เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข

หนา ๑๘๕
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

นายจารุพงษ กอแกว
นายวิทวัส สมพันธ
นายสถาพร นราวิฑูรภัทร
นายสุชาติ ประกิตกิตติกุล
นายหวัด วงศวน
นางสาวกฤษติกา ดีโลก
นางสาวเกฟวี่ยริน มณีโชติ
นางสาวแคทรียา ปกษาจันทร

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๕๐ ราย)
นายจตุพล ทวีศักดิ์สิงห
๑๖ นางธิดารัตน รังเริ่ม
นายดนัย นาเมือง
๑๗ นางนงนุช จันทะโก
นายธนบดี ดานกระโทก
๑๘ นางนฤมล ปานสันเทียะ
นายธนวรรธน ศิริเลิศ
๑๙ นางสาวนุชจรี เกิดทอง
นายพิชัย ใจนุม
๒๐ นางบุญสิตา จันทา
นายยงยุทธ วุฒิ
๒๑ นางปฐมาวดี แขวกระทุม
นายศราวุธ กุดแถลง
๒๒ นางสาวพรจิตร ยศปญญา
นายอดิศร ปญญาภู
๒๓ นางสาวพรศิริ วงษไว
นายอุดม สมบูรณ
๒๔ นางสาวพิมลรัตน ลํานามน
นางกฤตภรณ พะรินรัมย
๒๕ นางภรภัทร บุญชูภักดิ์
นางกันยกร โนนแวง
๒๖ นางสาวภัชรี ซายเกลี้ยง
นางขวัญชนก หลอมโพนทัน
๒๗ นางภัทรพร อินทา
นางจตุพร มีสุวรรณ
๒๘ นางสาวมารศรี ขาขันมาลี
นางจันจิรา จรบุรมย
๒๙ นางระตี มีสมพร
นางสาวณัฐณิชา ตันตา
๓๐ นางรัชนีวรรณ บุตรแกว

๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

นางสาวจันทรจิรา คําโปธิ
นางสาวจิตติมา ฝนเตย
นางสาวชญากาญจน กุณะ
นางสาวทิพาพร จากสมัย
นางสาวธนัญชนก จรรยาธาร
นางสาววาสนา อุยอลงกรณ
นางศรีวิไล ชัยพิลา
นางสาวอัมราภรณ วงศเกิดคีรี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

หนา ๑๘๖
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

นางรุงนภา แสงงาม
๔๑ นางสุพรรณิกา วิชาเปง
นางวราภรณ ศิริเลิศ
๔๒ นางสุภา เหลาธรรม
นางวราลักษณ อินจันทร
๔๓ นางสุภาพร นอยเอี่ยม
นางศรัญญา ศิริกุลพานิชย
๔๔ นางสุภาภรณ โสมสุข
นางศรีนวล วันรักชาติ
๔๕ นางสาวสุรัตนดา ลุนบง
นางศิริวรรณ วะไลใจ
๔๖ นางสาวเสริมศิริ มวงบึงพราว
นางสมถวิล ศรีฉ่ํา
๔๗ นางสาวเสาวณีย อนุสุริยา
นางสมบัติ พันพมา
๔๘ นางหัสยา นิลใหม
นางสาวสาคร เรืองฤทธิ์
๔๙ นางสาวอนุตตรีย นภพลภูมิสิริ
นางสุดใจ ตากลม
๕๐ นางอัมพร ชุมวงศ
เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๑,๗๘๑ ราย)
นายกชเษม งามจัตุรัส
๑๖ นายกิตติพงศ กุดแกว
นายกรรณชนชัย ใจชุม
๑๗ วาที่รอยตรี กิตติศักดิ์ ไชยศรีษะ
นายกฤช ใจปลื้มบุญ
๑๘ นายเกรียงศักดิ์ คํานุ
นายกฤษชุกร จันทรทรง
๑๙ นายเกษฎา จุลกมล
นายกฤษฎา เงินดี
๒๐ นายเกษม แกวกัลยา
นายกฤษณะ สุขวดี
๒๑ นายเกษมร อาลี
นายกฤษดา จิตแมน
๒๒ นายเกษมสันติ์ จันทรแสง
นายกฤษดา บุตรพรหม
๒๓ นายเกียรติไทย กลาหาญ
นายกวีวัฒน แหวนเงิน
๒๔ นายเกียรติศักดิ์ จันทะมอญ
นายก็หาส หมัดบู
๒๕ นายเกียรติศักดิ์ อุทัยดา
นายกอเซ็ง สุหลง
๒๖ นายโกวิทย มีศรี
สิบเอก กัปตัน บุญยะวัฒนพฤกษ
๒๗ นายโกศล สิงหสุพรรณ
นายกัลปพฤกษ ทองมาก
๒๘ นายโกษิต ดาวกระจาง
นายกาซือป หะยะ
๒๙ นายไกรศร รูปเรียบ
นายกําพล สืบสกุลพรหม
๓๐ นายขวัญชัย เพ็ชรโต

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖

นายขวัญมนัส พิศิษฏธรรมากร
นายขันติ เสารปรัชญา
นายเข็มเพชร ศรีทอง
นายคณาธิป อันยงค
นายคมชาญ โคตรแกว
นายคมบัณฑิต แสงเงิน
นายคมสรร วิเศษสิงห
นายคมสัน แคนดา
นายครรชิต แดงศรี
นายคารม สอระพิมพ
นายคุณากร อุเทนสุต
นายคุปติพงษ ศรีออน
นายจระกฤตย โพธิ์ระหงส
นายจรัญ ไมตรีนฤมล
นายจักรกฤช ทาแกว
นายจักรกฤษ กาบุตร
นายจักรกฤษณ เผือคํา
นายจักรพงศ วิลัยพิศ
นายจักรพงษ กลอมฤทธิ์
นายจักรภัทร กุดทองดี
นายจักรี ทวีสุข
นายจันทา มายอด
นายจารุพัฒน กันธรักษา
นายจารุวัฒน จันทรเสง
นายจํารัตน หวังชอบ
นายจิตติพงษ สุริยะ

หนา ๑๘๗
ราชกิจจานุเบกษา
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายจิรวุฒิ เจะหวัง
นายจิระเดช ศรีกาญจนวงษ
นายจีรนันท ราชแดหวา
นายจีระพงษ ศิริบุตร
นายจีระศักดิ์ แตงสมบูรณ
นายเจษฎา ดํารงคสกุลไทย
นายฉกาจ ศรีสอน
นายฉลอง พาโพพันธุ
นายฉัตรชัย ชาญเฉลิม
นายฉัตรชัย แดเบาะ
นายฉัตรชัย บุญมาก
นายฉัตรพล จําปาสิม
นายเฉลิมพล พันธแตง
นายเฉลิมศักดิ์ เพชรดิน
นายชนะพล เนตรแกว
นายชนะภัย ศิริเจริญ
นายชยังกูร บุตรวงษ
นายชรินทร ยามดี
นายชวิญ ทวิอัจฉริยกุล
วาที่รอยตรี ชัชชัย เขียวขจร
นายชัชวาลย กันธิวา
นายชัยชาญ กุฎมหาราช
นายชัยภัทร ขันตี
นายชัยยุทธ เทวฤทธิ์
นายชัยวรรณ แพงทรัพย
นายชัยวิเชียร เซงยะ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘

นายชัยอนุชิต รักษกาญจนานนท
นายชัลวาลย ตั้งสกุล
นายชาคริต เอี่ยมเจริญ
นายชาญวิทย ปานคล้ํา
วาที่รอยตรี ชาติชาย วงศสุรินทร
นายชานุวัฒน กอมณี
นายชาลี ขาวงาม
นายชาลี พรมแพน
นายชาลี มะโนวรรณ
นายชิษณุพงศ มงคลสาร
วาที่รอยตรี ชูเกียรติ พาแกว
นายชูชาติ กิติสุนทรพงษ
นายชูชาติ สาลีเพ็ง
นายเชียรชัย แสนหอม
นายโชคชัย ไกรยศ
นายไชยวัฒน บูรณทอง
นายไชยสิทธิ์ บุญรัตนไพโรจน
นายไชยา ศรีสุข
นายซอและ ฮะมะ
นายซาการียา ตง
นายซําซูดิน เจะเมาะ
นายญาณกร กรรณิกา
นายฐิติพงษ โกสินตอ
นายณรงคพล ผองศรี
นายณัฏฐดนัย ศรีตะโกเพชร
นายณัฐกรณ ดวงประภา

หนา ๑๘๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายณัฐพงศ กาญจนะ
นายณัฐพงษ วงศสกุลเกียรติ
นายณัฐพล คงครบ
นายณัฐพล เหิกขุนทด
นายณัฐวุฒิ บุญเจิง
นายณัฐวุฒิ หวาหลํา
นายณัฐสกุล อยูคง
นายดนัย ปุยพรหม
นายดนัย วินิจ
นายดนุพงษ พรมแดง
นายดอเลาะ การี
นายดิง ซาและ
นายเดชา จันตะนาเขต
นายเดชา รัตนประทุม
นายเดชา วุฒิยา
นายเดนศักดิ์ ศรเสนา
นายตรรกพงศ ธรรมรังษี
นายตรีเนตร ชัยสมทิพย
นายตะวัน ปองนางไชย
นายติกข ราชรักษ
นายไตรรัตน รัตนจินดา
นายไตรวิชญ นิวงษา
นายทนง มิตทะจันทร
นายทนง เหมรัตน
นายทนงค สีรอด
นายทรงชัย ชิมชาติ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐

หนา ๑๘๙
ราชกิจจานุเบกษา

นายทรงศักดิ์ กังวานทวีทรัพย
นายทรงศักดิ์ ศรีพึ่ง
นายทวีชัย อินทรทอง
นายทวีศักดิ์ ชาติบรรจง
นายทวีศักดิ์ เพียรแท
นายทวีศักดิ์ สุรินทร
นายทศพล กิจเจริญ
นายทศพล ฤาชากูล
นายทิฏฐานุ นาคเสน
นายเทวัน มังษะชาติ
นายเทศนิต เจริญปญญาเนตร
นายธงชัย จิตรกวาง
นายธนกร รองสกุล
นายธนกฤต ชินโพธิ์
นายธนกฤต ทวีพสุชากุล
นายธนกฤต บุตรออน
นายธนกฤติ อวดสุข
จาสิบตํารวจ ธนพงษ วรรณมาตย
นายธนพล นอยซาคํา
นายธนพล สีสิมมา
นายธนภัทร โพธิ์ศรีคุณ
นายธนวิน เกิดประโคน
นายธนัษกฤศ บัวจันทร
นายธนานพ ธารวาวแวว
นายธนิก หมั่นเขตรกิจ
นายธเนตร มวงรื่น

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

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายธโนทัย ศิริวิทชัยภรณ
นายธราเทพ ธนะนอย
นายธวัช ฤกษสงา
นายธวัช หงสะตน
นายธวัชชัย ฤาชา
นายธวัชชัย สุวรรณคํา
นายธีพัฒน ดอนปน
นายธีรเดช อาจหาญ
นายธีรเมธ สุยะปวง
นายธีรวัฒน ศรีบัวรินทร
นายธีระ กวางนอก
นายธีระพงษ แสงสวาง
นายธีระวัฒน ทองแผว
วาที่รอยโท นคร ชิดชม
นายนครินทร กือสันเทียะ
นายนพกูล ไรดี
นายนพดล มะลิลา
นายนพดล วรรณโกฐ
นายนพรัตน ลันทูล
นายนราธิป ผาสุข
นายนราวุธ อุปโป
นายนวมีนทร เจาะเอาะ
นายนันทพันธ คุณดิลกชุติวัต
นายนันทวิช พูนสกุล
นายนานมงคล อินดวง
นายนิกร จันทรแกว

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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

นายนิคม ดวงมาลา
นายนิซายูตี บินกูโน
นายนิติศาสตร เคนมิ่ง
นายนิพนธ ยาวิลาศ
นายนุติบัณฑิต กองไธสง
นายบรรพต นนธิจันทร
วาที่รอยโท บรรภพ สมศักดิ์
นายบรรลือศักดิ์ สํารวมรัมย
นายบัญชา งึดเกาะ
นายบัญชา เจริญทอง
นายบัณฑิต ปองจันทรลา
นายบัณฑิตย กรึกกรอง
นายบุญเจือ เหลารินทอง
นายบุญชวย ริยะนา
นายบุญทัน ชอบใจชน
นายบุญรวม จิตรพวน
นายบุญลือ ดีทั่ว
นายเบิ้ม กรงทอง
นายปณิธาน ศรีปรีเปรม
นายปนัดฐา หอมทิพย
นายประจงฤทธิ์ พลราษฎร
นายประจวบ พิมพา
นายประจักร พอกสนิท
นายประจักร เสือประโคน
นายประทวน แนบกระโทก
นายประทิน ทองโตนด

หนา ๑๙๐
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายประมวลรัก สีหะวงษ
นายประมูล นามวิชา
นายประยุทธ สุยหลา
นายประโยชน แวหามะ
นายประวิทย หนูสุข
นายประสาน ปราบจินดา
นายประสิทธิ์ อินทรโสภา
นายประเสริฐ พลายดวง
นายปรัชญา สายรัตน
นายปราโมทย อีแมดอสะ
นายปริญญา คําพรหม
นายปริญญา จอง
นายปริญญา พรหมมาศ
นายปรีชา วรสาร
นายปวริศ การรอย
นายปวริศ จิณะ
นายปญญา เกตุศิลป
นายปญญา พิมพหมื่น
นายปาดือลี เจะนุ
นายปยะ ดอแนเลาะ
นายปยะ สารบรรณ
นายปยะ อุดมมงคล
นายปยะรัฐ อุดมแกว
นายเปรมชัย เมืองทอง
นายเปาซี โจทยสัน
นายเผาพันธ ปนศิริ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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

