เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘/๓)
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 ๘/๓)
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

ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๒๒,๐๒๘ ราย)
นายกงจักษ มีมูล
๒๔ นายกรกฎ รวมสุข
นายกณวรรธน บุญหลา
๒๕ นายกรกฎ ศรีเมือง
นายกณวรรธน พลสิม
๒๖ นายกรกฎ เอี่ยมลออ
วาที่รอยตรี กณวรรธน สุยะนา
๒๗ นายกรกต ชื่นอารมย
นายกณัฐพงค พลมุข
๒๘ นายกรกต โทนศิริ
นายกดสยาม ลมงาม
๒๙ นายกรกฤต ศรีสมปอย
นายกนกพล หิรัญวิริยะ
๓๐ นายกรกิตติชัย สุทธิ
วาที่รอยตรี กนกวัตร หาดทรายทอง
๓๑ นายกรณพรหมฤทธิ์ ชูพันธุวิเศษวงศ
นายกนกศักดิ์ เขมคํา
๓๒ นายกรภัทร เย็นใจมา
นายกนกศักดิ์ เนียมสุม
๓๓ นายกรมิษฐ รัตนา
นายกนกศักดิ์ ประโรกิจจักร
๓๔ นายกรวิทย สุวรรณมณี
นายกนกศักดิ์ สอนเพียร
๓๕ นายกรวิษณ ดานกระโทก
นายกมล แกวออน
๓๖ นายกรวีร บุตรมะลา
นายกมล นนทะภา
๓๗ นายกรีฑา หวังมั่น
วาที่รอยตรี กมล รัตนา
๓๘ นายกรุณพล โลนุชิต
นายกมล สีวัน
๓๙ นายกฤชณ บัวดีบุญญสกุล
นายกมล หลีดุลย
๔๐ นายกฤชเพชรพชรวัชร เข็มเพ็ชร
นายกมลพันธ นาดอน
๔๑ นายกฤต เจนการ
นายกมลวิช พันโบ
๔๒ นายกฤตกร กุลพัฒนตรานนท
นายกมลศักดิ์ สีลาวงษ
๔๓ วาที่รอยตรี กฤตชัย ชุมแสง
นายกมลศิษฐ ดวงชื่น
๔๔ นายกฤตบุญ บูรณเจริญ
นายกร อินตะพันธ
๔๕ นายกฤตพล มนตรี
นายกรกช อ่ําทิม
๔๖ นายกฤตภัค มหาบุญญารักษ

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

นายกฤตภัค มารศรี
วาที่รอยตรี กฤตภาส ตีรมาโนช
นายกฤตภาส วงศใหญ
นายกฤตภาส ใสคําฟู
นายกฤตเมธ สุธรรม
นายกฤตยชญ พลไชยะ
นายกฤตยภัทร สีทาสังข
นายกฤตยศ มณีแสง
นายกฤตวัฒน สงวนให
นายกฤติน หันพิมาย
นายกฤติพงศ พนมศิลป
สิบเอก กฤษ ศรีสะอาด
นายกฤษกร ภาดี
นายกฤษกร วรรณชู
นายกฤษฎา แกนทาว
นายกฤษฎา ขันธทอง
นายกฤษฎา คชสาร
นายกฤษฎา จันทรแกว
นายกฤษฎา ไชยมงคล
นายกฤษฎา ดวงติลี
นายกฤษฎา เทพพงษ
นายกฤษฎา บุญศรี
นายกฤษฎา ผิวขํา
นายกฤษฎา พิทักษา
นายกฤษฎา โภคพันธ
นายกฤษฎา มาลี

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 ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายกฤษฎา แรจั่น
นายกฤษฎา วิสัยรัตน
นายกฤษฎา หลวงยศ
นายกฤษฎา หลาศักดิ์
นายกฤษฎากร แกนดี
นายกฤษฎาพงษ สุตะ
นายกฤษณ ทาทอง
นายกฤษณพล รุงเรืองศักดิวงศ
นายกฤษณพล อ่ําจิตร
นายกฤษณสกร ชัยวีรพันธเดช
นายกฤษณะ กันแกว
นายกฤษณะ กันตีมูล
นายกฤษณะ คงอินทร
นายกฤษณะ ฉิมวงษ
นายกฤษณะ ซื่อสัตย
นายกฤษณะ ดวงจอกนอก
นายกฤษณะ ทองเชื้อ
นายกฤษณะ มงคลแสงสุรีย
นายกฤษณะ มั่งมี
นายกฤษณะ วงคพล
นายกฤษณะ ศุภชญานันท
นายกฤษณะ สาลีเจริญ
นายกฤษณะ สิทธิสาท
นายกฤษณะ โสนามัย
นายกฤษณะ อะโน
นายกฤษณา ปาเปาอาย

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

นายกฤษดา จําปามูล
นายกฤษดา บัวศรี
นายกฤษดา ผิวขํา
นายกฤษดา มะณีสา
นายกฤษดา หรัญรัตน
นายกฤษดาพร นทีนันท
นายกฤษติธี ประทุมสินธุ
นายกฤษนัส วังสาร
นายกลยุทธ แกวบัวดี
วาที่รอยตรี กลวัชร หมอนตะคุ
นายกลานรงคฤทธิ์ พรมนิ่ม
นายกวิสสร แสงทาว
นายกวีวัฒน เจริญงาน
นายกษมะ นิจจันทรพันศรี
นายกษมา สาเกตุ
นายกองเทพ ตุมทอง
นายกองนคร สิงหคํา
นายกองนเรนทร จิตจินดา
นายกองภพ กองโกย
นายกองภพ ธัญญเจริญ
นายกองมณี อุดมแกว
นายกอซีย แอหลัง
นายกอเดร สาแลหมัน
นายกอบชัย พรอมญาติ
นายกอปรบุญ มาสี
นายกอเสม เด็นหมัด

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 ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายกัญญาพัชร นิ่มทอง
นายกัญหา สุมังคะ
นายกัณฑอเนก สุภัทรศักดา
นายกันตณะภัทร โสภา
นายกันตณัฐภัทร โกยดุลย
นายกันตพัฒน มีสมยุทธ
นายกันตภน เรืองลั่น
นายกันตวิชญ งาสิทธิ์
นายกันติพัส ศิริบุตร
นายกัปปนิตพัฒน เกียดนอก
นายกัมปนาท พลประจักษ
นายกัมปนาท สุมมาตย
นายกัมปนาท หนุมาศ
นายกัมพล อยูจุย
นายกาญจนะ เกษแกว
นายกาน เทียมโคกกรวด
นายกานต ชวงบุญศรี
นายกานต โหลตระกูล
นายกามนิต บุตรดา
นายกามารูดิน มะแซ
นายการัณย สูตรประสิทธิ์
นายการันต เพชรี่
นายการันต สุขคลาย
นายกําชนม สุทธิหาญ
วาที่รอยตรี กําธร กัลยาณี
จาสิบตํารวจ กําธร เพชรบุรี

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

นายกําธร วรธงไชย
นายกําพล ชุมจันทร
นายกําพล ฤทธิ์นรา
นายกําพู อักษร
นายกําเพลิง พันธุดี
นายกิจจา ชาญมหาสกุล
นายกิจติพงษ หอมเย็น
วาที่รอยตรี กิจสุเมธ แกวพรหม
นายกิตฑิ์ธเณศ พัฑฒิพงศชูกิจ
นายกิตติ คุณสมบัติ
นายกิตติ เจริญเกียรติ
นายกิตติ ชมดี
นายกิตติ เพชรศักดิ์หาญ
นายกิตติ โพธิสิทธิ์
นายกิตติ ภูไว
นายกิตติ วิเศษ
นายกิตติ เศวตวนัส
วาที่รอยตรี กิตติ สงดวง
นายกิตติ สีสัง
นายกิตติ สุจิรธรรม
นายกิตติ โสภาที
นายกิตติ เอี่ยมสําอางค
นายกิตติกร ฮมปา
นายกิตติกรกวิน ปนแกว
นายกิตติคุณ โชติมงคล
นายกิตติคุณ ทองคําดี

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 ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายกิตติคุณ สัทธานนท
นายกิตติคุณ อินทนนท
นายกิตติชัย ปลอดประโคน
นายกิตติชัย พรบรรเจิดศักดิ์
นายกิตติชัย เพลินพรอม
นายกิตติเดช ทองคํา
นายกิตติ์ธวัช เกิดใหม
นายกิตติธัช กองศรีใจ
นายกิตติธัช จันทรา
นายกิตติธัช สีหะวงษ
นายกิตติธัช แสงดี
นายกิตตินันท ฟบประโคน
นายกิตติพงศ แกวสุรินทร
นายกิตติพงศ ประทุมทอง
นายกิตติพงศ ผอมสวัสดิ์
นายกิตติพงศ พันธเมือง
นายกิตติพงศ มงคลคํา
นายกิตติพงศ วิไล
นายกิตติพงษ ชูเลิศ
นายกิตติพงษ ถึงสุข
นายกิตติพงษ เทวดา
นายกิตติพงษ ธงชัย
วาที่รอยตรี กิตติพงษ พรมสู
นายกิตติพงษ ยอดดี
นายกิตติพงษ รสจันทร
นายกิตติพงษ ระวิวรรณ

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

นายกิตติพงษ เวียงสมุทร
นายกิตติพจน เปยงาม
นายกิตติพัฒน แซยาง
นายกิตติพัทธ สุขลิ้ม
นายกิตติภณ นาคลา
นายกิตติภพ ปกเชิญเชื้อ
นายกิตติภพ รัตนากรกุล
นายกิตติภัทท ดงวัง
นายกิตติมศักดิ์ บุญทอง
นายกิตติวงค บําเพิงรัตน
นายกิตติวรคุณ ชาวลุมบัว
นายกิตติวุฒิ อิสลาม
นายกิตติศักดิ์ กระแสรนุช
นายกิตติศักดิ์ กลีบขยาย
นายกิตติศักดิ์ คําสะอาด
นายกิตติศักดิ์ ตายสุวรรณ
นายกิตติศักดิ์ นอยคํา
นายกิตติศักดิ์ ปราบพาล
นายกิตติศักดิ์ ปจจวงษ
นายกิตติศักดิ์ ปานงาม
นายกิตติศักดิ์ พรหมพิทักษ
นายกิตติศักดิ์ พันสี
นายกิตติศักดิ์ มรรคสันต
นายกิตติศักดิ์ มูลเขียน
นายกิตติศักดิ์ รอนลอยหา
นายกิตติศักดิ์ ศรีทอง

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 ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายกิตติศักดิ์ ศรีสอาด
นายกิตติศักดิ์ สมคิด
นายกิตติศักดิ์ สุมนนอก
นายกิตติศักดิ์ เสียงหวาน
นายกิตธวัช วรรณกิจ
นายกิติกร พนัส
นายกิติพงษ คําฟู
นายกิติพงษ พันธุลี
นายกิติพงษ แหนงสกูล
นายกิติพงษ อุดทัย
นายกิติพล สระเพชร
นายกิติพันธุ จันแปงเงิน
นายกิติวัฒน พุมพฤกษ
วาที่รอยตรี กิติศักดิ์ พงษสุระ
นายกิติศักดิ์ ภูมิพันธุ
นายกิหลาบ เลงสะ
นายกีรติ โกบุตร
นายกีรติ งามเลิศ
นายกุณฑล สันทัดการ
นายกุลธวัช เสือสะอาด
นายกุลยภัทร สุขสบาย
นายกุลศิริ อะโน
นายกุศล สวางศีลธรรม
นายเกชา โชระเวก
นายเกณรงค อุตบุญ
นายเกริกไกร โกรัตนะ

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

นายเกรียงไกร กองสินธุ
นายเกรียงไกร กิติยศ
นายเกรียงไกร แกวทองคํา
นายเกรียงไกร ชวยตระกูล
นายเกรียงไกร เตชา
นายเกรียงไกร ถนอมวงศ
นายเกรียงไกร ธิดาเรือง
นายเกรียงไกร โพธารินทร
นายเกรียงไกร มุลทากุล
นายเกรียงไกร โมรา
นายเกรียงไกร รื่นเสือ
นายเกรียงไกร วนาเชิง
นายเกรียงไกร ศรีรักษา
นายเกรียงไกร หลวงเขียว
นายเกรียงศักดิ์ จําปาอูป
นายเกรียงศักดิ์ ชอบชาง
นายเกรียงศักดิ์ มีแกว
นายเกรียงศักดิ์ รสเจริญ
นายเกรียงศักดิ์ รอดเล็ก
นายเกรียงศักดิ์ โลหเส็ง
นายเกรียงศักดิ์ วรวัฒนะ
นายเกรียงศักดิ์ สนชาวไพร
นายเกรียงศักดิ์ สังขบัวแกว
นายเกรียงศักดิ์ สายลือภา
นายเกรียงศักดิ์ สิทธิโห
นายเกรียงศักดิ์ สินเปยง

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 ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายเกรียงศักดิ์ สุจริต
นายเกรียงศักดิ์ อินทรสมบัติ
นายเกรียงศักดิ์ อินทวงศ
นายเกษม ชํานินอก
นายเกษม เทศสิงห
นายเกษม ธนมาก
นายเกษม บิลรัตนแกว
นายเกษม ประจักษศิลป
นายเกษม ประทุมทอง
นายเกษม ศรีวิชัย
นายเกษมพันธุ สุวรรณราช
นายเกษมวุฒิ มังคลาด
นายเกษมศักดิ์ โทแสง
นายเกษมศานต กาวิชัย
นายเกียรติเกรียงไกร บุญทน
นายเกียรติชัย แสนศรี
นายเกียรติบดินทร ศรีสมชัย
นายเกียรติประวัติ เพ็ชรสวัสดิ์
นายเกียรติพงค อุนใจ
นายเกียรติพงษ ญาณวโร
นายเกียรติพงษ พรอมใจ
นายเกียรติเฟองฟูสกุล ราชประโคน
นายเกียรติภูมิ มะแสงสม
นายเกียรติมนูญ บัวชื่น
นายเกียรติยศ ยะมา
นายเกียรติศักดิ์ กูลสวัสดิ์มงคล

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

นายเกียรติศักดิ์ แซซง
นายเกียรติศักดิ์ ทองคํา
นายเกียรติศักดิ์ เนตรสมบูรณ
นายเกียรติศักดิ์ บรรพสินธุ
นายเกื้อกูล กาลพฤกษ
นายเกื้อกูล ปานา
นายแกว ผสมธรรมศรี
นายแกวตา มวงวิเศษ
นายโกฏธิวิชญ สุเมธนัศวีกุล
นายโกมล วรรณโชติ
นายโกมล วรามิตร
นายโกมิน มาลา
นายโกเมศ ศรีสกุลเตียว
นายโกเมศ สุวรรณมณี
นายโกรบ มุทาพร
นายโกวิท เกลือสีโท
นายโกวิท ชัยทัพ
นายโกวิท ชื่นชม
นายโกวิทย เขียวศิริ
นายโกวิทย นอยวิจิตร
นายโกวิทย มีเย็น
นายโกศล กลอมเกตุ
นายโกศล ตามะทะ
นายโกศล บุญสะกันต
นายโกศล ประสงคสุข
นายโกศล ปาปะเถ

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 ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายโกศล เย็นสุขใจชน
นายโกสินทร มะละกา
นายไกร ขันขาว
นายไกรราช อุนจางวาง
นายไกรราศ ปงคะบุตร
นายไกรลาศ ประเสริฐสังข
นายไกรวุฒิ พิมพเชื้อ
นายไกรวุฒิ สําราญใจ
นายไกรเวท หาญกลับ
นายไกรศร สิงหบุตร
นายไกรศร หงษเวียงจันทร
นายไกรศรี วงคษา
นายไกรศักดิ์ โชคสุขเพิ่มทวี
นายไกรศักดิ์ นักวอน
นายไกรศักดิ์ อนุญาหงษ
นายไกรษร ดีขะมาตย
นายไกรษร อุทัยวัฒน
นายไกรสร คําชีลอง
นายไกรสร แจมใสดี
นายไกรสร ปานา
นายไกรสร พรมลา
นายไกรสร รามปาน
นายไกรสร สุทธิชาติ
นายไกรสร หมอแหละ
นายขจร โปรงจิตร
นายขจรเกียรติ แพงวงษ

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

นายขจรเกียรติ เอกสามารถ
นายขจรยศ สินศิริ
นายขจิตพงศ ลาภโชค
นายขรรคชัย วิชาญชัย
นายขรรคชัย สุวรรณ
นายขรรณชัย เวชพร
นายขลุย หนูสม
นายขวัญชัย แกวลังกา
นายขวัญชัย ขามสาม
นายขวัญชัย คนชม
นายขวัญชัย ฉิมสุข
นายขวัญชัย ตูพิจิตร
นายขัตติยะ โคตถา
นายขันธชัย พลแสน
นายขิง ขอพึ่ง
นายเข็บ บุญวรรณ
นายเขมภัทร พรหมกัณฑ
นายเขมภูมิ ประพันธพจน
นายเขษม มหิงสาเดช
นายคงเดช จันทรศรีงาม
นายคงศักดิ์ ไตติลานนท
นายคงศักดิ์ รีวงษ
นายคงศิลป แกวสองศรี
นายคชกรณ บัวคํา
นายคเชน นามมัน
นายคเชนทร ใจหาญ

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 ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายคเชนทร แสงเปยมสุข
นายคฑาวุธ ไชยสิทธิ์
นายคฑาวุธ ลี้กิจเจริญผล
นายคณพศ ศรีภูเวียง
นายคณพัทธ แสงอรุณ
นายคณวัฒน แกวประไพ
นายคณากร สุขรมย
นายคณาวุฒิ วรนุช
นายคณิน บุญเสริฐ
นายคณิน สังขศรี
นายคณิศ ถิรารางคกูล
วาที่รอยโท คณิศร ตั้งพรสมาน
นายคณิศร จับจิตต
นายคณิศรพงศ นรินทร
นายคเณค มโนวงค
นายคเณศ พัฒนโชติ
นายคเณศ พิทาคํา
นายคเณศวร เกิดผล
นายคทาวุฒิ บุตรลพ
นายคเน ดุภะสกุล
นายคมกริช นอยจินดา
นายคมกริช เปงเมือง
นายคมกริช สมจิตต
นายคมกริช สุขแกว
นายคมกริช อุดารักษ
นายคมกริส ยิ่งนอก

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

นายคมกฤช กกกลาง
นายคมกฤช ประการะสังข
นายคมกฤช พรหมฉิน
นายคมกฤช พุมบุญนาก
นายคมกฤต สมบูรณ
นายคมกฤษ สิงหสุข
นายคมกฤษณ สุขะวิพัฒน
นายคมเดช พรมนาค
นายคมเพชร พวงเขียว
นายคมเพชร อวนพร
นายคมฤขิต โตะชาลี
นายคมศักดิ์ คํามีแสง
นายคมศักดิ์ จันทรขิ่น
นายคมสรรณ แพงมา
นายคมสัน คงเอี่ยม
นายคมสัน จันทอง
นายคมสัน ชวยพิมาย
นายคมสัน นวลใย
นายคมสัน ยงยืน
นายคมสันต การถวิล
วาที่เรือตรี คมสันต คงหมั่นกลาง
วาที่รอยตรี คมสันต ทะลายรัมย
นายคมสันต บรรเทิง
นายคมสันต พึ่งภพ
นายคมสันต ภาคภูมิ
นายคมสันต วงษชาลี

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 ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายคมสันต อุดมศักดิ์
นายคมสันต อุนจันทร
นายคมสันติ คงเสง
นายครรชิต กอนพรหม
นายครรชิต กอเฮง
นายครรชิต คําฟอง
นายครรชิต ดําดี
นายครรชิต บัวบาน
นายครรชิต ศรีเมือง
นายครองสุข หารไชย
นายคัณชิต สมุทรเขต
นายคาร เรือนฟางาม
นายคํากอง เงินเชียง
นายคําตัน สีมา
นายคํานวณ มุสิกลาย
นายคีระคิน คําหนองไผ
นายคุณเดช ชูกิจวิมล
นายคุณากร แกวมงคล
นายคุณากร โทแหลง
นายคุณานนต ทองกรด
นายคุณาวุฒิ เฉลาชัย
นายคุณาวุฒิ สาธุรัมย
นายคุนัญญา วงษนาม
นายคุรุศึกษา ภารการ
นายเคน มหาชนะวงศ
นายเคน อุตสาหดี

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

นายเคบอย สินสุพรรณ
นายโฆษิต นุดวงแกว
นายโฆษิต อิ่มกมล
นายโฆษิตติภูมิ แสงทอง
นายจงรักษ เหลาลาภะ
นายจตุชัย ชนะมาร
นายจตุพงษ ตาคํา
นายจตุพร เกิดสดับ
นายจตุพร จันตะพรม
นายจตุพร ทองพระพักตร
นายจตุพร นามบุปผา
นายจตุพร สวัสดี
นายจตุพล ตุยสืบ
นายจตุพล พยุหะ
นายจตุรงค ตรีรัตน
นายจตุรงค เเหวนเพชร
นายจตุรพักตร ศรีคุณ
นายจตุลักษณ ใจเร็ว
นายจตุสภัทร ลิลากุล
นายจรกฤตย คณวัฒนธะนันท
นายจรรยวรรธน เจตนริศฐกานต
นายจรรยา ขนทอง
นายจรวย สมวงค
นายจรัญ กรีปกษ
นายจรัญ กองสี
นายจรัญ ชนชั่งยา

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 ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายจรัญ ชมพูเทพ
นายจรัญ มาพิทักษ
นายจรัญ เรืองทอง
นายจรัญ สุภาพันธ
นายจรัญ หลําต๋ํา
นายจรัล ฟงเร็ว
นายจรัส ศิริเลิศ
นายจรัส สีสายทอง
นายจรัสพงษ มูลใจ
นายจรินทร หาดเด็น
นายจรุงเกียรติ บัณฑุวรรณ
นายจรูญ กาเผือก
นายจรูญ กิจเจริญ
นายจรูญ บัวผัน
นายจรูญ โรมจุรี
นายจรูญศักดิ์ สีหาราช
นายจเรณ สุขรัตน
นายจอมพงศ อุนเวสสกุล
นายจอมวิชญ ใจบุญภักดีพันธ
นายจะรันย ศรีวรรณศิริ
นายจักรกริช มากพงศ
นายจักรกฤช กําพลวรรณ
นายจักรกฤษ กราบกราน
นายจักรกฤษ แกมเงิน
นายจักรกฤษ แสนพันนา
นายจักรกฤษณ ทองทับทิม

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

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

นายจักรกฤษณ นุชพวง
นายจักรกฤษณ พรมไชย
นายจักรกฤษณ พิทักษ
นายจักรกฤษณ มากจังหวัด
นายจักรกฤษณ ศรีวิเศษ
นายจักรกฤษณ อุดปาคา
นายจักรชัย กลิ่นหอม
นายจักรชัย ศรีวรเวทย
นายจักรชัย ธรรมสอน
นายจักรดุลย มนตรีกุล ณ อยุธยา
นายจักรพงค สุขเกษม
นายจักรพงศ เครือมั่น
นายจักรพงศ บางรัก
นายจักรพงศ ฤทธิเดช
นายจักรพงศ หยุดยั้ง
นายจักรพงศ อุดรพันธ
นายจักรพงษ กลมลี
นายจักรพงษ กลอมปญญา
นายจักรพงษ คงนุน
นายจักรพงษ แทบทาม
นายจักรพงษ พระไชยบุญ
นายจักรพงษ ภูจริต
นายจักรพงษ สิทธิ์นอย
นายจักรพรรณ พุมพวง
นายจักรพรรดิ พิทักษ
นายจักรพล กลางมณี

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 ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายจักรพล ตรีศรี
นายจักรพันธ ขันอุละ
วาที่รอยตรี จักรพันธ ชูกลิ่น
นายจักรพันธ ประทุมทีป
นายจักรพันธ พุฒกาง
นายจักรพันธ เพ็งประโคน
นายจักรพันธ เสนีย
นายจักรพันธ หวังวิวัฒนา
นายจักรพันธ อุดทะดาดวง
นายจักรพันธุ แกวกัณหา
นายจักรพันธุ จันทรประสิทธิ์
นายจักรภพ ทองสุวรรณ
นายจักรภพ เมืองสุวรรณ
นายจักรภพ สุริยะมงคล
นายจักรวาล เข็มเงิน
จาสิบเอก จักราชัย คุณสมบัติ
นายจักราวุธ เพ็ชรแกน
นายจักราวุธ ศรีงาม
นายจักรินทร บุญณะแกว
นายจักรินทร สมศรี
นายจักรินทร อินทรชํานาญ
นายจักรี ราชบุญยืน
นายจักฤษณ นามภักดี
นายจักษวัฏ ปานกลาง
นายจัตมร ลาภโชค
นายจาตุรงค เจริญนํา

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

นายจาตุรงค เบ็งยา
นายจาตุรนต แกวประพันธ
นายจาตุรนต รัตนา
นายจามร กุลเกตุ
นายจามร วรรณากาญจน
นายจารึก วิริยา
นายจารุกิตต สุวรรณ
นายจารุบุตร โสพิน
นายจารุพงศ กวางษี
นายจารุพงษ กลอมจิตต
นายจํานงค กาญจนพันธ
นายจํานงค สมสนุก
นายจํารัส ผิวดี
นายจํารัส อิสภาโร
นายจํารัสชาติ ไชยวุฒิ
นายจํารูญ บัวเนียม
นายจําเริญ ทินนิน
นายจําเริญ อนันตธรรมรส
นายจําลอง ดุกสุกแกว
นายจําลอง แสนสุภา
นายจําลอง หงษพญา
นายจิณณะ พิณทอง
นายจิตกร สมาคม
นายจิตติ พลไพรินทร
นายจิตติ สายทอง
นายจิตตินันท แกวผอม

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 ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายจิตติพล โสภา
นายจิตรกร คําธิมา
นายจิตรกร มาแกว
นายจิตรตรัย ชูหอยทอง
นายจินตนา หงษา
นายจิรเดช เสริมภักดีกุล
นายจิรพงศ โพธิ์ทอง
นายจิรพงษ คงครบ
นายจิรพงษ สรอยนอย
นายจิรพัฒน กัลปภิญโญกุล
นายจิรพัฒน โนราช
นายจิรภัทร ตาบัง
นายจิรภัทร ทีฆายุพรรค
นายจิรยุทธ รวมสุข
นายจิรโรจน คําลือเลิศ
นายจิรวัฒน คชวงษ
นายจิรวัฒน ทิมังกูร
นายจิรวัฒน บุญครอง
นายจิรวัฒน บุญทวี
นายจิรวัฒน บุญโปรง
นายจิรวัฒน พึ่งสุข
นายจิรวัฒน ลิ้มสวัสดิ์
นายจิรวัฒน วงษคง
นายจิรวัฒน สันทาลุนัย
สิบเอก จิรวัฒน สุรสิทธิ์
นายจิรเวช บัวติ๊บ

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

นายจิรศักดิ์ เครือคํา
นายจิรศักดิ์ จิรสาโรช
นายจิรศักดิ์ ยอดชะลูด
นายจิรศักดิ์ สมจิตต
นายจิรศักดิ์ อินทรเอี่ยม
นายจิระ ราชโยธา
นายจิระเกียรติ์ บุญศรี
นายจิระเดช ซองคํา
นายจิระวัฒน โตะชาลี
นายจิระศักดิ์ ทุบจิ๋ว
นายจิรัชญกฤศ มีวรรณภาค
นายจิรัชย เปยศิริ
นายจิรัฎฐ เนียนเถอ
นายจิรัฎฐ พงษทองเมือง
นายจิรัฏฐ ฉัตรคลองแคลว
นายจิรัฐ ธีระเมฆานันท
นายจิราตรี บุญยอด
นายจิรานนท วิชัยคํา
วาที่เรือตรี จิรานวัฒน บุญลาภ
นายจิรานุวัฒน บุญยะคงรัตน
นายจิรายุ เถาวโท
นายจิรายุ พรหมจักร
นายจิรายุ เหลี่ยมใส
นายจิรายุทธ ไพศาลธารา
นายจิราวัฒนา ศรีสวาง
นายจิราวุฒิ หาญประชุม

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 ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายจีรพนธุ ทองทา
นายจีรยุทธ คําสูง
นายจีรวัฒน เชียงหนุน
วาที่รอยตรี จีรศักดิ์ โตวิทยานันท
นายจีรศักดิ์ ถานอย
นายจีรศักดิ์ ทิมเชียงราก
วาที่รอยตรี จีระโชติ นิลเกษม
นายจีระเดช บัวดี
นายจีระพงศ เพียรเจริญ
นายจีระพัฒน ศรีนอย
นายจีระยุทธ นอยแดง
นายจีระศักดิ์ จันทรสวาง
นายจีระศักดิ์ นิธิพัฒนานนท
นายจีระศักดิ์ บริสุทธิ์
นายจีระศักดิ์ พวงขจร
นายจุมพฏ แกวศรี
นายจุมพล อยูคง
นายจุลจํานงค ศิริกุล
นายเจตเจริญ มาสีสุก
นายเจตนสกฤษฏิ์ ศรีสุวรรณ
นายเจนณรงค วงศแสนศรี
นายเจนณุวัฒน วิมุตกุล
นายเจนพจน หวงกําแหง
นายเจริญ เขวาลําธาร
นายเจริญ จูมเพชร
นายเจริญ เทพธรรม

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

นายเจริญ บุษบงกรด
นายเจริญ ผิวนิล
นายเจริญ โพธิ์ทอง
นายเจริญ มะโนเพชร
นายเจริญชัย จันดีดา
นายเจริญชัย บุตรสุด
นายเจริญศักดิ์ ธาตุอินจันทร
นายเจษฎา กองสาคร
นายเจษฎา เกื้อนุย
นายเจษฎา ขาทิพพาที
นายเจษฎา ขามรัตน
นายเจษฎา เจริญชัยชนะ
นายเจษฎา ชนะเดช
นายเจษฎา ชาญอักษร
นายเจษฎา ชื่นบุญมา
นายเจษฎา ทองกันทม
นายเจษฎา นากดี
นายเจษฎา นิ่มเจริญ
นายเจษฎา บุญชาญ
นายเจษฎา ปาปะกัง
นายเจษฎา ไพศาลธรรม
นายเจษฎา แมนชื่น
นายเจษฎา รอดจีน
นายเจษฎา รัศมีศิวโสภา
นายเจษฎา สอนโกษา
นายเจษฎา สังขประเสริฐ

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 ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายเจษฎา สิ้นภัย
นายเจษฎา สุขศรีดา
นายเจษฎา อินพินิจ
นายเจษฎากร สีดา
นายเจษฎาธรณ พรมโสภา
นายเจษฎาพร จันทรกระจาง
นายเจษฎาพร ใจเมือง
นายเจษฎาพร สุขไหม
นายเจษฎาภรณ แสงสุวรรณ
นายเจษฎาภรณชัย เรืองสมบัติ
นายเจษฏา คําแกว
นายเจิ้นหมิง แซกอ
นายฉกาจ ภูถมทอง
นายฉงาย เติมอุดม
นายฉลองชัย คําสีแกว
นายฉลาด กลางมณี
นายฉวิน บุญยงค
นายฉวี มณีภาค
นายฉัตรชัย เครือสิงห
นายฉัตรชัย จันทรทอง
นายฉัตรชัย ชัยนนถี
นายฉัตรชัย ชาลีบัว
นายฉัตรชัย ถานะลุน
นายฉัตรชัย นามมี
นายฉัตรชัย ปองวิเศษ
นายฉัตรชัย แฝงฤทธิ์

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

นายฉัตรชัย พรหมจันทรดา
นายฉัตรชัย พันธปอม
นายฉัตรชัย วิระพันธ
นายฉัตรชัย เหมือนมาตย
นายฉัตรชัย เหรียญทอง
นายฉัตรทอง ปญญาดง
นายฉัตรพันธ นิลกําแหง
นายฉัตรเพชร สูเสน
นายฉัตรภูมิ ชางบุ
นายฉัตรยา ปองสิงห
นายฉันทวัฒน ฉันทะ
นายฉุดดิน สันงะ
นายฉูอีบ ยาชะรัด
นายเฉลิม ชางปด
นายเฉลิม เพิ่มนาม
นายเฉลิม ยศอิศวกุล
นายเฉลิมเกียรติ ไชยอุประ
นายเฉลิมคุณ มัดฉิมา
นายเฉลิมชัย ขวัญคีรี
นายเฉลิมชัย เคลือบวิจิตร
นายเฉลิมชัย โรจนพงษไพร
นายเฉลิมชัย วรรณสาร
วาที่รอยตรี เฉลิมชัย สุนากร
นายเฉลิมไชย ขันยอด
นายเฉลิมพงษ ขาวฟา
นายเฉลิมพงษ ฟองจินา

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

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายเฉลิมพร สังขพัฒน
นายเฉลิมพล เงินกระโทก
นายเฉลิมพล ถิ่นละออ
นายเฉลิมพล ทรัพยธนสาร
นายเฉลิมพล ทองจุย
นายเฉลิมพล บุษบรรณ
นายเฉลิมพล พรหมสูง
นายเฉลิมพล รักษาภักดี
นายเฉลิมยศ สูงชัยภูมิ
นายเฉลิมรัตน นาคประทุม
นายเฉลิมวุฒิ แกวสม
นายเฉลิมวุฒิ มาตยาบุญ
นายเฉลิมศักดิ์ โกมารกุล ณ นคร
นายเฉลิมศักดิ์ เยาวโสภา
นายไฉน นามมุงคุณ
นายชชลณ คําหนูไทย
นายชญานิน ธรรมประเสริฐ
นายชฎิล ศรีสุนันทา
นายชนก ประทุมชาติ
นายชนก สังคะรินทร
นายชนกภูมิ หีบเพชร
นายชนกันต แครกระโทก
นายชนมณกรณ สวรรยาพานิช
นายชนะชน แสงสุข
นายชนะศึก โพธิ์นอก
นายชนะสิทธิ์ มากสกุล

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

นายชนันพัฒน ทองทิพย
นายชนารัตน เหมพลชม
นายชนินทร จันละบุตร
นายชนินทร ชโลธร
นายชนินทร บุตรคําโชติ
นายชนินทร สุรินแกว
นายชมไชโย พวงพุม
นายชยพล กุมารสิทธิ์
นายชยพล คชขันธ
นายชยพล จันทรแจง
วาที่รอยโท ชยพล บุตรศาสตร
นายชยพัทธ วงศชาญโชคชัย
นายชยภณ กลางประพันธ
นายชยันต กันสีเวียง
นายชยาทิต ชางบุ
นายชยุตม พรายน้ํา
นายชโยดม คํามูล
นายชรัมภ คําสงา
นายชรินทร มณีภูวนัตถ
นายชรินทร ดวงเดือน
นายชลธวัช ชวยสงค
จาสิบเอก ชลธาร มิตรตะขบ
นายชลธาร สมาธิ
นายชลธิชา สุขะ
นายชลธิศ พวงเงิน
นายชลนธี บัวชุม

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

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายชวดล ศรีนวล
นายชวน เกื้อทองสั้น
นายชวน ละครไชย
นายชวนชัย วรรณสิทธิ์
นายชวนะ ชวนะเกรียงไกร
นายชวนันท แสนแทน
นายชวนากร ศรีคํา
นายชวลิต กรวดสูงเนิน
นายชวลิต กลายุทธ
นายชวลิต กํามะหยี่
นายชวลิต จันทรผง
นายชวลิต แชมเจริญ
นายชวลิต ธิจันดา
นายชวลิต บอขุนทด
นายชวลิต บุญศิริ
นายชวลิต พิมพาทอง
นายชวาล นอยดําเนิน
นายชวาลวิท บุสําโรง
นายชวิศ นาทบรรลือ
นายชะนก ผลบุญ
นายชะโลม ขันติเจริญธรรม
นายชัชชวัฒน กุยรักษา
นายชัชชัย สิงหิรัญเรือง
นายชัชชาย นิสสัยสุข
นายชัชนาถ ฉายาชวลิต
นายชัชพงศ ไชยรัตน

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

นายชัชรินทรชัย เกาะน้ําใส
นายชัชวัชร พิศาลจารุวรรณ
นายชัชวาล จําแนกวุธ
นายชัชวาล เชียงสน
นายชัชวาล แนบสนิทวงศ
นายชัชวาล มานพ
นายชัชวาล วงคําซาว
วาที่รอยตรี ชัชวาล ศรีโพธิ์ผา
นายชัชวาล อินราช
นายชัชวาล อูปแกว
นายชัชวาลย กานจักร
นายชัชวาลย คําโสกเชือก
นายชัชวาลย ใจอินทร
นายชัชวาลย พลประถม
นายชัชวาลย สัมพันธ
นายชัชวาลย อะชวยรัมย
นายชัญนนท ทุมคํา
นายชัดชัย สติมั่น
นายชัดชัย สามี
นายชัยกฎ พรหมอินทร
นายชัยกมล สิงหคุณ
นายชัยกมล สีแกวน้ําใส
นายชัยกฤต บุญธนาสิริ
นายชัยชนะ พรหมมะ
นายชัยชาญ แดงสุวรรณ
นายชัยณรงค กงซุย

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 ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายชัยณรงค แกวละมุล
นายชัยณรงค คําภูมิหา
นายชัยณรงค นัยลี
นายชัยณรงค รัตนปรีดา
นายชัยณรงค เหมะธุรินทร
นายชัยเดช บุญสอน
นายชัยทัศณ ปางเดิม
นายชัยธวัช หงษสุคารว
นายชัยนาท พลอยบุตร
นายชัยบดี เดชบุรัมย
นายชัยพงษ ภูมี
นายชัยพร ดือราแม
นายชัยพร ทาวพรหม
นายชัยพฤกษ ชํานาญเท
นายชัยพฤษ ทุกขนิโรธ
นายชัยพล กันศิริ
นายชัยพัฒน อุทาโย
นายชัยพัทธ จิตตตระกูล
นายชัยพิพัฒน ละเลิศ
นายชัยมงคล คงนาค
นายชัยยันต ชุมพล
นายชัยยุทธ จุลเสวตร
นายชัยยุทธ พูลเจริญ
นายชัยรัตน เงินเนื้อดี
นายชัยรัตน นาคแกว
นายชัยรัตน พรมพัตร

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

นายชัยรัตน ล้ําฤทธิ์
นายชัยรัตน ศรชวย
นายชัยฤกษ กลิ่นอวม
นายชัยวัฒน ขัดสิงหแกว
นายชัยวัฒน บุญมาคํา
นายชัยวัฒน ผองผาย
นายชัยวัฒน พรหมลิ
นายชัยวัฒน เพชรอินทร
นายชัยวัฒน มาตชะลา
นายชัยวัฒน แมนเดช
นายชัยวัฒน สกุลวิไล
นายชัยวิชิต อินตะเสนา
นายชัยวิรัตน ลิ้มเรืองอนันต
นายชัยวุฒิ บูรณปรีชา
นายชัยวุฒิ แปงหลา
นายชัยวุฒิ ศรีพล
นายชัยวุฒิ ศิวิรัตน
นายชัยสวรรค วรอินทร
นายชัยสิทธิ์ คําภู
นายชัยสิทธิ์ สินโน
นายชาคริต แจมศรี
นายชาคริต ไชยวรรณ
นายชาคริต แสงจันทร
นายชาคริต หะซัน
นายชาครินทร ทรงอาจ
นายชาญชัย กองแกว

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 ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายชาญชัย แกวจันทรแกว
นายชาญชัย ชาวปา
นายชาญชัย ปานตุน
นายชาญชัย ภูมิประเสริฐ
นายชาญชัย ศรีอุทัย
นายชาญชัย ศาลาจันทร
นายชาญชัย สิทธิโชติ
นายชาญชัย สีเสื้อ
นายชาญชัย แสงกร
นายชาญชัย แสบงบาล
นายชาญณรงค แถนสีแสง
นายชาญณรงค ทองรักษ
นายชาญณรงค นาคบัวแกว
นายชาญณรงค โนทะ
นายชาญณรงค บุควัน
นายชาญณรงค บุญเรือง
นายชาญณรงค แพงวงศ
นายชาญณรงค ภูศรีฤทธิ์
นายชาญณรงค มุมทอง
นายชาญณรงค เมืองฮาม
นายชาญณรงค แสงพันตา
นายชาญยุทธ มีโพธิ์
นายชาญสรรค วรรณวิชญวงศ
นายชาญสิทธิ์ รุงเรือง
นายชาณัตถ รุงรัตน
นายชาตรี ตุมคํา

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

นายชาตรี โถแกว
นายชาตรี พะยิ
นายชาตรี ภูมิวัชร
นายชาตรี ระหูภา
นายชาตรี สรอยดอก
นายชาตรี สิงหเทา
นายชาตรี แสงจันทร
นายชาติชาย ฉัตรทอง
นายชาติชาย โชติกเดชาณรงค
นายชาติชาย ไชยนนท
นายชาติณรงค สุขนา
นายชานนท กิ่งพวง
นายชานนท ผมงาม
นายชานนท มีสิงห
นายชานนท สิทธิ
นายชานนท หนุนชู
นายชานุ เพ็งดี
นายชาริติ สมศรี
นายชารีฟ รอเกต
นายชาฤติ ชนาภาณิชยกุล
นายชาลี ครองศักดิ์ศิริ
วาที่รอยตรี ชาลี เลินไธสง
นายชํานาญ นาปรัง
นายชํานาญ สังขทอง
นายชํานาญ แสงชาติ
นายชํานาญพงษ โชติรัตน

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 ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายชํานิ จันทรโพธิ์
นายชํานิ พิมพาภรณ
นายชิงชนะ เบี้ยวเหล็ก
นายชิงชัย พิทักษ
นายชิณ สละชุม
นายชิณวุฒิ ชาจันทึก
วาที่รอยตรี ชิดชัย ทองโบราณ
นายชิต ไชยสิทธิ์
นายชิต ปญญาพีระพงศ
นายชิตพล ศรีคํามา
นายชิตษณุ จีระออน
นายชิติพัทธ คําศรี
นายชินกร แสนโสภา
นายชินภัทร ปลุกรัมย
นายชินวัชร ปนตา
นายชินวัฒน เกษมสุขพงศไพร
นายชินวัฒน แซวื่อ
นายชินวัตร ณ วิเชียร
นายชินวุฒิ ชางกลาง
นายชินวุฒิ เถลิงพงษ
นายชินาทิน นอยคํามูล
นายชิษณุชา ลครศรี
นายชีวกานต สายนุช
นายชีวะ ลีปรีชา
นายชุกรี ทุยอีด
นายชุติไชยวัญ พูดงาม

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

นายชุติเทพ ทองเรือง
นายชุติพงศ จิตมั่น
นายชุติพงศ อโนทัย
นายชุมพร ซื่อสัตย
นายชุมพล ชัยวงษ
นายชุมพล วิเชียรพัฒน
จาอากาศโท ชุมพล หงษทอง
นายชูชาติ ไชยสวัสดิ์
นายชูชาติ ตรีสินธุ
นายชูชาติ ตากิ่มนอก
นายชูชาติ ทองเยา
นายชูชาติ พุทธลา
นายชูพงศ จันทรอรุณ
นายชูพงศ อยูภักดี
นายชูเลิศ กองฉลาด
นายชูวิทย พงศศิริยานนท
นายชูศักดิ์ เกตุโก
นายชูศักดิ์ จันทรดวงโต
นายชูศักดิ์ วงษโพธิ์
นายชูศักดิ์ แสนยะมูล
นายชูศิลป มัธยันต
นายเชวง อภิบาล
นายเชวงศักดิ์ บุญกนิษฐ
นายเชษฐชัย บะขุนทด
นายเชาวน สุวรรณชล
นายเชาวริน อาจโยธา

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 ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายเชาวรินทร สีใหม
นายเชาวฤทธิ์ เกตวงษา
นายเชาวฤทธิ์ ตาใจ
นายเชาวฤทธิ์ ศรีหาทิพย
นายเชาวลิต กันยา
นายเชาวลิต เกียรติชัยพัฒน
นายเชาวลิต ไชยขันธุ
นายเชาวลิต เพ็งเจริญ
นายเชาวลิต สีชัยลา
นายเชาวลิตร คมกระโทก
นายเชิงชัย จันทพิมพ
นายเชิงชาญ ลุนชิตร
นายเชิดพงศ ราชสมบัติ
นายเชิดศักดิ์ ศรีเมือง
นายเชิดศักดิ์ หยีหรีม
นายเชิต ภักดีแกว
นายเชี่ยวชาญ พรมวิหาร
นายโชค แกวยงกฎ
นายโชคชัย ประธาน
นายโชคชัย โพธิ์มีสี
นายโชคดี บุญเจริญชัย
นายโชคทวี นันตา
นายโชคพิสิฐ สุดแท
นายโชคอนันต จึงเจริญรัตน
นายโชคอนันต เพ็ชรประเสริฐ
นายโชตินรินทร พรมสุริย

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

นายโชติพงษ ศรีแมน
นายโชติวัฒน วอนวงษ
นายโชติวุฒิ กาขัติ
นายไชยทัต รังคเสนี
นายไชยพัฒน สังขรักษ
นายไชยภพ หงเขียบ
นายไชยวัฒน รัตนวิชัย
นายไชยวัฒน วิเชียรไชย
นายไชยวัฒน อารีโรจน
นายไชยวัฒน อุปครุฑ
นายไชยศิริ สอนนํา
นายไชยา ฟนเฟอย
นายซัครียา หมาดบากา
นายซาฮีดัน มาฮะ
นายซุลกิฟลี เบญจสมิทธ
นายไซปูอัสลี สัมสูดิง
นายญาณชัชณัฐ สิริวรชัยโอฬาร
นายญาณวัฒน สมบูรณ
นายญาณศิลป คีลาวงษ
นายฎรินทร พุมกุมาร
นายฐกฤตธรณ สัมลี
นายฐนพล โสแพทย
นายฐปนพันธ เปยมศิริ
นายฐากร ตะกรุดสงค
นายฐากร ธาดาเลิศภัทร
นายฐากร พรประสงค

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 ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายฐากูร มหาขันตี
นายฐานิสร จงสมเจตนอุดม
นายฐานุกูร ปรังประโคน
นายฐาปกรณ กระแจะจันทร
นายฐาปกรณ รามเกียรติศักดิ์
นายฐาปณัฐ อุดมศรี
นายฐาปนพงศ วิเศษชาติ
นายฐาปนัท เทียบสี
นายฐิติ นวชุติวงค
นายฐิติกร สุจิรชนานนท
นายฐิติพงค ธเรษตรีศวร
นายฐิติพงษ ชวยไธสง
นายฐิติโภค อักษรเกิด
นายฐิติวัฏฏ กล่ําจีน
นายฐิติศักดิ์ โสมหาว
นายฐิถิศักดิ์ เพิ่มพูน
นายฑิฆัมพร ภูภัทรางค
นายฑีฆายุ วงคปญญา
นายณฉัตรมงคล มูลศรี
นายณชพัฒน ดุลยลา
นายณฐกร นวมอินทร
นายณฐกร วรัญญสาธิต
นายณฐกันต พงษา
นายณฐดนย เย็นใจมา
นายณฐนน สมเจริญ
นายณฐพร หลากสุขถม

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

นายณฐาภพ โกมลตรี
นายณฑวรรษ นนทศรี
นายณปติ วงศษา
นายณพดล กองทอง
วาที่รอยตรี ณพล ดํารงธนชัย
วาที่รอยเอก ณภัทร ธุระกิจ
นายณภัทรภพ สุวรรณมณี
นายณรงค กุดแถลง
นายณรงค แกวรัตม
นายณรงค เถาวเกตุ
นายณรงค นฤภัย
นายณรงค บุญแรง
นายณรงค ปองปด
นายณรงค ปญญาใส
นายณรงค มณีรัตน
นายณรงค มาโสมพันธ
นายณรงค สารเร็ว
นายณรงค สิทธิโน
นายณรงค สุดตา
นายณรงค เหมุทัย
นายณรงคกรณ ธนานุรักษกุล
นายณรงคคร วงคคําจันทร
นายณรงคเดช จงจิตร
นายณรงคเดช นามแกว
นายณรงคเดช ประจันทรเสน
นายณรงคเดช พงษพันธ

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

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายณรงคธนพร โลหมากโชติ
นายณรงคพร วัชรจรัสพงศ
นายณรงคพันธุ เชียวขุนทด
วาที่รอยตรี ณรงครัชช
โชคธนาประสิทธิ์
นายณรงคฤทธิ์ ธนะจันทร
นายณรงคฤทธิ์ บุญโสม
นายณรงคฤทธิ์ หอมนาน
นายณรงควิทย ตรีพงษรัตนกุล
นายณรงคศักดิ์ ดานอุดม
นายณรงคศักดิ์ นาคสมบูรณ
นายณรงคศักดิ์ บุญพุม
นายณรงคศักดิ์ ปานบัว
นายณรงคศักดิ์ ปยประภากร
นายณรงคศักดิ์ มุรี
นายณรงคศักดิ์ วะโร
วาที่รอยตรี ณรงคศักดิ์ ศิริเกษร
นายณรงฤทธิ์ ทิพยโภชน
นายณรงฤทธิ์ ผาธรรม
นายณรงศักดิ์ ขันคํา
นายณรงศักดิ์ ใจยะ
นายณรงศักดิ์ สังมาตร
นายณรณัฐ ผิวทอง
นายณรวัฒน กิจพาณิชยเจริญ
นายณราชัย เมฆวิไลพันธุ
นายณราวุฒิ ชางทุงใหญ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๑๓๘
๑๑๓๙
๑๑๔๐
๑๑๔๑
๑๑๔๒
๑๑๔๓
๑๑๔๔
๑๑๔๕
๑๑๔๖
๑๑๔๗
๑๑๔๘
๑๑๔๙
๑๑๕๐
๑๑๕๑
๑๑๕๒
๑๑๕๓
๑๑๕๔
๑๑๕๕
๑๑๕๖
๑๑๕๗
๑๑๕๘
๑๑๕๙
๑๑๖๐
๑๑๖๑
๑๑๖๒
๑๑๖๓

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

นายณรุจนธภัทร ธัญพิสิษฐกุล
นายณฤดล ชัยสิทธิ์
วาที่รอยตรี ณฤดล เผือกอําไพ
นายณฤทธิ์ หนูสมแกว
นายณฤทธิ์ หมื่นแยง
นายณฤพัฒโภคิณ อัครโสภิพัฒนากุล
นายณัชพงษพัฒน คันธวิวรณ
นายณัชพล เผาทิพยจันทร
นายณัญธัญ รัตนกูล
นายณัฎฐกวี ลืนภูเขียว
นายณัฎฐชพงศธร ทวินันท
นายณัฎฐพัชร สอนสงเสริม
นายณัฏฐกิตติ์ อัมภรัตน
นายณัฏฐชัย บุญเกิด
นายณัฏฐนันท ศรีจันทร
นายณัฏฐพงษ กันภัย
นายณัฏฐพัชร วิเศษพานิช
นายณัฏฐพิชญ สวัสศรี
นายณัฏฐวัฒน เกิดกลาง
นายณัฐ นอยอุทัย
นายณัฐกร จิ้วฮวด
นายณัฐกร อินทรตา
นายณัฐกรณ ทองใหม
นายณัฐกฤต แซงสีนวล
นายณัฐกฤต เรืองสุขสุด
นายณัฐกฤต ฤทธิ์จันดี

๑๑๖๔
๑๑๖๕
๑๑๖๖
๑๑๖๗
๑๑๖๘
๑๑๖๙
๑๑๗๐
๑๑๗๑
๑๑๗๒
๑๑๗๓
๑๑๗๔
๑๑๗๕
๑๑๗๖
๑๑๗๗
๑๑๗๘
๑๑๗๙
๑๑๘๐
๑๑๘๑
๑๑๘๒
๑๑๘๓
๑๑๘๔
๑๑๘๕
๑๑๘๖
๑๑๘๗
๑๑๘๘
๑๑๘๙

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายณัฐกฤต อุตมะโน
นายณัฐกฤษฏ กาญจนาธิวัฒน
นายณัฐชัญ ยืนยง
นายณัฐชัย ตะตองใจ
นายณัฐชัย พลังกูร
นายณัฐฑะนันฒ ชูคดี
นายณัฐดน ขัติสะ
นายณัฐดนัย ทาวนิล
นายณัฐเตชิต ศิริบูรณ
วาที่รอยตรี ณัฐธนัน วรรณสุข
นายณัฐปคัลย บุญยิ่ง
นายณัฐปภัสร ชัยวัฒนโชติ
นายณัฐพงค ภูชุม
นายณัฐพงศ ฉัตรเกษ
นายณัฐพงศ ชนมนัส
นายณัฐพงศ ตันคํา
นายณัฐพงศ มะลิงาม
นายณัฐพงศ รัตนรังษี
นายณัฐพงศ วงษา
นายณัฐพงศ เห็มทอง
นายณัฐพงศ ออนสุด
นายณัฐพงศสนั่น วรธรรมปญญา
นายณัฐพงษ แกวทอง
วาที่รอยตรี ณัฐพงษ ขยันทํา
นายณัฐพงษ จันทรเพชร
นายณัฐพงษ ชุมภูคํา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๑๙๐
๑๑๙๑
๑๑๙๒
๑๑๙๓
๑๑๙๔
๑๑๙๕
๑๑๙๖
๑๑๙๗
๑๑๙๘
๑๑๙๙
๑๒๐๐
๑๒๐๑
๑๒๐๒
๑๒๐๓
๑๒๐๔
๑๒๐๕
๑๒๐๖
๑๒๐๗
๑๒๐๘
๑๒๐๙
๑๒๑๐
๑๒๑๑
๑๒๑๒
๑๒๑๓
๑๒๑๔
๑๒๑๕

นายณัฐพงษ ญานวัฒนะ
นายณัฐพงษ บุญปอง
นายณัฐพงษ พิมพบุญ
นายณัฐพงษ ภูนาเงิน
วาที่รอยตรี ณัฐพงษ ยางธิสาร
นายณัฐพงษ ฤทธิ์น้ําคํา
นายณัฐพงษ สีเหลือง
นายณัฐพงษ สุรันกูล
นายณัฐพงษ อาภรณ
นายณัฐพนธ วิทยาสิงห
นายณัฐพร ทองพูน
นายณัฐพล กําเนิดรัตน
นายณัฐพล กิติศรีวรพันธุ
นายณัฐพล คัมภีรพจน
นายณัฐพล จันทรพล
นายณัฐพล จันทรสุทธิพันธุ
วาที่รอยตรี ณัฐพล เจริญมี
นายณัฐพล ไชยเดช
นายณัฐพล ทองทวี
นายณัฐพล ธัญญพงษ
วาที่รอยตรี ณัฐพล นาคะเต
นายณัฐพล นิพัทธธรรมกุล
นายณัฐพล นุตยางกูล
นายณัฐพล บํารุงเกตุอุดม
นายณัฐพล บุญภิละ
นายณัฐพล พิไสย

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๑๖
๑๒๑๗
๑๒๑๘
๑๒๑๙
๑๒๒๐
๑๒๒๑
๑๒๒๒
๑๒๒๓
๑๒๒๔
๑๒๒๕
๑๒๒๖
๑๒๒๗
๑๒๒๘
๑๒๒๙
๑๒๓๐
๑๒๓๑
๑๒๓๒
๑๒๓๓
๑๒๓๔
๑๒๓๕
๑๒๓๖
๑๒๓๗
๑๒๓๘
๑๒๓๙
๑๒๔๐
๑๒๔๑

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายณัฐพล มิตรอารีย
นายณัฐพล มีทาทอง
นายณัฐพล รักไทย
นายณัฐพล วรรณศรี
นายณัฐพล ศรีไตรเรือง
นายณัฐพล ศรีวิชัย
นายณัฐพล สมสุข
นายณัฐพล สาคะฤกษ
นายณัฐพล หทัยเมธา
นายณัฐพล ฮวดสุนทร
นายณัฐพัชร กิติอาสา
วาที่รอยโท ณัฐพัชร เถกิงกร
นายณัฐภล ศักดิ์สงวน
นายณัฐภัทร กลิ่นจะโปะ
นายณัฐภัทร เลิศการคาสุข
นายณัฐภัทร สุดจิตต
นายณัฐภูมิ นาคพันธ
นายณัฐภูมิ ศรีนุกูล
นายณัฐภูมินทร กฤษณา
นายณัฐวัฒน พูลธวัช
นายณัฐวัฒน วงศทองเหลือ
นายณัฐวัฒน สมมะโน
นายณัฐวัศ เกตุโสภา
วาที่รอยตรี ณัฐวี เรืองอราม
นายณัฐวุฒ เอี่ยมกั๊ก
นายณัฐวุฒิ เกตุแกว

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๒๔๒
๑๒๔๓
๑๒๔๔
๑๒๔๕
๑๒๔๖
๑๒๔๗
๑๒๔๘
๑๒๔๙
๑๒๕๐
๑๒๕๑
๑๒๕๒
๑๒๕๓
๑๒๕๔
๑๒๕๕
๑๒๕๖
๑๒๕๗
๑๒๕๘
๑๒๕๙
๑๒๖๐
๑๒๖๑
๑๒๖๒
๑๒๖๓
๑๒๖๔
๑๒๖๕
๑๒๖๖
๑๒๖๗

นายณัฐวุฒิ เกิดสมจิตร
นายณัฐวุฒิ คําพันธ
นายณัฐวุฒิ ชัยนอก
นายณัฐวุฒิ ชาวนาน
นายณัฐวุฒิ เชาวชวานิล
นายณัฐวุฒิ ทุดปอ
นายณัฐวุฒิ นุตตะโยธิน
นายณัฐวุฒิ บัวเขียว
นายณัฐวุฒิ บาศรี
นายณัฐวุฒิ บุรุษเกิด
นายณัฐวุฒิ พลลัง
นายณัฐวุฒิ พุมถาวร
นายณัฐวุฒิ มุงทอง
นายณัฐวุฒิ ฤกษศรีรี
นายณัฐวุฒิ เล็บครุฑ
นายณัฐวุฒิ วัชราภรณินทร
นายณัฐวุฒิ ศรีชุมภู
นายณัฐวุฒิ ศิริวนิชย
นายณัฐวุฒิ สอนชม
นายณัฐวุฒิ สิงหโตทอง
นายณัฐวุฒิ สุขประเสริฐ
นายณัฐสิทธิ์ แฝงทรัพย
นายณัฐสิทธิ์ มายะ
นายณัฐสิทธิ์ อาจเอื้อม
นายณัษฐชานนท เนสุสินธุ
นายณิธิพัทธ ธนิทธิพันธ

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๖๘
๑๒๖๙
๑๒๗๐
๑๒๗๑
๑๒๗๒
๑๒๗๓
๑๒๗๔
๑๒๗๕
๑๒๗๖
๑๒๗๗
๑๒๗๘
๑๒๗๙
๑๒๘๐
๑๒๘๑
๑๒๘๒
๑๒๘๓
๑๒๘๔
๑๒๘๕
๑๒๘๖
๑๒๘๗
๑๒๘๘
๑๒๘๙
๑๒๙๐
๑๒๙๑
๑๒๙๒
๑๒๙๓

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายดนัย ถนอมจิตร
นายดนัย ทัดแกว
นายดนัย วัฒกโสภณ
นายดนัย ศรีบรรณสาร
นายดนัย ศิริบูรณ
นายดนัย สุดจิตรจูล
นายดนัย แสงสิงห
นายดนัย อนุวัน
นายดนัยพันธ สุวรรณนิตย
นายดนัยภัทร มวงไม
นายดนัยศักดิ์ เจริญเขต
นายดนุชศาสตร ศรีพล
นายดนุพล จันทะหมุด
นายดนุพล ตลาด
นายดรัสวัต เจนวิทยการ
นายดรุษกร แหวนวงษ
นายดล แจมจันทร
นายดลรอศักร ยะโกบ
นายดลละ กิมเอะ
นายดลวาการ ลิ้มระหงษ
นายดวงดี บุญเรืองยา
นายดาชา ภูหลักดาน
นายดาบเพชร อุทโท
นายดํารงคศักดิ์ ทองหลอ
นายดํารงพล อินทจันทร
นายดํารงศักดิ์ ทวินันท

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๒๙๔
๑๒๙๕
๑๒๙๖
๑๒๙๗
๑๒๙๘
๑๒๙๙
๑๓๐๐
๑๓๐๑
๑๓๐๒
๑๓๐๓
๑๓๐๔
๑๓๐๕
๑๓๐๖
๑๓๐๗
๑๓๐๘
๑๓๐๙
๑๓๑๐
๑๓๑๑
๑๓๑๒
๑๓๑๓
๑๓๑๔
๑๓๑๕
๑๓๑๖
๑๓๑๗
๑๓๑๘
๑๓๑๙

นายดํารงศักดิ์ ศรีวิชัย
นายดํารงศักดิ์ อุนทา
นายดิฐพงษ ดวงภักดี
นายดิเรก คําอุปละ
นายดิเรก เตชะมา
นายดิเรก ประคํานอก
นายดิเรก ศิริเวชกุลศรี
นายดิเรก เหมี่ยงสันเทียะ
นายดิเรก อุมชะอุม
นายดิเรกฤทธิ์ วุฒิทวีพัฒน
นายดิศนันท ศรีวิลัย
นายดิศักดิ์ อันฐาเชษ
นายดิษธัสต พรหมโชคศิริกุล
นายดุสิต ธราพร
นายเด็จ ศรีทอง
นายเดชชาติ สุขนิล
นายเดชชาติ แสนประเสริฐ
นายเดชณรงค มั่นคง
นายเดชเดชา เบี้ยววงศ
นายเดชนรงค ประโมทะโก
นายเดชฤทธิ์ คําราช
นายเดชา คาระมาตย
นายเดชา นวลรักษา
นายเดชา นามศรี
นายเดชา วิวัฒนวาทิน
นายเดชา ศรัทธาผล

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๒๐
๑๓๒๑
๑๓๒๒
๑๓๒๓
๑๓๒๔
๑๓๒๕
๑๓๒๖
๑๓๒๗
๑๓๒๘
๑๓๒๙
๑๓๓๐
๑๓๓๑
๑๓๓๒
๑๓๓๓
๑๓๓๔
๑๓๓๕
๑๓๓๖
๑๓๓๗
๑๓๓๘
๑๓๓๙
๑๓๔๐
๑๓๔๑
๑๓๔๒
๑๓๔๓
๑๓๔๔
๑๓๔๕

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายเดโช ไพรแกว
นายเด็ดเดี่ยว สุขวิชัย
นายเดนชัย วงษชาง
นายเดนี้ แสนจ้ํา
นายเดวิด ดวงจินดา
นายแดนทอง ราชจําป
นายโดม นะทะปาน
นายตนศักดิ์ ศรีสิทธิ์
นายตระกูล เสนานอก
นายตริตาภรณ ชาติชํานิ
นายตรีวุฒิ คุณรักษ
นายตรีศิลป รองเดช
นายตฤณ คงอยูสุข
นายตฤบดี นามสอนธนโชติ
นายตอพงศ อุตรพงศ
นายตะฏิกรณ เครือบุญมา
นายตะวัน จันทรเที่ยง
นายตะวัน ตะวงศ
นายตั้ม ทองสุทธิ์
นายติณณดิษย เกาะสมุทร
นายติณณภพ ศรีหริ่ง
นายติณภพ สีดากุล
นายติวานนท มหาพรม
นายตุลยกิตติ์ พิบูลยรุงเรือง
นายตุลยวัต เขียวจีน
นายตุลา สมัครแกว

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๓๔๖
๑๓๔๗
๑๓๔๘
๑๓๔๙
๑๓๕๐
๑๓๕๑
๑๓๕๒
๑๓๕๓
๑๓๕๔
๑๓๕๕
๑๓๕๖
๑๓๕๗
๑๓๕๘
๑๓๕๙
๑๓๖๐
๑๓๖๑
๑๓๖๒
๑๓๖๓
๑๓๖๔
๑๓๖๕
๑๓๖๖
๑๓๖๗
๑๓๖๘
๑๓๖๙
๑๓๗๐
๑๓๗๑

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

นายเตชิต พระไชยบุญ
นายเตชินท โชคถนอมจิตต
นายเตือนใจ บัวพรม
นายไตรกฤษ วังคะฮาต
นายไตรเทพ เอี่ยมพินิจ
นายไตรภพ จันทรศรี
นายไตรรงค ชาติวงศ
นายไตรรัตน ปุยะติ
นายไตรรัตน ศรีจิตรแจม
นายถนอมชัย เวียงสิมา
นายถนอมรัตน จึงดํารงกิจ
นายถนอมศักดิ์ กนกวรรณากร
นายถนอมศักดิ์ กิตติเลิศภักดีกุล
นายถนอมศักดิ์ หลีทํา
นายถนัด สมาธิกุล
นายถนัดกิจ บุราณเดช
นายถวัลย ประวันเณ
นายถวัลยวัฒน ทักคุม
นายถวิพงษ กอนคํา
นายถวิล ศรีสุข
นายถวิล อินทีวงค
นายถาวร กราบขุนทด
นายถาวร คําลอย
นายถาวร ยศศิริ
นายถิรวัฒน แขวงนอก
นายถิรวัฒน คงจันทร

๑๓๗๒
๑๓๗๓
๑๓๗๔
๑๓๗๕
๑๓๗๖
๑๓๗๗
๑๓๗๘
๑๓๗๙
๑๓๘๐
๑๓๘๑
๑๓๘๒
๑๓๘๓
๑๓๘๔
๑๓๘๕
๑๓๘๖
๑๓๘๗
๑๓๘๘
๑๓๘๙
๑๓๙๐
๑๓๙๑
๑๓๙๒
๑๓๙๓
๑๓๙๔
๑๓๙๕
๑๓๙๖
๑๓๙๗

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายถิระเดช ใจสนธิ
นายเถลิงเกียรติ ไวกยี
นายเถลิงศักดิ์ ภูคํานวน
นายเถลิงศักดิ์ ศิริประเสริฐ
นายทนง สังวาลย
นายทนง หลีนอย
นายทนงศักดิ์ จันสีมะณี
นายทนงศักดิ์ จันหอม
นายทนงศักดิ์ เจียรนัย
นายทนงศักดิ์ แซโคว
นายทนงศักดิ์ ทองมาก
นายทนงศักดิ์ บุญคลอง
นายทนงศักดิ์ มานมุงศิลป
นายทนงศักดิ์ ศรีวงศ
นายทนงศักดิ์ ศิลปประกอบ
นายทนงศักดิ์ สิงหจู
นายทนงศักดิ์ เอี้ยวเฮง
นายทยากร สุขขวัญ
นายทรงเกียรติ สวนแกว
นายทรงชัย นามสนธิ
นายทรงเดช ชิดดี
นายทรงไทย ปยโชติสกุลชัย
นายทรงธรรม พงษธา
นายทรงเผา ธงหิมะ
นายทรงพล ศรีนวล
นายทรงพล แสงทอง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๓๙๘
๑๓๙๙
๑๔๐๐
๑๔๐๑
๑๔๐๒
๑๔๐๓
๑๔๐๔
๑๔๐๕
๑๔๐๖
๑๔๐๗
๑๔๐๘
๑๔๐๙
๑๔๑๐
๑๔๑๑
๑๔๑๒
๑๔๑๓
๑๔๑๔
๑๔๑๕
๑๔๑๖
๑๔๑๗
๑๔๑๘
๑๔๑๙
๑๔๒๐
๑๔๒๑
๑๔๒๒
๑๔๒๓

นายทรงยศ จันครา
นายทรงยศ ราญฎร
นายทรงยศ สาธุชาติ
นายทรงวุฒิ สุดใจ
นายทรงศักดิ์ กัญญาคํา
นายทรงศักดิ์ เกษร
นายทรงศักดิ์ คาดีวี
นายทรงศักดิ์ คําพะแย
นายทรงศักดิ์ ไชยสุวรรณ
นายทรงศักดิ์ บาอินทร
นายทรงศักดิ์ พัฒนะแสง
นายทรงศักดิ์ สายราม
นายทรงศักดิ์ สิงหนสาย
นายทรงศักดิ์ หมุนวัง
นายทรงศาสตร โมคมูล
นายทรงศิลป อินกกผึ้ง
นายทรรศนัย พานสุวรรณ
นายทวนทอง โมเมือง
นายทวนทอง วงศาโรจน
นายทวิช ดิสโร
นายทวิช นอยดี
นายทวิชชัย พนังนุวงศ
นายทวิตย วรรณชัยมงคล
นายทวี ชวดศรี
นายทวี ชื่นนิรันดร
นายทวี ดีวิหก

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๒๔
๑๔๒๕
๑๔๒๖
๑๔๒๗
๑๔๒๘
๑๔๒๙
๑๔๓๐
๑๔๓๑
๑๔๓๒
๑๔๓๓
๑๔๓๔
๑๔๓๕
๑๔๓๖
๑๔๓๗
๑๔๓๘
๑๔๓๙
๑๔๔๐
๑๔๔๑
๑๔๔๒
๑๔๔๓
๑๔๔๔
๑๔๔๕
๑๔๔๖
๑๔๔๗
๑๔๔๘
๑๔๔๙

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายทวี ทรภีสิงห
นายทวี เทียมคีรี
นายทวี เนื่องอาชา
นายทวี ภูชุม
นายทวี หลงนอย
นายทวีชัย ลํามูล
นายทวีโชค ฐิตมงคล
นายทวีเดช มูลศาลา
นายทวีป คลองใจชน
นายทวีป ปาประโคน
นายทวีป ศรีตะวัน
นายทวีพงษ ประพันธ
นายทวีรักษ เจียมวรกุลชัย
นายทวีรักษ มิตรโยธิน
นายทวีวัฒน คณะวรรณ
นายทวีศักดิ์ ไกรสุข
นายทวีศักดิ์ คงโภคา
นายทวีศักดิ์ จําปาทอง
นายทวีศักดิ์ ชลาสินธุ
นายทวีศักดิ์ ชอบสะอาด
นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย
นายทวีศักดิ์ ธาตุชัย
นายทวีศักดิ์ สินทรัพย
นายทวีศักดิ์ สุขีโมกข
นายทศณรงค เปามัจฉา
นายทศพร คงทอง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๔๕๐
๑๔๕๑
๑๔๕๒
๑๔๕๓
๑๔๕๔
๑๔๕๕
๑๔๕๖
๑๔๕๗
๑๔๕๘
๑๔๕๙
๑๔๖๐
๑๔๖๑
๑๔๖๒
๑๔๖๓
๑๔๖๔
๑๔๖๕
๑๔๖๖
๑๔๖๗
๑๔๖๘
๑๔๖๙
๑๔๗๐
๑๔๗๑
๑๔๗๒
๑๔๗๓
๑๔๗๔
๑๔๗๕

นายทศพร จันศรี
นายทศพร ณ นคร
นายทศพร ทิวะทรัพย
นายทศพร ธรรมประทีป
นายทศพร โนนคําภา
นายทศพร มนตรีวงษ
นายทศพร เรืองภู
นายทศพล ดวงจิตร
นายทศพล ปุกมณี
นายทศพล เปยเเกว
นายทศพล พนมอุปถัมภ
นายทศพล พรมดี
นายทศพล พุมพวงเกียรติ
นายทศพล มั่งมีศรี
นายทศพล มั่นมานะเสรี
นายทศพล รวบกระโทก
นายทศพล สุขรักษ
นายทศยันต โยชัย
นายทศวรรษ บุญชํา
นายทองคํา ทองเจือ
นายทองคํา พิมพา
นายทองใบ ลําเพือย
นายทองพาส บุดดา
นายทองพูน วงศขัน
นายทองพูน สุขรัตน
นายทองพูล สุทาวัน

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๗๖
๑๔๗๗
๑๔๗๘
๑๔๗๙
๑๔๘๐
๑๔๘๑
๑๔๘๒
๑๔๘๓
๑๔๘๔
๑๔๘๕
๑๔๘๖
๑๔๘๗
๑๔๘๘
๑๔๘๙
๑๔๙๐
๑๔๙๑
๑๔๙๒
๑๔๙๓
๑๔๙๔
๑๔๙๕
๑๔๙๖
๑๔๙๗
๑๔๙๘
๑๔๙๙
๑๕๐๐
๑๕๐๑

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายทองมวน แกวกา
นายทองยศ นามวงษา
นายทองสุข กาฬปกษ
นายทองสุข ทําดี
นายทองหยัด เย็นวัฒนา
นายทักษดนัย ถิตยถนอม
นายทัศดี แสนราษฎร
นายทัศนเทพ ระสิตานนท
วาที่รอยตรี ทัศนัย ดาวแสง
นายทัศนัย บุญลือ
นายทัศนัย มณีวงศ
นายทํานุ ปตพี
วาที่รอยตรี ทิคัมพร อินทปญญา
นายทินกร ศริจันทร
นายทินกร อุดมใจรักษ
นายทินพันธ บุญธรรม
นายทิพยวรรณ สังขทอง
นายทิม เผือกบุญเกิด
นายทิวา ครองยุติ
นายทิวา สุภาษี
นายทิวากร ธนะมูล
นายทิวากร พวงภู
นายทิวานนท อุดคํา
นายเทพนฤทธิ์ สุเภาแสน
วาที่รอยตรี เทพประทาน ฤทธิรุตม
นายเทพประธีป สิมมา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๕๐๒
๑๕๐๓
๑๕๐๔
๑๕๐๕
๑๕๐๖
๑๕๐๗
๑๕๐๘
๑๕๐๙
๑๕๑๐
๑๕๑๑
๑๕๑๒
๑๕๑๓
๑๕๑๔
๑๕๑๕
๑๕๑๖
๑๕๑๗
๑๕๑๘
๑๕๑๙
๑๕๒๐
๑๕๒๑
๑๕๒๒
๑๕๒๓
๑๕๒๔
๑๕๒๕
๑๕๒๖
๑๕๒๗

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

นายเทพประสิทธิ์ เมืองนอย
นายเทพมงคล ตามา
นายเทพสังวาลย ถนอมบุญ
นายเทวรักษ แสงสนิท
นายเทวราช กรกฏกําจร
นายเทวฤทธิ์ ขันโมลี
นายเทวสิทธิ์ วงศวรวิโรจน
นายเทวัน เงาะเศษ
นายเทวา ชาเคน
นายเทวากร ตางโอฐ
นายเทวินทร เวฬุวนารักษ
นายเทอดธานินทร เหมะสิขัณฑกะ
นายเทอดฤทธิ์ อาสาคติ
นายเทอดศักดิ์ เวียงจันทร
นายเทิดชัย นิลนนท
นายเทิดพงษ ศรีวิเศษ
นายเทียนชัย ทองวล
นายเทียนชัย เอี่ยมสอาด
นายไทยประเสริฐ วนวาล
นายไทยรัฐ โพธิ์พันธุ
นายธงชัย แซวจันทึก
นายธงชัย บํารุงรัฐ
นายธงชัย ผองแผว
นายธงชัย เพียงใจ
นายธงชัย รุงรัตน
นายธงชัย ศรีทา

๑๕๒๘
๑๕๒๙
๑๕๓๐
๑๕๓๑
๑๕๓๒
๑๕๓๓
๑๕๓๔
๑๕๓๕
๑๕๓๖
๑๕๓๗
๑๕๓๘
๑๕๓๙
๑๕๔๐
๑๕๔๑
๑๕๔๒
๑๕๔๓
๑๕๔๔
๑๕๔๕
๑๕๔๖
๑๕๔๗
๑๕๔๘
๑๕๔๙
๑๕๕๐
๑๕๕๑
๑๕๕๒
๑๕๕๓

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายธงชัย สารมะโน
นายธงชัย หอมเดิม
นายธงชาติ ทองขาว
นายธงไชย พรรัตนโชค
นายธณวรรษ อรชร
นายธนกร เฉลิมศรีกร
นายธนกร พันวัน
นายธนกร มวงศิริ
นายธนกฤต ดอนแกว
นายธนกฤต ปทุมมาศ
นายธนกฤต ปนตาสาย
นายธนกฤต ยอดมาลี
นายธนกฤต เลิศล้ํา
นายธนกฤต ศิริโฉม
นายธนง โพธิพรม
นายธนชัย ปวนคํา
นายธนชาต ธนวีรเทศ
นายธนโชติ พราวจันทึก
นายธนณัฐ เลิศสัจจานุรักษ
นายธนดล ออนอยู
วาที่รอยตรี ธนเดช เทพชวย
นายธนเดช สายทัศน
นายธนเทพ เนื่องศรี
นายธนธรณ เทียนทอง
นายธนบดี บุญมาศ
นายธนบัตร พันธุนอย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๕๕๔
๑๕๕๕
๑๕๕๖
๑๕๕๗
๑๕๕๘
๑๕๕๙
๑๕๖๐
๑๕๖๑
๑๕๖๒
๑๕๖๓
๑๕๖๔
๑๕๖๕
๑๕๖๖
๑๕๖๗
๑๕๖๘
๑๕๖๙
๑๕๗๐
๑๕๗๑
๑๕๗๒
๑๕๗๓
๑๕๗๔
๑๕๗๕
๑๕๗๖
๑๕๗๗
๑๕๗๘
๑๕๗๙

นายธนบูรณ กอบสาริกรณ
นายธนบูลย อรกาล
นายธนพงษ คาดสนิท
นายธนพงษ ศรีทารัง
นายธนพจน สายพวงเพชรโชติ
นายธนพล ถัดทะพงษ
นายธนพล โทนสังขอินทร
นายธนพล พรมมี
นายธนพล เพ็งแกว
นายธนพล มหากาล
นายธนพล ยศบุญหาญ
นายธนพล ศิริพันธุ
นายธนพล สีสุข
นายธนพัฒน เกตุเขียว
นายธนพัฒน นามบัณฑิต
นายธนภัทร บุศยคํา
นายธนภัทร ประดับวงศ
นายธนภัทร ศรีออน
นายธนภัทร สุนทรภักดี
นายธนภัทร เสียงล้ํา
นายธนภูมิ รักน้ําเที่ยง
นายธนวรรธณ ทองดี
นายธนวรรธน ดีพูล
นายธนวรรธน ศรีจันทรดี
นายธนวัฒก ขันธพัทธ
นายธนวัฒน คําทอง

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๘๐
๑๕๘๑
๑๕๘๒
๑๕๘๓
๑๕๘๔
๑๕๘๕
๑๕๘๖
๑๕๘๗
๑๕๘๘
๑๕๘๙
๑๕๙๐
๑๕๙๑
๑๕๙๒
๑๕๙๓
๑๕๙๔
๑๕๙๕
๑๕๙๖
๑๕๙๗
๑๕๙๘
๑๕๙๙
๑๖๐๐
๑๖๐๑
๑๖๐๒
๑๖๐๓
๑๖๐๔
๑๖๐๕

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายธนวัฒน ใจมั่น
นายธนวัฒน เชียงทอง
นายธนวัฒน ดํารงพานิช
นายธนวัฒน ทองวิชิต
นายธนวัฒน ทัศนะพรพิศาล
นายธนวัฒน นาระวิน
นายธนวัฒน บัวระพา
นายธนวัฒน พรมเมือง
นายธนวัฒน พุดจาด
นายธนวัฒน รัศมีเวียงชัย
นายธนวัฒน รุงเรือง
นายธนวัฒน สวนจันทร
นายธนวัฒน สุขสกนธ
นายธนวัทร เพลินหัด
วาที่รอยตรี ธนวิทย ศรีทองแดง
นายธนวินท มูลทากรม
นายธนวุฒิ สอนพงษ
นายธนวุฒิ สุวรรณ
นายธนสาร ศุภพันธ
นายธนะชัย เชาวพลกรัง
นายธนะชัย เทียบขุนทด
นายธนะชัย มากพูน
นายธนัช พัธนภาคินทร
นายธนัช เสารโสภา
นายธนัญชัย ขําปาน
นายธนัญชัย ทุมสงคราม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๖๐๖
๑๖๐๗
๑๖๐๘
๑๖๐๙
๑๖๑๐
๑๖๑๑
๑๖๑๒
๑๖๑๓
๑๖๑๔
๑๖๑๕
๑๖๑๖
๑๖๑๗
๑๖๑๘
๑๖๑๙
๑๖๒๐
๑๖๒๑
๑๖๒๒
๑๖๒๓
๑๖๒๔
๑๖๒๕
๑๖๒๖
๑๖๒๗
๑๖๒๘
๑๖๒๙
๑๖๓๐
๑๖๓๑

