เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข

หนา ๒๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐

กระทรวงมหาดไทย
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒๕ นายวัชรพงษ โพธิ์สูง
นายกมล ธิฉลาด
๒๖ นายวันชัย สุทธิวรชัย
นายกฤดิธาดา จารุสกุล
๒๗ นายวิชชาญ บุษปนิช
นายกิตติพันธุ โรจนชีวะ
๒๘ นายวิทยา พานิชพงศ
นายกูเกียรติ วงศกระพันธุ
๒๙ นายวิทยา เรืองโรจน
นายแกนเพชร ชวงรังษี
๓๐ นายวิทิต เจียรนัย
นายดําริห บุญจริง
นายเดโช รักตะสิงห
๓๑ นายวิรัตน สาระอาวาส
นายธนดร เบ็ญจจินดา
๓๒ นายวีรวิทย อัญญมณีกุล
นายธวัชชัย สีสุวรรณ
๓๓ นายศักดิ์ชัย ภักดีพุทธรักษ
นายบัญชา วรมิ่ง
๓๔ นายศักดิ์นิคม ขุนกําแหง
๓๕ นายสถาพร พงษนาค
นายบุญเลิศ พรหมจิรโชติ
๓๖ นายสมเกียรติ สังขขาว
หมอมหลวงปนัดดา ดิศกุล
๓๗ นายสมเกียรติ อนทอง
นายประสาร ตั้งธงทองกุล
๓๘ นายสมชาย โปะบุญมา
นายประสิทธิ์ โอสถานนท
๓๙ นายสมทรง คนึงบุตร
นายปติ แกวสลับสี
๔๐ นายสมฤกษ บัวใหญ
นายพงศชาย จําเนียรไวย
นายพิชิต บุญรอด
๔๑ นายสมาน กาเผือก
นายพินิจ รัชเศรษฐภิญโญ
๔๒ นายสุกิจ กลีบแกว
นายพิศิษฏ ดาราธวัช
๔๓ นายสุพร เจียมพานิช
นายมนัสชัย โชติแสน
๔๔ วาที่รอยตรี สุรศักดิ์ วงศาโรจน
๔๕ นายสุริยะศักก อภิฤทธิ์โอฬาร
พันจาอากาศเอก มะนิตย ชัยปญญา
๔๖ นายสุวิทย สุบงกฎ
นายยุทธนา ดวงภมร
๔๗ นายเสงี่ยม กิ่งสุวรรณพงษ
นายวรการ ปญณะวิชัย
๔๘ นายเสวก สระสม
นายวรวิทย สายสุพัฒนผล

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๑
๒
๓
๔
๕
๖

นายอโนทัย ไกรเนตร
นายอภิชาติ อภิเมธีธํารง
นายอัมพร วงศเณร
นางกรุณา แกนมีผล
นางกัลยาณี สาเมาะ
นางสาวแกมเพชร เที่ยวประดิษฐ
นางจินตนา ภักดีพรหมมา
นางณัชชา โพธิสมบัติ
นางสาวดวงพร บุญครบ
นางสาวดารณี สุขสบาย
นางดาวรุง โฉมประดิษฐ
นางประภาพร บุญเส็ง
นางสาวประภาศรี พิษณุพงควิชชา
นางประสพสุข โสดามรรค
นางปาริชาติ บุญธรรม
นางเปรมฤดี คงเรืองศรี
นางพรทิพย ภาจันทรคู
นางพรทิพย โสภณสุภา
นางสาวพัชรี ฤทธิ์เดช
นายกิจจา กาญจนะวีระ
นายกุลประภัสสร โกละกะ
นายเกษม โลหะบาล
วาที่รอยตรี คํานึง คงแกว
นายจําเริญ ทองเชิญ
นายจําลอง โสภา

หนา ๒๖๗
ราชกิจจานุเบกษา
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕

(เลมที่ ๑๕)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางสาวพัทธนันท ฉกรรจศิลป
นางเพ็ญศรี กันเตียง
นางภกรกช อินทรสงเคราะห
นางรจนี ศิริบรรจง
นางวรรณวิมล ดั่นประดิษฐ
นางสาววรากุล วัชญากาญจน
นางวันดี พรสิริเดโช
นางวาสนา ผลหวา
นางวิลัยวรรณ เหมือนดํา
นางสาวศรีวรรณ ศตะกูรมะ
นางศรีสมพร คงเกตุ
นางศศิ กาญจนะ
นางศศิประภา สุนทรารักษ
นางหัสนุดี ปานทอง
นางสาวอมรรัตน รังสิพานิช
นางอุไร ควรเกษม
นางเอ็นดู หิรัญรัตน
นางเอมอร เมืองแกว

กรมการพัฒนาชุมชน
๗ นายจินต สมพงษเจริญ
๘ นายฉลอง ประดับสุข
๙ นายเฉลิมพล ภาสิระกุล
๑๐ นายเฉลียว ปราบพล
๑๑ นายชนัฐ วิหคเหิร
๑๒ นายชัยวัฒน แจมฟา

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘

นายชัยวุฒิ หงษทอง
นายชาญณรงค มโนชมภู
นายชํานาญ อุดมธัญลักษณ
นายชูชัย ธรรมสะโร
นายทวีศักดิ์ พลจันทร
นายทัศนัย พิริยาสัยสันติ
นายเทอดศักดิ์ ชุมศารทูล
นายธงชัย คงสนิท
นายธงชัย อิทธิพล
นายธวัชชัย ใจสุข
นายธวัชชัย เชื้ออวน
นายธีรวัฒน เครือพิชยะการกุล
นายนพรัตน ทองสุด
นายนิธิศ แสงทอง
นายนิพันธ สมคะเณย
นายนิโรจน มุสิกธรรม
นายบรรจบ มณีรัตน
นายบุญฤทธิ์ กาญจนสนิท
นายประการ คุณารักษ
นายประเทือง นิภัสตรา
นายประยุทธ เจริญทรัพย
นายประสานสุข ปาณะจํานงค
นายประสิทธิ์ สิทธิพรธนกุล
นายปรีชา จรันรัก
นายปรีชา วิถีเทพ
นายปรีดา วาสประเสริฐสุข

หนา ๒๖๘
ราชกิจจานุเบกษา
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔

(เลมที่ ๑๕)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นายปญญา เพชรรัตน
นายผดุง อินทรสมบัติ
นายผล ธรรมชาติ
นายเผาพันธุ นาคทรงแกว
นายพงษประภาส ฟอพิมาย
วาที่รอยตรี พงษพันธ เวสสวัสดิ์
นายพะยม ไชยหมาน
นายพันธศักดิ์ รัตนวิเชียรโชติ
นายพิทยา กองกิจ
นายพีระ กันหาชิน
นายไพฑูรย ทักทาย
นายไพรัช ทัศคร
นายไพรัช นิลกรรณ
นายภานุวัฒน ขันพลกรัง
นายมนตรี กลวยนอย
นายมานพ คุมทองคํา
นายเมฆ อมรินทรพิทักษ จันทรชัย
นายไมตรี วิริยะเจริญกิจ
นายรัชตพล พวงชมภู
นายวรวัฒน รัตนวราหะ
นายวัฒนา หทัยลักษณ
นายวันชัย สุริยฉัตรกุล
นายวัลลภ ญาณอุบล
นายวิชิต จีนแกวเปยม
นายวีระชาติ อรุณมาศ
นายศารทูล เทศประสิทธ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐

นายศุภโชค สระทองขํา
นายสกุลพันธ วัฒนกูล
นายสนิท แสนสุนนท
นายสมชาติ แสงดาว
นายสมชาย วิทยดํารงค
นายสมชาย แสงนิล
นายสมเดช เสนาะคํา
นายสมปอง เจิมจรุง
นายสมพบ สีหาบัณฑิต
นายสมพร แสงประสิทธิ์
นายสมโภชน ใสเกื้อ
นายสมลักษ แกวชิงดวง
นายสมศักดิ์ จันตะ
นายสมศักดิ์ เชาวนะ
นายสมศักดิ์ สิทธิธรรม
นายสมหวัง เพ็ชรทูลย
นายสรกานต แปวบุญสม
นายสรณะ พัทโร
นายสําราญ หาญภักดีนิยม
นายสินชัย ถนอมสิน
นายสุชาติ รสิกวรรณ
นายสุดใจ ใฝฝน
นายสุเทพ โพธิ์เกตุ
วาที่พันตรี สุเนตร ทองดี
นายสุประดิษฐ ไชยวงศ
นายสุพจน สมงาม

หนา ๒๖๙
ราชกิจจานุเบกษา
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖

(เลมที่ ๑๕)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นายสุหัส นพวงศ
นายเสนห บุญสุข
นายเสริมพงษ รัตนะ
นายเสรี ประยศ
นายโสภณ กําลังเกง
นายอดุลย อินทรพาณิชย
นายอนันต ดาวมณี
นายอนิรุธ ชาตะวราหะ
นายอรชุน ธิวรรณลักษณ
นายอันธี เผาชัย
นายอารัญ ชลิตโกมุท
นายอาวินน อัศวธาดา
นายอํานาจ สุขอยู
นายอิสมะแอ เจะลี
นายเอกชัย เกษเพชร
นายโอเรช ลิ้มสุวรรณ
นางกรรจนา อินทนาม
นางกัลยานี สุทธิวิตต
นางโกสุมภ สันติอมรทัต
นางขวัญใจ กลับสุกใส
นางขวัญเดือน ฉลูพิทักษ
นางจรรยา สุขโชติ
นางจรวย โพธิ์นอก
นางสาวจริยา ปราณีบุตร
นางจิดาภา นาคประเสริฐ
นางจิตสุภา ยศบุญเรือง

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒

นางจินตนา พัทโร
นางจุรี บรรเทิงจิตร
นางจุรีรัตน บุญอยูพงษ
นางจุฬารัตน คลังทอง
นางฉวีวรรณ ติยวรพันธ
นางเฉลิมพร สายทองอินทร
นางชัชนา กังธีระวัฒน
นางชัชนีย จันเสงี่ยม
นางชําเรือง เพ็งจันทร
นางสาวชูศรี อุดมอานุภาพสุข
นางทัศนีย แสงจันทร
นางธิติมา ทองคุปต
นางนงเยาว เพ็ญญะ
นางนพรัตน อาวนุช
นางนรีวรรณ พลวัฒน
นางนวพร เบ็ญจวรรณ
นางนวภรณ ลําใย
นางนวลจิตร สุขประเสริฐชัย
นางนันทกา เตชะสุวรรณ
นางนิตยา ใจสุข
นางสาวนิภา ฉิมโหมด
นางนิรมล จําเนียรกิจ
นางนุชจรีย ทิวาวัลย
นางสาวแนงนอย คนไว
นางบังเอิญ เพชระบูรณิน
นางบุญตา ฉิมบรรเทิง