นายพงคประชา กาสีชา
นายพงศธร มากโพรง
นายพงศพันธ แกนนวลศรี
นายพงศศิริ ชมภูพื้น
นายพงษเทพ นิลสุพรรณ
นายพงษเทพ สุขทนารักษ
นายพงษศักดิ์ รองสวัสดิ์
นายพงษศักดิ์ สีคํา
นายพนม ดวงเอก
วาที่รอยตรี พยงค สันทาลุนัย
นายพร ติมาน
นายพรชัย พลประสิทธิ์
นายพรหมพนิต พรมโพธิ์
นายพรอมพงศ เมฆะสุวรรณ
นายพรอมพงศ รูปชัยภูมิ
นายพล โลนันท
นายพสิษฐ ดานเนาลา
นายพัชชาณัฐ อัตพรต
นายพัฒนพงษ ผลพรต
นายพิเชษฐ กมลบูรณ
นายพิเชษฐ เข็มเพ็ชร
นายพิเชษฐ จุลศรี
นายพิทักษ ขันคํา
นายพิศณุ ชาติปรีชา
นายพิศุทธิ์ สังฆโร
นายพีรพล บุญภา

หนา ๑๙๑
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายพีรยุทธ จันทรที
นายพีระชัย โชคอํานวย
นายพีระยุทธ ครุฑธา
นายไพรสณฑ ศรีโสภา
นายไพรัช ศรีขํากุล
นายไพโรจน วิศาลศาสตรบํารุง
นายไพวัลย ระเบียบ
นายไพศาล มูลมณี
นายฟรฮาม เจะแม
นายภคพล เอมเอี่ยม
นายภักดี วิชาราช
นายภัทรภาคย โพธิ์จันดี
นายภาคภูมิ ขันธควร
นายภิญโญ ชะนอบรัมย
นายภูทัด จันทรพัชรินทร
นายมนตรี จันทมา
นายมนตรี แวดอุดม
นายมนัส ถีราวุฒิ
นายมนัสชัย ตุมทอง
นายมนัสถา สีทอง
สิบเอก มนูชัย เวือนประโคน
นายมนูญ แวหะมะ
นายมหามัดนอร ยาการียา
นายมฮํามัดบักรี มะนีเปาะ
นายมะนาเซ ฮาแว
นายมะรอกิด คาเร็ง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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

นายมะรอมิง ยะโกะ
นายมะแอ หะ
นายมักตา จะปะกียา
นายมังกร แจงสนาม
นายมานพ คงนุรัตน
นายมานพ ศรีสวย
นายมานัส กงไกรลาศ
นายมานัส อยูสุขสบาย
นายมานิต ชาวงษ
นายมารูดิง เสะ
นายมาหาดี หะมะ
นายมูฮัมหมัดอัลซัมรี่ สาและ
นายมูฮํามัด สะแต
นายไมตรี หวังจิตต
นายยรรยงค โชชัย
นายยศกร ศรีทวีวัฒน
นายยศกร หมวกดํา
นายยศไกร จีนประชา
นายยาลี แกมะ
นายยุทติพงษ นกแกว
นายยุทธนา เรืองดํา
นายยุทธพงษ หาพุทธา
นายยุทธภูมิ ดวงเดน
นายยุทธศิลป ขมโคกกรวด
นายยูสวัน อูเซ็ง
นายโยธิน ผุโพธิ์

หนา ๑๙๒
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายโยธิน พระคุณวิสุทธ
นายรวีโรจน พวงพันธ
นายรอซาลี สะแปอิง
นายรอมลี กาซอ
นายรอมือลี หะยีตาเฮ
นายรอยือมี เจะดอเลาะ
นายรังสรรค อกแผ
นายรัชพล ปญญาแกว
นายรัชภูมิ โถวรุงเรือง
นายรัฐกร เสนาปกษ
นายราชันย ช่ําชอง
นายราเชนทร กลิ่นชะเอม
นายรูสลัม บอเตย
นายเราะฮมาน โรมินทร
นายเรืองวรุตม วันชูเสริฐ
นายวธัญู เจียรกลาง
นายวรธันย สินทอง
นายวรรณพ สมพืช
นายวรวัส โพธิ์งาม
นายวรวุฒิ จันทรออน
นายวรวุฒิ วิหงษ
นายวรศาสตร เสารทอย
นายวรัญู สีสดดี
นายวราธร แกวกุล
นายวัชรพงศ ศรีคราม
นายวัชรพงษ คงดี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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

นายวัชรพล ทองขจร
นายวัชรพล ทองใหม
นายวัชระ สวัสดี
นายวัชระชัย ไถเงิน
นายวันใหม พุมมาลา
นายวัลลภ บุญธรรม
นายวายุ สมบูรณ
นายวิชัย เครือยา
นายวิชัย ตรีวุธ
นายวิชาญ กายแกว
นายวิชาญ แกวนุช
วาที่รอยตรี วิชิต รักษาวงษ
นายวิชิต สงมูลนาค
นายวิทยา งามพรม
นายวิทยา โสภี
นายวิทยา เอลาวัน
นายวินัย ปางพรม
นายวิมาน มิ่งมิตร
นายวิรพงษ ผาพิมพ
นายวิรัช ยานุกูล
นายวิรัตน สีคล้ํา
นายวิริยะ ศิลปะ
สิบเอก วิโรจน คามตะสีลา
นายวิโรจน เมืองงาม
นายวิเศษ ชูศรี
นายวิษรุจน ศรีภูมิ

หนา ๑๙๓
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายวิสูตร ไชยสุริยา
นายวิหาร จันทฤทธิ์
นายวีระพงษ โคเวียง
นายวีระศักดิ์ วัฒนะนาวิน
นายวุฒิชัย สิมมาตา
นายวุฒินันทร ชาญกูล
นายแวยูโซะ แวสุหลง
นายแวไยนุอาบีดิง แวดอเลาะ
นายไวพจน นุชสวาด
นายศรานุพงษ ปรินแคน
นายศรายุทธ ทองนรินทร
นายศราวุฒิ เสตถา
นายศราวุธ โคสุวรรณ
นายศราวุธ ถึงสุข
นายศรีวัน คําพาย
นายศักดา สุปญโญ
นายศักดิ์ชัย จันทนวิลาวัณย
นายศักดินนต เอี่ยวลับ
นายศิรยุทธ ณ พล
นายศิรวัฒณ พัฒศรีเรือง
นายศิริพงศ ชมเสือ
นายศิริพงษ บําเรอวงษ
นายศิริภัทรดล ศาสตรนอก
นายศุภชัย ไสยลาม
นายศุภฤกษ กําลังเดช
นายศุภฤกษ ชมชื่นดี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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

นายศุภวัฒน อนอมร
นายศุภวัฒน อาบสุวรรณ
นายศุภวุฒิ ทองเจือเพชร
นายเศรษฐชัย สายพรหม
นายสงกรานต บุญชวย
นายสถาพร หรุนทอง
นายสนธยา เหิมหาญ
นายสนั่น หลักรอด
นายสมคิด แกวสวัสดิ์
นายสมคิด จรลําโกน
นายสมคิด จิรชัยศรี
นายสมชาย เกตวิจิตต
นายสมชาย จันทรนอย
นายสมบัติ กุลลาชัย
นายสมบัติ เกตุคํา
นายสมบูรณ รามแกว
นายสมบูรณ แสนสุด
นายสมประสงค ตัณฑุลอุดม
นายสมประสงค โพธิ์น้ําเที่ยง
นายสมพร ศรีหวัง
นายสมพล ศรีสดใส
นายสมภพ บุญศิริรัช
นายสมมาศ เขียวจันทร
นายสมยศ กาวิตะ
นายสมยศ พอกพูน
นายสมศักดิ์ ขาเหล็ก

หนา ๑๙๔
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสมัคร พังนอย
นายสมาน เกตุน้ําเที่ยง
นายสมาน เลาะและ
นายสมานชัย สุทา
นายสยาม โหสุวรรณ
นายสระเกษต หนานกุล
นายสราวุฒิ อินทะนิล
นายสราวุธ ผกากาฬ
นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ
นายสวัสดิ์ บุญรัตน
นายสหรัฐ บัวทอง
นายสะบูดี ดาเอะ
นายสะมะแอ สาและ
นายสังวาลย ทาปอ
นายสัญญา ชูศรีจันทร
นายสัญญา พิมพา
นายสันติ สีดํา
นายสําราญชัย กูฏโสม
นายสําเร็จ ไชยคําจันทร
นายสําเริง กัณรงค
นายสิงหะ ปนวิเศษ
นายสิทธิชัย นวยใย
นายสิทธิชัย มาโนชญกุล
นายสิทธิชัย มีทับทิม
นายสิทธิวัฒน จอมคําสิงห
นายสุกริช บวรสถิตย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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

นายสุกรี เจะเงาะ
นายสุจิน คูณเมือง
นายสุเชษฐ จินดามุข
นายสุทร ทองคลี่
นายสุทัศน เพิ่มพูล
สิบเอก สุนัน ชมภู
วาที่รอยตรี สุพจน เขียวคลาย
นายสุพจน ทวีรุงเรือง
นายสุพรรณ บุญสิทธิ์
นายสุพล ปานสุวรรณ
นายสุภลักษณ รักยุติธรรมกุล
นายสุรชัย เปาะจิ
นายสุรชัย มณีนอย
นายสุรชัย มรรควัน
นายสุรชัย สืบสกุลพรหม
นายสุรชาติ ใจกลา
นายสุรชาติ ดวงประทุม
นายสุรพล สําเร็จ
วาที่รอยตรี สุรศักดิ์ ทองเจียว
นายสุรศักดิ์ โมกสุวรรณ
นายสุรศักดิ์ ยศศักดิ์นิรันดร
นายสุระนิต สวนสอน
นายสุรัตน จาดทองคํา
นายสุริยัน ซื่อสัตย
นายสุริยาวุธ วิศิษฎศิลป
นายสุวรรณพ แจกกระโทก

หนา ๑๙๕
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสุวัฒชัย ไทยคํา
นายสุวิทย จันทรชาตรี
นายสุวิทย ทิพยนางรอง
นายสุวิทย ปรีสุวรรณ
นายสูหัยมีน เจะมิ
นายเสกสรร แสงแกว
นายเสกสรรค เย็นสุหัส
นายเสงี่ยม จาสิงห
นายแสบ หนูแจม
นายโสภณวิชญ สะตะ
นายไสย ปราศัย
นายหลอเหม ใบบาว
นายหวันเส็น เกษตรกาลาม
นายหัตถะปาน คํารักษเกียรติ
นายหามะ สาและ
นายเหลืองชัย เรืองหอม
นายอดิศร คําจันทน
นายอดิศร พาลี
นายอดิศักดิ์ มะเสนัย
นายอดิศักดิ์ แมนเมือง
นายอดุลย เชิญบอแก
นายอดุลย วิเชฏฐพงษ
นายอธิกร มีทุม
นายอธิวัฒน พิมพวงศ
นายอนันต เติมพันธุ
นายอนันต บัวขาว

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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

นายอนันต สัตยาพันธุ
นายอนุชา จันทรปาน
นายอนุพงศ โมพันธุ
นายอนุพงศ ศิริสวัสดิ์
นายอนุพงษ คํายัง
นายอนุวัฒน เพ็ชรรัตน
นายอนุสรณ สนิทชัย
นายอภิชาติ แกวกลา
นายอภินพ อินทรโสม
นายอภิวัช มะสาทานัง
นายอภิวิชย เองฉวน
นายอภิสิทธิ์ โพธิ์ศรีทอง
นายอมรเดช กอนเงิน
นายอมรเทพ พุฒพันธ
นายอรรถกร บรรดาศักดิ์
นายอรรถพล ทะนันไชย
นายอริญชย กุลเจริญ
นายอรุณ ประทัยงาม
นายอังคาร อุปพงษ
นายอัฏวัฒน หมาดเส็น
นายอัดนันย จะปะกียา
นายอัดนาน อาแย
นายอับดุลรอซะ ตาเยะ
นายอับดุลอาซีร หลีกันชะ
นายอับดุลฮาลิม กาเซ็ง
นายอัษฎางค พินิจรัมย

หนา ๑๙๖
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายอาดาม ดือราแม
นายอารีย สมานอารี
นายอาหมีด หลําชู
นายอิสระ โปคอนสาร
นายอิสริยาภรณ กอนแกว
นายอุเซ็ง จิตอซอ
นายอุดม จงสวัสดิ์
นายอุดร ศรีลาศักดิ์
นายอุทัย สุเมตร
นายอุเทน เขื่อนเมือง
นายอุษมัน บือราเฮง
นายเอกฉันท ฉันทรัตน
นายเอกรัฐ โกศล
วาที่รอยตรี เอกวัฒน คําเสียง
นายเอนก บัวกลาง
นายเอนก รั้งกลาง
นายโอนมานับ โอะเจ
นางสาวกชกร ภคพงศพันธุ
นางสาวกชพร ชนะชัย
นางกชพร อิทธิกุล
นางสาวกชพรพรรณ สุทธิหิรัญพงศ
นางสาวกณิกรณ นอยเหลือง
นางสาวกนกกาญจน โพธิ์บาง
นางกนกฉัตร วงษนาม
นางสาวกนกลักษณ กิ่งแกว
นางสาวกนกวรรณ กรมถิน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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

