หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา
ประจําป ๒๕๕๒
ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล า ฯ พระราชทานเหรี ย ญจั ก รมาลา จํ า นวน ๑๐,๘๑๓ ราย
และเหรียญจักรพรรดิมาลา จํานวน ๓๓,๔๕๔ ราย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ รวมทั้งสิ้น ๔๔,๒๖๗ ราย ดังรายนามทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๓
ผูรบั สนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓

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

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายกฤตยา สุภายศ
๒๑ นายประสพ กันจู
นายคํารน ศรีคําไทย
๒๒ นายปญจวุฒิ ทองมูล
นายจตุพร วันชูยศ
๒๓ นายปญญา ทศนุต
นายจรูญ แสงสาคร
๒๔ นายพงษศักดิ์ ศรีเวชนันต
นายจักราวุธ คําทวี
๒๕ นายพันธุศักดิ์ ทัพวงศ
นายจํานงค นันทศรี
๒๖ นายภานุศร สิทธิชัย
นายจํารัส สุขประเสริฐ
๒๗ นายมนตรี ลิมาภิรักษ
นายจิรชัย พรหมพล
๒๘ นายมุลรียา หะยีนุ
นายเจริญ สุวรรณวงศ
๒๙ นายยงยุทธ นอยทรัพย
นายเฉลิมชัย วาสะสิริ
๓๐ นายรวมมิตร คําผา
นายชัยณรงค อินสาลี
๓๑ นายราเชนทร บูรณศาสตร
นายชาญ คีรวี ัน
๓๒ วาที่รอยตรี วชิระ ปรีชาจารย
นายเชิดศักดิ์ ศรีศักดิ์วิชัย
๓๓ นายวันชัย จันทรจําปา
นายณรงคศักดิ์ กงชัยภูมิ
๓๔ นายวันชัย เชื้อชมกุล
นายดํารงคศักดิ์ วาวกําเหนิด
๓๕ นายวันชัย นอยสุข
นายทวี สวางมณี
๓๖ นายวันชาติ โมบัณดิษฐ
นายธนาภัทร รอบจังหวัด
๓๗ นายวิเชียร จันทรฝาก
นายธวัช ขจรบุญ
๓๘ นายวิโรจน กานุรักษ
นายบรรจบ ธรรมสมบูรณ
๓๙ นายวิวัฒน ปนแกว
นายประมวล สินหนู
๔๐ นายวีรยุทธ แสงสิริวัฒน

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖

นายวีระวัตร ฆะปญญา
นายศรีรัช เกตุเมือง
นายสมเกียรติ แถวไธสง
นายสมชาย จันทรอยู
นายสมเชาว กาญจนจรัส
นายสมบูรณ บูรศิริรักษ
นายสาธิต เจรีรัตน
นายสิทธิพร ประสารแซ
นายสุธีรัชต ยมนา
นายสุนทร รอดทองอยู
นายสุนิตย ชูใจ
นายสุพัฒน สุวรรณสิงห
นายสุรนันท ศุภวรรณกิจ
นายอดิศักดิ์ คัมภีระ
นายอานนท เปเหลาดา
นางกนิษฐา คชฤทธิ์
นางกมลวรรธน หาญพานิช
นางกรรณิกา เสนาคํา
นางกฤษณา ปญญาเจริญธรรม
นางกษมา โรจนนิล ยุกตะทัต
นางกัญญา โมลาศน
นางกัญญพิชญา โพธิตา
นางกัลยา จันมณี
นางกาญจนา ประทุมรัตน
นางแกวใจ ประสารแซ
นางจรูญ อ่ําจําปา

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางจินตนา มีแสงพราว
นางสาวชฎาพร ไวชมภู
นางชนิญา โพธิ์สุข
นางสาวชโรทัย ปญติ
นางชุติกาญจน ปณทรานนท
นางสาวณัฐธยาน เทศศรีเมือง
นางดวงใจ ชุมประเสริฐ
นางดวงดาว สุขุวิทย
นางทองพิน ขันอาสา
นางสาวทัศนีย ดานพัฒนามงคล
นางทัศนีย ศรีคําไทย
นางธนวรรณ พฤฒิวรานนท
นางธัญญธร ดอนสนธิ
นางธีราพร รอดทองอยู
นางนงลักษณ ลมสูงเนิน
นางสาวนพกนก บุรุษนันทน
นางนฤมล สุวรรณเนตร
นางนฤมล หวังกิจธรรม
นางนารีวรรณ จันทบาล
นางนิตยา สุวรรณรังค
นางเบญจมาศ สระทองหยอม
นางประไพ ใจกาวหนา
นางปราณีต พงศมัตสยะ
นางปณฑานุช ฉัตรรุงชีวัน
นางผการัตน เมฆฉาย
นางพยูร บุญมา

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘

นางพรพรรณ มนตรีพิศุทธิ์
นางพรพิศ คชสิทธิ์
นางพรมณี ฤทธิธรรม
นางพรอัญชลี พุกชาญคา
นางพวงทิพย ถนอมแหยม
นางพัชรี แสงจันทร
นางพัฒนศิริ แกวสุข
นางพิกุลทอง ประทีป ณ ถลาง
นางพิมพถวิล พงศจันทรเสถียร
นางพูลศรี พรหมดนตรี
นางสาวเพ็ญศรี กิตติศุภกร
นางสาวไพลิน บูทอง
นางมณี ฤทัยธนารัตน
นางมณีรัตน วงศนพหิรัญ
นางสาวรวิภา เจริญยิ่ง
นางสาวรัตติกร ผรณสุวรรณ
นางสาวราตรี ตันทวานิช
นางรุงทิวา ศรีวรขาน
นางรุงเรือง จอมศรี
นางลมายมาศ ปราชญวุฒิกุล
นางสาวลลินทิพย ศุภพฤกษ
นางลัดดา คัมภีระ
นางวรนัฐ ชัยวัฒนา
นางวรนิตย ลีฬหะพันธุ
นางวราภรณ สุขรัตนไชยกุล
นางสาววราภรณ สุวรรณศิริ

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางสาววารีทิพย อินบัว
นางวารุณี ปยะกุล
นางสาววาสนา โกสียวฒ
ั นา
นางสาววิมล ลุมพิกานนท
นางวิมลพรรณ กุลัตถนาม
นางสาววิไล โอฬาริ
นางศิริลักษณ วรดิษฐ
นางศิโรรัตน พัวพานิช
นางศุภลักษณ คงสง
นางสมจิต พลายดวง
นางสาวสมทรง นิลนอย
นางสมร พงษเจริญไทย
นางสิริสมศรี มีอยู
นางสาวสุกัญญา ทรัพยมณี
นางสาวสุกัลยา อนุชิตไพลิน
นางสุทิพย เตชะอินทร
นางสุธาทิพย ชางทอง
นางสาวสุนันท เจริญศุภกิจนิมิต
นางสุพรพรรณ นาคปานเอี่ยม
นางสุพรรณี สมิท
นางสาวสุภัสสร โหยุขัน
นางสุรนารถ พันธเมฆากุล
นางสาวสุรียรัตน แกวสากล
นางสุวรรณ สังขนุช
นางเสาวณิต เย็นสมุทร
นางอธิชา รจนะ

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓

นางอมรา เหลาวิชยา
นางสาวอรวดี ธานี
นางอวัสดา อรัญญะ
นางอังศนา สุทธิฤทธิ์
นางสาวอังสิยาภรณ อุนจิตต
นางสาวอัจฉรา รัตนบุญสิน
นางสาวอัจฉรา ออนละออ
นางอัมพร ทิพยไพฑูรย
นางอัมพวัน ทองศรี

๑ นายสวัสดิ์ ภูทอง
๒ นายสําเนา เนือ้ ทอง
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางอารีย เปยศรี
นางอํานวย คุณสุข
นางอําพรรณ ทองเลิศ
นางอําพรศิลป ลิมาภิรักษ
นางสาวอําไพ รุงวิจารณ
นางอุทัยวรรณ บํารุงชาติ
นางอุทุมพร กิมศรี
นางอุบลพรรณ คงอ่ํา
นางอุบลรัตน ชุณหพันธ

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
๓ นางกัลยานี ปฏิมาพรเทพ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายกงจักร นุชชนะ
๑๓ นายกมล แพงเกษร
นายกงจักร บัวลา
๑๔ นายกมล สุวรรณโชติ
นายกนก ดีมี
๑๕ นายกมล เหมือนจิตต
นายกนก บุญญานุสรณ
๑๖ นายกรกฏ ชนะกิตติคุณ
นายกนกชัย แสนไชย
๑๗ นายกรกรรณ โพธิจักร
นายกมล ขวัญคุม
๑๘ นายกรณสกนธ สาวิสัย
นายกมล จอมทอง
๑๙ นายกรธนา วีรวัฒน
นายกมล จันละคน
๒๐ นายกระแส สุขพูล
นายกมล ชลายนวัฒน
๒๑ นายกระแสร ริ้วทอง
นายกมล ชางหลอม
๒๒ นายกระหรีม ตัดสายชล
นายกมล นิ้วนอย
๒๓ นายกรัณฑ ปนสุวรรณ
นายกมล บุญแพทย
๒๔ นายกรัณย เลี้ยงถนอม

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐

นายกริช แสงสุระ
นายกริชวัช ฐานะกิจ
นายกรีฑา เครือหงส
นายกรีฑา วิชัยดิษฐ
นายกรีม ดวงใจ
นายกรีศักดิ์ ประทุมชาติ
นายกรุณพล พราหมเภทย
นายกรุณา กุลวงศ
นายกฤตญสมาน มุขสมบัติ
นายกฤตภาส ไชยอินทร
นายกฤตวิทย ทวีสุข
นายกฤษฎา ชางงาม
นายกฤษฎา แพงไตย
นายกฤษฎา วงศสวัสดิ์
นายกฤษฎา สุพงศ
นายกฤษฏิศาสน บุญพสุกุล
นายกฤษฑวัฒน ผาสุข
นายกฤษณพงศ สายกระสุน
นายกฤษณพงษ ชาภูมี
นายกฤษณะ ซาซุม
นายกฤษณะ ผัดกระโทก
นายกฤษณะ เลิศวิชานันท
นายกฤษณา สัจจารักษ
นายกฤษดา หวังพิทักษ
นายกฤษทอง ทองศรีสอาด
นายกลยุทธ เฉิดฉันทพิพัฒน

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

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายกลาหาญ สมบัติกําไร
นายกวีศิลป พันธัง
นายกองมี ลานคํา
นายกองศรี กมลคร
นายกองสี เพียรการณ
นายกองเหรียญ รักษขันธแสง
นายกอบชัย กลางสวัสดิ์
นายกัญญ กอรัตนวิทยา
นายกัณฑเอนก หวงน้ํา
นายกันตรัตน อรรคอุดม
นายกันตศักดิ์ นอยแดง
นายกันหา สุวรรณวงศ
นายกานต จําปามูล
นายกานตระวี อําพาศ
นายกาม ธงสันเทียะ
นายการัญ ภูชํานิ
นายการีม หะรีเมา
นายการุณ สามารถ
นายการุณย ติณรัตน
นายกําจัด บวรสุนทร
นายกําธร งูทิพย
นายกําธร ศักดิ์เสริมสุข
นายกําธร สิทธิจันทร
นายกําพล ทองอยู
นายกําพล นวลพลับ
นายกําแหง ตั้งอั้น

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒

นายกิจจา พิมพานนท
นายกิจประชา อูพิทักษ
นายกิจพงศพัฒน ปญญา
นายกิตติ กนกแกว
นายกิตติ เกิดทอง
นายกิตติ แกววิลัย
นายกิตติ ตราบดี
นายกิตติ ทองจันทร
นายกิตติ ทับขันต
นายกิตติ เพชรสังคูณ
นายกิตติ เพ็ญสันต
นายกิตติ หมอกชัย
นายกิตติ อะหลีแอ
นายกิตติ อัมรักษ
นายกิตติชัย ศรีประเสริฐ
นายกิตติชัย สิมมา
นายกิตติชาติ แกวสน
นายกิตติชาติ ประพันธา
นายกิตตินันท แกวพันยู
นายกิตติพงศ การเกษ
นายกิตติพงศ สิงหนาค
นายกิตติพงษ แตโช
นายกิตติพงษ พันคง
นายกิตติพงษ หมาดทิ้ง
นายกิตติพจน เทพเลื่อน
นายกิตติพยัคฆ ศรีจัด

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายกิตติพศ ศิริสูตร
นายกิตติพัฒน ทับทิมสี
นายกิตติพันธ สิบทัศน
นายกิตติภพ ชาติแพงตา
นายกิตติภพ เตชะรัง
นายกิตติภูมิ มังสุรีย
นายกิตติวัฒน มากสังข
นายกิตติศักดิ์ ควบพิมาย
นายกิตติศักดิ์ จันทรจิตตะการ
นายกิตติศักดิ์ ใจอารี
นายกิตติศักดิ์ ถากาศ
นายกิตติศักดิ์ พงไทยสงค
นายกิตติศักดิ์ ศิวินา
นายกิตติศักดิ์ แหวนหลอ
นายกิติ นิคมจิตต
นายกิติชัย ธานี
นายกิติพงษ สีหนาท
นายกิติศักดิ์ เสมาธรรมานนท
นายกีฬา มณีแสง
นายกึง แปนปาน
นายกุญชร จั่นสอน
นายกุญชร อนุอัน
นายกุลชัย ดวงทองสุข
สิบตรี กุลศักดิ์ รามศิริ
นายกุศล ดวงจันทร
นายกุศล เดชวรรณ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
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

นายกุศล ศิริวุฒิ
นายกุศล หาญยศ
นายกุหลาบ สินศิริ
นายเกง ตลาดธานี
นายเกณฑ ยอดทอง
นายเกตุ พาทาจันทร
นายเกตุพงษ ภูวเกตานนท
นายเกรียงไกร กันพระยา
นายเกรียงไกร ทบบัณฑิต
นายเกรียงไกร บุญเชื้อ
นายเกรียงไกร โลหทวนชัย
นายเกรียงไกร หินชนะ
นายเกรียงไกร หูไธสง
นายเกรียงไกร อุสหกรรม
นายเกรียงชัย โคตรอาษา
นายเกรียงทรัพย พินิจธนสาร
นายเกรียงศักดิ์ ทิพยพรหม
นายเกรียงศักดิ์ ธรรมจันทร
นายเกรียงศักดิ์ บุรีวงศ
นายเกรียงศักดิ์ มาเบา
นายเกรียงศักดิ์ ศรีหานาม
นายเกรียงศักดิ์ สมาทา
นายเกรียงศักดิ์ สวางเพียร
นายเกรียงศักดิ์ อุนศิริ
นายเกษม กองเกิด
นายเกษม เกณทวี

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายเกษม ขันตรี
นายเกษม ดวงแกว
นายเกษม ทองปญจา
นายเกษม ไทยเจริญ
นายเกษม นุชพงษ
นายเกษม พุมพฤกษา
นายเกษม รอดบุญ
นายเกษม ลุม รอย
นายเกษม สุมาลุย
นายเกษม สูเสน
นายเกษมพันธ กังแฮ
นายเกษมศักย รวบรวม
นายเกษมสุข ศรีชะนา
นายเกียรติ ชุมภูอินทร
นายเกียรติ์ชัย รุงเบญจวรรณ
นายเกียรติพงศ พาชื่นใจ
จาสิบตรี เกียรติพงษ พิมพทอง
นายเกียรติภูมิ จันทรบุญเปง
วาที่รอยตรี เกียรติยศ บัวหอม
นายเกียรติศักดิ์ จันแจ
นายเกียรติศักดิ์ จันทนิตย
นายเกียรติศักดิ์ ชมมณี
นายเกียรติศักดิ์ บุดดาวงศ
นายเกียรติศักดิ์ มุทาพร
นายเกียรติศักดิ์ ลาภจิตร
วาที่รอยตรี เกียรติศักดิ์ หมัดชา

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
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

นายเกียรติสกุล ดอกบัว
นายแกลวกลา ศรีหนารถ
นายแกว แกวมงคล
นายแกว สมศรี
นายแกว หละวัน
นายแกว เอี่ยมคํา
นายโกมล กองไชย
นายโกมล โฉมทอง
นายโกมล ทุมรัตน
นายโกมล ศรศักดา
นายโกมุท ผานาค
นายโกเมท บุญไชย
นายโกเมธ สุวรรณนันท
นายโกเมน อรัญเวศ
นายโกเมนทร พิลาแดง
นายโกเมศ ธนาศรีพร
นายโกวิท ลุนไธสง
นายโกวิทย จําปาวอ
นายโกวิทย บุญเพ็ง
นายโกวิน กอบุญ
นายโกศรี พันธยงค
นายโกศล กัณฐรัตน
นายโกศล คลายมี
นายโกศล ธีรสุจิ
นายโกศล ผัดวัง
นายโกศล พานทอง

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายโกศล มีแสงนิล
นายโกสิน กันหา
นายโกสินทร บุตรเจริญ
นายโกสีย สุวรรณมาโจ
นายไกรภพ มหิสนันท
นายไกรลาศ โรจนรัตน
นายไกรศรี สุวรรณชัยรบ
นายไกรสร จันทสิงห
นายไกรสร ไพศาลรัตนา
นายไกรสิทธิ์ เพิกโสภณ
นายไกรสีห มวงศรีจันทร
นายขจร แกวตา
นายขจร ชูวาลา
นายขจร ตลึงผล
นายขจร ตะสันเทียะ
นายขจร นรดี
นายขรรคชัย ชัยชาญ
นายขวัญชัย กันทะเปง
นายขวัญชัย ไกรธรรม
นายขวัญชัย จันทรเพ็ง
นายขวัญชัย ทองศรี
นายขวัญชัย นิ่มคํา
นายขวัญชัย สุขมา
นายขวัญชัย สุขแสงศรี
นายขวัญพล แกนทาว
นายขวัญเมือง โอชารส

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
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

นายขันแกว มูลฟอง
นายขันติเจริญ งามขํา
นายขาล นาศฤงคาร
นายขุนชื่น ผาผง
นายขุนทอง เชื้อจีน
นายขุนทอง ละบุญเรือง
นายขุนทอง หาญพล
นายเขต หนูบังเกิด
นายเขมชาติ อมาตยกุล
นายเข็มทอง มูลสูตร
นายเข็มพร ศาลาจันทร
นายแขง อัครพิศาลสกุล
นายคง วงษคําหาญ
นายคงกฤช วางอภัย
นายคงเดช กอบุตร
นายคงเดช ภาวงศ
นายคงเดช สาขามุละ
นายคงฤทธิ์ สนิทชน
นายคงศักดิ์ ศิลปชัย
นายคงศักดิ์ สรวงมณีเกตุ
นายคงศักดิ์ สืบสะอาด
นายคฑาหัตถ พลอาจ
นายคณาพันธ คงนาวัง
นายคณิต เจียรกลาง
นายคณิต ชูลาภ
นายคณิต ทองพุม

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓

นายคณิต ธิปทา
นายคณิต นิสสัยกลา
นายคณิต วงศคช
นายคณิต โอทอง
นายคณิตย ชนะกุล
นายคณิตศาสตร จารุการ
นายคณิน อมรชร
นายคณิศร ศรีประไพ
นายคณุตม สุทธิอาจ
นายคทาวุธ วงษกวน
นายคธาสิทธิ์ รัตนา
นายคนอง พวงแกว
นายคนอง สวัสดิรักษ
นายคนึง บัวอน
นายคมกริช พะเนาวศรี
นายคมกฤษ เปรมกิจพรพัฒนา
นายคมจักร อินทรจันทร
นายคมชาญ ปอมอาษา
นายคมเดช เบาจูม
นายคมศิลป ประสงคสุข
นายคมสัน คําพิชชู
นายคมสัน ลาภใหญ
นายคมสันต
พรหมสาขา ณ สกลนคร
๒๘๒ นายคมสันต ศรีอุดร
๒๘๓ นายคมสันติ์ ภูแกว

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙

นายคมสันติ์ ศรีโสภา
นายครรชิต พยาเวช
นายครรชิต วรลาภานนท
นายครสวรรค ชัยมูล
นายครองธรรม ทับทิมดี
นายครื้น บุญสง
นายคลอง ชนะจิตต
นายคลาด ออนรูที่
นายคลาย ราชเสนา
นายควง มุกสง
นายคอง วิชาเรือง
นายคอนศักดิ์ มาตราช
นายคะนอง ยะเชียงคํา
นายคัมภีรพจน สายเพ็ชร
นายคาน มุงคุณ
นายคํา เพ็งวิชัย
นายค้ําคูณ ดวงศรี
นายคําเคน สอนนอก
นายคําจันทร นาสะอาน
นายคํานวณ มิตรกระจาง
นายคํานวณ อนพรอม
นายคํานึง ขวัญประเสริฐ
นายคํานึง เชือ้ สกุล
นายคํานึง ยากองโค
นายคําบุญ ตวนคํา
นายคําเบ็ง รถสีดา

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายคําปน พรหมทา
นายคําปอนด แสงสาย
นายคําผัน หินวิเศษ
นายคําพอง พรรณขาม
นายคําพอง เสาะไธสง
นายคําพันธ มณีพงษ
นายคําเพชร ชัยพิเดช
นายคําไพ ทาชาติ
นายคําภีร แพงศรี
นายคํามาย โทรัตน
นายคํามี ไชยเดช
นายคํารณ จันทรแจง
นายคํารณ นุชเฉย
นายคํารณ บุตรไทย
นายคํารณ อุปเทห
นายคํารณค รวงผึ้ง
นายคํารบ เขียวดอกนอย
นายคําลวน บุตรงาม
นายคําศักดิ์ พิชญานุรัตน
นายคําสาย การะแสง
นายคําสิงห สกุลสุข
นายคําใส พันธุเทียม
นายคําใสย ชนะการี
นายคําหมั้น ไชยยะ
นายคําอุน เพชรนาท
นายคิด นวลนุช

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑

นายคิทธิยา แฝดสุระ
นายคึกฤทธิ์ เทียมราช
นายคึกฤทธิ์ วงศอารีย
นายคูณ กุคําจัด
นายเคลื่อนศักดิ์ โสมณวัตร
นายจงกล ตายธานี
นายจงกล บุญคํา
นายจงใจ สงวนแกว
นายจงรัก เย็นใจดี
นายจงรักษ ขุนชํานาญ
นายจงรักษ สรอยสน
นายจงศักดิ์ ขามธาตุ
นายจงศักดิ์ โชยะสิทธิ์
นายจงสวัสดิ์ ศรพรหม
นายจเด็ด ผนิดรัตนากร
นายจตุพล ศรีสุขใส
จาสิบเอก จตุรงค กุลแกว
นายจตุรงค ชุมพลกุล
นายจตุรงค โพธิ์รมเย็น
นายจตุรงค โพนสูงเนิน
นายจตุรงค วองไวพาณิชย
นายจนนท สุขศิริ
นายจมร น้ําแกว
นายจรงค กาญจนาสน
นายจรณเดช บุปผาชาติ
นายจรรยา นาวา

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายจรรยา พรประสงค
นายจรัญ เกิดผล
นายจรัญ จันทรณรงค
นายจรัญ ชาวใต
นายจรัญ ทองเกลี้ยง
นายจรัญ พิมพศร
นายจรัญ เพ็งพงศ
นายจรัญ รัตนศิลา
นายจรัญ สมหมาย
นายจรัญ สิทธิศาสตร
นายจรัญ อนันต
นายจรัล พรหมนิมิตร
นายจรัล รอดเอียด
นายจรัล อินทรศรี
นายจรัส ชะออน
นายจรัส นันไชย
นายจรัส รัตนพันธ
นายจรัส สิงหขวา
นายจรัส เอ็นคะวัน
นายจริญ ปานแกว
นายจรินทร กองศรี
นายจรินทร ทองเหมือน
นายจรินทร นันตะวัน
นายจรุณ สมัครเขตการณ
นายจรูญ กวางมาก
นายจรูญ แกวคง

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓

นายจรูญ ครุฑสามารถ
นายจรูญ คลังกลาง
นายจรูญ จวรรณตุม
นายจรูญ ชาธรรมา
นายจรูญ นวลสมศรี
นายจรูญ วงคบุตร
นายจรูญ วงศไชย
นายจรูญ วงศเมือง
นายจรูญ ศิริบูรณ
นายจรูญ สุวรรณภา
นายจรูญ อนุสุเรนทร
นายจรูญ อินบัวทอง
นายจรูญเกียรติ คงเจริญ
นายจเร กลั้งทองดวง
นายจเร จันทรเปรม
นายจเร นาควัชรางกูร
นายจเร มากทรัพย
นายจวง บุญทองโท
นายจอมพล แกวขวัญ
นายจะเร มากเกลื่อน
นายจักรกฤช ธิบดี
นายจักรกฤษณ ทองคํา
นายจักรกฤษณ ปานวงษ
นายจักรกฤษณ สมานโสร
นายจักรณรงค อติรุจตระกูล
นายจักรพันธ จันทรขาว

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘
๔๓๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายจักรพันธ เทพคุณ
นายจักรพันธ บุญทองโท
นายจักรเพ็ชร หาญสันเทียะ
นายจักรวัฏ คุนเคย
นายจักรวิทย กิจสุขสันต
นายจักรศิลป หนูทวน
นายจักราวุธ ฝอยทอง
นายจักรี มลสิน
นายจักรี อุบลสัมฤทธิ์
นายจันดา โชติสุวรรณ
นายจันดา ทองทา
นายจันทรแกว กันตีฟอง
นายจันทา พลซื่อ
นายจันเพ็ง มุลเมือง
นายจาตุรนต เครือสาร
นายจารวัตร ชุณหบุญญทิพย
นายจารี จันครา
นายจารี ชวยสงคราม
นายจารึก กมลมา
นายจารึก จันทรมงคล
นายจารึก เหลามวง
นายจารุพัฒน เสรีทวีพัฒน
นายจําทอง โศจิธาดาเจริญ
นายจํานง ใหมนิ่ม
นายจํานงค กองคํา
นายจํานงค ขวัญเกื้อ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๔๔๐
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๗
๔๔๘
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓
๔๕๔
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗
๔๕๘
๔๕๙
๔๖๐
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕

นายจํานงค จันทรดํา
นายจํานงค โปรงไธสง
นายจํานงค ผลไม
นายจํานงค ยี่นาง
นายจํานงค ศรีสงวน
สิบเอก จํานงค สิรสิ วัสดิ์พัฒนา
นายจํานงค อาสินรัมย
นายจํานงชัย เพ็งคําแสง
นายจํานอง อาษา
นายจําเนียร กัณหาชาลี
นายจําเนียร เจริญกิจ
นายจําเนียร ชุมปยะ
นายจําเนียร ดอกดวง
นายจําเนียร ตรีคุณี
นายจําเนียร บัวแยม
นายจําเนียร วิลัยปาน
นายจําเนียร ศิริสวัสดิ์
นายจําเนียร สงชู
นายจําเนียร หงษวเิ ศษ
นายจําป อ่ําอําไพ
นายจําเปน แกวแสงอินทร
นายจํารัส กิติศรี
นายจํารัส แกวงาม
นายจํารัส แกวสุข
นายจํารัส คลายแกว
นายจํารัส จันภิรมย

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๔๖๖
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓
๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐
๔๙๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายจํารัส ชํากรม
นายจํารัส ทาวเพ็ชร
นายจํารัส พงศาปาน
นายจํารัส มงคลมะไฟ
นายจํารัส ไวไธสง
นายจํารูญ นินทรกิจ
นายจํารูญ สมอารมณ
นายจํารูญ หมื่นณรงค
นายจํารูญศักดิ์ ศรีสวาง
นายจําเริญ คําหวาน
นายจําเริญ จํานงประโคน
นายจําเริญ จิตบรรจง
นายจําเริญ เพชรกอง
นายจําเริญ มะณีสาร
นายจําเริญ ยศวงษ
นายจําเริญ ราชสุข
นายจําเริญ ศรีโชติชวง
นายจําเริญ แสงทอง
นายจําลอง ชิดจันอัด
นายจําลอง โชคเหมาะ
นายจําลอง ดาวเรือง
นายจําลอง นามบุญลือ
นายจําลอง พงษปวง
นายจําลอง พรหมสูงวงษ
นายจําลอง พุมนิคม
นายจําแลง ฮกเกี่ยน

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๔๙๒
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘
๔๙๙
๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔
๕๐๕
๕๐๖
๕๐๗
๕๐๘
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖
๕๑๗

นายจิตติชัย ตันติวิธิเวท
นายจิตร ยอดเทา
นายจิตรกร จิตมณี
นายจิตรกาญ ขําทองระยา
นายจินดา มงคลนิมิตร
นายจิรชัย สุจิรานุธรรม
นายจิรพงษ ปูวาภิรมย
นายจิรวรรธน ฉิมพาลี
วาที่รอยตรี จิรวัฒน นาคพนม
นายจิรวัฒน ปญญา
นายจิรวัฒน ศรีคัทธะนาม
นายจิรศักดิ์ ยุทธกิจโกมล
นายจิรศักดิ์ รัตนภักดี
นายจิรศักดิ์ โหมดนอก
นายจิระ หนองตรุด
นายจิระพงศ นําภา
นายจิระพงษ คลายถม
นายจิระวัฒน กิติราช
นายจิระวัต เอี่ยมสําอางค
นายจิระศักดิ์ บุญชวย
นายจิรัฎฐ พิพัฒนภัทรกุล
นายจิรันต นรินทร
นายจีรพงษ ยอดเพชร
นายจีรศักดิ์ สาระวัน
นายจีระ เฉลิมสถาน
นายจีระ เหล็กคํา

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
๕๑๘
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕
๕๒๖
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐
๕๓๑
๕๓๒
๕๓๓
๕๓๔
๕๓๕
๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒
๕๔๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายจีระศักดิ์ เดชะเทศ
นายจีระศักดิ์ สุมมาตย
นายจุติพร ขาวมะลิ
นายจุน คํามา
นายจุน บัติปน
นายจุมจินต สลัดทุกข
นายจุมพฎ ศรีภักดี
นายจุมพล ทองใหม
นายจุมพล เรืองธัมรงค
นายจุลจักร ตันจันตา
นายจุลทรัพย ไพศาล
นายจุลพงษ ดีสวัสดิ์
นายจุลลา มาตะรักษ
นายจุฬา สําโรง
นายเจณฑพงศ แสงชัยศิลป
นายเจตน สงา
นายเจตน อนันตนมณี
นายเจตนา แกวศรีทัศน
นายเจนพงศ มัยรัตน
นายเจนรบ ดวงจันทร
นายเจริญ กุลนุวงศ
นายเจริญ ขวัญทอง
นายเจริญ ขุนปกษี
นายเจริญ เขนย
นายเจริญ คงชนะ
นายเจริญ เครือแวงมนต

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๕๔๔
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘
๕๔๙
๕๕๐
๕๕๑
๕๕๒
๕๕๓
๕๕๔
๕๕๕
๕๕๖
๕๕๗
๕๕๘
๕๕๙
๕๖๐
๕๖๑
๕๖๒
๕๖๓
๕๖๔
๕๖๕
๕๖๖
๕๖๗
๕๖๘

นายเจริญ ชัยชนะ
นายเจริญ บุดดีเสาร
นายเจริญ พันธุผา
นายเจริญ พินองรัมย
นายเจริญ สําราญญาติ
นายเจริญ สุทธาทร
นายเจริญ โสเก
นายเจริญ หมื่นสระชุม
นายเจริญศักดิ์ แสงโพธิ์
นายเจริญศักดิ์ อุสุพันธ
นายเจริญสุข ดีคําปา
นายเจษฎา แกวมาก
นายเจษฎา จินดารัตน
นายเจษฎา ปญญาใส
นายเจษฎา ปุริโส
นายเจษฎา มงคลรัตน
วาที่รอยเอก เจษฎาพงศ
ภัณฑะประทีป
นายเจษฎาพันธุ สุทธิวนิช
นายเจียม สิงหสุธรรม
นายเจียมศักดิ์ เนตรกรรม
นายเจียร ภูตะมี
นายใจเลิศ แกวไชยะ
นายฉกาจ อาจหาญ
นายฉลวย ราชคฤห
นายฉลวย วงษศิ

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
๕๖๙
๕๗๐
๕๗๑
๕๗๒
๕๗๓
๕๗๔
๕๗๕
๕๗๖
๕๗๗
๕๗๘
๕๗๙
๕๘๐
๕๘๑
๕๘๒
๕๘๓
๕๘๔
๕๘๕
๕๘๖
๕๘๗
๕๘๘
๕๘๙
๕๙๐
๕๙๑
๕๙๒
๕๙๓
๕๙๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายฉลวย สารีพุทธ
นายฉลวย อวมสุข
นายฉลอง กุมพันธ
นายฉลอง ขํามาก
นายฉลอง ชนะสิทธิ์
นายฉลอง ชุมโชคดี
นายฉลอง มีเนียม
นายฉลองชัย อินทขีณี
นายฉลาด จินดาวัฒน
นายฉลาด ชงัดเวช
นายฉลาด นามเคน
นายฉลาด ปาโส
นายฉลาด พรหมอาจ
นายฉลาด พันธุสีดา
นายฉลาด สีหบุตร
นายฉออน คงแกว
นายฉัฐมะ ทัดเทียม
นายฉัฐวัตร มาลัยมาลย
นายฉัตรชัย คะชา
นายฉัตรชัย จรรยหาญ
นายฉัตรชัย เชื้อกุลา
นายฉัตรชัย ประทุมรัตน
นายฉัตรชัย สุทธมา
นายฉัตรพล นันทะเสน
นายฉา อําไพ
นายฉุชวิทยา หนูฤทธิ์

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๕๙๕
๕๙๖
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐
๖๐๑
๖๐๒
๖๐๓
๖๐๔
๖๐๕
๖๐๖
๖๐๗
๖๐๘
๖๐๙
๖๑๐
๖๑๑
๖๑๒
๖๑๓
๖๑๔
๖๑๕
๖๑๖
๖๑๗
๖๑๘
๖๑๙
๖๒๐

นายเฉลย ชัยประจง
นายเฉลา แกวสุวรรณ
นายเฉลิม กันยะมูล
นายเฉลิม คําเงิน
นายเฉลิม เจริญทรัพย
นายเฉลิม ทองฉิม
นายเฉลิม ธนะชัยขันธ
นายเฉลิม แววสระ
นายเฉลิม สุระพินิจ
นายเฉลิม หนูชัย
นายเฉลิม อาจกลา
นายเฉลิมเกียรติ แกวกนก
นายเฉลิมเกียรติ ปองปทุม
นายเฉลิมเกียรติ แยมพราย
นายเฉลิมชัย โคตรคําหาญ
นายเฉลิมชัย ชินอาจ
นายเฉลิมชัย ตรีสุคนธ
นายเฉลิมชัย แสนสุข
นายเฉลิมชัย อยูสาโก
นายเฉลิมชาติ คงเรือง
นายเฉลิมชาติ ชละธาร
นายเฉลิมไชย จําปาศรี
นายเฉลิมไชย แสนรักษ
นายเฉลิมพร มณีกุล
นายเฉลิมพล จันทรดี
นายเฉลิมพล นิ่มพญา

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา
๖๒๑
๖๒๒
๖๒๓
๖๒๔
๖๒๕
๖๒๖
๖๒๗
๖๒๘
๖๒๙
๖๓๐
๖๓๑
๖๓๒
๖๓๓
๖๓๔
๖๓๕
๖๓๖
๖๓๗
๖๓๘
๖๓๙
๖๔๐
๖๔๑
๖๔๒
๖๔๓
๖๔๔
๖๔๕
๖๔๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายเฉลิมพล ปยจันทร
นายเฉลิมพล พินทอง
นายเฉลิมพล อินทวัน
นายเฉลิมฤทธิ์ หมอแกว
นายเฉลิมศักดิ์ ดุลมะดัน
นายเฉลิมศิลป วะยะบุตร
นายเฉลียว ขอจิตต
นายเฉลียว จิตตชุม
นายเฉลียว ซาทรง
นายเฉลียว ไตรพิพัฒน
นายเฉลียว พิมพรส
นายเฉลียว มวงเล็ก
นายเฉลียว ใหญยิ่ง
นายเฉวียง ปนเพ็ง
นายเฉวียน ไชยฮะนิต
นายไฉน ขุนไกร
นายชณัลฐ บุญเลิศ
นายชนรัฐ ธีรการุณวงศ
นายชนะ กองไตรย
สิบเอก ชนะ เกษร
นายชนะ ครึบกระโทก
นายชนะ ฉางตา
นายชนะ ปญญาสิทธิ์
จาอากาศโท ชนะ พงษเผือก
นายชนะภัย บุตรรักษา
นายชนาวุธ คงดี

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๖๔๗
๖๔๘
๖๔๙
๖๕๐
๖๕๑
๖๕๒
๖๕๓
๖๕๔
๖๕๕
๖๕๖
๖๕๗
๖๕๘
๖๕๙
๖๖๐
๖๖๑
๖๖๒
๖๖๓
๖๖๔
๖๖๕
๖๖๖
๖๖๗
๖๖๘
๖๖๙
๖๗๐
๖๗๑
๖๗๒

นายชนินทร นิลดี
นายชนินทร นิลสุวรรณ
นายชนินทร ประกอบจิตต
นายชนินทร ผองแผว
นายชนินทร สุขเฉลิม
นายชนิสร หลอดคํา
นายชม ทาตะชัย
นายชม สีมาพล
นายชมชื่น ชัยเดช
นายชมภู ศรีโสภา
นายชยพล โปรงกลาง
นายชยันต กิติศรีวรพันธุ
นายชยันต คําปาลี
นายชยากร ชัยลังกา
นายชรินทร ศรีทับทิม
นายชรินทร หงษทอง
นายชลธี ยาระณะ
นายชลอ กะลัมพะนันทน
นายชลอ เขียวฉลัว
นายชลอ จําปาศักดิ์
นายชลอ นอยสิทธิ์
นายชลอ มั่นฤทธิ์
นายชลอ ศรีนาค
นายชลอ อบแยม
นายชลัท ทองวงศ
นายชลิต ขาวสุข

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
๖๗๓
๖๗๔
๖๗๕
๖๗๖
๖๗๗
๖๗๘
๖๗๙
๖๘๐
๖๘๑
๖๘๒
๖๘๓
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖
๖๘๗
๖๘๘
๖๘๙
๖๙๐
๖๙๑
๖๙๒
๖๙๓
๖๙๔
๖๙๕
๖๙๖
๖๙๗
๖๙๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายชลิต พลายละหาร
นายชลิต ภูมาลา
นายชลิต อินทจันทร
นายชโลมพันธ จันทรคามคํา
นายชวน แกวกัณหา
นายชวน จันเขียด
นายชวน วนากําเนิด
นายชวน เหลาลาภะ
นายชวนะ บุญอินทร
นายชวนากร บัวแดง
นายชวฤทธิ์ ชินเสนา
นายชวลิต ขันชะลี
นายชวลิต จรรยาวัฒน
นายชวลิต ชาวหนองแสน
นายชวลิต ชูทรัพย
นายชวลิต ไชยศึก
นายชวลิต แนวกันยา
นายชวลิต บุญมี
นายชวลิต ผิวสวัสดิ์
นายชวลิต รุงเรื่องนาม
นายชวลิต ศรีสงค
นายชวลิต สุริยะ
นายชวลิต หาญกลา
นายชวินทร ศรีโสดา
นายชอบ กันสุข
นายชอบ ทับทอง

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๖๙๙
๗๐๐
๗๐๑
๗๐๒
๗๐๓
๗๐๔
๗๐๕
๗๐๖
๗๐๗
๗๐๘
๗๐๙
๗๑๐
๗๑๑
๗๑๒
๗๑๓
๗๑๔
๗๑๕
๗๑๖
๗๑๗
๗๑๘
๗๑๙
๗๒๐
๗๒๑
๗๒๒
๗๒๓
๗๒๔

นายชอบ ธาระมนต
นายชอบ ประจิมทิศ
นายชัชชัย อุบลกิจ
นายชัชวารินทร อิ่นแดง
นายชัชวาล แกวชัย
นายชัชวาล คําเซง
นายชัชวาล จารุวิจิตร
นายชัชวาล ปานทับ
นายชัชวาล เลิศไกร
นายชัชวาล วงศตรุษ
นายชัชวาล สมบุตร
นายชัชวาลย ถุงวิชา
นายชัชวาลย ทองจันทร
นายชัชวาลย นันทอาภา
นายชัชวาลย บรรณสาร
นายชัยชนะ โคตรพัฒน
นายชัยชาญ ใจเย็น
นายชัยชาญ พรวญหาญ
นายชัยญา พันธุ
นายชัยณรงค แกวนิล
นายชัยณรงค คูณคณะ
นายชัยณรงค ยงยิ่งเชาว
นายชัยณรงค เล็งเจริญ
นายชัยณรงค วงศสงา
นายชัยณรงค อมรประสิทธิ์
นายชัยดํารงค เอกสุภาพันธ

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
๗๒๕
๗๒๖
๗๒๗
๗๒๘
๗๒๙
๗๓๐
๗๓๑
๗๓๒
๗๓๓
๗๓๔
๗๓๕
๗๓๖
๗๓๗
๗๓๘
๗๓๙
๗๔๐
๗๔๑
๗๔๒
๗๔๓
๗๔๔
๗๔๕
๗๔๖
๗๔๗
๗๔๘
๗๔๙
๗๕๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายชัยเดช ศรีพรรณ
นายชัยทศ จําเนียรกุล
นายชัยนัตร ไชยสาร
นายชัยนาท ทะนงค
นายชัยนาท หมื่นศรี
นายชัยนาท หาญวิเศษ
นายชัยนารายณ ดุจมะยูร
นายชัยนิมิตร พระมาลัย
นายชัยพร เมืองขํา
นายชัยพร สิริศิระประภากุล
นายชัยพัฒน บุญชวย
นายชัยภูมิ โขสูงเนิน
นายชัยมงคล สุขสันรุงเรือง
นายชัยยง สถิรนันท
นายชัยยศ โพธิ์ศรีทอง
นายชัยยันต ศรีสุข
นายชัยยา ชัยณรงค
นายชัยยุทธ ทองคําดี
นายชัยยุทธ วัยเหนิดลื้อ
นายชัยโย ราชบัวศรี
นายชัยระวี สรรพโส
นายชัยรัฐวุฒิ วิทยาขาว
นายชัยรัตน ฉ่ําชื่น
นายชัยรัตน พานิชย
นายชัยรัตน มาลาม
นายชัยรัตน รุงแกว

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๗๕๑
๗๕๒
๗๕๓
๗๕๔
๗๕๕
๗๕๖
๗๕๗
๗๕๘
๗๕๙
๗๖๐
๗๖๑
๗๖๒
๗๖๓
๗๖๔
๗๖๕
๗๖๖
๗๖๗
๗๖๘
๗๖๙
๗๗๐
๗๗๑
๗๗๒
๗๗๓
๗๗๔
๗๗๕

นายชัยรัตน สังขสีแกว
นายชัยรัตน สุวรรณเพ็ชร
นายชัยโรจน พันธุยางนอย
นายชัยโรจน พิทักษธรรม
นายชัยวรรณ เนาวแกว
นายชัยวัฒน กลิ่นเชตุ
นายชัยวัฒน ขําศรี
นายชัยวัฒน คุณธรรม
นายชัยวัฒน จากโคกสูง
นายชัยวัฒน ใจตรง
นายชัยวัฒน ดวงชาง
นายชัยวัฒน ไถเงิน
นายชัยวัฒน ปานภูมิ
นายชัยวัฒน พุมดวง
วาที่รอยตรี ชัยวัฒน
ฟาเฟองวิทยากุล
นายชัยวัฒน มะหัด
นายชัยวัฒน แยมโกสุมภ
นายชัยวัฒน เรืองดิษฐ
นายชัยวัฒน ศิลปวิทย
นายชัยวัฒน สุมังคะละ
นายชัยวุฒิ พรหมปญญา
นายชัยวุฒิ มาดวง
นายชัยวุฒิ สาลี
นายชัยวุฒิ สําราญอยู
นายชัยวุฒิ โสภัย

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา
๗๗๖
๗๗๗
๗๗๘
๗๗๙
๗๘๐
๗๘๑
๗๘๒
๗๘๓
๗๘๔
๗๘๕
๗๘๖
๗๘๗
๗๘๘
๗๘๙
๗๙๐
๗๙๑
๗๙๒
๗๙๓
๗๙๔
๗๙๕
๗๙๖
๗๙๗
๗๙๘
๗๙๙
๘๐๐
๘๐๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายชัยสมร โสดาภักดิ์
นายชัยสิทธิ์ ชิดชอบ
นายชาคร ไชยทอง
นายชาญ ขุยสุข
นายชาญกิจ แยมรุง
นายชาญชัย คําวงศ
นายชาญชัย ชาติแพงตา
นายชาญชัย ชื่นชอบ
นายชาญชัย พลไชย
นายชาญชัย พวงแสง
นายชาญชัย พิบูลยศักดิ์
นายชาญชัย ลอยฟา
นายชาญชัย สิงหสุข
นายชาญชัย สิทธิเวช
นายชาญชัย สุทธิรักษ
นายชาญชัย สุวรรณเดชา
นายชาญชัย หนูดํา
นายชาญณรงค แกวเล็ก
นายชาญณรงค ไชยรัตน
นายชาญณรงค นนตรี
นายชาญณรงค แพรเมือง
นายชาญณรงค รัตนบุรี
นายชาญณรงค หาญกิจ
นายชาญพิชิต ปุงยะ
นายชาญวิทย คอนงูเหลือม
นายชาญวิทย เทสินทโชติ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๘๐๒
๘๐๓
๘๐๔
๘๐๕
๘๐๖
๘๐๗
๘๐๘
๘๐๙
๘๑๐
๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕
๘๑๖
๘๑๗
๘๑๘
๘๑๙
๘๒๐
๘๒๑
๘๒๒
๘๒๓
๘๒๔
๘๒๕
๘๒๖
๘๒๗

นายชาญวิทย ปรีชาพาณิชพัฒนา
นายชาญวิทย เวชพราหมณ
นายชาญศักดิ์ สุริยวงศ
นายชาญสิทธิ์ ชะเอม
นายชาตรี คงครบ
นายชาตรี ไชยวงค
นายชาตรี ถนอมวงษ
นายชาตรี ถาวรรักษ
นายชาตรี ทองแทง
นายชาตรี ธรรมธุรส
นายชาตรี ประทุมบาล
นายชาตรี รัตนปญญา
นายชาตรี สุบินดี
นายชาตรี สุมนะ
นายชาตรี อาภารัตน
นายชาติ ศรีสงคราม
นายชาติชาย พนมรัตน
นายชาติชาย พิมพพา
นายชาติชาย ยี่สารพัฒน
นายชาติชาย วงศกิตตะ
นายชาติชาย อินตานนท
นายชานนท ตนยวด
นายชานนท ประเสริฐสิทธิกุล
นายชาย ศิริเวช
นายชายสมบูรณ ศรีโกศล
นายชาลี กล่ําเหม็ง

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
๘๒๘
๘๒๙
๘๓๐
๘๓๑
๘๓๒
๘๓๓
๘๓๔
๘๓๕
๘๓๖
๘๓๗
๘๓๘
๘๓๙
๘๔๐
๘๔๑
๘๔๒
๘๔๓
๘๔๔
๘๔๕
๘๔๖
๘๔๗
๘๔๘
๘๔๙
๘๕๐
๘๕๑
๘๕๒
๘๕๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายชาลี ภูสวัสดิ์
นายชํานาญ โกมาด
นายชํานาญ ใจเพียร
นายชํานาญ ตุระเพ็ญ
นายชํานาญ ถนอมมิตร
นายชํานาญ ธรรมะ
นายชํานาญ พิมพพิสุทธิพงศ
นายชํานาญ เพชรประดับ
นายชํานาญ ยอดอานนท
นายชํานาญ เรื่องลือ
นายชํานาญ ลิ้มบุญลือเขต
นายชํานาญ สนโตแจง
นายชํานาญ หงษสมดี
นายชิณโณ ฝปากดี
นายชิด ผลาหาญ
นายชิดชัย มานทอง
นายชิตชัย ภูงอก
นายชิตนนท นุมนวล
นายชินลภ ชุมวารี
นายชื่น รัตนะ
นายชุบ ชาญประโคน
นายชุมชน นาคินชาติ
นายชุมพร มังกร
นายชุมพล ขุณฤทธิ์
นายชุมพล จันทรสายทอง
นายชุมพล ประกายสิทธิ์

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๘๕๔
๘๕๕
๘๕๖
๘๕๗
๘๕๘
๘๕๙
๘๖๐
๘๖๑
๘๖๒
๘๖๓
๘๖๔
๘๖๕
๘๖๖
๘๖๗
๘๖๘
๘๖๙
๘๗๐
๘๗๑
๘๗๒
๘๗๓
๘๗๔
๘๗๕
๘๗๖
๘๗๗
๘๗๘
๘๗๙

นายชุมพล วรรณรัตน
นายชุมสิน หินซุย
นายชูเกียรติ เกษมสุข
นายชูเกียรติ ภูมิคอนสาร
นายชูชัย ทองวงษ
นายชูชัย มีทองใบ
นายชูชัย วีระพงษสุชาติ
วาที่รอยตรี ชูชาติ คําทอง
นายชูชาติ คําหยอน
นายชูชาติ จุลฉีด
นายชูชาติ เดนถาวร
นายชูชาติ โดรณ
นายชูชาติ ปญจเวทีกุล
นายชูชาติ พงศรี
นายชูชาติ แพนอย
นายชูชาติ รัตนเวชตระกูล
นายชูชาติ ศรีพราหมณเวชช
นายชูชาติ สิทธิรักษ
นายชูชาติ หารัญดา
นายชูชาติ อิน่ อาย
นายชูชาติ อุตอิ่นแกว
นายชูชีพ คําเที่ยง
นายชูชีพ ฉายอรุณ
นายชูชีพ เพ็ชรดอนทอง
นายชูเชษฐ พุมพวง
นายชูพันธุ ทาราศรี

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา
๘๘๐
๘๘๑
๘๘๒
๘๘๓
๘๘๔
๘๘๕
๘๘๖
๘๘๗
๘๘๘
๘๘๙
๘๙๐
๘๙๑
๘๙๒
๘๙๓
๘๙๔
๘๙๕
๘๙๖
๘๙๗
๘๙๘
๘๙๙
๙๐๐
๙๐๑
๙๐๒
๙๐๓
๙๐๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายชูเมฆ บังศรี
นายชูศักดิ์ ทองสีดา
นายชูศักดิ์ ทันทะวา
นายชูศักดิ์ เปรมปรีดา
นายชูศักดิ์ วังเรียง
นายชูศักดิ์ สําเภาเงิน
วาที่รอยตรี ชูศักดิ์
อนสันเทียะ
นายเชต บุญเรือง
นายเชตชัย นุยเปรม
นายเชวง คนเที่ยง
นายเชวง ยอดวงศ
จาสิบเอก เชวงศักดิ์ ไทยแท
นายเชษฐ เกตุเกลี้ยง
นายเชษฐ ไชยวรรณ
นายเชษฐวรินทร อางรัมย
นายเชษฐา กลิ่นเทศ
นายเชษฐา แกวมงคล
นายเชษฐา เงินศรี
นายเชษฐา ปาละกูล
นายเชษฐา เรืองพีระกุล
นายเชาว จันทนา
นายเชาว ตีรณานนท
นายเชาวเมนทร นระแสน
นายเชาวรักษ ดวงกาง
นายเชาวฤทธิ์ เสนา

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๙๐๕
๙๐๖
๙๐๗
๙๐๘
๙๐๙
๙๑๐
๙๑๑
๙๑๒
๙๑๓
๙๑๔
๙๑๕
๙๑๖
๙๑๗
๙๑๘
๙๑๙
๙๒๐
๙๒๑
๙๒๒
๙๒๓
๙๒๔
๙๒๕
๙๒๖
๙๒๗
๙๒๘
๙๒๙
๙๓๐

นายเชาวลิต ฉัตรศรี
นายเชาวลิต เหมะธุลิน
นายเชาวลิตร นวลใย
นายเชิญสิน ไชยเพชร
นายเชิด ดวงไพรี
นายเชิด แสงกลา
นายเชิดชัย โคตรชมภู
นายเชิดชัย ญาณนิยม
นายเชิดชัย วนศิริพงศ
นายเชิดชัย สายเชื้อ
นายเชิดชาย พลเยี่ยม
นายเชิดศักดิ์ คอยจะโปะ
นายเชิดศักดิ์ อึ้งตระกูล
นายเชียง ใจซื่อ
นายเชือน ลัทธิธรรม
นายแชล็ก ตะกรุดสงฆ
นายโชคชัย คําแกว
นายโชดก สามารถ
วาที่รอยตรี โชติ ขันหลวง
นายโชติ จินตแสวง
นายโชติ เทพโอสถ
นายโชลม อืน่ ประโคน
นายโชวฎึก เสนคําสอน
นายไชย กิมขาว
นายไชยพร เรืองแหล
นายไชยมงคล ตนเถา

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
๙๓๑
๙๓๒
๙๓๓
๙๓๔
๙๓๕
๙๓๖
๙๓๗
๙๓๘
๙๓๙
๙๔๐
๙๔๑
๙๔๒
๙๔๓
๙๔๔
๙๔๕
๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘
๙๔๙
๙๕๐
๙๕๑
๙๕๒
๙๕๓
๙๕๔
๙๕๕
๙๕๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายไชยยงค สาสุนทร
นายไชยยศ จันทพันธ
นายไชยยศ สินพันธ
นายไชยยันต ถิ่นชีลอง
นายไชยวัฒน ขันธจินดา
นายไชยศรี กาญจนา
นายไชยสิทธิ์ ทองกระโทก
นายไชยสิทธิ์ ไพบูลย
นายไชยา กัญญาพันธุ
นายไชยา ชุมภู
นายไชยา มาไชยะ
นายไชยา หารคุโน
นายไชยา อยูเลี้ยงพันธ
นายซาการียา ดาแม
นายซารีฟ แสงวิมาน
นายเซ็น กลวยดี
นายเซะ สนิ
นายไซนุดีน มัสตัน
นายไซแลนด วงษนาปา
นายญาติ เขมรัฐ
นายฐเดช นิลวิเศส
นายฐากร ทวีวรรณกิจ
นายฐากูร ทัสนานุตริยะ
นายฐาณกร กิ่งจันทราสิน
นายฐานพงศ หนูจักร
นายฐาปนพงศ ริมหนองอาง

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๙๕๗
๙๕๘
๙๕๙
๙๖๐
๙๖๑
๙๖๒
๙๖๓
๙๖๔
๙๖๕
๙๖๖
๙๖๗
๙๖๘
๙๖๙
๙๗๐
๙๗๑
๙๗๒
๙๗๓
๙๗๔
๙๗๕
๙๗๖
๙๗๗
๙๗๘
๙๗๙
๙๘๐
๙๘๑
๙๘๒

นายฐิติชานัฐ ลาภมาก
นายฐิติพงศ แรกขึ้น
นายฐิติพงษ อินทรใจเอื้อ
นายฐิติพร สุทธิจินดาวงศ
นายฐิติภัทร เทพรักษา
นายฐิติวัฒน โชคบัณฑิต
นายเฐนก เปงขวัญ
นายณฐนนท คีรีแลง
นายณฐพล เฉื่อยอารมณ
นายณนภ เลี้ยงถนอม
นายณรงค กลิ่นฟุง
นายณรงค กิจแถลง
นายณรงค แกวศรีนวม
นายณรงค ไกรสีห
นายณรงค ขวัญสุวรรณ
นายณรงค คําแกว
นายณรงค คูรพิพัฒน
นายณรงค จันทะ
นายณรงค จุนเจริญวงศา
นายณรงค ใจดี
นายณรงค ชัยภูมิ
นายณรงค แดนวงศ
นายณรงค ตุมสังขทอง
นายณรงค ทับทิมหิน
นายณรงค ทาอุปรงค
นายณรงค นิยมสุข

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา
๙๘๓
๙๘๔
๙๘๕
๙๘๖
๙๘๗
๙๘๘
๙๘๙
๙๙๐
๙๙๑
๙๙๒
๙๙๓
๙๙๔
๙๙๕
๙๙๖
๙๙๗
๙๙๘
๙๙๙
๑๐๐๐
๑๐๐๑
๑๐๐๒
๑๐๐๓
๑๐๐๔
๑๐๐๕
๑๐๐๖
๑๐๐๗
๑๐๐๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายณรงค
นายณรงค
นายณรงค
นายณรงค
นายณรงค
นายณรงค
นายณรงค
นายณรงค
นายณรงค
นายณรงค
นายณรงค
นายณรงค
นายณรงค
นายณรงค
นายณรงค
นายณรงค
นายณรงค
นายณรงค
นายณรงค
นายณรงค
นายณรงค
นายณรงค
นายณรงค
นายณรงค
นายณรงค
นายณรงค

เนตรขํา
บุตตโคตร
บุษหมั่น
ปาสา
ผลแยม
พิริยะชนานุสรณ
มณฑาศรี
มีสติ
ยะพลหา
ยาวิชัย
รมพยอม
ระดาเสริฐ
รักพงษ
รัตนเศียร
ลีดี
เลิศนิรันดร
วงคพะมิตร
วงควุฒิ
วงษานนท
วรพจน
ศรีภิรมย
สีที
สีสัน
สุขเกษม
สุขใจ
สุระมาตย

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๐๐๙
๑๐๑๐
๑๐๑๑
๑๐๑๒
๑๐๑๓
๑๐๑๔
๑๐๑๕
๑๐๑๖
๑๐๑๗
๑๐๑๘
๑๐๑๙
๑๐๒๐
๑๐๒๑
๑๐๒๒
๑๐๒๓
๑๐๒๔
๑๐๒๕
๑๐๒๖
๑๐๒๗
๑๐๒๘
๑๐๒๙
๑๐๓๐
๑๐๓๑
๑๐๓๒
๑๐๓๓
๑๐๓๔

นายณรงค สุวรรณธนู
นายณรงค สูหญานาง
นายณรงค โสมนัสแสง
นายณรงค อนุกูลวงษ
นายณรงค อินทรง
นายณรงค เอมเอก
นายณรงคชัย ยอดปรีดา
นายณรงคชัย สมหวัง
นายณรงคเดช สุนทรเนตร
นายณรงคพจน แสงจันทร
นายณรงคฤทธิ์ วิชัยธรรมธร
นายณรงคฤทธิ์ ออนจันทร
นายณรงควิทย พาคํา
นายณรงคศักดิ์ ติตะปญ
นายณรงคศักดิ์ ทรงเกียรติกุล
นายณรงคศักดิ์ นาคนคร
นายณรงคศักดิ์ สมรักษ
นายณรงคศักดิ์ สรรพโส
นายณรงคศักดิ์ สารวงค
นายณฤทธิ์ สํามาเนี๊ยะ
นายณัชพล ศรีสนิท
นายณัฎฐชัย แยกโคกสูง
นายณัฎฐพล สาลีพันธ
นายณัฏฐพัชร ศรีสังข
นายณัฐกร เชื้ออินทร
นายณัฐกฤต ดีหลาย

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๓๕
๑๐๓๖
๑๐๓๗
๑๐๓๘
๑๐๓๙
๑๐๔๐
๑๐๔๑
๑๐๔๒
๑๐๔๓
๑๐๔๔
๑๐๔๕
๑๐๔๖
๑๐๔๗
๑๐๔๘
๑๐๔๙
๑๐๕๐
๑๐๕๑
๑๐๕๒
๑๐๕๓
๑๐๕๔
๑๐๕๕
๑๐๕๖
๑๐๕๗
๑๐๕๘
๑๐๕๙
๑๐๖๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายณัฐกฤษฎ ปะทิ
นายณัฐกิตติ์ ศาสตรานุเคราะห
นายณัฐดนัย สามภักดี
นายณัฐนนท ไชยสิทธิ์
นายณัฐบัตร กองกิตตไพศาล
นายณัฐพงษ ธิบดี
นายณัฐพงษ สุวรรณวงษ
นายณัฐพร อิสระพร
นายณัฐพล จันทรลา
นายณัฐพล นุชอุดม
นายณัฐพล บํารุงจิตร
นายณัฐพล ยวนจิต
นายณัฐภัทร ประคุณคงชัย
นายณัฐภูศิษฎ หาดแกว
นายณัฐวัฒน ไกรเภา
นายณัฐวัฒน สมโภชนพงศ
นายณัฐวัฒน หอกกิ่ง
นายณัฐวิคม เสนทับพระ
นายณัฐวิทย นภาลัย
นายณัฐวุฒิ โทษาธรรม
นายณัฐวุฒิ พฤศจันทร
นายณัทกฤช ชัยวิเศษ
นายณัทพงศ สุวิมล
นายดนตรี ดีแสง
นายดนตรี ประสมสิน
นายดนตรี ภูครองหิน

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๐๖๑
๑๐๖๒
๑๐๖๓
๑๐๖๔
๑๐๖๕
๑๐๖๖
๑๐๖๗
๑๐๖๘
๑๐๖๙
๑๐๗๐
๑๐๗๑
๑๐๗๒
๑๐๗๓
๑๐๗๔
๑๐๗๕
๑๐๗๖
๑๐๗๗
๑๐๗๘
๑๐๗๙
๑๐๘๐
๑๐๘๑
๑๐๘๒
๑๐๘๓
๑๐๘๔
๑๐๘๕
๑๐๘๖

นายดนตอเหลบ หมาดเหยด
นายดนัย กาแกว
นายดนัย ชัยพินิจ
นายดนัย ตั้งตระกูล
นายดนัย ประสงคผล
นายดนุพล ฉัฐมะ
นายดมศักดิ์ สิ่วละคร
นายดลดารา ลังกาฟา
นายดลรอหมาน หะเตะ
นายดลวัฒน นิ่มสุวรรณ
นายดวง คําสีสังข
นายดวง พลชิงชัย
นายดวงใจ สิงหพันธ
นายดามพ ลักษณะวิลาส
นายดาวเรือง กลางประพันธ
นายดาวโรจน ศรีนาราง
นายดําเนิน นอยถึง
นายดําเนิน บรรลือ
นายดํารง คําสันเทียะ
นายดํารง จาบรัมย
นายดํารง โทฮาด
นายดํารง วงศดี
นายดํารง วิมลธาดา
นายดํารง ไสยาสน
นายดํารง อินพิมพ
นายดํารงกุล เหลี่ยมวัฒนา

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๘๗
๑๐๘๘
๑๐๘๙
๑๐๙๐
๑๐๙๑
๑๐๙๒
๑๐๙๓
๑๐๙๔
๑๐๙๕
๑๐๙๖
๑๐๙๗
๑๐๙๘
๑๐๙๙
๑๑๐๐
๑๑๐๑
๑๑๐๒
๑๑๐๓
๑๑๐๔
๑๑๐๕
๑๑๐๖
๑๑๐๗
๑๑๐๘
๑๑๐๙
๑๑๑๐
๑๑๑๑
๑๑๑๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายดํารงเกียรติ ทองเจิม
นายดํารงค คุรุวงษ
นายดํารงค บุญปญญารักษ
นายดํารงค ปกเกษ
นายดํารงค พิมอวน
นายดํารงค ภูกองไชย
นายดํารงค ยิ้มสาระ
นายดํารงค วงษคํา
นายดํารงค วารินทร
นายดํารงค สมบูรณ
นายดํารงค สุธรรมมา
นายดํารงค หลอนิมิตดี
นายดํารงค เหมือนประสาท
นายดํารงคศักดิ์ นุมกลิ่น
นายดํารงฤทธิ์ สิงหมณี
นายดํารงฤทธิ์ สุวรรณชาศรี
นายดํารงศักดิ์ ชินแสง
นายดํารงศักดิ์ ไชยแสน
นายดิเรก ชื่อเพราะ
นายดิเรก ตายเมือง
นายดุสดี ออนเหล
นายดุสิต ขจรภัย
นายดุสิต บางเหลือ
นายดุสิต แพงนอย
นายดุสิต มั่นเกษวิทย
นายดุสิต สวัสดิภาพ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๑๑๓
๑๑๑๔
๑๑๑๕
๑๑๑๖
๑๑๑๗
๑๑๑๘
๑๑๑๙
๑๑๒๐
๑๑๒๑
๑๑๒๒
๑๑๒๓
๑๑๒๔
๑๑๒๕
๑๑๒๖
๑๑๒๗
๑๑๒๘
๑๑๒๙
๑๑๓๐
๑๑๓๑
๑๑๓๒
๑๑๓๓
๑๑๓๔
๑๑๓๕
๑๑๓๖
๑๑๓๗
๑๑๓๘

นายดุสิต โองอินทร
นายเดช พงษสุระ
นายเดช รอบคอบ
นายเดช ศิรินาม
นายเดชณรงค รามนัฏ
นายเดชธนู ซาทาไม
นายเดชวิทย หลาปาวงศ
นายเดชะ คิดกอนทํา
นายเดชา เกาลิ้ม
นายเดชา คิดกลา
นายเดชา ชิตตะขบ
นายเดชา ไชยโพธิ์
นายเดชา ปานอน
นายเดชา พูบขุนทด
นายเดชา มีศิลป
นายเดชา วงศคําพระ
นายเดชา สุจริต
นายเดชา สุทธิปญโญ
นายเดนชัย ทองสุ
นายเดะแม เซะบิง
นายเดือน คําสีสังข
นายแดง เทียนธนู
นายใด สีชมพู
นายตระกาญ สําเภาอินทร
นายตระการ บุตรศรี
นายตระกูล พระสุรัสน

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๓๙
๑๑๔๐
๑๑๔๑
๑๑๔๒
๑๑๔๓
๑๑๔๔
๑๑๔๕
๑๑๔๖
๑๑๔๗
๑๑๔๘
๑๑๔๙
๑๑๕๐
๑๑๕๑
๑๑๕๒
๑๑๕๓
๑๑๕๔
๑๑๕๕
๑๑๕๖
๑๑๕๗
๑๑๕๘
๑๑๕๙
๑๑๖๐
๑๑๖๑
๑๑๖๒
๑๑๖๓
๑๑๖๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายตระกูล แสงพรหม
นายตรีเพชร ทองเหงา
นายตฤณ บุตรผา
นายตอย จิตอรุณ
นายติระ ไกรเทพ
นายเตชทัต แกวทิตย
นายเตชิต แทนสุนทร
นายเตชิต นันทประพิณ
นายเต็มเดช ตอโชติ
นายเตรียมชัย อุทัยวัฒน
นายเตรียมศักดิ์ มีสิทธิ์
นายเตรียมศักดิ์ สิงหาอาจ
นายเติม พาพะหม
นายเติมศักดิ์ วงศนพหิรัญ
นายเตือนศักดิ์ บังศรี
นายแตม ชวยทุกข
นายไตรทอง สืบเชื้องาม
นายไตรภพ กลางบุญมา
นายไตรรงค ทัพศรีสวัสดิ์
นายไตรสรณ สุวพงษ
นายถนอม จารุมณี
นายถนอม จินะเปงกาศ
นายถนอม ใจยา
นายถนอม ไชยรัตน
นายถนอม ธินะ
นายถนอม พรนิมิตวงศ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๑๖๕
๑๑๖๖
๑๑๖๗
๑๑๖๘
๑๑๖๙
๑๑๗๐
๑๑๗๑
๑๑๗๒
๑๑๗๓
๑๑๗๔
๑๑๗๕
๑๑๗๖
๑๑๗๗
๑๑๗๘
๑๑๗๙
๑๑๘๐
๑๑๘๑
๑๑๘๒
๑๑๘๓
๑๑๘๔
๑๑๘๕
๑๑๘๖
๑๑๘๗
๑๑๘๘
๑๑๘๙
๑๑๙๐

นายถนอม เพียรไธสง
นายถนอม แพงคําฮัก
นายถนอม ศรีใจ
นายถนอม ศรีโยวงศ
นายถนอม สอนสุภาพ
นายถนอม ไหลหาโคตร
นายถนอม อุปละสืบ
นายถนอมเกียรติ งานสกุล
นายถนอมศักดิ์ กอนคํา
นายถนัด ทองคํา
นายถนัด ธิพรพันธ
นายถนัดวิทย ทองคํา
นายถวรรณ ศิริสระนอย
นายถวัติ ปญญาสิทธิ์
นายถวัลย บุญเลิศ
นายถวัลย พันตะ
นายถวัลย พันธะพุมมี
นายถวัลย รัตนปญญา
นายถวัลย สมศักดิ์ศรี
นายถวิล คําขึ้น
นายถวิล คําตุยเครือ
นายถวิล แซฮ่ํา
นายถวิล ตะตา
นายถวิล มณีโชติ
นายถวิล ยาเคน
นายถวิล เวชกามา

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๙๑
๑๑๙๒
๑๑๙๓
๑๑๙๔
๑๑๙๕
๑๑๙๖
๑๑๙๗
๑๑๙๘
๑๑๙๙
๑๒๐๐
๑๒๐๑
๑๒๐๒
๑๒๐๓
๑๒๐๔
๑๒๐๕
๑๒๐๖
๑๒๐๗
๑๒๐๘
๑๒๐๙
๑๒๑๐
๑๒๑๑
๑๒๑๒
๑๒๑๓
๑๒๑๔
๑๒๑๕
๑๒๑๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายถวิล แสนสิทธิสกุลเลิศ
นายถาปนา ถวิลการ
นายถาวร ขันพิมูล
นายถาวร ตรีวรเวทย
นายถาวร นวลแกว
นายถาวร นาควัน
นายถาวร บัวเข็ม
นายถาวร บัวทอง
นายถาวร พบพืช
นายถาวร พูลทอง
นายถาวร สารพล
นายถาวร สุขสมพร
นายถาวร สุวรรณพฤกษ
นายถาวร อดทน
นายถาวร อินทะพล
นายถิน วุฒิมานพ
วาที่รอยตรี ถิรดล จันทรเชื้อ
นายถิรินทร สังขขาว
นายเถลิง โทบุดดี
นายเถลิงเกียรติ อาจหาญ
นายแถว โสภณ
นายทนง แกวเขียว
นายทนงค พลสิทธิ์
นายทนงค อนุชน
นายทนงศักดิ์ ชางเหล็กนอย
นายทนงศักดิ์ ชาญสมิง

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๒๑๗
๑๒๑๘
๑๒๑๙
๑๒๒๐
๑๒๒๑
๑๒๒๒
๑๒๒๓
๑๒๒๔
๑๒๒๕
๑๒๒๖
๑๒๒๗
๑๒๒๘
๑๒๒๙
๑๒๓๐
๑๒๓๑
๑๒๓๒
๑๒๓๓
๑๒๓๔
๑๒๓๕
๑๒๓๖
๑๒๓๗
๑๒๓๘
๑๒๓๙
๑๒๔๐
๑๒๔๑
๑๒๔๒

นายทนงศักดิ์ ดีงาม
นายทนงศักดิ์ ธาราเกษม
นายทนงศักดิ์ พลดงนอก
นายทนงศักดิ์ มณีเวียง
นายทนงศักดิ์ ศาลยาชีวิน
นายทนงศักดิ์ หนูทอง
นายทนงศักดิ์ อัฐวงศ
นายทนงศักดิ์ อินทนาชัย
นายทนัน คํากา
นายทนุเกียรติ อุทยารัตน
นายทนุศิลป พินิจมนตรี
นายทรงไกร รอดสัมฤทธิ์
นายทรงชัย บุญสุยา
นายทรงชัย สมปรารถนา
นายทรงเดช ลือนาม
นายทรงเดช สิงหภูกัน
นายทรงเดช อุเทศ
นายทรงธรรม สายวิจิตร
นายทรงพล จินะการ
นายทรงพล มีวรรณ
นายทรงพล สายหลอ
นายทรงพลศักดิ์ หลาปาซาง
นายทรงยศ ศิวะศิลปประศาสน
นายทรงยศ หลาสุข
นายทรงรัตน ธนมาลาพงศ
นายทรงฤทธิ์ กระอาจ

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๔๓
๑๒๔๔
๑๒๔๕
๑๒๔๖
๑๒๔๗
๑๒๔๘
๑๒๔๙
๑๒๕๐
๑๒๕๑
๑๒๕๒
๑๒๕๓
๑๒๕๔
๑๒๕๕
๑๒๕๖
๑๒๕๗
๑๒๕๘
๑๒๕๙
๑๒๖๐
๑๒๖๑
๑๒๖๒
๑๒๖๓
๑๒๖๔
๑๒๖๕
๑๒๖๖
๑๒๖๗
๑๒๖๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายทรงฤทธิ์ มูลหา
นายทรงฤทธิ์ วรรณรักษ
นายทรงวิทย อาจหาญ
นายทรงวุฒิ นุชทัพ
นายทรงวุฒิ เนตะคํา
นายทรงวุฒิ ศรีจนั ทรงาม
นายทรงศักดิ์ เชื้อกุณะ
นายทรงศักดิ์ ไชยสิงห
นายทรงศักดิ์ บุญปก
นายทรงศักดิ์ เปาะทนต
นายทรงศักดิ์ โปรณะ
นายทรงศักดิ์ พุฒมาลา
นายทรงศักดิ์ สรอยแสงทอง
นายทรงศิริ ศรีบุญเรือง
นายทรงศิลป ภูนาคเกี้ยว
นายทรงสรรค ทองมวง
นายทรรศนัย ศรีสุภักดิ์
นายทรัพย เกษไชย
นายทวน พุมพวง
นายทวนทอง เอกทวีกูล
นายทวี กิจสนธิ์
นายทวี จันทรเขียว
นายทวี จันทรสมุด
นายทวี ตรีสอน
นายทวี นนทแกว
นายทวี ปุยวงศ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๒๖๙
๑๒๗๐
๑๒๗๑
๑๒๗๒
๑๒๗๓
๑๒๗๔
๑๒๗๕
๑๒๗๖
๑๒๗๗
๑๒๗๘
๑๒๗๙
๑๒๘๐
๑๒๘๑
๑๒๘๒
๑๒๘๓
๑๒๘๔
๑๒๘๕
๑๒๘๖
๑๒๘๗
๑๒๘๘
๑๒๘๙
๑๒๙๐
๑๒๙๑
๑๒๙๒
๑๒๙๓
๑๒๙๔

นายทวี ฝอยทอง
นายทวี โพธิกุดไสย
นายทวี ภูฆัง
นายทวี มัยตรีเดช
นายทวี ยอดวงษกอง
นายทวี รักษโคตร
นายทวี ลาภวงศประเสริฐ
นายทวี ศรีสุขคํา
นายทวี สงวนเนตร
นายทวี สังขสุวรรณ
นายทวี แสงโคตร
นายทวีชัย ชมเมือง
นายทวีชัย อุทรักษ
วาที่พันตรี ทวีป คําเรืองศรี
นายทวีป มาตรา
นายทวีพันธ เพชรยอย
นายทวีรัตน ปานจันดี
นายทวีลาภ สั้นนุย
นายทวีศักดิ์ กิตติรัตน
นายทวีศักดิ์ จิราพงษ
นายทวีศักดิ์ ใจสมุทร
นายทวีศักดิ์ ทวีจินดา
นายทวีศักดิ์ ทองเด็ด
นายทวีศักดิ์ ธรเสนา
นายทวีศักดิ์ นําผล
นายทวีศักดิ์ พรมศร

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๙๕
๑๒๙๖
๑๒๙๗
๑๒๙๘
๑๒๙๙
๑๓๐๐
๑๓๐๑
๑๓๐๒
๑๓๐๓
๑๓๐๔
๑๓๐๕
๑๓๐๖
๑๓๐๗
๑๓๐๘
๑๓๐๙
๑๓๑๐
๑๓๑๑
๑๓๑๒
๑๓๑๓
๑๓๑๔
๑๓๑๕
๑๓๑๖
๑๓๑๗
๑๓๑๘
๑๓๑๙
๑๓๒๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายทวีศักดิ์ พวงเงิน
นายทวีศักดิ์ รักโสภา
นายทวีศักดิ์ ลาภา
นายทวีศักดิ์ ศรีโคตร
นายทวีศักดิ์ ศรีพัฒนาภรณ
นายทวีศักดิ์ สกุลวรวิทย
นายทวีศักดิ์ สมปาน
นายทวีศักดิ์ อิฐรัตน
นายทวีศิลป หอมสมบัติ
นายทวีสันต จันทะวัน
นายทวีสิน คชโส
นายทศ ทองลือ
นายทศพร ครุฑเสม
นายทศพล บุญเกิด
นายทศพล พิมพศรี
นายทศวรรษ ดาวหน
นายทองคํา ใจสัตย
นายทองคํา บุตรราช
นายทองคํา ประทุม
นายทองคํา แปรหาดี
นายทองคํา วรสาร
นายทองคํา ศรีสงา
นายทองจันทร โสภาลัย
นายทองเจริญ โพธิ์ศรี
นายทองดี ธีระโชติ
นายทองดี รัตนนท

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๓๒๑
๑๓๒๒
๑๓๒๓
๑๓๒๔
๑๓๒๕
๑๓๒๖
๑๓๒๗
๑๓๒๘
๑๓๒๙
๑๓๓๐
๑๓๓๑
๑๓๓๒
๑๓๓๓
๑๓๓๔
๑๓๓๕
๑๓๓๖
๑๓๓๗
๑๓๓๘
๑๓๓๙
๑๓๔๐
๑๓๔๑
๑๓๔๒
๑๓๔๓
๑๓๔๔
๑๓๔๕
๑๓๔๖

นายทองดี เสนาะศัพท
นายทองเดิน เผาดี
นายทองแดง ตระการ
นายทองแดง เผยศิริ
นายทองแดง วรรณภักดี
นายทองแดง หาคํา
นายทองเต็ม ขันงาม
นายทองเตี้ย สิงหบันดาล
นายทองไทย อุปครราช
นายทองธวัช แวงโสธรณ
นายทองนาค มณีจักร
นายทองใบ ฉวีวงศ
นายทองใบ ดวงเนตร
นายทองใบ สาระขันธ
นายทองปอน มีศรี
นายทองปก คลังกลาง
นายทองปาน แกนนาคํา
นายทองเปลว ประหยัด
นายทองพูน มาไกล
นายทองพูน สังสีแกว
นายทองพูล พลเยี่ยม
นายทองพูล โพธิ์ศรี
นายทองเพชร ชาบุญมี
นายทองเพชร นาสอน
นายทองเพชร วิเชียรชัย
นายทองเพชร สุวรรณอําไพ

