หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา
ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ พระราชทานเหรียญจักรมาลา จํานวน ๘,๗๘๕ ราย และ
เหรียญจักรพรรดิมาลา จํานวน ๓๘,๒๕๕ ราย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๘ รวมจํานวน ๔๗,๐๔๐ ราย ดังรายนามทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
ผูรบั สนองพระบรมราชโองการ
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙

เหรียญจักรพรรดิมาลา
กระทรวงศึกษาธิการ
๑๔๕๐๑
๑๔๕๐๒
๑๔๕๐๓
๑๔๕๐๔
๑๔๕๐๕
๑๔๕๐๖
๑๔๕๐๗
๑๔๕๐๘
๑๔๕๐๙
๑๔๕๑๐
๑๔๕๑๑
๑๔๕๑๒
๑๔๕๑๓
๑๔๕๑๔
๑๔๕๑๕
๑๔๕๑๖
๑๔๕๑๗
๑๔๕๑๘
๑๔๕๑๙
๑๔๕๒๐
๑๔๕๒๑
๑๔๕๒๒
๑๔๕๒๓

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางพิสมัย ปองสุ
๑๔๕๒๔ นางพึงใจ กลับนอย
นางพิสมัย ปานชงค
๑๔๕๒๕ นางสาวพึงใจ ฉัตรแถม
นางพิสมัย พรหมขํา
๑๔๕๒๖ นางพึงใจ รังคะวงษ
นางพิสมัย พันธุสุวรรณ
๑๔๕๒๗ นางพึ่งบุญ วงศศาลา
นางพิสมัย พิมพา
๑๔๕๒๘ นางพุทธชาติ บุญญกานนท
๑๔๕๒๙ นางพุทธพร สิงหดง
นางพิสมัย ภูผานิล
๑๔๕๓๐ นางพุทธรักษ นิลสุวรรณ
นางพิสมัย มูลปอม
๑๔๕๓๑ นางพุทธา อิงเสถียร
นางพิสมัย สิทธิ
๑๔๕๓๒ นางพุทธิดา อูปอินทร
นางพิสมัย สุคนธมณี
นางพิสมัย แสงพรหม
๑๔๕๓๓ นางพุมเรียง อรุณศรี
นางพิสวาท วรรณมะกอก
๑๔๕๓๔ นางพูนทรัพย คุมสุข
นางสาวพีรณัญญ เผือกผอง
๑๔๕๓๕ นางพูนทิพย สวัสดิไชย
นางพีรณิช ไชยศรีสุทธิ์
๑๔๕๓๖ นางพูนผล บุญเย็น
นางพีรดา เทพารักษ
๑๔๕๓๗ นางพูนพรรณ มากคุณ
๑๔๕๓๘ นางพูนยศ ภูมาตย
นางพีรดา เรืองเพ็ญ
๑๔๕๓๙ นางพูนศรี บุญตัด
นางพีรดา ลําพุทธา
๑๔๕๔๐ นางสาวพูนศรี ปลื้มภักดี
นางพีรนุช ขันธทัต
๑๔๕๔๑ นางพูนศรี ไพศาลสุวรรณ
นางพีรนุช วงศศิริ
นางพีรยา คงกระโทก
๑๔๕๔๒ นางพูนศรี มีลาภ
นางพีระพรรณ เครือคําขาว
๑๔๕๔๓ นางพูนศรี อุตะมะ
นางพีระพรรณ ชาญณรงค
๑๔๕๔๔ นางพูนสวัสดิ์ ชาฎา
นางพีระพรรณ แสงออน
๑๔๕๔๕ นางพูนสวัสดิ์ ศรีสระคู
นางพีระวรรณ ปรุงเหล็ก
๑๔๕๔๖ นางพูนสิน ดวงจําปา

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๔๕๔๗
๑๔๕๔๘
๑๔๕๔๙
๑๔๕๕๐
๑๔๕๕๑
๑๔๕๕๒
๑๔๕๕๓
๑๔๕๕๔
๑๔๕๕๕
๑๔๕๕๖
๑๔๕๕๗
๑๔๕๕๘
๑๔๕๕๙
๑๔๕๖๐
๑๔๕๖๑
๑๔๕๖๒
๑๔๕๖๓
๑๔๕๖๔
๑๔๕๖๕
๑๔๕๖๖
๑๔๕๖๗
๑๔๕๖๘
๑๔๕๖๙
๑๔๕๗๐
๑๔๕๗๑
๑๔๕๗๒

นางพูนสิน บุตรภักดี
นางพูนสิน ศรีแถลง
นางพูนสุข จิตรโชติ
นางพูนสุข นามนิตย
นางพูลทรัพย ชั้วเจริญ
นางพูลศรี ลี่ประเสริฐ
นางพูลศรี เลขานุกิจ
นางพูลศรี แสงพิทยา
นางพูลศรี หุนประเสริฐ
นางพูลศรี อนันตชาติ
นางพูลศรี อินทรวิเศษ
นางสาวพูลสุข บุญพิทักษ
นางพูลสุข ปริญโญกุล
นางพูลสุข รัตนวิจิตร
นางพูลสุข วงษบัณฑิต
นางสาวพูลสุข วิเศษสรรค
นางสาวพูลสุข หรี่จินดา
นางเพ็ชรณี โลนันท
นางเพ็ชรดา คงทรัตน
นางเพชรทอง นวมดวง
นางสาวเพชรมณี โพธิรุกข
นางเพชรมณี โสภิตะชา
นางเพชรรัตน จันทะเสน
นางเพชรรัตน ทองนุม
นางเพชรรัตน เที่ยงตรง
นางสาวเพชรรัตน สุริยา

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๕๗๓
๑๔๕๗๔
๑๔๕๗๕
๑๔๕๗๖
๑๔๕๗๗
๑๔๕๗๘
๑๔๕๗๙
๑๔๕๘๐
๑๔๕๘๑
๑๔๕๘๒
๑๔๕๘๓
๑๔๕๘๔
๑๔๕๘๕
๑๔๕๘๖
๑๔๕๘๗
๑๔๕๘๘
๑๔๕๘๙
๑๔๕๙๐
๑๔๕๙๑
๑๔๕๙๒
๑๔๕๙๓
๑๔๕๙๔
๑๔๕๙๕
๑๔๕๙๖
๑๔๕๙๗
๑๔๕๙๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางเพชรศรี ไชยสงโท
นางเพชรศรี สุรวาท
นางเพชรา พรหมมารัตน
นางเพชราภรณ ชุมเชย
นางเพชรี สีลาพัฒน
นางเพ็ญ รองวารี
นางเพ็ญ รัตนะ
นางเพ็ญแข กมลศิลป
นางเพ็ญแข กัลยาณลาภ
นางเพ็ญแข ตินะมาตร
นางเพ็ญแข ภูสมนึก
นางเพ็ญแข เมืองนก
นางเพ็ญแข เรืองพาณิชย
นางเพ็ญแข วรพันธุ
นางเพ็ญแข วีระพันธ
นางเพ็ญแข ศรีแจ
นางเพ็ญแข สังขทอง
นางเพ็ญจนา เธียรตระการ
นางเพ็ญจมาลย ถนิมกาญจน
นางเพ็ญจมาศ ธีระศิลป
นางเพ็ญจันทร กอนทอง
นางเพ็ญจันทร กิตติวัฒน
นางเพ็ญจันทร นามโส
นางสาวเพ็ญจันทร บุญโยประการ
นางเพ็ญจันทร บุญหนุน
นางสาวเพ็ญจันทร ประมวลสุข

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๔๕๙๙
๑๔๖๐๐
๑๔๖๐๑
๑๔๖๐๒
๑๔๖๐๓
๑๔๖๐๔
๑๔๖๐๕
๑๔๖๐๖
๑๔๖๐๗
๑๔๖๐๘
๑๔๖๐๙
๑๔๖๑๐
๑๔๖๑๑
๑๔๖๑๒
๑๔๖๑๓
๑๔๖๑๔
๑๔๖๑๕
๑๔๖๑๖
๑๔๖๑๗
๑๔๖๑๘
๑๔๖๑๙
๑๔๖๒๐
๑๔๖๒๑
๑๔๖๒๒
๑๔๖๒๓
๑๔๖๒๔

นางเพ็ญจันทร พรหมมา
นางเพ็ญจันทร พลอยแดง
นางเพ็ญจันทร เลขะพัฒนพล
นางเพ็ญจันทร ศรีระสันต
นางเพ็ญจา พุมเทศ
นางเพ็ญจิตต ถาวรศิลป
นางเพ็ญจิตต อินทรจันทร
นางเพ็ญจิตร ถิรสถิตวงษ
นางเพ็ญณภัทร ธรรมโชติ
นางเพ็ญณี ดวงธัมมา
นางเพ็ญณี ยะวาวงศ
นางเพ็ญทิพย กองวารี
นางเพ็ญนภา นิลพร
นางเพ็ญนภา แนวคํา
นางเพ็ญนภา ยอยดา
นางเพ็ญนภา เรืองโรจน
นางเพ็ญนภา สระสงคราม
นางสาวเพ็ญนิภา อาชวะสมิต
นางเพ็ญนี นันแกว
นางเพ็ญนี พินิจนอก
นางเพ็ญนี เพชรนิล
นางเพ็ญประภา โกรธกลา
นางเพ็ญประภา จําเริญสุข
นางเพ็ญประภา ตองออน
นางสาวเพ็ญประภา ผาใต
นางเพ็ญผกา ปาหลวง

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๖๒๕
๑๔๖๒๖
๑๔๖๒๗
๑๔๖๒๘
๑๔๖๒๙
๑๔๖๓๐
๑๔๖๓๑
๑๔๖๓๒
๑๔๖๓๓
๑๔๖๓๔
๑๔๖๓๕
๑๔๖๓๖
๑๔๖๓๗
๑๔๖๓๘
๑๔๖๓๙
๑๔๖๔๐
๑๔๖๔๑
๑๔๖๔๒
๑๔๖๔๓
๑๔๖๔๔
๑๔๖๔๕
๑๔๖๔๖
๑๔๖๔๗
๑๔๖๔๘
๑๔๖๔๙
๑๔๖๕๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางเพ็ญพร กาญจนเสน
นางเพ็ญพร ถิตยประดิษฐ
นางเพ็ญพร พิณโนเอก
นางเพ็ญพักตร มาจาก
นางเพ็ญพัฒน พลเทพ
นางเพ็ญพิธ วรานุสาสน
นางเพ็ญพิศ กลาแข็ง
นางเพ็ญพิศ กาญจนรัตน
นางเพ็ญพิศ โพธิ์โพน
นางเพ็ญพิศ ศรีชาย
นางเพ็ญพิศ อินทรักษ
นางเพ็ญภาส ปลอดขํา
นางเพ็ญภาส แสนคํา
นางเพ็ญภิรมย บุญเสริม
นางเพ็ญมาศ เพชรรัตน
นางเพ็ญรัตน มั่นบุปผชาติ
นางเพ็ญรุง กุณฑลทอง
นางเพ็ญรุง ดีภา
นางเพ็ญลักษณ เผาไพศาล
นางเพ็ญลักษณ ภักดีกิจ
นางสาวเพ็ญศรี กลอมคุม
นางเพ็ญศรี กันตะวงษ
นางเพ็ญศรี กําเนิดศุข
นางเพ็ญศรี ขวัญมา
นางสาวเพ็ญศรี ขุนราวุธ
นางเพ็ญศรี เข็มเศรษฐ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๔๖๕๑
๑๔๖๕๒
๑๔๖๕๓
๑๔๖๕๔
๑๔๖๕๕
๑๔๖๕๖
๑๔๖๕๗
๑๔๖๕๘
๑๔๖๕๙
๑๔๖๖๐
๑๔๖๖๑
๑๔๖๖๒
๑๔๖๖๓
๑๔๖๖๔
๑๔๖๖๕
๑๔๖๖๖
๑๔๖๖๗
๑๔๖๖๘
๑๔๖๖๙
๑๔๖๗๐
๑๔๖๗๑
๑๔๖๗๒
๑๔๖๗๓
๑๔๖๗๔
๑๔๖๗๕
๑๔๖๗๖

นางเพ็ญศรี เขียวสอาด
นางเพ็ญศรี คําภูเมือง
นางเพ็ญศรี จันทนินทร
นางเพ็ญศรี จันทศรี
นางเพ็ญศรี จันปุม
นางเพ็ญศรี จาบรัมย
นางเพ็ญศรี ชูสงค
นางเพ็ญศรี ไชยศรีหา
นางเพ็ญศรี ดีกลอม
นางเพ็ญศรี ดีเสมอ
นางเพ็ญศรี ตาลสถิตย
นางเพ็ญศรี ทศภูชัย
นางเพ็ญศรี ทองมี
นางเพ็ญศรี ธงภักดี
นางเพ็ญศรี ธนนิมิตร
นางเพ็ญศรี นาชิน
นางเพ็ญศรี นามแสน
นางเพ็ญศรี นิม่ นวล
นางเพ็ญศรี นิลดําออน
นางเพ็ญศรี นิลพัฒน
นางเพ็ญศรี บัวแกว
นางเพ็ญศรี บุญทวี
นางเพ็ญศรี ประสงค
นางเพ็ญศรี ปราณีต
นางสาวเพ็ญศรี ปนชัย
นางเพ็ญศรี พิมพิวาล

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๖๗๗
๑๔๖๗๘
๑๔๖๗๙
๑๔๖๘๐
๑๔๖๘๑
๑๔๖๘๒
๑๔๖๘๓
๑๔๖๘๔
๑๔๖๘๕
๑๔๖๘๖
๑๔๖๘๗
๑๔๖๘๘
๑๔๖๘๙
๑๔๖๙๐
๑๔๖๙๑
๑๔๖๙๒
๑๔๖๙๓
๑๔๖๙๔
๑๔๖๙๕
๑๔๖๙๖
๑๔๖๙๗
๑๔๖๙๘
๑๔๖๙๙
๑๔๗๐๐
๑๔๗๐๑
๑๔๗๐๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางเพ็ญศรี ภักดีบุรี
นางเพ็ญศรี ภักดียุทธ
นางเพ็ญศรี มณีไสย
นางสาวเพ็ญศรี มาละพิงค
นางสาวเพ็ญศรี แยมประยูรสวัสดิ์
นางเพ็ญศรี โยนสนิท
นางเพ็ญศรี รอดสิน
นางเพ็ญศรี รุงแจง
นางเพ็ญศรี เรทนู
นางเพ็ญศรี เลิศถมสุวรรณ
นางเพ็ญศรี วงศศรีใส
นางเพ็ญศรี วรรณแสงทอง
นางเพ็ญศรี วัฒนสิน
นางเพ็ญศรี วุฒิชาติวาณิช
นางสาวเพ็ญศรี ศรีโพธิ์
นางเพ็ญศรี ศรีเศวต
นางเพ็ญศรี ศักดา
นางเพ็ญศรี ศิริ
นางเพ็ญศรี ศิริธรรม
นางเพ็ญศรี ศิวะเทเวศร
นางเพ็ญศรี โศจิธาดาเจริญ
นางเพ็ญศรี สังขจันทร
นางเพ็ญศรี สันติเจริญกมล
นางเพ็ญศรี สากระจาย
นางเพ็ญศรี สาคุณ
นางเพ็ญศรี สิงหมหันต

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๔๗๐๓
๑๔๗๐๔
๑๔๗๐๕
๑๔๗๐๖
๑๔๗๐๗
๑๔๗๐๘
๑๔๗๐๙
๑๔๗๑๐
๑๔๗๑๑
๑๔๗๑๒
๑๔๗๑๓
๑๔๗๑๔
๑๔๗๑๕
๑๔๗๑๖
๑๔๗๑๗
๑๔๗๑๘
๑๔๗๑๙
๑๔๗๒๐
๑๔๗๒๑
๑๔๗๒๒
๑๔๗๒๓
๑๔๗๒๔
๑๔๗๒๕
๑๔๗๒๖
๑๔๗๒๗
๑๔๗๒๘

นางเพ็ญศรี สุรการินทร
นางเพ็ญศรี สุรําไพ
นางเพ็ญศรี สุวรรณวัฒน
นางเพ็ญศรี เสนะวัต
นางเพ็ญศรี โสภา
นางเพ็ญศรี หนูทมิ
นางเพ็ญศรี หมืน่ ใจ
นางเพ็ญศรี หอยสกุล
นางเพ็ญศรี โหวดมงคล
นางสาวเพ็ญศรี อยูญาติวงศ
นางเพ็ญศรี อองกุลนะ
นางเพ็ญศิริ ธุลีจันทร
นางเพ็ญศิริ บุณยศิวาพงศ
นางสาวเพ็ญศิริ พรรณสมัย
นางเพ็ญศิริ รวยสูงเนิน
นางเพ็ญศิริ เรืองเดช
นางเพ็ญศิริ สารินทร
นางเพ็ญสิริ คลังบุญครอง
นางเพ็ญสิริ เงินทอง
นางเพ็ญสิริ ดีเสมอ
นางเพ็ญสิริ แมนทิม
นางเพ็ญสุข เมืองเจริญ
นางสาวเพทาย ชวนานนท
นางสาวเพทาย โภคา
นางเพยื้อน คํามา
นางสาวเพลิน แสงจันทรงาม

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๗๒๙
๑๔๗๓๐
๑๔๗๓๑
๑๔๗๓๒
๑๔๗๓๓
๑๔๗๓๔
๑๔๗๓๕
๑๔๗๓๖
๑๔๗๓๗
๑๔๗๓๘
๑๔๗๓๙
๑๔๗๔๐
๑๔๗๔๑
๑๔๗๔๒
๑๔๗๔๓
๑๔๗๔๔
๑๔๗๔๕
๑๔๗๔๖
๑๔๗๔๗
๑๔๗๔๘
๑๔๗๔๙
๑๔๗๕๐
๑๔๗๕๑
๑๔๗๕๒
๑๔๗๕๓
๑๔๗๕๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางเพลิน อิม่ วิทยา
นางเพลินจันทร เทพขจร
นางเพลินจิต ซาเหลา
นางเพลินจิต ศรีวิเศษ
นางเพลินจิต ศักดิ์โสภิน
นางเพลินใจ หอยนกคง
นางเพลินตา ปนจันทร
นางเพลินพิศ แกวทอง
นางเพลินพิศ แกวประดับ
นางสาวเพลินพิศ ปญจพงษ
นางเพลินพิศ พุทธรักษ
นางสาวเพลินพิศ มวงนุม
นางเพลินพิศ ศรีอุดม
นางเพลินพิศ สิทธิบุศย
นางเพลินพิศ สุขพูลผล
นางเพลินพิศ อาจกลา
นางเพศสวัสดิ์ อโนมาศ
นางสาวเพิ่มพร ธนสีลังกูร
นางเพิ่มพูน อามาตยมนตรี
นางเพียงแข พงษเผือก
นางเพียงจันทร ใจสวัสดิ์
นางเพียงจิตต บุญชวย
นางเพียงใจ ขจรวัฒนากุล
นางสาวเพียงใจ เครือชาลี
นางเพียงใจ พิบูลยสวัสดิ์
นางเพียงใจ เรืองวิเศษ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๔๗๕๕
๑๔๗๕๖
๑๔๗๕๗
๑๔๗๕๘
๑๔๗๕๙
๑๔๗๖๐
๑๔๗๖๑
๑๔๗๖๒
๑๔๗๖๓
๑๔๗๖๔
๑๔๗๖๕
๑๔๗๖๖
๑๔๗๖๗
๑๔๗๖๘
๑๔๗๖๙
๑๔๗๗๐
๑๔๗๗๑
๑๔๗๗๒
๑๔๗๗๓
๑๔๗๗๔
๑๔๗๗๕
๑๔๗๗๖
๑๔๗๗๗
๑๔๗๗๘
๑๔๗๗๙
๑๔๗๘๐

นางเพียงใจ วิทยไธสง
นางเพียงใจ สําแดง
นางเพียงใจ อาจคุมวงศ
นางเพียงเดือน วิทยาประดิษฐ
นางเพียงพร คัมภิรา
นางเพียงพร ยะสะนพ
นางเพียงพิศ ไชยวรรณ
นางเพียงเพ็ญ เพ็งประพัฒน
นางเพียงฤทัย มีไปล
นางเพียงศรี จิตตธรรม
นางเพียรทอง แกนสาร
นางเพียรทอง ไชยวิลยศ
นางเพียรผจง เนตระกูล
นางเพียรพร เจริญสืบสกุล
นางเพียรพิศ รักษวงศ
นางแพรว ปาลวัฒน
นางแพรว สุขสาขา
นางแพรวพรรณ เชียรวิชัย
นางแพรวพรรณ ปนติสวัสดิ์
นางแพรวพรรณ แพงทรัพย
นางไพจิตร แกวชัยสิทธิ์
นางไพจิตร เขียวฉ่ํา
นางสาวไพจิตร คูณทอง
นางไพจิตร ชัยกลาง
นางไพจิตร นครชัย
นางไพจิตร บุตรวงศ

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๗๘๑
๑๔๗๘๒
๑๔๗๘๓
๑๔๗๘๔
๑๔๗๘๕
๑๔๗๘๖
๑๔๗๘๗
๑๔๗๘๘
๑๔๗๘๙
๑๔๗๙๐
๑๔๗๙๑
๑๔๗๙๒
๑๔๗๙๓
๑๔๗๙๔
๑๔๗๙๕
๑๔๗๙๖
๑๔๗๙๗
๑๔๗๙๘
๑๔๗๙๙
๑๔๘๐๐
๑๔๘๐๑
๑๔๘๐๒
๑๔๘๐๓
๑๔๘๐๔
๑๔๘๐๕
๑๔๘๐๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางไพฑูรย แกวแกมทอง
นางไพฑูรย จักรแกว
นางไพฑูรย ใจเย็น
นางไพฑูรย บุญญาภรณ
นางไพฑูรย ผาสุข
นางไพฑูรย พุฒนาค
นางไพฑูรย วงษใหญ
นางไพฑูรย วีระคม
นางไพฑูรย อัครนิตย
นางไพณี คชภักดี
นางสาวไพบูลย ชัยประกายศักดิ์
นางไพบูลย เติมทรัพย
นางสาวไพบูลย มาตผล
นางไพบูลย สุตาชา
นางไพบูลย เสมอสมัย
นางไพรมณี กุลศรี
นางไพรวรรณ เพชรคง
นางไพรวัลย กนกกุลนิธิ
นางไพรวัลย ไตรญาณ
นางไพรวัลย ทองสัมฤทธิ์
นางสาวไพรวัลย บุญศรี
นางไพรวัลย บุญเสริม
นางไพรวัลย วรสาร
นางไพรวัลย แสนแกว
นางไพรวัลย หารสุโพธิ์
นางไพรัช สนทะมิโน

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๔๘๐๗
๑๔๘๐๘
๑๔๘๐๙
๑๔๘๑๐
๑๔๘๑๑
๑๔๘๑๒
๑๔๘๑๓
๑๔๘๑๔
๑๔๘๑๕
๑๔๘๑๖
๑๔๘๑๗
๑๔๘๑๘
๑๔๘๑๙
๑๔๘๒๐
๑๔๘๒๑
๑๔๘๒๒
๑๔๘๒๓
๑๔๘๒๔
๑๔๘๒๕
๑๔๘๒๖
๑๔๘๒๗
๑๔๘๒๘
๑๔๘๒๙
๑๔๘๓๐
๑๔๘๓๑
๑๔๘๓๒

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางไพรัช สุขมาก
นางไพรัช สุรสีหเรืองชัย
นางไพรัตน จันทะเภา
นางไพรัตน ชื่นปรีชา
นางไพรัตน นครคําสิงห
นางไพรัตน นอยดี
นางสาวไพรัตน ภิรมยศรี
นางไพรัตน โสตวิถี
นางสาวไพริน แวววับศรี
นางไพรินทร ยินดีผล
นางไพรินทร วงคหลา
นางไพรินทร สดศรี
นางสาวไพรินทร ฮอเจริญโรจน
นางไพเราะ แดงกอ
นางไพเราะ ทับทิมธงไชย
นางไพเราะ พนาสูรย
นางไพเราะ พรหมประสิทธิ์
นางไพเราะ รักอู
นางไพเรีย ศรีเดช
นางไพฤทธิ์ ชื่นชอบ
นางไพลิน ศรีโพธิ์
นางไพวรรณ บุญเย็น
นางไพวรรณ เครือวรรณ
นางไพศิลป วังคะฮาต
นางฟองแกว บุญชัย
นางฟองจันทร ศรีเติง

๑๔๘๓๓
๑๔๘๓๔
๑๔๘๓๕
๑๔๘๓๖
๑๔๘๓๗
๑๔๘๓๘
๑๔๘๓๙
๑๔๘๔๐
๑๔๘๔๑
๑๔๘๔๒
๑๔๘๔๓
๑๔๘๔๔
๑๔๘๔๕
๑๔๘๔๖
๑๔๘๔๗
๑๔๘๔๘
๑๔๘๔๙
๑๔๘๕๐
๑๔๘๕๑
๑๔๘๕๒
๑๔๘๕๓
๑๔๘๕๔
๑๔๘๕๕
๑๔๘๕๖
๑๔๘๕๗
๑๔๘๕๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางฟาริดา ไชยตรี
นางฟาหมน พยัคฆพงศ
นางเฟองฟา กัลยาศิริ
นางเฟองฟา บุญเฮา
นางเฟองฟา เส็งสาย
นางสาวเฟองลดา นักพิณพาทย
นางเฟองลัดดา คําหอม
นางภคจิณหจุฑา คมวิชายั่งยืน
นางภคณา เติมศักดิ์
นางภคริษา ปานุราช
นางภณิตา วรศศิธร
นางภรนภา อินทรักษา
นางภักดี โพธิ์เหมือน
นางภัคพิมล มาศภากร
นางสาวภัคมณฑ ชมมณี
นางภัควดี ออนนิ่ม
นางสาวภัคสินี กิวานนท
นางภัชรวรรณ ชลเจริญ
นางภัชราภรณ มั่นคง
นางภัณฑิรา หงสกุล
นางภัณธิรา แกวแกมทอง
นางภัททิยา ขันศิลา
นางภัททิรา เกียงประสิทธิ์
นางสาวภัททิรา ผาสุข
นางภัทธรียา อยูเย็น
นางภัทธิรา โสภณ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๔๘๕๙
๑๔๘๖๐
๑๔๘๖๑
๑๔๘๖๒
๑๔๘๖๓
๑๔๘๖๔
๑๔๘๖๕
๑๔๘๖๖
๑๔๘๖๗
๑๔๘๖๘
๑๔๘๖๙
๑๔๘๗๐
๑๔๘๗๑
๑๔๘๗๒
๑๔๘๗๓
๑๔๘๗๔
๑๔๘๗๕
๑๔๘๗๖
๑๔๘๗๗
๑๔๘๗๘
๑๔๘๗๙
๑๔๘๘๐
๑๔๘๘๑
๑๔๘๘๒
๑๔๘๘๓
๑๔๘๘๔

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางภัทรจาริน บุญเล็ก
นางภัทรพร ทับสาร
นางสาวภัทรพร ปนดา
นางภัทรพร พุมศิโร
นางภัทรภร พูนชินภัทร
นางภัทรวดี อรัญรุด
นางภัทรา เขียวจีน
นางภัทรา คําวัง
นางสาวภัทรา ศรีภา
นางภัทรานี ฉายถวิล
นางภัทราพร ยมสูงเนิน
นางภัทราพร อุนแกว
นางภัทราภรณ ทองอินทร
นางสาวภัทราภรณ เนื้อนิล
นางภัทราวรรณ เมตตา
นางภัทราวรรณ ลิขิตตระกูลรุง
นางภัทรินทร ประวีณไว
นางภัทรี หนูแดง
นางสาวภัทรีภรณ เปลี้ยงทุกข
นางภัสรา อุตระ
นางสาวภัสราภรณ ธรรมเจริญกุล
นางภาณมาสก ศิวพันธพงศ
นางภาณี น้ําดอกไม
นางสาวภาณี บุญเกื้อ
นางภาณี เพ็งเลา
นางภาณี มีศิริ

๑๔๘๘๕
๑๔๘๘๖
๑๔๘๘๗
๑๔๘๘๘
๑๔๘๘๙
๑๔๘๙๐
๑๔๘๙๑
๑๔๘๙๒
๑๔๘๙๓
๑๔๘๙๔
๑๔๘๙๕
๑๔๘๙๖
๑๔๘๙๗
๑๔๘๙๘
๑๔๘๙๙
๑๔๙๐๐
๑๔๙๐๑
๑๔๙๐๒
๑๔๙๐๓
๑๔๙๐๔
๑๔๙๐๕
๑๔๙๐๖
๑๔๙๐๗
๑๔๙๐๘
๑๔๙๐๙
๑๔๙๑๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางสาวภาณุมาศ ภาประจง
นางสาวภาทิพ ศรีสุทธิ์
นางภาธินี แพลอย
นางภานุมาศ คลายแพร
นางภานุมาศ ไชยสาร
นางภาพิมล อางศิลา
นางภารดี ภิญโญ
นางภารดี ภิรมยภักดี
นางภารดี อึงขจรกุล
นางภารเทวี โพธิวัฒน
นางสาวภาริกิจ วงษสงา
นางสาวภาลิณี กุลเส็ง
นางภาวดี เปาวะนา
นางสาวภาวดี พาทีเพราะ
นางภาวดี สุวรรณมณี
นางภาวนา โควถาวร
นางภาวนา บริบูรณ
นางภาวนา สิงหพงษ
นางภาวนา สุขวัฒนะวินากุล
นางภาวนุช บุนนาค
นางภาวรีย ทะหลา
นางสาวภาวิณี เต็งประกอบกิจ
นางภาวิณี ทองรักษ
นางภาวิณี โพธิ์เจริญ
นางภาวิณี สารพันธ
นางภาวิดา ปลอบโยน

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๔๙๑๑
๑๔๙๑๒
๑๔๙๑๓
๑๔๙๑๔
๑๔๙๑๕
๑๔๙๑๖
๑๔๙๑๗
๑๔๙๑๘
๑๔๙๑๙
๑๔๙๒๐
๑๔๙๒๑
๑๔๙๒๒
๑๔๙๒๓
๑๔๙๒๔
๑๔๙๒๕
๑๔๙๒๖
๑๔๙๒๗
๑๔๙๒๘
๑๔๙๒๙
๑๔๙๓๐
๑๔๙๓๑
๑๔๙๓๒
๑๔๙๓๓
๑๔๙๓๔
๑๔๙๓๕
๑๔๙๓๖

นางภาวิดา พวงทองสุก
นางภาวินันท เอกศิริ
นางภาวินี วงศชัย
นางสาวภาวินี สินสมุทร
นางภาวินี อินธิปญญา
นางภาศนา พรายชื่น
นางภาสิณี โสมเกษตรินทร
นางภิญญดา พุทธานุ
นางภิญญดา ภักดีพรสุภา
นางสาวภิญญดา มธุรส
นางภิญญา ณ นคร
นางภิญญา อัฐวงศ
นางภิรดี กัลยา
นางภิรมณ ศิริเกษ
นางภิรมย คําอิ่ม
นางภิรมย ณรงคชัยรังสี
นางภิรมย ภัทรเชาว
นางภิรมย เอี่ยมลออ
นางภิรมยรักษ ทิพยศักดิ์
นางภิรัญญา นิ่มนวล
นางภิสมบท จันทรคติ
นางภีชาณิกา แจมจํารัสแสง
นางภีรนันท ดอกงิ้ว
นางสาวภุมรี สุขโกษา
นางภุมารี วรรณโก
นางสาวภูธง แขงขัน

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๙๓๗
๑๔๙๓๘
๑๔๙๓๙
๑๔๙๔๐
๑๔๙๔๑
๑๔๙๔๒
๑๔๙๔๓
๑๔๙๔๔
๑๔๙๔๕
๑๔๙๔๖
๑๔๙๔๗
๑๔๙๔๘
๑๔๙๔๙
๑๔๙๕๐
๑๔๙๕๑
๑๔๙๕๒
๑๔๙๕๓
๑๔๙๕๔
๑๔๙๕๕
๑๔๙๕๖
๑๔๙๕๗
๑๔๙๕๘
๑๔๙๕๙
๑๔๙๖๐
๑๔๙๖๑
๑๔๙๖๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางภูริชญา บุญสาใจ
นางภูวรรณาพร ดาราวงษ
นางภูษา อละสัตย
นางมงคล คําโคตรสูรย
นางมงคล สุขเกษม
นางสาวมณฑกาญจน ยังกิจจา
นางมณฑนมาศ แสวง
นางมณฑนา มานะประสพสุข
นางมณฑา ขันติวุฒิกร
นางมณฑา แจงเอี่ยม
นางมณฑา ชามะสนธิ์
นางมณฑา ชินวงศ
นางมณฑา แซตัน
นางสาวมณฑา ทองพัด
นางมณฑา พงศดํารงวิทย
นางมณฑา พวงบุษบา
นางมณฑา พุทสอน
นางมณฑา เพชรเอี่ยม
นางมณฑา รอดรู
นางมณฑา รามัญอุดม
นางมณฑา สมเขาใหญ
นางมณฑา ไสยาตร
นางสาวมณฑา หิรัญญาภรณวิชัย
นางมณฑา อัคควุฒิ
นางมณฑาทิพย ชโลธร
นางมณฑาทิพย เยี่ยมสวัสดิ์

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๔๙๖๓
๑๔๙๖๔
๑๔๙๖๕
๑๔๙๖๖
๑๔๙๖๗
๑๔๙๖๘
๑๔๙๖๙
๑๔๙๗๐
๑๔๙๗๑
๑๔๙๗๒
๑๔๙๗๓
๑๔๙๗๔
๑๔๙๗๕
๑๔๙๗๖
๑๔๙๗๗
๑๔๙๗๘
๑๔๙๗๙
๑๔๙๘๐
๑๔๙๘๑
๑๔๙๘๒
๑๔๙๘๓
๑๔๙๘๔
๑๔๙๘๕
๑๔๙๘๖
๑๔๙๘๗
๑๔๙๘๘

นางมณฑารพ สุรเดชา
นางมณฑิรา ธรรมสีหา
นางมณฑิรา มวงเอี่ยม
นางมณฑิรา ศิริยงค
นางมณฑิรา สรรพวุธ
นางมณทิพา พรมทา
นางมณทิรา ขุนวงษ
นางมณสินีย วรรณโกสีย
นางมณัฐนิตย รูกิจนา
นางมณิศรา ตาทอง
นางมณี แกวเนียม
นางมณี ขํายา
นางมณี ชุมไชยโย
นางมณี เชี่ยวพานิชย
นางมณี ทองดีเล็ก
นางมณี บุญรัตน
นางสาวมณี บุญสราง
นางมณี บุญสาลี
นางมณี ปนอินทร
นางมณี แปยอ
นางมณี พุมแยม
นางมณี พูลทรัพย
นางมณี เพ็ชรมณี
นางสาวมณี มานะพันธุน ิยม
นางมณี ลาภบรรเทิง
นางมณี วงษฉลาด

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๙๘๙
๑๔๙๙๐
๑๔๙๙๑
๑๔๙๙๒
๑๔๙๙๓
๑๔๙๙๔
๑๔๙๙๕
๑๔๙๙๖
๑๔๙๙๗
๑๔๙๙๘
๑๔๙๙๙
๑๕๐๐๐
๑๕๐๐๑
๑๕๐๐๒
๑๕๐๐๓
๑๕๐๐๔
๑๕๐๐๕
๑๕๐๐๖
๑๕๐๐๗
๑๕๐๐๘
๑๕๐๐๙
๑๕๐๑๐
๑๕๐๑๑
๑๕๐๑๒
๑๕๐๑๓
๑๕๐๑๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางมณี สําราญจิตต
นางมณี โสมสง
นางมณี ฮันสราช
นางมณีจันทร จันทรสมบัติ
นางมณีทอง เพชรมาก
นางมณีพรรณ ภูวรรณา
นางมณีรัตน กัตติยบุตร
นางสาวมณีรัตน โงวกาญจนนาค
นางมณีรัตน ธีระเดชากุล
นางมณีรัตน พรหมจันทร
นางสาวมณีรัตน เพคยางกูร
นางมณีรัตน ศุภานุสนธิ์
นางมณีรัตน เสนฤทธิ์
นางมณีรัตน แสนวงษ
นางมณีวรรณ คําจําปา
นางมณีวรรณ จันทรปยวงศ
นางมณีวรรณ ชาววัง
นางสาวมณีวรรณ เพียรพจน
นางมณีวรรณ สมชารี
นางมณีวรรณ เสนจันทรฒิไชย
นางมณีสมบัติ กลิ่นดวง
นางมนฑลี ศรีสงา
นางมนตทิวา คําฟองเครือ
นางมนตธิดา เอกวงษา
นางมนตเลิศลักษณ ลมพัด
นางมนตสินี กิจเฟองฟู

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๕๐๑๕
๑๕๐๑๖
๑๕๐๑๗
๑๕๐๑๘
๑๕๐๑๙
๑๕๐๒๐
๑๕๐๒๑
๑๕๐๒๒
๑๕๐๒๓
๑๕๐๒๔
๑๕๐๒๕
๑๕๐๒๖
๑๕๐๒๗
๑๕๐๒๘
๑๕๐๒๙
๑๕๐๓๐
๑๕๐๓๑
๑๕๐๓๒
๑๕๐๓๓
๑๕๐๓๔
๑๕๐๓๕
๑๕๐๓๖
๑๕๐๓๗
๑๕๐๓๘
๑๕๐๓๙
๑๕๐๔๐

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางมนทิรา พงษทองคํา
นางมนทิรา สุขเจริญ
นางมนเทียร มะลิซอน
นางมนธนัท ขจรวัฒนากุล
นางมนธนา นาคสมบัติ
นางมนธิรา ปนทะวัง
นางมนธิรา ไพศาลสมบัติรัตน
นางมนนาถ กอบแกว
นางมนฤดี วิลัยวงศ
นางมนัชยา หงษแกว
นางมนัญชญา สมสรอย
นางมนัญชญา สุขมูล
นางมนัส จั่นเทศ
นางมนัสนันท รอดทิพย
นางมนัสนันท โสภา
นางมนัสมนต คชวารี
นางมนัสวี ไลตัน
นางมนิดา จันทรา
นางมนิดา อาจโยธา
นางมยุณี มิตรดี
นางมยุรา เครือวรรณ
นางมยุรา จันทรตรี
นางมยุรา จูมปา
นางมยุรา ณ วงศ
นางมยุรา บุญประทีป
นางมยุรา มงคล

๑๕๐๔๑
๑๕๐๔๒
๑๕๐๔๓
๑๕๐๔๔
๑๕๐๔๕
๑๕๐๔๖
๑๕๐๔๗
๑๕๐๔๘
๑๕๐๔๙
๑๕๐๕๐
๑๕๐๕๑
๑๕๐๕๒
๑๕๐๕๓
๑๕๐๕๔
๑๕๐๕๕
๑๕๐๕๖
๑๕๐๕๗
๑๕๐๕๘
๑๕๐๕๙
๑๕๐๖๐
๑๕๐๖๑
๑๕๐๖๒
๑๕๐๖๓
๑๕๐๖๔
๑๕๐๖๕
๑๕๐๖๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางสาวมยุรี กันตีโรจน
นางมยุรี การุญ
นางมยุรี กิตติพงษพันธ
นางมยุรี กุลเมธี
นางสาวมยุรี แกวพิภพ
นางสาวมยุรี แกวศรี
นางมยุรี คชายุทธ
นางมยุรี คุณเวียง
นางมยุรี เชาวไว
นางมยุรี ดวงจิตต
นางมยุรี ตรีวงศ
นางมยุรี ทับทิมหิน
นางมยุรี ทัศนโกวิท
นางมยุรี ธงสันเทียะ
นางมยุรี เธียรธนู
นางมยุรี นาคหกวิค
นางสาวมยุรี เนียมสุวรรณ
นางมยุรี ประชุมกาเยาะมาต
นางมยุรี ปญญาสิทธิ์
นางมยุรี ปาริชาตกุล
นางมยุรี ปดตาทะโน
นางมยุรี ผลมะเฟอง
นางมยุรี พรนิมิตร
นางมยุรี พวงแกว
นางมยุรี พองพรหม
นางมยุรี พุทธจันทึก

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๕๐๖๗
๑๕๐๖๘
๑๕๐๖๙
๑๕๐๗๐
๑๕๐๗๑
๑๕๐๗๒
๑๕๐๗๓
๑๕๐๗๔
๑๕๐๗๕
๑๕๐๗๖
๑๕๐๗๗
๑๕๐๗๘
๑๕๐๗๙
๑๕๐๘๐
๑๕๐๘๑
๑๕๐๘๒
๑๕๐๘๓
๑๕๐๘๔
๑๕๐๘๕
๑๕๐๘๖
๑๕๐๘๗
๑๕๐๘๘
๑๕๐๘๙
๑๕๐๙๐
๑๕๐๙๑
๑๕๐๙๒

นางมยุรี พูลสุขเสริม
นางมยุรี โพธิ์สุภาพ
นางสาวมยุรี มิ่งมงคล
นางมยุรี ยะจอม
นางมยุรี รังสิกุล
นางมยุรี ลูกบัว
นางสาวมยุรี วงษสุวรรณ
นางมยุรี วรพิมพรัตน
นางมยุรี วิญูวิจักขณ
นางมยุรี ศรีสันต
นางมยุรี สมสอน
นางสาวมยุรี สะถามันต
นางมยุรี สาระติ
นางมยุรี สาลีวงศ
นางมยุรี สุนัน
นางมยุรี แสงชาติ
นางมยุรี อรรฆยมาศ
นางมยุรี อินทไชย
นางมยุรี อินแสน
นางมยุรี อุทธจักร
นางสาวมยุรี อุทัยวัฒนา
นางมยุรีย บัวดอก
นางมยุรีรัตน ภามาตย
นางสาวมยุเรศ กินาวงศ
นางสาวมรกต รุงเรือง
นางมรรยาท ตรีอินทอง

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๐๙๓
๑๕๐๙๔
๑๕๐๙๕
๑๕๐๙๖
๑๕๐๙๗
๑๕๐๙๘
๑๕๐๙๙
๑๕๑๐๐
๑๕๑๐๑
๑๕๑๐๒
๑๕๑๐๓
๑๕๑๐๔
๑๕๑๐๕
๑๕๑๐๖
๑๕๑๐๗
๑๕๑๐๘
๑๕๑๐๙
๑๕๑๑๐
๑๕๑๑๑
๑๕๑๑๒
๑๕๑๑๓
๑๕๑๑๔
๑๕๑๑๕
๑๕๑๑๖
๑๕๑๑๗
๑๕๑๑๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางมรรยาท มณีนวล
นางมลฑา โคตรเพชร
นางมลฑา อุทัยวรรณ
นางมลทิพย ดานาคแกว
นางมลธยา พิกุลทอง
นางมลนา ชัยสุรัตน
นางมลฤดี แตมดื่ม
นางมลฤดี มารุตวงศ
นางมลฤดี อินทวี
นางสาวมลวดี สายจําปา
นางมลศรี อางคํา
นางมลิจันทร อูสูงเนิน
นางมลิลา สรรพานิช
นางมลิวรรณ เบาทอง
นางมลิวรรณ อาจวิชัย
นางสาวมลิวัลย คําวิโส
นางมลิวัลย แจงวิจารณ
นางมลิวัลย ใจแจง
นางมลิวัลย ทองขาน
นางมลิวัลย ลักษณาวงษ
นางมลิวัลย วังกรานต
นางมลิวัลย สิงหสาคร
นางสาวมลิวัลย แสงมณี
นางมลิเหิม ปาละวงศ
นางมะลิ จรุงเกียรติ
นางสาวมะลิ จุลวงษ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๕๑๑๙
๑๕๑๒๐
๑๕๑๒๑
๑๕๑๒๒
๑๕๑๒๓
๑๕๑๒๔
๑๕๑๒๕
๑๕๑๒๖
๑๕๑๒๗
๑๕๑๒๘
๑๕๑๒๙
๑๕๑๓๐
๑๕๑๓๑
๑๕๑๓๒
๑๕๑๓๓
๑๕๑๓๔
๑๕๑๓๕
๑๕๑๓๖
๑๕๑๓๗
๑๕๑๓๘
๑๕๑๓๙
๑๕๑๔๐
๑๕๑๔๑
๑๕๑๔๒
๑๕๑๔๓
๑๕๑๔๔

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางมะลิ ชาติมนตรี
นางสาวมะลิ ไชยแกว
นางมะลิ ธีรรัตนบงกช
นางมะลิ บําเพ็ญชอบ
นางมะลิ บุญนาค
นางมะลิ พูนขวัญ
นางสาวมะลิ วงศบูชาศิลป
นางมะลิ วสยางกูร
นางมะลิ วันชัย
นางมะลิ สินธุโคตร
นางมะลิ แสงศร
นางมะลิ อัฐวงศ
นางมะลิดา เวียงธรรม
นางมะลิวรรณ กอแกว
นางสาวมะลิวรรณ เพชรวิบูลย
นางมะลิวรรณ วิเชฎฐะพงษ
นางมะลิวรรณ โอบอวน
นางมะลิวัลย คชโคตร
นางมะลิวัลย จันทรังษี
นางมะลิวัลย แจมวัฒนะชัย
นางมะลิวัลย ชาลีวรรณ
นางมะลิวัลย ซับซอน
นางมะลิวัลย ทับแสง
นางมะลิวัลย แปนประดิษฐ
นางมะลิวัลย พงศผาสุก
นางมะลิวัลย โสภาศรี

๑๕๑๔๕
๑๕๑๔๖
๑๕๑๔๗
๑๕๑๔๘
๑๕๑๔๙
๑๕๑๕๐
๑๕๑๕๑
๑๕๑๕๒
๑๕๑๕๓
๑๕๑๕๔
๑๕๑๕๕
๑๕๑๕๖
๑๕๑๕๗
๑๕๑๕๘
๑๕๑๕๙
๑๕๑๖๐
๑๕๑๖๑
๑๕๑๖๒
๑๕๑๖๓
๑๕๑๖๔
๑๕๑๖๕
๑๕๑๖๖
๑๕๑๖๗
๑๕๑๖๘
๑๕๑๖๙
๑๕๑๗๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางมะลิวัลย หมื่นไธสง
นางมะหลิ่ม จุตาทิศ
นางมัจฉรีย พงศสุวรรณ
นางมัญชรี จึงเจริญ
นางมัณฑนา แกวมณีชัย
นางมัณฑนา ชลอสันติสกุล
นางมัณฑนา ชินวงษจุย
นางมัณฑนา ชุม แกว
นางมัณฑนา ทังดิน
นางมัณฑนา พรหมโลก
นางสาวมัณทนา เพชรานันท
นางมัณทนา เสียงเลิศ
นางมัณทนี รัตนพันธ
นางสาวมัตติกา ฤทธิประภา
นางมัทธนา ปกรณอังกูร
นางสาวมัทนา คงอินทร
นางสาวมัทนา พองชัยภูมิ
นางมัทนา สุภามูล
นางมัทนา อุตโม
นางมัธยัสถ ทองรส
นางมันฑนา ผาบไชย
นางมันทนา กอตระกูลสิน
นางมันทนา เขียววิลัย
นางมันทนา ถึงมี
นางมันทนา นิ่มวิบูลยสม
นางสาวมันทนา ศรีพยัฆ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๕๑๗๑
๑๕๑๗๒
๑๕๑๗๓
๑๕๑๗๔
๑๕๑๗๕
๑๕๑๗๖
๑๕๑๗๗
๑๕๑๗๘
๑๕๑๗๙
๑๕๑๘๐
๑๕๑๘๑
๑๕๑๘๒
๑๕๑๘๓
๑๕๑๘๔
๑๕๑๘๕
๑๕๑๘๖
๑๕๑๘๗
๑๕๑๘๘
๑๕๑๘๙
๑๕๑๙๐
๑๕๑๙๑
๑๕๑๙๒
๑๕๑๙๓
๑๕๑๙๔
๑๕๑๙๕
๑๕๑๙๖

นางมันทนา สองไชย
นางมัลตนา พัทธวณิช
นางมัลลิกา ชองสมบัติ
นางมัลลิกา ชาวไชย
นางมัลลิกา ดอกไมโชติ
นางมัลลิกา บัวจันทร
นางมัลลิกา วิเชียรมณี
นางมัลลีรัตน ถาวรเลิศ
นางมาณวิกา บุญรินทร
นางสาวมาณี กระทุมศรี
นางมาดี พงศเพ็ชร
นางมานิดา สุทธินุน
นางมานิตย ภาคสุข
นางมานิตย มีชู
นางมานิตา สอดจิตต
นางมานิสา ชมนา
นางมารยาท ชิราพร
นางมารยาท ศรีวิริยะ
นางมารศรี กลาผจัญ
นางมารศรี ชาญกล
นางมารศรี ทองคํา
นางมารศรี ปนทอง
นางมารศรี ภูสะพาน
นางมารศรี สันติชัยศรี
นางสาวมารศรี สุธีพิเชฐภัณฑ
นางมารสี พรกุณา

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๑๙๗
๑๕๑๙๘
๑๕๑๙๙
๑๕๒๐๐
๑๕๒๐๑
๑๕๒๐๒
๑๕๒๐๓
๑๕๒๐๔
๑๕๒๐๕
๑๕๒๐๖
๑๕๒๐๗
๑๕๒๐๘
๑๕๒๐๙
๑๕๒๑๐
๑๕๒๑๑
๑๕๒๑๒
๑๕๒๑๓
๑๕๒๑๔
๑๕๒๑๕
๑๕๒๑๖
๑๕๒๑๗
๑๕๒๑๘
๑๕๒๑๙
๑๕๒๒๐
๑๕๒๒๑
๑๕๒๒๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางมารินทร สาลี่
นางมาริยา การุณจิตต
นางมาริษา ชื่นสุราษฏร
นางมาริสา ยินดีตระกูล
นางมาเรียม หนุนอนันต
นางมาลัย กาลจักร
นางมาลัย กุลฉิม
นางมาลัย แกวนอย
นางมาลัย จิตปรีชา
นางมาลัย เจริญฉาย
นางมาลัย ใจสุดา
นางมาลัย ไชยสีติบ
นางมาลัย ทองประเสริฐ
นางมาลัย ปญจเมธี
นางมาลัย ผาคํา
นางมาลัย ลาดจันทรตะ
นางมาลัย เลิศอาวาส
นางมาลัย วารีดี
นางมาลัย สูตรเลข
นางมาลัย อรรถสุรสีห
นางสาวมาลัย ออนละมัย
นางมาลา เขียวเล็ก
นางสาวมาลา ถนอมทรัพย
นางสาวมาลา ปราณบุรี
นางสาวมาลา ปญญาปา
นางสาวมาลา ระฤทธิ์

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๕๒๒๓
๑๕๒๒๔
๑๕๒๒๕
๑๕๒๒๖
๑๕๒๒๗
๑๕๒๒๘
๑๕๒๒๙
๑๕๒๓๐
๑๕๒๓๑
๑๕๒๓๒
๑๕๒๓๓
๑๕๒๓๔
๑๕๒๓๕
๑๕๒๓๖
๑๕๒๓๗
๑๕๒๓๘
๑๕๒๓๙
๑๕๒๔๐
๑๕๒๔๑
๑๕๒๔๒
๑๕๒๔๓
๑๕๒๔๔
๑๕๒๔๕
๑๕๒๔๖
๑๕๒๔๗
๑๕๒๔๘

นางมาลา โรจนะ
นางมาลา สะพรั่ง
นางมาลาตรี วรรณอุต
นางมาลาวรรณ วิเศษสุนทร
นางมาลิน สรอยเพชร
นางมาลินี คูอมรพัฒนะ
นางมาลินี ชํานาญณรงค
นางมาลินี ดลภาค
นางสาวมาลินี พงษประยูร
นางมาลินี มนกลม
นางมาลินี วรรณวงศ
นางมาลินี ศรีสุวรรณ
นางมาลินี สุวรรณพิทักษ
นางมาลิลด ชํานาญกุล
นางมาลี กงไกรลาศ
นางมาลี ขอบป
นางมาลี คําสุข
นางมาลี เคาคนธ
นางมาลี จันทรเกิดทรัพย
นางมาลี จันทรดวงดี
นางมาลี จิรายุพงศ
นางมาลี จุยคลัง
นางมาลี จูจันทร
นางมาลี เจนใจ
นางมาลี ฉลวยศรีเมือง
นางมาลี ชินวงศ

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๒๔๙
๑๕๒๕๐
๑๕๒๕๑
๑๕๒๕๒
๑๕๒๕๓
๑๕๒๕๔
๑๕๒๕๕
๑๕๒๕๖
๑๕๒๕๗
๑๕๒๕๘
๑๕๒๕๙
๑๕๒๖๐
๑๕๒๖๑
๑๕๒๖๒
๑๕๒๖๓
๑๕๒๖๔
๑๕๒๖๕
๑๕๒๖๖
๑๕๒๖๗
๑๕๒๖๘
๑๕๒๖๙
๑๕๒๗๐
๑๕๒๗๑
๑๕๒๗๒
๑๕๒๗๓
๑๕๒๗๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางมาลี ชูเวชะ
นางมาลี ดีสุรกุล
นางมาลี ตะสูงเนิน
นางมาลี ทรัพยสมบัติ
นางมาลี ทองเคียน
นางสาวมาลี นาคเอี่ยม
นางมาลี บัวจันทร
นางมาลี ประสพภักดี
นางมาลี ปาละประเสริฐ
นางมาลี ปนทองดี
นางมาลี พูนทอง
นางสาวมาลี พูลเอี่ยม
นางมาลี ภัทรโสภณกุล
นางมาลี รมจําปา
นางมาลี ละมายแข
นางมาลี ลักษณบวรวงศ
นางมาลี วงศไชย
นางมาลี วัลลภาชัย
นางมาลี วุฒิเสน
นางมาลี สระทอง
นางมาลี สายสินธุ
นางมาลี สิงหทองวรรณ
นางมาลี สืบอินทร
นางมาลี สุเมธพิพัธน
นางสาวมาลี อนแสง
นางมาลี อาสารบ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๕๒๗๕
๑๕๒๗๖
๑๕๒๗๗
๑๕๒๗๘
๑๕๒๗๙
๑๕๒๘๐
๑๕๒๘๑
๑๕๒๘๒
๑๕๒๘๓
๑๕๒๘๔
๑๕๒๘๕
๑๕๒๘๖
๑๕๒๘๗
๑๕๒๘๘
๑๕๒๘๙
๑๕๒๙๐
๑๕๒๙๑
๑๕๒๙๒
๑๕๒๙๓
๑๕๒๙๔
๑๕๒๙๕
๑๕๒๙๖
๑๕๒๙๗
๑๕๒๙๘
๑๕๒๙๙
๑๕๓๐๐

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางมาลี อินทะพิงค
นางมาลี อินทะแสง
นางสาวมาลีนา พงษไพบูลย
นางมาลีพันธ อินทรประสาท
นางมาลีรัตน กําแพงแกว
นางมาลีรัตน ขุนจาศาล
นางมาลีรัตน ทัพพันธ
นางมาลีวรรณ กิ่งกาน
นางมาลีวัลย ศรีทองสม
นางสาวมาลีวัลย สรรพคุณานนท
นางมาเลียม ทองอยู
นางมาสกาญจน บุญหนุน
นางมาอยู พิมพสิงห
นางมิ่งขวัญ กลางประพันธ
นางสาวมิ่งขวัญ ใจดี
นางมิ่งขวัญ สงศรี
นางมิ่งขวัญ หมัดอะหิน
นางมีนา จุลลางกูร
นางมีสุข ไชยพร
นางมุกดา แกวบุตร
นางมุกดา คงไชย
นางมุกดา ซื่อตระกูลพานิชย
นางมุกดา อภิรมยานนท
นางสาวมุกดารักษ จันทิม
นางมุกดาหาร พจนารถบัณฑิตย
นางมุกมาศ เรืองสกุล

๑๕๓๐๑
๑๕๓๐๒
๑๕๓๐๓
๑๕๓๐๔
๑๕๓๐๕
๑๕๓๐๖
๑๕๓๐๗
๑๕๓๐๘
๑๕๓๐๙
๑๕๓๑๐
๑๕๓๑๑
๑๕๓๑๒
๑๕๓๑๓
๑๕๓๑๔
๑๕๓๑๕
๑๕๓๑๖
๑๕๓๑๗
๑๕๓๑๘
๑๕๓๑๙
๑๕๓๒๐
๑๕๓๒๑
๑๕๓๒๒
๑๕๓๒๓
๑๕๓๒๔
๑๕๓๒๕
๑๕๓๒๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางเมตตา แกวประเสริฐ
นางเมตตา ทองออน
นางเมตตา รวมรักษ
นางเมตตา สายชล
นางเมทินี จิราพันธุ
นางเมธนิธี เหมะรักษ
นางเมธาวี สวัสดิ์รักษา
นางเมธินี กานคูณ
นางเมธินี สาสวน
นางเมริษา สรอยสุวรรณ
นางเมลานี ทนันชัย
นางเมษา ชุมแกว
นางเมาลี บานเนิน
นางโมรี วัฒนราช
นางไมตรี นนทสิทธิ์
นางสาวไมตรี นิ่มสาย
นางไมตรี เพิ่มพูน
นางไมตรี เอียดยอด
นางไมยุรี วิศาลาภรณ
นางยงทิพา บํารุงธรรม
นางยมนา ไววิทยานนท
นางยมลพร แดงกระจาง
นางยลรวี อินตะ
นางยวงพร กลอมเอี่ยม
นางสาวยวนจิต สมาน
นางยศมณี ศุขเขษม

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๕๓๒๗
๑๕๓๒๘
๑๕๓๒๙
๑๕๓๓๐
๑๕๓๓๑
๑๕๓๓๒
๑๕๓๓๓
๑๕๓๓๔
๑๕๓๓๕
๑๕๓๓๖
๑๕๓๓๗
๑๕๓๓๘
๑๕๓๓๙
๑๕๓๔๐
๑๕๓๔๑
๑๕๓๔๒
๑๕๓๔๓
๑๕๓๔๔
๑๕๓๔๕
๑๕๓๔๖
๑๕๓๔๗
๑๕๓๔๘
๑๕๓๔๙
๑๕๓๕๐
๑๕๓๕๑
๑๕๓๕๒

นางยอดตา โพธิ์นรินทร
นางยอดนารี สิงหสาร
นางสาวยอดเรือน สุตะพรหม
นางยาใจ เดชขันธ
นางยาใจ ปะมาคะเต
นางยาใจ ปานศรีพงษ
นางยาใจ อินทฤกษ
นางยาวารี เจะนิ
นางยาสะนะ บือแนสะเตง
นางยินดี ทองคํา
นางยินดี บุญทอย
นางยินดี ปรัชญาวรกุล
นางยินดี ไพบูลยวงษ
นางยินดี รัตนา
นางยินดี ศรีเบญจพล
นางยินดี แสงสอง
นางยินดี อัตตะ
นางยิ้ม ศรีรัตน
นางยุกฟา ไฝศิริ
นางยุคลธร จิตติวงค
นางยุดี กิตติวรพัฒน
นางยุดี ชนะศิลศรีโยธิน
นางยุบล อาจไพรินทร
นางยุพฎี กัตติกา
นางยุพดี กลิ่นอุบล
นางยุพดี จุยฉุน

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๓๕๓
๑๕๓๕๔
๑๕๓๕๕
๑๕๓๕๖
๑๕๓๕๗
๑๕๓๕๘
๑๕๓๕๙
๑๕๓๖๐
๑๕๓๖๑
๑๕๓๖๒
๑๕๓๖๓
๑๕๓๖๔
๑๕๓๖๕
๑๕๓๖๖
๑๕๓๖๗
๑๕๓๖๘
๑๕๓๖๙
๑๕๓๗๐
๑๕๓๗๑
๑๕๓๗๒
๑๕๓๗๓
๑๕๓๗๔
๑๕๓๗๕
๑๕๓๗๖
๑๕๓๗๗
๑๕๓๗๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางยุพดี ทองดี
นางยุพดี ธนูรักษ
นางยุพดี ประดับทอง
นางยุพดี เลนุกูล
นางยุพดี สมร
นางสาวยุพดี ออนหวาน
นางยุพยง ราญมีชัย
นางยุพยงค บุพศิริ
นางยุพเยาว บุญยืน
นางยุพเยาว พิมชะอุม
นางยุพรัตน พิทักษ
นางยุพเรศ บัวนาค
นางยุพเรศ ภูเผาพันธ
นางยุพวัลย อินทกรอุดม
นางยุพา กาชาติ
นางยุพา เกิดเกลื่อน
นางยุพา เกื้อคลัง
นางยุพา คําเพชร
นางยุพา เจริญศรี
นางยุพา ชางสีทา
นางยุพา แตมดื่ม
นางยุพา ทองตําลึง
นางยุพา ทุมทองหลาง
นางยุพา เทียมผล
นางยุพา เนตรรุง
นางยุพา ประเสริฐทรัพย

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๕๓๗๙
๑๕๓๘๐
๑๕๓๘๑
๑๕๓๘๒
๑๕๓๘๓
๑๕๓๘๔
๑๕๓๘๕
๑๕๓๘๖
๑๕๓๘๗
๑๕๓๘๘
๑๕๓๘๙
๑๕๓๙๐
๑๕๓๙๑
๑๕๓๙๒
๑๕๓๙๓
๑๕๓๙๔
๑๕๓๙๕
๑๕๓๙๖
๑๕๓๙๗
๑๕๓๙๘
๑๕๓๙๙
๑๕๔๐๐
๑๕๔๐๑
๑๕๔๐๒
๑๕๔๐๓
๑๕๔๐๔

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางยุพา ปุกแกว
นางยุพา เปยมเนตร
นางสาวยุพา เผาสุขถาวร
นางยุพา พงศเตรียง
นางยุพา รองเกาะเกิด
นางยุพา เรียงมณี
นางยุพา ลิ่มสกุล
นางยุพา วิโรจนสกุล
นางยุพา ศิลาโท
นางยุพา สมรรถการ
นางยุพา สุคนธพงศ
นางยุพาพร ผลแกว
นางยุพาพร โพธิสาร
นางสาวยุพาพร ศรีวะรมย
นางยุพาพร เอกนุม
นางยุพาพักตร นาวิกบุตร
นางยุพาพิน แสงจิรัมย
นางยุพาภรณ เชื้อทอง
นางยุพาภรณ ธานิสะพงศ
นางยุพาภรณ พรมประเสริฐศรี
นางยุพาภรณ สุริสาร
นางยุพารัตน ทาวฟองคํา
นางยุพาวรรณ ดานวิจิตร
นางยุพิณ พุทธศรี
นางยุพิณ วงษวิไล
นางยุพิณ สุกันธา

๑๕๔๐๕
๑๕๔๐๖
๑๕๔๐๗
๑๕๔๐๘
๑๕๔๐๙
๑๕๔๑๐
๑๕๔๑๑
๑๕๔๑๒
๑๕๔๑๓
๑๕๔๑๔
๑๕๔๑๕
๑๕๔๑๖
๑๕๔๑๗
๑๕๔๑๘
๑๕๔๑๙
๑๕๔๒๐
๑๕๔๒๑
๑๕๔๒๒
๑๕๔๒๓
๑๕๔๒๔
๑๕๔๒๕
๑๕๔๒๖
๑๕๔๒๗
๑๕๔๒๘
๑๕๔๒๙
๑๕๔๓๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางยุพิน กรุณานํา
นางยุพิน กล่ํารักษ
นางยุพิน กัลยาประสิทธิ์
นางยุพิน กาญจนโสภาคย
นางยุพิน กุลศิริ
นางสาวยุพิน เกตุดี
นางยุพิน เกตุประสาท
นางยุพิน เกษงาม
นางยุพิน แกวสีทอง
นางสาวยุพิน ขาววัฒน
นางยุพิน ขําพรหมราช
นางยุพิน งามวิลัย
นางสาวยุพิน จอง
นางยุพิน จันทรเกิด
นางยุพิน จูงวงศ
นางยุพิน เจริญผล
นางยุพิน เจริญพร
นางสาวยุพิน ชมจันทร
นางสาวยุพิน ชัญญะพิเชฎฐ
นางยุพิน ไชยเจริญ
นางสาวยุพิน ตาธง
นางยุพิน เตชะเทียมจันทร
นางสาวยุพิน นนทกาล
นางยุพิน บุญธรรม
นางยุพิน ประทุมชาติ
นางยุพิน พรหมจันทรใจ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๕๔๓๑
๑๕๔๓๒
๑๕๔๓๓
๑๕๔๓๔
๑๕๔๓๕
๑๕๔๓๖
๑๕๔๓๗
๑๕๔๓๘
๑๕๔๓๙
๑๕๔๔๐
๑๕๔๔๑
๑๕๔๔๒
๑๕๔๔๓
๑๕๔๔๔
๑๕๔๔๕
๑๕๔๔๖
๑๕๔๔๗
๑๕๔๔๘
๑๕๔๔๙
๑๕๔๕๐
๑๕๔๕๑
๑๕๔๕๒
๑๕๔๕๓
๑๕๔๕๔
๑๕๔๕๕
๑๕๔๕๖

นางยุพิน เฟองฟู
นางยุพิน ภิรมยชม
นางยุพิน ภูระหงษ
นางยุพิน มูลเมือง
นางยุพิน เมยขันหมาก
นางยุพิน แยมศรวล
นางยุพิน รุงโรจนทวีรัตน
นางยุพิน เรือนศักดิ์
นางยุพิน ลัภบุญ
นางยุพิน ลาภเวช
นางยุพิน ลิ้มบุญเจริญ
นางยุพิน วิลัย
นางสาวยุพิน ศรีวงษ
นางยุพิน สรรพคุณ
นางสาวยุพิน สันถวเมตต
นางสาวยุพิน สิทธิสมรรค
นางสาวยุพิน สุขทั้งโลก
นางยุพิน สุวรรณมณี
นางยุพิน สุวรรณวัฒน
นางยุพิน เสริมทอง
นางยุพิน หลวงอินทร
นางยุพิน หานะพันธ
นางยุภา กัญจนา
นางสาวยุภา ชื่นบาน
นางยุภา บุญคุม
นางยุภา สุวรรณหงษ

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๔๕๗
๑๕๔๕๘
๑๕๔๕๙
๑๕๔๖๐
๑๕๔๖๑
๑๕๔๖๒
๑๕๔๖๓
๑๕๔๖๔
๑๕๔๖๕
๑๕๔๖๖
๑๕๔๖๗
๑๕๔๖๘
๑๕๔๖๙
๑๕๔๗๐
๑๕๔๗๑
๑๕๔๗๒
๑๕๔๗๓
๑๕๔๗๔
๑๕๔๗๕
๑๕๔๗๖
๑๕๔๗๗
๑๕๔๗๘
๑๕๔๗๙
๑๕๔๘๐
๑๕๔๘๑
๑๕๔๘๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางยุภาพันธ ทุมนันท
นางสาวยุรารัตน พันธุยุรา
นางยุวคนธ ศิขรินกุล
นางยุวณา ภูมีศรี
นางยุวณี หุตะเจริญ
นางยุวดี เกียนแกลง
นางยุวดี แกวอาสา
นางสาวยุวดี ไชยมงคล
นางสาวยุวดี แซหลี
นางยุวดี ทองยี่สุน
นางยุวดี บรรหาญ
นางยุวดี บุญประสม
นางยุวดี ประชุมแดง
นางยุวดี โพธิ์ศรี
นางยุวดี มีเงิน
นางยุวดี รัตนพงษเพียร
นางยุวดี วงศสงา
นางยุวดี วิเศษพานิช
นางยุวดี ศรศักดิ์
นางสาวยุวดี สามารถ
นางยุวดี สุกใส
นางยุวดี อาจศิริ
นางยุวได บุรัสการ
นางยุวนิจ เกื้อขํา
นางยุวนุช ชโนเมธาภรณ
นางยุวนุช สุกัน

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๕๔๘๓
๑๕๔๘๔
๑๕๔๘๕
๑๕๔๘๖
๑๕๔๘๗
๑๕๔๘๘
๑๕๔๘๙
๑๕๔๙๐
๑๕๔๙๑
๑๕๔๙๒
๑๕๔๙๓
๑๕๔๙๔
๑๕๔๙๕
๑๕๔๙๖
๑๕๔๙๗
๑๕๔๙๘
๑๕๔๙๙
๑๕๕๐๐
๑๕๕๐๑
๑๕๕๐๒
๑๕๕๐๓
๑๕๕๐๔
๑๕๕๐๕
๑๕๕๐๖
๑๕๕๐๗
๑๕๕๐๘

นางยุวพรรณ ศรีเสมอ
นางยุวภา เพชรสีชวง
นางยุวรี บุตรรักษ
นางยุวรี อยูยืนยง
นางยุวัลย เอี่ยมแจง
นางเย็นจิต บุญครอบ
นางเย็นจิต สาบุตร
นางเย็นจิตต อินทรา
นางเย็นจิตร มณีวงศ
นางเย็นใจ รัตนพันธ
นางเย็นตา ทํากอม
นางเย็นตา มีสมสืบ
นางเย็นสุรีย เถียรทอง
นางเยลลี่ เชื้อวงษ
นางเยาวดี สุขสมบูรณ
นางเยาวนันท สุวรรณมุข
นางเยาวนาฎ แกวธรรม
นางเยาวนารถ วงศเรือง
นางเยาวนิจ ตีรณานนท
นางเยาวนิด พิมพเสน
นางสาวเยาวนิตย กิมสวัสดิ์
นางเยาวนิตย ทองรัตน
นางเยาวนิตย โนนคํา
นางสาวเยาวนิตย ยางนึก
นางเยาวนิตย อัมพวะสิริ
นางเยาวนี พลราษฎร

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๕๐๙
๑๕๕๑๐
๑๕๕๑๑
๑๕๕๑๒
๑๕๕๑๓
๑๕๕๑๔
๑๕๕๑๕
๑๕๕๑๖
๑๕๕๑๗
๑๕๕๑๘
๑๕๕๑๙
๑๕๕๒๐
๑๕๕๒๑
๑๕๕๒๒
๑๕๕๒๓
๑๕๕๒๔
๑๕๕๒๕
๑๕๕๒๖
๑๕๕๒๗
๑๕๕๒๘
๑๕๕๒๙
๑๕๕๓๐
๑๕๕๓๑
๑๕๕๓๒
๑๕๕๓๓
๑๕๕๓๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางสาวเยาวนี วงศศิริ
นางเยาวพร ชูพงษ
นางเยาวพา เมืองอินทร
นางเยาวภรณ หรูจิตตวิวัฒน
นางเยาวภา เดชบุญ
นางเยาวภา ตันติโภคา
นางเยาวภา ศรีสิทธิรักษ
นางสาวเยาวมาลย ชัยรัตน
นางเยาวมาลย ตันประดับสิงห
นางเยาวมาลย ออนอิ่ม
นางเยาวมิตร พาโอภาส
นางเยาวรักษ ศรีชวงโชติ
นางเยาวรัช บุญชัย
นางเยาวเรศ นันทะ
นางเยาวเรศ นุมจํานงค
นางสาวเยาวเรศ ประนมศรี
นางเยาวเรศ มีผดุง
นางเยาวเรศ สิงหะตา
นางเยาวเรศน ชมชื่น
นางเยาวลักษณ กลิ่นหอม
นางเยาวลักษณ กิมเหล็ง
นางเยาวลักษณ คําโพธิ์
นางเยาวลักษณ จันทรเจิม
นางเยาวลักษณ เจริญทรัพย
นางเยาวลักษณ เจียวกก
นางเยาวลักษณ ถาวร

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๕๕๓๕
๑๕๕๓๖
๑๕๕๓๗
๑๕๕๓๘
๑๕๕๓๙
๑๕๕๔๐
๑๕๕๔๑
๑๕๕๔๒
๑๕๕๔๓
๑๕๕๔๔
๑๕๕๔๕
๑๕๕๔๖
๑๕๕๔๗
๑๕๕๔๘
๑๕๕๔๙
๑๕๕๕๐
๑๕๕๕๑
๑๕๕๕๒
๑๕๕๕๓
๑๕๕๕๔
๑๕๕๕๕
๑๕๕๕๖
๑๕๕๕๗
๑๕๕๕๘
๑๕๕๕๙
๑๕๕๖๐

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางเยาวลักษณ นพคุณวงศ
นางเยาวลักษณ นิ่มวัฒนานนท
นางเยาวลักษณ บรรเทา
นางเยาวลักษณ พันธุสุข
นางเยาวลักษณ โพธิ์บําเพ็ญ
นางเยาวลักษณ มณีวงค
นางเยาวลักษณ มูลสุวรรณ
นางเยาวลักษณ สุทธินุน
นางเยาวลักษณ สุรภักดี
นางเยาวลักษณ อมาตยคง
นางเยาวสุภา หมื่นนาอาน
นางรงรวง สุขมานนท
นางรจนา คุณาธรรม
นางรจนา โชติชัชวาลยกุล
นางรจนา บุตรเพชร
นางรจนา บุษบงค
นางรจนา ภูเงิน
นางรจนา มาสังข
นางรจนา สาธุสัตย
นางรจนา แสงจันทรเทศ
นางรจิต ธูปะเตมีย
นางรจิต นาคะโยคี
นางสาวรจิตร บุญยัง
นางรฎานี นาบุญ
นางรตนวรรณ เถาหมอ
นางสาวรพิพรรณ ปริปุณณะ

๑๕๕๖๑
๑๕๕๖๒
๑๕๕๖๓
๑๕๕๖๔
๑๕๕๖๕
๑๕๕๖๖
๑๕๕๖๗
๑๕๕๖๘
๑๕๕๖๙
๑๕๕๗๐
๑๕๕๗๑
๑๕๕๗๒
๑๕๕๗๓
๑๕๕๗๔
๑๕๕๗๕
๑๕๕๗๖
๑๕๕๗๗
๑๕๕๗๘
๑๕๕๗๙
๑๕๕๘๐
๑๕๕๘๑
๑๕๕๘๒
๑๕๕๘๓
๑๕๕๘๔
๑๕๕๘๕
๑๕๕๘๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางสาวรพีพร ใจอุน
นางรพีพร ศุภชวลิต
นางสาวรพีพรรณ พลเจริญ
นางรพีพรรณ พันธุรักษา
นางรพีพรรณ รัตนชีวพงศ
นางรมภรณ บุปผาชาติ
นางรวงทอง กิติกาแดง
นางรวงทอง จันดาหาญ
นางรวงทอง ชูเชิด
นางรวงทอง ปาลวัฒน
นางรวงทอง พรมมานนท
นางรวงทอง เอกพิทักษดํารง
นางรวินทพร มั่งคั่ง
นางรวิวรรณ นาชัยสิทธิ์
นางรวิวรรณ โพธิ์งาม
นางรวิษฎา มั่นเจริญ
นางสาวรวี หลาซาว
นางรวีทิวา ไวยนันท
นางรวีวรรณ แกวน้ํา
นางรวีวรรณ คงเพชร
นางรวีวรรณ ตันอุดม
นางรวีวรรณ ทวมจันทร
นางรวีวรรณ ทองแท
นางรวีวรรณ สุวพิศ
นางรวีวรรณ อยูสมบูรณ
นางรสณา มงคลชาญ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๕๕๘๗
๑๕๕๘๘
๑๕๕๘๙
๑๕๕๙๐
๑๕๕๙๑
๑๕๕๙๒
๑๕๕๙๓
๑๕๕๙๔
๑๕๕๙๕
๑๕๕๙๖
๑๕๕๙๗
๑๕๕๙๘
๑๕๕๙๙
๑๕๖๐๐
๑๕๖๐๑
๑๕๖๐๒
๑๕๖๐๓
๑๕๖๐๔
๑๕๖๐๕
๑๕๖๐๖
๑๕๖๐๗
๑๕๖๐๘
๑๕๖๐๙
๑๕๖๑๐
๑๕๖๑๑
๑๕๖๑๒

นางรสนา ศิริชู
นางรสพร ทองโรจน
นางรสพร ปาริสเตอรมาโร
นางรสริน วิรามร
นางรสริน สีแขนไตร
นางรสสุคนธ ไชยรัตน
นางรสสุคนธ พงษสกัด
นางสาวรสิตา อินทรเกษตร
นางสาวรองรัตน สนเทศ
นางรอปยะห แวหนิ
นางรอพีอัส คชสวัสดิ์
นางรอยพิมพ ยอดสุวรรณ
นางระจิตร วิถีสวัสดิ์
นางระนอง ทองเทียม
นางระเบียบ แกวอินทร
นางระเบียบ โกเมฆ
นางระเบียบ คงฉาง
นางระเบียบ จันทา
นางระเบียบ ใจชื้น
นางระเบียบ ดวงมาตยพล
นางระเบียบ ธีรโชติวัฒนา
นางระเบียบ นิติวิศิษฎกุล
นางระเบียบ แปนนอย
นางระเบียบ พรมมี
นางระเบียบ พรหมสิทธิ์
นางระเบียบ พรอมพรม

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๖๑๓
๑๕๖๑๔
๑๕๖๑๕
๑๕๖๑๖
๑๕๖๑๗
๑๕๖๑๘
๑๕๖๑๙
๑๕๖๒๐
๑๕๖๒๑
๑๕๖๒๒
๑๕๖๒๓
๑๕๖๒๔
๑๕๖๒๕
๑๕๖๒๖
๑๕๖๒๗
๑๕๖๒๘
๑๕๖๒๙
๑๕๖๓๐
๑๕๖๓๑
๑๕๖๓๒
๑๕๖๓๓
๑๕๖๓๔
๑๕๖๓๕
๑๕๖๓๖
๑๕๖๓๗
๑๕๖๓๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางระเบียบ พลชัย
นางระเบียบ พุฒซอน
นางระเบียบ วอทอง
นางระเบียบ วานิช
นางระเบียบ สังขพันธ
นางระเบียบ สิทธิชัย
นางระเบียบ สุขสม
นางระเบียบ สุทธิวิรัช
นางสาวระเบียบ สุบรรณรักษ
นางระเบียบ เสรีรมย
นางระเบียบ หัสคุณ
นางระเบียบ อุเด็น
นางระเบียบ อุตศรี
นางระเบียบ อุตสาหดี
นางระพี สังขชวย
นางระพีพร นิ่มประยูร
นางระพีพรรณ คําจันทา
นางสาวระพีพรรณ นามลี
นางระพีพรรณ พิทักษรัตน
นางระพีพรรณ ศรีแกวแฝก
นางระพีพรรณ สพานใหญ
นางสาวระพีพรรณ แสงสุวอ
นางสาวระพีพรรณ อายจุม
นางระพีพรรณ อินทวารี
นางระมอม คําวิโส
นางระมัด ลาภประเสริฐ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๕๖๓๙
๑๕๖๔๐
๑๕๖๔๑
๑๕๖๔๒
๑๕๖๔๓
๑๕๖๔๔
๑๕๖๔๕
๑๕๖๔๖
๑๕๖๔๗
๑๕๖๔๘
๑๕๖๔๙
๑๕๖๕๐
๑๕๖๕๑
๑๕๖๕๒
๑๕๖๕๓
๑๕๖๕๔
๑๕๖๕๕
๑๕๖๕๖
๑๕๖๕๗
๑๕๖๕๘
๑๕๖๕๙
๑๕๖๖๐
๑๕๖๖๑
๑๕๖๖๒
๑๕๖๖๓
๑๕๖๖๔

