เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

หนา ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๑)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓

กรมสงเสริมการสงออก
๙ นางทรงพร สุขสวัสดิ์
นายประมุข มนตริวัติ
๑๐ นางเบญจมาศ เกษมญาติ
นายไผท สุขสมหมาย
๑๑ นางพรพิมล งามปลอด
นายภาณุมาศ มาลาศรี
นายวรพจน วองประเสริฐผล
๑๒ นางพันทิพา ชพานนท
นายสุรศักดิ์ เรืองเครือ
๑๓ นางสาวรชกร ศักดิ์ศรี
นาวาตรีหญิง จุฑารัตน นาคธน
๑๔ นางศรัณยา สี่พร
นางชุติมา ภูสุนทรศิลป
๑๕ นางสาวอัจรา โตวงษ
นางณัฐฌา เพชรบดี

กรมทรัพยสินทางปญญา
๑ นางสาวดุษณีย วนิชพิมลอนันต
๓ นางสาวศิริวรรณ ตันศุภผล
๒ นางธนารัตน แตงเจริญสุข
๔ นางสุชาสินี รัตนสุกโก

กระทรวงมหาดไทย
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

นายกิตติพงศ หาขุน
นายโฆสิต สงาเมือง
นายจตุรงค วรรณโสภณ
นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล
นายจําเริญ ทิพญพงศธาดา
นายเจริญ คะวงษา
นายแจก ไชยกายุทธ
นายชัชวาลย สิงหสถิตย
นายชัยพร พัฒนรักษ
นายชัยวัฒน จิตตเมตตากุล
นายชาติชาย ไชยพิมล

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑๒ นายชูชัย สังกาศ
๑๓ นายเชิดพงษ จันจะนะ
๑๔ นายโชติ เชื้อโชติ
๑๕ นายณัฐเกียรติ วีรศิลป
๑๖ นายณัฐพงศ ศิริชนะ
๑๗ นายณัฐพล ธานีรัตน
๑๘ นายณัฐวัฒน คูมงคลชัย
๑๙ นายทนง สุวรรณสิงห
๒๐ นายทวี สุทธิถนอม
๒๑ นายธนวัฒน เตากล่ํา
๒๒ นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘

นายธฤต สํารายเวทย
นายธานินทร สุภาแสน
นายนพวัชร สิงหศักดา
นายนิพนธ เมฆินทรสมบัติ
นายบพิตร วาริยศ
นายบัญชา เกตุอ่ํา
นายประทีป จงสืบธรรม
นายประมุข ลมุล
นายประวัติ พูนกลา
นายประสงค คงเคารพธรรม
นายประหยัด เจริญศรี
นายปวิณ ชํานิประศาสน
นายผดุงชาติ ชูสกุล
นายพยงค ยาเภา
นายพรเทพ ผองศรี
นายพรประสิทธิ์ อิสริยะมงคล
นายพันเทพ วิสิฐคุณากร
นายพิเชษฐ พักเรือนดี
นายพิธีรัฐ กะการดี
นายพินิจ บุญเลิศ
นายพินิจ หาญพาณิชย
นายไพศาล วิมลรัตน
นายภัทระ นิธิอาภาสิริ
นายมานพ วิทยานุกรณ
นายเมธี ณ นคร
นายรณวิชย ณ สงขลา

หนา ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔

(เลมที่ ๑๕/๑)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายระพี ผองบุพกิจ
นายรัฐ คลายขยาย
นายวันชัย ลาภธนชัย
นายวิชัย ขําเกื้อ
นายวิเชียร จันทรโณทัย
นายวิทูรัช ศรีนาม
นายวิรัช ตั่นสกุล
นายวิรัตน รักษพันธ
นายวิรุฬ พรรณเทวี
นายศิริวัฒน อภิณหพานิชย
นายสกลสฤษฏ บุญประดิษฐ
นายสนอง ดลประสิทธิ์
นายสรรเสริญ สุวัณณะปุระ
นายสิงห สุขวัจน
นายสุเชษฐ ธีรัทธานนท
นายสุรชัย อังเกิดโชค
สิบเอก สุวัฒน ยอดหวาน
นายสุวิทย ศรีสัตยกุล
นายสุวิทย สุบงกฎ
นายอภิชัย ชัยชมภู
นายอภิชาติ โตดิลกเวชช
นายอํานวย เกิดแกว
พันจาอากาศเอก อุบล หลาชาญ
นายเอกพร อานุภาพภราดร
นางสาวกาญจนา เอี่ยมทับทิม
นางไกรษร หันจางสิทธิ์

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

นางจําลอง หนูเนียม
นางจินตนา อัมพาผล
นางแจมจิตร พูลสวัสดิ์
นางชื่นสุข สอนมาก
นางสาวชุลีพร ภูสมศรี
นางชูชีพ ไทยเอื้อ
นางฐานิดา สนทองหลาง
นางสาวดารารัตน เงินเขียว
นางธนวันต สัมมาพรต
นางธนิษฐา งามวงษวาน
นางสาวธารทิพย วัชรางกูร
นางนวลนอย ศรีฟา
นางเบญจวรรณ จุฬา
นางปราณี คงสวัสดิ์
นางพรพรรณ คําอักษร
นายกมล คงสัตย
นายไกรวุฒิ ชวยสถิตย
นายจํานงค ออนเทียน
นายจําลอง บุปผาเดช
นายจุมพจพงศ หอหุม
นายเฉลิมเกียรติ โพธิกุล
นายชนะ ชาวนา
นายชัยณรงค คติวิริยะ
นายชัยยา ขําสะอาด

หนา ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
กรมการพัฒนาชุมชน
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

(เลมที่ ๑๕/๑)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางพุทธธันดร อัตถากร
นางสาวยุพิน ฟูแสง
นางละเอียด โรจนประทีป
นางวันดี สรรคศุภศิริกุล
นางสาววัลลิยา ไหลงาม
นางแววตา อาจหาญ
นางสาวสมศรี วิไลประสิทธิ์พร
นางสมศรี ศรีอาริยวงศ
นางสุกัญญา ตะภูวิญู
นางสุพิตรา สิงหะพล
นางสุมณฑา สุวรรณรัตน
นางสุรียพรรณ ณ สงขลา
นางเสาวลักษณ กิจนุสนธิ์
นางอุไร รัตนโรจนพันธุ
นางอุษา ปกติจิต
นายชัยรัตน สุวัตธิกะ
นายชัยวัฒน แสงศรี
นายโชคชัย แกวปอง
นายณรงคเดช พัฒนประสิทธิ์
นายดิเรก ธรรมฤทธิ์
นายดุสิต จูมจนะ
นายทวีสันต สุขเจริญ
นายธนชัย ชูแนม
นายธนบูลย กาทอง

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔

หนา ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

นายธีระพล สงขวัญ
นายเธียรชัย ลิ่มกุล
นายนราธิป ศรีสุขสมวงศ
นายนิติชัย สุนันธรรม
นายนิวาส ศรีสุระ
วาที่รอยตรี บุญไทย เรืองศรี
นายบุญยงค ภาคสุริยัน
วาที่รอยตรี ประสาท ทรัพยประเสริฐ
นายประเสริฐ ตันสาโรจนวนิช
นายปราโมทย เมืองโคตร
นายปรีชา ชวยมี
นายผจญ จิตมโนวรรณ
นายพยุงศักดิ์ อินดนตรี
นายภาคภูมิ สุขสําราญ
นายภาณุพงศ กวีวุฒิพันธุ
นายมงคล เพชรดานเหนือ
นายยงยุทธ ลิ้มสุวรรณ
นายวรรณรัชต จําปามูล
นายวรรณะ สมชัย
นายวสันต ถนอมทรัพย
นายวัชระ ฉลองแดน
นายวัฒนา เดียวสุรินทร
นายวิทยา จันทรฉลอง
นายวินัย เวียงวงษ
วาที่รอยตรี ไวพจน โกมลวัฒน
นายศิริพงศ หมัดศิริ

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

(เลมที่ ๑๕/๑)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายศุภลักษณ เพชรล้ํา
นายสกุล ชูเชิด
พันจาอากาศเอก สมเกียรติ พันธุพุฒ
นายสมชาย เจษฎาวรภัค
นายสมบัติ จงจินากูล
นายสมพงศ ผลไพร
นายสมพงษ อากาศโชติ
นายสมพจน โศภิษฐพันธ
นายสรรทัศน ทองเอื้อ
นายสราวุธ แสงประสิทธิ์
นายสิริทัศน ตระกูลชูวงษ
นายสุทัศน วงศชัย
นายสุรพล ศรจิตต
นายสุรัตน สอนอาจ
นายสุริยันต บุญญานุกูล
นายเสริมเกียรติ เกษมสุข
จาสิบเอก พัฐกฤษ นยตภักดี
นายอนันต จุยนคร
นายอรรณพ เพียรภักดี
นายอรรณพ สุจริตฉันท
นายอาจณรงค สัตยพานิช
นายอารี นาคดี
นายอําพล ลมปลิว
นายอุดมรัตน ปาธะโม
นางกรรณิการ นะเสือ
นางกรวรรณ กาญจนวงศ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖

นางกาญจนาวรรณ ชวยมั่นคง
นางสาวกานดา พงษไพจิตร
นางเกษมา อับดุลบุตร
นางสาวจันทนา ตั้งศักดิ์เจริญสุข
นางจิตรา เจษฎาจินต
นางจิรวรรณ วรรณศิริ
นางสาวชณัทสรณ โพธิปน
นางสาวชอองุน เทาวงษ
นางณัฏฐ ตั้งพิทักษไกร
นางสาวดวงพร ลิ้มสวัสดิ์
นางธัญลักษณ ปญญากาศ
นางนนทยา สุริมล
นางสาวนันทนา หวังธงชัยเจริญ
นางน้ําทิพย จันทรสกุล
นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย
นางนิภา ตันสาโรจนวนิช
นางสาวบัวทอง วิลาเลิศ
นางบุญยิ่ง เทศนอย
นางบุบผา โสมาบุตร
นางเบญจา จิตติภูมิกุล
นางประจวบ แปนพัฒน
นางปยาพร กรดเสือ
นางผกาทิพย บัวแยม
นางสาวผาสุข ทองพัด
นางสาวพจนี พรหมจิตต
นางพรเพ็ญ ตะปะโจทย

หนา ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒

(เลมที่ ๑๕/๑)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางสาวพรรณวดี สาระเกษตริน
นางพอใจ ประกอบไวทยกิจ
นางพีรดา จริยะกุลญาดา
นางพูนศรี สวิง
นางภาวินี จันทรศรี
นางยินดี รักขะพันธ
นางสาวรพีพร ชาญชัยศิลป
นางรักใจ กาญจนะวีระ
นางรักพันธุ ทุมแสน
นางรัชนีพร ภูติจันทร
นางรําพา ชนะพลชัย
นางวรรณา เสมสวัสดิ์
นางวัฒนาภรณ นาคสวัสดิ์
นางวันเพ็ญ บรรหารวุฒิไกร
นางวาสนา บําเพ็ญวัฒนา
นางวิชชุกร พงษประเสริฐ
นางวิไลลักษณ กันธิยะ
นางแวสะนิยะ มะสาแม
นางสาวศรัณยา แกวพรรณา
นางศรีพันธุ พุทธรักษ
นางศศิกาญจน มีภู
นางสาวศศิธร อินทกุล
นางสาวศันสนีย ทาสม
นางศิริ กําปนทอง
นางศุภลักษณ บุญวัฒน
นางสาวสมสุข บุณยรัตนกลิน

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗

หนา ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุทธิรักษ อาจองค
นางสาวสุพัตรา ธาราวัชรศาสตร
นางสาวสุภาวดี กาสุริยะ
นางสาวอรวรรณ แวดลอม
นางอรอนงค ชั้นศิริ

๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒

(เลมที่ ๑๕/๑)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน
นางอัมพร ภาวะกุล
นางอาภัสรา ธงพิทักษ
นางอิงอร บุญผองศรี
นางสาวอุดมศรี สุวรรณรัตน

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

นายกมล สุทธารัตน
นายกฤษชัย อยูออน
นายกวีชัย ศรีใส
นายกิตติ นุชเจริญ
นายกิตติชัย ลีลาบูรณพงศ
นายเกษม ศิริงามเมือง
นายโกมล ธนแกน
จาสิบตรี จรัญ วรรณะ
นายจิระพัฒน ศรีคนองเกียรติ
นายชัยณรงค ทรัพยภัย
นายชัยรัตน ภูนพมาศ
นายชัยวัฒน ทิวาอานนท
นายชัยวัฒน นวีภาพ
นายชูชาติ ภูประเสริฐ
นายดํารงศักดิ์ อนุชาตานนท
นายเดชา เอื้ออาทร
นายทรงเกียรติ แจมอัมพร
นายทรงศักดิ์ ฉ่ําบุญชู
นายเทียนชัย เพชรอดิเรก

๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘

นายธนาสรณ ชาญเชี่ยว
นายธราพันธ โยชนะ
นายธีระเดช รตโนภาส
นายนพรัตน นพรัตนศิริ
นายนิคม ณรงครัตน
วาที่รอยตรี นิธิโชติ สกุลภุชพงษ
นายนิรุจ ยังเจริญ
นายบรรจง ธนอารักษ
นายบรรพต พลการ
นายบุญล้ํา ไหรัญพิจิตร
นายบุญสถิตย อุทธสิงห
นายปฏิมา มุสิกพันธ
นายประภัสสร สืบเหลารบ
นายประยูร แกววิมล
นายประยูร หมื่นสิน
นายประวิทย สากลกิจจานุกูล
นายประสิทธิ์ ซี่ซาย
นายประสิทธิ์ บุญแกว
นายปญญา สมใจหมาย

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
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

นายปยฉัตร วิโรจน
นายพิชัย ศุขโต
นายพิสิษฐ ทัดภู
นายพูนไทย รัตตรัตน
นายเพิ่มศักดิ์ สนจิตร
สิบเอก เพียรทรัพย เมฆราช
นายไพโรจน เจิ้นสวาง
นายไพศาล ธรรมโชโต
นายภราดร เอนกชัย
นายภานุวัชร คมนธนาธร
นายภีระเดช แกวนอย
นายภูษิต ณ มหาไชย
นายมณเฑียร โกศล
นายมนัส ใจวงษ
นายมนูญ พิพิธภักดี
นายมอกือตา นิโลง
นายเมตตาไทย เกษศิริ
นายโรมรัน แยมกมล
นายเลิศ โอวาทชัยพงศ
นายวรพันธุ จตุพรพิทักษชาติ
นายวัฒนา จรูญธรรมพินจิ
นายวิชัย เจริญใจวิวัฒน
นายวิชัย โพธิ์พิทักษธรรม
นายวินัย ผจญศิลป
นายวิพงศ ดาวรัตนหงษ
นายวิรัช สุนจิรัตน

หนา ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๕/๑)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายวีระชัย ชื่นบํารุง
นายวุฒิชัย ทิศาวิภาคสกุล
นายวุฒิพงษ เพ็งจันทร
นายศักดิ์สทิ ธิ์ คําภักดี
นายศุภกร ฉัตรบวรยศธร
นายโศภนมิตร บุนนาค
นายสมเกียรติ จันทรรัตน
นายสมชัย ลอยวานิชย
นายสมชาย อินทรวิชัย
นายสมพร มีเพ็ญกิจ
นายสมศักดิ์ เพียรธนวัฒน
นายสฤษฎิวัฒน วัฒนกูล
นายสุชาติ เกื้อพะระ
นายสุทธิพงษ วังเขาแกว
นายสุทัน นิติวัฒนานนท
นายสุเมธี โพธิ์ประสาท
นายสุรศักดิ์ จันทรพรม
นายสุรศักดิ์ วงศอนันตนนท
นายสุฤทธิ์ ไพรสณฑ
นายแสวง สุขดี
นายอโณทัย จันทรมงคล
นายอนันต ขันธโภคา
นายอนันตร ชัยสุนทร
นายอนุรักษ แวอูมา
นายอนุรักษ สุวรรณบุตร
นายอนุวัตร จงเจตนดี

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
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

นายอภิวิชญ ปนโต
นายอมร บุญธรรม
นายอรรถวิท นาลอนงค
นายอรุณ ดีทองออน
สิบเอก เอกดนัย นางแยม
นางกรรณิกา อองทิพย
นางกันยากร ขยันกิจ
นางกาญจนพิชญา มั่นแดง
นางกาญจนา ไกรเทพ
นางสาวกาญจนา พุมพินิจ
นางสาวกุลบุญญา จินตนานุรัตน
นางสาวเกศิรินทร ราคา
นางขวัญฤทัยทาดา เดชยิ่ง
นางคมขํา ศรีสมวงศ
นางจันทรเพ็ญ คงบุญรักษ
นางสาวจารุนันท ยงภูมิพุทธา
นางจิตตสุภา จิตตหมั่น
นางสาวจิตราพัชร จินดาโฉม
นางจินดา วรวณิชย
นางจิลดา อิทธิมานะ
นางสาวจุฑารัตน เมืองแดง
นางจุไรพร เพ็ชรพูล
นางจุฬาพร รัตนาพรประดิษฐ
นางสาวฉวีวรรณ อิ่มใจ
นางชนนิกานต หุนติราช
นางชูศรี คมขํา

หนา ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘

(เลมที่ ๑๕/๑)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓

นางญาณิน เกรียงวุฒิไกร
นางณิดาพร วุฒิกรวิภาค
นางสาวดวงพร เลาหบุตร
นางถนอมศรี หนองแส
นางสาวธนิฏฐา คันธฬิกา
นางธมลวรรณ บุญสุข
นางสาวนงคลักษ รัตนพันธุ
นางนงนุช เถื่อนยศ
นางสาวนภัสสร คําทอน
นางนภาพร ดาวสอน
นางนภาพร สมประสงค
นางนัธยานี พลวัฒน
นางนันทรัตน กีรติภากร
นางนัยรัตน เลิศรุจิรวัทน
นางนัษฐาพร แจมศรี
นางนิตยา เลิศปรัชญากุล
นางบุญสม คําภา
นางเบญจพร ธํารงเวียงผึ้ง
นางเบ็ญจา จันทรพราหมณ
นางประกอบ จําคําสอน
นางประเทือง เมืองงาม
สิบตํารวจเอกหญิง ประเทืองธรรม
สืบเหลารบ
๑๓๙ นางประไพพรรณ นาอนันต
๑๔๐ นางประหยัด พันคุมเกา
๑๔๑ นางสาวปราณี คูสกุล

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
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
๑๖๗

นางปราณี อูเจริญ
นางสาวปทมา ระฆังสมบูรณ
นางปยะนุช ใจซื่อ
นางผกากรอง จิตนา
นางพรพรรณ ชอบเพื่อน
นางพรรณทิภา ธนแกน
นางสาวพรรณี จันทร
นางพรรวดี แตงชุม
นางพักตรวิไล รักษสีมา
นางพัชชานันท บุญยโกวิทย
นางสาวพัชรา อิทธิสัมฤทธิ์
นางพัชรินทร สุรดินทร
นางภคพร วชิรปาณี
นางภัทชนก จิตจักร
นางภาวิณี ไวกลา
นางมยุรี ฆารสมบูรณ
นางสาวยุวดี ปงประยูร
นางสาวรสสุคนธ ยิ้มสมบูรณ
นางรัชนี พฤกษะวัน
นางรัชนี เหมนิธิ
นางรัตนา พึงไชย
นางรัตนา วัณณกุล
นางรําพึง ออนอุระ
นางรื่นเริง วงศสงา
นางรุงทิพย เรืองประไพ
นางเรณู รัตนโสม

หนา ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา
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
๑๙๓

(เลมที่ ๑๕/๑)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางวรรณเพ็ญ ศรียาเทพ
นางวรินทร ยิ่งยอด
นางวัชรี แชมสอาด
นางสาววันดี ทองเฝอ
นางวาสนา สงาเนตร
นางวาสนา อินทสุวาท
นางวิบูลยศิริ ธนพาณิชยวัฒนา
นางวิพรรณา วัฒนาราม
นางวิภา ถิรสัตยาพิทักษ
นางวิมล จิณาวัลย
นางวิลาวัลย นครคุปต
นางวิสุมาลย ปทุมลักษณ
นางวีรวรรณ ศักดิกุล
นางวีระวรรณ ชัยวัฒนพงษ
นางศมานันท ประเสริฐสังข
นางศศินนั ท สหเมธาพัฒน
นางศศิประภา สุวรรณขาว
นางศิวาพร สินทรัพย
นางสดศรี ศรีเทพ
นางสมพร ถนอมสัตย
นางสมพร ลาวัณยกวิน
นางสาวสมศรี วรางคณาภรณ
นางสังวาลย สุภาษี
นางสุกัญญา อรรณพเพ็ชร
นางสุชาดา เทียนสวาง
นางสุทธิพร เวนัย

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

นางสุนทรี สิงหมณี
นางสุนทรี อัตตนาถนิรมล
นางสุนิดา รุงทิวากรอุทัย
นางสุพรรณี เกิดสุวรรณ
นางสุพิชฌาย นัยจิตร
นางสุภาณี เจียมเจริญ
นางสาวสุภาณี ชินนิยมพาณิชย
นางสุมนรัตน สุขขาม
นางสุมาลี แกวประสูติ
นางสาวสุมาลี จงอักษร
นางสุมาลี จันทรโสภา

หนา ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕

(เลมที่ ๑๕/๑)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางสาวสุรีย จันทรเปลี่ยน
นางสุรีรัตน เปลี่ยนชุม
นางสาวสุวลี อัคคพันธุ
นางแสงจันทร เวชยานนท
นางอรณัญช มณีนวล
นางสาวอัจฉรา แซจู
นางอัมพร ราชธานี
นางอํานวย ปรีเจริญ
นางอําไพวรรณ เสรีรักษจุฑารังษี
นางอุษา บุญสถิตย
นางสาวฮาซานะ มูฮําหมัดอาลี

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑๔ นายประยง ชะโนวรรณะ
นายกอบชัย บุญอรณะ
๑๕ นายประเสริฐ นิมมานสมัย
นายกัญชัช ศศิธร
๑๖ นายปรีเวช กัวหา
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ
๑๗ นายพงศศักดิ์ คงแกว
นายชัยธวัช ศิวบวร
๑๘ นายพนมทอง สวางนึก
นายชัยวัฒน เสามณี
๑๙ นายพิจิตร วัฒนศักดิ์
นายณรงค เทอดทอง
๒๐ นายพิทักษ อาบสุวรรณ
นายเถลิงศักดิ์ ภูวญาณพงศ
๒๑ นายพิพัฒน เอกภาพันธ
นายทรงพร พิงคารักษ
รอยเอก ทวีชัย หนูนิมิตร
๒๒ นายพีระ ประเสริฐพงษ
นายทแกลว นุศรีวอ
๒๓ นายพีระพล ยังขาว
๒๔ นายเพชร จันทรอาหาร
นายธนู มณีรัตน
๒๕ นายไพฑูรย ลาวิลาศ
นายธีระ เหลียวสุธีร
๒๖ นายไพโรจน จําเริญพัฒน
นายนพรัตน คําสีสังข