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๔๗
๑๓๔๘
๑๓๔๙
๑๓๕๐
๑๓๕๑
๑๓๕๒
๑๓๕๓
๑๓๕๔
๑๓๕๕
๑๓๕๖
๑๓๕๗
๑๓๕๘
๑๓๕๙
๑๓๖๐
๑๓๖๑
๑๓๖๒
๑๓๖๓
๑๓๖๔
๑๓๖๕
๑๓๖๖
๑๓๖๗
๑๓๖๘
๑๓๖๙
๑๓๗๐
๑๓๗๑
๑๓๗๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายทองมวน เพ็งไสย
นายทองมอญ โพธิ์ภู
นายทองมา ไฮวัง
นายทองยวน มั่นจิต
นายทองลวน โสภา
นายทองสม โพธิ์สาจันทร
นายทองสวน โสดาภักดิ์
นายทองสวน พันเวียง
นายทองสอน ไชยแสง
นายทองสันต จันทะชา
นายทองสา อังคะสี
นายทองสุข ชมผา
นายทองสุข ดาศรี
นายทองสุข เทียมทะนง
นายทองสุข นิ้วทอง
นายทองสุข บุญปญญา
นายทองสุข บุญแสง
นายทองสุข หวานอารมณ
นายทองสูรย มุงงาม
นายทองใส จุฬา
นายทองใสย รามศรี
นายทองอาน บุญพรม
นายทองอินทร ปญญาบุญ
นายทะนง ผิวนิ่ม
นายทะวาย เสือจอย
นายทันทิตย ชอบธรรม

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๓๗๓
๑๓๗๔
๑๓๗๕
๑๓๗๖
๑๓๗๗
๑๓๗๘
๑๓๗๙
๑๓๘๐
๑๓๘๑
๑๓๘๒
๑๓๘๓
๑๓๘๔
๑๓๘๕
๑๓๘๖
๑๓๘๗
๑๓๘๘
๑๓๘๙
๑๓๙๐
๑๓๙๑
๑๓๙๒
๑๓๙๓
๑๓๙๔
๑๓๙๕
๑๓๙๖
๑๓๙๗
๑๓๙๘

นายทันเสมอ เสนาลอย
นายทัศนปกษา ภาเข็ม
นายทัศนะ วิรุณวราทิพย
นายทัศพงษ พรหมทา
นายทําดี พิศพล
นายทํานอง ปกโคทานัง
นายทํานุ วงษนอย
นายทินกร ทองดี
นายทินกร นอสูงเนิน
นายทินกร รัศมีไพบูลย
นายทินกร ออนตา
นายทิวา กิติศรีวรพันธุ
นายทิวา รองสวัสดิ์
นายทิวากร ศรีชาติ
นายทูนศักดิ์ มุงเงินทอง
นายทูล รัศมีเพ็ญ
นายทูลศักดิ์ สืบภา
นายเทพ กรอบทอง
นายเทพโกศล มูลไธสง
นายเทพพิทักษ ทองเจริญ
นายเทวฤทธิ์ สีหาบุดโต
นายเทวัญ ศรีพัชรมงคล
นายเทวิน ชินบุตร
นายเทวินทร ยศปญญา
นายเทวินทร สอนเพ็ง
นายเทเวศ เดชเมืองปก

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๙๙
๑๔๐๐
๑๔๐๑
๑๔๐๒
๑๔๐๓
๑๔๐๔
๑๔๐๕
๑๔๐๖
๑๔๐๗
๑๔๐๘
๑๔๐๙
๑๔๑๐
๑๔๑๑
๑๔๑๒
๑๔๑๓
๑๔๑๔
๑๔๑๕
๑๔๑๖
๑๔๑๗
๑๔๑๘
๑๔๑๙
๑๔๒๐
๑๔๒๑
๑๔๒๒
๑๔๒๓
๑๔๒๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายเทอดเกียรติ มาประเทียบ
นายเทอดชัย เทอดโยธิน
นายเทอดศักดิ์ หอมบานเย็น
นายเทียน กล่ําบุตร
นายเทียนชัย สุขดี
นายเทียนชัย เสาจินดารัตน
นายเทียบ คงทน
นายเทียบ เสาเกลียว
นายแท ชอบใหญ
นายแทน เฉลยไตร
นายธงชัย กิมาคม
นายธงชัย เกตุยอย
นายธงชัย เกษกราน
นายธงชัย คาดสนิท
นายธงชัย ชอฟา
นายธงชัย ชาตะบุตร
นายธงชัย ตันไชยยะ
นายธงชัย ทองนอย
นายธงชัย ทองมาเอง
นายธงชัย แทบทาม
นายธงชัย นนตะบุตร
นายธงชัย นิลสุวรรณ
นายธงชัย ปวงกระโทก
นายธงชัย พิมพสินธ
นายธงชัย พูลศิรเจริญกุล
นายธงชัย วนิชรัตน

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๔๒๕
๑๔๒๖
๑๔๒๗
๑๔๒๘
๑๔๒๙
๑๔๓๐
๑๔๓๑
๑๔๓๒
๑๔๓๓
๑๔๓๔
๑๔๓๕
๑๔๓๖
๑๔๓๗
๑๔๓๘
๑๔๓๙
๑๔๔๐
๑๔๔๑
๑๔๔๒
๑๔๔๓
๑๔๔๔
๑๔๔๕
๑๔๔๖
๑๔๔๗
๑๔๔๘
๑๔๔๙
๑๔๕๐

นายธงชัย ศรีวชิราพิพัฒน
สิบตํารวจตรี ธงชัย ศรีโสภาพ
นายธงชัย สรางความคิด
นายธงชัย สาริบุตร
นายธงชัย แสงจันทร
นายธงชัย อาจธะขันธ
นายธงชัย อินทรประดิษฐ
นายธงชัย อุม สิน
นายธงสี วรฉัตร
นายธณานพช จันทรสําโรง
นายธณิฐ ตรีเนตร
นายธนกร แกวธรรม
นายธนกร ไชยประเสริฐ
นายธนกฤต คงมีสุข
นายธนกฤต นฤภรไพศาล
นายธนกฤต เรืองอุไร
นายธนกฤต อาทิตยโจ
นายธนคม จุลกิจวัฒน
นายธนงศักดิ์ จรรยาศรี
นายธนเดช นาคศรี
นายธนบูรณ อนันตกาล
นายธนพงศ อสิพงษ
นายธนพนธ ดวงสวรรค
นายธนพนธ ทองดี
นายธนพล จันทรสุข
นายธนพล เนียมสูงเนิน

หนา ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๕๑
๑๔๕๒
๑๔๕๓
๑๔๕๔
๑๔๕๕
๑๔๕๖
๑๔๕๗
๑๔๕๘
๑๔๕๙
๑๔๖๐
๑๔๖๑
๑๔๖๒
๑๔๖๓
๑๔๖๔
๑๔๖๕
๑๔๖๖
๑๔๖๗
๑๔๖๘
๑๔๖๙
๑๔๗๐
๑๔๗๑
๑๔๗๒
๑๔๗๓
๑๔๗๔
๑๔๗๕
๑๔๗๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายธนพล ไวยวุฒินันท
นายธนพล เหมาชัย
นายธนพัฒน อุทัยรัตน
นายธนภณ ธนะสีรังกูร
นายธนภัทร ชูประยูร
นายธนภัทร ดวงประชา
นายธนภัทร ตวงวิไล
นายธนภัทร ภิรมยไกรภักดิ์
นายธนภาค การุณยวงศกร
นายธนราช ไชยสิทธิ์
วาที่รอยตรี ธนวัชร แกวแกมเสือ
นายธนะ สมนอย
นายธนะวันธิ์ แพทยชีพ
นายธนะศักดิ์ นาคปรีชา
นายธนัช บุญสยมภู
นายธนัท สายตางใจ
นายธนันทชัย ใจเดี่ยวเดชานนท
นายธนา วิไลวงษ
นายธนากร ปลื้มใจ
นายธนากร ผิวนวล
นายธนาธร ผดุงเวียง
นายธนาธิป เสียงตรง
นายธนานุรักษ เภาพาน
นายธนาวัฒน สําราญกิจ
นายธนาวุธ บุทธิจักร
นายธนิต ไชยรักษ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๔๗๗
๑๔๗๘
๑๔๗๙
๑๔๘๐
๑๔๘๑
๑๔๘๒
๑๔๘๓
๑๔๘๔
๑๔๘๕
๑๔๘๖
๑๔๘๗
๑๔๘๘
๑๔๘๙
๑๔๙๐
๑๔๙๑
๑๔๙๒
๑๔๙๓
๑๔๙๔
๑๔๙๕
๑๔๙๖
๑๔๙๗
๑๔๙๘
๑๔๙๙
๑๕๐๐
๑๕๐๑
๑๕๐๒

นายธนิต ดีทอง
นายธนิต หวานล้ํา
นายธนิตพงศ ภูสีคุณ
นายธนิตย บุญศักดิ์
นายธนิตย ออนนิ่ม
นายธนู กระตายจันทร
นายธนู ครุธกูล
นายธนู แดงกองโค
นายธนู แดงวิเศษ
นายธนู นววิวรรธน
นายธนู มาชู
นายธนู อุตทาลี
นายธเนศ ธรรมจารย
นายธเนศ มงคลมาลี
นายธรธวัช ธรกนกกาญจน
นายธรรมนูญ ชัยศัตรา
นายธรรมนูญ รัตโนภาส
นายธรรมนูญ ลออุทัย
นายธรรมนูญ สวยรูป
นายธรรมนูญ เสนะคํา
นายธรรมรงค พงศกระทุง
นายธรรมรงศักดิ์ อินกัน
นายธรรมศักดิ์ วงษชีรี
นายธรรมศักดิ์ สังวริ
นายธรรมศาสตร สายฤทธิ์
นายธรรยุทธ ไชยภักดี

หนา ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๐๓
๑๕๐๔
๑๕๐๕
๑๕๐๖
๑๕๐๗
๑๕๐๘
๑๕๐๙
๑๕๑๐
๑๕๑๑
๑๕๑๒
๑๕๑๓
๑๕๑๔
๑๕๑๕
๑๕๑๖
๑๕๑๗
๑๕๑๘
๑๕๑๙
๑๕๒๐
๑๕๒๑
๑๕๒๒
๑๕๒๓
๑๕๒๔
๑๕๒๕
๑๕๒๖
๑๕๒๗
๑๕๒๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายธเรศ สวนสุวรรณ
วาที่รอยตรี ธวัช เจนสัญญายุทธ
นายธวัช ชุมชอบ
นายธวัช ถนอมวงษ
นายธวัช ทานา
นายธวัช นอยพันธ
นายธวัช บุญกลา
นายธวัช ปรามาลย
นายธวัช โพธิ์แกว
นายธวัช มานะสกุล
นายธวัช วัฒนภิรมย
นายธวัช สุนทรวิภาต
นายธวัชชัย กองศรี
นายธวัชชัย ไชยมโน
นายธวัชชัย ติระพัฒน
นายธวัชชัย ทองถนอม
นายธวัชชัย ประถมยา
นายธวัชชัย ภักดีวานิช
นายธวัชชัย มิ่งมงคล
นายธวัชชัย ศรียาภัย
นายธวัชชัย ศรีสําราญ
นายธวัชชัย สําราญวงศ
นายธวัชชัย สุจิตโต
นายธวัชชัย สุวรรณรัตน
นายธัญญณัฐ ชาวเหนือ
นายธัญฐมนัส เอมแสง

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๕๒๙
๑๕๓๐
๑๕๓๑
๑๕๓๒
๑๕๓๓
๑๕๓๔
๑๕๓๕
๑๕๓๖
๑๕๓๗
๑๕๓๘
๑๕๓๙
๑๕๔๐
๑๕๔๑
๑๕๔๒
๑๕๔๓
๑๕๔๔
๑๕๔๕
๑๕๔๖
๑๕๔๗
๑๕๔๘
๑๕๔๙
๑๕๕๐
๑๕๕๑
๑๕๕๒
๑๕๕๓
๑๕๕๔

นายธัญพงศ พงคเพชร
นายธัญสิทธิ์ วรรณปกาสิต
นายธัตถพล คชสาร
นายธาดา โพธิ์พุดซา
นายธานินทร ทองดา
นายธานินทร โลอุทัย
นายธานินทร สกุลรัตน
นายธานี ไชยรักษ
นายธานี โตทอง
นายธานี บํารุงภักดี
นายธานี วรรณศิริ
นายธานี วีระสกุล
นายธํามรงค ไกรรัตน
นายธิติพงษ ขุขันธิน
นายธีรชัย นุกา
นายธีรชัย มีชื่อ
นายธีรชัย แสวงชัย
นายธีรพงศ ทองบริบูรณ
นายธีรพงศ บุญประสิทธิ์
นายธีรพล นิลทวี
นายธีรพล ประแกกัน
นายธีรพล โพนตุแสง
นายธีรพล ศิรินวนันท
นายธีรพล สยามพันธ
นายธีรพัฒน เบญจมานะ
นายธีรภัทร มาลาวิลาศ

หนา ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๕๕
๑๕๕๖
๑๕๕๗
๑๕๕๘
๑๕๕๙
๑๕๖๐
๑๕๖๑
๑๕๖๒
๑๕๖๓
๑๕๖๔
๑๕๖๕
๑๕๖๖
๑๕๖๗
๑๕๖๘
๑๕๖๙
๑๕๗๐
๑๕๗๑
๑๕๗๒
๑๕๗๓
๑๕๗๔
๑๕๗๕
๑๕๗๖
๑๕๗๗
๑๕๗๘
๑๕๗๙
๑๕๘๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายธีรเมธ วงศปญติ
นายธีรวัฒน เข็มมี
นายธีรวัฒน คิดดี
นายธีรวัฒน ทรัพยธนาศิริ
นายธีรวัฒน แสงปราช
นายธีรวุธ จิระโภคิน
นายธีรศักดิ์ ทิศอาจ
นายธีรศักดิ์ ผาตา
นายธีระ คชาอนันต
นายธีระ จงรุงเรืองสิน
นายธีระ เภาลอง
นายธีระ เลารัตนอารีย
นายธีระกูล สําแดงเดช
นายธีระชัย ประพันธพจน
นายธีระชัย พวงนอย
นายธีระชัย มั่นคง
นายธีระเดช จิราธนทัต
นายธีระทัศน อัครฉัตรรัตน
นายธีระพงษ พงษจันโอ
นายธีระพงษ โพธิ์พรม
นายธีระพงษ สุจินต
นายธีระพล จันทะโก
นายธีระพล เอี่ยมเฉย
นายธีระพัฒน ศรีนอย
นายธีระพัฒน สิมมา
นายธีระพันธ ทองนํา

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๕๘๑
๑๕๘๒
๑๕๘๓
๑๕๘๔
๑๕๘๕
๑๕๘๖
๑๕๘๗
๑๕๘๘
๑๕๘๙
๑๕๙๐
๑๕๙๑
๑๕๙๒
๑๕๙๓
๑๕๙๔
๑๕๙๕
๑๕๙๖
๑๕๙๗
๑๕๙๘
๑๕๙๙
๑๖๐๐
๑๖๐๑
๑๖๐๒
๑๖๐๓
๑๖๐๔
๑๖๐๕
๑๖๐๖

นายธีระยุทธ จิตกลาง
นายธีระยุทธ สําเภานิล
นายธีระวุฒิ จันทรเภา
นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ
นายธีระศักดิ์ กันปญญา
นายธีระศักดิ์ คามวุฒิ
นายธีระศักดิ์ เชื้อกุณะ
นายธีระศักดิ์ ยิ้มสิน
นายธีระศักดิ์ สังขบุญชู
นายธีระศักดิ์ เสรีพัฒนานนท
นายธีราวุธ นอยนะวะกุล
นายนคร จันทะโสม
นายนคร ชางไชย
นายนคร ดุพงษ
นายนคร บุญมา
นายนคร บูรณะขจร
นายนคร พรหมอินทร
นายนคร ราชกิจ
นายนคร เรือนแกว
นายนคร สกุลศรี
นายนคร หอมหวล
นายนครราช อันสุข
นายนครินทร ตาปราบ
นายนท รอดโพธิ์ทอง
นายนนท สุรนันท
นายนนทชัย สําราญมาก

หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๐๗
๑๖๐๘
๑๖๐๙
๑๖๑๐
๑๖๑๑
๑๖๑๒
๑๖๑๓
๑๖๑๔
๑๖๑๕
๑๖๑๖
๑๖๑๗
๑๖๑๘
๑๖๑๙
๑๖๒๐
๑๖๒๑
๑๖๒๒
๑๖๒๓
๑๖๒๔
๑๖๒๕
๑๖๒๖
๑๖๒๗
๑๖๒๘
๑๖๒๙
๑๖๓๐
๑๖๓๑
๑๖๓๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายนพเกา รัตนาวิบูลย
นายนพคุณ ดาโรจน
นายนพคุณ อยูทอง
นายนพชัย นุมมีชัย
นายนพดล กฤษณะดิลก
นายนพดล กาแกว
นายนพดล กาญจนกุล
นายนพดล ก่ําแกว
นายนพดล จํานงจิต
นายนพดล ชัยไธสง
นายนพดล ทองสุน
นายนพดล นพไธสง
นายนพดล นอยบัวทิพย
นายนพดล นะตะ
นายนพดล บุญชิต
นายนพดล พันธุศรี
วาที่รอยตรี นพดล มูลแกน
นายนพดล เมนะคงคา
นายนพดล รัตนปญญา
นายนพดล สนธิศิริ
นายนพดล สุพรรณผิว
นายนพดล สุรารักษ
นายนพดล อินทรประเสริฐ
นายนพนริศรพรรณ ชนะสงคราม
นายนพนิล อุทายะ
นายนพพงศ เกิดแจง

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๖๓๓
๑๖๓๔
๑๖๓๕
๑๖๓๖
๑๖๓๗
๑๖๓๘
๑๖๓๙
๑๖๔๐
๑๖๔๑
๑๖๔๒
๑๖๔๓
๑๖๔๔
๑๖๔๕
๑๖๔๖
๑๖๔๗
๑๖๔๘
๑๖๔๙
๑๖๕๐
๑๖๕๑
๑๖๕๒
๑๖๕๓
๑๖๕๔
๑๖๕๕
๑๖๕๖
๑๖๕๗
๑๖๕๘

นายนพพร คําเหล็ก
นายนพพร จิตรัตนพิพัฒน
นายนพพร ดอนมูล
นายนพพร เทศะบํารุง
นายนพพล ชัชวรัตน
นายนพพล เพ็ญวิจิตร
นายนพพล สังเกตุ
นายนพภา พิมพสะ
นายนพรัตน โกศัลวัฒน
นายนพรัตน เรืองโพธิ์
นายนพรัตน วงศทะ
นายนภดล มีศิริ
นายนภดล เลิศวิทยานุศิษฏ
นายนภา ทะไกรราช
นายนภากาศ ชื่นบาน
นายนภาพล บุญมั่น
นายนรากร โถปน
นายนรินทร ชูโตศรี
นายนรินทร ตันตินิมิตรกุล
นายนรินทร ทวมมา
นายนรินทร ทิ้งน้ํารอบ
นายนรินทร พลสัสดี
นายนรินทร พันธุครู
วาที่รอยตรี นริศ สุนศรีเมือง
นายนรุทธิ์ สิมาวัน
นายนเรนทร จิตภักดี

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๕๙
๑๖๖๐
๑๖๖๑
๑๖๖๒
๑๖๖๓
๑๖๖๔
๑๖๖๕
๑๖๖๖
๑๖๖๗
๑๖๖๘
๑๖๖๙
๑๖๗๐
๑๖๗๑
๑๖๗๒
๑๖๗๓
๑๖๗๔
๑๖๗๕
๑๖๗๖
๑๖๗๗
๑๖๗๘
๑๖๗๙
๑๖๘๐
๑๖๘๑
๑๖๘๒
๑๖๘๓
๑๖๘๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายนเรศ เขมะสิงคิ
นายนเรศ เสงี่ยมศิลป
นายนเรศ อินโท
นายนฤทธิ์ บุญสิทธิ์
นายนฤบดินทร รัชชูวงศ
นายนลัทวิชช พันธุมณี
นายนวน เทศมี
นายนวรัตน ผลาภิรมย
นายนอง อินไทย
นายนอบ เทพนุกูล
นายนอย เกตุสิงหนอย
นายนอย ทองพานิช
นายนอย ธรรมใจกูล
นายนอย พุมพฤกษ
นายนัคราช หลาบรรเทา
นายนัฏศาสตร เลาะแม
นายนัฐพงศ เถาะสูงเนิน
นายนัฐพงศ นํามา
นายนัฐพงษ นกแกว
นายนัฐพล เพ็งเมือง
นายนัตเนตร อาจหาญ
นายนัทที พัฒนะผล
นายนัทธพงษ สุวรรณไตร
นายนันทเดช รามศรี
นายนันทนากรณ นาสมบูรณ
นายนันทยศ ถนอมศักดิ์

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๖๘๕
๑๖๘๖
๑๖๘๗
๑๖๘๘
๑๖๘๙
๑๖๙๐
๑๖๙๑
๑๖๙๒
๑๖๙๓
๑๖๙๔
๑๖๙๕
๑๖๙๖
๑๖๙๗
๑๖๙๘
๑๖๙๙
๑๗๐๐
๑๗๐๑
๑๗๐๒
๑๗๐๓
๑๗๐๔
๑๗๐๕
๑๗๐๖
๑๗๐๗
๑๗๐๘
๑๗๐๙
๑๗๑๐

นายนันทวัฒน ติยะเมธา
นายนันทวิทย อินออน
นายนันทวุฒิ คีรีมา
นายนันทศักดิ์ บัวศรี
นายนาวา ทองดี
นายนาวา เหลือหลาย
นายนาวิน นันทะโค
นายนาวิน วรศักดิ์มหาศาล
นายน้ําเพ็ชร วุฒิอนันตชัย
นายนิกร แกวดี
วาที่รอยตรี นิกร ใจสม
นายนิกร ดวงนุม
นายนิกร พรหมเสน
นายนิกร สายเชื้อ
นายนิกร สารพัสดุ
นายนิกร อุดแคว
นายนิกุล มณีรัตน
นายนิกูล บัวทอง
นายนิคม จันทรเปลง
นายนิคม แทนทรัพย
นายนิคม บุงทอง
นายนิคม ประเสริฐการ
นายนิคม พลทิพย
นายนิคม พิมพา
นายนิคม เมธีวัฒนกุล
นายนิคม ลีกระจาง

หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๑๑
๑๗๑๒
๑๗๑๓
๑๗๑๔
๑๗๑๕
๑๗๑๖
๑๗๑๗
๑๗๑๘
๑๗๑๙
๑๗๒๐
๑๗๒๑
๑๗๒๒
๑๗๒๓
๑๗๒๔
๑๗๒๕
๑๗๒๖
๑๗๒๗
๑๗๒๘
๑๗๒๙
๑๗๓๐
๑๗๓๑
๑๗๓๒
๑๗๓๓
๑๗๓๔
๑๗๓๕
๑๗๓๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายนิคม วุฒิเกรียงไกร
นายนิคม ศรีทาเกิด
นายนิคม สีแสงจันทร
นายนิคม เสงี่ยมสุข
นายนิคม เสาหงษ
นายนิคม อุประ
นายนิตินัย อวมทอง
นายนิติพัฒน เขมวชิระพันธ
นายนิติพันธ นิลพงศ
นายนิทัศ นิ่มชนะ
นายนิทัศน เชียงทอง
นายนิทัศน มีสุขศรี
นายนิธิรัฐ มานักฆอง
นายนิธิศ ภูชัย
นายนิพนธ กองเวหา
นายนิพนธ โคตรโยธา
นายนิพนธ จงรักษ
นายนิพนธ จักรกานตง
นายนิพนธ ชื่นขํา
นายนิพนธ ดวงงาม
นายนิพนธ ตันประคองสุข
นายนิพนธ บัวงาม
นายนิพนธ บุตรหงษ
นายนิพนธ มณีโชติ
นายนิพนธ มณีปรีชา
นายนิพนธ มณีรัตน

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๗๓๗
๑๗๓๘
๑๗๓๙
๑๗๔๐
๑๗๔๑
๑๗๔๒
๑๗๔๓
๑๗๔๔
๑๗๔๕
๑๗๔๖
๑๗๔๗
๑๗๔๘
๑๗๔๙
๑๗๕๐
๑๗๕๑
๑๗๕๒
๑๗๕๓
๑๗๕๔
๑๗๕๕
๑๗๕๖
๑๗๕๗
๑๗๕๘
๑๗๕๙
๑๗๖๐
๑๗๖๑
๑๗๖๒

นายนิพนธ ระวิโรจน
นายนิพนธ ระสิตานนท
นายนิพนธ เลิศสิทธิ์
นายนิพนธ วังระหา
นายนิพนธ ศิริสานต
นายนิพนธ สมหมาย
นายนิพนธ อุดรโสม
นายนิมิต สายสิทธิ์
นายนิมิตร เทพทอง
นายนิมิตร ภูมิทอง
นายนิมิตร โลหะเวช
นายนิยม กาวชู
นายนิยม ขวัญกุล
นายนิยม คลังแสง
นายนิยม จันทบูรณ
นายนิยม แชจอหอ
นายนิยม มีชัย
นายนิยม สมบัติดี
นายนิรัช พวงสุข
นายนิรัตน คําแปน
วาที่รอยโท นิรัตน จุลเอียด
นายนิรัติศัย พรหมศร
นายนิรันดร ไชยพรหม
นายนิรันดร ลี้เหมือดภัย
นายนิรันดร กันภัย
นายนิรันดร แกวลําหัด

หนา ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๖๓
๑๗๖๔
๑๗๖๕
๑๗๖๖
๑๗๖๗
๑๗๖๘
๑๗๖๙
๑๗๗๐
๑๗๗๑
๑๗๗๒
๑๗๗๓
๑๗๗๔
๑๗๗๕
๑๗๗๖
๑๗๗๗
๑๗๗๘
๑๗๗๙
๑๗๘๐
๑๗๘๑
๑๗๘๒
๑๗๘๓
๑๗๘๔
๑๗๘๕
๑๗๘๖
๑๗๘๗
๑๗๘๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายนิรันดร พงสวัสดิ์
นายนิรันดร เพชรวิชิต
นายนิรันดร รมพุดตาล
นายนิรันดร วันทาพงษ
นายนิรันดร สาหับ
นายนิรุตน ประภาวิชา
นายนิรุธ ธรรมสุนทร
นายนิโรจน แกวกันทา
นายนิโรจน แกวชะเนตร
นายนิโรจน หนูอิ่ม
นายนิลพงษ ยี่วาศรี
นายนิลศักดิ์ คมมูล
นายนิวัฒน คูมีชยั
นายนิวัฒน ไชยเลิศ
นายนิวัฒน ซายขาว
นายนิวัฒน ปอมมี
นายนิวัฒน ผลดี
นายนิวัฒน มะลิซอน
นายนิวัฒน มูลศรีแกว
นายนิวัฒน วัฒโนภาษ
นายนิวัฒน สินทรัพย
นายนิวัฒน เสาแกว
นายนิวัต โชติศรีนิล
นายนิวัตนชัย ครุฑปาน
นายนิวัตย นุนเกลี้ยง
นายนิวัตร คําดอน

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๗๘๙
๑๗๙๐
๑๗๙๑
๑๗๙๒
๑๗๙๓
๑๗๙๔
๑๗๙๕
๑๗๙๖
๑๗๙๗
๑๗๙๘
๑๗๙๙
๑๘๐๐
๑๘๐๑
๑๘๐๒
๑๘๐๓
๑๘๐๔
๑๘๐๕
๑๘๐๖
๑๘๐๗
๑๘๐๘
๑๘๐๙
๑๘๑๐
๑๘๑๑
๑๘๑๒
๑๘๑๓
๑๘๑๔

นายนิวัตร ฝอยทอง
นายนิวัติ กําไลแกว
นายนิวัติ ณ ราช
นายนิวัติ ประหลาดเนตร
นายนิวัติ พิชิตสันติ์
นายนิวัติ สังสีราช
นายนิเวช พลซื่อ
นายนิเวช อองละออ
นายนิเวทย วังวงษ
นายนิเวศ วงศพรหม
นายนิเวศ ศรีทัวนอก
นายนิเวศน เจริญยิ่ง
นายนิเวศน ผดุงไสย
นายนิสิต ชายภักตร
นายนุกูล เขงดี
นายนุกูล คงอนันต
นายนุกูล ถาวรสุข
นายนุกูล ทองตะนุนาม
นายนุกูล ภูประเสริฐ
นายนุกูล ศิริขันธ
นายนุโลม วรฉัตร
นายเนตร กลัดทรัพย
นายเนตร หมวดจุย
นายเนรมิตร บุญชวย
นายแนบ พระจุไทย
นายบดินทร แกวโนนตุน

หนา ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๑๕
๑๘๑๖
๑๘๑๗
๑๘๑๘
๑๘๑๙
๑๘๒๐
๑๘๒๑
๑๘๒๒
๑๘๒๓
๑๘๒๔
๑๘๒๕
๑๘๒๖
๑๘๒๗
๑๘๒๘
๑๘๒๙
๑๘๓๐
๑๘๓๑
๑๘๓๒
๑๘๓๓
๑๘๓๔
๑๘๓๕
๑๘๓๖
๑๘๓๗
๑๘๓๘
๑๘๓๙
๑๘๔๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายบท มันปาติ
นายบพิตร บุญใส
นายบพิตร เรืองชวย
นายบพิตร แสงรัตนชัย
นายบพิธ มาธุระ
นายบรรจง เงาศรี
นายบรรจง จันทรศรี
นายบรรจง นพรัตนไกรลาศ
นายบรรจง เนียมคํา
นายบรรจง ประคองศรี
นายบรรจง มุทิตา
นายบรรจง มูลโพธิ์
นายบรรจง วรคํา
นายบรรจง วาริศรี
นายบรรจง ศกุนะสิงห
นายบรรจง สระทอง
นายบรรจง สวัสดิ์สลุง
นายบรรจง สายแกว
นายบรรจง แสงสิทธิ์
นายบรรจด โกะสูงเนิน
นายบรรจบ กันซวง
นายบรรจบ แปนเรือง
นายบรรจบ ศิริวาลย
นายบรรเจิด กลิ่นจันทร
นายบรรเจิด เกิดศรีพันธุ
นายบรรเจิด สัสสี

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๘๔๑
๑๘๔๒
๑๘๔๓
๑๘๔๔
๑๘๔๕
๑๘๔๖
๑๘๔๗
๑๘๔๘
๑๘๔๙
๑๘๕๐
๑๘๕๑
๑๘๕๒
๑๘๕๓
๑๘๕๔
๑๘๕๕
๑๘๕๖
๑๘๕๗
๑๘๕๘
๑๘๕๙
๑๘๖๐
๑๘๖๑
๑๘๖๒
๑๘๖๓
๑๘๖๔
๑๘๖๕
๑๘๖๖

นายบรรณสาร เบ็ญจกุล
นายบรรเทา เครือวัลย
นายบรรเทิง จันคามิ
นายบรรเทิง เตชะตน
นายบรรเทิง บุญแจง
นายบรรเทิง วงศอยูเมือง
นายบรรยง ณ พัทลุง
นายบรรยง ธรรมกิตติพันธ
นายบรรยงค วิชัยวงศ
นายบรรยาย หงษาลวน
นายบรรลือ กกขุนทด
นายบรรลือ นักเสียง
นายบรรลือ พรหมรินทร
นายบรรลือ ภิกษาวงศ
นายบรรลือ มาลัย
นายบรรลุ มาตยพร
นายบรรเลง กาญจนามัย
นายบรรเลง แกวมีแสง
นายบรรเลง พุฒศรี
นายบรรเลง อะปะหัง
นายบรรหาร วัฒิธรรม
นายบริหาร ภูบุญเต็ม
นายบวร จูมา
นายบวร ทนันไชย
นายบวร บุญยงค
นายบวร ภูปานผา

หนา ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๖๗
๑๘๖๘
๑๘๖๙
๑๘๗๐
๑๘๗๑
๑๘๗๒
๑๘๗๓
๑๘๗๔
๑๘๗๕
๑๘๗๖
๑๘๗๗
๑๘๗๘
๑๘๗๙
๑๘๘๐
๑๘๘๑
๑๘๘๒
๑๘๘๓
๑๘๘๔
๑๘๘๕
๑๘๘๖
๑๘๘๗
๑๘๘๘
๑๘๘๙
๑๘๙๐
๑๘๙๑
๑๘๙๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายบวร เอกขระ
นายบัญชา เข็มอุทา
นายบัญชา ดีทน
นายบัญชา ทองพรหม
นายบัญชา นามสงา
นายบัญชา บุญชู
นายบัญชา ปงศรีวงศ
นายบัญชา เมืองโคตร
นายบัญชา ศิริวุฒิ
นายบัญชา อันดี
นายบัญญัติ จามรี
นายบัญญัติ ดีมี
นายบัญญัติ ธงศรี
นายบัญญัติ ธนะศรี
นายบัญญัติ พุมพวง
นายบัญญัติ ภูครองตา
นายบัญญัติ รักศิลป
นายบัญญัติ สามาลา
นายบัญญัติ สิงหสนธิ์
นายบัณฑิต แกวคํา
นายบัณฑิต ขาวงาม
นายบัณฑิต ธนานันต
นายบัณฑิต นาคดิลก
นายบัณฑิต บุณยพัชรินทร
นายบัณฑิต พรมจันทร
นายบัณฑิต พุทธสิมมา

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๘๙๓
๑๘๙๔
๑๘๙๕
๑๘๙๖
๑๘๙๗
๑๘๙๘
๑๘๙๙
๑๙๐๐
๑๙๐๑
๑๙๐๒
๑๙๐๓
๑๙๐๔
๑๙๐๕
๑๙๐๖
๑๙๐๗
๑๙๐๘
๑๙๐๙
๑๙๑๐
๑๙๑๑
๑๙๑๒
๑๙๑๓
๑๙๑๔
๑๙๑๕
๑๙๑๖
๑๙๑๗
๑๙๑๘

นายบัณฑิต สนทอง
นายบัณฑิต อังคุระษี
นายบัณฑูร พลเสน
นายบันดิษฐ อะตะราใจ
นายบันเทิง พลทองสถิตย
นายบัลลังก มรรควินทร
นายบัวทอง ศรีกะกุล
นายบัวนาย เขรงค
นายบัวผิน สุระมาศ
นายบัวเรียน มาตยวงศ
นายบัวลอย คลองสนั่น
นายบัวลอย ดวงดี
นายบานเย็น มูลเที่ยง
นายบํารุง แกวใส
นายบํารุง ชูสุก
นายบํารุง มูลวัง
นายบํารุง แยมศรี
นายบํารุง สังขสูงเนิน
นายบํารุง อําภา
นายบือราเฮง ฮาแว
นายบุญเกียรติ ชาติวิริยะกุล
นายบุญแกว กรไกร
นายบุญคง ศรีโคตรจันทร
นายบุญคู วิเศษสมบัติ
นายบุญจอง ทองอิ้ว
นายบุญจันทร ผิวขาว

หนา ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๑๙
๑๙๒๐
๑๙๒๑
๑๙๒๒
๑๙๒๓
๑๙๒๔
๑๙๒๕
๑๙๒๖
๑๙๒๗
๑๙๒๘
๑๙๒๙
๑๙๓๐
๑๙๓๑
๑๙๓๒
๑๙๓๓
๑๙๓๔
๑๙๓๕
๑๙๓๖
๑๙๓๗
๑๙๓๘
๑๙๓๙
๑๙๔๐
๑๙๔๑
๑๙๔๒
๑๙๔๓
๑๙๔๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายบุญจันทร พรหมพินิจ
นายบุญจันทร สุวรรณชัยรบ
นายบุญจิตร หนูหลา
นายบุญชง วัฒนธรรมรัตน
นายบุญชนะ รัตนวงศ
นายบุญชม ศิริกุลพิทักษ
นายบุญชวง นุตัน
นายบุญชวน จันหนิ้ว
นายบุญชวย คําปวทา
นายบุญชวย ทองดี
นายบุญชวย วันทอง
นายบุญชวย อุปรีที
นายบุญชอบ วิญญายงค
นายบุญชัย ตั้งมั่น
นายบุญชิต ชูชาติ
นายบุญชื่น เนื่องสมศรี
นายบุญชู แกวชิงดวง
นายบุญชู คํารักษ
นายบุญชู ใจผอง
นายบุญชู แถวนาชุม
นายบุญชู พวงจําปา
นายบุญชู สุราช
นายบุญเชิด ทองสุทธิ์
นายบุญเชิด ประสิทธิ์เขตกิจ
นายบุญเชิด รมณียพิกุล
นายบุญเชิด วรรณา

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๙๔๕
๑๙๔๖
๑๙๔๗
๑๙๔๘
๑๙๔๙
๑๙๕๐
๑๙๕๑
๑๙๕๒
๑๙๕๓
๑๙๕๔
๑๙๕๕
๑๙๕๖
๑๙๕๗
๑๙๕๘
๑๙๕๙
๑๙๖๐
๑๙๖๑
๑๙๖๒
๑๙๖๓
๑๙๖๔
๑๙๖๕
๑๙๖๖
๑๙๖๗
๑๙๖๘
๑๙๖๙
๑๙๗๐

นายบุญเชิด อุบลรัตน
นายบุญญฤทธิ์ ตรุษลักษณ
นายบุญตา คําตา
นายบุญเติม กลีบทอง
นายบุญเติม แดงชวง
นายบุญถม บุญอํานวย
นายบุญถม หารคํา
นายบุญถิ่น จันทะรักษ
นายบุญถิ่น สุวรรณรงค
นายบุญถึง เครื่องแกว
นายบุญเถียร เมืองใจ
นายบุญทวี คําหมื่น
นายบุญทวี มโนจา
นายบุญทอม โพนไพรสันต
นายบุญทัน ชาตรี
นายบุญทัน พวงบุตร
นายบุญทัน สาระ
นายบุญทัพ กองสิงห
นายบุญธง นอยสุข
นายบุญธรรม แกวยอด
นายบุญธรรม ชุมพล
นายบุญธรรม ดาศรี
นายบุญธรรม เดชบุญ
นายบุญธรรม พูนเอียด
นายบุญธรรม สุขลาภ
นายบุญนัก ฝนอิ่นแกว

หนา ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๗๑
๑๙๗๒
๑๙๗๓
๑๙๗๔
๑๙๗๕
๑๙๗๖
๑๙๗๗
๑๙๗๘
๑๙๗๙
๑๙๘๐
๑๙๘๑
๑๙๘๒
๑๙๘๓
๑๙๘๔
๑๙๘๕
๑๙๘๖
๑๙๘๗
๑๙๘๘
๑๙๘๙
๑๙๙๐
๑๙๙๑
๑๙๙๒
๑๙๙๓
๑๙๙๔
๑๙๙๕
๑๙๙๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายบุญนารถ นาหอม
นายบุญนํา คําไชย
นายบุญประเสริฐ มิตรธรรมศิริ
นายบุญปลอบ พรหมสังคหะ
นายบุญแปลง เหลาชัย
นายบุญโปรด ตริไตรรัตน
นายบุญผล ตาดี
นายบุญแผลง ทองภูบาล
นายบุญพฤกษ จินดาวงค
นายบุญเพ็ง รัตนทิพย
นายบุญเพ็ง อินทรงาม
นายบุญเพ็ง อินหางหวา
นายบุญเพ็ง อุนารัตน
นายบุญภาส จินาชาญ
นายบุญมา จันคง
นายบุญมา ตรากูล
นายบุญมา พาดี
นายบุญมาก นาคเรือง
นายบุญมาย เมาเกตุ
นายบุญมี จีนชาวนา
นายบุญมี พรมชัย
นายบุญมี เมืองหนองหวา
นายบุญมี เวชกุล
นายบุญมี สิงหกา
นายบุญมี อินทรโก
นายบุญมี อุนเรือน

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๙๙๗
๑๙๙๘
๑๙๙๙
๒๐๐๐
๒๐๐๑
๒๐๐๒
๒๐๐๓
๒๐๐๔
๒๐๐๕
๒๐๐๖
๒๐๐๗
๒๐๐๘
๒๐๐๙
๒๐๑๐
๒๐๑๑
๒๐๑๒
๒๐๑๓
๒๐๑๔
๒๐๑๕
๒๐๑๖
๒๐๑๗
๒๐๑๘
๒๐๑๙
๒๐๒๐
๒๐๒๑
๒๐๒๒

นายบุญยงค คุมมัน
นายบุญยัง เจิมขุนทด
นายบุญยิ่ง แฉงฉายา
นายบุญยิ่ง พาหาสิงห
นายบุญยืน กุลทวม
นายบุญยืน เขียวปน
นายบุญยืน ฉิมพลี
นายบุญเยี่ยม ตํานานวัน
นายบุญเยี่ยม สุระเสียง
นายบุญรวม ชากัน
นายบุญรวย ฤทธิ์ธรรม
นายบุญรอด พลเสน
นายบุญรอบ นานชา
นายบุญรัตน เกื้อนุย
นายบุญรุง สีเหลือง
นายบุญเริ่ม บุญวร
นายบุญเรือง ไชยชาติ
นายบุญเรือง ประดิษฐ
นายบุญเรือง พละสินธุ
นายบุญเรือง พวงเกตุ
นายบุญเรือง มาดี
นายบุญเรือง เอกฉัตร
นายบุญฤกษ เมฆชัยภักดิ์
นายบุญฤทธิ์ พันธรักษ
นายบุญฤทธิ์ ภูไพศาล
นายบุญลน เผาเจริญ

หนา ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๒๓
๒๐๒๔
๒๐๒๕
๒๐๒๖
๒๐๒๗
๒๐๒๘
๒๐๒๙
๒๐๓๐
๒๐๓๑
๒๐๓๒
๒๐๓๓
๒๐๓๔
๒๐๓๕
๒๐๓๖
๒๐๓๗
๒๐๓๘
๒๐๓๙
๒๐๔๐
๒๐๔๑
๒๐๔๒
๒๐๔๓
๒๐๔๔
๒๐๔๕
๒๐๔๖
๒๐๔๗
๒๐๔๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายบุญลอม อัศวภูมิ
นายบุญลักษณ วงศา
นายบุญลาภ หมื่นละมาย
นายบุญลือ จําปาดี
นายบุญลือ เภตรา
นายบุญเลง บุตรศรี
นายบุญเลิง เรืองเสนา
นายบุญเลิศ จวนอาจ
นายบุญเลิศ ติ๋วสกุล
นายบุญเลิศ ถาวรศักดิ์
นายบุญเลิศ ทองทรง
นายบุญเลิศ ผิวออน
นายบุญเลิศ ภูมะเริง
นายบุญเลิศ ราคาแพง
นายบุญเลิศ วีระพรกานต
นายบุญเลิศ อนกลิ้ง
นายบุญเลี้ยง กระชับกลาง
นายบุญเลี้ยง วงษแกว
นายบุญเลี่ยม เริ่มศิลป
นายบุญวาท ศิริสาร
นายบุญเวช แดงงาม
นายบุญศรี คําภิระยศ
นายบุญศรี ดุลนีย
นายบุญศรี สาสุจิตร
นายบุญศรี ใสลําเพาะ
นายบุญศรี อินนา

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๒๐๔๙
๒๐๕๐
๒๐๕๑
๒๐๕๒
๒๐๕๓
๒๐๕๔
๒๐๕๕
๒๐๕๖
๒๐๕๗
๒๐๕๘
๒๐๕๙
๒๐๖๐
๒๐๖๑
๒๐๖๒
๒๐๖๓
๒๐๖๔
๒๐๖๕
๒๐๖๖
๒๐๖๗
๒๐๖๘
๒๐๖๙
๒๐๗๐
๒๐๗๑
๒๐๗๒
๒๐๗๓
๒๐๗๔

นายบุญสง เขียวกล่ํา
นายบุญสง ดงใต
นายบุญสง ตายะ
นายบุญสง ทองออน
นายบุญสง นามพล
นายบุญสง มอมขุนทด
นายบุญสง สุเตนันต
นายบุญสงค รัตนัง
นายบุญสม คงนุรักษ
นายบุญสม จิตรพีระ
นายบุญสม บาระศรี
สิบเอก บุญสม ยานะธรรม
นายบุญสม ยุทธนา
นายบุญสรอย ไขขุนทด
นายบุญสวน คําดี
นายบุญสวย สนิทพจน
นายบุญสวัสดิ์ ละหุงเพ็ชร
นายบุญสี ราชบุรี
นายบุญสืบ ชํานาญ
นายบุญสืบ ทวมสุวรรณ
นายบุญสูง บุษบา
นายบุญเสริม จันลา
นายบุญเสริม โสมณวัฒน
นายบุญแสง สมไวย
นายบุญหนา บุญมั่ง
นายบุญหมั่น คาทอง

หนา ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๗๕
๒๐๗๖
๒๐๗๗
๒๐๗๘
๒๐๗๙
๒๐๘๐
๒๐๘๑
๒๐๘๒
๒๐๘๓
๒๐๘๔
๒๐๘๕
๒๐๘๖
๒๐๘๗
๒๐๘๘
๒๐๘๙
๒๐๙๐
๒๐๙๑
๒๐๙๒
๒๐๙๓
๒๐๙๔
๒๐๙๕
๒๐๙๖
๒๐๙๗
๒๐๙๘
๒๐๙๙
๒๑๐๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายบุญหลง นิ่มดํา
นายบุญหลาย ชัยมีแรง
นายบุญหลี จันทนามศรี
นายบุญหา ปดตายะ
นายบุญเหลือ โสชาติ
นายบุญเหลือ หมื่นเตียง
นายบุญเหลือน สถานพงษ
นายบุญโฮม พรหมทะสาร
นายบุณยาริชฐ ทองจัน
นายบุดดี ผลกอง
นายบุตรดา สาคเรศ
นายบุตรศรี บุษยาตรัจ
นายบุรชัย มานะตอ
นายบุริม สายจันทร
นายบุรุษ ดาวงษ
นายบุศรินทร หอมกลิ่นยา
นายเบิ้ม เทียบประทุม
นายปกครอง มาลานนท
นายปกรณ กันไชยสัก
นายปกรณสิทธิ์ อุนทรัพย
นายปกาศิต ศรีสมชัย
นายปจิต จันทรหอม
นายปฏิคม สมทิพย
นายปฏิพล สุกหอม
นายปฏิภาณ ชาญณรงค
นายปฏิภาณ นามวงษ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๒๑๐๑
๒๑๐๒
๒๑๐๓
๒๑๐๔
๒๑๐๕
๒๑๐๖
๒๑๐๗
๒๑๐๘
๒๑๐๙
๒๑๑๐
๒๑๑๑
๒๑๑๒
๒๑๑๓
๒๑๑๔
๒๑๑๕
๒๑๑๖
๒๑๑๗
๒๑๑๘
๒๑๑๙
๒๑๒๐
๒๑๒๑
๒๑๒๒
๒๑๒๓
๒๑๒๔
๒๑๒๕
๒๑๒๖

นายปฏิยุทธ ไทยนันทน
นายปฐพนธ ชนิลกุล
นายปณพล รักษจันทร
นายปภพ ภุมรินทร
นายปรมินทร อินทรักษา
นายปรเมศ กุลรัตน
นายปรเมศร บุญเฟรือง
นายประกร ดุริยศาสตร
วาที่รอยตรี ประกฤษ โพธะนัง
นายประกวด สีหะวงษ
นายประกอบ พงษสถิตย
นายประกอบ พรมมิ
นายประกอบ พลายมี
นายประกอบ โพธิ์ทองคํา
นายประกอบ มัชฉากิจ
นายประกอบ สังขมณี
นายประกาศ วงษศรีแกว
นายประกาศิต คําทวี
นายประกาศิต พิศวงปราการ
นายประกาศิต ศิริอาวัลวงษ
นายประกาส แกวพันธชวง
นายประกิจ คงมา
นายประกิจ แจมถนอม
นายประกิจ ทานะวงศ
นายประกิต กุตะนันท
นายประกิต อัญชลีเวช

หนา ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๒๗
๒๑๒๘
๒๑๒๙
๒๑๓๐
๒๑๓๑
๒๑๓๒
๒๑๓๓
๒๑๓๔
๒๑๓๕
๒๑๓๖
๒๑๓๗
๒๑๓๘
๒๑๓๙
๒๑๔๐
๒๑๔๑
๒๑๔๒
๒๑๔๓
๒๑๔๔
๒๑๔๕
๒๑๔๖
๒๑๔๗
๒๑๔๘
๒๑๔๙
๒๑๕๐
๒๑๕๑
๒๑๕๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายประครอง จันทาทอง
นายประครอง ดีกัลลา
นายประครอง บุญครอง
นายประคอง จันทอง
นายประคอง พรหมชาติ
นายประคอง รักษาศักดิ์ชัย
นายประคอง อินทรนวล
นายประคอง อินปาตะ
นายประเคน มะหัด
นายประจญ ศรีสรอย
นายประจวบ แกวสิริ
นายประจวบ เจียมศักดานุวัฒน
นายประจวบ ที่หนองสังข
นายประจวบ มั่นตาย
นายประจวบ ราษฏรบุญมี
นายประจวบ รุงสวาง
นายประจวบ อาชวาคม
นายประจักษ เกษดา
นายประจักษ จงรัก
นายประจักษ จันทรโคตร
นายประจักษ นนทะภา
นายประจักษ พุฒพิมพ
นายประจักษ เลี้ยงสมบูรณ
นายประจักษ วรนุช
นายประจักษ ศาสตราโชติ
นายประจักษ ศิริมงคลลาวัลย

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๒๑๕๓
๒๑๕๔
๒๑๕๕
๒๑๕๖
๒๑๕๗
๒๑๕๘
๒๑๕๙
๒๑๖๐
๒๑๖๑
๒๑๖๒
๒๑๖๓
๒๑๖๔
๒๑๖๕
๒๑๖๖
๒๑๖๗
๒๑๖๘
๒๑๖๙
๒๑๗๐
๒๑๗๑
๒๑๗๒
๒๑๗๓
๒๑๗๔
๒๑๗๕
๒๑๗๖
๒๑๗๗
๒๑๗๘

นายประจักษ ศิริมุกดากุล
นายประจักษ สอดจันทร
นายประจักษ สุทธิประภา
นายประจักษ แสงไกร
นายประจักษ อินทรักเดช
นายประเจิน โชติพงศกุล
นายประเจียด ปฐมภาค
นายประชวน เบาจังหาร
นายประชัน กางทอง
นายประชัน ยัคลา
นายประชัน เรืองมนตรี
นายประชัน ศรีเคนขันธ
นายประชัน สุนทอง
นายประชัย พรสงากุล
นายประชา วงศเลิศ
นายประชากร ศรีเมือง
นายประชาชาติ มุงคุณ
นายประชาน สิงหลา
นายประชุม บํารุงจิตร
นายประเชษฐ จุลศักดิ์
นายประเชิญ จันทรภูมี
นายประเชิญ ชาตรี
นายประเชิญ พันสาง
นายประเชิญ เพลินจิตต
นายประณต วงษทน
นายประณต ไวบรรเทา

หนา ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๗๙
๒๑๘๐
๒๑๘๑
๒๑๘๒
๒๑๘๓
๒๑๘๔
๒๑๘๕
๒๑๘๖
๒๑๘๗
๒๑๘๘
๒๑๘๙
๒๑๙๐
๒๑๙๑
๒๑๙๒
๒๑๙๓
๒๑๙๔
๒๑๙๕
๒๑๙๖
๒๑๙๗
๒๑๙๘
๒๑๙๙
๒๒๐๐
๒๒๐๑
๒๒๐๒
๒๒๐๓
๒๒๐๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายประณีต ไชยสิทธิ์
นายประดับ ปุนเอื้อง
นายประดับ สุริยะ
นายประดิษฐ นพรัตน
นายประดิษฐ นวลแกว
นายประดิษฐ สายแวว
นายประดิษฐ อุดมรัตนมงคล
นายประดิษฐ ขรณีย
นายประดิษฐ ขําทอง
นายประดิษฐ แข็งขัน
นายประดิษฐ คําผงแดง
นายประดิษฐ จัดของ
นายประดิษฐ จารุวงศ
นายประดิษฐ จิตรสนธิ
นายประดิษฐ ชาญเชี่ยว
นายประดิษฐ เดชพรม
นายประดิษฐ โถบํารุง
นายประดิษฐ ทองทุม
นายประดิษฐ นาคสมบูรณ
นายประดิษฐ แนนอุดร
นายประดิษฐ บุญสุวรรณ
นายประดิษฐ บุญเสริม
นายประดิษฐ ประทุมวัลย
นายประดิษฐ ปญญา
นายประดิษฐ ปานนวม
นายประดิษฐ พงษากลาง

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๒๒๐๕
๒๒๐๖
๒๒๐๗
๒๒๐๘
๒๒๐๙
๒๒๑๐
๒๒๑๑
๒๒๑๒
๒๒๑๓
๒๒๑๔
๒๒๑๕
๒๒๑๖
๒๒๑๗
๒๒๑๘
๒๒๑๙
๒๒๒๐
๒๒๒๑
๒๒๒๒
๒๒๒๓
๒๒๒๔
๒๒๒๕
๒๒๒๖
๒๒๒๗
๒๒๒๘
๒๒๒๙
๒๒๓๐

นายประดิษฐ พาโพนงาม
นายประดิษฐ พุมงาม
นายประดิษฐ มานะโส
นายประดิษฐ ศรีอินทร
นายประดิษฐ แสนโสม
นายประดิษฐ โสภาประดิษฐ
นายประดิษฐ เหมากระโทก
นายประดิษฐชัย สหุนัน
นายประถม ราชแกว
นายประถม สิมาจารย
นายประทวน เข็มเพชร
นายประทวน เคนชมภู
นายประทวน บุญเต็ม
นายประทวน มาตรวิจิตร
นายประทัน ศรีตันดา
นายประทิน ไชโสดา
นายประทิน พรหมเต็ม
นายประทิน เหลืองทอง
นายประทิพย คนทัด
นายประทีป จันทรแกว
นายประทีป เจยเปลี่ยน
นายประทีป ชาวโยธา
นายประทีป ยินดี
นายประทีป สงกลา
นายประทีป สุวรรณาภัย
นายประทีป หอมบุปผา

หนา ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๓๑
๒๒๓๒
๒๒๓๓
๒๒๓๔
๒๒๓๕
๒๒๓๖
๒๒๓๗
๒๒๓๘
๒๒๓๙
๒๒๔๐
๒๒๔๑
๒๒๔๒
๒๒๔๓
๒๒๔๔
๒๒๔๕
๒๒๔๖
๒๒๔๗
๒๒๔๘
๒๒๔๙
๒๒๕๐
๒๒๕๑
๒๒๕๒
๒๒๕๓
๒๒๕๔
๒๒๕๕
๒๒๕๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายประทุน ดวงวิไล
นายประทุม ปานสวย
นายประเทียบ ทาเครือ
นายประเทือง ครุฑอรัญ
นายประเทือง จอกทอง
นายประเทือง ใจแกว
นายประเทือง ไชยชนะ
นายประเทือง นุนสง
นายประเทือง พลเสนา
นายประเทือง โมมาลา
นายประเทือง รอยกรอง
นายประเทือง รุงเรือง
นายประเทือง อุดหนุนชาติ
นายประธาน ทรัพยสังข
นายประธาน ธนพัฒนศิริ
นายประนต ปญญาสาย
นายประนวล ไพบูรณ
นายประนอม เงินชะนา
นายประนอม ชนะพจน
นายประนอม พลโภชน
นายประนอม หนูนุน
นายประพงษ นามกันยา
นายประพจน มินทการต
นายประพจน รุงแดง
นายประพน วิลามาศ
นายประพนธ ศรีแกนจันทร

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๒๒๕๗
๒๒๕๘
๒๒๕๙
๒๒๖๐
๒๒๖๑
๒๒๖๒
๒๒๖๓
๒๒๖๔
๒๒๖๕
๒๒๖๖
๒๒๖๗
๒๒๖๘
๒๒๖๙
๒๒๗๐
๒๒๗๑
๒๒๗๒
๒๒๗๓
๒๒๗๔
๒๒๗๕
๒๒๗๖
๒๒๗๗
๒๒๗๘
๒๒๗๙
๒๒๘๐
๒๒๘๑
๒๒๘๒

นายประพฤติ ชุมโรย
นายประพัฒน รักพรหม
นายประพัฒนศักดิ์ จันทโชติ
นายประพันธ กัลปสันติ
นายประพันธ คัมภิโร
นายประพันธ จันทรจเร
นายประพันธ จันทรอับ
นายประพันธ นันทวรรณ
นายประพันธ นาสิงหคาร
นายประพันธ บุญพิมพ
นายประพันธ บุษราคัม
นายประพันธ ผลพฤกษา
นายประพันธ พัฒนาศูนย
นายประพันธ โพธิ์หยา
นายประพันธ ภวภูตานนท
นายประพันธ วรรณาลัย
นายประพันธ ศรีแกว
นายประพันธ ศรีพิพัฒนพรกุล
นายประพันธ สมประสงค
นายประพันธ สอาดลวน
นายประพันธ อภัยโรจน
นายประพันธ อุตตสุรดี
นายประพาศ คงแกว
นายประภัสร แสงดา
นายประภาส คลองขอย
นายประภาส จูงพันทาว

หนา ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๘๓
๒๒๘๔
๒๒๘๕
๒๒๘๖
๒๒๘๗
๒๒๘๘
๒๒๘๙
๒๒๙๐
๒๒๙๑
๒๒๙๒
๒๒๙๓
๒๒๙๔
๒๒๙๕
๒๒๙๖
๒๒๙๗
๒๒๙๘
๒๒๙๙
๒๓๐๐
๒๓๐๑
๒๓๐๒
๒๓๐๓
๒๓๐๔
๒๓๐๕
๒๓๐๖
๒๓๐๗
๒๓๐๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายประภาส ชาตินันท
นายประภาส ชํานิศาสตร
นายประภาส ไชยโพธิ์
นายประภาส ทิมา
นายประภาส นวลแกว
นายประภาส บุญไชย
นายประภาส บุญมี
นายประภาส พรหมแกว
นายประภาส ภักดีบรรณดิษฐ
นายประภาส ศรีสุพล
นายประมง ศรีวิเศษ
นายประมล ถนนทอง
นายประมวล กอบัว
นายประมวล แกวหอม
นายประมวล นิ่มพิลา
นายประมวล พันธุวิชาติกุล
นายประมวล พิมลา
นายประมวล วงศชา
นายประมวล ออนสุระทุม
นายประมวลรัฐ รัตนเมือง
นายประมาณ จันทรสูต
นายประมาณ ประสานพันธ
นายประมุข ปกเคธาติ
นายประมูล เครือไชย
นายประมูล ไชยพรม
นายประมูล ศิริเสถียร

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๒๓๐๙
๒๓๑๐
๒๓๑๑
๒๓๑๒
๒๓๑๓
๒๓๑๔
๒๓๑๕
๒๓๑๖
๒๓๑๗
๒๓๑๘
๒๓๑๙
๒๓๒๐
๒๓๒๑
๒๓๒๒
๒๓๒๓
๒๓๒๔
๒๓๒๕
๒๓๒๖
๒๓๒๗
๒๓๒๘
๒๓๒๙
๒๓๓๐
๒๓๓๑
๒๓๓๒
๒๓๓๓
๒๓๓๔

นายประเมต นันตาเครือ
นายประยงค แกลวกลา
นายประยงค เครือหงษ
นายประยงค ชัยชนะธรรม
นายประยงค ดวนเดิน
นายประยงค ตรงกระพงษ
นายประยงค พรรณา
นายประยงค โพธิ์ขี
นายประยงค รักษา
นายประยงค เหลี่ยมมะลัง
นายประยงค ใหมเฟย
นายประยงษ รุงเรือง
นายประยุทธ กาศวิลาศ
นายประยุทธ ประเสริฐสังข
นายประยุทธ พึ่งวงษ
นายประยุทธ เพิ่มพูล
สิบเอก ประยุทธ ภิรมยกิจ
นายประยุทธ สรอยสุวรรณ
นายประยุทธ โขขัด
นายประยุทธิ์ บุญชู
นายประยูร กรพิพัฒน
นายประยูร กาวิชัย
นายประยูร จันทรงาม
นายประยูร จันทรชนะ
นายประยูร นามวิเศษ
นายประยูร บุญลอม

หนา ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๓๕
๒๓๓๖
๒๓๓๗
๒๓๓๘
๒๓๓๙
๒๓๔๐
๒๓๔๑
๒๓๔๒
๒๓๔๓
๒๓๔๔
๒๓๔๕
๒๓๔๖
๒๓๔๗
๒๓๔๘
๒๓๔๙
๒๓๕๐
๒๓๕๑
๒๓๕๒
๒๓๕๓
๒๓๕๔
๒๓๕๕
๒๓๕๖
๒๓๕๗
๒๓๕๘
๒๓๕๙
๒๓๖๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายประยูร ปลองมาก
นายประยูร ปาโท
นายประยูร พุดจะโปะ
นายประยูร เพชรชา
นายประยูร โพธินาม
นายประยูร มีชัย
นายประยูร ยศพงศ
นายประยูร ยะปะตัง
นายประยูร ศรีนะอารัง
นายประยูร สังเกตุ
นายประยูร สําราญชื่นจิต
นายประยูร สุจริง
นายประยูร หุนเฮง
นายประยูร เหิมขุนทด
นายประเยียน สุนทรวิภาต
นายประโยชน รําจวน
นายประโยชน รูจิตร
นายประโยชน สกุลเรือง
นายประโยชน สาริกา
นายประโยชน อุดมเดช
นายประโลม กลัดทอง
นายประโลม เพ็ชรเกลี้ยง
นายประวัติ ใจภักดี
นายประวัติ มะลิซอน
นายประวัติ สงคราม
นายประวิณ ใจปนตา

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๒๓๖๑
๒๓๖๒
๒๓๖๓
๒๓๖๔
๒๓๖๕
๒๓๖๖
๒๓๖๗
๒๓๖๘
๒๓๖๙
๒๓๗๐
๒๓๗๑
๒๓๗๒
๒๓๗๓
๒๓๗๔
๒๓๗๕
๒๓๗๖
๒๓๗๗
๒๓๗๘
๒๓๗๙
๒๓๘๐
๒๓๘๑
๒๓๘๒
๒๓๘๓
๒๓๘๔
๒๓๘๕
๒๓๘๖

นายประวิท วิริยะพงษ
นายประวิทย คันธวังอินทร
นายประวิทย จิตวิริยะพันธ
นายประวิทย เถาหมอ
นายประวิทย ทุมปต
นายประวิทย นิลพฤกษ
นายประวิทย ออนแกว
นายประเวช บุญทะวงศ
นายประเวศ เนตรสุวรรณ
สิบเอก ประเวศ พรหมเทศ
นายประเวศน ศิรินิรันดรกุล
นายประเวศน หลวงสิงห
นายประเวสน แกนแกว
นายประศรี วองไว
นายประศาสน รัชดานนท
นายประศาสน ศรีนวล
นายประศาสน สิงหนาค
นายประสงค งาเจือ
นายประสงค จันทรแสงสวาง
นายประสงค จันทรา
นายประสงค ดอนบรรเทา
นายประสงค ดานพงษ
นายประสงค ธัญญเจริญ
นายประสงค นาแถมพลอย
นายประสงค นามกรณ
นายประสงค นารถอุดม

หนา ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๘๗
๒๓๘๘
๒๓๘๙
๒๓๙๐
๒๓๙๑
๒๓๙๒
๒๓๙๓
๒๓๙๔
๒๓๙๕
๒๓๙๖
๒๓๙๗
๒๓๙๘
๒๓๙๙
๒๔๐๐
๒๔๐๑
๒๔๐๒
๒๔๐๓
๒๔๐๔
๒๔๐๕
๒๔๐๖
๒๔๐๗
๒๔๐๘
๒๔๐๙
๒๔๑๐
๒๔๑๑
๒๔๑๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายประสงค เนียมเงิน
นายประสงค บาลลา
นายประสงค บุญมาวงศ
นายประสงค บุญแสน
นายประสงค พัฒนานุพงษ
นายประสงค พิลา
นายประสงค ภูภักดี
นายประสงค มงคลสวัสดิ์
นายประสงค มาหินกอง
นายประสงค แยมศิริ
นายประสงค สกุลบัวบาง
นายประสบ ขอมีกลาง
นายประสบ ตรีทศ
นายประสบ สถาปนะ
นายประสบการณ นาถ้ําพลอย
นายประสบโชค ภคธารา
นายประสพ เขียนสุวรรณ
นายประสพ นิยมวงษ
นายประสพ ปรุโปรง
นายประสพ พรมดวง
นายประสพโชค พุมทอง
นายประสาตร ฟุมเฟอย
นายประสาท กอบกํา
นายประสาท ตรีศร
นายประสาท พุกหนา
นายประสาท ศรีสอน

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๒๔๑๓
๒๔๑๔
๒๔๑๕
๒๔๑๖
๒๔๑๗
๒๔๑๘
๒๔๑๙
๒๔๒๐
๒๔๒๑
๒๔๒๒
๒๔๒๓
๒๔๒๔
๒๔๒๕
๒๔๒๖
๒๔๒๗
๒๔๒๘
๒๔๒๙
๒๔๓๐
๒๔๓๑
๒๔๓๒
๒๔๓๓
๒๔๓๔
๒๔๓๕
๒๔๓๖
๒๔๓๗
๒๔๓๘

นายประสาท ศุภวิทยาเจริญกุล
นายประสาท สิงหธนะ
นายประสาท สุทธิเนียม
นายประสาทชัย แสนนา
นายประสาน จาตุนันท
นายประสาน ปะเสระกัง
นายประสาน มั่นฟก
นายประสาร นาคะพันธ
นายประสาร บุญเรืองรอด
นายประสาร ปราณีตพลกรัง
นายประสาร สาระวิถี
นายประสิงห ยมนา
นายประสิทธิ์ กุลบุตร
นายประสิทธิ์ ไกรสูงเนิน
นายประสิทธิ์ ขันโคกกรวด
วาที่รอยตรี ประสิทธิ์ คงธรรม
นายประสิทธิ์ ครองยุทธ
นายประสิทธิ์ คุณชื่น
นายประสิทธิ์ คุมปลี
นายประสิทธิ์ โคตรภู
นายประสิทธิ์ เชือ้ อุน
นายประสิทธิ์ ไชยเสริม
นายประสิทธิ์ ดวงรักษา
นายประสิทธิ์ ดําเนินการ
นายประสิทธิ์ ตนสกุล
นายประสิทธิ์ เตชะ

หนา ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๔๓๙
๒๔๔๐
๒๔๔๑
๒๔๔๒
๒๔๔๓
๒๔๔๔
๒๔๔๕
๒๔๔๖
๒๔๔๗
๒๔๔๘
๒๔๔๙
๒๔๕๐
๒๔๕๑
๒๔๕๒
๒๔๕๓
๒๔๕๔
๒๔๕๕
๒๔๕๖
๒๔๕๗
๒๔๕๘
๒๔๕๙
๒๔๖๐
๒๔๖๑
๒๔๖๒
๒๔๖๓
๒๔๖๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายประสิทธิ์
นายประสิทธิ์
นายประสิทธิ์
นายประสิทธิ์
นายประสิทธิ์
นายประสิทธิ์
นายประสิทธิ์
นายประสิทธิ์
นายประสิทธิ์
นายประสิทธิ์
นายประสิทธิ์
นายประสิทธิ์
นายประสิทธิ์
นายประสิทธิ์
นายประสิทธิ์
นายประสิทธิ์
นายประสิทธิ์
นายประสิทธิ์
นายประสิทธิ์
นายประสิทธิ์
นายประสิทธิ์
นายประสิทธิ์
นายประสิทธิ์
นายประสิทธิ์
นายประสิทธิ์
นายประสิทธิ์

เตชาวงค
เถกิงสิทธิ์
ทรัพยประเสริฐ
ทิพยคูนอก
ธูปบูชา
นันทสมบัติ
เนติบุญ
บุญธรรม
บุญโยธา
ปรมาภิชัย
ประทุมตา
ปรักเจริญ
ปญญาบวรรัตน
โปยขุนทด
เผือกสม
พิลา
มหรรฆสุวรรณ
ศรเดช
ศรีคําปน
ศรีเลิศ
ศรีหวังใจ
ศิริตานนท
สัจจา
สาริวาท
สีแขไตร
สุขโข

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๒๔๖๕
๒๔๖๖
๒๔๖๗
๒๔๖๘
๒๔๖๙
๒๔๗๐
๒๔๗๑
๒๔๗๒
๒๔๗๓
๒๔๗๔
๒๔๗๕
๒๔๗๖
๒๔๗๗
๒๔๗๘
๒๔๗๙
๒๔๘๐
๒๔๘๑
๒๔๘๒
๒๔๘๓
๒๔๘๔
๒๔๘๕
๒๔๘๖
๒๔๘๗
๒๔๘๘
๒๔๘๙
๒๔๙๐

นายประสิทธิ์ เสาศิริ
นายประสิทธิ์ แสนปญญา
นายประสิทธิ์ แสนลคร
นายประสิทธิ์ หมั่นการ
นายประสิทธิ์ชัย ศิริเกรียงไกร
นายประเสริฐ กสินมนุษย
นายประเสริฐ กองไธสง
นายประเสริฐ ขวาคํา
นายประเสริฐ จั่นแกว
นายประเสริฐ จันทรเสนา
นายประเสริฐ จําปาหอม
นายประเสริฐ จินดากุล
นายประเสริฐ จุลวงษ
นายประเสริฐ ใจองอาจ
นายประเสริฐ ชาวกะมุด
นายประเสริฐ ชํานิกลา
นายประเสริฐ ชูจันทร
นายประเสริฐ ดวงทอง
นายประเสริฐ ตอยนอย
นายประเสริฐ ทาใหญ
นายประเสริฐ โนแกว
นายประเสริฐ บุญโชติ
นายประเสริฐ บุญเลิศ
นายประเสริฐ ประกายรุงรัศมี
นายประเสริฐ ประดิษฐ
นายประเสริฐ พรมเพิก

หนา ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๔๙๑
๒๔๙๒
๒๔๙๓
๒๔๙๔
๒๔๙๕
๒๔๙๖
๒๔๙๗
๒๔๙๘
๒๔๙๙
๒๕๐๐
๒๕๐๑
๒๕๐๒
๒๕๐๓
๒๕๐๔
๒๕๐๕
๒๕๐๖
๒๕๐๗
๒๕๐๘
๒๕๐๙
๒๕๑๐
๒๕๑๑
๒๕๑๒
๒๕๑๓
๒๕๑๔
๒๕๑๕
๒๕๑๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายประเสริฐ พรรณขาม
นายประเสริฐ พิกุล
นายประเสริฐ พูลผล
นายประเสริฐ เพ็งดวง
นายประเสริฐ โพธิ์ชัย
นายประเสริฐ ภูวชินพงศ
นายประเสริฐ มหานา
นายประเสริฐ ยิ้มณรงค
นายประเสริฐ ใยเยื่อ
วาที่รอยตรี ประเสริฐ รุจิรา
นายประเสริฐ ลาวัณยวิสุทธิ์
นายประเสริฐ ลีบอนอย
นายประเสริฐ เลารัตนอารีย
นายประเสริฐ โลวันทา
นายประเสริฐ วงศเศรษฐภูษิต
นายประเสริฐ วิเชียร
นายประเสริฐ ศรีหริ่ง
นายประเสริฐ ศุภมิตรมงคล
นายประเสริฐ สาขามุละ
นายประเสริฐ สิงคเสลิต
นายประเสริฐ สุนทรชัย
นายประเสริฐ สุริยโต
นายประเสริฐ สุโรพันธ
นายประเสริฐ สุวรรณยุคบดิน
นายประเสริฐ แสนสิงห
นายประเสริฐ แสนสุข

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๒๕๑๗
๒๕๑๘
๒๕๑๙
๒๕๒๐
๒๕๒๑
๒๕๒๒
๒๕๒๓
๒๕๒๔
๒๕๒๕
๒๕๒๖
๒๕๒๗
๒๕๒๘
๒๕๒๙
๒๕๓๐
๒๕๓๑
๒๕๓๒
๒๕๓๓
๒๕๓๔
๒๕๓๕
๒๕๓๖
๒๕๓๗
๒๕๓๘
๒๕๓๙
๒๕๔๐
๒๕๔๑
๒๕๔๒

นายประเสริฐ หนูจอย
นายประเสริฐ หนูนุม
นายประเสริฐ ออนรัตน
นายประเสริฐ อุดมสิน
นายประเสริฐ อูปเงิน
นายประเสริฐชัย พิสาดรัมย
นายประหยัด กองหาโคตร
นายประหยัด ทุมพิลา
นายประหยัด เทพมณี
นายประหยัด ปรีดา
นายประหยัด ปาลินทร
นายประหยัด พยับทอง
นายประหยัด ภาเจริญสุข
นายประหยัด มะปรางค
สิบเอก ประหยัด ศรีตะแกะ
นายประหยัด ศรีทะลับ
นายประหยัด สมบัติ
นายประหยัด สันวงศ
นายประหยัด สุตา
นายประหยัด หลักรัตน
นายปรัชญา จันทรเจริญ
นายปรัชญา นนยะโส
นายปรัชญา ศิริพงษอุทุมพร
นายปรัชญา สงฆสระนอย
นายปรัชญา สวนนอก
นายปราการ ศรีวิภักดิ์

หนา ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา
๒๕๔๓
๒๕๔๔
๒๕๔๕
๒๕๔๖
๒๕๔๗
๒๕๔๘
๒๕๔๙
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๒๕๖๖
๒๕๖๗
๒๕๖๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายปราณี ใจหาว
นายปราณี แฝดสุระ
นายปราณีต เบาวรรณ
นายปราณีต ออนละมัย
นายปราถนา สุพรรณศิริ
นายปราถนา แสงสุด
นายปราโมทย คงคลาย
นายปราโมทย คงทน
นายปราโมทย จงไกรจักร
นายปราโมทย จันทรเจริญ
นายปราโมทย ชวยนุม
นายปราโมทย ไตรยะขันธ
นายปราโมทย ธานี
นายปราโมทย เนื่องฤทธิ์
นายปราโมทย พิลึก
นายปราโมทย ภักดีศุภผล
นายปราโมทย ภูมิพันธ
นายปราโมทย มีเดช
นายปราโมทย วังสะอาด
นายปราโมทย วีรวรรณ
จาสิบเอก ปราโมทย ศิริพันธุ
นายปราโมทย สุขสาธุ
นายปราโมทย เหลาประภัสสกุล
นายปราโมทย อุศรัตนิวาส
นายปรารถนา แมนเมือง
นายปริญญา กิจนิตยชีว

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๒๕๖๙
๒๕๗๐
๒๕๗๑
๒๕๗๒
๒๕๗๓
๒๕๗๔
๒๕๗๕
๒๕๗๖
๒๕๗๗
๒๕๗๘
๒๕๗๙
๒๕๘๐
๒๕๘๑
๒๕๘๒
๒๕๘๓
๒๕๘๔
๒๕๘๕
๒๕๘๖
๒๕๘๗
๒๕๘๘
๒๕๘๙
๒๕๙๐
๒๕๙๑
๒๕๙๒
๒๕๙๓
๒๕๙๔

นายปริญญา ตะนุมาตย
นายปริญญา นาคประสิทธิ์
นายปริญญา พิมพะนิตย
นายปริญญา ยศบุญมี
นายปริญญา วงศสุขสิน
นายปริญญา สาระโพธิ์
นายปริญญา สุธรรม
นายปรินทร ยอดจันที
นายปรีชัย โลหชัย
นายปรีชา กลิ่นหวล
นายปรีชา กัณหะ
นายปรีชา กิจจาการ
นายปรีชา แกวมาลากุล
นายปรีชา แกววิเชียร
นายปรีชา ไกแกว
นายปรีชา เข็มกายี
นายปรีชา คุณโทถม
นายปรีชา จันทรชัย
นายปรีชา จุลภักดิ์
นายปรีชา ดีหลี
นายปรีชา ทองปาน
นายปรีชา ทองพูล
นายปรีชา ทั้งพรม
นายปรีชา ทัพใหญ
นายปรีชา ทิมกลับ
นายปรีชา เทพนิมิตร

หนา ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา
๒๕๙๕
๒๕๙๖
๒๕๙๗
๒๕๙๘
๒๕๙๙
๒๖๐๐
๒๖๐๑
๒๖๐๒
๒๖๐๓
๒๖๐๔
๒๖๐๕
๒๖๐๖
๒๖๐๗
๒๖๐๘
๒๖๐๙
๒๖๑๐
๒๖๑๑
๒๖๑๒
๒๖๑๓
๒๖๑๔
๒๖๑๕
๒๖๑๖
๒๖๑๗
๒๖๑๘
๒๖๑๙
๒๖๒๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายปรีชา บรรดาศักดิ์
นายปรีชา ประพันธ
นายปรีชา ประเสริฐศักดิ์
นายปรีชา พันธุจําเริญ
นายปรีชา พันธุวรรณ
นายปรีชา พิชพรม
นายปรีชา เพิ่มศิริกุล
นายปรีชา ภูมิโคกรักษ
นายปรีชา ภูศรีฤทธิ์
นายปรีชา มุขแจง
นายปรีชา ไมตรีจิตต
นายปรีชา รูมั่น
นายปรีชา ลักษณะโยธิน
นายปรีชา ศรีชัยบุญสูง
นายปรีชา ศิลา
นายปรีชา สอนอินทร
นายปรีชา สาระไอ
นายปรีชา แสงแจม
นายปรีชา หลักบาน
นายปรีชา อาชีพสุจริต
นายปรีชา อุบบัว
นายปรีชาวิทย วงษศรีสังข
นายปรีดา ขอสูงเนิน
นายปรีดา นามนาคประเสริฐ
นายปรีดา ลํามะนา
นายปรีดา วิเศษสิงห

