เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข

หนา ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๖)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙

นางสาวอมรรัตน แกวทุง
นางอมรรัตน จันทะรักษา
นางสาวอรณิชา กัลยาวงค
นางสาวอรนิต ศรีสะอาด
นางสาวอรพิน จิตรเจนจริยา

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

กรมการพัฒนาชุมชน
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๑,๐๑๔ ราย)
นายกมล อินถา
๑๙ นายจิรวัฒน เพิ่มทอง
นายกิตติเชษฐ ทุงสะโร
๒๐ นายเฉลิม เภาพาน
นายกิตติภูมิ พละบุตร
๒๑ นายเฉลิม ทับชุม
นายกิติพงษ ศรีจันทร
๒๒ วาที่รอยตรี เฉลิมชนม โกสุมภศิริ
นายเกรียงไกร โลหสุวรรณ
๒๓ นายเฉลิมศิลป สุวรรณคีรี
นายเกียรติบุญลือ สังขเงิน
๒๔ นายชัยชาญ บูชาเดช
วาที่รอยตรี เกียรติประวัติ จารยปญญา
๒๕ นายชัยฤทธิ์ จันทรมาศ
นายโกเมศร เวชสาร
๒๖ นายชาญชัย อาษาดี
นายโกวิทย ยอดวิทยา
๒๗ นายชาญชัย กรวยทอง
นายไกรยะภพ เจริญสุข
๒๘ นายชาตรี นรทัด
สิบเอก ขจร เบาศรี
๒๙ นายชินโนรส บุญพิทักษ
นายคนองเดช กงเพชร
๓๐ นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นายคําแหง ศรีปลอง
๓๑ นายชูชาติ อามาตยมนตรี
นายจงกล เขตการณ
๓๒ นายชูชาติ นวนสอาด
นายจรัญ ขันสุธรรม
๓๓ นายเชาวรัตน กวางสวาสดิ์
นายจรุง นาคแกว
๓๔ นายโชคดี ยิ่งล้ํา
นายจักรวุฒิ โฉมใส
๓๕ นายไชยยนต ไกรศรี
นายจันทวงษ ศรีโย
๓๖ นายฐานวัฒน ธนัตยจิระพร

๘๐
๘๑
๘๒
๘๓

นางสาวอรุณรัตน คําแกว
นางสาวอัจฉรา ชูนพรัตน
นางอัญชนา วงศสุวรรณ
นางสาวอาภาภรณ แสงสุโท

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒

นายณภัทร แพงโสภา
นายณรงค เปรียบนาน
นายณรงค จันทรเมือง
นายณรงคชัย บุญจันทร
นายณัฏฐพล ศรีพันธุ
นายณัฐชัย สุดตาชาติ
นายณัฐวัตน ปรกแกว
นายณัฐวุฒิ ทองแกมแกว
นายณัฐวุฒิ จุฑาศรี
นายดอกดิน ตอมทอง
นายดิเรก สารพันธ
พันจาอากาศเอก ทรงพล ฉายแสง
นายทองจันทร แกวเพิ่ม
นายทองพูน ทองนาค
นายทินกร มาชม
นายเทวินทร แกวอินัง
นายธนง สุภาใจ
นายธนพงษ โพธา
นายธนวัฒน มานุจํา
นายธนานิติ กองสินแกว
นายธวัช ทิวงคษา
นายธัชเศรษฐ เกษมโพธิวัฒน
นายธีทัต รังสรอย
นายธีรพงศ พงษสมุทร
นายธีรยุทธ เปลี่ยนผัน
นายธีรวุฒิ ภูตาเพิศ

หนา ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘

(เลมที่ ๖)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายนพดล สุวรรณธาดา
นายนรวีร จันทรสิทธิ์
นายนราชิต ไชโยราช
นายนราวุฒิ นันติดอย
นายนริส ธีราอาชวะ
นายนฤชา แกวกะโผะ
นายนารากร หวังบุญกลาง
นายนิกร ราชแกว
นายนิคม นิรันดร
นายเนตร ขันคํา
นายบพิธ วาทวิจารณ
จาสิบตรี บรรดิษฐ หมวดหอม
นายบรรลุเศรษฐ พึ่งงาม
นายบํารุง บุญรอด
วาที่รอยตรี บุญเพ็ชร เจียมอยู
นายบุญมา เต็มหลวง
นายบุญอุม คําโอสีมา
นายเบญจวัฒน ในวิกุล
นายปภังกร ทุมสุวรรณ
สิบเอก ประจวบ สมทางดี
นายประจักษ อยูคง
นายประจิต จิตจักร
นายประดิษฐ ทิพยรักษ
นายประพันธศักดิ์ จตุเทน
นายประภาศ ขุนคต
นายประภาส สินทับทอง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔

นายประยูร ไชยแสนทาว
นายประโยชน จันทะวงษ
นายประสงค เรืองปราชญ
นายประสิทธิ์ จตุเทน
นายปราโมทย ชํานาญ
นายปราโมทย คํามณี
นายปรีชา มีราช
นายปญโญ สํารวมจิตร
นายปยะโรจน สุขสง
นายพัฒนพงศ กุญชะโร
สิบเอก พัฒนพงษ เที่ยงสันเทียะ
นายพัฒนาพร แสงเงินยอด
นายพิชัย เพชระ
นายพิเชิด โปธิมา
นายพิทักษ มวมขุนทด
นายพิพัฒน เบาหัวดง
นายพีรพงศ รัตนประภาศิริ
นายพีรพงษ พิสิษฐพงศ
นายพุฒิพงษ ยะพลหา
นายเพชรสงคราม ยิ้มเสงี่ยม
นายไพประสิทธิ์ โพพิทูล
นายภาสกร พรเจริญ
นายมงคล บุตรษา
นายมงคลเดช ยอดพรหม
สิบตํารวจเอก มนตชัย สุขอนันต
นายมนัส สมณะ

หนา ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐

(เลมที่ ๖)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายมรกต ชินสิทธิ์
นายมานพ สุมนเตชะรัตน
นายมานะ ไทยงามศิลป
นายยงยุทธ วงษไทยเจริญ
นายยศวริศ มังกรทอง
นายยอดชาย ผาเจริญ
นายยุทธการ อินทรเพชร
นายรณภพ เกลียวทอง
นายรัฐภัทร ซีซอง
นายรัดทัย ไหวศรี
นายรัตนชัย เมฆสุวรรณ
นายเรวัฒน ใจจักร
นายเรวัตร สุดหอม
นายโรจกร วรรณศรี
นายเลอพัฒน หินศรี
นายเลิศวิชญ เลิศศิรวรเมธ
นายวรรธนพงศ คงนคร
นายวรวิทย ปนสุวรรณ
นายวสันต ศรีนุกูล
นายวสุยล ครุยทอง
นายวัชรพงษ ไชยเมือง
นายวิชาญ มาตโค
จาสิบตํารวจ วิชิต กัลยาณวัตร
นายวิฑูรย ไชโย
นายวิณัย สืบทรง
นายวิทยา สุขสวัสดิ์

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖

นายวิทยา ลือชา
นายวิทยา พลอยหวังบุญ
นายวิทยา เข็มอุทา
นายวิริยะ เสาทอง
นายวิวัฒน อาจนาฝาย
สิบเอก วิสูตร ไกรวิริยะ
วาที่รอยเอก วีระ สมพงษ
นายวีระชน มวงแมน
นายวีระพล ปกคําไทย
นายวีระศักดิ์ พลบมวง
นายวุฒิชัย สุทธิอาจ
จาสิบตรี วุฒิชัย ชุมสูงเนิน
นายวุฒิศักดิ์ บุญทวี
นายศวัส ศรียะ
นายศักดิ์เกษม กุลวงค
นายศิรพิษณุ ขุมทรัพย
นายศุขกวี แยมพุทธคุณ
นายศุภกรณ แนนไธสง
นายเศรษฐา ตังคะวัชระ
นายเศรษฐา ชยันตรดิลก
นายสงกรานต มีงาม
นายสงบ มหาอุดม
นายสงา ทุมชาติ
นายสนิท มาวัน
นายสมชัย สายธนู
สิบเอก สมชัย สมนา

หนา ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒

(เลมที่ ๖)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสมชาติ ชูเกลี้ยง
นายสมชาย บุญสม
นายสมชิต ไชยชาติ
วาที่รอยตรี สมโชค จักรหรัด
นายสมเด็จ คันธะวงค
นายสมบัติ สุรเสน
นายสมปอง จงรักษ
สิบเอก สมพงษ นาคสาคร
นายสมพร พุมชวย
นายสมเพชร หมื่นวงษ
นายสมมาต หวัดสนิท
นายสมยศ เรืองจรัส
นายสมศักดิ์ มูลมืด
นายสมศักดิ์ จิตรวิไลย
นายสมศักดิ์ จิตรภักดี
นายสมศักดิ์ ไกรเดช
วาที่รอยตรี สมศักดิ์ พวงจีน
นายสมาน หูกทอง
นายสฤษดิ์ อินทสิทธิ์
นายสวัสดิ์ ไชยมา
นายสะอาด โยธาพล
นายสังวาร สีหากุ
นายสัณหพงศ สรอยเสพ
นายสันติภาพ อินตะเทพ
นายสัมพันธ คํายอด
นายสากล รุงทอง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘

นายสามิตร เครือคํา
นายสิน โจระสา
นายสิริศักดิ์ ลิมปยประพันธ
นายสุคิต บุญทัน
นายสุชาติ รักษแกว
นายสุชิน บุญเพ็ง
นายสุพัตร คงเพ็ชร
นายสุพิศ ฉลาดสุข
นายสุภัทร พุฒศรี
นายสุภาพ ศรีเมือง
นายสุรเดช บานกลวย
นายสุรพล อุปพันธ
นายสุรพันธ สุวรรณโชติ
นายสุรสิทธิ์ โพธิน
นายสุริยา อินทรศักดิ์
นายสุริยา นันทา
นายสุวัฒชัย บุงทอง
นายสุวิจักขณ หมวดนา
นายสุวิน พิมมาศ
นายเสถียร ทองดี
นายเสน นุชบานปา
นายหาญ ศรีหาวงษ
นายอดุลย เกิดจันทร
นายอนุชา สุทธานุกูล
นายอนุชา ศุภกุล
นายอนุพงษ โสภัณ

หนา ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒

(เลมที่ ๖)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายอภัย เอียดชูทอง
สิบเอก อภิณพ มังกรแกว
นายอภิพล ปรีชาเวทยากุล
นายอรุโณทัย จันทวีสุข
นายอัคเดช แจงอยู
นายอัจฉพงศ พรหมจําปา
สิบเอก อัศวิน เนียมคํา
สิบเอก อานุภาพ ศรีชัยมูล
นายอํานาจ พงษประเสริฐ
นายอําพล ทุนกุล
นายอุดมศักดิ์ ปานศรี
นายเอกราช ญาณอุบล
นางกชกร นุชิต
นางกนกพร เหลาสาย
นางสาวกนกรัตน พอคา
วาที่รอยตรีหญิง กนกลักษณ
เกตุกําพล
นางกรกฎ จันทรเสนา
นางกรกมล ขําเดช
นางสาวกรชญาณี ญาณถอย
นางกรณิศ ทองแกว
วาที่รอยตรีหญิง กรรณาภรณ
กิติกรเศรษฐ
นางกรรณิกา กลมจิตร
นางสาวกรรณิกา ดวงสวาง
นางกรุณา แซอุย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘

นางกรุณา การินไชย
นางสาวกฤตยา วิสูตรโยธิน
นางกฤติกาญจน มีเอี่ยม
นางกฤษฎา สงตาย
นางกฤษณา อธิบดี
นางกัญญา วะเกิดเปง
นางกัญญา จิตงามขํา
นางกัญญานุช เครือคํา
นางกัญญารัตน กิ่งก้ํา
นางสาวกัณฑธิมา เดชะคุณ
นางกัทลี สรวงศิริ
นางกันชาณัฎฐ เนียมทอง
นางกันตณิชตรา กิชติสิษฐ
นางสาวกัลนิกา วุฒาพิทักษ
นางสาวกัลยกร ไชยทนุ
นางกัลยดา หฤทัยวรรณ
นางกัลยา สกุลมีฤทธิ์
นางกัลยา ทิพยอนันตกูล
นางกาญจนา อยูศิลป
นางกาญจนา เหลืองวิเศษ
นางกาญจนา รัตนเมกุล
นางกาญจนา ทองพูน
นางกาญจนา ชูแกว
นางสาวกาญจนา แฉงสุวรรณ
นางสาวกาญจนา แกวเกษ
นางกานตขนิษฐ กานตนภัทร

หนา ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔

(เลมที่ ๖)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางการะเกด พึ่งงาม
นางสาวกิ่งกาญจน สุขอนันต
นางสาวกุลชา ศรัทธาทิพย
นางสาวกุลณิษฐาน ขันขวา
นางกุลวรรณ ภูประพันธ
นางสาวเกวลิน โมรา
นางสาวเกวลิน คงทอง
นางเกศกนก ชูเกลี้ยง
นางเกศลา ทองคําเจริญ
นางสาวเกษร กันสุม
นางเกษศิรินทร โพธิ์สุวรรณ
นางสาวแกวจรรยา คงนุน
นางแกวมณี สิงหจานุสงค
นางขนิษฐ สีลาดเลา
นางขวัญแข ออนสําอางค
นางขวัญจิต ไชยฟู
นางคนึงนิจ ศรนุวัตร
นางเครือวรรณ ธีรราษฎรรังษี
นางเครือวัลย พวงแกว
นางงามตา สิงหสูง
นางสาวจงดี ทิพยมาก
นางจงธพรรณ ยงพฤกษา
นางจงรักษ เสมอวม
นางจงลักษณ อุดมศักดิ์
นางจรรยา พรหมเทพ
นางจรินทร อรุณพันธ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐

