เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

๑
๒

หนา ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘/๕)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

นางสุภกาญจน พรหมขันธ
๖๗ นางอาดา รัยมธุรพงษ
นางสาวสุภัทรา เกิดเมฆ
๖๘ นางอารมณ เพิ่มงาม
๖๙ นางอุษา คงเมือง
นางสุภาภรณ อนุภาพไพรบูรณ
นางสาวอรอนงค พวงชมภู
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (รวม ๒๑ ราย)
นายกฤษณธร สินตะละ
๑๒ นางเกตุกาญจน ไชยขันธุ
นายการัณย หอมชาติ
๑๓ นางสาวจันทนา สันทัดพรอม
นายจารุวัฒน ถาวรไพศาลชีวะ
๑๔ นางสาวจันทิมา มณีโชติวงศ
นายเดชชาติ นิยมตรง
๑๕ นางจิตรมณี ดีอุดมจันทร
นายปโยรส ทะเสนฮด
๑๖ นางเฉลียว สวัสดิ์พีระ
นายพิทักษพล พรเอนก
๑๗ นางสาวนัฎสวัญจ กิตติลาภานนท
นายพีรวิทย โชคเหมาะ
๑๘ นางสาวแพนศรี พินปรุ
นายวีระ พันธนานุวงศ
๑๙ นางสาวมุจรินทร แกวหยอง
นายศุภชัย ชัยจันทร
๒๐ นางศศิธร เลิศมณีพงศ
นายเสกสรร วงศศิริ
๒๑ นางสาวอัจฉรา ชนากลาง
นางสาวกนกอร นักบุญ
ตริตาภรณชางเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ นางสาวอนงครกั ษ ชนะภัย
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๓ ราย)
นางธนพร ผิวคํา
๓ นางสาวสําราญ ผาสุข
นางสาวมนสิการ สวัสดิ์ผล

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๑,๐๐๗ ราย)
๑ นายกฤษณะ สุภารมย
๓ นายกฤษดา จักรเสน
๒ นายกฤษณา โมคศิริ
๔ นายกฤษธเนศ จันดาอาจ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐

นายกัมปนาท บุญกัน
นายกัลลวิศว ทิณรัตน
นายกําไร จันทรพรม
นายกิตติ จารุจินดา
นายกิตติ นโสลด
นายกิตติ สมัครไทย
นายกิตติณัฎฐ ทัศนศาสตร
วาที่รอยตรี กิตติพงค ภูสาย
นายกิตติพงษ จันดีกระยอม
นายกิตติภณ อันทรบุตร
นายกิตติภพ ไกรเพชร
วาที่พันตรี กุญชร ทาวงษ
นายกุศล พรหมจันทร
นายเกรียงไกร แพทยขิม
นายเกรียงศักดิ์ ดอนชัย
นายเกรียงศักดิ์ ตะกะศิลา
นายเกียรติศักดิ์ รอดเจริญ
นายเกียรติศักดิ์ สมนึก
นายโกวิท อาจกูล
นายโกวิทย สองสี
นายไกยฤทธิ์ มวงพลับ
นายขวัญชัย ชัยรุงโรจนสกุล
นายขวัญชัย หาญยิ่ง
นายคชา กังวาฬ
นายคเชนท ไพรพฤกษ
นายคฑาวุธ เทพยศ

หนา ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖

(เลมที่ ๘/๕)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายคนธพงษ ถิ่นมะนาวจิรกุล
นายคนองเดช ดาวสุข
นายคมสัน กลางแทน
นายคมสิน อยูบุรี
นายครรชิต กําลังเกื้อ
นายคํารณ คลายเจก
นายจงศิริ ชัยทองงาม
นายจรินทร เจนจิตต
นายจรุงศักดิ์ ศรีมาลา
นายจรูญ ชูสังข
นายจักรกฤษณ ดีเสมอ
นายจักรพันธ ชูชมงาม
นายจักรพันธ โทสิทธิ์
นายจักรพันธ ภูสิงห
นายจักรพันธุ สวางวิทย
นายจักรินทร บุญฤทธิ์
นายจําลอง นิตยลาภ
วาที่รอยตรี จิณณวัตร พูลสวัสดิ์
นายจิตรนาถ มิ่งชัย
นายจิรนันท ชูสกุลวงศ
นายจิรพงค รมเงิน
นายจิรวัฒน มลิวัลย
นายจิรัฏฐ สวัสดิพัชรกุล
นายจิรายุ สุขกุล
นายจีรปฏน พุมศฤงฆาร
นายจุฬา นาคะเวช

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒

นายเจริญ ทองหาญ
นายเจษฎา ธนะสถิตย
นายเจษฎา แฝงเพชร
นายเจษฎาพร ทันศรี
นายฉลอง มวงทิพย
นายฉัตรชัย ซายเกลี้ยง
นายชนินทร โพธิ์ทอง
นายชยพล เนียมเพราะ
นายชรินทร นวลละออง
นายชลอ ฤทธิ์ดี
นายชวัฒน วรรณงาม
นายชะโลม เหมือนบุญ
นายชัยกร สุขคํา
นายชัยณรงค ชูทอง
นายชัยเดช คีรีรัตน
นายชัยพฤกษ เทพจันทร
นายชัยวัฒน จันทรแกว
นายชัยวัสส ติวสรอย
นายชัยวุฒิ ธงเงิน
นายชัยวุฒิ สุธรรม
นายชัยวุฒิ สุวรรณเรือง
นายชัยสิทธิ์ สงางาม
นายชัยอดุลย เรียนสอน
นายชาญชัย ผิวงาม
นายชาญณรงค แดงสุวรรณ
นายชาญณรงค มานะรังสรรค

หนา ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘

(เลมที่ ๘/๕)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายชาญณรงค สายสุวรรณ
นายชาญเดช ขุนศรี
นายชาติชาย เปงธรรม
นายชายชาญ ขนาบแกว
นายชาลี ศรีขวัญเมือง
นายชิงชัย จันทรเสนา
นายชินตะวัน บรรโล
นายชินวัฒน ออนนอม
นายชิษณุพงศ ศรีวิบูลยกุล
นายชุติไชย ทองมีขวัญ
นายชุมพล สุระดม
นายชุมศักดิ์ พลวงษ
นายชูชาติ กุลทวม
นายชูชาติ มิ่งคํา
นายชูชาติ สุชนก
นายชูบุญเย็น คุปตะนาวิน
นายเชาวลิต อุมบุญ
นายเชิดชัย เจริญกิจพิสุทธิ์
นายเชิดชัย เฉิดจินดา
นายโชคประสิทธิ์ ทองเลี่ยมนาค
นายไชย จักรอะโน
นายไชยเชษฐ ยอยยางทอง
นายไชยันต ไชยาดุลานันท
นายไชยา คงพรหม
นายไชยา มาฉิม
วาที่รอยตรี ไชยา สายัณห

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔

นายเซฟดี ศรีเมือง
นายฐเสฏฐ เขาทอง
นายฐะนะพงค หวันหมัด
นายฐิติ ขันธวิธิพร
วาที่รอยตรี ฐิติ ทะนันชัย
นายณฐกร สุเทปน
นายณรงค แกวสิงห
นายณรงค บัวระกต
นายณรงค ไพรดํา
นายณรงค สมประสงค
นายณรงคชัย ดีสม
นายณรงคชัย เปลี่ยนโชติ
นายณรงคฤทธิ์ เขตตวงษ
นายณรงคศักดิ์ ชะเอม
นายณัฐกร อาจทอง
นายณัฐกฤษณ แสนละเอียด
นายณัฐพงศ แกววงศ
นายณุรักษ ไพโรจน
นายดนุรุท สีลาคํา
นายดํารง สัพโส
นายดุสิต อิ่มออง
นายไตรสิทธิ์ สิงหภิวัฒน
นายถาวร คงชนะ
นายเถลิงศักดิ์ สุพรม
นายทนงศักดิ์ ปนคลาย
นายทรงเกียรติ เกิดนาวี

หนา ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐

(เลมที่ ๘/๕)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายทรงสิทธิ์ บัวชุม
นายทวี ไชยโคตร
นายทวี เติมสายทอง
นายทวีพร แซอึ้ง
นายทศพร ดวงสวัสดิ์
นายทองกลา นันทะพันธ
นายทัชพงษ จันทรลี
นายทัศนัย ฉุนชื่นจิตต
นายทิชาพงษ พวงรัตน
นายทินกร พรหมอินทร
นายทิพวัฒน พรดํารงครัศมี
นายเทพพงษ แผวพลสง
นายเทพสุริยา พูลสวัสดิ์
นายเทวฤทธิ์ ออนทอง
นายเทิดศักดิ์ นกขุนทอง
นายเทียนชัย ใหมทอง
นายธงชัย ลาบุญ
นายธนกร วริยานนท
นายธนกฤต ทับเลิก
นายธนกฤต ศรีจําปา
นายธนกิจ ไทยราช
นายธนบัตร อัศวบุญมี
นายธนพล ทิพยกัญญานนท
นายธนเรศ ทิพยเจริญ
นายธนวัฒน จิตตใจฉ่ํา
นายธนวัฒน โยมญาติ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖

นายธนะรัชต ธนะทรัพยทอง
นายธนิสร กลิ่นมาลี
นายธวัชชัย สุขเกษม
นายธวัชชัย สุวรรณศรี
นายธานี ชมสุข
นายธํารง นิตยวรรณ
นายธิติวัฒน กุลพิชัยจิราวุฒิ
นายธิปดิ์ ภาสวาง
นายธีรชัย ภูทอง
นายธีรชัย อินนวล
นายธีรโชติ ธรรมกิติ
นายธีรภัทร ไชยสัตย
นายธีรยุทธ เมนะรัตน
นายธีรวัฒน ติ๊บอาย
นายธีระพงษ ศิริรักษา
นายธีระพล แกวกุลบุตร
นายธีระยุทธ สุวรรณจักร
นายนพดล พงศพัชรา
นายนพพร สุขีวัฒน
นายนพรัตน จันทรสุริยา
นายนพรัตน วุฒิพรหม
นายนรินทร มุกดาเนตร
นายนรินทร ศรีธิการ
นายนริศ ปาณพิมลวัฒน
นายนฤนาท รักษารักษ
นายนวพล โพธิ์ใบ

หนา ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒

(เลมที่ ๘/๕)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายนันทกรณ ภูสมยา
นายนันทภพ จันตระกูล
นายนันทวิทย ไตรเมศ
นายนิกอน ทองโอ
นายนิพนต พรมหมื่น
นายนิพลศักดิ์ บุญยุทธสกุล
นายนิรันดร ชมภูธัญ
นายนิรันดร อุดรพรหมราช
นายเนาวรัตน วงษคํา
วาที่รอยเอก บพิตร บูรมิ
นายบรรจบ จันทรสงคราม
นายบรรดล ขันธุแสง
นายบรรพต ฉั่วตระกูล
นายบัญชา สุรสีห
นายบัญชา หวานใจ
นายบัญญัติ ธุรานุช
นายบัลลังก นวลนิ่ม
นายบุญชัย นาคนัตถ
วาที่รอยโท บุญชุบ หลั่งทรัพย
นายบุญตา เศษโถ
นายบุญติด ตุลาจันทร
นายบุญมั่น พวงรัก
นายบุญมี อรุณชัย
นายบุญรอบ ทองสวัสดิ์
นายบุญฤทธิ์ บุญหมื่นไวย
นายบุญเลิศ ขุนศรีรักษา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘

นายบุญสง พิมพา
นายปดิพัฒน คําอินทร
นายประกิจ สรอยระยาแกว
นายประกิตชัย สิงหาวาสน
นายประจักษ ขุนทอง
นายประจิตร เลขตะระโก
นายประทีป ก่ําพัด
นายประทีป เพ็ชรไทยพงศ
นายประทีป อนิลบล
นายประพจน เฉลิมวัฒนชัย
นายประพนธ สุขสุวรรณ
นายประพัฒน ศรีสุขใส
นายประพันธ แกวทอง
นายประภาส สุวรรณเพชร
นายประมลตรี ภูกิ่งพลอย
นายประยงค คันศร
นายประยงค วิเศษวงษา
นายประวิทย ดุษฎี
นายประวิทย สนับแนน
นายประวิทร ศรีสมุทร
นายประเวศ สมประสงค
นายประสพ เลิศพงศพิรุฬห
นายประสาท ชลาลัย
นายประสาน ภัทรประสงค
นายประสิทธิ์ พรหมมินทร
วาที่รอยตรี ประสิทธิ์ เมตตา

หนา ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔

(เลมที่ ๘/๕)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายประสิทธิ์ วัชรินทรพร
นายประสิทธิ์ สุพรรณ
นายประสิทธิ์ สุวรรณา
นายประเสริฐ สิงหลสาย
นายประหยัด นาวา
นายปรัตถกร วิเชียร
นายปราโมทย พันธสวาง
นายปราโมทย โรจนรักษ
วาที่รอยตรี ปริญญา ปญญาศรี
นายปริญญา เพ็ญพิมพ
นายปริญญา สีชุมภู
นายปริทรรศน รบกลา
นายปลวัชร เตงภู
นายปวิช สุราลัย
นายปองภพ อรุณไพร
นายปญญา อดุงศิริเทพ
นายปยพล คุมแพทย
นายปยะ บรรพลา
นายปยะวัสส ชูจิตตวงศ
นายปยะศักดิ์ เวียงคํา
นายผาสุข ไชยสุรินทร
นายพงคสวัสดิ์ รักษเจริญ
นายพงศชิต ชิตพงศ
นายพงศสรณ บวรสุขวัฒน
นายพงษทิพย รักพวก
นายพงษพิสาร ชัยเพชร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐

นายพงษศักดิ์ ราชสุวรรณ
นายพงษศักดิ์ วงศชานนท
นายพงษศักดิ์ สนโศรก
นายพงสุวัฒน เสริมศิริกาญจนา
นายพเดช เกตุชาง
นายพนมไพร ชวงจั่น
นายพนาดร แยมเกษร
นายพยนต สืบเสน
นายพยัคฆ แซลิ้ม
นายพรชัย ทองฤทธิ์
นายพรต วงศศรีทา
นายพรเทพ เจียงจิตร
นายพรเทพ วงศชัยเพ็ง
นายพลวันต โขมพัตร
นายพศิน ผองศรี
นายพัลลภ มานพ
นายพิชัย จันทะสอน
นายพิชัย มุสิกพงศ
นายพิเชษฐ อินทรคํา
นายพิท ทองคํา
นายพิทบ สุทธะ
นายพิทยา พีระเปง
นายพิทักษ ธรรมา
นายพิธวัช สิทธิชัย
นายพิน ชวยเจริญ
นายพินิต แกวพระ

หนา ๘๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖

(เลมที่ ๘/๕)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายพิบูลย ยะโสธร
นายพิพัฒน ไชยสม
นายพิพัฒน ทองระอา
นายพิมนศิลป ทัพนันตกุล
นายพิวงชัย หอสกุล
นายพิษณุเวท โพธิ์เพ็ชร
นายพีรวิชญ มีสัจจานนท
นายพีระพงษ ดวงสนิท
นายพุฒิพัฒน เสือมั่นทรงยศ
นายพุทธ ธรรมสุนา
นายพูนผล ศิริโชคชัย
นายเพชรโยธิน ราษฎรเจริญ
นายเพลิน คํามี
นายไพฑูรย บุญพามี
นายไพฑูรย สังขสวัสดิ์
นายไพบูลย มีศิลป
นายไพบูลย ฤกษดี
นายไพรัช เครือแปน
นายไพรัช ชมกุหลาบ
นายไพรัตน นันตระกูล
นายไพศาล เกษมรัติ
นายภาคภูมิ อิ่มสอาด
นายภานุมาศ ปยะภานุกูล
นายภานุวัฒน นิลศรี
นายภาสกร ฝนอาย
นายภิรมย ยะราช

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒

นายภูวดล มิ่งขวัญ
นายภูวเดช ออนทอง
วาที่รอยโท มงคล ชาปะ
นายมงคล ผลพุด
นายมนตเทพ สอนศรี
นายมนตรี แกวมั่นธรรม
นายมนตรี คําหลา
นายมนตรี ธีรตระกูล
นายมนตรี นาภูมิ
นายมนตรี รัชโลธร
นายมนตรี รื่นศุภผล
นายมนตเอก ชยุติ
นายมนัส ปกเขมะยา
นายมนัสชัย วิจิตรโชติ
นายมานิตย ดุลยเสรี
นายมาลัย ทองประดิษฐ
นายมีชัย เอกาพันธ
นายเมาลี กลิ่นหอม
นายไมตรี ไชยชมพู
นายยงค ราศรีเฟอง
นายยงยุทธ เครือวงษา
นายยงยุทธ ใจซื่อดี
นายยงยุทธ พนัสนอก
นายยงยุทธ สายสาคเรศ
นายยงยุทธ อินชอบ
นายยิ่งศักดิ์ คําสิงห