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวระลึก ภูปะแปง
นางระวิพรรณ รักถึง
นางระวิวรรณ เคนขยัน
นางระวิวรรณ จอมคํา
นางระวิวรรณ พึ่งงาม
นางระวิวรรณ ไมแกว
นางระวิวรรณ ภูนิคม
นางระวีพร ศรีจันทรดร
นางสาวระวีวรรณ กองมณี
นางสาวระวีวรรณ กิจโรจนสกุล
นางระวีวรรณ ขจรเกียรติเมธี
นางระวีวรรณ สุวรรณทอง
นางระอวน แกนโกมล
นางรักคณา หรสาตร
นางรักษมณี ผลแกว
นางรังสิมา ชิดเชื้อ
นางรังสิมา ปนมณี
นางรัชชุดา อรุณแสงฉาน
นางรัชฎา จันทรแสงกุล
นางสาวรัชฎา เชื้อสุวรรณ
นางรัชฎาภรณ คิดดี
นางรัชฎาภรณ คุณารักษ
นางรัชฎาภรณ ชัยจันทรดี
นางรัชฎาภรณ อุปาลี
นางสาวรัชฎาวัลย ดานกุลชัย
นางรัชณี เรืองติก

๑๕๖๖๕
๑๕๖๖๖
๑๕๖๖๗
๑๕๖๖๘
๑๕๖๖๙
๑๕๖๗๐
๑๕๖๗๑
๑๕๖๗๒
๑๕๖๗๓
๑๕๖๗๔
๑๕๖๗๕
๑๕๖๗๖
๑๕๖๗๗
๑๕๖๗๘
๑๕๖๗๙
๑๕๖๘๐
๑๕๖๘๑
๑๕๖๘๒
๑๕๖๘๓
๑๕๖๘๔
๑๕๖๘๕
๑๕๖๘๖
๑๕๖๘๗
๑๕๖๘๘
๑๕๖๘๙
๑๕๖๙๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางรัชดา ดานุวงศ
นางรัชดา ปาลรังษี
นางรัชดาภรณ สังขเรือง
นางสาวรัชดาวรรณ กนิฏฐะกุล
นางรัชดาวรรณ กลิ่นศรีสุข
นางสาวรัชตา บุญเจริญ
นางสาวรัชนา กังแฮ
นางรัชนี กุลประภา
นางสาวรัชนี เกิดกรุง
นางสาวรัชนี แกววิมล
นางรัชนี คงสมนาม
นางสาวรัชนี งามมณีอุดม
นางรัชนี จรรยารักษ
นางรัชนี จันทนะ
นางรัชนี จามิกรณ
นางรัชนี ชอบสวน
นางรัชนี ชัยวรรณ
นางรัชนี ชินชวยแรง
นางรัชนี ดวงวิบูลย
นางรัชนี ดําขํา
นางรัชนี เดชพิชัย
นางสาวรัชนี ถิรจิตโต
นางรัชนี ทิพยรอด
นางรัชนี ธัญปราณีตกุล
นางรัชนี นนทวิศรุต
นางสาวรัชนี นพศิริ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๕๖๙๑
๑๕๖๙๒
๑๕๖๙๓
๑๕๖๙๔
๑๕๖๙๕
๑๕๖๙๖
๑๕๖๙๗
๑๕๖๙๘
๑๕๖๙๙
๑๕๗๐๐
๑๕๗๐๑
๑๕๗๐๒
๑๕๗๐๓
๑๕๗๐๔
๑๕๗๐๕
๑๕๗๐๖
๑๕๗๐๗
๑๕๗๐๘
๑๕๗๐๙
๑๕๗๑๐
๑๕๗๑๑
๑๕๗๑๒
๑๕๗๑๓
๑๕๗๑๔
๑๕๗๑๕
๑๕๗๑๖

นางรัชนี นาคเจริญ
นางรัชนี บมเกลี้ยง
นางรัชนี บาตรโพธิ์
นางรัชนี ปราบณรงค
นางรัชนี เปรมปรีดิ์
นางรัชนี ผองศรี
นางรัชนี พันธรักษ
นางสาวรัชนี พันโสดา
นางรัชนี พึ่งพันธ
นางรัชนี โพธิ์จันทร
นางสาวรัชนี ภูดวง
นางรัชนี ภูทองเกษ
นางรัชนี มโนนุกูล
นางรัชนี แมนปน
นางรัชนี โยธาดี
นางรัชนี รัศมีโรจน
นางรัชนี ราชแกว
นางรัชนี เรืองศรี
นางรัชนี วรรณมูลิก
นางรัชนี วรรณลักษณ
นางรัชนี วิสุทธิแพทย
นางสาวรัชนี วุนวิริยะกิจ
นางรัชนี ศรีคําเวียง
นางรัชนี ศรีสมบุญ
นางรัชนี ศรีสุวิทธานนท
นางรัชนี ศรีใหม

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๗๑๗
๑๕๗๑๘
๑๕๗๑๙
๑๕๗๒๐
๑๕๗๒๑
๑๕๗๒๒
๑๕๗๒๓
๑๕๗๒๔
๑๕๗๒๕
๑๕๗๒๖
๑๕๗๒๗
๑๕๗๒๘
๑๕๗๒๙
๑๕๗๓๐
๑๕๗๓๑
๑๕๗๓๒
๑๕๗๓๓
๑๕๗๓๔
๑๕๗๓๕
๑๕๗๓๖
๑๕๗๓๗
๑๕๗๓๘
๑๕๗๓๙
๑๕๗๔๐
๑๕๗๔๑
๑๕๗๔๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางสาวรัชนี ศักดิ์ภิรมย
นางรัชนี ศิริโยธา
นางรัชนี สมภารจันทร
นางรัชนี สายพันธุ
นางรัชนี สีสังข
นางรัชนี สุตน
นางสาวรัชนี สุทธิฉันท
นางรัชนี สุภานันท
นางรัชนี อันทวาป
นางรัชนี เฮงเอีย
นางรัชนีกร กวางวิจิตรกุล
นางรัชนีกร แกนดี
นางรัชนีกร จันทสิทธิ์
นางรัชนีกร โตสุวรรณ
นางรัชนีกร สวัสดิผล
นางรัชนีกรณ ภาคพิบูลย
นางรัชนีนาฎ สืบมา
นางรัชนีบูล ศรีสมัย
นางรัชนีบูลย เถาเปยง
นางรัชนีบูลย ทองแยม
นางรัชนีบูลย ประทุม
นางรัชนีบูลย รามสูต
นางรัชนีพร กันแกว
นางรัชนีพร รัตนงาม
นางรัชนีพร ลือสมุทร
นางสาวรัชนีพันธุ อุน ไทย

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๕๗๔๓
๑๕๗๔๔
๑๕๗๔๕
๑๕๗๔๖
๑๕๗๔๗
๑๕๗๔๘
๑๕๗๔๙
๑๕๗๕๐
๑๕๗๕๑
๑๕๗๕๒
๑๕๗๕๓
๑๕๗๕๔
๑๕๗๕๕
๑๕๗๕๖
๑๕๗๕๗
๑๕๗๕๘
๑๕๗๕๙
๑๕๗๖๐
๑๕๗๖๑
๑๕๗๖๒
๑๕๗๖๓
๑๕๗๖๔
๑๕๗๖๕
๑๕๗๖๖
๑๕๗๖๗
๑๕๗๖๘

นางรัชนีย สรณอนุศาสน
นางรัชนีวรรณ กลีบทอง
นางรัชนีวรรณ คําประภา
นางรัชนีวรรณ จันทรไทยศรี
นางรัชนีวรรณ จิ๋วหนองโพธิ์
นางรัชนีวรรณ เพียพิมเพิม่
นางรัชนีวรรณ ภักดีบุรี
นางรัชนีวรรณ อนกลิ้ง
นางสาวรัชนีวรรณ อรรถสิษฐ
นางรัชพร บัวหอม
นางรัชรินทร วงคฝน
นางรัญจวน จันทรอากรณ
นางรัญจวน ไชยเสน
นางรัญจวน นาครัตน
นางสาวรัญจวน ปลาลาศ
นางรัญจวน ศรีเขาลาน
นางรัฎจิตา เห็นพรอม
นางรัฐพร เภสัชชา
นางรัตณา สุนันทวนิช
นางรัตติกร เกิดมณี
นางรัตติกร งามคม
นางรัตติญา มากมี
นางรัตติยา ทะสุใจ
นางรัตติยา พึ่งพันธุ
นางรัตติยา ลิ้มมั่ง
นางรัตติยา ศรีอูทอง

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๗๖๙
๑๕๗๗๐
๑๕๗๗๑
๑๕๗๗๒
๑๕๗๗๓
๑๕๗๗๔
๑๕๗๗๕
๑๕๗๗๖
๑๕๗๗๗
๑๕๗๗๘
๑๕๗๗๙
๑๕๗๘๐
๑๕๗๘๑
๑๕๗๘๒
๑๕๗๘๓
๑๕๗๘๔
๑๕๗๘๕
๑๕๗๘๖
๑๕๗๘๗
๑๕๗๘๘
๑๕๗๘๙
๑๕๗๙๐
๑๕๗๙๑
๑๕๗๙๒
๑๕๗๙๓
๑๕๗๙๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางรัตนพร มหาชัย
นางรัตนภรณ จอมจุมพล
นางสาวรัตนภรณ ศรีประโชติ
นางรัตนมณี เข็มเวียง
นางรัตนวรรณ พิมพปรุ
นางรัตนวลัย ศรีมาลา
นางรัตนวิภา ธรรมโชติ
นางสาวรัตนะ ทวีผล
นางรัตนา กลั่นวารี
นางรัตนา เขียวขํา
นางรัตนา คําทวี
นางรัตนา งามสม
นางรัตนา จตุรพรชัย
นางรัตนา จําปาวอ
นางรัตนา จีบบรรจง
นางรัตนา ชวลิตพงษ
นางสาวรัตนา ชุมพลวงศ
นางรัตนา ดวงแข
นางรัตนา ดีไธสง
นางรัตนา ตรีโชติ
นางรัตนา ทีปะปาล
นางรัตนา ธรรมสุวรรณ
นางรัตนา นวลแตง
นางสาวรัตนา นันทชัย
นางรัตนา นิลสวย
นางรัตนา นุมภิลัย

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๕๗๙๕
๑๕๗๙๖
๑๕๗๙๗
๑๕๗๙๘
๑๕๗๙๙
๑๕๘๐๐
๑๕๘๐๑
๑๕๘๐๒
๑๕๘๐๓
๑๕๘๐๔
๑๕๘๐๕
๑๕๘๐๖
๑๕๘๐๗
๑๕๘๐๘
๑๕๘๐๙
๑๕๘๑๐
๑๕๘๑๑
๑๕๘๑๒
๑๕๘๑๓
๑๕๘๑๔
๑๕๘๑๕
๑๕๘๑๖
๑๕๘๑๗
๑๕๘๑๘
๑๕๘๑๙
๑๕๘๒๐

นางรัตนา เนตรสุวรรณ
นางสาวรัตนา โนจันทร
นางรัตนา บาตดี
นางสาวรัตนา บุญเกิด
นางสาวรัตนา ประเสริฐศิลป
นางรัตนา ปญญาเจริญใจ
นางสาวรัตนา พงศติวัฒนากุล
นางรัตนา พญามงคล
นางรัตนา พลเมืองดี
นางรัตนา พานทอง
นางรัตนา พิทยาภรณ
นางรัตนา เพชรขาว
นางรัตนา เพ็ชรคลาย
นางรัตนา เพชรหนัก
นางสาวรัตนา เพิ่มสิริปญญา
นางรัตนา ภิรมยกําพุช
นางรัตนา เภาเพิ่ม
นางรัตนา มณฑลเพชร
นางรัตนา มาลยานนท
นางรัตนา มาลา
นางรัตนา มาสุวรรณ
นางรัตนา ยศบุญ
นางรัตนา ยอดคง
นางรัตนา รักษามาตย
นางรัตนา รัตนโชติ
นางรัตนา รัตนพันธุ

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๘๒๑
๑๕๘๒๒
๑๕๘๒๓
๑๕๘๒๔
๑๕๘๒๕
๑๕๘๒๖
๑๕๘๒๗
๑๕๘๒๘
๑๕๘๒๙
๑๕๘๓๐
๑๕๘๓๑
๑๕๘๓๒
๑๕๘๓๓
๑๕๘๓๔
๑๕๘๓๕
๑๕๘๓๖
๑๕๘๓๗
๑๕๘๓๘
๑๕๘๓๙
๑๕๘๔๐
๑๕๘๔๑
๑๕๘๔๒
๑๕๘๔๓
๑๕๘๔๔
๑๕๘๔๕
๑๕๘๔๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางรัตนา วงศกลม
นางรัตนา วงศพรหม
นางสาวรัตนา วงศยะรา
นางสาวรัตนา วงษสมบูรณ
นางสาวรัตนา วชิรญานนท
นางรัตนา วองวิทยา
นางรัตนา เวรุนิตย
นางรัตนา ศรีจันทร
นางรัตนา ศรีสงคราม
นางรัตนา ศรีสม
นางสาวรัตนา ศรีสวัสดิ์
นางรัตนา สวีแพทย
นางรัตนา สัจถาวร
นางรัตนา สิงหสถิต
นางรัตนา สุกรณ
นางรัตนา สุวรรณมณี
นางรัตนา เสียมไหม
นางรัตนา แสงประทีปทอง
นางรัตนา หฤรักษ
นางรัตนา หาแกว
นางรัตนา หาญไกรเขต
นางรัตนา หาญเจริญ
นางรัตนา เหลาทอง
นางรัตนา เหลาไพโรจน
นางรัตนา แหวนหลอ
นางสาวรัตนา อยูสวัสดิ์

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๕๘๔๗
๑๕๘๔๘
๑๕๘๔๙
๑๕๘๕๐
๑๕๘๕๑
๑๕๘๕๒
๑๕๘๕๓
๑๕๘๕๔
๑๕๘๕๕
๑๕๘๕๖
๑๕๘๕๗
๑๕๘๕๘
๑๕๘๕๙
๑๕๘๖๐
๑๕๘๖๑
๑๕๘๖๒
๑๕๘๖๓
๑๕๘๖๔
๑๕๘๖๕
๑๕๘๖๖
๑๕๘๖๗
๑๕๘๖๘
๑๕๘๖๙
๑๕๘๗๐
๑๕๘๗๑
๑๕๘๗๒

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางรัตนา ออนอุดม
นางรัตนา อัครพลภิญโญ
นางรัตนา อําพล
นางรัตนา อินทฤทธิ์
นางรัตนา อิ่มใจ
นางสาวรัตนา อิ่มทรัพย
นางรัตนา อุดมเวช
นางรัตนา เอี่ยมจิตร
นางรัตนาพร แกวสุจริต
นางรัตนาพร ธรรมจารี
นางรัตนาพร เนินพลกรัง
นางรัตนาพร บุญไชย
นางรัตนาพันธ พันธุงาม
นางรัตนาภรณ เกียรติมาโนชญ
นางรัตนาภรณ แกลวกลา
นางรัตนาภรณ แกวแกน
นางรัตนาภรณ แกวศรี
นางรัตนาภรณ คงทอง
นางรัตนาภรณ ชาครียรักษ
นางรัตนาภรณ ถวิล
นางรัตนาภรณ นอยจันทร
นางรัตนาภรณ ผารัตน
นางรัตนาภรณ พุงอุไร
นางรัตนาภรณ เพงบุญ
นางรัตนาภรณ ไพธิ์สิงห
นางสาวรัตนาภรณ ฟูบินทร

๑๕๘๗๓
๑๕๘๗๔
๑๕๘๗๕
๑๕๘๗๖
๑๕๘๗๗
๑๕๘๗๘
๑๕๘๗๙
๑๕๘๘๐
๑๕๘๘๑
๑๕๘๘๒
๑๕๘๘๓
๑๕๘๘๔
๑๕๘๘๕
๑๕๘๘๖
๑๕๘๘๗
๑๕๘๘๘
๑๕๘๘๙
๑๕๘๙๐
๑๕๘๙๑
๑๕๘๙๒
๑๕๘๙๓
๑๕๘๙๔
๑๕๘๙๕
๑๕๘๙๖
๑๕๘๙๗
๑๕๘๙๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางสาวรัตนาภรณ วิถีธรรม
นางรัตนาภรณ สุทธิเจษฎาโรจน
นางรัตนาภรณ หลีจินตะ
นางรัตนาภรณ อรรคสีวร
นางรัตนาภรณ อูเขียว
นางรัตนาศรี พานิชวงษ
นางรัติยาภรณ บุญอาษา
นางรัติวรรณ มะลิทอง
นางรัมภา กลีบขจร
นางรัศมี กวางขวาง
นางสาวรัศมี กิจสวัสดิ์
นางรัศมี ขํามั่น
นางรัศมี เจษฎารมย
นางรัศมี ตันจินดาประทีป
นางรัศมี ทาณรงค
นางรัศมี นิลจุลกะ
นางรัศมี พิมพะนิตย
นางรัศมี สกุลฮูฮา
นางรัศมี แสงสุวรรณ
นางรัศมี แสนบุญศิริ
นางรัศมีพรรณ เทพสิทธิ์
นางรัษฎา ขุนปราบ
นางสาวราชชฎาวรรณ ทองรักษา
นางราชิกุล แสงมณี
นางราณี เชื้อสุวรรณ
นางราณี บุญมี

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๕๘๙๙
๑๕๙๐๐
๑๕๙๐๑
๑๕๙๐๒
๑๕๙๐๓
๑๕๙๐๔
๑๕๙๐๕
๑๕๙๐๖
๑๕๙๐๗
๑๕๙๐๘
๑๕๙๐๙
๑๕๙๑๐
๑๕๙๑๑
๑๕๙๑๒
๑๕๙๑๓
๑๕๙๑๔
๑๕๙๑๕
๑๕๙๑๖
๑๕๙๑๗
๑๕๙๑๘
๑๕๙๑๙
๑๕๙๒๐
๑๕๙๒๑
๑๕๙๒๒
๑๕๙๒๓
๑๕๙๒๔

นางราณี บุตรศรี
นางราณี ภักดีคง
นางราณี มงคลดาว
นางราณี มูลสภา
นางราณี สระบัว
นางราณี หังสวนัส
นางสาวราตรี กุลบุญ
นางราตรี เกิดสันติ
นางราตรี ไกรวรรณ
นางราตรี เขจรนิตย
นางราตรี จันทรทิพย
นางสาวราตรี จิตตธรรม
นางราตรี เจริญรัมย
นางราตรี เจริญรุงเรือง
นางราตรี โชติไพรัตน
นางราตรี ดวงทอง
นางราตรี ทองเมือง
นางราตรี นางาม
นางราตรี นามเทพ
นางราตรี นามวงศ
นางราตรี พงษแดง
นางราตรี พัฒนานันท
นางราตรี พันธุมจินดา
นางราตรี มณีโลกย
นางสาวราตรี มหาศิริ
นางราตรี รานอก

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๙๒๕
๑๕๙๒๖
๑๕๙๒๗
๑๕๙๒๘
๑๕๙๒๙
๑๕๙๓๐
๑๕๙๓๑
๑๕๙๓๒
๑๕๙๓๓
๑๕๙๓๔
๑๕๙๓๕
๑๕๙๓๖
๑๕๙๓๗
๑๕๙๓๘
๑๕๙๓๙
๑๕๙๔๐
๑๕๙๔๑
๑๕๙๔๒
๑๕๙๔๓
๑๕๙๔๔
๑๕๙๔๕
๑๕๙๔๖
๑๕๙๔๗
๑๕๙๔๘
๑๕๙๔๙
๑๕๙๕๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางราตรี รุงทวีชัย
นางสาวราตรี เรงศิริกุล
นางราตรี ลือเนตร
นางราตรี วงษจันนา
นางราตรี วงษสาหราย
นางราตรี วุฒิสิทธิ์
นางราตรี ศรีไพรวรรณ
นางราตรี ศิริเขตต
นางราตรี สบายจิตร
นางราตรี สมบัติ
นางราตรี สมุทรวานิช
นางราตรี สิมาพันธ
นางราตรี สุทธิสังข
นางราตรี สุยาว
นางราตรี เสนานันท
นางสาวราตรี หลอปญญากิจการ
นางราตรี หัสชัย
นางราตรี อนวัชกุล
นางราตรี อินสวาง
นางราตรี อุปศรี
นางราตรี เอี่ยมเมา
นางรานี รักษาแกว
นางราวดี วัฒนวงษสิงห
นางราวรรณ แกวไพฑูรย
นางราศรี โชติขันธ
นางราศรี ดวงศรีสกุล

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๕๙๕๑
๑๕๙๕๒
๑๕๙๕๓
๑๕๙๕๔
๑๕๙๕๕
๑๕๙๕๖
๑๕๙๕๗
๑๕๙๕๘
๑๕๙๕๙
๑๕๙๖๐
๑๕๙๖๑
๑๕๙๖๒
๑๕๙๖๓
๑๕๙๖๔
๑๕๙๖๕
๑๕๙๖๖
๑๕๙๖๗
๑๕๙๖๘
๑๕๙๖๙
๑๕๙๗๐
๑๕๙๗๑
๑๕๙๗๒
๑๕๙๗๓
๑๕๙๗๔
๑๕๙๗๕
๑๕๙๗๖

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางราศรี โพธาราม
นางสาวราศรี หรี่จินดา
นางรําเตียน ยั่งยืน
นางรําพรรณ ดวงจินา
นางรําพรรณ ทองมาศ
นางรําพรวญ มีสุข
นางสาวรําพึง บุญทรัพย
นางสาวรําพึง เปยมพงศสานต
นางรําพึง สุขใส
นางรําพึง สุดชา
นางสาวรําพึง แสงจันทร
นางรําพึง หยองบางไทร
นางรําเพย โกพัตตา
นางรําเพียร แชมชื่น
นางรําไพ คงยิ่ง
นางรําไพ นอยกูด
นางรําไพ พวงมาลัย
นางรําไพ ภูถาวร
นางรําไพ มิลภา
นางสาวรําไพ สุขไพบูลย
นางรําไพ หลาธรรม
นางรําไพ อวนศรีเมือง
นางรําไพพรรณ วงศกมลาไสย
นางรําไพร กองกลิ่น
นางรําภา คงจันทร
นางรําใย เติมใจ

๑๕๙๗๗
๑๕๙๗๘
๑๕๙๗๙
๑๕๙๘๐
๑๕๙๘๑
๑๕๙๘๒
๑๕๙๘๓
๑๕๙๘๔
๑๕๙๘๕
๑๕๙๘๖
๑๕๙๘๗
๑๕๙๘๘
๑๕๙๘๙
๑๕๙๙๐
๑๕๙๙๑
๑๕๙๙๒
๑๕๙๙๓
๑๕๙๙๔
๑๕๙๙๕
๑๕๙๙๖
๑๕๙๙๗
๑๕๙๙๘
๑๕๙๙๙
๑๖๐๐๐
๑๖๐๐๑
๑๖๐๐๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางสาวรําเรียง ออนนวม
นางรินภัทร กีรติธาดากุล
นางรินรดา แกววงษ
นางริยนารถ ณ นคร
นางรีนา เพิ่มศิริวาณิชย
นางรื่นเริง หลาวทอง
นางสาวรื่นฤดี เอกวัฒนพานิชย
นางสาวรุงจิตร วิญูนุรักษ
นางรุงทิพย พิณโนเอก
นางรุงทิพย สวัสดิ์เดชา
นางสาวรุงทิพย แสงเพ็ชร
นางรุงทิวา รอดระวังภัย
นางรุงทิวา ศิริยานนท
นางสาวรุงนภา โกกะพันธ
นางรุงนภา คงไกรฤกษ
นางรุงนภา จําปานาค
นางรุงนภา ตาธิ
นางรุงนภา ทะรังศรี
นางรุงนภา ยืนธรรม
นางรุงนภา เวียงวี
นางรุงฟา เรวัตธนากิจ
นางรุงฟา ออสถิตย
นางรุงระวี สุวรรณกลอม
นางสาวรุงรัฐ โพธิ์อุดม
นางรุงรัตน ศิริเจริญธรรม
นางรุงรัตน สกุลรัตน

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๖๐๐๓
๑๖๐๐๔
๑๖๐๐๕
๑๖๐๐๖
๑๖๐๐๗
๑๖๐๐๘
๑๖๐๐๙
๑๖๐๑๐
๑๖๐๑๑
๑๖๐๑๒
๑๖๐๑๓
๑๖๐๑๔
๑๖๐๑๕
๑๖๐๑๖
๑๖๐๑๗
๑๖๐๑๘
๑๖๐๑๙
๑๖๐๒๐
๑๖๐๒๑
๑๖๐๒๒
๑๖๐๒๓
๑๖๐๒๔
๑๖๐๒๕
๑๖๐๒๖
๑๖๐๒๗
๑๖๐๒๘

นางรุงราวรรณ จันทรออน
นางสาวรุงโรจน โพธิ์สา
นางรุงฤดี นิ่มนวล
นางรุงฤดี มโนรัตน
นางรุงลาวัลย ทวนทอง
นางรุงลาวัลย ดวงสรอยทอง
นางรุงวดี สมบูรณ
นางรุงศรี เลิศไกร
นางรุงสุรีย นพวิชัย
นางรุงสุรีย ใบไม
นางรุงสุรีย ประสมรัตน
นางรุงหฤทัย ตาไฝ
นางรุงอรุณ ทวีไพศาล
นางรุงอรุณ รอดเสมอ
นางรุงอรุณ เหลารินทอง
นางรุจภรณ ภูอมรกุล
นางรุจิพร บุญมี
นางรุจิรัตน จิตรากร
นางรุจิรัตน เจียมจิตศิริพงษ
นางรุจิรัตน ลมชิด
นางรุจิรา คงนอย
นางรุจิรา คงรอด
นางรุจิรา เทพวงศ
นางรุจิรา ลี้อิศรามาศ
นางรุจิรา วงศประทุม
นางสาวรุจิรา สวนแกวมณี

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๐๒๙
๑๖๐๓๐
๑๖๐๓๑
๑๖๐๓๒
๑๖๐๓๓
๑๖๐๓๔
๑๖๐๓๕
๑๖๐๓๖
๑๖๐๓๗
๑๖๐๓๘
๑๖๐๓๙
๑๖๐๔๐
๑๖๐๔๑
๑๖๐๔๒
๑๖๐๔๓
๑๖๐๔๔
๑๖๐๔๕
๑๖๐๔๖
๑๖๐๔๗
๑๖๐๔๘
๑๖๐๔๙
๑๖๐๕๐
๑๖๐๕๑
๑๖๐๕๒
๑๖๐๕๓
๑๖๐๕๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางรุจิรา สังขสุวรรณ
นางรุจิรา แสงกรด
นางรุจิรา หมัดเลียด
นางรุจิรา เอียดฉิม
นางรุจิราภรณ จันทรน้ําใส
นางรุจิเรข หนูรอด
นางรุจี เกื้อหนุน
นางรุจี จันทรออน
นางสาวรุจี นาคแผน
นางรุจี มะลิสุวรรณ
นางรุจี รัตนะ
นางรุจี วรรณภินพงศ
นางรุจีรัตน กุลสถานสวัสดิ์
นางรุทธิรารัตน อนันทกุล
นางรุสนานี ราหู
นางรุไหวลิหยะ บาราสัน
นางเรขา พรหมทอง
นางสาวเรณู กลายบุญณะ
นางเรณู แกวเกตุ
นางเรณู แกวปญหา
นางเรณู ขวัญตา
นางเรณู คงมา
นางเรณู คล้ําชื่น
นางเรณู คําเกษม
นางเรณู เงินยวง
นางเรณู ชาวสวน

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๖๐๕๕
๑๖๐๕๖
๑๖๐๕๗
๑๖๐๕๘
๑๖๐๕๙
๑๖๐๖๐
๑๖๐๖๑
๑๖๐๖๒
๑๖๐๖๓
๑๖๐๖๔
๑๖๐๖๕
๑๖๐๖๖
๑๖๐๖๗
๑๖๐๖๘
๑๖๐๖๙
๑๖๐๗๐
๑๖๐๗๑
๑๖๐๗๒
๑๖๐๗๓
๑๖๐๗๔
๑๖๐๗๕
๑๖๐๗๖
๑๖๐๗๗
๑๖๐๗๘
๑๖๐๗๙
๑๖๐๘๐

นางเรณู ทองดอนพุม
นางเรณู ธนะโชติ
นางเรณู บุญนํา
นางเรณู บุญอากาศ
นางเรณู พรมมา
นางเรณู พรมมิ
นางเรณู พิลึก
นางเรณู เพี้ยนศรี
นางเรณู มงคลรัตนาสิทธิ์
นางเรณู มายาย
นางเรณู มีเถื่อน
นางเรณู มีมาก
นางเรณู รอดพิเศษ
นางเรณู เลาหลี
นางเรณู วงศเอี่ยมสวัสดิ์
นางเรณู วิชัยดิษฐ
นางเรณู สกุลงาม
นางเรณู สวางศรี
นางเรณู สุวรรณมณี
นางเรณู เสาวรรณวงศา
นางเรณู แสงจันทร
นางเรณู หงษโต
นางเรณู หุนศาสน
นางสาวเรณู เหลาเกลี้ยง
นางเรณู อิ่มสูงเนิน
นางเรไร แจมกระจาง

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๐๘๑
๑๖๐๘๒
๑๖๐๘๓
๑๖๐๘๔
๑๖๐๘๕
๑๖๐๘๖
๑๖๐๘๗
๑๖๐๘๘
๑๖๐๘๙
๑๖๐๙๐
๑๖๐๙๑
๑๖๐๙๒
๑๖๐๙๓
๑๖๐๙๔
๑๖๐๙๕
๑๖๐๙๖
๑๖๐๙๗
๑๖๐๙๘
๑๖๐๙๙
๑๖๑๐๐
๑๖๑๐๑
๑๖๑๐๒
๑๖๑๐๓
๑๖๑๐๔
๑๖๑๐๕
๑๖๑๐๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางเรไร ดิษฐปาน
นางเรไร โตติ้น
นางเรไร ภิญโญ
นางเรไร อิ่มอุไร
นางเรวดี กิ่งแกวกานทอง
นางเรวดี ขานไพบูลย
นางสาวเรวดี จันทรกอง
นางเรวดี จันพอตา
นางสาวเรวดี โชติพันธุ
นางเรวดี บุษยเพชร
นางเรวดี ปยกิตติกุล
นางเรวดี ผจญอริพาย
นางเรวดี พินลา
นางเรวดี ศรีจันทร
นางสาวเรวดี ศรีใหม
นางเรวดี สอดศรี
นางเรวดี แสงบุราณ
นางเรียบรอย วงศกาฬสินธุ
นางเรียม ศิริรักษา
นางเรียม สุขขี
นางเรียม หงษชัยภูมิ
นางเรียม อุนโพธิ
นางเรืองจิตร สุตะปญญา
นางเรืองรภา ตันประยูร
นางเรืองรอง สุมาลยศักดิ์
นางเรืองรัชนี คําแยม

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข

หนา ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖๑๐๗ นางเรืองรัตน วิชัยศร
๑๖๑๐๘ นางสาวเรืองรัตน
สุนทรสัจจะศิลป
๑๖๑๐๙ นางเรืองศรี ฉิมดิษฐ
๑๖๑๑๐ นางเรืองอุไร พรหมดวง
๑๖๑๑๑ นางโรจนา บุญเรือง
๑๖๑๑๒ นางไรดะ ชวยราย
๑๖๑๑๓ นางไรหาญ ไชยวัง
๑๖๑๑๔ นางฤดี เนียมทรง
๑๖๑๑๕ นางฤดี สัญศรีเมือง
๑๖๑๑๖ นางฤดี หยังสู
๑๖๑๑๗ นางฤดีดวง วาดเขียน
๑๖๑๑๘ นางฤดีมล จีรจิตต
๑๖๑๑๙ นางฤดีวรรณ มโนวัฒน
๑๖๑๒๐ นางฤตินันท กีตา
๑๖๑๒๑ นางสาวฤตินันท หะยีสะมะแอ
๑๖๑๒๒ นางฤทัยรัตน ชินทะวัน
๑๖๑๒๓ นางลดา ลีละทีป
๑๖๑๒๔ นางลดามาส ทันอินทรอาจ
๑๖๑๒๕ นางลดารัตน พัดทอง
๑๖๑๒๖ นางลดารัตน อักษรชื่น
๑๖๑๒๗ นางสาวลดาลักษณ ศิริชัย
๑๖๑๒๘ นางลดาวัลย คงทองคํา
๑๖๑๒๙ นางลดาวัลย โคสูงเนิน
๑๖๑๓๐ นางลดาวัลย ใจวงษ
๑๖๑๓๑ นางลดาวัลย ไตรบุตร

๑๖๑๓๒
๑๖๑๓๓
๑๖๑๓๔
๑๖๑๓๕
๑๖๑๓๖
๑๖๑๓๗
๑๖๑๓๘
๑๖๑๓๙
๑๖๑๔๐
๑๖๑๔๑
๑๖๑๔๒
๑๖๑๔๓
๑๖๑๔๔
๑๖๑๔๕
๑๖๑๔๖
๑๖๑๔๗
๑๖๑๔๘
๑๖๑๔๙
๑๖๑๕๐
๑๖๑๕๑
๑๖๑๕๒
๑๖๑๕๓
๑๖๑๕๔
๑๖๑๕๕
๑๖๑๕๖
๑๖๑๕๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางลดาวัลย บุษยจันทร
นางลดาวัลย ปนตุย
นางลดาวัลย พงษทิพพันธ
นางลดาวัลย พรวุฒิกูล
นางลดาวัลย รามรังสฤษฎิ์
นางลดาวัลย วรรณเรศ
นางสาวลดาวัลย สุนทราภรณ
นางลดาวัลย โอทาน
นางลดาวัลลิ์ ดํารงนุกูล
นางลมโชย โสมนัส
นางลมัย พนมใส
นางลมุล ศิลปแกน
นางลมุลศรี แกวลี
นางลลิดา เชื้อวงศพรหม
นางลลิตา เชื้อคีตา
นางลลิตา ทรัพยขํา
นางลวนดี ภวชโลทร
นางลอนดอน ชัยภิบาล
นางลออ เนียมทอง
นางลออ บุตรกุล
นางลออ พันธุวงศ
นางลออ มาลัยทอง
นางลออ ยาฉาย
นางสาวละมอม มานันท
นางละมอม เสียมไหม
นางละมัย จันทรเสงี่ยม

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๖๑๕๘
๑๖๑๕๙
๑๖๑๖๐
๑๖๑๖๑
๑๖๑๖๒
๑๖๑๖๓
๑๖๑๖๔
๑๖๑๖๕
๑๖๑๖๖
๑๖๑๖๗
๑๖๑๖๘
๑๖๑๖๙
๑๖๑๗๐
๑๖๑๗๑
๑๖๑๗๒
๑๖๑๗๓
๑๖๑๗๔
๑๖๑๗๕
๑๖๑๗๖
๑๖๑๗๗
๑๖๑๗๘
๑๖๑๗๙
๑๖๑๘๐
๑๖๑๘๑
๑๖๑๘๒
๑๖๑๘๓

นางละมัย ชิดดี
นางละมัย นิติโชติ
นางละมัย พะนา
นางละมัย ศรีพารา
นางละมาย คุณวัลลี
นางละมาย ปะดุกา
นางละมาย ฝาชัยภูมิ
นางละมุน บุญปญญา
นางละมุน บุญยอ
นางละมุน บุญศิลป
นางละมุล โคกศรี
นางสาวละมุล ใจกุศล
นางละมุล ทองเรือง
นางละมุล เทียบคํา
นางละมุล ฤทธิ์ชวย
นางละมูล อยูสุข
นางละเมียด สนธิวรชัย
นางละไม ไชยรัตน
นางละไม นิลศิริ
นางละไม รองทอง
นางละออ เงินมาก
นางละออ จุลภักดิ์
นางละออ ชโลธร
นางละออ ทวดสุวรรณ
นางละออ เนาวพิริยวัฒน
นางละออ เปรมวิชัย

หนา ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๑๘๔
๑๖๑๘๕
๑๖๑๘๖
๑๖๑๘๗
๑๖๑๘๘
๑๖๑๘๙
๑๖๑๙๐
๑๖๑๙๑
๑๖๑๙๒
๑๖๑๙๓
๑๖๑๙๔
๑๖๑๙๕
๑๖๑๙๖
๑๖๑๙๗
๑๖๑๙๘
๑๖๑๙๙
๑๖๒๐๐
๑๖๒๐๑
๑๖๒๐๒
๑๖๒๐๓
๑๖๒๐๔
๑๖๒๐๕
๑๖๒๐๖
๑๖๒๐๗
๑๖๒๐๘
๑๖๒๐๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางละออ ภักดีวานิช
นางละออ มรกต
นางสาวละออ โมรัษเฐียร
นางละออ ระยับ
นางละออ เรืองนะ
นางละออ สืบประดิษฐ
นางละออง จิณะแสน
นางละออง ไชยบุตร
นางละออง ทองแดง
นางสาวละออง ทองบุญ
นางละออง บุญกลาง
นางละออง มณีนวล
นางละออง ราชณรงค
นางละออง ลองแกว
นางละออง ลาธุลี
นางละออง สิริวิศิฎฐกุล
นางละออง อําพันพงษ
นางละออง อินทมะโน
นางละอองทอง มวงสุขเจริญ
นางละอองศรี แกวไสย
นางละเอียด กอสนาน
นางละเอียด เกิดสวาง
นางละเอียด คุลบุตร
นางสาวละเอียด งามดี
นางละเอียด จันทรเสนห
นางละเอียด จิตรประสงค

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๖๒๑๐
๑๖๒๑๑
๑๖๒๑๒
๑๖๒๑๓
๑๖๒๑๔
๑๖๒๑๕
๑๖๒๑๖
๑๖๒๑๗
๑๖๒๑๘
๑๖๒๑๙
๑๖๒๒๐
๑๖๒๒๑
๑๖๒๒๒
๑๖๒๒๓
๑๖๒๒๔
๑๖๒๒๕
๑๖๒๒๖
๑๖๒๒๗
๑๖๒๒๘
๑๖๒๒๙
๑๖๒๓๐
๑๖๒๓๑
๑๖๒๓๒
๑๖๒๓๓
๑๖๒๓๔
๑๖๒๓๕

นางสาวละเอียด จุลมิน
นางละเอียด เจริญทรัพย
นางละเอียด เจริญรุงรัตน
นางละเอียด เจียกสอาด
นางละเอียด เชื้อแกว
นางละเอียด ทองสุทธิ
นางละเอียด นรลักษณ
นางละเอียด นิตยชาติ
นางละเอียด บุญวัง
นางละเอียด พรเอื้อไพโรจน
นางละเอียด พลหาญ
นางละเอียด เพชรทอง
นางละเอียด มวงเจริญ
นางละเอียด มีศรี
นางละเอียด ยอดคีรี
นางละเอียด ละครวงษ
นางละเอียด เล็บครุฑ
นางละเอียด สุทธการ
นางละเอียด อภิวงคงาม
นางลักขณา กลิ่นกําเนิด
นางลักขณา คูกระสังข
นางลักขณา จําปาปรีดา
นางลักขณา เจริญแพทย
นางสาวลักขณา ชนะพล
นางสาวลักขณา ใชฮวดเจริญ
นางสาวลักขณา ดานกุลชัย

หนา ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๒๓๖
๑๖๒๓๗
๑๖๒๓๘
๑๖๒๓๙
๑๖๒๔๐
๑๖๒๔๑
๑๖๒๔๒
๑๖๒๔๓
๑๖๒๔๔
๑๖๒๔๕
๑๖๒๔๖
๑๖๒๔๗
๑๖๒๔๘
๑๖๒๔๙
๑๖๒๕๐
๑๖๒๕๑
๑๖๒๕๒
๑๖๒๕๓
๑๖๒๕๔
๑๖๒๕๕
๑๖๒๕๖
๑๖๒๕๗
๑๖๒๕๘
๑๖๒๕๙
๑๖๒๖๐
๑๖๒๖๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางลักขณา ทีเจริญ
นางสาวลักขณา ธีระตระกูล
นางลักขณา นิคมทัศน
นางลักขณา พรหมวิเศษ
นางสาวลักขณา พัฒนะบนเมือง
นางลักขณา พันธทิพยกุล
นางลักขณา พุดขุนทด
นางลักขณา วัฒนกุล
นางลักขณา สุริยาธานินทร
นางลักขณาภรณ โนนทะชัย
นางลักษณ ศรีสงคราม
นางสาวลักษณกิตจา ปนพุมโพธิ์
นางลักษณะพร ประกอบดี
นางลักษณา แกวชื่น
นางลักษณา ขัตติยะมาน
นางลักษณา เจษฎาชัยยุทธ
นางลักษณา ธูปแพ
นางลักษณา มาตยาบุญ
นางสาวลักษณา แสนทวีสุข
นางลักษณา อินเกตุ
นางลักษณาบูรณ เจนจิตรศิลป
นางลักษมี เจริญใจ
นางลัคนา กระตายทอง
นางลัคนา โชคณัติ
นางลัคนา วงคเรือน
นางสาวลัคนาภรณ ศักดิ์ชัยนันท

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๖๒๖๒
๑๖๒๖๓
๑๖๒๖๔
๑๖๒๖๕
๑๖๒๖๖
๑๖๒๖๗
๑๖๒๖๘
๑๖๒๖๙
๑๖๒๗๐
๑๖๒๗๑
๑๖๒๗๒
๑๖๒๗๓
๑๖๒๗๔
๑๖๒๗๕
๑๖๒๗๖
๑๖๒๗๗
๑๖๒๗๘
๑๖๒๗๙
๑๖๒๘๐
๑๖๒๘๑
๑๖๒๘๒
๑๖๒๘๓
๑๖๒๘๔
๑๖๒๘๕
๑๖๒๘๖
๑๖๒๘๗

หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางลัฐิกา พิบูลย
นางลัดดา เขียมทรัพย
นางสาวลัดดา คลายจันทรพงษ
นางสาวลัดดา ฆังคะมะโน
นางลัดดา จันทรศรี
นางลัดดา จันทรแสง
นางลัดดา จํานงบุตร
นางลัดดา แจมจันทร
นางลัดดา ฉ่ําธงชัย
นางลัดดา ดิษฐวงศ
นางลัดดา เด็ดดวง
นางลัดดา ตันหลง
นางลัดดา ตันอารีย
นางลัดดา ทองนันไชย
นางลัดดา ทองใยบัว
นางลัดดา ทองศรี
นางลัดดา นาเทียมเขต
นางลัดดา บัวศรี
นางลัดดา บุตรวงศ
นางลัดดา เบ็ญมาตร
นางลัดดา ประสมพงศ
นางลัดดา เผาหัวสระ
นางลัดดา พวงยานี
นางสาวลัดดา มุทธานุกูลวงศ
นางลัดดา เมนทอง
นางลัดดา ยั่งยืน

๑๖๒๘๘
๑๖๒๘๙
๑๖๒๙๐
๑๖๒๙๑
๑๖๒๙๒
๑๖๒๙๓
๑๖๒๙๔
๑๖๒๙๕
๑๖๒๙๖
๑๖๒๙๗
๑๖๒๙๘
๑๖๒๙๙
๑๖๓๐๐
๑๖๓๐๑
๑๖๓๐๒
๑๖๓๐๓
๑๖๓๐๔
๑๖๓๐๕
๑๖๓๐๖
๑๖๓๐๗
๑๖๓๐๘
๑๖๓๐๙
๑๖๓๑๐
๑๖๓๑๑
๑๖๓๑๒
๑๖๓๑๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางลัดดา ยาทิพย
นางลัดดา รัตนธารากร
นางลัดดา รุงเจิดฟา
นางลัดดา วงษเวช
นางสาวลัดดา วิทยานุภาพยืนยง
นางลัดดา ศรีทอง
นางลัดดา สังขศิริ
นางลัดดา สารพัฒน
นางลัดดา แสงเมือง
นางลัดดา หมื่นสีพรม
นางลัดดา หอทอง
นางลัดดา หาญศึกแกลว
นางสาวลัดดา เหลืองวัฒนากิจ
นางลัดดา เหลืองสุวรรณ
นางลัดดาวรรณ ธีรัชปรีชา
นางลัดดาวัลย กาญจนวาทิน
นางลัดดาวัลย กาพล
นางลัดดาวัลย กุลบุตร
นางลัดดาวัลย คําชุม
นางลัดดาวัลย ตั้งมีลาภ
นางลัดดาวัลย ทรายสมุทร
นางลัดดาวัลย บัวพันธ
นางลัดดาวัลย พูลเขาลาน
นางลัดดาวัลย พูลศิริ
นางลัดดาวัลย ภูพาดทอง
นางลัดดาวัลย มณีราย

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๖๓๑๔
๑๖๓๑๕
๑๖๓๑๖
๑๖๓๑๗
๑๖๓๑๘
๑๖๓๑๙
๑๖๓๒๐
๑๖๓๒๑
๑๖๓๒๒
๑๖๓๒๓
๑๖๓๒๔
๑๖๓๒๕
๑๖๓๒๖
๑๖๓๒๗
๑๖๓๒๘
๑๖๓๒๙
๑๖๓๓๐
๑๖๓๓๑
๑๖๓๓๒
๑๖๓๓๓
๑๖๓๓๔
๑๖๓๓๕
๑๖๓๓๖
๑๖๓๓๗
๑๖๓๓๘
๑๖๓๓๙

นางลัดดาวัลย เยาวมณี
นางลัดดาวัลย ลําขาว
นางลัดดาวัลย ศรีวัฒนพงศ
นางลัดดาวัลย ศิริวงศ
นางลัดดาวัลย สืบสาย
นางลัดดาวัลย สุขขะ
นางสาวลัดดาวัลย สุทธินุน
นางลัดดาวัลย สุวาทิต
นางลัดดาวัลย เหล็กดี
นางลั่น เทพรัตน
นางสาวลันดร นามวิเศษ
นางลั่นทม ดาราวิทยากร
นางลั่นทม พลงาม
นางลั่นทม เหลี่ยมวานิช
นางลัยวรรณ คงอภิรักษ
นางลัลธิยา บุตรนุชิต
นางลัลนา โงวศิริ
นางลาภา ญาณกิจ
นางลาวรรณ แถสูงเนิน
นางลาวัญย วระดี
นางลาวัณย ภูมิไชยา
นางลาวัณย ลัชชาภิรมย
นางลาวัณย สุรเชษฐพงษ
นางลาวัณย อางแกว
นางลาวัลย กนิษฐเสน
นางลาวัลย เกตุแกว

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๓๔๐
๑๖๓๔๑
๑๖๓๔๒
๑๖๓๔๓
๑๖๓๔๔
๑๖๓๔๕
๑๖๓๔๖
๑๖๓๔๗
๑๖๓๔๘
๑๖๓๔๙
๑๖๓๕๐
๑๖๓๕๑
๑๖๓๕๒
๑๖๓๕๓
๑๖๓๕๔
๑๖๓๕๕
๑๖๓๕๖
๑๖๓๕๗
๑๖๓๕๘
๑๖๓๕๙
๑๖๓๖๐
๑๖๓๖๑
๑๖๓๖๒
๑๖๓๖๓
๑๖๓๖๔
๑๖๓๖๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางลาวัลย คําแกว
นางลาวัลย ไชยชนะ
นางลาวัลย ธรรมพานิชย
นางลาวัลย นะวาระ
นางลาวัลย บุญโนนแต
นางลาวัลย ผดุงเรืองกิจ
นางลาวัลย พินิจจันทร
นางสาวลาวัลย โพธิ์ทูม
นางลาวัลย โพธิ์ศรี
นางลาวัลย สงเสริมภักดี
นางสาวลําจวน นิชเปยม
นางลําจวร สุขบท
นางลําเจิด มูลกลาง
นางลําเจียก ธรรมภักดี
นางลําดวน แกวมูล
นางลําดวน คมเมน
นางลําดวน โคตรพันธ
นางลําดวน จันทะวงศ
นางลําดวน จาริก
นางลําดวน ประพันธปรีชา
นางลําดวน พรมแดน
นางลําดวน พรหมเทพ
นางลําดวน พสุธาสถิตย
นางสาวลําดวน พุกกลิ่น
นางลําดวน เพ็งเที่ยง
นางลําดวน ภิรมยหญิง

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๖๓๖๖
๑๖๓๖๗
๑๖๓๖๘
๑๖๓๖๙
๑๖๓๗๐
๑๖๓๗๑
๑๖๓๗๒
๑๖๓๗๓
๑๖๓๗๔
๑๖๓๗๕
๑๖๓๗๖
๑๖๓๗๗
๑๖๓๗๘
๑๖๓๗๙
๑๖๓๘๐
๑๖๓๘๑
๑๖๓๘๒
๑๖๓๘๓
๑๖๓๘๔
๑๖๓๘๕
๑๖๓๘๖
๑๖๓๘๗
๑๖๓๘๘
๑๖๓๘๙
๑๖๓๙๐
๑๖๓๙๑

นางลําดวน มะโนใจ
นางลําดวน ยังคง
นางลําดวน วงษสมุทร
นางลําดวน วรรณไทย
นางลําดวน วันวะนา
นางลําดวน ศรีแผว
นางลําดวน ศรีพิทูลพาทย
นางลําดวน สงวนพันธุ
นางลําดวน สังขทอง
นางลําดวน สุริยวรรณ
นางลําดวน อนันนิล
นางลําเทียน ถวิลหวัง
นางลําพรรณี มืดขุนทด
นางลําพวน ศรีมูล
นางลําพอง โพธิเจริญ
นางลําพอง หาปญนะ
นางลําพันธ สะอาดวงศ
นางลําพึง รมจําปา
นางลําพึง รัตนธาดากุล
นางสาวลําพึง หนูสิงห
นางลําพึง อุนเอม
นางลําพูน โภคานิตย
นางลําพูล ธาระมนต
นางลําพูล มาตยคํามี
นางลําเพย ดานไพบูลย
นางสาวลําเพย เหลือประเสริฐ

หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๓๙๒
๑๖๓๙๓
๑๖๓๙๔
๑๖๓๙๕
๑๖๓๙๖
๑๖๓๙๗
๑๖๓๙๘
๑๖๓๙๙
๑๖๔๐๐
๑๖๔๐๑
๑๖๔๐๒
๑๖๔๐๓
๑๖๔๐๔
๑๖๔๐๕
๑๖๔๐๖
๑๖๔๐๗
๑๖๔๐๘
๑๖๔๐๙
๑๖๔๑๐
๑๖๔๑๑
๑๖๔๑๒
๑๖๔๑๓
๑๖๔๑๔
๑๖๔๑๕
๑๖๔๑๖
๑๖๔๑๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางลําเพียร สีลําสี
นางลํายวน สุขเกิด
นางลํายอง ชุนเกาะ
นางลํายอง ไชยบาล
นางลํายอง พรหมสรนันทน
นางลํายอง เพิ่มพูล
นางลํายอง รอดสมบูรณ
นางลํายอง เรืองคํา
นางสาวลํายอง ละออ
นางลําใย คนฉลาด
นางลําใย เครือภักดี
นางลําใย จํารูญ
นางลําใย นงคนวล
นางสาวลําใย บัวพิทักษ
นางสาวลําใย บุญมา
นางลําใย พราวศรี
นางลําใย พัฒนศิริพงศ
นางลําใย มูลสาร
นางลําไย กองศรีมา
นางลําไย หนูคง
นางลิขิต เจียมตัว
นางลิขิต นพเทศน
นางลิขิต โพธิ์ศรี
นางลิขิต มีโสภา
นางลิซ ภูจิรเกษม
นางลินจง บวรศุภศรี

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๖๔๑๘
๑๖๔๑๙
๑๖๔๒๐
๑๖๔๒๑
๑๖๔๒๒
๑๖๔๒๓
๑๖๔๒๔
๑๖๔๒๕
๑๖๔๒๖
๑๖๔๒๗
๑๖๔๒๘
๑๖๔๒๙
๑๖๔๓๐
๑๖๔๓๑
๑๖๔๓๒
๑๖๔๓๓
๑๖๔๓๔
๑๖๔๓๕
๑๖๔๓๖
๑๖๔๓๗
๑๖๔๓๘
๑๖๔๓๙
๑๖๔๔๐
๑๖๔๔๑
๑๖๔๔๒
๑๖๔๔๓

นางลินจง บัวซอน
นางลิ้นจี่ ชอนคราม
นางลิ้นจี่ อินทรสุวรรณ
นางสาวลินดา เจริญพร
นางสาวลินดา รักมหาคุณ
นางลินดา อัจนากิตติ
นางสาวลูกกัน มากกอน
นางลูกจันทร กิจขาว
นางลูกจันทร แกวผลึก
นางลูกจันทร ตันติศรีไกรแสง
นางเล็ก ชูวงษ
นางสาวเล็ก แซลิ่ม
นางเล็ก ยกกระบัตร
นางเล็ก วงษศรีเมือง
นางเลขา แผวประสงค
นางสาวเลขา ศรีไสยเพชร
นางสาวเลอพร มัธยมจันทร
นางเลิศพร บุญศรไชย
นางเลิศลักษณ โกมาสถิตย
นางเลิศลักษณ มัน่ เขตวิทย
นางเลียม ชูวงษ
นางเลี่ยมเพชร พันธุระ
นางเลื่อมลักษณ ศรีสวัสดิ์
นางไลวรรณ ยิ้มสวัสดิ์
นางวงเดือน กระจางกุล
นางวงเดือน กัณหาสินธุ

หนา ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๔๔๔
๑๖๔๔๕
๑๖๔๔๖
๑๖๔๔๗
๑๖๔๔๘
๑๖๔๔๙
๑๖๔๕๐
๑๖๔๕๑
๑๖๔๕๒
๑๖๔๕๓
๑๖๔๕๔
๑๖๔๕๕
๑๖๔๕๖
๑๖๔๕๗
๑๖๔๕๘
๑๖๔๕๙
๑๖๔๖๐
๑๖๔๖๑
๑๖๔๖๒
๑๖๔๖๓
๑๖๔๖๔
๑๖๔๖๕
๑๖๔๖๖
๑๖๔๖๗
๑๖๔๖๘
๑๖๔๖๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางวงเดือน กุดทิง
นางวงเดือน จันทรฝาง
นางวงเดือน จําลองชาติ
นางวงเดือน ชะบา
นางวงเดือน ทาเคลือบ
นางวงเดือน ปญญาดี
นางวงเดือน วงสาสน
นางวงเดือน วันดี
นางวงเดือน สหุนาฬุ
นางวงศจันทร ธรรมาเจริญสุข
นางวงศา เพ็งสงค
นางสาววชนีย ถึงนํามา
นางสาววชิรวรรณ บางนกแขวก
นางวชิรา เลิศไกร
นางวชิรา สําลีออน
นางวชิราภรณ ไสยรส
นางวชิราภรณ หลายวัชระกุล
นางวชิราวรรณ มิ่งวงศ
นางวชิราวรรณ แวงโสธรณ
นางวชิราวลัย เหลืองชูฤทธิ์
นางวฐา ตันธนวัฒน
นางวณิชชา ถาวรวรรณ
นางวณิชยา เจือมณี
นางวณี ศรีสุภา
นางวดี มานะกิจ
นางวดี สถิตธรรมรัตน

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๖๔๗๐
๑๖๔๗๑
๑๖๔๗๒
๑๖๔๗๓
๑๖๔๗๔
๑๖๔๗๕
๑๖๔๗๖
๑๖๔๗๗
๑๖๔๗๘
๑๖๔๗๙
๑๖๔๘๐
๑๖๔๘๑
๑๖๔๘๒
๑๖๔๘๓
๑๖๔๘๔
๑๖๔๘๕
๑๖๔๘๖
๑๖๔๘๗
๑๖๔๘๘
๑๖๔๘๙
๑๖๔๙๐
๑๖๔๙๑
๑๖๔๙๒
๑๖๔๙๓
๑๖๔๙๔
๑๖๔๙๕

นางวนิดา กระโทกนอก
นางวนิดา กลมไธสง
นางวนิดา กาใจคํา
นางวนิดา เกตุศิริ
นางวนิดา ไกรฤกษ
นางสาววนิดา คงบุญมี
นางสาววนิดา คุมภัย
นางวนิดา เตี่ยวหู
นางวนิดา นวลจันทร
นางวนิดา นวลนิ่ม
นางสาววนิดา บรรเลงเสนาะ
นางวนิดา บุญยงค
นางวนิดา ประสารสุข
นางวนิดา ผลกระโทก
นางวนิดา ผลเกิด
นางวนิดา ผุยมูลตรี
นางวนิดา แผนใหญ
นางวนิดา พุทธรัตน
นางสาววนิดา พุมพวง
นางวนิดา พูนพิพัฒน
นางวนิดา มณีพงศ
นางสาววนิดา มีโฉม
นางวนิดา เมืองดวง
นางวนิดา รักษามั่น
นางวนิดา โรจนบุรานนท
นางวนิดา วรธงไชย

หนา ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๔๙๖
๑๖๔๙๗
๑๖๔๙๘
๑๖๔๙๙
๑๖๕๐๐
๑๖๕๐๑
๑๖๕๐๒
๑๖๕๐๓
๑๖๕๐๔
๑๖๕๐๕
๑๖๕๐๖
๑๖๕๐๗
๑๖๕๐๘
๑๖๕๐๙
๑๖๕๑๐
๑๖๕๑๑
๑๖๕๑๒
๑๖๕๑๓
๑๖๕๑๔
๑๖๕๑๕
๑๖๕๑๖
๑๖๕๑๗
๑๖๕๑๘
๑๖๕๑๙
๑๖๕๒๐
๑๖๕๒๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางวนิดา วสิโน
นางวนิดา สมบูรณ
นางวนิดา สิมงาม
นางสาววนิดา สุขใจ
นางวนิดา หลิมวงศ
นางวนิดา หังสเนตร
นางวนิดา หาญนันทอนันต
นางวนิดา อ่ําเอี่ยม
นางวนิดา อิงคะพิเนต
นางวนิดา อินกงลาด
นางวนิดา อิสสระโชติ
นางสาววนิดา อุดรวงศ
นางวนิภา แสงบุญเกิด
นางวนิวรรณ สุมาลา
นางวนิสรา อยูเชื้อ
นางวยุดา สําแดงเดช
นางวรณัฐ พวงเลิศ
นางวรณัน อิ่มจรูญ
นางวรณี บุญอยู
นางวรทรัพย เหี้ยมหาญ
นางวรนาฎนารี มณีวงศ
นางวรนุช จันทรสวัสดิ์
นางวรนุช บุปผา
นางวรนุช เปรมทอง
นางวรนุช เลิศประพันธ
นางสาววรพร รอดภัย

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๖๕๒๒
๑๖๕๒๓
๑๖๕๒๔
๑๖๕๒๕
๑๖๕๒๖
๑๖๕๒๗
๑๖๕๒๘
๑๖๕๒๙
๑๖๕๓๐
๑๖๕๓๑
๑๖๕๓๒
๑๖๕๓๓
๑๖๕๓๔
๑๖๕๓๕
๑๖๕๓๖
๑๖๕๓๗
๑๖๕๓๘
๑๖๕๓๙
๑๖๕๔๐
๑๖๕๔๑
๑๖๕๔๒
๑๖๕๔๓
๑๖๕๔๔
๑๖๕๔๕
๑๖๕๔๖
๑๖๕๔๗

นางวรพรรณ พลรักษ
นางสาววรพรรณ หวยบุญ
นางวรมน โพธิ์ชาธาร
นางวรมัย องคะลอย
นางวรรญา ชุมชื่น
นางวรรณงาม พงษพัว
นางวรรณดี พึ่งกุศล
นางวรรณดี สมเขาใหญ
นางวรรณดี สินะคํา
นางวรรณธนา แกวจันทร
นางวรรณนภา น้ําสมบุญ
นางวรรณนิภา ปาทาน
นางวรรณนี กิจสาลี
นางวรรณพร เกิดแสง
นางวรรณพร พาชอบ
นางวรรณพร มีธะระ
นางวรรณพร สกุลพลไพศาล
นางวรรณเพ็ญ จันที
นางสาววรรณเพ็ญ ปนเกตุ
นางวรรณภา ขนาบแกว
นางวรรณภา ทรงเสรีย
นางวรรณภา ทับชม
นางสาววรรณภา ทับทิมแดง
นางวรรณภา วัฒนานุสิทธิ์
นางวรรณภา สมชัย
นางวรรณภา สุขสําราญ

หนา ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๕๔๘
๑๖๕๔๙
๑๖๕๕๐
๑๖๕๕๑
๑๖๕๕๒
๑๖๕๕๓
๑๖๕๕๔
๑๖๕๕๕
๑๖๕๕๖
๑๖๕๕๗
๑๖๕๕๘
๑๖๕๕๙
๑๖๕๖๐
๑๖๕๖๑
๑๖๕๖๒
๑๖๕๖๓
๑๖๕๖๔
๑๖๕๖๕
๑๖๕๖๖
๑๖๕๖๗
๑๖๕๖๘
๑๖๕๖๙
๑๖๕๗๐
๑๖๕๗๑
๑๖๕๗๒
๑๖๕๗๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางวรรณภา อัฒจักร
นางวรรณภา อินตารัตน
นางวรรณรวี ลีสมซา
นางวรรณรวี เลี่ยมทอง
นางวรรณรัตน หลิมประดิษฐ
นางวรรณรี โพธิ์หลา
นางวรรณวนัช คุณธานี
นางวรรณวรัทย ไชยา
นางวรรณวรางค มณีบุญ
นางวรรณวิภา พงษเสมา
นางวรรณวิมล กลารบ
นางสาววรรณวิมล บุตรวงศ
นางวรรณวิไล เปรมปราชญ
นางวรรณศรี จันทรเศรษฐี
นางวรรณสวาง สิงหลอ
นางวรรณสิริ พยัคฆเพศ
นางวรรณะ ธรรมธวัช
นางวรรณะ วังเวชช
นางวรรณา กลางบน
นางวรรณา กองสมบัติ
นางวรรณา การเจริญดี
นางวรรณา กีตา
นางวรรณา เกษโร
นางสาววรรณา เกียรติโกวิทสกุล
นางวรรณา ขวัญเผือก
นางวรรณา คลายแจง

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๖๕๗๔
๑๖๕๗๕
๑๖๕๗๖
๑๖๕๗๗
๑๖๕๗๘
๑๖๕๗๙
๑๖๕๘๐
๑๖๕๘๑
๑๖๕๘๒
๑๖๕๘๓
๑๖๕๘๔
๑๖๕๘๕
๑๖๕๘๖
๑๖๕๘๗
๑๖๕๘๘
๑๖๕๘๙
๑๖๕๙๐
๑๖๕๙๑
๑๖๕๙๒
๑๖๕๙๓
๑๖๕๙๔
๑๖๕๙๕
๑๖๕๙๖
๑๖๕๙๗
๑๖๕๙๘
๑๖๕๙๙

นางสาววรรณา ความคุนเคย
นางสาววรรณา คีรีธาร
นางวรรณา คุมมานนท
นางวรรณา คุมเสาร
นางวรรณา จันทรสูรย
นางวรรณา จินดา
นางวรรณา ฉลูทอง
นางวรรณา ดีไทย
นางวรรณา ดีโนนโพธิ์
นางวรรณา ถวนถวิล
นางวรรณา ทองเกลี้ยง
นางวรรณา ทองเฝอ
นางวรรณา ทิพยจันทร
นางวรรณา บางเขม็ด
นางวรรณา เบญจโศภิษฐ
นางวรรณา ผาเลิศ
นางวรรณา พรหมรักษ
นางสาววรรณา พวงภาคีศิริ
นางวรรณา พิทักษวงศ
นางวรรณา พูลทวี
นางวรรณา ไมแกว
นางวรรณา ใยมะเดื่อ
นางวรรณา วาปกัง
นางวรรณา วีระพงษ
นางวรรณา ศกุนรักษ
นางวรรณา ศรีนอย

หนา ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๖๐๐
๑๖๖๐๑
๑๖๖๐๒
๑๖๖๐๓
๑๖๖๐๔
๑๖๖๐๕
๑๖๖๐๖
๑๖๖๐๗
๑๖๖๐๘
๑๖๖๐๙
๑๖๖๑๐
๑๖๖๑๑
๑๖๖๑๒
๑๖๖๑๓
๑๖๖๑๔
๑๖๖๑๕
๑๖๖๑๖
๑๖๖๑๗
๑๖๖๑๘
๑๖๖๑๙
๑๖๖๒๐
๑๖๖๒๑
๑๖๖๒๒
๑๖๖๒๓
๑๖๖๒๔
๑๖๖๒๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางวรรณา สมประเสริฐ
นางวรรณา สมพงษธรรม
นางวรรณา สวางแวว
นางวรรณา สังขารา
นางวรรณา สังครุธ
นางวรรณา สิกขชาติ
นางวรรณา สุขใจ
นางวรรณา สุขประดิษฐ
นางวรรณา สุนานันท
นางสาววรรณา ไสยวรรณ
นางวรรณา หนูแดง
นางวรรณา หนูฤทธิ์
นางวรรณา หิรัญญาภรณ
นางวรรณา อินทรมี
นางวรรณา อุนเรือนงาม
นางวรรณิษา โภคาศรี
นางสาววรรณี โกษาแสง
นางวรรณี คําเจริญ
นางวรรณี จันทรประยงค
นางวรรณี แจมศิริพงษ
นางวรรณี โชคสมบัติ
นางวรรณี ทวีรัตน
นางวรรณี ทองนาค
นางวรรณี ทองเพ็ชร
นางวรรณี ทิมยายงาม
นางวรรณี บัวสอน

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๖๖๒๖
๑๖๖๒๗
๑๖๖๒๘
๑๖๖๒๙
๑๖๖๓๐
๑๖๖๓๑
๑๖๖๓๒
๑๖๖๓๓
๑๖๖๓๔
๑๖๖๓๕
๑๖๖๓๖
๑๖๖๓๗
๑๖๖๓๘
๑๖๖๓๙
๑๖๖๔๐
๑๖๖๔๑
๑๖๖๔๒
๑๖๖๔๓
๑๖๖๔๔
๑๖๖๔๕
๑๖๖๔๖
๑๖๖๔๗
๑๖๖๔๘
๑๖๖๔๙
๑๖๖๕๐
๑๖๖๕๑

นางวรรณี เพิ่มญาติ
นางวรรณี โพธิ์รักษา
นางวรรณี ภิรมยคํา
นางวรรณี รัตนปริคณน
นางวรรณี ริมสมุทร
นางวรรณี เรืองจิรัษเฐียร
นางวรรณี วงคราช
นางวรรณี ศรีสุชาติ
นางวรรณี ศิริพิบูลย
นางสาววรรณี สดศรี
นางวรรณี สุภาพบุรุษ
นางวรรณี สุเภากิจ
นางวรรณี หมีนหวัง
นางวรรณี หินทอง
นางวรรณี อินทรสุข
นางวรรณีย คชาอนันต
นางวรรดา เกษโกมล
นางวรรวรา ดวงจิตร
นางวรรษมน จํานงคสุข
นางวรรษา เดชพิทักษ
นางวรรษิกา บุญโชติรัตน
นางวรรษิดา องอาจ
นางวรรัตน จิรสุทธิสาร
นางวรลักษณ คามีศักดิ์
นางวรลักษณ ปดารังษี
นางวรลักษณ โพธิ์คํา

หนา ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๖๕๒
๑๖๖๕๓
๑๖๖๕๔
๑๖๖๕๕
๑๖๖๕๖
๑๖๖๕๗
๑๖๖๕๘
๑๖๖๕๙
๑๖๖๖๐
๑๖๖๖๑
๑๖๖๖๒
๑๖๖๖๓
๑๖๖๖๔
๑๖๖๖๕
๑๖๖๖๖
๑๖๖๖๗
๑๖๖๖๘
๑๖๖๖๙
๑๖๖๗๐
๑๖๖๗๑
๑๖๖๗๒
๑๖๖๗๓
๑๖๖๗๔
๑๖๖๗๕
๑๖๖๗๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางวรลักษณ ศรีวิชัย
นางวรวรรณ กุณา
นางวรวรรณ คุมวิลัย
นางวรวรรณ ไชยวงศ
นางวรวรรณ ทับแกว
นางวรวรรณ ประกิจ
นางวรวรรณ เปรมปรี
นางวรวรรณ มวงทองเกตุ
นางวรวรรณ สิงหตุย
นางสาววรสิทธิ์ โกศาคาร
นางวรัญญา ตันบุญเจริญ
นางวรัญญา พงษประเสริฐ
นางวรัญญา อภิวัฒนการุญ
นางวรัญศยา ชมมณี
นางสาววรัทยา เอี่ยมกิจไพศาล
นางวรันตภรณ ณะดํา
นางวรา ธรรมวรรณ
นางสาววรา ยังอยู
นางวรา ศรีบุญเรือง
นางวรางคณา
จันทรสุขเจริญจินดา
นางวรางคณา ชมพูพื้น
นางวรางคณา บุญจันทร
นางสาววรางคณา ปนสนธิ
นางวรางคณา ศิริพัฒนกุลขจร
นางวรางครัตน พันธขะวงษ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๖๖๗๗
๑๖๖๗๘
๑๖๖๗๙
๑๖๖๘๐
๑๖๖๘๑
๑๖๖๘๒
๑๖๖๘๓
๑๖๖๘๔
๑๖๖๘๕
๑๖๖๘๖
๑๖๖๘๗
๑๖๖๘๘
๑๖๖๘๙
๑๖๖๙๐
๑๖๖๙๑
๑๖๖๙๒
๑๖๖๙๓
๑๖๖๙๔
๑๖๖๙๕
๑๖๖๙๖
๑๖๖๙๗
๑๖๖๙๘
๑๖๖๙๙
๑๖๗๐๐
๑๖๗๐๑
๑๖๗๐๒

นางวรางครัตน วงศวิทยกําจร
นางวรางรัตน ครุฑดํา
นางวราณี ขุราษี
นางวรานิตย มิ่งทรรศนีย
นางวราพร เกตุสระ
นางวราพร จันทพรหม
นางวราพร จันทรวารี
นางวราพร หวานระรื่น
นางวราพรรณ เพ็งผล
นางวราภรณ กลั่นสุวรรณ
นางวราภรณ แกวประดิษฐ
นางวราภรณ แกวเปง
นางวราภรณ ขําเปรม
นางวราภรณ คําคง
นางวราภรณ จันทรเรือง
นางสาววราภรณ เจริญพิบูล
นางวราภรณ ใจดี
นางวราภรณ ชัยศรีสวัสดิ์
นางวราภรณ ชีวกานนท
นางวราภรณ ทองศรี
นางวราภรณ ธงทอง
นางสาววราภรณ นวลโคกสูง
นางวราภรณ นิยมธรรม
นางวราภรณ บํารุง
นางสาววราภรณ บุญเจริญ
นางวราภรณ ปนทอง

หนา ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๗๐๓
๑๖๗๐๔
๑๖๗๐๕
๑๖๗๐๖
๑๖๗๐๗
๑๖๗๐๘
๑๖๗๐๙
๑๖๗๑๐
๑๖๗๑๑
๑๖๗๑๒
๑๖๗๑๓
๑๖๗๑๔
๑๖๗๑๕
๑๖๗๑๖
๑๖๗๑๗
๑๖๗๑๘
๑๖๗๑๙
๑๖๗๒๐
๑๖๗๒๑
๑๖๗๒๒
๑๖๗๒๓
๑๖๗๒๔
๑๖๗๒๕
๑๖๗๒๖
๑๖๗๒๗
๑๖๗๒๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางวราภรณ
นางวราภรณ
นางวราภรณ
นางวราภรณ
นางวราภรณ
นางวราภรณ
นางวราภรณ
นางวราภรณ
นางวราภรณ
นางวราภรณ
นางวราภรณ
นางวราภรณ
นางวราภรณ
นางวราภรณ
นางวราภรณ
นางวราภรณ
นางวราภรณ
นางวราภรณ
นางวราภรณ
นางวราภรณ
นางวราภรณ
นางวราภรณ
นางวราภรณ
นางวราภรณ
นางวราภรณ
นางวราภรณ

พงษสิทธิผล
พรชัย
พลอยนวลงาม
พิทูรสกุล
พิเภก
เพ็ญเวียง
ภาตั้งใจจริง
ภูทอง
มัทราช
มีสวัสดิ์
รัศมีแพทย
เวียงคํา
ศรีเมือง
ศรีสวาง
ศิริชุมชัย
สงศรี
สมควรทัด
สวนกูล
สายใจ
สุขวิวัฒน
สุระเสียง
สุวรรณจาง
สุวรรณศรี
เสนสม
แสงวงศ
แสงอาทิตย

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๖๗๒๙
๑๖๗๓๐
๑๖๗๓๑
๑๖๗๓๒
๑๖๗๓๓
๑๖๗๓๔
๑๖๗๓๕
๑๖๗๓๖
๑๖๗๓๗
๑๖๗๓๘
๑๖๗๓๙
๑๖๗๔๐
๑๖๗๔๑
๑๖๗๔๒
๑๖๗๔๓
๑๖๗๔๔
๑๖๗๔๕
๑๖๗๔๖
๑๖๗๔๗
๑๖๗๔๘
๑๖๗๔๙
๑๖๗๕๐
๑๖๗๕๑
๑๖๗๕๒
๑๖๗๕๓
๑๖๗๕๔

หนา ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางวราภรณ หมีทอง
นางวราภรณ หลากันหา
นางวราภรณ เหลาคุณวุฒิกุล
นางวราภรณ อุตระ
นางสาววรารัตน ชัยวิเศษ
นางวรารัตน ทะนา
นางสาววรารัตน พงศพัฒนาวุฒิ
นางวราลักษณ ดิษเจริญ
นางสาววราลักษณ ศิริเฉลิมนนท
นางวราวรรณ แกวเวียงเดช
นางสาววราวรรณ ประพันธวิทยา
นางวราวรรณ วรรณวงศ
นางวราวรรณ ออนฉวี
นางวรินทรดา ไตรฟน
นางวรินธร เจริญพงษ
นางวริศา แกวศรีจันทร
นางวรีวรรณ โขนงนุช
นางวรีวรรณ ศักดิ์ศรีทาว
นางวรุณี ไกรวาส
นางวรุณี วาหลง
นางวรุบล พลไชย
นางวฤนดา ดวงใจ
นางวลัญชภัทร สุวรรณสุระ
นางวลัย การบูรณ
นางสาววลัย มณีกุล
นางวลัยพร คณฑา

๑๖๗๕๕
๑๖๗๕๖
๑๖๗๕๗
๑๖๗๕๘
๑๖๗๕๙
๑๖๗๖๐
๑๖๗๖๑
๑๖๗๖๒
๑๖๗๖๓
๑๖๗๖๔
๑๖๗๖๕
๑๖๗๖๖
๑๖๗๖๗
๑๖๗๖๘
๑๖๗๖๙
๑๖๗๗๐
๑๖๗๗๑
๑๖๗๗๒
๑๖๗๗๓
๑๖๗๗๔
๑๖๗๗๕
๑๖๗๗๖
๑๖๗๗๗
๑๖๗๗๘
๑๖๗๗๙
๑๖๗๘๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางวลัยพร คลายประดิษฐ
นางวลัยพร ฉิ่งเล็ก
นางสาววลัยพร ชัยประเสริฐสุข
นางสาววลัยพร วงศวณิช
นางวลัยพร สิทธิโชติ
นางวลัยพันธ มาสันเที๊ยะ
นางวลัยภรณ กอสนาน
นางวลัยภรณ โทนุวงศ
นางสาววลัยรัตน สวางแจง
นางสาววลัยรัตน สุมิตรสมบุญงาม
นางวลัยลักษณ ไพโรจน
นางวลัยวรรณ องอาจ
นางวลีรัตน ชาติไอยรานนท
นางวลีรัตน ลีลา
นางวลีวัลย ศรีสุขใส
นางวไลพร แกระวงค
นางสาววไลพร บุญเพ็ญ
นางสาววไลพร พฤฑฒิกุล
นางวไลรัตน กออินทร
นางวไลวรรณ แคนยุกต
นางสาววศินา คําวาง
นางวัจนา จุลกาฬ
นางวัจนา จูบรรจง
นางวัจนา ใจกลม
นางวัชชิราภรณ บุญเกตุ
นางวัชณีย เปลรินทร

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๖๗๘๑
๑๖๗๘๒
๑๖๗๘๓
๑๖๗๘๔
๑๖๗๘๕
๑๖๗๘๖
๑๖๗๘๗
๑๖๗๘๘
๑๖๗๘๙
๑๖๗๙๐
๑๖๗๙๑
๑๖๗๙๒
๑๖๗๙๓
๑๖๗๙๔
๑๖๗๙๕
๑๖๗๙๖
๑๖๗๙๗
๑๖๗๙๘
๑๖๗๙๙
๑๖๘๐๐
๑๖๘๐๑
๑๖๘๐๒
๑๖๘๐๓
๑๖๘๐๔
๑๖๘๐๕
๑๖๘๐๖

นางวัชนี ใจแกว
นางวัชรภรณ เสริมสําราญ
นางสาววัชรา ขําภักดี
นางวัชรา จารุสมบัติ
นางวัชรา วิศุภกาญจน
นางวัชรางกูร เชื่อมกลาง
นางวัชราภรณ ตันตระกูล
นางวัชราภรณ วงษจันทรา
นางวัชราภรณ วัตรสุข
นางวัชราภรณ สามะ
นางวัชรินทร จันทรโท
นางวัชรินทร เจริญคํา
นางวัชรินทร ดีทรง
นางวัชรินทร เปยมเนตร
นางวัชรินทร เวียงสมุทร
นางวัชรินทร สมจิตต
นางวัชรินทร แสนศรี
นางวัชรินทร หิตการุญ
นางวัชรี เกิดสมบุญ
นางวัชรี แกวจินดา
นางวัชรี แกวเปย
นางวัชรี ขาวปริสุทธิ์
นางวัชรี คงฤทธิ์
นางวัชรี จันทรสีชัง
นางวัชรี ชาญสมร
นางวัชรี ชินไธสง

หนา ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๘๐๗
๑๖๘๐๘
๑๖๘๐๙
๑๖๘๑๐
๑๖๘๑๑
๑๖๘๑๒
๑๖๘๑๓
๑๖๘๑๔
๑๖๘๑๕
๑๖๘๑๖
๑๖๘๑๗
๑๖๘๑๘
๑๖๘๑๙
๑๖๘๒๐
๑๖๘๒๑
๑๖๘๒๒
๑๖๘๒๓
๑๖๘๒๔
๑๖๘๒๕
๑๖๘๒๖
๑๖๘๒๗
๑๖๘๒๘
๑๖๘๒๙
๑๖๘๓๐
๑๖๘๓๑
๑๖๘๓๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางวัชรี ไชยนุรักษ
นางวัชรี ไชยวุฒิ
นางสาววัชรี ถาวรวงศ
นางวัชรี ถาวะโร
นางวัชรี บัวคลี่
นางวัชรี ภูนิคม
นางวัชรี เมืองยศ
นางวัชรี ยากองโค
นางวัชรี ยุทธวิชัย
นางวัชรี รักสงบ
นางวัชรี วังแกว
นางสาววัชรี สีหะเนิน
นางวัชรี โสภณพันธ
นางสาววัชรี ออกวะลา
นางวัชรีญา ศรีไทย
นางวัชรีภรณ จันทรกระจาง
นางวัชรีย นงนุช
นางวัชรีย พัฒนประดิษฐ
นางวัฒนธรรม ถิ่นวาสนา
นางวัฒนะ คําโยธา
นางวัฒนะ ทองปญญา
นางวัฒนา กองมณี
นางวัฒนา จินตนากูล
นางวัฒนา เจริญเกตุ
นางวัฒนา ดวงอุปะ
นางวัฒนา ทองคงอวม