หนา ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

นายธนัญชัย ปามุทา
นายธนัตอัฑฒ วิทิยศ
นายธนัท วิชาผง
นายธนัท อูดนอย
นายธนัทภัทร จิรภัทรเขมกุล
นายธนันทธร อิ่มใจ
นายธนา กาญจนะแกว
นายธนา คงธนไพบูลยกุล
นายธนา ธุศรีวรรณ
นายธนากร ชื่นบุตร
นายธนากร แปชา
นายธนากร เมืองคํา
นายธนากร โยยรัมย
นายธนากร สีธิใจ
นายธนาเกียรติ สมศรี
นายธนาคาร สงเมือง
นายธนาชัย การะเกษ
นายธนาณุวัฒน ชูวงษ
นายธนาดล ยุบลไสย
นายธนาดุล เลาลี
นายธนาเดช ศรัทธาผล
นายธนาทิพย อูปแกว
นายธนานิศ ดวงเพชร
นายธนานุวัฒน สวัสดิกิจจานนท
นายธนาพัทธ ศรีเทพ
นายธนารัตน คงชู

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

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายธนาวัฒน เที่ยงขันธ
นายธนาวุฒิ ภิรมยพันธ
นายธนาวุฒิ ศรีวิเศษ
นายธนาวุฒิ อิ่มสกุล
นายธนิต นุยดํา
นายธนิต มัชฌิมา
นายธนิต มาพิทักษ
นายธนิตร คุณารักษ
นายธนิสร ยิ่งสุขกายใจ
นายธนู ดวงเสาร
นายธนู ราบบําเพิง
นายธเนศ สมัครไทย
นายธเนศ เหมือนวา
นายธเนศพล แทนสุงเนิน
นายธเนษฐ ชวาลสันตติ
นายธรณินทร พานธงรักษ
นายธรรม เลื่องสุนทร
นายธรรมชาติ มีรักษา
นายธรรมธเนศวร แกวสุขใส
นายธรรมนวัฒน ศรีราตรี
นายธรรมนูญ เกิดศรีพันธ
นายธรรมนูญ แกวเพ็ชร
นายธรรมนูญ ขอพึ่ง
นายธรรมนูญ จันทรแกว
นายธรรมนูญ ตะผัด
นายธรรมนูญ ปรีดาธวัช

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๖๕๘
๑๖๕๙
๑๖๖๐
๑๖๖๑
๑๖๖๒
๑๖๖๓
๑๖๖๔
๑๖๖๕
๑๖๖๖
๑๖๖๗
๑๖๖๘
๑๖๖๙
๑๖๗๐
๑๖๗๑
๑๖๗๒
๑๖๗๓
๑๖๗๔
๑๖๗๕
๑๖๗๖
๑๖๗๗
๑๖๗๘
๑๖๗๙
๑๖๘๐
๑๖๘๑
๑๖๘๒
๑๖๘๓

นายธรรมรงค เอียดรอด
นายธรรมรักษ โพนทะนา
นายธรรมรัตน เขาเหิน
นายธรรมรัตน ชนะศึก
นายธรรมรัตน ธรรมรักษ
นายธรรมรัตน สงศรี
วาที่รอยตรี ธรรมรินทร โฮเม
นายธรรมศาสตร วรสาร
นายธรรมสรณ ทองงาม
นายธรรมสรณ สุศิริ
นายธรัตน บัลลังศโพธิ์
นายธราเทพ เทบํารุง
นายธราเทพ ศรีเกษ
นายธราธร ชูศรี
นายธวัช สรอยโพธิ์พันธุ
นายธวัช สามล
นายธวัช แสนใจคํา
นายธวัช หนักแนน
นายธวัชชัย กลอมบุญธรรม
นายธวัชชัย กุนเสน
นายธวัชชัย คงทรัพย
นายธวัชชัย งามเสงี่ยม
นายธวัชชัย จันทรสวัสดิ์
นายธวัชชัย จันทะศรี
นายธวัชชัย เจริญกุล
นายธวัชชัย ใจคํา

หนา ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๘๔
๑๖๘๕
๑๖๘๖
๑๖๘๗
๑๖๘๘
๑๖๘๙
๑๖๙๐
๑๖๙๑
๑๖๙๒
๑๖๙๓
๑๖๙๔
๑๖๙๕
๑๖๙๖
๑๖๙๗
๑๖๙๘
๑๖๙๙
๑๗๐๐
๑๗๐๑
๑๗๐๒
๑๗๐๓
๑๗๐๔
๑๗๐๕
๑๗๐๖
๑๗๐๗
๑๗๐๘
๑๗๐๙

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายธวัชชัย
นายธวัชชัย
นายธวัชชัย
นายธวัชชัย
นายธวัชชัย
นายธวัชชัย
นายธวัชชัย
นายธวัชชัย
นายธวัชชัย
นายธวัชชัย
นายธวัชชัย
นายธวัชชัย
นายธวัชชัย
นายธวัชชัย
นายธวัชชัย
นายธวัชชัย
นายธวัชชัย
นายธวัชชัย
นายธวัชชัย
นายธวัชชัย
นายธวัชชัย
นายธวัชชัย
นายธวัชชัย
นายธวัชชัย
นายธวัชชัย
นายธวัชชัย

ฉายินทุ
ทิพยรัตน
ธรรมคงทอง
นันทชัย
นิลประดับ
เนตรแพ
บุญทวี
ปญญาคํา
ปงน้ําโทง
พรหมธิดา
พลนิกาย
พลากุล
พิลา
เพริศแกว
มีเปรม
รอเกต
ลาดกุดลิง
วงศใหญ
วัชรประทีป
ศรีไทย
ศิริการ
สนคง
สัสดีทอง
สิทธิ
เสยกระโทก
แสรผักแวน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๗๑๐
๑๗๑๑
๑๗๑๒
๑๗๑๓
๑๗๑๔
๑๗๑๕
๑๗๑๖
๑๗๑๗
๑๗๑๘
๑๗๑๙
๑๗๒๐
๑๗๒๑
๑๗๒๒
๑๗๒๓
๑๗๒๔
๑๗๒๕
๑๗๒๖
๑๗๒๗
๑๗๒๘
๑๗๒๙
๑๗๓๐
๑๗๓๑
๑๗๓๒
๑๗๓๓
๑๗๓๔
๑๗๓๕

หนา ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

นายธวัชชัย เหลาเขตรกรณ
นายธวัชพงศ ประชารักษสกุล
นายธะวัช มันทะรา
นายธัชกร ธนวรมงคล
นายธัชชา เทศนธรรม
นายธัชพงศ ทรงประโคน
นายธัชวุฒิ กงประโคน
นายธัญจิราพัชร จิรกิตติสิทธิโชค
นายธัญชลิต ณ นาน
นายธัญนภัทร มังกรหิรัญสิรี
นายธัญพิสิษฐ คุณยศยิ่ง
นายธันยบูรณ คุปตะวาทิน
นายธันยวีร นุมนิ่ม
นายธาดา ขวัญศรีสุทธิ์
นายธานัท เดชะศาศวัต
นายธานิน ยืนยืดวงษ
นายธานินทร ขุนนนท
นายธานี ทองดี
นายธานี สุขสรอย
นายธาราดล กัณหา
นายธาราสวรรค เสียงเย็น
นายธิติ พันธุศุภผล
วาที่รอยตรี ธิติฎฐวัฒน เอมสถิตย
นายธิติวัฒน ศรีสวัสดิ์
นายธิปตย ทั่นเสง
นายธีรกร นวนหอม

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

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายธีรชล แกวปรีชา
นายธีรเชษฐพัชญ ปราณี
นายธีรเดช จันทรางศุ
นายธีรธวัช ปญญาแจ
นายธีรนันท นามเสริมศรี
นายธีรนันท วัฒนะการกุล
นายธีรพงศ คงสีแกว
นายธีรพงษ เครือแกว
นายธีรพงษ บุญสมปาน
นายธีรพงษ ปานตะรังษี
นายธีรพงษ เพ็งดวงใหญ
นายธีรพงษ วงศใจคํา
นายธีรพงษ วงษสอาด
นายธีรพร คําวิชัย
นายธีรพล แกวประดิษฐ
นายธีรพล แกวรักษ
วาที่รอยตรี ธีรพล ทวี
นายธีรพล เพ็ชรสวี
นายธีรพล เพียรเพ็ง
นายธีรพล แพไธสง
นายธีรพล สมจิตร
นายธีรพล หมื่นโฮง
นายธีรพล อุนศิลป
นายธีรพัชร ผิวพรรณธนาพล
นายธีรพัฒน ครุธหอม
นายธีรพัฒน หอมพุง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๗๖๒
๑๗๖๓
๑๗๖๔
๑๗๖๕
๑๗๖๖
๑๗๖๗
๑๗๖๘
๑๗๖๙
๑๗๗๐
๑๗๗๑
๑๗๗๒
๑๗๗๓
๑๗๗๔
๑๗๗๕
๑๗๗๖
๑๗๗๗
๑๗๗๘
๑๗๗๙
๑๗๘๐
๑๗๘๑
๑๗๘๒
๑๗๘๓
๑๗๘๔
๑๗๘๕
๑๗๘๖
๑๗๘๗

หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

นายธีรพันธ สุขสําราญ
นายธีรภัทร ถิระโชติ
นายธีรภัทร ทองบุญ
นายธีรภัทร บุญพิมพ
นายธีรเมธ เสารทอง
นายธีรยุทธ จันทรชา
นายธีรยุทธ จันทะบุดศรี
นายธีรยุทธ เชื้อพราหมณ
นายธีรยุทธ เทียนพิทักษ
นายธีรยุทธ นาคําภา
นายธีรยุทธ นิมิตรดี
นายธีรยุทธ บริพันธ
นายธีรยุทธ มาถา
นายธีรยุทธ มุงคุณ
นายธีรยุทธ รื่นวุฒิ
นายธีรยุทธ เรืองเรื่อ
นายธีรยุทธ สามารถ
นายธีรวัฒน เขจรสิทธิ์
นายธีรวัฒน ดวงสิน
นายธีรวัฒน เนินทราย
นายธีรวัฒน บรรเทิงสุข
นายธีรวัฒน มูลเงิน
นายธีรวัฒน วังแสง
วาที่รอยตรี ธีรวัฒน หมายติดกลาง
นายธีรวัตร คันธชัย
นายธีรวิทย กวดขัน

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

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายธีรวี สําราญศิลป
นายธีรวุฒิ ขวานเพ็ชร
นายธีรวุฒิ บุญโสภาส
นายธีรศักดิ์ จํานงคเนียร
นายธีรศักดิ์ ผิวออน
นายธีรศักดิ์ ศรีสุข
นายธีรศักดิ์ สุขประจบ
นายธีรศิลป นิยมสุข
นายธีรเศรษฐ ดวงแข
นายธีระ คลังทอง
นายธีระ ชางแดง
นายธีระ เธียรกิตติกร
นายธีระ เปรมสกุล
นายธีระกาญจน ปกรช สันโส
นายธีระชัย จุฑาเทพ
นายธีระชัย บํารุงศิลป
นายธีระชัย ลาภูตะมะ
นายธีระเดช ทองอินทร
นายธีระพงศ อึ้งธนาธิป
นายธีระพงษ คําพระธิก
นายธีระพงษ จันทรเพ็ญ
นายธีระพงษ ดาสม
นายธีระพงษ บุตรดี
นายธีระพงษ พามงคลเศรษฐี
นายธีระพงษ สายเครือสด
นายธีระพล ศรีวงษชัย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๘๑๔
๑๘๑๕
๑๘๑๖
๑๘๑๗
๑๘๑๘
๑๘๑๙
๑๘๒๐
๑๘๒๑
๑๘๒๒
๑๘๒๓
๑๘๒๔
๑๘๒๕
๑๘๒๖
๑๘๒๗
๑๘๒๘
๑๘๒๙
๑๘๓๐
๑๘๓๑
๑๘๓๒
๑๘๓๓
๑๘๓๔
๑๘๓๕
๑๘๓๖
๑๘๓๗
๑๘๓๘
๑๘๓๙

นายธีระพล สินเติม
นายธีระพล สุตคาน
นายธีระพันธ ฝาชัยภูมิ
นายธีระยุทธ ไชยชนะ
นายธีระยุทธ พรมชวย
นายธีระยุทธ โพธิ์กระสัง
นายธีระวัฒน จันทนาม
นายธีระวุฒิ ลีละอินทร
นายธีระวุธ สิริวัฒน
นายธีระศักดิ์ จเรรัชต
นายธีระศักดิ์ ชางกลาง
นายธีระศักดิ์ ดวงสีนวล
นายธีระศักดิ์ บัวลอย
นายธีระศักดิ์ ยอดมณีย
นายธีระศักดิ์ ลองสุนทร
นายธีรุตม บุญมา
นายธีวสุ วงศสุริยะ
นายธุวพัส คําลือ
นายธุวานนท บัวจันทร
นายธุวานนท โพธิ
นายนคร ธีรวิทยากูล
นายนคร เวฬุวนารักษ
นายนคร สวัสดิ์ลน
นายนคร สะเทินรัมย
นายนครินทร จันตะคาด
นายนครินทร ซื่อสัตย

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

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายนครินทร ธิยะภูมิ
นายนครินทร ในทอง
นายนครินทร พรมกลาง
นายนดล ศิริเมือง
นายนนทชัย กิจคา
นายนนทชัย อาวรณ
นายนนทิวรรธน ไชโย
นายนนธชัย ปญญาคํา
นายนพคุณ เจิมจรุง
นายนพคุณ ดวงนิล
นายนพคุณ นวมแหลม
นายนพคุณ สดใส
นายนพดนัย ผองจิต
นายนพดล เกิดโภคา
นายนพดล ขุนชํานาญ
นายนพดล ไขกา
นายนพดล เครือยา
นายนพดล จันทรสุทธิ์
นายนพดล แจบานเกาะ
นายนพดล ชัยมงคล
นายนพดล ชาวนาผล
นายนพดล บุญภา
นายนพดล พวงหิรัญ
นายนพดล พุทธพฤกษ
นายนพดล ภูพานทาง
นายนพดล มามอม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๘๖๖
๑๘๖๗
๑๘๖๘
๑๘๖๙
๑๘๗๐
๑๘๗๑
๑๘๗๒
๑๘๗๓
๑๘๗๔
๑๘๗๕
๑๘๗๖
๑๘๗๗
๑๘๗๘
๑๘๗๙
๑๘๘๐
๑๘๘๑
๑๘๘๒
๑๘๘๓
๑๘๘๔
๑๘๘๕
๑๘๘๖
๑๘๘๗
๑๘๘๘
๑๘๘๙
๑๘๙๐
๑๘๙๑

นายนพดล เล็กบาง
นายนพดล วังซาย
วาที่รอยตรี นพดล ศรีแกว
นายนพดล สายเทียน
นายนพดล หมิดทองคํา
นายนพดล อํานาจ
นายนพดล อินทรจงจิต
นายนพนันท อรัญมิ่ง
นายนพนัย มลาวาสน
นายนพพงษ สรอยสุวรรณ
นายนพพร แกวเทพ
นายนพพร ตุมทอง
นายนพพร บุญทรง
นายนพพร ภูมาก
นายนพพร สุรจันทรกุล
นายนพพร แสงอาทิตย
นายนพพล คงทายาท
นายนพพล ถาคูณ
นายนพพล พรอมเที่ยงตรง
นายนพพล เล็กพันธ
นายนพพล เอื้อถาวรสุข
นายนพรัตน คงอาสา
นายนพรัตน เครือปญญา
นายนพรัตน จรูญประโคน
นายนพรัตน ชูศรีพัฒน
นายนพรัตน ดีโพธิ์กลาง

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

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายนพรัตน ตะใจ
นายนพรัตน ปะวะถี
นายนพรัตน ภักดีพันดอน
นายนพรัตน มุกดา
นายนพรัตน ยอยพระจันทร
นายนพรัตน อําพล
นายนพรินทร แกวทา
นายนพรุจ บอพิมาย
นายนพวิทย สมบูรณ
นายนภวิชญ ขําเกลี้ยง
นายนภัศกร ชัยสุรชํานาญกุล
นายนรพัทธ กลาณรงค
นายนรภัทร ศรีสมบัติ
นายนรภัทร สิงหนวล
นายนรา ชาลีชาติ
นายนรากร ประคําศรี
นายนรากร มีอินทร
นายนรากร สุขวิสิฎฐ
นายนราทิพย แสงอาทิตย
นายนราธร ซุยกระเดื่อง
นายนราธิป คําโสภา
นายนรานนท ออนแพง
นายนราพล เดชพลกรัง
นายนราวิชญ ผานสถิน
นายนราศักดิ์ นาปอม
นายนรินทร รัตนทา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๙๑๘
๑๙๑๙
๑๙๒๐
๑๙๒๑
๑๙๒๒
๑๙๒๓
๑๙๒๔
๑๙๒๕
๑๙๒๖
๑๙๒๗
๑๙๒๘
๑๙๒๙
๑๙๓๐
๑๙๓๑
๑๙๓๒
๑๙๓๓
๑๙๓๔
๑๙๓๕
๑๙๓๖
๑๙๓๗
๑๙๓๘
๑๙๓๙
๑๙๔๐
๑๙๔๑
๑๙๔๒
๑๙๔๓

นายนรินทร แกวสวาง
นายนรินทร ขุนมิน
นายนรินทร ณีวงษ
นายนรินทร ดําฤทธิ์
นายนรินทร แดงมิน
นายนรินทร ทีหัวชาง
นายนรินทร นารีนาถ
นายนรินทร ปญญา
นายนรินทร พิทักษ
นายนรินทร มนัสตรง
นายนรินทร มิถุนดี
นายนรินทร วัฒนบัญชา
นายนรินทร สามใจ
นายนรินทร สุขศรี
นายนรินศักดิ์ มีโชค
นายนริศ อินพล
นายนรุต สิทธิฤทธิ์
นายนเรนทร ลาดแกว
นายนเรศ ทองอินทร
นายนเรศ สรสิงห
นายนเรศ สายเนตร
นายนฤดล มะโนศรี
นายนฤนาท ฉ่ําทวี
นายนฤนาท ยศอาย
นายนฤบดินทร นันทะกุล
นายนฤเบศ พานิชย

หนา ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๔๔
๑๙๔๕
๑๙๔๖
๑๙๔๗
๑๙๔๘
๑๙๔๙
๑๙๕๐
๑๙๕๑
๑๙๕๒
๑๙๕๓
๑๙๕๔
๑๙๕๕
๑๙๕๖
๑๙๕๗
๑๙๕๘
๑๙๕๙
๑๙๖๐
๑๙๖๑
๑๙๖๒
๑๙๖๓
๑๙๖๔
๑๙๖๕
๑๙๖๖
๑๙๖๗
๑๙๖๘
๑๙๖๙

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายนฤมิต ภูแสง
นายนฤสรณ ปราบจินดา
นายนวนพ ระมาศจาย
นายนวพล บัวเกษ
นายนวพล ผาบุญมา
นายนวมินทร ศรีเมือง
นายนวราช อภัยวงศ
นายนวเรศ เสนคุม
นายนักรบไทย วงศณรัตน
นายนัฏดนัย ปานาลาด
นายนัฐนันทน เทียนชัย
นายนัฐพงศ สีนวล
นายนัฐพงษ เชิดตระกูลศิลป
นายนัฐพงษ ปะนันชัย
นายนัฐพร ครองยุติ
นายนัฐพล กลมกลอม
นายนัฐพล ปลิวศรีแกว
นายนัฐพล โรจนหัสดิน
นายนัฐพล ศรีชมภู
นายนัฐภูมิ โตสกุล
นายนัฑพงศ พานิชย
นายนัติกรณ นนทะบุตร
นายนัทธพงศ ปนตะรังษี
นายนัทธวรรธน จันทะเจียด
นายนัทธวัฒน ตั้งจิตต
นายนัทธวัธน โยธา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๙๗๐
๑๙๗๑
๑๙๗๒
๑๙๗๓
๑๙๗๔
๑๙๗๕
๑๙๗๖
๑๙๗๗
๑๙๗๘
๑๙๗๙
๑๙๘๐
๑๙๘๑
๑๙๘๒
๑๙๘๓
๑๙๘๔
๑๙๘๕
๑๙๘๖
๑๙๘๗
๑๙๘๘
๑๙๘๙
๑๙๙๐
๑๙๙๑
๑๙๙๒
๑๙๙๓
๑๙๙๔
๑๙๙๕

นายนัธพล พรมแกว
นายนันทกิจ ทวนประเสริฐ
จาสิบตรี นันทธวัช คําภาทู
นายนันทพล แซหลิม
นายนันทพัฒน สิทธิรัตนวัฒน
นายนันทวัฒน แกวเรียน
นายนันทวัฒน คําเมือง
นายนันทวัฒน สุหุโล
นายนันทวุฒิ พุทธวงค
นายนันทวุธ นันทะนอย
นายนันทสุภา ชนะพจน
นายนัสรุนเลาะห คงสิเหร
นายนาจ สาภูเมือง
นายนาวาวี เจะอุมา
นายนาวิน แปนเหลือ
นายนาวิน โพธิ์ศรี
นายนาวิน มดตะนอย
นายนาวี จันทรทรัพย
นายนาวี มะสมัน
นายนาวี สนิทผล
นายนําชัย นนทคําภา
นายนําพงศ สุขสบาย
นายนิกร กฤตยาวสุกุล
นายนิกร จันทะสาร
นายนิกร ชัยสงคราม
นายนิกร นาคเสน

หนา ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๙๖
๑๙๙๗
๑๙๙๘
๑๙๙๙
๒๐๐๐
๒๐๐๑
๒๐๐๒
๒๐๐๓
๒๐๐๔
๒๐๐๕
๒๐๐๖
๒๐๐๗
๒๐๐๘
๒๐๐๙
๒๐๑๐
๒๐๑๑
๒๐๑๒
๒๐๑๓
๒๐๑๔
๒๐๑๕
๒๐๑๖
๒๐๑๗
๒๐๑๘
๒๐๑๙
๒๐๒๐
๒๐๒๑

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายนิกร ประชานันท
นายนิกร พันธรุณ
นายนิกร สิทธิเลาะ
นายนิกร ใสโยธา
นายนิกร หยาดน้ําคาง
นายนิกร หลานอย
นายนิกรณ หนูทอง
นายนิคม คําภีระ
นายนิคม จอมตั้ง
นายนิคม มวงหิมพาน
นายนิคม วงษสุวรรณ
นายนิคม อาศัยนา
นายนิด ทองพูล
นายนิติ กองคูณ
นายนิติกร มานะจิตร
นายนิติกร สมจิตร
นายนิติชน พหลทัพ
นายนิติญวัฒน วรรทวี
นายนิตินัย ใจดี
นายนิติพงษ เกิดมี
นายนิติพงษ ไชยขันธ
นายนิติพล สดรัมย
นายนิติภูมิ พยุงวงษ
นายนิติรัฐ วรรณวิริยวัตร
นายนิติรัฐ สุขวัฒน
นายนิติวัฒน โนนนอย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๐๒๒
๒๐๒๓
๒๐๒๔
๒๐๒๕
๒๐๒๖
๒๐๒๗
๒๐๒๘
๒๐๒๙
๒๐๓๐
๒๐๓๑
๒๐๓๒
๒๐๓๓
๒๐๓๔
๒๐๓๕
๒๐๓๖
๒๐๓๗
๒๐๓๘
๒๐๓๙
๒๐๔๐
๒๐๔๑
๒๐๔๒
๒๐๔๓
๒๐๔๔
๒๐๔๕
๒๐๔๖
๒๐๔๗

นายนิติศักดิ์ มณีลาภ
นายนิติศาสตร หมื่นแกว
นายนิทสัน แกวสระแสน
นายนิธินันท ศรีสงคราม
นายนิธิพงค อาจใจ
นายนิธิพงศ โรจนดุล
นายนิธิโรจน ตรีรัตนวิชชา
นายนิธิวัฒน กลิ่นหอม
นายนิธิศ มรดก
นายนิพนธ แทนขวัญ
นายนิพนธ เปาประจําเมือง
นายนิพนธ ราชาไชย
นายนิพพิชฌน ขรรคทัพไทย
นายนิพล แกวเวหา
นายนิพัทธ นะระโต
นายนิพันธ เปงหลา
นายนิมิตต การะดี
นายนิมิตร สุสิมานนท
นายนิยม รุณไชย
นายนิรชัย ขวัญเมือง
นายนิรมิตร ชวดรัมย
นายนิรัติศรัย ธรรมศร
นายนิรันดร จันทรภิรมย
นายนิรันดร เชื้อพนาไพร
นายนิรันดร ตนสกุล
นายนิรันดร ตันตะราวงศา

หนา ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๔๘
๒๐๔๙
๒๐๕๐
๒๐๕๑
๒๐๕๒
๒๐๕๓
๒๐๕๔
๒๐๕๕
๒๐๕๖
๒๐๕๗
๒๐๕๘
๒๐๕๙
๒๐๖๐
๒๐๖๑
๒๐๖๒
๒๐๖๓
๒๐๖๔
๒๐๖๕
๒๐๖๖
๒๐๖๗
๒๐๖๘
๒๐๖๙
๒๐๗๐
๒๐๗๑
๒๐๗๒
๒๐๗๓

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายนิรันดร ทองวล
นายนิรันดร บุตรสงา
นายนิรันดร ปานนอก
นายนิรันดร ปนทรายมูล
นายนิรันดร ภักดีไพร
นายนิรันดร ลําพาย
นายนิรันดร ศาลาศักดิ์
นายนิรันดร อยูอ่ํา
นายนิรันดร อรปญญา
นายนิรันต คายเซา
นายนิรันต ยานะโส
นายนิรุต ฉิมเพชร
นายนิรุต สอนทอง
นายนิรุต อําไพ
นายนิรุตต คําภิเนตร
นายนิรุตต ชนไธสง
นายนิรุตต มีลาภ
นายนิรุตต เสาหิน
นายนิรุตติ์ พรมผง
นายนิรุตติ์ เพียทา
นายนิรุตติ์ มีออง
นายนิรุตติ์ หมื่นสิน
นายนิรุติ เจริญพัฒนวิทย
นายนิรุธ ภาดาพันธ
นายนิลรัตน พึ่งพา
นายนิวัฒน นามวัฒน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๐๗๔
๒๐๗๕
๒๐๗๖
๒๐๗๗
๒๐๗๘
๒๐๗๙
๒๐๘๐
๒๐๘๑
๒๐๘๒
๒๐๘๓
๒๐๘๔
๒๐๘๕
๒๐๘๖
๒๐๘๗
๒๐๘๘
๒๐๘๙
๒๐๙๐
๒๐๙๑
๒๐๙๒
๒๐๙๓
๒๐๙๔
๒๐๙๕
๒๐๙๖
๒๐๙๗
๒๐๙๘
๒๐๙๙

นายนิวัฒน ผานวัฒนภักดี
นายนิวัฒน พละสุข
นายนิวัฒน ฤกษกังวาน
นายนิวัฒน ไววุฒิ
นายนิวัฒน ศรีสุยงค
นายนิวัตร เกษแกว
นายนิวัตร ใจชวง
นายนิวัติ ไถนาเพรียว
นายนิวัติ พอใจ
นายนิเวช เถาเปยง
นายนิเวศน ตั้งอุทัยสุข
นายนุกูล บุญปาน
นายนุชา ครองสัตย
นายนุชา เฉยดิษฐ
นายนุเชน พอกสนิท
นายนุดนัย อนอําไพ
นายเนตร ครบสุวัน
นายเนตรนรินทร นามกร
นายเนติ บุญพิมล
นายเนติ ปริยาพร
นายเนติพงษ หงสคํา
นายเนติวุฒิ ชนะบูรณ
นายเนาวรัตน แกวเลื่อน
นายบดินทร แตมดื่ม
นายบดินทร ศรีธัมมา
นายบดินทร สุทธนาค

หนา ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๐๐
๒๑๐๑
๒๑๐๒
๒๑๐๓
๒๑๐๔
๒๑๐๕
๒๑๐๖
๒๑๐๗
๒๑๐๘
๒๑๐๙
๒๑๑๐
๒๑๑๑
๒๑๑๒
๒๑๑๓
๒๑๑๔
๒๑๑๕
๒๑๑๖
๒๑๑๗
๒๑๑๘
๒๑๑๙
๒๑๒๐
๒๑๒๑
๒๑๒๒
๒๑๒๓
๒๑๒๔
๒๑๒๕

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายบรรจง กลาหาญ
นายบรรจง กิ่งแกว
นายบรรจง เพงพิศ
นายบรรจง ภูเขียวคาม
นายบรรจง สุวงศ
นายบรรจบ จอยสาคู
นายบรรชา กลมภักดี
นายบรรพชนชัย กองรัตน
นายบรรพต ทองอินทร
นายบรรพต พงษรอด
นายบรรพต ศรีเมือง
นายบรรยง ทิพยอด
นายบรรลือศักดิ์ สิริจามร
นายบรรลือศักดิ์ แสงราม
นายบรรลุ ลาหนองแคน
นายบริบูรณ พรหมสวาง
นายบริหาร วันตัน
วาที่รอยตรี บวร จันทรธีระโรจน
นายบวร บําเรอวงษ
นายบัญชา กันยาประสิทธิ์
นายบัญชา ผดุงรัตน
นายบัญชา มูลเพีย
นายบัญชา เมาทุง
นายบัญชา รักษาเมือง
นายบัญชา วงคเสนา
นายบัญชา หอมขจร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๑๒๖
๒๑๒๗
๒๑๒๘
๒๑๒๙
๒๑๓๐
๒๑๓๑
๒๑๓๒
๒๑๓๓
๒๑๓๔
๒๑๓๕
๒๑๓๖
๒๑๓๗
๒๑๓๘
๒๑๓๙
๒๑๔๐
๒๑๔๑
๒๑๔๒
๒๑๔๓
๒๑๔๔
๒๑๔๕
๒๑๔๖
๒๑๔๗
๒๑๔๘
๒๑๔๙
๒๑๕๐
๒๑๕๑

หนา ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

นายบัญชา อุตสาหรัมย
นายบัณฑิต ขอสกุล
นายบัณฑิต ขําพันดุง
นายบัณฑิต คําแพง
นายบัณฑิต ตาวุน
นายบัณฑิต โบตั๋นแกว
นายบัณฑิต พรหมขัติแกว
นายบัณฑิตย เอกตาแสง
นายบัวลอง คงจริง
นายบาฮารุน แมทาลง
นายบํารุงเกียรติ ขาวสวย
นายบํารุงศักดิ์ หลักมวง
นายบุชิต แกงขุนทด
นายบุญกรณ สกุลสวน
นายบุญเกิด เกี้ยมแสนเมือง
นายบุญเกิด เขือรัมย
นายบุญชวย ปองกัน
นายบุญชวย เอกบุตร
นายบุญชอบ พานอะนันต
นายบุญชัช ผลทิพย
นายบุญชัย กัณตวิสิฐ
นายบุญชัย สมบูรณพูลเพิ่ม
นายบุญเชิด นรมาตย
นายบุญโชค เขียวมา
วาที่รอยตรี บุญญบุตร ฐาปะนา
นายบุญญฤทธิ์ บูรณเจริญ

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

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายบุญญฤทธิ์ ระพันธ
นายบุญญาฤทธิ์ สาระวรรณ
นายบุญญาฤทธิ์ สิทธิ
นายบุญติด หมั้นยืน
นายบุญถม แสงจันทร
นายบุญทวี ตะยะพงค
นายบุญทัน คําภูษา
นายบุญทาน สารเพ็ชร
นายบุญเทียร แจมทุง
นายบุญธรรม ชูดํา
นายบุญธรรม แปงมา
นายบุญนํา หมีนยะลา
นายบุญนิกร คํากองเเกว
นายบุญมา กงพลี
นายบุญยกุล ปนะโต
นายบุญยงค ศรีเสริม
นายบุญยะสิทธิ์ ดีทาโพธิ์
นายบุญยาธร ทะยอมใหม
นายบุญยิ่ง พิบุตร
นายบุญโย มัดทะปะนัง
นายบุญรวย ฉั่ววิเชียร
นายบุญเรือง เกียรตินอก
นายบุญเรือง โพธิ์เกตุ
นายบุญเรือง อินตะมูล
นายบุญฤทธิ์ ตระกูลธรรมชาติ
นายบุญฤทธิ์ เพชรนุม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๑๗๘
๒๑๗๙
๒๑๘๐
๒๑๘๑
๒๑๘๒
๒๑๘๓
๒๑๘๔
๒๑๘๕
๒๑๘๖
๒๑๘๗
๒๑๘๘
๒๑๘๙
๒๑๙๐
๒๑๙๑
๒๑๙๒
๒๑๙๓
๒๑๙๔
๒๑๙๕
๒๑๙๖
๒๑๙๗
๒๑๙๘
๒๑๙๙
๒๒๐๐
๒๒๐๑
๒๒๐๒
๒๒๐๓

หนา ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

นายบุญลพ ปนทะยม
นายบุญลือ คําถวาย
นายบุญเลี้ยม โทขันธ
นายบุญสง ขนานแข็ง
นายบุญสง พลคีรี
นายบุญสง วัฒนาสกุลไทย
นายบุญสืบ ปานะโปย
นายบุญเสริม คุมสุวรรณ
นายบุญเสริม เพ็งแจม
นายบุญเสริม แรดสมศรี
วาที่รอยตรี บุญโฮม ตรองติรัมย
นายบุณพจน อุตสงควัฒน
นายบุดดี สุริโย
นายบุรินทร ชมศักดิ์
นายบุลากร สระแกว
นายเบญจชัย เนืองสา
นายเบญจพล พิมาร
นายเบญจรงค แสวงผล
นายเบียร ดีละมัย
นายปกปอง แฉลมภักดิ์
นายปกมนตรี ดีเที่ยง
นายปกรณ เกตนานนท
นายปกรณ ชมวงค
นายปกรณ นิ่มกาญจนา
นายปกรณ พืชเงิน
นายปกรณ โสพัฒน

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

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายปกรณ หมีจันทรตะ
นายปกรณ โอภาษี
นายปกรณเกียรติ ดวงทองกุล
นายปกรณเกียรติ ศิริสุทธิ์
นายปกรณวิท กลาหาญ
นายปฏิธาน โสทัน
นายปฏิพล บุญอํานวย
นายปฏิภาณ พิทักษา
นายปฏิภาณ ยอดขุนทด
นายปฏิภาณ ศรีมาศ
นายปฏิภาณ อนุญาหงษ
นายปฏิวัติ ทองลือ
นายปฏิวัติ นามทองใบ
นายปฏิวัติ พบชัยภูมิ
นายปฏิวัติ ยาณะโค
นายปฏิวัติ รวยรื่น
นายปฏิเวท นะวะมวัฒน
นายปฏิเวธ แกวนาม
นายปฐมพงษ มะลาศรี
นายปฐมพงษ อรุณโรจน
นายปฐวี มณีวงศ
นายปณวัตร สีหอม
นายปณิดล ปานชวย
นายปณิธาน เปรื่องนนท
นายปติพล มานิสสรณ
นายปธิกร ปถยภากรณ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๒๓๐
๒๒๓๑
๒๒๓๒
๒๒๓๓
๒๒๓๔
๒๒๓๕
๒๒๓๖
๒๒๓๗
๒๒๓๘
๒๒๓๙
๒๒๔๐
๒๒๔๑
๒๒๔๒
๒๒๔๓
๒๒๔๔
๒๒๔๕
๒๒๔๖
๒๒๔๗
๒๒๔๘
๒๒๔๙
๒๒๕๐
๒๒๕๑
๒๒๕๒
๒๒๕๓
๒๒๕๔
๒๒๕๕

นายปภังกร เงาะลําดวน
นายปรมัตถ สวงโท
นายปรมินทร ดรหลาบคํา
นายปรเมธ สมบูรณ
นายปรเมนทร เกษนัด
นายปรเมศร ชะโลธร
นายปรเมศวร สุขแจม
นายประกรณ ยินดีชาติ
นายประกฤต วังพฤกษ
นายประกาย พยุงวงษ
นายประกาศิต คําวะเนตร
นายประกาศิต ยังตาล
นายประกาศิต สิทธิสระดู
นายประกาศิต อยูพล
นายประกาสิทธิ์ อางคํา
นายประกิจ จักรแกว
นายประจวบ คําแดงสด
นายประจวบ ดํารงคสุทธิพงศ
นายประจักร ลาขุมเหล็ก
นายประจักร สุขสะปาน
นายประจักษ กุศลมานิตย
นายประจักษ ควรอาจ
นายประจักษ จันทรตะ
นายประจักษ ศักดิ์คันธภิญโญ
นายประจักษ สนยืน
นายประจักษ สวาง

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

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายประจักษชัย หอมลําดวน
นายประชา ตรีศรี
นายประชา สาคํา
นายประชามิตร เนาวะเศษ
นายประดิษฐ แกวสวาง
นายประดิษฐ เกิดมี
นายประดิษฐ ตรีเหรา
นายประดิษฐ ประสานพิมพ
นายประดิษฐ ผุยปุย
นายประดิษฐ พันธผา
นายประดิษฐ โพธิ์แสง
นายประดิษฐ รวมทวี
นายประดิษฐ เสมณี
นายประดิษฐ หลวงชื่น
นายประเดิม เทียนปญจะ
นายประทิน รอดเมือง
นายประทีป ชะนะรัง
นายประทีป นุชมี
นายประทีป พัดจันทรหอม
นายประทีป รอดสวัสดิ์
นายประทีป เสือทัพ
จาสิบเอก ประทีป แสงศิลา
นายประเทือง จันทรแกว
นายประเทือง ทั่งนาค
นายประธาน พิศงาม
นายประธานพล พลเรือง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๒๘๒
๒๒๘๓
๒๒๘๔
๒๒๘๕
๒๒๘๖
๒๒๘๗
๒๒๘๘
๒๒๘๙
๒๒๙๐
๒๒๙๑
๒๒๙๒
๒๒๙๓
๒๒๙๔
๒๒๙๕
๒๒๙๖
๒๒๙๗
๒๒๙๘
๒๒๙๙
๒๓๐๐
๒๓๐๑
๒๓๐๒
๒๓๐๓
๒๓๐๔
๒๓๐๕
๒๓๐๖
๒๓๐๗

นายประนม แสงเดือน
นายประพจน วงศปาน
นายประพจน อนันตวรพจน
นายประพจน เอี่ยมจินดา
นายประพนธ กระแสรพันธุ
นายประพล ฐานเจริญ
นายประพันธ แสงไกร
นายประภากร พวงศรีเคน
นายประภาส ชิณโสม
นายประภาส วงษรักษ
นายประมวล ภูบุญคง
นายประมวล มานพ
นายประมุข โกมลสุรกุล
นายประมูล เจียงวิเศษ
นายประมูล พิลาวร
นายประมูล สุวรรณมาโจ
นายประเมิน โพธิ์หอม
นายประยุทธ ชางเกวียน
นายประยุทธ ขําพิจิตร
นายประยุทธ สุขเติม
นายประยูร คุณนาม
นายประยูร จุลมวง
นายประยูร ใจยอด
นายประยูร บัวนาค
นายประยูร พรหมวิริยกุล
นายประยูร วีระพูล

หนา ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๐๘
๒๓๐๙
๒๓๑๐
๒๓๑๑
๒๓๑๒
๒๓๑๓
๒๓๑๔
๒๓๑๕
๒๓๑๖
๒๓๑๗
๒๓๑๘
๒๓๑๙
๒๓๒๐
๒๓๒๑
๒๓๒๒
๒๓๒๓
๒๓๒๔
๒๓๒๕
๒๓๒๖
๒๓๒๗
๒๓๒๘
๒๓๒๙
๒๓๓๐
๒๓๓๑
๒๓๓๒
๒๓๓๓

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายประวัติ ชนะไพร
นายประวัติ ปรือทอง
นายประวัติวิทย ศรีเชียงสา
นายประวิทย นิลวิลาศ
นายประวิทย บุญชู
นายประวิทย ผิวโชติ
นายประวิทย มิ่งขวัญ
นายประวิทย รูวันมอม
นายประวิทย วงษเกา
นายประวุฒิ ศรีเชียงสา
นายประเวช บุรมณ
นายประศาสน เกตุบรรเทิง
นายประศาสน ตันเจริญ
นายประสงค ขาวเลิศ
นายประสงค ตะมูล
นายประสงค โนนตาเถร
นายประสงค สุขเอิบ
นายประสพ โพธิ์เมือง
นายประสพชัย เสงี่ยมแกว
นายประสาน ไชยเอียด
นายประสาน เสถียร
นายประสาน แสนสวาท
นายประสาร บุบผาลา
วาที่รอยตรี ประสาร อุดมผล
นายประสิทธิ์ จริตเอก
นายประสิทธิ์ ดวงราษี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๓๓๔
๒๓๓๕
๒๓๓๖
๒๓๓๗
๒๓๓๘
๒๓๓๙
๒๓๔๐
๒๓๔๑
๒๓๔๒
๒๓๔๓
๒๓๔๔
๒๓๔๕
๒๓๔๖
๒๓๔๗
๒๓๔๘
๒๓๔๙
๒๓๕๐
๒๓๕๑
๒๓๕๒
๒๓๕๓
๒๓๕๔
๒๓๕๕
๒๓๕๖
๒๓๕๗
๒๓๕๘
๒๓๕๙

นายประสิทธิ์ บุดดี
นายประสิทธิ์ ประชุมเหล็ก
นายประสิทธิ์ ปุดแดง
นายประสิทธิ์ โภควัฒนสกุล
นายประสิทธิ์ ยิ่งสม
นายประสิทธิ์ ศรีชะนัน
นายประสิทธิ์ เสมศรี
นายประสิทธิ์ แสงสิงห
นายประสิทธิ์ หอมเนียม
นายประสิทธิ์ หิรัญคํา
นายประสิทธิชัย จับฟน
นายประเสริฐ จันทรทัน
นายประเสริฐ จาริอุตร
นายประเสริฐ แจมแจง
นายประเสริฐ ชัยกิจไพบูลย
วาที่รอยตรี ประเสริฐ ไทยแท
นายประเสริฐ บุญสม
นายประเสริฐ เผาพันธุ
นายประเสริฐ พอนา
นายประเสริฐ วงษแสน
นายประเสริฐ สุดใจประภารัตน
นายประเสริฐ หงหษา
นายประเสริฐ หมัดรอด
นายประเสริฐ ออนนอม
นายประเสริฐพร พัฒนศิลป
นายประหยัด โกฎแกว

หนา ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๖๐
๒๓๖๑
๒๓๖๒
๒๓๖๓
๒๓๖๔
๒๓๖๕
๒๓๖๖
๒๓๖๗
๒๓๖๘
๒๓๖๙
๒๓๗๐
๒๓๗๑
๒๓๗๒
๒๓๗๓
๒๓๗๔
๒๓๗๕
๒๓๗๖
๒๓๗๗
๒๓๗๘
๒๓๗๙
๒๓๘๐
๒๓๘๑
๒๓๘๒
๒๓๘๓
๒๓๘๔
๒๓๘๕

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายประหยัด ไชยกา
นายประหยัด แถลงสุข
นายประหยัด สายบุตร
วาที่รอยโท ประหยัด หัดโถ
นายปรัชญ มาวิเลิศ
นายปรัชญา ปรางคชัยภูมิ
นายปรัชญา มณีออน
นายปรัชญา ยาตาแสง
นายปรัชญา ละงู
นายปรัชญา สมณะชางเผือก
นายปรัชญากร ฮดมาลี
นายปรัชรงคชัย เติมใจ
วาที่รอยตรี ปรัตถกร ชัยบุรินทร
นายปรัตถกร ยิ้มเนียม
นายปราการ มูลประสาน
นายปราโมช กระแสเทพ
นายปราโมช พันธุเมฆินทร
นายปราโมช สาลี่
นายปราโมทย กิวัฒนา
นายปราโมทย โคตพันธ
นายปราโมทย จันทรโสภา
นายปราโมทย ประพันธวิทยา
นายปราโมทย พูลเกิด
นายปราโมทย มณีเลิศ
นายปราโมทย ราษฎรสะอาด
นายปราโมทย วงศคํา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๓๘๖
๒๓๘๗
๒๓๘๘
๒๓๘๙
๒๓๙๐
๒๓๙๑
๒๓๙๒
๒๓๙๓
๒๓๙๔
๒๓๙๕
๒๓๙๖
๒๓๙๗
๒๓๙๘
๒๓๙๙
๒๔๐๐
๒๔๐๑
๒๔๐๒
๒๔๐๓
๒๔๐๔
๒๔๐๕
๒๔๐๖
๒๔๐๗
๒๔๐๘
๒๔๐๙
๒๔๑๐
๒๔๑๑

นายปราโมทย วงศรําพันธ
นายปราโมทย ศรีคงคา
นายปราโมทย ศรีปญญา
นายปราโมทย สุขาภิรมย
นายปราโมทย โสดา
นายปราโมทย หนูกลัด
นายปราโมทย เอมมา
นายปราใส คุรุวาศรี
นายปริญญา กลาวรัมย
วาที่รอยโท ปริญญา กางรัมย
นายปริญญา ดลเสมอ
นายปริญญา แทวแดง
นายปริญญา ธํารงธีรภาพ
นายปริญญา นันทะมีชัย
นายปริญญา เนยคํา
นายปริญญา บุญเกิด
นายปริญญา บุญมาศ
นายปริญญา พัชณี
นายปริญญา พันอะ
นายปริญญา มหินทวงศ
นายปริญญา มั่นประเสริฐ
นายปริญญา ยศพรรษา
นายปริญญา ศรีอุดม
นายปริญญา สะลิม
นายปริญญา สุขุประการ
นายปริญญา สุริยปภาภรณ

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

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายปริญญา เหลืองแดง
นายปริญญา อินทรา
นายปริญญา อิ่มกระโทก
นายปริญญา อุณาพรหม
นายปริญญากร ดอนเหลือม
นายปริวรรต ศรีสินธุ
นายปริวัฒน คําฟูบุตร
นายปริวัฒน แบงเพชร
นายปรีชา กรีเมฆ
นายปรีชา เกิดพงษ
นายปรีชา งิ้วไธสง
นายปรีชา เจริญบุญ
นายปรีชา ชาอุน
นายปรีชา ชินวงค
นายปรีชา ดวดสูงเนิน
นายปรีชา โตงดัง
วาที่รอยตรี ปรีชา ทับที
นายปรีชา ปานนุม
นายปรีชา เผือกกันสี
นายปรีชา พิลาสุข
นายปรีชา พึ่งเจียม
นายปรีชา มหาชัย
นายปรีชา รมโพธิ์ชี
นายปรีชา ฤทธิเดช
นายปรีชา วงคคําจันทร
นายปรีชา วิเศษชาติ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๔๓๘
๒๔๓๙
๒๔๔๐
๒๔๔๑
๒๔๔๒
๒๔๔๓
๒๔๔๔
๒๔๔๕
๒๔๔๖
๒๔๔๗
๒๔๔๘
๒๔๔๙
๒๔๕๐
๒๔๕๑
๒๔๕๒
๒๔๕๓
๒๔๕๔
๒๔๕๕
๒๔๕๖
๒๔๕๗
๒๔๕๘
๒๔๕๙
๒๔๖๐
๒๔๖๑
๒๔๖๒
๒๔๖๓

หนา ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

นายปรีชา สัตยซื่อ
นายปรีชา แสนศรี
นายปรีชา แหชู
นายปรีชาชัย เรืองศรี
นายปรีชาพล ทองภู
นายปรีดา แจมศรี
นายปรีดา ชื่นชนม
นายปรีดา นิตยารส
นายปรีดี เปรมสมิทธ
นายปรีดี สุรวิทย
นายปรีตินัส จันทรากานตานันท
นายปรียวิศว คงผดุง
นายปวร ทองบัว
นายปวรัคค เที่ยงมาก
นายปวริศร บุบผามาลา
นายปวเรศ อินทนา
จาสิบตรี ปวัน ศรีสนิท
นายปวีณ กลารบ
นายปวีณ เกาะแกว
นายปญจเดช ชมภูวิเศษ
นายปญจภูมิ หลาบคํา
นายปญจวัฒน คลายสมบัติ
นายปญญา กรอบไธสง
นายปญญา จันทรแจม
นายปญญา จันทวงษ
นายปญญา ชมภู

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

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายปญญา ชุมปญญา
นายปญญา ตามประหัตถ
นายปญญา ถ้ําหิน
นายปญญา ทองสา
วาที่รอยโท ปญญา ปานลักษณ
นายปญญา พลธรรม
นายปญญา พังนอย
นายปญญา ยุบลมูล
นายปญญา สุริยะแสง
นายปญญา อินทสิทธิ์
นายปญญาวุฒิ ธนาวุฒิ
นายปณณทัต หมื่นหลา
นายปณณวัชญ เฟอยฟุงกิจการ
นายปณณวิชญ ฐานันดรวิไล
นายปณณวิชญ ศรีคณาภิรักษกุล
นายปณณวิชย ธนกรไพโรจน
นายปถยา สังสิมมา
นายปทธิพงษ พีรภัทรสกุล
นายปทพร ขุนลาด
นายปทม สินพานิช โรจนพงษ
นายปทมินทร แพทยนิมิตร
นายปาณัฐ อินอภัย
นายปานทอง เถาวชาลี
นายปารเมศ วรรณทอง
นายปติพงศ เวียนทอง
นายปติพงษ บัวสําลี

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

หนา ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

นายปติพงษ วิญญาณ
นายปติภูมิ เปยมบริบูรณ
นายปนเทพ กิติเลิศ
นายปนเพชร ไชยสุทธิ์
นายปนศิลปชัย นุยเงิน
นายปยเชษฐ โกย
นายปยณัฐณ สัสดี
นายปยปราชญ โชติวรเชษฎฐ
นายปยพจน ภูมิเขต
นายปยวัช สีกัณหา
นายปยวัฒน ทิพยปยสกุล
นายปยวัฒน ปานดวง
สิบเอก ปยวัฒน พันธะมาเปรมสิริ
นายปยวัฒน ภูสมศรี
นายปยวัฒน มีคุณ
นายปยวัฒน ยงเจริญ
นายปยวัฒน วิชัยดิษฐ
นายปยวัฒน หุนวัน
นายปยวัฒน อัครพรกุลฉัตร
นายปยวัตร บุตรเลี่ยม
นายปยวุฒิ เยี่ยมสวัสดิ์
นายปยะ โกฎแสน
นายปยะ ทวีเสมอ
นายปยะ บริสุทธิ์เพ็ชร
วาที่รอยตรี ปยะ อามาตร
นายปยะ อ่ําสุพรรณ

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 ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายปยะทัศน กรรณิการ
นายปยะพงษ พรหมบุตร
นายปยะพงษ สวนสุวรรณ
นายปยะพงษ สุวรรณพาเพลิน
นายปยะพันธ ยวงปรางค
นายปยะพันธุ จันทรใด
นายปยะราษฎร แกวสมุทร
นายปยะวัจน กูบขุนทด
นายปยะเวช รวมเผาไทย
วาที่รอยตรี ปยะศักดิ์ หิมะคุณ
นายปเพชร คณนานนทธรรม
นายปุณญคพัฒน สืบเจริญภักดี
นายปุณณพัฒพล เวียงสิมมา
นายปุณณรัตน ทองธรรม
นายปุณณวัฒน โพธิ์คง
นายปุณยวีร แสนธรรมมา
นายปูรธิศน นามะลัง
นายเปรมชัย อาบสุวรรณ
นายเปรมฤทธิ์ อินแตง
นายเปาซี อาบู
นายผดุงศักดิ์ ไกรกล
นายผดุงศักดิ์ ชุมอินทร
นายผดุงสิทธิ์ ลาวรรณ
นายเผด็จ ผะเดิม
นายแผน โสดาโคตร
นายใผ พันงาม

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

นายพงคศักดิ์ ดาวแสง
นายพงศกร เกศธนกร
นายพงศกร โกชารักษ
นายพงศกร ชูชื่น
นายพงศกร ทิพยไข
นายพงศกร นาชัยนาค
นายพงศกร เมฆฉาย
นายพงศกร สุดใจ
นายพงศกรณ สิริอารยะธนกุล
นายพงศเทพ ตาใส
นายพงศธร คณีกุล
นายพงศธร คิดการงาน
นายพงศธร พาเบา
นายพงศธร ลิมปาวิภากร
นายพงศธร วงศเกษม
นายพงศธร อมตเวทิน
นายพงศธร อมรกุล
วาที่รอยตรี พงศประภา วสุวัต
นายพงศพชกร อุทธา
นายพงศพชรภรณ
เจริญวัฒนาสถาพร
สิบเอก พงศพัฒน ปกกาโล
นายพงศพันธ ชูชวย
นายพงศพันธุ แซหงอ
นายพงศพันธุ ผลไม
นายพงศพัศ ตันจะโข

หนา ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๕๖๗
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

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายพงศพิพัฒน ชาญประโคน
นายพงศพิษณุ นนทประสาท
นายพงศพิสุทธิ์ เงินหมื่น
นายพงศไพศาล วิริยานุกูลวงศ
นายพงศภัค วรภิรักษ
นายพงศศักดิ์ ฝอดสูงเนิน
วาที่รอยตรี พงศศักดิ์ อินปา
วาที่รอยตรี พงศศักดิ์ อินปา
นายพงศสวรรค งามจํา
นายพงศสิริ เกื้อวราหกุล
วาที่รอยตรี พงศสุริยา กาหลง
นายพงษกรณ พลเยี่ยม
นายพงษเดช ปะรุมรัมย
นายพงษตะวัน แสงทอง
นายพงษเทพ ผาออน
วาที่รอยตรี พงษนรินทร จงกูล
นายพงษพันธ พรมทอง
นายพงษพันธุ พันธุรัตน
นายพงษเพชร มีบุญ
นายพงษภัทรวิชญ บุญศิริ
นายพงษวินิจ บุญชู
นายพงษศักดา นามประมา
นายพงษศักดิ์ แกวแดง
นายพงษศักดิ์ แกวสุวรรณ
นายพงษศักดิ์ ขวัญมา
นายพงษศักดิ์ ขุนเพชร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๕๙๓
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

นายพงษศักดิ์ เงากระจาง
นายพงษศักดิ์ จันทรแกม
นายพงษศักดิ์ เจนใจ
นายพงษศักดิ์ ดอนขันไพร
นายพงษศักดิ์ ทองไสล
นายพงษศักดิ์ วัฒนเมธาวี
นายพงษศักดิ์ วัฒนสุนันท
นายพงษศักดิ์ ศรีบุญเรือง
นายพงษศักดิ์ สวัสดีมงคล
นายพงษสิทธิ์ ทองโอษฐ
วาที่รอยตรี พงษสุรีย ใจปญญา
นายพงษอนันต คํานาน
นายพจนรินทร เหลืองอรัญนภา
นายพจนินท นัสดา
นายพชร นารัตน
นายพชร รอดไธสง
นายพชร ศิละวรรณโณ
นายพชรดนัย ขจรพิพัฒนกุล
นายพชรดนัย ภูจําเริญ
นายพชรพล ตะพิมพ
นายพชระ คําสุริย
นายพชระ พลอยทับทิม
นายพนธกร หาดี
นายพนม วิลัยหลา
นายพนม อาจคงหาญ
นายพนมพร นันทสิงห

หนา ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๖๑๙
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

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายพนสณฑ ยรรยง
นายพนัชกร ออนนวล
นายพนัสพงษ ผลออน
นายพนา ครุฑบุตร
นายพนาวุฒิ ทองเชื้อ
นายพนาสัน กันธิยะ
นายพนิต สอพิมาย
นายพยงค นากอนทอง
นายพยนต บุญสอน
นายพยัคฆพล พลอาจ
นายพยุง โลไธสง
นายพยุงศักดิ์ คํามี
นายพเยาว จันทะราช
นายพรเกียรติ ลวนธรรมคุณ
นายพรจักษ อุนทิม
นายพรเจตต เบหลงตรี
นายพรเจตน ยอดนาค
นายพรเจษฎ นนทศิริ
นายพรชัย กันตังกุล
นายพรชัย เกษร
นายพรชัย ควรตะขบ
นายพรชัย จันทโสก
วาที่รอยตรี พรชัย ชวยเอียด
นายพรชัย เชื้อรอด
นายพรชัย ธนปารมีกุล
นายพรชัย นามภูษา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๖๔๕
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

นายพรชัย มณีฉาย
นายพรชัย สมพงษ
นายพรชัย สุระมรรคา
นายพรทวี เมฆชัยภักดิ์
นายพรเทพ จันทรอนุรักษ
นายพรเทพ ดาราวรรณรัตน
นายพรเทพ ปอโชโร
นายพรเทพ พูลดําริห
นายพรเทพ สรรพจักร
นายพรเทพ สวางแกว
นายพรธิวัฒน ธาตุทอง
นายพรนิรัตน ลีสุรพงศ
นายพรประสิทธิ์ ศรีบุญไทย
นายพรประสิทธิ์ สุขประเสริฐ
นายพรพจน พิมพจุฬา
นายพรพนา ไกรพูล
นายพรพิเชษฐ เมืองมุงคุณ
นายพรพิษณุ ทองคํา
นายพรภัทร สินดี
นายพรมงคล กงยนต
นายพรมนัส ธนะกิจศิริ
นายพรมเมศร โดนดา
นายพรวิชัย บุญแกว
นายพรศักดิ์ พัดฉวี
นายพรศักดิ์ อินทนิล
นายพรสวรรค ชาพา

หนา ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๖๗๑
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

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายพรสวรรค อสุชีวะ
นายพรสิทธิ์ เลิศเสรีพัฒนกุล
นายพรหมพิสิษฐ ปฏิโชติ
นายพรหมมาตร อิฐกอ
นายพรอนันต ธนธรรมพิทักษ
นายพรอม บริบูรณมังสา
นายพรอมพงษ ไชยชนะ
นายพรอมพงษ รักประชา
วาที่รอยตรี พรอมพงษ วงษพุฒ
นายพรอมพันธ อินทวิเศษ
นายพรินทร เกษรบัว
นายพลกฤต แกวมหาคุณ
นายพลกฤษณ พิมพสุด
นายพลกฤษณ รอดถาวร
นายพลกวี ปาลี
นายพลชาติ งามสม
นายพลนิกร สุกรรณ
นายพลพัฒน คุมอ่ํา
นายพลวิเดช ดนัยดุริยะ
นายพลวิทย กุมภา
นายพลวุฒิ ยะสาท
นายพลศักดิ์ แสงพรมศรี
นายพลอภิรัฒณ อันภาธารณ
นายพลากร กลัดสอาด
นายพลากร เนียมจะโปะ
นายพลากร ศรีเสริม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๖๙๗
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

นายพลาดร วิสมล
นายพสิษฐ มีศรีสวัสดิ์
นายพสุธันย จูทัย
นายพหล พิมพปราโมทย
นายพะเยาว ศรีไชย
นายพัชญภณ สารสา
นายพัชร คีรีพิสมัย
นายพัชรพงศ คอมทอง
นายพัชรพงษ จันทนเทศ
นายพัชรินทร อยูสิงหโต
นายพัฏกร ศูนยจันทร
นายพัฒนชัย แกวประเสริฐ
นายพัฒนพงศ บุญปราบ
นายพัฒนพงศ บุญศิลป
นายพัฒนพงษ บุญแขวง
นายพัฒนพงษ พันแนน
นายพัฒนพงษ ฟูใจ
นายพัฒนพล นําพากิจ
นายพัฒนยศ รักษพงศ
นายพัฒนา จันทรพลงาม
นายพัฒนา ฟาแลบ
นายพัทธนันท ศรีเจริญรักษ
นายพัทธพงษ จิตอารี
นายพัทธพล สิทธิ์คงชนะ
นายพันธกร ตันติเพชราวรรณ
นายพันธนันท มวงสุวรรณ

หนา ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา
๒๗๒๓
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

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายพันธนิจ ฟองอินทร
นายพันธภิพรต รังษิโย
นายพันธศักดิ์ งอนสวัน
นายพัลลภ ศุลีดํารงวุฒิ
นายพัลลภ สุประดิษฐอาภรณ
นายพัสกร มาลารัตน
นายพัสกร โมระชาติ
นายพานี ดายามา
นายพิกุล ภูผาผัน
นายพิจิตร สุขวิเศษ
นายพิเจตส ประยุทธสินธุ
นายพิชฌา หอมนาน
นายพิชญพงศ วัฒฐานะ
นายพิชญเมธี แสงดี
นายพิชัย เกียงขวา
นายพิชัย พูลเพิ่ม
นายพิชัยยุทธ พรมสมบัติ
นายพิชา ปอยดินแดง
นายพิชาติ ฉลอมประโคน
วาที่รอยตรี พิชิต แกวสุริวงษ
นายพิชิต จินดาศรี
นายพิชิต ซื่อสัตย
นายพิชิต ทองนะวงสินธุ
นายพิชิต นามูลเพ็ง
นายพิชิต ประไพเพชร
นายพิชิต วงศชนกนันท

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๗๔๙
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

นายพิชิต ศรีสาคร
นายพิชิต แสงวาโท
วาที่รอยตรี พิชิต อินอยู
นายพิชิตชัย บุปผาโท
นายพิชิตชัย มากประมูล
วาที่รอยตรี พิชิตชัย อยูรัตน
นายพิเชฏฐ ชัยยัง
นายพิเชฐ จิวิตัน
นายพิเชฐ พาแพง
นายพิเชฐ ลําดวน
นายพิเชษฐ กันทาหอม
นายพิเชษฐ กูพิมาย
นายพิเชษฐ ขุนวังกรด
นายพิเชษฐ ทรัพยสิน
นายพิเชษฐ บรรจงชวย
นายพิเชษฐ แปนทองมอญ
นายพิเชษฐ วันทากุล
นายพิเชษฐ ศรีระวัตร
นายพิเชษฐ คงศรี
นายพิเชษฐ ทิพยไธสง
นายพิเชษฐ นันทะเสน
นายพิเชษฐ เพงเล็งดี
นายพิเชษฐ ศรีสนธิ์
นายพิเชษฐพงษ อสิพงษ
นายพิตรพิบูล กิติมา
นายพิทธพนธ พิทักษ

หนา ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา
๒๗๗๕
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

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายพิทพงศ เดือนหงาย
นายพิทยา กิ่งพรหมเจริญ
นายพิทยา ทองเงิน
นายพิทยา บุตราช
นายพิทยา วงคคําแกว
นายพิทยา ศรีกุลจันทร
นายพิทยา สุขแจม
นายพิทยาธร อาภรศรี
นายพิทักษ แกวทองมา
นายพิทักษ คณะเมฆ
นายพิทักษ ใจเที่ยง
นายพิทักษ บุญตา
นายพิทักษ เพียรสบาย
นายพิทักษ ภูศรีฤทธิ์
นายพิทักษ เศรษฐพงษ
นายพิทักษ สรอยศิริกุล
นายพิทักษ อนุลม
วาที่รอยโท พิทักษชัย คําพะทา
นายพิทักษชัย บรรณาลัย
นายพิทักษชัย วงศตระกูล
นายพิทักษพงศ ชาบัวนอย
นายพิทักษพงศ เชียงแรง
นายพิทักษสัน บัวภา
นายพิทักษิณ มวงดี
นายพินสุข ปงวังหาร
นายพินิจ ภาพเจริญ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๘๐๑
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

หนา ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

นายพิบูล โพธิ์งาม
นายพิบูลย ตัญญบุตร
นายพิพรรธ เอี่ยมยี่สุน
นายพิพัฒณพล เนตรทิพย
นายพิพัฒน เฌอรกิจ
นายพิพัฒน ประภัสสรพิพัฒน
นายพิพัฒน วานิชกูล
นายพิพัฒน สมภักดี
นายพิพัฒน สุวรรณจักร
นายพิพัฒน อารี
นายพิพัฒนพงศ คําพันธ
นายพิพัฒนพงษ สมใจ
นายพิพิตศักดิ์ ฉายากุล
นายพิภพ กานก่ํา
วาที่รอยตรี พิภูษณะ พวงโพธิ์
นายพิริยพงศ ธัมมาพีชยา
นายพิรุณ ชําเลีย
นายพิรุฬ วรรณขันธ
นายพิศณุ เจริญสุข
นายพิศัลย คําลวน
นายพิศาล ปวงฟู
วาที่รอยตรี พิศาล วิสะมิตะนันท
นายพิศิษฐ หอมจันทร
นายพิศิษฐพงษ ฉัตรศรี
นายพิศุทธิ์ คําดอน
นายพิเศษ จันทรแสงทอง

๒๘๒๗
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

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายพิษณุ ทับวงษ
นายพิษณุ ปากอุตสาห
นายพิษณุ มะโนชัย
นายพิษณุ ศรีกระกูล
นายพิษณุ ศรีขันทะ
นายพิษณุ สาระจันทร
นายพิษณุย ดาทอง
นายพิสรรค ศรีบุญเรือง
นายพิสันต พุมสนธิ์
นายพิสิฏฐ วัชรวิรรณ
วาที่รอยตรี พิสิฐ สิทธิวงค
นายพิสิฐชัย เลิศสมพงษ
นายพิสิฐณัฐ แวงวรรณ
นายพิสิฐษ แกนทอง
นายพิสิทธิ์ สุวรรณธาดา
นายพิสิษฐ แกววรรณะ
นายพิสิษฐ เชิงแกว
นายพิสิษฐ ศรีจักรคํา
นายพิสุทธิ์ ยงทางเรือ
นายพิสุทธิ์ศักดิ์ บรรจง
นายพิสุทธิ์สวัสดิ์ คงกรุด
นายพีค สมศรีทรัพย
นายพีรกฤต เครือลุน
นายพีรณัฐ บุญทาทอง
นายพีรทัต พรหมทอง
นายพีรนันท ยอดบอพลับ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๘๕๓
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

หนา ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

นายพีรพงค ปรางงาม
นายพีรพงศ ประจันทรนวล
นายพีรพงศ เวชภิรมย
นายพีรพงศ สงโสม
นายพีรพงษ แปนเปย
นายพีรพล พันธเสน
นายพีรพัชร ขวัญทอง
นายพีรพัฒน โคตรแกว
นายพีรพัฒน พรมพล
วาที่รอยตรี พีรระวัชล ดอนมงคล
นายพีรวัฒน ดีพอ
นายพีรวิชญ บวกไธสง
นายพีรวิชญ ปนธิยะ
นายพีรศักดิ์ จักแกว
นายพีระ เดชะผล
นายพีระพงษ แนวเงินดี
นายพีระพัฒน โจทยพิมาย
นายพีระวัฒน โพธารินทร
นายพีระวัฒน ศรีธรรมมา
นายพีระศักดิ์ เปนพุมพวง
นายพีราวัฒ จันทาวี
นายพุฒิพงษ พรหมราช
นายพุฒิสรรค อนุกูลพันธ
นายพุทธัย เพื่อรอดวงษ
นายพุทธิพงษ ทองเขียว
นายพุทธิพงษ โพธิ์กระสังข

๒๘๗๙
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

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายพุทธิพงษ ศุภมัสดุอังกูร
นายพุทธิภาคย รักซอน
นายพูนพงษ โลหิตยา
นายพูนศักดิ์ รักษาพันธุ
นายพูนศักดิ์ สุธีชัย
นายพูนสวัสดิ์ สําราญสุข
นายพูลศักดิ์ บัวจันทึก
นายเพ็ชนิรัญ หุนชางทอง
นายเพ็ชร หนองตะไกร
นายเพชรราช บรรเทิงสุข
นายเพชรศักดิ์ พานยอย
นายเพทาย เฟองฟู
นายเพิ่มพูล เตชะแกว
นายโพธิ์ชัย คําแสน
นายไพชยนต ออนตะไคร
นายไพฑูรย กบกลาง
นายไพฑูรย จันทรชุม
นายไพฑูรย พลไธสง
นายไพฑูรย พูลเกิด
นายไพฑูรย มั่นคง
นายไพฑูรย เรืองนาม
นายไพฑูรย เอื้อบุญประดิษฐ
นายไพทูร มูลเพชร
นายไพทูรฑ ชัยชนะ
นายไพทูรย เทือกเถาว
นายไพบูลย คลี่เกษร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๙๐๕
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

นายไพบูลย แยมสัจจา
นายไพบูลย วงศาระ
นายไพบูลย โสภากุล
นายไพรทูล พยอม
นายไพรรัตน ประจันทรตระเสน
นายไพรวัลย คํายอด
วาที่รอยตรี ไพรวัลย จันทยุง
นายไพรสัณณ จักรวันนา
นายไพรัช เฉยเมล
นายไพรัช บุญลอม
นายไพรัช มาเสมอ
นายไพรัช มิ่งขวัญ
นายไพรัช สุคตะ
นายไพรัช อัครพิทักษพงศ
นายไพรัตน จันทรทับพวง
นายไพรัตน เชียงกา
นายไพรัตน ลําภู
นายไพรัตน สุพลจิตร
วาที่รอยเอก ไพรินทร ธีระกุล
นายไพรินทร บุสภา
นายไพเราะ ขัดสุข
นายไพโรจน เจริญกุล
นายไพโรจน ชูมีทรัพย
นายไพโรจน เตสุ
นายไพโรจน ทาวแกว
นายไพโรจน ประดับเพ็ชร

หนา ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๙๓๑
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

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายไพโรจน ภาคโพธิ์
นายไพโรจน เลิศวงศรัตนกุล
นายไพโรจน แสนจันทร
นายไพโรจน แสนพันธ
นายไพวุฒิ ขุนซาง
นายไพศาล คิดอยู
นายไพศาล นาคแปน
นายไพศาล ผลนิยม
นายไพศาล ฝนกระโทก
นายไพศาล ศรีจันทรโฉม
วาที่รอยตรี ไพศาล แสวงหา
นายไพสิฐ แนวลาด
นายฟาสวาง ไชยเชฐ
นายฟกรี กูโน
นายภคพงษ พงษทองหลอ
นายภคพล จุมใหญ
นายภคภัณฑ สรางตนเอง
นายภควัฒน สุขอนันต
นายภควัต กองชา
นายภควัต ปดตาทะโน
นายภควัต พุทธรักษา
นายภควัต โอวาท
นายภมร ดาวแดน
นายภมร อองคํา
นายภรรทนพ โพธาทิพย
นายภรัณยู วุฒินันท

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๙๕๗
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

หนา ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

นายภราดร คัณทักษ
นายภราดร บุญชม
นายภราดร โพธิ์แทน
นายภราดร แสงอุไร
วาที่รอยเอก ภวัต เขียวหวาน
นายภวัต ปญจาทรัพยทวี
วาที่รอยตรี ภวัตวริษฐ ธัญวัฒนยิ่ง
นายภสุ เถาวชารี
นายภัค ฤทธิเดช
นายภัคพล ทะแกลวพันธุ
นายภัคพล หล่ําทุง
นายภัทรกร ทรัพยสุข
นายภัทรกร มิ่งขวัญ
นายภัทรกร ศรีเมือง
นายภัทรชนนท ปยะคํา
นายภัทรชัย สุขุมวัฒนะ
นายภัทรพงศ ถาวรพา
นายภัทรพงศ ใยชวด
นายภัทรพงศ วันตะ
นายภัทรพงษ จิตบรรจง
นายภัทรพงษ วงคจําปา
นายภัทรพงษ วรรณกุล
นายภัทรพงษพันธ มงคลจอนกุล
นายภัทรพล สุรชิต
นายภัทรภณ บุญมาสืบ
นายภัทรวัฒน เขียวขจี

๒๙๘๓
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

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายภัทรวัฒน บุวรวงศเสารแกว
นายภัทราวุฒิ ฉวีวงค
นายภัทราวุธ มีทรัพยมั่น
นายภัทราวุธ อิ่มจันทร
นายภาคภูมิ คงรอด
วาที่รอยตรี ภาคภูมิ จุรุฑา
นายภาคภูมิ ชางใหญ
นายภาคภูมิ นาครู
นายภาคภูมิ แพงพิมาย
นายภาคภูมิ มหายศนันท
นายภาคภูมิ ลอดทอน
นายภาคภูมิ วงศวรรณา
นายภาคภูมิ วิวัจนสิรินทร
นายภาคิน กุดแถลง
นายภาคิไนย กะสินรัมย
นายภาณุพงศ ไกรทอง
นายภาณุพงศ พละวงษ
นายภาณุพงศ เพชรกูล
นายภาณุพงศ เภตรา
นายภาณุพงศ ลาภเกิน
นายภาณุพงศ ศรีวรกุล
นายภาณุพงษ แกวอินทร
นายภาณุพงษ ชาญศรี
นายภาณุพงษ พรมศร
นายภาณุพล ยิ้มใหญ
นายภาณุพันธุ ขาวสังข

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓๐๐๙
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

นายภาณุภัทร เครือมิ
นายภาณุมาศ กสิยะพัท
นายภาณุมาศ จุฑาคุปต
นายภาณุมาศ ตามเพิ่ม
นายภาณุวัชร จันทินมาธร
นายภาณุวัชร อัศวภูมิ
นายภาณุวัฒน รักษขาว
นายภาณุวัฒน วรพิทยเบญจา
นายภาณุวัฒน วัฒนะ
นายภาณุวัฒน แวนไธสง
นายภาณุวัต อิสสระพงศเผา
นายภาณุวิทย อินทรแกว
นายภาดล โภชนสาลี
นายภาธรณ สิรวรรธกุล
นายภานุ ฮาตะสุย
นายภานุกานต แดงนุย
นายภานุพงค แสงฤทธิ์
นายภานุพงศ เจริญชัย
นายภานุพงศ พูลทาจักร
นายภานุพงศ มาละดา
นายภานุพงศ อนันตชัยพัทธนา
นายภานุพันธ เฉียบแหลม
นายภานุรังสรรค หมื่นจันทร
นายภานุวัฒน ศรีโนนยาง
นายภานุวัฒน สุวรรณธาดา
นายภาวัติ บุญกาญจน

หนา ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐๓๕
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

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายภาษิต สัพโส
นายภาสกร ดีแสง
นายภาสกร นอยสุข
นายภาสกร นามมะกุนา
นายภาสกร ภูชางทอง
นายภาสกร มหาเพชร
นายภาสกร หวังหมูกลาง
นายภาสกร อุคํา
นายภาสันต สุทธินนท
นายภาสุวัติ จันทรปุม
นายภิญโญ จันทรพุม
นายภิญโญ จิยะวรนันท
นายภิญโญ บุญเลิศ
นายภิญโญ มากขุนทด
นายภิญโย วงคสีไส
นายภิภพ สุทําแปง
นายภิมุข สมานรักษ
นายภิรายุ วิวัฒนสถิต
นายภูกษิดิ์กิตติ์ ภูมินา
นายภูชิชย ใจภักดี
นายภูชิต พฤกษาพัฒนา
นายภูฏิภัค โพธิงาม
นายภูมิ พนันตา
นายภูมินทร คําออ
นายภูมินทร จันทรา
นายภูมินทร ธรรมของดี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓๐๖๑
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

นายภูมิพงษ วันเคารพ
วาที่รอยตรี ภูมิพระ ทองเฉลิม
นายภูมิพัฒณ เล็กกันทา
นายภูมิพัฒน รัดอัน
นายภูมิพัฒน สุขอุน
นายภูมิศักดิ์ จิตบุญ
นายภูริทัต แยมกล่ํา
นายภูรินท ชนิลกุล
นายภูริภัทร จรูญฉาย
นายภูริภัทร ทิพยรักษา
นายภูริวัฒน บัวพินธุ
นายภูวณัฐ ศิริโภคกุล
นายภูวดล ชื่นอยู
นายภูวดล บรรทัดเรียน
นายภูวดล วิบูลยผล
นายภูวดล สุขประสงค
นายภูวเดช สมฤทธิ์
นายภูวนาท ระบือนาม
นายภูวนาท สามสี
นายภูวไนย สุนา
นายภูวสิษฏ ศรีไชยแสง
นายภูษณะ ศรีนุเสน
นายภูษิต วรรณฤกษ
นายเภรินทร ริยาพันธ
นายมกรพงศ ภูนพผา
นายมงกุฎ เนาะคํา

หนา ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐๘๗
๓๐๘๘
๓๐๘๙
๓๐๙๐
๓๐๙๑
๓๐๙๒
๓๐๙๓
๓๐๙๔
๓๐๙๕
๓๐๙๖
๓๐๙๗
๓๐๙๘
๓๐๙๙
๓๑๐๐
๓๑๐๑
๓๑๐๒
๓๑๐๓
๓๑๐๔
๓๑๐๕
๓๑๐๖
๓๑๐๗
๓๑๐๘
๓๑๐๙
๓๑๑๐
๓๑๑๑
๓๑๑๒

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายมงคล กิจฉลอง
นายมงคล เกิดลาภ
นายมงคล คมไสย
นายมงคล จิตรอาษา
นายมงคล ชัยมงคล
นายมงคล ดีสกุลวงษ
นายมงคล นามใจ
นายมงคล บุตรศรี
นายมงคล ปราศรัย
นายมงคล ปญญารัตน
นายมงคล พรศักดิ์หาญ
นายมงคล พิผวนนอก
นายมงคล มะเมียทอง
นายมงคล หาญเจริญทรัพย
วาที่รอยตรี มงคล อสิพงษ
นายมงคลวัฒน ดี โนเบรกา
วาที่รอยโท มณฑน สีเดือน
นายมณเฑียร กลิ่นเขียว
นายมณเฑียร คุณวิเศษ
นายมณเฑียร อินทรสิทธิ์
นายมณีวัฒน ชัยประเสริฐ
นายมนตชัย เจริญนิติกุล
นายมนตเทพ สุดใจ
นายมนตรา เหมแกว
นายมนตรี กรมทํามา
นายมนตรี กาสี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓๑๑๓
๓๑๑๔
๓๑๑๕
๓๑๑๖
๓๑๑๗
๓๑๑๘
๓๑๑๙
๓๑๒๐
๓๑๒๑
๓๑๒๒
๓๑๒๓
๓๑๒๔
๓๑๒๕
๓๑๒๖
๓๑๒๗
๓๑๒๘
๓๑๒๙
๓๑๓๐
๓๑๓๑
๓๑๓๒
๓๑๓๓
๓๑๓๔
๓๑๓๕
๓๑๓๖
๓๑๓๗
๓๑๓๘

นายมนตรี ขันธหงษ
นายมนตรี ขาวเนียม
นายมนตรี จันทรเสนา
นายมนตรี ชัยชราแสง
นายมนตรี ติวงค
นายมนตรี ถาบูรณะพงศพันธ
นายมนตรี บัดปน
นายมนตรี เบิกบาน
นายมนตรี ประกอบกุล
นายมนตรี เปยงงาม
นายมนตรี พลที
นายมนตรี เพ็งสวาง
นายมนตรี โพทมาตย
นายมนตรี ภูระหงษ
นายมนตรี มาปะเม
นายมนตรี มาลาพุด
นายมนตรี มีศิลป
นายมนตรี ยานกาย
นายมนตรี รถจักรดี
นายมนตรี ศรีจันทรอินทร
นายมนตรี สุทําแปง
นายมนตรี อัมเรศ
นายมนตเสนห แสนโคตร
นายมนพ ซื่อตรง
นายมนัส ชวดดา
นายมนัส ทาสา

หนา ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑๓๙
๓๑๔๐
๓๑๔๑
๓๑๔๒
๓๑๔๓
๓๑๔๔
๓๑๔๕
๓๑๔๖
๓๑๔๗
๓๑๔๘
๓๑๔๙
๓๑๕๐
๓๑๕๑
๓๑๕๒
๓๑๕๓
๓๑๕๔
๓๑๕๕
๓๑๕๖
๓๑๕๗
๓๑๕๘
๓๑๕๙
๓๑๖๐
๓๑๖๑
๓๑๖๒
๓๑๖๓
๓๑๖๔

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายมนัส มาหลง
วาที่รอยตรี มนัส วิสุทธิ์สมุทร
นายมนัส อุณหศิริกุล
นายมนัสรินทร บุญญคง
นายมนูกิจ บานเลา
นายมนูญ ชนากลาง
นายมนูญ พานทอง
นายมนูญ ภูมิประสาท
นายมนูญมกิจจ วัฒนานิกร
นายมนูล เสริมศรี
นายมวลชน สายบุตร
นายมหาดไทย บุษยเหม
นายมหิทธิพงศ จันทะคาม
นายมะกอรี อีแต
นายมะซารี มะซะ
นายมะรอนิง อภิบาลแบ
นายมะสะดี ยีเอาะ
นายมะสานูสี อาลี
นายมะอาเรฟ เบ็ญอับดุลเลาะห
นายมาณพ เชิดชํานาญ
นายมาณพ แสงงาม
นายมาณัฐพล อุปวงศ
นายมานนท จันทรเจียม
นายมานพ กําจัดภัย
นายมานพ ธาราดรุณีกุล
นายมานพ ในพิมาย

