หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา
ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล า ฯ พระราชทานเหรี ย ญจั ก รมาลา จํ า นวน ๘,๔๗๔ ราย
และเหรียญจักรพรรดิมาลา จํานวน ๓๗,๐๕๓ ราย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๗ รวมจํานวน ๔๕,๕๒๗ ราย ดังรายนามทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

เหรียญจักรพรรดิมาลา
กระทรวงศึกษาธิการ
๑๔๐๐๑
๑๔๐๐๒
๑๔๐๐๓
๑๔๐๐๔
๑๔๐๐๕
๑๔๐๐๖
๑๔๐๐๗
๑๔๐๐๘
๑๔๐๐๙
๑๔๐๑๐
๑๔๐๑๑
๑๔๐๑๒
๑๔๐๑๓
๑๔๐๑๔
๑๔๐๑๕
๑๔๐๑๖
๑๔๐๑๗
๑๔๐๑๘
๑๔๐๑๙
๑๔๐๒๐
๑๔๐๒๑
๑๔๐๒๒
๑๔๐๒๓

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางเพียงพร ชัยชาญ
๑๔๐๒๔ นางไพฑูรย สิทธิวุฒิ
นางเพียงพร วาณิชยเจริญ
๑๔๐๒๕ นางไพบูลย สมบัติศรี
นางเพียงพิศ ศรีสะกุล
๑๔๐๒๖ นางสาวไพพรรณ นาแหลม
นางเพียงเพ็ญ กลิ่นถือศีล
๑๔๐๒๗ นางไพรรัตน สายคําทอน
นางเพียงเพ็ญ ดวงจิตร
๑๔๐๒๘ นางไพรวรรณ ชื่นจงกลกุล
นางเพียงเพ็ญ เปลงสัญญา
๑๔๐๒๙ นางไพรวรรณ ทับทิมพราย
นางเพียงเพ็ญ เหลาประไพพรรณ
๑๔๐๓๐ นางไพรวัลย จันทราศรี
นางเพียงฤทัย สุทธมงคล
๑๔๐๓๑ นางไพรวัลย ไชยชาติ
นางเพียร พวงแสง
๑๔๐๓๒ นางไพรวัลย ไชยา
๑๔๐๓๓ นางไพรวัลย ทองดี
นางเพียร สุขรักษ
นางเพียรทอง คําพุทธ
๑๔๐๓๔ นางไพรวัลย ระวาดชัย
นางเพียรผจง พลเยี่ยม
๑๔๐๓๕ นางสาวไพรวัลย ฤทธินาคา
นางแพงสี กามะพร
๑๔๐๓๖ นางไพรวัลย วิสุทธอาภรณ
นางแพรวพรรณ คําคันธฤทธิ์
๑๔๐๓๗ นางไพรศรี ธรรมดี
นางแพรวพรรณ ชาญณรงค
๑๔๐๓๘ นางไพรศรี สระแกว
นางแพรวพันธุ ฤกขะวุฒิกุล
๑๔๐๓๙ นางไพรสันต ขอดเมชัย
นางโพยมรัตน บุญเรืองศรี
๑๔๐๔๐ นางไพรัชนี บุญมามณี
นางไพจิตต หลาแหลง
๑๔๐๔๑ นางไพรัตน คําประเสริฐ
นางไพจิตร ตาสาโรจน
๑๔๐๔๒ นางไพรัตน นูนคาน
นางสาวไพจิตร มีสุนทร
๑๔๐๔๓ นางไพรัตน พัฒนถาวร
๑๔๐๔๔ นางไพรัตน เพ็ชรฉลูกรรณ
นางไพจิตร หรรษาวงศ
นางไพจิตร ใจบุตร
๑๔๐๔๕ นางไพรัตน โพธิรุกข
นางไพฑูรย กันธิยะ
๑๔๐๔๖ นางสาวไพริน นาคเจริญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๔๐๔๗
๑๔๐๔๘
๑๔๐๔๙
๑๔๐๕๐
๑๔๐๕๑
๑๔๐๕๒
๑๔๐๕๓
๑๔๐๕๔
๑๔๐๕๕
๑๔๐๕๖
๑๔๐๕๗
๑๔๐๕๘
๑๔๐๕๙
๑๔๐๖๐
๑๔๐๖๑
๑๔๐๖๒
๑๔๐๖๓
๑๔๐๖๔
๑๔๐๖๕
๑๔๐๖๖
๑๔๐๖๗
๑๔๐๖๘
๑๔๐๖๙
๑๔๐๗๐
๑๔๐๗๑
๑๔๐๗๒

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวไพรินทร เจริญพงษ
นางไพรินทร ศรีเงินดี
นางไพเราะ แกวแตม
นางไพเราะ จันทะวงศฤทธิ์
นางสาวไพเราะ จันสวัสดิ์
นางไพเราะ เจรจา
นางไพเราะ นาคนวล
นางไพเราะ ประเสริฐคําพร
นางไพเราะ ปงลิขิต
นางไพเราะ พงษชวนะกุล
นางสาวไพเราะ พุมมั่น
นางไพเราะ โยธาภักดิ์
นางไพเราะ แสงเงิน
นางไพลิต ภัทรศิริพงษ
นางไพลิน งามขํา
นางไพลิน โชคสวัสดิ์
นางไพลิน ยอดแกว
นางไพลิน รัตนกันทา
นางไพลิน ราชบุรี
นางไพลิน ลิชผล
นางไพลิน ศรีธัญญา
นางไพวัลย ฉายจิต
นางไพวัลย เพ็งศิริ
นางสาวไพศาล เล็กเรืองนิธิกูล
นางฟองแกว ปญญามงคล
นางฟองคํา ตนะทิพย

๑๔๐๗๓
๑๔๐๗๔
๑๔๐๗๕
๑๔๐๗๖
๑๔๐๗๗
๑๔๐๗๘
๑๔๐๗๙
๑๔๐๘๐
๑๔๐๘๑
๑๔๐๘๒
๑๔๐๘๓
๑๔๐๘๔
๑๔๐๘๕
๑๔๐๘๖
๑๔๐๘๗
๑๔๐๘๘
๑๔๐๘๙
๑๔๐๙๐
๑๔๐๙๑
๑๔๐๙๒
๑๔๐๙๓
๑๔๐๙๔
๑๔๐๙๕
๑๔๐๙๖
๑๔๐๙๗
๑๔๐๙๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางฟาซียะ เจะแว
นางสาวฟาติมะ ขันธพัฒน
นางฟารุง นามวงศ
นางสาวฟน จงเจือกลาง
นางเฟองฟา จุลบุตร
นางเฟองฟา ลัยมณี
นางแฟรี่ จิตตะ
นางสาวภครัตน ขายสุวรรณ
นางภคศรัณย อนุพงศพิชิตกุล
นางสาวภคินี เขินประติยุทธ
นางสาวภมร จงมี
นางภมรรัตน คงทิม
นางสาวภมรรัตน ตันพานิช
นางภมรวรรณ โพธิ์แกว
นางภรณี กาญจนดี
นางภรณี อุปรวัฒน
นางภริตา หร่ําพึ่ง
นางภัคจนา ภัทรกรรม
นางภัคจิรา ดาเอี่ยม
นางภัคณภัทร เนาวรัตน
นางภัคธีมา ศรีคราม
นางภัควดี ตนเถา
นางภัชรี ทองคํา
นางภัณฑิรา ภัทรธีรนาถ
นางสาวภัทฐินี ใจดี
นางภัททิรา วุฒิไพบูลย

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๔๐๙๙
๑๔๑๐๐
๑๔๑๐๑
๑๔๑๐๒
๑๔๑๐๓
๑๔๑๐๔
๑๔๑๐๕
๑๔๑๐๖
๑๔๑๐๗
๑๔๑๐๘
๑๔๑๐๙
๑๔๑๑๐
๑๔๑๑๑
๑๔๑๑๒
๑๔๑๑๓
๑๔๑๑๔
๑๔๑๑๕
๑๔๑๑๖
๑๔๑๑๗
๑๔๑๑๘
๑๔๑๑๙
๑๔๑๒๐
๑๔๑๒๑
๑๔๑๒๒
๑๔๑๒๓
๑๔๑๒๔

นางภัททิรา อินทรตระกูล
นางภัทธีรา อายมา
นางภัทรกานต พิชัยไพบูลย
นางภัทรพร ณรงคศักดิ์
นางภัทรพร พรหมณนอย
นางสาวภัทรพร วนิชรัตน
นางภัทรพร วิเชียร
นางภัทรภร โชติรณพัสดุ
นางภัทรภร วิศาลศักดิ์
นางภัทรภร เหมือนสมาน
นางภัทรรินทร แสงลุน
นางภัทรวรรณ อยูยอด
นางภัทรสุดา เมืองเหนือ
นางภัทรสุดา วีรชาโต
นางภัทรา บุญสุยา
นางสาวภัทรา ผดุงกรรณ
นางภัทรา มณีนพรัตน
นางภัทราธร จําปาพันธุ
นางภัทรานิษฐ แพดิษฐ
นางภัทราพร ลาลุน
นางภัทราภรณ นนตะเสน
นางภัทราภรณ พิทักษธรรม
นางภัทราภรณ สุวรรณภาพ
นางภัทราภรณ อยูหนูพะเนาว
นางภัทราวรรณ ทรัพยเหมือน
นางภัทราวรรณ ทิพยธนสาร

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๑๒๕
๑๔๑๒๖
๑๔๑๒๗
๑๔๑๒๘
๑๔๑๒๙
๑๔๑๓๐
๑๔๑๓๑
๑๔๑๓๒
๑๔๑๓๓
๑๔๑๓๔
๑๔๑๓๕
๑๔๑๓๖
๑๔๑๓๗
๑๔๑๓๘
๑๔๑๓๙
๑๔๑๔๐
๑๔๑๔๑
๑๔๑๔๒
๑๔๑๔๓
๑๔๑๔๔
๑๔๑๔๕
๑๔๑๔๖
๑๔๑๔๗
๑๔๑๔๘
๑๔๑๔๙
๑๔๑๕๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางภัทรินทร ชาญเดชสิทธิกุล
นางภัทรินทร เชาวอยชัย
นางภัทรินทร เทพภิบาล
นางสาวภัทรียา แววศักดิ์
นางภัทรียาภรณ จาดประทุม
นางภัทิรา หัตถศาสตร
นางภัษรินทร นิธิมหาศาล
นางภัสนี อุนหลา
นางสาวภัสสรา แสนโสภณ
นางภาณี ใจเมือง
นางภาณี ชนะนา
นางภาณี ทรัพยวิวัฒน
นางภาณี นวลใหม
นางภาณี สงฆประชา
นางภาณี สาทสินธุ
นางภานิณี จันทรชุม
นางภานุมาศ เขตบรรพต
นางภาพมณี นวลละมาย
นางภารณี สุรําไพ
นางภารดี กรุณวงษ
นางภารดี เบญจกุล
นางสาวภารดี สุวรรณนอย
นางภาระดี ทริตชาติ
นางภาริณี ไกรกุล
นางสาวภาริณี ศรีเจริญ
นางสาวภาวดี เยี่ยมสถิตย

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๔๑๕๑
๑๔๑๕๒
๑๔๑๕๓
๑๔๑๕๔
๑๔๑๕๕
๑๔๑๕๖
๑๔๑๕๗
๑๔๑๕๘
๑๔๑๕๙
๑๔๑๖๐
๑๔๑๖๑
๑๔๑๖๒
๑๔๑๖๓
๑๔๑๖๔
๑๔๑๖๕
๑๔๑๖๖
๑๔๑๖๗
๑๔๑๖๘
๑๔๑๖๙
๑๔๑๗๐
๑๔๑๗๑
๑๔๑๗๒
๑๔๑๗๓
๑๔๑๗๔
๑๔๑๗๕
๑๔๑๗๖

นางภาวนา เข็มเงิน
นางภาวนา คงรัตน
นางภาวนา ดาวเรือง
นางภาวนา ทองอิ่ม
นางภาวนา เพชรมณี
นางภาวนา มีรอด
นางภาวนา รัตนคช
นางภาวนา เลิศชีวกานต
นางภาวนา เลือดนักรบ
นางสาวภาวนา ศรีวัฒนะ
นางสาวภาวิณี ลิวนานนทชัย
นางภาวิณี เลิศสํารวยพันธุ
นางภาวิณี วิสมล
นางภาวิณี สาระคํา
นางภาวินี สืบเนื่อง
นางภาวิลัย เสนาปา
นางภาษิต ดาวเรือง
นางภิญญา ชัยยศ
นางภิญญา ไชยลา
นางสาวภิญโญ มหาดไทย
นางสาวภิญโญ สุริยะ
นางภิณโญ โสมสง
นางภิรมย ดอกขัน
นางภิรมย ปลื้มคิด
นางสาวภิรมย มังกรานนทชัย
นางสาวภิรมย เมืองสุวรรณ

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๑๗๗
๑๔๑๗๘
๑๔๑๗๙
๑๔๑๘๐
๑๔๑๘๑
๑๔๑๘๒
๑๔๑๘๓
๑๔๑๘๔
๑๔๑๘๕
๑๔๑๘๖
๑๔๑๘๗
๑๔๑๘๘
๑๔๑๘๙
๑๔๑๙๐
๑๔๑๙๑
๑๔๑๙๒
๑๔๑๙๓
๑๔๑๙๔
๑๔๑๙๕
๑๔๑๙๖
๑๔๑๙๗
๑๔๑๙๘
๑๔๑๙๙
๑๔๒๐๐
๑๔๒๐๑
๑๔๒๐๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางภิรมย ราวิน
นางสาวภิรมย โลงจิตร
นางภิรมย สมสุข
นางภิรมย สุขใจ
นางภิรมย สุขทรัพยศรี
นางภิรมย สุขประเสริฐ
นางภิรมย อรุณศรีประดิษฐ
นางภิรมยรัติ โหมดแจง
นางภิษณี ณ สงขลา
นางสาวภุมรี บัวขาว
นางภูมิจิต สมควร
นางภูมิใจ อินทพรโสภิต
นางภูมิพร ฝาชัยภูมิ
นางภูรี เพชรสี่หมื่น
นางเภาวดี แตงสกุล
นางสาวมงคล ประเสริฐผล
นางมญธิรา ทุมนัส
นางมณฑา เกื้อกูลวงศ
นางมณฑา จันทรสุวรรณ
นางมณฑา ทวีสุข
นางมณฑา ทองแกว
นางสาวมณฑา ทิพยธารา
นางมณฑา นิลหยก
นางมณฑา บรรจบกาญจน
นางสาวมณฑา บุณยวัตตานนท
นางมณฑา บุตรเหล

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๔๒๐๓
๑๔๒๐๔
๑๔๒๐๕
๑๔๒๐๖
๑๔๒๐๗
๑๔๒๐๘
๑๔๒๐๙
๑๔๒๑๐
๑๔๒๑๑
๑๔๒๑๒
๑๔๒๑๓
๑๔๒๑๔
๑๔๒๑๕
๑๔๒๑๖
๑๔๒๑๗
๑๔๒๑๘
๑๔๒๑๙
๑๔๒๒๐
๑๔๒๒๑
๑๔๒๒๒
๑๔๒๒๓
๑๔๒๒๔
๑๔๒๒๕
๑๔๒๒๖
๑๔๒๒๗
๑๔๒๒๘

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางมณฑา พรหมเงิน
นางมณฑา เพ็งเจริญ
นางมณฑา มณีพงษ
นางมณฑา รักขวัญ
นางสาวมณฑา ศรีขํา
นางมณฑา ศรียา
นางมณฑา สุวรรณฤกษ
นางมณฑา หงษดําเนิน
นางมณฑา อิ่มศรี
นางมณฑาทิพย เขจรนันทน
นางมณฑาทิพย พลมัน่
นางมณฑิณี ยอดอุบล
นางสาวมณฑิตา ปุตตธรรมกุล
นางมณฑินี แซเฮง
นางมณฑิรา ขันดา
นางมณเฑียร คงสวาง
นางมณทิพย มากศรี
นางมณทิพา ซาเสน
นางมณธิรา วีระชาติ
นางสาวมณนิภา สุราชาติ
นางมณิสรา วงศาสวัสดิ์
นางมณี กาทุง
นางมณี แกวสวาง
นางมณี ชางสุวรรณ
นางมณี ดวงโสน
นางสาวมณี เติมเกาะ

๑๔๒๒๙
๑๔๒๓๐
๑๔๒๓๑
๑๔๒๓๒
๑๔๒๓๓
๑๔๒๓๔
๑๔๒๓๕
๑๔๒๓๖
๑๔๒๓๗
๑๔๒๓๘
๑๔๒๓๙
๑๔๒๔๐
๑๔๒๔๑
๑๔๒๔๒
๑๔๒๔๓
๑๔๒๔๔
๑๔๒๔๕
๑๔๒๔๖
๑๔๒๔๗
๑๔๒๔๘
๑๔๒๔๙
๑๔๒๕๐
๑๔๒๕๑
๑๔๒๕๒
๑๔๒๕๓
๑๔๒๕๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางสาวมณี นาคพงษ
นางมณี บุญกอง
นางมณี บุญศิริ
นางมณี ปานวงษ
นางมณี ปน ทอง
นางมณี ปน สุวรรณ
นางมณี พิมพิพัฒน
นางมณี ศรีสวางวงศ
นางมณี สุคันธวณิช
นางมณี แสงพลสิทธิ์
นางมณี หมืน่ โพธิ์
นางมณี อุดคํา
นางมณี อุนากรสวัสดิ์
นางมณีจันทร เจริญโชค
นางสาวมณีนันท อารมณสาวะ
นางมณีนิล เพ็ชรบํารุง
นางมณีพร เชียงดา
นางสาวมณีพรรณ ราษฎรศักดิ์
นางมณีพรรณ สันติกิจรุงเรือง
นางมณีเพชร ทองบุญลอม
นางมณีภรณ นาวะระ
นางมณีรัตน กรรณสุรางค
นางสาวมณีรัตน กุลวงษ
นางมณีรัตน ตะนะมาน
นางมณีรัตน ธรรมรักษา
นางมณีรัตน ธิมาทา

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๔๒๕๕
๑๔๒๕๖
๑๔๒๕๗
๑๔๒๕๘
๑๔๒๕๙
๑๔๒๖๐
๑๔๒๖๑
๑๔๒๖๒
๑๔๒๖๓
๑๔๒๖๔
๑๔๒๖๕
๑๔๒๖๖
๑๔๒๖๗
๑๔๒๖๘
๑๔๒๖๙
๑๔๒๗๐
๑๔๒๗๑
๑๔๒๗๒
๑๔๒๗๓
๑๔๒๗๔
๑๔๒๗๕
๑๔๒๗๖
๑๔๒๗๗
๑๔๒๗๘

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางมณีรัตน ปรียวาณิชย
นางมณีรัตน พุมมะปราง
นางสาวมณีรัตน โสมทิพยนุกุล
นางมณีรัตน หนอแกว
นางมณีวรรณ คีรีศรี
นางมณีวรรณ ชัยยะ
นางมณีวรรณ ชุมชื่น
นางมณีวรรณ แสวงดี
นางมณีวรรณ อินโต
นางมนชยา นาคใหญ
นางมนชยา นาวากาญจน
นางมนชยา แสนใจ
นางมนตจันทร จันทรดี
นางมนตรา บูรณเจริญ
นางสาวมนทิรา ภักดีณรงค
นางมนทิรา รมโพธิ์ทอง
นางมนทิรา หาญใจ
นางมนทิรา เหลาทอง
นางมนพร เกื้ออรุณ
นางมนรัตน เทพคํา
นางมนฤดี เอมมะโน
นางมนวิภา ออนทวม
นางมนไศล คงเมือง
นางสาวมนัชญา
โรจนไพฑูรยทิพย
๑๔๒๗๙ นางสาวมนัส แกวเกตุ

๑๔๒๘๐
๑๔๒๘๑
๑๔๒๘๒
๑๔๒๘๓
๑๔๒๘๔
๑๔๒๘๕
๑๔๒๘๖
๑๔๒๘๗
๑๔๒๘๘
๑๔๒๘๙
๑๔๒๙๐
๑๔๒๙๑
๑๔๒๙๒
๑๔๒๙๓
๑๔๒๙๔
๑๔๒๙๕
๑๔๒๙๖
๑๔๒๙๗
๑๔๒๙๘
๑๔๒๙๙
๑๔๓๐๐
๑๔๓๐๑
๑๔๓๐๒
๑๔๓๐๓
๑๔๓๐๔
๑๔๓๐๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางมนัส ออนเฉย
นางมนัสพรรณ จันทรทองสุข
นางมนัสรา จางจํารัส
นางมนัสสวาท โพทะยะ
นางสาวมยุรา กาละ
นางมยุรา แจมวงษ
นางมยุรา ตีเลิศ
นางมยุรา น้ําสอาด
นางมยุรา บุญโสดากร
นางมยุรา พินโยศรี
นางมยุรี แกวมา
นางมยุรี ขันไชย
นางมยุรี คงงาม
นางสาวมยุรี แงมสุราช
นางมยุรี จันทรเพียร
นางมยุรี จันทรแสงสุก
นางมยุรี จิตรหาญ
นางมยุรี ชวยละแม
นางมยุรี ตรีพุฒ
นางมยุรี ทองหลอ
นางมยุรี ธิวันนา
นางมยุรี เนื่องนิยม
นางมยุรี บงพรม
นางมยุรี ประทุมศิลป
นางมยุรี แปนเขียว
นางมยุรี พรเจริญวิโรจน

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๔๓๐๖
๑๔๓๐๗
๑๔๓๐๘
๑๔๓๐๙
๑๔๓๑๐
๑๔๓๑๑
๑๔๓๑๒
๑๔๓๑๓
๑๔๓๑๔
๑๔๓๑๕
๑๔๓๑๖
๑๔๓๑๗
๑๔๓๑๘
๑๔๓๑๙
๑๔๓๒๐
๑๔๓๒๑
๑๔๓๒๒
๑๔๓๒๓
๑๔๓๒๔
๑๔๓๒๕
๑๔๓๒๖
๑๔๓๒๗
๑๔๓๒๘
๑๔๓๒๙
๑๔๓๓๐
๑๔๓๓๑

นางมยุรี เพิ่มพรศรี
นางมยุรี โพธิ์ทอง
นางมยุรี โพธิสุวรรณ
นางมยุรี วิจิตรไพศาล
นางมยุรี วิเชียรสรรค
นางมยุรี ศรีบานเย็น
นางมยุรี สณีสุธรรม
นางมยุรี สินสุภา
นางมยุรี สุวรรณมณี
นางมยุรี แสงลุน
นางมยุรี หุนเจริญ
นางมยุรี เหมะธุลิน
นางสาวมยุรี อนุศาสนี
นางสาวมยุรีย ขันรินทรคํา
นางมยุรีย ใจแสน
นางมรกต ปดพรม
นางมรกต ศิลปวิทย
นางมรียํา สนิหวี
นางมลธิรา นวโรนนท
นางมลฤดี ปานแสง
นางมลฤดี ศรีลาศักดิ์
นางมลศิริ มณีประสาท
นางมลิวรรณ นิรมลพิศาล
นางมลิวรรณ สุขเพ็ชร
นางมลิวัน พลนิโคตร
นางมลิวัลย กลําพบุตร

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๓๓๒
๑๔๓๓๓
๑๔๓๓๔
๑๔๓๓๕
๑๔๓๓๖
๑๔๓๓๗
๑๔๓๓๘
๑๔๓๓๙
๑๔๓๔๐
๑๔๓๔๑
๑๔๓๔๒
๑๔๓๔๓
๑๔๓๔๔
๑๔๓๔๕
๑๔๓๔๖
๑๔๓๔๗
๑๔๓๔๘
๑๔๓๔๙
๑๔๓๕๐
๑๔๓๕๑
๑๔๓๕๒
๑๔๓๕๓
๑๔๓๕๔
๑๔๓๕๕
๑๔๓๕๖
๑๔๓๕๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางมลิวัลย ใจศรี
นางมลิวัลย ชัยชนะ
นางมลิวัลย อารียสันติชัย
นางมลิวัลย อินทรผาด
นางมอญจันทร ปานสุขสาร
นางมะกือลือซง รอนิง
นางมะลาวัลย สุชัยสิทธิ์
นางมะลิ จันทวงศ
นางมะลิ จุลสัย
นางมะลิ ตยุติวุฒิกุล
นางมะลิ ธารชัย
นางมะลิ บัตรทิม
นางมะลิ บัวบุตร
นางมะลิ บุญประคม
นางมะลิ ประชาอาทร
นางมะลิ พรรคพล
นางสาวมะลิ โภคาลัย
นางมะลิ แรเพชร
นางมะลิ ลีทหาร
นางมะลิ สุภธีระ
นางมะลิ สุภา
นางมะลิ หวยหอง
นางมะลิจันทร จันทรักษ
นางมะลิจันทร ริมสกุล
นางมะลิลา พันธประยูร
นางมะลิวรรณ คําวรรณ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๔๓๕๘
๑๔๓๕๙
๑๔๓๖๐
๑๔๓๖๑
๑๔๓๖๒
๑๔๓๖๓
๑๔๓๖๔
๑๔๓๖๕
๑๔๓๖๖
๑๔๓๖๗
๑๔๓๖๘
๑๔๓๖๙
๑๔๓๗๐
๑๔๓๗๑
๑๔๓๗๒
๑๔๓๗๓
๑๔๓๗๔
๑๔๓๗๕
๑๔๓๗๖
๑๔๓๗๗
๑๔๓๗๘
๑๔๓๗๙
๑๔๓๘๐
๑๔๓๘๑
๑๔๓๘๒
๑๔๓๘๓

นางมะลิวรรณ ภูภักดี
นางสาวมะลิวัลย กอนทอง
นางมะลิวัลย คูสถิตสิริพันธุ
นางมะลิวัลย ทาวะรมย
นางมะลิวัลย ภารัตนวงศ
นางมะลิวัลย ศรีเพชร
นางมะลิวัลย สุภาพ
นางมะลิวัลย หนูมา
นางมะลิวัลย หาญชนะ
นางสาวมะลิวลั ย อนันตวงศ
นางมะลิวัลย อานพรหม
นางมะลิวัลย เอี่ยมพันธ
นางมัญชรี อินทะนิล
นางสาวมัณจนา ฉางวางปราง
นางมัณฑณี ละอองพราว
นางมัณฑนา กาญจนพงศกิจ
นางมัณฑนา ชินลี
นางมัณฑนา ธรรมกิจ
นางมัณฑนา บางปา
นางมัณฑนา ผมเพ็ชร
นางมัณฑนา พุม สงวน
นางมัณฑนา เฟองพันธ
นางมัณฑนา ศิริกัณรัตน
นางมัณฑนา อุดมวงษ
นางมัตสริน ประคีตวาทิน
นางมัทณิน สุสุข

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๓๘๔
๑๔๓๘๕
๑๔๓๘๖
๑๔๓๘๗
๑๔๓๘๘
๑๔๓๘๙
๑๔๓๙๐
๑๔๓๙๑
๑๔๓๙๒
๑๔๓๙๓
๑๔๓๙๔
๑๔๓๙๕
๑๔๓๙๖
๑๔๓๙๗
๑๔๓๙๘
๑๔๓๙๙
๑๔๔๐๐
๑๔๔๐๑
๑๔๔๐๒
๑๔๔๐๓
๑๔๔๐๔
๑๔๔๐๕
๑๔๔๐๖
๑๔๔๐๗
๑๔๔๐๘
๑๔๔๐๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางสาวมัทนา นาคกุลนันทน
นางมัทนี จตุปาริสุทธิศีล
นางมัทนีญา บัวชื่น
นางมัทรี กันธะตา
นางสาวมัทรี คนปอม
นางมันฑณา ศรีปนตา
นางมันทณี ธนะหมี
นางมันทนา แกวกันใจ
นางมันทนาภรณ ไชยสาร
นางมัลลิกา พันธุรัตน
นางมัลลิกา ยุทธวีระวงศ
นางมัลลิกา เสนามา
นางมัลลิกา อามาตย
นางสาวมัสฤณ ธนนราพงศ
นางมานะ ภิญโญ
นางมานัส เวียงคํา
นางมานิดา สุวรรณโพธิ์
นางมานิตย เอี่ยมปา
นางมานิตรา ศรีนรคุตร
นางสาวมานี ผลอนันต
นางมานี พรหมมาก
นางมารยาท ครเจริญ
นางมารยาท สุพรรณชนะบุรี
นางมารศรี กรีกํา
นางสาวมารศรี กาบเย็น
นางมารศรี คงมี

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๔๔๑๐
๑๔๔๑๑
๑๔๔๑๒
๑๔๔๑๓
๑๔๔๑๔
๑๔๔๑๕
๑๔๔๑๖
๑๔๔๑๗
๑๔๔๑๘
๑๔๔๑๙
๑๔๔๒๐
๑๔๔๒๑
๑๔๔๒๒
๑๔๔๒๓
๑๔๔๒๔
๑๔๔๒๕
๑๔๔๒๖
๑๔๔๒๗
๑๔๔๒๘
๑๔๔๒๙
๑๔๔๓๐
๑๔๔๓๑
๑๔๔๓๒
๑๔๔๓๓
๑๔๔๓๔
๑๔๔๓๕

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางมารศรี ชมยินดี
นางมารศรี นาคพันธ
นางสาวมารศรี นิลรัตน
นางสาวมารศรี บูรณะการเจริญ
นางมารศรี ประสิทธิชัย
นางมารศรี สังขแกว
นางมาริษา แพทยพิทักษ
นางมาริสา วัฒนชัยศิลป
นางมาริสา สิงหนุต
นางมาริสา ใสงาม
นางสาวมาริสา หนุนภักดี
นางมารียา วงศตั้นหิ้น
นางมารีเยาะ อาลี
นางมาเรียม มูอําหมัด
นางมาลัย กิจขยัน
นางมาลัย โกยมา
นางมาลัย จินดาศรี
นางมาลัย ตรียศ
นางสาวมาลัย ทองชื่นจิต
นางมาลัย ทะริยะ
นางมาลัย ปรังประโคน
นางมาลัย โพธิ์ศรี
นางมาลัย มั่งคั่ง
นางมาลัย มูลธิยะ
นางมาลัย เมืองสอน
นางมาลัย ยอดแกว

๑๔๔๓๖
๑๔๔๓๗
๑๔๔๓๘
๑๔๔๓๙
๑๔๔๔๐
๑๔๔๔๑
๑๔๔๔๒
๑๔๔๔๓
๑๔๔๔๔
๑๔๔๔๕
๑๔๔๔๖
๑๔๔๔๗
๑๔๔๔๘
๑๔๔๔๙
๑๔๔๕๐
๑๔๔๕๑
๑๔๔๕๒
๑๔๔๕๓
๑๔๔๕๔
๑๔๔๕๕
๑๔๔๕๖
๑๔๔๕๗
๑๔๔๕๘
๑๔๔๕๙
๑๔๔๖๐
๑๔๔๖๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางมาลัย รอดศรีธรรม
นางมาลัย ลี้สกุล
นางมาลัย สนิท
นางมาลัย อองละออ
นางมาลัยวรรณ พานิช
นางสาวมาลัยวัลย ปงกาวงศ
นางมาลัยวัลย โพธิ์แกว
นางมาลา รัตนประทุม
นางมาลาพร ไผพูล
นางมาลาวรรณ นุมประสงค
นางมาลิณี กิจจามัย
นางมาลิณี ปสาวงษ
นางมาลินี กาญจนประดิษฐ
นางมาลินี แกวทรัพย
นางมาลินี จรัลทรัพย
นางมาลินี จันทรมุย
นางสาวมาลินี จุฬามณีรัตน
นางสาวมาลินี ชวาลไพบูลย
นางมาลินี ชืน่ กมล
นางมาลินี ประสารฉ่ํา
นางมาลินี ปริยชานิ
นางมาลินี มียิ่ง
นางมาลินี รัตนเสน
นางสาวมาลินี เลาหิตกุล
นางสาวมาลินี วิริยะสมบัติ
นางมาลินี ศรีสงา

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๔๔๖๒
๑๔๔๖๓
๑๔๔๖๔
๑๔๔๖๕
๑๔๔๖๖
๑๔๔๖๗
๑๔๔๖๘
๑๔๔๖๙
๑๔๔๗๐
๑๔๔๗๑
๑๔๔๗๒
๑๔๔๗๓
๑๔๔๗๔
๑๔๔๗๕
๑๔๔๗๖
๑๔๔๗๗
๑๔๔๗๘
๑๔๔๗๙
๑๔๔๘๐
๑๔๔๘๑
๑๔๔๘๒
๑๔๔๘๓
๑๔๔๘๔
๑๔๔๘๕
๑๔๔๘๖
๑๔๔๘๗

นางสาวมาลินี สะอาดบัว
นางมาลินี สูยาทร
นางสาวมาลี กันละนนท
นางมาลี กิจกาวหนา
นางมาลี กุศลสง
นางสาวมาลี เกื้อระเบียบ
นางมาลี ค่ําคูณ
นางมาลี คําหอม
นางมาลี งามสนิท
นางมาลี จงวัฒนากุล
นางมาลี จิตประพันธ
นางมาลี จุลบุรมย
นางสาวมาลี เฉินยืนยง
นางมาลี แชมเมืองปก
นางมาลี ไชยอุปละ
นางมาลี ณ นาน
นางมาลี ดํารงคศิลป
นางสาวมาลี ดิษฐาพร
นางมาลี ตระกุลไทย
นางมาลี ตาลประสาท
นางมาลี เทียมหมอก
นางมาลี บุญเสริม
นางสาวมาลี ปลั่งศรี
นางมาลี ปญญา
นางมาลี ผาจันทา
นางสาวมาลี พิสุทธิพงษบูรณ

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๔๘๘
๑๔๔๘๙
๑๔๔๙๐
๑๔๔๙๑
๑๔๔๙๒
๑๔๔๙๓
๑๔๔๙๔
๑๔๔๙๕
๑๔๔๙๖
๑๔๔๙๗
๑๔๔๙๘
๑๔๔๙๙
๑๔๕๐๐
๑๔๕๐๑
๑๔๕๐๒
๑๔๕๐๓
๑๔๕๐๔
๑๔๕๐๕
๑๔๕๐๖
๑๔๕๐๗
๑๔๕๐๘
๑๔๕๐๙
๑๔๕๑๐
๑๔๕๑๑
๑๔๕๑๒
๑๔๕๑๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางมาลี เพชรพิเชษฐกุล
นางมาลี ภักดี
นางมาลี มาเหนี่ยง
นางมาลี รมเย็น
นางมาลี ริ่มไทยสงค
นางมาลี โลหิตกาญจน
นางมาลี ศุภเศรษฐศักดิ์
นางมาลี สงวนทรัพย
นางมาลี สังขสมบูรณ
นางมาลี สารทรัพย
นางมาลี สิงหเกิด
นางมาลี สิทธิณรงค
นางมาลี สิทธิพันธ
นางมาลี สุรภักดี
นางมาลี สุริยะ
นางมาลี อยุทธ
นางมาลี อุทัยธํารง
นางสาวมาลี โอสถ
นางมาลีทิพย ทศพร
นางมาลีรัตน นามวงศเนาว
นางมาลีวรรณ บุญสรางสม
นางมาลีวรรณ อนทอง
นางมาลีวัลย โปรงตุม
นางมาลีวัลย ลือสัก
นางสาวมาหรัน สุขพันธ
นางมิ่งขวัญ แกวเกตุ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๔๕๑๔
๑๔๕๑๕
๑๔๕๑๖
๑๔๕๑๗
๑๔๕๑๘
๑๔๕๑๙
๑๔๕๒๐
๑๔๕๒๑
๑๔๕๒๒
๑๔๕๒๓
๑๔๕๒๔
๑๔๕๒๕
๑๔๕๒๖
๑๔๕๒๗
๑๔๕๒๘
๑๔๕๒๙
๑๔๕๓๐
๑๔๕๓๑
๑๔๕๓๒
๑๔๕๓๓
๑๔๕๓๔
๑๔๕๓๕
๑๔๕๓๖
๑๔๕๓๗
๑๔๕๓๘
๑๔๕๓๙

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางมิ่งขวัญ จุนขุนทด
นางมิ่งขวัญ ธรรมสโรช
นางมิ่งขวัญ อาจสม
นางมิชณ อิม่ อราม
นางมีนา ประทีป ณ ถลาง
นางมีนา แสนอุบล
นางมีนา อัศวรัตน
นางมีเนาะ ปรัชญาประทีป
นางมุกดา กัณทะวารี
นางมุกดา จินดา
นางมุกดา ทารัตน
นางมุกดา แทนรัตน
นางมุกดา บุญมีประเสริฐ
นางมุกดา พิมรอยแกว
นางมุกดา ยินดีสุข
นางมุกดา ลิ้มยุนทรง
นางมุกดา เลี่ยมดี
นางมุกดา วงศไพเสริฐ
นางมุกดา วัชรปรีชา
นางสาวมุกดา เสาวภาคย
นางมุกดา เอี่ยมบํารุง
นางมุจจลินทล แสงสวาง
นางสาวมุจลินทร คเชนทรพลอย
นางมุทิตา ปนตากุล
นางมุทิตา เฟองศรี
นางเมฆขาว ทัญญะเชียงพิณ

๑๔๕๔๐
๑๔๕๔๑
๑๔๕๔๒
๑๔๕๔๓
๑๔๕๔๔
๑๔๕๔๕
๑๔๕๔๖
๑๔๕๔๗
๑๔๕๔๘
๑๔๕๔๙
๑๔๕๕๐
๑๔๕๕๑
๑๔๕๕๒
๑๔๕๕๓
๑๔๕๕๔
๑๔๕๕๕
๑๔๕๕๖
๑๔๕๕๗
๑๔๕๕๘
๑๔๕๕๙
๑๔๕๖๐
๑๔๕๖๑
๑๔๕๖๒
๑๔๕๖๓
๑๔๕๖๔
๑๔๕๖๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางเมตตา ชมภู
นางเมตตา บํารุงกิจ
นางเมตตา ผองสุภัค
นางเมตตา ลักษณะเพชร
นางสาวเมตตา สวาสดิ์รัตน
นางเมตตา สุระชิต
นางเมตตา อินทรัตน
นางเมตตา อินทสิน
นางเมทินี จุฬาวงศสวัสดิ์
นางเมธิณี ธรรมภิรานนท
นางเมธิณี พงษประเสริฐ
นางเมธิณี มลิวัลย
นางสาวเมธีณี อุทัศน
นางเมษา โสภาเจริญ
นางเมียวดี วัฒฐานะ
นางไมตรี แขวงเมือง
นางไมตรี เยาวหลี
นางไมลา ศิริรัตน
นางยมโดย ศรีศักดิ์
นางยมนา พึ่งคราม
นางยวนจิต ไหมสุข
นางยวนจิตร คนจริง
นางยวนใจ คําประเทือง
นางยวนใจ มงคลรัตนาสิทธิ์
นางยวนศรี ทองเด็จ
นางยศสา สนิท

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๔๕๖๖
๑๔๕๖๗
๑๔๕๖๘
๑๔๕๖๙
๑๔๕๗๐
๑๔๕๗๑
๑๔๕๗๒
๑๔๕๗๓
๑๔๕๗๔
๑๔๕๗๕
๑๔๕๗๖
๑๔๕๗๗
๑๔๕๗๘
๑๔๕๗๙
๑๔๕๘๐
๑๔๕๘๑
๑๔๕๘๒
๑๔๕๘๓
๑๔๕๘๔
๑๔๕๘๕
๑๔๕๘๖
๑๔๕๘๗
๑๔๕๘๘
๑๔๕๘๙
๑๔๕๙๐
๑๔๕๙๑

นางยองใย ขัมภรัตน
นางยอดสงา สุดเสนห
นางยอดสุคนธ ศรีวิลัย
นางยอพกลิ่น จําปาไชยศรี
นางยาจิต ทองที
นางยาใจ ผลประพฤติ
นางยาใจ วิมลศรี
นางยาณี ทิพยวิเศษ
นางยาณี เผยศิริ
นางยานี กรองทอง
นางยิ่งลักษณ สระคูพันธ
นางยินดี เนื่องเนาวรัตน
นางยินดี พญารัง
นางยินดี พูลภิญโญ
นางสาวยินดี เพทาย
นางยินดี ราชแกว
นางยินยอม สุขเกษม
นางยี่สุน ฉายแผว
นางยุติมา ปนสุข
นางยุบล โคตรุฉิน
นางยุบล ชมภูวงศ
นางยุพคิน ไชยรบ
นางยุพดี กิจศิรานุวัตร
นางสาวยุพดี แกวแดง
นางยุพดี จุมพรม
นางยุพดี ชอบเปนไทย

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๕๙๒
๑๔๕๙๓
๑๔๕๙๔
๑๔๕๙๕
๑๔๕๙๖
๑๔๕๙๗
๑๔๕๙๘
๑๔๕๙๙
๑๔๖๐๐
๑๔๖๐๑
๑๔๖๐๒
๑๔๖๐๓
๑๔๖๐๔
๑๔๖๐๕
๑๔๖๐๖
๑๔๖๐๗
๑๔๖๐๘
๑๔๖๐๙
๑๔๖๑๐
๑๔๖๑๑
๑๔๖๑๒
๑๔๖๑๓
๑๔๖๑๔
๑๔๖๑๕
๑๔๖๑๖
๑๔๖๑๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางยุพดี ตระกูลเรืองวิทย
นางสาวยุพดี ตั้นเจริญ
นางยุพดี ตํานานจิตร
นางยุพดี แตงเกลี้ยง
นางยุพดี ทรงบัณฑิตย
นางยุพดี ทองรักษา
นางยุพดี นาถโกษา
นางสาวยุพดี พลศักดิ์
นางยุพดี มาศงามเมือง
นางยุพดี รอเกต
นางยุพดี ลี้ประเสริฐ
นางยุพดี สตารัตน
นางยุพดี สัตยธีรานนท
นางยุพเยาว พวงเพชร
นางยุพร ตรีเทพชาญชัย
นางสาวยุพรรณ สมฤทธิ์
นางยุพเรศ ประชานุกูล
นางยุพา กินามณีย
นางยุพา คติวิริยะ
นางสาวยุพา เจียมศิริ
นางยุพา ชูพุทธ
นางยุพา ไชยเขียวแกว
นางยุพา ตรีนพรัตน
นางยุพา ทองนวลจันทร
นางสาวยุพา ทองใส
นางยุพา นอยเสม

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๔๖๑๘
๑๔๖๑๙
๑๔๖๒๐
๑๔๖๒๑
๑๔๖๒๒
๑๔๖๒๓
๑๔๖๒๔
๑๔๖๒๕
๑๔๖๒๖
๑๔๖๒๗
๑๔๖๒๘
๑๔๖๒๙
๑๔๖๓๐
๑๔๖๓๑
๑๔๖๓๒
๑๔๖๓๓
๑๔๖๓๔
๑๔๖๓๕
๑๔๖๓๖
๑๔๖๓๗
๑๔๖๓๘
๑๔๖๓๙
๑๔๖๔๐
๑๔๖๔๑
๑๔๖๔๒

นางยุพา นาควานิช
นางยุพา นุมหอม
นางยุพา พรมจุย
นางยุพา
พรหมสาขา ณ สกลนคร
นางยุพา พุดลา
นางยุพา โพธิ์ชัย
นางยุพา ภีระเปง
นางยุพา ยอดสุวรรณ
นางสาวยุพา วัฒนะ
นางยุพา ศรีเกษตรสรากุล
นางสาวยุพา เสมอใจ
นางยุพา แสงกระจาง
นางยุพา แสงศรีจันทร
นางยุพา หอมวัฒนวงศ
นางยุพา เหลาเขตกิจ
นางยุพา อรรถานิธี
นางยุพาพร นวมขํา
นางยุพาพร โปยขุนทด
นางยุพาพร วงษสมบูรณ
นางยุพาพร วิสุทธิพันธ
นางยุพาพร ศรีเมือง
นางยุพาพักตร ชีกวาง
นางยุพาพิน บูรณสรรค
นางยุพาภรณ กลั่นกลีบ
นางยุพาภรณ กีฬา

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๖๔๓
๑๔๖๔๔
๑๔๖๔๕
๑๔๖๔๖
๑๔๖๔๗
๑๔๖๔๘
๑๔๖๔๙
๑๔๖๕๐
๑๔๖๕๑
๑๔๖๕๒
๑๔๖๕๓
๑๔๖๕๔
๑๔๖๕๕
๑๔๖๕๖
๑๔๖๕๗
๑๔๖๕๘
๑๔๖๕๙
๑๔๖๖๐
๑๔๖๖๑
๑๔๖๖๒
๑๔๖๖๓
๑๔๖๖๔
๑๔๖๖๕
๑๔๖๖๖
๑๔๖๖๗
๑๔๖๖๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางยุพาภรณ วงศบาสก
นางยุพารัตน แกวโพนยอ
นางสาวยุพาวดี สุขทรรศนีย
นางยุพิน กระตายจันทร
นางยุพิน กระสาทอง
นางยุพิน กอวงษ
นางยุพิน กะตะโท
นางยุพิน กาลนิล
นางสาวยุพิน ขามหก
นางยุพิน จงธรรม
นางยุพิน จันทรเจริญ
นางยุพิน จันทรวิรัช
นางยุพิน แจมอวม
นางยุพิน ชวยตระกูล
นางยุพิน ชัยกูล
นางยุพิน เชียรวิชัย
นางยุพิน ดุลอํานวย
นางสาวยุพิน ตั้งขันติวิริยะ
นางยุพิน ทองบริสุทธิ์
นางยุพิน นกนอย
นางยุพิน ปาเฉย
นางยุพิน ปาปะขัง
นางยุพิน ผองใส
นางยุพิน พรหมเดช
นางยุพนิ พันธดี
นางยุพิน พื้นแสน

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๔๖๖๙
๑๔๖๗๐
๑๔๖๗๑
๑๔๖๗๒
๑๔๖๗๓
๑๔๖๗๔
๑๔๖๗๕
๑๔๖๗๖
๑๔๖๗๗
๑๔๖๗๘
๑๔๖๗๙
๑๔๖๘๐
๑๔๖๘๑
๑๔๖๘๒
๑๔๖๘๓
๑๔๖๘๔
๑๔๖๘๕
๑๔๖๘๖
๑๔๖๘๗
๑๔๖๘๘
๑๔๖๘๙
๑๔๖๙๐
๑๔๖๙๑
๑๔๖๙๒
๑๔๖๙๓
๑๔๖๙๔

นางยุพิน พุกสุข
นางยุพิน พุมพิบลู ย
นางยุพิน เพิ่มพงศาเจริญ
นางยุพิน มวงเขียว
นางสาวยุพิน มวงนา
นางยุพิน เมืองกลั่น
นางยุพิน ไมตรีสมสกุล
นางยุพิน รอดเสมอ
นางยุพิน ราหูรักษ
นางยุพิน วงศคําแนน
นางยุพิน วงศสุนทร
นางยุพิน ศิริมงคล
นางยุพิน ศุภรัชตเศรณี
นางยุพิน สมานมิตร
นางสาวยุพิน เสาวรศ
นางยุพิน เสือสุริย
นางยุพิน แสงวิโรจนกุล
นางสาวยุพิน โสธรนพบุตร
นางยุพิน หนูสนัน่
นางยุพิน หลีเจริญ
นางยุพิน อภัยกาวี
นางยุพินทร มูลภาที
นางยุพิศ กันยาเลิศ
นางยุภา ขวัญราช
นางยุภา ปตุพรหมพันธุ
นางยุภา สุดใจ

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๖๙๕
๑๔๖๙๖
๑๔๖๙๗
๑๔๖๙๘
๑๔๖๙๙
๑๔๗๐๐
๑๔๗๐๑
๑๔๗๐๒
๑๔๗๐๓
๑๔๗๐๔
๑๔๗๐๕
๑๔๗๐๖
๑๔๗๐๗
๑๔๗๐๘
๑๔๗๐๙
๑๔๗๑๐
๑๔๗๑๑
๑๔๗๑๒
๑๔๗๑๓
๑๔๗๑๔
๑๔๗๑๕
๑๔๗๑๖
๑๔๗๑๗
๑๔๗๑๘
๑๔๗๑๙
๑๔๗๒๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางยุภาณี มาเจริญ
นางยุภาพร เข็มราช
นางยุภาพร ประจงสรร
นางยุภาภรณ คําเดช
นางยุภารี จีนภักดี
นางยุรินท เหมอารัญ
นางยุรินทร จุลกะ
นางยุรี ภัทรกุล
นางยุวดี คุตติวรัญู
นางสาวยุวดี จันทรหอม
นางยุวดี จูงจันทร
นางยุวดี ซุยสุวรรณ
นางสาวยุวดี ตุลารัตนพงษ
นางยุวดี ผาธรรม
นางยุวดี มูลมณี
นางยุวดี รัตนนิรันดร
นางยุวดี ลัภนนันทกุล
นางยุวดี วงษบรรณะ
นางยุวดี สมนึก
นางยุวดี ออนตา
นางยุวนิตย ศรีพนม
นางยุวเนตร อันติมานนท
นางยุวภา จิตชื่น
นางยุวรรณ ภูจีนาพันธุ
นางสาวยุวรี วุฒิวิริยางค
นางสาวยุวลี ขันสุวรรณ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๔๗๒๑
๑๔๗๒๒
๑๔๗๒๓
๑๔๗๒๔
๑๔๗๒๕
๑๔๗๒๖
๑๔๗๒๗
๑๔๗๒๘
๑๔๗๒๙
๑๔๗๓๐
๑๔๗๓๑
๑๔๗๓๒
๑๔๗๓๓
๑๔๗๓๔
๑๔๗๓๕
๑๔๗๓๖
๑๔๗๓๗
๑๔๗๓๘
๑๔๗๓๙
๑๔๗๔๐
๑๔๗๔๑
๑๔๗๔๒
๑๔๗๔๓
๑๔๗๔๔
๑๔๗๔๕
๑๔๗๔๖

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวยุวลี ผาสุกิจโกวิท
นางเย็นจิต บุญสวาง
นางเย็นจิตร วงศดี
นางเย็นใจ เถื่อนฤาชัย
นางเย็นตา กาญจะนะ
นางเย็นปรางค ศรีธินนท
นางเย็นฤดี คุณุทัย
นางเยาวณีย พานธุวงศ
นางเยาวดี ลิ่มลือชา
นางเยาวนารถ ผลวัฒนา
นางเยาวนิจ แกวทองประคํา
นางสาวเยาวนิจ ณ นคร
นางเยาวนิจ ปนเทียน
นางเยาวนิช สุขแกว
นางเยาวนิต เปรมอนันต
นางสาวเยาวนิตย คูณประโคน
นางเยาวผกา แกวขาว
นางเยาวพร กิตติวรา
นางเยาวพา แตงจันทึก
นางเยาวพา พรหมโสภา
นางเยาวพา มีแสง
นางเยาวพิณ ชํานาญคา
นางเยาวภา กิจธร
นางเยาวภา แกวสมบูรณ
นางเยาวภา ฉิมวารี
นางเยาวภา เพชรคํา

๑๔๗๔๗
๑๔๗๔๘
๑๔๗๔๙
๑๔๗๕๐
๑๔๗๕๑
๑๔๗๕๒
๑๔๗๕๓
๑๔๗๕๔
๑๔๗๕๕
๑๔๗๕๖
๑๔๗๕๗
๑๔๗๕๘
๑๔๗๕๙
๑๔๗๖๐
๑๔๗๖๑
๑๔๗๖๒
๑๔๗๖๓
๑๔๗๖๔
๑๔๗๖๕
๑๔๗๖๖
๑๔๗๖๗
๑๔๗๖๘
๑๔๗๖๙
๑๔๗๗๐
๑๔๗๗๑
๑๔๗๗๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางเยาวภา ยิ่งรัตนสุข
นางเยาวภา รอดเนียม
นางเยาวภา วิชาเวชพร
นางเยาวภาส เสมสุขกรี
นางเยาวรัตน คําหลา
นางสาวเยาวรัตน โคตรสําราญ
นางเยาวรัตน พุมวงศษา
นางเยาวรินทร อ่ําแสง
นางเยาวเรศ กิ่งแกว
นางเยาวเรศ แกวพินิจ
นางเยาวเรศ จิตตินาวรรณ
นางเยาวเรศ พลเชียงสา
นางเยาวเรศ เพ็ญกุล
นางเยาวเรศ สอนสังข
นางเยาวเรศ อัจจุตมานัส
นางเยาวลักษณ ขาวหอม
นางสาวเยาวลักษณ จตุรักษสมัย
นางเยาวลักษณ จัตวานนท
นางเยาวลักษณ จันทเรือง
นางเยาวลักษณ เจริญรักษา
นางเยาวลักษณ ชนะเจริญศรี
นางเยาวลักษณ ชิดชม
นางสาวเยาวลักษณ โตอนันต
นางเยาวลักษณ ธีรพันธ
นางเยาวลักษณ พินิจอักษร
นางเยาวลักษณ เพ็ชรมี

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๔๗๗๓
๑๔๗๗๔
๑๔๗๗๕
๑๔๗๗๖
๑๔๗๗๗
๑๔๗๗๘
๑๔๗๗๙
๑๔๗๘๐
๑๔๗๘๑
๑๔๗๘๒
๑๔๗๘๓
๑๔๗๘๔
๑๔๗๘๕
๑๔๗๘๖
๑๔๗๘๗
๑๔๗๘๘
๑๔๗๘๙
๑๔๗๙๐
๑๔๗๙๑
๑๔๗๙๒
๑๔๗๙๓
๑๔๗๙๔
๑๔๗๙๕
๑๔๗๙๖
๑๔๗๙๗
๑๔๗๙๘

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางเยาวลักษณ ภาระเวช
นางเยาวลักษณ เย็นทรวง
นางเยาวลักษณ ระงับเหตุ
นางสาวเยาวลักษณ ฤทธิ์ตระกูล
นางเยาวลักษณ วรแสน
นางเยาวลักษณ วิเชียรรัตน
นางเยาวลักษณ ศรีสวาง
นางเยาวลักษณ สังขรอด
นางเยาวลักษณ หนูเทพ
นางเยาวลักษณ หาพุทธา
นางรงรอง ไสยกิจ
นางรจนา กิ้มหิ้น
นางรจนา ขวัญคีรี
นางรจนา คงคาชนะ
นางรจนา ชมภูศรี
นางรจนา ไชยกาล
นางรจนา นรเศรษฐกุล
นางรจนา วิยาภรณ
นางรจนา วิริยะ
นางรจนา ศรีชูชาติ
นางรจนี หวานพืช
นางรติกานต ถือวัลย
นางรติรส ลําพุทธา
นางรติวรรณ ดนตรานนท
นางรพิพรรณ สุขแสวง
นางรพีพรรณ ธงทอง

๑๔๗๙๙
๑๔๘๐๐
๑๔๘๐๑
๑๔๘๐๒
๑๔๘๐๓
๑๔๘๐๔
๑๔๘๐๕
๑๔๘๐๖
๑๔๘๐๗
๑๔๘๐๘
๑๔๘๐๙
๑๔๘๑๐
๑๔๘๑๑
๑๔๘๑๒
๑๔๘๑๓
๑๔๘๑๔
๑๔๘๑๕
๑๔๘๑๖
๑๔๘๑๗
๑๔๘๑๘
๑๔๘๑๙
๑๔๘๒๐
๑๔๘๒๑
๑๔๘๒๒
๑๔๘๒๓
๑๔๘๒๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางรพีพรรณ พงษกาญจน
นางรพีพรรณ สมหาญวงศ
นางรมณพรรณ คัมภิรานนท
นางรมณี กลับเผื่อน
นางรมณีย จันทรเจริญ
นางรมณีย ภุมมางกูร
นางรมณีย หวานแกว
นางรวงทอง ไทยแท
นางสาวรวงทอง บานทรงกิจ
นางรวงทอง ประสาสนีย
นางรวงทอง รักษสกุล
นางสาวรวงพร เลิศปฏิภานพงษ
นางรวงรัตน ภิรมรัมย
นางรวมจิตร นาคตั้ว
นางรวมพร จิตตพงษ
นางสาวรวมพร เพ็งสอน
นางรวย พสุมาตร
นางรวยริน โชติกรณ
นางสาวรวิดา พันธชัย
นางรวิมล ฤทธิรณ
นางรวิวรรณ พนมเขต
นางรวี อาศัยสุข
นางรวีวรรณ ตุลาทอง
นางสาวรวีวรรณ บุญทอง
นางรวีวรรณ พุทธารักษ
นางรวีวรรณ ยี่รงค

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๔๘๒๕
๑๔๘๒๖
๑๔๘๒๗
๑๔๘๒๘
๑๔๘๒๙
๑๔๘๓๐
๑๔๘๓๑
๑๔๘๓๒
๑๔๘๓๓
๑๔๘๓๔
๑๔๘๓๕
๑๔๘๓๖
๑๔๘๓๗
๑๔๘๓๘
๑๔๘๓๙
๑๔๘๔๐
๑๔๘๔๑
๑๔๘๔๒
๑๔๘๔๓
๑๔๘๔๔
๑๔๘๔๕
๑๔๘๔๖
๑๔๘๔๗
๑๔๘๔๘
๑๔๘๔๙
๑๔๘๕๐

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางรวีวรรณ สมานพันธุ
นางรวีวรรณ แสงสวาง
นางรวีวรรณ อัมพะวา
นางรวีวรรณ อรัญนาค
นางสาวรวีวัลย ชมะวิต
นางรสกร ภูมิราช
นางสาวรสคนธ ดวงใจดี
นางรสวลีย อักษรวงศ
นางรสสุคนธ ดวงทอง
นางรสสุคนธ ปนวารี
นางสาวรสสุคนธ ศรีนฤมล
นางสาวรสสุคนธ สุขประเสริฐ
นางรสสุคนธ เอมะสุวรรณ
นางสาวรสเสมอ อินทรสูต
นางสาวรอปน คลังของ
นางระจิต คําฟู
นางระจิต โสจันทึก
นางระตี แผนทอง
นางระตี สมภูมิ
นางระบาย ทองนอก
นางระเบียบ ขันธาราภรณ
นางระเบียบ จรูญศักดิ์
นางระเบียบ จันทรชมภู
นางระเบียบ นาคทอง
นางระเบียบ นิลาบุตร
นางระเบียบ ปทมดิลก

๑๔๘๕๑
๑๔๘๕๒
๑๔๘๕๓
๑๔๘๕๔
๑๔๘๕๕
๑๔๘๕๖
๑๔๘๕๗
๑๔๘๕๘
๑๔๘๕๙
๑๔๘๖๐
๑๔๘๖๑
๑๔๘๖๒
๑๔๘๖๓
๑๔๘๖๔
๑๔๘๖๕
๑๔๘๖๖
๑๔๘๖๗
๑๔๘๖๘
๑๔๘๖๙
๑๔๘๗๐
๑๔๘๗๑
๑๔๘๗๒
๑๔๘๗๓
๑๔๘๗๔
๑๔๘๗๕
๑๔๘๗๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางระเบียบ ผิวเหลือง
นางระเบียบ ไผลอมทําเล
นางระเบียบ พิมพวิชัย
นางระเบียบ เพ็งแจม
นางระเบียบ มาสุข
นางระเบียบ วัตรุจีกฤต
นางระเบียบ ศรีปรางคทอง
นางระเบียบ แสงสุริยาอุทัย
นางระเบียบ หนูณะ
นางระเบียบใหม ประจันตเสน
นางระพีพร เองฉวน
นางระพีพรรณ จริงจิตร
นางระพีพรรณ จีนลอย
นางระพีพรรณ เจริญพิทย
นางระพีพรรณ ทนงกิจ
นางระพีพรรณ ทิพยวารีรมย
นางระพีพรรณ รุงโรจน
นางระภาพรรณ ริมใหม
นางระยับศรี ชางจัตุรัส
นางสาวระรวย จันทวงศ
นางระรวย วิวัฒนพณิชย
นางสาวระรื่น นิคมขํา
นางระรื่น เฟองฟู
นางระวรรณ ลองจํานงค
นางสาวระวิพร ชัยรัตน
นางสาวระวิพรรณ เจษฎากุล

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๔๘๗๗
๑๔๘๗๘
๑๔๘๗๙
๑๔๘๘๐
๑๔๘๘๑
๑๔๘๘๒
๑๔๘๘๓
๑๔๘๘๔
๑๔๘๘๕
๑๔๘๘๖
๑๔๘๘๗
๑๔๘๘๘
๑๔๘๘๙
๑๔๘๙๐
๑๔๘๙๑
๑๔๘๙๒
๑๔๘๙๓
๑๔๘๙๔
๑๔๘๙๕
๑๔๘๙๖
๑๔๘๙๗
๑๔๘๙๘
๑๔๘๙๙
๑๔๙๐๐
๑๔๙๐๑
๑๔๙๐๒

นางระวิวรรณ จิตธรรมมา
นางระวิวรรณ ไชยวสุ
นางระวิวรรณ ทองจํารูญ
นางระวิวรรณ ทองทิพย
นางระวิวัลย วัฒนศัพท
นางระวีวรรณ กิ่งทอง
นางสาวระวีวรรณ จําเรียง
นางระวีวรรณ ชัยสุข
นางระวีวรรณ พันธิแกว
นางระวีวรรณ พิพิธจันทร
นางระวีวรรณ สงเกื้อ
นางรักใจ จันทรสวาง
นางรักษสุมน เดชะผล
นางรังรอง เข็มทอง
นางรังษี แสงศร
นางรังสิมา พานประเสริฐ
นางรังสี รักกิจ
นางรัชกร ประสีระเตสัง
นางรัชกร ผดุงศิลป
นางรัชกูล อินทรจันทร
นางรัชชนี บวรบุญ
นางรัชชาธร แสงอรุณ
นางรัชฎา ตุคง
นางรัชฎา ปุญญโพธาภิรัต
นางรัชฎา ศรีเจริญ
นางรัชฎาภรณ จันทรชมภู

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๙๐๓
๑๔๙๐๔
๑๔๙๐๕
๑๔๙๐๖
๑๔๙๐๗
๑๔๙๐๘
๑๔๙๐๙
๑๔๙๑๐
๑๔๙๑๑
๑๔๙๑๒
๑๔๙๑๓
๑๔๙๑๔
๑๔๙๑๕
๑๔๙๑๖
๑๔๙๑๗
๑๔๙๑๘
๑๔๙๑๙
๑๔๙๒๐
๑๔๙๒๑
๑๔๙๒๒
๑๔๙๒๓
๑๔๙๒๔
๑๔๙๒๕
๑๔๙๒๖
๑๔๙๒๗
๑๔๙๒๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางรัชฎาภรณ ศรีประสงค
นางรัชฎาวรรณ เตปนยะ
นางรัชฏาภรณ อริยวงศ
นางรัชดา มั่นคง
นางรัชดา อินธนู
นางรัชดาพร ชูเพ็ชร
นางรัชนก สอาด
นางรัชนา เสียมไหม
นางรัชนิดา พันธอุโมงค
นางรัชนี กลิ่นทอง
นางรัชนี กานุวงศ
นางรัชนี ขจรศิลป
นางรัชนี ขําเพ็ง
นางรัชนี คงกําเนิด
นางรัชนี คนสมบูรณ
นางรัชนี คิลาโน
นางรัชนี เคลื่อนคลอย
นางรัชนี เงินเอี่ยม
นางรัชนี จงสมัย
นางรัชนี จารุฤทัยกานต
นางสาวรัชนี จินตะเวช
นางรัชนี โฉมงาม
นางรัชนี ดรุณ
นางสาวรัชนี ดําเพ็ง
นางรัชนี ตันตรัตนพงษ
นางรัชนี ตางกง

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๔๙๒๙
๑๔๙๓๐
๑๔๙๓๑
๑๔๙๓๒
๑๔๙๓๓
๑๔๙๓๔
๑๔๙๓๕
๑๔๙๓๖
๑๔๙๓๗
๑๔๙๓๘
๑๔๙๓๙
๑๔๙๔๐
๑๔๙๔๑
๑๔๙๔๒
๑๔๙๔๓
๑๔๙๔๔
๑๔๙๔๕
๑๔๙๔๖
๑๔๙๔๗
๑๔๙๔๘
๑๔๙๔๙
๑๔๙๕๐
๑๔๙๕๑
๑๔๙๕๒
๑๔๙๕๓
๑๔๙๕๔

นางสาวรัชนี ไตรพิทักษ
นางรัชนี ทองแกว
นางรัชนี ทองแดง
นางรัชนี ทองใส
นางรัชนี เทศสีหา
นางรัชนี นครชัย
นางรัชนี นาคนคร
นางรัชนี บํารุงศรี
นางสาวรัชนี บุญปู
นางสาวรัชนี บุญยะทิม
นางรัชนี พรหมเสนีย
นางรัชนี พริ้งสกุล
นางรัชนี พูลศิลป
นางรัชนี ภิญโญ
นางรัชนี เรืองธรรม
นางสาวรัชนี ลาภรัตนทอง
นางรัชนี ลือเจียงคํา
นางสาวรัชนี ลือชัยประสิทธิ์
นางรัชนี วรรณสิทธิ์
นางรัชนี วิทยสิริศิลป
นางรัชนี สืบตระกูล
นางรัชนี สุขสวัสดิ์
นางรัชนี สุปราณี
นางรัชนี สุภาวิตา
นางรัชนี สุวรรณเกษร
นางรัชนี สุวรรณนอย

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๙๕๕
๑๔๙๕๖
๑๔๙๕๗
๑๔๙๕๘
๑๔๙๕๙
๑๔๙๖๐
๑๔๙๖๑
๑๔๙๖๒
๑๔๙๖๓
๑๔๙๖๔
๑๔๙๖๕
๑๔๙๖๖
๑๔๙๖๗
๑๔๙๖๘
๑๔๙๖๙
๑๔๙๗๐
๑๔๙๗๑
๑๔๙๗๒
๑๔๙๗๓
๑๔๙๗๔
๑๔๙๗๕
๑๔๙๗๖
๑๔๙๗๗
๑๔๙๗๘
๑๔๙๗๙
๑๔๙๘๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางรัชนี หุนฉัตร
นางรัชนี เหลินตายซาย
นางรัชนี อุปสิทธิ์
นางรัชนีกร คําสาริรักษ
นางรัชนีกร จันทฤาไชย
นางรัชนีกร เชี่ยวพานิช
นางรัชนีกร ทาวนอย
นางรัชนีกร ศิริกุล
นางรัชนีกรณ นิธิโภคารัตน
นางรัชนีกุล ขันวิลัย
นางรัชนีนาฏ ตันสุวรรณกิจ
นางรัชนีบูลย ใจยงค
นางรัชนีบูลย วิไลลักษณ
นางรัชนีภรณ คํามวง
นางรัชนีย เกิดศิริมงคล
นางรัชนีย นิรุตติพงศ
นางรัชนียา ดวงมาลา
นางรัชนีวรรณ เขื่อนสุข
นางรัชนีวรรณ เชาวลิต
นางสาวรัชนีวรรณ พิมพสาลี
นางรัชนีวรรณ มณีคันโท
นางรัชนีวรรณ ศรีเอี่ยม
นางรัชนีวรรณ อนุญาหงษ
นางรัชพร มณีโชติ
นางรัชพิณ คําภักดี
นางรัชรินทร กสิวิวัฒน

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๔๙๘๑
๑๔๙๘๒
๑๔๙๘๓
๑๔๙๘๔
๑๔๙๘๕
๑๔๙๘๖
๑๔๙๘๗
๑๔๙๘๘
๑๔๙๘๙
๑๔๙๙๐
๑๔๙๙๑
๑๔๙๙๒
๑๔๙๙๓
๑๔๙๙๔
๑๔๙๙๕
๑๔๙๙๖
๑๔๙๙๗
๑๔๙๙๘
๑๔๙๙๙
๑๕๐๐๐
๑๕๐๐๑
๑๕๐๐๒
๑๕๐๐๓
๑๕๐๐๔
๑๕๐๐๕
๑๕๐๐๖

นางรัชวลี เทพกิจ
นางรัญจวน ประวิเศษ
นางรัญจวน ผาคํา
นางรัญจวน อุยนอง
นางรัฐวิพร ศรียุคุณธร
นางรัตติกร ชูชัยยะ
นางสาวรัตติกร บูรณกิจ
นางรัตติกร พิกุลทอง
นางรัตติกาล ทันมุข
นางรัตติยา การัมซอ
นางรัตติยา ชูชวยสุวรรณ
นางรัตติยา ไชยโชติ
นางรัตติยา เพียรศรีวัชรา
นางรัตติยา ยะขุ
นางรัตติยา วรรธนภิโยกุล
นางรัตติยา ศรีเอี่ยม
นางรัตติยา สัมพันธ
นางรัตติยา อัคคะวรวงศ
นางรัตติยา อารีมิตร
นางรัตนกาญจน บุญคมรัตน
นางรัตนณิชา เรงกําเหนิด
นางรัตนดา อนทอง
นางรัตนพร บุตรจันทร
นางรัตนพร พวงชอย
นางรัตนพร ยอดยิ่ง
นางรัตนสุณีย เพทาย

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๐๐๗
๑๕๐๐๘
๑๕๐๐๙
๑๕๐๑๐
๑๕๐๑๑
๑๕๐๑๒
๑๕๐๑๓
๑๕๐๑๔
๑๕๐๑๕
๑๕๐๑๖
๑๕๐๑๗
๑๕๐๑๘
๑๕๐๑๙
๑๕๐๒๐
๑๕๐๒๑
๑๕๐๒๒
๑๕๐๒๓
๑๕๐๒๔
๑๕๐๒๕
๑๕๐๒๖
๑๕๐๒๗
๑๕๐๒๘
๑๕๐๒๙
๑๕๐๓๐
๑๕๐๓๑
๑๕๐๓๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางรัตนสุดา บุญปน
นางรัตนะ พระราช
นางสาวรัตนา กลิ่นผึ้ง
นางรัตนา กัดฟก
นางรัตนา กัลยา
นางรัตนา เกษมสุข
นางสาวรัตนา เกิดชาง
นางรัตนา เกิดนาวี
นางรัตนา แขวงกรุง
นางรัตนา ครองสกุล
นางรัตนา คันธโชติ
นางรัตนา งามพุดซา
นางรัตนา จอมทัน
นางสาวรัตนา เจียมบุญ
นางรัตนา ฉัตรวรวิทย
นางรัตนา ฉิมพลี
นางรัตนา ชิงชัย
นางรัตนา ซายงาม
นางรัตนา ณ พัทลุง
นางรัตนา ดอนหมื่นศรี
นางรัตนา ดิษฐปาน
นางรัตนา ดิษฐสมบูรณ
นางรัตนา ตันติปาลีพันธ
นางรัตนา แตงเที่ยง
นางรัตนา ไตรยสุทธิ์
นางรัตนา ทองงาม

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๕๐๓๓
๑๕๐๓๔
๑๕๐๓๕
๑๕๐๓๖
๑๕๐๓๗
๑๕๐๓๘
๑๕๐๓๙
๑๕๐๔๐
๑๕๐๔๑
๑๕๐๔๒
๑๕๐๔๓
๑๕๐๔๔
๑๕๐๔๕
๑๕๐๔๖
๑๕๐๔๗
๑๕๐๔๘
๑๕๐๔๙
๑๕๐๕๐
๑๕๐๕๑
๑๕๐๕๒
๑๕๐๕๓
๑๕๐๕๔
๑๕๐๕๕
๑๕๐๕๖
๑๕๐๕๗
๑๕๐๕๘

นางรัตนา ทิพยพิริยพงศ
นางรัตนา เทียนวัฒนะ
นางรัตนา ธาราพิทักษชีวิน
นางรัตนา ธํารงทอง
นางรัตนา นอยนาเวศ
นางรัตนา นาคภู
นางรัตนา นิยม
นางสาวรัตนา แนบเนียร
นางรัตนา บุญนอม
นางรัตนา บุญรอด
นางรัตนา บุญราม
นางรัตนา เบ็ญอาหมาด
นางรัตนา ปรีชายศ
นางสาวรัตนา ผลภาค
นางรัตนา ผาสุข
นางรัตนา พิมพโคตร
นางสาวรัตนา พูลทรัพย
นางรัตนา ภูบัว
นางรัตนา มณีออน
นางรัตนา มัดจุปะ
นางรัตนา มุขขันธ
นางรัตนา ยวงเกตุ
นางรัตนา ยีโหวะ
นางรัตนา รัตนบันดาล
นางรัตนา เรือนแกว
นางรัตนา ฤทธินิ่ม

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๐๕๙
๑๕๐๖๐
๑๕๐๖๑
๑๕๐๖๒
๑๕๐๖๓
๑๕๐๖๔
๑๕๐๖๕
๑๕๐๖๖
๑๕๐๖๗
๑๕๐๖๘
๑๕๐๖๙
๑๕๐๗๐
๑๕๐๗๑
๑๕๐๗๒
๑๕๐๗๓
๑๕๐๗๔
๑๕๐๗๕
๑๕๐๗๖
๑๕๐๗๗
๑๕๐๗๘
๑๕๐๗๙
๑๕๐๘๐
๑๕๐๘๑
๑๕๐๘๒
๑๕๐๘๓
๑๕๐๘๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางสาวรัตนา ลอมทอง
นางสาวรัตนา ลออตา
นางรัตนา ลิลิตธรรม
นางรัตนา เลือดไทสง
นางรัตนา วันทา
นางสาวรัตนา ศรีทาซุง
นางรัตนา ศรีสวัสดิ์
นางรัตนา ศุภจัตุรัส
นางรัตนา สมภูมิ
นางรัตนา สังขประคอง
นางรัตนา สายณสิต
นางรัตนา สายะสมิต
นางรัตนา สุขสุโฉม
นางรัตนา สุมังคละ
นางรัตนา สุวินทรากร
นางรัตนา แสงบุญ
นางรัตนา อติเรกวุฒิ
นางรัตนา อักขราษา
นางสาวรัตนา อังโชติพันธุ
นางรัตนา อาจแกว
นางรัตนา อินกลอม
นางรัตนา อุนะพํานัก
นางรัตนาพร ฐานันดร
นางสาวรัตนาพร นพศรี
นางรัตนาพร วิชิตศรีวรา
นางรัตนาภรณ กลิ่นบุบผา

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๕๐๘๕
๑๕๐๘๖
๑๕๐๘๗
๑๕๐๘๘
๑๕๐๘๙
๑๕๐๙๐
๑๕๐๙๑
๑๕๐๙๒
๑๕๐๙๓
๑๕๐๙๔
๑๕๐๙๕
๑๕๐๙๖
๑๕๐๙๗
๑๕๐๙๘
๑๕๐๙๙
๑๕๑๐๐
๑๕๑๐๑
๑๕๑๐๒
๑๕๑๐๓
๑๕๑๐๔
๑๕๑๐๕
๑๕๑๐๖
๑๕๑๐๗
๑๕๑๐๘
๑๕๑๐๙
๑๕๑๑๐