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๖๘๓๓
๑๖๘๓๔
๑๖๘๓๕
๑๖๘๓๖
๑๖๘๓๗
๑๖๘๓๘
๑๖๘๓๙
๑๖๘๔๐
๑๖๘๔๑
๑๖๘๔๒
๑๖๘๔๓
๑๖๘๔๔
๑๖๘๔๕
๑๖๘๔๖
๑๖๘๔๗
๑๖๘๔๘
๑๖๘๔๙
๑๖๘๕๐
๑๖๘๕๑
๑๖๘๕๒
๑๖๘๕๓
๑๖๘๕๔
๑๖๘๕๕
๑๖๘๕๖
๑๖๘๕๗
๑๖๘๕๘

นางวัฒนา ทองรัตน
นางวัฒนา ทองสัมฤทธิ์
นางวัฒนา เนตรสูงเนิน
นางวัฒนา บุญสมบัติ
นางวัฒนา พวงแกว
นางสาววัฒนา พักอาราม
นางวัฒนา พันธุศ ิริ
นางวัฒนา มิตรแสง
นางวัฒนา รุงมโน
นางวัฒนา เวลาดี
นางสาววัฒนา ศรีตะลา
นางวัฒนา ศักดา
นางสาววัฒนา ศีลาเจริญ
นางวัฒนา สาระรักษ
นางวัฒนา สุขเกษา
นางวัฒนา สุวรรณประเสริฐ
นางวัฒนา เหมะ
นางวัฒนา อุรัชโนประกร
นางวัฒนาพร เพชรพงศพนั ธ
นางวัฒนาภรณ ใจวิเสน
นางสาววัฒนี พรหมทอง
นางวัณฎา ผลจันทร
นางวัณณิตา นนทตานอก
นางวัทนีย โสมรักษ
นางวัทนีย อุนพันธ
นางวันณา รักษาชัฎ

หนา ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๘๕๙
๑๖๘๖๐
๑๖๘๖๑
๑๖๘๖๒
๑๖๘๖๓
๑๖๘๖๔
๑๖๘๖๕
๑๖๘๖๖
๑๖๘๖๗
๑๖๘๖๘
๑๖๘๖๙
๑๖๘๗๐
๑๖๘๗๑
๑๖๘๗๒
๑๖๘๗๓
๑๖๘๗๔
๑๖๘๗๕
๑๖๘๗๖
๑๖๘๗๗
๑๖๘๗๘
๑๖๘๗๙
๑๖๘๘๐
๑๖๘๘๑
๑๖๘๘๒
๑๖๘๘๓
๑๖๘๘๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางวันดี จันทนแดง
นางวันดี ฉลานุวัฒน
นางวันดี ฉายพุทธ
นางวันดี ชัยวงษ
นางสาววันดี ชาลก
นางวันดี เทภิกัน
นางวันดี นิลสันเทียะ
นางวันดี บุตรหนองแสง
นางสาววันดี ประสิทธิโชค
นางวันดี ผึ้งผูนํา
นางวันดี พิณทอง
นางวันดี เพ็ชรชา ง
นางวันดี โพธิ
นางวันดี โพวิรัตน
นางวันดี ยิ่งสวัสดิ์
นางวันดี โรจนวิศิษฎ
นางวันดี วิทยสมบูรณ
นางวันดี ศรีทรงเมือง
นางวันดี สะอาด
นางวันดี สังขตะ
นางวันดี สุคนธวรานนท
นางวันดี สุตตาภรณ
นางวันดี สุทธิ
นางวันดี หงษา
นางวันทนา กระดังงา
นางวันทนา กลิน่ ชั้น

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๖๘๘๕
๑๖๘๘๖
๑๖๘๘๗
๑๖๘๘๘
๑๖๘๘๙
๑๖๘๙๐
๑๖๘๙๑
๑๖๘๙๒
๑๖๘๙๓
๑๖๘๙๔
๑๖๘๙๕
๑๖๘๙๖
๑๖๘๙๗
๑๖๘๙๘
๑๖๘๙๙
๑๖๙๐๐
๑๖๙๐๑
๑๖๙๐๒
๑๖๙๐๓
๑๖๙๐๔
๑๖๙๐๕
๑๖๙๐๖
๑๖๙๐๗
๑๖๙๐๘
๑๖๙๐๙
๑๖๙๑๐

นางสาววันทนา งามสุภาพ
นางสาววันทนา ชีวยะพันธ
นางวันทนา ตั้งแตง
นางวันทนา ธาราพืช
นางวันทนา นพภาลี
นางวันทนา นิติสิริ
นางวันทนา บัณฑรวรรณ
นางวันทนา บัวทอง
นางวันทนา บุญล้ํา
นางวันทนา เปลงวิทยา
นางวันทนา เปลินเสวี
นางวันทนา ผลเจริญ
นางวันทนา เริงเลื่อม
นางสาววันทนา วิศวรุงโรจน
นางวันทนา เวหาธนารักษ
นางวันทนา ศรีละออ
นางวันทนา สมบูรณ
นางวันทนา สุขสุแพทย
นางวันทนา สุชาการ
นางวันทนี นอยรอด
นางวันทนี นาคภู
นางวันทนี สวางดี
นางวันทนี เหมทานนท
นางสาววันทนี เหลาศิริ
นางวันทนีย กอรัตนวิทยา
นางวันทนีย กอสกุล

หนา ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๙๑๑
๑๖๙๑๒
๑๖๙๑๓
๑๖๙๑๔
๑๖๙๑๕
๑๖๙๑๖
๑๖๙๑๗
๑๖๙๑๘
๑๖๙๑๙
๑๖๙๒๐
๑๖๙๒๑
๑๖๙๒๒
๑๖๙๒๓
๑๖๙๒๔
๑๖๙๒๕
๑๖๙๒๖
๑๖๙๒๗
๑๖๙๒๘
๑๖๙๒๙
๑๖๙๓๐
๑๖๙๓๑
๑๖๙๓๒
๑๖๙๓๓
๑๖๙๓๔
๑๖๙๓๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางสาววันทนีย เกษี
นางสาววันทนีย พิทักษาวรากร
นางวันทนีย พิมพโพธิ์
นางสาววันทนีย ภูตองใจ
นางวันทนีย โรจนแสงรัตน
นางวันทนีย ละออง
นางวันทนีย ศุภฐิติพงศ
นางวันทนีย เศรษฐวโรทัย
นางวันทนีย สาทประเสริฐ
นางวันทนีย
สุคนธาภิรมย ณ พัทลุง
นางวันทนีย หมวดชนะ
นางวันทนีย หินทอง
นางวันทมาลัย ทองญวน
นางวันทยา โกมล
นางสาววันทยา พันธเขียน
นางวันทะ ศิริวรประสาท
นางวันทา จิตตเพียร
นางวันทา อังคะโชติ
นางวันธณีย คมขํา
นางวันธนา มีเต็ม
นางวันนา ทอนสูงเนิน
นางวันนา สองแสงจันทร
นางวันเนาว พูลเขตรกรม
นางวันเพ็ญ กระแสรสินธุ
นางวันเพ็ญ กริ่มทุงทอง

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๖๙๓๖
๑๖๙๓๗
๑๖๙๓๘
๑๖๙๓๙
๑๖๙๔๐
๑๖๙๔๑
๑๖๙๔๒
๑๖๙๔๓
๑๖๙๔๔
๑๖๙๔๕
๑๖๙๔๖
๑๖๙๔๗
๑๖๙๔๘
๑๖๙๔๙
๑๖๙๕๐
๑๖๙๕๑
๑๖๙๕๒
๑๖๙๕๓
๑๖๙๕๔
๑๖๙๕๕
๑๖๙๕๖
๑๖๙๕๗
๑๖๙๕๘
๑๖๙๕๙
๑๖๙๖๐
๑๖๙๖๑

นางวันเพ็ญ กองมณี
นางวันเพ็ญ คลายกล่ํา
นางวันเพ็ญ คันธรักษา
นางวันเพ็ญ คูเจริญไพบูลย
นางวันเพ็ญ จันทวารา
นางวันเพ็ญ จุลิกพงศ
นางวันเพ็ญ เจริญพานิชย
นางวันเพ็ญ เจริญแพทย
นางวันเพ็ญ เจริญหลาย
นางวันเพ็ญ ชัยชนะ
นางสาววันเพ็ญ ชิดเชื้อ
นางวันเพ็ญ เชาววัลลิ์
นางวันเพ็ญ ไชยจินดา
นางวันเพ็ญ แซตัน
นางวันเพ็ญ ดวงจันทร
นางวันเพ็ญ ดําสนิท
นางวันเพ็ญ ดีระเบียบ
นางวันเพ็ญ ตั้งตราตระกูล
นางวันเพ็ญ เตชะพลี
นางวันเพ็ญ ทองปาน
นางวันเพ็ญ นักรบ
นางวันเพ็ญ นาคสุวรรณ
นางวันเพ็ญ บุญกลอม
นางวันเพ็ญ ปูผา
นางวันเพ็ญ ผิวทอง
นางวันเพ็ญ พรหมยอด

หนา ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๙๖๒
๑๖๙๖๓
๑๖๙๖๔
๑๖๙๖๕
๑๖๙๖๖
๑๖๙๖๗
๑๖๙๖๘
๑๖๙๖๙
๑๖๙๗๐
๑๖๙๗๑
๑๖๙๗๒
๑๖๙๗๓
๑๖๙๗๔
๑๖๙๗๕
๑๖๙๗๖
๑๖๙๗๗
๑๖๙๗๘
๑๖๙๗๙
๑๖๙๘๐
๑๖๙๘๑
๑๖๙๘๒
๑๖๙๘๓
๑๖๙๘๔
๑๖๙๘๕
๑๖๙๘๖
๑๖๙๘๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางวันเพ็ญ พลีขํา
นางวันเพ็ญ พากเพียร
นางวันเพ็ญ พึ่งทรัพย
นางวันเพ็ญ พูลเพิ่ม
นางวันเพ็ญ เพชรรัตน
นางวันเพ็ญ ภัยชํานาญ
นางวันเพ็ญ ภูมิพาน
นางวันเพ็ญ มวงบานยาง
นางวันเพ็ญ มัณยานนท
นางวันเพ็ญ มาแกว
นางวันเพ็ญ มานมุงศิลป
นางวันเพ็ญ ฤทธิจุล
นางวันเพ็ญ วงศพมิ พรัศมี
นางวันเพ็ญ วรรณชัย
นางวันเพ็ญ วันเพ็ญ
นางวันเพ็ญ ศรีเล็ก
นางวันเพ็ญ ศรีสุภา
นางวันเพ็ญ ศุภอุทุมพร
นางวันเพ็ญ สัปสาร
นางวันเพ็ญ สิทธิตัน
นางสาววันเพ็ญ สิทธิหาโคตร
นางวันเพ็ญ สุวรรณรัตน
นางสาววันเพ็ญ แสงจักร
นางวันเพ็ญ เหรียญสุข
นางวันเพ็ญ อินทรชัยวรุตม
นางวันวิน กัลยาณกุล

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๖๙๘๘
๑๖๙๘๙
๑๖๙๙๐
๑๖๙๙๑
๑๖๙๙๒
๑๖๙๙๓
๑๖๙๙๔
๑๖๙๙๕
๑๖๙๙๖
๑๖๙๙๗
๑๖๙๙๘
๑๖๙๙๙
๑๗๐๐๐
๑๗๐๐๑
๑๗๐๐๒
๑๗๐๐๓
๑๗๐๐๔
๑๗๐๐๕
๑๗๐๐๖
๑๗๐๐๗
๑๗๐๐๘
๑๗๐๐๙
๑๗๐๑๐
๑๗๐๑๑
๑๗๐๑๒
๑๗๐๑๓

นางวันวิสาข ดวงสรอยทอง
นางวันวิสาข ไวทยรุงโรจน
นางวัลดา บุญเขียว
นางวัลทณี อินสวาง
นางวัลนา รุจิราภิลักษณ
นางวัลภา แกนผา
นางวัลภา คงบุญรักษ
นางวัลภา เจริญลาภ
นางวัลภา ชาตะสุชาติ
นางวัลภา นิยมสุข
นางสาววัลภา สิทธิมงคล
นางวัลภา หนูนคง
นางสาววัลภา อวมทอง
นางวัลภา อุนเรือน
นางวัลภา เอี่ยมสุขแสง
นางวัลยา ชุมทอง
นางวัลยา ศรีโพธิ์ออน
นางวัลยา สิริพงศพิสุทธิ์
นางวัลรียา คําใส
นางวัลลภา กอนดี
นางสาววัลลภา กุลนานันท
นางวัลลภา แกวพฤกษ
นางวัลลภา โกศัลวิตร
นางวัลลภา คุณนาเมือง
นางวัลลภา ประหารขาศึก
นางวัลลภา ปองผดุง

หนา ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๐๑๔
๑๗๐๑๕
๑๗๐๑๖
๑๗๐๑๗
๑๗๐๑๘
๑๗๐๑๙
๑๗๐๒๐
๑๗๐๒๑
๑๗๐๒๒
๑๗๐๒๓
๑๗๐๒๔
๑๗๐๒๕
๑๗๐๒๖
๑๗๐๒๗
๑๗๐๒๘
๑๗๐๒๙
๑๗๐๓๐
๑๗๐๓๑
๑๗๐๓๒
๑๗๐๓๓
๑๗๐๓๔
๑๗๐๓๕
๑๗๐๓๖
๑๗๐๓๗
๑๗๐๓๘
๑๗๐๓๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางวัลลภา พงษไพบูลย
นางวัลลภา พิงภักดิ์
นางวัลลภา มัชฉากิจ
นางวัลลภา แยมบุบผา
นางวัลลภา วัฒโน
นางวัลลภา แสนสุข
นางวัลลภา อุเทนพันธ
นางวัลลา นุตยางกูล
นางวัลลิกา ถนอมพวงเสรี
นางวัลลี บุญจันทร
นางสาววัลลีย พวงสายใจ
นางวาจา ตาคะ
นางวาทินี กสิกร
นางวาทินี ยศศักดิ์ศรี
นางวาที วังคะฮาต
นางสาววาพลับพลึง พรหมตัน
นางวาริชา วิรบุตร
นางสาววาริณี พิพัฒนเพ็ชรภูมิ
นางวาริน จํารัส
นางวาริน พันธสวาง
นางสาววารินทร พูลกิจ
นางวารินทร สมเกียรติเจริญ
นางวารินทร สวางเนตร
นางวารินทร สุขชม
นางวารินา จารยะพันธุ
นางวารี โชคคณาพิทักษ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๗๐๔๐
๑๗๐๔๑
๑๗๐๔๒
๑๗๐๔๓
๑๗๐๔๔
๑๗๐๔๕
๑๗๐๔๖
๑๗๐๔๗
๑๗๐๔๘
๑๗๐๔๙
๑๗๐๕๐
๑๗๐๕๑
๑๗๐๕๒
๑๗๐๕๓
๑๗๐๕๔
๑๗๐๕๕
๑๗๐๕๖
๑๗๐๕๗
๑๗๐๕๘
๑๗๐๕๙
๑๗๐๖๐
๑๗๐๖๑
๑๗๐๖๒
๑๗๐๖๓
๑๗๐๖๔
๑๗๐๖๕

นางสาววารี ตองออน
นางวารี ธรรมธุระ
นางวารี บรรพปกรณ
นางวารี ผลพฤกษรัตน
นางวารี พุทธสุวรรณ
นางสาววารี ภูวรวรรณ
นางวารี ศรีศศลักษณ
นางวารี ศักดา
นางวารี ศิริรัตนอําพร
นางวารีนอย คงแกว
นางวารีย ตุมสกุล
นางวารีรัตน เดชานุกูลกิจ
นางสาววารุณี โกษะโยธิน
นางสาววารุณี งามจิริประภาส
นางวารุณี ทองลิ่ม
นางวารุณี นามสีฐาน
นางวารุณี พิมพสุวรรณ
นางวารุณี ลําใย
นางวารุณี ศรีเปารยะ
นางวารุณี สรอยอินทร
นางสาววารุณี สุวรรณมงคล
นางวาลี แกวอาภรณ
นางวาลี สุมารินทร
นางวาสนา กุลจิตร
นางวาสนา เข็มพงษ
นางวาสนา งามสอาด

หนา ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๐๖๖
๑๗๐๖๗
๑๗๐๖๘
๑๗๐๖๙
๑๗๐๗๐
๑๗๐๗๑
๑๗๐๗๒
๑๗๐๗๓
๑๗๐๗๔
๑๗๐๗๕
๑๗๐๗๖
๑๗๐๗๗
๑๗๐๗๘
๑๗๐๗๙
๑๗๐๘๐
๑๗๐๘๑
๑๗๐๘๒
๑๗๐๘๓
๑๗๐๘๔
๑๗๐๘๕
๑๗๐๘๖
๑๗๐๘๗
๑๗๐๘๘
๑๗๐๘๙
๑๗๐๙๐
๑๗๐๙๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางวาสนา ชัยสุริวงศ
นางวาสนา ไชยสาร
นางวาสนา เดชดี
นางวาสนา เดชผล
นางวาสนา ตันสกุล
นางวาสนา แถมวัฒนะ
นางวาสนา ธรรมกิจ
นางวาสนา นวลสาย
นางวาสนา เนติธาดา
นางวาสนา บํารุงทรัพย
นางวาสนา บุญจริง
นางวาสนา ประดิษฐพร
นางวาสนา ปนยศ
นางวาสนา พงษภักดี
นางวาสนา พนมวรรณเวช
นางวาสนา พลเยี่ยม
นางวาสนา พลายสุวรรณ
นางวาสนา พูพิมาย
นางวาสนา เพิ่มทรัพย
นางวาสนา แพทยรักษ
นางวาสนา โพธิลุขา
นางวาสนา ภูฆัง
นางวาสนา มากทอง
นางสาววาสนา รักษาทิพย
นางวาสนา รังสิโย
นางวาสนา ราชแบน

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๗๐๙๒
๑๗๐๙๓
๑๗๐๙๔
๑๗๐๙๕
๑๗๐๙๖
๑๗๐๙๗
๑๗๐๙๘
๑๗๐๙๙
๑๗๑๐๐
๑๗๑๐๑
๑๗๑๐๒
๑๗๑๐๓
๑๗๑๐๔
๑๗๑๐๕
๑๗๑๐๖
๑๗๑๐๗
๑๗๑๐๘
๑๗๑๐๙
๑๗๑๑๐
๑๗๑๑๑
๑๗๑๑๒
๑๗๑๑๓
๑๗๑๑๔
๑๗๑๑๕
๑๗๑๑๖
๑๗๑๑๗

นางวาสนา รูนอม
นางวาสนา ฤทธิศร
นางวาสนา วงศหลา
นางวาสนา วรรณารักษ
นางวาสนา วัชรวิชานันท
นางวาสนา วัชรานนท
นางวาสนา วีรชาติ
นางวาสนา ศรีชวง
นางวาสนา ศรีวิเชียร
นางวาสนา ศิลาโท
นางวาสนา สนธิ
นางวาสนา สังขกลาง
นางวาสนา สีหะอําไพ
นางวาสนา สุภาพ
นางวาสนา สุมงคล
นางสาววาสนา สุวรรณรินทร
นางวาสนา อภิรัตนวงศ
นางวาสนา ออนตา
นางวาสนา อักษรกาญจน
นางวาสนา อาษา
นางวาสนา อิ้มคํา
นางวาสนา อึงวัชณปาน
นางวาสนา เอี่ยมคงสี
นางวาสิรินทร รัตนมาลี
นางวิกุลวรรณ วุฒิโภค
นางวิจิตร เขียวออน

หนา ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๑๑๘
๑๗๑๑๙
๑๗๑๒๐
๑๗๑๒๑
๑๗๑๒๒
๑๗๑๒๓
๑๗๑๒๔
๑๗๑๒๕
๑๗๑๒๖
๑๗๑๒๗
๑๗๑๒๘
๑๗๑๒๙
๑๗๑๓๐
๑๗๑๓๑
๑๗๑๓๒
๑๗๑๓๓
๑๗๑๓๔
๑๗๑๓๕
๑๗๑๓๖
๑๗๑๓๗
๑๗๑๓๘
๑๗๑๓๙
๑๗๑๔๐
๑๗๑๔๑
๑๗๑๔๒
๑๗๑๔๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางวิจิตร ณรงคอินทร
นางวิจิตรศิลป ศรีลาศักดิ์
นางวิจิตรา การเที่ยง
นางวิจิตรา คณะศิริวงศ
นางสาววิจิตรา จันทะสิม
นางวิจิตรา แนวจําปา
นางวิจิตรา ฝนเต็ม
นางวิจิตรา พลศรีลา
นางวิจิตรา พุมสุวรรณ
นางวิจิตรา เพชรคง
นางวิจิตรา ไพศาลนันทน
นางวิจิตรา สันติพรอมวงศ
นางวิจิตรา สิงทา
นางวิชชารัตน สิมพลีวงศ
นางวิชชุกร เกษรบัว
นางสาววิชชุดา นุชสําเนียง
นางวิชชุตา หอมอุทัย
นางวิชชุลดา เพลินจิตต
นางวิชิน อวนอินทร
นางสาววิชุดา จันทรจําเริญ
นางวิเชียร คนคลอง
นางวิเชียร โนนนอย
นางวิเชียร มธุรส
นางวิเชียร รวมรักบุญ
นางสาววิญญา ตนทอง
นางวิญู ศรีมูลผา

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๗๑๔๔
๑๗๑๔๕
๑๗๑๔๖
๑๗๑๔๗
๑๗๑๔๘
๑๗๑๔๙
๑๗๑๕๐
๑๗๑๕๑
๑๗๑๕๒
๑๗๑๕๓
๑๗๑๕๔
๑๗๑๕๕
๑๗๑๕๖
๑๗๑๕๗
๑๗๑๕๘
๑๗๑๕๙
๑๗๑๖๐
๑๗๑๖๑
๑๗๑๖๒
๑๗๑๖๓
๑๗๑๖๔
๑๗๑๖๕
๑๗๑๖๖
๑๗๑๖๗
๑๗๑๖๘
๑๗๑๖๙

หนา ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางวิณา เจตธรรม
นางวิถี คําโฉม
นางวิถี รัชคง
นางวิทรรศนีย สอนหลวย
นางวินนา วงศบุปผา
นางวินเนีย รัตนพลที
นางวินัย จิ๋วเจริญ
นางวินัยนา สารสิทธิยศ
นางวินัยพร ทองสุข
นางสาววินิดา เขียวอิ่ม
นางวินิดา รัตนชัย
นางวินิตย ลาภบุญเรือง
นางวิบูลยรัตน สนองนารถ
นางวิบูลยลักษณ วัฒนโสภณวงศ
นางสาววิพรรณ ศรีบุญเปง
นางสาววิภา คูตระกูล
นางวิภา ทองไสย
นางสาววิภา ธนานันท
นางวิภา เปดทอง
นางสาววิภา พรหมสุวรรณศิริ
นางวิภา พัตภักดิ์
นางวิภา เพชรพิมูล
นางวิภา มูลกะรัตน
นางวิภา รมแกว
นางวิภา วาจาสิทธิ์
นางวิภา ศรีรมย

๑๗๑๗๐
๑๗๑๗๑
๑๗๑๗๒
๑๗๑๗๓
๑๗๑๗๔
๑๗๑๗๕
๑๗๑๗๖
๑๗๑๗๗
๑๗๑๗๘
๑๗๑๗๙
๑๗๑๘๐
๑๗๑๘๑
๑๗๑๘๒
๑๗๑๘๓
๑๗๑๘๔
๑๗๑๘๕
๑๗๑๘๖
๑๗๑๘๗
๑๗๑๘๘
๑๗๑๘๙
๑๗๑๙๐
๑๗๑๙๑
๑๗๑๙๒
๑๗๑๙๓
๑๗๑๙๔
๑๗๑๙๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางวิภา สรอยระหงษ
นางวิภา สิงหวีระสมร
นางวิภา สุกใส
นางวิภา สุขใส
นางวิภา แสนบัณฑิต
นางสาววิภา หงษทอง
นางสาววิภาจารีย ศรีพุฒ
นางวิภาดา ประเสริฐ
นางวิภาดา สุริยากุล
นางวิภาดา แสงสุวรรณ
นางวิภาดา อาจารีพิพัฒน
นางวิภาพร กาฬสินธ
นางวิภาพร บัวชุม
นางวิภาพร บุญยาย
นางสาววิภาพร รัตนรุงโรจน
นางวิภาพร ศรีธิพันธุ
นางวิภาพร สุภาไตรย
นางวิภาพรรณ วงคเวียน
นางวิภาพรรณ วงศอุดม
นางวิภาพรรณ สุขุประการ
นางวิภาพันธุ วังขนาย
นางวิภาภรณ เบ็ญจธรรม
นางวิภาภรณ ออนสรอย
นางวิภารัตน นนทะลี
นางวิภารัตน ปานพรหม
นางวิภารัตน มีมานะ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๗๑๙๖
๑๗๑๙๗
๑๗๑๙๘
๑๗๑๙๙
๑๗๒๐๐
๑๗๒๐๑
๑๗๒๐๒
๑๗๒๐๓
๑๗๒๐๔
๑๗๒๐๕
๑๗๒๐๖
๑๗๒๐๗
๑๗๒๐๘
๑๗๒๐๙
๑๗๒๑๐
๑๗๒๑๑
๑๗๒๑๒
๑๗๒๑๓
๑๗๒๑๔
๑๗๒๑๕
๑๗๒๑๖
๑๗๒๑๗
๑๗๒๑๘
๑๗๒๑๙
๑๗๒๒๐
๑๗๒๒๑

นางวิภาลัย ทุนิจ
นางวิภาวดี ตะเภานอย
นางสาววิภาวดี เสรีรักษ
นางวิภาวรรณ จันทรศรี
นางวิภาวรรณ สุวรรณรุงเรือง
นางวิภาวรี จันทรปรุง
นางวิภาวี จันทรออน
นางวิภาวี ชมภูศรี
นางวิภาวี สุนทร
นางวิมล แกวประชุม
นางวิมล งามสงวน
นางวิมล ชอชู
นางสาววิมล ชูกาว
นางวิมล เชื้อจํารูญ
นางสาววิมล โชคบวรไพศาล
นางวิมล ทองอินทร
นางวิมล บุษราคัมวดี
นางวิมล มณีกานนท
นางวิมล เมฆสิน
นางวิมล สุทธิบริบาล
นางวิมล ใสพงษ
นางวิมล หอมถาวร
นางวิมล หุนวัน
นางวิมลจิต อยูฤกษ
นางวิมลพร ทิพยรักษ
นางวิมลพร วิชัย

หนา ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๒๒๒
๑๗๒๒๓
๑๗๒๒๔
๑๗๒๒๕
๑๗๒๒๖
๑๗๒๒๗
๑๗๒๒๘
๑๗๒๒๙
๑๗๒๓๐
๑๗๒๓๑
๑๗๒๓๒
๑๗๒๓๓
๑๗๒๓๔
๑๗๒๓๕
๑๗๒๓๖
๑๗๒๓๗
๑๗๒๓๘
๑๗๒๓๙
๑๗๒๔๐
๑๗๒๔๑
๑๗๒๔๒
๑๗๒๔๓
๑๗๒๔๔
๑๗๒๔๕
๑๗๒๔๖
๑๗๒๔๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางวิมลพร ศรีคําเบา
นางวิมลพร สินธุโคตร
นางวิมลพรรณ มานะยิ่ง
นางวิมลมาศ อุน บุญเรือง
นางวิมลมาศย ลีธีระประเสริฐ
นางวิมลรัตน กระจกรูป
นางวิมลรัตน คังคายะ
นางวิมลรัตน ตันธนะสฤษดิ์
นางวิมลรัตน ทองเหลือ
นางสาววิมลรัตน พิมพผล
นางวิมลรัตน รัตนบรรณสกุล
นางวิมลรัตน ศรีสอน
นางสาววิมลรัตน ศุกลพงศ
นางวิมลวรรณ เทียนมงคล
นางวิมลศรี ไตรทาน
นางวิมลศรี มุสิกะวัน
นางวิมลศรี ฤาชากุล
นางวิมลศรี เวียงวลัย
นางวิยดา ชัยรัตนกรกิจ
นางวิยดา พรหมเดน
นางสาววิยดาภรณ เสมานิตย
นางวิยะดา กาแบ
นางวิยะดา เขียวขจี
นางวิยะดา จันทสิทธิ์
นางสาววิยะดา ชินาภาษ
นางวิยะดา โทบุรี

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๗๒๔๘
๑๗๒๔๙
๑๗๒๕๐
๑๗๒๕๑
๑๗๒๕๒
๑๗๒๕๓
๑๗๒๕๔
๑๗๒๕๕
๑๗๒๕๖
๑๗๒๕๗
๑๗๒๕๘
๑๗๒๕๙
๑๗๒๖๐
๑๗๒๖๑
๑๗๒๖๒
๑๗๒๖๓
๑๗๒๖๔
๑๗๒๖๕
๑๗๒๖๖
๑๗๒๖๗
๑๗๒๖๘
๑๗๒๖๙
๑๗๒๗๐
๑๗๒๗๑
๑๗๒๗๒
๑๗๒๗๓

นางวิยะดา นนทไพรวัลย
นางสาววิยะดา วิเศษสังข
นางวิยะดา อุนใจแรม
นางวิรงครอง พันธบํารุง
นางวิรภรณ กลาหาญ
นางวิรวัลย สถาพรจตุรวิทย
นางวิระวรรณ งอยจันทรศรี
นางวิระวรรณ เปรมกมล
นางวิระวัลย อันพาพรม
นางวิรัตน เจริญฤทธิ์
นางวิรัตน พูลจันทร
นางวิรัตน เสรีประเสริฐ
นางวิรัติ มะเหศวร
นางวิรากานต เชาวเหนือ
นางวิราพร มั่งชูพันธุ
นางสาววิราภรณ ชมภูแกว
นางสาววิราวรรณ กลางนุรักษ
นางสาววิราวรรณ เหมะธุลิน
นางวิราศิณี บุญสนอง
นางสาววิรินี ชัยพิทักษศิลป
นางวิรี สุวรรณมงคล
นางวิรุณ สวัสดิ์ตระกูล
นางวิรุณพร พันธสวัสดิ์
นางวิรุฬห แกวกา
นางสาววิลัย ทองมอญ
นางวิลัยพรณ เสรีวัฒน

หนา ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๒๗๔
๑๗๒๗๕
๑๗๒๗๖
๑๗๒๗๗
๑๗๒๗๘
๑๗๒๗๙
๑๗๒๘๐
๑๗๒๘๑
๑๗๒๘๒
๑๗๒๘๓
๑๗๒๘๔
๑๗๒๘๕
๑๗๒๘๖
๑๗๒๘๗
๑๗๒๘๘
๑๗๒๘๙
๑๗๒๙๐
๑๗๒๙๑
๑๗๒๙๒
๑๗๒๙๓
๑๗๒๙๔
๑๗๒๙๕
๑๗๒๙๖
๑๗๒๙๗
๑๗๒๙๘
๑๗๒๙๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางวิลานี ศิริภักดี
นางวิลาวรรณ แชมสกุล
นางวิลาวรรณ วงษแกว
นางวิลาวรรณ ศรีชมภู
นางวิลาวรรณ สินธุพันธ
นางวิลาวัณย จันทรักษ
นางวิลาวัณย ทองเกียว
นางวิลาวัณย ปญญาธิ
นางวิลาวัณย แผแผนทอง
นางวิลาวัณย พรหมโส
นางวิลาวัณย ภักดีบุตร
นางวิลาวัณย ระบือสันเทียะ
นางวิลาวัณย รังสิกุล
นางวิลาวัณย ริมสกุล
นางวิลาวัณย รุงพราย
นางวิลาวัณย สอนเกิดสกุล
นางวิลาวัณย สุขนิตย
นางวิลาวัณย อดิศักดิ์เดชา
นางวิลาวัณย อินทรภิรมย
นางวิลาวัลย กรรณิกา
นางวิลาวัลย กุลโพนเมือง
นางวิลาวัลย เจริญเกตุ
นางวิลาวัลย ถนอมพงษชาติ
นางวิลาวัลย ทองนาค
นางสาววิลาวัลย ทับหลักสินธุ
นางวิลาวัลย ประไกรวัน

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๗๓๐๐
๑๗๓๐๑
๑๗๓๐๒
๑๗๓๐๓
๑๗๓๐๔
๑๗๓๐๕
๑๗๓๐๖
๑๗๓๐๗
๑๗๓๐๘
๑๗๓๐๙
๑๗๓๑๐
๑๗๓๑๑
๑๗๓๑๒
๑๗๓๑๓
๑๗๓๑๔
๑๗๓๑๕
๑๗๓๑๖
๑๗๓๑๗
๑๗๓๑๘
๑๗๓๑๙
๑๗๓๒๐
๑๗๓๒๑
๑๗๓๒๒
๑๗๓๒๓
๑๗๓๒๔
๑๗๓๒๕

นางวิลาวัลย ผาพรม
นางวิลาวัลย พันธคง
นางวิลาวัลย แมนมิตร
นางวิลาวัลย ศรีเมือง
นางวิลาวัลย สัมพะวงศ
นางวิลาวัลย สุริยะฉาย
นางวิลาวัลย แสงงาม
นางวิลาศ แสงมณี
นางวิลาศิณี ตั้งเพียร
นางสาววิลาศินี วราโภ
นางวิลาสินี ชางกัณฑา
นางวิลาสินี นาคละออ
นางวิลาสินี ปนทอง
นางสาววิลาสินี พลพวก
นางวิลาสินี รุงเรือง
นางวิลาสินี เลาอรุณ
นางวิไล กุลสวาง
นางวิไล แกนการ
นางวิไล ขุนสุวรรณ
นางวิไล คงทอง
นางวิไล คนเที่ยง
นางวิไล เจริญกุลพานิช
นางวิไล เจริญสุข
นางวิไล ใจดี
นางสาววิไล แซโก
นางวิไล ดวงหาคลัง

หนา ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๓๒๖
๑๗๓๒๗
๑๗๓๒๘
๑๗๓๒๙
๑๗๓๓๐
๑๗๓๓๑
๑๗๓๓๒
๑๗๓๓๓
๑๗๓๓๔
๑๗๓๓๕
๑๗๓๓๖
๑๗๓๓๗
๑๗๓๓๘
๑๗๓๓๙
๑๗๓๔๐
๑๗๓๔๑
๑๗๓๔๒
๑๗๓๔๓
๑๗๓๔๔
๑๗๓๔๕
๑๗๓๔๖
๑๗๓๔๗
๑๗๓๔๘
๑๗๓๔๙
๑๗๓๕๐
๑๗๓๕๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางสาววิไล ดํารงกิจ
นางวิไล แดงสุวรรณ
นางวิไล โตสมบุญ
นางสาววิไล ทิพยประเสริฐ
นางวิไล นอยสมมิตร
นางวิไล นุชรอด
นางวิไล เนียมหอม
นางวิไล ประจันตะเสน
นางสาววิไล ปสนะจะโน
นางวิไล ปยจันทร
นางวิไล พิมพิลา
นางวิไล พิศดาร
นางสาววิไล มั่นสุขผล
นางวิไล รัญเสวะ
นางวิไล ลิ่มกุล
นางสาววิไล วรรณศิริ
นางสาววิไล ศศิธร
นางวิไล สดใสญาติ
นางวิไล สลางสิงห
นางวิไล สวางสินธุ
นางสาววิไล สัทธรรมนุวงศ
นางวิไล สามารถกิจ
นางวิไล สุขยา
นางวิไล สุคันธพันธ
นางวิไล สุภาชีพ
นางวิไล เสงี่ยมวิบูล

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๗๓๕๒
๑๗๓๕๓
๑๗๓๕๔
๑๗๓๕๕
๑๗๓๕๖
๑๗๓๕๗
๑๗๓๕๘
๑๗๓๕๙
๑๗๓๖๐
๑๗๓๖๑
๑๗๓๖๒
๑๗๓๖๓
๑๗๓๖๔
๑๗๓๖๕
๑๗๓๖๖
๑๗๓๖๗
๑๗๓๖๘
๑๗๓๖๙
๑๗๓๗๐
๑๗๓๗๑
๑๗๓๗๒
๑๗๓๗๓
๑๗๓๗๔
๑๗๓๗๕
๑๗๓๗๖
๑๗๓๗๗

นางวิไล เสือกอน
นางวิไล หมวดเมือง
นางวิไล อาทะวงศ
นางวิไล อาวะบุตร
นางสาววิไล อิ่มอก
นางวิไลกุล ขวัญนู
นางวิไลพร ทองอยู
นางวิไลพร เนตรสวาง
นางวิไลพรรณ คุมวงศดี
นางวิไลมาลย คุมกลาง
นางวิไลย เดชพลกรัง
นางวิไลรัตน คุณทะวงษ
นางวิไลรัตน ฉิมทัด
นางวิไลรัตน ทัศนศิริ
นางวิไลรัตน ภูงามเชิง
นางวิไลรัตน มิตรสุวรรณ
นางวิไลรัตน โสมศรีคํา
นางวิไลลักษณ กิตติจารุภักดี
นางวิไลลักษณ คงบุญ
นางวิไลลักษณ จุลเสริม
นางสาววิไลลักษณ ชาติเจริญ
นางวิไลลักษณ ณ เชียงใหม
นางวิไลลักษณ นามตะคุ
นางวิไลลักษณ บัวชื่น
นางวิไลลักษณ บุญเพียร
นางวิไลลักษณ ปญญายิ่ง

หนา ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๓๗๘
๑๗๓๗๙
๑๗๓๘๐
๑๗๓๘๑
๑๗๓๘๒
๑๗๓๘๓
๑๗๓๘๔
๑๗๓๘๕
๑๗๓๘๖
๑๗๓๘๗
๑๗๓๘๘
๑๗๓๘๙
๑๗๓๙๐
๑๗๓๙๑
๑๗๓๙๒
๑๗๓๙๓
๑๗๓๙๔
๑๗๓๙๕
๑๗๓๙๖
๑๗๓๙๗
๑๗๓๙๘
๑๗๓๙๙
๑๗๔๐๐
๑๗๔๐๑
๑๗๔๐๒
๑๗๔๐๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางวิไลลักษณ พรอนันต
นางวิไลลักษณ พรอมโกมล
นางวิไลลักษณ พัฒนชีวกุลบุตร
นางวิไลลักษณ พูลมา
นางวิไลลักษณ วิไลพล
นางวิไลลักษณ สกุลอินทร
นางวิไลลักษณ สอนสุภาพ
นางวิไลวรรณ กัปโก
นางวิไลวรรณ กุลบุตร
นางสาววิไลวรรณ แกวประดิษฐ
นางวิไลวรรณ ขุนพิลึก
นางวิไลวรรณ จันทรภิรมย
นางวิไลวรรณ จันทวัง
นางวิไลวรรณ จันทาคํา
นางวิไลวรรณ ชมอินทร
นางวิไลวรรณ ชโลธร
นางวิไลวรรณ ชัยวิวัฒมงคล
นางวิไลวรรณ ชิดชม
นางวิไลวรรณ ทองรวง
นางวิไลวรรณ ทิพยโสธร
นางวิไลวรรณ น้ําทรง
นางวิไลวรรณ เนียงสา
นางสาววิไลวรรณ ปลื้มภักดี
นางวิไลวรรณ พรหมอยู
นางวิไลวรรณ พลรักษเขต
นางวิไลวรรณ ฟกเทพ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๗๔๐๔
๑๗๔๐๕
๑๗๔๐๖
๑๗๔๐๗
๑๗๔๐๘
๑๗๔๐๙
๑๗๔๑๐
๑๗๔๑๑
๑๗๔๑๒
๑๗๔๑๓
๑๗๔๑๔
๑๗๔๑๕
๑๗๔๑๖
๑๗๔๑๗
๑๗๔๑๘
๑๗๔๑๙
๑๗๔๒๐
๑๗๔๒๑
๑๗๔๒๒
๑๗๔๒๓
๑๗๔๒๔
๑๗๔๒๕
๑๗๔๒๖
๑๗๔๒๗
๑๗๔๒๘
๑๗๔๒๙

หนา ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางวิไลวรรณ ภูมิภักดิ์
นางวิไลวรรณ มีคม
นางวิไลวรรณ มีศรี
นางวิไลวรรณ มีแหยม
นางวิไลวรรณ ยาทองไชย
นางวิไลวรรณ แยมพุชชง
นางวิไลวรรณ รวยตระกูล
นางสาววิไลวรรณ โรจนชัยศรี
นางวิไลวรรณ วงคขัติยะ
นางวิไลวรรณ วงคอํานาจ
นางสาววิไลวรรณ วิริยะ
นางวิไลวรรณ เวียงนาค
นางวิไลวรรณ ศีติสาร
นางวิไลวรรณ สถิตยภูมิ
นางวิไลวรรณ สารียัง
นางวิไลวรรณ สํารวลรื่น
นางวิไลวรรณ สิงหันต
นางวิไลวรรณ สิทธิ
นางสาววิไลวรรณ สีมานนท
นางวิไลวรรณ โสแกว
นางวิไลวรรณ หกพันนา
นางวิไลวรรณ หลักเมือง
นางวิไลวรรณ หลายศรี
นางวิไลวรรณ เหลาสมบัติ
นางวิไลวรรณ ออนปาน
นางวิไลวรรณ อัศวเศรณี

๑๗๔๓๐
๑๗๔๓๑
๑๗๔๓๒
๑๗๔๓๓
๑๗๔๓๔
๑๗๔๓๕
๑๗๔๓๖
๑๗๔๓๗
๑๗๔๓๘
๑๗๔๓๙
๑๗๔๔๐
๑๗๔๔๑
๑๗๔๔๒
๑๗๔๔๓
๑๗๔๔๔
๑๗๔๔๕
๑๗๔๔๖
๑๗๔๔๗
๑๗๔๔๘
๑๗๔๔๙
๑๗๔๕๐
๑๗๔๕๑
๑๗๔๕๒
๑๗๔๕๓
๑๗๔๕๔
๑๗๔๕๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางสาววิไลวรรณ โอรส
นางวิไลวรรณ ฮะเจริญ
นางวิไลวรรณ เดชพันธุ
นางวิไลวรรณ พันธุจําเริญ
นางวิไลวัลย ยศวัฒนากูล
นางวิไลวัลย ยอแซ
นางวิไลศรี สุนทรวิทยา
นางวิไลศักดิ์ ชาธิรัตน
นางวิไลศิลป ชาลีเครือ
นางวิไลสม สอนไว
นางวิวรรณ ไตรวุฒิ
นางวิวรรณ ยะสูงเนิน
นางวิวัฒนาพร เชื้อจันอัด
นางวิวาร ทรัพยพร
นางวิศิษภัคธ บุตรศรี
นางสาววิเศษศรี มเหสักขกุล
นางวิสา กาญจนะสวัสดิ์
นางวิสา เอนจินทะ
นางวิสิฏฐา สุขเกษม
นางสาววิสูตร สมยา
นางวิเอื้อ เมืองอุดม
นางวีกานดา สิงหขวา
นางวีณา กลับอําไพ
นางวีณา ชยางคานนท
นางวีณา ช่ําชอง
นางวีณา ทองวิเศษสุข

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๗๔๕๖
๑๗๔๕๗
๑๗๔๕๘
๑๗๔๕๙
๑๗๔๖๐
๑๗๔๖๑
๑๗๔๖๒
๑๗๔๖๓
๑๗๔๖๔
๑๗๔๖๕
๑๗๔๖๖
๑๗๔๖๗
๑๗๔๖๘
๑๗๔๖๙
๑๗๔๗๐
๑๗๔๗๑
๑๗๔๗๒
๑๗๔๗๓
๑๗๔๗๔
๑๗๔๗๕
๑๗๔๗๖
๑๗๔๗๗
๑๗๔๗๘
๑๗๔๗๙
๑๗๔๘๐
๑๗๔๘๑

นางวีณา มิตรยอดวงศ
นางวีณา ยิ่งยง
นางวีณา สวัสดิ์วงศไชย
นางวีณา อินตะจันทร
นางวีณา อินทชยาคม
นางวีนัส พิมพาภรณ
นางวีนา ขวัญชัย
นางวีนา ถึงโภค
นางวีนา ประทุมกุล
นางวีรณา ยศศักดิ์ศรี
นางวีรนุช โทณผลิน
นางวีรภรณ ชะบากาญจน
นางสาววีรยา แวดาโอะ
นางวีรวรรณ ชาญใชจักร
นางวีรวรรณ ทุมมณี
นางวีรวรรณ ปนจอร
นางวีรวรรณ ศิริพันธ
นางวีรวรรณ หมวกพิกุล
นางวีระพันธ มั่นคงดี
นางวีระพันธ ศรีวรสาร
นางวีระยา โชติประยูร
นางวีระวรรณ สาระวรรณ
นางวีรากร เหลาสมบัติทวี
นางเวณิกา ขบวนฉลาด
นางสาวเวฬุวรรณ สมทรัพย
นางเวียงจันทร จันทรงาม

หนา ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๔๘๒
๑๗๔๘๓
๑๗๔๘๔
๑๗๔๘๕
๑๗๔๘๖
๑๗๔๘๗
๑๗๔๘๘
๑๗๔๘๙
๑๗๔๙๐
๑๗๔๙๑
๑๗๔๙๒
๑๗๔๙๓
๑๗๔๙๔
๑๗๔๙๕
๑๗๔๙๖
๑๗๔๙๗
๑๗๔๙๘
๑๗๔๙๙
๑๗๕๐๐
๑๗๕๐๑
๑๗๕๐๒
๑๗๕๐๓
๑๗๕๐๔
๑๗๕๐๕
๑๗๕๐๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางเวียงจิต จินาทิตย
นางเวียงสวรรค มูลสิงห
นางแวแย วนอิสรานนท
นางแววตา พรศรี
นางสาวแววตา มณีโชติ
นางแววตา มฤคี
นางแววไว เอียดนุช
นางแวสือเมาะ แวยูโซะ
นางแวเสาะ แตมามุ
นางสาวแวอายียะห แวเย็ง
นางศจี ปงวิริยะรัตน
นางศจีนาถ นวลทิม
นางศตพร บุญมี
นางศมนวรรณ
อิศรางกูร ณ อยุธยา
นางศมาพร คัชมาตย
นางศมาภรณ พันชะโก
นางสาวศรัญญา คําแสน
นางศรัญญา นาคยศ
นางศรัญญา ศรีสุโร
นางศรัญยรัชย ปญญาธิวุฒิ
นางศรัณยพร ลออธรรม
นางสาวศรัณยลักษณ ขําเย็น
นางศรัณยา รุงเรืองศุภรัตน
นางศรัณยา วีระสัมพันธ
นางศรัณยู พฤฒิสุนทร

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๗๕๐๗
๑๗๕๐๘
๑๗๕๐๙
๑๗๕๑๐
๑๗๕๑๑
๑๗๕๑๒
๑๗๕๑๓
๑๗๕๑๔
๑๗๕๑๕
๑๗๕๑๖
๑๗๕๑๗
๑๗๕๑๘
๑๗๕๑๙
๑๗๕๒๐
๑๗๕๒๑
๑๗๕๒๒
๑๗๕๒๓
๑๗๕๒๔
๑๗๕๒๕
๑๗๕๒๖
๑๗๕๒๗
๑๗๕๒๘
๑๗๕๒๙
๑๗๕๓๐
๑๗๕๓๑
๑๗๕๓๒

หนา ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวศรันยา ปานขาว
นางศรันยา ปาวิน
นางศราวัลย เสือมาพะเนา
นางศริญญา มหายศนันท
นางศรินทรทิพย อุดมศักดิ์
นางสาวศรินทรรัตน วิเชียรโชติ
นางสาวศรินทิพย ทิพยสมพรดี
นางศรินยา นาเอ็นดู
นางศรินยา แสงสวาง
นางศรีกรุง พุมอยู
นางศรีกัญญา กลีบจันทร
นางศรีกานดา ชนะสิทธิ์
นางศรีแกว จันตะยอด
นางศรีคํา สัตยวงศ
นางศรีจันทร กลิ่นรอด
นางศรีจันทร เกษมราษฏร
นางศรีจันทร ฉกรรจแดง
นางศรีจันทร พันธุแพทย
นางศรีจิตต ขวัญแกว
นางศรีชัง อารมยสวาง
นางศรีชาดา ศรีมณี
นางศรีทอง ถือคํา
นางสาวศรีทอง ยอดประทุม
นางศรีนงวัย สมมิตร
นางศรีนภา พระเดโช
นางศรีนวล คําเขื่อน

๑๗๕๓๓
๑๗๕๓๔
๑๗๕๓๕
๑๗๕๓๖
๑๗๕๓๗
๑๗๕๓๘
๑๗๕๓๙
๑๗๕๔๐
๑๗๕๔๑
๑๗๕๔๒
๑๗๕๔๓
๑๗๕๔๔
๑๗๕๔๕
๑๗๕๔๖
๑๗๕๔๗
๑๗๕๔๘
๑๗๕๔๙
๑๗๕๕๐
๑๗๕๕๑
๑๗๕๕๒
๑๗๕๕๓
๑๗๕๕๔
๑๗๕๕๕
๑๗๕๕๖
๑๗๕๕๗
๑๗๕๕๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางสาวศรีนวล ฉัตรแกว
นางศรีนวล ชัยประกอบวิริยะ
นางศรีนวล ชูพลกรัง
นางศรีนวล แตงตั้ง
นางศรีนวล บุนนาค
นางศรีนวล ปะระดี
นางศรีนวล ปานอยู
นางศรีนวล มิตรพิทักษ
นางศรีนวล เมฆฉาย
นางศรีนวล อินตะเสน
นางศรีนันทา จุยตาย
นางสาวศรีนุกูล วงศสวาง
นางศรีนุช ผิวสลิด
นางศรีบาล เครือจักร
นางศรีประกาย มีวาสนา
นางศรีประทุม สุทธิดี
นางศรีประไพ ปริปุญโญ
นางศรีประไพ พลสันศรี
นางศรีประภา เฉลิมวรรณ
นางศรีประภา ประยงคพันธ
นางสาวศรีประภา ศรีแกวณวรรณ
นางศรีประภา เหลืองจรุงรัตน
นางสาวศรีผกา เจริญยศ
นางศรีพรรณ ไชยจินดา
นางศรีพรรณ ประดิษฐสอน
นางศรีพรรณ เพ็ชรไทย

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๗๕๕๙
๑๗๕๖๐
๑๗๕๖๑
๑๗๕๖๒
๑๗๕๖๓
๑๗๕๖๔
๑๗๕๖๕
๑๗๕๖๖
๑๗๕๖๗
๑๗๕๖๘
๑๗๕๖๙
๑๗๕๗๐
๑๗๕๗๑
๑๗๕๗๒
๑๗๕๗๓
๑๗๕๗๔
๑๗๕๗๕
๑๗๕๗๖
๑๗๕๗๗
๑๗๕๗๘
๑๗๕๗๙
๑๗๕๘๐
๑๗๕๘๑
๑๗๕๘๒
๑๗๕๘๓
๑๗๕๘๔

หนา ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางศรีพรรณ รื่นนารีนารถ
นางศรีพระจันทร ขันตี
นางศรีพัฒน ปาจรียวงศ
นางศรีพิณ นอยทาชาง
นางศรีเพ็ญ ทาเขียว
นางศรีเพ็ญ ผินงูเหลือม
นางศรีเพ็ญ มูลเมือง
นางศรีเพ็ญ รอบคอบ
นางศรีเพ็ญ หาญณรงค
นางสาวศรีแพร กองศรี
นางศรีไพร ธรรมวาทิตย
นางศรีไพร วรสุข
นางศรีไพร อินถา
นางศรีภูมิ หวังเจริญ
นางศรีมล ยะวงษ
นางศรีมาลา จตุพร
นางศรียา รัตนวุฒิวิมล
นางศรีรัญญา ดิษฐปาน
นางศรีรัตน เต็มนิล
นางศรีรัตน ไทยโพธิ์ศรี
นางสาวศรีรัตน ไทยวิจิตร
นางศรีรัตน ปานทาไข
นางศรีรัตน เพ็ชรภูมี
นางศรีรัตน ศรีชมภู
นางสาวศรีรัตน อนันตกาญจนกิจ
นางศรีรัตน อุณหเลขกะ

๑๗๕๘๕
๑๗๕๘๖
๑๗๕๘๗
๑๗๕๘๘
๑๗๕๘๙
๑๗๕๙๐
๑๗๕๙๑
๑๗๕๙๒
๑๗๕๙๓
๑๗๕๙๔
๑๗๕๙๕
๑๗๕๙๖
๑๗๕๙๗
๑๗๕๙๘
๑๗๕๙๙
๑๗๖๐๐
๑๗๖๐๑
๑๗๖๐๒
๑๗๖๐๓
๑๗๖๐๔
๑๗๖๐๕
๑๗๖๐๖
๑๗๖๐๗
๑๗๖๐๘
๑๗๖๐๙
๑๗๖๑๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางศรีลวน ชนะราวี
นางศรีลักษณ พรหมดาว
นางสาวศรีลัดดา บุญกาญจน
นางศรีวดี สกูลหรัง
นางศรีวรรณ คุมพะเนียด
นางศรีวรรณ วงศศรี
นางสาวศรีวรรณ สุนทรสัตถาพร
นางศรีวรรณา ชุมสันเทียะ
นางศรีวัฒนา สมพงษ
นางศรีวัย พิพัฒนพงศ
นางศรีวัย แสนใจอิ
นางศรีวิลัย ชูแกว
นางศรีวิลัย สนทมิโน
นางศรีวิไล เจียงวรีวงศ
นางศรีวิไล ปะสาวะโพธิ์
นางศรีวิไล พรมปน
นางศรีวิไล มินทศิริ
นางสาวศรีวิไล หวลหอม
นางศรีเวียง บุญสิทธิโชค
นางศรีไว ปาลี
นางศรีสกุล ศรีอรุโณทัย
นางศรีสงวน เนื่องจํานงค
นางสาวศรีสมไทย เผาภูรี
นางศรีสมปอง ศิริศักดิ์ภิญโญ
นางศรีสมร พะวงษ
นางสาวศรีสมร อชะเมตรา

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๗๖๑๑
๑๗๖๑๒
๑๗๖๑๓
๑๗๖๑๔
๑๗๖๑๕
๑๗๖๑๖
๑๗๖๑๗
๑๗๖๑๘
๑๗๖๑๙
๑๗๖๒๐
๑๗๖๒๑
๑๗๖๒๒
๑๗๖๒๓
๑๗๖๒๔
๑๗๖๒๕
๑๗๖๒๖
๑๗๖๒๗
๑๗๖๒๘
๑๗๖๒๙
๑๗๖๓๐
๑๗๖๓๑
๑๗๖๓๒
๑๗๖๓๓
๑๗๖๓๔
๑๗๖๓๕
๑๗๖๓๖

นางศรีสวัสดิ์ กรัตนุถะ
นางศรีสวัสดิ์ โกสวัสดิ์
นางศรีสวัสดิ์ เครืออยู
นางศรีสวัสดิ์ บุญนิล
นางศรีสวาง แสนสวาท
นางสาวศรีสวาสดิ์ บุนนาค
นางศรีสอางค เพิ่มพูล
นางศรีสอาด จิตตหมวด
นางศรีสุคนธ ระรื่นเริง
นางศรีสุดา แกวลังกา
นางสาวศรีสุดา ชูแสงศรี
นางศรีสุดา นวมศิริ
นางสาวศรีสุดา เปรมผลกมล
นางศรีสุดา มงคลสินธุ
นางศรีสุดา มุกดาลอย
นางสาวศรีสุดา ลิขิตวงศ
นางศรีสุดา วงคดวง
นางศรีสุดา วณิชยวรนันต
นางสาวศรีสุดา เวชปรีชา
นางศรีสุดา ศรีสวัสดิ์
นางศรีสุดา เหมเวช
นางศรีสุดา อุปพงศ
นางศรีสุนันท พุมทอง
นางศรีสุพรรณ แสนโสม
นางสาวศรีสุภัค กาญจนสินธุ
นางศรีสุภา ปาวงศ

หนา ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๖๓๗
๑๗๖๓๘
๑๗๖๓๙
๑๗๖๔๐
๑๗๖๔๑
๑๗๖๔๒
๑๗๖๔๓
๑๗๖๔๔
๑๗๖๔๕
๑๗๖๔๖
๑๗๖๔๗
๑๗๖๔๘
๑๗๖๔๙
๑๗๖๕๐
๑๗๖๕๑
๑๗๖๕๒
๑๗๖๕๓
๑๗๖๕๔
๑๗๖๕๕
๑๗๖๕๖
๑๗๖๕๗
๑๗๖๕๘
๑๗๖๕๙
๑๗๖๖๐
๑๗๖๖๑
๑๗๖๖๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางศรีสุภางค ประยูรพันธุ
นางศรีสุรัตน สิงหทอง
นางสาวศรีเสาวลักษณ สุขเสริม
นางศรีอรุณ พิพิธภัณฑ
นางสาวศรีอรุณ ภาณุศานต
นางศรีอัมไพ ฝอดสูงเนิน
นางศรีอุบล พรประไพ
นางศลิษา ญาติมาก
นางศลิษา อินทรัตน
นางศวิตา ชมกลิ่น
นางศศิกาญจน พรินทรากุล
นางศศิกาญจน ภูมณี
นางศศิกานต พรหมมี
นางศศิชา รุจิระวิจักขณ
นางศศิณี สะสุนทร
นางสาวศศิธร คลายแขก
นางศศิธร คํามูล
นางศศิธร จุติยนต
นางศศิธร แจงในเมือง
นางศศิธร ณโมรา
นางศศิธร ยวงทอง
นางศศิธร รัตนานนท
นางสาวศศิธร โรจนวีระ
นางสาวศศิธร เลาหพรรค
นางศศิธร ศรีจันทร
นางศศิธร ศรีประสิทธิ์

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๗๖๖๓
๑๗๖๖๔
๑๗๖๖๕
๑๗๖๖๖
๑๗๖๖๗
๑๗๖๖๘
๑๗๖๖๙
๑๗๖๗๐
๑๗๖๗๑
๑๗๖๗๒
๑๗๖๗๓
๑๗๖๗๔
๑๗๖๗๕
๑๗๖๗๖
๑๗๖๗๗
๑๗๖๗๘
๑๗๖๗๙
๑๗๖๘๐
๑๗๖๘๑
๑๗๖๘๒
๑๗๖๘๓
๑๗๖๘๔
๑๗๖๘๕
๑๗๖๘๖
๑๗๖๘๗
๑๗๖๘๘

นางศศิธร ศรีสวาสดิ์
นางศศิธร สุตานันท
นางศศิธร สุเมรุไหว
นางศศิธร อนุรักษ
นางศศินนั ท มะลินันท
นางศศินนั ท ศรีอาษา
นางศศิประภา สาครสิทธิศักดิ์
นางศศิพรรณ รัตนโชติ
นางศศิพันธุ หนูเทพย
นางศศิพินธุ มณีรัตน
นางศศิพิมพ รุจาคม
นางศศิภา ใจคําปน
นางศศิมน สุวรรณพงษ
นางศศิวัณย พึ่งสวัสดิ์
นางศศิวิมล คามวุฒิ
นางศศิวิมล เปรียบดีสุด
นางศศิวิมล สิงหยะบุศย
นางศศิวิมาลัย อินทฉิม
นางศักดิ์ศรี บุญมา
นางศักดิ์สุดา ทิมมา
นางศัณสณีย จงจิตต
นางศันสนีย พรหมเพ็ญ
นางศันสนีย มาลัยเถาว
นางศันสนีย ลิขิตมณีชัย
นางศันสนีย สุวรรณศรี
นางศิกานต นาคจั่น

หนา ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๖๘๙
๑๗๖๙๐
๑๗๖๙๑
๑๗๖๙๒
๑๗๖๙๓
๑๗๖๙๔
๑๗๖๙๕
๑๗๖๙๖
๑๗๖๙๗
๑๗๖๙๘
๑๗๖๙๙
๑๗๗๐๐
๑๗๗๐๑
๑๗๗๐๒
๑๗๗๐๓
๑๗๗๐๔
๑๗๗๐๕
๑๗๗๐๖
๑๗๗๐๗
๑๗๗๐๘
๑๗๗๐๙
๑๗๗๑๐
๑๗๗๑๑
๑๗๗๑๒
๑๗๗๑๓
๑๗๗๑๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางศิธร ชลาลัย
นางศิภาภรณ สกุลดี
นางศิรประภา แกวทอง
นางศิราภรณ กาญจนทรัพยสิน
นางศิราภรณ แกวประชามิตร
นางศิราภรณ ไทยกลา
นางศิราภรณ ศรีทองสุข
นางสาวศิราลักษณ ศิรเศรษฐ
นางศิราวัลย อินทามระ
นางศิริ เทียนพูล
นางศิริกาญจน ชิณบุตร
นางศิริกาญจน บัวจันทร
นางศิริกุล จุฑานฤปกิจ
นางศิริกุล วิชชจุฑากุล
นางศิริจันทร ทองพูล
นางศิริจันทร สีเหลือง
นางศิริจิต กลับพิษ
นางศิริณัฎฐ สวัสดิศักดิ์
นางศิริดา กลอมสุวรรณ
นางศิริดาว เตชะเรืองรอง
นางสาวศิรินทร สิงหเกษมศักดิ์
นางศิรินทรญา สุทธิวงศกุล
นางศิรินทรทิพย หนุนเพชร
นางศิรินทิพย เดนดวง
นางศิรินพร ขายคํา
นางศิรินันท พรหมนอย

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๗๗๑๕
๑๗๗๑๖
๑๗๗๑๗
๑๗๗๑๘
๑๗๗๑๙
๑๗๗๒๐
๑๗๗๒๑
๑๗๗๒๒
๑๗๗๒๓
๑๗๗๒๔
๑๗๗๒๕
๑๗๗๒๖
๑๗๗๒๗
๑๗๗๒๘
๑๗๗๒๙
๑๗๗๓๐
๑๗๗๓๑
๑๗๗๓๒
๑๗๗๓๓
๑๗๗๓๔
๑๗๗๓๕
๑๗๗๓๖
๑๗๗๓๗
๑๗๗๓๘
๑๗๗๓๙
๑๗๗๔๐

นางศิรินันท ภุมมา
นางศิรินันท มั่นตาย
นางศิรินันท เลี่ยมทอง
นางศิรินันท อุดมพล
นางศิรินาฎ ลีฬหะกร
นางศิรินาถ บุญมี
นางศิรินารถ ทิพรักษ
นางสาวศิรินุช ธนาวุฒิ
นางศิริพร กมลศรี
นางศิริพร กัลยาณสุต
นางศิริพร ขวัญศิริมงคล
นางศิริพร จันทรเจียม
นางศิริพร จิตพันธ
นางศิริพร ใจกลา
นางศิริพร ชนะกิจ
นางศิริพร ชนะพาล
นางศิริพร ชวงชู
นางศิริพร ชิณโสม
นางศิริพร ไชยสิทธิ์
นางสาวศิริพร ตันติพลพันธ
นางศิริพร ทองไสว
นางศิริพร นครังสุ
นางศิริพร บทมาตย
นางศิริพร บินชัย
นางศิริพร บุญชู
นางศิริพร บุญดี

หนา ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๗๔๑
๑๗๗๔๒
๑๗๗๔๓
๑๗๗๔๔
๑๗๗๔๕
๑๗๗๔๖
๑๗๗๔๗
๑๗๗๔๘
๑๗๗๔๙
๑๗๗๕๐
๑๗๗๕๑
๑๗๗๕๒
๑๗๗๕๓
๑๗๗๕๔
๑๗๗๕๕
๑๗๗๕๖
๑๗๗๕๗
๑๗๗๕๘
๑๗๗๕๙
๑๗๗๖๐
๑๗๗๖๑
๑๗๗๖๒
๑๗๗๖๓
๑๗๗๖๔
๑๗๗๖๕
๑๗๗๖๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางศิริพร บุญมาสอน
นางศิริพร บุญมี
นางศิริพร ปรัชญสิทธิกุล
นางศิริพร ผองใส
นางศิริพร เผือกผอง
นางศิริพร พงษอาภา
นางสาวศิริพร พันธุดี
นางศิริพร พานิชเจริญ
นางศิริพร โพธิ์เพชร
นางศิริพร ไพรอราม
นางศิริพร ภิงคะสาร
นางศิริพร ภูตะมี
นางศิริพร มณีรัตน
นางศิริพร มโนพิเชฐวัฒนา
นางศิริพร มหาโยธี
นางศิริพร มีกลิ่นหอม
นางศิริพร เมืองโคตร
นางศิริพร เมืองรี
นางศิริพร รักษาวงษ
นางศิริพร เรืองประโคน
นางศิริพร วัชรกาฬ
นางศิริพร วิมานศักดิ์
นางศิริพร วิเศษรัตน
นางศิริพร เวียงคํา
นางศิริพร ศรีประภาวงษ
นางศิริพร ศรีสิงหชัย

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๗๗๖๗
๑๗๗๖๘
๑๗๗๖๙
๑๗๗๗๐
๑๗๗๗๑
๑๗๗๗๒
๑๗๗๗๓
๑๗๗๗๔
๑๗๗๗๕
๑๗๗๗๖
๑๗๗๗๗
๑๗๗๗๘
๑๗๗๗๙
๑๗๗๘๐
๑๗๗๘๑
๑๗๗๘๒
๑๗๗๘๓
๑๗๗๘๔
๑๗๗๘๕
๑๗๗๘๖
๑๗๗๘๗
๑๗๗๘๘
๑๗๗๘๙
๑๗๗๙๐
๑๗๗๙๑
๑๗๗๙๒

นางศิริพร ศรีสุธรรมศักดิ์
นางศิริพร ศรีอวน
นางศิริพร ศัตรศุภกุล
นางศิริพร สิทธิประการ
นางศิริพรรณ นาคจุย
นางศิริพรรณ พรหมราษฎร
นางศิริพรรณ ภูมิมาลา
นางสาวศิริพรรณ มาลีอังศุกุล
นางศิริพรรณ สาอาย
นางศิริพัฒน เพ็งสวย
นางศิริพัฒน มณทิพย
นางศิริพันธุ สุพรรณนพ
นางสาวศิริเพ็ญ บุรณศิริ
นางสาวศิริเพ็ญ ประเสริฐชัย
นางศิริเพ็ญ มีความสุข
นางศิริภรณ คงมะลวน
นางศิริภรณ ผดุง
นางศิริภัทร ศรีนิล
นางศิริมา ธนากุลชัย
นางศิริมา เลิศล้ํา
นางศิริมา ศรีสวัสดิ์
นางศิริมาส แกวบัวดี
นางสาวศิริรัตน เงินหมื่น
นางศิริรัตน จันทรุทิน
นางศิริรัตน เจริญดี
นางศิริรัตน นพคุณ

หนา ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๗๙๓
๑๗๗๙๔
๑๗๗๙๕
๑๗๗๙๖
๑๗๗๙๗
๑๗๗๙๘
๑๗๗๙๙
๑๗๘๐๐
๑๗๘๐๑
๑๗๘๐๒
๑๗๘๐๓
๑๗๘๐๔
๑๗๘๐๕
๑๗๘๐๖
๑๗๘๐๗
๑๗๘๐๘
๑๗๘๐๙
๑๗๘๑๐
๑๗๘๑๑
๑๗๘๑๒
๑๗๘๑๓
๑๗๘๑๔
๑๗๘๑๕
๑๗๘๑๖
๑๗๘๑๗
๑๗๘๑๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางศิริรัตน นิมิตรดี
นางศิริรัตน ปญญาโสภา
นางศิริรัตน ผองใส
นางศิริรัตน ระวัง
นางศิริรัตน วิละรัตน
นางศิริรัตน ศรียงค
นางศิริรัตน สิทธิปญญา
นางศิริรัตน สุขนิตย
นางศิริรัตน แสนใหม
นางศิริรัตน หิรัญกิจรังษี
นางศิริรัตน อัตรังสรรค
นางศิริลักษณ จรจาก
นางศิริลักษณ จันทรวงศ
นางศิริลักษณ จินะ
นางศิริลักษณ จุติเวช
นางศิริลักษณ ใจบุญ
นางศิริลักษณ เทพวงศ
นางศิริลักษณ ปทมแกว
นางสาวศิริลักษณ ปนทุพันธ
นางศิริลักษณ พันธกิ่ง
นางศิริลักษณ มาศสถิตย
นางศิริลักษณ ราชปก
นางสาวศิริลักษณ วงษจันทรหาญ
นางศิริลักษณ วิทยาภินันท
นางศิริลักษณ สุธรรมวิจิตร
นางศิริลักษณ สุภากุล

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๗๘๑๙
๑๗๘๒๐
๑๗๘๒๑
๑๗๘๒๒
๑๗๘๒๓
๑๗๘๒๔
๑๗๘๒๕
๑๗๘๒๖
๑๗๘๒๗
๑๗๘๒๘
๑๗๘๒๙
๑๗๘๓๐
๑๗๘๓๑
๑๗๘๓๒
๑๗๘๓๓
๑๗๘๓๔
๑๗๘๓๕
๑๗๘๓๖
๑๗๘๓๗
๑๗๘๓๘
๑๗๘๓๙
๑๗๘๔๐
๑๗๘๔๑
๑๗๘๔๒
๑๗๘๔๓
๑๗๘๔๔

หนา ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางศิริลักษณ เสนะเวส
นางศิริลักษณ อินทรบุตร
นางศิริลักษณา แกวระยับ
นางศิริวรรณ แกวหยอง
นางศิริวรรณ นวมตระกูล
นางศิริวรรณ นาครภัฏ
นางศิริวรรณ นุมนวล
นางศิริวรรณ ประคองใจ
นางสาวศิริวรรณ พงศทอง
นางศิริวรรณ พรรณพิจิตร
นางศิริวรรณ พรหมมากุล
นางศิริวรรณ ภูพิจิตร
นางศิริวรรณ มีอิสสระ
นางศิริวรรณ โลวิชากรติกุล
นางศิริวรรณ วงศสกุลเกียรติ
นางศิริวรรณ สันทัดการ
นางศิริวรรณ สิทธิบรรณ
นางศิริวรรณ สุนทรพิทักษ
นางศิริวรรณ แสงครุธ
นางศิริวรรณ แสงประกอบทอง
นางศิริวรรณ หินคํา
นางศิริวรรณ อาจศรี
นางศิริวรรณ อินทรไพโรจน
นางศิริวรรณา จันทนากร
นางศิริวัฒน ณ สุวรรณ
นางศิริวัฒนา ปทุมซาย

๑๗๘๔๕
๑๗๘๔๖
๑๗๘๔๗
๑๗๘๔๘
๑๗๘๔๙
๑๗๘๕๐
๑๗๘๕๑
๑๗๘๕๒
๑๗๘๕๓
๑๗๘๕๔
๑๗๘๕๕
๑๗๘๕๖
๑๗๘๕๗
๑๗๘๕๘
๑๗๘๕๙
๑๗๘๖๐
๑๗๘๖๑
๑๗๘๖๒
๑๗๘๖๓
๑๗๘๖๔
๑๗๘๖๕
๑๗๘๖๖
๑๗๘๖๗
๑๗๘๖๘
๑๗๘๖๙
๑๗๘๗๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางศิริวัฒนา แปนคง
นางศิริวัลย ศิริจันทพันธ
นางศิริวิมล ไชยชุมศักดิ์
นางศิริโสภา สิงหรัตนพันธุ
นางสาวศิริอร ธรรมเสถียร
นางศิริอร พิทักษ
นางศิริอาภา เจติกานนท
นางศิโรรัตน ใจมูล
นางศิลป ธํารงอัตนาถ
นางศิลารัตน โสจิระกุล
นางศิวกานต บัวมาก
นางศิวนารถ วิชัยณรงค
นางศิวนิต แซเลา
นางสาวศิวพร เคารพธรรม
นางศิวพร ดวงชาง
นางศิวพร สืบชมภู
นางศิวพร อนุวงศ
นางศิวรักษ แสงสวาง
นางศิวรินทร อนันต
นางศิวาพร ไชยกาล
นางสาวศิวาพร มูลแกว
นางศิวาพร ยอดนารี
นางศิวาพร ศรีระดา
นางศิวาพร ศรีวิไล
นางศิวารัตน กาญจนฤกษ
นางศิวาลัย สอนสุภาพ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๗๘๗๑
๑๗๘๗๒
๑๗๘๗๓
๑๗๘๗๔
๑๗๘๗๕
๑๗๘๗๖
๑๗๘๗๗
๑๗๘๗๘
๑๗๘๗๙
๑๗๘๘๐
๑๗๘๘๑
๑๗๘๘๒
๑๗๘๘๓
๑๗๘๘๔
๑๗๘๘๕
๑๗๘๘๖
๑๗๘๘๗
๑๗๘๘๘
๑๗๘๘๙
๑๗๘๙๐
๑๗๘๙๑
๑๗๘๙๒
๑๗๘๙๓
๑๗๘๙๔
๑๗๘๙๕
๑๗๘๙๖

นางศิวิไล เปาเพชร
นางศิวิไล วิสุทธิพัฒน
นางศุจินธรา ชนะรส
นางศุจิรัตน สุระวิโรจน
นางศุทธิณี เกษศิลป
นางศุทธินาถ พิสิฐบรรยง
นางสาวศุทธินี โอรสรัมย
นางศุภกร ไชยขันธ
นางสาวศุภกร เลิศเมือง
นางศุภกัญญา ธรรมสัตย
นางศุภกาญจน กัณฑวันวิไล
นางศุภกาญจน ทุนคํา
นางศุภกาญจน ศิริบูรณ
นางสาวศุภคณา อภิวงคษา
นางศุภดา สุวรรณนิมิตร
นางศุภดี ศิริภาพ
นางศุภนิจ วิภาณุรัตน
นางศุภนิตย ธรรมรักษา
นางศุภมงคล สุวรรณพงษ
นางศุภมาศ เพชรชู
นางศุภร เจษฎาพงศ
นางศุภร ออนเอื้อน
นางศุภรัตน พระเทพ
นางศุภรัตน แสงรัตน
นางศุภรี วิชา
นางศุภลักษณ กอนสมบัติ

หนา ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๘๙๗
๑๗๘๙๘
๑๗๘๙๙
๑๗๙๐๐
๑๗๙๐๑
๑๗๙๐๒
๑๗๙๐๓
๑๗๙๐๔
๑๗๙๐๕
๑๗๙๐๖
๑๗๙๐๗
๑๗๙๐๘
๑๗๙๐๙
๑๗๙๑๐
๑๗๙๑๑
๑๗๙๑๒
๑๗๙๑๓
๑๗๙๑๔
๑๗๙๑๕
๑๗๙๑๖
๑๗๙๑๗
๑๗๙๑๘
๑๗๙๑๙
๑๗๙๒๐
๑๗๙๒๑
๑๗๙๒๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางศุภลักษณ กามล
นางศุภลักษณ คําพิชัย
นางศุภลักษณ คําสุทธิ
นางศุภลักษณ โคตรสุโน
นางศุภลักษณ ชมชืน่
นางศุภลักษณ โชตยะกุล
นางศุภลักษณ ดิลกนิลการ
นางศุภลักษณ ไทยถาวร
นางศุภลักษณ นภาอัมพร
นางศุภลักษณ พงศกสิกิจ
นางศุภลักษณ พรมอน
นางศุภลักษณ มิ่งขวัญ
นางสาวศุภลักษณ มีหิรัญ
นางศุภลักษณ วิไลจิตต
นางสาวศุภลักษณ ศุภศิริ
นางศุภลักษณ อิ้งจะนิล
นางศุภวรรณ แกวเหล็ก
นางศุภวรรณ ทองปอง
นางศุภวรรณ พุทธชนะ
นางสาวศุภวรรณ สงวนแกว
นางศุภวรรณ สุปญญารักษ
นางศุภวัฒณ ขุนเพ็ง
นางศุภวัลย ศรีคํามี
นางสาวศุภวารี เขียวสระคู
นางศุภากรณ นิ่มสนิท
นางศุภากาญจน โอภาสพันธสิน

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๗๙๒๓
๑๗๙๒๔
๑๗๙๒๕
๑๗๙๒๖
๑๗๙๒๗
๑๗๙๒๘
๑๗๙๒๙
๑๗๙๓๐
๑๗๙๓๑
๑๗๙๓๒
๑๗๙๓๓
๑๗๙๓๔
๑๗๙๓๕
๑๗๙๓๖
๑๗๙๓๗
๑๗๙๓๘
๑๗๙๓๙
๑๗๙๔๐
๑๗๙๔๑
๑๗๙๔๒
๑๗๙๔๓
๑๗๙๔๔
๑๗๙๔๕
๑๗๙๔๖
๑๗๙๔๗
๑๗๙๔๘

หนา ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางศุภางค เลิศเจริญพงศา
นางศุภานัน อินทรฑูต
นางศุภาภรณ จอมพันธ
นางศุภาภรณ ชวงโชติ
นางศุภิญญา อินอภัย
นางศุลีพร เพชรสงค
นางศุลีพร รามโกมุท
นางสาวศุลีพร วิริยะสมบัติ
นางสาวศุลีพร สุวรรณประทีป
นางศุลีพร อินทพิเชฏฐ
นางศุลีมาศ บุญเรือง
นางเศาวริน ผองวิลัย
นางสาวโศภิษฐ ตันติวัฒนา
นางโศภิษฐ พุมทิพย
นางโศภิษฐ ลดารัตน
นางสาวไศลทิพย เทียบคุณ
นางษณีวัณย สตานิคม
นางษมาพร พยนตยิ้ม
นางสาวสกนธรัตน ทรัพยทวี
นางสกายวรรณ นิลาคัมม
นางสาวสกาวรัตน กบิลพัฒน
นางสกีนา เงินไพโรจน
นางสกุณา นิโรจน
นางสาวสกุนตลา โลหะปาน
นางสกุล จันที
นางสกุล ชุมหอม

๑๗๙๔๙
๑๗๙๕๐
๑๗๙๕๑
๑๗๙๕๒
๑๗๙๕๓
๑๗๙๕๔
๑๗๙๕๕
๑๗๙๕๖
๑๗๙๕๗
๑๗๙๕๘
๑๗๙๕๙
๑๗๙๖๐
๑๗๙๖๑
๑๗๙๖๒
๑๗๙๖๓
๑๗๙๖๔
๑๗๙๖๕
๑๗๙๖๖
๑๗๙๖๗
๑๗๙๖๘
๑๗๙๖๙
๑๗๙๗๐
๑๗๙๗๑
๑๗๙๗๒
๑๗๙๗๓
๑๗๙๗๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางสกุลตา รอดสการ
นางสกุลนา สุขรื่น
นางสกุลรัตน ฉ่ําปุก
นางสกุลรัตน ทองแพรว
นางสกุลรัตน ทิพยรงค
นางสคราญ อัมพาผล
นางสงกรานต หนูทัศน
นางสงบ ตราเงิน
นางสงบ ถายะเดช
นางสงบ บุปผาโสภา
นางสาวสงบ ระวิโรจน
นางสาวสงบ รังวิจี
นางสงบ สรอยจิต
นางสงบ แสงแกว
นางสงบจิตร บุญสรรค
นางสงวน คําสาร
นางสงวน เฉลียวฉลาด
นางสงวน ศรีกุล
นางสงวน สรอยพุดตาน
นางสงวน อัศฤกษ
นางสงวนวงศ เปรมใจ
นางสงวนศรี แสงงาม
นางสงศรี คงชูชวย
นางสงศรี คําเกตุ
นางสงา ถาชินเลิศ
นางสงา ประดับสุข

