏฐชุดา ทองมณี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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
๖๘๒๒

หนา ๑๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางณัฏฐณิชา นามวงค
นางสาวณัฏฐธภร พันธุขันธ
นางสาวณัฏฐนิช ไพรเขียว
นางณัฏฐนิภา เสนทองแกว
นางสาวณัฏฐพัชร เพิ่มกสิกรรม
นางณัฏฐยา รื่นภาคยนตร
นางสาวณัฏฐยา เจริญมฤคกัญจน
นางสาวณัฏฐลภัส จันทรเดชาสุข
นางณัฏฐศศิ วิเวกวินย
นางณัฏฐหทัย พุทธรังษี
นางณัฏฐา ทรัพยสังข
นางสาวณัฏฐา บุญแซม
นางสาวณัฏฐา ราชมูล
นางณัฏฐา สุขแสง
นางสาวณัฏฐา แสนยินดี
นางสาวณัฏฐิกา หลอดเเกว
นางณัฏฐิกุล พิมพนนท
นางณัฏฐินี ชอบมี
นางสาวณัฏฐิรา ละมอมงาม
นางณัฏยา ปะกายะ
นางสาวณัฐกฤตา ดีมูล
นางณัฐกฤตา นรพงษ
นางสาวณัฐกฤตา ภูจอมนิล
นางสาวณัฐกฤตา สวัสดี
นางณัฐกฤตา หลีสันติ
นางสาวณัฐกาญจน บุญคง

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
๖๘๔๘

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวณัฐกาญจน ยิ่งนารัมย
นางณัฐกานดา แกวทน
นางสาวณัฐกานต กองมวง
นางณัฐกานต ฉิมงาม
นางสาวณัฐกานต ตอมกระโทก
นางณัฐกานต โพธิ์ออง
นางสาวณัฐกานต ภูหองไสย
นางสาวณัฐกานต ใสดี
นางสาวณัฐกานต อยูเย็น
นางณัฐกิตติ์ วงคน้ําโจ
นางสาวณัฐกุลจิรา สกุณา
นางสาวณัฐจรีย กาญจนรจิต
นางณัฐชญานนันท วิชพัฒน
นางณัฐชญาพร พรหมหาราช
นางสาวณัฐชฎา แสงจินดา
นางณัฐชนันทพร ศรีจังอินทร
นางณัฐชนาถ พิมุน
นางณัฐชยา ขวัญคุม
นางณัฐชยา ชุมศรี
นางณัฐชยา ตนวิชา
นางณัฐชยา พันธุลี
นางสาวณัฐชยา ระสิตานนท
นางณัฐชยา สมควร
นางณัฐชยาพร ศรีอรรถิกานันท
นางณัฐชยาพร สีดาแจม
นางณัฐชยาภรณ ธาตุมณี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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
๖๘๗๔

หนา ๑๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางณัฐชา ชินตุ
นางสาวณัฐชา รุงเรือง
นางณัฐชานันท โฆษิตพุทธินันท
นางสาวณัฐชานันท เจือจันทร
นางสาวณัฐชานันท สิงอุดม
นางณัฐชาพร อนอิน
นางสาวณัฐชุดา มะคุมใจ
นางสาวณัฐฏฐากุล วราพันธุมาศ
นางสาวณัฐฏิกานต บุดดี
นางณัฐฐศศิอร สมบัติวงศ
นางณัฐฐิญา หะโท
นางสาวณัฐฐินันท ไกรพันธ
นางสาวณัฐฐินันท นวลหมวก
นางณัฐณิชมล พรมรุง
นางณัฐณิชา ญาณกฤตยา
นางสาวณัฐณิชา ทองดาดาด
นางณัฐณิชา ปนสี
นางณัฐณิชา ศรีรุวัฒน
นางสาวณัฐณิชา ศรีสุขสวัสดิ์
นางสาวณัฐณิชาช อาภาสกุล
นางณัฐณิชาภัทร คิดดีจริง
นางสาวณัฐณีย สาและ
นางณัฐติยา พงษา
นางณัฐทพัสส จิระสวัสดิ์พงศ
นางณัฐทินันท เหล็กแกว
นางสาวณัฐธนา เหลืองเจริญรัศมี

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
๖๙๐๐

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางณัฐธยา วิเศษวงษา
นางณัฐธยาน ชูรัตน
นางณัฐธยาน ธวัลพรธนโชติ
นางณัฐธยาน เพ็งสุวรรณ
นางสาวณัฐธยาน มานุช
นางณัฐธัญญกานต ดีสวน
นางสาวณัฐธิชานันท ภูสีเงิน
นางสาวณัฐธิฌา พรหมแสง
นางณัฐธิดา จันทะกูฏ
นางสาวณัฐธิดา ชูตลาด
นางณัฐธิดา โชโต
นางณัฐธิดา เณธิชัย
นางสาวณัฐธิดา ทิพยบุญศรี
นางสาวณัฐธิดา ทิอุด
นางณัฐธิดา นนทะการ
นางสาวณัฐธิดา ยิ่งยวด
นางสาวณัฐธิรา พิมพะทิตย
นางสาวณัฐนภิสา กุลกัลยวรรธน
นางสาวณัฐนรินทร เจิมปรุ
นางสาวณัฐนรี สุวรรณดวง
นางณัฐนันท แกวพวง
นางณัฐนันท เครือรัตน
นางสาวณัฐนันท ทองสุพรรณ
นางสาวณัฐนันท ทิพยานนท
นางสาวณัฐนันท ผลพิบูลย
นางสาวณัฐนันท พงษธนาวิสิฐ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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
๖๙๒๖

หนา ๑๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวณัฐนันท สําเภาแกว
นางสาวณัฐนันท หันยี่ไล
นางสาวณัฐนี วรบุตร
นางณัฐนี หงะเจะแอ
นางสาวณัฐนี เหมรี
นางสาวณัฐปรีญา ผายพลพฤกษ
นางณัฐพร จําปาวิจิตร
นางณัฐพร ดอกแกว
นางสาวณัฐพร ทิมจันทร
นางณัฐพร บุญรม
นางสาวณัฐพร พึ่งเมือง
นางณัฐพร ยืนนาน
นางณัฐพร สายทอง
นางณัฐพัชร เจริญรัตน
นางสาวณัฐพัชร มาสี
นางณัฐพัชร ลี้กุลเสฏฐ
นางสาวณัฐพา หวันแดง
นางสาวณัฐพิมล พึ่งกุศล
นางณัฐภรณ แกวพิทักษ
นางสาวณัฐภรณ หมอนกันทา
นางสาวณัฐภรณ อังศิริ
นางสาวณัฐภาสรณ พรหมออน
นางณัฐมน มหาเสน
นางสาวณัฐมนกาญจน พงษสวัสดิ์
นางสาวณัฐยา ไกรครุธ
นางสาวณัฐยาน ดุมแกว

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
๖๙๕๒

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวณัฐยาพร คําแพง
นางณัฐยาภรณ อัครชน
นางสาวณัฐรดา ขวัญตอ
นางณัฐรดา ฤาชัย
นางณัฐรดา ศรีภูมิรัต
นางสาวณัฐริกา ฉายสถิตย
นางสาวณัฐริน เจริญเกียรติบวร
นางณัฐรินีย จิรัตติกานนท
นางณัฐรินีย ทองพลาย
นางณัฐรุจา แสนประสิทธิ์
นางณัฐวดี ขอบขํา
นางณัฐวดี จําป
นางสาวณัฐวดี ดาวหยก
นางณัฐวดี รักษพงศ
นางสาวณัฐวรรณ คําเมือง
นางสาวณัฐวรรณ นอยนารถ
นางสาวณัฐวรรณ ปาลิวนิช
นางสาวณัฐวรา เลิศอริยะพงษกุล
นางณัฐวิภา จงใจภักดี
นางณัฐวิลัขณ พูนกลาง
นางณัฐศภรณ ยังสุข
นางณัฐศิมา ปโย
นางสาวณัฐสินี ภาณุศานต
นางณัฐสินี อุปธารปรีชา
นางณัฐสิริกาญจน โคตรมงคล
นางณัฐหทัย คูหา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๖๙๕๓
๖๙๕๔
๖๙๕๕
๖๙๕๖
๖๙๕๗
๖๙๕๘
๖๙๕๙
๖๙๖๐
๖๙๖๑
๖๙๖๒
๖๙๖๓
๖๙๖๔
๖๙๖๕
๖๙๖๖
๖๙๖๗
๖๙๖๘
๖๙๖๙
๖๙๗๐
๖๙๗๑
๖๙๗๒
๖๙๗๓
๖๙๗๔
๖๙๗๕

หนา ๑๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวณัฐหทัย ศรีทวงศวรากร
นางณัฐากร ศรีคํา
นางณัฐิณี พลอยประดับ
นางณัฐิดา สนธิ
นางณัฐินี จิตตสุภาพรรณ
นางณัฐิยา ลุนลาว
นางณัฐิยา อาษา
นางณัตตยา คําพิศาล
นางสาวณัทฐพัชร เจียมทะวงษ
นางณัธวลัณน แกวปยรัตน
นางสาวณันนลดา เบ็ญชา
นางสาวณัลชวีณา ศกลตทิวัตถ
นางณาตยา กําลังศรี
นางณิกัญญา สายธนู
นางณิชกมล คิดอาน
นางณิชกมล รัตนพันธ
นางณิชกาต ดอกไมทอง
นางณิชกานต ฉิมเกิด
นางณิชกานต ทิพพระหา
นางณิชกานต นามวงศ
นางณิชกานต พลอยฉิมพลี
นางณิชกานต วงศละมอม
นางสาวณิชชนากาญจน
สถิตยกุลรัตน
๖๙๗๖ นางสาวณิชชยา แสงสวาง
๖๙๗๗ นางสาวณิชชา โตใหญดี

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 ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางณิชชาภัทร ชัชวาลย
นางสาวณิชชาภัทร มณีวงศ
นางสาวณิชชารีย จันทกล
นางณิชชิศา เศรษฐกิจงาม
นางสาวณิชฎิยา แขงขัน
นางณิชตชกาญจน อุทุมสกุลรัตน
นางณิชนันทน คงมั่น
นางสาวณิชนันทน นิลกัน
นางสาวณิชพร วิเศษสุด
นางณิชากร ก่ํารัมย
นางณิชากร แกวฉีด
นางณิชากรณ ศรีขาว
นางณิชากานต รอดระกํา
นางณิชาดา จารุเมธวี
นางสาวณิชานันท อาจหาญ
นางณิชาพร ปราชญนครเขต
นางสาวณิชาพัฒน ณัฐภัคเมธินี
นางณิชาภัทร ขันติเจริญ
นางสาวณิชาภัทร ขําพล
นางณิชาภัทร งาเจือ
นางณิชาภัทร เส็งเครือ
นางสาวณิชาภัทร อึ๊งเหมอนันต
นางณิชาภา เจนจาคะ
นางสาวณิชาภา ชนะชัยรุงกมล
นางสาวณิชาภา ชุมพลรักษ
นางสาวณิชาภา ปรือทอง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ 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

นางณิชาภา พลเดช
นางณิชาภา ภัทรมณีนิล
นางณิชาภา รัตนะอมรภัทร
นางสาวณิชาภา วิรัชนีภรณ
นางณิชาภา สุวรรณชาติ
นางณิชาภา หนูสมจิตต
นางณิชารัตน สังขเพ็ชร
นางสาวณิชารีย การปลูก
นางณิภาภรณ ไชยชนะ
นางสาวณิภาภรณ มีบุญล้ํา
นางณีรนุช สารกาล
นางดนิตา โชติวุฒินันท
นางสาวดนิตา เพียรกิจนา
นางสาวดนิตา เสารมวง
นางดรัลรัตน กมลชิตร
นางสาวดรัลรัตน ดีมั่น
นางสาวดรุณ มินาคูณ
นางดรุณตรีย เหลากลม
นางดรุณวรรณ แกวมี
นางดรุณี กองมณี
นางดรุณี กําเนิดกาลึม
นางดรุณี จิตอารี
นางสาวดรุณี เจะกอ
นางสาวดรุณี ชารัญจา
นางสาวดรุณี เชื้อดี
นางสาวดรุณี แซลิ่ม

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 ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวดรุณี ดวงสุข
นางสาวดรุณี ดีสาระ
นางดรุณี ทองสุวรรณ
นางดรุณี ทุนรองชาง
นางสาวดรุณี นนทสินธ
นางดรุณี ประกอบดี
นางสาวดรุณี มณีสังข
นางดรุณี โมตาลี
นางดรุณี หยีหลาหนี
นางดรุณี ใหวเขียว
นางดลณภา มิ่งใย
นางดลพร ชื่นสมบัติ
นางดลยา พงศพันธเผดิมชัย
นางสาวดวงกมล กุลตังธนานนท
นางสาวดวงกมล แขวงเมือง
นางดวงกมล นาคทุงเตา
นางดวงกมล มากชูทรัพย
นางดวงกมล ยงกิจจานุกิจ
นางสาวดวงกมล สุขเอมโอษฐ
นางสาวดวงกมล อังกินันท
นางสาวดวงแกว ประสานศักดิ์
นางดวงแกว พัดขํา
นางสาวดวงแกว ภูกองชนะ
นางดวงแข รัตนพันธ
นางดวงแข ศิริสุวรรณ
นางดวงจันทร ปากวิเศษ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ 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
๗๐๘๑

นางดวงจันทร พรมทองมี
นางสาวดวงจันทร พรมพาน
นางสาวดวงจันทร พุมจันทร
นางสาวดวงจันทร รักน้ําเที่ยง
นางดวงจันทร รัตนแคลว
นางดวงใจ กรองใจ
นางดวงใจ คชธีระ
นางดวงใจ โคตรวันทา
นางสาวดวงใจ ไชยคุณ
นางดวงใจ นะดาบุตร
นางสาวดวงใจ บุตรดี
นางดวงใจ ปญญาใส
นางสาวดวงใจ แปนโพธิ์กลาง
นางสาวดวงใจ พาแกดํา
นางสาวดวงใจ โพธิ์ขาว
นางสาวดวงใจ ไพศาลธรรม
นางสาวดวงใจ ภูมิประเสริฐ
นางสาวดวงใจ สิบหมู
นางสาวดวงใจ สีสุพันธ
นางดวงใจ เสนพลกรัง
นางสาวดวงใจ หอมมาลัย
นางสาวดวงใจ หอมหวล
นางดวงใจ อรัญทิพย
นางสาวดวงใจ อุดคํามี
นางสาวดวงดาว จําปาสา
นางสาวดวงดาว พูลสวัสดิ์

หนา ๑๓๘
ราชกิจจานุเบกษา
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
๗๑๐๗

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวดวงดาว ไวกุลเพ็ชร
นางสาวดวงเดือน คํานวลอินทร
นางสาวดวงเดือน คําผล
นางสาวดวงเดือน คํามูลสุข
นางดวงเดือน ไชยสุวรรณ
นางสาวดวงเดือน ดวงดี
นางดวงเดือน สนธิเณร
นางดวงตะวัน โคหนองบัว
นางสาวดวงตะวัน งามแสง
นางดวงตะวัน นามา
นางดวงตา มิตรอนุเคราะห
นางสาวดวงเทพิน ขันธเครือ
นางดวงธิดา กาลวงค
นางดวงนภา แจงมรคา
นางสาวดวงนภา ทองนวม
นางสาวดวงนภา บานชื่น
นางสาวดวงพร ครุธสวาง
นางดวงพร ไชยรุตม
นางดวงพร ณ วิเชียร
นางดวงพร พุกมาก
นางดวงพร มากล้ํา
นางสาวดวงพร สัตนันท
นางดวงพร สุขสวัสดิ์
นางสาวดวงพร แสงออน
นางสาวดวงเพ็ญ เมียนแกว
นางดวงมณี ทิมวงษ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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
๗๑๓๓

หนา ๑๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวดวงรักษ จันทรชัง
นางสาวดวงรัตน จุยศิริ
นางดวงรัตน ศรีวิพัฒน
นางดวงรัตน สายสวาท
นางดวงฤดี จันทรัตน
นางสาวดวงฤดี แซโอว
นางสาวดวงฤดี บุญโกมล
นางสาวดวงฤดี ยืนนาน
นางดวงฤดี สันตรัตติ
นางดวงฤทัย ขยันดี
นางสาวดวงฤทัย สุขประชาพันธุ
นางสาวดวงฤทัย ใสสอง
นางสาวดวงฤทัย หิตเทศ
นางสาวดวงฤทัย อุดทุม
นางสาวดวงสมร พันขุนทด
นางสาวดวงสุดา คํากองแกว
นางดวงหทัย โฉมวันดี
นางสาวดวงหทัย พุทธศรี
นางดวงหทัย สมบูรณ
นางสาวดอกซอน สุพรมอิน
นางสาวดอกสรอย บุญนํา
นางดอกออ บุญสิงห
นางสาวดอกออ ศุภษร
นางสาวดากานดา วงศพิพัฒนทวีป
นางดานิลา บือราเฮง
นางดารณี ทองนํา

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
๗๑๕๙

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวดารณี ปานทอง
นางสาวดารณี สนิทใจรักษ
นางดารณี อัสโม
นางสาวดาระเกตุ คงบัน
นางดารัชลิต วงษธัญกรรม
นางดารา พยัคฆ
นางสาวดารากร บุญสม
นางสาวดารากร โพธิ์ไทรย
นางดารานี บินดือเระ
นางดาราภรณ คงสีแกว
นางสาวดารารัตน เกตุรวม
นางดารารัตน ชุติวัฒนเศรษฐ
นางดารารัตน ดาวเรือง
นางสาวดารารัตน วงคสถาน
นางดารารายณ พรหมพื้น
นางดาราวรรณ นนทวาสี
นางสาวดาริกา ปานะโปย
นางสาวดาริกา ศรีทุงลือ
นางสาวดาริณี เขียวสะอาด
นางสาวดาริณี ฟารวน
นางสาวดาริน ชิณนะพงศ
นางสาวดาริน ทองแรง
นางสาวดาริยา นอยถนอม
นางดารุณี ดาหลา
นางสาวดารุณี บุญวิเศษ
นางดารุณี สาธร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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
๗๑๘๕

นางดารุณีย เชื้อลี
นางสาวดาลัด ศรีสวาสดิ์
นางดาลัด สุขจิต
นางสาวดาว กะตะโท
นางดาวใจ ปนตารักษ
นางดาวใจ ราชาไชย
นางสาวดาวใจ วองไว
นางสาวดาวนภา บุญทอง
นางสาวดาวประกาย นราวงค
นางดาวประกาย ระโส
นางสาวดาวรอน พันมาก
นางดาวรัศมี รีรัตน
นางดาวรุง กลางวงค
นางสาวดาวรุง เกียรติดํา
นางดาวรุง เกียรติสูงเนิน
นางสาวดาวรุง ขุนบันเทา
นางสาวดาวรุง ทองกาย
นางสาวดาวเรือง จินะ
นางดาวเรือง ทองสุ
นางสาวดาวเรือง ศรีหทัย
นางสาวดาวเรือง สมบัติทองใบ
นางสาวดาวเรือง สุขจิต
นางดาวเรือง สูเสน
นางดีรภา อนุภาพ
นางดุจดาว ธํารงคประดิษฐ
นางสาวดุจฤดี มาดี

หนา ๑๔๐
ราชกิจจานุเบกษา
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
๗๒๑๑

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางดุจฤดี ยุทธรรม
นางสาวดุษฎี เกิดจันทรตรง
นางสาวดุษฎี พุมโพธิ์
นางสาวดุษฎี หนูสลุง
นางสาวดุษณี ปนนา
นางสาวดุษณีย วณิชชานนท
นางสาวดุษยมาศ บุตรโคตร
นางสาวดุสดี บุญสง
นางสาวดุสิตรา สงาแรง
นางเดชา เสียงเพราะ
นางสาวเดนจันทร อิ่มชมชื่น
นางสาวเดือน มีสันเทียะ
นางสาวเดือนจรัส ภูครองนาค
นางเดือนฉาย จินดา
นางสาวเดือนดารา ชิ้นจอหอ
นางสาวเดือนเต็ม แฝงสีคํา
นางสาวเดือนเต็ม สุขคํานึง
นางสาวเดือนนภา น้ําไพฑูรย
นางเดือนนภา เพียรพจน
นางเดือนเพ็ญ แกวคง
นางสาวเดือนเพ็ญ โคตรก่ํา
นางสาวเดือนเพ็ญ ตันเงิน
นางสาวเดือนเพ็ญ ทองไฝ
นางสาวเดือนเพ็ญ พิทยจํารัส
นางสาวเดือนเพ็ญ ยิ้มลมัย
นางเดือนเพ็ญ รักประชา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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
๗๒๓๗

นางเดือนเพ็ญ ศรีผักผอง
นางสาวเดือนเพ็ญ หนูสลุง
นางสาวเดือนรุง นอยกมล
นางตติญา เสมาทอง
นางสาวตติยา จันทะพรรณ
นางสาวตริยา ซาเสน
นางตรีชฎา วิจันทรตา
นางสาวตรีนุช อุมาศิลป
นางสาวตรียุคล กาขาว
นางตรีสุคนธ บุญราษฎร
นางสาวตรึกจิต บินตวน
นางตวนพาอีซะ วาเตะ
นางตวนมารีนี เหล็มเด็น
นางสาวตวนฮายาตี จะนือรง
นางสาวตวิษา มูลทาทอง
นางสาวตองใจ กรุตประพันธุ
นางตอยญีบัส สาเระ
นางสาวตอยยีบะห มะเซ็ง
นางสาวตอยยีบะห สาและ
นางสาวตอฮีเราะ วาเด็ง
นางตอฮีเราะ ดารีซอ
นางสาวตักษณันท กลาหาญ
นางสาวตาณิกา เงินฝรั่ง
นางสาวตาลทิพย ทองคุปต
นางติญาณี กุลขัว
นางตีกะ ดํากระบี่

หนา ๑๔๑
ราชกิจจานุเบกษา
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
๗๒๖๓

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางตีรอฮานี สีตีเปาะ
นางสาวตูแวซาลีนี นิเซง
นางสาวเตชินีญาย ใจประเสริฐ
นางสาวเต็มพร แสงวิเชียร
นางเต็มศิริ โคมเดือน
นางเตาะฮาเราะ อาแว
นางเติมทรัพย มวงกลาง
นางเตือนจิต ปกใต
นางเตือนใจ ชัยสวัสดิ์
นางเตือนใจ ศรีสุพรรณ
นางเตือนใจ สมชาติ
นางสาวเตือนใจ แสนกลา
นางเตือนตา ยอดนครจง
นางแตง หาวหาญ
นางแตงออน เทพโส
นางไตรรัตน เกตุบรมย
นางถนอม สินธุชัย
นางสาวถนอมจิต โคตระบุตร
นางสาวถนอมจิตร วงษหอม
นางสาวถนอมนวล ศรีแดง
นางสาวถนอมศรี แซฮั่น
นางถมทอง เขตรสินบุญ
นางสาวถิรวรรณ ถิ่นสะทอน
นางทนาภรณ บุตรสิงห
นางสาวทยาพร จันทรคงหอม
นางทรงทรัพย ชาลี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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
๗๒๘๙

หนา ๑๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางทรงศรี แกวสัก
นางทรงศรี ภักดีวุฒิ
นางทรรศนีย พลพวก
นางทรรศพร เมทแลนด
นางทฤฒมน บุญลอม
นางสาวทฤฒมน หาญชนะชวดล
นางทฤฒมน อมรไตรภพ
นางสาวทวี ประครอง
นางสาวทวีทรัพย โพธิสมภาร
นางสาวทวีนันท ถนิมกาญจน
นางทวีพร กลิ่นขวัญ
นางสาวทศพร บาฮา
นางทศพร สมยง
นางทศวรรณ สีเหลือง
นางสาวทองดี พิมพสาลี
นางสาวทองใบ สุขประเสริฐชัย
นางทองปกษ นอยสันเทียะ
นางทองพูน เทรักสี
นางสาวทองพูน นุชมั่น
นางสาวทองพูน มณีพราว
นางทองพูล โคกขุนทด
นางทองเพชร ธิตะเชียง
นางทองมวน พิขุนทด
นางสาวทองมี สามารถ
นางทองสิน ชางเสียง
นางทองสุข วิลัยศิลป

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
๗๓๑๕

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวทองใส นาจันทรหอม
นางทองไสย ทาวบุตร
นางทองอุไร เขียวแกว
นางสาวทอภัค ใจบุญ
นางสาวทักษพร สุวรรณศรี
นางสาวทักษิณา ฤทธิ์ไธสง
นางสาวทัชชกร วาทีรักษ
นางสาวทัณฑิมา เศวตกานต
นางสาวทัดดาว ประทุมวัลย
นางทัตชญา จีนธาดา
นางสาวทัตติยา ทองคลี่
นางสาวทับทิม เปงขวัญ
นางสาวทับทิม พักกระโทก
นางทับทิม มาสูงเนิน
นางสาวทับทิม วงษออง
นางทับทิม อินดีคํา
นางสาวทัศณา ศรีภูมิ
นางสาวทัศณีย ตองตาสี
นางสาวทัศณีย วาทโยธา
นางทัศนดาว บุญเกิด
นางทัศนยวรรณ จันทศิลป
นางทัศนวรรณ จันทวิภาค
นางทัศนวรรณ ศักดิ์กาญจนเดช
นางสาวทัศนันท ประชุมแดง
นางทัศนาวรรณ คําตื้อ
นางสาวทัศนาวัน ปตพี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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
๗๓๔๑

นางทัศนี ไชยจิตร
นางสาวทัศนีย กวางลา
นางทัศนีย เกิดกลา
นางทัศนีย แกวภักดี
นางทัศนีย คงดี
นางสาวทัศนีย จันทรสอน
นางสาวทัศนีย เจ็ดจําลอง
นางทัศนีย ชื่นหุน
นางทัศนีย ตีระกิจวัฒนา
นางสาวทัศนีย ทองทวีวัฒน
นางสาวทัศนีย นันทรักษ
นางทัศนีย นามยา
นางสาวทัศนีย เปาะเล็ง
นางทัศนีย แมนผล
นางทัศนีย รักษาทรัพย
นางสาวทัศนีย รัตนวิชัย
นางสาวทัศนีย ลอยนภา
นางสาวทัศนีย เศษรักษา
นางสาวทัศนีย สุดใจนิยม
นางสาวทัศนีย แสงสุวรรณ
นางสาวทัศนีย แสนชมภู
นางสาวทัศนียพร กลิ่นเเกว
นางทัศนียวรรณ เพชรพิพัฒน
นางสาวทัศนียา เพชรชู
นางทัศนียา สุกกระ
นางสาวทัศนียาพร บุญผนึก

หนา ๑๔๓
ราชกิจจานุเบกษา
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
๗๓๖๗

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวทัศพร จันทรมหา
นางสาวทัศพร บุญปญญา
นางทัศพร ปอมไทย
นางสาวทัศพร ปูมสีดา
นางทัศภรณ อารีย
นางสาวทัศวรรณ เขจรรักษ
นางทัศวรรณ นามคุณ
นางสาวทาริกา โรมินทร
นางทาริกา วงศแกว
นางสาวทํานอง แพนมะณี
นางทิควัน บุญนา
นางทิฆัมพร มรรยาทออน
นางสาวทิฆัมพร วิวัฒนาประสิทธิ์
นางทิชากร ทับอินทร
นางทิชากร สุขยืน
นางทิชิตา สวางวงษ
นางทิตยา หงษทองมี
นางทิตยาภรณ รักษายศ
นางทิติมา ภูพัฒนวิบูลย
นางสาวทิพกลิ่น วันคํา
นางทิพมณฑา ทนุการ
นางสาวทิพย คณาญาติ
นางทิพย ธรรมเกตุ
นางสาวทิพยชริน โพธิ์ทิพย
นางทิพยทิวา วิชาญ
นางทิพยพัชรากร อึ้งเจริญไพศาล

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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
๗๓๙๓

นางสาวทิพยพากร พรหมแกว
นางทิพยมณี พูลสวัสดิ์
นางสาวทิพยวรรณ กาอินตะ
นางสาวทิพยวรรณ เชาวลิต
นางสาวทิพยวรรณ ทับแบน
นางสาวทิพยวรรณ ทาดี
นางสาวทิพยวรรณ ธูปหอม
นางสาวทิพยวรรณ พันทะสา
นางสาวทิพยวรรณ สีเคนา
นางทิพยวรรณ เสวิคาน
นางสาวทิพยสุคนธ จันทรจาย
นางทิพยสุดา คําเกตุ
นางสาวทิพยสุดา โกยวาณิชย
นางสาวทิพยสุดา คําวงศ
นางสาวทิพยสุดา เมฆประยูร
นางทิพยสุดา สมทรัพย
นางทิพยสุดา สรณะ
นางสาวทิพรดา รัตนวงศ
นางทิพรัตน ดอนมวงไพร
นางสาวทิพรัตน ทับแคลน
นางทิพรัตน ปะสีละเตสัง
นางสาวทิพรัตน ภูมิภูทอง
นางทิพรัตน สารมาศ
นางสาวทิพวรรณ ไขแกว
นางทิพวรรณ ชมชื่น
นางสาวทิพวรรณ แซขอ

หนา ๑๔๔
ราชกิจจานุเบกษา
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
๗๔๑๙

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวทิพวรรณ บัวบาน
นางทิพวรรณ ปานสวาง
นางสาวทิพวรรณ พรมมะลิ
นางสาวทิพวรรณ พลอยงาม
นางทิพวรรณ ไมนอย
นางทิพวรรณ ยาอุด
นางทิพวรรณ ยืนยง
นางทิพวรรณ ยุบลเมฆ
นางสาวทิพวรรณ รสชา
นางสาวทิพวรรณ เลียงผา
นางสาวทิพวรรณ สาทุง
นางทิพวรรณ สุทธิประภา
นางสาวทิพวรรณ สุทธิประภา
นางทิพวรรณ แสงสวาง
นางสาวทิพวรรณ โปราแสน
นางทิพวรรณ เรืองประเสริฐ
นางทิพวัล โสระมรรค
นางทิพวัลย ชูศรีทอง
นางทิพวัลย พงษพานิช
นางสาวทิพวัลย ศรีภักดี
นางทิพวัลย สรางเหมาะ
นางสาวทิพวัลย สาริกา
นางสาวทิพวิมล สุทธิวงค
นางทิพสุคนธ นามมะณี
นางสาวทิพากร นามเดช
นางทิพากร วัฒนาวงศดอน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๗๔๒๐
๗๔๒๑
๗๔๒๒
๗๔๒๓
๗๔๒๔
๗๔๒๕
๗๔๒๖
๗๔๒๗
๗๔๒๘
๗๔๒๙
๗๔๓๐
๗๔๓๑
๗๔๓๒
๗๔๓๓
๗๔๓๔
๗๔๓๕
๗๔๓๖
๗๔๓๗
๗๔๓๘
๗๔๓๙
๗๔๔๐
๗๔๔๑
๗๔๔๒
๗๔๔๓
๗๔๔๔
๗๔๔๕

นางทิพานัน พรหมมาศ
นางสาวทิพาพร แข็งพิลา
นางทิพาพร แสงมี
นางสาวทิพามณี มิตรเทศ
นางสาวทิพารัตน ขันแกว
นางทิมาพร จันทะลัย
นางทิวทอง ออนบาง
นางทิวา พลซื่อ
นางสาวทิวา สุระเดช
นางทิวา อาษาดี
นางสาวทิวากร ดวงแกว
นางสาวทิวาพร กาจินา
นางทิวาพร โกษะเวียง
นางทิวาพร จันทรหมื่น
นางทิวาพร เตชะรุจิพร
นางสาวทิวารัตน ทองมี
นางทิวารัศม หลําคํา
นางสาวทิวาวรรณ ตอโชติ
นางสาวทิวาห นอยรุง
นางสาวทิศากร คําประโคน
นางทิศากร ดอกยี่สุน
นางสาวทุงทอง สุดสวย
นางสาวเทพธิดา กลีอิ่ม
นางสาวเทพธิดาพร ทนงค
นางเทพี เขียนสาร
นางสาวเทวลิน พรหมศิริ

หนา ๑๔๕
ราชกิจจานุเบกษา
๗๔๔๖
๗๔๔๗
๗๔๔๘
๗๔๔๙
๗๔๕๐
๗๔๕๑
๗๔๕๒
๗๔๕๓
๗๔๕๔
๗๔๕๕
๗๔๕๖
๗๔๕๗
๗๔๕๘
๗๔๕๙
๗๔๖๐
๗๔๖๑
๗๔๖๒
๗๔๖๓
๗๔๖๔
๗๔๖๕
๗๔๖๖
๗๔๖๗
๗๔๖๘
๗๔๖๙
๗๔๗๐
๗๔๗๑

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวเทวี ใจหมั้น
นางสาวเทวี ทาเหล็ก
นางสาวเทวี มูลทองตน
นางสาวเทียนใจ คงไพร
นางสาวเทียนชุลี นาคเสน
นางสาวเทียนทอง ดีรักษา
นางเทียมจิตร เตชะเมา
นางเทียมใจ สิทธิศักดิ์
นางธดาภรณ พงษไทย
นางสาวธนกร รามภักดี
นางสาวธนกฤตา นวมศิริ
นางธนการ แกวสมหนู
นางธนนันท มามาก
นางธนพร ดวงพรกชกร
นางธนพร ตั้งศิริวัฒนวงศ
นางสาวธนพร มณีเดชชัย
นางธนพร มณีประวัติ
นางธนพร มีเพียร
นางธนพร ลุณาวรรณ
นางธนพร ศรีละพันธ
นางสาวธนพรรษ ชัยวิชิต
นางสาวธนภร พลชัย
นางธนภร เพ็งจางค
นางสาวธนภรณ ทองเนื้อหา
นางสาวธนภรณ นวลลําภู
นางธนวรรณ กัลติวาณิชย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๗๔๗๒
๗๔๗๓
๗๔๗๔
๗๔๗๕
๗๔๗๖
๗๔๗๗
๗๔๗๘
๗๔๗๙
๗๔๘๐
๗๔๘๑
๗๔๘๒
๗๔๘๓
๗๔๘๔
๗๔๘๕
๗๔๘๖
๗๔๘๗
๗๔๘๘
๗๔๘๙
๗๔๙๐
๗๔๙๑
๗๔๙๒
๗๔๙๓
๗๔๙๔
๗๔๙๕
๗๔๙๖
๗๔๙๗

นางสาวธนวรรณ กินขุนทด
นางสาวธนวรรณสิริ ทิมแกว
นางสาวธนัชญกร ธรรมชาติ
นางสาวธนัชพร บุญชูวงศ
นางสาวธนัชพร บุญแตง
นางสาวธนัชพร พอธานี
นางสาวธนัชพร สุขเหลือ
นางสาวธนัชพร หายโศรก
นางธนัชพร อุทุมพร
นางสาวธนัญชนก แกจาม
นางสาวธนัญญา การประกอบ
นางธนัญญา ผดุงแดน
นางสาวธนัญญาภาสุ ปานแมน
นางธนัฏฐา เหรียญเครือ
นางสาวธนัตชนก สุทน
นางธนัทพร ผาอุดร
นางธนันญดา ปวงคําใจ
นางสาวธนันญา จันทรเพ็ง
นางธนัสถา สมบัติบูรณ
นางสาวธนาตา พีรกันทรากร
นางธนาพร มั่นอาว
นางธนาภรณ เดชพวง
นางธนาภรณ ถัดหลาย
นางสาวธนาภรณ แสงไกร
นางสาวธนาภัทร หัตถบูรณ
นางสาวธนาภา บุญครอบ

หนา ๑๔๖
ราชกิจจานุเบกษา
๗๔๙๘
๗๔๙๙
๗๕๐๐
๗๕๐๑
๗๕๐๒
๗๕๐๓
๗๕๐๔
๗๕๐๕
๗๕๐๖
๗๕๐๗
๗๕๐๘
๗๕๐๙
๗๕๑๐
๗๕๑๑
๗๕๑๒
๗๕๑๓
๗๕๑๔
๗๕๑๕
๗๕๑๖
๗๕๑๗
๗๕๑๘
๗๕๑๙
๗๕๒๐
๗๕๒๑
๗๕๒๒
๗๕๒๓

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวธนาภา ภูจันหา
นางสาวธนารัตน หมื่นภักดี
นางธนารัตน หลาบคํา
นางธนาวดี เจริญศิริ
นางธนิกา สังขมงคล
นางสาวธนิกานต กันฑวงศ
นางธนิกานต ดิษฐสุวรรณ
นางสาวธนิกานต ยอดคง
นางธนิดา บางรักษ
นางธนิดา สัจจะสังข
นางสาวธนิตา ถาวรผล
นางสาวธนิตา สาธุพันธุ
นางธนินทธร ชูแกว
นางธนิษฐา นาสวน
นางสาวธนิสร โภชนุกูล
นางธนุตรา พึ่งสลุด
นางธมนพัชร แวงสันทียะกุล
นางสาวธมนวรรณ จันทรสวย
นางธมนวรรณ ทัฬหกิจ
นางสาวธมนวรรณ ออนตาม
นางสาวธมลชนก แกวเรือง
นางสาวธมลวรรณ ทาจวน
นางธมลวรรณ มัธยันต
นางสาวธรรมพร ฤทธิรณ
นางธรรยธรฐ ดวงสนิท
นางธราภรณ ศิริวงษ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๗๕๒๔
๗๕๒๕
๗๕๒๖
๗๕๒๗
๗๕๒๘
๗๕๒๙
๗๕๓๐
๗๕๓๑
๗๕๓๒
๗๕๓๓
๗๕๓๔
๗๕๓๕
๗๕๓๖
๗๕๓๗
๗๕๓๘
๗๕๓๙
๗๕๔๐
๗๕๔๑
๗๕๔๒
๗๕๔๓
๗๕๔๔
๗๕๔๕
๗๕๔๖
๗๕๔๗
๗๕๔๘
๗๕๔๙

หนา ๑๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางธรารัตน ภักดี
นางธราสิน ฤทธิ์เดช
นางธฤษฏา ศรลัมพ
นางธวัลยา จันทิมา
นางธวัลรัตน นพคุณ
นางธวัลรัตน มีกุล
นางธวัลหทัย อภิรักษวรากร
นางธัชฎาภรณ วิชาดี
นางธัญจิตรา หงษพญา
นางธัญชนก โกษาแสง
นางธัญชนก ชวยหนู
นางธัญชนก ชินิ
นางสาวธัญชนก นิ่มดํา
นางสาวธัญชนก เนียมแตง
นางสาวธัญชนก ฤทธิมาส
นางธัญชนก ศรีสุนันทา
นางธัญชนก สุตวณิชย
นางสาวธัญชนก โสโท
นางธัญญธร ไชยมณี
นางสาวธัญญธร พงษประวัติ
นางธัญญธร สมเนตร
นางสาวธัญญนรี บุญธรรม
นางสาวธัญญนิตย อัมพรัตน
นางธัญญพัฒน วิไลรัตน
นางธัญญพัฒน หนักแดง
นางสาวธัญญพัทธ ธรรมประเสริฐ

๗๕๕๐
๗๕๕๑
๗๕๕๒
๗๕๕๓
๗๕๕๔
๗๕๕๕
๗๕๕๖
๗๕๕๗
๗๕๕๘
๗๕๕๙
๗๕๖๐
๗๕๖๑
๗๕๖๒
๗๕๖๓
๗๕๖๔
๗๕๖๕
๗๕๖๖
๗๕๖๗
๗๕๖๘
๗๕๖๙
๗๕๗๐
๗๕๗๑
๗๕๗๒
๗๕๗๓
๗๕๗๔
๗๕๗๕

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวธัญญภกรณ ศรีราจันทร
นางสาวธัญญรัตน ขมิ้นเขียว
นางธัญญรัตน คชปญญา
นางธัญญรัตน จิตรวงศนันท
นางสาวธัญญรัตน เพ็ชรบดี
นางธัญญรัตน มาตยสมบัติ
นางสาวธัญญรัตน แสนคํา
นางธัญญรัตน อิ่มเกิด
นางสาวธัญญรัศม ธาดาวัตรภรณ
นางธัญญรัศม เอมราช
นางธัญญลักษณ ปาดวง
นางธัญญา ปอมสุวรรณ
นางธัญญาพร เกงวิริยกุล
นางสาวธัญญาภรณ เขื่อนมณี
นางสาวธัญญาภรณ มวงออน
นางสาวธัญญาภรณ หมื่นเมือง
นางธัญญารักษ พันนาม
นางสาวธัญญารัตน โกมลเกียรติ
นางธัญญารัตน จันทรเรือง
นางสาวธัญญารัตน จูมแพง
นางธัญญารัตน ชมดี
นางธัญญารัตน ปองญาติ
นางธัญญารัตน พินาศภัย
นางธัญญารัตน พูลสวัสดิ์
นางธัญญารัตน ยาวุฒิ
นางสาวธัญญาวดี พนมเขต

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๗๕๗๖
๗๕๗๗
๗๕๗๘
๗๕๗๙
๗๕๘๐
๗๕๘๑
๗๕๘๒
๗๕๘๓
๗๕๘๔
๗๕๘๕
๗๕๘๖
๗๕๘๗
๗๕๘๘
๗๕๘๙
๗๕๙๐
๗๕๙๑
๗๕๙๒
๗๕๙๓
๗๕๙๔
๗๕๙๕
๗๕๙๖
๗๕๙๗
๗๕๙๘
๗๕๙๙
๗๖๐๐
๗๖๐๑

นางสาวธัญณิชา ตางประโคน
นางสาวธัญดา วงศสิงห
นางสาวธัญทิพา โกสัลลวัฒนา
นางธัญธิดา หัวนา
นางธัญนันท แกวกุลธร
นางสาวธัญพร ตันหยง
นางสาวธัญพร บุญสุภา
นางธัญภัสมณฑน วงศปลั่ง
นางสาวธัญมน ผลพุฒ
นางสาวธัญมน อัษฎาภางกูร
นางธัญยธรณ ธํารงกุลไพบูลย
นางสาวธัญรดา ศิริโรจนโภคิน
นางธัญรัศม ทิพากร
นางสาวธัญลักษณ ขวัญนิมิตร
นางธัญลักษณ ชูประศรี
นางสาวธัญลักษณ ปายสาร
นางสาวธัญลักษณ มะโนคํา
นางสาวธัญลักษณ อินทรพิทักษ
นางสาวธัญวรรณ คําเสาร
นางสาวธัญวรัชต พลเทพ
นางสาวธัญวรัชนน ศาลางาม
นางสาวธัญวรัตน ทองแพ
นางธัญวรัตน พุฒแยม
นางธัญวรัตม แกวประเสริฐ
นางสาวธัญวรัตม ดวงวัง
นางสาวธัญวรัศม นรดี

หนา ๑๔๘
ราชกิจจานุเบกษา
๗๖๐๒
๗๖๐๓
๗๖๐๔
๗๖๐๕
๗๖๐๖
๗๖๐๗
๗๖๐๘
๗๖๐๙
๗๖๑๐
๗๖๑๑
๗๖๑๒
๗๖๑๓
๗๖๑๔
๗๖๑๕
๗๖๑๖
๗๖๑๗
๗๖๑๘
๗๖๑๙
๗๖๒๐
๗๖๒๑
๗๖๒๒
๗๖๒๓
๗๖๒๔
๗๖๒๕
๗๖๒๖
๗๖๒๗

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางธัญวิกา สีมาพล
นางธัญสมร แปนชัยวงค
นางธัณภัทร กอบคํา
นางธันยชนก ดีชัยรัมย
นางธันยธร กิ่งชนะ
นางธันยพร บุญเติม
นางธันยพัต มูลฟู
นางสาวธันยภัทร กิตตินิรันดรกุล
นางสาวธันยมัย เชาวเลิศ
นางธันยสิตา ลี้สัจจาสาคร
นางสาวธันยากร นะภา
นางธันยาภรณ เนาวสินธ
นางธันยาภรณ บุญเรือง
นางสาวธันยาภรณ มะพุก
นางสาวธันยาภรณ รัฐสมุทร
นางธันยาภรณ อักโข
นางสาวธันยาภัทร พิมพสงวน
นางธารทิพย สมศักดิ์
นางสาวธาราทิพย ทานะ
นางสาวธาราทิพย พุมชุมพล
นางธาราทิพย ศรีภักดี
นางสาวธารารัตน ธรรมศาลศิลป
นางสาวธารารัตน นาดี
นางสาวธาริกา กุกามา
นางสาวธาริณี ผูกอยู
นางสาวธาริณี อุณาพรหม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๗๖๒๘
๗๖๒๙
๗๖๓๐
๗๖๓๑
๗๖๓๒
๗๖๓๓
๗๖๓๔
๗๖๓๕
๗๖๓๖
๗๖๓๗
๗๖๓๘
๗๖๓๙
๗๖๔๐
๗๖๔๑
๗๖๔๒
๗๖๔๓
๗๖๔๔
๗๖๔๕
๗๖๔๖
๗๖๔๗
๗๖๔๘
๗๖๔๙
๗๖๕๐
๗๖๕๑
๗๖๕๒
๗๖๕๓

นางสาวธาริดา แสนใจวุฒิ
นางสาวธาริตา สุวรรณนิตย
นางสาวธาริน คําพานิช
นางสาวธารินี วัฒนจันทร
นางสาวธารีรัตน ใจเอื้อย
นางธารีรัตน สุวรรณโณ
นางธาวัลยมานิดา ไกรรักษ
นางสาวธิดา จันทรกระจาง
นางธิดา ตุกเตียน
นางธิดา เถียนหนู
นางธิดา มีสุข
นางสาวธิดาทิพย ชูแกว
นางสาวธิดาทิพย วิดีสา
นางธิดาพร แกวหยาด
นางธิดาพร ศรีสุพัฒน
นางธิดาภรณ ละอองเอก
นางธิดาภรณ วรรณโชติ
นางสาวธิดารัตน กองศรีมา
นางธิดารัตน กาวี
นางสาวธิดารัตน ขอดจันทึก
นางธิดารัตน คนตรง
นางสาวธิดารัตน คําบุญมี
นางธิดารัตน โคตรพัฒน
นางสาวธิดารัตน จันทะกล
นางธิดารัตน จันที
นางธิดารัตน จันสังสา

หนา ๑๔๙
ราชกิจจานุเบกษา
๗๖๕๔
๗๖๕๕
๗๖๕๖
๗๖๕๗
๗๖๕๘
๗๖๕๙
๗๖๖๐
๗๖๖๑
๗๖๖๒
๗๖๖๓
๗๖๖๔
๗๖๖๕
๗๖๖๖
๗๖๖๗
๗๖๖๘
๗๖๖๙
๗๖๗๐
๗๖๗๑
๗๖๗๒
๗๖๗๓
๗๖๗๔
๗๖๗๕
๗๖๗๖
๗๖๗๗
๗๖๗๘
๗๖๗๙

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางธิดารัตน ใจสุข
นางธิดารัตน โชติกยานนท
นางสาวธิดารัตน ไชยบุญตา
นางธิดารัตน ดีชู
นางสาวธิดารัตน ตาปราบ
นางสาวธิดารัตน บุตรโคตร
นางธิดารัตน โปรงเจริญ
นางสาวธิดารัตน รูยิ่ง
นางสาวธิดารัตน ลักขษร
นางสาวธิดารัตน สมเขียวหวาน
นางธิดารัตน สมบูรณศิลป
นางสาวธิดารัตน สมัญญา
นางธิดารัตน สระทอง
นางสาวธิดารัตน สัมพันธอภัย
นางสาวธิดารัตน สุขศรีทอง
นางสาวธิดารัตน สุโขยะชัย
นางสาวธิดารัตน หลาจันทร
นางสาวธิดารัตน เหมือนสิงห
นางธิดารัตน เหลาผา
นางสาวธิดารัตน อินทรโชติ
นางธิดารัตน เอมวงษ
นางธิดาวรร เอฟวา
นางสาวธิดาวรรณ กระตายทอง
นางธิดาวรรณ ลองกาศ
นางธิดาวัล จรัลศิลป
นางธิติกานต ไชยวงศ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๗๖๘๐
๗๖๘๑
๗๖๘๒
๗๖๘๓
๗๖๘๔
๗๖๘๕
๗๖๘๖
๗๖๘๗
๗๖๘๘
๗๖๘๙
๗๖๙๐
๗๖๙๑
๗๖๙๒
๗๖๙๓
๗๖๙๔
๗๖๙๕
๗๖๙๖
๗๖๙๗
๗๖๙๘
๗๖๙๙
๗๗๐๐
๗๗๐๑
๗๗๐๒
๗๗๐๓
๗๗๐๔
๗๗๐๕

นางสาวธิติธร สืบสมุทร
นางธิติมา โคตรชมภู
นางสาวธิติมา วิเชียรเสนาะ
นางธิติยา ผดุงสุนทร
นางสาวธิติยา ผาหลัก
นางสาวธิติยา สัญญขันธ
นางธิติรักษ เดชเลย
นางธินิดาวรรณ ทิพยปุณยาพร
นางธินิภัทร ขันศิลา
นางธิภารัตน ธิราชรัมย
นางสาวธิรดา ทับเที่ยง
นางธิรดา ภัทรพิทักษ
นางธิราณี ภูบาลี
นางธิวาพร เพชรศรีลักษณ
นางสาวธิวาภรณ เชื้อกษัตริย
นางสาวธิษณา ออนบึง
นางสาวธิษตยา ถือบุญ
นางสาวธีรดา ยันฉิมพลี
นางธีรดา วรรณตรง
นางสาวธีรตา อินตา
นางธีรธิดา พรหมมาแบน
นางสาวธีรนุช เรียงคํา
นางสาวธีรวดี หังสเนตร
นางสาวธีระนันท แซจัน
นางสาวธีระนุช คลาย ณ รังษี
นางสาวธีราพร คําโสภา

หนา ๑๕๐
ราชกิจจานุเบกษา
๗๗๐๖
๗๗๐๗
๗๗๐๘
๗๗๐๙
๗๗๑๐
๗๗๑๑
๗๗๑๒
๗๗๑๓
๗๗๑๔
๗๗๑๕
๗๗๑๖
๗๗๑๗
๗๗๑๘
๗๗๑๙
๗๗๒๐
๗๗๒๑
๗๗๒๒
๗๗๒๓
๗๗๒๔
๗๗๒๕
๗๗๒๖
๗๗๒๗
๗๗๒๘
๗๗๒๙
๗๗๓๐
๗๗๓๑

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวธีราพร พอคา
นางธีราพร ศรีแพน
นางธีราพรรณ สุตะพันธ
นางธีราภรณ คําสิงหหา
นางสาวธีราภรณ ชูชื่น
นางธีรารัตน สิทธิรักษ
นางเธียรสินี โภคทรัพย
นางสาวเธียราภรณ ตนะทิพย
นางสาวนครราช เทียนเพ็ชร
นางสาวนครินทร คําผง
นางนงกรานต เพชรเสนา
นางนงค แสงเดช
นางนงคนุช แกงศิริ
นางนงคนุช แคเเดง
นางนงคนุช จอมเกาะ
นางนงคนุช ชวยเพ็ญ
นางนงคนุช ดีดวงพันธ
นางนงคนุช บุตรดาวงษ
นางนงคนุช พันธพืช
นางสาวนงคนุช พุดไทย
นางสาวนงคนุช ไพฑูรย
นางสาวนงคนุช ภูมิพันธ
นางสาวนงครัก จันทรสุนทร
นางนงครักษ สวัสดิ์ศรี
นางสาวนงคราญ ชนะเคน
นางสาวนงคราญ บุญนํา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๗๗๓๒
๗๗๓๓
๗๗๓๔
๗๗๓๕
๗๗๓๖
๗๗๓๗
๗๗๓๘
๗๗๓๙
๗๗๔๐
๗๗๔๑
๗๗๔๒
๗๗๔๓
๗๗๔๔
๗๗๔๕
๗๗๔๖
๗๗๔๗
๗๗๔๘
๗๗๔๙
๗๗๕๐
๗๗๕๑
๗๗๕๒
๗๗๕๓
๗๗๕๔
๗๗๕๕
๗๗๕๖
๗๗๕๗

หนา ๑๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวนงคราญ หลวงเขียว
นางนงคราญ อิศรางกูร ณ อยุธยา
นางนงคลักษณ พรมโสภา
นางนงคสุดา ไชยรักษ
นางนงนภัส ปรีชารัตน
นางนงนภัส พงศสุพัฒน
นางสาวนงนภัส พรไกรเนตร
นางนงนุช เกษชม
นางสาวนงนุช แกววิเศษ
นางนงนุช จันทรสวาท
นางนงนุช จิตภักดี
นางนงนุช ชัยนันตา
นางนงนุช ชีวะกุล
นางนงนุช โชควิเศษชัยสิทธิ์
นางนงนุช เดชศรี
นางนงนุช นนทโชติ
นางนงนุช นอยมะโน
นางนงนุช บัวทวน
นางนงนุช ผิวขํา
นางนงนุช รัตนแยม
นางสาวนงนุช ศิริจันทร
นางนงนุช เสตฐา
นางนงนุช อะโนวัน
นางนงนุช อําพันธุ
นางสาวนงนุช อิทรโคกสูง
นางสาวนงนุช อินทฤาชัย

๗๗๕๘
๗๗๕๙
๗๗๖๐
๗๗๖๑
๗๗๖๒
๗๗๖๓
๗๗๖๔
๗๗๖๕
๗๗๖๖
๗๗๖๗
๗๗๖๘
๗๗๖๙
๗๗๗๐
๗๗๗๑
๗๗๗๒
๗๗๗๓
๗๗๗๔
๗๗๗๕
๗๗๗๖
๗๗๗๗
๗๗๗๘
๗๗๗๙
๗๗๘๐
๗๗๘๑
๗๗๘๒
๗๗๘๓

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางนงพร ผิวพรรณ
นางนงเยาว บุญโต
นางนงเยาว บุญยู
นางสาวนงเยาว โบขุนทด
นางนงเยาว ปรีพูล
นางนงเยาว เพชรคงเทพ
นางนงเยาว ยศคําลือ
นางนงเยาว วระกุล
นางนงเยาว ศรีบรรเทา
นางสาวนงเยาว สังขมาลา
นางสาวนงเยาว เหมาะชาติ
นางสาวนงราม ชลอเจริญยิ่ง
นางนงลักษณ ขวัญกลับ
นางนงลักษณ จีนภักดี
นางสาวนงลักษณ เจริญผล
นางสาวนงลักษณ แจงใจ
นางนงลักษณ ชัยชนะสุพร
นางนงลักษณ แซเตียว
นางสาวนงลักษณ ตาคํา
นางนงลักษณ ทองทาแพ
นางสาวนงลักษณ บัวทอง
นางสาวนงลักษณ ประทาน
นางนงลักษณ พรหมหิตร
นางนงลักษณ พุมรักชาติ
นางสาวนงลักษณ แพรศิลป
นางนงลักษณ เย็นสุข

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๗๗๘๔
๗๗๘๕
๗๗๘๖
๗๗๘๗
๗๗๘๘
๗๗๘๙
๗๗๙๐
๗๗๙๑
๗๗๙๒
๗๗๙๓
๗๗๙๔
๗๗๙๕
๗๗๙๖
๗๗๙๗
๗๗๙๘
๗๗๙๙
๗๘๐๐
๗๘๐๑
๗๘๐๒
๗๘๐๓
๗๘๐๔
๗๘๐๕
๗๘๐๖
๗๘๐๗
๗๘๐๘
๗๘๐๙

นางสาวนงลักษณ ศรีวลัย
นางนงลักษณ สุกทน
นางนงลักษณ สุวรรณเทน
นางนงลักษณ หมีคณะ
นางสาวนงลักษณ อัฐปน
นางนงลักษณ อินทรนอย
นางสาวนงไว ชวนคิด
นางนฐดา หนูเส็ง
นางนทินี พรเสนา
นางนที ออนทอง
นางสาวนนทกานต แกวเรือง
นางนนทพร เสวิสิทธิ์
นางนปภา ยางศรี
นางสาวนปภา สิงโพธิ์ทอง
นางนพเกลา กําลังเสือ
นางนพเกลา รูปศรี
นางสาวนพเกา ตุลานนท
นางสาวนพเกา วิสพันธ
นางนพคุณ ครุฑหลวง
นางนพคุณ บุญพระคุมครอง
นางสาวนพพร จินตานนท
นางนพพร อินทรแปน
นางสาวนพพริน ใจยะสิทธิ์
นางนพมาศ กระตายจันทร
นางนพมาศ ธรรมประสิทธิ์
นางนพมาศ เปฏะพันธ

หนา ๑๕๒
ราชกิจจานุเบกษา
๗๘๑๐
๗๘๑๑
๗๘๑๒
๗๘๑๓
๗๘๑๔
๗๘๑๕
๗๘๑๖
๗๘๑๗
๗๘๑๘
๗๘๑๙
๗๘๒๐
๗๘๒๑
๗๘๒๒
๗๘๒๓
๗๘๒๔
๗๘๒๕
๗๘๒๖
๗๘๒๗
๗๘๒๘
๗๘๒๙
๗๘๓๐
๗๘๓๑
๗๘๓๒
๗๘๓๓
๗๘๓๔
๗๘๓๕

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางนพมาศ เปยมรอด
นางสาวนพมาศ โพธิ์ทอง
นางสาวนพมาส โรตมนันทกฤต
นางสาวนพมาส สายน้ําปราณ
นางสาวนพรัตน เกงการเรือ
นางนพรัตน จูมผา
นางนพรัตน ทาทาด
นางนพรัตน ปราศรัย
นางนพรัตน พันธกสิกร
นางสาวนพรัตน พันธรักษา
นางสาวนพรัตน ภักดีวงษ
นางสาวนพรัตน สิงหธรรม
นางสาวนพรัตน แสงบัว
นางนพรัตน หมดทุกข
นางสาวนพวรรณ ชุมพล
นางนพวรรณ เชินดอรเฟอร
นางนพวรรณ แตนสุย
นางนพวรรณ ทาวนอก
นางนพวรรณ โพธิ์เพชร
นางสาวนพวรรณ สรัญชาติ
นางนพวรรณ แสนมาโนช
นางสาวนพวรรณ โสริยาตร
นางสาวนภกมล เถื่อนสมสี
นางนภณัฐ ใบเนียม
นางนภวรรณ บัญชานนท
นางนภษร วัชรานันทกุล

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๗๘๓๖
๗๘๓๗
๗๘๓๘
๗๘๓๙
๗๘๔๐
๗๘๔๑
๗๘๔๒
๗๘๔๓
๗๘๔๔
๗๘๔๕
๗๘๔๖
๗๘๔๗
๗๘๔๘
๗๘๔๙
๗๘๕๐
๗๘๕๑
๗๘๕๒
๗๘๕๓
๗๘๕๔
๗๘๕๕
๗๘๕๖
๗๘๕๗
๗๘๕๘
๗๘๕๙
๗๘๖๐
๗๘๖๑

หนา ๑๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางนภสร จิตรพิมาย
นางนภสร เสนาพร
นางนภัค แสวงพรรค
นางนภัตสร แกวกําพล
นางสาวนภัทร จันทเสน
นางสาวนภัทร ทองอยู
นางสาวนภัทร อินทรุณ
นางนภัส ทอมุด
นางสาวนภัส ภูสกุล
นางสาวนภัสกนก สังฆะเวช
นางสาวนภัสกร ไชยรัตน
นางสาวนภัสชล โหมดเครือ
นางสาวนภัสธนันท ธนัตพูนพงค
นางนภัสธมล ทองนอก
นางนภัสนันท คงมีสุข
นางสาวนภัสนันท นิลบุตร
นางสาวนภัสนันท ภูพิจิตร
นางนภัสภรณ ดวงเนตร
นางนภัสรพี เสนาะกลาง
นางสาวนภัสรพี แสนโคตร
นางนภัสวรรณ คงรื่น
นางนภัสวรรณ นุชชม
นางนภัสวรรณ พงษศาสตร
นางนภัสวรรณ ภูคงคา
นางนภัสวรรณ อําพาศ
นางสาวนภัสศรณ ตอโชติ

๗๘๖๒
๗๘๖๓
๗๘๖๔
๗๘๖๕
๗๘๖๖
๗๘๖๗
๗๘๖๘
๗๘๖๙
๗๘๗๐
๗๘๗๑
๗๘๗๒
๗๘๗๓
๗๘๗๔
๗๘๗๕
๗๘๗๖
๗๘๗๗
๗๘๗๘
๗๘๗๙
๗๘๘๐
๗๘๘๑
๗๘๘๒
๗๘๘๓
๗๘๘๔
๗๘๘๕
๗๘๘๖
๗๘๘๗

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวนภัสสร คงจันทร
นางสาวนภัสสร ไชยเสนา
นางนภา กําเนิดบรรพต
นางสาวนภา คํามุล
นางนภา เชื้ออินทร
นางสาวนภาพร กิตติพงษานุรักษ
นางสาวนภาพร คงแสนคํา
นางนภาพร โคตมา
นางนภาพร ชัยเกื้อ
นางสาวนภาพร ไชยณรงค
นางนภาพร ถาวรกุล
นางสาวนภาพร โนรีนุ
นางนภาพร พจนสุนทร
นางนภาพร โพธิ์ผา
นางสาวนภาพร ภักดีวุธ
นางนภาพร ลือเฟอง
นางสาวนภาพร วงศพุทธา
นางนภาพร ศรีสุวรรณ
นางนภาพร สอนจรูญ
นางนภาพร สังกะเพศ
นางสาวนภาพร สําเริงรัมย
นางสาวนภาพร หงษทอง
นางสาวนภาพร อนุสรณประดิษฐ
นางสาวนภาพรรณ ไพรทอง
นางนภารัตน บุระมาศ
นางสาวนภารัตน หวังสุขกลาง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๗๘๘๘
๗๘๘๙
๗๘๙๐
๗๘๙๑
๗๘๙๒
๗๘๙๓
๗๘๙๔
๗๘๙๕
๗๘๙๖
๗๘๙๗
๗๘๙๘
๗๘๙๙
๗๙๐๐
๗๙๐๑
๗๙๐๒
๗๙๐๓
๗๙๐๔
๗๙๐๕
๗๙๐๖
๗๙๐๗
๗๙๐๘
๗๙๐๙
๗๙๑๐
๗๙๑๑
๗๙๑๒
๗๙๑๓

หนา ๑๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางนภีสี กันทัด
นางนรวีร จันทรประสิทธิ์
นางนรัญญา ไชยราช
นางสาวนรา ฤาเดช
นางสาวนรากร กองมงคล
นางนราธิป แกวกาญจน
นางสาวนราพร รัตนเรืองสี
นางนราพร หิรัญภิงคา
นางสาวนราพรรณ ใจทน
นางนราวรรณ เพชรสังข
นางสาวนรินทร โพธิ
นางสาวนรินทร หูตาชัย
นางนรินทรทร ชิตมินทร
นางสาวนรินทรธร พุทธนิพพานเนตร
นางนรินทรพร เรี่ยวสกุลชาติ
นางนริศดา ยศเมฆ
นางสาวนริศรา กระจางพัฒน
นางสาวนริศรา โกเสนตอ
นางสาวนริศรา จันทะนาม
นางนริศรา เชยบุบผา
นางสาวนริศรา ปานทอง
นางนริศรา พรมมินทร
นางนริศรา พันธภักดี
นางนริศรา พันธุ
นางนริศรา สิมสีแกว
นางสาวนริศรา แสนสุข

๗๙๑๔
๗๙๑๕
๗๙๑๖
๗๙๑๗
๗๙๑๘
๗๙๑๙
๗๙๒๐
๗๙๒๑
๗๙๒๒
๗๙๒๓
๗๙๒๔
๗๙๒๕
๗๙๒๖
๗๙๒๗
๗๙๒๘
๗๙๒๙
๗๙๓๐
๗๙๓๑
๗๙๓๒
๗๙๓๓
๗๙๓๔
๗๙๓๕
๗๙๓๖
๗๙๓๗
๗๙๓๘
๗๙๓๙

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางนริศรา เหลาทองสาร
นางสาวนริศรา แหอะหลี
นางสาวนริสรา มีรอด
นางนริสรา สุวะเสน
นางนริสา ทรารมย
นางสาวนรูอาตีกะห แมดิงแว
นางสาวนฤชล นอยเมืองเปลือย
นางสาวนฤทัย เทศเจริญ
นางนฤนาถ ยาเขียว
นางสาวนฤพร คําศรีแกว
นางสาวนฤพร พันธชื่น
นางนฤภัทร กุมเรือง
นางสาวนฤภัทร โพธิ์มูล
นางสาวนฤมล กันทะหงษ
นางสาวนฤมล ขุนแกว
นางสาวนฤมล คูหาแกว
นางสาวนฤมล งอกศิลป
นางนฤมล จันทรเขียว
นางสาวนฤมล ฉิมงาม
นางนฤมล เตชสุนทรกุล
นางนฤมล บุญตัน
นางสาวนฤมล บุญพิทักษ
นางนฤมล พัฒนาดิสัย
นางนฤมล พันธุ
นางสาวนฤมล พิมพเสนา
นางสาวนฤมล พื้นผา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๗๙๔๐
๗๙๔๑
๗๙๔๒
๗๙๔๓
๗๙๔๔
๗๙๔๕
๗๙๔๖
๗๙๔๗
๗๙๔๘
๗๙๔๙
๗๙๕๐
๗๙๕๑
๗๙๕๒
๗๙๕๓
๗๙๕๔
๗๙๕๕
๗๙๕๖
๗๙๕๗
๗๙๕๘
๗๙๕๙
๗๙๖๐
๗๙๖๑
๗๙๖๒
๗๙๖๓
๗๙๖๔
๗๙๖๕

หนา ๑๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางนฤมล มากมี
นางนฤมล มารัตน
นางนฤมล มูลเปย
นางสาวนฤมล มูสิกะสง
นางสาวนฤมล รัตนออน
นางสาวนฤมล วรรณสวัสดิ์
นางนฤมล วองประชานุกูล
นางนฤมล วัฒนวิกกิจ
นางสาวนฤมล วาณิช
นางสาวนฤมล เวียงวงษ
นางนฤมล ศรีวงษา
นางสาวนฤมล ศิริธานันท
นางสาวนฤมล ศิริพันธุ
นางนฤมล สกุลไทย
นางสาวนฤมล สังขไพฑูรย
นางนฤมล สีสุข
นางสาวนฤมล สุทนต
นางนฤมล สุธาพรต
นางนฤมล สุนทอง
นางนฤมล หลวงภักดี
นางสาวนฤมล อวบอวน
นางสาวนฤมล อุณานิภากร
นางนฤมล อูมา
นางสาวนฤวรรณ ตั้งวานิชยเจริญ
นางสาวนลพรรณ คิดพอคา
นางสาวนลิกานต ตอสกุล

๗๙๖๖
๗๙๖๗
๗๙๖๘
๗๙๖๙
๗๙๗๐
๗๙๗๑
๗๙๗๒
๗๙๗๓
๗๙๗๔
๗๙๗๕
๗๙๗๖
๗๙๗๗
๗๙๗๘
๗๙๗๙
๗๙๘๐
๗๙๘๑
๗๙๘๒
๗๙๘๓
๗๙๘๔
๗๙๘๕
๗๙๘๖
๗๙๘๗
๗๙๘๘
๗๙๘๙
๗๙๙๐
๗๙๙๑

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางนลิน สุดทวม
นางสาวนลินทิพย ปาละโรจนกุล
นางสาวนลินี กามะ
นางสาวนลินี จีนกูล
นางสาวนลินี ทวีกุล
นางนลินี ผาแสนเถิน
นางนลินี ศรีนุเคราะห
นางนลินี สมภา
นางนลินี อาสารักไพร
นางนวนิตย เดนสมบูรณ
นางสาวนวพร เฉลยไข
นางสาวนวพร ชลวรทัศน
นางสาวนวพร ตรีศักดิ์
นางสาวนวพร น้ําดอกไม
นางนวพร รอดความทุกข
นางนวพร วรรณมณี
นางนวพร ศรีนิล
นางนวพร เสริมกูลเกียรติ
นางนวพรรษ เกงกําลังพล
นางสาวนวภรณ ปญญา
นางสาวนวภัทร น้ําใจ
นางนวรัตน ฉิมรัมย
นางนวรัตน แผวสะอาด
นางสาวนวรัตน พลสาร
นางสาวนวรัตน รัตนศรีวอ
นางนวรัตน ศรีธวัช ณ อยุธยา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๗๙๙๒
๗๙๙๓
๗๙๙๔
๗๙๙๕
๗๙๙๖
๗๙๙๗
๗๙๙๘
๗๙๙๙
๘๐๐๐
๘๐๐๑
๘๐๐๒
๘๐๐๓
๘๐๐๔
๘๐๐๕
๘๐๐๖
๘๐๐๗
๘๐๐๘
๘๐๐๙
๘๐๑๐
๘๐๑๑
๘๐๑๒
๘๐๑๓
๘๐๑๔
๘๐๑๕
๘๐๑๖
๘๐๑๗

นางสาวนวรัตน สารพร
นางสาวนวรัตน โสตศิริ
นางนวรัตน อาจศิริ
นางสาวนวลจันทร คําสุข
นางสาวนวลจันทร ชํานาญศิลป
นางนวลจันทร นามวงศ
นางนวลจันทร ศรีวิลัย
นางสาวนวลฉวี โคตรหลง
นางสาวนวลฉวี ภูลายยาว
นางสาวนวลทิพย นวพันธุ
นางสาวนวลนภา เขมากุล
นางนวลปราง กาใจ
นางนวลพรรณ ชลเขตต
นางนวลพักตร เคนจัตุรัส
นางสาวนวลศรี งามทรัพย
นางนวลศรี พงษสมุทร
นางนวลอนงค เพชรกําแหง
นางนวลอนงค โพธิ์ชวย
นางสาวนวลอนงค รัตนวรรณี
นางนวลอนงค สุขจันทร
นางนววรรณ วุฒิ
นางสาวนองนาง ปรืองาม
นางสาวนองนุช บุญชัยยะ
นางนอม ไชยยศ
นางนอมจิต ศรียานา
นางสาวนอรีเลียนา สือแม

หนา ๑๕๖
ราชกิจจานุเบกษา
๘๐๑๘
๘๐๑๙
๘๐๒๐
๘๐๒๑
๘๐๒๒
๘๐๒๓
๘๐๒๔
๘๐๒๕
๘๐๒๖
๘๐๒๗
๘๐๒๘
๘๐๒๙
๘๐๓๐
๘๐๓๑
๘๐๓๒
๘๐๓๓
๘๐๓๔
๘๐๓๕
๘๐๓๖
๘๐๓๗
๘๐๓๘
๘๐๓๙
๘๐๔๐
๘๐๔๑
๘๐๔๒
๘๐๔๓

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวนะดา ศศิรพา
นางนะรีนุช หาบุญมี
นางนะอีหมะ ดือราแม
นางสาวนัคมน เจริญทรัพย
นางสาวนัจญมีย ทะเลลึก
นางสาวนัจภัค บูชาพิมพ
นางสาวนัจรีภรณ สิมมารุณ
นางนัชลา ลาเตะมูหะมะ
นางนัฎฐพร ทิพรักษ
นางนัฏฐนันท เตจะวงค
นางสาวนัฐกานต ชาวเหนือ
นางสาวนัฐฐาภรณ ตั้งคํา
นางนัฐพร ชาวดาน
นางสาวนัฐพร ดีกอผล
นางสาวนัฐพร ทาวคําพุ
นางสาวนัฐพัฒนี พงษสุขธนพ
นางนัฐภรณ จันทโฆษ
นางสาวนัฐวรา คุณโดน
นางสาวนัฐิยา ธนะคําดี
นางนัฑวิภรณ จันตะพรมมา
นางสาวนัดดา ทรงเย็น
นางนัดดา ยอดศรี
นางนัดดา อาจคง
นางนัดดาพร แสงชื่น
นางนัดดาวัน ไหมศรีขาว
นางสาวนัตทยา ทองงาม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๘๐๔๔
๘๐๔๕
๘๐๔๖
๘๐๔๗
๘๐๔๘
๘๐๔๙
๘๐๕๐
๘๐๕๑
๘๐๕๒
๘๐๕๓
๘๐๕๔
๘๐๕๕
๘๐๕๖
๘๐๕๗
๘๐๕๘
๘๐๕๙
๘๐๖๐
๘๐๖๑
๘๐๖๒
๘๐๖๓
๘๐๖๔
๘๐๖๕
๘๐๖๖
๘๐๖๗
๘๐๖๘
๘๐๖๙

นางสาวนัทกาญจน วิลากุล
นางสาวนัทธมน ขุนเชื้อ
นางสาวนัทธมน ผดาการ
นางนัทธมน โพธิ์ชะอุม
นางสาวนัทธิณี จุฑานันท
นางนัทริน ไชยพูน
นางสาวนันตพร วดีศิริศักดิ์
นางนันตพร วังษาลุน
นางสาวนันทกาญจน จันสุตะ
นางนันทกาญจน หยิกซาย
นางสาวนันทกานต สุนา
นางนันทฐพร เฟองจันทร
นางสาวนันทณิชา อัฐคุณานันท
นางนันทดาวินทร หาญมนตรี
นางนันทธิตา วงศรัตนธรรม
นางนันทนภัส ชลยศปกรณ
นางสาวนันทนภัส จําปารัตน
นางสาวนันทนภัส ชะฎาจิตร
นางนันทนภัส เชาวลักษณ
นางสาวนันทนภัส ณะมณี
นางนันทนภัส นุยพวง
นางสาวนันทนภัส บุญยิ่ง
นางนันทนภัส ปยรัตนเจริญ
นางสาวนันทนภัส พรมโสภา
นางนันทนภัส พิมพะนิตย
นางสาวนันทนภัส รชตรุงเรือง

หนา ๑๕๗
ราชกิจจานุเบกษา
๘๐๗๐
๘๐๗๑
๘๐๗๒
๘๐๗๓
๘๐๗๔
๘๐๗๕
๘๐๗๖
๘๐๗๗
๘๐๗๘
๘๐๗๙
๘๐๘๐
๘๐๘๑
๘๐๘๒
๘๐๘๓
๘๐๘๔
๘๐๘๕
๘๐๘๖
๘๐๘๗
๘๐๘๘
๘๐๘๙
๘๐๙๐
๘๐๙๑
๘๐๙๒
๘๐๙๓
๘๐๙๔
๘๐๙๕

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางนันทนภัส สองเมือง
นางนันทนภัส หัสดี
นางนันทนภัส เหมภูมิ
นางสาวนันทนภัสศ ทองอาจ
นางนันทนัชชา สงพะโยม
นางสาวนันทนา คนยืน
นางสาวนันทนา ไชยแสง
นางนันทนา ทางาม
นางสาวนันทนา เทพเที่ยง
นางสาวนันทนา นุยเด็น
นางนันทนา ภาโนชิต
นางสาวนันทนา วิลาบุตร
นางสาวนันทนา สุดใจ
นางสาวนันทนา แสนจําลาห
นางสาวนันทนา หนูชวย
นางสาวนันทนา หอมหวล
นางนันทนา อนุศิริ
นางนันทนา อินทวัฒน
นางสาวนันทนิตย อริยสัจ
นางนันทนีย มีสุขสถาพร
นางสาวนันทพร กตะศิลา
นางสาวนันทพร ใจอุน
นางสาวนันทพร เตศิริ
นางนันทพร บุญเกิด
นางสาวนันทพร บุญวาส
นางสาวนันทพร พรมนา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๘๐๙๖
๘๐๙๗
๘๐๙๘
๘๐๙๙
๘๑๐๐
๘๑๐๑
๘๑๐๒
๘๑๐๓
๘๑๐๔
๘๑๐๕
๘๑๐๖
๘๑๐๗
๘๑๐๘
๘๑๐๙
๘๑๑๐
๘๑๑๑
๘๑๑๒
๘๑๑๓
๘๑๑๔
๘๑๑๕
๘๑๑๖
๘๑๑๗
๘๑๑๘
๘๑๑๙
๘๑๒๐
๘๑๒๑

นางนันทพร พัฒนวิชัยโชติ
นางนันทพร ภาวะลี
นางสาวนันทพร สังขวร
นางสาวนันทพรฬ สมจันทร
นางสาวนันทภรณ สาวดี
นางสาวนันทมณี อรรถบท
นางสาวนันทยา นามบุตร
นางสาวนันทยา ศรีขาว
นางสาวนันทรฑิฌา ไชยวุฒิ
นางสาวนันทรัตน เกื้อหนุน
นางสาวนันทรัตน คงทน
นางสาวนันทรัตน ชาญชูวงศ
นางสาวนันทรัตน มีลวน
นางนันทรัตน สมบูรณ
นางสาวนันทรัตน แสงสวัสดิ์
นางนันทรัตน อุนจันทร
นางสาวนันทริยา นิตยสุทธิ์
นางสาวนันทวดี มีเนตรทิพย
นางนันทวรรณ จันทรสง
นางสาวนันทวรรณ หงษทอง
นางสาวนันทวรรณ อัมภรัตน
นางสาวนันทวรรณ เอื้อเฟอ
นางสาวนันทวัน กันมา
นางนันทวัน แกวสวาง
นางสาวนันทวัน จันทรกลิ่น
นางนันทวัน จันทรตรง