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๒๖๒๑
๒๖๒๒
๒๖๒๓
๒๖๒๔
๒๖๒๕
๒๖๒๖
๒๖๒๗
๒๖๒๘
๒๖๒๙
๒๖๓๐
๒๖๓๑
๒๖๓๒
๒๖๓๓
๒๖๓๔
๒๖๓๕
๒๖๓๖
๒๖๓๗
๒๖๓๘
๒๖๓๙
๒๖๔๐
๒๖๔๑
๒๖๔๒
๒๖๔๓
๒๖๔๔
๒๖๔๕
๒๖๔๖

หนา ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

นายปรีดี ศรีสุวรรณ
นายปรุง สุวลักษณ
นายปฤงคพ สกุลเดช
นายปฤษฎางค สุขเอี่ยม
จาสิบเอก ปวงเศรษฐ เกษสงคราม
นายปจฉิม สระแกว
นายปญญา แกวอินทร
นายปญญา ขุนฤทธิ์แกว
นายปญญา ไขสาร
นายปญญา คําภักดี
นายปญญา ชูพรหมวงศ
นายปญญา เตาแกว
นายปญญา ธิมาชัย
นายปญญา บุดดาวงศ
นายปญญา พรหมกสิกร
นายปญญา ภาศิริ
นายปญญา รอดพล
นายปญญา ศรีจําปา
นายปญญา ศิริโชติ
นายปญญา แสงทอง
นายปญญา อุตสาห
นายปญญาฤทธิ์ โพธิราช
นายปณณวัฒน พยัพพานนท
นายปา โรจนอุดมศาสตร
นายปติพงศ มาตรา
นายปน จันทะหมุด

๒๖๔๗
๒๖๔๘
๒๖๔๙
๒๖๕๐
๒๖๕๑
๒๖๕๒
๒๖๕๓
๒๖๕๔
๒๖๕๕
๒๖๕๖
๒๖๕๗
๒๖๕๘
๒๖๕๙
๒๖๖๐
๒๖๖๑
๒๖๖๒
๒๖๖๓
๒๖๖๔
๒๖๖๕
๒๖๖๖
๒๖๖๗
๒๖๖๘
๒๖๖๙
๒๖๗๐
๒๖๗๑
๒๖๗๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายปยชาติ เนาวิรัตน
นายปยชาติ อินทรจันทร
นายปยเชษฐ จันภักดี
นายปยศักดิ์ บุญมาศ
นายปยศักดิ์ พังทูน
นายปยะ ทาระ
นายปยะ พระเนตร
นายปยะ ไวริยะพิทักษ
วาที่รอยเอก ปยะ สวางวงศ
นายปยะ อิศรางกูร ณ อยุธยา
นายปยะศักดิ์ พรหมมาแบน
นายเปรม คําวัฒนา
นายเปยง คําปลอง
นายผจญ ขันธะสุโข
นายผจญ คงบุรี
นายผจญ ชมจันทร
นายผจญ ติ๊บประสอน
นายผจญ บุตรภักดีธรรม
นายผจญ พิมพประสงค
นายผจญ แสงโสภา
นายผจญ หอทอง
นายผดุง แกวขวัญขา
นายผดุงศักดิ์ ศรีโท
นายผดุงศักดิ์ อางทอง
นายผล สังขสน
นายผลศักดิ์ หาหลัง

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๒๖๗๓
๒๖๗๔
๒๖๗๕
๒๖๗๖
๒๖๗๗
๒๖๗๘
๒๖๗๙
๒๖๘๐
๒๖๘๑
๒๖๘๒
๒๖๘๓
๒๖๘๔
๒๖๘๕
๒๖๘๖
๒๖๘๗
๒๖๘๘
๒๖๘๙
๒๖๙๐
๒๖๙๑
๒๖๙๒
๒๖๙๓
๒๖๙๔
๒๖๙๕
๒๖๙๖
๒๖๙๗
๒๖๙๘

นายผอง กุสนั เทียะ
นายผิว วงศโยธา
นายเผชิญ ทิมวิไลรักษ
นายเผด็จ เชิมชัยภูมิ
นายเผด็จ ทะรารัมย
นายเผด็จ มุสิกะสาร
นายเผดิม รัตถา
นายเผาพงษ วีระพงษ
นายแผน สุคนธวิโรจน
สิบเอก พงศกร กวีวุฒิพันธุ
นายพงศณรินทร โกแมน
นายพงศเดชน เศรษฐนิติกุล
นายพงศไท คีรีวงศวัฒนา
นายพงศธร จิตรบรรเทา
วาที่รอยตรี พงศธร รัตนดารา
นายพงศธร จันพลโท
นายพงศธร ศุภโชคพาณิชย
นายพงศพันธุ ทินนิมิตร
นายพงศพันธุ วรรณุสิทธิ์
นายพงศพิพัฒน พัฑฒสุนทร
นายพงศพิษณุ บุญโญปกรณ
นายพงศศักดิ์ มูสิกะ
นายพงศสรณ วัฒโนชานนท
นายพงศสวัสดิ์ ศรีนวลใหญ
นายพงษ พิพัฒนบุณยารัตน
นายพงษ สมศรี

หนา ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๖๙๙
๒๗๐๐
๒๗๐๑
๒๗๐๒
๒๗๐๓
๒๗๐๔
๒๗๐๕
๒๗๐๖
๒๗๐๗
๒๗๐๘
๒๗๐๙
๒๗๑๐
๒๗๑๑
๒๗๑๒
๒๗๑๓
๒๗๑๔
๒๗๑๕
๒๗๑๖
๒๗๑๗
๒๗๑๘
๒๗๑๙
๒๗๒๐
๒๗๒๑
๒๗๒๒
๒๗๒๓
๒๗๒๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายพงษจิต วารินอินทร
นายพงษเฉลิมชัย จําปาศักดิ์
นายพงษเดช ทวีศรี
นายพงษเทพ กลางวิชัย
นายพงษธรณ ณัฐนรากร
นายพงษพจน ชัยบุรินทร
นายพงษพันธ สุขประเสริฐ
นายพงษพิชิต ตันติวิชช
นายพงษเพศ ทาสระคู
นายพงษศักดิ์ จิตจระพันธ
นายพงษศักดิ์ ธัญญประกอบ
นายพงษศักดิ์ นาครพัฒน
นายพงษศักดิ์ ปญญาวิโรจน
นายพงษศักดิ์ พิริยะตระกูล
นายพงษศักดิ์ รักษณรงค
นายพงษศักดิ์ อินทพันธ
นายพงษสวัสดิ์ อัฐนาค
นายพจน อินทรพิมพ
นายพจนารถ จินารักษ
นายพชรพล อิ่มเดชา
นายพชรศักดิ์ อินมล
นายพนธกร จรเสมอ
นายพนม เข็มเงิน
นายพนม จันทองทิพย
นายพนม เจริญชีพ
นายพนมชัย ไชยมาตย

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๒๗๒๕
๒๗๒๖
๒๗๒๗
๒๗๒๘
๒๗๒๙
๒๗๓๐
๒๗๓๑
๒๗๓๒
๒๗๓๓
๒๗๓๔
๒๗๓๕
๒๗๓๖
๒๗๓๗
๒๗๓๘
๒๗๓๙
๒๗๔๐
๒๗๔๑
๒๗๔๒
๒๗๔๓
๒๗๔๔
๒๗๔๕
๒๗๔๖
๒๗๔๗
๒๗๔๘
๒๗๔๙
๒๗๕๐

นายพนมปรีดี คุมศรีไวย
นายพนมศักดิ์ กุลจิตติสาธร
นายพนสณฑ วัดโคก
นายพนอ ธัญญะกิจไพศาล
นายพนัส สีพิมพ
นายพเนิน ปนแกว
นายพยนต ขําขุด
นายพยนต จันทเคลิ้ม
นายพยนต ภักดีภูวนารถ
นายพยนต สุขเกิดผล
นายพยอม บัวสม
นายพยับ ใจหาญ
นายพยัพ พรหมมิ
นายพยัพ อยูพะเนียด
นายพยาบาล แสงสวาง
นายพยุง กลิ่นถือศิลป
นายพรชัย กลวยแดง
นายพรชัย แกวขอด
นายพรชัย คณาบุตร
นายพรชัย คัทเนตร
นายพรชัย จันทไทย
นายพรชัย ไชยวิเศษ
นายพรชัย ดาบทอง
นายพรชัย ถนิมกาญจน
นายพรชัย ธรรมโร
นายพรชัย ประเสริฐสรรค

หนา ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๗๕๑
๒๗๕๒
๒๗๕๓
๒๗๕๔
๒๗๕๕
๒๗๕๖
๒๗๕๗
๒๗๕๘
๒๗๕๙
๒๗๖๐
๒๗๖๑
๒๗๖๒
๒๗๖๓
๒๗๖๔
๒๗๖๕
๒๗๖๖
๒๗๖๗
๒๗๖๘
๒๗๖๙
๒๗๗๐
๒๗๗๑
๒๗๗๒
๒๗๗๓
๒๗๗๔
๒๗๗๕
๒๗๗๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายพรชัย เปรอด
นายพรชัย พรหมทอง
นายพรชัย ศรีสรอย
นายพรชัย สุขใสบูลย
นายพรทิพย เพชรเกื้อ
นายพรประสิทธิ์ พุฒเจริญ
นายพรพงษ อุนคํามี
นายพรมนิตย แกวดวงตา
นายพรมมา ศรีวะโสภา
นายพรมมี ขายทอง
นายพรวิทย เพชรสลับแกว
นายพรศักดิ์ ชาติเสริมศักดิ์
นายพรศิลป บุญภักดี
นายพรหมมา พรรณขาม
นายพรหมมาศ สิทธิจรรยากุล
นายพรอมพงศ พรมวัง
นายพรอมพล แดงประพันธ
นายพริ้ว ขวัญสําราญ
นายพฤหัส แลสันกลาง
นายพล คามบุศย
นายพล ชุมชัยโย
นายพล บุญโชติ
นายพล ปอมแสง
นายพล เหมวิเชียร
นายพลชัย สุขชู
นายพลชัย โสภากันต

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๒๗๗๗
๒๗๗๘
๒๗๗๙
๒๗๘๐
๒๗๘๑
๒๗๘๒
๒๗๘๓
๒๗๘๔
๒๗๘๕
๒๗๘๖
๒๗๘๗
๒๗๘๘
๒๗๘๙
๒๗๙๐
๒๗๙๑
๒๗๙๒
๒๗๙๓
๒๗๙๔
๒๗๙๕
๒๗๙๖
๒๗๙๗
๒๗๙๘
๒๗๙๙
๒๘๐๐
๒๘๐๑
๒๘๐๒

นายพลทร ชัยพิวงศ
นายพลทอง สารีแกว
นายพลศักดิ์ การุณ
นายพลศักดิ์ ศิริกุล
นายพศวีร กองคํา
นายพอนนท มะดอรอ
นายพะเยาว ทองดี
นายพัชรพงศ ทับเพชร
นายพัฒนพงศ พวงทอง
นายพัฒนพงศ มุงจันทึก
นายพัฒนพงษ คําสัตย
นายพัฒนพงษ พิมพทอง
นายพัฒนศักดิ์ กัลปดี
นายพัฒนศักดิ์ รัตนเกื้อ
นายพัฒนา คุมวงศ
นายพัฒนา จันทิมา
นายพัฒนา เพชรอําไพ
นายพัฒนา สุทธิรอด
นายพันทวี สืบบุญ
นายพันทูร บุญยัง
นายพันธ แพงสีทา
นายพันธ อินคําเชือ้
นายพันธศักดิ์ พรหมเดช
นายพันธุชัย ทิพยวิชัย
นายพันธุเลิศ พุมเข็ม
นายพัลลภ คําลาพิศ

หนา ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๘๐๓
๒๘๐๔
๒๘๐๕
๒๘๐๖
๒๘๐๗
๒๘๐๘
๒๘๐๙
๒๘๑๐
๒๘๑๑
๒๘๑๒
๒๘๑๓
๒๘๑๔
๒๘๑๕
๒๘๑๖
๒๘๑๗
๒๘๑๘
๒๘๑๙
๒๘๒๐
๒๘๒๑
๒๘๒๒
๒๘๒๓
๒๘๒๔
๒๘๒๕
๒๘๒๖
๒๘๒๗
๒๘๒๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายพัลลภ พัวพันธุ
นายพัลลภ มหาผิว
นายพัสดี พงศารุจิรัตน
นายพานิช บุตรสี
นายพายัพ ชมภู
นายพายัพ เอียดแกว
นายพายุ จักรโนวัน
นายพาหุรัส ใจมั่น
นายพิจิตร บํารุงชาติ
นายพิจิตร หนูอุดม
นายพิชัย จิณรินทร
นายพิชัย ชัยบํารุง
นายพิชัย โชติสุรัตน
นายพิชัย ภูทอง
นายพิชัย ภูพุกก
นายพิชัย เสือแสง
นายพิชัย อยูมวง
นายพิชัย เอียดใหญ
นายพิชัยยุทธ ศรีฉ่ํา
นายพิชิต นนตะเสน
นายพิชิต เพชรเทศ
นายพิชิต รุงเรือง
นายพิชิต รุจิรักษ
สิบตรี พิชิต วงศวิวัฒน
นายพิชิต วิริยะชัยกิจ
นายพิชิต ศรีสุนา

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๒๘๒๙
๒๘๓๐
๒๘๓๑
๒๘๓๒
๒๘๓๓
๒๘๓๔
๒๘๓๕
๒๘๓๖
๒๘๓๗
๒๘๓๘
๒๘๓๙
๒๘๔๐
๒๘๔๑
๒๘๔๒
๒๘๔๓
๒๘๔๔
๒๘๔๕
๒๘๔๖
๒๘๔๗
๒๘๔๘
๒๘๔๙
๒๘๕๐
๒๘๕๑
๒๘๕๒
๒๘๕๓
๒๘๕๔

นายพิชิต ศิริชนะ
นายพิชิต ส่ําประเสริฐ
นายพิเชฎฐ วรศรี
นายพิเชฏฐ ศรีเมฆ
นายพิเชฐ ตันสกุล
นายพิเชฐ เนียมชูชื่น
นายพิเชฐ รมฤทธา
นายพิเชษฐ กุลศิริ
นายพิเชษฐ เชาวลิต
นายพิเชษฐ ดวดไธสง
นายพิเชษฐ รุงเรือง
นายพิเชษฐ ขุนอักษร
นายพิเชษฐ ณ พิกุล
นายพิฑูรย พิเคราะหฤกษ
นายพิทยา เขียวแสง
นายพิทยา เนตรสมบูรณ
นายพิทยา วราธิกุล
นายพิทยา วันนุบล
นายพิทยา สระโกฏิ
นายพิทักษ กองสิงห
นายพิทักษ ฌานจิตกุศล
นายพิทักษ โนนเภา
นายพิทักษ บัวแสงใส
นายพิทักษ ประสิทธิเวชานนท
นายพิทักษ พุมเจริญ
นายพิทักษ ยิ่งยง

หนา ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๘๕๕
๒๘๕๖
๒๘๕๗
๒๘๕๘
๒๘๕๙
๒๘๖๐
๒๘๖๑
๒๘๖๒
๒๘๖๓
๒๘๖๔
๒๘๖๕
๒๘๖๖
๒๘๖๗
๒๘๖๘
๒๘๖๙
๒๘๗๐
๒๘๗๑
๒๘๗๒
๒๘๗๓
๒๘๗๔
๒๘๗๕
๒๘๗๖
๒๘๗๗
๒๘๗๘
๒๘๗๙
๒๘๘๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายพิทักษ ยุบลศิริ
นายพิทักษ วงษศรีจันทร
นายพิทักษ ศรีทองดี
นายพิทักษ สินธุโคตร
นายพิทักษ สุปงคลัด
นายพิทักษ สุภาทอง
นายพิทักษ สุริยะ
นายพิทักษ หมีคํา
นายพิทักษ อโนราช
นายพิทักษพงศ เกษศรี
นายพิทูล อภัยโส
นายพินัย โพธิ์ศรี
นายพินิจ จัดของ
นายพินิจ จันทรซาย
นายพินิจ ดวงแสด
นายพินิจ ทังสุนันท
นายพินิจ ประสมศรี
นายพินิจ ลิขิตวัฒนกิจ
นายพินิจ สุขสถิตย
นายพิบูล ประกอบศรี
นายพิบูลย สวนเสริม
นายพิพัฒน ขวัญมงคล
นายพิพัฒน ชาวนา
นายพิพัฒน บุตตะเขียว
นายพิพัฒน ประกิจ
นายพิพัฒน ปนจินดา

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๒๘๘๑
๒๘๘๒
๒๘๘๓
๒๘๘๔
๒๘๘๕
๒๘๘๖
๒๘๘๗
๒๘๘๘
๒๘๘๙
๒๘๙๐
๒๘๙๑
๒๘๙๒
๒๘๙๓
๒๘๙๔
๒๘๙๕
๒๘๙๖
๒๘๙๗
๒๘๙๘
๒๘๙๙
๒๙๐๐
๒๙๐๑
๒๙๐๒
๒๙๐๓
๒๙๐๔
๒๙๐๕
๒๙๐๖

นายพิพัฒน พรพรรณนุกูล
นายพิพัฒน ราชสมบัติ
นายพิพัฒน ศรีสุขพันธ
นายพิพัฒน แสงคํา
นายพิพิธ อินพานิช
นายพิภพ ชิณเทศ
นายพิภพ พัฒชนะ
นายพิมนต ปติลุ
นายพิมพา ภารประดับ
นายพิมล จาตุรนตวิชิต
นายพิมล สืบปรุ
นายพิรม ทองประดับ
นายพิรุณ หนอชาย
นายพิรุณ องคศิลป
นายพิวัฒน โควังชัย
นายพิวันชัย จันทรเกษ
นายพิศาล คูหามุข
นายพิศิษฐ ชูสวัสดิ์
นายพิศิษฐ ทองแพ
นายพิศิษฐ พันธุดี
นายพิศิษฐ สุวรรณจันทร
นายพิเศษ กลมขุนทด
นายพิเศษ กาญจนเตมีย
นายพิเศษ คําดี
นายพิเศษ โงนแกว
นายพิษณุ คนซื่อ

หนา ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๙๐๗
๒๙๐๘
๒๙๐๙
๒๙๑๐
๒๙๑๑
๒๙๑๒
๒๙๑๓
๒๙๑๔
๒๙๑๕
๒๙๑๖
๒๙๑๗
๒๙๑๘
๒๙๑๙
๒๙๒๐
๒๙๒๑
๒๙๒๒
๒๙๒๓
๒๙๒๔
๒๙๒๕
๒๙๒๖
๒๙๒๗
๒๙๒๘
๒๙๒๙
๒๙๓๐
๒๙๓๑
๒๙๓๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายพิษณุ ดํานงค
นายพิษณุ ทองสืบสาย
นายพิษณุ พงศสิทธิศักดิ์
นายพิษณุ สถิตเมธี
นายพิษณุพร บุญเรือน
นายพิษณุพันธ วัฒนบุตร
จาสิบโท พิสรรค เอกดํารงกิจ
นายพิสัย ทุมสิทธิ์
นายพิสัล จารุครุฑ
นายพิสิฐ ทะรังศรี
นายพิสิทธิ์ หวังประสพกลาง
นายพิสิทธิ์ หอมสมบัติ
นายพิสิษ วรวัฒนะ
นายพิสิษฐ คําบุรี
นายพิสิษฐ ศักดา
นายพิสิษฐ มณีเมือง
นายพิสิษฐ สุขแปง
นายพิสุทธิ์ เจริญกุลศักดิ์
นายพิสูตร สุวรรณวงศ
นายพีรพงศ จี่พิมาย
นายพีรพล ศรีวรขันธ
นายพีรศักดิ์ กุไธสงค
นายพีระ คงชนะ
นายพีระ เสมพืช
นายพีระ โสประดิษฐ
นายพีระพงษ แยมศรี

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๒๙๓๓
๒๙๓๔
๒๙๓๕
๒๙๓๖
๒๙๓๗
๒๙๓๘
๒๙๓๙
๒๙๔๐
๒๙๔๑
๒๙๔๒
๒๙๔๓
๒๙๔๔
๒๙๔๕
๒๙๔๖
๒๙๔๗
๒๙๔๘
๒๙๔๙
๒๙๕๐
๒๙๕๑
๒๙๕๒
๒๙๕๓
๒๙๕๔
๒๙๕๕
๒๙๕๖
๒๙๕๗
๒๙๕๘

หนา ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

นายพีระพล ชั่งใจ
นายพีระพัฒน มูลเมือง
นายพีระยุทธ แสนสุข
นายพีระวัฒน ตุมมี
นายพีระศักดิ์ พรพนม
นายพีระศักดิ์ มณีฉาย
นายพีรัมพร ศรีโชติ
นายพีรากร บุนนาค
นายพุฒิชัย สมัครสมาน
นายพุทธชัย ใจชื่น
นายพุทธพร วิมลพัชร
นายพุทธา สรอยกระโทก
นายพูนศักดิ์ เปาหยา
นายพูนสวัสดิ์ ยานะกุล
นายพูลทรัพย มานะดี
นายพูลศักดิ์ เสนฤทธิ์
นายพูลสวัสดิ์ มุงคุณ
นายพูลสวัสดิ์ ศิลาดํา
นายเพชร โพธิกุล
นายเพชร วงพรมมา
นายเพชรรัตน เพชรเชนทร
นายเพชรรัตน วุฒิวงศ
นายเพชรสถิตย แสงประทีปทอง
นายเพ็ญพันธ สุวรรณไตรย
นายเพ็ญศักดิ์ ขําโพธิ์
นายเพทาย นิ่มนวล

๒๙๕๙
๒๙๖๐
๒๙๖๑
๒๙๖๒
๒๙๖๓
๒๙๖๔
๒๙๖๕
๒๙๖๖
๒๙๖๗
๒๙๖๘
๒๙๖๙
๒๙๗๐
๒๙๗๑
๒๙๗๒
๒๙๗๓
๒๙๗๔
๒๙๗๕
๒๙๗๖
๒๙๗๗
๒๙๗๘
๒๙๗๙
๒๙๘๐
๒๙๘๑
๒๙๘๒
๒๙๘๓
๒๙๘๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายเพิ่มศักดิ์ คูณสิน
นายเพิ่มศักดิ์ เสนคราม
นายเพียร ทองหมื่น
วาที่รอยตรี เพียร มะละกา
นายเพียรศักดิ์ ศรีละกูล
นายเพื่อนชาย เตชะสุข
นายโพธิ์ชัย โลกมิตร
นายโพธิ์ศรี ทานะสิทธิ์
นายไพจิตร ลวงรัตน
นายไพชยนต ดิษพงศ
นายไพฑูรย กาญจนนิกร
นายไพฑูรย แกวฟอง
นายไพฑูรย แกวภักดี
นายไพฑูรย ครองยุทธ
นายไพฑูรย คําประโคน
นายไพฑูรย เครือทองศรี
นายไพฑูรย ฉันสิมา
นายไพฑูรย ชินศรี
นายไพฑูรย แดงสุข
นายไพฑูรย ทานสุทัศน
นายไพฑูรย นครชัย
นายไพฑูรย นอยปน
นายไพฑูรย บุญปก
นายไพฑูรย บุญยะเม็ง
นายไพฑูรย บุญฮวด
นายไพฑูรย ปดชาศรี

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๒๙๘๕
๒๙๘๖
๒๙๘๗
๒๙๘๘
๒๙๘๙
๒๙๙๐
๒๙๙๑
๒๙๙๒
๒๙๙๓
๒๙๙๔
๒๙๙๕
๒๙๙๖
๒๙๙๗
๒๙๙๘
๒๙๙๙
๓๐๐๐
๓๐๐๑
๓๐๐๒
๓๐๐๓
๓๐๐๔
๓๐๐๕
๓๐๐๖
๓๐๐๗
๓๐๐๘
๓๐๐๙
๓๐๑๐

นายไพฑูรย มงคล
นายไพฑูรย รัตนาภรณ
นายไพฑูรย ไวยธัญกิจ
นายไพฑูรย สิทธิกูล
นายไพฑูรย สุนทรักษ
นายไพฑูลย สุปญญา
นายไพทูรย แผวไธสง
นายไพทูรย วงคสาลี
นายไพทูล สถิตย
นายไพบูรณ ชาญชัย
นายไพบูรณ รักดวง
นายไพบูลย กลยนีย
นายไพบูลย เขียนประเสริฐ
นายไพบูลย เชื้อทอง
นายไพบูลย ธรรมขัดดุก
นายไพบูลย บัวพันธ
นายไพบูลย บุญญโก
นายไพบูลย ประภาการ
นายไพบูลย พูลมี
นายไพบูลย โพธิ์ไพร
นายไพบูลย มะโพธิ์ศรี
นายไพบูลย ศรีสรอย
นายไพบูลย สัตยวินิจ
นายไพบูลย สุพิทักษ
นายไพบูลย แสนทวีสุข
นายไพบูลย หวลหอม

หนา ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐๑๑
๓๐๑๒
๓๐๑๓
๓๐๑๔
๓๐๑๕
๓๐๑๖
๓๐๑๗
๓๐๑๘
๓๐๑๙
๓๐๒๐
๓๐๒๑
๓๐๒๒
๓๐๒๓
๓๐๒๔
๓๐๒๕
๓๐๒๖
๓๐๒๗
๓๐๒๘
๓๐๒๙
๓๐๓๐
๓๐๓๑
๓๐๓๒
๓๐๓๓
๓๐๓๔
๓๐๓๕
๓๐๓๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายไพบูลย อุดมศักดิ์
นายไพบูลย อุนทสูรย
นายไพรเพชร ใจกลา
นายไพรรัตน ยิ้มแยม
นายไพรวรรณ สมบูรณ
นายไพรวัลย รัตนพลที
นายไพรวัลย สิงหทอง
นายไพรสณ ทาปลัด
นายไพระพิน เทพเลื่อน
นายไพรัช ชางไม
นายไพรัช ชูแกว
นายไพรัช รอดไพรี
นายไพรัช วีระศิริรัตน
นายไพรัช ศรีจันทร
นายไพรัช สรวมชีพ
นายไพรัตน ไชยคํา
นายไพรัตน ถือวัลย
นายไพรัตน ทองถึง
นายไพรัตน ปตสาลี
นายไพรัตน เพงพินิจ
นายไพรัตน โพธิ์งาม
นายไพรัตน แรทอง
นายไพรัตน สุขโรจน
นายไพรัตน อนุพันธ
นายไพรัตน อินทรโยธา
นายไพรินทร จิตพงศ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๓๐๓๗
๓๐๓๘
๓๐๓๙
๓๐๔๐
๓๐๔๑
๓๐๔๒
๓๐๔๓
๓๐๔๔
๓๐๔๕
๓๐๔๖
๓๐๔๗
๓๐๔๘
๓๐๔๙
๓๐๕๐
๓๐๕๑
๓๐๕๒
๓๐๕๓
๓๐๕๔
๓๐๕๕
๓๐๕๖
๓๐๕๗
๓๐๕๘
๓๐๕๙
๓๐๖๐
๓๐๖๑

นายไพรินทร ผังดี
นายไพรี ทองเนื้อแข็ง
นายไพโรจน แกวคุณ
นายไพโรจน คนทน
นายไพโรจน จิ๊ดเจริญ
นายไพโรจน จิตจํา
นายไพโรจน ใจแกว
นายไพโรจน ชมภูศรี
นายไพโรจน ชอผกา
นายไพโรจน ชุมกมล
สิบตรี ไพโรจน ดะแซ
พันจาอากาศเอก ไพโรจน
ดํารงศักดิ์
นายไพโรจน ดีวัน
นายไพโรจน ถือธรรม
นายไพโรจน ทองเขียว
นายไพโรจน นามวิเศษ
นายไพโรจน ผิวเณร
นายไพโรจน พูลแสง
นายไพโรจน ฟกคง
นายไพโรจน มนตคล้ํา
นายไพโรจน ยังศิริ
นายไพโรจน ยิ่งคิด
นายไพโรจน โยธารินทร
นายไพโรจน รักขาเกิด
นายไพโรจน ล้ําตระกูล

หนา ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐๖๒
๓๐๖๓
๓๐๖๔
๓๐๖๕
๓๐๖๖
๓๐๖๗
๓๐๖๘
๓๐๖๙
๓๐๗๐
๓๐๗๑
๓๐๗๒
๓๐๗๓
๓๐๗๔
๓๐๗๕
๓๐๗๖
๓๐๗๗
๓๐๗๘
๓๐๗๙
๓๐๘๐
๓๐๘๑
๓๐๘๒
๓๐๘๓
๓๐๘๔
๓๐๘๕
๓๐๘๖
๓๐๘๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายไพโรจน วงศจันทร
นายไพโรจน วิเศษ
นายไพโรจน ศรีจันทร
นายไพโรจน ศรีฐาน
นายไพโรจน สิทธิรส
นายไพโรจน สิทธิเวช
นายไพโรจน สุขสําราญ
นายไพโรจน หุนเหี้ยง
นายไพโรจน อรุณเรือง
นายไพโรจน อัครพัฒน
นายไพวิทย ใจกลา
นายไพศาล แกนบุตร
นายไพศาล ขอสุข
นายไพศาล งอกขึ้น
นายไพศาล จินะ
นายไพศาล ชอชัยกุล
นายไพศาล บุญทอง
นายไพศาล ประคองพวก
นายไพศาล ปรีชาสุนทร
นายไพศาล ปรียาจิตร
นายไพศาล ปนแดน
นายไพศาล พรหมภา
นายไพศาล ภุมรินทร
นายไพศาล สังคม
นายไพศาล สิทธิสร
นายไพศาล สุขสถิตย

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๓๐๘๘
๓๐๘๙
๓๐๙๐
๓๐๙๑
๓๐๙๒
๓๐๙๓
๓๐๙๔
๓๐๙๕
๓๐๙๖
๓๐๙๗
๓๐๙๘
๓๐๙๙
๓๑๐๐
๓๑๐๑
๓๑๐๒
๓๑๐๓
๓๑๐๔
๓๑๐๕
๓๑๐๖
๓๑๐๗
๓๑๐๘
๓๑๐๙
๓๑๑๐
๓๑๑๑
๓๑๑๒
๓๑๑๓

นายไพศาล แสนอามาตย
นายไพศาล อินนอย
นายไพศาล อิสระ
นายไพศาล เอี่ยมรอด
นายฟาจรัส โพธิจันทร
นายฟน สิทธิสาร
นายภครงค ไทยแท
นายภราดร เชียงสง
นายภราดร นันทารัมภ
นายภราดา บัวรอด
นายภักดิพล ทศพร
นายภักดี กาญจนพิบูลย
นายภักดี ไชยวรรณ
นายภักดี ดวงแจมกาญจน
นายภักดี เพชรชวย
นายภักดี สืบสังข
นายภักดี แสงจันทร
นายภักดี แสงชาตรี
นายภัทรชัย ภัสสรปภาชัย
นายภัทรพงศ คําโล
นายภัทรพล มากภิบาล
นายภัทรวุฒิ เกษทองมา
นายภัทราวุธ วงศวรโรจน
นายภาคิน สมุทรวานิช
นายภาณุ ปานคง
นายภาณุพงษ กาวินคํา

หนา ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑๑๔
๓๑๑๕
๓๑๑๖
๓๑๑๗
๓๑๑๘
๓๑๑๙
๓๑๒๐
๓๑๒๑
๓๑๒๒
๓๑๒๓
๓๑๒๔
๓๑๒๕
๓๑๒๖
๓๑๒๗
๓๑๒๘
๓๑๒๙
๓๑๓๐
๓๑๓๑
๓๑๓๒
๓๑๓๓
๓๑๓๔
๓๑๓๕
๓๑๓๖
๓๑๓๗
๓๑๓๘
๓๑๓๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายภาณุพล บุญชมภู
นายภาณุพล โสมจันทร
นายภาณุพันธ นามวงษ
นายภาณุวัฒน ตันติเสรีรัตน
นายภาณุวัฒน เปรมแสง
นายภาณุวัฒน พุทธจร
นายภานุช ศิริวงศ
นายภานุพัฒน หลาปาวงศ
นายภานุวัฒน บุญทุบุญ
นายภานุวัฒน เปรมทอง
นายภานุวัฒน อิ่มนาง
นายภาสกร อินทะสอน
นายภิญโญ แกงศิริ
นายภิญโญ เขียวเรือง
นายภิญโญ โจมศรี
นายภิญโญ บัวเผื่อน
นายภิญโญ แยมศรี
นายภิณิหาร บํารุงรัตน
นายภิวัฒน ผูกเกษร
นายภิเศก ขุนคีรี
นายภุชงค แจมแจง
นายภูชิชย ทาวงศมา
นายภูธร บัวสะบาน
นายภูมิทัศน เหลาบุรินทร
นายภูมิศักดา แสนแกวใส
นายภูมิศักดิ์ ชาติธนวัฒน

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๓๑๔๐
๓๑๔๑
๓๑๔๒
๓๑๔๓
๓๑๔๔
๓๑๔๕
๓๑๔๖
๓๑๔๗
๓๑๔๘
๓๑๔๙
๓๑๕๐
๓๑๕๑
๓๑๕๒
๓๑๕๓
๓๑๕๔
๓๑๕๕
๓๑๕๖
๓๑๕๗
๓๑๕๘
๓๑๕๙
๓๑๖๐
๓๑๖๑
๓๑๖๒
๓๑๖๓
๓๑๖๔
๓๑๖๕

นายภูมิศักดิ์ ชายทวีป
นายภูมิสิทธิ์ สุดตา
นายภูมิสิน การะเวก
นายภูริชัย มงคงวรพิลาส
นายภูริพล โสดาศรี
นายภูวนัย ฐานะ
นายภูวนาถ คงประพันธ
นายภูวนาท ทองโยง
นายภูษิต แสงชิกร
นายมงคล จันทรผอง
นายมงคล นอยอามาตย
นายมงคล นัยวิจารณ
นายมงคล บุปผาโชติ
นายมงคล ปนกล่ํา
นายมงคล พลภูมี
นายมงคล แยมเกษร
นายมงคล ลีลา
นายมงคล สงวนวงศ
นายมงคล สมณาศักดิ์
นายมงคล สังฆพรม
นายมงคล สายธนู
นายมงคล สุนรกุมภ
นายมงคล โสชัย
นายมงคล หมั่นประพฤติ
นายมงคล อายมา
นายมงคลชัย พันธสุ

หนา ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑๖๖
๓๑๖๗
๓๑๖๘
๓๑๖๙
๓๑๗๐
๓๑๗๑
๓๑๗๒
๓๑๗๓
๓๑๗๔
๓๑๗๕
๓๑๗๖
๓๑๗๗
๓๑๗๘
๓๑๗๙
๓๑๘๐
๓๑๘๑
๓๑๘๒
๓๑๘๓
๓๑๘๔
๓๑๘๕
๓๑๘๖
๓๑๘๗
๓๑๘๘
๓๑๘๙
๓๑๙๐
๓๑๙๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายมณฑล ปทุมสูติ
นายมณฑล พรมเทา
นายมณฑล เมฆพยับ
นายมณเฑียร ฐานพรอนันต
นายมณเฑียร บรรลังสี
นายมณเฑียร รัตนไสววงศ
นายมณเฑียร สุขปญ
นายมณัฐฏ สุขปลั่ง
นายมณี สรวมชีพ
นายมณีพันธ สมภาร
นายมนตชัย เกิดกุล
นายมนตชัย เชาวลิตโรจน
นายมนตชัย มะติมุ
นายมนตชัย สมจีน
นายมนตเทพ นัยพร
นายมนตรี จันทรแสงสุก
นายมนตรี ใจดี
นายมนตรี ทับทิมเกิด
นายมนตรี นามจันทรา
นายมนตรี บังเมฆ
นายมนตรี ประไวย
นายมนตรี ปตถา
นายมนตรี พันธอิ่ม
นายมนตรี ภูสมศรี
นายมนตรี รัตนมนตรี
นายมนตรี ศักดิ์เพชร

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๓๑๙๒
๓๑๙๓
๓๑๙๔
๓๑๙๕
๓๑๙๖
๓๑๙๗
๓๑๙๘
๓๑๙๙
๓๒๐๐
๓๒๐๑
๓๒๐๒
๓๒๐๓
๓๒๐๔
๓๒๐๕
๓๒๐๖
๓๒๐๗
๓๒๐๘
๓๒๐๙
๓๒๑๐
๓๒๑๑
๓๒๑๒
๓๒๑๓
๓๒๑๔
๓๒๑๕
๓๒๑๖
๓๒๑๗

นายมนตรี สันประภา
นายมนตรี สุวรรณจักร
นายมนตรี โสนารถ
นายมนตรี หงษา
นายมนตรี อารีรอบ
นายมนพ วาสแสดง
นายมนพันธ ตั้งคํา
นายมนัส คําสกุล
นายมนัส จงนุช
นายมนัส จันทรัพย
นายมนัส เจริญธนรุง
นายมนัส เติมมี
นายมนัส ทองทา
นายมนัส ธํารงวจนะเมธาวี
นายมนัส ปานนิล
นายมนัส เพชรขุม
นายมนัส สมศักดิ์
นายมนัส สุขนา
นายมนัส สุขอยู
นายมนัส ออดผูก
นายมนู คชพรม
นายมนูญ นิมิตรเกาะ
นายมนูญ บุญชูวงศ
นายมนูญ แปรคันธ
นายมนูญ มากเพ็ชร
นายมนูญ มายาย

หนา ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา
๓๒๑๘
๓๒๑๙
๓๒๒๐
๓๒๒๑
๓๒๒๒
๓๒๒๓
๓๒๒๔
๓๒๒๕
๓๒๒๖
๓๒๒๗
๓๒๒๘
๓๒๒๙
๓๒๓๐
๓๒๓๑
๓๒๓๒
๓๒๓๓
๓๒๓๔
๓๒๓๕
๓๒๓๖
๓๒๓๗
๓๒๓๘
๓๒๓๙
๓๒๔๐
๓๒๔๑
๓๒๔๒
๓๒๔๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายมนูญ วงษวันดี
นายมนูญ วจีภูมิ
นายมนูญ สุพรรณฝาย
นายมนูญ หนักตื้อ
นายมนูญศักดิ์ ศรีภูมั่น
นายมนูรัตน สีลาดเลา
นายมโน ลีนาราช
นายมรกต วงษสังข
นายมลศิลป กงอินทร
นายมหรรณพ สังขกฤษณ
นายมหัศวินอภิญญา บุญอยู
นายมะโน อินทมะโน
นายมะยาลี เจะอุมา
นายมะยูโซะ โตะ
นายมะยูโซะ บือราเฮง
นายมังกร กองษร
นายมังกร บุญศรี
นายมังกร วรกิตตนนท
นายมังกร สิงหคง
นายมั่น พิมพจันทร
นายมั่น เพ็งวงศา
นายมาก เดชะคําภู
นายมาณพ ศรีสุวรรณ
นายมาทิต ทิวากร
นายมาน ปยฉัตรตระกูล
นายมานพ กันโฑ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๓๒๔๔
๓๒๔๕
๓๒๔๖
๓๒๔๗
๓๒๔๘
๓๒๔๙
๓๒๕๐
๓๒๕๑
๓๒๕๒
๓๒๕๓
๓๒๕๔
๓๒๕๕
๓๒๕๖
๓๒๕๗
๓๒๕๘
๓๒๕๙
๓๒๖๐
๓๒๖๑
๓๒๖๒
๓๒๖๓
๓๒๖๔
๓๒๖๕
๓๒๖๖
๓๒๖๗
๓๒๖๘
๓๒๖๙

นายมานพ เกตุเมฆ
นายมานพ เกษมุติ
นายมานพ แกวเปย
นายมานพ จิ้มลิ้ม
นายมานพ จุลิวรรณลีย
นายมานพ เจริญเกียรติ
นายมานพ ชางวงศ
นายมานพ ดีอุดม
นายมานพ ตรัยตรากุล
นายมานพ ตั้งเพชรศิริพงษ
นายมานพ บุญสิทธิ์
นายมานพ เปรื่องกระโทก
นายมานพ พันโท
นายมานพ ภมรพิบูลย
นายมานพ รักงาม
นายมานพ วงศสุวรรณ
นายมานพ ศรีไพรออน
นายมานพ สมภูมิ
นายมานะ กอสูงเนิน
นายมานะ ขํานิ่ม
นายมานะ จันทิมาพร
นายมานะ แซมสีมวง
นายมานะ ดวงใจดี
นายมานะ บํารุงชน
นายมานะ ประจงจิตร
นายมานะ พิเศษศิลป

หนา ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา
๓๒๗๐
๓๒๗๑
๓๒๗๒
๓๒๗๓
๓๒๗๔
๓๒๗๕
๓๒๗๖
๓๒๗๗
๓๒๗๘
๓๒๗๙
๓๒๘๐
๓๒๘๑
๓๒๘๒
๓๒๘๓
๓๒๘๔
๓๒๘๕
๓๒๘๖
๓๒๘๗
๓๒๘๘
๓๒๘๙
๓๒๙๐
๓๒๙๑
๓๒๙๒
๓๒๙๓
๓๒๙๔
๓๒๙๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายมานะ มั่งประยูร
นายมานะ มั่นสัตย
นายมานะ วงศรัตนากร
นายมานะ วงษญาติ
วาที่รอยตรี มานะ วิสุทธิ์สมุทร
นายมานะ อุนารัตน
นายมานัส เงินนอย
นายมานัส เชือ้ เมืองพาน
นายมานิจ ศรีทองกุล
นายมานิต กีรตินิตยา
นายมานิต ไชยโชติ
นายมานิต ปดภัย
นายมานิต พูลผล
นายมานิต มะลิสง
นายมานิต โลหะวณิชย
นายมานิตย กวดขุนทด
นายมานิตย แกวเพชร
นายมานิตย ฉวีวรรณ
นายมานิตย พริบไหว
นายมานิตย มหาไม
นายมานิตย รัตนะแกนจันทร
นายมานิตย เรืองมนตรี
นายมานิตย ลมุลพจน
นายมานิตย สุรวงค
นายมาโนช ฝายไทย
นายมาโนช วรเวช

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๓๒๙๖
๓๒๙๗
๓๒๙๘
๓๒๙๙
๓๓๐๐
๓๓๐๑
๓๓๐๒
๓๓๐๓
๓๓๐๔
๓๓๐๕
๓๓๐๖
๓๓๐๗
๓๓๐๘
๓๓๐๙
๓๓๑๐
๓๓๑๑
๓๓๑๒
๓๓๑๓
๓๓๑๔
๓๓๑๕
๓๓๑๖
๓๓๑๗
๓๓๑๘
๓๓๑๙
๓๓๒๐
๓๓๒๑

นายมาโนช วัฒนสินธุ
นายมาโนช ศรีไพวรรณ
นายมาโนช อุดมเจริญ
นายมาโนชญ ผุดเพชรแกว
นายมาโนชญ พัชนี
นายมาโนชญ สาหราย
วาที่พันตรี มาโนชย พลราชม
นายมาโนชย มีดี
นายมารุณ ตะดี
นายมารุต มุณีแกว
นายมาลา เหิมหอม
นายมิตร แกวมะคํา
นายมิตร คลายฉิม
นายมิติพงษ สายหยุด
นายมิน จับใจ
นายมีชัย ตนโพธิ์
นายมีนา สิงหาสาร
นายมุณีย รจพจน
นายเมฆ จวบลาภ
นายเมฆ ศรีคูณ
นายเมตตา ชูเลิศ
นายเมตตา นาโสก
นายเมธี จันอิ
นายเมธี โพธิษา
นายเมธี เมฆสิงห
นายเมธี สูตรขวัญ

หนา ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา
๓๓๒๒
๓๓๒๓
๓๓๒๔
๓๓๒๕
๓๓๒๖
๓๓๒๗
๓๓๒๘
๓๓๒๙
๓๓๓๐
๓๓๓๑
๓๓๓๒
๓๓๓๓
๓๓๓๔
๓๓๓๕
๓๓๓๖
๓๓๓๗
๓๓๓๘
๓๓๓๙
๓๓๔๐
๓๓๔๑
๓๓๔๒
๓๓๔๓
๓๓๔๔
๓๓๔๕
๓๓๔๖
๓๓๔๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายเมืองศรี กาวินคํา
นายโมรา ประดิษฐ
นายไมตรี โพธิ์นิล
นายไมตรี ภูวพันธุ
นายไมตรี วาสนาม
นายไมตรี ศรีนาค
นายไมตรี สมบูรณ
นายยงคยุทธ เขื่อนขันธ
นายยงยุทธ ถาคํา
นายยงยุทธ นิลภา
นายยงยุทธ เผาผาง
นายยงยุทธ พุทธวงค
นายยงยุทธ โพธิเลิศ
นายยงยุทธ ยืนยง
นายยงยุทธ ระงับภัย
นายยงยุทธ สายสมบูรณ
นายยงยุทธ พึ่งละออ
นายยงศิลป เลิศรัตนคาม
นายยนต ชัยบุรี
นายยรรยง แกนสาร
นายยรรยง ชาญวิรัตน
นายยรรยง ผิวออน
นายยรรยง มงคลชู
นายยรรยง วิเศษสังข
นายยรรยง ศิริวรรณ
นายยรรยงค เจริญศรี

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๓๓๔๘
๓๓๔๙
๓๓๕๐
๓๓๕๑
๓๓๕๒
๓๓๕๓
๓๓๕๔
๓๓๕๕
๓๓๕๖
๓๓๕๗
๓๓๕๘
๓๓๕๙
๓๓๖๐
๓๓๖๑
๓๓๖๒
๓๓๖๓
๓๓๖๔
๓๓๖๕
๓๓๖๖
๓๓๖๗
๓๓๖๘
๓๓๖๙
๓๓๗๐
๓๓๗๑
๓๓๗๒
๓๓๗๓

นายยรรยงค ประวารณะ
นายยรรยงค สําเนียงงาม
นายยศ เทพสุติน
นายยศภาคย สุขุมอมรเลิศ
นายยอดชาย รายณสุข
นายยะฝาด หาดดี
นายยัง ฉายครบุรี
นายยิ่งศักดิ์ เจะโสะ
นายยินดี วรรณมณี
นายยืนยง มุงเมือง
นายยุคล เกลีย้ งสิน
นายยุติธรรม สุขปลั่ง
นายยุทธ ฝนหัวครั้ง
นายยุทธกล ดรอินทร
นายยุทธชัย ทองคําพงษ
นายยุทธนัย เชาวนปรีชา
นายยุทธนา คําวะเนตร
นายยุทธนา จันคง
นายยุทธนา จิรวิทยโอฬาร
นายยุทธนา นาคะเนจร
นายยุทธนา บุญเลา
นายยุทธนา มณีแดง
นายยุทธนา สกุลสุทธิวัฒน
นายยุทธนา แสวงผล
นายยุทธพงษ ไชยชนะ
นายยุทธพงษ พรมดี

หนา ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา
๓๓๗๔
๓๓๗๕
๓๓๗๖
๓๓๗๗
๓๓๗๘
๓๓๗๙
๓๓๘๐
๓๓๘๑
๓๓๘๒
๓๓๘๓
๓๓๘๔
๓๓๘๕
๓๓๘๖
๓๓๘๗
๓๓๘๘
๓๓๘๙
๓๓๙๐
๓๓๙๑
๓๓๙๒
๓๓๙๓
๓๓๙๔
๓๓๙๕
๓๓๙๖
๓๓๙๗
๓๓๙๘
๓๓๙๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายยุทธพงษ สมภาร
นายยุทธพร บุษดี
นายยุทธพล ชัยชวนานิตย
นายยุทธพล สิงหบุตร
นายยุทธพล แสนมนตรี
นายยุทธพันธุ เชือ้ โชติ
นายยุทธยา จังภูเขียว
นายยุทธวรรษ คําวิชัย
นายยุทธศาสตร กมลชู
นายยุทธศิลป ประเคนชัย
นายยุทธสิทธิ์ เบญจวรรณ
นายยุทธสิทธิ์ เพชรวิเศษอุดม
นายยูโซะ ตาละตา
นายยูนุ กาเตะ
วาที่รอยตรี เยียน หลวงคลายโพธิ์
นายเยี่ยม บุญพรม
นายโยชน ใตชัยภูมิ
นายโยธิน จวงโส
นายรชฏโยธิน ตังศพงษ
นายรชต ระไวกลาง
นายรณกิจ ใหมแกว
นายรณชัย ศรีสุธัญญาวงศ
นายรณชัย สุขสมบูรณ
นายรณรงค มีแกว
นายรบ ศรีวิชัย
นายรมไทร อรัญวงศ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๓๔๐๐
๓๔๐๑
๓๔๐๒
๓๔๐๓
๓๔๐๔
๓๔๐๕
๓๔๐๖
๓๔๐๗
๓๔๐๘
๓๔๐๙
๓๔๑๐
๓๔๑๑
๓๔๑๒
๓๔๑๓
๓๔๑๔
๓๔๑๕
๓๔๑๖
๓๔๑๗
๓๔๑๘
๓๔๑๙
๓๔๒๐
๓๔๒๑
๓๔๒๒
๓๔๒๓
๓๔๒๔
๓๔๒๕

หนา ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

นายรวมชัย โกสุมา
นายรออัน มันลิเระ
นายระเดน พุมเจริญ
นายระเดน เพ็งนวม
นายระนิต ณ พัทลุง
นายระเบียบ คําควร
นายระเบียบ พันตน
นายระพิน โควินทะสุด
นายระพิน สุดสวาสดิ์
นายระเมียร สิงหอาจ
นายระลึก ศรีหาตา
นายระวิ เสาเกลียว
นายระวี จวบสุข
นายระเวง กรณีย
นายรักเกียรติ คลังแกว
นายรักเกียรติ สารทอง
นายรักษ เหล็งไทย
นายรังษี หอมสมบัติ
นายรังษี เหล็กกลา
นายรังสรรค งูทิพย
วาที่รอยตรี รังสรรค เนตรวิจิตร
นายรังสรรค ปุญญฤทธิ์
นายรังสรรค เพ็งแจมศรี
นายรังสรรค รักขันแสง
นายรังสรรค ลิ้มเจริญ
นายรังสรรค ศรีหาบัติ

๓๔๒๖
๓๔๒๗
๓๔๒๘
๓๔๒๙
๓๔๓๐
๓๔๓๑
๓๔๓๒
๓๔๓๓
๓๔๓๔
๓๔๓๕
๓๔๓๖
๓๔๓๗
๓๔๓๘
๓๔๓๙
๓๔๔๐
๓๔๔๑
๓๔๔๒
๓๔๔๓
๓๔๔๔
๓๔๔๕
๓๔๔๖
๓๔๔๗
๓๔๔๘
๓๔๔๙
๓๔๕๐
๓๔๕๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายรังสรรค สุวรรณภักดี
นายรังสรรค หมื่นเดช
นายรังสฤษฎ จันทรโคตร
นายรังสัน ปองสีดา
นายรังสันติ์ โพธิราช
นายรังสิต กาบจันทร
นายรังสิทธิ์ วุฒิสุทธิ์
วาที่รอยตรี รังสิมันตุ กันธวงค
นายรังสี มีพันธุ
นายรัชชศิลป แผตระกูล
นายรัชฎาพงศ นันทโชติ
นายรัชต ศรีสุระ
นายรัชพร นิลพังงา
นายรัชพล เหมพฤทธิ์
นายรัชวัชฌ ปตตาเทสัง
นายรัฐพงศ คงมี
นายรัฐพงศ หาปูทน
นายรัฐพล นันทะชาติ
นายรัฐวัฒน ปรียานนท
นายรัฐศาสตร ชานนตรี
นายรัฐศาสตร วรรณเสน
นายรัตน เที่ยงตรง
นายรัตน แปนทอง
นายรัตนกุล ไตรยวงศ
นายรัศมี แกวมหา
นายรัศมี ฉัตรสุวรรณ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๓๔๕๒
๓๔๕๓
๓๔๕๔
๓๔๕๕
๓๔๕๖
๓๔๕๗
๓๔๕๘
๓๔๕๙
๓๔๖๐
๓๔๖๑
๓๔๖๒
๓๔๖๓
๓๔๖๔
๓๔๖๕
๓๔๖๖
๓๔๖๗
๓๔๖๘
๓๔๖๙
๓๔๗๐
๓๔๗๑
๓๔๗๒
๓๔๗๓
๓๔๗๔
๓๔๗๕
๓๔๗๖
๓๔๗๗

นายรัศมี พลารักษ
นายรัศมี มะหมูดีย
นายราชทัณฑ ทะวงศ
นายราชันย คําสุตา
นายราเชน พิมพเย็น
นายราเชนทร ทิพเนตร
นายราเชนทร นนทโคตร
นายราเชนทร พูลเพิ่ม
นายราโช ตราชู
นายราวี เหิมฉลาด
นายราศี ดารุนิกร
นายรําพึง นครพุม
นายริน ชุมพลสุข
นายรินทร สุดสุย
นายรุงทิวา เวสภักตร
นายรุงรวี สกนธรวีนาท
นายรุงเรือง ลักษิตานนท
นายรุงเรือง ลํานวล
นายรุงเรือง วงษนคร
นายรุงโรจน เมืองเชียงหวาน
นายรุงโรจน เหมื้อนงูเหลือม
นายรุงศักดิ์ ชอนทอง
นายเรวัฒน เชิดฉาย
นายเรวัต สมยาโรน
นายเรวัต สุชาสันติ
นายเรวัตต บุญลือ

หนา ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา
๓๔๗๘
๓๔๗๙
๓๔๘๐
๓๔๘๑
๓๔๘๒
๓๔๘๓
๓๔๘๔
๓๔๘๕
๓๔๘๖
๓๔๘๗
๓๔๘๘
๓๔๘๙
๓๔๙๐
๓๔๙๑
๓๔๙๒
๓๔๙๓
๓๔๙๔
๓๔๙๕
๓๔๙๖
๓๔๙๗
๓๔๙๘
๓๔๙๙
๓๕๐๐
๓๕๐๑
๓๕๐๒
๓๕๐๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายเรวัตร ชาลาพล
นายเรวัตร บัวอินทร
นายเรวัตร พัฒชู
นายเรวัตร อินลือ
นายเรวัศ รุงอนันต
นายเรวัส นิเวศรัตน
นายเรวุฒิ สุดสงวน
นายเริงชัย ตั้งธรรม
นายเริงณรงค ไชยบุระ
นายเริงศักดิ์ วรรณจินดา
นายเริงศักดิ์ ศรีขันซาย
นายเริ่ม เหลาสิทธิ์
นายเรียน ศรีชาดา
นายเรือง เซ็นนิล
นายเรือง แทนดี
นายเรือง พันอะนันท
นายเรืองชัย ตามรภาค
นายเรืองชัย สุวรรณภักดี
นายเรืองชัย แสงศรี
นายเรืองเดช ขัตติยะอุดมพร
นายเรืองเดช ทองศรี
นายเรืองเดช นัยนิตย
นายเรืองเดช สุทธิวิลัย
นายเรืองยศ ไทยอุบล
นายเรืองฤทธิ์ อินทนิล
นายเรืองศักดิ์ แกวลอย

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๓๕๐๔
๓๕๐๕
๓๕๐๖
๓๕๐๗
๓๕๐๘
๓๕๐๙
๓๕๑๐
๓๕๑๑
๓๕๑๒
๓๕๑๓
๓๕๑๔
๓๕๑๕
๓๕๑๖
๓๕๑๗
๓๕๑๘
๓๕๑๙
๓๕๒๐
๓๕๒๑
๓๕๒๒
๓๕๒๓
๓๕๒๔
๓๕๒๕
๓๕๒๖
๓๕๒๗
๓๕๒๘
๓๕๒๙

นายเรืองศักดิ์ ชาญจิตร
นายเรืองศักดิ์ เทศสีหา
นายเรืองศักดิ์ บอทอง
นายเรืองศักดิ์ ปริปุณณะ
นายเรืองศักดิ์ พงษวิเชียรโรจน
นายเรืองศักดิ์ โพธิ์หลา
นายเรืองศักดิ์ วังคําฟู
นายเรืองศักดิ์ เศวตวงษ
นายเรืองศิลป ชาสมบัติ
นายเรืองศิลป พลบุตร
นายเรืองศิลป ระดาฤทธิ์
นายเรืองศิลป ศรีจําพลัง
นายเรืองสิต อุระพนม
นายเรือน แกวเกิด
นายโรจน ทองแทง
นายโรจนวิเชียร เมธาวิชัย
นายฤทธิไกร รัตนวงศ
นายฤทธิชัย เกตวงศา
นายฤทธิชัย จันทรถา
นายฤทธิชัย วัฒนาพร
นายฤทธิรงค แกวหลา
นายฤทธิ์ษดี วงษกาวิน
นายฤทัย ทองอันตัง
นายฤาชาญ ปาณาตี
นายลอมศักดิ์ ใจสมุทร
นายลออ จันทศร

หนา ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา
๓๕๓๐
๓๕๓๑
๓๕๓๒
๓๕๓๓
๓๕๓๔
๓๕๓๕
๓๕๓๖
๓๕๓๗
๓๕๓๘
๓๕๓๙
๓๕๔๐
๓๕๔๑
๓๕๔๒
๓๕๔๓
๓๕๔๔
๓๕๔๕
๓๕๔๖
๓๕๔๗
๓๕๔๘
๓๕๔๙
๓๕๕๐
๓๕๕๑
๓๕๕๒
๓๕๕๓
๓๕๕๔
๓๕๕๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายละมอม ปนอินทร
นายละไม บุตรวงศ
นายละลวย พรหมเสนา
นายลําจวน ดิษขุนทด
นายลําจวน ทองนิ่ม
นายลําเทียน ศรีสาคร
นายลําเพย สระกาง
นายลิขิต ภิระบัน
นายลิขิต ยอยเสริฐสุด
นายลิขิต สุวพงษ
นายลืม นาจุย
นายลือชัย นรสาร
นายลือชัย นาคปฐม
นายลือชัย ประคองกลาง
นายลือชัย พันธุเกตุ
นายลือชัย ศรีประภาพงศ
นายเล็ง พยุงแสนกุล
นายเลอเกียรติ ยอดล้ํา
นายเลอบุญ ตันตรัตนพงษ
นายเลิศ กาญจนพัฒน
นายเลิศ กุลวงษา
นายเลิศ บุญญา
นายเลิศ สินธุวา
นายเลิศ สุรนิ ทร
นายเลิศชัย วงษจิตตะ
นายเลิศศักดิ์ บันรัมย

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๓๕๕๖
๓๕๕๗
๓๕๕๘
๓๕๕๙
๓๕๖๐
๓๕๖๑
๓๕๖๒
๓๕๖๓
๓๕๖๔
๓๕๖๕
๓๕๖๖
๓๕๖๗
๓๕๖๘
๓๕๖๙
๓๕๗๐
๓๕๗๑
๓๕๗๒
๓๕๗๓
๓๕๗๔
๓๕๗๕
๓๕๗๖
๓๕๗๗
๓๕๗๘
๓๕๗๙
๓๕๘๐
๓๕๘๑

นายเลิศศักดิ์ ศรีเมือง
นายเลิศศักดิ์ อรรคมีจิตต
นายเลียง แหวนวงษ
นายเลียบ บุญเอก
นายเลี่ยม บัวบาน
นายวงศเวียน เขือ่ งสตุง
นายวชิรพันธ วิวัฒนเจริญ
นายวชิระ ศรีทอง
นายวชิระ สมจิตต
นายวชิระ อุณาพรหม
นายวชิระ โฮมละคร
นายวณิช ทองชะอม
นายวณิชย สุภาราญ
นายวรการ จันทรมหา
นายวรการ ตุยหลา
นายวรกาล อามาตย
นายวรจักร ซาสันเทียะ
นายวรชาติ ภูทอง
นายวรเดช อันสนธิ์
นายวรเทพ นามเสถียร
นายวรเทพ ฝนดี
นายวรเทพ สอนสิทธิ์
นายวรพงศ ทองมูล
นายวรพงษ ใจแสน
นายวรพงษ รักษาพงศ
นายวรยุทธ บุญเตี่ยม

หนา ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา
๓๕๘๒
๓๕๘๓
๓๕๘๔
๓๕๘๕
๓๕๘๖
๓๕๘๗
๓๕๘๘
๓๕๘๙
๓๕๙๐
๓๕๙๑
๓๕๙๒
๓๕๙๓
๓๕๙๔
๓๕๙๕
๓๕๙๖
๓๕๙๗
๓๕๙๘
๓๕๙๙
๓๖๐๐
๓๖๐๑
๓๖๐๒
๓๖๐๓
๓๖๐๔
๓๖๐๕
๓๖๐๖
๓๖๐๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายวรรณชัย นิลผึ้ง
นายวรรณชัย บัวรอด
นายวรรณชัย สังขไชย
นายวรรณไลย อภัยโส
นายวรรณะ กุดเปลง
นายวรรณะ สูงปานเขา
นายวรรธกศักดิ์ ศาลานอย
นายวรรธนะ สังสะนะ
นายวรรัตน แจมจันทร
นายวรวัฒน ภาคสุโพธิ์
นายวรวิทย กาวีแดง
นายวรวิทย จิตสําราญ
นายวรวิทย บุญผัน
นายวรวิทย พรมดี
นายวรวิทย ศรีนามโหนง
นายวรวิทย สินโน
นายวรวุฒิ แซลิ้ม
นายวรวุฒิ พักอยู
นายวรวุฒิ พัดทอง
นายวรวุธ พินิจมนตรี
นายวรวุธ พินิจสถิร
นายวรเวท รัศมาวี
นายวระศักดิ์ ไชยชนะ
นายวรากร หงษโต
นายวราพงษ ชาราษฎร
นายวรายุทธ วงศโยธา

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๓๖๐๘
๓๖๐๙
๓๖๑๐
๓๖๑๑
๓๖๑๒
๓๖๑๓
๓๖๑๔
๓๖๑๕
๓๖๑๖
๓๖๑๗
๓๖๑๘
๓๖๑๙
๓๖๒๐
๓๖๒๑
๓๖๒๒
๓๖๒๓
๓๖๒๔
๓๖๒๕
๓๖๒๖
๓๖๒๗
๓๖๒๘
๓๖๒๙
๓๖๓๐
๓๖๓๑
๓๖๓๒
๓๖๓๓

นายวราวุธ บุงทอง
นายวลัญชชัย เสนานอย
นายวลัยศักดิ์ วุฒิจันทร
นายวลี มีภู
นายวสันไชย เครือรัตน
นายวสันต จินดาวงษ
นายวสันต จุกหอม
นายวสันต ใจแสน
นายวสันต ชมสุวรรณ
นายวสันต ซาวคํา
นายวสันต ณ รังษี
นายวสันต เนตรแสงศรี
นายวสันต ผาชลา
นายวสันต วงศสกุล
นายวสันต วงษมณี
นายวสันต ศรีสารคาม
นายวสันต สาระนันท
นายวัชรงค งามสุทธิ์
นายวัชรชัย เปรมปราโมทย
นายวัชรชาติ โอภากาศ
นายวัชรนันท วัชรนิภานันท
นายวัชรพงศ นุราช
นายวัชรพงศ แยมกลิ่น
นายวัชรพงษ ผาขาวบวช
นายวัชรพงษ อนเกษ
นายวัชรศักดิ์ จิตรแนน

หนา ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา
๓๖๓๔
๓๖๓๕
๓๖๓๖
๓๖๓๗
๓๖๓๘
๓๖๓๙
๓๖๔๐
๓๖๔๑
๓๖๔๒
๓๖๔๓
๓๖๔๔
๓๖๔๕
๓๖๔๖
๓๖๔๗
๓๖๔๘
๓๖๔๙
๓๖๕๐
๓๖๕๑
๓๖๕๒
๓๖๕๓
๓๖๕๔
๓๖๕๕
๓๖๕๖
๓๖๕๗
๓๖๕๘
๓๖๕๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายวัชรศักดิ์ มนูประเสริฐ
นายวัชระ เจริญผล
นายวัชระ บุญทับ
นายวัชระ พึ่งโพธิ์
นายวัชระ มะลิวลั ย
นายวัชระ ยังเจริญ
นายวัชระ เศรษฐวิศิษฏ
นายวัชรัตน เกินกลาง
นายวัชรินทร ทองคนทา
นายวัชรินทร นิลนันท
นายวัชรินทร พลแดง
นายวัชรินทร รอดไธสง
นายวัชรินทร ศรีจันทรฉาย
นายวัฒนะ ภูดีทิพย
นายวัฒนา ชุมผล
นายวัฒนา ดําแดง
นายวัฒนา นอยจันทร
นายวัฒนา นิลลออ
นายวัฒนา บุญตน
นายวัฒนา บุญมาไชย
นายวัฒนา พละจิตต
นายวัฒนา มหาพิรุณ
นายวัฒนา เรียนหัตถกรรม
นายวัฒนา วงศฉลาด
นายวัฒนารัตน ศรีระวรรณ
นายวัตตี แกววังสันต

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๓๖๖๐
๓๖๖๑
๓๖๖๒
๓๖๖๓
๓๖๖๔
๓๖๖๕
๓๖๖๖
๓๖๖๗
๓๖๖๘
๓๖๖๙
๓๖๗๐
๓๖๗๑
๓๖๗๒
๓๖๗๓
๓๖๗๔
๓๖๗๕
๓๖๗๖
๓๖๗๗
๓๖๗๘
๓๖๗๙
๓๖๘๐
๓๖๘๑
๓๖๘๒
๓๖๘๓
๓๖๘๔
๓๖๘๕

นายวันชัย กรดแกว
นายวันชัย เกิดพัฒน
นายวันชัย เกียรติพุฒิรักษ
นายวันชัย แกวไทรสุน
นายวันชัย เข็มทิศ
นายวันชัย ชูแกว
นายวันชัย ถนอมทรัพย
นายวันชัย บุญโห
นายวันชัย ปอมสุวรรณ
นายวันชัย ปญญาวิชา
นายวันชัย ปานเอม
นายวันชัย พงสุพันธ
นายวันชัย พันธสิงหจบ
นายวันชัย พิชัยคํา
นายวันชัย พิมพา
นายวันชัย ยอดจอก
นายวันชัย วะรงค
นายวันชัย สกุลพอง
นายวันชัย สุวรรณรงค
นายวันชัย แสงเสน
นายวันชัย อ่ําประชา
นายวันชาติ อาจศรี
นายวันเพ็ญ กองเนตร
นายวัลลภ สนธิศิริ
นายวัลลภ สําราญ
นายวาด ปองรักษ

หนา ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา
๓๖๘๖
๓๖๘๗
๓๖๘๘
๓๖๘๙
๓๖๙๐
๓๖๙๑
๓๖๙๒
๓๖๙๓
๓๖๙๔
๓๖๙๕
๓๖๙๖
๓๖๙๗
๓๖๙๘
๓๖๙๙
๓๗๐๐
๓๗๐๑
๓๗๐๒
๓๗๐๓
๓๗๐๔
๓๗๐๕
๓๗๐๖
๓๗๐๗
๓๗๐๘
๓๗๐๙
๓๗๑๐
๓๗๑๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายวาทิตย พูลอาภรณ
นายวานิช คําจันทร
นายวานิช ทาจิต
นายวานิช นนทคําจันทร
นายวานิช บุญเย็น
นายวานิช สมจิต
นายวารินทร เขตชํานิ
นายวารินทร บัวภาคํา
นายวาสนา นวนรักษา
นายวาสนา ออนคําภา
นายวาฬ สรอยสนธ
นายวิกร จันหอม
นายวิกรณ มากดี
นายวิกุล พรมโสภา
นายวิจักร สีหาพงษ
นายวิจัย นกทอง
นายวิจัย ฝุนเงิน
นายวิจารณ เทียนสันต
นายวิจารณ ศรัทธาสุข
นายวิจารณ ออนทอง
นายวิจารย อุนศิริ
นายวิจิตร กุลพันธ
นายวิจิตร แกวจันทร
นายวิจิตร จักรนารายณ
นายวิจิตร เจริญขามปอม
นายวิจิตร ชาววัง

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๓๗๑๒
๓๗๑๓
๓๗๑๔
๓๗๑๕
๓๗๑๖
๓๗๑๗
๓๗๑๘
๓๗๑๙
๓๗๒๐
๓๗๒๑
๓๗๒๒
๓๗๒๓
๓๗๒๔
๓๗๒๕
๓๗๒๖
๓๗๒๗
๓๗๒๘
๓๗๒๙
๓๗๓๐
๓๗๓๑
๓๗๓๒
๓๗๓๓
๓๗๓๔
๓๗๓๕
๓๗๓๖
๓๗๓๗

นายวิจิตร ชูชวย
นายวิจิตร ซาซุม
นายวิจิตร ตึงทอง
นายวิจิตร พึ่งปาน
นายวิจิตร พุมพวง
นายวิจิตร ภูชมศรี
นายวิจิตร มณีเขียว
นายวิจิตร วิเศษรุงเจริญ
นายวิจิตร ศรีสุวรรณ
นายวิจิตร เศษวิสัย
นายวิจิตร สัมโย
นายวิจิตร สุพรม
นายวิจิตร หาญมนตรี
นายวิชชา เกียรติศิริ
นายวิชัย กลัวผิด
นายวิชัย กันทิน
นายวิชัย กาญจนะ
นายวิชัย แกวสุข
นายวิชัย จันทรสม
นายวิชัย จํารัส
นายวิชัย ไชยยนต
นายวิชัย เตาทอง
นายวิชัย นันทิยา
นายวิชัย บัวทอง
นายวิชัย ประสาท
นายวิชัย ไผวุฒิพันธ

หนา ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา
๓๗๓๘
๓๗๓๙
๓๗๔๐
๓๗๔๑
๓๗๔๒
๓๗๔๓
๓๗๔๔
๓๗๔๕
๓๗๔๖
๓๗๔๗
๓๗๔๘
๓๗๔๙
๓๗๕๐
๓๗๕๑
๓๗๕๒
๓๗๕๓
๓๗๕๔
๓๗๕๕
๓๗๕๖
๓๗๕๗
๓๗๕๘
๓๗๕๙
๓๗๖๐
๓๗๖๑
๓๗๖๒
๓๗๖๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายวิชัย พัศดร
นายวิชัย พาบุดดา
นายวิชัย พูลสุข
นายวิชัย เพ็ชรเรือง
นายวิชัย เมฆแกว
นายวิชัย รัตนวรรณี
นายวิชัย เรือนมงคล
นายวิชัย สายคํายศ
นายวิชัย สารสุข
นายวิชัย โสมปดทุม
นายวิชัย ออมสิน
นายวิชัย อินทรสุข
นายวิชา จําปาศักดิ์
นายวิชา พริ้งเพลิด
นายวิชา พาชื่น
นายวิชา มีแกว
นายวิชาญ การะเกตุ
นายวิชาญ ใจเอื้อ
นายวิชาญ ชูเกิด
นายวิชาญ ไชยประเสริฐ
นายวิชาญ ทองคํา
นายวิชาญ นิ่มนวล
นายวิชาญ โนนทิง
นายวิชาญ บุญรอด
นายวิชาญ เรือนคํา
นายวิชาญ หมื่นไกร

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๓๗๖๔
๓๗๖๕
๓๗๖๖
๓๗๖๗
๓๗๖๘
๓๗๖๙
๓๗๗๐
๓๗๗๑
๓๗๗๒
๓๗๗๓
๓๗๗๔
๓๗๗๕
๓๗๗๖
๓๗๗๗
๓๗๗๘
๓๗๗๙
๓๗๘๐
๓๗๘๑
๓๗๘๒
๓๗๘๓
๓๗๘๔
๓๗๘๕
๓๗๘๖
๓๗๘๗
๓๗๘๘
๓๗๘๙

นายวิชาญ เฮืองใสสอง
นายวิชิต จันทรโชติกุล
นายวิชิต ภูศรีฐาน
นายวิชิต ลุนภิรมย
นายวิชิต สิงหสวัสดิ์
นายวิชิต สุขมี
นายวิเชตุ บือทอง
นายวิเชษฐ ขันติกุล
นายวิเชษฐ ธรรมราษฎร
นายวิเชียน ชนะราวี
นายวิเชียร กระพี้แดง
นายวิเชียร ขวดแกว
นายวิเชียร เคียงวงศ
นายวิเชียร งามแสงทรัพย
นายวิเชียร จันทรแดง
นายวิเชียร จันพิลา
นายวิเชียร ชูเกียรติ
นายวิเชียร ดีเที่ยง
นายวิเชียร แดงสาย
นายวิเชียร ตะคํา
นายวิเชียร เถาวมูล
นายวิเชียร ทองคํา
นายวิเชียร ทองคุม
นายวิเชียร ทุยเวียง
นายวิเชียร นามแกว
นายวิเชียร นามบุญลือ

หนา ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา
๓๗๙๐
๓๗๙๑
๓๗๙๒
๓๗๙๓
๓๗๙๔
๓๗๙๕
๓๗๙๖
๓๗๙๗
๓๗๙๘
๓๗๙๙
๓๘๐๐
๓๘๐๑
๓๘๐๒
๓๘๐๓
๓๘๐๔
๓๘๐๕
๓๘๐๖
๓๘๐๗
๓๘๐๘
๓๘๐๙
๓๘๑๐
๓๘๑๑
๓๘๑๒
๓๘๑๓
๓๘๑๔
๓๘๑๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายวิเชียร นิลเศษ
นายวิเชียร บางเหลือง
นายวิเชียร บุญมาก
นายวิเชียร โปรงมณี
นายวิเชียร พบบอเงิน
นายวิเชียร พรหมนวล
นายวิเชียร พันธุทอง
นายวิเชียร พูพงศไพบูลย
นายวิเชียร พูลสวัสดิ์
นายวิเชียร เพ็ชรไม
นายวิเชียร เพียรงาม
นายวิเชียร แพงไทย
นายวิเชียร ภูไหม
นายวิเชียร ลิบนอย
นายวิเชียร วงศลิ้มอมรเลิศ
นายวิเชียร วงศารัตนศิลป
นายวิเชียร วุนสีแซง
นายวิเชียร สัมฤทธิตานนท
นายวิเชียร สีนวนแสง
นายวิเชียร สุตะภักดิ์
นายวิเชียร ออนทอง
นายวิเชียร ออนบัวขาว
นายวิเชียร อินทมาศ
นายวิโชติ สดสรอย
นายวิญู ผาลา
นายวิญู รอดแกว

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๓๘๑๖
๓๘๑๗
๓๘๑๘
๓๘๑๙
๓๘๒๐
๓๘๒๑
๓๘๒๒
๓๘๒๓
๓๘๒๔
๓๘๒๕
๓๘๒๖
๓๘๒๗
๓๘๒๘
๓๘๒๙
๓๘๓๐
๓๘๓๑
๓๘๓๒
๓๘๓๓
๓๘๓๔
๓๘๓๕
๓๘๓๖
๓๘๓๗
๓๘๓๘
๓๘๓๙
๓๘๔๐
๓๘๔๑

นายวิญู วิชาชัย
นายวิฑิต ยี่สารพัฒน
นายวิฑูร แวอุเซ็ง
นายวิฑูรย นันทะกาล
นายวิฑูรย ผลวิเศษ
นายวิฑูรย พูลสวัสดิ์
นายวิฑูรย ศรีประสงค
นายวิฑูรย สยมชัย
นายวิทย จันทรขอนแกน
นายวิทย วิชาคํา
นายวิทยา ชุติปญญาภรณ
นายวิทยา เถาะสุวรรณ
นายวิทยา ทรัพยสมาน
นายวิทยา นครคําสิงห
นายวิทยา นาสมใจ
นายวิทยา โบราณบุบผา
นายวิทยา ปอมเสมาพิทักษ
นายวิทยา พงษชัยสิทธิ์
นายวิทยา แพงวงษ
นายวิทยา มากทรัพย
นายวิทยา เมืองโคตร
นายวิทยา โลมากาล
นายวิทยา วัชรสาคร
นายวิทยา ศรีศาลา
นายวิทยา ศิริอินทร
นายวิทยา สายสุด

หนา ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา
๓๘๔๒
๓๘๔๓
๓๘๔๔
๓๘๔๕
๓๘๔๖
๓๘๔๗
๓๘๔๘
๓๘๔๙
๓๘๕๐
๓๘๕๑
๓๘๕๒
๓๘๕๓
๓๘๕๔
๓๘๕๕
๓๘๕๖
๓๘๕๗
๓๘๕๘
๓๘๕๙
๓๘๖๐
๓๘๖๑
๓๘๖๒
๓๘๖๓
๓๘๖๔
๓๘๖๕
๓๘๖๖
๓๘๖๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายวิทยา สีหบุตร
นายวิทยา แสงทอง
นายวิทยา อัจฉริยะสงคราม
นายวิทยา อินทรพรหม
นายวิทยา อินทรสวัสดิ์
นายวิเทือน ทองไชย
นายวิธวิทย ทิพยนพคุณ
นายวิธาน สุชาติพงศ
นายวินชรัตน กอนมณี
นายวินัย กลขุนทด
นายวินัย กองสิน
นายวินัย กิ้มติ้น
นายวินัย เกตุใหม
นายวินัย ไกรเทพ
นายวินัย ครูอน
นายวินัย จันทรดาประดิษฐ
นายวินัย จันทรสวาง
นายวินัย ชูนุน
นายวินัย ไชยไธสง
นายวินัย ทองคํา
นายวินัย ทองบุญเอียด
นายวินัย บุตรจันทร
นายวินัย เปยวัฒน
นายวินัย พรหมมาศ
นายวินัย พิบูลยเวช
นายวินัย พึ่งศักดิ์

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๓๘๖๘
๓๘๖๙
๓๘๗๐
๓๘๗๑
๓๘๗๒
๓๘๗๓
๓๘๗๔
๓๘๗๕
๓๘๗๖
๓๘๗๗
๓๘๗๘
๓๘๗๙
๓๘๘๐
๓๘๘๑
๓๘๘๒
๓๘๘๓
๓๘๘๔
๓๘๘๕
๓๘๘๖
๓๘๘๗
๓๘๘๘
๓๘๘๙
๓๘๙๐
๓๘๙๑
๓๘๙๒
๓๘๙๓