หนา ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘

(เลมที่ ๘/๕)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายยืนยงค เสนานนท
นายยุทธนา บรรเทิงใจ
นายยุทธนา หนูนาค
นายยุทธนา ออนสมกฤษ
นายยุทธพงษ แกวพามา
นายยุทธพงษ ถีอาสนา
นายรณภูมิ มัฐผา
นายรณฤทธิ์ อมรสิน
นายรักชาติ สวัสดิ์นที
นายรังสรรค โฆษิตสถาพร
นายรังสันต นุสติ
นายรัฐวิทย เทียนพันธุ
นายราชวัตร นาจําปา
นายราเมศ สุขาภิบาล
นายรีระวัฒน เสาวภาคยไพบูลย
นายรุงนิรันดร ไตรรัตน
นายรุงเรือง สูยะนันทน
นายรุงโรจน อาริยะ
นายรุงวิทย เปรมจิตร
นายรุงสยาม ธงสามสิบเจ็ด
นายเรวัตต หนายมี
นายเริงฤทธิ์ กิจไพบูลทวี
นายเริงศักดิ์ เข็มทอง
นายเรืองสิทธิ์ สุวรรณศรี
นายฤทธิรงค สุทธิบาก
นายลัทธวัฒน แสงภา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔

นายวงษทอง คึมยะราช
นายวชิรวิทย แดงมณีกุล
นายวรกฤต อยูเย็น
นายวรจักร มาเฉี้ยว
นายวรฐ อัศวลาภสกุล
นายวรพจน ธราวรรณ
นายวรพันธ เพิ่มพูล
นายวรรณชัย พรหมราช
นายวศิน สินลารัตน
นายวัฒนศักดิ์ สัญจร
นายวัฒนา แพงคําดี
นายวันชัย ชูเชื้อ
นายวันชาติ ชัยฤกษ
นายวันชาติ ดุกสุกแกว
นายวานิช เพชรวิเชียร
นายวารุศาสน จุลอักษร
นายวิชัย ชื่นชาติ
นายวิชา อาญาเมือง
นายวิชาญ ดนัยสวัสดิ์
นายวิชาญ พันธบุญนาค
นายวิเชียร ไชยวุฒิ
นายวิเชียร ละเอียด
นายวิทยา เกตุชู
นายวิทยา แสนคํา
นายวินัย จันทรสวาง
นายวินัย เต็มศรี

หนา ๘๕
ราชกิจจานุเบกษา
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐

(เลมที่ ๘/๕)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายวินัย หมื่นรักษ
นายวิระพร แกวพิพัฒน
นายวิระยุทธ งาตน
นายวิรัช ชอชาง
นายวิรัช วิริยาลัย
นายวิรัช สัตตะพันธ
นายวิโรจณ ทองเรือง
นายวิโรจน ทองจันทร
นายวิโรจน พิมคีรี
นายวิโรจน ศิริประเสริฐสุข
นายวิวัฒน นัสสาสาร
นายวิวัฒน อินทรมุสิก
นายวิศรุต ไวโสภา
นายวิษณุ ชุมศรี
นายวิษณุ ตูวิเชียร
นายวิสุทธิ์ ศิริศรีวิโรจน
นายวีรพันธ สอนเพ็ง
นายวีรยุทธ คเชนทร
นายวีรยุทธ ภุมรินทร
นายวีระ บํารุง
นายวีระพันธ เอี่ยมสอาด
นายวีระยุทธ หอมหวลดี
นายวีระศักดิ์ ทองชัย
นายวีระศักดิ์ บุตรเถื่อน
นายวุฒิชัย ศรีสุวอ
นายวุฒินันท จันทรทอง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘
๔๓๙
๔๔๐
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖

นายวุฒิพงศ พิเลิศ
นายวุฒิวงศ เอียดศรีชาย
นายวุฒิศักดิ์ กิ่งแกว
นายศรชัย ออนลมูล
นายศรายุทธ ทองอุทัย
นายศรายุทธ หอมใจมั่น
นายศราวุฒิ บุญไชยแสน
นายศราวุธ เถาะรอด
นายศักรสฤษฏิ์ หนูเอียด
นายศักรินทร นุตโร
นายศานิต ปนเขื่อนขัติย
นายศิระ จันทรสวาสดิ์
นายศิริชัย พรภิรมย
นายศิริพงศ ทองเกื้อ
นายศิริพงศ สุทธิกุล
นายศิริวัฒน บัวภา
นายศิวาวุฒิ สอนเมน
นายศุภกฤต เพิ่มเยาว
นายศุภชัย แนนอุดร
นายศุภชัย อ่ําเอี่ยม
วาที่รอยตรี ศุภฤกษ บุญเจ็น
วาที่พันตรี เศรษฐพงษ สาลีโส
นายสกลไกร โพธิ์จุมพล
นายสถาพร พุทธศักดิ์โสภณ
นายสนั่น มูลสาร
นายสมเกียรติ์ พันธุนอย

หนา ๘๖
ราชกิจจานุเบกษา
๔๔๗
๔๔๘
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓
๔๕๔
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗
๔๕๘
๔๕๙
๔๖๐
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒

(เลมที่ ๘/๕)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสมเกียรติ เกตุวงศ
นายสมเกียรติ นิติพงศสุวรรณ
นายสมคิด กิติวงศ
นายสมคิด จุติยนต
นายสมคิด ลาแสง
นายสมจิต ศรีหลา
นายสมจิตร วรศักดิ์
นายสมชัย เหมะธุลิน
นายสมชาย กระโหมวงศ
นายสมชาย ทองมา
นายสมชาย นิลเลี่ยม
นายสมโชค ศรีขํามี
นายสมนึก ตึกขาว
นายสมบัติ ฉายแสง
นายสมปรารถ ขําดํา
นายสมพงษ แซบาง
นายสมพงษ นนทพันธ
นายสมพงษ พุทธบุตรทินกุล
นายสมพร เธอจันทึก
นายสมพร บุญริน
นายสมพร วุฒิยา
นายสมภพ มงคล
นายสมภพ สมประสงค
นายสมโภช รัตติ
นายสมโภชน ตามสายลม
นายสมรัก สมบัติ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๔๗๓
๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓
๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐
๔๙๑
๔๙๒
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘

นายสมโรจน พลายงาม
นายสมศักดิ์ ทับทัน
นายสมศักดิ์ ปาวรรณ
นายสมศักดิ์ วรรณประภา
นายสมัย บุตรตะกะ
นายสมาน เขื่อนควบ
นายสมาน สืบนุช
นายสมุทร ไหมทอง
นายสยาม จงสุขเกษม
นายสรพงษ สุวรรณศร
นายสรยุทธ อุนใจ
นายสราวุธ นิมานะ
นายสราวุธ หวังดี
นายสวาง จันทรขาว
นายสวาง สัตยธรรม
นายสวาท ครองนุช
นายสัญญา บุรา
นายสัญญา โพธิ์วงษ
นายสันติ ชัยสุทธิ์
นายสันติ ชื่นเจริญ
นายสันทัด จันทฤทธิ์
นายสาคร ขาวกา
นายสาคร จําปาอิ่ม
นายสาธิต กงเซง
นายสายชล ศิษยฤาษี
นายสาโรจน มากจันทร

หนา ๘๗
ราชกิจจานุเบกษา
๔๙๙
๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔
๕๐๕
๕๐๖
๕๐๗
๕๐๘
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖
๕๑๗
๕๑๘
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔

(เลมที่ ๘/๕)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสํารวญ เปยศรี
นายสํารวย วรพิน
นายสําราญ วังบุญคง
นายสําเริง เต็มราม
นายสิงหคราน จินะเขียว
นายสิงหชัย ออนพิทักษ
นายสิทธิชัย จันทพิมพะ
นายสิรภพ บารมี
นายสิริวัฒน สมสิทธิ์
นายสิริศักดิ์ คําแสน
นายสุกิจ อาจปกษา
นายสุเกษม เกียรติไพบูลย
นายสุจิตร วุนคง
นายสุชาติ จินดาแจง
นายสุชาติ วังตา
นายสุชาติ สําเภาทอง
นายสุชาติ เฮ็งฉุน
นายสุชิต สุดสวาท
นายสุฐิสัณห ชูเซง
นายสุทธิชัย ไตรเมศวร
นายสุทธิพงษ ฝกฝาย
นายสุทรรศ เพชรปอ
นายสุทัศน ลั่นสิน
นายสุทิน เทพสวน
นายสุธาพัฒน ภูริอริยฐานนท
นายสุนทร เวชสาร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๕๒๕
๕๒๖
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐
๕๓๑
๕๓๒
๕๓๓
๕๓๔
๕๓๕
๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒
๕๔๓
๕๔๔
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘
๕๔๙
๕๕๐

วาที่รอยตรี สุนทรชัย ศรีโบราณ
นายสุพงศสิทธิ์ สมัครสมาน
นายสุพจน ธนะวีระวงศ
นายสุพล บุตรปาน
นายสุพัฒชัย กาบุญค้ํา
นายสุภาพ ใสสุข
นายสุภาษิต ดวนใหญ
นายสุเมธ โยทุม
นายสุรเชษฐ นาครินทร
นายสุรเดช เติมเจิม
นายสุรพงศ มาถนอม
นายสุรพงษ พิมพอาจเอี่ยม
วาที่รอยตรี สุรพงษ สาระใต
นายสุรพงษ เอิมอุทัย
นายสุรวุธ ทนนานนท
นายสุรศักดิ์ ชวยเรือง
นายสุรศักดิ์ ยะกัน
นายสุระชัย จันทรชนะ
นายสุระชาติ พละศักดิ์
วาที่รอยตรี สุระศักดิ์ ชัยตาแสง
นายสุรินทร โกศลสมบัติ
นายสุรินทร บุญสนอง
นายสุริยันต นันตะรีสี
นายสุริยา สาลีวัน
นายสุริยา เสนา
นายสุวรรณ พรหมสุทธิ์

หนา ๘๘
ราชกิจจานุเบกษา
๕๕๑
๕๕๒
๕๕๓
๕๕๔
๕๕๕
๕๕๖
๕๕๗
๕๕๘
๕๕๙
๕๖๐
๕๖๑
๕๖๒
๕๖๓
๕๖๔
๕๖๕
๕๖๖
๕๖๗
๕๖๘
๕๖๙
๕๗๐
๕๗๑
๕๗๒
๕๗๓
๕๗๔
๕๗๕
๕๗๖

(เลมที่ ๘/๕)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสุวัจน หอธิวงศ
นายสุวัฒน อมรกล
นายสูติศักดิ์ สงาพล
นายเสกสรรค ปนดอนตอง
นายเสกสรรค สิงหออน
นายเสนห วงษเลห
นายเสนอ ขุนพระบาท
นายเสรี สุขคุม
นายแสนศักดิ์ นาโสก
วาที่รอยตรี โสธร จันทรประมูล
นายโสภณ กิมจันทร
นายโสภา พันธะลี
นายโสรัจ นาคทัต
นายโสวัตร ประพันธมิตร
นายหาญชัย แปนราม
นายองอาจ อ่ําพุธ
นายอดิศักดิ์ แกวใส
นายอดิศักดิ์ ปญญาสิม
นายอดิศักดิ์ ศรียะ
นายอดิศักดิ์ ศรีแสงรัตน
นายอธิป ศรีบรรเทา
นายอนิกร เหลาพวงศักดิ์
นายอนุชา วิจารณ
นายอนุชาติ แกวมาลา
นายอนุชาติ ทองสวัสดิ์
นายอนุพันธุ จารุพงษ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๕๗๗
๕๗๘
๕๗๙
๕๘๐
๕๘๑
๕๘๒
๕๘๓
๕๘๔
๕๘๕
๕๘๖
๕๘๗
๕๘๘
๕๘๙
๕๙๐
๕๙๑
๕๙๒
๕๙๓
๕๙๔
๕๙๕
๕๙๖
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐
๖๐๑
๖๐๒

หนา ๘๙
ราชกิจจานุเบกษา

นายอนุรักษ ศรีสังข
นายอนุวัฒน พึ่งประยูร
วาที่รอยตรี อนุวัฒน อินทรนุรักษ
นายอนุสิษฐ ธัญญเจริญ
นายอภิชาติ ชนประชา
นายอภิเดช จันทรศรี
นายอภิรักษ สุขเกษม
นายอภิรักษ เหมฤดี
นายอภิวัชร เปลงเจริญศิริชัย
นายอมรเชษฐ จันทอง
นายอมรินทร เผือกศรี
นายอรรคพล พานิชเจริญ
นายอรรณพ เตชะมา
นายอรรถศร สุขทะเล
นายอราม พิทูรปญญารัตน
นายอรุณ พรหมศักดิ์
นายอรุณ สุวรรณสุนทร
นายอรุณ หวังอารี
นายอวยชัย ใจสมุทร
นายอวยชัย ฐานะกาญจน
นายอัครเดช บือซา
นายอัฐพล ผลพฤกษา
นายอัฐษนันท ลัทธิรมย
วาที่รอยตรี อัมพร รัตนรัตน
นายอัศวิน ขมอาวุธ
นายอัสรอฟ อาวัง

๖๐๓
๖๐๔
๖๐๕
๖๐๖
๖๐๗
๖๐๘
๖๐๙
๖๑๐
๖๑๑
๖๑๒
๖๑๓
๖๑๔
๖๑๕
๖๑๖
๖๑๗
๖๑๘
๖๑๙
๖๒๐
๖๒๑
๖๒๒
๖๒๓
๖๒๔
๖๒๕
๖๒๖
๖๒๗
๖๒๘

(เลมที่ ๘/๕)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายอาทิตย สุทธพันธ
นายอาธิ ศิริยา
นายอานนท แสนทน
นายอาลีย มะหนิ
นายอํานาจ กิมฮง
นายอํานาจ น้ํานวล
นายอํานาจ พรมขันธ
นายอํานาจ มณี
นายอํามาตย ประเทืองสุข
นายอิทธิกร บุญชูภักดิ์
นายอิทธิพล เสือมวง
นายอิศราวุธ ศรีบุญเรือง
นายอุดม วังใน
นายอุดม หิรัญพันธุ
นายอุดมศักดิ์ พยัคฆเดช
นายอุดร แกวถาวร
นายอุทัย ไชยวิเศษ
นายอุทิศ ลีละวัฒน
นายอุทุมพร แนวอินทร
นายอุเทน ปนมวง
นายเอกชัย จันลาด
นายเอกชัย แทนโป
นายเอกศาสน รอดเนียม
นายเอนกวงศ ยอดดําเนิน
นางสาวกชพร สดเมือง
นางกมลพรรณ ศรีแกว

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๖๒๙
๖๓๐
๖๓๑
๖๓๒
๖๓๓
๖๓๔
๖๓๕
๖๓๖
๖๓๗
๖๓๘
๖๓๙
๖๔๐
๖๔๑
๖๔๒
๖๔๓
๖๔๔
๖๔๕
๖๔๖
๖๔๗
๖๔๘
๖๔๙
๖๕๐
๖๕๑
๖๕๒
๖๕๓
๖๕๔

หนา ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวกมลวรรณ ฤทธิ์ธรรมเลิศ
นางกรณิกา สีจุย
นางสาวกรรณิการ แดนสีแกว
นางกรรณิการ บํารุงญาติ
นางกรรณิการ ลิมปนะวงศานนท
นางกฤติกา วิสารวงศ
นางกฤติมา อนัดคะทัด
นางสาวกฤษณะรักษ มิ่งโอโล
นางกฤษณา แสงเดช
นางกฤษณา หงสไกร
นางกฤษณา เฮ็งฉุน
นางสาวกวิตา หุยเจริญ
นางสาวกอบกาญจน ปานแกว
นางกัญยารัตน อั้นเตง
นางกันนิกา มะลิตน
นางสาวกัลยา หาญชิน
นางสาวกาญจนา เงื่อนกลาง
นางสาวกาญจนา ออนเบา
นางกานดา ทีฆวนิช
นางกีรดา ธนากุลดุษฎี
นางกุหลาบ ธรฤทธิ์
นางเกศกนก หนูนาค
นางเกษมศรี แยมกลิ่น
นางสาวเกษวรางค ญาณนาคะวัฒน
นางสาวขณีดา จวงพันธ
นางสาวคําประเคียน โพธิ์เพชรเล็บ

๖๕๕
๖๕๖
๖๕๗
๖๕๘
๖๕๙
๖๖๐
๖๖๑
๖๖๒
๖๖๓
๖๖๔
๖๖๕
๖๖๖
๖๖๗
๖๖๘
๖๖๙
๖๗๐
๖๗๑
๖๗๒
๖๗๓
๖๗๔
๖๗๕
๖๗๖
๖๗๗
๖๗๘
๖๗๙
๖๘๐