หนา ๑๕๘
ราชกิจจานุเบกษา
๘๑๒๒
๘๑๒๓
๘๑๒๔
๘๑๒๕
๘๑๒๖
๘๑๒๗
๘๑๒๘
๘๑๒๙
๘๑๓๐
๘๑๓๑
๘๑๓๒
๘๑๓๓
๘๑๓๔
๘๑๓๕
๘๑๓๖
๘๑๓๗
๘๑๓๘
๘๑๓๙
๘๑๔๐
๘๑๔๑
๘๑๔๒
๘๑๔๓
๘๑๔๔
๘๑๔๕
๘๑๔๖
๘๑๔๗

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวนันทวัน ปานสวาท
นางนันทวัน เพชรประเสริฐพร
นางนันทวัน มุริจันทร
นางสาวนันทวัน รัชตะพิพัฒนกุล
นางสาวนันทวัน วงคบุญมา
นางสาวนันทวัน เหิดขุนทด
นางนันทวัลย ศรีสมัย
นางนันทัชพร โตเจริญ
นางสาวนันทา กุมภา
นางสาวนันทา หวลอารมณ
นางนันทิกร พันธจันทร
นางสาวนันทิกา ชื่นสํานวล
นางสาวนันทิกานต เดียวเจริญ
นางสาวนันทิชา แกวจอน
นางสาวนันทิชา เบียดนอก
นางนันทิชา พรมอน
นางนันทิชา โสมนาม
นางนันทิญา ฟองมี
นางนันทิดา จันทรโชติ
นางนันทิดา บุญเพียร
นางนันทิดา พลศักดิ์
นางสาวนันทิตา วงศหวุน
นางนันทินี โตไทยะ
นางสาวนันทิยา จันตะวงค
นางสาวนันทิยา สีหะวงษ
นางนันทิยา สุโนธร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๘๑๔๘
๘๑๔๙
๘๑๕๐
๘๑๕๑
๘๑๕๒
๘๑๕๓
๘๑๕๔
๘๑๕๕
๘๑๕๖
๘๑๕๗
๘๑๕๘
๘๑๕๙
๘๑๖๐
๘๑๖๑
๘๑๖๒
๘๑๖๓
๘๑๖๔
๘๑๖๕
๘๑๖๖
๘๑๖๗
๘๑๖๘
๘๑๖๙
๘๑๗๐
๘๑๗๑
๘๑๗๒
๘๑๗๓

นางนันทิยา อภิสิทธิเนตร
นางนันทิรา แดงดี
นางสาวนันทิศา เกื้อกูล
นางสาวนันธนา แกวพิพัฒน
นางนันธิกา ไปแดน
นางสาวนันธิกานต ไชยซาววงค
นางนันธิญา ชาอินทร
นางสาวนัยนปพร จงสมจิตต
นางสาวนัยนปพร ลิ้มฮูจั๊ว
นางนัยนา กิ่งผา
นางสาวนัยนา กุลกิจ
นางนัยนา จันซา
นางนัยนา จันทรอิน
นางสาวนัยนา ดาบแกว
นางสาวนัยนา ตาแกว
นางสาวนัยนา ผานบุตร
นางนัยนา มั่นพุฒิสรรค
นางสาวนัยเนตร ดงทอง
นางสาวนัสฐาวรรณ จันทศรี
นางนัสรีนี ยูแมน
นางสาวนัสรียะห บิลเส็ม
นางสาวนัสรียะฮ อะลีหะ
นางสาวนาคฤดี ชมบุตรศรี
นางสาวนาจตะยา นามวงค
นางนาซีเราะห มะนา
นางนาญีเราะ โซะ

หนา ๑๕๙
ราชกิจจานุเบกษา
๘๑๗๔
๘๑๗๕
๘๑๗๖
๘๑๗๗
๘๑๗๘
๘๑๗๙
๘๑๘๐
๘๑๘๑
๘๑๘๒
๘๑๘๓
๘๑๘๔
๘๑๘๕
๘๑๘๖
๘๑๘๗
๘๑๘๘
๘๑๘๙
๘๑๙๐
๘๑๙๑
๘๑๙๒
๘๑๙๓
๘๑๙๔
๘๑๙๕
๘๑๙๖
๘๑๙๗
๘๑๙๘
๘๑๙๙

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางนาฎละดา บุญลาด
นางสาวนาฎสินี พลเศษ
นางสาวนาฎอนงค ประพิณ
นางสาวนาฏนารี หัสดํา
นางนาฏยา โชติไธสง
นางนาฏยา ดอนแผว
นางสาวนาฏยา วาณิชยศิริ
นางนาฏยา สอนประดิษฐ
นางนาฏยา สุวรรณกิจเจริญ
นางนาฏรัชดา ชัยสมทิพย
นางนาฏฤดี คงผดุง
นางนาดียะ กาหลง
นางนาดียะห หะสาแม
นางสาวนาดียา อาเซ็งมาแบ
นางนาตยา แกวฉิมพลี
นางนาตยา รัศมี
นางสาวนาตยา หงษา
นางสาวนาตยา อิ่มนอย
นางสาวนาถนภัส แพรเขียว
นางนาถนรินทร ซื่อสัตย
นางนาปซะ บือซา
นางนาปซะ กาเร็ง
นางสาวนาปสะห เจะหลง
นางสาวนาปเสาะ มายี
นางนาฟซะห สะแม
นางนายีบะห ดาหายี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๘๒๐๐
๘๒๐๑
๘๒๐๒
๘๒๐๓
๘๒๐๔
๘๒๐๕
๘๒๐๖
๘๒๐๗
๘๒๐๘
๘๒๐๙
๘๒๑๐
๘๒๑๑
๘๒๑๒
๘๒๑๓
๘๒๑๔
๘๒๑๕
๘๒๑๖
๘๒๑๗
๘๒๑๘
๘๒๑๙
๘๒๒๐
๘๒๒๑
๘๒๒๒
๘๒๒๓
๘๒๒๔
๘๒๒๕

นางนายีบะห อีสอ
นางนายูฮัน กูจิ
นางนาราภัทร ขันกสิกรณ
นางสาวนาริน กสิคุณ
นางสาวนารินทร เดชสะทาน
นางนารี กัวระตระกูล
นางนารี แกวหานาท
นางสาวนารี โมงปราณีต
นางนารี ลมรุก
นางสาวนารี สุกใส
นางสาวนารีมันห มูดี
นางสาวนารีมา เดนชีวา
นางสาวนารีรัตน ชีรานนท
นางสาวนารีรัตน พุกพิกุล
นางนารีรัตน สอนสุภาพ
นางนารีรัตน อาษาราช
นางสาวนารีรัตน อินอิว
นางสาวนารีสา หะยีสาเมาะ
นางสาวนาวียะ เหล็มดี
นางนาอีดะ อุชะมิ
นางน้ําคาง พุทธา
นางสาวน้ําคาง สวัสดิ์ประดิษฐ
นางน้ําทิพย กุลปริยาวุฒิ
นางสาวน้ําทิพย นาที
นางน้ําทิพย พูลสวัสดิ์
นางสาวน้ําทิพย เอมวัฒน

หนา ๑๖๐
ราชกิจจานุเบกษา
๘๒๒๖
๘๒๒๗
๘๒๒๘
๘๒๒๙
๘๒๓๐
๘๒๓๑
๘๒๓๒
๘๒๓๓
๘๒๓๔
๘๒๓๕
๘๒๓๖
๘๒๓๗
๘๒๓๘
๘๒๓๙
๘๒๔๐
๘๒๔๑
๘๒๔๒
๘๒๔๓
๘๒๔๔
๘๒๔๕
๘๒๔๖
๘๒๔๗
๘๒๔๘
๘๒๔๙
๘๒๕๐
๘๒๕๑

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางน้ําผึ้ง ใจศิริ
นางสาวน้ําผึ้ง บุญวิชัย
นางน้ําผึ้ง วงคสุพรรณ
นางน้ําฝน จินดาเบ็ญจธรรม
นางสาวน้ําฝน ดวงอินทร
นางสาวน้ําฝน ทะกลกิจ
นางสาวน้ําฝน นิติโยธิน
นางน้ําฝน มาตรปญญา
นางสาวน้ําฝน มีศิลป
นางน้ําฝน รุงรจนา
นางสาวน้ําฝน วรพล
นางสาวน้ําฝน สรางอําไพ
นางสาวน้ําเพชร คงเพชรศักดิ์
นางสาวน้ําเพ็ชร วีระพันธ
นางสาวน้ําออย จําปาทอง
นางน้ําออย บทมาตย
นางสาวน้ําออย บุญชัยศิริ
นางสาวน้ําออย โยงกระโทก
นางสาวน้ําออย วันตา
นางสาวนิกร เข็มทอง
นางนิการีมะห สาและ
นางสาวนิจจารีย ตุมทรัพย
นางสาวนิจจารีย แผนจันทร
นางสาวนิจธิรา ประไพพันธ
นางนิจพร นันชัยอุด
นางสาวนิจรินทร ขอดวงกลาง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๘๒๕๒
๘๒๕๓
๘๒๕๔
๘๒๕๕
๘๒๕๖
๘๒๕๗
๘๒๕๘
๘๒๕๙
๘๒๖๐
๘๒๖๑
๘๒๖๒
๘๒๖๓
๘๒๖๔
๘๒๖๕
๘๒๖๖
๘๒๖๗
๘๒๖๘
๘๒๖๙
๘๒๗๐
๘๒๗๑
๘๒๗๒
๘๒๗๓
๘๒๗๔
๘๒๗๕
๘๒๗๖
๘๒๗๗

หนา ๑๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางนิชดา กรองทอง
นางสาวนิชนันท ฮองซุน
นางนิชปภา หอมเชย
นางสาวนิชพร นาคสมบูรณ
นางนิชา ธรรมสะโร
นางสาวนิชานันท ตั้งจิรทรัพย
นางนิชานารถ สุวรรณโชติ
นางนิชาภัทร ใครครวญ
นางนิชาภัทร ฉ่ําเฉื่อย
นางนิชาภา สุริยาตระสกุล
นางสาวนิชาภา เสนาวัง
นางสาวนิซรีน หะซัน
นางสาวนิซือเมาะ นิสะแม
นางสาวนิโซเฟย หะยีแวสามะ
นางนิญนัญส บุฑษาจันดาวัลย
นางสาวนิญาดา สาและ
นางนิฎตินาฎ จันทรโท
นางสาวนิฐาพรรณ ชางนาวา
นางนิดา จารง
นางสาวนิดา ลอยละลิ่ว
นางสาวนิดา หมั่นดี
นางสาวนิดาพร เครือวงค
นางสาวนิดาวรรณ บํารุงศิลป
นางสาวนิตญา คงศรี
นางสาวนิตตชญาณ วสุเดชารัตน
นางสาวนิตติญา มวมขุนทด

๘๒๗๘
๘๒๗๙
๘๒๘๐
๘๒๘๑
๘๒๘๒
๘๒๘๓
๘๒๘๔
๘๒๘๕
๘๒๘๖
๘๒๘๗
๘๒๘๘
๘๒๘๙
๘๒๙๐
๘๒๙๑
๘๒๙๒
๘๒๙๓
๘๒๙๔
๘๒๙๕
๘๒๙๖
๘๒๙๗
๘๒๙๘
๘๒๙๙
๘๓๐๐
๘๓๐๑
๘๓๐๒
๘๓๐๓

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางนิตธา พิริยคุณนันต
นางสาวนิตยตญา ขวงทิพย
นางสาวนิตยประภา นามวิจิตร
นางสาวนิตยา แกวทองมา
นางนิตยา แกวนอย
นางนิตยา คงสนิท
นางนิตยา คงสังข
นางนิตยา คนชุม
นางสาวนิตยา ควรดี
นางสาวนิตยา งะสมัน
นางสาวนิตยา ชาตินันท
นางนิตยา ชํานาญนา
นางสาวนิตยา ชูดํา
นางนิตยา ชูอาษา
นางนิตยา เชื้ออภัย
นางนิตยา ไชยมิกัน
นางสาวนิตยา แซอึ้ง
นางนิตยา ดวงมั่น
นางนิตยา แดงโคเศษ
นางสาวนิตยา ทองคํา
นางสาวนิตยา นากองศรี
นางสาวนิตยา นุยพั้ว
นางนิตยา บริบูรณ
นางสาวนิตยา บัวองค
นางสาวนิตยา ประทุมวงค
นางสาวนิตยา ปนทะนัน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๘๓๐๔
๘๓๐๕
๘๓๐๖
๘๓๐๗
๘๓๐๘
๘๓๐๙
๘๓๑๐
๘๓๑๑
๘๓๑๒
๘๓๑๓
๘๓๑๔
๘๓๑๕
๘๓๑๖
๘๓๑๗
๘๓๑๘
๘๓๑๙
๘๓๒๐
๘๓๒๑
๘๓๒๒
๘๓๒๓
๘๓๒๔
๘๓๒๕
๘๓๒๖
๘๓๒๗
๘๓๒๘
๘๓๒๙

นางนิตยา พวงแกว
นางสาวนิตยา พวงจันทร
นางนิตยา พวงเดช
นางสาวนิตยา พิทักษคชวงค
นางสาวนิตยา พึ่งประสพ
นางนิตยา แพงคําดี
นางนิตยา ภูผาบาง
นางสาวนิตยา ภูมี
นางสาวนิตยา มุลตรีภักดิ์
นางนิตยา มุสิกะพันธ
นางนิตยา รัตนหิรัญกาญจน
นางนิตยา โรจนหัสดิน
นางสาวนิตยา ละออง
นางสาวนิตยา วันสวาง
นางนิตยา วิจิตร
นางนิตยา วิเศษแกว
นางนิตยา ศรีพันธุ
นางนิตยา สหายฟา
นางนิตยา สุขสําราญ
นางนิตยา แสนพรม
นางสาวนิตยา หลาพรม
นางนิตยา หาพันธ
นางนิตยา ใหมวุน
นางนิตยา อวยชัย
นางสาวนิตยา เอี่ยมทองอินทร
นางนิตยาพร กินบุญ

หนา ๑๖๒
ราชกิจจานุเบกษา
๘๓๓๐
๘๓๓๑
๘๓๓๒
๘๓๓๓
๘๓๓๔
๘๓๓๕
๘๓๓๖
๘๓๓๗
๘๓๓๘
๘๓๓๙
๘๓๔๐
๘๓๔๑
๘๓๔๒
๘๓๔๓
๘๓๔๔
๘๓๔๕
๘๓๔๖
๘๓๔๗
๘๓๔๘
๘๓๔๙
๘๓๕๐
๘๓๕๑
๘๓๕๒
๘๓๕๓
๘๓๕๔
๘๓๕๕

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางนิตยาพร โนนวิเศษ
นางสาวนิตยาพร ยิ้มสงบ
นางสาวนิตยาพร อํานวย
นางสาวนิตยาภรณ อยูกลัด
นางสาวนิตยาร สโมสร
นางนิตยาวรรณ เขจรสิทธิ์
นางสาวนิตศรา โงนรี
นางนิติญา นิเรียงรัมย
นางสาวนิติมา มูสิเกิด
นางสาวนิติมา รุจิเรขาสุวรรณ
นางสาวนิทราพร มีเจริญ
นางนิธิกานต พันธจูม
นางสาวนิธิธนภรณ เพชรนิธิบูรณ
นางนิธินาถ แชมรัมย
นางสาวนิธิรา กาเซะ
นางนิธิวดี อักษรชื่น
นางสาวนินูรีดา นิโซะ
นางนิพวัลย ตันสกุล
นางสาวนิพัทธรา ฉิมมี
นางสาวนิพาดา วิสิทธิเขตร
นางสาวนิพาภรณ ยอดราช
นางนิพาภรณ หอมมาลัย
นางสาวนิพารัตน สุดสี
นางสาวนิพิฐพร โกมลกิติศักดิ์
นางนิภา คัชเขียว
นางนิภา เซงเข็ม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๘๓๕๖
๘๓๕๗
๘๓๕๘
๘๓๕๙
๘๓๖๐
๘๓๖๑
๘๓๖๒
๘๓๖๓
๘๓๖๔
๘๓๖๕
๘๓๖๖
๘๓๖๗
๘๓๖๘
๘๓๖๙
๘๓๗๐
๘๓๗๑
๘๓๗๒
๘๓๗๓
๘๓๗๔
๘๓๗๕
๘๓๗๖
๘๓๗๗
๘๓๗๘
๘๓๗๙
๘๓๘๐
๘๓๘๑

นางนิภา ตะวงศชัย
นางนิภา ธิจิ่น
นางสาวนิภา มาฤทธิ์
นางสาวนิภา หนูเผา
นางสาวนิภากร เศษศรี
นางสาวนิภากรณ เกิดอน
นางนิภาพร กฤษณกาฬ
นางสาวนิภาพร กลิ่นเกตุ
นางสาวนิภาพร กาบทอง
นางนิภาพร คงควร
นางนิภาพร คลายสมบัติ
นางสาวนิภาพร คําจันทร
นางนิภาพร โคตมะณี
นางสาวนิภาพร เชิงหอม
นางนิภาพร ดาบทอง
นางสาวนิภาพร ตาลพวง
นางสาวนิภาพร ถิ่นแถลบ
นางนิภาพร ธรรมธิ
นางนิภาพร บุญจําเนียร
นางนิภาพร บุญชิต
นางสาวนิภาพร บุญทวี
นางสาวนิภาพร ปนโมรา
นางนิภาพร พรินทรากุล
นางนิภาพร พินิจมนตรี
นางสาวนิภาพร ภาคภูมิ
นางนิภาพร ภูลสวัสดิ์

หนา ๑๖๓
ราชกิจจานุเบกษา
๘๓๘๒
๘๓๘๓
๘๓๘๔
๘๓๘๕
๘๓๘๖
๘๓๘๗
๘๓๘๘
๘๓๘๙
๘๓๙๐
๘๓๙๑
๘๓๙๒
๘๓๙๓
๘๓๙๔
๘๓๙๕
๘๓๙๖
๘๓๙๗
๘๓๙๘
๘๓๙๙
๘๔๐๐
๘๔๐๑
๘๔๐๒
๘๔๐๓
๘๔๐๔
๘๔๐๕
๘๔๐๖
๘๔๐๗

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวนิภาพร โยธะคง
นางสาวนิภาพร ลุนงามหาร
นางสาวนิภาพร ศิริเจริญ
นางนิภาพร สังขทอง
นางสาวนิภาพร สินพรม
นางนิภาพร หยั่งถึง
นางสาวนิภาพร อวนปอง
นางสาวนิภาพรรณ แกวสอน
นางนิภาพรรณ พันพิบูลย
นางสาวนิภาพรรณ รอดพาย
นางนิภาพัต วรสาร
นางนิภาภรณ จันทรศิริ
นางสาวนิภาภรณ พุกบางจาก
นางนิภาภัทร โหระโช
นางนิภารัตน การุญ
นางสาวนิภารัตน สอชัยสิทธิ์
นางนิภาวรรณ คงไทย
นางสาวนิภาวรรณ งามขํา
นางนิภาวรรณ มูกขุนทด
นางสาวนิภาวรรณ สุขนอย
นางนิ่มนวล ขันเงิน
นางสาวนิ่มนวล แดงบรรดิษฐ
นางนิ่มนวล หนูปน
นางนิ่มหทัย สายบุตร
นางสาวนิยดา นานประโคน
นางนิยดา ประยงคุณ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๘๔๐๘
๘๔๐๙
๘๔๑๐
๘๔๑๑
๘๔๑๒
๘๔๑๓
๘๔๑๔
๘๔๑๕
๘๔๑๖
๘๔๑๗
๘๔๑๘
๘๔๑๙
๘๔๒๐
๘๔๒๑
๘๔๒๒
๘๔๒๓
๘๔๒๔
๘๔๒๕
๘๔๒๖
๘๔๒๗
๘๔๒๘
๘๔๒๙
๘๔๓๐
๘๔๓๑
๘๔๓๒
๘๔๓๓

นางสาวนิยม อินทรหาญ
นางนิยมาภรณ ขันเพชร
นางนิยะห อาแว
นางสาวนิยานีลา มะแซ
นางสาวนิยารินทร ยิ้มยุรวัฒน
นางสาวนิยูสนี พัชณีย
นางสาวนิเยาวดี สีเกิ้ง
นางสาวนิรชา ปกกะโต
นางสาวนิรนุช ภาราสิทธิ์
นางนิรบล บัวประเสริฐ
นางสาวนิรบล หลักหาญ
นางนิรมล กิตติมานิตกุล
นางนิรมล จุปะมะถา
นางนิรมล ชวยธานี
นางสาวนิรมล บุญอาจ
นางนิรมล ละโรงสูงเนิน
นางนิรมล หนูแกว
นางสาวนิรมล เหลาสัมฤทธิ์
นางนิรมล แหวนวงษ
นางสาวนิรมัย วิไลศรี
นางนิรอซีดะห มะ
นางนิรัตน หอมทิพย
นางนิรันตรี อาจเอื้อ
นางนิราวรรณ ดิษระ
นางนิฤมล สุทธิสน
นางสาวนิลเนตร ปจฉิมบุตร

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

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางนิลมณี ศรีมวง
นางสาวนิลลักษณ คงวิทย
นางนิลวดี บุตรศรีภูมิ
นางนิลัดดา รัตนแสงภักดี
นางสาวนิลาฏีฟะ ดือราแม
นางสาวนิลุบล ปญญาทิพย
นางนิลุบล แสงประสิทธิ์
นางสาวนิศรา วงษสุบรรณ
นางสาวนิศากร ทะนวนรัมย
นางนิศากร พลซา
นางนิศาชล คํามอน
นางสาวนิศาชล ทัดพิชญางกูร
นางนิศาชล ศรีอรัญ
นางนิศาชล สุดดี
นางสาวนิศารัตน วัชรพิบูลย
นางนิศารัตน สิทธิเดชไพบูลย
นางสาวนิศารัตน สุวรรณภักดี
นางนิศารัตน อามาตร
นางสาวนิษฐกานต จันทรานนท
นางนิษฐา อักโข
นางนิษา มั่นนุช
นางนิสรีน มะดิเยาะ
นางสาวนิสา โตบรรเลง
นางสาวนิสา บุญสงา
นางนิสา พันธุเสือ
นางสาวนิสา พันละภะ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๘๔๖๐
๘๔๖๑
๘๔๖๒
๘๔๖๓
๘๔๖๔
๘๔๖๕
๘๔๖๖
๘๔๖๗
๘๔๖๘
๘๔๖๙
๘๔๗๐
๘๔๗๑
๘๔๗๒
๘๔๗๓
๘๔๗๔
๘๔๗๕
๘๔๗๖
๘๔๗๗
๘๔๗๘
๘๔๗๙
๘๔๘๐
๘๔๘๑
๘๔๘๒
๘๔๘๓
๘๔๘๔
๘๔๘๕

นางนิสา เพชรยอด
นางนิสา หลอมทอง
นางสาวนิสา หาญกลา
นางสาวนิสากร จันทรา
นางสาวนิสากร ดิษฐกระจัน
นางนิสากร มั่งมีศรี
นางสาวนิสิตา อันชูฤทธิ์
นางนิหัสนะ นุกูล
นางนิออนด รอบคอบ
นางนิฮาสนะ แวสะมะแอ
นางนีลา รอเหะ
นางสาวนุกูล สถาพร
นางนุจรินทร เดชขันธ
นางนุจรินทร เรืองเดช
นางนุจรี จอมแปง
นางนุจรี บุญเกิด
นางสาวนุจรี สุดทีป
นางสาวนุจรีย ภิรมย
นางสาวนุจรีย มงกุฎแกว
นางนุจลี จันทรคูณ
นางนุจิรา ประทุม
นางสาวนุจิรา รินอินทร
นางนุจิรา สุภา
นางนุชจรินทร ประลอบพันธุ
นางสาวนุชจรินทร ปนทอง
นางสาวนุชจรินทร ภูเนตร

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

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางนุชจรินทร มหันตวารี
นางนุชจรินทร มาสุข
นางนุชจรี คงโพธิ์นอย
นางนุชจรี จันทวาท
นางสาวนุชจรี เจริญรักษ
นางสาวนุชจรี ผลระลึก
นางนุชจรี เพลินไพศาล
นางนุชจรีภรณ จันทศร
นางนุชจเรตร ศรีนา
นางสาวนุชจิรา จันทรโคตร
นางสาวนุชจิรา โพธิ์งาม
นางสาวนุชดา ผดุงสุข
นางสาวนุชติยา ยอดยศ
นางสาวนุชนภา การประสพ
นางนุชนาฎ ตอแสงธรรม
นางสาวนุชนาฎ ทรัพยแกวยอด
นางนุชนาฎ นาแกว
นางสาวนุชนาฏ นามไชยสง
นางนุชนาฏ บิลทะศรี
นางนุชนาฏ ผาสุขมูล
นางสาวนุชนาฏ มีทอง
นางสาวนุชนาฏ ฤกษเสน
นางนุชนาถ ทีฆาวงค
นางนุชนาถ พิมอักษร
นางนุชนาถ เพ็ชรทอง
นางสาวนุชนาถ สันหลี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๘๕๑๒
๘๕๑๓
๘๕๑๔
๘๕๑๕
๘๕๑๖
๘๕๑๗
๘๕๑๘
๘๕๑๙
๘๕๒๐
๘๕๒๑
๘๕๒๒
๘๕๒๓
๘๕๒๔
๘๕๒๕
๘๕๒๖
๘๕๒๗
๘๕๒๘
๘๕๒๙
๘๕๓๐
๘๕๓๑
๘๕๓๒
๘๕๓๓
๘๕๓๔
๘๕๓๕
๘๕๓๖
๘๕๓๗

นางสาวนุชนารถ ทองกระจาง
นางนุชนารถ พันธศรี
นางสาวนุชนารถ สัตบุษ
นางสาวนุชนารถ เหมเทพ
นางนุชยานี มามุ
นางสาวนุชรดา ภูศิริเลิศ
นางนุชรดี ไชยมงคล
นางสาวนุชราภรณ ถิระโคตร
นางสาวนุชรินทร สุวรรณชาตรี
นางนุชรินทร เสมอโภค
นางสาวนุชรินทร อินทรแสง
นางสาวนุชรี นิยโมสถ
นางสาวนุชรี มั่นโพทอง
นางนุชรี แสวงชอบ
นางสาวนุชวรา วิโรจนอุไรเรือง
นางสาวนุชศรา ชุมมินทร
นางสาวนุชศรา หละหมูด
นางนุตริยา เครือหงส
นางสาวนุธนาถ ศรีสมบูรณ
นางนุรซัลวา อัลอิดรีสี
นางสาวนุรฟาซีลา สะเมาะ
นางนุรอัยนี อัสมะแอ
นางนุรฮายาตี มะดีเยาะ
นางนุรฮุสนา อาโระ
นางสาวนุริซา บาโง
นางนุรีซัน แมหะ

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

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางนุรียะห หะยีสือมาแอ
นางนุลรีซาน แวสุหลง
นางนุศรัน เจะสนิ
นางสาวนุศรา ประสงคยิ่ง
นางนุษรา โกจินอก
นางนุสมน ตุกวุน
นางสาวนุสมาศ เมืองทอง
นางนุสรา ทิพยอุทัย
นางสาวนุสรา เทียวประสงค
นางนุสรา ฤกษสมโภชน
นางสาวนุสรา สินทร
นางสาวนุสรา หัวไผ
นางสาวนุสรา เฮงไพบูลย
นางนุสรี วงคมะราด
นางสาวนุสรีซัน วาเฮ็บ
นางนูซูลฮานานี ดาแม
นางนูรซีลาวาตี รักดี
นางสาวนูรลัยลา คารี
นางสาวนูรอยนี อาแซ
นางสาวนูรอัยนี กาเซะ
นางนูรอายณี มามะ
นางสาวนูรอายนีย สะมะแอ
นางสาวนูรฮาซีกิง สุริยะ
นางสาวนูรฮานาน อูซิน
นางนูรฮายาตี มะอูเซ็ง
นางนูรฮายาตี แตเลาะ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๘๕๖๔
๘๕๖๕
๘๕๖๖
๘๕๖๗
๘๕๖๘
๘๕๖๙
๘๕๗๐
๘๕๗๑
๘๕๗๒
๘๕๗๓
๘๕๗๔
๘๕๗๕
๘๕๗๖
๘๕๗๗
๘๕๗๘
๘๕๗๙
๘๕๘๐
๘๕๘๑
๘๕๘๒
๘๕๘๓
๘๕๘๔
๘๕๘๕
๘๕๘๖
๘๕๘๗
๘๕๘๘
๘๕๘๙

นางสาวนูรฮีซัม มะทา
นางนูรฮูดา ดือราแม
นางนูรีซะ พลี
นางนูรีซัน ยาโกะ
นางสาวนูรีซัน อิสเฮาะ
นางนูรีซัน ฮะยีอาซัน
นางสาวนูรีดา เจะบาการ
นางนูรีดา บาฮะคีรี
นางสาวนูรีดา ยาแระสางะ
นางนูรีดา สะแลแม
นางนูรีตา ยามา
นางนูรีนา บากาอาลี
นางนูรีนา บือราเฮง
นางนูรีมาน สือรี
นางนูรียะ กรียอ
นางนูรียะ วาแมดีซา
นางสาวนูรียะ แวบือซา
นางนูรียะ มะวาจิ
นางสาวนูรียะ วาโตะมะ
นางนูรียะห บาฮา
นางนูรียะห บือราเฮง
นางนูรียัน แมเราะ
นางสาวนูรียา เจะฮะ
นางสาวนูรียา ลาเตะ
นางสาวนูรีหยะ จันทรุงโรจน
นางนูรีฮะ มะซัม

หนา ๑๖๗
ราชกิจจานุเบกษา
๘๕๙๐
๘๕๙๑
๘๕๙๒
๘๕๙๓
๘๕๙๔
๘๕๙๕
๘๕๙๖
๘๕๙๗
๘๕๙๘
๘๕๙๙
๘๖๐๐
๘๖๐๑
๘๖๐๒
๘๖๐๓
๘๖๐๔
๘๖๐๕
๘๖๐๖
๘๖๐๗
๘๖๐๘
๘๖๐๙
๘๖๑๐
๘๖๑๑
๘๖๑๒
๘๖๑๓
๘๖๑๔
๘๖๑๕

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางนูรีฮะห แวยะโกะ
นางสาวนูรีฮัน เจะยิ
นางนูรีฮา ดอเลาะ
นางนูรูฮูดา ดาราโอะ
นางสาวนูไรการ มะแซ
นางสาวนูลีนิง สาและ
นางเนตรชนก ทัพซาย
นางเนตรชนก ทัศนกมล
นางเนตรชนก บุญตา
นางสาวเนตรชนก ปาระศรี
นางสาวเนตรชนก อาจวิชัย
นางเนตรดาว งามยิ่งไพศาล
นางเนตรดาว ทศพร
นางสาวเนตรดาว โพธิ์สา
นางเนตรดาว ศิวประสิทธิ์กุล
นางเนตรทราย บุญเรือง
นางสาวเนตรทราย สุขนาแซง
นางเนตรนภา กระแสร
นางเนตรนภา ปาละแม
นางสาวเนตรนภา พรมสอน
นางเนตรนภา พรหมทอง
นางเนตรนภา แพงภา
นางสาวเนตรนภา แพงอก
นางเนตรนภา รองจัตุ
นางเนตรนภา สองแกว
นางเนตรนภา แสนศิริ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๘๖๑๖
๘๖๑๗
๘๖๑๘
๘๖๑๙
๘๖๒๐
๘๖๒๑
๘๖๒๒
๘๖๒๓
๘๖๒๔
๘๖๒๕
๘๖๒๖
๘๖๒๗
๘๖๒๘
๘๖๒๙
๘๖๓๐
๘๖๓๑
๘๖๓๒
๘๖๓๓
๘๖๓๔
๘๖๓๕
๘๖๓๖
๘๖๓๗
๘๖๓๘
๘๖๓๙
๘๖๔๐
๘๖๔๑

หนา ๑๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวเนตรนภาวดี ชูกิตติกุล
นางสาวเนตรนรินทร ดอกกะฐิน
นางเนตรนารี สุจริตจันทร
นางเนตรยา หลักคํา
นางสาวเนตรระหงษ เสียงล้ํา
นางสาวเนตรราตรี ทาวโสม
นางสาวเนติมา เที่ยงตรง
นางสาวเนติรัตน พงษเขตกิจ
นางสาวเนาวมา อินทรแกว
นางเนาวรัตน ขจรเดชะ
นางสาวเนาวรัตน เขมคํา
นางสาวเนาวรัตน จันทรสวัสดิ์
นางสาวเนาวรัตน แจงไพร
นางเนาวรัตน ชวยดํารงค
นางเนาวรัตน ชางนอย
นางเนาวรัตน ทิพยขุนทด
นางสาวเนาวรัตน วงศทา
นางสาวเนาวรัตน วิชาสวัสดิ์
นางเนาวรัตน สาริยา
นางเนาวรัตน หมีทอง
นางสาวเนาวลักษณ พุทธจรรยา
นางสาวเนื้อนอง กูบกระโทก
วาที่รอยตรีหญิง แนงนอย พลเยี่ยม
นางสาวแนงนอย วงคตาทํา
นางสาวโนชฮายาตี มามะ
นางโนรอัยนี สาและ

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

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวโนรอาซาร อดุลศรีศิลป
นางสาวโนรอายดา มามะ
นางสาวโนรฮายาตี ยีเตะ
นางโนรี บุญมาเลิศ
นางโนรี ศิลาทิพย
นางสาวโนรี สะมะแอ
นางสาวโนรียะ บากา
นางโนรียะ แวมะลง
นางสาวโนรียะห สาแม
นางโนรีลาวาตี เศษคง
นางบงกช เธียรพิทยามาศ
นางสาวบงกช ยิ้มหนองโพธิ์
นางบงกช ศิริคํา
นางบงกช สนธิ
นางสาวบงกช เสี้ยมแหลม
นางบงกช หีตนาคราม
นางบงกชทิพพ ชุมศรี
นางสาวบงกศรัศม สุรังคพิพรรธน
นางสาวบรรจง นาคสุวรรณ
นางบรรจง บุดดาหล
นางสาวบังอร กระจะจาง
นางบังอร แกวกองแสง
นางบังอร คุณเมือง
นางบังอร ชูแกว
นางบังอร นิลเนตร
นางบังอร บุญมาวัด

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๘๖๖๘
๘๖๖๙
๘๖๗๐
๘๖๗๑
๘๖๗๒
๘๖๗๓
๘๖๗๔
๘๖๗๕
๘๖๗๖
๘๖๗๗
๘๖๗๘
๘๖๗๙
๘๖๘๐
๘๖๘๑
๘๖๘๒
๘๖๘๓
๘๖๘๔
๘๖๘๕
๘๖๘๖
๘๖๘๗
๘๖๘๘
๘๖๘๙
๘๖๙๐
๘๖๙๑
๘๖๙๒
๘๖๙๓

หนา ๑๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางบังอร ผานะวงค
นางบังอร มะโนแกว
นางสาวบังอร ศรีปรีเปรม
นางสาวบังอร สอนจันทร
นางบังอร สุขสวาง
นางบังอร แสนอุบล
นางสาวบังออน เพชรเอียด
นางบังเอิญ อินทรักษ
นางบัณฑิตา นาตะ
นางสาวบัณฑิตา หมูมาก
นางบันดาล ศรีมุกดา
นางบัลกิส บิณอูมาร
นางสาวบัลกิส หะยีอับดุลลาเตะ
นางบัวขาว วงศก่ํา
นางบัวเงิน ทัพซาย
นางบัวบาน วัฒนาศีล
นางบัวลอย ชัยชนะ
นางสาวบัวลิน นิลแกว
นางบัวสวรรค งามงอน
นางสาวบัวหลง ปราบพราน
นางสาวบาชีระห มะสมัน
นางสาวบานชื่น บุญเดช
นางสาวบานเย็น สิงหคูณ
นางสาวบานอุบล บํารุงชาติ
นางบารนี โสภา
นางบาสีเราะ ดือราแม

๘๖๙๔
๘๖๙๕
๘๖๙๖
๘๖๙๗
๘๖๙๘
๘๖๙๙
๘๗๐๐
๘๗๐๑
๘๗๐๒
๘๗๐๓
๘๗๐๔
๘๗๐๕
๘๗๐๖
๘๗๐๗
๘๗๐๘
๘๗๐๙
๘๗๑๐
๘๗๑๑
๘๗๑๒
๘๗๑๓
๘๗๑๔
๘๗๑๕
๘๗๑๖
๘๗๑๗
๘๗๑๘
๘๗๑๙

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวบําเพ็ญ ขาวสงา
นางสาวบําเพ็ญ เนตรแสงศรี
นางสาวบุญเกลียว รอดคง
นางบุญเกิด บุญติด
นางบุญเกื้อ ขาวไชยมหา
นางสาวบุญจิรา บูรพา
นางสาวบุญจีน วิรัตติยา
นางสาวบุญชวย ภักดี
นางบุญชิน วิชัยตะ
นางบุญเชิด คําอินทร
นางบุญเชื้อ แกวเพ็ชร
นางบุญญธิดา คชรักษ
นางสาวบุญญา ทรัพยโสม
นางบุญญา เทพพรหม
นางสาวบุญญานันท นิลศิริ
นางบุญญาพร ศิริภักดิ์
นางบุญญามา พงษสุวรรณ
นางสาวบุญญารัตน บุสุวะ
นางบุญญารัตน พิมพสารี
นางสาวบุญญารัตน วัตตธรรม
นางบุญฑริกา วงศคําลือ
นางสาวบุญเติม โสภา
นางสาวบุญถิ่น เพชรสุทธิ์
นางบุญธีตา สุวรรณหงษ
นางสาวบุญบุษกร รอดคง
นางสาวบุญประภา ชวยชม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๘๗๒๐
๘๗๒๑
๘๗๒๒
๘๗๒๓
๘๗๒๔
๘๗๒๕
๘๗๒๖
๘๗๒๗
๘๗๒๘
๘๗๒๙
๘๗๓๐
๘๗๓๑
๘๗๓๒
๘๗๓๓
๘๗๓๔
๘๗๓๕
๘๗๓๖
๘๗๓๗
๘๗๓๘
๘๗๓๙
๘๗๔๐
๘๗๔๑
๘๗๔๒
๘๗๔๓
๘๗๔๔
๘๗๔๕

หนา ๑๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวบุญปานธิมา แจมแจง
นางสาวบุญไพร หมูทองหลาง
นางบุญมี กิ่งกานจันทร
นางบุญมี พลพิทักษ
นางสาวบุญยตรี สมนา
นางบุญยรัตน สุวรรณวงค
นางบุญยืน ถนิมกาญจน
นางสาวบุญรักษา คุมปลี
นางสาวบุญรัตน กัณหาไธสงค
นางบุญรัตน คิดรอบ
นางสาวบุญรุง บุญอากาศ
นางบุญเรือง ถ้ํามณี
นางบุญเรือง มัชฌิมวงศ
นางบุญเรือน แสงสึก
นางบุญลือ มากหลาย
นางสาวบุญสง นพกาล
นางบุณฑริก คงถาวร
นางสาวบุณฑริก บุตราช
นางบุณฑริกา จรลังกา
นางบุณฑริกา พาสุทธิ
นางบุณฑริกา สุมนรัตนกูล
นางบุณณดา รักจันทร
นางสาวบุณยนุช อนุตรี
นางสาวบุณยวีร คงความดี
นางสาวบุณยวีร อดิศัยเดชรินทร
นางสาวบุณยานุช นาวิชัย

๘๗๔๖
๘๗๔๗
๘๗๔๘
๘๗๔๙
๘๗๕๐
๘๗๕๑
๘๗๕๒
๘๗๕๓
๘๗๕๔
๘๗๕๕
๘๗๕๖
๘๗๕๗
๘๗๕๘
๘๗๕๙
๘๗๖๐
๘๗๖๑
๘๗๖๒
๘๗๖๓
๘๗๖๔
๘๗๖๕
๘๗๖๖
๘๗๖๗
๘๗๖๘
๘๗๖๙
๘๗๗๐
๘๗๗๑

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวบุณยาพร ชัยแกว
นางบุณรดา กิรติธนกิตต
นางสาวบุณรดา ปากดีสี
นางบุตรี อุชุภาพ
นางบุบผา นาควงษ
นางสาวบุบผา ละเอียด
นางบุปผา โฉมวงษ
นางบุปผา แซฮอ
นางบุปผา ธนะชัยขันธ
นางสาวบุปผา บุญศรี
นางสาวบุปผา รักสีทอง
นางบุปผา เลิศยะโส
นางบุปผา แสงจันทร
นางสาวบุปผาพรรณ ทองนวล
นางบุพวัณย เทศพรม
นางสาวบุรินทรพร ภาลา
นางบุศรา คุมเขตร
นางสาวบุศรา บุญยงค
นางบุศรา ศิลา
นางสาวบุศรา สุกดิษฐ
นางสาวบุศรินทร กลีบสุข
นางบุศรินทร คํามฤทธิ์
นางสาวบุศรินทร ทองสาย
นางบุศรินทร ธรรมากาศ
นางสาวบุษกร งามสม
นางบุษกร ณ สงขลา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๘๗๗๒
๘๗๗๓
๘๗๗๔
๘๗๗๕
๘๗๗๖
๘๗๗๗
๘๗๗๘
๘๗๗๙
๘๗๘๐
๘๗๘๑
๘๗๘๒
๘๗๘๓
๘๗๘๔
๘๗๘๕
๘๗๘๖
๘๗๘๗
๘๗๘๘
๘๗๘๙
๘๗๙๐
๘๗๙๑
๘๗๙๒
๘๗๙๓
๘๗๙๔
๘๗๙๕
๘๗๙๖

นางสาวบุษกร พีชพันธ
นางบุษกร มะโรหะบุตร
นางบุษกร แววทองคํา
นางสาวบุษกร เสโนฤทธิ์
นางสาวบุษดี จันทะสุระ
นางบุษบง ชัยเทพ
นางสาวบุษบา แกวกันทา
นางสาวบุษบา ชื่นงาม
นางสาวบุษบา ทาทอง
นางสาวบุษบา ประทีปแสน
นางสาวบุษบา พรมลังกา
นางสาวบุษบา พรมสังข
นางสาวบุษยภัค ธรรมสัตย
นางบุษยมาศ พันธขาว
นางบุษยมาศ หีบเพชร
นางสาวบุษยา กําแพงแกว
นางสาวบุษยา พยมธน
นางบุษยา มณีนิยม
นางสาวบุษรา ดวงปรีชา
นางสาวบุษราคัม ดุลบุตร
นางสาวบุษราพร แซเฮง
นางสาวบุษราภรณ สกุลคํา
นางบุษราวดี บุญสบ
นางบุษริยา พุทธวงค
นางสาวบูรณินทรญา
เทพอักษรณรงค

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

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

นางเบญจนันท สืบสุยะ
นางเบญจพร กาลบุตร
นางสาวเบญจพร ดีแลว
นางสาวเบญจพร รอดแกว
นางสาวเบญจพร ศรีอินจันทร
นางเบ็ญจพร นากสีนวน
นางสาวเบญจภรณ โตเอี่ยม
นางสาวเบญจภรณ ผินสู
นางสาวเบญจภรณ สีดามาตย
นางเบญจมาพร เอกวิเศษ
นางสาวเบญจมาภรณ กระภูฤทธิ์
นางสาวเบญจมาภรณ ใจหาญ
นางเบญจมาภรณ เพ็ชรบูลณ
นางเบญจมาศ กระตารัตน
นางสาวเบญจมาศ คงตระกูล
นางสาวเบญจมาศ จรรยาวดี
นางเบญจมาศ ทองศรี
นางเบญจมาศ ทัณฑรักษ
นางเบญจมาศ ทัลวัลลิ์
นางเบญจมาศ วิภูษิตวรกุล
นางเบญจมาศ ศิริสุวรรณ
นางสาวเบญจมาศ สมควร
วาที่รอยตรีหญิง เบญจมาศ
เหลือถนอม
๘๘๒๐ นางเบญจมาศ อภิชาติประคัลภ
๘๘๒๑ นางสาวเบญจมาส สุขกลับ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๘๘๒๒
๘๘๒๓
๘๘๒๔
๘๘๒๕
๘๘๒๖
๘๘๒๗
๘๘๒๘
๘๘๒๙
๘๘๓๐
๘๘๓๑
๘๘๓๒
๘๘๓๓
๘๘๓๔
๘๘๓๕
๘๘๓๖
๘๘๓๗
๘๘๓๘
๘๘๓๙
๘๘๔๐
๘๘๔๑
๘๘๔๒
๘๘๔๓
๘๘๔๔
๘๘๔๕
๘๘๔๖
๘๘๔๗

หนา ๑๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวเบญจรงค สนธิทิม
นางเบญจรัตน วิชัยดิษฐ
นางเบญจลักษณ ไสยะแพทย
นางเบญจวรรณ กลิ่นหอม
นางสาวเบญจวรรณ จอมคํา
นางสาวเบญจวรรณ ไชยองการ
นางสาวเบญจวรรณ ณ จันตา
นางเบญจวรรณ ทองพวง
นางเบญจวรรณ ธีรัชสกุล
นางสาวเบญจวรรณ บรรเรียนกิจ
นางเบญจวรรณ บุญสุวรรณ
นางเบญจวรรณ พรหมจันทร
นางสาวเบญจวรรณ มณีเนียม
นางเบญจวรรณ มุขแกว
นางเบญจวรรณ ศรีชาย
นางสาวเบญจวรรณ สังขทองงาม
นางสาวเบญจวรรณ สุดเสนห
นางสาวเบญจวรรณ แสงแกว
นางสาวเบญจวรรณ อินทศร
นางเบญจวรรณ แกวมะเริง
นางสาวเบญจวรรณ วาวไธสง
นางเบญจา เรืองวราศรี
นางสาวเบ็ญจา ภูจุฬา
นางเบ็ญจา วงษแหวน
นางสาวเบญชญา นาครัตน
นางเบญญทิพย ธิกานนท

๘๘๔๘
๘๘๔๙
๘๘๕๐
๘๘๕๑
๘๘๕๒
๘๘๕๓
๘๘๕๔
๘๘๕๕
๘๘๕๖
๘๘๕๗
๘๘๕๘
๘๘๕๙
๘๘๖๐
๘๘๖๑
๘๘๖๒
๘๘๖๓
๘๘๖๔
๘๘๖๕
๘๘๖๖
๘๘๖๗
๘๘๖๘
๘๘๖๙
๘๘๗๐
๘๘๗๑
๘๘๗๒
๘๘๗๓

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางเบญญาพัฒน ลิมปประเสริฐ
นางสาวเบญญาภา คูณสระนอย
นางเบญญาภา ชัยยะ
นางเบญญาภา ไชยมุด
นางสาวเบญญาภา ธรรมรักษ
นางสาวเบญญาภา พันธุศิริ
นางสาวเบญญาภา วิไลวรรณ
นางสาวเบญญาภา สุมิรัตนะ
นางสาวเบญญาภา สุวรรณประสริฐ
นางสาวเบญญารัศม โชติภัทรขจรศิริ
นางเบญญาลักษณ ไชยหอม
นางสาวเบ็นจา อับดุลฟากะ
นางสาวใบดะห สะแม
นางสาวป.กุสุมาลย สุวรรณรัตน
นางปฎิญญา คัดทะจันทร
นางสาวปฏิการ นาครอด
นางปฏิญญา บุญสง
นางปฏิญญา ประนมศรี
นางปฏิพัตร พจนาพันธ
นางสาวปฏิมา สองเมือง
นางปฏิมาภรณ เชาวนปรีชาพร
นางปฐกรณ สุขเสนา
นางปฐมาพร เบ็ดเสร็จ
นางสาวปฐมาพร สวัสดี
นางสาวปฐมาพร สีหะวงษ
นางปฐมาพร แสงอาทิตย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๘๘๗๔
๘๘๗๕
๘๘๗๖
๘๘๗๗
๘๘๗๘
๘๘๗๙
๘๘๘๐
๘๘๘๑
๘๘๘๒
๘๘๘๓
๘๘๘๔
๘๘๘๕
๘๘๘๖
๘๘๘๗
๘๘๘๘
๘๘๘๙
๘๘๙๐
๘๘๙๑
๘๘๙๒
๘๘๙๓
๘๘๙๔
๘๘๙๕
๘๘๙๖
๘๘๙๗
๘๘๙๘
๘๘๙๙

หนา ๑๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางปฐมาภรณ เกตุเดชา
นางสาวปฐมาภรณ อาทิเวช
นางปฐมาวดี ศรีชนะ
นางปฑิตา สุภาไผ
นางสาวปณิชา วิไลรัตนกุล
นางสาวปณิฏฐพร หาสินธุ
นางปณิฐา อุดมการเกษตร
นางปณิดา สายโน
นางปณิดา สีสายทอง
นางสาวปณิตา กรุงมณี
นางปณิตา ปญญานะ
นางปณิตา วรัจฉรียกุล
นางสาวปณิธิภัธน พรหมประสาธน
นางปณิษฐา ลอยเลื่อน
นางสาวปทันทิญา ปุญญเมธากุล
นางสาวปทิตตา กนกกช
นางสาวปทิตตา คมปราชญ
นางสาวปทิตตา ชางทุงใหญ
นางปทิตตา โตะชาลี
นางสาวปทิตตา รอดประพันธ
นางปทิตตา สีวิใจ
นางปทุม นิ่มเจริญ
นางสาวปทุมทอง สารการ
นางปทุมทิพย ภูษา
นางปทุมพร ผิวออน
นางสาวปทุมรัตน แกวประกอบ

๘๙๐๐
๘๙๐๑
๘๙๐๒
๘๙๐๓
๘๙๐๔
๘๙๐๕
๘๙๐๖
๘๙๐๗
๘๙๐๘
๘๙๐๙
๘๙๑๐
๘๙๑๑
๘๙๑๒
๘๙๑๓
๘๙๑๔
๘๙๑๕
๘๙๑๖
๘๙๑๗
๘๙๑๘
๘๙๑๙
๘๙๒๐
๘๙๒๑
๘๙๒๒
๘๙๒๓
๘๙๒๔
๘๙๒๕

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางปทุมรัตน อยูมั่น
นางสาวปทุมวดี พานทอง
นางปนดา บัวแกว
นางสาวปนรรฐพร ชวนรัมย
นางสาวปนัดดา กันทาหอม
นางปนัดดา การีชุม
นางปนัดดา เกษมสุข
นางปนัดดา ขวัญปาน
นางปนัดดา คงเกตุ
นางสาวปนัดดา คํามุลทา
นางสาวปนัดดา จันตุย
นางสาวปนัดดา ธนกิจโสภณ
นางสาวปนัดดา บาสา
นางปนัดดา ประสานสุข
นางสาวปนัดดา ปนทัศน
นางสาวปนัดดา ยอดทอง
นางสาวปนัดดา วัฒโน
นางสาวปนัดดา วาริกุด
นางปนัดดา สุวรรณราช
นางปนารีย เทนอิสสระ
นางสาวปนิดา วรรณศิริ
นางสาวปนิดา สุวรรณโณ
นางปพร จันทรภูมิ
นางปภัสรินทร ประกอบเลิศ
นางสาวปภัสสร แกวพิลารมย
นางปภัสสร ชูราษฎร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๘๙๒๖
๘๙๒๗
๘๙๒๘
๘๙๒๙
๘๙๓๐
๘๙๓๑
๘๙๓๒
๘๙๓๓
๘๙๓๔
๘๙๓๕
๘๙๓๖
๘๙๓๗
๘๙๓๘
๘๙๓๙
๘๙๔๐
๘๙๔๑
๘๙๔๒
๘๙๔๓
๘๙๔๔
๘๙๔๕
๘๙๔๖
๘๙๔๗
๘๙๔๘
๘๙๔๙
๘๙๕๐
๘๙๕๑

นางสาวปภาณัช วิชิตพันธ
นางปภาดา ชัยวัฒนโชติ
นางปภาดา สกุลวองไว
นางปภาพร ศรีเจริญตระกูล
นางปภาภัสส นันทนิธิบวรโชค
นางสาวปภาวดี คําศรี
นางปภาวรา เพ็ชรอินทร
นางสาวปภาวรินท เขมะชัยเวช
นางปภาวรินท วิลาศ
นางสาวปภาวรินทร สิงหหาญ
นางปภาวรินทร สีหาบุตร
นางสาวปภาวรินทร อาจชมภู
นางสาวปภาวี จันทรแดง
นางสาวปภาวี ทรัพยอุไรรัตน
นางสาวปรตา วงศอารี
นางปรวรรณ คลายแตง
นางปรอยฝน ยศเมฆ
นางประกาย เกษแกว
นางสาวประกาย บําเรอ
นางประกาย ไพเราะ
นางประกายแกว พรมสิงหา
นางประกายแกว ภูสอาด
นางสาวประกายคํา เทศารินทร
นางสาวประกายดาว กลิ่นเกิด
นางประกายดาว ศักดิ์เพ็ชร
นางประกายเนตร กาฬภักดี

หนา ๑๗๔
ราชกิจจานุเบกษา
๘๙๕๒
๘๙๕๓
๘๙๕๔
๘๙๕๕
๘๙๕๖
๘๙๕๗
๘๙๕๘
๘๙๕๙
๘๙๖๐
๘๙๖๑
๘๙๖๒
๘๙๖๓
๘๙๖๔
๘๙๖๕
๘๙๖๖
๘๙๖๗
๘๙๖๘
๘๙๖๙
๘๙๗๐
๘๙๗๑
๘๙๗๒
๘๙๗๓
๘๙๗๔
๘๙๗๕
๘๙๗๖
๘๙๗๗

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวประกายเพชร พรมแสง
นางประกายวัลย ไชยพรรค
นางประคอง เบาทองหลอ
นางสาวประคอง พันธโนลา
นางสาวประจง วงศสวย
นางสาวประจงจิตร สายสําลี
นางสาวประจิตรา ศรีสุราช
นางประจุพร แยมกมล
นางสาวประณิธิ พลสิงห
นางประดับดวง ยอดใจคํา
นางสาวประดับดาว สิทธิวงค
นางประดับพร จันปดชา
นางสาวประติญาณ กิ่งสุวรรณพงษ
นางสาวประติภา วงคชมภู
นางสาวประถมพร โคตา
นางประทับใจ อัฒจักร
นางประทิน ถาวรศิริ
นางสาวประทิน มณีขัติย
นางประทีป ดาวกระจาย
นางประทุม บุญมาเกิด
นางสาวประทุม ภิยรัตน
นางประทุมพร นันทวุฒิสาร
นางสาวประทุมพร เมาวงษ
นางสาวประทุมพร เสาวรส
นางสาวประทุมมา จิตรงาม
นางประทุมวัน ภูพาที

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๘๙๗๘
๘๙๗๙
๘๙๘๐
๘๙๘๑
๘๙๘๒
๘๙๘๓
๘๙๘๔
๘๙๘๕
๘๙๘๖
๘๙๘๗
๘๙๘๘
๘๙๘๙
๘๙๙๐
๘๙๙๑
๘๙๙๒
๘๙๙๓
๘๙๙๔
๘๙๙๕
๘๙๙๖
๘๙๙๗
๘๙๙๘
๘๙๙๙
๙๐๐๐
๙๐๐๑
๙๐๐๒
๙๐๐๓

หนา ๑๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวประนอม แกวงาม
นางประนอม ศุภรณพานิช
นางประนอม สิทธิไกร
นางประนอม เสือคุม
นางประนิสา ลีเขาสูง
นางสาวประพฤกษา สมแกว
นางประพันธ พรวนิชาพงศ
นางสาวประพาพร ยศวิชัย
นางสาวประพิมพร สันวงศ
นางประไพ อักษรกูล
นางสาวประไพจิตร บุญญะรัง
นางประไพพร ผลประดิษฐ
นางประไพพิศ ใจหาว
นางประภัสราภา จันทรวงศา
นางสาวประภัสศร เทียมทัศ
นางประภัสสร แจงโพธิ์
นางสาวประภัสสร ชุมภูงาม
นางสาวประภัสสร ดลดุสิตา
นางสาวประภัสสร เบาชารี
นางสาวประภัสสร ปญญะพงษ
นางประภัสสร เปงไชยโม
นางสาวประภัสสร พลศรี
นางสาวประภัสสร สงาประภากรณ
นางประภัสสร สุวรรณประทีป
นางประภัสสรา หาญคําภา
นางสาวประภา สวางจิตต

๙๐๐๔
๙๐๐๕
๙๐๐๖
๙๐๐๗
๙๐๐๘
๙๐๐๙
๙๐๑๐
๙๐๑๑
๙๐๑๒
๙๐๑๓
๙๐๑๔
๙๐๑๕
๙๐๑๖
๙๐๑๗
๙๐๑๘
๙๐๑๙
๙๐๒๐
๙๐๒๑
๙๐๒๒
๙๐๒๓
๙๐๒๔
๙๐๒๕
๙๐๒๖
๙๐๒๗
๙๐๒๘
๙๐๒๙

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางประภากร ชาวเมือง
นางสาวประภากร เชาวลิต
นางประภากร พรหมโสภา
นางสาวประภาพร ขวัญชุม
นางสาวประภาพร ชัยปายาง
นางสาวประภาพร แดงดา
นางประภาพร ตันติวาส
นางสาวประภาพร ทองดี
นางประภาพร ทาทอง
นางสาวประภาพร เพิ่มโสภา
นางสาวประภาพร ยืนสุข
นางประภาพร วงษที
นางสาวประภาพร วรรณดี
นางสาวประภาพร วิทยาคม
นางสาวประภาพร ศิริสกุลวัฒนาพร
นางประภาพร สุทธิบริบาล
นางประภาพร หงสแกว
นางประภาพร หูทอง
นางสาวประภาพรรณ สุดหอม
นางสาวประภาพรรณ สุภา
นางประภาพิมพ เมืองสง
นางสาวประภาภรณ ดีศิริ
นางประภาภรณ นามวงคษา
นางสาวประภาวรรณ พุมมา
นางประภาวรินทร โฮชิน
นางสาวประภาวัลย มั่นใหญชัยโชค

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๙๐๓๐
๙๐๓๑
๙๐๓๒
๙๐๓๓
๙๐๓๔
๙๐๓๕
๙๐๓๖
๙๐๓๗
๙๐๓๘
๙๐๓๙
๙๐๔๐
๙๐๔๑
๙๐๔๒
๙๐๔๓
๙๐๔๔
๙๐๔๕
๙๐๔๖
๙๐๔๗
๙๐๔๘
๙๐๔๙
๙๐๕๐
๙๐๕๑
๙๐๕๒
๙๐๕๓
๙๐๕๔
๙๐๕๕

นางสาวประภาศรี เที่ยงธรรม
นางสาวประภาศรี บุญรอดรัมย
นางสาวประภาศรี ปาลี
นางประภาศรี วนสิริสกุล
นางสาวประภาศรี แสงโยจารย
นางประภาศิริ กับแกว
นางสาวประภาศิริ คูนาคํา
นางประภาศิริ ทองธรรมชาติ
นางประภาสร อุลัย
นางประรารี คําเมืองแพน
นางสาวประริดา สุดสงวน
นางสาวประโลม สอประโคน
นางประวีณา คํามูล
นางสาวประวีณา ปนสุข
นางสาวประวีนา ไตรธรรม
นางประสานสุข เรือนมูล
นางประหยัด แกวไกรศรี
นางสาวปรัชญาณี จันทรสูง
นางสาวปรัชญาพร มะยมหิน
นางสาวปรัชวัน คงแกว
นางสาวปรัญญา แกวละมุล
นางปรัศมน อินทรเอี่ยม
นางปรางคทิพย วัชระคุปต
นางสาวปรางควิมล เสนาอาจ
นางสาวปราชญาพร อรรคบาล
นางสาวปราญชลี นนทะวัน

หนา ๑๗๖
ราชกิจจานุเบกษา
๙๐๕๖
๙๐๕๗
๙๐๕๘
๙๐๕๙
๙๐๖๐
๙๐๖๑
๙๐๖๒
๙๐๖๓
๙๐๖๔
๙๐๖๕
๙๐๖๖
๙๐๖๗
๙๐๖๘
๙๐๖๙
๙๐๗๐
๙๐๗๑
๙๐๗๒
๙๐๗๓
๙๐๗๔
๙๐๗๕
๙๐๗๖
๙๐๗๗
๙๐๗๘
๙๐๗๙
๙๐๘๐
๙๐๘๑

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางปราณี กกตระกูล
นางสาวปราณี เกิดเชื้อ
นางสาวปราณี แกวมา
นางปราณี แกวสุริยา
นางสาวปราณี เข็มทอง
นางปราณี คําสียา
นางปราณี ซื่อตรง
นางสาวปราณี ตะสุ
นางปราณี ถาวรกานน
นางสาวปราณี ทองรมย
นางสาวปราณี ทองสุทธา
นางปราณี เที่ยงอินทร
นางปราณี ธรรมนิยม
นางปราณี บัวผัน
นางปราณี ประคํานอก
นางปราณี เผาเพ็ง
นางสาวปราณี ฝายเส็ม
นางสาวปราณี พนารินทร
นางสาวปราณี พรภวิษยกุล
นางสาวปราณี มณีประวัติ
นางปราณี มั่นประสงค
นางปราณี ยินดี
นางปราณี ลัพธะลักษ
นางสาวปราณี วงศชัย
นางสาวปราณี วรคํา
นางปราณี วัฒนะสุขสวัสดิ์

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๙๐๘๒
๙๐๘๓
๙๐๘๔
๙๐๘๕
๙๐๘๖
๙๐๘๗
๙๐๘๘
๙๐๘๙
๙๐๙๐
๙๐๙๑
๙๐๙๒
๙๐๙๓
๙๐๙๔
๙๐๙๕
๙๐๙๖
๙๐๙๗
๙๐๙๘
๙๐๙๙
๙๑๐๐
๙๑๐๑
๙๑๐๒
๙๑๐๓
๙๑๐๔
๙๑๐๕
๙๑๐๖
๙๑๐๗

หนา ๑๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางปราณี วิชาธรรม
นางปราณี วิศวพิพัฒน
นางปราณี วิเศษ
นางปราณี เวฬุวนารักษ
นางสาวปราณี ศรีวัฒน
นางปราณี สาไพรวัน
นางสาวปราณี แสนสามารถ
นางสาวปราณี หวางเขา
นางสาวปราณี อนุอัน
นางสาวปราณี อารีรัมย
นางสาวปราณี อาหลี
นางปราณีต บัติสูงเนิน
นางปราณีต เสงี่ยมดี
นางสาวปราณีต อนันตะ
นางสาวปราณีต อินจันทร
นางปราณีย แกวตาล
นางปราณีย ไชยสุวรรณ
นางปรานอม จันทิมา
นางสาวปรานันท วันสา
นางสาวปรานี กาดนอก
นางปรานี ปางวิภาศ
นางสาวปรารถนา จันทรไทย
นางสาวปรารถนา ตันติกุลไพบูลย
นางปรารถนา บุพบรรพต
นางปรารถนา พลศรี
นางสาวปรารถนา วิริยธรรมเจริญ

๙๑๐๘
๙๑๐๙
๙๑๑๐
๙๑๑๑
๙๑๑๒
๙๑๑๓
๙๑๑๔
๙๑๑๕
๙๑๑๖
๙๑๑๗
๙๑๑๘
๙๑๑๙
๙๑๒๐
๙๑๒๑
๙๑๒๒
๙๑๒๓
๙๑๒๔
๙๑๒๕
๙๑๒๖
๙๑๒๗
๙๑๒๘
๙๑๒๙
๙๑๓๐
๙๑๓๑
๙๑๓๒
๙๑๓๓

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางปรารถนา หยงสตาร
นางปราริชาติ นวมอินทร
นางปราวิวรรณ ผลให
นางสาวปราสาท ศิริจรรยา
นางสาวปริฉัตร เที่ยงดี
นางสาวปริฉัตร เล็กดวง
นางสาวปริฉัตร จันทรหอม
นางปริชญา บัวมี
นางปริชญา ปนทะวงค
นางปริชาติ วงคเจริญ
นางปริญชญา เหมสนิท
นางสาวปริญญา จอมพุทรา
นางสาวปริญญา โทบุรี
นางสาวปริญญา บุญบุรี
นางปริญญา สุขะวิศิษฐ
นางปริญญาภรณ ขันทะยศ
นางสาวปริญดา ใจสุวรรณ
นางปริญดา ออนดวง
นางสาวปริญนภัสร เลิศล้ํา
นางปริณดา จันทขวัญ
นางปริดา คุมสุข
นางสาวปรินทรญาดา อยูคง
นางสาวปรินา มะโนยะ
นางปริภาดา มักมีสุข
นางสาวปริม เจริญรัมย
นางสาวปริม มีกุญชร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๙๑๓๔
๙๑๓๕
๙๑๓๖
๙๑๓๗
๙๑๓๘
๙๑๓๙
๙๑๔๐
๙๑๔๑
๙๑๔๒
๙๑๔๓
๙๑๔๔
๙๑๔๕
๙๑๔๖
๙๑๔๗
๙๑๔๘
๙๑๔๙
๙๑๕๐
๙๑๕๑
๙๑๕๒
๙๑๕๓
๙๑๕๔
๙๑๕๕
๙๑๕๖
๙๑๕๗
๙๑๕๘
๙๑๕๙

หนา ๑๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางปริยฉัตร รัตนพิบูลยศิริ
นางปริยากร ไชยอดทน
นางปริยานุช ปงประเสริฐกุล
นางสาวปริยานุช เปนะนาม
นางปริยาพร ฉิมสันเทียะ
นางปริศนา หอมสมบัติ
นางสาวปริศนา อินทรวงษ
นางสาวปริศนา อุยอูทิพย
นางปริษา ดวงเพียงอม
นางสาวปริสนาพร สระทองอินทร
นางปริสรา สมรัตนานุรักษ
นางสาวปริสา แกวกา
นางสาวปรีชญา แยมนิ่มนวล
นางปรีชญา สระทองสอน
นางสาวปรีชาภรณ แยมงาม
นางสาวปรีญานุช สุดชารี
นางสาวปรีดา คงแกว
นางปรีดา จันทะหา
นางสาวปรีดา เจะมิง
นางปรีดา ดําดวงโรม
นางปรีดาวรรณ ถั่วอรัญ
นางปรียดา ศรีจินดา
นางสาวปรียนันท ชัยสิริพัฒนา
นางปรียา แจมคลาย
นางปรียา เตี้ยมชุมพล
นางสาวปรียาดา เตียงทอง

๙๑๖๐
๙๑๖๑
๙๑๖๒
๙๑๖๓
๙๑๖๔
๙๑๖๕
๙๑๖๖
๙๑๖๗
๙๑๖๘
๙๑๖๙
๙๑๗๐
๙๑๗๑
๙๑๗๒
๙๑๗๓
๙๑๗๔
๙๑๗๕
๙๑๗๖
๙๑๗๗
๙๑๗๘
๙๑๗๙
๙๑๘๐
๙๑๘๑
๙๑๘๒
๙๑๘๓
๙๑๘๔
๙๑๘๕

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางปรียานาฏ วงศวรพันธุ
นางสาวปรียานุช อาษาพันธ
นางปรียานุช อิศรางกูร ณ อยุธยา
นางปรียาพร นนทธนาวิชญ
นางปรียาพร วงษชาลี
นางสาวปรียาภรณ ทับทิมศรี
นางปรียาภรณ มหาเทพ
นางสาวปรียาภรณ ยอดแกว
นางสาวปรียาภรณ สุขถาวร
นางสาวปรียาภัสสร เส็งเส
นางปรียาลักษณ จันทรคํา
นางปฤทัย อํามฤทธิ์
นางสาวปฤษฎี จันทรกลาง
นางสาวปลายเวช ไพรวงษ
นางสาวปวรธรรศ มาใหม
นางปวริศา จีรเดชภัทร
นางสาวปวริศา ธรรมตา
นางปวริศา สุดเขต
นางปวริสา วาป
นางปวันรัตน อาจหาญ
นางสาวปวัลลดา เนียมนิยม
นางปวิสา ลําคํา
นางปวีณกร คําหอม
นางสาวปวีณสุดา จํารัสธนสาร
นางปวีณา กระจัดกลาง
นางปวีณา ชื่นบาน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๙๑๘๖
๙๑๘๗
๙๑๘๘
๙๑๘๙
๙๑๙๐
๙๑๙๑
๙๑๙๒
๙๑๙๓
๙๑๙๔
๙๑๙๕
๙๑๙๖
๙๑๙๗
๙๑๙๘
๙๑๙๙
๙๒๐๐
๙๒๐๑
๙๒๐๒
๙๒๐๓
๙๒๐๔
๙๒๐๕
๙๒๐๖
๙๒๐๗
๙๒๐๘
๙๒๐๙
๙๒๑๐
๙๒๑๑

หนา ๑๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวปวีณา ตระหนี่
นางสาวปวีณา นาคหกวิค
นางปวีณา เนื้อนิ่มวัฒนา
นางสาวปวีณา บัวแกว
นางสาวปวีณา บัวชูกาน
นางสาวปวีณา บุญสุข
นางปวีณา พันทอง
นางสาวปวีณา พิเชฐสินธุ
นางสาวปวีณา มาราสา
นางปวีณา วงศคําจันทร
นางสาวปวีณา เศษจันทร
นางปวีณา สียางนอก
นางปวีณา แสนเรือง
นางปวีณา อินหมี
นางสาวปวีนา งามชัด
นางสาวปสุตา ไชยสงคราม
นางปองจิรา จตุรวงค
นางปะวินา ใจกลา
นางสาวปจฉราพร ขําทอง
นางสาวปญจนา กอนชัยภูมิ
นางสาวปญจมาภรณ ทาเอื้อ
นางปญจมาภรณ แสงฤทธิ์
นางปญจรัตน อันชูนิ
นางสาวปญจลักษณ เมฆเจริญทรัพย
นางปญชลิกา ปนเจริญ
นางสาวปญชลิดา โสหา

๙๒๑๒
๙๒๑๓
๙๒๑๔
๙๒๑๕
๙๒๑๖
๙๒๑๗
๙๒๑๘
๙๒๑๙
๙๒๒๐
๙๒๒๑
๙๒๒๒
๙๒๒๓
๙๒๒๔
๙๒๒๕
๙๒๒๖
๙๒๒๗
๙๒๒๘
๙๒๒๙
๙๒๓๐
๙๒๓๑
๙๒๓๒
๙๒๓๓
๙๒๓๔
๙๒๓๕
๙๒๓๖
๙๒๓๗

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวปญชลี ธีรสถิตยธรรม
นางสาวปญญชลี สุวรรณกลาง
นางปญญา ไชยทองศรี
นางปญญาเดช มุลาชาติ
นางสาวปญญาทิพย กระเปาทอง
นางสาวปญญาพร ศรีประเสริฐ
นางปญศรี มีเบญจมาศ
นางสาวปณฑิตา ฤทธิแผลง
นางสาวปณณธร นวลนิ่ม
นางปณณธร เหลืองอราม
นางปณณภรณ ปานสรวง
นางสาวปณณภัส ศิริยงค
นางสาวปตตามิง ลอตันหยง
นางสาวปทธวดี บายเที่ยง
นางสาวปทมรัศม ศรีลาจันทร
นางปทมวดี บือราเฮง
นางปทมา แกวเจริญ
นางสาวปทมา โกวิทย
นางสาวปทมา ขวัญสกุล
นางปทมา จรเดน
นางสาวปทมา ชั้นอินทรงาม
นางสาวปทมา ชุมประทีป
นางสาวปทมา ชุมศรี
นางสาวปทมา เชื้อรอด
นางสาวปทมา ไชยลักษณ
นางปทมา ทองถึง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๙๒๓๘
๙๒๓๙
๙๒๔๐
๙๒๔๑
๙๒๔๒
๙๒๔๓
๙๒๔๔
๙๒๔๕
๙๒๔๖
๙๒๔๗
๙๒๔๘
๙๒๔๙
๙๒๕๐
๙๒๕๑
๙๒๕๒
๙๒๕๓
๙๒๕๔
๙๒๕๕
๙๒๕๖
๙๒๕๗
๙๒๕๘
๙๒๕๙
๙๒๖๐
๙๒๖๑
๙๒๖๒
๙๒๖๓

นางปทมา ทองสุข
นางสาวปทมา นิตยกัญจน
นางปทมา พรหมจันทร
นางสาวปทมา เพชรพรหม
นางสาวปทมา โพธิ์ยั่งยืน
นางปทมา ภิรมยกิจ
นางสาวปทมา ภูระหงษ
นางปทมา ใยบัวทอง
นางสาวปทมา ลิ้มป
นางสาวปทมา เวียงวุธ
นางสาวปทมา ศุภลักษณ
นางสาวปทมา สกุลนคร
นางปทมา สาธุ
นางสาวปทมา อัจนากิตติ
นางปทมา อุบลนอย
นางสาวปทมาภรณ พูลสมบัติ
นางปทมาภรณ เหลืองออน
นางปทมาวดี ผาสุข
นางปาจรีย ขวัญพะงุน
นางปาจรีย เจริญวงศ
นางสาวปาจรีย ตรีทศบดี
นางสาวปาจรีย สมบุญ
นางปาซียะห เบญจสุหรง
นางสาวปาณิตา อาจวงษ
นางปาณิศา จินะแปง
นางสาวปาณิศา เศรษฐศุภกูล

หนา ๑๘๐
ราชกิจจานุเบกษา
๙๒๖๔
๙๒๖๕
๙๒๖๖
๙๒๖๗
๙๒๖๘
๙๒๖๙
๙๒๗๐
๙๒๗๑
๙๒๗๒
๙๒๗๓
๙๒๗๔
๙๒๗๕
๙๒๗๖
๙๒๗๗
๙๒๗๘
๙๒๗๙
๙๒๘๐
๙๒๘๑
๙๒๘๒
๙๒๘๓
๙๒๘๔
๙๒๘๕
๙๒๘๖
๙๒๘๗
๙๒๘๘
๙๒๘๙

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางปาณิศา สังขวาลย
นางปาณิศา สารางคํา
นางสาวปาณิสรา จันทรสุข
นางสาวปาณิสรา ใจเรือน
นางสาวปาณิสรา ปานที
นางปาณิสรา มาทวี
นางปาณิสรา ศิริพรรณ
นางสาวปาณิสรา สําเนียงเย็น
นางสาวปาณิสรา หองกระจก
นางสาวปาณิสรา หินเพ็ชร
นางสาวปาณิสรา อิธิตา
นางปาณีต บุญเหลือง
นางปาตีนันท หาญลําพัง
นางปาตีเมาะ จารง
นางปาตีเมาะ หะยีลาเตะ
นางปานจิตร สุภาทิพย
นางปานชนก ชมเกลี้ยง
นางสาวปานทิพย จังพานิช
นางปานทิพย เผาไพ
นางสาวปานเทพิน อัศวธํารงกิติ
นางสาวปานปติ ภูศรี
นางสาวปานรพี นาคสั้ว
นางสาวปานรวี ภูศรี
นางปานฤทัย โกสุม
นางสาวปานวาด แมนมาศวิหค
นางสาวปานี สุขคลาย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๙๒๙๐
๙๒๙๑
๙๒๙๒
๙๒๙๓
๙๒๙๔
๙๒๙๕
๙๒๙๖
๙๒๙๗
๙๒๙๘
๙๒๙๙
๙๓๐๐
๙๓๐๑
๙๓๐๒
๙๓๐๓
๙๓๐๔
๙๓๐๕
๙๓๐๖
๙๓๐๗
๙๓๐๘
๙๓๐๙
๙๓๑๐
๙๓๑๑
๙๓๑๒
๙๓๑๓
๙๓๑๔
๙๓๑๕

นางสาวปานีดา เกษตกาลา
นางสาวปารณีย บรรเทิง
นางปารัชญ เรียกจํารัส
นางปาริจฉัตต นนทะโคตร
นางสาวปาริฉัตร คนึงเหตุ
นางปาริฉัตร จันทสุวรรณโณ
นางปาริชา โพธิ์จันทึก
นางสาวปาริชาด พันทอง
นางปาริชาต กลับกลาย
นางปาริชาต ปาลินทร
นางปาริชาต เพชรแหน
นางสาวปาริชาติ กมลยะบุตร
นางปาริชาติ ขอนคางพลู
นางปาริชาติ ขามประโคน
นางสาวปาริชาติ คําลือ
นางปาริชาติ ใจการ
นางสาวปาริชาติ เชียงสากุล
นางสาวปาริชาติ ธนารักษ
นางปาริชาติ นอยบานปา
นางปาริชาติ ปนมงคล
นางสาวปาริชาติ มานมูล
นางสาวปาริชาติ ราญมีชัย
นางสาวปาริชาติ ราษแกว
นางปาริชาติ วิจิตสุขุม
นางสาวปาริชาติ ศรีเหรา
นางปาริชาติ สามะ

หนา ๑๘๑
ราชกิจจานุเบกษา
๙๓๑๖
๙๓๑๗
๙๓๑๘
๙๓๑๙
๙๓๒๐
๙๓๒๑
๙๓๒๒
๙๓๒๓
๙๓๒๔
๙๓๒๕
๙๓๒๖
๙๓๒๗
๙๓๒๘
๙๓๒๙
๙๓๓๐
๙๓๓๑
๙๓๓๒
๙๓๓๓
๙๓๓๔
๙๓๓๕
๙๓๓๖
๙๓๓๗
๙๓๓๘
๙๓๓๙
๙๓๔๐
๙๓๔๑