นายวินัย ไพเราะ
นายวินัย เมฆิน
นายวินัย รัตนมณี
นายวินัย ลิมปพนาทอง
นายวินัย วงศตาขี่
นายวินัย เวียงนาค
นายวินัย ศรีงาม
นายวินัย สมหอม
นายวินัย สรอยคํา
นายวินัย เสือนุม
นายวินัย อินทรปญญา
นายวินัย เอกตาแสง
นายวินัส กิวัฒนา
นายวินิจ คําแหง
นายวินิจ ชานุชิต
นายวินิจ พูลศิลป
นายวินิจ เพ็ชรโรจน
นายวินิจ มณีฉาย
นายวินิจ โรจนภาพงศ
นายวินิจ อองหลี
นายวินิช ไตรโยธี
นายวินิช สุธรรมวงศ
นายวินิชย แกลวทนงค
นายวินิตย ศรีชวย
นายวินิตร อํานวยผล
นายวิบูลย เปรมผล

หนา ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา
๓๘๙๔
๓๘๙๕
๓๘๙๖
๓๘๙๗
๓๘๙๘
๓๘๙๙
๓๙๐๐
๓๙๐๑
๓๙๐๒
๓๙๐๓
๓๙๐๔
๓๙๐๕
๓๙๐๖
๓๙๐๗
๓๙๐๘
๓๙๐๙
๓๙๑๐
๓๙๑๑
๓๙๑๒
๓๙๑๓
๓๙๑๔
๓๙๑๕
๓๙๑๖
๓๙๑๗
๓๙๑๘
๓๙๑๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายวิบูลย มูลปอม
นายวิบูลย ยอดญาติไทย
นายวิปศย ดําแกว
นายวิพจน เพชรรัตน
นายวิพัฒน รักษาเคน
นายวิม มณีอินทร
นายวิมล ปยจันทร
นายวิมล แปงติ๊บ
นายวิมล พุทธิแกว
นายวิมล โพศรี
นายวิมล เศียรอุน
นายวิมาน สัจจะเขตต
นายวิมาน สายธนู
นายวิมาน หมัดเห
นายวิระวงค หงษคําเมือง
นายวิรัช กัณหสุวรรณ
นายวิรัช ขาวประเสริฐ
นายวิรัช เคนเหลื่อม
นายวิรัช จันทรศักดิ์
นายวิรัช ทองรัง
นายวิรัช ทุมวงศ
นายวิรัช ประกอบชัยชนะ
นายวิรัช ผจญ
นายวิรัช ผาสุข
นายวิรัช พานซาย
นายวิรัช แพงพนม

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๓๙๒๐
๓๙๒๑
๓๙๒๒
๓๙๒๓
๓๙๒๔
๓๙๒๕
๓๙๒๖
๓๙๒๗
๓๙๒๘
๓๙๒๙
๓๙๓๐
๓๙๓๑
๓๙๓๒
๓๙๓๓
๓๙๓๔
๓๙๓๕
๓๙๓๖
๓๙๓๗
๓๙๓๘
๓๙๓๙
๓๙๔๐
๓๙๔๑
๓๙๔๒
๓๙๔๓
๓๙๔๔
๓๙๔๕

หนา ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

นายวิรัช วงสวาห
นายวิรัช ศรีไสว
นายวิรัช สวางอรุณ
นายวิรัช สุขเสริม
นายวิรัตน กะสันต
นายวิรัตน เกงการณ
นายวิรัตน คุณสิทธิ์
นายวิรัตน แคชัยภูมิ
นายวิรัตน จารุจิตร
นายวิรัตน จินันทุยา
นายวิรัตน เดชบํารุง
นายวิรัตน นวลละออง
นายวิรัตน บุญวิสูตร
นายวิรัตน ประจักษสุวรรณ
นายวิรัตน แยมโพธิ์ใช
นายวิรัตน รัตนะ
นายวิรัตน รุงเรือง
นายวิรัตน ลมุลพจน
วาที่พันตรี วิรัตน สถาพรพานิช
นายวิรัตน สาเหงา
นายวิรัตน หาแกว
นายวิรัตน หาโคตร
นายวิรัตนชัย ยงวณิชย
นายวิริยะ คงเจริญ
นายวิริยะ โภคาพันธ
นายวิรุจน คงทอง

๓๙๔๖
๓๙๔๗
๓๙๔๘
๓๙๔๙
๓๙๕๐
๓๙๕๑
๓๙๕๒
๓๙๕๓
๓๙๕๔
๓๙๕๕
๓๙๕๖
๓๙๕๗
๓๙๕๘
๓๙๕๙
๓๙๖๐
๓๙๖๑
๓๙๖๒
๓๙๖๓
๓๙๖๔
๓๙๖๕
๓๙๖๖
๓๙๖๗
๓๙๖๘
๓๙๖๙
๓๙๗๐
๓๙๗๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายวิรุณ รอดเรืองงาม
นายวิรุทธ เพ็งพันธ
นายวิโรจน คงดี
นายวิโรจน จําปาชุม
นายวิโรจน ดุเหวา
นายวิโรจน ตุมเพชร
นายวิโรจน โถทอง
นายวิโรจน พรถาวร
นายวิโรจน เยี่ยมสวัสดิ์
นายวิโรจน รอดสงฆ
นายวิโรจน รักชาติไทย
นายวิโรจน รัตนพงษ
นายวิโรจน วงครักษ
นายวิโรจน วงคสละ
นายวิโรจน วันจันทร
นายวิโรจน วิชากุล
นายวิโรจน สุริยะนอย
นายวิโรจน สุวรรณไตร
นายวิโรจน โสภาวรรณ
นายวิโรจน หลอประดิษฐ
นายวิลรี่ ธีสา
นายวิลเลี่ยม คงเรือง
นายวิลาภ พวงเอี่ยม
นายวิลาศ ศรีนิล
นายวิวัฒน กระจายเกียรติ
นายวิวัฒน โกยม

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๓๙๗๒
๓๙๗๓
๓๙๗๔
๓๙๗๕
๓๙๗๖
๓๙๗๗
๓๙๗๘
๓๙๗๙
๓๙๘๐
๓๙๘๑
๓๙๘๒
๓๙๘๓
๓๙๘๔
๓๙๘๕
๓๙๘๖
๓๙๘๗
๓๙๘๘
๓๙๘๙
๓๙๙๐
๓๙๙๑
๓๙๙๒
๓๙๙๓
๓๙๙๔
๓๙๙๕
๓๙๙๖
๓๙๙๗

นายวิวัฒน เฉวียงวาส
นายวิวัฒน นิลศิริ
นายวิวัฒน บุญรักษา
นายวิวัฒน มูลสระดู
นายวิวัฒน สารพร
นายวิวัฒน สิงหโต
นายวิวัฒน หนูเนตร
นายวิวัฒนา คิสาลัง
นายวิศาล สมคิด
นายวิศิษฎ ตันวรรณรักษ
นายวิศิษฐ ใจพันธ
วาที่รอยตรี วิศิษฐ พชรวโรทัย
นายวิศิษฐ เวชพัฒน
นายวิศิษฐ คํามี
นายวิศิษฐ เทพทอง
นายวิศิษฐ พรเดชอนันต
นายวิศิษย กําลังมาก
นายวิเศษ กัณหาลี
นายวิเศษ เสนาชัย
นายวิเศษ เอกปยะกุล
นายวิษณุ เพชรผองพันธุ
นายวิษุวัต ศรีเหรา
นายวิสนุ หรั่งทอง
นายวิสอย โยธะกา
นายวิสัน คําสงค
นายวิสันต อุนวงศ

หนา ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา
๓๙๙๘
๓๙๙๙
๔๐๐๐
๔๐๐๑
๔๐๐๒
๔๐๐๓
๔๐๐๔
๔๐๐๕
๔๐๐๖
๔๐๐๗
๔๐๐๘
๔๐๐๙
๔๐๑๐
๔๐๑๑
๔๐๑๒
๔๐๑๓
๔๐๑๔
๔๐๑๕
๔๐๑๖
๔๐๑๗
๔๐๑๘
๔๐๑๙
๔๐๒๐
๔๐๒๑
๔๐๒๒
๔๐๒๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายวิสัย อุปโท
นายวิสาร บุญลี่
นายวิสิฏฐ ฦานาม
นายวิสิฐ มั่นธรรม
นายวิสิทธิ์ สกิจขวา
นายวิสิทธิ์ สุวรรณ
นายวิสิษฐ สุขวิชัย
นายวิสุทธิ์ คําตุน
นายวิสุทธิ์ ฆองชัย
นายวิสุทธิ์ ทิพยพงษ
นายวิสุทธิ์ พงษสังกา
นายวิสุทธิ์ มาแกว
นายวิสุทธิ์ สุขรัตน
นายวิสุทธิ์ อ่าํ ศรี
นายวิสูตร เจริญวงษ
นายวิสูตร ชีวสุขานนท
นายวิสูตร อุดมพฤกษชาติ
นายวิโส สิงหสวัสดิ์
นายวีนัส ถายา
นายวีรชัย พัฒนสมบัติ
นายวีรชัย ยศสุรินทร
นายวีรชาติ วิลาศรี
นายวีรเดช ชาญไชยเวช
นายวีรพรรณ มะลิซอน
นายวีรพล ผาสุขใจ
นายวีรพัฒน กัดสระ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๔๐๒๔
๔๐๒๕
๔๐๒๖
๔๐๒๗
๔๐๒๘
๔๐๒๙
๔๐๓๐
๔๐๓๑
๔๐๓๒
๔๐๓๓
๔๐๓๔
๔๐๓๕
๔๐๓๖
๔๐๓๗
๔๐๓๘
๔๐๓๙
๔๐๔๐
๔๐๔๑
๔๐๔๒
๔๐๔๓
๔๐๔๔
๔๐๔๕
๔๐๔๖
๔๐๔๗
๔๐๔๘
๔๐๔๙

นายวีรพันธ ศาสนพิทักษ
นายวีรยุทธ ควรคิด
นายวีรยุทธ พรมลี
นายวีรยุทธ เสียมใหม
นายวีรวัฒน ใจเสงี่ยม
นายวีรวิทย สิทธิภาณุพงศ
นายวีรวุฒิ ประจงไสย
นายวีรศักดิ์ โคตรเพชร
นายวีระ เกตุหอม
นายวีระ คาเจริญ
นายวีระ จันทรไทย
นายวีระ ใจแสน
นายวีระ เดชฤทธิรงค
นายวีระ โทนุบล
นายวีระ ไทยเจริญ
นายวีระ บรรจง
นายวีระ พนสมุทร
นายวีระ ไพรตื่น
นายวีระ โมลา
นายวีระ รมเย็น
นายวีระ วิไลแกว
นายวีระ อัศวภูมิ
นายวีระกุล สิทธิ
นายวีระจิตร วุนสีแซง
นายวีระชัย เลี้ยงวณิชย
นายวีระชัย ศิริศรีวรนันท

หนา ๘๓
ราชกิจจานุเบกษา
๔๐๕๐
๔๐๕๑
๔๐๕๒
๔๐๕๓
๔๐๕๔
๔๐๕๕
๔๐๕๖
๔๐๕๗
๔๐๕๘
๔๐๕๙
๔๐๖๐
๔๐๖๑
๔๐๖๒
๔๐๖๓
๔๐๖๔
๔๐๖๕
๔๐๖๖
๔๐๖๗
๔๐๖๘
๔๐๖๙
๔๐๗๐
๔๐๗๑
๔๐๗๒
๔๐๗๓
๔๐๗๔
๔๐๗๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายวีระชัย สดสุชาติ
นายวีระชัย สวางวงษ
นายวีระชัย สีนนลี
นายวีระชัย อนุสินธ
นายวีระชาติ สิงหอําพล
นายวีระชาติ อินทรวงสสักดิ์
นายวีระโชติ ศิริพันธุ
นายวีระเดช จักรวรรณพร
นายวีระพงษ วงศหลอ
นายวีระพจน บุญรอต
นายวีระพร ดวงเจริญพงศ
นายวีระพล จันทรศิลา
นายวีระพล พรหมพล
นายวีระพันธ นาตรีชน
นายวีระพันธ โนนทิง
นายวีระพันธ ปญโญกิจ
นายวีระพันธ วงศชื่น
นายวีระพันธ วรรณวัตน
นายวีระพันธ เวทะธรรม
นายวีระพันธ สีหานาม
นายวีระพันธุ ดอนทวม
นายวีระพันธุ หัตถปนิตย
นายวีระยุธ ชีวะเสรีชล
นายวีระศักดิ์ โกษาแสง
นายวีระศักดิ์ จันตะคุณ
นายวีระศักดิ์ จารุแพทย

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๔๐๗๖
๔๐๗๗
๔๐๗๘
๔๐๗๙
๔๐๘๐
๔๐๘๑
๔๐๘๒
๔๐๘๓
๔๐๘๔
๔๐๘๕
๔๐๘๖
๔๐๘๗
๔๐๘๘
๔๐๘๙
๔๐๙๐
๔๐๙๑
๔๐๙๒
๔๐๙๓
๔๐๙๔
๔๐๙๕
๔๐๙๖
๔๐๙๗
๔๐๙๘
๔๐๙๙
๔๑๐๐
๔๑๐๑

นายวีระศักดิ์ ฉิมปาน
นายวีระศักดิ์ ชัยสุทธิกุลรัตน
นายวีระศักดิ์ ถาอินทร
นายวีระศักดิ์ นามวงษ
นายวีระศักดิ์ ภูผิวเดือน
นายวีระศักดิ์ รัตนพันธ
นายวีระศักดิ์ วนาภรณ
นายวีระศักดิ์ วรรณพินิจ
นายวีระศักดิ์ สุขเจริญ
นายวีระศิลป วรเดชนัยนา
นายวีระสิทธิ์ เสนาธิบดี
นายวุฒิ บุตรวิชา
นายวุฒิ ปานทอง
นายวุฒิ มหานิล
นายวุฒิกร คนรู
นายวุฒิไกร กระกูลนิตย
นายวุฒิไกร กอบุญ
นายวุฒิไกร แกวมิ่ง
นายวุฒิไกร ศักดิ์ศรีทาว
นายวุฒิชัย คําเขื่อน
นายวุฒิชัย เชื้อนิล
นายวุฒิชัย ทองหลอ
นายวุฒิชัย ปรีชาเดช
นายวุฒิชัย ไพรสินธุ
นายวุฒิชัย วงศประสิทธิ์
นายวุฒิชัย หงษโต

หนา ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา
๔๑๐๒
๔๑๐๓
๔๑๐๔
๔๑๐๕
๔๑๐๖
๔๑๐๗
๔๑๐๘
๔๑๐๙
๔๑๑๐
๔๑๑๑
๔๑๑๒
๔๑๑๓
๔๑๑๔
๔๑๑๕
๔๑๑๖
๔๑๑๗
๔๑๑๘
๔๑๑๙
๔๑๒๐
๔๑๒๑
๔๑๒๒
๔๑๒๓
๔๑๒๔
๔๑๒๕
๔๑๒๖
๔๑๒๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายวุฒิชัย หอวรรธกุล
นายวุฒิชัย อินทรออนวงษ
นายวุฒิชาติ จันทรดิษฐ
นายวุฒินันท สัจจวาที
นายวุฒิพงศ รัตนะ
นายวุฒิพงษ พงศอุดม
นายวุฒิพงษ โภชะโน
นายวุฒิพันธ กอบกอง
นายวุฒิวงศ คัมภบุญยอ
นายวุฒิศักดิ์ ผิวหอม
นายวุฒิศักดิ์ พรหมคช
นายวุฒิศักดิ์ สันโดษ
นายเวชกร โฆวาสินธุ
นายเวทิน ไกรสูรย
นายเว็ม ชาแสน
นายเวียงชัย แสงวิสัย
นายแวหามะ มะดีเยาะ
นายไวยากรณ ยะนะโชติ
นายไวรอน คงแกว
นายศดานนท โษฑศิน
นายศรชัย ยังเหลือ
นายศรศักดิ์ บุญศรี
นายศรศักดิ์ มหาชนะวงษ
นายศรศักดิ์ เหลือสูงเนิน
นายศรัทธา ออนเกตุพล
นายศรายุทธ ศรีสุทธา

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๔๑๒๘
๔๑๒๙
๔๑๓๐
๔๑๓๑
๔๑๓๒
๔๑๓๓
๔๑๓๔
๔๑๓๕
๔๑๓๖
๔๑๓๗
๔๑๓๘
๔๑๓๙
๔๑๔๐
๔๑๔๑
๔๑๔๒
๔๑๔๓
๔๑๔๔
๔๑๔๕
๔๑๔๖
๔๑๔๗
๔๑๔๘
๔๑๔๙
๔๑๕๐
๔๑๕๑
๔๑๕๒
๔๑๕๓

นายศราวุฒิ พันโสดา
นายศราวุฒิ ศรเดช
นายศราวุธ ธนาคํา
นายศราวุธ ภักดีโชติ
นายศราวุธ หอมดวง
นายศรีชัย กอบกูไพบูลยกิจ
นายศรีณรงค สมจิตต
นายศรีทน ยารวง
นายศรีทัตถ สุขเกษม
นายศรีทัศน สารวงษ
นายศรีธร มูลมณี
นายศรีเนือง ใสลําเพาะ
นายศรีเพ็ญ นิลทระ
นายศรีมงคล เจริญรัตน
นายศรีรัตน รัตนราศรี
นายศรีวร กิ่งนาละ
นายศรีวรรณ จันตะเสาร
นายศรีศาสตร ศรีแสง
นายศรีสวัสดิ์ บุญรักษา
นายศรีสุริยะ ภูสดสูง
นายศรีใส เอนลุน
นายศักดา คาดีวี
นายศักดา ชัยเนตร
นายศักดา ถนอมศักดิ์
นายศักดา วงศวรนิรันดร
นายศักดา วินิจกุล

หนา ๘๕
ราชกิจจานุเบกษา
๔๑๕๔
๔๑๕๕
๔๑๕๖
๔๑๕๗
๔๑๕๘
๔๑๕๙
๔๑๖๐
๔๑๖๑
๔๑๖๒
๔๑๖๓
๔๑๖๔
๔๑๖๕
๔๑๖๖
๔๑๖๗
๔๑๖๘
๔๑๖๙
๔๑๗๐
๔๑๗๑
๔๑๗๒
๔๑๗๓
๔๑๗๔
๔๑๗๕
๔๑๗๖
๔๑๗๗
๔๑๗๘
๔๑๗๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายศักดา สิมสีพิมพ
นายศักดา อาจหาญ
นายศักดิ์ บุญยอด
นายศักดิ์ชัย เชิดชู
นายศักดิ์ชัย ไชยบุบผา
นายศักดิ์ชัย เตียสุวรรณ
นายศักดิ์ชัย ทุงโพธิ์แดง
นายศักดิ์ชัย มณีเนตร
นายศักดิ์ชัย มโนวงศ
นายศักดิ์ชัย มังคลาจารย
นายศักดิ์ชัย หริ่มแกว
นายศักดิ์ชาย เรือนแกว
นายศักดิ์ชาย อินทรชัย
นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล
นายศักดิ์ณรงค ศรีสุวรรณ
นายศักดิ์ดา แกวกําเนิด
นายศักดิ์ดา มีเพ็ชร
นายศักดิ์ธนา ใจมา
นายศักดิ์นรินทร ประสานเนตร
นายศักดิ์ระพี สีมาวัน
นายศักดิ์ศรี ศรีเจริญไพบูลย
นายศักดิ์ศรี เสียงสนั่น
นายศักดิ์ศิริ ธรรมบุตร
นายศักดิ์ศิริ สุภสุข
นายศักดิ์ศิลป ตาขันทะ
นายศักดิ์สิทธิ์ กัณหา

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๔๑๘๐
๔๑๘๑
๔๑๘๒
๔๑๘๓
๔๑๘๔
๔๑๘๕
๔๑๘๖
๔๑๘๗
๔๑๘๘
๔๑๘๙
๔๑๙๐
๔๑๙๑
๔๑๙๒
๔๑๙๓
๔๑๙๔
๔๑๙๕
๔๑๙๖
๔๑๙๗
๔๑๙๘
๔๑๙๙
๔๒๐๐
๔๒๐๑
๔๒๐๒
๔๒๐๓
๔๒๐๔
๔๒๐๕

นายศักดิ์สิทธิ์ เกิดแสงรัตน
นายศักดิ์สิทธิ์ ผลทวี
นายศักดิ์สิทธิ์ มณี
นายศักดิ์สิทธิ์ สิงหทอง
นายศักดิ์สิทธิ์ แสไพศาล
นายศักระวี คุมภัย
นายศักรินทร แกวการ
นายศักรินทร จั่นเพชร
นายศักรินทร มากนาคา
นายศักรินทร สมปอง
นายศานิต ทัศกุล
นายศานิต พลศักดิ์
นายศานิตย สามัญ
นายศาสตรพงษ สุวรรณขีน
นายศิระ ณ ดําเนิน
นายศิระ หนูสอน
นายศิริ ผิวชัย
นายศิริ เฮงพก
นายศิริกุล กาวิละ
นายศิริเกียรติ รูปศรี
นายศิริชล บุปผเวส
นายศิริชัย กลาขยัน
นายศิริชัย สมบุตร
นายศิริชัย สุวรรณปกษ
นายศิริชัย อ่ําคิด
นายศิริเทพ ถนอมพงษ

หนา ๘๖
ราชกิจจานุเบกษา
๔๒๐๖
๔๒๐๗
๔๒๐๘
๔๒๐๙
๔๒๑๐
๔๒๑๑
๔๒๑๒
๔๒๑๓
๔๒๑๔
๔๒๑๕
๔๒๑๖
๔๒๑๗
๔๒๑๘
๔๒๑๙
๔๒๒๐
๔๒๒๑
๔๒๒๒
๔๒๒๓
๔๒๒๔
๔๒๒๕
๔๒๒๖
๔๒๒๗
๔๒๒๘
๔๒๒๙
๔๒๓๐
๔๒๓๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายศิรินทร ธนบริบูรณพงศ
นายศิริพงศ เนื่องมี
นายศิริพงศ วงศษา
นายศิริพงษ ทองศิริ
นายศิริพงษ บุตกร
นายศิริพงษ ศรีภิรมย
นายศิริพันธ ขวัญออน
นายศิริวัฒน ขุนศรี
นายศิริวัฒน เนียมสวรรค
นายศิริวิทย วัฒนศักดิ์สุรกุล
นายศิริศักดิ์ บุญแสน
นายศิลป อินทองเอียด
นายศิลปชัย แกวกอง
นายศิลปชัย หิมะกลัส
นายศิลปชัย อวมวงษ
นายศิลปชัย พิมพมาศ
นายศิลา พลดงนอก
นายศิลายุทธ พรสิมมา
นายศิวพงษ นาควงศวาลย
นายศิวะพร สุนทรเกตุ
นายศุกรกิต ศรีสุนนท
นายศุทธิภัณฑ นาชัยธง
นายศุภกร มรกต
นายศุภกร สุทธิ
นายศุภกิจ พุทธไทย
นายศุภกิจ สานุสัตย

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๔๒๓๒
๔๒๓๓
๔๒๓๔
๔๒๓๕
๔๒๓๖
๔๒๓๗
๔๒๓๘
๔๒๓๙
๔๒๔๐
๔๒๔๑
๔๒๔๒
๔๒๔๓
๔๒๔๔
๔๒๔๕
๔๒๔๖
๔๒๔๗
๔๒๔๘
๔๒๔๙
๔๒๕๐
๔๒๕๑
๔๒๕๒
๔๒๕๓
๔๒๕๔
๔๒๕๕
๔๒๕๖
๔๒๕๗

นายศุภชัย จันทระ
นายศุภชัย เจริญขํา
นายศุภชัย ดิษฐเนตร
นายศุภชัย ถิ่นชีลอง
นายศุภชัย นักรอง
นายศุภชัย บุญวัฒน
นายศุภชัย บูชาพันธ
นายศุภชัย บูแยม
นายศุภชัย ประสิทธิ์ไทย
นายศุภชัย วรจักร
นายศุภชัย วัจนพิสิฐ
นายศุภชัย สุขอนันต
นายศุภชัย โอษฐิเวช
นายศุภชัย เฮียงคําไสย
นายศุภณัฐ พรหมเขจร
นายศุภดล ดลโสภณ
นายศุภมิตร ทิพยบุญทรัพย
นายศุภเรศน แซะอามา
นายศุภฤกษ บุญเกื้อ
นายศุภฤกษ รัตนคุณากร
นายศุภฤกษ ศุภรัตนสมัย
นายศุภลักษณ พรรณโรจน
นายศุภวัตร เล็กกําแหง
นายศุภวิชญเทพ สําเริง
นายศุภศักดิ์ พรภัทรนันท
นายเศกสรรค ขจรสุวรรณ

หนา ๘๗
ราชกิจจานุเบกษา
๔๒๕๘
๔๒๕๙
๔๒๖๐
๔๒๖๑
๔๒๖๒
๔๒๖๓
๔๒๖๔
๔๒๖๕
๔๒๖๖
๔๒๖๗
๔๒๖๘
๔๒๖๙
๔๒๗๐
๔๒๗๑
๔๒๗๒
๔๒๗๓
๔๒๗๔
๔๒๗๕
๔๒๗๖
๔๒๗๗
๔๒๗๘
๔๒๗๙
๔๒๘๐
๔๒๘๑
๔๒๘๒
๔๒๘๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายเศรฐชัย ถาหมี
นายเศรษฐศิษฎ ทาสีเพชร
นายเศรษฐา สิมมาโคตร
นายเศรษฐา เสนะวงศ
นายเศวต มีประกอบ
นายเศียร สุขมา
นายโศภน รัตนะ
นายส.สมบัติ มีสุนทร
นายสกนธ ไกรสินธุ
นายสกล กลิ่นโกมล
นายสกล แถมพยัคฆ
นายสกล มาบุญธรรม
นายสกล เหมะธุรินทร
นายสกุณ จาไธสง
นายสกุล ลอยลอง
นายสกุลไท จันทะสิงห
นายสกูล จันทสุวรรโณ
นายสงกรานต วรรณจักร
นายสงกรานต อินทรักษา
นายสงคราม เกล็ดประทุม
นายสงคราม เจริญผล
นายสงบ กลาณรงค
นายสงบ คุลบุตร
นายสงบ เจริญสุข
นายสงบ สุนาวงศ
นายสงบ เหมือนลือ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๔๒๘๔
๔๒๘๕
๔๒๘๖
๔๒๘๗
๔๒๘๘
๔๒๘๙
๔๒๙๐
๔๒๙๑
๔๒๙๒
๔๒๙๓
๔๒๙๔
๔๒๙๕
๔๒๙๖
๔๒๙๗
๔๒๙๘
๔๒๙๙
๔๓๐๐
๔๓๐๑
๔๓๐๒
๔๓๐๓
๔๓๐๔
๔๓๐๕
๔๓๐๖
๔๓๐๗
๔๓๐๘
๔๓๐๙

นายสงวน แกวเชียงหวาง
นายสงวน ตรีประเคน
นายสงวน เถาวโท
นายสงวน บํารุง
นายสงวน พุทธวงค
นายสงวน ไมตรีแพน
นายสงวน สุรเกษ
นายสงวน แสงสุข
นายสงวนศักดิ์ ชูรอด
นายสงศักดิ์ แกวหาวงศ
นายสงศักดิ์ เทพดวงแกว
นายสงเสริม เมงบุตร
นายสงเสริม สาราโรจ
นายสงัด ดุษฎีวิทิต
นายสงัด ทองงาม
นายสงัด ทองแดง
นายสงัด พึ่งประสิทธิ์
นายสงา แกวโพธิ์
นายสงา คําแปง
นายสงา คําภีระ
นายสงา เลาคํา
นายสงา สุคนั ธเมศ
นายสด บุตรโคตร
นายสติ สุขชาติ
นายสถาพร ขําพรมราช
นายสถาพร จิรประภานนท

หนา ๘๘
ราชกิจจานุเบกษา
๔๓๑๐
๔๓๑๑
๔๓๑๒
๔๓๑๓
๔๓๑๔
๔๓๑๕
๔๓๑๖
๔๓๑๗
๔๓๑๘
๔๓๑๙
๔๓๒๐
๔๓๒๑
๔๓๒๒
๔๓๒๓
๔๓๒๔
๔๓๒๕
๔๓๒๖
๔๓๒๗
๔๓๒๘
๔๓๒๙
๔๓๓๐
๔๓๓๑
๔๓๓๒
๔๓๓๓
๔๓๓๔
๔๓๓๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายสถาพร ไชยรบ
นายสถาพร ทํานุพันธุ
นายสถาพร พุทธวอร
นายสถาพร วิชกูล
วาที่รอยตรี สถาพร ศรีสวุ อ
นายสถาพร สุขบัวแกว
นายสถาพร สุวรรณวัชรกูล
นายสถาพร อินทรบรรลือ
นายสถาพล โลกุตรภูมิ
นายสถาวร มีสอน
นายสถิด ทองคําชุม
นายสถิตย แกวพรม
นายสถิตย เตมะศิริ
นายสถิตย พิมพทราย
นายสถิตย ราชภักดี
นายสถิตย ราชฤทธิ์
นายสถิตย วรรักษ
นายสถิตย วัดเขง
นายสถิตย ศรีบัวบาล
นายสถิตย สวนพรหม
นายสถิตย สาระวิถี
นายสถิตย เหลาวงศษา
นายสถิตยภัทร วงศสวาง
นายสนธญา ไทรบุญจันทร
นายสนธยา นอยพันธุ
นายสนธยา เผือกยาน

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๔๓๓๖
๔๓๓๗
๔๓๓๘
๔๓๓๙
๔๓๔๐
๔๓๔๑
๔๓๔๒
๔๓๔๓
๔๓๔๔
๔๓๔๕
๔๓๔๖
๔๓๔๗
๔๓๔๘
๔๓๔๙
๔๓๕๐
๔๓๕๑
๔๓๕๒
๔๓๕๓
๔๓๕๔
๔๓๕๕
๔๓๕๖
๔๓๕๗
๔๓๕๘
๔๓๕๙
๔๓๖๐
๔๓๖๑

นายสนธยา พุมสุข
นายสนธยา เพ็งนิล
นายสนธยา ฟองละแอ
นายสนธิ วิริยะกุล
นายสนธิ สถาพร
นายสนธิชัย วิเศษชาติ
นายสนม เจตนเสน
นายสนอง ใกลชิด
นายสนอง ชัยมณี
นายสนอง ชาวกะมุด
นายสนอง นาคสกุล
นายสนอง บุญคง
นายสนอง ประจักษโก
นายสนอง ปานเชียงวงษ
นายสนอง ผลแมน
นายสนอง ผาแกว
นายสนอง ผิวนิ่ม
นายสนอง มั่นเมือง
นายสนอง รุง เรือง
นายสนอง เรืองประทีป
นายสนอง สุดสะอาด
นายสนอง สุภาสัย
นายสนอง แสงงาม
นายสนอง ไสวงาม
นายสนอง หอมประกอบ
นายสนอง อิม่ กลาง

หนา ๘๙
ราชกิจจานุเบกษา
๔๓๖๒
๔๓๖๓
๔๓๖๔
๔๓๖๕
๔๓๖๖
๔๓๖๗
๔๓๖๘
๔๓๖๙
๔๓๗๐
๔๓๗๑
๔๓๗๒
๔๓๗๓
๔๓๗๔
๔๓๗๕
๔๓๗๖
๔๓๗๗
๔๓๗๘
๔๓๗๙
๔๓๘๐
๔๓๘๑
๔๓๘๒
๔๓๘๓
๔๓๘๔
๔๓๘๕
๔๓๘๖
๔๓๘๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายสนัด ศรีพลเงิน
นายสนั่น แกวนุช
นายสนั่น ขันคํา
นายสนั่น คลองแคลว
นายสนั่น จุลขันธ
นายสนั่น เชือ้ เจาทรัพย
นายสนั่น ไชยบุตร
นายสนั่น ถิ่นนา
นายสนั่น ธรรมขันธ
นายสนั่น พรมเดื่อ
นายสนั่น วิเศษลา
นายสนั่น ศรีคราม
นายสนาม บุญประสาท
นายสนิท เข็มกลัด
นายสนิท เตือนขุนทด
นายสนิท ทองรักษ
นายสนิท นวลศิริ
นายสนิท นอยจันทึก
นายสนิท แผวจะโปะ
นายสนิท พรหมประสิทธิ์
นายสนิท พรหมมี
นายสนิท ภูมิวิสัย
นายสนิท แยมเกษร
นายสนิท วงควิบูลย
นายสนิท ศรีลําไพ
นายสนิท สุขสงสาร

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๔๓๘๘
๔๓๘๙
๔๓๙๐
๔๓๙๑
๔๓๙๒
๔๓๙๓
๔๓๙๔
๔๓๙๕
๔๓๙๖
๔๓๙๗
๔๓๙๘
๔๓๙๙
๔๔๐๐
๔๔๐๑
๔๔๐๒
๔๔๐๓
๔๔๐๔
๔๔๐๕
๔๔๐๖
๔๔๐๗
๔๔๐๘
๔๔๐๙
๔๔๑๐
๔๔๑๑
๔๔๑๒
๔๔๑๓

หนา ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา

นายสนิท เสนารินทร
นายสนิท อบทองหลาง
นายสนิท อําพันธุ
นายสพโชค พรอมเที่ยงตรง
นายสม คงกระพันธ
นายสมกิจ นวกุล
นายสมกิจ เผาพันธ
นายสมกิจ สุวรรณทวี
นายสมเกียรติ กระสันต
นายสมเกียรติ กิตติสรภาคย
นายสมเกียรติ ไกรแกว
นายสมเกียรติ ใจเอื้อ
นายสมเกียรติ ชูบัว
นายสมเกียรติ ดวงสินธุ
นายสมเกียรติ ตนพรมรัมย
นายสมเกียรติ ทองคันทม
นายสมเกียรติ ประจงไสย
นายสมเกียรติ เปนสุข
นายสมเกียรติ โปฏกรัตน
นายสมเกียรติ พาณิชยกิจเจริญ
นายสมเกียรติ ภัทรกุล
นายสมเกียรติ ภูถมนาค
นายสมเกียรติ วันทอง
นายสมเกียรติ เวียงสมุทร
นายสมเกียรติ ศิริวัฒนเมธานนท
นายสมเกียรติ สราญบุรุษ

๔๔๑๔
๔๔๑๕
๔๔๑๖
๔๔๑๗
๔๔๑๘
๔๔๑๙
๔๔๒๐
๔๔๒๑
๔๔๒๒
๔๔๒๓
๔๔๒๔
๔๔๒๕
๔๔๒๖
๔๔๒๗
๔๔๒๘
๔๔๒๙
๔๔๓๐
๔๔๓๑
๔๔๓๒
๔๔๓๓
๔๔๓๔
๔๔๓๕
๔๔๓๖
๔๔๓๗
๔๔๓๘
๔๔๓๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายสมเกียรติ สีแดง
นายสมเกียรติ อินทรณรงค
นายสมควร จันทรเพ็ชร
นายสมควร จุลนิติกุล
นายสมควร ชนะภู
นายสมควร ชอยเครือ
นายสมควร ชินบุตร
นายสมควร ตันนารัตน
นายสมควร ตากลม
นายสมควร ทองสา
นายสมควร นาเจริญ
นายสมควร พลทอง
นายสมควร โพธิ์ศรี
นายสมควร ระยับศรี
นายสมควร สรอยเพชร
นายสมควร สิงหนอย
นายสมควร เหมนวล
นายสมควร ออนฉาย
นายสมคอง ใจกลา
นายสมคิด ขลังธรรมเนียม
นายสมคิด ขันทอง
นายสมคิด เขื่อนแกว
นายสมคิด คูหาจิต
นายสมคิด จิรจักรชัย
นายสมคิด เจนศิริวงษ
นายสมคิด เจยชุม

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๔๔๔๐
๔๔๔๑
๔๔๔๒
๔๔๔๓
๔๔๔๔
๔๔๔๕
๔๔๔๖
๔๔๔๗
๔๔๔๘
๔๔๔๙
๔๔๕๐
๔๔๕๑
๔๔๕๒
๔๔๕๓
๔๔๕๔
๔๔๕๕
๔๔๕๖
๔๔๕๗
๔๔๕๘
๔๔๕๙
๔๔๖๐
๔๔๖๑
๔๔๖๒
๔๔๖๓
๔๔๖๔
๔๔๖๕

นายสมคิด ชนะกุล
นายสมคิด ดอนมอญ
นายสมคิด ธรรมสิทธิ์
นายสมคิด บุญทวี
นายสมคิด ประเสริฐ
นายสมคิด ปญญายง
นายสมคิด พรมนาไร
นายสมคิด มีทรัพยทอง
นายสมคิด ยะวงษศรี
นายสมคิด เรือนวงษ
นายสมคิด วิจิตร
นายสมคิด เศิกศิริ
นายสมคิด สงเคราะหธรรม
นายสมคิด สารสิทธิ์
นายสมคิด สิทธิชัย
นายสมคิด สุรัสโม
นายสมคิด สุวรรณลักษณ
นายสมคิด โสพันธ
นายสมคิด หมอกมีชัย
นายสมคิด อินทะจันทร
นายสมคิด อุน นวล
นายสมจันทร สิงพิมพ
นายสมจิต กําลังเดช
นายสมจิต มีคํา
นายสมจิต หาทอง
นายสมจิต เฮาปาน

หนา ๙๑
ราชกิจจานุเบกษา
๔๔๖๖
๔๔๖๗
๔๔๖๘
๔๔๖๙
๔๔๗๐
๔๔๗๑
๔๔๗๒
๔๔๗๓
๔๔๗๔
๔๔๗๕
๔๔๗๖
๔๔๗๗
๔๔๗๘
๔๔๗๙
๔๔๘๐
๔๔๘๑
๔๔๘๒
๔๔๘๓
๔๔๘๔
๔๔๘๕
๔๔๘๖
๔๔๘๗
๔๔๘๘
๔๔๘๙
๔๔๙๐
๔๔๙๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายสมจิตร จันทรศิริ
นายสมจิตร แจมอวม
นายสมจิตร ใจมณี
นายสมจิตร ไตรธรรม
นายสมจิตร บุญจันทร
นายสมจิตร พรมพุย
นายสมจิตร พันธวงศ
นายสมจิตร โพธิ์หิน
นายสมจิตร ภูมิภาค
นายสมจิตร ราชอน
นายสมจิตร สิงหวิบูลย
นายสมจิตร สินธุสุวรรณ
นายสมจิตร มูลพรอม
นายสมจิตร ยางเยื้อง
นายสมเจต พูลมา
นายสมเจตน จันทรกระจาง
นายสมเจตน ดีสวัสดิ์
นายสมเจตน นาคนิ่ม
นายสมเจตน พึ่งออน
นายสมใจ ขํากันฑ
นายสมใจ ครบอยู
นายสมใจ คําควร
นายสมใจ จันทรนวล
นายสมใจ สมสังข
นายสมใจ แสงกุล
นายสมชัย กองศักดิ์ศรี

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๔๔๙๒
๔๔๙๓
๔๔๙๔
๔๔๙๕
๔๔๙๖
๔๔๙๗
๔๔๙๘
๔๔๙๙
๔๕๐๐
๔๕๐๑
๔๕๐๒
๔๕๐๓
๔๕๐๔
๔๕๐๕
๔๕๐๖
๔๕๐๗
๔๕๐๘
๔๕๐๙
๔๕๑๐
๔๕๑๑
๔๕๑๒
๔๕๑๓
๔๕๑๔
๔๕๑๕
๔๕๑๖
๔๕๑๗

นายสมชัย คงถวิลวงศ
นายสมชัย โคตรมิตร
นายสมชัย เงาะเศรษฐ
นายสมชัย แซเอี้ยว
นายสมชัย ตุพิลา
นายสมชัย ทิพยอุทัย
นายสมชัย ธารเอี่ยม
นายสมชัย นิลรักษ
นายสมชัย ปาสาทัง
นายสมชัย พงษสัมณะ
นายสมชัย พุกทอง
นายสมชัย มานะยิ่ง
นายสมชัย มีแวว
นายสมชัย เย็นสมุทร
นายสมชัย แยมบุญนาก
นายสมชัย รุมเสลา
นายสมชัย หาญมโน
นายสมชาติ ใจปฐม
นายสมชาติ นันปอ
นายสมชาติ มวลสกุล
นายสมชาติ สุขใส
นายสมชาติ สุโพธิ์
นายสมชาย ก่ําเซง
นายสมชาย ขันติ
นายสมชาย คลังธนัง
นายสมชาย คํารักษ

หนา ๙๒
ราชกิจจานุเบกษา
๔๕๑๘
๔๕๑๙
๔๕๒๐
๔๕๒๑
๔๕๒๒
๔๕๒๓
๔๕๒๔
๔๕๒๕
๔๕๒๖
๔๕๒๗
๔๕๒๘
๔๕๒๙
๔๕๓๐
๔๕๓๑
๔๕๓๒
๔๕๓๓
๔๕๓๔
๔๕๓๕
๔๕๓๖
๔๕๓๗
๔๕๓๘
๔๕๓๙
๔๕๔๐
๔๕๔๑
๔๕๔๒
๔๕๔๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย

จีนพรัด
เจียรวาป
ชมภูแดง
ชมเมิน
ชารีวรรณ
ชิวชื่น
ไชยเขียว
แซสี
ดวงสุวรรณ
ดานสกุลเจริญ
ตรีทิพศิริศีล
ถามะณีศรี
ทองกั๊ก
นาคชุม
บัวกอง
บุญรอดรักษ
บุญรักษา
บุญอากาศ
เบียดนอก
ประภาโส
ปานหลุมขาว
ปยไพร
พรหมจันทร
พลทามูล
พันธุวรรณ
พิมพเรือง

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๔๕๔๔
๔๕๔๕
๔๕๔๖
๔๕๔๗
๔๕๔๘
๔๕๔๙
๔๕๕๐
๔๕๕๑
๔๕๕๒
๔๕๕๓
๔๕๕๔
๔๕๕๕
๔๕๕๖
๔๕๕๗
๔๕๕๘
๔๕๕๙
๔๕๖๐
๔๕๖๑
๔๕๖๒
๔๕๖๓
๔๕๖๔
๔๕๖๕
๔๕๖๖
๔๕๖๗
๔๕๖๘
๔๕๖๙

นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย

พุฒโต
พุมดวง
ภามนตรี
มีอุสาห
เมฆดี
เมฆโหรา
ยังศักดิ์
ยิ้มนอย
รัตนประภาวรรณ
รูปศรี
ลอมเศรษฐี
วัฒนาไชย
วิจิตรไพศาล
วิเชียรชัย
วิเศษชาติ
วีระศิลป
ศรีสุเมธชัย
สมบัตินา
สรรพศรี
สิงหคํา
สิงหแจม
สิทธิเลิศประสิทธิ์
สุขสด
สุชัยธนาวนิช
เหล็กกลา
เหลาลูกอินทร

หนา ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา
๔๕๗๐
๔๕๗๑
๔๕๗๒
๔๕๗๓
๔๕๗๔
๔๕๗๕
๔๕๗๖
๔๕๗๗
๔๕๗๘
๔๕๗๙
๔๕๘๐
๔๕๘๑
๔๕๘๒
๔๕๘๓
๔๕๘๔
๔๕๘๕
๔๕๘๖
๔๕๘๗
๔๕๘๘
๔๕๘๙
๔๕๙๐
๔๕๙๑
๔๕๙๒
๔๕๙๓
๔๕๙๔
๔๕๙๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายสมชาย อรุณธัญญา
นายสมชาย อินคลา
นายสมชิต ภูวนารถ
นายสมเชาว แกววงษา
นายสมดี ศรีแกว
นายสมเดช เกตุนอก
นายสมเดช ขันทอง
นายสมเดช ณ รังษี
นายสมเดช บุญพรมมา
นายสมเดช ผาเพ็ญ
นายสมเดช โพธิกุล
นายสมเดช วงศสูง
นายสมเดช สามารถ
นายสมถวิล ผาเจริญ
นายสมถิ่น โทจันทร
นายสมทนงค อินทศรี
นายสมทบ อินทมะโน
นายสมทรง ขวัญคง
นายสมทรง บุราณ
นายสมทรง ปจจวงษ
นายสมทรง พรมดี
นายสมทรง เพ็ชรผุดผอง
นายสมเทพ วิวาสุขุ
นายสมนัด บุตรชําลิ
นายสมนิตย สีตาล
นายสมนึก กลางหลา

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๔๕๙๖
๔๕๙๗
๔๕๙๘
๔๕๙๙
๔๖๐๐
๔๖๐๑
๔๖๐๒
๔๖๐๓
๔๖๐๔
๔๖๐๕
๔๖๐๖
๔๖๐๗
๔๖๐๘
๔๖๐๙
๔๖๑๐
๔๖๑๑
๔๖๑๒
๔๖๑๓
๔๖๑๔
๔๖๑๕
๔๖๑๖
๔๖๑๗
๔๖๑๘
๔๖๑๙
๔๖๒๐
๔๖๒๑

นายสมนึก แกวเขียว
นายสมนึก คฤคราช
นายสมนึก ฉากเขียน
นายสมนึก ตันชัย
นายสมนึก ทรัพยวิเชียร
นายสมนึก ทับบุรี
นายสมนึก พุทธวงค
นายสมนึก แพทยพิทักษ
นายสมนึก ภิญญมุขสาพงศ
นายสมนึก ภูเทศ
นายสมนึก มิญชรัตน
นายสมนึก ยอดขํา
นายสมนึก ริยะกาศ
นายสมนึก วันหาร
นายสมนึก วินุวงษศรี
นายสมนึก ศรีจันทร
นายสมนึก ศิริโส
นายสมนึก สุระคาย
นายสมนึก หรายขุนทด
นายสมนึก หลักศรี
นายสมนึก อมรวัฒนสวัสดิ์
นายสมนึก เอี่ยมวิริยะพงษ
นายสมเนตร แถมยิ้ม
นายสมบัติ คลายแท
นายสมบัติ จิตเจริญ
นายสมบัติ ตะกรุดโฉม

หนา ๙๔
ราชกิจจานุเบกษา
๔๖๒๒
๔๖๒๓
๔๖๒๔
๔๖๒๕
๔๖๒๖
๔๖๒๗
๔๖๒๘
๔๖๒๙
๔๖๓๐
๔๖๓๑
๔๖๓๒
๔๖๓๓
๔๖๓๔
๔๖๓๕
๔๖๓๖
๔๖๓๗
๔๖๓๘
๔๖๓๙
๔๖๔๐
๔๖๔๑
๔๖๔๒
๔๖๔๓
๔๖๔๔
๔๖๔๕
๔๖๔๖
๔๖๔๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายสมบัติ นอยอามาตย
นายสมบัติ นุชนิยม
นายสมบัติ ประสพสุข
นายสมบัติ ประสิทธิชัย
นายสมบัติ ปานเงิน
นายสมบัติ ปุรณะ
นายสมบัติ พรหมโคตร
นายสมบัติ มาลา
นายสมบัติ มูลภา
นายสมบัติ วงคจันทรแกว
นายสมบัติ วัฒนากุล
นายสมบัติ วันใจ
นายสมบัติ ศรีสุพัฒน
นายสมบัติ ศรีอาวุธ
นายสมบัติ สงชาติ
นายสมบัติ สําอางสอาด
นายสมบัติ สิทธิธนะ
นายสมบัติ อาจิณกิจ
นายสมบุญ แชมสุน
นายสมบุญ อุดมศรี
นายสมบูรณ กลีบโกมุท
นายสมบูรณ แกวกา
นายสมบูรณ แกวมณี
นายสมบูรณ คําสวัสดิ์
นายสมบูรณ เครือคํา
นายสมบูรณ จันทรละมอม

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๔๖๔๘
๔๖๔๙
๔๖๕๐
๔๖๕๑
๔๖๕๒
๔๖๕๓
๔๖๕๔
๔๖๕๕
๔๖๕๖
๔๖๕๗
๔๖๕๘
๔๖๕๙
๔๖๖๐
๔๖๖๑
๔๖๖๒
๔๖๖๓
๔๖๖๔
๔๖๖๕
๔๖๖๖
๔๖๖๗
๔๖๖๘
๔๖๖๙
๔๖๗๐
๔๖๗๑
๔๖๗๒
๔๖๗๓

นายสมบูรณ
นายสมบูรณ
นายสมบูรณ
นายสมบูรณ
นายสมบูรณ
นายสมบูรณ
นายสมบูรณ
นายสมบูรณ
นายสมบูรณ
นายสมบูรณ
นายสมบูรณ
นายสมบูรณ
นายสมบูรณ
นายสมบูรณ
นายสมบูรณ
นายสมบูรณ
นายสมบูรณ
นายสมบูรณ
นายสมบูรณ
นายสมบูรณ
นายสมบูรณ
นายสมบูรณ
นายสมบูรณ
นายสมบูรณ
นายสมบูรณ
นายสมบูรณ

เจริญวุฒิชัย
ชาญชัยศรี
เดชทันต
ตอนคําสนธิ์
ถายะเดช
ทองปาน
นิลัมภะ
บันทึก
บุญเยี่ยม
แบงทิศ
ปานันท
เปกไธสง
พรมชัย
พุมสง
เพ็ญแข
ภูเจริญชัยกิจ
มณีรัตน
มนตรีดิลก
มีโพธิ์
ยังมั่ง
ฤทธิ์ทวี
สุระเสน
แสนสุภา
หลานวงศ
เหิมขุนทด
อรามเรือง

หนา ๙๕
ราชกิจจานุเบกษา
๔๖๗๔
๔๖๗๕
๔๖๗๖
๔๖๗๗
๔๖๗๘
๔๖๗๙
๔๖๘๐
๔๖๘๑
๔๖๘๒
๔๖๘๓
๔๖๘๔
๔๖๘๕
๔๖๘๖
๔๖๘๗
๔๖๘๘
๔๖๘๙
๔๖๙๐
๔๖๙๑
๔๖๙๒
๔๖๙๓
๔๖๙๔
๔๖๙๕
๔๖๙๖
๔๖๙๗
๔๖๙๘
๔๖๙๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายสมบูรณ อินทราชา
นายสมปราชญ อรมุต
นายสมปอง จันทรสําราญ
นายสมปอง ชาสิงหแกว
นายสมปอง ณะนุย
นายสมปอง ดําริห
นายสมปอง บุญศรี
นายสมปอง พัฒนภากรณ
นายสมปอง ระจิตร
นายสมปอง ศรีสุวรรณ
นายสมปอง แสงทวีสุข
นายสมปอง หนูเนียม
นายสมปอง เอนกบุญ
นายสมเปลี่ยน ชัยดี
นายสมเปลี่ยน ธิศรี
นายสมผล รัตนวรรณ
นายสมพงศ นิลโมจน
นายสมพงศ พุมนุม
นายสมพงศ โพธิ์อยู
นายสมพงษ แกวพิลึก
นายสมพงษ คลายวัฒนะ
นายสมพงษ คันธะเรศย
นายสมพงษ คําศรี
นายสมพงษ เจริญ
นายสมพงษ แจมจํารัส
นายสมพงษ เชื้อบาง

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๔๗๐๐
๔๗๐๑
๔๗๐๒
๔๗๐๓
๔๗๐๔
๔๗๐๕
๔๗๐๖
๔๗๐๗
๔๗๐๘
๔๗๐๙
๔๗๑๐
๔๗๑๑
๔๗๑๒
๔๗๑๓
๔๗๑๔
๔๗๑๕
๔๗๑๖
๔๗๑๗
๔๗๑๘
๔๗๑๙
๔๗๒๐
๔๗๒๑
๔๗๒๒
๔๗๒๓
๔๗๒๔
๔๗๒๕

นายสมพงษ นนทะแสน
นายสมพงษ นิลขลัง
นายสมพงษ บุญจง
นายสมพงษ ปอมกระสันต
นายสมพงษ พุกหนา
นายสมพงษ มาฆะเซ็นต
นายสมพงษ มุขแกว
นายสมพงษ รอดธานี
นายสมพงษ รักพุดซา
นายสมพงษ รุงแจง
นายสมพงษ ศรีขวัญแกว
นายสมพงษ สมใจเพ็ง
นายสมพงษ สีบุดดา
นายสมพงษ สุรนารถ
นายสมพงษ สุรารักษ
นายสมพงษ สุวรรณจาง
นายสมพงษ แสนจักร
นายสมพงษ เหมพันธ
นายสมพงษ เหลาเจริญ
นายสมพงษ อนุศรี
นายสมพงษ อภิชาติธรรม
นายสมพงษ อินทรแกว
นายสมพงษศักดิ์ เจริญรัตน
นายสมพจน ตรัสศรี
นายสมพร กาญจนพันธุ
นายสมพร กาฬสุวรรณ

หนา ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา
๔๗๒๖
๔๗๒๗
๔๗๒๘
๔๗๒๙
๔๗๓๐
๔๗๓๑
๔๗๓๒
๔๗๓๓
๔๗๓๔
๔๗๓๕
๔๗๓๖
๔๗๓๗
๔๗๓๘
๔๗๓๙
๔๗๔๐
๔๗๔๑
๔๗๔๒
๔๗๔๓
๔๗๔๔
๔๗๔๕
๔๗๔๖
๔๗๔๗
๔๗๔๘
๔๗๔๙
๔๗๕๐
๔๗๕๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายสมพร แกวใส
นายสมพร คํากุณา
นายสมพร จันทะจร
นายสมพร ชนะสิทธิ์
นายสมพร ชารี
นายสมพร ไชยรัง
จาสิบเอก สมพร เต็มแสง
นายสมพร นาสูงเนิน
นายสมพร นุมกวน
นายสมพร พลอยแหวน
นายสมพร เพชรทอง
นายสมพร เพชรายุทธ
นายสมพร มาสุข
นายสมพร มีสิงห
นายสมพร รอบทอง
นายสมพร ระภักดี
นายสมพร เวชกามา
นายสมพร ศรีวรรณ
นายสมพร ศรีสวาง
นายสมพร สุขโต
นายสมพร สุวรรณประภา
นายสมพร โสดาวิชิต
นายสมพร อินทรสาม
นายสมพล ตุนไธสง
นายสมพล นันตะจันทร
นายสมพาน ทองดี

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๔๗๕๒
๔๗๕๓
๔๗๕๔
๔๗๕๕
๔๗๕๖
๔๗๕๗
๔๗๕๘
๔๗๕๙
๔๗๖๐
๔๗๖๑
๔๗๖๒
๔๗๖๓
๔๗๖๔
๔๗๖๕
๔๗๖๖
๔๗๖๗
๔๗๖๘
๔๗๖๙
๔๗๗๐
๔๗๗๑
๔๗๗๒
๔๗๗๓
๔๗๗๔
๔๗๗๕
๔๗๗๖
๔๗๗๗

นายสมพาษท สุวรรณรัตน
นายสมพิน วงศอินทร
นายสมพิศ แผนผา
นายสมพิศ สุภารัตน
นายสมเพชร กาบคํา
นายสมเพชร งามธุระ
นายสมเพชร นิยมสัตย
นายสมเพท วงษาเนาว
นายสมภพ ศรีทรง
นายสมภพ สิงหเมือง
นายสมภพ โสภาชัย
นายสมภัทร รสกระโทก
นายสมภาร คําปคา
นายสมภาษณ สิทธิรักษ
นายสมโภชน ขุนทรง
นายสมโภชน ฉลาดคิด
นายสมโภชน สุขเจริญ
นายสมโภชน โหลสกุล
นายสมมณฑ หงษเกิด
นายสมมา นทีรัยไทวะ
นายสมมา นามสวาง
นายสมมาต ศรีใหม
นายสมมาตร เกาะน้ําใส
นายสมมาตร รองเลื่อน
นายสมมาท ผาแสง
นายสมมิตร รัตนานุการุณย

หนา ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา
๔๗๗๘
๔๗๗๙
๔๗๘๐
๔๗๘๑
๔๗๘๒
๔๗๘๓
๔๗๘๔
๔๗๘๕
๔๗๘๖
๔๗๘๗
๔๗๘๘
๔๗๘๙
๔๗๙๐
๔๗๙๑
๔๗๙๒
๔๗๙๓
๔๗๙๔
๔๗๙๕
๔๗๙๖
๔๗๙๗
๔๗๙๘
๔๗๙๙
๔๘๐๐
๔๘๐๑
๔๘๐๒
๔๘๐๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายสมมุง อินทรจงจิตร
นายสมยงค ผาแดง
นายสมยงค หลาบัววงค
นายสมยศ กิตติธรรม
นายสมยศ เกษวงศ
นายสมยศ แกงตัน
นายสมยศ คงคา
นายสมยศ จันทะพันธ
นายสมยศ ชางกลาง
นายสมยศ ไชยศรี
นายสมยศ ไชยโส
นายสมยศ โตทาโรง
นายสมยศ นาคเงิน
นายสมยศ พงษนิรันดร
นายสมยศ รักโอ
นายสมยศ วงศเรือง
นายสมยศ วัฒนวิจิตร
นายสมยศ ศรีพยัคฆ
นายสมยศ สราญบุรุษ
นายสมยศ สุวรรณกูฎ
นายสมยศ อนุรักษ
นายสมร เกิดลาภ
นายสมร นัยเนตร
นายสมร หนองผือ
นายสมรภูมิ อุดมดี
นายสมรภูมิ เอี่ยมแจง

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๔๘๐๔
๔๘๐๕
๔๘๐๖
๔๘๐๗
๔๘๐๘
๔๘๐๙
๔๘๑๐
๔๘๑๑
๔๘๑๒
๔๘๑๓
๔๘๑๔
๔๘๑๕
๔๘๑๖
๔๘๑๗
๔๘๑๘
๔๘๑๙
๔๘๒๐
๔๘๒๑
๔๘๒๒
๔๘๒๓
๔๘๒๔
๔๘๒๕
๔๘๒๖
๔๘๒๗
๔๘๒๘
๔๘๒๙

นายสมรรถชัย ยลประสงค
นายสมรักษ เดชพิทักษศิริกุล
นายสมริด จํานงคศรี
นายสมฤทธิ์ ตาคํา
นายสมฤทธิ์ บุญพามา
นายสมฤทธิ์ สุคํา
นายสมศรี อุทัยพันธ
นายสมศักดิ์ กรรณิการ
นายสมศักดิ์ กองเสียง
นายสมศักดิ์ เกิดเกาะกลาง
นายสมศักดิ์ เกียรติสถิตย
นายสมศักดิ์ ขุนเจียม
นายสมศักดิ์ เข็มดี
นายสมศักดิ์ คงกําไร
นายสมศักดิ์ คงประสิทธิ์
นายสมศักดิ์ คําตุยเครือ
นายสมศักดิ์ คุมเขต
นายสมศักดิ์ จริตงาม
นายสมศักดิ์ จันทะพันธ
นายสมศักดิ์ จิตรเอื้อตระกูล
นายสมศักดิ์ เจริญธนะ
นายสมศักดิ์ เจริญสุข
นายสมศักดิ์ ชาญณรงค
นายสมศักดิ์ ไชยฤทธิ์
นายสมศักดิ์ ตนเจริญกิจ
นายสมศักดิ์ ตั้งกลชาญ

หนา ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา
๔๘๓๐
๔๘๓๑
๔๘๓๒
๔๘๓๓
๔๘๓๔
๔๘๓๕
๔๘๓๖
๔๘๓๗
๔๘๓๘
๔๘๓๙
๔๘๔๐
๔๘๔๑
๔๘๔๒
๔๘๔๓
๔๘๔๔
๔๘๔๕
๔๘๔๖
๔๘๔๗
๔๘๔๘
๔๘๔๙
๔๘๕๐
๔๘๕๑
๔๘๕๒
๔๘๕๓
๔๘๕๔
๔๘๕๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายสมศักดิ์
นายสมศักดิ์
นายสมศักดิ์
นายสมศักดิ์
นายสมศักดิ์
นายสมศักดิ์
นายสมศักดิ์
นายสมศักดิ์
นายสมศักดิ์
นายสมศักดิ์
นายสมศักดิ์
นายสมศักดิ์
นายสมศักดิ์
นายสมศักดิ์
นายสมศักดิ์
นายสมศักดิ์
นายสมศักดิ์
นายสมศักดิ์
นายสมศักดิ์
นายสมศักดิ์
นายสมศักดิ์
นายสมศักดิ์
นายสมศักดิ์
นายสมศักดิ์
นายสมศักดิ์
นายสมศักดิ์

ตานะเปง
ไตรโยธี
ถาวรยิ่ง
ทองจันทร
ทาศรี
ธรรมวงษศา
นนทเจริญ
นารอด
บัวอาจ
บุญเกิด
บุญโต
บุตรรัตนะ
ประสารวุฒิ
ปรีดาศักดิ์
เปยวัฒน
แปนดวงเนตร
พุมไสว
ภูมิกอง
มาซา
มาลา
มินศรี
ยอดบุดดี
แยมครวญ
แยมนุน
แยมประดิษฐ
ลอรักษา

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๔๘๕๖
๔๘๕๗
๔๘๕๘
๔๘๕๙
๔๘๖๐
๔๘๖๑
๔๘๖๒
๔๘๖๓
๔๘๖๔
๔๘๖๕
๔๘๖๖
๔๘๖๗
๔๘๖๘
๔๘๖๙
๔๘๗๐
๔๘๗๑
๔๘๗๒
๔๘๗๓
๔๘๗๔
๔๘๗๕
๔๘๗๖
๔๘๗๗
๔๘๗๘
๔๘๗๙
๔๘๘๐
๔๘๘๑

นายสมศักดิ์ ลิ้มวิเศษศิลป
นายสมศักดิ์ วงศชัย
นายสมศักดิ์ วรรณทองสุก
นายสมศักดิ์ วโรรส
นายสมศักดิ์ วองวิกยการ
นายสมศักดิ์ ศรีวรการ
นายสมศักดิ์ ศิริชนะ
นายสมศักดิ์ สมเสนาะ
นายสมศักดิ์ สุกุลธนาศร
นายสมศักดิ์ สุขเกษม
นายสมศักดิ์ สุขไสใจ
นายสมศักดิ์ เสนา
นายสมศักดิ์ อนันตเอื้อ
นายสมศักดิ์ อัยกา
นายสมศักดิ์ อุดมสิน
นายสมศิลป กองวงศ
นายสมสกุล วงษสุเทพ
นายสมสกุล ศรีสวัสดิ์
นายสมสนิท วงษราช
นายสมสวน ไทยยินดี
นายสมสิทธิ์ บุญชม
นายสมหมาย กลางทาไคร
นายสมหมาย กลีบแกว
นายสมหมาย กองแกว
นายสมหมาย เจะแว
นายสมหมาย ชายขุนทด

หนา ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา
๔๘๘๒
๔๘๘๓
๔๘๘๔
๔๘๘๕
๔๘๘๖
๔๘๘๗
๔๘๘๘
๔๘๘๙
๔๘๙๐
๔๘๙๑
๔๘๙๒
๔๘๙๓
๔๘๙๔
๔๘๙๕
๔๘๙๖
๔๘๙๗
๔๘๙๘
๔๘๙๙
๔๙๐๐
๔๙๐๑
๔๙๐๒
๔๙๐๓
๔๙๐๔
๔๙๐๕
๔๙๐๖
๔๙๐๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายสมหมาย เชือ่ มใจ
นายสมหมาย ไชยประเสริฐ
วาที่รอยตรี สมหมาย นามตาป
นายสมหมาย นุทธบัตร
นายสมหมาย โนฟอง
นายสมหมาย บุญปก
นายสมหมาย ผุดผอง
นายสมหมาย พรมดี
นายสมหมาย พาลี
นายสมหมาย พึ่งประสพ
นายสมหมาย ภูมิรัตนไพศาล
นายสมหมาย มณีแตม
นายสมหมาย เมนสุข
นายสมหมาย โมฆรัตน
นายสมหมาย ราชรักษ
นายสมหมาย วงศดวง
นายสมหมาย สมมิตร
นายสมหมาย หลาบหนองแสง
นายสมหวัง แสงหลา
นายสมอ จารุทรัพยสดใส
นายสมอ นิ่มมา
นายสมอาจ บุญบันดาล
นายสมัคร ศรีสงคราม
นายสมัคร หงษทอง
นายสมัครเกียรติ ตยะพักตร
นายสมัย คนเพียร

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๔๙๐๘
๔๙๐๙
๔๙๑๐
๔๙๑๑
๔๙๑๒
๔๙๑๓
๔๙๑๔
๔๙๑๕
๔๙๑๖
๔๙๑๗
๔๙๑๘
๔๙๑๙
๔๙๒๐
๔๙๒๑
๔๙๒๒
๔๙๒๓
๔๙๒๔
๔๙๒๕
๔๙๒๖
๔๙๒๗
๔๙๒๘
๔๙๒๙
๔๙๓๐
๔๙๓๑
๔๙๓๒
๔๙๓๓

นายสมัย คําคูณเมือง
นายสมัย ชาสมบัติ
นายสมัย ชูสขุ
นายสมัย ทองงาม
นายสมัย เปนมงคล
นายสมัย ภูหนองโอง
นายสมัย มาลา
นายสมัย แยมศิริวงศ
นายสมัย วุฒิภัทรวงษ
นายสมัย เวียงอินทร
นายสมัย หันประทับ
นายสมัย อิ่มอก
นายสมาน กันหาทิพย
นายสมาน กาหลง
นายสมาน จินานิกร
นายสมาน ดุจดา
นายสมาน ตาไฝ
นายสมาน ธีรภาพธาตรี
นายสมาน นาสมใจ
นายสมาน นิยมเดชา
นายสมาน ประมะคัง
นายสมาน เผือกออน
นายสมาน ละเลิศ
นายสมาน ศรีศักดา
นายสมาน สิงหศร
นายสมาน ออนสระ

หนา ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา
๔๙๓๔
๔๙๓๕
๔๙๓๖
๔๙๓๗
๔๙๓๘
๔๙๓๙
๔๙๔๐
๔๙๔๑
๔๙๔๒
๔๙๔๓
๔๙๔๔
๔๙๔๕
๔๙๔๖
๔๙๔๗
๔๙๔๘
๔๙๔๙
๔๙๕๐
๔๙๕๑
๔๙๕๒
๔๙๕๓
๔๙๕๔
๔๙๕๕
๔๙๕๖
๔๙๕๗
๔๙๕๘
๔๙๕๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายสมานชัย สุวรรณอําไพ
นายสมานมิตร พระคุณ
นายสมิทธิ์ สมานพงษ
นายสยาม จันทนุปาน
นายสยาม พงศสุนนท
นายสยาม ศรีมหาไชย
นายสรชัย ลาดคุม
นายสรพงษ ระหงษ
นายสรรคนิธิ พรมสาร
นายสรรเพชญ สารสิทธิ์
นายสรรเสริญ ชัยบุรินทร
นายสรวิศ ขุมทอง
นายสรวิศ โชคลาภ
นายสรศักดิ์ ไสยะหุต
นายสรากรณ เพชรนิล
นายสรายุทธ เพียเทพ
นายสรายุทธ เสลารักษ
นายสรายุทธิ์ ทวยเดช
นายสราวุธ โกศลวิทยานันต
นายสราวุธ ไชยทิพย
นายสราวุธ สีหะวงษ
นายสริ สันแดง
นายสรีระ มีกลา
นายสฤษดิ์ กิจเบญจะ
นายสฤษดิ์ ไชยวรรณ
นายสฤษดิ์ เลียมไธสง

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๔๙๖๐
๔๙๖๑
๔๙๖๒
๔๙๖๓
๔๙๖๔
๔๙๖๕
๔๙๖๖
๔๙๖๗
๔๙๖๘
๔๙๖๙
๔๙๗๐
๔๙๗๑
๔๙๗๒
๔๙๗๓
๔๙๗๔
๔๙๗๕
๔๙๗๖
๔๙๗๗
๔๙๗๘
๔๙๗๙
๔๙๘๐
๔๙๘๑
๔๙๘๒
๔๙๘๓
๔๙๘๔
๔๙๘๕

นายสฤษดิ์ สุขสวัสดิ์
นายสฤษดิ์ แสงบํารุง
นายสฤษดิ์ เอี่ยมศิริ
นายสลัด จินตนา
นายสวง ดอกรักกลาง
นายสวง พวกซื่อ
นายสวง พอคา
นายสวง วงษา
นายสวน ศรีหริ่ง
นายสวน เหมืองทอง
นายสวรรค สถิรภัทรพร
นายสวอง ควรอักษร
นายสวัสดิ์ จันทา
นายสวัสดิ์ เจียะคง
นายสวัสดิ์ เซงเถี้ยน
นายสวัสดิ์ ทองเรือง
นายสวัสดิ์ ทัศนพิมล
นายสวัสดิ์ ปงยศ
นายสวัสดิ์ วิเศษดี
นายสวัสดิ์ สิมเสมอ
นายสวัสดิ์ อภัยรัตน
นายสวาง ไชยวงศ
นายสวาง ทาหนองเภา
นายสวาง วรรณสา
นายสวาง อนชาวนา
นายสวาท ไชยราช

หนา ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา
๔๙๘๖
๔๙๘๗
๔๙๘๘
๔๙๘๙
๔๙๙๐
๔๙๙๑
๔๙๙๒
๔๙๙๓
๔๙๙๔
๔๙๙๕
๔๙๙๖
๔๙๙๗
๔๙๙๘
๔๙๙๙
๕๐๐๐
๕๐๐๑
๕๐๐๒
๕๐๐๓
๕๐๐๔
๕๐๐๕
๕๐๐๖
๕๐๐๗
๕๐๐๘
๕๐๐๙
๕๐๑๐
๕๐๑๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายสวาท เรือนสังข
นายสวาท ศรีแกวน้ําใส
นายสวาท ศรีวิราช
นายสวาสดิ์ แสนพันดร
นายสวาสดิ์ อินธิศร
นายสวิง นามเสน
นายสวิท จินดารัตน
นายสหชัย จันทรพินิจ
นายสหชาติ ธรรมพิทักษ
นายสหลาภ มิ่งไชย
นายสหัส วิฤทธิ์ชัย
นายสอน อนันต
นายสอาด จันตะคาด
นายสอาด ดัดวัด
นายสอาด หงษคํา
นายสอิ๊ต โชมขุนทด
นายสะอาด แกวแท
นายสะอาด มัตราช
นายสังเกษ ชินสรอย
นายสังขทอง พฤกษาสิทธิ์
นายสังขศิลปชัย สังคีตศิลป
นายสังเขต หนูทอง
นายสังคม คําชาย
นายสังคม บุตรปญญา
นายสังคม ภูขน
นายสังคม วรรณรัตน

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๕๐๑๒
๕๐๑๓
๕๐๑๔
๕๐๑๕
๕๐๑๖
๕๐๑๗
๕๐๑๘
๕๐๑๙
๕๐๒๐
๕๐๒๑
๕๐๒๒
๕๐๒๓
๕๐๒๔
๕๐๒๕
๕๐๒๖
๕๐๒๗
๕๐๒๘
๕๐๒๙
๕๐๓๐
๕๐๓๑
๕๐๓๒
๕๐๓๓
๕๐๓๔
๕๐๓๕
๕๐๓๖
๕๐๓๗

นายสังคมพิทักษ อุนเรือน
นายสังวร นามบุญลือ
นายสังวร อาจเทเวศน
นายสังวาลย ฐานคร
นายสังวาลย วงษดรมา
นายสังวาลย อุดมรัตน
นายสังเวียน นีระ
นายสังเวียน มาลาทอง
นายสังเวียน สูงโฮง
นายสังเวียน หมื่นศรี
นายสัญชัย ชัยศิริ
นายสัญชัย ธานีใหญ
นายสัญชัย นุรุดิล
นายสัญญลักษณ ปริยัติพงษ
นายสัญญา โตสุรัตน
วาที่รอยตรี สัญญา พรหมผุย
นายสัญญา แพงคําฮัก
นายสัญญา วงษอนันต
นายสัญญา อุนพานิชย
นายสัญญา อุน เรือน
นายสัณฑคม เซี่ยงวอง
นายสัตตภพ แสนพันดร
นายสัน สุขมวง
นายสันชัย นพมณีวรรณ
นายสันต พูลสวัสดิ์
นายสันติ กระจางธนโชต

หนา ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา
๕๐๓๘
๕๐๓๙
๕๐๔๐
๕๐๔๑
๕๐๔๒
๕๐๔๓
๕๐๔๔
๕๐๔๕
๕๐๔๖
๕๐๔๗
๕๐๔๘
๕๐๔๙
๕๐๕๐
๕๐๕๑
๕๐๕๒
๕๐๕๓
๕๐๕๔
๕๐๕๕
๕๐๕๖
๕๐๕๗
๕๐๕๘
๕๐๕๙
๕๐๖๐
๕๐๖๑
๕๐๖๒
๕๐๖๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายสันติ จีราพันธุ
นายสันติ ชินธเนศ
นายสันติ ตางใจ
นายสันติ ทั่งศิริ
นายสันติ ศรีธนะ
นายสันติ ศุภศิริ
นายสันติ สานุม
นายสันติ ใหมคามิ
นายสันติพงษ นิลรักษ
นายสันติพงษ พัฒนภูมิชัย
นายสันติภาพ มีบุษยา
นายสันติสุข ศิลปกษา
นายสันทัด อันทราศรี
นายสันทัศน นอยเพ็ง
นายสัปดาห อองภา
นายสัม รุงเรือง
นายสัมพันธ แกวมา
นายสัมพันธ คาดสนิท
นายสัมพันธ จันทมาศ
นายสัมพันธ ปาพรม
นายสัมพันธ พรวิวัฒนธาดา
นายสัมพันธ พรสกุลศักดิ์
นายสัมพันธ พรสี่
นายสัมพันธ พันชนกกุล
นายสัมพันธ พิมพแสง
นายสัมพันธ โยคะสิงห

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๕๐๖๔
๕๐๖๕
๕๐๖๖
๕๐๖๗
๕๐๖๘
๕๐๖๙
๕๐๗๐
๕๐๗๑
๕๐๗๒
๕๐๗๓
๕๐๗๔
๕๐๗๕
๕๐๗๖
๕๐๗๗
๕๐๗๘
๕๐๗๙
๕๐๘๐
๕๐๘๑
๕๐๘๒
๕๐๘๓
๕๐๘๔
๕๐๘๕
๕๐๘๖
๕๐๘๗
๕๐๘๘
๕๐๘๙

นายสัมพันธ สัจจะเดช
นายสัมพันธ อะทะสุวรรณ
นายสัมพันธภพ ศรีวิบูลย
นายสัมภาษณ ชินกลาง
นายสัมภาส บุษยเพชร
นายสัมฤทธิ์ ชาญวัฒนศิลป
นายสัมฤทธิ์ ดีพรอม
นายสัมฤทธิ์ ตนสวรรค
นายสัมฤทธิ์ ทองลน
นายสัมฤทธิ์ พลเยี่ยม
นายสัมฤทธิ์ พานิช
นายสัมฤทธิ์ วิทยาวราพงศ
นายสัมฤทธิ์ เสี้ยนแกว
นายสัมฤทธิ์ เหมพนัคร
นายสัมฤทธิ์ อาวุธ
นายสัมฤทธิ์ อุปมัย
นายสากล แวงดงบัง
นายสากล ศิริทองสุข
นายสากล สวนจันทร
นายสากล อินตะวงศ
นายสาคร แจมสวาง
นายสาคร ชํานาญพล
นายสาคร ดวงสะดี
นายสาคร บํารุงศรี
นายสาคร เปยนขุนทด
นายสาคร วงษชา

หนา ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา
๕๐๙๐
๕๐๙๑
๕๐๙๒
๕๐๙๓
๕๐๙๔
๕๐๙๕
๕๐๙๖
๕๐๙๗
๕๐๙๘
๕๐๙๙
๕๑๐๐
๕๑๐๑
๕๑๐๒
๕๑๐๓
๕๑๐๔
๕๑๐๕
๕๑๐๖
๕๑๐๗
๕๑๐๘
๕๑๐๙
๕๑๑๐
๕๑๑๑
๕๑๑๒
๕๑๑๓
๕๑๑๔
๕๑๑๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายสาคร ศรีสมุทร
นายสาครชัย พุฒศรี
นายสาธิต ถีระแกว
นายสาธิต มะหะสุ
นายสาธิต ลิม้ ชื่น
นายสาธิต สุขทอง
นายสานนท สะสิสุวรรณ
นายสานนท สุขศรี
นายสานอารีย อินทรชํานาญ
นายสานิต หงษสามสิบเจ็ด
นายสานิตย บุญญานุสนธิ์
นายสานิตย ศรีจํานงค
นายสามารถ กบกลางดอน
นายสามารถ คลังแกว
นายสามารถ จอกสมุทร
นายสามารถ จันทรตุย
นายสามารถ ชูศักดิ์
นายสามารถ ณ ลําปาง
นายสามารถ ปลายชัยภูมิ
นายสามารถ รอดสําราญ
นายสามารถ รังสรรค
นายสามารถ สหุนาฬุ
นายสามารถ สิงหพรหม
นายสามารถ อาจวิชัย
นายสามารถ อาญาเมือง
นายสายทอง จันทรสุข

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๕๑๑๖
๕๑๑๗
๕๑๑๘
๕๑๑๙
๕๑๒๐
๕๑๒๑
๕๑๒๒
๕๑๒๓
๕๑๒๔
๕๑๒๕
๕๑๒๖
๕๑๒๗
๕๑๒๘
๕๑๒๙
๕๑๓๐
๕๑๓๑
๕๑๓๒
๕๑๓๓
๕๑๓๔
๕๑๓๕
๕๑๓๖
๕๑๓๗
๕๑๓๘
๕๑๓๙
๕๑๔๐
๕๑๔๑

นายสายทอง ไตรยะวิภาค
นายสายยนต ดรอิศวร
นายสายสมร นาแพง
นายสายัณต อุตทอง
นายสายัณห เดชนอก
นายสายัณห โพธิ์ไพจิตร
นายสายัณห รองาม
นายสายัณห สงกลิ่น
นายสายัณห แหงพิษ
นายสายัณห อินทรจันทร
นายสายัน สุขเฉย
นายสายัน หลวงแสน
นายสายันต คําพิมูล
นายสายันต จันทรบาง
นายสายันต ทองตัน
นายสายันต ทูลธรรม
นายสายันต แพทยกิจ
นายสายันต วิไลพัฒน
นายสายันต เอี่ยมมิ
นายสาเยียน พันธจันทร
นายสารวัน ละหวา
นายสาโรจน โพธิ์เงิน
นายสาโรจน สิทธิมังค
นายสาโรจน อยูบานคลอง
นายสาวิตร ตัณฑวงศ
นายสาวิตร อรรถมานะ