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

นายมานพ พนะจะโปะ
นายมานพ พูลธนะ
นายมานพ ศรีขัติย
นายมานพ ศรีจันเทพ
นายมานพ สมบูรณ
นายมานพ สุปนเวช
นายมานพ สุยาละ
นายมานพ หอมจันทร
นายมานพ อินธิแสง
นายมานพ เอี่ยมสอาด
นายมานะ คงสามัคคี
นายมานะ พัดเคี่ยม
นายมานะ พันธศรี
นายมานะ มงคลศรี
นายมานะ ศรีคําเวียง
นายมานะ แสงศิริ
นายมานะชัย ชลชีชินเทศน
นายมานะชัย ตันสุวรรณ
นายมานัส ปรากฏผล
นายมานัสชัย สายแขก
นายมานิจ ชาวเหนือ
นายมานิต แอบไธสง
นายมานิตย แกวกันธะ
นายมาโนช จํารูญ
นายมาโนช โตล่ํา
นายมาโนช บุญเจริญ

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

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายมาโนช พรามพิทักษ
นายมารุต มิสกี้
นายมารุต สีสุนา
นายมารูวรรณ ฮัจญีอับดุลเลาะห
นายมาหะมะสุกรี ดอกอ
นายมิตรประชา จันทรดี
นายมินชัย ทานา
นายมีชัย ศรีกุลกิจ
นายมูญาฮีดีน เลงสะ
นายมูฮอฟฟล ยาหมาย
นายมูฮัมมัดไซซูดิง กูเด็ง
นายมูฮัมมัดบูดีมัน บือราเฮง
นายมูฮัมหมัด หมัดศิริ
นายมูฮํามัด ประจัน
นายเมคิน เทียนเงิน
นายเมธา มูลมา
นายเมธากร พละพัทธ
นายเมธาวุฒิ เหลาลาภะ
นายเมธี ไกรศรี
นายเมธี บุญตา
นายเมธี แสนสําโรง
นายเมธี อนุมณฑล
นายเมืองปาย รูสรรพกิจ
นายเมืองมนตร ทองจันทร
นายแมน ตนภู
นายแมนพงษ เห็มกอง

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

นายแมนรัตน รื่นละออ
นายไมตรี พรมภักดี
นายไมตรี สมชัย
นายยงควิโรจน เศษวงค
นายยงยุทธ ขาวสุข
วาที่รอยตรี ยงยุทธ ชาวนาน
นายยงยุทธ ธวัชวงษ
นายยงยุทธ แซตั้น
นายยงยุทธ ทิทา
วาที่รอยตรี ยชญดิศพง วุฒิการณ
นายยรรยง ลอยหา
นายยศ พรประเสริฐ
นายยศกร พันธุรักษ
นายยศพล แซจาง
วาที่รอยตรี ยศพล มาสู
นายยศพันธ ยอดโพธิ์
นายยศรวี วุฒิสาร
นายยศรินทร รัตนสมาหาร
นายยศวรรธน วิญญารัตน
นายยศวริศ ครุธจันทร
นายยศวันต จันทรศรี
นายยศินทร กุลหลี
นายยอดขวัญ อินทรทัศน
นายยอดฉัตร จันดารักษ
นายยอดชาย จันทรสวาง
นายยอดชาย จันทะวงษ

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 ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายยอดเพชร นอยสะอาด
นายยอดรัก คําหาญพล
นายยอดรัก วรรณศักดิ์เจริญ
นายยอดรัก วันนา
นายยอหัน ตุกังหัน
นายยะโกะ สาแลหมัน
นายยิ่งยศ ใจจอง
นายยืนยง หงษจันทร
นายยืนยง หลงขาว
นายยุทธการ เหมกูล
นายยุทธกิจ ประจักษเพิ่มศักดิ์
นายยุทธกิจ สัตยาวุธ
นายยุทธชัย เกษมราช
นายยุทธชัย จริตนอม
นายยุทธชัย พิชญานนท
นายยุทธชัย ราชดา
นายยุทธชัย ศิลาจันทร
นายยุทธชัย อธิยะ
นายยุทธนันท ศรีชุมภู
นายยุทธนา กองโค
นายยุทธนา เถียรประภากุล
นายยุทธนา ธรรมโกศล
นายยุทธนา บุญทา
นายยุทธนา ปรีชา
นายยุทธนา ผินสู
นายยุทธนา พันธุเณร

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

นายยุทธนา ภูมิสูง
นายยุทธนา มรกต
นายยุทธนา สาจวง
นายยุทธนา สายพฤกษ
นายยุทธนา สุภาภา
นายยุทธนา ออนแกว
นายยุทธนากร แกวกัลยา
นายยุทธพงศ การะยม
วาที่รอยตรี ยุทธพงศ ชนะศึก
นายยุทธพงศ อ่ําสุด
นายยุทธพงษ ผลกอง
นายยุทธพัด ศรีสมชัย
นายยุทธภูมิ ปานจันดี
นายยุทธยง แดนไธสง
นายยุทธศักดิ์ ชัยสิทธิ์
นายยุทธศักดิ์ ปาลเกิด
นายยุทธศักดิ์ ศรีอินทยุทธ
นายยุทธศาสตร ยาปน
นายยุรนันท สถานปา
วาที่รอยตรี ยุระนันท คณฑา
นายยุโรจน วงษฤทธิ์
นายยุวพล เกตุเเกว
นายยูซรัน ยามิง
นายโยธิน แทนสําโรง
นายโยธิน อุปลา
นายโยธี ศิริธนศาสตร

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 ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายรชฎ ลัฐิกา
นายรชฏ แกวสะอาด
นายรชต ฤทธิ์ไธสงค
นายรชานนท ลีเพ็ญ
นายรณกร จันทรดี
นายรณกร โรจนประทีป
นายรณกร อนุพันธ
นายรณชัย เกตุศิริ
นายรณชัย ธูปพุดซา
นายรณชิต คําศรี
นายรณภณ วงคหนายโกฎ
นายรณยุทธ ณรงคชัย
นายรณฤทธิ์ รัตนทิพย
นายรพิน มณีถิ่นสกุล
นายรวิพล เปรมเกร็ด
นายรสุวิน แกวดวงดี
นายรอสือลี สาเมาะ
นายรอโอบ เส็นคง
นายระธีกร พานิชผล
นายระบิล หลาภิละ
นายระพิน ไสว
นายระพีพร ทวีชาติ
นายระพีพัฒน ศรแกวดารา
นายระพีพัฒน หันบัญญัติ
นายระพีภัทร ธนากูลจีรวัฒน
นายรักพงษ บุญศิริ

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

นายรังสรรค กรีกูล
นายรังสรรค ฉิมนิล
นายรังสรรค ดวงบุปผา
นายรังสรรค เวชพันธ
นายรังสรรค ออนทา
นายรังสิกร ใจกลา
นายรังสิต คาดสนิท
นายรังสิมันต มุสิกะเจริญ
นายรัชชัย ลุมมา
นายรัชชานนท บุญกลาง
นายรัชพล บุตรดี
นายรัชพาพร จันคุณ
นายรัญญา ศรีแกวณวรรณ
นายรัฐเขต ณ นคร
นายรัฐเขต หวังชวยกลาง
นายรัฐพงษ กุลวงษ
นายรัฐพล คําไทย
นายรัฐพล ณะศรี
นายรัฐพศิณน เมืองอู
นายรัฐภูมิ คะเลรัมย
นายรัฐภูมิ ฉัตรวิโรจน
นายรัฐราษฎร เกื้อสกุล
นายรัฐศักดิ์ เครือวัลย
นายรัตติศาสตร อินตะ
นายรัตนชนะ นพคุณ
นายรัตนชัย ไชยบุตร

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

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายรัตนเดช การเกษม
นายรัตนพงษ สายเพชร
นายรัตนศักดิ์ ทองปญญา
นายรัตนสินทร พอคา
นายรัตนันท การิกาญจน
นายรัธพล แสงประพาฬ
นายรันต วิถี
นายรัยฮาน หนิเจริญ
นายรัษมี มะโนชาติ
นายราชนาวี อุทุมมา
นายราชศักดิ์ ฐานมั่น
นายราชศักดิ์ วงศบุบผา
นายราชศักดิ์ สวางแวว
นายราชัน ขวัญสวัสดิ์
นายราชัน ปญญาจันทร
นายราชันย ไชยมหา
นายราชันย พรหมเถาว
นายราชัย นามวงคษา
นายราชานนท ตะวิไชย
นายราเชนทร ศรีชัย
นายรามริน เกื้อกูล
นายรุง รอดจาก
นายรุงปรีดา มูลสุวรรณ
นายรุงเพชร พรทิพย
นายรุงโรจน จันทรบรรจง
นายรุงโรจน ชูประจง

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

หนา ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

นายรุงโรจน ติยะบุตร
นายรุงโรจน ธุระแสง
นายรุงโรจน มิตรประทาน
นายรุงโรจน รูปสม
นายรุงศักดิ์ กปลกาญจน
วาที่รอยตรี รุจิภาส เหลื่อมสีจันทร
นายรุสดี เจะเละ
นายรุสลัน เจะอารง
นายเรณู เย็นจิต
นายเรวัฒ ยิ้มนอย
นายเรวัฒน พรหมสะโร
นายเรวัฒน ลําแปง
นายเรวัต โสดาพรหม
นายเรวัตร สวัสดี
นายเรวัติ สินอยู
นายเริง ขัดทะเสมา
นายเริงฤทธิ์ บุญพร
นายเริงฤทธิ์ รังภูรีย
นายเรืองกิตต เอราวรรณ
นายเรืองชัย ขุนนิตย
วาที่รอยตรี เรืองเดช กันทะหวาย
นายเรืองเดช ผิวพรรณ
นายเรืองโรจน กลิ่นหอม
นายเรืองโรจน โอษฐงาม
นายเรืองศักดิ์ เขียวหวาน
นายเรืองศักดิ์ ทุกสุข

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 ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายโรจนฤทธิ์ จันนุม
นายโรจนศักดิ์ รักโอ
นายโรจนสิริ มหาโพธิ์
นายฤทธิชัย สุวพานิช
วาที่รอยตรี ฤทธิชา บัวศิริ
นายฤทธิพล อินธิมา
นายฤทธิรงค สวากัลป
นายฤทธิรณ สิงหเริงฤทธิ์
นายลอราช จองนันตา
นายละไม สารี
นายลักณษมัน ซียง
นายลักษณปกรณ สุคนธปฏิภาค
นายลาภิศ นามไพร
นายลิขิต โคกแกว
นายลิขิต บุญครอบ
นายลิขิต พรหมพลเมือง
นายลิขิต ลาแหลง
นายลือชัย สิงหัส
นายลือชัย อุสาพรหม
นายลือเดช ปองศิริ
นายลือฤทธิ์ สุขยิ่ง
นายเล็ก ดวงดี
นายเลวัลย สันดุษิต
นายเลอศักดิ์ จันทรนาค
นายเลอศักดิ์ ล่ําลอง
นายเลิศ แสนหอม

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

นายเลิศชาย ศรีสุระ
นายเลิศพงศ ยงกิจเจริญลาภ
นายเลิศฤทธิ์ โรจนสน
นายเลิศหลา หลาวทอง
นายวงกต โคพะทา
นายวงศกร พิมพจันทร
นายวงศกร วงศวิวัฒนโภคิน
นายวงศปราชญ พันธุสุข
นายวจนะการ ดีบุตร
นายวชนาปกรณ แกงศิริ
นายวชิร แพสอาด
นายวชิรปลัณญ พงษมณี
นายวชิรพงษ ละมอม
นายวชิรพันธุ พัฒนภากรณ
นายวชิรวิชญ มั่งมูล
นายวชิรศรณ เครือธิ
นายวชิระ ขินหนองจอก
นายวชิระ โคตะโน
นายวชิระ ชาวเหนือ
นายวชิระ ทัศนโกวิท
นายวชิระ ประกอบ
นายวชิระ มีพันธ
นายวชิระ รัศมีสุนทรางกูล
นายวชิระ สุวรรณวงศ
นายวชิระ อาษาสุจริต
นายวชิระวิชญ หินซุยอัครภา

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 ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายวชิระศักดิ์ แสนพรหม
นายวณิชย เอื้อนอมจิตตกุล
นายวทัญู ทรงงาม
นายวรเกียรติ จันทรศรี
นายวรชัย ภิรมย
นายวรชาติ รมรื่น
นายวรชิต ฟูศรี
นายวรเชษฐ ชมพลมา
นายวรทัศน เพชรไชย
นายวรนาถ นาสิงห
นายวรปรัชฺ ครองคัมภีร
นายวรพงค อินทะจักร
นายวรพงศ พันสารคาม
นายวรพงษ เถาวชาลี
นายวรพงษ มั่นคง
นายวรพจน จูเภา
นายวรพจน บัวจันทร
นายวรพจน มุสิกวัตร
นายวรพจน สุวรรณพงศ
นายวรพล ไทยประโคน
นายวรพล มีมา
นายวรพล ศรีแตง
นายวรพล หิรัญศิริ
วาที่รอยตรี วรภพ หมื่นโฮง
นายวรภรพงศ ปนแดง
นายวรภัทร สองสวาง

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

หนา ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

นายวรภาส อุตรธรรม
นายวรรณธวัช ศรีโกมลศิลป
นายวรรณวุฒิ วรรณารุณ
นายวรรณา กองเมือง
นายวรรลบ โควินทะสุต
นายวรวรรธน วันยาว
นายวรวรรธน แสงมาลา
นายวรวัชร รัตนสมบูรณ
นายวรวัฒ กองสิงห
นายวรวิช ปญญาเยาว
นายวรวิทย กลั่นบุศย
นายวรวิทย คําพลึก
นายวรวิทย จินดาศรี
นายวรวิทย ดันมีแกว
วาที่รอยตรี วรวิทย เรืองโรจนชัย
นายวรวิทย ลืนคํา
นายวรวิทย วังโสม
นายวรวิทย อโหสิประชา
นายวรวิทย อินทะสิทธิ์
นายวรวุฒิ เคนไชวงศ
นายวรวุฒิ ตะคําวรรณ
นายวรวุฒิ โพธิ์ทิพย
นายวรวุฒิ ยุตะวัน
นายวรวุฒิ ศรีโพธิ์
นายวรวุฒิ สงวนพิมพ
นายวรวุฒิ สะเดา

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 ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายวรวุฒิ สุขเอียด
นายวรวุธ จันทรผองศรี
นายวรวุธ ถาวรทรัพย
นายวรเวช จันทรรัตน
นายวรศิน อินทรแกว
นายวรสิต คําจันทร
นายวรสิทธิ์ ญวนพลอย
นายวระเดช เสมอใจ
นายวระแวนธ รมโพธิ์ภักดิ์
นายวรัญู รีบเรง
นายวรัญู วงษแหยม
นายวรันธร ธรรมาธิกร
นายวรา ปกโคทานัง
นายวรากร หมื่นประจํา
นายวรากรณ นาถมทอง
นายวรานนท วังคีรี
นายวรายุทธ แกวประทุม
นายวรายุทธ บุญวงค
นายวรายุทธ ละครขวา
นายวรายุทธ วังเวงจิตต
นายวรายุส พงษถาวร
นายวราฤทธิ์ กาสอุไร
นายวราวิช อุดพวย
นายวราวุฒิ ดีทํามา
นายวราวุฒิ พลตรี
นายวราวุฒิ ยวงแกว

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

นายวราวุฒิ เหลาจินดา
นายวราวุธ คําพันธ
นายวริทธิ์นันท วิทยม
นายวโรทัย คามตะศิลา
นายวศิน คลายแกว
นายวศิน มังคลาด
นายวศิน ศุภนคร
นายวศิน แสงหวา
นายวศิษฐพร ชูศรีเพริศ
นายวสันต กุนา
นายวสันต คุมพล
นายวสันต ทองเงิน
นายวสันต ทาสีลา
นายวสันต ผองปญญา
นายวสันต เพิ่มทรัพย
นายวสันต มหามิตรมงคล
นายวสันต สังขดี
นายวสันต สูงเนิน
นายวสันต แสงเมือง
นายวสันต แสนยะมูล
นายวสันต เหาะแอ
นายวสันตพรรษ จันทรมี
นายวสุ อังศุเกียรติถาวร
นายวสุรัตน รอดโรคา
นายวัชพล พระไตรยะ
นายวัชรพงศ ประชากุล

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 ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายวัชรพงศ วงเวียน
นายวัชรพงษ กามี
นายวัชรพงษ การพึ่งตน
นายวัชรพงษ กินบุญ
นายวัชรพงษ แกวยาศรี
นายวัชรพงษ แถวไธสง
นายวัชรพงษ ปาละวันนา
นายวัชรพงษ มั่นเกตุวิทย
นายวัชรพงษ สารมะโน
นายวัชรพล ขันธุแสง
นายวัชรพล ป. วรรณชัย
นายวัชรพันธ ใบบัว
นายวัชรรักษ ประวัติพงษ
นายวัชรวิชญ บุญตาระวะ
นายวัชรวิชย พระทองสุขสกุล
นายวัชระ เกรียงยงค
นายวัชระ ชางพลาย
นายวัชระ เชือนรัมย
นายวัชระ ทองนิล
นายวัชระ ธรรมพร
นายวัชระ บุญมี
นายวัชระ พองจําปา
นายวัชระ พาณิชยวิจิตร
นายวัชระ ภิรมยไกรภักดิ์
นายวัชระ ยะสงา
นายวัชระ วงศษารัฐ

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

นายวัชระ สายแกว
นายวัชระพงษ พระสิงห
นายวัชรากร ทันไชย
นายวัชรากรณ เบาจันทึก
นายวัชริน หลาบหนองแสง
นายวัชรินทร ดวงแกว
นายวัชรินทร ดํานิล
นายวัชรินทร บุญเที่ยง
นายวัชรินทร ปะนามะเก
นายวัชรินทร ภูพวก
นายวัชรินทร ภูมิโคกรักษ
นายวัชรินทร เลิศนอก
นายวัชรินทร แสนเลิศ
นายวัชริศร ปญญาพุฒินันท
นายวัฒชระ ชุมโชติ
นายวัฒธนา สําโรงแสง
นายวัฒน อุปคํา
นายวัฒนพงศ ยองเข
นายวัฒนพงษ พรนิคม
นายวัฒนพงษ มะรีจันทร
นายวัฒนพงษ สุขจิตร
นายวัฒนพงษ อุรัญ
นายวัฒนา ขําเล็ก
นายวัฒนา แขงขัน
นายวัฒนา จันทา
นายวัฒนา บาระเฮ็ม

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 ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายวัฒนา ผึ้งศรี
นายวัฒนา ศรัทธาคลัง
นายวัฒนา ออนสําลี
นายวัฒนากรณ นามล้ํา
นายวันเฉลิม ไพรศรี
นายวันเฉลิม ไพรศิลป
นายวันเฉลิม ระลาธิ
นายวันชนะ คชฤทธิ์
นายวันชนะ ชูแกว
นายวันชนะ ปาลี
นายวันชนะ เผือกกรุต
นายวันชนะ พิลา
นายวันชัย กมล
นายวันชัย กอมนอย
นายวันชัย ชาญสําโรง
นายวันชัย ชาวเมืองโขง
นายวันชัย แซปก
สิบโท วันชัย ทัดชวด
นายวันชัย ปรีพูล
นายวันชัย พลปาน
นายวันชัย พัฒนมาก
นายวันชัย ยิ่งรุงเรือง
นายวันทิต จันโม
นายวัลลพ ใจรักษา
นายวัลลพ ชางเจริญ
นายวัลลพ ชูกะนันท

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

นายวัลลพ แดงนอย
นายวัลลภ กอวชิรพันธ
นายวัลลภ เตชะปตุ
นายวัลลภ ปกษเหนือ
นายวัลลภ ปุยสุวรรณ
นายวัลลภ พนัสขาว
นายวัลลภ มานักฆอง
นายวัลลภ วงคคํา
นายวัลลภ อภิวงศเจริญ
นายวาณุวัฒน คงเมน
นายวาทิต บริสุทธิ์
นายวาทิต ไพโรจนอังสุธร
นายวาทิน เพียรศิริ
วาที่รอยตรี วามินทร จุตะโน
นายวามิล อุยเต็กเคง
นายวายุ เงาะโซะ
นายวิกรมาทิตย ภูจอมดาว
สิบตํารวจโท วิจารย หมดสังข
นายวิจิตร เย็นเสมอ
นายวิชชพล ไชยประทุม
นายวิชชุวุฒิ ทัดแกว
นายวิชญสรัช กลุมเหรียญทอง
นายวิชญสุวัฒน คงทองคํา
นายวิชธร คลองกาย
นายวิชพล อินทรประยงค
นายวิชรุทย อนุศิริ

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 ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายวิชัย ชายภักตร
นายวิชัย ดีสมุทร
นายวิชัย นนทการ
นายวิชัย ปราบเภท
นายวิชัย ปรีเจริญ
นายวิชัย รัตนศิริ
นายวิชัย ลาธิ
นายวิชัย สองภพ
นายวิชัย สุทาศรี
นายวิชัย สุมงคล
นายวิชัยรัตน หมินหมัน
นายวิชาญ คงทรัพย
นายวิชาญ จิตตผองอําไพ
นายวิชาญ รุผักชี
นายวิชาญ ศรีคํามูล
นายวิชาญ อนิสงค
วาที่รอยโท วิชาญชัย ฤทธิ์มหา
นายวิชิต กลิ่นหอม
นายวิชิต ชวนอยู
นายวิชิต เชี่ยเทา
นายวิชิต ไชยฉิม
นายวิชิต ทองเกษม
นายวิชิต เพ็ชรปานกัน
นายวิชิต มีศรีสรรค
นายวิชิต ยะพงค
นายวิชิต ฤทธิ์เดช

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

นายวิชิต ศรีวะรมย
นายวิชิต แหลมฉลาด
นายวิเชียน มาตราช
นายวิเชียร กําลา
นายวิเชียร กิตติวิเชียรสกุล
นายวิเชียร คําแปง
นายวิเชียร โพธิ์ชัย
นายวิเชียร มุงอยาง
นายวิเชียร ศักดิ์สิทธานุภาพ
นายวิเชียร สุแกว
นายวิเชียร สุขจิตร
นายวิเชียร แสนซื่อ
นายวิโชติภัทร ศศิธรชินศักดิ์
นายวิฑูรย เตมา
นายวิฑูรย บุญมา
วาที่รอยตรี วิฑูรย วงศจันทร
นายวิฑูรย สถิตยานุรักษ
นายวิฑูรย หารคําตัน
นายวิฑูรย อินตา
นายวิฑูรย อินศิริ
นายวิฑูลย คํากระจาย
นายวิทยา กันทะสอน
นายวิทยา คําควร
นายวิทยา เชื้อสะอาด
นายวิทยา ทรวงดอน
นายวิทยา ทองรวม

หนา ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา
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 ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายวิทยา ทุมจันดา
นายวิทยา นามพันธ
นายวิทยา เนียมถนอม
จาโท วิทยา บุญละดี
นายวิทยา ปนแกว
นายวิทยา แฝงดานกลาง
นายวิทยา มูลเมือง
นายวิทยา มูฮําหมัด
นายวิทยา โยแสน
นายวิทยา วงศกลาง
นายวิทยา วงษภูเย็น
นายวิทยา ศรีพันชาติ
นายวิทยา ศิลายศ
นายวิทยา สมมุติ
นายวิทยา สัพโส
นายวิทยา สิงหทอง
นายวิทยา สุดสะอาด
นายวิทยา แสนคํา
นายวิทยา หิรัญพงษ
นายวิทยากร ยาสิงหทอง
นายวิทวัฒน ณวรรณมา
นายวิทวัส ทิพยเดโช
วาที่รอยตรี วิทวัส นาจพินิจ
นายวิทวัส สวัสดิ์ปญญาโชติ
นายวิทศรุทธิ์ ดาเหล็ก
นายวิทูร วันโท

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

นายวิทูรย ดีสะอาด
นายวิทูลย สมัครสมาน
นายวิธพล กระบวน
นายวินัด โพธิ์พัฒน
นายวินัย คันศร
วาที่รอยโท วินัย คําภาชาติ
นายวินัย เจริญรอย
นายวินัย ชัยสุริยงค
นายวินัย ไชยโย
นายวินัย ทรัพยศฤงฆรา
นายวินัย นาคํา
นายวินัย บรรยง
นายวินัย บุญหลา
นายวินัย พลศรีดา
นายวินัย พลสิมมา
นายวินัย เพชรแบน
นายวินัย สายทอง
นายวินัย เสมมา
นายวินัย หนุนกระโทก
นายวินัย หยั่งถึง
นายวินัย อิ่นคํา
นายวินิจ มากผล
นายวิบูรณ วังกราน
จาสิบตรี วิภูชัย คําแดง
นายวิภูษิต จูงกลาง
นายวิมล ทิตสรรพพา

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 ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายวิมล พลทะอินทร
นายวิระ โกสุมาลย
นายวิระศักดิ์ ศรีจันทร
นายวิรัช จําปาสิม
นายวิรัตน ใจกลา
นายวิรัตน แซฮั่น
นายวิรัตน ดวงแกว
นายวิรัตน ดวงละไม
นายวิรัตน ปาณะดิษฐ
นายวิรัตน พงษมิตร
นายวิรัตน พรมกุดตุม
นายวิรัตน มิ่งขวัญ
นายวิรัตน วรรณทอง
นายวิรัตน ศรีจันทร
นายวิรัติ พนารัตน
นายวิริทธิ์พล แยมเกลี้ยง
นายวิริยะ โกษิต
นายวิริยะ ค่ําคูณ
นายวิริยะ สัจจะสังข
นายวิรุฬห นิสสัยดี
นายวิรุฬห พรหมบังเกิด
นายวิโรจน โกมลสิงห
นายวิโรจน ขันธนิล
นายวิโรจน คําจันทร
นายวิโรจน คํานาน
นายวิโรจน ทรัพยมะณี

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

นายวิโรจน รุงเรือง
นายวิโรจน เสมพงศ
นายวิโรจน อินตะมูล
นายวิลาศ แกนไร
นายวิลาศ เสมา
นายวิวรรชน เชื้อจิตร
นายวิวัฒนชัย เลาเทา
นายวิวัฒนา ศิริกุล
นายวิศวกร ชัยเชิดชู
นายวิศเวศ เดนศิริกุล
นายวิศัลย บุญกัน
นายวิศิษฎ สุดาชม
นายวิศิษฎชัย อภิวงศเจริญ
นายวิศิษฏ เทียมมวง
นายวิศิษฏ พุทธประเสริฐ
นายวิศิษฐ ซื่อหลาย
นายวิศิษฐ เสียงโต
นายวิเศษ ฟองตา
นายวิเศษ วงคขัติ
นายวิษณุ ขําวงษ
นายวิษณุ ฉิ่งเล็ก
วาที่เรือตรี วิษณุ ชั้นบน
นายวิษณุ มัณยานนท
นายวิษณุกรณ สุวรรณ
นายวิษณุเทพ จันทรศรี
นายวิษรุตต เมืองทา

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 ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายวิษุวัฒน วันจงคํา
นายวิษุวัต วรรณศรี
นายวิสันต กรสวัสดิ์
นายวิสันต เข็มแกว
นายวิสันต ยุระวงศ
นายวิสัยทัศน พรหมขันธ
นายวิสานต นะออน
นายวิสิทธิ์ ตองติดรัมย
นายวิสิทธิ์ ทองแกว
นายวิสิทธิ์ บุญเรือง
นายวิสุทธิ์ ศรีสุวรรณ
นายวิสูตร พูลทอง
นายวีรจิตร สมัครพันธ
นายวีรชล บัวศรี
นายวีรชัน นันทะชัย
นายวีรชัย สิงหชางชัย
สิบตรี วีรชาติ ศรีสองสม
นายวีรพงค อินจา
นายวีรพงศพร ประสิทธิ์นอก
นายวีรพล ปานดํา
นายวีรยุทธ เขาคลอง
วาที่รอยตรี วีรยุทธ นิมิตรดี
นายวีรยุทธ หาญโงน
นายวีรยุทธ เหล็มปาน
นายวีรยุทธ ประสมพงษ
นายวีรวัฒน กอโคกกรวด

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

หนา ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

นายวีรวัฒน ชมละมาย
นายวีรวัฒน บุญมี
นายวีรวัฒน มาศนุย
นายวีรวัฒน ลาภานิกรณ
นายวีรวัฒน สารรัมย
นายวีรวัฒน สุดเฉลียว
นายวีรศักดิ์ กรมแสนพิมพ
นายวีรศักดิ์ บุพศิริ
นายวีรสานต มีมูซอ
นายวีระ คงศรี
นายวีระ ดวงสําราญ
นายวีระ แตภักดี
นายวีระ โพนทัน
นายวีระ วงคสายสิน
นายวีระ วิบูลยอรรถ
นายวีระ ศรีสุวรรณ
นายวีระ หมายมั่น
นายวีระ อิ่มใจ
นายวีระชัย แผลงฤทธิ์
นายวีระชัย อรุณรักษ
นายวีระชาติ กันประดับ
นายวีระชาติ วระชัย
นายวีระชาติ สวัสดิ์สุข
วาที่รอยตรี วีระเชน ชินศักดิ์ชัย
นายวีระพงค เอมโกษา
นายวีระพงษ เกี่ยวฟน

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

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายวีระพงษ ธูปบูชา
นายวีระพงษ พานสาร
วาที่รอยโท วีระพงษ ยาวะระ
นายวีระพงษ สาตรักษ
นายวีระพล วรโส
นายวีระพล เวียงยศ
นายวีระพล ไวยมิตรา
นายวีระพันธ เขียวเงิน
นายวีระพันธ แซจึง
นายวีระยศ ชาลีกุล
นายวีระยุทธ ขุนรงณ
นายวีระยุทธ ครรชิตชัยวาร
นายวีระยุทธ ดวงศรี
นายวีระยุทธ มณีวรรณ
วาที่รอยตรี วีระยุทธศักดิ์ มีนาพา
นายวีระวัฒน ไชยรัตน
นายวีระวัฒน บัวคํา
นายวีระวุฒิ ศรีนิล
นายวีระวุธ ศิริปุณย
นายวีระศักดิ์ เข็งนอก
นายวีระศักดิ์ คําแกน
นายวีระศักดิ์ นอยหมอ
นายวีระศักดิ์ ศรีภู
นายวีระศักดิ์ สําราญเนตร
นายวีระสันต นุธรรม
นายวุฒนา ทับแบน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓๘๙๓
๓๘๙๔
๓๘๙๕
๓๘๙๖
๓๘๙๗
๓๘๙๘
๓๘๙๙
๓๙๐๐
๓๙๐๑
๓๙๐๒
๓๙๐๓
๓๙๐๔
๓๙๐๕
๓๙๐๖
๓๙๐๗
๓๙๐๘
๓๙๐๙
๓๙๑๐
๓๙๑๑
๓๙๑๒
๓๙๑๓
๓๙๑๔
๓๙๑๕
๓๙๑๖
๓๙๑๗
๓๙๑๘

หนา ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

นายวุฒิไกร หนองขา
นายวุฒิชัย ครองสิทธิ์
นายวุฒิชัย จิตตภิรมย
นายวุฒิชัย ใจสุ
นายวุฒิชัย ชูปลอด
นายวุฒิชัย ตระการไทย
นายวุฒิชัย พันธุงาม
นายวุฒิชัย ไพบูลยเจริญลาภ
นายวุฒิชัย ใยบัว
นายวุฒิชัย โลนันท
นายวุฒิชัย วิทยาคม
นายวุฒิชัย ศรีโยธา
นายวุฒิชัย สวัสดี
นายวุฒิชัย สีสมพาน
นายวุฒิชัย หนูสีดํา
นายวุฒิชัย ใหมวงค
นายวุฒิชัย อิ่มแกว
นายวุฒิชัย อุสาหะกานนท
นายวุฒิชา ภูทองกลม
นายวุฒิชาติ ชาติวุฒิ
วาที่รอยตรี วุฒิฐิชัย ตั้งเปยมวรกุล
นายวุฒิเดช รัญชนานนท
นายวุฒินันท บุญสินธุ
นายวุฒินันท ปองปก
วาที่รอยตรี วุฒินันท แพงจันทร
นายวุฒินันท สุวรรณศรี

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

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายวุฒิพงศ บิลละเตะ
นายวุฒิพงศ สวัสดิ์วุฒิกร
นายวุฒิพงษ เข็มดวง
นายวุฒิพงษ นาสมขวัญ
นายวุฒิพงษ บุตรโพธิ์ศรี
นายวุฒิพงษ ผันอากาศ
นายวุฒิพงษ โมลา
นายวุฒิพงษ วงคโคกสูง
นายวุฒิพงษ วิลาจันทร
นายวุฒิพงษ ศรีจันทรา
นายวุฒิพงษ สีสุก
นายวุฒิพงษ องคะศาสตร
นายวุฒิพงษ อุนอินตะ
นายวุฒิพันธุ โอภาษี
นายวุฒิภัทร แกวกลึงกลม
นายวุฒิภัทร อุทธิยา
นายวุฒิภัทร อุมปรีชา
วาที่รอยตรี วุฒิภูมิ ผาละโพธิ์
นายวุฒิเวช สุทน
นายวุฒิศักดิ์ ตามสีวัน
นายเวณุ ศรีรัตนกูล
นายเวทิน หัดไทยทระ
นายเวียง ครองชัย
นายเวียร กิจผดุง
นายแวสมาแอ แวเด็ง
นายไวกูณฐ มาลัย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓๙๔๕
๓๙๔๖
๓๙๔๗
๓๙๔๘
๓๙๔๙
๓๙๕๐
๓๙๕๑
๓๙๕๒
๓๙๕๓
๓๙๕๔
๓๙๕๕
๓๙๕๖
๓๙๕๗
๓๙๕๘
๓๙๕๙
๓๙๖๐
๓๙๖๑
๓๙๖๒
๓๙๖๓
๓๙๖๔
๓๙๖๕
๓๙๖๖
๓๙๖๗
๓๙๖๘
๓๙๖๙
๓๙๗๐

วาที่รอยตรี ไวกูลณ ชะรารัตน
วาที่รอยตรี ไวจิตร ณ ลําพูน
นายไวยฤทธิ์ ณรงคราช
นายไวรุต เกิดกัณฑ
นายไวโรจน คัดทะจันทร
นายศตวรรษ กาละ
นายศตวรรษ ยาวิเศษ
นายศรชัย ไกรษร
นายศรชัย พานคําดาว
นายศรชัย แวววงศ
นายศรชัย สุขเจริญ
นายศรเพชร งานยางหวาย
นายศรรวริศ ทิพยโพธิ์ทอง
นายศรศักดิ์ พนาลี
นายศรัญู ศรีพูล
นายศรัญู อะมะมูล
นายศรัณ แสบงบาน
นายศรัณย อสัตถพฤกษ
นายศรัณยพงศ จันทะศรี
นายศรัณยภัทร กาญจนาคม
นายศรัณยภัทร จอโหล
นายศรัณยวิทย เขตจัตุรัส
นายศรัณยู สามเมือง
นายศรัณยู สุนทรประสิทธิ์
นายศรัตราวุธ แซเฮอ
นายศรันย บรรจงปรุ

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

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายศรายุทธ กวงแหวน
นายศรายุทธ ไกรพงษ
นายศรายุทธ ชนะศรี
นายศรายุทธ ชื่นชมบุญ
นายศรายุทธ ตุตะเวช
นายศรายุทธ ประโหมด
นายศรายุทธ พุทธศรี
นายศรายุทธ เสนาวัง
นายศรายุทธ แสงสวาง
นายศรายุธ ดงทอง
นายศรายุธ ตวนชัย
นายศรายุธ ธารเนตร
นายศราวุฒ บุญนาค
นายศราวุฒิ ดลรัชลักษณ
นายศราวุฒิ ตราบุรี
นายศราวุฒิ ศรีสุขใส
นายศราวุธ คําสวาสดิ์
นายศราวุธ ชัยศรีสวัสดิ์
นายศราวุธ ชางลี้
นายศราวุธ ทรัพยอุดม
นายศราวุธ เทพสุภา
นายศราวุธ มูลชัย
นายศราวุธ เรืองพงษ
นายศราวุธ ลาบัวใหญ
นายศราวุธ เลิศอํารุงกุล
นายศราวุธ วงศสกุล

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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
๔๐๒๒

นายศราวุธ วุฒิเสน
นายศราวุธ สิทธิชัย
นายศราวุธ หมูโยธา
นายศราวุธ หวังวิมาน
นายศราวุธ อภัยศิลา
นายศรีชล รายไพรี
วาที่รอยตรี ศรีชาติ เพ็งอินทร
นายศรีธัญญา ตันสกุล
นายศรีประเสริฐ นามเจริญ
นายศรีไพร ไชยตนเทือก
นายศรีวงค ศรีสวัสดิ์
นายศรีศักดิ์ ครุธวงค
นายศรีอัมพร ใจแกว
นายศศกร เฟองนิคม
นายศศิลป บุตรสําโรง
นายศศิวงศ พงศวัชรปกรณ
นายศศิวัฒน เดชะ
นายศศิวัฒน สุริยะแกนทราย
นายศศิวัฒน อชิรธรรมศักดิ์
นายศักดา จันทรกลั่น
นายศักดา ทองทาชี
นายศักดา เบาคํา
นายศักดา พันธศรี
นายศักดา สมัครสมาน
วาที่รอยตรี ศักดา สาพิมาน
นายศักดิ์ชัย เทวบิน

หนา ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา
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
๔๐๔๘

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายศักดิ์ชัย วงษวิลาส
นายศักดิ์ชัย สาพิมพา
นายศักดิ์ชัย เหลาศรี
นายศักดิ์ชาย อมะรักษ
นายศักดิ์ดา ประยูรชาญ
นายศักดิ์ดา พงเภา
นายศักดิ์ดา โภคาพานิชย
นายศักดิ์ดา ศิลาชัย
นายศักดิ์ดา สุทารัตน
นายศักดิ์ธานี วามะกัน
นายศักดินนท รัฐสรรค
นายศักดิ์นรินทร คํามา
นายศักดิพจน วุฒิหทัยโชติ
นายศักดิภัทร กัณฑสุวรรณ
นายศักดิ์มงคล โปทากัน
นายศักดิ์รินทร แกวสุข
นายศักดิ์รินทร โชติพฤกษ
นายศักดิ์รินทร ศรีบุรมย
นายศักดิ์ศรี กัญยะ
นายศักดิ์สิทธิ์ แกวสระแสน
นายศักดิ์สิทธิ์ ขิดเขียว
นายศักดิ์สิทธิ์ ปลื้มใจ
นายศักดิ์สิทธิ์ วารีสระ
นายศักดิ์สิทธิ์ สุขนิ่ม
นายศักรสฤษฎิ์ ประดับประดา
นายศักรินทร ชื่นบุญมา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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
๔๐๗๔

นายศักรินทร เพียรกิจ
นายศักรินทร โพธิ์เพ็ชร
นายศักรินทร ลี
นายศักรินทร หมื่นนรินทร
นายศัตยา แสนทรงสิริ
นายศาธร คําพิมพ
นายศาสตรวุฒิ กันหารินทร
นายศาสตรา ภูมิศาสตร
นายศาสตราพิพัฒณ ศิริภาณุกุล
นายศาสตราวุธ มีดี
นายศิทชา สังขแกว
นายศิรณัฐ บุญนาค
นายศิรธันย เกียรติโสภณรักษา
นายศิรภัค แสไพศาล
นายศิรวัฒน ลอสวัสดิ์
นายศิรวัฒน สอนนนทฐีกูล
นายศิรศักดิ์ ชูสิงห
นายศิรสิทธิ์ วงษา
นายศิรสิษฐ เชื้อทอง
นายศิระ มีประมูล
นายศิระกร พลภูเมือง
นายศิริ บุญกิจ
นายศิริชัย จันทะขาล
นายศิริชัย ปลั่งเจริญศรี
นายศิริชัย พุมพันธุ
นายศิริชัย มีกลาง

หนา ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา
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
๔๑๐๐

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายศิริชัย เลี่ยมทอง
นายศิริชัย ศรีสุข
นายศิริชัย สิงหทอง
นายศิริชัย อ่ําบุญชู
นายศิริชัย เอี่ยมพันธ
นายศิริชาติ วงคหนายโกฎ
วาที่รอยตรี ศิริพงษ วิเศษสังข
นายศิริมนตรี ดีสวน
นายศิริยศ รถเชษฐา
นายศิริวัฒน ใหญกระโทก
นายศิริวุฒิ บัวสมาน
นายศิริศักดิ์ เกื้อทอง
นายศิริศักดิ์ ปดตาทะสา
นายศิริศักดิ์ ศรีษะคํา
วาที่รอยตรี ศิฤาพงศ มีธรรม
นายศิลปชัย พิมเนียม
นายศิลปชัย จิตตรง
นายศิลปชัย พุตฉาย
นายศิลา ตูทองคํา
นายศิลา ธีระวัฒนศิริ
วาที่รอยตรี ศิลา วังคําหมื่น
นายศิวกร กานันตา
นายศิวกร ไชยธนภักดี
นายศิวกร สุริยะ
นายศิวกร แสนสําโรง
นายศิวดล พลวัน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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

นายศิวพงษ กาวิน
นายศิวพงษ ไพรัตน
นายศิวพล นันทพานิชย
นายศิวพันธ ตันประเสริฐ
นายศิวโรจน ดวงจันทร
นายศิววงศ ปตะบูรณ
นายศิววงศ รักซอน
นายศิวะ ประดาอินทร
นายศิวะพงศ ใจดี
นายศิวะพงศ เปยมสวัสดิ์
นายศิวัชญ ราชพัฒน
นายศิวานันท สังขทอง
นายศิวาพัชร ลิ้มสุธาพัฒน
นายศิวาวุธ สิงหพันธุ
นายศึกษา จุนเสริม
นายศึกษา มุงดี
นายศึกษาศาสตร อาจิณกิจ
นายศุกภชัย นนทภายวัน
นายศุกฤษณ หะยีเจะแว
นายศุกลกานต หลุมใส
วาที่รอยตรี ศุกลพัชร
กอนนาคพิพัชร
นายศุขสรรณ แจงใจ
นายศุทธวัต อมรรัชยาวิจารณ
นายศุทธวีรกาณฑ ไกรสน
นายศุธธันย ไชยสองวรัชญ

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 ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายศุภกร บุญไชย
นายศุภกร บุญเผย
นายศุภกร สวางวงษ
นายศุภกร สุรพัฒน
นายศุภกฤต แกวใสย
นายศุภกฤต จีนจันทร
นายศุภกฤษ เปรมปราย
นายศุภกิจ นอยปาน
นายศุภกิจ พึ่งบุญ
นายศุภกิจ ราชบุรี
นายศุภกิจ ศรีวรรณชัย
นายศุภเกียรติ์ เตชะ
นายศุภชัย กิ่งรัตน
นายศุภชัย ดุษฎีไพรวัลย
นายศุภชัย ถาดนาค
นายศุภชัย ทองโคตร
นายศุภชัย ทองทับ
นายศุภชัย บุญมี
นายศุภชัย บุติมาลย
นายศุภชัย ไมเลิศหลา
นายศุภชัย วุนดี
นายศุภชัย ศรเผือก
นายศุภชัย ศรีบุศย
นายศุภชัย ศรีสอาด
นายศุภชัย แสงคํา
นายศุภชัย หัวใจเพ็ชร

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
๔๑๗๗

นายศุภชัย อาญา
นายศุภชัย อิสสระพันธุ
นายศุภโชค แกวสงา
นายศุภโชค ฉางสุวรรณ
นายศุภโชค รอดทับ
นายศุภโชติ อินทรแกว
นายศุภไชยย ยศประสงค
นายศุภณัฐ งามศิริ
นายศุภณัฐ ศรีอาษา
นายศุภณัฐ อนนวม
นายศุภดล อุนวงษ
นายศุภเดช ไปรเวทย
นายศุภพิชฐ กันตา
นายศุภมนต อินทรจันทร
นายศุภมิตร จันทรเอิบจิตร
นายศุภมิตร ศันติวิชยะ
นายศุภรัตน ทับนิล
นายศุภรัตน ทิพยะพร
นายศุภฤกษ นะศรี
นายศุภฤกษ อรรคชาติ
นายศุภลักษณ ชัยชะนะ
นายศุภลักษณ บํารุงพันธ
นายศุภวัชร สุทธินุน
นายศุภวัฒน อินทรกําแหง
นายศุภวิชช วงษพลบ
นายศุภวิชญ ทาตอย

หนา ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา
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
๔๒๐๓

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายศุภวิชญ ปานาลาด
นายศุภวิชญ ลองแพ
นายศุภศิษย แกวจีน
วาที่รอยตรี ศุภษร หงษวิเศษ
นายศุภสิทธิ์ อินทรกุญชร
นายศุภักศร วาหะรักษ
นายศุภัคษร เมืองนาคิน
นายศุภัช โพธิ์ศรีทอง
นายศุภากร งามเสงี่ยม
นายศุลี จันทวิเศษ
นายศุวัชรกัณต กันทะตา
นายเศรษฐชัย วิสาทาโส
นายเศรษฐยศ ขุมนาค
นายเศรษฐวุฒิ คัมภีรพิทักษ
นายเศรษฐศักดิ์ พรมชัย
นายเศวตฉัตร บุญภิละ
นายสกณธ ศรีมุกดา
นายสกนธ จุลโพธิ์
นายสกนธ บัวทอง
นายสกล พันธมาศ
นายสกล ภูมิประเสริฐ
นายสกัณฑ ทันศึก
นายสกุลชาติ เรืองทรัพย
นายสงกรานต แกวสา
นายสงกรานต ทองคํา
นายสงกรานต นนทตรี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๔๒๐๔
๔๒๐๕
๔๒๐๖
๔๒๐๗
๔๒๐๘
๔๒๐๙
๔๒๑๐
๔๒๑๑
๔๒๑๒
๔๒๑๓
๔๒๑๔
๔๒๑๕
๔๒๑๖
๔๒๑๗
๔๒๑๘
๔๒๑๙
๔๒๒๐
๔๒๒๑
๔๒๒๒
๔๒๒๓
๔๒๒๔
๔๒๒๕
๔๒๒๖
๔๒๒๗
๔๒๒๘
๔๒๒๙

นายสงกรานต เนียมทอง
นายสงกรานต ปฐมอติชาต
นายสงกรานต ปานจิตร
นายสงกรานต สรอยบัว
นายสงกรานต หนอยปญญา
นายสงคราม ทีน้ําคํา
นายสงบ พับพิมพสัย
นายสงัด หลาใจ
นายสด มอญกอดแกว
นายสดายุ ปนแกว
นายสติ เพียรทํา
นายสถาปณะ มาทอง
นายสถาพร ดรทะนัย
นายสถาพร บุญจิตร
นายสถาพร ลืนคํา
นายสถาพร สิงหโต
นายสธรรดร ยอดยิ่ง
นายสนธยา คําอู
นายสนธยา เจริญกุล
นายสนธยา ไชยวิชิต
นายสนธยา ณ ปตตานี
นายสนธยา บุตรวาระ
นายสนธยา มัฎฐารักษ
นายสนธยา วิเศษสังข
นายสนอง คุณมี
นายสนั่น แพทยหมัด

หนา ๘๓
ราชกิจจานุเบกษา
๔๒๓๐
๔๒๓๑
๔๒๓๒
๔๒๓๓
๔๒๓๔
๔๒๓๕
๔๒๓๖
๔๒๓๗
๔๒๓๘
๔๒๓๙
๔๒๔๐
๔๒๔๑
๔๒๔๒
๔๒๔๓
๔๒๔๔
๔๒๔๕
๔๒๔๖
๔๒๔๗
๔๒๔๘
๔๒๔๙
๔๒๕๐
๔๒๕๑
๔๒๕๒
๔๒๕๓
๔๒๕๔
๔๒๕๕

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสนั่น มาละแซม
นายสนั่น หัวแท
นายสนั่นพงศ พิมพจันทร
นายสนาญชัย วงษชาลี
นายสนุก แปงชัย
นายสมเกียรติ คําพิมพปด
นายสมเกียรติ จันจองคํา
นายสมเกียรติ ไชยรัตน
นายสมเกียรติ ดําฤทธิ์
นายสมเกียรติ นอกกลาง
นายสมเกียรติ บุญประกอบ
นายสมเกียรติ ปะกิลาภัง
นายสมเกียรติ พิขุนทด
นายสมเกียรติ เมืองจันทร
นายสมเกียรติ เรืองทุง
นายสมเกียรติ เลื่อนยศ
นายสมเกียรติ สุวรรณไตร
นายสมเกียรติ หวังเอื้ออัตตชน
นายสมเกียรติ์ ยอดพุฒ
นายสมควร จอมคํา
นายสมควร ตายไธสง
นายสมควร ระงับภัย
นายสมควร สนแกว
นายสมคะเน โตวัฒนา
นายสมคิด ศรีจําปา
นายสมคิด อมรสิน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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
๔๒๘๑

นายสมคิด ออนจันทร
นายสมจิตร คําปา
นายสมจิตร ใจยพรหม
นายสมจิตร ชูศรีวาส
นายสมจิตร พรมทอง
นายสมจิตร นอยราช
นายสมเจต ฤทธิ์สุวรรณ
นายสมเจตต อําภา
นายสมเจตน กลาหาญ
นายสมเจตน กูลดี
นายสมเจตน นาคเจริญ
นายสมเจตน อินทกาญจน
นายสมเจตร สวัสดี
นายสมชัย กันทะมา
นายสมชัย คงดํา
นายสมชัย ลีสุรพงศ
นายสมชาติ ประสม
นายสมชาติ ปรางคนอก
นายสมชาติ แผอํานาจ
นายสมชาติ ราชสันเทียะ
วาที่รอยเอก สมชาย แกวเจริญ
นายสมชาย ใจมั่น
วาที่รอยตรี สมชาย ชัยฤทธิ์
นายสมชาย ชูจันทร
นายสมชาย ทองโต
นายสมชาย ทัศนศร

หนา ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา
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
๔๓๐๗

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสมชาย นันทะเสน
นายสมชาย ปลัดสังข
นายสมชาย ปลื้มพันธ
นายสมชาย พันธุสันติกุล
นายสมชาย ยางกาวเจริญ
นายสมชาย รอดคุม
นายสมชาย รังษี
นายสมชาย ไลทองคํา
นายสมชาย วงคนาน
นายสมชาย วงศละคร
นายสมชาย ศรีเมฆ
นายสมชาย สระทองยอด
นายสมชาย สวาสดี
นายสมชาย สุภาพงษ
นายสมชาย สุวรรณรัตน
นายสมชาย หาญเสมอ
นายสมชื่น หวังผล
นายสมโชค ไชยดี
นายสมโชค หัสสลีมูล
นายสมไชย กระตายทอง
นายสมทบ กระชับกลาง
นายสมทบ วงศกุลวิจิตร
นายสมทิพย ทองประดับ
นายสมนึก ไกรสําโรง
นายสมนึก เพียเพ็ง
นายสมนึก มูลกะกุล

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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
๔๓๓๓

นายสมนึก อินหมวก
นายสมบัติ ตันนารัตน
นายสมบัติ ถวิลออน
นายสมบัติ แปนตระกูล
นายสมบัติ ผองอําไพ
นายสมบัติ ยาแปง
นายสมบูรณ เครือสนิท
นายสมบูรณ ชมชูชื่น
นายสมบูรณ ทองกรด
นายสมบูรณ พันทิม
นายสมบูรณ พาขุนทด
นายสมบูรณ สาธร
นายสมประสงค จําปาทอง
นายสมประสงค ฤทธิ์บํารุง
สิบเอก สมประสงค วังหอม
นายสมปอง กานสันเทียะ
นายสมปอง คงอุน
นายสมปอง งามงด
นายสมปอง มงคคลสําโรง
นายสมปอง เรืองสมสมัย
นายสมพงค ถาวร
นายสมพงษ เฉิดโฉม
นายสมพงษ ชาวโพธิ์สระ
นายสมพงษ นอยทุง
นายสมพงษ นาคเจือ
นายสมพงษ นิยมลักษณ

หนา ๘๕
ราชกิจจานุเบกษา
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
๔๓๕๙

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสมพงษ สะลอยรัมย
นายสมพงษ อําพันเสน
นายสมพร กลาหาญ
นายสมพร กําลังศรี
นายสมพร แกวมณี
นายสมพร แกวมรกต
นายสมพร แขมพรมราช
นายสมพร เงาแจง
นายสมพร จงจอหอ
นายสมพร ชุมเพ็งพันธ
นายสมพร ชูอาษา
วาที่รอยตรี สมพร ไชยยศ
นายสมพร ดีไว
นายสมพร บวบหอม
นายสมพร ปมปา
นายสมพร พงษเพชร
นายสมพร พินิจ
นายสมพร พิพัฒน
นายสมพร เพชรประพันธ
นายสมพร โสปนหริ
นายสมพร หยูตุง
นายสมพร อัฒจักร
นายสมพร อาจหาญ
นายสมพล ทัดเทียม
นายสมพล รัตนมณีแดง
นายสมพาน ภูครองทุง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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
๔๓๘๕

หนา ๘๖
ราชกิจจานุเบกษา

นายสมพาน เรียงขวัญ
นายสมพิศ ทองคําหอม
วาที่รอยตรี สมภพ โชติชวง
นายสมภพ ตรีกูล
นายสมภพ ทิพยโสตถิ
นายสมภพ พานิชศิลป
นายสมภพ รักษาพงศ
นายสมภพ ออกกิจวัตร
นายสมภพ ฮูตราทอง
นายสมภาพ บุญแตง
นายสมภูมิ ภาระสาร
นายสมโภช บรรณารักษ
นายสมโภช พินทอง
นายสมโภชน จําปางาม
นายสมโภชน จิตตะโล
นายสมโภชน เจือจันทร
นายสมมาต แกนจันทร
วาที่รอยตรี สมมาตร ทับทิมแกว
นายสมมาตร นธีวนาพันธ
นายสมมาตร สมยิ่ง
นายสมยศ งามเนตร
นายสมยศ ดีรักษา
นายสมยศ ถมปด
วาที่รอยตรี สมยศ เพียรกสิกรรม
นายสมยศ ฟกนาค
นายสมยศ มาธีระ

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
๔๔๑๑

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสมยศ หึงขุนทด
นายสมรภูมิ ออนอุน
นายสมรัก เกตุชาติ
นายสมรัก สมหวัง
นายสมรัฐ อินทริยา
นายสมลักษณ บุญเกิด
วาที่รอยโท สมศักดิ์ แกวเคียงคํา
วาที่รอยตรี สมศักดิ์ จันทรแจม
นายสมศักดิ์ ใจครัว
นายสมศักดิ์ ใจพันธุ
นายสมศักดิ์ เดือนศรี
นายสมศักดิ์ ติงสันเทียะ
นายสมศักดิ์ ทองหลาบ
นายสมศักดิ์ ทับทิม
นายสมศักดิ์ บุญเหลือ
นายสมศักดิ์ พวงสันเทียะ
นายสมศักดิ์ ฟายิ่งเจริญ
นายสมศักดิ์ มณีศรี
นายสมศักดิ์ ลาดี้
นายสมศักดิ์ เวชแดง
นายสมศักดิ์ ศรีสุขใส
นายสมศักดิ์ สุริยันต
นายสมศักดิ์ โสมทอง
นายสมศักดิ์ หงษเวียงจันทร
นายสมสุข ศรีเมือง
นายสมหมาย ฉลาดรอบ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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
๔๔๓๗

นายสมหมาย บุญชวยรอด
นายสมหมาย พรมอุดม
นายสมหมาย เอกพิทักษกุล
นายสมหวัง คูหาสันติกาญจน
นายสมัคร มนตรี
นายสมัชชา วุฒิพลไชย
นายสมัย ชํานาญกิจ
นายสมัย นามชารี
นายสมาน แรงประโคน
นายสมาน วิวัฒนาวิไล
นายสมาแอ็น ปาละวัล
นายสมุทร สุวรรณบุตร
นายสยาม ตะวงษา
นายสยาม ไพสันเทียะ
นายสยาม เสาวกุล
นายสยามรัฐ ยิ้มสาระ
นายสรณ ปทมพรหม
นายสรณ นามสังข
นายสรเทพ โสมสง
นายสรพงษ ดําดี
นายสรเพชร อาจเดช
นายสรภพ สุทธิรักษ
นายสรยุทธ ปนฉาย
นายสรยุทธ พวงจําป
นายสรรชัยพัฒน พรหมศร
นายสรรธาร สิงหตา

หนา ๘๗
ราชกิจจานุเบกษา
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
๔๔๖๓

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสรรพชัย อินทสุวรรณ
นายสรรเสริญ สาขา
นายสรวิชญ เครือตา
นายสรวิชญ ศรีทอง
นายสรวิชญ สินสวาท
นายสรวิทย สวางภพ
นายสรวิศ เดชะ
นายสรศักดิ์ คําวัง
วาที่รอยตรี สรศักดิ์ เที่ยงบุตร
นายสรากร บุญกิจเจริญ
นายสรางสรรค พุมบุญทริก
นายสรายุ รักเจียม
นายสรายุทธ โภคะสุวรรณ
นายสรายุทธ วระชุน
นายสราวุฒิ แกวจรัญ
นายสราวุฒิ คําวัน
นายสราวุฒิ เจนจัดการ
นายสราวุฒิ นครศรี
นายสราวุฒิ ปุริสา
นายสราวุฒิ พลหาญ
นายสราวุฒิ วงษจันศาล
นายสราวุฒิ ศรียานะ
นายสราวุฒิ ศักดี
นายสราวุฒิ สาจิต
นายสราวุฒิ อินทกาศ
นายสราวุธ ตรีโรจนพร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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
๔๔๘๙

นายสราวุธ ทองงาม
นายสราวุธ แทนจินดารัตน
นายสราวุธ บุญเสนา
นายสราวุธ เพชรภักดี
นายสราวุธ วงษาเดิม
นายสราวุธ ศรีเกตุ
นายสรียาวรรจฒ ครองยศ
นายสฤษดิ์ โสดา
นายสวงษ บุญมา
นายสวัสดิ์ มะกล่ํา
นายสวัสดิ์ ยาปน
นายสวัสดิ์ อินทรตะวิชัย
นายสวาง กัณตวิสิฐ
วาที่รอยตรี สหชัย จันทรเทศ
นายสหภาพ สัจจทองดี
นายสหัส เสือยืนยง
นายสหัส หลําสะ
นายสหัสนัยน อึ๊งภากรณ
นายสอหมาด หลีมานัน
นายสักรินทร บุญกวาง
นายสังคม กุลสุวรรณ
นายสังวาลย รักเพื่อน
นายสังเวียน พิลาพันธ
นายสังเวียน หนูทอง
นายสัจจะ แสงกระจาง
นายสัญชัย สายกลาย

หนา ๘๘
ราชกิจจานุเบกษา
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
๔๕๑๕

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสัญญลักษณ สวัสดีมงคล
นายสัญญา คงดี
นายสัญญา จันทรรม
นายสัญญา จาบทอง
นายสัญญา แดนรักษ
นายสัญญา ตาชูชาติ
นายสัญญา ปนทะวงค
นายสัญญา วงษพานิช
นายสัญญา ศรีนุกูล
นายสัญญา สงแสง
นายสัณฐิติ รัตนโฆสิต
นายสัตถามุติ รักสนิทสกุล
นายสันติ จําปาเงิน
นายสันติ เฉลิมพันธุ
นายสันติ ชุมภู
นายสันติ ตันติสุทธิวงษ
นายสันติ ตาอุดม
นายสันติ ธรรมจักร
นายสันติ บุญราช
นายสันติ บุญเรืองจักร
นายสันติ ปนหอม
นายสันติ ฟูอินชวย
นายสันติ โลมาอินทร
นายสันติ โลหะปยะพรรณ
นายสันติ ศรีวิเชียร
นายสันติ สิงหา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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
๔๕๔๑

นายสันติ สิงหาพรม
นายสันติ สีมา
นายสันติ สุขจิต
นายสันติ อินแสงแวง
นายสันติ อุตมแกว
นายสันติชัย ทับทิมเมือง
นายสันติพงษ สําราญกลาง
นายสันติมา อรรคดี
นายสันติราษฎร เรียนงาม
นายสันติวัฒน ณ นคร
นายสันติสุข คํามูล
นายสันติสุข พันธวิลัย
นายสันทยา พลศรีดา
นายสัมพันธ เชาะจอหอ
นายสัมพันธ ถาวรอาย
นายสัมพันธ นาคนวล
นายสัมฤทธิ์ นาดี
นายสัมฤทธิ์ พลแดง
นายสัมฤทธิ์ ภาษีธรรม
นายสัมฤทธิ์ วรรณี
นายสากล วงษทอง
นายสาคร ชัยพระอินทร
นายสาคร ทะเยี่ยม
นายสาคร แสนโคตร
นายสาธิต แกวศรี
นายสาธิต ขําสอน

หนา ๘๙
ราชกิจจานุเบกษา
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
๔๕๖๗

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสาธิต คงนา
นายสาธิต จงจิตร
นายสาธิต ชื่นเมือง
นายสาธิต บุตรดี
นายสาธิต พงศพิริยะวนิช
นายสาธิต สมใจ
นายสามารถ กินะรี
นายสามารถ ใชชาง
นายสามารถ พัตราภักดิ์
นายสามารถ เพ็ญบุญธรรม
นายสามารถ มูลราช
นายสามารถ สินธนาวัฒน
นายสามารถ สุคุณพันธ
นายสามารถ ใสญาติ
นายสายชล บุญชัย
นายสายชล อยูนุช
นายสายธวา อาบรัมย
นายสายธาร คุมครอง
นายสายรุง นาดี
นายสายัญ ธรรมจันตา
นายสายัญ อนุวัฒนา
นายสายัญห เอื้อกิจ
นายสายัณห กลิ่นชาติ
นายสายัณห ขุนาพรม
นายสายัณห ใจแปง
นายสายัณห ชางกระทัด

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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
๔๕๙๓

นายสายัณห ทองวิเศษ
นายสายัณห ปานเรือง
นายสายัณห ปุยภูงา
นายสายัณห อินทมาตย
นายสายัณห อินทุม
นายสายัน แสนสุข
นายสายันต ชารี
นายสายันต ดวงบัณฑิต
นายสายันต สมอยู
นายสายันต สิมมา
นายสายันต เสื้อมา
นายสายันต อินตะกัน
นายสารัตน ศักดิ์ทอง
นายสาโรจ แกวมณี
นายสาโรจน พะสุ
นายสาโรจน รอดสีเสน
นายสาโรช มงคล
นายสาวิตร เกิดเจริญ
นายสําเนา ภูสงค
นายสําเนียง ขัตติ
นายสํารวย คํามุงคุณ
นายสํารวย เรืองสุรีย
นายสําราญ ไกรแกว
วาที่รอยโท สําราญ ชูแกว
นายสําราญ ทวีชาติ
นายสําราญ ทุนผล

หนา ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา
๔๕๙๔
๔๕๙๕
๔๕๙๖
๔๕๙๗
๔๕๙๘
๔๕๙๙
๔๖๐๐
๔๖๐๑
๔๖๐๒
๔๖๐๓
๔๖๐๔
๔๖๐๕
๔๖๐๖
๔๖๐๗
๔๖๐๘
๔๖๐๙
๔๖๑๐
๔๖๑๑
๔๖๑๒
๔๖๑๓
๔๖๑๔
๔๖๑๕
๔๖๑๖
๔๖๑๗
๔๖๑๘
๔๖๑๙

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสําราญ มณีสุวรรณ
นายสําริด มีเพชร
นายสําเริง รุงกระดี่
นายสําเริง สุวาท
นายสําเริง ออนสด
นายสําเริง อินทรออน
นายสิงขร ประโลมรัมย
นายสิงหคาร โนราช
นายสิงหชัย ละราคี
นายสิงหรา พงษสนั่น
นายสิงหา ชางขวัญยืน
นายสิงหา เนตรอําพันธ
นายสิงหา เย็นปู
นายสิทธา สามพิมพ
นายสิทธิกร มาตนุมัต
นายสิทธิชน พิมลศรี
นายสิทธิชัย กุลมิตร
นายสิทธิชัย แกวคําปน
นายสิทธิชัย จองแดง
นายสิทธิชัย โชคประสิทธิ์คํา
นายสิทธิชัย บุญนาค
นายสิทธิชัย ภคภัทร
นายสิทธิชัย วงศมณี
นายสิทธิชัย วาลมูลตรี
นายสิทธิชัย โสรัตน
นายสิทธิโชค จี๋คีรี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๔๖๒๐
๔๖๒๑
๔๖๒๒
๔๖๒๓
๔๖๒๔
๔๖๒๕
๔๖๒๖
๔๖๒๗
๔๖๒๘
๔๖๒๙
๔๖๓๐
๔๖๓๑
๔๖๓๒
๔๖๓๓
๔๖๓๔
๔๖๓๕
๔๖๓๖
๔๖๓๗
๔๖๓๘
๔๖๓๙
๔๖๔๐
๔๖๔๑
๔๖๔๒
๔๖๔๓
๔๖๔๔
๔๖๔๕

นายสิทธิเดช ฐานบัญชา
นายสิทธินนท ทุมลา
นายสิทธิพงค พรหมรส
นายสิทธิพงศ กาศโอสถ
นายสิทธิพงศ บุญเมือง
นายสิทธิพงศ พลทองเติม
นายสิทธิพงษ กาณวงศ
นายสิทธิพงษ ปนแกว
นายสิทธิพงษ พุทธิสาร
นายสิทธิพงษ พุมพะเนิน
นายสิทธิพงษ เพ็ชรดํา
นายสิทธิพงษ เพียรมี
นายสิทธิพงษ ยิ่งมีมา
นายสิทธิพงษ รัศมี
นายสิทธิพงษ สาระทนงค
นายสิทธิพงษ สินสวัสดิ์
นายสิทธิพงษ อาจวงษา
นายสิทธิพร ตั้งยอดชมญาณ
นายสิทธิพร ธิมาชัย
นายสิทธิพร มิ่งเจริญทรัพย
นายสิทธิพร สุขเจริญ
นายสิทธิศักดิ์ เจริญไข
นายสิทธิศักดิ์ ศรีสังข
นายสิทธิศักดิ์ สายกลิ่น
นายสิทธิสอน คําตุย
วาที่รอยโท สินสมุทร คงยอด

หนา ๙๑
ราชกิจจานุเบกษา
๔๖๔๖
๔๖๔๗
๔๖๔๘
๔๖๔๙
๔๖๕๐
๔๖๕๑
๔๖๕๒
๔๖๕๓
๔๖๕๔
๔๖๕๕
๔๖๕๖
๔๖๕๗
๔๖๕๘
๔๖๕๙
๔๖๖๐
๔๖๖๑
๔๖๖๒
๔๖๖๓
๔๖๖๔
๔๖๖๕
๔๖๖๖
๔๖๖๗
๔๖๖๘
๔๖๖๙
๔๖๗๐
๔๖๗๑

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสิปปกร ทองแทง
นายสิรณัฐ วงษเวียน
นายสิรธีร ศิริรัตน
จาสิบตรี สิรภพ ชะลูด
นายสิรวิชญ เทพอินทร
นายสิรวิทย ลาภจิตร
นายสิริชัย นนทะศรี
นายสิริทัต กลั่นบุศย
นายสิริพงศ ชาญเชนกมลศักดิ์
นายสิริพงศ ปราบงูเหลือม
นายสิริพงษ มณีวงศ
นายสิริฤกษ อิ่นแกว
นายสิริวัฒน มั่นสุข
นายสิริศักดิ์ ดวงจิตร
นายสิริโสภณ เรืองดํา
นายสี่ทัพ ทะสุวรรณ
นายสืบพงศ ซวนลิ่ม
นายสืบพงษ นาคมณี
นายสืบพงษ วิชัยผิน
นายสืบสกุล หลงเวช
นายสุกรี อาดํา
นายสุกรีย อุดคนดี
นายสุกฤษ อะวันนา
นายสุกฤษฎิ์ คําขุนทด
นายสุกฤษฎิ์ ศักดิ์จันทร
นายสุกลพัฒน การรอย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๔๖๗๒
๔๖๗๓
๔๖๗๔
๔๖๗๕
๔๖๗๖
๔๖๗๗
๔๖๗๘
๔๖๗๙
๔๖๘๐
๔๖๘๑
๔๖๘๒
๔๖๘๓
๔๖๘๔
๔๖๘๕
๔๖๘๖
๔๖๘๗
๔๖๘๘
๔๖๘๙
๔๖๙๐
๔๖๙๑
๔๖๙๒
๔๖๙๓
๔๖๙๔
๔๖๙๕
๔๖๙๖
๔๖๙๗

นายสุกัญญา นิ่มพันธุ
นายสุกัญญา สาระศาลิน
นายสุไกรฤกษ ลัดกรูด
นายสุขนิษฐ สายสอน
นายสุขวิช จริยเดช
นายสุขสมอาจ สมงาม
นายสุขสันต กลิ่นจรุง
นายสุขสันต ขําคมเขตต
นายสุขสันต จันทิชัย
นายสุขสันต จําเริญสัตย
นายสุขสันต พวงทอง
นายสุขสันต สิงลี
นายสุขสันต โหลงโหลด
นายสุขุม เสียงล้ํา
นายสุคนธ กิทํา
นายสุคนธ ภูชํานิ
นายสุคนธ สําราญใจ
นายสุจริต คําจิตร
นายสุชณะ บอคํา
นายสุชากรณ พวงทอง
นายสุชาติ เกตุแกว
นายสุชาติ คูแกว
นายสุชาติ ตาดทอง
นายสุชาติ ทักขิโน
นายสุชาติ นันตาแสง
นายสุชาติ พุมกระจันทร

หนา ๙๒
ราชกิจจานุเบกษา
๔๖๙๘
๔๖๙๙
๔๗๐๐
๔๗๐๑
๔๗๐๒
๔๗๐๓
๔๗๐๔
๔๗๐๕
๔๗๐๖
๔๗๐๗
๔๗๐๘
๔๗๐๙
๔๗๑๐
๔๗๑๑
๔๗๑๒
๔๗๑๓
๔๗๑๔
๔๗๑๕
๔๗๑๖
๔๗๑๗
๔๗๑๘
๔๗๑๙
๔๗๒๐
๔๗๒๑
๔๗๒๒
๔๗๒๓

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสุชาติ รัตนเมธากูร
นายสุชาติ โลกนิยม
นายสุชาติ สายแกว
นายสุชาติ สิมศิริวัฒน
นายสุชาติ สุขขัง
นายสุชาติ อินทจักร
นายสุชาติชาย ชวยชัย
นายสุเชษฐ ไพรบึง
นายสุเชาว หมั่นดี
วาที่รอยตรี สุดใจ ชูศรีวาส
นายสุติเชษฐ ศรีชัยทอง
นายสุทธา ชวยแจง
นายสุทธิชัย เจียมสกุล
นายสุทธิชัย ชางดํา
นายสุทธิชัย ปอรอ
นายสุทธิเดช ไกรนรา
นายสุทธิเดช คุณประสพ
นายสุทธินนท พูลเกษม
นายสุทธิพงค ทองใบออน
นายสุทธิพงศ มหาวิริโย
นายสุทธิพงศ อริยะกุล
นายสุทธิพงษ เจริญกุล
นายสุทธิพงษ นาสูงเนิน
นายสุทธิพงษ บรรยงค
นายสุทธิพงษ บุญมาก
นายสุทธิพงษ หลิกแกว

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๔๗๒๔
๔๗๒๕
๔๗๒๖
๔๗๒๗
๔๗๒๘
๔๗๒๙
๔๗๓๐
๔๗๓๑
๔๗๓๒
๔๗๓๓
๔๗๓๔
๔๗๓๕
๔๗๓๖
๔๗๓๗
๔๗๓๘
๔๗๓๙
๔๗๔๐
๔๗๔๑
๔๗๔๒
๔๗๔๓
๔๗๔๔
๔๗๔๕
๔๗๔๖
๔๗๔๗
๔๗๔๘
๔๗๔๙

นายสุทธิพร จันทรฝอย
นายสุทธิภัทร ทอนแกว
นายสุทธิรักษ เกษเวทิน
นายสุทธิรักษ อภิบาลศรี
นายสุทธิรัตน แชมชอย
นายสุทธิลักษณ สุทธิธรรม
นายสุทธิวัฒน เชษฐา
สิบตํารวจโท สุทธิศักดิ์ เทียงคํา
นายสุทน ใจคํา
นายสุทน ไมทอง
นายสุทัศน เที่ยงออน
นายสุทัศน บุญทาทอง
นายสุทัศน บุญวัย
นายสุทัศน ภูมิภาค
นายสุทัศน ยาทอง
นายสุทัศน วานนท
นายสุทิน บับภาวะตา
นายสุทิน ปฏิแพทย
นายสุทิน ศิริสรรพ
นายสุทิน สมทัด
นายสุทิน สุทธิสิน
นายสุทิน อาจคงหาญ
นายสุเทพ ชินวงค
นายสุเทพ ถิ่นสมอ
นายสุเทพ ทองสีไพล
นายสุเทพ บุญมาก

หนา ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา
๔๗๕๐
๔๗๕๑
๔๗๕๒
๔๗๕๓
๔๗๕๔
๔๗๕๕
๔๗๕๖
๔๗๕๗
๔๗๕๘
๔๗๕๙
๔๗๖๐
๔๗๖๑
๔๗๖๒
๔๗๖๓
๔๗๖๔
๔๗๖๕
๔๗๖๖
๔๗๖๗
๔๗๖๘
๔๗๖๙
๔๗๗๐
๔๗๗๑
๔๗๗๒
๔๗๗๓
๔๗๗๔
๔๗๗๕

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสุเทพ ผานัด
นายสุเทพ สะเตอะ
นายสุเทศ กาบทอง
นายสุธน คลังเจริญ
นายสุธรรม ตุเทพ
นายสุธรรม สีแกว
นายสุธรรม หลินมา
นายสุธิโชติ ปุกปงกาศ
นายสุธี โคตรศรี
นายสุธี จุยดอนกลอย
นายสุธี เทพกัน
นายสุธี ธนบดีศรีสุข
นายสุธี บุดดางาม
นายสุธี พรหมปะละ
นายสุธี พาทีทิน
นายสุธี โพธิกนิษฐ
วาที่รอยตรี สุธีร ศรีทอง
นายสุนทร กุลวงษ
นายสุนทร ไชยสาร
นายสุนทร แตงโต
นายสุนทร บุญถาน
นายสุนทร บุญสงค
นายสุนทร ปนบุญชู
นายสุนทร ผุดมี
นายสุนทร พยัคฆ
นายสุนทร พรมเรืองโชติ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๔๗๗๖
๔๗๗๗
๔๗๗๘
๔๗๗๙
๔๗๘๐
๔๗๘๑
๔๗๘๒
๔๗๘๓
๔๗๘๔
๔๗๘๕
๔๗๘๖
๔๗๘๗
๔๗๘๘
๔๗๘๙
๔๗๙๐
๔๗๙๑
๔๗๙๒
๔๗๙๓
๔๗๙๔
๔๗๙๕
๔๗๙๖
๔๗๙๗
๔๗๙๘
๔๗๙๙
๔๘๐๐
๔๘๐๑

นายสุนทร พริกจํารูญ
นายสุนทร มะลิแกว
นายสุนทร เวิ่นทอง
นายสุนทร โวหารลึก
นายสุนทร สอนอิ่ม
นายสุนทร หนูอินทร
นายสุนัยต พรมวิจิตร
นายสุนิสันต จําปากลาย
นายสุบรรณ แกวฤทธิ์
นายสุบิน นิยมเดชา
นายสุบิน สุขเดช
นายสุประพล ใยภักดี
นายสุปราการ อินทะโชค
นายสุปรีชา สอนสาระ
นายสุปญญา ยังศิริ
วาที่รอยตรี สุปญญา เหลาสา
นายสุปญโญ คํามุงคุญ
นายสุพจน ขุนระวัง
นายสุพจน เจริญมรรค
นายสุพจน ทองซิว
นายสุพจน นามโคตร
นายสุพจน บุญพรม
นายสุพจน มหาสุภาพ
วาที่รอยตรี สุพจน สุวินัย
นายสุพพัต นุมประสงค
นายสุพร บุรพจิตร

หนา ๙๔
ราชกิจจานุเบกษา
๔๘๐๒
๔๘๐๓
๔๘๐๔
๔๘๐๕
๔๘๐๖
๔๘๐๗
๔๘๐๘
๔๘๐๙
๔๘๑๐
๔๘๑๑
๔๘๑๒
๔๘๑๓
๔๘๑๔
๔๘๑๕
๔๘๑๖
๔๘๑๗
๔๘๑๘
๔๘๑๙
๔๘๒๐
๔๘๒๑
๔๘๒๒
๔๘๒๓
๔๘๒๔
๔๘๒๕
๔๘๒๖
๔๘๒๗

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสุพรรณ อังกาบ
นายสุพระไทย กาหลง
นายสุพล พานรินทร
นายสุพลเดช มากชู
นายสุพศิน แกวจําปา
นายสุพัฒชัย พรหมเผา
นายสุพัฒน กลัดนอย
นายสุพัฒน เจริญฤทธิ์
นายสุพัฒน แซลิ้ม
วาที่รอยตรี สุพัฒน ดุษดี
นายสุพัฒน มีพึ่ง
วาที่รอยโท สุพัฒน วันดี
นายสุพัฒน สีไลรัมย
นายสุพัฒน อินหาญ
นายสุพิจักขณ พรอมจะบก
นายสุภเกียรติ์ ชินบุตร
นายสุภชาต สะอิมิ
นายสุภณา จันตะจาย
นายสุภพ สมบูรณ
นายสุภรัตน จันทะนนตรี
นายสุภเวช ใบยา
นายสุภักดิ์ วงคแสง
นายสุภัทร วงษาสนธิ์
นายสุภาพ คําหาญพล
นายสุภาพ พิริยะสุนทราพร
นายสุภาพ สุขเจริญ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๔๘๒๘
๔๘๒๙
๔๘๓๐
๔๘๓๑
๔๘๓๒
๔๘๓๓
๔๘๓๔
๔๘๓๕
๔๘๓๖
๔๘๓๗
๔๘๓๘
๔๘๓๙
๔๘๔๐
๔๘๔๑
๔๘๔๒
๔๘๔๓
๔๘๔๔
๔๘๔๕
๔๘๔๖
๔๘๔๗
๔๘๔๘
๔๘๔๙
๔๘๕๐
๔๘๕๑
๔๘๕๒
๔๘๕๓

นายสุภาพ หัสแดง
นายสุภาพ อิ้มทับ
นายสุภาษิต เหมนิธิ
นายสุภิเดช ภูมิฐาน
นายสุภูมิชัย วงคเจริญ
นายสุเมฆ วีระ
นายสุเมธ จุลพรหม
นายสุเมธ ชาญวัฒนา
นายสุเมธ ตะวงศชัย
นายสุเมธ ไตรตรอง
นายสุเมธ นามคันไชย
วาที่รอยตรี สุเมธ มีพึ่ง
นายสุเมธ วองไวลิขิต
นายสุเมธ วิชาพล
นายสุเมธ ศรีจูม
นายสุเมธี นาคะพันธุ
นายสุเมศ กุลศิลา
นายสุรกานต จันทรนุช
นายสุรกิจ สิอิ้น
นายสุรไกร ธรรมกุล
นายสุรจิต ปนทอง
นายสุรชัย คําเสียง
นายสุรชัย จอมแปง
นายสุรชัย แดนตะเคียน
นายสุรชัย ตั้งศิริ
นายสุรชัย ทวีชาติ

หนา ๙๕
ราชกิจจานุเบกษา
๔๘๕๔
๔๘๕๕
๔๘๕๖
๔๘๕๗
๔๘๕๘
๔๘๕๙
๔๘๖๐
๔๘๖๑
๔๘๖๒
๔๘๖๓
๔๘๖๔
๔๘๖๕
๔๘๖๖
๔๘๖๗
๔๘๖๘
๔๘๖๙
๔๘๗๐
๔๘๗๑
๔๘๗๒
๔๘๗๓
๔๘๗๔
๔๘๗๕
๔๘๗๖
๔๘๗๗
๔๘๗๘
๔๘๗๙

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสุรชัย ผิวเหลือง
นายสุรชัย ภิยารมณ
นายสุรชัย โมฬี
นายสุรชัย ศาลา
นายสุรชัย สัมโย
นายสุรชัย สุภาพสุนทร
นายสุรชัย สุวรรณชัยลพ
นายสุรชาติ ชวยรักษ
นายสุรชาติ ศรีซองเชษฐ
นายสุรชาติ ศรีนวล
นายสุรชาติ สวางพลกรัง
นายสุรชาติ เอี่ยมสําอางค
นายสุรชิต สมหวัง
นายสุรเชษฎ แกวกลิ่น
นายสุรเชษฐ โชติมน
นายสุรเชษฐ ปานศิลา
นายสุรเชษฐ โพธิ์ออน
นายสุรเชษฐ มะโนวงศ
นายสุรเชษฐ เมฆอากาศ
นายสุรเชษฐ เหลืองสุดใจชื้น
นายสุรเดช ใจจุลละ
นายสุรเดช เผาลวนงาม
นายสุรเดช พรหมวิอินทร
นายสุรทิน รัตนรักษ
นายสุรธีร รวงนอย
นายสุรนาท มีศิลป