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

นายภูมิชาย อินทรวิเชียร
นายมงคล วีระนูวานิชย
นายมโนช ฮั่นสกุล
นายยิ่งยศ ศรีรส
จาสิบเอก รณชัย มหาวรรณ
นายวันชัย สายนอย
นายวิรัช เพ็ญจันทร
นายวิศาล มูสิกะ
นายวิสูตร ไชยกุล
นายศักดาวุธ คันธวงษ
นายสมศักดิ์ วัจนสาร
นายสุธินันท ฮงฮวด
นายสุนทร ตูเซง
นายหรรณพ พุกจันทร
นายอาวุธ ลองจา
นายอํานวย รักธรรม
นายกิตติวัฒน เมฆเสน
นายเกษม โคเลิศ
นายเกียรติชัย ลิ้มทองคํา
นายเกื้อกูล สถาพรวจนา
นายขจรศักดิ์ สถาวรจันทร
นายครรชิต กุลวิทย
นายโฆษิต ตองวัฒนา
นายจิระศักดิ์ คละสกุล

หนา ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘

(เลมที่ ๑๕/๑)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางจรินทร ประสมทรัพย
นางจันทรเพ็ญ ดานภูวงศ
นางสาวฐิติกาญจน บํารุงศิลป
นางธนภรณ ธรรมบุตร
นางปวีณนุช พุมพฤกษ
นางสาวพุทธชาด ศรีสอาด
นางเพ็ญศรี รัทจร
นางสาวภัทริยา สุวรรณบูรณ
นางรวิวรรณ ยังคํา
นางวัจนา กุลชนะรัตน
นางสาววาสนา เอกฉัตร
นางศิวพร ทับทิมสุวรรณ
นางสลิลรัตน อินทรประชา
นางสินีนาฎ มวงเล็ก
นางสุพรรณี อุยสุย
นางสุวภา สุขชัย

กรมโยธาธิการและผังเมือง
๙ นายชัยชนะ จียะมาภา
๑๐ นายชลธวัช พลเจียก
๑๑ นายทรงเดช ทิพยโยธา
๑๒ นายทวนทอง ศิริมงคลวิชย
๑๓ นายทวีเกียรติ ศรีสกุลเมฆี
๑๔ นายธเนศร เยาหะรี
๑๕ นายธีระพันธ สันติจิตโต
๑๖ นายบํารุง พงษพานิช

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ 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

นายบุญศักดิ์ กาญจนโกมุท
นายประสิทธิ์ ผิวแดง
นายประเสริฐ หวังสันติตระกูล
นายปรีชา เจริญยศ
นายพิเชษฐ อุยยานุกูล
นายมีโชค นัฎสถาพร
นายรักพันธุ ยอดโยธี
นายวิชัย วงศเลิศสกุล
นายวิรัชต ทองรวย
นายวิวัฒน จันทรภิบาล
นายวิวัฒน มหาผลศิริกุล
นายวิศรุต แสงเงิน
นายวีระพันธ อุปถัมภากุล
นายเวชยันต วัชรฐิตนันท
นายศักดา หวังธรรมมั่ง
นายสมเกียรติ มังสาทอง
นายสมชัย ศรีวิบูลย
นายสมชาย ภูงาม
นายสมบัติ ฟกประไพ
นายสมบูรณ นวลเจริญ
นายสมยศ สุนทรีวงศ
นายสมรรถชัย รอดลอยทุกข
นายสมเลิศ พาพันธุเรือง
นายสหรัฐ พิมพศักดิ์
นายสังวรณ นิปกะกุล
นายสุนทร จําปาเงิน

หนา ๘๐
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 ๑๕/๑)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายสุวิทย พลเสน
นายอนวัช บูรพาชน
นายอนันต ประเสริฐผล
นายอนุชัย บูรณประเสริฐกุล
นายอานนท ทองสวาง
นายอารัต เมืองจร
นางสาวกรกมล ภาคพิจารณ
นางกัญญาภา คงเจริญ
นางจินตนา อาศิรพงษพร
นางชญามณฑ ยืนนาน
นางทิภาพร วิเชียรสมุทร
นางธนวรรณ วงษเอก
นางนพพร ชองสาร
นางนิตยา สุวรรณรัตนชื่น
นางพิมพใจ บุญชูกุศล
นางพิมพมาศ ศุภผล
นางเพ็ญศรี คงฤทธิ์
นางมาลีทิพย โซะซู
นางสาวเยาวมาลย พิณสุวรรณ
นางสาวรชต พันธุคง
นางรัชนี เวสารัตน
นางรัชนี สุขแกว
นางวนิดา อังคสุวรรณ
นางศิริพร อิ่มพงษ
นางสุวรรณี กอเจดีย
นางเอื้อมพร วงศสวัสดิ์กุล

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข

หนา ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

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

กรมการปกครอง
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐

นายกนก อิ่มใจ
นายกฤษณะ ณ สงขลา
นายกลาณรงค พงษเจริญ
นายกอชนม ผลประเสริฐ
นายกําพล โพธิ์คํา
เรือโท กําพล ลําเนาครุฑ
นายกิตติ เบญจพิชญ
นายกิตติภพ ชนะชนม
นายกิติชัย วิชญคุปต
นายกิติพันธ มาสินธุ
นายกุลชาติ ภูวิภิรมย
นายเกรียงเดช วัฒนวงษสิงห
นายเกรียงวิชญ ไกรพวิมล
นายเกรียงศักดิ์ รัตนกุญชลี
นายโกสิทธิ์ สวางโรจน
นายโกสินทร ศรีเพชรพงษ
นายไกรศร วิศิษฎวงศ
นายครรชิต ดีหนองยาง
นายคารมย บุญกอสกุล
นายคํานวน วิบูลยพันธ
นายคํานึง คงตุก
นายจรรยา สุคนธคันธชาติ
นายจรัสพงศ ไตรภพภูมิ
นายจรูญ นิลพันธ
นายเฉลิมชัย สระบัว

(เลมที่ ๑๕/๑)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายชนมสวัสดิ์ อินทประเสริฐ
นายชลิต ชูจิตร
นายชอบ จันทรฉาย
นายชัชวาลย เอี่ยมเจริญ
นายชาติ สิงหทอง
นายชายชาญ อินทะรังษี
นายชุมพล ทรัพยประสพ
นายชูชาติ นาคสุข
นายชูชีพ บํารุง
นายชูศักดิ์ สบานแยม
นายฐปนพงษชัย นรภัทรพงศ
นายฐิติศักดิ์ กันเขตต
นายณภัทร สิงหมณี
นายณรงค ชัยจํารัส
นายณรงคชัย จีนกูล
นายณรงคศักดิ์ พลศักดิ์
นายณัฐพงษ ศิริบุญ
นายดํารงชัย เนรมิตตกพงศ
นายตรีธวัช รักษเมือง
นายถวิล ไกยสวน
นายถาวร จันพุม
นายเถลิงศักดิ์ สอนมนต
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
นายทรงวิทย ไกรนรา
นายทวีศักดิ์ สังขชู

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖

หนา ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

นายทินกร ณัฏฐวุฒิสิทธิ์
นายทิพย ขุนศรี
นายธนภัทร เดชเจริญ
นายธนาคม จงจิระ
นายธนูสินธ ไชยสิริ
พันจาอากาศเอก ธรรมนูญ แกวคํา
นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา
นายธวัช เธียรจรัสวงศ
นายธวัชชัย เกตุพันธุ
นายธวัชชัย สุขเอียด
นายธีรชัย ทศรฐ
วาที่รอยตรี ธีรภัทร เนียมโภคะ
นายธีระวิทย สิทธิดํารง
นายธีระศักดิ์ ฑียาพงศ
นายเธียรชัย พุทธรังษี
นายนพดล กีรติกรพิสุทธิ์
นายนพดล วิริยะยุทธ
วาที่รอยตรี นริศ ฤกษดี
นายนะริทธิ์ ไชยะธน
นายนามเพ็ชร ศิริสวัสดิ์
นายนิธิภัทร ผจงวิริยาทร
นายนิมิตร ภูมิประเสริฐ
นายนิแอ เจะหมะ
นายนุกูล อินทสุวรรณ
นายบรรลือ บันรัมย
นายบํารุง ศรีลาชัย

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

(เลมที่ ๑๕/๑)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายบุญเจือ ชัยชนะ
นายปภินวิช ละอองแกว
นายประชา วังคะวงษ
นายประณม ขําโนนงิ้ว
นายประพันธ โดงดัง
นายประพันธ ทองคําเปลว
นายประภัสสร รัตนพันธ
นายประวิช บุญอาจ
นายประสงค อุไรวรณ
นายประสาท พวงพี
นายประสิทธิ์ รัตนบุญมีกุล
นายประสิทธิ์ แสงโชติ
นายประเสริฐ รามศิริ
นายปริญญา ภูมิพาณิชย
นายปญญา บุญยโกวิทย
นายปยะศักดิ์ คําสีลา
นายพงษศักดิ์ จรรยา
นายพรสุข เรืองนนท
นายพลเดช รัชทินพันธ
นายพัฒนพงษ เลขะโฆษ
นายพิจิตร รอดบน
วาที่รอยตรี พิเชียน ลิมปหวังอยู
นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ
นายพีระชัย แกวประทุม
นายพุทธา โฉมเฉลา
นายเพชนา ศรีอราม

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘

นายภักดี ดีแจง
นายภักดี ออนฉิม
นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ
นายภูเบศ โกสัจจะ
นายภูมิชัย ตะพานแกว
นายมงคล คําเพราะ
นายมนตรี เกตุวิจิตร
นายมรุเดช วิจิตรจินดา
นายมานิต เพียรทอง
พันจาอากาศเอก มานิตย ไหวไว
นายยุทธชัย วัชระภาสกร
นายยุทธชัย หนองภิวงค
นายยุทธนา พันธุศรีวิลาส
นายรังสรรค ตันเจริญ
นายรัฐพงษ วรรณลพ
พันจาเอก ราชันย โฆสิทธิรัตน
นายวรวุฒิ เมืองตั้ง
นายวรา อุปพงษ
จาสิบตรี วสันต ศรีรอด
นายวสุรจุ สามารถ
นายวัชร ใจสะอาด
นายวัชเรนทร สืบสิทธิ์
นายวัฒธนะรัชต มีศิลป
นายวัลลภ คีรีแลง
นายวิชัย ตั้งพิทยาเวทย
นายวิเชียร บุญแลบ

หนา ๘๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔

(เลมที่ ๑๕/๑)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายวิทิต ปนนิกร
นายวินัย ชูผกา
นายวิบูลย คําสงค
นายวิบลู ย รัตนาภรณวงศ
นายวิรัช ประณิธิพงศ
นายวิรัช สุปรียาพร
นายวิไล งามเลิศ
นายวิษณุ บูรณะกิจภิญโญ
นายวิสุทธิ์ สมบัติ
นายวีระชาติ ผองโชติ
นายวีระวร วงศสุวรรณ
นายวุฒิชัย เสาวโกมุท
นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา
นายศิริรักษ เชาวนปรีชา
นายศุภชัย โพชนุกูล
นายเศรษฐการย ทิพยสุวรรณ
นายสถิต ออนสุวรรณ
นายสมใจ ธรรมบุตร
นายสมชัย คลายทับทิม
นายสมชัย รุงสาคร
นายสมชัย ศุภชยานนท
นายสมชาย เกลี้ยงนิล
นายสมชาย ระพีพัฒนชัย
นายสมชาย รัตนพันธ
นายสมทรง นิลยอง
นายสมบูรณ ทั่งประโคน