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๗๙๗๕
๑๗๙๗๖
๑๗๙๗๗
๑๗๙๗๘
๑๗๙๗๙
๑๗๙๘๐
๑๗๙๘๑
๑๗๙๘๒
๑๗๙๘๓
๑๗๙๘๔
๑๗๙๘๕
๑๗๙๘๖
๑๗๙๘๗
๑๗๙๘๘
๑๗๙๘๙
๑๗๙๙๐
๑๗๙๙๑
๑๗๙๙๒
๑๗๙๙๓
๑๗๙๙๔
๑๗๙๙๕
๑๗๙๙๖
๑๗๙๙๗
๑๗๙๙๘
๑๗๙๙๙
๑๘๐๐๐

นางสงาพร สันถวะสกุล
นางสดศรี ฉิมเกื้อ
นางสดศรี สินไชย
นางสดสวย แสงตา
นางสดใส เมืองแกว
นางสตางค ดวงสุดา
นางสติม ปาทา
นางสถาพร ชอบขาย
นางสาวสถาพร ทองรัตนชาติ
นางสถาพร ลุผล
นางสถาพร สุขกุล
นางสถาพร เหล็กแจง
นางสถาวรัตน เจริญสวาง
นางสถิตพร กํามุกโชว
นางสถิตาพรรณ วันดี
นางสนธยา เกษมสุข
นางสนธยา เจียมทอง
นางสนธยา ชาญบรรพต
นางสนธยา เรืองขจร
นางสาวสนธยา หะยีสะมะแอ
นางสาวสนธยาพร โลหะปาน
นางสนอง กาญจนวาส
นางสนอง พงศุภานนท
นางสนอง พิมหิน
นางสนองวรรณ ชางเชื้อ
นางสนั่น นิลสวัสดิ์

หนา ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๐๐๑
๑๘๐๐๒
๑๘๐๐๓
๑๘๐๐๔
๑๘๐๐๕
๑๘๐๐๖
๑๘๐๐๗
๑๘๐๐๘
๑๘๐๐๙
๑๘๐๑๐
๑๘๐๑๑
๑๘๐๑๒
๑๘๐๑๓
๑๘๐๑๔
๑๘๐๑๕
๑๘๐๑๖
๑๘๐๑๗
๑๘๐๑๘
๑๘๐๑๙
๑๘๐๒๐
๑๘๐๒๑
๑๘๐๒๒
๑๘๐๒๓
๑๘๐๒๔
๑๘๐๒๕
๑๘๐๒๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางสนิท ศิริโกศล
นางสนิทศรี ศรชัย
นางสไบทิพย ประสานพันธ
นางสภาพร รวมเจริญ
นางสมเกียรติ เงินแจม
นางสมเกียรติ สุวรรณประเสริฐ
นางสมควร กาญจนหงษ
นางสมควร การฤกษ
นางสมควร โกธรรม
นางสมควร เจือสกุล
นางสมควร ชุมหาญ
นางสมควร พรหนองแสน
นางสมควร พัวพานิช
นางสมควร รัตนสมบัติ
นางสมควร ลิ้มขจร
นางสาวสมควร วงศมาก
นางสมควร สิงหะ
นางสมควร สุขสําราญ
นางสมควร อุปถัมภวิเชียร
นางสมควร อูปแกว
นางสมคิด คลังกูล
นางสมคิด ตวนขาว
นางสาวสมคิด ตันมี
นางสมคิด ทรงนิพิฐกุล
นางสมคิด บัวงาม
นางสมคิด บุญแจง

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๘๐๒๗
๑๘๐๒๘
๑๘๐๒๙
๑๘๐๓๐
๑๘๐๓๑
๑๘๐๓๒
๑๘๐๓๓
๑๘๐๓๔
๑๘๐๓๕
๑๘๐๓๖
๑๘๐๓๗
๑๘๐๓๘
๑๘๐๓๙
๑๘๐๔๐
๑๘๐๔๑
๑๘๐๔๒
๑๘๐๔๓
๑๘๐๔๔
๑๘๐๔๕
๑๘๐๔๖
๑๘๐๔๗
๑๘๐๔๘
๑๘๐๔๙
๑๘๐๕๐
๑๘๐๕๑
๑๘๐๕๒

นางสมคิด ปนสวน
นางสมคิด โพธิ์เงิน
นางสมคิด มีนา
นางสมคิด มุขขันธ
นางสมคิด ยศวิจิตร
นางสมคิด ยาสุข
นางสาวสมคิด ยิ้มกฤษ
นางสมคิด รูปทอง
นางสมคิด ละออไขย
นางสมคิด ลาภทวี
นางสมคิด วงษแจง
นางสมคิด วิชัยวงค
นางสมคิด ศรีกาสี
นางสมคิด ศรีสด
นางสมคิด สกุลสุข
นางสมคิด สิงหโต
นางสมคิด สุขจินดา
นางสมคิด สุขโชติ
นางสมคิด หลิ่มวิรัช
นางสมคิด หัสดินรัตน
นางสาวสมคิด อยูแกว
นางสมจร พรามจร
นางสมจิต กริ่งกระโทก
นางสมจิต ขุนวงษา
นางสาวสมจิต คงเกิด
นางสมจิต จันทรเกิด

หนา ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๐๕๓
๑๘๐๕๔
๑๘๐๕๕
๑๘๐๕๖
๑๘๐๕๗
๑๘๐๕๘
๑๘๐๕๙
๑๘๐๖๐
๑๘๐๖๑
๑๘๐๖๒
๑๘๐๖๓
๑๘๐๖๔
๑๘๐๖๕
๑๘๐๖๖
๑๘๐๖๗
๑๘๐๖๘
๑๘๐๖๙
๑๘๐๗๐
๑๘๐๗๑
๑๘๐๗๒
๑๘๐๗๓
๑๘๐๗๔
๑๘๐๗๕
๑๘๐๗๖
๑๘๐๗๗
๑๘๐๗๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางสมจิต ชมใจ
นางสมจิต ดวงสกุล
นางสมจิต ทองพิทักษ
นางสมจิต ประยูรหาญ
นางสมจิต ปานเจริญ
นางสมจิต มงคลดิลก
นางสาวสมจิต มวงสวย
นางสมจิต มุงกลาง
นางสมจิต รมแกว
นางสมจิต ศรีสุชาติ
นางสมจิต หีบทอง
นางสาวสมจิต เหนือจําทิศ
นางสมจิตต จิตเสรี
นางสมจิตต ฉัตรวรรณมาศ
นางสาวสมจิตต ดํารงกิตติกุล
นางสมจิตต ติณจินดา
นางสมจิตต เพชรประดับ
นางสมจิตต รัตนสรอย
นางสมจิตต วาสุกรี
นางสมจิตต หลาวทอง
นางสมจิตตา ศิลปวรณวิวัฒน
นางสมจิตย จันทรชู
นางสาวสมจิตร คงเพชรศักดิ์
นางสมจิตร งามพิมาย
นางสมจิตร จินดานิรดุล
นางสมจิตร นุกูลโรจน

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๘๐๗๙
๑๘๐๘๐
๑๘๐๘๑
๑๘๐๘๒
๑๘๐๘๓
๑๘๐๘๔
๑๘๐๘๕
๑๘๐๘๖
๑๘๐๘๗
๑๘๐๘๘
๑๘๐๘๙
๑๘๐๙๐
๑๘๐๙๑
๑๘๐๙๒
๑๘๐๙๓
๑๘๐๙๔
๑๘๐๙๕
๑๘๐๙๖
๑๘๐๙๗
๑๘๐๙๘
๑๘๐๙๙
๑๘๑๐๐
๑๘๑๐๑
๑๘๑๐๒
๑๘๑๐๓
๑๘๑๐๔

นางสมจิตร ปลองมาก
นางสมจิตร ผการัตน
นางสมจิตร พรมจาย
นางสมจิตร พรอมจันทึก
นางสมจิตร พูนขุนทด
นางสาวสมจิตร มาตรทอง
นางสมจิตร ศรีบุรินทร
นางสมจิตร ศุภนิรันดร
นางสมจิตร สรายหอม
นางสมจิตร สินเจริญ
นางสมจิตร โสวะ
นางสมจิตร เหมือนเพชร
นางสมจิตร แกวสุริยา
นางสมจิตร จินจํา
นางสมจิตร มารคคงคแกว
นางสมจิตร ลําใย
นางสมจินตนา เทียมวิไล
นางสมเจตต กรองโพธิ์
นางสมเจตน สอนจิต
นางสมใจ กรานเจริญ
นางสาวสมใจ แกวไชยเสวี
นางสาวสมใจ ขวดใส
นางสมใจ คงประสม
นางสมใจ จันทวงศ
นางสมใจ เจริญสุข
นางสมใจ แจมอน

หนา ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๑๐๕
๑๘๑๐๖
๑๘๑๐๗
๑๘๑๐๘
๑๘๑๐๙
๑๘๑๑๐
๑๘๑๑๑
๑๘๑๑๒
๑๘๑๑๓
๑๘๑๑๔
๑๘๑๑๕
๑๘๑๑๖
๑๘๑๑๗
๑๘๑๑๘
๑๘๑๑๙
๑๘๑๒๐
๑๘๑๒๑
๑๘๑๒๒
๑๘๑๒๓
๑๘๑๒๔
๑๘๑๒๕
๑๘๑๒๖
๑๘๑๒๗
๑๘๑๒๘
๑๘๑๒๙
๑๘๑๓๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางสมใจ เฉลิมไพศาล
นางสมใจ ชูหนู
นางสมใจ ตัณฑดิลก
นางสาวสมใจ ตันตระวาณิชย
นางสมใจ นิลสด
นางสมใจ บัวพรวน
นางสมใจ บินมายิด
นางสมใจ ปทถาพงษ
นางสมใจ ปาลรังษี
นางสมใจ โปธาตุ
นางสมใจ ผองสมัย
นางสมใจ พลรัตน
นางสมใจ พูลสวัสดิ์
นางสมใจ เพิ่มนาม
นางสมใจ ภัทรไพบูลย
นางสมใจ เรืองดํา
นางสมใจ เลียบวัน
นางสมใจ วรเลิศ
นางสมใจ วัชราภรณ
นางสมใจ สุขะกาศี
นางสมใจ สุวรรณพิทักษ
นางสมใจ เหลาจารุวงศ
นางสมใจ อนโต
นางสมใจ อลิสานันท
นางสมเชื้อ สิทธิชัย
นางสมญา เพ็ชรรุง

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๘๑๓๑
๑๘๑๓๒
๑๘๑๓๓
๑๘๑๓๔
๑๘๑๓๕
๑๘๑๓๖
๑๘๑๓๗
๑๘๑๓๘
๑๘๑๓๙
๑๘๑๔๐
๑๘๑๔๑
๑๘๑๔๒
๑๘๑๔๓
๑๘๑๔๔
๑๘๑๔๕
๑๘๑๔๖
๑๘๑๔๗
๑๘๑๔๘
๑๘๑๔๙
๑๘๑๕๐
๑๘๑๕๑
๑๘๑๕๒
๑๘๑๕๓
๑๘๑๕๔
๑๘๑๕๕
๑๘๑๕๖

นางสมถวิล โกษะโยธิน
นางสมถวิล จันทรพุม
นางสมถวิล จันทรเสม
นางสาวสมถวิล จูเภา
นางสาวสมถวิล ชวพันธุ
นางสมถวิล ชุมมุง
นางสมถวิล ทองตะเภา
นางสมถวิล พรหมสุข
นางสมถวิล รสมาลา
นางสมถวิล ศรีสงา
นางสมถวิล สุวรรณสิงห
นางสมทรง กาญจนะ
นางสมทรง กาดนอก
นางสมทรง คุมสุภา
นางสมทรง จันทรอับ
นางสมทรง จารยคํามา
นางสมทรง จูฑามาตย
นางสมทรง ไชยวัต
นางสมทรง เนื้อแตงเย็น
นางสมทรง บุญชูรัตนภาพ
นางสมทรง พงษพานิช
นางสมทรง ไพบูลย
นางสมทรง เมฆวิไล
นางสมทรง ศรีรักษา
นางสมทรง สุสาขา
นางสาวสมทรง แสงใยมณี

หนา ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๑๕๗
๑๘๑๕๘
๑๘๑๕๙
๑๘๑๖๐
๑๘๑๖๑
๑๘๑๖๒
๑๘๑๖๓
๑๘๑๖๔
๑๘๑๖๕
๑๘๑๖๖
๑๘๑๖๗
๑๘๑๖๘
๑๘๑๖๙
๑๘๑๗๐
๑๘๑๗๑
๑๘๑๗๒
๑๘๑๗๓
๑๘๑๗๔
๑๘๑๗๕
๑๘๑๗๖
๑๘๑๗๗
๑๘๑๗๘
๑๘๑๗๙
๑๘๑๘๐
๑๘๑๘๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางสมทรง หนองนาว
นางสมทรัพย กทิศาสตร
นางสาวสมทรัพย ทิพยจักรพงศ
นางสมทิพย หิรัญนอย
นางสมนึก ขําคง
นางสมนึก คุมครองทรัพย
นางสมนึก จันทนามศรี
นางสมนึก ดวงตาแสง
นางสมนึก ดิษฐสายทอง
นางสาวสมนึก ทับทิมยอย
นางสมนึก เทพธัญญ
นางสมนึก
พรหมสาขา ณ สกลนคร
นางสมนึก มุงมาตร
นางสาวสมนึก ศรีลอม
นางสมนึก เสนากูล
นางสาวสมเนียด กลอดเพชร
นางสมบัติ จงใจสุรธรรม
นางสมบัติ ประครองญาติ
นางสมบัติ ปนทอง
นางสาวสมบัติ ผดุงชาติ
นางสมบัติ ผิวงาม
นางสาวสมบัติ พรหมเสาร
นางสมบัติ พลายชุม
นางสมบัติ วังภูสิทธิ์
นางสมบัติ ศรีสุวรรณ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๘๑๘๒
๑๘๑๘๓
๑๘๑๘๔
๑๘๑๘๕
๑๘๑๘๖
๑๘๑๘๗
๑๘๑๘๘
๑๘๑๘๙
๑๘๑๙๐
๑๘๑๙๑
๑๘๑๙๒
๑๘๑๙๓
๑๘๑๙๔
๑๘๑๙๕
๑๘๑๙๖
๑๘๑๙๗
๑๘๑๙๘
๑๘๑๙๙
๑๘๒๐๐
๑๘๒๐๑
๑๘๒๐๒
๑๘๒๐๓
๑๘๒๐๔
๑๘๒๐๕
๑๘๒๐๖
๑๘๒๐๗

หนา ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสมบัติ สมดอก
นางสมบัติ สารอรรถ
นางสมบัติ สิงหชมภู
นางสมบัติ แสงเทศ
นางสมบุญ ถ้ํามณี
นางสมบุญ บุญแกว
นางสมบุญ หมีนอน
นางสมบุญ อนันตบุษย
นางสมบูรณ กันณรงค
นางสมบูรณ คําแปร
นางสมบูรณ จิตรพันธ
นางสมบูรณ ทองบัว
นางสมบูรณ นาคํา
นางสมบูรณ นุกูลกิจ
นางสาวสมบูรณ บุญศรีทอง
นางสาวสมบูรณ ประจักษทรัพย
นางสมบูรณ ผลพิมาย
นางสมบูรณ เมฆดํา
นางสมบูรณ ราชบําเพิง
นางสมบูรณ เรณูหอม
นางสมบูรณ ศรีอุดม
นางสมบูรณ สอนบุญ
นางสมประสงค กําเนิดสินธุ
นางสาวสมประสงค แสรสุวรรณ
นางสมปรารถน สะวานนท
นางสาวสมปอง กรอบทอง

๑๘๒๐๘
๑๘๒๐๙
๑๘๒๑๐
๑๘๒๑๑
๑๘๒๑๒
๑๘๒๑๓
๑๘๒๑๔
๑๘๒๑๕
๑๘๒๑๖
๑๘๒๑๗
๑๘๒๑๘
๑๘๒๑๙
๑๘๒๒๐
๑๘๒๒๑
๑๘๒๒๒
๑๘๒๒๓
๑๘๒๒๔
๑๘๒๒๕
๑๘๒๒๖
๑๘๒๒๗
๑๘๒๒๘
๑๘๒๒๙
๑๘๒๓๐
๑๘๒๓๑
๑๘๒๓๒
๑๘๒๓๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางสมปอง ขุนพิลึก
นางสมปอง คําภักดี
นางสมปอง จรรยา
นางสาวสมปอง ชวยพรม
นางสาวสมปอง ชวลิตพร
นางสมปอง ชาลี
นางสาวสมปอง แตงสัน
นางสมปอง นิรพาธ
นางสาวสมปอง บริรักษศุภกร
นางสมปอง เพียมขุนทด
นางสมปอง ยุทธยง
นางสาวสมปอง สุนประชา
นางสมปอง เหลาอัน
นางสมผล ไพรสัณฑ
นางสมผอง อุนเมือง
นางสมผิว ขาวขํา
นางสมพงษ ตะโก
นางสมพงษ บุญเสริม
นางสมพร เกิดทอง
นางสมพร แกวนาหลวง
นางสมพร ขําแดง
นางสมพร คงวราคม
นางสมพร จันทรเจริญ
นางสมพร ฉัตรคําแปง
นางสมพร ชวงไชยยะ
นางสมพร ชูขาว

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๘๒๓๔
๑๘๒๓๕
๑๘๒๓๖
๑๘๒๓๗
๑๘๒๓๘
๑๘๒๓๙
๑๘๒๔๐
๑๘๒๔๑
๑๘๒๔๒
๑๘๒๔๓
๑๘๒๔๔
๑๘๒๔๕
๑๘๒๔๖
๑๘๒๔๗
๑๘๒๔๘
๑๘๒๔๙
๑๘๒๕๐
๑๘๒๕๑
๑๘๒๕๒
๑๘๒๕๓
๑๘๒๕๔
๑๘๒๕๕
๑๘๒๕๖
๑๘๒๕๗
๑๘๒๕๘
๑๘๒๕๙

นางสมพร ทองประเสริฐ
นางสมพร ทิพยมงคลกุล
นางสมพร เทียมทอง
นางสมพร นิลนุย
นางสมพร นุนสวัสดิ์
นางสมพร ปานโต
นางสมพร ปานมณี
นางสมพร พิบูลยรุงเรือง
นางสาวสมพร เพียรตั้ง
นางสมพร ภูทอง
นางสมพร ยิ้มแฉลม
นางสมพร ริตจันทร
นางสาวสมพร เรืองสุขสุด
นางสาวสมพร วุฒานุสรณ
นางสมพร ศรีสมุทร
นางสมพร ศรีสําอางค
นางสมพร สนั่นเอือ้
นางสมพร สายยศ
นางสาวสมพร สารพันธ
นางสมพร สิงหปอง
นางสมพร สิ้นภัย
นางสมพร สุกใส
นางสมพร สุขสําราญ
นางสมพร สุวรรณพันธ
นางสมพร แสงประทุม
นางสมพร หมวกไสว

หนา ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๒๖๐
๑๘๒๖๑
๑๘๒๖๒
๑๘๒๖๓
๑๘๒๖๔
๑๘๒๖๕
๑๘๒๖๖
๑๘๒๖๗
๑๘๒๖๘
๑๘๒๖๙
๑๘๒๗๐
๑๘๒๗๑
๑๘๒๗๒
๑๘๒๗๓
๑๘๒๗๔
๑๘๒๗๕
๑๘๒๗๖
๑๘๒๗๗
๑๘๒๗๘
๑๘๒๗๙
๑๘๒๘๐
๑๘๒๘๑
๑๘๒๘๒
๑๘๒๘๓
๑๘๒๘๔
๑๘๒๘๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางสมพร อดิษสร
นางสมพร อินทกุศล
นางสมพร อุผา
นางสาวสมพรพิมพ โตะประดู
นางสมพักตร วชิรัตนพงษเมธี
นางสมพัฒน สมนุกูลชัย
นางสมพิศ กองสุข
นางสมพิศ กุศลสง
นางสมพิศ แกวสกุล
นางสมพิศ ครบุรี
นางสมพิศ คะเชนทน
นางสมพิศ งามสุด
นางสมพิศ จํานงจิต
นางสมพิศ จิตดํารง
นางสมพิศ เจตะวรรณ
นางสมพิศ ชนะศักดิ์
นางสมพิศ ตนกัน
นางสมพิศ ทองสุข
นางสาวสมพิศ ทิพยเกษร
นางสมพิศ บุญสง
นางสมพิศ พรอมญาติ
นางสมพิศ ภูมิประเทศ
นางสมพิศ ยิ้มนอย
นางสมพิศ รุณปกษ
นางสมพิศ เรงเร็ว
นางสมพิศ วงศกาฬสินธุ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๘๒๘๖
๑๘๒๘๗
๑๘๒๘๘
๑๘๒๘๙
๑๘๒๙๐
๑๘๒๙๑
๑๘๒๙๒
๑๘๒๙๓
๑๘๒๙๔
๑๘๒๙๕
๑๘๒๙๖
๑๘๒๙๗
๑๘๒๙๘
๑๘๒๙๙
๑๘๓๐๐
๑๘๓๐๑
๑๘๓๐๒
๑๘๓๐๓
๑๘๓๐๔
๑๘๓๐๕
๑๘๓๐๖
๑๘๓๐๗
๑๘๓๐๘
๑๘๓๐๙
๑๘๓๑๐
๑๘๓๑๑

หนา ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสมพิศ วะยาคํา
นางสมพิศ สมศรี
นางสาวสมพิศ สังขแกว
นางสมพิศ สิทธิอุเป
นางสมพิศ สุวรรณพงษ
นางสมพิศ อรัญชัย
นางสมพิศ ออนทรัพย
นางสมเพชร ทาวธงชัย
นางสมเพศ จองสาระ
นางสมเพียร ชุมชาติ
นางสมเพียร สุทธิสวัสดิ์โสภณ
นางสาวสมภาร ดานกํามา
นางสมมาตร ชัชวงษ
นางสมมาตร บรรจถรณ
นางสมมาตร สังขนอย
นางสมมาท กิจธารา
นางสาวสมมิตร อัชชสวัสดิ์
นางสมยศ พิลาวุฒิ
นางสมยา เติมพันธ
นางสมร ขุนชํานิ
นางสมร จึงตระกูล
นางสมร ใจกวาง
นางสมร เดชาฤทธิ์
นางสมร ทองบอ
นางสมร นนทอนันต
นางสาวสมร นักหลอ

๑๘๓๑๒
๑๘๓๑๓
๑๘๓๑๔
๑๘๓๑๕
๑๘๓๑๖
๑๘๓๑๗
๑๘๓๑๘
๑๘๓๑๙
๑๘๓๒๐
๑๘๓๒๑
๑๘๓๒๒
๑๘๓๒๓
๑๘๓๒๔
๑๘๓๒๕
๑๘๓๒๖
๑๘๓๒๗
๑๘๓๒๘
๑๘๓๒๙
๑๘๓๓๐
๑๘๓๓๑
๑๘๓๓๒
๑๘๓๓๓
๑๘๓๓๔
๑๘๓๓๕
๑๘๓๓๖
๑๘๓๓๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางสมร นาระหัด
นางสมร บุตรไชย
นางสมร พันธจักร
นางสมร เพ็ชรัตน
นางสมร สินเหลือ
นางสมร หมื่นยงค
นางสมร แอดํา
นางสาวสมรศรี ภูชัชวนิชกุล
นางสาวสมรัก หาญณรงค
นางสมฤดี ศารทรัตน
นางสมฤดี สุนทระสังวร
นางสมลักษณ จันทรนคร
นางสมลักษณ บุญคง
นางสมลักษณ เปนมัน่ คง
นางสมลักษณ แพรหลาย
นางสมลักษณ โพธิ์กรับ
นางสมลักษณ ยิ้มสรอย
นางสมวงษ รุจิวงศษา
นางสมศรี กลขุนทด
นางสมศรี แกวปงเมือง
นางสมศรี แกวมัน่
นางสาวสมศรี ครองศิริกุล
นางสมศรี เงินวัฒนะ
นางสมศรี จรลําโกน
นางสมศรี จํานงควัย
นางสมศรี เจียวยี่

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๘๓๓๘
๑๘๓๓๙
๑๘๓๔๐
๑๘๓๔๑
๑๘๓๔๒
๑๘๓๔๓
๑๘๓๔๔
๑๘๓๔๕
๑๘๓๔๖
๑๘๓๔๗
๑๘๓๔๘
๑๘๓๔๙
๑๘๓๕๐
๑๘๓๕๑
๑๘๓๕๒
๑๘๓๕๓
๑๘๓๕๔
๑๘๓๕๕
๑๘๓๕๖
๑๘๓๕๗
๑๘๓๕๘
๑๘๓๕๙
๑๘๓๖๐
๑๘๓๖๑
๑๘๓๖๒
๑๘๓๖๓

นางสมศรี
นางสมศรี
นางสมศรี
นางสมศรี
นางสมศรี
นางสมศรี
นางสมศรี
นางสมศรี
นางสมศรี
นางสมศรี
นางสมศรี
นางสมศรี
นางสมศรี
นางสมศรี
นางสมศรี
นางสมศรี
นางสมศรี
นางสมศรี
นางสมศรี
นางสมศรี
นางสมศรี
นางสมศรี
นางสมศรี
นางสมศรี
นางสมศรี
นางสมศรี

ดลระหมาน
ดวงมรกต
ทองใบ
ทองมาลัย
ทินพิษ
น้ําทิพย
บริสุทธิ์
บัวถา
บัววารี
บุญเพ็ง
ประภาวัฒนเวช
เปรมาตุน
พรอมสุข
พลเพชร
พวงทอง
พิชัยธรรม
พิมพทอง
มณีเมือง
มีชัย
มีสัจจานนท
เมืองทัง
รูกิจนา
ฤทธากรณ
เลี้ยงบํารุง
วิศาลเสาวภาคย
ศรีก่ํา

หนา ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๓๖๔
๑๘๓๖๕
๑๘๓๖๖
๑๘๓๖๗
๑๘๓๖๘
๑๘๓๖๙
๑๘๓๗๐
๑๘๓๗๑
๑๘๓๗๒
๑๘๓๗๓
๑๘๓๗๔
๑๘๓๗๕
๑๘๓๗๖
๑๘๓๗๗
๑๘๓๗๘
๑๘๓๗๙
๑๘๓๘๐
๑๘๓๘๑
๑๘๓๘๒
๑๘๓๘๓
๑๘๓๘๔
๑๘๓๘๕
๑๘๓๘๖
๑๘๓๘๗
๑๘๓๘๘
๑๘๓๘๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางสมศรี ศรีนวลขาว
นางสมศรี ศรีไพร
นางสมศรี แสนวิเศษ
นางสาวสมศรี ออนตุม
นางสมศรี อุทพันธ
นางสาวสมศิริ สันติเวสนรัตน
นางสมศิลป หมืน่ ขุมเงิน
นางสมสกุล กองมั่ง
นางสมสกุล คําสีสังข
นางสาวสมสกุล ภาณุภาส
นางสมสงา บุญนอก
นางสมสนิท บุญซื่อ
นางสมสมร ขานอยู
นางสาวสมสมร คุณาพันธุ
นางสมสมร ฉายจันทร
นางสมสมร นิภิรมณ
นางสมสมร วงษพรม
นางสมสมร สืบสายพันธุ
นางสมสมัย สิงหทอง
นางสาวสมสมัย อิสระวัฒน
นางสมสวน ทรัพยยิ่ง
นางสมสวาท จรูญทองแถม
นางสมสาย หาญตะ
นางสมสุข ขอบชิต
นางสมสุข น้ําทิพย
นางสมสุข มีบํารุง

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๘๓๙๐
๑๘๓๙๑
๑๘๓๙๒
๑๘๓๙๓
๑๘๓๙๔
๑๘๓๙๕
๑๘๓๙๖
๑๘๓๙๗
๑๘๓๙๘
๑๘๓๙๙
๑๘๔๐๐
๑๘๔๐๑
๑๘๔๐๒
๑๘๔๐๓
๑๘๔๐๔
๑๘๔๐๕
๑๘๔๐๖
๑๘๔๐๗
๑๘๔๐๘
๑๘๔๐๙
๑๘๔๑๐
๑๘๔๑๑
๑๘๔๑๒
๑๘๔๑๓
๑๘๔๑๔
๑๘๔๑๕

นางสาวสมสุข เมฆโหรา
นางสมสุข วงศสกุล
นางสมสุข สิทธิตระกูล
นางสมเสมอ เยี่ยงฉัตรทอง
นางสมเสริญ สังขไข
นางสมหญิง รูเจียมสิน
นางสมหทัย รวมพล
นางสมหมาย กอนเงิน
นางสมหมาย เข็มคง
นางสมหมาย คร่ําทอง
นางสมหมาย จาพิมาย
นางสมหมาย เจียมใจ
นางสมหมาย ชาบรรทม
นางสมหมาย ชูเกลี้ยง
นางสมหมาย ไชยวุฒิ
นางสาวสมหมาย ตนสน
นางสมหมาย เทพคุณ
นางสมหมาย ปรียานนท
นางสมหมาย ปอมโอชา
นางสมหมาย เพงไพฑูรย
นางสมหมาย ภาโนชิต
นางสมหมาย มรรคผล
นางสมหมาย มีสวัสดิ์
นางสมหมาย ยินดี
นางสมหมาย รังสรรค
นางสมหมาย วินทะไชย

หนา ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๔๑๖
๑๘๔๑๗
๑๘๔๑๘
๑๘๔๑๙
๑๘๔๒๐
๑๘๔๒๑
๑๘๔๒๒
๑๘๔๒๓
๑๘๔๒๔
๑๘๔๒๕
๑๘๔๒๖
๑๘๔๒๗
๑๘๔๒๘
๑๘๔๒๙
๑๘๔๓๐
๑๘๔๓๑
๑๘๔๓๒
๑๘๔๓๓
๑๘๔๓๔
๑๘๔๓๕
๑๘๔๓๖
๑๘๔๓๗
๑๘๔๓๘
๑๘๔๓๙
๑๘๔๔๐
๑๘๔๔๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางสาวสมหมาย สมตัว
นางสมหมาย สรรพสาร
นางสมหวัง แกนทอง
นางสมหวัง เครื่องประดิษฐ
นางสมหวัง ตนสมบูรณ
นางสมหวัง มีทรัพย
นางสมัคร ภูผาใจ
นางสมัย จามชาติ
นางสมัย นาสุทธิ
นางสาวสมัย พวงประเสริฐ
นางสาวสมัย เพิ่มเจริญ
นางสาวสมาน อินทรรอด
นางสมานจิต เที่ยงตรง
นางสมานัตตา ทองรุง
นางสมาภรณ สักลอ
นางสมิตรา พงษยิหวา
นางสยมพร ชลอวงษ
นางสยัน ทองประสิทธิ์
นางสยุมพร เกิดที่สุด
นางสยุมพร สาเทวิน
นางสรชา รักษกุศล
นางสรณีย วัจนะรัตน
นางสรพรรษ หุนดี
นางสรรธณา บุตรทองคํา
นางสรรพพร แตงสกุล
นางสรรสิริ วะศินรัตน

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๘๔๔๒
๑๘๔๔๓
๑๘๔๔๔
๑๘๔๔๕
๑๘๔๔๖
๑๘๔๔๗
๑๘๔๔๘
๑๘๔๔๙
๑๘๔๕๐
๑๘๔๕๑
๑๘๔๕๒
๑๘๔๕๓
๑๘๔๕๔
๑๘๔๕๕
๑๘๔๕๖
๑๘๔๕๗
๑๘๔๕๘
๑๘๔๕๙
๑๘๔๖๐
๑๘๔๖๑
๑๘๔๖๒
๑๘๔๖๓
๑๘๔๖๔
๑๘๔๖๕
๑๘๔๖๖
๑๘๔๖๗

นางสรวีย เจริญทรัพย
นางสรอย สุนทรธรรมนิติ
นางสรอยขจร วรวัฒนเมธี
นางสรอยคํา ศัพทะนาวิน
นางสรอยดวง นันโท
นางสรอยฟา พิณสุวรรณ
นางสรอยมาลี ศรีสลวย
นางสรอยสุวรรณ พันธราช
นางสระ ฤทธิศร
นางสรัญญา ทับเคลียว
นางสรัญญา พาปาน
นางสราญจิต สุวรรณแกวมณี
นางสริตา โชคดี
นางสรินณา แสงแปน
นางสรินที บุญไชย
นางสโรชา วีระกุล
นางสโรชา ศุภเกียรติ
นางสฤกพรรณ พนิตกมล
นางสาวสลักจิตต ทัศคร
นางสลับศรี ออนฉลวย
นางสลิลทิพย วงวิเชียร
นางสวงษ คําเมือง
นางสวภรณ นิจพรพงศ
นางสวภา นิตยวิมล
นางสวย ธงภักดิ์
นางสวย นาไชย

หนา ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๔๖๘
๑๘๔๖๙
๑๘๔๗๐
๑๘๔๗๑
๑๘๔๗๒
๑๘๔๗๓
๑๘๔๗๔
๑๘๔๗๕
๑๘๔๗๖
๑๘๔๗๗
๑๘๔๗๘
๑๘๔๗๙
๑๘๔๘๐
๑๘๔๘๑
๑๘๔๘๒
๑๘๔๘๓
๑๘๔๘๔
๑๘๔๘๕
๑๘๔๘๖
๑๘๔๘๗
๑๘๔๘๘
๑๘๔๘๙
๑๘๔๙๐
๑๘๔๙๑
๑๘๔๙๒
๑๘๔๙๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางสวลี ชนะปาลพันธุ
นางสวลี ทองสงวน
นางสาวสวลี พรหมรักษ
นางสาวสวลี ศรีกุลวงษ
นางสวลี สามแกว
นางสวอง พุกสอน
นางสวัสดี นิติพานิชย
นางสวาง มณีเทียนทอง
นางสวาง ยะอนันต
นางสวางจิต แกนวงศษา
นางสวางจิต บุญเหลือ
นางสวางจิตต หิรัญสัจจาเลิศ
นางสวางจิตร ทิพยเที่ยงแท
นางสวางจิตร สวัสดิ์ตระกูล
นางสวางรัตน โคตรบุรี
นางสวางวงศ ธัญพิสิฐกุล
นางสวางศรี จินดาศรี
นางสวาท ภูคงสด
นางสวาท มงคลวงศ
นางสาวสวาท แสงเขียว
นางสวาสดิ์ บุญเดช
นางสวิง สายสุทธิ์
นางสองศรี เขื่อนปญญา
นางสองแสง คัมภิรานนท
นางสอางค สุยะตุน
นางสอางคพรรณ พวงดอกไม

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๘๔๙๔
๑๘๔๙๕
๑๘๔๙๖
๑๘๔๙๗
๑๘๔๙๘
๑๘๔๙๙
๑๘๕๐๐
๑๘๕๐๑
๑๘๕๐๒
๑๘๕๐๓
๑๘๕๐๔
๑๘๕๐๕
๑๘๕๐๖
๑๘๕๐๗
๑๘๕๐๘
๑๘๕๐๙
๑๘๕๑๐
๑๘๕๑๑
๑๘๕๑๒
๑๘๕๑๓
๑๘๕๑๔
๑๘๕๑๕
๑๘๕๑๖
๑๘๕๑๗
๑๘๕๑๘
๑๘๕๑๙

นางสอาด มากมูล
นางสอิ้ง งิมขุนทด
นางสอิ้ง บุญสิน
นางสาวสอิ้ง ผกาแกว
นางสะภู แจงจุล
นางสะลูไร วิมะลิน
นางสาวสะอาด ซุยสูงเนิน
นางสะอาด ธนะสมบัติ
นางสะอาดศรี ขุมทอง
นางสังวรณ กาวิละพันธ
นางสาวสังวรณ จันทโสฬส
นางสังวาล โพนทอง
นางสังวาลย กลีบแกว
นางสังวาลย ขัติสาร
นางสังวาลย แคนสิงห
นางสังวาลย ชาญศึก
นางสังวาลย ชาติชํานาญ
นางสังวาลย ตรีภูมิ
นางสังวาลย ถุงปญญา
นางสังวาลย บัวขวา
นางสังวาลย โพธิ์ขวัญ
นางสังวาลย เมืองมนตรี
นางสาวสังวาลย สุวรรณสิงห
นางสังเวียน เกิดแกว
นางสังเวียน ทิพยศิริ
นางสาวสังเวียน ธรรมกิจ

หนา ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๕๒๐
๑๘๕๒๑
๑๘๕๒๒
๑๘๕๒๓
๑๘๕๒๔
๑๘๕๒๕
๑๘๕๒๖
๑๘๕๒๗
๑๘๕๒๘
๑๘๕๒๙
๑๘๕๓๐
๑๘๕๓๑
๑๘๕๓๒
๑๘๕๓๓
๑๘๕๓๔
๑๘๕๓๕
๑๘๕๓๖
๑๘๕๓๗
๑๘๕๓๘
๑๘๕๓๙
๑๘๕๔๐
๑๘๕๔๑
๑๘๕๔๒
๑๘๕๔๓
๑๘๕๔๔
๑๘๕๔๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางสังเวียน สอนออน
นางสัจจา ตั้งอั้น
นางสัจจา ปลื้มรัมย
นางสัญญลักษณ จันทราภรณ
นางสัญญา กะวัง
นางสัญญา ชาดิษฐ
นางสัญญา นอยสําแดง
นางสัญญา บุญวิเศษ
นางสัญญา รัตนบํารุง
นางสัตตบุษย แกวลมัย
นางสันตธนันท วีรวัฒน
นางสาวสันติวรรณ นิยมโชค
นางสันทนา ประมวล
นางสันทนา วิจิตรเนาวรัตน
นางสันทนา สุดโต
นางสันทัด ขันตี
นางสันธยา ทิมัน
นางสัมพันธ แกวดี
นางสัมพันธ ชัยศรี
นางสัมพันธ อุเทศ
นางสัมฤทธิ์ โคตรธนู
นางสัมฤทธิ์ จันทรจินดา
นางสาวสัมฤทธิ์ บพิตรสุวรรณ
นางสัมฤทธิ์ ลิไธสง
นางสัมฤทธิ์ หมื่นกลา
นางสากล ไชยโคตร

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๘๕๔๖
๑๘๕๔๗
๑๘๕๔๘
๑๘๕๔๙
๑๘๕๕๐
๑๘๕๕๑
๑๘๕๕๒
๑๘๕๕๓
๑๘๕๕๔
๑๘๕๕๕
๑๘๕๕๖
๑๘๕๕๗
๑๘๕๕๘
๑๘๕๕๙
๑๘๕๖๐
๑๘๕๖๑
๑๘๕๖๒
๑๘๕๖๓
๑๘๕๖๔
๑๘๕๖๕
๑๘๕๖๖
๑๘๕๖๗
๑๘๕๖๘
๑๘๕๖๙
๑๘๕๗๐
๑๘๕๗๑

นางสาคร กองวัฒนากุล
นางสาคร คุมจั่น
นางสาคร งามสม
นางสาคร จุลเสวก
นางสาคร ธรรมศักดิ์
นางสาคร นันทะชิน
นางสาคร นิ่มนวล
นางสาคร นุยภักดี
นางสาคร บัวจันทร
นางสาคร ปนแอ
นางสาคร เปยมสงา
นางสาคร แสงระวี
นางสาวสาคร หลาคํา
นางสาคร อินทประเสริฐ
นางสาครรัตน กาญจนา
นางสาวสาธนี กุศลสกุล
นางสาธนี พบพาน
นางสาธร ชอบคุย
นางสาธร ชูชวยสุวรรณ
นางสาวสาธิกา สุวรรณสิงห
นางสานิตย โพธิ์ทอง
นางสาฝ นางา
นางสายแกว แซเซียว
นางสายคํา โฮงคําแกว
นางสายใจ กันทาใจ
นางสาวสายใจ แกวสวาง

หนา ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๕๗๒
๑๘๕๗๓
๑๘๕๗๔
๑๘๕๗๕
๑๘๕๗๖
๑๘๕๗๗
๑๘๕๗๘
๑๘๕๗๙
๑๘๕๘๐
๑๘๕๘๑
๑๘๕๘๒
๑๘๕๘๓
๑๘๕๘๔
๑๘๕๘๕
๑๘๕๘๖
๑๘๕๘๗
๑๘๕๘๘
๑๘๕๘๙
๑๘๕๙๐
๑๘๕๙๑
๑๘๕๙๒
๑๘๕๙๓
๑๘๕๙๔
๑๘๕๙๕
๑๘๕๙๖
๑๘๕๙๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางสายใจ มาหะมะ
นางสายใจ รัตนไชย
นางสายใจ ศรีทอง
นางสายใจ สุคโต
นางสาวสายชล ชางทํารอง
นางสายชล สงบจิต
นางสาวสายชลี ทิพยวรรณ
นางสายตา พรมดอนกอ
นางสายทอง บัวบาน
นางสายทิพย จารัตน
นางสายทิพย มั่นดี
นางสายทิพย เลี้ยงอยู
นางสาวสายปญญา อาษา
นางสายฝน กุลนิล
นางสายฝน ตันประเสริฐ
นางสายฝน ธรรมสอน
นางสายฝน ภิญโญ
นางสายฝน สายอุปราช
นางสายพร แลเล็ง
นางสายพรรณ ธรรมจารุวัฒน
นางสายพรวน คงเพชรศักดิ์
นางสายพิณ กลแกม
นางสายพิณ จริงจิตร
นางสายพิณ ใจดี
นางสายพิณ ชูกิจ
นางสาวสายพิณ ทองเย็น

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๘๕๙๘
๑๘๕๙๙
๑๘๖๐๐
๑๘๖๐๑
๑๘๖๐๒
๑๘๖๐๓
๑๘๖๐๔
๑๘๖๐๕
๑๘๖๐๖
๑๘๖๐๗
๑๘๖๐๘
๑๘๖๐๙
๑๘๖๑๐
๑๘๖๑๑
๑๘๖๑๒
๑๘๖๑๓
๑๘๖๑๔
๑๘๖๑๕
๑๘๖๑๖
๑๘๖๑๗
๑๘๖๑๘
๑๘๖๑๙
๑๘๖๒๐
๑๘๖๒๑
๑๘๖๒๒
๑๘๖๒๓

หนา ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสายพิณ ทับทิมทอง
นางสายพิณ ธิวงค
นางสาวสายพิณ นราธนานนท
นางสายพิณ นิลประภา
นางสายพิณ ปริญญา
นางสายพิณ ปททุม
นางสายพิณ พันธุเจริญ
นางสายพิณ มูลอุดม
นางสายพิณ วงศหลวง
นางสายพิณ สุทธิประสิทธิ์
นางสายพิณ โสมคํา
นางสายพิณ เหมือนรักษา
นางสายพิณ อักษรนํา
นางสายพิณ อุทธารัตน
นางสายพิน โพธิ์กัน
นางสายพิน ศรีสุขใส
นางสายพิรุณ ดวงพรหมโพธิ์
นางสายยนต ราสุวรรณ
นางสายรุง ชูหลํา
นางสายวสันต จันทรตา
นางสายสนอง ไชยแสง
นางสายสมร ขุมคํา
นางสายสมร เคหารมย
นางสายสมร ธงดาชัย
นางสายสมร ปาระมี
นางสายสมร พูลบุญ

๑๘๖๒๔
๑๘๖๒๕
๑๘๖๒๖
๑๘๖๒๗
๑๘๖๒๘
๑๘๖๒๙
๑๘๖๓๐
๑๘๖๓๑
๑๘๖๓๒
๑๘๖๓๓
๑๘๖๓๔
๑๘๖๓๕
๑๘๖๓๖
๑๘๖๓๗
๑๘๖๓๘
๑๘๖๓๙
๑๘๖๔๐
๑๘๖๔๑
๑๘๖๔๒
๑๘๖๔๓
๑๘๖๔๔
๑๘๖๔๕
๑๘๖๔๖
๑๘๖๔๗
๑๘๖๔๘
๑๘๖๔๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางสายสมร แพงมา
นางสาวสายสมร ภิญโญภานุวัฒน
นางสายสมร ศุภลักษณ
นางสายสมร สายศรี
นางสายสมร หงษทอง
นางสายสมร อมรรัตนพิบูลย
นางสายสรอย คงมีทรัพย
นางสายสวาท สอิ้งแกว
นางสายสอางค ญาติฝูง
นางสายสินธุ ชนะกอก
นางสายสุนีย แกวไพฑูรย
นางสายสุนีย ธรมธัช
นางสายสุนีย ประสิทธิ์สุวรรณ
นางสาวสายสุนีย พุทธิวัฒน
นางสายสุนีย มากแกว
นางสายเสนห ยัสพันธุ
นางสายหยุด ไชยทอง
นางสายหยุด ไชยยนต
นางสายหยุด ดิเรกโภค
นางสายหยุด นิยมพันธ
นางสายหยุด ศรีจันทร
นางสายไหม อินอุทัย
นางสายอรุณ สาระพันธุ
นางสายัณ ทิพยรัตนกุล
นางสายัณ เลิศรักษ
นางสายัณห กิ่งวงศา

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๘๖๕๐
๑๘๖๕๑
๑๘๖๕๒
๑๘๖๕๓
๑๘๖๕๔
๑๘๖๕๕
๑๘๖๕๖
๑๘๖๕๗
๑๘๖๕๘
๑๘๖๕๙
๑๘๖๖๐
๑๘๖๖๑
๑๘๖๖๒
๑๘๖๖๓
๑๘๖๖๔
๑๘๖๖๕
๑๘๖๖๖
๑๘๖๖๗
๑๘๖๖๘
๑๘๖๖๙
๑๘๖๗๐
๑๘๖๗๑
๑๘๖๗๒
๑๘๖๗๓
๑๘๖๗๔
๑๘๖๗๕

นางสายัณห พรหมรายณ
นางสายันต หมื่นเดช
นางสายันต อารุณ
นางสารภี แกวประจบ
นางสารภี ชางเฟอง
นางสารภี ทองอุทัย
นางสารภี นราทิพย
นางสารภี ปรังแดง
นางสารภี พงษพันธ
นางสารภี ราษฎรินทร
นางสาวสารภี วองวรานนท
นางสารภี สายหอม
นางสารภี สืบนุการวัฒนา
นางสาระตรี พฤกษาทร
นางสารัตน สิงหทอง
นางสาริณี ธนเศรษฐวรากิจ
นางสาริณี ธรรมบดี
นางสาริณี ปญญา
นางสาวสาริยา วนาไสว
นางสารี ดาวสุวรรณ
นางสาลินี จุลมนต
นางสาลินี ราแดง
นางสาลี กาญจนวงศ
นางสาลี จิตรสมุทร
นางสาวสาลี ธิติภัทรา
นางสาวสาลี่ เชียงทอง

หนา ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๖๗๖
๑๘๖๗๗
๑๘๖๗๘
๑๘๖๗๙
๑๘๖๘๐
๑๘๖๘๑
๑๘๖๘๒
๑๘๖๘๓
๑๘๖๘๔
๑๘๖๘๕
๑๘๖๘๖
๑๘๖๘๗
๑๘๖๘๘
๑๘๖๘๙
๑๘๖๙๐
๑๘๖๙๑
๑๘๖๙๒
๑๘๖๙๓
๑๘๖๙๔
๑๘๖๙๕
๑๘๖๙๖
๑๘๖๙๗
๑๘๖๙๘
๑๘๖๙๙
๑๘๗๐๐
๑๘๗๐๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางสาลี่ ศรีทองอินทร
นางสาลี่ ศิริวัฒน
นางสาวิตรี บุญทวี
นางสาวิตรี ปกดอกไม
นางสาวิตรี พรหมชวย
นางสาวสาวิตรี พิริยะสถิตย
นางสาวิตรี อวมสําอางค
นางสาวิตรี อัญชลิสังกาศ
นางสาหราย ไทยภูมิ
นางสํานวน จํานงคภักดี
นางสํานวน ตรีลาภี
นางสํานวน ทองคํา
นางสําเนา จิตนาวสาร
นางสําเนา มวงอยู
นางสาวสําเนา หลาวทอง
นางสําเนาว คําศิริ
นางสําเนาว ถมทอง
นางสําเนาว สนอวม
นางสําเนาว ออนผาง
นางสําเนียง ขวัญใจ
นางสําเนียง จันทรลอย
นางสําเนียง พรหมดํา
นางสําเนียง ภูตองใจ
นางสาวสําเนียง สมจิต
นางสําเภา ทิพยสุวรรณ
นางสําเภา มนตฤทธานุภาพ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๘๗๐๒
๑๘๗๐๓
๑๘๗๐๔
๑๘๗๐๕
๑๘๗๐๖
๑๘๗๐๗
๑๘๗๐๘
๑๘๗๐๙
๑๘๗๑๐
๑๘๗๑๑
๑๘๗๑๒
๑๘๗๑๓
๑๘๗๑๔
๑๘๗๑๕
๑๘๗๑๖
๑๘๗๑๗
๑๘๗๑๘
๑๘๗๑๙
๑๘๗๒๐
๑๘๗๒๑
๑๘๗๒๒
๑๘๗๒๓
๑๘๗๒๔
๑๘๗๒๕
๑๘๗๒๖
๑๘๗๒๗

นางสาวสําเภา ลายสน
นางสําเภา สกุลสุรินทร
นางสํารวม เครือผือ
นางสํารวม ใจสอาด
นางสาวสํารวย กาญจนะเดช
นางสํารวย คอนจํานงค
นางสาวสํารวย จันทรคง
นางสํารวย ทองแกว
นางสํารวย พะนา
นางสํารวย รัตนคํา
นางสํารวย สุทธิรักษ
นางสํารวล แดงนุย
นางสํารวล อุนใจ
นางสํารอง เฉลิมพร
นางสําราญ กัณหารัตน
นางสําราญ คงสนุน
นางสําราญ ครุฑชูชื่น
นางสําราญ จันทนโรจน
นางสาวสําราญ จําปาเงิน
นางสําราญ จุลพันธ
นางสําราญ ตะวะนิตย
นางสําราญ เที่ยงธรรม
นางสําราญ นอยนาลุม
นางสําราญ นิสยันต
นางสําราญ บังเกิด
นางสําราญ พรหมพิทักษ

หนา ๘๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๗๒๘
๑๘๗๒๙
๑๘๗๓๐
๑๘๗๓๑
๑๘๗๓๒
๑๘๗๓๓
๑๘๗๓๔
๑๘๗๓๕
๑๘๗๓๖
๑๘๗๓๗
๑๘๗๓๘
๑๘๗๓๙
๑๘๗๔๐
๑๘๗๔๑
๑๘๗๔๒
๑๘๗๔๓
๑๘๗๔๔
๑๘๗๔๕
๑๘๗๔๖
๑๘๗๔๗
๑๘๗๔๘
๑๘๗๔๙
๑๘๗๕๐
๑๘๗๕๑
๑๘๗๕๒
๑๘๗๕๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางสําราญ พันธวนิช
นางสําราญ วิเชียรณรัตน
นางสําราญ วิภาตะโยธิน
นางสําราญ ศรีสวัสดิ์
นางสําราญ สาริบุตร
นางสําราญ สุภาพ
นางสําริต แววแกว
นางสําเร็จ นันไชย
นางสําเริง แกวเมือง
นางสําเริง ไกรนุกูล
นางสําเริง จิตชื่น
นางสําเริง พิมพิสาร
นางสาวสําเรียง สุโข
นางสําลี คําเมือง
นางสําลี ชาญชาติ
นางสําลี เพชรสูงเนิน
นางสําลี โพธิวัฒน
นางสําลี ภูติโส
นางสําลี วงศาสนธิ์
นางสําลี วันคง
นางสําลี สุทธิประภา
นางสําอาง ยอดวงษ
นางสําอาง ศรีหมอก
นางสําอาง เสริมตระกูล
นางสําอางค จันทรศรี
นางสาวสําอางค จิตตเจริญ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๘๗๕๔
๑๘๗๕๕
๑๘๗๕๖
๑๘๗๕๗
๑๘๗๕๘
๑๘๗๕๙
๑๘๗๖๐
๑๘๗๖๑
๑๘๗๖๒
๑๘๗๖๓
๑๘๗๖๔
๑๘๗๖๕
๑๘๗๖๖
๑๘๗๖๗
๑๘๗๖๘
๑๘๗๖๙
๑๘๗๗๐
๑๘๗๗๑
๑๘๗๗๒
๑๘๗๗๓
๑๘๗๗๔
๑๘๗๗๕
๑๘๗๗๖
๑๘๗๗๗
๑๘๗๗๘
๑๘๗๗๙

หนา ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสําอางค ถาวรศรี
นางสําอางค ประภาศิริ
นางสําอางค ไพรวนารมณ
นางสําอางค อุปมา
นางสิณีนาฏ นิลสุวรรณ
นางสิตานัน เสมอสาย
นางสาวสิทธิโชค ออนจันทร
นางสาวสินเดิม พรรณสังข
นางสินธุ พระนคร
นางสินอัมพร ภิญโญสวัสดิ์สกุล
นางสินีนาฏ ชานุวัตร
นางสิมลา ลิ้มไพบูลย
นางสิรัตน ดีเกิด
นางสาวสิริกร นาคสังข
นางสิริกร รุจาคม
นางสิริกัญญา มานพจันทร
นางสิริกัญญา สุวรรณนิตย
นางสิริกาญจน หินใส
นางสาวสิริกานต รังษีวงศ
นางสิริเกษ เผาสุวรรณ
นางสิริญญา ใบคํา
นางสิริธาดา อวยพร
นางสาวสิรินทรทิพย คชนิล
นางสิรินภา ชาญกูล
นางสิรินภา ทศพร
นางสิรินรัตน เสนาะนอย

๑๘๗๘๐
๑๘๗๘๑
๑๘๗๘๒
๑๘๗๘๓
๑๘๗๘๔
๑๘๗๘๕
๑๘๗๘๖
๑๘๗๘๗
๑๘๗๘๘
๑๘๗๘๙
๑๘๗๙๐
๑๘๗๙๑
๑๘๗๙๒
๑๘๗๙๓
๑๘๗๙๔
๑๘๗๙๕
๑๘๗๙๖
๑๘๗๙๗
๑๘๗๙๘
๑๘๗๙๙
๑๘๘๐๐
๑๘๘๐๑
๑๘๘๐๒
๑๘๘๐๓
๑๘๘๐๔
๑๘๘๐๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางสิรินาฎ ไพโรจนเพชรายุทธ
นางสิรินาฏ ไทยประยูร
นางสิรินาฏ แหวนเงิน
นางสิรินาถ ไชยงําเมือง
นางสิรินาถ บุญนอม
นางสิริบูรณ อินทรมณี
นางสิริพร กุยกระโทก
นางสิริพร จุงศิริ
นางสิริพร ไชยวงค
นางสิริพร แตงเลี่ยน
นางสิริพร ทองทศ
นางสิริพร ปานเจริญ
นางสิริพร ปยอิสระกุล
นางสิริพร พระประเสริฐ
นางสิริพร ยินดีหา
นางสิริพร วัยสุวรรณ
นางสิริพร ศรีวิชัย
นางสิริพร สีตะระโส
นางสิริพร หนูคง
นางสิริพรรณ แสนวงศ
นางสิริพรรณ โหลคํา
นางสิริพันธ เปลี่ยนสมัย
นางสิริเพ็ญ แพงศรี
นางสิริภัค โชคธนพิพัฒน
นางสิริภัค วิชัยวงษ
นางสิริภัทรา โคตรสมบัติ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๘๘๐๖
๑๘๘๐๗
๑๘๘๐๘
๑๘๘๐๙
๑๘๘๑๐
๑๘๘๑๑
๑๘๘๑๒
๑๘๘๑๓
๑๘๘๑๔
๑๘๘๑๕
๑๘๘๑๖
๑๘๘๑๗
๑๘๘๑๘
๑๘๘๑๙
๑๘๘๒๐
๑๘๘๒๑
๑๘๘๒๒
๑๘๘๒๓
๑๘๘๒๔
๑๘๘๒๕
๑๘๘๒๖
๑๘๘๒๗
๑๘๘๒๘
๑๘๘๒๙
๑๘๘๓๐
๑๘๘๓๑

หนา ๘๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสิริภา แกวสําราญ
นางสิริมา คลายแจง
นางสิริมา ชัยกูล
นางสิริมา ธาราโภชน
นางสาวสิริมา ภูษาทอง
นางสิริมา รักเกตุ
นางสิริมา วงศโยธา
นางสาวสิริมา อาศัยผล
นางสิริยา หนูสีคง
นางสิริรัตน เกศวการุณย
นางสิริรัตน ศรีแกว
นางสิริรัตน สําเร็จศิลป
นางสิริรัตน เสืออินทร
นางสาวสิริรัตน อนันตวัฒนาพร
นางสิริลักษณ เขียวฉ่ํา
นางสิริลักษณ ดีทับ
นางสาวสิริวรรณ เทียมสิริวัฒน
นางสิริศัพท สวัสดิปาณี
นางสาวสิริอร โรจนโสทร
นางสิริอุบล สายแวว
นางสิรีธร ประธาน
นางสาวสิรีรัตน พุมวิเชียร
นางสิรีลักษณ สายสุวรรณ
นางสิฬิษา รัตนสุวรรณ
นางสีจันทร นรีรักษธนากร
นางสีดา สุนทรพงศ

๑๘๘๓๒
๑๘๘๓๓
๑๘๘๓๔
๑๘๘๓๕
๑๘๘๓๖
๑๘๘๓๗
๑๘๘๓๘
๑๘๘๓๙
๑๘๘๔๐
๑๘๘๔๑
๑๘๘๔๒
๑๘๘๔๓
๑๘๘๔๔
๑๘๘๔๕
๑๘๘๔๖
๑๘๘๔๗
๑๘๘๔๘
๑๘๘๔๙
๑๘๘๕๐
๑๘๘๕๑
๑๘๘๕๒
๑๘๘๕๓
๑๘๘๕๔
๑๘๘๕๕
๑๘๘๕๖
๑๘๘๕๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางสาวสีตีคอตีเยาะ แมงกาจิ
นางสาวสีทัน สุรินทร
นางสีนวน บุญหนุน
นางสีนวล ขาวเมือง
นางสาวสีนวล ทวีทรัพย
นางสีนวล ศิริจันโท
นางสีนวล อุสายพันธ
นางสาวสีไพร กับกระโทก
นางสีมอน ศรีแจม
นางสียา สุภาพ
นางสาวสีลวลี เรืองรักษ
นางสีอามร วานิชกิจ
นางสุกรรญา เกษณา
นางสุกรรณิการ วงศเรือน
นางสุกรี แกวเสมา
นางสุกัญญรส กลัดสมบูรณ
นางสุกัญญา กัลยาณ
นางสุกัญญา แกวมีคา
นางสุกัญญา ไกรหาญ
นางสาวสุกัญญา คงเกิดผล
นางสุกัญญา คามแสน
นางสุกัญญา งามบรรจง
นางสุกัญญา จันทรบุตร
นางสุกัญญา จันทรัตน
นางสุกัญญา จันทวงษ
นางสาวสุกัญญา จูวัตร

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๘๘๕๘
๑๘๘๕๙
๑๘๘๖๐
๑๘๘๖๑
๑๘๘๖๒
๑๘๘๖๓
๑๘๘๖๔
๑๘๘๖๕
๑๘๘๖๖
๑๘๘๖๗
๑๘๘๖๘
๑๘๘๖๙
๑๘๘๗๐
๑๘๘๗๑
๑๘๘๗๒
๑๘๘๗๓
๑๘๘๗๔
๑๘๘๗๕
๑๘๘๗๖
๑๘๘๗๗
๑๘๘๗๘
๑๘๘๗๙
๑๘๘๘๐
๑๘๘๘๑
๑๘๘๘๒
๑๘๘๘๓

หนา ๘๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสุกัญญา เชยวัฒนา
นางสาวสุกัญญา ซึงวิไลสินธุ
นางสุกัญญา ดํารงคเผา
นางสุกัญญา เดชคงแกว
นางสุกัญญา เต็มราม
นางสุกัญญา ทองคํา
นางสุกัญญา ทองปาน
นางสุกัญญา ทิพยธารา
นางสุกัญญา นิลดวง
นางสุกัญญา ประยูรพันธ
นางสุกัญญา ประสมทรัพย
นางสาวสุกัญญา ปตตะพงศ
นางสุกัญญา ปนอักษรสกุล
นางสุกัญญา ผาลา
นางสุกัญญา พงคะชา
นางสุกัญญา พิบูลยรุงเรือง
นางสุกัญญา พุกาธร
นางสุกัญญา เพ็ชรโก
นางสุกัญญา เพลินแสง
นางสุกัญญา ฟองศรี
นางสุกัญญา ภูทองขาว
นางสุกัญญา มูลผิว
นางสุกัญญา แยมกสิกร
นางสุกัญญา ลีจอย
นางสาวสุกัญญา วัขรกิจเสถียร
นางสุกัญญา วุฒิเจริญ

๑๘๘๘๔
๑๘๘๘๕
๑๘๘๘๖
๑๘๘๘๗
๑๘๘๘๘
๑๘๘๘๙
๑๘๘๙๐
๑๘๘๙๑
๑๘๘๙๒
๑๘๘๙๓
๑๘๘๙๔
๑๘๘๙๕
๑๘๘๙๖
๑๘๘๙๗
๑๘๘๙๘
๑๘๘๙๙
๑๘๙๐๐
๑๘๙๐๑
๑๘๙๐๒
๑๘๙๐๓
๑๘๙๐๔
๑๘๙๐๕
๑๘๙๐๖
๑๘๙๐๗
๑๘๙๐๘
๑๘๙๐๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางสุกัญญา ศรีสวัสดิ์
นางสาวสุกัญญา เศรษฐเสถียร
นางสุกัญญา สันตยานนท
นางสุกัญญา สิงหเดช
นางสุกัญญา สืบสาย
นางสุกัญญา สุข
นางสุกัญญา สุทธิอาจ
นางสุกัญญา สุวรรณมณี
นางสุกัญญา สูญทุกข
นางสุกัญญา เสวิวัฒน
นางสุกัญญา หลอประเสริฐ
นางสุกัญญา ใหมกิติ
นางสาวสุกัญญา อรุณชาติ
นางสุกัญญา อาจเอี่ยม
นางสาวสุกัญญา อาทิตยทอง
นางสุกันยา ทิพยบุญศรี
นางสุกันยา ปองศิริ
นางสุกันยา วิชัย
นางสุกัลญา แปนโพธิ์
นางสุกัลญา วงศวีระขันธ
นางสุกัลยา กลอมศิริ
นางสุกัลยา มูสิกะ
นางสุกัลยา สินจักร
นางสุกัลยา หนอมอก
นางสุกัลยา อนุวงศ
นางสุกาญจน สีพุฒ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๘๙๑๐
๑๘๙๑๑
๑๘๙๑๒
๑๘๙๑๓
๑๘๙๑๔
๑๘๙๑๕
๑๘๙๑๖
๑๘๙๑๗
๑๘๙๑๘
๑๘๙๑๙
๑๘๙๒๐
๑๘๙๒๑
๑๘๙๒๒
๑๘๙๒๓
๑๘๙๒๔
๑๘๙๒๕
๑๘๙๒๖
๑๘๙๒๗
๑๘๙๒๘
๑๘๙๒๙
๑๘๙๓๐
๑๘๙๓๑
๑๘๙๓๒
๑๘๙๓๓
๑๘๙๓๔
๑๘๙๓๕

หนา ๘๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุกานดา คุมไขน้ํา
นางสาวสุกานดา ชาญประเสริฐ
นางสุกานดา ตัณฑกิจ
นางสุกานดา นาคศิลป
นางสุกานดา พันธุศรี
นางสุกิจธร วิสัยเกษม
นางสาวสุเกียร แซตั้ง
นางสุขจิตต มีพัฒน
นางสุขจิตต ระแวงวัน
นางสาวสุขจิตร เชาวนปรีชา
นางสุขใจ ดวงดาว
นางสุขใจ ภูทอง
นางสาวสุขธนี พลชัย
นางสุขประเสริฐ สถิตไชยนนท
นางสุขฤทัย ใหมพรหมมา
นางสุขวรรณ ชื่นตา
นางสุขศรี อิ่มนรัญ
นางสุขสราญ นะรา
นางสุขสวัสดิ์ ทองคําดี
นางสุขสวัสดิ์ มันตาวิวรรณ
นางสุขสําราญ ยอดแกว
นางสุขาล ทรงอารมย
นางสุขาวดี ณรงคกูล
นางสุขาวดี พันธุโคตร
นางสุขุมาล ไชยรักษ
นางสุขุมาล ภูหอย

๑๘๙๓๖
๑๘๙๓๗
๑๘๙๓๘
๑๘๙๓๙
๑๘๙๔๐
๑๘๙๔๑
๑๘๙๔๒
๑๘๙๔๓
๑๘๙๔๔
๑๘๙๔๕
๑๘๙๔๖
๑๘๙๔๗
๑๘๙๔๘
๑๘๙๔๙
๑๘๙๕๐
๑๘๙๕๑
๑๘๙๕๒
๑๘๙๕๓
๑๘๙๕๔
๑๘๙๕๕
๑๘๙๕๖
๑๘๙๕๗
๑๘๙๕๘
๑๘๙๕๙
๑๘๙๖๐
๑๘๙๖๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางสุขุมาลย ชิตานนท
นางสุคนธ กัลยาวงศ
นางสุคนธ คชสิงห
นางสุคนธ คลังนิล
นางสุคนธ คิดถูก
นางสุคนธ งามฉวี
นางสุคนธ จินดาหลวง
นางสุคนธ ใจแปง
นางสุคนธ นิลายน
นางสุคนธ นุชเปยม
นางสุคนธ ประสิทธิ์
นางสุคนธ ปองกงลาด
นางสุคนธ ปจฉิมศิริ
นางสุคนธ วงศสุพรรณ
นางสุคนธ วัฒนศัพท
นางสุคนธ ศรีสวาง
นางสุคนธ หนอรัตน
นางสาวสุคนธ หนูแกว
นางสุคนธทิพย เขตวิทย
นางสุคนธรัตน สังขคง
นางสุคนธา พนิชการ
นางสุคล สิมณี
นางสุควร แสนใจวุฒิ
นางสุจรรยา เจษฎาพงศ
นางสาวสุจรรยา นันทะเสน
นางสุจริต กําเดช

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๘๙๖๒
๑๘๙๖๓
๑๘๙๖๔
๑๘๙๖๕
๑๘๙๖๖
๑๘๙๖๗
๑๘๙๖๘
๑๘๙๖๙
๑๘๙๗๐
๑๘๙๗๑
๑๘๙๗๒
๑๘๙๗๓
๑๘๙๗๔
๑๘๙๗๕
๑๘๙๗๖
๑๘๙๗๗
๑๘๙๗๘
๑๘๙๗๙
๑๘๙๘๐
๑๘๙๘๑
๑๘๙๘๒
๑๘๙๘๓
๑๘๙๘๔
๑๘๙๘๕
๑๘๙๘๖
๑๘๙๘๗

นางสุจริต เบาเงิน
นางสาวสุจริต ประสานเนตร
นางสุจริตรา ภิระบรรณ
นางสุจะเร ดีมี
นางสาวสุจารี คลายสังข
นางสุจิตต นวลพลับ
นางสุจิตต อยูประเสริฐ
นางสุจิตตรา ภูโอบ
นางสุจิตร เกิดอุดม
นางสาวสุจิตร วรศิริ
นางสุจิตร วุนแปน
นางสาวสุจิตรา กิจวิจิตร
นางสุจิตรา เกตุแกว
นางสาวสุจิตรา แกวไดขุน
นางสุจิตรา โกศล
นางสุจิตรา ขําชุม
นางสุจิตรา คงมี
นางสุจิตรา จันทรแกว
นางสุจิตรา จันทรทอง
นางสุจิตรา เจริญ
นางสาวสุจิตรา แจมเจริญ
นางสุจิตรา ตรีพันธ
นางสุจิตรา นาคเกิด
นางสุจิตรา นาคสนิท
นางสุจิตรา นิยมศักดิ์
นางสุจิตรา บุญศิริพันธ

หนา ๘๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๙๘๘
๑๘๙๘๙
๑๘๙๙๐
๑๘๙๙๑
๑๘๙๙๒
๑๘๙๙๓
๑๘๙๙๔
๑๘๙๙๕
๑๘๙๙๖
๑๘๙๙๗
๑๘๙๙๘
๑๘๙๙๙
๑๙๐๐๐
๑๙๐๐๑
๑๙๐๐๒
๑๙๐๐๓
๑๙๐๐๔
๑๙๐๐๕
๑๙๐๐๖
๑๙๐๐๗
๑๙๐๐๘
๑๙๐๐๙
๑๙๐๑๐
๑๙๐๑๑
๑๙๐๑๒
๑๙๐๑๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางสุจิตรา บุญเสริม
นางสาวสุจิตรา ปูรณะปญญา
นางสุจิตรา ปูวัง
นางสุจิตรา พันธุรัตน
นางสุจิตรา มีราศรี
นางสุจิตรา รมโพธิ์ทอง
นางสุจิตรา รอดทองดี
นางสุจิตรา รัตนอุดมวรรณา
นางสาวสุจิตรา วงศกําแหง
นางสุจิตรา วงษศิริ
นางสาวสุจิตรา วัฒนสุข
นางสุจิตรา วาจาสัตย
นางสุจิตรา วิโรจนะ
นางสุจิตรา วิวัฒนถาวรวงศ
นางสุจิตรา ศรีสมบัติ
นางสุจิตรา สมศรี
นางสุจิตรา สุรนิวงศ
นางสุจิตรา สุวรรณภาพ
นางสุจิตรา สุวรรณศรี
นางสาวสุจิตรา เสรีกุล
นางสาวสุจิตรา หวังเชื้อ
นางสุจิตรา ไหมมาลา
นางสุจิตา สุริยะมณี
นางสุจิน พรหมมาศ
นางสุจิน เพ็ชสุวรรณ
นางสุจิน สถิตเมธี

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๙๐๑๔
๑๙๐๑๕
๑๙๐๑๖
๑๙๐๑๗
๑๙๐๑๘
๑๙๐๑๙
๑๙๐๒๐
๑๙๐๒๑
๑๙๐๒๒
๑๙๐๒๓
๑๙๐๒๔
๑๙๐๒๕
๑๙๐๒๖
๑๙๐๒๗
๑๙๐๒๘
๑๙๐๒๙
๑๙๐๓๐
๑๙๐๓๑
๑๙๐๓๒
๑๙๐๓๓
๑๙๐๓๔
๑๙๐๓๕
๑๙๐๓๖
๑๙๐๓๗
๑๙๐๓๘
๑๙๐๓๙

นางสุจิน สมฤทธิ์
นางสุจินดา กาชุม
นางสุจินดา แกวมา
นางสุจินดา ชุดไธสง
นางสุจินดา เทพประชุม
นางสุจินดา นอยบางยาง
นางสุจินดา รัตนโสภา
นางสุจินดา ศรีสุเมธชัย
นางสุจินดา สุตระ
นางสุจินดา เหลาทรัพย
นางสุจินดา อุปแกว
นางสุจินต เกษรสิทธิ์
นางสุจินต คงสุข
นางสาวสุจินต ตนสาลี
นางสุจินต บุญฤทธิ์
นางสุจินต ประเสริฐ
นางสุจินต มากวิจิตร
นางสุจินต มีปราชญสม
นางสุจินต ศิริกัณฑ
นางสุจินต อนุวัฒน
นางสุจินตนา พิมพสวัสดิ์
นางสุจินตนา โพธินําแสง
นางสุจิรา เจริญวงษ
นางสุจิรา นางสวย
นางสาวสุจิรา บัวสาม
นางสุจิรา หนูพรหม

หนา ๘๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๐๔๐
๑๙๐๔๑
๑๙๐๔๒
๑๙๐๔๓
๑๙๐๔๔
๑๙๐๔๕
๑๙๐๔๖
๑๙๐๔๗
๑๙๐๔๘
๑๙๐๔๙
๑๙๐๕๐
๑๙๐๕๑
๑๙๐๕๒
๑๙๐๕๓
๑๙๐๕๔
๑๙๐๕๕
๑๙๐๕๖
๑๙๐๕๗
๑๙๐๕๘
๑๙๐๕๙
๑๙๐๖๐
๑๙๐๖๑
๑๙๐๖๒
๑๙๐๖๓
๑๙๐๖๔
๑๙๐๖๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางสุจิรา อุทัยแสง
นางสุจิราภรณ นาคพันธ
นางสุชะรี ทองคลี่
นางสุชัญญา ยะคะนอง
นางสุชาดา กฤตโยภาส
นางสุชาดา กฤตสุวรรณ
นางสุชาดา กิจมาพวานนท
นางสุชาดา กุฎีพันธ
นางสุชาดา เกงตรง
นางสุชาดา ขอลอมกลาง
นางสุชาดา เจริญสุข
นางสุชาดา ใจธรรม
นางสุชาดา ฉิมกลีบ
นางสุชาดา ชาญชัยกิตติกร
นางสาวสุชาดา ชุมสวัสดิ์
นางสุชาดา เดวิเลาะ
นางสุชาดา ทรงสุข
นางสุชาดา ทองอินทร
นางสุชาดา ธีราคม
นางสุชาดา นันทนะมณี
นางสุชาดา นาคะรังษี
นางสุชาดา บัวตูม
นางสุชาดา บํารุงราชหิรัณย
นางสุชาดา บุญชาญ
นางสุชาดา พรหมเมศร
นางสุชาดา พวงทวาย

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๙๐๖๖
๑๙๐๖๗
๑๙๐๖๘
๑๙๐๖๙
๑๙๐๗๐
๑๙๐๗๑
๑๙๐๗๒
๑๙๐๗๓
๑๙๐๗๔
๑๙๐๗๕
๑๙๐๗๖
๑๙๐๗๗
๑๙๐๗๘
๑๙๐๗๙
๑๙๐๘๐
๑๙๐๘๑
๑๙๐๘๒
๑๙๐๘๓
๑๙๐๘๔
๑๙๐๘๕
๑๙๐๘๖
๑๙๐๘๗
๑๙๐๘๘
๑๙๐๘๙
๑๙๐๙๐
๑๙๐๙๑

นางสุชาดา พุทธนิมนต
นางสุชาดา ยอดฉัตร
นางสุชาดา ยิ่งเจริญ
นางสุชาดา เวศสุวรรณ
นางสาวสุชาดา ศรีสวัสดิ์
นางสุชาดา ศุภอักษร
นางสุชาดา สิงหลอ
นางสุชาดา สุนทรเนตร
นางสุชาดา สุวรรณโชติ
นางสุชาดา หอมหวล
นางสุชาดา อุทธโยธา
นางสุชาตรี บุญกองเกียรติ
นางสุชารัตน ศูนยพลอย
นางสุชิดา สมุทรหลา
นางสุชิน เคียนขุนทด
นางสุชิน เพชรดี
นางสุชิน ศรีสุวรรณ
นางสุชิรา กิตตินนทิกร
นางสุชิรา แกวกิจจา
นางสุชิรา บัวคง
นางสาวสุชีพ สรอยจอม
นางสุชีรพงษ โพธิ์กฎ
นางสุชีรา ชูชะรา
นางสุชีรา ดวงพัตรา
นางสุชีรา เถาวัลย
นางสุชีรา วงคจันทรคํา

หนา ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๐๙๒
๑๙๐๙๓
๑๙๐๙๔
๑๙๐๙๕
๑๙๐๙๖
๑๙๐๙๗
๑๙๐๙๘
๑๙๐๙๙
๑๙๑๐๐
๑๙๑๐๑
๑๙๑๐๒
๑๙๑๐๓
๑๙๑๐๔
๑๙๑๐๕
๑๙๑๐๖
๑๙๑๐๗
๑๙๑๐๘
๑๙๑๐๙
๑๙๑๑๐
๑๙๑๑๑
๑๙๑๑๒
๑๙๑๑๓
๑๙๑๑๔
๑๙๑๑๕
๑๙๑๑๖
๑๙๑๑๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางสุชีรา แสนหมื่น
นางสุชีรา อัศววิภาส
นางสุชีรา เอกผล
นางสุชีลา คลายชม
นางสาวสุชีลา ใจบุญ
นางสาวสุชีลา บูรณะสิงห
นางสาวสุชีลา มีแสง
นางสุชีลา สุดสังเกตุ
นางสุชีวัน โคตรชมภู
นางสุฌาณี ตั้งคํา
นางสาวสุฌานี แกวบรรดิษฐ
นางสาวสุฌารักษ เมืองโคตร
นางสุฑามาศ สุขกําเนิด
นางสุฑารัตน จิตชนะ
นางสุณาริน แรทองขาว
นางสุณิสา เมฆพุฒ
นางสุณิสา สวางชูลอย
นางสาวสุณี จันทร
นางสุณี จันทรสุขศรี
นางสาวสุณี จันเปรม
นางสุณี ดรุณธรรม
นางสุณี มีทอง
นางสุณี วงคมณี
นางสุณี สวางวรรณ
นางสุณีย อัศวรัตน
นางสุณียรัตน พุฒศรี

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๙๑๑๘
๑๙๑๑๙
๑๙๑๒๐
๑๙๑๒๑
๑๙๑๒๒
๑๙๑๒๓
๑๙๑๒๔
๑๙๑๒๕
๑๙๑๒๖
๑๙๑๒๗
๑๙๑๒๘
๑๙๑๒๙
๑๙๑๓๐
๑๙๑๓๑
๑๙๑๓๒
๑๙๑๓๓
๑๙๑๓๔
๑๙๑๓๕
๑๙๑๓๖
๑๙๑๓๗
๑๙๑๓๘
๑๙๑๓๙
๑๙๑๔๐
๑๙๑๔๑
๑๙๑๔๒
๑๙๑๔๓

นางสุดจิต แกวออน
นางสุดจิต แปลงรัตน
นางสุดจินดา วงศสารัตน
นางสุดจินต พวงวิภาต
นางสุดใจ คงชูศรี
นางสุดใจ คําเกลี้ยง
นางสุดใจ จําปาเงิน
นางสุดใจ ทองมั่น
นางสาวสุดใจ ปนตา
นางสุดใจ พิมพรัตน
นางสุดใจ เพชรมั่น
นางสุดใจ รอดสุวรรณ
นางสุดใจ อโนดาษ
นางสุดชีวัน ชมกลาง
นางสุดถนอม ขาวขํา
นางสาวสุดถนอม นพทศพร
นางสุดทาชิณี สารวงษ
นางสุดธิดา ธรรมปญญา
นางสาวสุดยอด พลเผือก
นางสุดรักษ ศรีสุภาพ
นางสุดสงวน คําบุง
นางสุดสงวน นิตยโชติ
นางสุดสงวน เอราวรรณ
นางสุดสวาท ทาแกว
นางสุดสวาท พงศสุวรรณ
นางสาวสุดสวาท ยังแจม