นางรัตนาภรณ เจริญเมือง
นางรัตนาภรณ ชีวรัตนพงษ
นางรัตนาภรณ ทิพยโพธิ์
นางรัตนาภรณ เนตรสุวรรณ
นางรัตนาภรณ โพธิพิมพ
นางรัตนาภรณ มาลยาภรณ
นางรัตนาภรณ ไมรินทร
นางรัตนาภรณ ยุทธภัณฑ
นางรัตนาภรณ รวยร่ํา
นางรัตนาภรณ ลักษณะวิลัย
นางรัตนาภรณ ลือพืช
นางรัตนาภรณ วงศอาษา
นางรัตนาภรณ ศรีเกษม
นางรัตนาภรณ ศรีวิชัย
นางรัตนาภรณ สีน้ําเงิน
นางรัตนาภรณ สุขประเสริฐ
นางรัตนาภรณ สุทธิรักษ
นางรัตนาภรณ อารีราษฎร
นางรัตนาภรณ อินแถลง
นางรัตนีญา ปลดเปลื้อง
นางรัตยา ตั้งสงบ
นางรัติยา พลับผล
นางรัมภา เตยขาว
นางรัมภา สืบสําราญ
นางรัศมี การะทม
นางรัศมี ฆอนทอง

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๑๑๑
๑๕๑๑๒
๑๕๑๑๓
๑๕๑๑๔
๑๕๑๑๕
๑๕๑๑๖
๑๕๑๑๗
๑๕๑๑๘
๑๕๑๑๙
๑๕๑๒๐
๑๕๑๒๑
๑๕๑๒๒
๑๕๑๒๓
๑๕๑๒๔
๑๕๑๒๕
๑๕๑๒๖
๑๕๑๒๗
๑๕๑๒๘
๑๕๑๒๙
๑๕๑๓๐
๑๕๑๓๑
๑๕๑๓๒
๑๕๑๓๓
๑๕๑๓๔
๑๕๑๓๕
๑๕๑๓๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางรัศมี ชองคูณ
นางรัศมี โชคศิริ
นางรัศมี ทองสาย
นางสาวรัศมี ทิมศรี
นางรัศมี นูมหันต
นางรัศมี บัตรประโคน
นางรัศมี ผลสุวรรณ
นางรัศมี มวงไทย
นางรัศมี มัน่ ทอง
นางรัศมี เวสพันธ
นางรัศมี แสนกลา
นางรัศมี แสวงผล
นางราณี พูลสวัสดิ์
นางสาวราณี ฟงเพราะ
นางสาวราณี วรจินดา
นางราณี หอมจีน
นางราณีย สุริยไพฑูรย
นางสาวราตรี กัตติกมาส
นางราตรี กุลชูศักดิ์
นางราตรี โกยสมวงศ
นางราตรี จันทรเพ็ญ
นางราตรี เจริญรัตน
นางราตรี ชาญกูล
นางราตรี แซเอีย
นางราตรี เตียวสุวรรณ
นางราตรี ทวีชื่นสกุล

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๕๑๓๗
๑๕๑๓๘
๑๕๑๓๙
๑๕๑๔๐
๑๕๑๔๑
๑๕๑๔๒
๑๕๑๔๓
๑๕๑๔๔
๑๕๑๔๕
๑๕๑๔๖
๑๕๑๔๗
๑๕๑๔๘
๑๕๑๔๙
๑๕๑๕๐
๑๕๑๕๑
๑๕๑๕๒
๑๕๑๕๓
๑๕๑๕๔
๑๕๑๕๕
๑๕๑๕๖
๑๕๑๕๗
๑๕๑๕๘
๑๕๑๕๙
๑๕๑๖๐
๑๕๑๖๑
๑๕๑๖๒

นางราตรี ทักโม
นางราตรี เทพนีรมิตร
นางราตรี ธิบดี
นางราตรี น้ําแกว
นางราตรี ปรารมย
นางราตรี ปลองมาก
นางราตรี ปกษี
นางราตรี แฝงจันดา
นางราตรี พงศประยูร
นางราตรี เพ็งสุข
นางราตรี รัตนพรม
นางราตรี เลือดแดง
นางราตรี ศรีมณีกาญจน
นางราตรี ศิริดี
นางราตรี สุภาพ
นางสาวราตรี อมรนรชัย
นางรานี เลาเอี้ยวหงวน
นางรานี วงษกาญจนรัตน
นางรานี ศักดิวงศ
นางราภรณ มนัสวิน
นางรามเลาะ คีตะโสภณ
นางราศรี ขนอม
นางราศรี วิเศษสรพงศ
นางราศิณี วุฒิวิมล
นางสาวราศีทิพย กัลยาสิริ
นางรําพรรณ ชมภูกูล

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๑๖๓
๑๕๑๖๔
๑๕๑๖๕
๑๕๑๖๖
๑๕๑๖๗
๑๕๑๖๘
๑๕๑๖๙
๑๕๑๗๐
๑๕๑๗๑
๑๕๑๗๒
๑๕๑๗๓
๑๕๑๗๔
๑๕๑๗๕
๑๕๑๗๖
๑๕๑๗๗
๑๕๑๗๘
๑๕๑๗๙
๑๕๑๘๐
๑๕๑๘๑
๑๕๑๘๒
๑๕๑๘๓
๑๕๑๘๔
๑๕๑๘๕
๑๕๑๘๖
๑๕๑๘๗
๑๕๑๘๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางรําพรรณ แสงอาวุธ
นางรําพัน มะโนสด
นางรําพา รวงผึ้ง
นางรําพึง นาจรัส
นางรําพึง ผูพัฒน
นางสาวรําพึง ลิ้มเทียมรัตน
นางสาวรําพึง วิชัยคํา
นางสาวรําพึง สวัสดิ์พูน
นางรําเพย นามพระจันทร
นางรําเพย หอมไกรลาศ
นางรําเพลิน มุงเมือง
นางรําแพน วุฒิสารวัฒนา
นางรําไพ กันตรง
นางรําไพ เกตุจอหอ
นางรําไพ โคตรประทุม
นางรําไพ ใจหาญ
นางรําไพ ทองนอย
นางรําไพ เนตรนอย
นางรําไพ แนมใส
นางสาวรําไพ บุญจันทรตะ
นางรําไพ บุญเลิศ
นางรําไพ พลไชยขา
นางรําไพ มณีขัติ
นางรําไพ สมดี
นางรําไพ สุขุม
นางรําไพ แสงนนท

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๕๑๘๙
๑๕๑๙๐
๑๕๑๙๑
๑๕๑๙๒
๑๕๑๙๓
๑๕๑๙๔
๑๕๑๙๕
๑๕๑๙๖
๑๕๑๙๗
๑๕๑๙๘
๑๕๑๙๙
๑๕๒๐๐
๑๕๒๐๑
๑๕๒๐๒
๑๕๒๐๓
๑๕๒๐๔
๑๕๒๐๕
๑๕๒๐๖
๑๕๒๐๗
๑๕๒๐๘
๑๕๒๐๙
๑๕๒๑๐
๑๕๒๑๑
๑๕๒๑๒
๑๕๒๑๓
๑๕๒๑๔

นางรําไพพรรณ สังขอินทร
นางรําไพศรี สุรศิลป
นางรินทรลดา มีสอน
นางสาวรินนภา ฉิมเนตร
นางสาวริยะฎา ยีบาระเหม
นางริศา ปรัชญาสกุล
นางรีนา ปนตาเขียว
นางรื่นฤดี บุญกันหา
นางรุงทิพย มวงนอย
นางรุงทิพย มีแหยม
นางรุงทิพย ระบิงเกา
นางรุงทิวา แกวผลึก
นางรุงนภา บุญเรือง
นางรุงนภา กสิวิทย
นางรุงนภา ขอพรกลาง
นางรุงนภา เขื่อนแกว
นางสาวรุงนภา จารุเหติ
นางรุงนภา โชติกกําธร
นางรุงนภา บุญกลาง
นางรุงนภา วงษสวัสดิ์
นางรุงนภา วังแวว
นางรุงนภา สุทธิรัตนากร
นางรุงรวี กนกวิบูลยศรี
นางรุงระวิวรรณ สุพรหม
นางรุงระวี ชูชัยมงคล
นางรุงรัตน ชีวสาธน

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๒๑๕
๑๕๒๑๖
๑๕๒๑๗
๑๕๒๑๘
๑๕๒๑๙
๑๕๒๒๐
๑๕๒๒๑
๑๕๒๒๒
๑๕๒๒๓
๑๕๒๒๔
๑๕๒๒๕
๑๕๒๒๖
๑๕๒๒๗
๑๕๒๒๘
๑๕๒๒๙
๑๕๒๓๐
๑๕๒๓๑
๑๕๒๓๒
๑๕๒๓๓
๑๕๒๓๔
๑๕๒๓๕
๑๕๒๓๖
๑๕๒๓๗
๑๕๒๓๘
๑๕๒๓๙
๑๕๒๔๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางรุงรัตน ณ สุวรรณ
นางรุงรัตน ปอกหลง
นางสาวรุงรัตน ภูบรรจงกิจ
นางรุงรัตน ศรีสงคราม
นางสาวรุงรัตน สมัยสมภพ
นางรุงราตรี ผดุงพรรค
นางสาวรุงเรือง พรหมจันทรดา
นางรุงเรือง โพธิ์หวี
นางสาวรุงเรือง สนธิเณร
นางรุงเรือง แสงทอง
นางสาวรุงฤดี ทรัพยนิธิ
นางรุงฤดี บํารุงเสนา
นางรุงฤดี สุขกลีบ
นางรุงลดา เทพประชา
นางรุงอรุณ ราชแกว
นางรุจรี โกฎเพชร
นางรุจา จิตรประเวศน
นางรุจา ฤทธิ์รักษ
นางรุจิกร มูลเกษ
นางสาวรุจิพร สุรังคพิพรรธน
นางรุจิรวรรณ ปนเงิน
นางรุจิรัต แกวกลางเมือง
นางรุจิรัตน ยุวะยงดี
นางรุจิรา ขําสาคร
นางรุจิรา เบื้องกลาง
นางรุจิรา โพธิสม

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๕๒๔๑
๑๕๒๔๒
๑๕๒๔๓
๑๕๒๔๔
๑๕๒๔๕
๑๕๒๔๖
๑๕๒๔๗
๑๕๒๔๘
๑๕๒๔๙
๑๕๒๕๐
๑๕๒๕๑
๑๕๒๕๒
๑๕๒๕๓
๑๕๒๕๔
๑๕๒๕๕
๑๕๒๕๖
๑๕๒๕๗
๑๕๒๕๘
๑๕๒๕๙
๑๕๒๖๐
๑๕๒๖๑
๑๕๒๖๒
๑๕๒๖๓
๑๕๒๖๔
๑๕๒๖๕
๑๕๒๖๖

นางสาวรุจิรา วรรณพันธ
นางรุจิรา สังสะนะ
นางรุจิรา หาญสินธุ
นางรุจิรา เอี่ยวสกุล
นางรุจิราพร ผิวสอาด
นางรุจิราภรณ ขันอาสา
นางรุจี คารวะ
นางรุจี เจริญวัฒนาพร
นางรุจี ไชเดโช
นางรุจี เดชชัย
นางสาวรุจี ทามวง
นางสาวรุจี ระเดน
นางรุจี ไสยวุฒิ
นางสาวรุจี อินทรุจิกุล
นางเรขา รอยวิรัตน
นางเรณู กันทะสี
นางเรณู กัลยา
นางเรณู การะพิมพ
นางเรณู ใจสุข
นางเรณู ชื่นแกว
นางเรณู ชูรักษ
นางเรณู แซคู
นางเรณู ตระกูลดิษฐ
นางสาวเรณู ตันติรัตนไพศาล
นางเรณู ตาดี
นางเรณู ทองคํา

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๒๖๗
๑๕๒๖๘
๑๕๒๖๙
๑๕๒๗๐
๑๕๒๗๑
๑๕๒๗๒
๑๕๒๗๓
๑๕๒๗๔
๑๕๒๗๕
๑๕๒๗๖
๑๕๒๗๗
๑๕๒๗๘
๑๕๒๗๙
๑๕๒๘๐
๑๕๒๘๑
๑๕๒๘๒
๑๕๒๘๓
๑๕๒๘๔
๑๕๒๘๕
๑๕๒๘๖
๑๕๒๘๗
๑๕๒๘๘
๑๕๒๘๙
๑๕๒๙๐
๑๕๒๙๑
๑๕๒๙๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางเรณู ทองจิตร
นางเรณู ทองเลี่ยมนาค
นางเรณู ทองหลอ
นางเรณู ทัศนทอง
นางเรณู ทัศนานุกูลกิจ
นางเรณู ทิเรือง
นางเรณู ธัญญะรักษ
นางสาวเรณู นนทแกว
นางเรณู นวลแกว
นางเรณู นิยมวานิชา
นางเรณู นุมพูล
นางเรณู บัวทอง
นางเรณู ประยูรชาติ
นางเรณู พฤษสุภี
นางเรณู พั่วงาม
นางเรณู เพชรใหม
นางเรณู โพธิพูล
นางเรณู ฟูเกียรติ
นางเรณู ภุมรา
นางสาวเรณู มณฑาทิพย
นางเรณู มะกรูดอินทร
นางเรณู เมืองสุข
นางเรณู รอดทองดี
นางเรณู เลียงผา
นางเรณู วงคจันตะ
นางเรณู วงษกอบศิลป

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๕๒๙๓
๑๕๒๙๔
๑๕๒๙๕
๑๕๒๙๖
๑๕๒๙๗
๑๕๒๙๘
๑๕๒๙๙
๑๕๓๐๐
๑๕๓๐๑
๑๕๓๐๒
๑๕๓๐๓
๑๕๓๐๔
๑๕๓๐๕
๑๕๓๐๖
๑๕๓๐๗
๑๕๓๐๘
๑๕๓๐๙
๑๕๓๑๐
๑๕๓๑๑
๑๕๓๑๒
๑๕๓๑๓
๑๕๓๑๔
๑๕๓๑๕
๑๕๓๑๖
๑๕๓๑๗
๑๕๓๑๘

นางสาวเรณู วารีรัตน
นางสาวเรณู วิไลลักษณ
นางเรณู ศรีวรเพชร
นางเรณู สวพนังกุล
นางเรณู สอนปาน
นางเรณู สุวรรณัง
นางสาวเรณู หนูเรือง
นางเรณู เห็นประเสริฐ
นางเรณู เอกวรรณัง
นางเรภาคย นนทบุตร
นางเรไร ใจคิด
นางเรไร ใจดี
นางเรไร เชิดพุดซา
นางเรไร นวลสุวรรณ
นางเรไร ภูปรางค
นางเรไร สุวรรณศรี
นางเรไรรัตน ใจสุข
นางเรไรวรรณ มูสิกะ
นางสาวเรวดี กองเทียม
นางสาวเรวดี กาฬแกว
นางเรวดี จุลโคตร
นางสาวเรวดี ชโลธรสุทธิ
นางเรวดี ตันติศักดิ์
นางเรวดี ทองสินธุ
นางเรวดี เนรมิตพานิชย
นางเรวดี พลายชุม

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๓๑๙
๑๕๓๒๐
๑๕๓๒๑
๑๕๓๒๒
๑๕๓๒๓
๑๕๓๒๔
๑๕๓๒๕
๑๕๓๒๖
๑๕๓๒๗
๑๕๓๒๘
๑๕๓๒๙
๑๕๓๓๐
๑๕๓๓๑
๑๕๓๓๒
๑๕๓๓๓
๑๕๓๓๔
๑๕๓๓๕
๑๕๓๓๖
๑๕๓๓๗
๑๕๓๓๘
๑๕๓๓๙
๑๕๓๔๐
๑๕๓๔๑
๑๕๓๔๒
๑๕๓๔๓
๑๕๓๔๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางเรวดี พอเพ็ชร
นางเรวดี ฤทธิธรรมกุล
นางเรวดี สุขประเสริฐ
นางเริงจิต ใจปญญา
นางเรียบรอย บุญทะจันทร
นางเรียม ชวงแยม
นางเรียม ตนสมบูรณ
นางเรียมจิตต เขียวสนั่น
นางสาวเรืองทิพย กิริยา
นางเรืองยศ ทองทิพย
นางเรืองรอง ผาสุข
นางเรืองรัตน สําราญถิ่น
นางเรืองศรี คงแสนคํา
นางเรืองศรี บุญตัน
นางเรืองศิลป เหลาบานคอ
นางเรือนทอง เตชะเสนา
นางเรือนศรี เสนาวรรณ
นางโรจนีย รัตนซอน
นางฤดี สงวนทรัพย
นางฤดี เหรียญตระกูล
นางฤดีจิตร วิจักขณาลัญฉ
นางฤดีพร มีเพ็ชร
นางฤดีภรณ ภูขาว
นางสาวฤดีวรรณ สัยวัตร
นางสาวฤดีวรรณ สิทธิสมาน
นางฤทัยรัตน ใจหาญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๕๓๔๕
๑๕๓๔๖
๑๕๓๔๗
๑๕๓๔๘
๑๕๓๔๙
๑๕๓๕๐
๑๕๓๕๑
๑๕๓๕๒
๑๕๓๕๓
๑๕๓๕๔
๑๕๓๕๕
๑๕๓๕๖
๑๕๓๕๗
๑๕๓๕๘
๑๕๓๕๙
๑๕๓๖๐
๑๕๓๖๑
๑๕๓๖๒
๑๕๓๖๓
๑๕๓๖๔
๑๕๓๖๕
๑๕๓๖๖
๑๕๓๖๗
๑๕๓๖๘
๑๕๓๖๙
๑๕๓๗๐

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางลดา บุตรฉุย
นางลดาจิตร ศรีศิลา
นางสาวลดาพร หลอทองคํา
นางลดารัตน อุตสาหปน
นางลดาวรรณ กุลวงศ
นางลดาวัลย แกววังปลา
นางลดาวัลย จันทรมณฑล
นางสาวลดาวัลย จําปาสิม
นางลดาวัลย ดํานอย
นางลดาวัลย ผลทวี
นางลดาวัลย พฤกษะศรี
นางลดาวัลย เมืองศรี
นางลดาวัลย ยิ้มเมือง
นางลดาวัลย ลี้ประเสริฐ
นางลดาวัลย วิโลธัญญา
นางสาวลดาวัลย หาญณรงคชัย
นางลดาวัลย อุมเงิน
นางลมัย นุสุภะ
นางสาวลมัย ผุยหนองโพธิ์
นางลมัย มากมาย
นางลมัย รูปโฉม
นางลมุล กระจายวงศ
นางลมุล จงปราณี
นางลลิดา งวดสูงเนิน
นางลลิดา ชันวิจิตร
นางลลิดา บุญยิ่ง

๑๕๓๗๑
๑๕๓๗๒
๑๕๓๗๓
๑๕๓๗๔
๑๕๓๗๕
๑๕๓๗๖
๑๕๓๗๗
๑๕๓๗๘
๑๕๓๗๙
๑๕๓๘๐
๑๕๓๘๑
๑๕๓๘๒
๑๕๓๘๓
๑๕๓๘๔
๑๕๓๘๕
๑๕๓๘๖
๑๕๓๘๗
๑๕๓๘๘
๑๕๓๘๙
๑๕๓๙๐
๑๕๓๙๑
๑๕๓๙๒
๑๕๓๙๓
๑๕๓๙๔
๑๕๓๙๕
๑๕๓๙๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางลออ เรือนแกว
นางลออ ลอยสุวรรณ
นางสาวลออ แสงเจริญ
นางลออง เมฆหมอก
นางละมรไพร ชางอินทร
นางละมอม บัวตูม
นางละมอม ลอยนอก
นางละมอม วงษทรัพยเจริญ
นางละมอม ศรีงาม
นางละมัย แกวกลา
นางละมัย โคตรสมบัติ
นางละมัย จันทรเสนา
นางละมัย ชอเกตุ
นางละมัย ทารัตน
นางละมัย บุญเสริม
นางละมัย บูระวัฒน
นางละมัย แฝงธานี
นางละมัย พัฒนสุขพันธุ
นางละมัย มณีโชติ
นางละมัย รัตนวรรณชัย
นางละมัย รูปนอย
นางละมัย วีระตระกูล
นางละมัย หิรัญคํา
นางละมัย อินทรยู
นางละมัยพร แสนสุข
นางละมัยศรี แกวภิรมย

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๕๓๙๗
๑๕๓๙๘
๑๕๓๙๙
๑๕๔๐๐
๑๕๔๐๑
๑๕๔๐๒
๑๕๔๐๓
๑๕๔๐๔
๑๕๔๐๕
๑๕๔๐๖
๑๕๔๐๗
๑๕๔๐๘
๑๕๔๐๙
๑๕๔๑๐
๑๕๔๑๑
๑๕๔๑๒
๑๕๔๑๓
๑๕๔๑๔
๑๕๔๑๕
๑๕๔๑๖
๑๕๔๑๗
๑๕๔๑๘
๑๕๔๑๙
๑๕๔๒๐
๑๕๔๒๑
๑๕๔๒๒

นางละมาย สุพรรณ
นางละมาย คงโต
นางละมาย จันทรเขียว
นางละมาย ตันโลหะกุล
นางละมาย อุมอารีย
นางละมุล ดวงทองแกว
นางสาวละมุล มุขแกว
นางละมุล อรจันทร
นางละมูล วัฒนเศรษฐ
นางละเมาะ หลาบานโพน
นางละเมียด เกษมสุข
นางละเมียด แกวใจ
นางละเมียด ตั้งเกษมสุข
นางละเมียด เบ็ญจวิไลกุล
นางละเมียด ประจวบศิลป
นางละเมียด ศิริพร
นางละไม เริงฤทธิ์
นางละไม สุดใหม
นางละเวง พรมชู
นางละออ ชวงชิง
นางละออ ชูเพ็ง
นางละออ ทองพรม
นางละออ บัวขวัญ
นางละออ พระวิเชนทร
นางละออ มีชัย
นางละออ เลี้ยงรักษา

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๔๒๓
๑๕๔๒๔
๑๕๔๒๕
๑๕๔๒๖
๑๕๔๒๗
๑๕๔๒๘
๑๕๔๒๙
๑๕๔๓๐
๑๕๔๓๑
๑๕๔๓๒
๑๕๔๓๓
๑๕๔๓๔
๑๕๔๓๕
๑๕๔๓๖
๑๕๔๓๗
๑๕๔๓๘
๑๕๔๓๙
๑๕๔๔๐
๑๕๔๔๑
๑๕๔๔๒
๑๕๔๔๓
๑๕๔๔๔
๑๕๔๔๕
๑๕๔๔๖
๑๕๔๔๗
๑๕๔๔๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางละออ สังขวิสุทธิ์
นางละออ สิริกิจ
นางละออง แกวกระชูติ
นางละออง ธรรมทินนะ
นางละออง ประกิคะ
นางละออง พรอมมูล
นางละออง มุสิกชาติ
นางละออง รักออน
นางละออง รัตนชล
นางละออง วิสุทธิแพทย
นางละออง สังขพันธุ
นางละออง สิกขมาน
นางละออง อทิตยกุล
นางสาวละอองรัตน ไชยวรรณ
นางละอองศรี บุญศิลป
นางละออน รักขวัญ
นางละออศรี ตลึงผล
นางละออศรี เมืองสง
นางละเอียด กระจายศรี
นางละเอียด คงแสง
นางละเอียด จังคศิริ
นางสาวละเอียด ชวยสมบัติ
นางสาวละเอียด ชื่นเงิน
นางสาวละเอียด ทองยิ่ง
นางละเอียด บุญเจริญ
นางละเอียด บุหงอ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๕๔๔๙
๑๕๔๕๐
๑๕๔๕๑
๑๕๔๕๒
๑๕๔๕๓
๑๕๔๕๔
๑๕๔๕๕
๑๕๔๕๖
๑๕๔๕๗
๑๕๔๕๘
๑๕๔๕๙
๑๕๔๖๐
๑๕๔๖๑
๑๕๔๖๒
๑๕๔๖๓
๑๕๔๖๔
๑๕๔๖๕
๑๕๔๖๖
๑๕๔๖๗
๑๕๔๖๘
๑๕๔๖๙
๑๕๔๗๐
๑๕๔๗๑
๑๕๔๗๒
๑๕๔๗๓
๑๕๔๗๔

นางละเอียด ประจักษโพธา
นางสาวละเอียด สยมภาค
นางละเอียด สอิ้งทอง
นางสาวละเอียด แสงวงษทอง
นางละเอียด หมั่นอภัย
นางละเอียด ออนโฉม
นางละเอียด อุทาทิน
นางละเอียดศรี เพงผล
นางลักขณา จากยางโทน
นางลักขณา จุดโต
นางลักขณา เชื้อผึ้ง
นางลักขณา ถนอมเกียรติ
นางลักขณา ธนบัตร
นางลักขณา นาคจันทร
นางลักขณา พรมมินทร
นางลักขณา พรหมใจรักษ
นางลักขณา มากู
นางสาวลักขณา วัฒนพานิช
นางลักขณา สัตยารักษ
นางลักขณา สุพรหมมา
นางลักขณา สุมเจริญ
นางลักขณา อินทรศักดิ์สิทธิ์
นางลักคณา คํากอน
นางสาวลักษณา ขันกสิกรรม
นางลักษณา แยมบุตร
นางลักษณา รักสมัย

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๔๗๕
๑๕๔๗๖
๑๕๔๗๗
๑๕๔๗๘
๑๕๔๗๙
๑๕๔๘๐
๑๕๔๘๑
๑๕๔๘๒
๑๕๔๘๓
๑๕๔๘๔
๑๕๔๘๕
๑๕๔๘๖
๑๕๔๘๗
๑๕๔๘๘
๑๕๔๘๙
๑๕๔๙๐
๑๕๔๙๑
๑๕๔๙๒
๑๕๔๙๓
๑๕๔๙๔
๑๕๔๙๕
๑๕๔๙๖
๑๕๔๙๗
๑๕๔๙๘
๑๕๔๙๙
๑๕๕๐๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางลักษณา ไวยสารา
นางลักษณี นิลชะเอม
นางลักษมี จันทรเยาวรัตน
นางลักษมี สิงหศิลป
นางสาวลักษมีวรรณ ไชยภักดิ์
นางสาวลัคณา ขันติวัฒนะกุล
นางลัคณา ผองอําไพ
นางลัคนา ชาญพนา
นางลัดดา กองสวัสดิ์
นางลัดดา กาศเกษม
นางลัดดา กําจร
นางลัดดา แกวพฤกษ
นางลัดดา แกวลาย
นางลัดดา ขันธบุญ
นางลัดดา คุมทอง
นางลัดดา จะโนภาษ
นางลัดดา เฉลิมวัฒน
นางลัดดา ชมวิชา
นางลัดดา เดชเจริญ
นางลัดดา ตันมล
นางลัดดา ตาระกา
นางลัดดา เตโช
นางลัดดา ถาวรวรรณ
นางลัดดา ทัพซาย
นางลัดดา เทพเกลี้ยง
นางลัดดา เทียมแท

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๕๕๐๑
๑๕๕๐๒
๑๕๕๐๓
๑๕๕๐๔
๑๕๕๐๕
๑๕๕๐๖
๑๕๕๐๗
๑๕๕๐๘
๑๕๕๐๙
๑๕๕๑๐
๑๕๕๑๑
๑๕๕๑๒
๑๕๕๑๓
๑๕๕๑๔
๑๕๕๑๕
๑๕๕๑๖
๑๕๕๑๗
๑๕๕๑๘
๑๕๕๑๙
๑๕๕๒๐
๑๕๕๒๑
๑๕๕๒๒
๑๕๕๒๓
๑๕๕๒๔
๑๕๕๒๕
๑๕๕๒๖

นางลัดดา นฤคนธ
นางลัดดา นอยพวง
นางลัดดา บุญรอด
นางลัดดา บุญวัตร
นางลัดดา ประสงคกิจ
นางลัดดา ปญญาโกษา
นางลัดดา พานทอง
นางสาวลัดดา เพียรประสพ
นางลัดดา โพธิ์ทอง
นางลัดดา มานิตย
นางลัดดา มุงทอง
นางลัดดา รัตนเทพี
นางลัดดา วรรณฤกษงาม
นางลัดดา วัฒนาวงศ
นางลัดดา วิทยาสุวรรณพร
นางสาวลัดดา ศรีมงคลชัย
นางลัดดา ศิษฏคมน
นางลัดดา สนธิพงษ
นางสาวลัดดา สัจจพรกุล
นางลัดดา สุขเกษม
นางลัดดา สุทธิศิลป
นางลัดดา สุรศักดิ์บํารุง
นางลัดดา สุวรรณจิตร
นางสาวลัดดา สุวรรณเศรษฐ
นางสาวลัดดา แสงนิล
นางลัดดา อัศวเดช

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๕๒๗
๑๕๕๒๘
๑๕๕๒๙
๑๕๕๓๐
๑๕๕๓๑
๑๕๕๓๒
๑๕๕๓๓
๑๕๕๓๔
๑๕๕๓๕
๑๕๕๓๖
๑๕๕๓๗
๑๕๕๓๘
๑๕๕๓๙
๑๕๕๔๐
๑๕๕๔๑
๑๕๕๔๒
๑๕๕๔๓
๑๕๕๔๔
๑๕๕๔๕
๑๕๕๔๖
๑๕๕๔๗
๑๕๕๔๘
๑๕๕๔๙
๑๕๕๕๐
๑๕๕๕๑
๑๕๕๕๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางลัดดา อินทรวิเชียร
นางลัดดา อุดมกูล
นางลัดดา เอกพจน
นางลัดดา เอี่ยวพิพัฒนกูล
นางลัดดาวรรณ กุมารจันทร
นางลัดดาวรรณ ดวงมาลา
นางลัดดาวรรณ ปญญาไว
นางลัดดาวรรณ แสงงาม
นางลัดดาวรรณ ศิริชาติ
นางลัดดาวัลย ขําสุข
นางลัดดาวัลย จันทวิบูลย
นางลัดดาวัลย ธรรมดา
นางลัดดาวัลย ฟาคุม
นางลัดดาวัลย วัฒนไชย
นางลัดดาวัลย วิเชียร
นางลัดดาวัลย ศักดาลักษณ
นางลัดดาวัลย เสริมสวัสดิ์
นางลัดดาวัลย แสงชมภู
นางลาลุน ศรีตะวัน
นางลาวรรณ คุมเจริญ
นางลาวรรณ ออนมา
นางสาวลาวัณย แกวพิบูลย
นางลาวัณย มหาทุมะรัตน
นางลาวัณย รัตนโสภณ
นางลาวัณย สุดศักดา
นางลาวัณย เหรียญประยูร

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๕๕๕๓
๑๕๕๕๔
๑๕๕๕๕
๑๕๕๕๖
๑๕๕๕๗
๑๕๕๕๘
๑๕๕๕๙
๑๕๕๖๐
๑๕๕๖๑
๑๕๕๖๒
๑๕๕๖๓
๑๕๕๖๔
๑๕๕๖๕
๑๕๕๖๖
๑๕๕๖๗
๑๕๕๖๘
๑๕๕๖๙
๑๕๕๗๐
๑๕๕๗๑
๑๕๕๗๒
๑๕๕๗๓
๑๕๕๗๔
๑๕๕๗๕
๑๕๕๗๖
๑๕๕๗๗
๑๕๕๗๘

นางลาวัลณ ศรีสมบัติ
นางลาวัลย กัลยาประสิทธิ์
นางลาวัลย ชุมพงศ
นางลาวัลย บุญญสิริกูล
นางลาวัลย ประภาตะนันท
นางลาวัลย พัดเย็น
นางลาวัลย พุมผกา
นางลาวัลย พูดคลอง
นางลาวัลย มนัสจินดาวงศ
นางลาวัลย มากคลาย
นางลาวัลย ลอยละลิ่ว
นางลาวัลย เลขวัต
นางลาวัลย สังขเจริญ
นางลาวัลย สังขผาด
นางลาวัลย เสียงประเสริฐ
นางลาวัลย โสชู
นางลาวัลย อับดุลกาเดร
นางลําจวน ปญญาวรพงศ
นางลําจวน อิฐรัตน
นางลําจวน อุตสาหปน
นางลําเจียก ศิลปไพบูลย
นางลําเจียก ใหมคํามิ
นางลําดวน กาวิใจ
นางลําดวน ชื่นอารมย
นางลําดวน ทองตาเต็ม
นางลําดวน เบ็งสงวน

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๕๗๙
๑๕๕๘๐
๑๕๕๘๑
๑๕๕๘๒
๑๕๕๘๓
๑๕๕๘๔
๑๕๕๘๕
๑๕๕๘๖
๑๕๕๘๗
๑๕๕๘๘
๑๕๕๘๙
๑๕๕๙๐
๑๕๕๙๑
๑๕๕๙๒
๑๕๕๙๓
๑๕๕๙๔
๑๕๕๙๕
๑๕๕๙๖
๑๕๕๙๗
๑๕๕๙๘
๑๕๕๙๙
๑๕๖๐๐
๑๕๖๐๑
๑๕๖๐๒
๑๕๖๐๓
๑๕๖๐๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางลําดวน ปวงคํา
นางลําดวน เพ็ชรศรี
นางลําดวน แยมโกสุมภ
นางลําดวน วงศปรเมษฐ
นางลําดวน สารวงศ
นางลําดวน สิทธิวงศ
นางสาวลําดวน สุภามา
นางลําดวล เพชรบัว
นางลําเดือน เทพแกว
นางสาวลําเนา เจียมแท
นางสาวลําเนา สังขกรทอง
นางสาวลําพวน ธูปแกว
นางลําพอง กองรอย
นางลําพอง แปนนอย
นางลําพอง มินขุนทด
นางลําพาต ฉกรรจศิลป
นางลําพูน ชาเนตร
นางลําพูน บุญชุม
นางลําพูน มาปด
นางลําเพย โพธิ์เขียว
นางลําเพย วิเศษยิ่ง
นางลําเพย สนธิ
นางลําเพย แสงดาว
นางสาวลํายอง เจริญสุข
นางลํายอง ทองภูบาล
นางลํายอง โภโค

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๕๖๐๕
๑๕๖๐๖
๑๕๖๐๗
๑๕๖๐๘
๑๕๖๐๙
๑๕๖๑๐
๑๕๖๑๑
๑๕๖๑๒
๑๕๖๑๓
๑๕๖๑๔
๑๕๖๑๕
๑๕๖๑๖
๑๕๖๑๗
๑๕๖๑๘
๑๕๖๑๙
๑๕๖๒๐
๑๕๖๒๑
๑๕๖๒๒
๑๕๖๒๓
๑๕๖๒๔
๑๕๖๒๕
๑๕๖๒๖
๑๕๖๒๗
๑๕๖๒๘
๑๕๖๒๙
๑๕๖๓๐

นางลํายอง เวียงวงษ
นางลํายอง สกุลซง
นางลํายอง สุขอัจจะสกุล
นางลํายอง สุดโต
นางสาวลํายู ยังสุนิตย
นางลําใย ถนอมสงวน
นางลําใย ทิพยวงศ
นางลําใย นามวงษ
นางลําใย นิยมดี
นางลําใย เนตรแสงศรี
นางสาวลําใย เพ็งแกว
นางลําไย สุทธศรี
นางลิกิต กันใจแกว
นางสาวลินจง ฉั่วพานิช
นางลินดา ใหมนอ ย
นางลิบดามาศ รอดเรืองฤทธิ์
นางสาวลิษร วโรรส
นางลี่ฟา บุปผาชาติ
นางลี่วัลย ขําสวี
นางลุมพินี อินธิชัย
นางเลขา งามประดิษฐ
นางเลขา ฟูตระกูล
นางเลิศลักษณ เข็มทองคําดี
นางเลิศลักษณ แสงมณี
นางไลลา รื่นสุข
นางวงจันทร บุตรสมบัติ

หนา ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๖๓๑
๑๕๖๓๒
๑๕๖๓๓
๑๕๖๓๔
๑๕๖๓๕
๑๕๖๓๖
๑๕๖๓๗
๑๕๖๓๘
๑๕๖๓๙
๑๕๖๔๐
๑๕๖๔๑
๑๕๖๔๒
๑๕๖๔๓
๑๕๖๔๔
๑๕๖๔๕
๑๕๖๔๖
๑๕๖๔๗
๑๕๖๔๘
๑๕๖๔๙
๑๕๖๕๐
๑๕๖๕๑
๑๕๖๕๒
๑๕๖๕๓
๑๕๖๕๔
๑๕๖๕๕
๑๕๖๕๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางวงเดือน พั้วพันธุ
นางวงเดือน พูลสวัสดิ์
นางสาววงเดือน ภูมณี
นางวงเดือน สมพร
นางวงรัศมี เฟอยผลภักดิ์
นางวงศเพ็ญ เหล็กเพชร
นางสาววงศมณี ธวมงคล
นางวงษจันทร มังกรแกว
นางวจินดา พุทธวัน
นางวชิรา ชัยภูวนารถ
นางสาววชิรา พรหมวงศ
นางสาววชิรา วิชยานุวัติ
นางวชิรา อมรนิมิตร
นางวชิราภรณ ถูระวัน
นางวชิราภรณ รุงบวรวงศ
นางวชิราภรณ ลิ้มกุลวราภิวัฒน
นางสาววชิราภรณ วัชรกาฬ
นางสาววชิราภรณ อรุณภาส
นางสาววณิชชา อุชุวัฒน
นางวณี เกษรสุคนธ
นางวณี พิภพวงศไพศาล
นางวณี รอดนวล
นางวณี สุขไพเราะ
นางวณีย ดํามินทร
นางวดี ตติรัตน
นางสาววนพร ไชยถาวร

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๕๖๕๗
๑๕๖๕๘
๑๕๖๕๙
๑๕๖๖๐
๑๕๖๖๑
๑๕๖๖๒
๑๕๖๖๓
๑๕๖๖๔
๑๕๖๖๕
๑๕๖๖๖
๑๕๖๖๗
๑๕๖๖๘
๑๕๖๖๙
๑๕๖๗๐
๑๕๖๗๑
๑๕๖๗๒
๑๕๖๗๓
๑๕๖๗๔
๑๕๖๗๕
๑๕๖๗๖
๑๕๖๗๗
๑๕๖๗๘
๑๕๖๗๙
๑๕๖๘๐
๑๕๖๘๑
๑๕๖๘๒

นางวนัสนันท เขยสูงเนิน
นางวนัสนันท ถาวรศักดิ์
นางวนัสนันท อภัยพงศ
นางวนิกุล อัศวมานะศักดิ์
นางวนิชา ผลโกสุก
นางวนิชา เสถียรนพเกา
นางสาววนิดา กฤษเจริญ
นางวนิดา ไกรนรา
นางวนิดา ขุมทอง
นางสาววนิดา คชนาค
นางวนิดา คําเงิน
นางวนิดา ฆารไสว
นางวนิดา จันทรวงศ
นางวนิดา จินตนานนท
นางวนิดา แซตั้ง
นางวนิดา ดวงมณี
นางวนิดา ดาโอะ
นางวนิดา ดําพะธิก
นางวนิดา ดือราปู
นางวนิดา ดุลยพัชร
นางวนิดา เที่ยงพิมล
นางวนิดา ธราพร
นางวนิดา ธูปทอง
นางวนิดา บัญญัติโลก
นางวนิดา บัณฑุพาณิชย
นางวนิดา ประถมสาสน

หนา ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๖๘๓
๑๕๖๘๔
๑๕๖๘๕
๑๕๖๘๖
๑๕๖๘๗
๑๕๖๘๘
๑๕๖๘๙
๑๕๖๙๐
๑๕๖๙๑
๑๕๖๙๒
๑๕๖๙๓
๑๕๖๙๔
๑๕๖๙๕
๑๕๖๙๖
๑๕๖๙๗
๑๕๖๙๘
๑๕๖๙๙
๑๕๗๐๐
๑๕๗๐๑
๑๕๗๐๒
๑๕๗๐๓
๑๕๗๐๔
๑๕๗๐๕
๑๕๗๐๖
๑๕๗๐๗
๑๕๗๐๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางวนิดา ปญญาสุ
นางวนิดา แปนทอง
นางวนิดา โปรงปลอด
นางวนิดา พัชนะพานิช
นางวนิดา ภูประเสริฐ
นางวนิดา มวงปา
นางวนิดา มวงสุข
นางวนิดา มากนวล
นางวนิดา มีทอง
นางสาววนิดา ยุตินาถ
นางวนิดา ยูโซะ
นางวนิดา วัชรสุขุม
นางวนิดา วิโรจนวรรณ
นางวนิดา ศักดิ์สวัสดิ์
นางวนิดา สะเดา
นางวนิดา สิงหชางชัย
นางสาววนิดา สินการุณวิบูล
นางวนิดา หงษทอง
นางวนิดา หลาบหนองแสง
นางวนิดา อภัยยะกุล
นางวนิดา อัตตพงษศักดิ์
นางวนิดา เอียดเอื้อ
นางวโนเรศ เกริกทรัพย
นางวรจิต พันป
นางสาววรฉัตร เงินมาก
นางวรณี เกิดปน

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๕๗๐๙
๑๕๗๑๐
๑๕๗๑๑
๑๕๗๑๒
๑๕๗๑๓
๑๕๗๑๔
๑๕๗๑๕
๑๕๗๑๖
๑๕๗๑๗
๑๕๗๑๘
๑๕๗๑๙
๑๕๗๒๐
๑๕๗๒๑
๑๕๗๒๒
๑๕๗๒๓
๑๕๗๒๔
๑๕๗๒๕
๑๕๗๒๖
๑๕๗๒๗
๑๕๗๒๘
๑๕๗๒๙
๑๕๗๓๐
๑๕๗๓๑
๑๕๗๓๒
๑๕๗๓๓
๑๕๗๓๔

หนา ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางวรดี กิติพงษพิศาล
นางวรนันท ชื่นบาล
นางวรนุช การสมวรรณ
นางวรนุช คงเมือง
นางสาววรนุช จิตนาวสาร
นางวรนุช ชีถนอม
นางวรนุช ปญญาเรือง
นางวรประวีณ ปานกรด
นางวรพนิต แตงตั้ง
นางวรพร อินมี
นางวรพินย สายกิ้มซวน
นางสาววรมน จันทรรอด
นางวรรฒกา กรานบุญ
นางวรรณ ทองเอียด
นางวรรณกมล ณรงคฤทธิ์
นางวรรณกร บุญตอ
นางวรรณกานต ธรรมสุขัง
นางวรรณคํา คุณฟอง
นางสาววรรณจันทร อมาตยกุล
นางวรรณชรี จิตตปรีชาญ
นางวรรณณี มฤคพิทักษ
นางวรรณดา แควนโอฬาร
นางวรรณดี ชินทิวาชาติ
นางวรรณดี เพชรสํารวล
นางวรรณดี วราสินธุ
นางวรรณดี ศรีวิริยะวงศ

๑๕๗๓๕
๑๕๗๓๖
๑๕๗๓๗
๑๕๗๓๘
๑๕๗๓๙
๑๕๗๔๐
๑๕๗๔๑
๑๕๗๔๒
๑๕๗๔๓
๑๕๗๔๔
๑๕๗๔๕
๑๕๗๔๖
๑๕๗๔๗
๑๕๗๔๘
๑๕๗๔๙
๑๕๗๕๐
๑๕๗๕๑
๑๕๗๕๒
๑๕๗๕๓
๑๕๗๕๔
๑๕๗๕๕
๑๕๗๕๖
๑๕๗๕๗
๑๕๗๕๘
๑๕๗๕๙
๑๕๗๖๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางวรรณทนี กมลวีนัสกุล
นางสาววรรณทิน อุบลเกิด
นางวรรณทิพย สาหรายทอง
นางวรรณธนา สายทอง
นางวรรณธนี เยี่ยมเวช
นางวรรณนิภา ภิงคารวัฒน
นางวรรณนิภา วุฒิอาภรณ
นางวรรณพร ดอกกุหลาบ
นางวรรณพร พลวัน
นางวรรณพร สมเกียรติกุล
นางสาววรรณพรรณ ตุลยาพร
นางวรรณพาพร ดวงจําปา
นางวรรณเพ็ญ คลองดี
นางวรรณเพ็ญ สุพัตพงษกุล
นางสาววรรณเพ็ญ อนทองทิม
นางวรรณไพ สมไพร
นางวรรณภา คลายจาด
นางวรรณภา คําสอน
นางวรรณภา ชัยจรีนนท
นางวรรณภา ชูครุธ
นางสาววรรณภา โชติจิรพรรณ
นางสาววรรณภา ทัดเศษ
นางวรรณภา นันทะชัย
นางวรรณภา พรหมฉิม
นางวรรณภา พรหมสุทธิ์
นางวรรณภา มีอาษา

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๕๗๖๑
๑๕๗๖๒
๑๕๗๖๓
๑๕๗๖๔
๑๕๗๖๕
๑๕๗๖๖
๑๕๗๖๗
๑๕๗๖๘
๑๕๗๖๙
๑๕๗๗๐
๑๕๗๗๑
๑๕๗๗๒
๑๕๗๗๓
๑๕๗๗๔
๑๕๗๗๕
๑๕๗๗๖
๑๕๗๗๗
๑๕๗๗๘
๑๕๗๗๙
๑๕๗๘๐
๑๕๗๘๑
๑๕๗๘๒
๑๕๗๘๓
๑๕๗๘๔
๑๕๗๘๕
๑๕๗๘๖

หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางวรรณภา ศรีแสงออน
นางวรรณภา สมดี
นางวรรณภา สัตบุษ
นางวรรณภา เสารเรือน
นางวรรณภา อุนกอง
นางวรรณยะ อาคาสุวรรณ
นางวรรณรักษ ฉัตรเวทิน
นางสาววรรณรักษ ปทมวงศจริยา
นางวรรณรัตน ชูสกุล
นางวรรณรัตน ตั้งสกุล
นางวรรณรัตน พงษปญ
 ญานนท
นางวรรณรัตน มากสมบัติ
นางวรรณรัตน ยังพัฒนา
นางวรรณรัตน ราชฉวาง
นางวรรณวนัช ไขแกว
นางสาววรรณวนัช สมานทอง
นางวรรณวิภา สลัดทุกข
นางวรรณวิมล เปยปน
นางวรรณวิมล สังขวิเศษ
นางวรรณวิมล สิขัณฑกสมิต
นางวรรณวิมล โสมะเกิด
นางวรรณวิไล จันทรศร
นางวรรณวิไล โสภา
นางวรรณศรี รางนอย
นางวรรณศิริ คลายทิม
นางสาววรรณษา จิตยารักษ

๑๕๗๘๗
๑๕๗๘๘
๑๕๗๘๙
๑๕๗๙๐
๑๕๗๙๑
๑๕๗๙๒
๑๕๗๙๓
๑๕๗๙๔
๑๕๗๙๕
๑๕๗๙๖
๑๕๗๙๗
๑๕๗๙๘
๑๕๗๙๙
๑๕๘๐๐
๑๕๘๐๑
๑๕๘๐๒
๑๕๘๐๓
๑๕๘๐๔
๑๕๘๐๕
๑๕๘๐๖
๑๕๘๐๗
๑๕๘๐๘
๑๕๘๐๙
๑๕๘๑๐
๑๕๘๑๑
๑๕๘๑๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางสาววรรณะ พยัควงษ
นางวรรณะ ยะกัณฐะ
นางวรรณา กตเวทิตาวงศ
นางวรรณา กล่ําทวี
นางวรรณา กลิ่นอุบล
นางสาววรรณา โกสิยพันธ
นางวรรณา ขวัญแยม
นางสาววรรณา ขุนสังข
นางสาววรรณา คงเจริญ
นางวรรณา คันธอุลิศ
นางวรรณา จันทรเสนา
นางสาววรรณา ชินากร
นางวรรณา ญาณสุธี
นางวรรณา ตรีธนะ
นางวรรณา ทองขะโชค
นางวรรณา ทองสิวรรณ
นางวรรณา นอยประดิษฐ
นางวรรณา นิยม
นางวรรณา บุญประจักษ
นางวรรณา ปนสมสกุล
นางวรรณา ปานหมี
นางวรรณา พรหมวิหาร
นางสาววรรณา พลับพลา
นางวรรณา พันธุมณี
นางวรรณา พิทักษปกรณ
นางวรรณา มวงทอง

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๕๘๑๓
๑๕๘๑๔
๑๕๘๑๕
๑๕๘๑๖
๑๕๘๑๗
๑๕๘๑๘
๑๕๘๑๙
๑๕๘๒๐
๑๕๘๒๑
๑๕๘๒๒
๑๕๘๒๓
๑๕๘๒๔
๑๕๘๒๕
๑๕๘๒๖
๑๕๘๒๗
๑๕๘๒๘
๑๕๘๒๙
๑๕๘๓๐
๑๕๘๓๑
๑๕๘๓๒
๑๕๘๓๓
๑๕๘๓๔
๑๕๘๓๕
๑๕๘๓๖
๑๕๘๓๗
๑๕๘๓๘

นางวรรณา โยธาราษฎร
นางวรรณา รัตะนิยะ
นางวรรณา วงศบุปผา
นางวรรณา วงศศุปไทย
นางวรรณา วงศสรรค
นางวรรณา วะนุยารักษ
นางสาววรรณา ศรีรัตนดีจรัส
นางวรรณา สังคจิตต
นางวรรณา สัตตะ
นางวรรณา สันติเสวี
นางวรรณา สิงคมาศ
นางวรรณา สุธารัตน
นางวรรณา แสงจันทร
นางสาววรรณา หลวงเทพ
นางวรรณา เหลืองสีนาค
นางวรรณา อิงคมณี
นางวรรณา อินคําปา
นางสาววรรณา อิ่มอาภา
นางสาววรรณากร สกุลแกว
นางวรรณิภา จันทรฝอย
นางวรรณิภา จันทาคํา
นางวรรณิภา ชวาลิต
นางวรรณิภา สงศรี
นางวรรณี กรวยสวัสดิ์
นางวรรณี ไกรเทพ
นางวรรณี คงเรือง

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๘๓๙
๑๕๘๔๐
๑๕๘๔๑
๑๕๘๔๒
๑๕๘๔๓
๑๕๘๔๔
๑๕๘๔๕
๑๕๘๔๖
๑๕๘๔๗
๑๕๘๔๘
๑๕๘๔๙
๑๕๘๕๐
๑๕๘๕๑
๑๕๘๕๒
๑๕๘๕๓
๑๕๘๕๔
๑๕๘๕๕
๑๕๘๕๖
๑๕๘๕๗
๑๕๘๕๘
๑๕๘๕๙
๑๕๘๖๐
๑๕๘๖๑
๑๕๘๖๒
๑๕๘๖๓
๑๕๘๖๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางวรรณี จันทวดีทิพย
นางวรรณี จุลพูล
นางวรรณี จุลเลศ
นางวรรณี ใจยวน
นางวรรณี ชิดเชื้อ
นางวรรณี ดํารงศิลป
นางวรรณี ทองแกว
นางสาววรรณี ไทยานันท
นางวรรณี ธานีรัตน
นางวรรณี บัวเทศ
นางวรรณี บุญยะตุลานนท
นางวรรณี ปานศรีแกว
นางวรรณี พิมพใจชน
นางสาววรรณี แพนสกุล
นางวรรณี แพบํารุง
นางสาววรรณี ยิ้มหิ้น
นางวรรณี ลิ้มฉุน
นางวรรณี วิเสโส
นางวรรณี วุธรา
นางวรรณี สนธิทิม
นางวรรณี สินประเสริฐรัตน
นางวรรณี เสือสิงห
นางวรรณียา ทองคํา
นางวรรดี แจงสกุล
นางวรรดี ตันติสุโชติ
นางวรรดี ศรีรักษ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๕๘๖๕
๑๕๘๖๖
๑๕๘๖๗
๑๕๘๖๘
๑๕๘๖๙
๑๕๘๗๐
๑๕๘๗๑
๑๕๘๗๒
๑๕๘๗๓
๑๕๘๗๔
๑๕๘๗๕
๑๕๘๗๖
๑๕๘๗๗
๑๕๘๗๘
๑๕๘๗๙
๑๕๘๘๐
๑๕๘๘๑
๑๕๘๘๒
๑๕๘๘๓
๑๕๘๘๔
๑๕๘๘๕
๑๕๘๘๖
๑๕๘๘๗
๑๕๘๘๘
๑๕๘๘๙
๑๕๘๙๐

หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางวรรทวดี มากสังข
นางวรรษิดา พรมใหม
นางวรวรรณ คงมานุสรณ
นางวรวรรณ จันทรสาขา
นางวรวรรณ จินดาวงศ
นางวรวรรณ ชูมาก
นางวรวรรณ นุกูล
นางวรวรรณ มณีไชย
นางวรวรรณ ศรีสุชาติ
นางวรวรรณ โอมะคุปต
นางวรวิมล ผาทอง
นางสาววรอร ศิลาวิภาพร
นางวรัญญา พานิชผล
นางวรัญญา พูพงศไพบูลย
นางสาววรัญญา เมืองสุวรรณ
นางวรัตติยา ตติยนันทกุล
นางวรัมพร กลิ่นบรรทม
นางวรางกูร เกตุโกมุท
นางวรางคณา ทรัพยเจริญพันธ
นางวรางคณา ยมจินดา
นางวรางคณา โรจนภักดี
นางวรางคณา วรรณคาม
นางสาววรางครัตน เพ็ญสุภา
นางวรางคศรี เจริญฉิม
นางสาววรางรัตน อริยะวรรณ
นางวราพร แจงกลิ่น

๑๕๘๙๑
๑๕๘๙๒
๑๕๘๙๓
๑๕๘๙๔
๑๕๘๙๕
๑๕๘๙๖
๑๕๘๙๗
๑๕๘๙๘
๑๕๘๙๙
๑๕๙๐๐
๑๕๙๐๑
๑๕๙๐๒
๑๕๙๐๓
๑๕๙๐๔
๑๕๙๐๕
๑๕๙๐๖
๑๕๙๐๗
๑๕๙๐๘
๑๕๙๐๙
๑๕๙๑๐
๑๕๙๑๑
๑๕๙๑๒
๑๕๙๑๓
๑๕๙๑๔
๑๕๙๑๕
๑๕๙๑๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางวราพร วิทยารัตน
นางวราพร อิ่มสําราญ
นางวราพรรณ สุพบุตร
นางวราภรณ กมลรัตนะสมบัติ
นางวราภรณ กลอมสุนทร
นางวราภรณ กินสูงเนิน
นางวราภรณ เกิดทรัพย
นางสาววราภรณ คลายทองคํา
นางวราภรณ เครือวัลย
นางวราภรณ จันทรหมื่นไวย
นางวราภรณ จันโอ
นางวราภรณ ฉายประสาท
นางวราภรณ โฉมงาม
นางวราภรณ ชํานาญวงค
นางวราภรณ ดวงใจ
นางวราภรณ ทรงกัลยาณวัตร
นางวราภรณ ทัพไชย
นางวราภรณ ธัมโร
นางวราภรณ นวลสนอง
นางวราภรณ นามมณี
นางวราภรณ ปตตังทานัง
นางวราภรณ ปนผะสงค
นางวราภรณ พันธนอย
นางสาววราภรณ พินิจธนสาร
นางวราภรณ พิมพเรือง
นางวราภรณ พึ่งงาม

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๕๙๑๗
๑๕๙๑๘
๑๕๙๑๙
๑๕๙๒๐
๑๕๙๒๑
๑๕๙๒๒
๑๕๙๒๓
๑๕๙๒๔
๑๕๙๒๕
๑๕๙๒๖
๑๕๙๒๗
๑๕๙๒๘
๑๕๙๒๙
๑๕๙๓๐
๑๕๙๓๑
๑๕๙๓๒
๑๕๙๓๓
๑๕๙๓๔
๑๕๙๓๕
๑๕๙๓๖
๑๕๙๓๗
๑๕๙๓๘
๑๕๙๓๙
๑๕๙๔๐
๑๕๙๔๑
๑๕๙๔๒

หนา ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางวราภรณ พึ่งอารมณ
นางวราภรณ มรกฎจินดา
นางวราภรณ มัชฌิมา
นางสาววราภรณ มิ่งไทยสงค
นางวราภรณ เมฆี
นางวราภรณ เมืองตั้ง
นางวราภรณ รัตนชมภู
นางสาววราภรณ เรืองสวัสดิ์
นางวราภรณ โรจนหิรัญ
นางวราภรณ ลิกขะไชย
นางวราภรณ ลือจิตร
นางวราภรณ วงษจักษุ
นางวราภรณ วิริยะคุปต
นางวราภรณ วิรุณศรี
นางวราภรณ ศรีทินนท
นางวราภรณ ศรียา
นางวราภรณ สมยาภักดี
นางสาววราภรณ สุวรรณโณ
นางวราภรณ สุวรรณรัตน
นางวราภรณ แสงจันทร
นางวราภรณ โสมศรีแพง
นางสาววราภรณ หรรษาวัฒนา
นางวราภรณ อิ่มศิลป
นางวราภรณ อุบลคํา
นางวรารัช สิงหะสุริยะ
นางสาววรารัตน เขินประติยุทธ

๑๕๙๔๓
๑๕๙๔๔
๑๕๙๔๕
๑๕๙๔๖
๑๕๙๔๗
๑๕๙๔๘
๑๕๙๔๙
๑๕๙๕๐
๑๕๙๕๑
๑๕๙๕๒
๑๕๙๕๓
๑๕๙๕๔
๑๕๙๕๕
๑๕๙๕๖
๑๕๙๕๗
๑๕๙๕๘
๑๕๙๕๙
๑๕๙๖๐
๑๕๙๖๑
๑๕๙๖๒
๑๕๙๖๓
๑๕๙๖๔
๑๕๙๖๕
๑๕๙๖๖
๑๕๙๖๗
๑๕๙๖๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางวรารัตน พุทธศิริ
นางวราลักษณ กอนสมบัติ
นางวราลักษณ โคกคํายาน
นางวราลักษณ อินทรวิเศษ
นางวราวรรณ สาลีผล
นางวราศรี เจริญผล
นางวรินธร ทองกอน
นางวริศรา ทองทิพย
นางสาววริสา ปทมสูตร
นางวรีย ศรุตานนท
นางวรีรัตน พันธุมะโน
นางวรีวรรณ สิงหทอง
นางสาววรุณรัตน มโนดํารงธรรม
นางวรุณี ธงภักดิ์
นางวเรวรรณ เถื่อนนาดี
นางวฤดี ถนอมศักดิ์
นางวฤทธิ์ บุญนะที
นางวลัยนิภา วัชระเศรณี
นางวลัยพร คงบานควน
นางวลัยพร เจริญผล
นางวลัยพร ชื่นสมทรง
นางวลัยพร ไชยทัศน
นางวลัยพร ดวงตาทิพย
นางวลัยพร น้ําใจดี
นางวลัยพร ศุภภะ
นางวลัยภรณ ปญญา

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๕๙๖๙
๑๕๙๗๐
๑๕๙๗๑
๑๕๙๗๒
๑๕๙๗๓
๑๕๙๗๔
๑๕๙๗๕
๑๕๙๗๖
๑๕๙๗๗
๑๕๙๗๘
๑๕๙๗๙
๑๕๙๘๐
๑๕๙๘๑
๑๕๙๘๒
๑๕๙๘๓
๑๕๙๘๔
๑๕๙๘๕
๑๕๙๘๖
๑๕๙๘๗
๑๕๙๘๘
๑๕๙๘๙
๑๕๙๙๐
๑๕๙๙๑
๑๕๙๙๒
๑๕๙๙๓
๑๕๙๙๔

นางวลัยภรณ พงษศิลป
นางวลัยภรณ สวัสดีรักษา
นางวลัยภรณ เอื้อวิวัฒนสกุล
นางวลัยลักษณ เวชสุวรรณ
นางวลัยลักษณ โสแสนนอย
นางวลัยลักษณ หนอแปง
นางวลี คุมภัย
นางวลีพร วงศสวาง
นางวลีรัตน ปญญาดี
นางวลีรัตน ริดจะนา
นางวลีรัตน สิทธิผกาผล
นางวไล สอนสวัสดิ์
นางวไลภรณ บัวเผื่อน
นางวไลภรณ มุลกุณี
นางวศินี ลือชา
นางวศินี สิริพงศทักษิณ
นางวสุชา วงภักดี
นางวสุนธรา ทองนอก
นางวัจนสิรี มณีพรหม
นางวัจนา ตันเงิน
นางวัจนา มาลาธรรม
นางสาววัจนา สุวรรณภาพ
นางวัชนี มุขตา
นางวัชรา คลายประดิษฐ
นางวัชรา บรรณทอง
นางวัชรา เบ็ญจะชาติ

หนา ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๙๙๕
๑๕๙๙๖
๑๕๙๙๗
๑๕๙๙๘
๑๕๙๙๙
๑๖๐๐๐
๑๖๐๐๑
๑๖๐๐๒
๑๖๐๐๓
๑๖๐๐๔
๑๖๐๐๕
๑๖๐๐๖
๑๖๐๐๗
๑๖๐๐๘
๑๖๐๐๙
๑๖๐๑๐
๑๖๐๑๑
๑๖๐๑๒
๑๖๐๑๓
๑๖๐๑๔
๑๖๐๑๕
๑๖๐๑๖
๑๖๐๑๗
๑๖๐๑๘
๑๖๐๑๙
๑๖๐๒๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางสาววัชรา เรืองวัชราภรณ
นางวัชรา สุวรรณโสภณ
นางวัชรา อบรม
นางสาววัชราพรรณ ฟองคํา
นางวัชราภรณ ธวัชชัยประชา
นางวัชราภรณ บุญสังข
นางวัชราภรณ พันธุวศิน
นางวัชราภรณ สวัสดี
นางวัชราภรณ สาลี
นางวัชราภรณ สุยะชัย
นางวัชราวัลย ไชยชื่น
นางวัชรินทร จุฑาพันธสวัสดิ์
นางสาววัชรินทร ประเสิดสินธ
นางวัชรินทร ศักดิ์พงศสิงห
นางวัชรินทร สวนสุข
นางวัชรินทร สุนนั ทวนิช
นางวัชรินทร แสนรุงเมือง
นางวัชรินภรณ บุญจันทร
นางวัชรี กลอมสุวรรณ
นางวัชรี คุมสะอาด
นางวัชรี จําเรียง
นางวัชรี เฉลยจรรยา
นางวัชรี ชั่งสัจจา
นางวัชรี ไชยจันทร
นางวัชรี ดาษดา
นางวัชรี ธรรมกีรติ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๖๐๒๑
๑๖๐๒๒
๑๖๐๒๓
๑๖๐๒๔
๑๖๐๒๕
๑๖๐๒๖
๑๖๐๒๗
๑๖๐๒๘
๑๖๐๒๙
๑๖๐๓๐
๑๖๐๓๑
๑๖๐๓๒
๑๖๐๓๓
๑๖๐๓๔
๑๖๐๓๕
๑๖๐๓๖
๑๖๐๓๗
๑๖๐๓๘
๑๖๐๓๙
๑๖๐๔๐
๑๖๐๔๑
๑๖๐๔๒
๑๖๐๔๓
๑๖๐๔๔
๑๖๐๔๕
๑๖๐๔๖

นางวัชรี บุญแลบ
นางวัชรี ประกัตฐโกมล
นางวัชรี ปทมโรจน
นางวัชรี ผองชนะ
นางวัชรี ผะอบเพ็ชร
นางวัชรี พรสกุลศักดิ์
นางวัชรี พูลศรี
นางวัชรี พูลสวัสดิ์
นางวัชรี โพธิ์ชู
นางวัชรี มาจิต
นางวัชรี รื่นกมล
นางวัชรี วงษมณีเทศ
นางวัชรี ศรีสุริยชัย
นางวัชรี ศิริกิจ
นางวัชรี ศิริศรีโร
นางวัชรี สุขสมัย
นางวัชรี เหรียญทอง
นางวัชรี เอกพันธ
นางสาววัชรี เอกสินเสริม
นางวัชรีพันธ พันธุศรีวรพงษ
นางวัชรีย แกวตา
นางสาววัชรีย พรหมจันทร
นางวัชรีวรรณ วงศทองดี
นางวัฒกา เนตรศักดิ์เกษม
นางสาววัฒนา กลางมณี
นางวัฒนา คําวัง

หนา ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๐๔๗
๑๖๐๔๘
๑๖๐๔๙
๑๖๐๕๐
๑๖๐๕๑
๑๖๐๕๒
๑๖๐๕๓
๑๖๐๕๔
๑๖๐๕๕
๑๖๐๕๖
๑๖๐๕๗
๑๖๐๕๘
๑๖๐๕๙
๑๖๐๖๐
๑๖๐๖๑
๑๖๐๖๒
๑๖๐๖๓
๑๖๐๖๔
๑๖๐๖๕
๑๖๐๖๖
๑๖๐๖๗
๑๖๐๖๘
๑๖๐๖๙
๑๖๐๗๐
๑๖๐๗๑
๑๖๐๗๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางวัฒนา โฆสิโต
นางสาววัฒนา จันทรกลั่น
นางวัฒนา จันทะรักษ
นางวัฒนา เจริญผล
นางวัฒนา ใจเหมือน
นางวัฒนา ชินวุธ
นางสาววัฒนา ชูชาติ
นางสาววัฒนา ไชยแสนวัง
นางวัฒนา ดวงชนะ
นางวัฒนา ไตรธิเลน
นางวัฒนา ทองหลอ
นางวัฒนา ธรรมเที่ยง
นางวัฒนา ธํารงพล
นางวัฒนา นาคพันธ
นางวัฒนา เนตรแกว
นางวัฒนา บางกระ
นางวัฒนา บุญเอก
นางวัฒนา ประวะโข
นางวัฒนา พลวัน
นางวัฒนา มะลิทอง
นางวัฒนา มาเกิด
นางวัฒนา ระวังนาม
นางวัฒนา ลาวัลยวงษ
นางวัฒนา วรรณภพ
นางวัฒนา วัฒนรุงเรือง
นางวัฒนา วุฒิวรนันท

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๖๐๗๓
๑๖๐๗๔
๑๖๐๗๕
๑๖๐๗๖
๑๖๐๗๗
๑๖๐๗๘
๑๖๐๗๙
๑๖๐๘๐
๑๖๐๘๑
๑๖๐๘๒
๑๖๐๘๓
๑๖๐๘๔
๑๖๐๘๕
๑๖๐๘๖
๑๖๐๘๗
๑๖๐๘๘
๑๖๐๘๙
๑๖๐๙๐
๑๖๐๙๑
๑๖๐๙๒
๑๖๐๙๓
๑๖๐๙๔
๑๖๐๙๕
๑๖๐๙๖
๑๖๐๙๗
๑๖๐๙๘

หนา ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางวัฒนา สันติเมธี
นางวัฒนา สาลีงาม
นางวัฒนา สุขานุยุทธ
นางวัฒนา สุทธิสังข
นางวัฒนา สุวรรณกูฏ
นางวัฒนา หาวิชิต
นางวัฒนา เหมมัน่
นางวัฒนา อัคพราหมณ
นางวัฒนา อินทผลึก
นางวัฒนาพร ปาลือชา
นางวัฒนาภรณ ดุจดา
นางวัฒนารักษ หอมสนิท
นางวัฒนาศิลป นิรันดรสวัสดิ์
นางสาววัณจินต ทองเกลียวทวี
นางวัณณา ขําศิริโชคชัย
นางวัณธนี รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
นางวัณยวิภา ศรีลําไพ
นางวันดี กาญจนะ
นางสาววันดี กาหลงวัฒนา
นางวันดี คําพวง
นางวันดี แจมตระกูล
นางวันดี ชองพิทักษ
นางวันดี ชอผกา
นางสาววันดี ชุนโป
นางวันดี ชูประจง
นางวันดี แดงศรี

๑๖๐๙๙
๑๖๑๐๐
๑๖๑๐๑
๑๖๑๐๒
๑๖๑๐๓
๑๖๑๐๔
๑๖๑๐๕
๑๖๑๐๖
๑๖๑๐๗
๑๖๑๐๘
๑๖๑๐๙
๑๖๑๑๐
๑๖๑๑๑
๑๖๑๑๒
๑๖๑๑๓
๑๖๑๑๔
๑๖๑๑๕
๑๖๑๑๖
๑๖๑๑๗
๑๖๑๑๘
๑๖๑๑๙
๑๖๑๒๐
๑๖๑๒๑
๑๖๑๒๒
๑๖๑๒๓
๑๖๑๒๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางวันดี ตรีสอน
นางวันดี เตาจันทร
นางวันดี บรรจงแสวง
นางวันดี บุญปลูก
นางสาววันดี ประศาสนเศรษฐ
นางวันดี ภูนุช
นางวันดี เวียงจันดา
นางวันเต็ม ศรีเจริญ
นางวันทนา กอนันทา
นางสาววันทนา การะเกต
นางวันทนา จําปาศรี
นางวันทนา ฉางวัง
นางวันทนา ชางทอง
นางสาววันทนา ชิน้ เจริญชัย
นางวันทนา ทวีลาภ
นางสาววันทนา ธรรมาธิวัฒน
นางวันทนา นครวงศ
นางสาววันทนา ปทุมเทศวิพัฒน
นางวันทนา พรรัมย
นางวันทนา พันธยิ้ม
นางวันทนา ภูฮะ
นางวันทนา มากบุญดี
นางวันทนา เมืองคํา
นางสาววันทนา ไหวครู
นางวันทนา อยูประเสริฐ
นางวันทนี พิบาลปน

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๖๑๒๕
๑๖๑๒๖
๑๖๑๒๗
๑๖๑๒๘
๑๖๑๒๙
๑๖๑๓๐
๑๖๑๓๑
๑๖๑๓๒
๑๖๑๓๓
๑๖๑๓๔
๑๖๑๓๕
๑๖๑๓๖
๑๖๑๓๗
๑๖๑๓๘
๑๖๑๓๙
๑๖๑๔๐
๑๖๑๔๑
๑๖๑๔๒
๑๖๑๔๓
๑๖๑๔๔
๑๖๑๔๕
๑๖๑๔๖
๑๖๑๔๗
๑๖๑๔๘
๑๖๑๔๙
๑๖๑๕๐

นางวันทนี รัตนแพทย
นางสาววันทนี สาธุกานนท
นางวันทนี สิรนั ทวิเนติ
นางสาววันทนี หงษอราม
นางวันทนีย กลมแปน
นางวันทนีย กิจเกตุ
นางวันทนีย คล่ําดิษฐ
นางวันทนีย จันทรงาม
นางวันทนีย ทายะพิทักษ
นางวันทนีย ปรมาริยะ
นางวันทนีย เรือนคง
นางวันทนีย วงศนางาม
นางสาววันทนีย เวชทรัพย
นางวันทนีย สัตตรัตนามัย
นางวันทนีย สุขเจริญ
นางวันทนีย หมืน่ ประจํา
นางวันทนีย เอมหงษ
นางวันทาย สอยเหลือง
นางวันธนา สอนงาย
นางวันนา นามดี
นางวันนา บุญทองคํา
นางวันนา พยัคฆพงศ
นางวันพิมพ กุลศรี
นางวันพิศ สวางนวล
นางวันเพ็ญ กาญจนสมพงษ
นางวันเพ็ญ คชการ

หนา ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๑๕๑
๑๖๑๕๒
๑๖๑๕๓
๑๖๑๕๔
๑๖๑๕๕
๑๖๑๕๖
๑๖๑๕๗
๑๖๑๕๘
๑๖๑๕๙
๑๖๑๖๐
๑๖๑๖๑
๑๖๑๖๒
๑๖๑๖๓
๑๖๑๖๔
๑๖๑๖๕
๑๖๑๖๖
๑๖๑๖๗
๑๖๑๖๘
๑๖๑๖๙
๑๖๑๗๐
๑๖๑๗๑
๑๖๑๗๒
๑๖๑๗๓
๑๖๑๗๔
๑๖๑๗๕
๑๖๑๗๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางวันเพ็ญ ครุฑนอย
นางวันเพ็ญ จันทนา
นางวันเพ็ญ จันทรสาขา
นางวันเพ็ญ จิ๋วแกว
นางวันเพ็ญ เจริญเสียง
นางวันเพ็ญ ใจเที่ยงกุล
นางวันเพ็ญ ชมภูศักดิ์
นางสาววันเพ็ญ ชืน่ คุณากร
นางสาววันเพ็ญ ชืน่ แชม
นางวันเพ็ญ ไชยเสนา
นางสาววันเพ็ญ แซตั้ง
นางวันเพ็ญ ตูแกว
นางวันเพ็ญ ถานะวุฒิพงษ
นางสาววันเพ็ญ ทองสลวย
นางวันเพ็ญ เทพจารี
นางสาววันเพ็ญ เทพวงศ
นางวันเพ็ญ เทพออน
นางวันเพ็ญ นามบุญลือ
นางวันเพ็ญ บุญเสนันท
นางวันเพ็ญ บุพชาติ
นางวันเพ็ญ เปลี่ยนไทย
นางวันเพ็ญ โพธิ์แจง
นางวันเพ็ญ ฟกเสวก
นางวันเพ็ญ ภูมี
นางวันเพ็ญ มวงยิ้ม
นางสาววันเพ็ญ ศรัณยพจน

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๖๑๗๗
๑๖๑๗๘
๑๖๑๗๙
๑๖๑๘๐
๑๖๑๘๑
๑๖๑๘๒
๑๖๑๘๓
๑๖๑๘๔
๑๖๑๘๕
๑๖๑๘๖
๑๖๑๘๗
๑๖๑๘๘
๑๖๑๘๙
๑๖๑๙๐
๑๖๑๙๑
๑๖๑๙๒
๑๖๑๙๓
๑๖๑๙๔
๑๖๑๙๕
๑๖๑๙๖
๑๖๑๙๗
๑๖๑๙๘
๑๖๑๙๙
๑๖๒๐๐
๑๖๒๐๑
๑๖๒๐๒

นางวันเพ็ญ ศรีทวี
นางวันเพ็ญ ศรีทอง
นางวันเพ็ญ สาคร
นางวันเพ็ญ สุขเจริญ
นางวันเพ็ญ เสนาะจิต
นางวันเพ็ญ เหลาลุมพุก
นางวันเพ็ญ อนันต
นางวันเพ็ญ อยูเอี่ยม
นางวันเพ็ญ อําคาแกว
นางวันเพ็ญ อิม่ สวัสดิ์
นางวันภัค โลหะมาศ
นางวันศรี ไชยศรี
นางวันอาสาฬ ระหวางบาน
นางวัยเยาว ผึ่งผาย
นางสาววัลดาย ศรประเสริฐ
นางวัลทณีย หองสีปาน
นางวัลภา เขมะปญญา
นางวัลภา ฉิมพาลี
นางสาววัลภา เทียนดํารง
นางวัลภา บัวพันธ
นางวัลภา พันธุฟูเฟอง
นางวัลภา วรรณพัฒน
นางวัลภา ศรีปาน
นางวัลภา สะเกศ
นางวัลภา สิมศรี
นางวัลภา ออนสนิท