(เลมที่ ๘/๕)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางจงรักษ เทียบรัตน
นางจงรักษ นาสี
นางจงศิริ เรืองทองเมือง
นางจตุพร ชาติบัวหลวง
นางจริชาติ โยธะพล
นางสาวจริยา กันจันทรวงศ
นางจันทนา มงคลพงษ
นางจันทนา สกูลคง
นางจันทรทิรา อินทรปรางค
นางจันทรเนียม อิ่มจันทร
นางจันทรแรม พุทธนุกูล
นางจันทิมา หลอตระกูล
นางสาวจันเพ็ญ ไชยหา
นางสาวจารุพันธ บุบผาพวง
นางจารุวรรณ กะวิเศษ
นางจารุวรรณ ลาภมูล
นางจิณาริน แสงเรือง
นางจิดาภา วิระพล
นางสาวจิดาภา แหยมคง
นางจินดารัตน ธีรพัฒนพงศ
นางจิรวัฒนา แสนขาว
นางจิราพร ภูสีมวง
นางจิราภร คุมมณี
นางจิรายุ สมัยชุม
นางจีรพันธ ลอเหล็กเพชร
นางจุฑามาศ ศรีวุฒิชาญ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๖๘๑
๖๘๒
๖๘๓
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖
๖๘๗
๖๘๘
๖๘๙
๖๙๐
๖๙๑
๖๙๒
๖๙๓
๖๙๔
๖๙๕
๖๙๖
๖๙๗
๖๙๘
๖๙๙
๗๐๐
๗๐๑
๗๐๒
๗๐๓
๗๐๔
๗๐๕
๗๐๖

นางสาวเจตนา หนูพันธ
นางสาวเจนจิรา สวรรคตรานนท
นางเจริญพร ปญโญใหญ
นางฉวี ศรีสุภาพ
นางสาวฉัตรแกว เพชรณสังกุล
นางฉัตรฤดี เกิดแกว
นางฉัตรฤดี ชมภูจักร
นางสาวฉันทนา หอมขจร
นางเฉลิมพร ชูศรี
นางเฉิดฉันท แสงทอง
นางชญานิตย ภาสวาง
นางชนาธิป อรุณสุรัตน
นางชนานิศ มีพฤกษ
นางชลดา แสงคลอย
นางชลลดา มีเพียร
นางชลวรรณ เรือนคํา
นางชัจจชัญสา หาญคํา
นางสาวชัญญา บุญบุรี
นางชัฎฎาพร ศักดิ์จิรพาพงษ
นางชื่นจิต คิ้วทอง
นางฐานุตรา จันทรเกตุ
นางสาวณพัศพร พรรณจันทับ
นางณัฏฐแจมใส นุยเพชร
นางณัฏฐภาสรณ พลสวัสดิ์
นางณัฐกานต เหรียญทอง
นางณัฐพร เนียมวิลัย

หนา ๙๑
ราชกิจจานุเบกษา
๗๐๗
๗๐๘
๗๐๙
๗๑๐
๗๑๑
๗๑๒
๗๑๓
๗๑๔
๗๑๕
๗๑๖
๗๑๗
๗๑๘
๗๑๙
๗๒๐
๗๒๑
๗๒๒
๗๒๓
๗๒๔
๗๒๕
๗๒๖
๗๒๗
๗๒๘
๗๒๙
๗๓๐
๗๓๑
๗๓๒

(เลมที่ ๘/๕)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางณัฐสิมา ตามสายลม
นางณิชยา แดงอาจ
นางสาวณิชาภัทร จรัสแผว
นางสาวณิลุบล ทิพยอาสน
นางดวงใจ ขําดํา
นางดวงใจ งามศิริ
นางดวงนภา ปดตาทานัง
นางดวงพร สิทธิจันทร
นางดวงรัตน รัศมีอักษรสกุล
นางดอกแกว ลีโนนอด
นางสาวดาทินี ดงนอย
นางดารา วัฒโนทัยวิทย
นางดาราวรรณ รอดสิน
นางสาวตวงทรัพย ไมฉําฉา
นางทัศนีย ธนอนันตตระกูล
นางทารินทร วิเวกวินย
นางธนภรณ ชัยปญญา
นางธนภรณ สีสุก
นางธนมญพฤทธิ์ สุขธนานิภาสิริ
นางสาวธนิดา วรรณแกว
นางสาวธมกร จันทรโยธา
นางสาวธรวิรินทร พวงสอน
นางธัญลักษณ ภูมิภักดิ์
นางธันยพร บุญเย็น
นางธันยพร โพธิ์ตา
นางธันยภรณ พูนเกิดมะเริง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๗๓๓
๗๓๔
๗๓๕
๗๓๖
๗๓๗
๗๓๘
๗๓๙
๗๔๐
๗๔๑
๗๔๒
๗๔๓
๗๔๔
๗๔๕
๗๔๖
๗๔๗
๗๔๘
๗๔๙
๗๕๐
๗๕๑
๗๕๒
๗๕๓
๗๕๔
๗๕๕
๗๕๖
๗๕๗
๗๕๘

หนา ๙๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางธิติรัตน เลขวรรณวิจิตร
นางสาวธิรดา ตระกูลพันธนันท
นางสาวธิรรัตน บุญหา
นางธีรวรรณ ฉิมมา
นางสาวนงคราญ สมบัติหลาย
นางนงนุช ผานสําแดง
นางนงนุช วงศดานี
นางสาวนงนุช สวิง
นางสาวนงนุช สิงหชัย
นางนงเยาว บุญริน
นางสาวนฤมล ปยะกมลนิรันดร
นางสาวนฤมล สุมรรคา
นางนวพร ตุงใย
นางนวรัตน จันทสวัสดิ์วงศ
นางสาวนวรัตน ยอมี
นางนัฏศิมล อินทะกนก
นางสาวนัฐภิรินทร พิพัฒนภานุวิทยา
นางนันทวัฒน ศิลวัตรพงศกุล
นางนาถธินี ดํารงคธวัช
นางสาวนารถนัฎดา มีราศรี
นางสาวน้ําฝน ตั้งประเสริฐ
นางสาวนิชาภา ดวงเอย
นางนิตยรดี ดําดวง
นางสาวนิตยา สอนสุข
นางนิติกาญจน วุฒิภัทรกิจโรจน
นางนิพา ศิลปศาสตร

๗๕๙
๗๖๐
๗๖๑
๗๖๒
๗๖๓
๗๖๔
๗๖๕
๗๖๖
๗๖๗
๗๖๘
๗๖๙
๗๗๐
๗๗๑
๗๗๒
๗๗๓
๗๗๔
๗๗๕
๗๗๖
๗๗๗
๗๗๘
๗๗๙
๗๘๐
๗๘๑

(เลมที่ ๘/๕)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

นางนิภาวัลย ธรรมธราธาร
นางนิยม พันธุรัตน
นางนิรมล เสือเขียว
นางนิลวัลย ทับทัน
นางสาวนิศา การุญ
นางนุกุล หะลีบุตร
นางนุชนาฎ แกวเบา
นางบรรจง ปนทะรส
นางสาวบัณฑิตา รอดตุม
นางสาวบัวใส ศรไชย
นางบุญรัตน ทาเขี่ยง
นางบุณยดา ปญญาไว
นางสาวบุบผา เปดทิพย
นางบุษบา ครอบครอง
นางบุษรา รักษาสวัสดิ์กุล
นางปทิตตา ถามุลตรี
นางปทุมทิพย สิงหทอง
นางประภัสสร คําเจริญ
นางสาวปริยากร ปริโยทัย
นางปญจพร จันทรเชย
นางปณณพร นุชประมูล
นางปานจันทร ปญญาสิม
รอยตํารวจตรีหญิง ปาริชาด
ขันบุตรศรี
๗๘๒ นางปาริชาต บุณยอัครฉัตร
๗๘๓ นางปยะรัตน กุลแกว

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๗๘๔
๗๘๕
๗๘๖
๗๘๗
๗๘๘
๗๘๙
๗๙๐
๗๙๑
๗๙๒
๗๙๓
๗๙๔
๗๙๕
๗๙๖
๗๙๗
๗๙๘
๗๙๙
๘๐๐
๘๐๑
๘๐๒
๘๐๓
๘๐๔
๘๐๕
๘๐๖
๘๐๗
๘๐๘
๘๐๙

นางผกาทิพย เตชวาทกุล
นางผกาวดี ปนดอนตอง
นางสาวผุสดี จั่นสังข
นางสาวพชร ไชยทองสุก
นางพนิดา วงศชุมภู
นางสาวพนิตนาถ ไกรลาศ
นางสาวพยอม เหลาชุมพล
นางสาวพรทิพยพา ทอสุวรรณ
นางพรพิมล จันทวรรณ
นางพรพิมล ปาปะเก
นางพรรณทิพย เหงาพรหมมินทร
นางสาวพรรณวิไล จิตอารีย
นางพรรณี หอมใจมั่น
นางพรวิวาห กึกกอง
นางสาวพะเยาว โคตรมุงคุณ
นางพักตรชนก คลายคลึง
นางพัชรินทร กิตติพัชรากร
นางพัชรินทร ฉิมหลวง
นางสาวพิจิกา วรรณจรูญ
นางพิชญณกรณ เต็งรัตนชัยกุล
นางพิมพ พิมพชนกธาดา
นางพิศมัย จันทพรม
นางพิศมัย บังเกิดคงคาดิษฐ
นางพิสมัย นวลจันทร
นางสาวพุฒตาล พรอมมูล
นางพุทธชาติ ภูกําเหนิด

หนา ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา
๘๑๐
๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕
๘๑๖
๘๑๗
๘๑๘
๘๑๙
๘๒๐
๘๒๑
๘๒๒
๘๒๓
๘๒๔
๘๒๕
๘๒๖
๘๒๗
๘๒๘
๘๒๙
๘๓๐
๘๓๑
๘๓๒
๘๓๓
๘๓๔
๘๓๕

(เลมที่ ๘/๕)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางพุริดา มานะกิจ
นางพูนทรัพย ไพเราะ
นางสาวเพ็ญจิรา ลือขจร
นางเพ็ญพรรณ ทวีลาภ
นางเพ็ญศรี ติฐิโต
นางไพรินทร เบญจชย
นางสาวภคมน หวังวัฒนากูล
นางภัชชา ชํานาญรบ
นางภัทธนันท สอิ้งทอง
นางสาวภัทรปภา อินทะจันทร
นางสาวภัทรภร ละมายวรรณ
นางสาวภัสวัช จันทรเดิม
นางมณฑา เพชรสุทธิ์
นางมณฑารพ ลิ่มวชิรโชติ
นางมณฑิชา แชมเดช
นางมนชุลี แปลงประวัติ
นางมลิดา สินคา
นางมลิวัลย สายแวว
นางมัสรัตน แสงแกว
นางมานิศา เปรมสัย
นางสาวยุพดี รุงเรือง
นางสาวยุพิน ปองศิริ
นางยุภาพร แหเลิศตระกูล
นางยุภาพรรณ กานเหลือง
นางยุวดี อมรสิน
นางเยาวดี รุงเรือง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๘๓๖
๘๓๗
๘๓๘
๘๓๙
๘๔๐
๘๔๑
๘๔๒
๘๔๓
๘๔๔
๘๔๕
๘๔๖
๘๔๗
๘๔๘
๘๔๙
๘๕๐
๘๕๑
๘๕๒
๘๕๓
๘๕๔
๘๕๕
๘๕๖
๘๕๗
๘๕๘
๘๕๙
๘๖๐
๘๖๑

นางสาวเยาวนาถ ศรีนุกูล
นางเยาวเรศ จินดารมย
นางเยาวเรศ เวียงคํา
นางสาวรพีพรรณ พันธุจึงเจริญ
นางสาวระวีวรรณ วุฒิยศ
นางรังศี แสงทองคํา
นางสาวรัชนี เกิดเต็มภูมิ
นางรัตติกาล ใหญล้ํา
นางรัตติยา คําชาวงษ
นางสาวรัตนา แกวบุญเรือง
นางรัตนา ชามาตย
นางสาวรัตนาภรณ แสงกุล
นางรัศมิ์เกลา สืบทรัพย
นางสาวรุงธิพย วุชรธิติ์พรม
นางรุงนภา กัมปนาทวิเศษชัย
นางรุงนภา แซอึ้ง
นางรุจาภา รอดอัมพร
นางรุจิรา ฟูเจริญ
นางเรณู ชนะผล
นางละมุล รื่นรวย
นางสาวละเอียด ดินแดง
นางลักษณา สัตบุตร
นางลัดดา วิเศษชลหาร
นางวดี กุลจิตติชนก
นางสาววรรณกร สิทธิ์กลาง
นางวรรณพร ดีอินทร

หนา ๙๔
ราชกิจจานุเบกษา
๘๖๒
๘๖๓
๘๖๔
๘๖๕
๘๖๖
๘๖๗
๘๖๘
๘๖๙
๘๗๐
๘๗๑
๘๗๒
๘๗๓
๘๗๔
๘๗๕
๘๗๖
๘๗๗
๘๗๘
๘๗๙
๘๘๐
๘๘๑
๘๘๒
๘๘๓
๘๘๔
๘๘๕
๘๘๖
๘๘๗

(เลมที่ ๘/๕)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางวรรณภา วัฒนจํานงค
นางวรรณรภา พันธุมาส
นางวรรณิภา บุรมย
นางสาววรางคณา คอชากุล
นางวรารัตน จามรเนียม
นางวริพูล ทิพยมณี
นางวลิศรา หนูกิจ
นางวัชรี จําเนียรสุข
นางสาววัฒนา พลวิชัย
นางวัฒนาพร ไชยวงค
นางวันเพ็ญ ภูนะ
นางสาววารี ชื่นบุญเพิ่ม
นางวาศิณี บุญยงค
นางวาสนา กล่ําเพ็ชร
นางวาสนา วัชรวรพงษ
นางวาสนา ไหมทอง
นางสาววิจิตรา สายออง
นางวิรภา พูลทวี
นางวิลัยลักษณ ไทยดี
นางวิลาวัลย วัชโรทัย
นางวีณา กฐินทอง
นางสาวศกลรัตน อุทธา
นางศรีฟา จางสกุล
นางสาวศรุตยา รักฐิติธรรม
นางศลิษา หนูเสมียน
นางศศิ นิจขจร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๘๘๘
๘๘๙
๘๙๐
๘๙๑
๘๙๒
๘๙๓
๘๙๔
๘๙๕
๘๙๖
๘๙๗
๘๙๘
๘๙๙
๙๐๐
๙๐๑
๙๐๒
๙๐๓
๙๐๔
๙๐๕
๙๐๖
๙๐๗
๙๐๘
๙๐๙
๙๑๐
๙๑๑
๙๑๒

นางสาวศิราณี หมูมี
นางศิริธร พิมพฝด
นางศิรินณา ดอนชัย
นางศิริบงกช แสงแกว
นางศิริเพ็ญ พระไชยนาม
นางสาวศิริวรรณ แกวนธัญกิจ
นางสาวศิษฎานุช อุทธา
นางศุภลักคณา วิเศษรอด
นางศุภลักษณ มาจาก
นางศุภวรรณ เขตเจริญ
นางสาวศุภากรณ ประคองทรัพย
นางสาวสงัด เสือชุมแสง
นางสมบัติ พรธิอั้ว
นางสมศรี ประธานราษฎร
นางสาวสรรทรง วรรณศรี
นางสรอยทอง สุภาเลิศ
นางสวรรค สมประสงค
นางสวิชตา ทิมทอง
นางสังวาลย อยูทรง
นางสายพิณ ธนพงศภากรณ
วาที่รอยตรีหญิง สายมาน
เปลี่ยนเหล็ก
นางสาวสายสิริ สายยศ
นางสําเร็จ ผาผิวดี
นางสาวสิริญา ภัทรชัยรวี
นางสาวสิริพร สุวรรณโชติ

หนา ๙๕
ราชกิจจานุเบกษา
๙๑๓
๙๑๔
๙๑๕
๙๑๖
๙๑๗
๙๑๘
๙๑๙
๙๒๐
๙๒๑
๙๒๒
๙๒๓
๙๒๔
๙๒๕
๙๒๖
๙๒๗
๙๒๘
๙๒๙
๙๓๐
๙๓๑
๙๓๒
๙๓๓
๙๓๔
๙๓๕
๙๓๖
๙๓๗
๙๓๘

(เลมที่ ๘/๕)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวสิริลักษณ ศรีธิธง
นางสิลาณี ภูริวัฒนกุล
นางสุกัญญา หมัดอาดัม
นางสุจาริน แพงภูงา
นางสุจินดา ทวีคูณ
นางสาวสุจิรา แซอุย
นางสุจิรา สายนาค
นางสุชาวดี อัครมนตรี
นางสุณี แจมใส
นางสุดใจ ภูเทศ
นางสุดารัตน วงศคําพา
นางสุทธิรัตน โมราราย
นางสุทธิสา ประดิษฐ
นางสุธิษา บุญเรืองขาว
นางสุธีรัตน คลายสมบูรณ
นางสาวสุธีรา กลางจิตร
นางสุนทรี คณวิวัฒนกูล
นางสุนันทา แกวศรี
นางสุนันทา เลิศพงศพิรุฬห
นางสาวสุปรียา สันอุดร
นางสุพัตรา ทรัพยศิริ
นางสุพิชญา จันทรลอย
นางสาวสุภา นาแซง
นางสาวสุภากร พูลสุข
นางสุภาพร ไชยชนะ
นางสุภาพร แดนกาไสย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๙๓๙
๙๔๐
๙๔๑
๙๔๒
๙๔๓
๙๔๔
๙๔๕
๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘
๙๔๙
๙๕๐
๙๕๑
๙๕๒
๙๕๓
๙๕๔
๙๕๕
๙๕๖
๙๕๗
๙๕๘
๙๕๙
๙๖๐
๙๖๑
๙๖๒
๙๖๓
๙๖๔