หนา ๒๗๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘

(เลมที่ ๑๕)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางประคอง ตระกูลกาญจน
นางประเทือง รัตนวงศ
นางประภาพรรณ วงษนาคเพ็ชร
นางปราณี มงคล
นางปริชาต พลอยงาม
นางสาวปริศนา โกลละสุต
นางปาริชาต บุญญาวิวัฒน
นางปยวดี เทศนวัฒน
นางสาวพจนารถ อยูจงดี
นางสาวพรทิพย สุวรรณภูมิ
นางสาวพรพิมล สุภิมารส
นางพิกุล เกียรติอนันต
นางพิมพร นอยใจบุญ
นางพิมพพร นพวงศ
นางพูนผล แหวนแกว
นางเพ็ชรา เพ็ชรทูลย
นางสาวเพ็ญแข ศรีสุทธิกุล
นางสาวเพ็ญศรี รัตนะ
นางไพเราะ รอยตระกูล
นางภณิดา แจมสวาง
นางสาวภมรรัตน สุธรรม
นางสาวยุพิน โปธา
นางระวีวรรณ ศรีวรรณยศ
นางรัชนีกร ปนสุวรรณ
นางรัตนา มีชัย
นางราพดี รัตนอรุณ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔

นางรําพรรณ ศิริจันทนันท
นางเรณู ทิพยมณี
นางเรณู ธนปาลี
นางเรณู บัวใหญ
นางสาวลักขณา นิ่มหงษชัย
นางลักษมี แสงทอง
นางสาวลัดดาวัลย วุนบํารุง
นางสาววรนุช เชาวลิลิตกุล
นางสาววรพันธุ รุงกรุด
นางวรวรรณ ยศะทัตต
นางวันทนา สมรรถการ
นางวันทนีย บทมาตร
นางวันทนีย มลิวัลย
นางวิจิตรา พูสกุลสถาพร
นางวิยดา วิริยะเขษม
นางวิลาวัลย วรรณวิจิตร
นางวิไลวรรณ สุนทรเสถียร
นางวีณา มีนาค
นางศิรินันท รักขติวงศ
นางศิริวรรณ ทรายแกว
นางสงวนสุข แสงสกุล
นางสมใจ คมกริส
นางสมบัติ ตันติวิวัทน
นางสาวสมร อังกาพยละออง
นางสมรัก ศาสตรศรี
นางสมรักษ อริยะ

หนา ๒๗๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙

(เลมที่ ๑๕)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางสมศรี ประชาบุตร
นางสายจิตร ศรีสุข
นางสารภี สมงาม
นางสาลี่ เคลือบสุวรรณ
นางสุจินดา คุมศึก
นางสุจินดา ผาจันทร
นางสาวสุชาดา จิตรบรรจง
นางสุนิสา บุณยาทิษฐาน
นางสุนีย บุตรเนียร
นางสุพิชชา ยุปารมี
นางสุภาพ หนูนาค
นางสาวสุรนาฎ พฤกษเศรษฐ
นางสุวณี วนิชชานนท
นางเสริมพรรณ จอมทัน
นางเสาวนีย ใจตะมา
นางเสาวลักษณ ชมภูกา
นางอนงคศรี นาคเสนห
นางอนุสรณ ศรีประจันทร
นางอะนะ สีสนธิ์
นางอัญชนิล ผาสุวรรณ
นางอาภรณ บัวผัน
นางสาวอิ่มใจ เจตจํานงค
นางอุไร ปจพิบูลย
นางอุไรวรรณ นาคสุข
นางอุไรวรรณ อินทวงศ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖

หนา ๒๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

กรมที่ดิน
นายกานต กาญจนวัฒนา
๒๗
นายกิติรัช อุดานนท
๒๘
นายเขตนคร สนิทวงศ ณ อยุธยา
๒๙
นายจักรี สุขุม
๓๐
นายฉัตรพร ตรีรัตน
๓๑
๓๒
นายเฉลิมพล สงาพงษ
๓๓
นายชลิต ภิริสมบูรณ
๓๔
นายชัชชัย สุรดินทร
๓๕
นายชัยพงศ จรุงจิตอภินันท
๓๖
นายชัยพันธ อุลุชาฎะ
นายชัยวัฒน เมืองนิล
๓๗
นายชาคริต เชื้องาม
๓๘
นายชาญ ใจเที่ยง
๓๙
นายเชวงศักดิ์ กรเกษม
๔๐
พันจาอากาศเอก ไชยพัฒน วังศิลาบัตร
๔๑
๔๒
นายณรงค สุวรรณพงศ
๔๓
นายถุนันท สมบัติยานุชิต
๔๔
นายทบทวน คุมมวง
๔๕
นายธนพล เริงเกษตรกิจ
๔๖
นายนครินทร คีรีเพชร
นายนอรวารี หะยียาการียา
๔๗
นายนันทพร ทองธนาดุลย
๔๘
นายนิพนธ รัตนกร
๔๙
นายนิรันดร กลาหาญ
๕๐
นายนิรันดร หมั่นสนิท
๕๑
๕๒
นายบุญรอด ธรรมนุสสรณ

(เลมที่ ๑๕)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นายประจักษ พรหมฉิม
นายประวิทย สมแสง
นายประสงค คงเมือง
นายประสงค จันทรแสงสุก
นายประสงคศักดิ์ พลอยงาม
นายประสาน แตงเพ็ง
นายประสิทธิ์ สุนันทสิงห
นายประสิทธิ์ สุภาษร
นายประเสริฐ ทองเฝอ
พันจาอากาศเอก ปญญา เกิดสุข
นายพลชัย ทรรพมัทย
นายพิชิต สังขดี
นายพินิจ จันทโชติ
นายพิบูลย ดวงอัคฆะ
นายพิษณุ ทูลธรรม
นายไพรัต เศียรสมาน
นายไพโรจน บัวนวม
นายมณฑล ทองมวง
นายมานนท จิตตรักษา
นายมานัส ฉั่วสวัสดิ์
นายยงยุทธ กาญจนสาวิตรี
นายยงศักดิ์ รัตนวิเชียร
นายยุทธนา สุดสาคร
นายรังสรรค สันติวิจิตร
นายรัชพล เนียมกุญชร
นายราชันย รูปคม

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘

นายวรภพ อองเอี่ยม
นายวัชรินทร เมฆสุทัศน
นายวันชัย ยิ่งวิลาศประเสริฐ
นายวิเชียร พรหมรูปสวย
นายวินัย นรารัตนกุล
นายวิรัชชัย พลอยเพ็ชร
นายวิโรจน เตชะจันตะ
นายวิสุด คุมรักษา
นายวีระศักดิ์ ธนสุวรรณธาร
นายไวภพ พรมชัย
นายศักดิ์ชัย เคารพาพงศ
นายศักดิ์ณรงค พิชัยณรงค
นายศักดิ์สรรค ชาวสามทอง
นายศิริวัฒน พิมพศรี
นายศุภชัย แสงศร
นายสนุก พิมพคูณ
นายสมคิด อังกาทิพย
นายสมชาย เทพวิญญากิจ
นายสมชาย พุฒนาค
นายสมชาย วิโนทัย
นายสมบัติ ทองขาว
นายสมบูรณ แกวการ
นายสมปอง เกื้อแกว
นายสมพงษ นิตยโชติ
นายสมโภชน ลือศิริวัฒนา
นายสันทัด ชูสังข

หนา ๒๗๓
ราชกิจจานุเบกษา
๗๙
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

(เลมที่ ๑๕)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นายสาลี ขายทอง
นายสําราญ ชามทอง
นายสืบสิน สินศุข
นายสุชัย ทองสรรค
นายสุชาติ สอิ้งวงศวัฒนา
นายสุทัศน จันทรนุช
นายสุเทพ บูรณะ
นายสุรชัย ธนาวุฒิ
นายสุรพล คุณอุดม
นายสุรพันธ ชวันกุล
นายสุรยุทธ อินทรประเสริฐ
นายสุรินทร ศรีนวล
นายอนุรักษ มณีวงษ
นายอนุสรณ เอมฉวี
นายอภิชาต นนทรีย
นายอรรถชาติ วิเชียรบุตร
นายอรุณพันธ สวัสดิ์แกว
นายอากร เพชรรัตน
นายอารักษ พวงจิตร
นายอารุณ วงศแกว
นายอําพน สงธนู
นายอุดม ธํารงเวียงผึ้ง
นางสาวกมลทิพย คําสอน
นางกรรณิการ วิเชียรเพริศ
นางกลําพัก ประสาททอง
นางกัญญา ศรีนวกรณ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๐๕
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

นางสาวกันตะนา ไทยพร
นางกาญจนา สดิษฐรักษ
นางสาวกุณชลี แกวพรหมมาลย
นางเกวลี ศิริอุดมเศรษฐ
นางเกษร บัวงาม
นางจรรยา วัตตธรรม
นางจันดวง อรุณสวัสดิ์
นางจันทนา คงบุญ
นางจันทรัศม มีแกว
นางจันทิมา จันทรนก
นางสาวจารุ สันตจิตร
นางจิตติมา ดาวศรประศาสน
นางฉัตรกุล สวาง
นางดวงพร สุนทรหัทยา
นางดารินทร รุณสุข
นางทรงศรี สิงหวิสัย
นางทองเอิบ ประจิตร
นางทัศนีย ลิ่มกุล
นางธนทร มั่นประเสริฐ
นางสาวธารทิพย บุญตั้ง
นางนกแกว วงษพรหม
นางนพวรรณ ไชยศิริ
นางนฤมล ใจดี
นางนวลจันทร กฤษบํารุง
นางนวลอนงค หอมวัฒนา
นางน้ําคาง ศรีสงคราม

หนา ๒๗๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖

(เลมที่ ๑๕)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางนิธิมา พูลแยม
นางนิยะดา รุจิราวรรณ
นางบัวแยม จันทรสมัย
นางบุญศรี สงวนนาม
นางสาวปณิธี สุขสวัสดิ์
นางสาวประทุม เผือกนวม
นางประภา เอมเปรมศิลป
นางปราณี ทําบุญ
นางปราณี บุญโพธิ์ทอง
นางปราณี เมืองแกว
นางปรานอม อมะลัษเฐียร
นางไปรวรรณ ผูกสี
นางผุสดี หงษโพธิ์
นางพรรัตน สมวงศ
นางสาวพริ้มเพรา ศรีเดือน
นางพันทิพา ลายละเอียด
นางสาวพุทธไทย ฟกเหลือง
นางเพ็ญจันทร อุนนะนันทน
นางมาลัย เนตรนิยม
นางยุภาพรรณ นาคใหม
นางสาวเยาวพร คงเปยม
นางเยาวรัตน เพชรเจียรนัย
นางรัตติยา อิ่มสุวรรณ
นางรําไพ สิทธิสมบูรณ
นางรุจิราพร สิงหคราม
นางละมาย วรรณวิไล

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑
๒
๓
๔

นางลักษณา ใจมั่น
นางวรรณภา บุญเนตร
นางสาววรรณาภรณ บริสุทธิ์
นางสาววรรณี นิศาภากร
นางวศินี ยิ้มแยม
นางวัชรีวรรณ คัมภีระ
นางวัลณา เจริญฉ่ํา
นางวัลภา ศรีแกว
นางวาสนา ศรีผกา
นางวิไลวรรณ ชิตชูตระกูล
นางสาวศิริกลุ ยุทธมานพ
นางศิริพร สันติวิชัยกุล
นางศิริเพชร ยอดอุดม
นางสมบัติ จันทรลาวัณย
นางสมมิตร วงศประทุม
นางสมศรี เอื้อวิทยาศุภร
นางสมหมาย บุญธรรมธนะรุง
นางสวรรยา ธรรมนู
นางสํารวย สาวรรณ
นางสีฟา เลี้ยงสมบูรณ
นางสุกัญญา จิตตะศิริ