หนา ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๒๐๓
๑๖๒๐๔
๑๖๒๐๕
๑๖๒๐๖
๑๖๒๐๗
๑๖๒๐๘
๑๖๒๐๙
๑๖๒๑๐
๑๖๒๑๑
๑๖๒๑๒
๑๖๒๑๓
๑๖๒๑๔
๑๖๒๑๕
๑๖๒๑๖
๑๖๒๑๗
๑๖๒๑๘
๑๖๒๑๙
๑๖๒๒๐
๑๖๒๒๑
๑๖๒๒๒
๑๖๒๒๓
๑๖๒๒๔
๑๖๒๒๕
๑๖๒๒๖
๑๖๒๒๗
๑๖๒๒๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางวัลภาภรณ เพชรขาวชวย
นางวัลมิตร ชัยเสนา
นางสาววัลยดี ดิษฐดวง
นางวัลลภา แกวสุภา
นางวัลลภา ชมพูชาติ
นางวัลลภา บรรจงเกลี้ยง
นางวัลลภา ปรีเปรม
นางวัลลภา ปททุมมี
นางสาววัลลภา พจนสุภาพ
นางวัลลภา พันธกนกพงศ
นางวัลลภา เริ่มคิดการณ
นางวัลลภา ลิ่วลักษณ
นางวัลลภา วีระพงษ
นางสาววัลลภา สุภีกิตย
นางวัลลภา อุทัย
นางวัลลา ชัยราโพธิ์
นางวัลลา เชื้อทอง
นางวัลลา ประนต
นางวัลลา มณีไพโรจน
นางวัลลา วงศแปง
นางวัลลา วรรณบุตร
นางวัลลิดา ชวยทุกข
นางวัลลิยา แสนจุม
นางสาววัลลี เที่ยงธรรม
นางวัลลีภ ดอกพรม
นางวัลลีย ถาแปง

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๖๒๒๙
๑๖๒๓๐
๑๖๒๓๑
๑๖๒๓๒
๑๖๒๓๓
๑๖๒๓๔
๑๖๒๓๕
๑๖๒๓๖
๑๖๒๓๗
๑๖๒๓๘
๑๖๒๓๙
๑๖๒๔๐
๑๖๒๔๑
๑๖๒๔๒
๑๖๒๔๓
๑๖๒๔๔
๑๖๒๔๕
๑๖๒๔๖
๑๖๒๔๗
๑๖๒๔๘
๑๖๒๔๙
๑๖๒๕๐
๑๖๒๕๑
๑๖๒๕๒
๑๖๒๕๓
๑๖๒๕๔

นางสาววัลลีย เรืองวัฒนา
นางวัลลีย อรุณฤกษ
นางวัลลีย ออนคง
นางวัสสดี แชมชอย
นางวาณี ขาวหิรัญ
นางวาณี เทพศร
นางวาณี พวงสุดรัก
นางวาทศิลป หลงแก
นางวาทิณี ใจอาสา
นางวาทิน ขอมทอง
นางวาทินี จันทบาล
นางสาววารดี เลิศเจริญ
นางวารินทร บุญเกิด
นางวารินทร วุฑฒิเดช
นางวารินทร ศรีหาเศษ
นางวารินทร แสงสวาง
นางวารี กมลทิพย
นางวารี กั้วเจริญ
นางวารี กํานนท
นางวารี คชสิงห
นางวารี คําปาสังข
นางวารี จัดพล
นางวารี จันทรศรีนวล
นางวารี จิตธรรม
นางวารี ตึ่งเกี๊ยบ
นางวารี ทองนอย

หนา ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๒๕๕
๑๖๒๕๖
๑๖๒๕๗
๑๖๒๕๘
๑๖๒๕๙
๑๖๒๖๐
๑๖๒๖๑
๑๖๒๖๒
๑๖๒๖๓
๑๖๒๖๔
๑๖๒๖๕
๑๖๒๖๖
๑๖๒๖๗
๑๖๒๖๘
๑๖๒๖๙
๑๖๒๗๐
๑๖๒๗๑
๑๖๒๗๒
๑๖๒๗๓
๑๖๒๗๔
๑๖๒๗๕
๑๖๒๗๖
๑๖๒๗๗
๑๖๒๗๘
๑๖๒๗๙
๑๖๒๘๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางวารี บุญคุม
นางวารี พุกหนา
นางวารี มีทอง
นางวารี รักคลี่
นางวารี วงษพิรา
นางวารี ศรีเจริญ
นางวารี สมใจ
นางสาววารี สมบัติเรือง
นางวารี อรามทอง
นางวารี อุนเรือน
นางวารีย บุญรอด
นางวารีย แสงทับทิม
นางวารีรัตน เกิดผล
นางวารีรัตน ทองดี
นางวารีรัตน วากะมะ
นางวารุณี กําลังงาม
นางวารุณี ชโลธร
นางวารุณี ชุณหวิทยะธีระ
นางสาววารุณี ไชยบูรณ
นางวารุณี นอยภาษี
นางวารุณี ผลผดุง
นางวารุณี วรนารถ
นางวารุณี วังปรีชา
นางวารุณี วิจิตรพล
นางวารุณี วีระประจักษ
นางวารุณี ศรีทองเกิด

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๖๒๘๑
๑๖๒๘๒
๑๖๒๘๓
๑๖๒๘๔
๑๖๒๘๕
๑๖๒๘๖
๑๖๒๘๗
๑๖๒๘๘
๑๖๒๘๙
๑๖๒๙๐
๑๖๒๙๑
๑๖๒๙๒
๑๖๒๙๓
๑๖๒๙๔
๑๖๒๙๕
๑๖๒๙๖
๑๖๒๙๗
๑๖๒๙๘
๑๖๒๙๙
๑๖๓๐๐
๑๖๓๐๑
๑๖๓๐๒
๑๖๓๐๓
๑๖๓๐๔
๑๖๓๐๕
๑๖๓๐๖

นางวารุณี ศรีโสภา
นางสาววารุณี ศโรภาส
นางวารุณี เสถียร
นางวารุณีย พิชัย
นางวาลยา นันทวิจารณ
นางวาศินี สุวรรณคล
นางวาสนา กลัดแกว
นางวาสนา กุลฉวะ
นางวาสนา เกตุทอง
นางวาสนา เกิดสุข
นางวาสนา โกฮวด
นางวาสนา ขีดสรอย
นางวาสนา คงมั่น
นางวาสนา คํามา
นางวาสนา คําหา
นางวาสนา จักรแกว
นางวาสนา จันทรเฮง
นางวาสนา เจนการ
นางวาสนา แจมจํารูญ
นางสาววาสนา ชมภูทับ
นางสาววาสนา ชัยศิรินิรันดร
นางวาสนา แซตั้ง
นางวาสนา แซมสีมวง
นางวาสนา ดานธนะทรัพย
นางวาสนา ดาวสุด
นางวาสนา โตสงค

หนา ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๓๐๗
๑๖๓๐๘
๑๖๓๐๙
๑๖๓๑๐
๑๖๓๑๑
๑๖๓๑๒
๑๖๓๑๓
๑๖๓๑๔
๑๖๓๑๕
๑๖๓๑๖
๑๖๓๑๗
๑๖๓๑๘
๑๖๓๑๙
๑๖๓๒๐
๑๖๓๒๑
๑๖๓๒๒
๑๖๓๒๓
๑๖๓๒๔
๑๖๓๒๕
๑๖๓๒๖
๑๖๓๒๗
๑๖๓๒๘
๑๖๓๒๙
๑๖๓๓๐
๑๖๓๓๑
๑๖๓๓๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางวาสนา ทองดี
นางวาสนา ทักภิรมย
นางวาสนา ธนัคฆเศรณี
นางวาสนา นวมนวล
นางวาสนา นาคมอญ
นางวาสนา นาโสมภักดิ์
นางวาสนา นุยสุข
นางสาววาสนา บุญชู
นางวาสนา บุญเพิ่ม
นางวาสนา บุญมี
นางวาสนา บุญโสภาวงศ
นางวาสนา บุตรหนา
นางวาสนา บุนนาค
นางวาสนา ผองชนะ
นางวาสนา พรหมพนิต
นางวาสนา พึงวิทยานุกูล
นางวาสนา มัคนา
นางวาสนา มาลาทอง
นางวาสนา มีชัย
นางวาสนา รามัญ
นางวาสนา วงษเกลียวเรียน
นางวาสนา วงษสิงห
นางวาสนา ศิริเขตต
นางวาสนา ศุภมณี
นางวาสนา สมวรรณ
นางวาสนา สวัสดิ์วงศ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๖๓๓๓
๑๖๓๓๔
๑๖๓๓๕
๑๖๓๓๖
๑๖๓๓๗
๑๖๓๓๘
๑๖๓๓๙
๑๖๓๔๐
๑๖๓๔๑
๑๖๓๔๒
๑๖๓๔๓
๑๖๓๔๔
๑๖๓๔๕
๑๖๓๔๖
๑๖๓๔๗
๑๖๓๔๘
๑๖๓๔๙
๑๖๓๕๐
๑๖๓๕๑
๑๖๓๕๒
๑๖๓๕๓
๑๖๓๕๔
๑๖๓๕๕
๑๖๓๕๖
๑๖๓๕๗
๑๖๓๕๘

นางวาสนา สังขแกว
นางวาสนา สิงหศักดา
นางวาสนา หิรัญวัฒนสุข
นางวาสนา อวมพราหมณ
นางวาสนา อินนวล
นางวาสนาทิพย สุภาวรรณ
นางวาสินี จตุเทน
นางวิคุณ ตันติสุโชติ
นางวิจิตร จิตรพิศาล
นางวิจิตร ศรีทอง
นางวิจิตรพรรณ ยันตะบุศย
นางวิจิตรา จันทรผอง
นางสาววิจิตรา เจริญรอด
นางวิจิตรา ชานุชิต
นางวิจิตรา ทาทอง
นางสาววิจิตรา ทิพยณรงค
นางวิจิตรา บุญเรือง
นางวิจิตรา ภิรมย
นางวิจิตรา ลิ้มเลิศมงคลดา
นางวิจิตรา วสุวัฒนกุล
นางวิจิตรา ศรีสวาง
นางวิจิตรา อินทราช
นางวิชนีย ฉลาดการ
นางวิชา จันทรเจริญ
นางวิชิตา นิลกําแหง
นางวิชุดา คลายคลึง

หนา ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๓๕๙
๑๖๓๖๐
๑๖๓๖๑
๑๖๓๖๒
๑๖๓๖๓
๑๖๓๖๔
๑๖๓๖๕
๑๖๓๖๖
๑๖๓๖๗
๑๖๓๖๘
๑๖๓๖๙
๑๖๓๗๐
๑๖๓๗๑
๑๖๓๗๒
๑๖๓๗๓
๑๖๓๗๔
๑๖๓๗๕
๑๖๓๗๖
๑๖๓๗๗
๑๖๓๗๘
๑๖๓๗๙
๑๖๓๘๐
๑๖๓๘๑
๑๖๓๘๒
๑๖๓๘๓
๑๖๓๘๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางสาววิชุดา สุทธิอาคาร
นางวิชุตา เทอดชัยภูมิ
นางวิชุตา เทียรฆนิธิกูล
นางวิเชียร ดวงกลาง
นางวิเชียร ทองดี
นางวิเชียร มั่นคง
นางวิเชียร สัตถาผล
นางวิณี พุกอินทร
นางวิทยาลัย บุกบัญ
นางวิทู สิทธิชัย
นางวินนา กุลนอก
นางวินลี่ คําแหง
นางวินัย เกิดศิลป
นางวินิจฉัย ฟูศรี
นางวินิดา แหวทอง
นางวินิตย ยี่รอสา
นางวิบัณฑิตา ธงภักดิ์
นางวิบูลยรักษ เนตรสวาง
นางวิบูลยลักษณ ถิระพร
นางวิบูลยวรรณ มหายศนันท
นางวิบูลยศรี วรสูตร
นางสาววิพรรณ ฉั่วตระกูล
นางวิพัฒสิริ กาญจนภักดิ์
นางสาววิภัสรา อํานวยพรสวัสดิ์
นางวิภา จันทรกอง
นางวิภา จุลรัตน

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๖๓๘๕
๑๖๓๘๖
๑๖๓๘๗
๑๖๓๘๘
๑๖๓๘๙
๑๖๓๙๐
๑๖๓๙๑
๑๖๓๙๒
๑๖๓๙๓
๑๖๓๙๔
๑๖๓๙๕
๑๖๓๙๖
๑๖๓๙๗
๑๖๓๙๘
๑๖๓๙๙
๑๖๔๐๐
๑๖๔๐๑
๑๖๔๐๒
๑๖๔๐๓
๑๖๔๐๔
๑๖๔๐๕
๑๖๔๐๖
๑๖๔๐๗
๑๖๔๐๘
๑๖๔๐๙
๑๖๔๑๐

นางวิภา ดาบทอง
นางวิภา เติมนาค
นางวิภา ธรรมปราณีสุข
นางวิภา เนินสถาน
นางวิภา บุญประเสริฐ
นางวิภา พุทธศรี
นางวิภา พูลขวัญ
นางวิภา เพ็ชรชอย
นางวิภา ภูตองใจ
นางวิภา มูลสาร
นางวิภา ยัญญางกูร
นางวิภา รัตนพิทย
นางวิภา โรหิตะชาติ
นางวิภา วิริยะผล
นางวิภา แสงจันทร
นางวิภา อาจหาญ
นางวิภา อําไพรัตน
นางวิภาณี กลอมดี
นางวิภาณี ขัตติยะวงศ
นางวิภาดา ชาญนรา
นางวิภาดา โทษาธรรม
นางวิภาดา ธนาเพชรหาญ
นางวิภาดา เมืองมณี
นางวิภาดา วรรณะเดชะ
นางวิภาดา สิทธิโสม
นางวิภาดา หมอยา

หนา ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๔๑๑
๑๖๔๑๒
๑๖๔๑๓
๑๖๔๑๔
๑๖๔๑๕
๑๖๔๑๖
๑๖๔๑๗
๑๖๔๑๘
๑๖๔๑๙
๑๖๔๒๐
๑๖๔๒๑
๑๖๔๒๒
๑๖๔๒๓
๑๖๔๒๔
๑๖๔๒๕
๑๖๔๒๖
๑๖๔๒๗
๑๖๔๒๘
๑๖๔๒๙
๑๖๔๓๐
๑๖๔๓๑
๑๖๔๓๒
๑๖๔๓๓
๑๖๔๓๔
๑๖๔๓๕
๑๖๔๓๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางวิภานันท คูณทวีพัฒน
นางวิภาพรรณ จันทรเสวต
นางวิภาพรรณ พรพิศาลทรัพย
นางวิภาพรรณ รักษาศิลป
นางวิภาภรณ ดวงกงแสน
นางสาววิภาภรณ วัฒนอินทโรจน
นางวิภาภรณ สุภาพิมพ
นางวิภาภรณ โสทับ
นางวิภารัตน คลายผึ้ง
นางวิภารัตน หิงหอยทอง
นางสาววิภาวดี เนตรมณี
นางวิภาวรรณ จันทรประทีบ
นางวิภาวรรณ รุงเรือง
นางวิภาวรรณ แรงกลา
นางวิภาวรรณ สุพรรณ
นางวิภาวัลย รังสฤษฏโยธิน
นางวิภาวี ปรีชา
นางวิภาวี หนูหมื่น
นางวิภาสิริ สุวรรณเพชร
นางวิมล แกมขุนทด
นางวิมล ณ พัทลุง
นางวิมล เตียรัตน
นางสาววิมล ธีระวร
นางสาววิมล นาคเปยม
นางสาววิมล ผลบุญ
นางวิมล เผือกจีน

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๖๔๓๗
๑๖๔๓๘
๑๖๔๓๙
๑๖๔๔๐
๑๖๔๔๑
๑๖๔๔๒
๑๖๔๔๓
๑๖๔๔๔
๑๖๔๔๕
๑๖๔๔๖
๑๖๔๔๗
๑๖๔๔๘
๑๖๔๔๙
๑๖๔๕๐
๑๖๔๕๑
๑๖๔๕๒
๑๖๔๕๓
๑๖๔๕๔
๑๖๔๕๕
๑๖๔๕๖
๑๖๔๕๗
๑๖๔๕๘
๑๖๔๕๙
๑๖๔๖๐
๑๖๔๖๑
๑๖๔๖๒

นางวิมล แพสอาด
นางวิมล เฟองอาวรณ
นางวิมล มารินทร
นางวิมล เรืองเพ็ญ
นางวิมล วิวัฒน
นางวิมล สุขสด
นางวิมล เสร็จกิจ
นางวิมล อารีชัยญะรัตน
นางวิมล อินอ่ํา
นางวิมลจันทร สุนทรส
นางวิมลพร สะอาด
นางวิมลพรรณ จากโคกสูง
นางวิมลมาศ บัวทอง
นางวิมลมาศ สินสุข
นางวิมลรัตน กลาแรง
นางวิมลรัตน กลิ่นหอม
นางวิมลรัตน คัมภีรทัศน
นางวิมลรัตน ชูฉิม
นางวิมลรัตน ชูชอ
นางวิมลรัตน ดีพรอม
นางวิมลลักษณ มงคลสวัสดิ์
นางวิมลวรรณ งามสะอาด
นางวิมลวัลย ภูมิลําเนา
นางวิมลศรี หนูเนตร
นางวิมาลา คงแกว
นางวิมาลา อินกองงาม

หนา ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๔๖๓
๑๖๔๖๔
๑๖๔๖๕
๑๖๔๖๖
๑๖๔๖๗
๑๖๔๖๘
๑๖๔๖๙
๑๖๔๗๐
๑๖๔๗๑
๑๖๔๗๒
๑๖๔๗๓
๑๖๔๗๔
๑๖๔๗๕
๑๖๔๗๖
๑๖๔๗๗
๑๖๔๗๘
๑๖๔๗๙
๑๖๔๘๐
๑๖๔๘๑
๑๖๔๘๒
๑๖๔๘๓
๑๖๔๘๔
๑๖๔๘๕
๑๖๔๘๖
๑๖๔๘๗
๑๖๔๘๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางวิยดา เวียนขนาน
นางวิยนันท เอกอินทร
นางวิยะดา คชเสนี
นางวิยะดา แตงสาขา
นางวิรังรอง สมสะอาด
นางสาววิรัช มาไพศาล
นางวิรัชฎา ศิริรัตนโสพร
นางวิรัชดา มัชฌิมา
นางวิรัชนี ถิระสัตย
นางวิรัชนี ปถวี
นางวิรัตน ยิ่งยง
นางวิราณี พิกุลทอง
นางวิราภรณ อาษานาม
นางวิราวรรณ ภูผา
นางวิริยะ สารทอง
นางสาววิริยา โสพิน
นางวิริยา หอมระรื่น
นางวิริยาพร หะโท
นางวิรุฬพร หาญณรงค
นางวิลักขณา เพชรพิเศษศักดิ์
นางวิลัดดา กําแหงสงคราม
นางวิลัดดา ศิริบรรณ
นางวิลาวรรณ จันนาวัน
นางวิลาวรรณ ใจผอง
นางวิลาวรรณ ทองแจน
นางวิลาวรรณ ทองนิลพันธ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๖๔๘๙
๑๖๔๙๐
๑๖๔๙๑
๑๖๔๙๒
๑๖๔๙๓
๑๖๔๙๔
๑๖๔๙๕
๑๖๔๙๖
๑๖๔๙๗
๑๖๔๙๘
๑๖๔๙๙
๑๖๕๐๐
๑๖๕๐๑
๑๖๕๐๒
๑๖๕๐๓
๑๖๕๐๔
๑๖๕๐๕
๑๖๕๐๖
๑๖๕๐๗
๑๖๕๐๘
๑๖๕๐๙
๑๖๕๑๐
๑๖๕๑๑
๑๖๕๑๒
๑๖๕๑๓
๑๖๕๑๔

หนา ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางวิลาวรรณ เทียนสวาง
นางวิลาวรรณ บุญวิจิตร
นางวิลาวรรณ เพลาวรรณ
นางวิลาวัณย โชติสังข
นางวิลาวัณย โตไทยะ
นางวิลาวัณย บุญทอง
นางวิลาวัณย ปลั่งพงษพันธ
นางวิลาวัณย มูลสาร
นางสาววิลาวัณย เมศรศิริตระกูล
นางวิลาวัลย กลิ่นลําดวน
นางวิลาวัลย โคตรรักษา
นางสาววิลาวัลย เทพวัลย
นางวิลาวัลย พงศพัฒนะเดชา
นางวิลาวัลย พงษไพบูลย
นางวิลาวัลย พวงคําไพโรจน
นางวิลาวัลย ละเอียด
นางวิลาวัลย ลาภบุญเรือง
นางวิลาสินี คงเกิด
นางวิลาสินี เรืองชาตรี
นางวิเลขา จันทรดํา
นางวิไล กาลวิบูลย
นางวิไล กุนทีกาญจน
นางวิไล แกววิจิตร
นางสาววิไล แกวสองสี
นางสาววิไล ขวัญแกว
นางวิไล ขอรัตน

๑๖๕๑๕
๑๖๕๑๖
๑๖๕๑๗
๑๖๕๑๘
๑๖๕๑๙
๑๖๕๒๐
๑๖๕๒๑
๑๖๕๒๒
๑๖๕๒๓
๑๖๕๒๔
๑๖๕๒๕
๑๖๕๒๖
๑๖๕๒๗
๑๖๕๒๘
๑๖๕๒๙
๑๖๕๓๐
๑๖๕๓๑
๑๖๕๓๒
๑๖๕๓๓
๑๖๕๓๔
๑๖๕๓๕
๑๖๕๓๖
๑๖๕๓๗
๑๖๕๓๘
๑๖๕๓๙
๑๖๕๔๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางวิไล คงชุม
นางวิไล คนเสงี่ยม
นางวิไล คูปฏิพทั ธนุกูล
นางสาววิไล จรรยางคดีกุล
นางวิไล จินดาประพันธ
นางวิไล เจริญพงษ
นางวิไล ชนชนะกุล
นางวิไล ชินพงศ
นางวิไล โชติกะวิเชียร
นางวิไล ไชยออนแกว
นางวิไล แตมวงษ
นางสาววิไล ประกิจ
นางวิไล พรหมมี
นางวิไล พันธมณี
นางวิไล พินิจพงศ
นางวิไล พึ่งเกษม
นางวิไล มานิตย
นางวิไล มิ่งทอง
นางวิไล มูลวิริยกิจ
นางวิไล เมืองแมน
นางวิไล เยี่ยมจรรยา
นางวิไล ราชโรจน
นางวิไล รี้พล
นางวิไล ฤทธิ์ทรงเมือง
นางวิไล ลําอิน
นางวิไล สมทรง

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๖๕๔๑
๑๖๕๔๒
๑๖๕๔๓
๑๖๕๔๔
๑๖๕๔๕
๑๖๕๔๖
๑๖๕๔๗
๑๖๕๔๘
๑๖๕๔๙
๑๖๕๕๐
๑๖๕๕๑
๑๖๕๕๒
๑๖๕๕๓
๑๖๕๕๔
๑๖๕๕๕
๑๖๕๕๖
๑๖๕๕๗
๑๖๕๕๘
๑๖๕๕๙
๑๖๕๖๐
๑๖๕๖๑
๑๖๕๖๒
๑๖๕๖๓
๑๖๕๖๔
๑๖๕๖๕
๑๖๕๖๖

นางวิไล สอนโห
นางวิไล สามศึก
นางวิไล สินธุประสิทธิ์
นางสาววิไล สุดสะอาด
นางวิไล สุทธิรักษ
นางวิไล สุวรรณโพธิ์
นางสาววิไล หลอตระกูล
นางวิไล อันนานนท
นางสาววิไล อุกาพรหม
นางวิไลพร โนชัยวงศ
นางวิไลพร พูลสวัสดิ์
นางวิไลพร เมืองจันทร
นางวิไลพร รัตนานุพงศ
นางวิไลพร รุงรัตนชีวิน
นางวิไลพร วงคสวัสดิ์
นางวิไลพร สอนนารา
นางวิไลพร หอมบุปผา
นางวิไลพร เหลี่ยมจุย
นางวิไลพร อึ้งประเสริฐ
นางวิไลพร ฮดโท
นางวิไลพรรณ ปางนอย
นางวิไลภรณ พูลแยม
นางวิไลย วิทูรธร
นางวิไลรัตน เกตุประยูร
นางวิไลรัตน แกวที่พึ่ง
นางวิไลรัตน ชัยชมภู

หนา ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๕๖๗
๑๖๕๖๘
๑๖๕๖๙
๑๖๕๗๐
๑๖๕๗๑
๑๖๕๗๒
๑๖๕๗๓
๑๖๕๗๔
๑๖๕๗๕
๑๖๕๗๖
๑๖๕๗๗
๑๖๕๗๘
๑๖๕๗๙
๑๖๕๘๐
๑๖๕๘๑
๑๖๕๘๒
๑๖๕๘๓
๑๖๕๘๔
๑๖๕๘๕
๑๖๕๘๖
๑๖๕๘๗
๑๖๕๘๘
๑๖๕๘๙
๑๖๕๙๐
๑๖๕๙๑
๑๖๕๙๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางวิไลรัตน บัวเทศ
นางวิไลรัตน เสนารักษ
นางวิไลลักษณ คงสุคนธ
นางสาววิไลลักษณ ใจผอง
นางวิไลลักษณ เดชะ
นางวิไลลักษณ ตันเจริญ
นางวิไลลักษณ ไตรทิพชาติสกุล
นางวิไลลักษณ นวลละออง
นางวิไลลักษณ เปยมชูชาติ
นางสาววิไลลักษณ พัฒนเวศน
นางวิไลลักษณ ยามะเพวัน
นางวิไลลักษณ รวยลาภ
นางวิไลลักษณ ศรีจันทร
นางวิไลลักษณ โสภาจารีย
นางวิไลลักษณ หอมสมบัติ
นางวิไลวรรณ กลอมทอง
นางวิไลวรรณ กาศเกษม
นางวิไลวรรณ แข็งธัญญกิจ
นางสาววิไลวรรณ คงวีระวัฒน
นางวิไลวรรณ คชาวงษ
นางวิไลวรรณ เครือนิล
นางวิไลวรรณ จารุมาศ
นางวิไลวรรณ จุยมี
นางสาววิไลวรรณ เจริญวงษ
นางสาววิไลวรรณ เฉลิมพิชัย
นางวิไลวรรณ ชาญเชี่ยว

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๖๕๙๓
๑๖๕๙๔
๑๖๕๙๕
๑๖๕๙๖
๑๖๕๙๗
๑๖๕๙๘
๑๖๕๙๙
๑๖๖๐๐
๑๖๖๐๑
๑๖๖๐๒
๑๖๖๐๓
๑๖๖๐๔
๑๖๖๐๕
๑๖๖๐๖
๑๖๖๐๗
๑๖๖๐๘
๑๖๖๐๙
๑๖๖๑๐
๑๖๖๑๑
๑๖๖๑๒
๑๖๖๑๓
๑๖๖๑๔
๑๖๖๑๕
๑๖๖๑๖
๑๖๖๑๗
๑๖๖๑๘

นางวิไลวรรณ ไชยทะ
นางวิไลวรรณ ดวงแกว
นางวิไลวรรณ ดอกพุฒ
นางวิไลวรรณ ตรีชั้น
นางวิไลวรรณ เทพมาก
นางวิไลวรรณ นัดดาศรี
นางวิไลวรรณ บัวเผื่อนหอม
นางวิไลวรรณ บํารุงพงศ
นางวิไลวรรณ ประดับมุข
นางวิไลวรรณ ปนทอง
นางวิไลวรรณ ผิวนิ่ม
นางสาววิไลวรรณ ผุสดี
นางวิไลวรรณ พรหมณี
นางวิไลวรรณ พันธอน
นางวิไลวรรณ เพ็ชรไม
นางวิไลวรรณ ภูดี
นางวิไลวรรณ มหานิล
นางวิไลวรรณ มาตรทะเล
นางวิไลวรรณ มานะงาน
นางวิไลวรรณ รักยุติธรรมกุล
นางวิไลวรรณ รัตนชัย
นางวิไลวรรณ รัตนเสถียร
นางวิไลวรรณ ลองวิเชียร
นางวิไลวรรณ วางอภัย
นางวิไลวรรณ ศรีกันยา
นางวิไลวรรณ ศรีอักเศษ

หนา ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๖๑๙
๑๖๖๒๐
๑๖๖๒๑
๑๖๖๒๒
๑๖๖๒๓
๑๖๖๒๔
๑๖๖๒๕
๑๖๖๒๖
๑๖๖๒๗
๑๖๖๒๘
๑๖๖๒๙
๑๖๖๓๐
๑๖๖๓๑
๑๖๖๓๒
๑๖๖๓๓
๑๖๖๓๔
๑๖๖๓๕
๑๖๖๓๖
๑๖๖๓๗
๑๖๖๓๘
๑๖๖๓๙
๑๖๖๔๐
๑๖๖๔๑
๑๖๖๔๒
๑๖๖๔๓
๑๖๖๔๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางวิไลวรรณ สนธิรักษ
นางวิไลวรรณ สัตถาผล
นางวิไลวรรณ สารดี
นางวิไลวรรณ สุนทรเกตุ
นางวิไลวรรณ หลาเพ็ง
นางวิไลวรรณ เหมือนชาติ
นางวิไลวรรณ อยูสุข
นางวิไลวรรณ อุประวรรณา
นางวิไลวรรณ ทองนาค
นางวิไลศรี รอดเพชร
นางวิวรรณ เกษสังข
นางวิวรรณ ศุภเสถียร
นางวิวัลย ตั้งเจริญ
นางวิศมนตร เนมีย
นางวิศัลยศยา แกวอุดร
นางวิศัลยศยา ทองบังใบ
นางวิษณุ รุงแจง
นางสาววิสสุดา เสียงหวาน
นางวิสา นิลประพัฒน
นางวิสุทธชาติ ชินรัตน
นางสาววีณา กลอยกลอม
นางวีณา กลิ่นสกุล
นางสาววีณา กิตติคุณาพงษ
นางสาววีณา โกมล
นางวีณา ทองบริบูรณ
นางวีณา บุญแนบ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๖๖๔๕
๑๖๖๔๖
๑๖๖๔๗
๑๖๖๔๘
๑๖๖๔๙
๑๖๖๕๐
๑๖๖๕๑
๑๖๖๕๒
๑๖๖๕๓
๑๖๖๕๔
๑๖๖๕๕
๑๖๖๕๖
๑๖๖๕๗
๑๖๖๕๘
๑๖๖๕๙
๑๖๖๖๐
๑๖๖๖๑
๑๖๖๖๒
๑๖๖๖๓
๑๖๖๖๔
๑๖๖๖๕
๑๖๖๖๖
๑๖๖๖๗
๑๖๖๖๘
๑๖๖๖๙

หนา ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางวีณา ประยูรเมธา
นางวีณา พงศภัค
นางสาววีณา พรหมภา
นางสาววีณา พานิช
นางวีณา ริงคะนานนท
นางวีณา ลิ้มประเสริฐ
นางวีณา ศรีธรรมรงค
นางวีณา ศรีปอม
นางสาววีณา สังขศิลปชัย
นางสาววีณา สิทธิกรณ
นางสาววีณา หมัดหมีม
นางสาววีณา อมรเทพรักษ
นางวีนัส เกษตรสมบูรณ
นางวีนัส ประมูลจักโก
นางวีนัส
พรหมสาขา ณ สกลนคร
นางวีนัส อัจฉริยบุตร
นางวีนา แกวกองเงิน
นางวีนา ภูภูมิรัตน
นางสาววีรยาภรณ มากําเนิดทิพย
นางวีรวรรณ บุณยะทรัพย
นางสาววีรวรรณ ภมร
นางวีรวรรณ วรรณการ
นางวีรวรรณ หาญทอง
นางวีรวรรณ อัสโม
นางวีรวัลย ชิโนณะวณิก

๑๖๖๗๐
๑๖๖๗๑
๑๖๖๗๒
๑๖๖๗๓
๑๖๖๗๔
๑๖๖๗๕
๑๖๖๗๖
๑๖๖๗๗
๑๖๖๗๘
๑๖๖๗๙
๑๖๖๘๐
๑๖๖๘๑
๑๖๖๘๒
๑๖๖๘๓
๑๖๖๘๔
๑๖๖๘๕
๑๖๖๘๖
๑๖๖๘๗
๑๖๖๘๘
๑๖๖๘๙
๑๖๖๙๐
๑๖๖๙๑
๑๖๖๙๒
๑๖๖๙๓
๑๖๖๙๔
๑๖๖๙๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางวีระ ชาตะนาวิน
นางวีรัตน นิพัฒนกุล
นางสาววุฒิจิรา พิทยเมธี
นางเวหารักษา คุณสาร
นางแวมีเนาะ ดลระหมาน
นางแวมือแย คลังของ
นางแวยาเราะ สะอาดธํารง
นางแวว วุฒิศาสนโสภณ
นางแววตา เข็มวิชัย
นางแววตา เจียวกก
นางแววตา ตั้งเจริญยิ่ง
นางแววตา ปทะวานิช
นางแววตา ปาลีกุย
นางแววตา สีเขียว
นางแววยูง สุขสถิตย
นางสาวแววศรี ชูศักดิ์
นางศกุนตลา จูมพระบุตร
นางศจีมาศ มั่งคั่ง
นางศจีรัตน บุญเกิด
นางศจีลักษมณ รักษามั่น
นางศนิ กฤติยะโชติ
นางศมาภรณ สุขสอน
นางศรวณีย ไชยวงศบุตร
นางศรอนงค สนธิชัย
นางศรัญญา กลิ่นละออ
นางศรัญญา แกวคํา

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๖๖๙๖
๑๖๖๙๗
๑๖๖๙๘
๑๖๖๙๙
๑๖๗๐๐
๑๖๗๐๑
๑๖๗๐๒
๑๖๗๐๓
๑๖๗๐๔
๑๖๗๐๕
๑๖๗๐๖
๑๖๗๐๗
๑๖๗๐๘
๑๖๗๐๙
๑๖๗๑๐
๑๖๗๑๑
๑๖๗๑๒
๑๖๗๑๓
๑๖๗๑๔
๑๖๗๑๕
๑๖๗๑๖
๑๖๗๑๗
๑๖๗๑๘
๑๖๗๑๙
๑๖๗๒๐
๑๖๗๒๑

นางศรัณยจิต สิทธิรักษ
นางศรัณยา หลาปาวงศ
นางศรารัตน ทรัพยโภคา
นางศราวิกา ปองวัฒนากูล
นางสาวศริธร รัตนวิภาค
นางศรินทรทิพย พวงสมบัติ
นางศรินทิพย ดุษฎีพฤฒิพนั ธุ
นางศรินยา แสนประสิทธิ์
นางศรีกุล คําภักดี
นางศรีกุล พลอินทร
นางศรีจันทร กองบุตร
นางศรีจันทร แกวบุญเรือง
นางศรีจันทร ชูบุญวงศ
นางศรีจันทร เพียรพิเศษ
นางศรีจันทร ลีฬหวนิช
นางศรีจันทร วรรณภักตร
นางศรีจันทร ศรีวิชัย
นางศรีจันทร สิทธิวุฒิ
นางศรีชนาลัย จันทรารักษ
นางศรีดา กันทะลัน
นางศรีทร สิทธิสิงห
นางศรีทวน พะวันนา
นางศรีทอง คุณาจันทร
นางสาวศรีทอง มีทาทอง
นางศรีธนา คุมทรัพย
นางศรีธร ตนทับทิมทอง

หนา ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๗๒๒
๑๖๗๒๓
๑๖๗๒๔
๑๖๗๒๕
๑๖๗๒๖
๑๖๗๒๗
๑๖๗๒๘
๑๖๗๒๙
๑๖๗๓๐
๑๖๗๓๑
๑๖๗๓๒
๑๖๗๓๓
๑๖๗๓๔
๑๖๗๓๕
๑๖๗๓๖
๑๖๗๓๗
๑๖๗๓๘
๑๖๗๓๙
๑๖๗๔๐
๑๖๗๔๑
๑๖๗๔๒
๑๖๗๔๓
๑๖๗๔๔
๑๖๗๔๕
๑๖๗๔๖
๑๖๗๔๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางศรีธร ศรีสุข
นางศรีนภา แสนทอง
นางศรีนวล ทองรักขาว
นางศรีนวล ทานัด
นางศรีนวล ประเสริฐผล
นางศรีนวล เพียรสูงเนิน
นางศรีนวล ศรีวชิ าสรอย
นางศรีนวล ศิริหลา
นางสาวศรีนวล สัมพันธรัตน
นางสาวศรีนวล อยูเปนสุขดี
นางศรีนวล อุน อารมณ
นางศรีเนียม ชัยเมืองเขียว
นางศรีประไพ เขียวนิล
นางศรีประไพ จัตุชัย
นางศรีประไพ ดีประดิษฐ
นางศรีประไพ ฤทธิพร
นางศรีประภา บุญถนอม
นางสาวศรีพร คุมพรอม
นางศรีพรรณ บุญธรรม
นางศรีพรรณ แสงชัย
นางศรีพูล ศรีวิลัย
นางศรีเพชร บํารุงการ
นางสาวศรีเพชร บูสุข
นางศรีเพ็ชร จรรยาภิสัณห
นางศรีเพ็ญ คําเครื่อง
นางศรีไพร ราชประโคน

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๖๗๔๘
๑๖๗๔๙
๑๖๗๕๐
๑๖๗๕๑
๑๖๗๕๒
๑๖๗๕๓
๑๖๗๕๔
๑๖๗๕๕
๑๖๗๕๖
๑๖๗๕๗
๑๖๗๕๘
๑๖๗๕๙
๑๖๗๖๐
๑๖๗๖๑
๑๖๗๖๒
๑๖๗๖๓
๑๖๗๖๔
๑๖๗๖๕
๑๖๗๖๖
๑๖๗๖๗
๑๖๗๖๘
๑๖๗๖๙
๑๖๗๗๐
๑๖๗๗๑
๑๖๗๗๒
๑๖๗๗๓

นางศรีภัทรา คําหงษา
นางศรีภิรมย สมจิตต
นางสาวศรีเมฆ ตูลารักษ
นางศรีเมือง นุตะไว
นางศรียุพา จิตรชวาล
นางศรีรัตน กัลยา ณ โสธร
นางศรีรัตน จิตรัตน
นางศรีรัตน ติ่งทอง
นางศรีรัตน ผลสมบูรณ
นางศรีรัตน พิทักษวีระกุล
นางศรีรัตน พูลผล
นางศรีรัตน ไพจิตร
นางศรีรัตน ศรีทอง
นางศรีรัตนา ดิษฐใจเย็น
นางศรีรัตนา ตันอารีย
นางศรีเรือน จันทรหอม
นางศรีเรือน ยิ้มยอง
นางศรีลักษณ ออนจินดา
นางศรีลาวัลย อุทธา
นางศรีไล ปญจบุรี
นางศรีวรรณ อยูไสว
นางสาวศรีวรรณ ตาคํา
นางศรีวรรณ หมื่นพล
นางศรีวรรณา อุบลสอาด
นางศรีวาภรณ อ่ํารอด
นางศรีวารี ตรียศ

หนา ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๗๗๔
๑๖๗๗๕
๑๖๗๗๖
๑๖๗๗๗
๑๖๗๗๘
๑๖๗๗๙
๑๖๗๘๐
๑๖๗๘๑
๑๖๗๘๒
๑๖๗๘๓
๑๖๗๘๔
๑๖๗๘๕
๑๖๗๘๖
๑๖๗๘๗
๑๖๗๘๘
๑๖๗๘๙
๑๖๗๙๐
๑๖๗๙๑
๑๖๗๙๒
๑๖๗๙๓
๑๖๗๙๔
๑๖๗๙๕
๑๖๗๙๖
๑๖๗๙๗
๑๖๗๙๘
๑๖๗๙๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางศรีวิทูรย เนตรอิ่ม
นางศรีวิภา ขวัญชวย
นางศรีวิไล ประทุม
นางศรีวิไล ประเสริฐสุข
นางศรีวิไล ปานเกตุ
นางสาวศรีวิไล หาญณรงค
นางศรีวิสาข สังขประดิษฐ
นางศรีสมบัติ เอี่ยมเงิน
นางศรีสมพร ขําสุข
นางศรีสมร จิตรสองแสง
นางศรีสมร แปงหอม
นางศรีสมลักษณ สิงหคะ
นางศรีสมัย ปานนิยม
นางสาวศรีสวัสดิ์ ทองกอน
นางศรีสําอางค แฉงฉายา
นางสาวศรีสําอางค มหาสุภาพ
นางศรีสุดา กฤษนอย
นางศรีสุดา คล้ําจีน
นางศรีสุดา จตุนราพิทย
นางศรีสุดา จักรปง
นางสาวศรีสุดา ดุริยานนท
นางสาวศรีสุดา เนติกุล
นางศรีสุดา ปานใย
นางศรีสุดา เปยมสอาด
นางศรีสุดา พันธไชย
นางศรีสุดา พูลเกษร

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๖๘๐๐
๑๖๘๐๑
๑๖๘๐๒
๑๖๘๐๓
๑๖๘๐๔
๑๖๘๐๕
๑๖๘๐๖
๑๖๘๐๗
๑๖๘๐๘
๑๖๘๐๙
๑๖๘๑๐
๑๖๘๑๑
๑๖๘๑๒
๑๖๘๑๓
๑๖๘๑๔
๑๖๘๑๕
๑๖๘๑๖
๑๖๘๑๗
๑๖๘๑๘
๑๖๘๑๙
๑๖๘๒๐
๑๖๘๒๑
๑๖๘๒๒
๑๖๘๒๓
๑๖๘๒๔
๑๖๘๒๕

หนา ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางศรีสุดา เรืองศิริวัฒนกุล
นางศรีสุดา สิงหคาม
นางศรีสุดา สุวรรณมณี
นางศรีสุดา แสงแกว
นางศรีสุดา อินทรบุญสม
นางศรีสุดา อินทรอยู
นางศรีสุพร วงษดี
นางศรีสุวรรณ ธรรมวีระพงษ
นางศรีสุวรรณ เบาลี
นางศรีเสาวลักษณ ใชฮวดเจริญ
นางศรีใหม สังวร
นางศรีอรทัย รัศมีมาลา
นางศรีอรุณ ประชุม
นางศรีอัมพร สุขศิริ
นางศรีอําพร มาตา
นางศรีอําพร ศรีนาทม
นางศรีอําพร สุวัฒนคุปต
นางศรีอําพร เส็งพานิช
นางศศนันท กฤษณะวณิช
นางศศิกร บุญทะคุด
นางศศิกร เรงมีศรีสุข
นางศศิกาญจน เชียงทอง
นางศศิธร ขวัญเมือง
นางศศิธร ฉัตรเงิน
นางศศิธร ชังขํา
นางศศิธร ชัยมณี

๑๖๘๒๖
๑๖๘๒๗
๑๖๘๒๘
๑๖๘๒๙
๑๖๘๓๐
๑๖๘๓๑
๑๖๘๓๒
๑๖๘๓๓
๑๖๘๓๔
๑๖๘๓๕
๑๖๘๓๖
๑๖๘๓๗
๑๖๘๓๘
๑๖๘๓๙
๑๖๘๔๐
๑๖๘๔๑
๑๖๘๔๒
๑๖๘๔๓
๑๖๘๔๔
๑๖๘๔๕
๑๖๘๔๖
๑๖๘๔๗
๑๖๘๔๘
๑๖๘๔๙
๑๖๘๕๐
๑๖๘๕๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางสาวศศิธร ชิดเชื้อ
นางศศิธร เทพสวัสดิ์
นางศศิธร บุโรดม
นางศศิธร พาที
นางสาวศศิธร รัตนโบรานันท
นางสาวศศิธร ฤทธิ์รักษา
นางศศิธร วงษนุช
นางศศิธร ไวทยางกูร
นางศศิธร สวางวงศ
นางสาวศศิธร สุวรรณรงค
นางสาวศศิธร โอสถสภา
นางศศิธารี จันทรโสม
นางศศินนั ท ติ๊บกาศ
นางสาวศศินันท พรหมศิริ
นางศศิพิมพ ศรกิจ
นางศศิเพ็ญ เสือลอง
นางศศิมนต จุทอง
นางศศิรัชต แกวหมาย
นางศศิวรรณ พรหมจักร
นางสาวศศิวิมล ผาสุข
นางศศิวิมล ศิริอิ่มสําราญ
นางศศิวิมล สัทธาพงศ
นางศักดิ์ศรี สุคันธมาลา
นางศันสนีย แสงพลบ
นางสาวศันสนีย ทรัพยยิ่ง
นางศันสนีย พัฒนลีลานนท

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๖๘๕๒
๑๖๘๕๓
๑๖๘๕๔
๑๖๘๕๕
๑๖๘๕๖
๑๖๘๕๗
๑๖๘๕๘
๑๖๘๕๙
๑๖๘๖๐
๑๖๘๖๑
๑๖๘๖๒
๑๖๘๖๓
๑๖๘๖๔
๑๖๘๖๕
๑๖๘๖๖
๑๖๘๖๗
๑๖๘๖๘
๑๖๘๖๙
๑๖๘๗๐
๑๖๘๗๑
๑๖๘๗๒
๑๖๘๗๓
๑๖๘๗๔
๑๖๘๗๕
๑๖๘๗๖
๑๖๘๗๗

หนา ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวศันสนีย วงศบุญมี
นางศันสนีย ศรีแกว
นางสาวศันสนีย เหลืองธิชัยวาณิช
นางศัลษนีย พูลสุข
นางศาสนีย ตรีนก
นางศิยาภรณ แกวประเสริฐ
นางสาวศิรดา เดนวัฒนา
นางศิรดา ฤกษมงคล
นางศิรดา สันตยากร
นางศิรประภา แพรเมือง
นางศิราณี ลวนโสม
นางศิราภรณ วิลาวรรณ
นางศิราภรณ สวงโท
นางศิริ จินายศ
นางศิริ อภิมาศยานนท
นางศิริกร ธนสมบูรณพนั ธุ
นางศิริกรณ ภิรมยรักษ
นางศิริกานดา ทองประจวบ
นางศิริกานต รุงเรือง
นางศิริกานต เวชชกรรม
นางศิริกุล เชิงฉลาด
นางสาวศิริกุล ตันกุล
นางศิริกุล ศิริธร
นางศิริกุล แสงสุวรรณ
นางศิริกุล หอมรักพงษ
นางสาวศิริกุล เอนกศิลป

๑๖๘๗๘
๑๖๘๗๙
๑๖๘๘๐
๑๖๘๘๑
๑๖๘๘๒
๑๖๘๘๓
๑๖๘๘๔
๑๖๘๘๕
๑๖๘๘๖
๑๖๘๘๗
๑๖๘๘๘
๑๖๘๘๙
๑๖๘๙๐
๑๖๘๙๑
๑๖๘๙๒
๑๖๘๙๓
๑๖๘๙๔
๑๖๘๙๕
๑๖๘๙๖
๑๖๘๙๗
๑๖๘๙๘
๑๖๘๙๙
๑๖๙๐๐
๑๖๙๐๑
๑๖๙๐๒
๑๖๙๐๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางศิริจันทร กลมออน
นางศิริจิตร ฮวบสอน
นางศิริจินต จิตสุขุมมงคล
นางศิริญา แปน
นางศิริญา อินทรจันทร
นางศิริธร โกสกุล
นางศิริธร ภาสบุตร
นางศิรินธร ลิ้มวิเศษศิลป
นางศิรินภา สุขไทย
นางสาวศิรินวล พรหมทรัพย
นางสาวศิรินันท บุญเพียร
นางศิรินันท หิรัญยะวะสิต
นางศิรินันท อนถาวร
นางศิรินาฏ เขงสมุทร
นางศิรินารถ วรทรัพย
นางศิริพร กิจแสงทอง
นางศิริพร เกตุเจริญ
นางศิริพร คงดี
นางศิริพร จันทรนวล
นางศิริพร จันทรโสภณ
นางศิริพร จันทรอราม
นางศิริพร จุลสุคนธ
นางศิริพร ใจแสน
นางศิริพร ญาณวัฒน
นางศิริพร ตออาษา
นางศิริพร ตะวัน

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๖๙๐๔
๑๖๙๐๕
๑๖๙๐๖
๑๖๙๐๗
๑๖๙๐๘
๑๖๙๐๙
๑๖๙๑๐
๑๖๙๑๑
๑๖๙๑๒
๑๖๙๑๓
๑๖๙๑๔
๑๖๙๑๕
๑๖๙๑๖
๑๖๙๑๗
๑๖๙๑๘
๑๖๙๑๙
๑๖๙๒๐
๑๖๙๒๑
๑๖๙๒๒
๑๖๙๒๓
๑๖๙๒๔
๑๖๙๒๕
๑๖๙๒๖
๑๖๙๒๗
๑๖๙๒๘
๑๖๙๒๙

นางศิริพร เทียนสมบูรณ
นางสาวศิริพร ไทยดี
นางศิริพร ธูปแจง
นางศิริพร เธียรประมุข
นางศิริพร นนทวิจิตร
นางสาวศิริพร เนื่องกันทา
นางศิริพร บุญรักไทย
นางสาวศิริพร ปยะพรพันธ
นางศิริพร ผลประพฤติ
นางศิริพร พันธุน รา
นางศิริพร พาหุมันโต
นางสาวศิริพร พูลฤทธิ์
นางศิริพร เพชรคง
นางสาวศิริพร โพธิ์สามตน
นางสาวศิริพร ภูพระอินทร
นางศิริพร ระวาทชัย
นางสาวศิริพร ลอมกระโทก
นางศิริพร ศรีบุญเรือง
นางศิริพร ศรีรักษ
นางสาวศิริพร ศรีสุตา
นางศิริพร สีเทา
นางศิริพร สุนทรมาศ
นางสาวศิริพร สุภาชีพ
นางศิริพร สุรนารถ
นางศิริพร สุระประวัติวงศ
นางศิริพร สุวรรณนคร

หนา ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๙๓๐
๑๖๙๓๑
๑๖๙๓๒
๑๖๙๓๓
๑๖๙๓๔
๑๖๙๓๕
๑๖๙๓๖
๑๖๙๓๗
๑๖๙๓๘
๑๖๙๓๙
๑๖๙๔๐
๑๖๙๔๑
๑๖๙๔๒
๑๖๙๔๓
๑๖๙๔๔
๑๖๙๔๕
๑๖๙๔๖
๑๖๙๔๗
๑๖๙๔๘
๑๖๙๔๙
๑๖๙๕๐
๑๖๙๕๑
๑๖๙๕๒
๑๖๙๕๓
๑๖๙๕๔
๑๖๙๕๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางศิริพร สุวรรณศรี
นางศิริพร แสนสุพรรณ
นางศิริพร หนูชวย
นางศิริพร อินทรกําเนิด
นางศิริพรรณ โกศัลวัฒน
นางสาวศิริพรรณ พวงบุบผา
นางศิริพรรณ รักรวม
นางศิริพรรณ ศรีวิชัย
นางศิริพรรณ เหมรังคะ
นางศิริพันธ ฮีมนิ กุล
นางศิริพิน เทียนนอย
นางสาวศิริเพ็ญ พรหมสถิตย
นางศิริเพ็ญ สิทธิธนกุล
นางศิริเพ็ญ สุวัฒนากรู
นางศิริภรณ ทองพายัพ
นางศิริภรณ เนขุนทด
นางศิริภรณ ประเสริฐปาลิฉัตร
นางศิริภรณ วรรณิสสร
นางศิริภรณ สาธราลัย
นางศิริภัคดิ์ พุมศรีอินทร
นางศิริมณี นวลรัตน
นางศิริมา เตียประเสริฐ
นางสาวศิริมา ฤทัยคงโสภณ
นางศิริมา เสริมศรี
นางศิริมา หิรัญรัตน
นางศิริยา ตระกูลสุ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๖๙๕๖
๑๖๙๕๗
๑๖๙๕๘
๑๖๙๕๙
๑๖๙๖๐
๑๖๙๖๑
๑๖๙๖๒
๑๖๙๖๓
๑๖๙๖๔
๑๖๙๖๕
๑๖๙๖๖
๑๖๙๖๗
๑๖๙๖๘
๑๖๙๖๙
๑๖๙๗๐
๑๖๙๗๑
๑๖๙๗๒
๑๖๙๗๓
๑๖๙๗๔
๑๖๙๗๕
๑๖๙๗๖
๑๖๙๗๗
๑๖๙๗๘
๑๖๙๗๙
๑๖๙๘๐
๑๖๙๘๑

นางศิริยา ติ้งหมาด
นางสาวศิริรศ แสนอุบล
นางศิริรักษ ชัยยา
นางศิริรักษ พุชชงค
นางศิริรัชนี ชอบทําดี
นางสาวศิริรัตน เกิดแกว
นางศิริรัตน แกวนอก
นางศิริรัตน ทองจีน
นางศิริรัตน เนื้อไม
นางศิริรัตน บุญสังข
นางศิริรัตน พึ่งกุศล
นางศิริรัตน ศิลปรัตน
นางศิริรัตน ศิลอาภรณ
นางศิริรัตน สายทอง
นางศิริรัตน สีเชียงสา
นางศิริรัตน สุบรรณรักษ
นางศิริรัตน หริ่มสืบ
นางศิริลักษณ เทพดารักษ
นางศิริลักษณ ประเทศรัตน
นางสาวศิริลักษณ ปวงละคร
นางสาวศิริลักษณ เปาอยูสุข
นางศิริลักษณ พิณพาทย
นางศิริลักษณ พุมมรินทร
นางศิริลักษณ เย็นสวัสดิ์
นางสาวศิริลักษณ รัตนาภิรมย
นางศิริลักษณ วัฒนรัตน

หนา ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๙๘๒
๑๖๙๘๓
๑๖๙๘๔
๑๖๙๘๕
๑๖๙๘๖
๑๖๙๘๗
๑๖๙๘๘
๑๖๙๘๙
๑๖๙๙๐
๑๖๙๙๑
๑๖๙๙๒
๑๖๙๙๓
๑๖๙๙๔
๑๖๙๙๕
๑๖๙๙๖
๑๖๙๙๗
๑๖๙๙๘
๑๖๙๙๙
๑๗๐๐๐
๑๗๐๐๑
๑๗๐๐๒
๑๗๐๐๓
๑๗๐๐๔
๑๗๐๐๕
๑๗๐๐๖
๑๗๐๐๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางศิริลักษณ สดุดี
นางศิริลักษณ สิงหแกว
นางศิริลักษณ สีสญไชย
นางศิริลักษณ สุขบรรณ
นางศิริลักษณ อินวงศวรรณ
นางศิริวรรณ ขันทธรรม
นางศิริวรรณ จันทภาโส
นางศิริวรรณ จารุวร
นางสาวศิริวรรณ ฉากแกว
นางศิริวรรณ ชูชวงโชติ
นางสาวศิริวรรณ แซจั่น
นางศิริวรรณ ตรีพงศพันธุ
นางศิริวรรณ ตันศิริ
นางศิริวรรณ ทองเถาว
นางศิริวรรณ นิวาศานนท
นางศิริวรรณ บุญเตานอย
นางสาวศิริวรรณ ประลามุข
นางศิริวรรณ ปสันตา
นางสาวศิริวรรณ ปดภัย
นางศิริวรรณ ผงพิลา
นางศิริวรรณ โพธิติ
นางศิริวรรณ มะโรณีย
นางศิริวรรณ ศาลานอย
นางศิริวรรณ สมหมาย
นางสาวศิริวรรณ สาธุพันธุ
นางสาวศิริวรรณ สิงหกํา

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๗๐๐๘
๑๗๐๐๙
๑๗๐๑๐
๑๗๐๑๑
๑๗๐๑๒
๑๗๐๑๓
๑๗๐๑๔
๑๗๐๑๕
๑๗๐๑๖
๑๗๐๑๗
๑๗๐๑๘
๑๗๐๑๙
๑๗๐๒๐
๑๗๐๒๑
๑๗๐๒๒
๑๗๐๒๓
๑๗๐๒๔
๑๗๐๒๕
๑๗๐๒๖
๑๗๐๒๗
๑๗๐๒๘
๑๗๐๒๙
๑๗๐๓๐
๑๗๐๓๑
๑๗๐๓๒
๑๗๐๓๓

นางสาวศิริวรรณ แสงหงษ
นางศิริวรรณ แสนศิริพนั ธ
นางศิริวรรณ หองศิลป
นางศิริวรรณ เหลืองวุฒิธรรม
นางศิริวัชรี กนิษฐานุพงศ
นางศิริวิมล ประยูรหงษ
นางสาวศิริวิไล แซเอี้ยว
นางศิริอร เมนะรุจิ
นางศิริอร เสือสา
นางศิโรรัตน พลมณี
นางสาวศิโรรัตน มณีรอด
นางศิลาพร เมืองพรวน
นางสาวศิวกรณ โควศวนนท
นางศิวกานต ศิริผอง
นางศิวนาถ ภูประดับ
นางศิวพร ขุนภักดี
นางศิวพร ทับสุข
นางสาวศิวพร ศรีแสง
นางศิวภรณ อารัญ
นางศิวรัตน คุมสิงหสันต
นางศิวรี มุสิแดง
นางศิวลัย ชีระภากร
นางสาวศิวลี สงบุญ
นางศิวลีย หงอสกุล
นางศิวาพร ผลความดี
นางศิวาพร เรืองฤทธิ์

หนา ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๐๓๔
๑๗๐๓๕
๑๗๐๓๖
๑๗๐๓๗
๑๗๐๓๘
๑๗๐๓๙
๑๗๐๔๐
๑๗๐๔๑
๑๗๐๔๒
๑๗๐๔๓
๑๗๐๔๔
๑๗๐๔๕
๑๗๐๔๖
๑๗๐๔๗
๑๗๐๔๘
๑๗๐๔๙
๑๗๐๕๐
๑๗๐๕๑
๑๗๐๕๒
๑๗๐๕๓
๑๗๐๕๔
๑๗๐๕๕
๑๗๐๕๖
๑๗๐๕๗
๑๗๐๕๘
๑๗๐๕๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางศิวาพร หอมนิยม
นางสาวศิวาภรณ เสงรอด
นางศิวิไล พิกุลทอง
นางศุณิษา สุพรม
นางศุทธินี อุณหะ
นางศุภกานต พันธุวัฒนา
นางศุภณีย พูลชัย
นางศุภธิดา คําพิกุล
นางศุภนันท ฤกษมงคล
นางศุภนาถ อังสุพันธุโกศล
นางสาวศุภนิดา โพศรี
นางศุภมาศ ลิน้ ฤาษี
นางศุภมาส ศรีขาว
นางสาวศุภร คงธนะ
นางศุภร พัฒนวิวัฒน
นางศุภร มณฑล
นางศุภรัตน คําแหง
นางศุภรัตน บึงลี
นางศุภรัตน มาลีพันธ
นางศุภลักษณ การิกาญจน
นางศุภลักษณ คชเวช
นางศุภลักษณ คําสิงห
นางศุภลักษณ จันทรทํามา
นางศุภลักษณ ชวยประทิว
นางศุภลักษณ ไชยชนะ
นางสาวศุภลักษณ โตคลาย

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๗๐๖๐
๑๗๐๖๑
๑๗๐๖๒
๑๗๐๖๓
๑๗๐๖๔
๑๗๐๖๕
๑๗๐๖๖
๑๗๐๖๗
๑๗๐๖๘
๑๗๐๖๙
๑๗๐๗๐
๑๗๐๗๑
๑๗๐๗๒
๑๗๐๗๓
๑๗๐๗๔
๑๗๐๗๕
๑๗๐๗๖
๑๗๐๗๗
๑๗๐๗๘
๑๗๐๗๙
๑๗๐๘๐
๑๗๐๘๑
๑๗๐๘๒
๑๗๐๘๓
๑๗๐๘๔
๑๗๐๘๕

หนา ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางศุภลักษณ ธรรมสุจริต
นางศุภลักษณ ธรรมหิเวศน
นางศุภลักษณ เนียมฤทธิ์
นางศุภลักษณ มุขพรหม
นางศุภลักษณ วงษชาญศรี
นางศุภลักษณ เสวกทรัพย
นางศุภลักษณ เหงี่ยมไพศาล
นางศุภวรรณ ฉันทวรรณศักดิ์
นางศุภวรรณ ทิพธนธรณินทร
นางศุภวรรณ ประทุมราช
นางศุภวรรณ พรหมจารีย
นางศุภวรรณ ไพพงศ
นางศุภวรรณ มาตยทา
นางศุภวรรณ โรจนวรรณ
นางสาวศุภวรรณ เสนาชัย
นางสาวศุภวรรณ หาญสุวรรณ
นางสาวศุภวัลย จรูญวงศ
นางศุภสิน สารพันธ
นางศุภะ หยงสตาร
นางสาวศุภากร ตูเฮี่ยน
นางศุภากร ศรีชุมพล
นางศุภานัน ชลวัฒนพงศ
นางศุภาภรณ คําแนน
นางศุภาภรณ ฤาแกวมา
นางศุภิกา จินดากุล
นางศุระสา นิพันธโชติ

๑๗๐๘๖
๑๗๐๘๗
๑๗๐๘๘
๑๗๐๘๙
๑๗๐๙๐
๑๗๐๙๑
๑๗๐๙๒
๑๗๐๙๓
๑๗๐๙๔
๑๗๐๙๕
๑๗๐๙๖
๑๗๐๙๗
๑๗๐๙๘
๑๗๐๙๙
๑๗๑๐๐
๑๗๑๐๑
๑๗๑๐๒
๑๗๑๐๓
๑๗๑๐๔
๑๗๑๐๕
๑๗๑๐๖
๑๗๑๐๗
๑๗๑๐๘
๑๗๑๐๙
๑๗๑๑๐
๑๗๑๑๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางศุรีมาศ ศักดิ์ศรีวัฒนา
นางศุลีพร คําสุระ
นางสาวศุลีพร จันทนูปถัมป
นางศุลีพร จันทรมี
นางสาวศุลีพร วงศภาณุวัฒน
นางศุลีพร ศรีอริยะกุล
นางสาวศุลีพร อิศวรรังสรรค
นางศุลีมาศ กวางสบาย
นางสาวศุลีมาศ วิภาตกนก
นางโศภิดา ภัทรนิตย
นางโศภิต เจริญสุข
นางสาวโศภิษฐ เพ็ชรพิรุณ
นางโศรดา ไพเราะ
นางสกลรัตนา ธารานุกูล
นางสาวสกาวรัตน ประสมเพชร
นางสกุลนบ แสนนาวิน
นางสกุลรัตน เพงเจริญธรรม
นางสคราญตา ธรรมจารี
นางสงกรานต ปตะสุทธิ์
นางสงกรานต สุทธิลักษณ
นางสงกรานต สุวรรณโชติ
นางสงกรานต ออนสลุง
นางสงบ กฤษณะพันธ
นางสงบ ศิริทรัพย
นางสงวน จันทรสุวรรณ
นางสงวน จันโส

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๗๑๑๒
๑๗๑๑๓
๑๗๑๑๔
๑๗๑๑๕
๑๗๑๑๖
๑๗๑๑๗
๑๗๑๑๘
๑๗๑๑๙
๑๗๑๒๐
๑๗๑๒๑
๑๗๑๒๒
๑๗๑๒๓
๑๗๑๒๔
๑๗๑๒๕
๑๗๑๒๖
๑๗๑๒๗
๑๗๑๒๘
๑๗๑๒๙
๑๗๑๓๐
๑๗๑๓๑
๑๗๑๓๒
๑๗๑๓๓
๑๗๑๓๔
๑๗๑๓๕
๑๗๑๓๖
๑๗๑๓๗

นางสงวน ฉันทกูล
นางสาวสงวน แซส้ํา
นางสงวน ทิพยมณี
นางสงวน ศรีจันทรงาม
นางสงวน อิ่มใจ
นางสงวนศรี ผิวพรรณ
นางสงวนศรี แสงอรุณ
นางสงศิริ จิตตะวนิช
นางสดศรี เดชากุล
นางสดศรี ทวีวิทยชาครียะ
นางสดศรี โพธิ์ไพจิตร
นางสดศรี สัสดี
นางสดศรี สาดออน
นางสดสวย ศรีวงศ
นางสาวสดใส บัวผัน
นางสดใส มุสิกสุต
นางสถาพร จันทรพวง
นางสถาพร แจงสวาง
นางสถาพร แดงโชติ
นางสถาพร แปนพวง
นางสถาพร ลออพันธุสกุล
นางสถาพร วัฒนาชีพ
นางสถาพร เหวขุนทด
นางสถิพรรณ เวชสุกรรม
นางสนใจ ธรรมภักดี
นางสาวสนทยา ไกแกว

หนา ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๑๓๘
๑๗๑๓๙
๑๗๑๔๐
๑๗๑๔๑
๑๗๑๔๒
๑๗๑๔๓
๑๗๑๔๔
๑๗๑๔๕
๑๗๑๔๖
๑๗๑๔๗
๑๗๑๔๘
๑๗๑๔๙
๑๗๑๕๐
๑๗๑๕๑
๑๗๑๕๒
๑๗๑๕๓
๑๗๑๕๔
๑๗๑๕๕
๑๗๑๕๖
๑๗๑๕๗
๑๗๑๕๘
๑๗๑๕๙
๑๗๑๖๐
๑๗๑๖๑
๑๗๑๖๒
๑๗๑๖๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางสนทยา เทพสงวน
นางสนทยา เทียมรัตน
นางสนทยาพร สุทธิวงศ
นางสนธยา จันตะคาด
นางสนธยา มินาคูณ
นางสนธยา เมืองคํา
นางสนธยา วันวัฒนกิจ
นางสนธยาพรรษ ยาทวม
นางสนธิยา สมบัติหอม
นางสาวสนม ไกรทอง
นางสนม สุกสด
นางสนม เอี่ยมฤดี
นางสนอง สุกโรดม
นางสนอง สุทธิทิปธรรมรงค
นางสนองรักษ กลางณรงค
นางสนัด มาสาร
นางสนิท ธนะอุดม
นางสนิท พรมลา
นางสบสมัย ประเสริฐศรี
นางสบาย ประกอบแสง
นางสมเกียรติ ซุยสูงเนิน
นางสมเกียรติ ไหวดี
นางสมคบ สุภากุล
นางสาวสมควร กฤษณะวณิช
นางสมควร จันทรภู
นางสมควร ทันใจ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๗๑๖๔
๑๗๑๖๕
๑๗๑๖๖
๑๗๑๖๗
๑๗๑๖๘
๑๗๑๖๙
๑๗๑๗๐
๑๗๑๗๑
๑๗๑๗๒
๑๗๑๗๓
๑๗๑๗๔
๑๗๑๗๕
๑๗๑๗๖
๑๗๑๗๗
๑๗๑๗๘
๑๗๑๗๙
๑๗๑๘๐
๑๗๑๘๑
๑๗๑๘๒
๑๗๑๘๓
๑๗๑๘๔
๑๗๑๘๕
๑๗๑๘๖
๑๗๑๘๗
๑๗๑๘๘
๑๗๑๘๙

นางสมควร เปรมปรีดิ์
นางสมควร วงศชารี
นางสมควร สิทธิจันทรเสน
นางสมควร เหลี่ยมพิทักษ
นางสมคิด โคยามา
นางสมคิด จันทรสุวรรณ
นางสมคิด ชะโยมชัย
นางสมคิด ชาญณรงค
นางสาวสมคิด ชูจิต
นางสมคิด ดวงพลจันทร
นางสมคิด ไทยสมัคร
นางสมคิด ปนเจริญ
นางสาวสมคิด ภิรมย
นางสมคิด โมวงศ
นางสมคิด วังไพ
นางสมคิด วินิจฉัย
นางสาวสมคิด ศักดิ์ดี
นางสาวสมคิด ศิริพันธ
นางสมคิด สานุศิษย
นางสมคิด สารเสนา
นางสมคิด สิงหสุรพันธุ
นางสมคิด สุโกมล
นางสมคิด สุขขันธี
นางสมคิด สุระเสียง
นางสมคิด อินทรฉาย
นางสมคิด อุดเทธิ

หนา ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๑๙๐
๑๗๑๙๑
๑๗๑๙๒
๑๗๑๙๓
๑๗๑๙๔
๑๗๑๙๕
๑๗๑๙๖
๑๗๑๙๗
๑๗๑๙๘
๑๗๑๙๙
๑๗๒๐๐
๑๗๒๐๑
๑๗๒๐๒
๑๗๒๐๓
๑๗๒๐๔
๑๗๒๐๕
๑๗๒๐๖
๑๗๒๐๗
๑๗๒๐๘
๑๗๒๐๙
๑๗๒๑๐
๑๗๒๑๑
๑๗๒๑๒
๑๗๒๑๓
๑๗๒๑๔
๑๗๒๑๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางสมจิต กลาผจญ
นางสาวสมจิต กัลยาณกุล
นางสมจิต คํามุงคุณ
นางสมจิต ชวยชู
นางสาวสมจิต ชูศิลป
นางสมจิต ญานกาย
นางสมจิต ถวิลวงค
นางสมจิต ทองเมือง
นางสมจิต ธารรัตนานุกูล
นางสมจิต ธีระศักดิ์
นางสมจิต นาคกระแสร
นางสมจิต ปกเคธาติ
นางสมจิต โพธิ์ประดิษฐ
นางสมจิต มะลิวัลย
นางสมจิต มุงตอกิจ
นางสมจิต วงคเกตุใจ
นางสมจิต วงษา
นางสมจิต วองศรี
นางสมจิต ศรีวงษชัย
นางสมจิต ศุภดล
นางสมจิต ศุภรัตนวงศ
นางสมจิต สุขตังไตยกุล
นางสาวสมจิต สุขสําราญ
นางสมจิต สุนสกูล
นางสมจิต อุทก
นางสมจิตต เสมา

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๗๒๑๖
๑๗๒๑๗
๑๗๒๑๘
๑๗๒๑๙
๑๗๒๒๐
๑๗๒๒๑
๑๗๒๒๒
๑๗๒๒๓
๑๗๒๒๔
๑๗๒๒๕
๑๗๒๒๖
๑๗๒๒๗
๑๗๒๒๘
๑๗๒๒๙
๑๗๒๓๐
๑๗๒๓๑
๑๗๒๓๒
๑๗๒๓๓
๑๗๒๓๔
๑๗๒๓๕
๑๗๒๓๖
๑๗๒๓๗
๑๗๒๓๘
๑๗๒๓๙
๑๗๒๔๐
๑๗๒๔๑

นางสมจิตต ขันติสิทธิ์
นางสมจิตต ขุนเพ็ชร
นางสมจิตต คงสมแกว
นางสมจิตต จิรหฤทัย
นางสาวสมจิตต บารมีอวยชัย
นางสมจิตต ศรีสังขงาม
นางสมจิตร กลับวิเศษ
นางสมจิตร กิจสุวรรณ
นางสาวสมจิตร โคกทอง
นางสมจิตร ชมภูรัตน
นางสมจิตร ดงหงษ
นางสมจิตร ดิษฐสวรรค
นางสมจิตร บุญณรงค
นางสมจิตร บุญออน
นางสมจิตร แปนขํา
นางสมจิตร มากมี
นางสมจิตร สุทธิวิริวรรณ
นางสมจิตร แสงเอี่ยม
นางสมจิตร ปญจสุทรานนท
นางสมจิตร พุกเนตร
นางสมจิตร วังตา
นางสมจิตร สาสาร
นางสมจิตร สีปอ
นางสมจิตร หนูนาค
นางสมจิตร หาญธงชัย
นางสมจิตร อริยะเครือ

หนา ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๒๔๒
๑๗๒๔๓
๑๗๒๔๔
๑๗๒๔๕
๑๗๒๔๖
๑๗๒๔๗
๑๗๒๔๘
๑๗๒๔๙
๑๗๒๕๐
๑๗๒๕๑
๑๗๒๕๒
๑๗๒๕๓
๑๗๒๕๔
๑๗๒๕๕
๑๗๒๕๖
๑๗๒๕๗
๑๗๒๕๘
๑๗๒๕๙
๑๗๒๖๐
๑๗๒๖๑
๑๗๒๖๒
๑๗๒๖๓
๑๗๒๖๔
๑๗๒๖๕
๑๗๒๖๖
๑๗๒๖๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางสมจินตนา นันทกิจ
นางสมจีน คงประดิษฐ
นางสาวสมเจตน เนตรนพรัตน
นางสมเจตน วายประโคน
นางสมใจ กลิ่นอําไพ
นางสมใจ กิจเจริญ
นางสมใจ เกียรติพินิจกุล
นางสมใจ คงเคว็จ
นางสมใจ จันทรศิริ
นางสมใจ เจียมจักร
นางสมใจ ดวงจันทรทิพย
นางสมใจ ดอกพรม
นางสมใจ ไตรรักษ
นางสมใจ แถบทอง
นางสมใจ ทาน้ําเที่ยง
นางสาวสมใจ เที่ยงคุณากฤต
นางสมใจ นงคสูงเนิน
นางสมใจ ปราบพล
นางสมใจ ปนตา
นางสมใจ พรทิพย
นางสมใจ พันธุควณิชย
นางสมใจ เพ็งปาน
นางสาวสมใจ ฟูพงษ
นางสมใจ ภูกองไชย
นางสมใจ มีจิตร
นางสมใจ เมฆตรง

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๗๒๖๘
๑๗๒๖๙
๑๗๒๗๐
๑๗๒๗๑
๑๗๒๗๒
๑๗๒๗๓
๑๗๒๗๔
๑๗๒๗๕
๑๗๒๗๖
๑๗๒๗๗
๑๗๒๗๘
๑๗๒๗๙
๑๗๒๘๐
๑๗๒๘๑
๑๗๒๘๒
๑๗๒๘๓
๑๗๒๘๔
๑๗๒๘๕
๑๗๒๘๖
๑๗๒๘๗
๑๗๒๘๘
๑๗๒๘๙
๑๗๒๙๐
๑๗๒๙๑
๑๗๒๙๒
๑๗๒๙๓

หนา ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสมใจ รมโพธิ์
นางสมใจ รัตนทรงชัย
นางสมใจ วงศศิริวิเศษสุข
นางสมใจ วิริยะอําพน
นางสมใจ สงแสง
นางสมใจ สืบมี
นางสมใจ สุขอภิรมย
นางสาวสมใจ เสถียรธรรมวิทย
นางสมใจ อิสโร
นางสมฉลาด กลางสาทร
นางสาวสมญา ทวิชศรี
นางสมดัด ซอนกลิ่น
นางสมถวิล กษิดิศ
นางสมถวิล เนตรยัง
นางสมถวิล พัฒนถาวร
นางสมถวิล มากปรางค
นางสมถวิล สวัสดิ์ศรี
นางสมถวิล สุขรัตน
นางสมถวิล แสงศุภวรรธน
นางสมถวิล หริ่งกัน
นางสมถวิล หอสกุล
นางสมถวิล อนุญาหงษ
นางสมทรง กงสุวรรณ
นางสมทรง แกนเชื้อชัย
นางสมทรง แกวเปย
นางสมทรง จําปานคร