หนา ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุภาพร ศรีสุระ
นางสุภาพร สุขเมฆ
วาที่รอยตรีหญิง สุภารัตน ชางลอ
นางสุภาวดี มะลิงาม
นางสุภิญญา วรศักดิ์
นางสาวสุมาลี บุญรังษี
นางสาวสุมาลี อาภรณพินิจเลิศ
นางสุรัติวดี ชูเซง
นางสุรัสดา โมคทิพย
นางสาวสุรี บุญอยู
นางสุรีย การะศรี
นางสุรีย แกวกาหลง
นางสาวสุรีรัตน บุญชด
นางสุวนิจ สุริยพันตรี
นางสุวรรณา ติขิณัญญากูล
นางสุวรรณา พจนจิราภรณ
นางสุวรรณา พรมทอง
นางสุวรรณี มุสิกปกษ
นางสุวิมล ปนนาง
นางสุวิมล สุวรรณรัศมี
นางเสาวคนธ ตั้งภูริ
นางเสาวณีย ไกรนุกูล
นางเสาวนีย เกิดผล
นางเสาวภา ดิเรกโภค
นางสาวเสาวรัตน ใชสงคราม
นางแสงเดือน จงเจริญวิไล

๙๖๕
๙๖๖
๙๖๗
๙๖๘
๙๖๙
๙๗๐
๙๗๑
๙๗๒
๙๗๓
๙๗๔
๙๗๕
๙๗๖
๙๗๗
๙๗๘
๙๗๙
๙๘๐
๙๘๑
๙๘๒
๙๘๓
๙๘๔
๙๘๕
๙๘๖
๙๘๗
๙๘๘
๙๘๙
๙๙๐

(เลมที่ ๘/๕)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางแสงเดือน พรรัตน
นางโสทิชา เตชเสนสกุล
นางสาวโสภาพรรณ ใฝนันตา
นางโสภิตา แข็งขัน
นางสาวหฤทัย ศิระวงษ
นางสาวหัตถาภรณ เสารเรือน
นางอนงค คําเสมอ
นางสาวอนงคลักษณ อาจมังกร
นางอภิญญา สมสุข
นางสาวอภิวันท จักรคํา
นางสาวอมร บุตรเวียงพันธ
นางสาวอรพรรณ โพธิบัณฑิต
นางสาวอรรจนา จุใจ
นางอรวรรณ เจือจารย
นางสาวอรวรรณ พรมใหม
นางสาวอรอนงค พลเขต
นางอรุณ ธิราวัฒน
นางอรุณี ลี้จินดา
นางออมใจ เธอจันทึก
นางสาวอังคณา อัตถาพร
นางสาวอังสนา เปศะนันท
นางสาวอัจฉรา ตั้งพรประเสริฐ
นางสาวอัญชลี ขวัญสงา
นางสาวอัญชลี เหลืองศรีชัย
นางสาวอัธยา อรรถอินทรีย
นางอาภรณ ไชยภูมิ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๙๙๑
๙๙๒
๙๙๓
๙๙๔
๙๙๕
๙๙๖
๙๙๗
๙๙๘
๙๙๙
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

หนา ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘/๕)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

นางอาภาพัน เลขะวัฒนพงษ
๑๐๐๐ นางอุบลรัตน จันทรเมือง
นางอารมณ กูนาม
๑๐๐๑ นางอุบลรัตน มณีมัย
นางอารมย วรภักดิ์
๑๐๐๒ นางสาวอุไร เจติยวรรณ
นางอารยา พัฒนจักร
๑๐๐๓ นางอุไร เปยมปฐม
นางอําไพวรรณ ไชยอนันต
๑๐๐๔ นางอุไรวรรณ บรรจงศิริ
นางอินทุมา โรจนรักษ
๑๐๐๕ นางอุษา พรพงษ
นางสาวอิสราภรณ พบลาภ
๑๐๐๖ นางสาวเอื้อมพร ออนเขต
นางสาวอุณาโลม อินทรสงเคราะห
๑๐๐๗ นางสาวเอื้ออารี สุขสมนิตย
นางอุทัยรัตน สุริยะ
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (รวม ๕๕๓ ราย)
นายกมล เรียงไธสง
๑๗ นายคณาธิป ทะจันทร
นายกฤษฎา กาญจนรัชต
๑๘ นายคณิต พิมพคําไหล
นายกฤษฎา แสวงแกว
๑๙ นายคณิน พอจิต
นายกองเกียรติ ออนตา
๒๐ นายคม เจ็กนอก
นายกันตภณ นาคภพ
๒๑ นายคมกริต นอยสะปุง
นายกัมปนาท โชคชาตรี
๒๒ นายคมสัน วงศคช
นายกิตติวุฒิ ศรีเมฆ
๒๓ นายคํารณ เพ็ญทอง
นายกิรัณ อาสุระ
๒๔ นายจงขจร ศรีเพชรทอง
นายกุง หงษขุนทด
๒๕ นายจตุวัฒน หาคํา
นายกุศล อินทรทองหลาง
๒๖ นายจักรกฤษณ ภูทอง
นายกูเกียรติ ดวงพลพรม
๒๗ นายจักรวัติ สอนแสง
นายโกศล คําทอง
๒๘ นายจักรินทร โกละกะ
นายขจรศักดิ์ เสนาสังข
๒๙ นายจักรี เชิดชู
นายขรรคชัย โฆสิต
๓๐ นายจักรี อุไรวงศ
นายขวัญชัย เนตรแสงศรี
๓๑ นายจินตนภัทร เพชรประสิทธิ์
นายขวัญชัย สงวนพงษ
๓๒ นายจิรเดช สองแสง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘

นายจิรวัฒน หลอสุวรรณ
นายจิรศักดิ์ เทียมขุนทด
นายจิรายุส อินเทพ
นายจีรศักดิ์ หมุนขํา
นายจีระเดช สิงคลีประภา
นายเจนวิทย ทิพยศิริ
นายฉัตรชัย โกสุม
นายเฉลิมศักดิ์ มูสิกะ
นายชนะ สุทธิประภา
นายชรันตยุทธ บุญยง
นายชรินทร ชูชื่น
นายชัชไชย ไรสงวน
นายชัชวาล สีแดง
นายชัชวาลย สาระภูมิ
นายชัยวัฒน ฟองสินธุ
นายชาคริต เฉี้ยงเจี้ยน
นายชาตรี บุญขวัญ
นายชาตรี สารีบุตร
นายชาลัน คุณหลวง
นายชิตตะวัน กวางสวาสดิ์
นายชุมพล พลเสนา
นายชูวงศ อัฐนาค
นายเชาวลิต ราชแกว
นายเชิดชัย บุญชื่น
นายโชคชัย ปราโมกข
นายฐาปกรณ นิลวิสุทธิกุล

หนา ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔

(เลมที่ ๘/๕)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายฐิติพันธุ ปนมาศ
นายณรงค หวังอีน
นายณรงค องอาจ
นายณัฏฐชัย รัศมีสุวรรณ
นายณัฐกฤต ภูทวี
นายณัฐพงศ สินคา
นายณัฐวุฒิ มาตยเหลือง
นายดาวไทย เบาราญ
นายเดโช อุนสุข
นายเดน ตันยุชน
นายถาวร วงคคําแกว
นายเถลิงศักดิ์ ทองปรอน
นายทรงรัตน ใจรักษ
นายทวิช พรมทาว
นายทวิทย วุฒิโอสถ
นายทวี กุลเกตุ
วาที่รอยตรี ทวี ธนวิริยะ
นายทวีวัฒน หงษคําดี
นายทวีศิลป จันทรังษี
นายทศพร เกตุแกว
นายธนพล เพ็งประเดิม
นายธนพัฒน บุตรอุดร
นายธนวิทย อุมา
นายธนาวุฒิ เดี่ยววนิช
นายธเนศ ภูกัน
นายธวัช แกวศรีพจน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐

นายธวัช แบขุนทด
นายธวัช สอนงายดี
นายธวัชชัย นิตยโชติ
นายธวัชชัย รัตนะ
นายธวัชชัย สาเกตุ
นายธวัชชัย เอมโอชนะ
นายธิติชนม สุมา
นายธีรยศ รักเมือง
นายธีรวุธ ยะอูป
นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ
นายธีระโชติ อินนา
นายธีระพงษ จันฟอง
นายธีระวัฒน จันตระ
นายไธพัตย ศิริสุวรรณ
นายนที จันทรเทียม
นายนพดล ลือนาม
นายนรากร แยมศิริ
นายนเรศณ เทพพรหม
นายนฤชัย ชมภูนุช
นายนันทวุฒิ ภูมณี
นายนาวี ศรีหะทัย
นายนําโชค มีชํานาญ
นายนิกร จันทรแนม
นายนิพนธ แกวเกิด
นายนิพนธ รองพืช
นายนิรวิทธ วงษจรัส

หนา ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖

(เลมที่ ๘/๕)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายนิอับดุลเลาะ ปานาวา
นายบรรจง แจมศรี
นายบรรจง วงศใจมา
นายบอรอเฮง มาปะ
นายบัญชา ใจซื่อ
นายบัญชา พุทธวาศรี
นายบัญชา รัตนพฤกษ
นายบันจวบ กอฝน
นายบุญรอด ตั้งศุภนิมิต
นายบุญรัตน สวางแจง
นายบุรี สุขใส
นายปฏิเวช ทองสงค
นายประจวบ นากร
นายประมวล มณีคุม
นายประวัติ อินทแยม
นายประวิทย ไชยรักษ
นายประเวส สีทํามา
นายประสิทธิ์ พองเสียง
นายประเสริฐ แกวแจม
นายประเสริฐ โคบาล
นายปรัชญา สรางนา
นายปริญญา จงธรรม
วาที่รอยตรี ปริญญา เต็มรักษ
นายปรีชา มลเลื่อน
นายปรีชา หงสผาแกว
นายปกรูรอซี บากา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒

นายปญญาวุธ ชวยคง
นายปติ นันทขวาง
นายแปลก ภีระคํา
วาที่รอยตรี เผด็จ ปญญาศุภโชติ
นายพงศวิทย จันทรพุฒ
นายพงษประพันธ ตันพงษ
นายพงษศักดิ์ บุญภักดี
วาที่รอยตรี พงษอนัน เปลี่ยนเอก
นายพนัสเดช คะอังกุ
นายพรณรงค ขจรกลิ่น
นายพรพิทักษ ศรีแกว
นายพรมงคล วรนาม
นายพรหมเมศร ไกรวิชัย
นายพัฒนา หมื่นศรี
นายพิเชษฐ ชุมใจ
นายพิเชษฐ บังวรรณ
นายพิเชษฐ พงษธนู
นายพินัน ผลทรัพย
นายพิมล นุชถนอม
นายพิสิฐพงศ จันทรหอม
นายพีรพัฒน ขุนนิรงค
นายพีระศักดิ์ ศรีสรางคอม
นายพูนผล เพชรายุทธ
นายเพ็ชร นาคดี
นายเพชรพะเยาว แยมยินดี
นายเพยาว สุขจาง

หนา ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘

(เลมที่ ๘/๕)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายไพรัตน อินทรโคกสูง
นายไพศาล เอี่ยมมิ
นายภควัชร รัตนถาวร
นายภควัต นิลประเสริฐ
นายภาณุพันธุ ไทยนกเทศ
นายภาสกร รอดริน
นายมงคล ชุมทอง
นายมงคล ชุมวงค
นายมงคล ถนอมสุข
นายมณเทียร พลศรีลาภ
นายมนตรัก มาลา
นายมนตรี นาคนิล
นายมนตรี สุทธิเมธากุล
นายมนทรวัจน หนูสวัสดิ์
นายมนูญ ตาลอุทัย
นายมนูญ นาจวง
นายมรุต พุทธรวี
นายมานพ คําภีระ
นายมาโนชญ แกวกา
นายมุสตากีม มะแซ
นายมูฮัมมัด ยูโซะ
นายยงยุทธ นันดี
นายยอดเพชร แพรนอย
นายยิ่งศักดิ์ ไกรพินิจ
นายยุทธนา แสนกันคํา
นายยุทธพงษ เดชบุรัมย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔

นายรักชาติ เถื่อนบุญ
นายรังสฤษฎิ์ ลอเศวตอนันต
นายรัชชานนท เอมเอก
นายรัตนะ พาขุนทด
นายลิขิต ขัดแกว
นายลุกมัน โตะฮีเล
นายเลิศพงศ คําเหมือง
นายวชิรพงษ เหลืองทอง
นายวทัญู ไชยเสน
นายวรวุฒิ ดําขํา
นายวศิน แฝงเวียง
นายวัชรศักดิ์ ดาราศาสตร
นายวัฒนา ทองเทพ
นายวันชัย บุตรดา
นายวันชัย พันเรือง
นายวาทยุทธ ไชยสิงห
นายวิจิตร พิรารัมย
นายวิชัย พรมมา
นายวิชาญ จุดศรี
นายวิทยา ปราจันทร
นายวิทยา ภิญโญฤทธิ์
นายวิทยา สายเนตร
นายวินัย จันทรานาค
นายวิบูรณ เชียงจันทร
นายวิโรจน สิงหมณี
นายวิวัฒน พรมจารย

หนา ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐

(เลมที่ ๘/๕)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายวิวัฒน สงคประหยัด
นายวิเศรษฐ ศรีแสง
นายวิสุทธิ์ บุญเสริม
นายวีรศักดิ์ ภักดีงาม
นายวีระ ชานนท
นายวีระพงษ สีหนาท
นายวุฒิชัย คํามีสวาง
วาที่รอยตรี วุฒิชา นารี
นายวุฒินันท เหมาะมาศ
นายแวอับดุลอาซิ อูเมาะอาลี
นายศราวุธ คุมไพฑูรย
นายศักดิ์วิชิต มั่นคง
นายศิริชัย ผองศิริ
นายศิวกร ธนาพงษธร
นายศุภณัฐ สาระทิพย
นายศุภศานต รักสกุล
นายเศวต พันธศรีโรจน
นายสดายุทธ ภูคลัง
นายสถิตย ไหมพรม
นายสมเกียรติ คําเพ็ง
นายสมเกียรติ นุชพงษ
นายสมคิด พิมสอน
นายสมชาติ บุญศรี
นายสมชาย แววศรี
นายสมเดช เจริญสุข
นายสมบัติ อภิบาลศรี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖

นายสมโภชน จึงกระแพ
นายสมศักดิ์ จันทานิตย
นายสมศักดิ์ ตันดี
นายสมศักดิ์ เรืองฤทธิ์
นายสรธร โสรธร
นายสรายุทธ วงศสุวรรณ
นายสราวุธ สมบูรณ
นายสวาง ธนะขวาง
นายสวิง ชุมละออง
นายสะเทือน สรรพจักร
นายสัญญา ขันทอง
นายสัญญา นุกูล
นายสัญญา ศรีสมุทร
นายสันติ ชมภูพันธ
นายสันติภาพ มะสะ
นายสาธิต วรรณสุทธิ์
นายสายัน ศิริงาม
นายสําเริง เนียนทะศาสตร
นายสิทธิเดช ครุฑสี
นายสิทา จุมปาลี
นายสิริวัฒน เกษตรทรัพยสิน
นายสุจินต วังใหม
นายสุดชาย บุตรแสนลี
นายสุทธิกร สมทรง
นายสุทธิพร คงเพ็ชร
นายสุทธิศักดิ์ อิกะศิริ

หนา ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒

(เลมที่ ๘/๕)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสุทัน แกวมงคล
นายสุธี ไทยเกิด
นายสุธีร กอบุญขวัญ
นายสุปญญา สิงหเจริญกิจ
นายสุพจน วรธิพรหมมา
นายสุพรรณ ภูสนิท
นายสุพิศ อุดมมาลี
นายสุมิตร ออนหวาน
นายสุรชัย บุญโสภณ
นายสุรศักดิ์ เด็นเก
นายสุรัตน โคตรปญญา
นายสุราช สาระกุล
นายสุวัฒ ภูเภา
นายสุวัฒน พรอินทร
นายสุวิท ชามะลิ
นายสุวิทย ประดุจชนม
นายเสกสรร ศรีจันทร
นายเสถียรพงษ ชาแทน
นายเสรี ภักดี
นายแสนพล กลอมหอ
นายไสว พิลึก
นายองอาจ วงศภูมี
นายอดิเรก ทิวัฑฒานนท
นายอดิศร เปลี่ยนดิษฐ
นายอดิศร พันธะไชย
นายอดุลย พันธมา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘

นายอดุลย เมาะอะ
นายอนุชาติ มากกลาง
นายอนุชิต แสวงกิจ
นายอนุมัติ สิทธิ
นายอนุรักษ เทียนรัตนะ
นายอนุสรณ หาญอาษา
นายอเนก ทอนสูงเนิน
นายอภัย สุดจิตร
นายอภิชาติ หารสุโพธิ์
นายอภินันท ทาเปน
นายอภิสิทธิ์ แสนยากุล
นายอรรถกร จันทรตรี
วาที่รอยตรี อรรถพร ไพทีระกุล
นายอรุณ แดงโต
นายอาทิตย เจริญเพ็ง
นายอานนท ทองพรม
นายอานนท แสงเพชร
นายอายนนท อารเดลญ
นายอารีฟน คาเรง
นายอาหามะ ดือเระ
นายอํานวย สือพัฒธิมา
นายอิทธิเดช ไทยดํารงค
นายอิทธิพล สุขเติม
นายอินทร จงจํา
นายอุดม บุญเฮา
นายอุเทน โปยขุนทด

หนา ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔

(เลมที่ ๘/๕)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายเอกชัย พาลีบุตร
นายเอกรินทร ไชยวุฒิ
นายเอกรินทร ทองอนุ
นายเอกรินทร มาวงษา
นายโอฬาร โอฬาระวัต
นายฮัสสัน เจะเงาะ
นางสาวกนกกร นิมิตร
นางสาวกรชนก ทัพโยธา
นางสาวกรรณิการ โมลาขาว
นางสาวกรรณิการ สุขรัตน
นางกรองกาญจน ทองสุข
นางกฤตยลักษณ นิจศักดิ์
นางกฤตาณัฐ ผองศรี
นางสาวกฤษณี สุวรรณสังข
นางกัณคริษฐา แสวงกิจ
นางสาวกันยา นันตะกาศ
นางสาวกันยารัตน เหลาตระกูล
นางสาวกัลยา กิ่งแกว
นางสาวกัลยาณี ชมเชย
นางสาวกานตนภา แสงเทพ
นางสาวกิตฏิการ ชวยหนู
นางกิตติ์ชญาห เมืองอินทร
นางเกสกาญต เสาทองหลาง
นางขนิษฐา วิเศษชู
นางสาวคมขํา ธรรมรักษา
นางสาวคมคาย นาคคชสีห

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐

นางสาวเครือฟา อุทธิยา
นางจริยา เครือสินธุ
นางสาวจันทรทิพย ชุนหะจันทร
นางจารุณี คณาจันทร
นางจารุวรรณ เชี่ยวชาญ
นางสาวจิตติมา เติมแกว
นางสาวจิตราวรรณ บุตราช
นางจินตนา จันทรกาบ
นางจีระภา บุญชวย
นางสาวจีราวรรณ เพียรขุนทด
นางสาวจุฑาพร บุญวรรณ
นางจุไรรัตน เตชะสัตยา
นางฉัตรลดา สินคา
นางสาวชญานิน กอนจันทร
นางสาวชญานิศ ศรีทิพย
นางสาวชมนาด พรมมิจิตร
นางสาวชมภูนุช ประสิทธิชาติ
นางสาวชลธิชา วณิชศิริ
นางสาวชวนิดา ประแดงปุย
นางสาวชัชฎาภรณ คงงาม
นางสาวชิตยาภรณ ขุนแกว
นางชุติกาญจน เกิดประกอบ
นางชุติญา เสียงเลิศ
นางโชติกา ดาทอง
นางสาวญาณิศา หมูพรหมมา
นางฐิญาณัฐ ขุนเดช

หนา ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖

(เลมที่ ๘/๕)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวณัชปุณญา ศิลาทอง
นางสาวณัฏฐชิตา จิราณัฏฐกุล
นางสาวณัฏฐิรา ทัศนแกว
นางสาวณัฐวรรณ เอี่ยมขํา
นางณัฐสนันท บัวโฉม
นางณัฐิกา สิมชมภู
นางณัตตยา จิตผองแท
นางณาราชา จิตจักร
นางสาวณิชาภา สุรินรังษี
นางสาวดวงใจ สุขขี
นางสาวดวงนภา สุทโธ
นางสาวดวงพร สุนทรสรณ
นางดวงฤดี เสนเรือง
นางสาวดารุวรรณ วงศนิคม
นางดาวรุง อินนอก
นางเตรียมจิตร วงชัยวะ
นางสาวทัดดาว สวางเกษม
นางสาวทัศนวรรณ อุนน้ําใจ
นางทัศนีย อินแสน
นางสาวทิพวรรณ มากทอง
นางสาวธนาวดี พิมราช
นางสาวธัญภา ยศพลพิพัฒน
นางนงนาฎ กมลสุวรรณ
นางนงนุช เดชพิทักษ
นางสาวนงรัก บุญเสริฐ
นางนภาพร วงคนาค

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒

นางสาวนภาพร สารทอง
นางนฤมล เพ็ญมาศ
นางนวรัตน เจริญธนกุล
นางนัฐฐิยา ศรีเพชรทอง
นางนันทนภัส บุญเพ็ญ
นางสาวนันทภรณ ธิวงคเวียง
นางนันทยา ไรสงวน
นางนันทิกา ตัลพัฒน
นางนัยนปพร ยุทธนาวา
นางนิตยา เสาหงษ
นางนุชนาถ หนุมาศ
นางสาวนุสรา แสงตาล
นางสาวนุสราสินี ณ พัทลุง
นางนูรีดา กูโน
นางเนตรยา ศิลวิศาล
นางแนงนอย วรวงศ
นางโนรีย ทรัพยโสภณ
นางบังอร พันธโสภา
นางสาวบังเอิน หนายทุกข
นางบุษบัน ภูมิโคกรักษ
นางสาวปภาดา เหมืองศรี
นางปภาอร คงพันธุ
นางสาวประทุมทิพย กึ่งกลาง
นางประภาวรรณ บัวเพชร
นางประมวล กาจันทร
นางปราณี อินทรนอย

หนา ๑๐๕
ราชกิจจานุเบกษา
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘
๔๓๙
๔๔๐
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๗
๔๔๘

(เลมที่ ๘/๕)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางปอมเพชร พันธุพิพัฒน
นางสาวปทมา วรรณลักษณ
นางสาวปาริฉัตร สุขเจริญ
นางสาวปาริชาต จันทรประเสริฐ
นางสาวปาริชาติ ทัศนะธรรม
นางปาริชาติ ทีจันทึก
นางปาริชาติ โปยขุนทด
นางสาวปยฉัตร ศรีสัตบุตร
นางผกามาศ พุกอินทร
นางผกาวัลย โสมขันเงิน
นางสาวผองอําไพ หมั่นคง
นางสาวผุสดี สารสุข
นางสาวพงษโสภา พงษสุชล
นางสาวพจนา แกวโสนด
นางพนอ ศรีเดน
นางพรทิพย เจริญสุข
นางสาวพรรณนภา ทิพยปาละ
นางสาวพัชรี ฤทธิ์มหา
นางพัชรีย ทองขวัญ
นางสาวพัชรียาภรณ พวงเจริญ
นางสาวพัชรีวรรณา กอสมานชัยกิจ
นางสาวพัทธมน ขันเพ็ชร
วาที่รอยตรีหญิง พันทนา ทองออน
นางสาวพันภพัสสา รัตนรุงเรือง
นางพิมพผกา คําหาญ
นางพิศมัย นิติศักดิ์

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓
๔๕๔
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗
๔๕๘
๔๕๙
๔๖๐
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔

หนา ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางพิศมัย บุณยโสภณ
นางพีรญา ดุนขุนทด
นางสาวเพชรชรัตน โพธิ์ศรี
นางเพ็ญศรี ขุนทอง
นางเพลินพิศ แจงสวาง
นางไพรินทร สุวรรณสม
นางภครพร แกวโชติ
นางสาวภัทรพร หอประภัทรพงศ
นางภัทรานิษฐ หมื่นเรือคํา
นางสาวภัทราวรรณ วรรณะบําเพ็ญ
นางสาวภัทรินทร มุนเชย
นางภัสสร เนียมหอม
นางสาวภาวิณี หมูศิริเลิศ
นางสาวภาวิดา โพธิพิทักษ
นางมลิวรรณ ศรีมงคล
นางมลีทอง จารุพงษ
นางสาวมาลี ชูเอี่ยม
นางสาวมุกดา ดลเจือ
นางยุวดี กันทะ
นางสาวเยาวนิดา สุภาษร
นางเยาวลักษณ ดอนสุวรรณ
นางโยทะกา พลรัตน
นางสาวรจนา กนกมหกุล
นางรจนา ชัยพรม
นางสาวรจนา เหลอขะยอน
นางสาวรจนาวลัย ภูมิวัฒนะ

๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓
๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐
๔๙๑
๔๙๒
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘
๔๙๙
๕๐๐

(เลมที่ ๘/๕)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวรัตนพร สุสันหกนก
นางสาวรุงลาวรรณ ตันวิวัฒนกุล
นางรุงอรุณ แสนวา
นางสาวรุจิรัตน เอมเปย
นางสาวลัดดาพันธุ อินทรฤทธิ์
นางสาววชิราภรณ รัตนรัตน
นางวนิดา ไกรกิจราษฎร
นางวนิดา บุญมี
นางสาววรรณโสภา สามหาดไทย
นางสาววรรณิภา นิลวรรณ
นางวราภรณ เยาวแสง
นางสาววาสนา ทองปาน
นางสาววาสนา ภูระหงษ
นางวาสนา มัดยารัมย
นางวาสนา สุขใจ
นางสาววิภารัตน สอนวิสัย
นางสาววิภาวี สุฉันทบุตร
นางวิมล วงคคําแกว
นางวิยาดา ชนาธินาถพงศ
นางแวนฟา จันทรที
นางศรีนรินทร ริยาพันธ
นางสาวศรีสุดา ปนกุล
นางสาวศรุดา คงมีเงิน
นางศันสนีย สายะสนธิ
นางสาวศิริภรณ สังขสุวรรณ
นางศิริวรรณ เพ็งสง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔
๕๐๕
๕๐๖
๕๐๗
๕๐๘
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖
๕๑๗
๕๑๘
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕
๕๒๖
๕๒๗

นางศุภลักษณ หลวงนา
นางโศรดา สวางเกษม
นางสนธยา ชูบาล
นางสาวสมจิตต อุระงาม
นางสาวสมร ซันประสิทธิ์
นางสมาพร คิดศรี
นางสาวสยุมพร พรหมสุรินทร
นางสาวสรัลดา พันธครุฑ
นางสาวสวาท เกิดศิริ
นางสัญจา ทองยศ
นางสาวสายฝน สาระผล
นางสาวสายรุง มีชื่อ
นางสาริณีย เบี่ยงกลาง
นางสาวสิรินาถ ตามวงษวาน
นางสุกัญญา ธรรมรส
นางสาวสุขสิริ อินจันทร
นางสุจิตรา รัตนโน
นางสาวสุชัญญา สงรักษา
นางสาวสุชาวลัญช สุขจิต
นางสุดารัตน สุวรรณโน
นางสุดาลักษณ อั้นอยู
นางสุปราการ ภักดีงาม
นางสาวสุพร ทองธิราช
นางสาวสุพัตรา จํานงคศาสตร
นางสาวสุภัคคณิศร รุงเรือง
นางสุภาพร แจมศรี
นางสาวสุภาพร เพียรธัญญกรณ

หนา ๑๐๗
ราชกิจจานุเบกษา
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐
๕๓๑
๕๓๒
๕๓๓
๕๓๔
๕๓๕
๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒
๕๔๓
๕๔๔
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘
๕๔๙
๕๕๐
๕๕๑
๕๕๒
๕๕๓

(เลมที่ ๘/๕)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสุภาพรรณ ตนเขียน
นางสุวรรณา บุญเมือง
นางเสาวณี แสนทวีสุข
นางสาวแสงจันทร แหลงหลา
นางหทัยภัทร อินทรคํา
นางสาวหัสทิวา จันทรเดิม
นางสาวอดิษฐา สังขชัย
นางอภิญญา โชติบุตร
นางอรทัย โยธินรุงเรือง สุดสงวน
นางอรธิต แดงโต
นางสาวอรพิน จอมแปง
นางอรวรรณ ปนโน
นางอรอนงค ชมกอน
นางสาวอรอุมา บุตรแสง
นางอรุณี ขุนทอง
นางอรุณี มีสัจ
นางออมใจ ทองยศ
นางอังคณา มองกา โบโล
นางอันธิกา สงคประเทศ
นางอาภรณ ปาตังคะโร
นางอาภัสราภรณ กอนสีลา
นางสาวอารียรัตน จันทรวิเศษ
นางสาวอารีวรรณ แสงรัตน
นางอิสรา โชรัมย
นางสาวอุไล ปองเพชร
นางสาวฮัสนะห เจะโวะ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

หนา ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘/๕)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

ตริตาภรณชางเผือก (รวม ๒๐ ราย)
นายโกวิทย นวลศรี
๑๑ นางนิรวรรณ รัตนอรามสวัสดิ์
นายอนุชา ชํานาญเหนาะ
๑๒ นางปราณี ตั้งเกียรติกําจาย
นางสาวกรรณิกา อินทรแกว
๑๓ นางปยนุช เวชประสิทธิ์
นางคณิศร ชูชื่น
๑๔ นางพัชรี บัวสุข
นางจีระภรณ แกวบุญปน
๑๕ นางพัณณชิตา พรมประดิษฐ
นางชมพูนุท อูสุวรรณ
๑๖ นางสาวภาริษา เอมใจ
นางณัชนันท ศรีทอง
๑๗ นางมณีโชติ ชางศรี
นางณีรนุช อรุณประสิทธิ์สุข
๑๘ นางวราภรณ ชูควร
นางนฤมล หนูพรหม
๑๙ นางสุนิสา ทับนิล
นางสาวนันทพัทธ จันทะเกริกพันธุ
๒๐ นางหัฏฐหทัย ชุติรัตนา
ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๙๙๙ ราย)
นายกมนทัต พงรัตนะสกุล
๑๕ นายกฤษณะพันธุ พลายบัว
นายกมลศิลป คําพิลา
๑๖ นายกฤษณุ ชูสกุล
นายกมลาสน คําวชิรพิทักษ
๑๗ นายกฤษดา สงาเนตร
นายกรณัฏฐ มาลัย
๑๘ นายกันตพัฒน อริยะพิทักษ
นายกรวิชญ คํามา
๑๙ นายกัมปนาท ศรัทธาสุข
นายกรวิทย สระประไพ
๒๐ นายการุณ มาชอบ
นายกฤตพล สุดบอนิจ
๒๑ นายกําพล วิชัยโน
นายกฤษฎา บุญเจริญ
๒๒ นายกิตติกร ยะทะนะ
นายกฤษฎา โพธิ์บุรีพานิช
๒๓ นายกิตตินันท เทพเฉลิม
นายกฤษฎา เสนาเจริญ
๒๔ นายกิตติพันธ ศรีเสมอ
นายกฤษณะ แกวมณี
๒๕ นายกิตติศักดิ์ กลิ่นดีปลี
นายกฤษณะ เพ็ชรโก
๒๖ นายกิตติศักดิ์ มหากุศล
นายกฤษณะ มีสุข
๒๗ นายกิติศักดิ์ ชํานิกุล
นายกฤษณะ อุยตระกูล
๒๘ นายกิติศักดิ์ วงคภูมี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔

วาที่รอยตรี เกชา อยูแกว
วาที่รอยตรี เกรียงไกร กรรณแกว
นายเกรียงไกร จันทรตระกูล
วาที่รอยตรี เกรียงศักดิ์ ฉลาด
นายเกรียงศักดิ์ พิมโคตร
นายเกียรติศักดิ์ ชางเรือน
นายไกรวิชญ บัวงาม
นายไกรสิทธิ เพ็ชรมณี
นายขนิษฐ สิทธิยศ
นายขวัญชัย นันติ
นายคงศักดิ์ มากซุง
นายคฑาวุธ สุขแกว
นายคมกริช จุกหอม
นายคมสัน ถมคํา
นายคมสัน พึ่งพรหม
นายคุมดวง พรมอินทร
นายจตุพร ศิลปรัตน
นายจตุรงค คํากันทา
นายจตุรงค ออนสาร
นายจรินทร ลั่นซี
นายจรูญ กะหรีม
นายจเร ฉิมปรางค
นายจักรพงค กันขาว
นายจักรพงษ ถาวรโชติ
นายจักรพันธ บุญแทน
นายจังหวัด ศรีสลับ

หนา ๑๐๙
ราชกิจจานุเบกษา
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐

(เลมที่ ๘/๕)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายจาตุรงค เอี่ยมสะอาด
นายจารึก จารุมิตร
นายจํารัส ชนะสิงห
นายจํารัส ชํานาญเพาะ
นายจิตวัฒนา บุญเลิศ
นายจิรพงษ โลพิศ
นายจิระพงศ ออนหนู
นายจิรัฏฐิ์ มามะ
นายจีรเดช ทันตเสถียรวงศ
นายจีระพงษ บูรณะบัญญัติ
นายจีระศักดิ์ สีหมุย
นายเจริญกิจ สังสิทธิเสถียร
นายเจษฎา จินาติ
นายเจษฎาภรณ ศรีโสภณ
นายฉลอง แกวชุมพล
นายเฉลิมชัย ทองพุม
นายเฉลิมชัย เสียงวังเวง
นายไฉน โลชา
นายชนะ สีพะนามนอย
นายชยนยุช หรบรรพ
นายชยพล ภวินตระกูล
นายชรินทร บุญลอม
นายชัยณรงค แดงทาขาม
นายชัยพร วิชัยคํา
นายชัยพัฒนพงษ ภูสัตยคํา
นายชัยพิสิษฐ ผิวออน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖