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๔๘๘๐
๔๘๘๑
๔๘๘๒
๔๘๘๓
๔๘๘๔
๔๘๘๕
๔๘๘๖
๔๘๘๗
๔๘๘๘
๔๘๘๙
๔๘๙๐
๔๘๙๑
๔๘๙๒
๔๘๙๓
๔๘๙๔
๔๘๙๕
๔๘๙๖
๔๘๙๗
๔๘๙๘
๔๘๙๙
๔๙๐๐
๔๙๐๑
๔๙๐๒
๔๙๐๓
๔๙๐๔
๔๙๐๕

นายสุรเนตร เนตรมุข
นายสุรพงค ตันตาว
นายสุรพงศ อึ๊งโพธิ์
นายสุรพงษ ไกรษา
นายสุรพงษ จองคํา
นายสุรพงษ นาขาม
นายสุรพงษ โนนนอย
นายสุรพงษ ปนแกว
นายสุรพรหม อักษร
วาที่เรือตรี สุรพล พิศดาร
นายสุรพันธ พลเพชร
นายสุรพันธ ยารังกา
นายสุรวิทย สิงหคํา
นายสุรวุฒิ พิลัย
นายสุรวุฒิ อารีชล
นายสุรศักดิ์ ครุฑเพชร
นายสุรศักดิ์ คําไฝ
นายสุรศักดิ์ เจริญผล
นายสุรศักดิ์ ไชยมี
นายสุรศักดิ์ ถนอมพจน
นายสุรศักดิ์ ทัพธมาตร
นายสุรศักดิ์ ธนวัตถาภรณ
นายสุรศักดิ์ บุญนาศักดิ์
นายสุรศักดิ์ บุญรวม
นายสุรศักดิ์ เพงพิศ
นายสุรศักดิ์ ยงสุนทรรุง

หนา ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา
๔๙๐๖
๔๙๐๗
๔๙๐๘
๔๙๐๙
๔๙๑๐
๔๙๑๑
๔๙๑๒
๔๙๑๓
๔๙๑๔
๔๙๑๕
๔๙๑๖
๔๙๑๗
๔๙๑๘
๔๙๑๙
๔๙๒๐
๔๙๒๑
๔๙๒๒
๔๙๒๓
๔๙๒๔
๔๙๒๕
๔๙๒๖
๔๙๒๗
๔๙๒๘
๔๙๒๙
๔๙๓๐
๔๙๓๑

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสุรศักดิ์ วิเวก
นายสุรศักดิ์ ไวคํานึง
นายสุรศักดิ์ สมณะชางเผือก
นายสุรศักดิ์ สมพาน
นายสุรศักดิ์ สมิดรัมย
นายสุรศักดิ์ เสกสรรค
วาที่รอยเอก สุรศักดิ์ เส็นหมาน
นายสุรศักดิ์ เสนาชุม
นายสุรสิทธิ์ กิตติพงษ
นายสุรสิทธิ์ คลังประโคน
นายสุรสิทธิ์ นนทโคตร
นายสุรสิทธิ์ หมั่นกิจ
นายสุรสีห หนูพุทธิ
นายสุระ ศรีอาจ
นายสุระ อินศรีเมือง
นายสุระเชษฐ ศรีสงคราม
นายสุระศักดิ์ สืบสุด
นายสุรัตชัย บุบผาดี
นายสุรัตน คําหอมรื่น
นายสุรัตน งามเกลี้ยง
นายสุรัตน วิเศษหมื่น
นายสุราษฎร ใจขัน
นายสุรินทร แกวรุง
นายสุรินทร คันธวังอินทร
นายสุรินทร จันทะโชติ
นายสุรินทร เจดีย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๔๙๓๒
๔๙๓๓
๔๙๓๔
๔๙๓๕
๔๙๓๖
๔๙๓๗
๔๙๓๘
๔๙๓๙
๔๙๔๐
๔๙๔๑
๔๙๔๒
๔๙๔๓
๔๙๔๔
๔๙๔๕
๔๙๔๖
๔๙๔๗
๔๙๔๘
๔๙๔๙
๔๙๕๐
๔๙๕๑
๔๙๕๒
๔๙๕๓
๔๙๕๔
๔๙๕๕
๔๙๕๖
๔๙๕๗

วาที่รอยตรี สุรินทร บุญเลิศ
นายสุรินทร ผุดผอง
นายสุรินทร เลพล
นายสุรินทร สิงโหพล
นายสุรินทร สุวะเสน
นายสุรินทร สุวิชัย
นายสุริยน ชัยวัชรินทร
นายสุริยนต แสนคํารักษ
นายสุริยพล ตนภู
นายสุริยัน พึ่งภพ
นายสุริยัน สุภาคํา
นายสุริยัน อนุวงศ
นายสุริยันต กลมเกลียว
นายสุริยันต บุตรศรี
นายสุริยันต เวียงนนท
นายสุริยันต ศิริเกตุ
นายสุริยันต สายสิงห
นายสุริยันต แสงมล
นายสุริยา แกวสวัสดิ์
นายสุริยา คําบุญ
นายสุริยา จรพิมูล
นายสุริยา ชาญทะเล
นายสุริยา ทองจรัส
นายสุริยา นนทา
นายสุริยา บัวหอม
นายสุริยา พลเยี่ยม

หนา ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา
๔๙๕๘
๔๙๕๙
๔๙๖๐
๔๙๖๑
๔๙๖๒
๔๙๖๓
๔๙๖๔
๔๙๖๕
๔๙๖๖
๔๙๖๗
๔๙๖๘
๔๙๖๙
๔๙๗๐
๔๙๗๑
๔๙๗๒
๔๙๗๓
๔๙๗๔
๔๙๗๕
๔๙๗๖
๔๙๗๗
๔๙๗๘
๔๙๗๙
๔๙๘๐
๔๙๘๑
๔๙๘๒
๔๙๘๓

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสุริยา มงคลรัตนาสิทธิ์
นายสุริยา สงฉิม
นายสุริยา สารคร
นายสุริยา สุขคง
นายสุริยา สุนาอาจ
นายสุริยา หลีเส็น
นายสุริยา หาวหาญ
นายสุริยาวุต จันโพพันธ
นายสุริยุทธ เชื้อหงษ
นายสุริโย ประโพธิ์ศรี
นายสุริศักดิ์ ศรีจักร
นายสุเรนทร โตะประดู
นายสุไลมาน ตะรุรักษ
นายสุไลมาน มาหะมะ
นายสุวรรณ ชัยขันธ
นายสุวรรณ บุญศรี
นายสุวรรณ ยี่ยวน
นายสุวรรณพร ปนะถา
นายสุวรรณวัฒนะ สีงาม
นายสุวัฒน กฤษดี
นายสุวัฒน กลิ่นชาวนา
นายสุวัฒน ผิวสวาง
นายสุวัฒน เพ็งสกุล
นายสุวัฒน โยปญญา
นายสุวัฒน ศรีดี
นายสุวัฒน อาจสาลี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๔๙๘๔
๔๙๘๕
๔๙๘๖
๔๙๘๗
๔๙๘๘
๔๙๘๙
๔๙๙๐
๔๙๙๑
๔๙๙๒
๔๙๙๓
๔๙๙๔
๔๙๙๕
๔๙๙๖
๔๙๙๗
๔๙๙๘
๔๙๙๙
๕๐๐๐
๕๐๐๑
๕๐๐๒
๕๐๐๓
๕๐๐๔
๕๐๐๕
๕๐๐๖
๕๐๐๗
๕๐๐๘
๕๐๐๙

หนา ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

นายสุวัฒศิลป การถวิล
นายสุวัต เรืองฤทธิ์
นายสุวัตรชัย หงษสนั่น
นายสุวัน ดวงจันทร
นายสุวิจักขณ ศรีทาบ
วาที่รอยตรี สุวิจักขณ หันชัยเนาว
นายสุวิชช มุนเนียม
นายสุวิชชา หอละเอียด
นายสุวิชา บํารุงเขตร
นายสุวิต ชอบจิต
นายสุวิท ชมภูโคตร
นายสุวิท พรหมมา
นายสุวิทย ขําคลาย
วาที่รอยตรี สุวิทย จันทรเที่ยง
นายสุวิทย เชื้อบานเกาะ
นายสุวิทย ดิษฐเนตร
นายสุวิทย ถิ่นนาราม
นายสุวิทย ทองแกว
นายสุวิทย ธิปตย
วาที่รอยตรี สุวิทย บุญซํา
นายสุวิทย บุญหาร
วาที่รอยตรี สุวิทย ผางเวช
นายสุวิทย พุทธรักษา
นายสุวิทย รักมณี
นายสุวิทย ศรีนนท
นายสุวิทย สีดา

๕๐๑๐
๕๐๑๑
๕๐๑๒
๕๐๑๓
๕๐๑๔
๕๐๑๕
๕๐๑๖
๕๐๑๗
๕๐๑๘
๕๐๑๙
๕๐๒๐
๕๐๒๑
๕๐๒๒
๕๐๒๓
๕๐๒๔
๕๐๒๕
๕๐๒๖
๕๐๒๗
๕๐๒๘
๕๐๒๙
๕๐๓๐
๕๐๓๑
๕๐๓๒
๕๐๓๓
๕๐๓๔
๕๐๓๕

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสุวิทย สุภารีย
วาที่รอยตรี สุวิทย หงษสามสิบเจ็ด
นายสุวิทย หอมบุญมา
สิบเอก สุวิวัฒน ชัยโย
นายสุวิศิษฏ กั้นหยั่นทอง
นายสุฬิญัณห สมกุล
นายเสกศักดิ์ ยินดี
นายเสกสรร ชูเกิด
นายเสกสรร ไทยยิ้ม
นายเสกสรร พนมเวช
นายเสกสรร มะเดื่อ
นายเสกสรร รัตนจุล
นายเสกสรร สุขเลิศ
นายเสกสรร อายสุรินทร
นายเสกสรรค ติวงค
นายเสกสรรค เพ็ชรรักษา
นายเสกสรรค สืบศรี
นายเสกสันต รอดยอย
นายเสกสันติ รจนากร
นายเสกสิทธิ์ ปอแกว
นายเส็ง บุดดา
นายเสฎฐวุฒิ พลตื้อ
นายเสฏฐวุฒิ รอดอินทร
นายเสฐียรพงษ จีนมะนี
นายเสด็จ แกวแสนเมือง
นายเสถียร งามผลเจริญ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๕๐๓๖
๕๐๓๗
๕๐๓๘
๕๐๓๙
๕๐๔๐
๕๐๔๑
๕๐๔๒
๕๐๔๓
๕๐๔๔
๕๐๔๕
๕๐๔๖
๕๐๔๗
๕๐๔๘
๕๐๔๙
๕๐๕๐
๕๐๕๑
๕๐๕๒
๕๐๕๓
๕๐๕๔
๕๐๕๕
๕๐๕๖
๕๐๕๗
๕๐๕๘
๕๐๕๙
๕๐๖๐
๕๐๖๑

นายเสถียร บุญมหาสิทธิ์
นายเสถียร สุดสม
นายเสนห คําปน
นายเสนห บุญพรรัตน
นายเสนห เอื้อแท
นายเสนอ นิ่งราวี
นายเสนีย คงประโคน
วาที่รอยตรี เสมา อยูนุช
นายเสริมศักดิ์ ขาวพราย
นายเสริมศักดิ์ คงสมบัติ
นายเสริมศักดิ์ ปรายกระโทก
นายเสรี แกวสุวรรณ
นายเสรี ตระกูลพสุทิพย
นายเสรี ตะเหลบ
นายเสรี ภีระ
นายเสรี มินเด็น
นายเสรี อังศิริ
นายเสรีภาพ อมตะพงศพันธุ
นายเสวย โพนดาแคบ
นายเสารป นิกาเร็ง
นายแสงชัย ภิรารักษ
นายแสงเพชร คําโพธิ์
นายแสงอรุณ กฎมัจฉา
นายแสนชัย การงาน
นายแสนศักดิ์ พิเดช
นายแสวง ยอดเกษ

หนา ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา
๕๐๖๒
๕๐๖๓
๕๐๖๔
๕๐๖๕
๕๐๖๖
๕๐๖๗
๕๐๖๘
๕๐๖๙
๕๐๗๐
๕๐๗๑
๕๐๗๒
๕๐๗๓
๕๐๗๔
๕๐๗๕
๕๐๗๖
๕๐๗๗
๕๐๗๘
๕๐๗๙
๕๐๘๐
๕๐๘๑
๕๐๘๒
๕๐๘๓
๕๐๘๔
๕๐๘๕
๕๐๘๖
๕๐๘๗

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายโสพณ ณ ลําปาง
นายโสภณ บุญชวย
นายโสภณ บุญเรืองรอด
นายโสภณ ลือกระจางธรรม
นายโสภณ วงษคงดี
นายโสภณ ศรีคําภา
นายโสภณ สุขประเสริฐ
นายโสภณัฐ ขันทอง
นายโสภิณ ผลเจริญ
นายโสรัจ ถาวรทรัพยสุข
นายโสฬส ซาบซึ้งไพร
นายไสว ไชยผา
นายไสว วรรณทวี
นายไสว ศิลา
นายหนึ่ง สุภิษะ
วาที่รอยตรี หยก ชัยเจริญ
นายหริศักดิ์ พลตรี
นายหลา ศรีเจริญตระกูล
นายหอมหวล ศรีอาภรณ
นายหะหมะ ยุโสะ
นายหัสชัย ทวีผล
นายหัสดินทร บุญเปง
นายใหม ภูจํารูญ
นายอครัญญ บากา
นายองอาจ จันทรคลาย
นายองอาจ วิจิตรวรกาญจน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๕๐๘๘
๕๐๘๙
๕๐๙๐
๕๐๙๑
๕๐๙๒
๕๐๙๓
๕๐๙๔
๕๐๙๕
๕๐๙๖
๕๐๙๗
๕๐๙๘
๕๐๙๙
๕๑๐๐
๕๑๐๑
๕๑๐๒
๕๑๐๓
๕๑๐๔
๕๑๐๕
๕๑๐๖
๕๑๐๗
๕๑๐๘
๕๑๐๙
๕๑๑๐
๕๑๑๑
๕๑๑๒
๕๑๑๓

นายองอาจ สารคํา
นายองอาจ สิมเสน
นายองอาจ หนูเส็ง
นายองอาจ อินทรแฟง
นายอจลวิชญ เชาวโคกสูง
นายอดทน วันชะนะ
นายอดิเทพ ปนเมือง
นายอดินันท เจะเลาะ
นายอดินันท แสงมณี
นายอดินันท หัสบู
นายอดิพันธุ ยุทธนะพลากูร
นายอดิภัทร ฉลาดคิด
นายอดิรักษ สุขวิวัฒน
นายอดิเรก ทิมกูล
นายอดิเรก อุดแจม
วาที่รอยตรี อดิศร พูนสวัสดิ์
นายอดิศร ภัคชลินท
นายอดิศร ภาโนชิต
นายอดิศร โยธา
นายอดิศร ศรีทา
นายอดิศร สุริยะคําวงษ
นายอดิศร กาญจนไพริน
นายอดิศักดิ์ กะพุทธา
นายอดิศักดิ์ คํามะหรี่
นายอดิศักดิ์ ดวงดูสัน
นายอดิศักดิ์ ตะเคียนเกลี้ยง

หนา ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา
๕๑๑๔
๕๑๑๕
๕๑๑๖
๕๑๑๗
๕๑๑๘
๕๑๑๙
๕๑๒๐
๕๑๒๑
๕๑๒๒
๕๑๒๓
๕๑๒๔
๕๑๒๕
๕๑๒๖
๕๑๒๗
๕๑๒๘
๕๑๒๙
๕๑๓๐
๕๑๓๑
๕๑๓๒
๕๑๓๓
๕๑๓๔
๕๑๓๕
๕๑๓๖
๕๑๓๗
๕๑๓๘
๕๑๓๙

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
วาที่รอยตรี อดิศักดิ์ นําระนะ
วาที่รอยตรี อดิศักดิ์ บัวดี
นายอดิศักดิ์ ปทุมป
นายอดิศักดิ์ พรหมวรุณรักษ
นายอดิศักดิ์ พันธุโพธิ์
นายอดิศักดิ์ สทานโยธิน
นายอดิศักดิ์ สีคราม
นายอดิศักดิ์ อรุณสุวรรณ
นายอดิสร อินสาร
นายอดิสรณ บุญศรัทธา
นายอดิสรณ บุราณรัตน
นายอดุลเดช เพชรทองหลาง
นายอดุลย ไกรรักษ
วาที่รอยตรี อดุลย มวงกรุง
นายอดุลย วิริยาพันธ
นายอดุลยเดช คลองดี
นายอดุลศักดิ์ ทองคํา
นายอติกิจ วิเวกวินย
นายอติศักดิ์ แซเตียว
นายอทิพงษ มหานิล
นายอธินัฏฐ ธิษาชัย
นายอธิพงศ ขุนชํานาญ
นายอธิพงศ โชคเคลาลาภ
นายอธิพงษ คชพงษ
นายอธิพงษ พุฒเล็ก
นายอธิวัฒน ประพาน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๕๑๔๐
๕๑๔๑
๕๑๔๒
๕๑๔๓
๕๑๔๔
๕๑๔๕
๕๑๔๖
๕๑๔๗
๕๑๔๘
๕๑๔๙
๕๑๕๐
๕๑๕๑
๕๑๕๒
๕๑๕๓
๕๑๕๔
๕๑๕๕
๕๑๕๖
๕๑๕๗
๕๑๕๘
๕๑๕๙
๕๑๖๐
๕๑๖๑
๕๑๖๒
๕๑๖๓
๕๑๖๔
๕๑๖๕

หนา ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

นายอธิวัฒน วงษาไชย
วาที่รอยตรี อนนท ภูพันนา
นายอนนท วงศปสสะ
นายอนนท วัฒนะจํานงค
นายอนนท อาศัย
นายอนวัทย ฤกษนันทน
นายอนัตภูม ศิริรัตน
นายอนันต เกตุบํารุง
นายอนันต ขันแกว
นายอนันต จําปาแกว
นายอนันต ทองชู
นายอนันต ทานัน
นายอนันต นีรนาทธารา
นายอนันต บุญเรืองเศษ
นายอนันต พิศตะคุ
นายอนันต โพธิ
นายอนันต ศรีบุญสุข
นายอนันต ศรีมรกตกาญจน
นายอนันต หมื่นถา
นายอนันต หละกะเต็ม
นายอนันตเดช เรือนเงิน
นายอนันท ชุมผาง
นายอนันศิริ ภูนุภา
นายอนิรุต อิศรางกูร ณ อยุธยา
นายอนิรุทธิ์ มุงเพีย
นายอนิวรรตน ปุจฉาการ

๕๑๖๖
๕๑๖๗
๕๑๖๘
๕๑๖๙
๕๑๗๐
๕๑๗๑
๕๑๗๒
๕๑๗๓
๕๑๗๔
๕๑๗๕
๕๑๗๖
๕๑๗๗
๕๑๗๘
๕๑๗๙
๕๑๘๐
๕๑๘๑
๕๑๘๒
๕๑๘๓
๕๑๘๔
๕๑๘๕
๕๑๘๖
๕๑๘๗
๕๑๘๘
๕๑๘๙
๕๑๙๐
๕๑๙๑

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายอนุ ศรีแพง
นายอนุ เอี่ยมจันทรพวง
นายอนุกรณ เดชธงไชย
นายอนุกูล มามั่งคั่ง
นายอนุงพงษ ทิพโรจน
นายอนุชา คะชาขัย
นายอนุชา คําแกว
นายอนุชา ชาญชาง
นายอนุชา ชาติวงศ
นายอนุชา เชยชม
นายอนุชา ภูชนะศรี
นายอนุชา มาคะวงค
นายอนุชา มีภูคํา
นายอนุชา สุระถา
นายอนุชา สุวรรณวัฒน
นายอนุชา หลักหิน
นายอนุชา อยูประเสริฐ
นายอนุชาติ ใจกลา
นายอนุชาติ ทรัพยเฮง
นายอนุชิต ดวงดาว
นายอนุชิต บุนนาค
นายอนุชิต พรมภักดิ์
นายอนุชิต วรชิน
นายอนุพงศ บัวอิ่มพันธ
นายอนุพงศ สุวรรณโชติ
นายอนุพงศ อนทอง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๕๑๙๒
๕๑๙๓
๕๑๙๔
๕๑๙๕
๕๑๙๖
๕๑๙๗
๕๑๙๘
๕๑๙๙
๕๒๐๐
๕๒๐๑
๕๒๐๒
๕๒๐๓
๕๒๐๔
๕๒๐๕
๕๒๐๖
๕๒๐๗
๕๒๐๘
๕๒๐๙
๕๒๑๐
๕๒๑๑
๕๒๑๒
๕๒๑๓
๕๒๑๔
๕๒๑๕
๕๒๑๖
๕๒๑๗

นายอนุพงษ คลองการ
นายอนุพงษ อภิวิมลลักษณ
นายอนุพล สวางภพ
นายอนุพันธ มุสิกะ
นายอนุพันธ เหลาพิเดช
นายอนุภาพ โพธิ
นายอนุรักข สุขใจ
นายอนุรักษ กระทง
นายอนุรักษ โคตรมงคล
นายอนุรักษ จันทวะฤทธิ์
นายอนุรักษ ทองทัศน
นายอนุรักษ ทับสมบัติ
นายอนุรักษ ปาทา
นายอนุรักษ วองประชานุกูล
นายอนุรักษ ศรทอง
นายอนุรักษ สักลอ
นายอนุวัฒน กองจําปา
นายอนุวัฒน เกียรติวงศชัย
นายอนุวัฒน คลังของ
นายอนุวัฒน เถาแกว
นายอนุวัฒน ทองสีมะดัน
นายอนุวัฒน เทียนพิบูล
นายอนุวัฒิ ศรีสระนอย
นายอนุวัตร ทองชางเหล็ก
นายอนุศาสน สิทธิวุฒิ
นายอนุศิษฐ คําเพชรดี

หนา ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา
๕๒๑๘
๕๒๑๙
๕๒๒๐
๕๒๒๑
๕๒๒๒
๕๒๒๓
๕๒๒๔
๕๒๒๕
๕๒๒๖
๕๒๒๗
๕๒๒๘
๕๒๒๙
๕๒๓๐
๕๒๓๑
๕๒๓๒
๕๒๓๓
๕๒๓๔
๕๒๓๕
๕๒๓๖
๕๒๓๗
๕๒๓๘
๕๒๓๙
๕๒๔๐
๕๒๔๑
๕๒๔๒
๕๒๔๓

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายอนุสรณ จันทรเพชร
นายอนุสรณ จันทรหอม
นายอนุสรณ จิตบุญ
นายอนุสรณ บุญประคม
นายอนุสรณ เพชรศรีเปย
นายอนุสรณ ยุตะวัน
นายอนุสรณ ศรีวงค
นายอนุสรณ สุขศรี
นายอนุสรณ สุขสบาย
นายอนุสรณ องอาจ
นายอนุสาร ไชยวุฒิ
นายอนุสิทธิ์ บุญวงศ
นายอภิชัย เกศสุวรรณ
นายอภิชัย บุญภูมิ
นายอภิชัย บุญเลิศ
นายอภิชัย วงศอมรวัฒนะ
นายอภิชัย อาจประจันทร
นายอภิชา นิลวัฒน
นายอภิชาต จําปาเทศ
นายอภิชาต ลือพันธ
นายอภิชาติ กึมรัมย
นายอภิชาติ กุลชา
นายอภิชาติ แกวมาก
นายอภิชาติ แกวหลอ
นายอภิชาติ ขวัญทอง
นายอภิชาติ ขวัญศิริ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๕๒๔๔
๕๒๔๕
๕๒๔๖
๕๒๔๗
๕๒๔๘
๕๒๔๙
๕๒๕๐
๕๒๕๑
๕๒๕๒
๕๒๕๓
๕๒๕๔
๕๒๕๕
๕๒๕๖
๕๒๕๗
๕๒๕๘
๕๒๕๙
๕๒๖๐
๕๒๖๑
๕๒๖๒
๕๒๖๓
๕๒๖๔
๕๒๖๕
๕๒๖๖
๕๒๖๗
๕๒๖๘
๕๒๖๙

หนา ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

นายอภิชาติ จันทเขต
นายอภิชาติ ดอนพระหม
นายอภิชาติ ตัดสายชล
นายอภิชาติ ทินแกว
นายอภิชาติ นามแกว
นายอภิชาติ แนนอุดร
นายอภิชาติ ปองสีดา
นายอภิชาติ โปรงใจ
นายอภิชาติ ผาสุกตรี
นายอภิชาติ พันธุจันทร
นายอภิชาติ มาฎารักษ
นายอภิชาติ เมืองมูล
นายอภิชาติ รักประสงค
นายอภิชาติ รุงเรือง
นายอภิชาติ ศรีปาน
นายอภิชาติ ศรีวะรมย
นายอภิชาติ ศรีสุจารย
นายอภิชาติ สมไวย
นายอภิชาติ สังขาว
นายอภิชาติ สุวพงษ
วาที่รอยตรี อภิชาติ สุวรรณรัตน
นายอภิชาติ โฮนอก
นายอภิเชษฐ ศรีชะฎา
นายอภิเดช คงคืน
นายอภินันท ขัตติยะ
นายอภินันท งามศรี

๕๒๗๐
๕๒๗๑
๕๒๗๒
๕๒๗๓
๕๒๗๔
๕๒๗๕
๕๒๗๖
๕๒๗๗
๕๒๗๘
๕๒๗๙
๕๒๘๐
๕๒๘๑
๕๒๘๒
๕๒๘๓
๕๒๘๔
๕๒๘๕
๕๒๘๖
๕๒๘๗
๕๒๘๘
๕๒๘๙
๕๒๙๐
๕๒๙๑
๕๒๙๒
๕๒๙๓
๕๒๙๔
๕๒๙๕

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายอภินันท มีแสง
นายอภินันท รักษา
นายอภินันท ลิ้มกุล
นายอภินันท วันทา
นายอภินันทน พันธเลิศ
นายอภิรมย มาตา
นายอภิรักษ กิ่งทอง
นายอภิรักษ ขนอม
นายอภิรักษ ปานประเสริฐ
นายอภิรักษ สาบุง
นายอภิรัฐ รัตนพันธ
นายอภิรัตน สุพิมพ
นายอภิวัฒน กันใจวิน
นายอภิวัฒน ปจจุฐาเน
นายอภิวัฒน รักพรา
นายอภิวัฒนชัย จีระดิษฐ
นายอภิวัสฌ ศรีบุรินทร
นายอภิวุฒิ คําแสนราช
นายอภิศักดิ์ กิ่งนาคม
นายอภิศักดิ์ ยางงาม
นายอภิศาล ไทยเจริญ
นายอภิเษก วรรณไชย
นายอภิสิทธิ์ กิจสอ
นายอภิสิทธิ์ จิระสวัสดิ์พงศ
นายอภิสิทธิ์ ธิเสนา
นายอภิสิทธิ์ เบญจมามาศ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๕๒๙๖
๕๒๙๗
๕๒๙๘
๕๒๙๙
๕๓๐๐
๕๓๐๑
๕๓๐๒
๕๓๐๓
๕๓๐๔
๕๓๐๕
๕๓๐๖
๕๓๐๗
๕๓๐๘
๕๓๐๙
๕๓๑๐
๕๓๑๑
๕๓๑๒
๕๓๑๓
๕๓๑๔
๕๓๑๕
๕๓๑๖
๕๓๑๗
๕๓๑๘
๕๓๑๙
๕๓๒๐
๕๓๒๑

นายอภิสิทธิ์ พรหมศิริ
นายอภิสิทธิ์ สีสมพงษ
นายอภิสิทธิ์ หันจัดการ
นายอภิสิทธิ์ อภิญ
นายอภิสิทธิ์ อรรคนิตย
นายอมร เกตุแกว
นายอมร ชํานิไกร
นายอมร ไชยาสาว
นายอมร โพธิ์ศรี
นายอมร มาตะยา
นายอมร วิเศษกุล
นายอมรเทพ ไทยภักดี
นายอมรเทพ วงษมี
นายอมรพันธ ชูผล
นายอมรรัตน หาญณรงค
นายอมรศักดิ์ บุญวงศ
นายอมฤต หัศกรรจ
นายอยุทธนา แสงเดือน
นายอรชัย หมื่นนาที
นายอรรจกร จันทรประดิษฐ
นายอรรณพ โพธิ์ศรี
นายอรรณพ รูปดี
นายอรรถกร เกษรแกว
นายอรรถชัย มีสุข
นายอรรถพงษ โทแสง
นายอรรถพล กาลนิล

หนา ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา
๕๓๒๒
๕๓๒๓
๕๓๒๔
๕๓๒๕
๕๓๒๖
๕๓๒๗
๕๓๒๘
๕๓๒๙
๕๓๓๐
๕๓๓๑
๕๓๓๒
๕๓๓๓
๕๓๓๔
๕๓๓๕
๕๓๓๖
๕๓๓๗
๕๓๓๘
๕๓๓๙
๕๓๔๐
๕๓๔๑
๕๓๔๒
๕๓๔๓
๕๓๔๔
๕๓๔๕
๕๓๔๖
๕๓๔๗

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายอรรถพล จําละคร
นายอรรถพล ฉิมกูล
นายอรรถพล บัวทอง
นายอรรถพล ลิ้มลมัย
นายอรรถพล วงศบุปผา
นายอรรถพล ศรีไพจิตรวรกุล
นายอรรถพล ศรีสถานนท
นายอรรถพล เสาธง
วาที่รอยตรี อรรถพล หวยกรุด
นายอรรถพล อริยะศิริวงศ
นายอรรถวิทย สวัสดี
นายอรรถวุฒิ แสนทวีสุข
นายอรรถสิทธิ์ เจริญองอาจ
นายอรรถสิทธิ์ พรรคพล
นายอรรถสิทธิ์ อยูเอี่ยม
นายอรรพล ยอดกันทา
นายอรัญ หมวกอินทร
นายอรัญวุฒิ ขวัญเดือน
นายอรันยะ บุญสาลี
นายอรุณ เจริญลอย
นายอรุณ ปกพงชา
นายอรุณ ฤทธิ์เทพ
นายอรุณ หงษทอง
นายอรุณสิทธิ์ แซลิ่ม
นายอรุโณ คงคาลอย
นายอลงกต เรียนยอย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๕๓๔๘
๕๓๔๙
๕๓๕๐
๕๓๕๑
๕๓๕๒
๕๓๕๓
๕๓๕๔
๕๓๕๕
๕๓๕๖
๕๓๕๗
๕๓๕๘
๕๓๕๙
๕๓๖๐
๕๓๖๑
๕๓๖๒
๕๓๖๓
๕๓๖๔
๕๓๖๕
๕๓๖๖
๕๓๖๗
๕๓๖๘
๕๓๖๙
๕๓๗๐
๕๓๗๑
๕๓๗๒
๕๓๗๓

นายอลงกรณ งามกุศล
นายอลงกรณ ทองนุน
นายอลงกรณ ราชคฤห
นายอลงกรณ สาเล็ก
นายอลงกรณ สุทธิประภา
นายอลงกฤต ตราชู
นายอวิรุทธิ์ คําเวียง
นายอวิรุทธิ์ จันไตรย
นายออด โสนางรอง
นายอัครชัย โพนสัย
นายอัครชัย รัตนศิลป
นายอัครเดช กลิ่นชุมพล
นายอัครเดช สังสมศักดิ์
นายอัครเดช สุราชวงศ
นายอัครเดช หนูจันทร
นายอัครพล กระสินธุสุขสันต
นายอัครพล คงใจดี
นายอัครพล บุญราศรี
นายอัครภักดิ์ ชูบุญ
นายอัครา ปนเงิน
นายอังคาร คูกระโทก
นายอัฉรพล คํากอ
นายอัชฌา จันทรสุวรรณ
นายอัชพล ถาวรวรรณ
นายอัชลีย งอสอน
นายอัชวิน ทีฆาวงค

หนา ๑๐๕
ราชกิจจานุเบกษา
๕๓๗๔
๕๓๗๕
๕๓๗๖
๕๓๗๗
๕๓๗๘
๕๓๗๙
๕๓๘๐
๕๓๘๑
๕๓๘๒
๕๓๘๓
๕๓๘๔
๕๓๘๕
๕๓๘๖
๕๓๘๗
๕๓๘๘
๕๓๘๙
๕๓๙๐
๕๓๙๑
๕๓๙๒
๕๓๙๓
๕๓๙๔
๕๓๙๕
๕๓๙๖
๕๓๙๗
๕๓๙๘
๕๓๙๙

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายอัญชัน สุคาร
นายอัฐพล ธนะวงศ
นายอัฐพล ศรีหาเมฆ
นายอัฐวิโรจน สานุมิตร
นายอัฐศิษฎ จันทรบุปผา
นายอัฐศิษฏ พิมพรัตน
นายอัฑฒ คงทอง
นายอัตพร อุระงาม
นายอัตศิริ ศรีวิราช
นายอัธยา ใจมั่น
นายอัธยา วิชาเปง
นายอับดลกาหรีม รอเกต
นายอับดุลการี มะหาดุง
นายอับดุลรอเซะ สะแลแม
นายอับดุลรามาน เส็นทุย
นายอับดุลอาซิ ดูมีแด
นายอัฟฟาน ปาละกุล
นายอัฟฟาน แวนามะ
นายอัมรินทร จันทาออน
นายอัศวิน งามดี
นายอัศวิน เชื้อเมือง
นายอัศวิน ทองริ้ว
นายอัศวิน นารี
นายอัศวิน บุญแยมวงษ
นายอัษฎางษ พงษเฉย
นายอัษฎายุท โพธิ์นอก

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๕๔๐๐
๕๔๐๑
๕๔๐๒
๕๔๐๓
๕๔๐๔
๕๔๐๕
๕๔๐๖
๕๔๐๗
๕๔๐๘
๕๔๐๙
๕๔๑๐
๕๔๑๑
๕๔๑๒
๕๔๑๓
๕๔๑๔
๕๔๑๕
๕๔๑๖
๕๔๑๗
๕๔๑๘
๕๔๑๙
๕๔๒๐
๕๔๒๑
๕๔๒๒
๕๔๒๓
๕๔๒๔
๕๔๒๕

นายอัษฎายุทธ ละมายศรี
นายอัษราวุฒิ จันทะแสง
นายอาคม กําลังเรง
นายอาคม คําภูษา
นายอาคม ชาญเดช
นายอาคม ตาสหรี
นายอาคม นาวิเศษ
นายอาคม วงศวัน
นายอาคม ศรีวะรมย
นายอาคม แสนคม
นายอาชวิน จันจํารัส
นายอาฒยะ บัวเพชร
นายอาณัติ คํามณี
นายอาณัติ ชุมเจริญ
นายอาณัติ แซโคว
นายอาณัติ อยูนัด
นายอาณาจักร เครือศิริ
นายอาดูรย เต็มพรอม
นายอาทร ธูปทอง
นายอาทร พุทธิมัย
นายอาทร หาสียา
นายอาทิตย กันทะกาลัง
นายอาทิตย แกวรุงเรือง
นายอาทิตย แกววรสูตร
นายอาทิตย แคเซอ
นายอาทิตย จิตรมั่น

หนา ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา
๕๔๒๖
๕๔๒๗
๕๔๒๘
๕๔๒๙
๕๔๓๐
๕๔๓๑
๕๔๓๒
๕๔๓๓
๕๔๓๔
๕๔๓๕
๕๔๓๖
๕๔๓๗
๕๔๓๘
๕๔๓๙
๕๔๔๐
๕๔๔๑
๕๔๔๒
๕๔๔๓
๕๔๔๔
๕๔๔๕
๕๔๔๖
๕๔๔๗
๕๔๔๘
๕๔๔๙
๕๔๕๐
๕๔๕๑

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายอาทิตย จีรยุทธนา
นายอาทิตย ใจหาญ
นายอาทิตย เทพบํารุง
นายอาทิตย ไทรวัฒนะศักดิ์
นายอาทิตย พันธุกูล
นายอาทิตย พิมมี
นายอาทิตย พิมวัน
นายอาทิตย โพธิชนะ
นายอาทิตย ภูชุม
นายอาทิตย ยงสวัสดิ์
นายอาทิตย ลาพรมมา
นายอาทิตย วงศสกุล
นายอาทิตย ศรีแกว
นายอาทิตย ศรีผู
นายอาทิตย สงวนรัมย
นายอาทิตย สายวังเกี้ยง
นายอาทิตย สุจชารี
นายอาทิตย หนูเข็ม
นายอาทิตยกมล แสนใจวุฒิ
นายอานนท กาบุตร
นายอานนท ขันทะยศ
นายอานนท ชูใจ
นายอานนท ทองคง
นายอานนท นนทคําวงค
นายอานนท บัวพรมมา
นายอานนท ผิวเงิน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๕๔๕๒
๕๔๕๓
๕๔๕๔
๕๔๕๕
๕๔๕๖
๕๔๕๗
๕๔๕๘
๕๔๕๙
๕๔๖๐
๕๔๖๑
๕๔๖๒
๕๔๖๓
๕๔๖๔
๕๔๖๕
๕๔๖๖
๕๔๖๗
๕๔๖๘
๕๔๖๙
๕๔๗๐
๕๔๗๑
๕๔๗๒
๕๔๗๓
๕๔๗๔
๕๔๗๕
๕๔๗๖

นายอานนท แผนสมบูรณ
นายอานนท ภูพันนา
นายอานนท โลทิม
นายอานนท ศรีคํา
วาที่รอยตรี อานนท
สกุลสัญชาติไทย
นายอานนท แสนแกว
นายอานนท อภิปญญานนท
นายอานพ ปกกาเวสา
นายอานัติ ปะวาระณะ
นายอานัส เกษา
นายอานุภาพ บุญธรรม
นายอานุภาพ เมืองมานิตย
นายอานุภาพ เรืองศรี
นายอาเนช แกวมะไฟ
นายอามร หงษทอง
นายอารมย สรอยเพชร
นายอารวัฒน แสงสุวรรณ
นายอารีด หัดดนหละ
นายอารีย แกวกาญจน
นายอาสมิง ปูลา
นายอาสา แกวติ๊บ
นายอาสิรน ลัดเลีย
นายอาหราม พิมมาศ
นายอาหามะ มะบู
นายอํานวย จันทรโททึก

หนา ๑๐๗
ราชกิจจานุเบกษา
๕๔๗๗
๕๔๗๘
๕๔๗๙
๕๔๘๐
๕๔๘๑
๕๔๘๒
๕๔๘๓
๕๔๘๔
๕๔๘๕
๕๔๘๖
๕๔๘๗
๕๔๘๘
๕๔๘๙
๕๔๙๐
๕๔๙๑
๕๔๙๒
๕๔๙๓
๕๔๙๔
๕๔๙๕
๕๔๙๖
๕๔๙๗
๕๔๙๘
๕๔๙๙
๕๕๐๐
๕๕๐๑
๕๕๐๒

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายอํานวย ชิตทรงสวัสดิ์
นายอํานวย บุญคุม
นายอํานวย เพชรนุม
นายอํานวย มณีวงษ
นายอํานวย ศิริโภคานนท
นายอํานวย แสนมณี
นายอํานวยพร ปราบเสียง
นายอํานวยศรี ภูพันหงษ
นายอํานาจ กลั่นแขน
นายอํานาจ กันนะลา
นายอํานาจ กิตติจริยา
นายอํานาจ ขอนแกน
นายอํานาจ จันทร
นายอํานาจ เบาจิตต
นายอํานาจ ปาละหงษา
นายอํานาจ เปรมปรีดิ์
นายอํานาจ ฟองเพ็ชร
นายอํานาจ ฟกเฟอง
นายอํานาจ ยามกลาง
นายอํานาจ ศรีบรรเทา
นายอํานาจ ศรีภูวงศ
นายอํานาจ สาครแกว
นายอํานาจ หิรัญโรจน
นายอําพร ศรีพรหม
นายอําพล จาพันธุ
นายอําพล พรสี่

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๕๕๐๓
๕๕๐๔
๕๕๐๕
๕๕๐๖
๕๕๐๗
๕๕๐๘
๕๕๐๙
๕๕๑๐
๕๕๑๑
๕๕๑๒
๕๕๑๓
๕๕๑๔
๕๕๑๕
๕๕๑๖
๕๕๑๗
๕๕๑๘
๕๕๑๙
๕๕๒๐
๕๕๒๑
๕๕๒๒
๕๕๒๓
๕๕๒๔
๕๕๒๕
๕๕๒๖
๕๕๒๗
๕๕๒๘

นายอําพล โมหางหวา
นายอําราญ คาเรง
นายอําเสาะ โมง
นายอิงครัต กังวาลย
นายอิทธิเดช หวานใจ
นายอิทธิพล ไชยโกฏิ
นายอิทธิพล ปตถาวโร
นายอิทธิพล ปานบุดดา
นายอิทธิพล รูธรรม
นายอิทธิพล สิงหเสนา
นายอิทธิพัทธ พลอาสา
นายอิทธิพัทธ ศุภรัตนาวงศ
นายอิทธิภพ ทิมวิภาต
นายอิทธิฤทธิ์ แดขุนทด
นายอิทธิศักดิ์ คุรุเกียรติการณ
นายอินทนินท กําปนทอง
นายอินทร ชมชื่น
นายอินทร ทองสมนึก
นายอินทรายุธ เพ็ญจิตต
นายอินฟาน สือรี
นายอิศรา เคนโยธา
นายอิศรา บุญสกุล
นายอิศราพงศ ณ รังษี
นายอิศเรศ ชอบสรางสิน
นายอิสมาแอ ยะโกะ
นายอิสมาแอน สาอีซา

หนา ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา
๕๕๒๙
๕๕๓๐
๕๕๓๑
๕๕๓๒
๕๕๓๓
๕๕๓๔
๕๕๓๕
๕๕๓๖
๕๕๓๗
๕๕๓๘
๕๕๓๙
๕๕๔๐
๕๕๔๑
๕๕๔๒
๕๕๔๓
๕๕๔๔
๕๕๔๕
๕๕๔๖
๕๕๔๗
๕๕๔๘
๕๕๔๙
๕๕๕๐
๕๕๕๑
๕๕๕๒
๕๕๕๓
๕๕๕๔

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายอิสระ กุลวุฒิ
นายอิสระ ศิริวงค
นายอิสระ อินทชิน
นายอิสระพงศ ละออภักตร
นายอิสรา บุญมี
นายอิสริยะ อิ่มกระโทก
นายอิสินธร เดชคุม
นายอุกฤษฎ ดวงแกวใหม
นายอุกฤษฎ ธานีรัตน
นายอุกฤษฎ บูรพา
นายอุกฤษฎ อินทวงค
นายอุกฤษฏ ปานกลาง
นายอุดม คํานวม
นายอุดม พรทิพยศิริกุล
นายอุดม วิเชียร
นายอุดม หาเลิศ
นายอุดมโชค หลงนอย
จาอากาศตรี อุดมเดช แคลวอักสี
นายอุดมทรัพย ใจดี
นายอุดมพร ยอดบุตรดี
นายอุดมพร ไสยรินทร
นายอุดมศักดิ์ เตียวตอย
นายอุดมศักดิ์ ผานัด
วาที่รอยตรี อุดมศักดิ์ ภิรมย
นายอุดมศักดิ์ สันสมบัติ
นายอุดร ใจบุญ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๕๕๕๕
๕๕๕๖
๕๕๕๗
๕๕๕๘
๕๕๕๙
๕๕๖๐
๕๕๖๑
๕๕๖๒
๕๕๖๓
๕๕๖๔
๕๕๖๕
๕๕๖๖
๕๕๖๗
๕๕๖๘
๕๕๖๙
๕๕๗๐
๕๕๗๑
๕๕๗๒
๕๕๗๓
๕๕๗๔
๕๕๗๕
๕๕๗๖
๕๕๗๗
๕๕๗๘
๕๕๗๙
๕๕๘๐

นายอุดร มะโนเนือง
นายอุทัย แกวรุงเรือง
นายอุทัย แดนพันธ
นายอุทัย นนกระโทก
นายอุทัย นาหนองขาม
นายอุทัย เพชรศรี
นายอุทัย ยอดอนงค
นายอุทัย ริมชลา
นายอุทัย สุพร
นายอุทัย แสนคํา
นายอุทาน ประสงคทรัพย
นายอุทิตย โคตรทอง
นายอุทิศ บริสุทธิ์
นายอุเทน ทนขุนทด
นายอุเทน ทองเศรษฐี
นายอุเทน บุญตัน
นายอุเทน มงคล
วาที่รอยตรี อุเทน วาถูกใจ
นายอุบล พิมพาวะ
นายอุบล ศรีขันธ
นายอุปถัม ปาณะกุล
นายอุปญญา เขียวน้ําชุม
นายอุสหมาน หมาดหวัง
นายเอก ขํามณี
นายเอก เปลี่ยนขํา
นายเอก วิวัฒนพงษ

หนา ๑๐๙
ราชกิจจานุเบกษา
๕๕๘๑
๕๕๘๒
๕๕๘๓
๕๕๘๔
๕๕๘๕
๕๕๘๖
๕๕๘๗
๕๕๘๘
๕๕๘๙
๕๕๙๐
๕๕๙๑
๕๕๙๒
๕๕๙๓
๕๕๙๔
๕๕๙๕
๕๕๙๖
๕๕๙๗
๕๕๙๘
๕๕๙๙
๕๖๐๐
๕๖๐๑
๕๖๐๒
๕๖๐๓
๕๖๐๔
๕๖๐๕
๕๖๐๖

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายเอกกมล เรืองเดช
นายเอกชัย ขุนฤทธิ์
นายเอกชัย เขียวขํา
นายเอกชัย เจยทอง
นายเอกชัย ฉิมพลอย
นายเอกชัย แซทาม
นายเอกชัย โดงวิริยะกุล
วาที่รอยตรี เอกชัย ทองเจริญ
นายเอกชัย นุใจมา
นายเอกชัย รอดกลิ่น
นายเอกชัย วงศคํา
นายเอกชัย วงษแสงทอง
นายเอกชัย วรรณชาติ
นายเอกชัย วิมลศรี
นายเอกชัย วิลามาศ
นายเอกชัย ศรีวิไล
นายเอกชัย ศรีสุภาพ
นายเอกชัย แสงโรจน
นายเอกณัฏฐ โสภี
นายเอกดนัย ลีวัฒนา
นายเอกนรินทร ธรรมนิยม
นายเอกปกรณ ฐีตะธรรมานนท
นายเอกไผท แกวหอม
นายเอกพงศ บัวชุม
นายเอกพร ทองแท
นายเอกพล อิสระพันธ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๕๖๐๗
๕๖๐๘
๕๖๐๙
๕๖๑๐
๕๖๑๑
๕๖๑๒
๕๖๑๓
๕๖๑๔
๕๖๑๕
๕๖๑๖
๕๖๑๗
๕๖๑๘
๕๖๑๙
๕๖๒๐
๕๖๒๑
๕๖๒๒
๕๖๒๓
๕๖๒๔
๕๖๒๕
๕๖๒๖
๕๖๒๗
๕๖๒๘
๕๖๒๙
๕๖๓๐
๕๖๓๑
๕๖๓๒

นายเอกพล อุดมทรัพย
นายเอกพันธ กลมพุก
นายเอกภพ เกิดอ่ํา
นายเอกภพ ใจสุข
นายเอกภพ ชูชวย
นายเอกภพ โพธาทอง
นายเอกภพ สมพงษ
นายเอกมล บุญกัน
นายเอกรักษ สะอาดถิ่น
นายเอกรัฐ ทุงอวน
นายเอกรัฐ นอยมา
นายเอกรัตน โกวิทยา
นายเอกรัตน วงศเคน
นายเอกรัตน ศรีภัททิยกุล
นายเอกราช ไกแกว
นายเอกราช นวศรีพงศ
นายเอกราช น้ําดอกไม
นายเอกราช บุญสงค
นายเอกราช บุญหวาน
วาที่รอยตรี เอกราช เผาเมือง
นายเอกราช มูลผล
สิบเอก เอกราช วรรณโสภา
นายเอกรินทร ไชยปน
นายเอกลักษณ ทองแยม
นายเอกลักษณ บูรณเจริญ
นายเอกลักษณ ราชพรหมมา

หนา ๑๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
๕๖๓๓
๕๖๓๔
๕๖๓๕
๕๖๓๖
๕๖๓๗
๕๖๓๘
๕๖๓๙
๕๖๔๐
๕๖๔๑
๕๖๔๒
๕๖๔๓
๕๖๔๔
๕๖๔๕
๕๖๔๖
๕๖๔๗
๕๖๔๘
๕๖๔๙
๕๖๕๐
๕๖๕๑
๕๖๕๒
๕๖๕๓
๕๖๕๔
๕๖๕๕
๕๖๕๖
๕๖๕๗
๕๖๕๘

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายเอกลักษณ ศรีเปารยะ
นายเอกลักษณ สมบัติบุญ
นายเอกลักษณ สมากร
นายเอกลักษณ สืบสายพรอม
นายเอกลักษณ สุจริตรักษ
นายเอกลักษณ หาดสุด
นายเอกลักษณ อะริยะวงค
นายเอกวัฒน พวงเพชร
นายเอกวัฒน สารจุม
นายเอกวิทย มวงนอย
นายเอกวิน ดินโคกสูง
นายเอกศักดิ์ ไมคะ
นายเอกศิริ รถแกว
นายเอกสิงห ปากแกว
นายเอกสิทธิ์ ธีระกุลพิศุทธิ์
นายเอกสิทธิ์ ประครองศรี
นายเอกสิทธิ์ วงษษา
นายเอกสิทธิ์ วงษออน
นายเอกสิทธิ์ อาจละออ
นายเอกสิทธิ์ อํามาตยเอก
นายเอกอนันต พรหมสุข
นายเอกอรรถพล อินทวิวัฒน
นายเอกอุดม จายอั้น
นายเอนก แกนเผือก
นายเอนก ตีเหล็ก
นายเอนก นิวาสประกฤติ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๕๖๕๙
๕๖๖๐
๕๖๖๑
๕๖๖๒
๕๖๖๓
๕๖๖๔
๕๖๖๕
๕๖๖๖
๕๖๖๗
๕๖๖๘
๕๖๖๙
๕๖๗๐
๕๖๗๑
๕๖๗๒
๕๖๗๓
๕๖๗๔
๕๖๗๕
๕๖๗๖
๕๖๗๗
๕๖๗๘
๕๖๗๙
๕๖๘๐
๕๖๘๑
๕๖๘๒
๕๖๘๓
๕๖๘๔

นายเอนก บุตรสาพันธ
นายเอนก สุขรัง
นายเอนก สุภา
นายเอนก หอมทอง
นายเอนก อยูวัฒนา
นายเอนก อินัง
นายเอนกนันท บัลลังกโพธิ์
นายเอื้ออังกูร ศิริเสฎฐกุล
นายโอภาส เกื้อสกุล
นายโอภาส ชูชวย
นายโอภาส ผดุงเวียง
นายโอภาส พิพิธภัณฑ
นายโอภาส ลันไธสง
นายโอม รัตนพันธ
นายโอฬาร ศรีสวัสดิ์
นายฮารูณ โสธามาด
นางสาวกชกร ขมพิษ
นางกชกร คัมภีร
นางกชกร ไชยคํา
นางสาวกชกร ทํานุพันธุ
นางสาวกชกร พนัสนอก
นางกชกร พูนกลา
นางสาวกชกร ลาวัลย
นางกชกร สรอยโพธิ์พันธุ
นางกชกรกนก ทรงครุฑ
นางกชชิตา สงขํา

หนา ๑๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

๕๖๘๕ นางสาวกชธร เหมทานนท
๕๖๘๖ นางสาวกชนันท เจริญสุข
๕๖๘๗ วาที่รอยตรีหญิง กชนิภา
รัตนมณเฑียรชัย
๕๖๘๘ นางสาวกชพร จันทรคลาย
๕๖๘๙ นางกชพร จันทรภาโส
๕๖๙๐ นางสาวกชพร พันธศิริ
๕๖๙๑ นางสาวกชพร พุทธชาติ
๕๖๙๒ นางสาวกชพร ลอมรื่น
๕๖๙๓ นางกชพร สายกษิรา
๕๖๙๔ วาที่รอยตรีหญิง กชพร แสนสุด
๕๖๙๕ นางกชพร อินทรพญา
๕๖๙๖ นางสาวกชพร อุดมศักดิ์
๕๖๙๗ นางสาวกชพรรณ คงวัฒนานนท
๕๖๙๘ นางสาวกชพรรณ ชาลี
๕๖๙๙ นางสาวกชพรรณ ตั้งพาเรือง
๕๗๐๐ นางสาวกชพรรณ ตั๋นตุย
๕๗๐๑ นางกชพรรณ ถั่วสันเทียะ
๕๗๐๒ นางกชพรรณ บริสุทธิ์
๕๗๐๓ นางกชพรรณ เพชรใจศักดิ์
๕๗๐๔ นางสาวกชพรรณ ลาพิมพ
๕๗๐๕ นางกชพรรณ ศรไชย
๕๗๐๖ นางสาวกชพรรณ สิงหธนากรกุล
๕๗๐๗ นางกชพรรณ สุระศรี
๕๗๐๘ นางสาวกชพรรณ แสนบุญศิริ
๕๗๐๙ นางสาวกชมนวรรณ ศิรินรเศรษฐ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๕๗๑๐
๕๗๑๑
๕๗๑๒
๕๗๑๓
๕๗๑๔
๕๗๑๕
๕๗๑๖
๕๗๑๗
๕๗๑๘
๕๗๑๙
๕๗๒๐
๕๗๒๑
๕๗๒๒
๕๗๒๓
๕๗๒๔
๕๗๒๕
๕๗๒๖
๕๗๒๗
๕๗๒๘
๕๗๒๙
๕๗๓๐
๕๗๓๑
๕๗๓๒
๕๗๓๓
๕๗๓๔
๕๗๓๕

นางสาวกชมล เดิมคลัง
นางสาวกชวรรณ ศรีบานชื่น
นางสาวกชามาส ยานะ
นางสาวกญกมล คงประดิษฐ
นางสาวกณิษฐา สุภาศรี
นางสาวกตัญุตา มีเงิน
นางกนกกร กอไธสง
นางสาวกนกกร เชื้ออิบ
นางสาวกนกกร ศรีภูมิ
นางกนกกร สมนึก
นางสาวกนกกาญจน ศรีบุรินทร
นางกนกกาญจน สมหวัง
นางสาวกนกกานต คิดดี
นางกนกขวัญ โจมภาค
นางสาวกนกฉัตร โกมลมณี
นางกนกชญา หารธงชัย
นางกนกทิพย กันเกษร
นางสาวกนกทิพย ปนะนัง
นางสาวกนกนภา หอมชื่น
นางกนกนาท รินสา
นางกนกนิภา ชวนพิมาย
นางสาวกนกนุช สาระโท
นางสาวกนกประภา ขาวเผือก
นางสาวกนกพร กองหมอก
นางกนกพร กิจวิจิตร
นางกนกพร คงธนธีระบวร

หนา ๑๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
๕๗๓๖
๕๗๓๗
๕๗๓๘
๕๗๓๙
๕๗๔๐
๕๗๔๑
๕๗๔๒
๕๗๔๓
๕๗๔๔
๕๗๔๕
๕๗๔๖
๕๗๔๗
๕๗๔๘
๕๗๔๙
๕๗๕๐
๕๗๕๑
๕๗๕๒
๕๗๕๓
๕๗๕๔
๕๗๕๕
๕๗๕๖
๕๗๕๗
๕๗๕๘
๕๗๕๙
๕๗๖๐
๕๗๖๑

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวกนกพร คลายดวง
นางสาวกนกพร คําบัวโคตร
นางกนกพร คํารุณ
นางกนกพร จันทะโม
นางสาวกนกพร ธงชัย
นางกนกพร ธรรมศรี
นางกนกพร ประทุมแกว
นางสาวกนกพร ปรีชาปญญากุล
นางกนกพร ปานเผือก
นางกนกพร ปุมเพชร
นางสาวกนกพร ภูปรางทอง
นางสาวกนกพร ยัติสาร
นางสาวกนกพร สายดวง
นางกนกพร สายสวัสดิ์
นางสาวกนกพร หงษทอง
นางสาวกนกพร อุนเปนนิจ
นางสาวกนกพรรณ แซจันทร
นางสาวกนกพิชญ ชาติชํานิ
นางสาวกนกพิชญ มณี
นางสาวกนกภรณ ใจชื้น
นางสาวกนกรัตน กาบแกว
นางสาวกนกรัตน รื่นรมย
นางสาวกนกรัตน ฤทธิไชยกูล
นางสาวกนกรัตน สุระบุตร
นางสาวกนกเรขา นาสอน
นางสาวกนกลักษณ ชินศรี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๕๗๖๒
๕๗๖๓
๕๗๖๔
๕๗๖๕
๕๗๖๖
๕๗๖๗
๕๗๖๘
๕๗๖๙
๕๗๗๐
๕๗๗๑
๕๗๗๒
๕๗๗๓
๕๗๗๔
๕๗๗๕
๕๗๗๖
๕๗๗๗
๕๗๗๘
๕๗๗๙
๕๗๘๐
๕๗๘๑
๕๗๘๒
๕๗๘๓
๕๗๘๔
๕๗๘๕
๕๗๘๖
๕๗๘๗

หนา ๑๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวกนกลักษณ ปานคง
นางสาวกนกลักษณ อรรคมุต
นางสาวกนกวดี นิพันธประศาสน
นางกนกวรรณ กาศทิพย
นางสาวกนกวรรณ เกตุณรงค
นางสาวกนกวรรณ เกิดคํา
นางกนกวรรณ เกี่ยวคุมภัย
นางสาวกนกวรรณ แกวคุณ
นางกนกวรรณ ขัติยา
นางสาวกนกวรรณ คําจันทร
นางกนกวรรณ คํามุลนา
นางสาวกนกวรรณ เคนสิน
นางกนกวรรณ งามสม
นางสาวกนกวรรณ จัดสวย
นางกนกวรรณ จันทรัตน
นางสาวกนกวรรณ โจมทา
นางกนกวรรณ ฉิมกูล
นางกนกวรรณ ชมพู
นางสาวกนกวรรณ เชื้อประทุม
นางสาวกนกวรรณ ญาณปญญา
นางสาวกนกวรรณ ดีเดน
นางสาวกนกวรรณ ตรีเดชา
นางกนกวรรณ ตั้งเทียมพงษ
นางกนกวรรณ ตาตะมิ
นางกนกวรรณ ทองคํา
นางกนกวรรณ ทองคํา

๕๗๘๘
๕๗๘๙
๕๗๙๐
๕๗๙๑
๕๗๙๒
๕๗๙๓
๕๗๙๔
๕๗๙๕
๕๗๙๖
๕๗๙๗
๕๗๙๘
๕๗๙๙
๕๘๐๐
๕๘๐๑
๕๘๐๒
๕๘๐๓
๕๘๐๔
๕๘๐๕
๕๘๐๖
๕๘๐๗
๕๘๐๘
๕๘๐๙
๕๘๑๐
๕๘๑๑
๕๘๑๒
๕๘๑๓

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางกนกวรรณ ทองชู
นางสาวกนกวรรณ ทองพรหม
นางกนกวรรณ บุตรธนู
นางสาวกนกวรรณ ประกอบศรี
นางสาวกนกวรรณ ปรานนิธิวัฒน
นางสาวกนกวรรณ ผลารุจิ
นางสาวกนกวรรณ พราหมณนอย
นางกนกวรรณ พัฒโนทัย
นางสาวกนกวรรณ มาตกุล
นางสาวกนกวรรณ ไมตรีจิตร
นางสาวกนกวรรณ ยศรุงเรือง
นางกนกวรรณ เย็นใจ
นางกนกวรรณ รอดคุม
นางกนกวรรณ ล้ําเลิศ
นางกนกวรรณ วงศเกษม
นางสาวกนกวรรณ ศรชัย
นางสาวกนกวรรณ ศรีสุข
นางสาวกนกวรรณ ศิริชัย
นางกนกวรรณ สาแกว
นางกนกวรรณ สิมสาร
นางกนกวรรณ สุขเอม
นางสาวกนกวรรณ สุทธิประเสริฐ
นางสาวกนกวรรณ สุวรรณดี
นางสาวกนกวรรณ แสนศิริ
นางกนกวรรณ หอมโหน
นางสาวกนกวรรณ หาญเสนา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๕๘๑๔
๕๘๑๕
๕๘๑๖
๕๘๑๗
๕๘๑๘
๕๘๑๙
๕๘๒๐
๕๘๒๑
๕๘๒๒
๕๘๒๓
๕๘๒๔
๕๘๒๕
๕๘๒๖
๕๘๒๗
๕๘๒๘
๕๘๒๙
๕๘๓๐
๕๘๓๑
๕๘๓๒
๕๘๓๓
๕๘๓๔
๕๘๓๕
๕๘๓๖
๕๘๓๗
๕๘๓๘
๕๘๓๙

หนา ๑๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวกนกวรรณ เหาอิ่ม
นางสาวกนกวรรณ อาจชมภู
นางกนกวรรณ อุนเรือน
นางกนกวรรณ เอกชัยพิทักษ
นางสาวกนกวลัย ทองเฟอง
นางกนกอร คุมบุญ
นางสาวกนกอร โฆษณา
นางสาวกนกอร จุลินทร
นางกนกอร นวลฝาย
นางกนกอร บุญกวาง
นางกนกอร ปานกลาง
นางสาวกนกอร ผลศิริ
นางสาวกนกอร ภักดีการ
นางกนกอร มูลสาร
นางสาวกนกอร สินนอย
นางกนกอร หนูสิน
นางกนกอร อรุณวิง
นางกนกอร อาจวิชัย
นางกนตธร บุญกลั่น
นางกนยาณสิริ พลเดชา
นางสาวกนิษฐวดี ดานตระกูลหิรัญ
นางสาวกนิษฐา คงธนถาวรสกุล
นางกนิษฐา ดวงศรี
นางสาวกนิษฐา ทองลิ่ม
นางกนิษฐา พุกเปลี่ยน
นางสาวกนิษฐา มุธุสิทธิ์

๕๘๔๐
๕๘๔๑
๕๘๔๒
๕๘๔๓
๕๘๔๔
๕๘๔๕
๕๘๔๖
๕๘๔๗
๕๘๔๘
๕๘๔๙
๕๘๕๐
๕๘๕๑
๕๘๕๒
๕๘๕๓
๕๘๕๔
๕๘๕๕
๕๘๕๖
๕๘๕๗
๕๘๕๘
๕๘๕๙
๕๘๖๐
๕๘๖๑
๕๘๖๒
๕๘๖๓
๕๘๖๔
๕๘๖๕

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวกนิษฐา วงศชมภู
นางกนิษฐา วรรณวงษ
นางกนิษฐา ศรีวิเศษ
นางกมนทิพ ชัยมาลา
นางสาวกมนนิษฐ สมรวิบูลย
นางกมนพรรธน ชวกิจจโคทาลิน
นางกมรวรรณ มาตราช
นางกมล แกวศักดิ์
นางกมลกานต บุญนอม
นางสาวกมลฉัตร กลัดแกว
นางกมลชนก โคตรกํากับ
นางสาวกมลชนก จุยถนอม
นางสาวกมลชนก ชวยบุญสง
นางสาวกมลชนก มวงศรีจันทร
นางสาวกมลชนก มูสิกพันธ
นางกมลชนก เรืองเดช
นางสาวกมลชนก ศรีวรรณ
นางกมลชนก สุขศรี
นางกมลชนก แสนเยีย
นางสาวกมลญาน ทรัพยฺพัตร
นางกมลณัช ศรีวิชัย
นางสาวกมลทิพย จูดจันทร
นางสาวกมลทิพย เดชอภิรักษกมล
นางสาวกมลทิพย ทองเย็น
นางกมลทิพย เบาแบบดี
นางสาวกมลทิพย พิมานรัมย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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

นางกมลทิพย เพิ่มสิน
นางกมลทิพย สินยัง
นางสาวกมลธิญา หงษา
นางสาวกมลนัทธ นามี
นางกมลนิตย บุญรอด
นางสาวกมลเนตร เกงเขตรกรณ
นางกมลพร เกกสันเทียะ
นางกมลพร มณีแสน
นางสาวกมลพร อัตวานิช
นางกมลพรรณ ไชยขันธุ
นางกมลพรรณ ปาวิลา
นางสาวกมลพรรณ ศรีสุพรรณ
นางกมลพรรณ สกุลชิต
นางกมลพรรณ เฮงประเสริฐ
นางกมลพัชร สูงเรือง
นางสาวกมลภัค บุญแนบ
นางสาวกมลรัตน จงวิริยะสันติ
นางสาวกมลรัตน จันทโชติ
นางกมลรัตน ตั้งกอบลาภ
นางสาวกมลรัตน ถือแกว
นางกมลรัตน ผิวเหลือง
นางสาวกมลรัตน พงษบานแพว
นางสาวกมลรัตน พรหมสาขา
ณ สกลนคร
๕๘๘๙ นางสาวกมลรัตน ฟองระยา
๕๘๙๐ นางสาวกมลรัตน ภวภูตานนท

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

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวกมลรัตน สุมมาตย
นางกมลรัตน แสนแกว
นางกมลรัตน อรุณ
นางสาวกมลลดา ศรีตะปญญะ
นางกมลลักษณ เชื้อเมืองพาน
นางสาวกมลลักษณ ธงหิมะ
นางสาวกมลลักษณ ไปวันเสาร
นางกมลลักษณ พันบาง
นางกมลลักษณ พุมดียิ่ง
นางกมลลักษณ โพธิ์ทอง
นางสาวกมลลักษณ มณีจันทร
นางสาวกมลลักษณ สุดา
นางกมลลักษณ อินทรประดิษฐ
นางกมลวรรณ กูพิมาย
นางสาวกมลวรรณ เกษสุริยงค
นางสาวกมลวรรณ ดีเลิศ
นางสาวกมลวรรณ ธงรัตนะ
นางกมลวรรณ ธรรมรัตนารมย
นางกมลวรรณ นนทสิน
นางสาวกมลวรรณ พรหมสิทธิ์
นางกมลวรรณ ยอดมาลี
นางสาวกมลวรรณ รวมทรัพย
นางกมลวรรณ รสมัย
นางกมลวรรณ หมัดอะดํา
นางสาวกมลวรรณ เอี่ยมแท
นางสาวกมลวัฒน สิมมา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๕๙๑๗
๕๙๑๘
๕๙๑๙
๕๙๒๐
๕๙๒๑
๕๙๒๒
๕๙๒๓
๕๙๒๔
๕๙๒๕
๕๙๒๖
๕๙๒๗
๕๙๒๘
๕๙๒๙
๕๙๓๐
๕๙๓๑
๕๙๓๒
๕๙๓๓
๕๙๓๔
๕๙๓๕
๕๙๓๖
๕๙๓๗
๕๙๓๘
๕๙๓๙
๕๙๔๐
๕๙๔๑
๕๙๔๒

นางสาวกมลา ศรีเจริญ
นางกรกช ทองกร
นางสาวกรกฎ หลานรักษ
นางกรกนก กรฐิติปญญา
นางสาวกรกนก จันทะดี
นางสาวกรกนก เณรเกิด
นางกรกนก พลนงค
นางกรกนก อุนบาน
นางสาวกรกมล เรืองเต็ม
นางสาวกรกานต พุทธราช
นางกรชนก เชษฐา
นางสาวกรชนก มุงเจียกกลาง
นางกรชนก สมยา
นางสาวกรชินี นราสมโภชกิจ
นางกรณภัสสรณ ลายพยัคฆ
นางสาวกรณัฐ สถานพงษ
นางกรณัฐ หลิวชาญพิมพ
นางกรณิกา คุนกลาง
นางสาวกรณิกา แสงตารัตน
นางสาวกรณิกา โอบออม
นางกรณิการ คันธา
นางสาวกรณิการ ทาวงษ
นางกรณิศ ดาบทอง
นางกรณิศ สัตยแสง
นางกรทิพย พรสงวน
นางสาวกรนภา กองเปง

หนา ๑๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
๕๙๔๓
๕๙๔๔
๕๙๔๕
๕๙๔๖
๕๙๔๗
๕๙๔๘
๕๙๔๙
๕๙๕๐
๕๙๕๑
๕๙๕๒
๕๙๕๓
๕๙๕๔
๕๙๕๕
๕๙๕๖
๕๙๕๗
๕๙๕๘
๕๙๕๙
๕๙๖๐
๕๙๖๑
๕๙๖๒
๕๙๖๓
๕๙๖๔
๕๙๖๕
๕๙๖๖
๕๙๖๗
๕๙๖๘

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวกรนิกา จันทรบัว
นางสาวกรนิกา ใจมุข
นางกรนิภา สังศรีสุข
นางสาวกรพิน วัฒนศิริ
นางสาวกรพินทุ เสงี่ยมศักดิ์
นางสาวกรพินธุ เตี้ยไทรแกว
นางกรพินธุ รัตนเยี่ยม
นางสาวกรภัทร วงษปาน
นางสาวกรภัทร วนะสิทธิ์
นางกรภัทร โชติเจริญปรีดา
นางสาวกรรฐวรรณ จันทรเปรมปรี
นางกรรณฑมน วัฒนพรวณิชย
นางสาวกรรณธมาศ สุวรรณโชติ
นางกรรณิกา กาญจนะ
นางกรรณิกา เกตุแกว
นางกรรณิกา เกตุบุญเรือง
นางสาวกรรณิกา โกสันเทียะ
นางสาวกรรณิกา ขันทอง
นางกรรณิกา คําถิน
นางกรรณิกา คุมดี
นางกรรณิกา จําปาเตี้ย
นางสาวกรรณิกา ใจอินทร
นางสาวกรรณิกา ทองดี
นางสาวกรรณิกา ธรรมากุลวิรักษ
นางกรรณิกา นามภูมี
นางกรรณิกา บุนกี้

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๕๙๖๙
๕๙๗๐
๕๙๗๑
๕๙๗๒
๕๙๗๓
๕๙๗๔
๕๙๗๕
๕๙๗๖
๕๙๗๗
๕๙๗๘
๕๙๗๙
๕๙๘๐
๕๙๘๑
๕๙๘๒
๕๙๘๓
๕๙๘๔
๕๙๘๕
๕๙๘๖
๕๙๘๗
๕๙๘๘
๕๙๘๙
๕๙๙๐
๕๙๙๑
๕๙๙๒
๕๙๙๓
๕๙๙๔

นางสาวกรรณิกา ปนทะรัตน
นางกรรณิกา พรหมเผา
นางกรรณิกา พัฒนประดิษฐ
นางกรรณิกา เพชรไชโย
นางสาวกรรณิกา เพียรพิจารณ
นางกรรณิกา ภูมิลา
นางสาวกรรณิกา ราชทะคันที
นางกรรณิกา สวางจิตต
นางสาวกรรณิกา สีหาโคตร
นางสาวกรรณิกา สุขปริวัตติ
นางกรรณิกา สุทธากุลรังษี
นางสาวกรรณิกา เสียงออน
นางสาวกรรณิกา โสมชัย
นางสาวกรรณิการ กอนดง
นางกรรณิการ การกิ่งไพร
นางสาวกรรณิการ กําเลิศกลา
นางสาวกรรณิการ กุมารบุตร
นางกรรณิการ แกวเสนหใน
นางสาวกรรณิการ ขวัญมิ่ง
นางสาวกรรณิการ จินารักษ
นางกรรณิการ ชัยชาญธรรม
นางกรรณิการ แซวรัมย
นางสาวกรรณิการ ถนิมกาญจน
นางสาวกรรณิการ ทับจีน
นางสาวกรรณิการ ธิวงศ
นางสาวกรรณิการ นากลาง

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

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวกรรณิการ บุญถนอม
นางสาวกรรณิการ บุญทวี
นางสาวกรรณิการ บุญอาจ
นางสาวกรรณิการ ปญญาสุข
นางกรรณิการ ปฐวี
นางสาวกรรณิการ ฝากประโคน
นางกรรณิการ แพรงาม
นางกรรณิการ โพธิ์รัตนพิทักษ
นางกรรณิการ ฟูดุลยวัจนานนท
นางสาวกรรณิการ ภูโกสัย
นางสาวกรรณิการ เยียวรัมย
นางกรรณิการ ลาดนอก
นางกรรณิการ วงษคําดวง
นางสาวกรรณิการ วงษปอง
นางสาวกรรณิการ ศรีมนตรี
นางกรรณิการ ศรีวรชัย
นางสาวกรรณิการ ศิริบุญ
นางสาวกรรณิการ ศิริหลวง
นางสาวกรรณิการ สอนวงศา
นางสาวกรรณิการ สิงหกาศ
นางกรรณิการ เสนา
นางสาวกรรณิการ หนูนุน
นางกรรณิการ อิสระพงศพันธ
นางกรรณิการ อุทสาร
นางสาวกรรณิการ อุปนันชัย
นางสาวกรรทิมา ยางสิงออ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๖๐๒๑
๖๐๒๒
๖๐๒๓
๖๐๒๔
๖๐๒๕
๖๐๒๖
๖๐๒๗
๖๐๒๘
๖๐๒๙
๖๐๓๐
๖๐๓๑
๖๐๓๒
๖๐๓๓
๖๐๓๔
๖๐๓๕
๖๐๓๖
๖๐๓๗
๖๐๓๘
๖๐๓๙
๖๐๔๐
๖๐๔๑
๖๐๔๒
๖๐๔๓
๖๐๔๔
๖๐๔๕
๖๐๔๖

นางสาวกรรนิกร หอคํา
นางสาวกรรนิกา รวดเร็ว
นางสาวกรรภิรมย ลิ่มสถาพร
นางสาวกรรวีณ ไชยลาภ
นางสาวกรรัตน คําจันทร
นางกรวรรณ กานจักร
นางสาวกรวรรณ เกิดสุข
นางสาวกรวรรณ แกวสีมวง
นางสาวกรวรรณ โกฏิมูล
นางกรวรรณ คํานวน
นางกรวรรณ ณัฐพงศมธุธนา
นางสาวกรวรรณ นามวงษ
นางสาวกรวรรณ รัตนสวางภพ
นางกรวรรณ สุนิลหงษ
นางสาวกรวิกา แกวแสนเมือง
นางสาวกรวิกา จิบจันทร
นางสาวกรวิกา ศรีพลี
นางสาวกรวิภา ดาวดี
นางสาวกรวิวรรณ นาดอน
นางสาวกรวีณา ศรีละพันธ
นางสาวกรวีร ซ่ําศาสตร
นางกรองกาญจน คงแทน
นางกรองกาญจน วัฒนาโชติกุล
นางสาวกรองกาญจน สังขทอง
นางสาวกรองการ แสงแกว
นางกรองแกว ตามสีรัมย

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

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวกรองทอง เลิศวิไลอนันตกุล
นางสาวกรองทอง สีนวน
นางสาวกรองทิพย กลาผจญ
นางกรองทิพย พึ่งสุข
นางสาวกรองทิพย ศรีรักษา
นางสาวกรองพรพรหม เพ็งนวม
นางสาวกรัณฑรัตน วงศสามสี
นางกรินอร กันหาคํา
นางสาวกริษฐา เจริญเลิศ
นางสาวกรุณรัตน บุญปก
นางสาวกฤชสร บุญธรรมเจริญ
นางสาวกฤดารัตน อัษฎายุทธเมธี
นางสาวกฤตติกา วิภาวิน
นางกฤตติกา ศิริประภา
นางสาวกฤตพร ตะเพียนทอง
นางสาวกฤตมุข เฉิดทรัพย
นางสาวกฤตยภัสสร สาขา
นางสาวกฤตยา เพ็ชรพิมาย
นางสาวกฤตยา สงากอง
นางกฤตยา เหมสมัน
นางสาวกฤตยาณุตา เพ็ชรแกว
นางสาวกฤตยาวดี ดีผิว
นางกฤตวรรณ แกวสมจันทร
นางสาวกฤตาณัฐ โนนศรี
นางสาวกฤติกา กันจะนะ
นางกฤติกา ทองริ้ว

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๖๐๗๓
๖๐๗๔
๖๐๗๕
๖๐๗๖
๖๐๗๗
๖๐๗๘
๖๐๗๙
๖๐๘๐
๖๐๘๑
๖๐๘๒
๖๐๘๓
๖๐๘๔
๖๐๘๕
๖๐๘๖
๖๐๘๗
๖๐๘๘
๖๐๘๙
๖๐๙๐
๖๐๙๑
๖๐๙๒
๖๐๙๓
๖๐๙๔
๖๐๙๕
๖๐๙๖
๖๐๙๗
๖๐๙๘

หนา ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวกฤติกา อองสิน
นางกฤติกานต แหวนวงษ
นางกฤติญา แสงแกว
นางสาวกฤติภร แสนเลิง
นางกฤติมา เจริญเชาว
นางสาวกฤติยา คําเพราะ
นางกฤติยา เทียนทอง
นางสาวกฤติยา ปะทังคะติ
นางสาวกฤติยา พลหาญ
นางสาวกฤติยา พิกุลทอง
นางสาวกฤติยา วรศรี
นางสาวกฤติยา ศรีนุกูล
นางกฤติยากรณ ประวัง
นางสาวกฤติยาณี ขุนไชย
นางสาวกฤติยาณี ลําทะแย
นางกฤศมน กลิ่นสวัสดิ์
นางสาวกฤษกา กุหลาบ
นางสาวกฤษฎาทอง อุทัยจันทร
นางสาวกฤษฎาพร อาษาราช
นางกฤษฎิ์ณิชา พุทจิระ
นางสาวกฤษณชรินทร คงกลอม
นางสาวกฤษณวรงค เตชะสิริสุขสกุล
นางสาวกฤษณา เกี๋ยงมะนา
นางสาวกฤษณา แกวเกิด
นางกฤษณา แกวมณี
นางกฤษณา แกวระหัน

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

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวกฤษณา ขาวใบไม
นางสาวกฤษณา ขําปากพลี
นางสาวกฤษณา ครุฑธกะ
นางสาวกฤษณา เครือเพียกุล
นางสาวกฤษณา งามสอาด
นางสาวกฤษณา จันณรงค
นางกฤษณา จันสีนาค
นางสาวกฤษณา ชูรัตน
นางกฤษณา ณ ลําปาง
นางสาวกฤษณา ทองปลาย
นางสาวกฤษณา ทับเเกว
นางสาวกฤษณา นันทะสิงห
นางกฤษณา นาคบุตร
นางกฤษณา บุญยืน
นางกฤษณา ประสมศรี
นางกฤษณา ปลิวศรีแกว
นางกฤษณา พละพันธ
นางสาวกฤษณา พัชนี
นางกฤษณา พันธุวัฒน
นางสาวกฤษณา พิทยเลิศพิทักษ
นางสาวกฤษณา เพชรซอน
นางกฤษณา เมืองหนู
นางกฤษณา วงศเถื่อน
วาที่รอยตรีหญิง กฤษณา ศรีบัวคํา
นางสาวกฤษณา ศรีสุข
นางกฤษณา สาและ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๖๑๒๕
๖๑๒๖
๖๑๒๗
๖๑๒๘
๖๑๒๙
๖๑๓๐
๖๑๓๑
๖๑๓๒
๖๑๓๓
๖๑๓๔
๖๑๓๕
๖๑๓๖
๖๑๓๗
๖๑๓๘
๖๑๓๙
๖๑๔๐
๖๑๔๑
๖๑๔๒
๖๑๔๓
๖๑๔๔
๖๑๔๕
๖๑๔๖
๖๑๔๗
๖๑๔๘
๖๑๔๙
๖๑๕๐

หนา ๑๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวกฤษณา สุระ
นางกฤษณาวรรณ กวีวุฒิพันธุ
นางกฤษดา กาวิบูล
นางสาวกฤษดา วรรณขาม
นางสาวกฤษดาพร อินทร
นางสาวกฤษติกา เหมสุทธิ
นางสาวกฤษติกานต สุตา
นางกฤษติยา มูลอินตะ
นางสาวกฤษติยาภรณ บรรดาตั้ง
นางสาวกฤษนารี ยะวิญชาญ
นางกฤษยาภรณ ศรีเทพ
นางกลวยไม ยิ่งยืน
นางกลอยใจ ตันสกุล
นางสาวกลอยใจ ปนติ๊บ
นางกลิ่นทิพย ศรีเพชร
นางกวางทอง ภูครองทุง
นางกวิตา เลิศตละวนิชา
นางกวิตาภรณ อติชาติเกษมกุล
นางกวิสรา คงนวล
นางกวิสรา แปนจันทร
นางสาวกวิสรา วงษนุน
นางสาวกษมา โตขํา
นางสาวกษิรา นิจันทรดา
นางกองเงิน จันทาทุม
นางสาวกอนแกว จันทะเกษ
นางสาวกะถิน สุสัณกุลธร