๑๗๒๙๔
๑๗๒๙๕
๑๗๒๙๖
๑๗๒๙๗
๑๗๒๙๘
๑๗๒๙๙
๑๗๓๐๐
๑๗๓๐๑
๑๗๓๐๒
๑๗๓๐๓
๑๗๓๐๔
๑๗๓๐๕
๑๗๓๐๖
๑๗๓๐๗
๑๗๓๐๘
๑๗๓๐๙
๑๗๓๑๐
๑๗๓๑๑
๑๗๓๑๒
๑๗๓๑๓
๑๗๓๑๔
๑๗๓๑๕
๑๗๓๑๖
๑๗๓๑๗
๑๗๓๑๘
๑๗๓๑๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางสาวสมทรง ฉายศิริพันธ
นางสมทรง ดวงดี
นางสมทรง ไตรวารี
นางสมทรง ปกเข็ม
นางสมทรง แปนนอย
นางสมทรง พงศอนุพนั ธ
นางสมทรง พงษเจริญ
นางสมทรง วนิชชากร
นางสมทรง ศรีพานิช
นางสมทรง อัตตะสาระ
นางสมทรง อุดมรัตน
นางสมทรัพย นาคคํา
นางสาวสมนวล เหลืองสุขเจริญ
นางสาวสมนึก จูเจริญ
นางสมนึก เจริญสีรุง
นางสมนึก เชาววนั กลาง
นางสมนึก ดําแจม
นางสาวสมนึก ทรัพยทวี
นางสมนึก ทองเกษม
นางสาวสมนึก ทองสิมา
นางสมนึก สุขเกษม
นางสมเนตร แกวมณีชัย
นางสมบัติ แขเพ็ญ
นางสมบัติ จเรรัชต
นางสมบัติ จันทรฉาย
นางสมบัติ แจมกระจาง

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๗๓๒๐
๑๗๓๒๑
๑๗๓๒๒
๑๗๓๒๓
๑๗๓๒๔
๑๗๓๒๕
๑๗๓๒๖
๑๗๓๒๗
๑๗๓๒๘
๑๗๓๒๙
๑๗๓๓๐
๑๗๓๓๑
๑๗๓๓๒
๑๗๓๓๓
๑๗๓๓๔
๑๗๓๓๕
๑๗๓๓๖
๑๗๓๓๗
๑๗๓๓๘
๑๗๓๓๙
๑๗๓๔๐
๑๗๓๔๑
๑๗๓๔๒
๑๗๓๔๓
๑๗๓๔๔
๑๗๓๔๕

หนา ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสมบัติ ชาชน
นางสมบัติ ดวงปาโคตร
นางสาวสมบัติ ไตรรัตนวัฒนา
นางสมบัติ ทองสุข
นางสมบัติ เนตรครุธ
นางสมบัติ ปนกล่ํา
นางสมบัติ พรหมมูล
นางสมบัติ สกุลทองชัย
นางสมบัติ สมบัติทองคํา
นางสมบัติ หลีนุกูล
นางสมบัติ เอี่ยมหรุน
นางสมบัติทิพย เขียวสวาสดิ์
นางสาวสมบุญ พรหมประสิทธิ์
นางสมบุญ พิมพาภรณ
นางสมบุญ เรือนงาม
นางสมบุญ สุขอารมย
นางสมบูรณ กลอมเทศ
นางสมบูรณ คงหวยรอบ
นางสมบูรณ งุยสองแสง
นางสมบูรณ จําเริญวรทศ
นางสมบูรณ แจงอรุณนิจ
นางสมบูรณ ชัยสุนทร
นางสมบูรณ ชูเจริญ
นางสาวสมบูรณ แดงเตชะ
นางสมบูรณ นากกระแสร
นางสาวสมบูรณ พงคแสน

๑๗๓๔๖
๑๗๓๔๗
๑๗๓๔๘
๑๗๓๔๙
๑๗๓๕๐
๑๗๓๕๑
๑๗๓๕๒
๑๗๓๕๓
๑๗๓๕๔
๑๗๓๕๕
๑๗๓๕๖
๑๗๓๕๗
๑๗๓๕๘
๑๗๓๕๙
๑๗๓๖๐
๑๗๓๖๑
๑๗๓๖๒
๑๗๓๖๓
๑๗๓๖๔
๑๗๓๖๕
๑๗๓๖๖
๑๗๓๖๗
๑๗๓๖๘
๑๗๓๖๙
๑๗๓๗๐
๑๗๓๗๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางสมบูรณ เมตตา
นางสมบูรณ วรรณรี
นางสมบูรณ ศรีนุกูล
นางสมบูรณ ศรีมวง
นางสมบูรณ ศักดิ์ศรีวัฒนา
นางสมบูรณ ศุภกา
นางสมบูรณ สมบัติ
นางสมบูรณ สรรพอุดม
นางสมบูรณ อยูประสพโชค
นางสาวสมบูรณ เอี่ยมสกุล
นางสมประสงค เกตุฉันท
นางสมประสงค เจริญรื่น
นางสาวสมประสงค ตินตะโมระ
นางสาวสมปอง ค้ําคูณ
นางสมปอง คุณสิน
นางสมปอง จิบสมานบุญ
นางสาวสมปอง ฉายาปญจะ
นางสมปอง นันทิกาญจน
นางสมปอง ปองทัศนรัตน
นางสาวสมปอง เพ็ชรศรี
นางสมปอง ฟองมณี
นางสาวสมปอง ลอยเลื่อน
นางสมปอง โวหาระวัน
นางสมปอง สิทธิ
นางสมปอง อึ๋งสกุล
นางสาวสมพงษ กอนสกุล

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๗๓๗๒
๑๗๓๗๓
๑๗๓๗๔
๑๗๓๗๕
๑๗๓๗๖
๑๗๓๗๗
๑๗๓๗๘
๑๗๓๗๙
๑๗๓๘๐
๑๗๓๘๑
๑๗๓๘๒
๑๗๓๘๓
๑๗๓๘๔
๑๗๓๘๕
๑๗๓๘๖
๑๗๓๘๗
๑๗๓๘๘
๑๗๓๘๙
๑๗๓๙๐
๑๗๓๙๑
๑๗๓๙๒
๑๗๓๙๓
๑๗๓๙๔
๑๗๓๙๕
๑๗๓๙๖
๑๗๓๙๗

นางสมพงษ เอนกแสน
นางสมพร กาญจนาธิวัฒน
นางสมพร คําฟู
นางสมพร จรรยา
นางสมพร จิตพงษ
นางสมพร เจียมเมืองปก
นางสมพร โชติกวนิช
นางสมพร ดอกไมคลี่
นางสมพร ตันเงิน
นางสมพร ติไชย
นางสมพร เตยศรี
นางสาวสมพร ทองบู
นางสมพร ทองสกุล
นางสมพร ทับทอง
นางสมพร นุชบานปา
นางสมพร บุญชลอ
นางสมพร บุปผาวาส
นางสมพร บุษปวนิช
นางสมพร พลมุข
นางสมพร พันธุจินา
นางสมพร เพชรจําเริญสุข
นางสมพร เพียรทํา
นางสมพร ภูภักดี
นางสมพร มังคลาดุง
นางสมพร ยุตรินทร
นางสมพร รอบคอบ

หนา ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๓๙๘
๑๗๓๙๙
๑๗๔๐๐
๑๗๔๐๑
๑๗๔๐๒
๑๗๔๐๓
๑๗๔๐๔
๑๗๔๐๕
๑๗๔๐๖
๑๗๔๐๗
๑๗๔๐๘
๑๗๔๐๙
๑๗๔๑๐
๑๗๔๑๑
๑๗๔๑๒
๑๗๔๑๓
๑๗๔๑๔
๑๗๔๑๕
๑๗๔๑๖
๑๗๔๑๗
๑๗๔๑๘
๑๗๔๑๙
๑๗๔๒๐
๑๗๔๒๑
๑๗๔๒๒
๑๗๔๒๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางสมพร เรืองคลาย
นางสมพร ลือชัย
นางสาวสมพร วงศเสนา
นางสมพร วาณิชยชาติ
นางสมพร วิชาญ
นางสมพร ศรีรัตนากูล
นางสมพร สมจิตต
นางสมพร สังขแกว
นางสมพร สิงหโต
นางสาวสมพร สินธุเดช
นางสาวสมพร สีแสงแกว
นางสมพร สุขสอน
นางสมพร อุดรพงศ
นางสาวสมพร เอี่ยมทอง
นางสมพรอม พลสา
นางสมพักตร ไตรสุวรรณ
นางสาวสมพันธ จันตาบุตร
นางสมพันธ พงษเส็ง
นางสมพิศ แกวคชชา
นางสมพิศ จงมีสุข
นางสมพิศ จันทฤทธิ์
นางสาวสมพิศ จันทา
นางสมพิศ จิณแพทย
นางสมพิศ ชมกุล
นางสาวสมพิศ ชัยเจริญ
นางสาวสมพิศ ชาบาง

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๗๔๒๔
๑๗๔๒๕
๑๗๔๒๖
๑๗๔๒๗
๑๗๔๒๘
๑๗๔๒๙
๑๗๔๓๐
๑๗๔๓๑
๑๗๔๓๒
๑๗๔๓๓
๑๗๔๓๔
๑๗๔๓๕
๑๗๔๓๖
๑๗๔๓๗
๑๗๔๓๘
๑๗๔๓๙
๑๗๔๔๐
๑๗๔๔๑
๑๗๔๔๒
๑๗๔๔๓
๑๗๔๔๔
๑๗๔๔๕
๑๗๔๔๖
๑๗๔๔๗
๑๗๔๔๘
๑๗๔๔๙

นางสมพิศ ชุม ชื่น
นางสาวสมพิศ เชียงทอง
นางสมพิศ แดงวัง
นางสมพิศ ตุยแมน
นางสมพิศ ทูลฉลาด
นางสาวสมพิศ เทียนทอง
นางสาวสมพิศ นครครื้น
นางสมพิศ นรากุลมงคล
นางสมพิศ นาคพุม
นางสมพิศ น้ํากลั่น
นางสมพิศ บินอิสหาก
นางสมพิศ บุดดา
นางสมพิศ ประยูรศรี
นางสมพิศ ปน เขียน
นางสาวสมพิศ ไผทจินดาโชติ
นางสมพิศ พิมพิสณฑ
นางสมพิศ เพชรดี
นางสาวสมพิศ เยอเจริญ
นางสมพิศ รวมธรรม
นางสมพิศ รุงแจง
นางสมพิศ วิทักขะ
นางสมพิศ ศรีทอง
นางสมพิศ ศรีวิเศษ
นางสมพิศ แสนศิริภัทรพงศ
นางสมพิศ หิรัญเขวา
นางสมพิศ อุน งามพันธุ

หนา ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๔๕๐
๑๗๔๕๑
๑๗๔๕๒
๑๗๔๕๓
๑๗๔๕๔
๑๗๔๕๕
๑๗๔๕๖
๑๗๔๕๗
๑๗๔๕๘
๑๗๔๕๙
๑๗๔๖๐
๑๗๔๖๑
๑๗๔๖๒
๑๗๔๖๓
๑๗๔๖๔
๑๗๔๖๕
๑๗๔๖๖
๑๗๔๖๗
๑๗๔๖๘
๑๗๔๖๙
๑๗๔๗๐
๑๗๔๗๑
๑๗๔๗๒
๑๗๔๗๓
๑๗๔๗๔
๑๗๔๗๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางสมพิศ เอี่ยมสอาด
นางสมเพชร นิลกําแหง
นางสมเพชร ศรีสุราช
นางสมภาพ วิวัฒนพงศพันธ
นางสมภาษ ธิบูรณบญ
ุ
นางสมภูมิ สมัครการคา
นางสมโภชน เดชขันธ
นางสมมาตย ไชยเพีย
นางสมมาตร พรอมมูล
นางสาวสมมาตร รอดจากเข็ญ
นางสมมาตร ออนคํา
นางสมมิตร อรุณโชติ
นางสมมุง ศตะกูรมะ
นางสมร กะวิเศษ
นางสมร เกาะปนะ
นางสมร ขําชู
นางสมร ชาฎา
นางสมร ทองบุญยัง
นางสมร นามประเสริฐ
นางสมร พฤกษศรี
นางสมร พิชัยยุทธ
นางสมร โพธิราช
นางสมร รุงกําจัด
นางสมร สุขติ
นางสมร สุริยะจันทร
นางสมร สูตรขวัญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๗๔๗๖
๑๗๔๗๗
๑๗๔๗๘
๑๗๔๗๙
๑๗๔๘๐
๑๗๔๘๑
๑๗๔๘๒
๑๗๔๘๓
๑๗๔๘๔
๑๗๔๘๕
๑๗๔๘๖
๑๗๔๘๗
๑๗๔๘๘
๑๗๔๘๙
๑๗๔๙๐
๑๗๔๙๑
๑๗๔๙๒
๑๗๔๙๓
๑๗๔๙๔
๑๗๔๙๕
๑๗๔๙๖
๑๗๔๙๗
๑๗๔๙๘
๑๗๔๙๙
๑๗๕๐๐
๑๗๕๐๑

หนา ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสมรศรี เสรีวัฒน
นางสมรัก พานิชวงษ
นางสมรัก ศรีโสภาพร
นางสมรักษ พันธสอิ้ง
นางสมรักษ สุวรรณโท
นางสาวสมรัตน สุดพริ้งเพรา
นางสมริด บรรทัดจันทร
นางสมฤดี ขุนมธุรส
นางสมฤดี เทพวัลย
นางสมฤดี รัตนสิงห
นางสมฤดี สัณฐาน
นางสมฤทัย ตันยง
นางสมฤทัย อภัยพิมพ
นางสาวสมลดา เพชรดี
นางสมลักษณ จันทพล
นางสมลักษณ ใจลักษณ
นางสมลักษณ ธนะภักดิ์
นางสมลักษณ ศิริสมบัติ
นางสมลักษณ สวางโรจน
นางสมลักษณ สหัสเตโช
นางสมลักษณ แสงทับทิม
นางสมลักษณ อุดดี
นางสาวสมวาสนา ตั้งตริยพงศ
นางสมศรี กระมุท
นางสมศรี เกตุเมฆ
นางสมศรี คําหอม

๑๗๕๐๒
๑๗๕๐๓
๑๗๕๐๔
๑๗๕๐๕
๑๗๕๐๖
๑๗๕๐๗
๑๗๕๐๘
๑๗๕๐๙
๑๗๕๑๐
๑๗๕๑๑
๑๗๕๑๒
๑๗๕๑๓
๑๗๕๑๔
๑๗๕๑๕
๑๗๕๑๖
๑๗๕๑๗
๑๗๕๑๘
๑๗๕๑๙
๑๗๕๒๐
๑๗๕๒๑
๑๗๕๒๒
๑๗๕๒๓
๑๗๕๒๔
๑๗๕๒๕
๑๗๕๒๖
๑๗๕๒๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางสมศรี จัตุฑะศรี
นางสมศรี เจตะสานนท
นางสมศรี เจริญรัตน
นางสมศรี แจมบุญรัตน
นางสมศรี ชัชมนมาศ
นางสมศรี ไชยชมภู
นางสมศรี ฐาราชวงศศึก
นางสมศรี แดงมณี
นางสมศรี ตั้งดวงดี
นางสมศรี ทวีทอง
นางสมศรี ทายเมือง
นางสมศรี นวลแยม
นางสมศรี แนวณรงค
นางสมศรี บัวเกิด
นางสมศรี บุญตามชวย
นางสมศรี ปรีดีวงษ
นางสาวสมศรี พัฒราช
นางสมศรี พูลศิริ
นางสมศรี เพ็ญสมบูรณ
นางสมศรี มหานิล
นางสมศรี มากมีทรัพย
นางสมศรี มีสุนทร
นางสมศรี เมืองขวัญใจ
นางสมศรี ยูถะสุนทร
นางสมศรี รวมครบุรี
นางสมศรี รัตนทองมา

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๗๕๒๘
๑๗๕๒๙
๑๗๕๓๐
๑๗๕๓๑
๑๗๕๓๒
๑๗๕๓๓
๑๗๕๓๔
๑๗๕๓๕
๑๗๕๓๖
๑๗๕๓๗
๑๗๕๓๘
๑๗๕๓๙
๑๗๕๔๐
๑๗๕๔๑
๑๗๕๔๒
๑๗๕๔๓
๑๗๕๔๔
๑๗๕๔๕
๑๗๕๔๖
๑๗๕๔๗
๑๗๕๔๘
๑๗๕๔๙
๑๗๕๕๐
๑๗๕๕๑
๑๗๕๕๒
๑๗๕๕๓

หนา ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสมศรี วงษแหยม
นางสาวสมศรี วิเวชทรางกุล
นางสมศรี ศิริพงศธร
นางสมศรี สิงหคศิริ
นางสมศรี สินธุพรหม
นางสาวสมศรี แสงรัตนทองคํา
นางสมศรี แสงอุดม
นางสมศรี แสนมโนรักษ
นางสมศรี หลอคุณธรรม
นางสาวสมศรี อภิญญพานิชย
นางสมศรี อยูพะเนียด
นางสมศรี โอสาร
นางสมศรี เฮงประเสริฐ
นางสมศุข แสงทองลวน
นางสมสงา เวียงสิมา
นางสมสมัย จันทรนุรักษ
นางสมสมัย จําปาเทศ
นางสมสมัย บัวหลวง
นางสมสมัย พรมดี
นางสมสมัย วรรณกุล
นางสมสมัย สีแกวสิ่ว
นางสมสมัย อัครจันทร
นางสมสวน พิไลพันธ
นางสมสวน มีชัย
นางสมสวาท ผาเบา
นางสมสิน ปดไธสง

๑๗๕๕๔
๑๗๕๕๕
๑๗๕๕๖
๑๗๕๕๗
๑๗๕๕๘
๑๗๕๕๙
๑๗๕๖๐
๑๗๕๖๑
๑๗๕๖๒
๑๗๕๖๓
๑๗๕๖๔
๑๗๕๖๕
๑๗๕๖๖
๑๗๕๖๗
๑๗๕๖๘
๑๗๕๖๙
๑๗๕๗๐
๑๗๕๗๑
๑๗๕๗๒
๑๗๕๗๓
๑๗๕๗๔
๑๗๕๗๕
๑๗๕๗๖
๑๗๕๗๗
๑๗๕๗๘
๑๗๕๗๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางสมสิน มวงทอง
นางสาวสมสิริ อิสระวัฒน
นางสมสุข เปยมสุข
นางสมสุข มฤคสนธิ
นางสมสุข สัมนา
นางสมหญิง ถอสุวรรณ
นางสมหญิง พันธุทูล
นางสมหมาย คงหอม
นางสมหมาย คุมนุช
นางสมหมาย ชายะพันธุ
นางสมหมาย เชื้อชวด
นางสมหมาย ดีชื่น
นางสมหมาย ผาณิบุศย
นางสมหมาย ภูคํา
นางสาวสมหมาย มั่งคั่ง
นางสมหมาย วัฒนพันธุ
นางสมหมาย ศาสตรเจริญ
นางสมหมาย สมหวัง
นางสมหวัง เกี๋ยงแกว
นางสมหวัง ชราปธีป
นางสมหวัง ไชยยศ
นางสมหวัง ดวงชะเอม
นางสมหวัง มาตยเมือง
นางสมหวัง ยศเรือง
นางสมหวัง ยศเสถียร
นางสมหวัง ราชบุรี

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๗๕๘๐
๑๗๕๘๑
๑๗๕๘๒
๑๗๕๘๓
๑๗๕๘๔
๑๗๕๘๕
๑๗๕๘๖
๑๗๕๘๗
๑๗๕๘๘
๑๗๕๘๙
๑๗๕๙๐
๑๗๕๙๑
๑๗๕๙๒
๑๗๕๙๓
๑๗๕๙๔
๑๗๕๙๕
๑๗๕๙๖
๑๗๕๙๗
๑๗๕๙๘
๑๗๕๙๙
๑๗๖๐๐
๑๗๖๐๑
๑๗๖๐๒
๑๗๖๐๓
๑๗๖๐๔
๑๗๖๐๕

นางสมองค ธรรมโชติ
นางสมัคร ชางเสาร
นางสมัครศรี โพธิ์งาม
นางสมัย คําผง
นางสมาน นาเชียงใต
นางสาวสมาน วัฒนรังษี
นางสมานจิต พงษสนาม
นางสมานจิตร ปยะทัศนศรี
นางสาวสมานพร พลชา
นางสมาพร คงหวยรอบ
นางสมาพร รอดเทียน
นางสาวสมาภา ชัยจินดา
นางสมารัตน พงศศิลป
นางสยมพร จันทนากร
นางสรญา อินปนาม
นางสรวงภรณ คํามุงคุณ
นางสรวงรัตน กังสวิวัฒน
นางสรวงสุดา สิทธิจํารูญ
นางสรอย พงษสาริกัน
นางสรอยทอง ศรีธรรมมา
นางสรอยมาศ สมตัว
นางสรัญญา ทวีการ
นางสรัญญา พจนเดชาวงศ
นางสรัญพร เภาวนะ
นางสริญญา กัลยา
นางสรินณา เล็กโลง

หนา ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๖๐๖
๑๗๖๐๗
๑๗๖๐๘
๑๗๖๐๙
๑๗๖๑๐
๑๗๖๑๑
๑๗๖๑๒
๑๗๖๑๓
๑๗๖๑๔
๑๗๖๑๕
๑๗๖๑๖
๑๗๖๑๗
๑๗๖๑๘
๑๗๖๑๙
๑๗๖๒๐
๑๗๖๒๑
๑๗๖๒๒
๑๗๖๒๓
๑๗๖๒๔
๑๗๖๒๕
๑๗๖๒๖
๑๗๖๒๗
๑๗๖๒๘
๑๗๖๒๙
๑๗๖๓๐
๑๗๖๓๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางสรินทญา บุญเปง
นางสรินทรทิพย สุขโต
นางสลับ อยูแทกูล
นางสลิลทิพย ชูโชติ
นางสลีลา แยมนิล
นางสวนบุญ กิจสุบรรณ
นางสวนิต เอกอนันทกุล
นางสาวสวพร เนตระชาติ
นางสวภา โอประเสริฐ
นางสวลี โสมะภีร
นางสวัสดิ์ ราชสืบ
นางสวัสดี มีผล
นางสวัสดี แสนรังค
นางสวาง เต็งรัง
นางสวาง เลิศล้ํา
นางสวางจิต คําศรีเมือง
นางสวางจิต บุญศล
นางสวางจิต โอษฐิเวช
นางสวางวรรณ นพดล
นางสวาท ทองยิ่ง
นางสวาท สุโน
นางสวียา สุกใส
นางสอน แสงภักดี
นางสอาง อินทยานนท
นางสอางคทิพย อิ่มสงวน
นางสอางคลักษณ ศรพรหม

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๗๖๓๒
๑๗๖๓๓
๑๗๖๓๔
๑๗๖๓๕
๑๗๖๓๖
๑๗๖๓๗
๑๗๖๓๘
๑๗๖๓๙
๑๗๖๔๐
๑๗๖๔๑
๑๗๖๔๒
๑๗๖๔๓
๑๗๖๔๔
๑๗๖๔๕
๑๗๖๔๖
๑๗๖๔๗
๑๗๖๔๘
๑๗๖๔๙
๑๗๖๕๐
๑๗๖๕๑
๑๗๖๕๒
๑๗๖๕๓
๑๗๖๕๔
๑๗๖๕๕
๑๗๖๕๖
๑๗๖๕๗

นางสอิ้ง นนทศรี
นางสอิ้ง ประยูรพันธ
นางสอิ้ง โพธิ์ชัย
นางสอิ้ง วิริยะพงษ
นางสอิ้งทอง ดาแดง
นางสะปนะ สมัตถนาค
นางสะสม รัตนประภา
นางสะอาง ลาวัณยกาญจน
นางสะอาด ชมเดือน
นางสะอาด พึ่งสันเทียะ
นางสะอาด โพธิ์คง
นางสาวสะอาด ยังบุญชวย
นางสะอาด รักตลาด
นางสะอาดจิต ไชยวรรณ
นางสะอาดศรี นามแสง
นางสังคม ไวแสน
นางสังวร คัมภีรภาพ
นางสังวล มั่นคง
นางสังวาลย กรีฑาพันธ
นางสาวสังวาลย ขายแกว
นางสังวาลย ชมภูพงษ
นางสังวาลย เชิงสะอาด
นางสาวสังวาลย ตะนะ
นางสังวาลย นิยะมาศ
นางสังวาลย ปวงคํา
นางสังวาลย มะโนเสาร

หนา ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๖๕๘
๑๗๖๕๙
๑๗๖๖๐
๑๗๖๖๑
๑๗๖๖๒
๑๗๖๖๓
๑๗๖๖๔
๑๗๖๖๕
๑๗๖๖๖
๑๗๖๖๗
๑๗๖๖๘
๑๗๖๖๙
๑๗๖๗๐
๑๗๖๗๑
๑๗๖๗๒
๑๗๖๗๓
๑๗๖๗๔
๑๗๖๗๕
๑๗๖๗๖
๑๗๖๗๗
๑๗๖๗๘
๑๗๖๗๙
๑๗๖๘๐
๑๗๖๘๑
๑๗๖๘๒
๑๗๖๘๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางสังวาลย เริงโพธิ์
นางสังวาลย วิลลิภากร
นางสังวาลย สิมโน
นางสาวสังวาลย แสงวงศ
นางสังวาลย แสนเรือง
นางสังวาลย อมรกุล
นางสังเวียน ศรีสุข
นางสังเวียน หลาจันทรดา
นางสัณจุฑา ลิ้มธรรมรส
นางสัณหพรรณ เวือมประโคน
นางสันทนา เพชรสุก
นางสันทนา สาลีวรรณ
นางสันทนีย โอภาศ
นางสันธิฌา ศิริวงษ
นางสันนิวาส คงแดง
นางสันสนีย กนกลาวัณย
นางสัมฤทธิ์ กกศรี
นางสาวสัมฤทธิ์ แกวพวง
นางสัมฤทธิ์ ฉลองธรรม
นางสัมฤทธิ์ โสภณรัตน
นางสากล สุวรรณหงสกุล
นางสาคร กาพรม
นางสาคร แกวใจดี
นางสาคร จันทรประทักษ
นางสาคร จันทรอุดม
นางสาคร ไชยชนะ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๗๖๘๔
๑๗๖๘๕
๑๗๖๘๖
๑๗๖๘๗
๑๗๖๘๘
๑๗๖๘๙
๑๗๖๙๐
๑๗๖๙๑
๑๗๖๙๒
๑๗๖๙๓
๑๗๖๙๔
๑๗๖๙๕
๑๗๖๙๖
๑๗๖๙๗
๑๗๖๙๘
๑๗๖๙๙
๑๗๗๐๐
๑๗๗๐๑
๑๗๗๐๒
๑๗๗๐๓
๑๗๗๐๔
๑๗๗๐๕
๑๗๗๐๖
๑๗๗๐๗
๑๗๗๐๘
๑๗๗๐๙

นางสาคร แดงใหญ
นางสาคร ทองตําลึง
นางสาคร นิ่มคํา
นางสาคร บรรจงเมือง
นางสาคร ปากบารา
นางสาคร พรหมหิตาทร
นางสาคร พลวัน
นางสาคร พาเสนห
นางสาคร สันสน
นางสาคร สุขเกษม
นางสาคร อวยพร
นางสาตรี นาคศรีจันทร
นางสาทร ชุมแกว
นางสายแกว ประทุม
นางสายเงิน ขันธบูรณ
นางสายจิตร นาครัตน
นางสายใจ ไกรนรา
นางสายใจ โคคะวานนท
นางสายใจ จําปาหวาย
นางสายใจ จุลมนต
นางสายใจ โชคอุทัยกุล
นางสายใจ บัวงาม
นางสายใจ รัตนพันธ
นางสายใจ ศิริวัฒน
นางสาวสายใจ สินสมบูรณ
นางสายชล บัวทองบุญ

หนา ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๗๑๐
๑๗๗๑๑
๑๗๗๑๒
๑๗๗๑๓
๑๗๗๑๔
๑๗๗๑๕
๑๗๗๑๖
๑๗๗๑๗
๑๗๗๑๘
๑๗๗๑๙
๑๗๗๒๐
๑๗๗๒๑
๑๗๗๒๒
๑๗๗๒๓
๑๗๗๒๔
๑๗๗๒๕
๑๗๗๒๖
๑๗๗๒๗
๑๗๗๒๘
๑๗๗๒๙
๑๗๗๓๐
๑๗๗๓๑
๑๗๗๓๒
๑๗๗๓๓
๑๗๗๓๔
๑๗๗๓๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางสาวสายชล สาระเขตต
นางสายชอ ทองสุข
นางสายตา ตันสุน
นางสายทอง กับเปง
นางสายทอง เจริญนาน
นางสายทอง แวนจันทร
นางสายทิ้ง ตุมสุข
นางสายทิพย มนตจริยาพร
นางสาวสายนันท ดาวดวงเดน
นางสายน้ํา แสงแกว
นางสายฝน ทนันไชย
นางสาวสายฝน อุณหะนันทน
นางสายพโยม ศิริพรรณ
นางสายพิณ ชอยเพ็ง
นางสายพิณ ชื่นศิวา
นางสาวสายพิณ ทองสวาง
นางสายพิณ ธงยศ
นางสายพิณ มณีบางกา
นางสายพิณ วัฒนบัณฑิต
นางสายพิณ ศรีสมจักร
นางสายพิณ ศรีสํารวจ
นางสายพิณ สําราญสุข
นางสายพิณ อนไชยะ
นางสายพิน ดําเกลี้ยง
นางสาวสายพิรุณ ประสพธรรม
นางสายพิรุณ วงศกมุทธศัย

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๗๗๓๖
๑๗๗๓๗
๑๗๗๓๘
๑๗๗๓๙
๑๗๗๔๐
๑๗๗๔๑
๑๗๗๔๒
๑๗๗๔๓
๑๗๗๔๔
๑๗๗๔๕
๑๗๗๔๖
๑๗๗๔๗
๑๗๗๔๘
๑๗๗๔๙
๑๗๗๕๐
๑๗๗๕๑
๑๗๗๕๒
๑๗๗๕๓
๑๗๗๕๔
๑๗๗๕๕
๑๗๗๕๖
๑๗๗๕๗
๑๗๗๕๘
๑๗๗๕๙
๑๗๗๖๐
๑๗๗๖๑

นางสายมณี กสิกรรม
นางสาวสายรุง กระเวนกิจ
นางสายรุง ยิ้มหนองโพ
นางสายรุง อรรถยูร
นางสายสมร เดชาฤทธิ์
นางสาวสายสมร ตั้งกอบลาภ
นางสายสมร ทวิชศรี
นางสายสมร เพชรอยู
นางสาวสายสมร มาลัยกรอง
นางสายสมร ระวรรณ
นางสายสมร วิจักขณาลัญฉ
นางสายสมร วิรัตนชัยวรรณ
นางสายสมร ศิริพันธุ
นางสายสมร ออนเอื้อน
นางสายสมร อุปพงศ
นางสายสวาท คงเมือง
นางสายสวาท คําตัน
นางสายสวาท ชูจิตร
นางสายสวาท มั่งคั่ง
นางสายสวาท มั่งมูล
นางสายสวาท อุดมผล
นางสายสัมพันธ ไชยสมศรี
นางสายสิน เหล็กกลา
นางสายสินธุ ศิริโภคา
นางสายสุนันท เนื่องจํานงค
นางสายสุนิตย ออนคลาย

หนา ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๗๖๒
๑๗๗๖๓
๑๗๗๖๔
๑๗๗๖๕
๑๗๗๖๖
๑๗๗๖๗
๑๗๗๖๘
๑๗๗๖๙
๑๗๗๗๐
๑๗๗๗๑
๑๗๗๗๒
๑๗๗๗๓
๑๗๗๗๔
๑๗๗๗๕
๑๗๗๗๖
๑๗๗๗๗
๑๗๗๗๘
๑๗๗๗๙
๑๗๗๘๐
๑๗๗๘๑
๑๗๗๘๒
๑๗๗๘๓
๑๗๗๘๔
๑๗๗๘๕
๑๗๗๘๖
๑๗๗๘๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางสายสุนีย กล่ําสวัสดิ์
นางสายสุนีย พยัคฆเรือง
นางสายสุนีย สังขกลาง
นางสายหยุด กันจู
นางสายหยุด กาวิโล
นางสายหยุด ครึกครื้นจิตร
นางสายหยุด ถาวร
นางสายหยุด รุจิมัตตัญุตกุล
นางสายหยุด สมบูรณ
นางสาวสายหรุย ตยานันท
นางสายัญ ไพรวิจิตร
นางสายัณห จันทรโพธิ์
นางสายัณห บุญพรม
นางสายันต จิระปาน
นางสายันห นาน้ําเชี่ยว
นางสารภี จันทรเต็ม
นางสารภี ทองสง
นางสาวสารภี นิลวิเชียร
นางสารภี สุรําไพ
นางสารภี เหลืองสุวรรณ
นางสารภี อัญญเวชสัมฤทธิ์
นางสารภึ อาภรณแกว
นางสารภึ แสงจักร
นางสาริณี ชัยวิเสน
นางสาริณี บุญพรอม
นางสาวสารินี ไตรทิพยพานิชย

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๗๗๘๘
๑๗๗๘๙
๑๗๗๙๐
๑๗๗๙๑
๑๗๗๙๒
๑๗๗๙๓
๑๗๗๙๔
๑๗๗๙๕
๑๗๗๙๖
๑๗๗๙๗
๑๗๗๙๘
๑๗๗๙๙
๑๗๘๐๐
๑๗๘๐๑
๑๗๘๐๒
๑๗๘๐๓
๑๗๘๐๔
๑๗๘๐๕
๑๗๘๐๖
๑๗๘๐๗
๑๗๘๐๘
๑๗๘๐๙
๑๗๘๑๐
๑๗๘๑๑
๑๗๘๑๒
๑๗๘๑๓

นางสารีย หอเพชรรุงเรือง
นางสาโรจน สองศรี
นางสาลิณี ประเสริฐสุข
นางสาลินี ขวัญทอง
นางสาลี จันทรตรี
นางสาวสาลี เจริญฤทธิ์
นางสาวสาลี แซเซียว
นางสาลี สงา
นางสาวสาลี เอี่ยมคง
นางสาลี่ จบศรี
นางสาลี่ จันทรลอย
นางสาลี่ พงษนพคุณ
นางสาวสาลี่ พึลึก
นางสาลี่ พุมเกษม
นางสาลี่ เรืองศรี
นางสาลี่ วรรลยางกูร
นางสาวสาลี่ ศิลปสธรรม
นางสาลี่ อนุกูลประดิษฐ
นางสาวรีย ขันพล
นางสาวสาวิกา โพธิ์ทอง
นางสาวิกา แสนกลาง
นางสาวิตรี กุมภวรรณ
นางสาวสาวิตรี จันทรังษี
นางสาวิตรี วุฒิสาร
นางสาวิตรี หลานวงษ
นางสาสนีย หนูสุคนธ

หนา ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๘๑๔
๑๗๘๑๕
๑๗๘๑๖
๑๗๘๑๗
๑๗๘๑๘
๑๗๘๑๙
๑๗๘๒๐
๑๗๘๒๑
๑๗๘๒๒
๑๗๘๒๓
๑๗๘๒๔
๑๗๘๒๕
๑๗๘๒๖
๑๗๘๒๗
๑๗๘๒๘
๑๗๘๒๙
๑๗๘๓๐
๑๗๘๓๑
๑๗๘๓๒
๑๗๘๓๓
๑๗๘๓๔
๑๗๘๓๕
๑๗๘๓๖
๑๗๘๓๗
๑๗๘๓๘
๑๗๘๓๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางสาสุนีย นาคหาญ
นางสํานวน ปลุกใจ
นางสาวสําเนา เกื้อสมบัติ
นางสําเนียง กัณหา
นางสําเนียง ชอนทอง
นางสําเนียง ทีหอคํา
นางสําเนียง ผองใส
นางสําเนียง ศรีทองกุล
นางสาวสําเนียง ศาลาทอง
นางสําเนียง แสงจันทร
นางสําเภา ตันตนันตา
นางสําเภา น้ํายาทอง
นางสาวสําเภา ประโยชนดี
นางสําเภา ราชรักษ
นางสํารวญ จินดาหนา
นางสํารวม นอยกลาง
นางสํารวย คงอภัย
นางสํารวย ทรงกิติพิศาล
นางสํารวย ทองแกว
นางสํารวย ธรรมวรรณ
นางสํารวย พันธุรัตน
นางสํารวย รีพล
นางสํารวย ลิ้มนุกูลเจริญ
นางสํารวย เลียมไธสง
นางสํารวย สิริวัฒน
นางสํารวย เหนือเกาะหวาย

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๗๘๔๐
๑๗๘๔๑
๑๗๘๔๒
๑๗๘๔๓
๑๗๘๔๔
๑๗๘๔๕
๑๗๘๔๖
๑๗๘๔๗
๑๗๘๔๘
๑๗๘๔๙
๑๗๘๕๐
๑๗๘๕๑
๑๗๘๕๒
๑๗๘๕๓
๑๗๘๕๔
๑๗๘๕๕
๑๗๘๕๖
๑๗๘๕๗
๑๗๘๕๘
๑๗๘๕๙
๑๗๘๖๐
๑๗๘๖๑
๑๗๘๖๒
๑๗๘๖๓
๑๗๘๖๔
๑๗๘๖๕

นางสํารวล วันทอง
นางสําราญ เชื้อชิล
นางสาวสําราญ แซโคว
นางสาวสําราญ ทองมาก
นางสาวสําราญ ปลั่งสุวรรณ
นางสําราญ เผือกทอง
นางสําราญ โพธิ์เลี้ยง
นางสําราญ สามารถ
นางสําราญ อนุติ
นางสําเริง คงกําเหนิด
นางสําเริง มุกดามวง
นางสําเรียง ชื่นบาน
นางสําลี เกษม
นางสาวสําลี ชัยชนะ
นางสําลี เทือกสุบรรณ
นางสาวสําลี บุญมา
นางสําลี แสงทับทิม
นางสําอางค คงเนียม
นางสาวสําอางค เที้ยธิทรัพย
นางสําอางค บุญเกิดลาภ
นางสําอางค พรมเสน
นางสําอางค สุขใจมิตร
นางสําอางค โอภาษี
นางสิงหา ขยัก
นางสิตา รอดพึ่งผา
นางสิทธิณี นันทะนอย

หนา ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๘๖๖
๑๗๘๖๗
๑๗๘๖๘
๑๗๘๖๙
๑๗๘๗๐
๑๗๘๗๑
๑๗๘๗๒
๑๗๘๗๓
๑๗๘๗๔
๑๗๘๗๕
๑๗๘๗๖
๑๗๘๗๗
๑๗๘๗๘
๑๗๘๗๙
๑๗๘๘๐
๑๗๘๘๑
๑๗๘๘๒
๑๗๘๘๓
๑๗๘๘๔
๑๗๘๘๕
๑๗๘๘๖
๑๗๘๘๗
๑๗๘๘๘
๑๗๘๘๙
๑๗๘๙๐
๑๗๘๙๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางสินทร พิมพะสาลี
นางสินี ศรีทองธรรม
นางสินี ศิริธรรมเชิดชู
นางสินีนาฏ โลกมิตร
นางสินีนาฏ แสนโยธา
นางสินีนาฏ เอี่ยมสะอาด
นางสาวสินีนาถ ติรนนท
นางสินีนาถ มูสิกะเจริญ
นางสิริ เด็นเบ็น
นางสิริกมล ประสาทศิลป
นางสาวสิริกร ไชยมา
นางสิริกร ปาลถิรวัฒน
นางสาวสิริกาญจน เจริญธรรม
นางสิริกาญจน บุตรโท
นางสิริกานต พรหมชวย
นางสิริกานต วีระพันธ
นางสาวสิริกุล เทพวีระ
นางสิริน หลานามวงศ
นางสิรินทร วงศตระกูล
นางสิรินภา นาคกรด
นางสาวสิรินาถ สนตุน
นางสาวสิรินิตย หิรัญ
นางสิริบังอร ภูวงศ
นางสิริพร ชุมจันทร
นางสิริพร ตานอย
นางสิริพร นวลงาม

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๗๘๙๒
๑๗๘๙๓
๑๗๘๙๔
๑๗๘๙๕
๑๗๘๙๖
๑๗๘๙๗
๑๗๘๙๘
๑๗๘๙๙
๑๗๙๐๐
๑๗๙๐๑
๑๗๙๐๒
๑๗๙๐๓
๑๗๙๐๔
๑๗๙๐๕
๑๗๙๐๖
๑๗๙๐๗
๑๗๙๐๘
๑๗๙๐๙
๑๗๙๑๐
๑๗๙๑๑
๑๗๙๑๒
๑๗๙๑๓
๑๗๙๑๔
๑๗๙๑๕
๑๗๙๑๖
๑๗๙๑๗

หนา ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสิริพร พรรษา
นางสิริพร พรหมบุตร
นางสิริพร รักษาศิลป
นางสิริพร ศรีกลั่น
นางสิริพรรณ ทะสม
นางสิริเพ็ญ คงประการ
นางสาวสิริภรณ ศิริยานนท
นางสิริภิญญา แกวพูลศรี
นางสิริมา แตงอวบ
นางสิริมาศ สิทธิหลอ
นางสิริรัตน เขียวประเสริฐโสภา
นางสิริรัตน ใจธรรม
นางสิริรัตน ตันสกุล
นางสิริรัตน ยอดมณี
นางสิริลักษณ สมแปน
นางสิริลักษณ สิทธิภาพ
นางสิริไล นาชัยเลิศ
นางสาวสิริวรรณ ภาษานนท
นางสิริวรรณ รักษากิจ
นางสิริวัฒนา ยอดจันทร
นางสิริอร ศรีสวาง
นางสาวสิริอรวัลคุ พูนพาณิชย
นางสิรี หรูปานวงษ
นางสิวลี พูนไชย
นางสิสม ทรัพยขํา (อยูเจริญพงษ)
นางสีนวล แปนจันทร

๑๗๙๑๘
๑๗๙๑๙
๑๗๙๒๐
๑๗๙๒๑
๑๗๙๒๒
๑๗๙๒๓
๑๗๙๒๔
๑๗๙๒๕
๑๗๙๒๖
๑๗๙๒๗
๑๗๙๒๘
๑๗๙๒๙
๑๗๙๓๐
๑๗๙๓๑
๑๗๙๓๒
๑๗๙๓๓
๑๗๙๓๔
๑๗๙๓๕
๑๗๙๓๖
๑๗๙๓๗
๑๗๙๓๘
๑๗๙๓๙
๑๗๙๔๐
๑๗๙๔๑
๑๗๙๔๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางสีพลอย ยอดแสน
นางสีพี ฉิมคง
นางสาวสีไพ วงศดี
นางสีไพร เชิงบันลือศักดิ์
นางสาวสีไพร อินออน
นางสีสวาท พูลพันธ
นางสีออน อุปลศิลป
นางสุกัญญา กอนสมบัติ
นางสาวสุกัญญา กิจแกว
นางสาวสุกัญญา กีรติกําลูน
นางสุกัญญา คงคุมภัย
นางสาวสุกัญญา คุณมี
นางสุกัญญา เฉียบแหลม
นางสุกัญญา โชคนุกูล
นางสุกัญญา นะอะภัย
นางสุกัญญา นาคน้ํา
นางสุกัญญา นาคเพชร
นางสาวสุกัญญา ประสมศรี
นางสุกัญญา ประเสริฐลาภ
นางสุกัญญา ปนประดับ
นางสุกัญญา
ปาลกะวงษ ณ อยุธยา
นางสุกัญญา ปยะมาพานิช
นางสุกัญญา ผงสินสุ
นางสุกัญญา พลไกรสร
นางสุกัญญา พิกุลทอง

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๗๙๔๓
๑๗๙๔๔
๑๗๙๔๕
๑๗๙๔๖
๑๗๙๔๗
๑๗๙๔๘
๑๗๙๔๙
๑๗๙๕๐
๑๗๙๕๑
๑๗๙๕๒
๑๗๙๕๓
๑๗๙๕๔
๑๗๙๕๕
๑๗๙๕๖
๑๗๙๕๗
๑๗๙๕๘
๑๗๙๕๙
๑๗๙๖๐
๑๗๙๖๑
๑๗๙๖๒
๑๗๙๖๓
๑๗๙๖๔
๑๗๙๖๕
๑๗๙๖๖
๑๗๙๖๗
๑๗๙๖๘

หนา ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุกัญญา ภูมณี
นางสุกัญญา มัสเจริญ
นางสุกัญญา แยมฉาย
นางสุกัญญา ฤทธิ์ชุมพล
นางสุกัญญา ไลออน
นางสุกัญญา วงษวิเชียร
นางสุกัญญา ศุภเศวตสรรค
นางสุกัญญา สรอยทองเจริญ
นางสุกัญญา สระกลาง
นางสาวสุกัญญา สราญจิตร
นางสาวสุกัญญา สุพิทยพันธุ
นางสุกัญญา สุมะตินันท
นางสุกัญญา สุริยะสา
นางสุกัญญา สุริยะสุขประเสริฐ
นางสุกัญญา แสงเทียนประไพ
นางสุกัญญา แสนทวีสุข
นางสุกัญญา หงษศรี
นางสุกัญญา ออนปาน
นางสุกัญญา อ่ําทอง
นางสุกัญญา อินทรชู
นางสาวสุกัญญา อินทรีย
นางสาวสุกัญญา เอี่ยมสอาด
นางสุกันยา ไกรนรา
นางสุกันยา คุมหอม
นางสุกันยา ภักตรเจริญ
นางสุกันยา มิ่งขวัญ

๑๗๙๖๙
๑๗๙๗๐
๑๗๙๗๑
๑๗๙๗๒
๑๗๙๗๓
๑๗๙๗๔
๑๗๙๗๕
๑๗๙๗๖
๑๗๙๗๗
๑๗๙๗๘
๑๗๙๗๙
๑๗๙๘๐
๑๗๙๘๑
๑๗๙๘๒
๑๗๙๘๓
๑๗๙๘๔
๑๗๙๘๕
๑๗๙๘๖
๑๗๙๘๗
๑๗๙๘๘
๑๗๙๘๙
๑๗๙๙๐
๑๗๙๙๑
๑๗๙๙๒
๑๗๙๙๓
๑๗๙๙๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางสุกัลยา คําพึ่งอุน
นางสุกัลยา ชัยทัศน
นางสุกัลยา พึ่งไพฑูรย
นางสุกัลยา ภูมิศิริไพบูลย
นางสุกัลยา รัตตานุกูล
นางสุกัลยา วรีพงษ
นางสุกัลยา อรรคไกรสีห
นางสุกัลยาณี ภูวนาถศรัณญา
นางสาวสุกาณดา สงวนกล่ําจิตต
นางสุกานดา ไชยยศ
นางสาวสุกานดา ธรรมวโร
นางสุกานดา นกสกุล
นางสุกานดา แผวชํานาญ
นางสุกานดา แมนรักษา
นางสุกานดา อวมศรี
นางสุการณดา ศรีสเก็ต
นางสุกิจ คชสิทธิ์
นางสุกี มงคลอินทร
นางสุขจิต ทิพพศรี
นางสุขจิต อุดมสัตยานุกิจ
นางสุขจิตร แสงปญญา
นางสุขจินดา กําแหงหาญ
นางสุขใจ แกนดี
นางสุขใจ ยกสงวน
นางสุขศรี ตั้นเอง
นางสุขศรี หนองเตาดํา

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๗๙๙๕
๑๗๙๙๖
๑๗๙๙๗
๑๗๙๙๘
๑๗๙๙๙
๑๘๐๐๐
๑๘๐๐๑
๑๘๐๐๒
๑๘๐๐๓
๑๘๐๐๔
๑๘๐๐๕
๑๘๐๐๖
๑๘๐๐๗
๑๘๐๐๘
๑๘๐๐๙
๑๘๐๑๐
๑๘๐๑๑
๑๘๐๑๒
๑๘๐๑๓
๑๘๐๑๔
๑๘๐๑๕
๑๘๐๑๖
๑๘๐๑๗
๑๘๐๑๘
๑๘๐๑๙
๑๘๐๒๐

หนา ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุขสม ยองจา
นางสุขสวัสดิ์ ขจรศิลป
นางสุขสวัสดิ์ ดีรักษา
นางสุขสําราญ กุลสุวรรณ
นางสุขอารมณ มุมานะวงศ
นางสุขุมานที ตั้งสกุลไพโรจน
นางสุขุมาล บาลี
นางสุขุมาลย คําหวาน
นางสุขุมาลย อินกะโผะ
นางสุขุมาลย อินทรเพชร
นางสุคนธ คงคาวงษ
นางสาวสุคนธ จันทพลาบูรณ
นางสุคนธ เจนเจริญพันธ
นางสาวสุคนธ เจริญผล
นางสุคนธ ชนะโชติ
นางสุคนธ เทียนบูชา
นางสุคนธ ธิกรรมพล
นางสุคนธ นวลกุล
นางสุคนธ เนตรนพรัตน
นางสุคนธ บุญศิริ
นางสุคนธ ยลประสาน
นางสุคนธ ราชศรีเมือง
นางสุคนธ ลําเจียก
นางสุคนธ ศิริวรรณ
นางสุคนธ สิงหนอย
นางสุคนธ อยูคงธรรม

๑๘๐๒๑
๑๘๐๒๒
๑๘๐๒๓
๑๘๐๒๔
๑๘๐๒๕
๑๘๐๒๖
๑๘๐๒๗
๑๘๐๒๘
๑๘๐๒๙
๑๘๐๓๐
๑๘๐๓๑
๑๘๐๓๒
๑๘๐๓๓
๑๘๐๓๔
๑๘๐๓๕
๑๘๐๓๖
๑๘๐๓๗
๑๘๐๓๘
๑๘๐๓๙
๑๘๐๔๐
๑๘๐๔๑
๑๘๐๔๒
๑๘๐๔๓
๑๘๐๔๔
๑๘๐๔๕
๑๘๐๔๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางสุคนธทิพย อัมรานนท
นางสุคนธา คงเกต
นางสุควร ทองพนัง
นางสุคิด บุญเต็ม
นางสาวสุจันตรี รอดสถิตย
นางสุจันทรเพ็ญ ศุภวัตรวิบูลย
นางสุจารี ดวงเล็ก
นางสุจารี บุญทอง
นางสุจารีย นิจจันพันธศรี
นางสุจิต เชื้อจีน
นางสุจิตต จวงดวง
นางสาวสุจิตต ชอไชยกุล
นางสุจิตตรา เกลี้ยงพิบูลย
นางสุจิตตรา อุทิศสาร
นางสาวสุจิตร กําลังเดช
นางสุจิตรา กระแสรนุช
นางสาวสุจิตรา เข็มมุกด
นางสุจิตรา จงจอหอ
นางสุจิตรา จุลวิชิต
นางสุจิตรา ใจฉ่ํา
นางสุจิตรา ชวยรักษ
นางสุจิตรา ชางสลัก
นางสุจิตรา ชาวเวียง
นางสุจิตรา ชูแสง
นางสาวสุจิตรา ซิ่วสําราญ
นางสุจิตรา ดวงสวัสดิ์

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๘๐๔๗
๑๘๐๔๘
๑๘๐๔๙
๑๘๐๕๐
๑๘๐๕๑
๑๘๐๕๒
๑๘๐๕๓
๑๘๐๕๔
๑๘๐๕๕
๑๘๐๕๖
๑๘๐๕๗
๑๘๐๕๘
๑๘๐๕๙
๑๘๐๖๐
๑๘๐๖๑
๑๘๐๖๒
๑๘๐๖๓
๑๘๐๖๔
๑๘๐๖๕
๑๘๐๖๖
๑๘๐๖๗
๑๘๐๖๘
๑๘๐๖๙
๑๘๐๗๐
๑๘๐๗๑
๑๘๐๗๒

นางสุจิตรา เดชปอง
นางสุจิตรา ทองหัตถา
นางสุจิตรา ทัศเกตุ
นางสาวสุจิตรา ไทยประยูร
นางสาวสุจิตรา ธูปประสาท
นางสุจิตรา นันทะเสน
นางสุจิตรา นุสุข
นางสุจิตรา บานแยม
นางสุจิตรา บุญแกว
นางสุจิตรา บุตรวิเศษ
นางสุจิตรา ปนทราช
นางสุจิตรา พลภักดี
นางสุจิตรา เพ็งนอย
นางสุจิตรา โพธิ์หลํา
นางสุจิตรา ฟตสูงเนิน
นางสุจิตรา มณีวรรณ
นางสุจิตรา รักษแดง
นางสุจิตรา รักษาเขตต
นางสุจิตรา รัตนรัตน
นางสุจิตรา วงษวร
นางสุจิตรา วรรณชาติ
นางสุจิตรา ศรีสุวรรณ
นางสุจิตรา ศักยพันธุ
นางสุจิตรา ศิริเกษ
นางสุจิตรา สกุลรัตน
นางสุจิตรา สดีวงษ

หนา ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๐๗๓
๑๘๐๗๔
๑๘๐๗๕
๑๘๐๗๖
๑๘๐๗๗
๑๘๐๗๘
๑๘๐๗๙
๑๘๐๘๐
๑๘๐๘๑
๑๘๐๘๒
๑๘๐๘๓
๑๘๐๘๔
๑๘๐๘๕
๑๘๐๘๖
๑๘๐๘๗
๑๘๐๘๘
๑๘๐๘๙
๑๘๐๙๐
๑๘๐๙๑
๑๘๐๙๒
๑๘๐๙๓
๑๘๐๙๔
๑๘๐๙๕
๑๘๐๙๖
๑๘๐๙๗
๑๘๐๙๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางสาวสุจิตรา สมตน
นางสุจิตรา สวัสดิวิทยะยง
นางสาวสุจิตรา สุขประเสริฐ
นางสุจิตรา สุขศิริ
นางสุจิตรา แสงดอก
นางสุจิตรา หมื่นจินะ
นางสุจิตรา อูตะเภา
นางสุจิน เฉยพินิจ
นางสุจิน ฟุมเฟอย
นางสุจิน วิทยาภรณพงศ
นางสุจิน หลวงคง
นางสุจิน หวงบุญรอด
นางสุจินดา ชัยชนะ
นางสุจินดา ธนะชัยขันธ
นางสุจินดา บุญพิทักษ
นางสุจินต เจียมบัว
นางสุจินต เดชกําแหง
นางสุจินต ลาภอุดมพันธ
นางสุจินตนา บุษกรจงกลกุล
นางสุจินตนาภรณ นามมนตรี
นางสุจิรา โควสุรัตน
นางสุจิรา ตะโกภู
นางสุจิรา ประกอบศุข
นางสาวสุจิรา เพชรฤทธิ์
นางสุจิรา ภูวสรรเพ็ชญ
นางสุจิรา สุวรรณกาญจน

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๘๐๙๙
๑๘๑๐๐
๑๘๑๐๑
๑๘๑๐๒
๑๘๑๐๓
๑๘๑๐๔
๑๘๑๐๕
๑๘๑๐๖
๑๘๑๐๗
๑๘๑๐๘
๑๘๑๐๙
๑๘๑๑๐
๑๘๑๑๑
๑๘๑๑๒
๑๘๑๑๓
๑๘๑๑๔
๑๘๑๑๕
๑๘๑๑๖
๑๘๑๑๗
๑๘๑๑๘
๑๘๑๑๙
๑๘๑๒๐
๑๘๑๒๑
๑๘๑๒๒
๑๘๑๒๓
๑๘๑๒๔

นางสุจิราภรณ เพชรศิวานนท
นางสุจีรา เจริญชนม
นางสุชญา ใบสมุทร
นางสาวสุชญา หิรัญญสุวรรณ
นางสุชนา แซเงา
นางสุชลิต บรรเทากุล
นางสุชัญญา ชิวปรีชา
นางสุชัญญา ปญญาหลัก
นางสาวสุชาดา กุลพานิชย
นางสุชาดา เชิดวงศสูง
นางสุชาดา โชชื่น
นางสุชาดา ถีระแกว
นางสุชาดา นิลกําแหง
นางสาวสุชาดา บุญวิวัฒน
นางสุชาดา พิกุลทอง
นางสุชาดา ฟองอาภา
นางสุชาดา มลิลา
นางสุชาดา ยุวานนท
นางสุชาดา รัตนหิรัญ
นางสุชาดา ลอดิง
นางสุชาดา วนิชไพจิตร
นางสุชาดา วุฒิศิริ
นางสุชาดา ศรเจียงคํา
นางสุชาดา สองเมือง
นางสุชาดา สุจริต
นางสุชาดา สุวรรณไตร

หนา ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๑๒๕
๑๘๑๒๖
๑๘๑๒๗
๑๘๑๒๘
๑๘๑๒๙
๑๘๑๓๐
๑๘๑๓๑
๑๘๑๓๒
๑๘๑๓๓
๑๘๑๓๔
๑๘๑๓๕
๑๘๑๓๖
๑๘๑๓๗
๑๘๑๓๘
๑๘๑๓๙
๑๘๑๔๐
๑๘๑๔๑
๑๘๑๔๒
๑๘๑๔๓
๑๘๑๔๔
๑๘๑๔๕
๑๘๑๔๖
๑๘๑๔๗
๑๘๑๔๘
๑๘๑๔๙
๑๘๑๕๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางสุชาดา แสนสิทธิ์
นางสุชาดา หงษเพ็ชรรัศมี
นางสุชาดา หมั่นประพฤติ
นางสุชาดา อุมชู
นางสุชาวลี สายัญศิริ
นางสุชิน เบาศรี
นางสุชิน ฮวบบางยาง
นางสุชิรา พิทักษ
นางสุชิรา ไพสนิท
นางสุชีรา เพชรจันทร
นางสาวสุชีลา ธารประสิทธิ์
นางสาวสุชีลา มณีรัตน
นางสุชีลา สุนศิริ
นางสุชีลา สุวรรณลักษณ
นางสุชีลา เอกพล
นางสุฑารัตน พรโกเมธกุล
นางสาวสุฑารัตน อูสําราญ
นางสุณิตา สุวรรณฤทธิ์
นางสุณี ดอนทราย
นางสุณี พิทักษพงษสุธี
นางสุณี ยืนยาว
นางสุณีย มนตขลัง
นางสุณีย ลาภรังสิรัตน
นางสุดคํานึง อยูสุข
นางสาวสุดจิต ชวยสถิตย
นางสุดใจ ขาวหนูนา

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๘๑๕๑
๑๘๑๕๒
๑๘๑๕๓
๑๘๑๕๔
๑๘๑๕๕
๑๘๑๕๖
๑๘๑๕๗
๑๘๑๕๘
๑๘๑๕๙
๑๘๑๖๐
๑๘๑๖๑
๑๘๑๖๒
๑๘๑๖๓
๑๘๑๖๔
๑๘๑๖๕
๑๘๑๖๖
๑๘๑๖๗
๑๘๑๖๘
๑๘๑๖๙
๑๘๑๗๐
๑๘๑๗๑
๑๘๑๗๒
๑๘๑๗๓
๑๘๑๗๔
๑๘๑๗๕
๑๘๑๗๖

นางสุดใจ คุมตระกูล
นางสุดใจ จตุรานนท
นางสุดใจ ดุจจานุทัศน
นางสุดใจ เนตรขันทอง
นางสุดใจ พงษเขตคาม
นางสุดใจ ล่ําสัน
นางสุดใจ วรานนท
นางสุดใจ สุดคะเนย
นางสุดเฉลียว จารุพงษ
นางสุดไฉน จินายง
นางสุดชีวัน ไทยเนียม
นางสาวสุดถนอม แทนนิล
นางสุดถนอม สุขษาเกษ
นางสุดธิดา คิระประสูต
นางสุดธิดา ตานุชนม
นางสุดศิริ แกวดี
นางสุดสงวน ดิลกสุนทร
นางสุดสงวน วงศชานอย
นางสุดสงวน วิภาดาพิสุทธิ์
นางสุดสงวน อาสนสุวรรณ
นางสุดสนิท คําเจริญ
นางสุดสวาท อินทรชัย
นางสุดสวาสดิ์ ประไพเพชร
นางสุดสวาสดิ์ ศิริกุล
นางสุดสาคร แกนคํา
นางสุดสายใจ เจริญทรัพย

หนา ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๑๗๗
๑๘๑๗๘
๑๘๑๗๙
๑๘๑๘๐
๑๘๑๘๑
๑๘๑๘๒
๑๘๑๘๓
๑๘๑๘๔
๑๘๑๘๕
๑๘๑๘๖
๑๘๑๘๗
๑๘๑๘๘
๑๘๑๘๙
๑๘๑๙๐
๑๘๑๙๑
๑๘๑๙๒
๑๘๑๙๓
๑๘๑๙๔
๑๘๑๙๕
๑๘๑๙๖
๑๘๑๙๗
๑๘๑๙๘
๑๘๑๙๙
๑๘๒๐๐
๑๘๒๐๑
๑๘๒๐๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางสุดโสภา วงษชนะ
นางสาวสุดใส แสงทับทิม
นางสุดา กิจเกตุ
นางสาวสุดา โกษลาเกษม
นางสุดา จันทรดี
นางสุดา แจงจุล
นางสุดา ตระกูลเขียว
นางสุดา ทามตระกูล
นางสุดา นนทิกาล
นางสุดา นวลพลับ
นางสุดา นอยดี
นางสุดา นุนประสิทธิ์
นางสุดา บุรณศิริ
นางสุดา ภาชนะกาญจน
นางสุดา ภูรื่น
นางสุดา รัตนานุการุณย
นางสุดา เรืองหิรัญ
นางสุดา วรภักดิ์
นางสุดา วัฒนสุข
นางสุดา วิเชียรกันทา
นางสุดา สุวรรณประเสริฐ
นางสุดา เสถียรยานนท
นางสุดาดวง จรัสฤทธิ์
นางสุดาพร ศรีพล
นางสาวสุดาพร ศุกระกาญจนะ
นางสุดาภรณ แกวดี

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๘๒๐๓
๑๘๒๐๔
๑๘๒๐๕
๑๘๒๐๖
๑๘๒๐๗
๑๘๒๐๘
๑๘๒๐๙
๑๘๒๑๐
๑๘๒๑๑
๑๘๒๑๒
๑๘๒๑๓
๑๘๒๑๔
๑๘๒๑๕
๑๘๒๑๖
๑๘๒๑๗
๑๘๒๑๘
๑๘๒๑๙
๑๘๒๒๐
๑๘๒๒๑
๑๘๒๒๒
๑๘๒๒๓
๑๘๒๒๔
๑๘๒๒๕
๑๘๒๒๖
๑๘๒๒๗
๑๘๒๒๘

หนา ๘๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุดาภรณ ทองสุข
นางสุดาภรณ บุตรจันทร
นางสุดาภรณ พริ้งเพลิด
นางสุดารักษ สุวรรณทอง
นางสุดารัตน ไกรฤทธิ์
นางสุดารัตน เจริญพานิช
นางสุดารัตน เนตรวิจิตร
นางสุดารัตน บัวงาม
นางสาวสุดารัตน พรหมเดชะ
นางสุดารัตน พิริยะประภา
นางสุดารัตน โพธารามิก
นางสุดารัตน ลาสิม
นางสุดารัตน วงคสุวรรณ
นางสาวสุดารัตน ศรีโพธิ์เผือก
นางสุดารัตน สมศรี
นางสุดารัตน สายกลิ่น
นางสุดารัตน สุมขํา
นางสุดารัตน เสริมษมา
นางสาวสุดารา บุญเกิด
นางสุดาวดี ทศมณฑล
นางสุดาวดี พรชัยรัตนานนท
นางสาวสุดาวดี ราชนิธยากร
นางสุดาวรรณ แผนผา
นางสาวสุดาวรรณ เราประเสริฐ
นางสุดาวรรณ ศรีสิงหพันธุ
นางสุดาวรี พึ่งทิม

๑๘๒๒๙
๑๘๒๓๐
๑๘๒๓๑
๑๘๒๓๒
๑๘๒๓๓
๑๘๒๓๔
๑๘๒๓๕
๑๘๒๓๖
๑๘๒๓๗
๑๘๒๓๘
๑๘๒๓๙
๑๘๒๔๐
๑๘๒๔๑
๑๘๒๔๒
๑๘๒๔๓
๑๘๒๔๔
๑๘๒๔๕
๑๘๒๔๖
๑๘๒๔๗
๑๘๒๔๘
๑๘๒๔๙
๑๘๒๕๐
๑๘๒๕๑
๑๘๒๕๒
๑๘๒๕๓
๑๘๒๕๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางสุดาวัลย ชองสมบัติ
นางสุดาวัลย ยอดสรอย
นางสาวสุตรี เชี่ยววัฒนะกุล
นางสุทธิ์จารุ มวงสวนขวัญ
นางสุทธิณี กลิ่นหอม
นางสุทธิดา ขันธวิทยา
นางสุทธิดา รักษคมนา
นางสุทธิดา ราชฤทธิ์
นางสุทธินารถ สิทธิเมธีพงษ
นางสุทธินี กิจธรรมเจริญ
นางสุทธินี แสงศรี
นางสาวสุทธิพร วชิรฤดี
นางสุทธิพรรณ อุนสมบัติ
นางสุทธิรักษ ถิ่นทิพย
นางสุทธิรักษ ภุชฌงค
นางสาวสุทธิรัตน คุยสวัสดิ์
นางสุทธิรัตน เหมาทองสุข
นางสุทธิลักษณ ชัยหาญ
นางสุทธิลักษณ ทองหวาน
นางสุทธิลักษณ อวมสถิตย
นางสุทธีรา แปนแกว
นางสุทรรศนี เจยทองศรี
นางสาวสุทัศนา บุญสัตย
นางสุทิน จันทรเคน
นางสุทิน ชมภูนุกูลรัตน
นางสุทิน ปกเคธาติ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๘๒๕๕
๑๘๒๕๖
๑๘๒๕๗
๑๘๒๕๘
๑๘๒๕๙
๑๘๒๖๐
๑๘๒๖๑
๑๘๒๖๒
๑๘๒๖๓
๑๘๒๖๔
๑๘๒๖๕
๑๘๒๖๖
๑๘๒๖๗
๑๘๒๖๘
๑๘๒๖๙
๑๘๒๗๐
๑๘๒๗๑
๑๘๒๗๒
๑๘๒๗๓
๑๘๒๗๔
๑๘๒๗๕
๑๘๒๗๖
๑๘๒๗๗
๑๘๒๗๘
๑๘๒๗๙
๑๘๒๘๐

นางสุทิน อนุวชิ ัยรักษา
นางสุทิพย มงคล
นางสุทิพา ทั่งศิริ
นางสุทีป รอยกรอง
นางสุธรรมมา พลเยี่ยม
นางสุธัญญา คงพิทักษ
นางสาวสุธัญญา พงศสุธีนิเวศ
นางสุธัญภรณ อินทรชัย
นางสุธาทิพย ถึกสถิตย
นางสุธาทิพย ธีรประสาธน
นางสาวสุธาทิพย นพตลุง
นางสุธาทิพย พิพัฒนวัชรเดช
นางสุธาพร เพชรแกว
นางสุธารัตน ใจประเสริฐ
นางสุธารัตน วงศศิริ
นางสุธารา จันทรโชติ
นางสุธาลินี คําสุข
นางสุธาสินี ศรีสุพรรณ
นางสุธาสินี ศรีอรุณนิรันดร
นางสุธาสินี ศิวอาทิตยกุล
นางสาวสุธาสินี สําเนียงดัง
นางสุธาสินี สืบสิงห
นางสุธิดา พูลสวัสดิ์
นางสาวสุธิดา ภูริวัฒน
นางสาวสุธินี จิตราพิทักษกูล
นางสุธินีย พุมเปยม

หนา ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๒๘๑
๑๘๒๘๒
๑๘๒๘๓
๑๘๒๘๔
๑๘๒๘๕
๑๘๒๘๖
๑๘๒๘๗
๑๘๒๘๘
๑๘๒๘๙
๑๘๒๙๐
๑๘๒๙๑
๑๘๒๙๒
๑๘๒๙๓
๑๘๒๙๔
๑๘๒๙๕
๑๘๒๙๖
๑๘๒๙๗
๑๘๒๙๘
๑๘๒๙๙
๑๘๓๐๐
๑๘๓๐๑
๑๘๓๐๒
๑๘๓๐๓
๑๘๓๐๔
๑๘๓๐๕
๑๘๓๐๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางสุธิรา กรแกว
นางสุธี มหายศนันท
นางสุธี สุรินทร
นางสุธีรัตน นิมิตรไชยาพงศ
นางสุธีรา พวงขวัญ
นางสุธีรา วิริยะวิวัฒน
นางสุธีรา ศิริกุล
นางสุธีวรรณ แสงอรุณ
นางสุนทร แผนสมบูรณ
นางสุนทร พิทักษสาลี
นางสุนทร มาทันใจ
นางสุนทร รังกลาง
นางสุนทร แสงทอง
นางสุนทรา ทองนิ่ม
นางสุนทรา เบญจญาติ
นางสุนทรี ขุนเศรษฐี
นางสุนทรี จันทรณรงค
นางสุนทรี ชางเหล็ก
นางสุนทรี เชาวลิตวงศ
นางสาวสุนทรี แซเฮง
นางสุนทรี ณ ระนอง
นางสุนทรี ตันสิน
นางสุนทรี ทรัพยพันแสน
นางสุนทรี ทองชิตร
นางสุนทรี ทองตัน
นางสาวสุนทรี นาคนาม

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๘๓๐๗
๑๘๓๐๘
๑๘๓๐๙
๑๘๓๑๐
๑๘๓๑๑
๑๘๓๑๒
๑๘๓๑๓
๑๘๓๑๔
๑๘๓๑๕
๑๘๓๑๖
๑๘๓๑๗
๑๘๓๑๘
๑๘๓๑๙
๑๘๓๒๐
๑๘๓๒๑
๑๘๓๒๒
๑๘๓๒๓
๑๘๓๒๔
๑๘๓๒๕
๑๘๓๒๖
๑๘๓๒๗
๑๘๓๒๘
๑๘๓๒๙
๑๘๓๓๐
๑๘๓๓๑
๑๘๓๓๒

หนา ๘๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสุนทรี นิมาภัณฑ
นางสุนทรี บุญเรือง
นางสุนทรี ปลื้มอารมย
นางสุนทรี ปองสุวรรณ
นางสุนทรี โพดาพล
นางสุนทรี ภาพันธ
นางสุนทรี ยิ้มสิงห
นางสุนทรี เลิศไตรภพ
นางสุนทรี วงศษา
นางสุนทรี อนุพนั ธ
นางสุนัน คําพา
นางสุนันท กรณีสุข
นางสาวสุนันท ขันทอง
นางสุนันท โขวุฒิธรรม
นางสุนันท คําใส
นางสุนันท จันทรอาภาส
นางสุนันท จันทรุทัย
นางสุนันท ดีทั่ว
นางสุนันท ทนุดํารงค
นางสุนันท ทองสุข
นางสาวสุนันท เทศขํา
นางสุนันท ไทยพารักษ
นางสาวสุนันท ธรรมสุภาพงศ
นางสาวสุนันท เนตรสวาง
นางสุนันท บุญเมน
นางสุนันท พุทธากรณ

๑๘๓๓๓
๑๘๓๓๔
๑๘๓๓๕
๑๘๓๓๖
๑๘๓๓๗
๑๘๓๓๘
๑๘๓๓๙
๑๘๓๔๐
๑๘๓๔๑
๑๘๓๔๒
๑๘๓๔๓
๑๘๓๔๔
๑๘๓๔๕
๑๘๓๔๖
๑๘๓๔๗
๑๘๓๔๘
๑๘๓๔๙
๑๘๓๕๐
๑๘๓๕๑
๑๘๓๕๒
๑๘๓๕๓
๑๘๓๕๔
๑๘๓๕๕
๑๘๓๕๖
๑๘๓๕๗
๑๘๓๕๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางสุนันท แพทยเจริญ
นางสุนันท ฟกเขียว
นางสุนันท มหาสุวรรณ
นางสุนันท วัฒนวงศ
นางสุนันท สายสุวรรณ
นางสุนันท สาระนาค
นางสุนันท โสนาเรือ
นางสุนันทา กลาแข็ง
นางสาวสุนันทา โกศัยเนตร
นางสาวสุนันทา จีระสุข
นางสุนันทา จูอาภรณ
นางสาวสุนันทา แซดาน
นางสาวสุนันทา ตันติวณิชย
นางสุนันทา ทองพูล
นางสาวสุนันทา ทองโสม
นางสาวสุนันทา นันทกิจ
นางสุนันทา นาคสังข
นางสุนันทา บาอินทร
นางสุนันทา บุญรอด
นางสุนันทา บุษบงก
นางสุนันทา พันธวัฒนะ
นางสุนันทา ไพศาลศิลป
นางสาวสุนันทา มั่นใจ
นางสุนันทา ระมัด
นางสุนันทา รัตนมณี
นางสาวสุนันทา เลิศวิไลรัตนพงศ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๘๓๕๙
๑๘๓๖๐
๑๘๓๖๑
๑๘๓๖๒
๑๘๓๖๓
๑๘๓๖๔
๑๘๓๖๕
๑๘๓๖๖
๑๘๓๖๗
๑๘๓๖๘
๑๘๓๖๙
๑๘๓๗๐
๑๘๓๗๑
๑๘๓๗๒
๑๘๓๗๓
๑๘๓๗๔
๑๘๓๗๕
๑๘๓๗๖
๑๘๓๗๗
๑๘๓๗๘
๑๘๓๗๙
๑๘๓๘๐
๑๘๓๘๑
๑๘๓๘๒
๑๘๓๘๓
๑๘๓๘๔

หนา ๘๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุนันทา ศรีมะคะ
นางสุนันทา สพโชค
นางสุนันทา สัจจะมโน
นางสุนันทา สินธุเทพรัตน
นางสุนันทา สิมพันธ
นางสาวสุนันทา แสงเขื่อนแกว
นางสุนันทา หิรัญสาลี
นางสุนันทา อุปนันท
นางสุนา พงษตราชู
นางสุนิดา ปราโมทยมณีรัตน
นางสาวสุนิดา รัตนโกมล
นางสุนิดา หอมสนิท
นางสุนิต สุตราม
นางสุนิตย กันสุข
นางสุนิตย จันทวงศ
นางสุนิตย ทองชัย
นางสุนิตยา ทับแสง
นางสุนิภา พิมาน
นางสุนิภา วัฒนศรี
นางสุนิภา แสงสุรีย
นางสุนิศา บุญชู
นางสุนิศา มากศิริ
นางสุนิศา หงษทอง
นางสุนิสา แกวโชติ
นางสุนิสา ชํานาญคา
นางสุนิสา ทับทิม