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางปาริชาติ เหลาจันทรอัน
นางสาวปาริชาติ ออนคํา
นางปาริญญา กุลหนองแดง
นางปาริยชาต ดํารงคอยูยืน
นางสาวปาริศา ทองกาสี
นางสาวปาริสา ขาวขํา
นางสาวปารีวรรณ โคตรชมภู
นางสาวปาลจุรี ชุติพรภักดี
นางปาลิกา ทัตเศษ
นางปาลิดา จริงจิตร
นางปาลิดา ไชยโพธิ์
นางสาวปาลินนิ์ ชมเมิน
นางสาวปาลีภัสร ธัญเมธจารุโรจน
นางสาวปาวรีย บุณยปรรณานนท
นางปาหนัน บิลหมุด
นางปญดา กิติบุตร
นางสาวปญาณี บูรณะชาต
นางปณฑิรา เกียรติสาร
นางสาวปติมา บุญประสิทธิ์
นางปนกมล เกิดโพธิ์ชา
นางสาวปนกาญจน ไสยะหุต
นางปนเเกว กฤชเเสงโชติ
นางสาวปนแกว จําเริญราช
นางสาวปนทอง คีรีอรามรัศมี
นางสาวปนมณี สีหัวโทน
นางปนมณี สุภาพ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๙๓๔๒
๙๓๔๓
๙๓๔๔
๙๓๔๕
๙๓๔๖
๙๓๔๗
๙๓๔๘
๙๓๔๙
๙๓๕๐
๙๓๕๑
๙๓๕๒
๙๓๕๓
๙๓๕๔
๙๓๕๕
๙๓๕๖
๙๓๕๗
๙๓๕๘
๙๓๕๙
๙๓๖๐
๙๓๖๑
๙๓๖๒
๙๓๖๓
๙๓๖๔
๙๓๖๕
๙๓๖๖
๙๓๖๗

นางสาวปนมณี หอยสังข
นางปนอนงค วันเพ็ญ
นางสาวปนัชยา นาคจํารูญ
นางปมปพาพร ปอมหิน
นางสาวปมยภา วันดีรัตน
นางปยกาญจน แกวลอมทรัพย
นางปยฉัตร จิตรดี
นางปยฉัตร รมโพธิ์ทอง
นางสาวปยฉัตร เวียงสงค
นางปยฉัตร ศรีไกรสิทธิ์
นางสาวปยดา โขมณี
นางสาวปยดา นอยหมอ
นางปยธิดา คํามาโฮม
นางปยธิดา นพธรรม
นางสาวปยธิดา เนื่องชุมพล
นางปยนาถ วัฒนสาครศิริ
นางสาวปยนารถ เจียมเจริญ
นางปยนุช คุมมวง
นางสาวปยนุช ฉาไธสง
นางสาวปยนุช ตุนทัพไทย
นางสาวปยนุช นุตตะรังค
นางสาวปยนุช ปลอดเทพ
นางสาวปยนุช เปยมวิริยวงศ
นางสาวปยนุช พงศพณิช
นางปยนุช ศรีสุนนท
นางสาวปยนุช อนุวรรณ

หนา ๑๘๒
ราชกิจจานุเบกษา
๙๓๖๘
๙๓๖๙
๙๓๗๐
๙๓๗๑
๙๓๗๒
๙๓๗๓
๙๓๗๔
๙๓๗๕
๙๓๗๖
๙๓๗๗
๙๓๗๘
๙๓๗๙
๙๓๘๐
๙๓๘๑
๙๓๘๒
๙๓๘๓
๙๓๘๔
๙๓๘๕
๙๓๘๖
๙๓๘๗
๙๓๘๘
๙๓๘๙
๙๓๙๐
๙๓๙๑
๙๓๙๒
๙๓๙๓

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวปยนุช โอสาร
นางสาวปยเนตร เบาสมบูรณ
นางปยพร ขํามาลัย
นางปยพร ถาวะราภรณ
นางปยพร มิ่งเมือง
นางปยพร รัตนโกสุม
นางสาวปยพร วันสุทธะ
นางสาวปยพร โสมนัส
นางสาวปยพร อินทรักษ
นางปยภรณ ญาติสันเทียะ
นางสาวปยภรณ ศกุนตานุรักษ
นางปยมาภรณ จันณรงค
นางสาวปยมาลย ระดามาตย
นางสาวปยมาศ สะแลแม
นางสาวปยรัตน วงษกาญจนรัตน
นางปยรัตน สุขมั่น
นางสาวปยรัตน หงษศิลา
นางปยรัตน หวานใจ
นางปยลักษณ ทวีแกว
นางปยวดี กองหลา
นางสาวปยวรรณ แกนจําปา
นางสาวปยวรรณ เขียวระยับ
นางสาวปยวรรณ คงสอนหมาน
นางปยวรรณ จันทรวัง
นางสาวปยวรรณ ดํารงสุสกุล
นางสาวปยวรรณ ตีระกิตติธนา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๙๓๙๔
๙๓๙๕
๙๓๙๖
๙๓๙๗
๙๓๙๘
๙๓๙๙
๙๔๐๐
๙๔๐๑
๙๔๐๒
๙๔๐๓
๙๔๐๔
๙๔๐๕
๙๔๐๖
๙๔๐๗
๙๔๐๘
๙๔๐๙
๙๔๑๐
๙๔๑๑
๙๔๑๒
๙๔๑๓
๙๔๑๔
๙๔๑๕
๙๔๑๖
๙๔๑๗
๙๔๑๘
๙๔๑๙

นางสาวปยวรรณ ถาวรกูล
นางปยวรรณ บัวผาย
นางปยวรรณ บุญรักษ
นางปยวรรณ ปองวิเศษ
นางปยวรรณ พระราช
นางสาวปยวรรณ พันจักร
นางปยวรรณ เพ็ชรนารถ
นางสาวปยวรรณ มาตยเทพ
นางปยวรรณ รอดอุปการ
นางสาวปยวรรณ เรืองกิจ
นางปยะกมล ดํานงค
นางสาวปยะกมล บุญศาสตร
นางสาวปยะกมล ปวงขุนทด
นางสาวปยะกานต นาเมืองรักษ
นางปยะฉัตร กวางสวาสดิ์
นางปยะฉัตร กองเงิน
นางสาวปยะดา ชนัศรุติพันธ
นางสาวปยะดา ชํานาญไพร
นางสาวปยะธิดา ชางประเสริฐ
นางสาวปยะธิดา ทาเหล็ก
นางสาวปยะนันท เหลากุดบอด
นางสาวปยะนาถ เพ็ชรรัตน
นางสาวปยะนาถ เหมวิเศษ
นางปยะนุช แกวประสพ
นางสาวปยะนุช เขียวอราม
นางปยะนุช จันทรเพชร

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

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางปยะนุช จิตรประเสริฐ
นางสาวปยะนุช ทรงอภิวัฒนกุล
นางสาวปยะนุช นาถมทอง
นางสาวปยะนุช บุญชาญ
นางสาวปยะนุช เพชรมะโนรา
นางปยะนุช ลี้เลอเกียรติ
นางปยะนุช สืบสม
นางปยะนุช สุวรรณพัฒน
นางปยะนุช อบมาสุย
นางสาวปยะพร ประภูชะกา
นางสาวปยะพร พิเนตรเสถียร
นางปยะพร แยมขยาย
นางปยะพร สายปญญา
นางปยะพรรณ ทองโคตร
นางปยะภรณ ภูกลาง
นางสาวปยะภรณ สาริบูรณ
นางสาวปยะมัส พรหมทอง
นางสาวปยะมาศ ชูมณี
นางสาวปยะมาศ ทองสุภา
นางปยะมาศ ผกาวรรณ
นางปยะมาศ พรวิเศษศิริกุล
นางสาวปยะมาศ ยินดีสุข
นางปยะมาศ รักษาพล
นางสาวปยะมาศ ศรีโพธิ์ทอง
นางสาวปยะมาศ สุดพวง
นางสาวปยะมาศ หมีนกาดา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๙๔๔๖
๙๔๔๗
๙๔๔๘
๙๔๔๙
๙๔๕๐
๙๔๕๑
๙๔๕๒
๙๔๕๓
๙๔๕๔
๙๔๕๕
๙๔๕๖
๙๔๕๗
๙๔๕๘
๙๔๕๙
๙๔๖๐
๙๔๖๑
๙๔๖๒
๙๔๖๓
๙๔๖๔
๙๔๖๕
๙๔๖๖
๙๔๖๗
๙๔๖๘
๙๔๖๙
๙๔๗๐
๙๔๗๑

หนา ๑๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวปยะรัตน เงาผอง
นางสาวปยะรัตน เดชอนันต
นางปยะรัตน ไทยพัฒน
นางปยะรัตน มาหินกอง
นางสาวปยะรัตน โสภา
นางสาวปยะวดี ยะแกว
นางปยะวรรณ แกนกระโทก
นางปยะวรรณ นุนขาว
นางสาวปยะวรรณ ฝายถิ่น
นางสาวปยะวรรณ เสสังงาม
นางปยะวรรณ เเสงงาม
นางสาวปยะวัฒน มณีภาค
นางสาวปยะสรวง กุลมาลา
นางปยากร ใจตรง
นางปยาชนก ผิวลออ
นางสาวปยาภรณ ประทีป ณ ถลาง
นางปยาภรณ ปราณี
นางปยาภรณ ปานกําเหนิด
นางปยาภรณ พละศักดิ์
นางปยาภรณ แสงนาค
นางปยาภรณ อักษรนํา
นางปยารัตน ผลผลา
นางสาวปลันธน ชัยทอง
นางปกแพร กอพูนพัฒน
นางสาวปยรดา แชมชอย
นางปุญชรัสมิ์ แกวกล่ํา

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

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวปุญชรัสมิ์ สุระทศ
นางปุญญพัฒน ศรีทาว
นางปุญญพัฒน สุตะพันธ
นางสาวปุญญาพร ใจสันเทียะ
นางสาวปุญญิสา วรรณภัย
นางสาวปุญณิศา แสงอัคคี
นางสาวปุญยทรรศน รูจัก
นางปุณฑรา บัวงาม
นางสาวปุณฑริกา นิลพัฒน
นางสาวปุณณดา จันสูง
นางปุณณภา บุญศรีชนะ
นางสาวปุณณภา เหมะธุลิน
นางสาวปุณณัฏฐา วิชัยเลิศ
นางสาวปุณณัฐ โปรงสันเทียะ
นางปุณณิศา เทศผล
นางสาวปุณณิศา เหรียญทอง
นางปุณนภา พรหมหาญ
นางสาวปุณยนุช แกวคอทอง
นางสาวปุณยนุช ขอบเขต
นางสาวปุณยนุช ปาแสน
นางสาวปุณยนุช ไพยสูตร
นางปุณยนุช แสงเดช
นางสาวปุณยวีร อินทรคุมวงษ
นางสาวปุณรภา สรางไชยสิน
นางปุณิกา โพธิสุทธิ์
นางปุนณภา มุสิกะสาร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๙๔๙๘
๙๔๙๙
๙๕๐๐
๙๕๐๑
๙๕๐๒
๙๕๐๓
๙๕๐๔
๙๕๐๕
๙๕๐๖
๙๕๐๗
๙๕๐๘
๙๕๐๙
๙๕๑๐
๙๕๑๑
๙๕๑๒
๙๕๑๓
๙๕๑๔
๙๕๑๕
๙๕๑๖
๙๕๑๗
๙๕๑๘
๙๕๑๙
๙๕๒๐
๙๕๒๑
๙๕๒๒
๙๕๒๓

นางสาวปุนรดา แจมเสียง
นางสาวเปมิกา เฟองฟู
นางสาวเปมิกา มีเจตนี
นางสาวเปมิกา เมืองมูลพุมนาค
นางเปรมจิต วงคกระโซ
นางเปรมจิตร ทูลพุทธา
นางเปรมณัฐชา ชัยสุทธิ
นางสาวเปรมทิพย สะอาดเอี่ยม
นางเปรมยุดา ประสงคทรัพย
นางเปรมยุดา เพียวิเศษ
นางสาวเปรมฤดี จรรยานันทจิต
นางสาวเปรมฤดี นภาลัย
นางเปรมฤดี สอนคําแกว
นางสาวเปรมวดี กันศิริ
นางสาวเปรวทิพย โสภาลุน
นางเปาสีเยาะ เกียรติอนุรักษ
นางสาวไปรมา เที่ยงทางธรรม
นางไปรยา พลศารทูล
นางสาวไปรยา รอดจีน
นางสาวผกากรอง กาสอน
นางสาวผกากรอง โตสติ
นางสาวผกากรอง สุดอักษร
นางผกากรอง อินดํารงค
นางสาวผกาทิพย ยันตะสิริ
นางผกาพรรณ จเรรัชต
นางผกาพรรณ เชื้อเมืองพาน

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

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวผกาพันธ ใจมา
นางสาวผกามาศ สุขเมือง
นางสาวผกามาศ อาญาเมือง
นางผกายกุล แกวคูณ
นางสาวผการัตน อนันทบริพงศ
นางผชารัตน บุญขวัญ จันทรเจริญ
นางผองผิว แกวกลา
นางผองพรรณ แกวหลา
นางผองพรรณ เมืองประทุม
นางผองศรี จันทรคีรีวิวัฒน
นางผองศรี จันทะศูนย
นางผองศรี หนูนุย
นางสาวผะกานาจ สุคนธรัตน
นางผาณิตดา ภาณุพินทุ
นางสาวผานิตย ตีรเศรษฐศักดิ์
นางสาวผานิตย ทั่วจบ
นางผานิตย ปงสนิท
นางสาวผิวเดือน หลงเส็ง
นางสาวผิวผอง ทมานนท
นางผิวพรรณ อนุพัฒน
นางผึ้งผกา จันทรตะยศ
นางสาวผุสดี กลอมวงษ
นางสาวผุสดี ไชยบุรี
นางผุสดี ไชยหมาน
นางผุสดี ยอดเรือน
นางสาวผุสดี แสงหลอ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๙๕๕๐
๙๕๕๑
๙๕๕๒
๙๕๕๓
๙๕๕๔
๙๕๕๕
๙๕๕๖
๙๕๕๗
๙๕๕๘
๙๕๕๙
๙๕๖๐
๙๕๖๑
๙๕๖๒
๙๕๖๓
๙๕๖๔
๙๕๖๕
๙๕๖๖
๙๕๖๗
๙๕๖๘
๙๕๖๙
๙๕๗๐
๙๕๗๑
๙๕๗๒
๙๕๗๓
๙๕๗๔
๙๕๗๕

นางฝนฟา ปตลา
นางสาวฝาติหมะ ดัชนี
นางฝาตีมะ เสดสุวรรณ
นางสาวพงศสุดา สาลีพิมพ
นางพงศสุภา สิงหเรือง
นางสาวพงษลดา สินสุวรรณ
นางพจณี ทองรัสมี
นางสาวพจนพร แกวเนตร
นางสาวพจนวิสุทธิ์ พุฒทอง
นางสาวพจนา จิระกาล
นางสาวพจนา ธุระนนท
นางสาวพจนา เบญจมาศ
นางสาวพจนา โมมาลา
นางพจนา เศรษฐะ
นางพจนาถ บกเขาแดง
นางพจนีย ทองประเสริฐ
นางสาวพจนีย พัฒภูมิ
นางพจนีย มากสวัสดิ์
นางสาวพจนีย มีเจริญ
นางพจนีย สงกลิ่น
นางสาวพจนีย สายคํากอง
นางพจมาลย วิเศษโวหาร
นางพจมาส บุตรทอง
นางพจรินทร สนแกว
นางสาวพชรธรณ ทวมเทศ
นางสาวพชรพร คําเกง

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

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวพชรพรรณ ธีรทยากร
นางพชรวรรณ มาฎารักษ
นางสาวพณณกร ราชแกว
นางสาวพนมเทียน นามโคตร
นางพนมพร นามกุล
นางสาวพนมไพร เขียวแสน
นางสาวพนมรัตน ปลั่งสกุล
นางสาวพนมวรรณ ศรีหาวงษ
นางพนารัตน นนทวี
นางสาวพนารัตน ปตินรลักษณ
นางสาวพนารัตน พันธสมพงษ
นางสาวพนารัตน สังขนคร
นางพนารัตน หมวกเหล็ก
นางสาวพนาวรรณ พุฒถนอม
นางพนาวัน แดงชาติ
นางสาวพนิดา จิรสัตยาภรณ
นางสาวพนิดา ฉิ่งวัฒนกุล
นางพนิดา ชาววัฒนา
นางพนิดา ดูขึ่ง
นางสาวพนิดา ทําสุนา
นางสาวพนิดา นวลสนิท
นางพนิดา นิลพรมมา
นางสาวพนิดา ผิวแดง
นางพนิดา พงษประเสริฐ
นางสาวพนิดา พันชะโก
นางสาวพนิดา มวงแดง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๙๖๐๒
๙๖๐๓
๙๖๐๔
๙๖๐๕
๙๖๐๖
๙๖๐๗
๙๖๐๘
๙๖๐๙
๙๖๑๐
๙๖๑๑
๙๖๑๒
๙๖๑๓
๙๖๑๔
๙๖๑๕
๙๖๑๖
๙๖๑๗
๙๖๑๘
๙๖๑๙
๙๖๒๐
๙๖๒๑
๙๖๒๒
๙๖๒๓
๙๖๒๔
๙๖๒๕
๙๖๒๖
๙๖๒๗

นางสาวพนิดา ศรีไชยอินทร
นางพนิดา สถาพร
นางสาวพนิดา สมบูรณ
นางพนิดา สุราแม
นางพนิตตา พิมาย
นางพนิสา ทรงเพียรธรรม
นางสาวพเนตร แกลวกลา
นางสาวพยงค งอกงาม
นางพยุง บุญทาสิน
นางพเยาว ชาลีกุล
นางพรกมล นวลจันทร
นางสาวพรจิตรา ชัยนันตะ
นางสาวพรชนก จันทิมา
นางพรชนก เดชาทยานันทน
นางสาวพรชนก แดงสีดา
นางพรชนก ตรีสันเทียะ
นางสาวพรชนก นนยะโส
นางพรชนก เปาริก
นางสาวพรชนก วงศแกว
นางสาวพรชัย ปนเกิด
นางพรณภัสส อินรอดวงศ
นางสาวพรทิพย ไกรกิจราษฏร
นางสาวพรทิพย จงรักษ
นางสาวพรทิพย จันทครู
นางพรทิพย ซือโดว
นางสาวพรทิพย ณ พัทลุง

หนา ๑๘๗
ราชกิจจานุเบกษา
๙๖๒๘
๙๖๒๙
๙๖๓๐
๙๖๓๑
๙๖๓๒
๙๖๓๓
๙๖๓๔
๙๖๓๕
๙๖๓๖
๙๖๓๗
๙๖๓๘
๙๖๓๙
๙๖๔๐
๙๖๔๑
๙๖๔๒
๙๖๔๓
๙๖๔๔
๙๖๔๕
๙๖๔๖
๙๖๔๗
๙๖๔๘
๙๖๔๙
๙๖๕๐
๙๖๕๑
๙๖๕๒
๙๖๕๓

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวพรทิพย ดําเปนไฝ
นางสาวพรทิพย แตมประเสริฐ
นางสาวพรทิพย นุหนอ
นางพรทิพย เนื้อออน
นางสาวพรทิพย บุญคุมครอง
นางสาวพรทิพย ประทุมภา
นางสาวพรทิพย เปลี่ยนกลิ่น
นางสาวพรทิพย พันธุยางนอย
นางพรทิพย มาระสิน
นางพรทิพย มีพยุง
นางพรทิพย โมวงษ
นางสาวพรทิพย ยอดพุดซา
นางสาวพรทิพย รักดํา
นางพรทิพย ฤทธิ์จํารัส
นางสาวพรทิพย ศิริชาติ
นางสาวพรทิพย สมบัติบุญ
นางสาวพรทิพย สุขเจริญ
นางสาวพรทิพย สุนทรประสิทธิ์
นางพรทิพย เสนะกูล
นางพรทิพย โสพัง
นางพรทิพย หลีวิจิตร
นางสาวพรทิพย ไหมเกตุ
นางสาวพรทิพย อาจวิชัย
นางสาวพรทิพยพา คลายกมล
นางพรทิพา ดาววิจิตร
นางพรทิพา เพ็งหมู

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๙๖๕๔
๙๖๕๕
๙๖๕๖
๙๖๕๗
๙๖๕๘
๙๖๕๙
๙๖๖๐
๙๖๖๑
๙๖๖๒
๙๖๖๓
๙๖๖๔
๙๖๖๕
๙๖๖๖
๙๖๖๗
๙๖๖๘
๙๖๖๙
๙๖๗๐
๙๖๗๑
๙๖๗๒
๙๖๗๓
๙๖๗๔
๙๖๗๕
๙๖๗๖
๙๖๗๗
๙๖๗๘
๙๖๗๙

นางสาวพรทิพา โพธิ์พานิช
นางพรทิวา เกตุจํานงค
นางสาวพรทิวา แตะเฮง
นางสาวพรทิวา บุญโยธา
นางสาวพรทิวา เบญจศีล
นางพรทิวา ภัทรพาณิชยกุล
นางพรทิวา สอนคํา
นางพรธีรา ลาดเหลา
นางสาวพรนพิน ทะนิวทอง
นางพรนภัส เอื้อแท
นางพรนภา ธนโชติหิรัญ
นางสาวพรนภา เพ็งนอก
นางพรนภา วงศออน
นางสาวพรนภา อรรคะ
นางสาวพรนภา อูทอง
นางสาวพรนิชา ฉายวงษ
นางพรนิพา สงามั่งคั่ง
นางพรนิภา ตอพล
นางสาวพรนิภา นมนาน
นางพรนิภา วรรณมหินทร
นางพรประภา สีมาพานิชกุล
นางพรปวีณ ขาวศรี
นางสาวพรปวีณ ทนสูงเนิน
นางสาวพรปวีณ ทะนานทอง
นางสาวพรผกา ดนเสมอ
นางสาวพรพนา บัญฑิโต

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

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวพรพรรณ คณานุรักษ
นางสาวพรพรรณ คํามีรักษ
นางสาวพรพรรณ จันทรวงค
นางสาวพรพรรณ จันทะสี
นางสาวพรพรรณ จิรภัทรสกุล
นางสาวพรพรรณ ไชยริปู
นางสาวพรพรรณ ณ รังษี
นางสาวพรพรรณ บัวสอาด
นางสาวพรพรรณ พลเยี่ยม
นางสาวพรพรรณ มณีอินทร
นางสาวพรพรรณ เรืองไรรัตนโรจน
นางสาวพรพรรณ วันตุย
นางสาวพรพรรณ เสมทับ
นางสาวพรพรรณ อูพิทักษ
นางสาวพรพัชรนันท ลีลาศสงางาม
นางสาวพรพัชรินทร สิงหอน
นางพรพันธ เดชภูมิ
นางพรพันธุ สิงหจารย
นางสาวพรพัสนันท แสนสีสม
นางสาวพรพิชญา คําศรี
นางพรพิพัฒน สวงโท
นางสาวพรพิมล กมลบูรณ
นางพรพิมล กลนาวา
นางพรพิมล แกมวิรัตน
นางสาวพรพิมล ครองชื่น
นางสาวพรพิมล จันทนุปาน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๙๗๐๖
๙๗๐๗
๙๗๐๘
๙๗๐๙
๙๗๑๐
๙๗๑๑
๙๗๑๒
๙๗๑๓
๙๗๑๔
๙๗๑๕
๙๗๑๖
๙๗๑๗
๙๗๑๘
๙๗๑๙
๙๗๒๐
๙๗๒๑
๙๗๒๒
๙๗๒๓
๙๗๒๔
๙๗๒๕
๙๗๒๖
๙๗๒๗
๙๗๒๘
๙๗๒๙
๙๗๓๐
๙๗๓๑

นางพรพิมล เชื้อรื่น
นางสาวพรพิมล ดานะ
นางสาวพรพิมล ตั้งใจ
นางพรพิมล โตะตาหยง
นางสาวพรพิมล ทะละถา
นางสาวพรพิมล บูรณศิริ
นางสาวพรพิมล เบาวงศสกุล
นางพรพิมล พรหมเดน
นางสาวพรพิมล พาราษฎร
นางสาวพรพิมล มั่งมี
นางพรพิมล รักษมณี
นางพรพิมล ฤทธิ์เดช
นางสาวพรพิมล วงศนอย
นางพรพิมล ศรีสุข
นางพรพิมล อนบํารุง
นางพรพิรุณ ผาดี
นางพรพิลัย ณ กาฬสินธุ
นางพรพิศ นงลักษณ
นางพรพิศ ลาออน
นางพรพิศ สิริพัฒน
นางสาวพรเพชร พานทอง
นางสาวพรเพชร สิงหสังข
นางสาวพรเพ็ญ ชูทุม
นางสาวพรเพ็ญ ไชยบุญ
นางสาวพรเพ็ญ ณ พัทลุง
นางสาวพรเพ็ญ สืบบุก

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

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวพรเพ็ญ หนูชนะภัย
นางสาวพรเพ็ญ อนันตจารุตระกูล
นางพรไพริน แฮมิลตัน
นางสาวพรไพรินทร ติมา
นางสาวพรมมารินทร แทนรินทร
นางพรมริน ดวงเดนฉาย
นางสาวพรรณกัลยา บุญมา
นางสาวพรรณงาม ชายหิน
นางสาวพรรณทิพย นาคศรีคํา
นางสาวพรรณทิพา นาคคลาย
นางสาวพรรณทิพา โพธิ์ออง
นางสาวพรรณทิพา ลบบํารุง
นางสาวพรรณทิพา สายกระสุน
นางพรรณทิภา ปนสุวรรณ
นางสาวพรรณธิภา บุญศิลป
นางสาวพรรณธิวา คําจุมจัง
นางพรรณผกา สุขพันธ
นางสาวพรรณพร นามโนรินทร
นางพรรณพิไล มานะทวี
นางสาวพรรณพิศ ประสาร
นางพรรณภัทร พานทอง
นางพรรณภา สุวรรณศรี
นางพรรณรัตน ธิติมาธัญญากุล
นางสาวพรรณราย ธนสัตยสถิตย
นางพรรณรุจี สรอยทอง
นางสาวพรรณวดี ยืนยงคนาน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๙๗๕๘
๙๗๕๙
๙๗๖๐
๙๗๖๑
๙๗๖๒
๙๗๖๓
๙๗๖๔
๙๗๖๕
๙๗๖๖
๙๗๖๗
๙๗๖๘
๙๗๖๙
๙๗๗๐
๙๗๗๑
๙๗๗๒
๙๗๗๓
๙๗๗๔
๙๗๗๕
๙๗๗๖
๙๗๗๗
๙๗๗๘
๙๗๗๙
๙๗๘๐
๙๗๘๑
๙๗๘๒
๙๗๘๓

หนา ๑๙๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพรรณวดี วรรณภักดี
นางพรรณวดี ศักดิ์ศรีบุญดี
นางสาวพรรณวลี วงศอัจฉริยกุล
นางสาวพรรณวิภา บุตรสุด
นางพรรณศรี ศรีหริ่ง
นางสาวพรรณา ทรพล
นางพรรณา เสมา
นางพรรณิกา เครือวงษ
นางสาวพรรณิกา ปองหานาค
นางสาวพรรณิดา ไชยวงคษา
นางสาวพรรณิภา คุณาคม
นางสาวพรรณิภา จันทรละ
นางพรรณิภา ปนชูทอง
นางพรรณิภา เสริมศรี
นางพรรณิภา อาปะโม
นางสาวพรรณี กลั่นสนิท
นางพรรณี พวงเกาะ
นางสาวพรรณี โพธิ์ทอง
นางพรรณี รักธัญการ
นางพรรทิวา เรืองศรี
นางพรรนิภา มากผล
นางสาวพรรวดี นุชอําพันธ
นางสาวพรรษกร โพธิ์ยา
นางสาวพรรษสรณ ดาสั่ว
นางสาวพรรษา ฉิมพงษ
นางพรรัชดา คําตัน

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

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวพรรัตน อุตมะ
นางสาวพรรําไพ ศรชัย
นางพรลภัส บุญสุข
นางพรลภัส พิบูลโภคาสมบัติ
นางพรลภัสส แซวุน
นางพรวิภา ชูพรอม
นางสาวพรวิภา ปานมาศ
นางสาวพรวิภา พรมทา
นางสาวพรวิภา ภาพสิงห
นางสาวพรวี มาลัยเลิศ
นางพรวีนัส วุฒิสารวัฒนา
นางพรศรี หนันติ๊
นางพรศิริ ใจชื่น
นางสาวพรศิริ พงศถนอมศักดิ์
นางพรศิริ สังขทอง
นางพรศิริ อินทรแกว
นางพรสวรรค กระจาย
นางพรสวรรค ขันอุระ
นางพรสวรรค คงประจักษ
นางพรสวรรค โฆษิตจินดา
นางพรสวรรค ชาวเวียง
นางพรสวรรค ภูศรีพันธ
นางสาวพรสวรรค ยอดรัก
นางพรสวรรค อภิรักษตระกูล
นางพรสุดา จิตกลาง
นางสาวพรสุดา ชัยชมภู

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๙๘๑๐
๙๘๑๑
๙๘๑๒
๙๘๑๓
๙๘๑๔
๙๘๑๕
๙๘๑๖
๙๘๑๗
๙๘๑๘
๙๘๑๙
๙๘๒๐
๙๘๒๑
๙๘๒๒
๙๘๒๓
๙๘๒๔
๙๘๒๕
๙๘๒๖
๙๘๒๗
๙๘๒๘
๙๘๒๙
๙๘๓๐
๙๘๓๑
๙๘๓๒
๙๘๓๓
๙๘๓๔
๙๘๓๕

หนา ๑๙๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางพรสุดา พรหมกูล
นางสาวพรสุดา สิงหเธาว
นางสาวพรหมนคร ขวัญศิวิไลย
นางพรอุมา แกวจิตต
นางพรอุมา รากวงค
นางพริ้งพราย พิชพันธ
นางสาวพฤกษะราวัน อันแสน
นางพฤกษาชาติ ฤทธิ์เรืองโรจน
นางสาวพฤฒยา เลิศมานพ
นางพฤดี สายสังข
นางสาวพฤติลักษณ ฉันทานุสิทธิ์
นางพฤศจิ วัฒนภูมิชัย
นางพลอยชมพู จันทรฉนวน
นางพลอยปภัส คําภีระ
นางพลอยปภัส ทองทา
นางพลอยพรรณ อุดมเดช
นางสาวพลอยไพลิน ลิ้มพงศพันธ
นางสาวพลอยไพลิน ศรีอ่ําดี
นางพลอยไพลิน สวางพล
นางพลอยลดา ทองคํา
นางพลับพลึง เพ็ชรพูล
นางพลับพึง เพ็งสาตร
นางพวงทอง หมอกใหม
นางพวงผกา เปรมจิตร
นางสาวพวงพยอม เกษฎางศรี
นางสาวพวงพันธ บุญใบ

๙๘๓๖
๙๘๓๗
๙๘๓๘
๙๘๓๙
๙๘๔๐
๙๘๔๑
๙๘๔๒
๙๘๔๓
๙๘๔๔
๙๘๔๕
๙๘๔๖
๙๘๔๗
๙๘๔๘
๙๘๔๙
๙๘๕๐
๙๘๕๑
๙๘๕๒
๙๘๕๓
๙๘๕๔
๙๘๕๕
๙๘๕๖
๙๘๕๗
๙๘๕๘
๙๘๕๙
๙๘๖๐
๙๘๖๑

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางพวงพิษณ เภาออน
นางพวงเพชร ถิตยถนอม
นางพวงเพชร โพธิ์ชัย
นางสาวพวงเพชร ภูธูป
นางพวงเพชร โสภา
นางสาวพวงเพ็ญ ไสรัตน
นางพวงศรี ปานมา
นางสาวพอพันธุ ผลเกิด
นางสาวพอฤไท ธรรมสาร
นางสาวพะเยาว ผลุงกระโทก
นางพะเยาว หลักหมั่น
นางสาวพักตรผกา ศรีสวาง
นางสาวพักตรพิริยา ศรีสาร
นางสาวพักตรวิภา มณีดํารงกิจ
นางสาวพัชชา กรีรัมย
นางสาวพัชญชิสา อภิกุลวราศิษฐ
นางพัชฎา แสงดอก
นางสาวพัชนี โนนคอ
นางพัชนี โอษาติมากุล
นางพัชมณ สาลี
นางพัชยา ซือมงกง
นางสาวพัชรกาญจน เพ็งพงศ
นางสาวพัชรญดา ยืนยาว
นางพัชรณัฎฐ กุมภาว
นางสาวพัชรนันท นิ่งนาน
นางพัชรนันท แสนดวง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๙๘๖๒
๙๘๖๓
๙๘๖๔
๙๘๖๕
๙๘๖๖
๙๘๖๗
๙๘๖๘
๙๘๖๙
๙๘๗๐
๙๘๗๑
๙๘๗๒
๙๘๗๓
๙๘๗๔
๙๘๗๕
๙๘๗๖
๙๘๗๗
๙๘๗๘
๙๘๗๙
๙๘๘๐
๙๘๘๑
๙๘๘๒
๙๘๘๓
๙๘๘๔
๙๘๘๕
๙๘๘๖
๙๘๘๗

หนา ๑๙๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางพัชรพร หอมแมน
นางสาวพัชรรินทร อัมไพรพงษ
นางสาวพัชรวดี บุญมาก
นางพัชรวรรณ ศรีเปารยะ
นางสาวพัชรวรรณ เอื้อดี
นางพัชรวรินทร เกลี้ยงนวล
นางสาวพัชรสิตา ศรีบุณยหิรัญกุล
นางสาวพัชรสิตา หันจรัส
นางพัชรา จั่นเพชร
นางสาวพัชรา เจริญสุขอรุณ
นางพัชรา ชุมชวย
นางพัชรา เทพพานิช
นางสาวพัชรา รายใจดี
นางสาวพัชรา อินทมาศน
นางสาวพัชรากร เรือนแกว
นางพัชราพร จําปามี
นางพัชราพรรณ วัฒนกิจจานนท
นางพัชราพรรณ สมุทรโคตา
นางพัชราภรณ คัทนศรี
นางสาวพัชราภรณ จันทรตาธรรม
นางพัชราภรณ ตุยปน
นางพัชราภรณ ทองพันธ
นางสาวพัชราภรณ ปญโนจา
นางสาวพัชราภรณ ปนชุม
นางสาวพัชราภรณ โปทาวี
นางสาวพัชราภรณ ยาบา

๙๘๘๘
๙๘๘๙
๙๘๙๐
๙๘๙๑
๙๘๙๒
๙๘๙๓
๙๘๙๔
๙๘๙๕
๙๘๙๖
๙๘๙๗
๙๘๙๘
๙๘๙๙
๙๙๐๐
๙๙๐๑
๙๙๐๒
๙๙๐๓
๙๙๐๔
๙๙๐๕
๙๙๐๖
๙๙๐๗
๙๙๐๘
๙๙๐๙
๙๙๑๐
๙๙๑๑
๙๙๑๒
๙๙๑๓

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางพัชราภรณ ระวา
นางพัชราภรณ วรบุตร
นางสาวพัชราภรณ ไวกุณฐวิวรรธน
นางสาวพัชราภรณ สระประโคน
นางสาวพัชราภรณ เหมือนรุง
นางสาวพัชราภรณ อาจศิริ
นางพัชราวรรณ อนังคพันธ
นางสาวพัชราวัฒน แสงวงศ
นางพัชริกา คําแสน
นางพัชริดา ชูพนม
นางสาวพัชริดา ลํานักเนตร
นางพัชริน กระจาง
นางสาวพัชริน โนวิชัย
นางสาวพัชริน พิมพนนท
นางสาวพัชรินทร แกวจินดา
นางสาวพัชรินทร กงประโคน
นางสาวพัชรินทร คงสุข
นางสาวพัชรินทร คะเสนา
นางสาวพัชรินทร คําโสภา
นางพัชรินทร จักรอะโน
นางพัชรินทร จันทาพูน
นางพัชรินทร แดงประดับ
นางพัชรินทร นวลแกว
นางพัชรินทร บัวออน
นางพัชรินทร บุตรดีวงษ
นางสาวพัชรินทร บูชาอินทร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๙๙๑๔
๙๙๑๕
๙๙๑๖
๙๙๑๗
๙๙๑๘
๙๙๑๙
๙๙๒๐
๙๙๒๑
๙๙๒๒
๙๙๒๓
๙๙๒๔
๙๙๒๕
๙๙๒๖
๙๙๒๗
๙๙๒๘
๙๙๒๙
๙๙๓๐
๙๙๓๑
๙๙๓๒
๙๙๓๓
๙๙๓๔
๙๙๓๕
๙๙๓๖
๙๙๓๗
๙๙๓๘
๙๙๓๙

นางสาวพัชรินทร ปญจมณี
นางสาวพัชรินทร พรหมสวัสดิ์
นางพัชรินทร พละดร
นางสาวพัชรินทร พานอิ่มมะเริง
นางสาวพัชรินทร พูลสวัสดิ์
นางสาวพัชรินทร ยอดรัก
นางสาวพัชรินทร เย็นฉ่ํา
นางพัชรินทร วังสะพันธ
นางพัชรินทร เวียงสาม
นางพัชรินทร สีทอง
นางพัชรินทร สุขจันโท
นางสาวพัชรินทร สุขทิพย
นางสาวพัชรินทร สุคําภา
นางพัชรินทร สุภามวน
นางพัชรินทร โสภาบุญ
นางพัชรินทร อรทัย
นางสาวพัชรินทร อิ่นคํา
นางสาวพัชรินทร อินสาร
นางพัชรินทร เอมแยม
นางพัชรินยา จันทวโร
นางสาวพัชรี กลิ่นบุญ
นางพัชรี กันใจแกว
นางพัชรี กิ่งกาน
นางพัชรี ชางงาม
นางสาวพัชรี นรินทร
นางสาวพัชรี บุญนาคแยม

หนา ๑๙๓
ราชกิจจานุเบกษา
๙๙๔๐
๙๙๔๑
๙๙๔๒
๙๙๔๓
๙๙๔๔
๙๙๔๕
๙๙๔๖
๙๙๔๗
๙๙๔๘
๙๙๔๙
๙๙๕๐
๙๙๕๑
๙๙๕๒
๙๙๕๓
๙๙๕๔
๙๙๕๕
๙๙๕๖
๙๙๕๗
๙๙๕๘
๙๙๕๙
๙๙๖๐
๙๙๖๑
๙๙๖๒
๙๙๖๓
๙๙๖๔
๙๙๖๕

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวพัชรี บุญโสม
นางสาวพัชรี ปนศิริ
นางสาวพัชรี ผลความดี
นางพัชรี มะโน
นางสาวพัชรี มีแกว
นางพัชรี มูลมิรัตน
นางพัชรี รวงสงา
นางสาวพัชรี รัตนพันธ
นางพัชรี เรือนเพ็ชร
นางสาวพัชรี เลิศพรเกษม
นางสาวพัชรี ศรีชลธาร
นางสาวพัชรี สิริวัฒนาศาสตร
นางสาวพัชรี อุตถา
นางสาวพัชรีนาถ นันทะกุล
นางพัชรีพรรณ หวัดเพ็ชร
นางสาวพัชรีย เทพจันทร
นางสาวพัชรีย เหลือนุนขาบ
นางพัชรียา ขาทิพยพาที
นางสาวพัชรียา สุขจิต
นางสาวพัฎชรี สุขจรุง
นางสาวพัฒตราพร สงสุรินทร
นางพัฒนนรี ขอพันดุง
นางสาวพัฒนนรี จิตเที่ยง
นางสาวพัฒนนรี วิลาพันธ
นางพัฒนมณี เฮาเจริญ
นางพัฒนษณี เคียงถิระศิริ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๙๙๖๖
๙๙๖๗
๙๙๖๘
๙๙๖๙
๙๙๗๐
๙๙๗๑
๙๙๗๒
๙๙๗๓
๙๙๗๔
๙๙๗๕
๙๙๗๖
๙๙๗๗
๙๙๗๘
๙๙๗๙
๙๙๘๐
๙๙๘๑
๙๙๘๒
๙๙๘๓
๙๙๘๔
๙๙๘๕
๙๙๘๖
๙๙๘๗
๙๙๘๘
๙๙๘๙
๙๙๙๐
๙๙๙๑

หนา ๑๙๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางพัฒนา ไชยแดง
นางสาวพัฒนาพร พวงสายใจ
นางพัฒนาพร สารทอง
นางพัฒนี นิยมกุล
นางสาวพัฒนี พันธผล
นางสาวพัฒนีภรณ หวายเค
นางพัฒยา พรหมคุณ
นางพัณณิตา ธุอินทร
วาที่รอยตรีหญิง พัณณิตา หอธรรม
นางสาวพัตรพิมล โรจนพิชญวณิช
นางพัตสรา ศรีษะนอก
นางพัทธทีรา แขวงสุวรรณ
นางสาวพัทธธีรา จินดาสกุลยนต
นางพัทธธีรา ชั่งกุล
นางสาวพัทธธีรา ทูลดี
นางพัทธธีรา รักชู
นางพัทธธีรา อายุพัฒน
นางสาวพัทธนันท จันชะดา
นางสาวพัทธนันท จันทรแกว
นางสาวพัทธนันท ชะนะชิต
นางพัทธนันท ตนแพง
นางพัทธนันท พุทธิมา
นางสาวพัทธนันท มากบุญ
นางพัทธนันท มิ่งขวัญ
นางสาวพัทธนันท มีตุม
นางพัทธนันท สังขะรมย

๙๙๙๒
๙๙๙๓
๙๙๙๔
๙๙๙๕
๙๙๙๖
๙๙๙๗
๙๙๙๘
๙๙๙๙
๑๐๐๐๐
๑๐๐๐๑
๑๐๐๐๒
๑๐๐๐๓
๑๐๐๐๔
๑๐๐๐๕
๑๐๐๐๖
๑๐๐๐๗
๑๐๐๐๘
๑๐๐๐๙
๑๐๐๑๐
๑๐๐๑๑
๑๐๐๑๒
๑๐๐๑๓
๑๐๐๑๔
๑๐๐๑๕
๑๐๐๑๖
๑๐๐๑๗

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางพัทธนันท แสบงบาล
นางสาวพัทธยา คําเห็น
นางสาวพัทธานันท แกวโต
นางสาวพัทยา เชี่ยววิชา
นางสาวพัทยา พิทักษโพธิ์ทอง
นางสาวพัทยา ยะมะโน
นางสาวพัทรณภางค พลนาค
นางสาวพันทิพา ชุมแชม
นางพันทิพา หมั่นทวี
นางสาวพันทิวา ลาคํา
นางสาวพันธทิพย โนนสุวรรณ
นางพันธทิพา คชนิล
นางสาวพันธิมา เชาวลิต
นางสาวพันธุนิภา อินทพัฒน
นางพันนภา อุสานใจ
นางพันนี ศรีตระกูล
นางสาวพัลยมน เย็นสมุทร
นางพัลลภา ทวมตะคุ
นางพัศนี ภาชนะกาญจน
นางสาวพัสตราภรณ อินทรสุวรรณ
นางสาวพัสนนันท จิตตศรี
นางสาวพัสวี อินทรสมบัติ
นางสาวพัสสุนงค เดชสองชั้น
นางสาวพาขวัญ พันธุทองดี
นางสาวพาณิภัค บอแกว
นางสาวพาดีละ มะดิเยาะ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๐๐๑๘
๑๐๐๑๙
๑๐๐๒๐
๑๐๐๒๑
๑๐๐๒๒
๑๐๐๒๓
๑๐๐๒๔
๑๐๐๒๕
๑๐๐๒๖
๑๐๐๒๗
๑๐๐๒๘
๑๐๐๒๙
๑๐๐๓๐
๑๐๐๓๑
๑๐๐๓๒
๑๐๐๓๓
๑๐๐๓๔
๑๐๐๓๕
๑๐๐๓๖
๑๐๐๓๗
๑๐๐๓๘
๑๐๐๓๙
๑๐๐๔๐
๑๐๐๔๑
๑๐๐๔๒
๑๐๐๔๓

หนา ๑๙๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางพาตีเมาะ ยีปาโละ
นางสาวพาตีเมาะ หะยี
นางสาวพาตีฮา สามะแม
นางสาวพานิช สุตตะนา
นางพารินดา ฮาแว
นางพาศณีวรรณ จันทรแกว
นางพาสียะ ยีเฮง
นางสาวพิกุล ไชยแสน
นางพิกุล นวลพุดซา
นางสาวพิกุล บรรดา
นางพิกุล ปนแกว
นางพิกุล พุทธมาตย
นางสาวพิกุล ยิกุสังข
นางสาวพิกุล วงคกฎ
นางพิกุล สุรินทร
นางสาวพิกุล เสริมผล
นางพิกุล หินวิเศษ
นางพิกุล อภัยพงษ
นางสาวพิกุลกิตติ์ สิทธิสังข
นางพิกุลวรรณ ถุนาพรรณ
นางพิจักษณา กาวี
นางพิจิตรา ดิษยสิรินันท
นางพิชชญดาภา ใจกวางดี
นางสาวพิชชา สุริอาจ
นางสาวพิชชานันท วัฒนานุสิทธิ์
นางพิชชาภัทร ถนอมจิตรธนิต

๑๐๐๔๔
๑๐๐๔๕
๑๐๐๔๖
๑๐๐๔๗
๑๐๐๔๘
๑๐๐๔๙
๑๐๐๕๐
๑๐๐๕๑
๑๐๐๕๒
๑๐๐๕๓
๑๐๐๕๔
๑๐๐๕๕
๑๐๐๕๖
๑๐๐๕๗
๑๐๐๕๘
๑๐๐๕๙
๑๐๐๖๐
๑๐๐๖๑
๑๐๐๖๒
๑๐๐๖๓
๑๐๐๖๔
๑๐๐๖๕
๑๐๐๖๖
๑๐๐๖๗
๑๐๐๖๘
๑๐๐๖๙

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางพิชชาภา โฉมมิตร
นางสาวพิชชาภา พงคตัน
นางพิชชาภา วรวิทยาการ
นางพิชฌญามณฑ สามารถ
นางพิชฌาน ศรีตะวัน
นางสาวพิชญดา ชัยฤทธิ์
นางพิชญนภา สิงหกุล
นางพิชญพิสุทธิ์ เมนวังแดง
นางพิชญมาศ ปะจู
นางพิชญสิณี โพธิ์ศรีดา
นางสาวพิชญสินี ดอนสุวรรณ
นางพิชญสินีย สังขทอง
นางสาวพิชญา โกพลรัตน
นางสาวพิชญา คําหอม
นางพิชญา ชูคันหอม
นางสาวพิชญา ดีมี
นางพิชญา ยะสาดายัน
นางพิชญา ลิสอน
นางสาวพิชญา สมทรง
นางพิชญา แสนวัง
นางพิชญา เหลาเจริญสุข
นางพิชญา เหลาวิวัฒนเกษม
นางสาวพิชญากร ภาพกลาง
นางพิชญากร ยศเดชากิตติ์
นางพิชญากร ลิ้มเจริญสุข
นางสาวพิชญากาญจน นวชีวพัฒน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๐๐๗๐
๑๐๐๗๑
๑๐๐๗๒
๑๐๐๗๓
๑๐๐๗๔
๑๐๐๗๕
๑๐๐๗๖
๑๐๐๗๗
๑๐๐๗๘
๑๐๐๗๙
๑๐๐๘๐
๑๐๐๘๑
๑๐๐๘๒
๑๐๐๘๓
๑๐๐๘๔
๑๐๐๘๕
๑๐๐๘๖
๑๐๐๘๗
๑๐๐๘๘
๑๐๐๘๙
๑๐๐๙๐
๑๐๐๙๑
๑๐๐๙๒
๑๐๐๙๓
๑๐๐๙๔
๑๐๐๙๕

นางพิชญากานต วาทโยธา
นางพิชญาณัฏฐ ทิพยเนตร
นางพิชญานิน จงจินารี
นางพิชญาภัค วงศาสนธิ์
นางสาวพิชญาภา ไชยเดช
นางสาวพิชยา พูลบางยุง
นางพิชรัตน บุญสุข
นางพิชรารัตน มีทอง
นางพิชากานต ทัลวัลลิ์
นางพิชานัน รัตนพัฒนกิจ
นางพิชานันท จันทมัด
นางพิชาพัชร กาฬภักดี
นางพิชาภรณ รามแกว
นางสาวพิชารมย สุขกลม
นางสาวพิณทอง ผลดี
นางสาวพิณยพร ธนนิมิตร
นางพิตะวัน พุฒศิริกุลศ
นางสาวพิทยธิดา พิทยสกุล
นางสาวพินทุมน พิณเขียว
นางสาวพินิตา กิตติโสฬส
นางพิพิธภรณ ณ นาน
นางพิพิศพร โอภาศรีโรจน
นางพิมไขมุก นวสุธารัตน
นางพิมจันทร ปวงคํา
นางพิมใจ มีธรรมสวนะ
นางพิมใจ ศรีบุญเรือง

หนา ๑๙๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๐๙๖
๑๐๐๙๗
๑๐๐๙๘
๑๐๐๙๙
๑๐๑๐๐
๑๐๑๐๑
๑๐๑๐๒
๑๐๑๐๓
๑๐๑๐๔
๑๐๑๐๕
๑๐๑๐๖
๑๐๑๐๗
๑๐๑๐๘
๑๐๑๐๙
๑๐๑๑๐
๑๐๑๑๑
๑๐๑๑๒
๑๐๑๑๓
๑๐๑๑๔
๑๐๑๑๕
๑๐๑๑๖
๑๐๑๑๗
๑๐๑๑๘
๑๐๑๑๙
๑๐๑๒๐
๑๐๑๒๑

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวพิมณฑรัตน กลิ่นจันทร
นางพิมนภัทธ นามแกว
นางพิมนภัทร ซุกซุม
นางพิมผกา เกิดมงคล
นางพิมผกา พอคาชาง
นางสาวพิมพ ชุมเพ็งพันธ
นางพิมพกมล ทิพยมนตรี
นางพิมพกานต อินทรภูวงศ
นางสาวพิมพใจ จอดดวงจันทร
นางสาวพิมพใจ ชูสกุล
นางสาวพิมพใจ ตนศิริ
นางสาวพิมพใจ โนนธิง
นางสาวพิมพฉาย ไชยสาร
นางสาวพิมพชนก กลิ่นสุทโธ
นางสาวพิมพชนก ดิษฐสุข
นางสาวพิมพชนก ทองคลาย
นางพิมพชนก ธีระเศวต
นางสาวพิมพชนก เหล็กพิมาย
นางสาวพิมพชนก อยูดี
นางสาวพิมพญาดา แกวปญญา
นางพิมพณดา พิมพจันทร
นางสาวพิมพณรดา จินดาธรานันท
นางสาวพิมพณิชาก พรอมธนรัตน
นางพิมพนารา ปรีชยาทิพย
นางสาวพิมพนารา เสาวนิตย
นางพิมพบุญ พรมดา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๐๑๒๒
๑๐๑๒๓
๑๐๑๒๔
๑๐๑๒๕
๑๐๑๒๖
๑๐๑๒๗
๑๐๑๒๘
๑๐๑๒๙
๑๐๑๓๐
๑๐๑๓๑
๑๐๑๓๒
๑๐๑๓๓
๑๐๑๓๔
๑๐๑๓๕
๑๐๑๓๖
๑๐๑๓๗
๑๐๑๓๘
๑๐๑๓๙
๑๐๑๔๐
๑๐๑๔๑
๑๐๑๔๒
๑๐๑๔๓
๑๐๑๔๔
๑๐๑๔๕
๑๐๑๔๖
๑๐๑๔๗

หนา ๑๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางพิมพประไพ บัวแกว
นางสาวพิมพประไพ พุทธิวาส
นางพิมพปวี มาลัย
นางสาวพิมพผกา จาระวรรณ
นางพิมพผกา เยี่ยมออน
นางสาวพิมพพร ณ วรรณติ๊บ
นางพิมพพรรณ จันทรเสน
นางสาวพิมพพรรณ บุษบงก
นางสาวพิมพพัชชา ใจอารีย
นางพิมพพัฑรา เมืองอินทร
นางพิมพพัณณิตา พันธวิริยะกุล
นางสาวพิมพพัดชา ดวงลาพิมพ
นางพิมพพันธุ แผนใหญ
นางสาวพิมพพิชชา บุญสืบสันติ
นางพิมพพิชญา วันคํา
นางสาวพิมพพิชา ศรีวิลัย
นางพิมพพิลา ทองอราม
นางพิมพพิศา นาคขํา
นางพิมพพิศา ศรีบุญเรือง
นางพิมพพิศา สีทองเหลือง
นางสาวพิมพเพชร เพชรประยูร
นางสาวพิมพแพร สืบบุก
นางพิมพภิชา สนิทชอบ
นางสาวพิมพร ใจงาม
นางพิมพร ผดุงเวียง
นางพิมพร พจนาปยะกุล

๑๐๑๔๘
๑๐๑๔๙
๑๐๑๕๐
๑๐๑๕๑
๑๐๑๕๒
๑๐๑๕๓
๑๐๑๕๔
๑๐๑๕๕
๑๐๑๕๖
๑๐๑๕๗
๑๐๑๕๘
๑๐๑๕๙
๑๐๑๖๐
๑๐๑๖๑
๑๐๑๖๒
๑๐๑๖๓
๑๐๑๖๔
๑๐๑๖๕
๑๐๑๖๖
๑๐๑๖๗
๑๐๑๖๘
๑๐๑๖๙
๑๐๑๗๐
๑๐๑๗๑
๑๐๑๗๒
๑๐๑๗๓

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางพิมพร แมเมยสบโชค
นางพิมพร ละอองวัลย
นางสาวพิมพร แสงแกว
นางสาวพิมพรรณ ลิ่มสถาพร
นางสาวพิมพรรณ สายประศาสน
นางสาวพิมพรัก ทองออน
นางพิมพลดา กอมนอย
นางพิมพลดา ประยูรพันธุ
นางพิมพลภัส อุนทรัพย
นางพิมพลักษณ อินตะวิชา
นางพิมพวลัญช วงคปญญา
นางพิมพสรณ ตุกเตียน
นางสาวพิมพสุภัค บุญเดช
นางสาวพิมพา แกวจํานงค
นางพิมพา เล็งไธสง
นางพิมพา สะแปอิง
นางพิมพากร วรรณวิริยวัตร
นางสาวพิมพิกา จันตะเสาร
นางสาวพิมพิมล คําวงค
นางพิมพิศา คนองเดช
นางพิมล ใจเย็น
นางพิมลนาฎ วาเรศ
นางพิมลพร พรนิเวศน
นางสาวพิมลพร แสนสุรินทร
นางพิมลพรรณ แกวลังกา
นางสาวพิมลพรรณ ไชยวงค

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๐๑๗๔
๑๐๑๗๕
๑๐๑๗๖
๑๐๑๗๗
๑๐๑๗๘
๑๐๑๗๙
๑๐๑๘๐
๑๐๑๘๑
๑๐๑๘๒
๑๐๑๘๓
๑๐๑๘๔
๑๐๑๘๕
๑๐๑๘๖
๑๐๑๘๗
๑๐๑๘๘
๑๐๑๘๙
๑๐๑๙๐
๑๐๑๙๑
๑๐๑๙๒
๑๐๑๙๓
๑๐๑๙๔
๑๐๑๙๕
๑๐๑๙๖
๑๐๑๙๗
๑๐๑๙๘
๑๐๑๙๙

หนา ๑๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางพิมลพรรณ ประสิทธิ์
นางสาวพิมลพรรณ พงษโสภณ
นางสาวพิมลพรรณ ยะโส
นางสาวพิมลวรรณ พลสิงห
นางสาวพิมศรัณย นาคพังกาญจน
นางสาวพิมสิริ โพธิ์ทอง
นางสาวพิมสิริ ออนนวล
นางสาวพิมอร ทองไทย
นางพิรญาณ ไชยนิลวรรณ
นางพิรญาณ ทีโม
นางสาวพิรดา สุขสมกิจ
นางพิรม เต็มพรอม
นางสาวพิรานันท ประดู
นางพิรานันท พรหมขัติแกว
นางสาวพิราภรณ สุภาโสต
นางสาวพิราลักษณ ระวังวงศ
นางสาวพิราวรรณ ชมะวรรณ
นางสาวพิริยา แสนเสนา
นางสาวพิริยา เอกวิเศษ
นางสาวพิริยาภรณ เชาวฉลาด
นางพิริศา นาคหาญ
นางสาวพิรุณ สัปปุริสสกุล
นางสาวพิรุณ เส
นางพิรุณรัตน พั่วดี
นางพิรุฬหลักษณ เจริญเดช
นางพิรุฬหลักษณ หมอมทา

๑๐๒๐๐
๑๐๒๐๑
๑๐๒๐๒
๑๐๒๐๓
๑๐๒๐๔
๑๐๒๐๕
๑๐๒๐๖
๑๐๒๐๗
๑๐๒๐๘
๑๐๒๐๙
๑๐๒๑๐
๑๐๒๑๑
๑๐๒๑๒
๑๐๒๑๓
๑๐๒๑๔
๑๐๒๑๕
๑๐๒๑๖
๑๐๒๑๗
๑๐๒๑๘
๑๐๒๑๙
๑๐๒๒๐
๑๐๒๒๑
๑๐๒๒๒
๑๐๒๒๓
๑๐๒๒๔
๑๐๒๒๕

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางพิลาพร วิชาดี
นางพิไลพร ดรจันแดง
นางพิไลพรรณ โฉมเฉลา
นางสาวพิไลภรณ ตระกูลพันธุเลิศ
นางสาวพิไลลักษณ ทองรอด
นางพิไลวรรณ โคกกรวด
นางพิไลวรรณ หารกา
นางสาวพิศ ศรีสวัสดิ์
นางพิศพร บุญตามชวย
นางพิศมัย ขวัญดี
นางพิศมัย โคสุวรรณ
นางสาวพิศมัย ชัยเทพ
นางพิศมัย โชคสวัสดิ์
นางสาวพิศมัย นามอินทร
นางพิศมัย บรรเลงรมย
นางพิศมัย บุญชาญ
นางสาวพิศมัย พันดา
นางพิศมัย รินสินธุ
นางสาวพิศมัย สมบรรณ
นางสาวพิศมัย สาธิ
นางสาวพิศมัย สุวรรณสาร
นางพิสชา ยังกระโทก
นางพิสมัย จักรไชย
นางพิสมัย ดลเอี่ยม
นางพิสมัย ทูไพเราะ
นางสาวพิสมัย เทพวงศ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๐๒๒๖
๑๐๒๒๗
๑๐๒๒๘
๑๐๒๒๙
๑๐๒๓๐
๑๐๒๓๑
๑๐๒๓๒
๑๐๒๓๓
๑๐๒๓๔
๑๐๒๓๕
๑๐๒๓๖
๑๐๒๓๗
๑๐๒๓๘
๑๐๒๓๙
๑๐๒๔๐
๑๐๒๔๑
๑๐๒๔๒
๑๐๒๔๓
๑๐๒๔๔
๑๐๒๔๕
๑๐๒๔๖
๑๐๒๔๗
๑๐๒๔๘
๑๐๒๔๙
๑๐๒๕๐
๑๐๒๕๑

หนา ๑๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางพิสมัย ปรินทอง
นางพิสุทธา ชัยชนะ
นางสาวพีชะพะงา นิรัตติมานนท
นางพีรญา กิ๊บสัน
นางพีรนุช บุตรพรมมา
นางพีรยา แจมใส
นางสาวพีรยา ฤกษศิริ
นางพีรานุช ชาประเสริฐ
นางพึงจิต แพวิเศษ
นางสาวพุฒตาล ไวยสุภี
นางสาวพุดตาล โยธาภักดี
นางสาวพุทธชญานันท จันทรโสม
นางสาวพุทธชาติ พันธุเวียง
นางสาวพุทธชาติ รัตนบุตร
นางพุทธพร ล่ําประไพ
นางสาวพุทธรักษ พรมพินิจ
นางพุทธรักษ อินธิจักร
นางพุทธิตา สีมาด
นางพุทธิยา พื้นพรม
นางพุธชาด ศักดิ์แสง
นางสาวพุธนาฏ คํามณี
นางสาวพุสดี บอหนา
นางสาวพูซีหยะ แดวอสนุง
นางพูนทรัพย บุญเจือ
นางสาวพูนสุข สมดี
นางพูรินทร เพชรรัตน

๑๐๒๕๒
๑๐๒๕๓
๑๐๒๕๔
๑๐๒๕๕
๑๐๒๕๖
๑๐๒๕๗
๑๐๒๕๘
๑๐๒๕๙
๑๐๒๖๐
๑๐๒๖๑
๑๐๒๖๒
๑๐๒๖๓
๑๐๒๖๔
๑๐๒๖๕
๑๐๒๖๖
๑๐๒๖๗
๑๐๒๖๘
๑๐๒๖๙
๑๐๒๗๐
๑๐๒๗๑
๑๐๒๗๒
๑๐๒๗๓
๑๐๒๗๔
๑๐๒๗๕
๑๐๒๗๖
๑๐๒๗๗

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางพูลสุข มหัทธนะโชค
นางสาวเพชรชรี รักษาศรี
นางเพชรดา หงษทอง
นางเพชรไพลิน ศรียา
นางเพชรมณี ชุมมณเฑียร
นางเพชรรัตน พึ่งอยู
นางเพชรรัตน มาดนอก
นางเพชรรัตน ยุติมิตร
นางเพชรรัตน เวสนไพบูลย
นางสาวเพชรรัตน สนธหอม
นางเพชรรัตน เอกจิตต
นางสาวเพชรรินทร พิลา
นางสาวเพชรลดา สมเพชร
นางสาวเพชรัตน เชียงดา
นางสาวเพ็ชรัตน สายเมฆ
นางเพ็ชรัตน แหงธรรม
นางเพชรา เชื้อเพชร
นางเพชรา หากันได
นางสาวเพ็ญจันทร บรรเทากิจ
นางเพ็ญจิต ทองอ่ํา
นางเพ็ญชาติ กอนจินดา
นางเพ็ญนภา ไกรนรา
นางเพ็ญนภา ชุมนาเสียว
นางเพ็ญนภา ไชยรา
นางเพ็ญนภา ติมุลา
นางสาวเพ็ญนภา ทองแสน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๐๒๗๘
๑๐๒๗๙
๑๐๒๘๐
๑๐๒๘๑
๑๐๒๘๒
๑๐๒๘๓
๑๐๒๘๔
๑๐๒๘๕
๑๐๒๘๖
๑๐๒๘๗
๑๐๒๘๘
๑๐๒๘๙
๑๐๒๙๐
๑๐๒๙๑
๑๐๒๙๒
๑๐๒๙๓
๑๐๒๙๔
๑๐๒๙๕
๑๐๒๙๖
๑๐๒๙๗
๑๐๒๙๘
๑๐๒๙๙
๑๐๓๐๐
๑๐๓๐๑
๑๐๓๐๒
๑๐๓๐๓

หนา ๒๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางเพ็ญนภา ผาสุข
นางสาวเพ็ญนภา พนมแก
นางสาวเพ็ญนภา พรประสิทธิ์
นางเพ็ญนภา พรพงศวิทย
นางสาวเพ็ญนภา ยางนอก
นางเพ็ญนภา วาจาเพชร
นางสาวเพ็ญนภา วิมล
นางสาวเพ็ญนภา วุนชุม
นางสาวเพ็ญนภา ศรีแปลก
นางสาวเพ็ญนภา สาหราย
นางสาวเพ็ญนภา สุวรรณ
นางสาวเพ็ญนิภา สดสวย
นางเพ็ญนี เบ็ญชูสิทธิ์
นางเพ็ญประภา งามสันติชัย
นางเพ็ญประภา นันทนาสิทธิ์
นางสาวเพ็ญประภา ประทุมไทย
นางเพ็ญประภา เพชรโชติ
นางสาวเพ็ญประภา ยอโงง
นางสาวเพ็ญประภา สาริภา
นางสาวเพ็ญประภา หวังบุญกลาง
นางสาวเพ็ญประภา อุปลา
นางสาวเพ็ญพร ดวงแกว
นางสาวเพ็ญพรรณ จันทรสวาง
นางสาวเพ็ญพักตร วงศศรีชา
นางเพ็ญพักตร แกวประดิษฐ
นางสาวเพ็ญพักตร ชื่นจํารัส

๑๐๓๐๔
๑๐๓๐๕
๑๐๓๐๖
๑๐๓๐๗
๑๐๓๐๘
๑๐๓๐๙
๑๐๓๑๐
๑๐๓๑๑
๑๐๓๑๒
๑๐๓๑๓
๑๐๓๑๔
๑๐๓๑๕
๑๐๓๑๖
๑๐๓๑๗
๑๐๓๑๘
๑๐๓๑๙
๑๐๓๒๐
๑๐๓๒๑
๑๐๓๒๒
๑๐๓๒๓
๑๐๓๒๔
๑๐๓๒๕
๑๐๓๒๖
๑๐๓๒๗
๑๐๓๒๘
๑๐๓๒๙

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางเพ็ญพักตร ชื่นใจ
นางเพ็ญพักตร เพชรอาวุธ
นางเพ็ญพันธุ คงสาม
นางเพ็ญพิชชา ขวัญใจ
นางเพ็ญพิชชา ภูผากัมปนาท
นางสาวเพ็ญพิชญา คําแสน
นางสาวเพ็ญพิชญา ภูกิ่งแกว
นางสาวเพ็ญลภา บุญวงษ
นางสาวเพ็ญศรี คงคาวงศ
นางเพ็ญศรี เจริญสุข
นางเพ็ญศรี ชัยรัตน
นางสาวเพ็ญศรี แตมคลอง
นางสาวเพ็ญศรี นวลศรี
นางเพ็ญศรี รองแกว
นางเพ็ญศรี ลํายอง
นางสาวเพ็ญศรี สวางเดือน
นางเพ็ญศรี เสนจันทร
นางสาวเพ็ญศรี ออนกลา
นางสาวเพ็ญศิริ นิปุณะ
นางสาวเพ็ญศิริ สุขศรีจักรวาฬ
นางสาวเพ็ญศิริ สุภารัตน
นางเพ็ญโสม วิเชียรฉาย
นางสาวเพลินจิต หมะหวีเอ็น
นางสาวเพลินจิตร ผาหยาด
นางสาวเพลินจิตร โพธิ์กระจาง
นางสาวเพลินจิตร วงศา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๐๓๓๐
๑๐๓๓๑
๑๐๓๓๒
๑๐๓๓๓
๑๐๓๓๔
๑๐๓๓๕
๑๐๓๓๖
๑๐๓๓๗
๑๐๓๓๘
๑๐๓๓๙
๑๐๓๔๐
๑๐๓๔๑
๑๐๓๔๒
๑๐๓๔๓
๑๐๓๔๔
๑๐๓๔๕
๑๐๓๔๖
๑๐๓๔๗
๑๐๓๔๘
๑๐๓๔๙
๑๐๓๕๐
๑๐๓๕๑
๑๐๓๕๒
๑๐๓๕๓
๑๐๓๕๔
๑๐๓๕๕

หนา ๒๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางเพลินใจ ขุนใหญ
นางสาวเพลินพิศ ผิวออนดี
นางเพลินพิศ ภูระหงษ
นางเพลินพิศ สัจธรรม
นางสาวเพาพักตรา กาธรรมณี
นางเพียงกมล กรุงแกว
นางสาวเพียงใจ จันทรรักษ
นางเพียงใจ ศรีธรรมมา
นางสาวเพียงตะวัน นกนอย
นางสาวเพียงตะวัน บุญแสน
นางสาวเพียงตะวัน วิคบําเพิง
นางเพียงพธู ธิโสภา
นางสาวเพียงรวี จันทรไทย
นางเพียงฤทัย จิรสินทรัพย
นางสาวเพียงฤทัย สินมาก
นางเพียรพันธุ กิจพาณิชยเจริญ
นางสาวแพรรัตน ภูมิสาขา
นางแพรวนภา ออนวาที
นางสาวแพรวนภา อังสนุ
นางสาวแพรวพรรณ ขันกสิกรรม
นางสาวแพรวพรรณ จรสายออ
นางสาวแพรวไพลิน ทองรักศรี
นางแพรวสุริยา ธรรมเดชศักดิ์
นางแพวพันธ เซี่ยงเทศ
นางสาวโพยมรัตน จันโทริ
นางสาวไพจิตร จําปาคํา

๑๐๓๕๖
๑๐๓๕๗
๑๐๓๕๘
๑๐๓๕๙
๑๐๓๖๐
๑๐๓๖๑
๑๐๓๖๒
๑๐๓๖๓
๑๐๓๖๔
๑๐๓๖๕
๑๐๓๖๖
๑๐๓๖๗
๑๐๓๖๘
๑๐๓๖๙
๑๐๓๗๐
๑๐๓๗๑
๑๐๓๗๒
๑๐๓๗๓
๑๐๓๗๔
๑๐๓๗๕
๑๐๓๗๖
๑๐๓๗๗
๑๐๓๗๘
๑๐๓๗๙
๑๐๓๘๐
๑๐๓๘๑

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางไพจิตรา เนินภู
นางไพบุญ กมลภพ
นางไพบูลย สุวรรณเลิศ
นางไพรรัตน โพธินาม
นางสาวไพรรัตน ยอดงาม
นางสาวไพรวรรณ ตระกูลชัยชนะ
นางสาวไพรัตน โกมลมาลย
นางไพรัตน เพ็ชรบดี
นางสาวไพริน แคนติ
นางสาวไพริน นอมเศียร
นางไพริน บุญกะยะ
นางสาวไพริน มณีศรี
นางสาวไพรินทร พรวนแกว
นางสาวไพรินทร พาระตะ
นางสาวไพรินทร สุขกําปง
นางสาวไพรินทร ออนศรี
นางสาวไพลิน ประดับรัตน
นางไพลิน พระโรจน
นางสาวไพลิน ภูมิวัน
นางไพลิน สานุสันต
นางไพลิน สามบุญลือ
นางสาวไพลิน สุภาเมศ
นางสาวไพลิน หีบแกว
นางสาวไพศาล สุนทรา
นางฟยรูซ แสแม
นางสาวฟาซีหยะ จะปะกียา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๐๓๘๒
๑๐๓๘๓
๑๐๓๘๔
๑๐๓๘๕
๑๐๓๘๖
๑๐๓๘๗
๑๐๓๘๘
๑๐๓๘๙
๑๐๓๙๐
๑๐๓๙๑
๑๐๓๙๒
๑๐๓๙๓
๑๐๓๙๔
๑๐๓๙๕
๑๐๓๙๖
๑๐๓๙๗
๑๐๓๙๘
๑๐๓๙๙
๑๐๔๐๐
๑๐๔๐๑
๑๐๔๐๒
๑๐๔๐๓
๑๐๔๐๔
๑๐๔๐๕
๑๐๔๐๖
๑๐๔๐๗

นางฟาฏิมาฮ บากา
นางฟาดีละห แซะอาหลี
นางฟาติมา ยารง
นางสาวฟาตีมะห เจะมะ
นางฟาตีมะห มาหะมะ
นางฟาตีเมาะห โตะเด็ง
นางสาวฟาตีฮะห อุสมันบาฮา
นางสาวฟายียะ หะยีมะ
นางสาวฟารตินา สุมาลี
นางสาวฟารีดะห นิเซ็ง
นางสาวฟารีดะห มอลอเลาะ
นางสาวฟารีดา กลองรัมย
นางสาวฟารีดา กาหลง
นางสาวฟารีดา เจะมะ
นางสาวฟารีดา เจะอิง
นางสาวฟารีดา ระสิหินิ
นางฟารีดา แวโด
นางฟารีดา สังขขาว
นางฟารีฮัน ยะระ
นางสาวฟาสียะห อาแด
นางฟาอีซะห เจะและ
นางสาวฟตรา สาเล็ง
นางฟรเดาส สาและ
นางเฟองฝน บุญทวี
นางเฟองฟา พลอยแสงสาย
นางสาวเฟองฟา ศรีชมภู

หนา ๒๐๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๔๐๘
๑๐๔๐๙
๑๐๔๑๐
๑๐๔๑๑
๑๐๔๑๒
๑๐๔๑๓
๑๐๔๑๔
๑๐๔๑๕
๑๐๔๑๖
๑๐๔๑๗
๑๐๔๑๘
๑๐๔๑๙
๑๐๔๒๐
๑๐๔๒๑
๑๐๔๒๒
๑๐๔๒๓
๑๐๔๒๔
๑๐๔๒๕
๑๐๔๒๖
๑๐๔๒๗
๑๐๔๒๘
๑๐๔๒๙
๑๐๔๓๐
๑๐๔๓๑
๑๐๔๓๒

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวเฟองรัก โพธิ์ไทรย
นางสาวเฟองลัดดา จิตจักร
นางภคนันท อักษรทับ
นางสาวภคนิตย นาสมศรี
นางสาวภคพร ครสิงห
นางสาวภคพร จุลสุรี
นางสาวภคพร อิสระ
นางภคมน บุญหินกอง
นางภครภัทร แสงระวี
นางสาวภควรรณ บุญเจือ
นางสาวภคอร เฉลยจรรยา
นางสาวภคอร อินทรเอี่ยม
นางสาวภณิชชา สุวราช
นางสาวภณิชชา อุดมเลิศปรีชา
นางสาวภณิดา อุทธโยธา
นางสาวภนิดา นพชํานาญ
นางสาวภรณกมนส ดวงสุวรรณ
นางสาวภรณณภสร
ลอยเทียนโกมล
นางภรณนภัส ปนทวัง
นางภรณนิภา แกวเคลือบ
นางสาวภรณพรรษ นวกวงค
นางภรปภา ศรีธิสาร
นางสาวภรพิชญา พุตซอน
นางภรรทนพ พุทธสอน
นางสาวภรัณยา คลังกลาง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๐๔๓๓
๑๐๔๓๔
๑๐๔๓๕
๑๐๔๓๖
๑๐๔๓๗
๑๐๔๓๘
๑๐๔๓๙
๑๐๔๔๐
๑๐๔๔๑
๑๐๔๔๒
๑๐๔๔๓
๑๐๔๔๔
๑๐๔๔๕
๑๐๔๔๖
๑๐๔๔๗
๑๐๔๔๘
๑๐๔๔๙
๑๐๔๕๐
๑๐๔๕๑
๑๐๔๕๒
๑๐๔๕๓
๑๐๔๕๔
๑๐๔๕๕
๑๐๔๕๖
๑๐๔๕๗
๑๐๔๕๘

หนา ๒๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวภฤศพร ผลไกรเพชร
นางสาวภวรรคอัมพร แถวโนนงิ้ว
นางภวาสุ แพงสี
นางสาวภษมน สุธรรม
นางสาวภักคีณี จีนามูล
นางสาวภักพิง พิลาลัย
นางภัคจิรา กิตติสิริบัณฑิต
นางภัคจิรา โขมพัตร
นางสาวภัคจิรา พลอยประดับ
นางภัคจิรา เย็นใจมา
นางสาวภัคจิรา วงศสมศรี
นางสาวภัคจิรา สมสะอาด
นางภัคทีมา ผลแดง
นางภัคนุช ปนทะธง
นางภัคภิญญา โชติสูงเนิน
นางสาวภัครดา จายสอน
นางภัครมัย ดวงฉุน
นางภัควดี พรมสอน
นางสาวภัควรัตน จันทรเปย
นางภัควลัญช อุนเรือน
นางสาวภัคศจี ปญญาพืชน
นางภัคสุดา โสนาคู
นางสาวภัชภิชา บวรวราโชติ
นางสาวภัชรา จันทะคาม
นางสาวภัชรินทร แกวบุตรตา
นางสาวภัญจนณัฏฐ ไชยโคตร

๑๐๔๕๙
๑๐๔๖๐
๑๐๔๖๑
๑๐๔๖๒
๑๐๔๖๓
๑๐๔๖๔
๑๐๔๖๕
๑๐๔๖๖
๑๐๔๖๗
๑๐๔๖๘
๑๐๔๖๙
๑๐๔๗๐
๑๐๔๗๑
๑๐๔๗๒
๑๐๔๗๓
๑๐๔๗๔
๑๐๔๗๕
๑๐๔๗๖
๑๐๔๗๗
๑๐๔๗๘
๑๐๔๗๙
๑๐๔๘๐
๑๐๔๘๑
๑๐๔๘๒
๑๐๔๘๓
๑๐๔๘๔

