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

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐

นายกิตติ เขื่อนแกว
นายกิตติ จิตตบรรจง
นายกิตติพงษ เจริญชนิกานต
นายกิตติภูมิ มุงดี
นายกิตติวัจน วงศตอม
นายกุศล ประทุมทอง
นายกุเหรดแกว ประยูรหาญ
นายเกรียงไกร ภูวิภิรมย
นายเกรียงศักดิ์ เกษมสุพัฒน
นายเกรียงศักดิ์ มณีปกรณ
นายเกษม แซลี้
นายเกษม บัวอินทร
นายเกษม บุญพละ
นายเกษม มณีรัตน
นายเกษียร คําอิสระ
นายแกว เศวตวงศ
นายโกวิท โพธิวรรณา
นายขวัญชัย จิงตะ
นายคงฤทธิ์ วังโฉม
นายคณิศร พากเพียร
นายจตุพล ชัยธีรวัฒน
นายจรงค คงขาว
นายจโรจน คืนตัก
นายจักรกฤษณ กัฬหะสุต
นายจารึก วงษศรีแกว
นายจํานง โพชารี

หนา ๑๘๘
ราชกิจจานุเบกษา
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นายจํานงค พุทธสอน
นายจําเริญ โอษฐงาม
นายจําลอง เจริญศักดิ์
นายจินดา แอกทอง
นายจิรวัฒน ฤทธิกัน
นายจิรวัฒน อัครานุชาต
นายจิรศักดิ์ รินทรามี
นายจิระพันธ สมทรัพย
นายจิราวุฒิ อุศุภรัตน
นายจีระพงค ออนหวาน
นายจีระศักดิ์ ทองศักดิ์
นายเจตน ทองบุศย
นายเจริญ วงศวรเชษฐ
นายฉลอง อัครชิโนเรศ
นายฉัตรชัย คําเฉย
นายเฉลย วงศอินทร
นายเฉลิม กาวินจันทร
นายเฉลิม ยมพุก
นายเฉลิม สุยะราช
นายเฉลิมชัย วุฒิพิทยามงคล
นายเฉลียว ตามสีรัมย
นายไฉน แกวอิน
นายชวน พานแกว
นายชัชวาล สงวนเสริมศรี
นายชัยณรงค ไวทยานันต
นายชัยธวัชน ทัพเบิก

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
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

นายชัยพจน สวัสดิวัลลภ
นายชัยพนธ ปจฉาภาพ
นายชัยยุทธ ศิริวิบุลยกิติ
นายชัยวัฒน จูดเดช
นายชัยวัฒน ทองสันติสุข
นายชัยวัฒน วิชชาวุธ
นายชัยวัฒน อรชร
นายชัยสิทธิ์ เฮงมีชัย
นายชาญชัย เหล็กคํา
นายชาญวิทย กรนานันท
นายชาตรี นพวรรณ
นายชาติ อึ่งเส็ง
นายชาติชาย ธรรมเกษร
นายชาย ธีระสุต
นายชําเลือง สายธนู
นายชุมพล สมราง
นายชูชัย รัตนศรีทอง
นายชูพันธ คงยา
นายชูศักดิ์ เอื้อวิจิตรพจนา
นายเชาว ไชยชมภู
นายเชิดชัย รงคนพรัตน
นายเชี่ยวชาญ วิริยะลัพภะ
นายโชติ พรมตา
นายไชยนันท ทับแกว
นายไชยรัตน ชัยวัฒนวสุ
นายณรงค คุมเมือง

หนา ๑๘๙
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นายณรงค พลเจียง
นายณรงค วาสุ
นายณรงคเดช พงษพัฒน
นายดลเดช จันทนันท
นายดํารง กุกุทพันธ
นายเดช ปรียานัดดากุล
นายถวิล สุทธิวงศ
นายทนงสรรค สุธาธรรม
นายทรงยศ ชัยชนะ
นายทรงยศ ธรรมมาจิตร
นายทรงวุฒิ สุวพิศ
นายทรงเวช รุงใสวัฒนา
นายทรงศักดิ์ ชัยสุวรรณ
นายทรงสิทธิ์ หอมไกร
นายทวี แพงคํา
นายทวีศักดิ์ ปุณฑริกวิวัฒน
นายทองดี สาวงศตุย
นายทองสุก ศรีจําปา
นายทองสุข สมเนตร
นายทองสูน กองจันทร
นายทองหลอ หิรัญเขวา
นายทิม ปยาโน
นายเทอดชัย ใจวงษา
นายธงชัย บัวพัฒน
นายธงชัย ยูนิพันธ
นายธงชัย รักษาศิริกุล

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๑๔๔

นายธงชัย สกลไชย
นายธนโชติ คุยบุตร
นายธนทัต ขาวสุด
นายธนนต มีเจริญ
นายธนศักดิ์ ทองใบ
นายธนาคาร ฤทธิ์ศรี
นายธนาพร อนุญาหงษ
นายธนูทอง รอดเกษม
นายธเนศ มนูญศิลป
นายธรณินทร จรัสจรุงเกียรติ
นายธวัช บุณยมณี
นายธานี ศรีประภาเลิศกุล
นายธีรวัฒน ไพโรจน
นายธีระพงษ แกวมูลคํา
นายเธียรชัย คฤหโยธิน
นายนนทวิทย ยอดกลาง
นายนพดล เกษจรัล
นายนพดล ทาทิตย
นายนพรัตน ประภาษวรคุณ
นายนพวัฒน สายนุย
นายนภดล สุชาติ
นายนรวีร จั่วแจมใส
นายนรินทร ขําเล็ก
นายนเรนทร ไทยโต
นายนเรนทร แฝงสูงเนิน
นายนิทัศน รายยวา

หนา ๑๙๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นายนิพนธ คํานวณวิรุต
นายนิพนธ จันทรลําภู
นายนิพนธ ชาติสมบูรณ
นายนิพนธ ปทมารัง
นายนิพนธ มั่นคง
นายนิมิตร เปลงศรีงาม
นายนิยม สุขลาภ
นายนิโรจน ไชยคํา
นายนิวัฒน ตั้งกิจเกียรติกุล
นายบัญชา นิลละเอสงฆ
นายบัญชา สุภัควิมล
นายบัญญัติ กังสดาล
นายบัณฑูรย พัฒนิบูลย
นายบุญชวย บุญศรารักษพงศ
นายบุญชวย อางภาษี
นายบุญชู เจริญเร็ว
นายบุญแถม ญานกาย
นายบุญนัก สังสะ
นายบุญมา นามสวาง
นายบุญมี จิรพิเชฐรัตนา
นายบุญยง ยืนยง
นายบุญยัง ศิริวัฒนานุรักษ
นายบุญโยค สุกดวง
นายบุญสง ปญญา
นายปกรณ รัตนพันธ
นายปกาสิต ประทุมโทน

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖

นายปฎิเวช เพชรทะนันท
นายประกาศ อําพันธ
นายประจวบ กันทะลา
นายประชา กลาหาญ
นายประชา ลีลายนะ
นายประชุมพร ไชยนาพันธ
นายประดิษฐ จันทรแกน
นายประธาน เจริญสุข
นายประภาส เพชรแกว
นายประมวล หัตถพรหม
นายประยงค นอยดอนไพร
นายประยุทธ แกวมะลัง
นายประยุทธ เอียดเลาะ
นายประยูร ศรีสวัสดิ์
นายประวัติ ไชยสอน
นายประวัติ วงศสุวรรณ
นายประวิง เอื้อนนทัช
นายประวิทย อุปพงษ
นายประเวศ ปลื้มจิตร
พันจาเอก ประสงค กริ่งกลับ
นายประสาท กันเกตุ
นายประสาท เรืองสุขอุดม
นายประสิทธิ์ เรืองพุก
นายประสิทธิ์ สระทองเทียน
นายประสิทธิ์ สิงหลอยลม
นายประเสริฐ กาญจนวิสุทธิกุล

หนา ๑๙๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นายประเสริฐ เพ็งพงษ
นายประเสริฐ เรืองปรัชญากุล
นายประเสริฐ ลมจะโปะ
นายปราโมทย จันทรอราม
นายปราโมทย ทรัพยศิริ
นายปราโมทย เอสิตานนท
นายปรีชา คําใบ
นายปรีชา มวงสวัสดิ์
นายปรีดา โมทนาพระคุณ
นายปรีดา อินทนงลักษณ
นายปญญา โพธิ์ฉาย
นายปญญา ยงยิ่ง
นายปยะเดช ไทรงาม
นายพนมศักดิ์ สุวรรณเหม
นายพรเลิศ จิตตประทุม
นายพรศักดิ์ ศิลพรชัย
นายพสิษฐ วุฒิกรวิภาค
นายพะเนียด บุญชวย
นายพัฒนพงศ ดวงสุวรรณ
นายพันธวัจน ประชากุล
นายพิชัย อุไรมาลย
นายพิชิต ลิมปเวศน
นายพิบูล กมลเพ็ชร
นายพิพัฒน ประสานพิมพ
นายพิพัฒน พรหมผุย
นายพิรุณ คําอุน

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘

นายพิศักดิ์ จรรยารักษ
นายพิศักดิ์ องคศิริมงคล
นายพิษณุ ขันติพงษ
นายพิษณุ รักสกุลกานต
นายพิสิฏฐ วงศทองเหลือ
นายพิสิทธิ์ เอื้อวงศกูล
นายพิสิษฐศักดิ์ ศรีวะโสภณ
นายไพฑูรย กลิ่นอุดม
นายไพบูลย พิศรูป
นายไพรัชช ผลเพียร
นายไพโรจน ตั้งยิ่งยง
นายไพโรจน บุญคุม
นายไพโรจน พิณศิริ
นายไพโรจน ศุขวัฒน
นายไพโรจน อสิเศวตกุล
นายภาณุวัฒน วิรัตนภานุ
นายภิญโญ นิ่มทัยสุย
นายภูมิรักษ แกนจันทร
นายมงคล พยอมหอม
นายมงคล ยอดวุฒิ
นายมนบ จันทรัตน
นายมนัส กนกศิลป
นายมนัส เทิงสูงเนิน
นายมนัส เรือนเหลือ
นายมนูญ ทองยินดี
นายมโนชญ แสงปญญา

หนา ๑๙๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นายมานพ ประภาษานนท
นายมาโนช เกรียงสุวรรณ
นายมาโนช ทองบัว
นายมาโนช รอดอําไพ
นายเมธี จันทรศรีนวล
นายยกเกียรติ ธีระเดชากุล
นายยศ ภูครองแง
รอยเอก ยุคลพร อรรถวิภาคไพศาลย
นายยุรวัฒ ทองผา
นายเยี่ยม พินธุรักษ
นายใย คุมกลาง
นายรณกร สนศิริ
นายรวินันท ศิริกนกวิไล
นายรักษ มงคลธนารักษ
นายรังสรรค งามศิริ
นายรังสรรค พันธุโคตร
นายรัศมี สมทรัพย
นายราชัย มาลารัตน
นายรุงเรือง มวงเจริญ
นายรุงโรจน จงอุดมสมบัติ
นายเริงฤทธิ์ ละอองทอง
นายเรืองเดช ศรีหาวงศ
นายเรืองฤทธิ์ ทองปก
นายเรืองศักดิ์ ประกอบกิจ
นายละลิ่ว จิตตการุญ
นายวรจักร จิวะกิดาการ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐

นายวรจักร พรหมมา
นายวรเทพ ลิ่มปติกุล
นายวรรณ สิงหคํา
นายวริศร กาญจนมยูร
นายวัฒนชัย ไชยวิเศษ
นายวันชัย ภูประเสริฐ
นายวิจิตร ธวัชชัย
นายวิจินต บูชาเกียรติ
นายวิชัย ศิวาวงศ
นายวิชัย หลอดคํา
นายวิชัยสมุทร กวางใส
นายวิชาญ เกี่ยวการคา
นายวิชิต สายเสน
นายวิเชตุ ศรีทอง
นายวิเชียร เกียรติตันสกุล
นายวิเชียร เจริญเร็ว
นายวิเชียร โพธิ์แกว
นายวิเชียร สงอักษร
นายวิฑูรย ศรีศุกรเจริญ
นายวิทยา ประสงค
นายวิทยุต นามศิริพงศพันธุ
นายวินัย จันทรหอม
นายวินิต เทอดสุทธิรณภูมิ
นายวิพิน กาญจนการุณ
นายวิรัช พวงภู
นายวิโรจน วระทรัพย

หนา ๑๙๓
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นายวิโรจน หลวงเทพ
นายวิวัฒน คลอวุฒินนั ท
นายวิวัฒน ตอนรับ
นายวิวัฒน ภิญโญสโมสร
นายวิวัฒน วนพานิช
นายวิวัฒน สุรางคศรีรัฐ
นายวิษณุ ศิริโชติ
นายวิสิฏฐ สิงหโต
นายวิสุทธิ์ เกียรติวงศ
นายวิสุทธิ์ ศรีวิศาล
นายวิสุทธิ์ หลักถาวร
นายวีรบ หมอโอสถ
นายวีรพงศ สุวรรณกรสกุล
นายวีระพงษ ยางธิสาร
นายวีระศักดิ์ บุญหนัก
นายวีระศักดิ์ สงวนศักดิ์
นายวุฒิ ดุลยไชย
นายวุฒิ เสงี่ยมวัฒนะ
นายวุฒิชัย กิจเครือ
นายวุฒิภัทร วุฒิเจริญ
นายเวชยันต แกนจันทร
นายแวสะมาแอ กาโฮง
นายศราวุฒิ สายศิลป
นายศักดิ์ ขําเสงี่ยม
นายศักดิ์ ปนแกว
นายศักดิ์ชัย ธีระวัฒนสุข

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒

นายศักดิ์ชัย นิลวัชรารัง
นายศิริชัย ชนานิรมิตผล
นายศิริพงษ เอกัคคตาจิต
นายศิลา โพธิ์คํา
นายศุภชัย ศุจิจันทรรัตน
นายศุภณัฐ พิทักษสงค
นายศุภมิตร ชูแสงทอง
นายสกล ภูมิรัตนประพิณ
นายสงัด หนองโทน
นายสงา อยูคง
นายสถาพร จันทร
นายสนั่น ชํานาญรัมย
นายสนั่น บุญมี
นายสมกิจ นามเทียร
นายสมเกียรติ สรรพคา
นายสมเกียรติ เอี้ยวตระกูล
นายสมควร ชูตินันท
นายสมควร นพมาศ
นายสมควร รัตนสะอาด
นายสมจง โกมุทกลาง
นายสมจิตร มาตามูล
นายสมเจตน ไกแกว
นายสมเจตน นามเหลา
นายสมชัย นิจพานิช
นายสมชัย บุญมีวิริยะ
นายสมชัย วงศเวชสวัสดิ์

หนา ๑๙๔
ราชกิจจานุเบกษา
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นายสมชัย วารีศรี
นายสมชัย วิโรจนแสงอรุณ
นายสมชาย จงชาณสิทโธ
นายสมชาย ดรุณเทอดไทย
นายสมชาย นิยมไทย
นายสมชาย สวางใจ
นายสมชาย อารีประชาภิรมย
นายสมเดช แจงศรีสุข
นายสมนึก แมนชืน่
นายสมนึก สันทัดสาน
นายสมบัติ คําภูนา
นายสมบัติ คําวงษ
นายสมบัติ นวรัตนธารา
นายสมบัติ แสนวงศ
นายสมบูรณ กุดนอก
นายสมบูรณ ตั้งกุลบริบูรณ
นายสมบูรณ นันทานิช
นายสมบูรณ สมหลอ
นายสมปอง เจริญวัฒน
นายสมปอง ชัยณรงค
นายสมพงศ ผิวเหมาะ
นายสมพงษ กิตติพิบูลย
นายสมพงษ ชัยสวัสดิ์
นายสมพงษ พิจิตร
นายสมพงษ หนูประเสริฐ
นายสมพร ถาวร

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔

นายสมพร อุทิศสัมพันธกุล
นายสมโพชน สวางเนตร
นายสมโภช กังวานเวชกุล
นายสมรัก จันทรา
นายสมวงศ อโณทัย
นายสมศักดิ์ กิ่งไทร
นายสมศักดิ์ กิตติวราพงศ
นายสมศักดิ์ คาธัญญมงคล
นายสมศักดิ์ จันทวงค
นายสมศักดิ์ ภัทรปรีชาการ
นายสมศักดิ์ มณีรัตน
นายสมศักดิ์ รัตนชัย
นายสมศักดิ์ สุวรรณปะกา
นายสมศักดิ์ ออนทรัพย
นายสมหมาย คําตา
นายสมหมาย จันทรัตน
นายสมหมาย ปททุม
นายสมหมาย พุทธชาติ
นายสมอาจ ดิษฐเกิด
นายสมอาจ ตั้งเจริญ
นายสมอาจ วงศสวัสดิ์
นายสมัคร วงษา
นายสมัคร ศรีบุตตา
นายสมัย ดอกรัก
นายสมัย สุทธโส
นายสมาน จอหวัง

หนา ๑๙๕
ราชกิจจานุเบกษา
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นายสมาน จันอินทร
นายสมาน ไชยเมือง
นายสมาน หงสแกว
นายสมุทร การชะงัด
นายสยมพร รัตนวิจิตร
นายสวัสดิ์ พิมา
นายสหเทพ สวางเนตร
นายสอาด จิตตปราณี
นายสะมะแอ หะยีสาและ
นายสะอาด สินธุมา
นายสัจจะ สุรพจน
นายสัณห ไชยภักดี
นายสันติ เตรยาซิงห
พันจาอากาศเอก สันติ ประสมสุข
นายสัมฤทธิ์ มณีวรรณ
นายสาคร คําพลอย
นายสาโรจน สันตยากร
นายสํารวย แสงดารา
นายสําราญ ชาติโสม
นายสําราญ พันธุโพธิ์
นายสําเริง กาญจนเมธากุล
นายสําเริง แพงหลวง
นายสําเริง แหยงกระโทก
นายสินทร เพชรเจริญ
นายสืบสกุล นวลักษณ
นายสืบสาย จาละ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘
๔๓๙
๔๔๐
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๗
๔๔๘
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓
๔๕๔
๔๕๕
๔๕๖

นายสุกิจ เจตตวัน
นายสุคนธ อินเกตุ
นายสุจริต สิงหโต
นายสุเจตน เลิศเอนกวัฒนา
นายสุทธิพันธ ทองไหล
นายสุทธิศักดิ์ จารุธนเศรษฐ
นายสุทรรศน ตันเตชสาธิต
นายสุทิน ศรีกระจาง
นายสุเทพ บุญสูตร
นายสุเทพ เมธีรัตนาพิพัฒน
นายสุเทพ สังขแปน
นายสุธี ผิวขํา
นายสุธี วิภาศรีนิมิต
นายสุนัย เสนวงษ
นายสุพจน ดาษไธสง
นายสุพัฒน ปานเจริญ
นายสุพัตร หิรัญนา
นายสุภชัย แสงเพชร
นายสุภาพ ฤทธิชัย
นายสุมิตร รัตนเกษตรสิน
นายสุเมธ มณฑารักษ
นายสุเมธ สมตน
นายสุรชาติ หฤทัยถาวร
นายสุรชิต เกียรติบํารุง
นายสุรเดช กาละเสน
นายสุรพงษ อินทรวิเชียร

หนา ๑๙๖
ราชกิจจานุเบกษา
๔๕๗
๔๕๘
๔๕๙
๔๖๐
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นายสุรพล นิยมธรรม
นายสุรพล ศรีคูบัว
นายสุรพันธ รวยร่ํา
นายสุรวิทย อาชาสันติสุข
นายสุระ จันทรวิเศษ
นายสุริยงค ศรีคุณ
นายสุริยุ สมนึก
นายสุวรรณ พฤติวรรธน
นายสุวัฒน ตนายะพงศ
นายสุวิช ศิลาไพร
นายสุวิทย เต็งรัง
นายสุวิรัตน นาคพันธ
นายสุเวช ขวาละคร
นายเสงี่ยม ฝาเฟยม
นายเสถียร กีตา
นายเสถียร พูลสมบัติ
นายเสนห ชวลิต
นายเสนห นวรศะศิ
นายเสนห สุจินพรัหม
นายเสนาะ ปนมณี
นายเสมอเทพ ศรีทาสรอย
นายเสมา ไชยสาร
นายเสรี ผูเจริญวิบูลย
นายแสงทอง นนทะดี
นายแสวง พิมพสมแดง
นายไสว ดาลุนฉิม