หนา ๙๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๑๔๔
๑๙๑๔๕
๑๙๑๔๖
๑๙๑๔๗
๑๙๑๔๘
๑๙๑๔๙
๑๙๑๕๐
๑๙๑๕๑
๑๙๑๕๒
๑๙๑๕๓
๑๙๑๕๔
๑๙๑๕๕
๑๙๑๕๖
๑๙๑๕๗
๑๙๑๕๘
๑๙๑๕๙
๑๙๑๖๐
๑๙๑๖๑
๑๙๑๖๒
๑๙๑๖๓
๑๙๑๖๔
๑๙๑๖๕
๑๙๑๖๖
๑๙๑๖๗
๑๙๑๖๘
๑๙๑๖๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางสุดสวาท ศุภรักษสิริ
นางสุดสวาท สนจุมภะ
นางสุดสาย โคตรดก
นางสุดา กุลอึ้ง
นางสุดา ขจรศิลป
นางสุดา ขาวผอง
นางสาวสุดา งามประเสริฐ
นางสุดา แซเฮง
นางสุดา พงษพันธ
นางสุดา พวงจําปา
นางสุดา รอบรู
นางสุดา ศิริมาตยนันท
นางสุดา สรอยทอง
นางสุดา สวางแกว
นางสาวสุดา สอนสง
นางสุดา เสียงแจว
นางสาวสุดา แสงสวางเสรีกุล
นางสุดาจันทร สุขสกุล
นางสุดาดวง รัตนวงศา
นางสุดาทิพย สงวนสุข
นางสาวสุดานันต แพทยวงศ
นางสุดาพร ไกรอ่ํา
นางสาวสุดาพร เพิ่มสมบัติ
นางสุดาพร ภูมิภักดี
นางสุดาพร มะลิชู
นางสุดาพร อาจกูล

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๙๑๗๐
๑๙๑๗๑
๑๙๑๗๒
๑๙๑๗๓
๑๙๑๗๔
๑๙๑๗๕
๑๙๑๗๖
๑๙๑๗๗
๑๙๑๗๘
๑๙๑๗๙
๑๙๑๘๐
๑๙๑๘๑
๑๙๑๘๒
๑๙๑๘๓
๑๙๑๘๔
๑๙๑๘๕
๑๙๑๘๖
๑๙๑๘๗
๑๙๑๘๘
๑๙๑๘๙
๑๙๑๙๐
๑๙๑๙๑
๑๙๑๙๒
๑๙๑๙๓
๑๙๑๙๔

หนา ๙๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุดารัตน กุลจงเจริญเลิศ
นางสุดารัตน คัมภีรวัฒน
นางสุดารัตน โคสูงเนิน
นางสุดารัตน แถลงการณ
นางสุดารัตน ทองอินทร
นางสุดารัตน ทานะมัย
นางสุดารัตน นอยสงวน
นางสุดารัตน เนตรคํา
นางสุดารัตน บูรณะกิจ
นางสุดารัตน มณีพงษ
นางสาวสุดารัตน
รุงฤทธิ์ประภากร
นางสุดารัตน โรจนบวร
นางสุดารัตน เลื่อนลอย
นางสาวสุดารัตน วรรณโท
นางสุดารัตน วรรณะ
นางสุดารัตน สถาวรินทร
นางสาวสุดารัตน สุวัฒนาวินิจ
นางสุดารัตน หนูพรหม
นางสุดารัตน อัศวโสภณกุล
นางสุดาวรรณ โรจนหลอสกุล
นางสุดาวรรณ อิ่มนาง
นางสุดี อณสุวรรณ
นางสุตธินี สมทรัพย
นางสุตา โฆษิตนิธิกุล
นางสาวสุตา สวนกระตาย

๑๙๑๙๕
๑๙๑๙๖
๑๙๑๙๗
๑๙๑๙๘
๑๙๑๙๙
๑๙๒๐๐
๑๙๒๐๑
๑๙๒๐๒
๑๙๒๐๓
๑๙๒๐๔
๑๙๒๐๕
๑๙๒๐๖
๑๙๒๐๗
๑๙๒๐๘
๑๙๒๐๙
๑๙๒๑๐
๑๙๒๑๑
๑๙๒๑๒
๑๙๒๑๓
๑๙๒๑๔
๑๙๒๑๕
๑๙๒๑๖
๑๙๒๑๗
๑๙๒๑๘
๑๙๒๑๙
๑๙๒๒๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางสาวสุทธิ กําเหนิดอุย
นางสุทธิกาญจน ดิษฐระหาญ
นางสาวสุทธิ์จิรา ทองคําดี
นางสุทธิดา ขวัญเพชร
นางสุทธิทิพย อนสวน
นางสุทธินันท วงษวชิรโชติ
นางสุทธินันท อุรัสยะนันทน
นางสุทธินี จวนทองรักษ
นางสุทธินี ปญญาธงชัย
นางสุทธินยี  เรืองฤทธิ์
นางสุทธิรัก เสถียร
นางสุทธิรัตน ผองพลีศาล
นางสุทธิรัตน วรชินา
นางสุทธิรัตน ศรีสุข
นางสาวสุทธิรัตน ศีลตระกูล
นางสุทธิรัตน แสนเมือง
นางสุทธิลักษณ สุทธิสุนทรางกูร
นางสุทธิลักษณ อรัญนารถ
นางสุทธี อุดมกัน
นางสุทธีรา บุญชวย
นางสาวสุทัชชา วิริยะดุษณี
นางสุทิตย เนรมิตพานิชย
นางสุทิน กันทะชมภู
นางสุทิน แกวสุทธา
นางสุทิน โกมล
นางสุทิน ไกรเพชร

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๙๒๒๑
๑๙๒๒๒
๑๙๒๒๓
๑๙๒๒๔
๑๙๒๒๕
๑๙๒๒๖
๑๙๒๒๗
๑๙๒๒๘
๑๙๒๒๙
๑๙๒๓๐
๑๙๒๓๑
๑๙๒๓๒
๑๙๒๓๓
๑๙๒๓๔
๑๙๒๓๕
๑๙๒๓๖
๑๙๒๓๗
๑๙๒๓๘
๑๙๒๓๙
๑๙๒๔๐
๑๙๒๔๑
๑๙๒๔๒
๑๙๒๔๓
๑๙๒๔๔
๑๙๒๔๕
๑๙๒๔๖

นางสุทิน เดิมนอย
นางสุทิน ปราบสงบ
นางสุทิน พวงเกาะ
นางสุทิน หมืน่ ไธสง
นางสุทินนา ศรีมหาดไทย
นางสุทินี ชิตโสภณ
นางสุธรรม เพ็งประพันธ
นางสุธรรมา เจริญวัฒน
นางสุธราทิพย ภิญโญ
นางสุธาดา พรหมคง
นางสุธาดา ยิ่งคํานึง
นางสาวสุธาดา หมั่นดี
นางสุธาทิพย เข็มทอง
นางสุธาทิพย นพพะ
นางสาวสุธาทิพย นาคจู
นางสุธาทิพย รัตนธรรม
นางสุธาทิพย สืบชาติ
นางสุธาทิพย สุวพิชญภูมิ
นางสุธาทิพย หมอกเจริญ
นางสาวสุธาทิพย หวงทองคํา
นางสุธาทิพย อุดมกันต
นางสุธาธินี ศรีภู
นางสุธามาศ สักลอ
นางสุธารพิงค โนนศรีชัย
นางสุธารีย วรทัต
นางสุธาสินี สุทธิสุนทร

หนา ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๒๔๗
๑๙๒๔๘
๑๙๒๔๙
๑๙๒๕๐
๑๙๒๕๑
๑๙๒๕๒
๑๙๒๕๓
๑๙๒๕๔
๑๙๒๕๕
๑๙๒๕๖
๑๙๒๕๗
๑๙๒๕๘
๑๙๒๕๙
๑๙๒๖๐
๑๙๒๖๑
๑๙๒๖๒
๑๙๒๖๓
๑๙๒๖๔
๑๙๒๖๕
๑๙๒๖๖
๑๙๒๖๗
๑๙๒๖๘
๑๙๒๖๙
๑๙๒๗๐
๑๙๒๗๑
๑๙๒๗๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางสุธิดา งามประดิษฐ
นางสุธิดา แดนดิน
นางสุธิดา อุไรวงศ
นางสุธิตา ขุณิกากรณ
นางสุธินี ดวงแสง
นางสุธินี พรหมบุญ
นางสุธิรา ชาติสิริพิทักษกุล
นางสาวสุธี อาภาธีรพงศ
นางสุธีพันธุ ใจสวาง
นางสุธีรพร แกวบังเกิด
นางสุธีรพันธ มิ่งขวัญ
นางสุธีรัตน ทองรัตน
นางสุธีรา จําศิริ
นางสุธีรา ภุมกา
นางสาวสุธีรา อัจฉริยธรรม
นางสุธีวรรณ แกวมณี
นางสาวสุนทร คัดชานันท
นางสุนทร จันทรเสนา
นางสุนทร เดชคง
นางสุนทร พรหมดี
นางสุนทร เวทวงศ
นางสุนทรา เมืองโคตร
นางสุนทราภรณ เกิดผล
นางสุนทราภรณ หาญคําภา
นางสุนทรี คําแกว
นางสุนทรี จงแจง

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๙๒๗๓
๑๙๒๗๔
๑๙๒๗๕
๑๙๒๗๖
๑๙๒๗๗
๑๙๒๗๘
๑๙๒๗๙
๑๙๒๘๐
๑๙๒๘๑
๑๙๒๘๒
๑๙๒๘๓
๑๙๒๘๔
๑๙๒๘๕
๑๙๒๘๖
๑๙๒๘๗
๑๙๒๘๘
๑๙๒๘๙
๑๙๒๙๐
๑๙๒๙๑
๑๙๒๙๒
๑๙๒๙๓
๑๙๒๙๔
๑๙๒๙๕
๑๙๒๙๖
๑๙๒๙๗
๑๙๒๙๘

หนา ๙๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุนทรี จันทรเขียว
นางสุนทรี จินตภูมิ
นางสุนทรี ชินพัณณ
นางสุนทรี ทองระยับ
นางสุนทรี บุญชู
นางสุนทรี ประเสริฐศรี
นางสุนทรี ประหยัด
นางสุนทรี ปมณี
นางสุนทรี พฤกษพงศาวลี
นางสุนทรี ภักดี
นางสุนทรี ยอดขํา
นางสาวสุนทรี เลาหะวิริยะ
นางสุนทรี วรรณเกษม
นางสุนทรี วังศรี
นางสุนทรี สักการะ
นางสุนทรี สิทธิเวช
นางสาวสุนทรี สิทธิสุขสมบูรณ
นางสุนทรี แสงสวาง
นางสุนทรี แสนยาอุโฆษ
นางสุนทรี อยูนุย
นางสุนทรี อินทวิวัฒน
นางสาวสุนทรีย นอยจันทร
นางสุนัน ชื่นชูศรี
นางสาวสุนัน ประชุมศรี
นางสุนัน วิญญกูล
นางสุนัน หมูม าก

๑๙๒๙๙
๑๙๓๐๐
๑๙๓๐๑
๑๙๓๐๒
๑๙๓๐๓
๑๙๓๐๔
๑๙๓๐๕
๑๙๓๐๖
๑๙๓๐๗
๑๙๓๐๘
๑๙๓๐๙
๑๙๓๑๐
๑๙๓๑๑
๑๙๓๑๒
๑๙๓๑๓
๑๙๓๑๔
๑๙๓๑๕
๑๙๓๑๖
๑๙๓๑๗
๑๙๓๑๘
๑๙๓๑๙
๑๙๓๒๐
๑๙๓๒๑
๑๙๓๒๒
๑๙๓๒๓
๑๙๓๒๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางสุนันฑา ลี้พิมพา
นางสุนันท กลิน่ นอย
นางสุนันท แกวมณี
นางสุนันท ขัดเงางาม
นางสุนันท คงอยู
นางสุนันท จันทนา
นางสุนันท จันทรดิษฐ
นางสุนันท จันทสี
นางสุนันท จิ๋วสกุล
นางสุนันท เจริญสุขสมบูรณ
นางสุนันท เฉลิมกุล
นางสุนันท เฉลิมแสน
นางสุนันท ไชยตอเขตต
นางสุนันท ทรวงโพธิ์
นางสุนันท ทองประดิษฐ
นางสุนันท ทองอรุณศรี
นางสุนันท ทัพทวี
นางสุนันท นครวงค
นางสุนันท บุญถนอม
นางสุนันท บุญมั่ง
นางสุนันท เผาภูรี
นางสุนันท พนมสุข
นางสุนันท พรสมบุญ
นางสุนันท พุฒิไตร
นางสุนันท มีโพธิ์
นางสุนันท แมนเดช

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๙๓๒๕
๑๙๓๒๖
๑๙๓๒๗
๑๙๓๒๘
๑๙๓๒๙
๑๙๓๓๐
๑๙๓๓๑
๑๙๓๓๒
๑๙๓๓๓
๑๙๓๓๔
๑๙๓๓๕
๑๙๓๓๖
๑๙๓๓๗
๑๙๓๓๘
๑๙๓๓๙
๑๙๓๔๐
๑๙๓๔๑
๑๙๓๔๒
๑๙๓๔๓
๑๙๓๔๔
๑๙๓๔๕
๑๙๓๔๖
๑๙๓๔๗
๑๙๓๔๘
๑๙๓๔๙
๑๙๓๕๐

นางสุนันท แมนมาศวิหค
นางสุนันท สุขศิริ
นางสุนันท อมรรัตนายุทธ
นางสุนันทา กลิน่ กลอม
นางสุนันทา กสิวิวัฒน
นางสุนันทา โกธา
นางสุนันทา ขับกลอมสง
นางสุนันทา เข็มทอง
นางสุนันทา งามสนิท
นางสุนันทา จันทบุตร
นางสาวสุนันทา จันทรเกษ
นางสาวสุนันทา จั่นเพ็ชร
นางสาวสุนันทา ชุนรัตน
นางสุนันทา โชติญาโณ
นางสุนันทา แซเจา
นางสาวสุนันทา ดวงขวัญ
นางสุนันทา นนทมาลย
นางสุนันทา บุตรน้ําเพชร
นางสุนันทา ปยะรัตน
นางสุนันทา พุทธวิเศษสรรค
นางสุนันทา โยคะสัย
นางสุนันทา โยธาบริบาล
นางสุนันทา รังสิมันตุชาติ
นางสุนันทา รัตนสรอย
นางสุนันทา ลอยลิบ
นางสุนันทา เลาแกวหนู

หนา ๙๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๓๕๑
๑๙๓๕๒
๑๙๓๕๓
๑๙๓๕๔
๑๙๓๕๕
๑๙๓๕๖
๑๙๓๕๗
๑๙๓๕๘
๑๙๓๕๙
๑๙๓๖๐
๑๙๓๖๑
๑๙๓๖๒
๑๙๓๖๓
๑๙๓๖๔
๑๙๓๖๕
๑๙๓๖๖
๑๙๓๖๗
๑๙๓๖๘
๑๙๓๖๙
๑๙๓๗๐
๑๙๓๗๑
๑๙๓๗๒
๑๙๓๗๓
๑๙๓๗๔
๑๙๓๗๕
๑๙๓๗๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางสุนันทา วงษโต
นางสาวสุนันทา วงษทอง
นางสาวสุนันทา วทานิยสกุล
นางสุนันทา วิจารณกุล
นางสุนันทา ศรีรัง
นางสุนันทา ศรีสุวรรณ
นางสุนันทา ศุภพิมล
นางสาวสุนันทา สภานุชาต
นางสุนันทา สวามิภักดิ์
นางสุนันทา สหัสสนิมิตกุล
นางสุนันทา สุขสุทธิ์
นางสุนันทา หมืน่ เดช
นางสุนันทา หอมประเสริฐ
นางสุนันทา อินผูก
นางสุนันธ จาดดํา
นางสุนัย คงเทพ
นางสุนาถ โกไศยกานนท
นางสุนารถ อินทรฉ่ํา
นางสุนารินทร เบาสุวรรณ
นางสุนิจ บุญเมือง
นางสุนิดา เถินบุรินทร
นางสุนิดา หลงหา
นางสุนิตรัตน ดีโนนโพธิ์
นางสุนิศา กระตุดนาค
นางสุนิศา ชูจนั ทรทอง
นางสาวสุนิศา สุขผลิน

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๙๓๗๗
๑๙๓๗๘
๑๙๓๗๙
๑๙๓๘๐
๑๙๓๘๑
๑๙๓๘๒
๑๙๓๘๓
๑๙๓๘๔
๑๙๓๘๕
๑๙๓๘๖
๑๙๓๘๗
๑๙๓๘๘
๑๙๓๘๙
๑๙๓๙๐
๑๙๓๙๑
๑๙๓๙๒
๑๙๓๙๓
๑๙๓๙๔
๑๙๓๙๕
๑๙๓๙๖
๑๙๓๙๗
๑๙๓๙๘
๑๙๓๙๙
๑๙๔๐๐
๑๙๔๐๑
๑๙๔๐๒

นางสาวสุนิศา หวังสุข
นางสุนิษา เพชรัตนกูล
นางสุนิสา แกวแพรก
นางสุนิสา เจริญสุข
นางสุนิสา ตติชรา
นางสุนิสา เปรมปรีดา
นางสุนิสา มีครองธรรม
นางสุนิสา ศรีจันทรรัตน
นางสาวสุนสิ า ศรีตุลานุกต
นางสุนิสา สุขศรีดา
นางสุนิสา แสงภู
นางสุนี จันทรขุน
นางสุนี จั่นสกุล
นางสาวสุนี เชนยพาณิชย
นางสุนี ญาติเจริญ
นางสุนี ไพชํานาญ
นางสุนีพร พลอยสีมวง
นางสาวสุนีย แกวดวงดี
นางสุนีย คลอวุฒิเสถียร
นางสุนีย จิรัฐิตินันท
นางสุนีย ชาญเมธี
นางสุนีย เชื้อวงษ
นางสุนีย โชติรัตน
นางสุนีย ไชยมา
นางสุนีย ดานทวีศิลป
นางสุนีย ตะเขตต

หนา ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๔๐๓
๑๙๔๐๔
๑๙๔๐๕
๑๙๔๐๖
๑๙๔๐๗
๑๙๔๐๘
๑๙๔๐๙
๑๙๔๑๐
๑๙๔๑๑
๑๙๔๑๒
๑๙๔๑๓
๑๙๔๑๔
๑๙๔๑๕
๑๙๔๑๖
๑๙๔๑๗
๑๙๔๑๘
๑๙๔๑๙
๑๙๔๒๐
๑๙๔๒๑
๑๙๔๒๒
๑๙๔๒๓
๑๙๔๒๔
๑๙๔๒๕
๑๙๔๒๖
๑๙๔๒๗
๑๙๔๒๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางสุนีย เติมผล
นางสุนีย ทองใบเพ็ชร
นางสุนีย ทองศรี
นางสุนีย เนียมคํา
นางสุนีย ประทุมวรรณ
นางสุนีย ปรีชาจารย
นางสาวสุนีย พึ่งเรียน
นางสุนีย มาลาวงศ
นางสาวสุนีย เมธาอรรถพงศ
นางสาวสุนีย รุงเรือง
นางสุนีย วงษบุบผา
นางสาวสุนีย วิทยไพศาล
นางสาวสุนีย สอนศิลป
นางสาวสุนีย สิริบรรยง
นางสุนีย สืบสุข
นางสุนีย สุขสบาย
นางสุนีย เสือเจริญ
นางสุนีย แสงเนียม
นางสุนีย เหงาหลี
นางสุนีย อัตตสัมพันธ
นางสุนีย อินดี
นางสาวสุนีรัตน เบ็ญจนิรัตน
นางสุนีรัตน เบญจมาศ
นางสาวสุเนตรา กระจางศรี
นางสุบรรณ โพธิ์ภักดี
นางสุบรรณ จันทรมหา

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๙๔๒๙
๑๙๔๓๐
๑๙๔๓๑
๑๙๔๓๒
๑๙๔๓๓
๑๙๔๓๔
๑๙๔๓๕
๑๙๔๓๖
๑๙๔๓๗
๑๙๔๓๘
๑๙๔๓๙
๑๙๔๔๐
๑๙๔๔๑
๑๙๔๔๒
๑๙๔๔๓
๑๙๔๔๔
๑๙๔๔๕
๑๙๔๔๖
๑๙๔๔๗
๑๙๔๔๘
๑๙๔๔๙
๑๙๔๕๐
๑๙๔๕๑
๑๙๔๕๒
๑๙๔๕๓
๑๙๔๕๔

นางสุบรรณรัตน พงษภักดี
นางสุประวีณ ไชยสิริ
นางสุปราณี กลาปราบศึก
นางสาวสุปราณี ขอบคุณ
นางสาวสุปราณี ขาวบอ
นางสุปราณี ชนะพรหม
นางสุปราณี ชวยดี
นางสุปราณี ไชยสุวรรณ
นางสุปราณี ดวงพิลา
นางสุปราณี ดียิ่ง
นางสุปราณี เดชกําแหง
นางสุปราณี ธีระอัมพรพันธุ
นางสุปราณี นาคสมบูรณ
นางสุปราณี ปรีชาเดช
นางสุปราณี ฝากเซียงซา
นางสุปราณี โพธิ์อนุกูล
นางสาวสุปราณี ภิรมยเลิศ
นางสุปราณี มวงทอง
นางสาวสุปราณี แยมนัยนา
นางสุปราณี ฤทธิพัฒน
นางสาวสุปราณี วรามิตร
นางสุปราณี ศรีสุรา
นางสุปราณี ศิริศิลป
นางสุปราณี สายสิงหทอง
นางสุปราณี สุขเทศ
นางสุปราณี สุวรรณราช

หนา ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๔๕๕
๑๙๔๕๖
๑๙๔๕๗
๑๙๔๕๘
๑๙๔๕๙
๑๙๔๖๐
๑๙๔๖๑
๑๙๔๖๒
๑๙๔๖๓
๑๙๔๖๔
๑๙๔๖๕
๑๙๔๖๖
๑๙๔๖๗
๑๙๔๖๘
๑๙๔๖๙
๑๙๔๗๐
๑๙๔๗๑
๑๙๔๗๒
๑๙๔๗๓
๑๙๔๗๔
๑๙๔๗๕
๑๙๔๗๖
๑๙๔๗๗
๑๙๔๗๘
๑๙๔๗๙
๑๙๔๘๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางสุปราณี องคสุระชัย
นางสุปราณี อิสราชีวะ
นางสุปราณี โอดบาง
นางสาวสุปรานี สัมฤทธิ์
นางสุปรีดา ภูนาสูง
นางสุปรีดี เหมะธุลิน
นางสุปรียา รอดคง
นางสุปญญา แยมมาลี
นางสุปาณี วีรกิโกศล
นางสุพงศ ไอยรา
นางสาวสุพจนา รงคทอง
นางสุพจนีย แกนทับทิม
นางสุพร คงศาลา
นางสุพร จันทรรัตน
นางสุพร เจียรสุคนธ
นางสุพร ชัยศร
นางสาวสุพร ไชยวรินทรกุล
นางสาวสุพร ทองดี
นางสุพร บุญนาศักดิ์
นางสุพร พรหมมา
นางสุพร รอบรู
นางสุพร วัฒนา
นางสุพร สุขสโมสร
นางสุพร อดทน
นางสุพร อัมฤทธิ์
นางสุพรม สุทธิฉันท

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๙๔๘๑
๑๙๔๘๒
๑๙๔๘๓
๑๙๔๘๔
๑๙๔๘๕
๑๙๔๘๖
๑๙๔๘๗
๑๙๔๘๘
๑๙๔๘๙
๑๙๔๙๐
๑๙๔๙๑
๑๙๔๙๒
๑๙๔๙๓
๑๙๔๙๔
๑๙๔๙๕
๑๙๔๙๖
๑๙๔๙๗
๑๙๔๙๘
๑๙๔๙๙
๑๙๕๐๐
๑๙๕๐๑
๑๙๕๐๒
๑๙๕๐๓
๑๙๕๐๔
๑๙๕๐๕
๑๙๕๐๖

หนา ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุพรรณ แกวกุลฑล
นางสุพรรณ ธวัชชัยพันธุ
นางสุพรรณ ปญญาทอง
นางสุพรรณ พิทักษเทพสมบัติ
นางสุพรรณ เมืองโสม
นางสุพรรณ สุริยะ
นางสุพรรณ วงศาโรจน
นางสุพรรณวดี วรรณสวัสดิ์กุล
นางสุพรรณี คุณสงค
นางสุพรรณี จิตตมาตร
นางสุพรรณี เจริญผล
นางสุพรรณี ชาติวุฒานนท
นางสุพรรณี ณ พิจิตร
นางสุพรรณี ตอพล
นางสุพรรณี ทรัพยเจริญ
นางสุพรรณี ทัพหลวง
นางสุพรรณี ปนดํา
นางสุพรรณี แปลกสกุล
นางสุพรรณี ภูมาศ
นางสุพรรณี ราหุรักษ
นางสุพรรณี วงคสินธ
นางสุพรรณี วงศประเสริฐ
นางสุพรรณี ศรีคํา
นางสุพรรณี ศิริกุล
นางสุพรรณี สติมั่น
นางสาวสุพรรณี สมัชชัย

๑๙๕๐๗
๑๙๕๐๘
๑๙๕๐๙
๑๙๕๑๐
๑๙๕๑๑
๑๙๕๑๒
๑๙๕๑๓
๑๙๕๑๔
๑๙๕๑๕
๑๙๕๑๖
๑๙๕๑๗
๑๙๕๑๘
๑๙๕๑๙
๑๙๕๒๐
๑๙๕๒๑
๑๙๕๒๒
๑๙๕๒๓
๑๙๕๒๔
๑๙๕๒๕
๑๙๕๒๖
๑๙๕๒๗
๑๙๕๒๘
๑๙๕๒๙
๑๙๕๓๐
๑๙๕๓๑
๑๙๕๓๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางสุพรรณี สายเพ็ชร
นางสุพรรณี สุวรรณใจ
นางสุพรรณี อัตถไพศาล
นางสุพัชชา ทิพยสุวรรณมาลา
นางสาวสุพัชริน เอี่ยมประภัสสร
นางสุพัชรินทร ธิตะปน
นางสุพัชรี ดีทองออน
นางสุพัฒตรา สวัสดิ์พานิชย
นางสาวสุพัฒนา ยะจอม
นางสุพัฒนา สามชูศลิ ป
นางสุพัฒนากาญจน งามเผือก
นางสุพัดชา สวางศรี
นางสุพัตร เปยมศิลปกุลชร
นางสุพัตรา เขมาภิรักษ
นางสุพัตรา จันทศร
นางสุพัตรา ชนะบูรณ
นางสุพัตรา ชมเด็จ
นางสุพัตรา ชํานาญผา
นางสุพัตรา ชีวาภาคย
นางสุพัตรา ไชยคุณ
นางสุพัตรา ดงมูซอ
นางสุพัตรา เติมสายทอง
นางสุพัตรา ทวีกุลกิจชัย
นางสุพัตรา เทพหลา
นางสุพัตรา ธิบูรณบุญ
นางสุพัตรา นาวาเรือน

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๙๕๓๓
๑๙๕๓๔
๑๙๕๓๕
๑๙๕๓๖
๑๙๕๓๗
๑๙๕๓๘
๑๙๕๓๙
๑๙๕๔๐
๑๙๕๔๑
๑๙๕๔๒
๑๙๕๔๓
๑๙๕๔๔
๑๙๕๔๕
๑๙๕๔๖
๑๙๕๔๗
๑๙๕๔๘
๑๙๕๔๙
๑๙๕๕๐
๑๙๕๕๑
๑๙๕๕๒
๑๙๕๕๓
๑๙๕๕๔
๑๙๕๕๕
๑๙๕๕๖
๑๙๕๕๗
๑๙๕๕๘

นางสุพัตรา บัวสุวรรณ
นางสุพัตรา บุญมา
นางสุพัตรา บุญเมือง
นางสาวสุพัตรา บุญโยธา
นางสุพัตรา บุญสัมฤทธิ์ผล
นางสาวสุพัตรา บุณยวานิชกุล
นางสุพัตรา พรรณวงค
นางสาวสุพัตรา พลอาษา
นางสุพัตรา พาหะมาก
นางสุพัตรา มวงผล
นางสุพัตรา เรืองสวัสดิ์
นางสุพัตรา วารีปาน
นางสุพัตรา วีระโพธิ์
นางสุพัตรา ศิริเรือง
นางสุพัตรา ศุภสวัสดิ์
นางสุพัตรา สวางเมืองวรกุล
นางสุพัตรา สายรัมย
นางสาวสุพัตรา ไหลสกุล
นางสุพัตรา อยูดี
นางสุพัตรา อิ่มจิตร
นางสุพัตรา เอี่ยมสะอาด
นางสุพัทรา ปรานนิรามัย
นางสุพาภรณ มนัส
นางสุพิชชา วงษนาค
นางสุพิชฌาย สวัสดิราษฎร
นางสุพิชญ โพธิ์กลิ่น

หนา ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๕๕๙
๑๙๕๖๐
๑๙๕๖๑
๑๙๕๖๒
๑๙๕๖๓
๑๙๕๖๔
๑๙๕๖๕
๑๙๕๖๖
๑๙๕๖๗
๑๙๕๖๘
๑๙๕๖๙
๑๙๕๗๐
๑๙๕๗๑
๑๙๕๗๒
๑๙๕๗๓
๑๙๕๗๔
๑๙๕๗๕
๑๙๕๗๖
๑๙๕๗๗
๑๙๕๗๘
๑๙๕๗๙
๑๙๕๘๐
๑๙๕๘๑
๑๙๕๘๒
๑๙๕๘๓
๑๙๕๘๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางสุพิตรา จรัสแสนประเสริฐ
นางสุพิตรา เอี่ยมละออ
นางสุพิน มะดอลอ
นางสุพิน วงษเวียน
นางสุพิน ศรียางค
นางสุพิน สมศรี
นางสุพิศ แกวดวง
นางสุพิศ แกวแสงทอง
นางสุพิศ ทองลิ่ม
นางสุพิศ บุญเจริญ
นางสาวสุพิศ เบ็ญจวรรณ
นางสุพิศ ผนึกทรัพยสกุล
นางสาวสุพิศ รัศมีเพ็ญ
นางสุพิศ วงศฝน
นางสุพิศ สังขคง
นางสุพิศ สิงหสกุล
นางสุพิศ หงษโยธี
นางสาวสุเพ็ญ เชี่ยวชาญ
นางสุเพ็ญ บรรเทา
นางสุเพ็ญ ปราบพาล
นางสาวสุภณา ไตรรัตน
นางสุภนา เอี่ยมสะอาด
นางสุภนิช สรรคประศาสน
นางสาวสุภนิดา โลงจิตร
นางสุภมาส สาลี
นางสุภรณ ชางขุด

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๙๕๘๕
๑๙๕๘๖
๑๙๕๘๗
๑๙๕๘๘
๑๙๕๘๙
๑๙๕๙๐
๑๙๕๙๑
๑๙๕๙๒
๑๙๕๙๓
๑๙๕๙๔
๑๙๕๙๕
๑๙๕๙๖
๑๙๕๙๗
๑๙๕๙๘
๑๙๕๙๙
๑๙๖๐๐
๑๙๖๐๑
๑๙๖๐๒
๑๙๖๐๓
๑๙๖๐๔
๑๙๖๐๕
๑๙๖๐๖
๑๙๖๐๗
๑๙๖๐๘
๑๙๖๐๙
๑๙๖๑๐

นางสุภรณ โชติรัตน
นางสุภรณ เพ็ญสูงเนิน
นางสุภรณ มิ่งโมฬี
นางสุภรณ สุขเมฆ
นางสุภรณี ออมนอก
นางสุภรัตน เพื่อนสงคราม
นางสุภวัตร อินทรชัย
นางสาวสุภศิริลักษณ ลวกุล
นางสุภัครพี ชูเพชร
นางสุภัชชา ธูปออน
นางสุภัตรา เปรมจิตต
นางสาวสุภัทร สุขสมบูรณ
นางสุภัทร แสงดา
นางสุภัทรา คลองดี
นางสุภัทรา งามศรีขํา
นางสุภัทรา ชาวนาวิก
นางสุภัทรา ดีศรี
นางสุภัทรา สืบสิมมา
นางสุภัสสร จริยานุกูล
นางสาวสุภา แกวไทรหงวน
นางสุภา แกวสุข
นางสุภา จิตตพันธ
นางสุภา ชั้นเล็ก
นางสุภา ดาลัดกวิน
นางสุภา ทองสงฆ
นางสุภา ทับทิมดี

หนา ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๖๑๑
๑๙๖๑๒
๑๙๖๑๓
๑๙๖๑๔
๑๙๖๑๕
๑๙๖๑๖
๑๙๖๑๗
๑๙๖๑๘
๑๙๖๑๙
๑๙๖๒๐
๑๙๖๒๑
๑๙๖๒๒
๑๙๖๒๓
๑๙๖๒๔
๑๙๖๒๕
๑๙๖๒๖
๑๙๖๒๗
๑๙๖๒๘
๑๙๖๒๙
๑๙๖๓๐
๑๙๖๓๑
๑๙๖๓๒
๑๙๖๓๓
๑๙๖๓๔
๑๙๖๓๕
๑๙๖๓๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางสุภา ธิราชัย
นางสุภา บุญเจริญ
นางสุภา บุญพึ่ง
นางสุภา บุญโพธิ์แกว
นางสุภา ปติศิริ
นางสาวสุภา มณีพิสุทธิพันธ
นางสุภา เลิศศิริ
นางสุภา วงศบุปผา
นางสุภา แสงอินทร
นางสุภา เหมมินทร
นางสุภางค เจียมอมรรัตน
นางสุภางค แจงสูงเนิน
นางสุภางพิศ ดรุณเนตร
นางสาวสุภาณี คํากลัด
นางสุภาณี ทองรอด
นางสุภาณี พงษอาสา
นางสุภาณี สมวงศใหญ
นางสุภาณี แสงฤทธิ์
นางสุภานันท เดชวรรณ
นางสุภานี สังขประเสริฐ
นางสุภาพ เกงการณ
นางสุภาพ แกวเกื้อกูล
นางสุภาพ แกวรัตนานันท
นางสุภาพ แกวแสนตอ
นางสุภาพ จําปาเงิน
นางสุภาพ ใจกัน

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๙๖๓๗
๑๙๖๓๘
๑๙๖๓๙
๑๙๖๔๐
๑๙๖๔๑
๑๙๖๔๒
๑๙๖๔๓
๑๙๖๔๔
๑๙๖๔๕
๑๙๖๔๖
๑๙๖๔๗
๑๙๖๔๘
๑๙๖๔๙
๑๙๖๕๐
๑๙๖๕๑
๑๙๖๕๒
๑๙๖๕๓
๑๙๖๕๔
๑๙๖๕๕
๑๙๖๕๖
๑๙๖๕๗
๑๙๖๕๘
๑๙๖๕๙
๑๙๖๖๐
๑๙๖๖๑
๑๙๖๖๒

นางสุภาพ ชมชื่น
นางสุภาพ ชัยรัตน
นางสุภาพ ชาญประโคน
นางสุภาพ ไชยบุรินทร
นางสุภาพ ไชยมี
นางสุภาพ ไตรภูมิ
นางสุภาพ นามวงศ
นางสุภาพ ประเสริฐศรี
นางสุภาพ ปูนอน
นางสุภาพ พันธรัมย
นางสาวสุภาพ พานิชตระกูล
นางสุภาพ ฟองเพชร
นางสุภาพ มัทหมูหมาท
นางสุภาพ รพิพรรณ
นางสุภาพ วงกต
นางสุภาพ วนัสมัย
นางสาวสุภาพ วรรณสุทธิ์
นางสุภาพ วิเศษกุลพรหม
นางสุภาพ ศรีแสง
นางสุภาพ ศรีหาบุตร
นางสุภาพ สระสงคราม
นางสุภาพ สั่งการ
นางสุภาพ สุพรรณกลาง
นางสุภาพ เสนากูล
นางสุภาพ แสงพรม
นางสุภาพ โสดาวิชิต

หนา ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๖๖๓
๑๙๖๖๔
๑๙๖๖๕
๑๙๖๖๖
๑๙๖๖๗
๑๙๖๖๘
๑๙๖๖๙
๑๙๖๗๐
๑๙๖๗๑
๑๙๖๗๒
๑๙๖๗๓
๑๙๖๗๔
๑๙๖๗๕
๑๙๖๗๖
๑๙๖๗๗
๑๙๖๗๘
๑๙๖๗๙
๑๙๖๘๐
๑๙๖๘๑
๑๙๖๘๒
๑๙๖๘๓
๑๙๖๘๔
๑๙๖๘๕
๑๙๖๘๖
๑๙๖๘๗
๑๙๖๘๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางสุภาพ หนูทอง
นางสุภาพ เหมทานนท
นางสุภาพ อนุชน
นางสุภาพ อุทัยเกา
นางสาวสุภาพ เอียดจงดี
นางสุภาพร กมล
นางสุภาพร กุกแกว
นางสาวสุภาพร กูรณา
นางสุภาพร แกลวกสิกรรม
นางสุภาพร โคตรแกว
นางสุภาพร จันทรสนธิ
นางสุภาพร ชมโคกกรวด
นางสุภาพร ชอมณี
นางสุภาพร ถาวรสุข
นางสุภาพร ทองคําฉุย
นางสุภาพร ทองทวีสิทธิ์
นางสุภาพร ทัศนลีลพร
นางสุภาพร นาคประกอบ
นางสุภาพร นิธิโสภา
นางสุภาพร บัวชวย
นางสุภาพร พลัดเกตุ
นางสุภาพร พัฒนมะณี
นางสุภาพร พันทะสาร
นางสุภาพร เพชรรัตน
นางสุภาพร มาเกิด
นางสุภาพร มีแตม

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๙๖๘๙
๑๙๖๙๐
๑๙๖๙๑
๑๙๖๙๒
๑๙๖๙๓
๑๙๖๙๔
๑๙๖๙๕
๑๙๖๙๖
๑๙๖๙๗
๑๙๖๙๘
๑๙๖๙๙
๑๙๗๐๐
๑๙๗๐๑
๑๙๗๐๒
๑๙๗๐๓
๑๙๗๐๔
๑๙๗๐๕
๑๙๗๐๖
๑๙๗๐๗
๑๙๗๐๘
๑๙๗๐๙
๑๙๗๑๐
๑๙๗๑๑
๑๙๗๑๒
๑๙๗๑๓
๑๙๗๑๔

นางสุภาพร ยศปญญา
นางสุภาพร รื่นชื่น
นางสาวสุภาพร ศรีเพชรพัฒน
นางสุภาพร ศรีวรรณ
นางสุภาพร ศรีวิชัย
นางสุภาพร ศิริตะ
นางสุภาพร สวางสาลี
นางสุภาพร สองสวาง
นางสุภาพร สายธนู
นางสุภาพร สุจินตะกูล
นางสุภาพร แสวงกิจ
นางสุภาพร โสธนะ
นางสุภาพร หงอสกุล
นางสุภาพร เหมือนเพชร
นางสุภาพร อนุศิริ
นางสุภาพรรณ คงดีได
นางสุภาพรรณ เชื้อวงศ
นางสุภาพรรณ มณีพันธ
นางสุภาพรรณ วิโรจนะ
นางสุภาพรรณ วีรเธียร
นางสุภาพรรณ เสมอใจ
นางสุภาพันธ ซองผม
นางสุภาพันธ ภาพสิงห
นางสุภาพิณ บุญอารีย
นางสุภาภร เขียวสอาด
นางสุภาภรณ กัลยารัตน

หนา ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๗๑๕
๑๙๗๑๖
๑๙๗๑๗
๑๙๗๑๘
๑๙๗๑๙
๑๙๗๒๐
๑๙๗๒๑
๑๙๗๒๒
๑๙๗๒๓
๑๙๗๒๔
๑๙๗๒๕
๑๙๗๒๖
๑๙๗๒๗
๑๙๗๒๘
๑๙๗๒๙
๑๙๗๓๐
๑๙๗๓๑
๑๙๗๓๒
๑๙๗๓๓
๑๙๗๓๔
๑๙๗๓๕
๑๙๗๓๖
๑๙๗๓๗
๑๙๗๓๘
๑๙๗๓๙
๑๙๗๔๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางสุภาภรณ ขวัญราช
นางสุภาภรณ คําจันทร
นางสุภาภรณ คํายา
นางสุภาภรณ จํานงคนิตย
นางสุภาภรณ จําปา
นางสุภาภรณ ชลพานิช
นางสุภาภรณ ดาวสุวรรณ
นางสุภาภรณ ทองเพชร
นางสุภาภรณ ทองสุข
นางสุภาภรณ นิลอนันต
นางสุภาภรณ พูลพงษ
นางสุภาภรณ ศอกกลาง
นางสาวสุภาภรณ สกุลมา
นางสาวสุภาภรณ สุขศรี
นางสุภาภรณ หลังยาหนาย
นางสุภาภรณ หวังสป
นางสุภาภรณ อัมพสุวรรณ
นางสุภาภรณ อุปพงษ
นางสุภาภรณ อุปภัย
นางสาวสุภาภรณ อุยเจริญ
นางสุภารัตน ชาทอง
นางสุภารัตน ชินรี
นางสุภารัตน แดงสระนอย
นางสุภารัตน ปรีชาพงคมิตร
นางสุภารี ภูหงษ
นางสุภาวดี โกไสยสิต

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๙๗๔๑
๑๙๗๔๒
๑๙๗๔๓
๑๙๗๔๔
๑๙๗๔๕
๑๙๗๔๖
๑๙๗๔๗
๑๙๗๔๘
๑๙๗๔๙
๑๙๗๕๐
๑๙๗๕๑
๑๙๗๕๒
๑๙๗๕๓
๑๙๗๕๔
๑๙๗๕๕
๑๙๗๕๖
๑๙๗๕๗
๑๙๗๕๘
๑๙๗๕๙
๑๙๗๖๐
๑๙๗๖๑
๑๙๗๖๒
๑๙๗๖๓
๑๙๗๖๔
๑๙๗๖๕

หนา ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุภาวดี คีรีรัตน
นางสาวสุภาวดี งามวิเศษศรี
นางสุภาวดี จาบรัมย
นางสุภาวดี จารุทะวัย
นางสาวสุภาวดี จุฑารัตน
นางสุภาวดี ใจดี
นางสุภาวดี เดชเรือง
นางสุภาวดี ตรีเพชร
นางสุภาวดี ทรัพยสาร
นางสุภาวดี บุญญาภิสิทธิ์โสภา
นางสุภาวดี
ภวภูตานนท ณ มหาสารคาม
นางสุภาวดี ลายนอก
นางสุภาวดี ศรีแพรศรี
นางสุภาวดี สมจิตร
นางสุภาวรรณ สุภธีระ
นางสุภาศรี พรมกลาง
นางสุภาศรี พฤกษชัฎ
นางสุภิญญา จักภิละ
นางสุภิฎฐา รัตติธรรม
นางสุภิณญา วงศทาเครือ
นางสุภิดา พิมทา
นางสุภิรมย จาคสกุล
นางสุภี จงใจรักษ
นางสุภี พีระเกียรติขจร
นางสุภีร อวมงาม

๑๙๗๖๖
๑๙๗๖๗
๑๙๗๖๘
๑๙๗๖๙
๑๙๗๗๐
๑๙๗๗๑
๑๙๗๗๒
๑๙๗๗๓
๑๙๗๗๔
๑๙๗๗๕
๑๙๗๗๖
๑๙๗๗๗
๑๙๗๗๘
๑๙๗๗๙
๑๙๗๘๐
๑๙๗๘๑
๑๙๗๘๒
๑๙๗๘๓
๑๙๗๘๔
๑๙๗๘๕
๑๙๗๘๖
๑๙๗๘๗
๑๙๗๘๘
๑๙๗๘๙
๑๙๗๙๐
๑๙๗๙๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางสุมณฑา คําแสน
นางสุมณฑา จรศรี
นางสุมณฑา ชนะพล
นางสุมณฑา ชาวเรือ
นางสุมณฑา บุญกอง
นางสุมณฑา บุญจงประเสริฐ
นางสุมณฑา ลีวิโรจน
นางสาวสุมณฑา เวชวิทย
นางสาวสุมณฑา เวียงอําพล
นางสาวสุมณฑา ศรีสวัสดิ์
นางสุมน เจริญแสง
นางสุมน ฤาชัยสา
นางสุมน ศรีนุนวิเชียร
นางสุมนฑกาญจน ศรีธนาวิโรจน
นางสุมนรัตน อัศตรกุล
นางสุมนา จิ๋วสําอางค
นางสุมนา ดํายศ
นางสุมนา สุคนธรส
นางสุมล จุลนันโท
นางสุมล พิตรสาธร
นางสุมล ศุภจิตรานนท
นางสาวสุมลฑา คณาวิทยา
นางสุมา ทองรอด
นางสาวสุมา ทิพยมณี
นางสุมานี อุนดี
นางสุมามาลย สัมมาเมตต

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๙๗๙๒
๑๙๗๙๓
๑๙๗๙๔
๑๙๗๙๕
๑๙๗๙๖
๑๙๗๙๗
๑๙๗๙๘
๑๙๗๙๙
๑๙๘๐๐
๑๙๘๐๑
๑๙๘๐๒
๑๙๘๐๓
๑๙๘๐๔
๑๙๘๐๕
๑๙๘๐๖
๑๙๘๐๗
๑๙๘๐๘
๑๙๘๐๙
๑๙๘๑๐
๑๙๘๑๑
๑๙๘๑๒
๑๙๘๑๓
๑๙๘๑๔
๑๙๘๑๕
๑๙๘๑๖
๑๙๘๑๗

นางสุมารี ตันประดับสิงห
นางสุมารี อุนจิตตวรรธนะ
นางสุมาลย พรมสอาด
นางสุมาลัย ชิณฤทธิ์
นางสุมาลัย รอดบาง
นางสุมาลี กลอมเมือง
นางสุมาลี กําแมด
นางสุมาลี กุศล
นางสุมาลี แกวยศ
นางสุมาลี แกววิมล
นางสุมาลี คนเที่ยง
นางสุมาลี คุณชื่น
นางสุมาลี จิรโกศล
นางสาวสุมาลี เฉลยจรรยา
นางสุมาลี ชวยพันธอนันต
นางสุมาลี ชุมสุข
นางสุมาลี ไชยกิจ
นางสุมาลี ไชยประเสริฐ
นางสุมาลี ตวรรัตน
นางสุมาลี ตัญตระกูล
นางสุมาลี ทาสุรินทร
นางสุมาลี เที่ยงภักดิ์
นางสุมาลี ธรรมเจริญ
นางสุมาลี นันทวงษ
นางสุมาลี นํามา
นางสาวสุมาลี นิรันตสุข

หนา ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๘๑๘
๑๙๘๑๙
๑๙๘๒๐
๑๙๘๒๑
๑๙๘๒๒
๑๙๘๒๓
๑๙๘๒๔
๑๙๘๒๕
๑๙๘๒๖
๑๙๘๒๗
๑๙๘๒๘
๑๙๘๒๙
๑๙๘๓๐
๑๙๘๓๑
๑๙๘๓๒
๑๙๘๓๓
๑๙๘๓๔
๑๙๘๓๕
๑๙๘๓๖
๑๙๘๓๗
๑๙๘๓๘
๑๙๘๓๙
๑๙๘๔๐
๑๙๘๔๑
๑๙๘๔๒
๑๙๘๔๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางสาวสุมาลี บุญขจร
นางสุมาลี บุญพรหมมา
นางสุมาลี บุญอนันต
นางสุมาลี เพชรดําดี
นางสุมาลี มหากันธา
นางสุมาลี มะโนนอม
นางสุมาลี มานอย
นางสาวสุมาลี เมธโยดม
นางสุมาลี ยมหา
นางสุมาลี รุงโรจน
นางสุมาลี เรืองทอง
นางสุมาลี ลิมปนโอสถ
นางสุมาลี โลติกร
นางสุมาลี วงศเลิศ
นางสุมาลี วรรณเสน
นางสุมาลี แวะศรีภา
นางสุมาลี ศรีภา
นางสาวสุมาลี ศรีศุภโชค
นางสุมาลี ศรีหะวงศ
นางสุมาลี สมเจริญ
นางสุมาลี สมบูรณ
นางสาวสุมาลี สยามไชย
นางสุมาลี สวางสุข
นางสุมาลี สังเกตการณ
นางสุมาลี สําแดงพันธ
นางสุมาลี สุขสนิท

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๙๘๔๔
๑๙๘๔๕
๑๙๘๔๖
๑๙๘๔๗
๑๙๘๔๘
๑๙๘๔๙
๑๙๘๕๐
๑๙๘๕๑
๑๙๘๕๒
๑๙๘๕๓
๑๙๘๕๔
๑๙๘๕๕
๑๙๘๕๖
๑๙๘๕๗
๑๙๘๕๘
๑๙๘๕๙
๑๙๘๖๐
๑๙๘๖๑
๑๙๘๖๒
๑๙๘๖๓
๑๙๘๖๔
๑๙๘๖๕
๑๙๘๖๖
๑๙๘๖๗
๑๙๘๖๘
๑๙๘๖๙

นางสุมาลี สุดตา
นางสุมาลี สุนทรนันท
นางสุมาลี สุวรรณมณี
นางสุมาลี เหลามะดัน
นางสุมาลี อินทจักร
นางสุมิกา บุญไตรย
นางสุมิตดา เฐียรพิทักษ
นางสุมิตรา ไชยมา
นางสุมิตรา ตรรกวิโรจน
นางสุมิตรา เที่ยงดี
นางสุมิตรา ปานนอย
นางสุมิตรา เวชเฟอง
นางสุมิตรา อิ่มแสง
นางสุเมตตา สายโสภา
นางสุเมธศรี ขวัญแกว
นางสุไมตรี นามบัวนอย
นางสาวสุรดา พิพิธกุล
นางสุรพินทร สุทธิจิระพันธ
นางสุรภา กรุดอินทร
นางสุรภี ขาวสบาย
นางสุรภี จันทรศรีมาก
นางสาวสุรวิภา ธนกิจวรเมธ
นางสุรศรี เอี่ยมสอาด
นางสุระพีพรรณ รัตนเกื้อ
นางสุรัจ กังบู
นางสุรัชตวดี วงศศรีแกว

หนา ๑๐๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๘๗๐
๑๙๘๗๑
๑๙๘๗๒
๑๙๘๗๓
๑๙๘๗๔
๑๙๘๗๕
๑๙๘๗๖
๑๙๘๗๗
๑๙๘๗๘
๑๙๘๗๙
๑๙๘๘๐
๑๙๘๘๑
๑๙๘๘๒
๑๙๘๘๓
๑๙๘๘๔
๑๙๘๘๕
๑๙๘๘๖
๑๙๘๘๗
๑๙๘๘๘
๑๙๘๘๙
๑๙๘๙๐
๑๙๘๙๑
๑๙๘๙๒
๑๙๘๙๓
๑๙๘๙๔
๑๙๘๙๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางสุรัชนี ถึงเสียบญวน
นางสุรัชพร ศรีโพธิ์
นางสุรัชยากร แกวมณี
นางสุรัตน กลัดงาม
นางสุรัตน กุลประสูติ
นางสุรัตน งามศรีขํา
นางสาวสุรัตน ชวงสูงเนิน
นางสุรัตน เพียรพัฒนกิจ
นางสุรัตน มณีสะอาด
นางสุรัตน มะลิลา
นางสุรัตน รัตนรุงโรจน
นางสุรัตนา มุงมาตร
นางสุราง รมโพธิ์
นางสุรางค จันทราภรณ
นางสุรางค ชาวันดี
นางสุรางค ตาชัย
นางสุรางค ทองเพชร
นางสุรางค ทิพเกษร
นางสุรางค บุญสมบูรณสกุล
นางสุรางค ปรัชญาอภิบาล
นางสุรางค พยากรณพิพัฒน
นางสาวสุรางค พุมเจริญวัฒนา
นางสุรางค พูนศรีธนากูล
นางสุรางค เพ็ชรกอง
นางสุรางค ไมกลาง
นางสุรางค ยั่งยืน

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๙๘๙๖
๑๙๘๙๗
๑๙๘๙๘
๑๙๘๙๙
๑๙๙๐๐
๑๙๙๐๑
๑๙๙๐๒
๑๙๙๐๓
๑๙๙๐๔
๑๙๙๐๕
๑๙๙๐๖
๑๙๙๐๗
๑๙๙๐๘
๑๙๙๐๙
๑๙๙๑๐
๑๙๙๑๑
๑๙๙๑๒
๑๙๙๑๓
๑๙๙๑๔
๑๙๙๑๕
๑๙๙๑๖
๑๙๙๑๗
๑๙๙๑๘
๑๙๙๑๙
๑๙๙๒๐
๑๙๙๒๑

หนา ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุรางค เย็นใจ
นางสุรางค รุงเรือง
นางสุรางค วรรโณภาศ
นางสุรางค วิสุทธิสระ
นางสุรางค สุวรรณชาติ
นางสาวสุรางค สุวรรณรัตน
นางสุรางค สุวรรณหลอ
นางสุรางค อาจภักดี
นางสุรางคณา เฉลยจรรยา
นางสาวสุรางคนา เสรีพรเศรษฐ
นางสุรางครัตน ชุมคง
นางสุริน ชุมสาย ณ อยุธยา
นางสุรินทร จุลกิจวัฒน
นางสาวสุรินทร ชมภู
นางสุรินทร ดงอนนท
นางสุรินทร บุญคุม
นางสาวสุรินทร ผดุงญาติ
นางสุรินทร เล็กรัตน
นางสุรินทร สมศรี
นางสุรินทร สังขวิสุทธิ์
นางสุรินทรพร จันทรสกา
นางสุริยา รุงโรจนวุฒิพงศ
นางสุริยา โรจนพุทธิ
นางสาวสุริโย สามเณร
นางสาวสุรี ขจรชีพ
นางสุรี นครอินทร

๑๙๙๒๒
๑๙๙๒๓
๑๙๙๒๔
๑๙๙๒๕
๑๙๙๒๖
๑๙๙๒๗
๑๙๙๒๘
๑๙๙๒๙
๑๙๙๓๐
๑๙๙๓๑
๑๙๙๓๒
๑๙๙๓๓
๑๙๙๓๔
๑๙๙๓๕
๑๙๙๓๖
๑๙๙๓๗
๑๙๙๓๘
๑๙๙๓๙
๑๙๙๔๐
๑๙๙๔๑
๑๙๙๔๒
๑๙๙๔๓
๑๙๙๔๔
๑๙๙๔๕
๑๙๙๔๖
๑๙๙๔๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางสุรีพร ชูติกุลัง
นางสุรีพร ดอกเตย
นางสุรีพร แตงเล็ก
นางสุรีพร พูลสวัสดิ์
นางสุรีพร รวมสุวรรณ
นางสุรีพร วัชชะวิพุธ
นางสุรีย กุลมาศ
นางสุรีย แกวบํารุง
นางสุรีย โคววราวรรณ
นางสุรีย จันทนี
นางสุรีย จันทศร
นางสุรีย ตุนาค
นางสุรีย ทรายคํา
นางสุรีย ทองอินตะ
นางสาวสุรีย นับทอง
นางสุรีย เนืองอนันต
นางสุรีย บุญถูก
นางสาวสุรีย ใบบัว
นางสาวสุรีย ปนประเสริฐ
นางสุรีย พุมหรดี
นางสุรีย เพชรชนะ
นางสาวสุรีย มณีพราย
นางสาวสุรีย ยอดทหาร
นางสุรีย รัตนะสุขจิตต
นางสุรีย วงคใจมา
นางสาวสุรีย วีรวรรณ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๙๙๔๘
๑๙๙๔๙
๑๙๙๕๐
๑๙๙๕๑
๑๙๙๕๒
๑๙๙๕๓
๑๙๙๕๔
๑๙๙๕๕
๑๙๙๕๖
๑๙๙๕๗
๑๙๙๕๘
๑๙๙๕๙
๑๙๙๖๐
๑๙๙๖๑
๑๙๙๖๒
๑๙๙๖๓
๑๙๙๖๔
๑๙๙๖๕
๑๙๙๖๖
๑๙๙๖๗
๑๙๙๖๘
๑๙๙๖๙
๑๙๙๗๐
๑๙๙๗๑
๑๙๙๗๒
๑๙๙๗๓

นางสุรีย ศิริพันธุ
นางสุรีย ศิลปไพบูลย
นางสุรีย สุวรรณกลอม
นางสุรียพร ไชยวงศ
นางสุรียพร ตันอนุชิตติกุล
นางสุรียพร ปดถานะ
นางสุรียพร ปานศรี
นางสุรียพร พินิจเชื้อ
นางสาวสุรียพร วาฤทธิ์
นางสุรียพิณ วงษมณี
นางสุรียภรณ จรรยา
นางสุรียภรณ ดาวอรุณเกียรติ
นางสุรียภรณ รัตนขจรกุล
นางสุรียมาศ ภูมิแสน
นางสุรียรัตน พรหมชนะ
นางสุรียรัตน รุงเจริญธรรม
นางสุรีรัตน การดี
นางสาวสุรีรัตน กุสโลภาส
นางสุรีรัตน แกวศรีทอง
นางสุรีรัตน จับใจ
นางสุรีรัตน แตเจริญผล
นางสุรีรัตน พูลผล
นางสุรีรัตน วิกรานตนนท
นางสุลักขณา ยอดบุญนอก
นางสุลักษณี เนียมสกุล
นางสุลัดดา ชอนทอง

หนา ๑๐๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๙๗๔
๑๙๙๗๕
๑๙๙๗๖
๑๙๙๗๗
๑๙๙๗๘
๑๙๙๗๙
๑๙๙๘๐
๑๙๙๘๑
๑๙๙๘๒
๑๙๙๘๓
๑๙๙๘๔
๑๙๙๘๕
๑๙๙๘๖
๑๙๙๘๗
๑๙๙๘๘
๑๙๙๘๙
๑๙๙๙๐
๑๙๙๙๑
๑๙๙๙๒
๑๙๙๙๓
๑๙๙๙๔
๑๙๙๙๕
๑๙๙๙๖
๑๙๙๙๗
๑๙๙๙๘
๑๙๙๙๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางสุลัดดา ศิริมานนท
นางสุลาวัลย แสงอุทัย
นางสุลีพร ลือกระจาง
นางสุวคนธ เกิดผล
นางสุวคนธ พิมพภู
นางสุวคนธ ยี่สารพัฒน
นางสุวจิต ใจตรง
นางสาวสุวณี ภารา
นางสุวณีย ชูพัฒนพงษ
นางสุวณีย ทองบาง
นางสุวณีย วิณโรจน
นางสุวดี กระดังงา
นางสุวดี จิระสุโข
นางสุวดี ชาติสุรัตน
นางสุวดี ทองศักดิ์
นางสุวดี บุญญานุสิทธิ์
นางสุวดี มูสิกธรรม
นางสุวดี รุจิเรข
นางสุวดี สิงหราชัย
นางสุวดี สิทธิเจริญธรรม
นางสาวสุวดี อัยรักษ
นางสุวที โหมดสุวรรณ
นางสุวนิจ ศรีจันทร
นางสุวนิจ สามสี
นางสุวนิตย ทิศมุสิก
นางสาวสุวนิตย ลีรุจิกุล

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๒๐๐๐๐
๒๐๐๐๑
๒๐๐๐๒
๒๐๐๐๓
๒๐๐๐๔
๒๐๐๐๕
๒๐๐๐๖
๒๐๐๐๗
๒๐๐๐๘
๒๐๐๐๙
๒๐๐๑๐
๒๐๐๑๑
๒๐๐๑๒
๒๐๐๑๓
๒๐๐๑๔
๒๐๐๑๕
๒๐๐๑๖
๒๐๐๑๗
๒๐๐๑๘
๒๐๐๑๙
๒๐๐๒๐
๒๐๐๒๑
๒๐๐๒๒
๒๐๐๒๓
๒๐๐๒๔
๒๐๐๒๕

หนา ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุวนิตย วีระวัฒน
นางสุวนิตย สมงาม
นางสาวสุวนิตย สะทาน
นางสาวสุวนิษฐ เหลืองนาคทองดี
นางสุวนี ศรีชุม
นางสุวพรรณ เกียรติบํารุง
นางสุวพัชร บุตรฉัยยา
นางสุวพิศ ทรรพวสุ
นางสุวภรณ ตั้งธนศิริกุล
นางสุวภรณ สิริกุลสิงห
นางสุวภัทร พิมพศรี
นางสุวภา เตชะมา
นางสุวภา พลนิกร
นางสุวภา แสนดี
นางสาวสุวรรณ ขําเมือง
นางสุวรรณ ถนัดทาง
นางสุวรรณ เรืองยินดี
นางสาวสุวรรณ สมัคร
นางสาวสุวรรณ แสนลี
นางสุวรรณ อิ่มประเกียนธรรม
นางสุวรรณ เอี่ยมเอิบ
นางสุวรรณ เกณฑขุนทด
นางสาวสุวรรณดี เจริญ
นางสาวสุวรรณภา พลอยพราว
นางสุวรรณมาลี พันธชูเพชร
นางสุวรรณรี เรือนโรจนรุง

๒๐๐๒๖
๒๐๐๒๗
๒๐๐๒๘
๒๐๐๒๙
๒๐๐๓๐
๒๐๐๓๑
๒๐๐๓๒
๒๐๐๓๓
๒๐๐๓๔
๒๐๐๓๕
๒๐๐๓๖
๒๐๐๓๗
๒๐๐๓๘
๒๐๐๓๙
๒๐๐๔๐
๒๐๐๔๑
๒๐๐๔๒
๒๐๐๔๓
๒๐๐๔๔
๒๐๐๔๕
๒๐๐๔๖
๒๐๐๔๗
๒๐๐๔๘
๒๐๐๔๙
๒๐๐๕๐
๒๐๐๕๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางสุวรรณศรี สุดวิไล
นางสุวรรณา คงศรี
นางสุวรรณา คนชม
นางสุวรรณา คุมไดอยู
นางสุวรรณา จริตาภิวัฒน
นางสาวสุวรรณา จันทรไทรรอด
นางสุวรรณา จันทสาร
นางสาวสุวรรณา จิตตวีระ
นางสุวรรณา เจริญกิจ
นางสุวรรณา เจริญพานิช
นางสุวรรณา ดวงตาดํา
นางสาวสุวรรณา ดาวสงา
นางสาวสุวรรณา ตันเจริญ
นางสุวรรณา ตันบุญ
นางสุวรรณา ธันวานนท
นางสาวสุวรรณา นาควาด
นางสุวรรณา บุญหลง
นางสุวรรณา ผลนานาถ
นางสุวรรณา พลเยี่ยม
นางสุวรรณา พังจุนันท
นางสุวรรณา เพชรพรหม
นางสาวสุวรรณา เมตมันกุล
นางสุวรรณา ยินดี
นางสุวรรณา รักตสันติ
นางสาวสุวรรณา รุจิวนารมย
นางสุวรรณา ลาภเกิด

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๒๐๐๕๒
๒๐๐๕๓
๒๐๐๕๔
๒๐๐๕๕
๒๐๐๕๖
๒๐๐๕๗
๒๐๐๕๘
๒๐๐๕๙
๒๐๐๖๐
๒๐๐๖๑
๒๐๐๖๒
๒๐๐๖๓
๒๐๐๖๔
๒๐๐๖๕
๒๐๐๖๖
๒๐๐๖๗
๒๐๐๖๘
๒๐๐๖๙
๒๐๐๗๐
๒๐๐๗๑
๒๐๐๗๒
๒๐๐๗๓
๒๐๐๗๔
๒๐๐๗๕
๒๐๐๗๖
๒๐๐๗๗

หนา ๑๐๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุวรรณา วรรณภักตร
นางสุวรรณา ศิริสาห
นางสุวรรณา สมทรัพย
นางสาวสุวรรณา สมุทรสกุลเปยม
นางสุวรรณา สาดบางเคียน
นางสุวรรณา สารพันธ
นางสุวรรณา สุขทวี
นางสุวรรณา สุขลิ้ม
นางสุวรรณา สุชาติ
นางสุวรรณา แสงโรจน
นางสาวสุวรรณา แสงสุริฉาย
นางสุวรรณา หมั่นมานะ
นางสุวรรณา แหลมทอง
นางสุวรรณี คชนาค
นางสุวรรณี คําภาจันทร
นางสุวรรณี ไชยศึก
นางสุวรรณี ทองเรือง
นางสุวรรณี นามมะกุนา
นางสุวรรณี นิลผึ้ง
นางสุวรรณี ปราบวิชิต
นางสาวสุวรรณี ผิวขาว
นางสุวรรณี เผ็งเหลา
นางสุวรรณี พรหมบุตร
นางสุวรรณี เพชรอําภัย
นางสาวสุวรรณี ภมรประวัติ
นางสาวสุวรรณี ศรีเลณวัติ

๒๐๐๗๘
๒๐๐๗๙
๒๐๐๘๐
๒๐๐๘๑
๒๐๐๘๒
๒๐๐๘๓
๒๐๐๘๔
๒๐๐๘๕
๒๐๐๘๖
๒๐๐๘๗
๒๐๐๘๘
๒๐๐๘๙
๒๐๐๙๐
๒๐๐๙๑
๒๐๐๙๒
๒๐๐๙๓
๒๐๐๙๔
๒๐๐๙๕
๒๐๐๙๖
๒๐๐๙๗
๒๐๐๙๘
๒๐๐๙๙
๒๐๑๐๐
๒๐๑๐๑
๒๐๑๐๒
๒๐๑๐๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางสุวรรณี สันติธรรมการ
นางสุวรรณี สายวาณิชย
นางสุวรรณี สุทธิเดช
นางสุวรรณี สุวรรณรัตน
นางสุวรรณีย กุลศิริ
นางสุวรัตน ไกรสกุล
นางสุวรัตน เชาวนปรีชา
นางสุวรา เจียมสกุล
นางสาวสุวรา ทาทิตย
นางสุวรา สุขสมบูรณ
นางสุวรีย สิทธิการ
นางสุวลี จานสิบสี
นางสุวลี ดานอธิคม
นางสุวลี วภักดิ์เพชร
นางสุวัจนา มวยดี
นางสุวัฒนา กิจเฉลา
นางสุวัฒนา จินดาโชติ
นางสุวัฒนา พลสงคราม
นางสุวัฒนา ลวกไธสง
นางสุวัฒนา วุฒิจักร
นางสุวัฒนา สุทธิวงศ
นางสุวัฒนา อุดมฤทธิ์
นางสุวัลยา เครือเงา
นางสุวารี นิ่มทอง
นางสุวารี รอดอยู
นางสุวารี สงาศรี

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๒๐๑๐๔
๒๐๑๐๕
๒๐๑๐๖
๒๐๑๐๗
๒๐๑๐๘
๒๐๑๐๙
๒๐๑๑๐
๒๐๑๑๑
๒๐๑๑๒
๒๐๑๑๓
๒๐๑๑๔
๒๐๑๑๕
๒๐๑๑๖
๒๐๑๑๗
๒๐๑๑๘
๒๐๑๑๙
๒๐๑๒๐
๒๐๑๒๑
๒๐๑๒๒
๒๐๑๒๓
๒๐๑๒๔
๒๐๑๒๕
๒๐๑๒๖
๒๐๑๒๗
๒๐๑๒๘
๒๐๑๒๙

หนา ๑๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุวารี โสมาบุตร
นางสุวารีย ศรีมะวัฒน
นางสุวิชชา ชัยขุนพล
นางสุวิภา กิตยานุรักษ
นางสุวิภา ประยูรพีรพุฒิ
นางสุวิมล จรจรัญ
นางสุวิมล ชุมสาย ณ อยุธยา
นางสุวิมล ดวงเขียว
นางสุวิมล ทองกําเนิด
นางสุวิมล บุญเจิม
นางสุวิมล บุญมาก
นางสุวิมล บุญวรรณ
นางสุวิมล ปรีจํารัส
นางสุวิมล พิพัฒนโยธะพงศ
นางสุวิมล วงศขันแกว
นางสุวิมล วิมานนท
นางสุวิมล ศรีนพนิคม
นางสาวสุวิมล โสตทิพย
นางสุวิมล หอมสมบัติ
นางสาวสุวิมล อภิรักษศรานนท
นางสุวิมล ออนสนิท
นางสุวิมล อ่ําคูณ
นางสาวสุศนี เชาวนฤทธิ์
นางสุษมา มายะเวส
นางสุหรายมาศ เสนากาญจน
นางเสงี่ยม ทองเต็มดวง

๒๐๑๓๐
๒๐๑๓๑
๒๐๑๓๒
๒๐๑๓๓
๒๐๑๓๔
๒๐๑๓๕
๒๐๑๓๖
๒๐๑๓๗
๒๐๑๓๘
๒๐๑๓๙
๒๐๑๔๐
๒๐๑๔๑
๒๐๑๔๒
๒๐๑๔๓
๒๐๑๔๔
๒๐๑๔๕
๒๐๑๔๖
๒๐๑๔๗
๒๐๑๔๘
๒๐๑๔๙
๒๐๑๕๐
๒๐๑๕๑
๒๐๑๕๒
๒๐๑๕๓
๒๐๑๕๔
๒๐๑๕๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางเสงี่ยม เทียนคํา
นางเสงี่ยม บุตรศรีภูมิ
นางเสงี่ยม พงษศิลา
นางเสงี่ยม ยอดน้ําคํา
นางเสงี่ยมศรี พรหมสุข
นางเสงี่ยมสุข ศรีพรหม
นางเสฐียร ศิริจันทร
นางเสถียน เหล็มเก
นางสาวเสถียร จํารูญศิริ
นางเสถียร ยอดใส
นางเสถียร สุดสุย
นางเสถียร สุวรรณจักษ
นางเสถียร อาจปกษา
นางเสนห ชานุวัตร
นางเสนห ภูสวาสดิ์
นางเสนหา บุญเจริญ
นางเสนหา สิงหเรือง
นางเสนอ ศักดิ์คํา
นางเสนาะ สุขสงวน
นางเสมอ ตันเจริญ
นางสาวเสมอ พุทธเกตุ
นางเสมอใจ บุญแกวขวัญ
นางเสริมศรี จํานงคนารถ
นางสาวเสริมศรี บัลลพวานิช
นางเสริมศรี วิทวัสชุติกุล
นางสาวเสริมศรี ศรีรัตน

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๒๐๑๕๖
๒๐๑๕๗
๒๐๑๕๘
๒๐๑๕๙
๒๐๑๖๐
๒๐๑๖๑
๒๐๑๖๒
๒๐๑๖๓
๒๐๑๖๔
๒๐๑๖๕
๒๐๑๖๖
๒๐๑๖๗
๒๐๑๖๘
๒๐๑๖๙
๒๐๑๗๐
๒๐๑๗๑
๒๐๑๗๒
๒๐๑๗๓
๒๐๑๗๔
๒๐๑๗๕
๒๐๑๗๖
๒๐๑๗๗
๒๐๑๗๘
๒๐๑๗๙
๒๐๑๘๐
๒๐๑๘๑

นางเสริมศรี สอิ้งทอง
นางเสริมสุข ชัยยะ
นางเสริมสุข วรศิริ
นางเสวีย ถิ่นขนอน
นางเสารแกว ยะฟู
นางเสารแกว สุวรรณประชา
นางเสารคํา หลาจันทร
นางเสาวกาญจน ฐิติรังสี
นางเสาวคนธ ทองแตม
นางเสาวคนธ นันทขวาง
นางเสาวคนธ เบาทอง
นางเสาวคนธ เพชรนิล
นางเสาวคนธ ภูวรณ
นางเสาวคนธ ศิริปาณี
นางเสาวคนธ สมจิตร
นางเสาวคนธ สิทธิเชนทร
นางเสาวคนธ เสาวรส
นางเสาวคนธ หงษชูตา
นางเสาวณี กรานจรูญ
นางเสาวณี ดอกไม
นางเสาวณี บุตรเนียร
นางเสาวณี ปนเขียว
นางเสาวณี ระฆังทอง
นางเสาวณี สายคําทอน
นางสาวเสาวณีย เกษรอุบล
นางเสาวณีย แกวคุมภัย

หนา ๑๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๑๘๒
๒๐๑๘๓
๒๐๑๘๔
๒๐๑๘๕
๒๐๑๘๖
๒๐๑๘๗
๒๐๑๘๘
๒๐๑๘๙
๒๐๑๙๐
๒๐๑๙๑
๒๐๑๙๒
๒๐๑๙๓
๒๐๑๙๔
๒๐๑๙๕
๒๐๑๙๖
๒๐๑๙๗
๒๐๑๙๘
๒๐๑๙๙
๒๐๒๐๐
๒๐๒๐๑
๒๐๒๐๒
๒๐๒๐๓
๒๐๒๐๔
๒๐๒๐๕
๒๐๒๐๖
๒๐๒๐๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางเสาวณีย จักรมูล
นางเสาวณีย โชคชาตรี
นางเสาวณีย แทนทอง
นางเสาวณีย ธงชัย
นางเสาวณีย บุญการ
นางเสาวณีย บุญมี
นางเสาวณีย พิมพศร
นางเสาวณีย เย็นวารี
นางเสาวณีย ศรีสําราญ
นางเสาวณีย สุนทรานุรักษ
นางเสาวณีย หาสุระ
นางเสาวณีย อุบลศรี
นางเสาวนิท โชติกวณิชย
นางเสาวนีย กตัญชลี
นางเสาวนีย ชางกันทา
นางเสาวนีย ชูวงศ
นางเสาวนีย ทองหลอ
นางเสาวนีย ปตทวีคงคา
นางเสาวนีย เผื่อนพันธุ
นางเสาวนีย พิพัฒนชัยภูมิ
นางเสาวนีย รัตนพงศ
นางเสาวนีย โรจนชนะทอง
นางเสาวนีย ลาภบุญเรือง
นางสาวเสาวนีย สวนมณฑา
นางเสาวนีย สิทธิกูล
นางเสาวนีย สุขลิ้ม

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๒๐๒๐๘
๒๐๒๐๙
๒๐๒๑๐
๒๐๒๑๑
๒๐๒๑๒
๒๐๒๑๓
๒๐๒๑๔
๒๐๒๑๕
๒๐๒๑๖
๒๐๒๑๗
๒๐๒๑๘
๒๐๒๑๙
๒๐๒๒๐
๒๐๒๒๑
๒๐๒๒๒
๒๐๒๒๓
๒๐๒๒๔
๒๐๒๒๕
๒๐๒๒๖
๒๐๒๒๗
๒๐๒๒๘
๒๐๒๒๙
๒๐๒๓๐
๒๐๒๓๑
๒๐๒๓๒
๒๐๒๓๓

หนา ๑๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางเสาวนีย สุริยาประภา
นางเสาวนีย อยูหุน
นางเสาวนีย อังสุภานิช
นางเสาวนีย อุดมสิน
นางเสาวภา เกษรแกว
นางเสาวภา เกิดไกแกว
นางเสาวภา ขจรพรมราช
นางเสาวภา ชุมเสน
นางเสาวภา ปยดิลก
นางเสาวภา พันธุไพร
นางเสาวภา วันธงชัย
นางเสาวภา สุรเวช
นางเสาวภา หัฏฐะสกุล
นางเสาวภา อนันตะ
นางเสาวภา อังศุสิงห
นางสาวเสาวภาคย ธนะนาวานุกุล
นางเสาวภาคย ปาเทศน
นางเสาวภาคย มามะ
นางเสาวภาคย เศรษฐศักดาศิริ
นางเสาวภาคย สรรพศรี
นางสาวเสาวรส บูรณะวานิช
นางเสาวรัตน เอี่ยมตระกูล
นางเสาวลักษ รัตนสินธุ
นางเสาวลักษณ กันภัย
นางเสาวลักษณ แกวเหล็ก
นางสาวเสาวลักษณ คําดี

๒๐๒๓๔
๒๐๒๓๕
๒๐๒๓๖
๒๐๒๓๗
๒๐๒๓๘
๒๐๒๓๙
๒๐๒๔๐
๒๐๒๔๑
๒๐๒๔๒
๒๐๒๔๓
๒๐๒๔๔
๒๐๒๔๕
๒๐๒๔๖
๒๐๒๔๗
๒๐๒๔๘
๒๐๒๔๙
๒๐๒๕๐
๒๐๒๕๑
๒๐๒๕๒
๒๐๒๕๓
๒๐๒๕๔
๒๐๒๕๕
๒๐๒๕๖
๒๐๒๕๗
๒๐๒๕๘
๒๐๒๕๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางเสาวลักษณ เครือนุช
นางเสาวลักษณ จันทขันธ
นางสาวเสาวลักษณ จิรบวร
นางเสาวลักษณ ฉันทวิทย
นางเสาวลักษณ ณ สงขลา
นางเสาวลักษณ ทองผิว
นางเสาวลักษณ ทองสุก
นางเสาวลักษณ ไทยสีหราช
นางเสาวลักษณ นักเสียง
นางเสาวลักษณ นาคศิริ
นางเสาวลักษณ บุญกําเหนิด
นางเสาวลักษณ พจนเวท
นางสาวเสาวลักษณ พรศิวะกุล
นางสาวเสาวลักษณ พินิจวงศ
นางเสาวลักษณ เยี่ยมสวัสดิ์
นางเสาวลักษณ รักชาติ
นางสาวเสาวลักษณ วินัยพานิช
นางเสาวลักษณ ศิลประเสริฐ
นางเสาวลักษณ สังขหิรัญ
นางเสาวลักษณ สุขทนารักษ
นางเสาวลักษณ เสนยอง
นางเสาวลักษณ หนูนิล
นางแสงแข รองเดช
นางแสงจันทร กัลหะรัตน
นางแสงจันทร เข็มบุบผา
นางแสงจันทร จรเทศ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๒๐๒๖๐
๒๐๒๖๑
๒๐๒๖๒
๒๐๒๖๓
๒๐๒๖๔
๒๐๒๖๕
๒๐๒๖๖
๒๐๒๖๗
๒๐๒๖๘
๒๐๒๖๙
๒๐๒๗๐
๒๐๒๗๑
๒๐๒๗๒
๒๐๒๗๓
๒๐๒๗๔
๒๐๒๗๕
๒๐๒๗๖
๒๐๒๗๗
๒๐๒๗๘
๒๐๒๗๙
๒๐๒๘๐
๒๐๒๘๑
๒๐๒๘๒
๒๐๒๘๓
๒๐๒๘๔
๒๐๒๘๕