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐

นายสมบูรณ พรหมณี
นายสมปอง ทองรอด
นายสมพงษ แกวเทพ
นายสมภพ รุงโรจน
นายสมศักดิ์ สิทธิวรการ
นายสมานมิตร มิมาชา
นายสันธาน สรอยสําโรง
นายสัมฤทธิ์ มาเรือนกุล
นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์
นายสาคร เถินมงคล
นายสํารวย เกษกุล
นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ
นายสุคง แสงศร
นายสุชาติ เทพประชุม
นายสุชาติ พงษสังกา
นายสุทัศน วงษทับทิม
นายสุทัศน สมคํา
นายสุเทพ แกวประดิษฐ
นายสุเทพ เตียวตระกูล
นายสุพัฒน ฉัตรเตชะ
นายสุรพล พนัสอําพล
นายสุรวัช สุธีพิเชฐภัณฑ
นายสุรสิทธิ์ วัฒนาอุดมชัย
นายสุระ หงษศิริ
นายสุวรรณ ภูวิภิรมย
นายหิรัญ วัฒนาจารุพงศ

หนา ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖

(เลมที่ ๑๕/๑)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายอดุลยรัตน องอาจยุทธ
นายอนุชา สุวรรณ
นายอนุรักษ สุดสาย
นายอภิวัฒน เทศอาเส็น
นายอรัญ เอี่ยมปลอด
นายอโศก สารคํา
นายอารมย เสียงเพราะ
นายอํานวย พานทอง
นายอํานาจ ขอบรูป
เรืออากาศเอก อํานาจ มหันตรัตน
นายอินทรพล สุทธิวิริยะ
นายอุทิศ ศิริโภค
นางสาวกฤษณา ยั่งยืน
นางกาญจนา ไชยฤทธิ์
นางกุศล สมเพชร
นางสาวจิราภรณ ธีรพงศ
นางจิราภรณ ออนละมูล
นางแจมจันทร หอมระรื่น
นางแจมจันทร หอยสังข
นางฉวีวรรณ ศรีทา
นางชุลีพร วงษเรียนรอต
นางดวงจันทร วายโสกา
นางดาวรรณ ประกอบศรี
นางทรงศรี แสงนาค
นางทัศนีย นิยมเดชา
นางทัสมน ดนยาพิบูลย

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒

นางธัญกมล หทัยธรรม
นางธัญลักษณ แกวศรี
นางนฤมล ธิตัง
นางนารากรี นวมเสวตร
นางบรรเทา แกวบานเหลา
นางบัวคํา คะอรัญ
นางบุญชู ปฐมสันติพงศ
นางสาวบุญมี แตงจอก
นางบุญฤดี คุมครอง
นางสาวบุญศรี สมภักดี
นางบุณยานุช ณ นคร
นางเบ็ญจมาศ พงษศิริ
นางเบญจรางค รักษอาจ
นางสาวปทุมวดี ผุดผอง
นางสาวปนัชดา วิไล
นางประนอม กมลเลิศ
นางประไพ ปยภัทร
นางประภัสสร สุรพันธพิชิต
นางปยนันท พุทธรักษา
นางปยะดา จันทะรังษี
นางผาสุข มวงทอง
นางสาวพรทิพย มากชู
นางพัชรพร งดงาม
นางพัชราภรณ สุพิมพานนท
นางพัชราภรณ อาจหาญ
นางพัทธวรรณ นันทเกษตร

หนา ๘๕
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘

(เลมที่ ๑๕/๑)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางพันทิภา ภักดี
นางพาขวัญ แกวกระจาง
นางพิทยาภรณ เวชกามา
นางพิมพรรณ กรสมบัติ
นางสาวไพเราะ อริยกุลเชษฐ
นางมณี พรหมพูล
นางมณีรัตน ประจันตะเสน
นางมะลิวัลย แสนรัมย
นางมัณฑนา บัวบาน
นางยุพดี เกริกสกุล
นางยุพิน รัตนมงคล
นางยุพิน วงษทาเรือ
นางใยศรี คุณุรัตน
นางรพีพรรณ แกนสา
นางรวีวรรณ สงวนสิน
นางรัชนี ศรีสารคาม
นางละมัย สุทธิกุลานนท
นางลักขณา วิเวโก
นางสาววนิดา พุทธรักษา
นางวรัศนันท คงพิเศษณ
นางวันทนี สุขยิ่งเจริญ
นางวัลลภา ศรีสรรค
นางสาววาสนา คําแวง
นางวิภาวี แดงทาขาม
นางวิไลวรรณ อยูเย็น
นางสาวศรสวรรค บรรจง

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๑
๒
๓
๔
๕
๖

นางศรีพลอย นันชัย
นางศิริการย เวฬุกานนท
นางศิริพร ยาลังกา
นางศิริรัตน ปานทอง
นางสกุลรัตน แปนทอง
นางสมบูรณ จันทะนาวงษ
นางสมพร รัตนเมธางกูร
นางสรอยทิพย รัตนศรีทอง
นางสาธินี บิดร
นางสายฝน ภารสมภพ
นางสาโรจน สุขการ
นางสํารวย ปานมา
นางสาวสุกัญญา คําสังฆะ
นางสุกัญญา สรอยแสง
นางสุจิตรา มิมาชา
นางสุณี สุขสุเดช
นางสุณีย คําจริง
นางสุดา หลําผาสุข

หนา ๘๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔

(เลมที่ ๑๕/๑)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางสุปรานี หลังยาหนาย
นางสุพรรณี ศูยะสุนานนท
นางสุภาพร แพงจุย
นางสุวรรณี พลายยงค
นางสุวาสนา วงศกาไสย
นางแสงจันทร รอดแสง
นางโสพิธย คําออน
นางโสภา เครือจันทร
นางอนัญญา ไทยดํารงเดช
นางอมรวรรณ ไชยเกลา
นางอัจฉรา แววสิงหงาม
นางอัญชลี สุพรรณกูล
นางอาภรณ เขจรศาสตร
นางอารี เพชรวสันต
นางอุดมพร บุตรศรี
นางสาวอุไรวรรณ จริตงาม
นางอุษณา นาคพิพัฒน
นางเอมอร สัมพันธกาญจน

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
นายกงธนู อัฐนาค
๗ นายกลอย ผิวบัวคํา
นายกงเมฆ สุวรรณศรี
๘ วาที่รอยตรี กลาหาญ หินเมืองเกา
นายกมล เจริญดี
๙ นายกสิณัฎฐพร สุขสวัสดิ์
นายกมล วุสเทพ
๑๐ นายกันตภณ นารถนรกิจ
นายกฤษณ สุดจิตร
๑๑ นายเกษม ฉิมจิ๋ว
นายกฤษณะ สุมาลยโรจน
๑๒ นายเกษม หมัดคง

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ 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

นายเกียรติ รัตนประทีป
นายโกวิท เงามุข
นายโกวิทย ชัยวงษ
นายโกสินทร โกมลไสย
นายโกสีย บุญสุยา
นายไกรศร วัฒนธีระกวี
นายขจัด โชติอัคคี
นายขนบ ผดุงหมาย
วาที่รอยตรี เข็มชาติ วังโน
นายคงศักดิ์ สังขมุรินทร
นายคณิต เอี่ยมพิศ
นายคเณศ ดาโรจน
นายคมสัน พากเพียร
นายคํามอน แสงดี
นายจงรัก เหมือนแมน
นายจรงค สุวรรณทัต
นายจรัญ ดีชู
นายจรัส ผอมเสง
นายจรินทร จักกะพาก
นายจรูญ ประสมสุข
นายจักรกฤษณ แกนจันทรหอม
นายจักรพงษ จอมทอง
นายจักรพันธ นาคาเริงฤทธิ์
นายจําลอง เคาศรีวงษ
นายจิรภัทร อินทรโต
นายจีรศักดิ์ ชาญณรงค

หนา ๘๗
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 ๑๕/๑)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายจุมพล แสงวงค
นายเจริญ กวยรักษา
วาที่รอยตรี เจษฎา พงศธรบริรักษ
นายเจิดวุฒิ เปาทอง
นายโจม ทองใหญ
นายฉลอง นิ่มวงษ
นายฉลาด เพียรนภา
นายฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกุล
นายเฉลิม เจียนมะเริง
นายเฉลิม ตะพรมมา
นายเฉลิม พิริยะไวทย
นายเฉลิมพร มาตยภูธร
นายเฉลิมศักดิ์ ศิละวงษ
นายเฉลียว ศรีปะโค
นายชด ทองดี
นายชนะ รายณะสุข
นายชนินทร ปาลอินทร
นายชลัท สุขวรรณ
นายชวลิต หุมอาจ
นายชัชวาล พลายนันท
นายชัชวาลย ไวยพัฒน
นายชัยธัช ศรีนภาทิพย
นายชัยยงค ศุภกิจ
นายชัยโรจน ชาญโพธิ์
นายชัยสิทธิ์ นพสุวรรณ
นายชาญ วงษประเสริฐ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ 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

หนา ๘๘
ราชกิจจานุเบกษา

นายชาญชัย สิทธิคง
นายชาญชัย หงษณี
นายชาญวิทย ตะริโย
นายชาติชัย สาลีผล
นายชาติชาย ภูผา
นายชํานาญวิทย ศรีสุพล
นายชูเกียรติ จันทรผองศรี
นายชูเกียรติ บุญตา
นายชูชาติ นามขาน
นายชูชีพ พงษสมบูรณ
พันจาเอก ชูเดช ภูมิพันธ
นายเชน สายโน
วาที่รอยตรี เชวง ยมจันทร
นายเชานชาย กิติพันธ
นายเชาวฤทธ ศรีสวัสดิ์
นายเชียน กับกระโทก
นายณรงค คําแหง
นายณรงค ดอนกระสินธุ
นายณรงค วงศชนะ
นายณรงค วิจิตรจินดา
พันจาอากาศเอก ณรงคศักดิ์ เจริญผล
นายณัฐชัย อินทรรักษ
นายณัฐภัทร บุญประจง
นายณัฐวัฒน ชุติวัตรพงศธร
นายดนัย คฤหานนท
นายดนัย วัฒนปาณี

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 ๑๕/๑)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายดลชัย คําแนน
นายดํารงค ทองดี
นายดิลก เหลาอุทธา
นายดิศกร อุดมบุณยลักษณ
นายดุษฎี แกวเมืองมา
นายเดชา ประดุจชนม
วาที่รอยตรี เดชา รุประมาณ
นายตริณพัฏฐ กิจรัตนี
นายตอพงษ คลายเชื้อวงษ
นายตุะ อินชเงอ
นายถวิล สุนทรวิภาต
นายถาวร ไกรทอง
นายถาวร แสนจําสาร
นายทนง ชางคิด
นายทรงเดช พูลเส็ง
นายทรงพล สุวรรณ
นายทรรศนะ พิทาคํา
นายทวีศักดิ์ ชิณวงศ
นายทวีศักดิ์ พรหมรัตน
นายทวีสิทธิ์ ฉิ่งแกว
นายทองจันทร อักคังนาราช
นายทองจิตร กองแกว
นายทองบาง ผิวแดง
นายทองใบ จิตพินิจ
นายทิวัตถ บุญกูล
นายเทวินทร ศิริเลิศ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ 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

นายเทอดศักดิ์ โกธรรม
สิบเอก ธนภัทร สุขเถื่อน
นายธนภาค ยิ้มแยม
นายธนรัตน เศวตสุวรรณ
นายธนวรรธน ยิ่งเฮง
นายธนวัฒน ชมเกตุแกว
นายธนสิทธิ์ นวลไผ
นายธนาศักดิ์ คนทน
นายธรรมโรจน พันธุมะโอภาส
นายธวัชชัย ไชยสุข
นายธวัชชัย รัศมีทอง
นายธีรภัทร บุษราคัม
นายธีระ จันทรเกษม
นายธีระชัย นิจศักดิ์
นายธีรนันท ชฎาชัย
นายนรินทร วรรณพัฒน
นายนเรศ วงศาโรจน
นายนิกร สุกใส
นายนิคม คําโม
นายนิคม สุระเกตุ
นายนิติศาสตร นิติศาสตรโยธิน
นายนิทัศน ตนจันทร
นายนิพนธ ไปสกุล
นายนิพนธ วิไลวณิชวงศ
นายนิพนธ อันชื่น
นายนิรุทธิ์ บุตรลพ