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๔๘๓
๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐
๔๙๑
๔๙๒
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘
๔๙๙
๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔
๕๐๕
๕๐๖
๕๐๗
๕๐๘

นายไสว สายแวว
นายอดิสรณ คลายสุบรรณ
นายอดุล โรมินทร
นายอนุชิต โกวิทวัฒนพงศ
นายอนุพงษ วงศสุภา
นายอนุวัฒน กาญจนวัฒนา
นายอนุสิฐ เกาะประทุม
นายอภิชาต ฉวีกุลรัตน
นายอภิชาต อภิวัฒนพร
นายอภิเดช อารินทร
นายอมร ศรีสวัสดิ์
นายอรรณพ กาญจนสิงห
นายอราม คงอุโฆษ
นายอรุณ คนหลัก
นายอรุณ บุญศิริ
นายอับดุลคาริม บือราเฮง
นายอับดุลลาซิด ดาหาเล็ก
นายอํานวย ไชยวงศคต
นายอํานาจ สีเสมอ
นายอุดร เกิดมณี
จาสิบเอก อุเทน เชื้อเมืองพาน
นายอูมา ตาซา
นายเอนก อําพันธ
นายโอภาส ออมแกว
นางกงจันทร บุตรโคตร
นางกชกรณ เอกกิตติ

หนา ๑๙๗
ราชกิจจานุเบกษา
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖
๕๑๗
๕๑๘
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕
๕๒๖
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐
๕๓๑
๕๓๒
๕๓๓
๕๓๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางกติกา ไชยสาร
นางกนกพร วรนาวิน
นางกนกพร วรพิมพรัตน
นางกนกวรรณ นวมศิริ
นางกนกวรรณ มะโนสา
นางกนกวรรณ สุพงษ
นางกนิษฐา พูลสวัสดิ์
นางกมลทิพย กาญจนมล
นางกมลทิพย นิลโนรี
นางสาวกมลวรรณ เตชะพันธุ
นางกมลสินธุ สุวรรณพิทักษ
นางกรแกว ทัพมาลัย
นางกรรณิกา พุทธิสถาพร
นางกรรณิการ ธรรมสิทธิ์
นางกรรนิการ จิตดี
นางกรองกาญจน เทียมดาว
นางกรองแกว มีเชาว
นางกรุณา ภาณุวงศ
นางกรุณาจิตต โรจนกิจ
นางกฤชวรรณ ลาภานุพัฒน
นางกฤติกา ปานเจริญ
นางกฤตินันท พุดจีน
นางกฤษณา คําเดช
นางกฤษณา เปฏะพันธุ
นางกฤษณา เปรมศรี
นางกฤษณา พิทยาบุตร

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๕๓๕
๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒
๕๔๓
๕๔๔
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘
๕๔๙
๕๕๐
๕๕๑
๕๕๒
๕๕๓
๕๕๔
๕๕๕
๕๕๖
๕๕๗
๕๕๘
๕๕๙
๕๖๐

นางกฤษณา ลิ้มสุขนิรันดร
นางกฤษณา วิทิตกูล
นางสาวกฤษณา วุฒิสินธ
นางสาวกฤษณา สิงหโคก
นางสาวกฤษริยะ จิตวิศรุตกุล
นางกลศรี พรสวัสดิ์
นางกลิ่นขจร แกวกัญญา
นางกลิ่นจันทน เขียวเจริญ
นางกอแกว แกวดุสิต
นางกอบกุล พูลปญญาวงศ
นางกอบกุล ยศสมบัติ
นางกอบกุล สุขโข
นางกอบพชรปณต วรพจน
นางสาวกัญจนา บุญอุไร
นางกัญญมน พงษประไพ
นางกัณหา อินทราวุธ
นางกันทิมา ลัญฉนวัฒน
นางกันทิมา เอ็งประเสริฐ
นางกันยา จันทรมณี
นางกันยารัตน โรจนวิบูลยชัย
นางกัลยา ภูษาวิโศธน
นางกัลยา สระแกว
นางกัลยา สุวรรณบูรณ
นางกัลยาณี จันทรเจนจบ
นางกัลยาณี วิสุทธิ์สุวรรณ
นางกัลยารัตน ทองคํา

หนา ๑๙๘
ราชกิจจานุเบกษา
๕๖๑
๕๖๒
๕๖๓
๕๖๔
๕๖๕
๕๖๖
๕๖๗
๕๖๘
๕๖๙
๕๗๐
๕๗๑
๕๗๒
๕๗๓
๕๗๔
๕๗๕
๕๗๖
๕๗๗
๕๗๘
๕๗๙
๕๘๐
๕๘๑
๕๘๒
๕๘๓
๕๘๔
๕๘๕
๕๘๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางกาญจนา กลั่นใสสุข
นางกาญจนา เกษรสกุล
นางกาญจนา จรลี
นางสาวกาญจนา จันทรอินทร
นางสาวกาญจนา ฉันทศาสตร
นางสาวกาญจนา ประธานกุล
นางกาญจนา ปานแยม
นางสาวกาญจนา เฟองทรัพย
นางสาวกาญจนา สนใจ
นางสาวกาญจนา สุริยพงษ
นางกาญจนา อาษารักษ
นางกาญจนา อินทรพุก
นางกาญจนากร อําไพกิจพาณิชย
นางกาญจนาพร วังตระกูล
นางกาญจนี อังศุภมงคล
นางกานดา ปจจักขะภัติ
นางสาวกานดา พูลศรี
นางกานดา ศักดิ์ศรชัย
นางกาหลง ศรีสุรักษ
นางกิ่งกาญจน ศิริวุฒิ
นางกิ่งทอง โสวาป
นางกิตติพร เลิศเอนกวัฒนา
นางกุลทรัพย ชาติโสม
นางกุลธิดา โพธิ์พรหม
นางกุลสรา ปาตาน
นางเกดแกว โคธา

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๕๘๗
๕๘๘
๕๘๙
๕๙๐
๕๙๑
๕๙๒
๕๙๓
๕๙๔
๕๙๕
๕๙๖
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐
๖๐๑
๖๐๒
๖๐๓
๖๐๔
๖๐๕
๖๐๖
๖๐๗
๖๐๘
๖๐๙
๖๑๐
๖๑๑
๖๑๒

นางเกตนสิรี รัตติโชติ
นางสาวเกตุแกว ลิขิตนันท
นางเกศรินทร ไทยศรีวงศ
นางสาวเกษนี อาจหาญ
นางเกษร ทองบุตร
นางเกษรา มณีวรรณ
นางเกษรา สรางสุขดี
นางเกสินี ผองใส
นางเกื้อกูล เกิดเกาะ
นางแกวตา นาที
นางขนิษฐา กลัดเพชร
นางขนิษฐา วงศสุวรรณ
นางขวัญกมล ธนะสินธราทิพย
นางขวัญจิตต จุฬาพิพัฒน
นางขวัญใจ ไชยเดช
นางขวัญยืน พักตรเจียม
นางขันทอง มางจันดีอุดม
นางไขศรี สุขุมานันท
นางคณาทิพ รณรงค
นางคนึงนิจ ศรีสวัสดิ์
นางคนึงนิด หัศกรรจ
นางสาวคนึงนิต เกษสุมา
นางครอง เนื่องจํานงค
นางคัทลียา มณีศิลป
นางคัมพร จันทรทักษิโณภาส
นางคําแปลง ชาติชํานาญ

หนา ๑๙๙
ราชกิจจานุเบกษา
๖๑๓
๖๑๔
๖๑๕
๖๑๖
๖๑๗
๖๑๘
๖๑๙
๖๒๐
๖๒๑
๖๒๒
๖๒๓
๖๒๔
๖๒๕
๖๒๖
๖๒๗
๖๒๘
๖๒๙
๖๓๐
๖๓๑
๖๓๒
๖๓๓
๖๓๔
๖๓๕
๖๓๖
๖๓๗
๖๓๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางคําเพียร สายเย็น
นางคํามูล บัวสิงห
นางคําหมาย ปะพบบุญ
นางเครือวัลย นวลใจ
นางเครือวัลย สายคง
นางแคทลียา พลเยี่ยม
นางสาวงามนิตย รัตนานุกูล
นางสาวจงกล มณีเทพ
นางจงกล ศรีหาวงศ
นางจงกล สุประดิษฐอาภรณ
นางจงกลณี คุณะ
นางจงกลนี กิตยากุล
นางจงจิต นครพัฒน
นางจงจิต ยอดบุดดี
นางจงจิต อุดมศิลป
นางจงใจ นามปากดี
นางจงดี แจงศรีสุข
นางจงดี บัวทอง
นางจตุพร โรจนรัตนางกูร
นางจนา จันทรเดชา
นางสาวจรรยา เกิดมา
นางจรรยา ตะปุก
นางจรรยา พยัฆกุล
นางจรรยา พึ่งพิศ
นางจรรยา รักษาศิริกุล
นางจรรยาณี กลับดี

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๖๓๙
๖๔๐
๖๔๑
๖๔๒
๖๔๓
๖๔๔
๖๔๕
๖๔๖
๖๔๗
๖๔๘
๖๔๙
๖๕๐
๖๕๑
๖๕๒
๖๕๓
๖๕๔
๖๕๕
๖๕๖
๖๕๗
๖๕๘
๖๕๙
๖๖๐
๖๖๑
๖๖๒
๖๖๓
๖๖๔

นางจรวย รอดทิม
นางจรวยพร แกววิจิตร
นางจรวยพร ทองดี
นางจรวยพร ทับแกว
นางสาวจรัญ พรหมมา
นางจรัส พิชัย
นางจรินทร ทัดเทียมพร
นางจรินทร พันพัว
นางสาวจรินทร มะลิเถาว
นางจริยา ศรีใส
นางจริยา สุพรรณสาย
นางจรีรัตน ทองบัว
นางจรูญศรี อุปวัน
นางจัญจีรา เทพวงค
นางจันจิรา โพธิรัตน
นางจันทนา กิติโชตนกุล
นางสาวจันทนา ปุญโญ
นางจันทนา สงวนพงษ
นางสาวจันทร โพธิ์ดํารงค
นางจันทรจิรา ตระการศรีกูล
นางจันทรตรา ขันธุวาร
นางจันทรทิพย เรศสุข
นางจันทรพลอย สินสุขเศรษฐ
นางจันทรพิมพ ภิรมยทอง
นางจันทรเพ็ญ กิตติกูล
นางจันทรศรี ชะเอม

หนา ๒๐๐
ราชกิจจานุเบกษา
๖๖๕
๖๖๖
๖๖๗
๖๖๘
๖๖๙
๖๗๐
๖๗๑
๖๗๒
๖๗๓
๖๗๔
๖๗๕
๖๗๖
๖๗๗
๖๗๘
๖๗๙
๖๘๐
๖๘๑
๖๘๒
๖๘๓
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖
๖๘๗
๖๘๘
๖๘๙
๖๙๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางจันทรหอม ชะรัมย
นางจันทวาส โคตรชุม
นางจันทโสภา แดงประเสริฐ
นางจันทิมา ปยรัตนกุล
นางจันที พรอมโกศล
นางจันวรรณ สัจจารักษ
นางจานุรักษ วงษพจนี
นางจารนัย มงคลยุทธ
นางจารุณี โคตรชมภู
นางจารุณี วิเชียรแสน
นางจารุนันท จตุรพร
นางจารุมาศ ชนะกาญจน
นางสาวจารุวรรณ พิฆเนศวร
นางจารุวรรณ สูงชัยภูมิ
นางสาวจารุวัลย โหจินดารัตน
นางสาวจําเนียร แยมทับ
นางจําเนียร ศักดิ์สูง
นางจําป สิงหะสุริยะ
นางจํารัส ทองเล็ก
นางจํารัส ประสิว
นางจําลอง โหมดหิรัญ
นางจิตตรา ปญญาธรากร
นางจิตตวิมล วีระวานิช
นางจิตตสมั พันธ รอดกลาง
นางจิตติพร ขัติยะเนตร
นางสาวจิตติมา รัตนากรพันธุ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๖๙๑
๖๙๒
๖๙๓
๖๙๔
๖๙๕
๖๙๖
๖๙๗
๖๙๘
๖๙๙
๗๐๐
๗๐๑
๗๐๒
๗๐๓
๗๐๔
๗๐๕
๗๐๖
๗๐๗
๗๐๘
๗๐๙
๗๑๐
๗๑๑
๗๑๒
๗๑๓
๗๑๔
๗๑๕
๗๑๖

นางจิตประไพ หนูจอย
นางสาวจิตมณี กางออนตา
นางจิตรา รักวิจิตร
นางจิตรา สมบัติภัทรา
นางจิตรา อินทรประการ
นางจิตราภิรมย จิตตะยโสธร
นางจิตลัดดา พิริยะเสนีย
นางสาวจิติพันธุ คําใจ
นางจินดรุณี รักแควน
นางจินดา กองสุวรรณคีรี
นางจินดา ลิ้มสวัสดิ์
นางจินดา วิมลกาญจนา
นางจินตนา กันทะฤทธิ์เดช
นางจินตนา ขุนทอง
นางจินตนา เจริญศุข
นางจินตนา ฉิมไพบูลย
นางสาวจินตนา นวลนุช
นางจินตนา บึกนันตา
นางจินตนา พันธปกครอง
นางจินตนา พาหวล
นางจินตนา ยังพึ่ง
นางจินตนา รัตนกิตติ
นางสาวจินตนา วิชิต
นางจินตนา ศิริฐานนท
นางจินตนา ศิริธร
นางจินตนา หลาดี

หนา ๒๐๑
ราชกิจจานุเบกษา
๗๑๗
๗๑๘
๗๑๙
๗๒๐
๗๒๑
๗๒๒
๗๒๓
๗๒๔
๗๒๕
๗๒๖
๗๒๗
๗๒๘
๗๒๙
๗๓๐
๗๓๑
๗๓๒
๗๓๓
๗๓๔
๗๓๕
๗๓๖
๗๓๗
๗๓๘
๗๓๙
๗๔๐
๗๔๑
๗๔๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางจิรวรรณ คุมทองหลาง
นางจิราพร นามอินทราภรณ
นางจิราพร ภิมุข
นางสาวจิราพร ศุภพิชญนาม
นางจิราพรรณ ใหญพงศกร
นางจิราภรณ จันทรอารักษ
นางจิราภรณ พัฒนเจริญ
นางจิราภรณ พิงภักดิ์
นางจิราภรณ ศรีลากุล
นางจิราภรณ อุนเสียม
นางจิฬาพันธ ชูมชี ัย
นางสาวจีราภรณ จิระภัทรศิลป
นางจุฑาทิพย คําบุศย
นางจุฑามาศ โมฆะรัตน
นางจุฑารัตน กุลออน
นางจุฑารัตน ชูไพฑูรย
นางจุฑารัตน นิตะมา
นางจุรีพร บวรผดุงกิตติ
นางจุรีรัตน บุบผารมย
นางสาวจุรีรัตน รุธิรโก
นางจุไรรัตน ชูเลขา
นางจุฬาภรณ ศักดิ์สิงห
นางจุฬารัตน อาบสุวรรณ
นางจุฬาลักษณ รมเย็น
นางเจริญขวัญ ชาลีภา
นางเจริญทรัพย จันทรถาวร

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๗๔๓
๗๔๔
๗๔๕
๗๔๖
๗๔๗
๗๔๘
๗๔๙
๗๕๐
๗๕๑
๗๕๒
๗๕๓
๗๕๔
๗๕๕
๗๕๖
๗๕๗
๗๕๘
๗๕๙
๗๖๐
๗๖๑
๗๖๒
๗๖๓
๗๖๔
๗๖๕
๗๖๖
๗๖๗
๗๖๘

นางเจริญลักษณ มะลิทอง
นางเจียมจิต บุนนาค
นางสาวเจียมจิตต ชีวิตไทย
นางสาวเจือทิพย มุสิก
นางแจมจรัส โกยตัน
นางแจมจันทร มวงศรี
นางสาวแจมจันทร สุมมาตย
นางฉลวย ทองรอด
นางฉลาด สวัสดี
นางฉวีวรรณ กกแกว
นางฉวีวรรณ จิตกลาง
นางสาวฉวีวรรณ ทิมอรุณ
นางฉวีวรรณ บุญชู
นางฉวีวรรณ เพ็ชรรัตน
นางสาวฉวีวรรณ สวัสดิชัย
นางฉวีวรรณ สีหานาวี
นางฉวีวรรณ สุดใจ
นางฉวีวรรณ โสภา
นางฉออน คชบุตร
นางสาวฉันทนา ภูเจริญ
นางเฉลิมขวัญ อัมพรพรรดิ์
นางสาวเฉลิมศรี ศรีสุวรรณ
นางเฉลิมศรี อองกลั่น
นางโฉมฉาย บัวบล
นางชญานิษฐ ผิวงาม
นางสาวชญานี หัดเจริญ

หนา ๒๐๒
ราชกิจจานุเบกษา
๗๖๙
๗๗๐
๗๗๑
๗๗๒
๗๗๓
๗๗๔
๗๗๕
๗๗๖
๗๗๗
๗๗๘
๗๗๙
๗๘๐
๗๘๑
๗๘๒
๗๘๓
๗๘๔
๗๘๕
๗๘๖
๗๘๗
๗๘๘
๗๘๙
๗๙๐
๗๙๑
๗๙๒
๗๙๓
๗๙๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางสาวชฎาพร อุตฟูวงศ
นางชนะใจ จรูญพิพัฒนกุล
นางชนาทิพย ไสยลาม
นางชนิตา พึ่งแยม
นางชมนาด บัวเนี่ยว
นางสาวชมนาด ผาณิบุศย
นางสาวชลลดา ดีแกว
นางชลลิสา จริยาเลิศศักดิ์
นางชลอ จารุพันธ
นางชลัดดา ชมบาล
นางชลาธาร กองทรัพย
นางชลิดา นครินทร
นางสาวชวนชม พึ่งผล
นางชวนพิศ สิทธิถวัลย
นางชอทิพย ออนถาวร
นางชะเอม ชูชัย
นางชะเอม สุวรรณโชติ
นางชาลี เตียวพิพิธพร
นางสาวชื่นจิตต กอนนาค
นางชื่นจิตร กุญชนะรงค
นางชุตินันท จักรทุม
นางชุติมา กาญจนวงศ
นางชุติมา พบลาภ
นางสาวชุติมา รุจิระชุณห
นางชูรัตนา ปลื้มจิตรชม
นางชูศรี จันทรรูปงาม

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๗๙๕
๗๙๖
๗๙๗
๗๙๘
๗๙๙
๘๐๐
๘๐๑
๘๐๒
๘๐๓
๘๐๔
๘๐๕
๘๐๖
๘๐๗
๘๐๘
๘๐๙
๘๑๐
๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕
๘๑๖
๘๑๗
๘๑๘
๘๑๙
๘๒๐

หนา ๒๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางชูศรี จินาพันธ
นางชูศรี อภิสิทธิกุล
นางชูสิมา ศุภวาทิน
นางชูฬีย แสงสุวรรณ
นางสาวเชาวรัตน มั่นพรหม
นางโชฑิกา ฤทธิพรพงศ
นางซูไอดะ สตาปอ
นางญาดา พรหมเจริญ
นางสาวฐานีย ณ นคร
นางฐิติตา พานประเสริฐ
นางสาวฐิตินันท โพธิภาค
นางฐิติพร ซารัมย
นางสาวฐิติพร สัตยานุพันธุ
นางสาวฐิติมา จิระประภูศักดิ์
นางฐิติมา วัฒนตระการ
นางฑิตยา เสมรบุญ
นางณัชชา ปยะพงษกุล
นางณัฎฐวรรณ เวียงอินทร
นางณัฐจารี เทพานวล
นางณัฐญาณี ตรรกชูวงศ
นางสาวณัฐพินง วิจยาภรณ
นางณัฐา ภักดีศิริวงษ
นางสาวณัตถวิภางค โพธิประสาท
นางณิชากร วิบูลยพานิช
นางณิชาพร บุญรอด
นางดรรชนีไฉไล นิลออน