หนา ๑๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางแสงจันทร ชัยเดช
นางสาวแสงจันทร เผานาค
นางแสงจันทร มหาวงศนันท
นางแสงจันทร ยงประเสริฐ
นางแสงจันทร รักษแพทย
นางสาวแสงจันทร เรณุมาร
นางแสงจันทร วสุวัฒนศรี
นางสาวแสงจันทร สอนสะอาด
นางแสงจันทร เสียงใส
นางแสงจันทร เอื้อรักสกุล
นางสาวแสงเดือน จันทิ
นางแสงเดือน ชาญเชี่ยว
นางแสงเดือน บึงลี
นางสาวแสงเดือน พึ่งตน
นางแสงเดือน สุภาผล
นางสาวแสงทอง ชัยอารีกิจวัฒน
นางแสงทอง รัตนมุณี
นางแสงทิพย แสนบุญตัน
นางแสงทิพย หรายเจริญ
นางแสงบุญ ไชยทารินทร
นางแสงพลอย หนอแกว
นางแสงรวี สมศรี
นางแสงระวี แกวดี
นางแสงระวี มิ่งขวัญ
นางแสงระวี วัฒนชโนบล
นางสาวแสงระวี เสนาอาจ

๒๐๒๘๖
๒๐๒๘๗
๒๐๒๘๘
๒๐๒๘๙
๒๐๒๙๐
๒๐๒๙๑
๒๐๒๙๒
๒๐๒๙๓
๒๐๒๙๔
๒๐๒๙๕
๒๐๒๙๖
๒๐๒๙๗
๒๐๒๙๘
๒๐๒๙๙
๒๐๓๐๐
๒๐๓๐๑
๒๐๓๐๒
๒๐๓๐๓
๒๐๓๐๔
๒๐๓๐๕
๒๐๓๐๖
๒๐๓๐๗
๒๐๓๐๘
๒๐๓๐๙
๒๐๓๑๐
๒๐๓๑๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางแสงระวี อมตเวทิน
นางแสงเลย สุขสมัย
นางแสงวัน บุญหลา
นางแสงหลา ไทยวงษ
นางแสงหลา ปญญาแกว
นางแสงอรุณ ตันติประภา
นางแสงอรุณ ทิพยวิชัย
นางแสงอรุณ ผดุงสมบัติ
นางแสงอาทิตย กสิพันธ
นางแสน บุญเลิศ
นางแสนดี ภูสงัด
นางแสวง ชุนดี
นางแสวง พลศรี
นางโสจนะ โกกิลานนท
นางโสพิณ มีทรัพย
นางสาวโสพิศ โชติสิงห
นางโสพิศ เบญจศรี
นางโสภา กลอมพล
นางโสภา กุศลวงศ
นางโสภา โกมลนาค
นางโสภา จอมสวาง
นางโสภา จันทรเทศ
นางโสภา จันทรเพ็ญ
นางสาวโสภา โชติประดิษฐ
นางสาวโสภา เถื่อนใหญ
นางโสภา ทองบรรจบ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๒๐๓๑๒
๒๐๓๑๓
๒๐๓๑๔
๒๐๓๑๕
๒๐๓๑๖
๒๐๓๑๗
๒๐๓๑๘
๒๐๓๑๙
๒๐๓๒๐
๒๐๓๒๑
๒๐๓๒๒
๒๐๓๒๓
๒๐๓๒๔
๒๐๓๒๕
๒๐๓๒๖
๒๐๓๒๗
๒๐๓๒๘
๒๐๓๒๙
๒๐๓๓๐
๒๐๓๓๑
๒๐๓๓๒
๒๐๓๓๓
๒๐๓๓๔
๒๐๓๓๕
๒๐๓๓๖
๒๐๓๓๗

นางโสภา ประสมแกว
นางโสภา พรหมคุณ
นางโสภา พวงประเสริฐ
นางโสภา พวงสวัสดิ์
นางสาวโสภา พิบูลย
นางโสภา รัตนวรรณ
นางโสภา วงษชูเครือ
นางโสภา วัฒนสิน
นางโสภา ศิริชัยวัฒนกุล
นางสาวโสภา สาแหรกทอง
นางโสภา เหมกมล
นางโสภานิต ทั่วดาว
นางโสภาพร ใจเดช
นางโสภาพรรณ สังวรเจต
นางสาวโสภิชา กวีวัฒนา
นางโสภิณ ทรงอาจ
นางสาวโสภิณ สุภาแกว
นางโสภิดา กลาณรงค
นางโสภิดา ตันติรานนท
นางโสภิต พรหมมงคล
นางโสภิศ มวงเฟอง
นางโสภิษฐ โพธารส
นางโสภิษฐ แสงพลาย
นางสาวโสภี ชูเอี่ยม
นางโสภี เตกสงวน
นางโสภี ทับวิเชียร

หนา ๑๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๓๓๘
๒๐๓๓๙
๒๐๓๔๐
๒๐๓๔๑
๒๐๓๔๒
๒๐๓๔๓
๒๐๓๔๔
๒๐๓๔๕
๒๐๓๔๖
๒๐๓๔๗
๒๐๓๔๘
๒๐๓๔๙
๒๐๓๕๐
๒๐๓๕๑
๒๐๓๕๒
๒๐๓๕๓
๒๐๓๕๔
๒๐๓๕๕
๒๐๓๕๖
๒๐๓๕๗
๒๐๓๕๘
๒๐๓๕๙
๒๐๓๖๐
๒๐๓๖๑
๒๐๓๖๒
๒๐๓๖๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางโสภี เบญจมานุกูล
นางไสว ธรรมสาร
นางไสว ปานเกลี้ยง
นางไสว รุงเรือง
นางไสว เหลืองดอกไม
นางหทัยแกว สุขเกษม
นางหทัยทิพย เชื้อสะอาด
นางหทัยรัตน ลิ่มอักขรา
นางหทัยรัตน หาดแกว
นางหทัยวรรณ ชวยชัย
นางหนึ่งหทัย มาลา
นางหนูคลาย อรรคบุตร
นางหนูจันทร คงศรี
นางหนูนอย เกตุจํานงค
นางหนูพัน เมืองแกว
นางหนูพันธ บรรเจิดเลิศ
นางหนูพับ พฤฒิสาร
นางหนูพิณ สังสีแกว
นางหนูลิ้ม ขันธโมลี
นางหนูเล็ก บุญสิงห
นางหมายใจ จิตรีธรรม
นางหยาดฟา คมกฤส
นางหรรษา ทัศนโกวิท
นางสาวหรรษา พุกรอด
นางหรรษา โพธิ์ศรี
นางหรรษา โยมญาติ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๒๐๓๖๔
๒๐๓๖๕
๒๐๓๖๖
๒๐๓๖๗
๒๐๓๖๘
๒๐๓๖๙
๒๐๓๗๐
๒๐๓๗๑
๒๐๓๗๒
๒๐๓๗๓
๒๐๓๗๔
๒๐๓๗๕
๒๐๓๗๖
๒๐๓๗๗
๒๐๓๗๘
๒๐๓๗๙
๒๐๓๘๐
๒๐๓๘๑
๒๐๓๘๒
๒๐๓๘๓
๒๐๓๘๔
๒๐๓๘๕
๒๐๓๘๖
๒๐๓๘๗
๒๐๓๘๘
๒๐๓๘๙

หนา ๑๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางหฤทยา สุขวรกิจวนิช
นางหวานใจ บุรินทรกุล
นางหอมกรุน สงเคราะห
นางหอมหวล ทองมี
นางหอมหวล พิมลพันธ
นางสาวหอมหวล ศรีสังคม
นางหอมออน ภูงามเงิน
นางหัตถพร มิเร
นางสาวหัทยา ชูชื่น
นางเหมวรรณ พลนุย
นางเหมวรรณ รัฐกาญจนไพบูลย
นางเหรียญทอง คํายอง
นางเหรียญทอง เครื่องสนุก
นางเหรียญทอง ถานอย
นางไหวริยะ เจริญเระ
นางอกนิษฐ กรไกร
นางอกนิษฐ หมืน่ ยุทธ
นางองุน ทัศนศร
นางองุน ลออุทัย
นางอณุยา ราชบุรี
นางอโณทัย กิตติรุงสุวรรณ
นางสาวอโณทัย ธีระจินดาชล
นางอดิกานต ประเสริฐ
นางอทิตยาภรณ พันธทอง
นางอทิศา โยธารักษ
นางอนง มรกตเขียว

๒๐๓๙๐
๒๐๓๙๑
๒๐๓๙๒
๒๐๓๙๓
๒๐๓๙๔
๒๐๓๙๕
๒๐๓๙๖
๒๐๓๙๗
๒๐๓๙๘
๒๐๓๙๙
๒๐๔๐๐
๒๐๔๐๑
๒๐๔๐๒
๒๐๔๐๓
๒๐๔๐๔
๒๐๔๐๕
๒๐๔๐๖
๒๐๔๐๗
๒๐๔๐๘
๒๐๔๐๙
๒๐๔๑๐
๒๐๔๑๑
๒๐๔๑๒
๒๐๔๑๓
๒๐๔๑๔
๒๐๔๑๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางอนงค กสาบสัน
นางอนงค กุลบุตร
นางอนงค เกตุงาม
นางอนงค โกเอี้ยน
นางสาวอนงค ขันคํานันตะ
นางอนงค คชเดช
นางอนงค คลังสมบัติ
นางอนงค คํากําจร
นางอนงค คํามาบุตร
นางอนงค จันทนยานนท
นางอนงค จันทรตะโสภา
นางสาวอนงค จันทรัฐ
นางอนงค เจริญผล
นางอนงค ชัยวิเชียร
นางอนงค โชติพันธุ
นางอนงค ซื่อมาก
นางอนงค ณะนวล
นางอนงค ดุษฏีวรเวทย
นางอนงค โตสารเดช
นางอนงค ทองเผือก
นางอนงค ทับทิม
นางอนงค แทนเปา
นางอนงค นันทสิงห
นางอนงค บัวทองเลิศ
นางอนงค พรหมเทพ
นางอนงค พรหมนิยม

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๒๐๔๑๖
๒๐๔๑๗
๒๐๔๑๘
๒๐๔๑๙
๒๐๔๒๐
๒๐๔๒๑
๒๐๔๒๒
๒๐๔๒๓
๒๐๔๒๔
๒๐๔๒๕
๒๐๔๒๖
๒๐๔๒๗
๒๐๔๒๘
๒๐๔๒๙
๒๐๔๓๐
๒๐๔๓๑
๒๐๔๓๒
๒๐๔๓๓
๒๐๔๓๔
๒๐๔๓๕
๒๐๔๓๖
๒๐๔๓๗
๒๐๔๓๘
๒๐๔๓๙
๒๐๔๔๐
๒๐๔๔๑

หนา ๑๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางอนงค พรหมรักษา
นางอนงค พืชสิงห
นางอนงค มุสิกา
นางสาวอนงค ไมอบเชย
นางอนงค ยารังษี
นางอนงค ลําพูน
นางอนงค วิทยากุล
นางอนงค วุฒิจันทร
นางอนงค สาริพันธ
นางอนงค สุขแกวมณี
นางอนงค แสงนิล
นางอนงค เหงาสา
นางอนงค อรุณพูลทรัพย
นางสาวอนงค อ่ํารอด
นางอนงค อินตะขัติ
นางอนงค เอี่ยมชื่น
นางอนงค เอี่ยมธาดานัย
นางอนงคจิต คําชัย
นางอนงคนาฎ พลแสน
นางอนงคนาฏ บุญเพิ่ม
นางอนงคนาถ เกติมา
นางอนงคนิตย ธรรมกิตติพันธ
นางอนงครัฐ เดนดวง
นางอนงคลักษณ ณ นคร
นางสาวอนงคเลขา จันทนะสาโร
นางอนงคศรี กฤษณสุวรรณ

๒๐๔๔๒
๒๐๔๔๓
๒๐๔๔๔
๒๐๔๔๕
๒๐๔๔๖
๒๐๔๔๗
๒๐๔๔๘
๒๐๔๔๙
๒๐๔๕๐
๒๐๔๕๑
๒๐๔๕๒
๒๐๔๕๓
๒๐๔๕๔
๒๐๔๕๕
๒๐๔๕๖
๒๐๔๕๗
๒๐๔๕๘
๒๐๔๕๙
๒๐๔๖๐
๒๐๔๖๑
๒๐๔๖๒
๒๐๔๖๓
๒๐๔๖๔
๒๐๔๖๕
๒๐๔๖๖
๒๐๔๖๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางอนงคศิริ นกเทศ
นางอนัญญา ทรงอยู
นางอนัญญา สุนทรารักษ
นางสาวอนัญญา สุภานันท
นางสาวอนัญญา หาญณรงค
นางอนัญญา อยูสําราญ
นางอนันต โควจิริยะพันธุ
นางอนันต เธียรรักษวิชา
นางอนันตทิตา เพชรวรพันธ
นางอนันยา มั่งมูล
นางอนามัย แสงงาม
นางอนินทิตา เวชศิลปคอง
นางสาวอนิสา ยงยืน
นางอนุ ไพพงศ
นางอนุช อุน ออน
นางอนุชธิติ ดีสุดจิตร
นางอนุชินา ทองสุวรรณ
นางสาวอนุทิน สุนทรนนท
นางอนุภา อินทรจันทร
นางอนุรักษ ประพฤติธรรม
นางสาวอนุรัตน ชุมพงษ
นางสาวอนุศรี ศรียาภัย
นางอนุสรณ แยมกลัด
นางอนุสรณ สิขัณฑกนาค
นางสาวอโนชา ดวงมูล
นางอบเชย จรจิตร

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๒๐๔๖๘
๒๐๔๖๙
๒๐๔๗๐
๒๐๔๗๑
๒๐๔๗๒
๒๐๔๗๓
๒๐๔๗๔
๒๐๔๗๕
๒๐๔๗๖
๒๐๔๗๗
๒๐๔๗๘
๒๐๔๗๙
๒๐๔๘๐
๒๐๔๘๑
๒๐๔๘๒
๒๐๔๘๓
๒๐๔๘๔
๒๐๔๘๕
๒๐๔๘๖
๒๐๔๘๗
๒๐๔๘๘
๒๐๔๘๙
๒๐๔๙๐
๒๐๔๙๑
๒๐๔๙๒
๒๐๔๙๓

หนา ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางอบเชย อุณาพรหม
นางอภัย เวียงคํา
นางอภัยวรรณ จันคามิ
นางอภัยวรรณ รอนแกว
นางอภิญญา กรรํา
นางอภิญญา แกวดุก
นางอภิญญา คลังแกว
นางอภิญญา คําพรมมา
นางอภิญญา ไชยวรรณ
นางอภิญญา แซเลี่ยว
นางอภิญญา เทิมแพงพันธ
นางอภิญญา บุญดา
นางอภิญญา ปญยะ
นางอภิญญา พูลสมบัติ
นางสาวอภิญญา เพ็งนารีย
นางสาวอภิญญา ลิ้มกุลวราภิวัฒน
นางอภิญญา วงศเสรี
นางสาวอภินันท อั้งโสภณ
นางอภินันท เอื้อเมธิยางกูล
นางอภิรดา เตียววิไล
นางอภิรดา เพ็งจันทร
นางอภิรดี คําแกว
นางอภิรดี พิมพจันทร
นางสาวอภิรดี ภูกลาง
นางอภิรดี แสงอรุณ
นางอภิรดี อนันตโท

๒๐๔๙๔
๒๐๔๙๕
๒๐๔๙๖
๒๐๔๙๗
๒๐๔๙๘
๒๐๔๙๙
๒๐๕๐๐
๒๐๕๐๑
๒๐๕๐๒
๒๐๕๐๓
๒๐๕๐๔
๒๐๕๐๕
๒๐๕๐๖
๒๐๕๐๗
๒๐๕๐๘
๒๐๕๐๙
๒๐๕๑๐
๒๐๕๑๑
๒๐๕๑๒
๒๐๕๑๓
๒๐๕๑๔
๒๐๕๑๕
๒๐๕๑๖
๒๐๕๑๗
๒๐๕๑๘
๒๐๕๑๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางสาวอภิรัตน พงษหา
นางอภิรัตน สืบสุนทร
นางอภิวัน มาลีแกว
นางอมร ธนสัญชัย
นางอมร พงศธนภัทรกุล
นางสาวอมร พวงเจริญ
นางอมร พิมพิสณฑ
นางอมร สะทานบัว
นางสาวอมร เสลาหอม
นางอมรทิพย สุวรรณวงศ
นางอมรพรรณ นาเอก
นางอมรพรรณ สุวรรณโณ
นางอมรภัณฑ ปราบราย
นางสาวอมรรัตน กาญจนธร
นางอมรรัตน คงคาเพชร
นางอมรรัตน คําสุข
นางอมรรัตน ดําโชติ
นางอมรรัตน เทพธรณี
นางอมรรัตน ผลิพัฒน
นางอมรรัตน พงษประเสริฐ
นางอมรรัตน พรมมัน
นางอมรรัตน พรหมบุตร
นางอมรรัตน พิบูลยศักดิ์โสภณ
นางอมรรัตน ยุติธรรม
นางอมรรัตน ฤทธิ์จันทร
นางสาวอมรรัตน เลาเจริญพานิชย

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๒๐๕๒๐
๒๐๕๒๑
๒๐๕๒๒
๒๐๕๒๓
๒๐๕๒๔
๒๐๕๒๕
๒๐๕๒๖
๒๐๕๒๗
๒๐๕๒๘
๒๐๕๒๙
๒๐๕๓๐
๒๐๕๓๑
๒๐๕๓๒
๒๐๕๓๓
๒๐๕๓๔
๒๐๕๓๕
๒๐๕๓๖
๒๐๕๓๗
๒๐๕๓๘
๒๐๕๓๙
๒๐๕๔๐
๒๐๕๔๑
๒๐๕๔๒
๒๐๕๔๓
๒๐๕๔๔
๒๐๕๔๕

หนา ๑๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอมรรัตน ศิริธรรมเชิดชู
นางอมรรัตน สงฆสระนอย
นางอมรรัตน สุดยอด
นางอมรรัตน สุวรรณพิมพ
นางอมรรัตน แสนเสนา
นางอมรรัตน อุปมา
นางอมรวัน ออนชูศรี
นางอมรศรี ทองเทพ
นางอมรศรี โพธิ์ทองคนอง
นางอมรศรี ใสสะอาด
นางอมรา กรองทอง
นางอมรา คะบุศย
นางอมรา จํารูญศิริ
นางอมรา ชวนขยัน
นางอมรา ปองหมู
นางอมรา ปญญาวงษ
นางอมรา พงษประดิษฐ
นางอมรา วงศรัตน
นางอมรา สมานรัตน
นางอมราภรณ กองสันเทียะ
นางสาวอมราลักษณ ชวยค้ําชู
นางอมราวดี เรืองโอชา
นางอมลยา สูจิวัฒนารัตน
นางอรกมล ศรีจันดี
นางอรกัญญา คลอยดี
นางสาวอรกุล ไววอง

๒๐๕๔๖
๒๐๕๔๗
๒๐๕๔๘
๒๐๕๔๙
๒๐๕๕๐
๒๐๕๕๑
๒๐๕๕๒
๒๐๕๕๓
๒๐๕๕๔
๒๐๕๕๕
๒๐๕๕๖
๒๐๕๕๗
๒๐๕๕๘
๒๐๕๕๙
๒๐๕๖๐
๒๐๕๖๑
๒๐๕๖๒
๒๐๕๖๓
๒๐๕๖๔
๒๐๕๖๕
๒๐๕๖๖
๒๐๕๖๗
๒๐๕๖๘
๒๐๕๖๙
๒๐๕๗๐
๒๐๕๗๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางอรจันทร กันยา
นางอรจันทร เฟองฟุง
นางอรจิต โกมาสถิตย
นางอรชฎา มงคลเสริมพร
นางอรชพร มาลีเวช
นางอรชร จําเริญทรัพย
นางอรชร ชวยพัฒน
นางอรชร เที่ยงยุติธรรม
นางสาวอรชร พิทักษ
นางสาวอรชร เพชรรักษ
นางอรชร มิ่งสวน
นางอรชร ศรีวิเศษ
นางอรชร สกุลอํามาตย
นางสาวอรชร สุดใจ
นางอรชร อินตะนนท
นางอรชรา จันทรังษี
นางอรชุลี สุราฤทธิ์
นางอรณา ตันติศรีปรีชา
นางอรณี จามจอหอ
นางสาวอรณี หวงประโคน
นางอรทัย กสิวัฒน
นางสาวอรทัย กันธิยะ
นางอรทัย กุมารทัต
นางอรทัย โกมล
นางอรทัย คงเหมือน
นางอรทัย จันทรอวน

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๒๐๕๗๒
๒๐๕๗๓
๒๐๕๗๔
๒๐๕๗๕
๒๐๕๗๖
๒๐๕๗๗
๒๐๕๗๘
๒๐๕๗๙
๒๐๕๘๐
๒๐๕๘๑
๒๐๕๘๒
๒๐๕๘๓
๒๐๕๘๔
๒๐๕๘๕
๒๐๕๘๖
๒๐๕๘๗
๒๐๕๘๘
๒๐๕๘๙
๒๐๕๙๐
๒๐๕๙๑
๒๐๕๙๒
๒๐๕๙๓
๒๐๕๙๔
๒๐๕๙๕
๒๐๕๙๖
๒๐๕๙๗

นางอรทัย เฉลิมพักตร
นางอรทัย ชุมแวงวาป
นางอรทัย ใชไหวพริบ
นางอรทัย ทัดเทียม
นางอรทัย นนทฤทธิ์
นางสาวอรทัย นุตรดิษฐ
นางอรทัย บัวขาว
นางอรทัย บุตรสอน
นางอรทัย วงศสุนทร
นางสาวอรทัย วาระรังษี
นางสาวอรทัย ศิลปกูลวิวัฒน
นางอรทัย สกุลแพง
นางอรทัย สินละเอียด
นางอรทัย แสงดี
นางอรทัย อภิชาธิวัฒน
นางอรทัย อุดมพาณิชย
นางอรไท ทองสุพรรณ
นางสาวอรนัน จิระชีวะนันท
นางอรนุช จันทรดาประดิษฐ
นางอรนุช ชัยพัฒน
นางอรนุช ไชยสาร
นางอรนุช แทงเพ็ชร
นางอรนุช เนื่องจํานงค
นางอรนุช พันธพร
นางอรนุช ลิ้มเทียมเจริญ
นางอรนุช ศรีเจริญ

หนา ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๕๙๘
๒๐๕๙๙
๒๐๖๐๐
๒๐๖๐๑
๒๐๖๐๒
๒๐๖๐๓
๒๐๖๐๔
๒๐๖๐๕
๒๐๖๐๖
๒๐๖๐๗
๒๐๖๐๘
๒๐๖๐๙
๒๐๖๑๐
๒๐๖๑๑
๒๐๖๑๒
๒๐๖๑๓
๒๐๖๑๔
๒๐๖๑๕
๒๐๖๑๖
๒๐๖๑๗
๒๐๖๑๘
๒๐๖๑๙
๒๐๖๒๐
๒๐๖๒๑
๒๐๖๒๒
๒๐๖๒๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางอรนุช ศรีวรขันธ
นางอรนุช สงวนธนวิทย
นางอรนุช สิทธิพงษ
นางอรนุช หนุนวงษ
นางสาวอรพร ยามโสภา
นางอรพรรณ กิจชนะไพบูลย
นางอรพรรณ เกษสุวรรณ
นางอรพรรณ ใตรมบุญ
นางอรพรรณ ทาศรีนุช
นางอรพรรณ สุมประดิษฐ
นางอรพรรณ อินทะรังษี
นางอรพรรณ สุขุมทอง
นางอรพิณ ประจันเขตต
นางอรพิณ ลาภะสัมปน
นางอรพิทย ชาติภรต
นางอรพิน กมโลบล
นางอรพิน ขันไทย
นางอรพิน เข็มเพชร
นางอรพิน ค้ําชู
นางอรพิน ชุติชัย
นางอรพิน ทิพยมณฑา
นางอรพิน ประกาลัง
นางสาวอรพิน ปณราช
นางอรพิน ปาปะโข
นางอรพิน พรหมสิทธิ์
นางอรพิน พวงรอย

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๒๐๖๒๔
๒๐๖๒๕
๒๐๖๒๖
๒๐๖๒๗
๒๐๖๒๘
๒๐๖๒๙
๒๐๖๓๐
๒๐๖๓๑
๒๐๖๓๒
๒๐๖๓๓
๒๐๖๓๔
๒๐๖๓๕
๒๐๖๓๖
๒๐๖๓๗
๒๐๖๓๘
๒๐๖๓๙
๒๐๖๔๐
๒๐๖๔๑
๒๐๖๔๒
๒๐๖๔๓
๒๐๖๔๔
๒๐๖๔๕
๒๐๖๔๖
๒๐๖๔๗
๒๐๖๔๘
๒๐๖๔๙

นางอรพิน สุขคณา
นางอรพิน สุวรรณคํา
นางอรพิน สุวรรณมณี
นางอรพิน อินจําปา
นางอรพิน อุดมธรรม
นางอรพินท ขาวสวาง
นางสาวอรพินท งิ้วแดง
นางอรพินท จวงพันธ
นางอรพินท จุลละนันทน
นางอรพินท เจือกโวน
นางอรพินท ชมภูศรี
นางอรพินท ชัยวุฒิ
นางอรพินท ดีแจม
นางสาวอรพินท บุษษะ
นางอรพินท พันธุรัตน
นางสาวอรพินท มงคลวัจน
นางอรพินท ลําดวล
นางอรพินท วัฒนวงศปฐม
นางอรพินท ศิริโกงธนู
นางอรพินท สังขพัฒน
นางอรพินท อินนุกูล
นางอรพินท อึ้งวัฒนศิริกุล
นางสาวอรพินท เอี่ยมพันธ
นางอรพินทร โมรัษเฐียร
นางอรพิมพ สมบูรณโชคดี
นางอรยา จินดาเพชร

หนา ๑๒๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๖๕๐
๒๐๖๕๑
๒๐๖๕๒
๒๐๖๕๓
๒๐๖๕๔
๒๐๖๕๕
๒๐๖๕๖
๒๐๖๕๗
๒๐๖๕๘
๒๐๖๕๙
๒๐๖๖๐
๒๐๖๖๑
๒๐๖๖๒
๒๐๖๖๓
๒๐๖๖๔
๒๐๖๖๕
๒๐๖๖๖
๒๐๖๖๗
๒๐๖๖๘
๒๐๖๖๙
๒๐๖๗๐
๒๐๖๗๑
๒๐๖๗๒
๒๐๖๗๓
๒๐๖๗๔
๒๐๖๗๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางอรรจยา รามฤทธิ์
นางสาวอรรถจุรี วรรณจันทร
นางอรระวี ผุยพรหม
นางอรวรรณ กองวงศ
นางอรวรรณ แกวมณี
นางอรวรรณ ขุนศรี
นางอรวรรณ คุมพสาโน
นางอรวรรณ เคียนงาม
นางอรวรรณ จันทรพริ้ม
นางอรวรรณ จิตตวัฒนา
นางอรวรรณ จินดาพรหม
นางอรวรรณ ชาญชนบท
นางอรวรรณ ดําประไพ
นางอรวรรณ เดชดวง
นางอรวรรณ ตะโกดี
นางอรวรรณ ทรัพยคูณ
นางอรวรรณ ทะเดช
นางอรวรรณ ทับยอย
นางอรวรรณ ธรรมเจริญ
นางอรวรรณ นอยวัฒนา
นางอรวรรณ นามวงษ
นางอรวรรณ โนนคํา
นางอรวรรณ บุญพิพัฒนาพงศ
นางอรวรรณ ปญญารู
นางสาวอรวรรณ ปุรณะพรรค
นางอรวรรณ ผิวออน

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๒๐๖๗๖
๒๐๖๗๗
๒๐๖๗๘
๒๐๖๗๙
๒๐๖๘๐
๒๐๖๘๑
๒๐๖๘๒
๒๐๖๘๓
๒๐๖๘๔
๒๐๖๘๕
๒๐๖๘๖
๒๐๖๘๗
๒๐๖๘๘
๒๐๖๘๙
๒๐๖๙๐
๒๐๖๙๑
๒๐๖๙๒
๒๐๖๙๓
๒๐๖๙๔
๒๐๖๙๕
๒๐๖๙๖
๒๐๖๙๗
๒๐๖๙๘
๒๐๖๙๙
๒๐๗๐๐
๒๐๗๐๑

นางสาวอรวรรณ พลรักษเขต
นางอรวรรณ พันธไชย
นางอรวรรณ ฟรอมชัยภูมิ
นางสาวอรวรรณ มัทธวรัตน
นางอรวรรณ มัธยมนันทน
นางอรวรรณ มั่นคง
นางอรวรรณ มาทอง
นางอรวรรณ รุงเรือง
นางอรวรรณ วรวงษ
นางอรวรรณ วุฒิมาคุณ
นางอรวรรณ ศรีบุญวงษ
นางสาวอรวรรณ ศรีมงคล
นางอรวรรณ สกุลณี
นางสาวอรวรรณ สีมาขจร
นางสาวอรวรรณ สุขไพบูลย
นางอรวรรณ สุทธินวล
นางอรวรรณ สุทธินันท
นางอรวรรณ สุปรีชาวุฒิพงศ
นางอรวรรณ สุรสิทธิ์
นางสาวอรวรรณ สุวรรณชาติ
นางอรวรรณ เสวครบุรี
นางอรวรรณ โสตรโยม
นางอรวรรณ หาดแกว
นางอรวรรณ เหมะธุลิน
นางอรวรรณ อัมรานนท
นางอรวรรณ แกวกิริยา

หนา ๑๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๗๐๒
๒๐๗๐๓
๒๐๗๐๔
๒๐๗๐๕
๒๐๗๐๖
๒๐๗๐๗
๒๐๗๐๘
๒๐๗๐๙
๒๐๗๑๐
๒๐๗๑๑
๒๐๗๑๒
๒๐๗๑๓
๒๐๗๑๔
๒๐๗๑๕
๒๐๗๑๖
๒๐๗๑๗
๒๐๗๑๘
๒๐๗๑๙
๒๐๗๒๐
๒๐๗๒๑
๒๐๗๒๒
๒๐๗๒๓
๒๐๗๒๔
๒๐๗๒๕
๒๐๗๒๖
๒๐๗๒๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางอรวรรณ เยสูงเนิน
นางอรวสา พยุห
นางอรวัลย สิงหชะฎา
นางอรวินท บํารุงศิลป
นางอรวิไล ฉิมประเสริฐ
นางอรศรี สัยเจริญ
นางอรศรี แสงสวาง
นางอรษา แกวสุวรรณ
นางสาวอรษา เจริญพร
นางอรษา ศรีสุขวัฒน
นางอรษา สอนเอี่ยม
นางสาวอรสา คูภากรณ
นางอรสา มีสอาด
นางสาวอรสา อังคะนาวิน
นางอรสุดา ผองอําไพ
นางอรอนงค กอยรรยง
นางอรอนงค ทองงอก
นางอรอนงค นคร
นางสาวอรอนงค บุรีเลิศ
นางอรอนงค พชรบรรยง
นางอรอนงค ยอดประทุม
นางสาวอรอนงค สิริกุลขจร
นางอรอนงค สุวิชยายนต
นางอรอร คําอาจ
นางอรอาภา พรหมโคตร
นางอรอินทร โดรณ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๒๐๗๒๘
๒๐๗๒๙
๒๐๗๓๐
๒๐๗๓๑
๒๐๗๓๒
๒๐๗๓๓
๒๐๗๓๔
๒๐๗๓๕
๒๐๗๓๖
๒๐๗๓๗
๒๐๗๓๘
๒๐๗๓๙
๒๐๗๔๐
๒๐๗๔๑
๒๐๗๔๒
๒๐๗๔๓
๒๐๗๔๔
๒๐๗๔๕
๒๐๗๔๖
๒๐๗๔๗
๒๐๗๔๘
๒๐๗๔๙
๒๐๗๕๐
๒๐๗๕๑
๒๐๗๕๒
๒๐๗๕๓

หนา ๑๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอรัญญา ภัทรพงศพันธ
นางอรัญญา รัตนพิทักษ
นางอรัญญา สัณหาภิรมยกุล
นางอราม ศักดิ์สิทธิ์
นางอรามศรี พิสุทธิวงษ
นางสาวอรามศรี ศรีชมภู
นางอริยะ อุเซ็ง
นางอริยา ตัณฑพาทย
นางอริศรา พิมพเจริญ
นางสาวอริศรา ยืนยง
นางอริสรา ศรีวิโรจน
นางอรุชิดา อินประดับ
นางสาวอรุณ จิระอรัญกานนท
นางสาวอรุณ ชมภู
นางอรุณ เทียมเพ็ง
นางอรุณ นิลประภา
นางอรุณ บุญบรรลุ
นางอรุณ ปุยะติ
นางอรุณ ลอยละลิ่ว
นางอรุณ ลิ้มเทียมรัตน
นางอรุณ สังฆรักษ
นางสาวอรุณ สุนทริยานนท
นางอรุณ สุระนรากุล
นางอรุณแจมสุข ชนะชัย
นางอรุณณี ระวังภัย
นางอรุณพร นวลจันทร

๒๐๗๕๔
๒๐๗๕๕
๒๐๗๕๖
๒๐๗๕๗
๒๐๗๕๘
๒๐๗๕๙
๒๐๗๖๐
๒๐๗๖๑
๒๐๗๖๒
๒๐๗๖๓
๒๐๗๖๔
๒๐๗๖๕
๒๐๗๖๖
๒๐๗๖๗
๒๐๗๖๘
๒๐๗๖๙
๒๐๗๗๐
๒๐๗๗๑
๒๐๗๗๒
๒๐๗๗๓
๒๐๗๗๔
๒๐๗๗๕
๒๐๗๗๖
๒๐๗๗๗
๒๐๗๗๘
๒๐๗๗๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางอรุณรัตน โคตรแกว
นางอรุณรัตน จุลภาค
นางอรุณรัตน เทียมไธสง
นางอรุณรัตน นุมนุน
นางอรุณรัตน ผลินยศ
นางสาวอรุณรัตน วงษาราษฎร
นางอรุณรัศมิ์ เสถียรพันธุ
นางอรุณรัศมี จิตประพันธ
นางอรุณลักษณ แมนเทวินทร
นางอรุณวดี ศรีดาพันธ
นางอรุณวรรณ มงคล
นางสาวอรุณวัฒน วุฒิศรีเสถียรกุล
นางอรุณวัฒนา สงคพิมพ
นางอรุณศรี กองแกว
นางสาวอรุณศรี เงินเสือ
นางอรุณศรี จงจิตต
นางอรุณศรี ดีใหญ
นางอรุณศรี สระบัว
นางอรุณศรี เหลาลาภะ
นางอรุณสิริ พิมพเสน
นางอรุณี กันทะหลา
นางอรุณี กุณราชา
นางอรุณี กุลจิตติกร
นางอรุณี แกวมวง
นางอรุณี คลอยอรุณ
นางอรุณี คาดี

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๒๐๗๘๐
๒๐๗๘๑
๒๐๗๘๒
๒๐๗๘๓
๒๐๗๘๔
๒๐๗๘๕
๒๐๗๘๖
๒๐๗๘๗
๒๐๗๘๘
๒๐๗๘๙
๒๐๗๙๐
๒๐๗๙๑
๒๐๗๙๒
๒๐๗๙๓
๒๐๗๙๔
๒๐๗๙๕
๒๐๗๙๖
๒๐๗๙๗
๒๐๗๙๘
๒๐๗๙๙
๒๐๘๐๐
๒๐๘๐๑
๒๐๘๐๒
๒๐๘๐๓
๒๐๘๐๔
๒๐๘๐๕

นางอรุณี คํารบธนสาร
นางอรุณี คําศรีสุข
นางอรุณี ใจใส
นางอรุณี ชัยวิชู
นางสาวอรุณี เดชคง
นางอรุณี นวลสวาท
นางอรุณี นุนละออง
นางอรุณี บัวขาว
นางอรุณี ประทีป ณ ถลาง
นางอรุณี ผาอิดดี
นางอรุณี พงษสมบูรณ
นางอรุณี ภักดี
นางอรุณี ภานนท
นางสาวอรุณี มั่นใจ
นางอรุณี มั่นทัพ
นางอรุณี มูลคํา
นางอรุณี รัตนคุณ
นางอรุณี รัตนอรุณโรจน
นางอรุณี เรืองไพศาล
นางอรุณี ฤทธิ์อุดมพล
นางอรุณี วงศดวง
นางอรุณี วัฒนกุล
นางอรุณี ศิวพิทักษ
นางอรุณี สงศรีจันทร
นางอรุณี สงาศรี
นางอรุณี สมบูรณ

หนา ๑๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๘๐๖
๒๐๘๐๗
๒๐๘๐๘
๒๐๘๐๙
๒๐๘๑๐
๒๐๘๑๑
๒๐๘๑๒
๒๐๘๑๓
๒๐๘๑๔
๒๐๘๑๕
๒๐๘๑๖
๒๐๘๑๗
๒๐๘๑๘
๒๐๘๑๙
๒๐๘๒๐
๒๐๘๒๑
๒๐๘๒๒
๒๐๘๒๓
๒๐๘๒๔
๒๐๘๒๕
๒๐๘๒๖
๒๐๘๒๗
๒๐๘๒๘
๒๐๘๒๙
๒๐๘๓๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางอรุณี สามัคคีธรรม
นางอรุณี สายคง
นางอรุณี สุขสวางผล
นางอรุณี อุดมธาดา
นางอรุโณชา เวชสัสถ
นางอรุโณทัย ขุนชํานิ
นางอฤดี วงศเมือง
นางอลิสา มหาโสม
นางอวบจิต
พรหมสาขา ณ สกลนคร
นางอวยพร กลิ่นลอย
นางอวยพร คัมมิ่งส
นางอวยพร แซออง
นางอวยพร ถังเงิน
นางอวยพร ธีรโรจนวงศ
นางอวยพร บุญคุม
นางอวยพร โปธา
นางอวยพร พลอยศรี
นางสาวอวัตถา กลิ่นเทียน
นางอสมา มงคลหัตถี
นางออนแกว คันทะชมภู
นางออนจันทร เศษสุวรรณ
นางออนศรี ศรีสงค
นางสาวออพร ชื่นจิตรผอง
นางออมทิพย เพชรยอย
นางออมสิน นาคดิลก

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๒๐๘๓๑
๒๐๘๓๒
๒๐๘๓๓
๒๐๘๓๔
๒๐๘๓๕
๒๐๘๓๖
๒๐๘๓๗
๒๐๘๓๘
๒๐๘๓๙
๒๐๘๔๐
๒๐๘๔๑
๒๐๘๔๒
๒๐๘๔๓
๒๐๘๔๔
๒๐๘๔๕
๒๐๘๔๖
๒๐๘๔๗
๒๐๘๔๘
๒๐๘๔๙
๒๐๘๕๐
๒๐๘๕๑
๒๐๘๕๒
๒๐๘๕๓
๒๐๘๕๔
๒๐๘๕๕
๒๐๘๕๖

นางออมสิน ปราณี
นางออย แพงอินทร
นางสาวออย สงึมรัมย
นางออยทิพย โฆษิตวัฒนฤกษ
นางออยทิพย ใยบัว
นางออยทิพย สวัสดิ์วงศ
นางอะระวัฒน วีรงคเสนีย
นางอัครวดี สุทธิยานุช
นางอังคณา กันตะยา
นางอังคณา คําหลอ
นางอังคณา นิธิรักษ
นางสาวอังคณา ปรีชานันท
นางอังคณา โพลงเงิน
นางอังคณา โภชนกิจ
นางอังคณา ยืนชีวิต
นางอังคณา เรืองสุขสุด
นางอังคณี รุงโรจน
นางอังคนา บุตรศรี
นางอังคนา มวงสถาน
นางอังชัน กุลมาศ
นางอังศุมาลิน ขันเงิน
นางอังสนา กองตาพันธุ
นางสาวอังสนา บูรณารมย
นางอังสุมาลิน ชัยวงค
นางอัจฉรา กรใหม
นางอัจฉรา ไกรฤกษ

หนา ๑๒๔
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๘๕๗
๒๐๘๕๘
๒๐๘๕๙
๒๐๘๖๐
๒๐๘๖๑
๒๐๘๖๒
๒๐๘๖๓
๒๐๘๖๔
๒๐๘๖๕
๒๐๘๖๖
๒๐๘๖๗
๒๐๘๖๘
๒๐๘๖๙
๒๐๘๗๐
๒๐๘๗๑
๒๐๘๗๒
๒๐๘๗๓
๒๐๘๗๔
๒๐๘๗๕
๒๐๘๗๖
๒๐๘๗๗
๒๐๘๗๘
๒๐๘๗๙
๒๐๘๘๐
๒๐๘๘๑
๒๐๘๘๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางอัจฉรา เขตนารี
นางอัจฉรา คงทรัพย
นางอัจฉรา เจริญทอง
นางอัจฉรา แจมิตร
นางอัจฉรา ใจปลื้ม
นางอัจฉรา ดวงทองคํา
นางอัจฉรา ทองเกลี้ยง
นางอัจฉรา นอยโสภณ
นางสาวอัจฉรา เนตรลอมวงศ
นางอัจฉรา เบี้ยกระโทก
นางอัจฉรา ผูกเกษร
นางอัจฉรา พงษจันทร
นางอัจฉรา เพ็ชรมาตศรี
นางอัจฉรา ภาสกุล
นางอัจฉรา มาลัยวงค
นางอัจฉรา มีสันทัด
นางอัจฉรา แรงกลา
นางอัจฉรา เลิศเจริญ
นางอัจฉรา วงศชางหลอ
นางสาวอัจฉรา วงศา
นางอัจฉรา วรทิศ
นางอัจฉรา วิจิตรญาณพล
นางสาวอัจฉรา สมพัฒนชัยกุล
นางสาวอัจฉรา สันติวรกุล
นางอัจฉรา สิขัณฑกนาค
นางอัจฉรา สุตเสวต

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๒๐๘๘๓
๒๐๘๘๔
๒๐๘๘๕
๒๐๘๘๖
๒๐๘๘๗
๒๐๘๘๘
๒๐๘๘๙
๒๐๘๙๐
๒๐๘๙๑
๒๐๘๙๒
๒๐๘๙๓
๒๐๘๙๔
๒๐๘๙๕
๒๐๘๙๖
๒๐๘๙๗
๒๐๘๙๘
๒๐๘๙๙
๒๐๙๐๐
๒๐๙๐๑
๒๐๙๐๒
๒๐๙๐๓
๒๐๙๐๔
๒๐๙๐๕
๒๐๙๐๖
๒๐๙๐๗
๒๐๙๐๘

หนา ๑๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางอัจฉรา เส็งเรียบ
นางอัจฉรา แสงทวม
นางอัจฉรา ออนจงไกร
นางสาวอัจฉรา ออนวงศ
นางสาวอัจฉรา อารีรัตน
นางสาวอัจฉรา อินทรรุง
นางอัจฉราพร เพียรเสมอ
นางอัจฉราภรณ จิตรวิเศษ
นางอัจฉราภรณ รัตนา
นางอัจฉราภรณ สุรภักดี
นางอัจฉราภรณ อนันตวิทยวงศ
นางอัจฉราภรณ อภัยกาวี
นางอัจฉราภรณ ออนชฎา
นางอัจฉราวดี ทองนพ
นางอัจฉราวรรณ จันทรมหา
นางอัจฉราวรรณ รักษาพล
นางอัจฉรินทร วีระปน
นางอัจฉรี ไชยนาเคนทร
นางอัจฉรี แนบนวล
นางอัจฉรี แยมเกษร
นางอัจฉรียา แสนอาทิตย
นางอัจฉวรี ปนสวน
นางอัจนา คาพริกไทย
นางอัจนาพร ธรรมนิยม
นางอัฉรา ศรีวิเศษ
นางอัชฌา จิรังกรณ

๒๐๙๐๙
๒๐๙๑๐
๒๐๙๑๑
๒๐๙๑๒
๒๐๙๑๓
๒๐๙๑๔
๒๐๙๑๕
๒๐๙๑๖
๒๐๙๑๗
๒๐๙๑๘
๒๐๙๑๙
๒๐๙๒๐
๒๐๙๒๑
๒๐๙๒๒
๒๐๙๒๓
๒๐๙๒๔
๒๐๙๒๕
๒๐๙๒๖
๒๐๙๒๗
๒๐๙๒๘
๒๐๙๒๙
๒๐๙๓๐
๒๐๙๓๑
๒๐๙๓๒
๒๐๙๓๓
๒๐๙๓๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางอัชฌา ติรสถิตย
นางอัชนีย แจมจา
นางอัชรา โตเจริญ
นางอัชรา เนาววิจิตร
นางอัชรา เบี้ยแกว
นางอัญจนา สุวรรณเวลา
นางอัญชณา รุจิอาจ
นางสาวอัญชนา โกษารักษ
นางอัญชนา โคตรบุตร
นางอัญชนา จิตตะโคตร
นางอัญชนา พานทอง
นางอัญชนา สีหนาท
นางอัญชนา สือพัฒธิมา
นางสาวอัญชนี บุญมา
นางอัญชรินทร กมลวัตราธิคุณ
นางอัญชรีย นิโกรธา
นางอัญชลี กฤษณะสุวรรณ
นางสาวอัญชลี กิจวิริยะ
นางสาวอัญชลี โกมลารชุน
นางอัญชลี คงนิสัย
นางอัญชลี จันกลิน่
นางอัญชลี เจริญผล
นางอัญชลี ชัยอินทร
นางอัญชลี ชูโฉม
นางอัญชลี ดือราแม
นางสาวอัญชลี แตงเลี่ยน

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๒๐๙๓๕
๒๐๙๓๖
๒๐๙๓๗
๒๐๙๓๘
๒๐๙๓๙
๒๐๙๔๐
๒๐๙๔๑
๒๐๙๔๒
๒๐๙๔๓
๒๐๙๔๔
๒๐๙๔๕
๒๐๙๔๖
๒๐๙๔๗
๒๐๙๔๘
๒๐๙๔๙
๒๐๙๕๐
๒๐๙๕๑
๒๐๙๕๒
๒๐๙๕๓
๒๐๙๕๔
๒๐๙๕๕
๒๐๙๕๖
๒๐๙๕๗
๒๐๙๕๘
๒๐๙๕๙
๒๐๙๖๐

นางอัญชลี ทองดี
นางอัญชลี เทศวงศ
นางอัญชลี นพรัตน
นางอัญชลี พลบุรี
นางอัญชลี พลเสน
นางอัญชลี พิญญศักดิ์
นางอัญชลี เรืองฤทธิ์ธา
นางอัญชลี ลอยแกว
นางอัญชลี ศรีบุญ
นางอัญชลี ศรีหิรัญ
นางอัญชลี สิงหโตขํา
นางอัญชลี สุขศรี
นางอัญชลี สุขสุวรรณ
นางอัญชลี สุขอุดม
นางสาวอัญชลี สุนทรวงษ
นางอัญชลี สุนทรวิภาต
นางอัญชลี หลักแหลม
นางอัญชลี อภิชาตรัตนชัย
นางอัญชลี อิทธิเกษม
นางอัญชลี เอี่ยมสอาด
นางอัญชัญ เพ็ญตระกูล
นางอัญชัญ วงษหาญ
นางอัญชัญ อินศรีชื่น
นางอัญชัน เขาเหิน
นางอัญชุลี เจริญเสียง
นางอัญชุลี ทองขาว

หนา ๑๒๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๙๖๑
๒๐๙๖๒
๒๐๙๖๓
๒๐๙๖๔
๒๐๙๖๕
๒๐๙๖๖
๒๐๙๖๗
๒๐๙๖๘
๒๐๙๖๙
๒๐๙๗๐
๒๐๙๗๑
๒๐๙๗๒
๒๐๙๗๓
๒๐๙๗๔
๒๐๙๗๕
๒๐๙๗๖
๒๐๙๗๗
๒๐๙๗๘
๒๐๙๗๙
๒๐๙๘๐
๒๐๙๘๑
๒๐๙๘๒
๒๐๙๘๓
๒๐๙๘๔
๒๐๙๘๕
๒๐๙๘๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางอัญชุลี เพียราษฎร
นางอัญชุลี ศรีหาจักร
นางอัญทิชา ยิ้มเนียม
นางอัญรส ตันตยาภรณ
นางอัฐพร ณะเสน
นางอัทธยา ผองสมัย
นางอันชัญ ปฏิสันเนติ
นางอันธิกา หงษเวียงจันทร
นางสาวอัปสร สุวรรณรอด
นางอัมพร กระแสรนุช
นางอัมพร กองวัฒนาสุภา
นางอัมพร กอวัฒนาวรานนท
นางอัมพร กิจจาทร
นางอัมพร แกวฝาย
นางอัมพร จริยพันธุ
นางอัมพร เฉลิมพักตร
นางอัมพร ชาติสุภาพ
นางอัมพร ชูสิทธิ์
นางสาวอัมพร ไชยตน
นางสาวอัมพร ฐิติมานะกุล
นางอัมพร ดวงงาม
นางอัมพร ดอนหงษไพร
นางอัมพร ดิษฐเจริญ
นางสาวอัมพร ไตรชมพูนรินท
นางอัมพร ทองพิทักษ
นางอัมพร นกใหญ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๒๐๙๘๗
๒๐๙๘๘
๒๐๙๘๙
๒๐๙๙๐
๒๐๙๙๑
๒๐๙๙๒
๒๐๙๙๓
๒๐๙๙๔
๒๐๙๙๕
๒๐๙๙๖
๒๐๙๙๗
๒๐๙๙๘
๒๐๙๙๙
๒๑๐๐๐
๒๑๐๐๑
๒๑๐๐๒
๒๑๐๐๓
๒๑๐๐๔
๒๑๐๐๕
๒๑๐๐๖
๒๑๐๐๗
๒๑๐๐๘
๒๑๐๐๙
๒๑๐๑๐
๒๑๐๑๑
๒๑๐๑๒

หนา ๑๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางอัมพร บํารุงพานิช
นางสาวอัมพร บุญเกิด
นางอัมพร ปญจขันธ
นางอัมพร แปนนอย
นางสาวอัมพร พุยศิริ
นางอัมพร โพธิ์ทอง
นางอัมพร ภัยกุมพันธ
นางอัมพร มณีรัตน
นางอัมพร ยศถามี
นางอัมพร ยอดศิรจินดา
นางอัมพร วันไชยธนวงศ
นางอัมพร วิชัยกุล
นางอัมพร วิสิฐกรพินธุ
นางอัมพร ศรีวัฒนพงศ
นางอัมพร ศรีสงคราม
นางอัมพร สุขโข
นางอัมพร หลาวทอง
นางอัมพร อนุตรเวคิน
นางสาวอัมพร อยูคง
นางอัมพร อาจคงหาญ
นางอัมพร อิ่มเงิน
นางอัมพรทิพย จุลวรรณ
นางอัมพรรณ บุญยืน
นางสาวอัมพรรัตน วัฒนะโชติ
นางอัมพวรรณ สิงคเสลิต
นางอัมพวัลย บุญทา

๒๑๐๑๓
๒๑๐๑๔
๒๑๐๑๕
๒๑๐๑๖
๒๑๐๑๗
๒๑๐๑๘
๒๑๐๑๙
๒๑๐๒๐
๒๑๐๒๑
๒๑๐๒๒
๒๑๐๒๓
๒๑๐๒๔
๒๑๐๒๕
๒๑๐๒๖
๒๑๐๒๗
๒๑๐๒๘
๒๑๐๒๙
๒๑๐๓๐
๒๑๐๓๑
๒๑๐๓๒
๒๑๐๓๓
๒๑๐๓๔
๒๑๐๓๕
๒๑๐๓๖
๒๑๐๓๗
๒๑๐๓๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางอัมพัน ทองศรี
นางอัมพันธ ออนศรี
นางอัมพา ขักขะโล
นางอัมพา ณ พัทลุง
นางอัมพา ดอนมูลไพร
นางอัมพา เพ็ชรนิธิ
นางอัมพิกา มาดีประเสริฐ
นางอัมภวรรณ วรรณดี
นางอัมภา ครุฑนุย
นางอัมภาพร อาทิตย
นางอัมภาภรณ ประไพย
นางอัมมร พืชมงคล
นางอัมมร รามทัศน
นางอัมรา ทัพเสน
นางอัมรา เทพรัตน
นางอัศเจรีย อินทรวิมาน
นางอัศนี พรหมเจตน
นางอัศนี มนัสไพบูลย
นางอัศนีย คุณากรเสถียร
นางอัษราภรณ พงศาวรรธนะ
นางอัสนี ชัยณรงค
นางอัสนีย หอมหวล
นางอัสนีย อุปนิสากร
นางอาจรีย จูจรูญ
นางอาจารี แตงออน
นางสาวอาจินต ทิพยางค

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๒๑๐๓๙
๒๑๐๔๐
๒๑๐๔๑
๒๑๐๔๒
๒๑๐๔๓
๒๑๐๔๔
๒๑๐๔๕
๒๑๐๔๖
๒๑๐๔๗
๒๑๐๔๘
๒๑๐๔๙
๒๑๐๕๐
๒๑๐๕๑
๒๑๐๕๒
๒๑๐๕๓
๒๑๐๕๔
๒๑๐๕๕
๒๑๐๕๖
๒๑๐๕๗
๒๑๐๕๘
๒๑๐๕๙
๒๑๐๖๐
๒๑๐๖๑
๒๑๐๖๒
๒๑๐๖๓
๒๑๐๖๔

นางอาณาตี เสมียนคง
นางอาทิตรา พิมาน
นางอาภรณ คงผอม
นางอาภรณ จันทรเพ็ญแข
นางอาภรณ เชิดสงวน
นางอาภรณ ดวงขวัญ
นางอาภรณ ดวงสีเกาะ
นางอาภรณ ดําเนิน
นางอาภรณ ตรีวงษวัฒนา
นางอาภรณ เติมแกว
นางอาภรณ เทพบุญศรี
นางอาภรณ แปนสุข
นางอาภรณ พรหมพันธกรณ
นางอาภรณ เพ็ญตระการ
นางอาภรณ เพียรมาก
นางอาภรณ โพธิ์เจริญรักษ
นางอาภรณ มีแกว
นางอาภรณ เย็นใจ
นางอาภรณ วงศวิเชียร
นางอาภรณ วันชัยสถิร
นางอาภรณ ศรีนวล
นางสาวอาภรณ สวนกุหลาบ
นางอาภรณ สะอาดเอี่ยม
นางสาวอาภรณ สิทธิทัต
นางอาภรณ แสวงศรี
นางอาภรณ หนันดูน

หนา ๑๒๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๐๖๕
๒๑๐๖๖
๒๑๐๖๗
๒๑๐๖๘
๒๑๐๖๙
๒๑๐๗๐
๒๑๐๗๑
๒๑๐๗๒
๒๑๐๗๓
๒๑๐๗๔
๒๑๐๗๕
๒๑๐๗๖
๒๑๐๗๗
๒๑๐๗๘
๒๑๐๗๙
๒๑๐๘๐
๒๑๐๘๑
๒๑๐๘๒
๒๑๐๘๓
๒๑๐๘๔
๒๑๐๘๕
๒๑๐๘๖
๒๑๐๘๗
๒๑๐๘๘
๒๑๐๘๙
๒๑๐๙๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางอาภรณ หนูทอง
นางอาภรณ เหมะธุลิน
นางอาภรณ อนรรฆธนะกุล
นางอาภรณทิพย ติยะวิสุทธิ์ศรี
นางอาภรณรัตน สารผล
นางอาภรณศิริ นามสังข
นางอาภรรัตน สุมามาลย
นางสาวอาภา เดียรสิงห
นางอาภา มวงอําพล
นางอาภา สระพรหม
นางอาภา สาเมือง
นางอาภากร พรมศร
นางอาภาณี อินทรธนี
นางอาภาทิพย สุขพิสิษฐ
นางอาภาพร คุมสอาด
นางสาวอาภาภร ปานสวัสดิ์
นางอาภาวดี สายพานิช
นางอามีณา นิ่งเบบ
นางอายีซะ จารง
นางสาวอารมณ เตียงทอง
นางอารมณ ประดับมุข
นางอารมณ พลเขต
นางอารมณ มิตรสัมพันธ
นางอารมณ ศิริวัฒนพันธ
นางอารมณ สดคมขํา
นางอารมณ สีตะพงศ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๒๑๐๙๑
๒๑๐๙๒
๒๑๐๙๓
๒๑๐๙๔
๒๑๐๙๕
๒๑๐๙๖
๒๑๐๙๗
๒๑๐๙๘
๒๑๐๙๙
๒๑๑๐๐
๒๑๑๐๑
๒๑๑๐๒
๒๑๑๐๓
๒๑๑๐๔
๒๑๑๐๕
๒๑๑๐๖
๒๑๑๐๗
๒๑๑๐๘
๒๑๑๐๙
๒๑๑๑๐
๒๑๑๑๑
๒๑๑๑๒
๒๑๑๑๓
๒๑๑๑๔
๒๑๑๑๕
๒๑๑๑๖

นางอารมณศิลป ยิ่งคงดี
นางอารมย นิลจาด
นางอารมย บุญญา
นางอารมย เพ็งพุม
นางอารมย รวมสกุล
นางอารมย สนพนาวรรณ
นางสาวอารยา กอสกุล
นางอารยา ขวัญชื่น
นางอารยา พระเนตร
นางอารยา พลศรี
นางสาวอารยา ศศานนท
นางอารยา ศุภานุสนธิ์
นางสาวอารยา อําพันทอง
นางอาริดา นุชเจริญผล
นางอาริยา จิตรมิตร
นางอาริษา อินจงใจ
นางสาวอารี เกิดควน
นางอารี ไขรอด
นางอารี คงเหมือน
นางอารี คํามะฤทธิ์
นางอารี เครือดวงคํา
นางอารี จันทวี
นางอารี ใจตรงกลา
นางอารี ชลัมพุกานต
นางอารี ชูหมุน
นางอารี โชติพืช

หนา ๑๒๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๑๑๗
๒๑๑๑๘
๒๑๑๑๙
๒๑๑๒๐
๒๑๑๒๑
๒๑๑๒๒
๒๑๑๒๓
๒๑๑๒๔
๒๑๑๒๕
๒๑๑๒๖
๒๑๑๒๗
๒๑๑๒๘
๒๑๑๒๙
๒๑๑๓๐
๒๑๑๓๑
๒๑๑๓๒
๒๑๑๓๓
๒๑๑๓๔
๒๑๑๓๕
๒๑๑๓๖
๒๑๑๓๗
๒๑๑๓๘
๒๑๑๓๙
๒๑๑๔๐
๒๑๑๔๑
๒๑๑๔๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางสาวอารี ดวงแกว
นางอารี เทพยา
นางอารี นายกุล
นางอารี บุญมี
นางอารี บุญเลิศ
นางอารี พัชราภา
นางอารี ยอดระบํา
นางสาวอารี ระงับพิศม
นางสาวอารี วัฒนกุล
นางอารี วันเคารพ
นางอารี ศรีเขาลาน
นางอารี สันติธรรมากร
นางสาวอารี สายชวย
นางอารี สิงหเสม
นางอารี หงษเหิร
นางอารี เหรียญไกร
นางอารี อรุณวงศ
นางอารี อุนทอง
นางสาวอารี เอียงอุบล
นางอารีญาภรณ ซารัมย
นางอารีพร นิลเพชร
นางอารีมิตร แพรเมือง
นางสาวอารีย กลิ่นอยู
นางอารีย เกียรติคุณธรรม
นางอารีย แกววงศ
นางอารีย คลายริน

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๒๑๑๔๓
๒๑๑๔๔
๒๑๑๔๕
๒๑๑๔๖
๒๑๑๔๗
๒๑๑๔๘
๒๑๑๔๙
๒๑๑๕๐
๒๑๑๕๑
๒๑๑๕๒
๒๑๑๕๓
๒๑๑๕๔
๒๑๑๕๕
๒๑๑๕๖
๒๑๑๕๗
๒๑๑๕๘
๒๑๑๕๙
๒๑๑๖๐
๒๑๑๖๑
๒๑๑๖๒
๒๑๑๖๓
๒๑๑๖๔
๒๑๑๖๕
๒๑๑๖๖
๒๑๑๖๗
๒๑๑๖๘

นางอารีย จั่นเทศ
นางอารีย จิราพงษ
นางอารีย เจริญพารากุล
นางอารีย ชํานิเขตรการณ
นางอารีย ไชยวรรณ
นางอารีย ณ พัทลุง
นางอารีย ดํารงถิรคุณ
นางอารีย เต็มชาติ
นางอารีย ทิพกนก
นางอารีย เทศกาล
นางอารีย นาพนัง
นางอารีย บัวสุริยะ
นางอารีย บุญเชิด
นางอารีย บุญเทียม
นางอารีย บูรณะ
นางอารีย ประสมทรัพย
นางอารีย ปนสุข
นางสาวอารีย ผลวงษ
นางอารีย พันธพฤกษา
นางสาวอารีย พื้นผา
นางอารีย เพ็งยอด
นางอารีย มนทิราลัย
นางอารีย มวงชื่น
นางสาวอารีย มั่นแกว
นางอารีย มีกุล
นางอารีย รัตนพิทักษ

หนา ๑๓๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๑๖๙
๒๑๑๗๐
๒๑๑๗๑
๒๑๑๗๒
๒๑๑๗๓
๒๑๑๗๔
๒๑๑๗๕
๒๑๑๗๖
๒๑๑๗๗
๒๑๑๗๘
๒๑๑๗๙
๒๑๑๘๐
๒๑๑๘๑
๒๑๑๘๒
๒๑๑๘๓
๒๑๑๘๔
๒๑๑๘๕
๒๑๑๘๖
๒๑๑๘๗
๒๑๑๘๘
๒๑๑๘๙
๒๑๑๙๐
๒๑๑๙๑
๒๑๑๙๒
๒๑๑๙๓
๒๑๑๙๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางอารีย ราตรี
นางอารีย ลีสีดํา
นางสาวอารีย ลี้อุดม
นางอารีย วิมุกตานนท
นางอารีย สังขทอง
นางสาวอารีย สีสด
นางอารีย แสงอากาศ
นางสาวอารีย หลายเจริญ
นางอารีย หอมพิสัย
นางอารีย หูแกว
นางอารีย อาตมประสังสา
นางอารีย อารยะสาขา
นางสาวอารีย อินทรยะวงษ
นางอารีย เอี่ยมยิ้ม
นางอารีย ฮวดกุล
นางอารียยา ทัศคร
นางอารียรัตน จันทรทับ
นางอารียวัลย อยูชมบุญ
นางอารียะ ศศิธร
นางอารียา ลัทธปรีชา
นางอารีรัตน เครือภู
นางอารีรัตน บํารุงชัย
นางอารีรัตน พงศพัฒนะนุกุล
นางอารีรัตน พงษพนัศ
นางอารีรัตน พิพัฒจิตตระกูล
นางอารีรัตน วงศลือ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๒๑๑๙๕
๒๑๑๙๖
๒๑๑๙๗
๒๑๑๙๘
๒๑๑๙๙
๒๑๒๐๐
๒๑๒๐๑
๒๑๒๐๒
๒๑๒๐๓
๒๑๒๐๔
๒๑๒๐๕
๒๑๒๐๖
๒๑๒๐๗
๒๑๒๐๘
๒๑๒๐๙
๒๑๒๑๐
๒๑๒๑๑
๒๑๒๑๒
๒๑๒๑๓
๒๑๒๑๔
๒๑๒๑๕
๒๑๒๑๖
๒๑๒๑๗
๒๑๒๑๘
๒๑๒๑๙
๒๑๒๒๐

นางสาวอารีรัตน สิทธิโอสถ
นางอารีรัตน เสงี่ยมใจ
นางอารีรัตน แสนยายนต
นางอารีลักษณ ครุธทรัพย
นางอารีลักษณ เมืองเจริญ
นางอารีลักษณ ฤทธิ์นรัตน
นางอารีวรรณ เพ็ชรสุกใส
นางอารีวัลย โอมประสิทธิ์
นางอารุณี กันทะวัง
นางอาลัย จันทรกระจาง
นางอํานวย ขวัญบุญจันทร
นางอํานวย จันทรงามจรัส
นางอํานวย จันทรสุขวงค
นางอํานวย ชวงโชติ
นางอํานวย ฐิตะปุระ
นางอํานวย ทิมา
นางอํานวย เทพทอง
นางอํานวย โทไขษร
นางอํานวย บุญจวง
นางอํานวย บุญปด
นางอํานวย พรมนา
นางอํานวย พันธนียะ
นางอํานวย มีชัย
นางอํานวย มีโพธิ์
นางอํานวย ศรีสวัสดิ์
นางอํานวย สงวนสิน

หนา ๑๓๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๒๒๑
๒๑๒๒๒
๒๑๒๒๓
๒๑๒๒๔
๒๑๒๒๕
๒๑๒๒๖
๒๑๒๒๗
๒๑๒๒๘
๒๑๒๒๙
๒๑๒๓๐
๒๑๒๓๑
๒๑๒๓๒
๒๑๒๓๓
๒๑๒๓๔
๒๑๒๓๕
๒๑๒๓๖
๒๑๒๓๗
๒๑๒๓๘
๒๑๒๓๙
๒๑๒๔๐
๒๑๒๔๑
๒๑๒๔๒
๒๑๒๔๓
๒๑๒๔๔
๒๑๒๔๕
๒๑๒๔๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางอํานวย สมล่ํา
นางอํานวย สุวรรณกาศ
นางอํานวย แสนหาญ
นางสาวอํานวย แหวนทอง
นางอํานวยพร ขุนณรงค
นางอํานวยพร ทองศรี
นางอํานวยพร บูรณะถาวร
นางอํานวยพร วงศอรินทร
นางอํานวยพร วารีวหาเดช
นางอํานวยพร อุทกศิริ
นางอํานวยสุข คํารังษี
นางอําพร เขมะปญญา
นางอําพร คงสุคนธ
นางอําพร คําดวง
นางอําพร คําปลิว
นางอําพร ใจเย็น
นางอําพร ทองมูล
นางอําพร ปราบหงษ
นางอําพร เพียงกระโทก
นางอําพร มณเฑียรสุภา
นางอําพร มีทอง
นางอําพร รัตนเดชกําจาย
นางอําพร ละออภักตร
นางอําพร ลังกาวงษ
นางอําพร วิชิตสูงเนิน
นางสาวอําพร ศรีโสภิตสวัสดิ์

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๒๑๒๔๗
๒๑๒๔๘
๒๑๒๔๙
๒๑๒๕๐
๒๑๒๕๑
๒๑๒๕๒
๒๑๒๕๓
๒๑๒๕๔
๒๑๒๕๕
๒๑๒๕๖
๒๑๒๕๗
๒๑๒๕๘
๒๑๒๕๙
๒๑๒๖๐
๒๑๒๖๑
๒๑๒๖๒
๒๑๒๖๓
๒๑๒๖๔
๒๑๒๖๕
๒๑๒๖๖
๒๑๒๖๗
๒๑๒๖๘
๒๑๒๖๙
๒๑๒๗๐
๒๑๒๗๑
๒๑๒๗๒

นางอําพร สิริฤทธิจันทร
นางอําพร เสียบไธสง
นางอําพร อุยกูล
นางอําพรรณ จันทรเดช
นางอําพรรณ นันทวงศ
นางอําพรรณ รัตนแพทย
นางอําพัน เครือวัลย
นางอําพัน มีชัย
นางอําพิกา ไกรนรา
นางอําไพ ขวัญสมคิด
นางอําไพ ขันทราช
นางอําไพ คํารอด
นางอําไพ จันทรสุวิมล
นางอําไพ จิตสัตย
นางอําไพ โชติกวี
นางอําไพ ไชยชวย
นางอําไพ ดาวกลาง
นางอําไพ ดําจันทร
นางสาวอําไพ ตันเดี่ยว
นางอําไพ ทางไธสง
นางอําไพ เทพศิริ
นางสาวอําไพ นามวงศ
นางสาวอําไพ บัวใหญ
นางสาวอําไพ บุญลําพู
นางอําไพ ปญญาคํา
นางอําไพ ปยะพัฒนา

หนา ๑๓๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๒๗๓
๒๑๒๗๔
๒๑๒๗๕
๒๑๒๗๖
๒๑๒๗๗
๒๑๒๗๘
๒๑๒๗๙
๒๑๒๘๐
๒๑๒๘๑
๒๑๒๘๒
๒๑๒๘๓
๒๑๒๘๔
๒๑๒๘๕
๒๑๒๘๖
๒๑๒๘๗
๒๑๒๘๘
๒๑๒๘๙
๒๑๒๙๐
๒๑๒๙๑
๒๑๒๙๒
๒๑๒๙๓
๒๑๒๙๔
๒๑๒๙๕
๒๑๒๙๖
๒๑๒๙๗
๒๑๒๙๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางอําไพ พรหมเฆตจิต
นางสาวอําไพ โพธิ์อุบล
นางอําไพ มิ่งกลิ่น
นางอําไพ มูลมณี
นางอําไพ รอดเชื้อ
นางอําไพ รัตนปาน
นางอําไพ วงศสวัสดิ์
นางอําไพ วณิชเจริญการ
นางอําไพ ศรีวิพัฒน
นางอําไพ สมแสง
นางอําไพ สําลีออน
นางอําไพ สุภายศ
นางอําไพ หวังกิจ
นางอําไพ อินทรบุญ
นางสาวอําไพจรัส สุลักษณานนท
นางสาวอําไพพรรณ หนุนภักดี
นางอําไพร พาทีทิน
นางอําไพวรรณ แจมจุย
นางอําไพวรรณ อุปถัมภ
นางอําภรณ ขนอม
นางอําภา เตชะอุด
นางอําภา บุญเจริญ
นางอําภา แมนจิตร
นางอําภา ไรนุน
นางอําภา วีระกูล
นางอําภา เวฬุวนารักษ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๒๑๒๙๙
๒๑๓๐๐
๒๑๓๐๑
๒๑๓๐๒
๒๑๓๐๓
๒๑๓๐๔
๒๑๓๐๕
๒๑๓๐๖
๒๑๓๐๗
๒๑๓๐๘
๒๑๓๐๙
๒๑๓๑๐
๒๑๓๑๑
๒๑๓๑๒
๒๑๓๑๓
๒๑๓๑๔
๒๑๓๑๕
๒๑๓๑๖
๒๑๓๑๗
๒๑๓๑๘
๒๑๓๑๙
๒๑๓๒๐
๒๑๓๒๑
๒๑๓๒๒
๒๑๓๒๓
๒๑๓๒๔

นางอําภา เหมวัชรสุวรรณ
นางอําภาพรรณ ศรีแกว
นางอิงอร น้ําใจดี
นางอิงอร บุญมา
นางอิงอร ปานศรี
นางอิชยา ตุมทอง
นางอิชยา ปแว
นางอินตอง ถวิลการ
นางอินตา ภูผิวเดือน
นางอินทรีย สุขเอม
นางอินทิรา เขตบรรพต
นางอินทิรา คอนงูเหลือม
นางอินทิรา บํารุงตน
นางอินทิรา สิงหคํามา
นางอินทิวรรณ ชูโชค
นางอิ่มใจ ศรีวรกุล
นางอิ่มใจ โสขวัญฟา
นางอิ่มเอิบ ภาสุรินทร
นางอิศรารัตน เสมอวงศ
นางอิศราวดี พันธุวงษ
นางสาวอิสราภร สุขพิมาย
นางสาวอิสราภรณ โพธิ์เจริญ
นางอิสราภรณ ลิ้มสุข
นางอิสรีย สังคจิตต
นางอิสรียา พจนธารี
นางอุณาวรรณ มั่นใจ

หนา ๑๓๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๓๒๕
๒๑๓๒๖
๒๑๓๒๗
๒๑๓๒๘
๒๑๓๒๙
๒๑๓๓๐
๒๑๓๓๑
๒๑๓๓๒
๒๑๓๓๓
๒๑๓๓๔
๒๑๓๓๕
๒๑๓๓๖
๒๑๓๓๗
๒๑๓๓๘
๒๑๓๓๙
๒๑๓๔๐
๒๑๓๔๑
๒๑๓๔๒
๒๑๓๔๓
๒๑๓๔๔
๒๑๓๔๕
๒๑๓๔๖
๒๑๓๔๗
๒๑๓๔๘
๒๑๓๔๙
๒๑๓๕๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางอุดม ไชยพรหม
นางสาวอุดม ดุจศรีวัชร
นางอุดม เพ็ชรทิพย
นางสาวอุดม รักมงคลตระกูล
นางอุดมพร กาฬพันธ
นางอุดมพร ขําสวัสดิ์
นางอุดมพร คูประเสริฐ
นางอุดมพร ชิณเทศ
นางอุดมพร ตัณฑกิจ
นางอุดมพร ทับสูงเนิน
นางอุดมรัตน กาสา
นางอุดมรัตน ตลับนาค
นางอุดมลักษณ ชิดดี
นางอุดมลักษณ ชูศรี
นางอุดมลักษณ มอโท
นางสาวอุดมศรี วงษสงา
นางอุดมศิลป กิจกุลอนุพงษ
นางอุดร ฤาชา
นางอุดร สิทธิเวช
นางอุดร สุนทรธรรม
นางอุตมะรังษี ไกรศรีสุนทร
นางอุติมา สวยรูป
นางอุทัย จงประเสริฐ
นางอุทัย ทวาศรี
นางอุทัย บัวเจริญ
นางอุทัย บุญอากาศ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๒๑๓๕๑
๒๑๓๕๒
๒๑๓๕๓
๒๑๓๕๔
๒๑๓๕๕
๒๑๓๕๖
๒๑๓๕๗
๒๑๓๕๘
๒๑๓๕๙
๒๑๓๖๐
๒๑๓๖๑
๒๑๓๖๒
๒๑๓๖๓
๒๑๓๖๔
๒๑๓๖๕
๒๑๓๖๖
๒๑๓๖๗
๒๑๓๖๘
๒๑๓๖๙
๒๑๓๗๐
๒๑๓๗๑
๒๑๓๗๒
๒๑๓๗๓
๒๑๓๗๔
๒๑๓๗๕
๒๑๓๗๖

หนา ๑๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางอุทัย แมฮะ
นางอุทัย เรืองวัฒกี
นางอุทัย สุวีรานนท
นางอุทัย อนุมณี
นางอุทัย เอี่ยมศรี
นางอุทัยพรรณ ถาวโรฤทธิ์
นางอุทัยรัตน บุษบงค
นางอุทัยลักษณ เอนกบุญ
นางอุทัยวรรณ กาญจนสมวงศ
นางอุทัยวรรณ จรดล
นางอุทัยวรรณ ชีพสูงเนิน
นางอุทัยวรรณ ตอยปาน
นางอุทัยวรรณ ตังสมบูรณ
นางอุทัยวรรณ บูรณปรีชา
นางสาวอุทัยวรรณ ลองพานิชย
นางอุทัยวรรณ โลหะบาล
นางอุทัยวรรณ วุฒิสัตย
นางอุทัยวรรณ ศิริเวช
นางอุทัยวรรณ สารินทร
นางอุทัยวรรณ แสนไชย
นางอุทัยวรรณ โสธนะ
นางอุทัยวรรณ หวังไมตรี
นางสาวอุทิน ใจมัน่
นางอุทิศ ธรรมบํารุง
นางอุทิศรา แสนมาโนช
นางอุทุมพร กัญจา

๒๑๓๗๗
๒๑๓๗๘
๒๑๓๗๙
๒๑๓๘๐
๒๑๓๘๑
๒๑๓๘๒
๒๑๓๘๓
๒๑๓๘๔
๒๑๓๘๕
๒๑๓๘๖
๒๑๓๘๗
๒๑๓๘๘
๒๑๓๘๙
๒๑๓๙๐
๒๑๓๙๑
๒๑๓๙๒
๒๑๓๙๓
๒๑๓๙๔
๒๑๓๙๕
๒๑๓๙๖
๒๑๓๙๗
๒๑๓๙๘
๒๑๓๙๙
๒๑๔๐๐
๒๑๔๐๑
๒๑๔๐๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางอุทุมพร ทองลวน
นางอุทุมพร ราชานาค
นางอุทุมพร ศิวายพราหมณ
นางอุทุมพร สายศิวานนท
นางอุทุมพร สุทธิภาค
นางสาวอุเทือง จํารูญศิริ
นางสาวอุนจิตร หลอสุพรรณพร
นางสาวอุนจิตร ประเสริฐกุล
นางอุนจิตร รถแกว
นางอุนใจ จิดาการเจริญ
นางอุนใจ เอียดบัว
นางสาวอุนเรือน กลายประยงค
นางอุนเรือน จันทโรจวงศ
นางอุนเรือน ดวงสูงเนิน
นางอุนเรือน มากคลาย
นางอุนเรือน ศุภธรรมพิทักษ
นางสาวอุบล กาญจนกุล
นางอุบล โกสุม
นางอุบล ขามใจ
นางอุบล จงสมจิต
นางอุบล จึงสุทธิวงษ
นางสาวอุบล เจริญศิลป
นางอุบล ไชยผง
นางอุบล ดวงชู
นางอุบล ดําอําไพ
นางอุบล เดชขํา

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๒๑๔๐๓
๒๑๔๐๔
๒๑๔๐๕
๒๑๔๐๖
๒๑๔๐๗
๒๑๔๐๘
๒๑๔๐๙
๒๑๔๑๐
๒๑๔๑๑
๒๑๔๑๒
๒๑๔๑๓
๒๑๔๑๔
๒๑๔๑๕
๒๑๔๑๖
๒๑๔๑๗
๒๑๔๑๘
๒๑๔๑๙
๒๑๔๒๐
๒๑๔๒๑
๒๑๔๒๒
๒๑๔๒๓
๒๑๔๒๔
๒๑๔๒๕
๒๑๔๒๖
๒๑๔๒๗
๒๑๔๒๘

นางอุบล เดนสมบูรณ
นางสาวอุบล ตันบรรจง
นางอุบล ทองรักษ
นางอุบล ทองสุขมาก
นางอุบล ทิมเกลี้ยง
นางอุบล เทพนรินทร
นางอุบล ธํารงลักษณรัตน
นางสาวอุบล นุชอินทรา
นางสาวอุบล บุญแจม
นางสาวอุบล พัดทอง
นางอุบล พูประเสริฐศักดิ์
นางอุบล ภักมี
นางอุบล ภูเดช
นางอุบล รักผล
นางอุบล เรืองชู
นางอุบล เลขาศิริโรจน
นางสาวอุบล วุฒิญาสิทธิ์
นางอุบล ศิริโรจน
นางอุบล สมฤทธิ์
นางสาวอุบล สมัครรบ
นางอุบล สมาน
นางอุบล สุพรรณพงศ
นางอุบล สุวรรณอําไพ
นางอุบล เสียงไพเราะ
นางอุบล หวานสนิท
นางอุบล ออนนุม