หนา ๒๗๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗

(เลมที่ ๑๕)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางสาวสุชัญญา ตามพะปณณะ
นางสุชาวดี จันทรสวาท
นางสุณี จิตจินดากุล
นางสุดใจ อภิบาลศรี
นางสาวสุดารัตน พงษสมรวย
นางสาวสุนันท จีนะสุทธิ์
นางสุนีศ พันชนะ
นางสุพิทยา คุปวานิชพงษ
นางสุภาภรณ ไสลเพชร
นางสาวสุภาวี มีรัศมีสกุล
นางสุมลฑา จันทราทิพย
นางสุวรรณี อรรถโสภา
นางสาวเสาวพิจย ศรีวิไล
นางอมรา เปยมสิน
นางสาวอาจารีย เกษทองมา
นางอาภรณี ไชยยา
นางสาวอารยา ธัญธรรมรัตนะ
นางอิสสรา โทบุราณ
นางอุธานี ขวัญแกว
นางอุบล ศิริรักษ

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายกนกพงศ เจาะจง
๕ นายชอบ บุญยอด
นายกฤษณ สงวนประเสริฐ
๖ นายชูชาติ สุมเกิด
นายเจษฎา วัฒนานุรักษ
๗ นายเชิด คงมี
นายเฉลิมชัย ชูเชิด
๘ นายดํารงค มาเจริญ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๑
๒
๓
๔
๕

นายทรงศักดิ์ วิบูลยมา
นายธนิต ชูชาติพงษ
นายบุญชวย ภูปาน
นายบุญเลิศ วงศคํา
นายบูรณะ สมุทระกพงศ
นายประทีป ใหมเสมอ
นายประพันธ สนิทมัจโร
นายประเสริฐ สุไลมัน
นายพันธศักดิ์ เฉลิมวัย
นายเมธา เมฆารัฐ
นายวิเชียร ศุภอภิชาตวงศ
นายวิรัช นันตา
นายสมชัย ไชยเสือ
นายสมบัติ ปญญาเอก
นายสันติ์ จันทรวงษ
นายสําเร็จ แสนคํา
วาที่รอยตรี สุธี มณีวัฒนา
นายสุพงษ กล่ําอุไร
นายสุเวช ทองดี
นายเสรี ศรีเรือน
นายกฤษณะ สติชอบ
นายกุลเกียรติ เทพมงคล
นายเกียรติศักดิ์ ขวัญสังข
นายโกมล จํานงคผล
นายขจร อุบลสถิตย

หนา ๒๗๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘

(เลมที่ ๑๕)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นายโสภณ เฉิดฉิ้ม
นายอดิศักดิ์ เทพอาสน
นายอนันต รักทรงธรรม
นายอภิชัย ศรีโสภิต
นายอภิรัฐ สารสิทธิ์
นางสาวกัญชรีย อารียกุล
นางจรัส ใยเยื่อ
นางจริยา นุตจรัส
นางจารุวัลย สืบชมภู
นางฐปณีย แกวทอง
นางสาวทองดี เฉลิมวัฒน
นางทัศนีย พันธโกมุท
นางมาลัยวรรณ อินทรคํา
นางรัชนีวรรณ พรหมทอง
นางสาววรรณชลี ไชยเลิศ
นางสาววรรณี หงษมณี
นางสายสุนีย พลสุจริต
นางสุกัญญา เกตุแกว
นางสุรียพร ฟกทอง
นางอํานวยพร มีสุข

กรมโยธาธิการและผังเมือง
๖ นายชัยพร เกตุแกว
๗ นายชัยวัฒน บูรพาวิจิตรนนท
๘ นายชัยวัฒน พรอมทอง
๙ นายชาญวัฒน สรลักษณลิขิต
๑๐ นายชูชีพ ยินดีฉัตร

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖

นายเชิดชัย เกิดขาว
นายณรงค วรรณะ
นายณรงค อนุชิตโอฬาร
นายณรงคเดช ฉิมเล็ก
นายตุ โซโดบ
นายทองใบ โบสถทอง
นายธีรกิจ สมพงษ
นายธีระ วนาเฉลิม
นายธีระเนตร อัญชัญบุตร
นายนกนอย วีระวัฒนากุล
นายนิวัตร ชูสมุทร
นายบุญประเสริฐ จันทรพิมานสุข
นายประดิษฐ ภิรมยวงศ
นายประยุทธ ไชยรัตน
นายประสิทธิ์ ฉ่ําเฉื่อย
นายประสิทธิ์ อิสระเริงฤทธิ์
นายปรีชา บุตรกะวี
นายพงษวิทย พอสอน
นายไพศาล สุวรรณปฎก
นายเรืองศักดิ์ สัตถาผล
นายวิญู หมั่นการ
นายวิทยา มุลกุณี
นายวิบูลย นพนิช
นายวิโรจน ตันติธรรม
นายสมคิด แกวจันทร
นายสมชัย ฉายศรีศิริ

หนา ๒๗๗
ราชกิจจานุเบกษา
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒

(เลมที่ ๑๕)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นายสมนึก สมดุลยอนุกูล
นายสมมารถ เอกฉัตร
นายสัมพันธ จิตตชอบใจ
นายสยาม เวโรจนบรรจง
นายสาธิน ศรีอาฒยานนท
นายสุชาติ อมรพจน
นายสุธี ปนไพสิฐ
นายสุรศักดิ์ ศิยะพงษ
นายอดิศร มโนมัยธํารงกุล
นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย
นายอิสสระ วรรณลาบุตร
นางสาวกัลยาณี ตันติวราภรณ
นางกิ่งกาญจน โรจนวิทยา
นางจรรยา ไขปญญา
นางจริยา ศรีหนู
นางฉวีวรรณ บุญสง
นางชูศรี มาลีหอม
นางณัฐธิดา บํารุงศรี
นางดวงสมร เอกอุรุชัยเทพ
นางทัศนีย กลั่นประทุม
นางธิดารัตน วันชัย
นางสาวปราณี ไวศยไพบูลยรุง
นางสาวเยาวรัตน โสธาราพิศนุกุล
นางภาวดี ภูมรินทร
นางรัชนี โฉมงาม
นางรัตนา สิมะโชคชัย

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข

หนา ๒๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐

๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙

นางสาววรรณี โรจนวรรณสินธุ
นางวิสนีย หาญวิชัย
นางศิรภัทร นามพรม
นางสมพิศ โสภณพงษ
นางสาวสุจินดา ทรงเจริญ
นางสุจิตรา ญาณวิทยาเลิศ
นางสาวสุนีย วังสปราบ

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

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
นายกนกรัตน จัยพงศ
๑๙ นายเจษฎา รัตนจรณะ
นายกลั่น สกุลประดิษฐ
๒๐ นายเจือ ชูศรี
พันจาเอก กาญจนกุล เทียนสุวรรณ
๒๑ นายฉลาด ประชุมแดง
นายการุณย หญางวงชาง
๒๒ นายเฉลา อ่ําเอี่ยม
นายกําธร เพ็ญตระกูล
๒๓ นายเฉวียง ขวัญพรหม
นายกิจจา อองฬะ
๒๔ นายชลิต ตุมทองคํา
นายกิตติ ยุกตะนันท
๒๕ นายชวนชาย มวนออม
นายกิตติวัฒน จําเริญสัตย
๒๖ นายชัชวาลย ทองสุกดี
นายกิตติศักดิ์ กาญจนพฤฒิพงศ
๒๗ นายชัยยันต คําภิคํา
นายเกรียงไกร หนุนภักดี
๒๘ นายชัยศักดิ์ คงแกว
นายเกษม ตาสหรี
๒๙ วาที่รอยตรี ชาติชาย พานนนท
นายจรัญ แกวสุวรรณ
๓๐ นายชํานาญ ซื่อดี
นายจรัส เปงอินตา
๓๑ นายชํานาญ เอียดแกว
๓๒ นายชุมพล มะหมัดเหม
นายจําเนียร เทพแพง
๓๓ นายชูเกียรติ ฮุยสกุล
นายจิรัฎฐ พวงทอง
๓๔ นายเชาว ชั่งกริส
สิบเอก เจตนิพัทธ จริยา
๓๕ นายโชคชัย ไหวดี
นายเจริญ จันทรแกว
๓๖ นายไชยง บุญแสน
นายเจษฎา เกตุตระกูล

๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖

นางสุนีรัตน แสงศรี
นางสุดใจ สุวรรณบุบผา
นางเสาวลักษณ ศรีตาแสน
นางอรพรรณ ญาณสุคนธ
นางอัญชลี ริ้วธงชัย
นางสาวอุทุมพร ไวทยกุล
นางอําไพ ศรีบุรี

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒

นายไชยเชตุ เอี่ยมอาจหาญ
นายไชยภัทร ทองแสง
พันจาเอก ไชยรัตน วรรณอุบล
นายณรงค พุธนิ่มนวล
นายณัชชนนท สุรัตนชัยการ
นายณัฐฉัตร นวเพ็ญกุล
นายณัฐวุฒิ นันกลาง
นายดุษฎี สุวัฒวิตยากร
นายเตลานศิริ คงสมจิตต
นายไตรภพ ลิลิตธรรม
นายไตรวุฒิ ศรีวรรณยศ
นายถวัลย กมลเวชช
นายทวี สังฆะมณี
นายทศภณ ศรีสุขชวย
นายทองเต็ม กันแตง
นายทองพูล รูสมัย
นายทองสอน อังคุระษี
นายทินกร เชื้อชาติ
นายทิพย สายแกว
นายธงชัย กุลวิวัฒน
นายธงชัย แกวเจริญ
นายธนกฤต ไชยประสูตร
นายธนะชัย ยอดอุดม
นายธนา ยันตรโกวิท
นายธนู สุขธนี
นายธวัชชัย รัตตัญู

หนา ๒๗๙
ราชกิจจานุเบกษา
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘

(เลมที่ ๑๕)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นายธวัชชัย วงคอุตสาห
นายธาตรี อุปรมัย
นายนพดล เกตุมา
นายนพดล ชํานาญคา
นายนพพร บอพิมาย
นายนรชัย ภาควรรธนะ
นายนรินทร คําโพธิ์
นายนรินทร ละมายศรี
นายนรินทร อุดมพันธุ
นายนิกร ทองดารา
นายนิกร นวโชติรส
นายนิคม จันพุม
นายนิพนธ กันดิษฐ
นายนิยม มากมณี
นายนิยม สะโสดา
นายนิรันดร สุนทรอารมณ
นายนิวัตชัย ภุมมาพันธุ
นายบพิตร อินทะวงษ
นายบรรจง ธงภักดิ์
นายบรรจง ปญญางาม
นายบรรพต ประยูรวงษ
สิบโท บวร ประภาศร
นายบัณฑิต ขานททะราชา
นายบุญชัย ทิพยางกูร
นายบุญธรรม โปรงสันเทียะ
นายบุญโปรด เอี่ยมกลั่น