๘๒๑
๘๒๒
๘๒๓
๘๒๔
๘๒๕
๘๒๖
๘๒๗
๘๒๘
๘๒๙
๘๓๐
๘๓๑
๘๓๒
๘๓๓
๘๓๔
๘๓๕
๘๓๖
๘๓๗
๘๓๘
๘๓๙
๘๔๐
๘๔๑
๘๔๒
๘๔๓
๘๔๔
๘๔๕
๘๔๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางดรุณศรี สิริยศธํารง
นางดรุณี พึ่งบุญพานิชย
นางสาวดรุณี วินัยพานิช
นางดวงจิต กาญจนานิจ
นางดวงใจ วุฒิธรรมปรีดา
นางดวงชีวัน อองทิพย
นางดวงเดือน สมสมัย
นางดวงตา ออนสุวรรณ
นางดวงเนตร ชัยวงษ
นางดวงพร เนตรสถิตย
นางดวงภรณ ศุกรเสพย
นางสาวดอกจันทร สายหงษ
นางดารณี ดวงจิตร
นางดารณี วัชรกิตติ
นางดารณี สวนเอก
นางดารา พัทธะศิลป
นางดารากร สุทธิพิทักษ
นางสาวดาริน ชินวัตร
นางดารุณี ควรคิด
นางดารุณี เรือนคํา
นางดาเรศ สุหราย
นางดาวเรือง วีระสายันต
นางดาวเหนือ สุวรรณพันธ
นางดุสิดา มณีโรจน
นางสาวเดือนเพ็ญ ไชยวงศ
นางตติยา ขันทีทาว

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๘๔๗
๘๔๘
๘๔๙
๘๕๐
๘๕๑
๘๕๒
๘๕๓
๘๕๔
๘๕๕
๘๕๖
๘๕๗
๘๕๘
๘๕๙
๘๖๐
๘๖๑
๘๖๒
๘๖๓
๘๖๔
๘๖๕
๘๖๖
๘๖๗
๘๖๘
๘๖๙
๘๗๐
๘๗๑
๘๗๒

นางตวงทิพย สบายสมัย
นางตวงพร รุงสวาง
นางสาวเต็มศรี ศิลปนาวา
นางเตือนใจ จิตเสนาะ
นางสาวเตือนใจ ทองสุข
นางสาวเตือนใจ ทองสูงเนิน
นางถนอม คําพงพี
นางถนอม ศรีราชเลา
นางถนอมจิตร คงดี
นางถิรวรรณ แสนทวี
นางถุงเงิน วงศวุฑฒิ
นางทวีพร นครขวาง
นางสาวทศวรรณ ยิกุสังข
นางทองซาน เอกเอี่ยม
นางทองยอย เทศนะ
นางทับทิม ทิพยศร
นางทัศดา อินตะเสน
นางทัศนา หมัดหลี
นางทัศนา เหลืองศุภบูลย
นางทัศนาวลัย เครือเทศน
นางทัศนีย เทศประสิทธิ์
นางทัศนีย ธนวีระสุวรรณ
นางสาวทัศนีย นิศามณีวงศ
นางสาวทัศนีย พันป
นางทัศนีย ยะไชยศรี
นางสาวทัศนีย ลิมปเศรษฐประวัติ

หนา ๒๐๔
ราชกิจจานุเบกษา
๘๗๓
๘๗๔
๘๗๕
๘๗๖
๘๗๗
๘๗๘
๘๗๙
๘๘๐
๘๘๑
๘๘๒
๘๘๓
๘๘๔
๘๘๕
๘๘๖
๘๘๗
๘๘๘
๘๘๙
๘๙๐
๘๙๑
๘๙๒
๘๙๓
๘๙๔
๘๙๕
๘๙๖
๘๙๗
๘๙๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางทัศนีย วิรานุวัตร
นางสาวทัศนีย ศรีจันทร
นางทัศนีย สัมพันธสิทธิ์
นางทัศนีย อาจหาญ
นางทิพธัญญา ภูครองทุง
นางทิพยวดี ไชยณรงค
นางทิพยวรรณ นพนิตย
นางทิพยวรรณ ประเสริฐธรรม
นางทิพรัตน พูลเพิ่ม
นางทิพวรรณ ชาวหวยหมาก
นางทิพวรรณ ประกอบทรัพย
นางทิพวรรณ ศรีเพชร
นางทิพวรรณ อุนคํา
นางเทวี ออนเนตร
นางเทียมจันทร เกี่ยวการคา
นางเทียมจันทร ประนิล
นางเทียมจันทร รอดถาวร
นางเทียมทิพย ลาภวิไล
นางธนพร สกุลพอง
นางธนวันต อาจนอย
นางธนาภัทร ศรีเบ็ญจา
นางสาวธัญมน ศิริสานต
นางธัญษรัตม ประชุมทอง
นางธันยพร ไชยชุมภู
นางธารารัตน ดวงแข
นางธาริน สุขอนันต

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๘๙๙
๙๐๐
๙๐๑
๙๐๒
๙๐๓
๙๐๔
๙๐๕
๙๐๖
๙๐๗
๙๐๘
๙๐๙
๙๑๐
๙๑๑
๙๑๒
๙๑๓
๙๑๔
๙๑๕
๙๑๖
๙๑๗
๙๑๘
๙๑๙
๙๒๐
๙๒๑
๙๒๒
๙๒๓
๙๒๔

นางธิดาวัลย ทุงกวาง
นางธิติมา เกริกเปรมเวช
นางธิติมา แกวบุญตรี
นางธีรนันท ศรีคชา
นางธีราพร พรรณะ
นางธีราภร สมัยคํา
นางเธียรรัตน สุขวินัย
นางสาวนงคราญ ปยะปราโมทย
นางนงนาฏ ตันตสุทธิกุล
นางนงนุช จอมหงษ
นางสาวนงนุช ตองกลิ่น
นางนงนุช บัวอินทร
นางนงนุช พงษเจริญ
นางนงนุช สิงหเรือง
นางนงลักษณ ไกรเพชร
นางนงลักษณ จําป
นางนงลักษณ ทองคํา
นางนงลักษณ วงษถม
นางนพรัตน บัวมาดี
นางสาวนพรัตน โรจนพันธ
นางนพรัตน อินทรสุวรรณ
นางนพวรรณ ทองสงา
นางนภา ทิพยรัตน
นางนภา วัฒนสมบูรณชัย
นางนภา สําลีใย
นางสาวนภา อนุกูลประเสริฐ

หนา ๒๐๕
ราชกิจจานุเบกษา
๙๒๕
๙๒๖
๙๒๗
๙๒๘
๙๒๙
๙๓๐
๙๓๑
๙๓๒
๙๓๓
๙๓๔
๙๓๕
๙๓๖
๙๓๗
๙๓๘
๙๓๙
๙๔๐
๙๔๑
๙๔๒
๙๔๓
๙๔๔
๙๔๕
๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘
๙๔๙
๙๕๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางนภาดล สีหพันธุ
นางสาวนภาพร เจริญวงศมิตร
นางนภาพร หิมะเจริญ
นางนภิศ อักษรศักดิ์บุญ
นางนริศรา คงเสือ
นางนริศรา เหละดุหวี
นางนฤมล ลีลิตธรรม
นางนฤมล เอือ้ พงศธร
นางนลินรัตน บุญเสนันท
นางนวพร พบสุข
นางนวพร พึ่งศักดิ์
นางนวลจันทร คําวงศปน
นางนวลจันทร สมุหทัย
นางนวลจันทร เสถียรอุดมการณ
นางนวลฉวี จันทรศิริ
นางนวลทิพย วรรณพิน
นางนวลทิพย หนูชวย
นางนวลนอย บุญมณี
นางนวลละออ พรหมมาศ
นางสาวนวลอนงค อนุสรณนรการ
นางนวลอุษา เต็มกลิ่น
นางนอย ตันสุวรรณ
นางนัฏฐิณี ธรรมชาติ
นางนัฐฐา จําศิลป
นางนันทนา จันทร
นางนันทนา สุธรรมาวิวัฒน

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๙๕๑
๙๕๒
๙๕๓
๙๕๔
๙๕๕
๙๕๖
๙๕๗
๙๕๘
๙๕๙
๙๖๐
๙๖๑
๙๖๒
๙๖๓
๙๖๔
๙๖๕
๙๖๖
๙๖๗
๙๖๘
๙๖๙
๙๗๐
๙๗๑
๙๗๒
๙๗๓
๙๗๔
๙๗๕
๙๗๖

นางนันทภัค พูลสมบัติ
นางนันทรัตน กาวงศ
นางนันทวัน เพชรแกว
นางนันทวัน วราโภ
นางนันทวัน สุทธา
นางสาวนันทวารีย บูรณะสมพจน
นางนันทา กันภัย
นางนันทา ลิม่ เจริญ
นางนันทา เสือแกว
นางนัยนา บัณฑิต
นางสาวนาฎยา พรหมสุข
นางนาตยา ชักชวนดี
นางนาตยา ศุจิจันทรรัตน
นางนารีรัตน สุนทรพนาเวศ
นางสาวนาวิกา รอดเชื้อ
นางนิตภาภรณ หวาคํา
นางนิตย แกวสอาด
นางสาวนิตยา แกวรวมวงศ
นางสาวนิตยา ขันติลาภาพันธ
นางนิตยา จันทรสวาง
นางนิตยา เที่ยงแปน
นางนิตยา นามดวง
นางนิตยา เพชระบูรณิน
นางนิตยา โพธิวิทย
นางนิตยา มโนหาญ
นางนิตยา ลีลาศเจริญ

หนา ๒๐๖
ราชกิจจานุเบกษา
๙๗๗
๙๗๘
๙๗๙
๙๘๐
๙๘๑
๙๘๒
๙๘๓
๙๘๔
๙๘๕
๙๘๖
๙๘๗
๙๘๘
๙๘๙
๙๙๐
๙๙๑
๙๙๒
๙๙๓
๙๙๔
๙๙๕
๙๙๖
๙๙๗
๙๙๘
๙๙๙
๑๐๐๐
๑๐๐๑
๑๐๐๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางนิตยา วรสัตยาภรณ
นางนิตสา ไชยสถิตวานิช
นางสาวนิภา จันทรเอียด
นางนิภา เฉียบแหลม
นางสาวนิภา รุจนันตกุล
นางนิภา ฤทธิมาน
นางนิภา สัตยจริง
นางนิภาพร ถ้ําแกว
นางนิภาภรณ พิณศิริ
นางนิภาวรรณ ทองเปนใหญ
นางนิยดา วงศวิวัฒนไชย
นางสาวนิยม เปรมบุญ
นางนิยม สถาพรธีระ
นางสาวนิรมล บรรทัดภัณฑ
นางนิรมล ปานทอง
นางนิรมล อัมพาผล
นางนิรันดร นรสาร
นางนิรันต บุญทอง
นางนิลพรรณ ทาแกง
นางสาวนิลวดี สิทธิวิภัทร
นางนิลวรรณ แพงมา
นางนิลวรรณ สรรพานิช
นางนิลาวรรณ หัตถกรรม
นางนิสากร ทิพยหมัด
นางนิอร ทันตวิวัฒนานนท
นางนุชชิรา แยมอรุณ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๐๐๓
๑๐๐๔
๑๐๐๕
๑๐๐๖
๑๐๐๗
๑๐๐๘
๑๐๐๙
๑๐๑๐
๑๐๑๑
๑๐๑๒
๑๐๑๓
๑๐๑๔
๑๐๑๕
๑๐๑๖
๑๐๑๗
๑๐๑๘
๑๐๑๙
๑๐๒๐
๑๐๒๑
๑๐๒๒
๑๐๒๓
๑๐๒๔
๑๐๒๕
๑๐๒๖
๑๐๒๗
๑๐๒๘

นางนุชฎี แถวแกว
นางนุชนาถ แยมเดช
นางสาวนุชนารถ คงขํา
นางนุสรา พัวรัตนอรุณกร
นางนูรีหยะ อาแว
นางสาวเนาวรัตน ไวยมัย
นางเนาวรัตน ศักดา
นางสาวแนงนอย ชูเชิด
นางบังอร คงเพชรศักดิ์
นางสาวบังอร จิตตภานันท
นางสาวบังอร จุลพงศ
นางบังอร ดวงรัตน
นางบังอร โนวยุทธ
นางบังอร บุญจูง
นางบังอร ผานประดิษฐ
นางบังอร ยุบล
นางบังอร รังษิโย
นางบัวแกว โลหะเวช
นางบัวขัน ภิรมยกิจ
นางสาวบัวจีบ รินสอน
นางสาวบัวไลย สานสิงห
นางบําเพ็ญ ออนกอน
นางบํารุงรัตน เพ็ชรพรม
นางบํารุงศรี เจียมตน
นางบุญตา กลิ่นมาลี
นางบุญตา เศวตมณี

หนา ๒๐๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๒๙
๑๐๓๐
๑๐๓๑
๑๐๓๒
๑๐๓๓
๑๐๓๔
๑๐๓๕
๑๐๓๖
๑๐๓๗
๑๐๓๘
๑๐๓๙
๑๐๔๐
๑๐๔๑
๑๐๔๒
๑๐๔๓
๑๐๔๔
๑๐๔๕
๑๐๔๖
๑๐๔๗
๑๐๔๘
๑๐๔๙
๑๐๕๐
๑๐๕๑
๑๐๕๒
๑๐๕๓
๑๐๕๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางสาวบุญตา ออนละมูล
นางสาวบุญธรรม สุขเกษม
นางบุญมี เสริฐกระโทก
นางบุญยู สุทธิพงศ
นางบุญแยม บุปผาชื่น
นางบุญรัตน นันระถา
นางบุญลอม ทนศิริ
นางบุบผา สุขุประการ
นางบุษบา ชัยศรีสวัสดิ์สุข
นางสาวบุษบา เนื้อออน
นางบุหงา มานวิสุทธิ์
นางบุหงา สุนทร
นางเบญจพร จารุพูนผล
นางเบญจพร พงษประเสริฐ
นางเบญจมา งอแขก
นางเบญจมาภรณ คําภิระแปง
นางเบญจมาภรณ สิงหศิริ
นางเบญจมาศ ไชยประเสริฐ
นางเบ็ญจมาศ มะริด
นางเบญจวรรณ จาไผ
นางเบญจวรรณ สูญสิ้นภัย
นางเบญจา ทิพยเสถียร
นางเบญจา เมืองบุญชู
นางเบ็ญจา พัชรประภาพันธ
นางเบญญา สุนทรศาสตร
นางสาวปฏิมา เวชกามา

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๐๕๕
๑๐๕๖
๑๐๕๗
๑๐๕๘
๑๐๕๙
๑๐๖๐
๑๐๖๑
๑๐๖๒
๑๐๖๓
๑๐๖๔
๑๐๖๕
๑๐๖๖
๑๐๖๗
๑๐๖๘
๑๐๖๙
๑๐๗๐
๑๐๗๑
๑๐๗๒
๑๐๗๓
๑๐๗๔
๑๐๗๕
๑๐๗๖
๑๐๗๗
๑๐๗๘
๑๐๗๙
๑๐๘๐

นางสาวปณตพร ชนะกุล
นางปณิกา อินนอย
นางสาวปณิธาน สันติภวังค
นางปทิตตา ทองพรหม
นางปทุมมาลย เอกพันธ
นางประกาย ชางปาดี
นางประกาย บรรเทา
นางสาวประคอง การีรส
นางประคองทรัพย เตียเจริญ
นางประจวบ วัฒนผลินธร
นางประณีต ประสาระเอ
นางประดับ นาคบุรี
นางประดิษฐ บรรจงปรุ
นางประถม จันทรหอม
นางประทินทิพย ปองขันธ
นางสาวประทีป สังขรัตน
นางสาวประทุม เขาเหิร
นางประทุม พูนวัฒนานุกูล
นางประทุม อากาศวิภาต
นางประเทือง ชื่นเอี่ยม
นางประเทือง โมลีย
นางประนอม ชาลีนนั ทศิริ
นางประนอม ปญญาฤทธิ์
นางประนอม ภาคีชีพ
นางสาวประพรศรี นรินทรรักษ
นางสาวประพา โชติจํานอง

หนา ๒๐๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๘๑
๑๐๘๒
๑๐๘๓
๑๐๘๔
๑๐๘๕
๑๐๘๖
๑๐๘๗
๑๐๘๘
๑๐๘๙
๑๐๙๐
๑๐๙๑
๑๐๙๒
๑๐๙๓
๑๐๙๔
๑๐๙๕
๑๐๙๖
๑๐๙๗
๑๐๙๘
๑๐๙๙
๑๑๐๐
๑๑๐๑
๑๑๐๒
๑๑๐๓
๑๑๐๔
๑๑๐๕
๑๑๐๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางประพิง ศิริพันธ
นางประพิณศรี อภิสิงหธวัช
นางประพิศ กาญจนภี
นางประพิศ ศรีฟา
นางประไพ จูวาที
นางประไพ ทองกระจาง
นางสาวประไพ นันทโกวัฒน
นางสาวประไพ มีแดง
นางประไพ หังสสูต
นางประไพพร ชาสมบัติ
นางประภาพรรณ พลศักดิ์
นางประภารัตน บัวขวัญ
นางประภารัตน ประยูรพรหม
นางประภาวัลย สนธิพันธ
นางประภาศรี เสงี่ยมจิตตเกษม
นางประภาศิริ สุขพรหมมา
นางประมวล ศรีสัมพันธ
นางสาวประเมย ธานี
นางประยูร นอยวิเศษ
นางประยูร พงษพิธี
นางประสพ พวงไพโรจน
นางประเสริฐ ขุนเพ็ง
นางประหยัด ศรีเหลือง
นางสาวปรัศนี ศรีสุข
นางปราณี แกวบัง
นางปราณี คําเปย

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๑๐๗
๑๑๐๘
๑๑๐๙
๑๑๑๐
๑๑๑๑
๑๑๑๒
๑๑๑๓
๑๑๑๔
๑๑๑๕
๑๑๑๖
๑๑๑๗
๑๑๑๘
๑๑๑๙
๑๑๒๐
๑๑๒๑
๑๑๒๒
๑๑๒๓
๑๑๒๔
๑๑๒๕
๑๑๒๖
๑๑๒๗
๑๑๒๘
๑๑๒๙
๑๑๓๐
๑๑๓๑
๑๑๓๒

นางปราณี คํามาเมือง
นางปราณี จิตตะ
นางปราณี ชาติกุล
นางปราณี บุญมาไสย
นางปราณี พงษศรัทธาสิน
นางสาวปราณี มนตรีวิวัฒน
นางสาวปราณี มะลิซอน
นางปราณี รองไชย
นางปราณี ลับจันทร
นางปราณี วรวงศเทพ
นางปราณี ศักดิ์ศรี
นางปราณี เสมรบุญ
นางปราณี หอมสรอย
นางปราณี เหมือนทอง
นางปราณี อายจุม
นางปราณี เอี่ยมภูมิ
นางปราณีต สิงหทอง
นางปราณีต สุกใส
นางปรารถนา เพชรแกว
นางปรารถนา เมืองพิน
นางสาวปราศรัย อรรจนธีรทัต
นางปรีดา กมลธรรม
นางปรียาภา สังขอินทร
นางปวีณา จรัญ
นางสาวปวีณา ออนจริง
นางปญชุลี สุจันทร

หนา ๒๐๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๓๓
๑๑๓๔
๑๑๓๕
๑๑๓๖
๑๑๓๗
๑๑๓๘
๑๑๓๙
๑๑๔๐
๑๑๔๑
๑๑๔๒
๑๑๔๓
๑๑๔๔
๑๑๔๕
๑๑๔๖
๑๑๔๗
๑๑๔๘
๑๑๔๙
๑๑๕๐
๑๑๕๑
๑๑๕๒
๑๑๕๓
๑๑๕๔
๑๑๕๕
๑๑๕๖
๑๑๕๗
๑๑๕๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางปญญา ฝายจําปา
นางปญญา สอนหวาง
นางปทมกร ปุริโส
นางปทมา ผูกฉิม
นางสาวปทมา วาจามั่น
นางปทมาพร อาดัม
นางปทมาภา จันทรชอุม
นางปนหยา วีระประสิทธิ์
นางปยลดา เพี้ยงจันทร
นางปาณัสวีร ไตรรัตนาภิกุล
นางปานเนตร ศรีสุริยะธาดา
นางปาริฉัตร อุณวิสูตร
นางปาวีนา ดีเลิศ
นางปติทิพย เด็ดเดี่ยว
นางปยมาลย อาชาสันติสุข
นางปยลักษณ สุวพิศ
นางปยะจิต คีรีแลง
นางปยะฉัตร ปยะสัจจบูลย
นางปยะนันท สาโคตร
นางปยะพร ทาคําถา
นางปยะมาศ รัตนวงศรพี
นางสาวปยะรัตน วงษาโสม
นางปยา เรืองหนู
นางปลันธนา สินธุวณิชย
นางปลันธนา ใหมเผือก
นางปุณยภา บุญทองคง