หนา ๘๙
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 ๑๕/๑)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายนิวัฒน ภาตะนันท
นายนุชา วงษศิริ
นายบงกฎ บุรุษภักดี
นายบรรจง วงศวิวัฒนธนะ
นายบรรจง สินสวัสดิ์
นายบรรเทิง สิงหสถิตย
นายบรรลือ สมบูรณ
นายบวร ชูไกรลาศ
นายบัญชา ผลกลัด
นายบํารุง ไขยสัจ
นายบุญชวย โชคอํานวยชัย
นายบุญธรรม วันไกล
นายบุญธรรม หงษกลาง
นายบุญเพ็ง ธานี
นายบุญยัง ทองสุทธิ์
นายบุญสง มาลัยพิพัฒน
นายบุญสม ยิ้มใย
นายบุญสม รุงอุดม
นายปกรณ ทองคําเจริญ
นายปกรณ เล็กศิริวิไล
นายปรมินทร บุญเปรม
นายประกาศิต จําปานคร
นายประชิน ศิริประเสริฐ
นายประธาน วงศภูผานนท
นายประนอม แกวหนองเสม็ด
นายประพฤติ อานุภาเวนะวัฒน

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ 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

นายประพัฒน ชัชวาลชัยพรรณ
นายประพัทธ ชอบสอน
นายประภัทรชัย กิตติตระการ
นายประภาส อเนกสุข
นายประยุทธ นิราศสูงเนิน
นายประยุทธ สินเติม
นายประยูร งามระเบียบ
นายประยูร ดิษฐทองคํา
นายประยูร สุภจันทร
นายประยูร ใหญเลิศ
นายประวิทย ฉัตรไชยพรกุล
นายประสงค ชมภูหลง
นายประสงค ทวีกิจ
นายประสาร พวงปาน
นายประสิทธิ์ เมฆาระ
นายประเสริฐ กองแกว
นายประเสริฐ สีดารอด
สิบเอก ประหยัด นาราช
นายปริญญา จตุวงศ
นายปริญญา วิญญา
นายปรีชา ณ นุย
นายปรีชา นุยวรรณ
นายปรีดา พัตรสันดร
นายปจจัย เนาวรัตน
นายปญญา จรทะผา
นายปญญา แดงสีหยุน

หนา ๙๐
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 ๑๕/๑)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายปญญาทิพย ทิมะวงศ
นายปาลวัฒน ชิดดี
นายปยะศักดิ์ มาออน
นายผดุง ธนูญศักดิ์
นายพงศฤทธิ์ ไชยมาตย
นายพงศเทพ
พรหมสาขา ณ สกลนคร
นายพงศพันธ ยุทธเกษมสันต
นายพงศศักดิ์ เจียรพันธุ
นายพงศศักดิ์ เอี่ยมสอาด
นายพจนปรีชา เพชรแกมแกว
นายพรชัย เอี่ยมจันทร
นายพราหมณ นิยะบุตร
นายพลศักดิ์ นันทกุล
นายพัฒนา บัวแยม
นายพัลลภ สิงหนันท
นายพานิช ชูสงค
นายพิชัย ศรีโพธิ์
นายพิชิต วรรณธรรม
นายพิชิต อือประเสริฐ
นายพิเชฎฐ แยมชุติ
นายพิทักษ สังขสกุล
นายพิทํา สรสิทธิ์
นายพินิจ ชาติสุทธิ์
จาเอก พิษณุ คําผอง
นายพิสิทธิ์ สุพรรณศรี

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
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
๒๔๕

นายพีรสรณ ปญญาหอม
นายพุทธา จําปาหอม
นายเพทาย แกวประสิทธิ์
นายไพทูรย กาบป
นายไพทูรย สินสุวรรณ
นายไพรัช หาญธีราศักดิ์
นายไพโรจน เกกินะ
นายไพโรจน ทรัพยเจริญ
นายไพศาล เกื้อกาญจน
นายไพศาล โชติพิทยสุนนท
นายไพศาล บรรลือทรัพย
นายเฟอง พรหมบุญแกว
วาที่รอยเอก ภาณุพงศ ผดุงวงศ
นายภานุ อ่ําใหญ
นายภิญญา เนาวศิริ
นายภิรมย แสงสวาง
นายมงคล จารุมา
นายมงคล รุงสาง
นายมนตรี เกิดจิ๋ว
นายมนตรี อบทอง
นายมนพ ดิษฐปญญา
นายมนัส มั่นอยู
นายมนัส ศุภวิริยากร
วาที่พันตรี มนู ครุฑกลอม
นายมนูญ คณาวงษ
นายมาตร สายภักดี

หนา ๙๑
ราชกิจจานุเบกษา
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
๒๗๑

(เลมที่ ๑๕/๑)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายมาโนช นุชศิริ
นายมาโนช เพ็งอุบล
นายมีชัย ธีรพงศไพศาล
นายเมธา รุงฤทัยวัฒน
นายยงยุทธ จิระเจริญวงศ
นายยุทธชัย อาญาเมือง
นายยุทธนา สายสิงหทอง
นายยุทธรงค คํามุก
นายรณรงค วิริยมานะธรรม
นายรวิกร แกวตา
นายระเมศ สุวาท
นายรักพงษ บุลศิริ
นายรังสรรค เหมันต
นายริตะเวทย ชัยชาญ
นายรุง อินตะราชา
นายรุงโรจน ทัศนิยม
นายรุงโรจน พุมชะเอม
นายเริงชัย วงษโอภาส
นายเรืองศักดิ์ ตรีราช
นายวงศกรณ ขยันจริง
นายวชิระ ดวงมาตยพล
นายวรเชฏฐ คลายมณี
นายวรศักดิ์ คีรีวรรณ
นายวสันต กลอมสุนทร
นายวสันต พรมจาด
นายวสันต มูเก็ม

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
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
๒๙๗

นายวสันต สุริยะศรี
นายวสุ นาควิจิตร
จาสิบเอก วัชราพร เพ็ชรัตน
วาที่รอยตรี วัชรินทร วรรณตุง
นายวัชรินทร วรามิตร
นายวันชัย ชื่นพิชัย
นายวันนา รอดรักษาทรัพย
นายวัลลภ ภูเจริญยศ
นายวิชธวัช สุขสวัสดิ์
นายวิชัต ประธานราษฎร
นายวิชัย จันทา
นายวิชัย นาคพานิช
นายวิชัย สีสวาสดิ์
นายวิชา จันทรเชื้อ
นายวิชาญ ไทยแท
พันจาเอก วิชาญ ยิ้มเยื้อน
นายวิชิต ชวดนุช
นายวิเชียร ชวยพิทักษ
นายวิเชียร บํารุงไทย
นายวิทยา ศิรินทรวรชัย
นายวิทยา สิงหะนัด
นายวิทยา หันชัยศรี
นายวิทวัส กองแกว
นายวินัย ประศรีศิลปสกุล
นายวินัย เอี่ยมพงษไพฑูรย
นายวิบูล ลิขิตรัตนเจริญ

หนา ๙๒
ราชกิจจานุเบกษา
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
๓๒๓

(เลมที่ ๑๕/๑)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายวิบูลย หนอแกว
นายวิรัตน โพธิ์พัฒนชัย
นายวิโรจน จันทโชติกุล
นายวิโรจน สุดสาระ
นายวิวัฒน อินทุภูติ
นายวิศิษฏ วงศสิริพรกุล
นายวิสุทธิ์ ผะดาวัน
นายวิเหลี่ยม จันทะมล
นายวีรพันธ ศรีไตรเรือง
นายวีรศักดิ์ วงษสกุล
นายวีระ ศรีสอาด
นายวีระพล พิณทอง
นายวีระศักดิ์ กองเงิน
นายวีระศักดิ์ กาญจนชม
นายวุฒิ ขจร
นายวุฒิเกียรติ มงคลพรรุจี
นายวุฒิชัย โชคอนุวัฒน
นายวุฒิชัย อินทรสวาง
นายเวชยันต ลิ้มศิริ
นายศรายุทธ ศรีไพล
นายศรายุทธ สาสนิท
นายศรี อินทองนอย
นายศรุต สุรนิตย
นายศักดิ์ชาย วัฒนะโชติ
นายศิริ กันทะวงษ
นายศิริกุล รอตประเสริฐ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
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
๓๔๙

จาสิบเอก ศิริพงศ งามเจริญ
นายศิริศักดิ์ นันทกุล
นายศุกล อมเจษฎา
นายศุภชัย ศรีงาม
นายศุภดล ศรีโนนทอง
นายศุภวิชญ จุนถาวร
นายสงกรานต ไมยวงษ
นายสงกรานต แสงเทพ
นายสงวน กตะศิลา
นายสถิตย เฮียงราช
นายสนอง เนียมสกุล
นายสนอง วงษผาบุตร
นายสนั่น พระทน
นายสมเกียรติ เทียมพันธ
นายสมเกียรติ ศิริวิศิษฐกุล
นายสมคิด ฉายทองเจริญ
นายสมจิตร ศรีจันทร
นายสมเจตน กวีวัฒนา
นายสมเจตน เพียรคุม
นายสมชัย เกริกกุลธร
นายสมชัย สุคัมภีร
นายสมชัย เสนีวงศ ณ อยุธยา
นายสมชัย อํานวยประเสริฐ
พันจาเอก สมชาย กลิ่นแจม
นายสมชาย รุงเรือง
นายสมชาย สุขแปน

หนา ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา
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
๓๗๕

(เลมที่ ๑๕/๑)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายสมชาย หงษรัมย
นายสมชาย ออนศรี
นายสมชาย เอี่ยมเอิบ
นายสมโชค จันทรราม
นายสมโชค หวยสวัสดิ์
นายสมนึก จันษร
นายสมนึก โยธา
นายสมนึก อินทรเนตร
นายสมบูรณ เขียนสันเทียะ
นายสมบูรณ จันทรศศิธร
นายสมบูรณ วรพิทยาภรณ
นายสมบูรณ สุขสุโฉม
นายสมปราชญ จงจิต
นายสมปอง มุสิกะพันธ
นายสมพงษ ภูประเสริฐ
นายสมภต พูนพิพัฒน
นายสมโภชน กลมปลอง
นายสมยศ ระยาอินทร
นายสมยศ ศรสุรินทร
นายสมยศ อยูทรง
นายสมศักดิ์ จันทรแกว
นายสมศักดิ์ ตาลทอง
นายสมศักดิ์ สุขบําเพิง
นายสมสิทธ จิตหาญ
นายสมหวัง พงษเตชภณ
นายสมาน รัตนวิจิตตเวช

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
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
๔๐๑

หนา ๙๔
ราชกิจจานุเบกษา

นายสยาม สวนดอน
นายสรวมชัย มีสมศักดิ์
พันจาอากาศเอก สรายุทธ สุมมาตย
จาสิบเอก สราวุธ พิมเสน
นายสหัช นุมวงศ
นายสังคม อยูคง
นายสัญญา สายน้ําผึ้ง
นายสัญญา อังคตรีรัตน
นายสันติ ชํานาญรักษ
นายสาคร มังคละแสน
นายสาธิต ปลิวสูงเนิน
วาที่รอยตรี สามารถ ปททุมมี
นายสายัญ ศรีสวัสดิ์
นายสําราญ ปทมคัมภ
นายสําเริง สัมฤทธิ์
นายสิงหชัย ฉายแสง
นายสิทธิ์ กาวิละ
นายสินสมุทร คามี
สิบเอก สุขเกษม คําอวน
นายสุจินต ภักดีวานิช
นายสุชาติ โคตรทุม
จาสิบเอก สุชาติ วรรณภูชา
นายสุชิน เชื่อมจอหอ
นายสุดใจ วิเศษธร
นายสุทธิเดช นัยติ๊บ
นายสุเทพ ประเสริฐศรี