นางสาวกนิษฐา ติ๊บตุย
นางสาวกมลทิพย คําสัตย
นางกมลทิพย ชมจันทร
นางกมลทิพย พุมดี
นางกมลทิพย สิงหยะเมือง
นางสาวกมลรัตน นามคํา
นางกมลลักษณ อิ้มอนงค
นางกรทิพย สระบัว
นางกรพรรณ คิดดีจริง
นางสาวกรรณิกา คันสินธ
นางสาวกรรณิกา โพธิ์ชัย
นางกรรณิการ กลอมเกลี้ยง
นางสาวกรองแกว บาฮา
นางกฤตพร ชินราช
นางสาวกฤตพร ประกอบยา
นางสาวกฤตวิษา แววเสียง
นางสาวกฤตสิกันต ยังเหลี่ยม
นางสาวกฤติกา กอนคํา
นางสาวกฤติญาดา พรหมแกว
นางสาวกฤติยา ผดุงสุขดํารงค
นางกฤติยา ศรีสุพัฒน
นางกฤติยา สุขเรือง
นางสาวกฤติยาภรณ วงคเคา
นางกฤษณา บุญปลอด
นางกฤษณา รอบคอบ
นางกฤษติกา งามบาง

หนา ๑๙๗
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวกลอยใจ เทพประกอบ
นางสาวกวินทิพย เมฆประดับ
นางสาวกวินธิดา คํากา
นางสาวกัญญาณัฐ อุทโท
นางสาวกัญญาพร พิกุลพงค
นางสาวกัญญาพัชร ทองเศรษฐี
นางสาวกัญญาภัค ชุติปกรณ
นางสาวกัญญารัตน กาลสงค
นางสาวกัญณภัทร พลศรี
นางกัญภัคณัฐ ยาตรา
นางสาวกันทิมา จันทรลา
นางกันยา สุขอราม
นางสาวกันยารัตน สุวรรณวิหค
นางกัลยกร ชาชุม
นางสาวกัลยา ไชยทํา
นางกัลยา บุตรรักษ
นางกัลยา พิมพสมแดง
นางกัลยา สุเมตร
นางกัลยาภรณ มหาวัน
นางสาวกาญจนา งามเสงี่ยม
นางกาญจนา ชะลา
นางกาญจนา พาจันทร
นางสาวกาญจนา วสุลีวรรณ
นางกาญจนา สวยสม
นางกาญจนา เหลื่อมสีจันทร
นางสาวกาญวิมล จันทรเพชร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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

หนา ๑๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวกานดา พรหมรส
นางสาวกานตธิดา ตินานพ
นางสาวกานตธีรา ดวงกูล
นางสาวกิตติมา คชรินทร
นางสาวกิตติมา คําสามาร
นางกิตติมา บุญเรือง
นางกิตติมา เอี่ยมแทน
นางสาวกิตติยา กาญจนกัณโห
นางสาวกิตติยา หวังสม
วาที่รอยตรีหญิง กิรติภาพัชร กษิดิศ
นางสาวกุณฑลี กาญจนาภาส
นางกุณฑิกา ทวีลาศ
นางกุลธิดา มะลิซอน
นางสาวกุลรภัส กาบตุม
นางสาวกุสุมา ลีกา
นางสาวเก็จกนก พลวงค
นางสาวเกตนกัญญาฉัตร
ไตรบัญญัติกุล
นางเกตนนิภา ชนะเนตร
นางสาวเกตนนิภา มุกดารัตน
นางเกศนีย บัวทับ
นางสาวเกศรา นารินทรรักษ
นางสาวเกศวรีย เรือนสุวรรณ
นางสาวเกษฎาภรณ ทองมี
นางสาวเกษมศรี อุทธังชายา
นางสาวเกษร ครูทําสวน

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
๖๕๓

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางเกษร บุญสะอาด
นางเกษร แสนเพชร
นางสาวแกนแกว สุขลิ้ม
นางแกวตา มีบํารุง
นางขนิษฐา อินทา
นางสาวขวัญขาว สมศรี
นางสาวขวัญชนก มะโนรักษ
นางขวัญชนก สินคา
นางขวัญดาว รอดชวง
นางขวัญนภา คิดรอบ
นางขวัญไพร ปาลี
นางสาวขวัญฤดี พงเมือง
นางสาวขอดีเยาะ หัดเอียด
นางขันทอง บุญเจริญ
นางคชาภรณ รชตะนันทน
นางสาวครองสิริ เขมพิมพ
นางสาวคอดีเยาะ ขเดมัน
นางคํานึงนิจ ไชยตาแสง
นางเครือวัลย ศรีศักดา
นางสาวจงลักษณ ชุมเพ็ชร
นางสาวจรรยพร ปยะนันท
นางจรัสลักษณ คําลือเลิศ
นางสาวจักรวาล พรหมมา
นางจันทนา กลิ่นเจริญ
นางสาวจันทร อาจเอก
นางจันทรจิรา ฤทธิชัย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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
๖๗๙

นางจันทรทิพย พลายชุม
นางสาวจันทรแรม บุตรศรีผา
นางสาวจันทรสิมา ตุยยวง
นางสาวจันเพ็ญ ไชยโส
นางสาวจันหอม พรหมทํา
นางจารุณี ขันตีคํา
นางจารุณี ชุมหนู
นางสาวจารุพิชญ แจกกระโทก
นางจารุวรรณ จันทชาติ
นางสาวจารุวรรณ มันสาบุญ
นางจารุวรรณ หนูนวล
นางสาวจารุวรรณ อินทรทอง
นางสาวจําเรียง ทองบุญลอม
นางสาวจิณณพัต พลไร
นางสาวจิดาภา เทพอําพันธุ
นางจิดาภา บุดดีคํา
นางจิตติมา ชาตยานนท
นางจิตรปฏิมา มังคละคีรี
นางสาวจินตนา ชางสาร
นางจินตนา นางงามสําโรง
นางสาวจินตนา ศรีเหรา
นางสาวจินตะหรา แสนทวีสุข
นางสาวจิรวรรณ แสนพินิจ
นางสาวจิรสุดา กุมาลี
นางจิรัชญา เจือจันทึก
นางสาวจิราพร เตไธสง

หนา ๑๙๙
ราชกิจจานุเบกษา
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
๗๐๕

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวจิราพร ทองซิว
นางสาวจิราพร ยอดพรหม
นางสาวจิราพร ลัทธิ
นางสาวจิราภรณ ผิวไหมคํา
นางจิราภรณ แวววงค
นางจิราภรณ หรั่งมา
นางจิราวัลย ธรรมโชติ
นางสาวจีรภา เจริญภักดิ์
นางจีราวรรณ โคตบุตร
นางสาวจุฑาทิพย ทองชวย
นางจุฑาทิพย สุวรรณสาม
นางจุฑาภัณฑ บุญพรอม
นางสาวจุฑามณีสิน สนิทพิทักษสินธุ
นางจุฑามาศ เขื่อนคํา
นางสาวจุฑามาศ ทาวัง
นางจุฑามาศ บุญทอง
นางสาวจุฑามาศ วรรณฟก
นางจุฑารัตน ชิดสนิท
นางสาวจุฑารัตน ปดทอง
นางจุฑารัตน สุขสําราญ
นางสาวจุรีกรานต ลุผานา
นางจุรีวรรณ งันลาโสม
นางสาวจุไรรัตน เพชรภักดี
นางสาวจุไรวรรณ ภักดีแกว
นางสาวจุฬารัตน พิพัฒนผล
นางสาวจุฬารัตน สุวรรณมาลี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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
๗๓๑

หนา ๒๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางจุฬาลักษณ กลาหาญ
นางสาวเจะรอหานิง ยูโซะ
นางแจมนภา คําทา
นางฉมามาศ เรืองเจริญ
นางสาวฉวีวรรณ ขันทีทาว
นางฉัตรนฤมล เหรา
นางสาวฉัตรสุดา โคยามา
นางฉัตรสุดา ภูชาดึก
นางสาวฉันชญาดา ภูนวล
นางฉันทนา ครุฑธา
นางสาวฉันทนาภรณ แสงเสน
นางชญานิษฐ มูลมณี
นางชฎาพร ไตรรัตน
นางสาวชฎาภรณ พึ่งกัน
วาที่รอยตรีหญิง ชนนาถ วงศภักดี
นางสาวชนมนิภา แสนสุข
นางชนัตชญานันทน เครือชัยแกว
นางสาวชนากานต แสนมงคล
นางสาวชนากานต อักษรทิพย
นางสาวชนิกรรณดา กิจนพศรี
นางสาวชนิดา เจริญภูมิ
นางชนิดาภา คําเขียว
นางชนิสรา อินทรหอม
นางสาวชมพูนุท กลิ่นสุคนธ
นางสาวชมอุษา ใจแสน
นางสาวชริกา ไชยเดช

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
๗๕๗

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางชรินทรทิพย สีคํา
นางสาวชลทรัพย เทพารักษ
นางชลนา มณีชม
นางสาวชลลัดดา ยุทธรัตน
นางสาวชลวิชา สุขโข
นางชลาลัย แกวศรีไตร
นางสาวชลิตา บูดาเล็ง
นางชลีกร พงษศิริ
นางสาวชวนชม ทองคํา
นางชวนพิศ วงศเทพ
นางสาวชวัลลักษณ แหลมไธสง
นางชอทิพย ตวนยี่
นางชอทิพย เลอยุกต
นางสาวชัชฎาภรณ เฝากระโทก
นางสาวชัญญา พลเยี่ยม
นางสาวชัญญานุช โสตศิริ
นางสาวชัญนิสา หยวกทอง
นางสาวชาลินี พูลชนะ
นางสาวชาลิสา ยาเถิน
นางสาวชื่นนภา พรมโพธิ์
นางสาวชุติกาญจน ศุกรโยธิน
นางชุติมา กันตังกุล
นางชุลีพร คําบุญ
นางชูศรี กอนทอง
นางโชติกา แกวนิสสัย
นางสาวซัลมา ยามา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๗๕๘
๗๕๙
๗๖๐
๗๖๑
๗๖๒
๗๖๓
๗๖๔
๗๖๕
๗๖๖
๗๖๗
๗๖๘
๗๖๙
๗๗๐
๗๗๑
๗๗๒
๗๗๓
๗๗๔
๗๗๕
๗๗๖
๗๗๗
๗๗๘
๗๗๙
๗๘๐
๗๘๑
๗๘๒
๗๘๓

นางสาวซัลมาร ดาราแม
นางซัลมี ตันหยงมัส
นางซิลมี อายิ
นางสาวซีตีตีเสาะ วานิ
นางซียานุง อาลี
นางซือนะ อาเดะอาแว
นางสาวซูปยะห หะยีดาราแม
นางซูวานี นาวี
นางโซเฟย เย็ง
นางสาวไซดูนา ดือเระ
นางไซตง ดอแม
นางสาวไซหนับ บือโต
นางญาณณิกูล บุญพรหม
นางสาวฐณัชญพร ยิ้มประเสริฐ
นางสาวฐรัชญา หมื่นหัส
นางสาวฐานุตรา อินทรศรี
นางสาวฐาปนา ศรียาภัย
นางสาวฐายิกา ศรีระอุดม
นางสาวฐิตาภรณ โสปญหริ
นางสาวฐิตินันท ผิวชา
นางสาวฐิติมา เทือกฉิมพลี
นางสาวฐิติมา สินทรัพย
นางสาวฐิติมา สีระสูงเนิน
นางสาวฐิติรัตน ฟองจางวาง
นางฐิติรัตน มากอน
นางฐิติรัตน หอมเนียม

หนา ๒๐๑
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวณฐิกา ขําพุมพงษ
นางณธษา มณีรัตน
นางณภัสตศรณ บุญพิทักษ
นางสาวณัชชา เทอดชัยภูมิ
นางสาวณัฎฐกมล สิงหวงษ
นางสาวณัฏฐณิชา ธนไพโรจน
นางสาวณัฏฐนันท กาญจนสุวรรณ
นางณัฏฐภัทร ราชกิจ
นางสาวณัฐญาดา เอกกุล
นางสาวณัฐณิชา อนันตา
นางณัฐทินี วังกาวรรณ
นางสาวณัฐธยาน กันทะดง
นางณัฐธิดา สมฤทธิ์
นางสาวณัฐยา ชัยลังกา
นางสาวณัฐริณีย กอแกว
นางณัฐวดี กาบบัวสี
นางสาวณัฐวิกา ขุนพาสน
นางสาวณัฐิยา หีมเบ็ญหมาน
นางณัทชกา ศรีดี
นางณัทธษร แกวสุกไส
นางณาตยา ตัดสายชล
นางสาวณิชาภัส ประจญ
นางณิฐา โพธิ์แปน
นางสาวณิภาพร โคตรวันดี
นางสาวดรุณี ดิเรกพิทักษ
นางสาวดรุณี นิวาสวัฒน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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