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๑๕๙
๑๑๖๐
๑๑๖๑
๑๑๖๒
๑๑๖๓
๑๑๖๔
๑๑๖๕
๑๑๖๖
๑๑๖๗
๑๑๖๘
๑๑๖๙
๑๑๗๐
๑๑๗๑
๑๑๗๒
๑๑๗๓
๑๑๗๔
๑๑๗๕
๑๑๗๖
๑๑๗๗
๑๑๗๘
๑๑๗๙
๑๑๘๐
๑๑๘๑
๑๑๘๒
๑๑๘๓
๑๑๘๔

นางเปรมจิต โชติสันต
นางเปรมวดี พันธฟก
นางเปลี่ยนรัฐ เพิ่มพูล
นางไปรยา ยิ้มรอด
นางผกากรอง นามกอง
นางผกาจันทร สุจินพรัหม
นางสาวผกามาศ ขลิบสี
นางผองจิต ทองพิทักษ
นางผองศรี กาศสกุล
นางผองศรี ซื่อตรง
นางผองศรี เทียมพิจารณ
นางสาวผองศรี วงศเสนาะ
นางผองใส เมืองมานิตย
นางสาวผิวพรรณ บรรจงปรุ
นางสาวผุสดี พิชยวิกรัย
นางผุสนีย จําปาทิพย
นางเผื่อนพงศ ศรีลาศักดิ์
นางแผ จันทรสุข
นางพงษพิศ วรรณทองสุข
นางพจนีย ลังกาวิเขต
นางพจมาน ปน แกว
นางพนิดา ไชยฟู
นางพนิดา บุญเลิศ
นางสาวพนิดา มุกดีพรอม
นางพนิษฐา จันทรา
นางพยงค หนูอินทร

หนา ๒๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๘๕
๑๑๘๖
๑๑๘๗
๑๑๘๘
๑๑๘๙
๑๑๙๐
๑๑๙๑
๑๑๙๒
๑๑๙๓
๑๑๙๔
๑๑๙๕
๑๑๙๖
๑๑๙๗
๑๑๙๘
๑๑๙๙
๑๒๐๐
๑๒๐๑
๑๒๐๒
๑๒๐๓
๑๒๐๔
๑๒๐๕
๑๒๐๖
๑๒๐๗
๑๒๐๘
๑๒๐๙
๑๒๑๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางพยอม คําเลิศ
นางพยอม ปานกลาง
นางพยอม อยูวนิชชานนท
นางพเยาว วงศปญจ
นางพเยาว สังขศิริ
นางพรทิพย คงกระพันธ
นางพรทิพย นีรเนตร
นางพรทิพย พลพิชัย
นางสาวพรทิพย เพชรเทศ
นางพรทิพย ภูดัด
นางพรทิพย รุจิพรเกษม
นางพรทิพย วีระจิตต
นางพรทิวา คําวรรณ
นางพรพรรณ เทอดสุทธิรณภูมิ
นางพรพรรณ ปานอุทัย
นางพรพรรณ ระวังพันธุ
นางสาวพรพรรณ เวชกุลธํารง
นางพรพรรณ สีกุหลาบ
นางสาวพรพรหม อินทรจันทร
นางพรพิมล โกมลวิภาต
นางพรพิมล เครือรัตน
นางสาวพรมจิต ไพบูลยศิลป
นางพรรณงาม ทองคํา
นางพรรณงาม ปลั่งดี
นางพรรณงาม ยอดบอพลับ
นางพรรณทอง คงอยู

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๒๑๑
๑๒๑๒
๑๒๑๓
๑๒๑๔
๑๒๑๕
๑๒๑๖
๑๒๑๗
๑๒๑๘
๑๒๑๙
๑๒๒๐
๑๒๒๑
๑๒๒๒
๑๒๒๓
๑๒๒๔
๑๒๒๕
๑๒๒๖
๑๒๒๗
๑๒๒๘
๑๒๒๙
๑๒๓๐
๑๒๓๑
๑๒๓๒
๑๒๓๓
๑๒๓๔
๑๒๓๕
๑๒๓๖

นางพรรณทิพย สายสุวรรณ
นางพรรณนิภา รักพาณิชย
นางพรรณปพร อินทา
นางพรรณารัตน ธนสัตยาวิบูล
นางพรรณิภา เทพวิชิต
นางพรรณี ทองชํานาญ
นางพรรณี นวลไดศรี
นางพรรณี แพนแกว
นางพรรณี แสงคํา
นางพรรนิภา ตุรงคเรือง
นางพรรนี เรืองบุญ
นางสาวพรศิริ จํานงค
นางพรอมเพรียง พูลพัฒน
นางพริ้มเพรา จันทนา
นางพวงทอง ตั้งธิติกุล
นางพวงผกา ทองใส
นางพัชนีภรณ สุรนาทชยานันท
นางพัชรพร ลัดดาพงศ
นางพัชรา ชูชนื่
นางสาวพัชรา ศรีมัธยกุล
นางสาวพัชรินทร ศศิธร
นางสาวพัชรี กัมพลานนท
นางพัชรี พัชราภรณ
นางพัชรี แสงกาบแกว
นางพัฒนนรี จูมเกษ
นางพัฒนนรี สุขเสนีย

หนา ๒๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๓๗
๑๒๓๘
๑๒๓๙
๑๒๔๐
๑๒๔๑
๑๒๔๒
๑๒๔๓
๑๒๔๔
๑๒๔๕
๑๒๔๖
๑๒๔๗
๑๒๔๘
๑๒๔๙
๑๒๕๐
๑๒๕๑
๑๒๕๒
๑๒๕๓
๑๒๕๔
๑๒๕๕
๑๒๕๖
๑๒๕๗
๑๒๕๘
๑๒๕๙
๑๒๖๐
๑๒๖๑
๑๒๖๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางพัฒนา สิทธิสาร
นางพัทธมน วงษรักษ
นางสาวพัทยา มารื่น
นางพันมะหา สุวรรณไตรย
นางพาณี อรรถเมธากุล
นางพานทอง ชืน่ ชม
นางพาพรรณ สอิ้งรัมย
นางพิชญานิน ภาณุรังกุล
นางพิณทรา ไชยคํา
นางพิณทอง ทัศนียวิจิตร
นางพินิจศรี ทัศคร
นางพิมตา พิสิฐพงศ
นางสาวพิมพจันทร อุดมทรัพย
นางพิมพนภา แซโซว
นางสาวพิมพผกา นิศาวัฒนานันท
นางสาวพิมพรรณ สมยานุสรณ
นางพิมพา กุลศิริวัฒนาชัย
นางสาวพิมลพักตร มหาขันธ
นางพิมลรัตน บุญศิริ
นางสาวพิริยา แซออง
นางพิศมัย งามประจบ
นางพิศมัย เทียนบุญ
นางพิศมัย พรมคง
นางพิศมัย พีรพรพิมล
นางพิศมัย สอนเพียร
นางพิสมัย คณะทอง

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๒๖๓
๑๒๖๔
๑๒๖๕
๑๒๖๖
๑๒๖๗
๑๒๖๘
๑๒๖๙
๑๒๗๐
๑๒๗๑
๑๒๗๒
๑๒๗๓
๑๒๗๔
๑๒๗๕
๑๒๗๖
๑๒๗๗
๑๒๗๘
๑๒๗๙
๑๒๘๐
๑๒๘๑
๑๒๘๒
๑๒๘๓
๑๒๘๔
๑๒๘๕
๑๒๘๖
๑๒๘๗
๑๒๘๘

หนา ๒๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางพิสมัย วงศณรัตน
นางพิสมัย ศิริมา
นางพุทธา สายวงศ
นางพูนทรัพย กมลบูรณ
นางพูนสุข รักเกียรติ
นางเพ็ญจันทร เปยมณี
นางเพ็ญจิต ลํามะยศ
นางเพ็ญทิภา ขุนมธุรส
นางสาวเพ็ญนภา ฉันทนาธํารงคสิน
นางเพ็ญนภา ทะไกรราช
นางเพ็ญนภา เทียนสุน
นางเพ็ญพันธ อาษา
นางเพ็ญฤดี ตันตยกุล
นางเพ็ญศรี ผาสุก
นางเพ็ญศรี แพทธยา
นางเพ็ญศรี โพธเดชขจร
นางเพ็ญศรี โพธิทรัพย
นางเพ็ญศรี สุขเจริญ
นางเพลินตา เฉินบํารุง
นางเพลินตา ยวงวิภักดิ์
นางเพลินพิศ พงศปริญญากุล
นางเพารําพึง ตะสาร
นางสาวเพิ่มศรี จันทรเชือ้
นางสาวเพียงใจ ตั้งตรงมิตร
นางสาวเพียงใจ วัลภูมิ
นางเพียรพิศ เฮงสวัสดิ์

๑๒๘๙
๑๒๙๐
๑๒๙๑
๑๒๙๒
๑๒๙๓
๑๒๙๔
๑๒๙๕
๑๒๙๖
๑๒๙๗
๑๒๙๘
๑๒๙๙
๑๓๐๐
๑๓๐๑
๑๓๐๒
๑๓๐๓
๑๓๐๔
๑๓๐๕
๑๓๐๖
๑๓๐๗
๑๓๐๘
๑๓๐๙
๑๓๑๐
๑๓๑๑
๑๓๑๒
๑๓๑๓
๑๓๑๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางเพียรศรี เมฆสุทัศน
นางแพรวพรรณ แซเตียว
นางไพจิต เปลงเสียง
นางไพจิต ศรีลาวัณย
นางไพฑูรย เทพลาวัลย
นางไพบูลย สุขสําราญ
นางไพบูลย อินตะพรม
นางไพรมณี สังขสุข
นางไพรวัลย หอมจําปา
นางไพรสุรีย บุญหอ
นางไพรัตน ยินดีสมปอง
นางสาวไพเราะ แกวเนย
นางไพเราะ เทียนนาค
นางไพเราะ นันทพานิช
นางไพเราะ สนธิศิริ
นางฟองเพ็ญ หมื่นสืบ
นางภรณทิพย ชายเพ็ชร
นางภรณี ปานมั่น
นางภรศรัณย กําจาย
นางภักดี มะเริงสิทธิ์
นางภัณฑิรา กาญจนกีรณา
นางสาวภัทรพร เงองาม
นางภัทรภร วงษทองดี
นางสาวภัทราภรณ จอมพูน
นางภัทราภรณ เอี่ยมเวียง
นางสาวภาวนา เผือกผาสุข

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๓๑๕
๑๓๑๖
๑๓๑๗
๑๓๑๘
๑๓๑๙
๑๓๒๐
๑๓๒๑
๑๓๒๒
๑๓๒๓
๑๓๒๔
๑๓๒๕
๑๓๒๖
๑๓๒๗
๑๓๒๘
๑๓๒๙
๑๓๓๐
๑๓๓๑
๑๓๓๒
๑๓๓๓
๑๓๓๔
๑๓๓๕
๑๓๓๖
๑๓๓๗
๑๓๓๘
๑๓๓๙
๑๓๔๐

นางภาวิณี ยกพลนิเวศ
นางภาวิณี อูเพียรพงษ
นางภาวิณี เอี่ยมจุย
นางสาวภาวินี วงศเสนา
นางภาสุรีย รธนิธย
นางภิรมย จันทพันธ
นางมงคล งาสลัก
นางมณฑา ทองคง
นางสาวมณฑา ทิพยธัญญา
นางสาวมณฑา ภูติจันทร
นางสาวมณฑา วิลาสินี
นางมณฑินี จิตติวุฒิการ
นางมณี แสงอน
นางมณีจันทร เสนียวาสน
นางมณีรัตน มูลศิลป
นางมณีวรรณ ตั้งขจรศักดิ์
นางมนสวาท ศรีบุญสม
นางมนัสวัลย วิหคเหิร
นางมนิลา เพชรวิชิต
นางมยุรี กุลสอน
นางมยุรี คงดวง
นางมยุรี ปรีชาผล
นางมยุรี พรประเสริฐ
นางมยุรี พรหมนิทัศน
นางมยุรี อินทนาศักดิ์
นางมลฤดี มาลา

หนา ๒๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๔๑
๑๓๔๒
๑๓๔๓
๑๓๔๔
๑๓๔๕
๑๓๔๖
๑๓๔๗
๑๓๔๘
๑๓๔๙
๑๓๕๐
๑๓๕๑
๑๓๕๒
๑๓๕๓
๑๓๕๔
๑๓๕๕
๑๓๕๖
๑๓๕๗
๑๓๕๘
๑๓๕๙
๑๓๖๐
๑๓๖๑
๑๓๖๒
๑๓๖๓
๑๓๖๔
๑๓๖๕
๑๓๖๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางมลิวรรณ อารัมภวิโรจน
นางมลิวัลย จั่นศิริ
นางสาวมลิวัลย มูลมงคล
นางมลิวัลย โมฬี
นางมลิวัลย สุคันธรส
นางสาวมะลิ กฤษณะกะรัตน
นางมะลิวรรณ โกลละสุต
นางมะลิวัลย งอยผาลา
นางมะลิวัลย ทองสมบัติ
นางมะลิวัลย บางนิ่มนอย
นางมะลิวัลย ภาคพยัคฆ
นางมะลิวัลย สุจริต
นางมัณฑนา รัตนากร
นางมัณฑนา โรคนอย
นางมัทนา โภชนจันทร
นางสาวมันทนา ดีสุวรรณ
นางมัลลิกา ตันติศรียานุรักษ
นางสาวมัลลี อุตตมางกูร
นางมารศรี ภูมิระวิ
นางมารศรี สงวนวงศ
นางมาลัย ใจสุดา
นางมาลัย เรียวโชติสกุล
นางมาลัย สุดใจ
นางมาลัย อวยพร
นางมาลา คุณวุฒิ
นางมาลาตี บุญญสิทธิกุล

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๓๖๗
๑๓๖๘
๑๓๖๙
๑๓๗๐
๑๓๗๑
๑๓๗๒
๑๓๗๓
๑๓๗๔
๑๓๗๕
๑๓๗๖
๑๓๗๗
๑๓๗๘
๑๓๗๙
๑๓๘๐
๑๓๘๑
๑๓๘๒
๑๓๘๓
๑๓๘๔
๑๓๘๕
๑๓๘๖
๑๓๘๗
๑๓๘๘
๑๓๘๙
๑๓๙๐
๑๓๙๑
๑๓๙๒

หนา ๒๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางมาลินี ทับทิมทอง
นางสาวมาลี ภัตรสุพรรณาคาร
นางสาวมาลีนา เจนจิตตวรภัณฑ
นางมาลีรัตน วัฒนไชย
นางมิ่งแกว มังจักร
นางมิ่งขวัญ พงษดง
นางมิ่งขวัญ ศิริปุณย
นางมีดะ ตวนมะ
นางยลสุดา วรรณทวี
นางยอดคํา อินทรมุกต
นางยุพดี ตันรักษา
นางยุพดี มีชัย
นางยุพนีย เภกานนท
นางยุพยงค อํานาพร
นางยุพา บางบอ
นางยุพา บุญครบ
นางยุพา บุญตาม
นางยุพา รอดแพง
นางยุพาพร ผุดผอง
นางยุพาพรรณ ไชยศิริ
นางยุพาพันธ รักษามั่น
นางยุพาพิน จันทนาม
นางยุพิน กิติยศ
นางยุพิน ทาทิตย
นางยุพิน โพธิวิจิตร
นางยุพิน ศศิสุวรรณ

๑๓๙๓
๑๓๙๔
๑๓๙๕
๑๓๙๖
๑๓๙๗
๑๓๙๘
๑๓๙๙
๑๔๐๐
๑๔๐๑
๑๔๐๒
๑๔๐๓
๑๔๐๔
๑๔๐๕
๑๔๐๖
๑๔๐๗
๑๔๐๘
๑๔๐๙
๑๔๑๐
๑๔๑๑
๑๔๑๒
๑๔๑๓
๑๔๑๔
๑๔๑๕
๑๔๑๖
๑๔๑๗
๑๔๑๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางยุพิน สอนอาจ
นางยุพิน อินทพงษ
นางยุพิน อินทรวิศิษฐ
นางยุภาพร บุญเฮา
นางสาวยุภาพรรณ วรรณชัยวงศ
นางสาวยุมัยริณี กุลอุบล
นางสาวยุรินทร ทองมา
นางยุวดี ชมเพลินใจ
นางสาวยุวดี เทียมสุวรรณ
นางเย็นจิตต หงษจุมพล
นางเยาวณี วิสาหาญ
นางเยาวดี พวงจีน
นางเยาวนิตย แกวกัญญาติ
นางเยาวพันธ สีชมภู
นางเยาวภา บุญลิถาน
นางเยาวรัตน ปญญาพืช
นางเยาวรัตน อรุณภาส
นางเยาวเรส นันตา
จาเอก เยาวลักษณ เพิ่มพูล
นางเยาวลักษณ โลหะพันธุ
นางสาวรจนาภรณ พรรณา
นางรวงแกว ชัยรุงเรืองศรี
นางรวงทิพย จิตรสิงห
นางรวีวรรณ ศิริสมบูรณ
นางสาวรองรัตน รักษาพันธ
เรือตรีหญิง ระนองรักษ สุวรรณฉวี

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๔๑๙
๑๔๒๐
๑๔๒๑
๑๔๒๒
๑๔๒๓
๑๔๒๔
๑๔๒๕
๑๔๒๖
๑๔๒๗
๑๔๒๘
๑๔๒๙
๑๔๓๐
๑๔๓๑
๑๔๓๒
๑๔๓๓
๑๔๓๔
๑๔๓๕
๑๔๓๖
๑๔๓๗
๑๔๓๘
๑๔๓๙
๑๔๔๐
๑๔๔๑
๑๔๔๒
๑๔๔๓
๑๔๔๔

หนา ๒๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางระเบียบ แกวอรสาร
นางระเบียบ รอดพันธ
นางระเบียบ อาภานุรักษ
นางสาวระพีพัฒน มลรัตนภิรมย
นางระวิวรรณ โพธิ์หอมศิริ
นางระวีวรรณ สุพัฒน
นางรัชดาพร วงศคุณานุสรณ
นางรัชนาวรรณ กนกพรสี่ภาค
นางรัชนี ดานโชคชัยอนันต
นางรัชนี ทิวารัศชัย
นางรัชนี พรหมวงษ
นางรัชนี พันธนาม
นางรัชนี แพงผม
นางรัชนี ราชสงคราม
นางสาวรัชนีกร กูละพัฒน
นางรัชนีวรรณ หลักทรัพย
นางรัชยา รัศมี
นางรัตติกร เพ็งมาก
นางรัตติญา เทิดรัตนพงศ
นางสาวรัตนสุดา วงษชู
นางสาวรัตนา กฤษฎาธาร
นางรัตนา กลิ่นหวล
นางสาวรัตนา ตรีสุทธาชีพ
นางรัตนา พนิชนาพันธ
นางรัตนา ฤทธิ์รักษา
นางสาวรัตนา สุวรรณคาม

๑๔๔๕
๑๔๔๖
๑๔๔๗
๑๔๔๘
๑๔๔๙
๑๔๕๐
๑๔๕๑
๑๔๕๒
๑๔๕๓
๑๔๕๔
๑๔๕๕
๑๔๕๖
๑๔๕๗
๑๔๕๘
๑๔๕๙
๑๔๖๐
๑๔๖๑
๑๔๖๒
๑๔๖๓
๑๔๖๔
๑๔๖๕
๑๔๖๖
๑๔๖๗
๑๔๖๘
๑๔๖๙
๑๔๗๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางสาวรัตนา หุนภู
นางรัตนาพร ภิญโญสโมสร
นางรัตนาภรณ คลังนาค
นางสาวรัตนาภรณ แจมจํารัส
นางรัตนาภรณ โตสะอาด
นางรัตวรรณ ตันโสภณ
นางรัมภา หทัยธรรม
นางรัศมี เทียมสุวรรณ
นางรัศมี เหล็กชัย
นางราตรี คงละออ
นางราตรี ศรีสุข
นางรําไพ คณะมะ
นางรําไพ ถือสัตย
นางริโยทัย งามกนกวรรณ
นางรีนา โตะเจะ
นางรุงทิพย ขนอม
นางรุงทิวา ขาวสอาด
นางรุงทิวา เครือโสภณ
นางรุงทิวา วรวิทยศรางกูร
นางสาวรุงนภางค รัตนกถิกานนท
นางสาวรุงรังษี วงศสุภาพ
นางสาวรุงอรุณ โชติชวง
นางรุจวรรณ เข็มวงษ
นางรุจิกาญจน ดวงดี
นางรุจิรา ไพรลิน
นางรุจิรา มังคละศิริ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๔๗๑
๑๔๗๒
๑๔๗๓
๑๔๗๔
๑๔๗๕
๑๔๗๖
๑๔๗๗
๑๔๗๘
๑๔๗๙
๑๔๘๐
๑๔๘๑
๑๔๘๒
๑๔๘๓
๑๔๘๔
๑๔๘๕
๑๔๘๖
๑๔๘๗
๑๔๘๘
๑๔๘๙
๑๔๙๐
๑๔๙๑
๑๔๙๒
๑๔๙๓
๑๔๙๔
๑๔๙๕
๑๔๙๖