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔

นายบุญสง จันทรภักดี
นายบุญหลาย ตาประดับ
นายประจวบ เซ็นกลาง
นายประชุม ยกกระบัตร
นายประดับ กิจเกษาเจริญ
นายประดิษฐ บอผล
นายประดิษฐ สุขเจริญ
นายประดิษฐ หมวดเมือง
นายประพันธ ทินอุทัย
นายประภาส ชูภักดี
นายประภาส ทองคํา
นายประยงค อยูใจเย็น
นายประลอง เทียนวงษ
นายประวิทย ผองใส
นายประสพ บัณฑิศักดิ์
นายประสิทธิ์ ฉายพุทธ
นายประสิทธิ์ ธรรมประเสริฐ
นายประสิทธิ์ สินสอาด
นายประเสริฐ กลอมสุนทร
นายประเสริฐ เกียรติภักดี
นายประเสริฐ พิมลสกุล
นายประเสริฐ วิรุณปกษี
นายปราโมทย ทรัพยแสง
นายปรีชา กาจิ
นายปรีชา แกวพิกุล
นายปรีชา ครุธนอย

หนา ๒๘๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐

(เลมที่ ๑๕)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นายปรีชา ฝายคําตา
นายปรีชา สุทธารัตน
นายปญญา ประวาลพฤกษ
นายปยะพันธ หนูแกว
นายผดุง ชัณวิจิตร
นายผิน นิลรัตน
นายเผชิญ ธรรมสรางกูร
นายเผด็จ ดีประดิษฐ
นายโผน ทองเฟอง
นายพงศกฤษณ ฮามคําไพ
นายพงษเทพ เอี่ยมสําราญ
นายพงษศักดิ์ เงินพจน
นายพงษศักดิ์ วานิชสรรพ
นายพยุงศักดิ์ เสาหฤทโสธน
นายพยูร นอยพูล
นายพรชัย ศุภราศรี
นายพรสุข สุราษฎร
นายพัฒนะ หงสนันทน
นายพันธชัย สุทธิชาติ
นายพิฆเณศ โคกทอง
นายพิชิตชัย แสงจันดา
นายพิเชษฐ ชัยชนะ
นายพินิตย บุญเชียงมา
นายพิศิษฐ ไพราม
นายพิเศษ ขวัญเขียว
นายพิษณุ ศรีพลหงษ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖

นายพิสิษฐ เหลืองสะอาด
นายพูลประพันธ ปญญาแกว
นายพูลสวัสดิ์ ยศตุนนา
นายไพฑูรย ทวนทอง
นายไพทูรย มานะดี
นายไพบูลย ศรีโภคา
นายไพรัชต ไชยรักษ
นายไพรัตน อินริราย
นายไพโรจน นันโท
นายไพโรจน ภูษิตโภยไคย
นายฟูศักดิ์ เทพอวยพร
นายภควัตร วงษเจริญ
นายภราดร พุฒคํา
นายภัทรพล สําโรงพล
นายภาวัต ขาวพัฒนวรรณ
นายภูเบศน พุทธารักษ
นายมงคล บุญอาจ
นายมนตรี กาญจนภักดิ์
นายมนตรี ผลวงษ
นายมนตรี สุขศรี
นายมนัส คงวัฒนะ
นายมานพ หิมารัตน
นายมานะ ขวัญเชื้อ
นายมานิตย พรามชูบัว
นายมาโนช ไววอง
นายเมืองทอง แสงราช

หนา ๒๘๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒

(เลมที่ ๑๕)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นายยงค สิทธิพันธ
นายยงยศ มั่นกตัญู
นายยงยุทธ แซไซย
นายเยื้อน ศรีคัณฑะ
นายโยธิน ศรีสวาง
นายรณรงค วงศน้ําคํา
นายรวยโรจน รัตนอรุณ
นายราเชนทร บัวบาน
นายรุจนันท ปทุมานนท
นายวรโชติ เพชรรัตน
นายวรพงษ มลิผล
นายวราไสย ภาคสารศรี
นายวัชระ เสนาวิน
นายวัฒนา แทนแกว
นายวัลลภ หวานเสนาะ
นายวารินทร เซ็นนันท
นายวิจิตร ประกอบดี
นายวิชัย เกวะระ
นายวิชัย วัฒนกูล
นายวิชิน หมื่นศรีจูม
นายวิเชียร ขวัญสังข
นายวิเชียร ไชยวงควรรณ
นายวิเชียร พูลทอง
นายวิเชียร มหาขันตรี
นายวิเชียร วงศสกุลกาญจน
นายวิเชียร เสพศิริสุข

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘

นายวิทยา ชาติสงา
นายวิทยา บุณยะเวชชีวิน
นายวิทยา เหรียญแกว
นายวิธาน ลําดวน
นายวินัย ชาวคีรี
นายวินัย สุคันธวรัตน
นายวิม นเรนทรเสนี
นายวิโรจน สุรสาคร
นายวิศิษฐ พลรงค
นายวิษณุ จันทรเจริญ
นายวีระกุล บัวลอย
นายวีระชัย เบญจธรรมรักษ
นายวุฒิ ศรีรัตน
นายเวทย ทินกระโทก
นายศรีสวัสดิ์ อาสะไวย
นายศักดิ์ จังอินทร
นายศักดิ์สิทธิ์ แกวสะอาด
นายศิริวัฒน ทองออน
นายศุภพร อุปภัมภ
นายเศรษฐไชย หทัยวรรธน
นายสกลไกร ธรรมสรางกูร
นายสนธยา มณีรอด
นายสนอง พรมมาโอน
นายสมเกียรติ เกษมสุขวงศ
นายสมเกียรติ ผดุงผล
นายสมควร นันตระกูล

หนา ๒๘๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔

(เลมที่ ๑๕)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นายสมควร หนูทอง
นายสมจิตต รอดพวง
นายสมชาติชาย สมโชคณภากร
นายสมชาย เทศทับ
นายสมชาย ธรรมพิทักษพงษ
นายสมชาย เปยถนอม
นายสมชาย ยืนยง
นายสมนึก ถิตยบุญครอง
นายสมบัติ ศรีพงษสุวรรณ
นายสมบัติ อัมฤทธิ์
นายสมบูรณ ตรีพงศ
นายสมบูรณ เหมปา
นายสมพงษ พิมพโมทย
นายสมพล บัวฝาย
นายสมภพ แผความดี
นายสมยศ ฉ่ํามณี
นายสมศักดิ์ กูเกียรติกาญจน
นายสมศักดิ์ ตรีทศ
นายสมศักดิ์ วิไลแกว
นายสมหมาย แกวตาทิพย
นายสมาน เวียงอินทร
นายสยาม พวงบุตร
นายสรณะ ยิ้มพัฒน
นายสรเดช สุวรรณโชติ
นายสราวุธ สมบัติโต
นายสะอาด ศรีรักสัตย

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐

วาที่รอยตรี สัญญา ญาติพิมาย
นายสัณหกิจ ใหญนิยม
นายสามารถ ชนะ
นายสามารถ สันติรักษ
นายสามารถ อินทราศี
นายสาโรช คงนคร
นายสําเนียง เฉลิม
นายสําราญ เกาเอี้ยน
นายสําราญ วงศบุตร
นายสําราญ สิงอุบล
นายสําเริง โกสุม
นายสุกิจ กันติเกตุ
นายสุกิจ เทพประสิทธิ์
นายสุกิจ อรัญนารถ
นายสุขี วิเชียรทอง
นายสุจินต อมตพันธุ
นายสุชาชาญ ตั้งมั่น
นายสุชาติ เพชรพิมพพันธุ
นายสุชาติ สุภานิล
นายสุชิน พุมอิ่ม
นายสุชีพ ดําสมาน
นายสุทธิรักษ รอดอริห
นายสุทธิโรจน พงษจงมิตร
นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ
นายสุธี ทิพยศรีนิมิต
นายสุนทร เขียวทรัพย

หนา ๒๘๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖

(เลมที่ ๑๕)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นายสุนทร โพธิวัฒน
นายสุนิพนธ โปรงมาก
นายสุพจน ครุฑถนอม
นายสุพล ขันการไร
นายสุพัฒน คําภักดี
นายสุรชาติ เล็กขาว
นายสุรพงษ คงตุก
นายสุรพล ทวยภา
นายสุรศักย อัยราคม
นายสุรสีห ใจหาญ
นายสุรสีห ทวีสุข
นายสุวัฒน ฤทธิ์สําเร็จ
นายสุวินัย เหลาอยูดี
นายเสกสรร เพชรนันท
นายเสนอ วัฒนศรี
นายเสริมสิทธิ์ รุงรูจี
นายเสวียน สุวรรณภักดี
นายโสภณ การคนซื่อ
นายโสภณ นอยสุวรรณ
นายหิรัญ ขัติสุรินทร
นายอกนิษฐ สุรพจนพนิต
นายองอาจ ภาเรือง
นายอดิศักดิ์ ชาลี
นายอดุลย ตรีอักษร
นายอดุลย มะยาแม
นายอดุลย มาลาพงษ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒

นายอนันต สะโร
นายอนุวัตร ธรรมโชติกุล
นายอนุศักดิ์ เกษเกลา
นายอนุสรณ สุภวัตรจริยากุล
นายอภิชาติ บังเกล็ด
นายอภิชาต สุทธิสอาด
นายอภินันท เลียบใย
นายอภิวัฒน สิทธิใหญ
นายอรัณย ดวงมณี
นายอรุณ อาณาเขต
นายอรุณพันธ จีระมะกร
นายอวยชัย พั่วพันศรี
นายอะดล ยกยอง
นายอัครวุฒิ มณีนิล
นายอับดุลอาริ หะยีมะสาและ
วาที่พันตรี อาคม จันทรแกว
นายอาทิตย จิตตสกุล
นายอานนท แข็งแรง
นายอารัญ สุวรรณโณ
นายอิทธิวุฒิ ฐิติวร
นายอุดม จันทรปรีชายุทธ
นายอุดม ออนจันทร
นายอุดมศักดิ์ พันธสุภา
นายอุทัย ธนนิมิตร
วาที่รอยตรี เอกพล ลีระศิริ
นายเอนก ดาอาษา

หนา ๒๘๔
ราชกิจจานุเบกษา
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘

(เลมที่ ๑๕)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางกนกพร ศุภประเสริฐ
นางกนกพรรณ รัชตสิทธิ์
นางกนกภรณ ชํานาญแปน
นางสาวกมลเนตร กุลมาตย
นางสาวกมลรัตน แกวเกิด
นางกรรณิกา เล็กวิไล
นางกรรณิการ ธวัชโชติ
นางกรรณิการ มหาวิจิตร
นางกรรณทิมา วินัยพานิช
นางกรองกาญจน แกวสุวรรณ
นางกรุณา แกวขาว
นางสาวกฤษณา จิ๋วเจริญสุข
นางกฤษพร ภาคสารศรี
นางกสิณา อริยธัช
นางสาวกองแกว สัตยจรรยาวงศ
นางกัญชุลี ปญโญ
นางกัญญา รัตนบุรี
นางกัญญา สินพยัคฆ
นางกัลยาณี เกียรติณรงค
นางสาวกาญจนา พันธประเสริฐ
นางสาวกาญจนา สายทอง
นางกาญจนา สินรา
นางกาญจนา เสริมสุข
นางกาญจนา อินทะวงษ
นางกาญจนารัติ แสงทอง
นางกานดา บุญปถัมภ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔