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวภัญนภัส พนาสันติสุข
นางสาวภัฎฐธีรา รัตนทวีชัยพร
นางภัฑรธิชาษ เริ่มลักคน
นางภัณฑิรา ชัยวงค
นางภัณฑิรา นามวงศ
นางสาวภัณฑิรา โพธิพันธุ
นางภัณฑิลา แกวพรม
นางสาวภัณนภัทร บางประอินทร
นางภัทชรี คีรินทร
นางสาวภัทฐิกรณ พรมเมือง
นางสาวภัทธาดา แหยมทองดี
นางภัทธิรา คลายพรอม
นางสาวภัทรจารีย มณีรัตน
นางสาวภัทรฑีรา เจนการ
นางสาวภัทรทิศา นวฤทธิ์เดชา
นางภัทรธิดา เรืองประทุม
นางภัทรนรินทร ขุนทรง
นางภัทรนัญ กัลปพฤกษ
นางภัทรพร บุญหนา
นางสาวภัทรภร เขจรลัย
นางสาวภัทรภร มั่นเพ็ชร
นางสาวภัทรภร ลมพรมราช
นางภัทรภรณ ศรีถาวร
นางภัทรลักษณ โพธิ์คง
นางสาวภัทรวดี กาลจักร
นางสาวภัทรวดี แซลิ้ม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๐๔๘๕
๑๐๔๘๖
๑๐๔๘๗
๑๐๔๘๘
๑๐๔๘๙
๑๐๔๙๐
๑๐๔๙๑
๑๐๔๙๒
๑๐๔๙๓
๑๐๔๙๔
๑๐๔๙๕
๑๐๔๙๖
๑๐๔๙๗
๑๐๔๙๘
๑๐๔๙๙
๑๐๕๐๐
๑๐๕๐๑
๑๐๕๐๒
๑๐๕๐๓
๑๐๕๐๔
๑๐๕๐๕
๑๐๕๐๖
๑๐๕๐๗
๑๐๕๐๘
๑๐๕๐๙
๑๐๕๑๐

หนา ๒๐๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางภัทรวดี บุญสอน
นางภัทรวดี โพธิพันธุ
นางภัทรวดี ศรีกวนชา
นางสาวภัทรวดีพ สิงจานุสงค
นางภัทรวรรณ ระหงษ
นางภัทรศยา คําสวัสดิ์
นางสาวภัทรสุดา มาทฤทธิ์
นางภัทรสุดา โสมณวัฒน
นางภัทรอนงค กาญจนคลอด
นางภัทรา โคตรสมบัติ
นางสาวภัทรา ตาอุด
นางสาวภัทรา นพคุณ
นางสาวภัทรา ศรีพรมสุข
นางสาวภัทรานิษฐ โกศัลวิตร
นางภัทรานิษฐ ขาวดี
นางสาวภัทรานิษฐ คําหวาน
นางสาวภัทรานิษฐ จันทรอินทร
นางภัทรานิษฐ ฉันทจุลสินธุ
นางภัทรานิษฐ เดชทอง
นางสาวภัทรานิษฐ รุงโรจนธนะชัย
นางภัทราพร ราญไพร
นางภัทราพร เวชประสิทธิ์
นางภัทราพร ศรีบุญมา
นางสาวภัทราพร ศิริแสน
นางสาวภัทราพร สิงหันต
นางสาวภัทราภรณ นิลสมัคร

๑๐๕๑๑
๑๐๕๑๒
๑๐๕๑๓
๑๐๕๑๔
๑๐๕๑๕
๑๐๕๑๖
๑๐๕๑๗
๑๐๕๑๘
๑๐๕๑๙
๑๐๕๒๐
๑๐๕๒๑
๑๐๕๒๒
๑๐๕๒๓
๑๐๕๒๔
๑๐๕๒๕
๑๐๕๒๖
๑๐๕๒๗
๑๐๕๒๘
๑๐๕๒๙
๑๐๕๓๐
๑๐๕๓๑
๑๐๕๓๒
๑๐๕๓๓
๑๐๕๓๔
๑๐๕๓๕
๑๐๕๓๖

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวภัทราภรณ มะวงษา
นางภัทราลี เหรียญทอง
นางสาวภัทราวดี นิลวิสุทธิกุล
นางสาวภัทราวรรณ การัมย
นางสาวภัทราวรรณ เขียววัน
นางสาวภัทราวรรณ ตรงประสิทธิ์
นางสาวภัทริฐา ขาวงาม
นางสาวภัทรียา คชหิรัญ
นางสาวภัทรียา ชัยสมบัติ
นางสาวภัทรียา ดอนเตาเหล็ก
นางสาวภัทรียา ทองงาม
นางสาวภัทรียา มุลาลินน
นางสาวภัทิรา ชางนาวา
นางภัสรลักษณ เซ็นนันท
นางสาวภัสรากรณ แมนเหมือน
นางภัสสรินท อมตะไพบูลย
นางสาวภัสอรม ปงพรม
นางสาวภาณิชา เขื่อนคํา
นางสาวภาณินี หานวิลัย
นางสาวภาณุมาศ ฉิมนอก
นางสาวภาณุมาศ นักษัตรมณฑล
นางภาณุรัตน สายหงษ
นางสาวภานุมาศ ตรีนิตย
นางสาวภานุมาศ บุญสมร
นางสาวภานุมาศ พูลบุญธรรม
นางภาพิมล บุญภา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๐๕๓๗
๑๐๕๓๘
๑๐๕๓๙
๑๐๕๔๐
๑๐๕๔๑
๑๐๕๔๒
๑๐๕๔๓
๑๐๕๔๔
๑๐๕๔๕
๑๐๕๔๖
๑๐๕๔๗
๑๐๕๔๘
๑๐๕๔๙
๑๐๕๕๐
๑๐๕๕๑
๑๐๕๕๒
๑๐๕๕๓
๑๐๕๕๔
๑๐๕๕๕
๑๐๕๕๖
๑๐๕๕๗
๑๐๕๕๘
๑๐๕๕๙
๑๐๕๖๐
๑๐๕๖๑
๑๐๕๖๒

หนา ๒๐๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางภามพิชญ สุขเฉย
นางสาวภารดี นามวัน
นางภารดี วงษทอง
นางภารดี สิทธิศาสตร
นางสาวภาริณี สุวรรณศรี
นางภาวดี ภูมิผักแวน
นางสาวภาวดี สรอยกุดเรือ
นางภาวนา ปลัดพรหม
นางภาวนา วิจิตร
นางภาวนา สังฆธรรม
นางภาวศุทธิ์ วัฒนา
นางภาวันตี หะยียามา
นางสาวภาวิชญ วัฒนประพันธ
นางสาวภาวิณา ยะโกะ
นางสาวภาวิณี โฉมนาจ
นางภาวิณี ชัยเพ็ชร
นางภาวิณี พรหมฟง
นางสาวภาวิณี มณีนพรัตน
นางภาวิณี เรียบประดิษฐ
นางภาวิณี สอนใจ
นางภาวิณี สุขใจ
นางภาวิดา มานะอด
นางภาวินี เขาแกว
นางภาวินี สุดโต
นางสาวภาวินี อวนศรีเมือง
นางภาษิตา พรมจันทร

๑๐๕๖๓
๑๐๕๖๔
๑๐๕๖๕
๑๐๕๖๖
๑๐๕๖๗
๑๐๕๖๘
๑๐๕๖๙
๑๐๕๗๐
๑๐๕๗๑
๑๐๕๗๒
๑๐๕๗๓
๑๐๕๗๔
๑๐๕๗๕
๑๐๕๗๖
๑๐๕๗๗
๑๐๕๗๘
๑๐๕๗๙
๑๐๕๘๐
๑๐๕๘๑
๑๐๕๘๒
๑๐๕๘๓
๑๐๕๘๔
๑๐๕๘๕
๑๐๕๘๖
๑๐๕๘๗
๑๐๕๘๘

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางภาสินี พรมโสภา
นางภิญญดา พัดภู
นางสาวภิญญา ลองเซง
นางสาวภิญญาพัชญ แบบอยาง
นางสาวภิญญาพัชญ ยาวิไชย
นางภิญญาพัชญ สมานพันธสกุล
นางภิญญาพัชญ สัญลักษณ
นางสาวภิมลพรรณ ถาวรประพัฒน
นางสาวภิรมย เตียงกูล
นางภิรมย เอี่ยมสุวรรณ
นางภิรมยพร ธิวะโตเจริญ
นางสาวภิลัยพร ฉิมพาลี
นางภิสชา สินตะ
นางภีมนัฐฎาร อุชัยวงษ
นางภีรดา หมอดี
นางสาวภีรภา จันทรอินทร
นางสาวภุมริน กลิ่นเพชร
นางภุมริน จบศรี
นางภูติรัชน บูสู
นางภูริตา เบาเนิด
นางภูริตา ใบยา
นางสาวภูริตา มหาสวัสดิ์
นางภูริศา รัตนวิจิตร
นางสาวภูวษา รักษาภักดี
นางสาวภูสิริ ศรแกว
นางมชุณี อินบุญนะ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๐๕๘๙
๑๐๕๙๐
๑๐๕๙๑
๑๐๕๙๒
๑๐๕๙๓
๑๐๕๙๔
๑๐๕๙๕
๑๐๕๙๖
๑๐๕๙๗
๑๐๕๙๘
๑๐๕๙๙
๑๐๖๐๐
๑๐๖๐๑
๑๐๖๐๒
๑๐๖๐๓
๑๐๖๐๔
๑๐๖๐๕
๑๐๖๐๖
๑๐๖๐๗
๑๐๖๐๘
๑๐๖๐๙
๑๐๖๑๐
๑๐๖๑๑
๑๐๖๑๒
๑๐๖๑๓

หนา ๒๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวมณฑกา เกษสุพรรณ
นางมณฑกานต คงนวล
นางสาวมณฑกานต สุนันท
นางสาวมณฑกานติ์ติ เพชรอักษร
สิบตํารวจตรีหญิง มณฑรส
สุวรรณ
นางมณฑา ไกรดํา
นางสาวมณฑา คงสอง
นางมณฑา พลนุย
นางมณฑา รัตนชัย
นางมณฑิตา คําปลิว
นางมณฑิตา โสชาติ
นางสาวมณฑิรา บุญจันทร
นางมณฑิรา สายยศ
นางสาวมณฑิรา อินทรโยธา
นางมณทิรา อารียกุล
นางมณธนา มะหะหมัด
นางมณธิดา ปวงคํา
นางสาวมณฤดี วงศเมฆ
นางมณัชยา ปบานใหม
นางมณัญญา สิทธิสา
นางสาวมณีกานต วิชุมา
นางสาวมณีจันทร ธาตุทอง
นางมณีนุช เข็มลาย
นางสาวมณีนุช โปรงใจ
นางสาวมณีนุช พรหมอารักษ

๑๐๖๑๔
๑๐๖๑๕
๑๐๖๑๖
๑๐๖๑๗
๑๐๖๑๘
๑๐๖๑๙
๑๐๖๒๐
๑๐๖๒๑
๑๐๖๒๒
๑๐๖๒๓
๑๐๖๒๔
๑๐๖๒๕
๑๐๖๒๖
๑๐๖๒๗
๑๐๖๒๘
๑๐๖๒๙
๑๐๖๓๐
๑๐๖๓๑
๑๐๖๓๒
๑๐๖๓๓
๑๐๖๓๔
๑๐๖๓๕
๑๐๖๓๖
๑๐๖๓๗
๑๐๖๓๘
๑๐๖๓๙

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวมณีเนตร พวงธรรม
นางมณีพรรณ คําแกว
นางมณีพรรณ เจริญจิต
นางมณีภัทร รางแดง
นางสาวมณีย ยวงรัมย
นางมณีรัตน เกษมดาย
นางสาวมณีรัตน แกวพา
นางมณีรัตน จิตปรีดา
นางมณีรัตน ธรรมสกุล
นางมณีรัตน นวมสกุลณี
นางสาวมณีรัตน พาวงค
นางมณีรัตน ยารังษี
นางสาวมณีรัตน สมรักษ
นางมณีรัตน สังกะคํา
นางมณีรัตน สุพร
นางมณีรัตน เอี่ยมสะอาด
นางสาวมณีวรรณ นรินยา
นางมณีวรรณ วงคลาศ
นางมณีวรรณ โสรถาวร
นางสาวมณีวรรณ วงศอนันต
นางสาวมณีศร สมใจสระแกว
นางสาวมติกา ใจธรรม
นางมทินา มาละวงษ
นางสาวมธุรดา จันจอม
นางมธุรส ปานเหงา
นางสาวมธุรักดา ณ ขัติ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๐๖๔๐
๑๐๖๔๑
๑๐๖๔๒
๑๐๖๔๓
๑๐๖๔๔
๑๐๖๔๕
๑๐๖๔๖
๑๐๖๔๗
๑๐๖๔๘
๑๐๖๔๙
๑๐๖๕๐
๑๐๖๕๑
๑๐๖๕๒
๑๐๖๕๓
๑๐๖๕๔
๑๐๖๕๕
๑๐๖๕๖
๑๐๖๕๗
๑๐๖๕๘
๑๐๖๕๙
๑๐๖๖๐
๑๐๖๖๑
๑๐๖๖๒
๑๐๖๖๓
๑๐๖๖๔
๑๐๖๖๕

หนา ๒๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวมธุรินทร กุสุมาลย
นางสาวมธุสรา เพ็ญศรี
นางสาวมนฑนา ยาสมุทร
นางสาวมนณกร ประชุมรัตน
นางสาวมนตชยา เข็มสุข
นางมนตพิรุณ เสือกลับ
นางมนตรวี บุญมาปะ
นางมนตรัตน อัมมรดารา
นางมนตรี ควรกลา
นางสาวมนทกานต จันทมัตตุการ
นางสาวมนทกานต ละออง
นางสาวมนทิพย คงแกว
นางมนทิรา ตะปะโจทย
นางสาวมนทิรา ทัลวรรณ
นางมนเทียร แกวงาม
นางมนพร นุมนก
นางสาวมนพัทธ ทองนวม
นางมนรวี พละพันธ
นางสาวมนฤดี บัวหีบแกว
นางสาวมนฤดี เลิศรัตนปญโญ
นางสาวมนฤทัย หลวงวงษ
นางสาวมนสิกานต ยุกติชาติ
นางมนสิชา จันทรโท
นางสาวมนสิชา ชะพลพรรค
นางมนสิชา สิทธิสุข
นางมนัชยา คํามา

๑๐๖๖๖
๑๐๖๖๗
๑๐๖๖๘
๑๐๖๖๙
๑๐๖๗๐
๑๐๖๗๑
๑๐๖๗๒
๑๐๖๗๓
๑๐๖๗๔
๑๐๖๗๕
๑๐๖๗๖
๑๐๖๗๗
๑๐๖๗๘
๑๐๖๗๙
๑๐๖๘๐
๑๐๖๘๑
๑๐๖๘๒
๑๐๖๘๓
๑๐๖๘๔
๑๐๖๘๕
๑๐๖๘๖
๑๐๖๘๗
๑๐๖๘๘
๑๐๖๘๙
๑๐๖๙๐
๑๐๖๙๑

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางมนัญชยา ไกลถิ่น
นางสาวมนัญชยา จันทวงศ
นางมนัญญา ไชยสลี
นางมนัญญา อนุไพร
นางมนัณญา กองศักดา
นางมนัติญา ซิ้วเตีย
นางมนัสชนก ตามวงค
นางสาวมนัสชนก เทพพร
นางสาวมนัสชนก เพียรพิทักษ
นางสาวมนัสชนม มูลเมือง
นางมนัสดา ดําแกว
นางมนัสนันท ค้ําชูสิทธิผล
นางสาวมนัสนันท บุญรัตนภมร
นางมนัสนันท มุงเมือง
นางสาวมนัสนันท อักษรวิลัย
นางสาวมนัสพร ปวนเอย
นางมนัสยา พุมพวง
นางสาวมนัสวีร จันทรังษี
นางมยุรฉัตร บุญมาหลา
นางสาวมยุรฉัตร ลาภสาร
นางมยุรดา ทองสุข
นางสาวมยุรา คุฒแกว
นางสาวมยุรา ชั้นเสมา
นางสาวมยุรา ติงสะ
นางสาวมยุรา เนตรสุวรรณ
นางมยุรา บุญธรรม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๐๖๙๒
๑๐๖๙๓
๑๐๖๙๔
๑๐๖๙๕
๑๐๖๙๖
๑๐๖๙๗
๑๐๖๙๘
๑๐๖๙๙
๑๐๗๐๐
๑๐๗๐๑
๑๐๗๐๒
๑๐๗๐๓
๑๐๗๐๔
๑๐๗๐๕
๑๐๗๐๖
๑๐๗๐๗
๑๐๗๐๘
๑๐๗๐๙
๑๐๗๑๐
๑๐๗๑๑
๑๐๗๑๒
๑๐๗๑๓
๑๐๗๑๔
๑๐๗๑๕
๑๐๗๑๖
๑๐๗๑๗

นางมยุรา พุทธรอด
นางสาวมยุรา เพิ่มพูน
นางสาวมยุรา เพียรยิ่ง
นางมยุรา รองหาญแกว
นางสาวมยุรา รอดแกว
นางสาวมยุรา วังศิริกุล
นางมยุรา แสงสุวรรณ
นางมยุรา อุชาดี
นางสาวมยุรี กอดวิเชียร
นางสาวมยุรี กุลบุตร
นางสาวมยุรี ขวบสันเทียะ
นางมยุรี ณ นุวงศ
นางมยุรี แดงเจริญ
นางมยุรี บุญคุม
นางมยุรี มะกาว
นางสาวมยุรี รัตนกาญจน
นางมยุรี ลีกี
นางมยุรี เลี่ยมแกว
นางสาวมยุรี เวชประมูล
นางสาวมยุรี ศรีวรรณะ
นางสาวมยุรี ศรีสุวรรณ
นางมยุรี สงหนู
นางสาวมยุรี สุนประโคน
นางมยุรี สุพรหม
นางมยุรี แสงสวาง
นางมยุรี หะยีแวจิ

หนา ๒๐๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๗๑๘
๑๐๗๑๙
๑๐๗๒๐
๑๐๗๒๑
๑๐๗๒๒
๑๐๗๒๓
๑๐๗๒๔
๑๐๗๒๕
๑๐๗๒๖
๑๐๗๒๗
๑๐๗๒๘
๑๐๗๒๙
๑๐๗๓๐
๑๐๗๓๑
๑๐๗๓๒
๑๐๗๓๓
๑๐๗๓๔
๑๐๗๓๕
๑๐๗๓๖
๑๐๗๓๗
๑๐๗๓๘
๑๐๗๓๙
๑๐๗๔๐
๑๐๗๔๑
๑๐๗๔๒
๑๐๗๔๓

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางมยุรี ไหลหรั่ง
นางมยุรี อักษรจันทร
นางมยุลี นามโคตร
นางสาวมรกต รัตนบันดาล
นางสาวมริดา คํามูลมาตย
นางมรินดา แมละมะ
นางสาวมลทิชา เกตุมณี
นางสาวมลเทียน สิงโคก
นางสาวมลธารัตน ชูอินทร
นางสาวมลธิรา พยูนการ
นางสาวมลธิลา กาเผือก
นางมลฤดี เตชะตา
นางสาวมลฤดี แผลติตะ
นางสาวมลฤดี พิมพเขต
นางสาวมลฤดี ภูยิ่ง
นางสาวมลฤดี วันศิริ
นางสาวมลฤดี ศรีประทุม
นางมลฤดี สําโรงแสง
นางสาวมลฤดี สิงหนุกูล
นางสาวมลฤดี อยูพันธ
นางสาวมลวดี บุญรักษ
นางมลวิภา หงษศิริ
นางมลศรี คําแกว
นางสาวมลิวรรณ กุลแกว
นางมลิวรรณ ใจซื่อ
นางมลิวรรณ ชูคดี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๐๗๔๔
๑๐๗๔๕
๑๐๗๔๖
๑๐๗๔๗
๑๐๗๔๘
๑๐๗๔๙
๑๐๗๕๐
๑๐๗๕๑
๑๐๗๕๒
๑๐๗๕๓
๑๐๗๕๔
๑๐๗๕๕
๑๐๗๕๖
๑๐๗๕๗
๑๐๗๕๘
๑๐๗๕๙
๑๐๗๖๐
๑๐๗๖๑
๑๐๗๖๒
๑๐๗๖๓
๑๐๗๖๔
๑๐๗๖๕
๑๐๗๖๖
๑๐๗๖๗
๑๐๗๖๘
๑๐๗๖๙

หนา ๒๐๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางมลิวัลย ขุนนิรงค
นางมลิวัลย แข็งธัญญกรรม
นางสาวมลิวัลย แดงตันกี
นางสาวมลิวัลย ทองขวัญ
นางสาวมลิวัลย นาคคํา
นางมลิวัลย บุญเย็น
นางสาวมลิวัลย ภูบุญอวน
นางสาวมลิวัลย แสนบุญ
นางสาวมสารัศม บานโพธิ์ศรี
นางสาวมสาวรี นาสวนโสภณ
นางสาวมะยุรี ทองคํา
วาที่รอยตรีหญิง มะยุลี เงินนาม
นางมะลิ กองธรรม
นางมะลิ กุยสุวรรณ
นางมะลิ คลองแคลว
นางสาวมะลิ ธารานุวงศ
นางสาวมะลิ ผดุงสมบัติ
นางมะลิ วิชาพล
นางมะลิ ศาลางาม
นางสาวมะลิพร แดงตะขบ
นางสาวมะลิวรรณ ตันเจียง
นางสาวมะลิวรรณ ระหูภา
นางมะลิวรรณ สุริยา
นางมะลิวรรณ หอมวงศ
นางมะลิวรรณ อรจุล
นางมะลิวัล จันทรแกว

๑๐๗๗๐
๑๐๗๗๑
๑๐๗๗๒
๑๐๗๗๓
๑๐๗๗๔
๑๐๗๗๕
๑๐๗๗๖
๑๐๗๗๗
๑๐๗๗๘
๑๐๗๗๙
๑๐๗๘๐
๑๐๗๘๑
๑๐๗๘๒
๑๐๗๘๓
๑๐๗๘๔
๑๐๗๘๕
๑๐๗๘๖
๑๐๗๘๗
๑๐๗๘๘
๑๐๗๘๙
๑๐๗๙๐
๑๐๗๙๑
๑๐๗๙๒
๑๐๗๙๓
๑๐๗๙๔
๑๐๗๙๕

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวมะลิวัลย กาลสุวรรณ
นางสาวมะลิวัลย ขอบบัวคลี่
นางมะลิวัลย คเณศโยธิน
นางมะลิวัลย คลังภูเขียว
นางสาวมะลิวัลย ไชยโย
นางมะลิวัลย ดําริห
นางสาวมะลิวัลย พรมโสภา
นางมะลิวัลย รัตนสมบูรณ
นางสาวมะลิวัลย สมบูรณ
นางมะลิวัลย เสนาใหญ
นางมะลิวัลย โสภาเลิศ
นางสาวมะลิวัลย หารีย
นางสาวมะลิษา บุญจริง
นางสาวมะลิสา ศรีนอก
นางสาวมะลิสา หนูไธสง
นางมัชฌาณ แสนทวีสุข
นางมัชฌิมา แสงชาติ
นางมัซตูราห แวดือราแม
นางสาวมัญชุสา มณีวรรณ
นางสาวมัฑนา ดงปาลี
นางสาวมัณฑนา คงเอียด
นางมัณฑนา ธนารักษ
นางสาวมัณฑนา แผลงสูงเนิน
นางมัณฑนา มองมั่น
นางมัณฑนา แยมสูงเนิน
นางมัณฑิกา กันตวิรุฒ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๐๗๙๖
๑๐๗๙๗
๑๐๗๙๘
๑๐๗๙๙
๑๐๘๐๐
๑๐๘๐๑
๑๐๘๐๒
๑๐๘๐๓
๑๐๘๐๔
๑๐๘๐๕
๑๐๘๐๖
๑๐๘๐๗
๑๐๘๐๘
๑๐๘๐๙
๑๐๘๑๐
๑๐๘๑๑
๑๐๘๑๒
๑๐๘๑๓
๑๐๘๑๔
๑๐๘๑๕
๑๐๘๑๖
๑๐๘๑๗
๑๐๘๑๘
๑๐๘๑๙
๑๐๘๒๐
๑๐๘๒๑

นางสาวมัณฑิกา วิชัยดิษฐ
นางมัณฑิตา ปญญามงคล
นางสาวมัตติกา พรมวงค
นางสาวมัตยา บุตรแกว
นางสาวมัทธนา ตาเดอิน
นางสาวมัทนา ขุนศรี
นางสาวมัทนา ฉวนพยัคฆ
นางสาวมัทนา เทียมศักดิ์
นางสาวมัทนา นูนาเหนือ
นางมัทนา มะยาซิง
นางมัทนา อรรคบุตร
นางสาวมัทนียา จักษุพันธ
นางสาวมัทรี ขนรกุล
นางมั่นใจ ผิวงาม
นางมัยยุรีย ปาแน
นางสาวมัรบียะ วานิ
นางสาวมัลทิกา พิเคราะห
นางสาวมัลลิกา ปานคุม
นางสาวมัลลิกา มานันที
นางสาวมัลลิกา ยิ้มพงษ
นางสาวมัลลิกา หาญอาสา
นางสาวมัลลิกา โฮมพิมพ
นางมัสกะห หะยีสะรี
นางมัสตูรา ดือเลาะ
นางมัสทนา ตุมออน
นางมัสนะ สาหมัด

หนา ๒๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๘๒๒
๑๐๘๒๓
๑๐๘๒๔
๑๐๘๒๕
๑๐๘๒๖
๑๐๘๒๗
๑๐๘๒๘
๑๐๘๒๙
๑๐๘๓๐
๑๐๘๓๑
๑๐๘๓๒
๑๐๘๓๓
๑๐๘๓๔
๑๐๘๓๕
๑๐๘๓๖
๑๐๘๓๗
๑๐๘๓๘
๑๐๘๓๙
๑๐๘๔๐
๑๐๘๔๑
๑๐๘๔๒
๑๐๘๔๓
๑๐๘๔๔
๑๐๘๔๕
๑๐๘๔๖
๑๐๘๔๗

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวมัสนะ อารง
นางมัสนะ บิลเฮม
นางมัสนา มะลี
นางมัสลิน ปุลาสะเก
นางมัสลียะห กือจิ
นางมาซง รักษาษร
นางสาวมาซีเตาะห เซงและ
นางสาวมาซีเตาะห ฮะ
นางสาวมาดีฮัต ยานยา
นางมาดีฮาห แลจิ
นางสาวมาเดีย มะทอง
นางมาธนี อินภู
นางสาวมานิดา หะยีสแลแม
นางสาวมานิตา บุญมี
นางสาวมานิตา แสงงาม
นางมานีจันทร เปรมประเสริฐ
นางมายิดะ ยูโซะ
นางสาวมายีดะ กามาเซะ
นางมาราตรี ทองเนตร
นางมาริณี รัตนะโช
นางสาวมาริยา น้ํารอบ
นางสาวมาริษา บัวทอง
นางมาริษา หมัดหนิ
นางมาริสา กระจางจิตร
นางมาริสา ตาตัน
นางสาวมาริสา มาสาระกามา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๐๘๔๘
๑๐๘๔๙
๑๐๘๕๐
๑๐๘๕๑
๑๐๘๕๒
๑๐๘๕๓
๑๐๘๕๔
๑๐๘๕๕
๑๐๘๕๖
๑๐๘๕๗
๑๐๘๕๘
๑๐๘๕๙
๑๐๘๖๐
๑๐๘๖๑
๑๐๘๖๒
๑๐๘๖๓
๑๐๘๖๔
๑๐๘๖๕
๑๐๘๖๖
๑๐๘๖๗
๑๐๘๖๘
๑๐๘๖๙
๑๐๘๗๐
๑๐๘๗๑
๑๐๘๗๒
๑๐๘๗๓

นางมาริสา สมาแห
นางมาริหยํา มาลิกัน
นางมารีนา เจะดอเลาะ
นางสาวมารีนา อามิง
นางมารีนา อารง
นางสาวมารีนา เบญจเหม
นางมารีนา หวังอาลี
นางสาวมารียะ เตะ
นางมารียะห แลคอ
นางสาวมารียัม ตาเละ
นางมารียัม บินเจะเลาะ
นางมารียัม สาแม
นางสาวมารียานี แลนิ
นางมารียานี วาเด็ง
นางมารีเยาะ สูหลง
นางมารีแย มะแตหะ
นางสาวมารีแย อามะ
นางสาวมารีละห มีนา
นางสาวมารือนี บาเกาะ
นางสาวมาฤดี บุญทองใหม
นางสาวมาลัย เชียงวิราฑา
นางสาวมาลัย ปูผา
นางมาลัย พิชญประเสริฐ
นางสาวมาลัย ฟองนิ้ว
นางสาวมาลัย ฟกเขียว
นางมาลัย ยิ่งมานะ

หนา ๒๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๘๗๔
๑๐๘๗๕
๑๐๘๗๖
๑๐๘๗๗
๑๐๘๗๘
๑๐๘๗๙
๑๐๘๘๐
๑๐๘๘๑
๑๐๘๘๒
๑๐๘๘๓
๑๐๘๘๔
๑๐๘๘๕
๑๐๘๘๖
๑๐๘๘๗
๑๐๘๘๘
๑๐๘๘๙
๑๐๘๙๐
๑๐๘๙๑
๑๐๘๙๒
๑๐๘๙๓
๑๐๘๙๔
๑๐๘๙๕
๑๐๘๙๖
๑๐๘๙๗
๑๐๘๙๘
๑๐๘๙๙

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางมาลัย รามปาน
นางสาวมาลาตี ขันตี
นางมาลาตี ปอซอตี
นางสาวมาลิณี จันทรเพ็ชรพูล
นางสาวมาลิณี รักดี
นางสาวมาลินี เกศธนากร
นางมาลินี งามแสง
นางสาวมาลินี ชินทะวัน
นางสาวมาลินี นามมาตย
นางมาลินี ฟองจางวาง
นางสาวมาลินี เรือนคํา
นางมาลินี ศิริอักษร
นางสาวมาลินี สุขหา
นางมาลินี สุวรรณจันทร
นางมาลี ขันทแพทย
นางสาวมาลี บุญมาก
นางสาวมาลี ภักดีเจริญ
นางมาลี หมวกเปยะ
นางมาลีจันทร ชาติสุทธิ
นางสาวมาลีพร ดวงโตด
นางมาไล พลเกง
นางสาวมาสนา หะยีอูเซ็ง
นางสาวมิ่งขวัญ บุญยานันต
นางมิ่งขวัญ สุกใส
นางมิ่งขวัญ หนองขุนสาร
นางสาวมิญญชนก ปรางละออ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๐๙๐๐
๑๐๙๐๑
๑๐๙๐๒
๑๐๙๐๓
๑๐๙๐๔
๑๐๙๐๕
๑๐๙๐๖
๑๐๙๐๗
๑๐๙๐๘
๑๐๙๐๙
๑๐๙๑๐
๑๐๙๑๑
๑๐๙๑๒
๑๐๙๑๓
๑๐๙๑๔
๑๐๙๑๕
๑๐๙๑๖
๑๐๙๑๗
๑๐๙๑๘
๑๐๙๑๙
๑๐๙๒๐
๑๐๙๒๑
๑๐๙๒๒
๑๐๙๒๓
๑๐๙๒๔
๑๐๙๒๕

หนา ๒๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวมินตรา เขียวชะอุม
นางมินะ นิยมเดชา
นางมิรันตี รุงศรี
นางมิลันตี นฤเขตอุดมบดี
นางมีณนภาพรรณ ฐีฏภัทรมนตรี
นางมีดะ ปาเนาะ
นางสาวมีนา ชายมัน
นางสาวมีนา ปาละโค
นางสาวมีนา อินทรกล่ํา
นางสาวมีนา อิสมิง
นางสาวมีนารัษฏ อักษรไทย
นางมุกดา คมงาว
นางมุกดา คําชั่ง
นางสาวมุกดา เชาวโนทัย
นางมุกดา ยะหริ่ง
นางมุกดา สุขขี
นางมุกดา โสภาเคน
นางมุกดา หนันเรือง
นางมุกดา อรุณรังษี
นางมุขดา พึ่มชัย
นางมุคครินทร บุษภา
นางมุจรินทร นนทะแสน
นางสาวมุจลินท สารีปา
นางมุฑิตา ไหลหรั่ง
นางมุทิณี วงศบุตร
นางมุทิตา ขาวหนูนา

๑๐๙๒๖
๑๐๙๒๗
๑๐๙๒๘
๑๐๙๒๙
๑๐๙๓๐
๑๐๙๓๑
๑๐๙๓๒
๑๐๙๓๓
๑๐๙๓๔
๑๐๙๓๕
๑๐๙๓๖
๑๐๙๓๗
๑๐๙๓๘
๑๐๙๓๙
๑๐๙๔๐
๑๐๙๔๑
๑๐๙๔๒
๑๐๙๔๓
๑๐๙๔๔
๑๐๙๔๕
๑๐๙๔๖
๑๐๙๔๗
๑๐๙๔๘
๑๐๙๔๙
๑๐๙๕๐
๑๐๙๕๑

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวมุทิตา ภักคินี
นางสาวมุทิตา แสนสิงห
นางสาวมุทิตา เหลาบุตรสา
นางมุนี ภวภูตานนท
นางมูณี สามะแอ
นางสาวมูดา พระจันทรศรี
นางมูยาฮาดะ รอแม
นางสาวมูรียานี เจะแซ
นางสาวมูลียานี เจะดือเลาะ
นางเมกิยะ คําปอง
นางเมตตา แจงจุล
นางสาวเมตตา ทรัพยศรีศุภชัย
นางเมตตา พรหมเนตร
นางสาวเมทิญา นนทศรี
นางสาวเมทินี เมาทุง
นางสาวเมธปยา สุพรรณ
นางเมธวีธ กุมารสิทธิ์
นางสาวเมธาพร คําหนอย
นางสาวเมธาวี ติณานันท
นางสาวเมธาวี สีสด
นางเมธาวี อูเงิน
นางเมธิกา ศรีโพธิ์ทอง
นางสาวเมธินี ชวยปลัด
นางเมธินี พิมแกว
นางสาวเมย แยงจันทร
นางสาวเมยภาอร ตองหา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๐๙๕๒
๑๐๙๕๓
๑๐๙๕๔
๑๐๙๕๕
๑๐๙๕๖
๑๐๙๕๗
๑๐๙๕๘
๑๐๙๕๙
๑๐๙๖๐
๑๐๙๖๑
๑๐๙๖๒
๑๐๙๖๓
๑๐๙๖๔
๑๐๙๖๕
๑๐๙๖๖
๑๐๙๖๗
๑๐๙๖๘
๑๐๙๖๙
๑๐๙๗๐
๑๐๙๗๑
๑๐๙๗๒
๑๐๙๗๓
๑๐๙๗๔
๑๐๙๗๕
๑๐๙๗๖
๑๐๙๗๗

นางสาวเมริน กานสน
นางเมลดา สมณะรัชกร
นางสาวเมเหรัน แซแน
นางไมตรี เจียมรจนานนท
นางไมมูเนาะ สนิ
นางไมยีดะ สะอูน
นางยมนา อรุณไพร
นางยศลักษณ หมื่นวงค
นางสาวยศวรรณ นวลละออ
นางยอดขวัญ ธีรโชคดี
นางสาวยอดขวัญ หนุนภักดี
นางสาวยาจิตร ลาภทวี
นางสาวยานีย นาคแกว
นางสาวยามานีย แซะอาหลี
นางยามีดะ โตะเฮง
นางสาวยามีละ หมัดหมาน
นางยามีละห สะอะ
นางสาวยามีละห หมัดอะดัม
นางยามีลา ปาละกุล
นางสาวยารอดะ บินหมัด
นางยารอนา เจะแวนิ
นางยารีนา บิลหลี
นางยาเรียะ กรมเมือง
นางยาแลฮา มอมอสะเตง
นางสาวยาวาตี ดือเระ
นางยาวานิง มูดอ

หนา ๒๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๙๗๘
๑๐๙๗๙
๑๐๙๘๐
๑๐๙๘๑
๑๐๙๘๒
๑๐๙๘๓
๑๐๙๘๔
๑๐๙๘๕
๑๐๙๘๖
๑๐๙๘๗
๑๐๙๘๘
๑๐๙๘๙
๑๐๙๙๐
๑๐๙๙๑
๑๐๙๙๒
๑๐๙๙๓
๑๐๙๙๔
๑๐๙๙๕
๑๐๙๙๖
๑๐๙๙๗
๑๐๙๙๘
๑๐๙๙๙
๑๑๐๐๐
๑๑๐๐๑
๑๑๐๐๒
๑๑๐๐๓

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางยาวารี ซามะ
นางยาวาเฮ แวมิง
นางยาวาเฮ อาลี
นางยาวาเฮร สะแลแม
นางยาวีนา อีแต
นางสาวยิ่งพร เจียตระกูล
นางสาวยิ่งลักษณ บุญประสิทธิ์
นางยินดี เกื้อผล
นางสาวยินดี สราง
นางยิหวา ดุกสุขแกว
นางยุคลธร รัตนะ
นางสาวยุคุนธร ทองเจริญ
นางสาวยุดารัตน เพ็ชรรุง
นางสาวยุธารัตน สังขสน
นางยุบล เจิมจรุง
นางยุพดี รักสุชล
นางยุพดี เอกบัว
นางสาวยุพเยาว หนูปก
นางสาวยุพเรศ เกษา
นางยุพลักษณ จันทรเกษ
นางยุพา ดวงแกว
นางยุพา ตั้งสถิตพร
นางยุพา ตาลสุก
นางสาวยุพา ทองเรือง
นางสาวยุพา ธรรมขันธ
นางยุพา ภูมิกลาง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๑๐๐๔
๑๑๐๐๕
๑๑๐๐๖
๑๑๐๐๗
๑๑๐๐๘
๑๑๐๐๙
๑๑๐๑๐
๑๑๐๑๑
๑๑๐๑๒
๑๑๐๑๓
๑๑๐๑๔
๑๑๐๑๕
๑๑๐๑๖
๑๑๐๑๗
๑๑๐๑๘
๑๑๐๑๙
๑๑๐๒๐
๑๑๐๒๑
๑๑๐๒๒
๑๑๐๒๓
๑๑๐๒๔
๑๑๐๒๕
๑๑๐๒๖
๑๑๐๒๗
๑๑๐๒๘
๑๑๐๒๙

นางสาวยุพา ริสศรี
นางยุพา ศรีสุริยชัย
นางยุพา แสนเมือง
นางยุพา เหมือนภักตร
นางยุพา อาหมาด
นางสาวยุพาพร ทัศนไพร
นางสาวยุพาพรรณ ใยบัว
นางยุพาพิน ไชยบาล
นางสาวยุพาวรรณ คําทา
นางสาวยุพาวรรณ คิดฉลาด
นางยุพาสินี วันชูเสริม
นางสาวยุพิน กระตายทอง
นางสาวยุพิน แกวกําจรจาย
นางสาวยุพิน โถคํานาม
นางยุพิน ปาตาล
นางยุพิน พิมสอน
นางยุพิน ศิลารักษ
นางยุพิน หลวงสอน
นางยุพิน อินภิบาล
นางยุพิน เอี่ยมสุวรรณ
นางสาวยุพินธ สุรินทร
นางสาวยุพิรัตน จันทรฉาย
นางยุภา ประจงจัด
นางสาวยุภา แสงสด
นางสาวยุภาพร ทรงภักดี
นางยุภาพร วันสา

หนา ๒๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๐๓๐
๑๑๐๓๑
๑๑๐๓๒
๑๑๐๓๓
๑๑๐๓๔
๑๑๐๓๕
๑๑๐๓๖
๑๑๐๓๗
๑๑๐๓๘
๑๑๐๓๙
๑๑๐๔๐
๑๑๐๔๑
๑๑๐๔๒
๑๑๐๔๓
๑๑๐๔๔
๑๑๐๔๕
๑๑๐๔๖
๑๑๐๔๗
๑๑๐๔๘
๑๑๐๔๙
๑๑๐๕๐
๑๑๐๕๑
๑๑๐๕๒
๑๑๐๕๓
๑๑๐๕๔
๑๑๐๕๕

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวยุภาพร เสี่ยงบุญ
นางยุภาพร แสนหาญ
นางสาวยุภาพรรณ แหลหู
นางยุภาภรณ จันทรสูง
นางสาวยุภารักษ อะเนกา
นางสาวยุภาวัลย ลุกลาม
นางยุมาลี จันทรหา
นางสาวยุราพร สุขสุพันธ
นางยุวดี คงทน
นางสาวยุวดี คุมพันธุแยม
นางยุวดี ชมชื่นดี
นางยุวดี นนทะคําจันทร
นางสาวยุวดี พันธสุจริต
นางสาวยุวดี มูลสิงห
นางสาวยุวดี วงศทอง
นางยุวดี สุขกุล
นางยุวดี สุวรรณไตรย
นางสาวยุวดี หมื่นเพชร
นางสาวยุวธิดา เด็ดขาด
นางสาวยุวธิดา ปกโคทานัง
นางยุวธิดา รินลา
นางสาวยุวธิดา ศรีชนะ
นางสาวยุวภา ไพศาลธรรม
นางสาวยุวภา ยนสําอาง
นางยุวภา สุขสวัสดิ์ สมใจ
นางสาวยุวรรณ ชวยจันทร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๑๐๕๖
๑๑๐๕๗
๑๑๐๕๘
๑๑๐๕๙
๑๑๐๖๐
๑๑๐๖๑
๑๑๐๖๒
๑๑๐๖๓
๑๑๐๖๔
๑๑๐๖๕
๑๑๐๖๖
๑๑๐๖๗
๑๑๐๖๘
๑๑๐๖๙
๑๑๐๗๐
๑๑๐๗๑
๑๑๐๗๒
๑๑๐๗๓
๑๑๐๗๔
๑๑๐๗๕
๑๑๐๗๖
๑๑๐๗๗
๑๑๐๗๘
๑๑๐๗๙
๑๑๐๘๐
๑๑๐๘๑

หนา ๒๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวยุวเรศ วุฒิธรรมคณาพร
นางสาวยุวเรศ วุธนู
นางสาวยุวลักษณ โรมบรรณ
นางยูในดะ กุเวกามา
นางสาวยูวันดา หะยีสะมะแอ
นางยูฮา สาแม
นางเย็นฤดี ธรรมศรี
นางเย็นฤทัย สามาลย
นางสาวเยาวดี จันทรวงษ
นางสาวเยาวดี หงษทอง
นางเยาวธิดา คําคง
นางสาวเยาวธิดา เสี้ยวเส็ง
นางเยาวนภาลักษณ สกนธวุฒิ
นางเยาวนา พันธุแกว
นางเยาวนาฏ กองชาง
นางสาวเยาวนิจ มุกดา
นางเยาวนิตย เพิ่มธัญกรณ
นางสาวเยาวนุช โซะสะอิ
นางสาวเยาวนุท ศรีวิชัย
นางเยาวภัค ทองชะอม
นางเยาวภา กัลยาวงศ
นางสาวเยาวภา ผูกสมัคร
นางสาวเยาวภา เพ็ชรรัตน
นางเยาวภา โพดาพล
นางเยาวรักษ กิจนิกร
นางสาวเยาวรักษ คําแกน

๑๑๐๘๒
๑๑๐๘๓
๑๑๐๘๔
๑๑๐๘๕
๑๑๐๘๖
๑๑๐๘๗
๑๑๐๘๘
๑๑๐๘๙
๑๑๐๙๐
๑๑๐๙๑
๑๑๐๙๒
๑๑๐๙๓
๑๑๐๙๔
๑๑๐๙๕
๑๑๐๙๖
๑๑๐๙๗
๑๑๐๙๘
๑๑๐๙๙
๑๑๑๐๐
๑๑๑๐๑
๑๑๑๐๒
๑๑๑๐๓

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

นางเยาวรัตน คีรีรัตน
นางเยาวรัตน เจริญจิตร
นางเยาวรัตน ยุพิน
นางสาวเยาวรัตน สาละผล
นางเยาวรัตน สุวนันทวงศ
นางสาวเยาวรินทร แพนพา
นางเยาวรีย ชาญนาวา
นางเยาวเรศ บริบูรณ
นางเยาวเรศ หอมเนียม
นางเยาวลักษณ กัทชลี
นางสาวเยาวลักษณ ชนะวงศ
นางสาวเยาวลักษณ ดิษสอน
นางสาวเยาวลักษณ นานา
นางสาวเยาวลักษณ นามมาตร
นางเยาวลักษณ บัวศรีใส
นางเยาวลักษณ ปองหานาค
นางเยาวลักษณ เพ็ญศิริ
นางเยาวลักษณ ฤกษบวร
นางเยาวลักษณ วงศรินทร
นางเยาวลักษณ สิทธินันท
นางเยาวลักษณ สุภัทรชัยวงศ
นางสาวเยาวลักษณ
อินทรประสิทธิ์
๑๑๑๐๔ นางสาวเยาวลักษณ อุยเจริญศักดิ์
๑๑๑๐๕ นางโยธกา ธรรมบุญเปง
๑๑๑๐๖ นางสาวใยจิตร สาระนิตย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๑๑๐๗
๑๑๑๐๘
๑๑๑๐๙
๑๑๑๑๐
๑๑๑๑๑
๑๑๑๑๒
๑๑๑๑๓
๑๑๑๑๔
๑๑๑๑๕
๑๑๑๑๖
๑๑๑๑๗
๑๑๑๑๘
๑๑๑๑๙
๑๑๑๒๐
๑๑๑๒๑
๑๑๑๒๒
๑๑๑๒๓
๑๑๑๒๔
๑๑๑๒๕
๑๑๑๒๖
๑๑๑๒๗
๑๑๑๒๘
๑๑๑๒๙
๑๑๑๓๐
๑๑๑๓๑
๑๑๑๓๒

นางใยยอง พยาเครือ
นางสาวรจนา กลิ่นหอม
นางรจนา ขันทะชา
นางสาวรจนา คิดการ
นางรจนา เดชพล
นางรจนา เทียนจันทร
นางรจนา เนียมจิตร
นางรจนา พลคํา
นางสาวรจนา พันธุนิล
นางรจนา พุทธิ
นางรจนา รักนอย
นางรจนา รินคํา
นางรจนา ศรีวิจิตร
นางรจนา ศิลา
นางรจนา สิงหเรือง
นางสาวรจนาพร เจี่ยงเพ็ชร
นางสาวรจเรข อธิสุวรรณ
นางสาวรชนีกร จันทรพิทักษ
นางสาวรชยา เสียงสนั่น
นางรชยา แสงอวม
นางสาวรฐา ยอดน้ําคํา
นางรณิดา ภวกวินโชติ
นางสาวรณิดา ยุทธศาสตร
นางรดากุล ฝาวัง
นางรดาณัฐ แสนสุทธิกานต
นางรดาวัลย นอยเสนา

หนา ๒๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๑๓๓
๑๑๑๓๔
๑๑๑๓๕
๑๑๑๓๖
๑๑๑๓๗
๑๑๑๓๘
๑๑๑๓๙
๑๑๑๔๐
๑๑๑๔๑
๑๑๑๔๒
๑๑๑๔๓
๑๑๑๔๔
๑๑๑๔๕
๑๑๑๔๖
๑๑๑๔๗
๑๑๑๔๘
๑๑๑๔๙
๑๑๑๕๐
๑๑๑๕๑
๑๑๑๕๒
๑๑๑๕๓
๑๑๑๕๔
๑๑๑๕๕
๑๑๑๕๖
๑๑๑๕๗
๑๑๑๕๘

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางรตพร พลเยี่ยม
นางสาวรติกร ไกรกิจราษฏร
นางรติกร จันทป
นางสาวรติพร อวนทวน
นางรติภรณ โปะประนม
นางสาวรติมัย ดลระหมาน
นางรติมา มีเหตุผล
นางรติรัตน บุญนัยนรัตน
นางรติรัตน ภาสุพิพัฒนกุล
นางสาวรติรัตน สุขแจม
นางสาวรพี อาภัย
นางรพีชล แดนสิงห
นางรพีพร ชวนสําราญ
นางรพีพร วรวิกรัย
นางสาวรพีพร สมใจ
นางสาวรพีพร สระกาศ
นางรพีพร สุจริต
นางรพีพรรณ ทวมทองดี
นางรพีพรรณ นวลจันทร
นางสาวรพีพรรณ สุคนธวงศ
นางสาวรภัทภร ศิริปรุ
นางรภัทภร อัครภัคธน
นางรภัสพิศา วองวงคอารี
นางสาวรภีพร เมืองวงษ
นางสาวรมณ คํามา
นางสาวรมณียา นามสมผล

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๑๑๕๙
๑๑๑๖๐
๑๑๑๖๑
๑๑๑๖๒
๑๑๑๖๓
๑๑๑๖๔
๑๑๑๖๕
๑๑๑๖๖
๑๑๑๖๗
๑๑๑๖๘
๑๑๑๖๙
๑๑๑๗๐
๑๑๑๗๑
๑๑๑๗๒
๑๑๑๗๓
๑๑๑๗๔
๑๑๑๗๕
๑๑๑๗๖
๑๑๑๗๗
๑๑๑๗๘
๑๑๑๗๙
๑๑๑๘๐
๑๑๑๘๑
๑๑๑๘๒
๑๑๑๘๓
๑๑๑๘๔

นางสาวรมนนิตย นุชเนื่อง
นางสาวรมยชลี บุตรกริม
นางรมัยาภรณ สุขเกษม
นางรมิดา กุลธีรานนท
นางสาวรมิดา ธูปอินทร
นางสาวรมิดา นิลประภัสสร
นางรมิดา ภูพิลา
นางรวิกานต ลือวงค
นางรวินทนิภา งามขํา
นางสาวรวินทอร เมืองงา
นางสาวรวิพร ผาดาน
นางสาวรวิพร ภูเพ็กซี่
นางรวิพร มาลา
นางรวิภัทร วงศสรรคกร
นางรวิวรรณ พิมพาวะ
นางรวิวรรณ ศรีจันทรดี
นางสาวรวิวรรณ หารตะ
นางสาวรวิษฎา ดวงจันทา
นางสาวรวิสรา แกวเกต
นางรวิสรา บุญทาหอม
นางสาวรวีนันท เกริกรวีวิรุฬห
นางสาวรวีนิภา ลิขิตรุงรัตน
นางสาวรวีวรรณ แปงนอย
นางสาวรวีวรรณ ลําวิไล
นางรวีวรรณ สุขรอด
นางรวีวรรณ สุขสาร

หนา ๒๑๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๑๘๕
๑๑๑๘๖
๑๑๑๘๗
๑๑๑๘๘
๑๑๑๘๙
๑๑๑๙๐
๑๑๑๙๑
๑๑๑๙๒
๑๑๑๙๓
๑๑๑๙๔
๑๑๑๙๕
๑๑๑๙๖
๑๑๑๙๗
๑๑๑๙๘
๑๑๑๙๙
๑๑๒๐๐
๑๑๒๐๑
๑๑๒๐๒
๑๑๒๐๓
๑๑๒๐๔
๑๑๒๐๕
๑๑๒๐๖
๑๑๒๐๗
๑๑๒๐๘
๑๑๒๐๙
๑๑๒๑๐

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวรษิกา น้ําใจดี
นางสาวรสริญ เชยสาคร
นางสาวรสริน ศิริโพธิสมพร
นางรสริน สวัสดิ์ลน
รอยตรีหญิง รสรินทร อินทรโกศล
นางสาวรสสุคนธ ชูเดช
นางสาวรสสุคนธ เพชรศร
นางรสสุคนธ โยธา
นางสาวรสสุคนธ รัตนา
นางสาวรสิตา นิลพัฒน
นางสาวรสุ รุมจิตร
นางสาวรอกาเยาะ อะมิแซ
นางสาวรอกีเยาะ เจะสือแม
นางรอกีเยาะ เลิศบุรุษ
นางรอกีเยาะ ฮารง
นางรอฆายะ สาแมง
นางรอซีดะ ดาโตะ
นางสาวรอซีดะ เฮ็ง
นางรอซีดะห เกษม
นางรอซีดะห มะมิง
นางสาวรอซีนิง บือราเฮง
นางรอซียะ เปาะซา
นางสาวรอซีหดะ แวหะยี
นางรอดียะ อารง
นางรอตีปด ยูโซะ
นางรอปหยะ จารง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๑๒๑๑
๑๑๒๑๒
๑๑๒๑๓
๑๑๒๑๔
๑๑๒๑๕
๑๑๒๑๖
๑๑๒๑๗
๑๑๒๑๘
๑๑๒๑๙
๑๑๒๒๐
๑๑๒๒๑
๑๑๒๒๒
๑๑๒๒๓
๑๑๒๒๔
๑๑๒๒๕
๑๑๒๒๖
๑๑๒๒๗
๑๑๒๒๘
๑๑๒๒๙
๑๑๒๓๐
๑๑๒๓๑
๑๑๒๓๒
๑๑๒๓๓
๑๑๒๓๔
๑๑๒๓๕
๑๑๒๓๖

นางสาวรอมละ สมาด
นางรอมละห แวนิ
นางสาวรอมือละ หามะ
นางรอมือเลาะ หะยีดิง
นางรอยฮัน โตะดํา
นางสาวรอสนะห มะลี
นางรอสนี การี
นางสาวรอสีดาห บอซู
นางรอสีละห ยูนุ
นางรอสือนะ เร็งมา
นางรอหะนิง อุสมันบาฮา
นางรอหานา สะนิ
นางรอหานี สะนิ
นางรอหิมะ ตาเละ
นางรอหิเมาะ บุกยะลา
นางรอเหวียน ดอหละ
นางสาวรออัน เหมสลาหมาด
นางรอฮนา แกวสุข
นางรอฮันนา เจะเลาะ
นางสาวรอฮานา ใจสุภาพ
นางรอฮานา บุหงา
นางรอฮานา รามันห
นางรอฮานิง เจะดอเลาะ
นางสาวรอฮานิง มะแซสะอิ
นางรอฮานี สามะ
นางสาวรอฮานี ฮายีแวจิ

หนา ๒๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๒๓๗
๑๑๒๓๘
๑๑๒๓๙
๑๑๒๔๐
๑๑๒๔๑
๑๑๒๔๒
๑๑๒๔๓
๑๑๒๔๔
๑๑๒๔๕
๑๑๒๔๖
๑๑๒๔๗
๑๑๒๔๘
๑๑๒๔๙
๑๑๒๕๐
๑๑๒๕๑
๑๑๒๕๒
๑๑๒๕๓
๑๑๒๕๔
๑๑๒๕๕
๑๑๒๕๖
๑๑๒๕๗
๑๑๒๕๘
๑๑๒๕๙
๑๑๒๖๐
๑๑๒๖๑
๑๑๒๖๒

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางรอฮีดะ บินสะนิ
นางรอฮีมะห หะยีหะซา
นางสาวระเบียบ ขําคม
นางระพีพร คิ้วทวีวิวัฒน
นางระพีพร ตันเจริญ
นางสาวระพีพรรณ เฮงเจริญ
นางระมัย ทองอนันต
นางสาวระรวยริน ไตรทิพย
นางสาวระรินนา เดชอุดม
นางระรื่น งอยจันทรศรี
นางสาวระวิวรรณ นวลจันทร
นางระวิวรรณ ลือบานะ
นางสาวระวิวรรณ สุขรักษา
นางระวิวรรณ สุขหนูแดง
นางระวิวรรณ โขมพันธ
นางระวีวรรณ ทาคํารอด
นางระวีวรรณ เลิศศรี
นางสาวระเวีย จันทรอน
นางรักตาภา จิตหนักแนน
นางรักมณี ถาวงษกลาง
นางรักษคณา ติ๊บมา
นางสาวรักษนันท สิทธิผดุง
นางสาวรักษศิริ จิตอารี
นางรักษิณา เรืองดี
นางรังศิมา ชูเทียน
นางสาวรังษิยา เยี่ยมสวัสดิ์

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๑๒๖๓
๑๑๒๖๔
๑๑๒๖๕
๑๑๒๖๖
๑๑๒๖๗
๑๑๒๖๘
๑๑๒๖๙
๑๑๒๗๐
๑๑๒๗๑
๑๑๒๗๒
๑๑๒๗๓
๑๑๒๗๔
๑๑๒๗๕
๑๑๒๗๖
๑๑๒๗๗
๑๑๒๗๘
๑๑๒๗๙
๑๑๒๘๐
๑๑๒๘๑
๑๑๒๘๒
๑๑๒๘๓
๑๑๒๘๔
๑๑๒๘๕
๑๑๒๘๖
๑๑๒๘๗
๑๑๒๘๘

นางสาวรังษีนี เงางาม
นางรังสินันท แปนทอง
นางสาวรังสินี โพธิสุข
นางรังสิพร เดชเชียร
นางสาวรังสิมา ใจวงศ
นางรัชกร ฉายตะวัน
นางสาวรัชกร สิงหจันทร
นางรัชญา พัฒนศิริ
นางรัชฎา ตอวงษ
นางรัชฎา นามวงษ
นางสาวรัชฎา ศิลมั่น
นางรัชฎา โอดนันต
นางรัชฎากร สีสุก
นางรัชฎาพร จันทาเวียง
นางสาวรัชฎาพร เชียงทอง
นางรัชฎาพร ไชยชอฟา
นางรัชฎาพร ไชยรส
นางรัชฎาภรณ คําปน
นางรัชฎาภรณ ใจมา
นางรัชฎาภรณ ชัยชนะ
นางรัชฎาภรณ บริสุทธิ์
นางสาวรัชฎาภรณ เพียรี
นางสาวรัชฎาภรณ วาฤทธิ์
นางรัชฎาภรณ หะนิมะ
นางรัชฎาวรรณ ทองศรี
นางรัชฎาวรรณ มหากาล

หนา ๒๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๒๘๙
๑๑๒๙๐
๑๑๒๙๑
๑๑๒๙๒
๑๑๒๙๓
๑๑๒๙๔
๑๑๒๙๕
๑๑๒๙๖
๑๑๒๙๗
๑๑๒๙๘
๑๑๒๙๙
๑๑๓๐๐
๑๑๓๐๑
๑๑๓๐๒
๑๑๓๐๓
๑๑๓๐๔
๑๑๓๐๕
๑๑๓๐๖
๑๑๓๐๗
๑๑๓๐๘
๑๑๓๐๙
๑๑๓๑๐
๑๑๓๑๑
๑๑๓๑๒
๑๑๓๑๓
๑๑๓๑๔

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางรัชณีพร จันทมาศ
นางรัชดา ขุนไกร
นางรัชดา ชินชา
นางรัชดา ศรีกิ้ม
นางรัชดาพร เกตุชาติ
นางสาวรัชดาพร ดังสทาน
นางรัชดาพร สดใส
นางรัชดาภร อินทํานุ
นางรัชดาภรณ แตะแอ
นางสาวรัชดาภรณ ฝายอุบล
นางสาวรัชดาภรณ พิมพิรัตน
นางรัชดาวัลย หิรัณยากาศ
นางรัชตพร จารยรัตน
นางสาวรัชติยา บัวโรย
นางสาวรัชนก เกิดแกว
นางสาวรัชนก จินะตา
นางรัชนก บรมสถิตย
นางรัชนก เพียรจริง
นางสาวรัชนก วรรณขันธ
นางสาวรัชนก ศรีเปยม
นางสาวรัชนก สมใจ
นางรัชนงค ไกรจันทร
นางรัชนัน นามจําปา
นางสาวรัชนา ชมเมือง
นางสาวรัชนิดา อุตะโม
นางสาวรัชนี กลอนสม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๑๓๑๕
๑๑๓๑๖
๑๑๓๑๗
๑๑๓๑๘
๑๑๓๑๙
๑๑๓๒๐
๑๑๓๒๑
๑๑๓๒๒
๑๑๓๒๓
๑๑๓๒๔
๑๑๓๒๕
๑๑๓๒๖
๑๑๓๒๗
๑๑๓๒๘
๑๑๓๒๙
๑๑๓๓๐
๑๑๓๓๑
๑๑๓๓๒
๑๑๓๓๓
๑๑๓๓๔
๑๑๓๓๕
๑๑๓๓๖
๑๑๓๓๗
๑๑๓๓๘
๑๑๓๓๙
๑๑๓๔๐

นางสาวรัชนี กาญจนะกันโห
นางรัชนี จันทรเพ็ญ
นางรัชนี เตชา
นางสาวรัชนี โตสติ
นางสาวรัชนี ทัดเทียม
นางสาวรัชนี ทาเหล็ก
นางรัชนี นพพิบูลย
นางสาวรัชนี บรรเทาวงศ
นางรัชนี บุญอนันต
นางสาวรัชนี พรหมรักษ
นางสาวรัชนี เลาะเหม
นางสาวรัชนี วัฒโน
นางสาวรัชนี สมทรัพย
นางสาวรัชนี สิงหะนาม
นางสาวรัชนี โสพันธ
นางรัชนี หลาจาด
นางรัชนี หุนแกว
นางรัชนีกร กุฎศรี
นางสาวรัชนีกร เกิดไชย
นางรัชนีกร แกวละเอียด
นางสาวรัชนีกร คําไฮ
นางรัชนีกร ธรรมษา
นางสาวรัชนีกร นําชัย
นางรัชนีกร เมืองเพชร
นางสาวรัชนีกรณ สิทธิพรม
นางรัชนีพร กวีวัฒนา

หนา ๒๒๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๓๔๑
๑๑๓๔๒
๑๑๓๔๓
๑๑๓๔๔
๑๑๓๔๕
๑๑๓๔๖
๑๑๓๔๗
๑๑๓๔๘
๑๑๓๔๙
๑๑๓๕๐
๑๑๓๕๑
๑๑๓๕๒
๑๑๓๕๓
๑๑๓๕๔
๑๑๓๕๕
๑๑๓๕๖
๑๑๓๕๗
๑๑๓๕๘
๑๑๓๕๙
๑๑๓๖๐
๑๑๓๖๑
๑๑๓๖๒
๑๑๓๖๓
๑๑๓๖๔
๑๑๓๖๕
๑๑๓๖๖

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางรัชนีพร ทองทุม
นางรัชนียวรรณ ตติยนันตกุล
นางสาวรัชนีวรรณ ขัดบง
นางรัชนีวรรณ ชอบผล
นางสาวรัชนีวรรณ ดิวงษ
นางสาวรัชนีวรรณ บํารุงภักดิ์
นางสาวรัชนีวรรณ พวงวรินทร
นางรัชนีวรรณ มวงนิกร
นางสาวรัชนีวรรณ เยาวนารถ
นางรัชนีวรรณ เรงประพันธ
นางรัชนีวรรณ หลงลูวา
นางสาวรัชนู ชาลีวัน
นางสาวรัชนู พันจีน
นางรัชนู ศันเสนียกุล
นางรัญจวน งามวิไล
นางรัญชณณิชชา ดวงคง
นางรัญทิวา จันทรแกว
นางสาวรัฐดาพร บับภาวรรณดี
นางสาวรัฐตินันท โกษาแสง
นางรัฐพร พุฒิธนสมบัติ
นางรัดดา ชราโรจ
นางสาวรัดดา ปตานัง
นางสาวรัดดาวัล สายสิงห
นางรัดธาดา หารวันนา
นางสาวรัตกัณฑ ฤทธิ์เจริญ
นางรัตชนก ฤาชา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๑๓๖๗
๑๑๓๖๘
๑๑๓๖๙
๑๑๓๗๐
๑๑๓๗๑
๑๑๓๗๒
๑๑๓๗๓
๑๑๓๗๔
๑๑๓๗๕
๑๑๓๗๖
๑๑๓๗๗
๑๑๓๗๘
๑๑๓๗๙
๑๑๓๘๐
๑๑๓๘๑
๑๑๓๘๒
๑๑๓๘๓
๑๑๓๘๔
๑๑๓๘๕
๑๑๓๘๖
๑๑๓๘๗
๑๑๓๘๘
๑๑๓๘๙
๑๑๓๙๐
๑๑๓๙๑
๑๑๓๙๒

หนา ๒๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวรัตญา ทองคํา
นางสาวรัตฏิญากร การวิบูลย
นางสาวรัตติกร แซตัง
นางรัตติกานต สกุณาคีรี
นางสาวรัตติกาล กลึงกลาง
นางรัตติกาล จารุจารีต
นางสาวรัตติกาล ฉิมพาลี
นางรัตติกาล บุญหลา
นางสาวรัตติกาล บุญอาจ
นางรัตติกาล โพธิ์ประสาท
นางรัตติกาล ศรีรักษา
นางสาวรัตติญากรณ ทุมแถว
นางสาวรัตติญากรณ อัมพวัน
นางสาวรัตติมา แผงออน
นางรัตติยา เกตุกร
นางรัตติยา จินายะ
นางสาวรัตติยา รังสรรคศิริ
นางรัตติยา ศรีใส
นางรัตติยาภรณ เคาแคน
นางรัตติยาภรณ ยิ่งยวด
นางรัตติรส กันเกิด
นางรัตนกายี สุคุณา
นางสาวรัตนดา ทองดอนเหมือน
นางรัตนดา พรมทร
นางรัตนติกาญ มธุรส
นางรัตนติกาล ทิพยประมวล

๑๑๓๙๓
๑๑๓๙๔
๑๑๓๙๕
๑๑๓๙๖
๑๑๓๙๗
๑๑๓๙๘
๑๑๓๙๙
๑๑๔๐๐
๑๑๔๐๑
๑๑๔๐๒
๑๑๔๐๓
๑๑๔๐๔
๑๑๔๐๕
๑๑๔๐๖
๑๑๔๐๗
๑๑๔๐๘
๑๑๔๐๙
๑๑๔๑๐
๑๑๔๑๑
๑๑๔๑๒
๑๑๔๑๓
๑๑๔๑๔
๑๑๔๑๕
๑๑๔๑๖
๑๑๔๑๗
๑๑๔๑๘

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางรัตนติยา ปาลินทร
นางรัตนติยา ศรีสําราญ
นางสาวรัตนธร โสมมอญ
นางสาวรัตนภร เนื่องมี
นางรัตนมณี ประดับมุข
นางรัตนมณี พันที
นางสาวรัตนา กนกหงษา
นางรัตนา กุลธนพัฒน
นางรัตนา คงแกว
นางสาวรัตนา โครงกระโทก
นางรัตนา แจมแจง
นางรัตนา ชุมไธสง
นางรัตนา แซหลี
นางรัตนา ดวงใจ
นางสาวรัตนา ดําจีน
นางรัตนา ตั้งฐิติพงศสกุล
นางรัตนา ถนอม
นางรัตนา ทนุชน
นางสาวรัตนา ทองแถม
นางสาวรัตนา ธนเกียรติวงษ
นางรัตนา บุญธนาสิริ
นางรัตนา ประกอบผล
นางสาวรัตนา มะลูลีม
นางรัตนา มากสุข
นางรัตนา มาสิงห
นางสาวรัตนา รัตนเมธานันท

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๑๔๑๙
๑๑๔๒๐
๑๑๔๒๑
๑๑๔๒๒
๑๑๔๒๓
๑๑๔๒๔
๑๑๔๒๕
๑๑๔๒๖
๑๑๔๒๗
๑๑๔๒๘
๑๑๔๒๙
๑๑๔๓๐
๑๑๔๓๑
๑๑๔๓๒
๑๑๔๓๓
๑๑๔๓๔
๑๑๔๓๕
๑๑๔๓๖
๑๑๔๓๗
๑๑๔๓๘
๑๑๔๓๙
๑๑๔๔๐
๑๑๔๔๑
๑๑๔๔๒
๑๑๔๔๓
๑๑๔๔๔

หนา ๒๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางรัตนา วรรณวงศ
นางรัตนา ศรีบุรุษ
นางสาวรัตนา ศุขกลิ่น
นางสาวรัตนา หมูโยธา
นางสาวรัตนา หลวงจันทร
นางสาวรัตนา หันบันกิจ
นางรัตนา อนันตชาติ
นางรัตนา อินทอง
นางสาวรัตนากร ลิ้มอํานวยลาภ
นางสาวรัตนาพร ฤาชา
นางสาวรัตนาพร แสนใหญ
นางรัตนาภรณ ขันทะยศ
นางสาวรัตนาภรณ คงเมือง
นางสาวรัตนาภรณ จงนอก
นางสาวรัตนาภรณ โฉมมิตร
นางสาวรัตนาภรณ ซื่อตรง
นางรัตนาภรณ ตันรัตนสองแสง
นางรัตนาภรณ เตปนตา
นางรัตนาภรณ ทองดอนนอย
นางสาวรัตนาภรณ เทียนวรรณ
นางรัตนาภรณ บุญเลิศ
นางสาวรัตนาภรณ เรือนคํา
นางรัตนาภรณ ลอสวัสดิ์
นางสาวรัตนาภรณ วงศชัย
นางรัตนาภรณ วังกะสา
นางสาวรัตนาภรณ ศิริพงษ

๑๑๔๔๕
๑๑๔๔๖
๑๑๔๔๗
๑๑๔๔๘
๑๑๔๔๙
๑๑๔๕๐
๑๑๔๕๑
๑๑๔๕๒
๑๑๔๕๓
๑๑๔๕๔
๑๑๔๕๕
๑๑๔๕๖
๑๑๔๕๗
๑๑๔๕๘
๑๑๔๕๙
๑๑๔๖๐
๑๑๔๖๑
๑๑๔๖๒
๑๑๔๖๓
๑๑๔๖๔
๑๑๔๖๕
๑๑๔๖๖
๑๑๔๖๗
๑๑๔๖๘
๑๑๔๖๙
๑๑๔๗๐

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางรัตนาภรณ สดภิบาล
นางสาวรัตนาลักษญ พันจักร
นางสาวรัตนาวดี นํานาผล
นางรัตนาวดี พลศรี
นางสาวรัตนาวรรณ บุญใหญ
นางรัตนาศรี ศิริประภา
นางสาวรัตปราณี เรืองผา
นางสาวรัตรฐา คงเจริญ
นางรัตรดา เหลาสิทธิ์
นางสาวรัติกาล ทวมบัว
นางสาวรัติกาล ทองคํา
นางสาวรัติมา โฉมอุไพ
นางรัติยาภรณ ยาวะโนภาส
นางรันดร ปากอุตสาห
นางรัศมี ชัยคําดี
นางสาวรัศมี เนินนิราช
นางรัศมี ปอแซ
นางสาวรัศมี มงคล
นางรัศมี สีตีเลาะ
นางรัศมี อวนปอง
นางสาวรัษฎา อภิวงคงาม
นางรัสมี พรหมหลวงศรี
นางสาวราตรี กาญจนอารี
นางสาวราตรี จาตุรัส
นางสาวราตรี ชางปด
นางราตรี ทิพยโยธา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๑๔๗๑
๑๑๔๗๒
๑๑๔๗๓
๑๑๔๗๔
๑๑๔๗๕
๑๑๔๗๖
๑๑๔๗๗
๑๑๔๗๘
๑๑๔๗๙
๑๑๔๘๐
๑๑๔๘๑
๑๑๔๘๒
๑๑๔๘๓
๑๑๔๘๔
๑๑๔๘๕
๑๑๔๘๖
๑๑๔๘๗
๑๑๔๘๘
๑๑๔๘๙
๑๑๔๙๐
๑๑๔๙๑
๑๑๔๙๒
๑๑๔๙๓
๑๑๔๙๔
๑๑๔๙๕
๑๑๔๙๖

หนา ๒๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางราตรี บงแกว
นางราตรี บุญมี
นางราตรี บุญแสน
นางสาวราตรี บุญโสม
นางราตรี พลปฐพี
นางสาวราตรี มาตรคําจันทร
นางสาวราตรี มาลีหวล
นางสาวราตรี รักษเพชร
นางราตรี ลีละโรจน
นางสาวราตรี ศรีโย
นางราตรี ศาสนสุพินธ
นางราตรี สถานพงษ
นางราตรี สวางดี
นางราตรี สาสุธรรม
นางราตรี เสียงออน
นางสาวราตรี แสนเดช
นางรานี สาโสะ
นางราริน นันทพานิช
นางรําพรวน อินทรา
นางรําไพ ดุจดา
นางรําไพ บุตรตะ
นางสาวรําไพ พรมวงษ
นางสาวรําไพ วงษคําซาว
นางสาวรําไพ สีโสภา
นางสาวริญญาภัทร กิจพงศชยะกุล
นางสาวริดา แมเราะ

๑๑๔๙๗
๑๑๔๙๘
๑๑๔๙๙
๑๑๕๐๐
๑๑๕๐๑
๑๑๕๐๒
๑๑๕๐๓
๑๑๕๐๔
๑๑๕๐๕
๑๑๕๐๖
๑๑๕๐๗
๑๑๕๐๘
๑๑๕๐๙
๑๑๕๑๐
๑๑๕๑๑
๑๑๕๑๒
๑๑๕๑๓
๑๑๕๑๔
๑๑๕๑๕
๑๑๕๑๖
๑๑๕๑๗
๑๑๕๑๘
๑๑๕๑๙
๑๑๕๒๐
๑๑๕๒๑
๑๑๕๒๒

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางรินดา กรุดเนียม
นางรินดา ตาเฮร
นางสาวรินดา พงคนะภา
นางสาวรินดา พูลสวาง
นางสาวรินดา รังดิษฐ
นางรินดา หอมสินธ
นางสาวรินทรลภัส ศิริอมรนิธิกุล
นางรินนพร บุญชาญ
นางสาวรินรฎา วังปา
นางรินรดา รอดวงษ
นางสาวรินลณี กาเตะ
นางรินลดา เสนารายณ
นางสาวรื่นรมย ทิพยวิมล
นางสาวรุงกานต กองจริต
นางรุงกานต ทองปาน
นางรุงกานต สังขถาวร
นางสาวรุงกานต เอมบัว
นางรุงณภา บุญสอน
นางสาวรุงดล นฤนาทมโนรม
นางสาวรุงดารา กลั่นเรือง
นางสาวรุงดาวัลย รุงรัตนไชย
นางสาวรุงตะวัน ศรีลาฤทธิ์
นางสาวรุงตะวัน สังฆทิพย
นางสาวรุงทิพย กาวีวน
นางสาวรุงทิพย ดิษฐใจ
นางสาวรุงทิพย ทายะ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๑๕๒๓
๑๑๕๒๔
๑๑๕๒๕
๑๑๕๒๖
๑๑๕๒๗
๑๑๕๒๘
๑๑๕๒๙
๑๑๕๓๐
๑๑๕๓๑
๑๑๕๓๒
๑๑๕๓๓
๑๑๕๓๔
๑๑๕๓๕
๑๑๕๓๖
๑๑๕๓๗
๑๑๕๓๘
๑๑๕๓๙
๑๑๕๔๐
๑๑๕๔๑
๑๑๕๔๒
๑๑๕๔๓
๑๑๕๔๔
๑๑๕๔๕
๑๑๕๔๖
๑๑๕๔๗
๑๑๕๔๘

นางสาวรุงทิพย ทํานุ
นางสาวรุงทิพย สุกใส
นางรุงทิพย สุจริต
นางสาวรุงทิพย แสงเกตุ
นางรุงทิวา กิ่งกาน
นางรุงทิวา จิระสวัสดิ์พงศ
นางรุงทิวา ใจอินตะ
นางสาวรุงทิวา ดวงกลา
นางรุงทิวา ปะระทัง
นางสาวรุงทิวา ปญญาสืบ
นางรุงทิวา วงศจันทรเสือ
นางสาวรุงทิวา สิงหเทียน
นางรุงนภา แกวลอด
นางรุงนภา โกวิทธนภูวดล
นางสาวรุงนภา จับจาย
นางรุงนภา แตงสาตร
นางรุงนภา ทองบุญมา
นางรุงนภา เทียบผา
นางสาวรุงนภา ธะนะ
นางสาวรุงนภา เนตรพันทัง
นางรุงนภา เนินหาด
นางสาวรุงนภา บุญเสริม
นางรุงนภา บุราณสาร
นางสาวรุงนภา เผือกนอย
นางรุงนภา เพียพล
นางรุงนภา โรจนบุรานนท

หนา ๒๒๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๕๔๙
๑๑๕๕๐
๑๑๕๕๑
๑๑๕๕๒
๑๑๕๕๓
๑๑๕๕๔
๑๑๕๕๕
๑๑๕๕๖
๑๑๕๕๗
๑๑๕๕๘
๑๑๕๕๙
๑๑๕๖๐
๑๑๕๖๑
๑๑๕๖๒
๑๑๕๖๓
๑๑๕๖๔
๑๑๕๖๕
๑๑๕๖๖
๑๑๕๖๗
๑๑๕๖๘
๑๑๕๖๙
๑๑๕๗๐
๑๑๕๗๑
๑๑๕๗๒
๑๑๕๗๓
๑๑๕๗๔

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวรุงนภา เลี่ยมเสง
นางรุงนภา วานิชสมบัติ
นางสาวรุงนภา สุปตติ
นางสาวรุงนภา อันโน
นางรุงนภา ปรีชาโชติ
นางสาวรุงนภา มั่นคง
นางสาวรุงพร กงกาหน
นางสาวรุงพิรุณ เสลากลาง
นางสาวรุงพิวา แควงอินทร
นางรุงรวิน นวลลภ
นางสาวรุงรวี บุญเงิน
นางสาวรุงระวี ประทุมวัน
นางสาวรุงรัตน เครือออน
นางรุงรัตน พันธุเรณู
นางรุงรัตน วงคลําดวน
นางสาวรุงรัตน วงษเกตุ
นางสาวรุงรัตน วิโย
นางรุงรัศมี ตอยอด
นางรุงราตรี ประพันธ
นางรุงราวรรณ พงษเกษม
นางรุงราวัลย พุมริ้ว
นางสาวรุงเรือง สัมฤทธิ์สุขโชค
นางรุงเรือง อุดแจม
นางรุงฤดี เขียนทอง
นางรุงฤดี โฆษพงศา
นางสาวรุงฤดี พิมพร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๑๕๗๕
๑๑๕๗๖
๑๑๕๗๗
๑๑๕๗๘
๑๑๕๗๙
๑๑๕๘๐
๑๑๕๘๑
๑๑๕๘๒
๑๑๕๘๓
๑๑๕๘๔
๑๑๕๘๕
๑๑๕๘๖
๑๑๕๘๗
๑๑๕๘๘
๑๑๕๘๙
๑๑๕๙๐
๑๑๕๙๑
๑๑๕๙๒
๑๑๕๙๓
๑๑๕๙๔
๑๑๕๙๕
๑๑๕๙๖
๑๑๕๙๗
๑๑๕๙๘
๑๑๕๙๙
๑๑๖๐๐