นายชัยยงค ไวยเวช
นายชัยรัตน อันสนธิ์
นายชัยวัฒน พักตรผองศรี
นายชาคริต สุริยะฉาย
นายชาญชัย ครุธทิน
นายชาญชัย ไชยคํา
นายชาญชัย อิ่มสิน
นายชาญณรงค สวนพานิชย
นายชาตรี จันทรธีระกุล
นายชาตรี มวงเขาแดง
นายชาตรี โยธาธรรม
นายชานนท ศรจันทร
นายชํานาญ จันทมาศ
นายชิงชัย เหลาหวาน
นายชิตวัน ปะนันโต
นายชินกฤต ประสารยา
นายชีวิน สุพรรณพยัค
นายชุมพล เภาเสงี่ยมสุขขี
นายชุมพล เหิงขุนทด
นายชูเกียรติ อุนปญญา
นายชูชาติ รูปงาม
นายชูชาติ อุททัง
นายเชิดศักดิ์ ใจยาบุตร
นายซามัน เจะสือแม
นายฏังกพัฒน มครศวรรยธรรม
นายฐปน เกาะแกว

หนา ๑๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒

(เลมที่ ๘/๕)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายฐากูร ไชยโคตร
นายฐานันทร อุยสุย
วาที่รอยโท ณภัทรภัค มุระดา
นายณรงค จานวงค
นายณรงคชัย ชื่นบาน
นายณรงคฤทธิ์ นวลเกลี้ยง
นายณรงคฤทธิ์ ภูเวียงแกว
นายณฤทธิ์ อุมสุข
นายณัฏฐ นพเดชธนันวัฒน
นายณัฏฐกิตติ์ สีนวลเขียว
วาที่รอยตรี ณัฏฐภัสส จันทราวงษเดชา
นายณัฐกฤต แสงสวาง
นายณัฐดนัย คงเพชรศักดิ์
นายณัฐนันท เกตุนุย
นายณัฐพร ภูนาโท
วาที่รอยตรี ณัฐพล ใบลี
นายณัฐพล สิงหแมง
นายณัฐภณ ศรีลาดเลา
นายณัฐวรท เหลืองออน
นายณัฐวุฒิ จันทรมนตรี
นายณัฐวุฒิ ภูระยา
นายณัฐวุฒิ หมอนทอง
นายณัฐวุฒิ อินสุ
นายณิพัทธพงษ บุญมาลัย
นายดนัย สาครขันธ
นายดานัส สบายใจ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘

นายเดชชัย วงษอุบล
นายเดชา กาญวงษา
นายเดน สติภา
นายตฤณ บํารุงสวน
นายตะวัน ชัยรัต
นายถวิล วองไว
นายทนงคศักดิ์ คงศรีลังก
นายทรงวุฒิ ชูเสือหึง
นายทวิช แกวกอง
นายทวิช สวนโต
นายทวิณ สุภักดี
นายทวี มหาชัยวงษ
นายทักศิลป ทองที่
นายทํานอง เสือพาดกร
นายเทพบัณฑิต สิงคีบับพา
นายเทอดศักดิ์ แกวคงคา
นายเทอดศักดิ์ ชมเชย
นายเทิดศักดิ์ ตราชูธนวัฒน
นายธงชัย การบรรจง
นายธงชัย วงศวิโรจน
นายธงรบ เวฬุบับ
วาที่รอยตรี ธณัชชนม จาคาภิรมย
นายธนกฤต สุขมามอญ
นายธนบดี เกื้อกูลประชา
นายธนพล ขุนเชื้อ
นายธนวัฒน ปาลอภิไตร

หนา ๑๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔

(เลมที่ ๘/๕)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายธนวิน สายนาค
นายธนเศรษฐ ชมกอน
นายธนัช ศรีเมือง
นายธนากร พรอมจันทึก
นายธนาธิป กิมาคม
นายธวัชชัย ดอกประดู
นายธวัชชัย ดุกสุขแกว
นายธาตรี แข็งกสิกรณ
นายธานินทร มะลิตน
นายธารสุวรรณ อุนเมือง
นายธารางกูล บัวบาน
นายธํารงค แปงจิตต
นายธีรพงศ จิรประเสริฐวงศ
นายธีรพงศ สรภูมิ
นายธีรพงษ ตาทอง
นายธีรพงษ มากคลาย
นายธีรพล เรืองสวัสดิ์
นายธีรภัทท วงศแสน
นายธีรวัชร ภักดี
นายธีรวุฒิ เต็มบุญ
นายธีรศักดิ์ คงเพ็ชร
นายธีรศักดิ์ แสนลอม
นายธีระ นัคราบัณฑิตย
นายธีระพงษ วาทโยธา
นายธีระพันธ พิพัฒนสุข
นายธีระศักดิ์ คงเอม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐

นายนทีชัย ชูชื่น
นายนพฐพรข สถิตดํารงกุลณ
นายนพดล พิมพพอน
นายนพดล เมืองเหมอะ
นายนพพร สุขทรัพย
นายนพรัตน กลิ่นหอม
วาที่รอยตรี นพรัตน ชางสุวัฒน
นายนพอนันต นรโคตร
นายนรินทร บําเพ็ญ
นายนเรศ แกวสาร
นายนฤตย กั้วสิทธิ์
นายนล โหรวิชิต
นายนันธวุฒิ นอย
นายนาเรต พิมพจันทร
นายนาวิน จักขุเรือง
นายนิติพงศ ไกรยวงศ
นายนิติศักดิ์ ศรีวัฒนา
นายนิพนธ สุขพงษ
นายนิยม เฒาทอง
นายนิรุตติ์ ฟองคํา
นายนิวัฒน หลอวนาวรรณ
วาที่รอยตรี นิสันต ถาเต็ม
นายนุพล ไชศรีจันทร
นายบรรจง พรมเวียง
นายบรรพต สาแกว
นายบรรลือศักดิ์ ถีราวุฒิ

หนา ๑๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖

(เลมที่ ๘/๕)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายบรรหยัด ประหา
นายบัญชา อินทรภักดิ์
นายบุญชม รามณรงค
นายบุญเพ็ง ประทุมมาตร
นายบุญมี จันปญญา
วาที่รอยตรี บุญมี นิสสัยดี
นายบุญเหลือ หวานเครือ
นายบุรินทร ออนมี
นายปกร พัวพัน
นายปกรณ ปญญาดี
นายปกรณ มณีสิทธิ์
นายปฐวี สติตรึก
นายปรเมศว วิบุลศิลป
นายปรวรรต กัณฑสิทธิ์
นายประกิต บับพาน
นายประชารัฐ สาระวิเศษ
นายประถมจักรี สียางนอก
นายประเทือง กองรัตน
นายประเทือง โมคทิพย
นายประพนธ พิทักษตันสกุล
นายประพันธ ธรรมรส
นายประภาส นามโคตร
นายประภาส พุมพวง
นายประมวล จันภิรมย
นายประยูร การโคกกรวด
นายประเวท จันทรงาม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒

นายประสิทธิ์ ถือแกว
นายประสิทธิ์ วงศโพธิสาร
นายปรัชญา บุญเดช
นายปริญญา คําชาย
นายปริญญา ไชยสุรินทร
นายปริญญา อินทศร
นายปริทัศน จันฤาไชย
นายปริวัชร คําศรีสุข
นายปริวัฒน ชะลารัตน
นายปรีชา แวงแกว
นายปญญา บัวริสัย
นายปญญา ผาสุข
นายปยะ วันทาแทน
นายปยะวุฒิ ปองเพชร
นายพงศกร พานทองคํา
นายพงศพิพัฒน จิตจง
นายพงษศักดิ์ ลิ่มเครือยาน
นายพจนกร เปาเปยมทรัพย
นายพนมกร ยะแสง
นายพนมไพร สุขมา
นายพยุงศักดิ์ โสพรรณเมธ
นายพรชัย กิตติยะ
นายพฤหัส พูลสมบัติ
นายพลกฤษ จินะไชย
นายพสิษฐ ไชยดํารงค
นายพัชณพงศกรณ สุดประเสริฐ

หนา ๑๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘

(เลมที่ ๘/๕)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายพัฒนคณวัชร นวมเฟอง
นายพัฒนพงศกร สุยหลา
นายพัฒนพงษ พริ้วไธสง
นายพัฒนสาริทธิ์ มณีเขียว
นายพิชัย ทุยอน
นายพิชัย สุนทรเต็ม
นายพิเชษฐ ขุนบํารุง
นายพิเชษฐ เรืองแสน
นายพิเชษฐ จุลพันธ
นายพิทักษ ทองสีดํา
นายพิบูล ชวนชม
นายพิศณุ อุทกัง
นายพิสุทธิศักดิ์ กลอมนาค
นายพีรเดช มีสานุ
นายพีรยุทธ ใจสมุทร
นายพีระวัส นิยมไทย
นายแพร ปาสาจะ
นายโพธิรัตน เพชรรัตน
นายไพฑูรย วิจารณ
นายไพฑูรย สุขผลานันท
นายไพโรจน ชูดวง
นายไพโรจน โภคัย
นายไพโรจน ระเบียบนา
นายไพวัล เขียวแป
นายไพศาล รุงเปา
นายภควัตร วงศยังประเสริฐ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔

นายภควัธณ แกวศรีขาว
นายภพพนธ ศรนคร
นายภัตคาร ฤทธิ์มนตรี
นายภัทรพงษ ปองดี
นายภาคิน พรหมราช
นายภาณุ ชวนอาจ
วาที่รอยตรี ภาณุพงษ จันทรเชี่ยน
นายภาณุเมศ ชุมภูนท
นายภานนท แพงบุดดี
นายภิญโญ ไผกอ
นายภูมิพัฒน แปงใส
นายภูษิต จันทรทอง
นายมงกุฎ สุรเดชาวุธ
นายมงคล แกกลา
นายมงคล ดินแดง
นายมนตรี ธรรมขันธา
นายมนตรี ศรีสถาพร
นายมนูญ มีสวัสดิ์
นายมานพ บุญประเสริฐ
นายมานะ ภูสมปอง
วาที่รอยตรี มานะ ศีลพร
นายมานัด ขําสุข
นายมานิตย สุวรรณ
นายยชญอนันต ขวัญเกื้อ
นายยรรยง แสนใจยา
นายยืนยง มณีกาญจน

หนา ๑๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐

(เลมที่ ๘/๕)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายยุทธนา จันทศิลา
นายยุทธพงษ จําปาแกว
นายยุทธิพงษ แหวนพิมาย
นายรณชัย กลางเอก
นายรณเชษฐ ขัดคํา
นายรวมฤทธิ์ กิจขุนทด
นายรวีโรจน รัตนา
นายรักศักดิ์ คุมชนม
นายรัฐศาสตร รักษาเพชร
นายรัตนพงศ วรพัฒนรัสมิ์
นายรัตนพันธ เจริญพงษ
นายรัตนะ รัตนพรหม
นายราชพงศ ทองราช
นายรุงเพชร ศักดิ์รัตนมาศ
นายรุงเรือง เพ็ญกุลกิจ
วาที่รอยเอก รุงโรจน อุตมาตร
วาที่รอยตรี เรวัธ จิตจง
นายเรืองยศ รัตนพงษ
นายเรืองศักดิ์ บัวอินทร
นายเลิศฤทธิ์ เอื้อสามาลย
นายวชิรพงษ บัวคํา
นายวนิตย ไหมสุวรรณ
นายวรวิทย เขียนสีออน
นายวรวิทย วงคบุญมา
นายวรวุฒิ ตั้งนรกุล
นายวรเศรษฐ จิโรชกมลวัฒน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖

นายวรัญู วิชาชัย
นายวสันต กาหล่ํา
นายวัชรินทร คลายสุวรรณ
นายวัฒนพงศ ทรงประดิษฐ
นายวัฒนา พงษชนะ
นายวัฒนา มีรสล้ํา
นายวันชาติ บุญญา
นายวาที สุรินทะ
นายวิจิตร ชัยมงคลมณี
นายวิจิตร พลเศษ
นายวิชา มากเมือง
นายวิชาญ บุญมาก
นายวิชาญชัย ปลีนารัมย
นายวิทยา บุตรดา
นายวิทยา พิชยาปรีชาพล
นายวิทยา โพธิ์ถาวร
นายวิทวัช พานชาตรี
นายวิทูร เอียการนา
นายวิรวัฒน เมฆหมอก
นายวิระหาร ทาวคํามา
นายวิโรจน กาวีพันธปานเถื่อน
นายวิวรรธนชัย ฉันทะนิตย
นายวิศักดิ์ จันทรสวัสดิ์
นายวิษณุ ชํานิจ
นายวีรศักดิ์ สุวรรณประภา
นายวีระชาติ ขวดแกว

หนา ๑๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒

(เลมที่ ๘/๕)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายวีระชาติ สมใจ
นายวีระพล จําปาแดง
นายวุฒธิชัย จันทรศิริ
นายศรพงษ เรือนสุข
นายศรายุทธ สุทธิพันธ
นายศราวุฒิ นาสิทธิ์
นายศราวุธ ขระณีย
นายศราวุธ สินพิพัฒนาวงศ
นายศรีคนึง ชูศรี
นายศักดา ปาลวัฒน
นายศักดิ์ดา สัจจะไพบูลยกิจ
นายศักดิ์สิทธิ์ สรอยสังวาลย
นายศิริพงษ ประสมกิจ
นายศิริพล บุญญา
นายศิริวัฒน ทวีแสง
นายศิวา จรูญเพ็ญ
นายศุภเจริญ นิลพันธุ
นายศุภชัย โพธิ์ศรี
นายศุภชัย เหลาสมบัติ
นายศุภโชค สนธิสุวรรณ
นายเศกศักดิ์ แกวเพียร
นายเศกศักดิ์ ยอดศรี
นายสกนธ แพนพา
นายสกล มากตัน
นายสงา คําอุน
นายสงา คูคํา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘

นายสนธยา การุญ
นายสมเกียรติ มั่นดี
นายสมเกียรติ ยาประเสริฐ
นายสมเกียรติ วรุตมะ
นายสมชัย อุนทิวากร
นายสมโชค ทิพยมณี
นายสมนึก มายัง
นายสมนึก ศรีอนงค
นายสมบัติ แกวมงคล
นายสมบัติ มุงเคน
นายสมปราชญ ชัยสุตานนท
นายสมปราชญ วงศวัชรสวัสดิ์
นายสมพร โพธิ์กําเนิด
นายสมพร มณีนวล
นายสมพร รักถึง
นายสมพล ผลมูล
นายสมภพ สุทธหลวง
นายสมภาร มีอุเทน
นายสมโภชน นันทโย
นายสมยศ โลปวากุล
นายสมศักดิ์ ปริตัง
นายสมศักดิ์ พรหมบุญทอง
นายสมศักดิ์ พิทักษ
นายสมศักดิ์ ศรีเพชร
นายสมศักดิ์ หมูเก็ม
นายสมหมาย ศรีสุทธิ์

หนา ๑๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘
๔๓๙
๔๔๐
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔

(เลมที่ ๘/๕)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสมหมาย สมแกว
นายสยาม พิลาโสภา
นายสรณวิชญ ชูพรหม
นายสรพงศ ทรัพยแตง
นายสรพงษ ปานบุตร
นายสรพงษ เปรมปรีดิ์
นายสรวุฒิ บุบผา
นายสฤษดิ์ มาตกุล
นายสวัสดิ์ หนูแดง
นายสัจจา มโนมัยนุกุล
นายสันติ ภาคะ
นายสันติ ศรีตระกูล
นายสันติวุฒิ คําภู
นายสากล แววไธสง
นายสาทิพย ชัยรักษ
นายสาธิต สพานรัตน
นายสายชล ประทุมพล
นายสายชล พิณพรม
นายสายฟา สายกระสุน
นายสายัณห ทันสมัย
นายสารทูล เพ็ชรคมขํา
นายสิทธิชัย กลมเกลี้ยง
นายสิทธิชัย ชํานาญ
นายสิทธิชัย ลีหลานอย
นายสิทธิพงษ บูรณเจริญ
นายสิทธิพร ไกรยวงศ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๗
๔๔๘
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓
๔๕๔
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗
๔๕๘
๔๕๙
๔๖๐
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐

นายสิทธิรัตน มิรัตนไพร
นายสินอมร แกวเหลี่ยม
นายสิรภพ ใยยธรรม
นายสิราม ถามดี
นายสืบสกุล วรวัฒนเมธี
นายสุกฤษ สุธญพลาวุฒิ
นายสุกานต ทองศรี
วาที่รอยตรี สุกิจ ขัดชอนใบ
นายสุจินต นุชประเสริฐ
นายสุชิน หนูแกว
นายสุด ปลื้มใจ
นายสุดสาคร พาติกบุตร
นายสุทธิพงษ จันทรเพ็ญ
นายสุทธิพงษ ชูเชื้อ
นายสุทธิพงษ อันทรบุตร
นายสุทธิพล สังประกุล
นายสุทธิรักษ ขวัญสด
นายสุทัศน แสงยันต
นายสุนทร สงพราหมณ
นายสุบดี คูหาวันต
นายสุประกิจ สุริยะ
นายสุปรัชญา ประดา
นายสุพจน ปนพฤฒิกุล
นายสุพัฒน อยูสุข
นายสุภร เตียงกุล
นายสุรชัย จันทรนุน