นางจริยา รอดเพ็ง
นางสาวจริยา คงตุก
นางจรุงรักษ ยอดสิงห
นางสาวจรูญรัตน ณ สุวรรณ
นางสาวจันจิรา นาคภูมิ
นางจันทกาญจน มังคะลี
นางสาวจันทนา อัศวถาวรชัย
นางจันทรฉาย เศรษฐทอง
นางสาวจันทรนิภา รุงอินทร
นางสาวจันทรเพ็ญ ลิขิตผลิน
นางสาวจันทรรัตน ศรีสังวรณ
นางสาวจันทวรรณ อินทรไชยา
นางจันทิมา โจนส
นางจันทิรา นัดทะยาย
นางสาวจันทิรา ยอดเพ็ชร
นางสาวจันทิวา ศรีเอี่ยม
นางจามจุรี ลิ้มกุลวราภิวัฒน
นางจารุณี หอมเกษร
นางจารุณี ศรีนา
นางจารุณี ชางรักษา
นางจารุวรรณ ศรีเมือง
นางจารุวรรณ ดํารงวิริยกุล
นางจารุวรรณ ไชยณรงค
นางจารุวรรณ จันทรมา
นางจาวะลี อินตะวงศ
นางสาวจิดาภา มันศิริ

หนา ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖

(เลมที่ ๖)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางจิตติพร ศรีบุญเรือง
นางจิตราภรณ ศรีออน
นางจิตสุภา ผดุงเจริญ
นางสาวจินตจุฑา สัจจหทยาศรม
นางสาวจินตนา ชื่นบุญชู
วาที่รอยตรีหญิง จิรวรรณ ถาวรสุข
นางสาวจิรัชญา จิ๋วเครือ
นางจิรานุช เพชรคง
นางสาวจิราพร พูนสุขประเสริฐ
นางจิรารัตน ปรีชาหาญ
นางจิฬาภรณ วงศดวง
นางจีราภา บุญไชโย
นางสาวจีรารัตน พัฒนคูหะ
นางจุฑาภรณ รักพริก
นางจุฑามาศ แชมชอย
นางสาวจุฑารัตน นุนโฉม
นางสาวจุรีรัตน บุญเรืองฤทธิ์
นางจุลจิรา นาคสนิท
นางสาวจุฬาภรณ ศรีประสม
นางสาวจุฬาภรณ ธิรัตยา
นางสาวจุฬารัตน ศรีวิริยะจันทร
นางจูมทอง พลโลหะ
นางสาวเจดีย แสนทวีสุข
นางเจนจิรา ดอยอ
นางสาวเจะรูหานิง กาเดร
นางสาวเจะอัสนะห เจะสะแม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒

นางแจมจันทร จันลาวงศ
นางสาวฉลอม สิมมะลี
นางสาวฉวี ปอาทิตย
นางฉวีวรรณ โพธิ์ศรี
นางฉัตรมณี สมฉุน
นางสาวฉัตรระวี ภาสตโรจน
นางเฉลิมวงค ลําพุทธา
นางสาวเฉลิมวงศ พยัคฆเกรง
นางสาวชญานิศ แกวศรีนวล
นางสาวชญานิศ กิจพิทักษวงศ
นางชฎามาศ ผิวผอง
นางชนากาณต คําโพธิ์
นางสาวชนากานต มูกขุนทด
นางสาวชนากานต ไชยฤทธิ์
นางชนิดา กรีแสง
นางสาวชนิดา เทพพา
นางชมพูนุท ธรรมยา
นางชไมกาญจน ออนสนิท
นางชยาภา คําสิงห
นางชโยธรณ โยราช
นางชรินรัตน ถูกคะเน
นางชลารัตน คําวงค
นางชลิดา สมรภูมิ
นางสาวชลิดา ลอยครบุรี
นางสาวชิดชม ปอมบุบผา
นางชิตกนก สุวรรณธรรมา

หนา ๘๓
ราชกิจจานุเบกษา
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘

(เลมที่ ๖)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางชินีนาถ ยังชวย
นางชุดาภา พรหมสุภา
นางชุติมา บุญประเสริฐสิทธิ์
นางชุติมา คลังชํานาญ
นางชูวรัตน สมแกว
นางสาวเชาวลีย เพชรรัตน
นางสาวญาดาภา หอมหวล
นางฐานิต ศรีมหาพรหม
นางฐานิตา ยศอาจ
นางสาวฐานิสร นันทพัฒนปรีชา
นางฐิตินุช นามกุล
นางฐิติพรรณ โปรงฟา
นางณภัทรชนม ศุภพงศอิทธิ์
นางณัชชารีย สุวัชรีเกษรัตน
นางสาวณัชรกานต ธานี
นางสาวณัฐกานต เที่ยงมณี
นางณัฐชยา ทองเนื้อหา
นางสาวณัฐชยา พรมมี
นางณัฐธยาน แสงสุวรรณ
นางณัฐธยาน โปธิมา
นางณัฐธยาน แกวกิ่ง
นางณัฐธิฌา พัฒนชัย
นางสาวณัฐรวี ตันธีระพลชัย
นางสาวณัฐรัตน ลิ้มไพเงิน
นางณัฐวดี สุพรรณทอง
นางณัฐวลัญช ทุมทอง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔

นางณัฐวิกา วาบา
นางสาวณัฐสมน ธาตุคําภู
นางณัฐสิรี เกงอนันตานนท
นางณิชชา มณฑีรรัตน
นางสาวณิชาภา พินิจมนตรี
นางสาวณุฎฐชญา ตันติอัจฉริยกุล
นางดรุณี อําลอย
นางดรุณี สิทธิชัย
นางดรุณี จูมกุมาร
นางสาวดวงจันทร เหลาสุวรรณ
นางดวงใจ สมแกว
นางดวงใจ พยัพเดช
นางดวงดาว คําทองสุข
นางดวงพร วงศไพบูลย
นางดวงรัตน ฤกษดี
นางสาวดวงรัตน ชางเนียม
นางดารณี โมกกาย
นางสาวดารณี มุยแกว
นางดาริกา เทพธวัช
นางดารุณี ทองชัย
นางดาวเรือง วิเศษศรี
นางตวงทิพย ปราบโรค
นางเตือนใจ อุนจันทร
นางสาวเตือนใจ บุญทิม
นางทองลวน แกวกระจาง
นางทองสิน ศรีสอน

หนา ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘
๔๓๙
๔๔๐
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๗
๔๔๘
๔๔๙
๔๕๐

(เลมที่ ๖)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางทองหลอ สวัสดิเทพ
นางสาวทักษิณานันท สืบสิมมา
นางทัศนี ลือฤทธิ์
นางทัศนี ทับพิมล
นางทัศนีย หีบแกว
นางทัศนีย สองเมือง
นางสาวทัศนียา หนองคู
นางทัศวาลัย ยศเสือ
นางทิพเนตร จัตวี
นางทิพยวรรณ เหล็กจันทร
นางสาวทิพยวัลย สมบูรณธนรัชต
นางสาวทิพยสุคนธ ปนสมนาม
นางสาวทิพวรรณ ลือยศ
นางทิพาภรณ เกตทิพย
นางทิราวรรณ บุญสนิท
นางธนพร ศรีบุญเรือง
นางธนพร โมเมือง
นางธนพร เผาพงษ
นางสาวธนพร วิบูลยอรรถ
นางสาวธวัลรัตน เดชบุญมา
นางสาวธัญญลักษณ พงษทุมพระ
นางสาวธัญภรณ ณ นาน
นางธัญรัตน วงษชํานาญ
นางสาวธัญลักษณ ชันไธสง
นางธันญณันท ตั้งใจสุข
นางธันยพร โกยสวัสดิ์

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓
๔๕๔
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗
๔๕๘
๔๕๙
๔๖๐
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖

นางสาวธารทิพย สุดทองคง
นางธิดารัตน ขยันตรวจ
นางสาวธิติมา เกตุโต
นางนงคราญ โนจิตร
นางสาวนงนภัส จุรักษ
นางนงเยาว เนียรนาท
นางสาวนงลักษณ นพกร
นางสาวนงลักษณ กันทสาร
นางสาวนพพร แซมสีมวง
นางนภัชชา เรไรสระนอย
นางนราวดี ศรีคงแกว
นางนฤมล เวชสุภา
นางนฤมล ภูทิพย
นางสาวนฤมล สันติพิทักษ
นางนวพร สินคง
วาที่รอยตรีหญิง นวลลออ มุกสง
นางนัฏฐากร กองคา
นางสาวนัฏภัทร เอียดแกว
นางนัฐกานต ศรีทอง
นางสาวนัดดา เพียรอนุรักษ
นางนันทนา องอาจ
นางสาวนันทพร ครุฑนาค
นางสาวนันทวัน กังวาลวงศ
นางนัยนา วองไว
นางนัษฐา เทพกุล
นางนาฏญา เอกอินทร

หนา ๘๕
ราชกิจจานุเบกษา
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓
๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐
๔๙๑
๔๙๒
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘
๔๙๙
๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒

(เลมที่ ๖)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวนาฏยา ศรีสายันต
นางนาตยา ไชยโยราช
นางนาน เทพคํา
นางสาวนิชาภา ปานออน
นางนิตติยา อยูเกตุ
นางนิตติยา ทองยิ้ม
นางนิตยา ศรีสุระ
นางนิตยา พลเยี่ยม
นางนิตยา ปญญามี
นางนิตยา ทัศคร
นางนิตยา ดีสุวรรณ
นางนิตยา ชุมเชิงกาญจน
นางสาวนิตยา เกษตรภิบาล
นางนิตยากร ทอดทอง
นางนิตยาภรณ อุบล
นางนิภา พฤกษะวัน
นางสาวนิภาพร โสมา
นางนิภาพรรณ จันทรเจา
นางนิรันดร ธนัชาศรีจันทร
นางสาวนิสากร ทุมทน
นางนุจรีย พรหมดิเรก
นางสาวเนตรชนก ใจเลื่อม
นางเนาวรัตน พรหมนอย
นางสาวโนรี มณีรัตน
นางสาวบงกชรัตน กนกหงษ
นางบังอร กองสีหา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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
๕๒๘

นางบัวเงิน สรรพโภชน
นางบุญชู ภักดิ์ประไพ
นางบุญญิสา จันทรทอง
นางบุญฑิตยา แกวมัน
นางสาวบุญเทียม ขุนทอง
นางบุญธรรม สุภารัตน
นางบุญสนอง พรมมา
นางบุปผา อาภากุลอนุ
นางบุปผา สุขอนันต
นางบุศรินทร พลรบ
นางสาวบุษราภรณ แกวยงกฏ
นางสาวบูรินา ฤทธิ์กลา
นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นางเบญจมาศ ถ้ําแกว
นางเบญจวรรณ พรหมศิริ
นางสาวปณิชา ริมทอง
นางปติมาพร ตั๋นเต็ม
นางปทิตตา มีชิตสม
นางปทุมมาศ ชวงกรุด
นางปนัดดา ไชยแกว
นางปนัดดา แกวมณี
นางสาวปนัดดา แกวภิรมย
นางสาวปภาดา ศักดิ์ศรี
นางประกายศรี วิปุละ
นางประคองศรี พลรัฐธนาสิทธิ์
นางประทุมทิพย ขุนเจริญ

หนา ๘๖
ราชกิจจานุเบกษา
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
๕๕๔

(เลมที่ ๖)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวประเทือง คํานาค
นางประพิณ พรรณศิริ
นางประพิมพา วัฒนา
นางประไพ กรายแกว
นางสาวประไพ ศิวะลีราวิลาศ
นางประภัสสร คงกระพันธ
นางสาวประภาพร ปญญาหาร
นางประภาวดี หมื่นพวง
นางประภาวดี รมเย็น
นางประยงค พงษประเสริฐ
นางสาวปรัศนี ปนไชย
นางปราชญา กิตติวรานนท
นางปราณี สายบัว
นางปราณี ศิริมังคะลา
นางปราณี แกวอินัง
นางปราณี เกษมสุข
นางสาวปราณี มองเพ็ชร
นางปราณีต ชํานิจศิลป
นางสาวปริยัติ รักษาทรัพย
นางสาวปริศนา กันธิวาท
นางปรีญาพัชญ เลิศฤทธิ์ชนินทร
นางปรีดา แกวพูล
นางปรียา หนูคง
นางสาวปรียาวดี บุญแฮด
นางปรียาวรรณ พัสดร
นางสาวปวันรัตน ศรีจันทร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๕๕๕
๕๕๖
๕๕๗
๕๕๘
๕๕๙
๕๖๐
๕๖๑
๕๖๒
๕๖๓
๕๖๔
๕๖๕
๕๖๖
๕๖๗
๕๖๘
๕๖๙
๕๗๐
๕๗๑
๕๗๒
๕๗๓
๕๗๔
๕๗๕
๕๗๖
๕๗๗
๕๗๘
๕๗๙
๕๘๐