นางรุงฤดี มีลาภ
นางรุงฤดี ไวยศรีแสง
นางสาวรุงฤดี สกุลดาวุฒิ
นางรุงฤดี อาจวิชัย
นางสาวรุงฤทัย จริงจิตต
นางรุงฤทัย พิมพสิงห
นางสาวรุงลาวัลย มหาอุป
นางสาวรุงลาวัลย เคนพะนาน
นางสาวรุงลาวัลย ไชยสัตย
นางสาวรุงอรุณ เคนน้ําเที่ยง
นางรุงอรุณ ดวงมณี
นางรุงอรุณ นะที
นางสาวรุงอรุณ พุมนิล
นางรุงอรุณ เสนหา
นางรุจรดา ทาเครือ
นางรุจาภา พลชัย
นางรุจิรดา เวทยนุกูล
นางรุจิรดาณ ชัยยานุวัฒน
นางสาวรุจิระ ขวัญสกุล
นางสาวรุจิรัฐิฏิกร สุวรรณไตร
นางรุจิรัตน จันทรจิต
นางรุจิรัตน เอกเผาพันธุ
นางสาวรุจิรา กลื่นทอง
นางรุจิรา คงศรี
นางรุจิรา งาวไขน้ํา
นางรุจิรา จันทรคํา

หนา ๒๒๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๖๐๑
๑๑๖๐๒
๑๑๖๐๓
๑๑๖๐๔
๑๑๖๐๕
๑๑๖๐๖
๑๑๖๐๗
๑๑๖๐๘
๑๑๖๐๙
๑๑๖๑๐
๑๑๖๑๑
๑๑๖๑๒
๑๑๖๑๓
๑๑๖๑๔
๑๑๖๑๕
๑๑๖๑๖
๑๑๖๑๗
๑๑๖๑๘
๑๑๖๑๙
๑๑๖๒๐
๑๑๖๒๑
๑๑๖๒๒
๑๑๖๒๓
๑๑๖๒๔
๑๑๖๒๕
๑๑๖๒๖

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวรุจิรา จุลบุตร
นางรุจิรา ชูชื่น
นางรุจิรา ชูมณี
นางสาวรุจิรา ทองวุฒิ
นางรุจิรา ทับทิมแกว
นางสาวรุจิรา พรหมมาเสริฐ
นางสาวรุจิรา ราชรักษ
นางสาวรุจิรา วรพต
นางรุจิรา วรรณวิภูษิต
นางสาวรุจิรา สุดแกว
นางสาวรุจิรา สุธรรมา
นางรุจิรา แสงศรีจันทร
นางสาวรุจิรา โสนาพูน
นางรุจิรา หลีแสะ
นางรุจิรา อาจหาญ
นางสาวรุจิราภรณ บอมวง
นางสาวรุจิราภา ศรีสุวรรณ
นางสาวรุจิราวรรณ ฤกษมงคล
นางรุจิลาภา ประทุมชาติ
นางสาวรุจิลาภา อินทฤทธิ์
นางสาวรุจิอร รักใหม
นางสาวรุจีรัตน นิลสุ
นางรุณี ลาชโรจน
นางรุสนา โตะนากายอ
นางสาวรุสนานี ดารามัญ
นางรุสนานี เมาะมิง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๑๖๒๗
๑๑๖๒๘
๑๑๖๒๙
๑๑๖๓๐
๑๑๖๓๑
๑๑๖๓๒
๑๑๖๓๓
๑๑๖๓๔
๑๑๖๓๕
๑๑๖๓๖
๑๑๖๓๗
๑๑๖๓๘
๑๑๖๓๙
๑๑๖๔๐
๑๑๖๔๑
๑๑๖๔๒
๑๑๖๔๓
๑๑๖๔๔
๑๑๖๔๕
๑๑๖๔๖
๑๑๖๔๗
๑๑๖๔๘
๑๑๖๔๙
๑๑๖๕๐
๑๑๖๕๑
๑๑๖๕๒

นางรุสนานี หะซั้น
นางสาวรุสนี นิตา
นางรุสนี อูเซ็ง
นางสาวรุสนีย การีอุมา
นางสาวรุสมานิง เจะลอ
นางรุสลาวาตี อาสัน
นางรุสลีนา ดือรามะ
นางรุฮัยนา หมะจิ
นางรูฆายะ มะยีแต
นางสาวรูซีนา ตาเละ
นางสาวรูณี อุมาแม็ง
นางรูไวดา นิเฮง
นางสาวรูสซียา วงศปตน
นางรูสนานี มะติ
นางรูสนานี สะแลแม
นางรูสนี สะโต
นางรูฮานา งามทรัพย
นางรูฮานี สุหลง
นางสาวเรณี อาลี
นางสาวเรณุการ วิญูกูล
นางเรณู กิตติวัฒนากูล
นางเรณู แกวกันหา
นางสาวเรณู ฉิมสุพร
นางสาวเรณู พัฒนะแสง
นางเรณู พุดมอญ
นางสาวเรณู รื่นรวย

หนา ๒๒๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๖๕๓
๑๑๖๕๔
๑๑๖๕๕
๑๑๖๕๖
๑๑๖๕๗
๑๑๖๕๘
๑๑๖๕๙
๑๑๖๖๐
๑๑๖๖๑
๑๑๖๖๒
๑๑๖๖๓
๑๑๖๖๔
๑๑๖๖๕
๑๑๖๖๖
๑๑๖๖๗
๑๑๖๖๘
๑๑๖๖๙
๑๑๖๗๐
๑๑๖๗๑
๑๑๖๗๒
๑๑๖๗๓
๑๑๖๗๔
๑๑๖๗๕
๑๑๖๗๖
๑๑๖๗๗
๑๑๖๗๘

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางเรณู สิทธิศาสตร
นางสาวเรวดี ขาวพิมพ
นางเรวดี แจงอักษร
นางเรวดี สงรักษ
นางสาวเรวดี เสนแกว
นางสาวเราะเมาะ ซา
นางสาวเริงนภา อําทะวงษ
นางเรียม ขันผักแวน
นางสาวเรียมนอย ยานจรัส
นางเรืองรอง นนทีอุทก
นางสาวแรมจันทร พรมปากดี
นางโรจณา พุมเลง
นางโรจนรัศมี ทับทิมทอง
นางสาวโรสสุคนธ พูพุม
นางไรมี เบญจมันต
นางฤดี ชางเงิน
นางฤดี แดงพิบูลย
นางสาวฤดีรัตน สาระบุตร
นางสาวฤติมา เขียวเกิด
นางฤทธิ์ติยา ธรรมสวาสดิ์
นางฤทัย บุตรเวส
นางสาวฤทัยทิพย ไชยวงคคต
นางฤทัยปรียา เมฆอรุณ
นางฤทัยรัตน รุงเรือง
นางสาวฤทัยรัตน เส็งดอนไพร
นางสาวฤทัยรัตน โสมนัส

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๑๖๗๙
๑๑๖๘๐
๑๑๖๘๑
๑๑๖๘๒
๑๑๖๘๓
๑๑๖๘๔
๑๑๖๘๕
๑๑๖๘๖
๑๑๖๘๗
๑๑๖๘๘
๑๑๖๘๙
๑๑๖๙๐
๑๑๖๙๑
๑๑๖๙๒
๑๑๖๙๓
๑๑๖๙๔
๑๑๖๙๕
๑๑๖๙๖
๑๑๖๙๗
๑๑๖๙๘
๑๑๖๙๙
๑๑๗๐๐
๑๑๗๐๑
๑๑๗๐๒
๑๑๗๐๓
๑๑๗๐๔

หนา ๒๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวฤทัยศิริ ภักดีกําจร
นางสาวลฎาภา ไชยวงค
นางสาวลดาวัลย วรรณคํา
นางสาวลดาวัลย วัฒนะนาวิน
นางสาวลภัสพร โคตรโสภา
นางลภัสรดา เทพจร
นางสาวลภัสรดา ผลประทุม
นางสาวลภัสรดา มากชู
นางสาวลภัสรดา แวนระเว
นางลภัสรดา อินทรบํารุง
นางลมัย แจงสวาง
นางสาวลมูลเพชร มะณี
นางสาวลลนา บุญญาอารักษ
นางลลนา บุญเย็น
นางสาวลลิดา กูลนรา
นางลลิดา นวลมณี
นางสาวลลิดา ระงับพิษ
นางสาวลลิตา เนตรแสงสรี
นางลลิตา ปานนุย
นางสาวลลิตา เรืองรัมย
นางลลิตา สารสุวรรณ
นางสาวลลิลนา อาเกะ
นางสาวลสา กอนสุข
นางสาวลออทิพย คําไสย
นางสาวละมอม เปรมสระนอย
นางละมัย ซุนหลี

๑๑๗๐๕
๑๑๗๐๖
๑๑๗๐๗
๑๑๗๐๘
๑๑๗๐๙
๑๑๗๑๐
๑๑๗๑๑
๑๑๗๑๒
๑๑๗๑๓
๑๑๗๑๔
๑๑๗๑๕
๑๑๗๑๖
๑๑๗๑๗
๑๑๗๑๘
๑๑๗๑๙
๑๑๗๒๐
๑๑๗๒๑
๑๑๗๒๒
๑๑๗๒๓
๑๑๗๒๔
๑๑๗๒๕
๑๑๗๒๖
๑๑๗๒๗
๑๑๗๒๘
๑๑๗๒๙
๑๑๗๓๐

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางละมัย แซเต็น
นางสาวละยอง กมขุนทด
นางละลิตรา ศิริสกุล
นางสาวละออ ชัยภูมิ
นางละออ มะลิหวล
นางละออง พิลึก
นางละออง ภูเฉลิมศักดิ์
นางสาวละอองดาว ชฎาทอง
นางละอองดาว ระวังเปา
นางละอองทิพย เกียรติสุรียกุล
นางสาวละเอียด กังวานทวีทรัพย
นางละเอียด พวงประโคน
นางลักขณา กลิ่นเฟอง
นางลักขณา โกษาแสง
นางสาวลักขณา จิ๋วปญญา
นางลักขณา บริบูรณวัฒน
นางสาวลักขณา ประเสริฐสัง
นางสาวลักขณา พันธุบานแหลม
นางสาวลักขณา ศรีวรขันธ
นางลักขณา สังขทอง
นางลักขณา สาลีพันธ
นางสาวลักขณา แสงแพรว
นางลักขณา หมดทุกข
นางลักขณา อินคาคร
นางลักขณา อูบแกว
นางสาวลักขณากร ทรงถิ่น

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๑๗๓๑
๑๑๗๓๒
๑๑๗๓๓
๑๑๗๓๔
๑๑๗๓๕
๑๑๗๓๖
๑๑๗๓๗
๑๑๗๓๘
๑๑๗๓๙
๑๑๗๔๐
๑๑๗๔๑
๑๑๗๔๒
๑๑๗๔๓
๑๑๗๔๔
๑๑๗๔๕
๑๑๗๔๖
๑๑๗๔๗
๑๑๗๔๘
๑๑๗๔๙
๑๑๗๕๐
๑๑๗๕๑
๑๑๗๕๒
๑๑๗๕๓
๑๑๗๕๔
๑๑๗๕๕
๑๑๗๕๖

หนา ๒๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางลักษณะศรี พิเคราะหกิจ
นางลักษณา กิ่งแกว
นางลักษณา ไชยคํารอง
นางลักษณา ปรีพูล
นางสาวลักษณา โพธิ์หวี
นางลักษณาภรณ มะลิซอน
นางสาวลักษณาภรณ ศิริมุสิกะ
นางสาวลักษณารีย สมดวง
นางสาวลักษณารีย สมเสนา
นางสาวลักษณาวดี คชเศียร
นางลักษณาศิริ คําภูแกว
นางสาวลักษมน ชาภูธร
นางสาวลักษมี ขวัญประเสริฐ
นางสาวลัคณา มันตะวัตร
นางลัคณา เรืองแหล
นางสาวลัคนา พรมทอง
นางสาวลัญจกร ทองเรือง
นางลัดดา ไกฟา
นางสาวลัดดา คฤหปาน
นางสาวลัดดา คําภิรมย
นางลัดดา จันโทศรี
นางลัดดา ชูมนตรี
นางลัดดา นอยธง
นางลัดดา วีรวงค
นางสาวลัดดา สายแกว
นางลัดดา โสพิมพา

๑๑๗๕๗
๑๑๗๕๘
๑๑๗๕๙
๑๑๗๖๐
๑๑๗๖๑
๑๑๗๖๒
๑๑๗๖๓
๑๑๗๖๔
๑๑๗๖๕
๑๑๗๖๖
๑๑๗๖๗
๑๑๗๖๘
๑๑๗๖๙
๑๑๗๗๐
๑๑๗๗๑
๑๑๗๗๒
๑๑๗๗๓
๑๑๗๗๔
๑๑๗๗๕
๑๑๗๗๖
๑๑๗๗๗
๑๑๗๗๘
๑๑๗๗๙
๑๑๗๘๐
๑๑๗๘๑
๑๑๗๘๒

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางลัดดาพร พอใจ
นางลัดดารัตน ศรีมณี
นางลัดดาวรรณ แตมทอง
นางลัดดาวรรณ เหลาเกียรติกุล
นางลัดดาวรรณ แกวหาญ
นางลัดดาวัลย แกวมณี
นางสาวลัดดาวัลย ชาลีสมบัติ
นางลัดดาวัลย ไชยยา
นางลัดดาวัลย เซงซองกุน
นางลัดดาวัลย บัวเพ็ญ
นางสาวลัดดาวัลย บุญคุม
นางสาวลัดดาวัลย บุญเลิศ
นางสาวลัดดาวัลย พิพิธกุล
นางสาวลัดดาวัลย พุทธานุ
นางสาวลัดดาวัลย โพธิงาม
นางลัดดาวัลย ภูสีออน
นางสาวลัดดาวัลย ยอดพิทักษ
นางลัดดาวัลย รัตนบุตรชัย
นางลัดดาวัลย ฤทธิ์บํารุง
นางลัดดาวัลย ศิโรรัตนาวาทย
นางสาวลัดดาวัลย สอนสุภาพ
นางลัดดาวัลย สัตตะพันธ
นางสาวลั่นทม ศอกกําปง
นางสาวลัลนรวินท สงวน
นางลัลนลลิต บัวแกว
นางลัสณียา นามะเสน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๑๗๘๓
๑๑๗๘๔
๑๑๗๘๕
๑๑๗๘๖
๑๑๗๘๗
๑๑๗๘๘
๑๑๗๘๙
๑๑๗๙๐
๑๑๗๙๑
๑๑๗๙๒
๑๑๗๙๓
๑๑๗๙๔
๑๑๗๙๕
๑๑๗๙๖
๑๑๗๙๗
๑๑๗๙๘
๑๑๗๙๙
๑๑๘๐๐
๑๑๘๐๑
๑๑๘๐๒
๑๑๘๐๓
๑๑๘๐๔
๑๑๘๐๕
๑๑๘๐๖
๑๑๘๐๗
๑๑๘๐๘

หนา ๒๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางลาตีพะ มะนิ
นางลาตีพะห สงบใจเพชร
นางสาวลาภิสรา พัฒนพงศโสภณ
นางสาวลาวรรณ เสนสิงห
นางสาวลาวัล สุบิน
นางลาวัลย ขยันขาย
นางลาวัลย แสงขํา
นางสาวลําเจียก สังขประเสริฐ
นางลําดวน ขอเหนี่ยวกลาง
นางสาวลําดวน เขียวไพรี
นางสาวลําดวน บุญไชย
นางลําดวน ศรราษฎร
นางสาวลําดวน ศรีษะธร
นางสาวลําปาง เกตวัตร
นางลําพอง คําหินกอง
นางลําพึง ใจดี
นางสาวลําพึง ดวงบุญชู
นางสาวลําเพย อุทาโย
นางลําเพา ปดปอง
นางสาวลําแพน ตนะทิพย
นางสาวลํายวน แกวตัน
นางลินดา คําภา
นางสาวลินดา วิเชียร
นางสาวลียานา ประทีปวัฒนพันธ
นางสาวลีลา จํามะเทวี
นางสาวลีลา สมบุญเรือง

๑๑๘๐๙
๑๑๘๑๐
๑๑๘๑๑
๑๑๘๑๒
๑๑๘๑๓
๑๑๘๑๔
๑๑๘๑๕
๑๑๘๑๖
๑๑๘๑๗
๑๑๘๑๘
๑๑๘๑๙
๑๑๘๒๐
๑๑๘๒๑
๑๑๘๒๒
๑๑๘๒๓
๑๑๘๒๔
๑๑๘๒๕
๑๑๘๒๖
๑๑๘๒๗
๑๑๘๒๘
๑๑๘๒๙
๑๑๘๓๐
๑๑๘๓๑
๑๑๘๓๒
๑๑๘๓๓
๑๑๘๓๔

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวลีลาพันธ พุมพวง
นางสาวลีลาวดี กาเทพ
นางสาวลีลาวดี บุตรครุธ
นางสาวเลขา มากสังข
นางเลอขวัญ แซผาน
นางไลลา เกือเจ
นางไลลา คอลออาแซ
นางสาวไลลา บินโสะ
นางสาวไลลา ปูซู
นางไลลา วามะ
นางสาวไลลา สะมะแอ
นางสาววงคพยอม ทองชัย
นางสาววงควะลี ยั่งยืน
นางสาววงเดือน ครินชัย
นางวงเดือน บุณยารมย
นางสาววงเดือน ศรีบัวรินทร
นางวงเดือน สุภาคาร
นางสาววงศวรัน เตชะชัย
นางวงษตะวัน หลาล้ํา
นางสาววจีพร แกวหลา
นางสาววชรกมล สุศรี
นางวชรพร บุญพิทักษ
นางสาววชรวรรณ อังโชติพันธุ
นางสาววชิกา สาระขันธ
นางวชิรา คํานากลาง
นางสาววชิรา บุญเกื้อ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๑๘๓๕
๑๑๘๓๖
๑๑๘๓๗
๑๑๘๓๘
๑๑๘๓๙
๑๑๘๔๐
๑๑๘๔๑
๑๑๘๔๒
๑๑๘๔๓
๑๑๘๔๔
๑๑๘๔๕
๑๑๘๔๖
๑๑๘๔๗
๑๑๘๔๘
๑๑๘๔๙
๑๑๘๕๐
๑๑๘๕๑
๑๑๘๕๒
๑๑๘๕๓
๑๑๘๕๔
๑๑๘๕๕
๑๑๘๕๖
๑๑๘๕๗
๑๑๘๕๘
๑๑๘๕๙
๑๑๘๖๐

หนา ๒๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางวชิราพร ไชยชนะ
นางวชิราพร เรียงไธสง
นางวชิราภรณ แกลวทนงค
นางสาววชิราภรณ คุรุเมธากร
นางสาววชิราภรณ บุตรงาม
นางสาววชิราภรณ ศรีผา
นางสาววชิราภรณ สันตวงษ
นางสาววชิราภรณ สุวรรณวรางกูร
นางวชิราวัลย เชื้อไชย
นางสาววณัฐฐา หงษอินทร
นางสาววณิชชา นิลรัตน
นางสาววณิชชา เหลาพร
นางวณิชยา เดชกลาหาญ
นางวณิชยา สีหามาตย
นางวณิดา ใจหวังชนะ
นางสาววณีวรรณ เรืองเนตร
นางสาววทัญชลี สอนกอง
นางสาววนภรณ ค้ําชู
นางสาววนัชพร ประดิษฐจา
นางสาววนัสนันท พัฒนจร
นางสาววนัสนันท สุขแสวง
นางวนัสพร คุณานิธิธร
นางสาววนานุช แวงอุย
นางสาววนิดา แกนทาว
นางวนิดา ไกยสวน
นางวนิดา จันทรมาลี

๑๑๘๖๑
๑๑๘๖๒
๑๑๘๖๓
๑๑๘๖๔
๑๑๘๖๕
๑๑๘๖๖
๑๑๘๖๗
๑๑๘๖๘
๑๑๘๖๙
๑๑๘๗๐
๑๑๘๗๑
๑๑๘๗๒
๑๑๘๗๓
๑๑๘๗๔
๑๑๘๗๕
๑๑๘๗๖
๑๑๘๗๗
๑๑๘๗๘
๑๑๘๗๙
๑๑๘๘๐
๑๑๘๘๑
๑๑๘๘๒
๑๑๘๘๓
๑๑๘๘๔
๑๑๘๘๕
๑๑๘๘๖

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาววนิดา จันสิงคํา
นางวนิดา จําปามูล
นางวนิดา ชลสินธุ
นางวนิดา ชื่นนิรันดร
นางวนิดา ชูพันธ
นางสาววนิดา ชูมณี
นางสาววนิดา ไชยงาม
นางสาววนิดา ทวยสูงเนิน
นางสาววนิดา ทัพทะมาตย
นางวนิดา นิอุมา
นางสาววนิดา บัวแกว
นางวนิดา บุญกวาง
นางวนิดา ปนแกว
นางวนิดา ปยะภาคุณวัฒน
นางวนิดา พันธเทียม
นางวนิดา เพ็งสกุล
นางวนิดา แพเพชรทอง
นางวนิดา ภูนบผา
นางสาววนิดา มะโข
นางสาววนิดา มาปง
นางวนิดา ยุเหล็ก
นางสาววนิดา รัตนบุรี
นางวนิดา วัฒนินทร
นางสาววนิดา ศรีสุข
นางวนิดา สัมฤทธิ์นอก
นางวนิดา สุทธหลวง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๑๘๘๗
๑๑๘๘๘
๑๑๘๘๙
๑๑๘๙๐
๑๑๘๙๑
๑๑๘๙๒
๑๑๘๙๓
๑๑๘๙๔
๑๑๘๙๕
๑๑๘๙๖
๑๑๘๙๗
๑๑๘๙๘
๑๑๘๙๙
๑๑๙๐๐
๑๑๙๐๑
๑๑๙๐๒
๑๑๙๐๓
๑๑๙๐๔
๑๑๙๐๕
๑๑๙๐๖
๑๑๙๐๗
๑๑๙๐๘
๑๑๙๐๙
๑๑๙๑๐
๑๑๙๑๑
๑๑๙๑๒

นางวนิดา เสลานอก
นางวนิดา หมั่นผดุง
นางวนิดา หอมจันทร
นางวนิดา ออนประสงค
นางวนิดา อินทรัตน
นางวนิดา อุประกุล
นางวนิดา เอราวรรณ
นางวรกมล เตสันโต
นางสาววรกมล พรมแดง
นางสาววรกร สิงหทอง
นางสาววรกัญญา จันแกว
นางสาววรชพร ศรีไทย
นางวรณัน พรหมชวย
นางวรดา ศรีออน
นางสาววรนารี คําปญญา
นางสาววรนุช คําภาพักตร
นางวรนุช ชาวอุทัย
นางวรนุช เชื้อออน
นางสาววรนุช ตระกูลดี
นางวรนุช ปานบุตร
นางสาววรนุช มาตระกูล
นางสาววรนุช มุซิ
นางสาววรนุช ศรเพชร
นางสาววรนุช สุขแกน
นางสาววรพิตร ไพรบึง
นางสาววรมน ยาดี

หนา ๒๓๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๙๑๓
๑๑๙๑๔
๑๑๙๑๕
๑๑๙๑๖
๑๑๙๑๗
๑๑๙๑๘
๑๑๙๑๙
๑๑๙๒๐
๑๑๙๒๑
๑๑๙๒๒
๑๑๙๒๓
๑๑๙๒๔
๑๑๙๒๕
๑๑๙๒๖
๑๑๙๒๗
๑๑๙๒๘
๑๑๙๒๙
๑๑๙๓๐
๑๑๙๓๑
๑๑๙๓๒
๑๑๙๓๓
๑๑๙๓๔
๑๑๙๓๕
๑๑๙๓๖
๑๑๙๓๗
๑๑๙๓๘

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางวรรณกร ลุกจันทึก
นางวรรณกาญจน จตุรสุทธิวงศ
นางสาววรรณกานต ใจชวง
นางสาววรรณจันทร กอนดี
นางสาววรรณชนก มั่นแน
นางวรรณดี คงสวัสดิ์
นางวรรณดี ดําฝาย
นางสาววรรณดี ศรีอินสวัสดิ์
นางสาววรรณดี สันโห
นางวรรณดี สิทธิพันธ
นางวรรณทนา ไชยมิ่ง
นางวรรณธญา พงศปญญาโชติ
นางสาววรรณธนา หงสกล
นางวรรณธนากร อังฉกรรจ
นางวรรณธิดา กําเนิดบุญ
นางสาววรรณนภา แซตั้น
นางวรรณนภา ทองเปนไชย
นางสาววรรณนภา ยวนบุญหลิม
นางวรรณนิษา มาประจวบ
นางสาววรรณประภา ไทยพยัฆ
นางวรรณพร ชูศรี
นางสาววรรณพร ศรีมี
นางวรรณพร สารัง
นางวรรณพร หนูแกว
นางวรรณเพ็ญ ทิพยรัตน
นางสาววรรณภร วิโรจนวัฒนกุล

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๑๙๓๙
๑๑๙๔๐
๑๑๙๔๑
๑๑๙๔๒
๑๑๙๔๓
๑๑๙๔๔
๑๑๙๔๕
๑๑๙๔๖
๑๑๙๔๗
๑๑๙๔๘
๑๑๙๔๙
๑๑๙๕๐
๑๑๙๕๑
๑๑๙๕๒
๑๑๙๕๓
๑๑๙๕๔
๑๑๙๕๕
๑๑๙๕๖
๑๑๙๕๗
๑๑๙๕๘
๑๑๙๕๙
๑๑๙๖๐
๑๑๙๖๑
๑๑๙๖๒
๑๑๙๖๓

นางวรรณภา กัลปพฤกษ
นางวรรณภา แกวคํา
นางสาววรรณภา นาคงาม
นางสาววรรณภา ปาชัย
นางสาววรรณภา พิลาทอง
นางสาววรรณภา เย็นมนัส
นางสาววรรณภา วงเวียน
นางวรรณภา วัชรพุทธ
นางวรรณภา วิวัฒนวานิชกุล
นางวรรณภา สภาภักตร
นางสาววรรณภา อรุณกิตติพร
นางวรรณภา อางทอง
นางสาววรรณภา เอี่ยมสมบัติ
นางวรรณมณี ภูสีฤทธิ์
นางสาววรรณลดา เกตุแสง
นางสาววรรณลี พูลสวัสดิ์
นางสาววรรณวดี ทองทวี
นางวรรณวิภา จันทรศรี
นางสาววรรณวิภา ฉลาด
นางสาววรรณวิมล
ฉัตรวรกิจพาณิช
นางวรรณวิมล อมรประสิทธิ์
นางวรรณวิไล เมืองมา
นางวรรณวิไล เองฉวน
นางสาววรรณวิษา คีลาวงษ
นางวรรณวิษา พูนทิพวรรณ

หนา ๒๓๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๙๖๔
๑๑๙๖๕
๑๑๙๖๖
๑๑๙๖๗
๑๑๙๖๘
๑๑๙๖๙
๑๑๙๗๐
๑๑๙๗๑
๑๑๙๗๒
๑๑๙๗๓
๑๑๙๗๔
๑๑๙๗๕
๑๑๙๗๖
๑๑๙๗๗
๑๑๙๗๘
๑๑๙๗๙
๑๑๙๘๐
๑๑๙๘๑
๑๑๙๘๒
๑๑๙๘๓
๑๑๙๘๔
๑๑๙๘๕
๑๑๙๘๖
๑๑๙๘๗
๑๑๙๘๘
๑๑๙๘๙

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางวรรณศร ขอสกุลไพศาล
นางสาววรรณสา แกวพวง
นางสาววรรณอัญฟาร สาและ
นางวรรณะรุจา โสภาวงษ
นางสาววรรณา กมุติรา
นางวรรณา แกวชื่น
นางสาววรรณา จินา
นางสาววรรณา แซตัน
นางวรรณา ธนาวุฒิ
นางสาววรรณา บรรหาร
นางวรรณา เผือกออน
นางวรรณา พรมสรอย
นางวรรณา พระไพรี
นางวรรณา พลอยงาม
นางสาววรรณา พิทักษวงศ
นางสาววรรณา โรจนปรียารักษ
นางสาววรรณา วรรธนะบูรณ
นางสาววรรณา เวชสัมฤทธิ์
นางวรรณิดา ธนสินปติวัชร
นางวรรณิภา ทัศนศิริ
นางสาววรรณิศา วงศษยา
นางวรรณี กาซอร
นางสาววรรณี จันทรแกว
นางสาววรรณี จิใจ
นางวรรณี แซมะแซ
นางวรรณี ธรรมชาติ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๑๙๙๐
๑๑๙๙๑
๑๑๙๙๒
๑๑๙๙๓
๑๑๙๙๔
๑๑๙๙๕
๑๑๙๙๖
๑๑๙๙๗
๑๑๙๙๘
๑๑๙๙๙
๑๒๐๐๐
๑๒๐๐๑
๑๒๐๐๒
๑๒๐๐๓
๑๒๐๐๔
๑๒๐๐๕
๑๒๐๐๖
๑๒๐๐๗
๑๒๐๐๘
๑๒๐๐๙
๑๒๐๑๐
๑๒๐๑๑
๑๒๐๑๒
๑๒๐๑๓
๑๒๐๑๔
๑๒๐๑๕

หนา ๒๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางวรรณี นะชาตรี
นางสาววรรณี โนจิตร
นางวรรณี ปนอาย
นางสาววรรณี มะนูรีม
นางวรรณี วิริยมานุวงษ
นางสาววรรณี แสนยาเจริญกุล
นางสาววรรดี ไวเรียบ
นางวรรธนวภัทร วงศสิงห
นางสาววรรธนันท วันดี
นางสาววรรธนันทน ทองมา
นางสาววรรธนา ทองมี
นางสาววรรธนา ภูทองดี
นางสาววรรธนา หอมทิพย
นางสาววรรธนี สรรพคุณ
นางสาววรรนิภา คงสําราญ
นางวรรภา กฤติยาวรรณ
นางวรรลภา ถาวรสุข
นางสาววรรลภา พรหมทอง
นางสาววรรลี ไมหมาด
นางสาววรรษชล เผาวงค
นางวรรษธณพร นากระโทก
นางสาววรรษพร แสงโยจารย
นางสาววรรษมนตร เดชบุรัมย
นางสาววรลักษณ คําทอง
นางวรวดี ไชยนาเคนทร
นางสาววรวรรณ เงินชูกุล

๑๒๐๑๖
๑๒๐๑๗
๑๒๐๑๘
๑๒๐๑๙
๑๒๐๒๐
๑๒๐๒๑
๑๒๐๒๒
๑๒๐๒๓
๑๒๐๒๔
๑๒๐๒๕
๑๒๐๒๖
๑๒๐๒๗
๑๒๐๒๘
๑๒๐๒๙
๑๒๐๓๐
๑๒๐๓๑
๑๒๐๓๒
๑๒๐๓๓
๑๒๐๓๔
๑๒๐๓๕
๑๒๐๓๖
๑๒๐๓๗
๑๒๐๓๘
๑๒๐๓๙
๑๒๐๔๐
๑๒๐๔๑

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางวรวรรณ พิมพแสง
นางสาววรวรรณ พุทธิพัฒน
นางสาววรวรรณ สัจจาสัย
นางสาววรวรรณ สําอางค
นางวรวรรณ ใหมพรหม
นางสาววรวลัญช กันภิบาล
นางสาววรวลัญช ปนตา
นางวรวิกา เรืองพงษสาร
นางสาววรศิกาญจน รักษารักษ
นางวรัชยา ทาชาติ
นางสาววรัชยา ยิ้มแยม
นางสาววรัชยา ลุนสําโรง
นางสาววรัชยา วงษประเสริฐ
นางวรัญชยา หงษออน
นางสาววรัญญา จันสมุทร
นางวรัญญา จิณะตา
นางวรัญญา ตรีประโคน
นางวรัญญา ทองหาญ
นางวรัญญา เที่ยงตรง
นางสาววรัญญา ปาริจฉัตต
นางสาววรัญญา เปงปง
นางสาววรัญญา พละคช
นางสาววรัญญา แวนไธสง
นางวรัญญา สกุณา
นางวรัญญา สุทธะ
นางวรัญญา สุรกุล

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๒๐๔๒
๑๒๐๔๓
๑๒๐๔๔
๑๒๐๔๕
๑๒๐๔๖
๑๒๐๔๗
๑๒๐๔๘
๑๒๐๔๙
๑๒๐๕๐
๑๒๐๕๑
๑๒๐๕๒
๑๒๐๕๓
๑๒๐๕๔
๑๒๐๕๕
๑๒๐๕๖
๑๒๐๕๗
๑๒๐๕๘
๑๒๐๕๙
๑๒๐๖๐
๑๒๐๖๑
๑๒๐๖๒
๑๒๐๖๓
๑๒๐๖๔
๑๒๐๖๕
๑๒๐๖๖
๑๒๐๖๗

นางสาววรัญญา อุนเรือน
นางวรัญู สกุณา
นางสาววรัญนิตย จอมกลาง
นางวรัญพัชร วงศสุเพ็ง
นางสาววรัญภร ขยันคิด
นางวรัญศยา เสนาใน
นางวรัฐทยา ฝนสืบ
นางสาววรัณญา ชาญประโคน
นางสาววรากร ทองทวี
นางวรากร นวมถนอม
นางวรากร อินศิริ
นางสาววรางกูร สุทธิสําแดง
นางสาววรางคณา ผลเงาะ
นางสาววรางคณา พรมเทพ
นางสาววรางคณา พัดคํา
นางสาววรางคณา พิชญสังคม
นางสาววรางคณา วัฒนา
นางสาววรางคณา หวานจิตต
นางสาววราณี จงกลกลาง
นางสาววรานันท สุวรรณนอย
นางสาววราพร ชัยมาตย
นางสาววราพร พุมโพธิ์ทอง
นางสาววราพร โยธาภักดี
นางสาววราพร สุภากิจ
นางสาววราพร แสงสวาง
นางวราพรณ พุมบางแกว

หนา ๒๓๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๐๖๘
๑๒๐๖๙
๑๒๐๗๐
๑๒๐๗๑
๑๒๐๗๒
๑๒๐๗๓
๑๒๐๗๔
๑๒๐๗๕
๑๒๐๗๖
๑๒๐๗๗
๑๒๐๗๘
๑๒๐๗๙
๑๒๐๘๐
๑๒๐๘๑
๑๒๐๘๒
๑๒๐๘๓
๑๒๐๘๔
๑๒๐๘๕
๑๒๐๘๖
๑๒๐๘๗
๑๒๐๘๘
๑๒๐๘๙
๑๒๐๙๐
๑๒๐๙๑
๑๒๐๙๒
๑๒๐๙๓

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาววราภรณ กลัดเจริญ
นางสาววราภรณ กันทะ
นางวราภรณ กาวีนุ
นางวราภรณ แกวกําเนิด
นางสาววราภรณ ขาวประพันธ
นางสาววราภรณ คอนกําลัง
นางวราภรณ คําหงษา
นางวราภรณ คุณฝาย
นางสาววราภรณ โคตรตา
นางวราภรณ จันทะศรี
นางสาววราภรณ จัวนาน
นางสาววราภรณ ชมเจริญ
นางวราภรณ ไชยคําจันทร
นางวราภรณ เซ็นเสถียร
นางวราภรณ นาคเขียว
นางสาววราภรณ ปลอดปลอง
นางวราภรณ ฝนตะ
นางสาววราภรณ พรมกระทุมลม
นางสาววราภรณ พรหมรัตน
นางสาววราภรณ เพชรมณี
นางสาววราภรณ แพสุวรรณ
นางสาววราภรณ มณีกระจางวงศ
นางสาววราภรณ มะแกว
นางสาววราภรณ มานันที
นางสาววราภรณ มุกดาออน
นางวราภรณ มุลิ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๒๐๙๔
๑๒๐๙๕
๑๒๐๙๖
๑๒๐๙๗
๑๒๐๙๘
๑๒๐๙๙
๑๒๑๐๐
๑๒๑๐๑
๑๒๑๐๒
๑๒๑๐๓
๑๒๑๐๔
๑๒๑๐๕
๑๒๑๐๖
๑๒๑๐๗
๑๒๑๐๘
๑๒๑๐๙
๑๒๑๑๐
๑๒๑๑๑
๑๒๑๑๒
๑๒๑๑๓
๑๒๑๑๔
๑๒๑๑๕
๑๒๑๑๖
๑๒๑๑๗
๑๒๑๑๘
๑๒๑๑๙

หนา ๒๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาววราภรณ รักวงษ
นางวราภรณ ละครพล
นางสาววราภรณ วรรณผอง
นางสาววราภรณ ศรีพรหม
นางวราภรณ ศรีสันต
นางวราภรณ สิงหคิบุตร
นางสาววราภรณ สุวรรณโณ
นางสาววราภรณ หลาหาร
นางสาววราภรณ อุปทอง
นางสาววรารัตน กาหลง
นางสาววรารัตน จดจํา
นางสาววรารัตน ชางคํา
นางสาววรารัตน รักไธสง
นางสาววรารัตน ศรสุราษฎร
นางวราลักษ คํามุงคุณ
นางสาววราลักษณ ใจสัมฤทธิ์ผล
นางวราลักษณ สิทธิจันทร
นางวราลักษณ เสารแกว
นางวราลักษณ แสงดวง
นางสาววราลักษณ อาจวิชัย
นางวราวัชร นานาศรีรัตน
นางสาววราศิณี บุญเพ็ง
นางสาววราสินี พรมวัง
นางสาววริกา คงควร
นางวริฌา ทองนอย
นางสาววริญญา ไชโยธา

๑๒๑๒๐
๑๒๑๒๑
๑๒๑๒๒
๑๒๑๒๓
๑๒๑๒๔
๑๒๑๒๕
๑๒๑๒๖
๑๒๑๒๗
๑๒๑๒๘
๑๒๑๒๙
๑๒๑๓๐
๑๒๑๓๑
๑๒๑๓๒
๑๒๑๓๓
๑๒๑๓๔
๑๒๑๓๕
๑๒๑๓๖
๑๒๑๓๗
๑๒๑๓๘
๑๒๑๓๙
๑๒๑๔๐
๑๒๑๔๑
๑๒๑๔๒
๑๒๑๔๓
๑๒๑๔๔
๑๒๑๔๕

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาววริฐา งาคชสาร
นางสาววริณศิญา พงษเกษ
นางสาววรินทร จินดาวงศ
นางสาววรินทร พึ่งแสง
นางสาววรินทร วีระศิลป
นางสาววรินทรธร เปยจันทร
นางวรินธร อาจหาญ
นางวรินภร สีสัน
นางสาววริมน ฟอลเล็ต
นางวริยาพัชร วรภัสรสรกุล
นางวริศรา จําปาหวาย
นางวริศรา จุลปาน
นางวริศรา ปะติเต
นางสาววริษฐา เมฆตรง
นางสาววริษฐา อดีตรัมย
นางวริสรา ทองรวม
นางวรีชญา ชอบดี
นางวรีพร บุพศิริ
นางสาววรีย วงราช
นางสาววรุณยุพา ชูจันทร
นางสาววรุณยุพา ปานอยู
นางสาววรุณอุษา นิสัยรัมย
นางวโรบล ไทยภักดี
นางสาววฤนดา เข็มพิลา
นางสาววฤนดา สืบสุยะ
นางวลัดดา ไวนุสิทธิ์

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๒๑๔๖
๑๒๑๔๗
๑๒๑๔๘
๑๒๑๔๙
๑๒๑๕๐
๑๒๑๕๑
๑๒๑๕๒
๑๒๑๕๓
๑๒๑๕๔
๑๒๑๕๕
๑๒๑๕๖
๑๒๑๕๗
๑๒๑๕๘
๑๒๑๕๙
๑๒๑๖๐
๑๒๑๖๑
๑๒๑๖๒
๑๒๑๖๓
๑๒๑๖๔
๑๒๑๖๕
๑๒๑๖๖
๑๒๑๖๗
๑๒๑๖๘
๑๒๑๖๙
๑๒๑๗๐
๑๒๑๗๑

นางสาววลัยพร ไชยพรม
นางสาววลัยพร วชิรดุสิต
นางวลัยพร แอกทอง
นางสาววลัยเพ็ญ ไฝเสน
นางสาววลัยภรณ เพชรคง
นางวลัยรัตน ทองสถิตย
นางสาววลัยลักษณ มณีวรรณ
นางวลัยลักษณ อุลลา
นางวลัยวรรณ สารภาพ
นางวลัยวรรณ สุอริยพงษ
นางวลิดา พงษยี่หลา
นางวลินดา ปะการะโพธิ์
นางวลีพรรณ แสนเสนาะ
นางวลีรัตน วงษแกว
นางวไลพร บวกขุนทด
นางวไลลักษณ ดีทองออน
นางวไลลักษณ ทองวิจิตร
นางสาววศาภรณ สันสน
นางวศินี ขอดเตชะ
นางวศินี ศิริสุวรรณพงศ
นางสาววศินี สืบสุทธา
นางสาววสินทรา ไพรสินธิ์
นางสาววสุ เที่ยวแสวง
นางสาววะวิดา โทจําปา
นางวัจนา ไสยสุคนธ
นางวัชนันท กังวานพณิชย

หนา ๒๓๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๑๗๒
๑๒๑๗๓
๑๒๑๗๔
๑๒๑๗๕
๑๒๑๗๖
๑๒๑๗๗
๑๒๑๗๘
๑๒๑๗๙
๑๒๑๘๐
๑๒๑๘๑
๑๒๑๘๒
๑๒๑๘๓
๑๒๑๘๔
๑๒๑๘๕
๑๒๑๘๖
๑๒๑๘๗
๑๒๑๘๘
๑๒๑๘๙
๑๒๑๙๐
๑๒๑๙๑
๑๒๑๙๒
๑๒๑๙๓
๑๒๑๙๔
๑๒๑๙๕
๑๒๑๙๖
๑๒๑๙๗

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาววัชรา ขันธะพานิชย
นางสาววัชรา ปานนาค
นางสาววัชรานุช รังแกว
นางสาววัชราพร ประสารพันธ
นางวัชราพร วงศชนกนันท
นางสาววัชราพร ศรีสรอย
นางวัชราภรณ กาญจนเพ็ญ
นางสาววัชราภรณ ใจกลม
นางสาววัชราภรณ ปาชัย
นางวัชราภรณ พลโลก
นางสาววัชราภรณ วงจันทร
นางวัชราภรณ วรรณขันธ
นางวัชราภรณ สวนทะ
นางสาววัชริญา จันทะลุน
นางวัชรินทร ชัยนอก
นางสาววัชรินทร บริสุทธิ์
นางสาววัชรินทร ประเสิดสินธ
นางวัชรินทร โพธิ์ศรี
นางสาววัชรินพร ออนสี
นางวัชรี กลั่นดอกไม
นางวัชรี เครือเตียว
นางสาววัชรี ชารีชื่น
นางสาววัชรี ทรัพยพุม
นางวัชรี นอยเสนีย
นางสาววัชรี ภูทองดี
นางสาววัชรี รักษาสระนอย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๒๑๙๘
๑๒๑๙๙
๑๒๒๐๐
๑๒๒๐๑
๑๒๒๐๒
๑๒๒๐๓
๑๒๒๐๔
๑๒๒๐๕
๑๒๒๐๖
๑๒๒๐๗
๑๒๒๐๘
๑๒๒๐๙
๑๒๒๑๐
๑๒๒๑๑
๑๒๒๑๒
๑๒๒๑๓
๑๒๒๑๔
๑๒๒๑๕
๑๒๒๑๖
๑๒๒๑๗
๑๒๒๑๘
๑๒๒๑๙
๑๒๒๒๐
๑๒๒๒๑
๑๒๒๒๒
๑๒๒๒๓

หนา ๒๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางวัชรี ศาลากิจ
นางสาววัชรี สมคะเนย
นางสาววัชรี สุวรรณเวลา
นางสาววัชรี หนูพันธ
นางวัชรี อินอุนโชติ
นางวัชรีภรณ กลมกลอม
นางสาววัชรีภรณ ดีนอย
นางวัชรีย ยิ้มยวล
นางวัชรียา ระดิ่งหิน
นางสาววัชรีวรรณ ออกประทุม
นางวัฒนา วาเด็งพงศ
นางวัฒนา ศิริกําเนิด
นางวัฒนา หิรัญโญภาส
นางสาววัฒนิกา กมลกลาง
นางสาววัฒนิกา ฤทธิ์ทรงเมือง
นางสาววัณนฤเมาห หวันหัสบูดิน
นางสาววัตถาภรณ ปกขะพล
นางวันเฉลิม หอมจันทร
นางวันดี จอกแกว
นางสาววันดี ชาติเสนา
นางวันดี โชคสมกิจ
นางสาววันดี เตาทอง
นางวันดี แตภักดี
นางสาววันดี ภูเจริญ
นางสาววันดี หวังโสะ
นางสาววันดี หินซุย

๑๒๒๒๔
๑๒๒๒๕
๑๒๒๒๖
๑๒๒๒๗
๑๒๒๒๘
๑๒๒๒๙
๑๒๒๓๐
๑๒๒๓๑
๑๒๒๓๒
๑๒๒๓๓
๑๒๒๓๔
๑๒๒๓๕
๑๒๒๓๖
๑๒๒๓๗
๑๒๒๓๘
๑๒๒๓๙
๑๒๒๔๐
๑๒๒๔๑
๑๒๒๔๒
๑๒๒๔๓
๑๒๒๔๔
๑๒๒๔๕
๑๒๒๔๖
๑๒๒๔๗
๑๒๒๔๘
๑๒๒๔๙

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาววันดี เเผนสมบูรณ
นางสาววันตธนัท อูตรวิเชียร
นางสาววันทนา กลิ่นรื่น
นางวันทนา กอนแกว
นางสาววันทนา แกวเบี่ยง
นางวันทนา โพธิ์แกว
นางสาววันทนี นอยถนอม
นางวันทนีย ขมินธกุล
นางวันทนีย ใจมณี
นางวันทนีย ดาสม
นางสาววันทนีย ตาลจําลอง
นางสาววันทนีย พึ่งสุข
นางวันทนีย แพรเขียว
นางวันทนีย ยะลาไสย
นางสาววันทนีย เยาวยัง
นางสาววันทนีย สรอยนาก
นางวันทนีย สุทธิสน
นางวันนูรีมะ ดอเลาะ
นางวันเพ็ญ แกวศรี
นางสาววันเพ็ญ คชการ
นางสาววันเพ็ญ ถาวรกุล
นางสาววันเพ็ญ ทองเกตุ
นางวันเพ็ญ ทองดี
นางวันเพ็ญ ทับเกตุ
นางสาววันเพ็ญ นาคไพจิตร
นางสาววันเพ็ญ นิ่มอนงค

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๒๒๕๐
๑๒๒๕๑
๑๒๒๕๒
๑๒๒๕๓
๑๒๒๕๔
๑๒๒๕๕
๑๒๒๕๖
๑๒๒๕๗
๑๒๒๕๘
๑๒๒๕๙
๑๒๒๖๐
๑๒๒๖๑
๑๒๒๖๒
๑๒๒๖๓
๑๒๒๖๔
๑๒๒๖๕
๑๒๒๖๖
๑๒๒๖๗
๑๒๒๖๘
๑๒๒๖๙
๑๒๒๗๐
๑๒๒๗๑
๑๒๒๗๒
๑๒๒๗๓
๑๒๒๗๔
๑๒๒๗๕

นางสาววันเพ็ญ บัวชื่น
นางสาววันเพ็ญ บุญกลอย
นางวันเพ็ญ พนาดร
นางสาววันเพ็ญ พรายประทีป
นางสาววันเพ็ญ ยศตุย
นางวันเพ็ญ รัตนอนันต
นางสาววันเพ็ญ ลอศิริสกุล
นางสาววันเพ็ญ วรรชะนะ
นางวันเพ็ญ ศรีสุวรรณ
นางวันเพ็ญ ศิริสุวรรณ
นางวันเพ็ญ สรรเสริญ
นางสาววันเพ็ญ สวนงาม
นางวันเพ็ญ สีมา
นางวันเพ็ญ อุดแกว
นางวันวนัช สิริสิทธินันท
นางสาววันวิษา โมดา
นางวันวิสา กองเสน
นางวันวิสา คําพิกาศ
นางวันวิสา บุญชาง
นางวันวิสา ฟองเกิด
นางสาววันวิสา วิเชียรรัตน
นางสาววันวิสา แสนคํา
นางวันวิสาข จันทะภาโส
นางสาววันวิสาข ชิดเชื้อ
นางวันวิสาข พรรณกุล
นางสาววันวิสาข พรหมรักษา

หนา ๒๓๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๒๗๖
๑๒๒๗๗
๑๒๒๗๘
๑๒๒๗๙
๑๒๒๘๐
๑๒๒๘๑
๑๒๒๘๒
๑๒๒๘๓
๑๒๒๘๔
๑๒๒๘๕
๑๒๒๘๖
๑๒๒๘๗
๑๒๒๘๘
๑๒๒๘๙
๑๒๒๙๐
๑๒๒๙๑
๑๒๒๙๒
๑๒๒๙๓
๑๒๒๙๔
๑๒๒๙๕
๑๒๒๙๖
๑๒๒๙๗
๑๒๒๙๘
๑๒๒๙๙
๑๒๓๐๐
๑๒๓๐๑

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางวันวิสาข ไพศาลนันทน
นางวันวิสาข มาลัย
นางวันวิสาข รัตนวงศชัย
นางวันวิสาข ศิริโรจนโภคิน
นางวันวิสาข อานันท
นางวันอรุณ ชูวารี
นางวันอูเยียน ดอเลาะ
นางสาววัลญา คชรัตน
นางวัลภา คําแสนโต
นางสาววัลภา ดาวเรือง
นางวัลภา ธรรมวรางกูร
นางสาววัลภา ปชชาเขียว
นางวัลภา เหล็กผา
นางสาววัลยา นาสาร
นางสาววัลยา บุตะเขียว
นางวัลลภา ขวัญงอน
นางวัลลภา คําอินทร
นางสาววัลลภา จันทรเรือง
นางสาววัลลภา บุญซุนหลี
นางวัลลภา โพธิโต
นางวัลลภา ศรียะโอะ
นางสาววัลลี จันทรแจง
นางสาววัลลี สบบง
นางสาววัลลีย จตุพลัง
นางวัลลีย ชุมดี
นางวัลวิภา เพ็งประสพ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๒๓๐๒
๑๒๓๐๓
๑๒๓๐๔
๑๒๓๐๕
๑๒๓๐๖
๑๒๓๐๗
๑๒๓๐๘
๑๒๓๐๙
๑๒๓๑๐
๑๒๓๑๑
๑๒๓๑๒
๑๒๓๑๓
๑๒๓๑๔
๑๒๓๑๕
๑๒๓๑๖
๑๒๓๑๗
๑๒๓๑๘
๑๒๓๑๙
๑๒๓๒๐
๑๒๓๒๑
๑๒๓๒๒
๑๒๓๒๓
๑๒๓๒๔
๑๒๓๒๕
๑๒๓๒๖
๑๒๓๒๗

หนา ๒๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาววัศราภรณ ผอมแกว
นางสาววัสสิกา โสนาค
นางสาววาทศิลป บุญสูง
นางสาววาธินี สมบัติวงค
นางสาววานิตย ภูมิบุตร
นางวานิตา เมืองแกว
นางสาววารดี อักษรภักดิ์
นางสาววาริน คล่ําคง
นางสาววาริน คําเล็ก
นางสาววารินทรทิพย หัวขุนทด
นางสาววาริยา ปุเลชะตัง
นางสาววาริศา กลาสี
นางสาววารี เกตุออน
นางวารี พงษราศรี
นางวารี พชนะโชติ
นางสาววารี วันอุทา
นางวารีพร ทัศนศร
นางวารุณี กานแกว
นางวารุณี กาฬภักดี
นางวารุณี เขื่อนแกว
นางวารุณี คงปลอง
นางสาววารุณี คันธจันทร
นางวารุณี จันทะมนตรี
นางวารุณี ตอกอ
นางวารุณี บุญชวย
นางวารุณี เพ็ชรสุวรรณ

๑๒๓๒๘
๑๒๓๒๙
๑๒๓๓๐
๑๒๓๓๑
๑๒๓๓๒
๑๒๓๓๓
๑๒๓๓๔
๑๒๓๓๕
๑๒๓๓๖
๑๒๓๓๗
๑๒๓๓๘
๑๒๓๓๙
๑๒๓๔๐
๑๒๓๔๑
๑๒๓๔๒
๑๒๓๔๓
๑๒๓๔๔
๑๒๓๔๕
๑๒๓๔๖
๑๒๓๔๗
๑๒๓๔๘
๑๒๓๔๙
๑๒๓๕๐
๑๒๓๕๑
๑๒๓๕๒
๑๒๓๕๓

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาววารุณี ศรีงาม
นางสาววารุณี สงวนพงษ
นางสาววาลิช ลีทา
นางสาววาลินี อําไพศรี
นางวาสนา เกษตรกาลาม
นางวาสนา แกมเบิล
นางวาสนา แกวใส
นางสาววาสนา คําหวยหาญ
นางสาววาสนา เงินทอง
นางสาววาสนา เจริญยิ่ง
นางวาสนา เฉลิมกิจ
นางสาววาสนา ชัยพรหม
นางวาสนา ชํานาญกิจ
นางวาสนา ชูเมือง
นางวาสนา ตระหงาน
นางสาววาสนา ทองจันทร
นางสาววาสนา ทองดี
นางวาสนา ทองพูล
นางสาววาสนา เทพยจาย
นางสาววาสนา นามวงษา
นางวาสนา บานนบ
นางสาววาสนา บุญมี
นางวาสนา ปานยิ้ม
นางวาสนา ปนทอง
นางสาววาสนา พันธุมาส
นางวาสนา เพชรไพฑูรย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๒๓๕๔
๑๒๓๕๕
๑๒๓๕๖
๑๒๓๕๗
๑๒๓๕๘
๑๒๓๕๙
๑๒๓๖๐
๑๒๓๖๑
๑๒๓๖๒
๑๒๓๖๓
๑๒๓๖๔
๑๒๓๖๕
๑๒๓๖๖
๑๒๓๖๗
๑๒๓๖๘
๑๒๓๖๙
๑๒๓๗๐
๑๒๓๗๑
๑๒๓๗๒
๑๒๓๗๓
๑๒๓๗๔
๑๒๓๗๕
๑๒๓๗๖
๑๒๓๗๗
๑๒๓๗๘
๑๒๓๗๙

นางสาววาสนา โพธิสนธ
นางสาววาสนา ภูมี
นางสาววาสนา ยาวงษ
นางวาสนา รัตนบุรี
นางวาสนา รัตนสีหภูมิ
นางวาสนา เรืองศรี
นางสาววาสนา ลอมวงษ
นางวาสนา ลิพอนพล
นางวาสนา วงมาลี
นางวาสนา วิเศษ
นางสาววาสนา ศรีเคลือบ
นางวาสนา ศรีประดิษฐ
นางสาววาสนา ศรีวังแกว
นางวาสนา สนองผล
นางสาววาสนา สอดศรี
นางสาววาสนา สอนประสิทธิ์
นางสาววาสนา สิงหเถื่อน
นางวาสนา โสะสุบ
นางวาสนา เหลืองออน
นางวาสิฎฐี ดวงจินดา
นางวาสิฏฐี คงเปยม
นางสาววิกัญญา รษบุตร
นางสาววิจิตตา อําไพจิตต
นางวิจิตรตรา มุกรินละไมมาด
นางสาววิจิตรา คงสนิท
นางสาววิจิตรา จิตสุภา

หนา ๒๔๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๓๘๐
๑๒๓๘๑
๑๒๓๘๒
๑๒๓๘๓
๑๒๓๘๔
๑๒๓๘๕
๑๒๓๘๖
๑๒๓๘๗
๑๒๓๘๘
๑๒๓๘๙
๑๒๓๙๐
๑๒๓๙๑
๑๒๓๙๒
๑๒๓๙๓
๑๒๓๙๔
๑๒๓๙๕
๑๒๓๙๖
๑๒๓๙๗
๑๒๓๙๘
๑๒๓๙๙
๑๒๔๐๐
๑๒๔๐๑
๑๒๔๐๒
๑๒๔๐๓
๑๒๔๐๔
๑๒๔๐๕

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางวิจิตรา จินตนพันธ
นางสาววิจิตรา แซเลา
นางวิจิตรา ตลับทอง
นางวิจิตรา ทัพพรหม
นางสาววิจิตรา บุญคง
นางสาววิจิตรา มุขแกว
นางวิจิตรา รัตนเทพี
นางวิจิตรา วงศสัมพันธ
นางวิจิตรา ศาสคุณ
นางสาววิจิตรา อินทสุวรรณ
นางสาววิชชุณี การคา
นางสาววิชชุดา แจมเสือ
นางสาววิชชุดา ตรีเนตร
นางสาววิชชุดา ศรีไพรออน
นางสาววิชชุดา สุขบุญเสพ
นางสาววิชชุดา เสือแกว
นางสาววิชชุตา จงรักษ
นางวิชชุตา บัวคลี่
นางสาววิชชุตา ประกอบแสง
นางสาววิชชุนี รัตนะ
นางวิชชุอร ดาศรี
นางวิชญา สมาน
นางสาววิชญาฎา แกวพิทักษ
นางสาววิชญาพร นริยากุล
นางวิชญาภรณ พิลาโสภา
นางสาววิชาพร ศรีบุโฮม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๒๔๐๖
๑๒๔๐๗
๑๒๔๐๘
๑๒๔๐๙
๑๒๔๑๐
๑๒๔๑๑
๑๒๔๑๒
๑๒๔๑๓
๑๒๔๑๔
๑๒๔๑๕
๑๒๔๑๖
๑๒๔๑๗
๑๒๔๑๘
๑๒๔๑๙
๑๒๔๒๐
๑๒๔๒๑
๑๒๔๒๒
๑๒๔๒๓
๑๒๔๒๔
๑๒๔๒๕
๑๒๔๒๖
๑๒๔๒๗
๑๒๔๒๘
๑๒๔๒๙
๑๒๔๓๐
๑๒๔๓๑

นางสาววิชิตา เชื้อวงศ
นางวิชุกร สัญญา
นางสาววิชุกรณ ทองมา
นางสาววิชุดา คําดี
นางสาววิชุดา แดนเมือง
นางสาววิชุดา แถมจําเริญ
นางสาววิชุดา บุญชู
นางวิชุดา ภักดิ์ภูมินทร
นางวิชุตา จะรอนรัมย
นางวิชุลดา ดิษฐกร
นางสาววิณารัตน บุญเรือง
นางวิทยาพร จูมวงค
นางสาววิทัศนีย จันทรขาว
นางสาววิธิตา คมใส
นางวินิจฉัย อาสนาทิพย
นางวินิดา อาบู
นางวินิตา สรอยเพชรประภา
นางสาววิภา จตุโมง
นางสาววิภา ฉัตรเงิน
นางวิภา เชื้อแพง
นางวิภา วีระพันธ
นางวิภา อุทยานุกูล
นางวิภาณีย จิรธรภักดี
นางสาววิภาดา กุลรักษา
นางวิภาดา จิ้วตั้น
นางสาววิภาดา นพการ

หนา ๒๔๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๔๓๒
๑๒๔๓๓
๑๒๔๓๔
๑๒๔๓๕
๑๒๔๓๖
๑๒๔๓๗
๑๒๔๓๘
๑๒๔๓๙
๑๒๔๔๐
๑๒๔๔๑
๑๒๔๔๒
๑๒๔๔๓
๑๒๔๔๔
๑๒๔๔๕
๑๒๔๔๖
๑๒๔๔๗
๑๒๔๔๘
๑๒๔๔๙
๑๒๔๕๐
๑๒๔๕๑
๑๒๔๕๒
๑๒๔๕๓
๑๒๔๕๔
๑๒๔๕๕
๑๒๔๕๖
๑๒๔๕๗

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาววิภาดา นามนไสย
นางสาววิภาดา บัวจันทร
นางวิภาดา พรหมศิริ
นางวิภาดา โพธิ์ขํา
นางวิภาดา สายเสมา
นางวิภาดา สีหาบุตร
นางวิภาพร เดชสนอง
นางวิภาพร ทาตอง
นางสาววิภาพร พันธุแนน
นางวิภาพร โพธิ์แกว
นางสาววิภาพร มั่งมี
นางสาววิภาพร ยอดทองดี
นางวิภาพร ศิริรจน
นางวิภาพร สวัสดิภาพ
นางสาววิภาพร แสงโทโพ
นางวิภาพร แสวงสุข
นางสาววิภาภรณ ยะปะนันท
นางวิภาภรณ วงศษา
นางวิภารัตน จันตะวัน
นางสาววิภารัตน ไชยา
นางวิภารัตน ถาวรกาย
นางวิภารัตน พิมพศรี
นางสาววิภารัตน พุฒดํา
นางวิภารัตน ภิญโญ
นางวิภาริณี สมบัติสิน
นางวิภาวดี เจกพวง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๒๔๕๘
๑๒๔๕๙
๑๒๔๖๐
๑๒๔๖๑
๑๒๔๖๒
๑๒๔๖๓
๑๒๔๖๔
๑๒๔๖๕
๑๒๔๖๖
๑๒๔๖๗
๑๒๔๖๘
๑๒๔๖๙
๑๒๔๗๐
๑๒๔๗๑
๑๒๔๗๒
๑๒๔๗๓
๑๒๔๗๔
๑๒๔๗๕
๑๒๔๗๖
๑๒๔๗๗
๑๒๔๗๘
๑๒๔๗๙
๑๒๔๘๐
๑๒๔๘๑
๑๒๔๘๒
๑๒๔๘๓

หนา ๒๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางวิภาวดี มุงเกิด
นางสาววิภาวดี ฤทธิธรรม
นางสาววิภาวรรณ คลองโคน
นางวิภาวรรณ ซุนอินทร
นางวิภาวรรณ เดชสกุลรัตน
นางสาววิภาวะดี พันศรี
นางวิภาวัลย แกวบุญเรือน
นางสาววิมล เกษแกว
นางวิมล ชวนเปลงสกุล
นางวิมล สุวรรณา
นางสาววิมล ออนเกตุพล
นางสาววิมลพร ไชยสิทธิ์
นางสาววิมลพรรณ ดาวดาษ
นางวิมลพรรณ บุตรสิงห
นางสาววิมลพันธ บุญพงษ
นางสาววิมลพันธ สามเกษร
นางสาววิมลมาลย โสพรรณรัตน
นางสาววิมลมาศ แสนมะฮุง
นางวิมลรัตน ดวงประทุม
นางวิมลรัตน ดวนใหญ
นางวิมลรัตน เนธิบุตร
นางสาววิมลรัตน วันดี
นางวิมลรัตน สมบัติใหม
นางวิมลรัตน สุวรรณจํารัส
นางวิมลลักษณ วีระเดช
นางวิมลวรรณ ใบบง

๑๒๔๘๔
๑๒๔๘๕
๑๒๔๘๖
๑๒๔๘๗
๑๒๔๘๘
๑๒๔๘๙
๑๒๔๙๐
๑๒๔๙๑
๑๒๔๙๒
๑๒๔๙๓
๑๒๔๙๔
๑๒๔๙๕
๑๒๔๙๖
๑๒๔๙๗
๑๒๔๙๘
๑๒๔๙๙
๑๒๕๐๐
๑๒๕๐๑
๑๒๕๐๒
๑๒๕๐๓
๑๒๕๐๔
๑๒๕๐๕
๑๒๕๐๖
๑๒๕๐๗
๑๒๕๐๘
๑๒๕๐๙

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางวิยดา คงทองคํา
นางวิยดา จันทรพงศ
นางวิยะดา คําภาทู
นางวิยะดา นิลสกุล
นางสาววิยะดา วิจารณ
นางวิยะดา สงาไพบูลย
นางสาววิยะดา สุขใส
นางสาววิยะดา อินทพงษ
นางสาววิยุดา ปนงาม
นางวิรกานต ลบหนองบัว
นางสาววิรงรอง กลิ่นคลาย
นางสาววิรมณ จันทะวัน
นางสาววิรมณ แมนชัยภูมิ
นางวิรยาภรณ ปากแกว
นางวิระดา สาพล
นางวิระพันธ จันทรา
นางสาววิรัญญา ขุณิกากรณ
นางวิรัญญา จันทาพูน
นางวิรัญญา ชั้นกลาง
นางสาววิรัตดา วิชาพร
นางสาววิรัลพัชร บุตรจันทร
นางสาววิราภรณ ทีหอคํา
นางวิราภรณ บํารุงภักดี
นางสาววิราภรณ สงแสง
นางวิราวรรณ พลบุญ
นางวิราวรรณ ราชบวร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๒๕๑๐
๑๒๕๑๑
๑๒๕๑๒
๑๒๕๑๓
๑๒๕๑๔
๑๒๕๑๕
๑๒๕๑๖
๑๒๕๑๗
๑๒๕๑๘
๑๒๕๑๙
๑๒๕๒๐
๑๒๕๒๑
๑๒๕๒๒
๑๒๕๒๓
๑๒๕๒๔
๑๒๕๒๕
๑๒๕๒๖
๑๒๕๒๗
๑๒๕๒๘
๑๒๕๒๙
๑๒๕๓๐
๑๒๕๓๑
๑๒๕๓๒
๑๒๕๓๓
๑๒๕๓๔
๑๒๕๓๕

หนา ๒๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาววิราวรรณ โพธิ
นางวิราวัฒน ประชามอญ
นางสาววิราสินี กาวศิริรัตน
นางสาววิริณทร ลําดับพังค
นางวิริยา เชี่ยวชาญ
นางวิริยา เผาพานิชย
นางวิริยา สองจันทร
นางวิริยาภรณ มหาเมฆ
นางวิเรืองรัตน แกวกอง
นางสาววิลัยพร พิทักษา
นางวิลัยพร หงุยกระโทก
นางวิลาวรรณ แกนจันทร
นางสาววิลาวรรณ ใจกลา
นางสาววิลาวรรณ ตุพิมาย
นางวิลาวรรณ ธะนะ
นางสาววิลาวรรณ ศรีคุย
นางวิลาวรรณ ศรีภูธร
นางวิลาวรรณ การนาดี
นางสาววิลาวรรณ ปนหุน
นางสาววิลาวัณย เลาหะพิจิตรพงค
นางสาววิลาวัณย สัจจกุล
นางวิลาวัณย สิทธิประเสริฐ
นางสาววิลาวัณย อารัญ
นางวิลาวัลย กัณรงค
นางวิลาวัลย แควนไธสง
นางสาววิลาวัลย เต็มหิรัญ

๑๒๕๓๖
๑๒๕๓๗
๑๒๕๓๘
๑๒๕๓๙
๑๒๕๔๐
๑๒๕๔๑
๑๒๕๔๒
๑๒๕๔๓
๑๒๕๔๔
๑๒๕๔๕
๑๒๕๔๖
๑๒๕๔๗
๑๒๕๔๘
๑๒๕๔๙
๑๒๕๕๐
๑๒๕๕๑
๑๒๕๕๒
๑๒๕๕๓
๑๒๕๕๔
๑๒๕๕๕
๑๒๕๕๖
๑๒๕๕๗
๑๒๕๕๘
๑๒๕๕๙
๑๒๕๖๐
๑๒๕๖๑

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางวิลาวัลย พงศศรีโรจน
นางสาววิลาวัลย ยั่งยืน
นางวิลาวัลย สอนซาย
นางสาววิลาวัลย เหลาจันทร
นางวิลาศิณีย พูลสมบัติ
นางวิลาสินี โชติกมาศ
นางวิลาสินี เทพนะ
นางสาววิลาสินี พวงระยา
นางวิลาสินี พูนวรรณกุล
นางวิลาสินี สมใจ
นางวิลาสินี อุดแกว
นางสาววิไล คําชัย
นางสาววิไล คําสุรันทร
นางวิไล คําหมู
นางวิไล ชํานินอก
นางวิไล ตระกูลกลกิจ
นางสาววิไล พันธุมา
นางสาววิไล มาลาหอม
นางวิไล เสารางทอย
นางสาววิไล หลงใจคอย
นางสาววิไล ออนตานา
นางวิไลพร จันเสงี่ยม
นางวิไลพร จุปะมัตตัง
นางวิไลพร นวรัตนากร
นางวิไลพร บัวบาน
นางสาววิไลพร พรมเสนา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๒๕๖๒
๑๒๕๖๓
๑๒๕๖๔
๑๒๕๖๕
๑๒๕๖๖
๑๒๕๖๗
๑๒๕๖๘
๑๒๕๖๙
๑๒๕๗๐
๑๒๕๗๑
๑๒๕๗๒
๑๒๕๗๓
๑๒๕๗๔
๑๒๕๗๕
๑๒๕๗๖
๑๒๕๗๗
๑๒๕๗๘
๑๒๕๗๙
๑๒๕๘๐
๑๒๕๘๑
๑๒๕๘๒
๑๒๕๘๓
๑๒๕๘๔
๑๒๕๘๕
๑๒๕๘๖
๑๒๕๘๗

หนา ๒๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาววิไลพร พรหมทา
นางวิไลพร สรอยวงค
นางวิไลพร เหมือนมาตย
นางสาววิไลภรณ บรรพบุตร
นางสาววิไลภรณ อาธรรมระชะ
นางวิไลรัตน ดับพิษ
นางสาววิไลลักษณ เกตุนิ่ม
นางสาววิไลลักษณ เกาะสมัน
นางสาววิไลลักษณ ชาญวิเศษ
นางวิไลลักษณ ญาณรักษ
นางสาววิไลลักษณ เดชคําภู
นางสาววิไลลักษณ ตนโพธิ์
นางสาววิไลลักษณ โตโส
นางสาววิไลลักษณ ถิ่นพังไกร
นางสาววิไลลักษณ บํารุงเวช
นางวิไลลักษณ พัฒนราช
นางวิไลลักษณ เพลินจันทึก
นางสาววิไลลักษณ มูลณี
นางสาววิไลลักษณ รักษาพล
นางสาววิไลลักษณ ลอบุญ
นางสาววิไลลักษณ สงยาง
นางวิไลลักษณ อุประ
นางวิไลวรรณ ชูศรี
นางสาววิไลวรรณ นาดี
นางสาววิไลวรรณ เนตรวีระ
นางวิไลวรรณ ปนศิริ

๑๒๕๘๘
๑๒๕๘๙
๑๒๕๙๐
๑๒๕๙๑
๑๒๕๙๒
๑๒๕๙๓
๑๒๕๙๔
๑๒๕๙๕
๑๒๕๙๖
๑๒๕๙๗
๑๒๕๙๘
๑๒๕๙๙
๑๒๖๐๐
๑๒๖๐๑
๑๒๖๐๒
๑๒๖๐๓
๑๒๖๐๔
๑๒๖๐๕
๑๒๖๐๖
๑๒๖๐๗
๑๒๖๐๘
๑๒๖๐๙
๑๒๖๑๐
๑๒๖๑๑
๑๒๖๑๒
๑๒๖๑๓

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาววิไลวรรณ พยุหกฤษ
นางวิไลวรรณ พิเภก
นางวิไลวรรณ พุทธรักษา
นางสาววิไลวรรณ ภัยรี
นางวิไลวรรณ ศรีสังข
นางวิไลวรรณ สามสุวรรณ
นางวิไลวรรณ อุบลชัย
นางวิไลวรรณ คําทองทิพย
นางสาววิไลวัลย ไชยชาญ
นางสาววิไลวัลย พรหมมา
นางวิวรรณ สัจจยานุกูล
นางวิวา ไชยลังกา
นางสาววิวาหพร นามธง
นางวิสมล สรลักษณลิขิต
นางสาววิสา ดวงจันทรโชติ
นางสาววิสา ภูมิโคกรักษ
นางสาววิสารัตน วงศภูรี
นางสาววิสุทธา สวนเศรษฐ
นางวีชญา สุวรรณรอด
นางสาววีณา ขาวเอียด
นางวีณา ดือราซิง
นางสาววีณา ตั้งธิสาคร
นางวีณา พลเธียร
นางวีณา ภูคานา
นางสาววีณา ภูผาสุข
นางวีณา เสถียรพักตร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๒๖๑๔
๑๒๖๑๕
๑๒๖๑๖
๑๒๖๑๗
๑๒๖๑๘
๑๒๖๑๙
๑๒๖๒๐
๑๒๖๒๑
๑๒๖๒๒
๑๒๖๒๓
๑๒๖๒๔
๑๒๖๒๕
๑๒๖๒๖
๑๒๖๒๗
๑๒๖๒๘
๑๒๖๒๙
๑๒๖๓๐
๑๒๖๓๑
๑๒๖๓๒
๑๒๖๓๓
๑๒๖๓๔
๑๒๖๓๕
๑๒๖๓๖
๑๒๖๓๗
๑๒๖๓๘

นางสาววีณา เหลชาย
นางวีณา อินเหลือละ
นางสาววีนัส นนทะโคตร
นางวีนัสชนันต รันทร
นางวีนา ผองศิริ
นางสาววีนา โมทะจิตร
นางสาววียะ ชาลุเด็น
นางวีรญา บินสาและ
นางวีรดา ศรีเมือง
นางวีรนิษฐา บุญออย
นางวีรนุช ธรรมวัฒน
นางสาววีรยา บัวทอง
นางสาววีรอร เหมางกูร
นางสาววีระญา ไชยอุตม
นางสาววีระญา อาลี
วาที่รอยตรีหญิง วีระนุช
ศรีหาบุตร
นางสาววีระยา ศรีสุวงค
นางวีระวรรณ กอบัว
นางวีรันทรทิรา จันทวงศ
นางวีรานุช พิศวงค
นางวีราภรณ เบญจประเสริฐ
นางวีรินทร คูโนรัมย
นางสาวเวธนี พัฒโนทัย
นางแวซัลมียะห ฮามะ
นางแวซียะห หะยีเจะหลง

หนา ๒๔๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๖๓๙
๑๒๖๔๐
๑๒๖๔๑
๑๒๖๔๒
๑๒๖๔๓
๑๒๖๔๔
๑๒๖๔๕
๑๒๖๔๖
๑๒๖๔๗
๑๒๖๔๘
๑๒๖๔๙
๑๒๖๕๐
๑๒๖๕๑
๑๒๖๕๒
๑๒๖๕๓
๑๒๖๕๔
๑๒๖๕๕
๑๒๖๕๖
๑๒๖๕๗
๑๒๖๕๘
๑๒๖๕๙
๑๒๖๖๐
๑๒๖๖๑
๑๒๖๖๒
๑๒๖๖๓
๑๒๖๖๔

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวแวเซาอุดะ แวฮามะ
นางแวญแกว พันธุโพธิ์
นางสาวแวฟาดีละห ยูโซะ
นางสาวแวมารีเยาะ อีแมลอดิง
นางสาวแวมาเรียม สะอิ
นางแวแย บอสู
นางสาวแวรสนานิง ยูโซะ
นางแวรอตีปะ แวสุหลง
นางสาวแวรอนี เหล็มนุย
นางแวรูสมี มาหามะ
นางแวลีเมาะ เดนตุลาการ
นางสาวแววดาว สุทธหลวง
นางสาวแววตา ทองเกลี้ยง
นางแววนภา กลีบจําป
นางสาวแวววรรณ จันทรชูกลิ่น
นางสาวแวววัน เจริญศักดิ์
นางแวสะนะ บิดี
นางแวสากีนะ ดาโอะ
นางแวฬารตีฟส หมีนยะลา
นางสาวแวอัสนีย แวหะมะ
นางแวอัสมา กาเดาะ
นางสาวแวอาซีซะห มามะ
นางสาวแวอารีนี แวหะยี
นางสาวศจี เปลงเมือง
นางสาวศจีพร ผันผาย
นางศทิดา ศรีรักษ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๒๖๖๕
๑๒๖๖๖
๑๒๖๖๗
๑๒๖๖๘
๑๒๖๖๙
๑๒๖๗๐
๑๒๖๗๑
๑๒๖๗๒
๑๒๖๗๓
๑๒๖๗๔
๑๒๖๗๕
๑๒๖๗๖
๑๒๖๗๗
๑๒๖๗๘
๑๒๖๗๙
๑๒๖๘๐
๑๒๖๘๑
๑๒๖๘๒
๑๒๖๘๓
๑๒๖๘๔
๑๒๖๘๕
๑๒๖๘๖
๑๒๖๘๗
๑๒๖๘๘
๑๒๖๘๙
๑๒๖๙๐