นางรุจิรา สุริยวนากุล
นางเรณู จันทรวงศ
นางเรณู พัวศิริ
นางเรณู พิกุล
นางเรณู มาพันธุ
นางสาวเรณู สวัสดิรัตน
นางเรณู สิงคมณี
นางเรณู สุธา
นางเรวดี ภุมมะกสิกร
นางไรยเนตร แกวลอม
นางลดาวัลย ชุติวัตรพงศธร
นางลมาย ธาราศักดิ์
นางลรุณี สายเชื้อ
นางลลิตา เตี้ยทอง
นางละมุล เพ็ชรขัน
นางละมูล บูรณศิริ
นางละไม ชุมแสง
นางละออ เจริญไชย
นางละออศรี สุจินพรัหม
นางละเอียด รูปทอง
นางละเอียด อาคะนัย
นางลักขณา แกววงหิว
นางลักขณา ธรรมธร
นางลักขณา สีมา
นางลักขณา สุขเสวบัณฑิต
นางลักขณา อวมพรหม

หนา ๒๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๙๗
๑๔๙๘
๑๔๙๙
๑๕๐๐
๑๕๐๑
๑๕๐๒
๑๕๐๓
๑๕๐๔
๑๕๐๕
๑๕๐๖
๑๕๐๗
๑๕๐๘
๑๕๐๙
๑๕๑๐
๑๕๑๑
๑๕๑๒
๑๕๑๓
๑๕๑๔
๑๕๑๕
๑๕๑๖
๑๕๑๗
๑๕๑๘
๑๕๑๙
๑๕๒๐
๑๕๒๑
๑๕๒๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางลัคนา เปรื่องเวทย
นางสาวลัดดา จิระชีวะนันท
นางสาวลัดดา ยุวนิช
นางลัดดา เลิศปญญา
นางลัดดา ศรีวิชัย
นางลัดดาวัลย ชูชื่น
นางลัดดาวัลย ดอกไม
นางลัดดาวัลย พรหมพักตร
นางลัษมณ ชมบุญ
นางสาวลาวัณย จิรนาท
นางลาวัณย เตียนสํารวย
นางลาวัณย ประสงคดี
นางลาวัณย ศิษยศาสตร
นางลาวัณย เอกอําพน
นางลาวัลย กิจนาวี
นางลาวัลย อรรถวรรณ
นางลําดวน ชัยสวาง
นางสาวลําดวน ชางหลอ
นางลําดวน ทูลทิพย
นางลําดวน สิมารักษ
นางลําเพย รวมสิน
นางลินดา สันตวาจา
นางเล็ก ทิพยรักษ
นางวงษเดือน ชอบธรรมดี
นางวชิราภรณ ปานอุดมลักษณ
นางวณิชชา อินทะนิน

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๕๒๓
๑๕๒๔
๑๕๒๕
๑๕๒๖
๑๕๒๗
๑๕๒๘
๑๕๒๙
๑๕๓๐
๑๕๓๑
๑๕๓๒
๑๕๓๓
๑๕๓๔
๑๕๓๕
๑๕๓๖
๑๕๓๗
๑๕๓๘
๑๕๓๙
๑๕๔๐
๑๕๔๑
๑๕๔๒
๑๕๔๓
๑๕๔๔
๑๕๔๕
๑๕๔๖
๑๕๔๗
๑๕๔๘

นางวนารัตน นันตาวัง
นางวนิชา เรือนคํา
นางวนิดา งอนสวาง
นางวนิดา จตุรพิธโพธิ์ทอง
นางวนิดา เธียรธัญญกิจ
นางวนิดา แสนสมชัย
นางวนิดา หงษโต
นางวนิดา อาจวิชัย
นางวนิดา โอภากุล กมลฉ่ํา
นางวรนิจ อาทากูล
นางวรนุช โกศาคาร
นางวรยา พันธุเข็มแกว
นางวรรณกาญจน สิงหจารย
นางวรรณทนีย ลีฬหาพงศธร
นางวรรณรัตน สุวรรณ
นางวรรณลักษณ ดุลยากูล
นางวรรณลักษณ หวังศรี
นางวรรณวิภา ศรีจันทรเคณ
นางวรรณา กองสังข
นางวรรณา จันทผลึก
นางวรรณา ชูรักษา
นางวรรณา ทัศวิล
นางสาววรรณา บัวคลี่
นางสาววรรณา พยุยงค
นางสาววรรณา มะกรวัฒนะ
นางสาววรรณา วิริยะทวีกุล

หนา ๒๑๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๔๙
๑๕๕๐
๑๕๕๑
๑๕๕๒
๑๕๕๓
๑๕๕๔
๑๕๕๕
๑๕๕๖
๑๕๕๗
๑๕๕๘
๑๕๕๙
๑๕๖๐
๑๕๖๑
๑๕๖๒
๑๕๖๓
๑๕๖๔
๑๕๖๕
๑๕๖๖
๑๕๖๗
๑๕๖๘
๑๕๖๙
๑๕๗๐
๑๕๗๑
๑๕๗๒
๑๕๗๓
๑๕๗๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางสาววรรณา เห็นสวาง
นางวรรณาวี พวงไพบูลย
นางวรรณิศา หนูจีน
นางวรรณี จุลเสวก
นางวรรณี ไมแกว
นางวรรณี ลัคนาโชค
นางวรรณี ลิ่มปติกุล
นางวรรษมล พุทธมงคล
นางสาววรวรรณ เจริญสุข
นางวรอนงค นฤมิตร
นางวรัญญา ตรวจนอก
นางวรันธร บุญเลื่อง
นางสาววรากร พงศพิไลพฤติ
นางวราพร ชูอํานาจ
นางวราพร ศรีแกว
นางวราพร สังขพบุโชติ
นางวราภรณ กั้วพานิช
นางวราภรณ โกมล
นางสาววราภรณ เตชะเสนา
นางวราภรณ บุญศิริ
นางวราภรณ มุงเขตกลาง
นางวราภรณ ระภากุล
นางวราภรณ เศรษฐศุภพนา
นางสาววรารัตน บุญเรือนยา
นางวรารัตน เพ็งสวาง
นางวริษฐา สิริพิริยะ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๕๗๕
๑๕๗๖
๑๕๗๗
๑๕๗๘
๑๕๗๙
๑๕๘๐
๑๕๘๑
๑๕๘๒
๑๕๘๓
๑๕๘๔
๑๕๘๕
๑๕๘๖
๑๕๘๗
๑๕๘๘
๑๕๘๙
๑๕๙๐
๑๕๙๑
๑๕๙๒
๑๕๙๓
๑๕๙๔
๑๕๙๕
๑๕๙๖
๑๕๙๗
๑๕๙๘
๑๕๙๙
๑๖๐๐

นางวลัย จักรทิพย
นางวลัยภรณ ทองบัวบาน
นางวไลพร เอื้อนนทัช
นางวัชนี กาญจนพรชัย
นางสาววัชรา ภูมิพระบุ
นางวัชรา วิฑูรย
นางวัชราภรณ ศาสตระรุจิ
นางวัชรินทร พาลีเกษม
นางวัชรี เฉยทอง
นางวัชรี ชื่นใจ
นางวัชรีย ภักดี
นางวัชรีย อึ๊งเจริญ
นางวัฒนา นันทะแสน
นางวัฒนา นาคกนก
นางวัฒนา บุญจูง
นางวัฒนา ประดับวงศ
นางวัฒนา มีทวม
นางวัฒนา ริยาพันธ
นางวัฒนา เลิกนอก
นางวัฒนา สายธนู
นางวัฒนาพร วงคคาํ
นางวัณฑนาภรณ พินทอง
นางวันดี ชเลงพจนสกุล
นางวันดี เชื้อกรุง
นางวันดี สถิรยากร
นางวันดี อุมเพชร

หนา ๒๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๐๑
๑๖๐๒
๑๖๐๓
๑๖๐๔
๑๖๐๕
๑๖๐๖
๑๖๐๗
๑๖๐๘
๑๖๐๙
๑๖๑๐
๑๖๑๑
๑๖๑๒
๑๖๑๓
๑๖๑๔
๑๖๑๕
๑๖๑๖
๑๖๑๗
๑๖๑๘
๑๖๑๙
๑๖๒๐
๑๖๒๑
๑๖๒๒
๑๖๒๓
๑๖๒๔
๑๖๒๕
๑๖๒๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางวันทนา มุทุกันต
นางวันทนา สุขโชติ
นางวันนา ภูสุวรรณ
นางวันเพ็ญ คงเจริญ
นางวันเพ็ญ ไชยศิลา
นางวันเพ็ญ ธนะชัยขันธ
นางวันเพ็ญ รัตนกมลกานต
นางวันวิสา เชาวนานนท
นางสาววัลรีย อิทธิพิบูล
นางวัลลภา กิมะพันธุ
นางสาววัลลภา หอมหวาน
นางวัลลี เถาธรรมพิทักษ
นางวัลลีย เกลี้ยงกลม
นางวัสสา สมนอย
นางวาจา สุขผล
นางวารี เกตุขาว
นางวารี มะกรวัฒนะ
นางสาววารุณี จิระไชย
นางวาลินี เรืองพุก
นางวาสนา เฉลิมพงษ
นางวาสนา นันตกูล
นางวาสนา ปานานนท
นางวาสนา แปลงแกว
นางวาสนา พงษเจริญ
นางวาสนา ราชรักษ
นางวาสนา วิริยะจิรดํารง

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๖๒๗
๑๖๒๘
๑๖๒๙
๑๖๓๐
๑๖๓๑
๑๖๓๒
๑๖๓๓
๑๖๓๔
๑๖๓๕
๑๖๓๖
๑๖๓๗
๑๖๓๘
๑๖๓๙
๑๖๔๐
๑๖๔๑
๑๖๔๒
๑๖๔๓
๑๖๔๔
๑๖๔๕
๑๖๔๖
๑๖๔๗
๑๖๔๘
๑๖๔๙
๑๖๕๐
๑๖๕๑
๑๖๕๒

หนา ๒๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาววาสนา ศิริวิลาศ
นางสาววาสนา สวัสดีนฤนาท
นางวิทยาภรณ ศรีภิรมย
นางวินากร สิทธิพันธุ
พันอากาศเอกหญิง วินิตา สุทธิเวทย
นางวิภัทร ดุลยาดุษฎี
นางวิภา คงเชย
นางวิภา ปฐมกําเนิด
นางวิภาดา ขวัญสงา
นางวิภาดา ชวนินทวิสุทธิ์
นางสาววิภาดา บูรณพันธุ
นางวิภานันท บุญชากร
นางวิภาพรรณ สอาง
นางวิภาวดี ไวยสุตรา
นางสาววิมล วรฤทธานนท
นางวิมล สิทธิเกษร
นางวิมลรัตน ศิลาพันธุ
นางสาววิมลวรรณ พลบุรี
นางสาววิมลศรี ปนทรัตน
นางสาววิยดา วิลาสรัตน
นางวิยะดา กุลแกว
นางวิลาณี รักสกุลกานต
นางวิลาวรรณ นพถนอม
นางวิลาวรรณ ยิ่งสุข
นางวิลาวัณย จึงประเสริฐ
นางวิลาวัณย สันติจิตโต

๑๖๕๓
๑๖๕๔
๑๖๕๕
๑๖๕๖
๑๖๕๗
๑๖๕๘
๑๖๕๙
๑๖๖๐
๑๖๖๑
๑๖๖๒
๑๖๖๓
๑๖๖๔
๑๖๖๕
๑๖๖๖
๑๖๖๗
๑๖๖๘
๑๖๖๙
๑๖๗๐
๑๖๗๑
๑๖๗๒
๑๖๗๓
๑๖๗๔
๑๖๗๕
๑๖๗๖
๑๖๗๗
๑๖๗๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางวิลาวัณย สุนทรากร
นางวิลาวัลย อนันตชัยพัทธนา
นางสาววิลาสินี ยีขุน
นางวิลาสินี วังบุญคง
นางวิไล ธรรมประชา
นางวิไล ไพชิต
นางวิไล ศิลปเจริญ
นางวิไล สืบสิงห
นางวิไล หนูผอม
นางวิไลพร กิ้มเสง
นางสาววิไลพร โรจนสุวณิชกร
นางสาววิไลภรณ เอียการนา
นางสาววิไลรัตน คงเพชร
นางวิไลวรรณ กิจนิตยชีว
นางวิไลวรรณ ธนวรรณ
นางวิไลวรรณ พรหมสิงห
นางวิไลวรรณ แพทยพิทักษ
นางวิไลวรรณ มากมูล
นางสาววิไลศรี บรมสุข
นางวิเวียนเลย วงศวัชรเดช
นางวีณา แสงกร่ํา
นางวีณาลักษณ โอพะละ
นางวีระวรรณ ตันบุตร
นางวีระวรรณ พิจารณา
นางสาวศรัญญา ชาญชัยสกุลวัตร
นางศรัณยพร คําเครือ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๖๗๙
๑๖๘๐
๑๖๘๑
๑๖๘๒
๑๖๘๓
๑๖๘๔
๑๖๘๕
๑๖๘๖
๑๖๘๗
๑๖๘๘
๑๖๘๙
๑๖๙๐
๑๖๙๑
๑๖๙๒
๑๖๙๓
๑๖๙๔
๑๖๙๕
๑๖๙๖
๑๖๙๗
๑๖๙๘
๑๖๙๙
๑๗๐๐
๑๗๐๑
๑๗๐๒
๑๗๐๓
๑๗๐๔

นางศรัณยา อิ่มจิตต
นางศราวณี เจริญยุทธ
นางสาวศรินดา ตุงคะบุรี
นางศริยา วงษวริศรา
นางศรีเนียน แกนจันทรวงค
นางศรีปญ เลิศพรตสมบัติ
นางศรีเพ็ญ โกกนท
นางศรีมาลา ตุงคะเตชะ
นางศรีมุกดา มงคลชัย
นางศรีรัตน ศรีเกิน
นางศรีวิมล โชคสุข
นางศรีสวัสดิ์ สรอยระยา
นางศรีสุข ฐิตะฐาน
นางศรีสุดา บุญเรือง
นางศรีอัมพร กอนแกว
นางศศิณี คําเฉย
นางศศิธร ภูสุธาสี
นางสาวศศิธร วิบูลยวัฒนกิจ
นางศศิวิมล ชาติสุวรรณ
นางศักดิ์ศรี คําทอง
นางศันสนีย ปรีชาวงศ
นางศันสนีย ภูมณี
นางศิราณี ขันติยะ
นางสาวศิริกุน จันทรรุงโรจน
นางศิริณา วงศสุวรรณ
นางศิริธร สุทธิวงศ

หนา ๒๒๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๐๕
๑๗๐๖
๑๗๐๗
๑๗๐๘
๑๗๐๙
๑๗๑๐
๑๗๑๑
๑๗๑๒
๑๗๑๓
๑๗๑๔
๑๗๑๕
๑๗๑๖
๑๗๑๗
๑๗๑๘
๑๗๑๙
๑๗๒๐
๑๗๒๑
๑๗๒๒
๑๗๒๓
๑๗๒๔
๑๗๒๕
๑๗๒๖
๑๗๒๗
๑๗๒๘
๑๗๒๙
๑๗๓๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางศิริบูลย พูนศรีธนากูล
นางศิริพร ชวลิต
นางสาวศิริพร นาคนัด
นางศิริพร ปภารัส
นางสาวศิริพร ภาณุเรืองรัศมี
นางศิริพร ศรกิจ
นางศิริพร สุขลาภ
นางศิริเพ็ญ ชัน้ ประเสริฐ
นางสาวศิริรัตน เพชรสุวรรณ
นางศิริรัตน สุวรรณทัศน
นางสาวศิริลักษณ ทรงสิทธิโชค
นางศิริลักษณ พงษบุตร
นางศิริลักษณ ระวิวรรณ
นางศิริลักษณ อิ่มสุขศรี
นางศิริวรรณ สมไชย
นางศิริวรรณ ปุญญนิรันดร
นางศิริวรรณ พรหมคุณ
นางศิริวรรณ ศรีวิริยานุภาพ
นางศิริวรรณ สุวรรณโชติ
นางศิริวัฒน บัณฑะวงศ
นางศิริวัฒน ปน สุวรรณ
นางศิริวัลย ณรงครักษ
นางศิริอร สุมาลยนพ
นางศิโรรัตน สินธุพงษ
นางศิลปสุภา บอเพชร
นางศิวาพร เอื้อตระการวิวัฒน

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๗๓๑
๑๗๓๒
๑๗๓๓
๑๗๓๔
๑๗๓๕
๑๗๓๖
๑๗๓๗
๑๗๓๘
๑๗๓๙
๑๗๔๐
๑๗๔๑
๑๗๔๒
๑๗๔๓
๑๗๔๔
๑๗๔๕
๑๗๔๖
๑๗๔๗
๑๗๔๘
๑๗๔๙
๑๗๕๐
๑๗๕๑
๑๗๕๒
๑๗๕๓
๑๗๕๔
๑๗๕๕
๑๗๕๖

หนา ๒๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางศิวาภรณ เงินราง
นางสาวศุภมาศ บรรหาญ
นางศุภลักษณ รายยวา
นางศุภวรรณ ตรีสรานุวัฒนา
นางศุภวรรณ ตียพันธ
นางศุภวรรณ วิชิตสงคราม
นางศุภวรรณ หงภัทรคีรี
นางศุภวัลย แซมมณี
นางศุภวาร คุณวุฒิ
นางสาวสกนธวรรณ เติมทานาม
นางสงกรานต แขนสันเทียะ
นางสงกรานตดา คงพันธุ
นางสงวน แกวมณี
นางสดชื่น มิตสานนท
นางสถาพร บุญเกิด
นางสนิท พุทธกูล
นางสมเกียรติ โพธิ์ศรี
นางสาวสมคิด จําปาเงิน
นางสมคิด ไชยสัจ
นางสมคิด ไผสมบูรณ
นางสมคิด พุงโตมร
นางสมจิต กมลทิพย
นางสมจิต แกวแสนชัย
นางสมจิตร ศักดิ์สิทธิกร
นางสมจิตร สําราญนิช
นางสมจิตร ธนกุลนันท

๑๗๕๗
๑๗๕๘
๑๗๕๙
๑๗๖๐
๑๗๖๑
๑๗๖๒
๑๗๖๓
๑๗๖๔
๑๗๖๕
๑๗๖๖
๑๗๖๗
๑๗๖๘
๑๗๖๙
๑๗๗๐
๑๗๗๑
๑๗๗๒
๑๗๗๓
๑๗๗๔
๑๗๗๕
๑๗๗๖
๑๗๗๗
๑๗๗๘
๑๗๗๙
๑๗๘๐
๑๗๘๑
๑๗๘๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางสมจิตร สุริยะ
นางสาวสมจินต แกวจันทรานนท
นางสมใจ บุญยสุรักษ
นางสาวสมใจ อนุตราภิบาล
นางสมญา เลิศเรืองฤทธิ์
นางสมถวิล สารสาส
นางสมทรง ไชยานุกูลกิตติ
นางสมทรัพย แสงออน
นางสมนึก ตุมนอย
นางสมนึก พรหมบุตร
นางสมบัติ พรหมคํา
นางสมบูรณ ปญญามัง
นางสาวสมปอง มุสิกเจียรนันท
นางสมปอง สมบูรณ
นางสาวสมพร กุลศรี
นางสมพร คุณาธาทร
นางสมพร จันทรศิริ
นางสมพร โชติรัตน
นางสาวสมพร ไชยดี
นางสมพร ตะกะศิลา
นางสมพร ตังควนิช
นางสมพร นิลดาศรี
นางสมพร ลีประเสริฐ
นางสาวสมพร สาธุภาพ
นางสาวสมพร อินศรีแกว
นางสมพรรณ ทาลาเข็ม