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
๔๒๗

(เลมที่ ๑๕/๑)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายสุเทพ มูลตรีภักดี
นายสุธน พรมณี
นายสุธีร ปรีชานุวัฒน
นายสุนทร คํามั่น
นายสุนันท โพธิ์วิจิตร
นายสุเนตร ศิริคช
นายสุเนศณ บุตรสาร
นายสุบิน วิเชียรศรี
นายสุพงศ สงถาวรทรัพย
นายสุพจน ตุมประชา
นายสุพจน นิฤมล
นายสุพจน มานะวุฑฒ
นายสุพจน ศรนารายณ
นายสุพรรณ คําสมัย
นายสุพล รุงสันเทียะ
นายสุพิชญชาญ โพธิ์งาม
นายสุภกาญจน พุมโพธิ์
นายสุภาพ ชวนะเกรียงไกร
นายสุเมธ พูลสมบัติ
นายสุรเกียรติ ฐิตะฐาน
จาสิบเอก สุรจิตต วุฒิการณ
นายสุรชัย ทับทิม
นายสุรเชษฐ โตเหมือน
นายสุรพล กายเพชร
นายสุรพล ขลึมประเสริฐ
นายสุรพล ตํานานวาน

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
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
๔๕๓

นายสุรพล เตียวตระกูล
นายสุรสิทธิ์ วงศสุวรรณ
นายสุระชัย คนงาม
นายสุระชัย ศรีหมื่นไวย
นายสุรัติ เพชรพริ้ม
นายสุริยุทธ อุนอก
นายสุวัชชัย กมลอมรพันธ
นายสุวัฒน อุบลเจริญ
นายสุวิทย ชนะวรรโณ
นายสุวิทย ศิริไกรวัฒนาวงศ
นายสุวินัย สนิทมวง
นายสุวิศณ ธัญญานนท
นายสุศักดิ์ แสงเสมา
นายเสด็จ กระเบา
นายเสถียร บุรี
นายเสรี เกิดทอง
นายเสรี คืนดี
นายเสรี เจริญบริบูรณ
นายโสภณ เจนการ
นายไสว หลิมแกว
นายหิรัญ ปญโญใหญ
นายอดิศักดิ์ คําเพราะ
นายอดุลย เครือยศ
นายอดุลย เชิดชู
นายอดุลย ภูภัทรางค
นายอนันต ถ้ําทอง

หนา ๙๕
ราชกิจจานุเบกษา
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
๔๗๙

(เลมที่ ๑๕/๑)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายอนันต ศิริกําเนิด
นายอนุชา ผลอิน
นายอนุสรณ แสงราม
นายอภิเดช ธรรมวิชิต
นายอภินันท กัณฑภา
นายอภิวัฒน ปจจัยโค
นายอภิสิทธิ์ กุลธวัชศิริ
จาเอก อรรถพร โตะเมือง
นายอรุณ นอยเสงี่ยม
นายอรุณโณ จิตมนัส
จาสิบตรี อลงกรณ สุขะตุงคะ
นายอาคม ทองคําดี
พันจาอากาศโท อาคม สุวรรณโณ
นายอํานวย สิทธิบุญ
นายอํานวย สุขแปง
นายอํานาจ พุฒทอง
นายอําพล ตัณฑโพธิ์ประสิทธิ์
นายอิสสระ สัตยมาศ
นายอุดม อนันตชินะ
นายอุดมศักดิ์ ชูประสิทธิ์
นายอุทัย พันธยิ้ม
นายอุรุพงศ เจริญยศ
จาสิบเอก เอกพล เข็มทอง
นายเอกรัตน ฉุงนอย
นายโอภาส อารียสวัสดิ์
นางกนกพร ศรีไทย

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
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
๕๐๕

นางกนกวรรณ นับแสง
นางกรกนก โจลัตสาหกุล
นางกรรณิกา จันทรดํา
นางกรรณการ ธรรมสอน
นางกฤษณา ธรรมสุจริต
นางกฤษณา ปนทองคํา
นางกอบกุล ปนเพ็ง
นางกัญจนรัตน สุขไพศาล
นางสาวกัญญณัช กาญจนะ
นางกัณฑพัชร สุวรรณกิจ
นางกันยา หลิมสมบูรณ
นางสาวกันยารัตน ตรึงสถิตยวงศ
นางกัลยา แกลวกลาหาญ
นางกัลยา สุทธนู
นางกาญจนา ชูสวัสดิ์
นางสาวกาญจนา นิลหยก
นางกาญจนา เพ็งลี
นางกานดา นาวงษ
นางสาวกํามะหยี่ ขุนวิทยา
นางกิ่งแกว ถนอมถิ่น
นางกิติพร เขจรศาสตร
นางเกศรา ลิ้ทรัพยเจริญ
นางเกศินี ศรีวรรณา
นางเกษฎา พลอยแกว
นางเกษณี เทวาประดับ
นางเกษร เก็งพินิจ

หนา ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา
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
๕๓๑

(เลมที่ ๑๕/๑)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางสาวแกวตา กาญจนาการันต
นางแกวมณี จันทรสวย
นางโกศล วิหาร
นางขจรศรี ศรีจํานงค
นางสาวขนิษฐา ฤทธิ์ศาสตร
นางขวัญตา พุทธให
นางไขแสง เรี่ยมประการ
นางสาวคนึงนิต ถินสูงเนิน
นางคนึงนิตย ปอมทอง
นางสาวคนึงพิศ เสงี่ยมทรัพย
นางสาวคมคาย บุญขํา
นางเครือวัลย หอยสังข
นางสาวจงกล พัฒนวิวัฒน
นางนงลักษณ ไขนาค
นางจรรยา โอสถาพันธุ
นางจรัสลักษณ อุทรักษ
นางจรินทรรัตน มาตาเบา
นางจริยาภรณ พานทอง
นางสาวจันทนา นาคไรขิง
นางจันทนา นาพุทธา
นางจันทนา พรรณราย
นางจันทนา สุรพล
นางจันทรลักษณ เที่ยงธรรม
นางจันทรรัตน พรรณวงศ
นางสาวจันทรา ละมั่งทอง
นางจันทรเพ็ญ ลาภเจริญ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
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
๕๕๗

นางสาวจันทรสุนี วีราภรณกุล
นางสาวจันทิมา จิรบุณยพัฒน
นางจันทิรา พงษสวาง
นางสาวจันทิวา โกมาสถิตย
นางจารึก พุทธกาล
นางจารุกิตติ์ ยอดเครือ
นางจารุพรรณ สีรยาภรณ
นางจารุวัฒน อ่ําพุดซา
นางจารุวัส รัตนวิบูลย
นางจํานง จงประสิทธิ์
นางจิตรลดา ทวีปรีดา
นางจินตนา กุลวิจิตร
นางจินตนา เกิดแยม
นางจินตนา ตุลยสุข
นางจินตนา ปยะทัต
นางจินตนา อุบลศรี
นางจิรพรรณ จันทรประดิษฐ
นางสาวจิระณัฎฐ ศรีสุวรรณ
นางจิระนภัส จันทรเจริญ
นางจิราพร รอดทอง
นางจิราพร หอมขจร
นางสาวจิราภา เจริญพร
นางจิรารัตน ขวัญมี
นางจุฑาทิพย กงซา
นางสาวจุฑาทิพย สุขออง
นางจุฑามาศ ศรีชวยชนม

หนา ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา
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
๕๘๓

(เลมที่ ๑๕/๑)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางจุฑารัตน ประมวลทรัพย
นางจุไรพรรณ สนองคุณ
นางจุไรรัตน สุคนธพันธุ
นางฉลอง สิงหะ
นางฉัตรทอง ศิริอนันต
นางฉัตรลดา สุขคําเมล
นางเฉลิมศรี แกวศรี
นางเฉลียว อัครพงศธร
นางสาวไฉน ปณราช
นางสาวชนิตา จันทรทองสุข
นางชนิตา สุคนธวิโรจน
นางชมบงกช บรรจงธุระการ
นางชไมพร มิ่งทุม
นางชลทิวา ทับทิมทอง
นางชลธิชา ตุยกาศ
นางชลธิชา พันธุธงไชย
นางชลนิชา ภุมรินทร
นางชวัลลักษณ รัตนพรหมรินทร
นางสาวชอทิพย ศรีรัตน
นางชาลิณี ดีรักษา
นางชื่นจิต เกษศิลป
นางชื่นจิต เครือวรรณ
นางชุติมา แซเจีย
นางชุลี ชอบธรรม
นางโชติมา ไตรยพืชน
นางโชติมา กลิ่นบุบผา

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
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
๖๐๙

นางฐิดาภรณ โกมิน
นางฐิตินันท เจริญอาจ
นางสาวฑิฎาภรณ คงดวง
นางณัชชา สีมันตธรรมกุล
นางณัฐฐนันท อารีอุทัยงาม
นางณัฐจิต เพิ่มพูนวิวัฒน
นางณัฐธีร พันธรพีพล
นางณัฐมาพร ศิริโรจน
นางดรุณี ธารฤทธิ์
นางดรุณี บัวทอง
นางดวงกมล มีสรรพวงศ
นางดวงดาว ชํานาญอาสา
นางดวงพร คลายเพชร
นางดวงพร ตั้งตรงไพโรจน
นางสาวดารณี ครุฑไทย
นางเตือนจิตร ภูมาลี
นางเตือนใจ ธิตะจารี
นางถนอม ทองเนื้อแข็ง
นางสาวทรรศนีย รุกขไชยศิริกุล
นางทองปอน มีชูศักดิ์
นางทัศนีย หอมชื่นชม
นางทิพยาภรณ พิมพโพธิ์กลาง
นางทิพาพร กูลสวัสดิ์
นางเทียมจิต นกเพชร
นางธนัชพร มณีพงค
นางสาวธนัสพร สมคะเณย

หนา ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา
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
๖๓๕

(เลมที่ ๑๕/๑)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางธนัตถภรณ ธนาวงศสิน
นางสาวธนันพัชญ ปรียากุลพัฒน
นางธนาภา มิตรถาวร
นางธนิดา แกวศรีปราชญ
นางธมกร วงคนอ ย
นางธัญญ เทียมทัน
นางธันยพร หงษงาม
นางธิดา ละมั่งทอง
นางนงคเยาว แพรขลิบ
นางนงคฤทธิ์ นําภา
นางนงนาถ โคตรเศรษฐี
นางนงนุช คงนอย
นางสาวนงนุช อั้นอําไพ
นางนงเยาว กิ่งสักกลาง
นางนงเยาว ออวิจิตร
นางนงลักษณ สิงหสิทธ
นางนภาพร เพิ่มสุข
นางนภาพร แสงฉายศิริศักดิ์
นางนภาศิริ นวมทอง
นางนลินดา พินาม
นางนลินรัตน รัตนะ
นางนวพร บุญชวย
นางนวลนอย ทิพยรักษ
นางนวลพรรณ วัฒนประดิษฐ
นางนัธทยภรณ เจี่ยงเพ็ชร
นางนันทนา โภคินมาศ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
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
๖๖๑