นางกานตฑภัคญา บรรจงปรุ
นางกุณฑล วัจนสุนทร
นางกูรอสตะ ภมรพล
นางเกศสุดา ชูชื่น
นางเกษณี จันทรหอม
นางเกษร อินทรไทยวงศ
นางสาวเกษรา ศรีกลาง
นางเกษราภรณ เขียวยะ
นางแกวมณีวรรณ วิทยานรากุล
นางแกวศรี บุรมรา
นางขวัญใจ ศรีสขุ ชวย
นางขวัญตา รัตนสิน
นางคนึงนิจ สุวรรณคาม
นางคัทริยา กองสูงเนิน
นางคําปุน สุทธิสาร
นางสาวจงกลณี พินิจพุทธพงศ
นางจรรยา แกวดี
นางจรรยา ขวัญเมือง
นางจรรยา เลียบใย
นางจรรยารัตน กาญจนบุตร
นางสาวจริยา พูลสวัสดิ์
นางจันจิรา ลิ่มตั้ง
นางจันทนา คําบุญเรือง
นางสาวจันทนี ลองชูผล
นางสาวจันทรา ไวทยรุงโรจน
นางจันทรจิรา สนธิศิริ

หนา ๒๘๕
ราชกิจจานุเบกษา
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐

(เลมที่ ๑๕)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางจันทิมา พงศภิญโญโอภาส
นางจามรี ชางอินทร
นางจารุนันท สาริยาชีวะ
นางจารุวรรณ เย็นบุตร
นางจํานง ฟูวณิชย
นางจําเนียร ทรัพยทองคํา
นางสาวจําเรียง มารัตนรัชต
นางจิตรา ผะอบเงิน
นางสาวจิตราวรรณ แอบอวม
นางจินดา ทองเนื้อหา
นางจินดา บุญศิริ
นางจินตนา เวชโชติ
นางจิรดา สังขสวัสดิ์
นางสาวจิราภรณ จิระวิมล
นางจิราภรณ ศิริสวัสดิ์
นางสาวจิราภรณ สงวนศิลป
นางจิราภรณ หัสชู
นางจุฑามาศ บุญคิด
นางจุติพร มณีฉาย
นางจุไร ภูสุข
นางสาวจุฬา โปประทีป
นางจุฬารัตน บุรมัธนานนท
นางเจริญจิต จงกลกลาง
นางเจียมใจ ทองสุก
นางเจียมรัตน กัณหเวก
นางสาวฉลวย จองาม

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖

นางฉวี แกวกลา
นางฉวี ควรบํารุง
นางฉันทนา สุภผลดี
นางสาวเฉลิมศรี ปูเรือน
นางเฉลิมศรี สุทธิสวัสดิ์
นางแฉลม ปานกลาง
นางชฎารักษ แกวสีปลาด
นางชนิสรา บุญมี
นางชไมพร มงคลวณิชยา
นางชวนชิด ศรีถาวรณ
นางสาวชวนพิศ ทาวธงชัย
นางชอทิพย ศรีหมื่นไวย
นางชื่นใจ บุดดีเสาร
นางชุติมณฑน เลี้ยงสกุล
นางชุติมา ธนคลัง
นางชุติมา รังสิมันตุกุล
นางชุติมา สุขแจม
นางสาวชุลี พุทธประสิทธิ์
นางชูจิต ติยะภูมิ
นางซอลีฮะ จระกา
นางญาณภัทร ตัสมา
นางฐาปนา จันทรางกูล
นางฐิตาภา เทพานนท
นางฐิติมา ตั้งประดิษฐ
นางณัชชา ศรีสุขชวย
นางณัฎฐกาญจน วาจี

หนา ๒๘๖
ราชกิจจานุเบกษา
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘
๔๓๙
๔๔๐
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๗
๔๔๘
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒

(เลมที่ ๑๕)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางณัฎฐินี คณาลัยวุฒิพงศ
นางณัฐจิรา จันคมณี
นางณัฐธิดา รัตนสุภา
นางณัฐพร ชัยประดิษฐ
นางณัถฌา ราชพรหม
นางดรุณี คําปลอง
นางดรุณี บุรมยชัย
นางสาวดรุณี ประชุมสุข
นางสาวดรุณี สิงหธวัช
นางดวงจันทร สรวงทาไม
นางดวงใจ พลัดกลาง
นางสาวดวงพร รัตนบุรี
นางดวงฤดี สุดภูทอง
นางดัชนีย ใครเครือ
นางดารณี จันทรนนท
นางดารี วงศแพทย
นางดารุณี นพวงษศิริ
นางดุสดี นาคะศิริ
นางสาวโดมรัตน เศวตวนัส
นางตวิษา ทองเดช
นางตาบทิพย นัทธีประทุม
นางเตือนจิตต ฉิมเนย
นางถนอม สวางวารี
นางถนอมศรี คฤหะมาน
นางถนิมลักษณ จิตรอารีย
นางสาวทรรศนีย ฉัตรเวทิน

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๔๕๓
๔๕๔
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗
๔๕๘
๔๕๙
๔๖๐
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘

นางทัศนา วงศบุปผา
นางสาวทัศนีย เกษสัมมะ
นางทัศนีย จูตะเสน
นางทัศนีย ชูเฉลิม
นางทัศนีย ดีงาม
นางทัศนีย ตัณฑวณิช
นางทัศนีย นิลสนธิ
นางทิพเยา คุมปยะผล
นางเทวี นิธยนารถ
นางธนกาญจน นิลศรี
นางธนภรณ ยุทธศักดิ์
นางธนวรรณ นอยโสภณ
นางธนารัตน พุกบานเกา
นางธัญญา แฟงจันทร
นางธัญนันทน ภูมิภักดี
นางธัญนันท จันทรตรี
นางธิติมา ซายศรี
นางนงนุช ผลวงษ
นางสาวนงลักษณ คิดหาทอง
นางนงลักษณ บุญยะกําภะ
นางนงลักษณ หลิมจานนท
นางสาวนพพร ปลองเจริญ
นางสาวนพภาพร วัฒนสิงห
นางนพรัตน คนึงเพียร
นางนพรัตน ชวยจิตร
นางนพวรรณ อินทรอยู

หนา ๒๘๗
ราชกิจจานุเบกษา
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓
๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐
๔๙๑
๔๙๒
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘
๔๙๙
๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔

(เลมที่ ๑๕)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางนภาพร สุภาโท
นางนภาพรรณ แกวสมจิตร
นางนรารัตน บุญเชิด
นางนฤดี วันชุลี
นางนฤมล ศรีพลนอก
นางนวลนิด นิธิกุลรัตนา
นางนัฏกานต สงเสริม
นางนันทนา พิมพาภรณ
นางนันทนา ลิมปจักร
นางนันทรัตน สุขเกษม
นางนันทิยา สังฆะมณี
นางนัยนันท สมบูรณ
นางนัยนา จตุรานนท
นางนารี ขันธวัฒน
นางน้ําทิพย ศรีจันทร
นางนิซง หะยีอาแว
นางนิตยา เนียมโภคะ
นางนิตยา เลิศมณี
นางนิตยา สายเสมา
นางนิติกานต ทองแกว
นางสาวนิทราพร ชาญสงวน
นางนิภา เกยไชย
นางนิภา แกงเพรียว
นางสาวนิภาพร นารีรัตนสุนทร
นางนิภาภัทร ขุนดํา
นางนิรัตน มากสวัสดิ์

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๕๐๕
๕๐๖
๕๐๗
๕๐๘
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖
๕๑๗
๕๑๘
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕
๕๒๖
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐

นางเนตรนภิส ชูดวง
นางเนาวรัชต แกนทน
นางแนงนอย พุมพวง
นางบังอร สุวรรณชัย
นางสาวบังอร อุดมดี
นางบานเย็น ศรีหอม
นางบําเพ็ญ ภูมิวัฒนะ
นางบุญชุบ คงทรัพย
นางบุญญารัตน คงปาน
นางบุญทวี วงศวาร
นางบุญยืน เทพสงา
นางบุญเลี้ยง สมหงษ
นางบุญศรี พลอินทร
นางบุญเสริม เทียนรุงโรจน
นางบุณฑริก คมสัน
นางบุณฑริกา แสงสุวรรณ
นางบุณยานุช นุชสาย
นางบุศรา ไววอง
นางเบญจมาศ คณานุรักษ
นางเบญจรัตน อินภิรมย
นางเบ็ญจวรรณ แสงประชุมพันธ
นางสาวเบญจา พงษพิทักษ
นางปนัดดา โขมพัตร
นางปรพรรณ ชุมพล
นางประคอง ฉลองภูมิ
นางประชุม ชมชื่นกลิ่น

หนา ๒๘๘
ราชกิจจานุเบกษา
๕๓๑
๕๓๒
๕๓๓
๕๓๔
๕๓๕
๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒
๕๔๓
๕๔๔
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘
๕๔๙
๕๕๐
๕๕๑
๕๕๒
๕๕๓
๕๕๔
๕๕๕
๕๕๖

(เลมที่ ๑๕)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางสาวประชุมพร อิฐสุวรรณ
นางประดับ มุสิกะสาร
นางประทุม ถนอมทรัพย
นางประทุมพร พลายเมือง
นางประพราว นอยชนะ
นางประพิศ อนันตกุล
นางประไพพิศ จินวรรณ
นางสาวประไพพิศ วุฒิสุข
นางประภัสสร ศิริแสงชัยกุล
นางสาวประภา สุโข
นางประภาพรรณ หงษคําดี
นางปราณี ฉุยกลัด
นางสาวปราณี ธะนะศรี
นางสาวปราณี ประวิงทรัพย
นางปราณี ลอยแกว
นางปราณีต คํานาน
นางปรารถนา บูรณเขตต
นางปรารถนา ผานสถิน
นางปริมพร อ่ําพันธุ
นางปวีณา พิกุลทอง
นางปทมา มิติภัทร
นางปทมา รักษาคุณ
นางปทมา สัมฤทธิ์เดชขจร
นางปทมา อินทวงศ
นางปาลิดา เศวตประสาธน
นางสาวปุณฑริกา อาศัยพานิชย

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๕๕๗
๕๕๘
๕๕๙
๕๖๐
๕๖๑
๕๖๒
๕๖๓
๕๖๔
๕๖๕
๕๖๖
๕๖๗
๕๖๘
๕๖๙
๕๗๐
๕๗๑
๕๗๒
๕๗๓
๕๗๔
๕๗๕
๕๗๖
๕๗๗
๕๗๘
๕๗๙
๕๘๐
๕๘๑
๕๘๒