หนา ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓
๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐
๔๙๑
๔๙๒
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖

(เลมที่ ๘/๕)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสุรชัย ตีหลา
นายสุรชัย ทันสมัย
นายสุรชัย ทิพยคํา
นายสุรชัย นันจินดา
นายสุรชัย รุงรังษี
นายสุรชัย ศรียางนอก
นายสุรชาติ ชื่นพิชัย
นายสุรเชษฐ แกวปาน
นายสุรเชษฐ จันทรจํานง
นายสุรเดช พรหมรักษา
วาที่รอยตรี สุรพงษ เหลาจินวงศ
นายสุรศักดิ์ นันทวี
นายสุรศักดิ์ สุภาสุธากุล
นายสุรสิทธิ์ ปกกะทานัง
นายสุรัตน ทองงาม
นายสุราคร ชุมนาค
นายสุรินทร คงทอง
นายสุริยา คําอุดม
นายสุริยา ตะศรีเรือน
นายสุริยา ยะโส
นายสุริยา โสมกุล
นายสุริโย บุญเจริญ
นายสุวรรณ บุษภาค
นายสุวัฒน กูเกียรติกาญจน
นายเสรี ไชยรัตน
นายแสน อุบลสุวรรณ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๔๙๗
๔๙๘
๔๙๙
๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔
๕๐๕
๕๐๖
๕๐๗
๕๐๘
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖
๕๑๗
๕๑๘
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒

นายฬ.เลอพงษ สุพงษ
นายอชิรวิทย แสงสอน
นายอดิธร สังฆจันทร
นายอดินันต แวบาดะ
นายอดิศักดิ์ ชูเกิด
นายอดิศักดิ์ นพแสง
นายอธิป สิทธิ
นายอธิวัฒน วงคชุมภู
นายอนรรฆ บุบผาวัลย
วาที่รอยตรี อนุการ แกนสา
นายอนุชา ชื่นจิตรชม
นายอนุชิต วงษสกุล
นายอนุพงษ ลีพงษ
นายอนุภัทร ศรีทอง
นายอนุศาสน ปาทา
นายอโนทัย รักการ
นายอภิชาณ ชูใจ
นายอภิชาติ เกษม
นายอภิชาติ คุณปญญา
นายอภิเชษฐ เพชรจีน
นายอภิเชษฐ เมฆสุวรรณ
วาที่รอยโท อภิเดช สารคํา
นายอภินันต อินทรนาค
นายอภิมล ชวยเกลี้ยง
นายอภิรักษ ระเวกโสม
นายอภิศักดิ์ เหลาสะพาน

หนา ๑๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕
๕๒๖
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐
๕๓๑
๕๓๒
๕๓๓
๕๓๔
๕๓๕
๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒
๕๔๓
๕๔๔
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘

(เลมที่ ๘/๕)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายอภิสิทธิ์ หวังสป
นายอรรคพล ประเสริฐ
นายอรรถกิจ ปรางคนอก
นายอรรถชัย อรรถโยโค
นายอรรถพล วงศษาพาน
นายอราม ปลายชัยภูมิ
นายอริยวัฒ เฉลิมกิจ
นายอรุณ หมัดหมาน
นายอัคเดช ลักลํา
วาที่รอยตรี อัครวัฒน โคตรชมภู
นายอัฐวีร ศิริเตชภัทร
นายอัศวิน สรอยจิตต
นายอัษฎาวุธ โภคาพานิช
นายอาคม จันทรศิริ
นายอาคม นาคนอย
วาที่รอยโท อาคม รักษาพล
นายอาณาจักร ทองทับ
นายอานนท สิงหจุย
นายอํานวยชัย มืดทัพไทย
นายอํานาจ รอดมา
นายอําพล ภูผาผัน
นายอิษวัต รัตนสมบัติ
นายอิสมะแอ หลําหละ
นายอุกฤษฎ จรรยารัตนกุล
นายอุดม สติภา
นายอุทัย วังหอม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๕๔๙
๕๕๐
๕๕๑
๕๕๒
๕๕๓
๕๕๔
๕๕๕
๕๕๖
๕๕๗
๕๕๘
๕๕๙
๕๖๐
๕๖๑
๕๖๒
๕๖๓
๕๖๔
๕๖๕
๕๖๖
๕๖๗
๕๖๘
๕๖๙
๕๗๐
๕๗๑
๕๗๒
๕๗๓
๕๗๔

หนา ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

นายเอกชัย กําลังเกื้อ
นายเอกชัย รัตนโน
นายเอกชัย ศรีสุข
นายเอกภพ จันทรกูล
นายเอกลักษณ ภักดี
นายเอกสิทธิ์ ดวงนิล
นายฮัสลี นิฮะ
นางสาวกนกนาถ จันทรโชตะ
นางสาวกนกวรรณ คูสวัสดิ์
นางกนกวรรณ ไชยสิทธิ์
นางสาวกมลรัตน ดวงบู
นางสาวกรรณิการ อําลอย
นางสาวกรองกาญจน ถาวรวัฒนเจริญ
นางสาวกรองกานท สัจจะบุตร
นางสาวกรุณา อึ้งเสถียรพินิจ
วาที่รอยตรีหญิง กองศรี แกวกัลยา
นางสาวกะตีเยาะ ครู
นางสาวกัญญภัคญา อินนุรักษ
นางสาวกัญญา ทาระนัด
นางสาวกัญญาภัทร มองพิมาย
นางสาวกันยารัตน เกิดศิลป
นางสาวกัลยฐพัทร พงษสงางาน
นางสาวกัลยารัตน ขาวภา
นางสาวกาญจนา เขื่อนเพชร
นางสาวกาญจนา งามสมบัติ
นางกาญจนา ตรีรัตนฤดี

๕๗๕
๕๗๖
๕๗๗
๕๗๘
๕๗๙
๕๘๐
๕๘๑
๕๘๒
๕๘๓
๕๘๔
๕๘๕
๕๘๖
๕๘๗
๕๘๘
๕๘๙
๕๙๐
๕๙๑
๕๙๒
๕๙๓
๕๙๔
๕๙๕
๕๙๖
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐

(เลมที่ ๘/๕)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางกาญจนา มาลา
นางสาวกานตศินี ทวีเสริมสิริสุข
นางกิ่งผกา กองพล
นางกุลนันท ขามะวัน
นางสาวกุลภัสส สิงหตะนะ
นางเกลียวพันธ หงษทอง
นางเกษร แปนจันทร
นางเกษรา สิริวารินทร
นางสาวเกสร จงปญญาวัฒน
นางสาวเกสรชุญาณ ไชยพิมพ
นางสาวขนิษฐา ชูเชิด
นางขนิษฐา ประเสริฐ
นางสาวคณิศร จันทรโสดา
นางคนึงนิตย บุญอาจ
นางสาวแคชรียา ศรีวงษา
นางสาวจงกลรัตน เพิ่มยศ
นางสาวจงจิน ไชยโนฤทธิ์
นางสาวจงใจ วงษพรหม
นางสาวจรรจิรา ดาราชาติ
นางสาวจริญญา หนูนุรักษ
นางจันทนา สมนึก
นางจันทนุช โกมลเสนาะ
นางสาวจันทรจิรา ปูเงิน
นางสาวจันทรเพ็ญ โชคธนานุกูล
นางสาวจันทรเพ็ญ ไชยนุย
นางจันทรเพ็ญ โลบุญ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๖๐๑
๖๐๒
๖๐๓
๖๐๔
๖๐๕
๖๐๖
๖๐๗
๖๐๘
๖๐๙
๖๑๐
๖๑๑
๖๑๒
๖๑๓
๖๑๔
๖๑๕
๖๑๖
๖๑๗
๖๑๘
๖๑๙
๖๒๐
๖๒๑
๖๒๒
๖๒๓
๖๒๔
๖๒๕
๖๒๖

นางจันทิมา กลางอนันต
นางสาวจันทิมา ชวยพิทักษ
นางสาวจันธร ชุมศรี
นางจารุณี แกวหาดี
นางสาวจารุณี คนคลอง
นางจารุณี พรมดี
นางจารุวรรณ กอนเจริญ
นางสาวจิตติมา จองเมทา
นางจิตติมา ยอดบํารุง
นางจิตรา จิตตวิวัฒนา
นางจินตนา จินดาศรี
นางสาวจินตภัสสร สุกการ
นางจิรนันท ดงตะนัย
นางจิรภัทร อนุกูลพันธ
นางจิรวรรณ นบนอบ
นางจิราพร เชียงทอง
นางจิราภรณ เชื้อชา
นางจีรภา หิรัญภิงคา
นางสาวจุฑาพันธ วงศปรีดี
นางสาวจุฑาภรณ ศรีใส
นางสาวจุฑามาศ โสมสุวรรณ
นางจุฑารัตน พิมพทอง
นางสาวจุไรวรรณ รักสมยา
นางสาวจุฬาวรรณ ดีเลิศ
นางเจสุดา สุมังคโล
นางสาวฉลองรัตน จันทรคลาย

หนา ๑๒๐
ราชกิจจานุเบกษา
๖๒๗
๖๒๘
๖๒๙
๖๓๐
๖๓๑
๖๓๒
๖๓๓
๖๓๔
๖๓๕
๖๓๖
๖๓๗
๖๓๘
๖๓๙
๖๔๐
๖๔๑
๖๔๒
๖๔๓
๖๔๔
๖๔๕
๖๔๖
๖๔๗
๖๔๘
๖๔๙
๖๕๐
๖๕๑
๖๕๒

(เลมที่ ๘/๕)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางฉวีวรรณ เอี่ยมงาม
นางสาวชญานันทน หอมจิตร
นางสาวชญานุช โอภาษี
นางชนิดาพร บุนนาค
นางสาวชลิตา รุจิณรงค
นางสาวชัญญณัท จําปาราช
นางชินินธร เกิดสันเทียะ
นางสาวชุลีพร พลบูรณ
นางสาวโชติกา ชุติบุญนิธินน
นางสาวฐิตารีย จันทรวัทน
นางสาวฐิติกาญจน คงชัย
นางณฐมน แสงอาษา
นางณัฐชา วิเศษสุนทร
นางสาวณัฐฏิญาภรณ บุญวิจิตร
นางสาวณัฐรชา สุวรรณศร
นางณัฐรดา หลักคํา
นางสาวณัฐรินีย สุริวงษ
นางณิชาดา บึ้งชัยภูมิ
นางสาวณิยดา ชูวณิชชานนท
นางสาวเณตรนรินทร ชื่นใส
นางสาวดรุณี สมมุติ
นางดวงกมล สุนทรพินิจ
นางสาวดวงใจ เจริญทัศน
นางสาวดวงดาว ไชยเขียว
นางสาวดวงพร บุญเนาว
นางดารารัตน อัศวสรรพวัต

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๖๕๓
๖๕๔
๖๕๕
๖๕๖
๖๕๗
๖๕๘
๖๕๙
๖๖๐
๖๖๑
๖๖๒
๖๖๓
๖๖๔
๖๖๕
๖๖๖
๖๖๗
๖๖๘
๖๖๙
๖๗๐
๖๗๑
๖๗๒
๖๗๓
๖๗๔
๖๗๕
๖๗๖
๖๗๗
๖๗๘

นางดาวใจ ฤทธิเดช
นางดุษฎี ใจบุญ
นางสาวตรีชวา ใบสนธิ์
นางตลับเพชร ใจเด็จ
นางสาวทรัพยอนันต อันถามล
นางทัตพิชา จิโนคุณ
นางสาวทัศนญา ทองพิทักษ
นางสาวทัศนวรรณ หอมผล
นางทิพยวรรณ ไชยวงค
นางทิพยสุดา วิเศษวิสัย
นางสาวทิพาวรรณ ศุภรพงศ
นางสาวธนพร วีระสัย
นางธนภร บูรณเจริญ
นางธนัญญา สงคง
นางธนิดา สิงสี
นางธราภรณ ปนพฤฒิกุล
นางสาวธราวดี พลเยี่ยม
นางสาวธัญญรัตน ดีรักษา
นางธัญพิมล มีสัจจานนท
นางสาวธัญลักษณ หมีโชติ
นางธัณยสิตา รัชโลธร
นางสาวธันยนันท ปานเชียงวงค
นางธิดารัตน กองศรี
นางสาวธิดารัตน ทองขาว
นางธิติมา วันเดช
นางธีรยา ชิดชอบ

หนา ๑๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
๖๗๙
๖๘๐
๖๘๑
๖๘๒
๖๘๓
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖
๖๘๗
๖๘๘
๖๘๙
๖๙๐
๖๙๑
๖๙๒
๖๙๓
๖๙๔
๖๙๕
๖๙๖
๖๙๗
๖๙๘
๖๙๙
๗๐๐
๗๐๑
๗๐๒
๗๐๓
๗๐๔

(เลมที่ ๘/๕)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางธีรารัตน สิงหจานุสงค
นางนงลักษณ สวางใจธรรม
นางสาวนพภาพร ขุนพลชวย
นางสาวนพวรรณ นิ่มเดช
นางนภลดา อินภูษา
นางสาวนภัสรัญช รุงสวาง
นางสาวนริศรา สุวรรณโชติ
นางนฤมล คงเจริญ
นางสาวนฤมล ตรีตรง
นางสาวนฤมล เหรียญทองวัฒนา
นางสาวนลินี ดมหอม
นางนลินี มูลไชยสุข
นางนวลจันทร สุภาพ
นางสาวนวลนภา นงคนวล
นางนัจกร สถานทรัพย
นางนันทนภัส คําวชิรพิทักษ
นางนันทนา บํารุงชาติ
นางนันทวัน อุบลวัตร
นางสาวนัยนา กิ่งคํา
นางนาตยา ปาณพิมลวัฒน
นางสาวนารี อินปน
นางสาวน้ําทิพย พันธละภะ
นางนิตยา ฉิมพลีนภานนท
นางสาวนิตยา ดกกลาง
นางสาวนิตยา ศรีแกว
นางสาวนิฟรดาวส นิและ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๗๐๕
๗๐๖
๗๐๗
๗๐๘
๗๐๙
๗๑๐
๗๑๑
๗๑๒
๗๑๓
๗๑๔
๗๑๕
๗๑๖
๗๑๗
๗๑๘
๗๑๙
๗๒๐
๗๒๑
๗๒๒
๗๒๓
๗๒๔
๗๒๕
๗๒๖
๗๒๗
๗๒๘
๗๒๙
๗๓๐

หนา ๑๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวนิภา วิเศษการ
นางนิภาภรณ วีระศรี
นางสาวนิภาภรณ สุทธิโคตร
นางนิรัชฎา พระสวาง
นางสาวนิราวรรณ ภูหงษ
นางสาวนิศากร จันสุกสี
นางสาวนิศารัตน ทองแดง
นางสาวนิศารัตน ไปตามหา
นางสาวนุชรา ศรีบุญ
นางสาวบุญญนา นุมนวล
นางบุษกร เชาวปรีชา
นางสาวเบญจวรรณ เพชรสังหาร
นางสาวปฏิญญา มีคุณลิ์
นางปภาภัทร แสงแกว
นางประภาพร ผิวเรืองนนท
นางประภาพร สุวรรณภักดีจิต
นางสาวประภาศรี ตระกูลสุขทรัพย
นางสาวประภาศรี ทองมูล
นางประเสริฐศรี สุทธิพันธ
นางสาวปราณี พรหมวิฐาน
นางปรานทิพย นามเกียรติ
นางสาวปรานี ศรีมันตะ
นางปรารถนา เชียงสง
นางสาวปรีดารัตน แซลิ่ม
นางปรียาภรณ ออนกัณหา
นางปวีณรัตน สิงหภิวัฒน

๗๓๑
๗๓๒
๗๓๓
๗๓๔
๗๓๕
๗๓๖
๗๓๗
๗๓๘
๗๓๙
๗๔๐
๗๔๑
๗๔๒
๗๔๓
๗๔๔
๗๔๕
๗๔๖
๗๔๗
๗๔๘
๗๔๙
๗๕๐
๗๕๑
๗๕๒
๗๕๓
๗๕๔
๗๕๕
๗๕๖