หนา ๘๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางปสุตา ศรีวงษา
นางสาวปทมา พนิตกุล
นางปทมาพร คําพรมมาภิรักษ
นางสาวปาณพัณ สันตะวัน
นางปารณิท ตุยชัย
นางปาริฉัตร ตันติปาลี
นางปาริชาติ สุรบัณฑิตวงศ
นางปาริชาติ ชอบใช
นางปยดา ไกรแกว
นางปยมาภรณ มณีอุปถัมภ
นางปยะดา สิงหสาย
นางปยะนุช ศูนยคลาย
นางปยะนุช มนตขลัง
นางปุญชกนก ทองมาก
นางปุณณา แสงอาวุธ
นางเปรมกมล ปนศักดิ์
นางสาวเปรมจันทร รัตนสุวรรณสิริ
นางสาวผกากรอง สุทธิสารนันท
นางสาวผองพรรณ สมจิตร
นางฝากฝน อรรณพานุรักษ
นางพนิดา วงษศรี
นางพนิดา คงเสน
นางพนิดา เกตุแกว
นางพนิดา กุโรรัตน
นางพนิตตา สุขสิน
นางพยุง รสใจ

๕๘๑
๕๘๒
๕๘๓
๕๘๔
๕๘๕
๕๘๖
๕๘๗
๕๘๘
๕๘๙
๕๙๐
๕๙๑
๕๙๒
๕๙๓
๕๙๔
๕๙๕
๕๙๖
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐
๖๐๑
๖๐๒
๖๐๓
๖๐๔
๖๐๕
๖๐๖

(เลมที่ ๖)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางพรชลี มีบุญ
นางสาวพรทิพย อุทธสิงห
นางสาวพรทิพย สุดจันทร
นางสาวพรทิพย กิ่งนอก
นางสาวพรประภา ลาดบัวขาว
นางสาวพรพิมล จํารัสพันธุ
นางพรรณทิพา มหาธร
นางพรรณนี เองฉวน
นางพรรณมนตพร เข็มประดับ
นางสาวพรรณิภา ไกรรักษ
นางพรรณี ราชคม
นางสาวพรศรี พูลสุข
นางพรหมภัสสร ภูมิสวัสดิ์
นางสาวพวงเพชร ทิพยทอง
นางพสุกานต บัวหอม
นางสาวพะนิดา มุณีบังเกิด
นางพัชจิรา บัวสองสี
วาที่รอยตรีหญิง พัชนีวรรณ ขวัญเมือง
นางสาวพัชรา วงศสุวรรณ
นางพัชราภรณ ดวงมณีย
นางสาวพัชราภา เขื่อนแปด
นางพัชราวรรณ พจนา
นางพัชรินทร อองบางนอย
นางพัชรินทร อยูภักดี
นางพัชรินทร สมหอม
นางพัชรินทร พาณิชยเวชสันติ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๖๐๗
๖๐๘
๖๐๙
๖๑๐
๖๑๑
๖๑๒
๖๑๓
๖๑๔
๖๑๕
๖๑๖
๖๑๗
๖๑๘
๖๑๙
๖๒๐
๖๒๑
๖๒๒
๖๒๓
๖๒๔
๖๒๕
๖๒๖
๖๒๗
๖๒๘
๖๒๙
๖๓๐
๖๓๑
๖๓๒

นางสาวพัชรินทร อสุพล
นางสาวพัชรินทร สีทอง
นางพัชรี แกวสวาง
นางสาวพัชรี ใจสบาย
นางสาวพัชรีย สําราญรัตน
นางพัฒนา ธรรมสรณกุล
นางสาวพัณณณัฐฐา ภูชิตจารุวงษ
นางพิชญสินี จันทรจวนสุก
นางพิชญาภา สุทธิกวงษ
นางพิบลรัตน เงินเลี่ยม
นางพิมพ อาการักษ
นางพิไล จอมพงษ
นางพิศมัย ศิริคุณ
นางพูนคณิต เขตประทุม
นางพูล เพชรแกมแกว
นางเพชรา ถ้ําทอง
นางเพ็ญนภา อินทรชั้นศรี
นางสาวเพ็ญนภา ชุมบุญชู
นางเพ็ญศรี ศรวงษ
นางเพ็ญศรี วรบุตร
นางเพ็ญศรี โพธิ์เงิน
นางสาวเพ็ญศรี เฑียรฆชาติ
สิบเอกหญิง เพ็ญศรี สีคง
นางเพลินพิศ พลบูรณศรี
นางเพียงใจ เพียรดํา
นางสาวแพรวพรรณ ภูมิวัน

หนา ๘๘
ราชกิจจานุเบกษา
๖๓๓
๖๓๔
๖๓๕
๖๓๖
๖๓๗
๖๓๘
๖๓๙
๖๔๐
๖๔๑
๖๔๒
๖๔๓
๖๔๔
๖๔๕
๖๔๖
๖๔๗
๖๔๘
๖๔๙
๖๕๐
๖๕๑
๖๕๒
๖๕๓
๖๕๔
๖๕๕
๖๕๖
๖๕๗
๖๕๘

(เลมที่ ๖)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางไพรวัลย คําจริง
นางไพรัตน มาตรวงษ
นางเฟองขวัญ จินดานุรักษ
นางภคมน ยี่ทอง
นางภัชนี คชรัตน
นางสาวภัชรี บุญมวง
นางภัณพัท ศักดิ์หอม
นางภัทรภร เกลี้ยงแกว
นางสาวภัทรลภา สุริโย
นางสาวภัทรวรรณ อรุณรัตน
นางภัทราวดี หมั่นเรียน
นางภัศริกา กลิ่นอุดม
นางภาณี ยะตา
นางภาวดี ปาละวงศ
นางสาวภิญญภัค สินรา
นางสาวมณฑา สุกานดา
นางสาวมณฑา แกวชัย
นางมณฑาทิพย นาทองหอ
นางสาวมณฑิรา จุทอง
นางมณี ศรีประเสริฐศักดิ์
นางมณีพร วุฒิศรี
นางมณีวรรณ ศิลารักษ
นางมธุรส วงษตะ
นางสาวมนตรฤดี ชาตรี
นางมลิลา ดวงฤทธิ์
นางมลิวัลย ปูคะธรรม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๖๕๙
๖๖๐
๖๖๑
๖๖๒
๖๖๓
๖๖๔
๖๖๕
๖๖๖
๖๖๗
๖๖๘
๖๖๙
๖๗๐
๖๗๑
๖๗๒
๖๗๓
๖๗๔
๖๗๕
๖๗๖
๖๗๗
๖๗๘
๖๗๙
๖๘๐
๖๘๑
๖๘๒
๖๘๓
๖๘๔

นางมะลิ นางาม
นางสาวมะลิวัลย แข็งธัญญะกิจ
นางสาวมัชฌิมา ไทยศิริ
นางมัลลิกา ทองเทพ
นางมารียะ โตะหะ
นางมาเรียม จอหวัง
นางสาวมาลัยวรรณ มลที
นางมาลินี เมตตันตคุปต
นางมาลี เชยชุม
นางมาลี กิ้มเจี้ยม
นางสาวมิ่งขวัญ กาญจนวิเศษ
นางมุกดา ถีราวุฒิ
นางเมรี ขวัญโภคา
นางสาวเมษา เชียงสง
นางสาวยารอนะ หลังเกตุ
นางยินดี บุญเตชพิทักษ
นางสาวยินดี วรรณขาว
นางยุพดี มุสิกธรรม
นางยุพา สุวรรณแพทย
นางสาวยุพา โสรถาวร
นางสาวยุพา ยอดสุรินทร
นางยุพาพิน ศรีนาม
นางยุพิน ทวีทรัพย
นางยุภา พุทธรักษ
นางยุภา ประจันทร
นางเย็นจิต จองหนาน

หนา ๘๙
ราชกิจจานุเบกษา
๖๘๕
๖๘๖
๖๘๗
๖๘๘
๖๘๙
๖๙๐
๖๙๑
๖๙๒
๖๙๓
๖๙๔
๖๙๕
๖๙๖
๖๙๗
๖๙๘
๖๙๙
๗๐๐
๗๐๑
๗๐๒
๗๐๓
๗๐๔
๗๐๕
๗๐๖
๗๐๗
๗๐๘
๗๐๙
๗๑๐

(เลมที่ ๖)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวเยาวมาลย เศรษฐา
นางเยาวเรศ แกวยงกฏ
นางเยาวลักษณ สวัสดิไชย
นางเยาวลักษณ เรืองไพศาล
นางสาวเยาวลักษณ อวยสวัสดิ์
นางรจนา สิงหรา ณ อยุธยา
นางรจนา ภูพึ่ง
นางสาวรจนา พรหมดีสาร
นางรติรัตน นอยปอง
นางรตี ปาปะโข
นางรมไทร สุนทรหงษ
นางรสนา หลีนอย
นางระพีพันธ สินธู
นางสาวรัชฎรมัย สายาลักษณ
นางรัชฎาภรณ จรัสโสภณ
นางรัชตวรรณ ไวยากรณ
นางรัชตา แยมพุทธคุณ
นางรัชนก อาจหาญ
นางรัชนี พฤกษชาติ
นางรัชนี กายสันเทียะ
นางสาวรัชนี นาคทัด
นางสาวรัชนี จันทสิงห
นางรัชนีย เอี่ยมสะอาด
นางรัชนีย ชูเชื้อ
นางรัตตินันท พัชรเรืองวงศ
นางรัตติยา มวงพรหม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๗๑๑
๗๑๒
๗๑๓
๗๑๔
๗๑๕
๗๑๖
๗๑๗
๗๑๘
๗๑๙
๗๒๐
๗๒๑
๗๒๒
๗๒๓
๗๒๔
๗๒๕
๗๒๖
๗๒๗
๗๒๘
๗๒๙
๗๓๐
๗๓๑
๗๓๒
๗๓๓
๗๓๔
๗๓๕
๗๓๖

นางรัตนา เสือทัพ
นางรัตนา จันทรทาโล
นางสาวรัตนา ไมสัน
นางสาวรัตนากร ทองรักษ
นางรัศมีเพ็ญ ศรีราจันทร
นางสาวรานี แกวสีขาว
นางสาวรุงทิพย สุวรรณโร
นางสาวรุงทิพย ฟองโหย
นางรุงนภา รักฉายา
นางรุงนภา นิยุทตรานนท
นางสาวรุงนภา อุปมา
นางสาวรุงนภา ชูเตชะ
นางเรณู ชัยศักดิ์ศรี
นางเรณู จึงเจริญ
นางสาวเรณู เอี่ยมงาม
นางสาวเรณู โพธิวัฒน
นางสาวเรียวดาว บุญจันทร
นางฤดี ศิรสิทธิ์พงศพล
นางละมัย ประทุมชาติ
นางลักขณา หงษทอง
นางลัดดา อินตะนา
นางลัดดา พรหมเมือง
นางสาวลัดดา ดอกไมหอม
นางสาวลัดดาวรรณ แสงทับ
นางลัดดาวัลย คชรินทร
นางสาวลาภา สุขสมาน

หนา ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา
๗๓๗
๗๓๘
๗๓๙
๗๔๐
๗๔๑
๗๔๒
๗๔๓
๗๔๔
๗๔๕
๗๔๖
๗๔๗
๗๔๘
๗๔๙
๗๕๐
๗๕๑
๗๕๒
๗๕๓
๗๕๔
๗๕๕
๗๕๖
๗๕๗
๗๕๘
๗๕๙
๗๖๐
๗๖๑
๗๖๒

(เลมที่ ๖)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวลําพอง จันจุฬา
นางลําไย วรรณคํา
นางสาววจิรา เดชารัตน
นางวนัสสุดา ฟงเพราะ
นางวนิดา สิงหแกว
นางวนิดา สวนเอก
นางวนิดา มัฆวิมาลย
นางวนิดา นาคนาคา
นางวรนิดา กันยารัตน
นางวรรณเพ็ญ นามคุณ
นางวรรณวรัทย คําปนารถ
นางวรรณศิริ นพรัตน
นางวรรณี หอมหวล
นางสาววรรณีศิลป สามัคคี
นางสาววรางคณา อินทรเจริญ
นางวราพรรณ บุญวัฒน
นางวริชา เสาทอง
นางวริยา มวงไหมทอง
นางสาววรีพันธุ ยกเลี้ยน
นางวลัยพรรณ ปญจะเรือง
นางวสุธิดา คําทิพย
นางสาววัชรี คําดี
นางวันดี คงคุม
นางวันเพ็ญ ลูกสยาม
นางสาววันวิสาข นามแกว
นางวัลภา เจะยะหลี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๗๖๓
๗๖๔
๗๖๕
๗๖๖
๗๖๗
๗๖๘
๗๖๙
๗๗๐
๗๗๑
๗๗๒
๗๗๓
๗๗๔
๗๗๕
๗๗๖
๗๗๗
๗๗๘
๗๗๙
๗๘๐
๗๘๑
๗๘๒
๗๘๓
๗๘๔
๗๘๕
๗๘๖
๗๘๗
๗๘๘

หนา ๙๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางวัลลา สาทราลัย
นางวาริลิน วังชัย
นางวารุณี บูรณะปยะวงศ
นางวารุณี กองสําลี
นางวาสนา อยูจันทร
นางวาสนา แยมกระโทก
นางวาสนา บุญจันทรานุรักษ
นางวาสนา จําเริญสาร
นางสาววาสนา แกวนา
นางสาววาสนา เกตุวารี
นางวิภา เอกหิรัณยราษฎร
นางสาววิภาณี พงษจิระ
นางวิภาดา โปซิว
นางวิภาดา คําแผน
นางวิภารัตน คําลือ
นางวิภาวี นิยมสมิต
นางวิมล มาลา
นางสาววิมล มุงกลาง
นางสาววิมลมณี รื่นญาติ
นางสาววิมลรัตน อุบลบาล
นางวิรงรอง คําสอนพันธ
นางสาววิรัตน สฏิปฐาน
นางสาววิรินทรญา โชติพัฒนสินชัย
นางวิลัยลักษณ มวงงาม
นางวิลาวรรณ อักษรวุฒิ
นางวิลาวัลย ก.จันทราภานนท