๑๘๓๘๕
๑๘๓๘๖
๑๘๓๘๗
๑๘๓๘๘
๑๘๓๘๙
๑๘๓๙๐
๑๘๓๙๑
๑๘๓๙๒
๑๘๓๙๓
๑๘๓๙๔
๑๘๓๙๕
๑๘๓๙๖
๑๘๓๙๗
๑๘๓๙๘
๑๘๓๙๙
๑๘๔๐๐
๑๘๔๐๑
๑๘๔๐๒
๑๘๔๐๓
๑๘๔๐๔
๑๘๔๐๕
๑๘๔๐๖
๑๘๔๐๗
๑๘๔๐๘
๑๘๔๐๙
๑๘๔๑๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางสุนิสา บุญยัง
นางสุนิสา ปราสัย
นางสุนิสา โพธิรัชต
นางสุนิสา มาลาวงษ
นางสุนิสา วงษเกิด
นางสาวสุนิสา อารีราษฎร
นางสุนี ฉ่ํารักษสินธุ
นางสุนี ปุรินทราภิบาล
นางสุนี พิริยะกุล
นางสาวสุนี สังขทัสน
นางสาวสุนี โสเจยยะ
นางสุนี หมั่นหาโชค
นางสุนี อมรประไพพิศ
นางสุนีพร เสงี่ยมศิลป
นางสุนีย แกลวทนงค
นางสาวสุนีย เขตพิบูลชัย
นางสุนีย คามาก
นางสุนีย จักรแสน
นางสุนีย จันทราช
นางสุนีย จําปาเงิน
นางสุนีย เจนวัฒนกุล
นางสุนีย ชื่นดวง
นางสุนีย ชูวงศศิริกุล
นางสุนีย เชื้อเจ็ดตน
นางสุนีย ไชยฤกษ
นางสาวสุนีย ดีพุม

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๘๔๑๑
๑๘๔๑๒
๑๘๔๑๓
๑๘๔๑๔
๑๘๔๑๕
๑๘๔๑๖
๑๘๔๑๗
๑๘๔๑๘
๑๘๔๑๙
๑๘๔๒๐
๑๘๔๒๑
๑๘๔๒๒
๑๘๔๒๓
๑๘๔๒๔
๑๘๔๒๕
๑๘๔๒๖
๑๘๔๒๗
๑๘๔๒๘
๑๘๔๒๙
๑๘๔๓๐
๑๘๔๓๑
๑๘๔๓๒
๑๘๔๓๓
๑๘๔๓๔
๑๘๔๓๕
๑๘๔๓๖

นางสุนีย โตอินทร
นางสุนีย ทาบทอง
นางสุนีย ธนะภูมิชัย
นางสุนีย บุญเรือง
นางสุนีย ประกาศวุฒิสาร
นางสุนีย ประเสริฐสุข
นางสุนีย เปรมปรี
นางสุนีย เผาชวด
นางสุนีย พงศนภารักษ
นางสุนีย พงศอิศวรานันท
นางสาวสุนีย พฤกษเศรษฐ
นางสุนีย พลขันธ
นางสุนีย รุงเรือง
นางสุนีย เรืองชัยวิริยะ
นางสุนีย โรจโนภาส
นางสุนีย เลาฉอ
นางสุนีย สิงหะคเชนทร
นางสาวสุนีย สินไชย
นางสาวสุนีย สุขเจริญ
นางสุนีย สุนทรประทม
นางสุนีย เสมอใจ
นางสาวสุนีย หรั่งกลั่น
นางสาวสุนีย เหลาสมอคํา
นางสุนีย เหลือเทพ
นางสาวสุนีย อาวสกุลสุทธิ
นางสุนีรัตน ชัยพร

หนา ๘๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๔๓๗
๑๘๔๓๘
๑๘๔๓๙
๑๘๔๔๐
๑๘๔๔๑
๑๘๔๔๒
๑๘๔๔๓
๑๘๔๔๔
๑๘๔๔๕
๑๘๔๔๖
๑๘๔๔๗
๑๘๔๔๘
๑๘๔๔๙
๑๘๔๕๐
๑๘๔๕๑
๑๘๔๕๒
๑๘๔๕๓
๑๘๔๕๔
๑๘๔๕๕
๑๘๔๕๖
๑๘๔๕๗
๑๘๔๕๘
๑๘๔๕๙
๑๘๔๖๐
๑๘๔๖๑
๑๘๔๖๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางสุนีรัตน ภูมิประสิทธิ์
นางสุนีรัตน สาริบุตร
นางสุนีวรรณ ไกรคง
นางสุเนตรา ศรีสุข
นางสุบรรณ สมพงษ
นางสุบัญ สมบูรณพร
นางสุบิน ณ อัมพร
นางสุบิน ภูงามเงิน
นางสุปภาวดี บุญศรี
นางสาวสุปราณี กอบเกิด
นางสุปราณี กันทาปน
นางสุปราณี กาละ
นางสุปราณี ชํานาญกิจ
นางสุปราณี ทองพูล
นางสาวสุปราณี ธนาคุณ
นางสุปราณี บุญศิริชัย
นางสุปราณี พวงพี
นางสุปราณี พวงเพชร
นางสุปราณี พูลผล
นางสุปราณี ศรีงาม
นางสุปราณี สุขชาญไชย
นางสุปราณี สุขประเสริฐ
นางสุปราณี สุรวดี
นางสุปราณี สุระชลภูมิ
นางสุปราณี สุราอามาตย
นางสุปราณี แสงทอง

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๘๔๖๓
๑๘๔๖๔
๑๘๔๖๕
๑๘๔๖๖
๑๘๔๖๗
๑๘๔๖๘
๑๘๔๖๙
๑๘๔๗๐
๑๘๔๗๑
๑๘๔๗๒
๑๘๔๗๓
๑๘๔๗๔
๑๘๔๗๕
๑๘๔๗๖
๑๘๔๗๗
๑๘๔๗๘
๑๘๔๗๙
๑๘๔๘๐
๑๘๔๘๑
๑๘๔๘๒
๑๘๔๘๓
๑๘๔๘๔
๑๘๔๘๕
๑๘๔๘๖
๑๘๔๘๗
๑๘๔๘๘

นางสุปราณี อภินันทศรี
นางสุปราณี เอกตะคุ
นางสุปรานอม นุชแดง
นางสุปรานี นํานาผล
นางสุปรานี วงศมณฑา
นางสุปรีดา จันทรตา
นางสุปรียา แพทยอินทร
นางสุพร เกิดยินดี
นางสุพร ขุนเอม
นางสุพร จันทรัมพร
นางสุพร จิตติมณี
นางสุพร มั่นยิ่ง
นางสุพร เมี้ยนศิริ
นางสุพร ศักดิ์เศรษฐ
นางสาวสุพรม แกวคง
นางสุพรรณ ใจมั่น
นางสุพรรณ พรหมเชษฐา
นางสุพรรณ มิตรเอม
นางสุพรรณ รอบเมือง
นางสุพรรณ แพทยสมาน
นางสุพรรณพร เสงี่ยมศักดิ์
นางสุพรรณา แกวเพชร
นางสุพรรณา มีมุข
นางสุพรรณี โกปยนันท
นางสุพรรณี คําทอง
นางสุพรรณี เจยชุม

หนา ๘๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๔๘๙
๑๘๔๙๐
๑๘๔๙๑
๑๘๔๙๒
๑๘๔๙๓
๑๘๔๙๔
๑๘๔๙๕
๑๘๔๙๖
๑๘๔๙๗
๑๘๔๙๘
๑๘๔๙๙
๑๘๕๐๐
๑๘๕๐๑
๑๘๕๐๒
๑๘๕๐๓
๑๘๕๐๔
๑๘๕๐๕
๑๘๕๐๖
๑๘๕๐๗
๑๘๕๐๘
๑๘๕๐๙
๑๘๕๑๐
๑๘๕๑๑
๑๘๕๑๒
๑๘๕๑๓
๑๘๕๑๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางสุพรรณี เจริญสุข
นางสุพรรณี เชาวนิตย
นางสาวสุพรรณี ไชยวงศ
นางสุพรรณี บัวกิ่ง
นางสุพรรณี แผวพรายงาม
นางสุพรรณี พลอยศิลา
นางสุพรรณี พวงยอด
นางสุพรรณี ไพฑูรย
นางสาวสุพรรณี มงคลปทุมรัตน
นางสุพรรณี โมทองกุล
นางสุพรรณี ยศวิไล
นางสุพรรณี ลิ้มโสภาธรรม
นางสุพรรณี เวชแพทย
นางสุพรรณี ศิลปชัย
นางสุพรรณี อ่ําใหญ
นางสุพรรณี อุตมะ
นางสุพรรณีย เอี่ยมประภาศ
นางสาวสุพรัตน เดชสุรางค
นางสุพล พรหมประดิษฐ
นางสุพักตร ทองเรือง
นางสาวสุพัชดา พินิจชอบ
นางสุพัฒทา แผนทอง
นางสุพัฒน ลาภปริณายก
นางสุพัฒนา ขะจวง
นางสาวสุพัฒนา สุทธิพงศ
นางสุพัฒนา โสสนุย

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๘๕๑๕
๑๘๕๑๖
๑๘๕๑๗
๑๘๕๑๘
๑๘๕๑๙
๑๘๕๒๐
๑๘๕๒๑
๑๘๕๒๒
๑๘๕๒๓
๑๘๕๒๔
๑๘๕๒๕
๑๘๕๒๖
๑๘๕๒๗
๑๘๕๒๘
๑๘๕๒๙
๑๘๕๓๐
๑๘๕๓๑
๑๘๕๓๒
๑๘๕๓๓
๑๘๕๓๔
๑๘๕๓๕
๑๘๕๓๖
๑๘๕๓๗
๑๘๕๓๘
๑๘๕๓๙
๑๘๕๔๐

นางสุพัตร พวยพุง
นางสุพัตร สุวิกะปกรณกุล
นางสุพัตรา กองเกตุ
นางสุพัตรา กิจไพศาลรัตนา
นางสุพัตรา กีกาศ
นางสาวสุพัตรา แกวมวง
นางสุพัตรา ไขแสง
นางสุพัตรา จิตตะยโศธร
นางสุพัตรา ชูสกุล
นางสุพตั รา ถวิลไทย
นางสุพัตรา ทวีกุล
นางสุพัตรา ทิพยอาสน
นางสาวสุพัตรา เทียนฤกษ
นางสุพัตรา บุญโสภา
นางสุพัตรา ปวีณบําเพ็ญ
นางสาวสุพัตรา พรอมดิษฐ
นางสุพัตรา พึ่งโพธิ์
นางสุพัตรา เพ็ชรหนู
นางสุพัตรา โพธิ์ทอง
นางสุพัตรา ภัยวิมุติ
นางสาวสุพัตรา มุงคุณดา
นางสุพัตรา ยอมครบุรี
นางสุพัตรา ลี้วิเศษ
นางสุพัตรา วันทอง
นางสุพัตรา วิชานนะณานนท
นางสุพัตรา สังขทอง

หนา ๘๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๕๔๑
๑๘๕๔๒
๑๘๕๔๓
๑๘๕๔๔
๑๘๕๔๕
๑๘๕๔๖
๑๘๕๔๗
๑๘๕๔๘
๑๘๕๔๙
๑๘๕๕๐
๑๘๕๕๑
๑๘๕๕๒
๑๘๕๕๓
๑๘๕๕๔
๑๘๕๕๕
๑๘๕๕๖
๑๘๕๕๗
๑๘๕๕๘
๑๘๕๕๙
๑๘๕๖๐
๑๘๕๖๑
๑๘๕๖๒
๑๘๕๖๓
๑๘๕๖๔
๑๘๕๖๕
๑๘๕๖๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางสุพัตรา สุวรรณสิงห
นางสุพัตรา หลาล้ํา
นางสาวสุพัตรา อิ่มสุวรรณ
นางสุพัตรา เอี่ยมขํา
นางสุพัตรา เอี่ยวประดิษฐ
นางสุพันธ มณเฑียร
นางสุพาณี ศรีฟา
นางสุพิณ ศรีจันทรกาศ
นางสุพิตรา ประสาท
นางสุพิทยา พิมพสาร
นางสุพิน ขําตั้ง
นางสุพิน เครือบุญมา
นางสุพิน จรางกูร
นางสุพิน จันมะโน
นางสุพิน ธรสัตยเมธี
นางสุพิน อุนหนอ
นางสุพินญา เรืองเดช
นางสุพินิจ วัฒนยืนยง
นางสุพิมพ พรมมูล
นางสุพิมาน ไมเจริญ
นางสาวสุพริ า บุญญปุรานนท
นางสุพิศ แกวเฉย
นางสุพิศ ชูยัง
นางสุพิศ ชูรวง
นางสุพิศ นันทเสรี
นางสุพิศ ปงอักษร

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๘๕๖๗
๑๘๕๖๘
๑๘๕๖๙
๑๘๕๗๐
๑๘๕๗๑
๑๘๕๗๒
๑๘๕๗๓
๑๘๕๗๔
๑๘๕๗๕
๑๘๕๗๖
๑๘๕๗๗
๑๘๕๗๘
๑๘๕๗๙
๑๘๕๘๐
๑๘๕๘๑
๑๘๕๘๒
๑๘๕๘๓
๑๘๕๘๔
๑๘๕๘๕
๑๘๕๘๖
๑๘๕๘๗
๑๘๕๘๘
๑๘๕๘๙
๑๘๕๙๐
๑๘๕๙๑
๑๘๕๙๒

หนา ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุพิศ พิมพสีทา
นางสุพิศ พิริยะพันธสกุล
นางสุพิศ ฤาชาฤทธิ์
นางสุพิศ ศักดิษฐานนท
นางสุพิศ สุขทรัพยสราง
นางสาวสุพิศ เสนียวงศ ณ อยุธยา
นางสาวสุพิศ แสนจริง
นางสุพิศ เหลาสมบูรณ
นางสุพิศ เหลาอุบล
นางสุพิส จุลพันธวัฒนา
นางสุพี บริกุล
นางสุเพ็ญ จําปาเทศ
นางสุเพ็ญทิพย สันติเวชรัศมี
นางสุเพียร สารลึก
นางสุภนิจ ทิพยศุภลักษณ
นางสาวสุภมาศ จุลละเกศ
นางสุภมาศ ชูชนื่
นางสุภมาส เรืองวัฒนานนท
นางสาวสุภร จันทรรุงเลิศ
นางสุภรณ โขมศิริ
นางสุภรณ ไชยรัตน
นางสุภรณ ผาเจริญ
นางสุภรณ พรรณพิสุทธิ์
นางสาวสุภรณ ภาชนะกาญจน
นางสาวสุภรณ สินธพานนท
นางสุภวรรณ พิมพะ

๑๘๕๙๓
๑๘๕๙๔
๑๘๕๙๕
๑๘๕๙๖
๑๘๕๙๗
๑๘๕๙๘
๑๘๕๙๙
๑๘๖๐๐
๑๘๖๐๑
๑๘๖๐๒
๑๘๖๐๓
๑๘๖๐๔
๑๘๖๐๕
๑๘๖๐๖
๑๘๖๐๗
๑๘๖๐๘
๑๘๖๐๙
๑๘๖๑๐
๑๘๖๑๑
๑๘๖๑๒
๑๘๖๑๓
๑๘๖๑๔
๑๘๖๑๕
๑๘๖๑๖
๑๘๖๑๗
๑๘๖๑๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางสุภวรรณ อินทรวิเชียร
นางสุภศรี ชารีแกว
นางสาวสุภักตรศรี ตรีพลอักษร
นางสุภัคจิตร ปาโมกข
นางสุภัควัน ทองสุก
นางสุภัตรา มีเพ็ชร
นางสุภัทร อังคนาสายัณห
นางสุภัทรา บุนนาค
นางสาวสุภัทสรณ ปญจขันธ
นางสุภัสกานต ชาติวงษ
นางสุภัสสรา ฉายา
นางสุภา ชูความดี
นางสุภา บรรลือคุณ
นางสุภา บัวเอี่ยม
นางสุภา พูลทรัพย
นางสุภา มณีเพชร
นางสุภา มีเผาพันธ
นางสุภา วงศธัญญะกวิน
นางสุภา แวววิริยะ
นางสุภา ศรีสุข
นางสุภา สมกาย
นางสุภา สินสิงห
นางสุภา หนูคง
นางสุภา เหมนะห
นางสาวสุภางค สุขมา
นางสุภางค ใหมเอี่ยม

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๘๖๑๙
๑๘๖๒๐
๑๘๖๒๑
๑๘๖๒๒
๑๘๖๒๓
๑๘๖๒๔
๑๘๖๒๕
๑๘๖๒๖
๑๘๖๒๗
๑๘๖๒๘
๑๘๖๒๙
๑๘๖๓๐
๑๘๖๓๑
๑๘๖๓๒
๑๘๖๓๓
๑๘๖๓๔
๑๘๖๓๕
๑๘๖๓๖
๑๘๖๓๗
๑๘๖๓๘
๑๘๖๓๙
๑๘๖๔๐
๑๘๖๔๑
๑๘๖๔๒
๑๘๖๔๓
๑๘๖๔๔

นางสุภาณี ชํานาญกุล
นางสุภาณี ทองขาว
นางสุภาณี น้ําผึ้ง
นางสุภาณี ลัมมะสิน
นางสุภาณี วิจะสิกะ
นางสุภาณี สุขังพงษ
นางสุภานี อัมพวัน
นางสุภาพ เกษโกวิท
นางสุภาพ ขันแสง
นางสุภาพ คําเขียว
นางสุภาพ คุณยศยิ่ง
นางสุภาพ จําเริญ
นางสาวสุภาพ จิตรปลื้ม
นางสุภาพ ทนันไธสง
นางสุภาพ ทองนุน
นางสุภาพ นวลนอม
นางสุภาพ บัวเมือง
นางสาวสุภาพ เพชรฤาชา
นางสุภาพ ฟองจันทร
นางสุภาพ รติวัฒน
นางสุภาพ ลอยแกว
นางสาวสุภาพ เลื่อนประไพ
นางสุภาพ สุขแป
นางสุภาพ สุวรรณไตรย
นางสุภาพ หอเพ็ชร
นางสุภาพ อิ่มใจ

หนา ๙๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๖๔๕
๑๘๖๔๖
๑๘๖๔๗
๑๘๖๔๘
๑๘๖๔๙
๑๘๖๕๐
๑๘๖๕๑
๑๘๖๕๒
๑๘๖๕๓
๑๘๖๕๔
๑๘๖๕๕
๑๘๖๕๖
๑๘๖๕๗
๑๘๖๕๘
๑๘๖๕๙
๑๘๖๖๐
๑๘๖๖๑
๑๘๖๖๒
๑๘๖๖๓
๑๘๖๖๔
๑๘๖๖๕
๑๘๖๖๖
๑๘๖๖๗
๑๘๖๖๘
๑๘๖๖๙
๑๘๖๗๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางสุภาพ อิ่มทองใบ
นางสุภาพร กิ่งสิวงศ
นางสุภาพร ขาวรุงเรือง
นางสุภาพร ขาวสนิท
นางสาวสุภาพร คูหาทอง
นางสุภาพร จิตรเอื้อตระกูล
นางสุภาพร เจริญสม
นางสุภาพร ชัยดิลกลาภ
นางสุภาพร ชาลีฟอง
นางสุภาพร แดงประดิษฐ
นางสุภาพร ตีระวัฒนานนท
นางสุภาพร ตุมจอย
นางสุภาพร ทิพยสุวรรณ
นางสาวสุภาพร เทียนกรรณทิพย
นางสาวสุภาพร บัณเย็น
นางสุภาพร บุญจันทร
นางสุภาพร บุญรักษา
นางสุภาพร ประจันนวล
นางสุภาพร ประพันธบัณฑิต
นางสุภาพร ปวุตตานนท
นางสุภาพร ปาณาตี
นางสุภาพร ปนเงิน
นางสุภาพร ผลวงษ
นางสุภาพร พวงยี่โถ
นางสุภาพร วงศปยะรัตนกุล
นางสุภาพร เวชการกุล

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๘๖๗๑
๑๘๖๗๒
๑๘๖๗๓
๑๘๖๗๔
๑๘๖๗๕
๑๘๖๗๖
๑๘๖๗๗
๑๘๖๗๘
๑๘๖๗๙
๑๘๖๘๐
๑๘๖๘๑
๑๘๖๘๒
๑๘๖๘๓
๑๘๖๘๔
๑๘๖๘๕
๑๘๖๘๖
๑๘๖๘๗
๑๘๖๘๘
๑๘๖๘๙
๑๘๖๙๐
๑๘๖๙๑
๑๘๖๙๒
๑๘๖๙๓
๑๘๖๙๔
๑๘๖๙๕
๑๘๖๙๖

หนา ๙๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุภาพร ไวยวาทย
นางสุภาพร สงศรีโรจน
นางสุภาพร สภาพพร
นางสุภาพร สิริยานิกร
นางสุภาพร สุทธิประภา
นางสุภาพร สุวรรณโคตร
นางสุภาพร แสงทอง
นางสุภาพร ออนจงไกร
นางสาวสุภาพรรณ สรรเพชุดา
นางสุภาเพ็ญ ศรีภักดี
นางสุภาภรณ เกิดศรี
นางสุภาภรณ คําประดิษฐ
นางสุภาภรณ จันทรพรหม
นางสุภาภรณ จิรักษา
นางสาวสุภาภรณ เจริญฤทธิ์
นางสุภาภรณ ชัยสุข
นางสุภาภรณ ดีศรีแกว
นางสุภาภรณ ต.ไพศาล
นางสุภาภรณ เตชะธนสมบัติ
นางสุภาภรณ ทองกลม
นางสุภาภรณ นนทเกษม
นางสุภาภรณ น้ําผุด
นางสุภาภรณ นิชรัตน
นางสุภาภรณ ปญญาปรุ
นางสุภาภรณ พรหมฝาย
นางสุภาภรณ พินิจมนตรี

๑๘๖๙๗
๑๘๖๙๘
๑๘๖๙๙
๑๘๗๐๐
๑๘๗๐๑
๑๘๗๐๒
๑๘๗๐๓
๑๘๗๐๔
๑๘๗๐๕
๑๘๗๐๖
๑๘๗๐๗
๑๘๗๐๘
๑๘๗๐๙
๑๘๗๑๐
๑๘๗๑๑
๑๘๗๑๒
๑๘๗๑๓
๑๘๗๑๔
๑๘๗๑๕
๑๘๗๑๖
๑๘๗๑๗
๑๘๗๑๘
๑๘๗๑๙
๑๘๗๒๐
๑๘๗๒๑
๑๘๗๒๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางสุภาภรณ พื้นแสน
นางสุภาภรณ พูลพังงา
นางสุภาภรณ เพ็ชรรักษ
นางสุภาภรณ ภูพลอย
นางสุภาภรณ มาลีแกว
นางสุภาภรณ ยี่สารพัฒน
นางสุภาภรณ รัตนพงศธระ
นางสุภาภรณ เริงฤทธิ์
นางสุภาภรณ ลีลานุสรณ
นางสุภาภรณ วงศจิตราภรณ
นางสุภาภรณ วงศวรรธนะโชติ
นางสุภาภรณ วงศหงษทอง
นางสุภาภรณ วิทยารังษีพงษ
นางสาวสุภาภรณ สามคุมพิมพ
นางสุภาภรณ สืบศรี
นางสุภาภรณ สุขทัศนาสกุล
นางสุภาภรณ สุภัคกาญจนกุล
นางสุภาภรณ หงษคํา
นางสุภาภรณ อนงคไชย
นางสุภาภัค ผองนอย
นางสาวสุภารักษ ศรีสวัสดิ์
นางสาวสุภารัตน ชุมวงศ
นางสุภารัตน ตันจงนาวิน
นางสุภารัตน พิบูลนุรักษ
นางสุภารัตน อาจใจ
นางสุภาฤดี ธาสถาน

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๘๗๒๓
๑๘๗๒๔
๑๘๗๒๕
๑๘๗๒๖
๑๘๗๒๗
๑๘๗๒๘
๑๘๗๒๙
๑๘๗๓๐
๑๘๗๓๑
๑๘๗๓๒
๑๘๗๓๓
๑๘๗๓๔
๑๘๗๓๕
๑๘๗๓๖
๑๘๗๓๗
๑๘๗๓๘
๑๘๗๓๙
๑๘๗๔๐
๑๘๗๔๑
๑๘๗๔๒
๑๘๗๔๓
๑๘๗๔๔
๑๘๗๔๕
๑๘๗๔๖
๑๘๗๔๗
๑๘๗๔๘

นางสุภาลักษณ ยุรพันธ
นางสุภาลักษณ เสนาปา
นางสาวสุภาว สุวัฒนชน
นางสุภาวดี ชวยชู
นางสุภาวดี ทาลีราช
นางสาวสุภาวดี ธรรมโชติ
นางสุภาวดี พิพัฒพลกาย
นางสุภาวดี เพริดพริ้ง
นางสาวสุภาวดี ภูพัทธยากร
นางสุภาวดี เมืองชุมพล
นางสุภาวดี ราชบังสา
นางสาวสุภาวดี หทัยพิทักษ
นางสุภาวรรณ คําวงศปน
นางสุภาวรรณ สุวรรณชาติ
นางสุภาวินี สุวรรณคาม
นางสาวสุภาศรี นอยรังษี
นางสุภาสินี บินสะมะแอ
นางสาวสุภิญญา ประสมศรี
นางสุภิญญา วงศเพียร
นางสุภิญโญ ดาราสูรย
นางสุภิต นามเคน
นางสาวสุภีร คิ้มแหน
นางสุภีร จันทรศรี
นางสุภีร พรรณเสมา
นางสุมณฑา ตันติศักดิ์
นางสุมณฑา นิยมทรัพย

หนา ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๗๔๙
๑๘๗๕๐
๑๘๗๕๑
๑๘๗๕๒
๑๘๗๕๓
๑๘๗๕๔
๑๘๗๕๕
๑๘๗๕๖
๑๘๗๕๗
๑๘๗๕๘
๑๘๗๕๙
๑๘๗๖๐
๑๘๗๖๑
๑๘๗๖๒
๑๘๗๖๓
๑๘๗๖๔
๑๘๗๖๕
๑๘๗๖๖
๑๘๗๖๗
๑๘๗๖๘
๑๘๗๖๙
๑๘๗๗๐
๑๘๗๗๑
๑๘๗๗๒
๑๘๗๗๓
๑๘๗๗๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางสุมณฑา พวงโต
นางสุมณฑา วิชัยโย
นางสุมณฑา หาญสําเภา
นางสุมณฑินี สุวรรณรัศมี
นางสุมน จิตเขมน
นางสุมน สุกใส
นางสุมนตรี ชัยชนะเจริญ
นางสาวสุมนทิพ พณิชยกุล
นางสุมนทิพย โพธิ์ชัยทอง
นางสุมนรัตน ศรีแกว
นางสุมนัส ศรีมณฑก
นางสุมนา จันทร
นางสุมนา ไตรยุทธชัย
นางสุมนา สุภาพ
นางสาวสุมนา อินทรจักร
นางสุมล แจมโอภาส
นางสุมล ทองแท
นางสุมล โนภิระ
นางสุมล มณีรัตน
นางสาวสุมล วองอนุวงศ
นางสุมล สายคําทอน
นางสุมล ฮัมดาหลี
นางสุมลมาลย มหัทธโนบล
นางสุมลลักษณ ยอดเอียด
นางสุมา ขันแกว
นางสุมา สุนทรพจน

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๘๗๗๕
๑๘๗๗๖
๑๘๗๗๗
๑๘๗๗๘
๑๘๗๗๙
๑๘๗๘๐
๑๘๗๘๑
๑๘๗๘๒
๑๘๗๘๓
๑๘๗๘๔
๑๘๗๘๕
๑๘๗๘๖
๑๘๗๘๗
๑๘๗๘๘
๑๘๗๘๙
๑๘๗๙๐
๑๘๗๙๑
๑๘๗๙๒
๑๘๗๙๓
๑๘๗๙๔
๑๘๗๙๕
๑๘๗๙๖
๑๘๗๙๗
๑๘๗๙๘
๑๘๗๙๙
๑๘๘๐๐

นางสุมาณี ทุมโมง
นางสาวสุมาดี พลจันทึก
นางสุมามาศ จินารัตน
นางสุมาลย บัวทอง
นางสุมาลย สมภูมิ
นางสาวสุมาลิน แสงเทียน
นางสุมาลี ครุฑมาศ
นางสุมาลี คล้ําจีน
นางสาวสุมาลี คะเชนทรชาติ
นางสุมาลี คําพิพจน
นางสุมาลี ชัยบุรณ
นางสุมาลี ชาญอาวุธ
นางสุมาลี ดํารงสุสกุล
นางสุมาลี ตัณฑัยย
นางสุมาลี ตันตาปกุล
นางสุมาลี ถิ่นเมืองทอง
นางสุมาลี ทองพรหม
นางสาวสุมาลี นิตยจินต
นางสุมาลี บัวบาง
นางสุมาลี บุญเคลิ้ม
นางสุมาลี บุญยิ่ง
นางสุมาลี ประกอบธัญญะศิริ
นางสุมาลี ประดับเวทย
นางสุมาลี ฝกบัว
นางสุมาลี พงษสิทธิศักดิ์
นางสุมาลี พลศิลป

หนา ๙๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๘๐๑
๑๘๘๐๒
๑๘๘๐๓
๑๘๘๐๔
๑๘๘๐๕
๑๘๘๐๖
๑๘๘๐๗
๑๘๘๐๘
๑๘๘๐๙
๑๘๘๑๐
๑๘๘๑๑
๑๘๘๑๒
๑๘๘๑๓
๑๘๘๑๔
๑๘๘๑๕
๑๘๘๑๖
๑๘๘๑๗
๑๘๘๑๘
๑๘๘๑๙
๑๘๘๒๐
๑๘๘๒๑
๑๘๘๒๒
๑๘๘๒๓
๑๘๘๒๔
๑๘๘๒๕
๑๘๘๒๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางสุมาลี พลเสน
นางสุมาลี พลแสน
นางสุมาลี พันธุเอี่ยม
นางสุมาลี พึ่งรส
นางสุมาลี พูลทัศน
นางสุมาลี ฟุงเฟอง
นางสุมาลี มาเหร็ม
นางสุมาลี มูลยะ
นางสาวสุมาลี มูฮัมหมัด
นางสุมาลี ยืนยาว
นางสุมาลี รัตนธรรม
นางสาวสุมาลี ราษฎรนุย
นางสุมาลี ลิ้มสุวรรณ
นางสุมาลี วรรณลังกา
นางสุมาลี วิสุทธิวชั รกุล
นางสาวสุมาลี วิสุทธิศิริ
นางสุมาลี ศรีสม
นางสาวสุมาลี ศักดิ์โพธา
นางสุมาลี สาทจีนพงษ
นางสุมาลี สายสงวน
นางสุมาลี สุธาประดิษฐ
นางสุมาลี สุนทรวงษ
นางสุมาลี หมอทอง
นางสุมาลี หรั่งประเสริฐ
นางสุมาลี หลงกูนัน
นางสุมาลี หาญวีระพล

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๘๘๒๗
๑๘๘๒๘
๑๘๘๒๙
๑๘๘๓๐
๑๘๘๓๑
๑๘๘๓๒
๑๘๘๓๓
๑๘๘๓๔
๑๘๘๓๕
๑๘๘๓๖
๑๘๘๓๗
๑๘๘๓๘
๑๘๘๓๙
๑๘๘๔๐
๑๘๘๔๑
๑๘๘๔๒
๑๘๘๔๓
๑๘๘๔๔
๑๘๘๔๕
๑๘๘๔๖
๑๘๘๔๗
๑๘๘๔๘
๑๘๘๔๙
๑๘๘๕๐
๑๘๘๕๑
๑๘๘๕๒

นางสุมาลี อวยพร
นางสุมาศ แกวหานาม
นางสาวสุมิตรา กอบโกย
นางสุมิตรา แบนสุภา
นางสุมิตรา เพชรผอง
นางสุมิตรา วงษภมร
นางสุมิตรา เศวตเวช
นางสุมิตรา สีดาบุตร
นางสุมิตรา เสงขาว
นางสุมิตรา อินปนตา
นางสุเมตตา ศรีมณฑก
นางสุรกัญญา อัศววิภาส
นางสุรฉันท นันตื้อ
นางสุรณี ทศิธร
นางสุรณี นวมจิตร
นางสุรณี วังวิเศษ
นางสาวสุรดา ประสิทธิ์แพทย
นางสุรพิมพ กรกระโทก
นางสุรภา ประชานุกูล
นางสุรภา มาตยภูธร
นางสุรภี กรรณิกา
นางสุรภี จาตุรงคกุล
นางสุรภี เพ็ชรงาม
นางสุรภี ราชตา
นางสุรภีย พันธทอง
นางสุระจิต ไชยหลอ

หนา ๙๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๘๕๓
๑๘๘๕๔
๑๘๘๕๕
๑๘๘๕๖
๑๘๘๕๗
๑๘๘๕๘
๑๘๘๕๙
๑๘๘๖๐
๑๘๘๖๑
๑๘๘๖๒
๑๘๘๖๓
๑๘๘๖๔
๑๘๘๖๕
๑๘๘๖๖
๑๘๘๖๗
๑๘๘๖๘
๑๘๘๖๙
๑๘๘๗๐
๑๘๘๗๑
๑๘๘๗๒
๑๘๘๗๓
๑๘๘๗๔
๑๘๘๗๕
๑๘๘๗๖
๑๘๘๗๗
๑๘๘๗๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางสุรัญญา คําตา
นางสุรัต ภิรมยเจียว
นางสุรัตน กาญจนโรจน
นางสุรัตน จรัสแผว
นางสุรัตน ชาววัง
นางสุรัตน ระวันประโคน
นางสาวสุรัตน แสงโชติ
นางสุรัตนา ชูกลีบ
นางสาวสุรัตนา พันธุบพิธ
นางสุรัตนาภรณ ศาสตรนอก
นางสุรัสวดี ดํารงอัตสิน
นางสุรางค เชาเจริญ
นางสุรางค บาริศรี
นางสาวสุรางค ประทุมโทน
นางสาวสุรางค พจนคมพร
นางสุรางค รุงเรือง
นางสุรางค ฤทธิ์คํารบ
นางสุรางค วิริยะประทีป
นางสุรางค สุบรรณพงษ
นางสุรางคณา งามเจริญ
นางสุรางคนา คุปตรัตน
นางสุรางครัตน แสงออน
นางสุรางคศรี อรุณโน
นางสุรางรัตน ศุภธนสินเขษม
นางสุราวรรณ หมอยาดี
นางสุริกิจ วรฤทธานนท

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๘๘๗๙
๑๘๘๘๐
๑๘๘๘๑
๑๘๘๘๒
๑๘๘๘๓
๑๘๘๘๔
๑๘๘๘๕
๑๘๘๘๖
๑๘๘๘๗
๑๘๘๘๘
๑๘๘๘๙
๑๘๘๙๐
๑๘๘๙๑
๑๘๘๙๒
๑๘๘๙๓
๑๘๘๙๔
๑๘๘๙๕
๑๘๘๙๖
๑๘๘๙๗
๑๘๘๙๘
๑๘๘๙๙
๑๘๙๐๐
๑๘๙๐๑
๑๘๙๐๒
๑๘๙๐๓
๑๘๙๐๔

นางสุริณี เสริมพงษพันธ
นางสาวสุรินทร บัวงาม
นางสุรินทร พุตติ
นางสุรินทร เฟองฟุง
นางสุรินทร มีสุข
นางสุรินทร ลีเพ็ญ
นางสุรินทร วินิจสร
นางสุริพร เพชรรักษ
นางสาวสุริยา โชติพงษ
นางสุริยา แรทอง
นางสุริยา ลําพุทธา
นางสาวสุริยาพร แจบไธสง
นางสุริยาภรณ ทรงสิทธิเดช
นางสุรี แชเปย
นางสาวสุรี อุดมชาติ
นางสุรีพร เกิดกอ
นางสุรีพร ซุนทรัพย
นางสุรีพร เยาววิวัฒน
นางสาวสุรีพร รัฐกาล
นางสุรีพร ศรีสวัสดิ์
นางสาวสุรีภรณ นุตโร
นางสุรีภรณ ปองกันชาติ
นางสาวสุรีมาตร เกษตรภิบาล
นางสุรีย จรรยหาญ
นางสุรีย จันทรัตนา
นางสุรีย ณ ลําพูน

หนา ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๙๐๕
๑๘๙๐๖
๑๘๙๐๗
๑๘๙๐๘
๑๘๙๐๙
๑๘๙๑๐
๑๘๙๑๑
๑๘๙๑๒
๑๘๙๑๓
๑๘๙๑๔
๑๘๙๑๕
๑๘๙๑๖
๑๘๙๑๗
๑๘๙๑๘
๑๘๙๑๙
๑๘๙๒๐
๑๘๙๒๑
๑๘๙๒๒
๑๘๙๒๓
๑๘๙๒๔
๑๘๙๒๕
๑๘๙๒๖
๑๘๙๒๗
๑๘๙๒๘
๑๘๙๒๙
๑๘๙๓๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางสุรีย บุญพันธ
นางสาวสุรีย บุตรลพ
นางสุรีย มุกดอกไม
นางสาวสุรีย รื่นสําราญ
นางสุรีย วิบูลยเสข
นางสุรีย สังขสุวรรณ
นางสุรีย อุนเครือ
นางสุรียพร คุมภัย
นางสุรียพร ประชารักษ
นางสุรียพร ยามานะ
นางสุรียพร ศุภโชคชัย
นางสุรียพร สายมิตร
นางสุรียพร หงสนําบัญชาชัย
นางสุรียพันธุ จันทรสุริยา
นางสุรียมาศ สุขกสิ
นางสุรียรัศมี ชัยสุภา
นางสุรียา ภูประดิษฐ
นางสุรีรัตน คงเปย
นางสุรีรัตน คุณธรณ
นางสาวสุรีรัตน ใจสะอาด
นางสุรีรัตน ฉ่ําชุม
นางสาวสุรีรัตน ตั่งยะฤทธิ์
นางสุรีรัตน สวางเย็น
นางสุรีรัตน สุจิระกุล
นางสุไร สมัตถะ
นางสุไรรัตน อุทัยกรณ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๘๙๓๑
๑๘๙๓๒
๑๘๙๓๓
๑๘๙๓๔
๑๘๙๓๕
๑๘๙๓๖
๑๘๙๓๗
๑๘๙๓๘
๑๘๙๓๙
๑๘๙๔๐
๑๘๙๔๑
๑๘๙๔๒
๑๘๙๔๓
๑๘๙๔๔
๑๘๙๔๕
๑๘๙๔๖
๑๘๙๔๗
๑๘๙๔๘
๑๘๙๔๙
๑๘๙๕๐
๑๘๙๕๑
๑๘๙๕๒
๑๘๙๕๓
๑๘๙๕๔
๑๘๙๕๕
๑๘๙๕๖

หนา ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุลัดดา เพชรสจันทร
นางสุลัดดา มั่นเปลง
นางสุลัยพร เธียรธุมา
นางสุลิสา พรหมจรรย
นางสุลี แกวลายพรหม
นางสุลีพร โคตรพันธ
นางสุลีพร สุภาพ
นางสาวสุวกุล ทองพลับพลานิช
นางสุวคนธ ทวีบุตร
นางสุวคนธ พรมทอง
นางสุวคนธ วัฒนกุล
นางสุวคนธ สมวัชรจิต
นางสุวจี ชัยบาน
นางสุวณี ชาติวัฒนสุคนธ
นางสุวณี บุณยนฤธี
นางสุวณี สุวรรณเขตนิคม
นางสุวณีย แกวทัพไทย
นางสุวณีย นาคเทวัญ
นางสาวสุวณีย สอนไว
นางสุวดี แกวอินทรศรวล
นางสุวดี คนชอบ
นางสุวดี หนูชวย
นางสุวนิจ ศรีสุวรรณ
นางสุวนิช กิตติกุล
นางสุวนิตย คงพวง
นางสาวสุวนิตย จุลวัจน

๑๘๙๕๗
๑๘๙๕๘
๑๘๙๕๙
๑๘๙๖๐
๑๘๙๖๑
๑๘๙๖๒
๑๘๙๖๓
๑๘๙๖๔
๑๘๙๖๕
๑๘๙๖๖
๑๘๙๖๗
๑๘๙๖๘
๑๘๙๖๙
๑๘๙๗๐
๑๘๙๗๑
๑๘๙๗๒
๑๘๙๗๓
๑๘๙๗๔
๑๘๙๗๕
๑๘๙๗๖
๑๘๙๗๗
๑๘๙๗๘
๑๘๙๗๙
๑๘๙๘๐
๑๘๙๘๑
๑๘๙๘๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางสาวสุวนิตย ชูชวย
นางสาวสุวนิตย วงศศุภลักษณ
นางสุวนี ถุงทอง
นางสุวนีย ตอพรหม
นางสุวนีย ทิพยโพธิ์
นางสุวนีย อุปถัมภ
นางสาวสุวพร พิลาสอน
นางสุวพร ศิริขันธ
นางสุวพิศ สมแกว
นางสุวพี ชูเกียรติวัฒนา
นางสาวสุวภรณ สุวรรณพงศ
นางสาวสุวภัทร ศิริพัลลภ
นางสาวสุวภา คําอาจ
นางสุวภา อรามทอง
นางสุวรรณ เครือเมฆ
นางสุวรรณ จันทรเปลง
นางสุวรรณ ปาณะวร
นางสุวรรณ ผลวงษ
นางสุวรรณ หินตะ
นางสุวรรณทา พุฒพันธ
นางสุวรรณทา สมนาแซง
นางสุวรรณรัตน กาญจนพิศาล
นางสุวรรณรัตน เสือเพ็ง
นางสุวรรณรัตน อิ่มเงิน
นางสุวรรณา กระจายโภชน
นางสาวสุวรรณา ขุมทอง

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๘๙๘๓
๑๘๙๘๔
๑๘๙๘๕
๑๘๙๘๖
๑๘๙๘๗
๑๘๙๘๘
๑๘๙๘๙
๑๘๙๙๐
๑๘๙๙๑
๑๘๙๙๒
๑๘๙๙๓
๑๘๙๙๔
๑๘๙๙๕
๑๘๙๙๖
๑๘๙๙๗
๑๘๙๙๘
๑๘๙๙๙
๑๙๐๐๐
๑๙๐๐๑
๑๙๐๐๒
๑๙๐๐๓
๑๙๐๐๔
๑๙๐๐๕
๑๙๐๐๖
๑๙๐๐๗
๑๙๐๐๘

หนา ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุวรรณา จันทรมะโน
นางสุวรรณา เจียวกก
นางสุวรรณา ใจตาบ
นางสุวรรณา ชอบธรรม
นางสาวสุวรรณา ทรัพยบํารุง
นางสาวสุวรรณา ธรรมการัณย
นางสุวรรณา บัวเผือก
นางสุวรรณา บุญรัตนวิจิตร
นางสุวรรณา ปราศมณฑิล
นางสุวรรณา ปญญาผล
นางสุวรรณา ปนทองนอย
นางสาวสุวรรณา โปธา
นางสุวรรณา มณีทัศน
นางสุวรรณา รุงเรืองบูรณะกุล
นางสุวรรณา วสุรุจิวงศ
นางสาวสุวรรณา วีระเลิศฤทธิชัย
นางสุวรรณา สราญฤทธิ์
นางสาวสุวรรณา สุนทรพจน
นางสุวรรณา สุภาพจน
นางสุวรรณา แสงวงศทอง
นางสุวรรณา อมรวิจิตร
นางสุวรรณา อยูแพทย
นางสุวรรณา อั้งสูงเนิน
นางสุวรรณี เฉวียงหงษ
นางสุวรรณี ไชยปญญา
นางสาวสุวรรณี ทวาเรศ

๑๙๐๐๙
๑๙๐๑๐
๑๙๐๑๑
๑๙๐๑๒
๑๙๐๑๓
๑๙๐๑๔
๑๙๐๑๕
๑๙๐๑๖
๑๙๐๑๗
๑๙๐๑๘
๑๙๐๑๙
๑๙๐๒๐
๑๙๐๒๑
๑๙๐๒๒
๑๙๐๒๓
๑๙๐๒๔
๑๙๐๒๕
๑๙๐๒๖
๑๙๐๒๗
๑๙๐๒๘
๑๙๐๒๙
๑๙๐๓๐
๑๙๐๓๑
๑๙๐๓๒
๑๙๐๓๓
๑๙๐๓๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางสุวรรณี ทองโคตร
นางสุวรรณี เทพประภากรณ
นางสุวรรณี นิยมญาติ
นางสุวรรณี ประทุมถิ่น
นางสุวรรณี พรหมประสิทธิ์
นางสุวรรณี พิพัฒนศรี
นางสุวรรณี พุมพฤกษา
นางสาวสุวรรณี แพรภัทรพิศุทธิ์
นางสาวสุวรรณี วงษโพธิ์
นางสุวรรณี วิเชียรวรรณ
นางสุวรรณี ศรีวงศ
นางสุวรรณี ศรีสวัสดิ์
นางสุวรรณี สินทรัพย
นางสุวรรณี สีสุภา
นางสุวรรณี สุรารักษ
นางสุวรรณี หาระสาร
นางสุวรรณี อัญญะโพธิ์
นางสุวรรณีย ศิริสุวรรณพงศ
นางสุวรรนี วีระธรณิศร
นางสุวรีย คําจินา
นางสุวรีย พงศอาราม
นางสุวลักษณ ยั่งสกุล
นางสุวลักษณ ศุภสาร
นางสุวลี โสมศรีแพง
นางสุวลี หนูทอง
นางสุวัจนพร ไวศยกุล

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๙๐๓๕
๑๙๐๓๖
๑๙๐๓๗
๑๙๐๓๘
๑๙๐๓๙
๑๙๐๔๐
๑๙๐๔๑
๑๙๐๔๒
๑๙๐๔๓
๑๙๐๔๔
๑๙๐๔๕
๑๙๐๔๖
๑๙๐๔๗
๑๙๐๔๘
๑๙๐๔๙
๑๙๐๕๐
๑๙๐๕๑
๑๙๐๕๒
๑๙๐๕๓
๑๙๐๕๔
๑๙๐๕๕
๑๙๐๕๖
๑๙๐๕๗
๑๙๐๕๘
๑๙๐๕๙
๑๙๐๖๐

นางสาวสุวัจนา เพชรล้ํา
นางสุวัฒนา รอบจังหวัด
นางสุวัฒนา ศิริสุนทร
นางสุวัธนา รัตนบํารุง
นางสุวันดี วงศฤทธิ์
นางสุวัสดา ประสาทพรชัย
นางสาวสุวาที มุลกุณี
นางสุวาริน ศรีธรรมมา
นางสุวารี วงศเลี้ยงถาวร
นางสาวสุวารีย ภูรีโรจน
นางสุวิชญา เกิดคง
นางสุวิญณา วงศเบี้ยสัจจ
นางสุวินทรา ชวยบุญ
นางสุวินัย วิศาลศักดิ์
นางสุวิพา เมืองแกว
นางสุวิภา วิจักขณพันธ
นางสุวิมล กลิ้งอยู
นางสาวสุวิมล คณะดี
นางสาวสุวิมล นิติพนาเวศน
นางสุวิมล บุญเพิ่ม
นางสุวิมล ปานพลับ
นางสุวิมล พลจันทร
นางสุวิมล มูลสระดู
นางสุวิมล เย็นจิตร
นางสุวิมล รักษชน
นางสาวสุวิมล วงศวัฒนา

หนา ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๐๖๑
๑๙๐๖๒
๑๙๐๖๓
๑๙๐๖๔
๑๙๐๖๕
๑๙๐๖๖
๑๙๐๖๗
๑๙๐๖๘
๑๙๐๖๙
๑๙๐๗๐
๑๙๐๗๑
๑๙๐๗๒
๑๙๐๗๓
๑๙๐๗๔
๑๙๐๗๕
๑๙๐๗๖
๑๙๐๗๗
๑๙๐๗๘
๑๙๐๗๙
๑๙๐๘๐
๑๙๐๘๑
๑๙๐๘๒
๑๙๐๘๓
๑๙๐๘๔
๑๙๐๘๕
๑๙๐๘๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางสุวิมล เศวตเลข
นางสุวิมล แสงบุดดี
นางสุวิมล ออนจีน
นางสุวิมล อัครวรกุลชัย
นางสุวิมล อินทรจันทร
นางสุวีนา จงสูงเนิน
นางสุเวช ดวงกําเหนิด
นางสาวสุหราย สืบสุรียกุล
นางสาวสุอังคณา บัลลพวานิช
นางสุอารีย แกวคุมภัย
นางสุอารีย แกวศิริพร
นางเสงี่ยม ทวมกลาง
นางเสงี่ยม พรหมมาศ
นางสาวเสงี่ยม สิงหปรีชา
นางเสงี่ยม หวานคําเพราะ
นางเสงี่ยม อรรถพร
นางเสงี่ยม อินทรามะ
นางเสงี่ยมจิต โพธิ์ออน
นางเสนห รัตนถาวร
นางเสมอใจ ชมภูนุช
นางเสมอใจ เหมะรักษ
นางเสริมทรัพย ขยันการนาวี
นางเสริมศรี เกษวัง
นางเสริมศรี แทนหิรัญ
นางเสริมศรี ปวงคํา
นางเสริมศรี พูลเสน

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๙๐๘๗
๑๙๐๘๘
๑๙๐๘๙
๑๙๐๙๐
๑๙๐๙๑
๑๙๐๙๒
๑๙๐๙๓
๑๙๐๙๔
๑๙๐๙๕
๑๙๐๙๖
๑๙๐๙๗
๑๙๐๙๘
๑๙๐๙๙
๑๙๑๐๐
๑๙๑๐๑
๑๙๑๐๒
๑๙๑๐๓
๑๙๑๐๔
๑๙๑๐๕
๑๙๑๐๖
๑๙๑๐๗
๑๙๑๐๘
๑๙๑๐๙
๑๙๑๑๐
๑๙๑๑๑
๑๙๑๑๒

นางสาวเสริมศรี วากะดวน
นางเสริมศรี หนูนอ ย
นางเสริมศรี หิรัญวงศ
นางเสริมสุข เจียมตน
นางเสรี คณะเพียร
นางเสวย เต็งมงคล
นางเสวี่ยง เอื้อทาน
นางเสาวคนธ จารยโพธิ์
นางสาวเสาวคนธ นันทกิจ
นางเสาวคนธ นางนวล
นางเสาวคนธ เพชรรักษ
นางเสาวคนธ ยืนสุข
นางเสาวคนธ รุยออน
นางเสาวคนธ ฤทธิโคตร
นางเสาวคนธ สมคิด
นางเสาวคนธ สูฝน
นางเสาวณิต ระวังจิตร
นางเสาวณิต หมัดเลียด
นางสาวเสาวณี เกตุหอม
นางเสาวณี ชูศรี
นางสาวเสาวณี หลอดศิริ
นางเสาวณีย ขวัญเงิน
นางเสาวณีย คลองแคลว
นางเสาวณีย พลาหุวานันท
นางเสาวณีย พิทักษกรราษฎร
นางสาวเสาวณีย ยอดดําเนิน

หนา ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๑๑๓
๑๙๑๑๔
๑๙๑๑๕
๑๙๑๑๖
๑๙๑๑๗
๑๙๑๑๘
๑๙๑๑๙
๑๙๑๒๐
๑๙๑๒๑
๑๙๑๒๒
๑๙๑๒๓
๑๙๑๒๔
๑๙๑๒๕
๑๙๑๒๖
๑๙๑๒๗
๑๙๑๒๘
๑๙๑๒๙
๑๙๑๓๐
๑๙๑๓๑
๑๙๑๓๒
๑๙๑๓๓
๑๙๑๓๔
๑๙๑๓๕
๑๙๑๓๖
๑๙๑๓๗
๑๙๑๓๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางเสาวณีย ยอดออน
นางเสาวนิจ วัชรานนท
นางเสาวนิตย จําปา
นางเสาวนิตย พรหมเทพ
นางเสาวนิตย ภักตรผอง
นางเสาวนิตย อยูชา
นางเสาวนี คุมรําไพ
นางสาวเสาวนี เปยมสัมฤทธิ์
นางเสาวนี พรหมทองแกว
นางเสาวนี มรกตเขียว
นางสาวเสาวนีย ใจขํา
นางเสาวนีย เชื้อไชย
นางเสาวนีย ทิมละมอม
นางเสาวนีย พันลําภักดิ์
นางสาวเสาวนีย เพชรทรัพย
นางเสาวนีย ลีละวัฒนพันธ
นางเสาวนีย วงษวานเจริญ
นางเสาวนีย สวนโสกเชือก
นางเสาวนีย สอนเจริญทรัพย
นางเสาวนีย สุบรรณวงศ
นางเสาวนีย อรชร
นางเสาวพิศ พูลศิริ
นางเสาวภา เกื้อนุย
นางเสาวภา คงมั่น
นางสาวเสาวภา จันทนาวิเวท
นางเสาวภา ชุมพล

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๙๑๓๙
๑๙๑๔๐
๑๙๑๔๑
๑๙๑๔๒
๑๙๑๔๓
๑๙๑๔๔
๑๙๑๔๕
๑๙๑๔๖
๑๙๑๔๗
๑๙๑๔๘
๑๙๑๔๙
๑๙๑๕๐
๑๙๑๕๑
๑๙๑๕๒
๑๙๑๕๓
๑๙๑๕๔
๑๙๑๕๕
๑๙๑๕๖
๑๙๑๕๗
๑๙๑๕๘
๑๙๑๕๙
๑๙๑๖๐
๑๙๑๖๑
๑๙๑๖๒
๑๙๑๖๓
๑๙๑๖๔

หนา ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางเสาวภา ตนเจริญสุข
นางเสาวภา พรมทอง
นางเสาวภาคย ดลเสมอ
นางเสาวภาคย ติรสถิตย
นางเสาวภาคย บุญชิต
นางเสาวภาคย สุดหอม
นางสาวเสาวภาคย อนันตชื่นสุข
นางเสาวรส ชัยกุล
นางเสาวรส ชาวกงจักร
นางเสาวรส ทองภู
นางเสาวรส เนตรอรุณ
นางเสาวรี มณีคํา
นางเสาวลักษณ กรีฑาเวทย
นางสาวเสาวลักษณ กังวานตระกูล
นางเสาวลักษณ ขุมทอง
นางสาวเสาวลักษณ งามขํา
นางสาวเสาวลักษณ จันทนา
นางสาวเสาวลักษณ จิโรจนวงศ
นางเสาวลักษณ จุมพลพงษ
นางสาวเสาวลักษณ ดนตรี
นางเสาวลักษณ เตล็ดทอง
นางเสาวลักษณ ปานศักดิ์
หมอมหลวงเสาวลักษณ ศรีธวัช
นางเสาวลักษณ สนโศรก
นางเสาวลักษณ สวัสดี
นางเสาวลักษณ สันติจารี

๑๙๑๖๕
๑๙๑๖๖
๑๙๑๖๗
๑๙๑๖๘
๑๙๑๖๙
๑๙๑๗๐
๑๙๑๗๑
๑๙๑๗๒
๑๙๑๗๓
๑๙๑๗๔
๑๙๑๗๕
๑๙๑๗๖
๑๙๑๗๗
๑๙๑๗๘
๑๙๑๗๙
๑๙๑๘๐
๑๙๑๘๑
๑๙๑๘๒
๑๙๑๘๓
๑๙๑๘๔
๑๙๑๘๕
๑๙๑๘๖
๑๙๑๘๗
๑๙๑๘๘
๑๙๑๘๙
๑๙๑๙๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางเสาวลักษณ ไหมกัน
นางเสาวลักษณ อินทยุง
นางเสาวลักษณ อินทรทัศน
นางเสาวลักษณ เอี่ยมพิพัฒน
นางสาวเสาะหงิม ตั้งล้ําเลิศ
นางแสงแกว ตันติวรวิทย
นางแสงจันทร เกิดบัวทอง
นางแสงจันทร ตะปญญา
นางแสงจันทร ทิพยมณฑล
นางแสงจันทร พลอยสมบูรณ
นางแสงจันทร วงคอาษา
นางแสงจันทร วิทยาภูมิ
นางแสงจันทร ศิริโรจน
นางสาวแสงจันทร ศิริสมบูรณ
นางสาวแสงจันทร หมื่นแสงคํา
นางแสงจันทร หลงเวช
นางแสงจันทร หาญเผชิญโชค
นางแสงจันทร หิรัญพานิช
นางแสงจันทร เหลือผล
นางแสงจันทร ใหมสาตร
นางแสงจันทร อนันตะสุข
นางแสงจันทร อหันตะ
นางสาวแสงดาว แสนใจยา
นางแสงเดือน ปญญานะ
นางแสงเดือน ศาสตรานุเคราะห
นางแสงเดือน สายตรง

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๙๑๙๑
๑๙๑๙๒
๑๙๑๙๓
๑๙๑๙๔
๑๙๑๙๕
๑๙๑๙๖
๑๙๑๙๗
๑๙๑๙๘
๑๙๑๙๙
๑๙๒๐๐
๑๙๒๐๑
๑๙๒๐๒
๑๙๒๐๓
๑๙๒๐๔
๑๙๒๐๕
๑๙๒๐๖
๑๙๒๐๗
๑๙๒๐๘
๑๙๒๐๙
๑๙๒๑๐
๑๙๒๑๑
๑๙๒๑๒
๑๙๒๑๓
๑๙๒๑๔
๑๙๒๑๕
๑๙๒๑๖

นางแสงทอง นิยมชัย
นางแสงเทียน ใจกวาง
นางแสงนภา ภักดีศิริวงษ
นางแสงบุหลัน มหิพนั ธุ
นางแสงเพชร ขาวสวาง
นางแสงเพชร ศรีสวาง
นางแสงเพชร สุวงศเครือ
นางแสงมณี ฉิมจันทึก
นางแสงเมฆ แกวมีชัย
นางสาวแสงรวี คนศิลป
นางสาวแสงรุนีย มีพร
นางแสงเวียน เรือนโต
นางแสงสินธ ปุณขันธุ
นางแสงอรุณ นนทมาลย
นางแสงอรุณ ภาคพรม
นางแสงอรุณ อําไพ
นางแสวง ไวยมิตรา
นางโสพิศสุดา หนุมาศ
นางโสภา กาญจนะพันธ
นางโสภา กิ่งเนตร
นางโสภา เกษวิเศษ
นางสาวโสภา คล้ําชื่น
นางโสภา ใจวรรณะ
นางโสภา เชื้อสะอาด
นางโสภา นวลมุล
นางโสภา นุยจันทร

หนา ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๒๑๗
๑๙๒๑๘
๑๙๒๑๙
๑๙๒๒๐
๑๙๒๒๑
๑๙๒๒๒
๑๙๒๒๓
๑๙๒๒๔
๑๙๒๒๕
๑๙๒๒๖
๑๙๒๒๗
๑๙๒๒๘
๑๙๒๒๙
๑๙๒๓๐
๑๙๒๓๑
๑๙๒๓๒
๑๙๒๓๓
๑๙๒๓๔
๑๙๒๓๕
๑๙๒๓๖
๑๙๒๓๗
๑๙๒๓๘
๑๙๒๓๙
๑๙๒๔๐
๑๙๒๔๑
๑๙๒๔๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางโสภา เนตรแตง
นางโสภา บุญตาปวน
นางโสภา พรินทรากุล
นางสาวโสภา ยงประเดิม
นางโสภา ระยา
นางโสภา วรฤทธิ์
นางโสภา เวลาดี
นางโสภา สกุลวงษ
นางโสภา สมหนุน
นางโสภา สุขทอง
นางโสภา สุรินทอง
นางโสภา อิ่มจงใจรัก
นางสาวโสภา อุดมสิน
นางโสภาค ศรีฟา
นางโสภาพร ดวงบุญมา
นางสาวโสภาพร พงศกร
นางโสภาพรรณ คลังจารุกุล
นางสาวโสภาเพ็ญ แซกี่
นางโสภิต เกื้อหนุน
นางโสภิต แกวมีบุญ
นางโสภิต พุมอยู
นางสาวโสภิต ภูสุวรรณ
นางโสภิต แสงระวี
นางสาวโสภิศ ทองขาว
นางโสภิศ ปยะมงคล
นางสาวโสภี สุขเกษม

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๙๒๔๓
๑๙๒๔๔
๑๙๒๔๕
๑๙๒๔๖
๑๙๒๔๗
๑๙๒๔๘
๑๙๒๔๙
๑๙๒๕๐
๑๙๒๕๑
๑๙๒๕๒
๑๙๒๕๓
๑๙๒๕๔
๑๙๒๕๕
๑๙๒๕๖
๑๙๒๕๗
๑๙๒๕๘
๑๙๒๕๙
๑๙๒๖๐
๑๙๒๖๑
๑๙๒๖๒
๑๙๒๖๓
๑๙๒๖๔
๑๙๒๖๕
๑๙๒๖๖
๑๙๒๖๗
๑๙๒๖๘

นางโสมน ชวยจวน
นางโสมสัณฑ ศรีสมพันธุ
นางใสสะอาด พลตระกรรม
นางไสว มวงมิตร
นางไสว โฮมหงษ
นางไสวลิน ฐานะ
นางหงษสุดาวัน ตนสวรรค
นางสาวหญิง แซฉั่น
นางหทัยทิพย ทองขาว
นางหทัยทิพย สถาพรพานิช
นางหทัยพร เสริมสุนทรศิลป
นางหทัยรัตน พวงใส
นางหทัยรัตน พูลพิพัฒน
นางสาวหทัยรัตน วิรัตินันท
นางหนูไกร แกวศิริ
นางหนูคิด ธนะกลม
นางหนูทิพย ศรียงค
นางหนูนอม กาหวาย
นางหนูแยม สมุทรศรี
นางหนูเล็ก ตนกันยา
นางหนูหลา ศรีพันธบุตร
นางหยาดพิรุณ จันทรปุม
นางหยาดเพชร เตวิยะ
นางหรรษมน มีมะจํา
นางหรรษา กาญจนพันธ
นางหรรษา นุชประภา

หนา ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๒๖๙
๑๙๒๗๐
๑๙๒๗๑
๑๙๒๗๒
๑๙๒๗๓
๑๙๒๗๔
๑๙๒๗๕
๑๙๒๗๖
๑๙๒๗๗
๑๙๒๗๘
๑๙๒๗๙
๑๙๒๘๐
๑๙๒๘๑
๑๙๒๘๒
๑๙๒๘๓
๑๙๒๘๔
๑๙๒๘๕
๑๙๒๘๖
๑๙๒๘๗
๑๙๒๘๘
๑๙๒๘๙
๑๙๒๙๐
๑๙๒๙๑
๑๙๒๙๒
๑๙๒๙๓
๑๙๒๙๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางหรรษา พัดวิจิตร
นางหรรษา โยธาประเสริฐ
นางหฤทยา วิเศษรจนา
นางหฤทัย บุญทวม
นางหฤทัย สังขสวัสดิ์
นางหวาน นิวาสบุตร
นางหวานตา ปญญาประชุม
นางหอมจันทร แสงเงิน
นางสาวหอมนวล ใจซื่อ
นางหอมนวล ทะริยะ
นางหอมหวล พันธุพ รหม
นางหัตยา เชื้อคํา
นางหัทยา เพศประเสริฐ
นางหัทยา สานานะอะ
นางหัทยา อนันตธนสาร
นางหาบีบะ เกษตรกาลาม
นางสาวเหรียญ ชีวโสภณ
นางเหรียญกอง ลอยเมืองกลาง
นางเหรียญทอง วงษศรีวอ
นางไหมทอง มงคลวัจน
นางฬีฬา เดชะคําภู
นางฬุจิรัตน มุยคํา
นางอกนิษฐ เกื้อกูล
นางองุน บุญรอดอยู
นางองุน วิชาศิลป
นางอโณทัย นักปราชญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๙๒๙๕
๑๙๒๙๖
๑๙๒๙๗
๑๙๒๙๘
๑๙๒๙๙
๑๙๓๐๐
๑๙๓๐๑
๑๙๓๐๒
๑๙๓๐๓
๑๙๓๐๔
๑๙๓๐๕
๑๙๓๐๖
๑๙๓๐๗
๑๙๓๐๘
๑๙๓๐๙
๑๙๓๑๐
๑๙๓๑๑
๑๙๓๑๒
๑๙๓๑๓
๑๙๓๑๔
๑๙๓๑๕
๑๙๓๑๖
๑๙๓๑๗
๑๙๓๑๘
๑๙๓๑๙
๑๙๓๒๐

นางอโณทัย สุทธิพลชัย
นางอโณทัย แสงจินดา
นางสาวอดาวัลย จันทรรูปงาม
นางอดิศร อํานวยพรเลิศ
นางอดิศัย สุวรรณธาดา
นางอติพร รัศมีผกาย
นางอติพร สิมรีวงษ
นางสาวอทิตา เจริญพูล
นางสาวอธิภรณ โปสัยะคุปต
นางอธิษฐาน ยอดเอียด
นางอนงค กองหลา
นางอนงค กัญญะสิงห
นางอนงค แกวมี
นางอนงค คุมสุภา
นางอนงค จันตะคาด
นางอนงค จูฑะภักดี
นางอนงค โชติมาภรณ
นางอนงค ดานเวชนุเคราะห
นางสาวอนงค ดําดง
นางสาวอนงค ตันวานิช
นางอนงค ติไชย
นางสาวอนงค ธรรมนิมิต
นางอนงค นพคุณ
นางอนงค นาถมทอง
นางอนงค นุชสละ
นางอนงค บัวศรี

หนา ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๓๒๑
๑๙๓๒๒
๑๙๓๒๓
๑๙๓๒๔
๑๙๓๒๕
๑๙๓๒๖
๑๙๓๒๗
๑๙๓๒๘
๑๙๓๒๙
๑๙๓๓๐
๑๙๓๓๑
๑๙๓๓๒
๑๙๓๓๓
๑๙๓๓๔
๑๙๓๓๕
๑๙๓๓๖
๑๙๓๓๗
๑๙๓๓๘
๑๙๓๓๙
๑๙๓๔๐
๑๙๓๔๑
๑๙๓๔๒
๑๙๓๔๓
๑๙๓๔๔
๑๙๓๔๕
๑๙๓๔๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางอนงค บัวสกุล
นางอนงค บุญเลิศ
นางอนงค ประพฤติ
นางอนงค ปตบุตร
นางอนงค ปงเมือง
นางสาวอนงค พลสวัสดิ์วานิชย
นางอนงค พัวตระกูล
นางอนงค พูลเพิ่ม
นางอนงค ภิราญคํา
นางอนงค ภูมุลเมือง
นางอนงค มีชนะ
นางอนงค มุงหาผล
นางอนงค รอดเหลื่อม
นางอนงค รัตนวงศ
นางอนงค วงศชื่น
นางอนงค วรรณสุวรรณ
นางอนงค เวียรชัย
นางอนงค ศรีวัฒนพงศ
นางอนงค ศรีวิศาล
นางอนงค ศิริรัตนดํารงกุล
นางอนงค ศุกระมูล
นางอนงค สรอยมาต
นางอนงค สิกุลจอย
นางอนงค สุขสบาย
นางอนงค สุพลพิชิต
นางอนงค สุวรรณฤทธิ์

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๙๓๔๗
๑๙๓๔๘
๑๙๓๔๙
๑๙๓๕๐
๑๙๓๕๑
๑๙๓๕๒
๑๙๓๕๓
๑๙๓๕๔
๑๙๓๕๕
๑๙๓๕๖
๑๙๓๕๗
๑๙๓๕๘
๑๙๓๕๙
๑๙๓๖๐
๑๙๓๖๑
๑๙๓๖๒
๑๙๓๖๓
๑๙๓๖๔
๑๙๓๖๕
๑๙๓๖๖
๑๙๓๖๗
๑๙๓๖๘
๑๙๓๖๙
๑๙๓๗๐
๑๙๓๗๑
๑๙๓๗๒

หนา ๑๐๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางอนงค แสงศิลา
นางอนงค แสนพาน
นางอนงค หลําเจริญ
นางอนงค ออนละมัย
นางอนงค อังกูรวรัญู
นางอนงค อินทรศิริ
นางอนงค อึ้งตระกูล
นางอนงคจิต แกนพรม
นางอนงคนาฎ พวงใส
นางอนงคนาถ จินดาประพันธ
นางอนงคนิตย รัตนวรากุล
นางอนงคพร ทองวรรณ
นางอนงคมา ภูอาว
นางอนงลักษณ ไทยเกิด
นางอนัญชนา วารินทรกุต
นางอนัตตา สถาปนะวรรธนะ
นางอนันทนา คงประดิษฐ
นางอนุกูล แทนเทือก
นางอนุช กุลฉิม
นางอนุชญา ชมชืน่
นางอนุต เนินหาด
นางอนุธิดา สายทองสุข
นางสาวอนุสนธิ์ บุญงามสม
นางอนุสร แสวงสุข
นางอนุสรณ ชูเกตุ
นางอนุสรณ ลยารมภ

๑๙๓๗๓
๑๙๓๗๔
๑๙๓๗๕
๑๙๓๗๖
๑๙๓๗๗
๑๙๓๗๘
๑๙๓๗๙
๑๙๓๘๐
๑๙๓๘๑
๑๙๓๘๒
๑๙๓๘๓
๑๙๓๘๔
๑๙๓๘๕
๑๙๓๘๖
๑๙๓๘๗
๑๙๓๘๘
๑๙๓๘๙
๑๙๓๙๐
๑๙๓๙๑
๑๙๓๙๒
๑๙๓๙๓
๑๙๓๙๔
๑๙๓๙๕
๑๙๓๙๖
๑๙๓๙๗
๑๙๓๙๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางอนุสรณ ศรีคําตัน
นางสาวอนุสรณ ศักรภพน
นางอนุสรณ ศิริรักษ
นางอโนชา เอกพรประสิทธิ์
นางอโนทัย พิชัยกมล
นางอภัยรัตน สมควร
นางอภัสนันท อรุณเกียรติพงศา
นางอภิญญา เจยาคม
นางอภิญญา ใจเถิน
นางอภิญญา ชาโคตร
นางอภิญญา โชคสวัสดิ์
นางอภิญญา ฐานันดร
นางอภิญญา ตันอุไร
นางสาวอภิญญา เทพรักษา
นางอภิญญา นอยจันทร
นางสาวอภิญญา ปญญาเสน
นางสาวอภิญญา เปรมจิตต
นางอภิญญา ผลเพิ่มพูล
นางอภิญญา เผือกสวัสดิ์
นางอภิญญา มาสะพันธ
นางสาวอภิญญา ยิ่งประเสริฐ
นางอภิญญา สุขเกษม
นางอภิญญา สุวรรณ
นางอภินภัส ทองคุปต
นางสาวอภินันท พฤกษะศรี
นางอภินันท รักษศักดิ์ศรี

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๙๓๙๙
๑๙๔๐๐
๑๙๔๐๑
๑๙๔๐๒
๑๙๔๐๓
๑๙๔๐๔
๑๙๔๐๕
๑๙๔๐๖
๑๙๔๐๗
๑๙๔๐๘
๑๙๔๐๙
๑๙๔๑๐
๑๙๔๑๑
๑๙๔๑๒
๑๙๔๑๓
๑๙๔๑๔
๑๙๔๑๕
๑๙๔๑๖
๑๙๔๑๗
๑๙๔๑๘
๑๙๔๑๙
๑๙๔๒๐
๑๙๔๒๑
๑๙๔๒๒
๑๙๔๒๓
๑๙๔๒๔

นางอภินันท สมชอบ
นางอภินันท อินทรพานิช
นางอภิรฉัตร พงศพนัส
นางอภิรดา นิวาสวัสดิ์
นางอภิรดี บํารุงสุข
นางอภิรดี มีรส
นางอภิรมย จิตภิรมย
นางอภิรมย ฟุงจันทรทึก
นางอภิวรรณ จิตรธร
นางอมร ไกรเทพ
นางอมร จันทรไข
นางอมร ทองเลิศ
นางอมร ธรรมกุล
นางอมร พงษอุดม
นางอมร มีมุข
นางอมร โยวะผุย
นางสาวอมร ลิมปนาทร
นางอมร ศรีฟา
นางสาวอมร ศรีฟา
นางอมรทิพย วิทวัสกุล
นางอมรเทพ เศวตวงศ
นางอมรพรรณ ศรีสงคราม
นางอมรรัตน เกาเอี้ยน
นางสาวอมรรัตน คมวัชรพงค
นางอมรรัตน โคตรน้ําเนาว
นางอมรรัตน จุยสกุล

หนา ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๔๒๕
๑๙๔๒๖
๑๙๔๒๗
๑๙๔๒๘
๑๙๔๒๙
๑๙๔๓๐
๑๙๔๓๑
๑๙๔๓๒
๑๙๔๓๓
๑๙๔๓๔
๑๙๔๓๕
๑๙๔๓๖
๑๙๔๓๗
๑๙๔๓๘
๑๙๔๓๙
๑๙๔๔๐
๑๙๔๔๑
๑๙๔๔๒
๑๙๔๔๓
๑๙๔๔๔
๑๙๔๔๕
๑๙๔๔๖
๑๙๔๔๗
๑๙๔๔๘
๑๙๔๔๙
๑๙๔๕๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางอมรรัตน ไตรสิงห
นางอมรรัตน ทองคํา
นางสาวอมรรัตน ธีระพัชรรังษี
นางอมรรัตน พานารถ
นางอมรรัตน พิทักษวงศศร
นางอมรรัตน โพธิปส สา
นางอมรรัตน ลีกําเนิดไทย
นางอมรรัตน สกุลไทย
นางอมรรัตน สุวรรณกาญจน
นางสาวอมรรัตน สุวรรณชาตรี
นางอมรรัตน หอมละออ
นางอมรรัตน เหลาทวีสุข
นางอมรรัตน อรรถกมล
นางอมรศรัณย ณ บางชาง
นางสาวอมรศรี แกลวกลา
นางอมรา กลิ่นหอม
นางอมรา กิ๊มประพันธ
นางอมรา แซพัว
นางอมรา ดาวสุด
นางอมรา ถิ่นหัวเตย
นางอมรา ทิมทอง
นางอมรา นิลวาส
นางสาวอมรา บําบัดทุกข
นางอมรา วิจฝน
นางอมรา สมพงษ
นางอมรา สังขเมือง

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๙๔๕๑
๑๙๔๕๒
๑๙๔๕๓
๑๙๔๕๔
๑๙๔๕๕
๑๙๔๕๖
๑๙๔๕๗
๑๙๔๕๘
๑๙๔๕๙
๑๙๔๖๐
๑๙๔๖๑
๑๙๔๖๒
๑๙๔๖๓
๑๙๔๖๔
๑๙๔๖๕
๑๙๔๖๖
๑๙๔๖๗
๑๙๔๖๘
๑๙๔๖๙
๑๙๔๗๐
๑๙๔๗๑
๑๙๔๗๒
๑๙๔๗๓
๑๙๔๗๔
๑๙๔๗๕
๑๙๔๗๖