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

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวกังสดาน สุทธิรัตน
นางกังสดาล บุตรโพธิ์ศรี
นางกัญกมล ศรีจันทร
นางสาวกัญเกรา หลอยดา
นางกัญจณา นวลจันทร
นางสาวกัญจนฐิตา เจียมทะวงษ
นางสาวกัญจนณัฏฐ สวัสดิ์เชิดวงศ
นางสาวกัญจนณัฏฐ อาจปกษา
นางกัญจนณิชา กิตธินันทวรากุล
นางกัญจนพร การัตน
นางสาวกัญจนพร ดอนหลา
นางสาวกัญจนพร บุญมี
นางสาวกัญจนพร พรหมแกว
นางสาวกัญจนภรณ บุญทศ
นางสาวกัญจนภัค คําปรีชา
นางสาวกัญจนภัส เกตุโรจน
นางกัญจนา สรางสุขสกาว
นางกัญจนากร เมธังกูร
นางกัญชพร ครอส
นางสาวกัญชพร คาทอง
นางสาวกัญชพร จันอน
นางสาวกัญชพร นาหอม
นางสาวกัญชพร บุญชัย
นางสาวกัญชรส วัฒนพิศิษฐ
นางสาวกัญชลิกา สิงหทื่อ
นางสาวกัญชลี วิถาระพันธ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๖๑๗๗
๖๑๗๘
๖๑๗๙
๖๑๘๐
๖๑๘๑
๖๑๘๒
๖๑๘๓
๖๑๘๔
๖๑๘๕
๖๑๘๖
๖๑๘๗
๖๑๘๘
๖๑๘๙
๖๑๙๐
๖๑๙๑
๖๑๙๒
๖๑๙๓
๖๑๙๔
๖๑๙๕
๖๑๙๖
๖๑๙๗
๖๑๙๘
๖๑๙๙
๖๒๐๐
๖๒๐๑
๖๒๐๒

หนา ๑๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวกัญญกร โปรงใจ
นางสาวกัญญชิสา ชวงชิง
นางสาวกัญญณัช ใจจังหรีด
นางกัญญนันทน วงศทองจันทร
นางกัญญวรา ธรรมดา
นางสาวกัญญวรา รุงศรี
นางสาวกัญญสิรีญาณ ศรีสมบุญ
นางสาวกัญญา ไชยศรียา
นางสาวกัญญา ญี่นาง
นางสาวกัญญา ตนโพธิ์
นางสาวกัญญา รวมทรัพย
นางสาวกัญญา สูรโรคา
นางสาวกัญญา หวังเบ็ญหมัด
นางกัญญา อินกัน
นางกัญญาณัฐ กองยอด
นางสาวกัญญาณัฐ แกวพลู
นางสาวกัญญาณัฐ ขอพึ่ง
นางกัญญาณัฐ คําชั่ง
นางกัญญาณัฐ ชุมภูศรี
นางสาวกัญญาณัฐ ดลสถิตย
นางสาวกัญญาณัฐ นาใจ
นางกัญญาณัฐ เนตรธิยา
นางสาวกัญญาณัฐ ภูทรัพย
นางสาวกัญญาณัฐ อินทรศวร
นางสาวกัญญาณี เกิดศรี
นางสาวกัญญาพัชร ถาพรผาด

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

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวกัญญาพัชร บุดดีเหมือน
นางกัญญาพัชร วิชัยรัมย
นางสาวกัญญาภรณ คําโสภา
นางสาวกัญญาภัค แกวตาสาม
นางสาวกัญญาภัค จันทรวิเศษ
นางกัญญาภัค เต็มราม
นางสาวกัญญาภัค ภวภูตานนท
นางกัญญาภัค มันธุภา
นางสาวกัญญาภัค ลายหีด
นางสาวกัญญาภัค แสงสาย
นางสาวกัญญาภัค แสงอัคคี
นางกัญญาภัทร บุญมานุช
นางสาวกัญญามาศ นอยพันธ
นางสาวกัญญามาศ ศิริเลิศเจริญกุล
นางสาวกัญญารัตน เจริญมี
นางสาวกัญญารัตน ชูสุวรรณ
นางกัญญารัตน โทดา
นางสาวกัญญารัตน ธนะสีลังกูร
นางสาวกัญญารัตน เมงหอง
นางสาวกัญญารัตน สุทธิภักดี
นางกัญญารัตน สุมนะ
นางสาวกัญญารัตน แสวงสุข
นางสาวกัญญารัตน อินทรพรหม
นางสาวกัญญาลักษณ บํารุงชนม
นางสาวกัญญาวรรณ โชติชวง
นางกัญญาวีร บุตรจันทร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๖๒๒๙
๖๒๓๐
๖๒๓๑
๖๒๓๒
๖๒๓๓
๖๒๓๔
๖๒๓๕
๖๒๓๖
๖๒๓๗
๖๒๓๘
๖๒๓๙
๖๒๔๐
๖๒๔๑
๖๒๔๒
๖๒๔๓
๖๒๔๔
๖๒๔๕
๖๒๔๖
๖๒๔๗
๖๒๔๘
๖๒๔๙
๖๒๕๐
๖๒๕๑
๖๒๕๒
๖๒๕๓
๖๒๕๔

หนา ๑๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวกัญฐญามาศ กลิ่นขจร
นางสาวกัญฐณา สุดโต
นางกัญณิชา หินทอง
นางสาวกัญดาพร อันทการ
นางกัญตนันท ดางเกษี
นางสาวกัญตยา คนเที่ยง
นางกัญทิมา ศรีศาลาแสง
นางสาวกัญธดา ไชยบัน
นางสาวกัญธิมาภรณ แสดรัมย
นางสาวกัญนิกา ปญจิตร
นางสาวกัญนิภา เขื่อนแกว
นางสาวกัญปณัสม อภัยพันธ
นางกัญยารัตน ไชยรัตน
นางสาวกัณฐมณี แกรอด
นางกัณฐมณี คุณชน
นางกัณฐลดา แสงศิลป
นางกัณฐิกา มณีรัตน
นางกัณฑธิมา บุญศรี
นางกัณฑิมา ทาจิตต
นางสาวกัณฑิมา ศรีอุดม
นางสาวกัณณณอัจ วัจนรัตนากูล
นางสาวกัณณิกา เหลี่ยมมุกดา
นางกัณตยา วงศไทย
นางสาวกัณทิมา ชอบชู
นางสาวกัณทิมา เนียมศิริ
นางสาวกัณทิมา แยมศิริ

๖๒๕๕
๖๒๕๖
๖๒๕๗
๖๒๕๘
๖๒๕๙
๖๒๖๐
๖๒๖๑
๖๒๖๒
๖๒๖๓
๖๒๖๔
๖๒๖๕
๖๒๖๖
๖๒๖๗
๖๒๖๘
๖๒๖๙
๖๒๗๐
๖๒๗๑
๖๒๗๒
๖๒๗๓
๖๒๗๔
๖๒๗๕
๖๒๗๖
๖๒๗๗
๖๒๗๘
๖๒๗๙
๖๒๘๐

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวกัณธิมา กระเดา
นางสาวกัณนิกา จินะตา
นางสาวกัณนิฐา ไกรนรา
นางสาวกัณพิชญชา มวงงาม
นางสาวกัณหญาวีพ คงศรีนาน
นางสาวกัตติกา จันทจิตร
นางสาวกันฐาภรณ ปนตา
นางสาวกันตกนิษฐ ธิติโชติพันธุ
นางสาวกันตกนิษฐ พลพิพัฒน
นางสาวกันตกมล เสารมวง
นางกันตชนก ฆารธง
นางกันตนา ระวังวงศ
นางสาวกันตพัฒน ภัทรประสิทธิ์ผล
นางสาวกันตพัฒน มาตรา
นางสาวกันตฤทัย กุลศรีวรินทร
นางกันตฤทัย พึ่งสมศักดิ์
นางกันตสินี คํามา
นางกันตหทัย เขื่อนแกว
นางสาวกันตา กรึมสูงเนิน
นางสาวกันตากานต อุนจันทรเรือง
นางสาวกันติชา ปตตาทะโน
นางกันตินันท ไมขุนทด
นางกันติมา สงขาว
นางกันทรากร ดวงแพง
นางสาวกันทิมา จันทะคุณ
นางสาวกันทิมา ชัยอุดม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๖๒๘๑
๖๒๘๒
๖๒๘๓
๖๒๘๔
๖๒๘๕
๖๒๘๖
๖๒๘๗
๖๒๘๘
๖๒๘๙
๖๒๙๐
๖๒๙๑
๖๒๙๒
๖๒๙๓
๖๒๙๔
๖๒๙๕
๖๒๙๖
๖๒๙๗
๖๒๙๘
๖๒๙๙
๖๓๐๐
๖๓๐๑
๖๓๐๒
๖๓๐๓
๖๓๐๔
๖๓๐๕
๖๓๐๖

นางสาวกันทิมา บุญเจริญ
นางสาวกันทิมา พานิชเจริญ
นางสาวกันธิมา รอดเวียง
นางสาวกันนิกา ศรีลาวัลย
นางสาวกันยณา คงทอง
นางกันยลักษณ เอกจันทร
นางกันยสินี ปจวงค
นางกันยา ลาดปะละ
นางกันยา วาปเกา
นางสาวกันยากร นิลกิจ
นางสาวกันยารัตน กุลดี
นางสาวกันยารัตน แกวพริ้ง
นางกันยารัตน คนหลัก
นางกันยารัตน งามหมู
นางกันยารัตน เจริญสุข
นางสาวกันยารัตน แชมเดช
นางสาวกันยารัตน บัวทอง
นางสาวกันยารัตน แผวพลสงค
นางสาวกัลชณาณิช ยามสุข
นางกัลญา แสงบุญมี
นางสาวกัลญาณี จันทรตักเตือน
นางกัลญาณี จํานงคประโคน
นางกัลญารัตน คงกัลป
นางกัลติภา ศรีสวาง
นางกัลทิมา บันลือเขตต
นางสาวกัลนิกา เกลี้ยงเกลา

หนา ๑๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
๖๓๐๗
๖๓๐๘
๖๓๐๙
๖๓๑๐
๖๓๑๑
๖๓๑๒
๖๓๑๓
๖๓๑๔
๖๓๑๕
๖๓๑๖
๖๓๑๗
๖๓๑๘
๖๓๑๙
๖๓๒๐
๖๓๒๑
๖๓๒๒
๖๓๒๓
๖๓๒๔
๖๓๒๕
๖๓๒๖
๖๓๒๗
๖๓๒๘
๖๓๒๙
๖๓๓๐
๖๓๓๑
๖๓๓๒

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวกัลยกร คณาวัฒนไชย
นางสาวกัลยชนิต หนูแกว
นางกัลยณัฐ โบราณมูล
นางสาวกัลยดา พงศศิริ
นางสาวกัลยธีรา จัตุลี้
นางสาวกัลยธีรา พิจิตร
นางสาวกัลยปภาภัทร เดชบุญ
นางสาวกัลยรัตน เกาะเกตุ
นางสาวกัลยสินี วัชรพงศศิริ
นางสาวกัลยสุดา ปองชํานาญ
นางกัลยา กิตยวัฒน
นางกัลยา กุลกาศ
นางกัลยา แกววิเชียร
นางสาวกัลยา คงเสน
นางกัลยา ชายสุทธิ์
นางกัลยา ดาวศรี
นางสาวกัลยา แถมพันธ
นางสาวกัลยา เที่ยงแท
นางสาวกัลยา บุญคํา
นางกัลยา บุญดี
นางกัลยา ปะทารมย
นางสาวกัลยา ภาโอภาส
นางสาวกัลยา ภูมิมาลา
นางสาวกัลยา รื่นรมย
นางกัลยา วัลลิภากร
นางสาวกัลยา วีระสุข

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๖๓๓๓
๖๓๓๔
๖๓๓๕
๖๓๓๖
๖๓๓๗
๖๓๓๘
๖๓๓๙
๖๓๔๐
๖๓๔๑
๖๓๔๒
๖๓๔๓
๖๓๔๔
๖๓๔๕
๖๓๔๖
๖๓๔๗
๖๓๔๘
๖๓๔๙
๖๓๕๐
๖๓๕๑
๖๓๕๒
๖๓๕๓
๖๓๕๔
๖๓๕๕
๖๓๕๖
๖๓๕๗
๖๓๕๘

นางสาวกัลยา สนิทไทย
นางสาวกัลยา สวยงาม
นางกัลยา สุมสา
นางกัลยา สุระคนธ
นางกัลยา สุริยะโชติ
นางกัลยา อนุวัฒน
นางสาวกัลยา อุนภักดิ์
นางกัลยาณี กองเงิน
นางสาวกัลยาณี คําแกว
นางสาวกัลยาณี ชุมชื่น
นางกัลยาณี เต็มชื่น
นางกัลยาณี ไตรรัตนพุทธพร
นางกัลยาณี ถาวะโร
นางสาวกัลยาณี ทองเปรม
นางสาวกัลยาณี พาขุนทด
นางสาวกัลยาณี มาศโอสถ
นางสาวกัลยาณี เมืองเหลา
นางกัลยาณี วิโมกขรัตน
นางสาวกัลยาณี ศรีวิเศษ
นางสาวกัลยาณี ศิริสุรักษ
นางสาวกัลยาณี หนูดํา
นางสาวกัลยาณี หนูพัด
นางกัลยาณี อยูสกุล
นางสาวกัลยาณี อัศจรรย
นางสาวกัลยาณีย โพธิ์ขาว
นางสาวกัลยาณีย รอดสวัสดิ์

หนา ๑๒๔
ราชกิจจานุเบกษา
๖๓๕๙
๖๓๖๐
๖๓๖๑
๖๓๖๒
๖๓๖๓
๖๓๖๔
๖๓๖๕
๖๓๖๖
๖๓๖๗
๖๓๖๘
๖๓๖๙
๖๓๗๐
๖๓๗๑
๖๓๗๒
๖๓๗๓
๖๓๗๔
๖๓๗๕
๖๓๗๖
๖๓๗๗
๖๓๗๘
๖๓๗๙
๖๓๘๐
๖๓๘๑
๖๓๘๒
๖๓๘๓
๖๓๘๔

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวกัลยานี จําป
นางสาวกัลยาพร โพธิ์สลัก
นางสาวกัลยาภรณ อุดคํามี
นางกัลยารัตน กรีไกรนุช
นางกัลยารัตน ทองดวง
นางสาวกัลยารัตน เที่ยงธรรม
นางสาวกัลยารัตน เพชรมณี
นางสาวกัลยารัตน รัตนทิพย
นางกัลยารัตน เองฉวน
นางกัลลญา แกวมณี
นางสาวกัษมาพร หลอดทอง
นางกัสมา ยือลาแป
นางสาวกัสมาภรณ คําใสย
นางสาวกัสสมา ใจสมุทร
นางกาญจณา เมธาวิรุฬห
นางกาญจณี หงษหิน
นางสาวกาญจน ศรีสวัสดิ์
นางสาวกาญจนกนก วิรุณกาญจน
นางสาวกาญจนชนิตา แสนมนตรี
นางสาวกาญจนณศรณ ลิ้มเพี้ย
นางสาวกาญจนณัฐ พันธุไกร
นางสาวกาญจนวริษฐา ชูกําลัง
นางสาวกาญจนสุดา ดวงใจ
นางสาวกาญจนสุดา เรียงผา
นางกาญจนะ พุดซอน
นางกาญจนา กลั่นเชื้อ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๖๓๘๕
๖๓๘๖
๖๓๘๗
๖๓๘๘
๖๓๘๙
๖๓๙๐
๖๓๙๑
๖๓๙๒
๖๓๙๓
๖๓๙๔
๖๓๙๕
๖๓๙๖
๖๓๙๗
๖๓๙๘
๖๓๙๙
๖๔๐๐
๖๔๐๑
๖๔๐๒
๖๔๐๓
๖๔๐๔
๖๔๐๕
๖๔๐๖
๖๔๐๗
๖๔๐๘
๖๔๐๙
๖๔๑๐

หนา ๑๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวกาญจนา กอกุลจันทร
นางกาญจนา กาวิละปญญา
นางกาญจนา กุลมาตย
นางกาญจนา เกตมณี
นางสาวกาญจนา เกิดอาย
นางสาวกาญจนา แกวพล
นางสาวกาญจนา แกวสุข
นางสาวกาญจนา แกวอยู
นางสาวกาญจนา ขัดษากาญจน
นางสาวกาญจนา ขาวเชื้อ
นางสาวกาญจนา คัชมาตย
นางสาวกาญจนา คําเทศ
นางสาวกาญจนา คําพันธ
นางสาวกาญจนา คุมวงษ
นางสาวกาญจนา งามขํา
นางสาวกาญจนา จันทรทา
นางกาญจนา จันทรบุญนาค
นางสาวกาญจนา จันทรประเสริฐ
นางสาวกาญจนา จันทรฤทธิ์
นางสาวกาญจนา จันนันตะ
นางสาวกาญจนา จาแสนชื่น
นางกาญจนา จําปาเทศ
นางสาวกาญจนา ฉายอรุณ
นางสาวกาญจนา ชอบกลาง
นางสาวกาญจนา ชาชํานาญ
นางสาวกาญจนา ชูทับ

๖๔๑๑
๖๔๑๒
๖๔๑๓
๖๔๑๔
๖๔๑๕
๖๔๑๖
๖๔๑๗
๖๔๑๘
๖๔๑๙
๖๔๒๐
๖๔๒๑
๖๔๒๒
๖๔๒๓
๖๔๒๔
๖๔๒๕
๖๔๒๖
๖๔๒๗
๖๔๒๘
๖๔๒๙
๖๔๓๐
๖๔๓๑
๖๔๓๒
๖๔๓๓
๖๔๓๔
๖๔๓๕
๖๔๓๖

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางกาญจนา ชูนาวา
นางสาวกาญจนา เชษฐวรรณสิทธิ์
นางสาวกาญจนา เชื่อมศรีจันทร
นางสาวกาญจนา ไชยชนะ
นางสาวกาญจนา ไชยวงษจันทร
นางสาวกาญจนา ไชยเสนา
นางสาวกาญจนา ดีแสง
นางกาญจนา ตะอุน
นางสาวกาญจนา ถิรพัฒนาพร
นางสาวกาญจนา ทองดี
นางกาญจนา ทองโสภา
นางกาญจนา ทาวี
นางสาวกาญจนา เทียนกระจาง
นางสาวกาญจนา นกนวม
นางสาวกาญจนา นพเกตุ
นางกาญจนา นวภาณพงษ
นางสาวกาญจนา นวลศรี
นางสาวกาญจนา นอยสกุล
นางสาวกาญจนา นันกระโทก
นางสาวกาญจนา นันธิสิงห
นางสาวกาญจนา นิ่มพยา
นางกาญจนา บุญเทียน
นางสาวกาญจนา บุญปาน
นางสาวกาญจนา บุญมาลี
นางสาวกาญจนา บุญมี
นางสาวกาญจนา ประคองสิน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๖๔๓๗
๖๔๓๘
๖๔๓๙
๖๔๔๐
๖๔๔๑
๖๔๔๒
๖๔๔๓
๖๔๔๔
๖๔๔๕
๖๔๔๖
๖๔๔๗
๖๔๔๘
๖๔๔๙
๖๔๕๐
๖๔๕๑
๖๔๕๒
๖๔๕๓
๖๔๕๔
๖๔๕๕
๖๔๕๖
๖๔๕๗
๖๔๕๘
๖๔๕๙
๖๔๖๐
๖๔๖๑
๖๔๖๒

หนา ๑๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวกาญจนา ประคีตะวาทิน
นางสาวกาญจนา ปริปุรณะ
นางสาวกาญจนา ปกษาพันธ
นางสาวกาญจนา ปาคําสี
นางสาวกาญจนา ปงเจริญ
นางสาวกาญจนา ผาสุข
นางกาญจนา แผนกลาง
นางกาญจนา พรหมพิทักษ
นางกาญจนา พรหมศรี
นางสาวกาญจนา พลโยธา
นางสาวกาญจนา พันธุจบสิงห
นางกาญจนา พิมลา
นางกาญจนา พึ่งเทียน
นางสาวกาญจนา พึ่งเพียร
นางกาญจนา ภิระบัน
นางกาญจนา มิลลาร
นางสาวกาญจนา มีสุข
นางกาญจนา มีสุวรรณ
นางกาญจนา มูลสิงห
นางกาญจนา รัตนรัต
นางกาญจนา รัตนสุวรรณ
นางกาญจนา วงศเจษฎาวณิชย
นางสาวกาญจนา วงศทิมารัตน
นางกาญจนา วิจารณรงค
นางกาญจนา เวียงกมล
นางสาวกาญจนา ศรีมูล

๖๔๖๓
๖๔๖๔
๖๔๖๕
๖๔๖๖
๖๔๖๗
๖๔๖๘
๖๔๖๙
๖๔๗๐
๖๔๗๑
๖๔๗๒
๖๔๗๓
๖๔๗๔
๖๔๗๕
๖๔๗๖
๖๔๗๗
๖๔๗๘
๖๔๗๙
๖๔๘๐
๖๔๘๑
๖๔๘๒
๖๔๘๓
๖๔๘๔
๖๔๘๕
๖๔๘๖
๖๔๘๗
๖๔๘๘

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวกาญจนา ศรีลากัลย
นางกาญจนา ศรีษาคํา
นางสาวกาญจนา ศานติศิลากุล
นางสาวกาญจนา ศิริบุญยืน
นางสาวกาญจนา ศิริพานิช
นางกาญจนา ศุภะภาณุวงศ
นางสาวกาญจนา สมุทรนาวี
นางสาวกาญจนา สลางสิงห
นางกาญจนา สังขสี
นางกาญจนา สุกรีฑา
นางสาวกาญจนา สุขสําราญ
นางกาญจนา สุภารี
นางสาวกาญจนา แสงวิเศษ
นางสาวกาญจนา แสงสุวรรณ
นางสาวกาญจนา หอมกุล
นางกาญจนา เหลาหอม
นางสาวกาญจนา อมรกุล
นางสาวกาญจนา อินตะขัติ
นางสาวกาญจนา อินพรม
นางสาวกาญจนา อูสุวรรณ
นางสาวกาญจนา เอี่ยมสุวรรณ
นางสาวกาญจนาพร กาปญญา
นางสาวกาญจนาพร คําแพงราช
นางกาญจนาภา ปองสา
นางสาวกาญจนาวดี กองแกม
นางสาวกาญจะณี เนียมจันทร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๖๔๘๙
๖๔๙๐
๖๔๙๑
๖๔๙๒
๖๔๙๓
๖๔๙๔
๖๔๙๕
๖๔๙๖
๖๔๙๗
๖๔๙๘
๖๔๙๙
๖๕๐๐
๖๕๐๑
๖๕๐๒
๖๕๐๓
๖๕๐๔
๖๕๐๕
๖๕๐๖
๖๕๐๗
๖๕๐๘
๖๕๐๙
๖๕๑๐
๖๕๑๑
๖๕๑๒
๖๕๑๓
๖๕๑๔

หนา ๑๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวกาญจะนา พันทิม
นางสาวกาญฎา ศรีฉ่ํานาค
นางสาวกาญดา ทองอินทร
นางกาญติมา ชูศรีพัฒน
นางกาน หกพันนา
นางสาวกานดา คําโสภา
นางกานดา โตล่ํา
นางกานดา เผาศิริ
นางกานดา พงษาวดาร
นางกานดา พูลสวัสดิ์
นางสาวกานดา สินทรัพย
นางกานดา เอียดหมุน
นางสาวกานดาภร สารพรภิญโญ
นางสาวกานต ศรีระวรรณ
นางสาวกานตกนิษฐา ทองนา
นางสาวกานตชนก โมราทอง
นางสาวกานตชนก เลงลวน
นางสาวกานตชนก วุฒิ
นางกานตธิดา องคุณา
นางสาวกานตธีรา กุลชวาล
นางสาวกานตนที แถบทอง
นางกานตนภัส บุญนวล
นางสาวกานตนารี ปางพรม
นางกานตพิชชา เจียมรุงรักษา
นางสาวกานตพิชชา ประเทศ
นางสาวกานตพิชชา อาจหาญ

๖๕๑๕
๖๕๑๖
๖๕๑๗
๖๕๑๘
๖๕๑๙
๖๕๒๐
๖๕๒๑
๖๕๒๒
๖๕๒๓
๖๕๒๔
๖๕๒๕
๖๕๒๖
๖๕๒๗
๖๕๒๘
๖๕๒๙
๖๕๓๐
๖๕๓๑
๖๕๓๒
๖๕๓๓
๖๕๓๔
๖๕๓๕
๖๕๓๖
๖๕๓๗
๖๕๓๘
๖๕๓๙
๖๕๔๐

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวกานตมณี ราชเสนา
นางสาวกานตรวี ธรรมสถิตไพศาล
นางสาวกานตรวี สารไชย
นางสาวกานตวดี กมล
นางสาวกานตศินี เดชหาญ
นางสาวกานทชญา ออนนวล
นางการตพิชชา ยะปะนันท
นางสาวการะเกด โกสวัสดิ์
นางสาวกาโสม หมาดเด็น
นางสาวกาหลง ทัศนะ
นางกําไร โสภาพ
นางกําไล ปานมวง
นางสาวกิ่งกมล ปยมาดากุล
นางสาวกิ่งกาญ จงประจันต
นางสาวกิ่งกาญจน จันกัน
นางสาวกิ่งกาญจน เจียมตน
นางกิ่งกาญจน ชาวไรนาค
นางสาวกิ่งกาญจน ทินชิณพงศ
นางกิ่งกาญจน พรหมจักร
นางกิ่งกาญจน อักษรกาญจน
นางสาวกิ่งกาญจน อินตะปญญา
นางสาวกิ่งแกว กุสุโมทย
นางกิ่งแกว คําผุย
นางสาวกิ่งแกว บุญทองแกว
นางสาวกิ่งดาว จําปา
นางกิ่งเพชร แสนคํา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๖๕๔๑
๖๕๔๒
๖๕๔๓
๖๕๔๔
๖๕๔๕
๖๕๔๖
๖๕๔๗
๖๕๔๘
๖๕๔๙
๖๕๕๐
๖๕๕๑
๖๕๕๒
๖๕๕๓
๖๕๕๔
๖๕๕๕
๖๕๕๖
๖๕๕๗
๖๕๕๘
๖๕๕๙
๖๕๖๐
๖๕๖๑
๖๕๖๒
๖๕๖๓
๖๕๖๔
๖๕๖๕
๖๕๖๖

หนา ๑๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางกิ่งฟา เกตุชาญสิริ
นางสาวกิ่งรัก จบศรี
นางสาวกิจจา เถื่อนใย
นางกิจติพร นาทาม
นางกิตติกา วุฒิเอก
นางสาวกิตติกากานต นาถจัตุรัส
นางสาวกิตติกานต ประเที่ยง
นางสาวกิตติ์ชญาห เสงี่ยมศรี
นางสาวกิตติญา ถาปน
นางกิตติญา ประทุมพันธ
นางสาวกิตติญา พรมพรสวรรค
วาที่รอยตรีหญิง กิตติญา วงคไชย
นางกิตตินภา เขตวิทย
นางสาวกิตติพร กอคูณร
นางกิตติพร โกเวทวิทยา
นางสาวกิตติพรรณ อุดมตะคุ
นางสาวกิตติพิชญ สุยสุทธิ์
นางกิตติภรณ นนทจันทร
นางสาวกิตติมา แกวใหญ
นางสาวกิตติมา คําตา
นางสาวกิตติมา มุงวัฒนา
นางกิตติมา รัศมี
นางสาวกิตติมา หมั่นคิด
นางกิตติมาพร อภิญญาวิวัฒน
นางสาวกิตติยา กลั่นพจน
นางสาวกิตติยา ดําชะอม

๖๕๖๗
๖๕๖๘
๖๕๖๙
๖๕๗๐
๖๕๗๑
๖๕๗๒
๖๕๗๓
๖๕๗๔
๖๕๗๕
๖๕๗๖
๖๕๗๗
๖๕๗๘
๖๕๗๙
๖๕๘๐
๖๕๘๑
๖๕๘๒
๖๕๘๓
๖๕๘๔
๖๕๘๕
๖๕๘๖
๖๕๘๗
๖๕๘๘
๖๕๘๙
๖๕๙๐
๖๕๙๑
๖๕๙๒

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวกิตติยา ตนกลั่น
นางกิตติยา ตนสวรรค
นางสาวกิตติยา นงลักษณ
นางกิตติยา นาทองหลอ
นางสาวกิตติยา บุติมาลย
นางกิตติยา พิกุลทอง
นางกิตติยา แยมศิริ
นางสาวกิตติยา เลิศศรี
นางสาวกิตติยา วงครินทร
นางสาวกิตติยา สีดา
นางกิตติยา หัวตันหาญ
นางสาวกิตติยาภรณ พรหมโฉม
นางสาวกิตติวรา แบนใจวาง
นางสาวกิตสุนี มาลัยเปย
นางกิติกร ดํารงพิพรรธน
นางกิติญา สิทธิกาย
นางกิติพา เอมรัฐ
นางสาวกิติมา ทวาเรศ
นางสาวกิติมา มากเลาะเลย
นางกิติมา สละจิต
นางกิติยวดี คําชมภู
นางสาวกิติยา ใจดี
นางกิติยา ทองไสย
นางสาวกิติยา โพธิ์เงิน
นางสาวกิติยา มารศรี
นางสาวกิติยาภรณ ณ ตะกั่วทุง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๖๕๙๓
๖๕๙๔
๖๕๙๕
๖๕๙๖
๖๕๙๗
๖๕๙๘
๖๕๙๙
๖๖๐๐
๖๖๐๑
๖๖๐๒
๖๖๐๓
๖๖๐๔
๖๖๐๕
๖๖๐๖
๖๖๐๗
๖๖๐๘
๖๖๐๙
๖๖๑๐
๖๖๑๑
๖๖๑๒
๖๖๑๓
๖๖๑๔
๖๖๑๕
๖๖๑๖
๖๖๑๗
๖๖๑๘

นางสาวกิติยาภรณ พุงไธสง
นางสาวกิติวรกานต ดวงจันทร
นางกินนรี สัญธิชัย
นางกินรี พุมพวง
นางสาวกิมลัง เหลืองาม
นางสาวกิมเอ็ง วงศวารี
นางสาวกิรณา รวบรวม
นางกิรณา อึ้งสกุล
นางสาวกิรติกาญจน ชาแสน
นางสาวกิราพร เชยชัยภูมิ
นางสาวกิรินญา ประกอบดี
นางสาวกิริยาพร อินทรวิศิษฎ
นางสาวกิสดา มินรัตแกว
นางสาวกีรกานต คําขาว
นางกีรติ กลางโนนงิ้ว
นางสาวกีรติ ฉิมพุฒ
นางสาวกีรติกร วงศรวีกีรติ
นางกีรติกานต ศรีขัดเคา
นางสาวกีรติญา สืบเหลา
นางสาวกีระนาถ อาจวงค
นางกุญชชญา กรําเคน
นางกุญชลี สีดํา
นางสาวกุณฑิกา ภูสีฤทธิ์
นางกุนยากร คําเดช
นางสาวกุมารินทร ชาลีแสน
นางสาวกุลกนก แจมใส

หนา ๑๒๙
ราชกิจจานุเบกษา
๖๖๑๙
๖๖๒๐
๖๖๒๑
๖๖๒๒
๖๖๒๓
๖๖๒๔
๖๖๒๕
๖๖๒๖
๖๖๒๗
๖๖๒๘
๖๖๒๙
๖๖๓๐
๖๖๓๑
๖๖๓๒
๖๖๓๓
๖๖๓๔
๖๖๓๕
๖๖๓๖
๖๖๓๗
๖๖๓๘
๖๖๓๙
๖๖๔๐
๖๖๔๑
๖๖๔๒
๖๖๔๓
๖๖๔๔

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางกุลจรีย ประทุม
นางสาวกุลจิรา โพธิพรหม
นางกุลฉัตร งานยางหวาย
นางสาวกุลฉัตร รัตนสุวรรณ
นางกุลชา กอนใจจิตร
นางสาวกุลญานิษฐ ออนนวม
นางสาวกุลฑีรา ตาทอง
นางสาวกุลณธิดา ถือชัย
นางสาวกุลณสร ขุมวัฒนา
นางกุลณัฐ พลวิมลฉันท
นางสาวกุลณัฐ เพ็ญวงษ
นางสาวกุลณิศญา ธงงาม
นางสาวกุลทรัพย เจริญสุข
นางสาวกุลธิดา คําพา
นางกุลธิดา ไชยยงค
นางสาวกุลธิดา ดวงแกว
นางกุลธิดา ถินกลั่น
นางสาวกุลธิดา พรมทอง
นางกุลธิดา วงศรีลา
นางกุลธิดา ศรีมามาศ
นางสาวกุลธิดา ศรีสุข
นางกุลธิดา สัญนิชาติ
นางกุลธิดา สัญนิชาติ
นางสาวกุลธิดา สุขสําราญ
นางสาวกุลธิดา อวมอิ่ม
นางสาวกุลธิดา อินทรประเสริฐ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๖๖๔๕
๖๖๔๖
๖๖๔๗
๖๖๔๘
๖๖๔๙
๖๖๕๐
๖๖๕๑
๖๖๕๒
๖๖๕๓
๖๖๕๔
๖๖๕๕
๖๖๕๖
๖๖๕๗
๖๖๕๘
๖๖๕๙
๖๖๖๐
๖๖๖๑
๖๖๖๒
๖๖๖๓
๖๖๖๔
๖๖๖๕
๖๖๖๖
๖๖๖๗
๖๖๖๘
๖๖๖๙
๖๖๗๐

หนา ๑๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางกุลนที กลั่นสุวรรณ
นางสาวกุลนันท กลิ่นสุวรรณ
นางกุลนันท แซเอี๋ยว
นางสาวกุลนันท ฝกแกนจันทร
นางสาวกุลนันท สุบินนาม
นางสาวกุลนันทน ดวงแกว
นางสาวกุลนันทน เสลาคุณ
นางสาวกุลนาถ สุวรรณประเสริฐ
นางสาวกุลนาท บริบูรณ
นางสาวกุลนิษฐ จุลเหลา
นางสาวกุลนิษฐ สุขเกษม
นางสาวกุลนิสากาญจน รัตนรักษ
นางสาวกุลปริยา เพ็งพลา
นางสาวกุลปยา พาชัย
นางกุลพิชา กาญจนพงษ
นางสาวกุลภา คําหลา
นางกุลยา กุลสัน
นางสาวกุลรตี พันธุแฉลม
นางสาวกุลรภัส คงการุณ
นางกุลรวี ขาวสงา
นางสาวกุลรัตน ศรีสุขใส
นางสาวกุลริศา ฤกษมวง
วาที่รอยตรีหญิง กุลริศา วงษภักดี
นางสาวกุลริศา ศรีโมรา
นางสาวกุลวดี กิตติธเนศวร
นางกุลวดี จันทรสวาง

๖๖๗๑
๖๖๗๒
๖๖๗๓
๖๖๗๔
๖๖๗๕
๖๖๗๖
๖๖๗๗
๖๖๗๘
๖๖๗๙
๖๖๘๐
๖๖๘๑
๖๖๘๒
๖๖๘๓
๖๖๘๔
๖๖๘๕
๖๖๘๖
๖๖๘๗
๖๖๘๘
๖๖๘๙
๖๖๙๐
๖๖๙๑
๖๖๙๒
๖๖๙๓
๖๖๙๔
๖๖๙๕
๖๖๙๖

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวกุลวดี นกหมุด
นางสาวกุลวดี หอทรัพย
นางสาวกุลวรรณ สุดใจชื้น
นางสาวกุลเศรษฐศิริ ปานบุดดา
นางกุลิสรา กิติกุล
นางสาวกุลิสรา คําเหลากุลธรา
นางกุลิสรา ศรีประทุม
นางกุลิสรา ออนเอม
นางสาวกุสาวดี ประเสริฐสิทธิ์
นางสาวกุสาวดี หัสแดง
นางสาวกุสุมา กัณหา
นางสาวกุสุมา กันภัย
นางกุสุมา ชลอทรัพย
นางสาวกุสุมา ดานสันเทียะ
นางสาวกุสุมา ภูมิเมือง
นางสาวกุสุมา มโนภิรมย
นางสาวกุสุมา สิงหทองเศษ
นางสาวกุสุมา สิงหพันธ
นางสาวกุสุมา สุวรรณนัง
นางกุสุมาลย จันทะคุณ
นางสาวกุสุมาลย ชมโคกกรวด
นางกุสุมาลย สุวรรณกิจ
นางสาวกุสุมาวดี ราชบุรี
นางกุหลาบ การเก็บ
นางสาวกุหลาบ เงินคําจันทร
นางกุหลาบ ทิพรักษ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๖๖๙๗
๖๖๙๘
๖๖๙๙
๖๗๐๐
๖๗๐๑
๖๗๐๒
๖๗๐๓
๖๗๐๔
๖๗๐๕
๖๗๐๖
๖๗๐๗
๖๗๐๘
๖๗๐๙
๖๗๑๐
๖๗๑๑
๖๗๑๒
๖๗๑๓
๖๗๑๔
๖๗๑๕
๖๗๑๖
๖๗๑๗
๖๗๑๘
๖๗๑๙
๖๗๒๐
๖๗๒๑
๖๗๒๒

นางสาวกุหลาบ พิมพลอย
นางสาวกุหลาบ เรียตะนา
นางกูซะห กูปาเนาะ
นางสาวกูมุมีนา สตอหลง
นางเก็จมณี อินทะวงศ
นางเกณิกา ผุยมูลตรี
นางเกตุกนก สุขสําราญ
นางเกตุกนก สุภาภรณ
นางสาวเกตุแกว แซแต
นางสาวเกตุขจี หงษอราม
นางสาวเกตุวดี แกวสงวน
นางสาวเกตุวดี คมขํา
นางเกตุวดี วิราภรณ
นางสาวเกตุวรี ยศยิ่งยง
นางสาวเกตุสุวรรณ ศิริ
นางเกยูร ชูทอง
นางสาวเกล็ดแกว สายแกว
นางสาวเกลื้อกูล พงไทยสง
นางสาวเกวรีย ดีจริง
นางเกวลิน จันตะ
นางสาวเกวลิน ธนทรัพยพิพัฒน
นางสาวเกวลิน ผลทวี
นางสาวเกวลิน เพชรศร
นางเกวลี เต็งรัตนลอม
นางสาวเกวลี บัวหลวง
นางสาวเกวลี สุขนุย

หนา ๑๓๑
ราชกิจจานุเบกษา
๖๗๒๓
๖๗๒๔
๖๗๒๕
๖๗๒๖
๖๗๒๗
๖๗๒๘
๖๗๒๙
๖๗๓๐
๖๗๓๑
๖๗๓๒
๖๗๓๓
๖๗๓๔
๖๗๓๕
๖๗๓๖
๖๗๓๗
๖๗๓๘
๖๗๓๙
๖๗๔๐
๖๗๔๑
๖๗๔๒
๖๗๔๓
๖๗๔๔
๖๗๔๕
๖๗๔๖
๖๗๔๗
๖๗๔๘

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวเกศกนก ใจวัง
นางเกศกมล แสนยศบุญเรือง
นางสาวเกศกัญญา กรดเกลา
นางสาวเกศกัญญา สีเลา
นางเกศชฎากานต พุมพวง
นางสาวเกศณี ศรีกฤษณ
นางสาวเกศดาว แกวเปา
นางสาวเกศมณี ทาประโคน
นางเกศรา ชุมพล
นางเกศราภรณ เกตุชาติ
นางสาวเกศราภรณ คงยอย
นางเกศราภรณ ออมนอก
นางเกศราวดี พลเมือง
นางเกศริน กาชัย
นางสาวเกศริน กูลนรา
นางเกศริน ภูทวี
นางสาวเกศริน ยิ้มชอย
นางสาวเกศรินทร กอกแกว
นางสาวเกศรินทร คํามอญ
นางสาวเกศรินทร ชูหมื่นไวย
นางเกศรินทร เชษฐพันธ
นางสาวเกศรินทร ดีแสน
นางสาวเกศรินทร ทองสุย
นางสาวเกศรินทร เมืองมูล
นางเกศรินทร สุดศรี
นางเกศรินทร สุทธิรอด

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๖๗๔๙
๖๗๕๐
๖๗๕๑
๖๗๕๒
๖๗๕๓
๖๗๕๔
๖๗๕๕
๖๗๕๖
๖๗๕๗
๖๗๕๘
๖๗๕๙
๖๗๖๐
๖๗๖๑
๖๗๖๒
๖๗๖๓
๖๗๖๔
๖๗๖๕
๖๗๖๖
๖๗๖๗
๖๗๖๘
๖๗๖๙
๖๗๗๐
๖๗๗๑
๖๗๗๒
๖๗๗๓
๖๗๗๔

นางเกศรินทร อิวกาศ
นางสาวเกศศิริ คนึงคิด
นางเกศสิณี ตอพงษ
นางสาวเกศสินี พิริยนนทกุล
นางสาวเกศสุณีย ทองโชติ
นางสาวเกศสุดา กองเกิด
นางสาวเกศสุดา โกภา
นางเกศสุดา ประคองสุข
นางสาวเกศสุดา โพธามาตย
นางสาวเกศสุดา มาแจง
นางสาวเกศสุดา มุขพรม
นางเกศสุดา ศรีเหรา
นางสาวเกศสุดา สุพัฒสร
นางสาวเกศสุดา แสงพันธุตา
นางสาวเกศอุทัย ทองดี
นางสาวเกศิณี เกาซวน
นางสาวเกศิณี อาจอินทร
นางเกศินี เกลียวทอง
นางสาวเกศินี จันทรประทักมี
นางสาวเกศินี เดชมา
นางเกศินี ทองอ่ํา
นางสาวเกศินี ธิปนแกว
นางสาวเกศินี นาวรรณ
นางสาวเกศินี เนาสุวรรณ
นางสาวเกศินี ปุงปแกว
นางเกศินี พยุงดี

หนา ๑๓๒
ราชกิจจานุเบกษา
๖๗๗๕
๖๗๗๖
๖๗๗๗
๖๗๗๘
๖๗๗๙
๖๗๘๐
๖๗๘๑
๖๗๘๒
๖๗๘๓
๖๗๘๔
๖๗๘๕
๖๗๘๖
๖๗๘๗
๖๗๘๘
๖๗๘๙
๖๗๙๐
๖๗๙๑
๖๗๙๒
๖๗๙๓
๖๗๙๔
๖๗๙๕
๖๗๙๖
๖๗๙๗
๖๗๙๘
๖๗๙๙
๖๘๐๐

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวเกศินี ยอดแกว
นางสาวเกศินี ริมราง
นางสาวเกศินี วิสุทธิกุล
นางเกศินี สมบูรณชัย
นางเกศินี สันจะโปะ
นางสาวเกศินี สุขประสิทธิ์
นางเกศินี สุริยนต
นางสาวเกศินี เสาวงจันทร
นางเกศินี โสมาบุตร
นางเกษกมล ศรีประเสริฐ
นางเกษกาญจน โพธิ์ศรีมา
นางเกษฎา รางเงิน
นางเกษฎาภรณ ไชยเลิศ
นางเกษฏาพร วีระกุล
นางสาวเกษณี ชัยนวล
นางสาวเกษมณี เงินลาง
นางเกษมศรี ชํานาญงาม
นางเกษร กวิกุล
นางเกษร ขันทะครุฑ
นางสาวเกษร คงเมือง
นางเกษร คํามูล
นางสาวเกษร ทองแกว
นางเกษร ทองพรมราช
นางสาวเกษร บุตรจอม
นางสาวเกษร ปญจิต
นางสาวเกษร มโนสัย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๖๘๐๑
๖๘๐๒
๖๘๐๓
๖๘๐๔
๖๘๐๕
๖๘๐๖
๖๘๐๗
๖๘๐๘
๖๘๐๙
๖๘๑๐
๖๘๑๑
๖๘๑๒
๖๘๑๓
๖๘๑๔
๖๘๑๕
๖๘๑๖
๖๘๑๗
๖๘๑๘
๖๘๑๙
๖๘๒๐
๖๘๒๑
๖๘๒๒
๖๘๒๓
๖๘๒๔
๖๘๒๕
๖๘๒๖

นางสาวเกษร มิ่งขวัญ
นางเกษร ยุทธไกร
นางสาวเกษร วงคธรรม
นางเกษร วิเศษกุล
นางเกษร ใหมดี
นางสาวเกษรา มีคํา
นางสาวเกษรา เลี่ยมแกว
นางเกษราภรณ มุงดี
นางเกษรินทร แกวนาม
นางเกษรินทร งามกองเมือง
นางสาวเกษรินทร นามแกว
นางสาวเกษรินทร ประสาร
นางเกษรินทร พรมแจ
นางสาวเกษรินทร สุดเฉลียว
นางเกษรินทร อนันทวรรณ
นางสาวเกษศิริ ทวีผล
นางสาวเกษศิรินทร กมลเชตุ
นางเกษศิรินทร กลิ่นนิรัญ
นางเกษศิรินทร ใจรักษา
นางสาวเกษศิรินทร พลหาญ
นางสาวเกษศิรินทร ยอดภิรมย
นางสาวเกษศิรินทร วรรณวงศ
นางเกษสุดา ฉิมลองดํา
นางสาวเกษสุดา นาฤทธิ์
นางสาวเกษสุดา พิมพพา
นางสาวเกษสุรินทร จักรคํา

หนา ๑๓๓
ราชกิจจานุเบกษา
๖๘๒๗
๖๘๒๘
๖๘๒๙
๖๘๓๐
๖๘๓๑
๖๘๓๒
๖๘๓๓
๖๘๓๔
๖๘๓๕
๖๘๓๖
๖๘๓๗
๖๘๓๘
๖๘๓๙
๖๘๔๐
๖๘๔๑
๖๘๔๒
๖๘๔๓
๖๘๔๔
๖๘๔๕
๖๘๔๖
๖๘๔๗
๖๘๔๘
๖๘๔๙
๖๘๕๐
๖๘๕๑
๖๘๕๒

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวเกสร ประโพธิ์ศรี
นางสาวเกสร พุทธรักษา
นางสาวเกสร สังขนอย
นางสาวเกสรา ธนาเมธากรณ
นางสาวเกสรินทร อุเจะ
นางสาวเกสรี ลี้เจริญ
นางสาวเกียรติแกว มณีเกียรติโกวิท
นางสาวเกียรติสุดา เกียรติเกาะ
นางเกื้อกูล ดีรัมย
นางสาวเกื้อกูล โพธิ์รมเย็น
นางแกนเพชร กองเกิด
นางสาวแกวกมล สุทธิพรม
นางสาวแกวกาญจน ซิบเข
นางแกวใจ คนสารี
นางสาวแกวใจ ยอดสมุทร
นางสาวแกวญาดา เรืองผดุง
นางแกวตา จินตาแกว
นางแกวตา ทาสมบูรณ
นางสาวแกวตา แผนสมบูรณ
นางแกวตา พันธวงค
นางสาวแกวตา ศรีจันทร
นางสาวแกวตา ศรีสะอาด
นางแกวตา หวงผล
นางแกวฟา สมุทรชีวะ
นางสาวแกวเรือน กันทะวัง
นางสาวแกวฤทัย วันนิจ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๖๘๕๓
๖๘๕๔
๖๘๕๕
๖๘๕๖
๖๘๕๗
๖๘๕๘
๖๘๕๙
๖๘๖๐
๖๘๖๑
๖๘๖๒
๖๘๖๓
๖๘๖๔
๖๘๖๕
๖๘๖๖
๖๘๖๗
๖๘๖๘
๖๘๖๙
๖๘๗๐
๖๘๗๑
๖๘๗๒
๖๘๗๓
๖๘๗๔
๖๘๗๕
๖๘๗๖
๖๘๗๗
๖๘๗๘

นางแกวสุดา ปรียานนท
นางสาวโกญจา นิสสัย
นางใกลรุง สุภาภรณ
นางสาวใกลรุง สุวรรณโรจนรุง
นางสาวไกรวัลย ปญญาฤทธิ์
นางไกรวัลย รัตนะ
นางไกรษร เกษมภิบาล
นางไกษร วัจนา
นางขจรกลิ่น เขตเจริญ
นางสาวขจีรัตน สวัสดิกาญจน
นางสาวขจีวรรณ อินฉิม
นางขณิดา ชางทองมะดัน
นางสาวขณิศรา ตนสอน
นางสาวขนบพร คงทรัพย
นางสาวขนางควัฒน เห็นถูก
นางขนิฏฐา ทองเพ็ชร
นางสาวขนิษฐา กรกําแหง
นางสาวขนิษฐา กอนเพชร
นางขนิษฐา กิตติอัชวาลย
นางขนิษฐา เกตุแดง
นางสาวขนิษฐา เกษแกว
นางขนิษฐา แกวโลก
นางขนิษฐา ขันขวา
นางสาวขนิษฐา คงกระพันธ
นางขนิษฐา เครื่องสาย
นางสาวขนิษฐา จันทร

หนา ๑๓๔
ราชกิจจานุเบกษา
๖๘๗๙
๖๘๘๐
๖๘๘๑
๖๘๘๒
๖๘๘๓
๖๘๘๔
๖๘๘๕
๖๘๘๖
๖๘๘๗
๖๘๘๘
๖๘๘๙
๖๘๙๐
๖๘๙๑
๖๘๙๒
๖๘๙๓
๖๘๙๔
๖๘๙๕
๖๘๙๖
๖๘๙๗
๖๘๙๘
๖๘๙๙
๖๙๐๐
๖๙๐๑
๖๙๐๒
๖๙๐๓
๖๙๐๔

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวขนิษฐา จันทรหลา
นางสาวขนิษฐา จันทะมงคล
นางสาวขนิษฐา จิตเที่ยง
นางขนิษฐา ชํานาญศิลป
นางสาวขนิษฐา ชุมเขียว
นางขนิษฐา เตชะนอก
นางขนิษฐา เถนวอง
นางขนิษฐา ธํารงพัฒนารักษ
นางสาวขนิษฐา นวนทอง
นางสาวขนิษฐา นามปญญา
นางสาวขนิษฐา บุญเตโช
นางสาวขนิษฐา บุญเรืองรอด
นางสาวขนิษฐา บุญหรอ
นางขนิษฐา บุตรที
นางสาวขนิษฐา ประเทศ
นางสาวขนิษฐา ปองนาน
นางขนิษฐา ปานผา
นางขนิษฐา พงษสายสินธ
นางสาวขนิษฐา พึ่งไทย
นางขนิษฐา พุมศรีทองคํา
นางขนิษฐา เมณเสน
นางขนิษฐา เรืองศิริชานนท
นางขนิษฐา วงคําโสม
นางสาวขนิษฐา ศรีจันทรงาม
นางสาวขนิษฐา ศรีวัง
นางขนิษฐา สีคาม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๖๙๐๕
๖๙๐๖
๖๙๐๗
๖๙๐๘
๖๙๐๙
๖๙๑๐
๖๙๑๑
๖๙๑๒
๖๙๑๓
๖๙๑๔
๖๙๑๕
๖๙๑๖
๖๙๑๗
๖๙๑๘
๖๙๑๙
๖๙๒๐
๖๙๒๑
๖๙๒๒
๖๙๒๓
๖๙๒๔
๖๙๒๕
๖๙๒๖
๖๙๒๗
๖๙๒๘
๖๙๒๙
๖๙๓๐

หนา ๑๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวขนิษฐา สุดเจริญ
นางสาวขนิษฐา แสงโทโพธิ์
นางสาวขนิษฐา เหลาถาวร
นางสาวขนิษฐา อังคุระษี
นางสาวขนิษฐา อินทะเส
นางสาวขนิษฐา เอี่ยมทรัพย
นางขวัญ มาลัยหวล
นางสาวขวัญกนก ราชติกา
นางขวัญกมล วิศิษฎสุนทรกุล
นางสาวขวัญกมล สีธิ
นางสาวขวัญขาว เนตรใส
นางสาวขวัญจิต แกวมงคล
นางขวัญจิต ณ พัทลุง
นางสาวขวัญจิต สุขจันทร
นางขวัญจิตร บุญเติม
นางสาวขวัญจิตร วิรัตนจันทร
นางขวัญจิตร สุวรรณวงศ
นางสาวขวัญจิตร หวั่งมั่นคงสกุล
นางสาวขวัญจิตร คลังนาค
นางสาวขวัญจิรา ศรีวะสุทธิ์
นางขวัญจิรา โสภณ
นางขวัญใจ คงไพทูรย
นางสาวขวัญใจ จิตตละเอียด
นางขวัญใจ ตระการเจริญสุข
นางสาวขวัญใจ ทองยอดเกรื่อง
นางขวัญใจ บุญลือ

๖๙๓๑
๖๙๓๒
๖๙๓๓
๖๙๓๔
๖๙๓๕
๖๙๓๖
๖๙๓๗
๖๙๓๘
๖๙๓๙
๖๙๔๐
๖๙๔๑
๖๙๔๒
๖๙๔๓
๖๙๔๔
๖๙๔๕
๖๙๔๖
๖๙๔๗
๖๙๔๘
๖๙๔๙
๖๙๕๐
๖๙๕๑
๖๙๕๒
๖๙๕๓
๖๙๕๔
๖๙๕๕
๖๙๕๖

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวขวัญใจ บุญสมบัติ
นางขวัญใจ เบญจะขันธ
นางขวัญใจ ประภาสัย
นางสาวขวัญใจ ปอมพระเดช
นางสาวขวัญใจ ผดุงศักดิ์
นางขวัญใจ เพชรกลา
นางขวัญใจ ฟองมูล
นางขวัญใจ โสภากาศ
นางสาวขวัญชนก เต็มเปยม
นางสาวขวัญชนก บางจั่น
นางสาวขวัญชนก พลเดช
นางสาวขวัญชนก ภิญโญทรัพย
นางสาวขวัญชนก ภูทองขาว
นางสาวขวัญชนก มิราสุวรรณ
นางสาวขวัญชนก วงศวิเศษ
นางสาวขวัญชนก สุนทรสุข
นางขวัญชนก เสมานารถ
นางสาวขวัญชนก อุนสกล
นางสาวขวัญดาว จันทะคุณ
นางขวัญดาว ผะเดิมดี
นางสาวขวัญดาว พันธศักดิ์
นางขวัญดาว อุดสุข
นางสาวขวัญตา ขวัญเมือง
นางขวัญตา บัวทอง
นางสาวขวัญตา พลายศรีโพธิ์
นางสาวขวัญตา ภูมิใหญ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๖๙๕๗
๖๙๕๘
๖๙๕๙
๖๙๖๐
๖๙๖๑
๖๙๖๒
๖๙๖๓
๖๙๖๔
๖๙๖๕
๖๙๖๖
๖๙๖๗
๖๙๖๘
๖๙๖๙
๖๙๗๐
๖๙๗๑
๖๙๗๒
๖๙๗๓
๖๙๗๔
๖๙๗๕
๖๙๗๖
๖๙๗๗
๖๙๗๘
๖๙๗๙
๖๙๘๐
๖๙๘๑
๖๙๘๒

หนา ๑๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวขวัญตา มีพันธศรี
นางขวัญตา วงศธวัช
นางสาวขวัญตา แสงอรุณ
นางขวัญตา เหมือนแกว
นางสาวขวัญตา อุทัยพิบูลย
นางสาวขวัญตา อุไรพันธ
นางสาวขวัญทิชา นาคกระแสร
นางสาวขวัญทิพย วิทยารัตน
นางสาวขวัญทิพยภา แสงสม
นางขวัญธนา ศรีบุญเพ็ง
นางสาวขวัญธยาน ขวัญยู
นางขวัญธิดา เขาไขแกว
นางสาวขวัญธิดา นาคดี
นางขวัญนคร ศิริขันธ
นางสาวขวัญนภา บุญทศ
นางสาวขวัญนภา ปนฤทธิ์
นางสาวขวัญนภา พลอยแกว
นางขวัญนภา ราชชมภู
นางสาวขวัญประชา ขอเจือกลาง
นางสาวขวัญปรียา โพธิรัตน
นางสาวขวัญพนัส ชมภูเลิศ
นางสาวขวัญมณีพร เชาวสวัสดิ์
นางขวัญมนัส เกตุนอย
นางสาวขวัญมนัส มุกขดา
นางสาวขวัญยืน ชวยนุม
นางสาวขวัญยืน ฤทธิ์แดง

๖๙๘๓
๖๙๘๔
๖๙๘๕
๖๙๘๖
๖๙๘๗
๖๙๘๘
๖๙๘๙
๖๙๙๐
๖๙๙๑
๖๙๙๒
๖๙๙๓
๖๙๙๔
๖๙๙๕
๖๙๙๖
๖๙๙๗
๖๙๙๘
๖๙๙๙
๗๐๐๐
๗๐๐๑
๗๐๐๒
๗๐๐๓
๗๐๐๔
๗๐๐๕
๗๐๐๖
๗๐๐๗
๗๐๐๘

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวขวัญรัตน ปญญาใส
นางสาวขวัญเรือน เขตเจริญ
นางสาวขวัญเรือน ชูศรีโฉม
นางสาวขวัญเรือน เนียมศิโรรัตน
นางขวัญเรือน พันคําภา
นางขวัญเรือน พันธุทอง
นางขวัญเรือน เพ็ญเสวี
นางสาวขวัญเรือน มงคลประดิษฐ
นางสาวขวัญเรือน มั่งอุตม
นางขวัญเรือน มาสําราญ
นางสาวขวัญเรือน สงสัย
นางสาวขวัญเรือน อูรัศมี
นางสาวขวัญฤดี ใจจํา
นางสาวขวัญฤดี เทพฉิม
นางสาวขวัญฤดี บุญแกวสุข
นางขวัญฤดี สุดชื่น
นางสาวขวัญฤทัย คุมศิริ
นางขวัญฤทัย จําปาศักดิ์
นางสาวขวัญฤทัย บุญครอง
นางสาวขวัญฤทัย โพธิเสน
นางสาวขวัญฤทัย วรรโณ
นางขวัญศิริ อินทฤทธิ์
นางสาวขวัญสุดา ชารีพร
นางขวัญสุดา ญาณสูตร
นางสาวขวัญสุดา ธงสุวรรณ
นางขวัญสุดา รัญระนา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๗๐๐๙
๗๐๑๐
๗๐๑๑
๗๐๑๒
๗๐๑๓
๗๐๑๔
๗๐๑๕
๗๐๑๖
๗๐๑๗
๗๐๑๘
๗๐๑๙
๗๐๒๐
๗๐๒๑
๗๐๒๒
๗๐๒๓
๗๐๒๔
๗๐๒๕
๗๐๒๖
๗๐๒๗
๗๐๒๘
๗๐๒๙
๗๐๓๐
๗๐๓๑
๗๐๓๒
๗๐๓๓
๗๐๓๔

หนา ๑๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวขวัญหทัย จาระณะ
นางสาวขวัญหทัย ทองวิวัฒน
นางสาวขวัญหทัย สมจิตต
นางสาวขวัญหลา เกตุฉิม
นางขวัญหลา สมจิตร
นางขวัญอิสรา วงศสกุล
นางสาวขัตติยา พิมพไธสง
นางสาวขัตติยา ออนละมูล
นางสาวขัตติยากร สุขไดพึ่ง
นางสาวขัตติยาพร สุทโธ
นางขัติญา วิเศษรัตน
นางขัติยา เกตสมัน
นางสาวเขมจิรา แซตั้ง
นางเขมจิรา ผลประสาท
นางสาวเขมจิรา สีลา
นางเขมจิรา โสพรมมากฤษา
นางเขมจิรา เหล็งบํารุง
นางเขมญานิษฐ ปะวะเสนะ
นางสาวเขมณัช มีโสภา
นางสาวเขมณัฎฐ สุวรรณวีระกําธร
นางเขมณัฏฐ จันทรแสงนาวี
นางเขมทอง จรรยาเลิศ
นางสาวเข็มทอง กลิ่นจัตุรัส
นางสาวเข็มทอง ภูกองชนะ
นางสาวเขมนิจ ทองอ่ํา
นางสาวเขมนิจ ปรีเปรม

๗๐๓๕
๗๐๓๖
๗๐๓๗
๗๐๓๘
๗๐๓๙
๗๐๔๐
๗๐๔๑
๗๐๔๒
๗๐๔๓
๗๐๔๔
๗๐๔๕
๗๐๔๖
๗๐๔๗
๗๐๔๘
๗๐๔๙
๗๐๕๐
๗๐๕๑
๗๐๕๒
๗๐๕๓
๗๐๕๔
๗๐๕๕
๗๐๕๖
๗๐๕๗
๗๐๕๘
๗๐๕๙
๗๐๖๐

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวเขมปภัส สืบศักดิ์
นางเข็มพร เจนจบ
นางสาวเขมภณิษา เดชาศิรสิทธิ
นางสาวเขมภิกา ศรีนพจันทร
นางสาวเขมวิกา ตันศิริ
นางสาวเขมิกา เกิดกุญชร
นางสาวเขมิกา จันทรประชุม
นางเขมิกา ศรีอินทร
นางสาวเขมิกา สาธร
นางสาวเขมิกา สิทธิฤทธิ์
นางสาวเขษมสร โขงศรี
นางสาวไขขวัญ ศรีสําราญ
นางสาวไขมุก เทียนธูป
นางคชาภรณ คําอาจ
นางสาวคชาภรณ เสาเมืองมูล
นางสาวคณภร อัตจริต
นางสาวคณัสนันท ภูมิสัตย
นางสาวคณารัตน ศรีมุข
นางสาวคณิฐา ปชชามาตย
นางสาวคณิต เลขตระโก
นางสาวคณิตตา กระสังรัมย
นางสาวคณิตตา บุญแนน
นางคณิตตา อุทธวงค
นางสาวคณิตศา อินทรชีลอง
นางสาวคณิตา ไมเด็น
นางสาวคณิตา สังเศษ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๗๐๖๑
๗๐๖๒
๗๐๖๓
๗๐๖๔
๗๐๖๕
๗๐๖๖
๗๐๖๗
๗๐๖๘
๗๐๖๙
๗๐๗๐
๗๐๗๑
๗๐๗๒
๗๐๗๓
๗๐๗๔
๗๐๗๕
๗๐๗๖
๗๐๗๗
๗๐๗๘
๗๐๗๙
๗๐๘๐
๗๐๘๑
๗๐๘๒
๗๐๘๓
๗๐๘๔
๗๐๘๕
๗๐๘๖

นางสาวคติยา ศรนารายณ
นางสาวคนิอร ปะนาตัง
นางสาวคนึง กะนีจิตร
นางสาวคนึงนิจ ชมเชย
นางสาวคนึงนิจ ทองเกลี้ยง
นางสาวคนึงนิจ พลเสน
นางสาวคนึงนิจ รัตนเรืองศรี
นางสาวคนึงนิจ สมพงษ
นางสาวคนึงนิจ สมศรี
นางสาวคนึงนิจ สารังงาม
นางคนึงนิต ไทยปยะ
นางสาวคนึงนิตย ทนทาน
นางคนึงนิตย รัตนอุไร
นางสาวคนึงนิตย วงคธิมา
นางสาวคมคาย ชาญตะบะ
นางสาวคมคาย หงษทอง
นางครองขวัญ คูณทวี
นางครองขวัญ หมัดอาดัม
นางสาวควรพิศ โปนะทอง
นางสาวคอรีเยาะ เปาะโน
นางสาวคะนึงนิจ ตันบรรจง
นางสาวคัคนางค บัวเทศ
นางสาวคัคนางค สิทธิวัง
นางคัชรินทร มะโนสา
นางสาวคัทลียา ธรรมจง
นางสาวคันธรัตน เพ็ชรมุณี

หนา ๑๓๘
ราชกิจจานุเบกษา
๗๐๘๗
๗๐๘๘
๗๐๘๙
๗๐๙๐
๗๐๙๑
๗๐๙๒
๗๐๙๓
๗๐๙๔
๗๐๙๕
๗๐๙๖
๗๐๙๗
๗๐๙๘
๗๐๙๙
๗๑๐๐
๗๑๐๑
๗๑๐๒
๗๑๐๓
๗๑๐๔
๗๑๐๕
๗๑๐๖
๗๑๐๗
๗๑๐๘
๗๑๐๙
๗๑๑๐
๗๑๑๑
๗๑๑๒

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางคันธรัตน วงศวุฒิ
นางคํานึง แซออง
นางคําพัน ปฏิสังข
นางสาวคําภา วิสูงเล
นางคําใส พวงปญญา
นางสาวคุณเกลา คุมคง
นางสาวคุณภัทร ชอทอง
นางสาวคุณัญญา โคตรประทุม
นางคุณัญญา ผือโย
นางสาวคุณัญญา ราศรีชัย
นางคูณชิตา เฮงมี
นางสาวเครือฟา รันชิตโคตร
นางเครือวัลย ไชยสินธุ
นางเครือวัลย วางวงศ
นางสาวเครือวัลย สุกดาว
นางสาวเคียงตะวัน ฐานสิงห
นางสาวแคทริยา วรรณปะเก
นางสาวแคทลียา เคนทุม
นางสาวแคทลียา จุลมา
นางสาวแคธริยา บุญทวี
นางสาวแครทราย ภักดีรัตน
นางสาวโคมแกว กุเลารัมย
นางสาวโควิน บุตรดาวงศ
นางสาวฆนรส รอนทอง
นางสาวงามขํา จันสด
นางงามจิตร ตะวันขึ้น

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๗๑๑๓
๗๑๑๔
๗๑๑๕
๗๑๑๖
๗๑๑๗
๗๑๑๘
๗๑๑๙
๗๑๒๐
๗๑๒๑
๗๑๒๒
๗๑๒๓
๗๑๒๔
๗๑๒๕
๗๑๒๖
๗๑๒๗
๗๑๒๘
๗๑๒๙
๗๑๓๐
๗๑๓๑
๗๑๓๒
๗๑๓๓
๗๑๓๔
๗๑๓๕
๗๑๓๖
๗๑๓๗
๗๑๓๘

นางสาวงามจิตร สมงาม
นางสาวงามชื่น รัตนชัย
นางสาวงามตา ทองคํา
นางสาวงามตา สิงหชู
นางงามเนตร มะลิเลื้อย
นางสาวงามพันธุ สัยศรี
นางสาวงามเพ็ญ คําศรีเมือง
นางสาวจงกล บุญรอด
นางจงกล มวงทิม
นางสาวจงกล ศรีทอง
นางสาวจงกล โสมประโคน
นางจงกลณี ทาวราช
นางจงกลณี บุญตอ
นางสาวจงกลณี พิลาเกิด
นางสาวจงกลณี ภูออนสี
นางจงกลณี หอมนาน
นางสาวจงจิต รื่นภาคทรัพย
นางสาวจงจิต สาแกว
นางสาวจงจิต อวมกระโทก
นางสาวจงใจ เอกศักดิ์สิริ
นางสาวจงดี ทิพยนุรักษ
นางจงรัก ประทุมชาติ
นางสาวจงรัก พลเดช
นางสาวจงรัก โพธิ์ไกร
นางสาวจงรัก รอดภัย
นางสาวจงรักษ คงสูน

หนา ๑๓๙
ราชกิจจานุเบกษา
๗๑๓๙
๗๑๔๐
๗๑๔๑
๗๑๔๒
๗๑๔๓
๗๑๔๔
๗๑๔๕
๗๑๔๖
๗๑๔๗
๗๑๔๘
๗๑๔๙
๗๑๕๐
๗๑๕๑
๗๑๕๒
๗๑๕๓
๗๑๕๔
๗๑๕๕
๗๑๕๖
๗๑๕๗
๗๑๕๘
๗๑๕๙
๗๑๖๐
๗๑๖๑
๗๑๖๒
๗๑๖๓
๗๑๖๔

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวจงรักษ จันทรงาม
นางจตุพร จันทรกระเทาะ
นางจตุพร ชัยมูล
นางสาวจตุพร เตียตระกูล
นางจตุพร ถานะวุฒิพงษ
นางจตุพร ทองงอม
นางสาวจตุพร เที่ยงอยู
นางสาวจตุพร บุญแฝง
นางสาวจตุพร ปญโญใหญ
นางจตุพร ปุกิจ
นางจตุพร เพ็งประโคน
นางสาวจตุพร ฟกเขียว
นางสาวจตุพร ระดาขันธ
นางสาวจตุพร ลาภยิ่งยง
นางสาวจตุพร วงคไชย
นางจตุพร วิณโรจน
นางสาวจตุพร เศวตวงษ
นางจตุพร สุจเสน
นางสาวจตุพร หรือตระกูล
นางจตุภรณ มวงปลอด
นางสาวจตุภัทร ใจกลม
นางสาวจตุรพร เหลืองทอง
นางจมานนท บุตรชาดา
นางสาวจมาพร กุงไธสง
นางสาวจรรญา ดวงชาวนา
นางสาวจรรยงค ดวงจันทร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๗๑๖๕
๗๑๖๖
๗๑๖๗
๗๑๖๘
๗๑๖๙
๗๑๗๐
๗๑๗๑
๗๑๗๒
๗๑๗๓
๗๑๗๔
๗๑๗๕
๗๑๗๖
๗๑๗๗
๗๑๗๘
๗๑๗๙
๗๑๘๐
๗๑๘๑
๗๑๘๒
๗๑๘๓
๗๑๘๔
๗๑๘๕
๗๑๘๖
๗๑๘๗
๗๑๘๘
๗๑๘๙
๗๑๙๐

หนา ๑๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวจรรยวรรธน พิมหะศิริ
นางสาวจรรยสมร เหลืองสมานกุล
นางสาวจรรยา แกวกูลา
นางสาวจรรยา ชินทอง
นางสาวจรรยา โดดไธสง
นางจรรยา ธรรมเจริญ
นางจรรยา บุญศรีประภาน
วาที่รอยตรีหญิง จรรยา บูรณสมภพ
นางสาวจรรยา ปองผาติพร
นางจรรยา พาขุนทด
นางสาวจรรยา มิ่งจันทร
นางจรรยา ลิ้มทอง
นางสาวจรรยาพร พื้นแสน
นางสาวจรรยารักษ โชตินอย
นางสาวจรรยารักษ ระวังดี
นางสาวจรรยารัตน สมมุติ
นางสาวจรรยาวัลย สินธุชล
นางจรวยพร คลายสา
นางสาวจรัชนันท จันทรทิพย
นางสาวจรัญญา วงษสาธุภาพ
นางสาวจรัญญา อางคํา
นางสาวจรัสพร นพขํา
นางจรัสภรณ อนุพันธ
นางจรัสลักษณ คงกัลป
นางจรัสศรี ชาติภูมิ
นางสาวจรัสศรี ดีศรีสุข

๗๑๙๑
๗๑๙๒
๗๑๙๓
๗๑๙๔
๗๑๙๕
๗๑๙๖
๗๑๙๗
๗๑๙๘
๗๑๙๙
๗๒๐๐
๗๒๐๑
๗๒๐๒
๗๒๐๓
๗๒๐๔
๗๒๐๕
๗๒๐๖
๗๒๐๗
๗๒๐๘
๗๒๐๙
๗๒๑๐
๗๒๑๑
๗๒๑๒
๗๒๑๓
๗๒๑๔
๗๒๑๕
๗๒๑๖

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวจรัสศรี โตะเตะ
นางสาวจรัสศรี โภชนเกาะ
นางจรัสศรี หนูเผือก
นางจริญญา แกววงษา
นางสาวจริญญา ภิระบรรณ
นางสาวจริญญา อรามเรือง
นางจริญา มีใจ
นางสาวจริญาวดี บํารุงเขต
นางจรินทร นอยผาง
นางสาวจรินทร ศรีวรสาร
นางสาวจรินทร คลายสินธุ
นางสาวจรินทรทิพย ทองคํา
นางสาวจรินทรทิพย ศิริเมืองจันทร
นางจรินทิพย จันทร
นางสาวจรินธร จัตุทะศรี
นางจริยภรณ รักความซื่อ
นางสาวจริยรัตน สีชานนท
นางสาวจริยา จิตตพงศ
นางสาวจริยา เตากล่ํา
นางจริยา ถูระบุตร
นางสาวจริยา โทขันธ
นางสาวจริยา นาคยา
นางสาวจริยา บิลเหล็บ
นางสาวจริยา บุญธรรม
นางจริยา บุญนายืน
นางจริยา ภูชะอุม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๗๒๑๗
๗๒๑๘
๗๒๑๙
๗๒๒๐
๗๒๒๑
๗๒๒๒
๗๒๒๓
๗๒๒๔
๗๒๒๕
๗๒๒๖
๗๒๒๗
๗๒๒๘
๗๒๒๙
๗๒๓๐
๗๒๓๑
๗๒๓๒
๗๒๓๓
๗๒๓๔
๗๒๓๕
๗๒๓๖
๗๒๓๗
๗๒๓๘
๗๒๓๙
๗๒๔๐
๗๒๔๑
๗๒๔๒

หนา ๑๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางจริยา รัฐสรรค
นางจริยา ศุภพันธุมณี
นางสาวจริยา สอนใจ
นางจริยา สังขแกว
นางจริยา แสงกรด
นางสาวจริยา แสนโคตร
นางสาวจริยา หมัดอะด้ํา
วาที่รอยตรีหญิง จริยา เห็นงาม
นางจริยานุช แอกทอง
นางสาวจริยาพร อุตรวิเชียร
นางสาวจริยาภรณ คําละมูล
นางสาวจริยาภรณ รัตนประภา
นางสาวจริยาภรณ สังขจรูญ
นางสาวจริยาภรณ แสนแกว
นางสาวจรีพร วีระพันธ
นางสาวจรีพร ศิลปชัย
นางสาวจรีรัตน สามารถ
นางจรุญลักษณ บุตรศรี
นางสาวจรุณี ศรีทาดี
นางสาวจรูญทรัพย เทียบมัง
นางสาวจอมขวัญ จันทรจําจอง
นางสาวจอมขวัญ ใจยอด
นางสาวจอมขวัญ ชื่นอารมย
นางสาวจอมขวัญ สมบูรณ
นางสาวจอมทอง อบอุน
นางสาวจักรีน พลึกรุงโรจน

๗๒๔๓
๗๒๔๔
๗๒๔๕
๗๒๔๖
๗๒๔๗
๗๒๔๘
๗๒๔๙
๗๒๕๐
๗๒๕๑
๗๒๕๒
๗๒๕๓
๗๒๕๔
๗๒๕๕
๗๒๕๖
๗๒๕๗
๗๒๕๘
๗๒๕๙
๗๒๖๐
๗๒๖๑
๗๒๖๒
๗๒๖๓
๗๒๖๔
๗๒๖๕
๗๒๖๖
๗๒๖๗
๗๒๖๘

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวจัญจุรา ชั้นดี
นางสาวจัณณญภัส จันรุน
นางจันจิรา กองสุข
นางสาวจันจิรา แกลวหาญ
นางจันจิรา ชัยภูวนารถ
นางสาวจันจิรา ธุลี
นางสาวจันจิรา เนตรประไพ
นางสาวจันจิรา ผึ้งพงษ
นางจันจิรา พรวญหาญ
นางจันจิรา เมฆสัย
นางสาวจันจิรา แสงจันทร
นางสาวจันดี พุมพวง
นางจันทกร แกวเทพ
นางสาวจันทกร สืบสาว
นางสาวจันทกานต เกลี้ยงประดิษฐ
นางสาวจันทกานต เฉลิมพงษวรกิจ
นางจันทกานต อยูนางรอง
นางสาวจันทณี ชัยสิทธิ์
นางจันทณี ศรีอุไร
นางจันทนา ประเสริฐรัตนา
นางจันทนา พวงเงิน
นางสาวจันทนา พิลา
นางสาวจันทนา มหาภูวตานนท
นางจันทนา ศรีหิรัญ
นางจันทนา อําพร
นางสาวจันทนี ไชยเกตุ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๗๒๖๙
๗๒๗๐
๗๒๗๑
๗๒๗๒
๗๒๗๓
๗๒๗๔
๗๒๗๕
๗๒๗๖
๗๒๗๗
๗๒๗๘
๗๒๗๙
๗๒๘๐
๗๒๘๑
๗๒๘๒
๗๒๘๓
๗๒๘๔
๗๒๘๕
๗๒๘๖
๗๒๘๗
๗๒๘๘
๗๒๘๙
๗๒๙๐
๗๒๙๑
๗๒๙๒
๗๒๙๓
๗๒๙๔

หนา ๑๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางจันทนี ยงยุทธ
นางสาวจันทพร เมฆจันทร
นางสาวจันทร กลัวผิด
นางจันทร โรมเมือง
นางสาวจันทร นาถมทอง
นางจันทรจรัส มวงรักษ
นางจันทรจิรา อําพันมณี
นางสาวจันทรจิรา คงกลั่น
นางสาวจันทรจิรา คําเขียว
นางสาวจันทรจิรา จันทรโกมุท
นางสาวจันทรจิรา จันทรพิทักษ
นางสาวจันทรจิรา จันหมะกสิต
นางสาวจันทรจิรา ใจดี
นางสาวจันทรจิรา เชาวนชวานิล
นางสาวจันทรจิรา นกเอี้ยง
นางสาวจันทรจิรา นิลเนียม
นางสาวจันทรจิรา มานพ
นางสาวจันทรจิรา มีกลา
นางสาวจันทรจิรา ศรีนอก
นางสาวจันทรจิรา ศรีสุวรรณ
นางสาวจันทรจิรา สอนแกว
นางจันทรจิรา สังเลื่อน
นางสาวจันทรจิรา สุระดม
นางสาวจันทรจิรา โสภาพินิจ
นางจันทรจีรา คนเที่ยง
นางสาวจันทรจุรีย ดีวงค

๗๒๙๕
๗๒๙๖
๗๒๙๗
๗๒๙๘
๗๒๙๙
๗๓๐๐
๗๓๐๑
๗๓๐๒
๗๓๐๓
๗๓๐๔
๗๓๐๕
๗๓๐๖
๗๓๐๗
๗๓๐๘
๗๓๐๙
๗๓๑๐
๗๓๑๑
๗๓๑๒
๗๓๑๓
๗๓๑๔
๗๓๑๕
๗๓๑๖
๗๓๑๗
๗๓๑๘
๗๓๑๙
๗๓๒๐

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางจันทรแจม นาดี
นางจันทรฉาย จงใจงาม
นางจันทรฉาย นวลจันทร
นางสาวจันทรฉาย รมคํา
นางสาวจันทรดา สายะสิทธิ์
นางสาวจันทรทนา เอกจีน
นางจันทรทรา หลีสกุล
นางจันทรทิพย กอนทอง
นางจันทรทิพย จันทรปรุง
นางจันทรทิพย เจียะสถิตย
นางสาวจันทรทิพย มือแป
นางสาวจันทรทิพย ออนแท
นางสาวจันทรทิมา ภะวัง
นางสาวจันทรทิมา สวางใจ
นางสาวจันทรทิรา จันทรมาลี
นางจันทรธนา ราชรองเมือง
นางจันทรธิดา ประยงคทรัพย
นางจันทรธิมา สุคนธทรัพย
นางสาวจันทรนภา กระแสเงินดี
นางสาวจันทรนภา รอดพน
นางสาวจันทรนภา สีคําสา
นางสาวจันทรนริน วีระธรรม
นางสาวจันทรปภัสสร จันทรพินิจ
นางสาวจันทรเพ็ญ ทรัพยเจริญ
นางสาวจันทรเพ็ญ การพัดชี
นางสาวจันทรเพ็ญ ขวัญสันเทียะ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๗๓๒๑
๗๓๒๒
๗๓๒๓
๗๓๒๔
๗๓๒๕
๗๓๒๖
๗๓๒๗
๗๓๒๘
๗๓๒๙
๗๓๓๐
๗๓๓๑
๗๓๓๒
๗๓๓๓
๗๓๓๔
๗๓๓๕
๗๓๓๖
๗๓๓๗
๗๓๓๘
๗๓๓๙
๗๓๔๐
๗๓๔๑
๗๓๔๒
๗๓๔๓
๗๓๔๔
๗๓๔๕