นางเปรมปรีดิ์ ชวยมณี
นางเปยมจันทร อังคะนาวิน
นางสาวผกามาศ สุดสดเขียว
นางผองพรรณ ทวีรัตน
นางผองศรี เกียรติภักดี
นางผะอบทอง พาประโยชน
นางพจณา สุดลาภา
นางพจนีย ตุลาธร
นางพนิดา สินโสภณภาพ
นางพนิดา สุริยาวงษ
นางพรจิตร มิ่งเจริญ
นางสาวพรทิพย นุยภักดี
นางพรทิพย บุษบากรกุล
นางพรทิพย พุทธดิลก
นางพรทิพย มุยเรืองศรี
นางสาวพรทิพย รัตนนิทัศน
นางพรทิพย สําราญ
นางพรทิพย เหลาทองมีสกุล
นางพรทิพย อรรถเดโช
นางพรทิพย อารีพงษ
นางพรพรรณ ขวัญศรี
นางพรพิไล มาสกุล
นางพรรณทิพา ยินดีรัมย
นางพรรณทิภา องคสันติภาพ
นางพรรณราย เอกอนันตไชย
นางพรรณี มณีมาศ

หนา ๒๘๙
ราชกิจจานุเบกษา
๕๘๓
๕๘๔
๕๘๕
๕๘๖
๕๘๗
๕๘๘
๕๘๙
๕๙๐
๕๙๑
๕๙๒
๕๙๓
๕๙๔
๕๙๕
๕๙๖
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐
๖๐๑
๖๐๒
๖๐๓
๖๐๔
๖๐๕
๖๐๖
๖๐๗
๖๐๘

(เลมที่ ๑๕)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางสาวพรวรรณ ศรีณรงค
นางพรศรี เสริฐวิชา
นางพรสุดา แยมเกษร
นางพวงพิกุล ศรีวิชัย
นางพวงเพชร ชัยจันทร
นางพวงรัตน แกวตาทิพย
นางพวงศรี เพชรชนะ
นางพัชรินทร รุงรูจี
นางพัชรี สุรพจนพนิต
นางพัชรี เสริมสุข
นางพัฒนา สงวนเจียม
นางพิกุล พรมเกตุ
นางพิจิตรา ธานี
นางพิฑูรย ไชยสวาง
นางพิมพนิภา ชัยศรีดา
นางสาวพิมพนิภา นาคทั่ง
นางพิไลพรรณ มานิตยกุล
นางพิสุทธิ์ ธรรมสรางกูร
นางเพชรธิดา แซปุน
นางเพชรนภา สินไชย
นางเพ็ญพรรณ ทองคําชุม
นางเพ็ญพรรณ สุพรรณฝาย
นางเพ็ญศรี รวมจินดา
นางเพ็ญศรี รัตตนิทัศน
นางเพ็ญสวาท พันธแกว
นางเพลินจันทร เทศนา

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๖๐๙
๖๑๐
๖๑๑
๖๑๒
๖๑๓
๖๑๔
๖๑๕
๖๑๖
๖๑๗
๖๑๘
๖๑๙
๖๒๐
๖๒๑
๖๒๒
๖๒๓
๖๒๔
๖๒๕
๖๒๖
๖๒๗
๖๒๘
๖๒๙
๖๓๐
๖๓๑
๖๓๒
๖๓๓
๖๓๔

นางไพบูลย ชาญชัย
นางไพเราะ กาญจนสิงห
นางภัตติมา ดีแกว
นางสาวภัทราภรณ พนิชการ
นางภัสนันท บุญเสริม
นางภัสสร คุณะแสน
นางภาณีภัค ชีวะธรรม
นางมณฑา ชนะคช
นางสาวมณฑิรา วัฒนะระวีศิลป
นางมณี ชัยทองศรี
นางมณีพรรณ เสมรับ
นางมนัสมนต สกลชัย
นางมยุรา ผาลิกา
นางมยุรี บุญลิขิตสวัสดิ์
นางมลิวรรณ บาลโพธิ์
นางมะลิ จินดารัตน
นางมะลิ สุวรรณรัตน
นางมะลิวัลย ขวัญสังข
นางมะลิวัลย มลาเวช
นางมันทนา คดีพิศาล
นางมาณวิกา เพ็งตะโก
นางมานิช สิงหแกว
นางมาลิ สงวนความดี
นางมาลีรัตน ศิริสุวรรณ
นางมุกดา คชพิมพ
นางมุกดา ปรากฎวงศ

หนา ๒๙๐
ราชกิจจานุเบกษา
๖๓๕
๖๓๖
๖๓๗
๖๓๘
๖๓๙
๖๔๐
๖๔๑
๖๔๒
๖๔๓
๖๔๔
๖๔๕
๖๔๖
๖๔๗
๖๔๘
๖๔๙
๖๕๐
๖๕๑
๖๕๒
๖๕๓
๖๕๔
๖๕๕
๖๕๖
๖๕๗
๖๕๘
๖๕๙
๖๖๐

(เลมที่ ๑๕)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางยุพดี ตันติวิวัฒน
นางยุพดี วรพณิชยวงษ
นางยุพิน กิจวิถี
นางยุพิน นพคุณ
นางเยาวภา สุวรรณโกตา
นางเยาวรัศมิ์ กาญจนภูมิ
นางรพีพรรณ อินทะมู
นางรสสุคนธ เกาะมั่น
นางระเบียบ จามนอยพรหม
นางระพีพรรณ พรหมอาจ
นางระวีวรรณ บุตรนอย
นางรัชนี อุชุภาพ
นางรัชวี บูรพภาค
นางรัตนา นพนิช
นางรัตนา นวไพบูลย
นางรัตนา นอยรังษี
นางรัตนา ภิรมย
นางสาวรัตนา มุยเรืองศรี
นางรัตนา อินทจักร
นางรัตนาภรณ พุฒิเปรมเดช
นางรัตนาภรณ แพทอง
นางราณี สีสุข
นางสาวราตรี ใจดี
นางราตรี พรมมาโอน
นางราตรี สายหยุด
นางราวรรณ ศรีชํานิ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๖๖๑
๖๖๒
๖๖๓
๖๖๔
๖๖๕
๖๖๖
๖๖๗
๖๖๘
๖๖๙
๖๗๐
๖๗๑
๖๗๒
๖๗๓
๖๗๔
๖๗๕
๖๗๖
๖๗๗
๖๗๘
๖๗๙
๖๘๐
๖๘๑
๖๘๒
๖๘๓
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖

นางรุงทิพย กุลโมรานนท
นางเรณู ขวัญเชื้อ
นางเรณู คชรินทร
นางเรณู ธรรมสถิร
นางเรณู นิกรมมุนินทร
นางสาวเรณู ปอมประเสริฐ
นางเรวดี มีศรี
นางละมอม จันทรชื่น
นางละอองดาว จิตรมาต
นางละเอียด ออนสกุล
นางสาวลักขณา ไวยกูล
นางลักขณา สมโชคณภากร
นางลัคนา แกลวกลา
นางลัดดา ทักษิณาวงศสกุล
นางลัดดา พงษสุวรรณ
นางลัดดา ศรีนาค
นางลัดดาวัลย เกษรเสาวภาค
นางลาวัณย หมวกชุมบก
นางลาวัลย เจริญผล
นางลาวัลย มวงแกว
นางลําดวน คัมภีรปรีชา
นางลําพวง วงศเปง
นางลํายวง เกตุดี
นางวงศเดือน จินดารัตน
นางวรญา สิงหสงา
นางวรนุช ภักดี

หนา ๒๙๑
ราชกิจจานุเบกษา
๖๘๗
๖๘๘
๖๘๙
๖๙๐
๖๙๑
๖๙๒
๖๙๓
๖๙๔
๖๙๕
๖๙๖
๖๙๗
๖๙๘
๖๙๙
๗๐๐
๗๐๑
๗๐๒
๗๐๓
๗๐๔
๗๐๕
๗๐๖
๗๐๗
๗๐๘
๗๐๙
๗๑๐
๗๑๑
๗๑๒

(เลมที่ ๑๕)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางสาววรรณดี มณฑารักษ
นางวรรณเดียว พูนพัฒนาชัย
นางวรรณทิพย บุญชู
นางสาววรรณพร แกนทองเจริญ
นางวรรณพร แจมจํารัส
นางวรรณพร สามประดิษฐ
นางสาววรรณภา วรรณศรี
นางวรรณา กอนมณี
นางวรรณา พวงพัฒน
นางวรรณา สุถาวรกุล
นางวรรณี ผลาวรรณ
นางสาววรรณี สัมฤทธิ์
นางวรรษมาส ยุพเยาว
นางวรลักษณ รัตโนภาส
นางวรวรรณ พฤกษาพิทักษ
นางวรัญญา อับดุลรอมัน
นางวรางคณา วงศมณี
นางวรางค รัตตกุล
นางวราภรณ พรมสงฆ
นางวราภรณ ศิลารัตน
นางวรินจง ถาวรวงษ
นางวลัย เงินทวม
นางวลัยภรณ ธนะมัย
นางสาววลัยภรณ วชิรเขื่อนขันธ
นางสาววลาวัลย อาชวะสมิต
นางวัชรีย ธีระวร

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๗๑๓
๗๑๔
๗๑๕
๗๑๖
๗๑๗
๗๑๘
๗๑๙
๗๒๐
๗๒๑
๗๒๒
๗๒๓
๗๒๔
๗๒๕
๗๒๖
๗๒๗
๗๒๘
๗๒๙
๗๓๐
๗๓๑
๗๓๒
๗๓๓
๗๓๔
๗๓๕
๗๓๖
๗๓๗
๗๓๘

นางวัฒนพร วิทยาลัย
นางสาววันดี ใจสวาง
นางวันดี เฉลยโภชน
นางวันดี ซื่อประเสริฐ
นางวันทนา กลิ่นจันทน
นางวันนา นุทกิจ
นางวันแรม หังสวนัส
นางวัลภา อินทรสุวรรณ
นางวารี ไทยจรรยา
นางสาววารุณี ทองศรีพงษ
นางวาสนา เกิดผล
นางสาววาสนา นนทธิ
นางวาสนา ประดับรัตน
นางวาสนา วรศักดิ์
นางวิภา กมล
นางวิภา แดงศรี
นางวิภา ธูสรานนท
นางวิภา บุญชมอย
นางวิภาดา ทิพยเนตร
นางวิภาดา สหายสุข
นางสาววิมล จันทรประภาพ
นางวิมลรัตน เจริญสุข
นางวิมลรัตน สงสุข
นางวิระวรรณ เทพวงศษา
นางวิรัช ศรีทรัพย
นางวิลาวรรณ ฟอนไกโซ

หนา ๒๙๒
ราชกิจจานุเบกษา
๗๓๙
๗๔๐
๗๔๑
๗๔๒
๗๔๓
๗๔๔
๗๔๕
๗๔๖
๗๔๗
๗๔๘
๗๔๙
๗๕๐
๗๕๑
๗๕๒
๗๕๓
๗๕๔
๗๕๕
๗๕๖
๗๕๗
๗๕๘
๗๕๙
๗๖๐
๗๖๑
๗๖๒
๗๖๓
๗๖๔