หนา ๑๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางอมรา สุคัสถิตย
นางอมรา เสนหา
นางอมรา หาวัน
นางอมรา อาจชมภู
นางอมรา อําพันธทองศิริ
นางสาวอมราพร บุญเลิศ
นางสาวอมราวรรณ กฤตานุพงศ
นางอมรินทร แสงสุกวาว
นางอร คนธรรม
นางอรจิต โกมณเฑียร
นางอรชร กลิ่นจันทร
นางอรชร ขมประเสริฐ
นางสาวอรชร ชอินทรวงศ
นางอรชร ดิษยะกมล
นางอรชร สุบรรณ
นางอรชร ไหวพรหม
นางอรชร อินทนนท
นางอรชุดา สุพลัง
นางอรชุมา ฤทธิ์เดช
นางสาวอรณัส เบญจศิลารักษ
นางอรณิชา เอี่ยมรักษา
นางอรณี ศรีพอ
นางอรณีย บุษบรรณ
นางอรดา แกวบุญเสริฐ
นางอรดี ทองพัด
นางอรดี มากมี

๑๙๔๗๗
๑๙๔๗๘
๑๙๔๗๙
๑๙๔๘๐
๑๙๔๘๑
๑๙๔๘๒
๑๙๔๘๓
๑๙๔๘๔
๑๙๔๘๕
๑๙๔๘๖
๑๙๔๘๗
๑๙๔๘๘
๑๙๔๘๙
๑๙๔๙๐
๑๙๔๙๑
๑๙๔๙๒
๑๙๔๙๓
๑๙๔๙๔
๑๙๔๙๕
๑๙๔๙๖
๑๙๔๙๗
๑๙๔๙๘
๑๙๔๙๙
๑๙๕๐๐
๑๙๕๐๑
๑๙๕๐๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางอรทัย กุคําจัด
นางอรทัย แจมกระจาง
นางสาวอรทัย ชมภูนิช
นางอรทัย ดีประชา
นางอรทัย แดนทอง
นางอรทัย โพธิ์ยิ้ม
นางอรทัย เมฆอุไร
นางอรทัย วรรณมุนินทร
นางอรทัย สุขเกษม
นางอรทัย แสวงผล
นางอรทัย อนันตศานต
นางอรทัย อุทัยกรณ
นางอรทิพย ชมภู
นางสาวอรไท อินทรใจเอื้อ
นางอรธนา แสงคูวงษ
นางอรนงค เคาไพบูลย
นางอรนงค รักษพรรณ
นางอรนิดา สีหาบุตร
นางอรนิตย จันทรศิริ
นางอรนิตย แรทอง
นางอรนุช ขุนเจริญ
นางอรนุช จันทรอิน
นางอรนุช ชะเอม
นางอรนุช เชิดชู
นางอรนุช ไชยเจริญ
นางอรนุช นาคไพจิตร

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๙๕๐๓
๑๙๕๐๔
๑๙๕๐๕
๑๙๕๐๖
๑๙๕๐๗
๑๙๕๐๘
๑๙๕๐๙
๑๙๕๑๐
๑๙๕๑๑
๑๙๕๑๒
๑๙๕๑๓
๑๙๕๑๔
๑๙๕๑๕
๑๙๕๑๖
๑๙๕๑๗
๑๙๕๑๘
๑๙๕๑๙
๑๙๕๒๐
๑๙๕๒๑
๑๙๕๒๒
๑๙๕๒๓
๑๙๕๒๔
๑๙๕๒๕
๑๙๕๒๖
๑๙๕๒๗
๑๙๕๒๘

หนา ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางอรนุช พงศพัฒนาวุฒิ
นางสาวอรนุช พวงเหลาเวช
นางสาวอรนุช ศิริรัตนเดชากุล
นางอรนุช สลักคํา
นางอรนุช สุระขุนทด
นางสาวอรนุช โอสถาพันธุ
นางอรพรรณ แกวเกาะสะบา
นางอรพรรณ คําวงศ
นางสาวอรพรรณ คุณาชีวะ
นางอรพรรณ บัววัฒน
นางอรพรรณ ปะสงคสิน
นางอรพรรณ ปญญาดี
นางอรพรรณ วิหคสนธยา
นางสาวอรพรรณ สุทธินานนท
นางสาวอรพรรณ แสงศศิธร
นางอรพันธ วิสุทธิ์จินดาภรณ
นางสาวอรพัส ศุภสร
นางอรพิน กุมภา
นางอรพิน จันทรสมุด
นางอรพิน ทักษิณสุข
นางสาวอรพิน ธารไชย
นางอรพิน นพรัตน
นางอรพิน บุญกันทะ
นางอรพิน ปาละสานต
นางอรพิน พงษตุย
นางอรพิน พงษรื่น

๑๙๕๒๙
๑๙๕๓๐
๑๙๕๓๑
๑๙๕๓๒
๑๙๕๓๓
๑๙๕๓๔
๑๙๕๓๕
๑๙๕๓๖
๑๙๕๓๗
๑๙๕๓๘
๑๙๕๓๙
๑๙๕๔๐
๑๙๕๔๑
๑๙๕๔๒
๑๙๕๔๓
๑๙๕๔๔
๑๙๕๔๕
๑๙๕๔๖
๑๙๕๔๗
๑๙๕๔๘
๑๙๕๔๙
๑๙๕๕๐
๑๙๕๕๑
๑๙๕๕๒
๑๙๕๕๓
๑๙๕๕๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางอรพิน มณีวงศ
นางอรพิน ยุทธเสรี
นางสาวอรพิน ฤกษขํา
นางอรพิน วรรณญาติ
นางอรพิน วิเศษสิงห
นางอรพิน อินทรโฆษิต
นางอรพินท แกวโสภา
นางอรพินท ชอบประกอบกิจ
นางสาวอรพินท เชาวภานันท
นางอรพินท ธนวัฒนวิไล
นางอรพินท บุญรอดชู
นางอรพินท เพชรเมือง
นางอรพินท ภักดีศุภผล
นางอรพินท วานิชสุจิต
นางอรพินท ศรีราชยา
นางอรพินท หงษหยก
นางอรพินท อุดมผล
นางอรพินทร จุนปาน
นางสาวอรพินธ ประหยัดผล
นางสาวอรพินธ ใหมสาลี
นางสาวอรพิม สันทอง
นางอรพิมพ ริ้วเหลือง
นางอรพิศ ศรีประสม
นางอรเพ็ญ อินนุรักษ
นางอรไพ อนุสินธ
นางอรภัทร ทองขาว

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๙๕๕๕
๑๙๕๕๖
๑๙๕๕๗
๑๙๕๕๘
๑๙๕๕๙
๑๙๕๖๐
๑๙๕๖๑
๑๙๕๖๒
๑๙๕๖๓
๑๙๕๖๔
๑๙๕๖๕
๑๙๕๖๖
๑๙๕๖๗
๑๙๕๖๘
๑๙๕๖๙
๑๙๕๗๐
๑๙๕๗๑
๑๙๕๗๒
๑๙๕๗๓
๑๙๕๗๔
๑๙๕๗๕
๑๙๕๗๖
๑๙๕๗๗
๑๙๕๗๘
๑๙๕๗๙
๑๙๕๘๐

นางอรภัทร นาคดี
นางสาวอรรถพร ผองถอย
นางอรรยา จินวงศ
นางอรวรรณ แกวแกมเกษ
นางอรวรรณ โคตบุตร
นางอรวรรณ เจาจาฤกษ
นางสาวอรวรรณ ชมภูนิช
นางอรวรรณ ชูมณี
นางอรวรรณ ณรงคฤทธิ์
นางอรวรรณ นาคนาคา
นางอรวรรณ นามอุทัย
นางอรวรรณ บุญชวยเหลือ
นางอรวรรณ ประทีปแกว
นางสาวอรวรรณ ปลัดทวม
นางอรวรรณ พรหมวุฒิพร
นางอรวรรณ พันธุลาภ
นางอรวรรณ มนตออน
นางสาวอรวรรณ ไมสนธิ์
นางอรวรรณ เรืองนภารัตน
นางอรวรรณ วงศธัญญกรณ
นางอรวรรณ ศรีกระจาง
นางอรวรรณ อารยางกูร
นางอรวรรณ อําพันสุข
นางอรวี น้ําทิพย
นางอรศรี จึงธีรพานิช
นางอรศรี พุฒชา

หนา ๑๐๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๕๘๑
๑๙๕๘๒
๑๙๕๘๓
๑๙๕๘๔
๑๙๕๘๕
๑๙๕๘๖
๑๙๕๘๗
๑๙๕๘๘
๑๙๕๘๙
๑๙๕๙๐
๑๙๕๙๑
๑๙๕๙๒
๑๙๕๙๓
๑๙๕๙๔
๑๙๕๙๕
๑๙๕๙๖
๑๙๕๙๗
๑๙๕๙๘
๑๙๕๙๙
๑๙๖๐๐
๑๙๖๐๑
๑๙๖๐๒
๑๙๖๐๓
๑๙๖๐๔
๑๙๖๐๕
๑๙๖๐๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางอรศรี วิริยะกุล
นางอรศุภางค อุตรดิษฐ
นางอรสา กิติพงษ
นางอรสา จอมธนวัฒน
นางอรสา ทฤษฎิคุณ
นางอรสา ทองพันธุ
นางอรสา เปยมทอง
นางอรสา พึ่งพลาวัฒน
นางอรสา อุตตรพงษ
นางอรอนงค คําหอม
นางอรอนงค ดอกตาลยงค
นางสาวอรอนงค เนตรนาค
นางอรอนงค ปานมารศรี
นางอรอนงค พรหมทิพย
นางอรอนงค พฤกษา
นางอรอนงค รัตนอรามสวัสดิ์
นางอรอนงค ราชอุปนันท
นางอรอนงค ศิลานอย
นางอรอนงค สาตรักษ
นางอรอินทร แสงโชติ
นางอรอุบล มวงพันธ
นางอรอุมา ธรรมชาติ
นางสาวอรอุไร กิตติวรากูล
นางอรัญญา ดวงพลู
นางอรัญญา ธารเจริญ
นางสาวอรัญญา เลิศลาภสหชัย

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๙๖๐๗
๑๙๖๐๘
๑๙๖๐๙
๑๙๖๑๐
๑๙๖๑๑
๑๙๖๑๒
๑๙๖๑๓
๑๙๖๑๔
๑๙๖๑๕
๑๙๖๑๖
๑๙๖๑๗
๑๙๖๑๘
๑๙๖๑๙
๑๙๖๒๐
๑๙๖๒๑
๑๙๖๒๒
๑๙๖๒๓
๑๙๖๒๔
๑๙๖๒๕
๑๙๖๒๖
๑๙๖๒๗
๑๙๖๒๘
๑๙๖๒๙
๑๙๖๓๐
๑๙๖๓๑
๑๙๖๓๒

นางอรัญญา สายทองติ่ง
นางอรัญญา สุขประสงค
นางอรัญณี ตันติไวทยพันธุ
นางอรัญนิตย ศรีจันทร
นางอรัญเยีย นาสัก
นางอราม ธุระพันธ
นางอราม แสงปอม
นางอรามศรี ถาวรนุรักษ
นางอริตดา สิทธิปลื้ม
นางอริยะ สานีเวช
นางอริยา พรหมเอียด
นางอริยา สุนทรวิภาต
นางอริศรา สุวรรณพงศ
นางสาวอริสรา แกวภิบาล
นางอริสรากรณ ศรีเรืองชัย
นางอริสา ตราชื่นตอง
นางอรุณ ทองโคกกรวด
นางอรุณ เรืองทิพย
นางอรุณ ศรีมาน
นางอรุณฉานวดี สินรัมย
นางอรุณทิพย พรหมโคตร
นางอรุณรังสี หิรัญดิษฐ
นางอรุณรัตน นพสุวรรณ
นางอรุณรัตน รอดเนียม
นางอรุณรัตน ศรีสมุทร
นางอรุณรัตน สกุลอัญมณี

หนา ๑๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๖๓๓
๑๙๖๓๔
๑๙๖๓๕
๑๙๖๓๖
๑๙๖๓๗
๑๙๖๓๘
๑๙๖๓๙
๑๙๖๔๐
๑๙๖๔๑
๑๙๖๔๒
๑๙๖๔๓
๑๙๖๔๔
๑๙๖๔๕
๑๙๖๔๖
๑๙๖๔๗
๑๙๖๔๘
๑๙๖๔๙
๑๙๖๕๐
๑๙๖๕๑
๑๙๖๕๒
๑๙๖๕๓
๑๙๖๕๔
๑๙๖๕๕
๑๙๖๕๖
๑๙๖๕๗
๑๙๖๕๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางอรุณรัศมิ์ พิศโสระ
นางอรุณรัศมี มงคลสินธุ
นางสาวอรุณรุง หนูบานยาง
นางอรุณลักษณ เถินบุรินทร
นางอรุณลักษณ วองไวทวีวงศ
นางสาวอรุณลักษณ สกุลธนะศักดิ์
นางสาวอรุณวดี จึงจิรานนท
นางอรุณวดี รื่นรมย
นางอรุณวรรณ กลั่นกลึง
นางอรุณวรรณ ทองพราว
นางอรุณวรรณ เทพเกลี้ยง
นางอรุณวรรณ หนองโยธา
นางอรุณวรรณ ฮามคําไพ
นางอรุณศรี ฉิมกลับ
นางอรุณศรี ประกอบบุญ
นางอรุณศรี ผลาวรรณ
นางอรุณศรี พรหมชาติ
นางอรุณศรี วงศกระจาง
นางอรุณศรี สังขนคร
นางอรุณศรี แสงมณี
นางอรุณี เกตุฉันท
นางอรุณี เกยงค
นางอรุณี เกิดโต
นางอรุณี ใจผง
นางสาวอรุณี ชูทัย
นางสาวอรุณี ซึมใส

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๙๖๕๙
๑๙๖๖๐
๑๙๖๖๑
๑๙๖๖๒
๑๙๖๖๓
๑๙๖๖๔
๑๙๖๖๕
๑๙๖๖๖
๑๙๖๖๗
๑๙๖๖๘
๑๙๖๖๙
๑๙๖๗๐
๑๙๖๗๑
๑๙๖๗๒
๑๙๖๗๓
๑๙๖๗๔
๑๙๖๗๕
๑๙๖๗๖
๑๙๖๗๗
๑๙๖๗๘
๑๙๖๗๙
๑๙๖๘๐
๑๙๖๘๑
๑๙๖๘๒
๑๙๖๘๓
๑๙๖๘๔

นางอรุณี เตวิรัตน
นางอรุณี แตแดงเพชร
นางสาวอรุณี ทองมังกร
นางอรุณี เทพนิมิตร
นางสาวอรุณี นามวงศการ
นางอรุณี บุญชุม
นางอรุณี บุญมี
นางอรุณี บุณยโยธิน
นางอรุณี ปนยศ
นางอรุณี ปงเมือง
นางอรุณี พงษาเกษตร
นางอรุณี พรหมชาติ
นางอรุณี พรหมลอง
นางอรุณี พิณรัตน
นางอรุณี แยมจันทรามาศ
นางสาวอรุณี ลือชัย
นางอรุณี วงศไชย
นางอรุณีย จันทรจําเนียร
นางอลิศรา จงเจริญ
นางอลิศา ดีลิ่น
นางอลิสา มนตวิเศษ
นางอลิสา เลาหะวิไลย
นางอวยพร ขมินทกูล
นางอวยพร งําเมือง
นางอวยพร บุญแท
นางอวยพร บุญมาลีรัตน

หนา ๑๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๖๘๕
๑๙๖๘๖
๑๙๖๘๗
๑๙๖๘๘
๑๙๖๘๙
๑๙๖๙๐
๑๙๖๙๑
๑๙๖๙๒
๑๙๖๙๓
๑๙๖๙๔
๑๙๖๙๕
๑๙๖๙๖
๑๙๖๙๗
๑๙๖๙๘
๑๙๖๙๙
๑๙๗๐๐
๑๙๗๐๑
๑๙๗๐๒
๑๙๗๐๓
๑๙๗๐๔
๑๙๗๐๕
๑๙๗๐๖
๑๙๗๐๗
๑๙๗๐๘
๑๙๗๐๙
๑๙๗๑๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางอวยพร พันธุนิตย
นางอวยพร สุวรรณรินทร
นางอวยสิน ครุฑวิชิต
นางออนแกว ศิริบูรณ
นางออนจันทร ศรีศิลป
นางออนศรี แข็งฤทธิ์
นางออมจิตต นุนสังข
นางออมสิน ชนะมาร
นางออย แยมยิ้ม
นางออยทิพย แสงเมฆ
นางสาวอะคราว ทองศรี
นางอักษร ฐานาพิชัยศักดิ์
นางอักษร ทองใหญ
นางอักษร บุภิ
นางอักษร อยูทน
นางอังกาบ อ่ําสอน
นางอังคณา กอแกว
นางอังคณา แกวเกื้อญาติ
นางอังคณา แจงเจริญ
นางสาวอังคณา โชคคณาพิทักษ
นางอังคณา ทันธศิริ
นางอังคณา บุญพงษ
นางอังคณา เปยถนอม
นางอังคณา ศานติชาติศักดิ์
นางสาวอังคณา ศิริมงคลชัยกุล
นางอังคณา สุขผล

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๙๗๑๑
๑๙๗๑๒
๑๙๗๑๓
๑๙๗๑๔
๑๙๗๑๕
๑๙๗๑๖
๑๙๗๑๗
๑๙๗๑๘
๑๙๗๑๙
๑๙๗๒๐
๑๙๗๒๑
๑๙๗๒๒
๑๙๗๒๓
๑๙๗๒๔
๑๙๗๒๕
๑๙๗๒๖
๑๙๗๒๗
๑๙๗๒๘
๑๙๗๒๙
๑๙๗๓๐
๑๙๗๓๑
๑๙๗๓๒
๑๙๗๓๓
๑๙๗๓๔
๑๙๗๓๕
๑๙๗๓๖

นางสาวอังคณา สุรารักษ
นางอังคณา แสงสวาง
นางสาวอังศนา วิจิตรศรีกมล
นางอังสนา จันทสาร
นางสาวอังสนา นาคสวัสดิ์
นางสาวอังสนา พูลพิพัฒน
นางอังสนา ศิริเธียรไชย
นางอัจจนากานต โชติศักดิ์
นางอัจจิมา คชชา
นางอัจจิมา ชัยสวัสดิ์
นางอัจจิมา วุฑฒิโชติ
นางอัจฉรา กอนนาค
นางอัจฉรา กุลกระจาง
นางอัจฉรา แกวพรหม
นางอัจฉรา จงบุญเจือ
นางอัจฉรา ใจเพชร
นางอัจฉรา ชางหลอ
นางอัจฉรา ชํานิเขตรการณ
นางอัจฉรา ดีประเสริฐวิทย
นางอัจฉรา เดชาเลิศ
นางอัจฉรา โตะทับทิม
นางอัจฉรา เทียมสุวรรณ
นางอัจฉรา ไทรเทพยิ้ม
นางอัจฉรา นัมคณิสรณ
นางอัจฉรา บุญใหญ
นางอัจฉรา พลายงาม

หนา ๑๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๗๓๗
๑๙๗๓๘
๑๙๗๓๙
๑๙๗๔๐
๑๙๗๔๑
๑๙๗๔๒
๑๙๗๔๓
๑๙๗๔๔
๑๙๗๔๕
๑๙๗๔๖
๑๙๗๔๗
๑๙๗๔๘
๑๙๗๔๙
๑๙๗๕๐
๑๙๗๕๑
๑๙๗๕๒
๑๙๗๕๓
๑๙๗๕๔
๑๙๗๕๕
๑๙๗๕๖
๑๙๗๕๗
๑๙๗๕๘
๑๙๗๕๙
๑๙๗๖๐
๑๙๗๖๑
๑๙๗๖๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางสาวอัจฉรา พิทักษเสรีธรรม
นางอัจฉรา เพชรพงษ
นางอัจฉรา ยอยเมือง
นางอัจฉรา ยังคง
นางอัจฉรา รัตนวงษ
นางอัจฉรา เรืองฤทธิ์
นางอัจฉรา วองวทัญู
นางอัจฉรา วัฒนาวรภัณฑ
นางสาวอัจฉรา วิริยานุภาพพงศ
นางอัจฉรา ศรีชนะกุล
นางอัจฉรา ศิลปเสวต
นางอัจฉรา สภานนท
นางอัจฉรา สอแอง
นางอัจฉรา สุราสา
นางสาวอัจฉรา เสาวเฉลิม
นางอัจฉรา อัจฉริยะภากร
นางอัจฉรา อัตตโชติ
นางอัจฉรา อําพนพนารัตน
นางสาวอัจฉรา อินชูโต
นางอัจฉราฉวี โชติสกุล
นางอัจฉราพันธ อินทจักร
นางอัจฉราภรณ ดาววีระกุล
นางอัจฉราภรณ บุญเกิ่ง
นางสาวอัจฉราภรณ ลาภอุดม
นางอัจฉราวดี รักษาขันธ
นางอัจฉริยาภรณ จงสุข

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๙๗๖๓
๑๙๗๖๔
๑๙๗๖๕
๑๙๗๖๖
๑๙๗๖๗
๑๙๗๖๘
๑๙๗๖๙
๑๙๗๗๐
๑๙๗๗๑
๑๙๗๗๒
๑๙๗๗๓
๑๙๗๗๔
๑๙๗๗๕
๑๙๗๗๖
๑๙๗๗๗
๑๙๗๗๘
๑๙๗๗๙
๑๙๗๘๐
๑๙๗๘๑
๑๙๗๘๒
๑๙๗๘๓
๑๙๗๘๔
๑๙๗๘๕
๑๙๗๘๖
๑๙๗๘๗
๑๙๗๘๘

หนา ๑๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางอัจฉรีย คงเจริญเขตต
นางสาวอัจฉรีย พิมแพง
นางอัชฌา นิม่ ทอง
นางอัชนิทัย เพ็งเที่ยง
นางอัชรา สัตยาไชย
นางอัชราภรณ ถาวรโยธิน
นางอัชลี ศุขะพันธุ
นางอัญชนา เนื่องจํานงค
นางอัญชนา เพงบุญ
นางอัญชนา แพรวัฒนะสุข
นางอัญชรีย เหมือนเงิน
นางอัญชลิกา พงษทองหลอ
นางอัญชลี ขุนจิตใจ
นางอัญชลี เจริญพร
นางอัญชลี แจงฉาย
นางอัญชลี ฉัตรเงิน
นางสาวอัญชลี โชติสังข
นางสาวอัญชลี แตมสุวรรณ
นางอัญชลี นิยมทอง
นางอัญชลี นุกูลธรรม
นางอัญชลี นุชผดุง
นางอัญชลี บัวติก
นางสาวอัญชลี ประวิตรานุรักษ
นางอัญชลี ฝายพรหม
นางอัญชลี พวงความสุข
นางสาวอัญชลี พันธุทรัพยสาร

๑๙๗๘๙
๑๙๗๙๐
๑๙๗๙๑
๑๙๗๙๒
๑๙๗๙๓
๑๙๗๙๔
๑๙๗๙๕
๑๙๗๙๖
๑๙๗๙๗
๑๙๗๙๘
๑๙๗๙๙
๑๙๘๐๐
๑๙๘๐๑
๑๙๘๐๒
๑๙๘๐๓
๑๙๘๐๔
๑๙๘๐๕
๑๙๘๐๖
๑๙๘๐๗
๑๙๘๐๘
๑๙๘๐๙
๑๙๘๑๐
๑๙๘๑๑
๑๙๘๑๒
๑๙๘๑๓
๑๙๘๑๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางอัญชลี พิมสามสี
นางอัญชลี เพียรชัย
นางอัญชลี มณีเล็ก
นางอัญชลี มวงมิตร
นางอัญชลี ยกขุน
นางอัญชลี เย็นกาย
นางอัญชลี รังคสุข
นางอัญชลี เรืองเกตุ
นางอัญชลี วงศเจริญ
นางอัญชลี วงษวรศรีโรจน
นางอัญชลี วังตระกูล
นางอัญชลี วัฒนกิตติ
นางสาวอัญชลี วิสุทธิลักษณ
นางอัญชลี วุฒิชาติ
นางอัญชลี ศรีเทียม
นางอัญชลี ศรีวาจา
นางอัญชลี ศิลาวิหก
นางอัญชลี สมจิตตชอบ
นางสาวอัญชลี สิงหโต
นางอัญชลี สิทธิศักดิ์
นางอัญชลี สุทธคุณ
นางสาวอัญชลี สุวรรณอุไร
นางอัญชลี เหลี่ยมไพรบูรณ
นางอัญชลี อินทนาม
นางอัญชลี อินทรชัย
นางอัญชลี อิ่มโพ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๙๘๑๕
๑๙๘๑๖
๑๙๘๑๗
๑๙๘๑๘
๑๙๘๑๙
๑๙๘๒๐
๑๙๘๒๑
๑๙๘๒๒
๑๙๘๒๓
๑๙๘๒๔
๑๙๘๒๕
๑๙๘๒๖
๑๙๘๒๗
๑๙๘๒๘
๑๙๘๒๙
๑๙๘๓๐
๑๙๘๓๑
๑๙๘๓๒
๑๙๘๓๓
๑๙๘๓๔
๑๙๘๓๕
๑๙๘๓๖
๑๙๘๓๗
๑๙๘๓๘
๑๙๘๓๙

นางอัญชัญ คุณาไทย
นางอัญชัญ ปงกุล
นางอัญชัญ ศีลบุตร
นางอัญชัน บุญเกิด
นางอัญชัน สุสิคง
นางอัญชุรีย ธีรกุล
นางอัญชุลี นิลผาย
นางอัญชุลี แสงทับทิม
นางอัญเชิญ เทียนมั่น
นางอัญญา เล็กกระโทก
นางอัญญาณี จันทนนท
นางอัญญานิตย คณะอนันต
นางอัญญานี ทิพยเสนา
นางสาวอัญญารัตน ตอศรี
นางอัญญารัตน โภชนเจริญ
นางอัญนุช สุวรรณมณี
นางอัญมณี
พรหมสาขา ณ สกลนคร
นางอันธิฌา บุณยมาลิก
นางสาวอันนา รักษสุภกิจกุล
นางอันลคร กุศลศิลป
นางอัปสร เดนดํารง
นางอัปสร นิลชัยโกวิทย
นางอัปสร เหลาคม
นางอัปสร อุปชีวะ
นางอัมพร กิระสัทธานนท

หนา ๑๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๘๔๐
๑๙๘๔๑
๑๙๘๔๒
๑๙๘๔๓
๑๙๘๔๔
๑๙๘๔๕
๑๙๘๔๖
๑๙๘๔๗
๑๙๘๔๘
๑๙๘๔๙
๑๙๘๕๐
๑๙๘๕๑
๑๙๘๕๒
๑๙๘๕๓
๑๙๘๕๔
๑๙๘๕๕
๑๙๘๕๖
๑๙๘๕๗
๑๙๘๕๘
๑๙๘๕๙
๑๙๘๖๐
๑๙๘๖๑
๑๙๘๖๒
๑๙๘๖๓
๑๙๘๖๔
๑๙๘๖๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางอัมพร เขมะจารี
นางอัมพร เขมา
นางอัมพร เครือเชา
นางอัมพร จงกะสิกิจ
นางอัมพร จันธรรม
นางอัมพร จิตเวช
นางอัมพร เจริญรุงรัตน
นางสาวอัมพร เชาวการ
นางอัมพร ไชยแกว
นางอัมพร ดวงจินดา
นางอัมพร ดวงปญญาสวาง
นางอัมพร ดีมา
นางอัมพร ถกลประจักษ
นางอัมพร ทองชวง
นางสาวอัมพร น้ําจันทรเจริญ
นางอัมพร ปราบสงคราม
นางอัมพร ปนระฤก
นางอัมพร ปุญโญกุล
นางสาวอัมพร เปนไทย
นางอัมพร พันธุศ รี
นางอัมพร ภูวญาณพงศ
นางอัมพร มากตุด
นางอัมพร รอดไร
นางอัมพร วงษภักดี
นางอัมพร วิชาคํา
นางอัมพร วิทยาศิลป

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๙๘๖๖
๑๙๘๖๗
๑๙๘๖๘
๑๙๘๖๙
๑๙๘๗๐
๑๙๘๗๑
๑๙๘๗๒
๑๙๘๗๓
๑๙๘๗๔
๑๙๘๗๕
๑๙๘๗๖
๑๙๘๗๗
๑๙๘๗๘
๑๙๘๗๙
๑๙๘๘๐
๑๙๘๘๑
๑๙๘๘๒
๑๙๘๘๓
๑๙๘๘๔
๑๙๘๘๕
๑๙๘๘๖
๑๙๘๘๗
๑๙๘๘๘
๑๙๘๘๙
๑๙๘๙๐
๑๙๘๙๑

นางอัมพร วินิทธานันท
นางอัมพร ศรีดารักษ
นางอัมพร ศรีตองออน
นางอัมพร ศักดิ์เพ็ญศรี
นางอัมพร ศิริบุญโญ
นางอัมพร สงึมรัมย
นางอัมพร สมบูรณ
นางอัมพร สอนทรัพย
นางอัมพร สาระเขตต
นางอัมพร สินธรวิชช
นางอัมพร สุขทวี
นางอัมพร สุคม
นางอัมพร สุนทรินทร
นางอัมพร หมอกเมฆ
นางอัมพรพิศ โพธิแสง
นางอัมพรรณ เชิญทอง
นางอัมพวัน แชมเชื้อ
นางอัมพวัน พงศนิรันดร
นางอัมพวัน ศรีปตถา
นางอัมพวัน สวัสดิพงษ
นางอัมพันธ สรประสิทธิ์
นางอัมพันธ สีเที่ยงธรรม
นางอัมพา จันทกูล
นางอัมพา บุญหลา
นางอัมพา อรุณพราหมณ
นางอัมพิกา ธรรมสาลี

หนา ๑๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๘๙๒
๑๙๘๙๓
๑๙๘๙๔
๑๙๘๙๕
๑๙๘๙๖
๑๙๘๙๗
๑๙๘๙๘
๑๙๘๙๙
๑๙๙๐๐
๑๙๙๐๑
๑๙๙๐๒
๑๙๙๐๓
๑๙๙๐๔
๑๙๙๐๕
๑๙๙๐๖
๑๙๙๐๗
๑๙๙๐๘
๑๙๙๐๙
๑๙๙๑๐
๑๙๙๑๑
๑๙๙๑๒
๑๙๙๑๓
๑๙๙๑๔
๑๙๙๑๕
๑๙๙๑๖
๑๙๙๑๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางอัมภิกา ตั่นตระกูล
นางอัมมร เทียมชู
นางอัมรา เชาวลิต
นางสาวอัมราพร โพธิ์แดง
นางอัมราภรณ กรณเกษม
นางอัศนี เจริญวัฒน
นางอัศนีย สวางอารมณ
นางสาวอาจรีย กิติยศักดิ์
นางอาจารี ออนคําภา
นางอาจินต ตรงแกว
นางอาจินต ไทยเกื้อ
นางอาทิตย พิศโฉม
นางอาทิมนต ดําหวัง
นางสาวอาภรณ กลแกม
นางสาวอาภรณ กําเนิดชาติ
นางอาภรณ กุลไชย
นางอาภรณ เขาแกว
นางอาภรณ คุปตกาญจนากุล
นางสาวอาภรณ จรัสพันธุกุล
นางอาภรณ จันทะโก
นางอาภรณ โฉมมะณี
นางอาภรณ แซมมณี
นางอาภรณ เถาหมอ
นางอาภรณ เทพนรินทร
นางอาภรณ นามสังข
นางอาภรณ บัณฑิต

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๙๙๑๘
๑๙๙๑๙
๑๙๙๒๐
๑๙๙๒๑
๑๙๙๒๒
๑๙๙๒๓
๑๙๙๒๔
๑๙๙๒๕
๑๙๙๒๖
๑๙๙๒๗
๑๙๙๒๘
๑๙๙๒๙
๑๙๙๓๐
๑๙๙๓๑
๑๙๙๓๒
๑๙๙๓๓
๑๙๙๓๔
๑๙๙๓๕
๑๙๙๓๖
๑๙๙๓๗
๑๙๙๓๘
๑๙๙๓๙
๑๙๙๔๐
๑๙๙๔๑
๑๙๙๔๒
๑๙๙๔๓

นางอาภรณ บุญประชุม
นางอาภรณ บุลสุวรรณ
นางอาภรณ ประเสริฐ
นางอาภรณ พลเคน
นางอาภรณ พวงชอ
นางอาภรณ ยาอุปถัมภ
นางอาภรณ รัตนวงศ
นางอาภรณ รัศมี
นางอาภรณ ลาภเจริญพร
นางอาภรณ วิชัย
นางอาภรณ วิชัยขัทคะ
นางอาภรณ สําเภาพล
นางอาภรณ หงษทอง
นางอาภรณ เหล็มหมาด
นางอาภรณทิพย ชํานาญกิจ
นางสาวอาภา ณ ระนอง
นางอาภา ทองยั่งยืน
นางอาภา บัญชา
นางอาภา ปลั่งกลาง
นางอาภา มูสิกะเจริญ
นางสาวอาภา สิงหพงษ
นางอาภากมล ดําเนินผล
นางอาภาณี ปองกันทรัพย
นางอาภาพร บุญชู
นางอาภาภรณ การสมวรรณ
นางอาภาภัค เจตนจําลอง

หนา ๑๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๙๔๔
๑๙๙๔๕
๑๙๙๔๖
๑๙๙๔๗
๑๙๙๔๘
๑๙๙๔๙
๑๙๙๕๐
๑๙๙๕๑
๑๙๙๕๒
๑๙๙๕๓
๑๙๙๕๔
๑๙๙๕๕
๑๙๙๕๖
๑๙๙๕๗
๑๙๙๕๘
๑๙๙๕๙
๑๙๙๖๐
๑๙๙๖๑
๑๙๙๖๒
๑๙๙๖๓
๑๙๙๖๔
๑๙๙๖๕
๑๙๙๖๖
๑๙๙๖๗
๑๙๙๖๘
๑๙๙๖๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางอาภาภัทร ถุงมณี
นางอาภาศรี รักษศักดิ์ศรี
นางสาวอารมณ ขําวารี
นางอารมณ จันทรอมรพร
นางอารมณ ชอบทํากิจ
นางอารมณ ทิมออน
นางอารมณ อักษรศรี
นางสาวอารมณ เฮงเจริญ
นางอารมณรัตน จรัสดี
นางอารมย กลิ่นศิริ
นางสาวอารมย ชิโนดม
นางอารมย บุญวงศ
นางอารมย ประภานิล
นางอารมย ศรีผาน
นางอารมย สังขวิจิตร
นางอารยา แกวพินิจ
นางอารยา คงจันทร
นางอารยา ทองสุวรรณ
นางสาวอารยา เลิศธนาไพจิตร
นางสาวอารยา อินทรผาด
นางอารอบ จินดารัตน
นางอารอบ อินทรทิพย
นางอารายา หอมสุวรรณ
นางอาริยา บุญโต
นางอารี ใจเต็ม
นางอารี ทองตัน

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๙๙๗๐
๑๙๙๗๑
๑๙๙๗๒
๑๙๙๗๓
๑๙๙๗๔
๑๙๙๗๕
๑๙๙๗๖
๑๙๙๗๗
๑๙๙๗๘
๑๙๙๗๙
๑๙๙๘๐
๑๙๙๘๑
๑๙๙๘๒
๑๙๙๘๓
๑๙๙๘๔
๑๙๙๘๕
๑๙๙๘๖
๑๙๙๘๗
๑๙๙๘๘
๑๙๙๘๙
๑๙๙๙๐
๑๙๙๙๑
๑๙๙๙๒
๑๙๙๙๓
๑๙๙๙๔
๑๙๙๙๕

นางอารี นกนวล
นางอารี นวลนิล
นางอารี นาแจง
นางอารี บงเจริญ
นางอารี บุญนํา
นางอารี พรมทอง
นางอารี พันธุเมืองมา
นางอารี มณีนารถ
นางสาวอารี เรียบสกุล
นางอารี วัชรเวียงชัย
นางสาวอารี วิสัชชนา
นางอารี สุขวิทย
นางอารี แสงเงิน
นางอารี หอมชื่น
นางอารี อภิสกุลวงศ
นางอารีจิตต ปาลสุทธิ์
นางอารีพันธ จันอนุกาญจน
นางอารีย กสิกรรม
นางอารีย แกวบุบผา
นางอารีย คลิ้งเคลา
นางอารีย จันทรเผือก
นางอารีย ดีนิยม
นางอารีย ธูปบูชากร
นางอารีย นพจิราพงษ
นางอารีย นิไทรโยค
นางอารีย บรรจงรัตน

หนา ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๙๙๖
๑๙๙๙๗
๑๙๙๙๘
๑๙๙๙๙
๒๐๐๐๐
๒๐๐๐๑
๒๐๐๐๒
๒๐๐๐๓
๒๐๐๐๔
๒๐๐๐๕
๒๐๐๐๖
๒๐๐๐๗
๒๐๐๐๘
๒๐๐๐๙
๒๐๐๑๐
๒๐๐๑๑
๒๐๐๑๒
๒๐๐๑๓
๒๐๐๑๔
๒๐๐๑๕
๒๐๐๑๖
๒๐๐๑๗
๒๐๐๑๘
๒๐๐๑๙
๒๐๐๒๐
๒๐๐๒๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางอารีย บุญปลื้ม
นางอารีย ปานฉาย
นางอารีย พัฒนมณี
นางอารีย พัฒโนทัย
นางอารีย พันธคีรี
นางอารีย พุมเข็ม
นางอารีย เพ็งพุด
นางอารีย เมงชวย
นางอารีย ยะทาตุม
นางอารีย ลีละพรรณหุต
นางอารีย วงษแกว
นางอารีย วัฒนจรัส
นางอารีย วิทยารมภ
นางอารีย สมสู
นางอารีย สาหรายสุวรรณ
นางอารีย สีนิล
นางอารีย สุกทน
นางอารีย หรีกประโคน
นางอารีย เหลืองมณีจรัส
นางอารีย อินทรัตนภา
นางอารีย อุตสาหกิจ
นางสาวอารีย เฮงสมบูรณ
นางอารียพร อารียสวัสดิ์
นางอารียวรรณ เกิดแสง
นางอารียวัล จิตตสวาง
นางอารียา คมสัน

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๒๐๐๒๒
๒๐๐๒๓
๒๐๐๒๔
๒๐๐๒๕
๒๐๐๒๖
๒๐๐๒๗
๒๐๐๒๘
๒๐๐๒๙
๒๐๐๓๐
๒๐๐๓๑
๒๐๐๓๒
๒๐๐๓๓
๒๐๐๓๔
๒๐๐๓๕
๒๐๐๓๖
๒๐๐๓๗
๒๐๐๓๘
๒๐๐๓๙
๒๐๐๔๐
๒๐๐๔๑
๒๐๐๔๒
๒๐๐๔๓
๒๐๐๔๔
๒๐๐๔๕
๒๐๐๔๖
๒๐๐๔๗

นางอารีรักษ ชัยเพ็ชร
นางอารีรัตน กันพวง
นางอารีรัตน เจาสกุล
นางอารีรัตน ตูธีระ
นางอารีรัตน ทวนไธสง
นางอารีรัตน นันทะสมบัติ
นางอารีรัตน พรมไชย
นางอารีรัตน รวดเรียว
นางอารีลักษณ แกนผกา
นางอารีวรรณ สุภาวงค
นางอารุณ ทองชวง
นางอาวรณ ทุมทน
นางสาวอาวรณ บุพศิริ
นางอาวรณ หิตะวัฒนกุล
นางอําคา พลพวก
นางสาวอํานวย กาญจนปาน
นางอํานวย ชิยางคบุตร
นางอํานวย ทองสุก
นางอํานวย ทิพยกัณฑ
นางสาวอํานวย เที่ยวทั่ว
นางอํานวย นาครินทร
นางอํานวย บําเริบ
นางสาวอํานวย ปานสมบัติ
นางอํานวย ผาวันดี
นางอํานวย พงษพานิช
นางอํานวย ราชตรี

หนา ๑๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๐๔๘
๒๐๐๔๙
๒๐๐๕๐
๒๐๐๕๑
๒๐๐๕๒
๒๐๐๕๓
๒๐๐๕๔
๒๐๐๕๕
๒๐๐๕๖
๒๐๐๕๗
๒๐๐๕๘
๒๐๐๕๙
๒๐๐๖๐
๒๐๐๖๑
๒๐๐๖๒
๒๐๐๖๓
๒๐๐๖๔
๒๐๐๖๕
๒๐๐๖๖
๒๐๐๖๗
๒๐๐๖๘
๒๐๐๖๙
๒๐๐๗๐
๒๐๐๗๑
๒๐๐๗๒
๒๐๐๗๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางอํานวย รามขาว
นางอํานวย ลีนา
นางอํานวย สิทธิฟอง
นางอํานวย สุขสบาย
นางอํานวยพร ตันติเสรีรัตน
นางอํานวยพร พลกลาง
นางอํานวยพร พลจันทร
นางอํานวยพร มูลศาสตร
นางอํานวยพร วงษธรรม
นางอํานวยพร อุบลสิงห
นางอํานาจ ละครวงศ
นางอําพร จันตะคาด
นางอําพร ใจเย็น
นางอําพร ธรรมทิ
นางอําพร บุษรานนท
นางอําพร ปอมใจ
นางอําพร ระดม
นางอําพร รื่นเริง
นางอําพร สุขกองวารี
นางอําพร อิ่มพูล
นางอําพรรณ พึ่งพิมาย
นางอําพรศรี ไชยคําภา
นางอําพัน คําหวาน
นางสาวอําพัน ชางเย็นฉ่ํา
นางอําพัน ดําแกว
นางอําพัน หนูนาค

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๒๐๐๗๔
๒๐๐๗๕
๒๐๐๗๖
๒๐๐๗๗
๒๐๐๗๘
๒๐๐๗๙
๒๐๐๘๐
๒๐๐๘๑
๒๐๐๘๒
๒๐๐๘๓
๒๐๐๘๔
๒๐๐๘๕
๒๐๐๘๖
๒๐๐๘๗
๒๐๐๘๘
๒๐๐๘๙
๒๐๐๙๐
๒๐๐๙๑
๒๐๐๙๒
๒๐๐๙๓
๒๐๐๙๔
๒๐๐๙๕
๒๐๐๙๖
๒๐๐๙๗
๒๐๐๙๘
๒๐๐๙๙

นางอําพันธ ปญจจอม
นางอําพันธ โพธิ์พงษ
นางอําพาภรณ จอมนพคุณ
นางสาวอําไพ ขันกสิกรรม
นางอําไพ งามประดิษฐ
นางอําไพ จันทะเหลา
นางอําไพ ชาญณรงค
นางอําไพ ชุมตะวัน
นางอําไพ ดิสโร
นางอําไพ เดชะบุญสนอง
นางอําไพ ทรัพยพลับ
นางอําไพ เทพพิมาน
นางอําไพ นวมศิริ
นางอําไพ นาคมณี
นางอําไพ ปญญาพานิช
นางสาวอําไพ เปลงขํา
นางอําไพ เปลงวิทยา
นางอําไพ เผาพิมล
นางสาวอําไพ พนมวชิรวัฒน
นางอําไพ พยัคฆมีธรรม
นางอําไพ พรมนี
นางอําไพ พรหมสุทธิรักษ
นางอําไพ มงคลศิริกุล
นางอําไพ ศรีสุคนธ
นางอําไพ สมประสงค
นางอําไพ สายสีทอง

หนา ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๑๐๐
๒๐๑๐๑
๒๐๑๐๒
๒๐๑๐๓
๒๐๑๐๔
๒๐๑๐๕
๒๐๑๐๖
๒๐๑๐๗
๒๐๑๐๘
๒๐๑๐๙
๒๐๑๑๐
๒๐๑๑๑
๒๐๑๑๒
๒๐๑๑๓
๒๐๑๑๔
๒๐๑๑๕
๒๐๑๑๖
๒๐๑๑๗
๒๐๑๑๘
๒๐๑๑๙
๒๐๑๒๐
๒๐๑๒๑
๒๐๑๒๒
๒๐๑๒๓
๒๐๑๒๔
๒๐๑๒๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางอําไพ สีตะพงษ
นางอําไพ สุขสมพืช
นางอําไพ หงษทอง
นางอําไพ หะรังกุล
นางสาวอําไพพรรณ โตตาบ
นางอําไพพรรณ สุขสวัสดิ์
นางสาวอําไพพิศ วรโสพรรณ
นางอําไพย ถาวระ
นางอําไพวรรณ โปชัยคุปต
นางอําไพวรรณ เวชพาณิชย
นางอําไพวรรณ สวางจันทร
นางอําภา บัวศรี
นางอําภา สังหาร
นางอําภาพรรณ สุขพันธ
นางอําภาศรี บุญวานิช
นางอํามร ถิรวุธ
นางอํามร ศรีสุวรรณ
นางอิงอร แทนคํา
นางสาวอิงอร แพรญาติ
นางอิงอร แววโคกสูง
นางอิงอร เอี่ยมศิริ
นางอิชยา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
นางอินทปทม บรรจงอักษร
นางอินทรแกว บุตรสีเขียว
นางอินทรแปลง มูลวันดี
นางสาวอินทิรา ขันทอง

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๒๐๑๒๖
๒๐๑๒๗
๒๐๑๒๘
๒๐๑๒๙
๒๐๑๓๐
๒๐๑๓๑
๒๐๑๓๒
๒๐๑๓๓
๒๐๑๓๔
๒๐๑๓๕
๒๐๑๓๖
๒๐๑๓๗
๒๐๑๓๘
๒๐๑๓๙
๒๐๑๔๐
๒๐๑๔๑
๒๐๑๔๒
๒๐๑๔๓
๒๐๑๔๔
๒๐๑๔๕
๒๐๑๔๖
๒๐๑๔๗
๒๐๑๔๘
๒๐๑๔๙
๒๐๑๕๐
๒๐๑๕๑

หนา ๑๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางอินทิรา เชิดวงศสูง
นางอินทิรา เดชานุสรณ
นางสาวอินทิรา ธรรมปญญา
นางอินทิรา สุระพร
นางอินทิรา อิทธิสัน
นางอินทิรา อุไรกุล
นางอิศราภรณ ภาวโคตร
นางอิสรา มีผดุง
นางอิสรา สุขมาก
นางสาวอิสรีย ปานงาม
นางอิสสรา ทองทราย
นางสาวอุณะ ทองชุมภู
นางสาวอุณา สรวมศิริ
นางสาวอุดม กิมประพันธ
นางสาวอุดม ชวนจันทร
นางอุดม เนียมคนตรง
นางสาวอุดม ปานสอาด
นางอุดม พลตรี
นางอุดมพร ประพันธ
นางอุดมพร สังขนันท
นางอุดมพรณ สายเชื้อ
นางอุดมภรณ ทวีพงศ
นางอุดมรัตน พลนิรันดร
นางสาวอุดมลักษณ กาญจนะวสิต
นางอุดมลักษณ บัวหยาด
นางอุดมลักษณ บํารุงสวัสดิ์

๒๐๑๕๒
๒๐๑๕๓
๒๐๑๕๔
๒๐๑๕๕
๒๐๑๕๖
๒๐๑๕๗
๒๐๑๕๘
๒๐๑๕๙
๒๐๑๖๐
๒๐๑๖๑
๒๐๑๖๒
๒๐๑๖๓
๒๐๑๖๔
๒๐๑๖๕
๒๐๑๖๖
๒๐๑๖๗
๒๐๑๖๘
๒๐๑๖๙
๒๐๑๗๐
๒๐๑๗๑
๒๐๑๗๒
๒๐๑๗๓
๒๐๑๗๔
๒๐๑๗๕
๒๐๑๗๖
๒๐๑๗๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางอุดมลักษณ บุญเย็น
นางอุดมลักษณ มาลีหอม
นางอุดมลักษณ โรจนรัตนาพงศ
นางอุดมลักษณ ลือชัย
นางอุดมลักษณ เล็กสุวงษ
นางอุดมลักษณ อิ่มเพิ่มพูล
นางอุดมศรี จันดก
นางอุดมศรี หูโลหะ
นางอุดมศรี อินทะศร
นางสาวอุทัย ดวงทอง
นางอุทัย ธรรมบํารุง
นางอุทัย บัวสีดํา
นางอุทัย พุทธพงศพนั ธ
นางอุทัย ภราดาไทย
นางอุทัย ภูวนันท
นางอุทัย ยุทธิวัฒน
นางอุทัยรัศมี สกุลคู
นางอุทัยวรรณ กลอมอําภา
นางอุทัยวรรณ เกิดสมมาศ
นางอุทัยวรรณ แกวสุพรรณ
นางอุทัยวรรณ ขําเปรม
นางอุทัยวรรณ คงเทศ
นางอุทัยวรรณ คงสี
นางอุทัยวรรณ จันทหาร
นางอุทัยวรรณ ชื่นชม
นางอุทัยวรรณ ดวงมาลา

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๒๐๑๗๘
๒๐๑๗๙
๒๐๑๘๐
๒๐๑๘๑
๒๐๑๘๒
๒๐๑๘๓
๒๐๑๘๔
๒๐๑๘๕
๒๐๑๘๖
๒๐๑๘๗
๒๐๑๘๘
๒๐๑๘๙
๒๐๑๙๐
๒๐๑๙๑
๒๐๑๙๒
๒๐๑๙๓
๒๐๑๙๔
๒๐๑๙๕
๒๐๑๙๖
๒๐๑๙๗
๒๐๑๙๘
๒๐๑๙๙
๒๐๒๐๐
๒๐๒๐๑
๒๐๒๐๒

หนา ๑๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางอุทัยวรรณ ตีรณเวคิน
นางอุทัยวรรณ ทรงบุญญา
นางอุทัยวรรณ ทองเชื้อ
นางสาวอุทัยวรรณ ธรรมภาค
นางอุทัยวรรณ นอยตั้ง
นางอุทัยวรรณ นิลสําราญ
นางอุทัยวรรณ บุญเกิด
นางอุทัยวรรณ บุตรแสน
นางอุทัยวรรณ พหุลรัต
นางสาวอุทัยวรรณ มหาวีระ
นางอุทัยวรรณ ลิมาวัฒนชัย
นางสาวอุทัยวรรณ
วงศเหรียญไทย
นางอุทัยวรรณ วรรณพงศ
นางอุทัยวรรณ ศรีสมบัติ
นางอุทัยวรรณ ศรีสุนาครัว
นางอุทัยวรรณ ศิริโชติ
นางอุทัยวรรณ ศิริวงศ
นางอุทัยวรรณ สถิรพันธุ
นางอุทัยวรรณ สังเสวี
นางสาวอุทัยวรรณ สายพัฒนะ
นางอุทัยวรรณ สุขสอนนาน
นางอุทัยศรี ผลทิพย
นางสาวอุทัยศรี แสงคลอย
นางอุทิศ ทิพยประยูร
นางอุทิศ สุวรรณคุณ

๒๐๒๐๓
๒๐๒๐๔
๒๐๒๐๕
๒๐๒๐๖
๒๐๒๐๗
๒๐๒๐๘
๒๐๒๐๙
๒๐๒๑๐
๒๐๒๑๑
๒๐๒๑๒
๒๐๒๑๓
๒๐๒๑๔
๒๐๒๑๕
๒๐๒๑๖
๒๐๒๑๗
๒๐๒๑๘
๒๐๒๑๙
๒๐๒๒๐
๒๐๒๒๑
๒๐๒๒๒
๒๐๒๒๓
๒๐๒๒๔
๒๐๒๒๕
๒๐๒๒๖
๒๐๒๒๗
๒๐๒๒๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางอุทุมพร วงศปญญา
นางอุทุมพร สุภาจันทร
นางสาวอุทุมพร อารีพรประเสริฐ
นางสาวอุเทน ประเสริฐสังข
นางอุนจิต ดานสกุล
นางอุนจิตร ฉายวิริยะ
นางอุนใจ กองกุล
นางอุนเรือน พุทธเมธา
นางอุนเรือน ภังคสังข
นางสาวอุนเรือน มีชํานาญ
นางสาวอุนเรือน รัตนประสพ
นางสาวอุนเรือน ศรีเชย
นางอุบล กาญจนศุภางค
นางอุบล ไกรษร
นางอุบล จันทรจอย
นางอุบล จิรโกเมศ
นางอุบล เจียมบุญ
นางอุบล ชุมสวัสดิ์
นางอุบล ธรรมานนท
นางอุบล นอยจินดา
นางอุบล บุญมี
นางอุบล เพิ่มทอง
นางอุบล โพธิ
นางอุบล ลิมทโรภาส
นางอุบล วัฒนกุล
นางอุบล สุขสําราญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๒๐๒๒๙
๒๐๒๓๐
๒๐๒๓๑
๒๐๒๓๒
๒๐๒๓๓
๒๐๒๓๔
๒๐๒๓๕
๒๐๒๓๖
๒๐๒๓๗
๒๐๒๓๘
๒๐๒๓๙
๒๐๒๔๐
๒๐๒๔๑
๒๐๒๔๒
๒๐๒๔๓
๒๐๒๔๔
๒๐๒๔๕
๒๐๒๔๖
๒๐๒๔๗
๒๐๒๔๘
๒๐๒๔๙
๒๐๒๕๐
๒๐๒๕๑
๒๐๒๕๒
๒๐๒๕๓
๒๐๒๕๔

นางอุบล สุชลสถิตย
นางอุบล อรรคแสง
นางอุบล อินทรปน
นางอุบลทิพย จันทรทอง
นางสาวอุบลรัตน จันทรสวย
นางอุบลรัตน จันทา
นางอุบลรัตน ธีรจันทรางกูร
นางอุบลรัตน นนทปะ
นางอุบลรัตน ปยะโกศล
นางอุบลรัตน พลบัวไข
นางอุบลรัตน พิมปดชา
นางอุบลรัตน ราชรักษ
นางอุบลวรรณ ศรีศักดา
นางอุบลวรรณ อันทะลัย
นางอุบลวรรณ ราชสุวรรณ
นางอุบลศรี การสูงเนิน
นางอุบลศรี อริยวังโส
นางอุปถัมภ เพชรหมืน่ ไวย
นางอุผา ศรีเจริญ
นางอุพันธณี อนุรัตนพานิช
นางอุมา ตั้งสกุล
นางอุมาพร คําลือ
นางสาวอุมาพร ทวีศักดิ์
นางสาวอุมาพร นิยมสมาน
นางอุมาพร ภูศรี
นางอุมาพร เมอะประโคน

หนา ๑๒๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๒๕๕
๒๐๒๕๖
๒๐๒๕๗
๒๐๒๕๘
๒๐๒๕๙
๒๐๒๖๐
๒๐๒๖๑
๒๐๒๖๒
๒๐๒๖๓
๒๐๒๖๔
๒๐๒๖๕
๒๐๒๖๖
๒๐๒๖๗
๒๐๒๖๘
๒๐๒๖๙
๒๐๒๗๐
๒๐๒๗๑
๒๐๒๗๒
๒๐๒๗๓
๒๐๒๗๔
๒๐๒๗๕
๒๐๒๗๖
๒๐๒๗๗
๒๐๒๗๘
๒๐๒๗๙
๒๐๒๘๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางอุมาพร ลือศักดิ์
นางสาวอุมาพร อีศาสตร
นางอุมาภรณ นิลสลับ
นางอุมาภรณ พาหุมันโต
นางอุมารัตน นาพรหม
นางอุรวรา เขจรรักษ
นางอุรวรา ลาภจิตร
นางอุรา ไชยรัตน
นางอุรา ถาวร
นางอุราพร สุวรรณหงษ
นางอุราภรณ พรอมมา
นางอุราวรรณ ทรัพยสมบูรณ
นางอุรุพร คลายกล่ํา
นางอุไร เกตุแกน
นางอุไร ขวัญรัตน
นางอุไร ขําปาน
นางอุไร ควบคุม
นางอุไร จงจิต
นางอุไร เจริญทรง
นางสาวอุไร ดําศรี
นางอุไร เตชะวิทย
นางสาวอุไร ทองโชติ
นางอุไร ทองดี
นางอุไร ทองพลาย
นางอุไร ทิพรัตน
นางอุไร เทพเกื้อ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๒๐๒๘๑
๒๐๒๘๒
๒๐๒๘๓
๒๐๒๘๔
๒๐๒๘๕
๒๐๒๘๖
๒๐๒๘๗
๒๐๒๘๘
๒๐๒๘๙
๒๐๒๙๐
๒๐๒๙๑
๒๐๒๙๒
๒๐๒๙๓
๒๐๒๙๔
๒๐๒๙๕
๒๐๒๙๖
๒๐๒๙๗
๒๐๒๙๘
๒๐๒๙๙
๒๐๓๐๐
๒๐๓๐๑
๒๐๓๐๒
๒๐๓๐๓
๒๐๓๐๔
๒๐๓๐๕
๒๐๓๐๖

นางอุไร ธรรมเจริญ
นางอุไร นางาม
นางอุไร บัวครื้น
นางอุไร บุบผามาลา
นางอุไร ผาสุข
นางอุไร ฝายพลแสน
นางอุไร โพธิ์ยี่
นางอุไร โพธิหัง
นางอุไร เมนมงกุฎ
นางอุไร ยิ้มสงวน
นางอุไร เย็นฉ่ํา
นางอุไร ฤทธิวงศ
นางสาวอุไร วงศรัตนรักษ
นางอุไร วันนาหมอง
นางอุไร วุฒิรัตน
นางอุไร ศักดิ์เรืองฤทธิ์
นางอุไร สาครินทร
นางอุไร สายนาคํา
นางอุไร เสริมศิลป
นางอุไร เหลืองสกุล
นางอุไร อัมพวานนท
นางอุไร อินทโชติ
นางอุไรพร ฉายกลา
นางอุไรพรรณ เทพพิพิธ
นางอุไรพันธ ทองคํา
นางอุไรรักษ ธรรมประกอบ

หนา ๑๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๓๐๗
๒๐๓๐๘
๒๐๓๐๙
๒๐๓๑๐
๒๐๓๑๑
๒๐๓๑๒
๒๐๓๑๓
๒๐๓๑๔
๒๐๓๑๕
๒๐๓๑๖
๒๐๓๑๗
๒๐๓๑๘
๒๐๓๑๙
๒๐๓๒๐
๒๐๓๒๑
๒๐๓๒๒
๒๐๓๒๓
๒๐๓๒๔
๒๐๓๒๕
๒๐๓๒๖
๒๐๓๒๗
๒๐๓๒๘
๒๐๓๒๙
๒๐๓๓๐
๒๐๓๓๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางอุไรรัตน คนซื่อ
นางอุไรรัตน ฉิรินัง
นางสาวอุไรรัตน ศรีสวย
นางอุไรรัตน สกุลชีพ
นางอุไรรัตน หัสชู
นางอุไรวรรณ กลั่นยิ่ง
นางอุไรวรรณ คนสมบูรณ
นางอุไรวรรณ คลายจินดา
นางอุไรวรรณ คุระแกว
นางสาวอุไรวรรณ แซหลิ่ม
นางสาวอุไรวรรณ เด็ดเดี่ยว
นางอุไรวรรณ ตํานานทอง
นางอุไรวรรณ ทรวงแสวง
นางอุไรวรรณ ทองทักษ
นางอุไรวรรณ ทัสสะ
นางสาวอุไรวรรณ
บุญตันตราภิวัฒน
นางอุไรวรรณ ปจฉิมพิหงค
นางอุไรวรรณ ปตตานี
นางอุไรวรรณ พยัคฆญาติ
นางอุไรวรรณ พรนอย
นางอุไรวรรณ พันธุชาติ
นางอุไรวรรณ พุฒสุวรรณ
นางอุไรวรรณ แพนศรี
นางอุไรวรรณ ฟองสุวรรณ
นางสาวอุไรวรรณ มวงมิ่งสุข

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๒๐๓๓๒
๒๐๓๓๓
๒๐๓๓๔
๒๐๓๓๕
๒๐๓๓๖
๒๐๓๓๗
๒๐๓๓๘
๒๐๓๓๙
๒๐๓๔๐
๒๐๓๔๑
๒๐๓๔๒
๒๐๓๔๓
๒๐๓๔๔
๒๐๓๔๕
๒๐๓๔๖
๒๐๓๔๗
๒๐๓๔๘
๒๐๓๔๙
๒๐๓๕๐
๒๐๓๕๑
๒๐๓๕๒
๒๐๓๕๓
๒๐๓๕๔
๒๐๓๕๕
๒๐๓๕๖

หนา ๑๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอุไรวรรณ เยรบุตร
นางอุไรวรรณ รัชตโยธิน
นางอุไรวรรณ วงศทิพากร
นางอุไรวรรณ ศรีเปารยะ
นางอุไรวรรณ ศิริพานิชกร
นางอุไรวรรณ สมตน
นางอุไรวรรณ สังวรเจต
นางสาวอุไรวรรณ หอมสุวรรณ
นางอุไรวรรณ ออนสอาด
นางอุไรวรรณ อาบสุวรรณ
นางอุไรวรรณ เอี่ยมละออ
นางอุไรศรี พรหมนอย
นางอุลิต บุญชม
นางอุศนาพร บุญชวย
นางอุษณา ศิริชัย
นางอุษณี พรมดี
นางสาวอุษณี ศรีโหร
นางอุษณีย ชุติมานุตสกุล
นางอุษณีย ดานกุลชัย
นางอุษณีย ทรงกิติพิศาล
นางอุษณีย ทองนอย
นางอุษณีย ทองสหธรรม
นางอุษณีย นิลสาลิกา
นางอุษณีย บุญชู
นางอุษณีย วันนา

๒๐๓๕๗
๒๐๓๕๘
๒๐๓๕๙
๒๐๓๖๐
๒๐๓๖๑
๒๐๓๖๒
๒๐๓๖๓
๒๐๓๖๔
๒๐๓๖๕
๒๐๓๖๖
๒๐๓๖๗
๒๐๓๖๘
๒๐๓๖๙
๒๐๓๗๐
๒๐๓๗๑
๒๐๓๗๒
๒๐๓๗๓
๒๐๓๗๔
๒๐๓๗๕
๒๐๓๗๖
๒๐๓๗๗
๒๐๓๗๘
๒๐๓๗๙
๒๐๓๘๐
๒๐๓๘๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางอุษณีย ศรีคุณ
นางอุษณีย สกลไชย
นางสาวอุษณีย อาภา
นางอุษณีษ จันทรสุวรรณ
นางอุษณีษ จิตตหนักแนน
นางอุษณีษ ชูแกว
นางอุษณีษ พันธุฤทธิ์
นางอุษณีษ หมอกสีนาค
นางอุษา กัญจนวัตตะ
นางสาวอุษา เกษมศักดิ์
นางอุษา แข็งแรง
นางอุษา คงถาวร
นางอุษา เครือวงศ
นางอุษา จารุนิล
นางอุษา ทาทอง
นางอุษา ธัญนายก
นางอุษา ปงกาวงศ
นางอุษา เปงใจยะ
นางอุษา พนังนุวงศ
นางอุษา พันธประภา
นางอุษา รอบคอบ
นางสาวอุษา รัตนพรรณ
นางอุษา รัตนสุนทร
นางอุษา ราชประโคน
นางอุษา เวชวงษ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๒๐๓๘๒
๒๐๓๘๓
๒๐๓๘๔
๒๐๓๘๕
๒๐๓๘๖
๒๐๓๘๗
๒๐๓๘๘
๒๐๓๘๙
๒๐๓๙๐
๒๐๓๙๑
๒๐๓๙๒
๒๐๓๙๓
๒๐๓๙๔
๒๐๓๙๕
๒๐๓๙๖
๒๐๓๙๗
๒๐๓๙๘
๒๐๓๙๙
๒๐๔๐๐
๒๐๔๐๑
๒๐๔๐๒
๒๐๔๐๓
๒๐๔๐๔
๒๐๔๐๕
๒๐๔๐๖

นางอุษา สุดคนึง
นางอุษา สุดสวาท
นางสาวอุษา สุวรรณชาติ
นางอุษา แสนพันธ
นางอุษา หะสะเล็ม
นางอุษา อังศุพฤกษ
นางสาวอุษา อินทรพัฒน
นางอุษา เอียดพวง
นางอุษาวดี นามมีฤทธิ์
นางอุษาศรี อนันตทรัพย
นางอุสา เอี่ยมสะอาด
นางอุสาห ชูสุวรรณ
นางเอก คงมนต
นางเอกวัสสา เจียรสุต
นางเอนก วิกาหะ
นางเอมใจ ณ สงขลา
นางเอมไพ ชาวนรินทร
นางเอมอร แกวประดิษฐ
นางเอมอร คําสมหมาย
นางเอมอร โคตกนก
นางเอมอร โคตรภูธร
นางเอมอร จิตรวิภาต
นางเอมอร ชีชาง
นางเอมอร พิไลพันธ
นางเอมอร พูลเส็ง

หนา ๑๒๕
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๔๐๗
๒๐๔๐๘
๒๐๔๐๙
๒๐๔๑๐
๒๐๔๑๑
๒๐๔๑๒
๒๐๔๑๓
๒๐๔๑๔
๒๐๔๑๕
๒๐๔๑๖
๒๐๔๑๗
๒๐๔๑๘
๒๐๔๑๙
๒๐๔๒๐
๒๐๔๒๑
๒๐๔๒๒
๒๐๔๒๓
๒๐๔๒๔
๒๐๔๒๕
๒๐๔๒๖
๒๐๔๒๗
๒๐๔๒๘
๒๐๔๒๙
๒๐๔๓๐
๒๐๔๓๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางเอมอร มวงพิณ
นางเอมอร วงษเสนา
นางเอมอร วุยชัยภูมิ
นางสาวเอมอร สังขพันธุ
นางเอมอร แสงกระจาง
นางเอมอร หงษวิไล
นางเอมอร หอมโพธิ์
นางเอ็มอร ฉันทวิริยวัฒน
นางเอมอุษา ภูมิสวัสดิ์
นางเอี่ยมศรี ถือทอง
นางเอื้อการย ปยวัชรพันธุ
นางเอื้อง เชาวรักษ
นางเอื้องฟา วาตะ
นางเอื้อจิตร ชาติเชยแดง
นางสาวเอื้อพร เส็งวงศ
นางเอื้อมพร ชวยจันทร
นางเอื้อมพร บรรเจิดธีรกุล
นางเอื้อมพร พราหมณี
นางเอื้อมพร พลังสุข
นางเอื้อมพร พิรุณ
นางเอื้อมพร มัณฑนะรัตน
นางเอื้อมพร สงาในเมือง
นางเอื้อย ทองนุม
นางเอื้อยพรรณ ชูสุวรรณ
นางเอื้ออารี รักษาเขตต

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๒๐๔๓๒
๒๐๔๓๓
๒๐๔๓๔
๒๐๔๓๕
๑
๒
๓
๔
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

หนา ๑๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

นางเอื้ออารีย เทียนสวาง
๒๐๔๓๖ นางโอวาท สงจันทร
นางเอื้ออารีย บุญโสภา
๒๐๔๓๗ นางฮามีดะ เจะเลาะ
นางแอนนา พานคําดาว
๒๐๔๓๘ นางฮาลีเมาะ มั่นศรัทธา
นางโอวาท วรรณชู
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นายศิระวิทย คลี่สุวรรณ
๕ นางสาววิริยา วรวิทยสัตถญาณ
นางสาวฑิตยา สุวรรณประสพ
๖ นางสุธาทิพย ทั่วจบ
นางนงนุช หุน นอก
๗ นางโสภา อิ่มวิทยา
นางสาวนารี มิตรสัมพันธดี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
นายกนก เหวียนระวี
๑๗ นายไชยวัฒน ค้ําชู
นายกนกศักดิ์ แกวเทพ
๑๘ นายณรงค เพ็ชรประเสริฐ
นายกัมมันต พันธุมจินดา
๑๙ นายณัสสันต ปยวิทยาการ
๒๐ นายดุษฎี แสงผัด
นายเกื้อ วงศบุญสิน
๒๑ นายดุสิต วีระไวทยะ
นายไกรวัล วัดตูม
๒๒ นายถิรพัฒน เปรมศิรินิรันดร
นายคณิต สุวรรณบริรักษ
๒๓ นายธิติรัตน วิศาลเวทย
นายจายฮก แซเอียบ
๒๔ นายนุกูล หาดสมบัติ
นายจินดา วัชรากร
๒๕ นายบํารุง กองทรัพยโต
นายจิโรจ ศศิปรียจันทร
๒๖ นายบุญชัย โสวรรณวณิชกุล
นายจุฑา ติงศภัทิย
นายเจิมศักดิ์ พันธจบสิงห
๒๗ นายบุญยง โลหวงศวัฒน
นายชนินทรชัย อินทิราภรณ
๒๘ นายปฏิภาณ ประวิชพราหมณ
นายชัยยศ ฤทธิสรไกร
๒๙ นายประกิต เทียนบุญ
๓๐ นายประเสริฐ นภาอรุณชัย
นายชัยโย ชัยชาญทิพยุทธ
๓๑ นายปรีชา ธันวารชร
นายชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ
๓๒ นายปรีชา อัศวเดชานุกร
นายชาญวิทย โฆษิตานนท

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘

นายปญญา จารุศิริ
นายพิเชียร อังจันทรเพ็ญ
นายไพโรจน อนันตะเศรษฐกูล
นายภิญโญ มีชํานะ
นายมานัต อุทุมพฤกษพร
นายยง ภูวรวรรณ
นายวัชรกุล จันทราเวช
นายวิชัย ไลละวิทยมงคล
นายวิทยา ธัญญาโภชน
นายวิทยา ศรีดามา
นายวิทิต มันตาภรณ
นายวิวัฒน ตัณฑะพานิชกุล
นายศุภโชค ไทยนอย
นายสมชาย ไชยเกษร
นายสมชาย ผลดีนานา
นายสมไชย ลิ้มสมบัติอนันต
นายสมพงษ ชุติกุลสวัสดิ์
นายสมโภชน เอี่ยมสุภาษิต
นายสวัสดิ์ชัย เกรียงไกรเพชร
นายสันติ ฉันทวิลาสวงศ
นายสันติ หานศรีวิจิตร
นายสัมพันธ บุปผา
นายสาทร เจริญภักดี
นายสิทธิชัย แกวเบญจกานต
นายสิทธิชัย ทัดศรี
นายสิริพงษ อรุณไพโรจน

หนา ๑๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นายสุทธิพันธ จิราธิวัฒน
นายสุทรรศน ตันตระจักร
นายสุทัศน รัตนเกื้อกังวาน
นายสุเทพ เรืองวิเศษ
นายสุรชัย ชลประเสริฐ
นายสุรพงษ เก็งทอง
นายสุริชัย หวันแกว
นายอรุณ อิ่มพร
นายอํานาจ คลายรัศมี
นายอุดม เสริมศิริโภคา
นางสาวกมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ
นางสาวกรรณิการ สุวรรณนิตย
นางกฤติกา ศรีบัว
นางสาวกฤษณา มูลานนท
หมอมราชวงศกองกาญจน ตะเวทีกุล
นางกองมี ภานุเวศ
นางสาวกอบกาญจน ขําแจง
นางสาวกันนิกา รสรื่น
นางสาวกัลยา ปริปญญาพร
นางกัลยา วานิชยบัญชา
นางสาวกัลยาณี ตันนุกูล
นางสาวกาญจนา เคาวสุต
หมอมหลวงกิจจาริณี บํารุงตระกูล
นางสาวงามพิศ สัตยสงวน
นางจงกล กลวยแดง
นางจงกล ตั้งอุสาหะ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐

นางสาวจันทนา พึ่งโพธิ์สภ
นางจันทนี อิทธิพานิชพงศ
นางจันทรนรา ศรีสุข
นางจันทรแรม อุดาการ
นางจารุนันท แสงศรีจิราภัทร
นางสาวจินตนา สายวรรณ
นางจิรกานต เมืองนาโพธิ์
นางแจมใส สุวรรณศักดิ์ศรี
นางชนิดา ชาวปลายนา
นางสาวชเอม หาญกิจ
นางชุติมา ตั้งใจขจร
นางชุติมา รัตนกถิกานนท
นางสาวชูศรี อุดมการณ
นางสาวญาณิน มังอรุณ
นางสาวณัฐกุล บานศาลเจา
นางดาราวัลย ธัญญะวุฒิ
นางเทียมจันทร วงษเตปา
นางธนวรรณ แสงสุวรรณ
นางสาวนภัสวรรณ ทองประสาน
นางสาวนภาพร แสงรุจี
นางนราพร จันทรโอชา
นางนฤมล พรนิเพท
นางสาวนันทยา ยานุเมศ
นางสาวนัสมน อัมพานนท
นางนารัต เกษตรทัต
นางสาวนิตยา วงษสถิตย

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

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางบุญเทียม เทพพิทักษศักดิ์
นางบุญพา ธิมาบุตร
นางเบญจลักษณ กาญจนเศรษฐ
นางเบญจวรรณ จริยารังษีโรจน
นางสาวประไพ สรอยเพชร
นางปรางเชย กุลนาวิน
นางสาวปราณี แหวนทองคํา
นางปรียา หลอวัฒนพงษา
นางปยนารถ ฟกทองพรรณ
นางสาวปยวรรณ สุรินทรรัฐ
นางพจนา ศิลา
นางพรทิพา ทรัพยโมค
นางพรรณี ชาตบุษป
นางพรรณี สมิทธินนั ท
นางพลพธู ปยวรรณ
นางพัชรี ชินธรรมมิตร
นางพัทยา เจริญสิทธิ์
นางพันธิพา จันทวัฒน
นางพิทยา ตั้งอนุรัตน
นางพิพาดา ยังเจริญ
นางพิศเสนห พวงมาลี
นางพูลศรี บุนนาค
นางเพชรา ภูริวัฒน
นางสาวเพ็ญศรี ชูบรรจง
นางสาวเพลินจันทร เอกวานิช
นางแพรวพรรณ ปะเสระกัง

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒

หนา ๑๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวภัทรพรรณ ประศาสนสารกิจ
นางมณีรัตน สุกโชติรัตน
นางมยุรี จิรวิศิษฏ
นางสาวมลิวัลย ลับไพรี
นางมัลลิกา สินสวัสดิ์
นางยุพิน เนื่องนิยม
รอยตํารวจเอกหญิง ยุพิน อังสุโรจน
นางรัชนี วองวัฒนวิกรม
นางรุจิรา เผื่อนอัยกา
นางสาวเรณู บุญมา
นางวนิดา บูชา
นางวนิดา มวงนอยเจริญ
นางวนิดา มั่งมี
นางวรรณภา รักหลวง
นางวรรณวิภา วรสงาศิลป
นางสาววรรณา ตุลยธัญ
นางวรรณา ราชกิจ
นางวรรณา แสงอรามเรือง
นางวรสนันท สิริขจร
นางสาววลีทิพย เชื้อขาว
นางวัชราภรณ ทัศจันทร
นางวัฒนา พูลสมบัติ
นางสาววันดี อภิณหสมิต
นางวัลยาพร นาวีการ
นางวิมล โพธิวงศ
นางสาววิไล ชินเวชกิจวานิชย