นางสาวดลญา พุดทอง
นางสาวดวงจันทร มณีบงกช
นางดวงใจ พลพัฒนา
นางสาวดวงเดือน แสงเมือง
นางดาราพร พรมดี
นางสาวดารุณี วรจักร
นางสาวดาวสงา ปกปน
นางดาวหวัน ทรงศิริเลิศ
นางสาวเดนดาว หลีแกวสาย
นางสาวเดือนเต็ม ลามณี
นางสาวเดือนนภา ขําอรุณ
นางตติยา เอนลุน
นางสาวตรีฤทัย ไชยแพทย
นางตวนปารีดา โตะอีแม
นางสาวตอยีบะ บือราเฮง
นางเตชินี จิตตธรรม
นางเตือนใจ คําตัน
นางถนอมศรี มากชู
นางถาวร นิจจันทรพันศรี
นางสาวทวีสุข เมฆสงค
นางทองใบ แผนทอง
นางสาวทองมี บุตตะ
นางทักษิณา พิทักษา
นางสาวทัดดาว ชาตรี
นางสาวทัดดาว แปงอุด
นางสาวทัศนันท ออนอุน

หนา ๒๐๒
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวทัศนี คําระหงษ
นางสาวทัศนีย นิภากรพันธ
นางสาวทัศนีย ศิริสุขวัฒนากูล
นางทิพพาพร ชนาสิทธิ์
นางสาวทิพภาพัชร จันทา
นางทิพวรรณ กายขุนทด
นางสาวทิพวรรณ เชื้อนาวัง
นางทิพวรรณ ทองอม
นางสาวทิษฐาณุรี ลิหก
นางสาวธนกรณ กิ้มเจี้ยม
นางธนพร กันธิดา
นางธนพร แงะสัมฤทธิ์
นางสาวธนพร สมวงษ
นางสาวธนวรรณ รัตนเมศ
นางธนวันต พึ่งโพธิ์ทอง
นางธนัชชา แสงทอง
นางธนัญญา ดํารงคสกุลไทย
นางธนัญญา สวัสดี
นางธมลวรรณ สอดจันทร
นางสาวธรรมรัตน เทอํารุง
นางธราภรณ ของทิพย
นางธวัลรัตน ตันหยงพนา
นางสาวธัญชนก คงมณี
นางธัญชนก แดงเย็น
นางธัญชนก สิทธะนะ
นางสาวธัญชรินทร ศิลาเงินสิริโชติ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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

นางธัญญภัสร รักษากลาง
นางสาวธัญญลักษณ นอยนารถ
นางสาวธัญญลักษณ รองแกว
นางสาวธัญญวรัตน เอี่ยมแท
นางธัญญารัตน บดีรัฐ
นางธัญญารัตน พริบไหว
นางสาวธัญญารัตน พิมสา
นางธัญพร แสงสวาง
นางธัญลักษณ ประทุมสินธุ
นางธัญวรัตน เชื้อสมุทร
นางสาวธันยาภัทร พิรุณ
นางสาวธาราพร ชางหลอ
นางธาวิณี ใจสุ
นางธิดารัตน ชุมพล
นางสาวธิดารัตน เนตรแกว
นางสาวธิดารัตน มูลมาตย
นางธิดารัตน ศรีคราม
นางสาวธิดาฤดี ศรีไสว
นางสาวธีรตา ดวงศรีเงิน
นางสาวธีราภรณ ศรีอนันต
นางสาวนงนภัส ณ ศรีโต
นางสาวนงนภัส มังตา
นางสาวนงนุช กําแพงจันทร
นางสาวนงนุช ทองคําแท
นางนงนุช วงศคําจันทร
นางสาวนงนุษย บุญเจือ

หนา ๒๐๓
ราชกิจจานุเบกษา
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
๙๑๓

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางนงลักษณ รัตนา
นางสาวนงลักษณ วังวิสัย
นางสาวนงลักษณ สงวนประเสริฐ
นางสาวนนทพร รังสิโยภาส
นางสาวนพรัตน สายสิน
นางสาวนภัสชญา ชัยศรี
นางสาวนภัสวรรณ ไปเจอะ
นางสาวนภัสวรรณ ลั่นเตง
นางสาวนภัสสร ธนาบูรณ
นางนภัสสร ศรีสวัสดิ์
นางสาวนภาพร บุตรเพชร
นางนภาพร วิทิตวุฒินันท
นางสาวนริศรา คําภาพักตร
นางนฤมล เรืองไธสงค
นางสาวนฤมล วงษประดิษฐ
นางสาวนลินี ธรรมบุตร
นางสาวนวรัตน รัตนปนตา
นางสาวนวลนภา มาหาญ
นางสาวนวลอนงค จีนฉิ้ม
นางนอรีฮา ดารามั่น
นางสาวนัคมน กําเนิดหิน
นางสาวนัญธยาภัทร มะลิงาม
นางสาวนัฐวรรณ ธรรมโชติ
นางนัตติยา สีหนู
นางสาวนัทฐา หองเสงี่ยม
นางสาวนันทกุล ทัดจันทร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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
๙๓๙

นางสาวนันทนภัส สุขเต็ม
นางนันทนา สิทธิไชยนุกูล
นางสาวนันทยา อุนแกว
นางสาวนันทาวดี มณีแสง
นางสาวนันทิยา ศรีบวรวิวัฒน
นางสาวนันธิญา อนันตะเสน
นางสาวนัยนา กองคํา
นางสาวนัสรียา นิสสัยชลท
นางนาซีเราะห ปูเตะ
นางสาวนาซีเราะห อิซอ
นางสาวนาฏยา คงหอม
นางนาเดีย ใจสมุทร
นางสาวนาตยาณี พรหมทา
นางสาวนาปซะห มะนอ
นางนาริน สีแดง
นางนารี ออนวงศ
นางสาวนารีมาน วามะ
นางนารีมาลย สารีมาแซ
นางสาวนารีรัตน การัตน
นางนารีรัตน คลอยดี
นางสาวนารีรัตน ปูปก
นางสาวนารีรัตน วงษสุวรรณ
นางน้ําผึ้ง ตอนะรักษ
นางสาวน้ําฝน เฉลิมพงษ
นางน้ําฝน ชุดแดง
นางสาวน้ําฝน วงษพันธุ

หนา ๒๐๔
ราชกิจจานุเบกษา
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
๙๖๕

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางน้ําออย เพ็ชรอําไพ
นางสาวนิไซบะ บินนิแว
นางสาวนิตยา แซฉั่ว
นางสาวนิตยา นนทวัน
นางนิตยา นวลนิล
นางสาวนิตยา โภคาพานิช
นางนิตยา ลาเหลา
นางนิตยา สมภาวะ
นางสาวนิตยา หมูหัวนา
นางสาวนิตยาพร บุญทศ
นางนิติกานต ฟองวาริน
นางนิภา ผาแดงสงา
นางสาวนิภาพร เจริญพักตร
นางสาวนิภาพร อักษร
นางสาวนิภาภรณ คลีลวน
นางสาวนิภาวรี นิปอ
นางนิ่มนวล มูลมาก
นางนิ่มนวล ศรชัย
นางนิรัชรา ดิเส็ม
นางนิรามัย คงจันทร
นางนิลาวัลย พันธพราว
นางสาวนิลุบล พลศรี
นางสาวนิวัฒนา ทองเฝอ
นางนิศามณี การะภักดี
นางนิศารัตน พันธนียะ
นางนิฮาซีซะห โซะนิเปาะ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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
๙๙๑

นางนิฮาซีมะห ซี
นางสาวนุจรินทร จันทรกลิ่น
นางนุจรินทร ดอนทราย
นางนุจรี ปรีเปรม
นางสาวนุชดา โลหิตธาดา
นางนุชนาฎ ลุนากัน
นางนุชนาต บุญประคม
นางสาวนุชนาถ สิทธิศักดิ์
นางสาวนุรมา ฮาลูมะ
นางสาวนุรไอนี กาซอ
นางนุษา อักษรสิทธิ์
นางสาวนุสรา จันดาผล
นางสาวนูซาลินดา อูมา
นางสาวนูรมา ปะซี
นางสาวนูรมา ราวอ
นางสาวนูรไลลา แวสะมะแอ
นางนูรไอรดา บินกามาล
นางสาวนูรีซะ มะเด็ง
นางนูรีซัน สะหะ
นางสาวนูรีซัน สาและ
นางสาวนูรีดะ สาและ
นางนูรีดา สาและ
นางสาวเนตรดาว ขวัญออน
นางสาวเนตรนภา จําปาคํา
นางสาวเนาวรัตน จายุพันธ
นางโนรีซะ มามะ

หนา ๒๐๕
ราชกิจจานุเบกษา
๙๙๒
๙๙๓
๙๙๔
๙๙๕
๙๙๖
๙๙๗
๙๙๘
๙๙๙
๑๐๐๐
๑๐๐๑
๑๐๐๒
๑๐๐๓
๑๐๐๔
๑๐๐๕
๑๐๐๖
๑๐๐๗
๑๐๐๘
๑๐๐๙
๑๐๑๐
๑๐๑๑
๑๐๑๒
๑๐๑๓
๑๐๑๔
๑๐๑๕
๑๐๑๖
๑๐๑๗

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวโนรีดา อาแวกือจิ
นางบังอร บุคํา
นางสาวบังอร รัตนวรรณ
นางบังอร สุกุล
นางบัวชุม ทองชุมแสง
นางบัวทอง นิคมวัฒนะ
นางบัวพันธ สงคราม
นางสาวบิลันธนา เพ็ชเต็ม
นางสาวบุญนะ บุญเอี่ยมยิ่ง
นางสาวบุญนาค เมืองนาม
นางสาวบุศรินทร ประคํามินทร
นางสาวบุศรินทร ปริยะ
นางบุษกล แกวบัวดี
นางบุษรา บุญตะหลา
นางเบ็จมาศ เต็มลา
นางเบญจพร สักลอ
นางเบญจมาภรณ อินทรออน
นางสาวเบญจมาส สิงหาทิพ
นางเบญจวรรณ โหสุวรรณ
นางสาวเบญญาดา ฝายสงฆ
นางสาวปฏิมา นาครักษ
นางสาวปฏิมาภรณ พลเหี้ยมหาญ
นางปฐมพร ชาตะรักษ
นางสาวปณิชา อินทรกําแหง
นางปณิตา อยูดี
นางปติมา สันนะกิจ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๐๑๘
๑๐๑๙
๑๐๒๐
๑๐๒๑
๑๐๒๒
๑๐๒๓
๑๐๒๔
๑๐๒๕
๑๐๒๖
๑๐๒๗
๑๐๒๘
๑๐๒๙
๑๐๓๐
๑๐๓๑
๑๐๓๒
๑๐๓๓
๑๐๓๔
๑๐๓๕
๑๐๓๖
๑๐๓๗
๑๐๓๘
๑๐๓๙
๑๐๔๐
๑๐๔๑
๑๐๔๒
๑๐๔๓

หนา ๒๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวปพิชญา สุขลอม
นางสาวปภาดา ชวยนะ
นางสาวประจวบจิตร แกวกระจาง
นางประชานนท ยะถา
นางประชิน โลมะบุตร
นางสาวประเทือง ชื่นเมือง
นางสาวประเทือง เย็นฉ่ํา
นางประนอม พันธุคลา
นางประไพ ตินะคัด
นางสาวประไพพรรณ ทองกําเหนิด
นางประไพศรี หรีกประโคน
นางสาวประภาพร ถัดกระโทก
นางประภาพรรณ ขําภิรัฐ
นางสาวประภาศรี วัดสําโรง
นางสาวประภาศิริ มณีพรหม
นางประมวล ดกเอีย
นางสาวประมวลพร นุยตั้ง
นางสาวประวีณา โนนุชย
นางปราณวรัทยา ทองอยู
นางปราณี จันทะแจม
นางปราณี ชวยทอง
นางปราณี ทองคําศรี
นางสาวปราณี บุญลอม
นางสาวปราณี หาญประโคน
นางปราณีต ประคองพันธ
นางสาวปรารถนา บุทธิจักร

๑๐๔๔
๑๐๔๕
๑๐๔๖
๑๐๔๗
๑๐๔๘
๑๐๔๙
๑๐๕๐
๑๐๕๑
๑๐๕๒
๑๐๕๓
๑๐๕๔
๑๐๕๕
๑๐๕๖
๑๐๕๗
๑๐๕๘
๑๐๕๙
๑๐๖๐
๑๐๖๑
๑๐๖๒
๑๐๖๓
๑๐๖๔
๑๐๖๕
๑๐๖๖
๑๐๖๗
๑๐๖๘
๑๐๖๙

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวปรารถนา มีคลองโยง
นางปริญญา สวาสดิ์วงค
นางสาวปริยานุช กลีบเอม
นางสาวปรีญาภรณ พรมเสาร
นางสาวปรียา ทองบัว
นางปรียากรณ ดําริมุงกิจ
วาที่รอยตรีหญิง ปรียาทร พิมพิลา
นางสาวปรียาวรรณ สุวรรณนอย
นางปวริศา ธานีวรรณ
นางปวริศา แสงขาว
นางสาวปวันรัตน สบบง
นางสาวปวิตรา สายจริงวงค
นางสาวปวีณสุดา ฟกเขียว
นางสาวปวีณา เคนเครือ
นางสาวปวีณา จันทรเรือง
นางปวีณา ชัยวิเศษ
นางปองศิริ อินบัวทอง
นางปญจะมาพร อุนรัมย
นางปณพิชชา บรรเลง
นางสาวปทมพร คณะศาสน
นางปทมา แดงแกว
นางปทมาวดี หาดวรรณ
นางปาณิศา คลายสงครา
นางสาวปาตีเมาะ ตง
นางสาวปาตีเมาะ อูเซ็ง
นางสาวปานระวี พุทธรักษ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๐๗๐
๑๐๗๑
๑๐๗๒
๑๐๗๓
๑๐๗๔
๑๐๗๕
๑๐๗๖
๑๐๗๗
๑๐๗๘
๑๐๗๙
๑๐๘๐
๑๐๘๑
๑๐๘๒
๑๐๘๓
๑๐๘๔
๑๐๘๕
๑๐๘๖
๑๐๘๗
๑๐๘๘
๑๐๘๙
๑๐๙๐
๑๐๙๑
๑๐๙๒
๑๐๙๓
๑๐๙๔
๑๐๙๕