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๗๘๓
๑๗๘๔
๑๗๘๕
๑๗๘๖
๑๗๘๗
๑๗๘๘
๑๗๘๙
๑๗๙๐
๑๗๙๑
๑๗๙๒
๑๗๙๓
๑๗๙๔
๑๗๙๕
๑๗๙๖
๑๗๙๗
๑๗๙๘
๑๗๙๙
๑๘๐๐
๑๘๐๑
๑๘๐๒
๑๘๐๓
๑๘๐๔
๑๘๐๕
๑๘๐๖
๑๘๐๗
๑๘๐๘

นางสมพิศ ตุมทอง
นางสาวสมพิศ ทองอรุณศรี
นางสมพิศ ประเสริฐ
นางสมพิศ รื่นจิต
นางสมพิศ ลาเหลา
นางสมพิศ วงศดนตรี
นางสมพิศ ศรีทาสรอย
นางสมพิศ สุทธานันต
นางสมมาตร แกนภักดี
นางสมร เขตเจริญ
นางสมรรัตน สุภาคาร
นางสมรักษ สุวรรณรัตน
นางสมฤดี ถินขาว
นางสมลักษณ ตันติพัฒนานันต
นางสมลักษณ รัตนพร
นางสาวสมลักษณ แสงกลับ
นางสมศรี ขาวแปลก
นางสาวสมศรี คังคะประดิษฐ
นางสมศรี บันทึก
นางสมศรี เปยมงาม
นางสมศรี ยี่ตัน
นางสมศรี วงศวิรัติ
นางสาวสมศรี ศักดิ์สงาวงษ
นางสมศิริ คําปาน
นางสมสมัย จําเริญศรี
นางสมหมาย แกวชัง

หนา ๒๒๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๐๙
๑๘๑๐
๑๘๑๑
๑๘๑๒
๑๘๑๓
๑๘๑๔
๑๘๑๕
๑๘๑๖
๑๘๑๗
๑๘๑๘
๑๘๑๙
๑๘๒๐
๑๘๒๑
๑๘๒๒
๑๘๒๓
๑๘๒๔
๑๘๒๕
๑๘๒๖
๑๘๒๗
๑๘๒๘
๑๘๒๙
๑๘๓๐
๑๘๓๑
๑๘๓๒
๑๘๓๓
๑๘๓๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางสมหมาย นทีประสิทธิพร
นางสมหมาย เนริกูล
นางสมหมาย บุบผา
นางสมหมาย ปราบนอก
นางสมหมาย วิชาศิลป
นางสมหมาย ศรีแกว
นางสมหวัง รังษี
นางสมัย นงนุช
นางสมัย นวโลหะกุล
นางสมัย สูหญานาง
นางสมาน กลางวิชัย
นางสรชา โชติกลอม
นางสรณี กัณฑนิล
นางสรอยแกว ประมาณ
นางสลับศรี อรรถาผล
นางสลิลลา รุจนวงศ
นางสาวสวรรค มงคลคลี
นางสวรรยา มะโรงรัตน
นางสวลีรัตน พิงพราวลี
นางสาวสะอาด จันทนิตย
นางสัจจา อุทัยทอง
นางสาวสัตตบงกช ใจงาม
นางสันทนา รัตนโสภา
นางสันทนีย ธนาภรณ
นางสัมพันธ วงศคํา
นางสัมฤทธิ์ นิม่ มงคล

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๘๓๕
๑๘๓๖
๑๘๓๗
๑๘๓๘
๑๘๓๙
๑๘๔๐
๑๘๔๑
๑๘๔๒
๑๘๔๓
๑๘๔๔
๑๘๔๕
๑๘๔๖
๑๘๔๗
๑๘๔๘
๑๘๔๙
๑๘๕๐
๑๘๕๑
๑๘๕๒
๑๘๕๓
๑๘๕๔
๑๘๕๕
๑๘๕๖
๑๘๕๗
๑๘๕๘
๑๘๕๙
๑๘๖๐

นางสาคร นันไชย
นางสาคร โพดพลัด
นางสาคร วัฒฐานะ
นางสานิต นุราช
นางสายแกว จํานงค
นางสายจิต ศิลปรัตน
นางสายใจ บุญยง
นางสายใจ ลิ้มตระกูล
นางสายทอง สําเร็จ
นางสายพิณ พรมสีดา
นางสายพิณ หิรัญเกิด
นางสายพิน พิศออน
นางสาวสายมาน บุญตระกูล
นางสายรุง เข็มวิชัย
นางสายสมร สวผลางกูร
นางสายสุนันท พิศวง
นางสายสุนีย ชัยชนะ
นางสายสุนีย ศักดิ์ศรชัย
นางสายสุนีย อินทสุวรรณ
นางสายหยุด เจริญพร
นางสายหยุด มณีกัน
นางสายัณห อภิชัย
นางสารภี หลานไทย
นางสาริญา กุลสุวรรณ
นางสาลี่ วิรัชจินดา
นางสําเนา สินธุรัตน

หนา ๒๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๖๑
๑๘๖๒
๑๘๖๓
๑๘๖๔
๑๘๖๕
๑๘๖๖
๑๘๖๗
๑๘๖๘
๑๘๖๙
๑๘๗๐
๑๘๗๑
๑๘๗๒
๑๘๗๓
๑๘๗๔
๑๘๗๕
๑๘๗๖
๑๘๗๗
๑๘๗๘
๑๘๗๙
๑๘๘๐
๑๘๘๑
๑๘๘๒
๑๘๘๓
๑๘๘๔
๑๘๘๕
๑๘๘๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางสาวสําเภา รุงแจง
นางสํารวม ดิษเถียร
นางสํารวม สุขสําราญ
นางสําราญ กอแกว
นางสําลี บูรณะกุล
นางสําอาง เวียงจันทร
นางสําอางค โชคชัย
นางสินีนาฏ จันทรคํา
นางสิริกร อันเจริญ
นางสิริฉันท วิชานงค
นางสิริญา ฉิมพาลี
นางสิริทิพย วัฒนไกร
นางสิรินาฏ เพทาย
นางสิริพร นุมออน
นางสิริพร โพธิ์ภู
นางสิริโสภา วิวัฒนานุกูล
นางสิวลีย ไกรเลิศ
นางสุกัญญา ไขวพันธ
นางสุกัญญา โพธิ์เกตุ
นางสุกัญญา ศุภนคร
นางสาวสุขะวรรณ หารวาระ
นางสุคนธ ชะมอย
นางสุคนธา ศิริสวัสดิ์
นางสุจจดี กิจบุญ
นางสุจรรยา สมพรไพลิน
นางสุจิตรา ตั้งยิ่งยง

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๘๘๗
๑๘๘๘
๑๘๘๙
๑๘๙๐
๑๘๙๑
๑๘๙๒
๑๘๙๓
๑๘๙๔
๑๘๙๕
๑๘๙๖
๑๘๙๗
๑๘๙๘
๑๘๙๙
๑๙๐๐
๑๙๐๑
๑๙๐๒
๑๙๐๓
๑๙๐๔
๑๙๐๕
๑๙๐๖
๑๙๐๗
๑๙๐๘
๑๙๐๙
๑๙๑๐
๑๙๑๑
๑๙๑๒

นางสุจิตรา ธีระกุล
นางสุจิตรา มันตาภรณ
นางสุจิตรา วิริยะกิตติ
นางสุจิตรา สุขไพบูลย
นางสุจิตรา สุขสงค
นางสุจินต นวพันธุ
นางสุใจ วุฒิการณ
นางสุชาดา เดชะสุวรรณ
นางสุชาดา ปนสุวรรณ
นางสุชาดา พุฒิกานนท
นางสุชาดา เพชรอุดม
นางสุชาดา สัทธรรม
นางสุณิสา ธามาตย
นางสุณีย อุนอารมณ
นางสุดตา ไชยนาพันธ
นางสาวสุดถนอม รอดอวม
นางสุดา พลอยประเสริฐ
นางสุดาพรรณ ประคองพันธ
นางสุดาภรณ วัฒนชัย
นางสุดารัตน งาวชัย
นางสาวสุดารัตน สุธราพันธ
นางสาวสุดารัตน เห็นเจริญสุข
นางสุตา ถือมั่น
นางสุทธิพร รัตนนิช
นางสุทิพย ทิพยพิมล
นางสุธาดา สัตยธรรม

หนา ๒๒๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๑๓
๑๙๑๔
๑๙๑๕
๑๙๑๖
๑๙๑๗
๑๙๑๘
๑๙๑๙
๑๙๒๐
๑๙๒๑
๑๙๒๒
๑๙๒๓
๑๙๒๔
๑๙๒๕
๑๙๒๖
๑๙๒๗
๑๙๒๘
๑๙๒๙
๑๙๓๐
๑๙๓๑
๑๙๓๒
๑๙๓๓
๑๙๓๔
๑๙๓๕
๑๙๓๖
๑๙๓๗
๑๙๓๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางสุธารัตน พันธทอง
นางสุธาสินี ทารัตน
นางสุธิณี เฉลิมทรง
นางสุธีรา ช้ําเกตุ
นางสุนทรี งามเหลือ
นางสุนทรี ฉัตรศิริมงคล
นางสุนทรี เลิศเสาวณิต
นางสุนทรี วงษศาจันทร
นางสาวสุนทรี วิทิตสิริ
นางสุนันท ภูรอด
นางสุนันท รัตนวิบูลยเลิศ
นางสุนันท แสวงทรัพย
นางสุนันทา เกตุโต
นางสาวสุนันทา อินตะนิล
นางสุนิดา อุนกอง
นางสุนิตา บํารุงชู
นางสุนิธิร หงอนไก
นางสุนิสา แกวสุข
นางสุนีย เจริญกุล
นางสุนีย บอเกิด
นางสุนีย วงษอาษา
นางสุนีย ศรีสวัสดิ์
นางสุนีย หวังดี
นางสุนีย หวานสนิท
นางสุนีย อินเม
นางสุนียพร รัตนอําภา

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๙๓๙
๑๙๔๐
๑๙๔๑
๑๙๔๒
๑๙๔๓
๑๙๔๔
๑๙๔๕
๑๙๔๖
๑๙๔๗
๑๙๔๘
๑๙๔๙
๑๙๕๐
๑๙๕๑
๑๙๕๒
๑๙๕๓
๑๙๕๔
๑๙๕๕
๑๙๕๖
๑๙๕๗
๑๙๕๘
๑๙๕๙
๑๙๖๐
๑๙๖๑
๑๙๖๒
๑๙๖๓
๑๙๖๔

นางสุเนตรา นิมานันท
นางสุบรรณ นามวัฒน
นางสุบรรณ หลาหา
นางสุปราณี ทิพยสุบรรณ
นางสาวสุปราณี อินทนิล
นางสุปาณี ชูคลาย
นางสุพร ศรีมหาวโร
นางสุพรรณี โกงกระโทก
นางสุพรรณี ศรีมีชัย
นางสุพัตรา คําโสภา
นางสุพัตรา เจียมจิตร
นางสุพัตรา เทียมปฐม
นางสุพิณ ศิริเลิศ
นางสุพิท วรเชษฐ
นางสุพิน ไผเหลือง
นางสุพิน ศรีวิไล
นางสาวสุพิศ สุภาวรรณ
นางสุพิศ เอี่ยมมัน
นางสุพีร ดิษฐาพร
นางสุภัชชา มีรอด
นางสุภัทรา หอมมณี
นางสุภา สุทธิยาภรณ
นางสุภาณี โคสวิดา
นางสุภาณี สุวรรณ
นางสุภาพ ตนกันยา
นางสุภาพ วงษไสว

หนา ๒๒๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๖๕
๑๙๖๖
๑๙๖๗
๑๙๖๘
๑๙๖๙
๑๙๗๐
๑๙๗๑
๑๙๗๒
๑๙๗๓
๑๙๗๔
๑๙๗๕
๑๙๗๖
๑๙๗๗
๑๙๗๘
๑๙๗๙
๑๙๘๐
๑๙๘๑
๑๙๘๒
๑๙๘๓
๑๙๘๔
๑๙๘๕
๑๙๘๖
๑๙๘๗
๑๙๘๘
๑๙๘๙
๑๙๙๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางสุภาพร ขําเจริญ
นางสุภาพร โพธาวรรณ
นางสุภาพร ยิ่งชาญกุล
นางสาวสุภาพร สุทธกรณ
นางสุภาพิมพ ตัณฑธนานุกูล
นางสุภาภรณ การบรรจง
นางสาวสุภาภรณ ขาวผอง
นางสุภาภรณ พงษสุชาติ
นางสาวสุภาภรณ สุริยสวัสดิ์
นางสาวสุภารัตน ศรีธูป
นางสุภาลักษณ เขียวขํา
นางสุภาวดี เชวงชินวงศ
นางสุภาวดี พงศอัมพรสกุล
นางสุภาวดี พรรณรุกข
นางสุภาวดี อัมพะวะสิริ
นางสุภิญญา เพียรทําดี
นางสุภิรมย ออพงษ
นางสุมณฑา เตชะเลิศไพศาล
นางสุมน นุชเจริญผล
นางสุมนัส อรรถศิริ
นางสุมนา จิระตราชู
นางสุมนา วงษสุวรรณ
นางสุมล ดานวิริยะกุล
นางสุมา แสงโสภา
นางสุมาลี คุณเศรษฐ
นางสุมาลี โควสถิตย

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๙๙๑
๑๙๙๒
๑๙๙๓
๑๙๙๔
๑๙๙๕
๑๙๙๖
๑๙๙๗
๑๙๙๘
๑๙๙๙
๒๐๐๐
๒๐๐๑
๒๐๐๒
๒๐๐๓
๒๐๐๔
๒๐๐๕
๒๐๐๖
๒๐๐๗
๒๐๐๘
๒๐๐๙
๒๐๑๐
๒๐๑๑
๒๐๑๒
๒๐๑๓
๒๐๑๔
๒๐๑๕
๒๐๑๖

หนา ๒๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุมาลี ชวนชม
นางสุมาลี ชัยศรีสวัสดิ์
นางสาวสุมาลี แซเตียว
นางสุมาลี บํารุงศิลป
นางสุมาลี เรืองภักดี
นางสุมาลี ศรีตนวงศ
นางสุมิตร ดาศรี
พันจาโทหญิง สุยะมิตร ทับทิมทอง
นางสุรศรี ชนะเคราะห
นางสาวสุรางค นรินทร
นางสุรินทร ภุมมาลา
นางสุริพร พระศุกร
นางสาวสุรีย เตชะสาย
นางสุรีย นวลจันทร
นางสุรีย มาสม
นางสุรีย เอี่ยมละออ
นางสุรียพร ลีลพนัง
นางสุรียพร แสนมาโนช
นางสุรียรัตน พิสัยพันธ
นางสุฤดี ธีระภัทรานันท
นางสุวภรณ แนมสัย
นางสุวภัทร แดงอุบล
นางสุวภา พลสาย
นางสุวรรณ ขันธเสมา
นางสุวรรณ ผาละพรม
นางสุวรรณ มั่นคง

๒๐๑๗
๒๐๑๘
๒๐๑๙
๒๐๒๐
๒๐๒๑
๒๐๒๒
๒๐๒๓
๒๐๒๔
๒๐๒๕
๒๐๒๖
๒๐๒๗
๒๐๒๘
๒๐๒๙
๒๐๓๐
๒๐๓๑
๒๐๓๒
๒๐๓๓
๒๐๓๔
๒๐๓๕
๒๐๓๖
๒๐๓๗
๒๐๓๘
๒๐๓๙
๒๐๔๐
๒๐๔๑
๒๐๔๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางสุวรรณ เสพสวัสดิ์
นางสุวรรณา นพแกว
นางสาวสุวรรณา พานิชวงศ
นางสุวรรณา รัตนจุล
นางสาวสุวรรณา ฤทธิ์แชม
นางสุวรรณี ตั้งวีระพรพงศ
นางสุวรรณีย วงศอิสรกุล
นางสุวลี พุทธเทศก
นางสุวัฒนา แกวกัลยา
นางสุวิมล มูลตรีภักดี
นางสุวิมล เหลืองออน
นางสุหัชชา กองบุญ
นางเสงี่ยม นพศิริ
นางเสถียร ศรีสุธรรม
นางเสนาะ หิรัญรักษ
นางเสริมทรัพย พุมพุทรา
นางเสาวณี จุงประสพมงคล
นางเสาวณีย วรรณทอง
นางสาวเสาวนีย พันธพัฒนกุล
นางเสาวภา รัตนยรรยง
นางเสาวรส พัฒเชียร
นางสาวเสาวลักษณ คําเจริญ
นางเสาวลักษณ บุญสุวรรณ
นางสาวเสาวลักษณ หมานเบ็ญหีม
นางแสงจันทร กันทะเครือ
นางแสงดาย สุแกว

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๒๐๔๓
๒๐๔๔
๒๐๔๕
๒๐๔๖
๒๐๔๗
๒๐๔๘
๒๐๔๙
๒๐๕๐
๒๐๕๑
๒๐๕๒
๒๐๕๓
๒๐๕๔
๒๐๕๕
๒๐๕๖
๒๐๕๗
๒๐๕๘
๒๐๕๙
๒๐๖๐
๒๐๖๑
๒๐๖๒
๒๐๖๓
๒๐๖๔
๒๐๖๕
๒๐๖๖
๒๐๖๗
๒๐๖๘

หนา ๒๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางแสงดาว มยุระสาคร
นางแสงพร เทสมุทร
นางโสพิน เอี่ยมพิภักดิ์
นางโสพิศ รุงเรือง
นางโสภา จินตวร
นางโสภิดา ไกรแกว
นางโสภิต แตประจิตร
นางสาวโสภินทร รอดเครือมิตร
นางสาวโสภิศ เกตุพร
นางโสภี บุญงาม
นางโสมนภา ออนขาว
นางโสมอุษา แสงบรรจบ
นางหทัยชนก มะลิซอน
นางหทัยทิพย มัชปาน
นางหนูพรอม ฉ่ําชะนะ
นางสาวหรรษา สวยพริ้ง
นางหฤทัย ไชยแกวเมร
นางหอมอวล โอษฐธิเวช
นางหัสยา กลอมพร
นางองอาจ วงษบุตร
นางอจิรา แสงงาม
นางอนงค ขําพรมราช
นางอนงค ค้ําจุน
นางอนงค เงินเส็ง
นางอนงค เชนรัมย
นางอนงค ถาวร

๒๐๖๙
๒๐๗๐
๒๐๗๑
๒๐๗๒
๒๐๗๓
๒๐๗๔
๒๐๗๕
๒๐๗๖
๒๐๗๗
๒๐๗๘
๒๐๗๙
๒๐๘๐
๒๐๘๑
๒๐๘๒
๒๐๘๓
๒๐๘๔
๒๐๘๕
๒๐๘๖
๒๐๘๗
๒๐๘๘
๒๐๘๙
๒๐๙๐
๒๐๙๑
๒๐๙๒
๒๐๙๓
๒๐๙๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางอนงค ทองประกอบ
นางอนงค ศรีสวาง
นางอนงค สพโชค
นางอนงค เอี่ยมสุเมธ
นางอนงคทิพย ดุลยไชย
นางอนงคลักษณ ตันกิตติวัฒน
นางอนัญญา ออนเกิด
นางอนุษร เชี่ยวชาญ
นางอภัย วิวัฒนชัยกุล
นางอภัยวัล พรตระกูลพิพัฒน
นางอภิษฎา อรัณยภาค
นางอมร แสนใจ
นางอมรรัตน ชวยดี
นางอมรรัตน นิยมคา
นางอมรรัตน มูลสาร
นางอมรลักษณ ศิริภูรี
นางอมรศรี อาจกลา
นางอมรา ชวยสงค
นางอมรา มหาวรรณ
นางสาวอรชร วรพิทย
นางสาวอรดี อิ่มโภชน
นางอรทัย กราปญจะ
นางสาวอรทัย ราคายิ่ง
นางสาวอรทัย เรืองสมบูรณ
นางสาวอรนัย วรรณสุคํา
นางอรนุช บุญรังสิมันตุ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๒๐๙๕
๒๐๙๖
๒๐๙๗
๒๐๙๘
๒๐๙๙
๒๑๐๐
๒๑๐๑
๒๑๐๒
๒๑๐๓
๒๑๐๔
๒๑๐๕
๒๑๐๖
๒๑๐๗
๒๑๐๘
๒๑๐๙
๒๑๑๐
๒๑๑๑
๒๑๑๒
๒๑๑๓
๒๑๑๔
๒๑๑๕
๒๑๑๖
๒๑๑๗
๒๑๑๘
๒๑๑๙