หนา ๑๓๕
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๔๒๙
๒๑๔๓๐
๒๑๔๓๑
๒๑๔๓๒
๒๑๔๓๓
๒๑๔๓๔
๒๑๔๓๕
๒๑๔๓๖
๒๑๔๓๗
๒๑๔๓๘
๒๑๔๓๙
๒๑๔๔๐
๒๑๔๔๑
๒๑๔๔๒
๒๑๔๔๓
๒๑๔๔๔
๒๑๔๔๕
๒๑๔๔๖
๒๑๔๔๗
๒๑๔๔๘
๒๑๔๔๙
๒๑๔๕๐
๒๑๔๕๑
๒๑๔๕๒
๒๑๔๕๓
๒๑๔๕๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางอุบล อักษรพาลี
นางอุบล เอี่ยมสอาด
นางอุบลรัตน คูณสวัสดิ์
นางอุบลรัตน ชาวงษ
นางอุบลรัตน ตุลยกุล
นางอุบลรัตน ยอดแกว
นางอุบลรัตน วัฒนสุข
นางอุบลรัตน วุฒิสุข
นางอุบลรัตน ศาลาจันทร
นางอุบลรัตน สิงหวงษา
นางอุบลรัตน แสงวิโรจน
นางอุบลรัตน หลาชาญ
นางอุบลรัตน หาแกว
นางอุบลวรรณ เกลียวสีนาค
นางอุบลวรรณ บัวขาว
นางอุบลวรรณ ผลานันต
นางอุบลวัณณา รอนยุทธ
นางอุบลศรี เจริญผล
นางอุบลศรี มีทรัพย
นางอุปกรณ แสนทวีสุข
นางอุภาภรณ หวังดี
นางอุมาพร จันทรเรือง
นางอุมาพร จาดขํา
นางอุมาพร ไชยฤกษ
นางอุมาพร เพงผล
นางสาวอุมาพร แสงถวิล

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๒๑๔๕๕
๒๑๔๕๖
๒๑๔๕๗
๒๑๔๕๘
๒๑๔๕๙
๒๑๔๖๐
๒๑๔๖๑
๒๑๔๖๒
๒๑๔๖๓
๒๑๔๖๔
๒๑๔๖๕
๒๑๔๖๖
๒๑๔๖๗
๒๑๔๖๘
๒๑๔๖๙
๒๑๔๗๐
๒๑๔๗๑
๒๑๔๗๒
๒๑๔๗๓
๒๑๔๗๔
๒๑๔๗๕
๒๑๔๗๖
๒๑๔๗๗
๒๑๔๗๘
๒๑๔๗๙
๒๑๔๘๐

นางอุมาภรณ ตรีศรี
นางอุมาภรณ พุมจิตร
นางอุมารินทร ชวาลกิจ
นางอุมาลี ศรีสงคราม
นางอุรชา ทองนอย
นางอุรพร วิวัฒนเศรษฐ
นางอุรมูล เคนหงส
นางอุรัญญา ปรีชา
นางอุรา ไชยมนตรี
นางอุรา นับวันดี
นางอุรา มามีวัฒนะ
นางอุราภรณ ชางเจริญ
นางอุราภรณ วิภักดิ์
นางสาวอุราวรรณ คนคม
นางอุราวรรณ นุมนวล
นางอุรี โยริยะ
นางอุรุณีย ปงน้ําโทง
นางอุไร กุศล
นางอุไร เกษตรเวทิน
นางอุไร จันทพันธ
นางอุไร จันทราวุฒิ
นางอุไร แจมใส
นางอุไร ชมภูนิมิตร
นางสาวอุไร ชอชั้น
นางอุไร เชาวลิต
นางอุไร ดวงมั่ง

หนา ๑๓๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๔๘๑
๒๑๔๘๒
๒๑๔๘๓
๒๑๔๘๔
๒๑๔๘๕
๒๑๔๘๖
๒๑๔๘๗
๒๑๔๘๘
๒๑๔๘๙
๒๑๔๙๐
๒๑๔๙๑
๒๑๔๙๒
๒๑๔๙๓
๒๑๔๙๔
๒๑๔๙๕
๒๑๔๙๖
๒๑๔๙๗
๒๑๔๙๘
๒๑๔๙๙
๒๑๕๐๐
๒๑๕๐๑
๒๑๕๐๒
๒๑๕๐๓
๒๑๕๐๔
๒๑๕๐๕
๒๑๕๐๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางอุไร ทองขาว
นางอุไร ธรรมพากรณ
นางอุไร เนตรแสงศรี
นางอุไร บัณฑิตาโสภณ
นางอุไร ปนทอง
นางอุไร พงศสุริยา
นางอุไร พลแสง
นางอุไร พึ่งหลวง
นางอุไร โพธิ์ชัย
นางอุไร ภักดีพิบูลย
นางอุไร ภัทรวังฟา
นางอุไร มณีโชติ
นางอุไร ยวงนาค
นางอุไร ยินดีสุข
นางอุไร เยประยูร
นางอุไร รัตนทิพยาภรณ
นางอุไร วะสิโน
นางอุไร วิชัยนราพงศ
นางสาวอุไร วิลารักษ
นางสาวอุไร เวชพฤกษไพบูลย
นางอุไร ศรีโคตา
นางอุไร ศรีพรหม
นางอุไร ศรีสังวาลย
นางอุไร ศิริธรรม
นางอุไร สีตาล
นางอุไร สุวรรณชนะ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๒๑๕๐๗
๒๑๕๐๘
๒๑๕๐๙
๒๑๕๑๐
๒๑๕๑๑
๒๑๕๑๒
๒๑๕๑๓
๒๑๕๑๔
๒๑๕๑๕
๒๑๕๑๖
๒๑๕๑๗
๒๑๕๑๘
๒๑๕๑๙
๒๑๕๒๐
๒๑๕๒๑
๒๑๕๒๒
๒๑๕๒๓
๒๑๕๒๔
๒๑๕๒๕
๒๑๕๒๖
๒๑๕๒๗
๒๑๕๒๘
๒๑๕๒๙
๒๑๕๓๐
๒๑๕๓๑

นางอุไร หนองนา
นางสาวอุไร อินทรักษ
นางอุไรภรณ บุดดี
นางอุไรรัตน กําเนิดจอก
นางอุไรรัตน พิศประเทือง
นางอุไรรัตน ยิ่งสมัคร
นางอุไรรัตน สํานักวังชัย
นางอุไรวรรณ กองสวัสดิ์
นางอุไรวรรณ กันดา
นางอุไรวรรณ กาสีใส
นางสาวอุไรวรรณ กิจโชติ
นางสาวอุไรวรรณ แกววิเชียร
นางอุไรวรรณ คลายบวร
นางอุไรวรรณ คุมหินลาด
นางอุไรวรรณ ตากรวด
นางสาวอุไรวรรณ ทองตรา
นางอุไรวรรณ บํารุงจันทร
นางสาวอุไรวรรณ
บุญญาพานิช
นางอุไรวรรณ บุญศรี
นางอุไรวรรณ ปวงประชัง
นางสาวอุไรวรรณ พรหมศร
นางอุไรวรรณ เพชรลวน
นางอุไรวรรณ โพธิวงษ
นางอุไรวรรณ ภักดี
นางสาวอุไรวรรณ มานาค

หนา ๑๓๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๕๓๒
๒๑๕๓๓
๒๑๕๓๔
๒๑๕๓๕
๒๑๕๓๖
๒๑๕๓๗
๒๑๕๓๘
๒๑๕๓๙
๒๑๕๔๐
๒๑๕๔๑
๒๑๕๔๒
๒๑๕๔๓
๒๑๕๔๔
๒๑๕๔๕
๒๑๕๔๖
๒๑๕๔๗
๒๑๕๔๘
๒๑๕๔๙
๒๑๕๕๐
๒๑๕๕๑
๒๑๕๕๒
๒๑๕๕๓
๒๑๕๕๔
๒๑๕๕๕
๒๑๕๕๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางอุไรวรรณ มาลัยมาตย
นางอุไรวรรณ รัตนสิงห
นางอุไรวรรณ ฤทธิ์จรูญ
นางอุไรวรรณ วงษแกว
นางอุไรวรรณ วังสิริสุนทร
นางอุไรวรรณ ศรีบาล
นางอุไรวรรณ
ศรีสําราญรุงเรือง
นางอุไรวรรณ ศิรวัชรินทร
นางอุไรวรรณ สิทธิฤทธิ์
นางอุไรวรรณ สุขทาน
นางอุไรวรรณ สุพรรณ
นางอุไรวรรณ อัณฑยานนท
นางอุไรวรรณ อารียวงศ
นางอุไรวรรณ อุนเจริญ
นางสาวอุษณี พรไชยา
นางอุษณี สุนทรโชติ
นางสาวอุษณีย คฤหบดี
นางอุษณีย ชัยมณี
นางสาวอุษณีย นุยเมือง
นางอุษณีย พิณประภัศร
นางสาวอุษณีย มานะสันติเลิศ
นางอุษณีย ศรีสังข
นางสาวอุษณีย สามผองบุญ
นางอุษณีย แสงเดือน
นางอุษณีษ รื่นกลิ่น

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๒๑๕๕๗
๒๑๕๕๘
๒๑๕๕๙
๒๑๕๖๐
๒๑๕๖๑
๒๑๕๖๒
๒๑๕๖๓
๒๑๕๖๔
๒๑๕๖๕
๒๑๕๖๖
๒๑๕๖๗
๒๑๕๖๘
๒๑๕๖๙
๒๑๕๗๐
๒๑๕๗๑
๒๑๕๗๒
๒๑๕๗๓
๒๑๕๗๔
๒๑๕๗๕
๒๑๕๗๖
๒๑๕๗๗
๒๑๕๗๘
๒๑๕๗๙
๒๑๕๘๐
๒๑๕๘๑
๒๑๕๘๒

หนา ๑๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางอุษณีษ สําราญ
นางอุษา กระจางพัฒน
นางอุษา จิตถาวร
นางอุษา เจริญรัตน
นางอุษา ใชฮวดเจริญ
นางสาวอุษา ใชเฮ็ง
นางอุษา ไชยชนะ
นางสาวอุษา ตามประวัติ
นางอุษา เทียนลม
นางอุษา บุตรดีวงศ
นางอุษา บุษบงค
นางอุษา พึ่งไทย
นางอุษา พุมศรีกานนท
นางสาวอุษา ศรีไพบูลย
นางอุษา สมคิด
นางอุษา สวัสดีดวง
นางอุษา สวางรักษ
นางอุษา สารประสิทธิ์
นางอุษา สืบอุดม
นางอุษา สุวรรณศักดิ์
นางอุษา อินทรัตน
นางอุษาฉัตร เลิศธรรมเทวี
นางอุษาพันธ บุญเสริมสุขเจริญ
นางอุสามาศ สิงหปาน
นางอุสาห ทองคํา
นางอุสิชา มณีแสง

๒๑๕๘๓
๒๑๕๘๔
๒๑๕๘๕
๒๑๕๘๖
๒๑๕๘๗
๒๑๕๘๘
๒๑๕๘๙
๒๑๕๙๐
๒๑๕๙๑
๒๑๕๙๒
๒๑๕๙๓
๒๑๕๙๔
๒๑๕๙๕
๒๑๕๙๖
๒๑๕๙๗
๒๑๕๙๘
๒๑๕๙๙
๒๑๖๐๐
๒๑๖๐๑
๒๑๖๐๒
๒๑๖๐๓
๒๑๖๐๔
๒๑๖๐๕
๒๑๖๐๖
๒๑๖๐๗
๒๑๖๐๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางสาวเอกวรรณ ตั้งซุยยัง
นางเอกวัลย สมปนตา
นางเอนก เห็นโชคชัยชนะ
นางสาวเอ็นดู ขัดเกลา
นางเอ็นดู บัวกระสินธุ
นางเอมอร คงคาสวัสดิ์
นางสาวเอมอร จันทรแจม
นางเอมอร ทองแกว
นางเอมอร ประไพศรี
นางเอมอร เพ็ชรรัตน
นางเอมอร ภักดี
นางเอมอร ภูขวัญทอง
นางสาวเอมอร ยาสมร
นางเอมอร ฤชุปนัย
นางเอมอร อะเวลา
นางเอมอร อําภาวงษ
นางสาวเอิบทิพย ใจจํานง
นางเอี่ยมกมล อุณาพรหม
นางเอี่ยมจิตร พุทธจง
นางเอื้องคํา จิตจํานงค
นางเอื้องคํา ชัยกุลเสรีวัฒน
นางเอื้องทิพย รัตนไพโรจน
นางเอื้องพร อ่ําเจริญ
นางเอื้อจิต เจดียพราหมณ
นางเอื้อมพร ชืน่ อารมย
นางเอื้อมพร ชืน่ อุทัย

หนา ๑๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๒๑๖๐๙
๒๑๖๑๐
๒๑๖๑๑
๒๑๖๑๒
๒๑๖๑๓
๒๑๖๑๔
๒๑๖๑๕
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

นางเอื้อมพร เตโช
นางเอื้อมพร นิตยาชิต
นางเอื้อมพร สมทรง
นางเอื้อมพร สุขสําราญ
นางสาวเอื้ออารี เศวตพุกกะ
นางสาวเอื้ออารีย สนิทนา
นางแอว นิลสุวรรณ

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙

๒๑๖๑๖
๒๑๖๑๗
๒๑๖๑๘
๒๑๖๑๙
๒๑๖๒๐
๒๑๖๒๑

นางโอกาส นามคุณ
นางโอภาพรรณ บัวครื้น
นางโอลัย จันทพันธ
นางไอรินทร ขุนดารา
นางไอลดา สายนาค
นางฮาซนะ สมานธรรมกุล

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๑๑ นางบุญสม ดิษฐเจริญ
นายสงัด ลิ่มสกุล
นายสมยศ ภักดีเจริญ
๑๒ นางพรรณี บางสัมฤทธิ์
นายสมศักดิ์ ตันติแพทยางกูร
๑๓ นางพันทิพา รุงเรืองวารินทร
นายสุริยา เสถียรกิจอําไพ
๑๔ นางไพริน ขันอาสา
นายแสงไทย ขันธจีรวัฒน
๑๕ นางเมธินี นนทลี
นางสาวชยุดา แกวสอาด
๑๖ นางสาววัลภรณ อบสุวรรณ
นางญาณี พัฒนกุล
๑๗ นางสาววิชาดา วรรธนะชูเดช
นางสาวทิวาพร เอี่ยมโต
๑๘ นางสาวสุนันทา ปนโมรา
นางเทพี วรรณศิริ
๑๙ นางสุนีย จุไรสินธุ
นางสาวนิตยา นิราศรพ
๒๐ นางสาวสุภา กิจวรเกียรติ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

นายกิตติพงษ คุมดี
นายแกว ปุณทริกโกทก
นายชัยฤทธิ์ พัดลม
นายชัยศักดิ์ ชั่งใจ
นายชาญณรงค ภาสะฐิติ
นายชาญวิทย โคธีรานุรักษ
นายชูศักดิ์ ศรีสุข

๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

นายไชยะ แชมชอย
นายณรงค ชอนาม
นายณรุทธ สุทธจิตต
นายตุลย มณีวัฒนา
นายถาวร อานุภาพไตรรงค
นายเทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย
นายธีระพร อุวรรณโณ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ 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

นายนพดล วิเศษสุข
นายนพดล อัศวเมธา
นายนพพร พรหมเพ็ชร
นายนเรศร จันทนขาว
นายนโรตม ปาลกะวงศ ณ อยุธยา
นายนินนาท ชินประหัษฐ
นายประจวบ หมากเลย
นายประดิษฐ วรวิทยพิทยา
นายประพันธ คําออน
นายประสงค ศิริวิริยะกุล
นายปุณณากันต โพธิ์รพี
นายเพิ่มเกียรติ ขมวัฒนา
นายไพบูลย เอมออง
นายมานิต โกศลอินทรีย
นายวรรณศิลป พีรพันธุ
นายวิเชียร ปลื้มคิด
นายวิทยา กุลสมบูรณ
นายวิศิษฎ อุดมพาณิชย
นายวิสนศักดิ์ อวมเพ็ง
นายวีรชาติ เปรมานนท
นายสมชาย จันทรผองแสง
นายสมชาย เผือกผอง
นายสันติ ศรีประเสริฐ
นายสาโรช รักหลวง
นายสุรสิงห นิรชร
นายสุรินทร อารมยสวาง

หนา ๑๔๐
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)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นายสุวัฒน กลิ่นเกษร
นายเสถียร รุจิรวนิช
นายอภิชัย ทะนัน
นายอรุณ โรจนสกุล
นายอาจอง ประทัตสุนทรสาร
นายเอกพล อวมนุช
นางสาวกนกพร เลิศฤทธิ์เรืองสิน
นางกรรณิการ อิศรางกูร ณ อยุธยา
นางกวิสรา รัตนากร
นางกัญญนันทน ศรีอรามมัน่ คง
นางกัญญา คงคานนท
นางกุณฑลี รื่นรมย
นางสาวกุลพร หิรัญบูรณะ
นางสาวเกื้อกูล พรหมเมือง
นางเครือวัลย เอกรักษาศิลปชัย
นางจงจิตร อังคทะวานิช
นางสาวจริยา บุญเจริญ
นางจรุงกุล บูรพวงศ
นางจารุณีย แชมชอย
นางจารุลัทธิ์ กลิ่นเกษร
นางจิดาภา อดุลยธนกาญจน
นางจิราภรณ ภัทราภานุภัทร
นางสาวเจริญพร เสริญสุขสกุล
นางเจริญรัตน โนมูระ
นางสาวชลัยกรณ เพ็ชรงาม
นางสาวดรุณี สวางดี

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ 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

หนา ๑๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางดวงจันทร พยัคพันธุ
นางดวงจิต พนมวัน ณ อยุธยา
นางดาณาวดี มิตรสัมพันธ
นางสาวดุจเดือน อิ่มโพธิ์
นางสาวดุษฎี ทายตะคุ
นางเดนดวง วัดละเอียด
นางสาวทิพพดี อองแสงคุณ
นางสาวนภา ศิวรังสรรค
นางนวลนอย อธึกธนากร
นางนันทนา ลิมปโกวิท
นางสาวนันทิตา คําทอง
นางนันทิยา ทองเชื้อ
นางสาวนิภาพรรณ แกวสุวรรณ
นางสาวนิภาวรรณ ชูรัตนสิทธิ์
นางประกายแกว โอภานนทอมตะ
นางปรางทิพย นพรัมภา
นางสาวปรางทิพย อิศรางกูร ณ อยุธยา
นางปราณี ทิพยรัตน
นางสาวปริมวดี ประยูรศุข
นางสาวปยะนาถ อนวัชยากุล
นางพรทิพย โพทะยะ
นางสาวพรทิพย รัตนวิเชียร
นางสาวพรทิพย อันทิวโรทัย
นางสาวพรรัตน ดํารุง
นางพัชรา ลิมปนะเวช
นางพิณทิพย พงษเพ็ชร

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)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางพิมพชนก นิลชัยโกวิทย
นางพิมพฤดี นาควิโรจน
นางสาวเพ็ญศรี ใจบาน
นางไพเราะ ปนพานิชการ
นางฟม อุษณาสุวรรณกุล
นางภาวิณี ธีรคุปต
นางสาวมัทนา หาญวนิชย
นางมาลินี ชาญศิลป
นางสาวมาลินี เผาพรหม
นางรําเพย ธนีสันติ์
นางลักขณา อุยมานะชัย
นางวงแข หงษวิศิษฐกุล
นางวราภรณ จิวชัยศักดิ์
นางสาววัชรี จังศิริวัฒนธํารง
นางสาววัณณศรี สินธุภัค
นางวันเพ็ญ กฤตผล
นางวันเพ็ญ แกวจารนัย
นางวิมล สุบรรณพงษ
นางวิไล อโนมะศิริ
นางวิไลวรรณ อุทุมพฤกษพร
นางวีณา เกียรติ์อนุพงศ
นางสาวศรีวรรณ ชูณรงค
นางศศิธร แจมถาวร
นางศศิธร ลิขิตนุกูล
นางศศิพรรณ ทัศนะเทพ
นางศิริพร ไชยชาติ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

นางสาวศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ
นางสาวสมจารี ปรียานนท
นางสมปอง ไชยโรจน
นางสวภา เวชสุรักษ
นางสาวสาวิตรี บุนนาค
นางสาวสํารวย สุนประชา
นางสําอางค เพ็ชรดี
นางสุกัญญา สุจฉายา
นางสุกัญญา สุดบรรทัด
นางสาวสุณี ศิริพงษ
นางสุดจิตต จุงพิวัฒน
นางสุปราณี จิราณรงค
นางสาวสุพร วงศสุนทรเลิศ
นางสุภาณี ชินวงศ
นางสาวสุมน ถิรจิตตกุล
นางสุมิตรา สงวนดีกุล
นางสุวรรณา กิจภากรณ

หนา ๑๔๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางสาวสุวิมล รอดอินทร
นางสาวสุวิมล วองวาณิช
นางสุวิมล สรรพวัฒน
นางสาวเสาวลักษณ
ศิวัฒนานนท
นางโสภา จิระวงศอราม
นางอนุวงศ นุมลืมคิด
นางสาวอรทัย วิมลโนธ
นางอรษา แววหงษ
นางสาวอริยา จินดามพร
นางสาวอัมพร อึ้งปกรณแกว
นางอํานวยพร คงเพ็ชร
นางสาวอุบลรัตน เต็งไตรรัตน
นางสาวอุบลรัตน ศิริยุวศักดิ์
นางอุมาภรณ ฐิตาภิวัฒนกุล
นางอุษณีย ศุขแพทย
นางเอื้อพร สัมมาทิพย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
นายฉัฐรัตน เลิศประเสริฐ
๙ นายประทีป คงศิริ
นายชวลิต วิทยานารถไพศาล
๑๐ นายพงษศักดิ์ มณีนพผล
๑๑ นายพงษสันติ์ สีจันทร
นายชวลิต ฮงประยูร
๑๒ นายมณฑล จําเริญพฤกษ
นายชูเกียรติ รักซอน
๑๓ นายมนตศักดิ์ นอยฤทธิ์
นายดนันท ศุภภัทรานนท
๑๔ นายมนัส สุภารส
นายดุสิต ถวิลนอก
๑๕ นายรังสรรค โสวัณณะ
นายธันวา จิตตสงวน
๑๖ นายวิชา นิยม
นายนิวัฒน สูทุกทิศ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒

นายวิเชียร ลอมวงศ
พันจาอากาศเอก ศรีทวน ชัยชิต
นายศักดา อินทรวิชัย
นายศิริชัย วงษนาคเพ็ชร
นายสนั่น สมโชค
นายสมชาติ วรรณะ
นายสมชาย วิจิตร
นายสมนึก ตั้งสุวรรณเสมา
วาที่รอยตรี สมยศ วิวัฒนปฐพี
นายสาวุฒิ ลาภเกิน
นายสิทธิพงษ ศรีสุขวงษ
นายอนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ
นายอภินันท สุประเสริฐ
นายอัศวิน พึ่งตระกูล
นายอัศวิน ศิริธรรม
นางกรรณิกา ชัชวาลวานิช
นางสาวกฤษณา ยรรยง
นางจันทนี ตันติเวลส
นางสาวจารุณี สุริยะวงศไพศาล
นางจินตนา สมศรี
นางจุฑาพร ฉันทากร
นางชยุตรา สุดาเทพ
นางสาวชีพสุมน รังสยาธร
นางชูจิต ทัศจันทร
นางณัฎฐกา หอมทรัพย
นางเทพี เพ็งพินิจ

หนา ๑๔๓
ราชกิจจานุเบกษา
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางนลินี วิริยะวัฒนะ
นางนวลฉวี พรบัณฑิตยปทมา
นางนาถศจี พันธุใย
นางบังอร เจริญกิจพูลผล
นางประกายแกว โลหนันทน
นางปรียา บุญญสิริ
นางสาวปาริชาติ จันทรเพ็ญ
นางสาวผาณิต หมุดเพชร
นางผุสดี หมื่นราษฎร
นางสาวพรรทิมา ติยะบุตร
นางพรหญิง สุวรรณเนตร
นางพัชราภรณ โควพานิช
นางสาวพิไลลักษณ พันธุประพันธ
นางพิศมร ผูกศิริ
นางพิสสวรรณ เจียมสมบัติ
นางสาวเพลินพิศ อินอราม
นางเพียงศิริ ปยะธีรธิติวรกุล
นางยุพา มงคลสุข
นางวนิดา เสวกดรุณทร
นางวรรณวิบูลย กาญจนกุญชร
นางวราศรี ศรีวุฒิชาญ
นางวันดี อมรสิงห
นางวิยะดา สีหบุตร
นางสาวศุภนันท บุญชอบ
นางสมคิด สันตะจิตโต
นางสาวสรัญญา วัชโรทัย

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

นางสวรส ศรีอนันตคม
นางสาริมา สุนทรารชุน
นางสําอางค โชติมัย
นางสินีนาถ จริยโชติเลิศ
นางสิริสิน ชุมรุม
นางสุกัญญา จัตตุพรพงษ
นางสุชาดา ฐานะกาญจน
นางสาวสุชาดา สงธาดา
นางสุนันท นอยระแหง
นางสุนีย โลกนิยม
นางสุพรรณี จันทนคราญ
นายกฤษณ หินกลา
นายกิตติม บุญชูวิทย
นายกิเลน ติณนรเศรษฐ
นายเกษม นันทชัย
นายเกียรติศักดิ์ เจริญพิทยา
นายคมสัน วิชชวุต
นายจุมพล ราชวิจิตร
นายเจียมศักดิ์ ตรีศิริรัตน
นายฉลาด นามวงษา
นายเฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี
นายชลิต ดานพงษ
นายชาญชัย จารุภาชน
นายชาญชัย ถาวรอนุกูลกิจ
นายชาญเชาว พรหมราษฎร

หนา ๑๔๔
ราชกิจจานุเบกษา
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางสุภาณี แจมขํา
นางสาวสุมน มาสุธน
นางสาวสุมาลี เกษรวนิชวัฒนา
นางสุรางครัตน เพ็ชรคุม
นางสุวารี เทพการุณ
นางสาวสุวิมล ตั้งสัจจพจน
นางอรสา อรามรัตน
นางอัญชัญ มหาคงคา
นางสาวอุทัยวรรณ กิจวิเชียร
นางสาวอุบลรัตน โฉมจันทร

มหาวิทยาลัยขอนแกน
๑๕ นายชุมพล จันทรสม
๑๖ นายชูชาติ อารีจิตรานุสรณ
๑๗ นายเชิดศักดิ์ เจริญศักดิ์ขจร
๑๘ นายไชยยงค กงศรี
๑๙ นายณรงคศักดิ์ ชัยรัตน
๒๐ นายดิเรก อุปปญ
๒๑ นายทวี ศิริวงศ
๒๒ นายเทวินทร วงษพระลับ
๒๓ นายเทอดศักดิ์ คําเหม็ง
๒๔ นายธีรกานต เฝาทรัพย
๒๕ นายนครนพ จําปางาม
๒๖ นายนเรศ วโรภาสตระกูล
๒๗ นายนิวัฒ เสนาะเมือง
๒๘ นายนิวัต เหลืองชัยศรี

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ 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

นายเนาวรัตน สังคมกําแหง
นายบุญเลิศ มรกต
นายประดิษฐ ศรีตระกูล
นายประดิษฐ แสงสุกวาว
นายประนอม จันทรโณทัย
นายประยุทธ ชูสอน
นายประสิทธิ์ มูลเพีย
นายพงษศักดิ์ จําปาเทศ
นายพิชัย เลงพาณิชย
นายพิชิต จัตุชัย
นายไพรัช ทาบสีแพร
นายมงคล ดอนขวา
นายมงคล พรมออน
นายมงคล ลี้ประกอบบุญ
นายมนัส ปะนะมณฑา
นายเมธา วรรณพัฒน
นายยศอนันต ยศไพบูลย
นายรังสรรค เนียมสนิท
นายวัชรินทร ศรีรักษา
นายวิชัย เปรมชัยสวัสดิ์
นายวินัย ใหมคามิ
นายวินิจ ยังมี
นายวิวัฒน หาญวจนวงศ
นายไวทฤทธิ์ อริยกิจพงศ
นายสนธยา สีมะเสถียรโสภณ
นายสมนึก ปญญาสิงห

หนา ๑๔๕
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

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นายสมหมาย ปรีเปรม
นายสมัย ทาเภา
นายสุกรี สุนทราภา
นายสุนทร กันหาสุระ
นายหลา อาจวิชัย
นายหาญศักดิ์ นําสินชัย
นายอนันต พลธานี
นายอมร สินเธาว
นายอารมย ตัตตะวะศาสตร
นายอิทธิพล รัตนชัย
นายอินทรพล หอวิจิตร
นายอุดม สาระรัตน
นางกนกพร
ภวภูตานนท ณ มหาสารคาม
นางกนกอร ยศไพบูลย
นางกมลวรรธน ผลาปรีย
นางกาญจนศรี สิงหภู
นางกาญจนา จุงรุงเรือง
นางสาวกาญจนา เลิศมีมงคลชัย
นางกิมาพร ขมะณะรงค
นางกุสุมาวดี ทองโชติ
นางเกษราวัลณ นิลวรางกูร
นางเกษศินี ประภาศิริ
นางสาวเกียรติรัตน คุณารัตนพฤกษ
นางสาวขนิษฐา คําชมภู
นางคนึงนิจ พันธุรัตน

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๘๐
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

นางจงดี ถาปาลบุตร
นางสาวจรัสศรี จุฑาจินดาเขต
นางจันทราภา วงศวิชิต
นางสาวจินตนา จุลคําภา
นางเจียมจิตร ธนยั่งยืน
นางสาวแจมใส เพียรทอง
นางฉวีวรรณ ประสานมิตร
นางชุลี โจนส
นางชูศรี ฤกษประทุมรัตน
นางณัฐชา สามเมือง
นางดรุณี จันทรเลิศฤทธิ์
นางดารณี ปราการกมานันท
นางทิพวัลย โพธิแทน
นางสาวธนรัตน สอนสา
นางนงลักษณ สุพรรณไชยมาตย
นางนฤมล ศิลปษา
นางนวลฉวี แกวราช
นางสาวบงกช นพผล
นางบุญคบ โจทยกิ่ง
นางบุญธรรม พงษไทย
นางบุปผา ตระการจันทร
นางบุษดี ชัยนิคม
นางประทุมรัตน คุณเงิน
นางประเทือง ศรีรักษา
นางปราณี ไสยโสภณ
นางผกากรอง ลุมพิกานนท

หนา ๑๔๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๖
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

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางพรพรรณ ชินพรเจริญพงศ
นางพวงพิศ ศิริสถิตย
นางพิมพร มวงดิษฐ
นางพูนศรี กุลไธสง
นางเพ็ญนิดา ประสาทการคา
นางเพ็ญศิริ สิมารักษ
นางเพลินพิศ หานนท
นางสาวไพรวรรณ ฝายเพชร
นางสาวภัทรา แรมลี
นางมณีจันทร พันธวาศิษฎ
นางสาวมรกต ลิ้มวัฒนา
นางสาวมะลิวัลย บูรณพัฒนา
นางมาลี วิวัฒนทีปะ
นางสาวยุพิน อนิวรรตอังกูร
นางรจนา แกนอําพรพันธ
นางระวิวรรณ เวียงดินดํา
นางรัชนี ชาสิงหแกว
นางสาวรัชนี พยุงธนทรัพย
นางรัตนา รองทองกูล
นางสาวรัศมี สุวรรณวีระกําธร
นางสาวรื่นจิตร สวนออน
นางละมัย แสงศรีเรือง
นางวนิศรา สุวัฒนศรีสกุล
นางสาววรรณภา ศรีธัญรัตน
นางวรรณี ชัยจรูญคณารักษ
นางสาววิมล สําราญวานิช

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖

นางศุภราภรณ แกวกียูร
นางสดุดี วรรณพัฒน
นางสมจิตร จึงสงวนพรสุข
นางสาวสริธร ศิริธันยาภรณ
นางสรินยา ดีนอก
นางสาระวัน สนธิไชย
นางสุกัญญา กุลวงษ
นางสุกัญญา สมสงา
นางสุจารี อมรกิจบํารุง
นางสุจินันท หรสิทธิ์
นางสุดชาดา ภูบุญอบ
นางสุดสวาท นามราษฎร
นางสาวสุดารัตน สุภาพงษ
นางสุทธินี เฟองกระแสร
นางสุธรรมมา
ตินตะรสาละ ณ ราชสีมา
๑๔๗ นางสาวสุธีรา ตั้งตระกูล

หนา ๑๔๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔

มหาวิทยาลัยเชียงใหม
๑ นายกนกพันธ พันธุสมบัติ
๙
๒ นายกมล พิละกันทา
๑๐
๑๑
๓ นายกัมปนาท รตเวสสนันท
๑๒
๔ นายเกียรติ ลิขิตอนุรักษ
๑๓
๕ นายโกสินทร ศรีสวัสดิ์
๑๔
๖ นายคนองเดช สินธุยา
๑๕
๗ นายจตุพร ริยอง
๑๖
๘ นายจักรพันธ ศิริธัญญาลักษณ

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางสุธีรา ประดับวงษ
นางสาวสุนันท เชื้อชาวนา
นางสุพรรณี ศรีอําพร
นางสุพรรณี สุมเล็ก
นางสุพัตรา ชาติบัญชาชัย
นางสุมาลี โพธิ์ศรี
นางสุวิมล บุญจันทร
นางสาวเสาวนีย อาษานอก
นางเสาวนี สุวรรณสิทธิ์
นางอวน มหามูล
นางอวยพร ปะนะมณฑา
นางอัญชลี ตัตตะวะศาสตร
นางสาวอัมพร กุลเวชกิจ
นางสาวอัมพร แจมสุวรรณ
นางอาภรณ เอี่ยมนิรัตน
นางอํานวย ทองบานทุม
นางเอมอร พันธุโอภาส
นายจําลอง บุตธิวงค
นายจีระวุฒิ กิติสิทธิ์
นายเฉลิมพล ขัตติยะ
นายชัชวาล ปุญปน
นายเดชา ปญณะวิชัย
นายตะวัน สุจริตกุล
นายทรงพล ศรีสุโข
นายทศพร เนตรสมบูรณ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒

นายทองสุข ติยะชัยพานิช
นายธนารักษ สุวรรณประพิศ
นายนิพนธ เสริมพาณิชย
นายบุญชัย อังกุระวรานนท
นายประสิทธิ์ ธัญญพงศชัย
นายปรัชญา สมบูรณ
นายปรีชา วงศทิพย
นายพลสิทธิ์ สิทธิชมภู
นายพันธศักดิ์ เทพยงค
นายพัลลภ ทองประดี
นายไพบูลย อุปนโน
นายมนตรี จันทรประเสริฐ
นายมนตรี จันทรมังกร
นายลิ้ม รุงเรือง
นายวราวุธ โกชวย
นายวิญญาณ สุขแสง
นายวิทยา ไอยรัตน
นายวิโรจน วงศอาษา
นายวุฒิ อุตตโม
นายสมเกียรติ สุวรรณคีรี
นายสมบัติ มาตยาบุญ
นายสมพงษ รัตนประดิษฐ
นายสมศักดิ์ จันทรนอย
นายสมศักดิ์ เจริญสุข
นายสยาม แกววิชิต
นายสามารถ สุธาชัย

หนา ๑๔๘
ราชกิจจานุเบกษา
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นายสุเทพ วงศวัง
นายสุธน ทับกรุง
นายสุพจน ชัยดารา
นายสุเพียร ขันธะ
นายสุรพล นธการกิจกุล
นายสุรพล อินภิบาล
นายสุวิชัย โรจนเสถียร
นายองอาจ ศิลปะ
นายอนุชา ศรีอรุณ
นายอภิชาต สุคนธสรรพ
นายอรรนพ ลิมปนารมณ
นายอุดม จันทะชัย
นายอุดม ไชยวงศ
นายเอกชัย แสงอินทร
นางสาวกนกพร สุคําวัง
นางสาวกรรณิการ กันธะรักษา
นางกัลยา เทพเสนา
นางกาญจนา สุมมาตย
นางกาญจนาภรณ ลอดแกว
นางเกศแกว เรืองการุณ
นางเกศรา สุวรรณฉัตร
นางเกษร ศรีงาม
นางเครือวรรณ ฉัตรเงิน
นางสาวจันทรรัตน เจริญสันติ
นางสาวจันทรฉาย หวันแกว
นางจันทรนวล สาระพันธ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔

นางจันทรเพ็ญ พันธี
นางจันทรแรม เสรีสงคุณ
นางสาวจินตกาญจน อริยะ
นางสาวจินตนา กออนันตกุล
นางสาวจิราภรณ จันทรคํา
นางจีรพร ศรีวัฒนานุกูลกิจ
นางแจมจันทร กันทะวี
นางฉันทนา อินทกุล
นางฉายดาว จิณะสิทธิ์
นางชมนาด พจนามาตร
นางชัชฎาภรณ วิรุฬหวิริยางกูร
นางณีรนุช จงอารี
นางดวงฤดี ลาศุขะ
นางสาวดาววรรณ คุณยศยิ่ง
นางทิพวรรณ สวางวงศ
นางธนวันต จองแหลง
นางสาวธัญพร กฤษณา
นางนงเยาว พุทธคํา
นางสาวนงเยาว อุดมวงศ
นางนพพาพร ใสนวน
นางนันทกา ภูกัณหพันธ
นางนันทนา มรกต
นางนิจ ศิริลาภ
นางนิตยา สอาดลวน
นางนิทราพร อุตตโม
นางนิสารัตน อภิชาติปยกุล

หนา ๑๔๙
ราชกิจจานุเบกษา
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางบุญทวี ใจมา
นางบุญเทียง สถาปนาศุภกุล
นางบุปผา ประภาลักษณ
นางปภาดา กันทะอินทร
นางประพิมพรรณ ธงเงิน
นางปราณี พิสัยพงศ
นางพจนา กาวิชัย
นางสาวพรทวี ฤทธิบุตร
นางสาวพรทิพย เธียรธีรวิทย
นางสาวพรรณี อรุณวิไล
นางสาวพัชรี จันทรอินทร
นางพัชรี ใหมจนั ทรแดง
นางพิมพา ริมวิทยากร
นางพิรุณ กิ่งสุวรรณพงษ
นางเพชรา หาญศิริวัฒนกิจ
นางเพียงเพ็ญ วิบูลยเสข
นางฟองสวาท
สุวคนธ สิงหราชวราพันธ
นางภณิดา สวัสดิ์วงษพร
นางภัทรา อินทเคหะ
นางมณีพรรณ ณ วิชัย
นางมยุรา จันทวงศ
นางมยุรีย เจริญสุข
นางสาวเมทินี จิตรออนนอม
นางยรรยงค โอสถิตยพร
นางยุพิน เนาวรัตน

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
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
๑๔๕

นางสาวยุพิน เพียรมงคล
นางสาวรวงทิพย สุรวิชัย
นางรัตนา แชมมณี
นางรัตนา พันธพานิช
นางรําไพ เตมิยะ
นางรุงชล คุณารักษ
นางเรณู ไพศาลสุทธิชล
นางเรืองรอง โสภา
นางสาวฤตินันท สมุทรทัย
นางละเมียด พงษสวุ รรณ
นางลําเนาว เรืองยศ
นางวยุรี สําโรง
นางวรพรรณ สิทธิเกษร
นางวรรณา เบญจสุวรรณ
นางวรัญญา อิทธิพันธกุล
นางวราภรณ จันทรวงค
นางสาววัชรา ปญญารัตน
นางสาววัชราภรณ ตนานุวัฒน
นางวัชรี พฤกษิกานนท
นางสาววิลาวัลย เลิศพูนวิไลกุล
นางสาวศรีนวล ณ เชียงใหม
นางศรีบุศย ชืน่ ชม
นางสาวศิริเพ็ญ ตรัยไชยาพร
นางศิริรัตน ไชยวาปน
นางศิริหยก ทักษอุดม
นางสรอยมาศ พรหมสงา

หนา ๑๕๐
ราชกิจจานุเบกษา
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
๑๗๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางสรัสวดี อองสกุล
นางสายทอง สุวรรณวงค
นางสิริพร บูรพาเดชะ
นางสิริรัตน หาญวงศ
นางสิริลักษณ วงศปน
นางสุกัญญา ทิพยธารา
นางสาวสุกัญญา เทพรัตน
นางสุดามาศ จุฑาวราราษฎร
นางสาวสุเทพา สุขวงศ
นางสาวสุปรียา อนุตรโสตถิ
นางสาวสุพร จารุมณี
นางสุพรรณ คงชัยพิพัฒน
นางสุพัฒน คุณยศยิ่ง
นางสาวสุพัตรา ดิศกุลเนติวิทย
นางสุพิศ รุงเรืองศรี
นางสุภาพ ศรีเจริญ
นางสุรภี แสนสมบัติ
นางสุรัสวดี แกวประสิทธิ์
นางสุรีพรรณ ทองมณี
นางสาวสุวรรณรางค แดนสวรรค
นางสุวิมล ศุภวงศวรรธนะ
นางโสภาวรรณ นันธิ
นางโสภี วิภาตะพันธุ
นางสาวอนุสรณ บุญธรรม
นางอมรลักษณ กายสุต
นางสาวอมรา มโนยศ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

หนา ๑๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอรทัย หันกิจเจริญ
นางสาวอรพินท จันทรปญญาสกุล
นางสาวอรุณี อภิชาติสรางกูร
นางอัจฉราพรรณ กัลยาศรี
นางสาวอัจฉรี จันทนจุลกะ
นางอัญชลี ขนาบศักดิ์
นางสาวอาภรณ โชติธนานันท
นายกรศิริ พวงอนุเคราะห
นายกิตติศักดิ์ ปรกติ
นายกุศล ประกอบการ
นายจักรชัย หิรัณยะวสิต
นายจิตตินัดด หะวานนท
นายจุมพต สายสุนทร
นายเฉลิม เอนกบุญทิพย
นายนิเทศ บุญกลิ่น
นายประจวบ ถาวรกิรติขจร
นายไผทชิต เอกจริยกร
นายพลภัทร แนวบุญเนียร
นายยุวบูรณ จันทรแจมจรูญ
นายศุภชัย สุรพันธ
นายศุภัช ศุภชลาศัย
นายสมพร กรุดเงิน
นายสหธน รัตนไพจิตร
นายสําราญ มั่นทัพ
นายสุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางสาวอาภาภรณ นาถประทาน
นางอารีวรรณ กลั่นกลิ่น
นางสาวอินทิรา ชวชาติ
นางอิสราภรณ สิงหจันทร
นางอุราภรณ สอาดสุด
นางอุษณีย ของมี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
๑๙ นายโอภาศ โสตถิลักษณ
๒๐ นางสาวกรองแกว โรจนโอฬารรัตน
๒๑ นางกฤษณา พรอมศรีทอง
๒๒ นางกัลยา ณ ระนอง
๒๓ นางกิตติยา นรามาศ
๒๔ นางเกษร จีนแสร
๒๕ นางสาวจงรักษ ศุภกิจเจริญ
๒๖ นางจรัญญา สุวรรณราช
๒๗ นางจันทนา พันธประดิษฐ
๒๘ นางสาวจารุณี โลกสุวรรณ
๒๙ นางสาวฑิตยา สมัถพันธุ
๓๐ นางแดงตอย มาลาสิทธิ์
๓๑ นางสาวทัศนีย ทรัพยประวัติ
๓๒ นางสาวทัศนีย พิทักษวนาวงศ
๓๓ นางทัศนีย รัตนศรทอง
๓๔ นางสาวนิภา ชุติฉัตรชัย
๓๕ นางบังอร นพกูล
๓๖ นางประคอง กอนแกว

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

นางสาวปราณี ชาญณรงค
นางปญจราศี ปุณณชัยยะ
นางสาวปยรัตน อองลออ
นางพยอม ครุสาตะ
นางพรทิพย พิมลสินธุ
นางพัชรี การุณ
นางสาวพัชรี ภูริเทเวศร
นางพันธุทิพย สายสุนทร
นางสาวภาวนา วัชรเสถียร
นางมณฑา นกอยู
นางมรรยาท รุจิวิทย
นางยุคล สินเจิมศิริ
นางเยาวเรศ อุดมอานุภาพสุข
นางรัชนี จูงกิจเจริญไพศาล
นางสาวรัชนี ทรัพยสันทัด
นางรัมภาพร สํารองกิจ
นางสาวละเอียด จันทรสวาง
นายคณิต สงวนตระกูล
นายคมปกรณ ลิมปสุทธิรัชต
นายจรีเมศ หลิมสมบูรณ
นายจวน ไชยสุวรรณ
นายจิระ กาญจนินทุ
นายชนาเทพ พจนเจริญอนันต
นายชลธชา หานิรัติศัย
นายชัยพร เมลืองศิลป

หนา ๑๕๒
ราชกิจจานุเบกษา
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางลัดดารัตน พุทธรัตนกิตติ
นางสาวเลวง นุนชูคันธ
นางสาววราภรณ ราชประดิษฐ
นางสมศรี กัณฑะพงศ
นางสรอยฟา ตะนารัตน
นางสุกัญญา สวัสดิเวทิน
นางสุดารัตน กิตติวงศากูล
นางสุพิน หิรัณยะวสิต
นางสาวสุพีชา พาณิชยปฐม
นางสาวสุมนา วัสสระ
นางสุวรรณา บุญเพิ่ม
นางสาวสุวัจฉรา เปยมญาติ
นางอมรรัตน ทองศรี
นางอัจฉรา วีระสัมพันธ
นางอัญชลี หยกสกุล
นางอาภรณ เชาวชูเดช
นางอารมณทอง ทองโต

มหาวิทยาลัยมหิดล
๙ นายชาญชัย ทรงทวีสิน
๑๐ นายโชคชัย เมธีไตรรัตน
๑๑ นายซําแกว หวานวารี
๑๒ นายฐนันตร จึงประเสริฐ
๑๓ นายดํารงค มณีสุวรรณรัตน
๑๔ นายดํารัส วงศสวาง
๑๕ นายเดชา แทนทอง
๑๖ นายธงชัย เฟองเกตุ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒

นายนิรันดร วรรณประภา
นายบรรยงวุฒิ จุลละโพธิ
นายบริบูรณ เนาวประทีป
นายบุญชัย มัตสยะวนิชกูล
นายบุญนิตย ทวีบูรณ
นายบุรินทร ขาวสอาด
นายประดิษฐ เชิดชูงาม
นายประพันธ อานเปรื่อง
นายประเสริฐ ศัลยวิวรรธน
นายปราศรัย ยะบุญวัน
นายปรีชา เมฆานันท
นายปรีดา มาลาสิทธิ์
นายปวน สุทธิพนิ ิจธรรม
นายปยะ จินดาบวร
นายเผด็จ เดชพันพัว
นายพันธพบ เลิศลายตวน
นายพิสิฐ ศุกรียพงศ
นายเพทาย เย็นจิตโสมนัส
นายไพบูลย บุญเลิศ
นายไพรพนา ศรีเสน
นายภานุพันธ ทรงเจริญ
นายมนตรี เขียวแกร
นายมานพ สิทธิวณิชย
นายมานัส มงคลสุข
นายมานิตย มะโนแจม
นายยงยุทธ สหัสกุล

หนา ๑๕๓
ราชกิจจานุเบกษา
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นายรัชชานนท ศุภพงศพิเชฐ
พันตรี รุงชัย ชวนไชยะกูล
นายเลิศฤทธิ์ จงมัน่ คงชีพ
นายวรบุตร เลิศพิพัฒน
นายวสันต สุนประสิทธิ์
นายวัชรินทร อริยประกาย
นายวัฒนชัย โรจนวณิชย
นายวัฒนา อูวัฒนสมบัติ
นายวันชัย ศรีประภาภรณ
นายวิชิต ตั้งจิตติพร
นายวินัย เขตตดําแดง
นายวิวัฒน ตปนียโอฬาร
นายวิษณุ ธรรมลิขิตกุล
นายวีรวัฒน วัฒนรัตน
นายศรีประสิทธิ์ บุญวิสุทธิ์
นายสถาพร นิยมตรุษ
นายสมควร สุวุฒโฑ
นายสมจินต ทองคําวงศ
นายสมชาติ มณีนอย
นายสมบัติ สุพพัตชัย
นายสมพงศ แทนทอง
นายสมศักดิ์ สุทัศนวรวุฒิ
นายสหัสวรรษ คลายเข็ม
นายสัญญา แกวแกมเอม
นายสัญญา ภัทราชัย
นายสาวิตร โฆษิตชัยวัฒน

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔

นายสุชาติ เพชรรัตน
นายสุทธิพล อุดมพันธุรัก
นายสุทัศ รักประสิทธิ์กูล
นายสุทัศน จิตรชื่น
นายสุพจน เดนดวง
นายสุรชาติ ณ หนองคาย
นายสุรบดี กลิ่นจันทร
นายสุรพล ยิ้มสําราญ
นายอนันตพัฒน อิ่มพูลทรัพย
นายอนุสรณ วีระชาลี
นายอมร เหล็กกลา
นายอมรเทพ ดานมงคลทิพย
นายอาจิตร ตีรกาญจนา
นายเอกชัย ทัพวงศ
นางสาวกชรัตน สุดบรรทัด
นางสาวกนกรัตน นันทิรุจ
นางกมลฉัตร สุวรรณผอง
นางกมลรัตน เวชวิสิฐ
นางกรพินธ ศรีสุภา
นางสาวกรรณิการ สายทอง
นางกฤษณา ศรีสุวรรณ
นางกอบกุล ตัณติพิสิฐกุล
นางกัญญา สูชาวนา
นางกัญญารัตน ปนทอง
นางกัณหา อวมสอาด
นางกาญจนา คงแสงชู

หนา ๑๕๔
ราชกิจจานุเบกษา
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางกาญจนา โรจนบุรานนท
นางสาวกุลวีณ สุจริต
นางเกศรา วัดอักษร
นางแกวมาลา ปาละกูล
นางขนิษฐา ทรรทุรานนท
นางขวัญยืน บุตรประเสริฐ
นางคัชรินทร ตยาคี
นางคํานึง เกษา
นางคํานึง ไกรยะราช
นางจงลักษณ โกษาเสวียง
นางสาวจรัสโฉม ชูจิตารมย
นางสาวจรินทร วิศวสุขมงคล
นางสาวจริยา พุกเปยม
นางสาวจรีย ประสานกุล
นางสาวจันทรพิมพ เจียมพงศพนั ธุ
นางจันทรแรม ทองอัมพร
นางสาวจารุวรรณ คังคะเกตุ
นางจิตเกษม วงษโคเมท
นางจิตประภา มานนท
นางจิตรลดา โตวงษ
นางจินตนา ชนประชา
นางสาวจิรภรณ อังวิทยาธร
นางสาวจิรภา อารยะวณิชกุล
นางจีรณัฐ วิจิตรวงษ
นางจีรพันธุ คําโสภา
นางจุฑาทิพ ศิริพันธุ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖

นางจุฑามณี สุทธิสีสังข
นางจุไรรัตน ธูปบานเซา
นางเจริญศรี มิตรภานนท
นางเฉลิมวรรณ สักการโกศล
นางโฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน
นางสาวชฎารัตน จารุชัยมนตรี
นางสาวชนัตถ อาคมานนท
นางชนากานต บุญนุช
นางชไมพร สมใจ
นางสาวชวนพิศ ดีทองแกว
นางชอทิพย เทศนาบุญ
นางชัญญา พิมพดา
นางชัยวรรณี เกาสายพันธ
นางสาวชื่นจิตต บุญถนอม
นางสาวชุมมณี บุญชวย
นางสาวญาณี นนทเปารยะ
นางฐานุมา จันทรประเสริฐ
นางณกรรัตน ลิขิตกาญจนชาต
นางสาวณัชชา สุวรรณละออง
นางณัฏฐิกา นุตาคม
นางณัฐา ทับทอง
นางดวงรัตน วัฒนกิจไกรเลิศ
นางดวงสมร ทวีวงศ
นางดาลัด วัชรพล
นางสาวดุษณีย ยศทอง
นางสาวเดือนนอย ใบคํา

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

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางเตือนใจ เทพฉายโต
นางสาวถนอมศรี ชาประดิษฐ
นางสาวถนอมศรี สีหาโม
นางสาวถาวร ศิลปาภินันท
นางทองทิพย ศรีสงา
นางทองใบ ทองรอด
นางสาวทัศนา แดงสมบุญ
นางทัศนี แหลมพูลทรัพย
นางทัศนีย ไพบูลย
นางทิพยา ถนัดชาง
นางสาวทิพวรรณ ไตรติลานันท
นางสาวทิพวรรณ ศรีสวัสดิ์
นางสาวธมลพรรณ ปานะวงศ
นางสาวธารินี ปกาสิทธิ์
นางธิติดา ชัยศุภมงคลลาภ
นางสาวธีรวรรณ ฟกทองพรรณ
นางสาวนงคเยาว นุชนารถ
นางนงนุช อินทรแสน
นางนงพงา ลิ้มสุวรรณ
นางสาวนงลักษณ สุขวาณิชยศิลป
นางนฤมล ศรีอินทราวานิช
นางนวพร เหมือนเงิน
นางนาตยา สุทธิชาติ
นางนารีรัตน จิตรมนตรี
นางสาวนิตยา บุญมาก
นางนิตยา โรจนนิรันดรกิจ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘

นางนิตยา สายทอง
นางสาวนิภา วัธนเวคิน
นางนิราภร มหารุงเรืองรัตน
นางนุชรี ปุตระเศรณี
นางสาวบังอร ชาตริยานุโยค
นางบังอร วงษเนตร
นางบุญเตือน พุทธาวุฒิ
นางบุปผา มณีนนท
นางบุปผา สัจจะมโน
นางสาวบุษบา จินดาวิจักษณ
นางปภาดา สีมา
นางประชวน หาญละคร
นางสาวประภา นิตยะ
นางสาวประภาพร เพงพิศ
นางประภาพรรณ รัตนพันธ
นางประภาศิริ ศุกรวรรณ
นางประสาน ไชยมหาพฤกษ
นางปราณี เคหะจินดาวัฒน
นางปราณี สงวนชื่อ
นางปาริชาติ ศาลากิจ
นางปยภรณ ปญญาวชิร
นางปยะนุช ระเดนอาหมัด
นางปยะรัตน โกวิทตรพงศ
นางสาวเปรมจิตร เจริญกุล
นางผองพักตร พิทยพันธุ
นางสาวพจนี รอดจินดา

หนา ๑๕๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางพนิดา ฮวดปากน้ํา
นางพยอง ฉัตรรัตนมุนี
นางสาวพรพิมล ถนอมพล
นางสาวพรพิมล มาศนรากรณ
นางพรพิมล สุรินทรวงศ
นางพรรณี จงศุภางครัตน
นางสาวพอใจ ศรีพยัคฆ
นางพัชรนิภา ธรรมเจริญ
นางพัชรา กองธานี
นางสาวพัชราพร เกิดมงคล
นางสาวพัชรินทร แสงสุวรรณ
นางพัทธยา ถาวรสุทธิ์
นางสาวพีรยา สุกจั่น
นางพุมพวง จิรากูล
นางสาวเพ็ญศรี ชุตินิมิตกุล
นางเพ็ญศรี ศรีสิริพิทักษ
นางสาวเพ็ญสุข ยุวภูษิตานนท
นางภัทนี สามเสน
นางภัทรา เขียวคํากูล
นางภาวิณี สุคนธวิช
นางสาวภิญญา แสงอํายวน
นางมยุรี โคปาละสุต
นางสาวมยุรี พรหมสุวรรณ
นางมลวิภา วงษสกุล
นางมันทนี อมาตยกุล
นางมัลลิกา ธิติวิเชียรเลิศ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐

นางมัลลิกา มัติโก
นางสาวมาลา โงวอมราภรณ
นางสาวยุจินต เดชชัยยัญ
นางยุบล แกวศิลา
นางสาวยุพดี ทาแกว
นางยุพิน จงศักดิ์สกุล
นางยุพิน ดําสิน
นางยุวดี มงคลรบ
นางเยาวลักษณ ทุติยาภรณ
นางระพีพรรณ แจมจํารัส
นางรัชนี รับพร
นางสาวรัชนี แสงกลับ
นางสาวรัชนีย อุดมแสงเพ็ชร
นางสาวรัฐพันธ กาญจนรังสรรค
นางสาวรัตนา ชูพงษ
นางสาวรัตนาภรณ นาคศรีรุง
นางรุงทิพา บูรณะกิจเจริญ
นางรุงนภา โพธิ์อุบล
นางสาวรุจิรา บางกุลธรรม
นางสาวเรณู พุกบุญมี
นางเรณู หอมหวล
นางสาวเรวดี คลายทอง
นางสาวฤดี สุราฤทธิ์
นางลดาวัลย นิรชโรภาส
นางสาวละออ ชัยลือกิจ
นางสาวละออง ยิ้มเจริญ

หนา ๑๕๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางสาววนิดา ลิขิตสินโสภณ
นางวนิดา ลีกําเนิดไทย
นางวรณัน ประสารอธิคม
นางสาววรรณวิภา ลิ้มเศรษฐานุวัต
นางสาววรวรรณ เปยมสุวรรณ
นางวราภรณ วงศสุวัฒน
นางวราภรณ ไวคกุล
นางวัชรินทร รัตนมาศ
นางวันทนา วีระถาวร
นางวัลภา ไพพงศ
นางวัลลภา คงคานนท
นางวัลลีย ปลอดดี
นางสาววาธินี คัชมาตย
นางสาววาสนา จันทรสวาง
นางวาสนา วันทะเวก
นางวิชาวรรณ แกวสนธิ
นางวิภาภรณ ศรีพจนธรรม
นางวิภาวดี สัจจโสภณ
นางวิยะดา ทวีลาภ
นางวิรตี ชุนประเสริฐ
นางสาววิลาวัณย อาชวกุลเทพ
นางวิไล เปยวนิ่ม
นางสาววิไล ศาศะวัตกุล
นางวิไลวรรณ ชัยพจนพานิช
นางสาววิสุดา สุวิทยาวัฒน
นางสาววีณา ศิริสุข

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒

นางวีณา เอื้อศิรินุเคราะห
นางวีลดา พันจันทร
นางแวววดี ทิวถนอม
นางสาวศรีเพ็ญ คําศิริ
นางสาวศศิเลขา พลจันทร
นางสาวศันสนีย ชูแวว
นางศิริแข ปรีชาจารย
นางสาวศิรินารถ บุญแสงทิพย
นางศิรินารถ ศุภมณี
นางศิรพิ รรณ เภตรารัตน
นางศิริเพ็ญ พัววิไล
นางสาวศิริรักษ ปมแมนปน
นางศิริลักษณ พันธุหงส
นางศิริวรรณ ชํานาญ
นางศิริวรรณ เปาทุย
นางศุภลักษณ เลิศกิตติกุลโยธิน
นางโศรดา เผือกจิตต
นางสาวสนทนา ศิริตันติกร
นางสมคิด สีหสิทธิ์
นางสาวสมจินต เพชรพันธุศรี
นางสาวสมนึก สกุลหงสโสภณ
นางสาวสมพิศ วัติรางกูล
นางสมรักษ สหพงศ
นางสมศรี ธีระกําจาย
นางสมศรี บุญสําราญจิตต
นางสมศิริ ทัตตะวร

หนา ๑๕๘
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางสมหมาย จรรยากรณ
นางสาวสยมพร ศิรินาวิน
นางสาวสอาด อมิตเดช
นางสาวสังวรณ กิจทวี
นางสันธนา จุลศักดิ์
นางสายฝน งามหยดยอย
นางสายัณห รามโกมุท
นางสาวสิระยา สัมมาวาจ
นางสิริพรรณ ศรีวิไลฤทธิ์
นางสิริมา พรรคสมบัติ
นางสาวสิริวรรณ ศศิธรโรจนชัย
นางสาวสุจิตรา กลิ่นคลาย
นางสาวสุจิรา สอนสม
นางสุเชาวนี อิทธิวิทย
นางสาวสุดา ลุยศิริโรจนกุล
นางสุดารัตน สุวรรณเพชร
นางสาวสุทธิลักษณ สมิตะสิริ
นางสุธัญญา สมสูญงาม
นางสุนทรี ทัศนเกษม
นางสุนันทา กุลประโคน
นางสาวสุนันท อัครธรรม
นางสุนีย นิสยันต
นางสาวสุนีย พัวประเสริฐ
นางสุนีย ละกําปน
นางสาวสุเนตร นุชจะโปะ
นางสุพรรณราย กาญจนานุสนธิ์

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

นางสุภา ไวสินิทธธรรม
นางสุภาพ โพธิสัตย
นางสาวสุภาวดี ประคุณหังสิต
นางสุมาลี ภควรวุฒิ
นางสุรวัฒน จริยาวัฒน
นางสาวสุรางค สิงหนาท
นางสาวสุรีย มิลินทาศัย
นางสาวสุวัฒนา อภิมนตบุตร
นางสาวสุวิมล ปญญาใส
นางเสริมศรี สันตติ
นางสาวเสาวณีย กาญจนชุมพล
นางหทัยกร กิตติมานนท
นางสาวอมรรัตน ลีลาภรณ
นางอรทัย ศุภมงคล
นางอรพิน นาทันลิ
นางอรพินทร พิทักษมหาเกตุ
นางอรพินท เฉยงาม

หนา ๑๕๙
ราชกิจจานุเบกษา
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางอรสา พลอยพานิชเจริญ
นางสาวอรามศรี วิชิรานนท
นางสาวอรุณี นาคะพงศ
นางอรุณี เสนีวงศ ณ อยุธยา
นางสาวอัจฉรา พวงเจริญ
นางสาวอัญชลี ประเสริฐ
นางอัญชลี วงศทางสวัสดิ์
นางอัมพร มณีนอย
นางอิงอร ธรรมจารุ
นางอุดมศรี มิ่งอรุณ
นางอุไร บูรณพิเชษฐ
นางสาวอุไรวรรณ ตนตระกูลรัตน
นางสาวอุไรวรรณ วิพุทธิกุล
นางสาวอุไรวรรณ สุจิรชาโต
นางสาวอุษา เล็กอุทัย
นางสาวโอภา วัชระคุปต

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
นายจตุพร ลาดชุมเสน
๙ นายพิภพ ธรรมธารัย
นายทศพร คลายอุดม
๑๐ นายมนัส ทรัพยกระแสสินธุ
๑๑ นายเริงรัก จําปาเงิน
นายธนรัตน ขวัญใจ
๑๒ นายวัฒน บุญกอบ
นายธวัชชัย ชัยสิทธิ์
๑๓ นายวิชัย ชนถาวร
นายธํารงสิน เจียรตระกูล
๑๔ นายวิรัตน แดนราช
นายบุเรง ธนะพันธุ
๑๕ นายสมชาย กํามะหยี่
นายประยงค มีใจซื่อ
๑๖ นายสมศักดิ์ นวพานิชย
นายประสงค บุญประเสริฐ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

นายสุชาติ ธาดาธํารงเวช
นายสุเทพ บูรณะคุณาภรณ
นายอติ ไทยานันท
นายอรรถสุทธิ์ โชติรัต
นายอัษฎากร เอกแสงศรี
นายอุดม จันทรสุข
นายอุดม นวพานิช
นางกัลยา เรืองเวช
นางสาวขนิษฐา ปนศรี
นางจงดี พิรุณ
นางชวนชม สินหนัง
นางชุมจิรา สิทธิพงศพิทยา
นางดารณี พาลุสุข
นางตวงแสง ณ นคร
นางทัศนีย สิราริยกุล
นางนันทพร บุตตะจีน
นางนิตยาพร นิ่มนวล
นายณสรรค ผลโภค
นายดิเรกฤทธิ์ สงบภัย
นายเทเวศร พิริยะพฤนท
นายนําชัย เลวัลย
นายบัญชา นิม่ ประเสริฐ
นายบํารุง รอดกร
นายผาณิต บิลมาศ
นายพฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ

หนา ๑๖๐
ราชกิจจานุเบกษา
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางนิ่มนวล บุญอยู
นางปนัดดา พรชูตรง
นางสาวพรทิพย รักบุรี
นางสาวมณีรัตน จรุงเดชากุล
นางมยุรา ตระกูลสม
นางยุพิน ธดากุล
นางเย็นจิตต พันธุรัตน
นางวิพร เกตุแกว
นางศรีประภา แมนสงวน
นางสุขจิตต พึ่งรัศมี
นางสาวสุชาดา อมรพิเชษฐกูล
นางสุพัตรา ศุภภิญโญพงศ
นางสุมนา จรณะสมบูรณ
นางสาวสุมิตรา เรืองพีระกุล
นางสาวอรพิน กําปนทอง
นางสาวอลิศรา กลับเจริญ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๙ นายพัฒนชัย ปทมะเวณุ
๑๐ นายพิพัฒน สมใจ
๑๑ นายมนัส สังขคร
๑๒ นายรังสี เกษมสุข
๑๓ นายลําพอง ศรรุง
๑๔ นายวานิช สุระประจิต
๑๕ นายวิชัย พันธนะหิรัญ
๑๖ นายวีระเกียรติ ภูศิริ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒

นายสมชาย ชูชาติ
นายสมชาย อัศวโกวิท
นายสุทิน แกวกัน
นายสุรศักดิ์ มีวงศ
นายอธิวัชร สุขสุเสียง
นายอรุณวงศ เทพชาตรี
นางกัลยา กลอมเกตุ
นางจารุวรรณ ชูศรี
นางจํารูญ เลียบใย
นางสาวจุฑาทิพย มากนก
นางชฎาทิพ จั่นนิลลา
นางสาวชลีนาถ สิงหเรศร
นางสาวดวงดาว พันธิตพงษ
นางทัศณีวรรณ ภูอารีย
นางธนณัฏฐ เสนีวงศ ณ อยุธยา
นางธิราภรณ มณียอย
นางนภพรรษ สุดปาน
นางนภาภรณ หะวานนท
นางสาวนวลปรางค คุมภกันต
นางนวลละออ วรชินา
นางนิตยา โกเมศมาลัย
นางสาวนิภาพรรณ วิโรทัยสกุล
นางสาวบวรนันท ศิริ
นางปองจิตต พิทยาพล
นางพรพรรณ ปานอําพัน
นางสาวพรพิมล แสนเสนห

หนา ๑๖๑
ราชกิจจานุเบกษา
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางพรเพ็ญ พรมชัย
นางสาวพรรณราย ประสิทธิ์นราพันธุ
นางพรรณี บางขา
นางพรหมธิดา แสนคําเครือ
นางพัชรา ใหญลํายอง
นางพิมศรี เปานิล
นางพูลศิลป เกษร
นางเพชรรัตน ประจงจิตร
เรือโทหญิง เพ็ญทิวา นรินทรางกูรฯ
นางสาวภัคภร สกลรักษ
นางวนิดา คงรินทร
นางวนิดา จิตประไพ
นางวนิดา วงศวัฒนะ
นางวราพันธ อุดมชัชวาล
นางวัลยลิกา สวัสดิ์นฤเดช
นางสาววิมลศิริ รวมสุข
นางสาวศิรินันท ผองวรรณ
นางศิริรัตน ภูสกลเจริญศักดิ์
นางสารินา ทองแสง
นางสาวสิริกาญจน พุกพูน
นางสุขวสา ยอดกมล
นางสุขุมาล เกษมสุข
นางสุทัสสี สมุทรโคจร
นางสุพัฒนา ชลคีรี
นางสุพิชชา ฤกษหิรัญโชติ
นางสาวสุภาพรรณ กาญจนวงศ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

นางสุภาภักตร ปรมาธิกุล
นางสาวสุภาลักษณ พงษสุธรรม
นางสุวรรณี เจริญใจ
นางเสาวลักษณ อภิวาท
นางแสงจันทร เหมเชื้อ
นายชัยโรจน เจนธํารง
นายเชาวลิต สุชาตานนท
นายดํารงคพันธ อินฟาแสง
นายธนาทร เจียรกุล
นายธนิต ผิวนิม่
นายธานี กลิ่นขจร
นายนพพงษ สัจจวิโส
นายนรงค ฉิมพาลี
นายพรพจน สุขเกษม
นายพิชิต ตั้งเจริญ
นายพิทยา หลิวเสรี
นายวีระศักดิ์ คาทวี
นายศิริชัย ชินะตังกูร
นายศุภชัย ศุภลักษณนารี
นายสมบูรณ กลิ่นทอง
นายสาทิศ ชูแสง
นายสิทธิพร ภิรมยรื่น
นายสุพจน รุงเจริญ
นายสุมิตร เขียววิชัย
นางกุลธิดา ลิ้มเจริญวิริยกุล

หนา ๑๖๒
ราชกิจจานุเบกษา
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางสาวอรพรรณ วีระวงศ
นางสาวอรพินทร ชูชม
นางอัญชลี มุสิกมาศ
นางอัมพร สินอยู
นางสาวอุบลรัตน ศิลาพงษ

มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๑ นางคีรีบูน จงวุฒิเวศย
๒๒ นางจงกล แสนสุข
๒๓ นางสาวจันทนา เวสพันธ
๒๔ นางเฉลยพร ศรไพนันท
๒๕ นางชวนชม ชินะตังกูร
๒๖ นางชุติมา เกิดมณี
๒๗ นางชุลีพร วิรุณหะ
๒๘ นางสาวเชาวลี เชิญขวัญแกว
๒๙ นางสาวณภัทร ชินวงศ
๓๐ นางดลฤดี ฉิมพาลี
๓๑ นางนฤมล ยมนา
๓๒ นางนัยนา สุคนธมณี
๓๓ นางสาวนารี ลอยพงษ
๓๔ นางนิตยา พงษพูลผลศักดิ์
๓๕ นางผองพรรณ รัศมีดารา
๓๖ นางพัชรินทร แสงทอง
๓๗ นางพัฒนจิมา นาคออน
๓๘ นางสาวเพ็ญศรี เนื่องสิกขาเพียร
๓๙ นางภัคจิรา สุรนิคม
๔๐ นางมณีปน พรหมสุทธิรักษ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘

นางมาลา อิ่นคํา
นางสาวยุพดี จารุทรัพย
นางสาวระพีพรรณ ฉลองสุข
นางสาวรัตนาพร พิบูลยอนันต
นางวรรณวิภา เมืองจันทร
นางสาววรรณา พันธนะอังกูร
นางศุลีพร สุวรรณโมลี
นางสาวสาวิตรี ทองอุไร

หนา ๑๖๓
ราชกิจจานุเบกษา
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางสาวสุนีย ตรียินดี
นางสุปญญา แสนชมภู
นางสาวสุวรรณา เอี่ยมเจริญ
นางอดิศัย มะลิขาว
นางอรสา สุขสงเคราะห
นางอังคณา คาทวี
นางสาวอาภาพร บุญจันทร
นางสาวอุบล เทศทอง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
๑๘ นายบํารุงศักดิ์ โปบุญสง
๑ นายเกริกชัย ทองหนู
๑๙ นายประจักษ ปานเจิม
๒ นายคํารณ พิทักษ
๒๐ นายประวิตร โสภโณดร
๓ นายคีสิน กุสลานุภาพ
๔ นายคุณกิ๊ด แซเงา
๒๑ นายประเสริฐ วศินานุกร
๕ นายจรัส ชายกุล
๒๒ นายปริพนธ พัฒนสัตยวงศ
๖ นายจรูญ ทนงาน
๒๓ นายปรีชา ไชยชนะ
๗ นายจําเริญ เสงนนท
๒๔ นายเผด็จ ลิมปไตรรัตน
๘ นายเจริญ พรหมฤทธิ์
๒๕ นายพนิต เชิดชูพงษ
๙ นายเจะอุเซ็ง อาลีอิสเฮาะ
๒๖ นายพีรศักดิ์ สุทธิโยธิน
๑๐ นายชลิตร รัตนะ
๒๗ นายภาคย ขวัญทองเย็น
๒๘ นายมงคล ประกอบการ
๑๑ นายชาญวิทย เงินศรีตระกูล
๒๙ นายมานพ สัมพันธ
๑๒ นายชิต เพชรพิเชษฐเชียร
๓๐ นายเริ่ม แกวสุกใส
๑๓ นายธนวัตน พูนศิลป
๓๑ นายวรัญ ตันชัยสวัสดิ์
๑๔ นายธรณิศ นาวารัตน
๑๕ นายนิกร เหมะรักษ
๓๒ นายวสันต ชีวะสาธน
๑๖ นายบัญญัติ ยงยวน
๓๓ นายวารี บุญญะ
๑๗ นายบันทึก สารพร
๓๔ นายวิทูร ลีลามานิตย

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
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

นายวินัย นุยฉิม
นายวินิจ เสรีประเสริฐ
นายวิรัช วุฒิภูมิ
นายวุฒิกรณ จิตติวรรณ
นายศักดา ภัทรภิญโญกุล
นายศักดิ์ชัย คีรีพัฒน
นายศิโรช จิตตสุรงค
นายสงา อินทมาโน
นายสมเกียรติ สุขอนันตพงศ
นายสมคิด ไชยมงคล
นายสมคิด บุรีศรี
นายสมบูรณ วรวุฒิคุณชัย
นายสมพงษ เทศประสิทธิ์
นายสมภพ โพธิ์ชะนิกร
นายสมศักดิ์ สุดจันทร
นายสมศักดิ์ อรัญดร
นายสมหมาย ปลอดสมบูรณ
นายสวัสดิ์ จันทวงศ
นายสะอารี วาเมาะ
นายสุทธิพงศ เชาวนาดิศัย
นายสุนทร แกวพิบูลย
วาที่รอยตรี สุนทร บุญมาทัต
นายสุรพล ชลดํารงคกุล
นายสุรินทร ฉัตรวีระโยธิน
นายสุวรรณ แกวพิบูลย
นายสุวิทย บุญชวย

หนา ๑๖๔
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นายสุวิทย เรืองกิตติสกุล
นายโสภณ บุญมี
นายหะหรูม หีมสุหรี
นายอะหมัด ยี่สุนทรง
นายอํานาจ รัตนบุรี
นายอุทัย เกาเอี้ยน
นายอุทิศ อินทศร
นางกรรณิกา เมืองไพศาล
นางสาวกรรณิการ ศักดิ์สกุลกําพล
นางกังสดาล พวงแกว
นางกัญญา เฮงประดิษฐ
นางกัลยา สุชาติ
นางกัลยาณี บุญสิน
นางกาญจนา พูนศิลป
นางเกษร ดิสโร
นางขนิษฐา ฉิมนวล
นางสาวขนิษฐา หาญสูงเนิน
นางขวัญฤทัย มากเมือง
นางสาวจงดี ขุนราช
นางจตุพร ไชยสุวรรณ
นางจรีย ควรหาเวช
นางจํานรรจ โคตโน
นางจินตนา ภัทรภิญโญกุล
นางสาวจินตนา วรรณรัตน
นางจิรพรรณ พีรวุฒิ
นางจิราพร เพชรรัตน

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
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

นางสาวจิราภรณ เพ็ชรพรรณ
นางจีรเนาว ทัศศรี
นางสาวฉลวย นนทพันธ
นางสาวแฉลม ปริชญากร
นางสาวชลีพร เตียวจําเริญ
นางชอทิพย นันทสินธุ
นางสาวชุมจิตต แซฉั่น
นางสาวชูศรี วังศานุวัตร
นางฐิติรัตน รักษวงศ
นางณชชนก นุยฉิม
นางณภัทร นวลศรี
นางดรุณี จันทวงศ
นางสาวดวงพร วงศสุริยะ
นางดวงรัตน มีแกว
นางดารณี กาญจนสุวรรณ
นางดุษฎี หมื่นสิทธิ์
นางเดือนดี กาญจนัมพะ
นางสาวทรงพร จันทรพัฒน
นางสาวธนิตา ชุมนิรัตน
นางธัญญา แสงเทียน
นางธารีรัตน เผาจินดา
นางนงเยาว สุจริต
นางนพวรรณ ณรงคราช
นางนวพร กิตติวงศสุนทร
นางนันทวรรณ รอดมินทร
นางนัยนา สายสุนทร

หนา ๑๖๕
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางนิตยา จิระดารากุล
นางนิตยา เรืองแสงวัฒนา
นางนิรชา ยันเยี่ยม
นางสาวบุษบง ชัยเจริญวัฒนะ
นางสาวเบญจวรรณ คงคาลัย
นางเบญจวรรณ สงอักษร
นางปนัดดา มุสิกวัณณ
นางปภาดา คงอินทร
นางประจบ ศรีบุญเรือง
นางประพันธ แกวสุข
นางสาวปราณี คงเจริญ
นางปราณี พงศไพบูลย
นางปรึกษา เฉลิมวงศ
นางสาวปยรัตน สินพิศุทธ
นางผกาทิพย โชติสุวรรณ
นางพนิดา บิลพัตร
นางพรทิพย ทองศรีสุข
นางพรทิพย ปราโมทยพันธุ
นางสาวพรรณี ขาวหนูนา
นางพรรณี จักรกาญจน
นางพวงเพ็ญ จันทรหอม
นางพิศมัย เพียรเจริญ
นางสาวเพชรนอย สิงหชางชัย
นางเพ็ญศรี พุมรินทร
นางภาณี จุยมณี
นางมณฑา จาฏพจน

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
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

นางมยุรี วศินานุกร
นางมรกต ศักดิ์นิมิตร
นางมาลินี วงศนาวา
นางยุพาวดี สมบูรณกุล
นางสาวรัชฎา ชลารัตน
นางสาวรัชนี ซันยิวา
นางรัตติยา โกริภาพ
นางรัตนา หลิมอมรรัตน
นางรํายงค ยกถาวร
นางเรณู จีนนุกูล
นางเรียม สรณะสัจจะชีพ
นางสาวลักขณา วานิยะพันธุ
นางวชิราพร แซลิ่ม
นางวรรณี จันทรสวาง
นางวรรณี พานิชพันธุ
นางสาววรวรรณ เหนือคลอง
นางสาววันดี ธรรมโชติ
นางวันดี สุทธรังษี
นางวันทา ศิรินพุ งศ
นางวันเพ็ญ กลิน่ พิทักษ
นางวาสนา ธนะสุข
นางวาสนา บัวทอง
นางวิจิตรา ลีละศุภกุล
นางสาววิมล ตันติไชยากุล
นางวิไล ฉัตรวีระโยธิน
นางวิไลรัตน ศิลปสโมสร

หนา ๑๖๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางวิไลวรรณ ณ มณี
นางศรีกัลยา ภิญโญสโมสร
นางสาวศันสนีย สวัสดิพงษ
นางสาวศิริรัตน ธํารงวัฒน
นางสาวศิริวรรณ ศรประสิทธิ์
นางสมแข พวงเพ็ชร
นางสมจิต วิจิตร
นางสมใจ เชื้อมงคล
นางสมใจ ทองเนื้องาม
นางสมบูรณ แกวจังหวัด
นางสาวสมพร ศรีไตรรัตนชัย
นางสมมาท เกษสุมล
นางสมฤทัย จิตภักดีบดินทร
นางสวพร คงเหมือน
นางสาวสายพิณ วิไลรัตน
นางสีแพร วัฒนพฤกษ
นางสุกัญญา โปบุญสง
นางสุกัญญา เหลาหงสวิจิตร
พันตํารวจตรีหญิง สุจิตรา
กนกกันฑพงษ
นางสุจิตร ชลดํารงคกุล
นางสุณีย ขุนราช
นางสาวสุธิดา สังขเกษม
นางสาวสุนันทา สมประยูร
นางสุนันทา ออนแกว
นางสุนิสา สิริวิพัธน

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

นางสาวสุปวีณ โชติวัฒนศักดิ์
นางสาวสุภาณี ไพศาลศิลป
นางสุภาพ เกียรติทับทิว
นางสุภาพร ถมศิริ
นางสุวภัทร วชิรอนันต
นางสุวิมล เขี้ยวแกว
นางเสาวณี จุลิรัชนีกร
นางเสาวลักษณ อรรจนกุล
นางโสภา ชินพัฒนขจรกุล
นางไหมไทย ศรีแกว
นางอมรรัตน พงศดารา
นางสาวอรวรรณ ศิริโชติ
นางสาวอรุณศรี สุนทรพิธ