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

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางสาววิไลรัตน เทศขํา
นางสาวศญานันทน นิลศิริ
นางสาวศรีธนา ทองคา
นางศรีสอางค วงศทองดี
นางศิราพร ณ ถลาง
นางสาวศิริพร หัตถา
นางสาวศิริรัตน เรงพิพัฒน
หมอมราชวงศศิริวรรณ ชยางกูร
นางสาวศิริวรรณ ศิริบุญ
นางสมใจ ภิริยะกากูล
นางสาวสมใจ หวังศุภชาติ
นางสาวสมพร สวัสดิสรรพ
นางสมร สุขอํานิษฐ
นางสมลักษณ เอี่ยมคําเจริญ
นางสมศรี โรจนวัฒนศิริเวช
นางสมหมาย เงื้อมผา
นางสาวสายหยุด บรรลือสุข
นางสาหรี กุลสิริสวัสดิ์
นางสาวสําลี ทองธิว
นางสาวสิรินี โอวาทชัยพงศ
นางสุขนิภา วงศทองศรี
นางสุจิตรา สุคนธทรัพย
นางสาวสุชาดา นิมมานนิตย
นางสาวสุนทรี ศุภวงศ
นางสุนิสา ศรีเจริญ
นางสุพพตา ปยะเกศิน

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

หนา ๑๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

นางสุพัตรา พรชัยสกุลดี
๒๐๒ นางสาวอรวรรณ ศิริรัตนพิริยะ
นางสุภัทรียา จิตรกร
๒๐๓ นางสาวอรอนงค วนิชจักรวงศ
นางสาวสุภาภรณ ตรงกิจวิโรจน
๒๐๔ นางอรอุษา สรวารี
นางสุภาภรณ ฤทธิ์แตง
๒๐๕ นางสาวอรุณลักษณ ศรีสําราญ
นางสุมน มาลาสิทธิ์
๒๐๖ นางอลิศรา ชูชาติ
นางสุมาลี ตังคณานุรักษ
๒๐๗ นางอัจฉรา สุนทรารชุน
นางสาวสุมิตรา วัฒโนดร
๒๐๘ นางสาวอัจฉรา อุทิศวรรณกุล
๒๐๙ นางอารยา ลายสนิทเสรีกุล
นางเสริมศรี สวนไพรินทร
๒๑๐ นางอารยา สุวรรณฤทธิ์
นางเสาวณีย ปานพรม
๒๑๑ นางอํานวย พงษนาค
นางอนงค บิณฑวิหค
๒๑๒ นางอําพร อักษร
นางอมรา ศิริศักดิ์
๒๑๓ นางสาวอิงทิพย รัตตะรังสี
นางสาวอรจรีย ณ ตะกั่วทุง
๒๑๔ นางอุบล สืบผล
นางอรพิน โชติกโสภณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
นายกรุง สีตะธนี
๑๓ นายณรงค สิงหบุระอุดม
นายกฤษณะ เต็มตระกูล
๑๔ นายเดชศักดิ์ จันทรสวัสดิ์
นายกิตติ สิมศิริวงษ
๑๕ นายทนงศักดิ์ รสิตานนท
นายจตุพร บานชื่น
๑๖ นายธํารงรัตน มุงเจริญ
นายจํานงค อดิวัฒนสิทธิ์
๑๗ นายธีรธร อัศวรุจานนท
นายเจริญ กระบวนรัตน
๑๘ นายธีรศักดิ์ รอดชูแสง
นายเจษฎา เจียระนัย
๑๙ นายนิพนธ ตังคณานุรักษ
นายชัยชาญ สุทธิกานต
๒๐ นายนิรันดร ทัพไชย
๒๑ นายบุญจิต ฐิตาภิวัฒนกุล
นายชาญชัย ขันติศิริ
๒๒ นายประเดิม ฉ่ําใจ
นายชาญชัย ไลเลิศ
นายชูเดช อิสระวิสุทธิ์
๒๓ นายประยุง รามศิริ
นายเชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกูล
๒๔ นายประสาร กระดังงา

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐

นายปราโมทย ธรรมรัตน
นายปราโมทย ประจนปจจนึก
นายปติ กันตังกุล
นายพรศักดิ์ เกาะลอย
นายพสุ สังขมณี
นายพิภพ ลลิตาภรณ
นายพีระ มาลีหอม
นายภาสกร วิริยารัมภะ
นายภูวนาถ แกวมณีรัตน
นายมะนิด วงษคลาย
นายมานิจ สุขีวงศ
นายยงยศ ตวนทอง
นายยนต มุสิก
นายยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา
นายลิขิต อนุรักษพงศธร
นายวิจารณ วิชชุกิจ
นายวิเชียร เลาหโกศล
นายวิวัฒน เสือสะอาด
นายวุฒิ หวังวัชรกุล
นายศรีสุวรรณ ชมชัย
นายศุภชาติ สุขารมณ
นายสมเกียรติ รักษมณี
นายสมชาย งามยิ่งยวด
นายสมศักดิ์ โรจนวิบูลย
นายสรรเสริญ จําปาทอง
นายสันติ ทองพํานัก

หนา ๑๓๑
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นายสุขุม โชติชวงมณีรัตน
นายสุเชาวน พลอยชุม
นายสุพจน ยุตติยงค
นายสุพจน สัจจาพิทักษ
นายสุพัตร ฟารุงสาง
นายสุวิทย กังวานนาวิน
นายเสนห เพียรสราง
นายอินทวัฒน บุรีคํา
นายอุทัย คันโธ
นายเอ็จ สโรบล
นางสาวกมลทิพย ประสมเพชร
นางกรรณิการ ธีรเวชเจริญชัย
นางสาวกรรณิการ พรหมพันธใจ
นางกลอยใจ สุคนธ
นางสาวกอบกุล จามรนาค
นางกัญญาภัค จันทรมีชัย
นางกาญจนา พัฒธนานุรักษ
นางสาวกิตติมา ฉัตรวงศวาน
นางกุลวดี ตันฮะเส็ง
นางคนึงนิจ ชโยวรรณ
นางสาวจารุนีย วรรณสิทธิ์
นางสาวจิดาภา เนติบัณฑิต
นางจุฑามาศ นามสูงเนิน
นางสาวชุลีรัตน จรัสกุลชัย
นางสาวดวงสมร สินเจิมสิริ
นางสาวถนอมศรี ฉิมอ่ํา

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
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

นางสาวนงลักษณ เกาะแกว
นางนฤภร รุจิเรข
นางสาวนวลปรางค กลัดมุก
นางนวลลออ คงสุข
นางนันทวัน เนตรสาน
นางนิยะดา จันทร
นางแนงนอย นวลนุช
นางสาวบุญนาค นิวิตานนท
นางประพิศ แสงอรุณ
นางเปรมปรีดิ์ บุญรังษี
นางผจงจิต ภูจิญญาณ
นางผองพรรณ ตรัยมงคลกูล
นางพรทิพย ภูรีศรีศักดิ์
นางพรภิรมย เกิดแสง
นางพวงพิศ โฆสิตสมิต
นางพัชรา ปทมสิงห
นางพัชรี ตั้งตระกูล
นางพิสมัย ถวิลนอก
นางเพ็ญศรี ขอบเขตต
นางมยุรี สัมมาพรต
นางมาริสา เอี่ยมเหล็ก
นางสาวเยาวดี คุปตะพันธ
นางเยาวนุช พูลพรรณ
นางเยาวลักษณ นวมธนัง
นางรัชนี กลิ่นกลัน่
นางสาวรัตนทนา สังขพงษ

หนา ๑๓๒
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางสาวเรณู เพ็ญธนานันต
นางเรืองไร โตกฤษณะ
นางลักษณศยา วรศักดาพิศาล
นางลัดดา มีศุข
นางเลอลักษณ จิตรดอน
นางสาววงเดือน รุพันธ
นางสาววรรณา เปาทอง
นางสาววรรณา สุติวิจิตร
นางวรรณา อุไรรงค
นางวรรณิภา รพีพัฒนา
นางวราภรณ ปานกลาง
นางวลาวรรณ ทั่งสุวรรณ
นางสาววันเพ็ญ มีสมญา
นางวัลลภา จันทรดี
นางสาววารุณี พันธุเพียร
นางวิภาพรรณ คุมภัย
นางสาววิมล ลิ่มเศรษโฐ
นางวิไลลักษณ ชาวอุทัย
นางสาวศุภมาส โชติเมธีภิรมย
นางสาวศุภร เสรีรัตน
นางสมทรง สุทัศนะจินดา
นางสมพร รอยแกว
นางสํารวย คลายเปรม
นางสินีพรรณ ไสยลักษณ
นางสุชาดา อุชชิน
หมอมหลวงสุนทรานี ทองใหญ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

หนา ๑๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุนทรี ยิ่งชัชวาลย
๑๓๘
๑๓๙
นางสุนันทา รัตนาโภ
๑๔๐
นางสุพรรณา เตชะสกุล
๑๔๑
นางสาวสุภาพร อิสริโยดม
๑๔๒
นางสุมาลี บุญมา
๑๔๓
นางสาวสุรินทร ปยะโชคณากุล
๑๔๔
นางสุวารี จันทรสวรรค
๑๔๕
นางสาวเสาวนีย สุพุทธิธาดา
๑๔๖
นางหทัยรัตน วิชิตพรชัย
มหาวิทยาลัยขอนแกน
นายกฤษฎี ปทุมชัย
๑๗
นายคําฝน ภูแชมโชติ
๑๘
นายจรัญ ชัยประทุม
๑๙
นายจิตเจริญ ไชยาคํา
๒๐
นายจิรัฏฐ เนตรแสงศรี
๒๑
๒๒
นายเจษฎา นพวิญูวงศ
๒๓
นายฉลอง บัวผัน
๒๔
นายชวลิต ไพโรจนกุล
๒๕
นายชาตรี เศรษฐเสถียร
๒๖
นายเชวงศักดิ์ พฤกษเทเวศ
๒๗
นายโชคชัย เสนีวงศ ณ อยุธยา
นายทรงพล อุปชิตกุล
๒๘
นายทศพร เสนาสุ
๒๙
นายทองสุข ศีรี
๓๐
นายทิพยกาย เปรุนาวิน
๓๑
๓๒
นายเทพกร สาธิตการมณี

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางอัครเทวี ผลาเกส
นางอัจฉรา วิทยานารถไพศาล
นางสาวอัญชลี สุทธิประการ
นางอัมพร ปรีชาคม
นางอาภัสสรา ชูเทศะ
นางอินทิรา ศรีคุณ
นางสาวอุทัยวรรณ แสงวณิช
นางอุบล สุไลมาน
นางเอื้อมพร วีสมหมาย
นายธนกร ยันบัวบาน
นายธันวา บุญญรัตน
นายนิพนธ ชิลพัฒน
นายนิพนธ ชุมพงษศักดิ์
นายบุญฤทธิ์ กูเกียรติกูล
นายบุญหนา ศิริสมพงษ
นายประสาร ผากาพันธ
นายปรีชา เครือวรรณ
นายปรีชา หอมจําปา
นายปญญา ทวมสุข
นายปติ อังสุโวทัย
นายพงศศักดิ์ บินสมประสงค
นายพิศาล ไมเรียง
นายไพบูลย สิทธิถาวร
นายภิรมย กองผาพา
นายภิเศก ลุมพิกานนท

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘

นายมังกร ศรีบุญลือ
นายมานพ คณะโต
นายวราห นาราคาม
นายวสันต จันทรเทศ
นายวัชรินทร รุงวิริยะวณิช
นายวันชัย อิฐรัตน
นายวัลลภ แกวเกษ
นายวารินทร ทองศรี
นายวิชัย ประเสริฐเจริญสุข
นายวิรัชช แผวสกุล
นายวิวัฒน นิติวรนันท
นายวีรพล คูคงวิริยพันธุ
นายวีระศักดิ์ ชายผา
นายสมเกียรติ ศรีจารนัย
นายสมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์
นายสมบัติ ตนกันยา
นายสมพร เฉลิมสุข
นายสมาน เทศนา
นายสวาง แสงชาติ
นายสันติ วิจักขณาลัญฉ
นายสาทิส วราอัศวปติ
นายสําเริง จันทรสุวรรณ
นายสุกิจ แสงนิพันธกูล
นายสุชาติ พหลภาคย
นายสุธี ไกรตระกูล
นายสุบิน ฉัตรดอน

หนา ๑๓๔
ราชกิจจานุเบกษา
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นายสุพงษ ศรีตาแสน
นายเสรี เจริญกุล
นายไสว หลาเพชร
นายอํานวย คําตื้อ
นายเฮียง ศรีวงษา
นางกนกกร ศรีทาโส
นางสาวกฤตลักษณ สากระแสร
นางกองมณี รัตนพันธ
นางกุลธิดา ทวมสุข
นางเกด เบญจมานนท
นางเกยูร พรมออน
นางเกวลี บุษราคัม
นางเกื้อจิตต ฉิมทิม
นางขวัญใจ เมืองสนธิ์
นางสาวขวัญเรือน หาญกลา
นางจุฬาลักษณ โหมดเทศ
นางดวงมณี ดวงคํารัตน
นางดารุณี จงอุดมการณ
นางดําเนิน ชานุวัตร
นางทิพยวัลย คําเหม็ง
นางสาวธัญดา สุทธิธรรม
นางนงนุช เศรษฐเสถียร
นางนอมจิตร สิริวารินทร
นางนันทา ศิริสมพงษ
นางนาฏชุดา อรัญนารถ
นางสาวนิตยา แกวนิสสัย

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐

นางนิตยา ศิริมุกดากุล
นางนิตยาพร ศรีแกนจันทร
นางนิพา สุดชา
นางนิภา กาญจนาวิโรจนกุล
นางสาวนิรพรรณ วงษาไฮ
นางบุญเรือน ยินดีสุข
นางปทุมพร ภูมิพระบุ
นางประกาย พิทักษ
นางสาวประภาศรี เกิดเกรียงไกร
นางปทมา วิตยากร แรมโบ
นางสาวพนิษฐา พานิชาชีวะกุล
นางพรรณวดี ตันติศิรินทร
นางพรรณี กูเกียรติกูล
นางพัชรี แสนจันทร
นางพิศมัย สิงหทอง
นางพิศมัย เหลาภัทรเกษม
นางเพ็ญจันทร เลิศรัตน
นางสาวเพ็ญพันธ เพชรศร
นางมยุรี พลกลา
นางสาวมาริสา ไกรฤกษ
นางมุไร คําสอนทา
นางยุพดี เจริญสวาง
นางสาวยุพาพรรณ คุณาธิปพงษ
นางเยาวลักษณ บุรินทรกุล
นางระพีพร อินทรปรีชา
นางรัตนา จันทศรี

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

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางสาวรําพรรณ ภัทรนิตย
นางละมุล ภาโคตร
นางละออ ปดถาวะโร
นางสาวลําปาง แมนมาตย
นางสาววนิดา อินทรกําแหง
นางวิลาวรรณ ปตธวัชชัย
นางสาววิลาวัลย จตุรธํารง
นางวิไล ตันมิตร
นางวิไลวรรณ พันธไชย
นางวีระวรรณี ตันตาปกุล
นางศรีเวียง ไพโรจนกุล
นางศศิธร แกวเกษ
นางศิรมณี เตยโพธิ์
นางสมร มาหนู
นางสุกัญญา ทักษพันธุ
นางสุกันยา อินทรักษา
นางสาวสุชาดา สุวรรณคํา
นางสุดใจ ตะโกจีน
นางสุนันท ศรีศุภเดชะ
นางสุวรรณา เนียมเปรม
นางสาวสุวิภา โกสุมวัชราภรณ
นางสุวิริยา บัวน้ําออม
นางเสาวนีย เลี่ยมเพ็ชรรัตน
นางสาวโสมภัทร ศรไชย
นางหวานใจ กลาขยัน
นางอนงคนาถ นพวิญูวงศ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑

นางอนงครักษ ทิพยสุภา
นางอรุณี เจตศรีสุภาพ
นางอารยา กลางสาทร
นางอาริยา แกวโทน
นางอินทราณี วิวัฒนานนท

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

นายกําพล เลาหเพ็ญแสง
นายกิจจา ศรีมูล
นายไกรศร จิตธรธรรม
นายคุณาวุฒิ เทียมทอง
นายจตุรงค พวงมณี
นายจํารัส บุญยืด
นายเฉลิมชาติ สุจริตรักษ
นายชัยรัตน คุณาวิกติกุล
นายเชิดชาย บันสิทธิ์
นายไชยยันต ปานะจํานงค
นายไชยวัฒน ระวีกูล
นายไชยันต รัชชกูล
นายดุสิต ล้ําเลิศกุล
นายไตรจักร ซันดู
นายทวีศักดิ์ อักษรทับ
นายเทอดศักดิ์ ไชยวรรณะ
นายธนัน อนุมานราชธน
นายธนู มะระยงค
นายธีระ ศิริสันธนะ
นายธีระรัตน บริพันธกุล

หนา ๑๓๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางอุดมลักษณ บํารุงญาติ
นางอุมาพร แกวซิม
นางอุไร ราชวิจิตร
นางเอมอร ปาสาทัง
นางเอมอร ไมเรียง
นายบุญตวน แกวปนตา
นายบุญอยู นิมมลรัตน
นายประสงค ไชยวงค
นายประสาท เรืองศรี
นายประหยัด กาวิชัย
นายพงษพันธ รัตนะ
นายพันธศักดิ์ สุกันทา
นายพิชัย คงพิทักษ
นายพินิจ สุวรรณ
นายพีระพงษ ดวงแกว
นายภมร บัวระวงศ
นายมนัส โพธินาม
นายมานพ อรรถโสดา
นายมานิตย ฮวดศรี
นายยอดยิ่ง ปญจสวัสดิ์วงศ
นายวรศักดิ์ เรือนนอย
นายวัฒนา นาวาเจริญ
นายวิจิตร คําอาย
นายวิชพงศ อิศรางพร
นายวิชาญ หลอวิทยา

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
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

นายวินัย สุเทพ
นายวิรัช พัฒนาภรณ
นายวีระพงค เทพจันทร
นายวีระพันธุ วีระญาโณ
นายศรัณย อารยะรังสฤษฎ
นายศรีรัตน ชัยพฤกษ
นายศักดิ์ชาย สุคันธชีพ
นายเศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ
นายสงวน คํากอน
นายสนั่น สุภาสัย
นายสมโชติ อองสกุล
นายสมทบ พาจรทิศ
นายสมศร สิงขรัตน
นายสมศักดิ์ เปยงใจ
นายสินชัย ทวีพัฒนะพงษ
นายสิริชัย มูลสมบัติ
นายสุรพล ปุงขอ
นายสุรศักดิ์ ชัยสิทธิ์
นายเสกศิลป เดชวงศญา
นายเสถียร ศรีบุญเรือง
นายเสรี พรหมวังศรี
นายไสว บูรณพานิชพันธุ
นายองอาจ ไพรสนฑรางกูร
นายอนุชา บุญญาธรรม
นายอราม พงศเชี่ยวบุญ
นางกัญญาดา สิทธิกล

หนา ๑๓๗
ราชกิจจานุเบกษา
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางกาญจนา ศรีสารัตน
นางกานดา สิงขรัตน
นางสาวกิตติกา กาญจนรัตนากร
นางขจีพรรณ มลิวรรณ
นางขนิษฐา สาตราภัย
นางจันทรเพ็ญ มิคะนุช
นางจันทรหอม สมสงวน
นางจารุนันท เชาวนดี
นางสาวจินดามัย เมืองอินทร
นางจินตนา เถื่อนยืนยงค
นางจินตนา แสนวงศ
นางสาวจิราวรรณ ฉายสุวรรณ
นางสาวจุไรลักษณ พีรศานติกุล
นางสาวฉวี เบาทรวง
นางชลอรัตน ศิระธนาพันธ
นางชวลา ไชยเฉพาะ
นางสาวณัฐนิภา ธารารักษ
นางณัฐสุดา ศิริรังษี
นางดาราณี สาสัตย
นางดาราวัณย ตั้งตัว
นางดารุณี ธรรมศิลป
นางสาวทศพร สุวรรณชาต
นางทัศนีย โตสุวรรณถาวร
นางธิติพันธุ ทองเต็ม
นางสาวนงเยาว มาลัยทอง
นางนภัสนันท ธนภาคิน

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘

นางนริศรา วัชระสกลพงษ
นางนฤมล ศศิธร
นางสาวนิตยา ภิญโญคํา
นางนิภาภรณ ปนมาศ
นางนิ่มอนงค งามประภาสม
นางนิรมล นาวาเจริญ
นางนิศากานต เชื้อหงษทอง
นางสาวบังอร ศิริโรจน
นางบุญรัตน แกวเชาวรัมย
นางบุญเสริม สุคันธรัต
นางสาวบุปผา แกววิเชียร
นางสาวบุศรา ศิริจงดี
นางบุษบา สุภาจิตต
นางสาวบุษบาวรรณ ทองดัง
นางประสพสุข สิทธิเจริญ
นางปรียา วิบูลยมา
นางพนมกร ชัยมณี
นางพรรณพิไล ศรีอาภรณ
นางพรรณี บุญแจะ
นางพรรัตน ศิริคํา
นางพัชราภรณ กิตติรัต
นางพัชราภรณ ตันสุวรรณ
นางสาวพิกุล นันทชัยพันธ
นางพิกุลทอง เทพลิขิตกุล
นางสาวพินทิพย อยางเจริญ
นางพิมพร ลีลาพรพิสิฐ

หนา ๑๓๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางพิมพา โตวิจิตร
นางสาวพิมลมาส ไตรเดช
นางพิศซิน วิเศษ
นางพีระพรรณ มามูล
นางเพลินพิศ ไกรกิจราษฎร
หมอมราชวงศภัทรกัลยา
โชติวิศรุต
นางสาวเภาพงา ฟูมูลเจริญ
นางมณีกานต นิลวรรณ
นางมนัสนันท บุญชู
นางมัลลิกา ถาวรอธิวาสน
นางมารีดี้ วงษเวช
นางเมธินี เหวซึ่งเจริญ
นางสาวยุพดี แตลิบฮง
นางยุพา แกวอินตะ
นางเยาวภา ศังขะศิลปน
นางรัตนา ยี่สวัสดิ์
นางสาวรัตนา อัมไพรวรรณ
นางลัดดา ฟองสถิตยกุล
นางวรรณี เดชาคุม
นางวรวรรณ ทองสง
นางวรัตรา แกววิชิต
นางวัฒนาฤดี เชี่ยวศิลป
นางวันเพ็ญ ชัยกิจมงคล
นางวาสนา วะสีนนท
นางวิจิตรา ชัยกิจ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕

หนา ๑๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

นางวิบูลลักษณ เยาวภาคยโสภณ
๑๖๖ นางสุพัตรา สันติภราภพ
นางวิมลพรรณ เนติสิงหะ
๑๖๗ นางสุพิณ ชัยรัตนภิวงศ
นางวิรัต ศิริสันธนะ
๑๖๘ นางสุภัทร คลองพานิช
นางวิไลวรรณ จันทร
๑๖๙ นางสาวสุรภี ทองหลอม
นางศรีบุศย ดวงทวี
๑๗๐ นางสุรีย มณีวรรณ
นางสาวศศิเพ็ญ พวงสายใจ
๑๗๑ นางสุวิมล ตออภิชาตตระกูล
นางศิริกุล ดํารงชาติ
๑๗๒ นางเสงี่ยม พรหมขัติแกว
๑๗๓ นางสาวโสภี วิระรังษิยากรณ
นางศิริทิพย อุดมศรี
๑๗๔ นางอภิญญา ธนประสิทธิกุล
นางศิริพร โอโกโนกิ
๑๗๕ นางอรพินธ บุตรอินทร
นางสาวศิริรัตน ซื้อสุวรรณ
นางสาวศิวพร อุทัยผล
๑๗๖ นางสาวอรวรรณ บุญพละ
นางศุภลักษณ เซ็นนันท
๑๗๗ นางอรอนงค ติง
นางศุภวัลย ประกอบการ
๑๗๘ นางอรุณวรรณ ศรีคํามูล
นางสมทรง เอื้อจิตสันติ
๑๗๙ นางสาวอัจฉรา สนธิรัตน
นางสาวสมประสงค ศรีแกว
๑๘๐ นางอัมพร โมศรี
นางสักกีนา ศรีจันทรดร
๑๘๑ นางอารยา กันทอง
นางสายทอง การะหงษ
๑๘๒ นางอารีรัตน สุขเกษม
๑๘๓ นางสาวอําไพ จารุวัชรพาณิชกุล
นางสาวสายทอง ทองหิน
๑๘๔ นางอุบลรัตน ใจมูล
นางสินีนาฏ สมบูรณเอนก
๑๘๕ นางอุมารินทร ณ นคร
นางสุทธิพร อุงจิตตตระกูล
นางสุทธิลักษณ พรหมกิ่งแกว
๑๘๖ นางสาวอุษณีย ธงไชย
นางสุพรรณ หนอคํา
๑๘๗ นางเอื้อพร ไชยวรรณ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
๑ นายจิตติ โฉลกคงถาวร
๔ นายไชยรัตน เจริญสินโอฬาร
๒ นายเฉลิมพันธ มวงกลม
๕ นายณรงค ใจหาญ
๓ นายชินวัตร รัชตโชติวรกุล
๖ นายธงชัย สันติวงษ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒

นายบุญสม สรอยสิงห
นายรักศักดิ์ เฉลิมอิสระชัย
นายวรวุฒิ โรมรัตนพันธ
นายวิมุตติ อมรรังสฤษดิ์
นายสมบัติ แกวปกาศิต
นายสมพงษ กันบุญ
นายสมศักดิ์ กิตติพิทักษ
นายสุรชัย เชื้อคําเพ็ง
นายสุรพล เลากุล
นายเสงี่ยม อรรคศรีวร
นายอนันต จันทรโอภากร
นายอรุณ ลิมปวุฒิวรานนท
นางสาวกาญจนา แรงมาก
นางจงรักษ เครือกนก
นางจาตุรี ติงศภัทิย
นางจาฤก ออนมี
นางจําเนียร อุตะปะละ
นางสาวจิรวรรณ เดชานิพนธ
นางจีระพันธ ดอนเพ็งไพร
นางจุฑาทิพ พลจันทร
นางสาวจุรีรัตน ผองแผว
นางเฉลิมขวัญ จันทรชวงศรี
นางสาวณฐวรรณ รักวงศประยูร
นางณัฏฐา หังสพฤกษ
นางณัฐพร หรดี
นางตรีทิพย เวชชสัสถ

หนา ๑๔๐
ราชกิจจานุเบกษา
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางสาวทรงศรี สนธิทรัพย
นางทรงศรี สุดพิพัฒน
นางนพพร สโรบล
นางนภวรรณ งามเกษม
นางนันทการณ ดวงจันทร
นางสาวนิตยา วัจนะภูมิ
นางปทุมมาศ เฟองการรบ
นางประนอม พรวันชาติ
นางประภา จีนทอง
นางประมวล บัวงาม
นางสาวปราณี กุรุพินฑารักษ
นางปราณี ทินกร
นางปรีดารัตน อินทสุวรรณ
นางสาวปองจิต ออนเผา
นางสาวผกาทิพย สกุลครู
นางพิมพอําไพ เวนเซล
นางภัทรา ทวีทรัพย
นางยุพิน อุนจิต
นางรสสุคนธ ขันธนะภา
นางสาวรังรอง นิลประภัสสร
นางรุจี ยุวดี
นางลาวัลย บุญศิริ
นางสาววณี เอกอุรุ
นางสาววรรณา โตพิบูลยพงศ
นางวรรณี วงษมนตรีสุข
นางวารี ระวังการณ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

หนา ๑๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

นางวิไลลักษณ เพ็ชรศิริ
๖๘ นางสุปราณี เนียมประเสริฐ
นางวิไลวรรณ ซึ้งปรีดา
๖๙ นางสุวพีร สังขปา
นางศรีปทุม นุมอุรา
๗๐ นางอรพิน ผลสุวรรณ สบายรูป
นางสมศรี นาคประวิทย
๗๑ นางสาวอรุณศรี เตชะดํารงสิน
นางสาวสมสุข คงปน
๗๒ นางอารยา แจมจันทร
นางสาวสวาท จิตตเจริญ
๗๓ นางอําภาพร พุมเปย
นางสาวสายเพชร จันทศร
๗๔ นางอุษา วิเศษสุมน
นางสาวสุดใจ พาณิชยกุล
๗๕ นางสาวอุสา ยูบุญยงค
นางสาวสุนทรี อิศรางกูร ณ อยุธยา
มหาวิทยาลัยมหิดล
นายกษิดิศ วิเศษสุข
๑๗ นายธีรวัฒน กุลทนันทน
นายกอบชัย พัววิไล
๑๘ นายนภ กาญจนกันติ
นายเกรียงไกร ตั้งสุขเกษมสันติ์
๑๙ นายนิพนธ ธัญญวานิช
นายเกษมพันธุ ทวีวงศ
๒๐ นายนิพนธ พวงวรินทร
๒๑ นายประเดิม สุขสายใจ
นายโกวิท สอนคํา
๒๒ นายประยูร ถนอมสุข
นายจินดา จันทรวงษ
๒๓ นายประศาสน เจริญใจ
นายจิรพล สินธุนาวา
๒๔ นายปรีชา โพธิสัตย
นายจุฑาเกียรติ เครือตราชู
๒๕ นายพนม เกตุมาน
นายเจริญสวัสดิ์ วัชรเสถียร
๒๖ นายพนัส เฉลิมแสนยากร
นายฉัตรชัย ศรไชย
นายชาญชุติ จรรยาสัณห
๒๗ นายพันธุศักดิ์ ลักษณบุญสง
นายชุมพร ยุวรี
๒๘ นายพิชัย ศุจิจันทรรัตน
นายไชยา สิริสัณห
๒๙ นายพิเชฎฐ กาลามเกษตร
นายดนัย กวยอะไพ
๓๐ นายพูนพงษ ธีระนังสุ
นายทวีศักดิ์ จินาพันธ
๓๑ นายมณฑล สุวรรณนุรักษ
๓๒ นายมณเฑียร สุขถมยา
นายทศศาสตร หาญรุงโรจน

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘

นายมนตรี กิจมณี
นายมนตรี สุวณิชย
นายราเมศร วัชรสินธุ
นายรุงจรัส หุตะเจริญ
นายวินิต พัวประดิษฐ
นายวิรัช อุนเสรี
นายวิโรจน ประไพวิทย
นายวิโรจน ปองธนพิสิฐ
นายวีรพงศ พูวงศาโรจน
นายวีระ นุชพงษ
นายวีระ สินพรชัย
นายศิริชัย โพธิ์อุบล
นายสมชาย วิริโยทัย
นายสมเดช สิงหทอง
นายสัมพันธ พวงเจริญ
นายสํารวย ไตรติลานันท
นายสิทธิพันธุ ตัณฑวิรุฬห
นายสิโรจน กาญจนปญจพล
นายสุทัศน ฟูเ จริญ
นายสุทัศน ศรีพจนารถ
นายสุรพล กอบวรรธนะกุล
นายสุโรจน อินทรฉาย
นายอนุพันธ ตันติวงศ
นายอรรถ นานา
นายอัครเดช มากทอง
นายอุดมศักดิ์ คงเมือง

หนา ๑๔๒
ราชกิจจานุเบกษา
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นายอุทัย สาลิการิน
นางกนกพร คุปตานนท
นางกนกพร หมูพยัคฆ
นางกรรณิการ คงทอง
นางกรองทอง จันทรประดับ
นางกฤษณา สุธรรม
นางกอบกุล เลาหิตกุล
นางสาวกังสดาล หัสสนะ
นางสาวกัลยา ตัณฑชุณห
นางกาญจนา ตีรณัตถพงศ
นางสาวกาญจนา อังสุธร
นางกิตติยา ใจเที่ยง
นางกุลนารี สิริสาลี
นางกุลวรรณทิพย เนียวกุล
นางแกวมณี คุมภัย
นางคัทรี ชัยชาญวัฒนากุล
นางเครือวัลย พุทธคุณ
นางสาวจงรักษ อุตรารัชตกิจ
นางสาวจรรยา เจียมอัมพร
นางจริยา เลิศอรรฆยมณี
นางสาวจริยา วิรุฬราช
นางสาวจันทนา ยิ้มรักญาติ
นางจันทรเพ็ญ ชางสุพรรณ
นางสาวจันทิมา ขนบดี
นางจันทิมา รุงเรืองชัย
นางสาวจารุณี นันทวโนทยาน

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘

นางสาวจินตนา เทพทรงวัจจ
นางจิรวัฒน คงวิเชียรชีพ
นางจิราภรณ อูวัฒนสมบัติ
นางจีระพัฒน ศศิสกุลพร
นางสาวจุฑาพร จารุนิธิ
นางจุฑามณี เงินมีศรี
นางจุฑาไล ตันฑเทอดธรรม
นางจุฬารักษ กวีวิวิธชัย
นางจุฬาลักษณ เกษตรสุวรรณ
นางสาวฉลอง อ่ําเจริญ
นางเฉลียว หงษนอย
นางชมชื่น คชเถียร
นางชไมพร โนนศรีชัย
นางชไมพร เพิ่มอุตสาห
นางชรินทร โอฬารประเสริฐ
นางชรินทรพร
พุทธเจริญลาภ
นางณัฐพร สุทธิลักษณ
นางดลพร เลิศทรัพย
นางดวงเดือน พัวประเสริฐ
นางดวงตา เนตรบุตร
นางสาวดวงพร นะคาพันธุชัย
นางดารณี คงอินใหญ
นางดารณี ทูสกุล
นางดารณี เพลินพนา

หนา ๑๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

๑๐๙ นางดาราณี ศรเมฆ
๑๑๐ นางสาวดาราวรรณ
กลวยไม ณ อยุธยา
๑๑๑ นางดุษณี ทัศนาจันทธานี
๑๑๒ นางตลับพร หาญรุงโรจน
๑๑๓ นางสาวทองขาว ธํารงวุฒิ
๑๑๔ นางทัศนันท กาบแกว
๑๑๕ นางสาวทัศนีย มงคลสุข
๑๑๖ นางทิพมาศ หนูทรัพย
๑๑๗ นางธัญนิตย มันตภาณีวัฒน
๑๑๘ นางธัญลักษณ คําพา
๑๑๙ นางสาวนงลักษณ พื้นชมภู
๑๒๐ นางนงลักษณ เรืองวิเศษ
๑๒๑ นางนวลอนงค เหล็กกลา
๑๒๒ นางนาฏยา วงษปาน
๑๒๓ นางนิตยา พึ่งโสภา
๑๒๔ นางนิตยา ศรีหาผล
๑๒๕ นางนิภา สุภนิธิ
๑๒๖ นางสาวนิโรบล กนกสุนทรรัตน
๑๒๗ นางบังอร ยุววิทยาพานิช
๑๒๘ นางสาวบุษบง โพธิสาร
๑๒๙ นางบุษบา เจริญสุข
๑๓๐ นางเบญจมาศ ชัยกุล
๑๓๑ นางประคอง ภูแส
๑๓๒ นางประชุม สังขเพ็ง

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ 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

นางประพิมพ โพธารมย
นางประภา ยุทธไตร
นางประภาทิพย นากสุก
นางสาวปรานอม ฉิมอินทร
นางปริศนา ฤกษพัฒนกิจ
นางปวีณา พุมแสงทอง
นางสาวปนแกว กลายประยงค
นางสาวพรทิพย ตันฑศรีสุโรจน
นางพรรณา เผือกทอง
นางพิกุล ตันติธรรม
นางสาวพิณทิพ รื่นวงษา
นางพิมพิชฌา ปทมสิริวัฒน
นางพิมพพร ตั้งจิตติพร
นางพิมลพรรณ เทพนิมิตกุล
นางพิศมัย ทองเปยม
นางพิศมัย เอี่ยมละออ
นางพุทธชาด เมฆทอง
นางสาวเพชรรัตน ไกรวพันธุ
นางเพ็ญแข เกตุมาน
นางเพ็ญจิต งามนิธิพร
นางสาวเพ็ญนภา กิจเจริญ
นางสาวไพรินทร แผวสกุล
นางภัทรภร วิเศษสิงห
นางสาวภาณี วงษเอก
นางมณฑนา รังสิตวัธน

หนา ๑๔๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางมนตทิพย เทียนสุวรรณ
นางมนัสนันท ฉัตรเสถียรพงศ
นางมยุรัตน วิรัชชัย
นางสาวมัทนา พรหมโชติกุล
นางมาลัย โภคธรรม
นางสาวมุกดา หาญถิรเดช
นางเมธาวี แหลมหลัก
นางสาวยุพาพิน ศิรโพธิ์งาม
นางยุพิน มีลาภลน
นางเยาวลักษณ สุรชัยกุลวัฒนา
นางรจนา ศิริศรีโร
นางรักยิ้ม ปทมสิงห ณ อยุธยา
นางสาวรัชนี ชมบริสุทธิ์
นางรัตนา เพ็ชรอุไร
นางรัตนา วัฒนแพทย
นางรัตนา สุขปานแกว
นางสาวรัตนาภรณ ระดมสุทธิศาล
นางสาวรัศมี ศิริวัฒนเมธานนท
นางสาวรําเพย วงศเชียงทอง
นางสาวรุงอรุณ เดชพันพัว
นางเรณู ถวิลหวัง
นางเรณู พวงดอกไม
นางลลิดา อาชานานุภาพ
นางสาวลออ ลิ้มตระกูล
นางละออ กองชัย

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗

นางสาวลักขณา พงศธเนศวร
นางวนิดา ศรโชติ
นางสาววรรณดี ดวงจิตร
นางวรรณพร หอมแกว
นางวรรณา ชอกระถิน
นางวรรณา ทองนิล
นางวรรณา ศรีโรจนกุล
นางวรรณี นิธิยานันท
นางวรวีร เวชสถล
นางสาววราภัสร
พากเพียรกิจวัฒนา
นางวลีย เตือนจิตต
นางสาววัชรีย ถึงบุญ
นางสาววัฒนา สุภวัน
นางวันดี กฤษณพันธ
นางวันดี ชื่นปรีดี
นางวันเพ็ญ สันหพาณิชย
นางวารี วองโชติกุล
นางวาสนา เกิดภู
นางวิชนี ผนึกทอง
นางสาวศรินาฏ อนบํารุง
นางสาวศรีประภรณ แกวกมล
นางสาวศิริพร วรประยูร
นางสาวศิริอร สินธุ
นางศุกรวันณี จุลวิชิต
นางศุภวัลย พลายนอย

หนา ๑๔๕
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางสงกรานต บํารุงสุข
นางสมจิตร วุฒิภดาดร
นางสมใจ นครชัย
นางสมทรง บุรุษพัฒน
นางสาวสมพร เที่ยงทัศน
นางสมพร ปนเกษร
นางสาวสมศรี เจริญเกียรติกุล
นางสมศรี ลายลิขิต
นางสาวสมสกุล พุทธเจริญ
นางสมหญิง สุวรรณวัฒน
นางสมหมาย ผจงวิริยาทร
นางสาวสมหมาย อัครปรีดี
นางสรวงกนก ดิสสะมาน
นางสายฝน โอภาสทิพากร
นางสิรินทร ฉันศิริกาญจน
นางสาวสุขฟอง วงศสถาพรพัฒน
นางสุขุมา วรศักดิ์
นางสาวสุจินดา ริมศรีทอง
นางสุชาดา ทรงเจริญ
นางสาวสุนันทา สิงหราชวราพันธ
นางสุปราณี อัมพรสิริรัตน
นางสุพัตรา แสดงหาญ
นางสุภาวดี ครุวนารินทร
นางสุมาลี สิงหนิยม
นางสาวสุรัตน เทียมสุวรรณ
นางสุรัตน พิบูลยมณี

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

หนา ๑๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

นางสุรินดา พิทยวรานันท
๒๔๕ นางอรสา บูรณดิลก
นางสุลัดดา วัฒนปรีดา
๒๔๖ นางอรุณี ลีศิริชัยกุล
นางสุวรรณา อนุบัณฑิตกุล
๒๔๗ นางอัจฉรา เปรื่องเวทย
นางสาวสุวิรัช รัตนมณีโชติ
๒๔๘ นางสาวอัญชลี จุมพฏจามีกร
นางเสริมศิริ แกวประเสริฐ
๒๔๙ นางอารยา พงษหาญยุทธ
นางอนงคนภา โตสกุล
๒๕๐ นางสาวอุบลรัตน รุงเรืองศิลป
นางอมร ทวีศักดิ์
๒๕๑ นางอุบลศรี เพริดพริ้ง
นางอรนุช ภาชื่น
๒๕๒ นางอุมาภรณ ผลศิริ
นางสาวอรรถนี เกรียงประเสริฐ
๒๕๓ นางเอมอร พิทยายน
นางอรวรรณ พูลสุข
นางอรวรรณ ฟองอนันตรัตน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
๑๔ นายบัณฑูรย ไพบูลย
นายไกรฤกษ อบรมสุข
๑๕ นายประสาน บุญโสภาคย
นายคิม ไชยแสนสุข
๑๖ นายประสิทธิ์ จงวิชิต
นายจําแลง นิลโมจน
๑๗ นายพงศสัณห ศรีสมทรัพย
นายเฉลียว สมานผิว
๑๘ นายพิชุตม ลี้วิทยา
นายชัยนรินทร วีระสถาวณิชย
๑๙ นายพิชัย วงษสมบูรณ
นายชัยวิวัฒน ลาไป
๒๐ นายเพิ่มบุญ แกวเขียว
นายชานนท ทองนาค
๒๑ วาที่รอยตรี ไพศาล
นายชํานัญ มงคลเกษม
นายธนมัย ไชยวสุ
สุวรรณโกสุม
นายธวัช สุภะ
๒๒ นายเรวัต ทั่งจันทรแดง
นายธีรพันธุ มวงไทย
๒๓ นายวัชรชัย พลวิฑูรย
๒๔ นายวินิตย ภูนุช
นายธีระ ทองประกอบ
๒๕ นายศฤงคาร พันธุพงศ
นายธีระเดช ริ้วมงคล

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑

นายสมเกียรติ ชมภูศรี
นายสมชาย กษิติประดิษฐ
นายสมศักดิ์ คงเที่ยง
นายสําราญ ชางสุวรรณ
นายสิทธิพันธ พุทธหุน
นายสุพร ศุภลักษณนารี
นายสุวิช เลิศธนาไพจิตร
นางแกวตา ผูพัฒนพงศ
นางขวัญใจ ชื่นชอบ
นางสาวจริยา สงวนจิตร
นางสาวจิตรา สุทธวาส
นางสาวจินตนา พรหมนิมิตร
นางฉวีวรรณ กําบรรณารักษ
นางสาวณัฐสุรางค หอมจันทร
นางสาวดวงพร สุภชัยพานิชพงศ
นางทัศนีย ดิฐกมล
นางทิพวรรณ พุมมณี
นางสาวนงเยาว ชาญณรงค
นางนิตยา กวีนัฏธยานนท
นางสาวนิภา ปลื้มสุทธิ์
นางสาวเบ็ญจมาส จีนาพันธุ
นางเบญจวรรณ เล็กเจริญสุข
นางปนัดดา วรรณประพัฒน
นางประภา วิศาลกิจ
นางปรางคสุทิพย ทรงวุฒิศีล
นางปยาภรณ แกวงาม

หนา ๑๔๗
ราชกิจจานุเบกษา
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
๗๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางพงษทิพย โกเมศโสภา
นางพรทิพย สุมนพันธุ
นางพรพัชรา เขียวฉลัว
นางสาวพิชิตา หมูผึ้ง
นางพิมพาพร อนอาจ
นางเพ็ญศรี ดิสถาพร
นางภควดี บุญกอบวิจารณ
นางเมตตา ธรรมานนท
นางยุพิน ลองพริก
นางสาวราณี สุรกาญจนกุล
นางเรืองลักขณา จามิกรณ
นางลดาวัลย ยมจินดา
นางลัคณา ตรีอุดม
นางสาววนิดา ไทยเจริญ
นางวรรณา มุสิก
นางสาววันภา สถาพร
นางวีณา วัฒนวิจารณ
นางศิริวรรณ เจริญสุข
นางศิริวัฒนา สาทอง
นางสมคิด แกวจรัส
นางสมใจ ขํารักษา
นางสมศรี เสียงเสนาะ
นางสรณีย เตชะเสน
นางสาวสันทนา เทพปฐม
นางสุกัญญา ตันธนวัฒน
นางสุจรรยา มงคลรัตนาภรณ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข

หนา ๑๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒

นางสาวสุจินดา ฐิตวัฒนพงศ
นางสุชีลา เกตุหิรัญ
นางสุนทรี ตันสุวรรณ
นางสุพรรณี มังคะลี
นางสุพัตรา ปอประสิทธิ์

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นายกฤตกรณ ประทุมวงษ
๒๑ นางจารุพร มีวันดี
นายไกรฤกษ จันทรแฉลม
๒๒ นางสาวจิตตทัต นิลดํา
นายชายชาติ ธรรมครองอาตม
๒๓ นางชวนี ทองโรจน
นายทนง อัครธีรานนท
๒๔ นางณัฐธยาน ไกรลาสสุวรรณ
นายทองสุข สัมปหังสิต
๒๕ นางสาวทรงศรี เฮงสุนทร
นายประพันธ เปรมศรี
๒๖ นางทัศนา ทองภักดี
นายพินิติ รตะนานุกูล
๒๗ นางทิพยวรรณ ณ นคร
นายมานพ วิสุทธิแพทย
๒๘ นางนันทรัตน ธรรมวัฒนไพศาล
นายยงยุทธ ตัณฑุลเวสส
๒๙ นางสาวนันทวัน ชุมตันติ
นายสมศักดิ์ ชวาลาวัณย
๓๐ นางนิยะดา จิตตจรัส
นายสาโรช เมาลานนท
๓๑ นางนิรันดร พงษพันธุ
วาที่รอยตรี สุรชาติ ทินานนท
๓๒ นางสาวนีรมล ปตะนีละผลิน
นายองอาจ ใจทัศนกุล
๓๓ นางประพันธศิริ สุเสารัจ
นายอมรพงศ สุธรรมรักษ
๓๔ นางประภาศรี บุนนาค
นายอุปวิทย สุวคันธกุล
๓๕ นางปานสิริ พันธุสุวรรณ
นางกรรณิการ ชาวบานเกาะ
๓๖ นางสาวพัชรินทร ขวัญชัย
นางงามตา วนินทานนท
๓๗ นางสาวภัสสร ผิวขาว
นางจงกล พุกพูน
๓๘ นางยิ่งลักษณ บุญวัฒนวิชัย
นางจันทมาศ บุญมาก
๓๙ นางสาวยุพิน องคานนท
นางจันทิรา จิตวีระ
๔๐ นางระยอง ตันสกุล

๘๓
๘๔
๘๕
๘๖

นางสุภาณี นิตยเสมอ
นางสาวอัญญารัตน ณ พัทลุง
นางอารีย คุมชู
นางสาวอุษา ใบหยก

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

หนา ๑๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

นางรัตนา เจริญสาธิต
๕๑ นางสุวิชา โกมลทัต
นางสาวรัตนาพร สงวนประสาทพร
๕๒ นางเสาวนีย เลวัลย
นางลักขณา กลอมเกตุ
๕๓ นางสาวอรพินท เจียระพงษ
นางศุลีพร ยะโหนด
๕๔ นางอลิศรา เจริญวานิช
นางสาวสมทรง ขําสอาด
๕๕ นางออมจิต วองวานิช
นางสมบุญ ปยะสินธชาติ
๕๖ นางสาวอัจฉรา วัฒนรัตน
นางสิรินาฎ ธรรมรงควิทย
๕๗ นางสาวอัญชลีรัตน บุญชินวุฒิกุล
นางสิริมา ภิญโญอนันตพงษ
๕๘ นางสาวอัมพรรณ กลั่นไพฑูรย
นางสาวสุณีย องวงคเสถียร
๕๙ นางอัมราทิพย คงนอย
นางสุนิษา สุขศาลา
๖๐ นางอุษากร สิทธิโชคเจริญดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
นายกมล สังขเกิด
๑๖ นางกรอยใจ ศรีสวัสดิ์
นายชาคร วิภูษณวนิช
๑๗ นางสาวกาญจนา ชัยจินดา
นายณรงค สามงามนิ่ม
๑๘ นางกาญจนา ชูเรือง
นายเดน วาสิกศิริ
๑๙ นางคันธรส รตะนานุกูล
นายธนะรัตน หงสเจริญ
๒๐ นางสาวจรินทร หาดแกว
นายบวรวิชญ นิติสิริ
๒๑ นางจิตรีบุล พุมศิริ
๒๒ นางชนิดา วัยวุฒิเกียรติ
นายประกวด หงษาชาติ
๒๓ นางธณิกุล ไวยเนตร
นายประเสริฐ ไกรสิงหเดชา
๒๔ นางนงรัตน โสมขันเงิน
นายปรีชา เถาทอง
๒๕ นางนวลฉวี ประเสริฐสุข
นายมาณพ อิศรเดช
๒๖ นางบังอร โพธิ์ศรีมา
นายวิชัย เหมไพบูลย
นายวีระศักดิ์ ศรีปูณะ
๒๗ นางประกอบ รักษาชาติ
นายสัญชัย สุวังบุตร
๒๘ นางประนอม เติมตอ
นายสุพจน บุรพกุศลศรี
๒๙ นางสาวประภาพรรณ
นายสุรพล นาถะพินธุ
คงนพคุณ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

นางสาวปทมกร นุชอนงค
นางพวงนอย อักษรทอง
นางสาวพัชรินทร ทรงสุโรจน
นางสาวเพ็ญศรี สุทธิสวาท
นางเรณู เวชรัชตพิมล
นางสาววันเพ็ญ บรรจงทัด
นางศตพร อิษวาส

หนา ๑๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

๓๗ นางศรีมาลา อุนแสงจันทร
๓๘ นางสาวสมพร รวมสุข
๓๙ นางสายใจ หิรัญศุภโชค
๔๐ นางสุกัญญา นันทศิลป
๔๑ นางสุนี วงษสอาด
๔๒ นางสาวอัญชลี ใจซื่อ
๔๓ นางอารี ปยะรัตนวัฒน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
นายครองชัย หัตถา
๑๙ นายปยะ กิจถาวร
นายจรวย เพ็ชรหนองชุม
๒๐ นายผิน สนองคุณวรกุล
๒๑ นายพรชัย ลิขิตอรรจนโรจน
นายจรูญ ตันสูงเนิน
๒๒ นายพัฒนิจ โกญจนาท
นายชนกานต ซี่ซาย
๒๓ นายพิจิตร พิศสุวรรณ
นายชัยเลิศ กิจประเสริฐ
๒๔ นายพีรยศ ราฮิมมูลา
นายชิดชนก เชิงเชาว
๒๕ นายภักดี เพชรพิฆาฏ
นายชูศักดิ์ ลิ่มสกุล
๒๖ นายมนตรี ทองสงโสม
นายเชื้อ เมืองสง
๒๗ นายมะ อีแต
นายถวัลย เบญจวัง
๒๘ นายมานพ จิตตภูษา
นายธนพล ไหมแพง
๒๙ นายเมธี ปฐมปทมะ
นายธํารงค ศุภวิจิตรกุล
นายธีระบูรณ สังขพันธุ
๓๐ นายวนิช พุทธชรกาญจน
นายนิฟาริด ระเดนอาหมัด
๓๑ นายวัลย วงศสวัสดิ์
๓๒ นายวิชชา ลาภพงศธร
นายนิรันดร สุมาลี
๓๓ นายวิชัย ชี้เจริญ
นายนุกูล รัตนดากุล
๓๔ นายวิวิทย ศมศานต
นายประวัติ เวทยประสิทธิ์
๓๕ นายสงวน ตั้งโพธิธรรม
นายประเสริฐ สันตินานาเลิศ
๓๖ นายสมเกียรติ บิลยะแม
นายปติ ศรีปานะ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ 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

นายสมบัติ พุทธจักร
นายสมบูรณ ชูตระกูล
นายสรวิศ จิตรบรรเจิดกุล
นายสาธิต ชยาภัม
นายสิทธิชัย ลําธารทรัพย
นายสืบศักดิ์ กลิ่นสอน
นายสืบสาย หนอทองแดง
นายสุคนธ สุขสวัสดิ์
นายสุชน สุพุทธิกุล
นายสุธรรม ปนเจริญ
นายสุระพงศ สายบุญ
นายเสถียร แกวชุติมา
นายอัจฉริยะ โสโน
นายอับดุลเลาะห เฮ็งปยา
นายอิสระ อินตะนัย
นางสาวกัลยา นิติเรืองจรัส
นางกาญจนา สิวายะวิโรจน
นางจารึก สิมะประเสริฐ
นางสาวจารุวรรณ แซออง
นางสาวจิตผกา ธนปญญารัชวงศ
นางจินตนา เลิศไพบูลย
นางจีรภา ชูชื่น
นางสาวจุฬาลักษณ เรืองณรงค
นางฉวีวรรณ แกวพิบูลย
นางสาวฉวีวรรณ จั่นสกุล
นางฐานิตา บุญณกูล

หนา ๑๕๑
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 ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางณัฐกานต อรัญนารถ
นางณัฐธิยา ภักดี
นางณัฐวรรณ วงศวชิรา
นางสาวณิชาภัทร สังขทอง
นางดวงจันทร สุวรรณ
นางสาวดวงพร ศรีพงศพันธุ
นางทิพยวรรณ เรืองกิตติสกุล
นางธนิกา แกวกลับ
นางธันยชนก สองคลิ้ง
นางธิดา รัตติ
นางนฤภัย ประเสริฐ
นางนวลอนงค ณ นคร
นางนิภา สุวรรณรัตน
นางสาวนิ่มนวล ศุภกําเนิด
นางนิลวรรณ สดชื่น
นางนิสากร พัฒนใหญยิ่ง
นางนุชรัตน วรรณพงศ
นางเบญญาภา ทองแปน
นางสาวประทุมมาศ รมณารักษ
นางสาวประสบสุข อินทรักษา
นางปทมา โลหเจริญวนิช
นางสาวพรพรรณ ดานวรนันท
นางพรรณี สุนสระบุตร
นางพาชื่น สาวิชชโก
นางพารุณี ธรรมโชติ
รอยตํารวจโทหญิง พินทุ สุวรรณมณี

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ 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

นางสาวมาลินี ลิ่มเทียนฉาย
นางยาใจ โพธิ์ชะนิกร
นางยินดี เวชกุล
นางสาวรัชนี กัลยาณคุณาวุฒิ
นางสาวรุจิรา แซตั้ง
นางรุจิรา วิรุณสาร
นางละมาย ทองบุญ
นางลําดวน ชิตมณี
นางสาววรรณี ชยานันตนุกูล
นางวรรณี ศิริรัตน
นางวรางกูร ทองสุข
นางวราภรณ ศิรินาวิน
นางสาววิธาดา สินประจักษผล
นางวิมลรัตน จงเจริญ
นางวิลาสินี เพชรขาว
นางวิไล แกวชุติมา
นางสาววิไล สมานพันธ
นางศราวดี ศรีเกื้อ
นางสาวศรีสมร ชูชื่น
นางศิริ เทพริน
นางศิริพร มุสิกะเจริญ
นางศิริเพ็ญ มั่งทองคํา
นางสาวษษิพิมพ เกิดชื่น
นางสงัด แกวมณีย
นางสายสุรีย ปุสวิโร

หนา ๑๕๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางสาวสารี ธํารงวัฒน
นางสุกัญญา มณีพฤกษ
นางสาวสุจินต พงศธีรโรจน
นางสุชญา สิงหไพบูลยพร
นางสุนิสา นิลรัตน
นางสาวสุนีย วิบูลยลักษณากุล
นางสุปรีดา สุวรรณรัตน
นางสุพร สาโรจน
นางสุพิศ วองไวรุด
นางสุภาพร ศิริรัตน
นางสุวิมล อนุพนั ธวิทยากุล
นางสาวเสมอใจ ชื่นจิตต
นางเสาวลักษณ จิตรบรรเจิดกุล
นางอรพิน ขวัญเพชร
นางอรพินท รงคเหลืองอราม
นางอรศิริ ผลกลา
นางสาวอลิสา สุวัณณปุระ
นางอวยพร สมใจ
นางอัญชลี ศรีไพบูลย
นางอาภรณ อุนธวัชนัดดา
นางสาวอุบลรัตน ซื่อสัตตบงกช
นางสาวอุไรวรรณ พุทธวิโร
นางสาวอุษณีย วรรณนิธิกุล
นางเอื้อมพร กฤษณะพันธุ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

หนา ๑๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๑๔ นางพร ศรียมก
นายเชาว โรจนแสง
๑๕ นางพรรณี เพิ่มสวัสดิ์
นายนพพร โทณะวณิก
๑๖ นางสาวเพ็ญศิริ แกวเกษร
นายพุธิสาร ทองดวง
๑๗ นางเพียงใจ เกษมสันต ณ อยุธยา
นายภาณุมาศ ขัดเงางาม
๑๘ นางรัชฎาพร เลิศโภคานนท
นายยุทวน บุณรังศรี
๑๙ นางวิภา เจริญภัณฑารักษ
นางสาวกรองกาญจน ศิริภักดี
๒๐ นางศุขศัณห คงทรัพย
นางณัฐกมล กลัน่ แกนบุญ
นางสาวทัศนีย พรกฤษฎากุล
๒๑ นางสาคร บุญดาว
นางธีรารักษ โพธิสุวรรณ
๒๒ นางสุจินต วิศวธีรานนท
นางสาวนภาภรณ ปาลวัฒนวิไชย
๒๓ นางสุชาดา เสพยธรรม
๒๔ นางสุมนทิพย บุญสมบัติ
นางบุญศรี พรหมมาพันธุ
๒๕ นางอัญญมณี มัลลิกะมาส
นางประภาพรรณ เอี่ยมสุภาษิต
นางพจมาลย เพิ่มพูลโชคคณา
มหาวิทยาลัยแมโจ
๑๓ นายอภิชัย เมฆบังวัน
นายจําเนียร ยศราช
๑๔ นายอุดม พรหมเนตร
นายชูชีพ ชีพอุดม
๑๕ นางสาวนภาพร เมฆขยาย
นายณรงคฤทธิ์ แสงจันทร
๑๖ นางนลินี รุงเรืองศรี
นายเทพ พงษพานิช
๑๗ นางนิตยา เฟองเพียร
นายนําชัย ทนุผล
๑๘ นางปรีดาภรณ ปลั่งเปลง
นายนิพนธ ไชยมงคล
๑๙ นางพวงทอง พยัคฆา
นายประพันธ โอสถาพันธุ
๒๐ นางพึ่งพร เนียมทรัพย
นายประสาร วงศมณีรุง
๒๑ นางเพ็ญ รัตตนิทัศน
นายปริญญา สมบูรณ
นายสกล ไขคํา
๒๒ นางเรณู สุวรรณพรสกุล
นายสุทัศน ศิริ
๒๓ นางอุทัยวรรณ จิวะธานนท
นายโสรัจ สุวรรณหลอ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๑
๒
๓

หนา ๑๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
นายกอบชัย เดชหาญ
๒๒ นายอิทธิชัย อรุณศรีแสงไชย
นายดลชาติ ตันติวานิช
๒๓ นางสาวกุลิสรา นอบนอม
นายถวิล พึ่งมา
๒๔ นางจรินทร ภูมิดิษฐ
นายทรงยศ ตันพิพัฒน
๒๕ นางจริยา นามเสนาะ
นายทศชัย ไกรโชค
๒๖ นางสาวนอมจิต
นายธวัชชัย อุบลเกิด
กิตติโชติพาณิชย
นายนิพนธ วงศวิเศษสิริกุล
๒๗ นางสาวบุญเกื้อ พงษสิฏานนท
นายบุญวัฒน อัตชู
๒๘ นางบุศรินทร ตันพิพฒ
ั น
นายปรีชานันท ศรีแกว
๒๙ นางสาวประไพ คําแฝง
๓๐ นางวัชรี วัชรสินธุ
นายพงษศักดิ์ คํามูล
๓๑ นางวันดี บุญยิ่ง
นายเพิ่มสุข สุภาเจริญ
๓๒ นางวันทนี โชติสกุล
นายไพโรจน จิตรานุกูล
๓๓ นางสาวศุภาภร
นายมานัส สังขกลมเกลี้ยง
พงษสิฏานนท
นายเมธี ลิ่มกุล
๓๔ นางสมทรง ธรฤทธิ์
นายรัตติกร วรากูลศิริพันธุ
๓๕ นางสาธิต ยิ่งเฮง
นายวัลลภ สุระกําพลธร
๓๖ นางสาวสิตานันต ขันแกว
นายวิชัย ลิ้มกาญจนะพงศ
๓๗ นางเสริมศรี แตงเครือมาศ
นายสรรณรงค สิงหเสนี
๓๘ นางสาวอารีย แสงศรี
นายสุน จางประยูร
๓๙ นางสาวอําพร นอยสัมฤทธิ์
นายแสน ติกวัฒนานนท
นายอารมย ศรีพิจิตต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
นายชวยง พิกุลสวัสดิ์
๔ นายภุชงค แพรขาว
นายบุญชาย ชูโชติ
๕ นายศักดิ์สินธุ แววคุม
นายปราศรัย ชลิดาพงศ
๖ นายสุพจน กอนทอง

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข

หนา ๑๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

๗ นางณัฐสรัญ เรือนทิพย
๙ นางสาวอังสนา จั่นแดง
๘ นางวรจิตติ์ ปยะภาณี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
๑ นายโกศิน สวนานนท
๑๙ นายอรรถพล เข็มแดง
๒ นายชัยธวัช เหรียญอัมพร
๒๐ นายอรุศักดิ์ เทียมประสิทธิ์
๓ นายชูศักดิ์ พฤกษพิทักษ
๒๑ นางกรรณิกา ทันตศุภารักษ
๒๒ นางจริยา วัฒนกูล
๔ นายณรงค โมกขวิสุทธิ์
๒๓ นางจินตนา บุญสมบัติ
๕ นายธนากร เกียรติบรรลือ
๒๔ นางชนัดดา เหมือนแกว
๖ นายบัญชา สุปรินายก
๒๕ นางธนพร มัชฌิมปุระ
๗ นายประเสริฐ คุณาพิส
๒๖ นางนวลศรี เอิบกมล
๘ นายมนตรี วิมานรัตน
๒๗ นางสาวปรียา ขุมทรัพย
๙ นายรัตน สงวนพงษ
๒๘ นางปาณิศา เจริญสมบัติ
๑๐ นายวันชัย จันทรวงศ
๑๑ นายเวช วิเวก
๒๙ นางพวงทอง นิงสานนท
๑๒ นายศิริศักดิ์ หาญชูวงศ
๓๐ นางลักขณา กาญจนพนัง
๑๓ นายสมเกียรติ จงประสิทธิ์พร
๓๑ นางศิวิไล ถนอมสวย
๓๒ นางสุดใจ บัณฑิตย
๑๔ นายสมโภชน อิ่มเอิบ
๓๓ นางสุภาพร อัศววิโรจน
๑๕ นายสมศักดิ์ รมสนธิ์
๓๔ นางสุมาลี ทองรอด
๑๖ นายสันติ มัชฌิมปุระ
๓๕ นางอังคณา มาประณีต
๑๗ นายสาโรจน สรพล
๓๖ นางสาวอัญชลี วรถาวรวิวัฒน
๑๘ นายสุรพล กาญจนพนัง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
๑ นายกิตติ บุนนาค
๕ นายสมาน หวยหงษทอง
๒ นายไพฑูรย สินชัย
๖ นางจีรภรณ ศรประชุม
๓ นายมนัส สุดเจริญ
๗ นางสาวดารารัตน
๔ นายยงยุทธ รัตนศิลปน
อานันทนะสุวงศ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

นางทิพยจิตร ปรัชญาพันธ
นางนพภัสสร จุลมนต
นางสาวนิตยา วัฒนาภรณ
นางนิสดารก เวชยานนท
นางสาวเบ็ญจกุล จีนาพันธุ
นางประทีป อินทรอ่ํา
นางประทุมจรรยา จิ๋วทองคํา
นางปทมา ถวยงาม
นางปาริชาต ศรีอภัย

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

นายกุสลวัฒน คงประดิษฐ
นายระพินทร ฉายวิมล
นายเรืองเกียรติ ปญจพลสกุล
นายสมนึก ทองเอี่ยม
นายสมบูรณ เจตนจําลอง
นายสันติพงษ ปลั่งสุวรรณ
นายสายัณห ละออเอี่ยม
นายเอนก สูตรมงคล
นางสาวนฤมล ชูชินปราการ
นางสาวนฤมล ปทุมารักษ
นางสาวพนิดา สงวนบุญ

๑
๒
๓
๔
๕

นายจรูญ พานิชยผลินไชย
นายปญญา สังขวดี
นายรัตนะ บัวสนธ
นายเรืองเดช เชิดพุทธ
นายวุฒิพงษ เจริญทิม

หนา ๑๕๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางสาวพิศนี ภูมิดิษฐ
นางภาวินี พันธลาภ
นางมันทนา แสงทองไชย
นางสมศรี บุญสิน
นางสาวสุจิตรา บุณยรัตพันธุ
นางสุนทรี ตระการสุข
นางสาวสุพรรณี ไชยอําพร
นางสุรียพร เชียงนิยม

มหาวิทยาลัยบูรพา
๑๒ นางพรทิพย จึงวิบูลยสถิตย
๑๓ รอยตํารวจเอกหญิง มารยาท
วัชราเกียรติ
๑๔ นางสาวรณพ ประวัติงาม
๑๕ นางวนิดา ธนรัตนานนท
๑๖ นางวิมลรัตน จตุรานนท
๑๗ นางสมสุข มัจฉาชีพ
๑๘ นางสายสุณี ฤทธิรงค
๑๙ นางสาวสุนันทา โอศิริ
๒๐ นางสาวสุภาภรณ ดวงแพง
๒๑ นางสุวดี สกูลคู
มหาวิทยาลัยนเรศวร
๖ นายศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย
๗ นายสัญญา วันงาม
๘ นางจันทรศรี ลีลาชินาเวศ
๙ นางสมพร พุฒตาล เบ็ทซ
๑๐ นางอรุณี ออนสวัสดิ์

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖

นายนิรันดร จุลทรัพย
นายเปลื้อง สุวรรณมณี
นายสมใจ ศรีนวล
นางกอบกุล สุวลักษณ
นางจรวยพร กาญจนโชติ
นางสาวพรทิพย บดีพงศ

๑
๒
๓
๔

นายทรงคุณ จันทจร
นายทวีศิลป สืบวัฒนะ
นายพิมเสน บัวระภา
นายพิสิฏฐ บุญไชย

๑ นายทวีคูณ สวรรคตรานนท
๒ นายเมธี แกนสาร
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

หนา ๑๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

มหาวิทยาลัยทักษิณ
๗ นางพัชนีย ไวยวุฒิ
๘ นางยุพา เรี่ยวธรรมรัฐ
๙ นางศิริวรรณ สิริพุทไธวรรณ
๑๐ นางสาวสุรางค วิรุฬหสิงห
๑๑ นางอมรา วโรทัย
๑๒ นางอัมพา ภาคทวี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๕ นายไสว หินคํา
๖ นางสาวชลทิชา นารอง
๗ นางมาลี ศิริสุทธิ์
๘ นางสาคร กือเจริญ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๓ นางวีณา เมฆวัฒนากาญจน

สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ
๑๐ นายชัยยา โพธิสมพร
นายกฤดา ชุมจันทรจิรา
๑๑ นายชาลี มหาบรรพต
นายกานต ทรัพยเสริมสุข
๑๒ นายชิดชัย สนั่นเสียง
นายกําธร หมวกกุล
๑๓ นายชินะทัตร นาคะสิงห
นายเกรียงศักดิ์ ภัทรพงศพันธ
๑๔ นายชูเกียรติ โพธิมั่น
นายเกษม บํารุงเวช
๑๕ นายชูศักดิ์ ชูมนตรี
นายจรูญ ทิพยกัณฑ
๑๖ นายณฐปกรณ จันทะปดตา
นายจรูญ ศรียะพันธุ
๑๗ นายตนสกุล ศานติบูรณ
นายจิระศักดิ์ จิตตบุตร
๑๘ นายถิรเดช พิมพทองงาม
นายชัชวาลย พิพิศจันทร

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔

นายธงชัย จันทรรุงเรือง
นายธงศักดิ์ หงษแพง
นายธวัช ธรรมาวุธ
นายธานี สุขเกษม
นายธีระวัฒน มิ่งขวัญ
นายธีระศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล
นายนอย ดวงบรรเทา
นายนิเทศสุขกิจ ทัพซาย
นายบัณฑิต โชคสวัสดิ์ธนะกิจ
นายบุญแสน เตียวนุกูลธรรม
นายประทิน ศรีพรหม
นายประพันธ ปญญาบาล
นายประภาส นิยมทอง
นายประยูร ดํารงรักษ
นายประยูร หวงนิกร
นายประวัติ พื้นผาสุข
นายประสงค ตั๊งประสิทธิ์
นายประสาน ธัญญะชาติ
นายประสิทธิ์ มุกดา
นายประเสริฐ ศีลรัตนา
นายปรีชา ชําเพชร
นายปรีชา ฮูไซนี
นายผดุงชาติ ยังดี
นายพิทักษ วงษชาลี
นายพิรุณ จันทวาส
นายพีระศักดิ์ กิติศรีวรพันธุ

หนา ๑๕๘
ราชกิจจานุเบกษา
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นายเพสยันดร ทิพรส
นายเพิ่มศักดิ์ สุริยจันทร
นายมงคล ภวังคนันท
นายมณี เหมทานนท
นายมัย ตะติยะ
นายยันตชัย คชจันทร
นายรัชตธานี ชัชวาลยปรีชา
นายวัชรชัย บัวเทศ
นายวิศาล ศรีมหาวโร
นายวุฒิพงษ ปรมัตถากร
นายสงการ พานอย
นายสนธยา พึ่งศิริ
นายสมควร เพชรเหมือน
นายสมเดช ศิริโสภณ
นายสมโภชน สุขชาวนา
นายสมุทร สีอุน
นายสันติ ลาดซาย
นายสุทธินันท ทิพยมณี
นายสุทัศน กองทรัพย
นายสุเทพ ทองคํา
นายสุเทพ เทียนวรรณ
นายสุพจน ทรายแกว
นายสุเมธ ธรรมาภิมุข
นายสุรชัย บุญลือ
นายสุรพงษ หงษศิลา
นายสุรพล สุรนาทชยานันท

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖

นายสุวัฒน บุศยเมือง
นายสุวิช ษมาพิสุทธิ์
นายสุวิทย ฉุยฉาย
นายอรุณ สุขสมบูรณวัฒนา
นายอิสสรหัช โชติกเสถียร
นางกมลรัตน คนองเดช
นางสาวกันยา ชูฉัฏฐะ
นางสาวกานดา ไทพาณิชย
นางกุลชไม สืบฟก
นางคนัมพร ภักดีอาษา
นางจินภา นราคร
นางจิราภรณ เกตุศร
นางชมพูนุท โมราชาติ
นางญ หญิง สมแสน
นางสาวณิฐนิช อักษรวรนารถ
นางสาวดรุณี ร่ํารวย
นางทวีพร ณ นคร
นางทองออน อุตรินทร
นางทิพยวรรณ พิระภิญโญ
นางสาวทิพวัลย คําคง
นางธัญญลักษณ ปณฑรสูติ
นางสาวนงนุช ชนะสิทธิ์
นางนพวรรณ ศรีรัตนประสิทธิ์
นางนภา เพชรชวย
นางนภาพร เกียรติวานิชโสภณ
นางสาวนฤมล จันโทสถ

หนา ๑๕๙
ราชกิจจานุเบกษา
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางนวรัตน สมนาม
นางสาวนวลอนงค บุญฤทธิพงศ
นางนิรัตน กรองสอาด
นางบุญศิริ นิยมทัศน
นางบุษบา จิรกุลสมโชค
นางประพีรพร อักษรศรี
นางผาณิต แขงขัน
นางสาวพจนีย วานิช
นางพนมพร จินดาสมุทร
นางพรทิพย แยมพงษ
นางสาวพรพิมล วิริยะกุล
นางพรรณทิพา มันตะสูตร
นางพรรณี รัตนธรรม
นางพวงเพชร โทณะวณิก
นางพัชรินทร นาเสงี่ยม
นางเพ็ญศรี สุขไชยะ
นางเพลินพันธุ ภักดีศุภผล
นางเพียงจิต ดานประดิษฐ
นางสาวภรณี หรรษพัฒนกุล
นางภาวนา ไชยสมบูรณ
นางมนฤดี ไวทยวรรณ
นางสาวมยุรี ศิริวรรณ
นางสาวมานี แสงหิรัญ
นางมารศรี แนวจําปา
นางสาวมาลิณี จุโฑปะมา
นางสาวรัตนา เดชดนู

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙

นางรัตนาภรณ เจียมสมบูรณ
นางสาวรุงนภา กันมา
นางรุจิมา พิษณานนท
นางลักขณา สุขมล
นางสาววรรณดี อังเกิดโชค
นางวราภิมณฑ บุษบง
นางวัชรีย พรรักษาดี
นางวาสนา ลิ้มเจริญกิจ
นางวิภา พนมเสริฐ
นางสาววิมล เศวตกนิษฐ
นางสาววิศัย พรหมเทพ
นางศรินทร ทองธรรมชาติ
นางสาวศศิธร ขันติธรางกูร
นางศศิพร สุดใจ
นางศิริพร หงสพันธุ
นางสาวศิริพรรณ กาจกําแหง
นางศิริเพ็ญ อัตไพบูลย
นางสาวศุภกุล เกียรติสุนทร
นางสมใจ ศรีพิพัฒน
นางสายพิณ อัครปทมานนท
นางสาวสืบสาย บุญวีรบุตร
นางสุณิสา อิ่มเอิบ
นางสาวสุณี บุญพิทักษ
นางสาวสุธัญญา ภูรัตนาพิชญ
นางสุธามาศ คชรัตน
นางสาวสุนิสา แซตั้ง
นางสุภาพ กิติสาร