หนา ๒๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวปารณียยาพร ศิริมนูญ
นางปารยนภัส แสงสุวรรณ
นางสาวปาริฉัตร คํางาม
นางสาวปาริฉัตร สมานงาม
นางปาริชาติ ปรอกระโทก
นางสาวปาริชาติ รุงอินทร
นางสาวปาริชาติ ศรีหาทน
นางปญาภรณ วาดไธสง
นางสาวปยธิดา บุญทันเสน
นางสาวปยนุช แซหลี
นางสาวปยพร สนศรี
นางปยมาภรณ หวังมั่น
นางปยวรรณ เชตะวัน
นางสาวปยะนุช โทสิงห
นางปยะนุช นามบานชาติ
นางปยะนุช พัฒศรีเรือง
นางปยาพัชร ถาอุปชิต
นางปยาภรณ มุลศรีสุข
นางปยาภรณ รุงเรือง
นางสาวปุญญพัฒน ศรีนพจันทร
นางปุณยนุช กาญจนีย
นางสาวปุณยวีร สรอยสน
นางสาวเปรมกมล ประทุมโม
นางเปรมใจ ศักดาศิริสวัสดิ์
นางเปรมมณี เชื้อไพบูลย
นางสาวเปรมฤดี ชัยรัตนวานิช

๑๐๙๖
๑๐๙๗
๑๐๙๘
๑๐๙๙
๑๑๐๐
๑๑๐๑
๑๑๐๒
๑๑๐๓
๑๑๐๔
๑๑๐๕
๑๑๐๖
๑๑๐๗
๑๑๐๘
๑๑๐๙
๑๑๑๐
๑๑๑๑
๑๑๑๒
๑๑๑๓
๑๑๑๔
๑๑๑๕
๑๑๑๖
๑๑๑๗
๑๑๑๘
๑๑๑๙
๑๑๒๐
๑๑๒๑

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวเปยมสุข สุขเรือน
นางสาวผกาภรณ บางเดือนกิจ
นางสาวผองนภา พันธุไมสี
นางผองพรรณ เขมแข็ง
นางสาวผัดศรี แสนทิพย
นางผาณิต ชีวนิชพันธ
นางผาณิตา หิรนิล
นางสาวฝนทอง เย็นที
นางสาวพจนา ทองคําแท
นางสาวพจมาลย แสงเรือง
นางพชกร อินทุลักษณ
นางสาวพชภร คําเรือง
นางสาวพชรวรรณ มะลิวัลย
นางพนัสดา เจะหนุม
นางพนาพรรณ ราชเสนา
นางสาวพนิดา จอมพิพัฒพงศ
นางสาวพนิดา ศิริสกุลอักษร
นางพรจันทร อาษาแกว
นางสาวพรทิพย คงเกิด
นางพรทิพย ทองดีเลิศ
นางพรทิพย พลเยี่ยม
นางสาวพรทิพย รัสสะวรรณโณ
นางสาวพรพรรณ ดวงปาโคตร
นางพรเพ็ญ อิ่มผอง
สิบเอกหญิง พรไพลิน รูปขํา
นางพรรณปพร ถาอุปชิต

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๑๒๒
๑๑๒๓
๑๑๒๔
๑๑๒๕
๑๑๒๖
๑๑๒๗
๑๑๒๘
๑๑๒๙
๑๑๓๐
๑๑๓๑
๑๑๓๒
๑๑๓๓
๑๑๓๔
๑๑๓๕
๑๑๓๖
๑๑๓๗
๑๑๓๘
๑๑๓๙
๑๑๔๐
๑๑๔๑
๑๑๔๒
๑๑๔๓
๑๑๔๔
๑๑๔๕
๑๑๔๖
๑๑๔๗

หนา ๒๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพรรณิภา ทองดี
นางสาวพรรนิภา สีลาโส
นางสาวพรวิภา หมื่นยา
วาที่รอยตรีหญิง พรศรี แกวเกลี้ยง
นางพรศรี ทรวงทองหลาง
นางสาวพรศิริ คําประกอบ
นางสาวพรสวรรค ลาดนอก
นางสาวพริ้งศิโรรัตน บุญภา
นางสาวพลอยรสา แสงลุน
นางพวงชมภู แสงล้ําเลิศ
วาที่รอยตรีหญิง พวงผกา หาญโงน
นางพวงพยอม ศรีกลับ
นางพวงพยอม สอนสุภาพ
นางพวงเพชร สําราญ
นางพวงเพ็ญ มูลจันทร
นางสาวพวงรัตน คุมคง
นางสาวพะเยาว สุขเกษม
นางสาวพักตรพริ้ง เพชรอินทร
นางพักตรรําไพ หนอแกว
นางสาวพัชณีวรรณ จิบทอง
นางสาวพัชรัตน โกพลรัตน
นางพัชรัตน ศิรกัณฑะมากุล
นางสาวพัชรา แทนแกว
นางสาวพัชรา สุขถาวร
นางสาวพัชรากร ลิ้มสกุล
นางสาวพัชราภรณ แผนทอง

๑๑๔๘
๑๑๔๙
๑๑๕๐
๑๑๕๑
๑๑๕๒
๑๑๕๓
๑๑๕๔
๑๑๕๕
๑๑๕๖
๑๑๕๗
๑๑๕๘
๑๑๕๙
๑๑๖๐
๑๑๖๑
๑๑๖๒
๑๑๖๓
๑๑๖๔
๑๑๖๕
๑๑๖๖
๑๑๖๗
๑๑๖๘
๑๑๖๙
๑๑๗๐
๑๑๗๑
๑๑๗๒
๑๑๗๓

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางพัชรินทร นิวาสวุฒิกิจ
นางสาวพัชรินทร แวดระแว
นางพัชรินทร สวัสดิ์วร
นางพัชรินทร เสงสีแดง
นางสาวพัชรี ตันตระกูล
นางสาวพัชรี วงษเสถียร
นางสาวพัชรี สุเรนทร
นางสาวพัชรีรัตน เขียววิน
นางสาวพัฒนนรี ฝายนันชัย
นางพัฒนา ซอนะ
นางสาวพัฒนา แสงออน
นางพัณนิดา เจะนุ
นางพัสตราภรณ นาระสระนอย
นางพาณิภัค พุทธสะแสง
นางสาวพาณี แสนลคร
นางพาตีเมาะ กรูตามา
นางสาวพิกุล ตองติดรัมย
นางสาวพิกุล เสนทรนารถ
นางสาวพิชญสินี กําพล
นางสาวพิชญา จําปาโท
นางสาวพิชญานันท ลุนศรี
นางสาวพิชามญชุ เพขุนทด
นางสาวพิมพชยา หมวกใสเพ็ชร
นางพิมพนภา สงสัมพันธสกุล
นางพิมพพจี คัดทะจันทร
นางพิมพวิภา พิมพเพ็ง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๑๗๔
๑๑๗๕
๑๑๗๖
๑๑๗๗
๑๑๗๘
๑๑๗๙
๑๑๘๐
๑๑๘๑
๑๑๘๒
๑๑๘๓
๑๑๘๔
๑๑๘๕
๑๑๘๖
๑๑๘๗
๑๑๘๘
๑๑๘๙
๑๑๙๐
๑๑๙๑
๑๑๙๒
๑๑๙๓
๑๑๙๔
๑๑๙๕
๑๑๙๖
๑๑๙๗
๑๑๙๘
๑๑๙๙

นางสาวพิมพวิมล เสริฐศรี
นางพิมพิมลรัตน นวนสี
นางพิมลพันธุ จันตะโมกข
นางพิไลพร สงเคราะห
นางสาวพิสมัย มุสิกวัน
นางสาวพิสมัย ใสตะภาพ
นางสาวพิสมัย อัมพรศรี
นางสาวพีรญา ตาตะ
นางสาวพุทธชาติ ขยันดี
นางสาวพุทธรักษา เย็นฉ่ํา
นางเพชรไทย นอยจันทร
นางสาวเพ็ญทิพย แกวสังข
นางสาวเพ็ญนภา ใจดี
นางสาวเพ็ญศรี ทิพยอักษร
นางเพ็ญศรี สุขโข
นางสาวเพ็ญศิริ สงเสรฐ
นางสาวเพ็ญศิริ สุธาโร
นางสาวเพ็ญสินี คําโน
นางเพริดพักตร พรมลัทธิ์
นางเพลินตา เพิ่มพร
นางเพลินพิศ พูลศักดิ์
นางสาวแพรเงิน พื้นนวล
นางสาวแพรพิไล เพ็งโพธิ์ทอง
นางสาวไพรจิตร อักษร
นางไพรวัลย อาจนารินทร
นางสาวไพเราะ ทองคํา

หนา ๒๐๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๐๐
๑๒๐๑
๑๒๐๒
๑๒๐๓
๑๒๐๔
๑๒๐๕
๑๒๐๖
๑๒๐๗
๑๒๐๘
๑๒๐๙
๑๒๑๐
๑๒๑๑
๑๒๑๒
๑๒๑๓
๑๒๑๔
๑๒๑๕
๑๒๑๖
๑๒๑๗
๑๒๑๘
๑๒๑๙
๑๒๒๐
๑๒๒๑
๑๒๒๒
๑๒๒๓
๑๒๒๔
๑๒๒๕

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวไพลิน ปนตา
นางสาวไพลิน สรอยจิต
นางไพศรี อินทรทิพย
นางสาวฟตฮียะห เจะดือราแม
นางฟาตีเมาะ สา
นางฟารีดะ ดอนิ
นางสาวฟารีดา มามะ
นางสาวภควดี ชูทุงยอ
นางสาวภคินี เชียงบาล
นางสาวภัคจนิกรณ บางปา
นางสาวภัคจิรา ลิ้มประเสริฐ
นางสาวภัคพิชา ดวงดารา
นางสาวภัคสกร กอนคํา
นางภัทรชพร กันรัมย
นางสาวภัทรพร ฤทธิวัชร
นางสาวภัทรพิชชา ตรีเทพา
นางสาวภัทรภร ชัยเพชร
นางสาวภัทรวดี ปาละจินต
นางสาวภัทรวดี มวงเลี่ยม
นางสาวภัทรวรรณ สวนนันท
นางสาวภัทรศศิร ดวงกระโทก
นางสาวภัทรา ขาขันมะลี
นางสาวภัทราภรณ อารีย
นางภัทรียา พลแสน
นางภัสรวรา ใจแกว
นางสาวภัสวรลักษณ วรรณรัตน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๒๒๖
๑๒๒๗
๑๒๒๘
๑๒๒๙
๑๒๓๐
๑๒๓๑
๑๒๓๒
๑๒๓๓
๑๒๓๔
๑๒๓๕
๑๒๓๖
๑๒๓๗
๑๒๓๘
๑๒๓๙
๑๒๔๐
๑๒๔๑
๑๒๔๒
๑๒๔๓
๑๒๔๔
๑๒๔๕
๑๒๔๖
๑๒๔๗
๑๒๔๘
๑๒๔๙
๑๒๕๐
๑๒๕๑

หนา ๒๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางภาชินี พิมพสักกะ
นางสาวภาณุมาส ลาภมากผล
นางภานิชา เปรื่องธนากิจ
นางสาวภารดี นวมทิม
นางภาวิณี ชาญประโคน
นางสาวภาวิณี แซคู
นางภาวีณา วิเชียร
นางสาวมธุรส แทงทอง
นางมนทา นุชสาย
นางสาวมนพร ตะอุน
นางมนัสพันธ ฤทธิ์ณรงค
นางมยุรี คลังภูเขียว
วาที่รอยตรีหญิง มยุรี คันธเนตร
นางสาวมยุรี สินทูล
นางสาวมลทิรา เนียมชูชื่น
นางสาวมลฤดี โมธารา
นางสาวมลุลี เสียงเพราะ
นางมะลิวรรณ ราชการกลาง
นางสาวมะลิวัลย เมืองปญโญ
นางสาวมัณฑิรา วัฒนคีรี
นางสาวมัตติกา แสงประสิทธิ์
นางสาวมัทนา ศรีโรย
นางมันทณา เส็นสะนา
นางสาวมัศยา สาเมาะ
นางสาวมัสยา สมเพราะ
นางมาซีเตาะ โรจนภาพงศ

๑๒๕๒
๑๒๕๓
๑๒๕๔
๑๒๕๕
๑๒๕๖
๑๒๕๗
๑๒๕๘
๑๒๕๙
๑๒๖๐
๑๒๖๑
๑๒๖๒
๑๒๖๓
๑๒๖๔
๑๒๖๕
๑๒๖๖
๑๒๖๗
๑๒๖๘
๑๒๖๙
๑๒๗๐
๑๒๗๑
๑๒๗๒
๑๒๗๓
๑๒๗๔
๑๒๗๕
๑๒๗๖
๑๒๗๗

