หนา ๑๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

นางสาวผองพรรณ ปนโพธิ์
นางสาวพรพิรมย ศิริชนม
นางสาวพิชญา เปลื้องหนาย
นางสาวมณฑา รอดบุญ
นางสาวเมตตา สุวรรณประสาร
นางสาวรัชนี แยมแกว
นางสาววันเพ็ญ ออนแปน
นางสาววิลาวัณย วงษทับทิม
นางสาวศิริมา ธรรมบัวชา
นางสาวศิริวรรณ คงเมือง
นางสาวศิริวรรณ คงเมือง
นางสาวสมัชญา กุลมา
นางสาวสมัชญา กุลมา
นางสาวสรินรัตน เกิดสกุลรุงโรจน
นางสาวสุปราณี มหาพัฒนไทย
นางสาวสุพิชฌาย ปยะพุทธิชัย
นายกมล อินถา
นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
นายกฤษณะ สุวรรณราช
นายกิตติ บํารุงศรี
นายเกษม ตรีโอษฐ
นายโกศล ชูลําภู
นายคเชนทรชัย แพงจันทร
นายคมสิทธิ์ สุริยวรรณ

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔

นางสาวสุภา บุญสม
นางสาวสุรีรัตน คเชนทร
นางสาวสุรีรัตน โปรงสันเทียะ
นางสาวโสภิต ชัยกิจ
นางสาวอัจฉรา นาคชุม
นางสาวอินทิรา อาจอาสา
นางสาวอุสนันท ดาราฉาย
นางสาวเอื้อมเดือน อุทัยกุล
นางสาวิตรี บุญอินทร
นางสุนีย บุษพันธ
นางสุมาลี จินดาวงค
นางสุรียพร อวยพร
นางสุวรรณา ขัติวงศ
นางหยดฝน พุมแกว
นางอภิญญา ธนาพันธุสิงห
นางอรพันธ พุทธมนต

กรมการพัฒนาชุมชน
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

นายคํานึง อินทรสิทธิ์
นายจรัญ อินทสระ
นายจํารัษ อินปน
นายจําเริญ แหวนเพ็ชร
นายเฉลิมเกียรติ ตัลวัน
นายเฉลิมเกียรติ แผนกิจเจริญ
นายชลอ พงษชุบ
นายชวลิต นําภา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒

นายชัยยงค ผองใส
นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ
นายชํานาญ รักราวี
นายชินภัทร ญาณะนันท
นายชูชาติ บุญธรรม
นายชูศิลป งามบุตรดา
นายเชิดทวี สูงสุมาลย
นายไชยัณต หนูเอก
นายณเรศ กิติวรรณ
นายณัฐภพ จําปา
นายเดช ชวนชัยภูมิ
นายเดชา สิงหาศิลป
นายถนัด มวงนาคํา
นายถาวร วังคําหมื่น
นายทรงศักดิ์ พิมพเบา
นายทวีวัฒน พิทักษรักษากุล
นายทองคูณ บุญศร
นายธรรมนูญ ไขวพันธุ
นายธวัช ทิวงคษา
นายธวัช ภักดี
นายธีระพจน เนตรไสว
นายธีริทธิ์ ศิริคํา
นายธูป หลักคํา
นายนพดล ดาวอรุณ
นายนฤทธิ์ สุวรรณรัตน
นายนิสิต สะมาลา

หนา ๑๔๐
ราชกิจจานุเบกษา
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายบรรเทา ดวงนภา
นายบุญถม อินเสนา
นายปฏิพัทธ พวงแกว
นายประจัญ จันทรเนตร
นายประภาส ขุนชิต
นายประยงค ปญญาใส
นายประศาสนเวชชุ แกววงศ
นายประสิทธิ์ สีหะชัย
นายปยวัตร มินสุวรรณ
นายพจศกร ศรีหาบัติ
นายพลสิน อองบางนอย
นายพัฒนา วงศประทุม
นายพิษณุ เพ็ชรไพทูล
นายไพโรจน โสภาพร
นายมงคล ฤทธิสนธิ์
นายมณฑล วงศเทศ
นายมนตชัย คาคลอง
นายมนตรี แดนเขตต
นายมิตรชัย ศรีผาน
นายรัตนชัย เมฆสุวรรณ
นายวัชรพงษ ไชยเมือง
นายวัชรากร แวงโสธรณ
นายวิจิตร อินทสิทธิ์
นายวินัย รัญดร
นายวิรัตน โพชะกะ
นายวิรุฒ แสนสา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔

นายวีรพันธ จันตะ
นายศักดิ์เกษม กุลวงค
นายศักดิ์ชัย อามาตยสมบัติ
นายสมชาติ เนียมเกลี้ยง
นายสมชาย บุญสม
นายสมนึก นาคกุญชร
นายสมปอง อาจณรงค
นายสมเพชร หมื่นวงษ
นายสยัมภู แพงจันทร
นายสรสาสน สีเพ็ง
นายสันทัด จุลอักษร
นายสามารถ เมฆกลอม
นายสําราญ สีนา
นายสิทธิชัย พรทิพยพิทักษ
นายสุขุม ธรรมประทีป
นายสุทธิพร สมแกว
นายสุนทร พุดสวัสดิ์
นายสุพจน แสนคํา
นายสุรชัย พุทธวิเชียร
นายสุรเดช วรรณศิริ
นายสุรพล แกวอินธิ
นายสุรพล อุปพันธ
นายสุรวุฒิ เพ็ชรมนต
นายสุระชาติ พรหมดิเรก
นายสุริยะ โสภาพงศ
นายสุวิทย สุขาทิพย

หนา ๑๔๑
ราชกิจจานุเบกษา
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสุวิน พึ่งเงิน
นายเสนาะ แสงมณี
นายเสวก ทองเกิด
นายอดุลย คําจิตร
นายอดุลย ดีออม
นายอภิชาติ จิตรพาณิชย
นายอรุณ สารบัญ
นายอวยชัย ลวนทับทิม
นายอับดุลนัสเซอร หะมิ
นายอาทร พิมชะนก
นายอําพล เข็มแกว
นายอําพล วรรณา
นายอุดมศักดิ์ สาครสินธุ
นายอุทัย สิงหทอง
นายเอ็กซตรา เขตบรรพต
นางกมลวัลภ ตันปยะกุล
นางกัญญา ประเสริฐวิบูลย
นางสาวกัณฑธิมา เดชะคุณ
นางกาญจนา สุขสวาง
นางสาวกาญจนา เชิดสูงเนิน
นางกานตขนิษฐ กานตนภัทร
นางสาวแกวจรรยา คงนุน
นางสาวขนิษฐา ปนกระจาย
นางขวัญจิต ไชยฟู
นางเคี่ยมคํา งามสงา
นางจรรยา อนัญญพร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖

นางจริยาภรณ ปาลวิจิตร
นางสาวจันทรพร สุดยอด
นางจันทิรา พันธไธสง
นางจารีย พรหมเกิด
นางจําเรียง มณีพินิจ
นางสาวจิรายุ เพชรแสงใส
นางสาวฉัตรประอร นิยม
นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม
นางชนากาณต คําโพธิ์
นางชินีนาถ ยังชวย
นางสาวฐานิสร นันทพัฒนปรีชา
นางสาวฐิติกานต ออนนอม
นางณัฐธยาน แกวกิ่ง
นางสาวณัฐนันท หอมวิเศษวงศา
นางสาวณัฐรดี ขาวเหลือง
นางสาวณัฐรัตน ลิ้มไพเงิน
นางณัฐวดี สุพรรณทอง
นางสาวณันฐิยา พรหมสกุล
นางณิชาภัทร พงษเจริญ
นางสาวดวงใจ พัทมุข
นางดวงพร การีกลิ่น
นางดารุณี ทองชัย
นางดาวิกา เครือเนียม
นางทองคํา เพ็ชรปานกัน
นางทองลวน แกวกระจาง
นางทุงสะกรานต สุดธัญญรัตน

หนา ๑๔๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางธนพร ไฝพรม
นางธนหทัย ชัยศึก
นางสาวธวัลรัตน เดชบุญมา
นางธัญธิตา วชิราวงศ
นางธันยชนม บุญยืด
นางสาวธาริณี ศรีจิ๋ว
นางนงลักษณ รักราวี
นางนรี ชวงเมืองปก
นางนฤมล ผดุงญาติ
นางสาวนวพร พิมพา
นางนันทัชพร นามพิกุล
นางนันทิยา ยาเจริญ
นางน้ําทิพย สรอยทรัพย
นางนิภาพรรณ เทียมธรรม
นางบัณฑิตา หมื่นพรม
นางบัวทอง สูงสุมาลย
นางบุญชอบ แจมจํารัส
นางสาวบูรินา ฤทธิ์กลา
นางสาวเบ็ญจมาศ จินดาไพศาล
นางสาวปภาดา ศักดิ์ศรี
นางสาวประนอม ทองมา
นางสาวประไพ ศิวะลีราวิลาศ
นางสาวประภาพร สรอยสุวรรณ
นางปรัศนีย โคตะแวง
นางปราณี เกษมสุข
นางปราณี ศิริมังคะลา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘

นางปราศัย กรุณา
นางปริยานุช สาริกา
นางปาณิศา จอกจอหอ
นางปยะพร วงศบุญชู
นางผองพักตร นิตยารส
นางพนิดา ทวีชีพ
นางพนิดา วงษศรี
นางพนิตนาฏ ตานี
นางพรทิพย ไชยวัฒน
นางพรพิมล สุขสุวานนท
นางพรรณี เพ็งกรูด
นางพวงผกา ไชยเกลา
นางพัชรินทร พานํามา
นางพัชรินทร แสนวงษ
นางสาวพันทอง เฉลยพจน
นางสาวพันสี คุณธรรม
นางพิชญสินี จันทรจวนสุก
นางพิศมัย ศิริคุณ
นางสาวพุทธิมาลย เชียรพิมาย
นางเพชรา ถ้ําทอง
นางสาวเพ็ญศรี ศรีเพชร
นางไพลิน ขาวแปลก
นางภัทราพร สีหามาตย
นางมณีวรรณ ศรีประภาพงศ
นางมลิวัลย ปูคะธรรม
นางมุกดา หลิมนุกูล

หนา ๑๔๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางยะกียะ สามือลา
นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ
นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ
นางเยาวเรศ บูรกิจบํารุง
นางรัชนี โพธิสัตยา
นางเรณู จึงเจริญ
นางสาวเรียวดาว บุญจันทร
นางลัดดา สุมาวงศ
นางลําพา สุขเกษม
นางวงษเดือน กิจปลื้ม
นางวนิดา ไชยเมือง
นางวรภาดา วงษวรรณ
นางวรรณภา ลูกบัว
นางวรรณศิริ นพรัตน
นางสาววรินทร ปพนธนัตถ
นางสาววริศรา โสภาค
นางสาววันทนี เตชะคุณารักษ
นางวาสนา ไขวพันธุ
นางวิลาวัลย มนตรี
นางสาววิลาวัลย คาระวะ
นางศรัณยนัทธ อมรกล
นางศรีวรรณ กาวีผาบ
นางศศิธร ลักษณะงาม
นางสาวศศิวิมล ยินดี
นางศิริกุล ตุมวารีย
นางสาวศิริพร ออนละออ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕

หนา ๑๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวศิริรัตน ยานะ
นางสาวสมธัญ เล็กเซง
นางสมพร เที่ยงแทอนุกูล
นางสมศรี จิตรเวช
นางสมัย ชาญอาวุธ
นางสรอยสุดา แพทยหลวง
นางสาวสโรชา ราชบุรี
นางสวรรยา ฉ่ําสันเทียะ
นางสาวสินิทธิ์ ขวัญนิมิตร
นางสาวสิริลักษณ พลนอก
นางสาวสุกานดา แสงวงษ
นางสุจิรา สัมพันธ
นางสุชาดา สุพรรณ
นางสาวสุชาดา ทศานนท
นางสุทธิพรรณ ชัยหงษ
นางสุมาลี นอยสําลี
นางสุรวีร ทองมี
นางสุวรรณา สิทธิ์เสนี
นางเสาวคนธ วิฑูรยพันธ
นางโสภา บุญยืน
นางสาวโสภิต ภูริสวัสดิ์

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕

นางหรรษา เหมือนหมาย
นางสาวอภิชาติ พิบูลย
นางอมรรัตน ใบระหมาน
นางอมรรัตน หนูประเสริฐ
นางอรนงค กาพรม
นางอรุณรัตน ชิงชนะ
นางอังคณา บุตรแขก
นางอังคณา ธิติมูล
นางอัจฉราพร ค้ําชู
นางอัมพร หมื่นเกี๋ยง
นางอัมพร ยิ่งไดชม
นางอาภรณี อินสมภักษร
นางอาภัสสร ช่ําชอง
นางอารี ประภารัตน
นางอารียา สุวรรณรัตน
นางอําไพ บัวระดก
นางอําไพ พุฒิสนธิ์
นางสาวอําไพวรรณ ชื่นอุทัย
นางสาวอิ่มใจ คชพันธ
นางอิสรนันท ทรงเนติเชาวลิต

กรมทีด่ ิน
๑ นายกชภูมิ หาญประสานกิจ
๒ นายกฤษฎา วงศแกว
๓ นายกิตติเดช จงพึ่งกลาง

๔ นายกิตติพงศ บุญอยู
๕ นายเกรียงศักดิ์ พงษไพศาล
๖ นายเกษตร พันธไชยศรี