หนา ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา
๕๑๔๒
๕๑๔๓
๕๑๔๔
๕๑๔๕
๕๑๔๖
๕๑๔๗
๕๑๔๘
๕๑๔๙
๕๑๕๐
๕๑๕๑
๕๑๕๒
๕๑๕๓
๕๑๕๔
๕๑๕๕
๕๑๕๖
๕๑๕๗
๕๑๕๘
๕๑๕๙
๕๑๖๐
๕๑๖๑
๕๑๖๒
๕๑๖๓
๕๑๖๔
๕๑๖๕
๕๑๖๖
๕๑๖๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายสําเนียง ชวนนอก
นายสําเนียง ศรีบุรินทร
นายสําเนียง สิทธิหาโคตร
นายสําเภา แหยมคง
นายสํารวย ชืน่ ใจ
นายสํารวย ประฉามิตร
นายสํารวย พรหมวิริยกุล
นายสํารวย เย็นวัฒนา
นายสํารวย ศรีทอง
นายสํารวย อินทะ
นายสํารอง ขําอวม
นายสํารอง ชุมจันทร
นายสํารอง สิงหพันธ
นายสํารอง ฮองสาขํา
นายสําราญ เขมนกิจ
นายสําราญ ครองพวก
นายสําราญ จันทรเติม
นายสําราญ ชัยภา
นายสําราญ ทองบอ
นายสําราญ ทองสระคู
นายสําราญ แทนเทือก
นายสําราญ บัวชุม
นายสําราญ บุญตอม
นายสําราญ พละสาร
นายสําราญ พิพัฒนวัชรา
นายสําราญ มุลคุตร

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๕๑๖๘
๕๑๖๙
๕๑๗๐
๕๑๗๑
๕๑๗๒
๕๑๗๓
๕๑๗๔
๕๑๗๕
๕๑๗๖
๕๑๗๗
๕๑๗๘
๕๑๗๙
๕๑๘๐
๕๑๘๑
๕๑๘๒
๕๑๘๓
๕๑๘๔
๕๑๘๕
๕๑๘๖
๕๑๘๗
๕๑๘๘
๕๑๘๙
๕๑๙๐
๕๑๙๑
๕๑๙๒
๕๑๙๓

นายสําราญ เมืองพิล
นายสําราญ ยวนตา
นายสําราญ ลักขษร
นายสําราญ วรรณปะกา
นายสําราญ วังนุราช
นายสําราญ ศรีจันทร
นายสําราญ ศรีพระจันทร
นายสําราญ สอนจีน
นายสําราญ สูงติวงศ
นายสําราญ โสพิกุล
นายสําเร็จ เถาวโท
นายสําเร็จ สมภาร
นายสําเร็จ เสียงวังเวง
นายสําเริง คงคา
นายสําเริง ตันทวานิช
นายสําเริง ถามะพันธ
นายสําเริง ทองมอญ
นายสําเริง นอยนวล
นายสําเริง นาคอินทร
นายสําเริง พงษทองหลอ
นายสําเริง ยอดประทุม
นายสําเริง วงศยะรา
นายสําเริง สุขเงิน
นายสําเริง เสาสุข
นายสําเริง หมีดง
นายสําเริง หอมเย็น

หนา ๑๐๕
ราชกิจจานุเบกษา
๕๑๙๔
๕๑๙๕
๕๑๙๖
๕๑๙๗
๕๑๙๘
๕๑๙๙
๕๒๐๐
๕๒๐๑
๕๒๐๒
๕๒๐๓
๕๒๐๔
๕๒๐๕
๕๒๐๖
๕๒๐๗
๕๒๐๘
๕๒๐๙
๕๒๑๐
๕๒๑๑
๕๒๑๒
๕๒๑๓
๕๒๑๔
๕๒๑๕
๕๒๑๖
๕๒๑๗
๕๒๑๘
๕๒๑๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายสําเริง เหมะธุลินทร
นายสําเริง อุย จาย
นายสําเรียง เงี่ยงไธสง
นายสําฤทธิ์ หวานล้ํา
นายสําอาง สุขกลับ
นายสําอางค ศรีวัฒนานุพันธุ
นายสิงขร มีวิชา
นายสิงหคาร เสมอใจ
นายสิงหชล ชวยทุกข
นายสิงหดง โตมะนิตย
นายสิงหโต สีมาพล
นายสิงหทอง ยกเทพ
นายสิงหเทา ใจงาม
นายสิงหศักดิ์ ตันตา
นายสิทธา พิทักษ
นายสิทธิชัย กองเพียร
นายสิทธิชัย คนดี
นายสิทธิชัย เปากลางไพร
นายสิทธิชัย แปนสุวรรณ
นายสิทธิชัย พูลเกตุ
นายสิทธิชัย ราชนิยม
นายสิทธิชัย ลวกไธสง
นายสิทธิชัย เลนุกูล
นายสิทธิชัย อมรสินทร
นายสิทธิโชค แกวสงแสง
นายสิทธิโชค จันทรอนันต

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๕๒๒๐
๕๒๒๑
๕๒๒๒
๕๒๒๓
๕๒๒๔
๕๒๒๕
๕๒๒๖
๕๒๒๗
๕๒๒๘
๕๒๒๙
๕๒๓๐
๕๒๓๑
๕๒๓๒
๕๒๓๓
๕๒๓๔
๕๒๓๕
๕๒๓๖
๕๒๓๗
๕๒๓๘
๕๒๓๙
๕๒๔๐
๕๒๔๑
๕๒๔๒
๕๒๔๓
๕๒๔๔
๕๒๔๕

นายสิทธิโชค บัวทั่ง
นายสิทธิโชค แปนจันทร
นายสิทธิโชค พรหมแดน
นายสิทธิโชค หากิจ
นายสิทธิพงษ คชโคตร
นายสิทธิพร บําเพ็ญเพียร
นายสิทธิพร ศรรัตนไพบูลย
นายสิทธิพร สกิดใจ
นายสิทธิพร ออนคํา
นายสิทธิพร อังคณาวิศัลย
นายสิทธิพันธ สุขแสวง
นายสิทธิศักดิ์ ทางไธสง
นายสิทธิศักดิ์ ไววิชา
นายสิทธิศักดิ์ สุขหลาย
นายสินธ สัตพันธ
นายสินธพ เจริญแนว
นายสินประเสริฐ อาจวิชยั
นายสิบ ประกิ่ง
นายสิปปกร แกวทองหลาง
นายสิระ สันตสิงห
นายสิริชัย มากมูลผล
นายสิริวัฒน วรเนตรสุทธิกุล
นายสีคุณ จันทรบุรี
นายสีทูล ศรีปา
นายสีนวล เดชา
นายสีพร พลบําเรอ

หนา ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา
๕๒๔๖
๕๒๔๗
๕๒๔๘
๕๒๔๙
๕๒๕๐
๕๒๕๑
๕๒๕๒
๕๒๕๓
๕๒๕๔
๕๒๕๕
๕๒๕๖
๕๒๕๗
๕๒๕๘
๕๒๕๙
๕๒๖๐
๕๒๖๑
๕๒๖๒
๕๒๖๓
๕๒๖๔
๕๒๖๕
๕๒๖๖
๕๒๖๗
๕๒๖๘
๕๒๖๙
๕๒๗๐
๕๒๗๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายสืบ แกวทอง
นายสืบ ถังทอง
นายสุกรรณ ชมทอง
นายสุกรี ดือเระ
นายสุกฤษฎิ์ อัครศักดิ์ศรี
นายสุกันฑ สางชาง
นายสุกิจ กาญจนะจันทร
นายสุกิจ ตั้งใจ
นายสุกิจ นามสอน
นายสุกิจ บัวคง
นายสุกิจ พรหมออน
นายสุกิจ รัตนศฤงค
นายสุกจิ สิทธิสม
นายสุข ลาภารัตน
นายสุข สารีโท
นายสุขเกษม บรรลือทรัพย
นายสุขเกษม ยศสอน
นายสุขคุม ลอยประโคน
นายสุขพัฒน โสรัจจกิจ
นายสุขสวัสดิ์ รุงทอง
นายสุขสันติ์ พรหมมาศ
นายสุขันต จันทรสมัย
นายสุขมุ เกตุใหม
นายสุขุม จันดี
นายสุขุม ทักษิมา
นายสุขุม ปนทะ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๕๒๗๒
๕๒๗๓
๕๒๗๔
๕๒๗๕
๕๒๗๖
๕๒๗๗
๕๒๗๘
๕๒๗๙
๕๒๘๐
๕๒๘๑
๕๒๘๒
๕๒๘๓
๕๒๘๔
๕๒๘๕
๕๒๘๖
๕๒๘๗
๕๒๘๘
๕๒๘๙
๕๒๙๐
๕๒๙๑
๕๒๙๒
๕๒๙๓
๕๒๙๔
๕๒๙๕
๕๒๙๖
๕๒๙๗

นายสุขุม เมืองนก
นายสุขุม ศุภศิริ
นายสุขุม สงคราม
นายสุคช นักไร
นายสุคนธ สีสัตยซื่อ
นายสุคนธ แสนมณี
นายสุคลีบ ครุฑคง
นายสุคิด เรือนมะกอก
นายสุจริต จิตตภักดี
นายสุจริต ทองสาม
นายสุจิตร บุญลักษณ
นายสุจินต บุญประดิษฐ
นายสุจินต พรหมเพศ
นายสุจินต รอดโรคา
นายสุจินต วิเชียรฉาย
นายสุจินต สุดคิด
นายสุชล เผือกจันทร
นายสุชล พุกชาติ
นายสุชาต บรัศไพบูลย
นายสุชาติ กฤษณชาญดี
นายสุชาติ กฤษวัฒนากรณ
นายสุชาติ แกวดวง
นายสุชาติ คิดกลา
นายสุชาติ จันทรดํา
นายสุชาติ จันทรมุข
นายสุชาติ จามพัฒน

หนา ๑๐๗
ราชกิจจานุเบกษา
๕๒๙๘
๕๒๙๙
๕๓๐๐
๕๓๐๑
๕๓๐๒
๕๓๐๓
๕๓๐๔
๕๓๐๕
๕๓๐๖
๕๓๐๗
๕๓๐๘
๕๓๐๙
๕๓๑๐
๕๓๑๑
๕๓๑๒
๕๓๑๓
๕๓๑๔
๕๓๑๕
๕๓๑๖
๕๓๑๗
๕๓๑๘
๕๓๑๙
๕๓๒๐
๕๓๒๑
๕๓๒๒
๕๓๒๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายสุชาติ ชินอนันตสกุล
นายสุชาติ ชูแกว
นายสุชาติ ดวงใหญ
นายสุชาติ เตี่ยวยอง
นายสุชาติ ทองกลิ่น
นายสุชาติ นุยมาก
นายสุชาติ เนียมสนิท
นายสุชาติ บัวพาคําผง
นายสุชาติ บุญยก
นายสุชาติ บุญรอด
นายสุชาติ บูรณเจริญ
นายสุชาติ พินดวง
นายสุชาติ ยี่สุนศรี
นายสุชาติ สมสุข
สิบเอก สุชาติ สรอยสวิง
นายสุชาติ สานติวิบูลย
นายสุชาติ สุขสม
วาที่รอยโท สุชาติ สุระคาย
นายสุชาติ เสนีรัตน
นายสุชาติ หนองรั้ง
นายสุชาติ หนูรักษ
นายสุชาติ หาดขุนทด
นายสุชาติ เอือ้ เฟอกลาง
นายสุชิน วังหงษา
นายสุชิน สุขเกษม
นายสุชีพ ตรีประเคน

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๕๓๒๔
๕๓๒๕
๕๓๒๖
๕๓๒๗
๕๓๒๘
๕๓๒๙
๕๓๓๐
๕๓๓๑
๕๓๓๒
๕๓๓๓
๕๓๓๔
๕๓๓๕
๕๓๓๖
๕๓๓๗
๕๓๓๘
๕๓๓๙
๕๓๔๐
๕๓๔๑
๕๓๔๒
๕๓๔๓
๕๓๔๔
๕๓๔๕
๕๓๔๖
๕๓๔๗
๕๓๔๘
๕๓๔๙

นายสุเชต ศรีกวางทอง
นายสุเชษฐ มีรักษา
นายสุเชษฐ หนูเทศ
นายสุเชษฐ เหลืองออน
นายสุเชาว กิง่ แกว
นายสุดเขต บํารุงแควน
นายสุดใจ แกวคําจันทร
นายสุดใจ เข็มพิลา
นายสุดใจ คุตนาม
นายสุดใจ จารุจติ ร
นายสุดใจ ตุมบุญ
นายสุดใจ แตงประกอบ
นายสุดใจ เถียนนอก
นายสุดใจ นาบํารุง
นายสุดใจ นามไพร
นายสุดใจ ผาสุขนิตย
นายสุดใจ ราคาทรัพย
นายสุดใจ สุภาพ
นายสุดตรง หงสประภาวงศ
นายสุดสาคร กาฬหวา
นายสุเดช คงนุรัตน
วาที่รอยตรี สุเดช พงศธร
นายสุทธานพ ไชยสิงห
นายสุทธิ วันดี
นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ
นายสุทธินนท ศรีแสง

หนา ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา
๕๓๕๐
๕๓๕๑
๕๓๕๒
๕๓๕๓
๕๓๕๔
๕๓๕๕
๕๓๕๖
๕๓๕๗
๕๓๕๘
๕๓๕๙
๕๓๖๐
๕๓๖๑
๕๓๖๒
๕๓๖๓
๕๓๖๔
๕๓๖๕
๕๓๖๖
๕๓๖๗
๕๓๖๘
๕๓๖๙
๕๓๗๐
๕๓๗๑
๕๓๗๒
๕๓๗๓
๕๓๗๔
๕๓๗๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายสุทธินันท สิงหแกว
นายสุทธิพงศ ศรีมุงเมือง
นายสุทธิพงษ คงนุรัตน
นายสุทธิพร กันทาเดช
นายสุทธิพันธ พึ่งสุข
นายสุทธิมาน เพิ่มพูล
นายสุทธิรัก แปนดวง
นายสุทธิวุฒิ ภูมิลี
นายสุทธิศักดิ์ วรพัฒนผดุง
นายสุทธิศักดิ์ อัคนิจ
นายสุทธิศักดิ์ อินทรทอง
นายสุทธี สุรยิ หาญ
นายสุทัศน โกรธกลา
นายสุทัศน ใจแสน
นายสุทัศน ติ๊บปาละ
นายสุทัศน บุญสวัสดิ์
นายสุทัศน เปลี่ยนไธสง
นายสุทัศน พลเยี่ยม
นายสุทัศน พึ่งกลั่น
นายสุทัศน มณีกาศ
นายสุทัศน สําราญดี
นายสุทัศน สิงหคํา
นายสุทัศน เสรีเผาวงษ
นายสุทัศน หมดดี
นายสุทิน เจียมจิตศิริพงษ
นายสุทิน นักเสียง

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๕๓๗๖
๕๓๗๗
๕๓๗๘
๕๓๗๙
๕๓๘๐
๕๓๘๑
๕๓๘๒
๕๓๘๓
๕๓๘๔
๕๓๘๕
๕๓๘๖
๕๓๘๗
๕๓๘๘
๕๓๘๙
๕๓๙๐
๕๓๙๑
๕๓๙๒
๕๓๙๓
๕๓๙๔
๕๓๙๕
๕๓๙๖
๕๓๙๗
๕๓๙๘
๕๓๙๙
๕๔๐๐
๕๔๐๑

นายสุทิน มหาพรหม
นายสุทิน มั่นพรรษา
นายสุทิน วงษชอเส็ง
นายสุทิน ใสสุชล
นายสุทิม อัตถาพร
นายสุทิศ ชินณะวงศ
นายสุทีป สังขาว
นายสุเทน นันธิ
นายสุเทพ คลองแคลว
นายสุเทพ จินดาพล
นายสุเทพ ชูทอง
นายสุเทพ ดีแสน
นายสุเทพ เที่ยงตรง
นายสุเทพ ธรรมวัน
นายสุเทพ นาคสมพันธุ
นายสุเทพ เนียมนาภา
นายสุเทพ พงษไทยพันธ
นายสุเทพ โพธิ์เมือง
นายสุเทพ ภูบรรจง
นายสุเทพ มงคลมิตร
นายสุเทพ วงศพงษคํา
นายสุเทพ วงศลักษลาวัณย
นายสุเทพ ศรีชูทอง
นายสุเทพ ศักดิ์เมือง
นายสุเทพ สกุลนอย
นายสุเทพ สอนทิม

หนา ๑๐๙
ราชกิจจานุเบกษา
๕๔๐๒
๕๔๐๓
๕๔๐๔
๕๔๐๕
๕๔๐๖
๕๔๐๗
๕๔๐๘
๕๔๐๙
๕๔๑๐
๕๔๑๑
๕๔๑๒
๕๔๑๓
๕๔๑๔
๕๔๑๕
๕๔๑๖
๕๔๑๗
๕๔๑๘
๕๔๑๙
๕๔๒๐
๕๔๒๑
๕๔๒๒
๕๔๒๓
๕๔๒๔
๕๔๒๕
๕๔๒๖
๕๔๒๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายสุเทพ สังขเกื้อ
นายสุเทพ สังขวิเศษ
นายสุเทพ สื่อสัมฤทธิ์
นายสุเทพ แสงจง
นายสุเทพ อินตรี
นายสุเทพ เอือ้ นจิตร
นายสุเทียน บุญเวียง
นายสุธน จันทรชูกลิ่น
นายสุธน สิทธิวิชชาพร
นายสุธรรม แกวประดิษฐ
นายสุธรรม คงชูศรี
นายสุธรรม แซมมณี
นายสุธรรม บุญติด
นายสุธรรม พรมเสถียร
นายสุธรรม รัตนชัย
นายสุธรรม ออนจันทร
นายสุธี นนทเภท
นายสุธี ประกอบดี
นายสุธี พลสิทธิ์
นายสุธี สายสิน
นายสุธี สุริยกานนท
นายสุธี อินทรแกว
นายสุธีร ศรียาชีพ
นายสุธีร สัตยาภรณ
นายสุนทร กุญชร
นายสุนทร กูบขุนทด

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๕๔๒๘
๕๔๒๙
๕๔๓๐
๕๔๓๑
๕๔๓๒
๕๔๓๓
๕๔๓๔
๕๔๓๕
๕๔๓๖
๕๔๓๗
๕๔๓๘
๕๔๓๙
๕๔๔๐
๕๔๔๑
๕๔๔๒
๕๔๔๓
๕๔๔๔
๕๔๔๕
๕๔๔๖
๕๔๔๗
๕๔๔๘
๕๔๔๙
๕๔๕๐
๕๔๕๑
๕๔๕๒
๕๔๕๓

นายสุนทร คําโส
นายสุนทร จตุเทน
นายสุนทร จอนสมจิตต
นายสุนทร จิตตสวาง
นายสุนทร แตงหอม
นายสุนทร ทับนัง
นายสุนทร นรดี
นายสุนทร พูลเพิ่ม
นายสุนทร เพ็งหนู
นายสุนทร ยอดเมือง
นายสุนทร วรังษี
นายสุนทร วัฒนบุตร
นายสุนทร ศรประสิทธิ์
นายสุนทร ศัตรูพินาศ
นายสุนทร สมบัติธีระ
นายสุนทร สุขรื่น
นายสุนทร สุขแลว
นายสุนทร สุดชนะ
นายสุนทร สุวัชรชัยติวงศ
นายสุนทร แสนคํา
นายสุนทร หลวงอินทร
นายสุนทร เหลาอั้น
นายสุนทร อรรคนิตย
นายสุนทร อินทะนัด
นายสุนธร นุศาสตรเลิศ
นายสุนันต ประทุม

หนา ๑๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
๕๔๕๔
๕๔๕๕
๕๔๕๖
๕๔๕๗
๕๔๕๘
๕๔๕๙
๕๔๖๐
๕๔๖๑
๕๔๖๒
๕๔๖๓
๕๔๖๔
๕๔๖๕
๕๔๖๖
๕๔๖๗
๕๔๖๘
๕๔๖๙
๕๔๗๐
๕๔๗๑
๕๔๗๒
๕๔๗๓
๕๔๗๔
๕๔๗๕
๕๔๗๖
๕๔๗๗
๕๔๗๘
๕๔๗๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายสุนันท กล่ําภู
นายสุนันท แกวผอง
นายสุนันท คําจันทร
นายสุนันท จริงจิตร
นายสุนันท ณ ระนอง
นายสุนันท นุนแกว
นายสุนันท พวงโต
นายสุนันท ใยคําโพด
นายสุนัย ศิลปเจริญ
นายสุนา พลอินทร
นายสุนิจ นาหนองตูม
นายสุนึง นกแกว
นายสุเนตร พินิจสงคราม
นายสุเนตร มั่งมีศรี
นายสุบรร นนทะการ
นายสุบรรณ กิ่งทวยหาญ
นายสุบรรณ คําโนนคอม
นายสุบรรณ ดาวังปา
นายสุบรรณ ทับแสง
นายสุบรรณ รัตนวัน
นายสุบรรณ วราชุน
นายสุบรรณ เอี่ยมสุข
นายสุบรรพ พวงทวี
นายสุบัน พิชิตชัย
นายสุบิน ปาละสานต
นายสุบิน พลโยธา

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๕๔๘๐
๕๔๘๑
๕๔๘๒
๕๔๘๓
๕๔๘๔
๕๔๘๕
๕๔๘๖
๕๔๘๗
๕๔๘๘
๕๔๘๙
๕๔๙๐
๕๔๙๑
๕๔๙๒
๕๔๙๓
๕๔๙๔
๕๔๙๕
๕๔๙๖
๕๔๙๗
๕๔๙๘
๕๔๙๙
๕๕๐๐
๕๕๐๑
๕๕๐๒
๕๕๐๓
๕๕๐๔
๕๕๐๕

หนา ๑๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

นายสุบิน ภูทอง
นายสุบิน ราชชมภู
นายสุปรัชญ อิศรางกูร ณ อยุธยา
นายสุปญญา ภูมิฐาน
นายสุปน กองทอง
นายสุพจน เข็มพิลา
นายสุพจน คุณแรง
นายสุพจน เงินประยูรยศ
นายสุพจน จันทรลา
นายสุพจน ฉ่ําเพ็ชร
นายสุพจน ชะพินใจ
นายสุพจน ไชยเวช
นายสุพจน ณ ลําพูน
นายสุพจน ณรงคเพชร
นายสุพจน นินะนา
นายสุพจน ปดถาวะโร
นายสุพจน ปานใจนาม
นายสุพจน ผลเพิ่ม
นายสุพจน พละพร
นายสุพจน ราชมนตรี
นายสุพจน เลื่องลือ
นายสุพจน วรรณา
นายสุพจน ศรีธรรมมา
นายสุพจน ศรีเมือง
นายสุพจน ศิรินันติกุล
นายสุพจน ศิลารัตนชัย

๕๕๐๖
๕๕๐๗
๕๕๐๘
๕๕๐๙
๕๕๑๐
๕๕๑๑
๕๕๑๒
๕๕๑๓
๕๕๑๔
๕๕๑๕
๕๕๑๖
๕๕๑๗
๕๕๑๘
๕๕๑๙
๕๕๒๐
๕๕๒๑
๕๕๒๒
๕๕๒๓
๕๕๒๔
๕๕๒๕
๕๕๒๖
๕๕๒๗
๕๕๒๘
๕๕๒๙
๕๕๓๐
๕๕๓๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายสุพจน สมดี
นายสุพจน สาริขา
นายสุพจน สีมาวงษ
นายสุพจน สุดรักษ
นายสุพจน สุวรรณภักดี
นายสุพร ศรสงวนสกุล
นายสุพรชัย ชะอุมพันธ
นายสุพรรณ ชนะพันธ
นายสุพรรณ ทองศรี
นายสุพรรณ นิ่มอนงค
นายสุพรรณ เปลื้องพัฒนกุล
นายสุพรรณ เรียงสนาม
นายสุพล กาลจักร
นายสุพล แควภูเขียว
นายสุพล ศักดิ์ดี
นายสุพล สุพิมพ
นายสุพล สุวรรณวิเชียร
นายสุพัชร สุพัชรมงคลกิจ
นายสุพัฒน คําเชียง
นายสุพัฒน ชวยเรือง
นายสุพัฒน ชาติเชื้อ
นายสุพัฒน บุตรอุดม
นายสุพัฒน พรหมมาศ
นายสุพัฒน ภูสี
นายสุพัฒน สวนนิถา
นายสุพัฒน แสงเสดาะ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๕๕๓๒
๕๕๓๓
๕๕๓๔
๕๕๓๕
๕๕๓๖
๕๕๓๗
๕๕๓๘
๕๕๓๙
๕๕๔๐
๕๕๔๑
๕๕๔๒
๕๕๔๓
๕๕๔๔
๕๕๔๕
๕๕๔๖
๕๕๔๗
๕๕๔๘
๕๕๔๙
๕๕๕๐
๕๕๕๑
๕๕๕๒
๕๕๕๓
๕๕๕๔
๕๕๕๕
๕๕๕๖
๕๕๕๗

นายสุพัฒน แสนปญญา
นายสุพันธ กันทรัพย
นายสุพิน งามผิว
นายสุพิศ พานนนท
นายสุพิศ สิงหนาค
นายสุพิศ สุขประเสริฐ
นายสุพิศชัย สีวันทา
นายสุเพาพงศ บุญรอด
นายสุเพียบ สอนใจ
นายสุภพ ไชยทอง
นายสุภพ เพชรกอน
นายสุภพงศ ดลตระการ
นายสุภรณ ตรงกรณ
นายสุภวัตร เชษฐา
นายสุภักตร สุทธิประภา
นายสุภา อินทนาศักดิ์
นายสุภาคินัย จันทรกูล
นายสุภาพ เจริญวัย
นายสุภาพ ฉุนแสนดี
นายสุภาพ ชํานาญ
นายสุภาพ ถึงสุข
นายสุภาพ เทพกัณฑ
นายสุภาพ ปุกคําแดง
นายสุภาพ ผิวเหมาะ
นายสุภาพ พงษกลาหาญ
นายสุภาพ เพราะทอง

หนา ๑๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
๕๕๕๘
๕๕๕๙
๕๕๖๐
๕๕๖๑
๕๕๖๒
๕๕๖๓
๕๕๖๔
๕๕๖๕
๕๕๖๖
๕๕๖๗
๕๕๖๘
๕๕๖๙
๕๕๗๐
๕๕๗๑
๕๕๗๒
๕๕๗๓
๕๕๗๔
๕๕๗๕
๕๕๗๖
๕๕๗๗
๕๕๗๘
๕๕๗๙
๕๕๘๐
๕๕๘๑
๕๕๘๒
๕๕๘๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายสุภาพ วีรธีรางกูร
นายสุภาพ ศิรินัย
นายสุภาพ สังขจร
นายสุภาพ หงสสามสิบเจ็ด
นายสุภาพ เหลาวงโคตร
นายสุมล วงษทองดี
นายสุมล สมรรถวัฒนะกุล
นายสุมล หมอยาดี
นายสุมิตร การเที่ยง
นายสุมิตร เจียมจุย
นายสุมิตร ซามงค
นายสุมิตร ศิลาเกษ
นายสุมิตร สวนสุข
นายสุมิตร สารชัย
นายสุมิตรสุรยิ น ชํานาญ
นายสุมิธ แกวกุลบุตร
นายสุเมธ บุญทิพยจําปา
นายสุเมธ บุญสรณ
นายสุเมธ แยมเกษร
นายสุเมธ รักตะกนิษฐ
นายสุเมธ ศรีนุกูล
นายสุเมธ สงกา
นายสุเมธ สนสกล
นายสุเมธ สิงหวรวงศ
นายสุเมธุ แกวคํา
นายสุรกิจ ยอดประเสริฐ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๕๕๘๔
๕๕๘๕
๕๕๘๖
๕๕๘๗
๕๕๘๘
๕๕๘๙
๕๕๙๐
๕๕๙๑
๕๕๙๒
๕๕๙๓
๕๕๙๔
๕๕๙๕
๕๕๙๖
๕๕๙๗
๕๕๙๘
๕๕๙๙
๕๖๐๐
๕๖๐๑
๕๖๐๒
๕๖๐๓
๕๖๐๔
๕๖๐๕
๕๖๐๖
๕๖๐๗
๕๖๐๘

นายสุรกิต สิงหศิริ
นายสุรจิตร ขันธวิชัย
นายสุรจิตร คําเคน
นายสุรชัย กาญจนุปกฤต
นายสุรชัย แกวเก็บ
นายสุรชัย บัวสอง
นายสุรชัย บุญยืนมั่น
นายสุรชัย ปอมมงกุฎ
นายสุรชัย โพธิ์นวม
วาที่รอยตรี สุรชัย
ภัทราภรณไพบูลย
นายสุรชัย รัตนทองคง
นายสุรชัย สุขเข
นายสุรชัย สุคําภา
นายสุรชัย สุทธิอาจ
นายสุรชัย สุริยะไชย
นายสุรชัย สุวัฒนพงศศักดิ์
นายสุรชัย อรุณ
นายสุรชาติ รัศมี
นายสุรชาติ วังซาย
นายสุรชาติ หอมละมาย
นายสุรชิต แกวหะนาม
นายสุรชิน วิเศษลา
นายสุรเชฐ นวลศรี
นายสุรเชษฐ คํากรฤาชา
นายสุรเชษฐ ปานวงษ

หนา ๑๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
๕๖๐๙
๕๖๑๐
๕๖๑๑
๕๖๑๒
๕๖๑๓
๕๖๑๔
๕๖๑๕
๕๖๑๖
๕๖๑๗
๕๖๑๘
๕๖๑๙
๕๖๒๐
๕๖๒๑
๕๖๒๒
๕๖๒๓
๕๖๒๔
๕๖๒๕
๕๖๒๖
๕๖๒๗
๕๖๒๘
๕๖๒๙
๕๖๓๐
๕๖๓๑
๕๖๓๒
๕๖๓๓
๕๖๓๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายสุรเชษฐ ธรรมโสภณ
นายสุรเชษฐ ฝนปนวงค
นายสุรเชษฐ พละเอ็น
นายสุรโชติ ชั่งใจ
นายสุรณรงค วงษาดี
นายสุรเดช กลมเกลียว
นายสุรเดช ภานิล
นายสุรเดช ศิริโส
นายสุรเดช สุขสวาง
นายสุรธี เครือบคนโท
นายสุรนารถ รัตนพรรณา
นายสุรพงศ เอื้อศิริพรฤทธิ์
นายสุรพงษ แกนจันทร
นายสุรพงษ แกวภักดี
นายสุรพงษ นวลจันทร
นายสุรพงษ ยอดเมือง
นายสุรพงษ ยะนา
นายสุรพงษ สูงปานเขา
นายสุรพงษ แสวงศรี
นายสุรพงษ อินทจักร
นายสุรพจน สมบูรณสิน
นายสุรพร เก็งทอง
นายสุรพรรณ กันทะเชียร
นายสุรพล แกวสุวรรณ
นายสุรพล คนึงรัมย
นายสุรพล จันทรดวงดี

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๕๖๓๕
๕๖๓๖
๕๖๓๗
๕๖๓๘
๕๖๓๙
๕๖๔๐
๕๖๔๑
๕๖๔๒
๕๖๔๓
๕๖๔๔
๕๖๔๕
๕๖๔๖
๕๖๔๗
๕๖๔๘
๕๖๔๙
๕๖๕๐
๕๖๕๑
๕๖๕๒
๕๖๕๓
๕๖๕๔
๕๖๕๕
๕๖๕๖
๕๖๕๗
๕๖๕๘
๕๖๕๙
๕๖๖๐

นายสุรพล
นายสุรพล
นายสุรพล
นายสุรพล
นายสุรพล
นายสุรพล
นายสุรพล
นายสุรพล
นายสุรพล
นายสุรพล
นายสุรพล
นายสุรพล
นายสุรพล
นายสุรพล
นายสุรพล
นายสุรพล
นายสุรพล
นายสุรพล
นายสุรพล
นายสุรพล
นายสุรพล
นายสุรพล
นายสุรพล
นายสุรพล
นายสุรพล
นายสุรพล

เจริญศรี
ดวงจันทร
ตั้งวรางกูร
ไตรมณี
ทองเหลือ
ทับทิมหิน
เทพขวัญ
บัวแกว
ปญจาคะ
ผลประเสริฐ
พรหมโคตร
พิมพสอน
แพงศรี
ฟกทองอยู
ฟารมขาว
มั่นใจ
มั่นนัก
ยอดรัตน
วัฒนกุล
สาตาชนม
สุพรมพิทักษ
สุโพธิ์
สุวรรณชู
สุวรรณประทีป
แสงวิจิตร
แสนลี

หนา ๑๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๕๖๖๑
๕๖๖๒
๕๖๖๓
๕๖๖๔
๕๖๖๕
๕๖๖๖
๕๖๖๗
๕๖๖๘
๕๖๖๙
๕๖๗๐
๕๖๗๑
๕๖๗๒
๕๖๗๓
๕๖๗๔
๕๖๗๕
๕๖๗๖
๕๖๗๗
๕๖๗๘
๕๖๗๙
๕๖๘๐
๕๖๘๑
๕๖๘๒
๕๖๘๓
๕๖๘๔
๕๖๘๕
๕๖๘๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายสุรพล อมรพิพัฒน
นายสุรพล อินทะยะ
นายสุรพันธ ทวิชศรี
นายสุรภาส วงศสาคร
นายสุรมนตรี วิไลจิตต
นายสุรวิทย มูลตรีศรี
นายสุรวุฒิ ทาแกว
วาที่รอยตรี สุรวุฒิ สุขเข
นายสุรวุฒิ อิสรไกรศีล
นายสุรศักดิ์ แกววงษ
นายสุรศักดิ์ คติพงศธาดา
นายสุรศักดิ์ ชอทอง
นายสุรศักดิ์ โตเอี่ยม
นายสุรศักดิ์ บุญชวยเหลือ
นายสุรศักดิ์ พงษธรรม
นายสุรศักดิ์ พรหมบุตร
นายสุรศักดิ์ ภูงาม
นายสุรศักดิ์ มณีเรือง
นายสุรศักดิ์ ฦาชา
นายสุรศักดิ์ วงศกาฬสินธุ
นายสุรศักดิ์ ศรีเมือง
นายสุรศักดิ์ ศิริหลา
นายสุรศักดิ์ สะดีวงศ
นายสุรศักดิ์ สายประศาสน
นายสุรศักดิ์ สําเภาทอง
นายสุรศักดิ์ สีนนลี

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๕๖๘๗
๕๖๘๘
๕๖๘๙
๕๖๙๐
๕๖๙๑
๕๖๙๒
๕๖๙๓
๕๖๙๔
๕๖๙๕
๕๖๙๖
๕๖๙๗
๕๖๙๘
๕๖๙๙
๕๗๐๐
๕๗๐๑
๕๗๐๒
๕๗๐๓
๕๗๐๔
๕๗๐๕
๕๗๐๖
๕๗๐๗
๕๗๐๘
๕๗๐๙
๕๗๑๐
๕๗๑๑
๕๗๑๒

นายสุรศักดิ์ สุขเกื้อ
นายสุรศักดิ์ สุวรรณศรี
นายสุรศักดิ์ อยูคํา
นายสุรศักดิ์ ออนทองคํา
นายสุรศักดิ์ อักษรสาร
นายสุรศักดิ์ เอี๊ยบทวี
นายสุรสิทธิ์ กุลหินตั้ง
นายสุรสิทธิ์ เกษมสุข
นายสุรสิทธิ์ จิตสงบ
นายสุรสิทธิ์ เจริญหุน
นายสุรสิทธิ์ นนทพรหม
นายสุรสิทธิ์ ประชากิจ
นายสุรสิทธิ์ มิทราวงศ
นายสุรสิทธิ์ สุนสุข
นายสุรแสง ธารเจริญ
นายสุระ งามขํา
นายสุระ บารมีชวย
นายสุระ เพชรโรจน
นายสุระชัย ไมหอม
นายสุระพล มะนะโส
นายสุระพล อุนใหม
นายสุรัตน โตะเอียด
นายสุรัตน ทองคําชุม
นายสุรัตน บุญฤทธิ์
นายสุรัตน โพธิลักษณ
นายสุรัตน วันไธสง

หนา ๑๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
๕๗๑๓
๕๗๑๔
๕๗๑๕
๕๗๑๖
๕๗๑๗
๕๗๑๘
๕๗๑๙
๕๗๒๐
๕๗๒๑
๕๗๒๒
๕๗๒๓
๕๗๒๔
๕๗๒๕
๕๗๒๖
๕๗๒๗
๕๗๒๘
๕๗๒๙
๕๗๓๐
๕๗๓๑
๕๗๓๒
๕๗๓๓
๕๗๓๔
๕๗๓๕
๕๗๓๖
๕๗๓๗
๕๗๓๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายสุรัตน หอมกรุน
นายสุรัตน หารวาระ
นายสุรัตน อันทะเกต
นายสุรตั ิ บุญเชื้อ
นายสุรางครัตน จิตรเอก
นายสุราษฎร รอดดวง
นายสุรินทร แกวมณี
นายสุรินทร จันทรวิจิตร
นายสุรินทร เจริญวัลย
นายสุรินทร ชูประดิษฐ
นายสุรินทร ไชยทอง
นายสุรินทร เทียมทอง
นายสุรินทร บุญแสน
นายสุรินทร บุรี
นายสุรินทร ปาหินา
นายสุรินทร ปงมา
นายสุรินทร พฤกษวานิช
นายสุรินทร มิ่งฉาย
นายสุรินทร รูวิชา
นายสุรินทร สวางศรี
นายสุรินทร สิทธิฤทัย
นายสุรินทร อุสาพรหม
นายสุริพล ภูวรรณ
นายสุริยนต ทองทิพย
นายสุริยนต แนวดี
นายสุริยนต แสงตารัตน

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๕๗๓๙
๕๗๔๐
๕๗๔๑
๕๗๔๒
๕๗๔๓
๕๗๔๔
๕๗๔๕
๕๗๔๖
๕๗๔๗
๕๗๔๘
๕๗๔๙
๕๗๕๐
๕๗๕๑
๕๗๕๒
๕๗๕๓
๕๗๕๔
๕๗๕๕
๕๗๕๖
๕๗๕๗
๕๗๕๘
๕๗๕๙
๕๗๖๐
๕๗๖๑
๕๗๖๒
๕๗๖๓
๕๗๖๔

นายสุริยะ จันทนา
นายสุริยัน พันธุมณี
นายสุริยัน สันยาว
นายสุริยันต กตะศิลา
นายสุริยันต แกวนาง
นายสุริยันต พรหมพักตร
นายสุริยา เฉงทอง
นายสุริยา ชมภู
นายสุริยา ชัยวงษทิตย
นายสุริยา ดุจจานุทัศน
นายสุริยา นาคะพงษ
นายสุริยา บุบผา
นายสุริยา เปย มสงา
นายสุริยา เมฆฉาย
นายสุริยา วงศชารี
นายสุริยา ศุภฤกษพรชัย
นายสุริยาวุธ ตีระศิริพงษ
นายสุริศักดิ์ จิตตะโคตร
นายสุรีย อวมเครือ
นายสุวพล ศรีเพชร
นายสุวรรณ ครุฑใจกลา
นายสุวรรณ จันทรศรี
นายสุวรรณ จุยเตย
นายสุวรรณ จูมพันธ
นายสุวรรณ ชัยสีหนาท
นายสุวรรณ ชื่นนิรันดร

หนา ๑๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
๕๗๖๕
๕๗๖๖
๕๗๖๗
๕๗๖๘
๕๗๖๙
๕๗๗๐
๕๗๗๑
๕๗๗๒
๕๗๗๓
๕๗๗๔
๕๗๗๕
๕๗๗๖
๕๗๗๗
๕๗๗๘
๕๗๗๙
๕๗๘๐
๕๗๘๑
๕๗๘๒
๕๗๘๓
๕๗๘๔
๕๗๘๕
๕๗๘๖
๕๗๘๗
๕๗๘๘
๕๗๘๙
๕๗๙๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายสุวรรณ ดําเนินผล
นายสุวรรณ ถือแกว
นายสุวรรณ บูบาง
นายสุวรรณ ปองสีดา
นายสุวรรณ มนิพาว
นายสุวรรณ วงศสุวรรณ
นายสุวรรณ ศรีใส
นายสุวรรณ อินทรนอก
นายสุวรรณะ อุนนอย
นายสุวัชร สารสมัคร
นายสุวัฒน กาพล
นายสุวัฒน แกวเก็บ
นายสุวัฒน จันทรแยง
นายสุวัฒน ซื่อสัตย
นายสุวัฒน พิทักษธานินทร
นายสุวัฒน เพชรา
นายสุวัฒน รุจนวิศาล
นายสุวัฒน ลักษณสุชน
นายสุวัฒน สัมมา
นายสุวัฒน สุขศรี
นายสุวัฒนชัย เนินนิราช
นายสุวัตร ทองหอม
นายสุวิช ศรีโชค
นายสุวิชัย นอยพรหม
จาสิบเอก สุวชิ ัย โพธิ์กาศ
นายสุวิชาติ คลองแคลว

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๕๗๙๑
๕๗๙๒
๕๗๙๓
๕๗๙๔
๕๗๙๕
๕๗๙๖
๕๗๙๗
๕๗๙๘
๕๗๙๙
๕๘๐๐
๕๘๐๑
๕๘๐๒
๕๘๐๓
๕๘๐๔
๕๘๐๕
๕๘๐๖
๕๘๐๗
๕๘๐๘
๕๘๐๙
๕๘๑๐
๕๘๑๑
๕๘๑๒
๕๘๑๓
๕๘๑๔
๕๘๑๕
๕๘๑๖

นายสุวิท บุญอุปละ
นายสุวิทย จันทคณานุรักษ
นายสุวิทย จันทรเคน
นายสุวิทย จันเทศ
นายสุวิทย ชูหนู
นายสุวิทย ดีวัน
นายสุวิทย ทองงอก
นายสุวิทย นันตะแขม
นายสุวิทย เนตรทัศน
นายสุวิทย ปกเขตานัง
นายสุวิทย พรหมอยู
นายสุวิทย พาคาม
นายสุวิทย ภวะวิจารณ
นายสุวิทย มณีวรรณ
นายสุวิทย มีเดช
นายสุวิทย ลิ่มวิจิตรวงศ
นายสุวิทย วิชาเจริญ
นายสุวิทย สายใจอูป
นายสุวิทย สุภาษี
นายสุวิทย หมื่นจิตร
นายสุวิศิษฎ สุคนธจินดา
นายสุเวช คมจิตร
นายสุเวช แนวเงินดี
นายสุเวช บูระพันธ
นายสุเวช ผาจันทร
นายสุเวชย มูลทรา

หนา ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา
๕๘๑๗
๕๘๑๘
๕๘๑๙
๕๘๒๐
๕๘๒๑
๕๘๒๒
๕๘๒๓
๕๘๒๔
๕๘๒๕
๕๘๒๖
๕๘๒๗
๕๘๒๘
๕๘๒๙
๕๘๓๐
๕๘๓๑
๕๘๓๒
๕๘๓๓
๕๘๓๔
๕๘๓๕
๕๘๓๖
๕๘๓๗
๕๘๓๘
๕๘๓๙
๕๘๔๐
๕๘๔๑
๕๘๔๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายเสกสิทธิ์ เจริญศรี
นายเสกสิทธิ์ ซาผู
นายเสฎฐวุฒิ ครูเกษตร
นายเสถียร ชุมแสง
นายเสถียร มอยติละ
นายเสถียร โสภา
วาที่รอยโท เสนห กอนใจ
นายเสนห ขําเลิศ
นายเสนห คาขาย
นายเสนห นวลเจริญ
นายเสนห ปุริสาย
นายเสนห พรมลัง
นายเสนห รสฉ่ํา
นายเสนห วงศไตรรัตน
นายเสนห ศรีเทพ
นายเสนห สมบุญ
นายเสนห สุวิธรรมา
นายเสนห หลอมทอง
นายเสนห อยูสุข
นายเสนห อุตราภิมุข
นายเสนอ นุน นอย
นายเสนอ เวียงบาล
นายเสนอชัย สมถวิล
นายเสนาะ โกพัตตา
นายเสนาะ จันทรไทย
นายเสนาะ นนลือชา

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๕๘๔๓
๕๘๔๔
๕๘๔๕
๕๘๔๖
๕๘๔๗
๕๘๔๘
๕๘๔๙
๕๘๕๐
๕๘๕๑
๕๘๕๒
๕๘๕๓
๕๘๕๔
๕๘๕๕
๕๘๕๖
๕๘๕๗
๕๘๕๘
๕๘๕๙
๕๘๖๐
๕๘๖๑
๕๘๖๒
๕๘๖๓
๕๘๖๔
๕๘๖๕
๕๘๖๖
๕๘๖๗
๕๘๖๘

หนา ๑๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

นายเสนาะ ผลฉาย
นายเสนาะ ศรีทองอินทร
นายเสนีย ชมชื่น
นายเสนีย ธีรสิรินานนท
นายเสนีย พรโคกกรวด
นายเสนีย สุรยิ ะ
นายเสนียร แกวคํา
นายเสมอ เถาทิพย
นายเสริญ จุลจันทร
นายเสริม จันทรคํา
นายเสริม นิม่ นวล
นายเสริมชัย แสนหูม
นายเสริมศักดิ์ ชางศรีทอง
นายเสริมศักดิ์ โพธิ์พิฑูรย
นายเสริมศักดิ์ โรยสุวรรณ
นายเสรี กันวี
นายเสรี แกวเรือง
นายเสรี แขโส
นายเสรี จตุเทน
นายเสรี นาไชยโย
วาที่รอยตรี เสรี ปรมชวลิตโรจน
นายเสรี ปานเงิน
นายเสรี รุงเรือง
นายเสรีย จะมี
นายเสวก พวงขํา
นายเสวศ พลไชย

๕๘๖๙
๕๘๗๐
๕๘๗๑
๕๘๗๒
๕๘๗๓
๕๘๗๔
๕๘๗๕
๕๘๗๖
๕๘๗๗
๕๘๗๘
๕๘๗๙
๕๘๘๐
๕๘๘๑
๕๘๘๒
๕๘๘๓
๕๘๘๔
๕๘๘๕
๕๘๘๖
๕๘๘๗
๕๘๘๘
๕๘๘๙
๕๘๙๐
๕๘๙๑
๕๘๙๒
๕๘๙๓
๕๘๙๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายเสวี บุญถนอม
นายเสวี รักษศรี
นายเสาร วัยพันธ
นายเสารรี อินทะชัย
นายเสียงเริง อินทรสุวรรณ
นายเสียน เพ็งชัย
นายเสี้ยน ตะวงษ
นายแสง สรอยสุวรรณ
นายแสงจันทร เจริญสุข
นายแสงตวัน วงษสูง
นายแสงไทย สุวรรณรงค
นายแสงศรี จันทรเสนา
นายแสงสุข นริสศิริกุล
นายแสงสูรย หวางอากาศ
นายแสนสุริยา รักเสมอ
นายแสวง เครือภักดี
นายแสวง ตันตรา
นายแสวง ทองทา
นายแสวง ปอมมาตา
นายแสวง วัฒนราช
นายแสวง วิเศษแสงทอง
นายแสวง อุดม
นายโสดา ศักดิ์ศรี
นายโสพล ทับทิมชัย
นายโสภณ ตอพล
นายโสภณ เทพอุดม

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๕๘๙๕
๕๘๙๖
๕๘๙๗
๕๘๙๘
๕๘๙๙
๕๙๐๐
๕๙๐๑
๕๙๐๒
๕๙๐๓
๕๙๐๔
๕๙๐๕
๕๙๐๖
๕๙๐๗
๕๙๐๘
๕๙๐๙
๕๙๑๐
๕๙๑๑
๕๙๑๒
๕๙๑๓
๕๙๑๔
๕๙๑๕
๕๙๑๖
๕๙๑๗
๕๙๑๘
๕๙๑๙
๕๙๒๐

นายโสภณ ธิพึง
นายโสภณ เฟสูงเนิน
นายโสภณ มหาบุญ
นายโสภณ แมนศิริ
นายโสภณ วงศโพธิ์ไทร
นายโสภณ วรรณกิจ
นายโสภณ ศรีพรม
นายโสภณ สังขมุ
นายโสภณ หนองแบก
นายโสภณ ออนแนนสี
นายโสภณ อินอ่ํา
นายโสภา นามนวด
นายโสภาส ลีคะ
นายโสภี เกิดผล
นายโสมาส เบาสิน
นายโสรัจ ชมภูพล
นายโสรัจ เชือ้ มั่ง
นายโสฬส ใจแกลวกลา
นายโสฬส เหมือนแกว
นายไสยา ปฏิทานาโต
นายไสว โกธา
นายไสว ขอนแกว
นายไสว ครองยุทธ
นายไสว คําภูเมือง
นายไสว โคตสา
นายไสว จิตตวงค

หนา ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
๕๙๒๑
๕๙๒๒
๕๙๒๓
๕๙๒๔
๕๙๒๕
๕๙๒๖
๕๙๒๗
๕๙๒๘
๕๙๒๙
๕๙๓๐
๕๙๓๑
๕๙๓๒
๕๙๓๓
๕๙๓๔
๕๙๓๕
๕๙๓๖
๕๙๓๗
๕๙๓๘
๕๙๓๙
๕๙๔๐
๕๙๔๑
๕๙๔๒
๕๙๔๓
๕๙๔๔
๕๙๔๕
๕๙๔๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายไสว ชานาม
นายไสว ดําหนก
นายไสว บุญภา
นายไสว พรมพาน
นายไสว พิรักษา
นายไสว มหาวรรณ
นายไสว มีแกว
นายไสว มีจินดา
นายไสว มุสิกะเจริญ
นายไสว หมวดมณี
นายไสวย สวางวรรณ
นายหนูพร สุภาชาติ
นายหนูพัฒน จันทรเสนา
นายหมุน สมพร
นายหรน หัสมา
นายหรรษา อื้อเพชรพงษ
นายหวล บุญซอน
นายหวัน ฉวีวงค
นายหอมจันทร ศรีสมุทร
นายหาญ นิตยตะขบ
นายหาร ดีแสน
นายหิง วาแม
นายหิรัญ ใจเสงี่ยม
นายหิรัญ เพชรรัตน
นายหิรัณย พิริยะธนภัทร
นายเหมือน เหลี่ยมโลก

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๕๙๔๗
๕๙๔๘
๕๙๔๙
๕๙๕๐
๕๙๕๑
๕๙๕๒
๕๙๕๓
๕๙๕๔
๕๙๕๕
๕๙๕๖
๕๙๕๗
๕๙๕๘
๕๙๕๙
๕๙๖๐
๕๙๖๑
๕๙๖๒
๕๙๖๓
๕๙๖๔
๕๙๖๕
๕๙๖๖
๕๙๖๗
๕๙๖๘
๕๙๖๙
๕๙๗๐
๕๙๗๑
๕๙๗๒

นายเหมือนชัย สิงหหาญ
นายเหรียญ บุญเกิดมา
นายเหรียญชัย ดันงา
นายเหล็ก ดีตลอด
นายเหิม คงขํา
นายเหิม มณีมั่งคั่ง
นายแหลมทอง ขุนแกว
นายใหญ ปริชาตปรีชา
นายองคการ ปอมรบ
นายองอาจ กลั่นบุศย
นายองอาจ บัวหอม
นายองอาจ ศรีสุชาติ
นายองอาจ ออนฤทธิ์
นายอดินันต วิชาผง
นายอดินันท อาแวกือจิ
นายอดิเรก วิไลวรรณ
นายอดิศร คันธโรรส
นายอดิศร ไชยรัตนะ
นายอดิศร พิชญอัครกุล
นายอดิศร วงษขันธ
นายอดิศร ศรศิลป
นายอดิศร ศิริพันธุ
นายอดิศักดิ์ นวลสิงห
นายอดิศักดิ์ ปฐมปรีชากุล
นายอดิศักดิ์ พิณสุวรรณ
นายอดิศักดิ์ มีแยบ

หนา ๑๒๐
ราชกิจจานุเบกษา
๕๙๗๓
๕๙๗๔
๕๙๗๕
๕๙๗๖
๕๙๗๗
๕๙๗๘
๕๙๗๙
๕๙๘๐
๕๙๘๑
๕๙๘๒
๕๙๘๓
๕๙๘๔
๕๙๘๕
๕๙๘๖
๕๙๘๗
๕๙๘๘
๕๙๘๙
๕๙๙๐
๕๙๙๑
๕๙๙๒
๕๙๙๓
๕๙๙๔
๕๙๙๕
๕๙๙๖
๕๙๙๗
๕๙๙๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายอดิศักดิ์ มุงชู
นายอดิศักดิ์ อิศรมงคลรักษ
นายอดิศัย ธรรมโชติ
นายอดิสรณ วงศแสนสุข
นายอดุล อินทกาญจน
นายอดุลย จงสวัสดิ์
นายอดุลย ชัยศรี
นายอดุลย ทองกลม
นายอดุลย บุญไชย
นายอดุลย บุญมาติด
นายอดุลย เปยมนอย
นายอดุลย ยุมังกูร
นายอดุลย เย็นเปง
นายอดุลย แยมประดิษฐ
นายอดุลย ระภักดี
นายอดุลย สินธวาชีวะ
นายอดุลย สุปญญา
นายอดุลย หวังชื่น
นายอดุลย อําลอย
นายอติชาติ ปาทา
นายอติวิชญ ฉางชัยภูมิ
นายอธิชา สมมาตร
นายอธิชาติ สวัสดี
นายอธิป เกิดในมงคล
นายอธิษฐาน พันธุคา
นายอนนท คุตกาล

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๕๙๙๙
๖๐๐๐
๖๐๐๑
๖๐๐๒
๖๐๐๓
๖๐๐๔
๖๐๐๕
๖๐๐๖
๖๐๐๗
๖๐๐๘
๖๐๐๙
๖๐๑๐
๖๐๑๑
๖๐๑๒
๖๐๑๓
๖๐๑๔
๖๐๑๕
๖๐๑๖
๖๐๑๗
๖๐๑๘
๖๐๑๙
๖๐๒๐
๖๐๒๑
๖๐๒๒
๖๐๒๓
๖๐๒๔

นายอนนท จักรโนวรรณ
นายอนรรฆศักดิ์ ยศวิจิตร
นายอนัน บุตรดี
นายอนัน โพธิ์สูงเนิน
นายอนัน อันทจันสอน
นายอนันต เข็มลัง
นายอนันต คําจันทร
นายอนันต คุณยศยิ่ง
นายอนันต ดีวงษ
นายอนันต ทะนารี
นายอนันต น้ําเพ็ชร
วาที่รอยตรี อนันต บัวแชม
นายอนันต บุญญาวัฒน
นายอนันต บุบผัน
นายอนันต ปริปุรณะ
นายอนันต ปญญายุทธศักดิ์
นายอนันต ผิวทองออน
นายอนันต ผุยพรหม
นายอนันต พูลผล
นายอนันต ลาสงยาง
นายอนันต วัฒนะวิทย
นายอนันต สรอยทอง
นายอนันต สุวรรณคะโต
นายอนันต โสภี
นายอนันต เหล็กคํา
นายอนันต อยูคง

หนา ๑๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
๖๐๒๕
๖๐๒๖
๖๐๒๗
๖๐๒๘
๖๐๒๙
๖๐๓๐
๖๐๓๑
๖๐๓๒
๖๐๓๓
๖๐๓๔
๖๐๓๕
๖๐๓๖
๖๐๓๗
๖๐๓๘
๖๐๓๙
๖๐๔๐
๖๐๔๑
๖๐๔๒
๖๐๔๓
๖๐๔๔
๖๐๔๕
๖๐๔๖
๖๐๔๗
๖๐๔๘
๖๐๔๙
๖๐๕๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายอนันต อุดมกานตง
นายอนันตพร แสนสิ่ง
นายอนันท จันจุฬา
นายอนันท จิตรเที่ยง
นายอนันท วัฒนวิถี
นายอนันท ไหมพูล
นายอนิรุท สุดากิจจาทร
นายอนิรุทธ อินทุวงศ
นายอนิรุทธิ์ แสงดี
นายอนิโรจน คุมสวัสดิ์
นายอนุ วีระสอน
นายอนุกูล รินทรามี
นายอนุชา เหมงเวหา
นายอนุชาติ ฤทธิวุธ
นายอนุชิต พิพิธจันทร
นายอนุพงศ เกษมเศรษฐ
นายอนุพนธ นารีเปน
นายอนุพันธุ ชัมภูธนะ
นายอนุรักษ เกสแกว
นายอนุรักษ พลายละหาร
นายอนุรักษ พิลาไชย
นายอนุรักษ เรืองนาม
นายอนุรักษ อุปพงษ
นายอนุลักษณ พูลสวัสดิ์
นายอนุวัฒน แกวจันทร
นายอนุวัฒน ออนศรี

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๖๐๕๑
๖๐๕๒
๖๐๕๓
๖๐๕๔
๖๐๕๕
๖๐๕๖
๖๐๕๗
๖๐๕๘
๖๐๕๙
๖๐๖๐
๖๐๖๑
๖๐๖๒
๖๐๖๓
๖๐๖๔
๖๐๖๕
๖๐๖๖
๖๐๖๗
๖๐๖๘
๖๐๖๙
๖๐๗๐
๖๐๗๑
๖๐๗๒
๖๐๗๓
๖๐๗๔
๖๐๗๕
๖๐๗๖

นายอนุศักดิ์ ดานนุกูล
นายอนุศักดิ์ บูรณประเสริฐกุล
นายอนุสรณ ไชยบุญ
นายอนุสรณ เทพโยธิน
นายอนุสรณ เทพวงษ
นายอนุสรณ ฤชุศาศวัต
นายอนุสรณ สรอยผาบ
นายอนุสรณ แสงสุวรรณ
นายอนูน วงษโสภา
นายอโนทัย สนประเทศ
นายอภิชน โพธิเสน
นายอภิชัย ดาวดึงษ
นายอภิชัย ปาละวงศ
นายอภิชัย เริงเลื่อม
นายอภิชาต ธรรมศรี
นายอภิชาต บุญรักษ
นายอภิชาต เลื่อนชิด
นายอภิชาต สีหะธรางกูร
นายอภิชาต สุรพจน
นายอภิชาติ คําเพชร
นายอภิชาติ จันทนะชาติ
นายอภิชาติ ชาญเดช
นายอภิชาติ เพชรินทร
นายอภิชาติ ภูทับทิม
นายอภิชาติ มาตรมูล
นายอภิชาติ รัตนยรรยง

หนา ๑๒๒
ราชกิจจานุเบกษา
๖๐๗๗
๖๐๗๘
๖๐๗๙
๖๐๘๐
๖๐๘๑
๖๐๘๒
๖๐๘๓
๖๐๘๔
๖๐๘๕
๖๐๘๖
๖๐๘๗
๖๐๘๘
๖๐๘๙
๖๐๙๐
๖๐๙๑
๖๐๙๒
๖๐๙๓
๖๐๙๔
๖๐๙๕
๖๐๙๖
๖๐๙๗
๖๐๙๘
๖๐๙๙
๖๑๐๐
๖๑๐๑
๖๑๐๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายอภิชาติ ศรีภาค
นายอภิชาติ สุภานุสร
นายอภิชาติ อยูจุย
นายอภิชิต มีสวรรค
นายอภิณัฐ วิเศษทักษ
นายอภิเดช โสภณ
นายอภิเดช อิสโร
นายอภิเทพ นอขุนทด
นายอภิธัญ นิธิวัฒนวงศ
นายอภินพ บุราณกุลยศ
นายอภินันท กอนใจจิตร
นายอภินันท โกษาพงษ
นายอภินันท ปลันธนา
นายอภินัย จัตุรัส
นายอภิพล ศรีสุวรรณ
นายอภิรักษ จันทรสราง
นายอภิรักษ สําราญพันธ
นายอภิรักษ อรรคอํานวย
นายอภิรัฐ จันทรเทพ
นายอภิรัฐ ศรีสุข
นายอภิรัตน เลาหะพันธ
นายอภิศักดิ์ มุสิกะวัน
นายอภิสิทธิ์ คุมตะบุตร
นายอภิสิทธิ์ ทองหา
นายอภิสิทธิ์ สุริยะ
นายอมร คงเยิน

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๖๑๐๓
๖๑๐๔
๖๑๐๕
๖๑๐๖
๖๑๐๗
๖๑๐๘
๖๑๐๙
๖๑๑๐
๖๑๑๑
๖๑๑๒
๖๑๑๓
๖๑๑๔
๖๑๑๕
๖๑๑๖
๖๑๑๗
๖๑๑๘
๖๑๑๙
๖๑๒๐
๖๑๒๑
๖๑๒๒
๖๑๒๓
๖๑๒๔
๖๑๒๕
๖๑๒๖
๖๑๒๗
๖๑๒๘

นายอมร เครืออนันต
นายอมร เฉลิมศรี
นายอมร บุญที
นายอมร สิญจาอัปสร
นายอมร ออนสี
นายอมรศักดิ์ ทองชะอุม
นายอมรสิทธิ์ ภูนวนกมล
นายอมรัตน พรหมรินทร
นายอมรินทร ภักดี
นายอมเรศ แสนกันคํา
จาสิบตรี อรพล ดอนแกว
นายอรรคพล สุวรรณผา
นายอรรณนพ พรหมสูตร
นายอรรณพ จินตภูมิ
นายอรรณพ ชินกรรม
นายอรรณพ พีระวรรณ
นายอรรณพ พูลเขตรกรม
นายอรรณพ ยอแสงรัตน
นายอรรณพ เลี่ยมดี
นายอรรณพ วางโต
นายอรรณพ อังอํานวยโชค
นายอรรถ เภรีกุล
นายอรรถกานต อรุณไพร
นายอรรถเดช เดชฟุง
นายอรรถพร เจริญสุข
นายอรรถพล เรืองบุรพ

หนา ๑๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
๖๑๒๙
๖๑๓๐
๖๑๓๑
๖๑๓๒
๖๑๓๓
๖๑๓๔
๖๑๓๕
๖๑๓๖
๖๑๓๗
๖๑๓๘
๖๑๓๙
๖๑๔๐
๖๑๔๑
๖๑๔๒
๖๑๔๓
๖๑๔๔
๖๑๔๕
๖๑๔๖
๖๑๔๗
๖๑๔๘
๖๑๔๙
๖๑๕๐
๖๑๕๑
๖๑๕๒
๖๑๕๓
๖๑๕๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายอรรถพล วรรณพงศสถิต
นายอรรถพันธ เถิ้มแกว
นายอรรถวิทย กรดเต็ม
นายอรรถวิทย อันจิตตแจม
นายอรรถศิลป ชวยนา
นายอรัญ รวมสุข
สิบโท อรัญ รักษปราชญ
นายอรัญ สุขสวัสดิ์
นายอรัญเขต ทัพรังษี
นายอรัญญายุทธ พวงประเสริฐ
นายอราม กลาวิจารณ
นายอราม คูสกุลรัตน
นายอราม บุญสนอง
นายอราม สมสวย
นายอรุณ แกวมณี
นายอรุณ เขตการ
นายอรุณ คงเอียง
นายอรุณ จันทรัตน
นายอรุณ จําปาไหล
นายอรุณ ทองงาม
นายอรุณ บินสอาด
นายอรุณ พาชอบ
นายอรุณ เมืองลอย
นายอรุณ รมแกว
นายอรุณ ราชรักษ
นายอรุณ รุงเรือง

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๖๑๕๕
๖๑๕๖
๖๑๕๗
๖๑๕๘
๖๑๕๙
๖๑๖๐
๖๑๖๑
๖๑๖๒
๖๑๖๓
๖๑๖๔
๖๑๖๕
๖๑๖๖
๖๑๖๗
๖๑๖๘
๖๑๖๙
๖๑๗๐
๖๑๗๑
๖๑๗๒
๖๑๗๓
๖๑๗๔
๖๑๗๕
๖๑๗๖
๖๑๗๗
๖๑๗๘
๖๑๗๙
๖๑๘๐

นายอรุณ วังกาวรรณ
นายอรุณ สวางเมฆ
นายอรุณ แสงบุญเรือง
นายอรุณ อรุณรังษี
นายอรุณชัย กัณฑภา
นายอรุณโชติ ชนะโชติ
นายอรุณรัตน สาธารณ
นายอรุณรุง โตพัน
นายอลงกต กันภัย
นายอลงกรณ คําเวียง
นายอวยชัย วงษปญญา
นายอวิรุทธ ไทยกิม
นายออด มูลสาร
นายออนจันทร อินทมาตย
นายออนสา ทินจอง
นายอักษร จุฑารัตน
นายอักษร สุภาภา
นายอัคคเดช แสงสุริย
นายอัคคี ศิรกิ ุล
นายอัครเดช เรืองกิจคณิต
นายอัครเดช หลาบนอก
นายอัครวัฒน รงคะสุทธิโรจน
นายอัครินทร ทองพระพักตร
นายอัคเรศ เหมือนชาติ
นายอังกูร บุญมาลี
นายอังกูร สายบุตร

หนา ๑๒๔
ราชกิจจานุเบกษา
๖๑๘๑
๖๑๘๒
๖๑๘๓
๖๑๘๔
๖๑๘๕
๖๑๘๖
๖๑๘๗
๖๑๘๘
๖๑๘๙
๖๑๙๐
๖๑๙๑
๖๑๙๒
๖๑๙๓
๖๑๙๔
๖๑๙๕
๖๑๙๖
๖๑๙๗
๖๑๙๘
๖๑๙๙
๖๒๐๐
๖๒๐๑
๖๒๐๒
๖๒๐๓
๖๒๐๔
๖๒๐๕
๖๒๐๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
วาที่รอยตรี อัจฉริยะ เปรื่องเดช
นายอัญญา สิงหศักดิ์ดี
นายอัฐพงษ ภูพานเพชร
นายอัฐพล แทนทอง
นายอัฐสัณห นครศรี
นายอัธยา สารกุล
นายอัมพร คําเพชรดี
นายอัมพร เจริญวงศ
นายอัมพร ชราศรี
นายอัมพร เดชนอย
นายอัมพร พลทาว
นายอัมพร อัตตโน
นายอัยยกรณ เกงกาจ
นายอัศพงษ ชุมดวง
นายอัศวเดช ทองเกต
นายอัศวนนท ชูเกต
นายอัศวิน กลิ่นโพธิ์
นายอัศวิน สุทธิอาคาร
นายอัศเวศ สติชอบ
นายอากร บุญคง
นายอาคม ชูศรีสิทธิ์
นายอาคม ตรงเที่ยง
นายอาคม เพชรสงค
นายอาคม เพ็ญบุญ
นายอาคม ลียวัฒนานุพงศ
นายอาคม วิทยเขตปภา

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๖๒๐๗
๖๒๐๘
๖๒๐๙
๖๒๑๐
๖๒๑๑
๖๒๑๒
๖๒๑๓
๖๒๑๔
๖๒๑๕
๖๒๑๖
๖๒๑๗
๖๒๑๘
๖๒๑๙
๖๒๒๐
๖๒๒๑
๖๒๒๒
๖๒๒๓
๖๒๒๔
๖๒๒๕
๖๒๒๖
๖๒๒๗
๖๒๒๘
๖๒๒๙
๖๒๓๐
๖๒๓๑
๖๒๓๒

หนา ๑๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

นายอาคม อังคะ
นายอาณัติ จั่นสังข
นายอาดุน ชางแกวมณี
นายอาดูร นวนอึ่ง
นายอาทร ลีแสน
นายอาทร แววสงา
นายอาทิตย เทพนิมิตร
นายอาทิตย โพธิกุล
นายอาทิตย ศรีจํานง
นายอาทิตย เส็นหัด
นายอาทิตย แสนไพร
นายอานนท ทาปศรี
นายอานนท ยิ้มกําเหนิด
นายอานนท ไสยโสภณ
นายอานัด สะอาด
นายอานันท วงคพนม
นายอานัส มานิตย
นายอารมณ พรหมบุตร
นายอารมณ เหมะธุลิน
นายอารมภ บัวสุวรรณ
นายอารมย ทองหลอม
นายอารมย พงษสุทธิโสภา
นายอารมย ยินดี
นายอารักษ คลายหงษ
วาที่รอยเอก อารักษ ตังครโยธิน
นายอารักษ วิเชนสวัสดิ์

๖๒๓๓
๖๒๓๔
๖๒๓๕
๖๒๓๖
๖๒๓๗
๖๒๓๘
๖๒๓๙
๖๒๔๐
๖๒๔๑
๖๒๔๒
๖๒๔๓
๖๒๔๔
๖๒๔๕
๖๒๔๖
๖๒๔๗
๖๒๔๘
๖๒๔๙
๖๒๕๐
๖๒๕๑
๖๒๕๒
๖๒๕๓
๖๒๕๔
๖๒๕๕
๖๒๕๖
๖๒๕๗
๖๒๕๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายอารัด จําเนียร
นายอาริยะ วาทไธสง
นายอารี สุวรรณชาตรี
นายอารีย ฉิมพุฒ
นายอารีย บาราสัน
นายอารีย ลือกระโทก
นายอาวุธ จันทรเอียง
นายอาวุธ ใจวุฒิ
นายอาวุธ เนตรสุวรรณ
นายอาษา เขมะวิบูลย
นายอําคา เนาวดี
นายอํานวย ก่ําแกง
นายอํานวย แกวมา
นายอํานวย โคตรตาแสง
นายอํานวย ใจมิภักดิ์
นายอํานวย บุราณรมย
นายอํานวย ปนตา
นายอํานวย มีศรี
นายอํานวย เรืองจิต
นายอํานวย วิริยธรรมเจริญ
นายอํานวย เวศวงศษาทิพย
นายอํานวย ศิริธรรม
นายอํานวย สวยรูป
นายอํานวย สายสด
นายอํานวย หรั่งวัตร
นายอํานวย อภิชาติตรากูล

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๖๒๕๙
๖๒๖๐
๖๒๖๑
๖๒๖๒
๖๒๖๓
๖๒๖๔
๖๒๖๕
๖๒๖๖
๖๒๖๗
๖๒๖๘
๖๒๖๙
๖๒๗๐
๖๒๗๑
๖๒๗๒
๖๒๗๓
๖๒๗๔
๖๒๗๕
๖๒๗๖
๖๒๗๗
๖๒๗๘
๖๒๗๙
๖๒๘๐
๖๒๘๑
๖๒๘๒
๖๒๘๓
๖๒๘๔

นายอํานวย อาจหาญ
นายอํานาจ คงสวาง
นายอํานาจ คันธรักษ
นายอํานาจ ใจไหม
นายอํานาจ ฉายาปญจะ
นายอํานาจ ดอกบัว
นายอํานาจ ดอนออนเบา
นายอํานาจ ทองจีน
นายอํานาจ ปกกาเต
นายอํานาจ พวงชอ
นายอํานาจ มีฤกษ
นายอํานาจ ราตรีสุข
นายอํานาจ วิลัย
นายอํานาจ ศรีทอง
นายอํานาจ ศรีอินทร
นายอํานาจ ศิลสังวรณ
นายอํานาจ สามารถ
นายอํานาจ สุขแพทย
นายอํานาจ แสงคงเรือง
นายอํานาจ แสงทอง
นายอํานาจ แสวง
นายอํานาจ หวงทอง
นายอํานาจ อินทรศวร
นายอํานาจ อินทะนิน
นายอํานาจ อินโทโล
นายอําพน คูณขุนทด

หนา ๑๒๖
ราชกิจจานุเบกษา
๖๒๘๕
๖๒๘๖
๖๒๘๗
๖๒๘๘
๖๒๘๙
๖๒๙๐
๖๒๙๑
๖๒๙๒
๖๒๙๓
๖๒๙๔
๖๒๙๕
๖๒๙๖
๖๒๙๗
๖๒๙๘
๖๒๙๙
๖๓๐๐
๖๓๐๑
๖๓๐๒
๖๓๐๓
๖๓๐๔
๖๓๐๕
๖๓๐๖
๖๓๐๗
๖๓๐๘
๖๓๐๙
๖๓๑๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายอําพร มะรังศรี
นายอําพร รอดเทียน
นายอําพร เลิศอาวาส
นายอําพร อาจสาลี
นายอําพล จีระพันธ
นายอําพล สงวนสิทธิ์
นายอําพล หนอทอง
นายอําไพศักดิ์ ปราบเสียง
นายอํามฤต นามนวล
นายอิทธิพล ถนอมรัตน
นายอินทรา ปะวะศรี
นายอิศร ศิรินัย
นายอิศราวุธ จันปุม
นายอิศเรศ นังตะลา
นายอิสรอเฝน บิลหละเตะ
นายอิสระ พานิชชอบ
นายอิสระ ยานะโส
นายอิสระพงศ เผาเมือง
นายอุกฤษฏ จินดาหลวง
นายอุดม กาละปตย
นายอุดม แกวสะโร
นายอุดม งามใส
นายอุดม จุลศรี
นายอุดม ใจดีเย็น
นายอุดม ไชยยงค
นายอุดม ดวงแกว

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๖๓๑๑
๖๓๑๒
๖๓๑๓
๖๓๑๔
๖๓๑๕
๖๓๑๖
๖๓๑๗
๖๓๑๘
๖๓๑๙
๖๓๒๐
๖๓๒๑
๖๓๒๒
๖๓๒๓
๖๓๒๔
๖๓๒๕
๖๓๒๖
๖๓๒๗
๖๓๒๘
๖๓๒๙
๖๓๓๐
๖๓๓๑
๖๓๓๒
๖๓๓๓
๖๓๓๔
๖๓๓๕
๖๓๓๖

นายอุดม ดอกบัว
นายอุดม ทิพยพงศธร
นายอุดม ธิเนตร
นายอุดม บดีการ
นายอุดม บุดดี
นายอุดม ประสาร
นายอุดม ปาลี
นายอุดม พันธุภักดี
นายอุดม พิบูลย
นายอุดม พิมพเทศ
นายอุดม เพ็ชรชนะ
นายอุดม มะชะรา
นายอุดม แรงเขตรวิทย
นายอุดม วงศแคะหลา
นายอุดม ศรีสวัสดิ์
นายอุดม ศิริโม
นายอุดม สกุลกลา
นายอุดม สีคาํ
นายอุดม หนูคง
นายอุดม เหลืองศิริธัญญา
นายอุดม อยูช มบุญ
นายอุดม ออกเอก
นายอุดม อินทรสุข
นายอุดมทรัพย เชิดโกทา
นายอุดมศักดิ์ จิตรภักดี
นายอุดมศักดิ์ แดงวิชัย

หนา ๑๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
๖๓๓๗
๖๓๓๘
๖๓๓๙
๖๓๔๐
๖๓๔๑
๖๓๔๒
๖๓๔๓
๖๓๔๔
๖๓๔๕
๖๓๔๖
๖๓๔๗
๖๓๔๘
๖๓๔๙
๖๓๕๐
๖๓๕๑
๖๓๕๒
๖๓๕๓
๖๓๕๔
๖๓๕๕
๖๓๕๖
๖๓๕๗
๖๓๕๘
๖๓๕๙
๖๓๖๐
๖๓๖๑
๖๓๖๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายอุดมศักดิ์ วงศอนันต
นายอุดมศักดิ์ วิปุละ
นายอุดมศักดิ์ แสวงมี
นายอุดมศักดิ์ เหลาพา
นายอุดมศักดิ์ เอือ้ อนุวงศ
นายอุดมสิน ดาศรี
นายอุดร ชอบใหญ
นายอุดร พิรุณ
นายอุดร เพ็ชรพราว
นายอุดร สุขรี่
นายอุตตมะ ทองนาค
นายอุตม ศุภเสถียร
นายอุตสาห กําลังเลิศ
นายอุทก จิระพงษ
นายอุทยาน พัฒนยัง
นายอุทัย จันทรโชติ
นายอุทัย ดวงแกว
นายอุทัย ตันศิริ
นายอุทัย นนทโคตร
นายอุทัย พรมฤทธิ์
นายอุทัย พรหมทอง
วาที่รอยโท อุทัย เพ็งบุปผา
นายอุทัย โพธิ์เกาะ
นายอุทัย ภูพานทอง
นายอุทัย เมืองคุณ
นายอุทัย รักวิจิตร

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๖๓๖๓
๖๓๖๔
๖๓๖๕
๖๓๖๖
๖๓๖๗
๖๓๖๘
๖๓๖๙
๖๓๗๐
๖๓๗๑
๖๓๗๒
๖๓๗๓
๖๓๗๔
๖๓๗๕
๖๓๗๖
๖๓๗๗
๖๓๗๘
๖๓๗๙
๖๓๘๐
๖๓๘๑
๖๓๘๒
๖๓๘๓
๖๓๘๔
๖๓๘๕
๖๓๘๖
๖๓๘๗
๖๓๘๘

นายอุทัย วงศอามาตย
นายอุทัย วรรณโวหาร
นายอุทัย วิริยะพันธ
นายอุทัย ศรีสุนา
นายอุทัย สรอยสนธ
นายอุทัย สาลี
นายอุทัย เหลาบุตรสา
นายอุทัย อาญาพิทักษ
นายอุทัย อินทจักร
นายอุทิศ ขันติทอง
นายอุทิศ คงอนุวัฒน
นายอุทิศ บุญอาจ
นายอุทิศ มิตรงาม
นายอุทิศ เมงชวย
นายอุทิศ สอแสง
นายอุทิศ สุริยวงศ
นายอุทิศ อุทธา
นายอุเทน กาศศรีนุก
นายอุเทน สวัสดิ์ศรี
นายอุนาจ กองธรรม
นายอุบล ไชยศรี
นายอุบล พัฒนาภรณ
นายอุบล พิมพศรี
นายอุบล สังขพัฒน
นายอุบล อินทรแสง
นายอุย วงศไชยา