หนา ๑๖๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางสุภาพร สุขจันทร
นางสุรียพร สุทธวีรกูล
นางสาวสุวรรณี พรหมศิริ
นางเสาวคนธ สแตมป
นางเสาวภา ไพทยวัฒน
นางเสาวภา ศักยพันธ
นางแสงอรุณ เชื้อวงษบุญ
นางโสฬส ประเสริฐธรรม
นางสาวอนงคณ หัมพานนท
นางอนงคพรรณ หัตถมาศ
นางสาวอนุรัตน สายทอง
นางสาวอมรรัตน แมกไมรักษา
นางสาวอรพิน นิยมญาติ
นางสาวอรวรรณ ศรีลิขิตตานนท
นางอัจฉริยา วิริยาภิรมย
นางอัญชลี ไสยวรรณ
นางอายะวดี ซันประสิทธิ์
นางอารี ธนวัฒนชัย
นางอารี หลวงนา
นางอารีรัตน คูณดี
นางสาวอําไพพรรณ ปญญาโรจน
นางอินทิรา ทองไกรแสน
นางสาวอุไร พรหมมา
นางอุไรวรรณ คํานนท
นางอุษณีย ใบบัว
นางเอมอร แสวงวโรตน

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ 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

หนา ๑๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
นายกนกพล นาคะวิวัฒน
๒๕ นายนิกร พรหมกิ่งแกว
นายกิตติ มุลาลินน
๒๖ นายนิคม เรไร
นายจงกล สุภารัตน
๒๗ นายนิพนธ เรืองวิริยะนันท
นายจรัล จารุมณี
๒๘ นายบรรจง แกววิเศษกุล
นายจรินทร จุลวานิช
๒๙ นายเปยม ศรีทอง
นายจักรแกว ตนุนาถ
๓๐ นายพงศธร พุทธิเศรษฐ
นายจํานง สายทอง
๓๑ นายพรวิชัย พาราพิบูลย
นายจําเริญ ชูชวยสุวรรณ
๓๒ นายพันธเทพ มารังกูร
นายชลิตต มธุรสมนตรี
๓๓ นายพิศาล สมทรง
วาที่เรือตรี ชัชวารินทร ยุกตะทัต
๓๔ นายไพฑูรย กิติสุนทร
๓๕ นายไพฑูรย นิลเศรษฐ
นายชัยยุทธ ยะวิญชาญ
๓๖ นายมนัส ประสงค
นายชาญชัย ไชยซาววงษ
๓๗ นายมอญ ยอดมุนี
นายชาติ วรรณกุล
๓๘ นายมัฆศิษฏ ธนพิมพสาร
นายชาลี ศรีนวล
๓๙ นายมานะ เสียงสนั่น
นายชุมพล พฤทธิพงษ
๔๐ นายละมาย เพ็งสลุง
นายโชคชัย กิตติสุรวงศ
๔๑ นายวรพงศ วรชาติอุดมพงศ
นายไชยชาญ อารี
นายดาว กางกั้น
๔๒ นายวราวุธ สํารวญหันต
วาที่รอยโท ทรงศักดิ์ จุนถิระพงศ
๔๓ นายวัชรินทร สราวิช
นายทวีป จีระประดิษฐ
๔๔ นายวันชัย ศศิสกุลพร
๔๕ นายวิชัย ชาญธนะวัฒน
นายธวัชชัย เที่ยงสัตย
๔๖ นายวิชัย ผดุงศิลป
นายธานี นาคีรักษ
๔๗ นายวิทยา ศรีชูเปยม
นายธํารงค แกวผดุง
๔๘ นายวินัย วิชัยพาณิชย
นายธีระชัย สุขสด

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔

นายวิรัตน เกยุระ
นายวิวัฒน เจริญสุข
นายวิสุทธิ์ พงศพฤกษธาตุ
นายวุฒิชัย แกวศิริรุง
นายศักดา กลิ่นสุคนธ
นายสมชัย จิววัฒนารักษ
นายสมชาย ติญญนนท
นายสมชาย โอฬารกนก
นายสมบัติ นิลณรงค
วาที่รอยตรี สันติภาพ สระบัว
นายสุขุมวัฒณ พีระพันธุ
นายสุชาติ กาญจนพิบูลย
นายสุภชัย ประเสริฐสกุล
นายสุรพันธ ยิ้มกล่ํา
นายสุระเชษฐ รุงวัฒนพงษ
นายสุริยันต เตาชัยภูมิ
นายเสรภูมิ วรนิมมานนท
นายโสภณ เตรียมพัฒนา
นายอนันต ปจฉิมสิริ
นายอนุสรณ ศิริอนันต
นายเอกเชาว จันทรโชติ
นายเอนก ศรีสําราญรุงเรือง
นางกรกนก รุจินาม
นางกาญจนา โรจนศิริ
นางสาวขวัญฤดี แซลิ้ม
นางจงกล สุวรรณภักดี

หนา ๑๖๒
ราชกิจจานุเบกษา
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางจรรยา ยิ่งยวด
นางจันทรประภา พลชาติ
นางสาวจําเนียน เปกเครือ
นางจินดา แกวโกมล
นางจุรีรัตน สละทองอินทร
นางสาวเจตนิพิฐ แสนสุข
นางเจิมสิริ ศิริวงศพากร
นางฉวีวรรณ จุณณะปยะ
นางฉออน มาศพิสฐิ
นางชอลดา วิชัยพาณิชย
นางชัชวาลย ตั้งทํานุ
นางฌุฬีภรณ ปรีชาธีรศาสตร
นางณัฐาภร คํามะสอน
นางดวงใจ เขมวิรัตน
นางดวงดาว ลามาตย
นางทองยุน ทองคลองไทร
นางทัศนีย ไชยรินทร
นางสาวธารทิพย ยิ่งยงวรชาติ
นางนพรัตน คงอุไร
นางสาวนันทนา เหลืองเจริญ
นางนันทิยา วิวัฒนวานิช
นางน้ําทิพย ชูเวทย
นางนิตยา สําเร็จผล
นางนิภาภรณ อนะวัชกุล
นางสาวนิศารัตน สุขเอม
นางสาวบุญทิวา เดียวสมคิด

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖

นางบุญเสริม อุยตระกูล
นางสาวบุปผา คงมอญ
นางสาวบุรณี ทรัพยถนอม
นางปราณี ดิสสานนท
นางผุสดี ชาญธนะวัฒน
นางสาวพจนา จันทรภาส
นางพนมเทียน บุญสงเสริมสุข
นางพรทิพย โพธิ์จาด
นางพรทิพย สุริยาชัยวัฒนะ
นางพรพิมล ตรงการดี
นางพรสวรรค ศิริไสย
นางพองาม บุบผาไชย
นางพัชรสิริ คําสุข
นางพาณี แกวสม
นางสาวพูนสุข โชติยานนท
นางสาวเพ็ญวารี วิจิตรเวชไพศาล
นางไพจิตร ใจหาญ
นางเฟองฟา เมฆเกรียงไกร
นางสาวภัทธร ญาณะชัย
นางมณฑณัฏฐ ทองใหญ
นางสาวมณีรัตน สุริยมณี
นางสาวมวลทวรรณ สังเกตการณ
นางมาลา ฤทธิ์นิ่ม
นางสาวมาลี นอยไรภูมิ
นางสาวยุพิน สุทธิกิจพงค
นางยุพินศรี สายทอง

หนา ๑๖๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางรวินันท การะเกษ
นางรสญา จันทรกุล
นางรัมภา สุวรรณพฤกษ
นางสาวรําไพ วารีธรรม
นางรุงอุษา อุตตมเสถียร
นางสาวรุจา ทิพยวารี
นางสาวเรณู เอี่ยมตระบุตร
นางวนิดา ปอนอย
นางวรรณดี แสงดี
นางวรางคณา กรุยรุงโรจน
นางวัชรี บุญเจริญ
นางวันดี ชวยประยูรวงศ
นางวันดี สุธารัตนชัยพร
นางวาสนา เจริญวิเชียรฉาย
นางวิภา นิยมนา
นางวิภาพร มาพบสุข
นางวิไลรัตน เต็มเปยม
นางศิรินันท พุมมณี
นางสมควร ภูนาเหนือ
นางสาวสมสวน เตชะพะโลกุล
นางสุจิตรา สราวิช
นางสุจินดา บุญแจง
นางสุณี วัฒนพิมล
นางสุทธิลา สวนาพร
นางสุทัศนีย บุญโญภาส
นางสุธิดา ชัยรุงเรือง

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑
๒
๓
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

หนา ๑๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

นางสุภาพร แพรวพนิต
๑๖๐ นางสาวอาภรณ อินตะชัย
นางสุมิตรา สมประสงค
๑๖๑ นางอาภาพรรณ ยุเหล็ก
นางสาวสุรางครัตน คัมภีรยส
๑๖๒ นางสาวอิ่มเอิบ ศรีคชินทร
๑๖๓ นางอุไรวรรณ ลอมวงศพานิช
นางสุวิมล จุลวานิช
๑๖๔ นางสาวเอมอร ปญญาศรีวรมย
นางโสภิต พนมสารนรินทร
๑๖๕ นางสาวเอื้อนจิตร รัมมะเดช
นางสาวโสริยา ชิโนดม
นางสาวอรพรรณ โคตมานุรักษ
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
นายเกียรติชัย อ่ําครองธรรม
๔ นายสุริยา วารินทร
นายคงเดช สิทธิมาตย
๕ นายอุทัย อึ๋งเจริญ
นายปราโมทย ศรีนอย
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นายกมล คันธอาภา
๑๕ นายกิติศักดิ์ สวางจิตต
นายกรกช พริ้มขจีพงศ
๑๖ นายกุญชร ดีมานะ
นายกสิณ ถาวรวรรณ
๑๗ นายเกตุ ขวัญสังข
นายกอบกิจ พานออง
๑๘ นายเกรียงไกร จันทรหงษ
นายกอบศักดิ์ มานะสาคร
๑๙ นายเกรียงศักดิ์ กลิ่นนุช
นายกัมพล ธรรมแสง
๒๐ นายเกรียงศักดิ์ ศิลปประสิทธิ์
๒๑ นายเกษม เถาพุทธา
นายการุณย นาควิชานนท
๒๒ นายเกษม ทั่งทอง
นายกําธร เรียงรุงโรจน
๒๓ นายเกษม พิไลพันธพฤกษ
นายกิจจา โกสะโยดม
๒๔ นายเกษม วงษสมบูรณ
นายกิจวัฒน รัตนประดิษฐ
๒๕ นายเกษม วิศวไพศาล
นายกิตติ เทพนีรมิตร
นายกิตติ นิรุตติวัฒน
๒๖ นายเกียรติ ผางามวิจิตร
นายกิตติ วิสุทธิวราพันธ
๒๗ นายเกียรติ สีกลัด
นายกิติ สุวรรณวงษ
๒๘ นายเกียรติไทย เหมตะศิลป

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ 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

นายเกียรติพงษ เครือบุญราช
นายโกศล ธนูธรรมทัศน
นายไกรฤกษ บุนนาค
นายไกรศักดิ์ โฆษะโก
นายขวัญชัย อสัมภินาวงศ
นายคงเดช โสมาศรี
นายคงศักดิ์ สองหลวง
นายคณากร ถาวรกสิวัฒนกุล
นายคทายุทธ มิตรสูงเนิน
นายคนธรรพ มณีรัตน
นายครองศักดิ์ แยมประยูร
นายโฆษิต ลิ้มวนานนท
นายจตุรวิทย ลิ่มศิลา
นายจรัญ ชัยทิพย
นายจรัญ พรรณวงค
นายจรูญ คําสวัสดิ์
นายจรูญ รงครัตน
นายจรูญ สุดสาย
นายจเร จันทขันธ
นายจํานงค เกษรา
นายจํานงค นันทนาวินิจกุล
นายจํานงค อินทองคํา
นายจําเนียร สุรัตนเมธากุล
นายจําลอง กลอมอยู
นายจําลอง กาละพงศ
นายจําลอง โมทอง

หนา ๑๖๕
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 ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นายจิตติ วิริยะประสิทธิ์
นายจิรพัลลภ เหนงเพ็ชร
นายจิรวัฒน กิติพิเชฐสรรค
นายจิระ เชยกลิ่นเทศ
นายจีระพงษ หอมสุวรรณ
นายจุฑา ขําเปรมศรี
นายจุมพล แกววิจิตร
นายเจต ชูแกว
นายเจริญ ไชยสมคุณ
นายเจริญ พิริยสวัสดิ์
นายเจิด คําวลี
นายฉัตรชัย เรืองมณี
นายเฉลิมชัย เกยพุดซา
นายเฉลิมพล จิตตะปะสาทะ
นายเฉลิมศักดิ์ รัตนเสถียรถาวร
นายเฉลียว สุขพานิช
นายชนินทร นุมศิริ
นายชยันต นาไพรวัน
วาที่รอยตรี ชลอ โฉมยา
นายชลอ ออนอิ่ม
นายชวลิต นุชนารถ
นายชวลิต อินตะสาร
นายชวิน ตั้งธิติกุล
นายชัย วงศวิทยกําจร
นายชัยชนะ สิทธิธูรณ
นายชัยณรงค เสกขพันธุ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ 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

นายชัยยศ บุตรทองคํา
นายชัยยุทธ กลั่นจัตุรัส
นายชัยยุทธ ชยันตรดิลก
วาที่รอยตรี ชัยรัตน วังศิริไพศาล
นายชัยโรจน กิมเห
นายชัยฤทธิ์ สระบัว
นายชัยวัฒน จะเรียมพันธ
นายชัยวัฒน ศุภการ
นายชัยวัฒน สินสวาท
นายชาญ แกวสิงห
นายชาญ ฐิติกุล
นายชาญ สุขเสวบัณฑิต
นายชาญชัย ปานแจม
นายชาญยุทธ จันทรากุล
นายชาญยุทธ รวิยะวงศ
นายชาญศักดิ์ จํารัสจันทร
นายชาตรี ปริยัติทวีลาภ
นายชาตรี ศรศิริ
นายชาลี แกวกระจาง
นายชาลี พรมแกว
นายชํานาญ ดวงหิรัญ
นายชีวิน สาสะเน
วาที่รอยตรี ชุมพล แกนเมือง
นายชุมพล เข็มแกว
นายชุมพล บุตะวงษ
นายชุมพล ยิ่งขจร

หนา ๑๖๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นายชูชาติ คงมั่น
นายชูชาติ ทัฬหพัชรกุล
นายชูชาติ พยุงวงษ
นายชูชีพ เทศเที่ยง
นายชูชีพ สิทธิเขตรกรณ
นายชูเภศ พรรัมย
วาที่รอยตรี ชูศักดิ์ จิตรีเชื้อ
นายชูศักดิ์ บุญปญญา
นายชูศักดิ์ ศิริศิลป
นายเชน สุขเกษม
นายเชาวรัตน เตมียกุล
นายเชาวรัตน โสมะลาด
นายเชาวลิต โตวิเวก
นายแช สุวัฒนานุกร
นายแชน ประยูรชาติ
นายโชคชัย ศิริธรรมขันติ
นายโชติรส ชลารักษ
นายไชยยศ สูญทุกข
นายณทิน ศรีสุทธิพรสกุล
นายณรงค กลาวรางกูร
นายณรงค เกื้อเมง
นายณรงค ทองเกษม
นายณรงค พัวประเสริฐ
นายณรงค วิมลวรเวท
นายณรงค สัตยจริง
นายณรงค สายทวี

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ 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

นายณรงคชัย สุโกมล
นายณรงคศักดิ์ บุญกอน
นายดนัย สันตยากร
นายดํารง ชํานาญรบ
นายดํารงค ดีการ
นายดุสิต ไกรวรรณ
นายดุสิต สิทธิชัย
นายดุสิต สูรยราช
นายเดชชัย ชัยจํารัส
นายเดชา เรียนสรอย
นายตราศิลป ศิลปบรรเลง
นายถวัลย คุมกลาง
นายถวัลย เจือจันทร
นายทนง ออนมี
นายทรงชัย จันทรประเสริฐ
นายทรงธรรม กาญจนพิบูลย
นายทวี บัวทอง
นายทวีชัย ยงทัศนีย
นายทวีศักดิ์ กวยะปาณิก
นายทวีศักดิ์ บัวประเสริฐ
นายทศทิศ วินิจฉัยกุล
นายทศพร ชัมพูนทะ
นายทศพล เสียงแจว
นายทองดี ทวีวิทยชาครียะ
นายทองพูน ภูววิเชียรฉาย
นายทองเหมาะ เรือนคง

หนา ๑๖๗
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 ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นายทินกร ศรีพุทธโชติ
นายเทพพนม ทามนตรี
นายธงชัย ราษฏรภักดี
นายธงเทพ ตันเจริญ
นายธนกฤต หิริโอตัปปะ
นายธนพล ถาวรพานิช
นายธนภณ สรอยน้ํา
นายธนภัทร พูลศิริ
นายธนภัทร สังขทอง
นายธนวัฒน กณะบุตร
นายธนู วงษสุวรรณ
นายธเนตร ดานธนวานิช
นายธเนศ บําเรอราช
นายธเนศ พันธุศ ักดิ์ศิริ
นายธเนศ เสงี่ยมศักดิ์
นายธรรมสรณ ธรรมกิรติ
นายธวัช ฝายเทศ
นายธวัช วัชรินทร
นายธวัช ศรีเพ็ชรพันธุ
นายธวัช เสียงลือชา
นายธวัชชัย จินดาพาณิชย
นายธวัชชัย จึงเจริญ
นายธวัชชัย ไชยมงคล
นายธวัชชัย เนียมแสง
นายธวัชชัย วงษจันทรหาญ
นายธวัชชัย เสวตวิหารี

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ 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

นายธานินทร ศรีชมภู
นายธานินทร ศิริพงษ
นายธํารง สุนทรไชยา
นายธํารงค วัฒนพิมล
นายธิติพันธ สมบัติไชยยง
นายธีรภัทร ภัทรสถิรกุล
นายธีรยุทธ สมบูรณ
นายธีรยุทธ องอาจ
นายธีรวุธ ดานกุลชัย
นายธีระพงษ อยูสุข
นายธีระภัทร มาลีวงษ
นายธีระวัฒน ศิลปรัตน
นายธีระศักดิ์ เฉลิมพิพัฒน
นายนพดล เตชวาทกุล
นายนพพงษ ธาสาร
นายนรชัย วุฒิเจริญมงคล
นายนเรศ ริปูมารี
รอยตรี นําพล ถิ่นมธุรส
วาที่รอยตรี นิคม บัวไพจิตร
นายนิคม ยุระยาตร
นายนิคม เสือทรงศิลป
นายนิคม ออยทิพย
นายนิตินันท ปรานสุข
นายนิทัศน ประสมศรี
นายนิธิ ชัยพิริยะพงศ
นายนิพนธ คงทน

หนา ๑๖๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นายนิพนธ เชาวลิตตระกูล
นายนิพนธ บุญประคอง
นายนิพัทธ สุขกระโทก
นายนิพันธ เมืองพระ
นายนิมิตร รัตนอุดม
นายนิยม คงกระพันธ
นายนิยม เอี่ยมสงคราม
นายนิรัตน พูลเกิด
นายนิวัฒน วงศอภัย
นายบรรจง ไชยรินคํา
นายบรรจง มณีรัสยากร
นายบัญชา กลิ่นจันทรแดง
นายบัณฑิต ศิริจําปา
นายบันทึก วิชัยศรี
นายบันลือ แสงผัด
นายบํารุง พชรธนสาร
นายบํารุง สุพงษ
นายบํารุง อรามเรือง
นายบํารุง เอี่ยมสุดใจ
นายบุญชวย สูตรสุข
นายบุญชอบ เฟองจันทร
นายบุญชู ธรรมเนียมดี
นายบุญรอด ภัทรเวชวงศ
นายบุญเริ่ม บุญนิธิ
นายบุญเลิศ ศรีนอย
นายบุญสง เดชมนต

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ 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

นายบุญสง ยิ้มกลั่น
นายบุรินทร ทนธะเสน
นายประกิจ พรหมวิทักษ
นายประกิต คลายทอง
นายประคอง ทับทิม
นายประคอง ออนทอง
นายประจบ ขําพัด
นายประจบ จันทรภู
นายประดิษฐ เจือจาน
นายประทีป ลิ้มพันธ
นายประเทือง ปญโญ
นายประเทือง วิชาเทพ
นายประธาน กิจจะวัฒนะ
นายประพันธ สุกสวาง
นายประพันธ ใสสะอาด
นายประพัสร วงศเจตจันทร
นายประโพธ อรุณลักษณ
นายประยูร พวงบุรี
นายประโยชน เส็งสาย
นายประวิทย กุศลสง
นายประเวช มณีกุต
นายประเวศ สุขศรี
นายประสงค แข็งแรง
นายประสงค ทาอุปรงค
นายประสงค บริบูรณางกูร
นายประสาน สิงหกมล

หนา ๑๖๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นายประสานพงษ หาเรือนชีพ
นายประสาร สุขสอน
นายประสิทธิ์ คูหา
นายประสิทธิ์ ดวงนิล
นายประสิทธิ์ บัวงาม
นายประสิทธิ์ สังมรรทร
นายประเสริฐ ขจรกฤดิกุล
นายประเสริฐ จินดา
นายประเสริฐ ใจเผื่อแผ
นายประเสริฐ บุญเพ็ง
นายประเสริฐ พรชัย
นายประเสริฐ สิงติ
นายปรัชญา ประดับวิทย
นายปราการ ผาติสุนทร
นายปราโมท ชูรัตน
นายปราโมทย บุญเปง
นายปราโมทย ปฎิมาพรเทพ
นายปราโมทย รังสิประภัศร
นายปราสาท สุทธิกวี
นายปริญญา ขยัน
นายปรีชา คุมแควน
นายปรีชา จันทรเทพ
นายปรีชา ธีระปรีชา
นายปรีชา ภมร
นายปรีชา รมยศิริไทย
วาที่รอยตรี ปรีชา วนิชาชีวะ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔

นายปญญา จงปราณี
นายปญญา ดิษฐแกว
นายปญญา ปรุงเจริญ
นายปญญา รักนุช
นายปติ เมธานัย
นายปยะ สินคาเจริญ
นายแปลก เดชะบุญ
นายผดุง ดีประดิษฐ
นายผล ยาวิชัย
นายผาสุข กังวาล
นายเผด็จศักดิ์ ชฎารัตนฐิติ
นายพงศเทพ กุสุมา ณ อยุธยา
นายพงศวิวัฒน ฮงทอง
นายพงษมณี พรมแสนปง
นายพงษศักดิ์ ภิบาลสุข
นายพนัส กาวเจริญ
นายพรชัย ชูภิญโญ
นายพรชัย เลาหรอดพันธ
นายพรอม แยมมณฑา
นายพรอมพร ณ เชียงใหม
นายพิชัย แกวขาว
นายพิชัย อินโปธา
นายพิชัย เอกอุดมพงษ
นายพิชัย โอภาสอนันต
นายพิเชฏฐ ชนินทยุทธวงศ
นายพิทยา บุญลา

หนา ๑๗๐
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นายพิทักษ ลาภเหลือ
นายพิบูลยศักดิ์ เกตุเรน
นายพิพัฒน เข็มพิลา
นายพิพัฒน ธํารงเวียงผึ้ง
นายพิพัฒน เปยมมงคล
นายพิพัฒน พงษพูล
นายพิษณุ กาญจนประดิษฐ
นายพิษณุ รัตนภูมิ
นายพิสุทธิ์ ศิริสุขไพบูลย
นายพีรพงศ ไพศาลภาณุมาศ
นายเพทาย สุขารมณ
นายเพิ่มสิน เฉยศิริ
นายไพฑูรย แมลงภูทอง
นายไพฑูรย แสงจํารัส
นายไพฑูรย แสนวิเศษ
นายไพบูลย กาญจนศิริ
นายไพบูลย ระวรรณ
นายไพโรจน ธิติชัย
นายไพโรจน ปนแอ
นายไพโรจน วรกิตสิทธิสาธร
นายไพศาล รอดประจง
นายไพศาล เรืองจันทร
นายภักดี จันทรหอมประดิษฐ
นายภานุมาศ เจริญ
นายภิญโญ จางบัว
นายภิรมย พรหมอินทร

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖

นายภูวดล จงอุดมเกียรติ
นายมงคล กิมแหลม
วาที่พันตรี มงคล คําทะเนตร
นายมงคล เทียมตระกูล
นายมนตรี เมืองทอง
นายมนตรี วงษสรรพ
นายมนัส วิเศษฤทธิ์
นายมนัส สุวรรณพงษี
นายมนู ภูมศี รี
นายมานพ นวลงาม
นายมานพ รื่นรวย
นายมานะ อาภรณประเสริฐ
นายมานัต สวางเรือง
นายมานิจ วงษเจริญ
นายมานิตย หิมานันโต
วาที่รอยตรี มาโนช บอจักรพันธ
นายมารุต สิทธิพงศ
นายมีชัย ฉลภิญโญ
นายมีชัย เพชรอินทร
นายเมฆา ชาติกุล
นายเมธี สรอยเพ็ชร
นายไมตรี เตือนธรรมรักษ
นายยงยุทธ กลิ่นศรีสุข
นายยงยุทธ ประเสริฐดี
นายยงยุทธ อินทสวัสดิ์
นายยอดชาย เมฆทอง

หนา ๑๗๑
ราชกิจจานุเบกษา
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นายยุทธนา วงศใหญ
นายยุทธภัณฑ วงษวีระขันธ
นายรณชัย สุภารัตน
นายระวีวงศ เชื้อบุญจันทร
นายรังสรรค นาทอง
นายราชพัฒน ชูสุวรรณ
นายราชัน บรรลุศิลป
นายราเชนทร โชคศิริขจร
นายราเชนทร มหาวัจน
นายเรวัต รื่นสุคนธ
นายเรวัตต จันทวิญูรักษ
นายเรวัตร ภมรดล
นายเรวันต เอาทองทิพย
นายเริงพล ปราบปจจามิตร
นายเรืองยศ เสนาะ
นายฤกษชัย เพ็ชรคง
นายลําพอง ฤทธิ์ล้ําเลิศ
นายลิขิต ลัภนะกุล
นายเลิศ ศรีเอียง
นายวงศวัฒน ศิริวรรณ
นายวณิชย อวมศรี
นายวรชัย หลักคํา
นายวรวัชร ลือทองจักร
นายวรวัฒน มัคเจริญ
นายวรวิทย สัจจลักษณ
นายวรวุฒิ แซมสน

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘

นายวรวุฒิ ติรนนท
นายวโรภาส ศรีพันธุ
นายวสันต บัวทรัพย
นายวสิษฐ อองรุงเรือง
นายวัชรินทร ศิริพานิช
นายวัฒนา กนิษฐชาต
นายวัฒนา ดีวาจี
นายวัฒนา บุญวิรัตน
นายวันชัย ชํานาญศรี
นายวันชัย ธีมะสุนทร
นายวันชัย ลิ่มศิริวงศ
นายวัลชัย เพ็ชรตุน
นายวัลลภ พึ่งไชย
นายวาทวิโรจน พันธุรุงโรจน
นายวิกรม พงศจันทรเสถียร
นายวิจารณ ยอดจิ๋ว
นายวิจิตร อมรอรช
นายวิชัย พันธุศ ักดิ์ศิริ
นายวิชัย ศรีเกตุ
นายวิชัย ศิริกุลยานนท
นายวิชัย อองอินทศิริ
นายวิเชียร เผือกพูล
นายวิทยะ ควะชาติ
นายวิทยา คลายนิล
วาที่พันตรี วิทยา ทนงจิตร
นายวิทยา สัมฤทธิสุทธิ์

หนา ๑๗๒
ราชกิจจานุเบกษา
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘
๔๓๙
๔๔๐
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นายวิทยา สุขตลอดกาล
นายวิทยา สุริยะ
นายวินัย บุญยงค
นายวินัย โพธะเลศ
นายวินัย มเหศวร
นายวินัย สิทธิสาร
นายวินัย สุขศรี
นายวินิจ คงทอง
นายวินิจ พงษประจักษ
นายวิมล นวลเพชร
นายวิมล วีระโจง
นายวิศิษฐ วงศนางาม
นายวิษณุ นัคราโรจน
นายวิสูตร บัวทอง
นายวีนัส หรุนลี
นายวีรจิต เรืองสวัสดิ์
นายวีระ กาฬสิงห
นายวีระ เกียรติปกรณ
นายวีระ ศิลปชัย
นายวีระกุล เรืองสกุล
นายวีระชัย กวีธีระวัฒน
นายวีระชาย ภูนิลวาลย
นายวีระพล ถนอมจิตร
นายวีระวิทย คีรี
นายวุฒิ ฉลวยศรี
นายวุฒิ อินนุน

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๗
๔๔๘
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓
๔๕๔
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗
๔๕๘
๔๕๙
๔๖๐
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐

นายวุฒิกุล ครจํานงค
นายวุฒิรัตน สายทองสุก
นายไวยโรจน โกบประยูร
นายศรชัย จันทรบาตร
นายศรยุทธ กิจพจน
นายศรีวิชัย อักษรถึง
นายศรีศักดิ์ แจมขํา
นายศักดา สวัสดิ์อารี
นายศักดา หมื่นสวัสดิ์
นายศักดิ์ชาย โพธิ์รักษา
นายศักดิ์สฤษฎ ปญญารัตน
นายศักดิ์อนันต แกววิลัย
นายศิริ ศิริสนธิ
นายศุวัฒน กลิน่ วงศ
นายเศียร ณ รังษี
นายสงวน คุมอนุวงศ
นายสงา โตสินธุ
นายสถาพร สิริพรหมมา
นายสนอง แสนเสร็จ
นายสมเกียรติ พันศิริพัฒน
นายสมเกียรติ ศรีพจนารถ
นายสมเกียรติ สุขปาน
นายสมคิด จันทโณ
นายสมคิด บุญเทวี
นายสมเจต ทองสมัคร
นายสมเจตน เจริญวีรกุล

หนา ๑๗๓
ราชกิจจานุเบกษา
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓
๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐
๔๙๑
๔๙๒
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นายสมใจ เชาวพานิช
นายสมชัย บุญชูรัตนภาพ
นายสมชัย ประยูรเจริญ
นายสมชาย เจนพานิช
นายสมชาย ชูพันธุ
นายสมชาย ไชยเสน
นายสมชาย ปญญายิ่งยง
นายสมชาย รัตนมาลี
นายสมชาย รุงรักษ
นายสมชาย ฤกษดําริห
นายสมชาย สกุลศรีนําชัย
นายสมดี ลานอุน
นายสมนึก ชูยินดี
นายสมนึก เพชรทิพย
นายสมนึก เอี่ยมมาก
นายสมบัติ สุขขวัญ
นายสมบัติ หิริโอตัปปะ
วาที่รอยโท สมบูรณ พวงดี
นายสมประสงค ทองไกรแสน
นายสมปอง จงสมบูรณสุข
นายสมปอง หุนสุวรรณ
นายสมพงษ เฉวียงหงษ
นายสมพงษ ฤทธิ์มั่น
นายสมพงษ วชิวรกุลชัย
นายสมพร ถาวรไพศาลชีวะ
นายสมพร สวัสดิรักษ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๔๙๗
๔๙๘
๔๙๙
๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔
๕๐๕
๕๐๖
๕๐๗
๕๐๘
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖
๕๑๗
๕๑๘
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒

นายสมพล ดาวประดับวงษ
นายสมเพชร สุริยวงษ
นายสมเพียร พรมนุย
นายสมโภชน แตโสภา
นายสมยศ บารมีรังสิกุล
นายสมวงศ กลับคุณ
วาที่รอยตรี สมศักดิ์ ตันติวิวัทน
นายสมศักดิ์ ทองคํา
นายสมศักดิ์ บัวโทน
นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์
นายสมศักดิ์ บุญยอยหยัด
นายสมศิษฎ วรรณพงศ
นายสมสุข ศรีชุมจันทร
นายสมหมาย กาฬกาญจน
นายสมหมาย ทองวิลัย
นายสมหมาย ปานเขียว
นายสมเหมาะ แกวเจือ
นายสมัคร สุพลธวณิชย
นายสมัคร แสงอุไร
นายสราวุธ เบญจมปริญญากูล
นายสราวุธ ผึ่งประเสริฐ
นายสราวุธ หวังดี
นายสหัส หัสนันท
นายสอาด จันทรพงษ
นายสังเวียน นาคะ
นายสัญชัย เจริญตะคุ

หนา ๑๗๔
ราชกิจจานุเบกษา
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕
๕๒๖
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐
๕๓๑
๕๓๒
๕๓๓
๕๓๔
๕๓๕
๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒
๕๔๓
๕๔๔
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นายสันติ สุขยะฤกษ
นายสันติวาส แสนคํา
นายสันติสุข ศรีเกิน
นายสัมพันธ ฟูประเสริฐ
นายสัมฤทธิ์ ทองศรี
นายสัมฤทธิ์ โลเยอร
นายสัมฤทธิ์ สัตยซื่อ
นายสาคร พลราชม
นายสาธิต คชเลิศ
นายสาธิต สันทัด
นายสามภพ งามบุญรัตน
นายสายัณห ทองเนียม
นายสายัณห อยูรุงเรือง
นายสาโรจน อินทรอํานวย
นายสําราญ ทองรอง
นายสําเร็จ อาจิณกิจ
นายสิทธิกร ลิ้มปยะไชยพงษ
นายสิทธิพงษ ลาภถาวร
นายสิทธิศักดิ์ รัตนพานิชย
วาที่รอยตรี สิน สุขพงษ
นายสุกรี จายพอควร
นายสุกิจ พิมน้ําเย็น
นายสุกิจ สุฉันทบุตร
นายสุขุม พูนสีมา
นายสุจิตร แพงกุล
นายสุจินต เดชภิญญา

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๕๔๙
๕๕๐
๕๕๑
๕๕๒
๕๕๓
๕๕๔
๕๕๕
๕๕๖
๕๕๗
๕๕๘
๕๕๙
๕๖๐
๕๖๑
๕๖๒
๕๖๓
๕๖๔
๕๖๕
๕๖๖
๕๖๗
๕๖๘
๕๖๙
๕๗๐
๕๗๑
๕๗๒
๕๗๓
๕๗๔

นายสุจินต สุขเจริญ
นายสุชาติ เทพสงา
นายสุชาติ บานศาลเจา
นายสุชาติ ภวนาราโรจน
นายสุไชย สุรชาติชูพงศ
นายสุดใจ ชุมนุมมณี
นายสุดปราโมทย กันตะปติ
นายสุทธิชัย ธราธร
นายสุทธิทร สุดสวาสดิ์
นายสุทธิพงษ โรจนวิภาต
นายสุทัศน ไชยสังวล
นายสุทัศน เสมอใจ
นายสุทิน กลิ่นเอี่ยม
นายสุทิพย เพ็งสวัสดิ์
นายสุเทพ ชมภูมิ่ง
นายสุเทพ ไชยบุตร
นายสุเทพ ณ ลําพูน
นายสุเทพ ประทุมมาศ
นายสุธรรม เกื้อมี
นายสุนทร จงสูงเนิน
นายสุนทร แซบาง
นายสุนทร พรหมแกว
นายสุนันท เจริญวัย
นายสุพล จริน
นายสุพล พุกกะพันธุ
นายสุพัฒน คูหามุข

หนา ๑๗๕
ราชกิจจานุเบกษา
๕๗๕
๕๗๖
๕๗๗
๕๗๘
๕๗๙
๕๘๐
๕๘๑
๕๘๒
๕๘๓
๕๘๔
๕๘๕
๕๘๖
๕๘๗
๕๘๘
๕๘๙
๕๙๐
๕๙๑
๕๙๒
๕๙๓
๕๙๔
๕๙๕
๕๙๖
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นายสุพิท มุงหาทรัพย
นายสุภัทร พรชัยภิรมย
นายสุภาพ เมืองศรีนุน
นายสุภาพ รอดละมูล
นายสุเมธ จันทรศรี
นายสุเมธ ตุมพงษ
นายสุรชัย ชมเชี่ยวชาญ
นายสุรชัย มีลาภ
นายสุรพงศ ชงัดเวช
นายสุรพงษ พัวศรีไพบูลย
นายสุรพล รัตนราช
นายสุรพล ศิลปสาคร
นายสุรพล อรุณศิวกุล
นายสุรวัฒนศักดิ์ สุรําไพ
นายสุรวิทย เล็กมีชัย
นายสุรศักดิ์ คูเจริญถาวร
นายสุรศักดิ์ พรมลา
นายสุรศักดิ์ รอดสุวรรณนอย
นายสุรศักดิ์ สระศรีสุวรรณ
นายสุรสิทธิ์ เฉลิมรัตน
นายสุรสิทธิ์ สดีวงศ
นายสุระศักดิ์ สาธุภาพ
นายสุรัตน กฤตลักษณ
นายสุริกร ชางจัตุรัส
นายสุรินทร ขวัญเกื้อ
นายสุรินทร คงยัง

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๖๐๑
๖๐๒
๖๐๓
๖๐๔
๖๐๕
๖๐๖
๖๐๗
๖๐๘
๖๐๙
๖๑๐
๖๑๑
๖๑๒
๖๑๓
๖๑๔
๖๑๕
๖๑๖
๖๑๗
๖๑๘
๖๑๙
๖๒๐
๖๒๑
๖๒๒
๖๒๓
๖๒๔
๖๒๕
๖๒๖

นายสุรินทร สกุลสุจิราภา
นายสุริยะ คันธิก
นายสุริยะ หินเธาว
นายสุริยา ภูศิริ
นายสุริยา รุธิรวรรณวงศ
นายสุริยุปราคา ภูษาธร
นายสุวงศ วงศภูดี
นายสุวรรณ เคลือบสุวรรณ
นายสุวรรณ ศรีจันทรเฟอ
นายสุวรรณ ฉายอําพร
นายสุวิช ฆารสินธุ
นายสุวิทย เจริญพานิช
นายสุวิทย ติกจินา
นายสุวิทย บุณยรัตน
นายสุวิทย เรืองทุม
นายเสถียร รูปศรี
นายเสนห แสงขรรคชัย
นายเสนอ สกุลพอง
นายเสรี นิลวัชราภรณ
นายเสรี มณีสวางวงศ
นายเสรี เสียงวัฒนะ
นายแสวง แสนสิงหชัย
นายโสภณ ทองโอเอี่ยม
นายโสภณ สุวรรณมาลี
นายโสภณ อินทยะ
นายไสว สินจันทร

หนา ๑๗๖
ราชกิจจานุเบกษา
๖๒๗
๖๒๘
๖๒๙
๖๓๐
๖๓๑
๖๓๒
๖๓๓
๖๓๔
๖๓๕
๖๓๖
๖๓๗
๖๓๘
๖๓๙
๖๔๐
๖๔๑
๖๔๒
๖๔๓
๖๔๔
๖๔๕
๖๔๖
๖๔๗
๖๔๘
๖๔๙
๖๕๐
๖๕๑
๖๕๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นายหงสสุระ เคียนทอง
นายแหลม แกวอาภรณ
นายอดิศักดิ์ ปาลโฉม
นายอดุลชัย โคตะวีระ
นายอดุลยศักดิ์ ทะนุพันธ
นายอติชาต สามนคร
จาอากาศเอก อนันต จันทสร
นายอนันต บัวตะมะ
นายอนุกูล ประยูรพรหม
นายอภัย บํารุงเมือง
นายอภิชาต เจริญสวาง
นายอภิชาติ ชุมนาค
นายอภิชิต ศิลปสุวรรณ
นายอภิเชษฐ ศรีจันทร
นายอภินพ ขจีจิตร
นายอภินันท เกิดอนันต
นายอภินันท เหมทานนท
นายอภิศักดิ์ บุญประสพ
นายอรัญ กิจวิริยะ
นายอรุณ จิตสมร
นายอรุณ ทัศนียทิพากร
นายอรุณ พุมไสว
นายอรุณ รักษวงศ
นายอรุณ สิงหศรี
นายอรุณ เสถียรนาม
นายอรุณชัย พันธุวนิชกุล

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๖๕๓
๖๕๔
๖๕๕
๖๕๖
๖๕๗
๖๕๘
๖๕๙
๖๖๐
๖๖๑
๖๖๒
๖๖๓
๖๖๔
๖๖๕
๖๖๖
๖๖๗
๖๖๘
๖๖๙
๖๗๐
๖๗๑
๖๗๒
๖๗๓
๖๗๔
๖๗๕
๖๗๖
๖๗๗
๖๗๘

นายอวยพร ผิวผอง
นายอัฎฐวุฒิ โตศรี
นายอัมพร แพทยศิริ
นายอาคม ชุมชน
นายอาชวิศร ถาวรสุข
นายอํานวย โชติขจรโกศล
นายอุดม รูปดี
นายอุดร พงษสุวรรณ
นายอุทิศ วรรณบวร
นายเอกชัย วงศแสนเจริญดี
นายเอนก ชินบุตร
นายเอนก เทศทอง
นายเอี่ยมวิทย เอี่ยมขันทอง
นายโอพาส จุยลําเพ็ญ
นายโอภาส ทองคลองไทร
วาที่รอยตรี โอฬาร นาคสุข
นางกนกกร ถาวรพานิช
นางสาวกรกมล จํารัสโรมรัน
นางกรรณิกา ใจดี
นางสาวกรวิภา ทองอรพินท
นางกรองเกต บุญสม
นางกรองทิพย นาคสีหราช
นางสาวกรอนงค จงอรุณงามแสง
นางกรัญญา สามนคร
นางกฤชตพรรณ พณิชยกุล
นางกฤษณา กันหา

หนา ๑๗๗
ราชกิจจานุเบกษา
๖๗๙
๖๘๐
๖๘๑
๖๘๒
๖๘๓
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖
๖๘๗
๖๘๘
๖๘๙
๖๙๐
๖๙๑
๖๙๒
๖๙๓
๖๙๔
๖๙๕
๖๙๖
๖๙๗
๖๙๘
๖๙๙
๗๐๐
๗๐๑
๗๐๒
๗๐๓
๗๐๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางกอบกุล ศิริเลขอนันต
นางกอบบุญ ยิ่งขจร
นางสาวกัญชลี มักพิมล
นางกันยา ชางจัตุรัส
นางกันยาภรณ ยิ่งนคร
นางสาวกัลยา วงศบางโพ
นางสาวกาญจนา กลิ่นขจร
นางกาญจนา นาคพงษ
นางกาญจนาภา โพธิน
นางสาวกุลชลี ยืนยงสุวรรณ
นางเกศสุดา หอมลา
นางสาวเกื้อกูล รักบานเกิด
นางสาวแกวมณี โพธิ์ศรีนาค
นางโกสรม บุญศรีโรจน
นางไกรวิณี ชัดสกุล
นางขนิษฐา ดวงประชา
นางขนิษฐา โสภานนท
นางขวัญจิต สุทธิกวี
นางเขมรินทร สุวพานิช
นางแขวรรณ เรามานะชัย
นางสาวคนธรส พลนิกร
นางคนึงนิจ พรหมเนตร
นางคนึงนุช รอดผล
นางคันธาภรณ เวชศิลปคอง
นางเครือวัลย ปานโรจน
นางงามตา ศรีวิลัย

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๗๐๕
๗๐๖
๗๐๗
๗๐๘
๗๐๙
๗๑๐
๗๑๑
๗๑๒
๗๑๓
๗๑๔
๗๑๕
๗๑๖
๗๑๗
๗๑๘
๗๑๙
๗๒๐
๗๒๑
๗๒๒
๗๒๓
๗๒๔
๗๒๕
๗๒๖
๗๒๗
๗๒๘
๗๒๙
๗๓๐

นางสาวจงกล จันทรแจม
นางสาวจงกล นันทพล
นางจงกลณี ณ สงขลา
นางจงดี ชยันตรดิลก
นางจงรัก ศิวกุล
นางจงรักษ จริยานุสรณ
นางจรรยา เนตรพระ
นางจรวยพร บุนนาค
นางจรีรัตน ประภัสสร
นางจรุง เฟองจันทร
นางจันณิกิต สุวภาพ
นางสาวจันทนา จันทรเขียว
นางสาวจันทนา อินทรัตน
นางจันทราวดี ชัยเดชทยากูล
นางจันทรเพ็ญ ตงลิ้ม
นางจันสมร ทองเฝอ
นางจารุณีย นาคพลั้ง
นางจารุรัตน เจียมประชานรากร
นางจารุวรรณ ชฎารัตนฐิติ
นางจารุวรรณ วิทยาประเสริฐ
นางจารุวรรณ สุรงคพรรณ
นางจิตรเจริญ เคหะวัฒกานนท
นางจิตรา โกสีย
นางจินดารัตน อุทีเพ็ญตระกูล
นางสาวจินตนา เกษมสุข
นางจินตนา ตันติวิท

หนา ๑๗๘
ราชกิจจานุเบกษา
๗๓๑
๗๓๒
๗๓๓
๗๓๔
๗๓๕
๗๓๖
๗๓๗
๗๓๘
๗๓๙
๗๔๐
๗๔๑
๗๔๒
๗๔๓
๗๔๔
๗๔๕
๗๔๖
๗๔๗
๗๔๘
๗๔๙
๗๕๐
๗๕๑
๗๕๒
๗๕๓
๗๕๔
๗๕๕
๗๕๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางจินตนา สุรําไพ
นางจิรพันธ สิทธิเขตการ
นางจิรวรรณ จงสมบูรณสุข
นางจิรสา ริยะตานนท
นางสาวจิระภางค กัลยะกิติ
นางจิราพร ศรีเกตุ
นางจิราพรรณ ไชยหาญ
นางสาวจิราภรณ ศรีภิรมย
นางจิราภรณ สินสวาท
นางจิราภรณ สุมประดิษฐ
นางสาวจิราวัลย ไพบูลย
นางจุฑาฐิติ เพลียครบุรี
นางจุรี นาคประสงค
นางจุรีรัตน ชูโลก
นางจุไรรัตน ชุมวรฐายี
นางเจียมจิตต โพธิ์ถิรเลิศ
นางสาวฉวีวรรณ จริยาวัฒนรัตน
นางสาวฉวีวรรณ ปรุงธัญญะพฤกษ
นางสาวฉวีวรรณ วงศแพทย
นางสาวฉันทนา พิพัฒนบรรณกิจ
นางชฎาทิพย ทองเดชศรี
นางชนิกา นารี
นางสาวชมพูนุท เกษนคร
นางชไมพร ตุมพงษ
นางชะออน ทองรุต
นางชุติมา กฤตลักษณ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๗๕๗
๗๕๘
๗๕๙
๗๖๐
๗๖๑
๗๖๒
๗๖๓
๗๖๔
๗๖๕
๗๖๖
๗๖๗
๗๖๘
๗๖๙
๗๗๐
๗๗๑
๗๗๒
๗๗๓
๗๗๔
๗๗๕
๗๗๖
๗๗๗
๗๗๘
๗๗๙
๗๘๐
๗๘๑
๗๘๒

นางชุลี หิริโอตัปปะ
นางสาวชุลีย ทองอําภา
นางชูลี มุตตาหารัช
นางฐิฏิญา สุกสวาง
นางฐิติปราง ชั้นโรจน
นางสาวณัฐชนก นาคณรงคสวัสดิ์
นางณัฐพร บัวกลิ่น
นางณัฐวรรณ คงกําเหนิด
นางสาวณัฐสุดา ลาภจิตรกุศล
นางสาวดวงกมล บุญสราง
นางสาวดวงใจ กาญจนปญโญ
นางสาวดวงใจ ปปทุม
นางดวงใจ ศรีชวนะ
นางดวงเดือน วณิชาชีวะ
นางสาวดารณี เกียรติสกุล
นางดารารัตน บุญเทวี
นางดาราวรรณ จันทิมา
นางดาริกา โชติแกว
นางดารินทร ยาวิเศษ
นางดารี อารมณรัตน
นางสาวดารุณี อึ้งเลิศตระกูล
นางสาวดุษฎี ดิษฐปาน
นางเดอะชิว คีรีเดช
นางเตือนใจ ธนะเศวตร
นางถนอมสิน บุญชูดวง
นางถาวร ศรีนอก

หนา ๑๗๙
ราชกิจจานุเบกษา
๗๘๓
๗๘๔
๗๘๕
๗๘๖
๗๘๗
๗๘๘
๗๘๙
๗๙๐
๗๙๑
๗๙๒
๗๙๓
๗๙๔
๗๙๕
๗๙๖
๗๙๗
๗๙๘
๗๙๙
๘๐๐
๘๐๑
๘๐๒
๘๐๓
๘๐๔
๘๐๕
๘๐๖
๘๐๗
๘๐๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางทรงศิริ เหลาสัจจะ
นางสาวทัศนีย จารุรัตนจามร
นางทัศนีย ปริรักษวิจิตร
นางทัศนีย พงศพรเจริญ
นางทัศนีย พะนาน
นางสาวทัศนียพร กมลสินธุ
นางทิตยา บุญอิ่ม
นางทิพยสุดา สถิตยวงศ
นางสาวทิพยสุดา สหพงศ
นางเทียนทอง หีบสัมฤทธิ์
นางธนกาญจน สงเดช
นางสาวธนพร พันธพานิช
นางธารทิพย ไทรทอง
นางธิดารัตน จันทรังศรี
นางธีรภัทร ชีพอุดม
นางนงคราม เสนาะล้ํา
นางนงนภัส ไทรงาม
นางสาวนงนุช กิจเจา
นางสาวนงนุช รอยภา
นางนงพงา คุณากรพิสุทธิ์
นางสาวนงเยาว พงศพันธุ
นางนภา บริสุทธิ์
นางนฤมล คงสุโข
นางนวภรณ อุนเรือน
นางสาวนวลจันทร ตันติฉายากร
นางนวลละออง วันระหา

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๘๐๙
๘๑๐
๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕
๘๑๖
๘๑๗
๘๑๘
๘๑๙
๘๒๐
๘๒๑
๘๒๒
๘๒๓
๘๒๔
๘๒๕
๘๒๖
๘๒๗
๘๒๘
๘๒๙
๘๓๐
๘๓๑
๘๓๒
๘๓๓
๘๓๔

นางนวลสวรรค กลิ่นรัศมี
นางนวลอนงค ธรรมเจริญ
นางนวลอนงค โพธิ์ปาน
นางสาวนอย โทนุสิน
นางสาวนันทวัน จันทรหวา
นางนันทวัลย ตั้งพรประเสริฐ
นางนันทา วรรณโคตร
นางสาวนันทนภัส เถาวโท
นางนัยนา อักษรแกว
นางนาถระพินทร เบ็ญจวงค
นางนิตยา กลมกลิ้ง
นางนิตยา นิจอภัย
นางนิตยา สิทธิไชยากุล
นางนิภาภรณ เกงนําชัยตระกูล
นางนิ่มนวล จงทอง
นางนิ่มนวล วาศนา
นางนิลยา หาญศีลวัต
นางเนาวรัตน ปุยะติ
นางเนาวรัตน รัตนพันธ
นางบงกช คลองดี
นางบพิศ ศาสนพิทกั ษ
นางบรรจง จันทรหอม
นางสาวบังอร ชโลธร
นางบุญชู สมบูรณนาวากุล
นางบุญประคอง เอี่ยมสุภาษิต
นางสาวบุญเลาะ เสริมกล่ํา

หนา ๑๘๐
ราชกิจจานุเบกษา
๘๓๕
๘๓๖
๘๓๗
๘๓๘
๘๓๙
๘๔๐
๘๔๑
๘๔๒
๘๔๓
๘๔๔
๘๔๕
๘๔๖
๘๔๗
๘๔๘
๘๔๙
๘๕๐
๘๕๑
๘๕๒
๘๕๓
๘๕๔
๘๕๕
๘๕๖
๘๕๗
๘๕๘
๘๕๙
๘๖๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางบุญศรี เจตนเกษกรรณ
นางสาวบุณฑริกกา เกษมมงคล
นางบุลภรณ บุญสงประเสริฐ
นางบุศรินทร ทองเพ็ชร
นางประคอง นกนอย
นางประนอม ชัยพิริยะพงศ
นางประภัสศรี ศิริขันธ
นางประภาวดี ประพันธโรจน
นางประยงค หันพงศกิตติกูล
นางสาวประเสริฐศรี พงศปริญญากุล
นางปราณี ปญญวัฒนกิจ
นางปราณี ปาลกะวงศ ณ อยุธยา
นางปราณี ลอสมทรัพย
นางปราณี ศรีสาสนรัติ์
นางปรานอม สุคนธา
นางสาวปริศนา ภูรอด
นางปรีญา ปนเงิน
นางปรีดาภรณ ฟกอุดม
นางปวรวรรณ กระจาย
นางปทยา มาพันธุ
นางปารมี จันทรนิมิตร
นางปยนุช กิจวิบูลย
นางปยนุช ชูแสง
นางสาวปยวรรณ วรวิทยรัตนกุล
นางปติภร เรืองธรรม
นางเปรมวดี มิลินทสูต

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๘๖๑
๘๖๒
๘๖๓
๘๖๔
๘๖๕
๘๖๖
๘๖๗
๘๖๘
๘๖๙
๘๗๐
๘๗๑
๘๗๒
๘๗๓
๘๗๔
๘๗๕
๘๗๖
๘๗๗
๘๗๘
๘๗๙
๘๘๐
๘๘๑
๘๘๒
๘๘๓
๘๘๔
๘๘๕
๘๘๖

หนา ๑๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางผานิตย เธียรทิม
นางพรพรรณ โชติพนัง
นางสาวพรพรรณ นิรันดรเกียรติ
นางพรพิมล พงษศักดิ์ศิลป
นางพรพิไล สุดศักดา
นางพรเพ็ญ ชาติกุล
นางพรเพ็ญ พรหมชิตมาตย
นางพรโพยม คงอินทร
นางพรรณทิพย อุนชู
นางพรรณทิวา จันทรอุดม
นางพรรณรําไพ อินโปธา
นางพรรณา คงสง
นางพรรณี ทองดีสุข
นางพรศรี ศรีบรรเทา
นางพรสวรรค สิงหศรี
นางพรสวรรค หรุนลี
นางสาวพรอรุณ ธนะรัชติการนนท
นางพริ้มเพรา เทศสวัสดิ์
นางพวงทอง เลิศสกุลทอง
นางพวงทิพย มณีประวัติ
นางพะเยาว กังวล
นางพัชรา โชติเฉลิมพงษ
นางพัชรา พรหมสาขา ณ สกลนคร
นางพัชรินทร ขุมนาค
นางสาวพัชรินทร สังขสุวรรณ
นางพัชรี แกนจันทร

๘๘๗
๘๘๘
๘๘๙
๘๙๐
๘๙๑
๘๙๒
๘๙๓
๘๙๔
๘๙๕
๘๙๖
๘๙๗
๘๙๘
๘๙๙
๙๐๐
๙๐๑
๙๐๒
๙๐๓
๙๐๔
๙๐๕
๙๐๖
๙๐๗
๙๐๘
๙๐๙
๙๑๐
๙๑๑
๙๑๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางพัชรีย สุนสวัสดิ์
นางพันทิพย รัตนราช
นางพันทิพา อินทรวิชัย
นางพาณี ลออุทัย
นางพิชยา เรือนบุรี
นางพิมพร ฉายอรุณ
นางสาวพิมพา คงสําราญ
นางพิมพทอง สุวรรณ
นางพิมพพรรณ ฉัตรรัตนกุลชัย
นางพีระพันธ พัฒนศิริ
นางพูลศรี เกตุจํานงค
นางเพชรรัตน ชมภูแสน
นางสาวเพ็ญนภา อริยเดช
นางสาวเพ็ญพันธ วัฒนาผาสุขกุล
นางเพ็ญศรี วงศแสนเจริญดี
นางเพยาว จันทรสมบูรณ
นางเพิ่มสุข สรรพสิทธิ์ดํารง
นางสาวไพเราะ กิจกร
นางไพลิน สุรวัฒนากุล
นางภรณี มณีสุขเกษม
นางภวิษยพร ลิมปรุงพัฒนกิจ
นางภัทริน สิทธิกรไพบูลย
นางภาวนา อมรภิญโญ
นางมณีรัตน สุวรรณภูมิ
นางสาวมธุรส สําราญผล
นางสาวมนัสกาญจน เพชรเรือนทอง

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๙๑๓
๙๑๔
๙๑๕
๙๑๖
๙๑๗
๙๑๘
๙๑๙
๙๒๐
๙๒๑
๙๒๒
๙๒๓
๙๒๔
๙๒๕
๙๒๖
๙๒๗
๙๒๘
๙๒๙
๙๓๐
๙๓๑
๙๓๒
๙๓๓
๙๓๔
๙๓๕
๙๓๖
๙๓๗

นางมนัสวี สุขเจริญ
นางมยุรี พัฒนอมร
นางมยุรี เมฆสุข
นางมรกต พงษประสพ
นางมัณฑนา นิลกําเนิด
นางมัณฑนา ปากเมือง
นางมาริสา อนันตเสถ
นางสาวมาลัย สงวนความดี
นางสาวมาลาตี ธาราวร
นางมาลี เพชรสุวรรณ
นางเมธนี สูงาน
นางไมรินทร พงษนิกร
นางยุพดี พานิชพงษ
นางยุพดี อองวุฒิวัฒน
นางสาวยุพยงค ตาละลักษมณ
นางยุพา ทิมภักดี
นางยุพา ธิติปราการ
นางยุพา พุกสวัสดิ์
นางยุพิน เตชะเทียมจันทร
นางสาวยุเพ็ญ เอื้องอุดม
นางยุวดี พนมพรสุวรรณ
นางยุวดี สัจจามรรค
นางยุวนิตย ศรศิลป
นางเย็นจิตร เกิดปราชญ
นางรวงทอง ตังวัฒนา

หนา ๑๘๒
ราชกิจจานุเบกษา
๙๓๘
๙๓๙
๙๔๐
๙๔๑
๙๔๒
๙๔๓
๙๔๔
๙๔๕
๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘
๙๔๙
๙๕๐
๙๕๑
๙๕๒
๙๕๓
๙๕๔
๙๕๕
๙๕๖
๙๕๗
๙๕๘
๙๕๙
๙๖๐
๙๖๑
๙๖๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางรวีวรรณ เสียงแจว
นางสาวรสสุคนธ บุญเหลือ
นางรอยพิมพใจ เพชรกุล
นางสาวระพีพรรณ อนคํา
นางสาวระวิวรรณ เพิ่มทรัพย
นางสาวระวีวรรณ เครือมา
นางรังสิมา จันทรภาโส
นางรังสิมา มั่นใจอารย
นางรัชนา คงฤทธิ์
นางรัชนี กุศลสราง
นางรัญญา จรลักษณ
นางรัตนา รุนประพันธ
นางรัตนา วงศเจริญ
นางรัตนาภรณ คงประยูร
นางรัตนาภรณ สุดสวาสดิ์
นางราตรี อุดมทอง
นางรานี ศิลปชัย
นางรําไพ อุนบุญเรือง
นางสาวรุงนภา ฟองดาวิรัตน
นางรุงรจี พึ่งบัว
นางเรวดี ภูนิลวาลย
นางสาวเรืองรอง ตันตระพุธ
นางสาวลดาวัลย ตั้งธีระสุนันท
นางลลิดา พุมพงษ
นางลลิดา สะอาด

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๙๖๓
๙๖๔
๙๖๕
๙๖๖
๙๖๗
๙๖๘
๙๖๙
๙๗๐
๙๗๑
๙๗๒
๙๗๓
๙๗๔
๙๗๕
๙๗๖
๙๗๗
๙๗๘
๙๗๙
๙๘๐
๙๘๑
๙๘๒
๙๘๓
๙๘๔
๙๘๕
๙๘๖
๙๘๗
๙๘๘

นางละเอียด จันทรศรี
นางลักขณา ไทยกลาง
นางลักขณา แสงสุข
นางสาวลัดดา มั่นมานะเสรี
นางลําเจียก ลิ่มเกิดผล
นางลํายวน นิธิกุล
นางไลลา เบ็ญฮาวัน
นางวนิดา เกิดพันธุพงษ
นางวนิดา พวงนัดดา
นางวนิดา พุมพฤกษ
นางวรจิต สุนทรพจน
นางสาววรนุช วรินทรา
นางสาววรรณฉวี คามีศักดิ์
นางสาววรรณทิพย ปานบํารุง
นางวรรณพร ชูสกุลพัฒนา
นางวรรณพร หมูทอง
นางวรรณเพ็ญ ยิ้มถนอม
นางวรรณา ชุมพล
นางสาววรรณา บุญลอม
นางวรรณี ธงเธียร
นางวรรณี ภัทรพงศดิลก
นางวรรษศจี กรสุวรรณ
นางสาววรวรรณ สุวรรณสุข
นางวราพร อรุณศิวกุล
นางสาววราภรณ วงศไตรรัตน
นางสาววราภรณ วสุเทพ

หนา ๑๘๓
ราชกิจจานุเบกษา
๙๘๙
๙๙๐
๙๙๑
๙๙๒
๙๙๓
๙๙๔
๙๙๕
๙๙๖
๙๙๗
๙๙๘
๙๙๙
๑๐๐๐
๑๐๐๑
๑๐๐๒
๑๐๐๓
๑๐๐๔
๑๐๐๕
๑๐๐๖
๑๐๐๗
๑๐๐๘
๑๐๐๙
๑๐๑๐
๑๐๑๑
๑๐๑๒
๑๐๑๓
๑๐๑๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางวัชรินทร สุขเจริญ
นางวัฒนา จันทรเสน
นางสาววัฒนา ตั้งพินิจกุล
นางวัฒนา นาคแดง
นางวัฒนา พรมลา
นางวัฒนา พัชรพจนากรณ
นางวัฒนี ปุตระเศรณี
นางวันเพ็ญ ทะสุนทร
นางสาววันเพ็ญ เพชรคํา
นางวันเพ็ญ ศิริสุขไพบูลย
นางวัลดา สุวรรณภาศรี
นางวัลภา ศรีใส
นางวัลลภา ปาเฮ
นางสาววัลลภา เภสัชชา
นางวัลลา บุญลอม
นางวาริน วิสุทธิโก
นางวาสนา นุกูลกิจ
นางวาสนา รวมสุข
นางวิจิตรา ศิริประภารัตน
นางวิชุดา สามทอง
นางสาววินิตศรี วรังครัศมิ
นางวิบูลยเพ็ญ แจมจรัส
นางวิภาวรรณ รวิยะวงศ
นางวิมลศิริ เรียมดี
นางวิระภา คอทอง
นางวิลาสิณี เลาหะนันท

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๐๑๕
๑๐๑๖
๑๐๑๗
๑๐๑๘
๑๐๑๙
๑๐๒๐
๑๐๒๑
๑๐๒๒
๑๐๒๓
๑๐๒๔
๑๐๒๕
๑๐๒๖
๑๐๒๗
๑๐๒๘
๑๐๒๙
๑๐๓๐
๑๐๓๑
๑๐๓๒
๑๐๓๓
๑๐๓๔
๑๐๓๕
๑๐๓๖
๑๐๓๗
๑๐๓๘
๑๐๓๙
๑๐๔๐

นางวิไล ไชยยงค
นางวิไลลักษณ บุญมาก
นางสาววิไลวรรณ พิเสม
นางสาววิไลวรรณ พึ่งประดิษฐ
นางวิไลวรรณ ศุภกุล
นางวีณา แผวพลสง
นางวีณา พรพวง
นางวีรวรรณ เยี่ยมฉวี
นางวีระวรรณ โชโต
นางวีระวรรณ พูนดี
นางศรีสุดา อ่ําครองธรรม
นางศรีอาภรณ สนเอี่ยม
นางศศิลักษณ อึ้งสุวรรณพานิช
นางศสินทร หอสัจจกุล
นางศิริกุล สวนพลาย
นางศิริกุล สาลีวัน
นางศิริกุล เสงี่ยมศักดิ์
นางศิริกุล อินทรอุทก
นางสาวศิริพร จันทนา
นางศิริพรรณี กลอมเกลา
นางสาวศิริพันธ ประสงคทรัพย
นางสาวศิริลักษณ แกนจันทร
นางศิริลักษณ สนธิไทย
นางศิริลักษณ อภิชาติ
นางสาวศิวนาถ พึ่งคง
นางศิวพร เลาหะกุล

หนา ๑๘๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๔๑
๑๐๔๒
๑๐๔๓
๑๐๔๔
๑๐๔๕
๑๐๔๖
๑๐๔๗
๑๐๔๘
๑๐๔๙
๑๐๕๐
๑๐๕๑
๑๐๕๒
๑๐๕๓
๑๐๕๔
๑๐๕๕
๑๐๕๖
๑๐๕๗
๑๐๕๘
๑๐๕๙
๑๐๖๐
๑๐๖๑
๑๐๖๒
๑๐๖๓
๑๐๖๔
๑๐๖๕
๑๐๖๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางศุภดี ไตรเมศร
นางศุภนิธย เลิศศรี
นางศุลีพร คุมกลาง
นางโศภิตสุดา อนันตรักษ
นางสาวสกุณี จันทรลักษมี
นางสมจิตร สดีวงศ
นางสมจิตร สายดี
นางสมใจ เทพนรินทร
นางสมบูรณ วิมูลอาจ
นางสาวสมพิศ ธรรมวัฒนา
นางสาวสมมาตร สุนศักดิ์
นางสมฤดี จิโรจกุล
นางสมลักษณ แสงนาค
นางสาวสมศรี เตชะมา
นางสมศรี ยอดสุวรรณ
นางสาวสมศิริ วัฒนะ
นางสมหวัง ธรรมกุล
นางสรอยมณี พิมลยรรยง
นางสอาดโฉม โพยมรัตน
นางสาคร พุทธผล
นางสาทิพย วิชัยศรี
นางสาวสายจิต ประดิษฐเสรี
นางสายวรุฬ สมพงษ
นางสายวาริน กิจพจน
นางสายหยุด สุดสวาสดิ์
นางสาริศา สุนทรารักษ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๐๖๗
๑๐๖๘
๑๐๖๙
๑๐๗๐
๑๐๗๑
๑๐๗๒
๑๐๗๓
๑๐๗๔
๑๐๗๕
๑๐๗๖
๑๐๗๗
๑๐๗๘
๑๐๗๙
๑๐๘๐
๑๐๘๑
๑๐๘๒
๑๐๘๓
๑๐๘๔
๑๐๘๕
๑๐๘๖
๑๐๘๗
๑๐๘๘
๑๐๘๙
๑๐๙๐
๑๐๙๑
๑๐๙๒

หนา ๑๘๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวิตรี ศุภการ
นางสาวสาวิตรี สายสิน
นางสํานวน สายสุทธิ์
นางสาวสําราญ โพธิ์จาด
นางสาวสินาถ สุขวิวัฒนพร
นางสินีนาถ รัตนมณี
นางสิรินภา จักรเสน
นางสาวสิริพร สุวรรณโชติ
นางสิริมาศ เพ็ชรไทยพงค
นางสิริรัตน เชษฐดิลก
นางสิริลักษณ มุขแกว
นางสุกัญญา เดชะคําภู
นางสาวสุกานดา ประเสริฐสม
นางสุขใจ อติศักดิ์กุล
นางสาวสุคนธ เอกอุ
นางสุจิรา ปนสญชัย
นางสุชัชนี ปนขาว
นางสุชาดา ปภัสสรศิริ
นางสุชารี เนียมรัตน
นางสุชีลา ทิพยวารีรมย
นางสาวสุณี เสารคํา
นางสุดสวย สุบงกช
นางสาวสุดาพร ลิมปนะรังสรรค
นางสุดารัตน นวลเพชร
นางสุดารัตน แนนอุดร
นางสุธาทิพย ศริพันธุ

๑๐๙๓
๑๐๙๔
๑๐๙๕
๑๐๙๖
๑๐๙๗
๑๐๙๘
๑๐๙๙
๑๑๐๐
๑๑๐๑
๑๑๐๒
๑๑๐๓
๑๑๐๔
๑๑๐๕
๑๑๐๖
๑๑๐๗
๑๑๐๘
๑๑๐๙
๑๑๑๐
๑๑๑๑
๑๑๑๒
๑๑๑๓
๑๑๑๔
๑๑๑๕
๑๑๑๖
๑๑๑๗
๑๑๑๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางสาวสุนทรี โสภณโภไคย
นางสาวสุนันทา เขียวนิล
นางสุนันทา จับใจนาย
นางสุนันทา ณัฐวุฒิ
นางสุนา สุรัตนเมธากุล
นางสาวสุนิจ พิศิษฐเจริญ
นางสาวสุนิสา โกมลสวัสดิ์
นางสาวสุนิสา ปนเจริญ
นางสุบงกช ขจรกฤดิกุล
นางสุปราณี มุยแกว
นางสุปาณี ทรงอารมภ
นางสุพรรณี ชัยโฉม
นางสุพัตรา เกษชุมพล
นางสุพัตรา จันทรเจนจบ
นางสุพิศ ยางาม
นางสุภัทรทยา สังวรกาญจน
นางสาวสุภัทรา ลิ่มศิลา
นางสุภาณี โชติกไกร
นางสาวสุภาพรรณ ผึ้งดํา
นางสุภาพรรณ ศรีฟา
นางสุภาภรณ ทองงามขํา
นางสาวสุภาภรณ เนียมพลับ
นางสาวสุภาภรณ บุนนาค
นางสุมนา เตชะนิยม
นางสุมารีย จันทรวงศ
นางสุมิตรา คงมั่น

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๑๑๙
๑๑๒๐
๑๑๒๑
๑๑๒๒
๑๑๒๓
๑๑๒๔
๑๑๒๕
๑๑๒๖
๑๑๒๗
๑๑๒๘
๑๑๒๙
๑๑๓๐
๑๑๓๑
๑๑๓๒
๑๑๓๓
๑๑๓๔
๑๑๓๕
๑๑๓๖
๑๑๓๗
๑๑๓๘
๑๑๓๙
๑๑๔๐
๑๑๔๑
๑๑๔๒
๑๑๔๓
๑๑๔๔

หนา ๑๘๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุรภี ทิมกาญจนะ
นางสาวสุรางค เจริญกิจ
นางสุรางค ทับขัน
นางสุรีพร ศิริจรรยา
นางสุวดี สมถวนิช
นางสุวรรณรัตน ภักดีเจริญ
นางสุวรรณะ คํามณี
นางสุวรรณา บุปผาพันธุ
นางสุวรรณา ลิ้นทอง
นางสุวรรณา วัชรพงศวณิช
นางสาวสุวรรณา เศรษฐยุกานนท
นางสาวสุวรรณา อรุณวัฒนกูล
นางสุวรรณารี ศรีขลา
นางสุวรรณี วังไพศาล
นางสุวรรณี สินเกษม
นางสุวิมล ศรีงาม
นางสุวิมล เสนาภักดิ์
นางเสาวคนธ ศรีสุภาพ
นางเสาวนิตย อิศรางกูร ณ อยุธยา
นางเสาวนีย ตรีวรเวช
นางเสาวเนตร สาริมาน
นางเสาวลักษณ จําปาสุต
นางสาวแสงเดือน วังสุวรรณรักษ
นางแสงระวี ชุมชื่น
นางแสงระวี ธนภัทรศรีกุล
นางแสงสุรีย ถนอมพุดซา

๑๑๔๕
๑๑๔๖
๑๑๔๗
๑๑๔๘
๑๑๔๙
๑๑๕๐
๑๑๕๑
๑๑๕๒
๑๑๕๓
๑๑๕๔
๑๑๕๕
๑๑๕๖
๑๑๕๗
๑๑๕๘
๑๑๕๙
๑๑๖๐
๑๑๖๑
๑๑๖๒
๑๑๖๓
๑๑๖๔
๑๑๖๕
๑๑๖๖
๑๑๖๗
๑๑๖๘
๑๑๖๙
๑๑๗๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางโสพิน มีเนียม
นางโสภา อวมเพ็ง
นางสาวโสวรรณ วงษไกร
นางหทัยรัตน เกิดสมบูรณ
นางหฤธรณ ยอดเพชร
นางองุน มองเพ็ชร
นางองุน วงษรักษา
นางอนงค รุงใสวัฒนา
นางอนงคนาถ ปญญารัตน
นางอมรรัตน โรจนวงศ
นางอมรรัตน วัฒนโยธิน
นางอรกมล เปลงเจริญศิริชัย
นางอรดี ลาภเหลือ
นางอรทัย พรสุขเจริญ
นางอรวรรณ เจือจันทร
นางอรวรรณ วิชาญอนุศิษฎ
นางสาวอรษา วิไลพันธุ
นางสาวอรสา บัณฑิตศรี
นางอรอวล เรืองจันทร
นางอรุณลักษณ ศิรวัชรินทร
นางอรุณวรรณ วงษปญญา
นางอัจฉรา พงศบุญชู
นางอัจฉรี กอสนาน
นางอัญชลี มหาการุณ
นางอัมพร กันสิงห
นางอัมพร พลภักดี

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๑๗๑
๑๑๗๒
๑๑๗๓
๑๑๗๔
๑๑๗๕
๑๑๗๖
๑๑๗๗
๑๑๗๘
๑๑๗๙
๑๑๘๐
๑๑๘๑
๑
๒
๓
๔

หนา ๑๘๗
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

นางสาวอัมรา ศิริประยงค
๑๑๘๒ นางอําไพ แซบาง
นางอาภาภรณ เฉียงตะวัน
๑๑๘๓ นางอําไพ สาริกานนท
นางอารดี สุฉันทบุตร
๑๑๘๔ นางอําไพพรรณ ศรีเพ็ชรพันธุ
นางอารมณ พวงเสรี
๑๑๘๕ นางสาวอินทิรา วัฒนลิมานนท
นางอารักษ ดีสวาท
๑๑๘๖ นางอุบล ชุมนาค
นางอารี อธิโรจนพิทักษ
๑๑๘๗ นางอุบลโพยม ดวงนิล
นางอารียา ศรีสอน
๑๑๘๘ นางอุบลรัตน ผลสนอง
นางอารีย บัวชาติ
๑๑๘๙ นางอุราลักษณ สุจิตตวัฒนะ
นางอารีย พงษสมบูรณ
๑๑๙๐ นางอุษา สันตะบุตร
๑๑๙๑ นางเอมอร เพชรชวย
นางสาวอารีย ศรีพิทักษสกุล
๑๑๙๒ นางเอมอร สวางอารมย
นางสาวอําพัน มั่นเจริญโชติ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
นางเข็มทอง โมงขุนทด
๕ นางพรศุลี ทับทิมออน
นางจินตนา ศักดิ์ภูอราม
๖ นางสาวสุนันท เอื้อเชิดกุล
นางสาวนวลจันทร ปุยะกุล
๗ นางสาวสุรางค วีรกิจพาณิชย
นางสาวบุญเทียม ศิริปญญา
๘ นางสาวอังคณา สําเภาประเสริฐ

กระทรวงสาธารณสุข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายกมล เลาหกุล
๘ นายกอเกียรติ เวทยะเวทิน
นายกรณาธิป ปนแพทย
๙ นายกองแกว แปงมา
นายกรณาธิป สุพพัตเวช
๑๐ นายกอบแกว โลจันทรตะ
นายกฤต ภูมิพัฒน
๑๑ นายกาฬสินธุ พวงเกตุ
๑๒ นายกําจัด จุฑาวุฒิกุล
นายกฤษฎิ์ องคพลานุพัฒน
๑๓ นายกําชัย รังสิมันตไพบูลย
นายกฤษณขจร เจริญลาภ
๑๔ นายกําพนธ พึ่งเพียร
นายกลาหาญ กังคะพิลาศ