นางสาวอรนุช เวชรังษี
นางอรพรรณ สุริยา
นางอรพิน กอบเงิน
นางอรพิน ทรัพยลน
นางอรพิน ทิพยประเสริฐ
นางอรพินทร บุญมาสืบ
นางอรรจนีย เห็นสุข
นางอรวดี อินทราสุข
นางสาวอรวรรณ โกวพัฒนกิจ
นางอรวรรณ ยืนยง
นางอรวรรณ รุจิรกุล
นางอรวรรณ ฤทธิ์วรา
นางสาวอรวรรณ
ฤทธิ์อินทรางกูร
นางอรวรรณ อุดมทวี
นางอรอนงค ชมรุง
นางสาวอรอนงค สิงหไชย
นางอรัญญา ประเสริฐทรัพย
นางสาวอริศรา สุวธีรพันธุ
นางอริสา อินทรเชียรศิริ
นางอรุณ คิมหะมานนท
นางอรุณ รุงแสงฉาย
นางอรุณจันทร มานะภักดี
นางอรุณี เธียรประมุข
นางอรุณี พุกหอม
นางสาวอรุณี แสงแดง

หนา ๒๒๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๒๐
๒๑๒๑
๒๑๒๒
๒๑๒๓
๒๑๒๔
๒๑๒๕
๒๑๒๖
๒๑๒๗
๒๑๒๘
๒๑๒๙
๒๑๓๐
๒๑๓๑
๒๑๓๒
๒๑๓๓
๒๑๓๔
๒๑๓๕
๒๑๓๖
๒๑๓๗
๒๑๓๘
๒๑๓๙
๒๑๔๐
๒๑๔๑
๒๑๔๒
๒๑๔๓
๒๑๔๔
๒๑๔๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางอลิษา ขุนจันทร
นางออยทิพย เคหะพันธสกุล
นางอะมินะ เวชประสิทธิ์
นางอังคณา เฉียบแหลม
นางอังคณา สมนึก
นางอังคณา อุนตรงจิตร
นางอังคนี จ.ผลิต
นางอังควิภา มูลสุวรรณ
นางอัจฉรา ญาณะ
นางอัจฉรา เนตรศิริ
นางอัจฉรา รัตนะวงษ
นางอัจฉรา อาศิรพจนมนตรี
นางสาวอัจฉราพรรณ แบนคีรี
นางอัจฉราวรรณ จันทรประยูร
นางอัญชนา เลี่ยมกิ่ง
นางสาวอัญชนา วงศภัทรดี
นางอัญชลา พรมสีใหม
นางอัญชลี ขจรมาศบุษป
นางสาวอัญชลี จุติดํารงศพันธ
นางอัญชลี นราเดน
นางอัญชลี มุละดา
นางสาวอัญชลี โสภณ
นางอัญชลี หลอนิมิตดี
นางอัญชลี หลิมสกุล
นางอัญชลี เอมวัฒนะ
นางอัญชัญ เกียรติพรศักดา

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๒๑๔๖ เรืออากาศตรีหญิง อัญชุลี
จงอุดมสมบัติ
๒๑๔๗ นางสาวอัมพร จันทรดา
๒๑๔๘ นางอัมพร ดวงสุริยะ
๒๑๔๙ นางอัมพร ปญญาชนกุล
๒๑๕๐ นางอัมพร ลือคําหาญ
๒๑๕๑ นางสาวอัมพร สันติตรานนท
๒๑๕๒ นางอัมพรรณ กัญจา
๒๑๕๓ นางอัมพวัน ทรัพยสม
๒๑๕๔ นางสาวอัมพา สุวรรณโสภา
๒๑๕๕ นางอัมพาพันธ วรรณพงศภัค
๒๑๕๖ นางอาทิตยา พุกทอง
๒๑๕๗ นางอาภรณ พนมศก
๒๑๕๘ นางอาภรณ พันธชูจิตร
๒๑๕๙ นางอาภาพร ตะหนอง
๒๑๖๐ นางสาวอามีเนาะ เจะเอาะ
๒๑๖๑ นางอารมย แชมชิต
๒๑๖๒ นางอารยา อุทก
๒๑๖๓ นางอารีณา ปนบรรจง
๒๑๖๔ นางอารีย กลอมคุม
๒๑๖๕ นางอารีย ขําสวาง
๒๑๖๖ นางอารีย คงดี
๒๑๖๗ นางอารีย ฉิมชนะ
๒๑๖๘ นางอารีย เรืองพรหม
๒๑๖๙ นางอารีย ออนจู
๒๑๗๐ นางอารีรัตน คุณานุสนธิ์

หนา ๒๒๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๗๑
๒๑๗๒
๒๑๗๓
๒๑๗๔
๒๑๗๕
๒๑๗๖
๒๑๗๗
๒๑๗๘
๒๑๗๙
๒๑๘๐
๒๑๘๑
๒๑๘๒
๒๑๘๓
๒๑๘๔
๒๑๘๕
๒๑๘๖
๒๑๘๗
๒๑๘๘
๒๑๘๙
๒๑๙๐
๒๑๙๑
๒๑๙๒
๒๑๙๓
๒๑๙๔
๒๑๙๕
๒๑๙๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางอารีรัตน เงอเนิด
นางอารีรัตน ผลิตนนทเกียรติ
นางสาวอารีรัตน พรหมมินทร
นางอารีรัตน พิทักษบูรพา
นางอําพร เชื้อเจ็ดตน
นางอําพร เถียรทอง
นางอําพร ธินะ
นางอําพร อินทรประเสริฐ
นางอําพรพรรณ เดชธิฆัมพร
นางอําพัน อนุเผา
นางอําพันธ โสภารัตน
นางสาวอําพิน ทองโรย
นางอําพูล เปงวงศ
นางอําไพ ภัทรปรีชาการ
นางสาวอําไพ รุงเรืองวงศ
นางอําไพ ศรแผลง
นางอําไพ สินศุข
นางอําไพ เอมเกษม
นางอําภา มีเสม
นางอําภาพร การินไชย
นางอิงอร แกวแหวน
นางอิงอร วิชัยสืบ
นางอินทนีย มุงเงิน
นางสาวอุดมลักษณ เตียสวัสดิ์
นางอุดารัตน จตุรพักตรพิสิฐ
นางอุทัยวรรณ เครือจันตะ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๒๑๙๗
๒๑๙๘
๒๑๙๙
๒๒๐๐
๒๒๐๑
๒๒๐๒
๒๒๐๓
๒๒๐๔
๒๒๐๕
๒๒๐๖
๒๒๐๗
๒๒๐๘
๒๒๐๙
๒๒๑๐
๒๒๑๑
๒๒๑๒
๒๒๑๓
๒๒๑๔
๒๒๑๕
๒๒๑๖
๒๒๑๗
๑
๒
๓
๔

นางอุทัยวรรณ ศรีสังวรณ
นางอุทุมพร กําภู ณ อยุธยา
นางอุทุมพร พรหมวาศ
นางสาวอุทุมพร ศิริวิบุลยกิติ
นางอุบล ไกรวรรณ
นางสาวอุบล ชนะสิทธิ์
นางอุบล พวงศิริ
นางสาวอุบล พึ่งเกตุ
นางอุบล ยุทธชัย
นางอุบล เหลี่ยมสมบัติ
นางอุบล อินดี
นางอุบลรัตน หอนบุญเหิม
นางอุบลวรรณ หนูเนตร
นางอุบลศรี พูลศรี
นางอุมาภรณ เจริญสุข
นางอุรา ลอยทอง
นางอุไร นาคทอง
นางอุไร เผื่อนผัน
นางอุไร พจนเพริศ
นางอุไร วงศทับแกว
นางอุไร วิชัยรัตน
นายกิตติ ชาญชัยศักดิ์
นายเกียรติ นาคะเกศ
นายเกียรติ วิฑูรชาติ
นายเกียรติยศ โคมิน

หนา ๒๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

๒๒๑๘ นางอุไรรักษ คัมภิรานนท
๒๒๑๙ นางสาวอุไรลักษณ
กาญจนบุรานนท
๒๒๒๐ นางอุไรลักษณ ศรีสุวรรณ
๒๒๒๑ นางอุไรวรรณ บุญสาลีพิทักษ
๒๒๒๒ นางอุไรวรรณ พลแสน
๒๒๒๓ นางอุลี ศักดิ์สุวรรณ
๒๒๒๔ นางอุษณีย เทพวรชัย
๒๒๒๕ นางอุษณีย แยมรุง
๒๒๒๖ นางสาวอุษณีย หลอดเณร
๒๒๒๗ นางอุษา พูลลาภ
๒๒๒๘ นางสาวอุษาฤทธิ์ เขียมรัมย
๒๒๒๙ นางอุสนี ทรัพยศรี
๒๒๓๐ นางเอ็นดู ฉิมนอก
๒๒๓๑ นางเอ็นดู บุญฉิม
๒๒๓๒ นางเอมอร วงศวิวัฒน
๒๒๓๓ นางเอมอร สารีพิมพ
๒๒๓๔ นางเอมอร สีหสุรไกร
๒๒๓๕ นางเอื้อง อุดมวงษ
๒๒๓๖ นางเอื้อมพร เมฆวัฒนากาญจน
๒๒๓๗ นางเอื้ออารีย นาพิมพ
กรมการแพทย
๕ นายโกฤทธิ์ สุมาลยนพ
๖ นายจํารัส ศรีเกตุ
๗ นายชมพู วิมุกตะลพ
๘ นายชโลธร พิทักษกุล

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔

นายชื่น วัธนวาทิน
นายชูชีพ ศรีเงินยวง
นายเชาว พงศประวีณ
นายไชยยศ แยมทรัพย
นายถวิล กลิ่นวิมล
นายธวัช ประสาทฤทธา
นายธีรวุฒิ ตรีกาญจนา
นายบัญญัติ ทองแท
นายประดิษฐ ศรีสรอย
นายประวิทย ลิ้มควรสุวรรณ
นายประสพชัย พานาดา
นายพงศศักดิ์ ภุชงคเจริญ
นายภูริวัตร นราบัว
นายมติ เหรียญกิจการ
นายมนัส วงษสุรียรัตน
นายมัยธัช สามเสน
นายเริ่ม อองรุงเรือง
นายเรืองเดช เครือศรี
นายวรศักดิ์ ชมเชย
นายวรศักดิ์ สายโกสุม
นายวันชัย ทีปประสาน
นายวิเชียร ลิ้มเจริญสุข
นายวิมล สุขตั้งมั่น
นายวีระ สถิรอังกูร
นายเศกสันต ศรีมหาราชา
นายสมเกียรติ โพธิสัตย

หนา ๒๓๑
ราชกิจจานุเบกษา
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นายสมนึก เตมียสถิต
นายสมพงษ ทองกร
นายสมยศ ดีรัศมี
นายสมัย จุฬาคํา
นายสุชาติ จันทวิบูลย
นายสุชาติ พุทธิเจริญรัตน
นายสุทธิพงษ โลลุปวิทย
นายสุนทร ฮอเผาพันธ
นายสุรชัย สุรางคศรีรัฐ
นายสุรพงษ ศิวาธรณิศร
นายสุวัฒน ศรีบุตรตา
นายอดิศักดิ์ ศรพรหม
วาที่รอยโท อนันต โงวเกล็ด
นายอลงกฏ ทัพภะทัต
นายอารีย ตองเรียน
นายเอนก นาคดิลก
นางกนกพร แจมสมบูรณ
นางกมลวัลย สามณฑา
นางกฤษณา บูรณะพงศ
นางสาวกัญจนา เมืองสาคร
นางกัญญา นอยประสาน
นางกัญภา ทรัพยอดิเรก
นางสาวกิ่งกมล ชีวะไพบูลย
นางสาวขนิษฐา มินวงษ
นางขวัญใจ ถมยามงคล
นางเข็มทอง เพชรรัตน

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖

นางสาวจงกลณี คําเซง
นางจรุงศรี โกสินทรเสนีย
นางจารุณี ชุมปุก
นางจําเริญ จันทรสงา
นางจิตรา อิงคกุล
นางจิตลดา ศรีสําราญ
นางจินตนา เข็มมา
นางจิราพรรณ เวศานนทเวช
นางสาวจุฑาภรณ เอกาทศ
นางจุฑารัตน ศรีเอี่ยม
นางชีพสุมน สุทธิพินทะวงศ
นางสาวชุติมา พูลลาภ
นางชุลีธร พงษสุนันท
นางฐนมณฑน ศรีศักดิ์
นางณัฐชา ศรีสนุ ทร
นางดวงพร สุภาพ
นางดวงพร โสภา
นางสาวดาริณี ฐิติสัตยากร
นางดุษณีย ชาญปรีชา
นางถนอมศรี หลีประเสริฐ
นางทัศนีย ยงคตระกูล
นางทิพยวารินทร พุทธรักษา
นางสาวธนพร หันหาบุญ
นางสาวนงลักษณ เทพสนองสุข
นางสาวนภาภรณ นัยนภาเลิศ
นางสาวนฤมล โกสินทรเสนีย

หนา ๒๓๒
ราชกิจจานุเบกษา
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางนวลจันทร เทพศุภรังษิกุล
นางนวลนิตย สาริกบุตร
นางนารี ภูเจริญยศ
นางนิตยา เด็ดแกว
นางนิตยา สินสุข
นางนิรมล นราวิวัฒน
นางนุชรัตน ธารเรวดี
นางบังอร ลายบัว
นางบุญเชียร ปานเสถียรกุล
นางบุปผา ศุภนันทนานนท
นางเบญจพร ขานไพบูลย
นางสาวเบญจวรรณ สายพันธ
นางสาวปณัสยา เกติวงศ
นางสาวประนอม ดวงใจ
นางประไพ ศิรทิ องถาวร
นางสาวประไพพรรณ ฉายรัตน
นางสาวประภาพรรณ พรเจริญ
นางประภาพรรณ นาคสุข
นางปองจิต เข็มนาค
นางปาริชาติ ตั้งกฤษณขจร
นางสาวผกากมล จันทรสุพรประภา
นางพงศวิภา วาณิชตันติกุล
นางพรทิพย ชิตวรากร
นางพรรษมน ขวัญละมูล
นางสาวพัชรา ภูมิรัตน
นางพิริยา วรรธนะภูติ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘

นางพิศมัย แจงนุด
นางสาวพูนทรัพย ยินดีสุข
นางสาวเพ็ญศรี สําราญเวทย
นางภาวิณี ชูเชิด
นางภาวิดา เตชะสมบูรณผล
นางมลินี สนธิไชย
นางสาวมลิวัลย ชมเชยเนติธรรม
นางยุพา ทรงแพทย
นางยุพา รัชตะปติ
นางใยวรรณ ธนะมัย
นางรัตนา เกษตรธรรม
นางรัตนา เฟองทรัพย
นางรุงริยา แจมจํารัส
นางเรไร ตายคํา
นางสาวเรวดี พงศชํานะภัย
นางฤดีถวิล อินทจักร
นางละออ เขียวมณีวงศ
นางสาวลัดดา ดําริการเลิศ
นางสาววนิดา ลาสมบูรณ
นางวรรณา เครือนพรัตน
นางวรรณา ชนะวิทย
นางสาววรรณา มุงทวีเกียรติ
นางสาววรอนงค เดชขจร
นางวรางคทิพย วรรณทิพย
นางวัชรา มาตวงศ
นางวันทา ภูสี

หนา ๒๓๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางวินัดดา ปยะศิลป
นางวิภาจรี นวสิริ
นางวิภาดา ทองใบ
นางวิมล เขียวสลับ
นางสาวศรีสุดา จารีธรรม
นางศิริกาญจนา เอกสิริไตรรัตน
นางศุภลัคนา อนันตธนะสาร
นางศุภวรรณ เอี่ยมจิตร
นางสาวสมควร ตวนสูงเนิน
นางสาวสมถวิล รัตนา
นางสมบัติ กระตุดนาค
นางสาวสมพร ปญญาประทีป
นางสาวสมพร พงษชาญพิมพ
นางสมฤดี วารีสระ
นางสมศรี เขียวสังข
นางสมศรี วงษชางหลอ
นางสรอยดี ตันสุขะ
นางสาวสายใจ เอื้อนจิตร
นางสายสมร จิตตรานุเคราะห
นางสิริพร รักษวงศ
นางสาวสุดปรีดา เหมะ
นางสาวสุนันทา จริยาเลิศศักดิ์
นางสาวสุพาณี ศรีธัญญรัตน
นางสาวสุภาศิริ ทองทวี
นางสุริวรรณ จันทรคุปตังกูร
นางสุรียพร กําเหนิดศิริ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔

นางสุรียรัตน นิธิภัทรารัตน
นางสาวสุวรรณ ภาสุภัทร
นางสาวสุวรรณา โพธิ์สุวรรณ
นางสุวรรณี สายสุวรรณ
นางสาวสุวัฒนา กาญจนหฤทัย
นางแสงมณี ทรัพยเมือง
นางโสภา ชีรนรวนิชย
นางอภิชยา ไชยันติร
นางอรชุดา บูรณปรีชา
นางสาวอรทัย หุนดี

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

นายโกเมศ อุนรัตน
นายจิระพัฒน เกตุแกว
นายเจริญ สันติทวีชนะ
นายเฉลิมพล เศรษฐวงศแสน
นายณรงค จันทนะกูล
นายณรงค วงศบา
นายณรงค สหเมธาพัฒน
นายธวัช สังขทอง
นายธานินทร สุริยะนาคา
นายนิพนธ ทองแกว
นายบุญนัฎ เลาหะทองทิพย
นายบุญผอง เลื่องอรุณ
นายประกิจ ปญญาตั้งสกุล
นายพงศธร ทองวิจิตร
นายไพโรจน สดเอี่ยม

หนา ๒๓๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
กรมควบคุมโรค
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางอรทัย อนันตเดชะ
นางอรนาถ รุงเรือง
นางอรพิณ พวกแกว
นางสาวอรัญญา แสงปรีชา
นางสาวอรุณศรี ตั้งวงศวิวัฒนา
นางอัญชลี ศุภนิตย
นางอารยา พุทธศาสน
นางอารียา ตันธะสินธุ
นางสาวอุษณีย หมื่นสุข
นางอุษา อินทรักษ
นายมนตรี คงวัดใหม
นายมะลีเปง หะสาเมาะ
นายมานะ ใจกวาง
นายมานิต ดํารงวุฒิ
นายมานุชาติ พิมพดี
นายวิรัตร ภูเนตร
นายวิวรรธน มุงเขตกลาง
นายศักดิ์ชัย นนทะพันธ
นายศุภมิตร ชุณหสุทธิวัฒน
นายสถาพร ภูมิพงศ
นายสนิท อิ่มนอย
นายสมชาย ปรีชาชาญ
นายสมชาย ศุภผล
นายสมถวิล ชมรักษ
นายสมนึก กองทา

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖

นายสมบูรณ เถาวพันธ
นายสมศักดิ์ เหรียญทอง
นายสมัย กังสวร
นายสุพัฒน นาคชาติ
นายสุมิตร ขัดแกว
นายสุวรรณ ฤทธิเรือง
นายแสงสูรย ภูมา
นายอํานวย คลองแคลว
นายอํานวย ผิวผา
นายอุดมศักดิ์ อิ่มสวาง
นายอุรัตน คลังทอง
นายเอกรัฐ ผดุงสิทธิผล
นายโอภาส ตั้งกิจถาวร
นางกนกพร พงศธรวิโรจน
นางกันยา ศิริภาพ
นางเกษรา เกตุกราย
นางเครือวัลย บุญโต
นางจันทนา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
นางสาวจันทรกาญจน แสงรัตนชัย
นางจันทรา เมธาวัธน
นางจารุนีย กุมภลํา
นางจารุวรรณ พิมพา
นางจารุวรรณ ศรีชาติ
นางจิตตลัดดา สุภานันท
นางสาวฉะออน อ่ํารุง
นางสาวชบา พุมตะโก