(เลมที่ ๑๕)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางวิลาวัลย ดุริยะประพันธ
นางวิไล จิตตอําไพ
นางวิไล ภาเรือง
นางสาววิไลวรรณ มงคลสถิตยพร
นางวิไลวรรณ เลิศผดุงพงษ
นางวิไลวัลย อมตเวทย
นางวีณา จิตรชูชื่น
นางวีณา รุงเจริญ
นางวีนา ตัณฑศิลป
นางสาวแววตา ขุนวิเศษ
นางสาวศยามล สุจิมงคล
นางศรัญญา พรหมพันธใจ
นางศรีจิตต สงวนนาม
นางสาวศรีลัดดา บุญกาญจน
นางสาวศัณยา แซตาน
นางศันสนีย เชษฐบุตร
นางศิรินาถ สมบุตร
นางศิริพรรณ พจมานพงศ
นางศิริภรณ เสียงกลอม
นางศิริลักษณ บางทิพย
นางศิริวรรณ เยียระยงค
นางศิวลี ปาละศักดิ์
นางศุภลักษณ เจะแว
นางสกลศรี สืบแสง
นางสกาวรัตน นิลเพชรพลอย
นางสงวน ดวงทอง

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๗๖๕
๗๖๖
๗๖๗
๗๖๘
๗๖๙
๗๗๐
๗๗๑
๗๗๒
๗๗๓
๗๗๔
๗๗๕
๗๗๖
๗๗๗
๗๗๘
๗๗๙
๗๘๐
๗๘๑
๗๘๒
๗๘๓
๗๘๔
๗๘๕
๗๘๖
๗๘๗
๗๘๘
๗๘๙
๗๙๐

นางสนิดา ขําเจริญ
นางสมจิตร แนมใส
นางสมใจ ทิพยางกูร
นางสมใจ ประไกรวัน
นางสมใจ ปุรัชการ
นางสาวสมนึก เงินทวม
นางสมบุญ ศรีพัฒนพิบูล
นางสมบูรณ คําสมาน
นางสมบูรณ เทพสุทธิ์
นางสมบูรณ สุวรรณพฤกษ
นางสมปอง สีดาทอง
นางสมพร ชาวพรหม
นางสมพิศ ณ วิเชียร
นางสมพิศ บุญชวย
นางสมร ชัยยะคง
นางสมลักษณ หิมารัตน
นางสมลักษ วัฒนาวิวัฒน
นางสมศรี งามพินิจพงษ
นางสมศรี ไชยกุล
นางสาวสมศรี ภาณุอังกูร
นางสาวสมหทัย สายใยทอง
นางสาวสอางค ลักษณะอภิชาติ
นางสอิ้ง ฐานังขะโน
นางสังวรณ มานิตย
นางสาวสันสนีย ธรรมรัตนพฤกษ
นางสากล โพธิ์ศรี

หนา ๒๙๓
ราชกิจจานุเบกษา
๗๙๑
๗๙๒
๗๙๓
๗๙๔
๗๙๕
๗๙๖
๗๙๗
๗๙๘
๗๙๙
๘๐๐
๘๐๑
๘๐๒
๘๐๓
๘๐๔
๘๐๕
๘๐๖
๘๐๗
๘๐๘
๘๐๙
๘๑๐
๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕
๘๑๖

(เลมที่ ๑๕)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางสาคร คงผอม
นางสายใจ อุดม
นางสายชล สุวรรณ
นางสายพิน ชวยทัพ
นางสายหยุด พงษปวโรภาส
นางสาวิตรี พลอยสังวาลย
นางสําเนียง บึงกระเสริม
นางสําเนียง แสงงาม
นางสิรภัทร จันทระ
นางสิริณาฎศ เสฎฐาพงศ
นางสิริพร นวรัตนศิริ
นางสิริลักษณ คุมแสง
นางสิริวรรณ ยอแสงรัตน
นางสุคนธา พันธุมณี
นางสุคนธา สุนทรอารมณ
นางสุคนธ ไกรพรม
นางสุคนธ เทพบํารุง
นางสุคนธ รัตนพันธุ
นางสุคนธ สุขแกว
นางสุจดี ภาคบุตร
นางสุจิต สหวิศิษฎ
นางสุจินดา ตั้งพิทยาเวทย
นางสุจินดา ปองจันทร
นางสุจิรา แกวภุชงค
นางสุชาดา คูหามุข
นางสาวสุชาดา ซื่อตรง

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๘๑๗
๘๑๘
๘๑๙
๘๒๐
๘๒๑
๘๒๒
๘๒๓
๘๒๔
๘๒๕
๘๒๖
๘๒๗
๘๒๘
๘๒๙
๘๓๐
๘๓๑
๘๓๒
๘๓๓
๘๓๔
๘๓๕
๘๓๖
๘๓๗
๘๓๘
๘๓๙
๘๔๐
๘๔๑
๘๔๒

นางสุชาดา วงษสุวรรณ
นางสุชานี เสงนุย
นางสุฑาทิพย ชางสาร
นางสุณี มณีนิล
นางสุณีย จันทรชิต
นางสุณีย รอดขวัญ
นางสุทธิรัตน หงษสวัสดิ์
นางสุธานี ฉิมพาลี
นางสุธาสินี พิเชฐจํารัสชีพ
นางสุธมิ นต คําตา
นางสุธีร พันธภักดี
นางสาวสุนทรี จริยเพียรพันธุ
นางสุนันทา ไกรสิงหเดชา
นางสุนันทา ไพรสันต
นางสุนันท ภูเจริญธรรม
นางสุนา รูปสม
นางสุนิชา กลิ่นคําอวน
นางสุนิตย จั่นทอง
นางสุนี สุภาพันธุ
นางสุนีย พวงกลาง
นางสุนีย สุขประเสริฐ
นางสุประภาดา ดายมงคล
นางสุพรรณี กุเหล็กคํา
นางสุพรรณี โดยอาษา
นางสุพัตรา เกลื่อนเพชร
นางสุพัตรา โชติออน

หนา ๒๙๔
ราชกิจจานุเบกษา
๘๔๓
๘๔๔
๘๔๕
๘๔๖
๘๔๗
๘๔๘
๘๔๙
๘๕๐
๘๕๑
๘๕๒
๘๕๓
๘๕๔
๘๕๕
๘๕๖
๘๕๗
๘๕๘
๘๕๙
๘๖๐
๘๖๑
๘๖๒
๘๖๓
๘๖๔
๘๖๕
๘๖๖
๘๖๗
๘๖๘

(เลมที่ ๑๕)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางสุพิศ มะกะ
นางสุไพวรรณ บุญยะรัตน
นางสุภรณ อรัญเสน
นางสุภัทรา อักกะมานัง
นางสุภา บุญมณี
นางสุภา ศรีดอน
นางสุภาณี ทองเลี่ยมนาค
นางสุภาณี ศรีสุขใส
นางสุภาพ จันทรคําจร
นางสุภาพร นอยสา
นางสุภาพร น้ําวน
นางสุภาพร พุมสุวรรณ
นางสุภาพร ศุภเสถียร
นางสุภาพิศ คุณาคุณ
นางสุภาภรณ แกวมาเมือง
นางสาวสุภาภรณ บุณยประภา
นางสุภามาศ อามิน
นางสุภาวรรณ ดีชัย
นางสุมล กิจเกษาเจริญ
นางสุมา อิสระโชติ
นางสาวสุมามาลย เต็มวงษ
นางสุมาลี ตะเฉียง
นางสุมาลี ตันเบ็ญจางค
นางสุมาลี ทําเนาว
นางสาวสุมาลี พรหมยารัตน
นางสาวสุมาลี เลิศสุโภชวณิชย

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๘๖๙
๘๗๐
๘๗๑
๘๗๒
๘๗๓
๘๗๔
๘๗๕
๘๗๖
๘๗๗
๘๗๘
๘๗๙
๘๘๐
๘๘๑
๘๘๒
๘๘๓
๘๘๔
๘๘๕
๘๘๖
๘๘๗
๘๘๘
๘๘๙
๘๙๐
๘๙๑
๘๙๒
๘๙๓
๘๙๔

นางสุเมตรา ปลาตะเพียนทอง
นางสุรภา นุนสะพาน
นางสุรภี แกวประชา
นางสุรางค กิ่งพุดซา
นางสุรางค จุฑายรรยง
นางสุรินทร จิตตคงไทย
นางสาวสุรีพร วิริยะตระกูล
นางสาวสุรีย ดํารงคพานิช
นางสุรีย อินริราย
นางสาวสุรียพร ฉายสินสอน
นางสุรีรัตน เมงเกร็ด
นางสุวดี ชูรัตน
นางสาวสุวรรณา ตั้งไชยคีรี
นางสุวรรณา ลือสิทธิ์
นางสุวรรณา แสนคํา
นางสุวรรณี ไชยเชียงพิณ
นางสาวสุวรรณี วิมลสุข
นางสุวิมล นิลผาย
นางสุวิมล ปานชู
นางสุวิมล ภัสตราภรณ
นางสาวเสริมศรี พรหมมินทร
นางเสาวลักษณ รัตนอังศิริกุล
นางแสงทอง นึกอนันต
นางโสภา จิระสมรรถกิจ
นางโสภา ภัททิยากุล
นางหอมหวล เปรมกมล

หนา ๒๙๕
ราชกิจจานุเบกษา
๘๙๕
๘๙๖
๘๙๗
๘๙๘
๘๙๙
๙๐๐
๙๐๑
๙๐๒
๙๐๓
๙๐๔
๙๐๕
๙๐๖
๙๐๗
๙๐๘
๙๐๙
๙๑๐
๙๑๑
๙๑๒
๙๑๓
๙๑๔
๙๑๕
๙๑๖
๙๑๗
๙๑๘
๙๑๙
๙๒๐

(เลมที่ ๑๕)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางสาวหัทยา ตั้งปฐมวงศ
นางเหง็กหงษ ลีระกุล
นางอโณทัย หงสภักดี
นางอนงค เพ็ชรมณี
นางอนัญญา พุมเจริญ
นางอมรรัตน เพ็ชรกลาง
นางอมรรัตน รักบัว
นางอมรรัตน สวัสดี
นางอมรา อาคมานนท
นางอรวรรณ จันทรเพ็ญ
นางสาวอรวรรณ แสนทวีสุข
นางอรษา วงษเกษม
นางสาวอรสา แซเอี๊ยว
นางอรุณ ภัทรวิภาส
นางอรุณี สุธัมมสภา
นางอรุณีย เหรียญทอง
นางอลิสา ปองดี
นางอังคณา ทรัพยสมบูรณ
นางอัจจนา พูลศรี
นางอัจฉรา วิชชวัฒนางกูร
นางอัจฉรา วุนออน
นางอัจฉราภรณ ยังอภัย
นางสาวอัชฌาพรรณ กาฬสุวรรณ
นางอัญชลี ทวีพรเกษมสุข
นางอัญชลี ประจงจัด
นางอัญชลี เพียรสุขุม

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๙๒๑
๙๒๒
๙๒๓
๙๒๔
๙๒๕
๙๒๖
๙๒๗
๙๒๘
๙๒๙
๙๓๐
๙๓๑
๙๓๒
๙๓๓
๙๓๔
๙๓๕
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