หนา ๑๒๘
ราชกิจจานุเบกษา
๖๓๘๙
๖๓๙๐
๖๓๙๑
๖๓๙๒
๖๓๙๓
๖๓๙๔
๖๓๙๕
๖๓๙๖
๖๓๙๗
๖๓๙๘
๖๓๙๙
๖๔๐๐
๖๔๐๑
๖๔๐๒
๖๔๐๓
๖๔๐๔
๖๔๐๕
๖๔๐๖
๖๔๐๗
๖๔๐๘
๖๔๐๙
๖๔๑๐
๖๔๑๑
๖๔๑๒
๖๔๑๓
๖๔๑๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายอุไร ศรีเจก
นายอุสมาน เถาวโท
นายอุสมาน บุญประเสริฐ
นายอุสาห เพชรประพันธ
นายอุสาห อารีศิลป
นายเอก กิ่งจันทร
นายเอก อัตตะ
นายเอกชัย ศรีชอบสุข
นายเอกธนัช เหลาสิงห
นายเอกนรินทร ตอวงษ
นายเอกนาม เตาะกระโทก
นายเอกพงศ พอบุตรดี
นายเอกพล มากคํา
นายเอกภพ ศรีพวงทอง
นายเอกรวี แกวรอด
นายเอกราช ลือชา
นายเอกศิษฐ ชื่นธีระวงศ
นายเอกสิทธิ์ หมาดสุเรน
นายเอนก นิกรประเสริฐ
นายเอนก บรรลือ
นายเอนก แปนกลอม
นายเอนก ผิวนวล
นายเอนก พบพาน
นายเอนก เพชรประพันธ
นายเอนก แยมขจร
นายเอนก สุขถนอม

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๖๔๑๕
๖๔๑๖
๖๔๑๗
๖๔๑๘
๖๔๑๙
๖๔๒๐
๖๔๒๑
๖๔๒๒
๖๔๒๓
๖๔๒๔
๖๔๒๕
๖๔๒๖
๖๔๒๗
๖๔๒๘
๖๔๒๙
๖๔๓๐
๖๔๓๑
๖๔๓๒
๖๔๓๓
๖๔๓๔
๖๔๓๕
๖๔๓๖
๖๔๓๗
๖๔๓๘
๖๔๓๙
๖๔๔๐

นายเอนก ออนสลุง
นายเอี้ยน คงสม
นายเอี้ยน ดํารัส
นายเอี่ยม ขันคํา
นายเอี่ยม ไชยโย
นายเอื้อน ตะกุดแจม
นายโอนัด เพชราเวช
นายโอภาษ วงศอนันต
นายโอภาส งามพรม
นายโอภาส แซเซียว
นายโอภาส ศรีปตถา
นายโอภาส สถิตยเสถียร
นายโอภาส สอดจิตต
นายโอฬาร ศึกษากิจ
นายฮวด จุมพลนอย
นายฮากีม มาลาวัยจันทร
นายฮามุ อิแต
นางกชกร แกวธนากุล
นางกชกร ไหมทอง
นางกชณัฐ ศรีเกตุ
นางสาวกชนิภา เทพตะขบ
นางกชพร สาธิสิตานัน
นางกชพรรณ สุขกันตะ
นางกตพร สุวรรณกิจ
นางกนกทิพย นาคประสบสุข
นางกนกทิพย ลําเหลือ

หนา ๑๒๙
ราชกิจจานุเบกษา
๖๔๔๑
๖๔๔๒
๖๔๔๓
๖๔๔๔
๖๔๔๕
๖๔๔๖
๖๔๔๗
๖๔๔๘
๖๔๔๙
๖๔๕๐
๖๔๕๑
๖๔๕๒
๖๔๕๓
๖๔๕๔
๖๔๕๕
๖๔๕๖
๖๔๕๗
๖๔๕๘
๖๔๕๙
๖๔๖๐
๖๔๖๑
๖๔๖๒
๖๔๖๓
๖๔๖๔
๖๔๖๕
๖๔๖๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางกนกธร อรชุน
นางกนกนันทน บานชื่น
นางกนกนิจ กิจคาม
นางกนกนิจ จูทา
นางกนกพร ขุดขํา
นางกนกพร เขตชํานิ
นางกนกพร โชติชวง
นางกนกพร ตาอินทร
นางกนกพร แตงแกว
นางกนกพร โพกิลา
นางสาวกนกพร เรืองศรี
นางกนกพรรณ ฉากครบุรี
นางกนกพรรณ ผาตะพงษ
นางกนกภัทร ศักดิ์ศินานนท
นางกนกมาศ อารยะพงศ
นางสาวกนกรัชต ภูภูมิรัตน
นางกนกรัตน โคตรสมบัติ
นางกนกรัตน เมืองโคตร
นางสาวกนกรัตน ศรีวิจิตร
นางกนกรัตน แสนมณี
นางกนกรัตน หาญเวช
นางกนกลดา สมพงษ
นางสาวกนกลักษณ เพชรศิริ
นางกนกวรณ หนูทับ
นางกนกวรรณ แกวทองประคํา
นางกนกวรรณ นาลัย

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๖๔๖๗
๖๔๖๘
๖๔๖๙
๖๔๗๐
๖๔๗๑
๖๔๗๒
๖๔๗๓
๖๔๗๔
๖๔๗๕
๖๔๗๖
๖๔๗๗
๖๔๗๘
๖๔๗๙
๖๔๘๐
๖๔๘๑
๖๔๘๒
๖๔๘๓
๖๔๘๔
๖๔๘๕
๖๔๘๖
๖๔๘๗
๖๔๘๘
๖๔๘๙
๖๔๙๐
๖๔๙๑
๖๔๙๒

นางกนกวรรณ บุญธรรม
นางกนกวรรณ รอดคง
นางกนกวรรณ สยนานนท
นางกนกวรรณ แสวงสาย
นางกนกวรรณ อินทรโชติ
นางกนกศรี ทองประชา
นางกนกอร สิงหโสภา
นางกนิษฐา การีม
นางกนิษฐา ดาโสม
นางกนิษฐา พิทักษา
นางกนิษฐา วัฒกี
นางกนิษฐา ศิริพานิช
นางกนิษฐา สธนเสาวภาคย
นางกนิษฐา สาลี
นางกมณมาศ มีสุขโข
นางกมลทิพย ทองปลอด
นางกมลทิพย วระสุข
นางกมลนัทธ ดีมี
นางสาวกมลพร ตัณฑพันธ
นางกมลพร มะลิสง
นางกมลพร ศิลา
นางกมลพร เหลืองรัตนวิมล
นางกมลพรรณ แกวแตม
นางกมลมาศ แมนเดช
นางกมลรัตน จันทรอินตา
นางสาวกมลรัตน พงศรีพันธ

หนา ๑๓๐
ราชกิจจานุเบกษา
๖๔๙๓
๖๔๙๔
๖๔๙๕
๖๔๙๖
๖๔๙๗
๖๔๙๘
๖๔๙๙
๖๕๐๐
๖๕๐๑
๖๕๐๒
๖๕๐๓
๖๕๐๔
๖๕๐๕
๖๕๐๖
๖๕๐๗
๖๕๐๘
๖๕๐๙
๖๕๑๐
๖๕๑๑
๖๕๑๒
๖๕๑๓
๖๕๑๔
๖๕๑๕
๖๕๑๖
๖๕๑๗
๖๕๑๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางกมลรัตน แพงศรี
นางสาวกมลรัตน ระโหฐาน
นางกมลรัตน อนันทปญญสุทธิ์
นางกมลลักษณ สุทธิวนิช
นางกมลวรรณ เกียรช
นางกมลวรรณ เพียรธรรม
นางกมลวรรณ มินทการต
นางกมลวรรณ ยี่สุนศรี
นางกมลวรรณ รัตนน้ําหิน
นางกมลวรรณ รุงเรืองศรี
นางกมลวรรณ ออนโคกสูง
นางกมลา เรืองประทีป
นางสาวกรกช เดชอุดมชัย
นางกรกนก ชูปน
นางกรกนก โซสายคํา
นางกรกนก เนติ
นางสาวกรกนก บุญรอด
นางกรกนก เมฆศรี
นางกรกนก ยอดจันทร
นางกรชวัล สระศรีสุวรรณ
นางกรณวิการ สมฤทธิ์
นางกรภรณ สิทธิโชค
นางกรภัทร ปนเพ็ชร
นางกรรณพร รอดสวัสดิ์
นางกรรณาภรณ ปทุมดํารงค
นางกรรณิกา เกิดศิริ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๖๕๑๙
๖๕๒๐
๖๕๒๑
๖๕๒๒
๖๕๒๓
๖๕๒๔
๖๕๒๕
๖๕๒๖
๖๕๒๗
๖๕๒๘
๖๕๒๙
๖๕๓๐
๖๕๓๑
๖๕๓๒
๖๕๓๓
๖๕๓๔
๖๕๓๕
๖๕๓๖
๖๕๓๗
๖๕๓๘
๖๕๓๙
๖๕๔๐
๖๕๔๑
๖๕๔๒
๖๕๔๓
๖๕๔๔

หนา ๑๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางกรรณิกา คําภูมี
นางสาวกรรณิกา แจงหมื่นไวย
นางกรรณิกา แชมประเสริฐ
นางกรรณิกา บรรจุทรัพย
นางกรรณิกา พูลศิลป
นางกรรณิกา แพละออง
นางกรรณิกา มวงศรีจันทร
นางกรรณิกา มั่นการ
นางกรรณิกา แยมศรี
นางกรรณิกา สุภาพ
นางกรรณิกา อินชัยวงค
นางกรรณิการ แกวบุดดา
นางกรรณิการ จัตวัฒนกุล
นางกรรณิการ ชัยมงค
นางสาวกรรณิการ ชาญประพันธ
นางสาวกรรณิการ ณรงค
นางกรรณิการ ดําเนตร
นางสาวกรรณิการ ตะแสง
นางกรรณิการ ถมปทม
นางกรรณิการ บุตรพิชัย
นางกรรณิการ ประสมสุข
นางกรรณิการ ผูกเกษร
นางกรรณิการ มาตรมูล
นางกรรณิการ มาศศรี
นางกรรณิการ มิตรภูมิวิบูลย
นางกรรณิการ รัตนาวิบูลย

๖๕๔๕
๖๕๔๖
๖๕๔๗
๖๕๔๘
๖๕๔๙
๖๕๕๐
๖๕๕๑
๖๕๕๒
๖๕๕๓
๖๕๕๔
๖๕๕๕
๖๕๕๖
๖๕๕๗
๖๕๕๘
๖๕๕๙
๖๕๖๐
๖๕๖๑
๖๕๖๒
๖๕๖๓
๖๕๖๔
๖๕๖๕
๖๕๖๖
๖๕๖๗
๖๕๖๘
๖๕๖๙
๖๕๗๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางกรรณิการ วงศสุเทพ
นางกรรณิการ วรรณทองสุก
นางกรรณิการ ศรีใครนุน
นางกรรณิการ ศิริอาภรณธรรม
นางกรรณิการ สวายพล
นางกรรณิการ สอนเสริม
นางกรรณิการ หัสนัย
นางกรรณิสา พรมใจ
นางกรรยา ชวยจันทร
นางกรรยา ถวิลการ
นางกรรลดา โทอึ้น
นางกรวิกา ราตรีโชติ
นางกรวีร เจริญดี
นางกรวีร อ่ําครองธรรม
นางกรสกานต จันทร
นางกรองกาญจน อธิลาภ
นางสาวกรองแกว จันทรอินทร
นางกรองแกว แซอุย
นางกรองแกว ทองเลี่ยมนาค
นางกรองแกว รําจวน
นางกรองแกว อินแนน
นางสาวกรองทิพย ธรรมสาสน
นางสาวกรองทิพย ศิริอนันต
นางกรองศิริ เลิศรติภัทร
นางกระแส พึ่งเจริญ
นางกรัณฑรัตน เตะชัย

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๖๕๗๑
๖๕๗๒
๖๕๗๓
๖๕๗๔
๖๕๗๕
๖๕๗๖
๖๕๗๗
๖๕๗๘
๖๕๗๙
๖๕๘๐
๖๕๘๑
๖๕๘๒
๖๕๘๓
๖๕๘๔
๖๕๘๕
๖๕๘๖
๖๕๘๗
๖๕๘๘
๖๕๘๙
๖๕๙๐
๖๕๙๑
๖๕๙๒
๖๕๙๓
๖๕๙๔
๖๕๙๕
๖๕๙๖

หนา ๑๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางกริดอักษร อายุวัฒน
นางกรุงศรี เหมพลชม
นางกรุณา จันทรสุก
นางกรุณา ซาซุม
นางกรุณา นุมทอง
นางกรุณา แพงสกล
นางสาวกรุณา สุธรี พันธุ
นางกรุณา เสนาะกรรณ
นางกรุณา หลิมวาณิชย
นางสาวกฤชมน อานทิพยสุวรรณ
นางกฤตยากร สถานพงษ
นางกฤติกา ศรียงค
นางกฤติยา คูณภาค
นางกฤติยา บุญศิริ
นางกฤติยา ศรีธรรมวิจิตร
นางกฤติยา ศรีโนนทอง
นางกฤติยาลักษณ วัยเหนิดลื้อ
นางกฤษณา คงธนะ
นางกฤษณา โคตรทุม
นางกฤษณา จันทนเสถียร
นางกฤษณา จุดจันทึก
นางกฤษณา ฉิมฉาย
นางกฤษณา ตอบกลาง
นางกฤษณา ทองคํา
นางกฤษณา ทัศนางกูร
นางกฤษณา ทิพยประเสริฐ

๖๕๙๗
๖๕๙๘
๖๕๙๙
๖๖๐๐
๖๖๐๑
๖๖๐๒
๖๖๐๓
๖๖๐๔
๖๖๐๕
๖๖๐๖
๖๖๐๗
๖๖๐๘
๖๖๐๙
๖๖๑๐
๖๖๑๑
๖๖๑๒
๖๖๑๓
๖๖๑๔
๖๖๑๕
๖๖๑๖
๖๖๑๗
๖๖๑๘
๖๖๑๙
๖๖๒๐
๖๖๒๑
๖๖๒๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางกฤษณา บุญเจริญ
นางกฤษณา พรรคเจริญ
นางสาวกฤษณา พัฒมะณี
นางกฤษณา มีแสงนิล
นางกฤษณา โลสุวรรณ
นางกฤษณา สังขรักษา
นางกฤษณา สิทธิจรรยากุล
นางสาวกฤษณา สินเปยง
นางกฤษณา อนุแสน
นางกฤษณา อารียชน
นางสาวกฤษณี ถนอมรอด
นางกลอยใจ อาการ
นางกลิ่น ภาสดา
นางกลิ่นผกา โยลัย
นางกลิ่นละออง ยานัน
นางกลิ่นสุคนธ นามวิจิตร
นางกลีบจันทร ชราปธีป
นางกลีบจันทร นนทขุนทด
นางกษมาวดี กวางแกว
นางกองแกว นีขุนทด
นางกองคํา หารคุโน
นางกองคํา เหมะธุลิน
นางกองศิลป ดวงกาง
นางกองสิน เมืองลอย
นางกองสินธุ สุวรรณสม
นางกอบกุล ไชยอัษฎาพร

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๖๖๒๓
๖๖๒๔
๖๖๒๕
๖๖๒๖
๖๖๒๗
๖๖๒๘
๖๖๒๙
๖๖๓๐
๖๖๓๑
๖๖๓๒
๖๖๓๓
๖๖๓๔
๖๖๓๕
๖๖๓๖
๖๖๓๗
๖๖๓๘
๖๖๓๙
๖๖๔๐
๖๖๔๑
๖๖๔๒
๖๖๔๓
๖๖๔๔
๖๖๔๕
๖๖๔๖
๖๖๔๗
๖๖๔๘

นางกอบกุล ไตรสุวรรณ
นางกอบกุล บุญวร
นางกอบกุล รัตนปกรณ
นางสาวกอบกุล ศรีทนานนท
นางกอบกุล ศรีสุนทร
นางกอบกุล สุขเกษม
นางกอบกุล อําไพ
นางกอบแกว ถนอมพล
นางกอบแกว ยงยุทธ
นางกอบแกว สมานชาติ
นางสาวกอมาศ ภัทรตั้งสกุล
นางกะชามาศ ธรรมจิตต
นางกัญจณี หงษวิเศษ
นางกัญจนา อารยะปรีชา
นางกัญจนาภา หอมขจร
นางกัญญภัทร คืนตัก
นางกัญญรัตน ชาวรัตนพันธุ
นางกัญญลักษณ พันธุยางนอย
นางกัญญวรา อาษา
นางกัญญา ขุนโหร
นางกัญญา ฉายาวงศ
นางกัญญา นุมดี
นางกัญญา บวบทอง
นางกัญญา มหาพิรุณ
นางสาวกัญญา มีศรี
นางกัญญา รวมเงาะ

หนา ๑๓๓
ราชกิจจานุเบกษา
๖๖๔๙
๖๖๕๐
๖๖๕๑
๖๖๕๒
๖๖๕๓
๖๖๕๔
๖๖๕๕
๖๖๕๖
๖๖๕๗
๖๖๕๘
๖๖๕๙
๖๖๖๐
๖๖๖๑
๖๖๖๒
๖๖๖๓
๖๖๖๔
๖๖๖๕
๖๖๖๖
๖๖๖๗
๖๖๖๘
๖๖๖๙
๖๖๗๐
๖๖๗๑
๖๖๗๒
๖๖๗๓
๖๖๗๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางกัญญา สมบูรณ
นางกัญญา แสงอุไร
นางกัญญาณัฐ ไชยธวัช
นางกัญญาพัชร ภูฆัง
นางกัญญาภรณ สมทรัพย
นางกัญญาภัค ไชยแกว
นางกัญญาภัค วัฒนพรหม
นางกัญนิภา บุญมาวงศ
นางกัญวรา อารีรัตน
นางกัญหา รอดเหตุภัย
นางกัณญพัสตร เลิศพิเชียรศรี
นางกัณฐาภรณ วองนาวี
นางกัณฑิมา พาลี
นางกัณหา เข็มผะกา
นางกัตติกา จันทรศรีชา
นางกันจะนา คงคนึง
นางกันตกนิษฐ เฮงภูเจริญ
นางกันทิพา กลิ่นมาลี
นางกันยสินี เกตุศีระ
นางกันยา คํากะสินธุ
นางกันยา เครือสนิท
นางกันยา ชัยเจริญกัลป
นางกันยา ตันเจริญ
นางกันยา เปลื้องทุกข
นางกันยา แสนปญญา
นางกันยา หลวงยี

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๖๖๗๕
๖๖๗๖
๖๖๗๗
๖๖๗๘
๖๖๗๙
๖๖๘๐
๖๖๘๑
๖๖๘๒
๖๖๘๓
๖๖๘๔
๖๖๘๕
๖๖๘๖
๖๖๘๗
๖๖๘๘
๖๖๘๙
๖๖๙๐
๖๖๙๑
๖๖๙๒
๖๖๙๓
๖๖๙๔
๖๖๙๕
๖๖๙๖
๖๖๙๗
๖๖๙๘
๖๖๙๙
๖๗๐๐

นางกันยารัตน ชูเชิด
นางกันยารัตน บุญตัน
นางกันยารัตน สุวรรณกรินทร
นางกัลญา เมธีลักษณ
นางกัลญาภรณ อุนจิตร
นางกัลนิกา ศรีภิรมย
นางกัลยรัตน อัฐระ
นางกัลยสุดา เทศถนอม
นางกัลยา กอกชัยยา
นางกัลยา กิตติรัตน
นางกัลยา เกษศรีรัตน
นางกัลยา เขียวขุย
นางกัลยา โคจํานงค
นางกัลยา ไชยจารีย
นางสาวกัลยา ดุจดา
นางกัลยา ธรรมนิมิต
นางกัลยา นภาไผท
นางกัลยา นิลพรหม
นางกัลยา ประดิษฐสาร
นางกัลยา ประสานเนตร
นางกัลยา ปญญา
นางกัลยา พระสวาง
นางกัลยา โพธิน
นางกัลยา มูลจนะบาตร
นางกัลยา ยูโซะ
นางกัลยา ฤทธิรณ

หนา ๑๓๔
ราชกิจจานุเบกษา
๖๗๐๑
๖๗๐๒
๖๗๐๓
๖๗๐๔
๖๗๐๕
๖๗๐๖
๖๗๐๗
๖๗๐๘
๖๗๐๙
๖๗๑๐
๖๗๑๑
๖๗๑๒
๖๗๑๓
๖๗๑๔
๖๗๑๕
๖๗๑๖
๖๗๑๗
๖๗๑๘
๖๗๑๙
๖๗๒๐
๖๗๒๑
๖๗๒๒
๖๗๒๓
๖๗๒๔
๖๗๒๕
๖๗๒๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางสาวกัลยา วันรอด
นางกัลยา ศรีธนชัย
นางกัลยา สุวรรณพัฒน
นางกัลยา แสงประจักษ
นางกัลยา หาญคํา
นางกัลยา อินธาระ
นางกัลยา อิม่ ผอง
นางกัลยา อุณหัง
นางกัลยา อุน ศิริ
นางกัลยา เอียดวาโย
นางกัลยาณี คงเพ็ง
นางกัลยาณี ทองนอย
นางกัลยาณี บุญแสง
นางกัลยาณี ภูหวล
นางสาวกัลยาณี รัตนงาม
นางกัลยาณี ราชคาม
นางกัลยาณี วันทาดี
นางกัลยาณี สุขขาวันดี
นางกัลยาณีย แสนเศษ
นางกัลลฎา ออนอัฐ
นางกาญจณา จีรังสวัสดิ์
นางกาญจนรัตน ธัญนันทิวรรธน
นางกาญจนลักษณ สามสูงเนิน
นางกาญจนา กรรณิการ
นางกาญจนา กลัดนิ่ม
นางกาญจนา กะฐินหอม

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๖๗๒๗
๖๗๒๘
๖๗๒๙
๖๗๓๐
๖๗๓๑
๖๗๓๒
๖๗๓๓
๖๗๓๔
๖๗๓๕
๖๗๓๖
๖๗๓๗
๖๗๓๘
๖๗๓๙
๖๗๔๐
๖๗๔๑
๖๗๔๒
๖๗๔๓
๖๗๔๔
๖๗๔๕
๖๗๔๖
๖๗๔๗
๖๗๔๘
๖๗๔๙
๖๗๕๐
๖๗๕๑
๖๗๕๒

นางกาญจนา กาญจนกีรณา
นางกาญจนา คงเกษ
นางกาญจนา คําแพงจีน
นางกาญจนา โคตรแกว
นางสาวกาญจนา จันทรอยู
นางสาวกาญจนา จํานงศักดิ์
นางกาญจนา เจริญนพ
นางสาวกาญจนา เจิมปลั่ง
นางกาญจนา ชาญเชิงพานิช
นางกาญจนา ดวงแกว
นางกาญจนา เดชกูลพรศิริ
นางกาญจนา ตั้งคํา
นางกาญจนา ใตอุดม
นางกาญจนา ทองจันดี
นางกาญจนา ทองเจริญ
นางกาญจนา ทานกเอี้ยง
นางกาญจนา น้ําจันทร
นางกาญจนา นิรัติศัย
นางสาวกาญจนา เนคมานุรักษ
นางกาญจนา บริสุทธิ์
นางกาญจนา บุตรทวงศ
นางกาญจนา ประคองกลาง
นางกาญจนา ประทุมตา
นางกาญจนา ประเสริฐสังข
นางกาญจนา ปจฉิม
นางกาญจนา ปญญา

หนา ๑๓๕
ราชกิจจานุเบกษา
๖๗๕๓
๖๗๕๔
๖๗๕๕
๖๗๕๖
๖๗๕๗
๖๗๕๘
๖๗๕๙
๖๗๖๐
๖๗๖๑
๖๗๖๒
๖๗๖๓
๖๗๖๔
๖๗๖๕
๖๗๖๖
๖๗๖๗
๖๗๖๘
๖๗๖๙
๖๗๗๐
๖๗๗๑
๖๗๗๒
๖๗๗๓
๖๗๗๔
๖๗๗๕
๖๗๗๖
๖๗๗๗
๖๗๗๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางสาวกาญจนา ปาลี
นางสาวกาญจนา ไผศิริ
นางกาญจนา พรมแพน
นางกาญจนา พรมลี
นางกาญจนา พวงมาลี
นางสาวกาญจนา เพ็งชาวนา
นางกาญจนา เพ็ญสุวรรณ
นางกาญจนา มณีรัตน
นางกาญจนา มากมีทรัพย
นางกาญจนา มุงเคน
นางกาญจนา แมบุญเรือน
นางสาวกาญจนา วุฒิศักดิ์
นางกาญจนา สมณะ
นางกาญจนา สมศักดิ์
นางกาญจนา สวนกูล
นางกาญจนา สอนศรีสุวรรณ
นางกาญจนา เสนเอี่ยม
นางกาญจนา หงษทอง
นางกาญจนา หนอสุวรรณ
นางกาญจนา หนูสอน
นางสาวกาญจนา หลวงจอก
นางกาญจนา ออนนิวัน
นางกาญจนาพร รสโหมด
นางกาญจนาภรณ กลอมคุม
นางกาญจนาภรณ ไทรชมภู
นางกาญจนี ทองปลองโต

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๖๗๗๙
๖๗๘๐
๖๗๘๑
๖๗๘๒
๖๗๘๓
๖๗๘๔
๖๗๘๕
๖๗๘๖
๖๗๘๗
๖๗๘๘
๖๗๘๙
๖๗๙๐
๖๗๙๑
๖๗๙๒
๖๗๙๓
๖๗๙๔
๖๗๙๕
๖๗๙๖
๖๗๙๗
๖๗๙๘
๖๗๙๙
๖๘๐๐
๖๘๐๑
๖๘๐๒
๖๘๐๓
๖๘๐๔

นางกาญจนี เรืองโต
นางกาญจศรัณย รอดเงิน
นางกาญดา บดีการ
นางกาตียา โกชาง
นางกานดา ขุนเมือง
นางสาวกานดา วะชุม
นางกานดา ศรีเรือง
นางกานดา ศรีสวัสดิ์
นางกานตมณี แสวงทอง
นางกานตรวี วงศสุริฉาย
นางกานตอง วีระศิลป
นางสาวกานติ์ชนิต ทังสุนทร
นางกานติมา ศรีทิพย
นางกาบแกว ศรีโชค
นางการุณ สายใหม
นางการุณย สินนะ
นางกาหลง ตุลาการ
นางสาวกําจาย อินชูพงษ
นางกําไลพร เทศศรีเมือง
นางกิ่งกาญจน จันทวิมล
นางกิ่งกาญจน ชมอินทร
นางกิ่งแกว ฉายอรุณ
นางกิ่งแกว พรมหลา
นางกิ่งแกว พันธุเปรม
นางกิ่งแกว ศรีวิรัญ
นางกิ่งแกว สุรวาทกุล

หนา ๑๓๖
ราชกิจจานุเบกษา
๖๘๐๕
๖๘๐๖
๖๘๐๗
๖๘๐๘
๖๘๐๙
๖๘๑๐
๖๘๑๑
๖๘๑๒
๖๘๑๓
๖๘๑๔
๖๘๑๕
๖๘๑๖
๖๘๑๗
๖๘๑๘
๖๘๑๙
๖๘๒๐
๖๘๒๑
๖๘๒๒
๖๘๒๓
๖๘๒๔
๖๘๒๕
๖๘๒๖
๖๘๒๗
๖๘๒๘
๖๘๒๙
๖๘๓๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางกิ่งฟา แสงเทียนฉาย
นางกิตติญา มุขศรีใส
นางกิตติพร สวางศรี
นางกิตติยา นัยพร
นางกิตติยา เปรยะโพธิเดชะ
นางสาวกิตติวรรณ เข็มวงศทอง
นางกิตติวรรณ โตวิจิตร
นางกิติกาญจน บุญเปยม
นางกิติพร ภูครองหิน
นางสาวกิติยา เศลวัฒนะกุล
นางกิริยา พรหมสวัสดิ์
นางกุญภัฎ รุงเรือง
นางกุลกาญจน นอยทับทิม
นางกุลฑลี ทองไหลมา
นางกุลธิดา คําเพชร
นางกุลธิดา พึ่งกัน
นางกุลนันทร วิงวอน
นางกุลนิษฐ คัญชิง
นางกุลยา ยิ้มแยม
นางกุลวดี ยอยแกว
นางสาวกุลสมบัติ หินซุย
นางกุศล กิมติน
นางสาวกุศล ยืนวงค
นางกุศล รักษวิริยะ
นางกุศลวรรณ ศุภวิทยาเจริญกุล
นางสาวกุสุมา ขจรวิทย

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๖๘๓๑
๖๘๓๒
๖๘๓๓
๖๘๓๔
๖๘๓๕
๖๘๓๖
๖๘๓๗
๖๘๓๘
๖๘๓๙
๖๘๔๐
๖๘๔๑
๖๘๔๒
๖๘๔๓
๖๘๔๔
๖๘๔๕
๖๘๔๖
๖๘๔๗
๖๘๔๘
๖๘๔๙
๖๘๕๐
๖๘๕๑
๖๘๕๒
๖๘๕๓
๖๘๕๔
๖๘๕๕
๖๘๕๖

หนา ๑๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางกุสุมา เดชประเสริฐ
นางกุสุมา สหนาวิน
นางกุสุมาลย เจริญจิตต
นางกุสุมาลย ถินอภัย
นางกุสุมาลย วงศวิบูลยชัย
นางสาวกุหลาบ แกวเจริญ
นางกุหลาบ จันทรแกว
นางกุหลาบ เจียมอุทิศศักดิ์
นางกุหลาบ บุญโชติ
นางสาวกุหลาบ เพชรศรี
นางกุหลาบ เพิ่มทรัพย
นางกุหลาบ มะลิซอน
นางกุหลาบ มานะดี
นางกุหลาบ แวววงศ
นางกุหลาบ ศรีคุณ
นางกุหลาบ สุทธิวิลัย
นางสาวเกตสุดา กิตติพันธวรกุล
นางสาวเกตุ พวงกลิ่น
นางเกตุแกว แกวสิทธิวงศ
นางเกตุนภัส อภิสมบูรณ
นางเกตุศิริ มานะจิตร
นางเกยูร แกวมณี
นางเกยูร เปาชัยภูมิ
นางเกยูรรัตน ศักดาพิทักษ
นางเกลียวทอง จันทรลอย
นางเกวรินทร มีสิงห

๖๘๕๗
๖๘๕๘
๖๘๕๙
๖๘๖๐
๖๘๖๑
๖๘๖๒
๖๘๖๓
๖๘๖๔
๖๘๖๕
๖๘๖๖
๖๘๖๗
๖๘๖๘
๖๘๖๙
๖๘๗๐
๖๘๗๑
๖๘๗๒
๖๘๗๓
๖๘๗๔
๖๘๗๕
๖๘๗๖
๖๘๗๗
๖๘๗๘
๖๘๗๙
๖๘๘๐
๖๘๘๑
๖๘๘๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางเกวลิน มธุรสาทิส
นางเกศกนก คําวรรณ
นางเกศกมล รูนันตะ
นางเกศแกว สงบุญธรรม
นางเกศแกว อินเทียน
นางเกศนีย บุตรรักษ
นางเกศรา เผือกนาง
นางสาวเกศรา ศิริจันทร
นางเกศราพร มีระบุญ
นางเกศราภรณ ประเสริฐไทย
นางสาวเกศราภรณ อุปะละวงศ
นางเกศริน ศิรไิ พบูลย
นางเกศริน หวังประกอบ
นางเกศรินทร จิตรสิงห
นางเกศรินทร กวางทอง
นางเกศรินทร ทองจีน
นางเกศรินทร ศรีพรหม
นางเกศรินทร สงอําพร
นางเกศรี ดวงประภา
นางเกศสุดา ลีละเศรษฐกุล
นางเกศสุดา แสนนามวงษ
นางเกศิณี เขียนดวง
นางเกศินี รัตนคุณ
นางเกศินีย ยอดบุตรดี
นางเกษแกว พลฉิม
นางสาวเกษแกว ภักดี

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๖๘๘๓
๖๘๘๔
๖๘๘๕
๖๘๘๖
๖๘๘๗
๖๘๘๘
๖๘๘๙
๖๘๙๐
๖๘๙๑
๖๘๙๒
๖๘๙๓
๖๘๙๔
๖๘๙๕
๖๘๙๖
๖๘๙๗
๖๘๙๘
๖๘๙๙
๖๙๐๐
๖๙๐๑
๖๙๐๒
๖๙๐๓
๖๙๐๔
๖๙๐๕
๖๙๐๖
๖๙๐๗
๖๙๐๘

นางเกษแกว รับขวัญ
นางเกษณี เจียวทาไม
นางเกษณี นิลละออ
นางเกษณี ปกกาเต
นางเกษณี วัชรนันทวิศาล
นางเกษณีย จอกสมุทร
นางเกษนีย พรหมศิริ
นางเกษมณี นาคพันธุ
นางเกษมศรี ประทุมชาติ
นางเกษมศรี โลวันทา
นางเกษมศรี อวมทอง
นางเกษมสุข แกวสุข
นางสาวเกษร กัณฐสุทธิ์
นางเกษร ไกรทอง
นางสาวเกษร ใจหาว
นางสาวเกษร ทับทิมดี
นางเกษร นอยมา
นางเกษร บุญโสม
นางเกษร ปานมณี
นางเกษร พลหาญ
นางเกษร เพชรรัตน
นางเกษร ไพบูลยรังสี
นางเกษร ภักดี
นางเกษร ภักดีภักดิ์
นางเกษร มวงคราม
นางเกษร ฤทธาพรม

หนา ๑๓๘
ราชกิจจานุเบกษา
๖๙๐๙
๖๙๑๐
๖๙๑๑
๖๙๑๒
๖๙๑๓
๖๙๑๔
๖๙๑๕
๖๙๑๖
๖๙๑๗
๖๙๑๘
๖๙๑๙
๖๙๒๐
๖๙๒๑
๖๙๒๒
๖๙๒๓
๖๙๒๔
๖๙๒๕
๖๙๒๖
๖๙๒๗
๖๙๒๘
๖๙๒๙
๖๙๓๐
๖๙๓๑
๖๙๓๒
๖๙๓๓
๖๙๓๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางสาวเกษร วงศภักดี
นางเกษร ศิริกุล
นางสาวเกษร สนิทมาก
นางเกษร แสนคําเปง
นางเกษร หมอนทอง
นางเกษร อันทรบุตร
นางเกษรา อมเถื่อน
นางเกษราพร สุทธิ
นางเกษราภรณ สนธิสัมพันธ
นางสาวเกษศิณี ภัสสรโยธิน
นางเกษสุดา ขัติวงศ
นางเกษสุดา วังสระ
นางเกษสุดา สมยาภักดี
นางเกษสุดา สินธุบุญ
นางเกษียร สกุลกังศิริ
นางเกสร ชวยนุกูล
นางเกสร โพธิ์แกว
นางเกสร รัตนคุณากร
นางเกสร สุทธิศักดิ์
นางเกสร เหลาบับภา
นางเกสราณี โนนกอง
นางเกื้อกูล พัฒนเวศน
นางเกื้อกูล พัสดร
นางเกื้อกูล เพชรนา
นางเกื้อกูล หลาบุญทัน
นางแกว แกวไกรสร

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๖๙๓๕
๖๙๓๖
๖๙๓๗
๖๙๓๘
๖๙๓๙
๖๙๔๐
๖๙๔๑
๖๙๔๒
๖๙๔๓
๖๙๔๔
๖๙๔๕
๖๙๔๖
๖๙๔๗
๖๙๔๘
๖๙๔๙
๖๙๕๐
๖๙๕๑
๖๙๕๒
๖๙๕๓
๖๙๕๔
๖๙๕๕
๖๙๕๖
๖๙๕๗
๖๙๕๘
๖๙๕๙
๖๙๖๐

นางแกวกมล ฤทธิ์เต็ม
นางสาวแกวใจ จิเจริญ
นางแกวใจ สุตา
นางแกวตา ไชยภักดี
นางแกวตา เต็กเคง
นางสาวแกวตา ยศอิ
นางแกวตา ยั่งยืน
นางแกวตา สวางกัลป
นางแกวตา หอมกลิ่นยา
นางแกวประดับ จันทรละมอม
นางแกวมาลา นิชางทอง
นางแกวอําไพ เนตรสวาง
นางโกสุม นาแรมงาม
นางโกสุม พรหมแกว
นางโกสุม สุวรรณผอง
นางสาวโกสุมภ ชื่นชูผล
นางไกรวรรณ จันทรยิ้ม
นางไกรศรี ไชยสิงห
นางไกรษร บุญคะสีทา
นางไกษร สุวรรณไตร
นางขจีรัตน นนทะภา
นางขนิษฐา ขอเสงี่ยม
นางขนิษฐา ฆารเจริญ
นางขนิษฐา เชาวลิต
นางขนิษฐา นิคมรัฐ
นางสาวขนิษฐา ปนแกว

หนา ๑๓๙
ราชกิจจานุเบกษา
๖๙๖๑
๖๙๖๒
๖๙๖๓
๖๙๖๔
๖๙๖๕
๖๙๖๖
๖๙๖๗
๖๙๖๘
๖๙๖๙
๖๙๗๐
๖๙๗๑
๖๙๗๒
๖๙๗๓
๖๙๗๔
๖๙๗๕
๖๙๗๖
๖๙๗๗
๖๙๗๘
๖๙๗๙
๖๙๘๐
๖๙๘๑
๖๙๘๒
๖๙๘๓
๖๙๘๔
๖๙๘๕
๖๙๘๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางสาวขนิษฐา พงษพานิช
นางสาวขนิษฐา โพธิ์แดง
นางขนิษฐา มาบุญธรรม
นางขนิษฐา มาลาประทีป
นางสาวขนิษฐา ราษีบุษย
นางสาวขนิษฐา ลีลาเอก
นางขนิษฐา วัลลภ
นางขนิษฐา วิชาวงษ
นางขนิษฐา สวัสดิ์พาณิชย
นางสาวขนิษฐา สามพี่นอง
นางสาวขวัญจิต จันทรังษี
นางขวัญใจ เขมนดี
นางขวัญใจ คุตพฤกษ
นางสาวขวัญใจ เจริญดี
นางสาวขวัญใจ เชาวขุนทด
นางขวัญใจ ญาณวารี
นางขวัญใจ ไตรรัตน
นางขวัญใจ เนืองสา
นางขวัญใจ บัวนาค
นางขวัญใจ ปรีชาชีววัฒน
นางขวัญใจ ผิวดํา
นางขวัญใจ วิเศษทรานนท
นางสาวขวัญใจ อุยยางกูล
นางขวัญดี แซลิ่ม
นางขวัญตา ทองคําสัมฤทธิ์
นางสาวขวัญตา พงษเหล็ง

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๖๙๘๗
๖๙๘๘
๖๙๘๙
๖๙๙๐
๖๙๙๑
๖๙๙๒
๖๙๙๓
๖๙๙๔
๖๙๙๕
๖๙๙๖
๖๙๙๗
๖๙๙๘
๖๙๙๙
๗๐๐๐
๗๐๐๑
๗๐๐๒
๗๐๐๓
๗๐๐๔
๗๐๐๕
๗๐๐๖
๗๐๐๗
๗๐๐๘
๗๐๐๙
๗๐๑๐
๗๐๑๑
๗๐๑๒

นางขวัญยืน ชินพิเศษ
นางสาวขวัญยืน หลวงชะอํา
นางขวัญเรือน กัลปหา
นางขวัญเรือน จําเรือง
นางขวัญเรือน ชมภู
นางขวัญเรือน บุญตาปวน
นางสาวขวัญเรือน ศรีปราชญ
นางขวัญฤดี แสงกุล
นางขวัญฤทัย แยมนัดดา
นางขวัญสนิท ศรทอง
นางของจิต บาลโสง
นางขอลีเยาะ สุหลง
นางขัตติยา ดวงสําราญ
นางขันทอง แจมศรี
นางขันทอง บุตรวิชา
นางขันทอง มวงไม
นางขันทอง เรือนรื่น
นางขันศรี มากพยับ
นางขายแกว ภูเพชร
นางเข็มจร ภิระบรรณ
นางสาวเขมจิรา ปรากรม
นางเข็มทอง จันทา
นางสาวเข็มทอง ลาน้ําเที่ยง
นางเข็มทอง สารแสน
นางเข็มทอง สุภากุล
นางเข็มเพชร จันทรประเทศ

หนา ๑๔๐
ราชกิจจานุเบกษา
๗๐๑๓
๗๐๑๔
๗๐๑๕
๗๐๑๖
๗๐๑๗
๗๐๑๘
๗๐๑๙
๗๐๒๐
๗๐๒๑
๗๐๒๒
๗๐๒๓
๗๐๒๔
๗๐๒๕
๗๐๒๖
๗๐๒๗
๗๐๒๘
๗๐๒๙
๗๐๓๐
๗๐๓๑
๗๐๓๒
๗๐๓๓
๗๐๓๔
๗๐๓๕
๗๐๓๖
๗๐๓๗
๗๐๓๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางเขมิกา ตรีวรเมธากุล
นางเขษมศรี จุลวรรณา
นางไขมุก เกษมสุข
นางสาวคงขวัญ ใตฟาพูล
นางคณิต วัฒนกิจ
นางคณิตา คนซื่อ
นางคณิตา ระติเดช
นางคณิศรา ภูไหม
นางคนดี จรูญวรรณ
นางคนึง ธรรมโชติ
นางคนึง พิทักษรัตนสกุล
นางคนึง เพียพิมเพิ่ม
นางคนึงจิต จุพิมาย
นางคนึงใจ กฤษณา
นางคนึงนิจ เคนจอหอ
นางสาวคนึงนิจ เจริญสุข
นางคนึงนิจ แชกขุนทด
นางคนึงนิจ แตประยูร
นางคนึงนิจ เนียมเทศ
นางคนึงนิจ บุญจันทร
นางคนึงนิจ ปญจะ
นางคนึงนิจ ศิลากุล
นางคนึงนิตย กลอมเขียน
นางคนึงนิตย สงยัง
นางสาวคมขํา บุตรสาระ
นางคมคาย จันทร

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๗๐๓๙
๗๐๔๐
๗๐๔๑
๗๐๔๒
๗๐๔๓
๗๐๔๔
๗๐๔๕
๗๐๔๖
๗๐๔๗
๗๐๔๘
๗๐๔๙
๗๐๕๐
๗๐๕๑
๗๐๕๒
๗๐๕๓
๗๐๕๔
๗๐๕๕
๗๐๕๖
๗๐๕๗
๗๐๕๘
๗๐๕๙
๗๐๖๐
๗๐๖๑
๗๐๖๒
๗๐๖๓
๗๐๖๔

หนา ๑๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางคมคาย ศุขศิริ
นางคมคาย โสดาภักดิ์
นางคมเนตร ธุระนนท
นางคมฤดี สงศิริ
นางครองทรัพย ขันอาษา
นางครองเมือง เจียระนัยศิลาวงษ
นางครองสิน วรรธนะภูติ
นางควรพิจ คงเจริญ
นางคัชรินทร สุจิตรานนท
นางคัฑรีย ปานรักษ
นางสาวคัธรินทร มากพานิช
นางคันธรส ศิรินานุวัฒน
นางคําเตียง ศรีหาคลัง
นางคํานวน นวมนอย
นางคําใบ จันทรพวง
นางคําปว อุตธะคํา
นางคําปุน คําไสล
นางคําปุน จารุการ
นางคําปุน รัศมี
นางคําแปลง รวมธรรม
นางคําพอง ชัยมีแรง
นางคํามวล แสนทวีสุข
นางคํามี แกวดี
นางคํามี เปลือ้ งพัฒนกุล
นางคํามูล สายวัฒนา
นางคําวัน เสือซอนพงษ

๗๐๖๕
๗๐๖๖
๗๐๖๗
๗๐๖๘
๗๐๖๙
๗๐๗๐
๗๐๗๑
๗๐๗๒
๗๐๗๓
๗๐๗๔
๗๐๗๕
๗๐๗๖
๗๐๗๗
๗๐๗๘
๗๐๗๙
๗๐๘๐
๗๐๘๑
๗๐๘๒
๗๐๘๓
๗๐๘๔
๗๐๘๕
๗๐๘๖
๗๐๘๗
๗๐๘๘
๗๐๘๙
๗๐๙๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางคําศรี ผายเพชร
นางคําหมั้น เมตุลา
นางคําหยาด พรมประเสริฐ
นางคําใหม ชื่นจันทร
นางคียภัทร เรืองทอง
นางคุณมี ชนะพาล
นางคูใจ เอียดแกว
นางเครือจันทร กิตติธรรมโม
นางเครือทิพย ปญจมาศ
นางเครือพรรณ นนทสิงห
นางเครือพันธ เพ็ญจํารัส
นางเครือฟา นนทวงษ
นางเครือวรรณ รัตนศิธร
นางเครือวัลย จันรัตนา
นางเครือวัลย ณ นครพนม
นางเครือวัลย นครศรี
นางเครือวัลย ผดุงพรพิทยา
นางเครือวัลย มีภักดี
นางเครือวัลย รัตนรามศรี
นางสาวเครือวัลย สังขชะนา
นางเครือวัลย อินทรโคกสูง
นางสาวเครือศรี กันฟน
นางเคลือบคํา สามสี
นางใครสี รวมแกว
นางงามจิตต สุวรรณเมนะ
นางงามตา ไชยรักษ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๗๐๙๑
๗๐๙๒
๗๐๙๓
๗๐๙๔
๗๐๙๕
๗๐๙๖
๗๐๙๗
๗๐๙๘
๗๐๙๙
๗๑๐๐
๗๑๐๑
๗๑๐๒
๗๑๐๓
๗๑๐๔
๗๑๐๕
๗๑๐๖
๗๑๐๗
๗๑๐๘
๗๑๐๙
๗๑๑๐
๗๑๑๑
๗๑๑๒
๗๑๑๓
๗๑๑๔
๗๑๑๕
๗๑๑๖

นางงามตา พรหมพินิจ
นางงามนอย พินโปน
นางงามศรี รมเย็น
นางสาวจงกล ชาติทอง
นางจงกล นอยอุนแสน
นางสาวจงกล นาหิรัญ
นางจงกลณี ผองแผว
นางจงกลณี ศิริวงศ
นางจงกลนี ทองวรณ
นางจงจิต พยัฆเกรง
นางจงจิต ศรีโกตะเพชร
นางจงจิต ศรีมหาไชย
นางจงจิต อินทุยศ
นางจงจิตร พันธชัย
นางจงจิตร เมืองใจ
นางจงจิตร สุขสวัสดิ์
นางจงดี ฑีฆะ
นางจงรัก จันทรตา
นางจงรัก ศิริบุญ
นางจงรักษ กันทะวงศ
นางจงรักษ กิตติวุฒิธาดา
นางจงรักษ โคตรชุม
นางจงรักษ พูลสวัสดิ์
นางสาวจงลักษณ จันทรแพง
นางจตุพร กวีวัฒน
นางจตุพร ผุดเกตุ

หนา ๑๔๒
ราชกิจจานุเบกษา
๗๑๑๗
๗๑๑๘
๗๑๑๙
๗๑๒๐
๗๑๒๑
๗๑๒๒
๗๑๒๓
๗๑๒๔
๗๑๒๕
๗๑๒๖
๗๑๒๗
๗๑๒๘
๗๑๒๙
๗๑๓๐
๗๑๓๑
๗๑๓๒
๗๑๓๓
๗๑๓๔
๗๑๓๕
๗๑๓๖
๗๑๓๗
๗๑๓๘
๗๑๓๙
๗๑๔๐
๗๑๔๑
๗๑๔๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางจตุพร สุวรรณวงศ
นางจตุพร แสงจันดา
นางจรรยง แดนโพธิ์
นางจรรยา กาญจนาประดิษฐ
นางจรรยา กีรตินิตยา
นางจรรยา เกตุพันธุ
นางจรรยา ครองทรัพย
นางจรรยา งานวิชา
นางจรรยา ชัยมูล
นางจรรยา ซุนจาย
นางจรรยา ณ สงขลา
นางจรรยา ดียิ่ง
นางจรรยา ธีระเกตุ
นางจรรยา ประกอบมิตร
นางจรรยา ปาณะศรี
นางจรรยา พงษสัมณะ
นางจรรยา พึ่งจิตตตน
นางสาวจรรยา มหาสมุทร
นางจรรยา มุลเมฆ
นางจรรยา วรรณมณี
นางจรรยา วิมลรวีวัฒน
นางจรรยา ศิริสมพงษ
นางจรรยา สอนโยธา
นางจรรยา สันบุญเปง
นางจรรยา อัมรักษ
นางจรรยารักษ เตงลิ่มกุล

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๗๑๔๓
๗๑๔๔
๗๑๔๕
๗๑๔๖
๗๑๔๗
๗๑๔๘
๗๑๔๙
๗๑๕๐
๗๑๕๑
๗๑๕๒
๗๑๕๓
๗๑๕๔
๗๑๕๕
๗๑๕๖
๗๑๕๗
๗๑๕๘
๗๑๕๙
๗๑๖๐
๗๑๖๑
๗๑๖๒
๗๑๖๓
๗๑๖๔
๗๑๖๕
๗๑๖๖
๗๑๖๗
๗๑๖๘

นางจรรยารักษ อ่ํานาเพียง
นางจรวย ชูชวย
นางจรวย ถาพร
นางสาวจรวย บัวฉิม
นางจรวย พรหมศร
นางสาวจรวย พุทธรักษา
นางสาวจรสพร สิริอัคคะโชติ
นางจรอนรัตน พุฒโต
นางจรัญ กัลยา
นางจรัญญา จริยะวัฒนา
นางจรัณยา รัตนทิฆมั พร
นางจรัลรัตน วงษศรีแกว
นางจรัส วาปโส
นางจรัสกร พวงจินดา
นางจรัสพักตร ชูพิพัฒน
นางจรัสศรี กมลรัตน
นางจรัสศรี คชปญญา
นางจรัสศรี คมจิตร
นางจรัสศรี ชอบสงวน
นางจรัสศรี ทวนดํา
นางจรัสศรี ทองลาด
นางสาวจรัสศรี ประภัศร
นางสาวจรัสศรี ปานรังศรี
นางจรัสศรี วงษารัตน
นางสาวจริน โพลงเงิน
นางจรินทร คําหา

หนา ๑๔๓
ราชกิจจานุเบกษา
๗๑๖๙
๗๑๗๐
๗๑๗๑
๗๑๗๒
๗๑๗๓
๗๑๗๔
๗๑๗๕
๗๑๗๖
๗๑๗๗
๗๑๗๘
๗๑๗๙
๗๑๘๐
๗๑๘๑
๗๑๘๒
๗๑๘๓
๗๑๘๔
๗๑๘๕
๗๑๘๖
๗๑๘๗
๗๑๘๘
๗๑๘๙
๗๑๙๐
๗๑๙๑
๗๑๙๒
๗๑๙๓
๗๑๙๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางจรินทร เจริญธนะ
นางจรินทร เพชรจุฑา
นางจรินทร ศรีโยธา
นางจรินทรทิพย ศรีทับทิม
นางจรินทิพย วิสุทธิวมั มิก
นางจริยา เกษศรีสังข
นางสาวจริยา ขุนพรหม
นางจริยา เขียนจูม
นางจริยา คงดี
นางจริยา ควันเทียน
นางจริยา คุมทอง
นางจริยา จอมพิพัฒพงศ
นางจริยา จันทรพันธ
นางจริยา ใจเย็น
นางจริยา ฉายศรี
นางจริยา เพื่อนรักษ
นางจริยา มีทับทิม
นางจริยา วีระพลิน
นางจริยา ศรีสุขกุล
นางจริยา ศักดิ์กุล
นางจริยา สุขประเสริฐ
นางจริยา แสงธีระพิทักษ
นางจริยา หลาสีดา
นางจริยาพร กมลฤกษ
นางจริยาวดี ผดาเวช
นางจรี แกวกล่ํา

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๗๑๙๕
๗๑๙๖
๗๑๙๗
๗๑๙๘
๗๑๙๙
๗๒๐๐
๗๒๐๑
๗๒๐๒
๗๒๐๓
๗๒๐๔
๗๒๐๕
๗๒๐๖
๗๒๐๗
๗๒๐๘
๗๒๐๙
๗๒๑๐
๗๒๑๑
๗๒๑๒
๗๒๑๓
๗๒๑๔
๗๒๑๕
๗๒๑๖
๗๒๑๗
๗๒๑๘
๗๒๑๙
๗๒๒๐

นางจรี สุขบํารุง
นางจรี สุรพงษรัตน
นางจรีพร คํามณี
นางสาวจรีพร สาหรายทิพย
นางสาวจรียา จริตพจน
นางจรีรัตน ไตชิละสุนทร
นางจรีรัตน ศรีพารา
นางจรีรัตน สมศักดิ์ศรี
นางจรุณี มากเกลื่อน
นางจรูญ เกษรสุริยวงศ
นางจรูญ ใจสุยะ
นางจรูญ วุฒิจันทร
นางจรูญศรี วิเศษ
นางจรูญศรี ศรีสะอาด
นางจวงจันทร จรเอกา
นางสาวจวงจันทร จันธิมา
นางจอมจิต ไชยทะเศรษฐ
นางจะนะ พรหมรอด
นางจักรี วรรณทอง
นางสาวจันจิรา ขาวสอาด
นางจันจิรา ศิริขันธ
นางจันดร การสรรพ
นางจันทจิรา ทองเนื้อแข็ง
นางจันทณีย นอยพรหม
นางจันทนา กลับขันธ
นางจันทนา คงคาหลวง

หนา ๑๔๔
ราชกิจจานุเบกษา
๗๒๒๑
๗๒๒๒
๗๒๒๓
๗๒๒๔
๗๒๒๕
๗๒๒๖
๗๒๒๗
๗๒๒๘
๗๒๒๙
๗๒๓๐
๗๒๓๑
๗๒๓๒
๗๒๓๓
๗๒๓๔
๗๒๓๕
๗๒๓๖
๗๒๓๗
๗๒๓๘
๗๒๓๙
๗๒๔๐
๗๒๔๑
๗๒๔๒
๗๒๔๓
๗๒๔๔
๗๒๔๕
๗๒๔๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางจันทนา คาสม
นางสาวจันทนา จันทรไพจิตร
นางจันทนา จินดาพันธ
นางจันทนา เต็งเจียง
นางสาวจันทนา ทับทอง
นางจันทนา นาคจันทึก
นางสาวจันทนา บรรณทอง
นางสาวจันทนา บุญพา
นางจันทนา ปงหาญ
นางจันทนา ผลาเกส
นางจันทนา พลทองสถิตย
นางจันทนา พิทักษานุรัตน
นางจันทนา พุฒเจริญ
นางสาวจันทนา ภูระยับ
นางจันทนา มาประเทียบ
นางจันทนา แรมจบก
นางจันทนา ลิ้มทองกุล
นางจันทนา วิลังคะ
นางจันทนา ศรีพงษ
นางจันทนา สมคะเน
นางจันทนา หนูสุขถาวร
นางจันทนี ทาประเสริฐ
นางสาวจันทนี สามสังข
นางจันทพร สาขะมุติ
นางจันทมารี ยืนนาน
นางสาวจันทร กิจโพธิญาณ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๗๒๔๗
๗๒๔๘
๗๒๔๙
๗๒๕๐
๗๒๕๑
๗๒๕๒
๗๒๕๓
๗๒๕๔
๗๒๕๕
๗๒๕๖
๗๒๕๗
๗๒๕๘
๗๒๕๙
๗๒๖๐
๗๒๖๑
๗๒๖๒
๗๒๖๓
๗๒๖๔
๗๒๖๕
๗๒๖๖
๗๒๖๗
๗๒๖๘
๗๒๖๙
๗๒๗๐
๗๒๗๑
๗๒๗๒

หนา ๑๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวจันทร ทองบอ
นางจันทร อําลา
นางจันทรจรี สุวรรณสิทธิ์
นางสาวจันทรจิรา โกษาแสง
นางจันทรจิรา ยศธสาร
นางจันทรจีรา จินดารักษ
นางจันทรฉาย จิระอมรนิมิต
นางจันทรฉาย เจริญวาที
นางจันทรฉาย โนแกว
นางจันทรฉาย รัตนวัตร
นางสาวจันทรฉาย สุทธิบุตร
นางจันทรฉาย โสมนัส
นางจันทรฉาย อินตะมะ
นางจันทรญา แยมศรี
นางสาวจันทรดี ดีฝน
นางจันทรดี วรรณชัย
นางจันทรตรา ดีมูล
นางจันทรทิน เจริญเกียรติ
นางจันทรทิพย นันตาเครือ
นางจันทรทิพย ภูฆัง
นางจันทรทิพย ลอยเมฆ
นางจันทรทิพย ศรีคลาย
นางสาวจันทรนิภา พงศสุประดิษฐ
นางจันทรเพ็ญ กันตังพันธ
นางจันทรเพ็ญ กําลังงาม
นางจันทรเพ็ญ กุลพัฒนมงคล

๗๒๗๓
๗๒๗๔
๗๒๗๕
๗๒๗๖
๗๒๗๗
๗๒๗๘
๗๒๗๙
๗๒๘๐
๗๒๘๑
๗๒๘๒
๗๒๘๓
๗๒๘๔
๗๒๘๕
๗๒๘๖
๗๒๘๗
๗๒๘๘
๗๒๘๙
๗๒๙๐
๗๒๙๑
๗๒๙๒
๗๒๙๓
๗๒๙๔
๗๒๙๕
๗๒๙๖
๗๒๙๗
๗๒๙๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางจันทรเพ็ญ แกนแกว
นางจันทรเพ็ญ แกวคง
นางจันทรเพ็ญ ขวัญทอง
นางจันทรเพ็ญ เขียวเกษม
นางสาวจันทรเพ็ญ จะหวังผล
นางจันทรเพ็ญ เจริญวงษ
นางจันทรเพ็ญ ชุมสุวรรณ
นางสาวจันทรเพ็ญ ชูชาง
นางจันทรเพ็ญ ณ ลําปาง
นางจันทรเพ็ญ ทองขอน
นางสาวจันทรเพ็ญ ทิพวงศ
นางจันทรเพ็ญ นันทะเสน
นางจันทรเพ็ญ บัวลอย
นางจันทรเพ็ญ พรมเสถียร
นางจันทรเพ็ญ พัฒนาศูนย
นางจันทรเพ็ญ มงคล
นางจันทรเพ็ญ มณีจนั ทร
นางจันทรเพ็ญ ยันตะพลา
นางจันทรเพ็ญ ลําคํา
นางสาวจันทรเพ็ญ วัชรชาญไพศาล
นางจันทรเพ็ญ ศรีปญญา
นางจันทรเพ็ญ ศรีพล
นางจันทรเพ็ญ ศรีหาบัติ
นางจันทรเพ็ญ ศิริแกว
นางจันทรเพ็ญ สุกใส
นางจันทรเพ็ญ อินเทพ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๗๒๙๙
๗๓๐๐
๗๓๐๑
๗๓๐๒
๗๓๐๓
๗๓๐๔
๗๓๐๕
๗๓๐๖
๗๓๐๗
๗๓๐๘
๗๓๐๙
๗๓๑๐
๗๓๑๑
๗๓๑๒
๗๓๑๓
๗๓๑๔
๗๓๑๕
๗๓๑๖
๗๓๑๗
๗๓๑๘
๗๓๑๙
๗๓๒๐
๗๓๒๑
๗๓๒๒
๗๓๒๓
๗๓๒๔

นางจันทรเพ็ญ อุนทะเล
นางจันทรรอน พุฒเสน
นางจันทรแรม โตอุม
นางจันทรลา ลาภเย็น
นางสาวจันทรศร อรุณโรจน
นางจันทรศรี คําดี
นางจันทรศรี วิรุณวราทิพย
นางจันทรหอม ศรีวิชัย
นางจันทรหอม ศรีสุนทร
นางจันทรัช พรหมรูปสวย
นางจันทรัตน ออนฤทธิ์
นางจันทรา คงขึม
นางจันทรา ชูชาติ
นางจันทรา ผาสุขใจ
นางสาวจันทรา สรอยเพชร
นางจันทรา แสงศร
นางสาวจันทรา หทัยโสภณ
นางจันทรา หาญลํายวง
นางจันทรา ฮะอุรา
นางจันทราพร เนื้อกระจาง
นางจันทราพร เสนาะ
นางจันทราวรรณ ทิพยนันท
นางจันทราวรรณ เรืองแสน
นางจันทวรรณ จันทรหอม
นางจันทิมา ทองปน
นางจันทิมา สนิทสัมพันธ

หนา ๑๔๖
ราชกิจจานุเบกษา
๗๓๒๕
๗๓๒๖
๗๓๒๗
๗๓๒๘
๗๓๒๙
๗๓๓๐
๗๓๓๑
๗๓๓๒
๗๓๓๓
๗๓๓๔
๗๓๓๕
๗๓๓๖
๗๓๓๗
๗๓๓๘
๗๓๓๙
๗๓๔๐
๗๓๔๑
๗๓๔๒
๗๓๔๓
๗๓๔๔
๗๓๔๕
๗๓๔๖
๗๓๔๗
๗๓๔๘
๗๓๔๙
๗๓๕๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางจันทิมา สาริบุตร
นางจันทิมา หงษโต
นางจันทิมา หาญภักดีนิยม
นางจันทิมา อินนะรา
นางจันทิรา กุสดิษฐ
นางจันทิรา ปากบารา
นางจันทิรา ผาสุข
นางจันนิวัตร ธรรมเกษร
นางจันประภา พรหมจันทร
นางจันศรี จักรนารายณ
นางจับใจ ไชยศิริวงคสุข
นางจานันท คงเกิด
นางจามรี เหมะธุลิน
นางจารวี สินทะนา
นางสาวจาริณี สีหะวงษ
นางจาริณี อวมสอาด
นางจาริยา ทับทอง
นางจารี เครือณรงค
นางจารี ใจสุขสันต
นางจารี สุทาวัน
นางจารีย โปจีน
นางจารีย ศุภบวรเสถียร
นางจารีย สีหาบัณฑิต
นางจารึก ชวยจันทร
นางจารึก ศรีเพชร
นางจารึก สุขเอี่ยม

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๗๓๕๑
๗๓๕๒
๗๓๕๓
๗๓๕๔
๗๓๕๕
๗๓๕๖
๗๓๕๗
๗๓๕๘
๗๓๕๙
๗๓๖๐
๗๓๖๑
๗๓๖๒
๗๓๖๓
๗๓๖๔
๗๓๖๕
๗๓๖๖
๗๓๖๗
๗๓๖๘
๗๓๖๙
๗๓๗๐
๗๓๗๑
๗๓๗๒
๗๓๗๓
๗๓๗๔
๗๓๗๕
๗๓๗๖

นางสาวจารุณี กิจบํารุง
นางสาวจารุณี ตาปน
นางจารุณี บัวสิงห
นางจารุณี พิทักษ
นางจารุณี เสมสุวรรณ
นางจารุณี แสนไชยสุริยา
นางจารุนันท เต็มพงษ
นางจารุนันท ทองทวี
นางจารุนันท อินทกูล
นางจารุพรรณ อินจวงจิรกิตต
นางจารุภา ระเวง
นางจารุรัตน จันทเขต
นางจารุรัตน ชาติวัฒนสุคนธ
นางจารุวรรณ จันทะโสม
นางจารุวรรณ เจะสาเมาะ
นางจารุวรรณ เชื่อมไธสง
นางจารุวรรณ ถ้ํากลาง
นางสาวจารุวรรณ พานิชผล
นางจารุวรรณ พิริยะปญญาพร
นางจารุวรรณ สอนสนาม
นางจารุวรรณ หิรัญกุล
นางจารุวรรณ อรุณธัญญา
นางจารุวรรณ อินทมาศ
นางจารุวรรณ ลาภาอุตร
นางจํานง กระตายทอง
นางจํานงค จูจันทร

หนา ๑๔๗
ราชกิจจานุเบกษา
๗๓๗๗
๗๓๗๘
๗๓๗๙
๗๓๘๐
๗๓๘๑
๗๓๘๒
๗๓๘๓
๗๓๘๔
๗๓๘๕
๗๓๘๖
๗๓๘๗
๗๓๘๘
๗๓๘๙
๗๓๙๐
๗๓๙๑
๗๓๙๒
๗๓๙๓
๗๓๙๔
๗๓๙๕
๗๓๙๖
๗๓๙๗
๗๓๙๘
๗๓๙๙
๗๔๐๐
๗๔๐๑
๗๔๐๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางจํานงค ทองสีดํา
นางจํานงค นารายณรักษ
นางจํานงค สุธรรมรักษ
นางจํานงลักษณ นาคขุนทด
นางจําเนียน มโหฬาร
นางจําเนียร ขุนชุม
นางจําเนียร เขมวิรัตน
นางจําเนียร ชมภูคํา
นางจําเนียร ไชยณรงค
นางจําเนียร ตันหิง
นางจําเนียร ทองแสง
นางจําเนียร ทิพยสูงเนิน
นางจําเนียร ธรรมสาลี
นางจําเนียร ปะเมนาโพธิ์
นางจําเนียร พุฒมาเล
นางจําเนียร ยุพจันทร
นางจําเนียร รัตนมณี
นางจําเนียร รัตนศรี
นางจําเนียร ศรแกว
นางสาวจําเนียร หนูคาบแกว
นางจําเนียร อรุณมณี
นางจําปา ทองนวน
นางจําปา พินิจสงคราม
นางจําป งามสวาง
นางจําป สานอย
นางจําเปน นิตยวิมล

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๗๔๐๓
๗๔๐๔
๗๔๐๕
๗๔๐๖
๗๔๐๗
๗๔๐๘
๗๔๐๙
๗๔๑๐
๗๔๑๑
๗๔๑๒
๗๔๑๓
๗๔๑๔
๗๔๑๕
๗๔๑๖
๗๔๑๗
๗๔๑๘
๗๔๑๙
๗๔๒๐
๗๔๒๑
๗๔๒๒
๗๔๒๓
๗๔๒๔
๗๔๒๕
๗๔๒๖
๗๔๒๗
๗๔๒๘

นางจํารัส มีลาภ
นางจํารัส วงศจันทน
นางจํารัส หนูหลง
นางจํารัส ฮั่นสกุล
นางจํารัสลักษณ สุระเสน
นางจําเริญ ไชยชูลี
นางจําเรียง ทาตะภิรมย
นางจําเรียง สุวรรณธาดา
นางจําลอง แกวกาฬ
นางจําลอง คนชุม
นางจําลอง ทองคํา
นางจําลอง เทอดโยธิน
นางจําลอง ภาคศิริพันธุ
นางสาวจําลอง สัมมาตรี
นางจําลองรัตน รอดชาง
นางสาวจําลองลักษณ พิมพตัน
นางจิณณภัทร จันทวรรณ
นางจิดาภา เงาแสงทิพย
นางจิดาภา ใจหาว
นางสาวจิดาภา ชัยมงคลสุข
นางสาวจิดาภา บุญสรางสม
นางสาวจิดาภา ประเสริฐสม
นางจิดาภา ยารังษีสกุล
นางสาวจิดาภา อินทโพธิ์
นางจิดาภา เอี่ยมรอด
นางจิตฏารัศมี แกวศรีนวม

หนา ๑๔๘
ราชกิจจานุเบกษา
๗๔๒๙
๗๔๓๐
๗๔๓๑
๗๔๓๒
๗๔๓๓
๗๔๓๔
๗๔๓๕
๗๔๓๖
๗๔๓๗
๗๔๓๘
๗๔๓๙
๗๔๔๐
๗๔๔๑
๗๔๔๒
๗๔๔๓
๗๔๔๔
๗๔๔๕
๗๔๔๖
๗๔๔๗
๗๔๔๘
๗๔๔๙
๗๔๕๐
๗๔๕๑
๗๔๕๒
๗๔๕๓
๗๔๕๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางจิตฐิพร สุวรรณโชติ
นางจิตตรา ศรีสวาง
นางจิตตินันท ขําหินตั้ง
นางจิตติพร เชื้อบัณฑิต
นางจิตติมา จันจู
นางจิตติมา ไชยสาร
นางจิตติมา แซเฮา
นางจิตติมา ปานเขาแดง
นางจิตติมา เรืองอราม
นางจิตติมา ลามุงคุณ
นางจิตติมา ศิริโกเมนทร
นางจิตติมา อัศยาพร
นางจิตติมาน บินการิม
นางจิตภินันท สุวรรณชัยรบ
นางสาวจิตรดี สหะอุดร
นางจิตรลดา ขนอม
นางจิตรลดา ผึ้งทอง
นางจิตรลดา เพ็ชรแกว
นางจิตรา กาลสุวรรณ
นางจิตรา โกษาจันทร
นางจิตรา คงทอง
นางจิตรา ใจเปน
นางจิตรา ไชยบุญ
นางจิตรา ทรัพยโฉม
นางจิตรา พลเสน
นางจิตรา พวงพรอม

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๗๔๕๕
๗๔๕๖
๗๔๕๗
๗๔๕๘
๗๔๕๙
๗๔๖๐
๗๔๖๑
๗๔๖๒
๗๔๖๓
๗๔๖๔
๗๔๖๕
๗๔๖๖
๗๔๖๗
๗๔๖๘
๗๔๖๙
๗๔๗๐
๗๔๗๑
๗๔๗๒
๗๔๗๓
๗๔๗๔
๗๔๗๕
๗๔๗๖
๗๔๗๗
๗๔๗๘
๗๔๗๙
๗๔๘๐

หนา ๑๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางจิตรา ยิ้มหงษ
นางสาวจิตรา ระวังงาน
นางจิตรา ลิกขไชย
นางจิตรา สราญบุรุษ
นางจิตรา สันติจิตโต
นางจิตรา สันติพิทักษ
นางสาวจิตรา แสงอรุณ
นางจิตราภรณ นาชัยธง
นางจิตราภรณ วาดไธสง
นางสาวจิตรารัตน เครือนพรัตน
นางจิตรารัตน มากมูลผล
นางจิตลาวัณย ศิวินา
นางจิตสุภา ทับเที่ยง
นางจิตสุภา อนุเวช
นางสาวจิตอารีย กระเครือ
นางจิติภัสร เอิบสุภาพชยานนท
นางจิทนาพร เสนสม
นางจินดา กลิ่นผา
นางจินดา กําลังเกื้อ
นางสาวจินดา คนเที่ยง
นางจินดา จันทนวล
นางจินดา ฉับจันทึก
นางจินดา ชูตรีรัตน
นางจินดา เดชะ
นางจินดา ทองสกุล
นางจินดา ทองออน

๗๔๘๑
๗๔๘๒
๗๔๘๓
๗๔๘๔
๗๔๘๕
๗๔๘๖
๗๔๘๗
๗๔๘๘
๗๔๘๙
๗๔๙๐
๗๔๙๑
๗๔๙๒
๗๔๙๓
๗๔๙๔
๗๔๙๕
๗๔๙๖
๗๔๙๗
๗๔๙๘
๗๔๙๙
๗๕๐๐
๗๕๐๑
๗๕๐๒
๗๕๐๓
๗๕๐๔
๗๕๐๕
๗๕๐๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางจินดา นิธุรัมย
นางจินดา นิ่มดํา
นางจินดา นิยมราษฎร
นางสาวจินดา ปญญา
นางจินดา พรินทรากูล
นางจินดา ไพรินทร
นางจินดา มิตรจันทร
นางจินดา เลีย้ งนิรัตน
นางจินดา ศรีชุมพวง
นางจินดามณี บุญมาลีรัตน
นางสาวจินดารักษ มูลทุง
นางจินดารัตน ปาโกวงศ
นางจินดารัตน โพธิไสย
นางจินดารัตน ศิริวงศ
นางจินดารัตน สิงหโตทอง
นางจินดารัศ งามยิ่งยศ
นางจินตนา กลิ่นหัวไผ
นางจินตนา กองลาแซ
นางจินตนา กันทอินทร
นางจินตนา กีฬา
นางจินตนา คงมั่น
นางจินตนา จันทรนวล
นางสาวจินตนา จันทรวีระกุล
นางจินตนา จันทรศิริ
นางจินตนา เจริญเกียรติตรัย
นางสาวจินตนา ชัยสาครสมุทร

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๗๕๐๗
๗๕๐๘
๗๕๐๙
๗๕๑๐
๗๕๑๑
๗๕๑๒
๗๕๑๓
๗๕๑๔
๗๕๑๕
๗๕๑๖
๗๕๑๗
๗๕๑๘
๗๕๑๙
๗๕๒๐
๗๕๒๑
๗๕๒๒
๗๕๒๓
๗๕๒๔
๗๕๒๕
๗๕๒๖
๗๕๒๗
๗๕๒๘
๗๕๒๙
๗๕๓๐
๗๕๓๑
๗๕๓๒

นางสาวจินตนา ชิดเชื้อ
นางจินตนา เชื้อตอมา
นางจินตนา ดวงทอง
นางจินตนา ไตรเพิ่ม
นางจินตนา ทองแจม
นางจินตนา ทองนาค
นางจินตนา ทองปอง
นางจินตนา ธัญญวนิช
นางจินตนา นักการรอง
นางจินตนา บัวเผียน
นางจินตนา บํารุงภักดิ์
นางสาวจินตนา บุญมาศ
นางสาวจินตนา แปนคง
นางจินตนา ผลมะตาด
นางสาวจินตนา ผุดเพชรแกว
นางจินตนา พยุงพงศ
นางจินตนา พรหมเหมือน
นางจินตนา พูลสวัสดิ์
นางจินตนา เพชรชู
นางจินตนา เพชรมณี
นางจินตนา โพธารส
นางจินตนา โพธิ์เจริญ
นางจินตนา มากมาย
นางจินตนา มุกดา
นางจินตนา ยวงใย
นางจินตนา รักดี

หนา ๑๕๐
ราชกิจจานุเบกษา
๗๕๓๓
๗๕๓๔
๗๕๓๕
๗๕๓๖
๗๕๓๗
๗๕๓๘
๗๕๓๙
๗๕๔๐
๗๕๔๑
๗๕๔๒
๗๕๔๓
๗๕๔๔
๗๕๔๕
๗๕๔๖
๗๕๔๗
๗๕๔๘
๗๕๔๙
๗๕๕๐
๗๕๕๑
๗๕๕๒
๗๕๕๓
๗๕๕๔
๗๕๕๕
๗๕๕๖
๗๕๕๗
๗๕๕๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางจินตนา เรืองพรหม
นางสาวจินตนา วารปรีดี
นางสาวจินตนา ศรีวงษชัย
นางจินตนา สกุลพอง
นางจินตนา สิงหปน
นางจินตนา สุขอน
นางจินตนา หมาดทิ้ง
นางจินตนา อนุสนธิ์
นางสาวจินตนา อภัย
นางจินตนา อมตพร
นางสาวจินตนา ออนแกว
นางจินตนา อุนาภาค
นางจินตนา เองฉวน
นางสาวจินตนา เฮงจันทร
นางจินตภาคย ชวยเหลือ
นางจินตรา สนิทวงศ ณ อยุธยา
นางจินตวรรณ เกิดเกลื่อน
นางจินตหรา ภูรัพพา
นางจินยา พิณวานิช
นางจินัฐดา ชูชวย
นางจิรประภา สุวรรณญาณะ
นางจิรพงศ ปทุมดํารงค
นางจิรพรรณ จันทบูรณ
นางจิรพรรณ วิมานราช
นางจิรพรรณ สนทนา
นางจิรพันธ สุขเนาว

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๗๕๕๙
๗๕๖๐
๗๕๖๑
๗๕๖๒
๗๕๖๓
๗๕๖๔
๗๕๖๕
๗๕๖๖
๗๕๖๗
๗๕๖๘
๗๕๖๙
๗๕๗๐
๗๕๗๑
๗๕๗๒
๗๕๗๓
๗๕๗๔
๗๕๗๕
๗๕๗๖
๗๕๗๗
๗๕๗๘
๗๕๗๙
๗๕๘๐
๗๕๘๑
๗๕๘๒
๗๕๘๓
๗๕๘๔

หนา ๑๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางจิรภา คงสุข
นางจิรภา พันธวงศ
นางจิรภา พุทธจํา
นางจิรภิญญา ธรรมกุล
นางจิรวรรณ ทองมาก
นางจิรวรรณ ไทยกลา
นางจิรวรรณ สําลีพันธ
นางจิรวัฒน คตมรคา
นางจิรวัลย พลศรี
นางจิรอําไพ แกวฉวี
นางจิระนิตย สายจันทร
นางจิระประภา สายแวว
นางจิระพรรณ พึ่งกิจ
นางจิระภา สินธุประสิทธิ์
นางจิรัฏฐ รุงเรืองศรี
นางจิรัฐิกา สมณา
นางสาวจิรา ตลึงจิตร
นางจิรา ทวยเจริญ
นางสาวจิรากุล พิพัฒนตันติศักดิ์
นางจิราณี ใจบุญ
นางจิราพร กอทอง
นางจิราพร ควนวิไล
นางจิราพร จันทร
นางสาวจิราพร จิรบุญดิลก
นางจิราพร ถาหมี
นางจิราพร นาคภูมิ

๗๕๘๕
๗๕๘๖
๗๕๘๗
๗๕๘๘
๗๕๘๙
๗๕๙๐
๗๕๙๑
๗๕๙๒
๗๕๙๓
๗๕๙๔
๗๕๙๕
๗๕๙๖
๗๕๙๗
๗๕๙๘
๗๕๙๙
๗๖๐๐
๗๖๐๑
๗๖๐๒
๗๖๐๓
๗๖๐๔
๗๖๐๕
๗๖๐๖
๗๖๐๗
๗๖๐๘
๗๖๐๙
๗๖๑๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางจิราพร พันธุลาวัณย
นางจิราพร พิสัยพันธ
นางจิราพร ภูละกอ
นางจิราพร เมสูงเนิน
นางจิราพร วงศไชย
นางจิราพร วงศอนันต
นางจิราพร ศรเวช
นางจิราพร ศรีเดช
นางจิราพร สิงหกุล
นางจิราพร สุริยะจันทร
นางจิราพร แสงรัตน
นางจิราพร หลวงบํารุง
นางจิราพร เองฉวน
นางสาวจิราพร เอี่ยมระหงษ
นางจิราพัชร จันทนปุม
นางจิราภรณ ขยัน
นางจิราภรณ ขัดลิ
นางจิราภรณ คีรีเพ็ชร
นางจิราภรณ จันทนุปาน
นางสาวจิราภรณ จากดุสิต
นางจิราภรณ ตั้งอุดมวงษา
นางจิราภรณ ประสาทอดิศักดิ์
นางจิราภรณ พละพงศ
นางจิราภรณ พันธไทย
นางจิราภรณ โพธิ์วันนา
นางจิราภรณ ภาณุพินทุ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๗๖๑๑
๗๖๑๒
๗๖๑๓
๗๖๑๔
๗๖๑๕
๗๖๑๖
๗๖๑๗
๗๖๑๘
๗๖๑๙
๗๖๒๐
๗๖๒๑
๗๖๒๒
๗๖๒๓
๗๖๒๔
๗๖๒๕
๗๖๒๖
๗๖๒๗
๗๖๒๘
๗๖๒๙
๗๖๓๐
๗๖๓๑
๗๖๓๒
๗๖๓๓
๗๖๓๔
๗๖๓๕
๗๖๓๖