นางสาวจันทรเพ็ญ คําเอก
นางสาวจันทรเพ็ญ จันทนุรัตน
นางสาวจันทรเพ็ญ ชัยวุฒิ
นางจันทรเพ็ญ ไชยโยลา
นางสาวจันทรเพ็ญ ทองดวง
นางจันทรเพ็ญ ทองมาก
นางสาวจันทรเพ็ญ ทะรา
นางสาวจันทรเพ็ญ บุญกลา
นางสาวจันทรเพ็ญ บุญมา
นางสาวจันทรเพ็ญ บุญเหลา
นางสาวจันทรเพ็ญ พานะรม
นางจันทรเพ็ญ มนชะอุม
นางสาวจันทรเพ็ญ มานะพิมพ
นางจันทรเพ็ญ มาลาศรี
นางจันทรเพ็ญ มีสิทธิ์
นางสาวจันทรเพ็ญ ศรีวะรา
นางสาวจันทรเพ็ญ ศิริเกษ
นางสาวจันทรเพ็ญ สมบัติ
นางจันทรเพ็ญ สักใส
วาที่รอยตรีหญิง จันทรเพ็ญ
สันติเวทยวงศ
นางสาวจันทรเพ็ญ สาหา
นางจันทรเพ็ญ อรินทร
นางจันทรเพ็ญ อินแตม
นางจันทรเพ็ญ อุทุมทอง
นางสาวจันทรแรม ทะเสนฮด

หนา ๑๔๓
ราชกิจจานุเบกษา
๗๓๔๖
๗๓๔๗
๗๓๔๘
๗๓๔๙
๗๓๕๐
๗๓๕๑
๗๓๕๒
๗๓๕๓
๗๓๕๔
๗๓๕๕
๗๓๕๖
๗๓๕๗
๗๓๕๘
๗๓๕๙
๗๓๖๐
๗๓๖๑
๗๓๖๒
๗๓๖๓
๗๓๖๔
๗๓๖๕
๗๓๖๖
๗๓๖๗
๗๓๖๘
๗๓๖๙
๗๓๗๐
๗๓๗๑

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวจันทรแรม ทิมธรรม
นางจันทรวิภา ขันธศรี
นางจันทรวิภา พรศิริเจริญพันธ
นางจันทรสุดา บุญเยี่ยม
นางสาวจันทรสุดา ศรีนุชศาสตร
นางจันทรสุดา สมยศ
นางสาวจันทรสุนีย คําอวน
นางจันทรสุรี สุรินทร
นางสาวจันทรอุษา วงศโยธา
นางสาวจันทรัตน สารีคํา
นางสาวจันทรัสม ธงภักดี
นางสาวจันทรา กสิกรรม
นางจันทรา ชัยวรรณา
นางสาวจันทรา ตนแจง
นางจันทรา ตาวัน
นางสาวจันทรา บุญกวย
นางสาวจันทรา บุญขาว
นางจันทรา ปนะโพธิ์
นางจันทรา รูปพรหม
นางสาวจันทรา ศิรินาวี
นางสาวจันทรา ไหมเพชร
นางจันทรา อิ่มในบุญ
นางจันทราภา งามศิริ
นางจันทริฐา หงษวิชา
นางจันทวงศ เรืองเกษา
นางจันทวรรณ เจริญพร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๗๓๗๒
๗๓๗๓
๗๓๗๔
๗๓๗๕
๗๓๗๖
๗๓๗๗
๗๓๗๘
๗๓๗๙
๗๓๘๐
๗๓๘๑
๗๓๘๒
๗๓๘๓
๗๓๘๔
๗๓๘๕
๗๓๘๖
๗๓๘๗
๗๓๘๘
๗๓๘๙
๗๓๙๐
๗๓๙๑
๗๓๙๒
๗๓๙๓
๗๓๙๔
๗๓๙๕
๗๓๙๖
๗๓๙๗

นางจันทวิมล สุขสาลัดดาพงษ
นางจันทศิลป ลักษณจันทร
นางสาวจันทสุดา ศรีจา
นางจันทัปปภา ผะลา
นางสาวจันทัปปภา สุโน
นางจันทิดา ประยงคหอม
นางสาวจันทิมา กันเรือง
นางสาวจันทิมา ขุนพินิจ
นางสาวจันทิมา จุยวรมิตร
นางสาวจันทิมา เจี้ยงรักษา
นางจันทิมา ฉายอรุณ
นางสาวจันทิมา แตงทอง
นางสาวจันทิมา บุญโชติ
นางสาวจันทิมา บุญเทพ
นางสาวจันทิมา ปนสกุล
นางสาวจันทิมา มูลบัวภา
นางจันทิมา เมยประโคน
นางจันทิมา รอดพน
นางสาวจันทิมา วรรณเสริฐ
นางสาวจันทิมา สั้นเต็ง
นางสาวจันทิมา สิงหบํารุง
นางสาวจันทิมา เสนทรัพย
นางจันทิมา แสงทอง
นางจันทิมา หอมวัน
นางสาวจันทิมา เหลี่ยมวงค
นางสาวจันทิมา อังเพชร

หนา ๑๔๔
ราชกิจจานุเบกษา
๗๓๙๘
๗๓๙๙
๗๔๐๐
๗๔๐๑
๗๔๐๒
๗๔๐๓
๗๔๐๔
๗๔๐๕
๗๔๐๖
๗๔๐๗
๗๔๐๘
๗๔๐๙
๗๔๑๐
๗๔๑๑
๗๔๑๒
๗๔๑๓
๗๔๑๔
๗๔๑๕
๗๔๑๖
๗๔๑๗
๗๔๑๘
๗๔๑๙
๗๔๒๐
๗๔๒๑
๗๔๒๒
๗๔๒๓

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางจันทิมา เอี่ยมสะอาด
นางสาวจันทิมา เฮากุล
นางสาวจันทิรา กระตาย
นางสาวจันทิรา พุฒตาล
นางสาวจันทิรา รัตนเรืองวิโรจน
นางสาวจันทิรา ละมาย
นางจันทิรา อินตะอดทน
นางสาวจันธิมา ผดุงเจริญ
นางจันธิลา กางสันเทียะ
นางสาวจันพิมล หนูเมือง
นางสาวจันเพ็ญ ปจจัยเก
นางสาวจันสุดา ประทุมโม
นางสาวจามจุรี กันจินะ
นางสาวจามจุรี ไชยกิจ
นางสาวจามจุรี ทองทา
นางสาวจามจุรี เพ็ชรคงแกว
นางจามจุรี สมสวย
นางสาวจามจุรี สวัสดิ์รักษ
นางสาวจามรี ออกผล
นางจามิกร โยธาศิริ
นางสาวจาระเนตร สุดสม
นางสาวจาระวี อําภาวงษ
นางจาริณี บุญรม
นางสาวจาริณี ประยูรศักดิ์
นางสาวจารินี โยธะกา
นางสาวจาริยา เจริญสุข

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๗๔๒๔
๗๔๒๕
๗๔๒๖
๗๔๒๗
๗๔๒๘
๗๔๒๙
๗๔๓๐
๗๔๓๑
๗๔๓๒
๗๔๓๓
๗๔๓๔
๗๔๓๕
๗๔๓๖
๗๔๓๗
๗๔๓๘
๗๔๓๙
๗๔๔๐
๗๔๔๑
๗๔๔๒
๗๔๔๓
๗๔๔๔
๗๔๔๕
๗๔๔๖
๗๔๔๗
๗๔๔๘
๗๔๔๙

นางจาริยา ลาวัณยวิไลวงศ
นางจารีพร รอดสุข
นางสาวจารีภรณ วิชัยดิษฐ
นางจารีย สุวรรณคช
นางจารีรัตน แสงมุกดา
นางสาวจารุกัญญา โกพล
นางสาวจารุณี กัณหา
นางสาวจารุณี เกิดแกว
นางจารุณี ใจบุญ
นางสาวจารุณี ฉิมเอนก
นางจารุณี ชมพลมา
นางสาวจารุณี แถวนาคํา
นางจารุณี ทัศนภักดิ์
นางสาวจารุณี นิยมญาติ
นางสาวจารุณี บัวโรย
นางจารุณี ภูรีโรจน
นางสาวจารุณี ลีกุลเจริญ
นางสาวจารุณี ลีพรมมา
นางสาวจารุณี วงษศรีแกว
นางสาวจารุณี วันทาแกว
นางสาวจารุณี สถิตย
นางสาวจารุณี สุวัตถี
นางสาวจารุณี เอนกนวล
นางสาวจารุดา ใจซื่อ
นางสาวจารุเดือน จิ๋วจันทร
นางสาวจารุตา อินทรกองแกว

หนา ๑๔๕
ราชกิจจานุเบกษา
๗๔๕๐
๗๔๕๑
๗๔๕๒
๗๔๕๓
๗๔๕๔
๗๔๕๕
๗๔๕๖
๗๔๕๗
๗๔๕๘
๗๔๕๙
๗๔๖๐
๗๔๖๑
๗๔๖๒
๗๔๖๓
๗๔๖๔
๗๔๖๕
๗๔๖๖
๗๔๖๗
๗๔๖๘
๗๔๖๙
๗๔๗๐
๗๔๗๑
๗๔๗๒
๗๔๗๓
๗๔๗๔
๗๔๗๕

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางจารุนัน วิจิตต
นางจารุนันท เจริญฤทธิ์
นางสาวจารุนิภา ภูสวัสดิ์
นางสาวจารุนี เข็มเพ็ชร
นางจารุพร คําวันดี
นางสาวจารุพร เจริญสุข
นางสาวจารุพร รุงสินเกษม
นางสาวจารุพรรณ ครองรับ
นางสาวจารุพรรณ ชาวสวน
นางสาวจารุพักตร ลิ่มสุวรรณ
นางสาวจารุพิชญา พลิพันธ
นางจารุภัทร บุญอิ่ม
นางจารุภา ดันทะมิตร
นางสาวจารุภา เสริมศรี
นางสาวจารุมณี พรอมพรั่ง
นางจารุรัตน จันทรวิบูลย
นางจารุวรรณ กอบัว
นางสาวจารุวรรณ กันทะมูล
นางสาวจารุวรรณ คงทอง
นางสาวจารุวรรณ เครือออน
นางสาวจารุวรรณ จันจินดา
นางสาวจารุวรรณ จันทบาล
นางจารุวรรณ จันทรเพชร
นางสาวจารุวรรณ จันหอม
นางสาวจารุวรรณ จํานงครัตน
นางจารุวรรณ จุยสุวรรณทัต

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๗๔๗๖
๗๔๗๗
๗๔๗๘
๗๔๗๙
๗๔๘๐
๗๔๘๑
๗๔๘๒
๗๔๘๓
๗๔๘๔
๗๔๘๕
๗๔๘๖
๗๔๘๗
๗๔๘๘
๗๔๘๙
๗๔๙๐
๗๔๙๑
๗๔๙๒
๗๔๙๓
๗๔๙๔
๗๔๙๕
๗๔๙๖
๗๔๙๗
๗๔๙๘
๗๔๙๙
๗๕๐๐
๗๕๐๑

หนา ๑๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวจารุวรรณ ชะเต
นางจารุวรรณ ดวงงาม
นางจารุวรรณ ดามาพงษ
นางจารุวรรณ โดยอาษา
นางสาวจารุวรรณ ถาวรสุข
นางสาวจารุวรรณ ทองนิตย
นางจารุวรรณ ปรีชา
นางสาวจารุวรรณ ปญญาคม
นางจารุวรรณ ฝางเสน
นางสาวจารุวรรณ พรมบุตรดี
นางสาวจารุวรรณ พันธนาง
นางสาวจารุวรรณ พันธุแสน
นางสาวจารุวรรณ พิมพขันธ
นางจารุวรรณ ภิรมยไกรภักดิ์
นางจารุวรรณ มั่งมี
นางสาวจารุวรรณ มาแตม
นางสาวจารุวรรณ ฤทธิเพชร
นางสาวจารุวรรณ วงศมหัทธนะ
นางสาวจารุวรรณ วิจิตรวงศวาน
นางสาวจารุวรรณ วิชาสาร
นางจารุวรรณ ไวปรีชา
นางสาวจารุวรรณ ศรีนุช
นางสาวจารุวรรณ ศรีประสาร
นางสาวจารุวรรณ ศิริปรุ
นางจารุวรรณ สานอยกุล
นางจารุวรรณ สายนอย

๗๕๐๒
๗๕๐๓
๗๕๐๔
๗๕๐๕
๗๕๐๖
๗๕๐๗
๗๕๐๘
๗๕๐๙
๗๕๑๐
๗๕๑๑
๗๕๑๒
๗๕๑๓
๗๕๑๔
๗๕๑๕
๗๕๑๖
๗๕๑๗
๗๕๑๘
๗๕๑๙
๗๕๒๐
๗๕๒๑
๗๕๒๒
๗๕๒๓
๗๕๒๔
๗๕๒๕
๗๕๒๖
๗๕๒๗

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางจารุวรรณ สําเร็จกิจ
นางสาวจารุวรรณ สุขวาป
นางสาวจารุวรรณ โสภาพินิจ
นางจารุวรรณ หนอแหวน
นางจารุวรรณ หยีมะเหรบ
นางสาวจารุวรรณ อุนจันทร
นางจํานงค ชายภักตร
นางจํานงค สุวรรณทอง
นางสาวจําเนียร ตรีโอสถ
นางสาวจําเนียร น้ําสังข
นางสาวจําเนียร นิลพวง
นางสาวจําป นามหาชัย
นางจําป ผิวออน
นางจํารัส พันลํา
นางสาวจํารัส สุรัมย
นางสาวจําเรียง ตันหยง
นางสาวจําเรียง พลนา
นางสาวจําเรียง สุขสมกิจ
นางจําลอง ไชยจันทร
นางจําลองลักษณ คงชื่นใจ
นางสาวจําลองลักษณ โสแสง
นางสาวจิญญาห พูลสวัสดิ์
นางสาวจิณณณณัช บัวชุม
นางจิณณพัต บํารุงพานิชย
นางจิณตนา บุญแทง
นางสาวจิณหวรา เขียวสนั่น

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๗๕๒๘
๗๕๒๙
๗๕๓๐
๗๕๓๑
๗๕๓๒
๗๕๓๓
๗๕๓๔
๗๕๓๕
๗๕๓๖
๗๕๓๗
๗๕๓๘
๗๕๓๙
๗๕๔๐
๗๕๔๑
๗๕๔๒
๗๕๔๓
๗๕๔๔
๗๕๔๕
๗๕๔๖
๗๕๔๗
๗๕๔๘
๗๕๔๙
๗๕๕๐
๗๕๕๑
๗๕๕๒
๗๕๕๓

หนา ๑๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางจิณัฐตา หนูพุฒ
นางจิดาภัทร เรืองพูล
นางจิดาภา จงใจงาม
นางจิดาภา ชัยแสงแกว
นางจิดาภา ทรัพยเจริญ
นางจิดาภา ทองกรอบ
นางจิดาภา บุญลือ
นางจิดาภา พสิษฐชนาภา
นางจิดาภา เฟองฟู
นางจิดาภา มณีดํา
นางสาวจิดาภา ราณะเรศ
นางสาวจิดาภา ศรีมาพา
นางสาวจิดาภา ศุภชญานันท
นางจิดาภา หมึกดํา
นางสาวจิดาภา อุนเจริญ
นางสาวจิดาภา อุนสุดคลอง
นางสาวจิตจิราวดี ผดุงศิลป
นางสาวจิตจุฑา อยูครอบ
นางสาวจิตฐิพร เอี่ยมอักษร
นางจิตตกาญจน สมยศ
นางสาวจิตตกาญจน เอี่ยมอนงค
นางจิตตนุช โสภา
นางจิตตพัฒน มังกรพันธุ
นางสาวจิตตรา ดวงสีทา
นางสาวจิตตรา บํารุงเขต
นางสาวจิตตวดี ภัทรธรรมาพร

๗๕๕๔
๗๕๕๕
๗๕๕๖
๗๕๕๗
๗๕๕๘
๗๕๕๙
๗๕๖๐
๗๕๖๑
๗๕๖๒
๗๕๖๓
๗๕๖๔
๗๕๖๕
๗๕๖๖
๗๕๖๗
๗๕๖๘
๗๕๖๙
๗๕๗๐
๗๕๗๑
๗๕๗๒
๗๕๗๓
๗๕๗๔
๗๕๗๕
๗๕๗๖
๗๕๗๗
๗๕๗๘
๗๕๗๙

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวจิตตา บุตรสม
นางสาวจิตตานันท สุพรมอินทร
นางสาวจิตตาภา เขียวคํา
นางจิตติญา กลอมเจก
นางสาวจิตตินันท ฉวนฉิม
นางสาวจิตตินี แสงจันทร
นางจิตติพร เพ็ญศรี
นางสาวจิตติภา ศัพทเสน
นางจิตติมนต เภาทอง
นางสาวจิตติมา กอนแพง
นางจิตติมา กาทอง
นางสาวจิตติมา แกวศรี
นางสาวจิตติมา จันโททอง
นางสาวจิตติมา ชาวอุทัย
นางจิตติมา ตลับทอง
นางสาวจิตติมา นิ่มพิบูลย
นางสาวจิตติมา ยืนยง
นางสาวจิตติมา หมัดจะกิจ
นางจิตนาวรรณ ศรีสวัสดิ์
นางจิตประสงค ภาระโข
นางจิตพิสุทธิ์ แกวละเอียด
นางสาวจิตพิสุทธิ์ ฟุงเหล็ง
นางจิตมยุรี หมัดชูดชู
นางจิตรกัญญา คําวันดี
นางสาวจิตรการ ศิริวรรณ
นางจิตรดา จันทะรัตน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๗๕๘๐
๗๕๘๑
๗๕๘๒
๗๕๘๓
๗๕๘๔
๗๕๘๕
๗๕๘๖
๗๕๘๗
๗๕๘๘
๗๕๘๙
๗๕๙๐
๗๕๙๑
๗๕๙๒
๗๕๙๓
๗๕๙๔
๗๕๙๕
๗๕๙๖
๗๕๙๗
๗๕๙๘
๗๕๙๙
๗๖๐๐
๗๖๐๑
๗๖๐๒
๗๖๐๓
๗๖๐๔
๗๖๐๕

นางสาวจิตรตรา ยาคํา
นางสาวจิตรทิวา นามวงษ
นางสาวจิตรนาถ เพชรรั่ว
นางสาวจิตรพร อัศวาวุฒิ
นางจิตรลดา ไชยดิษฐ
นางสาวจิตรลดา บังจิตร
นางสาวจิตรลดา แยมจันทร
นางสาวจิตรลดา สุภาพงษ
นางจิตรลดา สุวรรณทิพย
นางสาวจิตรลดา อนวงษา
นางจิตรลัดดา มูลสาร
นางสาวจิตรลัดดา สายโสภา
นางจิตรวรรณ ประจุดทะเนย
นางสาวจิตรวรรณ บุญลาภ
นางสาวจิตรา เขตหลัก
นางจิตรา เจริญธรรม
นางสาวจิตรา เผือกสวัสดิ์
นางจิตรา มาลี
นางสาวจิตรา ศรีเกตุ
นางจิตรา สายแสงจันทร
นางจิตรา แสวงแกว
นางสาวจิตรานุช เจริญขํา
นางสาวจิตราพัชญ คงสวัสดิ์
นางจิตราภรณ ขันธจันทร
นางจิตราภรณ พิมแกว
นางสาวจิตราภรณ อินทิพย

หนา ๑๔๘
ราชกิจจานุเบกษา
๗๖๐๖
๗๖๐๗
๗๖๐๘
๗๖๐๙
๗๖๑๐
๗๖๑๑
๗๖๑๒
๗๖๑๓
๗๖๑๔
๗๖๑๕
๗๖๑๖
๗๖๑๗
๗๖๑๘
๗๖๑๙
๗๖๒๐
๗๖๒๑
๗๖๒๒
๗๖๒๓
๗๖๒๔
๗๖๒๕
๗๖๒๖
๗๖๒๗
๗๖๒๘
๗๖๒๙
๗๖๓๐
๗๖๓๑

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวจิตราวดี บัวเจริญ
นางจิตราวรรณ โสมสง
นางสาวจิตรี ฤทธิ์เนติกุล
นางสาวจิตลดา ศรีกะชา
นางสาวจิตวดี เกงจริง
นางจิตสุรางค นาโพนงาม
นางสาวจิตอนงค ไทยกรรณ
นางสาวจิติมา สุใจ
นางสาวจินดา กุลชาติ
นางจินดา เกตุมา
นางจินดา โกมล
นางสาวจินดา จตุราริยสัจจัง
นางจินดา จันทรอุบล
นางจินดา ชวยชาตรี
นางสาวจินดา เชื้อวงษ
นางจินดา ปาปะโน
นางสาวจินดา วงคอนันต
นางสาวจินดา สุวรรณมิสระ
นางจินดา หวังหลี
นางสาวจินดานุช ชุนเกษา
นางสาวจินดาพร เจริญธรรม
นางสาวจินดาพร นพนิยม
นางสาวจินดาพร พวงปนเพชร
นางสาวจินดาพร พุทธิเกียรติ
นางสาวจินดาเพ็ญ ทองวัฒนานนท
นางจินดาภา คลายบุญมี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๗๖๓๒
๗๖๓๓
๗๖๓๔
๗๖๓๕
๗๖๓๖
๗๖๓๗
๗๖๓๘
๗๖๓๙
๗๖๔๐
๗๖๔๑
๗๖๔๒
๗๖๔๓
๗๖๔๔
๗๖๔๕
๗๖๔๖
๗๖๔๗
๗๖๔๘
๗๖๔๙
๗๖๕๐
๗๖๕๑
๗๖๕๒
๗๖๕๓
๗๖๕๔
๗๖๕๕
๗๖๕๖
๗๖๕๗

นางสาวจินดารัตน ดาคํา
นางจินดารัตน หนูประโคน
นางจินตจิต วงษา
นางสาวจินตจุฑา พรหมรักษ
นางสาวจินตณา ตันติสาครเขต
นางจินตนา กมุทชาติ
นางจินตนา กองเกิด
นางสาวจินตนา แกวเกษศรี
นางสาวจินตนา ขําอวม
นางสาวจินตนา คําบุ
นางจินตนา แคนเภา
นางสาวจินตนา จาเห็ม
นางสาวจินตนา ใจเที่ยง
นางสาวจินตนา โฉมมงคล
นางจินตนา ชินพันธ
นางจินตนา ชูทอง
นางสาวจินตนา โชติเสน
นางสาวจินตนา ไชยแกว
นางสาวจินตนา ไชยเพชร
นางจินตนา ไชยะสุข
นางจินตนา ตรีสุวรรณ
นางสาวจินตนา ตั้งธรรมยิ่งยง
นางสาวจินตนา ทองสุข
นางสาวจินตนา ทะโยทา
นางสาวจินตนา ทัพวัน
นางจินตนา ทุยเวียง

หนา ๑๔๙
ราชกิจจานุเบกษา
๗๖๕๘
๗๖๕๙
๗๖๖๐
๗๖๖๑
๗๖๖๒
๗๖๖๓
๗๖๖๔
๗๖๖๕
๗๖๖๖
๗๖๖๗
๗๖๖๘
๗๖๖๙
๗๖๗๐
๗๖๗๑
๗๖๗๒
๗๖๗๓
๗๖๗๔
๗๖๗๕
๗๖๗๖
๗๖๗๗
๗๖๗๘
๗๖๗๙
๗๖๘๐
๗๖๘๑
๗๖๘๒
๗๖๘๓

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางจินตนา นาคพัฒน
นางสาวจินตนา นิวาท
นางจินตนา บัวทอง
นางสาวจินตนา บํารุงเพ็ชร
นางสาวจินตนา บุญพูน
นางจินตนา บุญลพ
นางจินตนา ประเสริฐวงศพนา
นางสาวจินตนา ปนคํา
นางจินตนา เปสูงเนิน
นางสาวจินตนา พลมา
นางสาวจินตนา พอสาร
นางจินตนา พัดนิ่ม
นางสาวจินตนา มกรนันท
นางจินตนา แมนงาม
นางสาวจินตนา ยวงแกว
นางสาวจินตนา ยาวิชัย
นางสาวจินตนา เย็นทรวง
นางจินตนา รอยศรี
นางสาวจินตนา เรืองชัย
นางสาวจินตนา ฤกษงาม
นางจินตนา วงษนิ่ม
นางสาวจินตนา วันสาร
นางจินตนา ศิริขวา
นางจินตนา สมศักดิ์
นางจินตนา สระแกว
นางสาวจินตนา สุขเจริญ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๗๖๘๔
๗๖๘๕
๗๖๘๖
๗๖๘๗
๗๖๘๘
๗๖๘๙
๗๖๙๐
๗๖๙๑
๗๖๙๒
๗๖๙๓
๗๖๙๔
๗๖๙๕
๗๖๙๖
๗๖๙๗
๗๖๙๘
๗๖๙๙
๗๗๐๐
๗๗๐๑
๗๗๐๒
๗๗๐๓
๗๗๐๔
๗๗๐๕
๗๗๐๖
๗๗๐๗
๗๗๐๘
๗๗๐๙

นางจินตนา แสงสุวรรณ
นางจินตนา แสนทวีสุข
นางสาวจินตนา หงษเวียงจันทร
นางสาวจินตนา โฮชิน
นางสาวจินตนาภรณ มูลฐี
นางจินตภัค คลายจินดา
นางสาวจินตมณี ทองบอ
นางสาวจินตระวี บุตระ
นางสาวจินตรา แหวนวงษ
นางสาวจินตวีร กัดฟก
นางจินตหรา จันทรชู
นางจินตหรา บุญมาโนน
นางสาวจินตหรา ปจจัยยา
นางสาวจินตหรา พาพิมพ
นางสาวจินตหรา ศรีลาวงค
นางสาวจินตหรา สมพร
นางสาวจินตหรา ออนโยน
นางจินตะนา นามทองดี
นางจินติญา กุลแกว
นางสาวจินนจุฑา มีมะลิ
นางสาวจินรีย ตอทองหลาง
นางสาวจินหจุฑา ตากองแกว
นางจิรชยา จาระนัย
นางสาวจิรชยา บุญคง
นางจิรชยา ศรีทา
นางจิรฐา แกวนอก

หนา ๑๕๐
ราชกิจจานุเบกษา
๗๗๑๐
๗๗๑๑
๗๗๑๒
๗๗๑๓
๗๗๑๔
๗๗๑๕
๗๗๑๖
๗๗๑๗
๗๗๑๘
๗๗๑๙
๗๗๒๐
๗๗๒๑
๗๗๒๒
๗๗๒๓
๗๗๒๔
๗๗๒๕
๗๗๒๖
๗๗๒๗
๗๗๒๘
๗๗๒๙
๗๗๓๐
๗๗๓๑
๗๗๓๒
๗๗๓๓
๗๗๓๔
๗๗๓๕

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวจิรฐา เทือกเถา
นางสาวจิรฐา ศรีภานุมาต
นางสาวจิรดา บุญเกิด
นางจิรนันต เกตุแกว
วาที่รอยตรีหญิง จิรนันต ปานจันทร
นางสาวจิรนันท การเพียร
นางจิรนันท กุออ
นางจิรนันท แกวชนะ
นางจิรนันท ชูพันธ
นางจิรนันท ทองอรุณศรี
นางสาวจิรนันท บุญสุข
นางสาวจิรนันท พรหมลิ
นางสาวจิรนันท มั่งมีผล
นางจิรนันท หาที่ถูก
นางจิรนันท อรรถโยโค
นางสาวจิรนุช กาจันทึก
นางสาวจิรนุช หมื่นรักษ
นางจิรประภา อวิรุทธพาณิชย
นางจิรปรียา พลศักดิ์
นางจิรภักดิ์ จงจิตร
นางสาวจิรภัทร ดวงอุประ
นางจิรภัทร ดีประสิทธิ์
นางสาวจิรภัทร กาญจนครุฑ
นางจิรภัทร พิมสุตะ
นางจิรภัทร สังสีแกว
นางสาวจิรภา ถิรินทรพงษ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๗๗๓๖
๗๗๓๗
๗๗๓๘
๗๗๓๙
๗๗๔๐
๗๗๔๑
๗๗๔๒
๗๗๔๓
๗๗๔๔
๗๗๔๕
๗๗๔๖
๗๗๔๗
๗๗๔๘
๗๗๔๙
๗๗๕๐
๗๗๕๑
๗๗๕๒
๗๗๕๓
๗๗๕๔
๗๗๕๕
๗๗๕๖
๗๗๕๗
๗๗๕๘
๗๗๕๙
๗๗๖๐
๗๗๖๑

นางจิรภา บุญแข
นางจิรภา มะละกา
นางสาวจิรภา อินจันทรสุข
นางสาวจิรภิญญา ชางประดิษฐ
นางจิรภิญญา พฤฒิพงศพิสุทธิ์
นางจิรภิญญา พูนประสิทธิ์
นางสาวจิรวดี แกวมี
นางสาวจิรวดี เพ็งศรี
นางสาวจิรวรดา พลสงคราม
นางสาวจิรวรรณ กระจางดี
นางจิรวรรณ ขําดํา
นางจิรวรรณ ปญจลักษณ
นางจิรวรรณ พรมมา
นางจิรวรรณ พิมพทวด
นางสาวจิรวรรณ อิศราภรณ
นางจิรวรรณ เอี่ยมยิ้ม
นางสาวจิรวัฒน นครศรี
นางสาวจิรสา คํายืน
นางสาวจิรสุดา ทองสุ
นางสาวจิรสุตา เมืองอินทร
นางสาวจิระภัทร จันทรชวง
นางสาวจิระภา สุทธิพันธ
นางสาวจิระวดี สินทร
นางจิระวรรณ คงแสง
นางจิระวรรณ ชูศรี
นางสาวจิรัชญา จันทร

หนา ๑๕๑
ราชกิจจานุเบกษา
๗๗๖๒
๗๗๖๓
๗๗๖๔
๗๗๖๕
๗๗๖๖
๗๗๖๗
๗๗๖๘
๗๗๖๙
๗๗๗๐
๗๗๗๑
๗๗๗๒
๗๗๗๓
๗๗๗๔
๗๗๗๕
๗๗๗๖
๗๗๗๗
๗๗๗๘
๗๗๗๙
๗๗๘๐
๗๗๘๑
๗๗๘๒
๗๗๘๓
๗๗๘๔
๗๗๘๕
๗๗๘๖
๗๗๘๗

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางจิรัชญา เตียเจริญ
นางสาวจิรัชญา นวลมะ
นางจิรัชญา พลเจียก
นางสาวจิรัชญา ลอยมี
นางสาวจิรัชญา วังตะพันธ
นางสาวจิรัชญาภรณ พูนสวัสดิ์
นางจิรัชติกาล วงษรักษ
นางสาวจิรัชธิดา รื่นรมย
นางจิรัชยา บุญศรี
นางสาวจิรัชยา พลายงาม
นางจิรัชยา พิชัยฤกษ
นางจิรัชยา วัฒนสถิตยพงษ
นางสาวจิรัชยาพร เดนจารุกูล
นางสาวจิรัฐติกาล ชาสุวรรณ
นางสาวจิรัฐิติกานต เรืองเรณ
นางสาวจิรัฐิติกาล มะเรืองศรี
นางสาวจิรัตติกาล ถิ่นกาญจนวัฒนา
นางสาวจิรันธนิน มะโนทน
นางจิรัสยา นาคราช
นางสาวจิรัสสา ไสยแกว
นางจิรา เซงสีสง
นางจิรา พราหมณี
นางสาวจิราณี เปนสุข
นางจิราณี สุวรรณมณี
นางสาวจิราธร พิพิธกุล
นางสาวจิราพร เกษามา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๗๗๘๘
๗๗๘๙
๗๗๙๐
๗๗๙๑
๗๗๙๒
๗๗๙๓
๗๗๙๔
๗๗๙๕
๗๗๙๖
๗๗๙๗
๗๗๙๘
๗๗๙๙
๗๘๐๐
๗๘๐๑
๗๘๐๒
๗๘๐๓
๗๘๐๔
๗๘๐๕
๗๘๐๖
๗๘๐๗
๗๘๐๘
๗๘๐๙
๗๘๑๐
๗๘๑๑
๗๘๑๒
๗๘๑๓

หนา ๑๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางจิราพร จริยภมรกุร
นางสาวจิราพร แจงถิ่นปา
นางสาวจิราพร ดอกพะยอม
นางสาวจิราพร เถียรถาวร
นางจิราพร นันลังค
นางจิราพร บัวเมือง
นางสาวจิราพร ประพิณ
นางสาวจิราพร ปราบนอก
นางสาวจิราพร ปญญานันท
นางสาวจิราพร ผะกาแดง
นางจิราพร พงคอําไพ
นางจิราพร พลอยงาม
นางสาวจิราพร พวนกิ่ง
นางสาวจิราพร พิศสุวรรณ
นางสาวจิราพร ไพรเขต
นางจิราพร ฟาเฟองวิทยากุล
นางจิราพร รักษี
นางสาวจิราพร ลากระโทก
นางสาวจิราพร ลิ้มประเสริฐ
นางสาวจิราพร เวชสุคํา
นางจิราพร ศรีกระภา
นางสาวจิราพร ศักดิ์เจริญ
นางสาวจิราพร ศิรินามมนตรี
นางจิราพร สมอไทย
นางสาวจิราพร สินเอี่ยม
วาที่รอยตรีหญิง จิราพร สุขวงศ

๗๘๑๔
๗๘๑๕
๗๘๑๖
๗๘๑๗
๗๘๑๘
๗๘๑๙
๗๘๒๐
๗๘๒๑
๗๘๒๒
๗๘๒๓
๗๘๒๔
๗๘๒๕
๗๘๒๖
๗๘๒๗
๗๘๒๘
๗๘๒๙
๗๘๓๐
๗๘๓๑
๗๘๓๒
๗๘๓๓
๗๘๓๔
๗๘๓๕
๗๘๓๖
๗๘๓๗
๗๘๓๘
๗๘๓๙

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
วาที่รอยตรีหญิง จิราพร สุขแสวง
นางสาวจิราพร สุวพันธ
นางสาวจิราพร แสงจันทร
นางสาวจิราพรรณ ราศรีชัย
นางจิราพรรณ สามทอง
นางสาวจิราพัชร แข็งบุญ
นางจิราพัชร มีมงคล
นางจิราภร สิริภคยาพร
นางสาวจิราภรณ กันทะทิพย
นางจิราภรณ กิ่งเกษ
นางจิราภรณ แกวศิลา
นางสาวจิราภรณ โกพัฒนตา
นางสาวจิราภรณ จงราช
นางจิราภรณ จุติโชติ
นางจิราภรณ เจริญเกียรติ
นางจิราภรณ ชิวปรีชา
นางสาวจิราภรณ ชุมพล
นางสาวจิราภรณ ไชยา
นางสาวจิราภรณ ดลรัศมี
นางสาวจิราภรณ ดอกนารี
นางสาวจิราภรณ ถอนสันเทียะ
นางสาวจิราภรณ ทองคํา
นางสาวจิราภรณ นาเจริญ
นางจิราภรณ บัวเพ็ชร
นางสาวจิราภรณ บํารุงบุตร
นางสาวจิราภรณ บูชา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๗๘๔๐
๗๘๔๑
๗๘๔๒
๗๘๔๓
๗๘๔๔
๗๘๔๕
๗๘๔๖
๗๘๔๗
๗๘๔๘
๗๘๔๙
๗๘๕๐
๗๘๕๑
๗๘๕๒
๗๘๕๓
๗๘๕๔
๗๘๕๕
๗๘๕๖
๗๘๕๗
๗๘๕๘
๗๘๕๙
๗๘๖๐
๗๘๖๑
๗๘๖๒
๗๘๖๓
๗๘๖๔
๗๘๖๕

หนา ๑๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางจิราภรณ พงษพิษณุ
นางจิราภรณ พรมสืบ
นางจิราภรณ พันธุเพชรายุธ
นางสาวจิราภรณ พืมขุนทด
นางสาวจิราภรณ เพ็ชรชง
นางสาวจิราภรณ เพชรทัต
นางจิราภรณ มีเดช
นางจิราภรณ ระโส
นางจิราภรณ เรือนไทย
นางสาวจิราภรณ วิโรจนวัฒนกุล
นางสาวจิราภรณ สมเพชร
นางสาวจิราภรณ สําเภาทอง
นางสาวจิราภรณ สิงหจันทรลา
นางจิราภรณ สุขแกว
นางสาวจิราภรณ แสงคํา
นางสาวจิราภรณ หนูสิทธิ์
นางสาวจิราภรณ หมานพัฒน
นางสาวจิราภรณ หลานอย
นางสาวจิราภรณ อาวรณ
นางสาวจิราภัค พรสี่
นางจิราภา ทั่งเชียงใหม
นางสาวจิราภา บูรณะ
นางสาวจิราภา ปนทะวงศ
นางสาวจิราภา พรหมไหม
นางสาวจิราภา พุมแจง
นางจิราภา ศรีเดช

๗๘๖๖
๗๘๖๗
๗๘๖๘
๗๘๖๙
๗๘๗๐
๗๘๗๑
๗๘๗๒
๗๘๗๓
๗๘๗๔
๗๘๗๕
๗๘๗๖
๗๘๗๗
๗๘๗๘
๗๘๗๙
๗๘๘๐
๗๘๘๑
๗๘๘๒
๗๘๘๓
๗๘๘๔
๗๘๘๕
๗๘๘๖
๗๘๘๗
๗๘๘๘
๗๘๘๙
๗๘๙๐
๗๘๙๑

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวจิราภา อ่ําแจง
นางสาวจิรารัตน จิตรพิทักษ
นางจิรารัตน ปรักเจริญ
นางจิรารัตน ศรีดวง
นางสาวจิรารัตน ศรีนนท
นางสาวจิราลักษณ ถุงออด
นางจิราลักษณ ศรีใจวงค
นางสาวจิราวดี ไกรเทพ
นางสาวจิราวดี ธิจันทร
นางสาวจิราวดี บุญธรรม
นางสาวจิราวดี บุญเลื่อง
นางจิราวรรณ แกวหาวงษ
นางจิราวรรณ ขันเงิน
นางจิราวรรณ นาคพิน
นางสาวจิราวรรณ พรอมญาติ
นางสาวจิราวรรณ ภูคะฮาด
นางจิราวรรณ วัฒนสุระ
นางสาวจิราวรรณ ศรีวิเวก
นางสาวจิราวรรณ สุทธินุย
นางสาวจิราวรรณ หนูแปลก
นางสาวจิราวรรณ ไหวกลับ
นางสาวจิราวัลย พิมพบาล
นางสาวจิราวัลย อินทรอักษร
นางสาวจีรฉัตร นวลเนาว
นางสาวจีรชญา ศรีชัย
นางจีรนันท กันปอ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๗๘๙๒
๗๘๙๓
๗๘๙๔
๗๘๙๕
๗๘๙๖
๗๘๙๗
๗๘๙๘
๗๘๙๙
๗๙๐๐
๗๙๐๑
๗๙๐๒
๗๙๐๓
๗๙๐๔
๗๙๐๕
๗๙๐๖
๗๙๐๗
๗๙๐๘
๗๙๐๙
๗๙๑๐
๗๙๑๑
๗๙๑๒
๗๙๑๓
๗๙๑๔
๗๙๑๕
๗๙๑๖
๗๙๑๗

หนา ๑๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวจีรนันท คงรักษ
นางสาวจีรนันท คําผล
นางสาวจีรนันท นงภา
นางจีรนันท ศิรภัทรธนานันท
นางสาวจีรนันท สมทอง
นางจีรนันท สุทธิโคตร
นางสาวจีรนันท แสดงฤทธิ์
นางสาวจีรนันท แสนขวา
นางสาวจีรนันท หนูผาสุก
นางสาวจีรนันทน จันทรสายทอง
นางสาวจีรพร โคมแกว
นางจีรพร รัตนภักดี
นางสาวจีรพร วันโส
นางสาวจีรพร สนิท
นางสาวจีรพรรณ ชวาลสันตติ
นางจีรพา นราอาจ
นางสาวจีรภัทร คงยะมาศ
นางจีรภัทร ปรีดาศักดิ์
นางจีรภัทร พลอยแยม
นางจีรภา จิตตรง
นางสาวจีรภา พิลึก
นางสาวจีรภา มณีรัตน
นางจีรภา มนูสาร
นางจีรภา สังขไทย
นางสาวจีรภา ออนชวย
นางสาวจีรวรรณ จินาฟู

๗๙๑๘
๗๙๑๙
๗๙๒๐
๗๙๒๑
๗๙๒๒
๗๙๒๓
๗๙๒๔
๗๙๒๕
๗๙๒๖
๗๙๒๗
๗๙๒๘
๗๙๒๙
๗๙๓๐
๗๙๓๑
๗๙๓๒
๗๙๓๓
๗๙๓๔
๗๙๓๕
๗๙๓๖
๗๙๓๗
๗๙๓๘
๗๙๓๙
๗๙๔๐
๗๙๔๑
๗๙๔๒
๗๙๔๓

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวจีรวรรณ พงศศรีเจริญ
นางสาวจีรวรรณ รวยลาภ
นางสาวจีรวรรณ เศวตพงษ
นางจีรวรรณ สุวรรณ
นางสาวจีรวรรณ เข็มกลัด
นางสาวจีรวรรณ ปนผา
นางสาวจีรวัฒน มั่นคง
นางจีรสุดา ขยายผล
นางจีระกุล ศักดิ์ดาวรรณ
นางสาวจีระนันท เชื้อดวงผุย
นางสาวจีระนันท ทั่งถิน
นางจีระนันท พิมพุฒิ
นางสาวจีระพร จันทนา
นางสาวจีระพร ปยะดา
นางสาวจีระพร เผือกผอง
นางสาวจีระพร มูลฟอง
นางจีระพันธ รักษาเพชร
นางจีระพา อยูเจริญ
นางสาวจีระภา บุญไชย
นางจีระภา มุสิกรัตน
นางจีระวรรณ สาหินกอง
นางสาวจีรานุช สระสม
นางสาวจีราพร แซโซง
นางสาวจีราพร ปสันนาการ
นางสาวจีราภรณ ทุนผล
นางสาวจีราภรณ นาราษฎร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๗๙๔๔
๗๙๔๕
๗๙๔๖
๗๙๔๗
๗๙๔๘
๗๙๔๙
๗๙๕๐
๗๙๕๑
๗๙๕๒
๗๙๕๓
๗๙๕๔
๗๙๕๕
๗๙๕๖
๗๙๕๗
๗๙๕๘
๗๙๕๙
๗๙๖๐
๗๙๖๑
๗๙๖๒
๗๙๖๓
๗๙๖๔
๗๙๖๕
๗๙๖๖
๗๙๖๗
๗๙๖๘
๗๙๖๙

นางสาวจีราภรณ พิศราจันทร
นางจีราภรณ เพชรนอย
นางสาวจีราภรณ อินโต
นางจีราภัทร คงมงคล
นางจีราภา พัดใหม
นางจีราวดี สิริรัตนจิตต
นางจีราวรรณ ชาวพลทอง
นางสาวจีราวรรณ ฝนเต็ม
นางจีราวรรณ พรรณา
นางสาวจีราวัฒน แทนหิน
นางจีษณัฏฐ กลัดแกว
นางจุฑา ทองหลอ
นางจุฑาแกว สุริยาประภา
นางสาวจุฑาดา เครือหงส
นางสาวจุฑาทิพ หองกระจก
นางสาวจุฑาทิพย กําเนิดจอก
นางสาวจุฑาทิพย แกวกาวี
นางสาวจุฑาทิพย คนเพียร
นางสาวจุฑาทิพย คําเดช
นางสาวจุฑาทิพย คําหมอน
นางจุฑาทิพย ชัยบัณฑิต
นางจุฑาทิพย ชัยวงศ
นางสาวจุฑาทิพย ชาปากดี
นางสาวจุฑาทิพย ชูเมฆ
นางจุฑาทิพย ทองสาม
นางสาวจุฑาทิพย ทิพวารี

หนา ๑๕๕
ราชกิจจานุเบกษา
๗๙๗๐
๗๙๗๑
๗๙๗๒
๗๙๗๓
๗๙๗๔
๗๙๗๕
๗๙๗๖
๗๙๗๗
๗๙๗๘
๗๙๗๙
๗๙๘๐
๗๙๘๑
๗๙๘๒
๗๙๘๓
๗๙๘๔
๗๙๘๕
๗๙๘๖
๗๙๘๗
๗๙๘๘
๗๙๘๙
๗๙๙๐
๗๙๙๑
๗๙๙๒
๗๙๙๓
๗๙๙๔
๗๙๙๕

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางจุฑาทิพย นิมิตรเกียรติไกล
นางสาวจุฑาทิพย บัวหลวง
นางจุฑาทิพย ผาสุข
นางจุฑาทิพย พงษา
นางจุฑาทิพย มีสุข
นางจุฑาทิพย ฤทธิ์มหา
นางสาวจุฑาทิพย เลิศล้ํา
นางสาวจุฑาทิพย อินทรชวย
นางสาวจุฑาธิป เปลาเล
นางจุฑานาฎ เมฆเจริญวิวัฒนา
นางจุฑาพร โคตรสีเมือง
นางสาวจุฑาพร จุมปาเครือ
นางสาวจุฑาพร นาครอด
นางสาวจุฑาพร พูลทวี
นางสาวจุฑาพิชญ ธรรมศิลป
นางสาวจุฑาภรณ เชื้อเพ็ชร
นางสาวจุฑาภรณ มุกดาหาร
นางสาวจุฑาภรณ แสงแกว
นางสาวจุฑาภรณ ออนสีทอง
นางสาวจุฑาภรณ อึ่งทอง
นางสาวจุฑาภักดิ์ ครองบุญ
นางจุฑามณี ปฐมกรณ
นางสาวจุฑามณี ศิริปุณย
นางสาวจุฑามาศ กลิ่นหอม
นางสาวจุฑามาศ กุชโร
นางจุฑามาศ กุดแถลง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๗๙๙๖
๗๙๙๗
๗๙๙๘
๗๙๙๙
๘๐๐๐
๘๐๐๑
๘๐๐๒
๘๐๐๓
๘๐๐๔
๘๐๐๕
๘๐๐๖
๘๐๐๗
๘๐๐๘
๘๐๐๙
๘๐๑๐
๘๐๑๑
๘๐๑๒
๘๐๑๓
๘๐๑๔
๘๐๑๕
๘๐๑๖
๘๐๑๗
๘๐๑๘
๘๐๑๙
๘๐๒๐
๘๐๒๑

นางสาวจุฑามาศ ขํานิจ
นางสาวจุฑามาศ คงกะพันธ
นางจุฑามาศ คงศรีทอง
นางสาวจุฑามาศ ไครโทง
นางสาวจุฑามาศ ฉิมมั่น
นางสาวจุฑามาศ ชวยเพชร
นางสาวจุฑามาศ ชินโคตร
นางสาวจุฑามาศ เซี่ยงคิ้ว
นางสาวจุฑามาศ เดชาพันธุกุล
นางจุฑามาศ ทมไพร
นางสาวจุฑามาศ เทพจันทร
นางจุฑามาศ นอยยม
นางสาวจุฑามาศ นาคมูล
นางสาวจุฑามาศ นุชิต
นางสาวจุฑามาศ บรรจบ
นางสาวจุฑามาศ เปยมจิตต
นางจุฑามาศ พรมวาส
นางสาวจุฑามาศ พินิจมาลา
นางสาวจุฑามาศ พุดหอม
นางสาวจุฑามาศ เพชรแท
นางสาวจุฑามาศ ภักดี
นางสาวจุฑามาศ ภุชงค
นางจุฑามาศ ภูภักดีพันธ
นางจุฑามาศ มณีพรรณ
นางจุฑามาศ มีกุดเวียน
นางจุฑามาศ ยอหัน

หนา ๑๕๖
ราชกิจจานุเบกษา
๘๐๒๒
๘๐๒๓
๘๐๒๔
๘๐๒๕
๘๐๒๖
๘๐๒๗
๘๐๒๘
๘๐๒๙
๘๐๓๐
๘๐๓๑
๘๐๓๒
๘๐๓๓
๘๐๓๔
๘๐๓๕
๘๐๓๖
๘๐๓๗
๘๐๓๘
๘๐๓๙
๘๐๔๐
๘๐๔๑
๘๐๔๒
๘๐๔๓
๘๐๔๔
๘๐๔๕
๘๐๔๖
๘๐๔๗

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวจุฑามาศ ยังสามารถ
นางสาวจุฑามาศ รุงเมือง
นางสาวจุฑามาศ วงศมั่นกิจการ
นางจุฑามาศ ศริพันธุ
นางสาวจุฑามาศ ศรีใจปอ
นางจุฑามาศ ศรีใส
นางจุฑามาศ ศรีเอี่ยม
นางสาวจุฑามาศ สงวนชาติ
นางสาวจุฑามาศ สุวรรณมณี
นางสาวจุฑามาศ สุวรรณวงศ
นางสาวจุฑามาศ หมื่นภูเขียว
นางสาวจุฑามาศ เหลืองอราม
นางสาวจุฑามาศ อิศระภิญโญ
นางสาวจุฑามาศ เฮนะเกษตร
นางจุฑามาส ชางตอ
นางสาวจุฑามาส ซุนหวน
นางสาวจุฑารัตน จีนบันทึก
นางจุฑารัตน ใจกลา
นางจุฑารัตน ชัยชนะ
นางจุฑารัตน เชื้อหมอ
นางสาวจุฑารัตน ทิพยสุวรรณ
นางสาวจุฑารัตน เนียมถนอม
นางสาวจุฑารัตน บุญจีน
นางสาวจุฑารัตน บุญแนน
นางจุฑารัตน ผิวงาม
นางจุฑารัตน ผิวเผื่อน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๘๐๔๘
๘๐๔๙
๘๐๕๐
๘๐๕๑
๘๐๕๒
๘๐๕๓
๘๐๕๔
๘๐๕๕
๘๐๕๖
๘๐๕๗
๘๐๕๘
๘๐๕๙
๘๐๖๐
๘๐๖๑
๘๐๖๒
๘๐๖๓
๘๐๖๔
๘๐๖๕
๘๐๖๖
๘๐๖๗
๘๐๖๘
๘๐๖๙
๘๐๗๐
๘๐๗๑
๘๐๗๒
๘๐๗๓

หนา ๑๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวจุฑารัตน ภาวะโคตร
นางจุฑารัตน มั่งคั่ง
นางจุฑารัตน มุขมณี บุญเฉลียว
นางสาวจุฑารัตน ยมรัตน
นางจุฑารัตน ยิ่งสม
นางจุฑารัตน รอดบุญคง
นางจุฑารัตน เรืองไชย
นางสาวจุฑารัตน ศรีงาม
นางจุฑารัตน ศักดา
นางสาวจุฑารัตน ศักดิ์ทัศนา
นางจุฑารัตน สบบง
นางสาวจุฑารัตน สอนยศ
นางสาวจุฑารัตน สิทธิคําทับ
นางสาวจุฑารัตน หอมแพน
นางสาวจุฑารัตน อินกองงาม
นางสาวจุฑารัตน อินทรโสม
นางสาวจุฑารัศม บุญศิริ
นางสาวจุฑาลักษณ เฟองฟู
นางสาวจุฑาลักษณ ไลกระโทก
นางสาวจุฑาสิณีย บุตรดีสุวรรณ
นางจุติพร จิตธรรม
นางสาวจุติพร ทองคําชู
นางสาวจุติพร ปานา
นางสาวจุติพร สราญรุษ
นางสาวจุติมา ศรีบัว
นางสาวจุติมาศ รัตนพันธ

๘๐๗๔
๘๐๗๕
๘๐๗๖
๘๐๗๗
๘๐๗๘
๘๐๗๙
๘๐๘๐
๘๐๘๑
๘๐๘๒
๘๐๘๓
๘๐๘๔
๘๐๘๕
๘๐๘๖
๘๐๘๗
๘๐๘๘
๘๐๘๙
๘๐๙๐
๘๐๙๑
๘๐๙๒
๘๐๙๓
๘๐๙๔
๘๐๙๕
๘๐๙๖
๘๐๙๗
๘๐๙๘
๘๐๙๙

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวจุทาพร อนุสรณ
นางสาวจุทารัตน ศรีกระทุม
นางสาวจุนลารัตน เอกพงษ
นางสาวจุมพิตตา ชฎา
นางจุรี บํารุงศรี
นางสาวจุรี เพอบาน
นางสาวจุรี แสงหงษ
นางสาวจุรีพร กรีทวี
นางสาวจุรีพร ดุกหลิ่ม
นางจุรีพร ทิศกระโทก
นางจุรีพร บุญทองแกว
นางสาวจุรีพรรณ พูลศรี
นางจุรีมาศ แกวมณีชัย
นางสาวจุรีรัตน ชมภูทัศน
นางจุรีรัตน ชวยเกิด
นางจุรีรัตน แดงสุวรรณ
นางสาวจุรีรัตน นาชัยสินธุ
นางสาวจุรีรัตน บุญทอง
นางสาวจุรีรัตน บุตรน้ําเพชร
นางสาวจุรีรัตน ประทุมแบน
นางสาวจุรีรัตน พันธเจริญ
นางสาวจุรีรัตน วงษาเนาว
นางสาวจุรีรัตน สงดวง
นางจุรีรัตน โอชารส
นางจุรีวรรณ เพชรรักษ
นางสาวจุไรรัตน กองแกว

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๘๑๐๐
๘๑๐๑
๘๑๐๒
๘๑๐๓
๘๑๐๔
๘๑๐๕
๘๑๐๖
๘๑๐๗
๘๑๐๘
๘๑๐๙
๘๑๑๐
๘๑๑๑
๘๑๑๒
๘๑๑๓
๘๑๑๔
๘๑๑๕
๘๑๑๖
๘๑๑๗
๘๑๑๘
๘๑๑๙
๘๑๒๐
๘๑๒๑
๘๑๒๒
๘๑๒๓
๘๑๒๔
๘๑๒๕

นางสาวจุไรรัตน กาดนอก
นางจุไรรัตน กาลออง
นางสาวจุไรรัตน เจิมจํารูญ
นางจุไรรัตน พลายดวง
นางสาวจุไรรัตน โพธิ์คํา
นางจุไรรัตน ลํานาค
นางจุไรรัตน ลุยจันทร
นางจุไรรัตน สังขทอง
นางสาวจุไรรัตน ออนมุข
นางจุไรรัตน อุชุภาพ
นางจุไรวรรณ เสรีเรืองยุทธ
นางสาวจุลจิฬา จันทพงษ
นางจุลัยรัตน สกุลบริสุทธิ์
นางจุลาภรณ เล็กประโคน
นางจุไลลักษณ ดานิตย
นางสาวจุไลวัลณ สมสุข
นางสาวจุฬาณี หวังทรัพย
นางสาวจุฬาทิพย จงเรียน
นางสาวจุฬาพร แกวพวง
นางจุฬาพร สุยะ
นางสาวจุฬาพัฒน มณีสุวรรณ
นางจุฬาภรณ ดวงกางใต
นางสาวจุฬาภรณ ทองสีนุช
นางสาวจุฬาภรณ เพ็งรัก
นางสาวจุฬารัฐ ปะกะตัง
นางสาวจุฬารัตน แจงเขวา

หนา ๑๕๘
ราชกิจจานุเบกษา
๘๑๒๖
๘๑๒๗
๘๑๒๘
๘๑๒๙
๘๑๓๐
๘๑๓๑
๘๑๓๒
๘๑๓๓
๘๑๓๔
๘๑๓๕
๘๑๓๖
๘๑๓๗
๘๑๓๘
๘๑๓๙
๘๑๔๐
๘๑๔๑
๘๑๔๒
๘๑๔๓
๘๑๔๔
๘๑๔๕
๘๑๔๖
๘๑๔๗
๘๑๔๘
๘๑๔๙
๘๑๕๐
๘๑๕๑

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวจุฬารัตน ทองนอย
นางสาวจุฬารัตน เทพบุรี
นางสาวจุฬารัตน บาริศรี
นางสาวจุฬารัตน เปยเหมย
นางสาวจุฬารัตน ผันอากาศ
นางสาวจุฬารัตน พรหมมณี
นางจุฬารัตน ศรีสุวัฒนานันท
นางสาวจุฬารัตน สุกใส
นางสาวจุฬารัตน แสงอรุณ
นางสาวจุฬารัตน โอทารัมย
นางสาวจุฬาลักษณ คําแสน
นางสาวจุฬาลักษณ ไชยจันทร
นางสาวจุฬาลักษณ นาครินทร
นางสาวจุฬาลักษณ บัวคง
นางสาวจุฬาลักษณ รัตนถาวร
นางสาวจุฬาลักษณ วัฒนประดิษฐ
นางสาวจุฬาลักษณ อิ่นแกว
นางสาวจุฬาวรรณ กาญจนไตรภพ
นางสาวจุฬาวรรณ เขียวคง
นางสาวจุฬาวรรณ รัตนนนท
นางจุฬาวรรณ สุขจันดา
นางสาวเจนจิตต ปูเชียงแดง
นางสาวเจนจิรา กระจางโฉม
นางสาวเจนจิรา กลับดี
นางสาวเจนจิรา คํารังษี
นางสาวเจนจิรา จิติธรรม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๘๑๕๒
๘๑๕๓
๘๑๕๔
๘๑๕๕
๘๑๕๖
๘๑๕๗
๘๑๕๘
๘๑๕๙
๘๑๖๐
๘๑๖๑
๘๑๖๒
๘๑๖๓
๘๑๖๔
๘๑๖๕
๘๑๖๖
๘๑๖๗
๘๑๖๘
๘๑๖๙
๘๑๗๐
๘๑๗๑
๘๑๗๒
๘๑๗๓
๘๑๗๔
๘๑๗๕

หนา ๑๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวเจนจิรา จูเจ็ก
นางสาวเจนจิรา เจริญยศ
วาที่รอยตรีหญิง เจนจิรา ตัวลือ
นางสาวเจนจิรา เทียมคํา
นางสาวเจนจิรา ธีระสงา
นางสาวเจนจิรา ปญญาดี
นางเจนจิรา พั้วปอง
นางเจนจิรา เพิ่มพูนทวีชัย
นางสาวเจนจิรา โพธิยะ
นางสาวเจนจิรา ราชเพ็ชร
นางสาวเจนจิรา ศรีทองอุน
นางสาวเจนจิรา สัตยมาก
นางสาวเจนจิรา สุขคํา
นางสาวเจนจิรา แสนดี
วาที่รอยตรีหญิง เจนจิรา อวดหาญ
นางสาวเจนจีรา งามเริง
นางสาวเจนติมา เกษมวิชญ
นางสาวเจนธิชา สอนสุระ
นางเจนเนตร นัยจิต
นางสาวเจนระวี ดวงภักดี
นางสาวเจมจิรา หินแกว
นางสาวเจรจา ติระพัฒน
นางเจรจิฬา โกยชัย
วาที่รอยตรีหญิง เจริญขวัญ
เรืองฤทธิ์
๘๑๗๖ นางสาวเจวลี ภูสดแสง

๘๑๗๗
๘๑๗๘
๘๑๗๙
๘๑๘๐
๘๑๘๑
๘๑๘๒
๘๑๘๓
๘๑๘๔
๘๑๘๕
๘๑๘๖
๘๑๘๗
๘๑๘๘
๘๑๘๙
๘๑๙๐
๘๑๙๑
๘๑๙๒
๘๑๙๓
๘๑๙๔
๘๑๙๕
๘๑๙๖
๘๑๙๗
๘๑๙๘
๘๑๙๙
๘๒๐๐
๘๒๐๑
๘๒๐๒

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางเจษฎาภรณ ภักดี
นางสาวเจษฎาภรณ ภูผาจง
นางเจะคอดียะ อาแว
นางสาวเจะมาเรีย เจะอาลี
นางสาวเจะรอฮานิง หะยียะโกะ
นางเจะรอฮานี เจะอุบง
นางสาวเจะโรสมัยนี เจะมุ
นางสาวเจะหมะ เจะมะแซ
นางเจะอาลาวียะ มะยาโอะ
นางเจียน สมพันธุ
นางสาวเจียมใจ เจริญราษฎร
นางเจือจันทร สุขแจม
นางแจมจันทร ศรีระวงศ
นางสาวแจมนภา ประริกาถานัง
นางสาวแจมละมัย โจระสา
นางสาวใจเดียว สืบศรี
นางใจทิพย อนันตสลุง
นางฉมาพันธ สําเภาแกว
นางสาวฉวี บุญทูล
นางฉวี ราชดา
นางฉวีนุช พะวัง
นางฉวีวรรณ กอนคํา
นางสาวฉวีวรรณ จันทรชู
นางสาวฉวีวรรณ ฉัตรวิไล
นางฉวีวรรณ ชวยชูหนู
นางสาวฉวีวรรณ ชูสิทธิ์

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๘๒๐๓
๘๒๐๔
๘๒๐๕
๘๒๐๖
๘๒๐๗
๘๒๐๘
๘๒๐๙
๘๒๑๐
๘๒๑๑
๘๒๑๒
๘๒๑๓
๘๒๑๔
๘๒๑๕
๘๒๑๖
๘๒๑๗
๘๒๑๘
๘๒๑๙
๘๒๒๐
๘๒๒๑
๘๒๒๒
๘๒๒๓
๘๒๒๔
๘๒๒๕
๘๒๒๖
๘๒๒๗
๘๒๒๘

หนา ๑๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวฉวีวรรณ ทองจีน
นางสาวฉวีวรรณ ทาวคํา
นางสาวฉวีวรรณ บําเรอรวย
นางสาวฉวีวรรณ ประกอบเสียง
นางสาวฉวีวรรณ พุมไม
นางสาวฉวีวรรณ มีมาก
นางฉวีวรรณ สมวงศ
นางฉวีวรรณ สายสุข
นางสาวฉวีวรรณ หอมรักษ
นางฉวีวรรณ เหลาคม
นางสาวฉวีวรรณ อินชูกุล
นางสาวฉวีวรรณ เอี่ยมพญา
นางฉวีวรรณ เพ็ชรคง
นางสาวฉัตฏปวีณ พัฒนกรเจริญ
นางสาวฉัตรกนก ศรีธรรม
นางสาวฉัตรกมล ชํานาญคง
นางสาวฉัตรกมล อุดแดง
นางสาวฉัตรกาญจน ทองเกิด
นางสาวฉัตรกุล บุญเคลิ้ม
นางสาวฉัตรชนก พุมพวง
นางสาวฉัตรชนก เหลาคนคา
นางฉัตรดาว สาคํา
นางสาวฉัตรนภา รักพงษ
นางสาวฉัตรไพลิน จิตตภักดีพงศ
นางฉัตรฤดี ศรีวิชัย
นางฉัตรลดา สุวรรณไตร

๘๒๒๙
๘๒๓๐
๘๒๓๑
๘๒๓๒
๘๒๓๓
๘๒๓๔
๘๒๓๕
๘๒๓๖
๘๒๓๗
๘๒๓๘
๘๒๓๙
๘๒๔๐
๘๒๔๑
๘๒๔๒
๘๒๔๓
๘๒๔๔
๘๒๔๕
๘๒๔๖
๘๒๔๗
๘๒๔๘
๘๒๔๙
๘๒๕๐
๘๒๕๑
๘๒๕๒
๘๒๕๓
๘๒๕๔

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวฉัตรวรรณ คะชินทร
นางสาวฉัตรวรุณ พจนการุณ
นางสาวฉัตรวิไล แนนหนา
นางสาวฉัตรวิไล ปานพุม
นางสาวฉัตรสุดา มนัส
นางสาวฉัตราภรณ ธนิทธิพันธ
นางสาวฉัตราภรณ นาเมืองรักษ
นางสาวฉัตราภรณ พวงเงินสกุล
นางฉัตราภรณ พิพัฒนชลธี
นางฉัตราภรณ มิตรละมอม
นางสาวฉัตราภรณ สงวนรัมย
นางสาวฉันทชนิต สิทธิบุญมี
นางฉันทณียา ผัง
นางสาวฉันทนา บุญมาก
นางสาวฉันทนา บุญโสม
นางสาวฉันทนา แพรกสงฆ
นางฉันทนา โยนสนิท
นางฉันทนา อินทพันธ
นางฉันทสินี คนแคลว
นางฉาหระ ชมฮด
นางสาวเฉลิม เกิดแสงสุริยงค
นางเฉลิม อินทคง
นางสาวเฉลิมขวัญ เกษหอม
นางเฉลิมขวัญ จําปาตุม
นางสาวเฉลิมขวัญ เจริญยิ่ง
นางสาวเฉลิมขวัญ ถือความสัตย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๘๒๕๕
๘๒๕๖
๘๒๕๗
๘๒๕๘
๘๒๕๙
๘๒๖๐
๘๒๖๑
๘๒๖๒
๘๒๖๓
๘๒๖๔
๘๒๖๕
๘๒๖๖
๘๒๖๗
๘๒๖๘
๘๒๖๙
๘๒๗๐
๘๒๗๑
๘๒๗๒
๘๒๗๓
๘๒๗๔
๘๒๗๕
๘๒๗๖
๘๒๗๗
๘๒๗๘
๘๒๗๙
๘๒๘๐

นางสาวเฉลิมขวัญ บุญเจริญ
นางเฉลิมพร โยพันดุง
นางเฉลิมพร เรืองศรีมั่น
นางสาวเฉลิมรัตน อยูเทศ
นางสาวเฉลิมลาภ นิจการ
นางสาวเฉลิมวัน ทรายแกว
นางสาวเฉลิมศรี ปวงลังกา
นางสาวเฉลิมศรี เมืองสง
นางโฉมฉาย จาดประทุม
นางโฉมยงค ขุมดินพิทักษ
นางโฉมยงค ศรีนนท
นางโฉมศรี ศรีรุงสุขจินดา
นางโฉมสอางค คชพันธ
นางสาวชงโค ลุประสงค
นางสาวชญากานต พรหมบุตร
นางชญาณินท จันตะ
นางสาวชญาณี มีแสนสัตย
นางสาวชญาณี ฤทธิ์ณรงค
นางสาวชญาดา จันทรนาค
นางสาวชญาดา ตะวันหะ
นางชญาดา ทองเพิ่ม
นางสาวชญาดา พวงอําไพ
นางสาวชญาดา ฟองนวล
นางชญาดา มั่นศรี
นางชญาดา วิมลรัตน
นางสาวชญาดา อุตรวิเศษ

หนา ๑๖๑
ราชกิจจานุเบกษา
๘๒๘๑
๘๒๘๒
๘๒๘๓
๘๒๘๔
๘๒๘๕
๘๒๘๖
๘๒๘๗
๘๒๘๘
๘๒๘๙
๘๒๙๐
๘๒๙๑
๘๒๙๒
๘๒๙๓
๘๒๙๔
๘๒๙๕
๘๒๙๖
๘๒๙๗
๘๒๙๘
๘๒๙๙
๘๓๐๐
๘๓๐๑
๘๓๐๒
๘๓๐๓
๘๓๐๔
๘๓๐๕
๘๓๐๖

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวชญาดา เอกอาษา
นางชญาธร ออนสา
นางชญานทิพย โสขํา
นางสาวชญานนันท ตั้งชนะ
นางสาวชญานันท อยูบุรี
นางชญานิศ รุงเรือง
นางสาวชญานิศ เลิกจันทร
นางชญานิศา เชื้อบุญมา
นางสาวชญานิษฐ นิมิตเกียรติสกุล
นางชญานี เหลืองสกุลทอง
นางสาวชญาภา เพชชา
นางสาวชญาภา ศรีชัย
นางสาวชญาภา สารเถื่อนแกว
นางสาวชฎา รามทัศน
นางชฎาทิพย กาญจนสําเริง
นางสาวชฎาทิพย พูนนาผล
นางสาวชฎาทิพย สาริยา
นางสาวชฎาพร ชวยชู
นางชฎาพร พระทน
นางสาวชฎาภรณ พูนสมบัติ
นางสาวชฎาภา บัณฑิตวงษ
นางสาวชฎารมย สุทธิอภิวัฒน
นางสาวชฎารัตน รัตนรักษ
นางสาวชฎาวรรณ ชิตภักดิ์
นางสาวชณัชชา ภูสอดศรี
นางสาวชณัฐนันทน พงษสุระ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๘๓๐๗
๘๓๐๘
๘๓๐๙
๘๓๑๐
๘๓๑๑
๘๓๑๒
๘๓๑๓
๘๓๑๔
๘๓๑๕
๘๓๑๖
๘๓๑๗
๘๓๑๘
๘๓๑๙
๘๓๒๐
๘๓๒๑
๘๓๒๒
๘๓๒๓
๘๓๒๔
๘๓๒๕
๘๓๒๖
๘๓๒๗
๘๓๒๘
๘๓๒๙
๘๓๓๐
๘๓๓๑
๘๓๓๒

นางสาวชณิตรา หงษเวียงจันทร
นางสาวชณุตา สอนสุภาพ
นางชดามล บํารุงยา
นางสาวชดายุ ศิริวัฒน
นางสาวชนกชนม บุญรัตนวิจิตร
นางสาวชนกชนม มีนอย
นางชนกนันท ทะนานแกว
นางสาวชนกนาถ เชิดชู
นางสาวชนกพร เทียมวิไล
นางชนกพร ปาลามา
นางสาวชนกพร วงราช
นางสาวชนกฤดี คุรินทร
นางสาวชนกวรัญชน โชฑิรัชต
นางชนกานต นุมฤทธิ์
นางชนชญา สังขพญา
นางชนชนก เขียวมงคล
นางสาวชนชนก ชาฎา
นางสาวชนทัต ภัควีรภัทร
นางชนธิกาญจน กระสินหอม
นางชนนภา วงศเมือง
นางสาวชนนิกาญจน ทํานุ
นางชนนิกานต ทองคํา
นางชนนิกานต นันทราช
นางสาวชนนิกานต บุญแข็ง
นางชนนิกานต ประสันทวงษ
นางสาวชนนิกานต พันภักดี

หนา ๑๖๒
ราชกิจจานุเบกษา
๘๓๓๓
๘๓๓๔
๘๓๓๕
๘๓๓๖
๘๓๓๗
๘๓๓๘
๘๓๓๙
๘๓๔๐
๘๓๔๑
๘๓๔๒
๘๓๔๓
๘๓๔๔
๘๓๔๕
๘๓๔๖
๘๓๔๗
๘๓๔๘
๘๓๔๙
๘๓๕๐
๘๓๕๑
๘๓๕๒
๘๓๕๓
๘๓๕๔
๘๓๕๕
๘๓๕๖
๘๓๕๗
๘๓๕๘

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวชนนิกานต สุขใจ
นางสาวชนภรณ แสนแกว
นางสาวชนภรณ หวังสุขกลาง
นางชนมณกานต มาสขาว
นางชนมน ศักดิ์ดี
นางสาวชนมนิภา พรหมวัลย
นางสาวชนะกาญจน นามูลเพ็ง
นางสาวชนัญชิดา แกวเกิด
นางชนัญชิดา ทาน้ําตื้น
นางสาวชนัญชิดา ปภัสโร
นางชนัญชิดา ฝนปนวงค
นางชนัญชิดา พาพันธ
นางชนัญชิดา ภานันท
นางสาวชนัญชิดา มนีรัตนากุล
นางชนัญชิดา รัตนสมบัติ
นางชนัญชิดา สุยารัมย
นางชนัญชิตา บุญคําปน
นางสาวชนัญชิตา ปนนินา
นางชนัญญา พยุงกรพินธุ
นางชนัญญา รักเรียน
นางชนัญญา สังขมูล
นางสาวชนัญธิดา ใจสมุทร
นางชนัญธิดา ปานวิเศษ
นางสาวชนัฏพร คลายสอน
นางสาวชนัฐฉญานันท บุญชู
นางชนัดดา ชาวนาน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๘๓๕๙
๘๓๖๐
๘๓๖๑
๘๓๖๒
๘๓๖๓
๘๓๖๔
๘๓๖๕
๘๓๖๖
๘๓๖๗
๘๓๖๘
๘๓๖๙
๘๓๗๐
๘๓๗๑
๘๓๗๒
๘๓๗๓
๘๓๗๔
๘๓๗๕
๘๓๗๖
๘๓๗๗
๘๓๗๘
๘๓๗๙
๘๓๘๐
๘๓๘๑
๘๓๘๒
๘๓๘๓
๘๓๘๔

หนา ๑๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวชนัดดา ทิพยเลิศ
นางชนัดดา ศรีวิชัย
นางสาวชนันญา อุนใจ
นางสาวชนันทิพย ขัดสุรินทร
นางสาวชนันธร แกวคุมภัย
นางชนันภรณ วะดี
นางสาวชนากานต กุลาวงศ
นางชนากานต บุตรศาสตร
นางชนากานต ปานะโปย
นางสาวชนากานต วัชเรนทรสุนทร
นางสาวชนาทิป พอธานี
นางชนาทิพย ทีฆาวงค
นางชนาทิพย ศักดาณรงค
นางสาวชนาธิป ปะทะดวง
นางชนาธิป ลาคํา
นางสาวชนาธิป สุนทรภักดิ์
นางชนานันท จะตุคะมา
นางสาวชนานันท ศรีภา
นางชนานันท ศรีสุวรรณ
นางสาวชนานันท แสงคํามา
นางชนานาถ แสงมณี
นางชนานุช กิจบรรทัด
นางสาวชนาพร ดาวใส
นางสาวชนาภา บุตรเพลิง
นางชนามาศ ศรีศักดา
นางสาวชนิกา กุลคอ

๘๓๘๕
๘๓๘๖
๘๓๘๗
๘๓๘๘
๘๓๘๙
๘๓๙๐
๘๓๙๑
๘๓๙๒
๘๓๙๓
๘๓๙๔
๘๓๙๕
๘๓๙๖
๘๓๙๗
๘๓๙๘
๘๓๙๙
๘๔๐๐
๘๔๐๑
๘๔๐๒
๘๔๐๓
๘๔๐๔
๘๔๐๕
๘๔๐๖
๘๔๐๗
๘๔๐๘
๘๔๐๙
๘๔๑๐

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางชนิกา ธัญญะอุดร
นางชนิกานต ชาญเชี่ยว
นางชนิกานต ชูจินดา
นางชนิกานต ลี่วัฒนายิ่งยง
นางสาวชนิกานต วังวิเศษกุศล
นางสาวชนิกานต ศรีทองสุข
นางสาวชนิกามาศ จันทรเจริญสุข
นางสาวชนิดา แกวนาง
นางสาวชนิดา เข็มมา
นางชนิดา คงหัด
นางสาวชนิดา คําภิโล
นางสาวชนิดา คุมศรีไวย
นางสาวชนิดา ชาญนอก
นางสาวชนิดา โชคเหมาะ
นางชนิดา ตรีสันเทียะ
นางสาวชนิดา ทาระเนตร
นางสาวชนิดา ประมูลผล
นางชนิดา พุมจันทร
นางชนิดา ไพรวัลย
นางชนิดา ภาสวัสดิ์
นางสาวชนิดา ยีสมัน
นางสาวชนิดา หนูพุก
นางสาวชนิดา เหมือนลูกอินทร
นางสาวชนิดาพร พานิคม
นางสาวชนิดาภรณ พิลายนต
นางสาวชนิดาภา กัญจนวัตตะ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๘๔๑๑
๘๔๑๒
๘๔๑๓
๘๔๑๔
๘๔๑๕
๘๔๑๖
๘๔๑๗
๘๔๑๘
๘๔๑๙
๘๔๒๐
๘๔๒๑
๘๔๒๒
๘๔๒๓
๘๔๒๔
๘๔๒๕
๘๔๒๖
๘๔๒๗
๘๔๒๘
๘๔๒๙
๘๔๓๐
๘๔๓๑
๘๔๓๒
๘๔๓๓
๘๔๓๔
๘๔๓๕
๘๔๓๖

นางสาวชนิดาภา เชื้อปุย
นางสาวชนิดาภา ตรีเหรา
นางชนิดาภา นิลคง
นางชนิดาภา บุญล้ํา
นางสาวชนิตรนันท หองแซง
นางสาวชนิตา ทองคงใหม
นางชนิตา พันคง
นางชนิตากร คุณา
นางสาวชนินทรา ผองแผว
นางสาวชนินันท คลายมณี
นางชนิภรณ ชลวานิช
นางชนิภา นวลวิลัย
นางสาวชนิษฏา สายสมบัติ
นางสาวชนิษฐา ปวงประสาท
นางสาวชนิสรา หนูแกว
นางสาวชนุพร คําอาย
นางชบาไพร พรมวงศ
นางสาวชมชนก ศรีพลพา
นางสาวชมนภัส แกนจําปา
นางสาวชมนภัส ผองปญญา
นางชมนาค โฆษิตคณิน
นางสาวชมนาด ไชยวงศ
นางสาวชมพูนุช สิงหสาคร
นางสาวชมพูนุท คิดดี
นางชมพูนุท จันทะแสง
นางสาวชมพูนุท บุญอากาศ

หนา ๑๖๔
ราชกิจจานุเบกษา
๘๔๓๗
๘๔๓๘
๘๔๓๙
๘๔๔๐
๘๔๔๑
๘๔๔๒
๘๔๔๓
๘๔๔๔
๘๔๔๕
๘๔๔๖
๘๔๔๗
๘๔๔๘
๘๔๔๙
๘๔๕๐
๘๔๕๑
๘๔๕๒
๘๔๕๓
๘๔๕๔
๘๔๕๕
๘๔๕๖
๘๔๕๗
๘๔๕๘
๘๔๕๙
๘๔๖๐
๘๔๖๑
๘๔๖๒

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางชมพูนุท ใบยา
นางสาวชมพูนุท ปนนํา
นางชมพูนุท เรืองปราชญ
นางสาวชมพูนุท ศรีฟา
นางสาวชมพูนุท ศรีภักดี
นางสาวชมพูนุท ฮุนศิริ
นางชมภูนุช กิจแกว
นางสาวชมภูนุช พัดตัน
นางสาวชมภูนุช สําแดงเดช
นางสาวชมลดา คํามูล
นางชมัยพร แกวละเอียด
นางสาวชมัยพร แซวี
นางสาวชมัยพร ออนวัน
นางสาวชไมพร ดวงแกว
นางสาวชไมพร บุญประวัติ
นางชไมพร พจนพงษ
นางสาวชไมพร พรมจินดา
นางสาวชไมพร พัฒนะ
นางสาวชไมพร พุมดวง
นางชไมพร รินทรชม
นางชไมพร วังเย็น
นางสาวชไมพร ศรศักดิ์
นางสาวชไมพร อยูพวง
นางชยกานต สุวรรณคังคะ
นางสาวชยากร นรินทรหงษทอง
นางชยานันท สุขเจริญ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๘๔๖๓
๘๔๖๔
๘๔๖๕
๘๔๖๖
๘๔๖๗
๘๔๖๘
๘๔๖๙
๘๔๗๐
๘๔๗๑
๘๔๗๒
๘๔๗๓
๘๔๗๔
๘๔๗๕
๘๔๗๖
๘๔๗๗
๘๔๗๘
๘๔๗๙
๘๔๘๐
๘๔๘๑
๘๔๘๒
๘๔๘๓
๘๔๘๔
๘๔๘๕
๘๔๘๖
๘๔๘๗
๘๔๘๘

หนา ๑๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวชยาภรณ เคานา
วาที่รอยตรีหญิง ชโยชา พรรณะ
นางชรัญธิดา สกุลชัยยะ
นางสาวชริญา อรุณรุงเรือง
นางชริน ชุนเกษา
นางสาวชรินทรทิพย แกนจัด
นางสาวชรินทรทิพย บัติสูงเนิน
นางชรินรัตน ทัพขวา
นางสาวชรินรัตน นันตาดี
นางสาวชรินรัตน บัตรรัมย
นางชรินรัตน โภชนะ
นางสาวชลกร มีกูล
นางชลกาญจน เบญจวงศ
นางสาวชลกาล แกวทุง
นางชลดา เรืองสิทธิ์
นางชลดา แลเพชรศรีทองดี
นางสาวชลดา สุมา
นางสาวชลดา อยูพันดุง
นางสาวชลธพร กุญชรินทร
นางสาวชลธาร นิยม
นางสาวชลธารา ทรัพยสินพันธ
นางสาวชลธิชา กอแกว
นางสาวชลธิชา กุลอึ้ง
นางชลธิชา เขียวบริสุทธิ์
นางชลธิชา คงมา
นางสาวชลธิชา คณิตบุญ

๘๔๘๙
๘๔๙๐
๘๔๙๑
๘๔๙๒
๘๔๙๓
๘๔๙๔
๘๔๙๕
๘๔๙๖
๘๔๙๗
๘๔๙๘
๘๔๙๙
๘๕๐๐
๘๕๐๑
๘๕๐๒
๘๕๐๓
๘๕๐๔
๘๕๐๕
๘๕๐๖
๘๕๐๗
๘๕๐๘
๘๕๐๙
๘๕๑๐
๘๕๑๑
๘๕๑๒
๘๕๑๓
๘๕๑๔