นางนันทพรรณ สิทธิมงคล
นางนันทวัลย ไทยอุสาห
นางนันทสิตา แสงวัชระกุล
นางนาฎอนงค จันทรเพลา
นางสาวนาถฤดี อารมณสุขโข
นางน้ําทิพย ลีลาฐาปนกุล
นางนิดาวรรณ ฉุงนอย
นางนิตยา จินดารัตน
นางนิตยา เจนบรรจง
นางนิตยา ทองนุน
นางนิตยา ประภากร
นางนิตยา วรรณจักร
นางนิตยา อือประเสริฐ
นางสาวนิตยา อุมาจิ
นางสาวนิพัทธา ศรีทองแท
นางนิภา ขาวนวล
นางนิลุบล ศิริวรวุฒิ
นางนิศากร จิตผดุงวิทย
นางสาวนุชจรี บัวทอง
นางบรรจง เนืองอนันต
นางบรรจง วุฒยิ านันท
นางบรรลือ เกิดชัยภูมิ
นางบวร ตาลสุกเรือง
นางบังอร กิ่งแกว
นางบังอร พรหมเมือง
นางบังอร สีดารอด

หนา ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา
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
๖๘๗

(เลมที่ ๑๕/๑)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางบังอร เสารวิบูลย
นางสาวบําเพ็ญ ประดิษฐแทน
นางบุญทอง มหาแร
นางบุญนาค วงษจันทนา
นางบุญเรือน ฤทธิรงค
นางบุญเอื้อ กระสีเสม
นางบุบผา คชรักษ
นางบุบผา นันทกิจจามร
นางบุปผา สิงหสถิตย
นางบุพการี ดิสขํา
นางบุษกร ปญญะปูน
นางเบญจนา สุขสวัสดิ์
นางเบญจลักษณ จันทรกระจาง
นางสาวเบญจวรรณ บุณยรัตน
นางประคอง ภูพวง
นางประนอม รัตนศิลป
นางประไพ บัวพูล
นางประไพ พลศร
นางประไพพรรณ สกุลชิต
นางประภัสสร วัฒนใย
นางประภาพรรณ พวงทอง
นางประภาศรี ไชยเทพ
นางประยูรศรี วรนุช
นางประอร เสมาทอง
นางปราณี กลิ่นละออ
นางปราณี จริตศรี

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
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
๗๑๓

นางปราณี จันทรศรี
นางปราณี ประสิทธิ์นราพันธุ
นางปรีดา มูสิกะ
นางปรีดาภรณ สารถอย
นางปรียาภรณ เล็กพันธ
นางปวริศา ตั๊งศรีเมืองทอง
นางปทมา ชวยหนู
นางปานดวงใจ เนาวพันธุกุล
นางปาริชาติ ฉันทราวดี
นางปาริชาติ หมอมรอยเอ็ด
นางปยนุช ฉวีนิล
นางปยะนุช เรืองศรี
นางเปมิกา ทองใหญ
นางแปน มัดทะมณฑล
นางผกาศรี ดีรอด
นางพจนา ฉัตรเดชา
นางพจมาลย ปริ่มปาน
นางพจวรรณ ทิพยะ
นางสาวพนิดา พุมพฤกษา
นางสาวพนิดา เล็กชลยุทธ
นางพนิดา วิจารณปรีชา
นางพยุง กาญจโนทัย
นางพรกมล คงมั่น
นางพรทิพย จุฬพันธทอง
นางพรทิวา ไชยราษฎร
นางพรธิดา เขียววาท

หนา ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา
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
๗๓๙

(เลมที่ ๑๕/๑)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางสาวพรประภา มหาภาส
นางสาวพรพรรณ นามดี
นางพรพิมล พวงความสุข
นางพรพิรุณ เปลี่ยนเดชา
นางพรเพ็ญ สําเภาเงิน
นางสาวพรไพลิน รมโพธิ์
นางพรรณพรรษ หัตถวงษ
นางสาวพรรณภา รัตนพันธ
นางพรรณี สุทธิรักษเสนีย
นางพรรษนม เกษกิ่ง
นางสาวพรศรี เคนถาวร
นางพระจันทร แพไธสงค
นางพวงทอง บุญอุไร
นางพวงสิน ไสว
นางสาวพัชรษวรรณ ทิเริม
นางพัชรินทร ปทุมรัตน
นางพัชรินทร หนูนอย
นางพัชรี ควรโสรส
นางสาวพัชรี ทุนดี
นางพัชรี เปงโท
นางพัชรี หาญวานิช
นางพัชรีย พรหมทอง
นางพัฒนี จตุรพร
นางพันทิวา เกิดพูล
นางสาวพาณี เจริญสวัสดิ์
นางพิชญา แจงศิริพรหม

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
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
๗๖๕

นางพิชญา พิสิฐพิชยะ
นางพิทยา สวางกุล
นางพิทักษณา สุภานุสร
นางสาวพินิจ ตั้งกนก
นางสาวพิมพา วงศสุวรรณ
นางพิมพา สนิทนาน
นางพิมพากานต โนนสวาง
นางพิมพใจ ประเสริฐทาไม
นางพิมพนิภา ธงชัยสุวรรณ
นางพิมพรัตน พันธุมะบํารุง
นางพิลัยวัลย ศุภเจริญลาภ
นางพิศเพลิน ฉัตรไชยพรกุล
นางพิสมัย สุขสวัสดิ์
นางพิสมัย ปญญา
นางพิสมัย ยิ้มพลอย
นางพึงจิต สมบูรณพงศ
นางพูนจิตร เวชวงศวาน
นางพูลศรี ทองพัฒน
นางพูนสุข จันทรมณี
นางพูลสุข บุญกอง
นางเพ็ญระพี แกวบุดดี
นางเพ็ญศรี สงวนนาม
นางเพ็ญศรี หมั่นคา
นางสาวเพ็ญศรี อวมดวง
นางเพทาย เตชวิภารัตน
นางเพลินพร รุงสาง

หนา ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา
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
๗๙๑

(เลมที่ ๑๕/๑)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางสาวเพียงเดือน จันทรอัมพร
นางแพรว ชัยชนะ
นางโพยมรัตน หาญศักดิ์ศรีวิธีกุล
นางไพรวัลย ไชยชวย
นางสาวไพรวัลย พุมอาศัย
นางไพรวัลย หงษษา
นางภภัสสร กุลวานิช
นางภมร นฤภัย
นางภมรศรี ปานสมุทร
นางภัทรา ปลื้มชิงชัย
นางภัทราภรณ เจริญผล
นางภัสรัสนันท เทพเจริญ
นางภิญญา แสงพานิชย
นางมณฑา ขาวนวล
นางมณฑิรา ศรีงาม
นางสาวมณธาวี รอดทอง
นางสาวมณีกานต ทองคํา
นางมณีวรรณ ปญจรัตน
นางมธุรสฌรี พรอมมูล
นางมยุรา เครือคํา
นางมยุรี แปรงศรี
นางมะลิ ยิ้มละมัย
นางมะลิ สุขสมแดน
นางมะลิวรรณ แสงตะวัน
นางสาวมัณฑนา เข็มสวาง
นางมัทนา อังโชติพันธุ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
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
๘๑๗

นางมัลลิกา ไกแกว
นางมาธินี นิมิตรพันธ
นางมาลีรัตน ขวัญเขียว
นางมุกดา พูลผล
นางสาวมุกดา วิภาจักษณกุล
นางมุกดา ศรีสวัสดิ์
นางมุกดาไล สาขา
นางยุพา ไชยชนะ
นางยุพาพันธุ คงชนะ
นางยุพิน ทองบุตร
นางยุพิน พึ่งหรรษพร
นางยุวดี กันทาวงศ
นางยุวดี เพชรฤทธิ์
นางเยาวรัตน สงขแกว
นางเยาวเรศ พิริยสถิต
นางรจนา บุญรอด
นางสาวรตินันท พรหมเจริญ
นางรัจนา พลแพงขวา
นางรัชณี อดิเดชสกุล
นางรัชนี เกียรติอดิศร
นางรัชนี วางขุนทด
นางสาวรัชนีวรรณ วิศวรุงโรจน
นางรัตติกร ลิ้มชื่น
นางรัตนา กลาหาญ
นางราณี ชื่นคา
นางรําพึง ศุภราศรี

หนา ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา
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
๘๔๓

(เลมที่ ๑๕/๑)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางสาวรุงนภา ชาญชาติณรงค
นางสาวรุจีพัชร ยอดเกตุ
นางเรขา ละมายพันธุ
นางเรณู ศรีงามผอง
นางเรวดี วัฒนปาณี
นางเรืองกูล มณีธร
นางลดาวัลย ถวิลไพร
นางลมโชย อุยยะพัฒน
นางละมัย พรรณธนะ
นางละมัย วัฒนภักดี
นางละมัย ไสไทย
นางละมุด สกุลลักษณ
นางละเอียด บุญเจริญ
นางละเอียด รักวิชา
นางลักขณา ไหวพริบ
นางสาววลัชชา อิชโรจน
นางสาวลัดดา เชื้อสูงเนิน
นางสาวลัดดา ราตรีพฤกษ
นางลัดดาวรรณ ชัยทองดี
นางลาภา โลหะพันธุ
นางลาวัลย แกวบุดดา
นางลําพูน วิษณุพรชนินทร
นางลิ้นจี่ โชติรัตนชัย
นางวชิรญาณ แจมเพชรรัตน
นางวนัศนันท นาคกอน
นางวรนุช อินทรฉ่ํา

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
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
๘๖๙

นางวรรณดี กิจกลา
นางวรรณดี เล็กเซง
นางวรรณพร พุทธเจริญ
นางสาววรรณรัตน ศิริชัยยงบุญ
นางสาววรรณา กับรัมย
นางวรรณา โพธิ์ศรีทอง
นางสาววรรณา วิเศษสุวรรณ
นางวราภรณ โพธิเจริญ
นางวศินี พิเดช
นางวสรร เมืองเหนือ
นางวัชรภรณ จันทรพุฒพงศ
นางสาววัชรา ภักดียิ่ง
นางวัชรี ยาละ
นางวัชรี วิรุณจิตต
นางสาววัชรี ศรีขาว
นางวันดี จุลฬา
นางวันดี เฟองนิภาภรณ
นางวันเพ็ญ นรสิงห
นางสาววันเพ็ญ มูลผลา
นางสาววัลลิกา เหลาบุตรศรี
นางวารี พูนสยามพงษ
นางวารุณี อินตะนอน
นางวาสนา สีมากุล
นางวิชชุดา อินทรมานวงศ
นางวิชนีย เอกอุดมธนะกุล
นางวินา พิกุลผล

หนา ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา
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
๘๙๕

(เลมที่ ๑๕/๑)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางวิภา ชมตา
นางวิภา ไลนฤทธิสิงห
นางสาววิมล สีสุกใส
นางวิมลทิพย มีสุวรรณ
นางวิมลรัตน เนื่องจากฉิม
นางวิมลรัตน แยมชุติ
นางวิมลศรี สายบุตร
นางวิศัลยา สงแจง
นางศมนา เมืองไทย
นางศรัณยา พุฒนวล
นางศรานีย จันทรวิจิตร
นางศรีนวล ไชยเวทย
นางศรีไพร รุงโรจนวณิชย
นางศรีวิไล วัชรพงษเกษม
นางสาวศรีหัทยา ชูสุวรรณ
นางสาวศรีอรุณ คงสวัสดิ์
นางศศิธร ศรีสิริ
นางสาวศิดารัตน กลัดเกลา
นางสาวศิรินารถ มะโรงรัตน
นางศิริประภา ภูผา
นางศิริพร ธรรมสถิตวงศ
นางสาวศิริพร เรืองชู
นางศิริพรรณ รักษาภักดี
นางสาวศิริเพ็ญ โฉมศิริ
นางศิริรักษ เกษสุริยงค
นางศิริรัตน ภูคํา

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
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
๙๒๑