นางจิราภรณ รัตนพงศ
นางจิราภรณ เรืองโชติเสถียร
นางจิราภรณ ศิลปมิตรภาพ
นางจิราภรณ สันเสนาะ
นางจิราภรณ สารสิทธิ์
นางจิราภรณ สุขสมพร
นางจิราภรณ สุวิชญางกูร
นางจิราภรณ อินทรพรหม
นางจิราภา สิงหบุตร
นางจิรายุ ลิ่วศิริวงษเจริญ
นางจิรารักษ ชวยคูณ
นางจิราวรรณ พันนุกิจ
นางสาวจิราวรรณ ศรีเปารยะ
นางจิราวรรณ สิทธิเดช
นางจิรุบล ศึกษากิจ
นางจีรนันท คลังกรณ
นางจีรนันท คําลา
นางสาวจีรนุช พิมพทวด
นางจีรเพชร ทองตีฆา
นางจีรภัทร ทองยน
นางจีรภัส ณ สงขลา
นางจีรวรรณ ใจงาม
นางจีรวรรณ ดําประสงค
นางจีรวรรณ หาทอง
นางจีระพร กล่ําเทพ
นางจีระพรรณ อาศรัย

หนา ๑๕๒
ราชกิจจานุเบกษา
๗๖๓๗
๗๖๓๘
๗๖๓๙
๗๖๔๐
๗๖๔๑
๗๖๔๒
๗๖๔๓
๗๖๔๔
๗๖๔๕
๗๖๔๖
๗๖๔๗
๗๖๔๘
๗๖๔๙
๗๖๕๐
๗๖๕๑
๗๖๕๒
๗๖๕๓
๗๖๕๔
๗๖๕๕
๗๖๕๖
๗๖๕๗
๗๖๕๘
๗๖๕๙
๗๖๖๐
๗๖๖๑
๗๖๖๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางจีระพันธุ ตราหทัย
นางจีระภา ฝุนเงิน
นางสาวจีระวรรณ นาครภัฏ
นางจีระวรรณ พิมล
นางจีระวรรณ โพธิ์กระจาง
นางสาวจีระวรรณ ศิริขันธ
นางจีราพร ทองศิริกุล
นางจีราพัชร อนันตโสภา
นางจีราภรณ บุญเกิด
นางสาวจีราภรณ ศรีสําราญ
นางจีราวัจน บุษยาตรัจ
นางสาวจุฑาทิพ ภูระหงษ
นางจุฑาทิพย คําแปน
นางจุฑาทิพย จงสําราญ
นางจุฑาทิพย บัวพูน
นางจุฑาทิพย สันติ
นางจุฑาธิป โนนพยอม
นางจุฑานุช รัตนบุตรศรี
นางจุฑาเพ็ชร ชูคํา
นางสาวจุฑาภรณ นิรันตพานิช
นางจุฑาภรณ ศิริมงคลพิสิฏฐ
นางจุฑามาศ เกษตรเวทิน
นางจุฑามาศ จันทนเสวี
นางจุฑามาศ จํานงคประโคน
นางสาวจุฑามาศ ศรีระพงษ
นางจุฑามาศ แสงประทีปทอง

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๗๖๖๓
๗๖๖๔
๗๖๖๕
๗๖๖๖
๗๖๖๗
๗๖๖๘
๗๖๖๙
๗๖๗๐
๗๖๗๑
๗๖๗๒
๗๖๗๓
๗๖๗๔
๗๖๗๕
๗๖๗๖
๗๖๗๗
๗๖๗๘
๗๖๗๙
๗๖๘๐
๗๖๘๑
๗๖๘๒
๗๖๘๓
๗๖๘๔
๗๖๘๕
๗๖๘๖
๗๖๘๗
๗๖๘๘

นางจุฑามาศ แหวนวงษ
นางจุฑามาศ อินทนูจิตร
นางสาวจุฑามาศ อินทรศักดา
นางจุฑามาศ อุดมทรัพย
นางจุฑามาส กั๋งเซง
นางจุฑามาส เพ็ญบุญมี
นางจุฑารัตน แกวประดับ
นางจุฑารัตน คงนันทะ
นางจุฑารัตน คุมอิ่ม
นางสาวจุฑารัตน จริงธนสาร
นางจุฑารัตน ใจมัน
นางจุฑารัตน ชัยชนะธรรม
นางจุฑารัตน ทองอยู
นางจุฑารัตน ทิมนาค
นางจุฑารัตน นามวงศ
นางจุฑารัตน บัวใหม
นางจุฑารัตน ปะวะเน
นางจุฑารัตน พิมพโนนทอง
นางจุฑารัตน พุมภักดี
นางจุฑารัตน รอดภัย
นางจุฑารัตน ศรีเพ็ชร
นางสาวจุฑารัตน สุขสถิตย
นางจุฑารัตน อาสนสุวรรณ
นางจุติมา เกื้อกูล
นางสาวจุมพิตา เวียงทอง
นางจุรี มัธยางกูล

หนา ๑๕๓
ราชกิจจานุเบกษา
๗๖๘๙
๗๖๙๐
๗๖๙๑
๗๖๙๒
๗๖๙๓
๗๖๙๔
๗๖๙๕
๗๖๙๖
๗๖๙๗
๗๖๙๘
๗๖๙๙
๗๗๐๐
๗๗๐๑
๗๗๐๒
๗๗๐๓
๗๗๐๔
๗๗๐๕
๗๗๐๖
๗๗๐๗
๗๗๐๘
๗๗๐๙
๗๗๑๐
๗๗๑๑
๗๗๑๒
๗๗๑๓
๗๗๑๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางจุรีพร สิงหอินทร
นางจุรีพรรณ มุสิกรัตนธํารง
นางจุรีภรณ ไชยเหล็ก
นางจุรีภรณ นอยเสงี่ยม
นางสาวจุรีมาศ สุวรกุล
นางสาวจุรีย กองอินทร
นางจุรีย กันโฑ
นางจุรีย ชัยเจริญกุล
นางจุรีย ตระกูลดี
นางจุรีย บัวเข็ม
นางจุรีรัตน แคยิหวา
นางจุรีรัตน ดาวัลย
นางจุรีรัตน โตรัตน
นางจุรีรัตน ไตรยขันธ
นางจุรีรัตน บัวจันทร
นางจุรีรัตน ปญจพงษ
นางจุรีรัตน สุขศรีเพ็ง
นางจุรีรัตน หลีกภัย
นางจุเรียม ลัคนาศิโรรัตน
นางจุไร แกวคํามา
นางสาวจุไรพร พรอมสุข
นางจุไรพรรณ แสงจันทร
นางจุไรภรณ จันทรจิตตะการ
นางจุไรรัตน กรอบทอง
นางสาวจุไรรัตน ไชยหาญ
นางจุไรรัตน ดีแสน

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๗๗๑๕
๗๗๑๖
๗๗๑๗
๗๗๑๘
๗๗๑๙
๗๗๒๐
๗๗๒๑
๗๗๒๒
๗๗๒๓
๗๗๒๔
๗๗๒๕
๗๗๒๖
๗๗๒๗
๗๗๒๘
๗๗๒๙
๗๗๓๐
๗๗๓๑
๗๗๓๒
๗๗๓๓
๗๗๓๔
๗๗๓๕
๗๗๓๖
๗๗๓๗
๗๗๓๘
๗๗๓๙
๗๗๔๐

นางจุไรรัตน เทียนปน
นางจุไรรัตน บุญทองออน
นางจุไรรัตน ปรางแฉง
นางจุไรรัตน ฤทธิ์อราม
นางจุไรรัตน สุริสาร
นางจุไรรัตน เสือนุม
นางจุไรรัตน แสงสวาง
นางจุไรรัตน อุนจะนํา
นางจุไรวรรณ มานะสุวรรณ
นางสาวจุไรวรรณ ลวดทอง
นางจุไรวรรณ วงษเจริญผล
นางจุลจิรา จันทศร
นางจุลจิลา สาหับ
นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ
นางจุลนิษฐ ซังธาดา
นางจุลพนม ธานี
นางจุลัยวรรณ ทัศพงษ
นางจุไลลักษณ พวงพันธ
นางจุฬวดี ปทุมมณี
นางจุฬา ไหลหาโคตร
นางจุฬาณี ประกอบผล
นางจุฬาธร อติเปรมินทร
นางจุฬาภรณ กรรณิการ
นางจุฬาภรณ แกวเรือง
นางจุฬาภรณ นอยบุดดี
นางจุฬาภรณ บาทชารี

หนา ๑๕๔
ราชกิจจานุเบกษา
๗๗๔๑
๗๗๔๒
๗๗๔๓
๗๗๔๔
๗๗๔๕
๗๗๔๖
๗๗๔๗
๗๗๔๘
๗๗๔๙
๗๗๕๐
๗๗๕๑
๗๗๕๒
๗๗๕๓
๗๗๕๔
๗๗๕๕
๗๗๕๖
๗๗๕๗
๗๗๕๘
๗๗๕๙
๗๗๖๐
๗๗๖๑
๗๗๖๒
๗๗๖๓
๗๗๖๔
๗๗๖๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางจุฬาภรณ ลิ่มปรัชญา
นางจุฬารัตน กาญจนดิษฐ
นางจุฬารัตน เกียรติศิริ
นางจุฬารัตน โพธิ์ประดิษฐ
นางจุฬารัตน มูลทรัพย
นางจุฬารัตน รัตนศักดิ์ดา
นางจุฬารัตน วุฒิมานพ
นางจุฬารัตน ศิริพงษ
นางสาวจุฬารัตน สานันท
นางจุฬาลักษณ นอยไพโรจน
นางจุฬาลักษณ มังดินดํา
นางจุฬาลักษณ เศวตวงศ
นางเจตฎาภรณ อยูสุขี
นางเจตนา คงกัน
นางเจตนา ลี้สุวรรณ
นางเจตสุดา ราชสิงโห
นางสาวเจนจินันทน
สาระพาณิชย
นางเจนจิรา เจะเลาะ
นางเจนจิรา บุญโต
นางเจนจิรา วิเชียรฉาย
นางเจนจิรา ศุภการมงคล
นางเจนจิรา เอียดทองใส
นางเจริญ พรมเกาะ
นางเจริญจิตต กอบเกียรติถวิล
นางเจริญดี สาดจีนพงษ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๗๗๖๖
๗๗๖๗
๗๗๖๘
๗๗๖๙
๗๗๗๐
๗๗๗๑
๗๗๗๒
๗๗๗๓
๗๗๗๔
๗๗๗๕
๗๗๗๖
๗๗๗๗
๗๗๗๘
๗๗๗๙
๗๗๘๐
๗๗๘๑
๗๗๘๒
๗๗๘๓
๗๗๘๔
๗๗๘๕
๗๗๘๖
๗๗๘๗
๗๗๘๘
๗๗๘๙
๗๗๙๐
๗๗๙๑

นางเจริญศรี กลีบแกว
นางเจริญศรี ดวงสวาง
นางเจริญศรี แดงเล็ก
นางเจริญศรี อรุณแกว
นางเจษฎสุดา หนูทอง
นางเจษฎา ศรีแกว
นางสาวเจษฎาวดี อินทรสูต
นางเจะรอเมาะ ละมุล
นางเจะหนะ อะหลี
นางเจะอาซีซะ คอมา
นางเจิดจรรย ศรีสุข
นางสาวเจียมจิต เพ็ชรทอง
นางเจียมจิต สีลาดเลา
นางเจียมจิตร คชวัฒน
นางเจียมใจ คงเจริญ
นางเจือจันทน มากมูล
นางสาวแจมจันทร ดีอุดมจันทร
นางแจมจันทร บุญชวลิต
นางแจมศรี กงเมง
นางแจมใส ดีพรอม
นางสาวแจมใส พุทธจักร
นางใจทิพย ชอบคุย
นางใจเพชร จารุวงศ
นางฉลวย เกิดศิริ
นางฉลวย ทําเลดี
นางฉลวย พุมนิล

หนา ๑๕๕
ราชกิจจานุเบกษา
๗๗๙๒
๗๗๙๓
๗๗๙๔
๗๗๙๕
๗๗๙๖
๗๗๙๗
๗๗๙๘
๗๗๙๙
๗๘๐๐
๗๘๐๑
๗๘๐๒
๗๘๐๓
๗๘๐๔
๗๘๐๕
๗๘๐๖
๗๘๐๗
๗๘๐๘
๗๘๐๙
๗๘๑๐
๗๘๑๑
๗๘๑๒
๗๘๑๓
๗๘๑๔
๗๘๑๕
๗๘๑๖
๗๘๑๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางฉลวย สอาดเอี่ยม
นางฉลวย เอกกานตรง
นางฉลอง ศรีชัย
นางฉลอง หินพิมาย
นางฉลองศรี ไชยยงค
นางฉลอม ไศลบาท
นางฉวรัตน นิลภูมิ
นางฉวี ยอดทอง
นางฉวี สุมมาตย
นางฉวี สูงใหญ
นางสาวฉวีวงค คมขาว
นางฉวีวงค เชื้อวรสถิตย
นางฉวีวรรณ ขันทอง
นางฉวีวรรณ คงเจริญ
นางฉวีวรรณ โคตรเพชร
นางฉวีวรรณ ฆารสวาง
นางฉวีวรรณ จําปาสา
นางฉวีวรรณ ใจชื้น
นางฉวีวรรณ ชวงโชติ
นางฉวีวรรณ ชัยศิลป
นางฉวีวรรณ ชาดิษฐ
นางฉวีวรรณ เชื้อกุล
นางฉวีวรรณ ไชยภักดี
นางฉวีวรรณ ไชยโส
นางฉวีวรรณ ถึงแสง
นางฉวีวรรณ ทองจันทร

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๗๘๑๘
๗๘๑๙
๗๘๒๐
๗๘๒๑
๗๘๒๒
๗๘๒๓
๗๘๒๔
๗๘๒๕
๗๘๒๖
๗๘๒๗
๗๘๒๘
๗๘๒๙
๗๘๓๐
๗๘๓๑
๗๘๓๒
๗๘๓๓
๗๘๓๔
๗๘๓๕
๗๘๓๖
๗๘๓๗
๗๘๓๘
๗๘๓๙
๗๘๔๐
๗๘๔๑
๗๘๔๒
๗๘๔๓

นางสาวฉวีวรรณ เทพยทอง
นางฉวีวรรณ นันทารัมภ
นางฉวีวรรณ เบลวาล
นางฉวีวรรณ ปงมา
นางฉวีวรรณ พงษสมบูรณ
นางฉวีวรรณ พรหมวงศ
นางฉวีวรรณ พลพินิจ
นางสาวฉวีวรรณ มงคลศิริรัตน
นางฉวีวรรณ มาตยภูมี
นางฉวีวรรณ โมทอง
นางฉวีวรรณ โมราราษฎร
นางฉวีวรรณ เรือนใจมั่น
นางฉวีวรรณ วรรณวิล
นางฉวีวรรณ วัฒนาอุดม
นางสาวฉวีวรรณ ศรสังขทอง
นางฉวีวรรณ ศาลา
นางสาวฉวีวรรณ สมสิทธิ์
นางฉวีวรรณ สืบสม
นางฉวีวรรณ หากันได
นางฉวีวรรณ อรุณศิวกุล
นางฉวีวรรณ อารีรกั ษ
นางฉวีวรรณ อินทรีย
นางฉวีวรรณ อินพานิช
นางฉวีวรรณ อินอิว
นางฉวีวรรณ อุตอิ่นแกว
นางฉวีวรรณ โพธิ์พุก

หนา ๑๕๖
ราชกิจจานุเบกษา
๗๘๔๔
๗๘๔๕
๗๘๔๖
๗๘๔๗
๗๘๔๘
๗๘๔๙
๗๘๕๐
๗๘๕๑
๗๘๕๒
๗๘๕๓
๗๘๕๔
๗๘๕๕
๗๘๕๖
๗๘๕๗
๗๘๕๘
๗๘๕๙
๗๘๖๐
๗๘๖๑
๗๘๖๒
๗๘๖๓
๗๘๖๔
๗๘๖๕
๗๘๖๖
๗๘๖๗
๗๘๖๘
๗๘๖๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางฉวีวรรณ ลดาวิพัฒน
นางฉออน ทองสนิท
นางฉออน พรหมเมตตา
นางฉอุม มากเสม
นางฉัตรกูล ศรีขาว
นางฉัตรแกว เภาวิเศษ
นางฉัตรทิพย ไทยประยูร
นางฉัตรวรีย แสนมโนรักษ
นางฉัตรอนงค เงินเมือง
นางฉันทชนก กลิ่นจันทร
นางฉันทนา ดวงตะวัน
นางฉันทนา ทองคํา
นางฉันทนา สุวพงษ
นางฉันทนา อักษรณรงค
นางฉันทรัตน พรมเสนา
นางฉันทวรรณา กาญจนะ
นางฉิมพลี ทีจันทรมาตย
นางเฉลย คุณประทุม
นางเฉลยพร พงศทวีกาญจน
นางเฉลยสุข จันทรประจํา
นางเฉลา บรรดาศักดิ์
นางเฉลา สุขเงิน
นางเฉลิมชาติ งาขาว
นางเฉลิมพร สุรินทรเปา
นางเฉลิมรัตน ปลั่งกลาง
นางเฉลิมศรี คงไทย

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๗๘๗๐
๗๘๗๑
๗๘๗๒
๗๘๗๓
๗๘๗๔
๗๘๗๕
๗๘๗๖
๗๘๗๗
๗๘๗๘
๗๘๗๙
๗๘๘๐
๗๘๘๑
๗๘๘๒
๗๘๘๓
๗๘๘๔
๗๘๘๕
๗๘๘๖
๗๘๘๗
๗๘๘๘
๗๘๘๙
๗๘๙๐
๗๘๙๑
๗๘๙๒
๗๘๙๓
๗๘๙๔
๗๘๙๕

หนา ๑๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางเฉลิมศรี คําอยู
นางเฉลิมศรี ทรัพยประเสริฐ
นางเฉลิมศรี โมสิโก
นางเฉลิมศรี เลียงกลกิจ
นางเฉลิมศรี ศิริวาลย
นางเฉลียว บอแกว
นางสาวเฉลียว เมืองชะนะพวง
นางสาวเฉลียว ยิ้มแยม
นางแฉลม ชัยฤทธิ์
นางแฉลม พงศนิรนั ดร
นางโฉมเฉลา ทองสมุทร
นางโฉมเฉลา มังสระคู
นางโฉมยงค เนื่องกระโทก
นางโฉมยงค โพธิ์จันทร
นางสาวโฉมศรี มหิทธาฤทธิไกร
นางไฉน การะเกตุ
นางไฉน มณีกาศ
นางไฉไล หมื่นมี
นางชญภัค ภูมิภาค
นางชญาณพัชร ทีสุกะ
นางชญาณี นาคะไพบูลย
นางชญานันทน เอกตาแสง
นางชฎาพร พัฒนพลานนท
นางชฎาภรณ จาทอง
นางชณากาญจน คําสอน
นางชณิกภา วิชยปรีชา

๗๘๙๖
๗๘๙๗
๗๘๙๘
๗๘๙๙
๗๙๐๐
๗๙๐๑
๗๙๐๒
๗๙๐๓
๗๙๐๔
๗๙๐๕
๗๙๐๖
๗๙๐๗
๗๙๐๘
๗๙๐๙
๗๙๑๐
๗๙๑๑
๗๙๑๒
๗๙๑๓
๗๙๑๔
๗๙๑๕
๗๙๑๖
๗๙๑๗
๗๙๑๘
๗๙๑๙
๗๙๒๐
๗๙๒๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางชณิดา โคลงชัย
นางชนกนาถ วงษคําจันทร
นางชนกเนตร เกาสังข
นางชนมชนก อินทรฤทธิ์
นางชนมน อักโขสุวรรณ
นางชนัญชิตา นัยติ๊บ
นางชนัญญา แกวเก็บ
นางชนัดดา อัมพะวะสิริ
นางชนันรัตน มาตรแกว
นางชนากานต วรรณปะเก
นางชนานันท สุคันธา
นางชนานาฎ ลอมเจริญพงษ
นางชนานาถ สีขาว
นางชนาภา พันป
นางสาวชนาภานิษฐ สุวรรณศิริคํา
นางชนิดา กาลพัชรกุล
นางชนิดา จันทะวงศ
นางสาวชนิดา พากเพียร
นางชนิดา ศิริวัฒน
นางชนิดา สระคูพันธ
นางชนิดา หอมเมือง
นางชนิตา รินทะกะ
นางชนินทรธร พงษกัณฑา
นางชนินันท ไตรมงคลวิวัฒน
นางชนิสรา ยุรวงศ
นางชบา หิรัญรักษ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๗๙๒๒
๗๙๒๓
๗๙๒๔
๗๙๒๕
๗๙๒๖
๗๙๒๗
๗๙๒๘
๗๙๒๙
๗๙๓๐
๗๙๓๑
๗๙๓๒
๗๙๓๓
๗๙๓๔
๗๙๓๕
๗๙๓๖
๗๙๓๗
๗๙๓๘
๗๙๓๙
๗๙๔๐
๗๙๔๑
๗๙๔๒
๗๙๔๓
๗๙๔๔
๗๙๔๕
๗๙๔๖
๗๙๔๗

นางชบานอย ชัยทอง
นางชมชื่น นาคนิยม
นางชมชื่น ผาสุขธรรม
นางชมพิชไล อยูนาค
นางชมภูนุช เดชปญญา
นางสาวชมภูนุช วงคตัน
นางชมัยพร ยะนันโต
นางชมัยพร อําลอย
นางชไมพร ฉาไธสง
นางชไมพร ชมอินทร
นางชไมพร ปวงคํา
นางชไมพร ผากา
นางชไมพร พัฒนา
นางชไมพร โพธิ์มาตย
นางชไมพร มัทธวรัตน
นางชไมพร หนูนารถ
นางชรินทร พามา
นางสาวชรินทร ศรีประสม
นางสาวชรินทิพย พูลโภคะ
นางสาวชลดา เตงภาวดี
นางชลทิชา คําชา
นางชลทิชา จูเภา
นางชลทิพย ทรวดทรง
นางชลธร ชวยสงค
นางชลธิชา แข็งขัน
นางชลธิชา เจตินัย

หนา ๑๕๘
ราชกิจจานุเบกษา
๗๙๔๘
๗๙๔๙
๗๙๕๐
๗๙๕๑
๗๙๕๒
๗๙๕๓
๗๙๕๔
๗๙๕๕
๗๙๕๖
๗๙๕๗
๗๙๕๘
๗๙๕๙
๗๙๖๐
๗๙๖๑
๗๙๖๒
๗๙๖๓
๗๙๖๔
๗๙๖๕
๗๙๖๖
๗๙๖๗
๗๙๖๘
๗๙๖๙
๗๙๗๐
๗๙๗๑
๗๙๗๒
๗๙๗๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางชลธิชา ชางหลอม
นางชลธิชา ดวงเกตุ
นางชลธิชา ลุพรหมมา
นางชลปรียา สวนทวี
นางชลพิชา จันทนาสุภาภรณ
นางชลพินท เอี่ยมธนวินท
นางชลลดา ศรีศิริ
นางชลอ ภูมโิ คกรักษ
นางชลอ สัจจา
นางชลากร กลิ่นโชติการ
นางสาวชลิดา จิระนคร
นางชลิดา วรรณรัตน
นางชลิตา กองแกว
นางชลิตา เกาไศยนันท
นางสาวชลิยา ลวนศิริ
นางสาวชลีพร พงษประสิทธิ์
นางชวนชม นิ้วนอย
นางชวนพิศ ขาวเมือง
นางชวนพิศ คําจันทร
นางชวนพิศ คําพันธ
นางชวนพิศ แซแต
นางชวนพิศ ทองเอี้ยว
นางชวนพิศ ไมยะปน
นางชวนพิศ รอดเอียด
นางชวนพิศ รัตนแสงศรี
นางชวนพิศ เวชมนัส

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๗๙๗๔
๗๙๗๕
๗๙๗๖
๗๙๗๗
๗๙๗๘
๗๙๗๙
๗๙๘๐
๗๙๘๑
๗๙๘๒
๗๙๘๓
๗๙๘๔
๗๙๘๕
๗๙๘๖
๗๙๘๗
๗๙๘๘
๗๙๘๙
๗๙๙๐
๗๙๙๑
๗๙๙๒
๗๙๙๓
๗๙๙๔
๗๙๙๕
๗๙๙๖
๗๙๙๗
๗๙๙๘
๗๙๙๙

นางชวนพิศ ศิลาเดช
นางชวนพิศ สําเภา
นางชวนพิศ เหมพนม
นางชวนพิศ เหมมาลา
นางชวลิตา วิญญาณ
นางชวัลรัชญ บรรลือทรัพย
นางชวัลรัตน แกวสุรินทร
นางชวาลินพรรณ ปาลินทร
นางสาวชอทิพย ตันทวี
นางชอทิพย ทิพยวงศ
นางชอทิพย รอดโสภณวิชญ
นางชอทิพย สรอยสน
นางชอทิพย อินแสน
นางชอผกา รําไพ
นางชะตาพร คงเพ็ชรศรี
นางชะมอย สุทธิรัตน
นางชะออน บุญยก
นางชัชจิรา พรมสอาด
นางสาวชัชชนก มณีสุธรรม
นางชัชฎาพร อุทัยทัศน
นางชัชพร แกวคําแสน
นางชัชมน ศรีนุติภักดี
นางชัญญา ปรีชานนทกุล
นางชัญญานุช รอยแสนศึก
นางชาริณี รวมทรัพย
นางชาลิณี วงศชัย

หนา ๑๕๙
ราชกิจจานุเบกษา
๘๐๐๐
๘๐๐๑
๘๐๐๒
๘๐๐๓
๘๐๐๔
๘๐๐๕
๘๐๐๖
๘๐๐๗
๘๐๐๘
๘๐๐๙
๘๐๑๐
๘๐๑๑
๘๐๑๒
๘๐๑๓
๘๐๑๔
๘๐๑๕
๘๐๑๖
๘๐๑๗
๘๐๑๘
๘๐๑๙
๘๐๒๐
๘๐๒๑
๘๐๒๒
๘๐๒๓
๘๐๒๔
๘๐๒๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางชาลี พวงทอง
นางชํานาญ แสวงผล
นางชํามะนาด พลเจียก
นางชิดพร สวนเพชร
นางชิตชนก ชุมทัพ
นางชินีวรรณ ชิณวงศ
นางชิรานี นิ่มชื่น
นางชิราวัฒน บุตรพรหม
นางชีวพร พิมพจันทร
นางชื่นจิตร หวั่งประดิษฐ
นางชื่นสุข เพชรรัตน
นางชุกันดา เดชแพง
นางชุดาภา ปาลสมบูรณ
นางชุติกาญจน ยิ้มสวัสดิ์
นางชุติกาญจน ไหลกูล
นางชุติกานต กิตติคุณธาดา
นางชุตินันทภา แกวตา
นางชุติพร สิทธิพล
นางชุติมณฑน พรหมประสิทธิ์
นางชุติมา แคงสันเทียะ
นางชุติมา ชมชื่น
นางชุติมา ทองสุทธิ์
นางชุติมา พงษเจี่ย
นางชุติมา พงษสวาง
นางชุติมา พวงสําลี
นางชุติมา วิเวก

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๘๐๒๖
๘๐๒๗
๘๐๒๘
๘๐๒๙
๘๐๓๐
๘๐๓๑
๘๐๓๒
๘๐๓๓
๘๐๓๔
๘๐๓๕
๘๐๓๖
๘๐๓๗
๘๐๓๘
๘๐๓๙
๘๐๔๐
๘๐๔๑
๘๐๔๒
๘๐๔๓
๘๐๔๔
๘๐๔๕
๘๐๔๖
๘๐๔๗
๘๐๔๘
๘๐๔๙
๘๐๕๐
๘๐๕๑

นางชุติมา สอนทองคํา
นางชุติมา สินธุเศษ
นางชุติมา สุวรรณาศัย
นางสาวชุมพร เนตรคุณ
นางชุมพล พันธุทอง
นางชุรีพร โพธิ์น้ําเที่ยง
นางชุลิวัน บุญสิทธิ์
นางชุลีกร เกตุยอย
นางสาวชุลีพร โชติสุต
นางชุลีพร เทพสุรินทร
นางชุลีพร ริ้วทอง
นางชุลีพร สุทธานี
นางชุลีพร อุทะเกษตริน
นางชุลีพร เอีย่ มในวงศ
นางชูแกว สิงโห
นางชูขวัญ เพ็งชัยภูมิ
นางชูจิต แสงแหงธรรม
นางชูจิตต พรมมิ
นางชูจิตร รักษรอด
นางสาวชูใจ ทรงเมฆ
นางชูใจ มงคลฉายสุขกุล
นางชูชีพ ตุมมี
นางชูชีพ เรืองสุวรรณ
นางชูมณี เงินดี
นางชูศรี กีรติดนัยกุล
นางชูศรี คงลําพันธ

หนา ๑๖๐
ราชกิจจานุเบกษา
๘๐๕๒
๘๐๕๓
๘๐๕๔
๘๐๕๕
๘๐๕๖
๘๐๕๗
๘๐๕๘
๘๐๕๙
๘๐๖๐
๘๐๖๑
๘๐๖๒
๘๐๖๓
๘๐๖๔
๘๐๖๕
๘๐๖๖
๘๐๖๗
๘๐๖๘
๘๐๖๙
๘๐๗๐
๘๐๗๑
๘๐๗๒
๘๐๗๓
๘๐๗๔
๘๐๗๕
๘๐๗๖
๘๐๗๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางชูศรี คําแกว
นางชูศรี จําปา
นางชูศรี เจริญผล
นางชูศรี ชัยทวีศักดิ์
นางชูศรี ทองหลอ
นางชูศรี ไทรราตรี
นางชูศรี มีวัฒนะ
นางสาวชูศรี ยิ้มศรวล
นางชูศรี ไรวิบูลย
นางชูศรี ศรีเพ็ญ
นางชูศรี สายแกว
นางชูศรี สุทธะมี
นางชูศรี สุวรรณราช
นางชูศรี หล่ําจันทึก
นางชูสิน ศรีเวช
นางชูสี จบสัญจร
นางเชนร พลรักษ
นางเชาว มณีเสน
นางเชาวณี วรเลิศ
นางเชาวลา สุภชัยพานิชพงศ
นางเชิญ นวลสุข
นางเชิดฉาย สวัสดิภาพ
นางแชมจันทน กาวชู
นางแชมชอย นาบุญพัฒนา
นางโชคดี วอนยิ้มสกุล
นางโชตนา แกวทัศน

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๘๐๗๘
๘๐๗๙
๘๐๘๐
๘๐๘๑
๘๐๘๒
๘๐๘๓
๘๐๘๔
๘๐๘๕
๘๐๘๖
๘๐๘๗
๘๐๘๘
๘๐๘๙
๘๐๙๐
๘๐๙๑
๘๐๙๒
๘๐๙๓
๘๐๙๔
๘๐๙๕
๘๐๙๖
๘๐๙๗
๘๐๙๘
๘๐๙๙
๘๑๐๐
๘๑๐๑
๘๑๐๒
๘๑๐๓

นางโชติกา จักรานนท
นางโชติกา รังสิศิริไพบูลย
นางโชติญา กังศรานนท
นางโชติมา พฤกษเพิ่มพูล
นางสาวโชติวรรณ แดงกองโค
นางซอนกลิ่น จันทรบุตร
นางซอนกลิ่น พรรณะ
นางซอนกลิ่น พิมเทพา
นางสาวซอนกลิ่น ศรีทองเทศ
นางซอนกลิ่น เอือ้ วรรณกิจ
นางซาวียะ เหมสลาหมาด
นางซําซียะ อุมาจิ
นางเซหลาพอ เอลโย
นางไซนับ จารู
นางญาณิน บัวบุญ
นางญาณิภา แกวทอง
นางญาณี ไชยวงศา
นางญาดา จําปาหาร
นางญาดา รอดมาณี
นางญาดา รัชอินทร
นางฎิมากานต จันดา
นางฐญาณี เพชรคลาย
นางฐนิษา เรืองดี
นางฐมรัตน เขมแข็ง
นางฐานันดร รมวาป
นางฐานิดา แกวมิ่ง

หนา ๑๖๑
ราชกิจจานุเบกษา
๘๑๐๔
๘๑๐๕
๘๑๐๖
๘๑๐๗
๘๑๐๘
๘๑๐๙
๘๑๑๐
๘๑๑๑
๘๑๑๒
๘๑๑๓
๘๑๑๔
๘๑๑๕
๘๑๑๖
๘๑๑๗
๘๑๑๘
๘๑๑๙
๘๑๒๐
๘๑๒๑
๘๑๒๒
๘๑๒๓
๘๑๒๔
๘๑๒๕
๘๑๒๖
๘๑๒๗
๘๑๒๘
๘๑๒๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางฐิดากาญจน นาวาพันธ
นางฐิตาภา บุญดานกลาง
นางฐิติกาญจน ลอตระกูล
นางฐิติทิพย เลิศมะศิลป
นางฐิตินันท พรหมเดช
นางสาวฐิตินันท ภาสฐิติ
นางสาวฐิติพร กลันตรานนท
นางสาวฐิติพร คําภา
นางสาวฐิติพร จรรยาวิจิตร
นางฐิติพร โลหิตชาติ
นางฐิติพร แสนบุดดา
นางสาวฐิติพร หงษโต
นางฐิติพร อินทรสูต
นางสาวฐิติพันธุ มากนก
นางฐิติมา แตงทอง
นางฐิติมา นาครพัฒน
นางฐิติมา พรรษา
นางฐิติมา เรือนมะกอก
นางฐิติมา เวชชะ
นางฐิติมา สมยศ
นางสาวฐิติรัตน ธวัชชัยพันธุ
นางฐิติรัตน ธีรชาญวิทย
นางฐิติรัตน ปานผูมีทรัพย
นางณ ชล ประเสริฐลาภ
นางณกัญญา แกวพนัก
นางณกานต เนาวรัตน

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๘๑๓๐
๘๑๓๑
๘๑๓๒
๘๑๓๓
๘๑๓๔
๘๑๓๕
๘๑๓๖
๘๑๓๗
๘๑๓๘
๘๑๓๙
๘๑๔๐
๘๑๔๑
๘๑๔๒
๘๑๔๓
๘๑๔๔
๘๑๔๕
๘๑๔๖
๘๑๔๗
๘๑๔๘
๘๑๔๙
๘๑๕๐
๘๑๕๑
๘๑๕๒
๘๑๕๓
๘๑๕๔
๘๑๕๕

หนา ๑๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวณฐนน รัตนศุภสิน
นางณภัทร สิงหสี
นางณภัทรพรรณ ภูมิเรศทศสุนทร
นางณภัสรีย จตุรพรศรัณย
นางณภาพร พัฒนจักร
นางณรรฐวรรณ พิมพทอง
นางณรัธนนันท หมื่นแกวธํารง
นางณัชนิษฐ จงจิรวัฒน
นางณัฎฐญภา ณัฎฐธนกุลบดี
นางสาวณัฎฐพร จินดากาศ
นางณัฎฐศิณี สมอหมอบ
นางณัฎฐาลักษณ ทรัพยอุดม
นางณัฏฐกัญญา เดชชนาพรสิทธิ์
นางณัฏฐฑิกานต เศรษฐสิริโชติ
นางณัฏฐภัฎ นิมมานนันทน
นางณัฏฐา มงคลมณีสวัสดิ์
นางสาวณัฏฐา หลิวสุวรรณ
นางณัฏฐานุช บุรารักษ
นางณัฏฐาพร พงษสิงห
นางณัฏฐินี เพิ่มพูล
นางณัฐกร วงศมั่นกิจการ
นางณัฐกาญจน ไชยนา
นางณัฐกานต ธนาคุณ
นางสาวณัฐกานต มหาวรรณ
นางณัฐกานต ยอดวิเศษ
นางณัฐกานต วีระวัฒนวงศ

๘๑๕๖
๘๑๕๗
๘๑๕๘
๘๑๕๙
๘๑๖๐
๘๑๖๑
๘๑๖๒
๘๑๖๓
๘๑๖๔
๘๑๖๕
๘๑๖๖
๘๑๖๗
๘๑๖๘
๘๑๖๙
๘๑๗๐
๘๑๗๑
๘๑๗๒
๘๑๗๓
๘๑๗๔
๘๑๗๕
๘๑๗๖
๘๑๗๗
๘๑๗๘
๘๑๗๙
๘๑๘๐
๘๑๘๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางสาวณัฐชยา โชติสวัสดิ์
นางณัฐชยา เพ็ชรรัตน
นางณัฐชา ชอบสูงเนิน
นางณัฐชา ลาบรรเทา
นางณัฐฌาน ชมอิ่ม
นางณัฐญาจิต บุญประกอบ
นางณัฐฐา พวงแกว
นางณัฐฐินันท นาคคํา
นางณัฐฑรินทร ไชยเจริญ
นางณัฐติกรณ อินทรขลิบ
นางณัฐติกา สรวมสวัสดิ์
นางณัฐติยา ภูระหงษ
นางณัฐธยาน ออนมั่น
นางณัฐนรี ไลทองคํา
นางสาวณัฐนันท งามนิล
นางณัฐนันท เดชารัตน
นางสาวณัฐนันท สีบุญเรือง
นางณัฐนันทน พลสระคู
นางณัฐพร เปงขวัญ
นางณัฐพร พันเวียง
นางณัฐพร มธุรส
นางณัฐภา ฉอสันเทียะ
นางณัฐมน ปนเวหา
นางณัฐรดา อ่ําศรี
นางณัฐรดี มั่นคง
นางณัฐรภา รุญเจริญธนชาญ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๘๑๘๒
๘๑๘๓
๘๑๘๔
๘๑๘๕
๘๑๘๖
๘๑๘๗
๘๑๘๘
๘๑๘๙
๘๑๙๐
๘๑๙๑
๘๑๙๒
๘๑๙๓
๘๑๙๔
๘๑๙๕
๘๑๙๖
๘๑๙๗
๘๑๙๘
๘๑๙๙
๘๒๐๐
๘๒๐๑
๘๒๐๒
๘๒๐๓
๘๒๐๔
๘๒๐๕
๘๒๐๖
๘๒๐๗

นางณัฐลักษณ อ่ําทอง
นางณัฐวรรณ พาปาน
นางณัฐวรรณ สี่หิรัญวงศ
นางณัฐวรา พงษหัสบรรณ
นางณัฐวิมล กาญจนเสน
นางณัฐสันต หาญจิตต
นางณัฐสินี สุวรรณมโหสถ
นางณัฐสิมา ละออศรี
นางณัฐสุดา กาญจนภาชน
นางณัฐสุดา นาราช
นางณัฐิมา ทสะสังคินทร
นางณัฐิยา คุนเคย
นางณัฐิยา จัตุกูล
นางณัษฐา ปรียานนท
นางสาวณัษนิช ชูแกว
นางสาวณิชกมล มีบุญธรรม
นางณิชชยา ณ นคร
นางสาวณิชชา แสไพศาล
นางณิชาพัชร คํารอด
นางณิชาภัทร ทางทอง
นางณิชาภา พรมคํา
นางณีริดา ชาดิษฐ
นางสาวณุพร สติมั่น
นางณุรชา สุทธิพันธ
นางเณริกา บัวภาคํา
นางดรุณี แกวสุข

หนา ๑๖๓
ราชกิจจานุเบกษา
๘๒๐๘
๘๒๐๙
๘๒๑๐
๘๒๑๑
๘๒๑๒
๘๒๑๓
๘๒๑๔
๘๒๑๕
๘๒๑๖
๘๒๑๗
๘๒๑๘
๘๒๑๙
๘๒๒๐
๘๒๒๑
๘๒๒๒
๘๒๒๓
๘๒๒๔
๘๒๒๕
๘๒๒๖
๘๒๒๗
๘๒๒๘
๘๒๒๙
๘๒๓๐
๘๒๓๑
๘๒๓๒
๘๒๓๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางดรุณี เที่ยงธรรม
นางสาวดรุณี เทียนดี
นางดรุณี นุราช
นางสาวดรุณี ประกอบแสง
นางดรุณี พรมลา
นางดรุณี รักษาดี
นางดรุณี รัตนวิจิตร
นางดรุณี วรดี
นางดรุณี สุธรรม
นางดรุณี เสนาะคํา
นางสาวดรุณี หาญกิตติสกุล
นางดรุณี หาญประสพ
นางดรุณี เหลาสุวรรณ
นางดรุณี เหลืองตระกูล
นางดลญานาถ หอมสุวรรณ
นางดลพร วีระประทีป
นางดลพร แหงมงาม
นางสาวดวงกมล กาญจนกุลดิษฐ
นางดวงกมล ธรรมวงค
นางสาวดวงกมล บริบูรณพานิช
นางดวงแกว พานิชสงเคราะห
นางดวงขวัญ เพียรมนูพิพัฒน
นางดวงขวัญ สุพรรณชนะบุรี
นางดวงแข ยางงาม
นางดวงจันทร เกตุมาชม
นางดวงจันทร ประพันธกุล

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๘๒๓๔
๘๒๓๕
๘๒๓๖
๘๒๓๗
๘๒๓๘
๘๒๓๙
๘๒๔๐
๘๒๔๑
๘๒๔๒
๘๒๔๓
๘๒๔๔
๘๒๔๕
๘๒๔๖
๘๒๔๗
๘๒๔๘
๘๒๔๙
๘๒๕๐
๘๒๕๑
๘๒๕๒
๘๒๕๓
๘๒๕๔
๘๒๕๕
๘๒๕๖
๘๒๕๗
๘๒๕๘
๘๒๕๙

นางดวงจันทร ปะวรรณจะ
นางดวงจันทร วิกรมธีรานันท
นางดวงจันทร แสงกุล
นางดวงจันทร โสตถิกพันธุ
นางดวงจันทร หาโคตร
นางดวงจิตร อุทาน
นางดวงใจ คําภูษา
นางสาวดวงใจ คุณะจันทร
นางดวงใจ งามปลอด
นางดวงใจ จอยทองมูล
นางดวงใจ จําปานนท
นางดวงใจ ทองเกตุ
นางดวงใจ เนตรทิพย
นางดวงใจ ประภาสโนบล
นางสาวดวงใจ ผัดวัง
นางดวงใจ เพียรประจํา
นางดวงดาว เหลื่อมศรี
นางดวงเดือน ปลื้มดวง
นางดวงเดือน เผือกทอง
นางดวงเดือน มาลาม
นางดวงเดือน ศรีวังพล
นางดวงเดือน สิมมาโคตร
นางดวงเดือน หาญกลา
นางดวงตา อุนาภาค
นางดวงนภา กรุณาดวงจิตร
นางดวงนภา หลาบรรเทา

หนา ๑๖๔
ราชกิจจานุเบกษา
๘๒๖๐
๘๒๖๑
๘๒๖๒
๘๒๖๓
๘๒๖๔
๘๒๖๕
๘๒๖๖
๘๒๖๗
๘๒๖๘
๘๒๖๙
๘๒๗๐
๘๒๗๑
๘๒๗๒
๘๒๗๓
๘๒๗๔
๘๒๗๕
๘๒๗๖
๘๒๗๗
๘๒๗๘
๘๒๗๙
๘๒๘๐
๘๒๘๑
๘๒๘๒
๘๒๘๓
๘๒๘๔
๘๒๘๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางสาวดวงเนตร เพ็ชรกิจ
นางดวงเนตร วลัยศรี
นางดวงปณิตา เถยสูงเนิน
นางดวงพร กุลศุภกร
นางดวงพร เขตสาคร
นางสาวดวงพร จงสุขกิจพานิช
นางดวงพร ชาลีรัตน
นางดวงพร บุญถม
นางดวงพร มุสิกะศิริ
นางดวงพร สกุลออน
นางดวงพร สุภาโอษฐ
นางดวงพร อารียะ
นางสาวดวงเพชร นาคเกษม
นางดวงภร สายทอง
นางดวงมาลย สุวรรณหงษ
นางดวงรัตน ปญญาโกษา
นางดวงฤดี วิรุฬกาญจน
นางดวงสมร กลิ่นกระจาย
นางดวงสมร จําเนียร
นางดวงสุดา วัตฎิสุ
นางดวงสุดา อาจวิชัย
นางดวงหทัย โชยะสิทธิ์
นางดอกจันทร มณีพันธ
นางดอกไม พรสี่
นางดอกไม ศรีบุญ
นางดอม กานมะลิ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๘๒๘๖
๘๒๘๗
๘๒๘๘
๘๒๘๙
๘๒๙๐
๘๒๙๑
๘๒๙๒
๘๒๙๓
๘๒๙๔
๘๒๙๕
๘๒๙๖
๘๒๙๗
๘๒๙๘
๘๒๙๙
๘๓๐๐
๘๓๐๑
๘๓๐๒
๘๓๐๓
๘๓๐๔
๘๓๐๕
๘๓๐๖
๘๓๐๗
๘๓๐๘
๘๓๐๙
๘๓๑๐
๘๓๑๑

หนา ๑๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางดัชนีย พรสุวรรณ
นางดารกา เทพทอง
นางดารณี กองสิน
นางดารณี จันทรศิริ
นางสาวดารณี เจริญลพ
นางดารณี ชามขุนทด
นางดารณี ไชยนา
นางดารณี ทิพยสาร
นางสาวดารณี นนทเจริญ
นางสาวดารณี พันธุนนท
นางสาวดารณี สมพิชัย
นางดารณีย ศุภมัสดิ์ศุกุล
นางสาวดาระณี พัฒนศักดิ์ภิญโญ
นางสาวดาระณี พิลาศรี
นางสาวดารา ญาณโรจน
นางดารา บริราช
นางดารา เรืองแสง
นางดารา วงศวิวัฒน
นางดารา สัญญเดช
นางสาวดาราณี เรืองพานิช
นางดารารัตน เกิดยินดี
นางดารารัตน พั่วพันธ
นางดารารัตน สังขทอง
นางดารารัตน สุวรรณนุกูล
นางดารารัศมิ์ ศรีวิลัย
นางดาราวดี เจริญสุข

๘๓๑๒
๘๓๑๓
๘๓๑๔
๘๓๑๕
๘๓๑๖
๘๓๑๗
๘๓๑๘
๘๓๑๙
๘๓๒๐
๘๓๒๑
๘๓๒๒
๘๓๒๓
๘๓๒๔
๘๓๒๕
๘๓๒๖
๘๓๒๗
๘๓๒๘
๘๓๒๙
๘๓๓๐
๘๓๓๑
๘๓๓๒
๘๓๓๓
๘๓๓๔
๘๓๓๕
๘๓๓๖
๘๓๓๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางดาราวัลย จันทะคาม
นางดาราศรี สุดสะอาด
นางดาราสวาง สุวรรณมาโจ
นางดาริณี ไพรวรรณ
นางดาริน ศรีสามารถ
นางดารินทร เสลารักษ
นางดารุณ ยืนนาน
นางดารุณี คมกลาง
นางดารุณี มะติมุ
นางดารุณี มาสุข
นางดารุณี ศุขกลิ่น
นางดารุณี สุกใส
นางสาวดารุนันท ลี้เจริญ
นางดารุนีย ศรีคํามา
นางดาลัด พันธเนียม
นางดาว วิมลโสภณกิตติ
นางดาวดี คีรี
นางดาวนภา ศรีซุย
นางดาวนอย คนคง
นางดาวรัตน คลายมี
นางดาวรัตน ชินอาจ
นางสาวดาวรุง ชํานาญนาค
นางดาวเรือง กกกลาง
นางดาวเรือง กระแสร
นางดาวเรือง คชพรม
นางดาวเรือง แจมจํารัส

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๘๓๓๘
๘๓๓๙
๘๓๔๐
๘๓๔๑
๘๓๔๒
๘๓๔๓
๘๓๔๔
๘๓๔๕
๘๓๔๖
๘๓๔๗
๘๓๔๘
๘๓๔๙
๘๓๕๐
๘๓๕๑
๘๓๕๒
๘๓๕๓
๘๓๕๔
๘๓๕๕
๘๓๕๖
๘๓๕๗
๘๓๕๘
๘๓๕๙
๘๓๖๐
๘๓๖๑
๘๓๖๒
๘๓๖๓

นางดาวเรือง ทองศรี
นางดาวเรือง บุภักดี
นางสาวดาวเรือง มีบุญมาก
นางดาวเรือง สุขพวง
นางดาวเรือง เสรีเกียรติ
นางดาวลอม ธีระรังสิกุล
นางสาวดาววิภา ทองศรี
นางดาหวัน ขอยายกลาง
นางดาหวัน ชินณะวงศ
นางสาวดาหวัน ทะสา
นางดาหวัน ศาลาสุข
นางดาหวัน สอนประเทศ
นางดํารงค เจียระนันท
นางดิ่น เฮงคราวิทย
นางดุจเดือน สุภาลูน
นางดุษฎี ผิวแดง
นางดุษฎี พรหมประกาย
นางดุษฎี หวังปาน
นางดุษฎีพร วัณยะเพชร
นางดุษณี จันทรซาย
นางสาวดุษณี จันทรแดง
นางดุษณี ทองบุญเอียด
นางดุสิดา สดดอน
นางดุสิดา สีทานอย
นางเดนดวง รบสุดใจ
นางเดียนา ทองมาก

หนา ๑๖๖
ราชกิจจานุเบกษา
๘๓๖๔
๘๓๖๕
๘๓๖๖
๘๓๖๗
๘๓๖๘
๘๓๖๙
๘๓๗๐
๘๓๗๑
๘๓๗๒
๘๓๗๓
๘๓๗๔
๘๓๗๕
๘๓๗๖
๘๓๗๗
๘๓๗๘
๘๓๗๙
๘๓๘๐
๘๓๘๑
๘๓๘๒
๘๓๘๓
๘๓๘๔
๘๓๘๕
๘๓๘๖
๘๓๘๗
๘๓๘๘
๘๓๘๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางเดือนฉาย นิลสวิท
นางสาวเดือนนุช จึงสถิตยกูล
นางเดือนเพ็ญ ศรีสุขา
นางเดือนเพ็ญ สุดล้ําเลิศ
นางแดงตอย เคียนตะคุ
นางสาวตริตราภรณ เครือสูงเนิน
นางตรีชวัล มูลทะสิน
นางตรึงตา เรืองปราชญ
นางตวงพร ค้ําชู
นางตวนสารอ สิเดะ
นางสาวตองจิต ชนยุทธ
นางตองตา ไชยเสือ
นางตันหยง อิ่มมาก
นางตานี ถาเหงา
นางตาบทิพย ปรีชานุกุล
นางตําลึงทอง นอยพลี
นางตุกตา บาราเฮง
นางตุย รอดทัศนา
นางเติม หลอดโสภา
นางเติมศิริ แชมชอย
นางเตียงทอง จันทรเจริญ
นางเตือนจิต ปาระขะมาลย
นางเตือนจิต พงศรี
นางเตือนจิตร วัฒนา
นางเตือนใจ กุลบุญ
นางเตือนใจ ครุฑไชยันต

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๘๓๙๐
๘๓๙๑
๘๓๙๒
๘๓๙๓
๘๓๙๔
๘๓๙๕
๘๓๙๖
๘๓๙๗
๘๓๙๘
๘๓๙๙
๘๔๐๐
๘๔๐๑
๘๔๐๒
๘๔๐๓
๘๔๐๔
๘๔๐๕
๘๔๐๖
๘๔๐๗
๘๔๐๘
๘๔๐๙
๘๔๑๐
๘๔๑๑
๘๔๑๒
๘๔๑๓
๘๔๑๔
๘๔๑๕

นางเตือนใจ ใจซื่อ
นางสาวเตือนใจ ชวนานันท
นางสาวเตือนใจ ดีสูงเนิน
นางเตือนใจ ตะกรุดโฉม
นางเตือนใจ ไทยแท
นางเตือนใจ นอยสําราญ
นางเตือนใจ นาคนคร
นางเตือนใจ ประดิษฐ
นางเตือนใจ พรหมสุวรรณ
นางเตือนใจ รงคโสภณ
นางเตือนใจ เศษรักษา
นางเตือนใจ สนป
นางเตือนใจ สิงหชัง
นางเตือนใจ สุขไพบูลย
นางเตือนใจ สุดดีพงษ
นางเตือนใจ อดกลั้น
นางเตือนตา แปงกูล
นางเตือนตา เมืองมุงคุณ
นางสาวเตือนตา วิศาล
นางเตือนฤดี พุมประสาท
นางสาวไตรรัตน ศรีระสันต
นางถนอม ชูเมือง
นางถนอม เพชรมณี
นางถนอมขวัญ วงคแกว
นางถนอมจิต กิติศรีวรพันธุ
นางถนอมจิต ปญญามี

หนา ๑๖๗
ราชกิจจานุเบกษา
๘๔๑๖
๘๔๑๗
๘๔๑๘
๘๔๑๙
๘๔๒๐
๘๔๒๑
๘๔๒๒
๘๔๒๓
๘๔๒๔
๘๔๒๕
๘๔๒๖
๘๔๒๗
๘๔๒๘
๘๔๒๙
๘๔๓๐
๘๔๓๑
๘๔๓๒
๘๔๓๓
๘๔๓๔
๘๔๓๕
๘๔๓๖
๘๔๓๗
๘๔๓๘
๘๔๓๙
๘๔๔๐
๘๔๔๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางถนอมจิต ปนกันทา
นางถนอมทรัพย นูนนอย
นางถนอมพร มากกําเนิด
นางถนอมเพ็ญ ชูบัว
นางถนอมรัตน ทองหนุน
นางถนอมวงษ สุมาลกันต
นางถนอมศรี บัวเพ็ชร
นางสาวถนอมศรี บุญตัน
นางถนอมศรี ปญญาดี
นางถนอมศรี โพธิ
นางถนอมศรี เฟองทอง
นางถนอมศรี สันโดษ
นางสาวถนอมศรี สุขศิริ
นางถนอมศิลป ชํานาญหมอ
นางถนอมสิน อินโสม
นางถนิดา พรหมพิชัย
นางถนิมา ประมาณ
นางถนิมาภรณ ตั้งตรัยรัตนกุล
นางถวิล ฐิติกูล
นางสาวถวิล โพธิไทร
นางถวิล วรรณธิวา
นางถวิล ศรีเนตร
นางถวิล อุยดํา
นางสาวถาวร จินดาสุวรรณ
นางถาวร เตาเล็ก
นางถาวร พานิช

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๘๔๔๒
๘๔๔๓
๘๔๔๔
๘๔๔๕
๘๔๔๖
๘๔๔๗
๘๔๔๘
๘๔๔๙
๘๔๕๐
๘๔๕๑
๘๔๕๒
๘๔๕๓
๘๔๕๔
๘๔๕๕
๘๔๕๖
๘๔๕๗
๘๔๕๘
๘๔๕๙
๘๔๖๐
๘๔๖๑
๘๔๖๒
๘๔๖๓
๘๔๖๔
๘๔๖๕
๘๔๖๖
๘๔๖๗

นางถาวร ราชนาวี
นางถุงเงิน วิศิษฏจินดา
นางเถลิงศรี วงศประทุม
นางเถาวัลย ชาญกูล
นางแถมทอง หงษคํา
นางทติยา สวัสดิ์ทา
นางทนงคิด ธุลารัตน
นางสาวทมาพร แซอึ้ง
นางทรงรัตน ชํานาญกิจ
นางทรงศรี ชัยลือชา
นางสาวทรงศรี ทอนอผา
นางทรงศรี ธีระเสถียร
นางทรงศรี ศรประสิทธิ์
นางทรงศรี โสมชัย
นางทรงสุพางค ปญญาใส
นางทรงสุรีย จันทาคํา
นางทรรศนอร มณีบางกา
นางทรรศนีย แตรประสิทธิ์
นางทรรศนีย โมรานอก
นางทรรศมน อาจคงหาญ
นางทรรศมาภรณ ทองบุญเหลือ
นางทรัพยทวี พูลผล
นางทรายทอง ขยันการนาวี
นางทรายสุวรรณ มะยีดี
นางทวารัตน กิติกุศล
นางทวินันท มั่นจิรบรรเจิด

หนา ๑๖๘
ราชกิจจานุเบกษา
๘๔๖๘
๘๔๖๙
๘๔๗๐
๘๔๗๑
๘๔๗๒
๘๔๗๓
๘๔๗๔
๘๔๗๕
๘๔๗๖
๘๔๗๗
๘๔๗๘
๘๔๗๙
๘๔๘๐
๘๔๘๑
๘๔๘๒
๘๔๘๓
๘๔๘๔
๘๔๘๕
๘๔๘๖
๘๔๘๗
๘๔๘๘
๘๔๘๙
๘๔๙๐
๘๔๙๑
๘๔๙๒
๘๔๙๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางทวี โสภานุสนธิ์
นางทวีพร กอโกมลรัตน
นางทวีพร แดงชาด
นางทวีพร พาเรือง
นางทวีพร เอือ้ อารีย
นางทวีวรรณ หอยแดง
นางทวีศรี ชิณเทศ
นางสาวทวีสุข เกียรติสิน
นางทศพร ทิณวรรณ
นางทศพร เพ็งพรพิพัฒน
นางทศพร ไลกระโทก
นางสาวทองกร เตชปญโย
นางทองคํา จุระกรรณ
นางทองคํา จูมดอก
นางสาวทองคํา หาญชัยทวีกิจ
นางทองเคลือบ นนทะแสน
นางสาวทองจันทร ตรีศาสตร
นางทองจันทร ปญญาดี
นางทองจันทิมา มาบจะบก
นางทองเจือ ทองลี
นางทองดวง สังขะทิพย
นางทองดี เพ็ญศรี
นางทองเตียง พรหมทอง
นางสาวทองทรัพย ขอนทอง
นางทองทราย ธรรมใจกูล
นางทองทิพย ภารเจิม

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๘๔๙๔
๘๔๙๕
๘๔๙๖
๘๔๙๗
๘๔๙๘
๘๔๙๙
๘๕๐๐
๘๕๐๑
๘๕๐๒
๘๕๐๓
๘๕๐๔
๘๕๐๕
๘๕๐๖
๘๕๐๗
๘๕๐๘
๘๕๐๙
๘๕๑๐
๘๕๑๑
๘๕๑๒
๘๕๑๓
๘๕๑๔
๘๕๑๕
๘๕๑๖
๘๕๑๗
๘๕๑๘
๘๕๑๙

นางทองทิพย เสนอกลาง
นางทองบอ ตนสีนนท
นางทองใบ เจนประโคน
นางทองใบ นวลรักษา
นางทองใบ มหานา
นางทองใบ สหุนัน
นางทองใบ สุทธิไชยา
นางสาวทองประชิด ชินบุตร
นางสาวทองปน จันทรงาม
นางทองปาน จิณรินทร
นางทองปาน มิ่งมงคล
นางทองปาน สีหามาตย
นางทองพูน สุภูตัง
นางทองพูล วงศใหญ
นางทองเพลิน ชมพุฒ
นางทองเพียร รอญศึก
นางทองเพียร อิ่นแดง
นางทองมวน คําศรี
นางทองมวน อําพันธ
นางทองมี จางจันทร
นางทองมี โพธิ์พิฑูรย
นางทองแมน เอี่ยมอาจหาญ
นางทองยุธ โคตะนนท
นางทองวรรณ แหงพิษ
นางทองศรี คันธวังอินทร
นางสาวทองศรี สารดี

หนา ๑๖๙
ราชกิจจานุเบกษา
๘๕๒๐
๘๕๒๑
๘๕๒๒
๘๕๒๓
๘๕๒๔
๘๕๒๕
๘๕๒๖
๘๕๒๗
๘๕๒๘
๘๕๒๙
๘๕๓๐
๘๕๓๑
๘๕๓๒
๘๕๓๓
๘๕๓๔
๘๕๓๕
๘๕๓๖
๘๕๓๗
๘๕๓๘
๘๕๓๙
๘๕๔๐
๘๕๔๑
๘๕๔๒
๘๕๔๓
๘๕๔๔
๘๕๔๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางทองสุข แกวธานี
นางทองสุข ชุมกลาง
นางสาวทองสุข เทียนชัย
นางทองสุข นาหอม
นางทองสุข ปลอดทอง
นางทองสุข วรรักษ
นางทองสุข เสวตวิหารี
นางทองใส ภูชาดึก
นางทองใส ศิริหลา
นางทองใส เสริมราษฎร
นางทองไสย พันธัง
นางทองหลอ โพธิ์ทอง
นางทองหลอ วงศประสิทธิ์
นางทองอินทร ศรีนวล
นางทองอินทร สุทธิโคตร
นางทอนจันทร จันทะโคตร
นางทักษิณา ไชยรัตน
นางทักษิณา มณีมัย
นางทัณฑิกา ธานี
นางทัดสา นาหนองคา
นางทัธนา กาญจนบุรางกูร
นางทันที จวนสุข
นางสาวทับทิม กวีวีฒน
นางทับทิม นันตะวัน
นางสาวทับทิม วิเศษนันท
นางทับทิม สมโภชน

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๘๕๔๖
๘๕๔๗
๘๕๔๘
๘๕๔๙
๘๕๕๐
๘๕๕๑
๘๕๕๒
๘๕๕๓
๘๕๕๔
๘๕๕๕
๘๕๕๖
๘๕๕๗
๘๕๕๘
๘๕๕๙
๘๕๖๐
๘๕๖๑
๘๕๖๒
๘๕๖๓
๘๕๖๔
๘๕๖๕
๘๕๖๖
๘๕๖๗
๘๕๖๘
๘๕๖๙
๘๕๗๐
๘๕๗๑

นางทับทิม สวางขจร
นางทับทิม สุวรรณปกษิณ
นางทัศณี รัตนพันธ
นางทัศณี หวังเจริญทรัพย
นางทัศนา ขุนไกร
นางทัศนา ปลอยทุม
นางทัศนา เผือกผอง
นางทัศนา สาระพิมพ
นางทัศนากร วงศเฉลียว
นางทัศนาพร แกวกัณหา
นางทัศนาภรณ ออนนวม
นางทัศนาวลัย แสงนา
นางทัศนี ศิริวรรณ
นางทัศนี สงวนสิทธิ์
นางทัศนี สุตา
นางสาวทัศนีย กลิ่นหอม
นางทัศนีย กาววิลัย
นางสาวทัศนีย แกมนิรัตน
นางทัศนีย คุณสมิทธพงษ
นางทัศนีย เครือวรรณ
นางทัศนีย จันทรศร
นางทัศนีย จิตจํา
นางทัศนีย ฉิมปน
นางทัศนีย แตงไทย
นางทัศนีย ไตรพิพัฒน
นางทัศนีย เถาวโท

หนา ๑๗๐
ราชกิจจานุเบกษา
๘๕๗๒
๘๕๗๓
๘๕๗๔
๘๕๗๕
๘๕๗๖
๘๕๗๗
๘๕๗๘
๘๕๗๙
๘๕๘๐
๘๕๘๑
๘๕๘๒
๘๕๘๓
๘๕๘๔
๘๕๘๕
๘๕๘๖
๘๕๘๗
๘๕๘๘
๘๕๘๙
๘๕๙๐
๘๕๙๑
๘๕๙๒
๘๕๙๓
๘๕๙๔
๘๕๙๕
๘๕๙๖
๘๕๙๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางทัศนีย นาคสมบูรณ
นางทัศนีย บุตรหึงษ
นางทัศนีย โพธิ์ทอง
นางทัศนีย โพธิ์พะนา
นางทัศนีย ภูแลนปว
นางทัศนีย มหาวัง
นางสาวทัศนีย มุสิกเจริญ
นางทัศนีย มูลผง
นางทัศนีย เมืองแมน
นางทัศนีย เมืองศรีมาตย
นางทัศนีย รุงเรืองวณิชกุล
นางทัศนีย รุงอนันต
นางทัศนีย เรือนทอง
นางทัศนีย วงษทาเรือ
นางทัศนีย สวางดี
นางสาวทัศนีย สุกัญญี
นางทัศนีย สุขบัวแกว
นางสาวทัศนีย สุชาติ
นางสาวทัศนีย เสรีพุกกะณะ
นางทัศนีย แสงสุวรรณ
นางทัศนีย แสนแกวทอง
นางทัศนีย หลักรัตน
นางทัศนีย หลาธรรม
นางทัศนีย อินทกมลชัย
นางสาวทัศนีย อุตมฉันท
นางทัศนียวรรณ ผลสอน

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๘๕๙๘
๘๕๙๙
๘๖๐๐
๘๖๐๑
๘๖๐๒
๘๖๐๓
๘๖๐๔
๘๖๐๕
๘๖๐๖
๘๖๐๗
๘๖๐๘
๘๖๐๙
๘๖๑๐
๘๖๑๑
๘๖๑๒
๘๖๑๓
๘๖๑๔
๘๖๑๕
๘๖๑๖
๘๖๑๗
๘๖๑๘
๘๖๑๙
๘๖๒๐
๘๖๒๑
๘๖๒๒
๘๖๒๓

หนา ๑๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางทัศนีวรรณ แถมพยัคฆ
นางทัศวรินทร เสนาไชย
นางทานิยา ศรีเมืองซอง
นางทาริกา ปาณะวงศ
นางทิฆัมพร นากกลัด
นางทิญญา อินทศรีปฏิมา
นางทิฐิวัฒน แจมสุวรรณ
นางทิติยา พันธวิไล
นางสาวทินกร รัชฉวีวรรณ
นางทินทะนา ทิพยบุญศรี
นางสาวทิพบดี พบพืช
นางทิพประภาพร ภูกันงาม
นางทิพพรัต อินทันวิทย
นางทิพพา สืบสม
นางทิพภาภรณ เจี่ยวเลี่ยน
นางทิพยถนอม คนยงค
นางทิพยเมธาพร ปารีณาสุตนันท
นางทิพยรัตน นพทัน
นางทิพยลาวัลย แอคะรัจน
นางทิพยวดี เพชรดา
นางทิพยวรรณ ขันอาสา
นางทิพยวรรณ สุขสิน
นางสาวทิพยวรรณ กาหลง
นางทิพยวรรณ ทิมกลับ
นางทิพยวรรณ วงษา
นางทิพยวรรณ ศรีหาวงษ

๘๖๒๔
๘๖๒๕
๘๖๒๖
๘๖๒๗
๘๖๒๘
๘๖๒๙
๘๖๓๐
๘๖๓๑
๘๖๓๒
๘๖๓๓
๘๖๓๔
๘๖๓๕
๘๖๓๖
๘๖๓๗
๘๖๓๘
๘๖๓๙
๘๖๔๐
๘๖๔๑
๘๖๔๒
๘๖๔๓
๘๖๔๔
๘๖๔๕
๘๖๔๖
๘๖๔๗
๘๖๔๘
๘๖๔๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางทิพยวัลย แกวพริ้ง
นางทิพยวิมล ชัยสุราษฎร
นางทิพยศิริ อุคําพันธ
นางทิพยอาภา หิรัญวาทิต
นางทิพยาภรณ สาตาชนม
นางทิพรัตน พลเสนา
นางทิพวรรณ กุมพันธ
นางทิพวรรณ เกียรติเจริญเสรี
นางทิพวรรณ ขํามาก
นางทิพวรรณ คุณาวัฒน
นางทิพวรรณ โคตรบรรเทา
นางทิพวรรณ จิตรอักษร
นางทิพวรรณ โนนทิง
นางทิพวรรณ บุญพันธ
นางทิพวรรณ พรมทรา
นางทิพวรรณ พลเกตุ
นางทิพวรรณ ฟูเฉลิม
นางทิพวรรณ มีทรัพย
นางทิพวรรณ ยาวไธสง
นางทิพวรรณ ลิ้มสุขนิรันดร
นางทิพวรรณ เลิศศิล
นางทิพวรรณ วงศอนิ
นางทิพวรรณ วรรณา
นางทิพวรรณ ศิรินภาทรัพย
นางทิพวรรณ สิงหเล็ก
นางสาวทิพวรรณ หลักคํา

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๘๖๕๐
๘๖๕๑
๘๖๕๒
๘๖๕๓
๘๖๕๔
๘๖๕๕
๘๖๕๖
๘๖๕๗
๘๖๕๘
๘๖๕๙
๘๖๖๐
๘๖๖๑
๘๖๖๒
๘๖๖๓
๘๖๖๔
๘๖๖๕
๘๖๖๖
๘๖๖๗
๘๖๖๘
๘๖๖๙
๘๖๗๐
๘๖๗๑
๘๖๗๒
๘๖๗๓
๘๖๗๔
๘๖๗๕

หนา ๑๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางทิพวรรณ เวียงแกว
นางทิพวัลย ฐานะกาญจน
นางทิพวัลย ทองอินทร
นางทิพวัลย นักผูก
นางทิพวัลย พรหมโคตร
นางทิพวัลย วงศสุวรรณ
นางทิพากร จันทรศิลป
นางสาวทิพากร ชางมิ่ง
นางทิพากานต ศรีพลัง
นางทิพาพร เหลาพา
นางทิวา ปาสาทัง
นางทิวาพร พันธุสะอาด
นางสาวทิวารัตน วิวัฒนบุญคุปต
นางทิวาวรรณ พิมที
นางทิวาวรรณ เสาจินดารัตน
นางทิษฏยา โพธิ์อยู
นางทุมศรี อินทบุญ
นางทุเรียน เตาทอง
นางทุเรียน พรหมฉิม
นางทุเรียน ศิริออน
นางเทพธิดา ธิชางทอง
นางสาวเทพปราณี เฉลียวฉลาด
นางเทพารักษ ทัศนละไม
นางเทพี นพพลกรัง
นางเทพี พันธุรัตน
นางเทพี วรรณวงศ

๘๖๗๖
๘๖๗๗
๘๖๗๘
๘๖๗๙
๘๖๘๐
๘๖๘๑
๘๖๘๒
๘๖๘๓
๘๖๘๔
๘๖๘๕
๘๖๘๖
๘๖๘๗
๘๖๘๘
๘๖๘๙
๘๖๙๐
๘๖๙๑
๘๖๙๒
๘๖๙๓
๘๖๙๔
๘๖๙๕
๘๖๙๖
๘๖๙๗
๘๖๙๘
๘๖๙๙
๘๗๐๐
๘๗๐๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางเทวัญ บุญสืบ
นางเทวา ปาวรีย
นางเทวา พวงคํา
นางเทวาจักรศิลป โคตรคําหาญ
นางเทวิน ศรีเขตการณ
นางสาวเทวี ชวงชาย
นางเทวี ยอดวงษกอง
นางเทวี รัตนา
นางเทียนทอง กองคํา
นางเทียนทอง บุญอิ้ง
นางเทียนทอง ศรีมหาไชย
นางเทียนพร วงศหอม
นางเทียนศรี ราชตา
นางเทียนสวาง ศูนยกลาง
นางเทียมแข สุทธศิลป
นางเทียมจันทร จันทรดิษฐ
นางเทียมจันทร ชัยสมพร
นางเทียมจิตต วิชาคํา
นางเทียมใจ ขันธวรรณา
นางสาวเทียมใจ จันทรเดช
นางเทียมใจ ทองแกว
นางเทียมทอง ทาชุม
นางเทียมทอง พุดหอม
นางสาวเทียรทอง จันตะสุข
นางไทยศรี โสเสมอ
นางธตรฐ สุกใส

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๘๗๐๒
๘๗๐๓
๘๗๐๔
๘๗๐๕
๘๗๐๖
๘๗๐๗
๘๗๐๘
๘๗๐๙
๘๗๑๐
๘๗๑๑
๘๗๑๒
๘๗๑๓
๘๗๑๔
๘๗๑๕
๘๗๑๖
๘๗๑๗
๘๗๑๘
๘๗๑๙
๘๗๒๐
๘๗๒๑
๘๗๒๒
๘๗๒๓
๘๗๒๔
๘๗๒๕
๘๗๒๖
๘๗๒๗

หนา ๑๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางธนกร ศิริโสภาพงษ
นางธนพร คงขุนทด
นางธนพร ไชยชิน
นางสาวธนพร ตาลสุก
นางธนพรรณ เดชาติวงศ ณ อยุธยา
นางธนพรรษ ไกรทอง
นางธนภร สายพันธ
นางธนภรณ บุญประทีป
นางธนภรณ อาจวิชัย
นางธนภรณ อินเม
นางธนภัค ศรีละพันธ
นางธนมน ผโลศิลป
นางธนยารินทร วสุรัตนชัยการ
นางธนวรรณ ชํานาญศิลป
นางสาวธนวิภา สมศรี
นางธนัชพร เดือนกลาง
นางธนัชพร สะทาน
นางธนัญญาณ คลังแกว
นางสาวธนัตพร แซลิ้ม
นางธนันจิต ศรีเชียงสา
นางธนันญภา บุญชนะ
นางธนันตพร อภิธนาสินพงศ
นางธนันทธรณ จันทรสวาง
นางธนันพัชร ปยวรารัตน
นางสาวธนาภรณ พรศักดา
นางธนาภา คุม มงคล

๘๗๒๘
๘๗๒๙
๘๗๓๐
๘๗๓๑
๘๗๓๒
๘๗๓๓
๘๗๓๔
๘๗๓๕
๘๗๓๖
๘๗๓๗
๘๗๓๘
๘๗๓๙
๘๗๔๐
๘๗๔๑
๘๗๔๒
๘๗๔๓
๘๗๔๔
๘๗๔๕
๘๗๔๖
๘๗๔๗
๘๗๔๘
๘๗๔๙
๘๗๕๐
๘๗๕๑
๘๗๕๒
๘๗๕๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางธนาภา ชาญกัน
นางธนาภา ทาดีสม
นางธนารักษ ทําจะดี
นางธนิดา เขียวอยู
นางธนิดา เจริญพจน
นางธนิดา ฉายาวาท
นางธนิดา ภาพยนตร
นางธนิตา เผาะสูงเนิน
นางธนิยา กางบุญเรือง
นางธมนวรรณ ยอดรัก
นางธมลวรรณ ณ นคร
นางธราทิพย มานะแกว
นางธราภรณ ประเสริฐ
นางธรารัตน จันทรกระจาง
นางธวัลรัตน ทัศกุล
นางธวัลรัตน ทิพยสอน
นางสาวธัญกร สุมาธะโร
นางธัญญพร พรขุนทด
นางธัญญรัตน เฉลิมโฉม
นางธัญญรัตน สวางวงศ
นางธัญญา ฉายศิริ
นางสาวธัญญาภรณ รอดคง
นางธัญญาภรณ แสงหนุม
นางธัญญาลักษณ เพศสุวรรรณ
นางธัญดา ณะศิริ
นางธัญพร เตชะรัง

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๘๗๕๔
๘๗๕๕
๘๗๕๖
๘๗๕๗
๘๗๕๘
๘๗๕๙
๘๗๖๐
๘๗๖๑
๘๗๖๒
๘๗๖๓
๘๗๖๔
๘๗๖๕
๘๗๖๖
๘๗๖๗
๘๗๖๘
๘๗๖๙
๘๗๗๐
๘๗๗๑
๘๗๗๒
๘๗๗๓
๘๗๗๔
๘๗๗๕
๘๗๗๖
๘๗๗๗
๘๗๗๘
๘๗๗๙

นางธัญพร เทอดพงศ
นางธัญพร นิกาจิ
นางธัญมัย แฉลมเขตต
นางธัญรมณ บุญเจริญ
นางสาวธัญรัตน แทวกระโทก
นางธัญรัศม ตรงสกุล
นางธัญลักษณ บุญประสิทธิ์
นางธัญลักษณ ประดิษฐาน
นางธัญวรรณ ทุมแกว
นางธัญวรัชญ แสนทวีสุข
นางธัญวลักษณ จินดามาตย
นางธันยพร คงดาน
นางธันยภรณ จุนตระกูล
นางธันวา สมคิด
นางธาดา สุตะภักดิ์
นางธารกมล ไชยลี
นางธาราทิพย ชมอินทร
นางธาริณี คลังสมบัติ
นางธาริณี ชัยชนะสุวรรณ
นางธาริณี ดอนเตาเหล็ก
นางธารินี เพิม่ ขุนทด
นางสาวธาริสา สุขอําไพจิตร
นางธิดา กลิ่นเกษร
นางธิดา กาคํา
นางสาวธิดา ชื่นเลิศสกุล
นางธิดา นิลประยูร

หนา ๑๗๔
ราชกิจจานุเบกษา
๘๗๘๐
๘๗๘๑
๘๗๘๒
๘๗๘๓
๘๗๘๔
๘๗๘๕
๘๗๘๖
๘๗๘๗
๘๗๘๘
๘๗๘๙
๘๗๙๐
๘๗๙๑
๘๗๙๒
๘๗๙๓
๘๗๙๔
๘๗๙๕
๘๗๙๖
๘๗๙๗
๘๗๙๘
๘๗๙๙
๘๘๐๐
๘๘๐๑
๘๘๐๒
๘๘๐๓
๘๘๐๔
๘๘๐๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางธิดา ประทุมชาติ
นางธิดารัตน จอมปญญาเลิศ
นางธิดารัตน แจงเจริญ
นางธิดารัตน ทูขุนทด
นางธิดาวรรณ เศรษฐภักดี
นางธิดาศรี ขําเอนก
นางธิติกาล เกิดสมศรี
นางธิติพันธ เจดียถา
นางธิติมา ใจทหาร
นางธิติมา ทุงจันทร
นางธิติมา ผุยมาตย
นางธิติมาพร แปนดวง
นางธิภาภรณ บางหลวง
นางธิยากร วรชาติ
นางธิวา เปยจําปา
นางธีรดา แฝงสีดา
นางธีรนันท เผาผาง
นางธีรภัทร สุขรัตน
นางธีรยา ปรางนวล
นางสาวธีรวรรณ โคษา
นางธีรวรรณ มาลาศรี
นางธีรวัลย ทองถึง
นางธีระพร สมชาติ
นางธีรัญญา ธีรานันท
นางสาวธีรา พงศศาสตร
นางเธียรรัตน พีระธรรมเดช