(เลมที่ ๘/๕)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวปอร พันธศรี
นางปกจิต คําศรีสุข
นางสาวปญจรัตน คําทองสุข
นางปณฑิกา ไชยกิตติ
นางสาวปทมพร สุฤทธิ์
นางปทมา ทนิรัมย
นางสาวปาณิสรา เพชรรัตน
นางสาวปาลีรัตน แดงดี
นางปาหนัน กองคํา
นางปยธิดา ยะเคียน
นางสาวปยพร ชูตระกูล
นางปยรัตน พิมพวงศ
นางปยวรรณ พลวัน
นางสาวปยะภรณ กิติภัทรภูมิกุล
นางปยะมาศ สุวรรณมณี
นางสาวพนมพร แปนแกว
นางพรมณี ยืนยาว
นางพรรษกร คงนุย
นางพัชรา รัตนวิจิตร
นางพัชรา ศรีคํา
นางสาวพัชราภรณ ตรุษเพชร
นางสาวพัชราภรณ วงษแหวน
นางสาวพัชรินทร เฉลยไกร
นางพัชรินทร วิลัยโรจน
นางสาวพัชรินทร สิงหเรือง
นางสาวพัชรินทร อักษรผอม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๗๕๗
๗๕๘
๗๕๙
๗๖๐
๗๖๑
๗๖๒
๗๖๓
๗๖๔
๗๖๕
๗๖๖
๗๖๗
๗๖๘
๗๖๙
๗๗๐
๗๗๑
๗๗๒
๗๗๓
๗๗๔
๗๗๕
๗๗๖
๗๗๗
๗๗๘
๗๗๙
๗๘๐
๗๘๑

นางพัชรี ภูสีออน
นางสาวพิชญนาฏ พานิชเพิ่มพงษ
นางสาวพิมพพิศา รัตนธรรมาศ
นางสาวพิมลพรรณ พรหมทอง
นางพิมลรัตน บุระตะ
นางพิมลวรรณ กถาไชย
นางพิไลวรรณ ไทยกลา
นางพิไลวรรณ อาจลึก
วาที่รอยตรีหญิง พิสชา
สถาพรบํารุงเผา
นางสาวเพ็ญศรี กุลพัฒน
นางสาวไพริน สาวงศตุย
นางสาวฟาริดา จิตตเสง
นางสาวภคพร รัตนภักดี
นางสาวภรณพิมล บุญเสริม
นางสาวภวิกา โพธิ์ขาว
นางภัณฑิรา คเชนทร
นางภัทรจิตร บูรมิ
นางภัทรลดา พุทธสวัสดิ์
นางภาสุรสิริ โทะนาบุตร
นางภิมนตภรณ จริตรัมย
นางภิมลวรรณ สุพรรณ
นางภุมรี กํามะหยี่
นางสาวมณฑาทิพย โคมหอม
นางสาวมนละออ สวนเสมอ
นางมนัสนันท ไทยแท

หนา ๑๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
๗๘๒
๗๘๓
๗๘๔
๗๘๕
๗๘๖
๗๘๗
๗๘๘
๗๘๙
๗๙๐
๗๙๑
๗๙๒
๗๙๓
๗๙๔
๗๙๕
๗๙๖
๗๙๗
๗๙๘
๗๙๙
๘๐๐
๘๐๑
๘๐๒
๘๐๓
๘๐๔
๘๐๕
๘๐๖
๘๐๗

(เลมที่ ๘/๕)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวมนัสนันท อินสุ
นางสาวมนัสรี สังขเผื่อน
นางมยุรา แบนประเสริฐ
นางสาวมยุรี พงษศิริจันทร
นางสาวมยุรี พงษอาภา
นางสาวมยุรี อามาตยมนตรี
นางสาวมลธิชา ไทพิทักษ
นางสาวมลิวัลย พระธรรมมาตย
นางสาวมลิวัลย ไวยกรรณ
นางสาวมัฏฟาเราะห กาแลซา
นางสาวมาณวิกา บุณยเกียรติ
นางสาวมาริสา แสงใส
นางสาวมาละ แกวบัวดี
นางมาลัย ชูขันธ
นางสาวมุกดา วงศา
นางเมธาวดี มณีนิล
นางยันตี มะสมัน
นางยุพาวดี ศิริปริด
นางสาวยุพิน ศิริขันแกว
นางสาวยุภา นาหนองตูม
นางเยาวรินทร ดาวสกุล
นางสาวรจนา บัวศรีภูมิ
นางสาวรติกร นันทวิสิทธิ์
นางสาวรพีพร ทองยิ่ง
นางรภีพร สุริยะ
นางสาวรมยนลิน ศรีสายหยุด

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๘๐๘
๘๐๙
๘๑๐
๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕
๘๑๖
๘๑๗
๘๑๘
๘๑๙
๘๒๐
๘๒๑
๘๒๒
๘๒๓
๘๒๔
๘๒๕
๘๒๖
๘๒๗
๘๒๘
๘๒๙
๘๓๐
๘๓๑
๘๓๒
๘๓๓

นางสาวรสนา แกวนธัญกรณ
นางรัชนา เจดียวุฒิ
นางสาวรัชนิกร ยอดดี
นางสาวรัตนา บุญทอ
นางสาวรัตนา พูลจันทร
นางรัตนาภรณ ตรีภพ
นางสาวรําไพ อมรเจริญกุล
นางสาวรุงฉัตร บุญถวน
นางสาวรุงฉัตร เลิศพงษ
นางสาวรุงทิพย จิ๋วสงา
นางรุงนภา วาวงศมูล
นางรุงฤดี ไพโรจน
นางรุงฤดี ยุทธศาสตร
นางฤทัยชนก ไผผาด
นางสาวลลิดา พิกุลศรี
นางละมาย ปรีชา
นางลัคนา จันทรศิริ
นางวนิดา จันทรมูล
นางสาววนิดา ซันเฮม
นางสาววนิดา ภาชนะสุวรรณ
นางวนิดา โสมะฐิติ
นางวรรณา พวงเจริญ
นางวรวลัญช ใจปน
นางสาววรษา เดชาวรภักดิ์
นางสาววรัญญาภรณ ออนคํา
นางสาววรัทยา อิ่มแกว

หนา ๑๒๔
ราชกิจจานุเบกษา
๘๓๔
๘๓๕
๘๓๖
๘๓๗
๘๓๘
๘๓๙
๘๔๐
๘๔๑
๘๔๒
๘๔๓
๘๔๔
๘๔๕
๘๔๖
๘๔๗
๘๔๘
๘๔๙
๘๕๐
๘๕๑
๘๕๒
๘๕๓
๘๕๔
๘๕๕
๘๕๖
๘๕๗
๘๕๘
๘๕๙

(เลมที่ ๘/๕)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางวราณี ชัยแสน
นางวราดา ขันตี
นางสาววราภรณ ฉ่ําใย
นางสาววราภรณ วงบุตดี
นางวราภรณ อริวรรณา
นางสาววราภรณ อุนกลม
นางวรินธรณ ระวังทรัพย
นางวัชรี นาเจริญ
นางวัชรี ปกษิณ
นางวัฒนียพรรณ สมัครสมาน
นางสาววัลยวิภา เชืองศิลป
นางสาววารี เสถียรจัตุรัส
นางสาววาสนา ภัทรรุงโรจน
นางวาสนา สําราญจิต
นางสาววิภาดา สายชวย
นางสาววิภาวรรณ แสงขาว
นางสาววิมลพร หวลศิริ
นางสาววิมลรัตน สุขเสริม
นางสาววิมลสิริ บุญโญปกรณ
นางสาววิยดา โลหคํา
นางสาววิยะดา คงแกว
นางวิยะวรรณ ปนโพธิ์
นางสาววิรยา สีขาว
นางสาววิไล ใหมพูล
นางสาววิไลพร จรนามล
นางวิไลวรรณ รองพืช

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๘๖๐
๘๖๑
๘๖๒
๘๖๓
๘๖๔
๘๖๕
๘๖๖
๘๖๗
๘๖๘
๘๖๙
๘๗๐
๘๗๑
๘๗๒
๘๗๓
๘๗๔
๘๗๕
๘๗๖
๘๗๗
๘๗๘
๘๗๙
๘๘๐
๘๘๑
๘๘๒
๘๘๓
๘๘๔
๘๘๕

นางวิไลวัลย วิชัยโน
นางวีนัสรา จตุพงศกุล
นางศรัญญา สุขปลั่ง
นางสาวศรินทร พิมสาร
นางสาวศรีแพร วิชัยดิษฐ
นางสาวศรีสุดา เรียนทํานา
นางศรีสุดา ฤทธิไกร
นางสาวศรีโสภา คูประพัทธพงศ
นางสาวศรีอักษร นิ่มหนู
นางสาวศศิธร กาญจนโสภณ
นางสาวศศิธร คํานาค
นางศศิลักษณ ไชยตัน
นางสาวศิริกัลยา คํานนท
นางศิริขวัญ พอคา
นางสาวศิรินาถ หยงสตาร
นางสาวศิริพร หลาอินตา
นางสาวศิริพิไลย พรหมแพทย
นางสาวศิริลักษณ ตั้งจังตระกูล
นางสาวศิริวรรณ จันทรเจริญ
นางสาวศิริวรรณ เนาวประโคน
นางศิริวรรณ บุญมีเลี้ยง
นางศิริวรรณ เรืองแสน
นางสาวศิริวรรณ ศรีสุธรรม
นางสาวศิริวัตร ลวดทอง
นางสาวศุภธิดา อุนจังหาร
นางศุภมาส ชุมชัย

หนา ๑๒๕
ราชกิจจานุเบกษา
๘๘๖
๘๘๗
๘๘๘
๘๘๙
๘๙๐
๘๙๑
๘๙๒
๘๙๓
๘๙๔
๘๙๕
๘๙๖
๘๙๗
๘๙๘
๘๙๙
๙๐๐
๙๐๑
๙๐๒
๙๐๓
๙๐๔
๙๐๕
๙๐๖
๙๐๗
๙๐๘
๙๐๙
๙๑๐
๙๑๑

(เลมที่ ๘/๕)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวศุภรลัคน นนทแกว
นางศุภานัน กังคะพิลาศ
นางสาวษมาวดี หงษสุวรรณ
นางสมถวิล ประทุมมาตร
นางสมพร บุญอาจ
นางสมพร โมกษะรัตน
นางสมร แจงกูล
นางสมสง พูลผล
นางสมสมร วังคีรี
นางสมสุข ขําสวัสดิ์
นางสาวสมัย ล้ําจุมจัง
นางสรัญญา แกวทอง
นางสริยาภรณ บุญเกษม
นางสะใบทอง มาลาพุด
นางสาวสายใจ โกมลวาทิน
นางสาวสายฝน ดาภา
นางสาวิกา เรือนแกว
นางสาวิตรี ไชยธงรัตน
นางสาวิตรี ศรีสกุลเตียว
นางสาวสําเนียง เทียมธรรม
นางสาวสําราญจิตร ภูมี
นางสําอางค ปนตาคํา
นางสาวสิริชนุตต ทองชิว
นางสิรินทร เขียนสีออน
นางสิริภัทร บัวแดง
นางสุกัญญา ลุยพิมพ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๙๑๒
๙๑๓
๙๑๔
๙๑๕
๙๑๖
๙๑๗
๙๑๘
๙๑๙
๙๒๐
๙๒๑
๙๒๒
๙๒๓
๙๒๔
๙๒๕
๙๒๖
๙๒๗
๙๒๘
๙๒๙
๙๓๐
๙๓๑
๙๓๒
๙๓๓
๙๓๔
๙๓๕
๙๓๖
๙๓๗

นางสุกัญญา แสงจุน
นางสาวสุกัลยา นาบุต
นางสุจิตตรา ขันทอง
นางสาวสุจิตรา เมฆอากาศ
นางสาวสุจิตรา ไวยรัตนา
นางสุจินดา อาบูบาเกอร
นางสาวสุจิรา จีนหนู
นางสาวสุจีรา วิชาชาติ
นางสุทธิรัก วันอาย
นางสาวสุธานี โสโท
นางสาวสุธารัตน ศรีทอง
นางสาวสุธิดา แบบเจริญ
นางสุธีรา ไชยเสน
นางสุนีย ปรีชานนทกุล
นางสุปราณี ทองดา
นางสาวสุปราณี เทศนาเรียง
นางสาวสุพร สีเงินยวง
นางสุพรรณษา ธรรมโย
นางสุพรรณี สัตนาโค
นางสาวสุพรรษา เกษรบัว
นางสาวสุพรรษา ตุยเต็มวงค
นางสาวสุพีร พรมมา
นางสาวสุภัค เทววุฒิศิริกุล
นางสุภัทตรา ศิลปสุวรรณ
นางสุภัทรา พานิชเทพ
นางสาวสุภาพร วงคเรียน

หนา ๑๒๖
ราชกิจจานุเบกษา
๙๓๘
๙๓๙
๙๔๐
๙๔๑
๙๔๒
๙๔๓
๙๔๔
๙๔๕
๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘
๙๔๙
๙๕๐
๙๕๑
๙๕๒
๙๕๓
๙๕๔
๙๕๕
๙๕๖
๙๕๗
๙๕๘
๙๕๙
๙๖๐
๙๖๑
๙๖๒
๙๖๓

(เลมที่ ๘/๕)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสุภาภรณ ราชจินดา
นางสาวสุภารัตน อุดรสรรพ
นางสุภาศิณี ชนะราวี
นางสุมาลี แกวโวหาร
นางสาวสุรวดี เอ็มรัตน
นางสุรีพร แกวโคกกลาง
นางสุรีรัตน จันธัมมา
นางสุวนิตย ตาทอง
นางสุวภัทร ขวัญสด
นางสาวสุวรรณา จงใจ
นางสาวสุวรรณี ธรรมรัตนธารา
นางเสาวคนธ อาทนิตย
นางสาวเสาวลักษณ พูลมี
นางแสงเดือน ชมภูมิ่ง
นางสาวแสงเดือน ชูทอง
นางสาวแสงเดือน เพชรผดุง
นางสาวแสงเพ็ชร แสงจันทร
นางแสงอุษา โพธิ์ศรี
นางโสภา โคหนองใฮ
นางสาวหรรษา ชูดํา
นางสาวอโณทัย นาอน
นางสาวอนัญญา วิชัยผิน
นางอนัญพร อุดมเวช
นางสาวอนุรัตน ผลนา
นางอภิชญา คําวิเลิศ
นางอภิญญา กลัดสําเนียง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๙๖๔
๙๖๕
๙๖๖
๙๖๗
๙๖๘
๙๖๙
๙๗๐
๙๗๑
๙๗๒
๙๗๓
๙๗๔
๙๗๕
๙๗๖
๙๗๗
๙๗๘
๙๗๙
๙๘๐
๙๘๑

๑
๒
๓
๔
๕
๖

หนา ๑๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘/๕)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

๙๘๒ นางสาวอัลชลี ขุนศรีสุข
นางสาวอภิญญา กุนสุนทรธรรม
๙๘๓ นางสาวอาทิตยา ผาทอง
นางสาวอมรรัตน พิทักษวาป
๙๘๔ นางอาทิตยา สลิดชัย
นางอมรา ทิพาทรัพยสพรั่ง
๙๘๕ นางอารยา เจริญพร
นางสาวอรรถพร มากสุริวงษ
๙๘๖ นางอารยา ทะอินทร
นางสาวอรวรรณ เศวตวงศ
๙๘๗ นางสาวอาระยา ผิวออน
นางอรวรรณ สิทธิสาร
๙๘๘ นางสาวอาริยา อุยะพิตัง
นางสาวอรอุมา สงบําเพ็ญ
๙๘๙ นางอารีรัตน เสียงเพราะ
นางสาวอรอุมา อัคติ
๙๙๐ นางสาวอุมาพร บอพิมาย
นางสาวอริสยาภรณ เชียงไตร
๙๙๑ นางสาวอุรชา สารสรรค
นางออมใจ ขวัญนิมิตร
๙๙๒ นางอุไร ชิ้นขุนทด
นางสาวอังคณา ทักษิณาชัย
๙๙๓ นางอุไรรัตน มิตรมุสิก
นางสาวอังคณา พัฒนะ
๙๙๔ นางอุไรวรรณ คําดี
นางสาวอัจฉราวดี สันตพันธ
๙๙๕ นางอุไรวรรณ จันทรนนท
นางอัชฎาภรณ แดงดั้น
๙๙๖ นางอุไรวรรณ ผลประสาร
นางสาวอัญชลี เขาพรง
๙๙๗ นางอุไรวรรณ รุงจรัสรวีวงศ
นางอัญชลี เจียมเจิม
๙๙๘ นางอุษณิษา ยอดพิจิตร
นางสาวอัฐทรวดี ออนจันทร
๙๙๙ นางแอนนา ผลไสว
นางสาวอัปศร อุนสมัย
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ นางณัทกาญจน ลัคนทิน
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑๒ ราย)
๗ นางสาวมะนิดา วรรณพงศ
นางกนกอร บุญมา
๘ นางศันสนีย เหมพิจิตร
นางเกษร เปรมทอง
๙ นางศิริกุล ไชยพลบาล
นางสาวจิดาภา พรพิชญานันท
๑๐ นางสุพรรณี สุนทรพรเจริญ
นางสาวฉันทนา ทํานอง
๑๑ นางสุพรรษา หิมะคุณ
นางธนกานต บุญเติม
๑๒ นางอําภา เต็มจิตต
นางสาวภาริณี สาริวัน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข

หนา ๑๒๘
ราชกิจจานุเบกษา
เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑ ราย)
๑ นางสาวชลธิชา แกวหนองโพธิ์

(เลมที่ ๘/๕)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