นางสาวอัญญรัตน ธัญพืช
นางสาวอัมพร เพ็ชรัตน
นางอัมรา โสภณ
นางอาภรณ ประพฤติชอบ
นางอาภรณ ราชสิงโห
นางอารยา เสริมสาธนสวัสดิ์
นางอารี เกงวิทยา
นางอารี คงทน
นางอารีย ศักดิ์ประเสริฐ
นางอาลัย แกวบุญปน
นางอําพร ศรลัมพ
นางอําไพ จํานงคสุข
นางอําไพจิตร เริงเลื่อม
นางอําภาพร สุขสถาน
นางอุดม บุญมา
นายกมล สถิรัตน
นายกําธร สุอรุณ
นายกิตตินันท อรรถบท
นายคงศักดิ์ สุดลาภา
นายจรัญ เพ็ชรคํา
นายจรินทร แสนเมืองแกว
นายจัตุรศักดิ์ โกมลวิภาต
นายจิรพงษ แกวมณี
นายจิรภัทร ผิวเวียง
นายเจริญ ละวันจันทร

หนา ๒๙๖
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐

๙๓๖
๙๓๗
๙๓๘
๙๓๙
๙๔๐
๙๔๑
๙๔๒
๙๔๓
๙๔๔
๙๔๕
๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘
๙๔๙
๙๕๐

นางอุดมพร นิธิตนันท
นางอุทัยวรรณ เกษเกลา
นางอุทัยวรรณ ณ นคร
นางอุทินพร บุญชวลิต
นางอุทิศ ตันชะโร
นางอุบล พึ่งแพง
นางสาวอุรารักษ ลากุลเพลิน
นางสาวอุไรวรรณ ภูอรุณ
นางสาวอุษา เกิดสมบุญ
นางสาวอุษา บุญอินทร
นางอุษา พรหมพันธกรณ
นางอุษา อยูอําไพ
นางเอมอร กุลทวี
นางเอมอร ไตรยขันธ
นางเอื้อมพร เปลี่ยนขํา

กรมการปกครอง
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

นายฉลวย พวงพลับ
นายฉัตรดนัย นิลแยม
นายเฉลิม รัตนเกื้อ
นายเฉลิมศักดิ์ แหงมงาม
นายชลอศักดิ์ วาณิชยเจริญ
นายชัยณรงค บุญวิวัฒนาการ
นายชัยโรจน ชัยสิรินยาวัชร
นายชัยวัฒน ไกรนรา
นายชัยวัฒน มาลาคํา
นายชาญยุทธ วิสุทธิ์เมธากุล

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖

นายชาติ สิงหทอง
นายชาติชาย เพชระบูรณิน
นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ
นายชื่นชีวิต ขอมีกลาง
นายชุติมันต สุวรรณพงศ
นายเชาวนะพงษ สันตะกุล
นายณรงค ไพศาลทักษิน
นายณรงค ออนสอาด
นายณัฐวุฒิ วีระชุนย
นายเดชา วงศตระกูล
นายทรงพล ศรีวิเชียร
นายทวีวุฒิ สังขศิริ
นายทวีศักดิ์ นอยมี
นายทศพร จันทรประวัติ
นายทินกร มุกสิกวัตร
นายทินนิกร อาจสามารถ
นายธงชัย ตรีทิพยรักษ
นายธเทวินทร ตติยรัตน
นายธนพัฒน สิงหลอ
นายธานี ชุวานนท
นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล
นายนิคม สบายถิ่น
นายนิรันดร สมสมาน
นายนิรันต วิเศษชู
นายนิสัย บุญชิต
นายบุญญะพัฒน จันทรอุไร

หนา ๒๙๗
ราชกิจจานุเบกษา
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒

(เลมที่ ๑๕)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นายบุญทิน กันธิยะ
นายบุญมี ไชยสลี
นายบุญรัตน พีระฉัตรวุฒิกุล
นายประจีน เขตเจริญ
นายประยุทธ ชื่นจิตต
นายประโยชน ตะยศ
นายประสิทธิ์ อวนวรรณา
นายประหยัด เทพพิขัย
นายปราโมทย สมเพชร
นายปยชนน ทองเอี่ยม
นายพงศศักดิ์ พูลผล
นายพรชัย วงศวาร
นายพรเลิศ โชคชัย
นายพรศักดิ์ สงวนผล
นายพิชญะ อุนยะวงษ
นายพิภพ หนูขวัญ
นายพีระศักดิ์ องกิตติกุล
นายไพฑูรย พิมสาร
นายไพโรจน นาคบรรพต
นายภิรมย มีรุงเรือง
นายโภคากร สินสกลวัฒน
นายมนตรี ชัยกาญจนกิจ
นายมนัส สุริยสิงห
นายมนัสพนธ ธนาสุภาพันธ
นายมนูญ บุปผาชาติ
นายมานิต สุรเดชโรจน

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘

นายมาโนช อาเรฟ
นายยงยุทธ นุกิจรังสรรค
นายรณชิต พุทธลา
นายโรจนเพชร พัชรพงศพรรณ
นายลอย หลีชัย
นายลําพูน ยอดยาดี
นายเลิศพรไชย ไชยฤทธิ์
นายวรภัทร ตั้งตราตระกูล
นายวิชัย จิรฉัตรมงคล
นายวิชัย ลือวรรณ
นายวิชิต บุญกังวาน
นายวิเชียร พรหมสถิตย
นายวิเชียร วัฒนา
พันจาอากาศเอก วิเชียร สัตยซื่อ
นายวิฑูรย ฉัตรสิริคุปต
นายวินัย สิทธิมณฑล
นายวิบูลย จิรภากรณ
นายวิโรจน สุวรรณวงค
นายวิวัฒ เมธีวรรณกิจ
นายวิสูตร รอดแชม
นายวีระยุทธ ตันซื่อ
นายวุทธชัย อาภานุกูล
นายศราวุธ ศุภลักษณศึกษากร
นายศักดิ์ชัย รุงโรจนวณิชย
นายศิริชัย รตางศุ
นายศิริสิทธิ์ พันธนรา

หนา ๒๙๘
ราชกิจจานุเบกษา
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔

(เลมที่ ๑๕)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นายสมเกียรติ สุวรรณนิมิตร
นายสมจิตร บุตรโคตร
นายสมใจ เกลี้ยงแกว
นายสมชัย อมรวัฒนสวัสดิ์
นายสมชาย นาราษฎร
นายสมชาย ฤทธิเดช
นายสมพงศ ดอนดง
นายสมพงศ อรุณโรจนปญญา
นายสมหวัง รุงตระกูลชัย
นายสมอาจ ภมรพล
วาที่รอยตรี สมัย คําชมภู
นายสราวุธ จิตตปาลพงศ
นายสวัสดิ์ ขัติครุฑ
นายสัจจะ ฤทธิกุลประเสริฐ
นายสัจจา วรพันธุ
นายสัมฤทธิ์ พัชราภรณ
นายสานิต เขมวัฒนา
นายสามารถ วราดิศัย
นายสิตยพงษ ศิวะวามร
นายสุชน ภัยธิราช
นายสุชา รักษศรีทอง
นายสุชาติ แสนดี
นายสุทน ผาวิรัตน
นายสุทัศน แกวเหลา
นายสุทัศน ยาวิชัย
นายสุธรรม กาญจนแกว

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐

นายสุธีร ยางงาม
นายสุนทร สุทธมาตย
นายสุรเจตน ชมภูผล
นายสุรพล คฤหานนท
นายสุรศักดิ์ ทองณรงค
นายสุระ สุรวัฒนากุล
นายสุวัฒน ทาเลิศ
นายเสงี่ยม หินลาด
นายเสรี คําภีรธัมโม
นายเสวย พวยอวน
นายโสภณพงศ เหตานุรักษ
นายโสฬส เกิดพรอม
นายอดิศักดิ์ จงปรีเปรม
นายอนุทิน ศรีทรงผล
นายอรรถพร สุปยะ
นายอรรถวิทย คําเวียง
นายอรุณ บุญผสม
นายอรุณ รอดมินทร
นายอาคม ตราตรี
นายอํานวย ใจกลา
นายอํานาจ เพียรบําหยัด
นางกมลทิพย ตะออน
นางกรัณฑรัตน พูลหาเกิด
นางกาญจนา จินดารัตน
นางกาญจนา เทียนแดง
นางกีรติพักตร จําใบรัตน

หนา ๒๙๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖

(เลมที่ ๑๕)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางจํารัส หะยาจันทา
นางจิราวรรณ ดังพิมาย
นางจุฬาภรณ บูรณะพิมพ
นางชนานันท มาดารัตน
นางชนิดา สุวรรณ
นางญาณิศา ศรีมา
นางณฐนพรรณ ไกรดี
นางณัฏฐนรี ศุภภะ
นางดลฤดี ไตรศักดิ์สุริยันต
นางดวงจันทร ปนรัตนกุล
นางดวงจิตร นาฏนฤทธิ์
นางดาวเรียน ทําทอง
นางสาวเตือนใจ บุญเรือง
นางเตือนใจ บุรชาติ
นางถวิล วองไว
นางทิพยาภรณ คุณประทุม
นางทิพวัลย หาญชูวงศ
นางนันทนาพร เอี่ยมสําอางค
นางนันทาภรณ ศรีใจวงศ
นางนันทนภัส ขัติยะ
นางนิตยา ไพจินดา
นางบัณฑิยา รําแสง
นางประทิน ชินกร
นางประทีป โพธิ์ศรี
นางสาวประนอม ทองขจร
นางประภา สงเสริม

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑

นางปราณี ดําประสงค
นางปลันธนา ทองดอนงาว
นางผกากรอง มูลศาสตร
นางพรศรี บุญสม
นางพัชราภรณ เรืองอุไร
นางพิสมัย สมศรีมี
นางเพชรรัตน ไชยเสริฐ
นางเพ็ญพักตร จินาโส
นางภณิดา ขัติวงษ
นางภัทรา หรรษา
นางมณฑา คลองณรงค
นางมยุรี พูลชาติ
นางมาลี สุขสวัสดิ์
นางมุกดา ศิริปญญา
นางเมรี ลิ่มดุลย
นางรัตนาวดี อยางเจริญ
นางราตรี วุฒิชัย
นางลักษณา จิตแยม
นางสาวลัดดา จันทรพา
นางลําไย จิราภัสร
นางวงษจันทรฑา นันทิวรรธน
นางวรรณพรรธน คงเพชรศรี
นางวัฒนา บุญลอม
นางสาววัฒนา อินทรรุจิกุล
นางวิลาวัลย ชูฤกษ

หนา ๓๐๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖

(เลมที่ ๑๕)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางวิไลวรรณ กลิ่นเจริญ
นางวีณา ศุภวิริยากร
นางสาวศศิธร ชูเกียรติ
นางศิริวรรณ ไพรพฤกษ
นางศิวพร วิสุทธิ์สิริ
นางสมบัติ สกลไพร
นางสมประสงค เลี่ยนเครือ
นางสมพร ขวัญบุรี
นางสมหมาย หรั่งทรัพย
นางสมัคร ทองดวง
นางสําราญ สมสอางค
นางสิริวิมล หลีชัย
นางสุกัญญา พรหมศิรินนท
นางสุนีย เจริญพงษ
นางสุภาพ ภักดี
นางสุรางค สิทธิเกษร
นางสาวสุวคนธ แกวทาสี
นางเสาวนีย เมืองมูล
นางแสงจันทร เหลาสาย
นางแสงอรุณ จันทรอินทร
นางอรัญญา มวงแดง
นางอัญชลี ลิ้นฤาษี
นางอัมพาพร น้ําทิพย
นางอารี นาคชื่น
นางอํานวย สุทธิคีรี