๗๘๙
๗๙๐
๗๙๑
๗๙๒
๗๙๓
๗๙๔
๗๙๕
๗๙๖
๗๙๗
๗๙๘
๗๙๙
๘๐๐
๘๐๑
๘๐๒
๘๐๓
๘๐๔
๘๐๕
๘๐๖
๘๐๗
๘๐๘
๘๐๙
๘๑๐
๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๔

(เลมที่ ๖)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางวิไลลักษณ ภักดีนวล
นางสาววิไลวรรณ แสนสรอย
นางสาววิไลวรรณ เศรษฐสุข
นางวีนา เมฆใหม
นางสาววีรธิดา วงศมหาชัย
นางสาววีรยา สาระเกตุ
นางวีรินทร วันทมาตย
นางศรสวรรค สุวรรณรัตน
นางศราวัลย สังคะหะ
นางศรีทอง เอกฉันท
นางสาวศรีนวล วรินทร
นางสาวศรีไพร ไชยขันธุ
นางศรีรัชดา พรรณา
นางศรีสุดา เอกะวิภาต
นางศวรรยาพร จันทรสุขศรี
นางศศิธร หมูลอม
นางศศิธร สกุลสามารถ
นางศศิธร พังคะโส
นางสาวศศิภรณ ประมงค
นางสาวศศิวิมล ยินดี
นางศิภชา พิมพา
นางศิริกุล ตุมวารีย
นางศิริพร พุทธิมา
นางศิริพร ตั้งสกุล
นางสาวศิริพร อินทรโคกสูง
นางสาวศิริพร ดวงทอง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๘๑๕
๘๑๖
๘๑๗
๘๑๘
๘๑๙
๘๒๐
๘๒๑
๘๒๒
๘๒๓
๘๒๔
๘๒๕
๘๒๖
๘๒๗
๘๒๘
๘๒๙
๘๓๐
๘๓๑
๘๓๒
๘๓๓
๘๓๔
๘๓๕
๘๓๖
๘๓๗
๘๓๘
๘๓๙
๘๔๐

นางสาวศิริพร กาวะโล
นางศิริมา จันทรชัย
นางศิริรัตน สมจิตรักษากุล
นางศิริรัตน ยานะ
นางศิริรัตน ไพสมบูรณ
นางศิริรัตน ไชยหงษ
นางสาวศิริรัตน โลหะประภากุล
นางสาวศิริรัตน คงทอง
นางศิริลักษณ ผลจันทร
นางศิริลักษณ โชคบัณฑิต
นางศิริวรรณ บุษบา
นางศุปริญญา ปญญาแกว
นางศุภรา มโนอิ่ม
นางศุภวรรณ พลดงนอก
นางศุภวรรณ พงษนุมกุล
นางศุภวรรณ ขวัญเขียว
นางศุภักษิน ไชยสิทธิ์
นางศุภิสรา แสงบุตร
นางโศภิฏฐา จันทรประเสริฐ
นางส.พรชนก แสงทอง
นางสกุลทอง ดอนกลาง
นางสาวสนอง แพนลา
นางสาวสมจิตร เต็มใจ
นางสาวสมใจ ทองจริง
นางสาวสมบัติ บางเหลือ
นางสมบูรณ โมราศิลป

หนา ๙๒
ราชกิจจานุเบกษา
๘๔๑
๘๔๒
๘๔๓
๘๔๔
๘๔๕
๘๔๖
๘๔๗
๘๔๘
๘๔๙
๘๕๐
๘๕๑
๘๕๒
๘๕๓
๘๕๔
๘๕๕
๘๕๖
๘๕๗
๘๕๘
๘๕๙
๘๖๐
๘๖๑
๘๖๒
๘๖๓
๘๖๔
๘๖๕
๘๖๖

(เลมที่ ๖)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสมปอง แกวโสพรม
นางสมพร เที่ยงแทอนุกูล
นางสาวสมพิศ วิเศษศิริ
นางสมฤดี เพียรมิตร
นางสมศรี จิตรเวช
นางสาวสมสวรรค พิชญจํานงค
นางสาวสมหมาย หลาวทอง
นางสาวสมหมาย ประทุมเทพ
นางสมัย ชาญอาวุธ
นางสาวสรัญญา ตุลาพันธ
นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นางสรินนา ทับชุม
นางสาวสรินยา มาตรดํา
นางสาวสโรชา ราชบุรี
นางสวนีย ชูเพ็ง
นางสวรรยา ฉ่ําสันเทียะ
นางสะมัยพร คงพารา
นางสาวสาคร มาตรา
นางสาวสายจิตร บุญมี
นางสายใจ เรือนใจหลัก
นางสายใจสิริ เพชรสมบูรณ
นางสายชล สุวรรณเชษฐ
นางสายชล ดอกอินทร
นางสาวสายชล มุสิกะ
นางสายฝน เทียนงาม
นางสายสุนีย แกวเรืองเนตร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๘๖๗
๘๖๘
๘๖๙
๘๗๐
๘๗๑
๘๗๒
๘๗๓
๘๗๔
๘๗๕
๘๗๖
๘๗๗
๘๗๘
๘๗๙
๘๘๐
๘๘๑
๘๘๒
๘๘๓
๘๘๔
๘๘๕
๘๘๖
๘๘๗
๘๘๘
๘๘๙
๘๙๐
๘๙๑
๘๙๒

นางสายหยุด แสงดาว
นางสารภี โชควิวัฒนกุล
นางสาวสารภี จันทรศรีนวล
นางสาริณี วงษรอด
นางสาวสาวิตรี ลําดับศรี
นางสาวสาวิตรี พบบุญ
นางสาวสาวิตรี ประดิษแจง
นางสาวสําเนา เกิดศิริ
นางสําราญ เพิ่มสิน
นางสิระชา นันทไสย
นางสิริพร อบเชย
นางสิริพรรณ แกวนรินทร
นางสิริวิมล จักรแกว
นางสีทอง ประภาวงษ
นางสุขาวดี เริ่มฤกษ
นางสุคนธ เหลืองอิงคะสุต
นางสุคนธ ชูทิพย
นางสาวสุจริต ขวัญทอง
นางสุจิตราภรณ ภูงามเงิน
นางสาวสุชาดา นิลประภา
นางสุชาดา ไมตะเภา
นางสาวสุชาลี ทองดี
นางสุชีรา โสดาทิพย
นางสาวสุณิสา ใจมั่น
นางสุณิสา จิตพันธ
นางสาวสุณีย น้ํายาง

หนา ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา
๘๙๓
๘๙๔
๘๙๕
๘๙๖
๘๙๗
๘๙๘
๘๙๙
๙๐๐
๙๐๑
๙๐๒
๙๐๓
๙๐๔
๙๐๕
๙๐๖
๙๐๗
๙๐๘
๙๐๙
๙๑๐
๙๑๑
๙๑๒
๙๑๓
๙๑๔
๙๑๕
๙๑๖
๙๑๗
๙๑๘

(เลมที่ ๖)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวสุดจิต พิศพล
นางสุดารัตน หาญสกุล
นางสาวสุติมา ธรรมโชติ
นางสุทิชา มัธยมนันท
นางสุธีพร ศรีสกุล
นางสุนันท จันทรสวาง
นางสาวสุนันทา พุสิงห
นางสุนันทา ทองคลอด
นางสุปญญา วิรัตนเกษ
นางสุพัตรา โพธิสุข
นางสาวสุพิชชา ธรรมโชโต
นางสุพิม พรหมแกว
นางสุพิศ บุญทรง
นางสุภา พรหมชูแกว
นางสาวสุภาพรรณ เชื้อสุวรรณ
นางสุภาภรณ ไวแสน
นางสุภาภรณ ดํารงกุล
นางสาวสุภาวดี เมฆฉิม
นางสุภาวดี สมบูรณ
นางสุมณฑา สาวงษ
นางสาวสุมารี เตจั้น
นางสาวสุมาลี ศิรินิกร
นางสุมาลี นอยสําลี
นางสุรญาณี จั่นบํารุง
นางสุรางครัตน เสมสวัสดิ์
นางสาวสุริยาวดี ภิรมย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๙๑๙
๙๒๐
๙๒๑
๙๒๒
๙๒๓
๙๒๔
๙๒๕
๙๒๖
๙๒๗
๙๒๘
๙๒๙
๙๓๐
๙๓๑
๙๓๒
๙๓๓
๙๓๔
๙๓๕
๙๓๖
๙๓๗
๙๓๘
๙๓๙
๙๔๐
๙๔๑
๙๔๒
๙๔๓
๙๔๔

หนา ๙๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสุริสา วรอานันท
นางสาวสุรียมาศ บุตรใส
นางสุรีรัตน มาศงามเมือง
นางสุรีรัตน ดวงไกรวงศ
นางสุวรรณ สุกตะกั่ว
นางสุวรรณา สุทธิวิริวรรณ
นางสุวรรณา พลเพชร
นางสุวาณี อินทรแกว
นางสาวสุวิมล เมืองคําบุตร
นางสาวสุวิมล เจาแกนแกว
นางสาวสุวีรลักษณ ประภาสโนบล
นางเสาวลักษณ มหาอุดม
นางเสาวลักษณ เบ็ญเจิด
นางเสาวลักษณ ทะปญญา
นางแสงเดือน เต็มสวัสดิ์
นางแสงระวี รักสัตย
นางแสงอรุณ พหุพันธ
นางโสพิศ อินถา
นางสาวโสภาวดี ผองแผว
นางโสภิดา รังษา
นางหทัยรัตน ทิวงคษา
นางหรรษา นาคพงษ
นางเหมือนขวัญ ปนกุมภีร
นางอโณทัย แกวกิ่ง
นางอดิศร พรหมอยู
นางสาวอทิติ ศิลาณรงค

๙๔๕
๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘
๙๔๙
๙๕๐
๙๕๑
๙๕๒
๙๕๓
๙๕๔
๙๕๕
๙๕๖
๙๕๗
๙๕๘
๙๕๙
๙๖๐
๙๖๑
๙๖๒
๙๖๓
๙๖๔
๙๖๕
๙๖๖
๙๖๗
๙๖๘
๙๖๙
๙๗๐

(เลมที่ ๖)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางอนุรักษ ประทุมชาติ
นางสาวอนุสรา ชื่นเทศ
นางสาวอภิกศิชา โพธิ์ศรีทอง
นางสาวอภิญญา ชางศรี
นางอภิรดา คําแพทย
นางสาวอมรรัตน เหมือนเส็น
นางสาวอมรรัตน แกวชาดก
นางสาวอรจิรัฎฐ เกตะวันดี
นางอรยา ชอบสรางสิน
นางสาวอรวรรณ ทรงประกอบ
นางสาวอรวีย แสงทอง
นางสาวอรสา ประชุมฉลาด
นางสาวอรอนงค พรมแสง
นางอรัญญา ใยแสง
นางอรัญญา ขุขันธิน
นางอรุณวัน ดวงบุญมี
นางอรุณศรี หอมตา
นางอรุณศรี เดชะเทศ
นางอรุณศรี ใจมนต
นางอรุณี ไชยพรรณา
นางอลิษา ศรีนพคุณ
นางออมจิต ลือวัฒนานนท
นางอังคณา ปะดุกา
นางอังคณา บุตรแขก
นางอังคณา ธิติมูล
นางอังคนา กองแสน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๙๗๑
๙๗๒
๙๗๓
๙๗๔
๙๗๕
๙๗๖
๙๗๗
๙๗๘
๙๗๙
๙๘๐
๙๘๑
๙๘๒
๙๘๓
๙๘๔
๙๘๕
๙๘๖
๙๘๗
๙๘๘
๙๘๙
๙๙๐
๙๙๑
๙๙๒
๑
๒

หนา ๙๕
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๖)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