หนา ๒๓๕
ราชกิจจานุเบกษา
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางชัญญาภัค วงศบา
นางชูศรี ทัพเจริญ
นางณฐวร เธียรมนตรี
นางสาวณัฐนันท หาญณรงค
นางดวงใจ วัฒนะภูติ
นางสาวดารณี นคเรศไอศูรย
นางดารา พลายชุม
นางเตือนใจ นัทธีเชาว
นางทรงคุณ สุนันทลิกานนท
นางสาวทวีพร บุญกิจเจริญ
นางทองเพียร เรือนมั่น
นางธนิดา เหรียญทอง
นางธันยมัย กลิ่นทอง
นางสาวธาตรี เจริญกิจ
นางสาวนภาวดี ภูริภัทรภาคย
นางนวลศรี นาคแกว
นางนัยนา จิรโรจนวัฒน
นางนารี สุรชีวะ
นางน้ําทิพย นกศิริ
นางนิตยา งามนิคม
นางนิตยา หมื่นโฮง
นางเบญจมาศ อดุลยวัฒน
นางประดับพร ดวงอาจนา
นางประพิศ เฟองจันทร
นางประไพ บรรดาศักดิ์
นางประภา ชูมาศ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘

นางประภารัตน อื้อประเสริฐ
นางประภาศรี เติมวิชชากร
นางปราณีต อุตระภิญโญ
นางสาวปณฑิณี ตัณฑศรีสุวรรณ
นางปาจารีย อัศวเสนา
นางพนมกร พูลผล
นางพนิดา รัชฎามาศ
นางพนิดา เสนยอง
นางพรศรี ชุมชอบ
นางพอใจ บุตรจินดา
นางสาวพาณี มวงมิ่งสุข
นางเพชร ขาวเงิน
นางสาวเพ็ญศรี จิตรนําทรัพย
นางเพียงใจ จินวรรณ
นางแพรวทิพย โรหิตรัตนะ
นางมณีรัตน นิลแกว
นางมนัสนันท มีครุฑ
นางสาวมยุรี จันทรวัฒนายงค
นางมลิ เรืองทรัพย
นางระวีวรรณ อมรเวช
นางรัชฎา อยูประเสริฐ
นางรัชนี พึ่งรัศมี
นางรัตนา สุขพานิช
นางราตรี ยะคินิล
นางราตรี ศิริศรีตรีรักษ
นางสาวรุจิรา ธรรมเสน

หนา ๒๓๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

นางเรียม ลุมนอก
นางสาวเรียม สุนทรพจน
นางลัดดา จิรัตนฐิกุล
นางลําพอง นันทพานิช
นางวนิดา นามวงคพรหม
นางวนิดา บุตรราช
นางวนิดา แวนแกว
นางวัชรี งวนยอง
นางสาววัชรี สารีบุตร
นางสาววันทนีย วัฒนาสุรกิตต
นางสาววันเพ็ญ วิเวก
นางวัลลภา โศภน
นางสาววิจิตรา ธารีสุวรรณ
นางสาววิภา ภาวนาภรณ
นางวิภาดา เกตุประจักษ
นางวิภาพร จันทรเสวต
นางสาววิภาพร เตรียมวิทยานนท
นางวิภาภรณ เหมไพศาลพิพัฒน
นางสาววิรัตน รื่นรมย
นางวิไลวรรณ พลอยมุข
นางสาวศวิตา อิสสอาด
วาที่รอยตํารวจโทหญิง ศิรินาถ
ปอมวงศ
๑๓๑ นางสถาพร สุวรรณผล
๑๓๒ นางสาวสมจิตร บําเพ็ญวราภรณ
๑๓๓ นางสมถวิล คําแกว

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑
๒
๓
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

หนา ๒๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

นางสมถวิล วงษเทศ
๑๔๘ นางสุมาลี จงเผาพันธ
นางสมนึก ปนทวงศ
๑๔๙ นางสุวิมล มะมินทร
นางสมบุญ เสนาะเสียง
๑๕๐ นางเสาวดี ลีฬหะบํารุง
นางสาวสโรบล ธนะคําดี
๑๕๑ นางอนงค แกวกําเนิด
นางสายเงิน ปอมนาค
๑๕๒ นางสาวอนงคพร ประพันธวงศ
นางสํารวย แกวสะอาด
๑๕๓ นางอนงคศิลป ดานไพบูลย
๑๕๔ นางอนุสรณ สําราญศาสตร
นางสาวสุกานดา แสงงาม
๑๕๕ นางอัจฉรา อิ่มนอย
นางสุจิตรา ตรีกูด
๑๕๖ นางอัญชลี เลิศบุรุษ
นางสุดารัตน ดุละลัมพะ
๑๕๗ นางสาวอัญญา นิมิหุต
นางสุนทราภรณ สุขพงษ
๑๕๘ นางอํานวยพร เวสวรรณ
นางสุนันท วันอน
๑๕๙ นางอุไรวรรณ ประสิทธิพงษ
นางสุเปรมปรีดิ์ ศรีพูล
๑๖๐ นางอุษา สงเคราะหธรรม
นางสุภาพ คงทน
นางสุภารัตน เรืองรักษ
กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
นางสาวธนิวรรณ บุญศรี
๔ นางสาวมณฑาวรรณ แฟงคลาย
นางสาวเบญจางค บํารุงสุข
๕ นางมรกต ศิลปชัย
นางเพ็ญศรี สมบัติเปยม
๖ นางเย็นจิตร เตชะดํารงสิน
กรมวิทยาศาสตรการแพทย
นายกมล ฝอยหิรัญ
๘ นางสาวขวัญตา กังวาลชิรธาดา
นายจักรกฤษณ ภูมิสวัสดิ์
๙ นางเครือวัลย พลจันทร
นายพูลศักดิ์ พรหมสุวรรณศิริ
๑๐ นางสาวทิพวรรณ นิ่งนอย
๑๑ นางเนาวรัตน ปานแจม
นายวารินทร บุญเย็น
๑๒ นางประไพภักดิ์ บุญยงค
นายอุดมเกียรติ พรรธนประเทศ
๑๓ นางปราณี ชวลิตธํารง
นางกนกพร อธิสุข
๑๔ นางเยาวภา พงษสุวรรณ
นางกาญจนี หวังถิรอํานวย

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

นางรสนา อริยกุลนิมิต
นางลดาพรรณ แสงคลาย
นางลําไพ สินประเสริฐ
นางวันทนีย ขําเลิศ
นางสาววิยะดา อัครวุฒิ
นางสาวสมฤดี เกตุพระนิมิตร
นางสานิตย คัมภีรศาสตร

หนา ๒๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

๒๒ นางสาวสุปราณี โรจนศักดิ์โสธร
๒๓ นางสาวสุภาวรรณ จงธรรมวัฒน
๒๔ นางสุรางค เดชศิริเลิศ
๒๕ นางสาวโสมศิริ ประทีปะจิตติ
๒๖ นางอมราลักษณ ฉันทกุลวณิช
๒๗ นางอรพินทร แกวมณีโชติ
๒๘ นางสาวอรอนงค รัชตราเชนชัย
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
นายกิจจา เยอเจริญ
๑๙ นายปราฤทธิ์ จูแรงบุญ
นายจํานงค ยิ้มพะ
๒๐ นายผดุง จรุงกลิ่น
นายจิรพันธ วิบูลยวงศ
๒๑ นายพงศธร โรจนหัสดิน
๒๒ นายพรชัย บัวสุวรรณ
นายจิรชัย สมนึกขวัญดี
๒๓ นายพล วังสดาน
นายชาตรี เพ็ชรรักษา
๒๔ นายพิมล เสียงเพราะดี
นายชัยณรงค สองแสง
๒๕ นายไพศาล เนียมวัน
นายโชคชัย ภาสุรวณิช
๒๖ นายวันชัย ปภาทัสสี
นายณรงค จันทรนวล
๒๗ นายวัฒนา โพธา
นายณัฐพล ธรรมสุข
๒๘ นายวัลลภ เมฆประมวล
นายดิลก พลเสน
นายตระกูล กลยนีย
๒๙ นายวินัย บานเพียร
นายธงชัย สาระกูล
๓๐ นายศิริพงษ แสงหิรัญ
นายธัชชัย เฮงบานแพว
๓๑ นายศิริศักดิ์ นิธิปุญญวงศ
๓๒ นายสมชาย สุภรัตน
นายนิสิทธิ์ สุวรรณธาดา
๓๓ นายสมภพ สุวรรณคีรี
นายบัญชา ลีลานิภาวรรณ
๓๔ นายสุชาติ วงศวรรณสรณ
นายประดิษฐ ทองธานี
๓๕ นายสนิท ทวีกุล
นายประยูร กิตติจิตวรางกูร
๓๖ นายสุเทพ ลิ้มพุทธอักษร
นายประสาท ตราดธารทิพย

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑

นายสุเทพ หวังศรี
นายสุธีพงษ อยูปาน
นายสุพจน สันติเสวีกุล
นายสุรศักดิ์ ผิวเผื่อน
นายเหรียญชัย โรจนาพันธุพัฒน
นายอดิศักดิ์ เอกฐิน
นายอธิชัย วุฑฒิเวชช
นายอรุณ วงศอาภา
นายอุดมศักดิ์ เผื่อนเผางาม
นางจินดา ไกรโชค
นางดวงมาลย สัมมาวิภาวีกุล
นางดรุณี สิงหทัต
นางสาวทิวาพร กลมกลอม
นางทิพยวรรณ มณีรัตน
นางธัญวรัตน กอฝน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

นายเขมชาติ อิ่มรัตนะ
นายจํานรรจ พลไพรินทร
นายชูชัย แจงสนิท
นายดําเนิน ยืนนาน
นายทรรศวรา สงเคราะหผล
นายธัญญา ทัสกุล
นายนอม เจนจิตต
นายบุญเพ็ญ ผลเอก
นายประกอบ วงศผลวัต
นายปรีชา หุนวัน

หนา ๒๓๙
ราชกิจจานุเบกษา
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
กรมสุขภาพจิต
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางสาวนงพรรณ พิริยานุพงศ
นางสาวนวลจันทร ศักดิ์ธนากูล
นางสาวนิตยา ดิษฐโกศล
นางเบญจรงค สืบสมบัติ
นางสาวเบญจมาศ สุรมิตรไมตรี
นางประไพ จองศิริเลิศ
นางพัชรินทร งามเนตร
นางพรเพ็ญ โหไทย
นางมยุรี ซายสุข
เรือตรีหญิง วไลพร สวัสดิมงคล
นางสาววัชรี วิวัสวัต
นางวรนันท สี่พร
นางศุภนันท แพทยดี
นางสุรภา ภัทรสถาพรชัย
นางอรทัย สวรรยาพานิช
นายโพธิ์ จันทรสิงห
นายไพบูลย กําลังเลิศ
นายมานะชัย เฉลียว
นายวิเชียร โชติกลาง
นายวีระ ชูรุจิพร
นายวุฒิไกร แวนไวศาสตร
นายสุดทาย ทองพรหม
นายสุรเชษฐ หัสดี
นายสุรพล แกวนิสสัย
นายสุวัฒน มหัตนิรันดรกุล

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖

นายเสวก รัตนภิรมย
นายอากร แสนไชย
นายอุดมศักดิ์ สุขภักดี
นางสาวกรรณิการ พลภักดี
นางกัญญา แจมเที่ยงตรง
นางกัลยา ชูชวย
นางขนิษฐา บําเพ็ญผล
นางเครือวัลย ชาญนุวงศ
นางจตุรพร วิมุกตายน
นางจันทรพิมพ ศรีเสวกร
นางจารุณี กวีวุฒฑ
นางสาวฉัตราณี อยูเย็น
นางไฉไล บุญญฤทธิ์
นางดารา การะเกษร
นางสาวเตือนใจ สุวลักษณ
นางทองใบ เหลาสมบัติ
นางเทียนทอง หาระบุตร
นางนันทนา รัตนากร
นางนิตยา เจริญยุทธ
นางเนาวนิตย มุขสมบัติ
นางบังอร จิตนุพงศ
นางปยนุช กิตติแสงพัฒน
นางสาวเปลงศรี สงฆเจริญ
นางสาวพรทิพย เขียวไพฑูรย
นางสาวพิศมัย เจียมพจน
นางสาวเพ็ญศรี ไชยุ

หนา ๒๔๐
ราชกิจจานุเบกษา
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางไพเราะ รัตนมณีโชติ
นางไพล อนพันธ
นางสาวภัสรา เชษฐโชติศักดิ์
นางสาวมยุรี กลับวงษ
นางเยาวรัตน สรอยสนธิ์
นางลัดดา นาคสุริยันต
นางวนิดา ผดุงพล
นางวนิดา มะคําแปน
นางสาววัลลยา เบาพูนทอง
นางวารุณี ตั้งเสรี
นางสาวศรีวันเพ็ญ ชินวงศ
นางศรีสมพร โชคคณาพิทักษ
นางสดศรี เจริญธรรม
นางสมศรี เจริญศรี
นางสายสุณีย นีติธัมมกุล
นางสุกัญญา กิจเครือ
นางสุจิตรา ศรีสุโร
นางสาวสุชาดา เปลี่ยนศรี
นางสุพัตรา สกุลพันธุ
นางสุภาวดี เดนไพบูลย
นางสุวดี ศรีวิเศษ
นางสาวสุวรรณา ดานเฉลิมนนท
นางสุวันดี นาควิเชียร
นางเสาวนีย รัชตศรี
นางแสงระพี ลิ้มสกุล
นางสาวอรวรรณ สุธรรมวิจิตร

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙

นางอรุณี เลิศจินตนากิจ
นางอัจฉรา จรัสสิงห
นางสาวอัจฉรา โพธินิ่มแดง
นางอัมพร ตุลสุข
นางอัศนีย สุนทรสารทูล
นางสาวอารี เวชาคม
นางอารีย เปยมมงคล

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

นายกอบกิจ ชัยชะแตง
นายเกษม กัลยาสิริ
นายไกรสร วิวัฒนพัฒนกุล
นายจรัญ จักรวาลชัยศรี
นายณัฐ อาจสมิติ
นายทรงศักดิ์ อาจหาญ
นายบุญธรรม เตชะจินดารัตน
นายพิริยะ จันทรมณี
นายวิชญ วัฒนเชื้อ
นายศุมล ศรีสุขวัฒนา
นายสมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์
นางกนกลักษณ ดอนดง
นางกันยารัตน กาสลัก
นางกุลพร สุขุมาลตระกูล
นางเกษร มั่นนอยฉันท
นางจริยา จิรเจษฎาพร
นางจิรพันธ พบฤกษ
นางสาวจุฑาธิป จตุรานนท

หนา ๒๔๑
ราชกิจจานุเบกษา
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
กรมอนามัย
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
นางอารีย วองวุฒิกําจร
นางสาวอําไพ ทองเงิน
นางสาวอินทิรา ปทมินทร
นางสาวอุชเชนี โตมงคล
นางอุบลพงศ นิลแสงรัตน
นางอุบลรัตน ชุนเจริญ
นางอุรวดี วงศธานี
นางฉัตรกุล โชติจิตร
นางฉัตรลดา กาญจนสุทธิแสง
นางชัชนันท ติปะวาโร
นางสาวณัฐวรรณ พรหมรณเรศ
นางณิชกมล กระทู
นางทรรศนีย โรจนสกุล
นางทองดี ดีบุญมี ณ ชุมแพ
นางทิพยา เผื่อนพิภพ
นางนงนุช วุฒปิ รีชา
นางสาวนงเยาว แสนศรี
นางนพรัตน พรหมโชติ
นางสาวนภารัตน ปยวรนนท
นางนฤมล ปญญาวุธ
นางนวลศรี วิจารณ
นางนวลสวาท ไชยราช
นางนัยนา วงษนิยม
นางสาวนิพรรณพร วรมงคล
นางเบญจมาศ หนูมา

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

นางประชิต กังสวร
นางประทิน วิญญรัตน
นางสาวประทุมวรรณ วีระทอง
นางประนอม แนมกลาง
นางสาวประไพ กลิ่นหอม
นางสาวปรานอม ภูวนัตตรัย
นางพเยาว อิศรพันธุ
นางสาวพรนิภา เผือกหอม
นางพรพิมล จังหวัดมุนี
นางสาวพรรณวิไล วัสสันตชาติ
นางพรรณี พิณตานนท
นางพวงทอง เล็กเฟองฟู
นางสาวพวงเพ็ญ ชั้นประเสริฐ
นางสาวพัชรี กลิ่นหอม
นางพัธนาพร ปาจรียพงษ
นางสาวพิมพา พัชรพรรณสกุล
นางสาวพิมพไทย ลอยลม
นางพูนศรี ทองสุรเดช
นางเพ็ญศรี คงลําธาร
นางมลิ บวบทอง
นางสาวมะลิวัลย ศรีสวัสดิ์
นางมัทนา สารสุทธกุล
นางสาวมาลินี นิยมเสริม
นางรวีวรรณ ชมนาวัง
นางระวีวรรณ ประโมทยกุล
นางรัชนีวรรณ นามะสนธิ

หนา ๒๔๒
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
นางรัตนา อัครเมตตาวงษ
นางรําไพ เกียรติอดิศร
นางรุงนภา สนิทรัมย
นางเรณู อยูฉัตร
นางสาวลออ รัดรอดกิจ
นางสาววรรณเพ็ญ ศรีตะปญญะ
นางสาววรรณา แสงอุไร
นางวาสิกา สิงหโกวินท ซูกะ
นางสาววิกันดา พันธสวัสดิ์
นางวิบูลพร ฐิตะโชติการ
นางวิภาดา ทาวประยูร
นางวิภาภรณ เรงเทียน
นางวิไล เกิดทองเล็ก
นางวิไลยวรรณ ตันติวิท
นางวิไลสุดา กันเขตร
นางสาววีนัส จันมา
นางศรีวิภา เลี้ยงพันธุสกุล
นางสาวศุภภิญญ บริรักษ
นางสดสวย คณาวัชรากุล
นางสมร ธรรมบุตร
นางสันทยากร อรรคฮาต
นางสิริภรณ ยุวรี
นางสิริรัตน สุทธิพงศ
นางสุชาดา สารบุญ
นางสุดาวรรณ ฉิมคลาย
นางสาวสุนันทา อุรุวงศวณิช

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

หนา ๒๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

นางสุพร ขุนนราศัย
๙๖ นางสาวอรพิน บุญชายสินธุ
นางสุมนรัตน สุวราช
๙๗ นางอรุณรัตน ศรีภิรมย
นางสุมล สุวรรณสินธุ
๙๘ นางอัจฉรา วโรภาษ
๙๙ นางอัจฉรา ศรีนภาสวัสดิ์
นางเสาวลักษณ ดวงคํา
๑๐๐ นางอัจฉรีย แขวงโสภา
นางหทัยรัตน สามิบัติ
๑๐๑ นางอุษา ธูสรานนท
นางอนัญญา โชติวัฒนะกุล
๑๐๒ นางแอสะ เจะอีซอ
นางอรทัย ไอยรารัตน
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
นายจิรวัฒน ศรีมงคลกุล
๑๐ นางสาวดวงทิพย หงษสมุทร
๑๑ นางทัศนีย ลอชัยเวช
นายธนากร รัตนพานี
๑๒ นางเพียงฤทัย เสารัมณี
นายธีรพันธ ปานเจริญ
๑๓ นางสาวไพลิน ปตตานุสรณ
นายผดุงกิจ สงวนวัฒนา
๑๔ นางเรณู ลําใย
นายสมชาย โกมลยิ่งเจริญ
๑๕ นางสาววนิดา เนตรศิริ
นายสมบูรณ บุญกิจอนุสรณ
๑๖ นางสาววรินทรพัชร ภัทรดําเนินรัตน
นายสุทีป บุษยามานนท
๑๗ นางวิมลวรรณ วิทยพิบูลย
นางคุณภร ตั้งจุฑาชัย
๑๘ นางสาวสุวณี เรืองศิริ
นางจันทนา ธรรมวีระพงษ

กระทรวงอุตสาหกรรม

๑
๒
๓
๔

นายชัยยงค กบิลพัฒน
นายดิเรก ดิศพงศ
นายทรงวุฒิ โชติมา
นายทวี จันทรสกุล

สํานักงานรัฐมนตรี
๑ นางธัญชนก มนัสนอม
สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
๕ นายทวี บุญอํานวย
๖ นายนทีธร วิสารทานนท
๗ นายบัณฑิต ธงศรีเจริญ
๘ นายบุญชื่น คําสําลี