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางมาตฤภรภัทร วงคฝน
นางมายีดะ แนรอ
นางมายีลา สูหลง
นางมายือลํา อับซี
นางสาวมารันดา ยะโกะ
นางสาวมาริสา มะมิง
นางสาวมาริสา หมัดโสะ
นางมารีแย อับดุลดานิง
นางมาเรียม เตาะสาตู
นางสาวมาเรียม พึ่งเอี่ยม
นางมาลัย เนียมปาน
นางมาสีเตาะ ดอเลาะ
นางมิเดาะ อิมํา
นางสาวมีนา โอษฐงาม
นางสาวมูนา จารง
นางสาวเมฑินี สองสวาง
นางเมตตา ทองอราม
นางสาวเมตตา ทองออน
นางยลรวี จับมั่น
นางสาวยศพิมล แกววิเศษ
นางสาวยามีละห เจะโด
นางยามุสนี มูซอ
นางยุพดี พระสวาง
นางสาวยุพิน พานโถม
นางสาวยุภา กุสาวดี
นางสาวยุภารักษ อุทิตสาร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๒๗๘
๑๒๗๙
๑๒๘๐
๑๒๘๑
๑๒๘๒
๑๒๘๓
๑๒๘๔
๑๒๘๕
๑๒๘๖
๑๒๘๗
๑๒๘๘
๑๒๘๙
๑๒๙๐
๑๒๙๑
๑๒๙๒
๑๒๙๓
๑๒๙๔
๑๒๙๕
๑๒๙๖
๑๒๙๗
๑๒๙๘
๑๒๙๙
๑๓๐๐
๑๓๐๑
๑๓๐๒
๑๓๐๓

นางยุวรี แสงตะวัน
นางสาวเยาวธิดา จันตะวงค
นางสาวเยาวเรศ ฤทธิกร
นางสาวแยนะ สีเดะ
นางรจนา โพทอง
นางสาวรภัทภร ทองศรีรุง
นางสาวรวินันท หนูสลุง
นางสาวรวิวรรณ กลิ่นชาติ
นางสาวรสริน วัชรพลางกูร
นางสาวรอฆายะ ยามา
นางสาวรอณีซะห เจะเย็ง
นางสาวรอดีเยาะ ลีดน
นางรอพีอัส มามะ
นางรอมือละห มาจิ
นางรอฮานี อาเกะ
นางสาวรอฮายู สือแมะ
นางสาวรอฮีมะ ลือแบลูรง
นางสาวระติกร คําบุญมี
นางสาวระวิวรรณ แซหลี
นางสาวระวิวรรณ มณีจินดา
นางสาวระวีวรรณ โอบเอื้อ
นางรัชฎาพร ศรีเสริม
นางสาวรัชฎาภรณ สอนเยี่ยม
นางรัชฎาวรรณ ทองทา
นางรัชนี สายเพ็ชร
นางสาวรัชนีกร จิตจํานง

หนา ๒๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๐๔
๑๓๐๕
๑๓๐๖
๑๓๐๗
๑๓๐๘
๑๓๐๙
๑๓๑๐
๑๓๑๑
๑๓๑๒
๑๓๑๓
๑๓๑๔
๑๓๑๕
๑๓๑๖
๑๓๑๗
๑๓๑๘
๑๓๑๙
๑๓๒๐
๑๓๒๑
๑๓๒๒
๑๓๒๓
๑๓๒๔
๑๓๒๕
๑๓๒๖
๑๓๒๗
๑๓๒๘
๑๓๒๙

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวรัชนีกร ฝนปนวงศ
นางสาวรัฐคุณ จันทะรัง
นางสาวรัตติกาญจน ศรีเมือง
นางสาวรัตติกาล บุญมา
นางสาวรัตนปราณี ศรีบัวรินทร
นางสาวรัตนา ชูชาง
นางสาวรัตนา สืบสาย
นางรัตนา อะแว
นางสาวรัตนาภรณ เกษศรี
นางรัตนาภรณ ชูจิตร
นางสาวรัตนาภรณ สุทธิกรม
นางสาวรัตนาวดี กุลจันทรไพบูลย
นางสาวรัติกาล แกนบุดดี
นางสาวรัศมี สุขผดุง
นางรานี ยูนุ
นางสาวรําไพ ดวงมาลา
นางรินรดา มีเดช
นางสาวรุงณภา บุตรสําราญ
นางรุงทิพย ไชยนิลวรรณ
นางรุงทิพย สงเคราะหธรรม
นางสาวรุงทิวา วิบูลพันธ
นางสาวรุงทิวา สารสี
นางรุงนภา เรือนชุมเชย
นางรุงรวิน ปนรอด
นางรุงรุจีวรรณ ศรจักร
นางรุงฤดี ผึ้งภักดี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๓๓๐
๑๓๓๑
๑๓๓๒
๑๓๓๓
๑๓๓๔
๑๓๓๕
๑๓๓๖
๑๓๓๗
๑๓๓๘
๑๓๓๙
๑๓๔๐
๑๓๔๑
๑๓๔๒
๑๓๔๓
๑๓๔๔
๑๓๔๕
๑๓๔๖
๑๓๔๗
๑๓๔๘
๑๓๔๙
๑๓๕๐
๑๓๕๑
๑๓๕๒
๑๓๕๓
๑๓๕๔
๑๓๕๕

นางรุงอรุณ ใหญกระโทก
นางรุงอรุณรัตน นิตยะโรจน
นางรุจิรัตน สุริโย
นางรุสณี ลีแซ
นางรุสนานี ตง
นางรูซีตา บินนิมุ
นางสาวรูมีซะร ยะยือริ
นางสาวรูรีซัม สะอะ
นางเรวดี ราชฤทธิ์
นางโรฮานี สะอะ
นางฤดีวรรณ หมายกลา
นางสาวฤทัยพร กิจเบญจะ
นางลฎาภา ขันโพชา
นางลภัสรดา เกณทวี
นางสาวลภัสรดา แซอุย
นางลมัย ทวิตชาติ
นางลลนา อวนศรี
นางสาวละมัย ชาแทน
นางสาวลักขณา ปากพลีนอก
นางสาวลัดดา โลหะทัด
นางสาวลัดดาวรรณ เทพบุรี
นางสาวลัดดาวรรณ แกวยอด
นางสาวลัดดาวัลย โทนหงษสา
นางสาวลาตีปะ กาเดร
นางสาวลายนี สาและ
นางลําดวน รินทะไชย

หนา ๒๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๕๖
๑๓๕๗
๑๓๕๘
๑๓๕๙
๑๓๖๐
๑๓๖๑
๑๓๖๒
๑๓๖๓
๑๓๖๔
๑๓๖๕
๑๓๖๖
๑๓๖๗
๑๓๖๘
๑๓๖๙
๑๓๗๐
๑๓๗๑
๑๓๗๒
๑๓๗๓
๑๓๗๔
๑๓๗๕
๑๓๗๖
๑๓๗๗
๑๓๗๘
๑๓๗๙
๑๓๘๐
๑๓๘๑

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางลิขิตรา พลเยี่ยม
นางลีเมาะ เตะ
นางวงศเดือน เวียนธราดุล
นางสาววงศวิจิตร พรเมธากุล
นางสาววชิราภรณ ศรปอม
นางสาววณัฐสนันท กมลบูรณ
นางวณิชชา สงวนชาติ
นางวดี อิสลาม
นางสาววนาวรรณ กลาหาญ
นางวนิดา คําภาพักตร
นางวนิดา พรมจันทร
นางสาววนิดา ภูผา
นางสาววนิดา โมตาลี
นางวนิดา อาหลี
นางสาววนิพร ไฝสุข
นางสาววรรณนา วงษใหญ
นางสาววรรณนิดา แพงอินทร
นางวรรณพร กุลเสน
นางวรรณภา แสนทวีสุข
นางวรรณรี ทิวพงษงาม
นางวรรณลี คุปติสุนทร
นางสาววรรณวิภา พงษราศรี
นางวรรณวิมล เล็งฮะ
นางสาววรรณา เจริญคง
นางสาววรรณา เจิมสุวรรณ
นางวรรณา วงศไชวะ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๓๘๒
๑๓๘๓
๑๓๘๔
๑๓๘๕
๑๓๘๖
๑๓๘๗
๑๓๘๘
๑๓๘๙
๑๓๙๐
๑๓๙๑
๑๓๙๒
๑๓๙๓
๑๓๙๔
๑๓๙๕
๑๓๙๖
๑๓๙๗
๑๓๙๘
๑๓๙๙
๑๔๐๐
๑๔๐๑
๑๔๐๒
๑๔๐๓
๑๔๐๔
๑๔๐๕
๑๔๐๖
๑๔๐๗

นางวรรณิภา เวชคง
นางสาววรวรรณ ตงเทง
นางสาววรัดดา หนาเพ็ชร
นางวรางคณา ศิริโทน
นางวรางคสิริ ณ พัทลุง
นางสาววราพร อรัญดร
นางวราภรณ คลังธารณ
นางสาววราภรณ ทะนันไชย
นางสาววราภรณ หินนท
นางวรารัตน กลมพุก
นางวราลักษณ กิจชํานิ
นางสาววริญทร ดีดวงพันธ
นางสาววรินดา ทะยศ
นางสาววริษา กอดู
นางวลัยลักษณ จันทะลาม
นางวัชรีวรรณ พึ่งอําพล
นางวัฒนา เฟองทรัพย
นางวันดี กลิ่นหอม
นางวันดี สุขดี
นางสาววันทนา ปานปน
นางสาววันนิสา คลังคนเกา
นางสาววันบัลกีส อีนดือเระ
นางสาววันเพ็ญ เพ็ชรมี
นางสาววันวิสาข จันทะสอน
นางวันวิสาข น้ําใจดี
นางวันวิสาข อุดมผล

หนา ๒๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๐๘
๑๔๐๙
๑๔๑๐
๑๔๑๑
๑๔๑๒
๑๔๑๓
๑๔๑๔
๑๔๑๕
๑๔๑๖
๑๔๑๗
๑๔๑๘
๑๔๑๙
๑๔๒๐
๑๔๒๑
๑๔๒๒
๑๔๒๓
๑๔๒๔
๑๔๒๕
๑๔๒๖
๑๔๒๗
๑๔๒๘
๑๔๒๙
๑๔๓๐
๑๔๓๑
๑๔๓๒
๑๔๓๓

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางวัลภา รัตนบุญ
นางสาววัลลา ยศตระกูล
นางสาววาฐินี ยูโซะ
นางวาทินี พันธแตง
นางสาววานีดา เจะบือราเฮง
นางสาววาราดา โตงฟา
นางสาววาริน แซตู
นางสาววารุณี สายมงคล
นางวาสนา บุศยคํา
นางสาววาสนา ศรีราชยา
นางวาสนา สรอยจักร
นางวิกานดา ฤทธิเดช
นางวิจิตรา จําปาสิม
นางสาววิชชุดา วัฒนาตระกูลวงศ
นางสาววิชญาดา สมบัติมาก
นางสาววิชญาพร จันทรกัน
นางสาววินิดา เขื่อนเพชร
นางวินิตา แกวเทพ
นางสาววิภา พันบุตดี
นางสาววิภาดา จันทรหอม
นางวิภาพร สืบเสาะ
นางสาววิภาวดี อาจวิชัย
นางสาววิมลรัตน ทะนันชัย
นางวิมาลา มาแสน
นางสาววิรัญชนา ขาคํา
นางสาววิราภรณ กลัดสันเทียะ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๔๓๔
๑๔๓๕
๑๔๓๖
๑๔๓๗
๑๔๓๘
๑๔๓๙
๑๔๔๐
๑๔๔๑
๑๔๔๒
๑๔๔๓
๑๔๔๔
๑๔๔๕
๑๔๔๖
๑๔๔๗
๑๔๔๘
๑๔๔๙
๑๔๕๐
๑๔๕๑
๑๔๕๒
๑๔๕๓
๑๔๕๔
๑๔๕๕
๑๔๕๖
๑๔๕๗
๑๔๕๘
๑๔๕๙

หนา ๒๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางวิราวรรณ บอแกว
นางสาววิลาวัณย ปะสุรัมย
นางวิลาวัณย พรหมอุดม
นางวิลาวัลย พิมดี
นางสาววิลาศ คงภักดี
นางวิลาสินี เจะโด
นางสาววิลาสินี ทามโคกสูง
นางวิไล คงดวง
นางสาววิไลพร ผองแกว
นางสาววิไลพร มาวขุนทด
นางสาววิไลลักษณ เจริญสุข
นางสาววิไลลักษณ ชาวแหลง
นางสาววิไลลักษณ ยืนยงคีรีมาศ
นางสาววิไลวรรณ ใจบุญ
นางวิไลวรรณ บุตรสาลี
นางวิไลวรรณ มาศขาว
นางวีนัสรา สุนทรงาม
นางวีนา มนตปาริชาติ
นางวีรยา คงเพชรศักดิ์
นางสาววีรยา หนูสงค
นางสาววีรวรรณ วัดจินดา
นางสาววีรวัลย วิณุราช
นางสาววีรสุดา อดมาก
นางสาวแวมีเนาะ สาระนะ
นางแวรอกาเยาะ อับดุลฮานุง
นางแววดาว พลซา

๑๔๖๐
๑๔๖๑
๑๔๖๒
๑๔๖๓
๑๔๖๔
๑๔๖๕
๑๔๖๖
๑๔๖๗
๑๔๖๘
๑๔๖๙
๑๔๗๐
๑๔๗๑
๑๔๗๒
๑๔๗๓
๑๔๗๔
๑๔๗๕
๑๔๗๖
๑๔๗๗
๑๔๗๘
๑๔๗๙
๑๔๘๐
๑๔๘๑
๑๔๘๒
๑๔๘๓
๑๔๘๔
๑๔๘๕