นางอังศนา เสมอศรี
๙๙๓ นางอารีรัตน หอมเนียม
นางอังสะกา แจมนิลพิพัฒน
๙๙๔ นางสาวอําพร รวยรื่น
นางสาวอัจฉรา ทิพยทํามา
๙๙๕ นางอํามร ชวยทอง
นางสาวอัจฉรา คะสีทอง
๙๙๖ นางอินทุมาลี ปลื้มประมล
นางอัญชนา มีชัย
๙๙๗ นางสาวอิศราภรณ มากอิ่ม
นางสาวอัญชลี สุขสุเสียง
๙๙๘ นางอุทัย ทองแกว
นางอัญชัญ กมุทมาศ
๙๙๙ นางอุทัยรัตน คําวัจนัง
นางสาวอัญชิษฐา สุขสมแดน
๑๐๐๐ นางอุทัยวรรณ บุญแตง
นางอัมพร กุลวงศ
๑๐๐๑ นางสาวอุบล โชติชัย
นางอัมพา ลิ้มประเสริฐ
๑๐๐๒ นางอุบล เพียรชอบ
นางสาวอัสนีย พรหมสาขา
๑๐๐๓ นางอุบลรัตน สิทธินอย
ณ สกลนคร
๑๐๐๔ นางสาวอุมาพร อรรถจุน
นางอาชวี ไทยประยูร
๑๐๐๕ นางอุมาพร สิมาขันธ
นางสาวอาภร ดวงกันยา
๑๐๐๖ นางสาวอุรษา ประเสริฐพันธ
นางอาภร โพธิ์เจริญ
๑๐๐๗ นางอุรักษ ศรชัย
นางสาวอาภรณ เพชรรัตน
๑๐๐๘ นางอุไร เชื้อบุญมี
นางอาภรณ วิมลรัตนชัยศิริ
๑๐๐๙ นางสาวอุไรวรรณ สมิตร
นางอาภาพิมล บุญคํามูล
๑๐๑๐ นางอุไรวรรณ วังภูสิทธิ์
นางอาภาศรี วรรณบวร
๑๐๑๑ นางอุษา เวียงสี
นางสาวอารมณ ลักษณะวิมล
๑๐๑๒ นางเอกหทัย พนมอุปถัมภ
นางสาวอารีย ประสิทธิ์สุวรรณ
๑๐๑๓ นางเอมอร นิมมานโศภณ
นางสาวอารียาพร ธรรมวงษ
๑๐๑๔ นางสาวฮานีซะ ฮาแว
นางสาวอารีรักษ มณีวรรณ
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (รวม ๔๒๒ ราย)
นายกมลวัจน อโนทัย
๓ นายกฤตภาส ทิพยปญญา
นายกฤชวัชร แกวพรม
๔ นายกฤษณ ปวงคําคง

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

นายกิตติ พิศงาม
นายกิตติทัศน นาสรร
นายเกียรติพิพัฒน ศรีสุข
นายเกียรติภูมิ พิมพะสาลี
นายโกวิท ดารารักษ
นายคณาวุฒิ เกตุชู
นายเฆม คําเหลือ
นายจตุพร บุญศิลป
นายจตุรนต วงศชุติพงศ
นายจรินทร จันทรทอง
นายจรูญรัตน โสมสิทธิ์
นายจักรพงษ เฉนียง
นายจักรินทร อินทรหอม
นายจักรินทร โกษาวัง
นายจิรนนท อายุการ
นายจีรศักดิ์ กาลพัฒน
นายจุฬพัฒน ออนนอม
นายเจริญ ทองศรีจันทร
นายเจษฎา ขําดวง
นายฉัตรเพ็ชร บังพิมาย
นายชนาภัทร สอนซาย
นายชลิต นพรัตน
นายชัยวุฒิ ชูแสง
นายชัยศักดิ์ โมยะ
นายชาญชัย รัตนบุรี
นายชาตรี วรรณสุทธิ

หนา ๙๖
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 ๖)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายชาลี ชูชี
นายชาวิช จันทรแสง
นายเชตะวัน บรรพชาติ
นายเชษฐา โคตรวันดี
นายโชคชัยพัฒน กันเสน
นายไชยยา จันทรพุม
นายณฐนน เย็นใจ
นายณรงค คงแจม
นายณัฏฐฑาวุฒิ ศรีขํามี
นายณัฐกิตต สตันนอด
นายณัฐพงศ พระบาง
นายณัฐภัทร ไชยขันธ
นายณิกรณ ทองคํา
นายดรุณ ไครศรี
นายดวงธนภณ ธรรมวงศ
วาที่รอยตรี ดํารงค นุปง
นายเดชา จันทศร
นายเดือนเดน พนมเขต
นายตุลยวัตร นกอยู
นายทรงพล หิรัญกนกพันธ
นายทรงราช ญาณอุบล
นายเทพนิกร ศรีโย
นายเทพวสันต จันพล
นายธนภัทร เปงทอง
นายธนรัช คอชากุล
นายธานี ครุธาโรจน

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

นายธีรพงษ ขาวสุด
วาที่รอยตรี ธีรพล ไชยคํา
นายธีระวัฒน พงศาปาน
นายธีระวัฒน พลโลก
นายนรสิงห สวยไธสงค
นายนาท บัวแกว
นายนิพนธ โยริพันธ
นายบรรจง เยียนทรง
นายบุญครอง เรืองแสน
นายบุญชัย เกงกลา
นายปฏิพัทธ มะลิสุวรรณ
นายปฏิภาณ ชัยลังกา
นายประจวบ ประพันธา
นายประสิทธิ์ เจียมภักดี
นายเผด็จ กลิ่นฟุง
นายพงศวิทย บุงนาแซง
นายพงศักดิ์ บัวจันทร
นายพฤกษศาสตร ปะทัง
นายพฤธิพงค พิศาลวัชรินทร
นายพิชัย สีตะสุต
นายพิชิต แสงมหาชัย
นายพิชิตไชย จูมั่น
นายพิทักษ ออดตอกัน
นายพิพัฒน จันทมณีสมบูรณ
นายพีฏาวุธ นาโควงค
นายพีรกานต โคตรโยธา

หนา ๙๗
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 ๖)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายเพชรสาคร ศรีอินทร
นายไพรัช ณ ถลาง
นายภคิน ศรีวงศ
นายภาคภูมิ ตั๋นพิงค
นายมนตรี กิมาคม
นายเมธาสิทธิ์ สิริจันทรชื่น
นายยงยุทธ จิตตธรรม
นายยอดแกว ภูวา
นายยอดชาย อยูยั่งยืน
นายยุทธชัย เครือแกว
นายรักพงษ พงศศาสตร
นายวโรตนม โกบุตร
นายวัชรพงศ อุตตะมา
นายวัชรากร สารพรม
นายวันนชัย ไชยโกฎิ
นายวิชิต มนตรี
นายวิทวัส ยิ่งยงสิริรัตน
นายวิรุณ เลี่ยมไขตวน
นายวิโรจน น้ําหอม
นายวิลัยศรี ไชยฮัง
นายวุฒิชัย จันทรเกาะ
จาเอก ศรีทอง แสนนาวา
นายศักดา ศิวิแวน
นายศิริชัย ธนะอุตร
นายศิวะ วุฑฒิรักษ
นายศิวาวุฒิ พรหมอุดม

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

นายศุภฤกษ แสนแกว
นายเศรษฐวิชญ พิสิฐพุฒินันท
นายสมเกียรติ อินทสุวรรณโณ
นายสมปรารถ จิวานิจ
นายสมรรถกมล ลาน้ําเที่ยง
นายสมระลึก สุระมาศ
นายสมศักดิ์ กูเกียรติกําธร
นายสมศักดิ์ พรหมพันธ
นายสมัย สารสิงหทา
นายสัญญา พลคํา
นายสําราญ อินสองใจ
นายสิทธิชัย ปาหุไณยกุล
นายสิทธิชัย สิทธิสมาน
นายสุทธิพงษ วัดเมือง
นายสุธรรม วัฒนหนู
นายสุพจน จันตะมะ
นายสุภาพ ลิกขไชย
นายสุมิตร พันเรืองเดช
นายสุรชัย ชํานิสุทธิ์
พันจาอากาศโท สุรพงษ แทนดี
นายสุรศักดิ์ พรหมชาติ
นายสุระชัย แฝงจันดา
นายสุรินทร เทศกิจ
สิบตํารวจโท สุริยา บุญเรือง
นายสุริเยนทร ทวีโภควัฒนกุล
นายสุวัจชัย ปาลี

หนา ๙๘
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 ๖)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายเสกสรร เขื่อนปญญา
นายเสกสรรค เปยมศรีเพชร
นายเสรี บุญฤทธิ์
นายโสภณ กิตติพะวงษ
นายอดิศร ปนทะรส
นายอนันต เลิศแสง
นายอนุชา ลิขิตพงคธร
นายอนุพงษ ปนเปง
นายอมร ธุษาวัน
นายอัศวณัฏฐ ชิณพันธ
นายอานนท แจมศรี
นายอํานวย คําเขียน
นายอํานาจ สุดสวาท
วาที่รอยตรี อิสระพงศ สินรอด
นายอุดร ธรรมวิฐาน
นายอุเทณร ตานทาน
นายเอกฉัตร กันหอม
นายเอกนรินทร สุดชู
นายเอกรัตน รุงรัตนพงษพร
นายเอกวิทย หวันตาหลา
นายเอกสิทธิ์ เลาะมิง
นายโอฬาร สุกระวาศรี
นางสาวกชพร สุทธพรม
นางสาวกนกวรรณ เจริญพันธ
นางกมลมณี วงศสวาง
นางสาวกมลรัตน สุขสนิท

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

หนา ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวกมลรัตน กอบกระโทก
นางกมลวรรณ ฉายบัณดิษฐ
นางสาวกรรณฤพร นวมเพื่อง
นางสาวกฤษณา สนธิมูล
นางสาวกัญญภา ภูษณปญญาภฤศ
นางสาวกันตถนิษฐ เกาสันเทียะ
นางสาวกันยนา ตงศิริ
นางกัลญา อนุเกตุ
นางสาวกาญจนสุดา ชํานาญเอื้อ
นางสาวกาญจนา ดิษฐบุตร
นางกาญจนา ศรีพรม
นางกานดา เกตุพันธ
วาที่รอยตรีหญิง กานติกานต บัวเนียม
นางสาวการะเกตุ ถาวร
นางสาวกิริยา สมบัติ
นางกุลธิดา ภารสวัสดิ์
นางสาวเกวรักษ ณ เชียงใหม
นางสาวเกศินี ออดยง
นางสาวเกษราภรณ บุญไชย
นางขวัญจิตร ขาวสังข
นางสาวขวัญดาว เลาสุขสุวรรณ
นางสาวขวัญนิภา เลขากุล
นางสาวขันเงิน ตันกูล
นางสาวจงดี โพธิ์สลัด
นางสาวจริยาภรณ คํามุงคุณ
นางสาวจันทิรา ชวาลสันตติ

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 ๖)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวจาริณี พวงจารีย
นางสาวจารุวรรณ พุทธหะ
นางสาวจิณัฐชา วรรณโสภณ
นางสาวจิตติภรณ บุตราช
นางจิตรลดา วิบูลยกุล
นางจินดารัตน เรณูมาร
นางสาวจิรนันท ธรรมชาติ
นางสาวจิราภรณ ศรีพรม
นางสาวจิราวรรณ แซวกระโทก
นางสาวจีระพา เรืองปุย
นางสาวจุฑาพร เพ็ชรินทร
นางจุฑารัตน อุปมา
นางสาวจุฑารัตน เอี่ยมสอาด
นางสาวจุรีภรณ เจริญเสียง
นางสาวจุไรรัตน กิตติญาณหงส
นางสาวจุฬาภรณ เลหกล
นางสาวชญาภา ศิริวรรณ
นางชนกวนันท กลอมจิตต
นางชลิดา เกื้อบุญแกว
นางชวนพิศ ภูมิโคกรักษ
นางสาวชอฟา เจียมสกุล
นางสาวชัชวาล เหนือโชติ
นางสาวชุติมา กลอมเกลี้ยง
นางสาวฐิตาภา ใจบาน
นางสาวณัฏฐพิชญา ยะใหมวงค
นางณัฐกานต สุดดี

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

หนา ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางณัฐชนา พันธดํา
นางณัฐณิชา ลาลี
นางสาวณัฐติกาญจน จีระพงษเอกธนา
นางสาวณัฐธิดา คําภาพันธ
นางสาวณัฐพัชร แสงทอง
นางณิชนันท ธุระกิจ
นางสาวณิชา อินทรคํา
นางดรุณี สายพันธ
นางดวงธมล สวัสดี
นางสาวดอกเอื้อง นันทจักร
นางสาวดารณี บํารุงสวัสดิ์
นางสาวดาราเนตร บุญนารักษ
นางสาวตีรนรรถ ออนตา
นางสาวถนอมจิต พุกซื่อ
นางสาวทรงศรี อิสสรมาลา
นางทวีสิน ศิริวงค
นางสาวทักษนันท แขมหอม
นางสาวทัศนีย ยกศิริ
นางทัศวรรณ ชิณวงษ
นางสาวธนพร คดอ่ํา
นางธนพร ใจยืน
นางสาวธนยพร ขางแกว
นางสาวธนิดา คุณณัฐณิชา
นางสาวธัญทิพย แสงธนา
นางสาวธันยนันท ศานติกรวาณิชย
นางธิดาทิพย ลือทองจักร

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 ๖)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวนพรัตน ประทีปทอง
นางสาวนภัทร แสนดํารง
นางสาวนรินธร ทาขาม
นางสาวนฤพร เพ็ชสังฆาต
นางสาวนฤมล นาคนอย
นางสาวนฤมล พื้นแสน
นางสาวนฤมล ไสยพันธ
นางนฤมล กระจงกลาง
นางสาวนันทนา อินทะโชติ
นางสาวนัยนา มากแกวกุล
นางสาวน้ําตาล วิชาทน
นางสาวนิตยา เรืองสุข
นางสาวนิฟาตีฮาห สนิ
นางสาวนิภาภร บุญประสิทธิ์
นางสาวนิรัตน เกื้อเสง
นางนิรุสนี คาเร็ง
นางสาวนุชนารถ ชื่นจุย
นางสาวเนตรทราย ยอดเสาวดี
นางสาวบุษณี ชิดเชื้อ
นางสาวเบญจมาส หลอพันธมณี
นางสาวเบญวลี อนถาวร
นางสาวปทิตตา แสงดี
นางสาวปนัฐวรรณ เสงี่ยมจิตร
นางสาวปภาวรินท ปานนี้
นางสาวประพา ชัยวงษ
นางประพิน โมกศรี