หนา ๒๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวศนันธฉัตร คําคุณ
นางสาวศนิชา ปาลวัฒน
นางศนิสา ศรีสวาง
นางสาวศนีชา วิเดช
นางสาวศมลพัชญ พัฒนปภพชัย
นางศมาภรณ อุบลบาน
นางศยามล แฉลมจิตร
นางสาวศรประภา สิริภัทรวิช
นางศรวษา ลาดนอก
นางสาวศรัญญา คัมภีระมนต
นางสาวศรัญญา คําราม
นางศรัญญา ชูเชื้อ
นางศรัญญา ทองดี
นางศรัญญา ทับนอย
นางศรัญญา บุญเต็ม
นางศรัญญา บุญวรรณ
นางสาวศรัญญา พิมพสิน
นางสาวศรัญญา สุนทโรจน
นางศรัญญา หลาเถิง
นางศรัญญา เหมือนจันทร
นางสาวศรัญญา อาจโยธา
นางศรัญญาภรณ สุทาธรรม
นางศรัญยรัชต แกววิมล
นางศรัณยกร ชัยพิพัฒน
นางสาวศรัณยยุพา เทพเทียน
นางสาวศรัณยรัชต บุญญานุรักษ

๑๒๖๙๑
๑๒๖๙๒
๑๒๖๙๓
๑๒๖๙๔
๑๒๖๙๕
๑๒๖๙๖
๑๒๖๙๗
๑๒๖๙๘
๑๒๖๙๙
๑๒๗๐๐
๑๒๗๐๑
๑๒๗๐๒
๑๒๗๐๓
๑๒๗๐๔
๑๒๗๐๕
๑๒๗๐๖
๑๒๗๐๗
๑๒๗๐๘
๑๒๗๐๙
๑๒๗๑๐
๑๒๗๑๑
๑๒๗๑๒
๑๒๗๑๓
๑๒๗๑๔
๑๒๗๑๕

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางศรัณยา จงจิตต
นางศรัณยา ชาเรณู
นางสาวศรัณยา ทัพเหลือ
นางสาวศรัณยา พรชัย
นางศรัณรัตน รัตนธรานนท
นางสาวศรันยกรณ อาจณรงคกร
นางศรารัตน ยศวงค
นางศราวดี ลูกอินทร
นางศราวดี ใหมจันทร
นางศริญญา พันธุเวียง
นางสาวศริญญา พิมพหนู
นางสาวศริญญา ภูบาล
นางสาวศริตยา ชนะภู
วาที่รอยตรีหญิง ศรินทรญา
ดวงสุวรรณ
นางสาวศรินทิพย ศิลปประพันธ
นางสาวศรินพร ประเสริฐศิริรัตน
นางสาวศรินภัสร ชินเทพ
นางสาวศรินยา เกณฑขุนทด
นางสาวศรินยา วงศสิงห
นางสาวศรินยา สาระบัว
นางศรินยา สุตะโคตร
นางสาวศรินยา อินทรประเสริฐ
นางศรีฏลา ศศิสุทธินานนท
นางศรีนวล ทองธรรมชาติ
นางสาวศรีนวล ภูบุญคง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๒๗๑๖
๑๒๗๑๗
๑๒๗๑๘
๑๒๗๑๙
๑๒๗๒๐
๑๒๗๒๑
๑๒๗๒๒
๑๒๗๒๓
๑๒๗๒๔
๑๒๗๒๕
๑๒๗๒๖
๑๒๗๒๗
๑๒๗๒๘
๑๒๗๒๙
๑๒๗๓๐
๑๒๗๓๑
๑๒๗๓๒
๑๒๗๓๓
๑๒๗๓๔
๑๒๗๓๕
๑๒๗๓๖
๑๒๗๓๗
๑๒๗๓๘
๑๒๗๓๙
๑๒๗๔๐
๑๒๗๔๑

หนา ๒๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางศรีประไพ พุทไธสง
นางสาวศรีประไพร ประทุมทอง
นางสาวศรีเพชร ฤทธิ์เพชร
นางศรีแพร ศรีสุพัฒนะกุล
นางศรีไพร คําเที่ยง
นางสาวศรีไพร ใจยา
นางศรีไพร ชูสังข
นางศรีไพร เพชรปญญา
นางศรีไพร ฟาเลิศ
นางศรีเภาว นันทะเสน
นางศรีมร ปนตา
นางสาวศรีรัตน เวชตรียานนท
นางศรีรัตน อนุรักษ
นางศรีริยา ขวัญลอม
นางสาวศรีวรรณ บุญสิงห
นางศรีวรรณ รอดทอง
นางศรีวรรณ กองแกว
นางสาวศรีวัฒนา ปานเรือง
นางสาวศรีวัณณา คําเสนาะ
นางสาวศรีวิไล ชื่นวิโรจน
นางศรีวิไล ลับโกษา
นางสาวศรีสกุล อวมเปราะ
นางสาวศรีสมร ธวัชเมธี
นางศรีสุฎา ชิณโน
นางศรีสุดา กวินธิดา
นางศรีสุดา จันทะคัด

๑๒๗๔๒
๑๒๗๔๓
๑๒๗๔๔
๑๒๗๔๕
๑๒๗๔๖
๑๒๗๔๗
๑๒๗๔๘
๑๒๗๔๙
๑๒๗๕๐
๑๒๗๕๑
๑๒๗๕๒
๑๒๗๕๓
๑๒๗๕๔
๑๒๗๕๕
๑๒๗๕๖
๑๒๗๕๗
๑๒๗๕๘
๑๒๗๕๙
๑๒๗๖๐
๑๒๗๖๑
๑๒๗๖๒
๑๒๗๖๓
๑๒๗๖๔
๑๒๗๖๕
๑๒๗๖๖
๑๒๗๖๗

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวศรีสุดา เจะเซ็ง
นางศรีสุดา พาคํา
นางสาวศรีสุดา ยาแกว
นางศรีสุดา รมจันทร
นางสาวศรีสุดา วงษจําปา
นางศรีสุดา ฮอพิมาย
นางศรีสุพัตร วัฒนกุล
นางศรีสุรางค วงคประเสริฐ
นางศรีสุวรรณ คนไว
นางสาวศรีอรุณ ทุเรศพล
นางสาวศรีอําพร โพธิ์สวาง
นางสาวศรุตา คงคืน
นางศรุตา อากาศสุภา
นางศรุตา เอื้อประชาสันติ
นางศลิษา ศรีวิเศษ
นางสาวศศลักษณ ไชยตอเขตต
นางศศลักษณ วัฒนา
นางสาวศศิกัญญาณัฐ พันตาวงษ
นางสาวศศิกานต เตจะวันดี
นางสาวศศิกานต ประดับสุข
นางสาวศศิกานต พวงแกว
นางสาวศศิกานต สมศักดิ์
นางศศิชญาน แกวคําสอน
นางศศิชา โปธา
นางสาวศศิญภา พิมานแพง
นางสาวศศิธร เจริญศิลป

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๒๗๖๘
๑๒๗๖๙
๑๒๗๗๐
๑๒๗๗๑
๑๒๗๗๒
๑๒๗๗๓
๑๒๗๗๔
๑๒๗๗๕
๑๒๗๗๖
๑๒๗๗๗
๑๒๗๗๘
๑๒๗๗๙
๑๒๗๘๐
๑๒๗๘๑
๑๒๗๘๒
๑๒๗๘๓
๑๒๗๘๔
๑๒๗๘๕
๑๒๗๘๖
๑๒๗๘๗
๑๒๗๘๘
๑๒๗๘๙
๑๒๗๙๐
๑๒๗๙๑
๑๒๗๙๒
๑๒๗๙๓

นางศศิธร ทิพนันท
นางสาวศศิธร ทูลศิริ
นางสาวศศิธร บัวทรัพย
นางสาวศศิธร บัวสอน
นางศศิธร บุญไชย
นางสาวศศิธร บุญยัง
นางสาวศศิธร บุตรศรี
นางศศิธร ผองอําไพ
นางสาวศศิธร พงษโภคา
นางศศิธร พรัดมะลิ
นางศศิธร พละสุข
นางศศิธร โพธินิยม
นางศศิธร ระดม
นางศศิธร เวชรังษี
นางสาวศศิธร ศรนอก
นางสาวศศิธร สิตะหิรัญ
นางศศิธร สุขสงค
นางศศิธร แสงสะทาน
นางสาวศศิธร หนูทอง
นางศศิธร หรุมรื่น
นางศศิธร หวะสุวรรณ
นางศศิธร อิ่นคํา
นางสาวศศิธร อินทรถาวร
นางศศินภา บําเพ็ชร
นางศศินันท แกวพวง
นางสาวศศิประภา พันธุเผือก

หนา ๒๔๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๗๙๔
๑๒๗๙๕
๑๒๗๙๖
๑๒๗๙๗
๑๒๗๙๘
๑๒๗๙๙
๑๒๘๐๐
๑๒๘๐๑
๑๒๘๐๒
๑๒๘๐๓
๑๒๘๐๔
๑๒๘๐๕
๑๒๘๐๖
๑๒๘๐๗
๑๒๘๐๘
๑๒๘๐๙
๑๒๘๑๐
๑๒๘๑๑
๑๒๘๑๒
๑๒๘๑๓
๑๒๘๑๔
๑๒๘๑๕
๑๒๘๑๖
๑๒๘๑๗
๑๒๘๑๘
๑๒๘๑๙

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวศศิประภา ภักมี
นางศศิประภา ออนพรม
นางศศิประภากร ดีดวยชาติ
นางศศิปรียาภัทร มาลาเสนียกุล
นางศศิพัชร สินสโมสร
นางศศิพิมพ ขึมจันทร
นางสาวศศิพิมพ แพทยวงษ
นางศศิภา ตอพิทักษพงศ
นางสาวศศิมา จันจุฬา
นางศศิมา ทิพยสวัสดิ์
นางสาวศศิมา นามวงษ
นางศศิมา บือนา
นางสาวศศิมา อินทนะ
นางศศิมากาญน ศรีลาศักดิ์
นางศศิรนันท โพธิรุขา
นางสาวศศิฤดี ศรีประเสริฐ
นางสาวศศิฤทัย ดานกลาง
นางศศิวกานต ญาณะชื่น
นางสาวศศิวรรณ ตนกันยา
นางศศิวรรณ พันโภคา
นางสาวศศิวิมล แกวสมนึก
นางสาวศศิวิมล ขาวฟอม
นางศศิวิมล ดาวังปา
นางสาวศศิวิมล ทวีกาญจน
นางศศิวิมล ทันวัน
นางศศิวิมล ธิมา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๒๘๒๐
๑๒๘๒๑
๑๒๘๒๒
๑๒๘๒๓
๑๒๘๒๔
๑๒๘๒๕
๑๒๘๒๖
๑๒๘๒๗
๑๒๘๒๘
๑๒๘๒๙
๑๒๘๓๐
๑๒๘๓๑
๑๒๘๓๒
๑๒๘๓๓
๑๒๘๓๔
๑๒๘๓๕
๑๒๘๓๖
๑๒๘๓๗
๑๒๘๓๘
๑๒๘๓๙
๑๒๘๔๐
๑๒๘๔๑
๑๒๘๔๒
๑๒๘๔๓
๑๒๘๔๔
๑๒๘๔๕

นางศศิวิมล พุทธวงค
นางสาวศศิวิมล มณีวรรณ
นางศศิวิมล มะโนฤทธิ์
นางสาวศศิวิมล ระภาเพศ
นางสาวศศิวิมล ศรีแกบาน
นางสาวศันศนีย จันทะวงศ
นางสาวศันสนา สุทธิวนาสันต
นางสาวศันสนีย ดอกกุหลาบ
นางศันสนีย มาหะมะ
นางศันสนีย สํารวมรัมย
นางศันสนีย สิงหคํา
นางศิขริน มงคลเจริญฤทธิ์
นางสาวศิณัญญา ศรีเกตุ
นางศิรกาญจน จงสิริวัฒน
นางศิรญาภัสร ณ ถลาง
นางสาวศิรดา ทองมูล
นางสาวศิรประภา จังพานิช
นางสาวศิรประภา ชางนะ
นางศิรประภา ธานี
นางศิรประภา เบาสองศรี
นางสาวศิรประภา เพ็งศิริ
นางศิรัญญา กุลแสนไชย
นางศิรัฐชา คําแกน
นางสาวศิราณี มะแอ
นางศิราณี เรืองคง
นางสาวศิรานิจ หลังแดง

หนา ๒๔๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๘๔๖
๑๒๘๔๗
๑๒๘๔๘
๑๒๘๔๙
๑๒๘๕๐
๑๒๘๕๑
๑๒๘๕๒
๑๒๘๕๓
๑๒๘๕๔
๑๒๘๕๕
๑๒๘๕๖
๑๒๘๕๗
๑๒๘๕๘
๑๒๘๕๙
๑๒๘๖๐
๑๒๘๖๑
๑๒๘๖๒
๑๒๘๖๓
๑๒๘๖๔
๑๒๘๖๕
๑๒๘๖๖
๑๒๘๖๗
๑๒๘๖๘
๑๒๘๖๙
๑๒๘๗๐
๑๒๘๗๑

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวศิราพร พุฒิเศรษฐ
นางศิราพร สุขอินทร
นางสาวศิริกัญญา กิตติวุฒิ
นางศิริกัญญา ใจจันทร
นางสาวศิริกัญญา ทองปาน
นางสาวศิริกัญญา เรียงครุฑ
นางสาวศิริกัลยา ไชยมงคล
นางศิริกาญจน เขจรศาสตร
นางศิริกาญจนา ค้ําชู
นางศิริกาญจนา ศรีไผใหญ
นางศิริกานดา กันธิดา
นางสาวศิริกุล จินดาเพชร
นางศิริกุล สุขกระโทก
นางศิริขวัญ จันทนหอม
นางสาวศิริขวัญ ดาหลาย
นางศิริขวัญ ตั้นวิริยวงศ
นางสาวศิริขวัญ นวลจําปา
นางศิริขวัญ เพ็ญจิตต
นางสาวศิริขวัญ มีชัย
นางศิริขวัญ วงคชุมพันธ
นางสาวศิริขวัญ หาญกลา
นางศิริจรรยา มูลชีพ
นางสาวศิริโฉม หนูมี
นางศิริชร นันทชาติ
นางสาวศิริญญา กองแกวจินดา
นางสาวศิริญญา นรินทร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๒๘๗๒
๑๒๘๗๓
๑๒๘๗๔
๑๒๘๗๕
๑๒๘๗๖
๑๒๘๗๗
๑๒๘๗๘
๑๒๘๗๙
๑๒๘๘๐
๑๒๘๘๑
๑๒๘๘๒
๑๒๘๘๓
๑๒๘๘๔
๑๒๘๘๕
๑๒๘๘๖
๑๒๘๘๗
๑๒๘๘๘
๑๒๘๘๙
๑๒๘๙๐
๑๒๘๙๑
๑๒๘๙๒
๑๒๘๙๓
๑๒๘๙๔
๑๒๘๙๕
๑๒๘๙๖
๑๒๘๙๗

หนา ๒๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวศิริญญา ประทุมวรรณ
นางสาวศิริญากรณ มุงไธสง
นางสาวศิริธร การเก็บ
นางสาวศิริธร ชัยชะนะ
นางสาวศิริธร วรรณโพธิ์
นางศิรินทร ตาคําวัน
นางสาวศิรินทรทิพย มุสิกะชาติ
นางสาวศิรินทรยา ณ นคร
นางสาวศิรินทรา ลาปะ
นางสาวศิรินทิพย ตันเฮง
นางสาวศิรินทิพย ล้ําเลิศ
นางสาวศิรินภา คําเรืองโคตร
นางศิรินภา จิตติชานนท
นางสาวศิรินภา พงษพันธ
นางสาวศิรินภา รักษาศรี
นางศิรินภา อีสา
นางสาวศิรินยา จีระเจริญพงศ
นางสาวศิรินัคมน ศิริมณีวัฒน
นางสาวศิรินันท อินทรคลาย
นางสาวศิรินันทน วองโชติกุล
นางสาวศิรินาฎ จิตจํานง
นางสาวศิรินารถ มุตตะศิริ
นางศิรินารถ เหลืองสด
นางสาวศิรินุช นะคะจัด
นางศิรินุช เบาคันที
นางสาวศิรินุช แสงใส

๑๒๘๙๘
๑๒๘๙๙
๑๒๙๐๐
๑๒๙๐๑
๑๒๙๐๒
๑๒๙๐๓
๑๒๙๐๔
๑๒๙๐๕
๑๒๙๐๖
๑๒๙๐๗
๑๒๙๐๘
๑๒๙๐๙
๑๒๙๑๐
๑๒๙๑๑
๑๒๙๑๒
๑๒๙๑๓
๑๒๙๑๔
๑๒๙๑๕
๑๒๙๑๖
๑๒๙๑๗
๑๒๙๑๘
๑๒๙๑๙
๑๒๙๒๐
๑๒๙๒๑
๑๒๙๒๒
๑๒๙๒๓

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวศิริพร กลั่นกลิ่น
นางสาวศิริพร กาญจนบัตร
นางสาวศิริพร กิจอมรชัย
นางสาวศิริพร กิริยา
นางสาวศิริพร กุลสานต
นางสาวศิริพร เกษแกว
นางสาวศิริพร เกาดานจาก
นางสาวศิริพร แกวใจมา
นางสาวศิริพร คงจอย
นางสาวศิริพร คํามะรี
นางศิริพร งามขํา
นางสาวศิริพร ฉัตรอินทร
นางสาวศิริพร ชัยมงคล
นางสาวศิริพร ชูอารมณ
นางศิริพร ดอนเตาเหล็ก
นางสาวศิริพร ดอนมวง
นางศิริพร ดาภา
นางศิริพร เตชะพงศ
นางสาวศิริพร ทัพใจหาญ
นางศิริพร เทศนา
นางศิริพร เที่ยงนนทรีย
นางสาวศิริพร แทนทด
นางสาวศิริพร นิลโคตร
นางศิริพร บอหนา
นางสาวศิริพร บัวคํา
นางสาวศิริพร บุญเรือง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๒๙๒๔
๑๒๙๒๕
๑๒๙๒๖
๑๒๙๒๗
๑๒๙๒๘
๑๒๙๒๙
๑๒๙๓๐
๑๒๙๓๑
๑๒๙๓๒
๑๒๙๓๓
๑๒๙๓๔
๑๒๙๓๕
๑๒๙๓๖
๑๒๙๓๗
๑๒๙๓๘
๑๒๙๓๙
๑๒๙๔๐
๑๒๙๔๑
๑๒๙๔๒
๑๒๙๔๓
๑๒๙๔๔
๑๒๙๔๕
๑๒๙๔๖
๑๒๙๔๗
๑๒๙๔๘
๑๒๙๔๙

หนา ๒๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางศิริพร ปญญาอุย
นางศิริพร ปนเงิน
นางสาวศิริพร โปแล
นางสาวศิริพร พงศวิเศษ
นางสาวศิริพร พรมซาว
นางศิริพร ยูฮันเงาะ
นางศิริพร ศิริคุณ
นางสาวศิริพร สกัดกลาง
นางสาวศิริพร สีทา
นางสาวศิริพร สุดตรง
นางสาวศิริพร หมอยา
นางสาวศิริพร อองมะลิ
นางสาวศิริพร ออนสําลี
นางสาวศิริพร เอกสะพัง
นางสาวศิริพรรณ แกนสาร
นางสาวศิริพรรณ ศรีวรรณวงษ
นางศิริพันธุ บุปผาเวียง
นางสาวศิริพิชญ ทองสุโข
นางสาวศิริเพ็ญ ดวงแกว
นางสาวศิริเพ็ญ สกุลวลีธร
นางศิริเพ็ญ สีทาว
นางสาวศิริเพ็ญ สุขมั่นศักดิ์
นางสาวศิริเพ็ญ สุขสม
นางสาวศิริภรณ เพชรแกว
นางศิริภัสพินพร นุมนวล
นางศิริภา รูปโฉม

๑๒๙๕๐
๑๒๙๕๑
๑๒๙๕๒
๑๒๙๕๓
๑๒๙๕๔
๑๒๙๕๕
๑๒๙๕๖
๑๒๙๕๗
๑๒๙๕๘
๑๒๙๕๙
๑๒๙๖๐
๑๒๙๖๑
๑๒๙๖๒
๑๒๙๖๓
๑๒๙๖๔
๑๒๙๖๕
๑๒๙๖๖
๑๒๙๖๗
๑๒๙๖๘
๑๒๙๖๙
๑๒๙๗๐
๑๒๙๗๑
๑๒๙๗๒
๑๒๙๗๓
๑๒๙๗๔
๑๒๙๗๕

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวศิริมา ชูสงค
นางศิริมา ทองแทง
นางสาวศิริมา ศิริเวช
นางศิริยา ศรีแดน
นางสาวศิริยุภา ฉิมพาลี
นางสาวศิริรักษ ทิพยวิวัฒนพจนา
นางศิริรักษ บํารุงเวช
นางศิริรัตน กิจชล
นางศิริรัตน ครองยุทธ
นางสาวศิริรัตน จันทรสง
นางศิริรัตน เจะอาลี
นางสาวศิริรัตน แจงมรคา
นางสาวศิริรัตน ไชยสมบัติ
นางศิริรัตน ตรีกิจจา
นางศิริรัตน ทรงทับทิม
นางศิริรัตน ทรัพยผล
นางสาวศิริรัตน บัวเลิง
นางศิริรัตน บุญเรือง
นางศิริรัตน ปรีชา
นางสาวศิริรัตน รุจิวณิชชา
นางสาวศิริรัตน ลอไป
นางสาวศิริรัตน วงศยนต
นางศิริรัตน วรรณปาน
นางสาวศิริรัตน ศักดิ์จิระไพบูลย
นางศิริรัตน สารบุตร
นางสาวศิริรัตน แสนสุข

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๒๙๗๖
๑๒๙๗๗
๑๒๙๗๘
๑๒๙๗๙
๑๒๙๘๐
๑๒๙๘๑
๑๒๙๘๒
๑๒๙๘๓
๑๒๙๘๔
๑๒๙๘๕
๑๒๙๘๖
๑๒๙๘๗
๑๒๙๘๘
๑๒๙๘๙
๑๒๙๙๐
๑๒๙๙๑
๑๒๙๙๒
๑๒๙๙๓
๑๒๙๙๔
๑๒๙๙๕
๑๒๙๙๖
๑๒๙๙๗
๑๒๙๙๘
๑๒๙๙๙
๑๓๐๐๐
๑๓๐๐๑

หนา ๒๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวศิริรัตน เเตงนิ่ม
นางสาวศิริรุง เขียวคลี่
นางศิริลักษณ ชวยค้ํา
นางสาวศิริลักษณ ชื่นอารมณ
นางศิริลักษณ ดงหลง
วาที่รอยตรีหญิง ศิริลักษณ ดาวศรี
นางศิริลักษณ ทองลิ้ม
นางศิริลักษณ บูเกอลิงค
นางสาวศิริลักษณ พันธุประกิจ
นางศิริลักษณ พินิจชัย
นางศิริลักษณ เพริดพราว
นางศิริลักษณ ภูมิภาค
นางศิริลักษณ มูลละคร
นางสาวศิริลักษณ ลองคลอง
นางสาวศิริลักษณ วังทอง
นางศิริลักษณ แสงขํา
นางศิริลักษณ แสงชาตรี
นางศิริลักษณ อรรคชาติ
นางสาวศิริลักษณ อินขาว
นางศิริลักษณ อิ่นคํา
นางศิริลัดดา สารพันธุ
นางสาวศิริวรรณ กิตติทองวิรักษ
นางสาวศิริวรรณ ไขหิน
นางศิริวรรณ คําแผลง
นางศิริวรรณ งามทอง
นางสาวศิริวรรณ จีนทอง

๑๓๐๐๒
๑๓๐๐๓
๑๓๐๐๔
๑๓๐๐๕
๑๓๐๐๖
๑๓๐๐๗
๑๓๐๐๘
๑๓๐๐๙
๑๓๐๑๐
๑๓๐๑๑
๑๓๐๑๒
๑๓๐๑๓
๑๓๐๑๔
๑๓๐๑๕
๑๓๐๑๖
๑๓๐๑๗
๑๓๐๑๘
๑๓๐๑๙
๑๓๐๒๐
๑๓๐๒๑
๑๓๐๒๒
๑๓๐๒๓
๑๓๐๒๔
๑๓๐๒๕
๑๓๐๒๖
๑๓๐๒๗

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางศิริวรรณ ทัพทวี
นางศิริวรรณ นรินทรนอก
นางสาวศิริวรรณ บรรเทิงใจ
นางสาวศิริวรรณ ประภัสสรกุล
นางศิริวรรณ ผิวงาม
นางศิริวรรณ เมืองเหลือ
นางสาวศิริวรรณ รักษาธรรม
นางสาวศิริวรรณ รุงระวี
นางสาวศิริวรรณ สุวรรณทับ
นางสาวศิริวรรณ เสนาวงษ
นางสาวศิริวรรณ อรุณปรีย
นางศิริวรรณ อุนทรัพย
นางศิริวรรณ คําภูเงิน
นางสาวศิริวรรณ คูนาคํา
นางศิริวัฒนา แกวกระจาง
นางสาวศิริวัลย ธิมาไชย
นางสาวศิริวัศยา วิเศษนันท
นางศิริวิมล ชูวงษ
นางสาวศิริอร คลายสกุล
นางสาวศิริอร จันทรสุวรรณ
นางสาวศิริอร บุญบรรจบ
นางศิโรรัตน กกศรี
นางสาวศิลาพร จันทะคีรี
นางศิลามณี ศรีบุญเรือง
นางสาวศิลาวรรณ เลื่อนลอย
นางศิลาวาตี เพ็ชรเพ็ง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๓๐๒๘
๑๓๐๒๙
๑๓๐๓๐
๑๓๐๓๑
๑๓๐๓๒
๑๓๐๓๓
๑๓๐๓๔
๑๓๐๓๕
๑๓๐๓๖
๑๓๐๓๗
๑๓๐๓๘
๑๓๐๓๙
๑๓๐๔๐
๑๓๐๔๑
๑๓๐๔๒
๑๓๐๔๓
๑๓๐๔๔
๑๓๐๔๕
๑๓๐๔๖
๑๓๐๔๗
๑๓๐๔๘
๑๓๐๔๙
๑๓๐๕๐
๑๓๐๕๑
๑๓๐๕๒
๑๓๐๕๓

นางสาวศิวนาถ จินตวาณิชกร
นางสาวศิวพร ถนอมชู
นางศิวพร ทองพิมาย
นางสาวศิวพร ทิพยพละ
นางศิวพร นาเมืองรักษ
นางศิวพร หนูมณี
นางศิวพร เหวขุนทด
นางศิวพร ออนแกว
นางศิวริน เกณทวี
นางศิวลักษณ หอมหวล
นางสาวศิวัชญา กันหาชิน
นางสาวศิวิพรรณ คําวัง
นางสาวศุกรัชดา ฮิเล
นางศุกลฑิราญ นิ่มดํา
นางศุกลรัตน พูดเพราะ
นางศุจินันท ฉลาด
นางศุจินันท ปาระมี
นางสาวศุจิมนัส ปาจรียานนท
นางสาวศุทธิณี เงินประโคน
นางสาวศุทธินี จิตธรรมมา
นางศุทธินี ไชยรินทร
นางสาวศุทธินี ระภาเพศ
นางศุทธิษา หมัดสุสัน
นางสาวศุธิสา ทัพซาย
นางสาวศุภกา หนองแพ
นางศุภกานต กาวัลย

หนา ๒๕๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๐๕๔
๑๓๐๕๕
๑๓๐๕๖
๑๓๐๕๗
๑๓๐๕๘
๑๓๐๕๙
๑๓๐๖๐
๑๓๐๖๑
๑๓๐๖๒
๑๓๐๖๓
๑๓๐๖๔
๑๓๐๖๕
๑๓๐๖๖
๑๓๐๖๗
๑๓๐๖๘
๑๓๐๖๙
๑๓๐๗๐
๑๓๐๗๑
๑๓๐๗๒
๑๓๐๗๓
๑๓๐๗๔
๑๓๐๗๕
๑๓๐๗๖
๑๓๐๗๗
๑๓๐๗๘
๑๓๐๗๙

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางศุภกานต พงษธนภูมิ
นางสาวศุภจิต เจียวกก
นางศุภจิตตรา วิมลสุรนาถ
นางสาวศุภธาดา สอนสิทธิ์
นางสาวศุภธิดา วิรุฬพัฒน
นางสาวศุภธิดา แสงโทโพธิ์
นางศุภนิต ธารธารารักษ
นางศุภนุช ศรีจันทร
นางศุภพร กมลรัมย
นางสาวศุภมาศย ประจวบมอญ
นางสาวศุภมาส เคี้ยนหิ้น
นางสาวศุภมาส สิงหสถิตย
นางสาวศุภมาส อุดมนาค
นางสาวศุภรดา พรมทอง
นางสาวศุภรักษ จําปาสัก
นางศุภรัตน มูลมั่งคั่ง
นางสาวศุภรัตน เลิศมโนกุล
นางสาวศุภรัตน วงศสวัสดิ์
นางสาวศุภรัสมิ์ สกิดใจ
นางศุภรินทร สุดหอม
นางสาวศุภฤกษ โพธิ์ทัศน
นางสาวศุภลักษณ กากแกว
นางศุภลักษณ ขุนสังวาลย
นางสาวศุภลักษณ ณ พัทลุง
นางสาวศุภลักษณ เดชมุงคุณ
นางสาวศุภลักษณ เตียนนาย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๓๐๘๐
๑๓๐๘๑
๑๓๐๘๒
๑๓๐๘๓
๑๓๐๘๔
๑๓๐๘๕
๑๓๐๘๖
๑๓๐๘๗
๑๓๐๘๘
๑๓๐๘๙
๑๓๐๙๐
๑๓๐๙๑
๑๓๐๙๒
๑๓๐๙๓
๑๓๐๙๔
๑๓๐๙๕
๑๓๐๙๖
๑๓๐๙๗
๑๓๐๙๘
๑๓๐๙๙
๑๓๑๐๐
๑๓๑๐๑
๑๓๑๐๒
๑๓๑๐๓
๑๓๑๐๔
๑๓๑๐๕

หนา ๒๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวศุภลักษณ บุญกอน
นางศุภลักษณ บุญสอน
นางสาวศุภลักษณ แปนเพชร
นางสาวศุภลักษณ พรมสุวรรณ
นางศุภลักษณ พลเพชร
นางศุภลักษณ มโนใจ
นางสาวศุภลักษณ ยาวิชัย
นางสาวศุภลักษณ สุวรรณ
นางศุภลักษณ อรุณโชติ
นางสาวศุภลักษณา อวนพรมมา
นางศุภลักษส น้ําสังข
นางสาวศุภวจี ศรีเสน
นางสาวศุภวดี มนตเนรมิตร
นางศุภวรรณ ภาคศัพท
นางศุภวรรณ วงษถม
นางสาวศุภวัลย ทานัด
นางสาวศุภักษร หงษไธสง
นางศุภัชญา จันทะเขตร
นางศุภัชญา ธานี
นางสาวศุภัทรา วิเศษสิงห
นางศุภางค ปาลสาร
นางศุภานัน ตันกระโทก
นางสาวศุภานันท บุญมาก
นางศุภาพิชญ ทุมมากร
นางสาวศุภาพิชญ สินโพธิ์
นางสาวศุภาภัณฑ น้ําแกว

๑๓๑๐๖
๑๓๑๐๗
๑๓๑๐๘
๑๓๑๐๙
๑๓๑๑๐
๑๓๑๑๑
๑๓๑๑๒
๑๓๑๑๓
๑๓๑๑๔
๑๓๑๑๕
๑๓๑๑๖
๑๓๑๑๗
๑๓๑๑๘
๑๓๑๑๙
๑๓๑๒๐
๑๓๑๒๑
๑๓๑๒๒
๑๓๑๒๓
๑๓๑๒๔
๑๓๑๒๕
๑๓๑๒๖
๑๓๑๒๗
๑๓๑๒๘
๑๓๑๒๙
๑๓๑๓๐

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางศุภารักษ กองกูล
นางสาวศุภาวดี จินดาธนภาคิน
นางสาวศุภาวรรณ หวงชาง
นางสาวศุภาวิมล ผลดี
นางสาวศุภิสรา เทนไธสง
นางสาวศุภิสรา แพนสง
นางสาวศุภิสรา รุงมี
นางศุภิสรา วิลสัน
นางศุมารินทร ไชยประโคม
นางสาวศุเมษา ถาวรวงษ
นางศุรดา วัฒนประสิทธิ์
นางศุลีพร ภาคพรม
นางศุลีพร อยูประสิทธิ์
นางศุลีภรณ โอชาอัมพวัน
นางสาวเศรณี มรกตคันโธ
นางสาวโศภณิศ โนอินทร
นางสาวโศภิดา คลายหนองสรวง
นางโศภิษฐ เบาจังหาร
นางสาวษณอนงค ชูรา
นางสาวษมานันท
ประดิษฐวงศวาน
นางษิรากร ซีโฮ
นางสาวษิษุฆะรัตน เรืองจันทร
นางสาวษุภนุช ทะนันไธสง
นางส.พันธุศิวลี สุขวรรณะ
นางสกรรัตน แกลวกลา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๓๑๓๑
๑๓๑๓๒
๑๓๑๓๓
๑๓๑๓๔
๑๓๑๓๕
๑๓๑๓๖
๑๓๑๓๗
๑๓๑๓๘
๑๓๑๓๙
๑๓๑๔๐
๑๓๑๔๑
๑๓๑๔๒
๑๓๑๔๓
๑๓๑๔๔
๑๓๑๔๕
๑๓๑๔๖
๑๓๑๔๗
๑๓๑๔๘
๑๓๑๔๙
๑๓๑๕๐
๑๓๑๕๑
๑๓๑๕๒
๑๓๑๕๓
๑๓๑๕๔
๑๓๑๕๕
๑๓๑๕๖

นางสกาว แหมงปง
นางสกาวเดือน นุใจมา
นางสกาวเดือน พยัคฆโยธี
นางสกาวรัตน ผานวงษ
นางสาวสกาวรัตน แสงสุดา
นางสาวสกุณา ดาศรี
นางสกุณา ตะเสน
นางสกุณา เละสัน
นางสาวสกุณา วิเศษพงษ
นางสาวสกุลการ สังขทอง
นางสกุลตา ณพัทลุง
นางสกุลรัตน นูนวงศ
นางสกุลรัตน พิลึก
นางสกุลรัตน อุดมฤทธิ์
นางสกุลลักษณ จารุตัน
นางสงกรานต เประกันยา
นางสงกรานต ศิริเทพ
นางสงกรานต สุวรรณ
นางสงกรานต อุปวรรณ
นางสงบ ภักดี
นางสาวสงวน เรียงพรม
นางสชาศิริ วัชรานุรักษ
นางสาวสดศรี เก็บรัมย
นางสดศรี เจนไธสง
นางสาวสดใส ตุมนอก
นางสาวสถาพร เกษพิบูล

หนา ๒๕๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๑๕๗
๑๓๑๕๘
๑๓๑๕๙
๑๓๑๖๐
๑๓๑๖๑
๑๓๑๖๒
๑๓๑๖๓
๑๓๑๖๔
๑๓๑๖๕
๑๓๑๖๖
๑๓๑๖๗
๑๓๑๖๘
๑๓๑๖๙
๑๓๑๗๐
๑๓๑๗๑
๑๓๑๗๒
๑๓๑๗๓
๑๓๑๗๔
๑๓๑๗๕
๑๓๑๗๖
๑๓๑๗๗
๑๓๑๗๘
๑๓๑๗๙
๑๓๑๘๐
๑๓๑๘๑
๑๓๑๘๒

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสถาพร ทับวิธร
นางสาวสถาพร สัมโย
นางสาวสถิตยภรณ ถิตยบุญครอง
นางสาวสนธยา จุงจิตร
นางสาวสบงกช กลาหาญ
นางสไบแพร ดํารงศิลป
นางสปนะ ประเสริฐดํา
นางสปเยาะ ชายเชื้อ
นางสาวสมควร ชอบใหญ
นางสาวสมคิด คําวัน
นางสาวสมคิด ปนขํา
นางสมคิด ยุทธยง
นางสมคิด อินชาง
นางสาวสมจิต คนสะอาด
นางสาวสมจิต นุยขอมดี
นางสมจิต สุวรรณะ
นางสาวสมจิตร เขียวนวล
นางสาวสมจิตร จันทาสี
นางสมจิตร ภูบุญมา
นางสมจิตร มะซอ
นางสาวสมจิตร ศุภษร
นางสมจิตร หอมลําดวน
นางสมจินต รักเถาว
นางสมเจต รัตนนรา
นางสมใจ เข็มเพ็ชร
นางสาวสมใจ จันทรงกรด

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๓๑๘๓
๑๓๑๘๔
๑๓๑๘๕
๑๓๑๘๖
๑๓๑๘๗
๑๓๑๘๘
๑๓๑๘๙
๑๓๑๙๐
๑๓๑๙๑
๑๓๑๙๒
๑๓๑๙๓
๑๓๑๙๔
๑๓๑๙๕
๑๓๑๙๖
๑๓๑๙๗
๑๓๑๙๘
๑๓๑๙๙
๑๓๒๐๐
๑๓๒๐๑
๑๓๒๐๒
๑๓๒๐๓
๑๓๒๐๔
๑๓๒๐๕
๑๓๒๐๖
๑๓๒๐๗
๑๓๒๐๘

หนา ๒๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสมใจ เนตรทิพย
นางสมใจ บุตรคุณ
นางสมใจ พละกสิกร
นางสมใจ พูนนําเภา
นางสมใจ ลายหมู
นางสาวสมใจ วิชัยโย
นางสมใจ ศาระสาลิน
นางสาวสมใจ หอมแพงไว
นางสาวสมใจ หอมวิไลย
นางสมใจ อนอําไพ
นางสมใจ โอเว็น
นางสาวสมเชา จงลางกลาง
นางสาวสมถวิล รัตนะ
นางสาวสมถวิล ศรีออน
นางสมถวิล หมื่นภักดี
นางสมทรัพย สัญญาอริยาภรณ
นางสมนึก คาดสนิท
นางสมนึก อินทรเทพ
นางสมบัติ สมคะเนย
นางสมบุญ จันทรศิริ
นางสมบูรณ แซลิ่ม
นางสมบูรณ ยะหัวดง
นางสมพร ดิสระ
นางสมพร เบิดศรี
นางสมพร พลศรี
นางสมพร ริศมัน

๑๓๒๐๙
๑๓๒๑๐
๑๓๒๑๑
๑๓๒๑๒
๑๓๒๑๓
๑๓๒๑๔
๑๓๒๑๕
๑๓๒๑๖
๑๓๒๑๗
๑๓๒๑๘
๑๓๒๑๙
๑๓๒๒๐
๑๓๒๒๑
๑๓๒๒๒
๑๓๒๒๓
๑๓๒๒๔
๑๓๒๒๕
๑๓๒๒๖
๑๓๒๒๗
๑๓๒๒๘
๑๓๒๒๙
๑๓๒๓๐
๑๓๒๓๑
๑๓๒๓๒
๑๓๒๓๓
๑๓๒๓๔

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวสมพร ศรีจําปา
นางสมพร แสงชัย
นางสาวสมเพชร แตงบุญรอด
นางสาวสมเพียร เจาลาลึก
นางสมเพียร ปญจิตร
นางสมมาศ นิศานารถ
นางสาวสมร ปองจันทร
นางสาวสมรัก บูรณะ
นางสมฤดี พุมมรินทร
นางสาวสมฤดี แพงสี
นางสมฤดี โพธิจันทร
นางสมฤดี ออนมา
นางสมฤดี อาจศิริ
นางสมฤดี เอกทัตร
นางสาวสมฤทัย ขุมนาค
นางสมฤทัย คันธี
นางสาวสมฤทัย เจริญกุล
นางสมฤทัย ชัยวงค
นางสาวสมฤทัย ธรรมมา
นางสมฤทัย ลาภทวี
นางสมฤทัย วงคคีรี
นางสมฤทัย อรรถธีระพงษ
นางสมฤทัย อุดชา
นางสาวสมลักษณ รูปเชิด
นางสมลักษณ เลิศตระกูล
นางสาวสมศรี นวลหนู

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๓๒๓๕
๑๓๒๓๖
๑๓๒๓๗
๑๓๒๓๘
๑๓๒๓๙
๑๓๒๔๐
๑๓๒๔๑
๑๓๒๔๒
๑๓๒๔๓
๑๓๒๔๔
๑๓๒๔๕
๑๓๒๔๖
๑๓๒๔๗
๑๓๒๔๘
๑๓๒๔๙
๑๓๒๕๐
๑๓๒๕๑
๑๓๒๕๒
๑๓๒๕๓
๑๓๒๕๔
๑๓๒๕๕
๑๓๒๕๖
๑๓๒๕๗
๑๓๒๕๘
๑๓๒๕๙
๑๓๒๖๐

หนา ๒๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสมศรี ปานาลาด
นางสมศรี รัตนา
นางสาวสมศรี ศรีชาติ
นางสมศรี สมราง
นางสมสกุล ธูปบุตร
นางสมสนิท กําพุธ
นางสาวสมสมร แคชัยภูมิ
นางสาวสมสมร ลายพิกุน
นางสาวสมสมัย จันทรลัภ
นางสาวสมสวน สมสะอาด
นางสมหทัย สอนสกุล
นางสมหมาย คูธนะวนิชพงษ
นางสมหมาย ชั่งปรีชานนท
นางสาวสมหมาย ชางเจรจา
นางสาวสมหมาย นารถพินิจ
นางสาวสมหมาย แพงวงษ
นางสาวสมหมาย มารศรี
นางสาวสมหมาย สวนดอกไม
นางสาวสมหมาย หงสพันธ
นางสมหวัง สุขกุล
นางสาวสมอนงค นาคขาว
นางสาวสมอาภรณ บุตรศาสตร
นางสาวสมัชญา พานรอด
นางสาวสมาพร อยูสุขดี
นางสยามล เพียรงาน
นางสาวสยามล ศิริธร

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

๑๓๒๖๑ นางสรญา อินทุมาน
๑๓๒๖๒ นางสาวสรรสุนีย ชมชื่นดี
๑๓๒๖๓ นางสาวสรรัตน กองแกว
บุญญะหงษ
๑๓๒๖๔ นางสรวงสุดา บุญเรศ
๑๓๒๖๕ นางสาวสรวีย ทองจันทร
๑๓๒๖๖ นางสรอยทอง วงศศิลา
๑๓๒๖๗ นางสรอยทิพย ถานะลุน
๑๓๒๖๘ นางสาวสรอยนรินทร คุมคํา
๑๓๒๖๙ นางสรอยเพชร พายสําโรง
๑๓๒๗๐ นางสรอยเพชร วารี
๑๓๒๗๑ นางสรอยเพชร วิเศษ
๑๓๒๗๒ นางสาวสรอยฟา สามารถ
๑๓๒๗๓ นางสรอยสวรรค อําภาวงษ
๑๓๒๗๔ นางสาวสรอยสุดา อินทนนท
๑๓๒๗๕ นางสาวสรัญญา โกสุมา
๑๓๒๗๖ นางสรัญญา โพธิ์เอี่ยม
๑๓๒๗๗ นางสาวสรัญญา มูลมาก
๑๓๒๗๘ นางสรัญญา หาญกุดเลาะ
๑๓๒๗๙ นางสาวสรัญลักษนา ศิริมา
๑๓๒๘๐ นางสรัลชนา ลุผล
๑๓๒๘๑ นางสาวสรัลนุช นอมเศียร
๑๓๒๘๒ นางสรัลรัตน กันจินะ
๑๓๒๘๓ นางสาวสรัลรัตน ชูแกว
๑๓๒๘๔ นางสาวสรัลรัตน ราหมาน
๑๓๒๘๕ นางสาวสราญจิต แสนแกว

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๓๒๘๖
๑๓๒๘๗
๑๓๒๘๘
๑๓๒๘๙
๑๓๒๙๐
๑๓๒๙๑
๑๓๒๙๒
๑๓๒๙๓
๑๓๒๙๔
๑๓๒๙๕
๑๓๒๙๖
๑๓๒๙๗
๑๓๒๙๘
๑๓๒๙๙
๑๓๓๐๐
๑๓๓๐๑
๑๓๓๐๒
๑๓๓๐๓
๑๓๓๐๔
๑๓๓๐๕
๑๓๓๐๖
๑๓๓๐๗
๑๓๓๐๘
๑๓๓๐๙
๑๓๓๑๐

นางสราญจิตร ผิวบาง
นางสาวสรารัตน บุญสาลี
นางสาวสราวรรณ แซเหลา
นางสริญญา เกตุทัต
นางสริญญา ขันกา
นางสริยาภรณ แกวกลา
นางสรียา นามสนธิ์
นางสาวสรียานี อาบู
นางสาวสรุณี พงษสุระ
สิบตํารวจตรีหญิง สโรชิน
ปดความลับ
นางสาวสลิตา สังขวิชัย
นางสาวสลิลทิพย ผองแผว
นางสาวสลิลลา ยามา
นางสาวสวนัฐ สุกุลธนาศร
นางสวนีย คําแหง
นางสาวสวนีย จําเริญวงศ
นางสาวสวรรยา จันทรพุฒ
นางสวรินทร สิมขุนทด
นางสวลี คงแจม
นางสาวสวลี ทาสีเพ็ชร
นางสวางจิตร คงแสนคํา
นางสาวสวางจิตร ตรีพร
นางสาวสวิตตา ปจจัย
นางสวีณา วัชรสุนทรกิจ
นางสาวสสิพัชร สาทรพาณิชย

หนา ๒๕๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๓๑๑
๑๓๓๑๒
๑๓๓๑๓
๑๓๓๑๔
๑๓๓๑๕
๑๓๓๑๖
๑๓๓๑๗
๑๓๓๑๘
๑๓๓๑๙
๑๓๓๒๐
๑๓๓๒๑
๑๓๓๒๒
๑๓๓๒๓
๑๓๓๒๔
๑๓๓๒๕
๑๓๓๒๖
๑๓๓๒๗
๑๓๓๒๘
๑๓๓๒๙
๑๓๓๓๐
๑๓๓๓๑
๑๓๓๓๒
๑๓๓๓๓
๑๓๓๓๔
๑๓๓๓๕

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวสองแสง อัยวรรณ
นางสอยดาว สุทธิ
นางสอาด กลิ่นเกษร
นางสาวสอิ้งทิพย เทียบคุณ
นางสาวสะติม คํามา
นางสะตีมา บาอาโซะ
นางสะเรียม นันทะวิจิตร
นางสาวสังขวาลย พรหมชาติ
นางสังวร โสภา
นางสาวสังวาล วะลัยสุข
นางสังวาลย บุดศรีชา
นางสาวสังเวียน พึ่งแสง
นางสาวสัชฌุกาญจน
เริงโรจนธนากูล
นางสาวสัณฆสินี ทองเจือเพชร
นางสัตจะ ธรรมวิสุทธิ์
นางสาวสันทนา ศรีไพรบัว
นางสันทะนา อวนใส
นางสันทัศน ภูสงค
นางสาวสันนิสา สมัยอยู
นางสันศนีย อวนล่ํา
นางสาวสากีนะห จินตรา
นางสากีนา ดอเลาะ
นางสาคร ทองทิพย
นางสาคร เนียนไธสง
นางสาวสาคร เพชรเอียด

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๓๓๓๖
๑๓๓๓๗
๑๓๓๓๘
๑๓๓๓๙
๑๓๓๔๐
๑๓๓๔๑
๑๓๓๔๒
๑๓๓๔๓
๑๓๓๔๔
๑๓๓๔๕
๑๓๓๔๖
๑๓๓๔๗
๑๓๓๔๘
๑๓๓๔๙
๑๓๓๕๐
๑๓๓๕๑
๑๓๓๕๒
๑๓๓๕๓
๑๓๓๕๔
๑๓๓๕๕
๑๓๓๕๖
๑๓๓๕๗
๑๓๓๕๘
๑๓๓๕๙
๑๓๓๖๐
๑๓๓๖๑

หนา ๒๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาคร มูลอามาตย
นางสาคร อิ่นมีกุล
นางสาวสาตติญา กี่อยางรุงเรือง
นางสาทอน สังขขาว
นางสาธกา จอยทองมูล
นางสาธิตา มัตนามะ
นางสาธิตา หิเลาะ
นางสาวสาธิมน พลรักษ
นางสาธิยา สารเถื่อนแกว
นางสานิตา บรรเทิงใจ
นางสาวสานิยา วิทยาพันธ
นางสาปยะห มะลี
นางสาปยะห เหราหมัด
นางสาปูเราะห อาแว
นางสายแกว ภักดี
นางสาวสายขวัญ ยังชวย
นางสาวสายจรัส สุขประเสริฐ
นางสายจิตร หมื่นสะชุม
นางสาวสายใจ ตะพองมาตร
นางสายใจ ยะหัตตะ
นางสายใจ รัตนกาญจน
นางสาวสายใจ รัตนาชาตรี
นางสาวสายใจ รุงรัตน
นางสายใจ เริ่มรักรัมย
นางสายใจ ศรีสุวรรณ
นางสาวสายใจ สีแจ

๑๓๓๖๒
๑๓๓๖๓
๑๓๓๖๔
๑๓๓๖๕
๑๓๓๖๖
๑๓๓๖๗
๑๓๓๖๘
๑๓๓๖๙
๑๓๓๗๐
๑๓๓๗๑
๑๓๓๗๒
๑๓๓๗๓
๑๓๓๗๔
๑๓๓๗๕
๑๓๓๗๖
๑๓๓๗๗
๑๓๓๗๘
๑๓๓๗๙
๑๓๓๘๐
๑๓๓๘๑
๑๓๓๘๒
๑๓๓๘๓
๑๓๓๘๔
๑๓๓๘๕
๑๓๓๘๖
๑๓๓๘๗

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวสายชล แซริม
นางสายชล โพธิ์ดง
นางสายชล มีจันทร
นางสาวสายชล แยมชื่น
นางสาวสายชล ศรีพูล
นางสาวสายชล เหมเดโช
นางสายทอง คัชมา
นางสายทอง คาดสนิท
นางสายทอง สุระสังข
นางสายทอง อินธุโสภณ
นางสายทิพย คีรีพิสมัย
นางสาวสายนภา รักษาพล
นางสายน้ําผึ้ง ปลื้มใจ
นางสาวสายน้ําผึ้ง สอาดเอี่ยม
นางสาวสายบะห เจะหะ
นางสาวสายบัว ทองตนวงค
นางสายบัว หวังชวยกลาง
นางสาวสายฝน แกวสีโท
นางสายฝน แซเฮอ
นางสาวสายฝน ดีเลิศ
นางสาวสายฝน ตะบานขวา
นางสายฝน เตียมธะนะ
นางสายฝน ทวมเทียบ
นางสายฝน ธงนําชัยเลิศ
นางสายฝน แปนพรหม
นางสายฝน เพิ่มผล

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๓๓๘๘
๑๓๓๘๙
๑๓๓๙๐
๑๓๓๙๑
๑๓๓๙๒
๑๓๓๙๓
๑๓๓๙๔
๑๓๓๙๕
๑๓๓๙๖
๑๓๓๙๗
๑๓๓๙๘
๑๓๓๙๙
๑๓๔๐๐
๑๓๔๐๑
๑๓๔๐๒
๑๓๔๐๓
๑๓๔๐๔
๑๓๔๐๕
๑๓๔๐๖
๑๓๔๐๗
๑๓๔๐๘
๑๓๔๐๙
๑๓๔๑๐
๑๓๔๑๑
๑๓๔๑๒
๑๓๔๑๓

นางสายฝน ยะจรรยา
นางสาวสายฝน ศรีรอด
นางสาวสายฝน ศรีวิชัย
นางสายฝน ศิริรัตน
นางสาวสายฝน สวัสเอื้อ
นางสาวสายฝน อุนเพชร
นางสายฝน แอฆะ
นางสายฝน โอบุญสดี
นางสายพิณ บรรจงรอด
นางสายพิณ ภุมมา
นางสาวสายพิณ เมืองนก
นางสายพิณ สวนใจ
นางสาวสายพิณ อรามพงษ
นางสาวสายพิน กันทา
นางสาวสายพิน เครือวัลย
นางสายพิน จังคุณดี
นางสาวสายพิน รากกระโทก
นางสาวสายยนต เทเวลา
นางสายรุง กองแกว
นางสายรุง แกวเก็บคํา
นางสาวสายรุง ดอกลําภู
นางสายรุง โตคํา
นางสาวสายรุง ทวีโชค
นางสายรุง บุญเปง
นางสายรุง มุงรวยกลาง
นางสาวสายรุง หลอใจ

หนา ๒๖๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๔๑๔
๑๓๔๑๕
๑๓๔๑๖
๑๓๔๑๗
๑๓๔๑๘
๑๓๔๑๙
๑๓๔๒๐
๑๓๔๒๑
๑๓๔๒๒
๑๓๔๒๓
๑๓๔๒๔
๑๓๔๒๕
๑๓๔๒๖
๑๓๔๒๗
๑๓๔๒๘
๑๓๔๒๙
๑๓๔๓๐
๑๓๔๓๑
๑๓๔๓๒
๑๓๔๓๓
๑๓๔๓๔
๑๓๔๓๕
๑๓๔๓๖
๑๓๔๓๗
๑๓๔๓๘
๑๓๔๓๙

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวสายรุง อวฤทธิ์
นางสายฤดี มารังค
นางสายสมร เงินเหลี่ยม
นางสายสมร ดาแวน
นางสายสมร วงษจันทร
นางสายสุณี ศิริรัตนวรางกูร
นางสายสุณีย หงษโต
นางสายสุดา กุลเกลี้ยง
นางสาวสายสุดา แจมเรือน
นางสาวสายสุนีย คําอัด
นางสาวสายสุนีย บัวนอย
นางสาวสายสุรีย จันปุม
นางสาวสายใหม โคตรนารา
นางสายใหม หนูดํา
นางสายอรุณ ณ ลําพูน
นางสาวสายออ แซจิ๋ว
นางสาวสารภี กิตติธรกุล
นางสารภี พงศาปาน
นางสารภี ยิ่งยง
นางสารภี หงษสงา
นางสาราณีย หะยีมะลี
นางสาวสาริกา บัวงาม
นางสาวสาริกา ราชบุญทอง
นางสาริกา อุยานันท
นางสาริณี เพชรใจศักดิ์
นางสาวสารินันท อูมาสะ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๓๔๔๐
๑๓๔๔๑
๑๓๔๔๒
๑๓๔๔๓
๑๓๔๔๔
๑๓๔๔๕
๑๓๔๔๖
๑๓๔๔๗
๑๓๔๔๘
๑๓๔๔๙
๑๓๔๕๐
๑๓๔๕๑
๑๓๔๕๒
๑๓๔๕๓
๑๓๔๕๔
๑๓๔๕๕
๑๓๔๕๖
๑๓๔๕๗
๑๓๔๕๘
๑๓๔๕๙
๑๓๔๖๐
๑๓๔๖๑
๑๓๔๖๒
๑๓๔๖๓
๑๓๔๖๔
๑๓๔๖๕

นางสาวสารินี เหมาะดีหวัง
นางสาริศา อาจกลา
นางสารีซะห มหามะ
นางสารีฟะห ปูเตะ
นางสาวสาลิกา สําเภาทอง
นางสาวสาลินี เกลี้ยงเกลา
นางสาวสาลินี เขียวแกว
นางสาลินี วรรณโกมล
นางสาลี่ สุปนะ
นางสาลีฮา รอสือลี
นางสาลีฮา เระ
นางสาวสาวนี สุขพันธ
นางสาวสาวิณี สตารัตน
นางสาวสาวิตรี แกวจินดา
นางสาวสาวิตรี แกวเหล็ก
นางสาวสาวิตรี จิตเจริญ
นางสาวสาวิตรี จุยทอง
นางสาวสาวิตรี ตะวันอําไพ
นางสาวิตรี ทองประดิษฐ
นางสาวสาวิตรี นอยพิทักษ
นางสาวสาวิตรี แนวสวย
นางสาวสาวิตรี บัวชุม
นางสาวสาวิตรี ปญญางาม
นางสาวิตรี พระไวย
นางสาวิตรี พลงาม
นางสาวสาวิตรี ไพเราะ

หนา ๒๖๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๔๖๖
๑๓๔๖๗
๑๓๔๖๘
๑๓๔๖๙
๑๓๔๗๐
๑๓๔๗๑
๑๓๔๗๒
๑๓๔๗๓
๑๓๔๗๔
๑๓๔๗๕
๑๓๔๗๖
๑๓๔๗๗
๑๓๔๗๘
๑๓๔๗๙
๑๓๔๘๐
๑๓๔๘๑
๑๓๔๘๒
๑๓๔๘๓
๑๓๔๘๔
๑๓๔๘๕
๑๓๔๘๖
๑๓๔๘๗
๑๓๔๘๘
๑๓๔๘๙
๑๓๔๙๐
๑๓๔๙๑

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวิตรี เมธาธนธรกุล
นางสาวิตรี ละมูลอ
นางสาวิตรี ศรีมาดี
นางสาวสาวิตรี เศรษฐีแสง
นางสาวสาวิตรี สังขเงิน
นางสาวสาวิตรี แสนสี
นางสาวิตรี อรุณาเจริญทรัพย
นางสาวิตรี อินแถลง
นางสาวสาวิตรี อินพรหม
นางสาวิตรี เองฉวน
นางสาวิตรี แอนปญญา
นางสาวสาวินี บุญชวยเหลือ
นางสํารวม แกวคง
นางสําเริง แสงวิเชียร
นางสําลี นราธาวา
นางสาวสําลี นิยะมะ
นางสาวสําลี พลสวัสดิ์
นางสาวสิตณัชช โพธิขํา
นางสิตา บุตรลักษณ
นางสิตา สุทธิพนไพศาล
นางสาวสิทธินี นวลศรี
นางสินิทตา สีหะวงษ
นางสาวสินีนาฎ กรมกอง
นางสินีนาฎ ดุลยสุข
นางสาวสินีนาฎ นิลละออง
นางสาวสินีนาฎ ผุดวัฒน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๓๔๙๒
๑๓๔๙๓
๑๓๔๙๔
๑๓๔๙๕
๑๓๔๙๖
๑๓๔๙๗
๑๓๔๙๘
๑๓๔๙๙
๑๓๕๐๐
๑๓๕๐๑
๑๓๕๐๒
๑๓๕๐๓
๑๓๕๐๔
๑๓๕๐๕
๑๓๕๐๖
๑๓๕๐๗
๑๓๕๐๘
๑๓๕๐๙
๑๓๕๑๐
๑๓๕๑๑
๑๓๕๑๒
๑๓๕๑๓
๑๓๕๑๔
๑๓๕๑๕
๑๓๕๑๖
๑๓๕๑๗

หนา ๒๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสินีนาฏ วงศนอย
นางสาวสินีนาต รอดจันทร
นางสินีนาถ ยาฝาด
นางสิภาภรณ อริยกุลนิมิต
นางสาวสิมาพร ลิ้มไพบูลย
นางสาวสิรกร ประสพสุข
นางสิรภัค สีแสง
นางสิรภัทร นวลใย
นางสาวสิรวีร ขันธะกาด
นางสิรัชชา เย็นสนิท
นางสาวสิราวรรณ จําปกลาง
นางสาวสิริกร ชาลีกัน
นางสาวสิริกร ชุมเชย
นางสิริกร ไชยราช
นางสาวสิริกร โตสติ
นางสาวสิริกร เพิ่มบุญมา
นางสิริกร เมฆโพธิ์
นางสาวสิริกร สิงขรอาจ
นางสาวสิริกรานต แกวทิมบุตร
นางสิริกัญญา มงคลคํา
นางสิริกัญญา สมพงษ
นางสาวสิริกัลยา โพธิ์พันธ
นางสาวสิริกาญจน ชอบรส
นางสาวสิริกานต คําทองสุก
นางสาวสิริกานต เรืองจิต
นางสิริกุล ศิริวัลลภ

๑๓๕๑๘
๑๓๕๑๙
๑๓๕๒๐
๑๓๕๒๑
๑๓๕๒๒
๑๓๕๒๓
๑๓๕๒๔
๑๓๕๒๕
๑๓๕๒๖
๑๓๕๒๗
๑๓๕๒๘
๑๓๕๒๙
๑๓๕๓๐
๑๓๕๓๑
๑๓๕๓๒
๑๓๕๓๓
๑๓๕๓๔
๑๓๕๓๕
๑๓๕๓๖
๑๓๕๓๗
๑๓๕๓๘
๑๓๕๓๙
๑๓๕๔๐
๑๓๕๔๑
๑๓๕๔๒
๑๓๕๔๓

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวสิริขวัญ ขวัญเมือง
นางสิริญา พันนัทธี
นางสิริญา ริยะนา
นางสาวสิริณ ยินเจริญ
นางสาวสิริณรัฐ คันศร
นางสิรินดา เกิดศิริ
นางสาวสิรินทร โกมลสุทธิ์
นางสิรินทร ขาขันมะลี
นางสาวสิรินทร ปานแมน
นางสิรินทรทิพย คชรินทร
นางสาวสิรินทรพร วงศพีรกุล
นางสาวสิรินทรรัตน หมีนิ่ม
นางสาวสิรินทรา บุญประคม
นางสิรินทิพย ทรัพยแสนเจริญ
นางสิรินธร วัชรพืชผล
นางสาวสิรินพร ประวีณานุสรณ
นางสิรินภา ตะมะ
นางสิรินาถ ธารา
นางสิรินาถ พุมคุม
นางสิรินุช สุขกาย
นางสิริพร เกษรุงเรือง
นางสิริพร คงเขียว
นางสาวสิริพร จันตะมัง
นางสาวสิริพร จันทรแกว
นางสิริพร ผลประเสริฐ
นางสิริพร ฝนเตย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๓๕๔๔
๑๓๕๔๕
๑๓๕๔๖
๑๓๕๔๗
๑๓๕๔๘
๑๓๕๔๙
๑๓๕๕๐
๑๓๕๕๑
๑๓๕๕๒
๑๓๕๕๓
๑๓๕๕๔
๑๓๕๕๕
๑๓๕๕๖
๑๓๕๕๗
๑๓๕๕๘
๑๓๕๕๙
๑๓๕๖๐
๑๓๕๖๑
๑๓๕๖๒
๑๓๕๖๓
๑๓๕๖๔
๑๓๕๖๕
๑๓๕๖๖
๑๓๕๖๗
๑๓๕๖๘
๑๓๕๖๙

หนา ๒๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสิริพร รัชดาธิวัฒน
นางสิริพร สาวิสิทธิ์
นางสิริพร สุริยา
นางสาวสิริพรรณ สมสาร
นางสาวสิริพรรณพร แกนเพ็ชร
นางสาวสิริพริมา ชอบผล
นางสิริพัชร เข็มสันเทียะ
นางสิริพัชร บุญกราน
นางสิริพิมพรรณ เสยสูงเนิน
นางสิริภรณ หลักคํา
นางสิริภัทร เถลิงพงษ
นางสาวสิริภา แสงสมัคร
นางสิริมณี ทองพิทักษ
นางสาวสิริมณี รุงเรือง
นางสิริมนต แดงเพ็ง
นางสิริมา พุทธจํา
นางสิริยากร ภูทอง
นางสาวสิริยุพา บุญเพิ่ม
นางสาวสิริรัตน เกลี้ยงเกลา
นางสาวสิริรัตน แกวสมบัติ
นางสาวสิริรัตน ไชยดิษฐ
นางสาวสิริรัตน ถาวรมาศ
นางสาวสิริรัตน นิลวรรณ
นางสาวสิริรัตน ปาลี
นางสิริรัตน พรมสร
นางสิริรัตน สังวาลไชย

๑๓๕๗๐
๑๓๕๗๑
๑๓๕๗๒
๑๓๕๗๓
๑๓๕๗๔
๑๓๕๗๕
๑๓๕๗๖
๑๓๕๗๗
๑๓๕๗๘
๑๓๕๗๙
๑๓๕๘๐
๑๓๕๘๑
๑๓๕๘๒
๑๓๕๘๓
๑๓๕๘๔
๑๓๕๘๕
๑๓๕๘๖
๑๓๕๘๗
๑๓๕๘๘
๑๓๕๘๙
๑๓๕๙๐
๑๓๕๙๑
๑๓๕๙๒
๑๓๕๙๓
๑๓๕๙๔
๑๓๕๙๕

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสิริรัตน สุขโน
นางสิริรัศมิ์ ฉัตรตะวัน
นางสิริลักษณ ขาวกุญชร
นางสิริลักษณ ตรียวง
นางสาวสิริลักษณ ทองสะอาด
นางสาวสิริลักษณ บุญลาด
นางสิริลักษณ บุญเลิศ
นางสิริลักษณ พุมจันทร
นางสิริลักษณ โมฬา
นางสิริลักษณ รสลือชา
นางสาวสิริลักษณ แลพิทักษ
นางสาวสิริลักษณ วงศกวีวิทย
นางสาวสิริลักษณ ศรีมณี
นางสิริลักษณ สุพรรณอวม
นางสาวสิริวรรณ มะโน
นางสิริวรรณ ศักดาพิทักษ
นางสาวสิริวรรณ สังขตระกูล
นางสิริวรรณ โอฆะพนม
นางสาวสิริวรางค พหุธนวโรดมย
นางสิริวัชญา จันทะคุณ
นางสาวสิริวิมล รุงเรือง
นางสาวสิริสุพาวรรณ ชุมเจริญ
นางสิลิลลัคน เย็นใจ
นางสาวสิวาภรณ โพธิ์อบ
นางสาวสิวินีย ประจําถิ่น
นางสาวสิวินีย พรหมบุตร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๓๕๙๖
๑๓๕๙๗
๑๓๕๙๘
๑๓๕๙๙
๑๓๖๐๐
๑๓๖๐๑
๑๓๖๐๒
๑๓๖๐๓
๑๓๖๐๔
๑๓๖๐๕
๑๓๖๐๖
๑๓๖๐๗
๑๓๖๐๘
๑๓๖๐๙
๑๓๖๑๐
๑๓๖๑๑
๑๓๖๑๒
๑๓๖๑๓
๑๓๖๑๔
๑๓๖๑๕
๑๓๖๑๖
๑๓๖๑๗
๑๓๖๑๘
๑๓๖๑๙
๑๓๖๒๐
๑๓๖๒๑

นางสีกุหลาบ เพชรไข
นางสาวสีตีคอลีเยาะ มะยูโซะ
นางสาวสีตีรอฮานา บือซา
นางสีตีฮามีดะ มาหะมะ
นางสีนวล โพธิ์สุวรรณ
นางสีประภา สุทธิสิน
นางสีแพร แสงเงิน
นางสาวสีรินทร ดวงคําจันทร
นางสีวิลัย เขียวสีทอง
นางสีสาคร จิตรประสิทธิ์พร
นางสุกฤตา เกตานนท
นางสาวสุกฤตา เปงวงศ
นางสาวสุกฤตา สนิทจันทร
นางสุกฤษฏิญา เทศวงศ
นางสุกัญญา การมงคล
นางสาวสุกัญญา เกษมศรี
นางสุกัญญา เกียนแกง
นางสุกัญญา แกวเกาะ
นางสาวสุกัญญา แกวศรี
นางสุกัญญา คงแกว
นางสุกัญญา คงฆะปญญา
นางสาวสุกัญญา คอนสาร
นางสุกัญญา แคนจา
นางสาวสุกัญญา จงสุขกลาง
นางสุกัญญา จันทรธิมา
นางสาวสุกัญญา จันทะภา

หนา ๒๖๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๖๒๒
๑๓๖๒๓
๑๓๖๒๔
๑๓๖๒๕
๑๓๖๒๖
๑๓๖๒๗
๑๓๖๒๘
๑๓๖๒๙
๑๓๖๓๐
๑๓๖๓๑
๑๓๖๓๒
๑๓๖๓๓
๑๓๖๓๔
๑๓๖๓๕
๑๓๖๓๖
๑๓๖๓๗
๑๓๖๓๘
๑๓๖๓๙
๑๓๖๔๐
๑๓๖๔๑
๑๓๖๔๒
๑๓๖๔๓
๑๓๖๔๔
๑๓๖๔๕
๑๓๖๔๖
๑๓๖๔๗

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสุกัญญา จุมพรม
นางสุกัญญา เจริญกรศรี
นางสาวสุกัญญา ฉายแกว
นางสาวสุกัญญา ชาญพนา
นางสาวสุกัญญา โชติชวง
นางสุกัญญา โชติพนัง
นางสาวสุกัญญา แซตั้ง
นางสุกัญญา เดชอนันทวิทยา
นางสุกัญญา ทองโรย
นางสาวสุกัญญา นวนบริบูรณ
นางสาวสุกัญญา นวนเสน
นางสาวสุกัญญา ประจุดธะเก
นางสาวสุกัญญา ปญญาวิศิษฏกุล
นางสาวสุกัญญา พรนอย
นางสุกัญญา พิพัฒนสวางโอฬาร
นางสาวสุกัญญา พุมโพธิ์งาม
นางสุกัญญา มีดวง
นางสุกัญญา มีพรหมดี
นางสุกัญญา มูลวารี
นางสาวสุกัญญา เมฆนิติ
นางสาวสุกัญญา รักทุง
นางสาวสุกัญญา รับไทรทอง
นางสาวสุกัญญา รื่นเริง
นางสุกัญญา เริงสมุทร
นางสุกัญญา ลือขจร
นางสาวสุกัญญา เลิศประเสริฐ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๓๖๔๘
๑๓๖๔๙
๑๓๖๕๐
๑๓๖๕๑
๑๓๖๕๒
๑๓๖๕๓
๑๓๖๕๔
๑๓๖๕๕
๑๓๖๕๖
๑๓๖๕๗
๑๓๖๕๘
๑๓๖๕๙
๑๓๖๖๐
๑๓๖๖๑
๑๓๖๖๒
๑๓๖๖๓
๑๓๖๖๔
๑๓๖๖๕
๑๓๖๖๖
๑๓๖๖๗
๑๓๖๖๘
๑๓๖๖๙
๑๓๖๗๐
๑๓๖๗๑
๑๓๖๗๒
๑๓๖๗๓

นางสาวสุกัญญา วงคชัย
นางสุกัญญา สนธิเณร
นางสุกัญญา สุขกาย
นางสุกัญญา สุขวัฒนา
นางสุกัญญา หาดี
นางสาวสุกัญญา หารโกทา
นางสุกัญญา อินทรโชติ
นางสาวสุกัญญา อินทรสิลา
นางสุกัญญา อุดมโภชน
นางสาวสุกัญญา โอะหลํา
นางสุกัญดา จําปาดี
นางสุกัณยา โนนพะยอม
นางสุกันยา กระก่ํา
นางสุกันยา กําลังฤทธิ์
นางสาวสุกันยา บุญลอม
นางสาวสุกันยา ศรีคําชุม
นางสาวสุกันยา สะสาร
นางสุกัลยา จันทา
นางสาวสุกัลยา ดวงนิล
นางสุกัลยา ดีบุดศรี
นางสุกัลยา ทองนุย
นางสุกัลยา ทับมะโรง
นางสาวสุกัลยา นรดี
นางสุกัลยา นารี
นางสาวสุกัลยา พรมหอม
นางสุกัลยา โยปดทุม

หนา ๒๖๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๖๗๔
๑๓๖๗๕
๑๓๖๗๖
๑๓๖๗๗
๑๓๖๗๘
๑๓๖๗๙
๑๓๖๘๐
๑๓๖๘๑
๑๓๖๘๒
๑๓๖๘๓
๑๓๖๘๔
๑๓๖๘๕
๑๓๖๘๖
๑๓๖๘๗
๑๓๖๘๘
๑๓๖๘๙
๑๓๖๙๐
๑๓๖๙๑
๑๓๖๙๒
๑๓๖๙๓
๑๓๖๙๔
๑๓๖๙๕
๑๓๖๙๖
๑๓๖๙๗
๑๓๖๙๘
๑๓๖๙๙

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวสุกัลยา อุบลรัตน
นางสาวสุกานดา ธรฤทธิ์
นางสุกานดา นวนไทย
นางสาวสุกานดา นาคพงษ
นางสาวสุกานดา แสนวิชา
นางสาวสุกาลดา วงศภักดี
นางสุกิจ ศรีปาน
นางสุขกมล อมรสิน
นางสุขเกษม แกวไทรหงวน
นางสาวสุขจิตา มัฐผา
นางสุขใจ ระโส
นางสุขฤทัย หวันเสนา
นางสาวสุขุมาภรณ พุมจําปา
นางสาวสุคนทิพย ทองตา
นางสาวสุคนธ แกวรังษี
นางสุคนธทิพย คงทอง
นางสุคนธทิพย คมขํา
นางสุคนธทิพย ฉัตรรักษา
นางสุคลทิพย ยิ่งยวด
นางสุจรรยา ศิลปะ
นางสุจารี หนูแกว
นางสุจิณ สุทน
นางสุจิณณา คุณธรรม
นางสาวสุจิตตรา กตัญที
นางสุจิตตา ยศยังมี
นางสุจิตร ไททอง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๓๗๐๐
๑๓๗๐๑
๑๓๗๐๒
๑๓๗๐๓
๑๓๗๐๔
๑๓๗๐๕
๑๓๗๐๖
๑๓๗๐๗
๑๓๗๐๘
๑๓๗๐๙
๑๓๗๑๐
๑๓๗๑๑
๑๓๗๑๒
๑๓๗๑๓
๑๓๗๑๔
๑๓๗๑๕
๑๓๗๑๖
๑๓๗๑๗
๑๓๗๑๘
๑๓๗๑๙
๑๓๗๒๐
๑๓๗๒๑
๑๓๗๒๒
๑๓๗๒๓
๑๓๗๒๔
๑๓๗๒๕

นางสุจิตรา เกิดสวัสดิ์
นางสาวสุจิตรา ขาวโต
นางสาวสุจิตรา คํามีวัด
นางสุจิตรา จันทะเสน
นางสาวสุจิตรา จําลองนิล
นางสาวสุจิตรา เจริญขวัญ
นางสุจิตรา เชื้อกุลนันท
นางสาวสุจิตรา นอยศรี
นางสุจิตรา บรรเทากุล
นางสาวสุจิตรา บุญรอด
นางสาวสุจิตรา พุมเพียร
นางสุจิตรา มีรุงเรือง
นางสุจิตรา ลีสินลา
นางสาวสุจิตรา สกุลวงษ
นางสุจิตรา สงวนสัตย
นางสาวสุจิตรา สิทธิจันทร
นางสาวสุจิตรา เสวียงชัย
นางสาวสุจิตรา หนูงาม
นางสาวสุจิน คุมครอง
นางสาวสุจินดา ทับแสง
นางสาวสุจินดา รอดกูล
นางสุจินต ทองคํา
นางสุจินต ปลอดทอง
นางสุจินต ภิญญานิล
นางสาวสุจินต มหารงค
นางสาวสุจินตนา ดีบุกสุขลาภ

หนา ๒๖๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๗๒๖
๑๓๗๒๗
๑๓๗๒๘
๑๓๗๒๙
๑๓๗๓๐
๑๓๗๓๑
๑๓๗๓๒
๑๓๗๓๓
๑๓๗๓๔
๑๓๗๓๕
๑๓๗๓๖
๑๓๗๓๗
๑๓๗๓๘
๑๓๗๓๙
๑๓๗๔๐
๑๓๗๔๑
๑๓๗๔๒
๑๓๗๔๓
๑๓๗๔๔
๑๓๗๔๕
๑๓๗๔๖
๑๓๗๔๗
๑๓๗๔๘
๑๓๗๔๙
๑๓๗๕๐
๑๓๗๕๑

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสุจิรา แจงธรรมมา
นางสาวสุจิรา ทองแจง
นางสาวสุจิรา เทพทอง
นางสุจิรา ปอกบุญเรือง
นางสาวสุจิรา ยะโกบ
นางสุจิรา รุงเจริญ
นางสาวสุจิรา แวอาแซ
นางสาวสุจิรา สหวงศ
นางสาวสุจิราภรณ เงาศรี
นางสุชฎา ไวแสน
นางสุชฎา สาศรีสุข
นางสาวสุชัญญา ชมภูพันธ
นางสุชาฎา แข็งแรง
นางสุชาดา กาลพัฒน
นางสุชาดา คชินทรโรจน
นางสาวสุชาดา ชัยรัตน
นางสุชาดา ชูสุคนธ
นางสุชาดา เดชอินทร
นางสุชาดา บํารุงแจง
นางสุชาดา บุญนอย
นางสุชาดา บุญประสิทธิ์
นางสุชาดา ปสสะ
นางสุชาดา ปาดอน
นางสาวสุชาดา พรมแดง
นางสาวสุชาดา พอไชยราช
นางสาวสุชาดา เพชรสุทธิ์

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๓๗๕๒
๑๓๗๕๓
๑๓๗๕๔
๑๓๗๕๕
๑๓๗๕๖
๑๓๗๕๗
๑๓๗๕๘
๑๓๗๕๙
๑๓๗๖๐
๑๓๗๖๑
๑๓๗๖๒
๑๓๗๖๓
๑๓๗๖๔
๑๓๗๖๕
๑๓๗๖๖
๑๓๗๖๗
๑๓๗๖๘
๑๓๗๖๙
๑๓๗๗๐
๑๓๗๗๑
๑๓๗๗๒
๑๓๗๗๓
๑๓๗๗๔
๑๓๗๗๕
๑๓๗๗๖
๑๓๗๗๗