นางศิริรัตน มานะขจรเวช
นางศิริวรรณ เชษฐสมบัติ
นางศิริวรรณ ศรีหะ
นางศิวิไล มัคเจริญ
นางศุภกาญจน ติระพงศประเสริฐ
นางศุภรัตน แสนอินตะ
นางศุภวัลย สงวนศักดิ์
นางสาวศุภศิริ จิตตสกุล
นางศุลีวรรณ คําสุนทร
นางไศลพร จิตตจันทร
นางสกาวกาญจน อรุณรัตน
นางสาวสงวนจิตร เปรี่ยมนอง
นางสมจิต ทองเรืองสุขใจ
นางสมใจ คงคะชาติ
นางสมแปน โจงจาบ
นางสมพร ใจแกว
นางสมพิศ ไชยฤทธิ์
นางสมพิศ พวงนอย
นางสมร เมฆสงค
นางสมร สุทธิหลอ
นางสมรัก มุสิกพัฒน
นางสาวสมวาสนา สิทธิดํารงการ
นางสมศรี บุญกูล
นางสมศรี สุรภักดี
นางสมสิน บัวคํา
นางสมเสมอ นิฤมล

หนา ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา
๙๒๒
๙๒๓
๙๒๔
๙๒๕
๙๒๖
๙๒๗
๙๒๘
๙๒๙
๙๓๐
๙๓๑
๙๓๒
๙๓๓
๙๓๔
๙๓๕
๙๓๖
๙๓๗
๙๓๘
๙๓๙
๙๔๐
๙๔๑
๙๔๒
๙๔๓
๙๔๔
๙๔๕
๙๔๖
๙๔๗

(เลมที่ ๑๕/๑)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางสมหมาย รมณียพิกุล
นางสราพร เรืองเดช
นางสรินทร พันธวาศิษฎ
นางสาวสลิลรัตน ขุมทอง
นางสวณีย ผิวผอง
นางสวางจิตต แสนคําลือ
นางสอิ้ง สนตะคุ
นางสาวสังวาลย แกวโสตร
นางสันทยา ศุภกรธนสาร
นางสาวสาธินี คฤหบดี
นางสายใจ พิศวง
นางสายชล สิงหสุวรรณ
นางสายพิน ไผเรือน
นางสายเพชร ฆารไสว
นางสายสมร คายใส
นางสายสมร ชื่นใจ
นางสายสุทิน จันทมาศ
นางสายัณห ไชยโย
นางสาวสาริศา วงษถาวรกุล
นางสาลินี บุญรอดฤทธิ์
นางสําเนียง พลอยดี
นางสาวสํารวย สังฆะมณี
นางสิรินันท ชมภูอินทร
นางสิรินารถ ภูครองหิน
นางสิริบังอร รัตนบรรพต
นางสาวสิริมา ปนทอง

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๙๔๘
๙๔๙
๙๕๐
๙๕๑
๙๕๒
๙๕๓
๙๕๔
๙๕๕
๙๕๖
๙๕๗
๙๕๘
๙๕๙
๙๖๐
๙๖๑
๙๖๒
๙๖๓
๙๖๔
๙๖๕
๙๖๖
๙๖๗
๙๖๘
๙๖๙
๙๗๐
๙๗๑
๙๗๒
๙๗๓

นางสิรินาถ เกิดเหมาะ
นางสุกัญญา คงทอง
นางสาวสุกัญญา โพธิสุวรรณ
นางสุกัญญา วัชราภรณ
นางสุกัญญา สิงหะนัด
นางสุคนธ กุดโอฬาร
นางสุจิตรา วัฒนศรี
นางสุจิน กาพยเกิด
นางสุจินดา ณะวิชัย
นางสุจินต จันทรวันเพ็ญ
นางสาวสุชาดา วิสุทธิ
นางสุชาดา เหลาอุทธา
นางสุชิน วะชังเงิน
นางสุชีลา ยุทธเกษมสันต
นางสุดคนึง เทียมทัต
นางสุดา กองเกียรติกูล
นางสุดา สิทธิภูล
นางสุดารัตน บัวพูล
นางสุดาวรรณ ธีระเดชพงศ
นางสุตรี เจียรพันธุ
นางสาวสุทธินันท ทิศาวิภาต
นางสุทธิวรรณ ขันการไร
นางสุธิดา กุลดิลกไพบูลย
นางสุธีรา ตันตินันทธนา
นางสาวสุนทร เล็กอุทัย
นางสุนทรี พรหมรัตนกุล

หนา ๑๐๕
ราชกิจจานุเบกษา
๙๗๔
๙๗๕
๙๗๖
๙๗๗
๙๗๘
๙๗๙
๙๘๐
๙๘๑
๙๘๒
๙๘๓
๙๘๔
๙๘๕
๙๘๖
๙๘๗
๙๘๘
๙๘๙
๙๙๐
๙๙๑
๙๙๒
๙๙๓
๙๙๔
๙๙๕
๙๙๖
๙๙๗
๙๙๘
๙๙๙

(เลมที่ ๑๕/๑)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางสุนันทา สุวรรณวิจิตร
นางสุนันท รัตนวิชา
นางสุนิจตา ศรีเพชร
นางสุนิภา สมหาญวงศ
นางสุนิศา ทองสุพรรณ
นางสาวสุนีย วัฒนชนม
นางสุปราณี ไวมงคุณ
นางสุปรีดา แสงอรุณ
นางสุปยา ธานี
นางสุพร นวลตรีฉ่ํา
นางสาวสุพรรณี ปชชาดี
นางสุพรรณี สุขแปง
นางสุพรรณี อุเทนพันธ
นางสุพัตรา จึงสงาสม
นางสาวสุพัตรา บูรณะพิมพ
นางสุพิชชา เอี่ยมงาม
นางสุพิน ไทยสะเทือน
นางสาวสุภัทรา กิจวิจิตร
นางสุภา ตรีสุทธาชีพ
นางสาวสุภา บูรณยาพร
นางสุภา แสงทอง
นางสุภานัน ศรีขจร
นางสุภาพ อั้งสุพวง
นางสาวสุภาพร เมฆเสน
นางสุภาพรณ เชิดชัยภูมิ
นางสุภาวดี แสงโฮง

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๐๐๐
๑๐๐๑
๑๐๐๒
๑๐๐๓
๑๐๐๔
๑๐๐๕
๑๐๐๖
๑๐๐๗
๑๐๐๘
๑๐๐๙
๑๐๑๐
๑๐๑๑
๑๐๑๒
๑๐๑๓
๑๐๑๔
๑๐๑๕
๑๐๑๖
๑๐๑๗
๑๐๑๘
๑๐๑๙
๑๐๒๐
๑๐๒๑
๑๐๒๒
๑๐๒๓
๑๐๒๔
๑๐๒๕

นางสุมล สอนพลงาม
นางสาวสุมลศรี ไกรจรัส
นางสุมาลี รัตนจริยา
นางสุเมตตา มีชัย
นางสุรภา รุงอุทัย
นางสุรภี พัวรัตน
นางสุรางค จิตติมานนท
นางสุรีพร วันไกล
นางสุรีย พูลสวัสดิ์
นางสุรีย แอมปรัชฌาย
นางสุรียพร สกุลสัน
นางสุวนิดา ศรไชย
นางสุวัชรี เสิศหลา
นางสุวิสา ศุภผล
นางสาวเสริมศรี ดานวิไล
นางเสาวณีย ฉิ่งเล็ก
นางเสาวนีย เครืออยู
นางสาวเสาวรส หาญมุงธรรม
นางเสาวลักษณ ฉิมสุข
นางเสาวลักษณ สมัยแกว
นางแสงจันทร กลอมเกษม
นางโสมวดี คําพรรณ
นางหทัยรัตน พงษพานิช
นางหนูกรณ กาญจนะคช
นางอติมา นกเขาเทศ
นางอนุรักษ บุตรสาร

หนา ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๒๖
๑๐๒๗
๑๐๒๘
๑๐๒๙
๑๐๓๐
๑๐๓๑
๑๐๓๒
๑๐๓๓
๑๐๓๔
๑๐๓๕
๑๐๓๖
๑๐๓๗
๑๐๓๘
๑๐๓๙
๑๐๔๐
๑๐๔๑
๑๐๔๒
๑๐๔๓
๑๐๔๔
๑๐๔๕
๑๐๔๖
๑๐๔๗
๑๐๔๘
๑๐๔๙
๑๐๕๐
๑๐๕๑

(เลมที่ ๑๕/๑)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางอโนชา อุนเจริญ
นางอมร ทองดี
นางอมรศิลป มาฆะเซ็นต
นางอรทัย สนจุย
นางอรวรรณ ชัยรัตนาอาภรณ
นางอรวรรณ สกุลดี
นางอรวรา ปลื้มลมัย
นางอรองนงค ดาบสมศรี
นางอรอุมา โคตรแสนลี
นางอริสรา บุญแท
นางอรุณ กากูล
นางอรุณี ปลื้มวีระจิตต
นางอังคณา กุลชล
นางอังคณา โพธิ์วัฒนะชัย
นางสาวอังศวีร ภิรมยวงศ
นางสาวอัจฉรา วงศศิรินพคุณ
นางสาวอัจฉรี ศิริอัฐ
นางสาวอญชลี ณ ลําปาง
นางสาวอัญชลี พรอโนทัย
นางอัญชลี มีทรัพย
นางอัญชลี ลิ่มโพธิ์
นางอัญชลี สุเภากิจ
นางอัมพรศรี จันทรทิพยมณี
นางอัสนีย เกษรสุข
นางอาภรณ ชัยออน
นางอาภรณ สวางชื่น

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๐๕๒
๑๐๕๓
๑๐๕๔
๑๐๕๕
๑๐๕๖
๑๐๕๗
๑๐๕๘
๑๐๕๙
๑๐๖๐
๑๐๖๑
๑๐๖๒
๑๐๖๓

นางอารี ลาภัย
นางอารีย ตระหงานศรี
นางอารีย ตรีรัตนเวช
นางอํานวยพร สอนบุตรี
นางอําภา เรืองวานิช
นางอําภา หอมชื่น
นางอินทมาศ สมพงษ
นางอุบล พัคคสุนทร
นางอุบล หอมนาน
นางอุบล เหมือนนรุธ
นางอุบลรัตน รัสมี
นางอุมารินทร มินทรพยัคฆ

หนา ๑๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๑)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓

๑๐๖๔
๑๐๖๕
๑๐๖๖
๑๐๖๗
๑๐๖๘
๑๐๖๙
๑๐๗๐
๑๐๗๑
๑๐๗๒
๑๐๗๓
๑๐๗๔
๑๐๗๕

นางอุราภรณ พรหมรัตน
นางสาวอุไร ถาวรงามยิ่งสกุล
นางอุไร อินทรคง
นางอุไรทิพย เถื่อนทนนท
นางอุไรวรรณ ทองเดชศรี
นางอุษณีย ทองปอง
นางอุษา ไพโรจน
นางอุษา รังษีสวาง
นางอุษา เล็กศิริมนตรี
นางสาวอุษา สมคิด
นางอุษา สาระสมศรี
นางอุสณี จงเจริญมั่นคง

กระทรวงยุติธรรม
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
๑ นายประสิทธิ์ ทักษะกรวงศ
๒ นางวิภารัตน พิลาทอง
กรมคุมประพฤติ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

นายโกมล เสรยางกูร
นายคงศักดิ์ ปานสอาด
นายนิทัศน โกณะบุตร
นายไพบูรณ อสิเศวตกุล
นายวรเวทย วิชญวิศิษฏกุล
นายสุนัย ลิลาพันธิสิทธิ
นายสุอาภรณ สังวรณ
นายเสรี หาแกว
นางจินดา วัฒนวิกยกรรม

๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

นางชลธารา สุขนิ่ม
นางไพเราะ คงเปรม
นางวิลาสินี เบาหลอเพชร
นางโศรดา สอนจอย
นางสมบัติ คาวีวงศ
นางสาวสิริกุล ศรารัชต
นางสุพิศ ศรีสุพรรณ
นางสุภาภรณ นุมนาค
นางสุรีย ศรีดํารงค