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางชลธิชา งามขุนทด
นางชลธิชา จันทะมาตร
นางชลธิชา ชลฤทธิ์
นางชลธิชา เณรแกว
นางสาวชลธิชา ดินรมรัมย
นางชลธิชา ตะอาย
นางสาวชลธิชา ตางใจ
นางชลธิชา เตาทอง
นางสาวชลธิชา นุชประคอง
นางสาวชลธิชา บํารุงกิจ
นางสาวชลธิชา ประสานสงฆ
นางชลธิชา ประเสริฐ
นางสาวชลธิชา ปนทิม
นางชลธิชา เปรมปรีชา
นางชลธิชา พัฒนศิริมากร
นางสาวชลธิชา ภูบาลเพ็ชร
นางสาวชลธิชา มวงศรีจันทร
นางสาวชลธิชา มะลิทอง
นางชลธิชา วรภู
นางสาวชลธิชา วิชาผง
นางสาวชลธิชา สวนเสมอ
นางสาวชลธิชา สอนสิงห
นางสาวชลธิชา สุขเจริญ
นางสาวชลธิชา อยูยง
นางสาวชลธิดา หงษเหม
นางชลธิรา แกนจันทร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๘๕๑๕
๘๕๑๖
๘๕๑๗
๘๕๑๘
๘๕๑๙
๘๕๒๐
๘๕๒๑
๘๕๒๒
๘๕๒๓
๘๕๒๔
๘๕๒๕
๘๕๒๖
๘๕๒๗
๘๕๒๘
๘๕๒๙
๘๕๓๐
๘๕๓๑
๘๕๓๒
๘๕๓๓
๘๕๓๔
๘๕๓๕
๘๕๓๖
๘๕๓๗
๘๕๓๘
๘๕๓๙
๘๕๔๐

นางสาวชลธิสา แสนประสิทธิ์
นางสาวชลนภา คงคิด
นางสาวชลนิกาญจน ปตถามัง
นางสาวชลนิชา แสงแกว
นางสาวชลพษร ลัดดาโชติ
นางสาวชลภัทร วงคดนตรี
นางชลระฎา ลีสี
นางสาวชลฤดี ศักดิ์โสภาสกุล
นางชลลดา พันธสวัสดิ์
นางสาวชลลดา ยั่งยืนเจริญสุข
นางสาวชลลดา วิเศษสิงห
นางสาวชลลดา วิสุมา
นางสาวชลลดา สอนศิริ
นางชลลดา หลาโยม
นางสาวชลลดา อันภักดี
นางสาวชลลดา อุทธา
นางสาวชลลัดดา ตะริโย
นางชลลัดดา พูนผล
นางชลัณฎา ทองสีทอง
นางชลันดา จันทรมลฑา
นางชลันดา ดวงไพชุม
นางชลัยภรณ บุตรฟองคํา
นางชลัยรัตน ปนกันอินทร
นางสาวชลากร ศิริประภา
นางชลาลัย ทะลายรัมย
นางชลาลัย นันดวงแกว

หนา ๑๖๖
ราชกิจจานุเบกษา
๘๕๔๑
๘๕๔๒
๘๕๔๓
๘๕๔๔
๘๕๔๕
๘๕๔๖
๘๕๔๗
๘๕๔๘
๘๕๔๙
๘๕๕๐
๘๕๕๑
๘๕๕๒
๘๕๕๓
๘๕๕๔
๘๕๕๕
๘๕๕๖
๘๕๕๗
๘๕๕๘
๘๕๕๙
๘๕๖๐
๘๕๖๑
๘๕๖๒
๘๕๖๓
๘๕๖๔
๘๕๖๕
๘๕๖๖

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวชลาลัย ประสพบุญ
นางชลิดา โตวรานนท
นางชลิดา โพพาฤทธิ์
นางชลิดา วิชชุเวทิน
นางชลิดา สุหลา
นางสาวชลิดา สูนศรี
นางชลิดา เหล็กสิงห
นางสาวชลิตตา ภูจริต
นางสาวชลิตา เงื่อนจันทอง
นางสาวชลิตา ดีทน
นางสาวชลินธร กางเกตุ
นางสาวชโลทร ขํามาก
นางชโลทร วรสมุทรปราการ
นางสาวชวนชื่น เสนีวงศ ณ อยุธยา
นางสาวชวนพิศ คชริน
นางชวนพิศ จันทรกระจาง
นางชวนพิศ เทพมณีไชย
นางสาวชวนพิศ บุบผา
นางชวนพิศ พรมเภา
นางชวนพิศ พัฒนพงษ
นางชวนัส รัตนวิชัย
นางชวนิตา คําสอนทา
นางสาวชวลิดา แสนสุข
นางชวันธร รุงรัตน
นางสาวชวัลนุช รัตนปู
นางสาวชวัลพัชร ปราระจูม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๘๕๖๗
๘๕๖๘
๘๕๖๙
๘๕๗๐
๘๕๗๑
๘๕๗๒
๘๕๗๓
๘๕๗๔
๘๕๗๕
๘๕๗๖
๘๕๗๗
๘๕๗๘
๘๕๗๙
๘๕๘๐
๘๕๘๑
๘๕๘๒
๘๕๘๓
๘๕๘๔
๘๕๘๕
๘๕๘๖
๘๕๘๗
๘๕๘๘
๘๕๘๙
๘๕๙๐
๘๕๙๑
๘๕๙๒

หนา ๑๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวชวัลลักษ รติวรภัทรกุล
นางสาวชวัลลักษณ ภิบาลจอมมี
นางสาวชวาลิน สังขงาม
นางสาวชวิกา จันทรธีระโรจน
นางสาวชวินดา ชูวงค
นางชวิศา พรหมขวัญ
นางชวีรัตน ไชยปญญา
นางสาวชอทิพย บุญไสว
นางสาวชอผกา พูลทอง
นางชอเพชร เนตรแกว
วาที่รอยตรีหญิง ชอเพชร สุขอนันต
นางสาวชอฟา วรสิทธิ์
นางสาวชอลัดดา กลิ่นประทุม
นางสาวชอลัดดา วรรณา
นางชเอม สุทธี
นางชะเลยรัก สถิตชัย
นางสาวชัชชฏา ภัทรมาลัยสิริ
นางชัชชนี ชองวารินทร
นางสาวชัชชษา เชนพิมาย
นางชัชฎา หวยลําโก
นางชัชฎาพร ทรรพวสุ
นางชัชฎาพร ยาวังเสน
นางชัชฎาพร ศรีประเทศ
นางสาวชัชฎาภรณ ทะนวนรัมย
นางชัชฎาภรณ พรมตรุษ
นางสาวชัชฎาภรณ มีคุณ

๘๕๙๓
๘๕๙๔
๘๕๙๕
๘๕๙๖
๘๕๙๗
๘๕๙๘
๘๕๙๙
๘๖๐๐
๘๖๐๑
๘๖๐๒
๘๖๐๓
๘๖๐๔
๘๖๐๕
๘๖๐๖
๘๖๐๗
๘๖๐๘
๘๖๐๙
๘๖๑๐
๘๖๑๑
๘๖๑๒
๘๖๑๓
๘๖๑๔
๘๖๑๕
๘๖๑๖
๘๖๑๗
๘๖๑๘

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวชัชฎาวัลย ยาสมุทร
นางชัญญญาพัชช เนตรวิเชียร
นางชัญญา พรรณศรี
นางชัญญาณภัช ดอนเปะ
นางสาวชัญญานุช กรุณาหลาย
นางสาวชัญญานุช คงศิลป
นางชัญญานุช เทียนทอง
นางสาวชัญญานุช ปรีดี
นางสาวชัญญานุช ปนชวย
นางสาวชัญญานุช พันเขียว
นางสาวชัญญานุช มาณกิจ
นางชัญญานุช วิเศษธรรมรัตน
นางสาวชัญญานุช ศรีวิเชียร
นางสาวชัญญานุช สอนปงคํา
นางสาวชัญญานุช อิ่นคํามา
นางชัญญาพัชญ อินตะวงศ
นางสาวชัญญาภัค ภูสีดิน
นางสาวชัญญาภัค เหยี่ยวสวัสดิ์
นางสาวชัญญารักษ นาคปน
นางสาวชัยปราง วงศา
นางสาวชาคริยา ธีรสุนทรวัฒน
นางสาวชาณัชา ไชยชาญ
นางสาวชามาศ ดิษฐเจริญ
นางสาวชารินี พิลาสุข
นางสาวชาลิณี ดอนนาค
นางสาวชาลินี จงอริยตระกูล

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๘๖๑๙
๘๖๒๐
๘๖๒๑
๘๖๒๒
๘๖๒๓
๘๖๒๔
๘๖๒๕
๘๖๒๖
๘๖๒๗
๘๖๒๘
๘๖๒๙
๘๖๓๐
๘๖๓๑
๘๖๓๒
๘๖๓๓
๘๖๓๔
๘๖๓๕
๘๖๓๖
๘๖๓๗
๘๖๓๘
๘๖๓๙
๘๖๔๐
๘๖๔๑
๘๖๔๒
๘๖๔๓
๘๖๔๔

หนา ๑๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางชาลินี เชื้อทอง
นางสาวชาลินี สุทธิเดช
นางสาวชาลินี หอมนาน
นางชาลิศา สามิดี
นางสาวชาลิษา เพิ่มมี
นางสาวชาลิสา เพ็งดํา
นางชาลิสา แสนทาว
นางสาวชาวิณี รอไกรเพชร
นางสาวชิดขวัญ นุชนาถ
นางสาวชิดชนก แกวมณี
นางสาวชิดชนก ตะโกพร
นางสาวชิดชนก วันดี
นางสาวชิดชไม ชูกลา
วาที่รอยตรีหญิง ชิดชไม วงษจินดา
นางชิดพนม คูวนิชชัย
นางชิตชญาพัฒน พุทธอุทัย
นางชิตวรี เถาวัลยา
นางชิติมา มินดอน
นางชินนาวรณ วงษศิริ
นางสาวชินรัตน กลิ่นหวล
นางชินันพร นาเวียง
นางสาวชินานาฏ ศีลสุจริต
นางชิราณี รบเรือง
นางสาวชิราภรณ ออนสลวย
นางชิสา เพตาเสน
นางชิสาพัชร รัตนพันธ

๘๖๔๕
๘๖๔๖
๘๖๔๗
๘๖๔๘
๘๖๔๙
๘๖๕๐
๘๖๕๑
๘๖๕๒
๘๖๕๓
๘๖๕๔
๘๖๕๕
๘๖๕๖
๘๖๕๗
๘๖๕๘
๘๖๕๙
๘๖๖๐
๘๖๖๑
๘๖๖๒
๘๖๖๓
๘๖๖๔
๘๖๖๕
๘๖๖๖
๘๖๖๗
๘๖๖๘
๘๖๖๙
๘๖๗๐

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางชีลี สุขสมบูรณ
นางสาวชีวรัตน ช่ําชอง
นางชีวานันท กาสมุทร
นางชื่นกมล ยอดคง
นางสาวชื่นกมล อุชชิน
นางสาวชื่นสุมล ไชยศิริ
นางสาวชุฎา ปาลโมกข
นางสาวชุณหกาญจน ยศไทย
นางชุดาภรณ จันทรสงา
นางสาวชุดารัตน นวมจิตร
นางสาวชุดาวรรณ พลวงค
นางสาวชุติกาญจน กุลประชา
นางชุติกาญจน จันทรศิริ
นางสาวชุติกาญจน ใจบางยาง
นางสาวชุติกาญจน ชัยพูน
นางชุติกาญจน นวลอนงค
นางสาวชุติกาญจน ปกติ
นางสาวชุติกาญจน ผิวอวน
นางสาวชุติกาญจน พัฒนะปราชญ
นางสาวชุติกาญจน เพิ่มทรัพย
นางชุติกาญจน มัดถาปะโท
นางสาวชุติกาญจน เมตตา
นางชุติกาญจน ศาสนาอภิชาติ
นางชุติกาญจน สมราศรี
นางสาวชุติกาญจน แสงสาย
นางสาวชุติกาญจน อุนประเดิม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๘๖๗๑
๘๖๗๒
๘๖๗๓
๘๖๗๔
๘๖๗๕
๘๖๗๖
๘๖๗๗
๘๖๗๘
๘๖๗๙
๘๖๘๐
๘๖๘๑
๘๖๘๒
๘๖๘๓
๘๖๘๔
๘๖๘๕
๘๖๘๖
๘๖๘๗
๘๖๘๘
๘๖๘๙
๘๖๙๐
๘๖๙๑
๘๖๙๒
๘๖๙๓
๘๖๙๔
๘๖๙๕
๘๖๙๖

นางสาวชุติกานต หาญชนะ
นางชุตินัน โอษคลัง
นางชุตินันต ชินณพัฒนโกศล
นางสาวชุตินันท ใจอะกะ
นางชุตินันท นางวงค
นางสาวชุตินันท วองพานิช
นางสาวชุตินันท สีโสด
นางสาวชุติมณฑน โมระมัต
นางสาวชุติมณฑน เศียรยง
นางสาวชุติมณฑน สุทธิปญโญ
นางสาวชุติมณฑน สุภาพโรจน
นางชุติมตา สรอยปุ
นางสาวชุติมันต วันดี
นางสาวชุติมันต สุขรัตน
นางสาวชุติมา กลิ่นรอง
นางสาวชุติมา กิติยะวงษ
นางสาวชุติมา ขวัญนิมิตร
นางสาวชุติมา ขันธิคุณ
นางสาวชุติมา คําแกว
นางชุติมา โคตรสาขา
นางสาวชุติมา จงใจเทศ
นางสาวชุติมา จันทรประเสริฐ
นางสาวชุติมา จํารัสแนว
นางสาวชุติมา เจริญผล
นางสาวชุติมา ชาเนตร
นางสาวชุติมา ชูแกว

หนา ๑๖๙
ราชกิจจานุเบกษา
๘๖๙๗
๘๖๙๘
๘๖๙๙
๘๗๐๐
๘๗๐๑
๘๗๐๒
๘๗๐๓
๘๗๐๔
๘๗๐๕
๘๗๐๖
๘๗๐๗
๘๗๐๘
๘๗๐๙
๘๗๑๐
๘๗๑๑
๘๗๑๒
๘๗๑๓
๘๗๑๔
๘๗๑๕
๘๗๑๖
๘๗๑๗
๘๗๑๘
๘๗๑๙
๘๗๒๐
๘๗๒๑
๘๗๒๒

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวชุติมา ชูชั่ง
นางสาวชุติมา ชูแสง
นางสาวชุติมา เชนะโยธิน
นางสาวชุติมา ทวีสุข
นางชุติมา ธรรมธิ
นางสาวชุติมา เนื้อไมหอม
นางสาวชุติมา เบ็ญจมินทร
นางสาวชุติมา ปราบณรงค
นางสาวชุติมา ปานแพ
นางชุติมา พันธศรี
นางชุติมา มัวมะ
นางสาวชุติมา มุจลินทร
นางสาวชุติมา ศาสคุณ
นางสาวชุติมา ศิลาทอง
นางสาวชุติมา สาระกุล
นางสาวชุติมา สินธุวานิช
นางสาวชุติมา สุประดิษฐ
นางสาวชุติมา เสาทอง
นางชุติมา แสวงผล
นางสาวชุติมา อิทธิสังวร
นางสาวชุติมา อินทวงค
นางชุติมาดี ทิมตระกูล
นางสาวชุติรัตน กาญจนธนชัย
นางสาวชุติรัตน บํารุงสุข
นางสาวชุติวรรณ ไชยมณี
นางสาวชุติสรา หาดแมน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๘๗๒๓
๘๗๒๔
๘๗๒๕
๘๗๒๖
๘๗๒๗
๘๗๒๘
๘๗๒๙
๘๗๓๐
๘๗๓๑
๘๗๓๒
๘๗๓๓
๘๗๓๔
๘๗๓๕
๘๗๓๖
๘๗๓๗
๘๗๓๘
๘๗๓๙
๘๗๔๐
๘๗๔๑
๘๗๔๒
๘๗๔๓
๘๗๔๔
๘๗๔๕
๘๗๔๖
๘๗๔๗
๘๗๔๘

หนา ๑๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวชุนิดา ชิโนทัย
นางชุมสิริ ตากกะโทก
นางชุลี แยมเกษร
นางสาวชุลีกร คําหลา
นางชุลีกร จันทรโคตร
นางชุลีกร พิมลศรี
นางสาวชุลีกร สิงหมะสิ
นางสาวชุลีพร ขํามาก
นางสาวชุลีพร คําดี
นางสาวชุลีพร วิชญธรกุล
นางสาวชุลีพร สุวรรณเทวี
นางสาวชุลีภรณ บุญเรศ
นางสาวชุวลี ตั้งสุวรรณ
นางสาวชุษณา นัครา
นางสาวชูขวัญ อินทรชัย
นางชูจิต กุลัพบุรี
นางสาวชูศรี จูเฉย
นางสาวชูศิลป หาญวงศ
นางสาวเชตวัน เเยมโสภี
นางสาวเชษินีร แสวงสุข
นางสาวเชาวนี เอี่ยมแสง
นางสาวเชิญขวัญ พันธุสุข
นางสาวเชิญพัดชา พรหมราชแกว
นางสาวแชมพู เพ็งอุน
นางโชคดี ชนะภัย
นางสาวโชติกา กังวล

๘๗๔๙
๘๗๕๐
๘๗๕๑
๘๗๕๒
๘๗๕๓
๘๗๕๔
๘๗๕๕
๘๗๕๖
๘๗๕๗
๘๗๕๘
๘๗๕๙
๘๗๖๐
๘๗๖๑
๘๗๖๒
๘๗๖๓
๘๗๖๔
๘๗๖๕
๘๗๖๖
๘๗๖๗
๘๗๖๘
๘๗๖๙
๘๗๗๐
๘๗๗๑
๘๗๗๒
๘๗๗๓
๘๗๗๔

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางโชติกา ครอสส
นางสาวโชติกา คุณประทุม
นางสาวโชติกา ชตานนท
นางสาวโชติกา ไตรเพทพิสัย
นางสาวโชติกา เนตรทิพย
นางโชติกา ปุณยธรวณิช
นางโชติกา พลเยี่ยม
นางสาวโชติกา โพธิ์สัย
นางสาวโชติกา ภิญโญ
นางสาวโชติกา ภูมิศาสตร
นางสาวโชติกา ระโส
นางโชติกา อโนตะ
วาที่รอยตรีหญิง โชติกา อยูประยงค
นางสาวโชติกา อินประนาม
นางสาวโชติมา แสงศิริ
นางสาวโชติรส เจษฎาสิริ
นางสาวโชติรส พนมวัน ณ อยุธยา
นางสาวโชติรส สุขสําราญ
นางสาวโชติรัตน พิมพเรือง
นางสาวโชษิตา เพ็ญภู
นางสาวโชษิตา เสตานุตร
นางสาวซอฝดะ สะอา
นางสาวซอลีหะห บินสมัน
นางซัมสุนีย สากอ
นางสาวซัลมา สมศิริ
นางซานิซา เด็งจิ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๘๗๗๕
๘๗๗๖
๘๗๗๗
๘๗๗๘
๘๗๗๙
๘๗๘๐
๘๗๘๑
๘๗๘๒
๘๗๘๓
๘๗๘๔
๘๗๘๕
๘๗๘๖
๘๗๘๗
๘๗๘๘
๘๗๘๙
๘๗๙๐
๘๗๙๑
๘๗๙๒
๘๗๙๓
๘๗๙๔
๘๗๙๕
๘๗๙๖
๘๗๙๗
๘๗๙๘
๘๗๙๙
๘๘๐๐

หนา ๑๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวซานียะฮ สุดบู
นางสาวซารรา หลีเส็น
นางสาวซารีนา กุลโรจนสิริ
นางสาวซารีนา ดิง
นางซาวีหยะ ถมเล็ก
นางซาอาดะห วิชัย
นางซิตีฮาหยาด หวังเด
นางซีตีฮาวอ ดาโอะ
นางสาวซูกายนะห มามะโย
นางซูรียานี หะมิ
นางสาวโซเฟย อีซอ
นางสาวฌานีกร ปรารถนารักษ
นางสาวฌาภาศิริ แหวนเงิน
นางสาวฌิลลี ศรีนุ
นางญดา ธนาไสย
นางญดา ลือสัตย
นางญวิภา ขัตติ
นางสาวญาณพัฒน ปรัสพันธ
นางสาวญาณพัทธ ทิพยสาร
นางสาวญาณวรรณ รอดประเสริฐ
นางญาณสิรีค วงคเขียว
นางญาณิกา แสงทอง
นางสาวญาณิกา เหลาโกทา
นางสาวญาณิดา นิยมนา
นางญาณิศา โกศลศาสตร
นางสาวญาณิศา จันทะแจม

๘๘๐๑
๘๘๐๒
๘๘๐๓
๘๘๐๔
๘๘๐๕
๘๘๐๖
๘๘๐๗
๘๘๐๘
๘๘๐๙
๘๘๑๐
๘๘๑๑
๘๘๑๒
๘๘๑๓
๘๘๑๔
๘๘๑๕
๘๘๑๖
๘๘๑๗
๘๘๑๘
๘๘๑๙
๘๘๒๐
๘๘๒๑
๘๘๒๒
๘๘๒๓
๘๘๒๔
๘๘๒๕
๘๘๒๖

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางญาณิศา จิณสิทธิ์
นางสาวญาณิศา ทองพูน
นางญาณิศา บุรัศมี
นางญาณิศา ปททุม
นางสาวญาณิศา พวงจันทรา
นางสาวญาณิศา รอดศรี
นางญาณิศา วัฒนาวงศ
นางญาณิศา สวัสดิวงศ
นางสาวญาณิศา สังขชุม
นางสาวญาณิศา สุวรรณลิขิต
นางสาวญาณี เคหะจุย
นางสาวญาณี ศรีดวงใจ
นางญาณี สุขศรี
นางสาวญาณูดา อรนอม
นางสาวญาดา นิลประดิษฐ
นางสาวญาดา สงฆวัฒนะ
นางสาวญาดานันท เกตุแกว
นางญาติกร มณีวงษ
นางสาวญานี ประกิ่ง
นางญามินทร แลหะ
วาที่รอยตรีหญิง ฎายิน ผองใส
นางฏิมากานต วันนา
นางฐนิตนันท โชคทองยอดแกว
นางสาวฐนิตนันท ทวีกระแสร
นางฐปรัตน แกวสีแดง
นางสาวฐมน มวงนาพูล

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๘๘๒๗
๘๘๒๘
๘๘๒๙
๘๘๓๐
๘๘๓๑
๘๘๓๒
๘๘๓๓
๘๘๓๔
๘๘๓๕
๘๘๓๖
๘๘๓๗
๘๘๓๘
๘๘๓๙
๘๘๔๐
๘๘๔๑
๘๘๔๒
๘๘๔๓
๘๘๔๔
๘๘๔๕
๘๘๔๖
๘๘๔๗
๘๘๔๘
๘๘๔๙
๘๘๕๐
๘๘๕๑
๘๘๕๒

นางสาวฐัติมา บุรีนอก
นางฐาณัชชา กัญญาเงิน
นางสาวฐาณุการณ ณัฐฏณัฐกร
นางฐานมญ โอฬารธนพร
นางสาวฐานิกา ถําวาป
นางฐานิดา ฟองหนองออ
นางฐานิดา สุขเสมอ
นางสาวฐานิดา อินกรัด
นางฐานิต ฤทธิ์เอนก
นางสาวฐานิตา นรารัมย
นางสาวฐานิตา นอยบําเหน็จ
นางสาวฐานิตา น้ําทิพย
นางฐานิยา สอวัฒนชาติ
นางสาวฐานิศ หริกจันทร
นางสาวฐานิสา พลายวิเคราะห
นางสาวฐานียา คลายทอง
นางสาวฐาปณีย พรหมมี
นางสาวฐาปนี บุนนาคเจริญ
นางสาวฐาปนี ปราบสิทธิ์
นางสาวฐายิกา สอนราษฎ
นางสาวฐิกาญภัศ สันติกุล
นางฐิฏิวรฎา เสารจันทร
นางสาวฐิณิชดา ชางบุ
นางฐิตา ยุนิรัมย
นางสาวฐิตา วิหครัตน
นางฐิตานันท จั่นงาม

หนา ๑๗๒
ราชกิจจานุเบกษา
๘๘๕๓
๘๘๕๔
๘๘๕๕
๘๘๕๖
๘๘๕๗
๘๘๕๘
๘๘๕๙
๘๘๖๐
๘๘๖๑
๘๘๖๒
๘๘๖๓
๘๘๖๔
๘๘๖๕
๘๘๖๖
๘๘๖๗
๘๘๖๘
๘๘๖๙
๘๘๗๐
๘๘๗๑
๘๘๗๒
๘๘๗๓
๘๘๗๔
๘๘๗๕
๘๘๗๖
๘๘๗๗
๘๘๗๘

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวฐิตานันท ฤทธิ์นายม
นางฐิตาพร ภักดีใหม
นางสาวฐิตาภรณ ปนอยู
นางฐิตาภรณ ศรีษะโม
นางฐิตาภัทร วงศชัย
นางสาวฐิตาภัสร กีรติวิทยาภรณ
นางฐิตาภา ชูรอง
นางสาวฐิตาภา มาตรโคกสูง
นางฐิตาภา เอกา
นางฐิตารีย จรัสเนตินันท
นางสาวฐิตารีย จันทรไพร
นางสาวฐิตารีย เธียรสุทัศน
นางสาวฐิตารีย แหลมประเสริฐ
นางฐิติกมล เกียรติวีราภรณ
นางสาวฐิติกัญญ โชคสุขนิรันดร
นางสาวฐิติกาญจน ศรีทานนท
นางฐิติกานต ขุมโมกข
นางสาวฐิติกานต นวพงศรัตน
นางสาวฐิติชญา บุญทา
นางสาวฐิติชญาน สุปตติ
นางสาวฐิตินัน รอเซ็น
นางสาวฐิตินันท ขันทอง
นางสาวฐิตินันท ขุนรอด
นางสาวฐิตินันท บุญเสริม
นางฐิตินันท ศรีจันทร
นางฐิตินันท สมเงิน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๘๘๗๙
๘๘๘๐
๘๘๘๑
๘๘๘๒
๘๘๘๓
๘๘๘๔
๘๘๘๕
๘๘๘๖
๘๘๘๗
๘๘๘๘
๘๘๘๙
๘๘๙๐
๘๘๙๑
๘๘๙๒
๘๘๙๓
๘๘๙๔
๘๘๙๕
๘๘๙๖
๘๘๙๗
๘๘๙๘
๘๘๙๙
๘๙๐๐
๘๙๐๑
๘๙๐๒
๘๙๐๓
๘๙๐๔

หนา ๑๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางฐิตินันท หลอเถิน
นางฐิตินันท อภิบาล
นางสาวฐิตินันท เองฉวน
นางสาวฐิติปวีณ เยาวขันธ
นางสาวฐิติพร แกวตาสาม
นางสาวฐิติพร จันหอม
นางสาวฐิติพร ธรรมรักษา
นางสาวฐิติพร อมรมณีกุล
นางสาวฐิติพรรณ ศรีสุภาสิตานนท
นางสาวฐิติภรณ โปษณพันธุ
นางฐิติภรณ สุทธิ์รัตน
นางสาวฐิติภา พวงสมบัติ
นางสาวฐิติมน โชคทวีกิจ
นางสาวฐิติมน นุบุญมา
นางฐิติมา กลาหาญ
นางสาวฐิติมา กานกลา
นางสาวฐิติมา การสราง
นางสาวฐิติมา เขียดแกว
นางสาวฐิติมา คําดี
นางฐิติมา งามขํา
นางฐิติมา ใจพันธ
นางสาวฐิติมา ดวงแกว
นางฐิติมา นาครัตนะ
นางฐิติมา บุญทองหลาง
นางฐิติมา บุตรเลี่ยม
นางฐิติมา บูกง

๘๙๐๕
๘๙๐๖
๘๙๐๗
๘๙๐๘
๘๙๐๙
๘๙๑๐
๘๙๑๑
๘๙๑๒
๘๙๑๓
๘๙๑๔
๘๙๑๕
๘๙๑๖
๘๙๑๗
๘๙๑๘
๘๙๑๙
๘๙๒๐
๘๙๒๑
๘๙๒๒
๘๙๒๓
๘๙๒๔
๘๙๒๕
๘๙๒๖
๘๙๒๗
๘๙๒๘
๘๙๒๙
๘๙๓๐

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวฐิติมา ประยูรพรหม
นางสาวฐิติมา พูลเกษม
นางสาวฐิติมา มีเจริญ
นางสาวฐิติมา วิสุทธิกุล
นางฐิติมา วุฒิจินดาศรี
นางฐิติมา ศรีจันทร
นางสาวฐิติมา สงาโฉม
นางสาวฐิติมา สินทะเกิด
นางสาวฐิติมา สุขประเสริฐ
นางสาวฐิติมา สุริยหิรัญ
นางฐิติมา อภัย
นางสาวฐิติมา อินทรธูป
นางสาวฐิติยา ปกษา
นางสาวฐิติรัตณ มหาวีรวัฒน
นางสาวฐิติรัตน กันนะ
นางสาวฐิติรัตน คงเกิด
นางสาวฐิติรัตน เจริญตา
นางฐิติรัตน แจงคํา
นางฐิติรัตน ดํารงค
นางสาวฐิติรัตน ตุยเขียว
นางฐิติรัตน ทรัพยไพบูลย
นางสาวฐิติรัตน เทศไธสง
นางฐิติรัตน บุตรแกว
นางฐิติรัตน เพชรงาม
นางฐิติรัตน แสนทิ
นางฐิติรัตน อาสนาทิพย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๘๙๓๑
๘๙๓๒
๘๙๓๓
๘๙๓๔
๘๙๓๕
๘๙๓๖
๘๙๓๗
๘๙๓๘
๘๙๓๙
๘๙๔๐
๘๙๔๑
๘๙๔๒
๘๙๔๓
๘๙๔๔
๘๙๔๕
๘๙๔๖
๘๙๔๗
๘๙๔๘
๘๙๔๙
๘๙๕๐
๘๙๕๑
๘๙๕๒
๘๙๕๓
๘๙๕๔
๘๙๕๕
๘๙๕๖

หนา ๑๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางฐิติรัตน เอี่ยมสกุล
นางสาวฐิติวรดา เตชาภรณพงศ
นางสาวฐิติวรดา ศิริคง
นางสาวฐิติวรรณ ขวัญแกว
นางสาวฐิติวรรณ แซตัน
นางสาวฐิติวรรณ เปรมบํารุง
นางฐิติวัลคุ เอียดนิมิตร
นางสาวฐิภาพรรณ โถมใย
นางสาวฐิมารัตน กวยทอง
นางฐิรชญา มหาสุข
นางสาวฐิรนันท พันธุเพ็ง
นางสาวฐิรัญญรัตน สีใส
นางสาวฐิศิณาภรณ ภมรสูตร
นางสาวฑัณฑิกา หนูแปน
นางฑิฆัมพร กวางทุม
นางสาวฑิตยา สืบบุก
นางสาวฒิชากร ปริญญากาญจน
นางสาวณกมลธัญ โคตรประทุม
นางสาวณกานต ผาดไธสง
นางณชญาดา วงควิชัย
นางสาวณชนก แปงอินตะ
นางณชาลินี ลิอินทร
นางสาวณญาดา กฤษณา
นางณฐมน คงวงษ
นางสาวณฐมน ชยังกูรวรกุล
นางสาวณฐมน ทาแกว

๘๙๕๗
๘๙๕๘
๘๙๕๙
๘๙๖๐
๘๙๖๑
๘๙๖๒
๘๙๖๓
๘๙๖๔
๘๙๖๕
๘๙๖๖
๘๙๖๗
๘๙๖๘
๘๙๖๙
๘๙๗๐
๘๙๗๑
๘๙๗๒
๘๙๗๓
๘๙๗๔
๘๙๗๕
๘๙๗๖
๘๙๗๗
๘๙๗๘
๘๙๗๙
๘๙๘๐
๘๙๘๑
๘๙๘๒

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวณฐมน มีลอม
นางสาวณฐวรรณ คูณทวี
นางสาวณทชา สายสาคร
นางณนิรันดร คําไกร
นางสาวณปภัช ฝนนิมิตร
นางณปภัช แพงสกุล
นางสาวณปภัช รุจิระกุล
นางสาวณปภัช แสงจันท
นางสาวณพนัช ฉ่ําทรัพย
นางสาวณพัชชนันท โพธิวัฒน
นางสาวณพิชญา จันทมนตรี
นางณพิชญา นิติคุณชัย
นางณภคภร ประทุมศิริ
นางสาวณภัค ชีพพึ่งวนา
นางณภัค สิมณี
นางณภัคมน ทองศรี
นางสาวณภัชกมล แกววิชิต
นางณภัทร กาชอง
นางสาวณภัทร งามวิลัย
นางสาวณภัทร จงใจรัก
นางสาวณภัทร ศิริมั่ว
นางสาวณภัทร อุมเพชร
นางสาวณภัทรพร ศรีนวล
นางณภัทรัตน พึ่งประสพ
นางสาวณภัทราชนก รัตนปติ
นางสาวณภัสชนก บุญมา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๘๙๘๓
๘๙๘๔
๘๙๘๕
๘๙๘๖
๘๙๘๗
๘๙๘๘
๘๙๘๙
๘๙๙๐
๘๙๙๑
๘๙๙๒
๘๙๙๓
๘๙๙๔
๘๙๙๕
๘๙๙๖
๘๙๙๗
๘๙๙๘
๘๙๙๙
๙๐๐๐
๙๐๐๑
๙๐๐๒
๙๐๐๓
๙๐๐๔
๙๐๐๕
๙๐๐๖
๙๐๐๗
๙๐๐๘

หนา ๑๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวณภาภัช ประสานดี
นางสาวณภาสณัฐ จําปาบุรี
นางณรัญญา ศรีสุภาพ
นางสาวณรัฎชา มณีนิล
นางสาวณรัตน แกววิเศษ
นางณรินทร เขมนกิจ
นางสาวณริศรา ตวนชะเอม
นางสาวณฤดี จันทวาลย
นางสาวณวรา วงคโสมะ
นางณศศิอุษา บุษบกแกว
นางณหทัย เครือคํา
นางสาวณอร โภคะสมบูรณ
นางสาวณัจจนันท จันทรทองสุข
นางสาวณัจฉรียา บุตรวัน
นางสาวณัจฉรียา มีโชติ
นางสาวณัชฉรียา ชํานาญพันธ
นางณัชชา จิตตอารีย
นางสาวณัชชา ชูเพ็ง
นางสาวณัชชา นิระเคน
นางณัชชา บุญประไพ
นางณัชชา พันธเพชร
นางสาวณัชชา ใยดี
นางสาวณัชชา วิกรมาภิรมย
นางสาวณัชชา ศรีบุญเรือง
นางสาวณัชชา สมวุฒิ
นางณัชชา สืบสุยะ

๙๐๐๙
๙๐๑๐
๙๐๑๑
๙๐๑๒
๙๐๑๓
๙๐๑๔
๙๐๑๕
๙๐๑๖
๙๐๑๗
๙๐๑๘
๙๐๑๙
๙๐๒๐
๙๐๒๑
๙๐๒๒
๙๐๒๓
๙๐๒๔
๙๐๒๕
๙๐๒๖
๙๐๒๗
๙๐๒๘
๙๐๒๙
๙๐๓๐
๙๐๓๑
๙๐๓๒
๙๐๓๓
๙๐๓๔

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวณัชชานันท ปญญาจารย
นางสาวณัชชานันธ ลูกระโทก
นางสาวณัชชาพร ศรีทานันท
นางสาวณัชชาพรรณ คําลือ
นางณัชชารีย สมศรีเสาร
นางณัชชาวีร หาญณรงค
นางสาวณัชญคริมา ธรรมวิจักขณ
นางสาวณัชญาภัสร อิฏฐผล
นางสาวณัชฐานันท อภิชัจชัญญาภัส
นางณัชณิชา ฐาโอษฐ
นางสาวณัชธดาภรณ ตื้อแกว
นางณัชธาร แดงเหมือน
นางสาวณัชปภา มีณรงค
นางสาวณัชวดี ไชยโรจน
นางณัฎฐกา ตองใจ
นางสาวณัฎฐกานต กําเหนิดสมุทร
นางสาวณัฎฐฌญาญ การชัยตระกูล
นางสาวณัฎฐณิชา ทองรอด
นางสาวณัฎฐณิชา แปนไพศาล
นางณัฎฐณิชา ลิ้มอุตสาหะ
นางสาวณัฎฐณิชา ศรีวิชัย
นางสาวณัฎฐดารินทร หาญฉวะ
นางณัฎฐนิภา โภชนเกาะ
นางณัฎฐพัชร โพธิ์ศิริ
นางสาวณัฎฐรินทร บุญเรือนยา
นางสาวณัฎฐา จันสุวรรณกุล

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๙๐๓๕
๙๐๓๖
๙๐๓๗
๙๐๓๘
๙๐๓๙
๙๐๔๐
๙๐๔๑
๙๐๔๒
๙๐๔๓
๙๐๔๔
๙๐๔๕
๙๐๔๖
๙๐๔๗
๙๐๔๘
๙๐๔๙
๙๐๕๐
๙๐๕๑
๙๐๕๒
๙๐๕๓
๙๐๕๔
๙๐๕๕
๙๐๕๖
๙๐๕๗
๙๐๕๘
๙๐๕๙
๙๐๖๐

หนา ๑๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางณัฎฐิกานต ไกรเทพ
นางสาวณัฎฐิณี ฐิตศุภกุล
นางสาวณัฎธยาน ภุมมา
นางสาวณัฎนันท สิขิวัฒน
นางณัฏฐ สังขสวัสดิ์
นางสาวณัฏฐกลฉัตร สระทองอยู
นางสาวณัฏฐกันย จันทรเพชร
นางสาวณัฏฐชญา วิริยะเกียรติกุล
นางณัฏฐชญาภา เจริญชัยชนะ
นางสาวณัฏฐชณาพร อนันตะ
นางสาวณัฏฐชา คงชัย
นางสาวณัฏฐชานันทน คํามา
นางสาวณัฏฐญดา ธงอาสา
นางสาวณัฏฐญดา วงศสิทธิ์
นางสาวณัฏฐณิชชา ยอดทอง
นางณัฏฐณิชา แกวศรีเมือง
นางสาวณัฏฐณิชา ธุวดาราฤทธิ์
นางสาวณัฏฐณิชา บัวคลี่
นางสาวณัฏฐณิชา บุญยรัตน
นางณัฏฐณิชา มีราคา
นางสาวณัฏฐณิชา มีศรี
นางสาวณัฏฐณิชา วรบุตร
นางสาวณัฏฐณิชา วีระกิจพานิช
นางณัฏฐณิฏฐ ปริวันตา
นางสาวณัฏฐณี ศิริโชติ
นางณัฏฐธิดา จองนันตา

๙๐๖๑
๙๐๖๒
๙๐๖๓
๙๐๖๔
๙๐๖๕
๙๐๖๖
๙๐๖๗
๙๐๖๘
๙๐๖๙
๙๐๗๐
๙๐๗๑
๙๐๗๒
๙๐๗๓
๙๐๗๔
๙๐๗๕
๙๐๗๖
๙๐๗๗
๙๐๗๘
๙๐๗๙
๙๐๘๐
๙๐๘๑
๙๐๘๒
๙๐๘๓
๙๐๘๔
๙๐๘๕
๙๐๘๖

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวณัฏฐธิดา จันทรเกษ
นางสาวณัฏฐธิดาษ หวลหอม
นางณัฏฐนพิน พิมพโพธิ์
นางสาวณัฏฐนันท คําภู
นางณัฏฐนันท บุญทรง
นางณัฏฐนันท สินธุพงษ
นางณัฏฐนิตย ดอกจันทร
นางณัฏฐนีย จันทรเดช
นางสาวณัฏฐนุดี โพธิ์งาม
นางสาวณัฏฐพัชร ฝดคา
นางณัฏฐภรณ พิทักษ
นางสาวณัฏฐยา นนทนาภา
นางสาวณัฏฐริฌา ศิริพันธ
นางสาวณัฏฐวรินท แอบเพชร
นางณัฏฐวารี แสนทวีสุข
นางสาวณัฏฐา กิสลัย
นางสาวณัฏฐา ธรรมโรจน
นางณัฏฐา สามารถ
นางณัฏฐากร แกวเชื้อ
นางสาวณัฏฐาณิชา รุงสวาง
นางสาวณัฏฐาภรณ กัสโก
นางณัฏฐิณี ระสิตานนท
นางสาวณัฏฐินี บุญเสนอ
นางสาวณัฐกมล ภัทรารัตนกุล
นางสาวณัฐกมล ลิมปนะชัย
นางสาวณัฐกมล วัชรวงษทวี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๙๐๘๗
๙๐๘๘
๙๐๘๙
๙๐๙๐
๙๐๙๑
๙๐๙๒
๙๐๙๓
๙๐๙๔
๙๐๙๕
๙๐๙๖
๙๐๙๗
๙๐๙๘
๙๐๙๙
๙๑๐๐
๙๑๐๑
๙๑๐๒
๙๑๐๓
๙๑๐๔
๙๑๐๕
๙๑๐๖
๙๑๐๗
๙๑๐๘
๙๑๐๙
๙๑๑๐
๙๑๑๑
๙๑๑๒

หนา ๑๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวณัฐกฤตา กันทาใจ
นางณัฐกฤตา เกตุเพชร
นางสาวณัฐกฤตา ฐานิตชินชนา
นางสาวณัฐกฤตา ทองนอก
นางสาวณัฐกฤตา ทีปะลา
นางสาวณัฐกฤตา บุตรแพ
นางสาวณัฐกฤตา เพ็งสุวรรณ
นางณัฐกฤตา สอนสุภาพ
นางสาวณัฐกฤตา สายเนตร
นางสาวณัฐกฤตา สําเภาทอง
นางณัฐกฤตา สุขแสวง
นางสาวณัฐกฤตา หวังกุลกลาง
นางณัฐกฤตา ออปมปา
นางสาวณัฐกฤตา โอชาอัมพวัน
นางณัฐกาญจน งามสอาด
นางสาวณัฐกาญจน นุชประเสริฐ
นางณัฐกานต แกวแสงแจม
นางณัฐกานต คุรุบรรเจิดจิต
นางณัฐกานต ถาวโรจน
นางสาวณัฐกานต บรรเทิงใจ
นางสาวณัฐกานต บัวเรือง
นางสาวณัฐกานต บิณฑวิหค
นางสาวณัฐกานต เพียรศิลป
นางณัฐกานต มากนคร
นางณัฐกานต รัชชะ
นางสาวณัฐกานต ศรีปญญา

๙๑๑๓
๙๑๑๔
๙๑๑๕
๙๑๑๖
๙๑๑๗
๙๑๑๘
๙๑๑๙
๙๑๒๐
๙๑๒๑
๙๑๒๒
๙๑๒๓
๙๑๒๔
๙๑๒๕
๙๑๒๖
๙๑๒๗
๙๑๒๘
๙๑๒๙
๙๑๓๐
๙๑๓๑
๙๑๓๒
๙๑๓๓
๙๑๓๔
๙๑๓๕
๙๑๓๖
๙๑๓๗
๙๑๓๘

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางณัฐกานต สุวรรณประทีป
นางสาวณัฐกานต อุตโรกุล
นางสาวณัฐการ อโศกวัฒนะ
นางณัฐขวัญพรัตน จงสวัสดิ์
นางณัฐจิตรา จันทราภิรมย
นางณัฐจิตรา ศรีวงษชัย
นางณัฐจีรา เตโพธิ์
นางสาวณัฐชญา เกตุชัยชวาล
นางสาวณัฐชญา ยศขาย
นางณัฐชญานันท แสงโพธิ์
นางสาวณัฐชญามาศ คําพิทักษ
นางณัฐชฎา พรมมิตร
นางสาวณัฐชนก เนาวรังษี
นางสาวณัฐชมนต สุขษาเกษ
นางสาวณัฐชยา คิดสําราญ
นางณัฐชยา เจริญสุข
นางณัฐชยา นามทิพย
นางสาวณัฐชยา รักษา
นางณัฐชยา ศิลปางกูร
นางณัฐชยา ฮวบกระโทก
นางณัฐชริดา บัณฑุกากาญจน
นางสาวณัฐชลัดดา ลอยฝน
นางณัฐชา โกลากุล
นางสาวณัฐชา บูรณเวช
นางสาวณัฐชา พลเยี่ยม
นางสาวณัฐชา มังกะลัง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๙๑๓๙
๙๑๔๐
๙๑๔๑
๙๑๔๒
๙๑๔๓
๙๑๔๔
๙๑๔๕
๙๑๔๖
๙๑๔๗
๙๑๔๘
๙๑๔๙
๙๑๕๐
๙๑๕๑
๙๑๕๒
๙๑๕๓
๙๑๕๔
๙๑๕๕
๙๑๕๖
๙๑๕๗
๙๑๕๘
๙๑๕๙
๙๑๖๐
๙๑๖๑
๙๑๖๒
๙๑๖๓
๙๑๖๔

นางสาวณัฐชา วงศสาโรจน
นางสาวณัฐชา แสงศรี
นางสาวณัฐชา อัครทรงพล
นางณัฐชานัน ศิริชนะ
นางสาวณัฐชานันท มธุรสาทิส
นางณัฐชานันท หมวกพิมาย
นางณัฐชาพร สาที
นางณัฐชุดา ศรีถม
นางสาวณัฐชุตา ชตานนท
นางณัฐชุนันท ธนัพประยูร
นางสาวณัฐญา แกวพลงาม
นางสาวณัฐญา คนคลอง
นางณัฐญา ดอกตาลยงค
นางสาวณัฐญา ศรีรินยา
นางณัฐญาดา ภูระยา
นางณัฐญาดา สุวรรณ
นางสาวณัฐฎนันท ฐานเจริญ
นางณัฐฐิชา ภูกําจัด
นางณัฐฐิญา มังกิตะ
นางสาวณัฐฐินันท คงเมือง
นางสาวณัฐฐินันทร โยธะชัย
นางสาวณัฐฑชาพร โอทอง
นางสาวณัฐณิชา กองจันทร
นางณัฐณิชา ทิพกรรณ
นางสาวณัฐณิชา ทิพยโพธิ์
นางสาวณัฐณิชา โปรงจิต

หนา ๑๗๘
ราชกิจจานุเบกษา
๙๑๖๕
๙๑๖๖
๙๑๖๗
๙๑๖๘
๙๑๖๙
๙๑๗๐
๙๑๗๑
๙๑๗๒
๙๑๗๓
๙๑๗๔
๙๑๗๕
๙๑๗๖
๙๑๗๗
๙๑๗๘
๙๑๗๙
๙๑๘๐
๙๑๘๑
๙๑๘๒
๙๑๘๓
๙๑๘๔
๙๑๘๕
๙๑๘๖
๙๑๘๗
๙๑๘๘
๙๑๘๙
๙๑๙๐

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางณัฐณิชา ฤทธิ์รุง
นางสาวณัฐณิชา สามเคี้ยม
นางสาวณัฐณิชา หลงสมัน
นางสาวณัฐณิชา หัสราช
นางสาวณัฐณิชา เหลือดี
นางสาวณัฐณิชา อินทรสุข
นางณัฐณิชาช แดงทอง
นางสาวณัฐณิศา สายหยุด
นางณัฐณิสา กรโพธิ์
นางสาวณัฐณี อินทวงษ
นางณัฐดญา แคนเภาว
นางสาวณัฐดา ลพสถิตย
นางณัฐติกา ลนกฐิน
นางสาวณัฐติญา นันตะละ
นางณัฐติญากร ทองแกน
นางณัฐติยา ออนชาติ
นางสาวณัฐทพัสส ธรรมขันธ
นางสาวณัฐทยา นวไตรลาภ
นางณัฐทิชาภัทร เหมรัตน
นางสาวณัฐธญาน กะสินัง
นางสาวณัฐธนาพรรณ เกษโกศล
นางสาวณัฐธภา เหลาตระกูล
นางณัฐธมน วงศพิทักษ
นางณัฐธยาน กาติ๊บ
นางสาวณัฐธยาน ชํานาญกิจ
นางณัฐธยาน ทวี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๙๑๙๑
๙๑๙๒
๙๑๙๓
๙๑๙๔
๙๑๙๕
๙๑๙๖
๙๑๙๗
๙๑๙๘
๙๑๙๙
๙๒๐๐
๙๒๐๑
๙๒๐๒
๙๒๐๓
๙๒๐๔
๙๒๐๕
๙๒๐๖
๙๒๐๗
๙๒๐๘
๙๒๐๙
๙๒๑๐
๙๒๑๑
๙๒๑๒
๙๒๑๓
๙๒๑๔
๙๒๑๕
๙๒๑๖

หนา ๑๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวณัฐธยาน นวลสุทธิ์
นางณัฐธยาน บุตโรบล
นางสาวณัฐธยาน เบกขุนทด
นางสาวณัฐธยาน ประเสริฐสังข
นางสาวณัฐธยาน พงษทอง
นางณัฐธยาน โพธิ
นางสาวณัฐธยาน วันภักดี
นางณัฐธยาน ศรีสมนึก
นางณัฐธิชา นาบํารุง
นางสาวณัฐธิญา วองไว
นางณัฐธิดา การะบูรณ
นางสาวณัฐธิดา คงมี
นางสาวณัฐธิดา โตหนึ่ง
นางสาวณัฐธิดา ธูปพนม
นางสาวณัฐธิดา ปานโยมา
นางสาวณัฐธิดา พิพัฒนสิริยานันท
นางสาวณัฐธิดา ภูจีบ
นางสาวณัฐธิดา ยิ่งยงเมธี
นางสาวณัฐธิดา เยาวลักษณโยธิน
นางสาวณัฐธิดา วงศสุรศิลป
นางณัฐธิดา แวฮามะ
นางสาวณัฐธิดา สอนกลาง
นางณัฐธิดา แสนใหญ
นางณัฐธินียา ปราบสงบ
นางณัฐนรี แตงออน
นางสาวณัฐนรี ปาประโคน

๙๒๑๗
๙๒๑๘
๙๒๑๙
๙๒๒๐
๙๒๒๑
๙๒๒๒
๙๒๒๓
๙๒๒๔
๙๒๒๕
๙๒๒๖
๙๒๒๗
๙๒๒๘
๙๒๒๙
๙๒๓๐
๙๒๓๑
๙๒๓๒
๙๒๓๓
๙๒๓๔
๙๒๓๕
๙๒๓๖
๙๒๓๗
๙๒๓๘
๙๒๓๙
๙๒๔๐
๙๒๔๑
๙๒๔๒

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวณัฐนรี สะทิ
นางสาวณัฐนรี แสวง
นางสาวณัฐนรีภัทร ฐิติกาล
นางณัฐนัญช สุธา
นางสาวณัฐนันท คะนา
นางณัฐนันท เจริญศิริ
นางณัฐนันท ทัศพันธ
นางณัฐนันท นุประพันธ
นางสาวณัฐนันท ปานกูล
นางสาวณัฐนันท สรวงสมบูรณ
นางสาวณัฐนิชา ชูรัตน
นางสาวณัฐนิชา ไพศาลสิริวัฒน
นางสาวณัฐนิชา อิ่มเสมอ
นางสาวณัฐปภัสร แกวดวง
นางสาวณัฐปภัสร แขมคํา
นางณัฐปภัสร ปภาศรีวิบูลย
นางณัฐปภัสร สินจตุรพัฒน
นางณัฐปรียา พิมพิลา
นางสาวณัฐพร กองคูณ
นางสาวณัฐพร กอนรัตน
นางณัฐพร คนขยัน
นางสาวณัฐพร ไชยศรี
นางณัฐพร แซหลี
นางสาวณัฐพร เทือกเถาสาร
นางสาวณัฐพร นาเลื่อน
นางสาวณัฐพร มั่งคั่ง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๙๒๔๓
๙๒๔๔
๙๒๔๕
๙๒๔๖
๙๒๔๗
๙๒๔๘
๙๒๔๙
๙๒๕๐
๙๒๕๑
๙๒๕๒
๙๒๕๓
๙๒๕๔
๙๒๕๕
๙๒๕๖
๙๒๕๗
๙๒๕๘
๙๒๕๙
๙๒๖๐
๙๒๖๑
๙๒๖๒
๙๒๖๓
๙๒๖๔
๙๒๖๕
๙๒๖๖
๙๒๖๗
๙๒๖๘

หนา ๑๘๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวณัฐพร ราชอุปนันท
นางสาวณัฐพร ศักดิ์ศรี
นางสาวณัฐพร ศิริประกอบ
นางสาวณัฐพร สาทิสกุล
นางสาวณัฐพร สุขอรุณยืนยง
นางณัฐพร หิรัญมาศ
นางณัฐพรรณ แกวประเสริฐ
นางสาวณัฐพัชญ ปฐมพรผโลทัย
นางณัฐพัชร เงินสองสี
นางสาวณัฐพัชร พวงมาลี
นางสาวณัฐพัชร หวังพิทักษ
นางสาวณัฐพิมล อสัมภินวัฒน
นางสาวณัฐภรณ ใจวงศ
นางสาวณัฐภรณ ลิ้มทอง
นางณัฐภรณ สีธรรม
นางณัฐภรณ สุทธนะ
นางสาวณัฐภรณ แสนโส
นางสาวณัฐภัค สีสวยหูต
นางณัฐภัทร ธิภาศรี
นางสาวณัฐมณฑ ไพศาลกิจสงวน
นางสาวณัฐมน แกวเกล็ด
นางสาวณัฐมน คําขัน
นางสาวณัฐมน ศุภวัฒนกุล
นางณัฐมน สุชัยรัตน
นางณัฐมนต ชาญเชิงคา
นางณัฐรฎา โออาจ

๙๒๖๙
๙๒๗๐
๙๒๗๑
๙๒๗๒
๙๒๗๓
๙๒๗๔
๙๒๗๕
๙๒๗๖
๙๒๗๗
๙๒๗๘
๙๒๗๙
๙๒๘๐
๙๒๘๑
๙๒๘๒
๙๒๘๓
๙๒๘๔
๙๒๘๕
๙๒๘๖
๙๒๘๗
๙๒๘๘
๙๒๘๙
๙๒๙๐
๙๒๙๑
๙๒๙๒
๙๒๙๓
๙๒๙๔

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวณัฐรดา เบาคํา
นางสาวณัฐรดา ปนประยูร
นางสาวณัฐรดา ภาคภูมิ
นางสาวณัฐรดา สายเทียน
นางณัฐรดาพร เสมาทอง
นางสาวณัฐรัชต สวัสดิ์ลน
นางสาวณัฐริกา คงไมตรี
นางสาวณัฐริกา ตาลออน
นางณัฐริณีย ศรีสถาพร
นางสาวณัฐรินทร กวางอิน
นางสาวณัฐรินทร จันทรทิพย
นางสาวณัฐรินทร ตั้งกิตติกุล
นางณัฐรินีย กาสินพิลา
นางณัฐรินีย จันทรสมบัติ
นางณัฐวดี ไกวัลรุงพิพัฒน
นางสาวณัฐวดี ฉิมพุฒ
นางณัฐวดี ชัยชวย
นางณัฐวดี บุญเหม
นางสาวณัฐวดี ปองปก
นางณัฐวดี ผิวโชติ
นางณัฐวดี พงษสุขเวชกุล
นางสาวณัฐวดี เพชรอาวุธ
นางสาวณัฐวดี รําพรรณนิยม
นางสาวณัฐวดี สุธรรมา
นางสาวณัฐวรรณ จันทรสอน
นางสาวณัฐวรรณ ตวนชะเอม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๙๒๙๕
๙๒๙๖
๙๒๙๗
๙๒๙๘
๙๒๙๙
๙๓๐๐
๙๓๐๑
๙๓๐๒
๙๓๐๓
๙๓๐๔
๙๓๐๕
๙๓๐๖
๙๓๐๗
๙๓๐๘
๙๓๐๙
๙๓๑๐
๙๓๑๑
๙๓๑๒
๙๓๑๓
๙๓๑๔
๙๓๑๕
๙๓๑๖
๙๓๑๗
๙๓๑๘
๙๓๑๙

หนา ๑๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวณัฐวรรณ พุมสาหราย
นางณัฐวรรณ อุดมสุข
นางสาวณัฐวรา ตวนชะเอม
นางสาวณัฐวรา วัฒนะ
นางสาวณัฐวรินทร โยธาภิรมย
นางณัฐวลัย จันทรสิงห
นางสาวณัฐวัลย เมืองลือ
นางณัฐวิภา บุญทวี
นางสาวณัฐวิภา ปญญาวัฒนวันชัย
นางณัฐวิภา ยัคลา
นางณัฐวีณ เมธีพัชรพงษ
นางณัฐศรี ชูชวย
นางสาวณัฐศุภามาศ ณัฐเมธานันท
นางสาวณัฐสิรี เดชาติวงศ
ณ อยุธยา
นางสาวณัฐสิรี สุวรรณวงค
นางณัฐสุรีย ยุพงษฉาย
นางณัฐหทัย บงเรือน
นางณัฐากรณ พราหมณเพชร
นางสาวณัฐิกา สุริยาวงษ
นางสาวณัฐิดา กุลศรี
วาที่รอยตรีหญิง ณัฐินา หอมนาน
นางสาวณัฐินี ชูอาวุธ
นางสาวณัตินาพร บัวพันธ
นางณัติพร บุตรตรา
นางสาวณัทชฎาภร ธรรมราช

๙๓๒๐
๙๓๒๑
๙๓๒๒
๙๓๒๓
๙๓๒๔
๙๓๒๕
๙๓๒๖
๙๓๒๗
๙๓๒๘
๙๓๒๙
๙๓๓๐
๙๓๓๑
๙๓๓๒
๙๓๓๓
๙๓๓๔
๙๓๓๕
๙๓๓๖
๙๓๓๗
๙๓๓๘
๙๓๓๙
๙๓๔๐
๙๓๔๑
๙๓๔๒
๙๓๔๓
๙๓๔๔
๙๓๔๕

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางณัธดา วรรณโวหาร
นางสาวณาตยา พาบัว
นางสาวณาตยา อินทสิน
นางณิชกมล ชูชื่น
นางสาวณิชกมล มีศิริ
นางสาวณิชกมล สาชิน
นางสาวณิชกานต แกนมั่น
นางสาวณิชกานต จินะพรม
นางณิชกานต เทียมศรี
นางสาวณิชกานต ธรรมชาติอุดม
นางสาวณิชกานต นารินทร
นางสาวณิชกานต แนวโสภี
นางสาวณิชกุลย อดุลยพงศไพศาล
นางณิชชพัชญ เบิกบานดี
นางสาวณิชชยา เตชัย
นางณิชชยานันท อุดมศักดิ์ศรี
นางสาวณิชนันทน รักษาคม
นางณิชนันทน สังขชาติ
นางสาวณิชนันทน สุขเจริญ
นางณิชปทม โพธิแพทย
นางสาวณิชมน พะลัง
นางณิชยา วงศอุทุมพร
นางสาวณิชา พวงทอง
นางสาวณิชากมล ราชนานนท
นางณิชากร สีทอง
นางณิชากานต ชุมภูเทพ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๙๓๔๖
๙๓๔๗
๙๓๔๘
๙๓๔๙
๙๓๕๐
๙๓๕๑
๙๓๕๒
๙๓๕๓
๙๓๕๔
๙๓๕๕
๙๓๕๖
๙๓๕๗
๙๓๕๘
๙๓๕๙
๙๓๖๐
๙๓๖๑
๙๓๖๒
๙๓๖๓
๙๓๖๔
๙๓๖๕
๙๓๖๖
๙๓๖๗
๙๓๖๘
๙๓๖๙
๙๓๗๐
๙๓๗๑

นางสาวณิชาต คงแกว
นางณิชานันทน ขวัญตัว
นางสาวณิชานาฎ นิกรพล
นางสาวณิชาพัฒน พงษคําพันธ
นางสาวณิชาภัทร ครุธวงษ
นางสาวณิชาภัทร จินดาวงษ
นางณิชาภัทร ธรรมศิริ
นางณิชาภัทร พรมสงา
นางณิชาภา จันทะกา
นางสาวณิชาภา ดอนกันหา
นางสาวณิชาภา วิเชยละ
นางสาวณิชาภา สมัครลาน
นางสาวณิชารีย ฤทธิ์มาก
นางสาวณิฐญภรณ แกวเกตุ
นางสาวณิตติญา ขาวพันธุ
นางสาวณิติยา พรมดี
นางณิรดา ขาวผอง
นางณิศราพร นวลกลับ
นางสาวณิศวรา เอี่ยมชาวนา
นางสาวณีรชา สุเปง
นางสาวณีรนุช ทองเจิม
นางสาวณีรนุช นรินทร
นางสาวณุภานาถ ยืนยาว
นางสาวเณริศา ประจันตะเสน
นางสาวดนยา ภูระหงษ
นางดนิตา พลหาญ

หนา ๑๘๒
ราชกิจจานุเบกษา
๙๓๗๒
๙๓๗๓
๙๓๗๔
๙๓๗๕
๙๓๗๖
๙๓๗๗
๙๓๗๘
๙๓๗๙
๙๓๘๐
๙๓๘๑
๙๓๘๒
๙๓๘๓
๙๓๘๔
๙๓๘๕
๙๓๘๖
๙๓๘๗
๙๓๘๘
๙๓๘๙
๙๓๙๐
๙๓๙๑
๙๓๙๒
๙๓๙๓
๙๓๙๔
๙๓๙๕
๙๓๙๖
๙๓๙๗

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางดรรชนี งามวสุศิริ
นางดรรชนีย เมยไธสง
นางสาวดรัลพร คงพะเนา
นางดรุณทิพย ขันสุข
นางดรุณี ใจสุกใส
นางสาวดรุณี เชวงกิจไพศาล
นางสาวดรุณี นันทา
นางดรุณี บุญจันทร
นางดรุณี บุญทรัพย
นางดรุณี บุญพึ่ง
นางสาวดรุณี มิ่งสมร
นางดรุณี ลาศรีทัศน
นางสาวดรุณี วิเชียรสรรค
นางสาวดรุณี ศรีสุพัฒน
นางสาวดรุณี สุวรรณไตร
นางสาวดรุณี หนูสะอาด
นางสาวดลณพร แผวเกษม
นางสาวดลนภา เกิดแกน
นางดลนภา สมุททารินทร
นางสาวดลพร พุยศิริ
นางสาวดลยา ยอดเพชร
นางสาวดลยา ศิริวัฒนานนท
นางดลฤดี กุลกรทินโชติ
นางสาวดลฤดี มยุรา
นางสาวดลฤทัย จันทรเชื้อ
นางสาวดวงกมน อยูสุข

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๙๓๙๘
๙๓๙๙
๙๔๐๐
๙๔๐๑
๙๔๐๒
๙๔๐๓
๙๔๐๔
๙๔๐๕
๙๔๐๖
๙๔๐๗
๙๔๐๘
๙๔๐๙
๙๔๑๐
๙๔๑๑
๙๔๑๒
๙๔๑๓
๙๔๑๔
๙๔๑๕
๙๔๑๖
๙๔๑๗
๙๔๑๘
๙๔๑๙
๙๔๒๐
๙๔๒๑
๙๔๒๒
๙๔๒๓

นางสาวดวงกมล กองเกียรติคุณ
นางสาวดวงกมล กองชาง
นางดวงกมล กิจวารี
นางสาวดวงกมล แกวเกลี้ยง
นางดวงกมล เขตรวิทย
นางสาวดวงกมล คุณประทุม
นางดวงกมล จันทรทอง
นางสาวดวงกมล ชนยุทธ
นางดวงกมล ทัศอินทร
นางสาวดวงกมล บุญลอม
นางดวงกมล แยมเกษร
นางสาวดวงกมล รักขยัน
นางดวงกมล รักษสุจริต
นางสาวดวงกมล ริยะบุตร
นางดวงกมล เล็กสวาสดิ์
นางดวงกมล ศรีวะรมย
นางสาวดวงกมล ศรีหะบุตร
นางสาวดวงกมล เหล็งบํารุง
นางสาวดวงกมล อิสระรัตน
นางดวงกมล อุดมศรี
นางดวงแกว ดาสะอาด
นางสาวดวงแกว พรายแกว
นางดวงแกว สุขภักดี
นางสาวดวงแข ทิมพราหมณ
นางดวงแข โหตกษาปนกุล
นางดวงแข อุนทา

หนา ๑๘๓
ราชกิจจานุเบกษา
๙๔๒๔
๙๔๒๕
๙๔๒๖
๙๔๒๗
๙๔๒๘
๙๔๒๙
๙๔๓๐
๙๔๓๑
๙๔๓๒
๙๔๓๓
๙๔๓๔
๙๔๓๕
๙๔๓๖
๙๔๓๗
๙๔๓๘
๙๔๓๙
๙๔๔๐
๙๔๔๑
๙๔๔๒
๙๔๔๓
๙๔๔๔
๙๔๔๕
๙๔๔๖
๙๔๔๗
๙๔๔๘
๙๔๔๙

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวดวงจันทร ไชยสิทธิ์
นางสาวดวงจันทร พลโยธา
นางดวงจันทร เสมสายัณห
นางดวงจันทร หลายแหง
นางสาวดวงจิต สังขคํา
นางดวงใจ กาสา
นางสาวดวงใจ แกวสูงเนิน
นางดวงใจ เขื่อนคํา
นางดวงใจ ไชยโย
นางดวงใจ ดีมงคล
นางสาวดวงใจ เนียรรอด
นางสาวดวงใจ บอรุณรัตน
นางสาวดวงใจ บุญมีประเสริฐ
นางดวงใจ ปวงสุข
นางสาวดวงใจ เพชรสารพรม
นางดวงใจ ฟูกุล
นางสาวดวงใจ มิ่งขวัญสุข
นางสาวดวงใจ มูลตรีศรี
นางสาวดวงใจ วงษตะ
นางสาวดวงใจ เศวตศิริ
นางดวงใจ หนุนพล
นางสาวดวงใจ อาแว
นางดวงชีวัน บุญเกิด
นางดวงชีวัน สระสิริ
นางสาวดวงดารา เนตรวงค
นางดวงดาว เจริญเต็มเปยม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๙๔๕๐
๙๔๕๑
๙๔๕๒
๙๔๕๓
๙๔๕๔
๙๔๕๕
๙๔๕๖
๙๔๕๗
๙๔๕๘
๙๔๕๙
๙๔๖๐
๙๔๖๑
๙๔๖๒
๙๔๖๓
๙๔๖๔
๙๔๖๕
๙๔๖๖
๙๔๖๗
๙๔๖๘
๙๔๖๙
๙๔๗๐
๙๔๗๑
๙๔๗๒
๙๔๗๓
๙๔๗๔
๙๔๗๕

หนา ๑๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางดวงดาว ไตรศรีวิรัตน
นางดวงดาว บุญเกิด
นางสาวดวงดาว พรมจันที
นางสาวดวงดาว สาระภี
นางสาวดวงดาว แสนมะฮุง
นางสาวดวงดี ชายเรียน
นางสาวดวงเดน บุญชุม
นางสาวดวงเดือน ชนะงาม
นางดวงเดือน เนียมเทศ
นางสาวดวงเดือน ผันผอน
นางดวงเดือน พันธมิตร
นางสาวดวงเดือน เยาวรัตน
นางดวงเดือน รักเมืองไพร
นางดวงเดือน สมศักดิ์
นางดวงเดือน สามไชย
นางสาวดวงตะวัน ลําดวนหอม
นางดวงตา นอยทา
นางดวงตา มณีโชติ
นางสาวดวงทิพย ใจยะสุ
นางสาวดวงทิพย แผนสมบูรณ
นางสาวดวงทิพย โผนประสิทธิ์
นางสาวดวงทิพยฉัตรทอง วิริยะจารุ
นางดวงทิวา เทพปญญา
นางดวงธิดา บรรเทิงจิตร
นางดวงธิดา ประเสริฐ
นางสาวดวงธิดา รักษจุล

๙๔๗๖
๙๔๗๗
๙๔๗๘
๙๔๗๙
๙๔๘๐
๙๔๘๑
๙๔๘๒
๙๔๘๓
๙๔๘๔
๙๔๘๕
๙๔๘๖
๙๔๘๗
๙๔๘๘
๙๔๘๙
๙๔๙๐
๙๔๙๑
๙๔๙๒
๙๔๙๓
๙๔๙๔
๙๔๙๕
๙๔๙๖
๙๔๙๗
๙๔๙๘
๙๔๙๙
๙๕๐๐
๙๕๐๑

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวดวงนภา เกียรติเมธี
นางสาวดวงนภา คอนรัมย
นางสาวดวงนภา จริตงาม
นางสาวดวงนภา นัคคีย
นางดวงนภา เปรื่องนนท
นางสาวดวงนภา ศรีแกว
นางดวงนภา สิงหพันธุ
นางสาวดวงนภา อินทรศรี
นางดวงเนตร แกวโวหาร
นางสาวดวงเนตร จันทรภา
นางดวงเนตร ทวยดี
นางสาวดวงเนตร ปานเพ็ชร
นางสาวดวงเนตร ศรีบุตร
นางสาวดวงเนตร อรัญทอง
นางดวงพร คงนา
นางสาวดวงพร จันทรพรม
นางดวงพร เฉลยนาค
นางสาวดวงพร ทบทวนนอย
นางสาวดวงพร ทิศกระโทก
นางดวงพร นุยคง
นางสาวดวงพร บาฬี
นางสาวดวงพร ปวงมาลา
นางสาวดวงพร ปญจมากร
นางสาวดวงพร พงคจันทรเขียว
นางสาวดวงพร พรกิตติเจริญ
นางสาวดวงพร วงษไย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๙๕๐๒
๙๕๐๓
๙๕๐๔
๙๕๐๕
๙๕๐๖
๙๕๐๗
๙๕๐๘
๙๕๐๙
๙๕๑๐
๙๕๑๑
๙๕๑๒
๙๕๑๓
๙๕๑๔
๙๕๑๕
๙๕๑๖
๙๕๑๗
๙๕๑๘
๙๕๑๙
๙๕๒๐
๙๕๒๑
๙๕๒๒
๙๕๒๓
๙๕๒๔
๙๕๒๕
๙๕๒๖
๙๕๒๗

นางสาวดวงพร วงษสิม
นางดวงพร ศรีเสนห
นางสาวดวงพร สุขสําราญ
นางสาวดวงพร สุทธิสวาง
นางสาวดวงพรทิพย ยมโชติ
นางสาวดวงมณี นันติ
นางสาวดวงมณี โสภาพ
นางดวงมณี หงษโยธี
นางสาวดวงรชฏ มหาวงศนันท
นางดวงรัก ตันโห
นางสาวดวงรัตน คุมภัย
นางสาวดวงรัตน ปอกกันยะ
นางสาวดวงรัตน มาตยสาลี
นางสาวดวงรัตน สายแดงดํา
นางสาวดวงรัตน หลําโอะ
นางสาวดวงฤทัย ผลดก
นางสาวดวงฤทัย มาลีหวล
นางสาวดวงฤทัย สิมสาร
นางสาวดวงฤทัย โสภี
นางสาวดวงฤทัย อังกินันท
นางดวงฤมล จันทรใต
นางดวงลัดดา แกวเทศ
นางดวงสมร วุฒิระวัฒน
นางดวงสิน รักษากลิ่น
นางสาวดวงสุดา แยมศรี
นางสาวดวงสุดา สุปมา

หนา ๑๘๕
ราชกิจจานุเบกษา
๙๕๒๘
๙๕๒๙
๙๕๓๐
๙๕๓๑
๙๕๓๒
๙๕๓๓
๙๕๓๔
๙๕๓๕
๙๕๓๖
๙๕๓๗
๙๕๓๘
๙๕๓๙
๙๕๔๐
๙๕๔๑
๙๕๔๒
๙๕๔๓
๙๕๔๔
๙๕๔๕
๙๕๔๖
๙๕๔๗
๙๕๔๘
๙๕๔๙
๙๕๕๐
๙๕๕๑
๙๕๕๒
๙๕๕๓

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางดวงหทัย คําสิทธิ์
นางดวงหทัย รุงเรือง
นางดอกฟา เรืองศรี
นางสาวดอกมะลิ ทีภูงา
นางดอกไม ศรีทอง
นางสาวดอกไม สุวรรณสาร
นางดอกออ จุลพันธ
นางสาวดัสรี ครองยุติ
นางสาวดารณี เค็ตโลก
นางดารณี นันทกุล
นางสาวดารณี บัณฑิตสาธิสรรค
นางดารณี พิงคเจริญ
นางสาวดารัตน แฉขุนทด
นางสาวดารัตน ดวงตา
นางสาวดารัตน หนูทอง
นางสาวดารัตน แอธน
นางดารา ตอโชติ
นางดารา พนมเขต
นางดาราณี ถือความสัตย
นางสาวดารานี อุดชา
นางสาวดาราพร ขัติยะ
นางสาวดาราพร เชยเถื่อน
นางสาวดาราพร รัตนโสภา
นางสาวดาราพร อัศวจิตตภักดี
นางสาวดาราภรณ พรหมชาติ
นางสาวดารารักษ สูงสิริยศ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๙๕๕๔
๙๕๕๕
๙๕๕๖
๙๕๕๗
๙๕๕๘
๙๕๕๙
๙๕๖๐
๙๕๖๑
๙๕๖๒
๙๕๖๓
๙๕๖๔
๙๕๖๕
๙๕๖๖
๙๕๖๗
๙๕๖๘
๙๕๖๙
๙๕๗๐
๙๕๗๑
๙๕๗๒
๙๕๗๓
๙๕๗๔
๙๕๗๕
๙๕๗๖
๙๕๗๗
๙๕๗๘
๙๕๗๙

หนา ๑๘๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวดารารัตน ชนชิต
นางดารารัตน พิทักษ
นางดารารัตน เพิ่มโสภา
นางดารารัตน วงศเลิศ
นางสาวดารารัตน แวงดา
นางสาวดารารัตน สีหาบุญจันทร
นางสาวดารารัตน แสงทอง
นางดารารัตน แสงเทศ
นางสาวดาราลักษณ แผนกุล
นางสาวดาราวรรณ ทนเถื่อน
นางสาวดาราวรรณ ทองเถาว
นางสาวดาราวรรณ โทศรี
นางสาวดาราวรรณ เสนสุข
นางสาวดาริกา บุตรพุม
นางสาวดาริชา กรมเมือง
นางสาวดาริณี ตระกูลทอง
นางสาวดาริณี เล็กดี
นางดาริน แกวเพชร
นางสาวดาริน จันผา
นางสาวดาริน ทนทาน
นางสาวดารินทร จันตะเสน
นางดารินทร จายทองอยู
นางสาวดารินทร ชัยกิจวัฒนา
นางสาวดารินนา ปานเสน
นางสาวดารียะห มาหะมะ
นางสาวดารุณี คํามั่น

๙๕๘๐
๙๕๘๑
๙๕๘๒
๙๕๘๓
๙๕๘๔
๙๕๘๕
๙๕๘๖
๙๕๘๗
๙๕๘๘
๙๕๘๙
๙๕๙๐
๙๕๙๑
๙๕๙๒
๙๕๙๓
๙๕๙๔
๙๕๙๕
๙๕๙๖
๙๕๙๗
๙๕๙๘
๙๕๙๙
๙๖๐๐
๙๖๐๑
๙๖๐๒
๙๖๐๓
๙๖๐๔

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางดารุณี ไชยชอฟา
นางสาวดารุณี ศรีทุม
นางสาวดาลิณีย กาเจ
นางสาวดาว หงษเวียงจันทร
นางดาวใจ แกวอัคฮาด
นางสาวดาวใจ ไทยรักษา
นางสาวดาวใจ วางสิงห
นางสาวดาวใจ แสงสุวรรณ
นางสาวดาวชมพู พัฒนแสง
นางสาวดาวนภา วาความดี
นางสาวดาวนิน ไทยศิลา
นางสาวดาวประกาย ตาลสุก
นางสาวดาวประกาย บานโพธิ์
นางดาวพระศุกร เพ็งกลัด
นางสาวดาวแพงขวัญ ชาวหินฟา
วาที่รอยตรีหญิง ดาวรินทร
กรกัมพล
นางสาวดาวรุง ใจนาน
นางสาวดาวรุง หมีทอง
นางดาวเรือง กาวิระเดช
นางดาวเรือง ไชยพรม
นางดาวเรือง ตนโพธิ์
นางดาวเรือง นาคทั่ง
นางดาวเรือง รัตนพล
นางสาวดาวเรือง ศิลทอง
นางสาวดาวเรือง สอนเมือง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๙๖๐๕
๙๖๐๖
๙๖๐๗
๙๖๐๘
๙๖๐๙
๙๖๑๐
๙๖๑๑
๙๖๑๒
๙๖๑๓
๙๖๑๔
๙๖๑๕
๙๖๑๖
๙๖๑๗
๙๖๑๘
๙๖๑๙
๙๖๒๐
๙๖๒๑
๙๖๒๒
๙๖๒๓
๙๖๒๔
๙๖๒๕
๙๖๒๖
๙๖๒๗
๙๖๒๘
๙๖๒๙
๙๖๓๐

นางสาวดาววรักษ แกววอ
นางสาวดาวสวรรค วงศเสนา
นางสาวดาวไสว นามอินทร
นางสาวดาวหวัน สอนดี
นางสาวดาวัลย ปานคง
นางดาวัลย สุโพธิ์
นางสาวดาหวัน ไพเราะ
นางดาหวัน มูลเมือง
นางสาวดาหวัน สะเมาะ
นางสาวดําเนิน ดาศรี
นางสาวดําริ บัวเผื่อน
นางสาวดิศราพร ศรีนุช
นางสาวดีนา บินตะสอน
นางสาวดุจดาว เกิดโมลี
นางดุจเดือน ชัยพรมมา
นางสาวดุลยา บุพันธ
นางสาวดุษฎี ทองชมภูนุช
นางสาวดุษฎี บรรพชาติ
นางสาวดุษฎี บุตรบุรี
นางดุษฎี พันทะเแสน
นางดุษฎี พูลทรัพย
นางสาวดุษฎี เมาคําลี
นางดุษฎี ศรีจําปา
นางสาวดุษฎี ศรีมะกล่ํา
นางดุษฎี สอางจิตร
นางดุษยา คงความสุข

หนา ๑๘๗
ราชกิจจานุเบกษา
๙๖๓๑
๙๖๓๒
๙๖๓๓
๙๖๓๔
๙๖๓๕
๙๖๓๖
๙๖๓๗
๙๖๓๘
๙๖๓๙
๙๖๔๐
๙๖๔๑
๙๖๔๒
๙๖๔๓
๙๖๔๔
๙๖๔๕
๙๖๔๖
๙๖๔๗
๙๖๔๘
๙๖๔๙
๙๖๕๐
๙๖๕๑
๙๖๕๒
๙๖๕๓
๙๖๕๔
๙๖๕๕
๙๖๕๖

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวดุสิดา โพธิ์ทองคนอง
นางสาวดุสิตา ปอมทอง
นางสาวเดนดาว กุณามา
นางเดนดาว สืบชนะ
นางเดนตา ทัพพิจิตร
นางเดนนภา แกวสีทอง
นางสาวเดนนภา พรมพา
นางสาวเดนนภา หงษวิเศษ
นางสาวเดนนภา อภินันทรัตน
นางสาวเดือน ชุมสีวัน
นางสาวเดือน บุญจวง
นางเดือนแข สุราราช
นางเดือนใจ คํานุ
นางเดือนฉาย พรสวัสดิ์
นางเดือนฉาย ภูกันดาร
นางเดือนฉาย สาหราย
นางเดือนฉาย หาสุข
นางเดือนนภา โพนทะนา
นางสาวเดือนเพ็ญ จันทะคุณ
นางเดือนเพ็ญ ทองประดิษฐ
นางสาวเดือนเพ็ญ พลฤทธิ์
นางสาวเดือนเพ็ญ มวงงาม
นางสาวเดือนเพ็ญ มิลินทะ
นางสาวเดือนเพ็ญ ระวิโรจน
นางสาวเดือนเพ็ญ รุงโรจน
นางสาวเดือนเพ็ญ วงคใหญ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๙๖๕๗
๙๖๕๘
๙๖๕๙
๙๖๖๐
๙๖๖๑
๙๖๖๒
๙๖๖๓
๙๖๖๔
๙๖๖๕
๙๖๖๖
๙๖๖๗
๙๖๖๘
๙๖๖๙
๙๖๗๐
๙๖๗๑
๙๖๗๒
๙๖๗๓
๙๖๗๔
๙๖๗๕
๙๖๗๖
๙๖๗๗
๙๖๗๘
๙๖๗๙
๙๖๘๐
๙๖๘๑
๙๖๘๒