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางแวฮามีดะ โตะแม
นางสาวศกลรัตน เดชา
นางสาวศรณพรรษ พรรษศรณภักดี
นางสาวศรสวรรค มีมุข
นางสาวศรัญญา ลุนภา
นางศรัณยรัชต หมวดเอียด
นางสาวศรินดา มูฮะหมัด
นางศรินรัตน เมฆสุวรรณ
นางสาวศรีจันทร ปาระดี
นางสาวศรีประภา แจงอักษร
นางสาวศรีไพร ขอนทอง
นางสาวศรีไพร นันทสูนย
นางสาวศศิการณ โฮจีน
นางสาวศศิธร เฉยศร
นางสาวศศิธร รัตนชมภู
นางศศิพรรณ เกษมสุขเจิญชัย
นางสาวศศิวิมล ชุดนอก
นางศศิวิมล พุทธคู
นางสาวศศิวิมลพร รัตนทรงจันทึก
นางศันสนีย เล็ดมะ
นางศิราณี บุญเจียม
นางสาวศิรินทรญา อินตะสาร
นางศิริพร จันทรแสง
นางสาวศิริพร ปยะโสภาสกุล
นางศิริพร สวัสดี
นางสาวศิริภรณ ทรัพยพาลี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๔๘๖
๑๔๘๗
๑๔๘๘
๑๔๘๙
๑๔๙๐
๑๔๙๑
๑๔๙๒
๑๔๙๓
๑๔๙๔
๑๔๙๕
๑๔๙๖
๑๔๙๗
๑๔๙๘
๑๔๙๙
๑๕๐๐
๑๕๐๑
๑๕๐๒
๑๕๐๓
๑๕๐๔
๑๕๐๕
๑๕๐๖
๑๕๐๗
๑๕๐๘
๑๕๐๙
๑๕๑๐
๑๕๑๑

หนา ๒๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวศิริรัตน ทองแสน
นางสาวศิริรัตน นาคกร
นางศิริลักษณ วงศชาลี
นางสาวศิริวรรณ สุวรรณศรี
นางสาวศิริวัฒน ณ นครพนม
นางสาวศิวพร สีหาแสน
นางสาวศุภกานต พันอน
นางสาวศุภมาส เข็มทอง
นางศุภวรรณ สายพร
นางศุภัทพร จันทรังษ
นางศุภาพรรณ งอกโพธิ์
นางศุภาลักษณ โนราช
นางสาวศุวภา สามหลา
นางสาวศุษณีย มีทรัพย
นางสดสี พุทธา
นางสตรีรัตน ใจแกว
นางสมจิต เกษจอย
นางสมจิต ออนแกว
นางสาวสมจิตร ใจเอื้อ
นางสมจิตร วัฒนะนุกูล
นางสมใจ ธรรมสุวรรณ
นางสมถวิล จันทรงาม
นางสาวสมทรง ชัยศิริเลิศนภากุล
นางสาวสมนา ถนอมพุทรา
นางสมปอง เชื้อรัมย
นางสาวสมพร คําลือชา

๑๕๑๒
๑๕๑๓
๑๕๑๔
๑๕๑๕
๑๕๑๖
๑๕๑๗
๑๕๑๘
๑๕๑๙
๑๕๒๐
๑๕๒๑
๑๕๒๒
๑๕๒๓
๑๕๒๔
๑๕๒๕
๑๕๒๖
๑๕๒๗
๑๕๒๘
๑๕๒๙
๑๕๓๐
๑๕๓๑
๑๕๓๒
๑๕๓๓
๑๕๓๔
๑๕๓๕
๑๕๓๖
๑๕๓๗

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสมพร อิ่นใจ
นางสมศรี สระคํา
นางสาวสมัญญา เกินวงค
นางสมัย ภักดีวุฒิ
นางสาวสรอย ลักขษร
นางสาวสรอยศรินทร เขตหาญ
นางสาวสวรรยา จัทรศิริไพบูลย
นางสาวสวิตตา พุมไม
นางสาวสสิภักษร พิชิตวิจัย
นางสะปเยาะ รอยภา
นางสาวสังวาลย แสงศิลป
นางสาคร คําปาตา
นางสาวสาคร ไดรอดดี
นางสานิสา มาปะ
นางสายชล นาคเครือ
นางสายพิณ พุทธวงศ
นางสายรุง ยามี
นางสาวสายลม อมฤก
นางสาวสายสมร เกษมสุขวิมล
นางสายสุดา บาตรโพธิ์
นางสาวสาลินี อีเลาะ
นางสาวิกา จํานงครัตน
นางสาวสาวิตรี นารี
นางสาวสาวิตรี อินทะใจ
นางสาวสาสนะ บาเหม
นางสําเนียง นันทา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๕๓๘
๑๕๓๙
๑๕๔๐
๑๕๔๑
๑๕๔๒
๑๕๔๓
๑๕๔๔
๑๕๔๕
๑๕๔๖
๑๕๔๗
๑๕๔๘
๑๕๔๙
๑๕๕๐
๑๕๕๑
๑๕๕๒
๑๕๕๓
๑๕๕๔
๑๕๕๕
๑๕๕๖
๑๕๕๗
๑๕๕๘
๑๕๕๙
๑๕๖๐
๑๕๖๑
๑๕๖๒
๑๕๖๓

นางสาวสําเนียง เพชรสมบัติ
นางสํารวย ชํานิธุระการ
นางสํารวย ฤทธิ์สอน
นางสาวสําเริง มาปู
นางสาวสําฤทธิ์ ศรีมงคล
นางสาวสิราภรณ แกววัน
นางสิริกัญญา บุตรขจร
นางสิริกาญจน พรมพุม
นางสาวสิรินทรา พิมสาร
นางสาวสิรินธร วงศสนิท
นางสาวสิริพรรษา เฮงทรัพย
นางสาวสิริมนัส พุงโตมร
นางสิริยา โกศลนิยม
นางสิริยากร จําปาสิม
นางสิริรัตน บุญเกลี้ยง
นางสาวสิริรัตน สงศรี
นางสุกัญญา จงใจ
นางสุกัญญา มัญจกาเพศ
นางสุกัญญา สุขสาร
นางสาวสุกันยา โกรธกลา
นางสาวสุกัลยา มูลติเสาร
นางสุขนิจ เปาะแต
นางสาวสุขหฤทัย สุวรรณรัตน
นางสุคนธ มีศรี
นางสาวสุจารี คําศิริ
นางสุจารี ถาวรจิตต

หนา ๒๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๖๔
๑๕๖๕
๑๕๖๖
๑๕๖๗
๑๕๖๘
๑๕๖๙
๑๕๗๐
๑๕๗๑
๑๕๗๒
๑๕๗๓
๑๕๗๔
๑๕๗๕
๑๕๗๖
๑๕๗๗
๑๕๗๘
๑๕๗๙
๑๕๘๐
๑๕๘๑
๑๕๘๒
๑๕๘๓
๑๕๘๔
๑๕๘๕
๑๕๘๖
๑๕๘๗
๑๕๘๘
๑๕๘๙

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวสุจิตตรา อรุณรัตน
นางสาวสุจิตรา พิลาสุทธิ์
นางสุชาดา สุขาเขิน
นางสาวสุชาดา สุวรรณหงษ
นางสุชานันท เพียรวิทูร
นางสุชิลา นิเลาะ
นางสาวสุฑามาศ อโณทัย
นางสุณิสา ทองประดับ
นางสุณีรัตน ประเสริฐสังข
นางสุดคนึง ตรีตรานนท
นางสุดาพร จันทรกา
นางสาวสุดารัตน การภักดี
นางสาวสุดารัตน พิศโสระ
นางสาวสุดารัตน โมรา
นางสาวสุดารัตน วิมูลชาติ
นางสาวสุดารัตน เอี่ยมจํารูญ
นางสาวสุดาวรรณ สระเจา
นางสุทธิสา เกตุเหง
นางสุธนา ปรางเพ็ชร
นางสุธาทิพย ทองยา
นางสุธาสินี ดาวเรือง
นางสุธาสินี อับดุลเลาะ
นางสุธิดา มุสออุมา
นางสุนทรีย สุพรรณ
นางสุนันทา แกวนาง
นางสุนันทา ขําแกว

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๕๙๐
๑๕๙๑
๑๕๙๒
๑๕๙๓
๑๕๙๔
๑๕๙๕
๑๕๙๖
๑๕๙๗
๑๕๙๘
๑๕๙๙
๑๖๐๐
๑๖๐๑
๑๖๐๒
๑๖๐๓
๑๖๐๔
๑๖๐๕
๑๖๐๖
๑๖๐๗
๑๖๐๘
๑๖๐๙
๑๖๑๐
๑๖๑๑
๑๖๑๒
๑๖๑๓
๑๖๑๔
๑๖๑๕

นางสาวสุนิตรา กลั่นประชา
นางสาวสุนีรัตน เดชขุนทด
นางสุพพัต สมพมิตร
นางสาวสุพรรณี โสตรศรีทิพย
นางสาวสุพัตรา บุญยิ่ง
นางสาวสุพัศชญา หนูอิ้ม
นางสุพาภรณ ทวินันท
นางสาวสุพิชชา ตาชูชาติ
นางสุพิชชาญ จุลเลศ
นางสาวสุพิชญชญา ออนเบา
นางสุพิชญนันท ศรีธรรมมา
นางสาวสุพิชญา เลิศสงคราม
นางสาวสุพิมล ลาสา
นางสุพิศ บุญปก
นางสาวสุพิศ สาวันดี
นางสาวสุภมาส เชยลอมขํา
นางสาวสุภัค สุมาลี
นางสาวสุภัค สุริจันทร
นางสุภัชญา กอสาลี
นางสุภัตตรา ปกขาว
นางสุภัตรา คําภิรมย
นางสาวสุภัทรา สุรนันท
นางสุภาณี จารึก
นางสุภาพ บัวศรี
นางสุภาพร จุระ
นางสาวสุภาพร ญาณประเสริฐ

หนา ๒๑๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๑๖
๑๖๑๗
๑๖๑๘
๑๖๑๙
๑๖๒๐
๑๖๒๑
๑๖๒๒
๑๖๒๓
๑๖๒๔
๑๖๒๕
๑๖๒๖
๑๖๒๗
๑๖๒๘
๑๖๒๙
๑๖๓๐
๑๖๓๑
๑๖๓๒
๑๖๓๓
๑๖๓๔
๑๖๓๕
๑๖๓๖
๑๖๓๗
๑๖๓๘
๑๖๓๙
๑๖๔๐
๑๖๔๑

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสุภาพร นิลยิ่งดี
นางสุภาพร ศรีมะณี
นางสุภาภรณ จาริย
นางสาวสุภาภักดิ์ รักษาเงิน
นางสุภารัตน ขวกเขียว
นางสุภารัตน สําราญพันธ
นางสาวสุภาลักษณ ไชยศรีษะ
นางสาวสุภาวดี แกวถึง
นางสุมลทา ศรีโพนทอง
นางสุมาภรณ ลุกลาม
นางสุมาลี คุณโคตร
นางสุมิตรา ศรีทันต
นางสุรัยญา ดอเลาะ
นางสาวสุรินทรทิพย คําอาย
นางสาวสุริรชา พักดี
นางสาวสุรียพร สุขเกษม
นางสาวสุรียศรี จะเมาะ
นางสาวสุรียานิง สะแลแม
นางสุรีรัตน สืบคําแกว
นางสุรีรัตน แสนสุด
นางสาวสุวปรียา อุดมบุตร
นางสาวสุวภาคย ออนประเสริฐ
นางสาวสุวรรณา คํามา
นางสุวรรณา จันทรมา
นางสาวสุวรรณา สวางสาลี
นางสุวรรณา อินทมิน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๖๔๒
๑๖๔๓
๑๖๔๔
๑๖๔๕
๑๖๔๖
๑๖๔๗
๑๖๔๘
๑๖๔๙
๑๖๕๐
๑๖๕๑
๑๖๕๒
๑๖๕๓
๑๖๕๔
๑๖๕๕
๑๖๕๖
๑๖๕๗
๑๖๕๘
๑๖๕๙
๑๖๖๐
๑๖๖๑
๑๖๖๒
๑๖๖๓
๑๖๖๔
๑๖๖๕
๑๖๖๖
๑๖๖๗

นางสุวรรณี แกวเลื่อน
นางสุวราภรณ ราญรอน
นางสาวสุวิชา พระมาลา
นางสาวสุวิมล ลํามะยศ
นางสาวสูไบดะห แฉะ
นางสาวสูไหบะ เด็ง
นางสาวเสริมศิริ ไครงาม
นางเสวียน บุญกอด
นางสาวเสาดะ หลีสันมะหมัด
นางสาวเสาวณีย จันทรเพ็ง
นางเสาวภา ลิลัน
นางเสาวลักษณ คําประวัน
นางสาวเสาวลักษณ รูปสม
นางเสาวลักษณ แสงภักดี
นางสาวเสาวลักษณ หิมพาน
นางสาวแสงเดือน ดวงคํา
นางสาวแสงเดือน ศรีมุกด
นางสาวโสภนา ณ รังษี
นางสาวโสภาพรรณ มีแกว
นางไสลาวานี รอนิ
นางหทัยชนก ชิตบุตร
นางสาวหทัยทิพย แสงชาติ
นางหทัยรัตน โกษา
นางสาวหทัยรัตน ไกรนรา
นางสาวหนึ่งเธอ บุญไชย
นางหนึ่งนุช วรบัณฑิต