หนา ๑๖๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางอรุณี หงษสามารถ
นางสาวอาภรณ ไชยภูมิ
นางสาวอารีย ลิ้มวุฒิไกรจิรัฐ
นางอําภา บุญชวย
นางอิ่มจิต เลิศพงษสมบัติ
นางสาวอุทัยวรรณ พุทธรัตน
นางอุนใจ กออนันตกุล
นางสาวอุนใจ สุวรรณพิบูลย
นางสาวอุไร ตันสกุล
นางอุไรวรรณ พัฒนสัตยวงศ
นางอุไรวรรณ อินทศร
นางอุษา ดําพลาย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๑๓ นางกาญจนา ประกิตติกุล
นายกฤษฎา ประศาสนวุฒิ
๑๔ นางสาวจิระภรณ หงสพันธุ
นายกลา ทองขาว
๑๕ นางจิราภรณ สุวรรณวาจกกสิกิจ
นายบําเพ็ญ เขียวหวาน
๑๖ นางสาวชนิดา พิทักษสฤษดิ์
นายไพโรจน ทองกูล
๑๗ นางชูจิตร วิสุทธิ์สิริ
นายมนตรี วิเชียรมณี
๑๘ นางณัชชา มาลัย
นายมนูญ โตะยามา
๑๙ นางสาวธนวรรณ นิลวงศ
นายสมเกียรติ สังขเกษม
๒๐ นางนิตยา พลอยโสภณ
นายสวัสดิ์ เชาวกุล
๒๑ นางบุษบา เกริกติยานนท
นายสาธิต วิมลคุณารักษ
๒๒ นางบุษบา สุธีธร
นายสายัณห ทุงกวาง
๒๓ นางประนอม เนียมศิริ
นายสุชาติ ใจสุภาพ
นายสุรินทร ขาวขํา
๒๔ นางสาวปราณี แกนทรัพย

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

นางปวลัย วรสูต
นางสาวปยะนุช โปตะวณิช
นางพัชนี เสถียรทิพย
นางสาวพัชรา อิงคนินันท
นางภักดิ์พิมล สรรพตานนท
นางมาลีลักษณ แสงไพโรจน
นางสาวมุกดา ตันชัย
นางเมฑิณี น้ําใจดี
นางรุงนภา สาตะมาน
นางเรณู สุขารมณ
นางเรณู อรุณสิกขะพันธุ
นางสาววนิดา ขาวสุวรรณ
นางวนิดา สรสุชาติ
นางสาววิภา อัคคอิชยา
นายชัชวาล ภาษยะวรรณ
นายดํารงศักดิ์ จุฑาเกตุ
นายเทิดศักดิ์ ลักษณแสงวิไล
นายปราโมช ศีตะโกเศศ
นายสถิตย วิมล
นายสมเดช กิติยศ
นายสห ตุลพงศ
นายสุบิน อยางอิ่น

หนา ๑๖๘
ราชกิจจานุเบกษา
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางสาวสํารวย กมลายุตต
นางสุจิตรา หังสพฤกษ
นางสุจินตนา ชุมวิสูตร
นางสาวสุนทรี เฉลิมพงศธร
นางสุนันท เพ็งมณี
นางสาวสุภาสินี ตันติศรีสุข
นางสุมาลี สะมะทอง
นางสุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ
นางหทัยรัตน เทียนศรี
นางสาวอังคณา นันทธิพาวรรณ
นางอัจฉรา โพธิ์ดี
นางอิงอร เอี่ยมอําพร
นางสาวอุษาวดี จันทรสนธิ

มหาวิทยาลัยแมโจ
๙ นางกมลวรรณ เปรมเกษม
๑๐ นางนงลักษณ ปูระณะพงษ
๑๑ นางเบญจวรรณ สมบูรณ
๑๒ นางรัชนี ตระกูลวิจิตร
๑๓ นางสาวรัตนา โพธิสุวรรณ
๑๔ นางศิริพร พงศศุภสมิทธิ์
๑๕ นางสาวสิรวีธ อินจินดา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
๑ นายชาญวิทย พงษขวัญ
๓ นายประวิทย โรจนพิพัฒนกุล
๒ นายธวัชชัย ขาวประเสริฐ
๔ นายผดุงชัย ภูพัฒน

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗

นายมิ่ง โลกิจแสงทอง
นายวิทวัส ตรีศักดิ์ศรี
นายวีระชัย ตันยะสิทธิ์
นายวีระศักดิ์ วงศวิวัติ
นายศักดิ์ชัย ชูโชติ
นายศิลปชัย จานสุวรรณ
นายสมชัย นรเศรษฐโศภน
นายสมภพ ฐิตะวสันต
นายสมยศ จุณณะปยะ
นายสมศักดิ์ เกตุนที
นายสมิทธิ์ หวังเจริญ
นายสวัสดิ์ ทรวงชมพันธ
นายสาทิป รัตนภาสกร
นายสุชีพ สุขสุแพทย
นายสุนทร พูนพิพัฒน
นายสุพจน ศรีนิล
นายอรรถพร เพชรานนท
นายอํานาจ ตั้งเจริญชัย
นายอุดมศักดิ์ สาริบุตร
นางกมลรัตน ตัณฑเกยูร
นางจริยา สุขวัต
นางจิราภา วิทยาภิรักษ
นางสาวเจริญสุข ศึกษาศิลป

หนา ๑๖๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางสาวธนสรวง ไพบูลยสุขสกุล
นางนงคราญ แยมนาก
นางนงนุช ศิวะภิญโญยศ
นางสาวนวลฉวี คุมพุม
นางประนอม เจริญสุขวุฒิกุล
นางประภาพร ขอไพบูลย
นางสาวปานมนัส ศิริสมบูรณ
นางสาวพรทิพย ลอยแสงอรุณ
นางสาวพวงชมพู ถมยางกูร
นางสาวพัชรินทร เหมโชติ
นางระติพร หาเรือนกิจ
นางสาวเรณู พิมเสน
นางวรรณา ตั้งเจริญชัย
นางวริศรา มีแสงจันทร
นางสาววันเพ็ญ เกิดศรี
นางวินิตา เนตรสวาสดิ์
นางวิภารัตน สุวรรณศรี
นางศรีรัตน สงศักดิ์ชัย
นางสาวศุภสมบูรณ อึงรัตนากร
นางสุจินต ตันติพิสิฐกุล
นางสาวสุรี วงษขวัญ
นางสาวสุวรินทร บํารุงสุข
นางเสาวคนธ เลิศกาญจนะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
๑ นายชาญศักดิ์ อภัยนิพัฒน
๓ นางจุไรรัตน มาลัยหอม
๒ นายพิทยา ตั้งศิริวัฒนกุล
๔ นางดารารัตน ภักดีธนากุล

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๕ นางสาวเพ็ชรชู เจนจรัสชีวกุล
๖ นางสาวริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล
๗ นางสาววารุณี รงวิศิษฎ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒

หนา ๑๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙

๘ นางสิรินทรเทพ เตาประยูร
๙ นางสิรริ ัตน วรวงศ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
นายชัยพร วงศพิศาล
๒๓ นายสมนึก ฮวบเอี่ยม
นายชาญชัย กุศลจิตกรณ
๒๔ นายสมบัติ นอยประเสริฐ
นายชาลี ตระการกูล
๒๕ นายสมบูรณ คงสมศักดิ์ศิริ
นายเชาวลิต ถาวรสิน
๒๖ นายสมยศ เอมแจง
นายนคร แสงออน
๒๗ นายสวาท จันทร
นายนุกูล บุญทับ
๒๘ นายสุทธิพันธุ ขุนอินทร
นายไพรัช พูหงาอมร
๒๙ นายสุรชาติ พวงพุม
นายมนูญ พวงพูล
๓๐ นายสุรพล ทิพยกานนท
นายมนูญ เลิศวิจิตรพันธุ
๓๑ นายสุวิทย โอบายะวาทย
นายยงยุทธ พฤกษชาติ
๓๒ นายอุทิต ศรีประเสริฐ
๓๓ นางสาวคันธรส แสนวงศ
นายรุงโรจน รัตนวารินทร
๓๔ นางจันทรา ฮวบเอี่ยม
นายวันชัย โกมลหิรัญ
๓๕ นางจิราพรรณ อินทรศิริพงษ
นายวันชัย ตาลานนท
๓๖ นางชอบจิตต ฮั้นประเสริฐ
นายวัลลภ จันทรตระกูล
๓๗ นางนพคุณ นิศามณี
นายวิบูลย ชื่นแขก
๓๘ นางบรรจง ขุนอินทร
นายวิรัตน จอมขวา
๓๙ นางพรทิพย พุมศิริ
นายวิราษฎร กําแพงทอง
๔๐ นางสาวมัลลิกา ศรีเพ็ญ
นายศรีบุตร แววเจริญ
นายศิริชัย อยูภักดี
๔๑ นางลัดดา มุกดาสนิท
นายศิริวัฒน หงษทอง
๔๒ นางวราภรณ ธีรศุทธากร
๔๓ นางศิริวิช ดโนทัย
นายสมชาติ รุงเรืองสรการ
๔๔ นางสมลักษณ จิวัธยากูล
นายสมนึก วิสุทธิแพทย

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๔๕ นางสาวสุพร รัตนพันธ
๔๖ นางสาวสุพัชรา อักษรถึง
๔๗ นางสุวรรณี พันธุพรึกส
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

หนา ๑๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙

๔๘ นางแสงนวล ศรีรัตนชัชวาลย
๔๙ นางอรวรรณ สุภณชัย
๕๐ นางอังศรา ยอดเนตรธนิต

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
๑๒ นางจินดารัตน วรพันธ
นายกิติศักดิ์ อวิรุทธชาญชัย
๑๓ นางสาวบุญสม หรรษาศิริพจน
นายทวีศักดิ์ สูทกวาทิน
๑๔ นางพรทิพย กาญจนานนท
นายมนตรี โสคติยานุรักษ
๑๕ นางพรทิพย โรจนพิทยากร
นายวรพล โสคติยานุรักษ
๑๖ นางพัชนี วิเศษชัย
นายวัฒนา ณ ระนอง
๑๗ นางพัชรา ทองพรรณ
นายวุฒิเทพ อินทปญญา
๑๘ นางสาวเพ็ชรัตน แสนใจวุฒิ
นายศุภกิจ ปรีดากรณ
๑๙ นางลัดดา อนุรักษ
นายสมพจน กรรณนุช
๒๐ นางสุนทรี วงศสวัสดิ์
นายสุชิน จิตตเสรีภาพ
๒๑ นางอัปสร รักวงศวาร
นายสุมิตรชัย บุญเรือง
นายสุรสิทธิ์ วชิรขจร
นายเชิดชัย ชาญสมุทร
นายธนวิน ทองแพง
นายธีรวัฒน สมสิริกาญจนคุณ
นายพิชาญ สวางวงศ
นายพิชิตร มีพจนา
นายมนตรี แยมกสิกร
นายวรวิทย ชีวาพร
นายวีระศักดิ์ โฉมจังหวัด
นายสมบัติ การสมศาสตร
นายสมศักดิ์ ลิลา

มหาวิทยาลัยบูรพา
๑๑ นายสิทธิพันธ ศิริรัตนชัย
๑๒ นายสุชาติ เถาทอง
๑๓ นางกาญจนา ทรงความสงา
๑๔ นางสาวคมวจี แฮสุวรรณ
๑๕ นางสาวฉวีวรรณ อินทรกุล
๑๖ นางบุญเดิม พันรอบ
๑๗ นางพรรนิภา ศิริเพิ่มพูล
๑๘ นางสาวยุวดี รอดจากภัย
๑๙ นางสาววรรณิภา อัศวชัยสุวิกรม
๒๐ นางวันสม อานามนารถ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๒๑ นางศรีวรรณ มีคุณ
๒๒ นางสาวสุชาดา กรเพชรปาณี
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๑
๒
๓
๔
๑
๒
๓
๔
๕

นายคมกฤช จําปาสุต
นายภิรมย ออนเส็ง
นายมังกร ประพันธวัฒนะ
นายวิจิตร อุดอาย
นางนงนุช โอบะ
นางพรนิภา เพิ่มไทย
นายประชิต คงรัตน
นายพีระ ทองมี
นางนันทนา ณ ระนอง
นางสาวปราณี รักสนิท
นายเจริญ จริยะนรวิชช
นางสาวประภารัตน เคาสิม
นางไพบูลย บุญไชย
นางมิตรี กระพี้แดง
นางวิมลรัตน สุนทรโรจน

๑ นายเกรียงไกร โชประการ
๒ นายธีระพล บันสิทธิ์

หนา ๑๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙

๒๓ นางอาภากร ธาตุโลหะ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
๗ นางพรรณี สิทธิเดช
๘ นางสาวมานิตย ไชยกิจ
๙ นางสาวรัชนีพร ชัยทวิชธานันท
๑๐ นางรัตนา สนั่นเมือง
๑๑ นางสาวสุพรรณี บัวสุข
มหาวิทยาลัยทักษิณ
๕ นางสาวพจนีย ทรัพยสมาน
๖ นางสาวยุรฉัตร บุญสนิท
๗ นางสาวหิริหัทยา เพชรมั่ง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๖ นางสาวสุทธิวรรณ พีรศักดิ์โสภณ
๗ นางอมร สุวรรณนิมิตร
๘ นางอรอนงค เมฆพรรณโอภาส
๙ นางอัมพร อนันตพินิจวัฒนา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๓ นายสุริยา โชคสวัสดิ์
๔ นางฉวีวรรณ ชัยวัฒนา

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
๑ นายกระจาง พิทักษวงศวิทยา
๓ นายโกสีห เทียมลม
๒ นายกฤษดา สมิตะสิริ
๔ นายคมสัน อํานวยสิทธิ์

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐

นายจงเจตต พานิชกุล
นายจิตติ เอื้อศิริพรฤทธิ์
นายจิรวิทย จําปา
นายจิระวัฒน ศิริจารุวงศ
นายเจริญ สมชื่อ
นายชัชวาล ธนันทา
นายชัยพฤกษ นิลวรรณ
นายชัยยุทธ ชางสาร
นายชูชีพ เยาวพัฒน
นายชูวิทย สินธุไพฑูรย
นายชูศักดิ์ ขําพิมพ
นายชูศักดิ์ เครือสุวรรณ
นายณัฐวัสส รังสิมันตุชาติ
นายเติมศักดิ์ คทวณิช
นายทนงชัย วัฒนศักดิ์ศิริ
นายธงชัย พาบุ
นายธนการ วงศเงิน
นายธวัช ลัดลอย
นายธวัชชัย เรืองฉาย
นายธีรพันธ บัญญัติรัชต
นายธีระพงษ ไชยเฉลิมวงศ
นายธีระยุทธ ธีระศิลป
นายนิติพันธุ ศิริทรัพย
นายนิรุตติ์ พรมพรรณา
นายบุญเชิญ ดิษสมาน
นายบุญรอด มาลากรอง

หนา ๑๗๓
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นายประกอบ ศรีจันทร
นายประกาศ ทองประไพ
นายประณุต พรหมลักษณ
นายประยูร ปญญะ
นายประสิทธิ์ โตโพธิ์กลาง
นายประเสริฐศักดิ์ วิริยะเขษม
นายผดุงศักดิ์ วานิชชัง
นายพงศเทพ เทพพุทธางกูร
นายพัฒนพงษ สุวรรณศร
นายพิสิษฐ เพงอัมพร
นายพีระพล เอียดทองใส
นายเพิ่มศักดิ์ สุทธิวารี
นายไพบูลย มากจันทร
นายไพบูลย สุนทอง
นายภีรมะ ไชยมุติ
นายมงคล กองศรี
นายมงคล เพิ่มฉลาด
นายมนตรี กรพันธ
นายมนตรี นวมจิตร
นายระวินทร รอดวินิจ
นายลือพงค พูลเกษ
นายเลิศศักดิ์ สุวรรณนาคร
นายวรวิทย รักสงฆ
นายวันชัย มโนคุน
นายวันชัย มัน่ คง
นายวิทยา ทวีนุช

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒

วาที่รอยตรี วินัย ศรีกนก
นายวิรัติ อําพันธุ
นายวีรวุฒิ อุมานนท
นายวีระพันธ ติยัพเสน
นายเวที วิสุทธิแพทย
นายศิริศักดิ์ บริรักษธนกุล
นายสดับพร จันทราษฎร
นายสนทยา เขมวิรัตน
นายสนิท บุญกลอม
นายสมคิด อินทรชวย
นายสมใจ ชืน่ วัฒนาประณิธิ
นายสมชาย กลางวงษ
นายสมชาย เผาจินดา
วาที่รอยตรี สมนึก แกววิไล
นายสมบูรณ สุวรรณาภิชาติ
นายสมศักดิ์ ประเสริฐสุข
นายสมหมาย ผิวสอาด
นายสยาม ดําปรีดา
นายสรรเสริญ กุญชรจันทร
นายสัญชัย พันธโชติ
นายสัญญา ธานี
นายสาธิต พุทธชัยยงค
นายสาวิตร มีจุย
นายสิงหทอง ปลั่งพงษพันธ
นายสุชาติ สุวรรณเบญจางค
นายสุทธิชัย อุดมรัตน

หนา ๑๗๔
ราชกิจจานุเบกษา
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นายสุนทร สงตรัส
นายสุพรรณ โพธิ์ศรี
นายสุพล เชิดชูพงษ
นายสุพัฒน ชัยตั้งจิต
นายสุเมธ อนุสรณ
นายสุรเกียรติ สนิทมาก
นายสุรชัย มัจฉาชีพ
นายสุรพงษ ถาวโรจน
นายสุวิทย อบมา
นายเสนห สัพทานนท
นายอนันต ลอยใหม
นายอภิชัย มุสิกทอง
นายอภิชาติ โคกทอง
นายอภินันท เมฆบังวัน
นายอรุณ ศรีเผด็จ
นายอานุภาพ ชุมเมืองปก
นายอํานาจ แสงอินทร
นางกรรัตน ปริญญาจารย
นางกาญจนา ธนาธิคุณวณิช
นางสาวกาญจนา นุมภู
นางกิตติมา มันทรานนท
นางแกวศรีวิไล พุทธภูมิชัยบารมี
นางจงกลณี ปราบภัย
นางจงดี จนางคะกาญจน
นางสาวจันทิมา จันทรศักดิ์
นางจามิกร โอฬารวุฒิกุล

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒

นางจําเนียร เลอเกียรติ
นางจิตตผจง สุขะตุงคะ
นางจิรพร จันทรยงค
นางจิราพร จิตตภูภักดี
นางเจริญศรี กิจจํานง
นางชฎามาศ แกวสุกใส
นางชลลดา ทวีคูณ
นางสาวชูศรี นิลรําไพ
นางสาวณัฐทิตา
โรจนประศาสน
นางณิชามล ชาลีวงศ
นางดวงเดือน ภูตยานันท
นางดารารัตน แกววานิช
นางแดงตอย ชยสิทธิโสภณ
นางเตือนตา ชาญศิลป
นางทัศนีย สินทวิชัย
นางทิพยวรรณ คลายบานใหม
นางธัญภัค สังฆมานนท
นางสาวนงคลักษณ
สุทธิวานิชยะกุล
นางสาวนภกานต สุคนั ธารุณ
นางนิตยาภรณ ศิริธัญพงศ
นางสาวนีรมล โนตานนท
นางสาวบารนี อาชวนิจกุล
นางสาวเบญจมาภรณ สยังกูล
นางปทมา วิชิตะกุล

หนา ๑๗๕
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางผองศรี ศิวราศักดิ์
นางพจนผจง ศรีประสิทธิ์
นางพนิตนาถ เย็นทรัพย
นางสาวพรพิมล ยอดสุวรรณ
นางสาวพรเพ็ญ ออกกังวาล
นางพรรณระพี อํานวยสิทธิ์
นางสาวพรรณี ซื่ออุทิศกุล
นางพรรณี นุกูลคาม
นางพรรณี ผลวงษ
นางพศิกา สัตตบงกช
นางพัชมณฑ จินตอัจฉริยกุล
นางพัชรีพรรณ ตรีศักดิ์ศรี
นางสาวพัทธยา ยงชัยตระกูล
นางเพ็ญศรี เตมียกุล
นางสาวเพ็ญสุภัค นวกิจบํารุง
นางสาวมนวิภา
อนันตะเศรษฐกูล
นางมัณฑนา ขําหาญ
นางมาลีรัตน กําประสิทธิ์
นางมุกดา สุขสวัสดิ์
นางยุวนาฏ สุนนานนท
นางเยาวลักษณ คําแล
นางรัตนลักษณ ปญจวุฒิพัฒน
นางรุงระวี กังวานวัฒนานุกูล
นางลดาวัลย วัฒนะจีระ
นางสาวลัดดา แตนุกูล

หนา ๑๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙

นางวัชรี ธีระพิจิตร
นางวันดี ทับพุม
นางวิภา อุนานนท
นางวิภาวี ทองสุวรรณ
นางวิริยา การมาสม
นางวิไลรัตน แสงศรี
นางวิไลวรรณ คําปาน
นางสาวศุภวรรณ ปรัชญกุล
นางสมใจ บุญสรรค
นางสมพร นนทภา
นางสมหมาย ปานเจริญ
นางสําอาง ธนะวัติ
นางสุกัญญา ตันตระบัณฑิตย
นางสาวสุดาพร ทิมฤกษ
นางสุดารัตน วิกิณิยะธนี
นางสาวสุธีรา สรอยเพ็ชร
นางสุนันท สุภา
นางสาวสุภางค ปณราช
นางสุภาพร รัตนาพันธุ
นางสุภาพรรณ พาบุ
นางสุภาภรณ รื่นพากเพียร
นางสุภาวดี รอดศิริ

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

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางสาวสุมนณา ภูชาวนา
นางสุมาฬี พรหมรุกขชาติ
นางสุมิตรา เจริญธรรม
นางสุมิตรา วิริยะ
นางสาวสุรียรัตน โงววัฒนา
นางสุวรรณา จงสงาวิทยาเลิศ
นางสุวรรณี วิหะรัตน
นางอมรรัตน พรหมศรี
นางอรพิน แกวมัน่
นางอรรฆิศา ฮัสซันอาลี
นางอรสา โคกทอง
นางอัจฉธาดา ฤกษบรรเทิง
นางสาวอัญชลี ดุสิตสุทธิรัตน
นางอัญชลี สุวรรณะ
นางสาวอุทัยวรรณ วิมุกตายน
หมอมหลวงอุบล ดีสวัสดิ์
นางอุบล สุวรรณนาคร
นางอุบลรัตน จิลลานนท
นางสาวอุมาพันธ จิราภรณ
นางสาวอุไรวรรณ สมบัติศิริ
นางสาวอุไรวรรณ สุภานิตย
นางอุษณีย วงษสวัสดิ์

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
๑ นายสมพงษ ศรีลัด
๑ นายกิตติพงษ คงเอียด

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
๒ นายวิชาญ พันธุประเสริฐ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑ นายพงษศักดิ์ ทิสานนท

หนา ๑๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ
๒ นายสําราญ พรพลทอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
๑ นายธีระ วงศเนตร
๔ นางสาววันทนา สุขเทศ
๒ นางเยาวลักษณ ใจวิสุทธิ์หรรษา
๕ นางสุมาลี วิทยรัตน
๓ นางวรรณภา พรหมเจียม
๑ นายมณฑล ใบบัว
๒ นายวิชา เชาวศิลป
๓ นางสาวกรรณิการ สุสม

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
๔ นางบุปผาชาติ อุปถัมภนรากร
๕ นางสาวสรินนาถ พรหมจารย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
๑ นายกมลวิทย พันธพัฒนกุล
๓ นางอุนนัดดา แสงงาม
๒ นายขันติ เจริญอาจ
๑ นายกรเพชร เพชรรุง
๒ นายดุษฎี สารประดิษฐ
๓ นางคณิณญา พรนริศ
๑ นายศิริพงษ แกวพลอย
๒ นายสุรพล พุฒคํา
๓ นางกุลชลี พวงเพ็ชร
๑
๒
๓
๔

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๔ นางชินรัตน มวงงาม
๕ นางสาวบุษบัน ศรีสารคาม
๖ นางสาวอภิญญา มนูญศิลป
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
๔ นางบุญลอม ปุระชาติ
๕ นางสาววรี เกี๋ยสกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
นายปรีชา แสงโชติ
๕ นางยุพา มงคลสมัย
นางสาวกาญจนา บุญเพิ่มวิทยา
๖ นางรุงระวี ตวงรัตนานนท
นางสาวณัฐสุภา จิวศิวานนท
๗ นางวีณา ตังละแม
นางสาวพรพรรณ ภมรจันทร
๘ นางสาวสมพร ประดิษฐศร

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑ นายเชิดศักดิ์ ชื่นตา
๒ นายพิมลศักดิ์ พึ่งพันธ
๑
๒
๓
๔

นายณภัทร นอยน้ําใส
นายประยง ชนางกลาง
นายเมธี ฤทธิ์ไธสง
นางพนิตนันท บุญพามี

หนา ๑๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
๓ นางอรุณี ทรงพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
๕ นางพิกุล ภูมิโคกรักษ
๖ นางวนา กองอินทร
๗ นางศิริณีย ทองสวัสดิ์วงศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
๑ นายพงศศักดิ์ สังขภิญโญ
๓ นางสาวจินตนา ภิรมยาภรณ
๒ นายวิรัตน เลี้ยงสมบูรณ
๔ นางอรอนงค บุญคลอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
๑ นายณรงค ทองอิสาณ
๓ นางนวลศรี ชํานาญกิจ
๒ นางกัญญารัตน กาญจนวิสิษฐผล
๔ นางสาวบุญทวี เกษนาวา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
๑ นายวรวุฒิ นําสุวิมลกุล
๔ นางกุลนิษก สอนวิทย
๒ นายสุวิทย เจริญผล
๕ นางสาวนฤมล สุนสวัสดิ์
๓ นายอุทิศ สายสิงห
๖ นางสาววรรณดี ชัยชาญกุล
๑
๒
๓
๔

นายนพดล ฤทธิน์ ้ําคํา
นายพิสัณห อริยะธุกันต
นายมิตรธิศาล อื้อเพชรพงษ
นายรัตติกร รัตกูล

๑ นายธิติ รักชาติ
๒ นายนภพร เชื้อขํา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
๕ นางสาวดวงใจ ลิ้มอําไพ
๖ นางสาวนันทนา คงนันทะ
๗ นางปยาภรณ ศิริภานุมาศ
๘ นางสาวพัฒนัฏ บุญคลัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
๓ นายประสิทธิ์ เหลืองรัชพันธุ
๔ นายวีระศักดิ์ บรรณาธรรม

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๕ นายสุพจน แสงเงิน
๖ นางสาวณิชาภา ใหศิริกุล

หนา ๑๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙

๗ นางปญจพร ทองเล็ก
๘ นางศรีวรรณ จิระสุขทวีกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
๑ นายชญานิษฐ ศศิวิมล
๓ นางสาวศิริพร ปตตะพงศ
๒ นางนิภารัตน กาญจนโชติ
๔ นางสาวศุภลักษณ วิริยะสุมน
๑
๒
๓
๔

นายชัยยศ ธีระเดชพงศ
นายประโยชน ทางมีศรี
นายสุทัศน นาคจั่น
นายเสนาะ กลิ่นงาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
๕ นางนิภา ไพโรจนจิรกาล
๖ นางสาวเพ็ญศรี เปลี่ยนขํา
๗ นางสมฤดี ธีระเดชพงศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
๑ นายมนัส สายเสมา
๔ นางสาวฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ
๒ รอยตรี สมชาย ประกิตเจริญสุข
๕ นางนงลักษณ ศรีเพ็ญ
๓ นายสมบูรณ ภูพงศกร
๖ นางอารีย สงวนชื่อ
๑ นายประยูร ลิ้มสุข
๑ นายนิพนธ กาญจนกุล
๒ นายสาธิต ดรุณศิลป
๑ นายเชษฐา จักรไชย
๒ นายณรงคฤทธิ์ โสภา
๓ นายไพศาล เอกะกุล
๑ นายภิญโญ เวชโช

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
๒ นายสุพจน เกิดมี
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
๓ นายเสถียร แกวพระปราบ
๔ นางธนนท บุญญา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
๔ นายวสันต ศิรินาม
๕ นางสาวสุชินา วัฒนชีวโกศล
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
๒ นางสาวสุภา ยธิกุล

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข

หนา ๑๘๐
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
๑ นางปานจิต โรจนวณิชชากร
๓ นางวิภาภรณ บุญยงค
๒ นางพรทิพย คําชาย
๔ นางอภิรดี เมืองเดช
๑ นายพิชัย สราญรมย
๑
๒
๓
๔

นายธวัชชัย สีสุกอง
นายพงศทร พินิจวัฒน
นายสุริยา บรรพลา
นางธีระพร เหลืองบุตรนาค

๑ นายบรรจง สมศรี
๒ นายบุญทา ชัยเลิศ
๓ นายยอดยิ่ง รักสัตย
๑
๒
๓
๔

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
๒ นางสาวดิษยา ศุภราชโยธิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
๕ นางพัชราพร เขียวรื่นรมย
๖ นางพรพิมล โคตรนรินทร
๗ นางวรพรรณ ทิพรส
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
๔ นายสมชาย บุญศิริเภสัช
๕ นางวิไลลักษณ จั่นวงษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
นายบํารุง รินทา
๕ นางเบญจวรรณ รอดแกว
นายประสิทธิ์ คะเลรัมย
๖ นางสาววัลนิกา ฉลากบาง
นางสาวจุฑาทิพย วิจิตรศิลป
๗ นางอัจฉรา ไชยชนะ
นางชวิพร มั่งสุวรรณ

๑ นางสาวณิศรา ปรีชานนท
๒ นางเปรมใจ เอื้ออังกูร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
๓ นางสาวพรรณี ผุดเกตุ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
๑ นายชวลิต สวัสดิ์ผล
๔ นางญานิศา โชติชื่น
๒ นางสาวกนกกร บุษยะกนิษฐ
๕ นางบุรพร กําบุญ
๓ นางสาวชมพูนุท นุตาคม
๖ นางสาวไพพรรณ เกียรติโชติชัย

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๗ นางรัตนา งิ้วแหลม
๘ นางวรานี เวสสุนทรเทพ
๙ นางสุวมาลย มวงประเสริฐ
๑
๒
๓
๔

หนา ๑๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙

๑๐ นางสาวสุสิมา รังสิยานนท
๑๑ นางอารมณ อุตภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นายขจร ถ้ําทอง
๕ นางปณิธาน บรรณาธรรม
นายทวีชัย อังกูรนาด
๖ นางสาวปราณี ปฐมชัยวัฒน
สิบเอก ธวัฒนชัย ศิลังคประชา
๗ นางพรรณเพ็ญ คุณวพานิชกุล
นางสาวกิตดา ปริตรถจริยา
๘ นางสุมาลี กฤษณังกูร

๑ นายสมเชาว ชาตินฤดม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
๒ นางสาวกรรณิการ นาคอยู
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
๑ นางเครือจิต ศรีบุญนาค

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
๑ นายฐนสพล ปรีชาญาณ
๔ นางสาวจินตนา กลายประยงค
๒ วาที่รอยตรี ปญญา คามีศักดิ์
๕ นางดวงใจ คุมรอด
๓ นายสมบูรณ ลิขิตยิ่งวรา
๖ นางเบญจา ลิขิตยิ่งวรา
๑ นายชาติชาย มวงปฐม
๒ นายชาตรี นาคะกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
๓ นางพรเพ็ญ โรจนภา
๔ นางสาววนิต มาลาศรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
๑ นายไพบูลย กาญจนพันธ
๓ นางสาวประคอง บุญทน
๒ นายสมพร ดวนใหญ
๔ นางสุนทรีพร ดวนใหญ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๑ นายกันยา นุชพิจารณ
๔ นายกิตติศักดิ์ ราโชกาญจน
๒ นายกําพล จัตุฑะศรี
๕ นายเกรียงไกร เมืองหงษ
๓ นายกิตติโชติ เลี่ยมวิไล
๖ นายเกรียงศักดิ์ ดิษฐาพร

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ 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

นายเกรียงศักดิ์ ทาสิทธิ์
นายเกษม คํามี
นายเกษม พุทธฤทธิ์
นายเกษม มะคําแปน
นายเกษม วัฒนเศรษฐานันท
นายเกษมชาติ ทองชา
นายเกียรศักดิ์ เพิ่มเกียรติศักดิ์
นายโกศล อุปมา
นายไกรสร สุนทโรทก
นายขวัญชัย ชัยวรวิทยกุล
นายขวัญชัย พานิชการ
นายขันชัย ทองอุน
นายคมศร วงษรักษา
วาที่พันตรี ครุฑ มณีนุษย
นายคํานึง ธรรมรัตน
นายโฆสิต รัตนานุเคราะห
นายจงดี สุทธานนทกุล
นายจงรักษ พิสุทธิมาน
นายจงรักษ วารินศิริรักษ
นายจรเหิร สมบูรณ
นายจรัล ผลกลา
นายจรัสพงษ ฐาปนะดิลก
นายจเร เกลี้ยงมีศรี
นายจักรกริช คุรุวัฒนสกุล
นายจํานงค พิศุทธางกูร
นายจําเนียร สังขทอง

หนา ๑๘๒
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)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นายจํารัส เรืองฤทธิ์
นายจําเริญ เลาพิทักษ
นายจําเรียง หนูดํา
นายจําลอง เพ็ชรุพันธ
นายจิตรเสน จุติมา
นายจินดาพล เปรมศรี
นายจิรวัตร คงแกว
นายจิระ ดอกไม
นายจิระพงษ จันทรประเสริฐ
นายจุฑากรณ สัมปชัญญสถิตย
นายเจริญ คงอ่ํา
วาที่รอยตรี เจริญจิตต บาลทิพย
นายเจษฎา ถาวรนุวงศ
นายเจี่ยง วงศสวัสดิ์สุริยะ
นายฉลวย ธงชัย
นายฉลอง อินทรศักดิ์
นายฉัตรชัย สังขมณี
นายฉัตรชัย อัครกิจไพศาล
นายเฉลิมชัย คะชา
นายเฉลิมสกุล ภูมณี
นายชวลิต เขมะจารี
นายชะมัด อาพร
นายชัชวาล โถคา
นายชัชวาลย หัตถกร
นายชัยภัทร ลีลารัตนรุงเรือง
นายชัยยุทธ ศรีปญญา

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
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

นายชัยวุฒิ นราภินนท
นายชัยวุฒิ พาณิชย
นายชัยวุฒิ เสงนุย
นายชัยศิริ สวัสดิบุตร
นายชาครีย สิริสุนทรานนท
นายชาญชัย กมลรัตน
นายชาญณรงค ภะมะรินทร
นายชาญวิทย พิศออน
นายชาติชาย สมะวรรธนะ
นายชาติชาย สุวรรณกระจาง
นายชาลี ธรรมโสภณ
นายชํานาญ ทรัพยสนอง
นายชํานิ ฝอยหิรัญ
นายชูชัย เทียวประสงค
นายชูชีพ หมื่นจักร
นายชูศักดิ์ วงศสมบูรณ
นายเชล สุรินทร
นายเชษฐา คงพลปาน
นายเชาวนะ จันทวงษ
นายเชาวฤทธิ์ อยูบานคลอง
นายเชาว สุรินทร
นายไชยา โสวัณณะ
นายณรงค กลิ่นมาลัย
นายณรงค นิติกาล
นายณรงค ผาบจันดา
นายณรงค พรหมนิตย

หนา ๑๘๓
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นายณรงค วงษสุวรรณ
นายณรงคชัย เพ็ชรไม
นายณเรศ เรืองเดช
นายดวง ชุมสุวรรณ
นายดาวุธ สวนสุข
นายดํารงพล ตูลารักษ
นายดํารงศักดิ์ พิมพสุต
นายเดชัย ดานวรรณกิจ
นายเดชา ทิพยมาศ
นายเดชา อัมพรสวัสดิ์
นายเดโช นุนจํานงค
นายถาวร ทาสระ
นายถาวร ยิ้มชัยภูมิ
นายถาวร วงศาริยะ
นายทนง แซเฮง
นายทรงเดช หลาพันธ
นายทรงยศ คําพันธ
นายทวี มีมุข
นายทวีศักดิ์ ตังวรุณจิตร
นายทศพร คุมขนาบ
นายทศพล สุนทโรทก
นายทองใบ สุขปาน
นายทัศชัย อินทรวิเศษ
นายทิวา ออนนุช
นายธงชัย พานิชสิติ
นายธงไชย รัตนสุวรรณ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
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

นายธนกร ลวนเนตรเงิน
นายธนชัย คงกระโทก
นายธนภัทร สุวิสุทธิเกษม
นายธนรัตน ทองหยัด
นายธนะศักดิ์ บุญชินะ
นายธนิต ประภารัศมี
วาที่รอยตรี ธรรมรัตน
พรหมสาขา ณ สกลนคร
นายธวัช เล็กวานิชย
นายธวัชชัย ฉัตรจันทร
นายธวัชชัย ตั้งเสวนากุล
นายธวัชชัย ภูสาหาร
นายธัช แสงใส
นายธัชพงศ พานิชพงษ
นายธันว หวยหงษทอง
นายธานุวัฒน อุปพงษ
นายธํารง วุฒิธนากรกุล
นายธํารงศักดิ์ สีสะอาด
นายธีรชาติ ณ นาน
นายธีรพัฒน คําคูบอน
นายธีระ สุวรรณพานิช
นายธีระพล อนรรฆเมธี
นายธีระศักดิ์ เหมืองจา
นายนที หวนนิโรธ
นายนนท เกตุพรม
นายนรลักษณ จันทรเกิด

หนา ๑๘๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นายนิทัศน ศุภโสภณ
นายนินนาท วิรัชวงศ
นายนิพนธ สุมมาตย
นายนุสิต สุขประจันทร
นายบพิตร เสตะเมธากุล
นายบรรจง เทพธวัช
นายบรรจง เฟองฟู
นายบรรเทิง เกิดปรางค
นายบรรพต ยาลังกาญจน
นายบวร เจี่ยสกุล
นายบวร สันธวกุล
นายบันเทิง เทศวิศาล
นายบํารุง สังขแกว
นายบุญเกง เตียวสกุล
นายบุญเติม เผือกรมโพธิ์
นายบุญธรรม เกษมทะเล
นายบุญธรรม ภัทราจารุกุล
นายบุญบรรจบ ชินติวงศ
นายบุญผอง รอดรังนก
นายบุญมา แพทยประทุม
นายบุญเลิศ หาวหาญ
นายบุญสง พรหมมานนท
นายบุญสง สุธีรยงประเสริฐ
นายบุญสนอง สังขมาศ
นายบุญสม บุญเลิศ
นายบุญสราง พี่พานิช

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗

นายบุญเหลือ นาคสุข
นายปรเมษฐ ศรีบูรณ
นายประกิต เสทือนวงษ
นายประจวบ ลาสิงห
นายประจักษ เข็มบุบผา
นายประณต พายุบุตร
นายประเทือง ทองออน
นายประพันธ มูสิกพันธ
นายประภาส คงสบาย
นายประมาณศักย เสือเฒา
นายประยุทธ ทะสุนทร
นายประยุทธ ภวังคทัศน
นายประยุทธ รัตนปญญา
นายประยุทธ เวชสาร
นายประโยชน ดอกตาลยงค
นายประสงค วัฒนเสน
นายประสงค อยูทอง
นายประสิทธิ์ ตระกูลรัมย
นายประสิทธิ์ พรามไทย
นายประสิทธิ์ พลนิกร
นายประสิทธิ์ ศรีมีชัย
นายประสิทธิ์ สารภักดี
นายประสิทธิ์ อยูสุข
นายประเสริฐ จงกิตติรัตน
นายประเสริฐ ชูแสง
นายประเสริฐ ไชยเยศ

หนา ๑๘๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นายประเสริฐ ธงไชย
นายประเสริฐ เลิศชยันตี
นายประเสริฐ หอมนาน
นายปราโมทย ดําทิพย
นายปรีชา รวมชาติ
นายปรีชา อินทะกนก
นายปญจะ ธนะเศวตร
นายปญญา คงสมบูรณ
นายปญญา พูลสิน
นายปยะ อิ่มใจ
นายเผชิญ สงพราหมณ
นายพงศเทพ มัน่ ยุติธรรม
นายพนม สุดใหม
สิบเอก พนม แสงทอง
นายพยนต ตะเภานอย
นายพยัพ พลแกว
นายพยุทน นิยม
นายพรชัย คายใส
นายพรเทพ สุทธิชวย
นายพรเทพ อภิรักษชัยกุล
นายพรมงคล ยอดสมุทร
นายพัชรพล เขียวสด
นายพันธุศักดิ์ สุนทรวงษ
นายพิชัย คงวัฒนกุล
นายพิชิต มนตรีบริรักษ
นายพิชิตพล อุทัยกุล

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙

นายพิเชษฐ บุนนาค
นายพิเชษฐ คงแกว
นายพิเชียร พิศุทธางกูร
นายพิทยา ชินะจิตพันธุ
นายพิทยา สายนําทาน
นายพิทักษ สุพวงแกว
นายพิษณุ จามรมาน
นายพิสิทธิ์ พัฒนาอนุสรณ
นายพีระไทย อุปพงษ
นายพูนเกษม เรียงพัฒน
นายพูนศักดิ์ ทองอุน
นายพูนศักดิ์ อติชาต
นายพูนศักด อังยุรีกุล
นายพูลสุข ชวพันธุ
นายเพทาย นวลจีน
นายไพบูลย ดานสกุล
นายไพบูลย วงศยิ้มยอง
นายไพบูลย สารสัมฤทธิ์กุล
นายไพรัช ประสพวงศ
นายไพรัช วิมาลา
นายไพรัตน เกกินะ
นายไพรัตน จาติเกตุ
นายไพรินทร พรหมหิตาทร
นายไพโรจน สองเมือง
นายไพศาล ทรัพยเพิ่ม
นายไพศาล ภัทรพิพัฒน

หนา ๑๘๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นายไพศาล ไวยกิจจา
นายภาณุ โประยานี
นายภานุ ทองกริต
นายภิญโญ ปยะกุล
นายภูวนาท รุงโรจน
นายมงคล ราชบุตร
นายมงคล ศิริธนานุกูลวงศ
พลอากาศเอก มงคล สุภาวรรณ
นายมงคล อุงจิตตตระกูล
วาที่พลตรี มนตรี พระศรี
นายมนตชัย มนูธาราม
นายมนัส จันโท
นายมนัส ชิณการณ
นายมนัส เตมียกุล
นายมนัส ไปบน
นายมนัสชัย สุวรรณชัยโฆษิต
นายมนูญ ศรีโท
นายมะแอน สะละหมัด
นายมังกร พรหมคช
นายมานพ ชางกล
นายมานพ รัตนเดโช
นายมานพ สังขพุก
นายมานิจ ศรีวิทยา
นายมานิต อัคนิพัชร
นายมานิตย ชาวสามทอง
นายมาโนช ทิพยเทพ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑

นายเมธี ภุมมาพันธุ
นายยงยุทธ ชินโพธิ์กลาง
นายยงยุทธ วิทยดํารง
นายรังสรรค ผลประดิษฐ
นายรังสรรค รังสีวงษ
นายฤดี รักษวงศ
นายวชิระ ขติยะสุนทร
นายวณิชย จินตะวงส
นายวรชาติ ลี้ตระกูล
นายวรณัฐ สัมฤทธิ์
นายวรพงษ พุทธไพบูลย
นายวรวิทย ศรีตระกูล
นายวรวุฒิ ไวเกษตรกรณ
นายวัชร ไกรสินธุ
นายวัฒนศักดิ์ แนนอุดร
นายวัฒนา ทรงพัฒนา
นายวันชัย วัฒนศิริ
วาที่พันตรี วาฑิต พิมพะนิตย
นายวิชชา กาไหลทอง
นายวิชัย ปรินายวนิชย
นายวิชา บุญปน
นายวิเชิง แกวรัตน
วาที่รอยตรี วิเชียร เจริญรักษา
นายวิเชียร ธรรมเภรี
นายวิเชียร สิทธิมาลากร
นายวิทยา กอนทอง

หนา ๑๘๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นายวิทยา จันทคลาย
นายวิทยา ชูชื่น
นายวิทยา นิลกําเนิด
นายวิทยา ศรีเมืองซอง
นายวิทยา ศศิธร
นายวิธาน เรืองฤทธิ์
นายวินัย คงสุข
นายวินัย นาคแดง
พันจาอากาศเอก วินัย สุวรรณวงศ
นายวิริยะ สารพา
นายวิรุณ วิทยาประเสริฐ
นายวิโรจน คงมา
นายวิโรจน ภูกําชัย
นายวิโรจน ลิ่มสกูล
นายวิโรจน สุวรรณรัตน
นายวิลพ หาญประกอบ
นายวิวัฒน รอดเกิด
นายวิวัฒน เลาหสุรโยธิน
นายวิวัฒนชัย เครือตรีประดิษฐ
นายวิสุทธิ์ ใจกวาง
นายวิสูตร พึ่งชื่น
นายวีระพล วระวิบุล
นายวีระศักดิ์ มะโนนอม
นายวุฒิชัย อัมพะลพ
นายเวชยันต อินทรชาง
นายศรัณย ไวยานิกรณ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓

นายศรัณย สวางอารมย
นายศักดา ชาติกุล
นายศักดา นักรบ
นายศักดิ์ชัย ยิ่งจําเริญศาสตร
นายศินารถ ศิริจันทพันธุ
นายศิริมาศ เกษโกวิท
วาที่รอยตรี ศิริวัฒน วิปุลากร
นายศิริศักดิ์ กาญจนะภาโส
นายศิลปไชย วุฒานุสรณ
นายศุภชัย นัยผองศรี
นายศุภชัย สมทอง
นายสงบ ชื่นใจ
นายสถานะ อยูคงคราม
นายสถาพร เตโช
นายสถิตย สมประสงค
นายสนอง คําเพราะ
นายสนอง คุณประเสริฐ
นายสนอง อินทพันธ
วาที่รอยตรี สนั่น พรมแบน
นายสนาม สุขคํา
นายสมเกียรติ ธีรวิโรจน
นายสมเกียรติ พุมเจริญ
นายสมเกียรติ รุงเรือง
นายสมเกียรติ หลักเพชร
นายสมคิด สงา
นายสมคิด แสงบุราณ

หนา ๑๘๘
ราชกิจจานุเบกษา
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นายสมเจตน เงินสง
นายสมเจตน มวงเกษม
นายสมเจตน วารินศิริรักษ
นายสมเจษ ใจภักดี
นายสมใจ ยกทอง
นายสมชาย ดิลกศรี
นายสมชาย นิลจินดา
นายสมชาย เผาพิมล
นายสมชาย พานิชสิติ
นายสมชาย วงษคลาย
นายสมชาย สิริประเสริฐศิลป
นายสมเดช เสตา
นายสมนึก คําวงศ
นายสมนึก เสือมวง
นายสมนึก หนูเจริญ
นายสมบัติ เดนชัย
นายสมบัติ ธนรัช
นายสมบัติ รัตนพิทยาภรณ
นายสมบูรณ ศิริสุขวัฒนา
นายสมบูรณ สรอยสน
นายสมบูรณ สุวรรณะ
นายสมปอง เตชเสนสกุล
นายสมปอง พรประเสริฐ
นายสมพงค จตุทอง
วาที่รอยตรี สมพงษ ศิริธนะ
นายสมพล ศักดิ์ทวีกุลกิจ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕

นายสมโภชน ธีรวัฒนพันธ
นายสมมาต บรรจงรัตน
นายสมมิตร สังขแกว
นายสมยศ พันธุกสิกร
นายสมศักดิ์ เขาทอง
นายสมศักดิ์ จําปาศรี
นายสมศักดิ์ ชื่นใจ
นายสมศักดิ์ โชติวิทยพร
นายสมศักดิ์ ไชยวงศ
นายสมศักดิ์ ณ สงขลา
นายสมศักดิ์ เพชรพรหม
นายสมศักดิ์ ภาณุสุวัฒน
นายสมศักดิ์ รัตนวราหะ
นายสมศักดิ์ วิภาคพันธุ
นายสมศักดิ์ สังขแกว
นายสมศักดิ์ อัครเอกฒาลิน
นายสมหมาย ชโลธร
นายสมหมาย พงศศิริพัฒน
นายสมหมาย สวางศรี
นายสมหวัง สุขจิตร
นายสรรพชัย ตรีไตรลักษณะ
นายสรรเพชร ขุนธิวงศ
นายสรรเพชร นุศรีอัน
นายสฤษดิ์ สมอินทร
นายสังกาศ กิจสงเสริมธน
นายสันติ นิลดี

หนา ๑๘๙
ราชกิจจานุเบกษา
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นายสันติ บุญชุม
นายสากล รอยตระกูล
นายสาคร พรหมประสิทธิ์
นายสําเริง พยุยงค
นายสําเริง มั่งมูล
นายสิขรินทร เฉลิมงาม
นายสิงหขร กลางใจ
นายสิงหทอง สวางแสง
นายสิทธิชัย จันทรพัฒนพงศ
นายสิทธิชัย ออนเส็ง
นายสิทธิพร ขันธริโย
นายสิน พลัดบุญทอง
นายสินชัย เกงนําชัยตระกูล
นายสินทร ศิริบูรณ
พลอากาศเอก สินทร อูเงิน
นายสุกิจ มูลอุดม
นายสุข จงเขตจิตร
นายสุขสําราญ โชตินอก
นายสุขุม ปตานุสร
นายสุคนธ สุขกุล
นายสุชา ราชฉวาง
นายสุทธา เจริญพงศเวช
นายสุทธิ สุวาชาติ
นายสุทธินันท ลิมปานนท
นายสุทธิพงษ โรจนวิภาต
นายสุทัม สุวรรณดิษฐ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘
๔๓๙
๔๔๐
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๗

นายสุเทพ มั่นคง
นายสุนทร ทองใส
นายสุนทร ศรีเดช
นายสุพจน กนกการ
นายสุพจน วงศหมื่น
นายสุพรรณ ประพาศพงษ
นายสุภชัย โลหิตพินทุ
นายสุภชัย วุฒิธาดา
นายสุเมธ หนูเนียม
นายสุรเดช สบายเมือง
นายสุรพงษ พูลอิ่ม
นายสุรพล ลิ้มสีมารัตน
นายสุรสิษฐ จันทรเรือง
นายสุรัตน ภูพงศสกุล
นายสุริยะ อยูสนิท
นายสุริยันต พรหมคช
นายสุวรรณ เกษร
นายสุวรรณ เวทยวัฒนะ
นายสุวรรณเดช คุมอ่ํา
นายสุวิทย ณรงคฤทธิ์
นายเสถียร เพ็ชรโก
นายเสรี มีสุข
นายเสวก นาคสุวรรณ
นายแสวง โปธาเศษ
นายแสวง วิทยพิทักษ
นายโสภณ จีรเสถียร

หนา ๑๙๐
ราชกิจจานุเบกษา
๔๔๘
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓
๔๕๔
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗
๔๕๘
๔๕๙
๔๖๐
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นายโสภณ ชาแจง
นายโสวัติ สาลีผล
นายอดิพล ไผแสวง
นายอดุลเดช คําผา
นายอดุลย ศรีรักษ
นายอดุลย สุขประสงค
นายอดุลย เหมืองทอง
นายอนันต ผลโพธิ์
นายอนันต หอมพิกุล
นายอนุชาติ เพ็ชรศรี
นายอนุชาติ หิรัญญชาติธาดา
นายอนุรักษ ชนะกุล
นายอนุสรณ จารุฑีฆัมพร
นายอภิชาติ ศรีประไหม
นายอภินัย ลีลากานต
นายอภิศักดิ์ มะกรวัฒนะ
นายอภิสิทธิ์ ยลสุริยัน
นายอภิสิทธิ์ อนุสรธนาวัฒน
นายอมร พัวบัณฑิตกุล
นายอรรณพ ไกรทอง
นายอรรถวุฒิ บุญทวี
นายอรัญ ภมร
นายอรุณ จันทนหอม
นายอรุณศักดิ์ ฮอหรินทร
นายอลิศ เริงกิจ
นายอะหมีด หีมมะหมัด

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓
๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐
๔๙๑
๔๙๒
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘
๔๙๙

นายอัฐวิจักขณ เดชบํารุง
นายอาคม จาละ
นายอาคม วงศปรีดี
นายอํานวย สังขทอง
นายอํานวย แสงทอง
นายอํานาจ ฤทธาภัย
นายอิทธิกร เพ็ชรแกว
นายอิทธิพล ชลสิทธิ์
นายอุดมศักดิ์ นาเรือง
นายอุทัย ทองตื้อ
นายอุทัย พูลสมบัติ
นายอุทิศ โพธิ์ทอง
นายอุทิศ ลิ่มสุวรรณ
นายเอกราช เลขาตระกูล
นายเอนก หิรัญธนกุล
นายโอภาส กุศลชู
นางกชพร บํารุงศักดิ์
นางกมลทิพย วงศาริยะ
นางกรรณิกา วุฒิสิงหชัย
นางกรรณิการ อัฐมโนลาภ
นางกฤชนันท ภูสวาสดิ์
นางกอบกุล พิไลพันธพฤกษ
นางกัญชลี พิชิตชัยกุล
นางกัญญวรรณ ศิริสารการ
นางกัญญา แผนฟา
นางกันดาภรณ ภวังคทัศน

หนา ๑๙๑
ราชกิจจานุเบกษา
๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔
๕๐๕
๕๐๖
๕๐๗
๕๐๘
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖
๕๑๗
๕๑๘
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางกัลยาณี ไกรศรีประสิทธิ์
นางกัลยาณี จิรนิรันดรกุล
นางกาญจนา คชพลาย
นางกาญจนา พรหมปน
นางกาญจนา วิวัฒนาพรชัย
นางกาญจนาภรณ ภูเจริญวณิชย
นางกานดา สงา
นางการุณย แสงประเสริฐ
นางกิตติมา พินทุเสน
นางกีรตยา มาศดิตถ
นางสาวกุลวดี อิสริยะภิญโญ
นางเกตุกานดา พุทธิสวัสดิ์
นางสาวแกวมณี โพธิ์ศรีนาค
นางขนิษฐา ปาลกะวงศ ณ อยุธยา
นางขนิษฐา ภมรดล
นางขนิษฐา เลี่ยมสกุล
นางขนิษฐา ศรีชมภู
นางคนึงนิจ แซดาน
นางคุณธรรม ศัลยพงษ
นางจงรักษ วงศเจตจันทร
นางสาวจรรยา ดีเมฆ
นางจรรยา สุขจิตร
นางจรูญรัตน ดังเสนาะ
นางจันทนา จุฑมาศ
นางจันทิรา แกวสูง
นางจารุวรรณ เทวกุล

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๕๒๖
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐
๕๓๑
๕๓๒
๕๓๓
๕๓๔
๕๓๕
๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒
๕๔๓
๕๔๔
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘
๕๔๙
๕๕๐
๕๕๑

นางจําเรียง หนูดํา
นางจิตรา อาจิณกิจ
นางจิตวรินทร บุปผาชาติ
นางจินดา สิทธิแสงวัฒนา
นางจินตนา มณีนุษย
นางจินตนา สงา
นางจินตนา สังขอยุทธ
นางจินตนา สุวรรณศรี
นางสาวจิระพันธ เกียรติพันธ
นางจิราภรณ แกวเจือ
นางจิราภรณ จํานงทอง
นางจิราภา เขียวอุบล
นางจิราภา มะระประเสริฐศักดิ์
นางสาวจิรายุส พิมพสมาน
นางจุรีรัตน บินหะซัน
นางจุฬารัตน แสงงามปลั่ง
นางเฉลา ลิ้มพันธ
นางเฉลียว อางทอง
นางเฉิดฉาย มาลีเลิศ
นางชฎาพร ลานอุน
นางชนิดา ครุฑโภไคย
นางชไมพร ประดับพงศ
นางชลาลัย หนอแกวมูล
นางสาวชวนพิศ ขจรพันธุ
นางชัญญานุช หลอเลิศสุนทร
นางชาลี เกตุพรม

หนา ๑๙๒
ราชกิจจานุเบกษา
๕๕๒
๕๕๓
๕๕๔
๕๕๕
๕๕๖
๕๕๗
๕๕๘
๕๕๙
๕๖๐
๕๖๑
๕๖๒
๕๖๓
๕๖๔
๕๖๕
๕๖๖
๕๖๗
๕๖๘
๕๖๙
๕๗๐
๕๗๑
๕๗๒
๕๗๓
๕๗๔
๕๗๕
๕๗๖
๕๗๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางสาวชิรญา พรมทอง
นางสาวชื่นจิตร อัมพะวะสิริ
นางชุติมา เพ็ชรยอด
นางสาวชูศรี พันธวาศิษฎ
นางสาวฐานิต ผอมแกว
นางฐานิตา สุวรรณกูฏ
นางฐาปนีย ธุมาพันธ
นางสาวฐิตวดี มวงเมือง
นางณัฏฐา ขาวปราณี
นางณัฏฐดนุช คันธรักษ
นางณัฐชนก มนประภา
นางณัฐสุภา กลั่นจิตร
นางสาวณุวีร มาถาวร
นางดรุณี แกวกัลยา
นางสาวดรุณี ญาณวัฒนา
นางดวงแข พฤกษสุขเกษม
นางดวงพร นิยะวานนท
นางดวงพร ประพันธพจน
นางดวงสมร ปาละกวงศ ณ อยุธยา
นางตวงพร สุขสุวรรณ
นางสาวถนอมจิต ภูมิภักดิ์
นางทรัสดี ตั้งสงคไพบูลย
นางทองเปลว แปนประหยัด
นางสาวทัศนัย ศิริยุทธ
นางสาวทัศนา ตรียะวรางพันธ
นางทัศนีย ปรมาตร

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๕๗๘
๕๗๙
๕๘๐
๕๘๑
๕๘๒
๕๘๓
๕๘๔
๕๘๕
๕๘๖
๕๘๗
๕๘๘
๕๘๙
๕๙๐
๕๙๑
๕๙๒
๕๙๓
๕๙๔
๕๙๕
๕๙๖
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐
๖๐๑
๖๐๒
๖๐๓

นางทัศนีย พงศสรอยเพ็ชร
นางทัศนีย สยนานนท
นางทิพยนภา โพธิ์ศรี
นางทิมาพร พานิชเจริญนาม
นางธนพร บญผองเสถียร
นางธนพร พุทธเจตน
นางธนวรรณ นุตาคม
นางสาวธัญวลัย พัฒนสุทธิรัตน
นางธิดารัตน โฉมนาค
นางธีรวรรค วระพงษสิทธิกุล
นางนงนภัส ไทรงาม
นางนงนภัส ล้ําภักดี
นางสาวนงนุช คงกะพันธ
นางนงพรรณ ดอนขวา
นางสาวนงเยาว ชื่นเนียม
นางนพพร สุรินทร
นางนพมาศ รักษวงษไทย
นางนพวรรณ กองทอง
นางนฤมล ทิพยเทียมพงษ
นางสาวนฤมล รุงระวีวิลาศ
นางนันทวดี วรินทรเวช
นางนันทวรรณ ปอมสุข
นางสาวนันทา พรหมเสนะ
นางนันทิยา ภัทรมูล
นางนัยนา สาลีผล
นางสาวนาฏยา กิตติวิไลลักษณ

หนา ๑๙๓
ราชกิจจานุเบกษา
๖๐๔
๖๐๕
๖๐๖
๖๐๗
๖๐๘
๖๐๙
๖๑๐
๖๑๑
๖๑๒
๖๑๓
๖๑๔
๖๑๕
๖๑๖
๖๑๗
๖๑๘
๖๑๙
๖๒๐
๖๒๑
๖๒๒
๖๒๓
๖๒๔
๖๒๕
๖๒๖
๖๒๗
๖๒๘
๖๒๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางนาถธินี มหาสิงห
นางนิตยา ดวงแข
นางสาวนิตยา บุณยเกียรติ
นางนิตยา ปริวัติธรรม
นางนิตยาพร เสมอพันธุ
นางนิภา ตั้งพิษฐานสกุล
นางนิภา ศิริมัย
นางนิภา สุขสุมิตร
นางสาวนุชพร คงกะพันธ
นางบุญสม ภูศิริ
นางบญสม สําเนียงแจม
นางบุญสิตา สังขแกว
นางบุบผา จิตตจนะ
นางบุบผา ภาวะบุตร
นางบุษกร ศรีนวกุล
นางบุษกร อิศรเดช
นางบุษบา ทัศณีวรรณ
นางเบ็ญจมาศ พัฒนกุลชัย
นางเบญจมาศ สมจิตต
นางเบญจลักษณ เพชรแกว
นางเบญจวรรณ พิริภัณฑ
นางปฏิมา มเหศวร
นางปฐมาภรณ วงศชนะภัย
นางประดับ จะเรียมพันธ
นางประทุมวรรณ เลิศสุริยะกุล
นางสาวประไพ พรหมเจริญ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๖๓๐
๖๓๑
๖๓๒
๖๓๓
๖๓๔
๖๓๕
๖๓๖
๖๓๗
๖๓๘
๖๓๙
๖๔๐
๖๔๑
๖๔๒
๖๔๓
๖๔๔
๖๔๕
๖๔๖
๖๔๗
๖๔๘
๖๔๙
๖๕๐
๖๕๑
๖๕๒
๖๕๓
๖๕๔
๖๕๕

นางประภัสศิริ สินธุไพฑูรย
นางประภาพรรณ งามบุญ
นางปราณี จันทศรี
นางปราณี นอยคนดี
นางปราณี โรจนหัสดิน
นางสาวปทมา ดิษยบุตร
นางปทมา ประทุมวินิจ
นางสาวปยดา ดิลกปรีชากุล
นางปยนันท คําชืน่
นางสาวเปลงศรี ออนพลุย
นางผานิต ชูจันทร
นางผานิต มณีสวางวงศ
นางสาวพนิดา อัคคะ
นางสาวพรทิพย สุจินพรัหม
นางพรทิพา พิกุลกลิ่น
นางพรรณรวี พิริยสวัสดิ์
นางพรรณวดี แซลิ่ม
นางพรรณวดี สุวรรณสาม
นางพรรณวิภา มณีโลกย
นางพรรณี จันทรจําเนียร
นางพรรณี โพธิ์ศรี
นางพรรณี โสสมัน
นางพรรษชล พึ่งสุนทรศิริมาศ
นางพรสวรรค วินิจสร
นางพรสิริ รัตนพันธุ
นางสาวพัชนี ศรีไชยะ

หนา ๑๙๔
ราชกิจจานุเบกษา
๖๕๖
๖๕๗
๖๕๘
๖๕๙
๖๖๐
๖๖๑
๖๖๒
๖๖๓
๖๖๔
๖๖๕
๖๖๖
๖๖๗
๖๖๘
๖๖๙
๖๗๐
๖๗๑
๖๗๒
๖๗๓
๖๗๔
๖๗๕
๖๗๖
๖๗๗
๖๗๘
๖๗๙
๖๘๐
๖๘๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางสาวพัชรา เตี๋ยสมบูรณ
นางพัชรา ศิริกุลยานนท
นางพัชราภรณ ไชยนาม
นางสาวพัชรินทร สินไชย
นางพัชรี หลมศรี
นางพัฒนา จุลนิธิ
นางพัฒนา ชูติกุล
นางพัฒนี มณีบาง
นางพันทิพา สมจิตต
นางสาวพิกุล ทรัพยโชค
นางพิเชษฐ มีมั่งคั่ง
นางสาวพิมณริยา วัชรานาถ
นางพิมพสุคนธ ศรีนอย
นางพูนสุข อังสิริกุล
นางพูลทรัพย นาคบาง
นางเพ็ญจันทร เพียรสนิท
นางเพ็ญจันทร วุฒิบัญชร
นางเพ็ญจันทร สารใจ
นางเพ็ญพรรณ ทับโพธิ์
นางเพ็ญพิไร พูลผล
นางเพ็ญภา ขําแกว
นางเพ็ญศรี นิมิตรบรรณสาร
นางสาวเพ็ญศรี สําราญรัตน
นางเพียงผุสดี สุทธิเวชดิษฐ
นางภัคอุไร ปุณยามาศ
นางภัทริดา ครุฑสินธุ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๖๘๒
๖๘๓
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖
๖๘๗
๖๘๘
๖๘๙
๖๙๐
๖๙๑
๖๙๒
๖๙๓
๖๙๔
๖๙๕
๖๙๖
๖๙๗
๖๙๘
๖๙๙
๗๐๐
๗๐๑
๗๐๒
๗๐๓
๗๐๔
๗๐๕
๗๐๖
๗๐๗

นางภาวดี ชมศรี
นางสาวมณีรัตน มีโภคี
นางมนัสนันท ศรีปริทศั น
นางมยุรี สุทธะนันทน
นางสาวมยุเรศ เดชธรรมรงค
นางมลฤดี ลิ่วเฉลิมวงศ
นางมะลิ พานิชสิติ
นางมานิจ คุมแควน
นางมาริสา รัตนวราหะ
นางมาลัยทิพย อมตฉายา
นางมาลา เล็กชะอุม
นางมาลินี เสรีรัตน
นางสาวมาลินี หงษหยก
นางสาวมาลี ทักษะกรวงศ
นางสาวยุพิน บุญมี
นางยุวดี ยางสวย
นางสาวยุวดี ศรีคิรินทร
นางเยาวภา นิลดี
นางเยาวลักษณ เชาวพานิช
นางรวีวรรณ ประยูรเวช
นางระเบียบ แกวเรือง
นางระเบียบ หนูรินทร
นางระวีวรรณ ดวงหิรัญ
นางสาวรัชนี การะนัด
นางสาวรัชนี ไชยประเสริฐ
นางรัตติยา คีรีรัตน

หนา ๑๙๕
ราชกิจจานุเบกษา
๗๐๘
๗๐๙
๗๑๐
๗๑๑
๗๑๒
๗๑๓
๗๑๔
๗๑๕
๗๑๖
๗๑๗
๗๑๘
๗๑๙
๗๒๐
๗๒๑
๗๒๒
๗๒๓
๗๒๔
๗๒๕
๗๒๖
๗๒๗
๗๒๘
๗๒๙
๗๓๐
๗๓๑
๗๓๒
๗๓๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางรัตนา เขียวอินทร
นางรัตนา อัศวานุวัตร
นางรัตนาพรรณ ประกอบของ
นางรัตนาภรณ เชาวลิตตระกูล
นางรัตภาพร หาญสกุลนุสรณ
นางรําภา ฑีฆะกุล
นางสาวรื่นฤดี มุสิกพันธ
นางรุจิรา หิรัญ
นางลดาพร โฆษะโก
นางลักษณา อนุกานนท
นางลักษมี สุประดิษฐ ณ อยุธยา
นางสาวลาวัลย กุลจนิรักษ
นางวชิราภรณ แกวชะเนตร
นางวชิราภรณ แสงสวาง
นางวนิดา องคสวัสดิ์
นางวรนันท คีรีวงก
นางวรนุช วงษเตชะ
นางวรรณดี ปญญาดิลก
นางวรรณศิริ ไพศาลกิตติสกุล
นางวรรณา ทองสุข
นางวรรณา ปุนอุดม
นางสาววรรณา ภูพิชญพงษ
นางวรรณี คงแปน
นางวรรณี เสนียพิชิตชัย
นางสาววรรทณีย คงหมื่นไวย
นางวรรษมน รัฐบุตร

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๗๓๔
๗๓๕
๗๓๖
๗๓๗
๗๓๘
๗๓๙
๗๔๐
๗๔๑
๗๔๒
๗๔๓
๗๔๔
๗๔๕
๗๔๖
๗๔๗
๗๔๘
๗๔๙
๗๕๐
๗๕๑
๗๕๒
๗๕๓
๗๕๔
๗๕๕
๗๕๖
๗๕๗
๗๕๘
๗๕๙

นางวรสินี หุยเจริญ
นางวรัญญา นอยศรี
นางวรัญญา ปรานสุข
นางวรางคณา จรัณยานนท
นางวราพร สุวรรณกระจาง
นางสาววราภรณ โตคีรี
นางวราภรณ วิเศษ
นางวัชราพรรณ มะกรวัฒนะ
นางวัชราภรณ นิยม
นางวัชรี หวงศรี
นางวัชรี อินทรชุบ
นางวัชรีรัตน บุญอํานวย
นางวัฒนา ฐาปนาเวท
นางวันเพ็ญ เดินสันเทียะ
นางวันเพ็ญ พุทธฤทธิ์
นางวัลรุณี เชื้อพิบูลย
นางสาววัลลีย หวังแตธรรม
นางวารุณี อาภรณรัตน
นางวิชชาพรรณ กิ่งวัชระพงศ
นางวิทิลดา สัมฤทธิ์
นางวิราณี ธวัชสิน
นางวิไล โทนะพันธ
นางวิไลวรรณ ปานศุภวัชร
นางวิไลวรรณ ศรีสวัสดิ์
นางวีรยา สุขสนเทศ
นางแววตา ภูวพิทยานนท

หนา ๑๙๖
ราชกิจจานุเบกษา
๗๖๐
๗๖๑
๗๖๒
๗๖๓
๗๖๔
๗๖๕
๗๖๖
๗๖๗
๗๖๘
๗๖๙
๗๗๐
๗๗๑
๗๗๒
๗๗๓
๗๗๔
๗๗๕
๗๗๖
๗๗๗
๗๗๘
๗๗๙
๗๘๐
๗๘๑
๗๘๒
๗๘๓
๗๘๔
๗๘๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางศมนีย รัตนฤากรณ
นางศรีกุล รอดทองเติม
นางศรีรัตน วิศวไพศาล
นางศรีวรรณ ปณิธานะรักษ
นางศรีวรรณ เหรียญเจริญ
นางศรีวิไล ไชยเสนี
นางศรีอัมพร อินตะนัย
นางสาวศศินิภา มุงแฝงกลาง
นางสาวศิรินันท หอสมบัติ
นางศิริภรณ แกวหลวง
นางสาวศิริรัตน ผลไพบูลย
นางศิริรัตน รัตนานุเคราะห
นางศิริลักษณ จันทรงาม
นางศิรวิ รรณ กุศลชู
นางศุภกาญจน เทพสุวรรณ
นางศุภลักษณ เทศวัฒน
นางสาวศุภลักษณ พรหมถาวร
นางศุภวรรณ นันตติกูล
นางศุภวรรณ พิริยะภิญโญ
นางศุภวัลย เสงนุย
นางสกุลนรา บูรประทีป
นางสมคิด เทพวีระ
นางสมจิตร เกิดปรางค
นางสาวสมจิตร ลักษมีวงศ
นางสมใจ อยูสนิท
นางสมทรง กุฎีรัตน

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๗๘๖
๗๘๗
๗๘๘
๗๘๙
๗๙๐
๗๙๑
๗๙๒
๗๙๓
๗๙๔
๗๙๕
๗๙๖
๗๙๗
๗๙๘
๗๙๙
๘๐๐
๘๐๑
๘๐๒
๘๐๓
๘๐๔
๘๐๕
๘๐๖
๘๐๗
๘๐๘
๘๐๙
๘๑๐

หนา ๑๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสมทรง หริพาย
นางสาวสมนึก รัมมะภาพ
นางสมนึก ศิริจร
นางสาวสมบูรณ สกุลสุพิชญ
นางสมพิศ ทิพยเทียมพงษ
นางสมร ชูยินดี
นางสมลักษณ ทักษนนท
นางสาวสมศรี เอกรัตน
นางสมสกุล ศรีเมฆ
นางสมสมัย เทพหัสดิน ณ อยุธยา
นางสมหมาย เชิงจําเนียร
นางสาวสรอยฉัตร
เสนีวงศ ณ อยุธยา
นางสวรรสิริ ฤทธิ์เลื่อน
นางสวาท ออนตา
นางสายพิณ ธรรมประศาสน
นางสายสมร สุขเสวบัณฑิต
นางสินีนาท สุดใจนาค
นางสิริพร ศิริคุปต
นางสิริรัตน พันธุดี
นางสาวสุกัญญา วงศวัฒนา
นางสุกัญญา สารพา
นางสุขศรี กัลชาญพันธุ
นางสุจรรยา วงศสุวัฒน
นางสุจินนา ลิ้มโยธิน
นางสาวสุชาดา วงษพานิช

๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕
๘๑๖
๘๑๗
๘๑๘
๘๑๙
๘๒๐
๘๒๑
๘๒๒
๘๒๓
๘๒๔
๘๒๕
๘๒๖
๘๒๗
๘๒๘
๘๒๙
๘๓๐
๘๓๑
๘๓๒
๘๓๓
๘๓๔
๘๓๕
๘๓๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางสาวสุณี พงศยี่หลา
นางสุณี สายสุทธิ์
นางสุทธิลักษณ เกิดสวางกุล
นางสาวสุธาทิพย จรรยาอารีกุล
นางสาวสุธิดา ดิษฐยานุรักษ
นางสุนทรี แขงขัน
นางสุนทรี สวางศรี
นางสุนันทา เฉยโพธิ์
นางสุนันทา นิสยันต
นางสุนันทา ฟกทอง
นางสุนันทา มาแจง
นางสุนันท คลายแกว
นางสาวสุนันท จูสนิท
นางสุนันท พรหมหิตาทร
นางสุนีย คําตา
นางสาวสุพัตรา เอกอุ
นางสุเพ็ญทิพย เก็บไว
นางสุภางคพรรณ พงศสุวรรณ
นางสุภาณี ขติยะสุนทร
นางสาวสุภาณี รอดรัสสะ
นางสุภาพ หารรุงศรี
นางสุภาพ อินทีวร
นางสุภาภรณ กอวนิช
นางสุภาภรณ นริสศิริกุล
นางสุภาภรณ ปฐมพรชัยศิริ
นางสาวสุภาภรณ สิงหเสนา

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๘๓๗
๘๓๘
๘๓๙
๘๔๐
๘๔๑
๘๔๒
๘๔๓
๘๔๔
๘๔๕
๘๔๖
๘๔๗
๘๔๘
๘๔๙
๘๕๐
๘๕๑
๘๕๒
๘๕๓
๘๕๔
๘๕๕
๘๕๖
๘๕๗
๘๕๘
๘๕๙
๘๖๐
๘๖๑
๘๖๒

หนา ๑๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุภีรพรรณ อุดมสวัสดิ์
นางสาวสุมนทิพย แสงไพโรจน
นางสุมนา สุขกุล
นางสาวสุมาลี ทิวาพรภานุกูล
นางสาวสุมาลี เทพเกษตรกุล
นางสุรีพร ชุลีกรพันธุ
นางสุรียพร ทรวงโพธิ์
นางสุวดี เห็นชอบดี
นางสุวรรณา วรรณชัย
นางสุวมิ ล วรรณา
นางเสาวนีย เอี่ยมสอาด
นางสาวเสาวลักษณ สงตระกูลวัฒนา
นางสาวแสงระวี เกษร
นางโสภา ระวังภัย
นางสาวโสรัฎดา วงศรัก
นางอนงค จินา
นางอนงคศรี อินทรเลิศ
นางอนัญญา ตันปชาติ
นางอนัญลักษณ ยะโส
นางอภิญญา ศรีใจสาร
นางอภิสรา จงกลสถิต
นางอมร ดวงสอาด
นางอมร สังขนาค
นางสาวอมรรัตน กองมาย
นางอมรา ณรงคฤทธิ์
นางอมรา ลีลากานต

๘๖๓
๘๖๔
๘๖๕
๘๖๖
๘๖๗
๘๖๘
๘๖๙
๘๗๐
๘๗๑
๘๗๒
๘๗๓
๘๗๔
๘๗๕
๘๗๖
๘๗๗
๘๗๘
๘๗๙
๘๘๐
๘๘๑
๘๘๒
๘๘๓
๘๘๔
๘๘๕
๘๘๖
๘๘๗
๘๘๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
นางอรทิน สีลาภรณ
นางอรนุช สิริกุลขจร
นางอรพินทร บํารุงเมือง
นางอรพินทร อัมพรสวัสดิ์
นางอรวรรณ ประเสริฐดี
นางอรวรรณ สกุลรุจินันท
นางอรสา สัจจวงษ
นางอรสา ฮงทอง
นางอรัญญา ธีระภิญโญ
นางอรุณวรรณ ออนธรรม
นางอังคณา ลิ้มสีมารัตน
นางสาวอังสนา สุวรรณ
นางอัจฉรา ทรงสกุล
นางสาวอัญชลี ชัชวาลย
นางสาวอัมพร ฟกจันทร
นางอาภรณ วัฒนชโนบล
นางอาภรณ อนุสรธนาวัฒน
นางอาริยา นพรัตน
นางอําพร อัศวภูษิตกุล
นางสาวอินดา แตงออน
นางอินทิรา เทศนวัฒน
นางอุดมรัตน พันธุพิพัฒน
นางอุทุมพร เสนีย
นางอุบล ดนตรีเสนาะ
นางสาวอุบล บุญเหมือน
นางอุมาภรณ พรมแกว

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๘๘๙ นางสาวอุไร สมประชา
๘๙๐ นางอุษณีย ศุขสุทธิ

หนา ๑๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙

๘๙๑ นางอุษา พัดเจริญ

กระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานรัฐมนตรี
๑ นางสาวอังคณา มั่งมีทรัพย
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๒๐ นายเกรียงยศ มุกปกษาเจริญ
นายกนก ตั้งใจรักการดี
นายกนกภพิเชษฐ ใจวงศผาบ
๒๑ นายเกรียงศักดิ์ โตวนิชย
นายกมล ปราบชมภู
๒๒ นายเกรียงศักดิ์ พงษพันธุ
นายกฤษณะ วงศบุญมาก
๒๓ นายเกรียงศักดิ์ วงศภิรมยศานติ์
นายกฤษนันท เลาะหนับ
๒๔ นายเกษตร เตชะนันท
นายกลา สุขแจม
๒๕ นายเกษตร อมันตกุล
นายกษม อายุการ
๒๖ นายเกษม คงพล
นายกําธร มิตรเปรียญ
๒๗ นายเกษม แตงตั้ง
นายกิจจา พัฒนพงศา
๒๘ นายเกษม พวงจีน
นายกิตติ ดอนนอย
๒๙ นายเกษม ศุภวรรณกิจ
นายกิตติ เด็ดประโคน
๓๐ นายเกษม อัปมะเตย
๓๑ นายเกษียร โรคนอย
นายกิตตินันท ไทยศรีวงศ
นายกิตติพงษ นิลนนท
๓๒ จาสิบเอก เกียรติ ใยบัว
นายกิตติวัฒน สกุลวัฒนานนท
๓๓ นายแกว พิกุลศรี
นายกิตติศักดิ์ ไชยสาร
๓๔ นายโกศล ประดิษฐแทน
นายกิตติศักดิ์ ธรรมทวี
๓๕ นายโกสินทร ตรีรัตนวีรพงษ
นายกิตติศักดิ์ ประเสริฐสงค
๓๖ นายขจร สุวรรณโณ
นายกิตติศักดิ์ พืชนไพบูลย
๓๗ นายขจรศักดิ์ อิ่มเต็ม
นายกุศล จันหอม
๓๘ นายขันติ สุนทรพฤกษ