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

นางสาวประภาพร บานคลองสี่
นางสาวประภาพรรณ วุนสุข
นางปริฉัตร ธรรมกุล
นางปรียาภรณ สุวรรณเขต
นางสาวปวิตรี อังกุลดี
นางปวีรณรัชต ผองคณะ
นางปญจพร กูเกียรติกําธร
นางปณฑารีย จุฑา
นางปณนัชญา ศรีคง
นางสาวปทมา อบเทียน
นางปานทิพย ศรีรัตน
นางสาวปนปนัทธ รักสกุล
นางสาวปุญญาดา วิสิลา
นางพจนีย คํามุงคุณ
นางสาวพจนีย ศรีผา
นางสาวพชกร กาละ
นางสาวพรรณสิริ แผวไพรี
นางสาวพรสุดา ณ สงขลา
นางพฤกษฤดี พันธุพฤกษ
นางพัทธนันท ปานมั่น
นางสาวพันธิภา ขุมเพ็ชร
นางสาวพิชญานิน วิโย
นางสาวพิมพใจ จันอาภาส
นางสาวพิมล จันทะสุนี
นางสาวพิรดี เอี่ยมขุนทด
นางสาวพิริยา ตันวัชรพันธ

หนา ๑๐๑
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 ๖)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวเพชรชมพู เสวตสมบูรณ
นางสาวเพชรัตน พงษสวัสดิ์
นางสาวเพ็ญนภา วรรณทอง
นางเพ็ญศรี เนาสวัสดิ์
นางสาวภัทธิญา สดชื่น
นางสาวภัทรพิชชา ทองเทพ
นางสาวภัทรภร แกวกระจาง
นางภัทรานิษฐ คําสราง
นางสาวภัทราวรรณ ทองดี
นางสาวภัสสมณฑ กําเนิดเพ็ชร
นางสาวมณฑิราพรรณ มณีฝน
นางสาวมณีรัตน สิทธิฤกษ
นางสาวมยุรฉัตร แกวประพันธ
นางสาวมยุรี เย็นประเสริฐ
นางสาวมาลี มีอารีย
นางเมธาวี มีศิริ
นางสาวยอดขวัญ วานเครือ
นางยุภาพร จันทรพุม
นางเยาวลักษณ พานอนันต
นางสาวรสสุคนธ ปอนอย
นางสาวรัตจิรา พูลเกิด
นางสาวรัตติยา สุตระ
นางรัตติยา ศรีสุข
นางรัตนา คิดรัมย
นางสาวรัศมณิศชาช ศรีสุขใส
นางสาวรุจิราพร หงษทอง

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

นางสาวเรณู แสงคําพันธ
นางลติยา สุทธิผาย
นางละลินดา แดงกอเกื้อ
นางวนิดา พรหมวิชัย
นางวนิดา ไชยลาภ
นางวนิดา แสงอรุณ
นางวนิตา เหมือนกู
นางสาววรรณธณา พุฒิประภาส
นางสาววรรณพร บุญมี
นางสาววรรณี ควรเรือง
นางสาววรัญญา เปยมลาภโชติกุล
นางสาววราพร หวังกลับ
นางวัชรพร หนูเทียน
นางสาววัชรานุช เทียนทอง
นางวันทนีย ลาน้ําเที่ยง
นางสาววาสนา กัลยาฮุด
นางสาววาสนา ลาดสุวรรณ
นางวาสนา ศิริวงศ
นางสาววิจิตรา กุบแกว
นางสาววิภารัตน ไฝเครือ
นางสาววิภาวี วิษณุวงศ
นางวิยะดา อาภากรณ
นางสาวแววตา ทองโสด
นางสาวศรสวรรค พุมสวาท
นางสาวศรัญญา บุญเพ็ง
นางศรีแพร เหลี่ยมพูล

หนา ๑๐๒
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 ๖)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวศศิลักษณ คลายวิมุติ
นางสาวศิริกัลยา วงศใต
นางสาวศิริกุล ค้ําชู
นางศิรินทรทร ศรีสวัสดิ์
นางศิริพรรณ ฤทธิ์สอาด
นางสาวศิริลักษณ นันตา
นางสาวศิโรรัตน หอมนาน
นางศุภรดา จักรวิกรม
นางสาวศุภานัน เทพคํา
นางสาวศุราวัลย พิมพโคตร
นางสาวสมจิตร สมแสวง
นางสาวสมปอง บุญฤทธิ์
นางสาวสลักจิต สิทธิวงค
นางสาวสวรรค เข็มกลัด
นางสายพิณ รอดพูล
นางสาวสาวิตรี อุดมพันธ
นางสาวสํารวย สุวรรณเขต
นางสิรินทิพย ทองศรีจันทร
นางสาวสิริผกา พุมพวง
นางสาวสิริลักษณ มีธัญญากร
นางสาวสิริอร นิยมเดช
นางสุกัญญา รองเดช
นางสุจิตรจา วิเชียร
นางสุจิตรา พิเคราะห
นางสาวสุจิตรา สุวรรณโรจน
นางสุดารัตน จันดารัตน

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
๓๙๕

นางสุธัญญา จารยปญญา
นางสาวสุธาสินี พุมกุมาร
นางสาวสุปรานี บังศรี
นางสาวสุพรรณษา สําราญดี
นางสุพัตรา มีเชื้อ
นางสาวสุพัตรา เติมคุนานนท
นางสาวสุภัทรา ศรีอําไพ
นางสาวสุภาภรณ กุยรัมย
นางสาวสุภาภรณ วงษวิจารณ
นางสาวสุภาวดี สิงหจินดา
นางสาวสุรัสวดี บุตรพลวง
นางสาวสุราพร ดวงเนตร
นางเสงี่ยม อินทมงคล
นางสาวเสาวนีย แกววัง
นางเสาวภาภรณ พุทธศิริ
นางสาวโสภิดา สินปราณี
นางโสรญา ยอดราช
นางสาวหฤทัย ใจสุข
นางสาวเหมือนจันทร พัฒโร
นางอนงค มวงแมน
นางอนรรฆอร แกวทองหลาง
นางสาวอภิรดา วรศิริ
นางอมรรัตน จันทรถา
นางสาวอมรรัตน สุขขวัญ
นางสาวอรทัย สงกุล
นางอรนุช ทองแกมแกว
นางสาวอรวรรณ อินหันต

หนา ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา
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
๔๒๑
๔๒๒

(เลมที่ ๖)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางอรวรรณ เกตุแกว
นางสาวอรอุมา อึ้งประเสริฐภรณ
นางสาวอริยา สายน้ําเขียว
นางสาวอริศรา คําชมภู
นางสาวอรุณลักขณ โพธิ์พุทธ
นางสาวอรุณวดี ลอมรื่น
นางสาวอรุณี ชื่นจิตร
นางสาวอฤชร อัมวรรณ
นางสาวอวยพร สงแกว
นางสาวออมใจ สุขใจ
นางสาวออยทิพย ณรงคชัย
นางสาวอัจฉรา เขียวภักดี
นางสาวอัจฉราพร งิ้วสุภา
นางอัฏฐมา กั้วนามน
นางสาวอัมพร วรรณมานะ
นางสาวอาภา ชูสุก
นางสาวอาภากร โรจนบุรานนท
นางสาวอามีเนาะ หะยีดอเลาะ
นางอารียนุช กล่ําเชาว
นางสาวอําพร พระทอง
นางสาวอําพา ดวงเนตร
นางสาวอุดมพร ทับศฤงฆรา
นางสาวอุมาพร หลาจันทร
นางสาวอุมาพร จินนะงาม
นางสาวอุมาพร ชาญณรงค
นางสาวอุษา ชุนหศรี
นางสาวเอมอร อินทะนัด

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕

หนา ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๖)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

ตริตาภรณชางเผือก (รวม ๒๗๙ ราย)
นายกวิน สายวาณิชย
๒๖ นายธณัช บุญสวน
นายกันตภณ โพธิ์ทอง
๒๗ นายธัญญาศักดิ์ หนูเมือง
นายกิตติ ทาใจ
๒๘ นายธิติพันธ พลสิงห
นายขวัญชัย บัวกลา
๒๙ นายธีรวัฒน ชื่นจิตร
นายขวัญชัย ปยะวงษ
๓๐ นายนคเรศ หลิกแกว
นายคมกริช ฤทธิ์เสือ
๓๑ นายนพดล พุทธพึ่ง
นายคมอนันต จันทเกษ
๓๒ นายบัญชา เชี่ยวชาญ
นายจักรเทพ บุญฟุง
๓๓ นายบัญญัติ คณาญาติ
นายจักรพงค นวลใย
๓๔ นายปณวิชญ สายธนู
นายจักรพงศ การีชุม
๓๕ นายประจักษ ไชยวงค
นายจารุวัฒน กองเงิน
๓๖ นายประชิดชัย จันตะคาด
นายจิตติพัธน แกวสมวงศ
๓๗ นายประเสริฐ สมบัติทยานนท
นายฉัตรเทพ จุลวัฒน
๓๘ นายปริวัตร นันติ
นายเฉลิมพล จีระสมบัติ
๓๙ นายปรีชา ทานัด
สิบเอก ชวลิต จารัตน
๔๐ นายปญจศักดิ์ มีแตม
นายชัชวาลย จูมา
๔๑ นายปฏิมาศ สืบตระกูลทอง
นายชาตรี ยิ่งรุงเรือง
๔๒ นายปยะ บุงวิเศษ
นายณฐกร เอียดดํา
๔๓ นายเปรมปภัทร เตชนันท
นายณฐพงศ การะเกตุ
๔๔ นายพงศธร สุกันทา
นายณัฐ ประสานสงฆ
๔๕ นายพัฒนจักร เทพทา
นายณัฐพล ปาลิวนิช
๔๖ นายพิทยาธร ผองสมัย
นายณัฐพล แสนคํา
๔๗ นายพิน นิบูร
นายณัฐวัฒน ชนาวุฒิโรจน
๔๘ นายพิภพ บุตตะจีน
นายเดชาธร มูลโพธิ์
๔๙ นายพิเศษ นันตะหมน
นายทรงกลด เกษรสกุล
๕๐ นายไพรัตน จงรักษา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖

หนา ๑๐๕
ราชกิจจานุเบกษา

นายภวินท ทองทรัพย
นายภาคิน อาลีมิง
นายภูวนารถ พจนะ
นายยืนยง ขาวงาม
นายรณกร มุนบานเซา
นายรัฐพล เพงพิศ
นายวินัย พุมพฤกษา
นายวิรัช แฝงเพ็ชร
นายวิษณุ บํารุงเมือง
นายวีระกร แกวพินิจ
พันจาอากาศเอก วุฒทิชัย มีโชค
สิบตํารวจโท ศรพงษ นามวงษ
นายศิริบูรณ พรหมคุณ
นายสงกรานต แกนแกว
พันจาอากาศเอก สงกรานต ดุจธรรมสาร
นายสมคิด ปนทะสืบ
นายสมศักดิ์ สงนาค
นายสาเหะมาฮาดี อัลยุฟรี
นายสิทธิเดช กลิ่นเฟอง
นายสิรวิชณ ศิริวัฒนโชติกุล
นายสุพัฒน ยงกุล
นายสุภกิจน หมุนขํา
นายสุเมท นิลสวิท
นายสุริยน สุวรรณโคตร
นายเสกสรร ประวิเศษ
นายอนันต รักมิตร

๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒

(เลมที่ ๖)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายอภิรัชต สุดทองคง
นายอรรณพ รับงาม
นายอลงกรณ แกวโบราณ
นายอิทธิพล ชัยภักดี
นายอิสมาอิล แวดือแระ
นายอุดมเกียรติ สัตยศักดิ์วงศา
นายอุดร ปลอดใจดี
นายอุบล เมืองพรม
นายเอกณรงค แพงคําแสน
นายเอกนรินทร ดําเนินงาม
นายเอกลักษณ กิตติรัชกุล
นางสาวกนกกาญจน ชื่อเพราะ
นางสาวกนกพรรณ กลีบขจร
นางสาวกรชนก ปดเกษม
นางกรรณิกา ไชยสัจ
นางสาวกรรณิการ แกวตาล
นางสาวกฤษณา สานเมทา
นางสาวกัญธิชา ปสวาส
นางสาวกุมารี ขอดเมชัย
นางสาวขวัญเรือน มีชูนาค
นางสาวขัตติยาพร ถาคํา
นางสาวจรรยา สุทธิสาโร
นางสาวจันทรเพ็ญ บุญเลิศ
นางสาวจันทรา พูลโภคา
นางสาวจารุวรรณ พานแกว
นางสาวจารุวรรณ ศรีพุทธา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘

หนา ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวจิตรเลขา กันพิบูลย
นางสาวจินดาวรรณ เพชรประพันธ
นางสาวจินตนา สายสอน
นางสาวจิรภิญญา บัวทอง
นางจิรา ศรีสุวรรณ
นางสาวจีรพร ฉัตรทันต
นางสาวจุฑาทิพย พึ่งสวาง
นางสาวจุฑาพร พิมพพงศ
นางสาวจุฑารัตน กลายกลั่น
นางสาวจุฬาพรรณ คุมบัว
นางสาวเจนจิรา จุลยานนท
นางสาวฉายาลักษณ แกวศรีพจน
นางสาวชนาพิชญ ตาจุมปา
นางสาวชมนพร ดีสิงห
นางสาวชลธิชา คีรีพาเจริญกุล
นางสาวชลธิชา ดีเพ็ญ
นางชัญญา พลทม
นางชัญญานุช บุญตา
นางสาวชินีเพ็ญ ศรีชัย
นางสาวชุติมา กายา
นางสาวฐิตารีย พิมพรัตน
นางสาวณัฐกานต สันตยานนท
นางสาวณัฐชนันทพร อูสัมฤทธิ์
นางสาวณิชามน วงศกระจาง
นางสาวดลธร มวงวงษ
นางสาวดวงพร วังศรี

๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔

(เลมที่ ๖)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวเดือนเพ็ญ การรัตน
นางสาวทานตะวัน เย็นรัมย
นางสาวทิพจุฑา มาใกล
นางสาวทิพยวรรณ อุทกธารา
นางทิพยวรรณ เพียรสงวน
นางสาวธณัฐกมล สุขราม
นางสาวธนานุช แสวงผล
นางสาวธัญชนิต คําเลิศ
นางสาวธัญลักษณ เจริญจารุตโรจน
นางสาวธารินี ดวงสุวรรณ
นางสาวธิติมา รักวงศ
นางสาวธิภาพรรณ มีแสงเงิน
นางสาวนตพร โชติพันธ
นางสาวนภสร มากสมุด
นางสาวนภาภรณ สุขโชติ
นางสาวนรวศภรณ ดวนทับรัมย
นางสาวนรากร วนวาที
นางสาวนวลนิตย กลาขยัน
นางสาวนันทนภัส ไขแกว
นางสาวนันธนา ปลื้มใจ
นางสาวนิชานาถ สุทธิชัยกุล
นางสาวนิตยา วิศิษฏรัตนกุล
นางสาวนิตยา อาระ
นางสาวนุจรี แสงอินทร
นางนุชนาถ นวลใย
นางสาวบุษดา ไชยภา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙

หนา ๑๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

วาที่รอยตรีหญิง เบญจรัตน ใจจริม
นางปทิตตา พรหมพุทธา
นางสาวปยุตา จันทรเส็ง
นางสาวประไพพรรณ
เลิศเกียรติดํารงค
นางสาวปรางคทิพย เซาะจอหอ
นางสาวปรายปตย คณะทอง
นางปรียาภรณ ศรีสุทธิ
นางสาวปวีณา สายทะเล
นางสาวปณณทัต ปนทอง
นางสาวปุญญาดา สรรเสริญ
นางปูชนีย การะเกษ
นางสาวพชรภัทร เฉลิมกลิ่น
นางสาวพรทิพย เทวสิทธิ์
นางสาวพรทิพย นิยม
นางสาวพรทิพย แกวประพล
นางสาวพรพรรณ ศรีเพชร
นางสาวพรรณธิภา นักรบ
นางสาวพรศิลป จันทวีเมือง
นางสาวพศิกา กองผัด
นางพัชรภรณ อินทรสูต
นางสาวพัชรินทร อางบุญตา
นางสาวพัชรียา เพ็ชรพราว
นางสาวพาฝน ปานเปยมโภช
นางสาวพิญชยา ทิพยสุวรรณ
นางพิณผกา วงษแสน

๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕

(เลมที่ ๖)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวพิสมัย แดงอุไร
นางเพียงจีรา เฉลิมเตชวงศา
นางฟาตีมะห กาหลง
นางสาวฟาริดา อํานาจวงศ
นางสาวมนัสนันท สังขเกลี้ยง
นางสาวมันทนา เสารหิน
นางสาวมารยาท เจริญสกุลสถาพร
นางสาวมาลิน พรหมสกุล
นางสาวยุวรรณา ทิวาสมาน
นางเยาวเรศ พงศเกษตร
นางสาวรวมพร ไตรคุมกัน
นางสาวรวินทนิภา อุทรัง
นางรัชนี คงถาวร
นางสาวรัตนรัตน ธนสกุลบุญยงค
นางสาวรัตนา ออนกลั่น
นางสาวราชนก บุญซอน
นางสาวราตรี นครราช
นางสาวรุงกานต อนันตบุรี
นางสาวรุงนภา โชติเสงี่ยม
นางสาวรุจิรา ทองสุข
นางสาวเรณุกา ทองมี
นางเรณู สังขแกว
นางสาวโรสินี ทองดอนเหมือน
นางลลาวัลย ฮามะ
นางสาวลัดดา แกวเรือง
นางสาววธัจริยา ศุทธางกูร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑

หนา ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาววนิดา มาอุน
นางสาววรญา ไกรพันธ
นางสาววรรณภา กุยเกียะ
นางสาววรรณวิชา จีนเชื้อ
นางสาววรรณิภา สุโยธา
นางสาววรรษมน ไชยเวียงแกว
นางสาววริณรําไพ ศักลอ
นางสาววริยารัชต วฤทธิพูลศรี
นางสาววันทนา สัตยสูง
นางวันทนี กันจู
นางสาววันวิสาข ศรีศักดิ์วิชัย
นางวันวิสาข อินธิสาร
นางสาววาทินี สมณะ
นางวาสนา กุลละวณิชย
นางสาววิมล มวงแกว
นางสาววิมลรัตน เมตตา
สิบตํารวจโทหญิง วิลัยพร เปรมออน
นางสาววิลาลักษณ สุนทะโล
นางสาววิลาสินี ทิมวงศ
นางสาววิลาสินี สุดสาร
นางสาววิไลพร ฤทธิยูง
นางวิไลลักษณ แสนจันทร
นางศรัณยา ผลออ
นางสาวศรันยา วัฒนธงทอง
นางสาวศรินทรนภา ผลอาหาร
นางสาวศิรินทรทิพย ยวนกระโทก

๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗

(เลมที่ ๖)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวศิรินทรา ดวงนภา
นางสาวศิรินันท สะเอียบคง
นางสาวศิรินาฏ แสงรุง
นางสาวศิริพร บัวไสว
นางสาวศิริพร สันติวิสุทธิ์
นางสาวศิโรรัตน จันสีดา
นางสาวศุราภรณ ดาสี
นางสมจิตร ศิรินาม
นางสาวสรอยฟา ไกรวิเศษ
นางสาวสรัลดา พันธโภคา
นางสาวสริตา จงนอก
นางสาวสลักจิต เต็งรัตนไพบูลย
นางสาวสายบัว อุนทะยา
นางสาวสารียะ ติงสา
นางสาวสาวิตรี ฟูเกียรติธนชัย
นางสําอางค สินสิทธิ์
นางสาวสิรพัชร คงโนนกอก
นางสาวสิริลักษณ อินทรชัย
นางสาวสิรีภรณ ยงศิริ
นางสาวสุคนธ สีออน
นางสาวสุจารี บุญพันธุ
นางสาวสุทธิมาศ ใบบัวทอง
นางสาวสุธิดา ชูโชติ
นางสาวสุพัตรา วันนู
นางสาวสุภาภรณ เกษประสิทธิ์
นางสุภารัตน พาสภาการ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

หนา ๑๐๙
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๖)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

นางสาวสุรางคนา ภักดี
๒๖๙ นางสาวอรอุมา แกวเกิด
นางสาวสุวรรณี ถาพินนา
๒๗๐ นางสาวอรุณี ทิมินกุล
นางสาวสุวิมล พอคา
๒๗๑ นางอลิสรา จันทพิทักษ
นางเสาวภา อินทกาญจน
๒๗๒ นางสาวอลิสษา เรืองเดช
นางแสงระวี มูลเทพ
๒๗๓ นางสาวอังศุมารินทร ไชยโชค
นางสาวหรรษา นพเกา
๒๗๔ นางอัมพิกา สุกทอง
นางสาวอรทัย คุณพันธ
๒๗๕ นางอารยา ยอดขยัน
นางอรพรรณ ออนดวง
๒๗๖ นางอํามาลา ศักดี
นางสาวอรพรรณ ใสสม
๒๗๗ นางสาวอิสริยาภรณ ไพเราะ
นางสาวอรพรรณ หิรัญศิริวัฒน
๒๗๘ นางอุษณีย ทริรัมย
นางสาวอรฤทัย ทองบุญ
๒๗๙ นางสาวฮาสือนะ การีอูมา
ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๓๐๖ ราย)
นายกฤชณัท เพ็ญภักดิ์
๑๕ นายชัชวาล จํานงเพียร
วาที่รอยตรี กฤศ หอมหวล
๑๖ นายชูพงศ พันชสูตร
นายกฤษณะพงศ หงษทะนี
๑๗ นายเชษฐ อุปมา
นายกิตติชัย เชื้อหมอ
๑๘ นายณธีพัฒน กวินรัตนโชติกร
นายกิตติพงษ ไชยสาสน
๑๙ นายณัฏฐวฒ
ั น เพชรพิชัย
นายกิตติพัฒน เวชกุล
๒๐ นายณัฐนันท สงนพรัตน
นายเกรียงไกร ณ อุบล
๒๑ นายณัฐวุฒิ สายชารี
วาที่รอยตรี เกรียงไกร ศรีเสนพิลา
๒๒ นายดาวเรือง แสงพล
นายเกษม มณีวรรณ
๒๓ นายทรงชัย ชาญเดช
นายไกรฤกษเลอมาน ราษฎรเจริญ
๒๔ นายทรงธรรม พงษไพโรจน
นายขจร คงออน
๒๕ นายทรงพล อยูคง
นายคุณากรณ สีเผือก
๒๖ นายธนพร หอมสิน
นายจารณ จามจุรี
๒๗ นายธนวัฒน สุรเสียง
นายชนกานต สุวะศรี
๒๘ นายธีรภัทร กิ่งแกว

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

นายนที บุญวิจิตร
นายนัฐปกรณ รวีธนาธร
นายนิธิวุฒิ เสาะสุวรรณ
นายบวรวิชญ แพงวงค
นายประจบ คําศรี
นายปรัชญา พรหมบุตร
นายปยณัฐ เขตสมุทร
นายพงศกร สัตตนาโค
นายพิทยา ศรีแหงโคตร
นายพีรณัฐวุฒิ แบบกัน
นายพีรวัฒน ชองทวม
นายพุทธา พาสมบูรณ
นายภคพล เปนใจ
นายภิรายุ ชมภูแสน
นายมงคล บุญยู
นายมนตชัย ฟูศรี
นายมนู ควั่นคํา
นายมานะ ศิลปประกอบ
นายมารุต เนินหาด
วาที่รอยตรี เมธี สลักคํา
นายแมนศักดิ์ พิมพทรัพย
นายยงยุทธ ชูมณี
นายรัชเดช หลาแหลง
นายรัตติพงษ ออมขัน
นายเรวัตร งามแสง
นายวชิระ หาญวงศ

หนา ๑๑๐
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 ๖)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายวรวิทยา ชุติมา
นายวัชระพงษ หงษา
นายวัชรินทร ยาดํา
นายวัชรินทร ถูกธรรม
นายวัฒนา สินธู
นายวิจิตร ศรีบานโพน
จาสิบตรี วิชญพล เรืองวริทยกุล
นายวิชาญ เปลี่ยนประเสริฐ
นายวิเชษฐ เผือกสม
นายวินัย ปนดอน
นายวิษณุ ทองบพิตร
นายวิษณุกร ใจคุมเกา
นายวิสุทธิ์ วงศสวาง
นายวีร เศรษฐพรรค
นายวีรภัทร แกวคําลา
นายวีระพงษ นอยจันทร
นายศักดิ์ณรงค ศรีตาแสน
นายศิลา ปุจฉาการ
นายศุภกิจ ขันทอง
นายศุภชัย เทพเสนา
นายศุภวัฒน เกตุชู
นายสนิท แสงสวาง
นายสมเกียรติ เอียดทองใส
นายสมศักดิ์ บุตรสงกา
นายสราวุฒิ เมยขุนทด
นายสัญชัย แชจอหอ

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

หนา ๑๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

นายสาธิต บุตตะโคตร
นายสามารถ อิแอ
นายสิทธิศักดิ์ ศรีธนสุธา
นายสิรพัทธ ชูยก
นายสุทิศ เบ็ญมาศ
นายสุพงษ ยิ่งสมศาสตร
นายสุพจน ฉิมมาลี
นายสุภณัฐ วิชิตนาค
นายสุรไกร กาสมุทร
นายสุวพัชร อมรภัทรสวัสดิ์
นายสุวิท คูณเมือง
นายเสริมสุข บุญชวย
นายอดิศักดิ์ เครือวัลย
นายอธิพงศ ชูแกว
นายอัครินทร ปามุทา
นายอาคม หนูวงค
วาที่รอยตรี อาทิตย ทองไทย
นายอําพร คณเกณฑ
นายเอกวัตร หมูแสนกอ
นายเอนก งะสตูล
นางสาวกนกกร นิมิตรรุงเรือง
นางสาวกนกกาญจน แฝงแกว
นางสาวกนกรัตน พรรณเจริญ
นางสาวกมเลศจิรกวี ช. เสมือนใจ
นางกฤษฎาพร บุญมา
นางสาวกฤษณา นาดี