หนา ๒๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๖๘
๑๖๖๙
๑๖๗๐
๑๖๗๑
๑๖๗๒
๑๖๗๓
๑๖๗๔
๑๖๗๕
๑๖๗๖
๑๖๗๗
๑๖๗๘
๑๖๗๙
๑๖๘๐
๑๖๘๑
๑๖๘๒
๑๖๘๓
๑๖๘๔
๑๖๘๕
๑๖๘๖
๑๖๘๗
๑๖๘๘
๑๖๘๙
๑๖๙๐
๑๖๙๑
๑๖๙๒
๑๖๙๓

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวหริชยา นราพันธ
นางสาวหัทยา ศรีงาม
นางหับเสาะ ยะซิง
นางอณัฐชา ฤทธิ์จรูญ
นางอนงค คะเซ็นแกว
นางอนงค พลายพลึก
นางอนงค โอพั่ง
นางสาวอนงคนาฏ สรอยจิตร
นางสาวอนงคนารถ นุชสายสวาท
นางสาวอนัญญา อยูโต
นางอนุธิดา เจนชัย
นางสาวอนุสรา คําเตจา
นางสาวอภสร ศรีหาวงค
นางสาวอภิญญา บุณยเกียรติ
นางสาวอภินันท แสนทวีสุข
นางสาวอมรรัตน เทียนเปลี่ยน
นางอมรรัตน ภูจอมจิตร
นางสาวอมรฤดี ประดับมุข
นางสาวอรทัย พิงสูงเนิน
นางสาวอรทัย ไวยพัฒน
นางสาวอรนันท โพธิ์นาง
นางอรนุช ออนศรี
นางอรปภา พึ่งบัว
นางอรพินท ขินจากพรรดิ์
นางสาวอรสา เงินสมบัติ
นางอรสา เมธีจริยาพร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๖๙๔
๑๖๙๕
๑๖๙๖
๑๖๙๗
๑๖๙๘
๑๖๙๙
๑๗๐๐
๑๗๐๑
๑๗๐๒
๑๗๐๓
๑๗๐๔
๑๗๐๕
๑๗๐๖
๑๗๐๗
๑๗๐๘
๑๗๐๙
๑๗๑๐
๑๗๑๑
๑๗๑๒
๑๗๑๓
๑๗๑๔
๑๗๑๕
๑๗๑๖
๑๗๑๗
๑๗๑๘
๑๗๑๙

นางสาวอรอนงค คงมี
นางสาวอรอิศรา กระแสร
นางสาวอรอุมา บํารุงนา
นางอรอุมา หงษไทย
นางอรัญญา ชนะฤทธิ์
นางอรัญญา ไทยกําเหนิด
นางสาวอรัญญา ประทุมทอง
นางอรัญญา พันธขาว
นางสาวอริวรรณ ชมสุข
นางสาวอริสรา วันนะ
นางสาวอรุณรัตน ขวัญเกลี้ยง
นางสาวอรุณวตรี ดียางหวาย
นางอรุณี ใบปลอด
นางอรุณี มีหาญเสมอ
นางอรุณี วงศสุริยะ
นางอลิศรา คําตา
นางสาวออนศรีสุดา เครือเนียม
นางอะอีดะ เบ็ญอะหมัส
นางอังคณา บัณฑิตกุล
นางสาวอังคณา ศรีคําขวัญ
นางสาวอัจฉราภรณ ปานไธสง
นางอัจฉราภรณ รัตนมณี
นางสาวอัจฉราวดี เกศแกว
นางสาวอัจฉราวรรณ ผิวคํา
นางสาวอัญชลี พละสิทธิ์
นางสาวอัญชลี วงศไชย

หนา ๒๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๒๐
๑๗๒๑
๑๗๒๒
๑๗๒๓
๑๗๒๔
๑๗๒๕
๑๗๒๖
๑๗๒๗
๑๗๒๘
๑๗๒๙
๑๗๓๐
๑๗๓๑
๑๗๓๒
๑๗๓๓
๑๗๓๔
๑๗๓๕
๑๗๓๖
๑๗๓๗
๑๗๓๘
๑๗๓๙
๑๗๔๐
๑๗๔๑
๑๗๔๒
๑๗๔๓
๑๗๔๔
๑๗๔๕

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวอัญชลี สิทธิศักดิ์
นางอัมพร ยศวังใจ
นางสาวอัมพร หวานใจ
นางอัมพร อานุภาพแสนยากร
นางอัมพลิกา สายสิงห
นางสาวอัมพันธ ไชยศรีขวัญ
นางสาวอัมพิกา แซเลา
นางอัมภวรรณ ทวีพรสวรรค
นางอัศมะ มาหามะ
นางอาซีซา หัตถประดิษฐ
นางอาดีละห บินยูโซะ
นางอาทิตยา ชารีมุย
นางอาทิตยา ปนตะ
นางสาวอาฟยะ บาฮี
นางสาวอาภรรัตน แยมทอง
นางสาวอามีเนาะ เหมาะอะ
นางสาวอายียะห ดาซอ
นางอายูรีย ขุนเปย
นางอารมณ อินทพงษ
นางอาริตา แมเราะ
นางสาวอาริยาพร พิมพแพทย
นางอารียา ศรีแกวออน
นางอารีรัตน น้ําแกว
นางสาวอารุณี หะยีตาเยะ
นางสาวอาวรอ ยาลาวัล
นางอาอีเซาะห ยืองอ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๗๔๖
๑๗๔๗
๑๗๔๘
๑๗๔๙
๑๗๕๐
๑๗๕๑
๑๗๕๒
๑๗๕๓
๑๗๕๔
๑๗๕๕
๑๗๕๖
๑๗๕๗
๑๗๕๘
๑๗๕๙
๑๗๖๐
๑๗๖๑
๑๗๖๒
๑๗๖๓
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

หนา ๒๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอาอีดะ เจะโด
นางสาวอําพา ชํานาญพล
นางสาวอําภาพร เพ็ชรเย็น
นางอินตีฮาน ลอเด็ง
นางอินทะนงค ประสมวงศ
นางสาวอิสริยะ อุณหกานต
นางอีมีเลีย หะยีแยนา
นางสาวอุดมสุข สิทธิคํา
นางสาวอุทัยรัตน ปรือปรัก
นางอุทัยวรรณ เจริญยิ่ง
นางอุทัยวรรณ ชิณโชติ
นางอุทุมพร แสนสุข
วาที่รอยตรีหญิง อุบล ฉิมประดิษฐ
นางสาวอุบลพรรณ กองพล
นางสาวอุบลรัตน ลาภมูล
นางอุปถัมภ พูลพวง
นางสาวอุมาพร บัวพล
นางอุมาภรณ คําพิลา
เบญจมาภรณมงกุฎไทย
นายกิตติกรณ แปงเครื่อง
นายชลธี ทองคํา
นายชาญชัย มังคละ
นายธนโชติ หลาศรี
นายธัญญากร เกิดกอวงษ
นายบัณฑิต โยนสนิท
นายภากร จันทรมา

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

๑๗๖๔ นางสาวอุมาภรณ พิลาวุฒิ
๑๗๖๕ นางอุไรรัตน ชูมี
๑๗๖๖ นางอุไรวรรณ พิทักษ
๑๗๖๗ นางอุษณี มากพูน
๑๗๖๘ นางสาวอุษา บุษบา
๑๗๖๙ นางอุษา วงษดี
๑๗๗๐ นางสาวอุษา สุวรรณโชติ
๑๗๗๑ นางสาวอุสา ชูพันธ
๑๗๗๒ นางเอมรินทร ชุมแกว
๑๗๗๓ นางเอมอร เชี่ยวรอบ
๑๗๗๔ นางสาวแอนนา พิลาภ
๑๗๗๕ นางฮาซานะ มาปะ
๑๗๗๖ นางฮาดีลัส เฮมเบีย
๑๗๗๗ นางฮามีดะ เจะแต
๑๗๗๘ นางสาวฮามีดะ ดารอมือลี
๑๗๗๙ นางสาวฮารีนา ยีมะยี
๑๗๘๐ นางฮาสานะ เจะนิ
๑๗๘๑ นางฮาสุนะ เจะโมง
(รวม ๘๗ ราย)
๘ นายอดุลย บุตรประเสริฐ
๙ นางสาวกนกพร นาวาเรือน
๑๐ นางกัญณภัทร อินทา
๑๑ นางสาวกานติมา กรุดเผือก
๑๒ นางสาวเกศนีย ปยะมิตร
๑๓ นางสาวขนิษฐา ดาวลอย
๑๔ นางสาวขนิษฐา มองเพชร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐

นางขวัญ ครองหนองแดง
นางสาวขวัญคนึง ผสมสกุล
นางงามศิรี ศิริสวัสดิ์
นางจิตตรัตน เย็นสุข
นางสาวจิตภัทร บุตรเพชร
นางสาวเจะอุรา โตะปลัด
นางฉลวยศรี ยืนนาน
นางฉันทนา พรมพิลา
นางฉันทนา ภูวะนะผา
นางสาวชมพูนุช สัตยซื่อ
นางสาวชัญญรัชต ไชยทอง
นางณัชชา สูงสงา
นางสาวณัฎฐิณี บุญงาม
นางสาวณัฐกชนันท ทองคํา
นางสาวณัฐชญา อนสุวรรณ
นางสาวณัฐพร สรอยทอง
นางทัศนีย กาหลง
นางธัญญารัตน สูงชัยภูมิ
นางนพวรรณ ศรีเมฆ
นางสาวนภัค สุขสถาพรชัย
นางนวลลออง เนื่องไชยยศ
นางนันทนิจ ชูรัตน
นางสาวนันทวัน หยีสัน
นางนันทา นิ่มภูษา
นางสาวนารี หาญเสนา
นางน้ําตาล เชยทอง

หนา ๒๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวน้ําผึ้ง ผิวออนดี
นางสาวน้ําฝน อินทะขันธ
นางสาวนูรียะห ปูเตะ
นางสาวบุญญิสา ทิพยคํา
นางบุญเรือน สายศรีแกว
นางปทุมทิพย ดวงนอย
นางสาวปฐมาพร สุราสา
นางสาวปณฬี อาริยะ
นางสาวปทมา รุงโรจนเดนเจริญ
นางปาณิศรา แกวยศ
นางสาวปยวดี ตุรงคเรือง
นางสาวพรชนัน บุญประเสริฐ
นางสาวพรทิวา ใหมบิดา
นางสาวพรนลัท จารุการ
วาที่รอยตรีหญิง พัชรี อินนารมย
นางเพ็ญโสภา ภูทะเก
นางไพริน จันทรฝน
นางมะโน สุภาสัย
นางเยาวภา หนูจันทร
นางระพีพรรณ ทวีจิตร
นางสาวรารินทร ลิ้มสกุล
นางสาวรุงฤดี สายรัตน
นางสาวลภัสรดา ตันสุวรรณ
นางสาววัชรีวัลย จันทรอาสา
นางสาววันทนี รัศมีสุกใส
นางวันเพ็ญ เจิมจันทร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข

หนา ๒๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗

นางสาววิภารดี อินทแพทย
นางสาววิมลทิพย สมัญญามาตุเรศ
นางสาววิไลวรรณ วรรณบวร
นางสาวศรัญญา โชติ
นางสาวศันสนีย เลิกสายเพ็ง
นางสาวศิริธร มีนาค
นางสาวศิริลักษณ ศึกษาพงศพันธุ
นางสมควร หามฤทธิ์
นางสมไสว ภักดีลน
นางสาวสลิลรัตน โนนหัวรอ
นางสุดารัตน แสนโคตร

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๓๒๗ ราย)
นายกริช ผลาเหิม
๑๓ นายจะเล สินหมี่
นายกฤตมงคล สุยะเอย
๑๔ นายจํานงค ไชยปรุง
นายกฤษฏา ไหมละเอียด
๑๕ นายจิตรวีร สมศรี
นายกฤษณะ ศิริพัฒนศักดิ์
๑๖ นายจินตจิ สหรัตนพันธ
นายกอบศักดิ์ ดิษโสภา
๑๗ นายจิระพงค ลักษโณสุรางค
นายกิติกร วนิชชากร
๑๘ นายจิรายุ ภูเกษแกว
นายกีรติ สืบวงษ
๑๙ นายจีรศักดิ์ คงสง
นายเกรียงไกร สักขุนทด
๒๐ นายจีราศักดิ์ วุฒิศรีศิริพร
นายโกศล สุขเกษม
๒๑ นายฉลาด ปนสกุล
นายขวัญชัย วรสีห
๒๒ นายฉันชัย ภารถวิล
นายคณิต ศิริมาเมือง
๒๓ นายเฉลิม ขายสุวรรณ
นายคทาวุธ อรรคษร
๒๔ นายชนะชัย ศรีตระกูล

๗๘
๗๙
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๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗

นางสาวสุพัตรา วรศักดิ์
นางสุภาพร พานิชธนาคม
นางสาวสุรางค มีวงษ
นางสาวแสงสุรีย มะมินทร
นางสาวโสภิดา พนมไพรวัลย
นางอรทัย กิตพฤกษ
นางอรัญญา ขัติเรือง
นางอัจฉรา มาอินทร
นางอําพร แกวกองนอก
นางสาวอําพร อิ่นอาย