นางสุชาดา มาทอง
นางสุชาดา รอดแกว
นางสาวสุชาดา รักคง
นางสาวสุชาดา รังษีสุทธิพร
นางสาวสุชาดา ศิริสุวรรณ
นางสาวสุชาดา ศิลปพันธ
นางสาวสุชาดา สุรักษา
นางสาวสุชาดา อักษรกริช
นางสาวสุชาดา อินมี
นางสุชานันท สายเสมา
นางสุชานาฎ คําพินันท
นางสุชานาฏ วรรณพฤกษ
นางสุชารินทร อักษรไชย
นางสุชาลินีณ ดานเจาแดง
นางสุชาวดี พรหมเสน
นางสุชิน สาระบุตร
นางสุชิรา พิลา
นางสุชีรา ไกแกว
นางสาวสุชีรา ทับทิมขาว
นางสุชีรา รักคํา
นางสาวสุชีรา รักษาภักดี
นางสาวสุชีวัน อยูคง
นางสุฌารักษ อัยลา
นางสุญาณี ปญญา
นางสุฐิพร โสตทิพย
นางสาวสุฑารัตน กองจิว

หนา ๒๖๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๗๗๘
๑๓๗๗๙
๑๓๗๘๐
๑๓๗๘๑
๑๓๗๘๒
๑๓๗๘๓
๑๓๗๘๔
๑๓๗๘๕
๑๓๗๘๖
๑๓๗๘๗
๑๓๗๘๘
๑๓๗๘๙
๑๓๗๙๐
๑๓๗๙๑
๑๓๗๙๒
๑๓๗๙๓
๑๓๗๙๔
๑๓๗๙๕
๑๓๗๙๖
๑๓๗๙๗
๑๓๗๙๘
๑๓๗๙๙
๑๓๘๐๐
๑๓๘๐๑
๑๓๘๐๒
๑๓๘๐๓

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวสุฑารัตน ขวัญออน
นางสาวสุฑารัตน นิลรัตน
นางสุฑาสิณี เมืองจันทร
นางสุณัฐชา ยวงคํา
นางสาวสุณัฐวรรณ พรหมภักดี
นางสุณิภา ชูเมือง
นางสุณิสา โถทอง
นางสาวสุณี ธรรมาจิตต
นางสุณี พุมคํา
นางสาวสุณี มะหะหมัด
นางสาวสุณี ยีลีมอ
นางสุณี สมพงษผึ้ง
นางสุณี สิทธิศักดิ์
นางสาวสุณียรัตน เปสันเทียะ
นางสาวสุณีรัตน คุมนิล
นางสุดใจ ตั้งคีรี
นางสาวสุดใจ ฝูงใหญ
นางสาวสุดใจ ภูมิใหญ
นางสาวสุดใจ มารอด
นางสาวสุดใจ อัมพวา
นางสาวสุดชีวัน โพธิ์ทอง
นางสุดตา จํารัสแนว
นางสุดธิดา โตสุวรรณ
นางสุดฤทัย เมอะประโคน
นางสุดฤทัย อายนันท
นางสาวสุดสวาท จรูญพันธุฐิติกุล

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๓๘๐๔
๑๓๘๐๕
๑๓๘๐๖
๑๓๘๐๗
๑๓๘๐๘
๑๓๘๐๙
๑๓๘๑๐
๑๓๘๑๑
๑๓๘๑๒
๑๓๘๑๓
๑๓๘๑๔
๑๓๘๑๕
๑๓๘๑๖
๑๓๘๑๗
๑๓๘๑๘
๑๓๘๑๙
๑๓๘๒๐
๑๓๘๒๑
๑๓๘๒๒
๑๓๘๒๓
๑๓๘๒๔
๑๓๘๒๕
๑๓๘๒๖
๑๓๘๒๗
๑๓๘๒๘
๑๓๘๒๙

นางสาวสุดสายใจ อินกรัด
นางสาวสุดา กามาสี
นางสาวสุดา จิตรวิบูลย
นางสาวสุดา แมเราะ
นางสุดา เล็งฮะ
นางสาวสุดา ศรีรัตน
นางสุดา หมื่นจง
นางสุดา เองฉวน
นางสุดาทิพย วันชา
นางสุดาพร เกษมราช
นางสุดาภรณ ถาวิกุล
นางสุดาภรณ สุปตติ
นางสาวสุดามาส ศรีนอก
นางสุดายงค เทียมทอง
นางสาวสุดายุ วงศสงฆ
นางสุดารัตน กงรัมย
นางสาวสุดารัตน คัมภิรานนท
นางสุดารัตน คุณทาบุตร
นางสุดารัตน จอมแกว
นางสุดารัตน ฉวีวงศ
นางสาวสุดารัตน ชาญเวช
นางสาวสุดารัตน เชิดศิริ
นางสาวสุดารัตน บําขุนทด
นางสุดารัตน บุญเรือง
นางสาวสุดารัตน บุญสวัสดิ์
นางสาวสุดารัตน เปยงนอย

หนา ๒๖๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๘๓๐
๑๓๘๓๑
๑๓๘๓๒
๑๓๘๓๓
๑๓๘๓๔
๑๓๘๓๕
๑๓๘๓๖
๑๓๘๓๗
๑๓๘๓๘
๑๓๘๓๙
๑๓๘๔๐
๑๓๘๔๑
๑๓๘๔๒
๑๓๘๔๓
๑๓๘๔๔
๑๓๘๔๕
๑๓๘๔๖
๑๓๘๔๗
๑๓๘๔๘
๑๓๘๔๙
๑๓๘๕๐
๑๓๘๕๑
๑๓๘๕๒
๑๓๘๕๓
๑๓๘๕๔
๑๓๘๕๕

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสุดารัตน พิศวงษ
นางสาวสุดารัตน เพราะสูงเนิน
นางสุดารัตน โพธิกนิษฐ
นางสาวสุดารัตน ฤทธิ์นุช
นางสาวสุดารัตน ลายคํา
นางสาวสุดารัตน สนเส็ม
นางสุดารัตน อนใจ
นางสุดารัตน อาแวเตะ
นางสุดารัตน อิดทิ้ง
นางสุดาวดี พัดเปยมา
นางสุดาวรรณ เที่ยงธรรม
นางสุติมา สุทธิกุล
นางสุตือเราะห อุมา
นางสาวสุทธภา อุดแกว
นางสุทธสินี สุจริตรักษกมล
นางสาวสุทธาทินี ศรีสมุทร
นางสุทธาทิพย ไชยสงเคราะห
นางสุทธาทิพย บุญสําลี
นางสุทธาทิพย พีราวัชร
นางสุทธาภรณ พราววิเชียร
นางสุทธาวาส บุญยวง
นางสาวสุทธาสินี ทาวเวชสุวรรณ
นางสุทธิกา คงพูน
นางสาวสุทธิกานต ไขเขวา
นางสุทธิกานต จันทนา
นางสุทธิกานต ฤทธิ์ขันธ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๓๘๕๖
๑๓๘๕๗
๑๓๘๕๘
๑๓๘๕๙
๑๓๘๖๐
๑๓๘๖๑
๑๓๘๖๒
๑๓๘๖๓
๑๓๘๖๔
๑๓๘๖๕
๑๓๘๖๖
๑๓๘๖๗
๑๓๘๖๘
๑๓๘๖๙
๑๓๘๗๐
๑๓๘๗๑
๑๓๘๗๒
๑๓๘๗๓
๑๓๘๗๔
๑๓๘๗๕
๑๓๘๗๖
๑๓๘๗๗
๑๓๘๗๘
๑๓๘๗๙
๑๓๘๘๐
๑๓๘๘๑

นางสาวสุทธิดา ชีวะวิโรจน
นางสุทธิดา ไชยพะยวน
นางสาวสุทธิดา มูลชัยสุข
นางสุทธิดา รัตนพันธ
นางสาวสุทธินี แกวงามสอง
นางสาวสุทธิพร โคตรนรินทร
นางสาวสุทธิพร สนใจ
นางสาวสุทธิมา เยาดํา
นางสุทธิมา สาริบุตร
นางสาวสุทธิรัก ทัพรวย
นางสาวสุทธิรัตน แกมทับทิม
นางสาวสุทธิรัตน เพชรทิม
นางสุทธิรัตน วิศิษฏานนท
นางสุทธิรัตน ศรีวงษ
นางสุทธิรัตน สุขสวัสดิ์
นางสุทธิลักณ อนันตกาล
นางสุทธิลักษ พุมเจริญ
นางสุทธิลักษณ สุกแดง
นางสาวสุทธิวรรณ แสงกาศ
นางสุทธิษา ภิระบรรณ
นางสุทธีรัตน ริยาพันธ
นางสุทธีรา นัยติ๊บ
นางสาวสุทธีวรรณ ภิรมย
นางสาวสุทัศน โดเคน
นางสุทัศนา เทียมพลกรัง
นางสาวสุทาทิพ นิ่มนวล

หนา ๒๖๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๘๘๒
๑๓๘๘๓
๑๓๘๘๔
๑๓๘๘๕
๑๓๘๘๖
๑๓๘๘๗
๑๓๘๘๘
๑๓๘๘๙
๑๓๘๙๐
๑๓๘๙๑
๑๓๘๙๒
๑๓๘๙๓
๑๓๘๙๔
๑๓๘๙๕
๑๓๘๙๖
๑๓๘๙๗
๑๓๘๙๘
๑๓๘๙๙
๑๓๙๐๐
๑๓๙๐๑
๑๓๙๐๒
๑๓๙๐๓
๑๓๙๐๔
๑๓๙๐๕
๑๓๙๐๖
๑๓๙๐๗

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวสุทิตา ชมเชย
นางสาวสุทินา ขินานา
นางสุทิศษา ศิริดิษฐกุล
นางสาวสุทิศา บรรยง
นางสาวสุทิศา แสนดวง
นางสุทิศา อินปก
นางสุทิษา ณ นคร
นางสาวสุไทรลา อาแวกือจิ
นางสาวสุธนา คชินทรโรจน
นางสุธนา รักษากุล
นางสุธนี เจะมะ
นางสาวสุธเนตร ถาวร
นางสาวสุธาชินี สารปรัง
นางสาวสุธาทิพย ขวัญวงษ
นางสาวสุธาทิพย ญาติมาก
นางสุธาทิพย นิโกรธา
นางสุธาทิพย ผลไสว
นางสุธาฝน มนทอง
นางสุธารัตน จุลญาติ
นางสาวสุธารัตน ผลมีศักดิ์
นางสาวสุธารัตน รัตนคช
นางสุธาริน โนจิตร
นางสุธาวัลย ฝางคํา
นางสาวสุธาสินี คําศรี
นางสาวสุธาสินี ณ เวชรินทร
นางสาวสุธาสินี ตาเปย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๓๙๐๘
๑๓๙๐๙
๑๓๙๑๐
๑๓๙๑๑
๑๓๙๑๒
๑๓๙๑๓
๑๓๙๑๔
๑๓๙๑๕
๑๓๙๑๖
๑๓๙๑๗
๑๓๙๑๘
๑๓๙๑๙
๑๓๙๒๐
๑๓๙๒๑
๑๓๙๒๒
๑๓๙๒๓
๑๓๙๒๔
๑๓๙๒๕
๑๓๙๒๖
๑๓๙๒๗
๑๓๙๒๘
๑๓๙๒๙
๑๓๙๓๐
๑๓๙๓๑
๑๓๙๓๒
๑๓๙๓๓

หนา ๒๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุธาสินี เวชสุวรรณ
นางสาวสุธาสินี สุวรรณมณี
นางสุธิกานต ยึนประโคน
นางสุธิญา สุวรรณโน
นางสุธิดา กอนคํา
นางสาวสุธิดา ไครทอง
วาที่รอยตรีหญิง สุธิดา ทองยา
นางสาวสุธิดา เศรษฐการ
นางสาวสุธิดา สะแลแม
นางสาวสุธิตา ธุระกิจ
นางสุธิตา ราชพรม
นางสุธินันท จันตาโลก
นางสาวสุธินันท เปาเพ็ชร
นางสาวสุธินี บุญอาจ
นางสาวสุธิรา เต็มเปยม
นางสาวสุธีธิดา บรรณารักษ
นางสาวสุธีมนต ทองเอียด
นางสุธีรา คุณมี
นางสุธีรา ชุมอักษร
นางสาวสุธีรา บุญศรีภิรัตน
นางสุธีรา ลาภเวช
นางสาวสุธีรา วงศศรีสุมโนทัย
นางสาวสุธีรา วิชัยยุทธ
นางสาวสุธีวัลย บุติมาลย
นางสาวสุนทรี บุญเต็ม
นางสาวสุนทรี ปลื้มกมล

๑๓๙๓๔
๑๓๙๓๕
๑๓๙๓๖
๑๓๙๓๗
๑๓๙๓๘
๑๓๙๓๙
๑๓๙๔๐
๑๓๙๔๑
๑๓๙๔๒
๑๓๙๔๓
๑๓๙๔๔
๑๓๙๔๕
๑๓๙๔๖
๑๓๙๔๗
๑๓๙๔๘
๑๓๙๔๙
๑๓๙๕๐
๑๓๙๕๑
๑๓๙๕๒
๑๓๙๕๓
๑๓๙๕๔
๑๓๙๕๕
๑๓๙๕๖
๑๓๙๕๗
๑๓๙๕๘
๑๓๙๕๙

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสุนทรี ปูเถา
นางสุนทรี สีหะวงษ
นางสุนทรียา ถึงลาภ
นางสาวสุนธีราภรณ ชัยฤกษ
นางสาวสุนันท ทองอยู
นางสาวสุนันท อํานา
นางสุนันทธินีย ไชยสาสน
นางสุนันทา กรีธาธร
นางสาวสุนันทา กองตาพันธุ
นางสุนันทา คําสงวน
นางสาวสุนันทา ชมเจริญ
นางสาวสุนันทา ทองสุข
นางสุนันทา ทิศหนอ
นางสาวสุนันทา บุญชอบ
นางสุนันทา มีชนะ
นางสุนันทา ยินดีรมย
นางสาวสุนันทา รมยนุกูล
นางสุนันทา วงศจันทรมณี
นางสาวสุนันทา สบายวรรณ
นางสุนันทา สินชัย
นางสุนันทา อายสุรินทร
นางสาวสุนันทา อินทรชุมนุม
นางสาวสุนันทินี พรหมทา
นางสาวสุนันทินี สุขสวัสดิ์
นางสุนารี สาโรวาท
นางสาวสุนิจ วิลาศรี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๓๙๖๐
๑๓๙๖๑
๑๓๙๖๒
๑๓๙๖๓
๑๓๙๖๔
๑๓๙๖๕
๑๓๙๖๖
๑๓๙๖๗
๑๓๙๖๘
๑๓๙๖๙
๑๓๙๗๐
๑๓๙๗๑
๑๓๙๗๒
๑๓๙๗๓
๑๓๙๗๔
๑๓๙๗๕
๑๓๙๗๖
๑๓๙๗๗
๑๓๙๗๘
๑๓๙๗๙
๑๓๙๘๐
๑๓๙๘๑
๑๓๙๘๒
๑๓๙๘๓
๑๓๙๘๔
๑๓๙๘๕

นางสุนิจฉา ฤทธิจรูญ
นางสาวสุนิชญา พื้นผา
นางสุนิดา อุมา
นางสาวสุนิตา เมืองสันเทียะ
นางสาวสุนิทา แกวอุดม
นางสุนิรัตน แกวกลึงกลม
นางสาวสุนิศา เดียวสกุล
นางสาวสุนิศา สั้นเตง
นางสุนิศา สุขประเสริฐ
นางสุนิศา หึกขุนทด
นางสาวสุนิศา อวยพร
นางสาวสุนิศา อิสสระ
นางสุนิษา กัณฑแกว
นางสาวสุนิษา กิ่มเกิด
นางสุนิษา งามรูป
นางสาวสุนิษา ชายใหม
นางสาวสุนิษา ศรีสุข
นางสาวสุนิษา อาจออนศรี
นางสาวสุนิสา กินนอน
นางสาวสุนิสา จันทรพล
นางสุนิสา จิตตเมตตากุล
นางสาวสุนิสา เทียนประเสริฐ
นางสุนิสา พานิชกุล
นางสาวสุนิสา ยะโกะ
นางสุนิสา วรรัตน
นางสุนิสา สายบัว

หนา ๒๗๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๙๘๖
๑๓๙๘๗
๑๓๙๘๘
๑๓๙๘๙
๑๓๙๙๐
๑๓๙๙๑
๑๓๙๙๒
๑๓๙๙๓
๑๓๙๙๔
๑๓๙๙๕
๑๓๙๙๖
๑๓๙๙๗
๑๓๙๙๘
๑๓๙๙๙
๑๔๐๐๐
๑๔๐๐๑
๑๔๐๐๒
๑๔๐๐๓
๑๔๐๐๔
๑๔๐๐๕
๑๔๐๐๖
๑๔๐๐๗
๑๔๐๐๘
๑๔๐๐๙
๑๔๐๑๐
๑๔๐๑๑

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสุนิสา เสมสายัณห
นางสาวสุนิสา แสงอนันต
นางสุนี ใจเที่ยงแท
นางสาวสุนีนาถ แตงกูล
นางสุนีย แกวสุพรรณ
นางสุนีย จันทศรี
นางสุนีย นิลรัตน
นางสาวสุนีย นิลวิจิตร
นางสุนีย มะรือสะ
นางสุนีย เวชพราหมณ
นางสุนีย สิทธิชัย
นางสุนุตชา อุบลจร
นางสุบารีย เงาะเจะยะ
นางสุบิน ศรีผอง
นางสาวสุเบญจาณี ธรรมโชติ
นางสุใบดะ มะยูโซะ
นางสาวสุประวีณ ธาตุทอง
นางสาวสุประวีณ มาโยง
นางสุประวีณ สายรัตน
นางสาวสุปราณี จุยจําลอง
นางสุปราณี นาคหัวเพ็ชร
นางสาวสุปราณี บินอาหวา
นางสาวสุปราณี พุฒภิบูรณ
นางสาวสุปราณี มุสิกา
นางสาวสุปราณี รัตนไพบูลย
นางสุปราณี รุงเรือง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๔๐๑๒
๑๔๐๑๓
๑๔๐๑๔
๑๔๐๑๕
๑๔๐๑๖
๑๔๐๑๗
๑๔๐๑๘
๑๔๐๑๙
๑๔๐๒๐
๑๔๐๒๑
๑๔๐๒๒
๑๔๐๒๓
๑๔๐๒๔
๑๔๐๒๕
๑๔๐๒๖
๑๔๐๒๗
๑๔๐๒๘
๑๔๐๒๙
๑๔๐๓๐
๑๔๐๓๑
๑๔๐๓๒
๑๔๐๓๓
๑๔๐๓๔
๑๔๐๓๕
๑๔๐๓๖
๑๔๐๓๗
๑๔๐๓๘

หนา ๒๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสุปราณี ศรีวิชา
นางสาวสุปราณี อินทโฉม
นางสุปรานี เครือปญญา
นางสุปรีญา ศรีหาบุตร
นางสุปรีดา ศรีฟา
นางสาวสุปรียา เชื้อบัณฑิต
นางสุปรียา นามั่น
นางสุปรียา สังขวรรโณ
นางสาวสุปณฑิตา พวงศรี
นางสาวสุพพตา สิทธิรักษ
นางสาวสุพร ตระกูลกลกิจ
นางสุพรนิตย อนุรักษลิ้มสกุล
นางสุพรพิศ สิทธิขันแกว
นางสาวสุพรเพ็ญ วัลมาลี
นางสุพรรณ อินทรสวาง
นางสุพรรณณี จันทเขต
นางสาวสุพรรณณี ชัยสีดา
นางสาวสุพรรณรัตน แสนบุตรดี
นางสุพรรณษา คงตั้ง
นางสาวสุพรรณษา ครุฑเงิน
นางสุพรรณษา สุริยะกมล
นางสาวสุพรรณสา ยวงเดชกลา
นางสุพรรณา พิลาแหวน
นางสาวสุพรรณา อินทะวัน
นางสุพรรณิการ ทับถม
นางสาวสุพรรณิการ สุทธหลวง
นางสุพรรณี เกษสม

๑๔๐๓๙
๑๔๐๔๐
๑๔๐๔๑
๑๔๐๔๒
๑๔๐๔๓
๑๔๐๔๔
๑๔๐๔๕
๑๔๐๔๖
๑๔๐๔๗
๑๔๐๔๘
๑๔๐๔๙
๑๔๐๕๐
๑๔๐๕๑
๑๔๐๕๒
๑๔๐๕๓
๑๔๐๕๔
๑๔๐๕๕
๑๔๐๕๖
๑๔๐๕๗
๑๔๐๕๘
๑๔๐๕๙
๑๔๐๖๐
๑๔๐๖๑
๑๔๐๖๒
๑๔๐๖๓

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

นางสาวสุพรรณี จูมสีสิงห
นางสาวสุพรรณี ใจบุญ
นางสาวสุพรรณี ดวงมรกต
นางสาวสุพรรณี ทองคํา
นางสาวสุพรรณี เทพอินทร
นางสุพรรณี บึงลอย
นางสาวสุพรรณี ผองรัศมีเพ็ญ
นางสุพรรณี พรมเศก
นางสุพรรณี พันธชัย
นางสาวสุพรรณี พุมเกลี้ยง
นางสาวสุพรรณี วิรุณสาร
นางสาวสุพรรณี ศรีโท
นางสุพรรณี ศรีธัญรัตน
นางสุพรรณี สรอยแกว
นางสุพรรณี สรอยมาลุน
นางสุพรรณี สีนาค
นางสาวสุพรรณี โสภี
นางสาวสุพรรณี อภัยพิมพ
นางสุพรรษา เกตุแกว
นางสาวสุพรรษา เขียวเซ็น
นางสุพรรษา เขื่อนธะนะ
นางสาวสุพรรษา จิตรธร
นางสุพรรษา เจริญบุตรานนท
นางสาวสุพรรษา ใจเมือง
วาที่รอยตรีหญิง สุพรรษา
ใจอารีย
๑๔๐๖๔ นางสุพรรษา ดาแลหมัน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๔๐๖๕
๑๔๐๖๖
๑๔๐๖๗
๑๔๐๖๘
๑๔๐๖๙
๑๔๐๗๐
๑๔๐๗๑
๑๔๐๗๒
๑๔๐๗๓
๑๔๐๗๔
๑๔๐๗๕
๑๔๐๗๖
๑๔๐๗๗
๑๔๐๗๘
๑๔๐๗๙
๑๔๐๘๐
๑๔๐๘๑
๑๔๐๘๒
๑๔๐๘๓
๑๔๐๘๔
๑๔๐๘๕
๑๔๐๘๖
๑๔๐๘๗
๑๔๐๘๘
๑๔๐๘๙
๑๔๐๙๐

นางสุพรรษา ติ๊บปาละวงศ
นางสุพรรษา เตี้ยไธสง
นางสุพรรษา ผองใส
นางสุพรรษา พรมรี
นางสุพรรษา พันสีเงิน
นางสาวสุพรรษา ภูแกว
นางสุพรรษา รัตนจันทร
นางสาวสุพรรษา ศรีมา
นางสาวสุพรรษา ศรีเอี่ยม
นางสุพรรษา เสรีรัตน
นางสาวสุพักตร นิ่มนวล
นางสุพัชรี ก่ําสระนอย
นางสาวสุพัชรี ประเสริฐสัง
นางสุพัฒตรา วันดี
นางสาวสุพัฒทรา สินสุพรรณ
นางสุพัฒน จันทรเหลือง
นางสาวสุพัฒน มีวรรณสุขกุล
นางสาวสุพัฒน ยังมั่ง
นางสาวสุพัฒนศร ศรีรุงเรือง
นางสาวสุพัฒนา ดีเทียนอินทร
นางสาวสุพัฒนา ทวีเดช
นางสาวสุพัฒษา สารสาริน
นางสาวสุพัฒิดา เรืองนามกิจ
นางสาวสุพัตตรา แกวกอน
นางสาวสุพัตตรา พิพิธกุล
นางสาวสุพัตร ถาเปง

หนา ๒๗๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๐๙๑
๑๔๐๙๒
๑๔๐๙๓
๑๔๐๙๔
๑๔๐๙๕
๑๔๐๙๖
๑๔๐๙๗
๑๔๐๙๘
๑๔๐๙๙
๑๔๑๐๐
๑๔๑๐๑
๑๔๑๐๒
๑๔๑๐๓
๑๔๑๐๔
๑๔๑๐๕
๑๔๑๐๖
๑๔๑๐๗
๑๔๑๐๘
๑๔๑๐๙
๑๔๑๑๐
๑๔๑๑๑
๑๔๑๑๒
๑๔๑๑๓
๑๔๑๑๔
๑๔๑๑๕
๑๔๑๑๖

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวสุพัตรา คชฤทธิ์
นางสาวสุพัตรา จันทเมือง
นางสาวสุพัตรา จันทวงค
นางสุพัตรา จันทะวงษ
นางสุพัตรา ชูชาติ
นางสุพัตรา ไชยบัวรินทร
นางสาวสุพัตรา แซคู
นางสุพัตรา ดวงแกวกลาง
นางสาวสุพัตรา ดวงดี
นางสุพัตรา พลรักษา
นางสุพัตรา พินิจกิจ
นางสุพัตรา เพ็ชรดี
นางสุพัตรา รัตนกาญจน
นางสาวสุพัตรา วิชัยรัมย
นางสาวสุพัตรา ศรีจันทรนวน
นางสุพัตรา ศรีวิชา
นางสุพัตรา สหไชย
นางสุพัตรา สิงหสถิตย
นางสุพัตรา สืบจากถิ่น
นางสาวสุพัตรา สุดาทิพย
นางสุพัตรา สุภามณี
นางสาวสุพัตรา สุรียประภา
นางสาวสุพัตรา สุวรรณกลอม
นางสุพัตรา ออนแกว
นางสาวสุพาดา ยนยุบล
นางสาวสุพิชชา สีโนนสูง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๔๑๑๗
๑๔๑๑๘
๑๔๑๑๙
๑๔๑๒๐
๑๔๑๒๑
๑๔๑๒๒
๑๔๑๒๓
๑๔๑๒๔
๑๔๑๒๕
๑๔๑๒๖
๑๔๑๒๗
๑๔๑๒๘
๑๔๑๒๙
๑๔๑๓๐
๑๔๑๓๑
๑๔๑๓๒
๑๔๑๓๓
๑๔๑๓๔
๑๔๑๓๕
๑๔๑๓๖
๑๔๑๓๗
๑๔๑๓๘
๑๔๑๓๙
๑๔๑๔๐
๑๔๑๔๑

หนา ๒๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุพิชชา แสนสวย
นางสุพิชชา หอขุนทด
นางสุพิชฌาย แกวขาว
นางสาวสุพิชฌาย นิยุตรานนท
นางสาวสุพิชฌาย ปนสันเทียะ
นางสุพิชฌาย แปงทา
นางสาวสุพิชฌาย พบดี
นางสุพิชฌาย เหลืองนวล
นางสาวสุพิชญา เคากระโทก
นางสาวสุพิชญา ดาบโสมศรี
นางสุพิญญา จันทฤทธิ์
นางสุพิณ จันทรทอง
นางสุพิดา ยอดประสิทธิ์
นางสาวสุพิตรา
จันทรวัฒนเดชากุล
นางสุพิน พรหนองแสน
นางสุพิน มสาธานัง
นางสาวสุพิน สุมิตดี
นางสาวสุพินญา คิสาลัง
นางสาวสุพิมลรัตน นามหนองปรือ
นางสาวสุพีรญา ฑีฆะวิวรรธน
นางสุภนีตา กังเซง
นางสาวสุภภร อโนรี
นางสาวสุภรชิตา ครุฑครบุรี
นางสุภลักษณ จีนชวย
นางสาวสุภวรรณ มานะการ

๑๔๑๔๒
๑๔๑๔๓
๑๔๑๔๔
๑๔๑๔๕
๑๔๑๔๖
๑๔๑๔๗
๑๔๑๔๘
๑๔๑๔๙
๑๔๑๕๐
๑๔๑๕๑
๑๔๑๕๒
๑๔๑๕๓
๑๔๑๕๔
๑๔๑๕๕
๑๔๑๕๖
๑๔๑๕๗
๑๔๑๕๘
๑๔๑๕๙
๑๔๑๖๐
๑๔๑๖๑
๑๔๑๖๒
๑๔๑๖๓
๑๔๑๖๔
๑๔๑๖๕
๑๔๑๖๖
๑๔๑๖๗

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสุภวัญญ แสงสุวรรณโณ
นางสาวสุภัค ชาญถิ่นดง
นางสาวสุภัค วงษจู
นางสุภัค สังขรักษ
นางสาวสุภัค หงษคะ
นางสาวสุภัคกุล พรมสุวรรณ
นางสุภัคภรณ ครบอยู
นางสุภัคสิริ ตันติกานตกุล
นางสุภัตตรา แสนคม
นางสาวสุภัตยา ธีระวานิชย
นางสุภัตรา ทศานนท
นางสุภัตรา สุขสวัสดิ์
นางสาวสุภัทตรา ธรรมวิมล
นางสุภัทตราวดี ประดับศรี
นางสุภัททา พุมหนู
นางสาวสุภัทรา เต็มลา
นางสาวสุภัทรา ทะบันแดน
นางสาวสุภัทรา พันนาเวียงจันทร
นางสุภัทรา พุทธกรณ
นางสาวสุภัทรา วาที
นางสุภัทรา แอนโทนี่
นางสาวสุภัทราภรณ เบ็ญจวรรณ
นางสุภัสสร ชินะใจ
นางสุภัสสรา แกวสุทธา
นางสาวสุภาณัน ยศมงคล
นางสุภาณี มูลคํา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๔๑๖๘
๑๔๑๖๙
๑๔๑๗๐
๑๔๑๗๑
๑๔๑๗๒
๑๔๑๗๓
๑๔๑๗๔
๑๔๑๗๕
๑๔๑๗๖
๑๔๑๗๗
๑๔๑๗๘
๑๔๑๗๙
๑๔๑๘๐
๑๔๑๘๑
๑๔๑๘๒
๑๔๑๘๓
๑๔๑๘๔
๑๔๑๘๕
๑๔๑๘๖
๑๔๑๘๗
๑๔๑๘๘
๑๔๑๘๙
๑๔๑๙๐
๑๔๑๙๑
๑๔๑๙๒
๑๔๑๙๓

นางสาวสุภาณี วรรณธุ
นางสุภาณี วองวิษณุพงศ
นางสุภาทิพย เมืองชางสินชัย
นางสุภานันต ชาทอง
นางสุภานิตย วรรณเริก
นางสาวสุภานี ถนิมกาญจน
นางสาวสุภาพ ไขรัมย
นางสาวสุภาพ ปองไป
นางสุภาพ ไฝสัมฤทธ
นางสุภาพ ศิลาคํา
นางสุภาพ โสภากุล
นางสุภาพ อัยแกว
นางสาวสุภาพ อาญาเมือง
นางสุภาพร กล่ําจีน
นางสาวสุภาพร การบรรจง
นางสุภาพร กุลสิงห
นางสาวสุภาพร เกติยะ
นางสุภาพร ขามพิมพ
นางสุภาพร คันศร
นางสุภาพร คําแกน
นางสุภาพร คําหวาน
นางสาวสุภาพร คุณแสง
นางสุภาพร จอมประเสริฐ
นางสาวสุภาพร จันฤาไชย
นางสาวสุภาพร เจริญชัย
นางสาวสุภาพร โฉมมงคล

หนา ๒๗๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๑๙๔
๑๔๑๙๕
๑๔๑๙๖
๑๔๑๙๗
๑๔๑๙๘
๑๔๑๙๙
๑๔๒๐๐
๑๔๒๐๑
๑๔๒๐๒
๑๔๒๐๓
๑๔๒๐๔
๑๔๒๐๕
๑๔๒๐๖
๑๔๒๐๗
๑๔๒๐๘
๑๔๒๐๙
๑๔๒๑๐
๑๔๒๑๑
๑๔๒๑๒
๑๔๒๑๓
๑๔๒๑๔
๑๔๒๑๕
๑๔๒๑๖
๑๔๒๑๗
๑๔๒๑๘
๑๔๒๑๙

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสุภาพร ชื่นจัตุรัส
นางสาวสุภาพร ไชยเทศ
นางสาวสุภาพร ทองจิตติ
นางสุภาพร ทองยิ่ง
นางสาวสุภาพร ทับทิม
นางสาวสุภาพร เทพสวัสดิ์
นางสุภาพร นวลมาก
นางสาวสุภาพร นามเชียงใต
นางสุภาพร นามรักษา
นางสุภาพร บุญกวาง
นางสาวสุภาพร เปงปง
นางสาวสุภาพร พรหมคณะ
นางสุภาพร พราเพรียง
นางสุภาพร พันธชัย
นางสุภาพร พินิจ
นางสาวสุภาพร พิเมย
นางสาวสุภาพร เพ็งเกลี้ยง
นางสาวสุภาพร เพียรดี
นางสุภาพร ภาพันธ
นางสาวสุภาพร มิตรอุดม
นางสาวสุภาพร ยอดเพชร
นางสุภาพร เรียงเงิน
นางสุภาพร วงคจําปา
นางสาวสุภาพร วงเวียง
นางสุภาพร วรรณสุข
นางสุภาพร ศิริดล

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๔๒๒๐
๑๔๒๒๑
๑๔๒๒๒
๑๔๒๒๓
๑๔๒๒๔
๑๔๒๒๕
๑๔๒๒๖
๑๔๒๒๗
๑๔๒๒๘
๑๔๒๒๙
๑๔๒๓๐
๑๔๒๓๑
๑๔๒๓๒
๑๔๒๓๓
๑๔๒๓๔
๑๔๒๓๕
๑๔๒๓๖
๑๔๒๓๗
๑๔๒๓๘
๑๔๒๓๙
๑๔๒๔๐
๑๔๒๔๑
๑๔๒๔๒
๑๔๒๔๓
๑๔๒๔๔
๑๔๒๔๕

หนา ๒๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสุภาพร สมานเกียรติ์
นางสาวสุภาพร สามขุนทด
นางสุภาพร สีสังข
นางสุภาพร สุขวิถี
นางสาวสุภาพร เสี่ยงเคราะห
นางสาวสุภาพร เสือเผือก
นางสุภาพร หลงกูนัน
นางสุภาพร ไหวพรหม
นางสาวสุภาพรรณ จําปาแดง
นางสาวสุภาพรรณ จิตรเกตุ
นางสาวสุภาพรรณ เวชศรี
นางสาวสุภาภรณ กรณแกว
นางสาวสุภาภรณ แกวสะอาด
นางสุภาภรณ คงอยู
นางสุภาภรณ โคตะรุชัย
นางสุภาภรณ จันทรจําปา
นางสุภาภรณ จารุจุฑารัตน
นางสุภาภรณ ชายสวัสดิ์
นางสุภาภรณ ตวนศิริ
นางสุภาภรณ ตั้งธนวุฒิเวทย
นางสุภาภรณ ตาลเอี่ยม
นางสาวสุภาภรณ ธรรมสรางกูร
นางสุภาภรณ นิลบุตร
นางสุภาภรณ นิลวานิช
นางสาวสุภาภรณ บัวกลา
นางสุภาภรณ บุญยะแสงสวัสดิ์

๑๔๒๔๖
๑๔๒๔๗
๑๔๒๔๘
๑๔๒๔๙
๑๔๒๕๐
๑๔๒๕๑
๑๔๒๕๒
๑๔๒๕๓
๑๔๒๕๔
๑๔๒๕๕
๑๔๒๕๖
๑๔๒๕๗
๑๔๒๕๘
๑๔๒๕๙
๑๔๒๖๐
๑๔๒๖๑
๑๔๒๖๒
๑๔๒๖๓
๑๔๒๖๔
๑๔๒๖๕
๑๔๒๖๖
๑๔๒๖๗
๑๔๒๖๘
๑๔๒๖๙
๑๔๒๗๐
๑๔๒๗๑

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวสุภาภรณ พิทักษสุข
นางสาวสุภาภรณ ภูดี
นางสุภาภรณ ภูผาผุย
นางสาวสุภาภรณ มุงโนนบอ
นางสุภาภรณ รักเถาว
นางสุภาภรณ สันธนะวิทย
นางสุภามาส จันทรมี
นางสาวสุภารัชต จันทรสวาง
นางสุภารัตน เกิดมงคล
นางสุภารัตน คากิซากิ
นางสาวสุภารัตน คําจันทร
นางสุภารัตน ทองเกลี้ยง
นางสุภารัตน รองเดช
นางสาวสุภารัตน วัฒนธรรม
นางสาวสุภารัตน อัคคะเมธี
นางสาวสุภาลี หวานเพราะ
นางสาวสุภาวดี แกวระหัน
นางสุภาวดี คําเมือง
นางสาวสุภาวดี ชาวเสมา
นางสาวสุภาวดี แดงนุพัฒน
นางสุภาวดี แดงสุวรรณ
นางสุภาวดี โตนันท
นางสุภาวดี ทวีวัฒน
นางสาวสุภาวดี นามวิจิตร
นางสาวสุภาวดี ประสิทธิพร
นางสาวสุภาวดี พยัคชน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๔๒๗๒
๑๔๒๗๓
๑๔๒๗๔
๑๔๒๗๕
๑๔๒๗๖
๑๔๒๗๗
๑๔๒๗๘
๑๔๒๗๙
๑๔๒๘๐
๑๔๒๘๑
๑๔๒๘๒
๑๔๒๘๓
๑๔๒๘๔
๑๔๒๘๕
๑๔๒๘๖
๑๔๒๘๗
๑๔๒๘๘
๑๔๒๘๙
๑๔๒๙๐
๑๔๒๙๑
๑๔๒๙๒
๑๔๒๙๓
๑๔๒๙๔
๑๔๒๙๕
๑๔๒๙๖
๑๔๒๙๗

หนา ๒๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสุภาวดี พานิชดี
นางสาวสุภาวดี พีรภัทรกุล
นางสุภาวดี พุมลําเจียก
นางสุภาวดี ละมุลมอญ
นางสาวสุภาวดี เลิศศรี
นางสุภาวดี วาจาดี
นางสาวสุภาวดี ศรีธรรมศาสน
นางสาวสุภาวดี สาศรีสุข
นางสาวสุภาวดี สิริไสย
นางสาวสุภาวดี แสงโทโพธิ์
นางสาวสุภาวดี หลีจินตะ
นางสาวสุภาวดี เหมือนเทียน
นางสุภาวดี เหลืองอราม
นางสุภาวดี ออนแกว
นางสาวสุภาวดี ออนผิว
นางสุภาวดี โอชา
นางสาวสุภาวิตา ทองไพวรรณ
นางสาวสุภาศรี สีสมนอย
นางสาวสุภาศิณี สุขสบาย
นางสาวสุภิญญา งามพริ้ง
นางสาวสุภิญญา สุวอ
นางสุภีร เย็นจิต
นางสุมณฑา เกิดทรัพย
นางสุมณฑา โกศลเมธี
นางสุมณฑา ทายุโก
นางสุมณฑา นาทอง

๑๔๒๙๘
๑๔๒๙๙
๑๔๓๐๐
๑๔๓๐๑
๑๔๓๐๒
๑๔๓๐๓
๑๔๓๐๔
๑๔๓๐๕
๑๔๓๐๖
๑๔๓๐๗
๑๔๓๐๘
๑๔๓๐๙
๑๔๓๑๐
๑๔๓๑๑
๑๔๓๑๒
๑๔๓๑๓
๑๔๓๑๔
๑๔๓๑๕
๑๔๓๑๖
๑๔๓๑๗
๑๔๓๑๘
๑๔๓๑๙
๑๔๓๒๐
๑๔๓๒๑
๑๔๓๒๒
๑๔๓๒๓

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสุมณฑิรา เกิดสวาง
นางสาวสุมนา หลักหนองบัว
นางสุมล โพธิ
นางสุมลฑา นักบุญ
นางสุมลเทียน ประไวย
นางสาวสุมัชฌิมา โยนากุล
นางสุมา อินทกาญจน
นางสุมาพร รักขพันธ
นางสาวสุมาพร เลาะฟอ
นางสุมามาลย แตงกระโทก
นางสาวสุมารี เสมอไว
นางสาวสุมาลินี แชมชอย
นางสาวสุมาลี แกนกลาง
นางสุมาลี แกวโมกข
นางสาวสุมาลี ไกลเมือง
นางสาวสุมาลี คงสอดทรัพย
นางสุมาลี คําปานทิพย
นางสุมาลี เจตนะวิบูลย
นางสาวสุมาลี แชมชอย
นางสาวสุมาลี ไชยนุย
นางสาวสุมาลี เด็ดแกว
นางสุมาลี ถาแสง
นางสาวสุมาลี เทศารินทร
นางสุมาลี ผิวทอง
นางสุมาลี พรหมจันทร
นางสุมาลี พรหมเอาะ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๔๓๒๔
๑๔๓๒๕
๑๔๓๒๖
๑๔๓๒๗
๑๔๓๒๘
๑๔๓๒๙
๑๔๓๓๐
๑๔๓๓๑
๑๔๓๓๒
๑๔๓๓๓
๑๔๓๓๔
๑๔๓๓๕
๑๔๓๓๖
๑๔๓๓๗
๑๔๓๓๘
๑๔๓๓๙
๑๔๓๔๐
๑๔๓๔๑
๑๔๓๔๒
๑๔๓๔๓
๑๔๓๔๔
๑๔๓๔๕
๑๔๓๔๖
๑๔๓๔๗
๑๔๓๔๘
๑๔๓๔๙

นางสุมาลี ภูธงแกว
นางสาวสุมาลี ภูมามอบ
นางสุมาลี มากรื่น
นางสุมาลี มาบัว
นางสาวสุมาลี มารูปหมอก
นางสาวสุมาลี เมฆสวางวงศ
นางสุมาลี โยธาภักดิ์
นางสาวสุมาลี เรือนตื้อ
นางสุมาลี ลอยลม
นางสาวสุมาลี วงคพรหมบุตร
นางสุมาลี วัฒนา
นางสาวสุมาลี แสงแกว
นางสุมาลี โสมณวัฒน
นางสุมาลี เเสงสุข
นางสุมาลี เอี้ยงทอง
นางสาวสุมิตดา บุญสพ
นางสาวสุมิตรา กมลบาล
นางสุมิตรา กลิ่นบุบผา
นางสุมิตรา การสราง
นางสุมิตรา กําแทง
นางสุมิตรา ไชยวงศ
นางสาวสุมิตรา ดวงหิรัญ
นางสุมิตรา ดอกหอม
นางสาวสุมิตรา บริสุทธิ์
นางสุมิตรา พลศรีราช
นางสาวสุมิตรา พันทอง

หนา ๒๗๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๓๕๐
๑๔๓๕๑
๑๔๓๕๒
๑๔๓๕๓
๑๔๓๕๔
๑๔๓๕๕
๑๔๓๕๖
๑๔๓๕๗
๑๔๓๕๘
๑๔๓๕๙
๑๔๓๖๐
๑๔๓๖๑
๑๔๓๖๒
๑๔๓๖๓
๑๔๓๖๔
๑๔๓๖๕
๑๔๓๖๖
๑๔๓๖๗
๑๔๓๖๘
๑๔๓๖๙
๑๔๓๗๐
๑๔๓๗๑
๑๔๓๗๒
๑๔๓๗๓
๑๔๓๗๔
๑๔๓๗๕

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสุมิตรา ลี้ถาวรกุล
นางสาวสุมิตรา วังฑูลย
นางสุมิตรา สาดแสงจันทร
นางสาวสุมิตรา หนูชวย
นางสุมินตรา เสริฐวิชา
นางสาวสุเมษา นอยพะเนา
นางสุยากร จันทะสนธ
นางสาวสุรชา เวินชุม
นางสุรเนตร กลัดสอาด
นางสุรภา ศรีราม
นางสาวสุรวดี แกววงหิว
นางสาวสุรวยพร พราววิโรจน
นางสาวสุรอยยา โชคชัยอนันตพร
นางสาวสุรัชญา พิศาลไพโรจน
นางสุรัชฎา ตรีสัจจญาณ
นางสาวสุรัชนี บุญเหลือ
นางสาวสุรัณญา ล้ําเลิศ
นางสุรัตน กันลอม
นางสาวสุรัตน พิรุณย
นางสุรัตน สุวรรณพานิช
นางสุรัตน หงษาวรรณ
นางสุรัตนดา ทิพยวิชัย
นางสาวสุรัตนดา พันโพคา
นางสาวสุรัน พิมพร
นางสุรัยดา กีโตะ
นางสาวสุรัสวดี ขุนคงเสถียร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๔๓๗๖
๑๔๓๗๗
๑๔๓๗๘
๑๔๓๗๙
๑๔๓๘๐
๑๔๓๘๑
๑๔๓๘๒
๑๔๓๘๓
๑๔๓๘๔
๑๔๓๘๕
๑๔๓๘๖
๑๔๓๘๗
๑๔๓๘๘
๑๔๓๘๙
๑๔๓๙๐
๑๔๓๙๑
๑๔๓๙๒
๑๔๓๙๓
๑๔๓๙๔
๑๔๓๙๕
๑๔๓๙๖
๑๔๓๙๗
๑๔๓๙๘
๑๔๓๙๙
๑๔๔๐๐
๑๔๔๐๑

หนา ๒๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสุรัสวดี จํานงคศิลป
นางสุรัสวดี ดานพิไลพร
นางสุรัสวดี ทีขะระ
นางสาวสุรัสวดี ศรีกุล
นางสุรัสวดี สายกระสุน
นางสาวสุรางคนา ยาหยี
นางสุรางครัตน ไชยชมภู
นางสาวสุรางครัตน วีระแพทย
นางสุรางครัตน เวติวัฒนา
นางสุราณี เหล็มปาน
นางสาวสุราตรี ชื่นนอก
นางสาวสุรายา เนาวสุวรรณ
นางสุรารักษ กฤษณาบรรพต
นางสุรารักษ สุรเสนธ
นางสุริญญา เอคนาสิงห
นางสาวสุริดา หลังจิ
นางสาวสุริยา กลมกลิ้ง
นางสาวสุริยา หย่ําวิลัย
นางสุริยาพร กันดิษฐ
นางสุริยาพร ถวิลหวญ
นางสุริศา สินโศธร
นางสุรี ไฝไทย
นางสุรีพร กะระกล
นางสุรีพร เขียวสมบัติ
นางสาวสุรีพร แจงสวาง
นางสุรีพร ดําเนิน

๑๔๔๐๒
๑๔๔๐๓
๑๔๔๐๔
๑๔๔๐๕
๑๔๔๐๖
๑๔๔๐๗
๑๔๔๐๘
๑๔๔๐๙
๑๔๔๑๐
๑๔๔๑๑
๑๔๔๑๒
๑๔๔๑๓
๑๔๔๑๔
๑๔๔๑๕
๑๔๔๑๖
๑๔๔๑๗
๑๔๔๑๘
๑๔๔๑๙
๑๔๔๒๐
๑๔๔๒๑
๑๔๔๒๒
๑๔๔๒๓
๑๔๔๒๔
๑๔๔๒๕
๑๔๔๒๖
๑๔๔๒๗

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสุรีพร ตราบุรี
นางสาวสุรีพร ตันเต็ง
นางสาวสุรีพร บุญมา
นางสาวสุรีพันธ อุตมโน
นางสุรีย แกวนุช
นางสุรีย ดาทอง
นางสาวสุรีย เทพกัน
นางสุรียพร ชัยกิจ
นางสุรียพร ชัยสิทธิ์
นางสาวสุรียพร ซื่อรัมย
นางสาวสุรียพร แซตัน
นางสุรียพร ไทสวัสดิ์กุล
นางสุรียพร น้ําทับทิมทอง
นางสุรียพร บูรพา
นางสุรียพร ปาละสานต
นางสุรียพร อิ่มพงษ
นางสาวสุรียพร เฮงฮะ
นางสุรียรัตน กาญจนา
นางสาวสุรียานี อับดุลรอมัน
นางสาวสุรีรัตน กองขันท
นางสุรีรัตน กิจหวัง
นางสุรีรัตน คะเณวัน
นางสุรีรัตน จุยกระยาง
นางสาวสุรีรัตน ชัยฤทธิ์
นางสุรีรัตน ทันวัน
นางสุรีรัตน ธรรมสรางกูร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๔๔๒๘
๑๔๔๒๙
๑๔๔๓๐
๑๔๔๓๑
๑๔๔๓๒
๑๔๔๓๓
๑๔๔๓๔
๑๔๔๓๕
๑๔๔๓๖
๑๔๔๓๗
๑๔๔๓๘
๑๔๔๓๙
๑๔๔๔๐
๑๔๔๔๑
๑๔๔๔๒
๑๔๔๔๓
๑๔๔๔๔
๑๔๔๔๕
๑๔๔๔๖
๑๔๔๔๗
๑๔๔๔๘
๑๔๔๔๙
๑๔๔๕๐
๑๔๔๕๑
๑๔๔๕๒
๑๔๔๕๓

นางสาวสุรีรัตน พันชนะ
นางสาวสุรีรัตน ภิรมยกิจ
นางสาวสุรีรัตน มีสอง
นางสุรีรัตน วิเชียรโชติ
นางสุรีรัตน สหสันติวรกุล
นางสาวสุรีรัตน แสงสุวัน
นางสุรีรัตน หมื่นมี
นางสุรีรัตน อักษรประดิษฐ
นางสาวสุรีวรรณ ฟองอินทร
นางสาวสุรีวัลย เทวัญรัมย
นางสุไรณี วรรณมาตร
นางสุไรดา นิเฮง
นางสาวสุลักขณา คุมทรัพย
นางสาวสุลักขณา รักษา
นางสุลักษณา จันทรสวาง
นางสาวสุลักษณา นกสวน
นางสาวสุลาลัย สินสุพรรณ
นางสุลาวรรณ คงถาวร
นางสุลาวัลย ลี้อิศรามาศ
นางสุลินดา ทองเพ็ญ
นางสาวสุลีภรณ สมราง
นางสาวสุไลดา เลาะยา
นางสาวสุวคนธ ทวีศิลปธานี
นางสาวสุวคนธ ภูมาศ
นางสุวณิชย ขอนทอง
นางสาวสุวดี คํานาน

หนา ๒๘๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๔๕๔
๑๔๔๕๕
๑๔๔๕๖
๑๔๔๕๗
๑๔๔๕๘
๑๔๔๕๙
๑๔๔๖๐
๑๔๔๖๑
๑๔๔๖๒
๑๔๔๖๓
๑๔๔๖๔
๑๔๔๖๕
๑๔๔๖๖
๑๔๔๖๗
๑๔๔๖๘
๑๔๔๖๙
๑๔๔๗๐
๑๔๔๗๑
๑๔๔๗๒
๑๔๔๗๓
๑๔๔๗๔
๑๔๔๗๕
๑๔๔๗๖
๑๔๔๗๗
๑๔๔๗๘
๑๔๔๗๙

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวสุวนันท แกวพลอย
นางสุวนิตย กุมารสิทธิ์
นางสุวนิตย ดอกบัว
นางสาวสุวนีย ทับศรีรักษ
นางสาวสุวพร แตศิริ
นางสุวภัทร ยอดยิ่ง
นางสุวภัทร วงศไทย
นางสาวสุวภัทร สุวรรณ
นางสาวสุวภา คํามา
นางสุวภาพ เวชสุทัศน
นางสาวสุวรรณนา มีเดช
นางสุวรรณภา เนตรคุณ
นางสาวสุวรรณลี ตามชู
นางสุวรรณา คงมณี
นางสุวรรณา แจมจิตต
นางสุวรรณา ดลวิชัย
นางสุวรรณา ผอมคง
นางสาวสุวรรณา เพ็งเที่ยง
นางสุวรรณา เพ็ชรจร
นางสุวรรณา เพ็ชรถัด
นางสาวสุวรรณา เพชรบังเกิด
นางสุวรรณา มณีโชติ
นางสุวรรณา มณีแสง
นางสุวรรณา ยอดประชา
นางสาวสุวรรณา ละงู
นางสุวรรณา สมหวัง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๔๔๘๐
๑๔๔๘๑
๑๔๔๘๒
๑๔๔๘๓
๑๔๔๘๔
๑๔๔๘๕
๑๔๔๘๖
๑๔๔๘๗
๑๔๔๘๘
๑๔๔๘๙
๑๔๔๙๐
๑๔๔๙๑
๑๔๔๙๒
๑๔๔๙๓
๑๔๔๙๔
๑๔๔๙๕
๑๔๔๙๖
๑๔๔๙๗
๑๔๔๙๘
๑๔๔๙๙
๑๔๕๐๐
๑๔๕๐๑
๑๔๕๐๒
๑๔๕๐๓
๑๔๕๐๔
๑๔๕๐๕

นางสุวรรณา สุภาพ
นางสุวรรณา อิมือซา
นางสาวสุวรรณา อุตเมืองเพีย
นางสาวสุวรรณี แกวโวหาร
นางสุวรรณี เขตมนตรี
นางสาวสุวรรณี คงทองจีน
นางสุวรรณี จิณไชย
นางสุวรรณี เชยสมบัติ
นางสาวสุวรรณี ถาปาบุตร
นางสุวรรณี ทองโคกสี
นางสุวรรณี บุญเพชร
นางสุวรรณี ภิรมย
นางสุวรรณี รอดสวัสดิ์
นางสุวรรณี ศิริมา
นางสุวรรณี สิมลา
นางสุวรรณี อะโรคา
นางสุวรรณี อินธิแสง
นางสุวรรณี อิ้นมณี
นางสุวรินทร พฤกษะวัน
นางสาวสุวรี พลเยี่ยม
นางสุวรีย บุญนาค
นางสุวรีย เอมสถิตย
นางสาวสุวะนิต สุระสังข
นางสุวัฒนี บุญแผผล
นางสาวสุวารี ปอมเกษตร
นางสาวสุวารี วงศคําจันทร

หนา ๒๘๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๕๐๖
๑๔๕๐๗
๑๔๕๐๘
๑๔๕๐๙
๑๔๕๑๐
๑๔๕๑๑
๑๔๕๑๒
๑๔๕๑๓
๑๔๕๑๔
๑๔๕๑๕
๑๔๕๑๖
๑๔๕๑๗
๑๔๕๑๘
๑๔๕๑๙
๑๔๕๒๐
๑๔๕๒๑
๑๔๕๒๒
๑๔๕๒๓
๑๔๕๒๔
๑๔๕๒๕
๑๔๕๒๖
๑๔๕๒๗
๑๔๕๒๘
๑๔๕๒๙
๑๔๕๓๐
๑๔๕๓๑

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวสุวารี สิงหโตงาม
นางสุวารีย จังหวัดเขตต
นางสาวสุวิชา กุฎีศรี
นางสาวสุวิชา บุญรังสิมันตุ
นางสาวสุวิดา ลูดิง
นางสาวสุวิตา คงคา
นางสาวสุวิภา ดวงใจ
นางสุวิมล กองจินดา
นางสาวสุวิมล คนไว
นางสาวสุวิมล ชอทับทิม
นางสาวสุวิมล ทองเทียม
นางสุวิมล ปานฟอง
นางสุวิมล ปาระณะ
นางสาวสุวิมล เปยมกลัด
นางสาวสุวิมล โพธิ์ศิริ
นางสุวิมล ฟกแสง
นางสาวสุวิมล ภูริเภรีฤกษ
นางสาวสุวิมล ยานะกุล
นางสุวิมล ยาอีด
นางสุวิมล ระวงศ
นางสาวสุวิมล เรียนแกว
นางสาวสุวิมล ศรีเทพ
นางสุวิมล สุตโต
นางสุวิมล สุริยะ
นางสุวิมล เสระศาสตร
นางสาวสุวิมล แสงศรี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๔๕๓๒
๑๔๕๓๓
๑๔๕๓๔
๑๔๕๓๕
๑๔๕๓๖
๑๔๕๓๗
๑๔๕๓๘
๑๔๕๓๙
๑๔๕๔๐
๑๔๕๔๑
๑๔๕๔๒
๑๔๕๔๓
๑๔๕๔๔
๑๔๕๔๕
๑๔๕๔๖
๑๔๕๔๗
๑๔๕๔๘
๑๔๕๔๙
๑๔๕๕๐
๑๔๕๕๑
๑๔๕๕๒
๑๔๕๕๓
๑๔๕๕๔
๑๔๕๕๕
๑๔๕๕๖
๑๔๕๕๗

นางสุวิมล หีมงอย
นางสุวิมาส ใจเที่ยง
นางสาวสุวีณา แกวหนอวัน
นางสุวีรดา ปะนิทานะโต
นางสาวสุวีรยา โสศรี
นางสุไวบะห ดอเลาะ
นางสุหราย สมมิตร
นางสาวสุอาภา มะหิงษาเดช
นางสุอารี ทองดวง
นางสุไฮลา มะฆา
นางสุไฮลา เลาะวิถี
นางสุไฮลา หละติหมะ
นางสูใบดะห มะเซ็ง
นางสาวสูรียานี สือนิ
นางสาวสูรีหยะ ตาเยะ
นางสาวสูลีฮา อาแว
นางเสงี่ยม จันทรเรืองฤทธิ์
นางเสงี่ยม วิจิตรปญญา
นางเสฏฐิกัลยา เผาเผือกงาม
นางเสมือนใจ ทับไทร
นางเสวียน แววเพ็ชร
นางเสาเดาะ ปะตะลู
นางเสารคํา แสนทาโจ
นางเสารวนี ออนคํา
นางสาวเสาวคนธ คงเปย
นางสาวเสาวคนธ เจริญมังษา

หนา ๒๘๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๕๕๘
๑๔๕๕๙
๑๔๕๖๐
๑๔๕๖๑
๑๔๕๖๒
๑๔๕๖๓
๑๔๕๖๔
๑๔๕๖๕
๑๔๕๖๖
๑๔๕๖๗
๑๔๕๖๘
๑๔๕๖๙
๑๔๕๗๐
๑๔๕๗๑
๑๔๕๗๒
๑๔๕๗๓
๑๔๕๗๔
๑๔๕๗๕
๑๔๕๗๖
๑๔๕๗๗
๑๔๕๗๘
๑๔๕๗๙
๑๔๕๘๐
๑๔๕๘๑
๑๔๕๘๒
๑๔๕๘๓

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวเสาวคนธ ชนะรัตน
นางเสาวคนธ พลฉิมพันธุ
นางสาวเสาวณิต แปนประโคน
นางสาวเสาวณิต แสงสวาง
นางเสาวณี ไชยรักษ
นางสาวเสาวณี อุยะเอก
นางเสาวณีย กระสังข
นางเสาวณีย ปตตาระโพ
นางสาวเสาวณีย เพียซุย
นางเสาวณีย อนันตโสภณ
นางสาวเสาวณีย อยูแคลว
นางสาวเสาวนิทย ชุมศรี
นางเสาวนี ไชยรัตน
นางสาวเสาวนีย กูณะกูง
นางเสาวนีย คําคุม
นางเสาวนีย จันทรแจม
นางเสาวนีย ทวีเมือง
นางเสาวนีย ธนสัมปตติ
นางสาวเสาวนีย บุญแกว
นางสาวเสาวนีย โบบทอง
นางเสาวนีย ปอยี
นางเสาวนีย รอดพิเศษ
นางสาวเสาวนีย รินนาศักดิ์
นางสาวเสาวนีย รื่นสุข
นางสาวเสาวนีย สถิตชัย
นางสาวเสาวนีย สิงหเสม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๔๕๘๔
๑๔๕๘๕
๑๔๕๘๖
๑๔๕๘๗
๑๔๕๘๘
๑๔๕๘๙
๑๔๕๙๐
๑๔๕๙๑
๑๔๕๙๒
๑๔๕๙๓
๑๔๕๙๔
๑๔๕๙๕
๑๔๕๙๖
๑๔๕๙๗
๑๔๕๙๘
๑๔๕๙๙
๑๔๖๐๐
๑๔๖๐๑
๑๔๖๐๒
๑๔๖๐๓
๑๔๖๐๔
๑๔๖๐๕
๑๔๖๐๖
๑๔๖๐๗
๑๔๖๐๘
๑๔๖๐๙

หนา ๒๘๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางเสาวนีย สีทอง
นางเสาวนีย เหมนิธิ
นางสาวเสาวนีย อภิชาตธนากร
นางเสาวภา โครเถร
นางสาวเสาวภา ชูศรี
นางเสาวภา ดาแลมามะ
นางสาวเสาวภา ตรีสกุลวงษ
นางสาวเสาวภา บาฮา
นางสาวเสาวภา พิณนุกูล
นางสาวเสาวภา เพ็ญศรี
นางเสาวภา ภูบาล
นางสาวเสาวภา สุจินพรัหม
นางสาวเสาวภาคย เชื้อประทุม
นางเสาวภาคย ณ รอยเอ็ด
นางเสาวภาคย สนจุย
นางสาวเสาวภาพรรณ บุญชู
นางเสาวรส เพ็งจันทร
นางสาวเสาวรัตน ราชพิมาย
นางเสาวลักษณ การดี
นางเสาวลักษณ จันทะชา
นางสาวเสาวลักษณ จิตตอารีย
นางสาวเสาวลักษณ เจริญยิ่ง
นางเสาวลักษณ ทองจันทร
นางสาวเสาวลักษณ โทนใหญ
นางเสาวลักษณ บัวบาน
นางสาวเสาวลักษณ บุญจันทร

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

๑๔๖๑๐ สิบเอกหญิง เสาวลักษณ
เพชรไพรินทร
๑๔๖๑๑ นางเสาวลักษณ ราชอน
๑๔๖๑๒ นางเสาวลักษณ เลิศฤทธิ์
๑๔๖๑๓ นางสาวเสาวลักษณ สกุลรักษา
๑๔๖๑๔ นางเสาวลักษณ สวัสดีผล
๑๔๖๑๕ นางสาวเสาวลักษณ สุขประเสริฐ
๑๔๖๑๖ นางสาวเสาวลักษณ หาดวรรณ
๑๔๖๑๗ นางแสงแข คงแขม
๑๔๖๑๘ นางสาวแสงแขวรางค ใจกลม
๑๔๖๑๙ นางสาวแสงจันทร ใจแกว
๑๔๖๒๐ นางแสงจันทร เชื้อเขตกรรม
๑๔๖๒๑ นางแสงจันทร โปเปด
๑๔๖๒๒ นางสาวแสงจันทร ภูยงยุทธ
๑๔๖๒๓ นางสาวแสงดาว การินตา
๑๔๖๒๔ นางแสงดาว เพ็ชรพราว
๑๔๖๒๕ นางแสงดาว เมืองใจ
๑๔๖๒๖ นางสาวแสงเดือน กิตติวชิรพงศ
๑๔๖๒๗ นางแสงเดือน จันทะบูลย
๑๔๖๒๘ นางแสงเดือน เจริญฤทธิ์
๑๔๖๒๙ นางแสงเดือน ชารีแสน
๑๔๖๓๐ นางแสงเดือน วงศภาคํา
๑๔๖๓๑ นางแสงเดือน สุขเกตุ
๑๔๖๓๒ นางสาวแสงเดือน หมัดสะเมาะ
๑๔๖๓๓ นางสาวแสงเดือน อมรหัต
๑๔๖๓๔ นางแสงเดือน อองสวาง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๔๖๓๕
๑๔๖๓๖
๑๔๖๓๗
๑๔๖๓๘
๑๔๖๓๙
๑๔๖๔๐
๑๔๖๔๑
๑๔๖๔๒
๑๔๖๔๓
๑๔๖๔๔
๑๔๖๔๕
๑๔๖๔๖
๑๔๖๔๗
๑๔๖๔๘
๑๔๖๔๙
๑๔๖๕๐
๑๔๖๕๑
๑๔๖๕๒
๑๔๖๕๓
๑๔๖๕๔
๑๔๖๕๕
๑๔๖๕๖
๑๔๖๕๗
๑๔๖๕๘
๑๔๖๕๙
๑๔๖๖๐

นางสาวแสงทอง ศิริรัตน
นางสาวแสงเทียน ชางคํา
นางแสงเทียน ศิริพันธ
นางแสงสุรีย เเพทยสันเทียะ
นางแสงหลา สุดใจ
นางสาวแสงอรุณ ไขหิน
นางแสงอรุณ มโนมัยอุดม
นางสาวโสพิศ ชาติพันธุ
นางสาวโสพิศ ปนปอง
นางสาวโสพิส หอมรส
นางโสภา กอคํา
นางสาวโสภา กันทะวงศ
นางสาวโสภา ขันทวิชัย
นางสาวโสภา เชื่อมทอง
นางโสภา ดวงสาม
นางโสภา ตนะทิพย
นางสาวโสภา ทรงพิมพ
นางโสภา ทองพลา
นางโสภา ทองเอี่ยม
นางโสภา นุชทาโพธิ์
นางโสภา เนื่องนํา
นางโสภา ปาลพันธุ
นางสาวโสภา ปุยะสันต
นางโสภา พรมมินทร
นางโสภา พวงสวัสดิ์
นางสาวโสภา มูลเทพ

หนา ๒๘๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๖๖๑
๑๔๖๖๒
๑๔๖๖๓
๑๔๖๖๔
๑๔๖๖๕
๑๔๖๖๖
๑๔๖๖๗
๑๔๖๖๘
๑๔๖๖๙
๑๔๖๗๐
๑๔๖๗๑
๑๔๖๗๒
๑๔๖๗๓
๑๔๖๗๔
๑๔๖๗๕
๑๔๖๗๖
๑๔๖๗๗
๑๔๖๗๘
๑๔๖๗๙
๑๔๖๘๐
๑๔๖๘๑
๑๔๖๘๒
๑๔๖๘๓
๑๔๖๘๔
๑๔๖๘๕
๑๔๖๘๖

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวโสภา รังษี
นางโสภา วิมุกติวรรณ
นางโสภา แสงงาม
นางสาวโสภา โสดาภักณ
นางสาวโสภา หงะหงอ
นางโสภา อุปละ
นางโสภาพร ปอมแสนพล
นางโสภาพันธ บุญรอด
นางโสภาพันธุ ลีลากิจรุงเรือง
นางสาวโสภาภรณ คงทอง
นางโสภิญ รัตนะ
นางสาวโสภิณ ตะอุน
นางโสภิดา จันตา
นางโสภิดา ทองเย็น
นางโสภิดา สิทธิ
นางโสภิดา สุราตะโก
นางสาวโสภิดา เสนาะจิต
นางโสภิตา กาพยเกิด
นางสาวโสภิตา ปลอดภัย
นางโสภิตา แพงกุล
นางสาวโสภิตา สาลี
นางโสภิตา สินโต
นางโสภี วงคราษฎร
นางสาวโสมเฉลา วันทองสุข
นางโสมภิลัย สุวรรณ
นางสาวโสมวรรณ ยอดสุวรรณ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๔๖๘๗
๑๔๖๘๘
๑๔๖๘๙
๑๔๖๙๐
๑๔๖๙๑
๑๔๖๙๒
๑๔๖๙๓
๑๔๖๙๔
๑๔๖๙๕
๑๔๖๙๖
๑๔๖๙๗
๑๔๖๙๘
๑๔๖๙๙
๑๔๗๐๐
๑๔๗๐๑
๑๔๗๐๒
๑๔๗๐๓
๑๔๗๐๔
๑๔๗๐๕
๑๔๗๐๖
๑๔๗๐๗
๑๔๗๐๘
๑๔๗๐๙
๑๔๗๑๐
๑๔๗๑๑
๑๔๗๑๒

นางโสมวลี คงพุม
นางโสมศิริ แฝงเมืองคุก
นางสาวโสมสุดา ชื่นงาม
นางโสมอุษา เพ็งคํา
นางสาวโสรยา แดงชัย
นางสาวโสรยา พัฒทวี
นางโสรยา ระเซาะ
นางโสรัตยา วงศสวัสดิ์
นางสาวโสลัดดา พรหมจิต
นางโสวรรณ เปลี่ยนบํารุง
นางสาวไสว ไชยสาลี
นางสาวหญิงสินีย อินสุขิน
นางหทยา สิงหอําพล
นางสาวหทัย ทองคุปต
นางสาวหทัย ศรีสิงห
นางหทัยกาญจน ดาบทอง
นางสาวหทัยกาญจน พอค้ํา
นางสาวหทัยกาญจน รื่นรมย
นางสาวหทัยกานต ประโพธิง
นางหทัยชนก ขันติกุล
นางสาวหทัยชนก ทองผา
นางหทัยชนก บรรจง
นางหทัยชนก วัฒนวนาพงษ
นางสาวหทัยทิพย ฉางแกว
นางหทัยทิพย ตรีชา
นางหทัยทิพย ทองศรีชุม

หนา ๒๘๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๗๑๓
๑๔๗๑๔
๑๔๗๑๕
๑๔๗๑๖
๑๔๗๑๗
๑๔๗๑๘
๑๔๗๑๙
๑๔๗๒๐
๑๔๗๒๑
๑๔๗๒๒
๑๔๗๒๓
๑๔๗๒๔
๑๔๗๒๕
๑๔๗๒๖
๑๔๗๒๗
๑๔๗๒๘
๑๔๗๒๙
๑๔๗๓๐
๑๔๗๓๑
๑๔๗๓๒
๑๔๗๓๓
๑๔๗๓๔
๑๔๗๓๕
๑๔๗๓๖
๑๔๗๓๗
๑๔๗๓๘

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางหทัยทิพย แยมกมล
นางหทัยทิพย รอดดี
นางหทัยทิพย วงศไชยสิทธิ์
นางหทัยทิพย หนูมงกุฎ
นางหทัยรัตน กันหาบุตร
นางหทัยรัตน ขุนบุญจันทร
นางสาวหทัยรัตน ชวนชื่น
นางหทัยรัตน ไตรวงศยอย
นางหทัยรัตน ทามแกว
นางหทัยรัตน บุญบํารุง
นางหทัยรัตน ปานสงฆ
นางหทัยรัตน แปงจิตร
นางสาวหทัยรัตน พินโพวงษ
นางสาวหทัยรัตน เพ็ชรนอก
นางหทัยรัตน ลักษณะจินดา
นางหทัยรัตน ศรีเบญจพล
นางสาวหทัยรัตน ศรีวิโรจน
นางหทัยรัตน อินทรจันทร
นางหทัยวรรณ ไชยนาพันธ
นางหทัยวรรณ โหจันทึก
นางหนอย บัวออน
นางสาวหนึ่งนุช ผลปราชญ
นางสาวหนึ่งฤทัย จําเริญจิต
นางสาวหนึ่งฤทัย เจริญสุข
นางสาวหนึ่งฤทัย ชูแกว
นางหนึ่งฤทัย ดอละ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๔๗๓๙
๑๔๗๔๐
๑๔๗๔๑
๑๔๗๔๒
๑๔๗๔๓
๑๔๗๔๔
๑๔๗๔๕
๑๔๗๔๖
๑๔๗๔๗
๑๔๗๔๘
๑๔๗๔๙
๑๔๗๕๐
๑๔๗๕๑
๑๔๗๕๒
๑๔๗๕๓
๑๔๗๕๔
๑๔๗๕๕
๑๔๗๕๖
๑๔๗๕๗
๑๔๗๕๘
๑๔๗๕๙
๑๔๗๖๐
๑๔๗๖๑
๑๔๗๖๒
๑๔๗๖๓
๑๔๗๖๔

นางสาวหนึ่งฤทัย วาสุนา
นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีพรงาม
นางหนึ่งฤทัย สุวรรณไตรย
นางหนึ่งหทัย แสงยอย
นางหนูกาญจน จรลําโกน
นางสาวหนูเดือน พาแกดํา
นางหนูบล จีนตุม
นางหนูรัก กงกาหน
นางหนูไลลา เจะอูมา
นางสาวหนูเวียง อนุภักดิ์
นางหมันหยา เสสแสงศรี
นางหยาดฝน ชิดปราง
นางหยาดฟา วิชาพร
นางหรรษกานต ภักดีพันดอน
นางหรอกาฉะ วรรธนะวลัญช
นางหรอกีหยะ หมูเก็ม
นางสาวหรินรัตน สพังเงิน
นางหฤทัย ประชุมศรี
นางสาวหฤทัย วรรทมาตร
นางสาวหฤทัย อุดหนุน
นางหลินฟา เจริญพิบูลย
นางหอมจันทร ทองสุข
นางหอมหวน การสุวรรณ
นางหะลีเมาะ กามา
นางสาวหัทยา โคตะมา
นางสาวหัสยา คงแกว

หนา ๒๘๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๗๖๕
๑๔๗๖๖
๑๔๗๖๗
๑๔๗๖๘
๑๔๗๖๙
๑๔๗๗๐
๑๔๗๗๑
๑๔๗๗๒
๑๔๗๗๓
๑๔๗๗๔
๑๔๗๗๕
๑๔๗๗๖
๑๔๗๗๗
๑๔๗๗๘
๑๔๗๗๙
๑๔๗๘๐
๑๔๗๘๑
๑๔๗๘๒
๑๔๗๘๓
๑๔๗๘๔
๑๔๗๘๕
๑๔๗๘๖
๑๔๗๘๗
๑๔๗๘๘
๑๔๗๘๙
๑๔๗๙๐

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวหัสยา บัวแกว
นางหัสยา เวชนิล
นางสาวหัสยา สิทธิวัฒน
นางหัสยานันท หมันเหร็น
นางสาวหาซานะ องสารา
นางสาวหิรัญญา แกวโก
นางสาวเหมือนขวัญ จันทรสนิท
นางสาวเหมือนจันทร จันทรสุข
นางสาวเหมือนฝน จันทรประสิทธิ์
นางสาวใหมฟา ชาอุน
นางเฬณุกา รัชติวงศ
นางอกนิษฐ สุบุญ
นางสาวอจรา เขมา
นางอชิรญา ไสวิจิตร
นางสาวอชิรญาณ แซเชน
นางสาวอชิรญาณ นาระตะ
นางสาวอชิรญาณ ศรีภา
นางสาวอชิรญาณ แสงติ๊บ
นางสาวอณัญญา พิเชษฐธนโภคิน
นางสาวอณุสรา พลหาร
นางสาวอโณทัย คําอาจ
นางสาวอโณทัย ใจกลาง
นางสาวอโณทัย ดาทอง
นางอโณทัย ทักษิณเจนกิจ
นางสาวอโณทัย เทวอนรัมย
นางสาวอโณทัย พิสาดรัมย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๔๗๙๑
๑๔๗๙๒
๑๔๗๙๓
๑๔๗๙๔
๑๔๗๙๕
๑๔๗๙๖
๑๔๗๙๗
๑๔๗๙๘
๑๔๗๙๙
๑๔๘๐๐
๑๔๘๐๑
๑๔๘๐๒
๑๔๘๐๓
๑๔๘๐๔
๑๔๘๐๕
๑๔๘๐๖
๑๔๘๐๗
๑๔๘๐๘
๑๔๘๐๙
๑๔๘๑๐
๑๔๘๑๑
๑๔๘๑๒
๑๔๘๑๓
๑๔๘๑๔
๑๔๘๑๕
๑๔๘๑๖

นางสาวอดาภรณ ชุมอักษร
นางอดิศรา ไชยพันธนา
นางอติกานต เฉียวกุล
นางสาวอติพร สุวรรณคง
นางอติรัตน ศรีสมเกียรติ
นางอทัยรัตน คําสุรีย
นางอทิตยา หิรัญวงศ
นางอทิตา ปรางคศรีทอง
นางอทิสา วงศสุวัฒน
นางสาวอธิกา เพ็ชรคง
นางอธิชา หมีนโยธา
นางสาวอธิติญา ประดาสุข
นางสาวอธิติยา เขียวสา
นางอนงค กระสังข
นางอนงค การินทรรัตน
นางอนงค จันดีดา
นางสาวอนงค จันแดง
นางอนงค จันทรหอม
นางอนงค ดองโพธิ์
นางอนงค บัวพันธ
นางสาวอนงค เบาชาลี
นางอนงค โรงสะอาด
นางอนงค ลาฮาม
นางสาวอนงค ศรีสินธ
นางสาวอนงค สมิงรัมย
นางสาวอนงคนาฏ ปกกาเวสา

หนา ๒๘๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๘๑๗
๑๔๘๑๘
๑๔๘๑๙
๑๔๘๒๐
๑๔๘๒๑
๑๔๘๒๒
๑๔๘๒๓
๑๔๘๒๔
๑๔๘๒๕
๑๔๘๒๖
๑๔๘๒๗
๑๔๘๒๘
๑๔๘๒๙
๑๔๘๓๐
๑๔๘๓๑
๑๔๘๓๒
๑๔๘๓๓
๑๔๘๓๔
๑๔๘๓๕
๑๔๘๓๖
๑๔๘๓๗
๑๔๘๓๘
๑๔๘๓๙
๑๔๘๔๐
๑๔๘๔๑
๑๔๘๔๒