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 ๖)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวกัลยกร ธรรมกิจ
นางสาวกัลยาณี ยืนยง
นางสาวกัลยาณี ศรีปณิธาน
นางกาญจนา อรามวิทย
นางสาวกิ่งแกว พรมดี
นางสาวกิตยา แสนวงษ
นางกิ้มตั้น ศรีชาย
นางสาวเกศสิริ ทองขอน
นางสาวเกศินี พุมเพชรสา
นางเกษรินทร เมฆสัยโย
นางขวัญชนก แสวงดี
นางขวัญสุดา โลหะเวช
นางสาวคัทลียา วัชณะสวัสดิ์
นางจงกล หลุมทอง
นางจันทนี มนตรี
นางสาวจารุณี พรมสอน
นางสาวจารุณี โยธา
นางสาวจิตรพิสุทธิ์ ไพจิตรกุญชร
นางสาวจินตนา จีระชีวิน
นางสาวจินตนา ชัยโยบัว
นางสาวจิราภรณ กัณหอุไร
นางสาวจุฑามาศ รอดพรอม
นางสาวจุฑาวรรณ ลาจันทึก
นางสาวจุรีรัตน ชัยมาโย
นางสาวจุฬาลักษณ ไชยยา
นางสาวแจมจันทร ศรีจันทร

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

นางสาวฉัตราภรณ ฑีฆะ
นางสาวชญานิน เรือนทอง
นางสาวชฎาพร เภสัชชา
นางสาวชฎาพร ศรีชัยภูมิ
นางชุติมณฑน วงษคําหาร
นางสาวฐิตารีย ผูมีสัตย
นางสาวณัฏวรรณ วัชรธรรม
นางสาวณัฐฐินันท ประดับพงษ
นางสาวณัฐปภัสร ตาจุมปา
นางสาวณัฐรดา เมืองลือ
นางสาวณัฐวลัญชน บุญญา
นางดวงชีวัน คําแปง
นางดารุณี โพธามิกเกษม
นางสาวติยาภรณ โพธิ์ศรี
นางเตือนใจ พิมพมะมุก
นางสาวถนอมจิตต บุญเพ็ง
นางสาวทัชชา บานเย็น
นางสาวทัตพิชาภรณ คําวรรณะ
นางทัศนาวรรณ คามวรรณ
นางสาวทิพยสุดาวัลย วงละคร
นางธนัชชา ไทยสวี
นางธนัชพร เจนวิทยารักษ
นางสาวธนิกานต ศรีวิริยะ
นางธันยภัทร มังปอง
นางธันยวรัชญ สรรพสุขเติม
นางสาวธิดารัตน ทองเขียว

หนา ๑๑๒
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 ๖)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวธีรยา เจริญสุข
นางสาวนงคราญ ไกรสกุล
นางนงนุช เดือนดาว
นางสาวนภัสภรณ ใจรังกา
นางนภาพร จันสีดา
นางสาวนภาลัย เฉลียวฉลาด
นางสาวนฤมล ปจฉิม
นางนันทพร สุขธตณรงค
นางน้ําฝน แสงออน
นางนิชาภา เฉนียง
นางนิตยา ธีรวัชโรภาส
นางสาวนิตยา สามารถ
นางสาวนิตยา สิมมา
นางสาวนุชนารถ เชื้อกรุง
นางเนตรนภา แกวจันดี
นางสาวบุษบา พรกุณา
นางปนัดดา กิมชัย
นางสาวประคอง นาชัยเพชร
นางประไพภรณ วงพิลา
นางสาวประภาภรณ มะโนสรอย
นางสาวปรารถนา อินทนนท
นางปรียาพร สุบงกช
วาที่รอยตรีหญิง ปวริศา ศรีนา
นางสาวปวีณา หะยียูโซะ
นางสาวปทมา นาคจู
นางสาวปยะพร ประดิษฐขํา

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

หนา ๑๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวปยะวัลย ใจสูงเนิน
นางสาวปยาวรรณ หมกทอง
นางสาวปุริญา ดวงอินทร
นางสาวเปรมวดี มีสวัสดิ์
นางสาวไปรยา กางโสภา
นางสาวพนารัตน รัตนะ
นางสาวพรพิมล อินธิศักดิ์
นางพวงผกา รัตนสิทธิ์ชัชวาล
นางสาวพวงผกา เหมหงษ
นางสาวพัชชา เชิญขวัญ
นางสาวพัชรันธร จันทรเพ็ญโรจน
นางสาวพัฒชรี จันทโชติ
นางสาวพัณณชิตา ชูทอง
นางพัศกัญญ ชูชื่นบุญ
นางสาวพาฝน ณ สงขลา
นางสาวพิชญาภา มากสุวรรณ
นางพิมพใจ บุญโมง
นางสาวพิมพลภัส จริตงาม
นางสาวพิลาฏลักษณ พินิจนรชาญ
นางสาวเพชรรัชฏ จันทรสวัสดิ์
นางเพ็ญพักตร จันทรัตนันท
นางเพ็ญศิริ หวันนอย
นางสาวเพลินพิษ วิชัย
นางสาวฟารีดะ ปริยะ
นางภัทรรัตน บุญชุม
นางภัทรวดี มักขุนทด

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 ๖)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวภัทรา สีทับ
นางสาวภาลิสรา มะปราง
นางสาวภาวิณี เจนุโร
นางสาวภูชนาภา เนตรสวาง
นางสาวภูษณิศา สุวงศ
นางภูษิตา คํารอย
นางสาวมณฑิรา ฟูปง
นางสาวมนกันต โลวเจริญงาม
นางสาวมยุรี ภิรมยโครง
นางสาวมลิวรรณ วิเชียรสาร
นางเมทนี ทรงสวัสดิ์
นางสาวยุวนา ฤกษเฉลิมพจน
นางสาวยุวลักษณ โบวออนศรี
นางสาวรสวรา พัฒนภิญญ
นางสาวรสสุคนธ เพียรจริง
นางสาวรสสุคนธ สมาน
นางสาวรสิตา มั่นเจริญ
นางสาวรัชนีวรรณ มาแกว
นางสาวรัตนา ตอซอน
นางสาวรัศมี ชมภูพื้น
นางสาวรุงฟา สวรรคโรจน
นางสาวเรวดี พิมมณี
นางเรวดี มีชํานาญ
นางสาวละอองดาว กองศรี
นางสาวลัดดา ศรีบุรมย
นางลัดดาวัลย แสงมณี

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

นางสาวลุริยา หอยตะคุ
นางสาววติยา ฤาชา
นางสาววนิดา วินฉวน
นางวรัญญา พลวารี
นางสาววลัยพร แยมโคกสูง
นางสาววัชราภรณ วัฒนะ
นางสาววันเพ็ญ กองคํา
นางสาววันใหม สรรพศักดิ์
นางสาววาสนา สืบศักดิ์
นางสาววิชญา อนันตเสาวภาพ
นางวิชุกานต ปกเข็ม
นางสาววิภาพรรณ ปลาทอง
นางสาววิมลลักษณ โสระวงค
นางสาววิไลพรรณ สุมแกว
นางสาววีรกานต บัวทุม
นางสาวศรัญญา สิทธิ
นางสาวศรีไพร ปรือปรัง
นางสาวศิริพร มะโนคํา
นางสาวศิริวรรณรัตน วงศรุง
นางศุภมาศ แจมศรี
นางสาวษมาพร ศรีมงคลปทุม
นางสนิธตา นาคเมฆ
นางสมคิด ศรีลาบุตร
นางสาวสมพร เฉลิมสุข
นางสาวสรญา เชื้อเล็ก
นางสาวสาธิตา ภูมิสถิตย

หนา ๑๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
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๒๘๘

(เลมที่ ๖)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวสายใจ ชูพันธ
นางสาวสาวิตรี ศักดิ์เกิด
นางสาวสิริอร ทองดี
นางสาวสิวพร พันธุทอง
นางสาวสุจินันท อินทะสรอย
นางสาวสุชา สิริจันทรชื่น
นางสาวสุทธิกานต สุทธิ
นางสาวสุนันท บุญอาจ
นางสาวสุนิตา ชมโพธิ์
นางสาวสุนิษา ดีเส็ง
นางสุนิสา ชัยธงรัตน
นางสาวสุพรรณี ตนทอง
นางสาวสุพัฒนา วองไว
นางสาวสุพัฒนา สุปเม
นางสาวสุพัตรา ชุมยวง
นางสาวสุภาวดี ดําทรัพย
นางสาวสุมลฑา ชูพัฒน
นางสาวสุมาลี อุปจักร
นางสาวสุรีวัลย แสนโภชน
นางสาวสุลาวัลย ภากร
นางสาวเสาวรัตน สุเดชมารค
นางสาวโสมวิมล ปกปอง
นางสาวโสฬส แรงสาริกรรม
นางสาวอรพรรณ ทาทอง
นางอรพรรณ อยูนิยม
นางสาวอรพินท หนูพันขาว
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หนา ๑๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอรวรรณ จําฟู
สิบเอกหญิง อรอําไพ คําพิพาก
นางสาวอรอุมา คีรีศรี
นางสาวอรัญญา กันทะ
นางสาวอรุณทิพย คํามุง
นางสาวอรุโณทัย หมั่นธรรม
นางอังคณา โชติพันธ
นางสาวอัญชลี สีใส
นางสาวอัญชลี อวนลา
จัตุรถาภรณชางเผือก
นางนุชนารถ นาคมา
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย
นายกนตธร คุณมี
นายกิตติกวิน กอรับเฮือง
นายจรูญศักดิ์ เขียวสุคนธ
นายจักรกฤษณ ยศตีนเทียน
นายเดชฤทธิ์ วงษภูธร
นายเทพารักษ ทับพวง
นายธีรุตม สุขขี
นายบัญญัติ อาจหาญ
นายผดุงศักดิ์ กลั่นภูมิศรี
นายภาณุวัฒน จันทวี
นายวสันต มาชัยภูมิ
นายวุฒินันท เพียรมี
นายสุบัน เวียงแก
นางจินตนา เชิดสุข

(เลมที่ ๖)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

๒๙๘ นางสาวอัมรัตน จุยมวง
๒๙๙ นางสาวอาโณทัย จิตรกุล
๓๐๐ นางสาวอามีนา มุงอินทร
๓๐๑ นางสาวอารีรัตน ชานาเมือง
๓๐๒ นางสาวอําพา ศรีรุง
๓๐๓ นางสาวอําไพ บํารุงคีรี
๓๐๔ นางสาวอําภา ทุมหนู
๓๐๕ นางสาวอุไรศิลป ไวยากรณ
๓๐๖ นางสาวเอื้องทิพย ฑีฆาวงค
(รวม ๒ ราย)
๒ นางวรรัตน เกียรติศักดิ์
(รวม ๕๕ ราย)
๑๕ นางนิทรา ชูจิตร
๑๖ นางสาวพัชราภรณ คณะบุตร
๑๗ นางสาวกาญจนา วรรณรส
๑๘ นางสาวกิ่งกาญจน ตอนรับ
๑๙ นางสาวกิริยา ฉายะยันต
๒๐ นางสาวกุลชญา สาครสิทธิ์
๒๑ นางสาวขวัญมงคล ศิริ
๒๒ นางสาวจารุวรรณ ตั้งสกุลมงคล
๒๓ นางสาวจุฑามาศ ศรีโยธี
๒๔ นางเฉลิมศรี บุญครอง
๒๕ นางสาวฑาทิพย บรรดาศักดิ์
๒๖ นางสาวเณศรา นามวงศ
๒๗ นางสาวเดือนรุง สุภมาตย
๒๘ นางสาวทิราวรรณ พันธหมุด
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นางสาวธัญปวีณ เรืองศิลป
นางสาวเบญจวรรณ กวาวสุทธิ
นางปพิชญา วิมูลชาติ
นางสาวประภารัตน เพ็ชระ
นางสาวปรียากานต ไชยเดช
วาที่รอยตรีหญิง ปยะพร นาใจคง
นางพรทิพย เที่ยงตรง
นางสาวพัชราภรณ โตอุรวงศ
นางสาวพิมพชนก ฝนสืบ
นางสาวเพ็ญประภา สีแกว
นางสาวภัทรลภา ลิ่มสูงเนิน
นางสาวยุวัลดา ชวยบํารุง
นางสุดารัตน ฤกษสุขกาย
นางสาวเยาวลักษณ นาถมทอง
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(เลมที่ ๖)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวรัชรินทร เบาพรหม
นางวรรณมณี กลมนอก
นางสาวสริญญา พานิชย
นางสาวสิริ หิรัญวิชิตา
นางสิรีรัศมิ์ จันทรวงษ
นางสาวสุภัชญา วงษสีทา
นางสาวสุภัทรา พิพิธกุล
นางสาวเสาวนิจ โสรินทร
นางสาวอภิญญา รูปขันธ
นางสาวสุธิดา ทองชุม
นางสาวอรทัย วีระชัยรัตนา
นางสาวอาซีซะห ดอเลาะ
นางสาวอัจฉรา พรมมาตร

กรมทีด่ ิน
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๔๒๔ ราย)
นายกมนทัต ราชบรรเทา
๑๐ นายกิจตะ บุตรโยจันโท
นายกรีฑา คชโกษัย
๑๑ นายกิตติ นาคดํารงค
วาที่รอยตรี กฤชษพงษ เกิดสุข
๑๒ นายเกรียงศักดิ์ จันหอม
นายกฤตภาส เดียงสา
๑๓ นายโกวิท อักษรพาลี
นายกฤศ สมบุญพล
๑๔ นายโกศล พลโยธา
นายกฤษฎา สุโพธิ์
๑๕ นายโกสินทร มีพรบูชา
นายกฤษดา ไมลโพธิ์
๑๖ นายขวัญชัย อรัญเวช
วาที่รอยตรี กองกาจ เพิ่มกิจสกุล
๑๗ นายคมสันติ์ ศรีพรมรี
นายกัณฐฉัตร คุณประเสริฐ
๑๘ นายคัมภีร สมันเหมือน