นางเดือนเพ็ญ ศรีลาวัลย
นางสาวเดือนเพ็ญ เอกโชติ
นางสาวเดือนรุง หวยหงษทอง
นางเดือนแรม เปลี่ยนศรี
นางสาวเดือนลดา โพธิ์บาย
นางแดง กิติเงิน
นางสาวตติยา โคทังคะ
นางสาวตติวลี เสนาะพิณ
นางสาวตรงกมล บุตรโท
นางสาวตระการตา สําเร็จยิ่ง
นางตรัยนภา จาพันดุง
นางตรัยรัตน เนมียะวงค
นางตรัยาทิพย ธณสุวรรณลิขิต
นางสาวตรัสสา เชื้อวงศ
นางตรีดารา คลายคลึง
นางสาวตรีทิพย นันทสินธ
นางตรีทิพยนิภา สดศรี
นางสาวตรีนุช พงษฉาย
นางสาวตรีนุช พิพัฒน
นางตรีนุช ภูวสุสมบัติ
นางสาวตรีนุช ศรีสวัสดิ์
นางตรีเนตร รัตนวราเกียรติ
นางสาวตรุนี หลวงเพชร
นางสาวตวงทิพย โสภาจารีย
นางตวงพร คงเมือง
นางสาวตวงรัตน ทักษิณ

หนา ๑๘๘
ราชกิจจานุเบกษา
๙๖๘๓
๙๖๘๔
๙๖๘๕
๙๖๘๖
๙๖๘๗
๙๖๘๘
๙๖๘๙
๙๖๙๐
๙๖๙๑
๙๖๙๒
๙๖๙๓
๙๖๙๔
๙๖๙๕
๙๖๙๖
๙๖๙๗
๙๖๙๘
๙๖๙๙
๙๗๐๐
๙๗๐๑
๙๗๐๒
๙๗๐๓
๙๗๐๔
๙๗๐๕
๙๗๐๖
๙๗๐๗
๙๗๐๘

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวตองจิต แสนอารย
นางสาวตอเหเราะ ดอละ
นางตอฮีเราะ สุวรรณมาลี
นางตะวัน บุญศรี
นางสาวตะวัน พลภักดี
นางสาวตะวัน สุดประเสริฐ
นางสาวติณระพี จาหมื่นไวย
นางสาวติยรัตน เมฆใจดี
นางสาวติรวดี งามทรง
นางตุมทอง อินทะโภคา
นางสาวตุลยดา ชยะเมือง
นางตุลาพร กิ่งไทร
นางตุลาพร พรหมฤทธิ์
นางสาวตุลารัตน จินายะ
นางสาวตูแวนัสพูรี นิมะ
นางเติมศิริ ลาปู
นางสาวเตือนจิต โยธี
นางเตือนใจ ดาวเรือง
นางเตือนใจ เทียมทัด
นางสาวเตือนใจ พรหมสุขันธ
นางสาวเตือนใจ ศรีเมือง
นางแตงออน อารีญาติ
นางไตรรัตนา โคตส
นางถนอมกิจ พรมเมือง
นางถนอมจิตต ธรรมวัตร
นางสาวถนอมนวล ชูเชื้อ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๙๗๐๙
๙๗๑๐
๙๗๑๑
๙๗๑๒
๙๗๑๓
๙๗๑๔
๙๗๑๕
๙๗๑๖
๙๗๑๗
๙๗๑๘
๙๗๑๙
๙๗๒๐
๙๗๒๑
๙๗๒๒
๙๗๒๓
๙๗๒๔
๙๗๒๕
๙๗๒๖
๙๗๒๗
๙๗๒๘
๙๗๒๙
๙๗๓๐
๙๗๓๑
๙๗๓๒
๙๗๓๓
๙๗๓๔

หนา ๑๘๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางถนอมศรี ถือพุดซา
นางถนอมศรี มหาชัย
นางถลัชนันท สุวรรณ
นางถวิล เพ็งลา
นางสาวถาวร จินดา
นางถิรดา ถานีโกฐ
นางสาวถิรดา พวงประโคน
นางสาวถิรดา โสดา
นางถิรนันท พิมพกะภีร
นางสาวถิรพร ฉลาดธัญญกิจ
นางสาวถิราพรรณ ขําดวง
นางสาวถุงเงิน จันทาสอน
นางสาวทยากร ศักดิ์ศรีเทา
นางสาวทรงพร สูงสุด
นางสาวทรงรจน ไสยสาลี
นางสาวทรงฤดี สะอาด
นางสาวทรรศชนก ไกรตะโม
นางสาวทรรศญา พละศักดิ์
นางสาวทรรศนพรรณ พิทยาพละ
นางทรรศนีย ทองบัว
นางทรรศนีย อติศักดิ์กุล
นางทรรศวรรณ จําเนียรกุล
นางสาวทรรษพร พิศรูป
นางทรายแกว พงศศิริวาณิชย
นางสาวทรายวะริน อวนออ
นางสาวทวารัตน พงศอราม

๙๗๓๕
๙๗๓๖
๙๗๓๗
๙๗๓๘
๙๗๓๙
๙๗๔๐
๙๗๔๑
๙๗๔๒
๙๗๔๓
๙๗๔๔
๙๗๔๕
๙๗๔๖
๙๗๔๗
๙๗๔๘
๙๗๔๙
๙๗๕๐
๙๗๕๑
๙๗๕๒
๙๗๕๓
๙๗๕๔
๙๗๕๕
๙๗๕๖
๙๗๕๗
๙๗๕๘
๙๗๕๙
๙๗๖๐

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวทวิณา ไชยยงยศ
นางทวินันท ประภามณฑล
นางสาวทวีทรัพย จันทรทิพย
นางสาวทวีนุช แฝงฤทธิ์
นางสาวทวีพร จินตนพันธ
นางสาวทวีพร แจงสีสุก
นางสาวทวีพร ผดุงสงฆ
นางสาวทวีพร เเกวบัวดี
นางทวีวรรณ จันทนาคิน
นางทศพร สวางใหญ
นางสาวทศพร สีเขียว
นางสาวทศพร แสงรื่น
นางสาวทศมพร ทองตระการ
นางสาวทษวรรณ ปนทอง
นางสาวทองกร ดูสันเทียะ
นางทองกร ศรีบุญเรือง
นางทองทิพย มนตรี
นางสาวทองประกาย เพชรสวัสดิ์
นางทองประกาย มายอด
นางทองปน พันจันทึก
นางสาวทองพูน เจือไทย
นางทองพูล ก่ําดํา
นางสาวทองเพียร ชูรัตน
นางสาวทองเพียร เพียรชนะ
นางสาวทองมวน โยธชัย
นางทองมี บุญศิริ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๙๗๖๑
๙๗๖๒
๙๗๖๓
๙๗๖๔
๙๗๖๕
๙๗๖๖
๙๗๖๗
๙๗๖๘
๙๗๖๙
๙๗๗๐
๙๗๗๑
๙๗๗๒
๙๗๗๓
๙๗๗๔
๙๗๗๕
๙๗๗๖
๙๗๗๗
๙๗๗๘
๙๗๗๙
๙๗๘๐
๙๗๘๑
๙๗๘๒
๙๗๘๓
๙๗๘๔
๙๗๘๕
๙๗๘๖

หนา ๑๙๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวทองใส แกวคําจันทร
นางสาวทองหลอ อึ่งชื่น
นางสาวทองใหม สีไส
นางสาวทอนจันทร ประฮาดไชย
นางสาวทักตรดาว แกวแท
นางสาวทักษณพร อิ่มกระจาง
นางสาวทักษพร งามขํา
นางสาวทักษอร พงษศิริ
นางสาวทักษิณา สมจิตต
นางสาวทักษิณา อินมา
นางสาวทัชชกร ชวยจังหรีด
นางสาวทัชชกร มอญภาษา
นางทัชชภร สมรัตน
นางสาวทัชชา กัมมันโต
นางสาวทัชชา อิ่มสําราญ
นางสาวทัชฎาภรณ สัตถาผล
นางสาวทัณฑิกา วีระศิริวัฒน
นางสาวทัณฑิกา สุทธิอาจ
นางทัดดาว อันประนิตย
นางทัตชญา เฉลิมชัย
นางทัตติยา แกวมณี
นางสาวทัตธนันท พุมนุช
นางสาวทับทิม ใจอินทร
นางทับทิม บุญปลอด
นางทับทิม เสริมจันทร
นางสาวทัศกรณ คะอังกุ

๙๗๘๗
๙๗๘๘
๙๗๘๙
๙๗๙๐
๙๗๙๑
๙๗๙๒
๙๗๙๓
๙๗๙๔
๙๗๙๕
๙๗๙๖
๙๗๙๗
๙๗๙๘
๙๗๙๙
๙๘๐๐
๙๘๐๑
๙๘๐๒
๙๘๐๓
๙๘๐๔
๙๘๐๕
๙๘๐๖
๙๘๐๗
๙๘๐๘
๙๘๐๙
๙๘๑๐
๙๘๑๑
๙๘๑๒

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวทัศฏา สินทา
นางสาวทัศณี ศรีนา
นางสาวทัศณีย แสวงรัมย
นางทัศติญา แกนแกว
นางสาวทัศธมณฑ กาวน
นางสาวทัศนพรรณ จิรารักษ
นางทัศนวรรณ โชติกมาตร
นางทัศนวรรณ มักอาน
นางทัศนวรรณ โยเฮือง
นางสาวทัศนวรรณ กิจทวีพิทักษ
นางสาวทัศนวรรณ อรัญ
นางทัศนวรรณ อูสุวรรณ
นางทัศนา ฉินโชคสกุลชัย
นางสาวทัศนาพร ศรีธรรมวงศ
นางทัศนี วรรณทอง
นางทัศนี ศิริมา
นางสาวทัศนีย กอแกว
นางทัศนีย กาฬบุตร
นางสาวทัศนีย กาอิน
นางทัศนีย กิจคณะ
นางสาวทัศนีย เกษแกว
นางสาวทัศนีย แกวลี
นางสาวทัศนีย ครองแกว
นางสาวทัศนีย เคหาใส
นางทัศนีย จารัตน
นางทัศนีย ใจซื่อ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๙๘๑๓
๙๘๑๔
๙๘๑๕
๙๘๑๖
๙๘๑๗
๙๘๑๘
๙๘๑๙
๙๘๒๐
๙๘๒๑
๙๘๒๒
๙๘๒๓
๙๘๒๔
๙๘๒๕
๙๘๒๖
๙๘๒๗
๙๘๒๘
๙๘๒๙
๙๘๓๐
๙๘๓๑
๙๘๓๒
๙๘๓๓
๙๘๓๔
๙๘๓๕
๙๘๓๖
๙๘๓๗
๙๘๓๘

นางทัศนีย ณ กาฬสินธุ
นางทัศนีย ทรงรูป
นางสาวทัศนีย ทองลอน
นางทัศนีย ทัศเที่ยง
นางสาวทัศนีย ทุมกิ่ง
นางสาวทัศนีย แทนจันทร
นางทัศนีย โททํา
นางสาวทัศนีย นุมนวม
นางสาวทัศนีย บํารุงภักดี
นางสาวทัศนีย บุญนก
นางทัศนีย บุญลอมรัตน
นางทัศนีย บุญวิสูตร
นางสาวทัศนีย ปนแกว
นางสาวทัศนีย พอคา
นางสาวทัศนีย พินิจชัย
นางทัศนีย พุทธเมฆ
นางสาวทัศนีย พูลเจริญ
นางสาวทัศนีย ภักดีพงษ
นางทัศนีย มิ่งขวัญ
นางสาวทัศนีย ยอดมิ่งขวัญ
นางสาวทัศนีย รัตนบุรี
นางสาวทัศนีย วงคนรา
นางสาวทัศนีย วงทองดี
นางสาวทัศนีย วงศศรี
นางสาวทัศนีย ศรีชัยมงคล
นางสาวทัศนีย ศรีเวียงธวัช

หนา ๑๙๑
ราชกิจจานุเบกษา
๙๘๓๙
๙๘๔๐
๙๘๔๑
๙๘๔๒
๙๘๔๓
๙๘๔๔
๙๘๔๕
๙๘๔๖
๙๘๔๗
๙๘๔๘
๙๘๔๙
๙๘๕๐
๙๘๕๑
๙๘๕๒
๙๘๕๓
๙๘๕๔
๙๘๕๕
๙๘๕๖
๙๘๕๗
๙๘๕๘
๙๘๕๙
๙๘๖๐
๙๘๖๑

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

นางทัศนีย สนประเทศ
นางสาวทัศนีย สัตยจิตร
นางสาวทัศนีย สาสมจิตร
นางสาวทัศนีย สิงหบันดาล
นางสาวทัศนีย สินธุเกษมสุข
นางทัศนีย สืบสันติวรพงศ
นางสาวทัศนีย สุพรรณ
นางสาวทัศนีย เสนาะกลิ่น
นางทัศนีย หนูจิตต
นางสาวทัศนีย หวังประโยชน
นางทัศนียกรณ บุตรวงษ
นางสาวทัศนียภรณ รัตนออน
นางทัศนียวรรณ ฐานสินเพิ่ม
นางทัศนียา สุวรรณโรจน
นางสาวทัศนียา อวมเมือง
นางทัศนีวรรณ ซอสุพัฒน
นางทัศนีวรรณ นงเยาว
นางสาวทัศนีวรรณ เอียดสุวรรณ
นางทัศพร นาคเขียว
นางทัศมา ศิริเสนา
นางสาวทัศรินทร มหาพราหมณ
นางสาวทัศวรรณ กําจัดภัย
วาที่รอยตรีหญิง ทัศวรรณ
จันทรลบ
๙๘๖๒ นางสาวทัศวรรณ นุผาเลา
๙๘๖๓ นางทัศวรรณ ผิวแดง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๙๘๖๔
๙๘๖๕
๙๘๖๖
๙๘๖๗
๙๘๖๘
๙๘๖๙
๙๘๗๐
๙๘๗๑
๙๘๗๒
๙๘๗๓
๙๘๗๔
๙๘๗๕
๙๘๗๖
๙๘๗๗
๙๘๗๘
๙๘๗๙
๙๘๘๐
๙๘๘๑
๙๘๘๒
๙๘๘๓
๙๘๘๔
๙๘๘๕
๙๘๘๖
๙๘๘๗
๙๘๘๘
๙๘๘๙

นางทัศวรรณ พิลามา
นางทัศวรรณ สายวังเกี้ยง
นางสาวทัศวรรณ โสภากุล
นางสาวทานตะวัน สมงาม
นางสาวทานวีร สุกใส
นางทาริกา ประสมทรัพย
นางสาวทํานอง พิระชัย
นางสาวทิฆัมพร จันทรฉาย
นางสาวทิฆัมพร จิตรหลัง
นางสาวทิฆัมพร อํานวยสวัสดิ์
นางทิชชากร อนันตกุล
นางสาวทิชา เขมนเขตการ
นางสาวทิชากร ทองระยับ
นางสาวทิชากร สัตยจริง
นางสาวทิชากร สุขศรี
นางสาวทิชานันท งามสุข
นางสาวทิตตอรุณ พุมพวง
นางทิตติยา ออนแกว
นางทิตยา เจริญพระธรรมดี
นางสาวทิตยาภา บานเย็น
นางทิติภา เทพกิจอารีกุล
นางสาวทินนภา วัฒนะเหลา
นางทินรกรณ ใจกลา
นางสาวทิบมณี เยาวกูล
นางสาวทิพกา พรมเวียง
นางทิพนาถ พรมรัตน

หนา ๑๙๒
ราชกิจจานุเบกษา
๙๘๙๐
๙๘๙๑
๙๘๙๒
๙๘๙๓
๙๘๙๔
๙๘๙๕
๙๘๙๖
๙๘๙๗
๙๘๙๘
๙๘๙๙
๙๙๐๐
๙๙๐๑
๙๙๐๒
๙๙๐๓
๙๙๐๔
๙๙๐๕
๙๙๐๖
๙๙๐๗
๙๙๐๘
๙๙๐๙
๙๙๑๐
๙๙๑๑
๙๙๑๒
๙๙๑๓
๙๙๑๔
๙๙๑๕

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวทิพปภา ประสาทกุล
นางสาวทิพภารัตน วรรณเพชร
นางทิพมณี สุมน
นางสาวทิพมาศ ดนตรีพงษ
นางสาวทิพย เมฆกกตาล
นางสาวทิพยเกสร บรรณรน
นางทิพยฉัตรกานต สุธรรม
นางสาวทิพยธิดา จงประสานเกียรติ
นางสาวทิพยเนตร รักแกว
นางสาวทิพยปทุม ประทุมสัน
นางสาวทิพยประภา จันดี
นางสาวทิพยภวัน กุสุริ
นางสาวทิพยมงคล ปสายะโส
นางสาวทิพยรวี ยอดเดชา
นางสาวทิพยรัตน ใจแจม
นางทิพยรัตน พฤกษาจันทนา
นางสาวทิพยรัตน จิตตเดชาธร
นางทิพยวรรณ เกื้อกูล
นางสาวทิพยวรรณ โกชุม
นางสาวทิพยวรรณ จันทรักษ
นางทิพยวรรณ ไชยชมภู
นางทิพยวรรณ บุญสม
นางสาวทิพยวรรณ ลาดศิลา
นางทิพยวรรณ ลีลาอริยะ
นางทิพยวรรณ ศักดิ์ณรงค
นางสาวทิพยวรา ใจดี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๙๙๑๖
๙๙๑๗
๙๙๑๘
๙๙๑๙
๙๙๒๐
๙๙๒๑
๙๙๒๒
๙๙๒๓
๙๙๒๔
๙๙๒๕
๙๙๒๖
๙๙๒๗
๙๙๒๘
๙๙๒๙
๙๙๓๐
๙๙๓๑
๙๙๓๒
๙๙๓๓
๙๙๓๔
๙๙๓๕
๙๙๓๖
๙๙๓๗
๙๙๓๘
๙๙๓๙
๙๙๔๐
๙๙๔๑

หนา ๑๙๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวทิพยวิมล เสารแดน
นางทิพยสกุล โสภณธนาพงศา
นางทิพยสุคนธ ชูชัย
นางทิพยสุคนธ พิมทอง
นางทิพยสุดา โคตรชมภู
นางทิพยสุดา บุญไชย
นางทิพยสุดา ลุกลาม
นางสาวทิพยสุดา หาระคุณโน
นางสาวทิพยสุวรรณ ราชเกิด
นางทิพยอักษร ศักดาเกียรตินุกูล
นางสาวทิพยอุดม แปยอ
นางทิพยา ชูจิตร
นางสาวทิพรสย ระโหฐาน
นางสาวทิพรัตน ปดทอง
นางทิพรัตน รักษาธรรม
นางทิพวรรณ กลิ่นอยู
นางสาวทิพวรรณ เกตุศิริ
นางสาวทิพวรรณ แกวอาสา
นางสาวทิพวรรณ คําปญญา
นางทิพวรรณ เจะวงศ
นางทิพวรรณ ชอมะลิ
นางสาวทิพวรรณ ไชยบุญ
นางสาวทิพวรรณ ตันยี่
นางทิพวรรณ ตุยดี
นางสาวทิพวรรณ ถนอมพิชัย
นางทิพวรรณ ทองทิพย

๙๙๔๒
๙๙๔๓
๙๙๔๔
๙๙๔๕
๙๙๔๖
๙๙๔๗
๙๙๔๘
๙๙๔๙
๙๙๕๐
๙๙๕๑
๙๙๕๒
๙๙๕๓
๙๙๕๔
๙๙๕๕
๙๙๕๖
๙๙๕๗
๙๙๕๘
๙๙๕๙
๙๙๖๐
๙๙๖๑
๙๙๖๒
๙๙๖๓
๙๙๖๔
๙๙๖๕
๙๙๖๖
๙๙๖๗

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวทิพวรรณ ทองปาน
นางสาวทิพวรรณ ทองเผือก
นางทิพวรรณ โทบุตร
นางสาวทิพวรรณ ธาบุรี
นางสาวทิพวรรณ บุญเสร็จ
นางสาวทิพวรรณ ปนตา
นางสาวทิพวรรณ พัดมาสกุล
นางทิพวรรณ ภาคาผล
นางสาวทิพวรรณ รอยสุวรรณ
นางทิพวรรณ เราใจ
นางสาวทิพวรรณ ศรเพชร
นางสาวทิพวรรณ ศรีบรม
นางสาวทิพวรรณ สรางตนเอง
นางทิพวรรณ สิงหสถิตย
นางสาวทิพวรรณ สุดนุช
นางทิพวรรณ อินตะปา
นางทิพวรรณ เพชรสะแก
นางทิพวรรณ อวมทอง
นางทิพวรรณ อินสอน
นางสาวทิพวัลย กิขุนทด
นางสาวทิพวัลย ขันทิตย
นางทิพวัลย จิรชัยพร
นางสาวทิพวัลย ตะติยะ
นางสาวทิพวัลย ถือศิล
นางสาวทิพวัลย พระจันทรลา
นางสาวทิพวัลย วัชรกุลศิริศักดิ์

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๙๙๖๘
๙๙๖๙
๙๙๗๐
๙๙๗๑
๙๙๗๒
๙๙๗๓
๙๙๗๔
๙๙๗๕
๙๙๗๖
๙๙๗๗
๙๙๗๘
๙๙๗๙
๙๙๘๐
๙๙๘๑
๙๙๘๒
๙๙๘๓
๙๙๘๔
๙๙๘๕
๙๙๘๖
๙๙๘๗
๙๙๘๘
๙๙๘๙
๙๙๙๐
๙๙๙๑
๙๙๙๒
๙๙๙๓

นางสาวทิพวัลย เเซโงย
นางสาวทิพวิมล เฮงรวมญาติ
นางสาวทิพสุคนธ ชูชมงาม
นางทิพสุมน นันทจักร
นางทิพอาภา วิลัย
นางสาวทิพากร ชลธาร
นางทิพากร ชิตไชย
นางสาวทิพาพร นรการณ
นางทิพาพร อะโหสี
นางสาวทิพารัตน ล่ํางาม
นางทิมธิดา บุญมาก
นางสาวทิมาพร ดิษฐเนตร
นางทิยานัน ไมสูงดี
นางสาวทิยานันท ทองสงฆ
นางสาวทิราภรณ ภักดีแกว
นางสาวทิวาทิพย พิบูลย
นางสาวทิวาพร คนหาญ
นางทิวาพร โงนขํา
นางทิวาพร จินดาวงษ
นางทิวาพร ชุติกุลประสิทธิ์
นางสาวทิวาพร เตมีศักดิ์
นางทิวาพร ทองแยม
นางสาวทิวาร ศรนรินทร
นางสาวทิวารัตน วงศยา
นางสาวทิวาวรรณ สังขภิรมย
นางสาวทิวาวัน บัวชุม

หนา ๑๙๔
ราชกิจจานุเบกษา
๙๙๙๔
๙๙๙๕
๙๙๙๖
๙๙๙๗
๙๙๙๘
๙๙๙๙
๑๐๐๐๐
๑๐๐๐๑
๑๐๐๐๒
๑๐๐๐๓
๑๐๐๐๔
๑๐๐๐๕
๑๐๐๐๖
๑๐๐๐๗
๑๐๐๐๘
๑๐๐๐๙
๑๐๐๑๐
๑๐๐๑๑
๑๐๐๑๒
๑๐๐๑๓
๑๐๐๑๔
๑๐๐๑๕
๑๐๐๑๖
๑๐๐๑๗
๑๐๐๑๘
๑๐๐๑๙

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางทิศา ฐานะพัฒน
นางสาวทีปกา เจริญรัมย
นางทุติยภรณ โพรงพนม
นางทุมมา เผาภูรี
นางสาวเทพประทาน ประพฤติ
นางสาวเทพพิสุทธิ์ สุทธิมั่น
นางสาวเทพสิริรัตน เทพวัง
นางสาวเทพารัตน ปกฤทัย
นางสาวเทวพร ขําเมธา
นางเทวา กอทอง
นางเทวิกา แสงอรุณ
นางสาวเทวี โฉมงาม
นางเทวี พรหมรินทร
นางสาวเทิดขวัญ วีบุตร
นางสาวเทียนพรรษา เอี่ยมธรรม
นางสาวเทียมจิต คงอรุณ
นางสาวธชกร เทพสังข
นางสาวธชวรรณ สุทธาธาร
นางสาวธณัชนันท พรหมแทนสุด
นางธณัญญา โพธิ์ศรี
นางสาวธณิดา ไชยภูมิ
นางธณิศรา แสนจริง
นางธนกร เรือนนอง
นางธนญา อยูวิมลชัยกุล
นางสาวธนนารถ พงษนุช
นางธนพร งามเถื่อน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๐๐๒๐
๑๐๐๒๑
๑๐๐๒๒
๑๐๐๒๓
๑๐๐๒๔
๑๐๐๒๕
๑๐๐๒๖
๑๐๐๒๗
๑๐๐๒๘
๑๐๐๒๙
๑๐๐๓๐
๑๐๐๓๑
๑๐๐๓๒
๑๐๐๓๓
๑๐๐๓๔
๑๐๐๓๕
๑๐๐๓๖
๑๐๐๓๗
๑๐๐๓๘
๑๐๐๓๙
๑๐๐๔๐
๑๐๐๔๑
๑๐๐๔๒
๑๐๐๔๓
๑๐๐๔๔
๑๐๐๔๕

นางสาวธนพร จันทรจิตจริงใจ
นางสาวธนพร ชุมมั่น
นางสาวธนพร ผิวดํา
นางสาวธนพร มณีรัตน
นางสาวธนพร มานนท
นางธนพร วงศกมลาไสย
นางสาวธนพร ศรีสุวรรณ
นางสาวธนพร ศรีอนันต
นางสาวธนพร สนสุวรรณ
นางสาวธนพร สมโภชน
นางสาวธนพร สุดตลอด
นางสาวธนพร สุวรรณรินทร
นางสาวธนพร อินทนาม
นางสาวธนพรพรรณ ปานทอง
นางสาวธนพรรณ ซื่อตรง
นางธนภร จิตธํารงสุนทร
นางสาวธนภร ธรรมขันธ
นางธนภร นิโรธร
นางสาวธนภร ภูผา
นางสาวธนภรณ เข็มทอง
นางสาวธนภรณ ศรีลา
นางสาวธนภัทร กันทะรส
นางสาวธนภัทร จีรพรชัย
นางธนรรชญพร แสงบานยาง
นางธนฤทัย ดอนมอญ
นางธนวดี กลอมจิต

หนา ๑๙๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๐๔๖
๑๐๐๔๗
๑๐๐๔๘
๑๐๐๔๙
๑๐๐๕๐
๑๐๐๕๑
๑๐๐๕๒
๑๐๐๕๓
๑๐๐๕๔
๑๐๐๕๕
๑๐๐๕๖
๑๐๐๕๗
๑๐๐๕๘
๑๐๐๕๙
๑๐๐๖๐
๑๐๐๖๑
๑๐๐๖๒
๑๐๐๖๓
๑๐๐๖๔
๑๐๐๖๕
๑๐๐๖๖
๑๐๐๖๗
๑๐๐๖๘
๑๐๐๖๙
๑๐๐๗๐
๑๐๐๗๑

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางธนวรรณ กลากสิกิจ
นางธนวรรณ จําเนียรศิลป
นางสาวธนวรรณ มีสมบูรณ
นางธนวรรณ มุขขันธ
นางธนวรรณพร สังขพิชัย
นางธนวันต สินเธาว
นางสาวธนษา มิตรเจริญ
นางสาวธนอัญญ ทองยัง
นางสาวธนัชชา แกวเทพ
นางธนัชชา ชินนะราม
นางธนัชชา เที่ยงภักดิ์
นางสาวธนัชญา ศุภศิริภิญโญ
นางสาวธนัชพร เกิดรุง
นางธนัชพร บัวทอง
นางสาวธนัชพร บุริวัฒน
นางธนัชพร ผิวเหลือง
นางธนัชพร พิลาวุฒิ
นางสาวธนัชพร เพ็งประโคน
นางธนัชพร มาชวย
นางธนัชพร ยันตะพันธ
นางสาวธนัชพร วิมาเณย
นางสาวธนัชยา บุญสรอย
นางธนัชสิน เลื่อมใส
นางสาวธนัญกรณ ชุมรักษ
นางสาวธนัญกรณ ไมตรี
นางธนัญญา เฉยดี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๐๐๗๒
๑๐๐๗๓
๑๐๐๗๔
๑๐๐๗๕
๑๐๐๗๖
๑๐๐๗๗
๑๐๐๗๘
๑๐๐๗๙
๑๐๐๘๐
๑๐๐๘๑
๑๐๐๘๒
๑๐๐๘๓
๑๐๐๘๔
๑๐๐๘๕
๑๐๐๘๖
๑๐๐๘๗
๑๐๐๘๘
๑๐๐๘๙
๑๐๐๙๐
๑๐๐๙๑
๑๐๐๙๒
๑๐๐๙๓
๑๐๐๙๔
๑๐๐๙๕
๑๐๐๙๖
๑๐๐๙๗

หนา ๑๙๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวธนัญญา บัวชุม
นางธนัญญา พลสังข
นางธนัญญา ยานกาย
นางสาวธนัญญา สดชื่น
นางสาวธนัญญา สุหา
นางสาวธนัญญา อาจสาลี
นางสาวธนัญภรณ รื่นเริง
นางธนัญลักษณ ฤาชา
นางธนัณฎา ประจงใจ
นางสาวธนันณัฏฐ มีปาน
นางธนันทชนก ควรดี
นางธนันภรณ จําเริญสรรพ
นางธนัยนันท โชติรักษวงศ
นางสาวธนัษภร ไชยสอน
นางสาวธนัสสรณ พลอยทับทิม
นางธนากาญจน สนธิกุล
นางสาวธนาพร บุญเปลง
นางธนาพร วงควาน
นางสาวธนาพร ศรีสุวรรณ
นางธนาภรณ ครองสุข
นางธนารักษ มากรุง
นางธนารัตน มงคลชัย
นางสาวธนารัตน หลาคํา
นางสาวธนาลักษณ เวทยจรัส
นางสาวธนาวดี ทองอม
นางสาวธนาวดี อยูศรี

๑๐๐๙๘
๑๐๐๙๙
๑๐๑๐๐
๑๐๑๐๑
๑๐๑๐๒
๑๐๑๐๓
๑๐๑๐๔
๑๐๑๐๕
๑๐๑๐๖
๑๐๑๐๗
๑๐๑๐๘
๑๐๑๐๙
๑๐๑๑๐
๑๐๑๑๑
๑๐๑๑๒
๑๐๑๑๓
๑๐๑๑๔
๑๐๑๑๕
๑๐๑๑๖
๑๐๑๑๗
๑๐๑๑๘
๑๐๑๑๙
๑๐๑๒๐
๑๐๑๒๑
๑๐๑๒๒
๑๐๑๒๓

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวธนาวีร เสนะเปรม
นางสาวธนาศิริ ลิ้มรักษ
นางสาวธนิกา ณรสุทธิภัทร
นางธนิกา นําสมัย
นางสาวธนิกุล จงบริบูรณ
นางธนิดา เดชณรงค
นางสาวธนิดา แตงงาม
นางสาวธนิดา ทิพยเสน
นางสาวธนิดา พูลเพิ่ม
นางธนิดา ลิ้มสุวรรณ
นางสาวธนิตา คงโพธิ์
นางธนิษฐา กาบยุบล
นางธนิสร ตูสมบัติ
นางสาวธนียา กิตติสิทโธ
นางธไนศวรรย แพงคําฮัก
นางสาวธมกร พลสุวรรณ
นางธมกร พัฒนะอิ่ม
นางธมณ อยูบรรยงค
นางสาวธมนรัชต ลิมาภิรักษ
นางธมนวรรณ พลทามูล
นางธมนวรรณ เลี่ยนกัตวา
นางสาวธมลวรรณ เคลาคลึง
นางธมลวรรณ ตองสู
นางสาวธมลวรรณ นาวาเจริญ
นางธมลวรรณ มณีชัย
นางธมลวรรณ ศรีบุญ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๐๑๒๔
๑๐๑๒๕
๑๐๑๒๖
๑๐๑๒๗
๑๐๑๒๘
๑๐๑๒๙
๑๐๑๓๐
๑๐๑๓๑
๑๐๑๓๒
๑๐๑๓๓
๑๐๑๓๔
๑๐๑๓๕
๑๐๑๓๖
๑๐๑๓๗
๑๐๑๓๘
๑๐๑๓๙
๑๐๑๔๐
๑๐๑๔๑
๑๐๑๔๒
๑๐๑๔๓
๑๐๑๔๔
๑๐๑๔๕
๑๐๑๔๖
๑๐๑๔๗
๑๐๑๔๘
๑๐๑๔๙

หนา ๑๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวธมลวรรณ สงารูป
นางสาวธมลวรรณ แสงบุตร
นางธมลวรรณ เหนคํา
นางสาวธมลวรรณ อินทรักษ
นางสาวธรกฤตา พุมเพชร
นางธรรชนก พุมทับทิม
นางสาวธรรญชนก ทองอ่ํา
นางธรรญชนก ภารพิบูลย
นางสาวธรรณชนก คุมชัย
นางธรรมวดี ชูเมือง
นางสาวธรรมสรณ กิตติธนสมบัติ
นางสาวธรรศญา แกวอาสา
นางธราธร ชัยวิวัฒนตระกูล
นางสาวธราพัชร สุดทํานอง
นางธราภรณ กลิ่นทอง
นางธราภรณ สุตนนท
นางสาวธราภรณ หงษยนต
นางสาวธรารัตน ดิษฐี
นางสาวธริญา ชนะโยธา
นางธรินรักษ ภูแซมแสง
นางสาวธฤตา ชนะสิทธิ์
นางสาวธฤษวรรณ มุงงาม
นางสาวธวรัญกานต จารุเกษม
นางธวัลรัตน พงษสุข
นางธวัลรัตน วรภิรักษ
นางสาวธวัลรัตน สงกระสินธุ

๑๐๑๕๐
๑๐๑๕๑
๑๐๑๕๒
๑๐๑๕๓
๑๐๑๕๔
๑๐๑๕๕
๑๐๑๕๖
๑๐๑๕๗
๑๐๑๕๘
๑๐๑๕๙
๑๐๑๖๐
๑๐๑๖๑
๑๐๑๖๒
๑๐๑๖๓
๑๐๑๖๔
๑๐๑๖๕
๑๐๑๖๖
๑๐๑๖๗
๑๐๑๖๘
๑๐๑๖๙
๑๐๑๗๐
๑๐๑๗๑
๑๐๑๗๒
๑๐๑๗๓
๑๐๑๗๔
๑๐๑๗๕

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางธวัลรัตน สายรัตน
นางธวัลรัตน สุวรรณ
นางสาวธวัลรัตน ออนราษฎร
นางสาวธศิกาญจน ธนาชัยอธิรัตน
นางสาวธัชกร จับใจนาย
นางสาวธัชธัญญา ดําริวิเศษ
นางธัญกมล ศรียา
นางธัญชนก คําเฝา
นางสาวธัญชนก จาดดํา
นางสาวธัญชนก ดอกพรม
นางสาวธัญชนก ดัดสันเทียะ
นางธัญชนก ตรีเดช
นางสาวธัญชนก ทองดี
นางสาวธัญชนก ทับศรี
นางธัญชนก พงเจริญ
นางธัญชนก พลไธสง
นางธัญชนก ใหมจันทรแดง
นางธัญญกาญจน พันธุชาตรี
นางสาวธัญญชล ทองสา
นางธัญญฐิตา โชติธนินทจํารัส
นางธัญญธร รัตนวัน
นางธัญญธร รุงเรืองบริบูรณ
นางสาวธัญญพร อองดา
นางสาวธัญญพัฒน ตันวัฒนเสรี
นางธัญญพัทธ อุดทะรัง
นางธัญญพัทธ เอี่ยมสุองค

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข

หนา ๑๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐๑๗๖ นางสาวธัญญพิชชา
ธนาชัยบุญญาวัฒน
๑๐๑๗๗ นางสาวธัญญภัทร ตั้งสุระกุลชัย
๑๐๑๗๘ นางสาวธัญญภัสร ชุมพล
๑๐๑๗๙ นางสาวธัญญรัตน ชาเกาะ
๑๐๑๘๐ นางธัญญรัตน เทศมี
๑๐๑๘๑ นางสาวธัญญรัตน ธนูรัตน
๑๐๑๘๒ นางสาวธัญญรัตน ประเสริฐแสง
๑๐๑๘๓ นางสาวธัญญรัตน โพธิมากูล
๑๐๑๘๔ นางสาวธัญญรัตน สมดัง
๑๐๑๘๕ นางสาวธัญญรัศท สุภษร
๑๐๑๘๖ นางสาวธัญญลักษณ แกวจงกุล
๑๐๑๘๗ นางสาวธัญญลักษณ คงแดง
๑๐๑๘๘ นางสาวธัญญลักษณ จะงาม
๑๐๑๘๙ นางธัญญลักษณ ทิพจันทร
๑๐๑๙๐ นางสาวธัญญลักษณ ไทยสมบูรณ
๑๐๑๙๑ นางธัญญลักษณ บุญยอม
๑๐๑๙๒ นางธัญญลักษณ เวชกามา
๑๐๑๙๓ นางสาวธัญญลักษณ โสรวัลย
๑๐๑๙๔ นางสาวธัญญวรท ฤทธิโชติ
๑๐๑๙๕ นางสาวธัญญวรัศม โปทา
๑๐๑๙๖ นางธัญญา คงแกว
๑๐๑๙๗ นางสาวธัญญาดล อุปชิตกุล
๑๐๑๙๘ นางสาวธัญญาภรณ คําเชียงใหม
๑๐๑๙๙ นางธัญญาภัทร กอนทอง
๑๐๒๐๐ นางธัญญารัตน กลาณรงคกร

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
๑๐๒๒๖

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวธัญญารัตน ชาลี
นางสาวธัญญารัตน ทองมา
นางธัญญารัตน ทับทิม
นางธัญญารัตน ทูลประโคน
นางสาวธัญญารัตน บุญพวง
นางสาวธัญญารัตน ผลหมู
นางสาวธัญญารัตน วัฒนกูล
นางสาวธัญญารัตน ศรีสวาง
นางธัญญาเรศ กอนแกว
นางสาวธัญญาลักษณ คํารังษี
นางธัญญาลักษณ เจริญไข
นางธัญญาลักษณ ฉิมเพชร
นางสาวธัญญาลักษณ วรรณวงค
นางธัญญาศิริ วงคคําปวง
นางสาวธัญฑิพา พอนอวม
นางธัญณัช สีขาว
นางธัญณิชา คงเทศน
นางธัญธร ฤาประสิทธิ์
นางสาวธัญธร เวชวิทยาขลัง
นางสาวธัญธรณรัศม รชตวัฒน
นางสาวธัญธิญา ผลศัพท
นางสาวธัญธิตา เมฆลัย
นางสาวธัญนพรัตน ดวงธนไพสิฐ
นางธัญนัช พลอยศรี
นางธัญนันท ดิษยเนตรกระจาง
นางสาวธัญนิชา หอมจริง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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
๑๐๒๕๒

หนา ๑๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวธัญประภา เทศแยม
นางธัญพร คํานวล
นางสาวธัญพร บุญสง
นางสาวธัญพร เฟองวัฒนสินชัย
นางสาวธัญพัชร คําภาบุตร
นางธัญพิชชา ทิพสีลาด
นางสาวธัญพิชชา สมบุญ
นางสาวธัญพิมล อาภัย
นางธัญภรณ โกฎแกว
นางสาวธัญรดา แสนอินทร
นางธัญรดี บัวบาน
นางสาวธัญรดี วิชาจารย
นางธัญรัตน ศรีคง
นางสาวธัญลักษณ ไกรสยาม
นางธัญลักษณ คงพิทักษ
นางธัญลักษณ ทรัพยสุข
นางสาวธัญลักษณ บินดี
นางสาวธัญลักษณ ปาละมาณ
นางธัญลักษณ พรหมรอด
นางสาวธัญลักษณ เพ็งพิน
นางสาวธัญลักษณ ละอองแกว
นางสาวธัญลักษณ วงเครา
นางธัญลักษณ ศรีเนตร
นางสาวธัญลักษณ ศรีสมชัย
นางสาวธัญลักษณ สยามพันธ
นางธัญลักษณ สีหะวงค

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
๑๐๒๗๘

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางธัญวรรณ จีนขาวขํา
นางสาวธัญวรัตน คงมาก
นางสาวธัญวรัตน ปุณประวัติ
นางสาวธัญวรัตม บุญประถัมภ
นางสาวธัญวรินทร ธีรนันทิวัชร
นางสาวธัญวลักษณ กวางไพรศรี
นางสาวธัญวลัย ฟูเชื้อ
นางสาวธัญสุตา วงศจิราภา
นางธัณญภรณ ระวังการ
นางสาวธัณยจิรา ดิษฐกรเกิดสิริ
นางธัณยจิรา ศุภรัตนวรกิตติ
นางสาวธันญาภรณ ธรรมวุฒิ
นางสาวธันตกร ไชยมงคล
นางธันยชนก แกววิเศษ
นางสาวธันยชนก จิตรวิวัฒน
นางสาวธันยนันท ชาติวุฒ
นางสาวธันยนันท ปาสลุง
นางสาวธันยนันท อัครชุณหะวงศ
นางสาวธันยนิชา วิรัตนศุภศิริ
นางสาวธันยพร จําปาขันธ
นางธันยพร ไชโย
นางธันยพัฒน สุตะพันธ
นางสาวธันยรดา เนติ
นางธันยากร ธัญญเจริญ
นางสาวธันยาพร ไทยเจริญ
นางธันยาภรณ จันทรพายับ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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
๑๐๓๐๔

หนา ๒๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางธันยาภรณ พรหมสูงยาง
นางสาวธันยาภรณ ศรีโพธิ์
นางสาวธันวดี ศรีกุลจันทร
นางธันวธู สีพรมติ่ง
นางสาวธันวรัตน โพธิ์ศรีทอง
นางสาวธันวา อารยางกูร
นางธันวาพร ศรีสมุดคํา
นางสาวธาดารัตน ลีลอย
นางสาวธารดา หนวงกระโทก
นางธารทอง ศิริรัตนาวดี
นางธารทิพย ขาลรัมย
นางสาวธารทิพย ฉิมหลวง
นางสาวธารทิพย ชวยหนู
นางสาวธารทิพย ราชเพ็ชร
นางสาวธารทิพย ฤทธิ์โพธิ์
นางสาวธารทิพย แวนแกว
นางธารทิพย ศรีบูรพาภิรมย
นางธารธารา บูรณะ
นางธาราทิพย ใจบุญ
นางสาวธารารัตน กลาหาญ
นางสาวธารารัตน เขื่อนทองแถว
นางสาวธารารัตน ดวงคําบุตร
นางสาวธารารัตน ไพศาลจักรวัฒน
นางสาวธารารัตน แสงอิ่ม
นางสาวธาราลักษณ ศรีสุข
นางสาวธาริณี คําพร

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
๑๐๓๓๐

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวธาริณี แดงนอย
นางสาวธาริณี ปากดี
นางสาวธาริดา ศุภารัตน
นางธารินี พยัฆศิริ
นางสาวธารีฉัตร ศรีซุย
นางธารุณี มัดถาปะตัง
นางสาวธาวินี ดอนตุมไพร
นางธิญดา พุทธจิราวัล
นางธิดา ทิพยจิตติกุล
นางธิดา ปนตาคํา
นางธิดา สุขสถิตย
นางธิดา อัดสูงเนิน
นางสาวธิดา อินทรฉ่ํา
นางสาวธิดาจันทร ทะปาละ
นางสาวธิดาณัฐ สายสุนทร
นางธิดาทิพย ถานะลุน
นางสาวธิดาทิพย พวงศรี
นางสาวธิดาทิพย สุดดีพงษ
นางสาวธิดาพร นามษร
นางสาวธิดาพรรณ วณิตยธนาคม
วาที่รอยตรีหญิง ธิดารักษ โมเล็ก
นางสาวธิดารัชต คําสงค
นางธิดารัตน กลาวิกยกรณ
นางสาวธิดารัตน กุลศร
นางสาวธิดารัตน แกวกลม
นางสาวธิดารัตน ขาวดี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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

นางธิดารัตน โคตรโยธี
นางธิดารัตน จิตรธร
นางธิดารัตน จิโนเปง
นางสาวธิดารัตน ฉลวยศรีเมือง
นางธิดารัตน ไชยประทุม
นางธิดารัตน แดงวิลัย
นางสาวธิดารัตน ทรัพยศิริ
นางสาวธิดารัตน ทองขัน
นางสาวธิดารัตน นวลนุกูล
นางธิดารัตน บุญทัน
วาที่รอยตรีหญิง ธิดารัตน
บุญลอม
นางธิดารัตน ประจักษ
นางสาวธิดารัตน ประวิทยสิทธิกุล
นางสาวธิดารัตน ผะอบเพ็ชร
นางธิดารัตน ไฝจู
นางธิดารัตน พุทธิมา
นางสาวธิดารัตน มวงใหม
นางสาวธิดารัตน มะลิซอน
นางธิดารัตน มีปด
นางสาวธิดารัตน รอดทุกข
นางธิดารัตน เรืองขจิตร
นางสาวธิดารัตน ลือโลก
นางธิดารัตน วงศธิมา
นางสาวธิดารัตน วงษเวียน
นางสาวธิดารัตน วงษสถิตย

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 ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวธิดารัตน วงษา
นางธิดารัตน ศรีทอง
นางสาวธิดารัตน สังขอนันต
นางสาวธิดารัตน สุขศรีทอง
นางสาวธิดารัตน สุขเสริม
นางธิดารัตน ออนโคกสูง
นางธิดารัตน อําพพันธ
นางสาวธิดารัตน อินปาตะ
นางสาวธิดาวดี รัตนอินทร
นางสาวธิดาวดี วิลาศรี
นางสาวธิดาวัลย บุญเกตุ
นางสาวธิติกุล หวานออน
นางสาวธิติญา นาคสกุล
นางธิติพร ทรวงดอน
นางธิติพร หวังผล
นางสาวธิติมา ทองสนิท
นางธิติมา ทองแสง
นางสาวธิติมา บุญอิ่ม
นางสาวธิติมา ปานพรหมมาศร
นางธิติมา พลอยงาม
นางสาวธิติมา เล็กกุล
นางสาวธิติมา เลาะฟอ
นางธิติมา อินทรเสนลา
นางสาวธิติยา ฉะกระโทก
นางสาวธิติยา ดวงตาผา
นางสาวธิติยา เเจมถาวร

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

หนา ๒๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวธิติสรณ สุมมาตย
นางสาวธิราทิพย ตังตกาญจนา
นางธิวาภรณ สมสงวน
นางสาวธิษณาวดี ดิษฐวิเศษ
นางธิษะณา ตุมคํา
นางสาวธิษาเนตร ศรีแกวณวรรณ
นางธีรกานต ธนะ
นางสาวธีรจุฑา ใจนวน
นางธีรญา เต็งศิริ
นางสาวธีรนันท ไชยเชษฐ
นางสาวธีรนันท เทพโพธิ์
นางสาวธีรนันท ปองกันประเสริฐ
นางธีรนุช จันทรงาม
นางสาวธีรนุช เหลาสุนา
นางธีรพร บุญคุมครอง
นางธีรพร โศภิษฐา
นางสาวธีรภัทร ชางเพชร
นางสาวธีรยา ไชยรา
นางสาวธีรยา บูรณะ
นางสาวธีรยา เหลาลือชา
นางสาวธีรรัตน กัลยาประสิทธิ์
นางธีรสุดา ชัยประสิทธิ์
นางสาวธีระดา ทับกระโทก
นางสาวธีระพร ภักดีสาร
นางสาวธีราพร ศรีวงษา
นางสาวธีราภรณ ปรมาริยะ

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
๑๐๔๓๓

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางธีราภรณ วงศฟูฟาน
นางสาวธีราภรณ สุขะ
นางสาวธีราภรณ สุมมาตย
นางธีราภรณ อินทรรัตน
นางธีรารัตน ไมทุกข
นางสาวธุมากร เจดียคํา
นางสาวเธียรธีรา ชูชาติ
นางสาวนกชนาฏ แกวชื่น
นางนกนอย จองสาระ
นางสาวนกนอย ทองสา
นางสาวนขพร สุขปรีดา
นางนงคคราญ เจียโหงว
นางสาวนงคคราญ เวทไธสง
นางสาวนงคนภัส อัครทรัพยอนัน
นางนงคนภา วงษบุญมาก
นางนงคนาถ นาคเพชร
นางนงคนุช ขําคม
นางสาวนงคนุช เจดียแปง
นางสาวนงคนุช ปลั่งกลาง
นางสาวนงคนุช รอดกลอม
นางสาวนงคพร ธิตาวงค
นางสาวนงคเยาวดี ไชยชมภู
นางนงครักษ บัวบาน
นางนงครักษ เพชรราม
นางนงครักษ มีศรี
นางสาวนงคราญ คําลัยวงษ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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
๑๐๔๕๙

นางสาวนงคราญ จรูญแสง
นางนงคราญ จันทรวัน
นางสาวนงคราญ จันทราษี
นางนงคราญ เชื้อนุน
นางนงคราญ ดวงอนนท
นางสาวนงคราญ บรรจง
นางนงคลักษณ คําเหลือ
นางนงคลักษณ ประมล
นางสาวนงคลักษณ วงษงาม
นางนงนภัส ชื่นใจ
นางสาวนงนภัส ทะลาสี
นางนงนภัส เวเลคอฟสกี้
นางนงนภา จรัสธิอวน
นางนงนภา เจซอ
นางนงนาฎ เพชรล้ํา
นางสาวนงนาถ สุขผล
นางนงนารถ รักดี
นางนงนุช กมลรัตน
นางสาวนงนุช ขอกรดสําโรง
นางนงนุช คําขันตี
นางสาวนงนุช คุมปาน
นางสาวนงนุช ชมภู
นางนงนุช ชาติชํานิ
นางสาวนงนุช บรรยงค
นางนงนุช ปฐมสุรทิน
นางสาวนงนุช เผาะสูงเนิน

หนา ๒๐๓
ราชกิจจานุเบกษา
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
๑๐๔๘๕

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวนงนุช พลศรี
นางนงนุช โพธิไชยแสน
นางสาวนงนุช ยิ้มหิ้น
นางนงนุช วิชชโลกา
นางสาวนงนุช อุปลี
นางสาวนงพร สวางศรี
นางสาวนงพิจิตร กิจพจน
นางสาวนงเยาว แกวบัว
นางนงเยาว คําโส
นางสาวนงเยาว เบิกบาล
นางสาวนงเยาว ไมดี
นางนงเยาว อินสอน
นางสาวนงลักษ สนเข็ม
นางนงลักษณ คําทอก
นางนงลักษณ จงรักวงศ
นางนงลักษณ จันสุภีร
นางสาวนงลักษณ ชนัฐสุวัตรศรี
นางสาวนงลักษณ ชั่งทรัพย
นางสาวนงลักษณ ชูยังดวงโยธา
นางสาวนงลักษณ เตาชัยภูมิ
นางสาวนงลักษณ ทองสุข
นางสาวนงลักษณ ทอดสนิท
นางนงลักษณ ทาเขียว
นางสาวนงลักษณ เทพสิทธาวิวัฒน
นางนงลักษณ นกพรม
นางสาวนงลักษณ นันตะภาพ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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
๑๐๕๑๑

หนา ๒๐๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางนงลักษณ นิวงศษา
นางนงลักษณ บุญประเสริฐ
นางนงลักษณ ปญญาพร
นางนงลักษณ พาจันดี
นางสาวนงลักษณ มีแกว
นางนงลักษณ ยอดทาหวา
นางสาวนงลักษณ ยังรอด
นางนงลักษณ ยิ้มแยม
นางสาวนงลักษณ ลุงบาน
นางสาวนงลักษณ วงศถนอม
นางสาวนงลักษณ วังแง
นางสาวนงลักษณ สมศรี
นางสาวนงลักษณ สังเกตุ
นางสาวนงลักษณ เสมียนกุล
นางนงลักษณ หมื่นชํานาญ
นางสาวนงลักษณ หวยหงษทอง
นางนจลักษณ วิระนะ
นางสาวนฏกร จินตนา
นางสาวนฐพร ชูญาติ
นางนตยา โกเสนตอ
นางนทสรวง พิมพศรีจันทร
นางสาวนทิตา สุทะปญญา
นางสาวนนทนัฎดา วองประจันทร
นางสาวนนทพร พิลาวุฒิ
นางสาวนนทยา เพิ่มยศ
นางนนทิยา พันธเพ็ง

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
๑๐๕๓๗

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวนนัฐศิริ แกวแจง
นางสาวนพเกา ขุนนามวงค
นางสาวนพนิดา วางหา
นางสาวนพพร แกวพิบูลย
นางสาวนพมล หงษทอง
นางสาวนพมาศ คลื่นบรรเลง
นางนพมาศ จั่นประดิษฐ
นางนพมาศ ผอนยา
นางสาวนพมาศ พรหมขุนทอง
นางสาวนพมาศ วงษเมือง
นางสาวนพรดา เสลาคุณ
นางสาวนพรัตน ชอบดี
นางสาวนพรัตน ฐิตโรจนกุล
นางสาวนพรัตน ฐิติกาล
นางสาวนพรัตน ทวยพวก
นางสาวนพรัตน ธิสานนท
นางสาวนพรัตน นวลจันทร
นางนพรัตน พลศักดิ์ขวา
นางสาวนพรัตน พิมพแสง
นางสาวนพรัตน ภิรมหวาด
นางสาวนพรัตน มั่นยิ่ง
นางสาวนพรัตน ระตะเจริญ
นางสาวนพรัตน รัชวงศ
นางนพรัตน ลําโนรี
นางสาวนพรัตน วิสพันธ
นางสาวนพรัตน ศรีหริ่ง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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
๑๐๕๖๓

หนา ๒๐๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวนพรัตน ศักลอ
นางสาวนพรัตน ศิริพงษ
นางสาวนพรัตน สงคุม
นางสาวนพรัตน อุดมสุข
นางนพวรรณ กมลปรีดากุล
นางนพวรรณ กุลบุญมา
นางนพวรรณ แกวมหานิล
นางนพวรรณ ชุมพล
นางสาวนพวรรณ เถายะบุตร
นางสาวนพวรรณ นุชนา
นางสาวนพวรรณ บุญเจริญสุข
นางสาวนพวรรณ พิทักษจรรยา
นางสาวนพวรรณ รัตนกรัณฑ
นางสาวนพวรรณ สุวรรณวัฒน
นางนพวัลย ศิริ
นางสาวนภกช นิลประดับ
นางสาวนภเกตน คําปน
นางสาวนภชนัตร กิรติขัตติยา
นางสาวนภภัทร พูลเพิ่ม
นางนภวรรณ ละเลิง
นางสาวนภัค ชัยอุปคํา
นางสาวนภัค ศรีสุวรรณ
นางนภัค สุพรรณไสว
นางสาวนภัชรษร ศรีภุมมา
นางนภัทธนันท ทวีวุฒิ
นางนภัทร มะอาจเลิศ

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
๑๐๕๘๙

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางนภัทร วงศใหญ
นางสาวนภัทร สังขทอง
นางสาวนภัทร สําราญใจ
นางสาวนภัทรศิริ อินทรสุภา
นางสาวนภัษมน เขียวนิล
นางสาวนภัส โอรักษ
นางนภัสกร จงปตนา
นางสาวนภัสกร มวงมา
นางนภัสกร เหลืองออน
นางสาวนภัสกรณ อาสา
นางสาวนภัสกุณ จิบโคกหวาย
นางสาวนภัสตศรณ ชัยสงค
นางสาวนภัสนันต ฆังคัสสะ
นางนภัสนันท ทวีพิพัฒนกุล
นางนภัสนันท พรหมทา
นางสาวนภัสนันท วงศลิขิตปญญา
นางนภัสนันท อุปรี
นางนภัสนันทร นรากุลนันท
นางสาวนภัสลักษณ แกวรุงเรือง
นางนภัสวรรณ กิมาวะหา
นางสาวนภัสวรรณ เกตุสุวรรณ
นางสาวนภัสวรรณ คะอังกุ
นางนภัสวรรณ คูหาทอง
นางสาวนภัสวรรณ แตงโสภา
นางสาวนภัสวรรณ ผันเพลิน
นางนภัสวรรณ พันธุนาค

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๐๕๙๐
๑๐๕๙๑
๑๐๕๙๒
๑๐๕๙๓
๑๐๕๙๔
๑๐๕๙๕
๑๐๕๙๖
๑๐๕๙๗
๑๐๕๙๘
๑๐๕๙๙
๑๐๖๐๐
๑๐๖๐๑
๑๐๖๐๒
๑๐๖๐๓
๑๐๖๐๔
๑๐๖๐๕
๑๐๖๐๖
๑๐๖๐๗
๑๐๖๐๘
๑๐๖๐๙
๑๐๖๑๐
๑๐๖๑๑
๑๐๖๑๒
๑๐๖๑๓
๑๐๖๑๔
๑๐๖๑๕

นางนภัสวรรณ ศรีสุข
นางสาวนภัสวรรณจันทร รัศมี
นางนภัสสร จิตรประเสริฐ
นางสาวนภัสสร ตอดอก
นางสาวนภัสสร ทัดเสือ
นางสาวนภัสสรณ โตใหญ
นางนภา เกตุแกว
นางสาวนภา เจียมภูเขียว
นางสาวนภา วงศสิงหแกว
นางนภา ศรีสุขไสย
นางสาวนภาดา โพธิ์ศรี
นางสาวนภาดาว เกตุสุวรรณ
นางนภาพร กลอมสุวรรณ
นางนภาพร กาญจนเกต
นางสาวนภาพร คําคง
นางนภาพร จันทรอินถา
นางสาวนภาพร ใจคิด
นางนภาพร ใจตรง
นางสาวนภาพร ใจเพียร
นางนภาพร เชื้อสิงห
นางสาวนภาพร แซจัง
นางนภาพร ตันนารัตน
นางสาวนภาพร ทุมรักษ
นางนภาพร เทพสิงห
นางสาวนภาพร นะเรศรัมย
นางสาวนภาพร นันเขียว

หนา ๒๐๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๖๑๖
๑๐๖๑๗
๑๐๖๑๘
๑๐๖๑๙
๑๐๖๒๐
๑๐๖๒๑
๑๐๖๒๒
๑๐๖๒๓
๑๐๖๒๔
๑๐๖๒๕
๑๐๖๒๖
๑๐๖๒๗
๑๐๖๒๘
๑๐๖๒๙
๑๐๖๓๐
๑๐๖๓๑
๑๐๖๓๒
๑๐๖๓๓
๑๐๖๓๔
๑๐๖๓๕
๑๐๖๓๖
๑๐๖๓๗
๑๐๖๓๘
๑๐๖๓๙
๑๐๖๔๐
๑๐๖๔๑

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางนภาพร บุญธรรม
นางสาวนภาพร บุญมี
นางนภาพร บุตรา
นางสาวนภาพร บูรณะ
นางสาวนภาพร เพชรเขียว
นางสาวนภาพร ภูพวก
นางนภาพร วิเศษชลธาร
นางสาวนภาพร ศิริมูล
นางนภาพร หทัยปติสุข
นางนภาพร ไหมพูล
นางสาวนภาพร อิ่นอาย
นางนภาพรรณ ประดับสุข
นางสาวนภาเพ็ญ แสนสามารถ
นางสาวนภาภรณ คงเนียม
นางนภาภรณ ชื่นบาน
นางนภาภรณ พาดี
นางสาวนภาภรณ เพียงดวงใจ
นางนภาภรณ เพียงเพ็ญ
นางสาวนภาภรณ สุดแสง
นางนภาภรณ แสนโสม
นางนภาภรณ หวานขม
นางนภารัตน สูตรเลข
นางสาวนภารัตน แสงงาม
นางสาวนภาลัย ไตรสุวรรณ
นางสาวนภาวรรณ กันทะตา
นางสาวนภาวรรณ ปนทองสุข

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๐๖๔๒
๑๐๖๔๓
๑๐๖๔๔
๑๐๖๔๕
๑๐๖๔๖
๑๐๖๔๗
๑๐๖๔๘
๑๐๖๔๙
๑๐๖๕๐
๑๐๖๕๑
๑๐๖๕๒
๑๐๖๕๓
๑๐๖๕๔
๑๐๖๕๕
๑๐๖๕๖
๑๐๖๕๗
๑๐๖๕๘
๑๐๖๕๙
๑๐๖๖๐
๑๐๖๖๑
๑๐๖๖๒
๑๐๖๖๓
๑๐๖๖๔
๑๐๖๖๕
๑๐๖๖๖
๑๐๖๖๗

หนา ๒๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางนภาวรรณ พลเวียงธรรม
นางสาวนภาวรรณ พันธุจินดา
นางสาวนภาวรรณ ยุบลชู
นางนภิศ กอนทอง
นางนรมน จันตํารา
นางสาวนรมน หอมกลบ
นางสาวนรรฐชพร เจริญจาด
นางสาวนรัชยภรณ ไพบูลย
นางสาวนรัญจ ศรีชะโร
นางสาวนรากร กริ่งสันเทียะ
นางสาวนราทิพย เจนสัญญายุทธ
นางนราทิพย ใยระยา
นางนราธกานต ศรีทวีวัฒน
นางสาวนราเนตร จันทรพวง
นางสาวนราพร ญาณไพศาล
นางสาวนราวดี บุญเขม
นางสาวนราวดี ศรีเนตร
นางสาวนราวดี หลิมศิริ
นางสาวนรินทร คนมาก
นางสาวนรินทร นัยนิตย
นางสาวนรินทร สิงหสม
นางสาวนรินทรทา เนื่องมัจฉา
นางสาวนริศรสรา สิงหโตออน
นางนริศรา จันตายศ
นางสาวนริศรา จันทรออน
นางนริศรา ชิตรัตนวงศกร

๑๐๖๖๘
๑๐๖๖๙
๑๐๖๗๐
๑๐๖๗๑
๑๐๖๗๒
๑๐๖๗๓
๑๐๖๗๔
๑๐๖๗๕
๑๐๖๗๖
๑๐๖๗๗
๑๐๖๗๘
๑๐๖๗๙
๑๐๖๘๐
๑๐๖๘๑
๑๐๖๘๒
๑๐๖๘๓
๑๐๖๘๔
๑๐๖๘๕
๑๐๖๘๖
๑๐๖๘๗
๑๐๖๘๘
๑๐๖๘๙
๑๐๖๙๐
๑๐๖๙๑
๑๐๖๙๒
๑๐๖๙๓

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางนริศรา ทองมี
นางนริศรา ไทยพาท
นางสาวนริศรา นนทภา
นางสาวนริศรา นอยพงษ
นางนริศรา ไฝปวง
นางสาวนริศรา พลเสนา
นางสาวนริศรา เพนเทศ
นางสาวนริศรา ภาวะพจน
นางสาวนริศรา มงคลยศ
นางนริศรา วงศอามาตย
นางสาวนริศรา วงษาเคน
นางสาวนริศรา ศรีสุขใส
นางสาวนริศรา สุขมา
นางสาวนริศรา เหลาสาย
นางสาวนริศรา อนุเวชวรางคกูล
นางสาวนริศรา อรรคฮาต
นางนริศรา ออนสด
นางนริศราพร กุมาลี
นางนริศราพร สมพอง
นางสาวนริศราภรณ ชุมเชย
นางสาวนริษรา มาลาศรี
นางนริสรา บาระมี
นางสาวนริสรา โภคบาล
นางสาวนริสา รอดบํารุง
นางสาวนริสา สมราชา
นางสาวนรีกานต บุญโชติ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๐๖๙๔
๑๐๖๙๕
๑๐๖๙๖
๑๐๖๙๗
๑๐๖๙๘
๑๐๖๙๙
๑๐๗๐๐
๑๐๗๐๑
๑๐๗๐๒
๑๐๗๐๓
๑๐๗๐๔
๑๐๗๐๕
๑๐๗๐๖
๑๐๗๐๗
๑๐๗๐๘
๑๐๗๐๙
๑๐๗๑๐
๑๐๗๑๑
๑๐๗๑๒
๑๐๗๑๓
๑๐๗๑๔
๑๐๗๑๕
๑๐๗๑๖
๑๐๗๑๗
๑๐๗๑๘
๑๐๗๑๙

นางสาวนรีรัตน มนตรี
นางสาวนเรศรา ทองโอษฐ
นางสาวนฤทัย ตาทิพย
นางสาวนฤทัย เนินทอง
นางสาวนฤทัย พองเสียง
นางนฤนง อินทรแกว
นางสาวนฤนงค คลายชะเอม
นางนฤภร ถิตยรัศมี
นางสาวนฤมนต เกิดแกว
นางสาวนฤมล กอนขาว
นางสาวนฤมล กาฬภักดี
นางสาวนฤมล แกวคําปา
นางสาวนฤมล แกวนํา
นางสาวนฤมล ขุนไกร
นางสาวนฤมล ขุมเพ็ชร
นางสาวนฤมล เขื่อนแกว
นางสาวนฤมล จรัลสวัสดิ์
นางนฤมล จันทรมณี
นางสาวนฤมล จันทะลุน
นางสาวนฤมล จิตรรัตนพฤกษ
นางสาวนฤมล แจงกิจ
นางนฤมล ฉ่ําเมืองปกษ
นางนฤมล ชองคันปอน
นางสาวนฤมล ชาวแพรกนอย
นางสาวนฤมล ซอลี
นางนฤมล แซเฮง

หนา ๒๐๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๗๒๐
๑๐๗๒๑
๑๐๗๒๒
๑๐๗๒๓
๑๐๗๒๔
๑๐๗๒๕
๑๐๗๒๖
๑๐๗๒๗
๑๐๗๒๘
๑๐๗๒๙
๑๐๗๓๐
๑๐๗๓๑
๑๐๗๓๒
๑๐๗๓๓
๑๐๗๓๔
๑๐๗๓๕
๑๐๗๓๖
๑๐๗๓๗
๑๐๗๓๘
๑๐๗๓๙
๑๐๗๔๐
๑๐๗๔๑
๑๐๗๔๒
๑๐๗๔๓
๑๐๗๔๔

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางนฤมล ดิษยี่
นางสาวนฤมล ตะโฉ
นางสาวนฤมล ตางถิ่น
นางสาวนฤมล ตุนภักดี
นางนฤมล ทองนัด
นางนฤมล ทองรักจันทร
นางสาวนฤมล เทียนสวัสดิ์
นางนฤมล ธูปมงคล
นางสาวนฤมล นนลือชา
นางสาวนฤมล นามเสถียร
นางนฤมล นิลกรรณ
นางสาวนฤมล เนียมกสิพงษ
นางสาวนฤมล บัวจูม
นางนฤมล ประหยัดทรัพย
นางสาวนฤมล ปรือปรัง
นางสาวนฤมล พรอมพรม
นางสาวนฤมล พันธแกน
วาที่รอยตรีหญิง นฤมล
พิทยาธรรมทิตย
นางสาวนฤมล พิพัธนบรรจง
นางนฤมล เพประโคน
นางสาวนฤมล เพียขันทา
นางสาวนฤมล มะยอง
นางนฤมล รอนกลิ่น
นางสาวนฤมล รับสง
นางสาวนฤมล รําจวน

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

นางสาวนฤมล รุงแจง
นางสาวนฤมล วาที
นางสาวนฤมล ศรีจันทร
นางนฤมล ศรีเมือง
นางสาวนฤมล ศรีสวัสดิ์
นางสาวนฤมล ศรีหาผล
นางสาวนฤมล สวางแกว
นางนฤมล สั่งสอน
นางสาวนฤมล สารมานิตย
นางนฤมล สุปนโน
นางนฤมล ไสยสาลี
นางนฤมล หลวงหาญ
นางนฤมล หวังมั่น
นางสาวนฤมล หาญกัน
นางนฤมล เหมือนเตย
นางนฤมล เหลาผา
นางนฤมล อินธิแสง
นางนลพรรณ ตะยะพงค
นางสาวนลพรรณ ศรีสุข
นางนลิตา นาถ้ําพลอย
นางนลิน ชนะชู
นางสาวนลินญา บุญเต็ม
นางสาวนลินพรรณ
เดชธนวิรุฬหการ
๑๐๗๖๘ นางนลินรัตน ทับทอง
๑๐๗๖๙ นางนลินรัตน พริบไหว

หนา ๒๐๙
ราชกิจจานุเบกษา
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 ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางนลินรัตน โพธิ์ศรีดํารง
นางสาวนลินาสน กระทาง
นางนลินาสน เข็มณรงค
นางนลินี โชติรักษ
นางนลินี ดวงหนองบัว
นางสาวนลินี ทองสองสี
นางสาวนลินี ลั่นเตง
นางสาวนลินี เศียรประดับ
นางสาวนลินี สังขนัครา
นางสาวนลินีนาฏ ดวนใหญ
นางนวกานต มณีศรี
นางสาวนวจันทร อภิวัฒนจิรากุล
นางนวทรรศน พุมนิคม
นางนวนันท ถาวงษกลาง
นางสาวนวนิดา หงษี
นางสาวนวพร จักรนารายณ
นางนวพร โชติกานต
นางสาวนวพร นอยมิ่ง
นางนวพร บัวทองจันทร
นางสาวนวพร บุญศิลป
นางนวพร เริ่มปลูก
นางนวพร ลออพันธุสกุล
นางนวพร หาญคํา
นางสาวนวพรรณ แกวรวมวงศ
นางสาวนวพรรณ เทียมรอด
นางสาวนวพรรณ เนตรชนก

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

หนา ๒๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางนวพรรณ ศยามล
นางสาวนวพรรษ พรมสละ
นางนวภัสร อางเงิน
นางสาวนวมน เจริญขํา
นางนวมนตร ไชยสุทธิ์
นางนวรัชต ทองอม
นางนวรัตน แกวบุดดี
นางนวรัตน จําปาทอง
นางสาวนวรัตน เชื่อมขุนทด
นางสาวนวรัตน บุตรนอย
นางนวรัตน พุทธานี
นางสาวนวรัตน ศรีทอง
นางสาวนวรัตน เหลือศรีจันทร
นางสาวนวรา เลิศนอย
นางสาวนวลกมล สายนวล
นางสาวนวลจันจิรา ศรทอง
นางสาวนวลจันทร จอมเมืองกาศ
นางสาวนวลจันทร ทองดอนเกือง
นางสาวนวลจันทร นุสีวอ
นางสาวนวลจันทร พุมพวง
นางสาวนวลจันทร โพธิ์ชัย
นางนวลจันทร แมนอุดม
นางสาวนวลจันทร โยธาเสน
นางสาวนวลจันทร สุนทรสนิท
นางสาวนวลจันทร เสียบไธสง
นางสาวนวลฉวี จันดี

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 ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวนวลฉวี ไชยทองดี
นางสาวนวลฉวี ไพเรืองโสม
นางนวลนภา ศิลาอาสน
นางนวลนอย จรูญสมาธิศักดิ์
นางสาวนวลนารี กูลขํา
นางสาวนวลนิภา สาทะเขียว
นางสาวนวลปรางค พองนวล
นางนวลปรางค หลักมี
นางสาวนวลพรรณ ชลารักษ
นางสาวนวลลออ มีวิชา
นางสาวนวลละออง พรมกลา
นางนวลสิริ ชาญอุไร
นางสาวนวลอนงค แกววงษ
นางนวลอนงค สิงหรา ณ อยุธยา
นางสาวนวลอาภา ใจอารีย
นางสาวนวัตพร สุวรรณชัยรบ
นางนวัตมน สวัสดิ์พูน
นางนวา ศรีสุวรรณ
นางสาวนวิญญา กุณฑล
นางสาวนวินดา ทองคํา
นางสาวนวินดา ราศรีกุล
นางนวิยา พวงพี่
นางสาวนองนุช กุลศิริชัยวัฒน
นางนองนุช บําเพ็ญ
นางนองนุช บุญจันทร
นางนองนุช วงศหาญ

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

หนา ๒๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางนองลิน เกตุแกว
นางสาวนอมจิต นวลจันทร
นางสาวนอย เบ็ญพาด
นางสาวนอรหายาตี มะสาแม
นางสาวนะลิมน พรมแสง
นางสาวนัคมน สังขทอง
นางสาวนัคมน สุขเสริม
นางสาวนัจกร ผูทรงธรรม
นางนัจชฎา ทิพยเดช
นางสาวนัจนันท ทิ้งน้ํารอบ
นางสาวนัชชา ศรีเกิน
นางสาวนัชชา อัญชัยศรี
นางสาวนัชญา อิสสระ
นางสาวนัชรินทร เคนศิริ
นางสาวนัญญา ชมหมื่น
นางสาวนัญณา คลายสังข
นางสาวนัญธิชา ไชยแสง
นางนัฏฐา แตงพลกรัง
นางสาวนัฏฐิณี สมสวย
นางสาวนัฏติยา เนียมไหม
นางนัฏธิกา จารุมูล
นางสาวนัฏสรัย พลาธิปสุขโรจน
นางสาวนัฐกานต ยิ้มพะ
นางสาวนัฐกานต รุจาคาม
นางนัฐกุล ดุลนีย
นางนัฐฐาพร ทบบัณฑิต

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 ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางนัฐติยา ทวีวัฒนา
นางสาวนัฐธาสินี เบ็ญจกุล
นางนัฐภรณ ภามาศ
นางนัฐภรณ มลัยแกว
นางนัฐวดี ทองใบเพ็ชร
นางสาวนัดดา ทองดํา
นางสาวนัดดา นาทันรีบ
นางสาวนัดดา ลือหาร
นางสาวนัดดา สวาศรี
นางสาวนัดดาว หลั่งแร
นางนัตดา เพนเทศ
นางสาวนัติยา ทุมทัน
นางสาวนัติยากร ปองพั้ว
นางนัทกมล ติยะวงศ
นางสาวนัทชลิดา พุมกง
นางสาวนัทติยา เชียรพลแสน
นางนัทธมน แกวเบี่ยง
นางสาวนัทธมน อําลา
นางนัทธิชา เนียมจันทร
นางสาวนัทพร อุปสาร
นางนัทยา อัศวภูมิ
นางนัทอัญ ทะสรอย
นางนันชนาพร วรคํา
นางนันฑทัชพร อมรเสาวภาคย
นางนันตริตา สุวรรณวงศ
นางสาวนันทกร แสงสินธุ

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

หนา ๒๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางนันทกา ออดเอก
นางสาวนันทกาญ แสงเรือน
นางสาวนันทกานท กงลีมา
นางสาวนันทจรัส มณีโชติ
นางนันทชา จันทรธรรม
นางสาวนันทญา บรรณราช
นางสาวนันทญา บุญเทพ
นางสาวนันทณภัส ดายรินรัมย
นางสาวนันทณรัตน พันธสอาด
นางสาวนันทณา ทองแดง
นางสาวนันทณิภัค วังแสง
นางสาวนันทนภัส กันกา
นางนันทนภัส คชลัย
นางนันทนภัส ชัยเดช
นางสาวนันทนภัส แชมเงิน
นางสาวนันทนภัส บุญจิตร
นางสาวนันทนภัส บุญธรรม
นางสาวนันทนภัส ประชากูล
นางสาวนันทนภัส ปาโมกข
นางสาวนันทนภัส ปุยะติ
นางนันทนภัส พบวันดี
นางสาวนันทนภัส ยิ้มยอง
นางนันทนภัส ใยพันธ
นางสาวนันทนภัส
รัชพงศชญานนท
๑๐๙๒๔ นางสาวนันทนภัส วุฒิพันธ

๑๐๙๒๕
๑๐๙๒๖
๑๐๙๒๗
๑๐๙๒๘
๑๐๙๒๙
๑๐๙๓๐
๑๐๙๓๑
๑๐๙๓๒
๑๐๙๓๓
๑๐๙๓๔
๑๐๙๓๕
๑๐๙๓๖
๑๐๙๓๗
๑๐๙๓๘
๑๐๙๓๙
๑๐๙๔๐
๑๐๙๔๑
๑๐๙๔๒
๑๐๙๔๓
๑๐๙๔๔
๑๐๙๔๕
๑๐๙๔๖
๑๐๙๔๗
๑๐๙๔๘
๑๐๙๔๙
๑๐๙๕๐

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวนันทนภัส สารพินิจ
นางสาวนันทนภัส หนูแกว
นางนันทนภัส อุสารัมย
นางสาวนันทนริญ พิสิฐรัชต
นางนันทนลิน เงินคํา
นางนันทนัช ทองอยู
นางสาวนันทนัทธฉัตร ศรีวิเศษ
นางนันทนา กลั่นบุศย
นางนันทนา จันทรกระจาง
นางสาวนันทนา ทองขํา
นางสาวนันทนา นามกันยา
นางนันทนา พะมุลิลา
นางสาวนันทนา เพ็ชรรัตน
นางนันทนา วรรณคํา
นางสาวนันทนา วรรณชัย
นางสาวนันทนา ศรีนวล
นางสาวนันทนา เสนุภัย
นางสาวนันทนา แหวนนาค
นางสาวนันทนา อินทนาม
นางสาวนันทนีย เมากลาง
นางนันทพร แกวกัญญาติ
นางสาวนันทพร ขาวใจผอง
นางสาวนันทพร ทับทิมออน
นางสาวนันทพร นพรัตน
นางสาวนันทพร บุตรเวียงพันธ
นางสาวนันทพร ปญญาสูง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๐๙๕๑
๑๐๙๕๒
๑๐๙๕๓
๑๐๙๕๔
๑๐๙๕๕
๑๐๙๕๖
๑๐๙๕๗
๑๐๙๕๘
๑๐๙๕๙
๑๐๙๖๐
๑๐๙๖๑
๑๐๙๖๒
๑๐๙๖๓
๑๐๙๖๔
๑๐๙๖๕
๑๐๙๖๖
๑๐๙๖๗
๑๐๙๖๘
๑๐๙๖๙
๑๐๙๗๐
๑๐๙๗๑
๑๐๙๗๒
๑๐๙๗๓
๑๐๙๗๔
๑๐๙๗๕

หนา ๒๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางนันทพร รัตนวิเศษ
นางนันทพร รารักษ
วาที่รอยตรีหญิง นันทพร ศรีแสง
นางนันทพร สีนิล
นางนันทภรณ ถนอมชีพ
นางสาวนันทภัค ชวยชาติ
นางสาวนันทภัค แพงมา
นางสาวนันทยา ถาวรศักดิ์
นางนันทยา ทวยพร
นางสาวนันทยา นวนกลางดอน
นางสาวนันทยากรณ วะเท
นางสาวนันทรัตน ทองดีวิเศษ
นางสาวนันทรัตน บุมี
นางสาวนันทรัตน ปสาร
นางนันทรัตน มั่งมี
นางสาวนันทรัตน รัตนจําเริญ
นางสาวนันทรีย เคาโนนกอก
นางนันทลินี เวียงอินทร
นางสาวนันทวดี พันธุชัยภูมิ
นางนันทวดี สังขแดง
นางนันทวรรณ คอนหนาย
นางสาวนันทวรรณ คุณมี
นางสาวนันทวรรณ จิตรรัตน
นางนันทวรรณ ตั้งอารมย
นางนันทวรรณ ทองมล

๑๐๙๗๖
๑๐๙๗๗
๑๐๙๗๘
๑๐๙๗๙
๑๐๙๘๐
๑๐๙๘๑
๑๐๙๘๒
๑๐๙๘๓
๑๐๙๘๔
๑๐๙๘๕
๑๐๙๘๖
๑๐๙๘๗
๑๐๙๘๘
๑๐๙๘๙
๑๐๙๙๐
๑๐๙๙๑
๑๐๙๙๒
๑๐๙๙๓
๑๐๙๙๔
๑๐๙๙๕
๑๐๙๙๖
๑๐๙๙๗
๑๐๙๙๘
๑๐๙๙๙
๑๑๐๐๐

(เลมที่ ๘/๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวนันทวรรณ บูลยประมุข
นางสาวนันทวรรณ สุขพิพัฒนะ
นางสาวนันทวรรณ สัญญะวงค
นางสาวนันทวรัตน ชางเกวียน
นางสาวนันทวัน ขวัญศรีทองมั่น
นางสาวนันทวัน นาคขวัญ
นางสาวนันทวัน ผงนอก
นางสาวนันทวัน พักรกรึก
นางสาวนันทวัน หอมหวล
นางนันทวัน อิงพงษพันธ
นางสาวนันทหทัย เข็มทอง
นางนันทัชพร จันอิน
นางสาวนันทัชพร พวงพุฒ
นางนันทา พลพันธ
นางสาวนันทา พิมพปราบ
นางสาวนันทา รอตฤดี
นางสาวนันทิกา จันทรวรรณ
นางนันทิกา นิกรประเสริฐ
นางสาวนันทิกา ลําทา
นางสาวนันทิกา วิกิจการโกศล
นางสาวนันทิกานต พันธเจริญ
นางสาวนันทิกานต มีแกว
นางสาวนันทิชา คําลือ
นางสาวนันทิชา โพธิ์ทอง
นางสาวนันทิชา ฦๅชา