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางอนงคนาถ ผองฉาย
นางอนงคภัทร โรจนธนกุลชัย
นางสาวอนงคภัทร วางโต
นางสาวอนงครัตน แกวบํารุง
นางสาวอนงครัตน คงจังหวัด
นางสาวอนงคศรี เพชรจิต
นางสาวอนงนาฏ ธรรมใจ
นางอนงนาฏ เลาหิน
นางสาวอนงศรี ชางกลาง
นางสาวอนัญญา แกวกระจาง
นางอนัญญา ชูชาติเชื้อ
นางอนัญญา วงศโชติ
นางอนัญญา ศรีแกวขัน
นางอนัญญา สมณะ
นางอนันตทยา ตะเภาทอง
นางสาวอนันตทิตา นาคทอง
นางสาวอนันทิกา ธรรมาวิรุฬห
นางสาวอนันธิดา เอียดบัวขวัญ
นางอนามิกา คงเพชรศักดิ์
นางอนามิกา มีแกว
นางสาวอนามิกา อยูเจริญ
นางสาวอนิตตา บัวสาย
นางอนินทิกา คลายมงคล
นางสาวอนิษฎา เหลาะจิ
นางสาวอนุช เพชรเรือง
นางอนุตรา สัตระ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๔๘๔๓
๑๔๘๔๔
๑๔๘๔๕
๑๔๘๔๖
๑๔๘๔๗
๑๔๘๔๘
๑๔๘๔๙
๑๔๘๕๐
๑๔๘๕๑
๑๔๘๕๒
๑๔๘๕๓
๑๔๘๕๔
๑๔๘๕๕
๑๔๘๕๖
๑๔๘๕๗
๑๔๘๕๘
๑๔๘๕๙
๑๔๘๖๐
๑๔๘๖๑
๑๔๘๖๒
๑๔๘๖๓
๑๔๘๖๔
๑๔๘๖๕
๑๔๘๖๖
๑๔๘๖๗

นางสาวอนุตรีย พานกุหลาบ
นางอนุธิดา มัยกูล
นางสาวอนุย บุญญะรัง
นางอนุยา บุญสงแท
นางอนุลักษณ เลไธสง
นางสาวอนุศรา แกวลาด
นางอนุสรณ เทียนแกว
นางสาวอนุสรา คุมสมบัติ
นางอนุสรา แดงเต็ม
นางสาวอนุสรา ศรีสุวรรณ
นางสาวอนุสรา สินธุสุข
นางสาวอนุสรา อัสมะแอ
นางสาวอโนชา ไทรแกว
นางสาวอโนชา วองเกษกิจ
นางสาวอโนชา อุทุมสกุลรัตน
นางสาวอโนทัย ปานโปะ
นางอโนทัย วงคษา
นางอโนมา ออนสมกิจ
นางสาวอพาภรณ สมานไชย
นางอพินทร วิชากุล
วาที่รอยตรีหญิง อภันตรี
ปรีชามานพวงศ
นางอภิชญา ชนะบุญ
นางสาวอภิชญา ไชยยะ
นางอภิชา สมบัติกมล
นางอภิญญา แกลวทนงค

หนา ๒๘๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๘๖๘
๑๔๘๖๙
๑๔๘๗๐
๑๔๘๗๑
๑๔๘๗๒
๑๔๘๗๓
๑๔๘๗๔
๑๔๘๗๕
๑๔๘๗๖
๑๔๘๗๗
๑๔๘๗๘
๑๔๘๗๙
๑๔๘๘๐
๑๔๘๘๑
๑๔๘๘๒
๑๔๘๘๓
๑๔๘๘๔
๑๔๘๘๕
๑๔๘๘๖
๑๔๘๘๗
๑๔๘๘๘
๑๔๘๘๙
๑๔๘๙๐
๑๔๘๙๑
๑๔๘๙๒
๑๔๘๙๓

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางอภิญญา คงนุรัตน
นางอภิญญา จรัสพันธ
นางอภิญญา จองรัตน
นางสาวอภิญญา ไชยยา
นางสาวอภิญญา ดวงยศ
นางสาวอภิญญา บุตรฉุย
นางอภิญญา บุรีมาศ
นางสาวอภิญญา แฝดกลาง
นางอภิญญา พัฒนโพธิ์
นางสาวอภิญญา ยินดียม
นางอภิญญา สังขรักษ
นางสาวอภิญญา สุขพงษ
นางสาวอภิญญา เหลือแกว
นางสาวอภิญญา อาจสามารถศิริ
นางอภิญญารัตน วีระสุข
นางอภิรดา มุขโต
นางสาวอภิรดี เกลี้ยงเกิด
นางสาวอภิรดี มีเชื้อ
นางอภิรดี ศักดิ์คันธภิญโญ
นางสาวอภิรดี เสนาลอย
นางอภิรตี กอวาอูตู
นางสาวอภิรตี สีนวล
นางสาวอภิรัชพร ทิ้งแสน
นางอภิษฎา โททอง
นางสาวอภิสมัย เศษแหมง
นางอภิสรา พรหมเผา คนซื่อ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๔๘๙๔
๑๔๘๙๕
๑๔๘๙๖
๑๔๘๙๗
๑๔๘๙๘
๑๔๘๙๙
๑๔๙๐๐
๑๔๙๐๑
๑๔๙๐๒
๑๔๙๐๓
๑๔๙๐๔
๑๔๙๐๕
๑๔๙๐๖
๑๔๙๐๗
๑๔๙๐๘
๑๔๙๐๙
๑๔๙๑๐
๑๔๙๑๑
๑๔๙๑๒
๑๔๙๑๓
๑๔๙๑๔
๑๔๙๑๕
๑๔๙๑๖
๑๔๙๑๗
๑๔๙๑๘
๑๔๙๑๙

หนา ๒๘๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอมร นักธรรม
นางสาวอมร มารเขตวิธี
นางอมรทิพย กัลยา
นางอมรทิพย นนทะดี
นางอมรทิพย บุญคงดํา
นางสาวอมรพันธ สําเภา
นางสาวอมรรัตน กรมรินทร
นางอมรรัตน แกนแกว
นางสาวอมรรัตน ขามประไพร
นางอมรรัตน คงทอง
นางอมรรัตน คลายหางหวา
นางอมรรัตน คันธิก
นางสาวอมรรัตน คําพับ
นางสาวอมรรัตน เคนผาพงศ
นางสาวอมรรัตน โคตรเมืองยศ
นางสาวอมรรัตน ชูสวาง
นางสาวอมรรัตน ดอนเส
นางอมรรัตน ธรรมศิริ
นางสาวอมรรัตน น้ําทิพย
นางอมรรัตน บานไธสง
นางสาวอมรรัตน ประทัศน
นางสาวอมรรัตน ผิวจันทร
นางสาวอมรรัตน พิเลิศ
นางอมรรัตน โพธิ์เจริญ
นางสาวอมรรัตน โพธิ์ผา
นางสาวอมรรัตน มะธิปะ

๑๔๙๒๐
๑๔๙๒๑
๑๔๙๒๒
๑๔๙๒๓
๑๔๙๒๔
๑๔๙๒๕
๑๔๙๒๖
๑๔๙๒๗
๑๔๙๒๘
๑๔๙๒๙
๑๔๙๓๐
๑๔๙๓๑
๑๔๙๓๒
๑๔๙๓๓
๑๔๙๓๔
๑๔๙๓๕
๑๔๙๓๖
๑๔๙๓๗
๑๔๙๓๘
๑๔๙๓๙
๑๔๙๔๐
๑๔๙๔๑
๑๔๙๔๒
๑๔๙๔๓
๑๔๙๔๔
๑๔๙๔๕

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวอมรรัตน มั่นศักดิ์
นางสาวอมรรัตน มาเจริญ
นางสาวอมรรัตน มุงงาม
นางสาวอมรรัตน เมืองวงศ
นางอมรรัตน ยาวิราช
นางสาวอมรรัตน รอดแกว
นางสาวอมรรัตน รัตนบุญโชติ
นางสาวอมรรัตน เรืองแกว
นางสาวอมรรัตน โรจนาวรนาถ
นางสาวอมรรัตน เลาหลา
นางสาวอมรรัตน ศรีทอง
นางสาวอมรรัตน สีระโคตร
นางอมรรัตน สืบสายออน
นางสาวอมรรัตน แสนตา
นางอมรรัตน หลงขาว
นางอมรรัตน หีมโตะเตะ
นางอมรรัตน อัมพะวัน
นางอมรรัตน อัศวจารุวรรณ
นางสาวอมรา ขอดสันเทียะ
นางอมรา ขําปู
นางอมรา เพทาย
นางอมรา ศรีบุญเรือง
นางอมรา สอนปนคํา
นางอมราภรณ คลายพงษ
นางอมราภรณ นามวิจิตร
นางสาวอมรารัตน กิจธิคุณ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๔๙๔๖
๑๔๙๔๗
๑๔๙๔๘
๑๔๙๔๙
๑๔๙๕๐
๑๔๙๕๑
๑๔๙๕๒
๑๔๙๕๓
๑๔๙๕๔
๑๔๙๕๕
๑๔๙๕๖
๑๔๙๕๗
๑๔๙๕๘
๑๔๙๕๙
๑๔๙๖๐
๑๔๙๖๑
๑๔๙๖๒
๑๔๙๖๓
๑๔๙๖๔
๑๔๙๖๕
๑๔๙๖๖
๑๔๙๖๗
๑๔๙๖๘
๑๔๙๖๙
๑๔๙๗๐
๑๔๙๗๑

หนา ๒๙๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางอมราลักษณ อับดลลาเฮียน
นางสาวอมลยา แกวอุบัติ
นางสาวอมลวรรณ คําสีสังข
นางอมาลีนา เดนอดุลยมาตร
นางอรกรานต กาเผือก
นางสาวอรกรานต สุกใส
นางอรกัญญา บังคม
นางสาวอรกัญญา ปดเต
นางสาวอรจิรา เสนาโยธี
นางสาวอรชพร ดอนเจก
นางอรชพร อํานวยการ
นางอรชร จันทรผอง
นางสาวอรชร เจยจู
นางสาวอรชร ไชยมงคล
นางอรญา อัญโย เนียมนาค
นางอรญาณี สุริโย
นางสาวอรณัฎฐ ทองประพันธ
นางสาวอรณัฏฐ สุริยะพิชิตกุล
นางสาวอรณิชชา พิลาธรรม
นางสาวอรณี มูลดับ
นางสาวอรดา ตรงมาตัง
นางอรดี กันรัมย
นางสาวอรดี ฤทธิชัย
นางสาวอรทัย กาญจนรักษ
นางอรทัย แกววิชิต
นางอรทัย แกวอาจ

๑๔๙๗๒
๑๔๙๗๓
๑๔๙๗๔
๑๔๙๗๕
๑๔๙๗๖
๑๔๙๗๗
๑๔๙๗๘
๑๔๙๗๙
๑๔๙๘๐
๑๔๙๘๑
๑๔๙๘๒
๑๔๙๘๓
๑๔๙๘๔
๑๔๙๘๕
๑๔๙๘๖
๑๔๙๘๗
๑๔๙๘๘
๑๔๙๘๙
๑๔๙๙๐
๑๔๙๙๑
๑๔๙๙๒
๑๔๙๙๓
๑๔๙๙๔
๑๔๙๙๕
๑๔๙๙๖
๑๔๙๙๗

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางอรทัย ขวัญศักดิ์
นางอรทัย จงภักดี
นางสาวอรทัย จันทรังษี
นางสาวอรทัย ใจใส
นางอรทัย ชัยวิลยศ
นางอรทัย ชางสุพรรณ
นางอรทัย ไชยลาภ
นางอรทัย ธิรามนตร
นางอรทัย โนขัติมา
นางสาวอรทัย พิมพรัตน
นางสาวอรทัย เพิ่มขรัวจํา
นางอรทัย ภิรมยรส
นางสาวอรทัย มิตรสูงเนิน
นางอรทัย ยาโนยะ
นางสาวอรทัย วงศเพ็ชร
นางอรทัย วงษเชียงยืน
นางอรทัย สามกองงาม
นางสาวอรทัย สุวรรณ
นางสาวอรทัย หัดประกอบ
นางสาวอรธิณี เนยอิ่ม
นางอรธิรา คีรีเอกสถิต
นางสาวอรนลิน จินะฝน
นางอรนีย ศิโล
นางอรนุช แกวสม
นางสาวอรนุช ไกรสอน
นางสาวอรนุช สายดํา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๔๙๙๘
๑๔๙๙๙
๑๕๐๐๐
๑๕๐๐๑
๑๕๐๐๒
๑๕๐๐๓
๑๕๐๐๔
๑๕๐๐๕
๑๕๐๐๖
๑๕๐๐๗
๑๕๐๐๘
๑๕๐๐๙
๑๕๐๑๐
๑๕๐๑๑
๑๕๐๑๒
๑๕๐๑๓
๑๕๐๑๔
๑๕๐๑๕
๑๕๐๑๖
๑๕๐๑๗
๑๕๐๑๘
๑๕๐๑๙
๑๕๐๒๐
๑๕๐๒๑
๑๕๐๒๒
๑๕๐๒๓

นางสาวอรนุช หลาเพชร
นางอรนุช อมรชาติ
นางสาวอรพรรณ จันทรแจม
นางสาวอรพรรณ โจมทา
นางอรพรรณ มณีประเสริฐ
นางสาวอรพรรณ มณีวรรณ
นางสาวอรพรรณ ริยาพันธ
นางอรพรรณ ลิ้มไพบูลย
นางสาวอรพรรณ ไวแพน
นางอรพา คลายลอย
นางอรพิณ ศิวาดํารงค
นางสาวอรพิน คําทองจันทร
นางอรพิน จันทรโพธิ์
นางสาวอรพิน เทพจอมใจ
นางสาวอรพิน นูมหันต
นางสาวอรพิน ฝนขุน
นางสาวอรพิน เพชรมณี
นางอรพิน ฟนอินตะศรี
นางอรพิน วรรณพราหมณ
นางอรพิน สุวรรณมณี
นางสาวอรพิน หมูจีนะ
นางสาวอรพินท ผาอาง
นางอรพินท ฝายเทศ
นางอรพินท อินตรา
นางสาวอรเพ็ญ ชนะสุข
นางอรไพลิน รังสรรคลิขิต

หนา ๒๙๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๐๒๔
๑๕๐๒๕
๑๕๐๒๖
๑๕๐๒๗
๑๕๐๒๘
๑๕๐๒๙
๑๕๐๓๐
๑๕๐๓๑
๑๕๐๓๒
๑๕๐๓๓
๑๕๐๓๔
๑๕๐๓๕
๑๕๐๓๖
๑๕๐๓๗
๑๕๐๓๘
๑๕๐๓๙
๑๕๐๔๐
๑๕๐๔๑
๑๕๐๔๒
๑๕๐๔๓
๑๕๐๔๔
๑๕๐๔๕
๑๕๐๔๖
๑๕๐๔๗
๑๕๐๔๘

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางอรรณิกา ไทยขํา
นางสาวอรรถพร คนมั่น
นางอรรถยา ชายหอมรส
นางสาวอรรถยา นครจารุพงศ
นางสาวอรรถยาพร
เบญจธนาเศรษฐ
นางสาวอรรัมภา คํานูเอนก
นางสาวอรฤทัย พงษสนิท
นางสาวอรวดี ศรีบัว
นางสาวอรวรรณ เขมะบาล
นางสาวอรวรรณ คนึงสัตยธรรม
นางสาวอรวรรณ คําสัตย
นางสาวอรวรรณ เจะแว
นางสาวอรวรรณ ฉ่ําชื่น
นางอรวรรณ เชาวบวร
นางอรวรรณ ดานจรูญ
นางอรวรรณ ดําจุติ
นางอรวรรณ ดิษยโสธรศิลป
นางอรวรรณ ทรัพยไนย
นางอรวรรณ ทองคํา
นางสาวอรวรรณ บุญรอด
นางสาวอรวรรณ บุญรื่น
นางสาวอรวรรณ บุญสมปาน
นางสาวอรวรรณ บุราณรัตน
นางสาวอรวรรณ ปาปะจีย
นางสาวอรวรรณ แผวลุมแฝก

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๕๐๔๙
๑๕๐๕๐
๑๕๐๕๑
๑๕๐๕๒
๑๕๐๕๓
๑๕๐๕๔
๑๕๐๕๕
๑๕๐๕๖
๑๕๐๕๗
๑๕๐๕๘
๑๕๐๕๙
๑๕๐๖๐
๑๕๐๖๑
๑๕๐๖๒
๑๕๐๖๓
๑๕๐๖๔
๑๕๐๖๕
๑๕๐๖๖
๑๕๐๖๗
๑๕๐๖๘
๑๕๐๖๙
๑๕๐๗๐
๑๕๐๗๑
๑๕๐๗๒
๑๕๐๗๓
๑๕๐๗๔

นางสาวอรวรรณ แพทยา
นางสาวอรวรรณ มั่งคั่ง
นางสาวอรวรรณ มากชุมโค
นางสาวอรวรรณ เยาวเรศ
นางสาวอรวรรณ วิเชียรเครือ
นางอรวรรณ สงแสง
นางอรวรรณ สระทองอยู
นางอรวรรณ สีจง
นางอรวรรณ สุดกลา
นางอรวรรณ สุวรรณภักดี
นางอรวรรณ อิ้มทับ
นางอรวรรณ ปททะทุม
นางสาวอรวรรณษา โลติกร
นางสาวอรวรรยา ภาคคํา
นางสาวอรวริญญ อยูไพร
นางอรวรีย พันธประยูร
นางอรวี นิจจอหอ
นางสาวอรษา เกตุมณี
นางอรษา เพชรสถิตย
นางอรษาร เพชรรัตน
นางสาวอรสา ดิษฐเจริญ
นางสาวอรสา ปจชัยสังข
นางอรสา พอคาชาง
นางสาวอรสา พานิชเจริญผล
นางอรสา ภูทองงาม
นางสาวอรสา ระหารนอก

หนา ๒๙๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๐๗๕
๑๕๐๗๖
๑๕๐๗๗
๑๕๐๗๘
๑๕๐๗๙
๑๕๐๘๐
๑๕๐๘๑
๑๕๐๘๒
๑๕๐๘๓
๑๕๐๘๔
๑๕๐๘๕
๑๕๐๘๖
๑๕๐๘๗
๑๕๐๘๘
๑๕๐๘๙
๑๕๐๙๐
๑๕๐๙๑
๑๕๐๙๒
๑๕๐๙๓
๑๕๐๙๔
๑๕๐๙๕
๑๕๐๙๖
๑๕๐๙๗
๑๕๐๙๘
๑๕๐๙๙
๑๕๑๐๐

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางอรสา ศรีเวียง
นางสาวอรสา สุขแกว
นางอรสา แสนเสริฐ
นางสาวอรสิริ ตันสกุล
นางอรสุชา ภัทรสิริวรกุล
นางสาวอรสุรางค ปานทรัพย
นางอรสุรางค สมานวงค
นางอรอนงค จับใจเหมาะ
นางสาวอรอนงค ฉายาลักษณ
นางสาวอรอนงค เชาวไวพจน
นางสาวอรอนงค เดชเสนห
นางสาวอรอนงค เทนอิสสระ
นางสาวอรอนงค ธรรมบุตร
นางสาวอรอนงค นามวงค
นางสาวอรอนงค บานเย็น
นางอรอนงค บุญสุข
นางสาวอรอนงค ผัดสัก
นางสาวอรอนงค ผุยพรม
นางอรอนงค มีสะอาด
นางอรอนงค ศรีมงคล
นางอรอนงค สังขชุม
นางอรอนงค หะยะมิน
นางสาวอรอนงค เหงาพรมนิล
นางอรอนงค ออนประทุม
นางสาวอรอนงศ ไพเราะ
นางสาวอรอมล สุระฉิมพลี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๕๑๐๑
๑๕๑๐๒
๑๕๑๐๓
๑๕๑๐๔
๑๕๑๐๕
๑๕๑๐๖
๑๕๑๐๗
๑๕๑๐๘
๑๕๑๐๙
๑๕๑๑๐
๑๕๑๑๑
๑๕๑๑๒
๑๕๑๑๓
๑๕๑๑๔
๑๕๑๑๕
๑๕๑๑๖
๑๕๑๑๗
๑๕๑๑๘
๑๕๑๑๙
๑๕๑๒๐
๑๕๑๒๑
๑๕๑๒๒
๑๕๑๒๓
๑๕๑๒๔
๑๕๑๒๕
๑๕๑๒๖

หนา ๒๙๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอรอําไพ ศรีวิชัย
นางสาวอรอุมา กลิ่นโลกัย
นางอรอุมา คําภูษา
นางสาวอรอุมา ชางปรุง
นางสาวอรอุมา ไชยชนะ
นางอรอุมา ณ นคร
นางสาวอรอุมา ดอนดี
นางสาวอรอุมา แดงชนะ
นางอรอุมา ผลพันธิน
นางสาวอรอุมา พรหมศรี
นางสาวอรอุมา มัฏฐาพันธ
นางสาวอรอุมา มุงออมกลาง
นางอรอุมา เย็นวัฒนา
นางอรอุมา รัตญา
นางสาวอรอุมา รัตนมงคล
นางสาวอรอุมา รุงเรืองวณิชกุล
นางสาวอรอุมา วรานุสาสน
นางสาวอรอุมา ศิริวัฒน
นางสาวอรอุมา สกุลจุมจัง
นางอรอุมา สุดชารี
นางอรอุมา สุรัตนวนิช
นางสาวอรอุมา อินทสโร
นางสาวอรอุรา บัวชัย
นางอรัญชณา หนูชูสุข
นางอรัญญา ธรรมกุลธีระกิจ
นางสาวอรัญญา นามเสน

๑๕๑๒๗
๑๕๑๒๘
๑๕๑๒๙
๑๕๑๓๐
๑๕๑๓๑
๑๕๑๓๒
๑๕๑๓๓
๑๕๑๓๔
๑๕๑๓๕
๑๕๑๓๖
๑๕๑๓๗
๑๕๑๓๘
๑๕๑๓๙
๑๕๑๔๐
๑๕๑๔๑
๑๕๑๔๒
๑๕๑๔๓
๑๕๑๔๔
๑๕๑๔๕
๑๕๑๔๖
๑๕๑๔๗
๑๕๑๔๘
๑๕๑๔๙
๑๕๑๕๐
๑๕๑๕๑
๑๕๑๕๒

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางอรัญญา ปนแกว
นางอรัญญา ศรีจํานอง
นางสาวอรัญญา หลงแกว
นางอรัญญา อะทอยรัมย
นางสาวอราภรณ สมบูรณ
นางอรามศรี ไทยเสน
นางสาวอริญรดา วีระชาติ
นางสาวอริญา วงศชัย
นางสาวอริญา หิรัญโชติ
นางสาวอริยา ฉัตรศุภมงคล
นางอริยา ทองโอ
นางอริยา รักภู
นางสาวอริยา วงคษารัตน
นางอริศรา เจะสอเหาะ
นางอริศรา บุญยืน
นางอริศรา วรรณราศรี
นางอริศรา สะใบงาม
นางสาวอริศสา แสงพรมชารี
นางสาวอริษา คําวันดี
นางสาวอริสรา ชัดเจน
นางสาวอริสรา ชินตะวัน
นางอริสรา ผิวโพธิ์
นางสาวอริสรา สมิทธปรีชา
นางอริสา ธุระนนท
นางสาวอริสา สุขสวัสดิ์
นางอรีรัตน พระริต

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๕๑๕๓
๑๕๑๕๔
๑๕๑๕๕
๑๕๑๕๖
๑๕๑๕๗
๑๕๑๕๘
๑๕๑๕๙
๑๕๑๖๐
๑๕๑๖๑
๑๕๑๖๒
๑๕๑๖๓
๑๕๑๖๔
๑๕๑๖๕
๑๕๑๖๖
๑๕๑๖๗
๑๕๑๖๘
๑๕๑๖๙
๑๕๑๗๐
๑๕๑๗๑
๑๕๑๗๒
๑๕๑๗๓
๑๕๑๗๔
๑๕๑๗๕
๑๕๑๗๖
๑๕๑๗๗
๑๕๑๗๘

หนา ๒๙๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอรุณ ศรเพชร
นางอรุณ สุวรรณะ
นางสาวอรุณนภา นพเวช
นางสาวอรุณนี วรรณทวี
นางอรุณนี ศรีเจริญ
นางสาวอรุณยุพา กมขุนทด
นางอรุณรัตน ชาติวงศ
นางสาวอรุณรัตน บุพศิริ
นางสาวอรุณรัตน บุราณเดช
นางสาวอรุณรัตน มุงแซกกลาง
นางอรุณรัตน สุดประเสริฐ
นางสาวอรุณรัตน สุทธหลวง
นางสาวอรุณรัตน อางแกว
นางอรุณรัศมี สรอยสระคู
นางอรุณรุง สุขเกลอ
นางอรุณโรจน จูประเสริฐ
นางสาวอรุณลักษณ สิงหสถิตย
นางสาวอรุณวรรณ จันทรทุง
นางอรุณวรรณ พิทยาวิวัฒนกุล
นางสาวอรุณศรี กีรติวิทยางกูร
นางอรุณศรี จันทะระ
นางสาวอรุณศรี เที่ยงธรรม
นางอรุณศรี เสนชู
นางสาวอรุณศรี หลงชู
นางสาวอรุณิศา บุญทอง
นางอรุณี ชัยพิชิต

๑๕๑๗๙
๑๕๑๘๐
๑๕๑๘๑
๑๕๑๘๒
๑๕๑๘๓
๑๕๑๘๔
๑๕๑๘๕
๑๕๑๘๖
๑๕๑๘๗
๑๕๑๘๘
๑๕๑๘๙
๑๕๑๙๐
๑๕๑๙๑
๑๕๑๙๒
๑๕๑๙๓
๑๕๑๙๔
๑๕๑๙๕
๑๕๑๙๖
๑๕๑๙๗
๑๕๑๙๘
๑๕๑๙๙
๑๕๒๐๐
๑๕๒๐๑
๑๕๒๐๒
๑๕๒๐๓

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางอรุณี ชูใหม
นางอรุณี ทมทิแสง
นางอรุณี นพฤทธิ์
นางสาวอรุณี บินตวน
นางสาวอรุณี มรรคหิรัญ
นางอรุณี มุขสาร
นางอรุณี เรือนคําจันทร
นางสาวอรุณี ศิรินันท
สิบตํารวจตรีหญิง อรุณี
สุขสมเพียร
นางสาวอรุณี อุดหนุน
นางสาวอรุโณทัย ธัญญเจริญ
นางอรุโณทัย สงศรี
นางสาวอรุโณทัย อาศิรสิริวาณิช
นางสาวอลิชา สมบูรณ
นางอลิศลา ริยะสาร
นางอลิษา พันธอน
นางอลิษา พิมวงษา
นางสาวอลิษา แวอาซะ
นางอลิสสรา ผุดผอง
นางอลิสา ภูเดน
นางสาวอลิสา มุสิกรักษ
นางสาวอลีนา วุฒิกุลสิน
นางอวนมา จันทมาลา
นางสาวออนตา ไชยสาร
นางสาวออนนุช ทองพูน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๕๒๐๔
๑๕๒๐๕
๑๕๒๐๖
๑๕๒๐๗
๑๕๒๐๘
๑๕๒๐๙
๑๕๒๑๐
๑๕๒๑๑
๑๕๒๑๒
๑๕๒๑๓
๑๕๒๑๔
๑๕๒๑๕
๑๕๒๑๖
๑๕๒๑๗
๑๕๒๑๘
๑๕๒๑๙
๑๕๒๒๐
๑๕๒๒๑
๑๕๒๒๒
๑๕๒๒๓
๑๕๒๒๔
๑๕๒๒๕
๑๕๒๒๖
๑๕๒๒๗
๑๕๒๒๘
๑๕๒๒๙

นางออนศรี ศรีจุมพล
นางออนศรี สรภูมิ
นางออนอุมา จอดนอก
นางสาวออม นิตยสิทธิ์
นางออมใจ จันทรกิเสน
นางสาวออมทิพย ภัสรางกูร
นางออมฤทัย พรชัยโรจน
นางออมสรอย นาเวช
นางสาวออย ชูหมุน
นางสาวออยใจ ปราบภัย
นางสาวออรยา ชินหู
นางอะมิดะ หมัดเจริญ
นางอะมีนา ดือเระซอ
นางสาวอะหลาม หะยีมะเย็ง
นางอักษร ทนคง
นางสาวอักษรวดี กงทา
นางสาวอักษรา พันธะโคตร
นางอังคณา จินะรักษ
นางสาวอังคณา ธรรมวิริยสติ
นางสาวอังคณา ปทมพงศา
นางอังคณา ปนทวัง
นางสาวอังคณา พลพงษ
นางอังคณา ภูมินทอง
นางอังคณา ลิ้มกุล
นางอังคณา วิสุทธากร
นางอังคณา ศุภพงศกร

หนา ๒๙๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๒๓๐
๑๕๒๓๑
๑๕๒๓๒
๑๕๒๓๓
๑๕๒๓๔
๑๕๒๓๕
๑๕๒๓๖
๑๕๒๓๗
๑๕๒๓๘
๑๕๒๓๙
๑๕๒๔๐
๑๕๒๔๑
๑๕๒๔๒
๑๕๒๔๓
๑๕๒๔๔
๑๕๒๔๕
๑๕๒๔๖
๑๕๒๔๗
๑๕๒๔๘
๑๕๒๔๙
๑๕๒๕๐
๑๕๒๕๑
๑๕๒๕๒
๑๕๒๕๓
๑๕๒๕๔
๑๕๒๕๕

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางอังคณา สุวรรณพยัคฆ
นางสาวอังคณา สุวรรณพัฒน
นางสาวอังคณา อนุกูล
นางอังคณาวรรณ ยิ่งยืน
นางสาวอังคนา จบศรี
นางสาวอังคนางค เชื้อเจ็ดตน
นางอังคลักษณ พละไชย
นางสาวอังควรา สมดี
นางสาวอังคะณา จันทะเรือง
นางสาวอังศณา นามศรี
นางสาวอังสนา โพธิ์ยา
นางอังสนา ศรีประเสริฐ
นางสาวอังสนา อุดแจม
นางอัจจนา ไกรภพเจริญจิต
นางอัจจิณา ออนนุม
นางสาวอัจจิมา นาควิจิตร
นางสาวอัจจิมา อรุณรัตน
นางอัจฉรัตน เกิดศิริ
นางสาวอัจฉรัตน ใจกลา
นางสาวอัจฉรา เขียววิจิตร
นางสาวอัจฉรา คําสิงห
นางสาวอัจฉรา ชาญสําโรง
นางอัจฉรา ชินกระจางกิจ
นางอัจฉรา แซลิ้ม
นางสาวอัจฉรา ตาเละเจะโซะ
นางอัจฉรา ทิพยอุทัย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๕๒๕๖
๑๕๒๕๗
๑๕๒๕๘
๑๕๒๕๙
๑๕๒๖๐
๑๕๒๖๑
๑๕๒๖๒
๑๕๒๖๓
๑๕๒๖๔
๑๕๒๖๕
๑๕๒๖๖
๑๕๒๖๗
๑๕๒๖๘
๑๕๒๖๙
๑๕๒๗๐
๑๕๒๗๑
๑๕๒๗๒
๑๕๒๗๓
๑๕๒๗๔
๑๕๒๗๕
๑๕๒๗๖
๑๕๒๗๗

หนา ๒๙๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางอัจฉรา นิเกษ
นางสาวอัจฉรา ปราบพาล
นางสาวอัจฉรา เผาจินดา
นางสาวอัจฉรา มาหะ
นางอัจฉรา ยะคํา
นางอัจฉรา วองตระกูล
นางอัจฉรา วัชรประทีป
นางสาวอัจฉรา วิโนทกะ
นางอัจฉรา วิเศษ
นางสาวอัจฉรา ศรีสังขงาม
นางสาวอัจฉรา สมเขียวหวาน
นางสาวอัจฉรา สมหวัง
นางสาวอัจฉรา สอนพรม
นางสาวอัจฉรา สอนสั่ง
นางสาวอัจฉรา หนูนันท
นางสาวอัจฉรา อินตะวิน
นางสาวอัจฉราพร ดีธรรมมา
นางอัจฉราพร พรหมพินิจนันท
นางสาวอัจฉราพร ภักดีสมัย
นางอัจฉราพร สิงหสม
นางอัจฉราพร สิงหสิทธิ์
นางสาวอัจฉราพรรณ
ทนันไชยชมภู
๑๕๒๗๘ นางสาวอัจฉราภร มะอาจเลิศ
๑๕๒๗๙ นางอัจฉราภรณ ดูอินทร
๑๕๒๘๐ นางอัจฉราภรณ บัวนวล

๑๕๒๘๑
๑๕๒๘๒
๑๕๒๘๓
๑๕๒๘๔
๑๕๒๘๕
๑๕๒๘๖
๑๕๒๘๗
๑๕๒๘๘
๑๕๒๘๙
๑๕๒๙๐
๑๕๒๙๑
๑๕๒๙๒
๑๕๒๙๓
๑๕๒๙๔
๑๕๒๙๕
๑๕๒๙๖
๑๕๒๙๗
๑๕๒๙๘
๑๕๒๙๙
๑๕๓๐๐
๑๕๓๐๑
๑๕๓๐๒
๑๕๓๐๓
๑๕๓๐๔
๑๕๓๐๕

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวอัจฉราภรณ บัวลังกา
นางสาวอัจฉราภรณ ภาสดา
นางสาวอัจฉราภรณ ศรีหวัง
นางสาวอัจฉราภรณ หรั่งวัตร
นางอัจฉราภรณ อัมภรัตน
นางอัจฉราวดี เงาทอง
นางสาวอัจฉราวดี อรามวิทยานุกูล
นางอัจฉราวรรณ ธุวะคํา
นางอัจฉราวรรณ แสงเพชร
นางสาวอัจฉราวรรณ บุษบงค
นางอัจฉริยา ทินวงศ
นางอัจฉริยา บุญโสภาส
นางอัจฉริยา สุจริต
นางอัจฉริยา แสสลับ
นางอัจฉริยาพร กําจัด
นางอัจฉริยาพร โยคะสัย
นางสาวอัจฉรี ธีระราษฎร
นางอัจฉรียา สิงหแกว
นางสาวอัจฉลี เมืองแกว
นางอัจติพัชร ศรีสุวรรณ
นางอัจมัล ยะมะแซ
นางอัฉนันทน สุขรักขินี
นางอัฉราวรรณ จันทรเนตรี
นางสาวอัชฌา แกวประเสริฐศรี
นางสาวอัชฌาพัชญ
แกวแกมกาญจน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๕๓๐๖
๑๕๓๐๗
๑๕๓๐๘
๑๕๓๐๙
๑๕๓๑๐
๑๕๓๑๑
๑๕๓๑๒
๑๕๓๑๓
๑๕๓๑๔
๑๕๓๑๕
๑๕๓๑๖
๑๕๓๑๗
๑๕๓๑๘
๑๕๓๑๙
๑๕๓๒๐
๑๕๓๒๑
๑๕๓๒๒
๑๕๓๒๓
๑๕๓๒๔
๑๕๓๒๕
๑๕๓๒๖
๑๕๓๒๗
๑๕๓๒๘
๑๕๓๒๙
๑๕๓๓๐
๑๕๓๓๑

หนา ๒๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอัชญาพร หิตเมียงสงค
นางสาวอัชปาณี นนทสุต
นางสาวอัชรา ขันธวงศ
นางสาวอัชรา ราชคม
นางอัชรี ปญนะราศรี
นางสาวอัซรีดา อามินี
นางอัญจิดา ชัยชะนะ
นางสาวอัญชนา เกษแกว
นางสาวอัญชนา ทองแสง
นางสาวอัญชนา ทารพันธ
นางอัญชนา สิงบริคัน
นางสาวอัญชรีย มีแสง
นางสาวอัญชลินทร เวชมณีศรี
นางสาวอัญชลี โกษะ
นางสาวอัญชลี ไกรจัตุรัส
นางสาวอัญชลี จันทร
นางสาวอัญชลี จันทรพุทธา
นางอัญชลี ชาติมนตรี
นางอัญชลี ชุมวัง
นางสาวอัญชลี ไชยกาล
นางสาวอัญชลี ไชยบรรดิษฐ
นางสาวอัญชลี ดวงขยาย
นางสาวอัญชลี ทะวงศอารี
นางอัญชลี ธํารงรัฐกุล
นางสาวอัญชลี นางแล
นางอัญชลี บรรทัดเรียน

๑๕๓๓๒
๑๕๓๓๓
๑๕๓๓๔
๑๕๓๓๕
๑๕๓๓๖
๑๕๓๓๗
๑๕๓๓๘
๑๕๓๓๙
๑๕๓๔๐
๑๕๓๔๑
๑๕๓๔๒
๑๕๓๔๓
๑๕๓๔๔
๑๕๓๔๕
๑๕๓๔๖
๑๕๓๔๗
๑๕๓๔๘
๑๕๓๔๙
๑๕๓๕๐
๑๕๓๕๑
๑๕๓๕๒
๑๕๓๕๓
๑๕๓๕๔
๑๕๓๕๕
๑๕๓๕๖
๑๕๓๕๗

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวอัญชลี บัวโคกรัง
นางสาวอัญชลี ปรีชายศ
นางอัญชลี ปอมจันทร
นางอัญชลี พรมคําปา
นางสาวอัญชลี ไพโรจน
นางสาวอัญชลี ภูสอน
นางสาวอัญชลี มุงเจริญวัฒนกุล
นางอัญชลี ยายอด
นางสาวอัญชลี รังสีทอง
นางสาวอัญชลี วงศแสน
นางอัญชลี วงศใหม
นางสาวอัญชลี วิสูตรตระการ
นางสาวอัญชลี ศานติกรวาณิชย
นางสาวอัญชลี สวนดอก
นางสาวอัญชลี สวัสดี
นางอัญชลี สานิง
นางอัญชลี สุขพิลาภ
นางสาวอัญชลี อินทรเรือง
นางสาวอัญชลี อุดมศิลป
นางสาวอัญชลี อุทธิยา
นางอัญชลีกร ฝายคําตา
นางสาวอัญชลีรัตน ธนูศร
นางสาวอัญชสา ยิ้มถนอม
นางอัญชัญ ไทยแท
นางสาวอัญชัญ พันธุนก
นางสาวอัญชิสา ยานะธรรม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๕๓๕๘
๑๕๓๕๙
๑๕๓๖๐
๑๕๓๖๑
๑๕๓๖๒
๑๕๓๖๓
๑๕๓๖๔
๑๕๓๖๕
๑๕๓๖๖
๑๕๓๖๗
๑๕๓๖๘
๑๕๓๖๙
๑๕๓๗๐
๑๕๓๗๑
๑๕๓๗๒
๑๕๓๗๓
๑๕๓๗๔
๑๕๓๗๕
๑๕๓๗๖
๑๕๓๗๗
๑๕๓๗๘
๑๕๓๗๙
๑๕๓๘๐
๑๕๓๘๑
๑๕๓๘๒
๑๕๓๘๓

หนา ๒๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางอัญชุลี นนทะภา
นางสาวอัญชุลี ผองศรีนวล
นางสาวอัญญมณี วัฒนะนาวิน
นางอัญญรัตน มณีทอง
นางสาวอัญญรัตน รวมกระโทก
นางอัญญรัตน สมศักดิ์
นางสาวอัญญาพร หอมเนียม
นางสาวอัญญารัตน สุหลง
นางสาวอัญญาลักษณ ทินกระโทก
นางอัญทิพย ขนาบแกว
นางสาวอัญธิกา พรสัมฤทธิ์กุล
นางอัญพัชญ เสริมสุข
นางอัญรินทร วิโย
นางสาวอัญวรีย มณีชัยกุล
นางอัฏฐสินี เมฆคะ
นางอันชม มาตะวงศ
นางอันชัน จูเมือง
นางอันสิมน อุไร
นางสาวอัปสรา มัจฉาวรานนท
นางอัมพร คุณอักษร
นางอัมพร จันทรางกูล
นางอัมพร จันทราศรี
นางสาวอัมพร จิตรนอก
นางอัมพร ดอนจันทรโคตร
นางอัมพร ทองไชย
นางสาวอัมพร บุตรวงศ

๑๕๓๘๔
๑๕๓๘๕
๑๕๓๘๖
๑๕๓๘๗
๑๕๓๘๘
๑๕๓๘๙
๑๕๓๙๐
๑๕๓๙๑
๑๕๓๙๒
๑๕๓๙๓
๑๕๓๙๔
๑๕๓๙๕
๑๕๓๙๖
๑๕๓๙๗
๑๕๓๙๘
๑๕๓๙๙
๑๕๔๐๐
๑๕๔๐๑
๑๕๔๐๒
๑๕๔๐๓
๑๕๔๐๔
๑๕๔๐๕
๑๕๔๐๖
๑๕๔๐๗
๑๕๔๐๘
๑๕๔๐๙

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางอัมพร ประเสริฐสังข
นางสาวอัมพร ปาทะ
นางสาวอัมพร แปนโสม
นางอัมพร โลหคุณาพันธ
นางอัมพร สิงไทยสง
นางอัมพร แสงสุวรรณ
นางอัมพรรัตน วีระพันธ
นางสาวอัมพวัน ศรแผลง
นางอัมพวัน หยิมกระโทก
นางสาวอัมพวัลย โชติจําลอง
นางอัมพวา อบเชย
นางสาวอัมพิกา แกวพุธ
นางสาวอัมพิกา สุดสงวน
นางสาวอัมไพ บุญมี
นางสาวอัมไพวรรณ พรหมบังเกิด
นางอัมภวรรณ อักษรศักดิ์
นางสาวอัมภวัน จันทรทึง
นางอัมภา เสนสอน
นางอัมรา ตูแวแม
นางอัมรินทร ฐิตวัฒนานนท
นางสาวอัยดะห สะมะแอ
นางอัยดา ฮามะ
นางอัลวานีย ยาดํา
นางอัษฎาพร ราชนู
นางสาวอัสนา ปลอดโปรง
นางสาวอัสมะ สะอิ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๕๔๑๐
๑๕๔๑๑
๑๕๔๑๒
๑๕๔๑๓
๑๕๔๑๔
๑๕๔๑๕
๑๕๔๑๖
๑๕๔๑๗
๑๕๔๑๘
๑๕๔๑๙
๑๕๔๒๐
๑๕๔๒๑
๑๕๔๒๒
๑๕๔๒๓
๑๕๔๒๔
๑๕๔๒๕
๑๕๔๒๖
๑๕๔๒๗
๑๕๔๒๘
๑๕๔๒๙
๑๕๔๓๐
๑๕๔๓๑
๑๕๔๓๒
๑๕๔๓๓
๑๕๔๓๔
๑๕๔๓๕

นางอัสมะ อาบู
นางอัสมะห หะยีสะเอะ
นางอัสมานี สาและ
นางอัสเมาะ อับดุลเลาะ
นางอัสรียา สะมาลา
นางอาซีซะ หะยีเด็ง
นางสาวอาซีซะห แวหะยี
นางอาซียะ สมาแอ
นางอาซียะห เจะหลง
นางอาซียะห แวอุเซ็ง
นางอาซีเยาะ สะอิ
นางอาเซียะห ดาราแม
นางอาณดา พรหมอินทร
นางสาวอาณิชยา วรรณา
นางสาวอาดีละ นีซะ
นางอาตีมา สาเมาะ
นางสาวอาทิชา จันผง
นางอาทิตย จันทรบุญมี
นางสาวอาทิตยา กลั่นยิ่ง
นางอาทิตยา เคนไชวงศ
นางอาทิตยา ชํานาญจุย
นางสาวอาทิตยา ถาวร
นางอาทิตยา นิคมรัตน
นางอาทิตยา บริพันธ
นางอาทิตยา เวียงวีระเกียรติ
นางสาวอาทิตยา ศรีรักษ

หนา ๒๙๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๔๓๖
๑๕๔๓๗
๑๕๔๓๘
๑๕๔๓๙
๑๕๔๔๐
๑๕๔๔๑
๑๕๔๔๒
๑๕๔๔๓
๑๕๔๔๔
๑๕๔๔๕
๑๕๔๔๖
๑๕๔๔๗
๑๕๔๔๘
๑๕๔๔๙
๑๕๔๕๐
๑๕๔๕๑
๑๕๔๕๒
๑๕๔๕๓
๑๕๔๕๔
๑๕๔๕๕
๑๕๔๕๖
๑๕๔๕๗
๑๕๔๕๘
๑๕๔๕๙
๑๕๔๖๐
๑๕๔๖๑

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวอาทิตา บุญรัตน
นางอาทิตา บุตรมาตา
นางสาวอาทิติยารัตน จินดาขันธ
นางอานีซะ แวนะไล
นางอานีซะ ดอแม
นางอานีซาร เจะฮะ
นางอานีตา วัฒนพันธ
นางสาวอานุช ศรสินชัย
นางอาบีดะฮ คงสิเหร
นางอาบีบะ ดาหมาด
นางอาพาภรณ แกวศรี
นางสาวอาฟลา หะยีนุ
นางอาภรณ นาถาพันธ
นางอาภรณ บุญชํานาญ
นางอาภรณ มุงสุข
นางสาวอาภรณ รับไซ
นางอาภรณรัตน สุวรรณเทน
นางอาภรรัตน สมรัก
นางอาภัตยา โตะงาม
นางสาวอาภัสรา พระโคตร
นางสาวอาภัสรา อัศวพิทักษพงศ
นางอาภากร กิติคุณ
นางอาภาพร กระเชื่อมรัมย
นางสาวอาภาภรณ แกวพลงาม
นางอาภาภรณ ศรไชย
นางสาวอาภาภรณ ไสฉิม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๕๔๖๒
๑๕๔๖๓
๑๕๔๖๔
๑๕๔๖๕
๑๕๔๖๖
๑๕๔๖๗
๑๕๔๖๘
๑๕๔๖๙
๑๕๔๗๐
๑๕๔๗๑
๑๕๔๗๒
๑๕๔๗๓
๑๕๔๗๔
๑๕๔๗๕
๑๕๔๗๖
๑๕๔๗๗
๑๕๔๗๘
๑๕๔๗๙
๑๕๔๘๐
๑๕๔๘๑
๑๕๔๘๒
๑๕๔๘๓
๑๕๔๘๔
๑๕๔๘๕
๑๕๔๘๖
๑๕๔๘๗

นางอาภิญญา จันทรแซ
นางอามร สุขแจม
นางอามาณี เลาะยะผา
นางอามานี นินะ
นางอามานี หะยีวาเงาะ
นางอามาล นิและ
นางอามีเดาะ พรหมจินดา
นางอามีเนาะ มังสมาน
นางอามีเนาะ รอมะซา
นางอามีเนาะ และบากา
นางอามีเนาะ สาแมสารี
นางอามีเนาะ ปาทาน
นางสาวอามีเนาะ ระสิหินิ
นางอามีเนาะ อาแด
นางอายีซะ อูเซง
นางอายีซะ ยะดารอ
นางอายีซะ สันหมุด
นางสาวอารญาณี ปลิวทอง
นางอารมณ คํายา
นางสาวอารมณ หยีหาสัน
นางสาวอารมย ปานทอง
นางอารมย วาทะยา
นางสาวอารมย สินสุวรรณ
นางสาวอารยา เคลือศิริ
นางสาวอารยา จันทรศรี
นางอารยา เชื้ออินทร

หนา ๓๐๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๔๘๘
๑๕๔๘๙
๑๕๔๙๐
๑๕๔๙๑
๑๕๔๙๒
๑๕๔๙๓
๑๕๔๙๔
๑๕๔๙๕
๑๕๔๙๖
๑๕๔๙๗
๑๕๔๙๘
๑๕๔๙๙
๑๕๕๐๐
๑๕๕๐๑
๑๕๕๐๒
๑๕๕๐๓
๑๕๕๐๔
๑๕๕๐๕
๑๕๕๐๖
๑๕๕๐๗
๑๕๕๐๘
๑๕๕๐๙
๑๕๕๑๐
๑๕๕๑๑
๑๕๕๑๒
๑๕๕๑๓

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวอารยา ทริดสังข
นางสาวอารยา ทองเพชร
นางสาวอารยา นิธิธรรมธาดา
นางอารยา บุตรงาม
นางอารัญญา บุญมาก
นางสาวอาริญชยา ชุนสิทธิ์
นางสาวอาริตา แตงดี
นางอาริยา ชาซาด
นางสาวอาริยา หมัดอะดัม
นางอาริษา พรหมเพ็ชร
นางสาวอาริสา ใจหาว
นางสาวอารี นงคพรหมมา
นางอารี บีดิลและ
นางอารี ภาคํา
นางอารีดา อาแล
นางสาวอารีนา เจะอุมา
นางอารีนี อารง
นางสาวอารีย กุสะรัมย
นางสาวอารีย คลองแคลว
นางสาวอารีย คํามา
นางสาวอารีย เทียนมณี
นางสาวอารีย วงษมณี
นางอารีย สุวรรณพงษ
นางสาวอารีย หลีโสะ
นางสาวอารีย หวานขาว
นางสาวอารีย อิ่มวิเศษ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๕๕๑๔
๑๕๕๑๕
๑๕๕๑๖
๑๕๕๑๗
๑๕๕๑๘
๑๕๕๑๙
๑๕๕๒๐
๑๕๕๒๑
๑๕๕๒๒
๑๕๕๒๓
๑๕๕๒๔
๑๕๕๒๕
๑๕๕๒๖
๑๕๕๒๗
๑๕๕๒๘
๑๕๕๒๙
๑๕๕๓๐
๑๕๕๓๑
๑๕๕๓๒
๑๕๕๓๓
๑๕๕๓๔
๑๕๕๓๕
๑๕๕๓๖
๑๕๕๓๗
๑๕๕๓๘
๑๕๕๓๙

หนา ๓๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางอารียรักษ สวนสมบูรณ
นางอารียวรรณ โชติชวง
นางสาวอารียา โคตพันธ
นางอารียา ทวีศรี
นางสาวอารียา สุขเกษม
นางอารียา หะซั้น
นางสาวอารีรัตน คําไหว
นางอารีรัตน ใจซื่อ
นางสาวอารีรัตน ชูเสง
นางอารีรัตน ไชยวงค
นางอารีรัตน เถาสมบูรณ
นางอารีรัตน ทองมา
นางอารีรัตน นามเทศ
นางสาวอารีรัตน ปลอดกระโทก
นางอารีรัตน พุทธาลี
นางสาวอารีรัตน แพทยศาสตร
นางอารีรัตน โพธาวัน
นางอารีรัตน วัฒนาหิรัญชัย
นางสาวอารีรัตน ศิริฟอง
นางสาวอารีรัตน สังขะทิพย
นางสาวอารีรัตน สุขมะโน
นางสาวอารีรัตน อุดคํามี
นางสาวอารีลักษณ คําโสภา
นางสาวอารีลักษณ บุญเกิด
นางสาวอารีลักษณ เส็งนา
นางสาวอารีวรรณ แวนแกว

๑๕๕๔๐
๑๕๕๔๑
๑๕๕๔๒
๑๕๕๔๓
๑๕๕๔๔
๑๕๕๔๕
๑๕๕๔๖
๑๕๕๔๗
๑๕๕๔๘
๑๕๕๔๙
๑๕๕๕๐
๑๕๕๕๑
๑๕๕๕๒
๑๕๕๕๓
๑๕๕๕๔
๑๕๕๕๕
๑๕๕๕๖
๑๕๕๕๗
๑๕๕๕๘
๑๕๕๕๙
๑๕๕๖๐
๑๕๕๖๑
๑๕๕๖๒
๑๕๕๖๓
๑๕๕๖๔
๑๕๕๖๕

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวอารุณี กาเดร
นางสาวอาฤทธิ์ศรา สิทธิวงค
นางอาลิเจ กอนคํา
นางสาวอาลิตา เสนขาว
นางอาลียะ ดือเระ
นางอาสือละห ลอแม
นางสาวอาฬวี ภิญโญดม
นางสาวอาอีฉะ มาระมาต
นางสาวอาอีเซาะ มะสาเร
นางอาอีเซาะห เจะกา
นางสาวอาอีดะ ยีเจะนิ
นางสาวอาอีดะห ดือราแม
นางอาอีเสาะ มัสปอ
นางอาอีเสาะ อิเรฮิง
นางอําคา ดวงจันทร
นางอํานวย ตะยะบุตร
นางอํานวย มาลายู
นางอํานวยพร กิ่งแกว
นางอํานวยพร สืบเสนาะ
นางอําพร กลมกระโทก
นางอําพร ไชยมูล
นางสาวอําพร ยาสิทธิ์
นางอําพร อรรถศิริ
นางสาวอําพรรัตน สมจิต
นางสาวอําพันธ ชุมเชื้อ
นางอําไพ กรีดกราย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๕๕๖๖
๑๕๕๖๗
๑๕๕๖๘
๑๕๕๖๙
๑๕๕๗๐
๑๕๕๗๑
๑๕๕๗๒
๑๕๕๗๓
๑๕๕๗๔
๑๕๕๗๕
๑๕๕๗๖
๑๕๕๗๗
๑๕๕๗๘
๑๕๕๗๙
๑๕๕๘๐
๑๕๕๘๑
๑๕๕๘๒
๑๕๕๘๓
๑๕๕๘๔
๑๕๕๘๕
๑๕๕๘๖
๑๕๕๘๗
๑๕๕๘๘
๑๕๕๘๙
๑๕๕๙๐
๑๕๕๙๑

นางสาวอําไพ จิตวิขาม
นางสาวอําไพ ชื่นอารมย
นางสาวอําไพ บัวงาม
นางอําไพ บุญออย
นางสาวอําไพ มาเสมอ
นางสาวอําไพ สายชล
นางอําไพ สารมะโน
นางอําไพ สืบเซง
นางสาวอําไพ อุนศิริ
นางสาวอําไพภักดิ์ ไชยแสน
นางสาวอําภา จิตแหลม
นางสาวอําภา บุญสืบ
นางสาวอําภา ลัดดาไสว
นางอําภา วิฬุวัน
นางอําภา สุขสงา
นางสาวอําภา ออนสําอาง
นางสาวอําภา อินทะลา
นางอําภาพงษ กองทรัพย
นางสาวอําภาพร สุภาวงศ
นางอําภาภรณ วงษจันทร
นางอิชยาพัฒน ทะลง
นางอิฐยา พุฒิเอก
นางสาวอินทนัชฤทัย บุญโต
นางสาวอินทอร สาราโรจ
นางสาวอินทิรา จํานงคคํา
นางสาวอินทิรา นวนจันทร

หนา ๓๐๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๕๙๒
๑๕๕๙๓
๑๕๕๙๔
๑๕๕๙๕
๑๕๕๙๖
๑๕๕๙๗
๑๕๕๙๘
๑๕๕๙๙
๑๕๖๐๐
๑๕๖๐๑
๑๕๖๐๒
๑๕๖๐๓
๑๕๖๐๔
๑๕๖๐๕
๑๕๖๐๖
๑๕๖๐๗
๑๕๖๐๘
๑๕๖๐๙
๑๕๖๑๐
๑๕๖๑๑
๑๕๖๑๒
๑๕๖๑๓
๑๕๖๑๔
๑๕๖๑๕
๑๕๖๑๖
๑๕๖๑๗

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางอินทิรา พลศิลป
นางอินทิรา พิมลศรี
นางสาวอินทิรา สรรจริยา
นางสาวอินทิราณี สมสาย
นางอินทิวร หอมดอก
นางอิ่นออย ศรีประดู
นางอิศรา ตาเย็บ
นางอิศรา สุรัสวดี
วาที่รอยตรีหญิง อิศรา อาจบํารุง
นางสาวอิศราภรณ เกษโส
นางสาวอิศราวดี ไตรเดชา
นางอิศรินทร จันทรศรีรัตน
นางสาวอิษฎาพร ศรีบุญ
นางอิสมารอ มะหมีน
นางอิสยาภรณ ภูนาเหนือฐิติ
นางอิสราภรณ แกวคําสอน
นางสาวอิสราภรณ นอยผา
นางสาวอิสราภรณ ผิวขํา
นางอิสรารัตน แสนยะบุตร
นางอิสริยา ณ พัทลุง
นางสาวอิสรีย นอยมิ่ง
นางสาวอิสรีย ผาสุข
นางสาวอิสรีย ศรีงาม
นางสาวอิสรียา ทองนํา
นางสาวอีซลีนา อะดํา
นางสาวอุฑาพร สุขวิบูลย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๕๖๑๘
๑๕๖๑๙
๑๕๖๒๐
๑๕๖๒๑
๑๕๖๒๒
๑๕๖๒๓
๑๕๖๒๔
๑๕๖๒๕
๑๕๖๒๖
๑๕๖๒๗
๑๕๖๒๘
๑๕๖๒๙
๑๕๖๓๐
๑๕๖๓๑
๑๕๖๓๒
๑๕๖๓๓
๑๕๖๓๔
๑๕๖๓๕
๑๕๖๓๖
๑๕๖๓๗
๑๕๖๓๘
๑๕๖๓๙
๑๕๖๔๐
๑๕๖๔๑
๑๕๖๔๒
๑๕๖๔๓

หนา ๓๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางอุดม เครือสินธุ
นางสาวอุดม ศรีบุญเพ็ง
นางสาวอุดม ศรีสวัสดิ์
นางอุดมพร มะนะโส
นางสาวอุดมลักษณ กลวยทอง
นางอุดมลักษณ เขิมขันธ
นางอุดมลักษณ คําภูมี
นางอุดมศรี ตรีทิพศิริศีล
นางอุทัน นาคาธร
นางอุทัย จันทะรัตน
นางสาวอุทัยรัตน รื่นจิตร
นางสาวอุทัยวรรณ ไชยคุณ
นางอุทัยวรรณ ดีจริง
นางสาวอุทัยวรรณ นอบนอม
นางสาวอุทัยวรรณ นุมฤทธิ์
นางอุทัยวรรณ ประดิษฐพฤกษ
นางอุทัยวรรณ พุมสุขวิเศษ
นางอุทัยวรรณ หงษาวดี
นางอุทุมพร กาศกอง
นางอุทุมพร จันทวงศ
นางสาวอุทุมพร ศรีสาคร
นางสาวอุทุมพร สิงหป
นางสาวอุทุมพร อุทุมภา
นางอุทุมภรณ พิมพิลา
นางอุนจิต ทิสา
นางสาวอุบล กุตัน

๑๕๖๔๔
๑๕๖๔๕
๑๕๖๔๖
๑๕๖๔๗
๑๕๖๔๘
๑๕๖๔๙
๑๕๖๕๐
๑๕๖๕๑
๑๕๖๕๒
๑๕๖๕๓
๑๕๖๕๔
๑๕๖๕๕
๑๕๖๕๖
๑๕๖๕๗
๑๕๖๕๘
๑๕๖๕๙
๑๕๖๖๐
๑๕๖๖๑
๑๕๖๖๒
๑๕๖๖๓
๑๕๖๖๔
๑๕๖๖๕
๑๕๖๖๖
๑๕๖๖๗
๑๕๖๖๘
๑๕๖๖๙

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวอุบล คําฟู
นางอุบล จันทะสงคราม
นางอุบล ดอกพรม
นางอุบล ประสมทอง
นางอุบล รัตนศรีสอางค
นางสาวอุบล เรืองทับ
นางสาวอุบล สิงหคํา
นางอุบล สีชุมภู
นางสาวอุบลรัตน มิ่งรัตนสิริกุล
นางอุบลวรรณ สรรพนา
นางอุบลวัลย จิตติราช
นางสาวอุภรรัจม จันธะกุลวงศ
นางอุมากร ออยตาล
นางอุมาพร การภักดี
นางอุมาพร ชัยปรีชา
นางสาวอุมาพร ตอยแกว
นางสาวอุมาพร ทัศนุรักษ
นางอุมาพร นิยมทอง
นางสาวอุมาพร นิลพัฒน
นางอุมาพร ประดับสุข
นางสาวอุมาพร โพธิ์ไหม
นางอุมาพร เรืองยศ
นางอุมาพร สุขสอาด
นางสาวอุมาพร สุนทรเสถียร
นางอุมาพร เสียงใส
นางอุมาพรรณ เพ็ชทูล

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๕๖๗๐
๑๕๖๗๑
๑๕๖๗๒
๑๕๖๗๓
๑๕๖๗๔
๑๕๖๗๕
๑๕๖๗๖
๑๕๖๗๗
๑๕๖๗๘
๑๕๖๗๙
๑๕๖๘๐
๑๕๖๘๑
๑๕๖๘๒
๑๕๖๘๓
๑๕๖๘๔
๑๕๖๘๕
๑๕๖๘๖
๑๕๖๘๗
๑๕๖๘๘
๑๕๖๘๙
๑๕๖๙๐
๑๕๖๙๑
๑๕๖๙๒
๑๕๖๙๓
๑๕๖๙๔
๑๕๖๙๕

หนา ๓๐๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอุมาภรณ นนตานอก
นางสาวอุมาภรณ รื่นสําราญ
นางสาวอุมารินทร นอมบุญญา
นางอุมาวดี คงที่
นางอุมาวรรณ ตะวัน
นางอุรัสญานพร เจริญรูป
นางสาวอุรา ทาสม
นางสาวอุราพร ชาติวัฒนธาดา
นางอุราพร สุขเติม
นางอุราภรณ คํารณ
นางสาวอุราวรรณ วงศจําปา
นางอุริษา กลมเลี่ยม
นางอุไร กลําเงิน
นางสาวอุไร ครบสุวรรณ
นางสาวอุไร ทองดี
นางสาวอุไร สุวรรณบัณดิษฐ
นางอุไรพร จันฤาไชย
นางอุไรพร พลแกว
นางอุไรภรณ ใจกลา
นางสาวอุไรรัตน เปรมศรทอง
นางอุไรรัตน สิงจาร
นางสาวอุไรลักษณ วิบูลยธนมาศ
นางอุไรวรรณ กุบแกว
นางอุไรวรรณ แกวลอย
นางอุไรวรรณ จันทรสวาง
นางอุไรวรรณ ฉลาดรอบ

๑๕๖๙๖
๑๕๖๙๗
๑๕๖๙๘
๑๕๖๙๙
๑๕๗๐๐
๑๕๗๐๑
๑๕๗๐๒
๑๕๗๐๓
๑๕๗๐๔
๑๕๗๐๕
๑๕๗๐๖
๑๕๗๐๗
๑๕๗๐๘
๑๕๗๐๙
๑๕๗๑๐
๑๕๗๑๑
๑๕๗๑๒
๑๕๗๑๓
๑๕๗๑๔
๑๕๗๑๕
๑๕๗๑๖
๑๕๗๑๗
๑๕๗๑๘
๑๕๗๑๙
๑๕๗๒๐
๑๕๗๒๑

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางอุไรวรรณ ชั่งสูงทรง
นางสาวอุไรวรรณ ไชยบาล
นางอุไรวรรณ ดวงอุปะ
นางสาวอุไรวรรณ ทองกระจาง
นางสาวอุไรวรรณ เทงประกิจ
นางสาวอุไรวรรณ ยาชะรัด
นางอุไรวรรณ เลี่ยนจาย
นางอุไรวรรณ วิจิตรพันธ
นางสาวอุไรวรรณ สุขสังข
นางสาวอุไรวรรณ หลินศรี
นางอุไรวรรณ อรุณเมฆ
นางอุไรวรรณ อินทะสะ
นางอุไรวรรณ เนื่องโนราช
นางสาวอุไรวรรณ สมัยสงค
นางอุลยา อารอมัน
นางสาวอุลัยพร เรืองไชย
นางสาวอุศนา บินอิสริส
นางสาวอุษณี ชมบุญ
นางสาวอุษณีย ทองนุน
นางอุษณีย ทองสงค
นางสาวอุษณีย พันธุมเสน
นางอุษณีย ภูตานนท
นางอุษณีย อันทะปญญา
นางอุษา กอบกิจ
นางสาวอุษา ขุนทอง
นางสาวอุษา บุตรดี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๕๗๒๒
๑๕๗๒๓
๑๕๗๒๔
๑๕๗๒๕
๑๕๗๒๖
๑๕๗๒๗
๑๕๗๒๘
๑๕๗๒๙
๑๕๗๓๐
๑๕๗๓๑
๑๕๗๓๒
๑๕๗๓๓
๑๕๗๓๔
๑๕๗๓๕
๑๕๗๓๖
๑๕๗๓๗
๑๕๗๓๘
๑๕๗๓๙
๑๕๗๔๐
๑๕๗๔๑
๑๕๗๔๒
๑๕๗๔๓
๑๕๗๔๔
๑๕๗๔๕
๑๕๗๔๖

นางอุษา ประยูรศุข
นางอุษา ปลั่งกลาง
นางสาวอุษา รักษโพธิวงศ
นางสาวอุษา วงษาสม
นางสาวอุษา สรหงษ
นางอุษา สุวรรณสังข
นางสาวอุษา อติชาติมณี
นางอูแมกลือซง อูมา
นางสาวเอกคตานันท บริบาล
นางสาวเอกปวีร หวังคะพันธ
นางเอเพ็ญ วิจิตรโสภา
นางเอมอร กลาเเข็ง
วาที่รอยตรีหญิง เอมอร
ตึ้งโลเจริญวงศ
นางสาวเอมอร อัตรา
นางสาวเอ็มอร อินนะลา
นางเอมโอช กาญจนกชกร
นางเอมีเรีย ลอดิง
นางเอรวัณ ทองสิน
นางเอราวัณ ดําภูผา
นางสาวเอี้องทิพย ใจอาย
นางเอื้อง โพคัง
นางเอื้องจิต ชัยชนะ
นางเอื้องผึ้ง สุคําภีร
นางเอื้อมพร เที่ยงธรรม
นางเอื้อมพร เบ็ญนา

หนา ๓๐๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๗๔๗
๑๕๗๔๘
๑๕๗๔๙
๑๕๗๕๐
๑๕๗๕๑
๑๕๗๕๒
๑๕๗๕๓
๑๕๗๕๔
๑๕๗๕๕
๑๕๗๕๖
๑๕๗๕๗
๑๕๗๕๘
๑๕๗๕๙
๑๕๗๖๐
๑๕๗๖๑
๑๕๗๖๒
๑๕๗๖๓
๑๕๗๖๔
๑๕๗๖๕
๑๕๗๖๖
๑๕๗๖๗
๑๕๗๖๘
๑๕๗๖๙
๑๕๗๗๐
๑๕๗๗๑
๑๕๗๗๒

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางเอื้อมพร ยศออน
นางเอื้อมพร สมพงษ
นางสาวไอนู แวดือเระ
นางไอศวรรย สาฤทธิ์
นางสาวฮัฟเสาะ หลีกันซะ
นางสาวฮัสนะห มูซอดี
นางสาวฮัสมะห มะ
นางฮัสมีมี หีมมิหนะ
นางสาวฮัสหนะ บือราเห็ง
นางสาวฮาซียะ ลาเตะ
นางฮาซียะห กาแบ
นางสาวฮานัน เจะมะ
นางฮานา สอนิ
นางสาวฮานาญจ ศรีอัญมณี
นางสาวฮานูนี สมอดียอ
นางสาวฮาบีบะ นาฮุดา
นางฮาบีบะ ปราปง
นางสาวฮาบีบะ เลาะลอ
นางฮาบีบะ อาเดะมะ
นางฮาบีบะห บูงา
นางฮาบือเสาะ ศุภพรพงศ
นางสาวฮามีดะ ยามามะลี
นางฮามีดะห นิมะ
นางฮายาตี ดะแซ
นางสาวฮายาตี ทิวาสมาน
นางสาวฮายาตี มูซอ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๕๗๗๓
๑๕๗๗๔
๑๕๗๗๕
๑๕๗๗๖
๑๕๗๗๗
๑๕๗๗๘
๑๕๗๗๙
๑๕๗๘๐
๑๕๗๘๑
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

หนา ๓๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวฮายาตี ลาเตะ
นางสาวฮายาตี อีซอ
นางฮายีรา มาหะมะ
นางสาวฮารมูนี อิบนูอับดุลมาญีด
นางฮาลีเมาะ นาวี
นางสาวฮาวอรี หะมะ
นางฮาสนะ มูซอ
นางฮาสนะ มะทา
นางฮาสลีนา เปาะซา

๑๕๗๘๒
๑๕๗๘๓
๑๕๗๘๔
๑๕๗๘๕
๑๕๗๘๖
๑๕๗๘๗
๑๕๗๘๘
๑๕๗๘๙

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางฮาสานาห ยานยา
นางฮาสือนะ ระยีแก
นางสาวฮาหลีมะ บิลรัตนแกว
นางสาวฮิกมะฮ อาแวกะจิ
นางฮุสนา พัฒนสกุลลอย
นางฮูดา แวกามา
นางฮูไดบะห บินแวอูมา
นางสาวฮูสสะนา สาเล็ง

ตริตาภรณชางเผือก (รวม ๑๘๖ ราย)
นายการัณยภาส ศิวะกรภูริหิรัญ
๑๖ นายพีรยุทธ ตับทอง
นายจํานงค จันเปรียง
๑๗ นายภัทรพล มนึกคา
จาสิบตรี จิรกร บุญศรีภูมิ
๑๘ นายภาณุมาศ บานเหลา
นายจิรศักดิ์ ปุญยะศิริ
๑๙ วาที่รอยตรี มงคล หนูสา
วาที่รอยตรี เจริญชัย ปนคํา
๒๐ นายมะซุกรี นิระ
นายเจริญพงศ แสนโสม
๒๑ นายมะรีเปง หะยีและ
นายชลวิทย ทาระพันธ
๒๒ นายมะสูฮารตู บระอาซัน
นายชานนท คําจันทร
๒๓ นายมูฮัมหมัดการีมีน สามานุง
นายดําเกิง ทองแทง
๒๔ นายราเชษฐ กุลาม
นายถาวร กุลวงษ
๒๕ นายเริงฤทธิ์ คําหมู
นายนคร เจริญทรัพยยิ่ง
๒๖ นายลัญจกร ผลวัฒนะ
นายนคร เจือจันทร
๒๗ นายลุกมานุลฮากิม มะสาพา
นายนิมัสยูดิน นิสะแม
๒๘ นายวีรวัฒน กัณทวีชัย
นายประทีป บุญราษฎร
๒๙ นายวีระชัย ยอชัย
นายปริญญา วงศขัติย
๓๐ นายวุฒินันท โพหะดา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖

นายแวมูฮํามัด แวดีซา
นายศักดิ์ชลม สุรีย
นายสมเจตต กิ้มขู
นายสัจจา จุนบุญ
นายสัจติยา ปองโลห
นายสุทธิรักษ ศรีสวัสดิ์
นายเสกสรรค ธรรมโสม
นายอนันต หีมอะด้ํา
นายอภิสิทธิ์ เกษเกษร
นายอับดุลกอเดร บิณอูมาร
นายอานุภาพ อาบเงิน
นายอารี บุญธรรมโม
นายอาหามะซัมรี เลาะปากา
นางกชพร อภินาคพงษ
นางกรณวรัตน คําสนิท
นางกรพัฒน แตงทิพย
นางสาวกรรณิกา กาณศาสตร
นางกรรณิการ ชนันชนะ
นางกรุณา พุฒิมา
นางกฤษณา วงษทรงยศ
นางสาวกัญญารัตน สามสี
นางสาวกัลยา ขุนอําภัย
นางสาวกัลยารัตน แกวเก็บคํา
นางสาวกาญจนา ธรรมสอน
นางกามารียะ ตาเละ
นางสาวกุสุมา ประกอบการคดี

หนา ๓๐๗
ราชกิจจานุเบกษา
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางกุหลาบ ภูมาก
นางสาวเกศกนก เผามุนี
นางสาวขวัญจิรา พรมใจ
นางสาวเขมณัฏฐ ธรณี
นางเขมิกา ศิริวงศพานิช
นางสาวจงมณี บรรยง
นางสาวจตุพร บรรดาล
นางสาวจรรยา สีแกว
นางจันทรฉาย เทพบริสุทธิ์
นางสาวจารุณี วงศน้ําคํา
นางจารุณี วงษสงา
นางสาวจิรเนตร อรชร
นางสาวจิราพร แกวทะชาติ
นางสาวจุฑารัตน ชมภูษา
นางสาวแจมจันทร ภูบุญอิ่ม
นางชเนตตี ชํานาญ
นางชลธิชา เลียดประถม
นางชลิดา สุทธิพันธ
นางสาวชัชชฎาวัลล ลือยศ
นางชินุตตรี อุตศรี
นางซอบารียะห แวมะ
นางซารีฟะห มะเดหมะ
นางซารีหมะ แวสะนิ
วาที่รอยตรีหญิง ซาลีนา ดอเลาะ
นางสาวซาลีนา สะเมาะ
นางสาวซูลัยลา อาแว

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘

หนา ๓๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางซูไฮลา ดือรามะ
นางสาวฐิฏิมาธ พิริยะเพียรพันธ
นางฐิตารีย ทาแจม
นางสาวดวงกมล ดวงสุภา
นางสาวดวงจันทร ดําหวัง
นางสาวดวงนภา เหลามวง
นางดาริน นงรัตน
นางดารุณี เกตวงษา
นางตวนฟาดีละห เดนอุดม
นางทรงฤนันท สิทธิขันแกว
นางทวินันท ไชยมาโย
นางสาวทัศนาวลัย บุญวิรัตน
นางสาวธัญลักษณ ภูสงา
นางสาวนริศรา สะอิ
นางสาวนฤมล โสชารี
นางสาวนารินทร จันทราภิรมย
นางนารีมาน ตันหยงอุตง
นางสาวนิสิตา นารีหวานดี
นางนุษยนภา พิทยารักษ
นางนูรฮาซีกิม มามะ
นางบังอร สาระมู
นางสาวบุญเล็ก เหลาเขตกิจ
นางบุญหมั้น งามศรี
นางสาวปรมาภรณ ชาติสงเคราะห
นางประภากร เปนแผน
นางปริญญา หงษกันทะ

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

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางปาตีเมาะ เจะเลาะ
นางปาตีฮะ มะยุ
นางสาวปานจิต ฉวีวงศ
นางปานจิตต อุนอก
นางปยะมาศ คงแกว
นางปยะมาศ สายแสง
นางสาวพนิดา อินทรีย
นางสาวพรสวรรค ขันเงิน
นางสาวพัชริตา อุมแกว
นางสาวพัฒนรดา สนั่นเอื้อ
นางพาตีมะ อาบูซาแล
นางสาวพิมพใจ วงคอรพินท
นางพิมพิศ รุงเรือง
นางพุทธา นามจันทร
นางเพ็ญพักตร โคตรจันดี
นางภัฑทรากร บุญให
นางสาวภัณฑิรา ศรีโปฎก
นางมรกต อินตะ
นางสาวมัสกะห อาบู
นางสาวมาซีเตาะ บือสา
นางสาวมารีนี มิงดอมิ๊
นางมารีแย เต็ง
นางสาวมาลินี วงศคําลือ
นางสาวมิยารี กายอตะฮีปง
นางสาวมีซะห เจะเตะ
นางเมตตา สุพัฒน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐

นางสาวยุวธิดา ยุงไธสง
นางสาวยูนีรา เจะอาลี
นางยูลิตา เงาะ
นางรัชนี คําเนตร
นางสาวรัตชะนก สุราฤทธิ์
นางสาวรินรดา วงศวรรณา
นางรุงทิพย เวียงชัยภูมิ
นางสาวโรสอัลเซียส บากา
นางสาวลัลฮูดา ดือราแม
นางสาวลาตีปะ มามะ
นางสาวลําดวน ชาติวิเศษ
นางสาวลําภู สัพโส
นางสาววณิชชา แมนยํา
นางวณิชชา วงคปทุม
นางวรรณภา ศรีบุญลือ
นางสาววราภรณ ใจบุญมา
นางสาววัชรี บุญโสภา
นางสาววันเพ็ญ วรรณขาว
นางวันยูเลียนา นาแซ
นางสาววิชชุดา ดํากระเด็น
นางวิซานา จารง
นางวิภาพร สุวรรณหลา
นางสมคิด นริสาร
นางสมถวิล ภูกองไชย
นางสาวสะใบแพร สอนโสม
นางสาโรมา หัดกาเจ

หนา ๓๐๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖

(เลมที่ ๘/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสุคนธ บุญเสร็จ
นางสุพรรณ พรมภักดี
นางสุภาพร ขจัดโรคา
นางสุภาพร บุตรนอก
นางสาวสุรัตน เสนาฤทธิ์
นางสาวสุลัดดา เฟอยคํา
นางสาวสุไฮลา หมัดเลียด
นางแสงเดือน วงษมณี
นางสาวโสภารัตน คงนุม
นางสาวหยาดพิรุณ ยะจอม
นางอนันตพร บุญมานํา
นางอภิชญา พลประเสริฐ
นางอภิสรา เนื่องสุวรรณ
นางสาวอมรรัตน จิตละเอียด
นางสาวอมรรัตน เฮประโคน
นางอรอนงค เยี่ยมเจริญ
นางสาวอรุณี บุตรศรีภูมิ
นางอรุณี มะลิกุล
นางอาซีเยาะห จาเงาะ
นางอานีซา สนิทสํานาน
นางอามีเนาะ หะยีดาโอะ
นางสาวอายีซะ มะสง
นางสาวอารอีเซาะ กะดี
นางอารี นามบุญเรือง
นางอาแอเซาะ บระอาซัน
นางฮัสเมาะ สาและอารง