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๘๘๐๖
๘๘๐๗
๘๘๐๘
๘๘๐๙
๘๘๑๐
๘๘๑๑
๘๘๑๒
๘๘๑๓
๘๘๑๔
๘๘๑๕
๘๘๑๖
๘๘๑๗
๘๘๑๘
๘๘๑๙
๘๘๒๐
๘๘๒๑
๘๘๒๒
๘๘๒๓
๘๘๒๔
๘๘๒๕
๘๘๒๖
๘๘๒๗
๘๘๒๘
๘๘๒๙
๘๘๓๐
๘๘๓๑

นางนงคนาฏ จันทรานุสนธิ์
นางนงคนาถ ศรีทองกุล
นางนงคนุช ลาภผล
นางนงคนุช แสงรัตนชัย
นางนงคเยาว สังคีรี
นางนงครักษ กระโจม
นางนงครักษ โลเจริญรัตน
นางนงคราญ ใจสุข
นางนงคราญ ชูจันทร
นางนงคราญ เต็มวงษ
นางนงคราญ เถียนนอก
นางนงคราญ มุตตะศิริ
นางสาวนงคราญ ยุทธแสน
นางนงคราญ ละเลิศ
นางนงคราญ สวนไธสง
นางนงคราญ แสนลี
นางนงคลักษณ สืบพงษ
นางสาวนงนาถ ชัยชนะวิจิตร
นางนงนาถ โสดาดี
นางนงนิตย สงางาม
นางนงนุช เกิดแสงรัตน
นางสาวนงนุช แกวเกา
นางนงนุช จุนเจริญ
นางนงนุช โฉมศิริ
นางนงนุช ชาญณรงค
นางนงนุช ทองแพ

หนา ๑๗๕
ราชกิจจานุเบกษา
๘๘๓๒
๘๘๓๓
๘๘๓๔
๘๘๓๕
๘๘๓๖
๘๘๓๗
๘๘๓๘
๘๘๓๙
๘๘๔๐
๘๘๔๑
๘๘๔๒
๘๘๔๓
๘๘๔๔
๘๘๔๕
๘๘๔๖
๘๘๔๗
๘๘๔๘
๘๘๔๙
๘๘๕๐
๘๘๕๑
๘๘๕๒
๘๘๕๓
๘๘๕๔
๘๘๕๕
๘๘๕๖
๘๘๕๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางนงนุช ธาระชัย
นางนงนุช เนาวราช
นางนงนุช เนื่องกําเหนิด
นางนงนุช ปญสมคิด
นางนงนุช พรรณาภพ
นางนงนุช พิรพล
นางนงนุช เฟองรอด
นางนงนุช รัตนพร
นางนงนุช สงวนสัตย
นางสาวนงนุช สันติสุข
นางนงนุช สามัญฤทธิ์
นางนงนุช สารินนท
นางสาวนงนุช แสงจักร
นางนงนุช อยูแยม
นางนงนุช อินทรฉ่ํา
นางนงพิศ แจงเจริญ
นางนงเยาว แกวกุลฑล
นางนงเยาว ขันทะสีมา
นางนงเยาว จงโกเย็น
นางนงเยาว ใจดี
นางนงเยาว ชมชิด
นางสาวนงเยาว เซงบุญตั่น
นางสาวนงเยาว ดีอิ่ม
นางนงเยาว ตุมวอน
นางนงเยาว ทองสุข
นางนงเยาว ทีฆกุล

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๘๘๕๘
๘๘๕๙
๘๘๖๐
๘๘๖๑
๘๘๖๒
๘๘๖๓
๘๘๖๔
๘๘๖๕
๘๘๖๖
๘๘๖๗
๘๘๖๘
๘๘๖๙
๘๘๗๐
๘๘๗๑
๘๘๗๒
๘๘๗๓
๘๘๗๔
๘๘๗๕
๘๘๗๖
๘๘๗๗
๘๘๗๘
๘๘๗๙
๘๘๘๐
๘๘๘๑
๘๘๘๒
๘๘๘๓

หนา ๑๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวนงเยาว บวงสรวง
นางนงเยาว บุญปญญา
นางนงเยาว ประทุมชาติ
นางนงเยาว พรหมคลาย
นางนงเยาว มงคลสาร
นางสาวนงเยาว มณีวงศ
นางนงเยาว วัฒนศรี
นางนงเยาว วิจิตรโท
นางนงเยาว สุวรรณทอง
นางนงเยาว เอี่ยมฐานนท
นางนงรัตน คงเกษม
นางนงลักษณ กลีบลําใย
นางนงลักษณ เกตุการณ
นางนงลักษณ ขาวประเสริฐ
นางนงลักษณ คะมาวิวัฒนานนท
นางนงลักษณ คัมภบุญยอ
นางนงลักษณ จันพลา
นางนงลักษณ ชูตินันทน
นางสาวนงลักษณ เชื้อประทุม
นางนงลักษณ ไชยชมภู
นางนงลักษณ ดั่นสมานฉันทชัย
นางสาวนงลักษณ ดีวงษา
นางสาวนงลักษณ ทุมาภา
นางนงลักษณ ธนกุลหิรัญ
นางนงลักษณ นิลพันธุ
นางนงลักษณ บัวเผื่อน

๘๘๘๔
๘๘๘๕
๘๘๘๖
๘๘๘๗
๘๘๘๘
๘๘๘๙
๘๘๙๐
๘๘๙๑
๘๘๙๒
๘๘๙๓
๘๘๙๔
๘๘๙๕
๘๘๙๖
๘๘๙๗
๘๘๙๘
๘๘๙๙
๘๙๐๐
๘๙๐๑
๘๙๐๒
๘๙๐๓
๘๙๐๔
๘๙๐๕
๘๙๐๖
๘๙๐๗
๘๙๐๘
๘๙๐๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางสาวนงลักษณ บํารุงชูเกียรติ
นางนงลักษณ ผลพฤกษา
นางนงลักษณ ผายพิมาย
นางสาวนงลักษณ พัฒนโชติชวง
นางนงลักษณ เพ็งประสิทธิพงศ
นางนงลักษณ ฟกสังข
นางนงลักษณ ภูมิเพ็ง
นางนงลักษณ มีศิลป
นางสาวนงลักษณ เรือนทอง
นางนงลักษณ วรรณปะกา
นางนงลักษณ วังฉาย
นางนงลักษณ วิจิตรธรรม
นางนงลักษณ สระแกว
นางนงลักษณ สังขคล้ํา
นางนงลักษณ สุขเกือ้
นางนงลักษณ สุขสมศักดิ์
นางนงลักษณ เสงหวัด
นางนงลักษณ เหลืองอิงคะสุต
นางนงลักษณ อินขะ
นางนงลักษณ อุดทาเศษ
นางนงลักษณ อุษณียงามเจริญ
นางนงวรรณ แกวมา
นางนงศรี ทองมาก
นางนทสรวง โพธิพงศา
นางนที คงประพันธ
นางนนทกานต บาลเพียร

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๘๙๑๐
๘๙๑๑
๘๙๑๒
๘๙๑๓
๘๙๑๔
๘๙๑๕
๘๙๑๖
๘๙๑๗
๘๙๑๘
๘๙๑๙
๘๙๒๐
๘๙๒๑
๘๙๒๒
๘๙๒๓
๘๙๒๔
๘๙๒๕
๘๙๒๖
๘๙๒๗
๘๙๒๘
๘๙๒๙
๘๙๓๐
๘๙๓๑
๘๙๓๒
๘๙๓๓
๘๙๓๔
๘๙๓๕

นางนนทยา ปรึกไธสง
นางสาวนนทยา แผนจันทร
นางนนทิยา นรสาร
นางนนลนีย สุขศิริปานรัชต
นางนพนันท แสงแกว
นางนพนาถ บรัศไพบูลย
นางนพพร ดอนทวม
นางสาวนพพร นอยหมื่นไวย
นางนพพร ศรีมงคล
นางนพมาศ ใจดี
นางนพมาศ ชัยศิริ
นางสาวนพรัตน คําเกลี้ยง
นางสาวนพรัตน ฉัตรชัยวงศ
นางนพรัตน ตรียวง
นางนพรัตน นอสูงเนิน
นางนพรัตน มั่นยุติธรรม
นางนพรัตน วิวาสุขุ
นางนพรัตน ศรีมาตร
นางนพวรรณ กวดกิจการ
นางสาวนพวรรณ แซตั้ง
นางนพวรรณ พาลี
นางนพวรรณ มวงไหมทอง
นางสาวนพวรรณ ลิมปเศวตกุล
นางนพวรรณ แสงจันทร
นางสาวนพวรรณ แสนคํา
นางนพวรรณ อุตพันธ

หนา ๑๗๗
ราชกิจจานุเบกษา
๘๙๓๖
๘๙๓๗
๘๙๓๘
๘๙๓๙
๘๙๔๐
๘๙๔๑
๘๙๔๒
๘๙๔๓
๘๙๔๔
๘๙๔๕
๘๙๔๖
๘๙๔๗
๘๙๔๘
๘๙๔๙
๘๙๕๐
๘๙๕๑
๘๙๕๒
๘๙๕๓
๘๙๕๔
๘๙๕๕
๘๙๕๖
๘๙๕๗
๘๙๕๘
๘๙๕๙
๘๙๖๐
๘๙๖๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางนพัสพร คําภักดี
นางนภสร สินทร
นางนภา จินดากุล
นางนภา มงคลชาติ
นางนภาทิพย อังกุละศรี
นางนภาพร กันทะวงศ
นางนภาพร ค้ําชู
นางนภาพร โคตรสมบัติ
นางนภาพร จันทรเสนา
นางสาวนภาพร ใจบุญ
นางนภาพร แดงประวัติ
นางนภาพร ประสมสุข
นางนภาพร ปอมเอี่ยม
นางนภาพร พรหมสร
นางนภาพร พลสําราญ
นางนภาพร เฟองบุญ
นางนภาพร ยังแกว
นางนภาพร สมศิริ
นางนภาพร สระประเทศ
นางนภาพร สุปรียาภรณ
นางนภาพร สุสมบูรณ
นางนภาพร อังกิตติสวัสดิ์
นางนภาพรรณ เลิศรัตนสิน
นางนภาพรรณ สิทธิคุณ
นางสาวนภาพันธ คงแจง
นางนภาภรณ กลาวิกยกรรม

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๘๙๖๒
๘๙๖๓
๘๙๖๔
๘๙๖๕
๘๙๖๖
๘๙๖๗
๘๙๖๘
๘๙๖๙
๘๙๗๐
๘๙๗๑
๘๙๗๒
๘๙๗๓
๘๙๗๔
๘๙๗๕
๘๙๗๖
๘๙๗๗
๘๙๗๘
๘๙๗๙
๘๙๘๐
๘๙๘๑
๘๙๘๒
๘๙๘๓
๘๙๘๔
๘๙๘๕
๘๙๘๖
๘๙๘๗

นางนภาภรณ มณีวรรณ
นางนภาภรณ วงคเชษฐา
นางนภาวรรณ จันทรศรี
นางนภาวรรณ หมูนสิงห
นางนราพร มีชื่อ
นางนรินทร พลเวียงธรรม
นางนริศรา คําภาพัก
นางสาวนริศรา รัตนวิฬาร
นางนริศรา ลวนกลา
นางนริสรา จิรบุญดิลก
นางนริสรา สุธาพจน
นางสาวนรีรัตน พันธุบุตรนอย
นางนฤนาท แกวเกา
นางนฤภร ปรีดาศักดิ์
นางนฤภร รักษาทรัพย
นางนฤมล กัลยาณวัตร
นางนฤมล คเชนทร
นางนฤมล คํานวณผล
นางนฤมล จัตุชัย
นางนฤมล จันจุฬา
นางนฤมล จามรี
นางนฤมล จํารัสพงษ
นางสาวนฤมล จิเวศพงศ
นางสาวนฤมล ตนภู
นางนฤมล นามเอี่ยม
นางนฤมล บัวรักษา

หนา ๑๗๘
ราชกิจจานุเบกษา
๘๙๘๘
๘๙๘๙
๘๙๙๐
๘๙๙๑
๘๙๙๒
๘๙๙๓
๘๙๙๔
๘๙๙๕
๘๙๙๖
๘๙๙๗
๘๙๙๘
๘๙๙๙
๙๐๐๐
๙๐๐๑
๙๐๐๒
๙๐๐๓
๙๐๐๔
๙๐๐๕
๙๐๐๖
๙๐๐๗
๙๐๐๘
๙๐๐๙
๙๐๑๐
๙๐๑๑
๙๐๑๒
๙๐๑๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางนฤมล พนมอุปการ
นางนฤมล พฤกษไพศาล
นางนฤมล มณีกุล
นางนฤมล ระงับภัย
นางสาวนฤมล วงษนิคม
นางนฤมล วสีวิวัฒน
นางนฤมล ศรีโมสาร
นางนฤมล สมัครรบ
นางสาวนฤมล สุภสุข
นางนฤมล หมอยาดี
นางนฤมล เหมะธุลิน
นางนลินจิตต วัฒโนภาสศิริ
นางสาวนลินทิพย ศรีวงศเลียง
นางนลินพันธ จันทรหนองไทร
นางนลินรัตน เดชดอนบม
นางสาวนลินี บพิตรสุวรรณ
นางนลินี อภัยกาวี
นางนฦวรรณ คทายเพ็ชร
นางนวนนิต อินกกผึ้ง
นางสาวนวนาถ ศรีพวงเพชร
นางสาวนวพร ชิณวงษ
นางนวพร สุขประเสริฐ
นางนวพร แสนเมืองชิน
นางนวพรรณ แกวชะเนตร
นางนวพรรณ พรมสอน
นางนวรัฐ สรอยศรีเมือง

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๙๐๑๔
๙๐๑๕
๙๐๑๖
๙๐๑๗
๙๐๑๘
๙๐๑๙
๙๐๒๐
๙๐๒๑
๙๐๒๒
๙๐๒๓
๙๐๒๔
๙๐๒๕
๙๐๒๖
๙๐๒๗
๙๐๒๘
๙๐๒๙
๙๐๓๐
๙๐๓๑
๙๐๓๒
๙๐๓๓
๙๐๓๔
๙๐๓๕
๙๐๓๖
๙๐๓๗
๙๐๓๘
๙๐๓๙

นางนวรัตน ทวีสุข
นางนวรัตน นาคเสนีย
นางนวรัตน รัตนะ
นางนวรัตน วิวาสุขุ
นางนวรัตน สารแขวีระกุล
นางนวล สมประสงค
นางสาวนวลจันทร คลายจอย
นางสาวนวลจันทร ชากะสิก
นางสาวนวลจันทร เชยชม
นางสาวนวลจันทร นันตรัตน
นางนวลจันทร นุมรักษา
นางนวลจันทร พฤกษติกุล
นางนวลจันทร พัฒนสาร
นางนวลจันทร เพ็ชรพรหม
นางนวลจันทร มะโนลิ
นางนวลจันทร ยางธิสาร
นางนวลจันทร อาจนะ
นางนวลฉวี จันทรหนองสรวง
นางนวลฉวี ไชยคําภา
นางนวลฉวี หอมสมบัติ
นางนวลฉวี อึ้งพรหมบัณฑิต
นางนวลชัย พุมทอง
นางนวลดี ชาวชุมนุม
นางนวลนภา คํากลิ่น
นางนวลนอย พรรณพลีวรรณ
นางนวลนิด นงคนวล

หนา ๑๗๙
ราชกิจจานุเบกษา
๙๐๔๐
๙๐๔๑
๙๐๔๒
๙๐๔๓
๙๐๔๔
๙๐๔๕
๙๐๔๖
๙๐๔๗
๙๐๔๘
๙๐๔๙
๙๐๕๐
๙๐๕๑
๙๐๕๒
๙๐๕๓
๙๐๕๔
๙๐๕๕
๙๐๕๖
๙๐๕๗
๙๐๕๘
๙๐๕๙
๙๐๖๐
๙๐๖๑
๙๐๖๒
๙๐๖๓
๙๐๖๔
๙๐๖๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางนวลนิตย บุญวนิตย
นางนวลพร ดาวัลย
นางนวลพันธ ฤทธิ์บรรเจิด
นางนวลละไม เขียววารี
นางสาวนวลละออง กลยนีย
นางสาวนวลศรี ถนอมศรีมงคล
นางนวลศรี ศรีทอง
นางนวลศรี สุดาจันทร
นางนวลศิริ แสงไสย
นางนวลสวาท พรมหาญ
นางนวลสวาท เวียงจันทร
นางนวลสวาท สมพอง
นางนวลสอิ้ง เดชเดโช
นางนวลอนงค ธรรมแกว
นางสาวนวลอนงค อรชุน
นางนวลเอง แกงคํา
นางนัจนันท ประทุมวัลย
นางนัจพร พูนแสง
นางนัชภร ลิมปสวัสดิ์
นางสาวนัฐกานต สัมฤทธิ์ตระกูล
นางนัฑนา ดวงศรี
นางนัดนาฏ เย็นศิริ
นางนัททิกา แดงชาติ
นางนัทยา คุปพิทยานันท
นางนัทวรรณ เหมือนพรอม
นางนัธทีณา มุงคุณ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๙๐๖๖
๙๐๖๗
๙๐๖๘
๙๐๖๙
๙๐๗๐
๙๐๗๑
๙๐๗๒
๙๐๗๓
๙๐๗๔
๙๐๗๕
๙๐๗๖
๙๐๗๗
๙๐๗๘
๙๐๗๙
๙๐๘๐
๙๐๘๑
๙๐๘๒
๙๐๘๓
๙๐๘๔
๙๐๘๕
๙๐๘๖
๙๐๘๗
๙๐๘๘
๙๐๘๙
๙๐๙๐
๙๐๙๑

นางนันชลี จิตวิริยะพันธ
นางนันชลี มีพูล
นางนันติยา มณี
นางนันทกา ขันบุรี
นางนันทกาญจน แกวไกรไทย
นางนันทกาญจน ธรรมะ
นางนันทกาญจน รอญยุทธ
นางนันทกานท ไชยลึก
นางนันทชนก จิตมะกล่ํา
นางนันทชนก เลากลาง
นางนันททิวา สวัสดิ์ตาล
นางนันทนพัชร บุญคุมวงศ
นางนันทนภัส อุบลพงษ
นางนันทนา ขุมทอง
นางนันทนา เขียวมณี
นางนันทนา จรัสแผว
นางนันทนา จริยานุวัฒน
นางสาวนันทนา ฉางตา
นางสาวนันทนา ชลอสันติสกุล
นางนันทนา เชิดฉิ่ง
นางนันทนา เตชาวิวัฒนบูลย
นางนันทนา เทียนศรี
นางนันทนา นาสะอาน
นางสาวนันทนา บัพพคุต
นางสาวนันทนา บุญไชยสุริยา
นางนันทนา บุญยืนมั่น

หนา ๑๘๐
ราชกิจจานุเบกษา
๙๐๙๒
๙๐๙๓
๙๐๙๔
๙๐๙๕
๙๐๙๖
๙๐๙๗
๙๐๙๘
๙๐๙๙
๙๑๐๐
๙๑๐๑
๙๑๐๒
๙๑๐๓
๙๑๐๔
๙๑๐๕
๙๑๐๖
๙๑๐๗
๙๑๐๘
๙๑๐๙
๙๑๑๐
๙๑๑๑
๙๑๑๒
๙๑๑๓
๙๑๑๔
๙๑๑๕
๙๑๑๖
๙๑๑๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางนันทนา มิตรสุภาพ
นางนันทนา สืบอินทร
นางนันทนิตย ฑีฆะบุตร
นางนันทนีย ใจชุม
นางนันทพร เจริญสุข
นางนันทพร มั่นทัพ
นางนันทพร ศิริอุดม
นางนันทพร ฮิวจส
นางนันทภัค จันทรสาห
นางนันทภัค อินทรทิม
นางนันทยา งามใส
นางนันทยา สมบัติหอม
นางนันทยา สุนทรวงษ
นางนันทรดี พันธุมณี
นางนันทรัตน จันดาแกว
นางนันทลดา ดาวังปา
นางนันทวรรณ กุลวงศ
นางนันทวรรณ ประสาทเกษการ
นางนันทวรรณ สามคํา
นางนันทวัน ก่ํามอญ
นางสาวนันทวัน คงมั่น
นางนันทวัน ทิพยสุวรรณ
นางนันทวัน ประสงคสุข
นางนันทวัน วิเชียรบุตร
นางนันทสินี อุปพงศ
นางนันทา เดชชัย

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๙๑๑๘
๙๑๑๙
๙๑๒๐
๙๑๒๑
๙๑๒๒
๙๑๒๓
๙๑๒๔
๙๑๒๕
๙๑๒๖
๙๑๒๗
๙๑๒๘
๙๑๒๙
๙๑๓๐
๙๑๓๑
๙๑๓๒
๙๑๓๓
๙๑๓๔
๙๑๓๕
๙๑๓๖
๙๑๓๗
๙๑๓๘
๙๑๓๙
๙๑๔๐
๙๑๔๑
๙๑๔๒
๙๑๔๓

หนา ๑๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวนันทา นิติเสถียร
นางนันทา รินทรักษ
นางสาวนันทา ศรีเลิศชลาลัย
นางนันทิกา สาหราย
นางสาวนันทิกา สุขแพทย
นางนันทิชา สุทธิรักษ
นางนันทิชา โสประดิษฐ
นางนันทิพยพา แสงศรี
นางนันทิยา ธีรนิธิมงคลกุล
นางนันทิยา มงคลบุราณ
นางนันทิยา มันปาติ
นางนันทิยา มานะดี
นางนันทิยา โรจนกร
นางนันทิยา สละ
นางนันธิกา รุจิรา
นางนันธิดา ภูมิฐานนท
นางนัยนตา สุนทรสุวาทีกุล
นางนัยนา แกววงศ
นางนัยนา จอมภา
นางนัยนา ธรรมศิริ
นางนัยนา เนตินาค
นางนัยนา ปทุมสูติ
นางสาวนัยนา ประทีป ณ ถลาง
นางสาวนัยนา พระชาติ
นางสาวนัยนา เลปนานนท
นางนัยนา แสงสุวรรณ

๙๑๔๔
๙๑๔๕
๙๑๔๖
๙๑๔๗
๙๑๔๘
๙๑๔๙
๙๑๕๐
๙๑๕๑
๙๑๕๒
๙๑๕๓
๙๑๕๔
๙๑๕๕
๙๑๕๖
๙๑๕๗
๙๑๕๘
๙๑๕๙
๙๑๖๐
๙๑๖๑
๙๑๖๒
๙๑๖๓
๙๑๖๔
๙๑๖๕
๙๑๖๖
๙๑๖๗
๙๑๖๘
๙๑๖๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางนัยนา โสขุมา
นางนาคแกว พูลแกว
นางนาจสาคร ลองโลด
นางนาฏณฎา ชมภูนุช
นางนาฏนภา โลหะสาร
นางนาฏยา จันทรธานี
นางนาฏยา นวลสนอง
นางนาฏยา พุฒแกว
นางนาฏยา มั่นมี
นางนาฏยา รังสินธุ
นางนาฏสุภางค โชติมณี
นางนาตยา ชิดชอบ
นางนาตยา พันธุมาศโกมล
นางสาวนาตยา ภูมิลาวัลย
นางนาตยา สุนทรวัฒน
นางนาถธิดา ตรีทิพศิริศีล
นางนาถลดา ไผทรัตน
นางนายิกา อาจหาญ
นางนารถสุดา สุขวิสิฏฐ
นางนารินกาญจน คันธะวิชัย
นางนารี กันซวง
นางนารี คุณแรง
นางสาวนารี เจริญนาม
นางนารี ชายผา
นางนารี บุตรา
นางนารี ปนิทานัง

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๙๑๗๐
๙๑๗๑
๙๑๗๒
๙๑๗๓
๙๑๗๔
๙๑๗๕
๙๑๗๖
๙๑๗๗
๙๑๗๘
๙๑๗๙
๙๑๘๐
๙๑๘๑
๙๑๘๒
๙๑๘๓
๙๑๘๔
๙๑๘๕
๙๑๘๖
๙๑๘๗
๙๑๘๘
๙๑๘๙
๙๑๙๐
๙๑๙๑
๙๑๙๒
๙๑๙๓
๙๑๙๔
๙๑๙๕

หนา ๑๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางนารี พิมพบุญมา
นางนารี สายนุย
นางสาวนารีรักษ ใจมา
นางนารีรัตน นราธิชาติ
นางนารีรัตน นาใจ
นางสาวนารีรัตน พิริยะพันธุสกุล
นางนารีรัตน โภชนาหาร
นางนารีรัตน ยิ้มประเสริฐ
นางนารีรัตน รับงาม
นางนารีรัตน สมเดช
นางสาวนารีรัตน สวางเรืองศรี
นางนาลอน ศรีวะลักษณ
นางนาไลย คําจุมพล
นางนาวินี ศรีวิเชียร
นางนาวี สีมะสิงห
นางน้ําคาง สาติบุตร
นางน้ําทิพย เมฆี
นางน้ําทิพย สืบสาย
นางสาวน้ําทิพย เอื้อมลฉัตร
นางน้ําเพชร พุมจันทร
นางนิจ จันทรคุม
นางสาวนิจติญา สิงหบุตรา
นางนิจศีล ชอบธรรม
นางนิชนิภา กองสิงห
นางนิชยา ศรีเริงหลา
นางสาวนิชลักษณ สุขสวัสดิ์

๙๑๙๖
๙๑๙๗
๙๑๙๘
๙๑๙๙
๙๒๐๐
๙๒๐๑
๙๒๐๒
๙๒๐๓
๙๒๐๔
๙๒๐๕
๙๒๐๖
๙๒๐๗
๙๒๐๘
๙๒๐๙
๙๒๑๐
๙๒๑๑
๙๒๑๒
๙๒๑๓
๙๒๑๔
๙๒๑๕
๙๒๑๖
๙๒๑๗
๙๒๑๘
๙๒๑๙
๙๒๒๐
๙๒๒๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางนิชานันท ชูดวงแกว
นางนิชาวี เชิดชิด
นางนิซง เจะดาโอะ
นางนิดดา ปชชาเขียว
นางนิดดา หัตถนิรันดร
นางนิดา แตงเทพทอง
นางนิดา เวทยศิริยานันท
นางนิดา ศิริเจริญ
นางนิดา สิงหหลง
นางนิดา สุภัคธนะ
นางนิตติยา สุขสมเชาว
นางนิตยวรรณ เอนกแสน
นางนิตยา กันทะเสน
นางนิตยา กาญจนประภาส
นางนิตยา เกตุวิเศษกูล
นางนิตยา แกวยนตประเสริฐ
นางนิตยา แกวศรีทัศน
นางนิตยา ขันทอง
นางนิตยา ขุนทิพย
นางนิตยา คอวนิช
นางนิตยา จันทรโคตร
นางนิตยา จําปา
นางนิตยา จิตตโสภาค
นางนิตยา เจริญเฉลิมศักดิ์
นางนิตยา ใจคง
นางนิตยา ใจสม

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๙๒๒๒
๙๒๒๓
๙๒๒๔
๙๒๒๕
๙๒๒๖
๙๒๒๗
๙๒๒๘
๙๒๒๙
๙๒๓๐
๙๒๓๑
๙๒๓๒
๙๒๓๓
๙๒๓๔
๙๒๓๕
๙๒๓๖
๙๒๓๗
๙๒๓๘
๙๒๓๙
๙๒๔๐
๙๒๔๑
๙๒๔๒
๙๒๔๓
๙๒๔๔
๙๒๔๕
๙๒๔๖
๙๒๔๗

นางนิตยา ชัยมณี
นางนิตยา ชาปทมะ
นางนิตยา ชิงชวง
นางนิตยา ธรรมลี
นางนิตยา นามเสถียร
นางสาวนิตยา นิลคูหา
นางนิตยา บัวราช
นางนิตยา บุญเปง
นางนิตยา ปะโคทัง
นางนิตยา เผือดจันทึก
นางนิตยา พรหมมา
นางสาวนิตยา เพิ่มพูล
นางนิตยา ไพรสันต
นางนิตยา มหัคฆพงศ
นางนิตยา มัชปาโต
นางนิตยา ยศคําลือ
นางนิตยา ยอดศรี
นางนิตยา รัฐสมุทร
นางนิตยา รัตนธรรม
นางนิตยา รื่นเจริญ
นางนิตยา วงศสาขา
นางสาวนิตยา วงศสุภาภรณ
นางนิตยา วงศใหญ
นางนิตยา วรแสน
นางนิตยา วัฒนโสภา
นางนิตยา สถาปนพงษ

หนา ๑๘๓
ราชกิจจานุเบกษา
๙๒๔๘
๙๒๔๙
๙๒๕๐
๙๒๕๑
๙๒๕๒
๙๒๕๓
๙๒๕๔
๙๒๕๕
๙๒๕๖
๙๒๕๗
๙๒๕๘
๙๒๕๙
๙๒๖๐
๙๒๖๑
๙๒๖๒
๙๒๖๓
๙๒๖๔
๙๒๖๕
๙๒๖๖
๙๒๖๗
๙๒๖๘
๙๒๖๙
๙๒๗๐
๙๒๗๑
๙๒๗๒
๙๒๗๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางนิตยา สี่หิรัญวงศ
นางนิตยา แสงทอง
นางสาวนิตยา โสตทิพย
นางนิตยา หมั่นกิจ
นางสาวนิตยา อดิเรก
นางนิตยา ออมไธสง
นางสาวนิตยา อุดมผล
นางนิตยากรณ อินออน
นางนิตยาพร พรมมาสุข
นางสาวนิตยาภรณ สีลวานิช
นางสาวนิตยาภรณ สุรินทร
นางนิตษา ดึงสุวรรณ
นางนิตา จิรไพศาลกุล
นางนิติยา สุขสมจิตร
นางนิทรา ภวะวิจารณ
นางนิทัศนา ใจชื้น
นางนิธิพร ชุมชูจันทร
นางนิธิศา เชือ้ ทอง
นางนินราวรรณ กิ่งแกว
นางนิพัทธา เอี่ยมสอาด
นางนิพันธ จันทรเลื่อน
นางนิเพลิน บริรักษ
นางนิฟาตีหมะ อับดุลมานิ
นางนิภา กาญจนาภา
นางสาวนิภา เกิดแพร
นางนิภา ไกรนอย

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๙๒๗๔
๙๒๗๕
๙๒๗๖
๙๒๗๗
๙๒๗๘
๙๒๗๙
๙๒๘๐
๙๒๘๑
๙๒๘๒
๙๒๘๓
๙๒๘๔
๙๒๘๕
๙๒๘๖
๙๒๘๗
๙๒๘๘
๙๒๘๙
๙๒๙๐
๙๒๙๑
๙๒๙๒
๙๒๙๓
๙๒๙๔
๙๒๙๕
๙๒๙๖
๙๒๙๗
๙๒๙๘
๙๒๙๙

นางนิภา คําเพชร
นางนิภา คํามาลา
นางสาวนิภา คําวังจันทร
นางนิภา ชํานาญกิจ
นางนิภา ทวีพัฒนะพงศ
นางนิภา ทับทอง
นางนิภา เทพไพฑูรย
นางนิภา นอยโนนงิ้ว
นางนิภา นิลบดี
นางนิภา โนนคําภา
นางนิภา บุญทอง
นางนิภา ปะวิโน
นางนิภา เพ็งธรรม
นางนิภา เพชรมณี
นางสาวนิภา มานะการ
นางนิภา ยิ้มอยู
นางนิภา วิศาล
นางนิภา สหวิริยะสิน
นางนิภา สัจจา
นางนิภา สายสุวรรณ
นางนิภา สําราญฤทธิ์
นางนิภา สีหนาท
นางนิภา สุขมา
นางนิภา แสงรัตน
นางนิภา หินสุภาพ
นางนิภา อวนโพธิ์กลาง

หนา ๑๘๔
ราชกิจจานุเบกษา
๙๓๐๐
๙๓๐๑
๙๓๐๒
๙๓๐๓
๙๓๐๔
๙๓๐๕
๙๓๐๖
๙๓๐๗
๙๓๐๘
๙๓๐๙
๙๓๑๐
๙๓๑๑
๙๓๑๒
๙๓๑๓
๙๓๑๔
๙๓๑๕
๙๓๑๖
๙๓๑๗
๙๓๑๘
๙๓๑๙
๙๓๒๐
๙๓๒๑
๙๓๒๒
๙๓๒๓
๙๓๒๔
๙๓๒๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางนิภา อางทอง
นางสาวนิภา อุไรพันธ
นางนิภาพร ตายทอง
นางนิภาพร บุญถึง
นางนิภาพร ภาคํา
นางสาวนิภาพร รุงโรจนสาคร
นางนิภาพรรณ ชารีรักษ
นางนิภาภรณ คําแพง
นางนิภาภรณ ไชยศรี
นางนิภาภรณ สมรักษ
นางนิภาวรรณ แรใจดี
นางนิภาวรรณ วดีศิริศักดิ์
นางนิ่มนวล ทุมสิทธิ์
นางนิ่มนวล วงษปาน
นางนิ่มนวล หิรัญ
นางนิมิตร ไชยคําภา
นางนิยม การภักดี
นางนิยม เดชอุดม
นางนิยม เที่ยงผดุง
นางนิยม บุญมีทองอยู
นางนิยม ศิลลา
นางนิยมพร สายเพ็ชร
นางนิเยาะ เดนอุดม
นางนิรชา หลักคํา
นางนิรชา อัน๋ ฉิม
นางนิรดา มิตรสานนท

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๙๓๒๖
๙๓๒๗
๙๓๒๘
๙๓๒๙
๙๓๓๐
๙๓๓๑
๙๓๓๒
๙๓๓๓
๙๓๓๔
๙๓๓๕
๙๓๓๖
๙๓๓๗
๙๓๓๘
๙๓๓๙
๙๓๔๐
๙๓๔๑
๙๓๔๒
๙๓๔๓
๙๓๔๔
๙๓๔๕
๙๓๔๖
๙๓๔๗
๙๓๔๘
๙๓๔๙
๙๓๕๐
๙๓๕๑

นางนิรภาพ แกวสุวรรณ
นางสาวนิรมล แกวคําแสน
นางสาวนิรมล แกวผล
นางนิรมล คุมตะบุตร
นางนิรมล ตะสันเทียะ
นางนิรมล ทิศอาจ
นางสาวนิรมล ธรรมแสง
นางนิรมล บุตรจันทร
นางนิรมล พานิชกิจ
นางนิรมล วงศศรีเทพ
นางนิรมล ศรีบุรินทร
นางนิรมล สมประสงค
นางนิรมล อุนคําศรี
นางนิรมิตร ศรีภักดี
นางนิรยา ทองเชื้อ
นางนิรัช ศรีนวลขาว
นางสาวนิรัชฎา คํามา
นางนิรันดร ภูบุญเต็ม
นางนิรันดร สุนทร
นางนิรันศรี ศรีดาพล
นางสาวนิรามัย อินเมืองคํา
นางนิราวัลย สิงหะกุล
นางนิลทอง ศรีพละธรรม
นางนิลรัตน ละครมูล
นางนิลรัตน สังขจร
นางสาวนิลวรรณ ครุฑหลวง

หนา ๑๘๕
ราชกิจจานุเบกษา
๙๓๕๒
๙๓๕๓
๙๓๕๔
๙๓๕๕
๙๓๕๖
๙๓๕๗
๙๓๕๘
๙๓๕๙
๙๓๖๐
๙๓๖๑
๙๓๖๒
๙๓๖๓
๙๓๖๔
๙๓๖๕
๙๓๖๖
๙๓๖๗
๙๓๖๘
๙๓๖๙
๙๓๗๐
๙๓๗๑
๙๓๗๒
๙๓๗๓
๙๓๗๔
๙๓๗๕
๙๓๗๖
๙๓๗๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางนิลวรรณ จิรวัฒนานันต
นางสาวนิลวรรณ เจนประจักษ
นางนิลวรรณ พลอาสา
นางนิลวรรณ สหัสรังษี
นางนิลวรรณ เสืออุดม
นางนิลุบล จันทร
นางนิลุบล ดํารงคธวัชชัย
นางนิวดี เอื้ออนุวงศ
นางนิวาวรรณ ศรีประไหม
นางนิศา ธารณกุล
นางนิศากร ทองรัตน
นางนิศากร อัฑฒพงศพิเชฏฐ
นางนิศารัตน นอยบัวทิพย
นางนิสากร อรรคพันธุ
นางนิสาชล อาชีพสุจริต
นางนิสารัตน มังสาทอง
นางนิอร พิมพเสงี่ยม
นางสาวนิอร ศรีสุนทร
นางนีรชา ตรีสุคนธ
นางนีออล เอีย่ มแพร
นางนุกูล พรหมจรรย
นางนุจนารถ ทวีศรี
นางนุจารี สุขเี มฆ
นางนุจิตรา วรเชษฐ
นางนุชจรินทร รื่นรมย
นางนุชจรี กันเนื่อง

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๙๓๗๘
๙๓๗๙
๙๓๘๐
๙๓๘๑
๙๓๘๒
๙๓๘๓
๙๓๘๔
๙๓๘๕
๙๓๘๖
๙๓๘๗
๙๓๘๘
๙๓๘๙
๙๓๙๐
๙๓๙๑
๙๓๙๒
๙๓๙๓
๙๓๙๔
๙๓๙๕
๙๓๙๖
๙๓๙๗
๙๓๙๘
๙๓๙๙
๙๔๐๐
๙๔๐๑
๙๔๐๒
๙๔๐๓

นางนุชจรี ใจเกื้อ
นางนุชจรี ยินดีชาติ
นางนุชจรีภรณ พละศักดิ์
นางนุชชุรีย สมศรีสุข
นางนุชทยา โพธิ์รมเย็น
นางนุชนภา แดงวิไล
นางนุชนภา มานทอง
นางนุชนันท ทิพยศรี
นางนุชนาจ ประจวบสุข
นางนุชนาจ โพธิสาร
นางนุชนาฎ ศรนอย
นางนุชนาฏ เสือยัน
นางนุชนาถ กอนมณี
นางนุชนาถ จั่นงาม
นางนุชนาถ จิตอารีย
นางนุชนาถ พลับนิ่ม
นางนุชนาถ อัตถาวงศ
นางนุชนารถ ตอสกุล
นางนุชนารถ ธํารงศิริ
นางนุชนารถ บัวอาจ
นางนุชนารถ สุขใจ
นางนุชลี น้ําผึ้ง
นางนุดา นามแกว
นางนุดี อะทุมชาย
นางนุมนวล เพลินจิตต
นางนุศรา อุทัยแทน

หนา ๑๘๖
ราชกิจจานุเบกษา
๙๔๐๔
๙๔๐๕
๙๔๐๖
๙๔๐๗
๙๔๐๘
๙๔๐๙
๙๔๑๐
๙๔๑๑
๙๔๑๒
๙๔๑๓
๙๔๑๔
๙๔๑๕
๙๔๑๖
๙๔๑๗
๙๔๑๘
๙๔๑๙
๙๔๒๐
๙๔๒๑
๙๔๒๒
๙๔๒๓
๙๔๒๔
๙๔๒๕
๙๔๒๖
๙๔๒๗
๙๔๒๘
๙๔๒๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางสาวนุสรา กลวยจํานงค
นางเนตรชนก ดวงแปน
นางเนตรชนก ตุมประชา
นางเนตรทราย บุญสุทธิ์
นางเนตรทราย ผองใส
นางเนตรนภา วีระกุล
นางเนตรนภา เหล็กกลา
นางเนตรนภิศ นุกูลกิจ
นางเนตรนภิส ตันกุล
นางเนตรนภิส นอยมี
นางเนตรนภิส แนบชิตร
นางเนาวนิต ไกรนรา
นางเนาวรัตน เจริญศิลป
นางเนาวรัตน เชือ้ เมืองพาน
นางเนาวรัตน ดอนแผว
นางเนาวรัตน เทียนศรี
นางเนาวรัตน ศรีภักดีสวัสดิ์
นางสาวเนาวรัตน อาษาสนา
นางเนาวรีย ขายสุวรรณ
นางเนียรนภา กิจจา
นางเนืองนิตย ปญจะเรือง
นางสาวเนื้อทอง ภูยาธร
นางแนงนอย ควรหา
นางแนงนอย ประทุมทอง
นางแนงนอย ไวยสนิท
นางแนงนอย อวนศรี

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๙๔๓๐
๙๔๓๑
๙๔๓๒
๙๔๓๓
๙๔๓๔
๙๔๓๕
๙๔๓๖
๙๔๓๗
๙๔๓๘
๙๔๓๙
๙๔๔๐
๙๔๔๑
๙๔๔๒
๙๔๔๓
๙๔๔๔
๙๔๔๕
๙๔๔๖
๙๔๔๗
๙๔๔๘
๙๔๔๙
๙๔๕๐
๙๔๕๑
๙๔๕๒
๙๔๕๓
๙๔๕๔
๙๔๕๕

นางสาวโนรี กลาหาญ
นางโนรี อดออม
นางบงกช ตันเจริญ
นางบงกช เสือรอด
นางบรรจง เฉลิมภักตร
นางสาวบรรจง ถึกสูงเนิน
นางบรรจง เทียบศรี
นางบรรจง นับวันดี
นางบรรจง บุญเกิดมา
นางบรรจง พูนกลา
นางบรรจง โพธิจันทร
นางบรรจง มะลิ
นางบรรจง สุทธิอาคาร
นางบรรจง แสงจันทร
นางบรรจง หลาบหนองแสง
นางบรรจงณิช ศรีมามาศ
นางสาวบรรจบ กิตติกุล
นางบรรจบ เกาะแกว
นางบรรเทา วรรณสา
นางบรรนิจศรี คลองแคลว
นางบริบูรณ เครือน้ําคํา
นางบริสุทธิ์ โตะแสง
นางบริสุทธิ์ นวลจันทร
นางบวร กองกาญจโนภาส
นางบวร โฉมนรินทร
นางบังอร กองกุล

หนา ๑๘๗
ราชกิจจานุเบกษา
๙๔๕๖
๙๔๕๗
๙๔๕๘
๙๔๕๙
๙๔๖๐
๙๔๖๑
๙๔๖๒
๙๔๖๓
๙๔๖๔
๙๔๖๕
๙๔๖๖
๙๔๖๗
๙๔๖๘
๙๔๖๙
๙๔๗๐
๙๔๗๑
๙๔๗๒
๙๔๗๓
๙๔๗๔
๙๔๗๕
๙๔๗๖
๙๔๗๗
๙๔๗๘
๙๔๗๙
๙๔๘๐
๙๔๘๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางบังอร เกษมสิน
นางสาวบังอร คําภาแกว
นางบังอร จันเต็ม
นางบังอร จันทรสุเทพ
นางบังอร จินบุตร
นางบังอร ใจไหม
นางบังอร ชาวหนองแสน
นางสาวบังอร ไชยม
นางบังอร โตยะบุตร
นางบังอร ทองทา
นางบังอร ทีฆกุล
นางสาวบังอร นกเทียน
นางบังอร นาทองพูน
นางบังอร บารมีชวย
นางบังอร บุญถาน
นางบังอร บุญมี
นางบังอร บุญยัง
นางบังอร ประทุม
นางบังอร แผนพรหม
นางบังอร พวงสุข
นางสาวบังอร พันป
นางบังอร พื้นนวล
นางบังอร ฟุงสุข
นางบังอร ภูพัฒนะ
นางสาวบังอร มีนิรันดร
นางบังอร วิกรมคุณาพร

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๙๔๘๒
๙๔๘๓
๙๔๘๔
๙๔๘๕
๙๔๘๖
๙๔๘๗
๙๔๘๘
๙๔๘๙
๙๔๙๐
๙๔๙๑
๙๔๙๒
๙๔๙๓
๙๔๙๔
๙๔๙๕
๙๔๙๖
๙๔๙๗
๙๔๙๘
๙๔๙๙
๙๕๐๐
๙๕๐๑
๙๕๐๒
๙๕๐๓
๙๕๐๔
๙๕๐๕
๙๕๐๖
๙๕๐๗

นางบังอร เวชประชา
นางบังอร ศรีจันทวงศ
นางบังอร สมจริง
นางบังอร สมภาร
นางบังอร สอนราษฎร
นางบังอร สามารถ
นางบังอร สุขเกษม
นางสาวบังอรรัตน เกิ่งไพบูลย
นางบังอรศรี ชัยรัตน
นางบังเอิญ หนูเล็ก
นางบัญจบ บุญยวง
นางบัญชร แดงเจริญ
นางบัญชร สุรศาสตรพิศาล
นางบัญญัติ นาคปลัด
นางบัญญัติ อยูเบิก
นางบัณฑิต ชาจันทึก
นางบัณฑิต พรหมพินิจ
นางบันดาลจิต สอนจันทร
นางบันทึก คําผง
นางบัลลังก สอนโกษา
นางบัวไข กองไตรย
นางบัวไข กิจพินิจ
นางบัวเงิน บุญนอม
นางบัวจันทร มาระวงค
นางบัวทิพย ทองพิทักษ
นางบัวทิพย อุดมศรี

หนา ๑๘๘
ราชกิจจานุเบกษา
๙๕๐๘
๙๕๐๙
๙๕๑๐
๙๕๑๑
๙๕๑๒
๙๕๑๓
๙๕๑๔
๙๕๑๕
๙๕๑๖
๙๕๑๗
๙๕๑๘
๙๕๑๙
๙๕๒๐
๙๕๒๑
๙๕๒๒
๙๕๒๓
๙๕๒๔
๙๕๒๕
๙๕๒๖
๙๕๒๗
๙๕๒๘
๙๕๒๙
๙๕๓๐
๙๕๓๑
๙๕๓๒
๙๕๓๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางบัวนํา วันใจ
นางบัวบาน วรรณสอน
นางสาวบัวผัน กิดา
นางบัวผัน คามบุศย
นางบัวผัน จําปาเรือง
นางบัวผิน ไชยโสภา
นางบัวผิน ธรรมโท
นางบัวพันธ บุญพอ
นางบัวเพชร สัญญาเขือ่ น
นางบัวเรียน อรรคบุตร
นางบัวเรียว กิริยา
นางบัวโรย จันทเจริญ
นางบัวลอง เงินแท
นางบัวลอง นุตะไว
นางบัวลอง ระกิติ
นางบัวลอย ตระกูลอาชาไนย
นางบัวลอย ปราบพยัคฆา
นางบัวลอย พวงภู
นางบัวลอย อุดมฉวี
นางบัวเลียว ทรัพยประเสริฐ
นางบัวสวรรค รักบุญ
นางบัวสอน มณเฑียร
นางบัวสอน วรพันธุ
นางบัวสอน สุพล
นางบัวไสย สุโข
นางบัวหงวน วงษารี

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๙๕๓๔
๙๕๓๕
๙๕๓๖
๙๕๓๗
๙๕๓๘
๙๕๓๙
๙๕๔๐
๙๕๔๑
๙๕๔๒
๙๕๔๓
๙๕๔๔
๙๕๔๕
๙๕๔๖
๙๕๔๗
๙๕๔๘
๙๕๔๙
๙๕๕๐
๙๕๕๑
๙๕๕๒
๙๕๕๓
๙๕๕๔
๙๕๕๕
๙๕๕๖
๙๕๕๗
๙๕๕๘
๙๕๕๙

นางสาวบัวหลวง มามี
นางบัวหลัน ผองใส
นางบัวหลั่น ยุคะลา
นางบัวหอม อนุรักษ
นางบานชื่น จันทราช
นางบานชื่น พวงเพชร
นางบานชื่น พิศพาร
นางบานชื่น พุมชะเอม
นางบานเย็น ขันอุดทา
นางบานเย็น เจี่ยสกุล
นางบานเย็น ทศรฐ
นางบานเย็น พงศธรพิพัฒน
นางบานเย็น อินทนาม
นางบานเย็น อุตสาห
นางสาวบําบัด เมธานัย
นางบําเพ็ญ อามาตยสมบัติ
นางสาวบํารุง สุขแท
นางบํารุง เหิมหอม
นางบํารุงรัตน ฟกพันธุ
นางบุญกุศล นุนสวัสดิ์
นางบุญเกียม มงคลกาวิล
นางบุญเกื้อ อรัญทิพย
นางบุญจิรา วงศแสง
นางสาวบุญจีรา แทนนิกร
นางบุญเจือ ดิษฐไชยวงศ
นางสาวบุญเจือ บุญพรานชู

หนา ๑๘๙
ราชกิจจานุเบกษา
๙๕๖๐
๙๕๖๑
๙๕๖๒
๙๕๖๓
๙๕๖๔
๙๕๖๕
๙๕๖๖
๙๕๖๗
๙๕๖๘
๙๕๖๙
๙๕๗๐
๙๕๗๑
๙๕๗๒
๙๕๗๓
๙๕๗๔
๙๕๗๕
๙๕๗๖
๙๕๗๗
๙๕๗๘
๙๕๗๙
๙๕๘๐
๙๕๘๑
๙๕๘๒
๙๕๘๓
๙๕๘๔
๙๕๘๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางบุญฉลอง กระตุดเงิน
นางบุญชวย พรหมสิงห
นางสาวบุญชวย พุทธจอก
นางบุญชวย แมลงภู
นางบุญชิด ทองขาว
นางบุญชิต โพธิ์ทับไทย
นางบุญชื่น ชาตินอก
นางบุญชู ติวุตานนท
นางบุญชู บุญจอม
นางสาวบุญชู สังเกตุ
นางบุญชู สําราญจิตร
นางบุญเชิญ มั่นคง
นางบุญญรัตน แยงไธสง
นางบุญญารัตน ชูเชิด
นางบุญฑริก ชื่นนิรันดร
นางบุญฑริกา แซลิ้ม
นางบุญฑริกา สิทธิเดช
นางบุญตา จันทรบุญเรือง
นางบุญตา จันทะสะเร
นางสาวบุญตา ทองแทง
นางบุญตา บัวงาม
นางบุญตา มะหะเลา
นางบุญตา ศรีวรวิบูลย
นางบุญเตือน พิมพเปย
นางบุญแตม ดวงตา
นางบุญถนอม ไกรยะนา

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๙๕๘๖
๙๕๘๗
๙๕๘๘
๙๕๘๙
๙๕๙๐
๙๕๙๑
๙๕๙๒
๙๕๙๓
๙๕๙๔
๙๕๙๕
๙๕๙๖
๙๕๙๗
๙๕๙๘
๙๕๙๙
๙๖๐๐
๙๖๐๑
๙๖๐๒
๙๖๐๓
๙๖๐๔
๙๖๐๕
๙๖๐๖
๙๖๐๗
๙๖๐๘
๙๖๐๙
๙๖๑๐
๙๖๑๑

นางบุญถม ธรรมปาน
นางบุญถิ่น สายนาโก
นางสาวบุญทรง บัวศรี
นางบุญทวี สุริยะบุตร
นางสาวบุญทิน บุญมา
นางสาวบุญทิพย สังขสุวรรณ
นางบุญทิวา คุมประดิษฐ
นางบุญทิวา ทองชูศักดิ์
นางบุญเทอม อัมวรรณ
นางบุญเทียม นนทโคตร
นางบุญธรรม นนทะเสน
นางบุญธรรม ปรีชา
นางบุญนอม อองภา
นางบุญนาค ชูชื่น
นางบุญนาค ผกานนท
นางบุญนาค หิรัญประทีป
นางบุญนํา กาฬสิงห
นางบุญนํา คุมวงศ
นางบุญนํา ออนนุม
นางบุญประคอง คมขุนทด
นางบุญปลูก เจริญวัย
นางบุญพริ้ง การภักดี
นางบุญพา ไชยแกว
นางสาวบุญเพ็ง ขอโนนแดง
นางบุญเพ็ง โชติจันทร
นางบุญเพ็ง อินลา

หนา ๑๙๐
ราชกิจจานุเบกษา
๙๖๑๒
๙๖๑๓
๙๖๑๔
๙๖๑๕
๙๖๑๖
๙๖๑๗
๙๖๑๘
๙๖๑๙
๙๖๒๐
๙๖๒๑
๙๖๒๒
๙๖๒๓
๙๖๒๔
๙๖๒๕
๙๖๒๖
๙๖๒๗
๙๖๒๘
๙๖๒๙
๙๖๓๐
๙๖๓๑
๙๖๓๒
๙๖๓๓
๙๖๓๔
๙๖๓๕
๙๖๓๖
๙๖๓๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางบุญเพียร ยังรักษ
นางบุญมา เพียรความสุข
นางสาวบุญมา วรรธนะวลัญช
นางบุญมา หนูยิ้ม
นางบุญมี จันทวีผล
นางบุญมี สิงหขวา
นางบุญยิ่ง โคตรศรี
นางบุญยืน เขียวหวาน
นางสาวบุญยืน สรอยทรัพย
นางบุญยืน สาคร
นางบุญเยี่ยม ขําทอง
นางบุญเยี่ยม ดุลยาสิทธิพร
นางบุญรวม คงครบ
นางบุญรวม ภูฆัง
นางบุญรวม สอนคําหาร
นางบุญรอด เหล็งไทย
นางบุญรัตน โพธิไพรัตนา
นางบุญเริ่ม อุดหนุนชาติ
นางบุญเรียง เดิมกะยอม
นางบุญเรียง ผังคี
นางบุญเรียม ชวยศรี
นางบุญเรือง เยาวะบุตร
นางบุญเรือง ศุภประเสริฐ
นางสาวบุญเรือง อัมพาพัฒนะนันท
นางบุญเรือน ขํานอย
นางบุญเรือน จิตโสภา

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๙๖๓๘
๙๖๓๙
๙๖๔๐
๙๖๔๑
๙๖๔๒
๙๖๔๓
๙๖๔๔
๙๖๔๕
๙๖๔๖
๙๖๔๗
๙๖๔๘
๙๖๔๙
๙๖๕๐
๙๖๕๑
๙๖๕๒
๙๖๕๓
๙๖๕๔
๙๖๕๕
๙๖๕๖
๙๖๕๗
๙๖๕๘
๙๖๕๙
๙๖๖๐
๙๖๖๑
๙๖๖๒
๙๖๖๓

นางบุญเรือน ทองนาค
นางบุญเรือน บุญพยนต
นางบุญเรือน สุทธิสุข
นางบุญเรือน อินมล
นางบุญลอม กลับชนะ
นางบุญลักษณ ซื่อสัตย
นางบุญลักษณ สุขะ
นางบุญเลิศ ธรรมราษฎร
นางบุญเลื่อน บุญจันทร
นางบุญวงษ อุตมาตย
นางบุญวดี มณีงาม
นางบุญศรี คําวิชัย
นางบุญศรี ไชยกิตติ
นางบุญศรี ดีรูป
นางบุญศรี พันธุกอง
นางบุญศรี แสงแพร
นางบุญศรี หมื่นนคร
นางบุญศิริ สุทธิศิลป
นางบุญศีล สุขปาน
นางสาวบุญสง ธะในสวรรค
นางบุญสง นรเนตร
นางบุญสง พอลีละ
นางบุญสนอง กอสุวรรณ
นางสาวบุญสนอง รูจักร
นางสาวบุญสนอง วงษทองแท
นางสาวบุญสม เขือ่ นโพธิ์

หนา ๑๙๑
ราชกิจจานุเบกษา
๙๖๖๔
๙๖๖๕
๙๖๖๖
๙๖๖๗
๙๖๖๘
๙๖๖๙
๙๖๗๐
๙๖๗๑
๙๖๗๒
๙๖๗๓
๙๖๗๔
๙๖๗๕
๙๖๗๖
๙๖๗๗
๙๖๗๘
๙๖๗๙
๙๖๘๐
๙๖๘๑
๙๖๘๒
๙๖๘๓
๙๖๘๔
๙๖๘๕
๙๖๘๖
๙๖๘๗
๙๖๘๘
๙๖๘๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางบุญสม ผลศรัทธา
นางบุญสม วังหงษา
นางบุญสืบ อินทรสิลา
นางบุญเสถียร สุตคาน
นางสาวบุญเสริม แกววิเศษ
นางบุญเสริม พรมศร
นางบุญเสริม พันรอบ
นางบุญหลาย เฝาทรัพย
นางบุญเหลือ ไพรตื่น
นางบุญเหลือ สารวงษ
นางบุญโฮม วันชัย
นางสาวบุญโฮม ศรีลาพัฒน
นางบุณฑริกา โกจินอก
นางบุณฑริกา ชยันตราคม
นางบุณยดา สงวนวงษ
นางบุณยทิวา สุวรรณรัตน
นางบุณยนุช คงจันทร
นางบุณยรัตน วันชุม
นางบุณยรัตน สิงหพันดอน
นางบุณยะวีร มณี
นางสาวบุบผา คลังทัพ
นางบุบผา จวบลาภ
นางสาวบุบผา ฉาไธสง
นางบุบผา ไตรงาม
นางบุบผา ทองเปลว
นางบุบผา บุญเพ็ง

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๙๖๙๐
๙๖๙๑
๙๖๙๒
๙๖๙๓
๙๖๙๔
๙๖๙๕
๙๖๙๖
๙๖๙๗
๙๖๙๘
๙๖๙๙
๙๗๐๐
๙๗๐๑
๙๗๐๒
๙๗๐๓
๙๗๐๔
๙๗๐๕
๙๗๐๖
๙๗๐๗
๙๗๐๘
๙๗๐๙
๙๗๑๐
๙๗๑๑
๙๗๑๒
๙๗๑๓
๙๗๑๔
๙๗๑๕

นางบุบผา พานิช
นางบุบผา ศิริพูน
นางบุบผา สีลา
นางบุปผชาติ ผจญกลา
นางบุปผา โขพิมาย
นางบุปผา ชัยภูมิ
นางบุปผา ตันตะราวงศา
นางบุปผา เทียนมงคล
นางบุปผา นิตยา
นางบุปผา บุญรัตน
นางบุปผา ผาแสง
นางบุปผา เรืองจํารัส
นางบุปผา สิริวัฒนสุนทร
นางบุปผา สืบสมบัติ
นางบุปผา เหมรัตน
นางบุปผา แหลมทอง
นางบุพผา เจียมสวัสดิ์
นางบุรารักษ เกิดมั่น
นางบุศกร ณ นคร
นางสาวบุศรา ดีรนานนท
นางบุศรา ไพรเขียว
นางบุศรา มีอนันต
นางบุศรินทร เกื้อกาญจน
นางบุศรินทร ตันอรชร
นางบุศรินทร สมบัติ
นางบุศรินทร สองแสงเจริญ

หนา ๑๙๒
ราชกิจจานุเบกษา
๙๗๑๖
๙๗๑๗
๙๗๑๘
๙๗๑๙
๙๗๒๐
๙๗๒๑
๙๗๒๒
๙๗๒๓
๙๗๒๔
๙๗๒๕
๙๗๒๖
๙๗๒๗
๙๗๒๘
๙๗๒๙
๙๗๓๐
๙๗๓๑
๙๗๓๒
๙๗๓๓
๙๗๓๔
๙๗๓๕
๙๗๓๖
๙๗๓๗
๙๗๓๘
๙๗๓๙
๙๗๔๐
๙๗๔๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางบุศรินทร สุริยนต
นางบุษกร แข็งงาน
นางบุษกร จันทรภักดี
นางบุษกร เจริญจิตต
นางบุษกร นพคุณ
นางบุษกร พนเจริญสวัสดิ์
นางบุษกรณ เจริญสุข
นางบุษกานต คุมมวง
นางบุษกานต แพงศรี
นางบุษดี สิรินันทเกตุ
นางบุษบง พรหมรุงเรือง
นางบุษบง เศรษฐวิชัย
นางบุษบา เจริญภูมี
นางบุษบา ชอบจิตต
นางสาวบุษบา ชอยเครือ
นางสาวบุษบา ธนะภูมิชัย
นางบุษบา บํารุงนางาม
นางสาวบุษบา บุญชาโด
นางบุษบา ภูอรุณ
นางบุษบา แยมศรี
นางบุษบา สงางาม
นางบุษบา แสงวงศ
นางบุษบา อุตะมะ
นางบุษบา อุนอาวรณ
นางบุษปรานี สอนพันธ
นางบุษมาลี ชํานาญชานันท

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๙๗๔๒
๙๗๔๓
๙๗๔๔
๙๗๔๕
๙๗๔๖
๙๗๔๗
๙๗๔๘
๙๗๔๙
๙๗๕๐
๙๗๕๑
๙๗๕๒
๙๗๕๓
๙๗๕๔
๙๗๕๕
๙๗๕๖
๙๗๕๗
๙๗๕๘
๙๗๕๙
๙๗๖๐
๙๗๖๑
๙๗๖๒
๙๗๖๓
๙๗๖๔
๙๗๖๕

นางสาวบุษยมาส บุษปฤกษ
นางบุษยมาส พื้นผา
นางบุษรัตน ใจจริง
นางบุษรา รุณทอง
นางบุษราพร พุทธานุ
นางบุษรินทร มงคลสุข
นางบุษรินทร วรมากุล
นางบุษลักษณ ศักดิ์รัมย
นางบุหงา วรรณอิสระ
นางบุหงา สังกลม
นางบูชารัตน มานุช
นางบูรณนรา กณิกนันต
นางบูรณี เพิ่มพูนธัญญกิจ
นางเบญจพร ดวงมั่ง
นางเบญจพร ถนอมทรัพย
นางเบญจพร ภูบุตระ
นางเบญจพร มังศรี
นางเบญจพร วัดจัง
นางเบญจพร สุพรหมอินทร
นางเบญจพร เหลือสูงเนิน
นางสาวเบญจภัทร สายสมุทร
นางเบญจมา ประสาธนสุวรรณ
นางเบญจมาภรณ กันปาน
นางสาวเบญจมาภรณ
พิทักษานนทกุล
๙๗๖๖ นางเบญจมาศ กายแกว

หนา ๑๙๓
ราชกิจจานุเบกษา
๙๗๖๗
๙๗๖๘
๙๗๖๙
๙๗๗๐
๙๗๗๑
๙๗๗๒
๙๗๗๓
๙๗๗๔
๙๗๗๕
๙๗๗๖
๙๗๗๗
๙๗๗๘
๙๗๗๙
๙๗๘๐
๙๗๘๑
๙๗๘๒
๙๗๘๓
๙๗๘๔
๙๗๘๕
๙๗๘๖
๙๗๘๗
๙๗๘๘
๙๗๘๙
๙๗๙๐
๙๗๙๑
๙๗๙๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางเบญจมาศ เขียนเขวา
นางเบญจมาศ คงหาญ
นางเบญจมาศ ชาวนา
นางเบญจมาศ โนนะบุตร
นางเบญจมาศ ประทุมมาศ
นางเบญจมาศ แปนทอง
นางเบญจมาศ พลอยศรีทอง
นางเบญจมาศ มะลิ
นางเบญจมาศ ยิ้มมิ่ง
นางเบญจมาศ ลิ้มบริบูรณ
นางเบญจมาศ วงศหนองหวา
นางสาวเบญจมาศ สรางโสก
นางเบญจมาศ สุขเกษม
นางเบญจมาศ หงษภักดี
นางเบญจมาศ เหลาสะพาน
นางเบญจมาศ ออนคํา
นางเบญจมาศ เอกสุภาพันธุ
นางเบ็ญจมาศ ชื่นดวง
นางเบ็ญจมาศ ชูนวลศรี
นางสาวเบ็ญจมาศ ถวิลหวัง
นางเบ็ญจมาศ บุณยะกาญจน
นางเบญจมาส ปลิวสูงเนิน
นางสาวเบญจรัตน เพ็งนาค
นางเบญจรี บุญเที่ยง
นางเบญจวรรณ นพคุณ
นางเบญจวรรณ นวลพลับ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๙๗๙๓
๙๗๙๔
๙๗๙๕
๙๗๙๖
๙๗๙๗
๙๗๙๘
๙๗๙๙
๙๘๐๐
๙๘๐๑
๙๘๐๒
๙๘๐๓
๙๘๐๔
๙๘๐๕
๙๘๐๖
๙๘๐๗
๙๘๐๘
๙๘๐๙
๙๘๑๐
๙๘๑๑
๙๘๑๒
๙๘๑๓
๙๘๑๔
๙๘๑๕
๙๘๑๖
๙๘๑๗
๙๘๑๘

หนา ๑๙๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางเบญจวรรณ บุญทอง
นางเบญจวรรณ โปรณะ
นางเบญจวรรณ พันโกฏิ
นางเบญจวรรณ สอนมั่ง
นางเบญจวรรณ อึ้มพงษ
นางเบ็ญจวรรณ ธาระณะ
นางเบ็ญจวรรณ มุนเนียม
นางเบ็ญจวรรณ เสนีวงศ ณ อยุธยา
นางเบญจะ ขวัญสุวรรณ
นางสาวเบ็ญจะ พวงบุปผา
นางสาวเบญจา เกตุเทศ
นางเบญจา ชาวนาไร
นางเบญจา ไพราม
นางเบญจา ฟุงสกุล
นางเบญจา อวมนุช
นางสาวเบ็ญจา ตันกิม
นางใบศรี เนตรสืบสาย
นางปกิตตา จันทรเทพ
นางปฏิญญา เครือษา
นางปณตพร ศรีวิไล
นางปณรรญธร รัชนะปกิจ
นางปณิตา กิตติภรณกุล
นางปณิธาน แวนสุข
นางปทิตตา จันทรมณี
นางปทิตตา อินทรบรรลือ
นางปทิตา หิริโอตัปปะ

๙๘๑๙
๙๘๒๐
๙๘๒๑
๙๘๒๒
๙๘๒๓
๙๘๒๔
๙๘๒๕
๙๘๒๖
๙๘๒๗
๙๘๒๘
๙๘๒๙
๙๘๓๐
๙๘๓๑
๙๘๓๒
๙๘๓๓
๙๘๓๔
๙๘๓๕
๙๘๓๖
๙๘๓๗
๙๘๓๘
๙๘๓๙
๙๘๔๐
๙๘๔๑
๙๘๔๒
๙๘๔๓
๙๘๔๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางปทุมทิพย จรเกตุ
นางปทุมพร กิติศรี
นางปทุมพร แสงสุวรรณ
นางปทุมมา แสนทวีสุข
นางปทุมมาศ สิงหะคเชนทร
นางปทุมเมศ เทียนนาวา
นางปทุมรัตน ฉัตรทอง
นางปนัฎดา บุญเสนาะ
นางปนัดดา ทองคํา
นางปนัดดา รัตนะ
นางปนัดดา ลูกแกว
นางปนัสยา รัตนพันธุ
นางปพิชญา แมนชีพ
นางปพิชญา สุขทรัพย
นางปภัสสร เชื้อสุข
นางปภาภร หวังโซะ
นางปภาวดี บุรพรัตน
นางปภาวดี พระยาลอ
นางปภาวดี พิมพพงษ
นางปภาวรินทร บุษรา
นางปภาวรินทร สุขเกตุ
นางปรมาภรณ เต็มแปน
นางประกอบ จิตสําราญ
นางประกอบ พลนามอินทร
นางประกอบ ภูพระอินทร
นางประกาย ชัยมูล

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๙๘๔๕
๙๘๔๖
๙๘๔๗
๙๘๔๘
๙๘๔๙
๙๘๕๐
๙๘๕๑
๙๘๕๒
๙๘๕๓
๙๘๕๔
๙๘๕๕
๙๘๕๖
๙๘๕๗
๙๘๕๘
๙๘๕๙
๙๘๖๐
๙๘๖๑
๙๘๖๒
๙๘๖๓
๙๘๖๔
๙๘๖๕
๙๘๖๖
๙๘๖๗
๙๘๖๘
๙๘๖๙
๙๘๗๐

หนา ๑๙๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางประกายแกว ปญญารัตน
นางประกายแกว ศิวายพราหมณ
นางประกายเพชร อุทรังษ
นางประกายรัตน สงฆโนนเหล็ก
นางประกายวัลย โสสุทธิ์
นางสาวประกายศรี แคนทอง
นางประครอง หอคนดี
นางประคอง กลิ่นจันทร
นางประคอง แกวเวียงเดช
นางประคอง คําโสมศรี
นางประคอง ฉายครบุรี
นางประคอง ชินหงส
นางประคอง ฐิตะสุต
นางสาวประคอง บุญโพธิ์ทอง
นางประคอง เบาสุวรรณ
นางประคอง ประเสริฐ
นางประคอง พลโลก
นางสาวประคอง พลสิทธิ์
นางประคอง พิชัยรัตน
นางประคองแกว ภูวงษ
นางประคองจิต อรรคศรีวร
นางสาวประคองศรี ธํารงพร
นางสาวประจร แกวสมสี
นางประจวน ภูลายดอก
นางประจวบ ภูตอง
นางประจิตตรา ขอสุข

๙๘๗๑
๙๘๗๒
๙๘๗๓
๙๘๗๔
๙๘๗๕
๙๘๗๖
๙๘๗๗
๙๘๗๘
๙๘๗๙
๙๘๘๐
๙๘๘๑
๙๘๘๒
๙๘๘๓
๙๘๘๔
๙๘๘๕
๙๘๘๖
๙๘๘๗
๙๘๘๘
๙๘๘๙
๙๘๙๐
๙๘๙๑
๙๘๙๒
๙๘๙๓
๙๘๙๔
๙๘๙๕
๙๘๙๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางประจิน คูหาเสนห
นางประชิด ควาญชาง
นางประชิต แกวชัย
นางประชิต สุจิรานุธรรม
นางสาวประชุมพร ขายมาน
นางประชุมพร ครูอน
นางประชุมพร สุระพินิจ
นางประชุมพร อรุณสิทธิ์
นางประเชิญ รุงเรือง
นางประเชิญ สายกระสุน
นางประดับ รูคุณ
นางประดับศรี พิศพล
นางประดิษฐ พรมนาไร
นางสาวประดิษฐ พละศักดิ์
นางสาวประดิษฐา ศรีประเสริฐ
นางประทิน กสินมนุษย
นางสาวประทิน บัวชุม
นางประทิน เมฆพัฒน
นางประทิน สนประเสริฐ
นางประทิน สุขธยารักษ
นางประทินพร สุริยันต
นางประทีป จันทรโชติ
นางประทีป จิตตสุนทร
นางสาวประทีป บุญกระโทก
นางสาวประทีป มะลิแกว
นางประทีป ศรีวุน

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๙๘๙๗
๙๘๙๘
๙๘๙๙
๙๙๐๐
๙๙๐๑
๙๙๐๒
๙๙๐๓
๙๙๐๔
๙๙๐๕
๙๙๐๖
๙๙๐๗
๙๙๐๘
๙๙๐๙
๙๙๑๐
๙๙๑๑
๙๙๑๒
๙๙๑๓
๙๙๑๔
๙๙๑๕
๙๙๑๖
๙๙๑๗
๙๙๑๘
๙๙๑๙
๙๙๒๐
๙๙๒๑

นางประทุม ขําเอนก
นางประทุม จิตราทิตยกุล
นางประทุม ชัยไธสง
นางประทุม บารมีวุฒิ
นางประทุม มาตุอําพันวงศ
นางประทุม มาละวิชัย
นางประทุม เลียงกลกิจ
นางประทุม อูปแกว
นางประทุมทิพย ยาสมร
นางสาวประทุมทิพย
อภิบาลธรรมกิจ
นางประทุมมา ปานจิต
นางประทุมรัตน ไพรสันเทียะ
นางสาวประทุมวัน ดอมไธสง
นางประทุมวัน นิลสุวรรณ
นางประเทือง โควังชัย
นางประเทือง จันทไทย
นางประเทือง หอมระรื่น
นางประเทืองศรี ขุมพุทรา
นางประนอม เครือสุวรรณ
นางประนอม เจียมสระนอย
นางประนอม ดงใจ
นางประนอม ดีวังทอง
นางประนอม ทบบูลย
นางประนอม ทรัพยมีชัย
นางประนอม ธรรมพล

หนา ๑๙๖
ราชกิจจานุเบกษา
๙๙๒๒
๙๙๒๓
๙๙๒๔
๙๙๒๕
๙๙๒๖
๙๙๒๗
๙๙๒๘
๙๙๒๙
๙๙๓๐
๙๙๓๑
๙๙๓๒
๙๙๓๓
๙๙๓๔
๙๙๓๕
๙๙๓๖
๙๙๓๗
๙๙๓๘
๙๙๓๙
๙๙๔๐
๙๙๔๑
๙๙๔๒
๙๙๔๓
๙๙๔๔
๙๙๔๕
๙๙๔๖
๙๙๔๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางประนอม นิลละออ
นางประนอม บุตรา
นางประนอม ปนแกว
นางสาวประนอม พรหมสุย
นางประนอม พวงมาลี
นางประนอม เพ็งกลั่น
นางประนอม มงคล
นางประนอม มีชื่น
นางประนอม เรืองหลํา
นางประนอม วิวาสุขุ
นางประนอม ศรียะพันธ
นางประนอม สืบอ่ํา
นางประนอม โสภารักษ
นางประนอม อติชาต
นางประนอม ออนทอง
นางประนอมพันธ คํามา
นางประนาม พุทธขาว
นางประเนียร นาคอน
นางประพฤติดี เอี้ยวซิโป
นางประพัฒน ทวิชศรี
นางประพัฒศรี ทะรังศรี
นางประพันธ อํานักมณี
นางประพา มวงนอย
นางประพาย ปยะไพร
นางประพิมพ วนิชลานันท
นางประพิมพร ศรศิลป

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๙๙๔๘
๙๙๔๙
๙๙๕๐
๙๙๕๑
๙๙๕๒
๙๙๕๓
๙๙๕๔
๙๙๕๕
๙๙๕๖
๙๙๕๗
๙๙๕๘
๙๙๕๙
๙๙๖๐
๙๙๖๑
๙๙๖๒
๙๙๖๓
๙๙๖๔
๙๙๖๕
๙๙๖๖
๙๙๖๗
๙๙๖๘
๙๙๖๙
๙๙๗๐
๙๙๗๑
๙๙๗๒
๙๙๗๓

นางประพิมพรรณ บุญมี
นางประพิศ วุฑฒิปรีชา
นางประพิศ เหล็กกลา
นางประพิศ ใหมคามิ
นางประเพ็ญ วิเชียรวรรณ
นางประเพียร สัพโส
นางประไพ กลับไชย
นางประไพ กันยา
นางประไพ กาญจนสมจิตต
นางประไพ ขวางไชย
นางสาวประไพ ตาคํา
นางประไพ ติกะโกศล
นางประไพ ตูจํานงค
นางประไพ บุญยานุเคราะห
นางสาวประไพ พวงบุญ
นางประไพ มายะการ
นางประไพ มาลยาภรณ
นางประไพ ราชวงษา
นางประไพ วรรณกิจ
นางประไพ ศรีเดช
นางสาวประไพ สาคร
นางประไพ สิงหา
นางประไพ เหลาหลา
นางประไพ ออนสลุง
นางประไพพร ทองทั่ว
นางประไพพร วงษอุบล

หนา ๑๙๗
ราชกิจจานุเบกษา
๙๙๗๔
๙๙๗๕
๙๙๗๖
๙๙๗๗
๙๙๗๘
๙๙๗๙
๙๙๘๐
๙๙๘๑
๙๙๘๒
๙๙๘๓
๙๙๘๔
๙๙๘๕
๙๙๘๖
๙๙๘๗
๙๙๘๘
๙๙๘๙
๙๙๙๐
๙๙๙๑
๙๙๙๒
๙๙๙๓
๙๙๙๔
๙๙๙๕
๙๙๙๖
๙๙๙๗
๙๙๙๘
๙๙๙๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางประไพวรรณ บุญสา
นางประไพศรี จองตามา
นางประไพศรี จันคามิ
นางประไพศรี แตงชัยภูมิ
นางประไพศรี พินิจสกุล
นางประไพศรี พิมพสังกุล
นางประไพศรี ลีฬหะกร
นางประไพศรี เสริมสุข
นางประภัสสร ชาลี
นางประภัสสร ดงเทียมสี
นางประภัสสร ทัศนพงศ
นางประภัสสร โทประเสริฐ
นางประภัสสร ฤทธิชัย
นางประภัสสร สารบุญเรือง
นางสาวประภัสสร อมรสิน
นางสาวประภา กําเหนิดเพชร
นางประภา แกวพระปราบ
นางประภา เทพภักดี
นางประภา บุญคง
นางประภา บุญญานันทชัย
นางประภา พันธรักษ
นางประภา รัตนพันธ
นางสาวประภา เริ่มยินดี
นางประภา สนามชัยสกุล
นางประภา สวนกูล
นางประภา หมื่นหนู

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๐๐๐๐
๑๐๐๐๑
๑๐๐๐๒
๑๐๐๐๓
๑๐๐๐๔
๑๐๐๐๕
๑๐๐๐๖
๑๐๐๐๗
๑๐๐๐๘
๑๐๐๐๙
๑๐๐๑๐
๑๐๐๑๑
๑๐๐๑๒
๑๐๐๑๓
๑๐๐๑๔
๑๐๐๑๕
๑๐๐๑๖
๑๐๐๑๗
๑๐๐๑๘
๑๐๐๑๙
๑๐๐๒๐
๑๐๐๒๑
๑๐๐๒๒
๑๐๐๒๓
๑๐๐๒๔
๑๐๐๒๕

หนา ๑๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางประภาณี เฉยไสย
นางประภาพร คนอน
นางสาวประภาพร โชคดี
นางประภาพร พลเยี่ยม
นางสาวประภาพรรณ เกตุศร
นางประภาพรรณ แกวมี
นางประภาพรรณ จาไธสง
นางสาวประภาพรรณ นําภา
นางประภาพรรณ เบญจกุล
นางประภาพรรณ เพ็งศรี
นางประภาพรรณ รัตนจิตร
นางประภาภรณ นะไชย
นางประภาภรณ แนวโนนทัน
นางสาวประภาภรณ พรหมศร
นางประภาภรณ มโนรมย
นางสาวประภาภรณ อินทรศรี
นางประภารัตน ณ สุวรรณ
นางประภาลักษณ ขันละ
นางประภาศรี นนทจันทร
นางสาวประภาศรี เนื่องจากโจ
นางสาวประภาศรี เนื้อนิ่ม
นางประภาศรี ปุริมาตัง
นางประภาศิริ ไชยพลงาม
นางประภาศิริ สินธุประเสริฐ
นางประมวล เกียรติเกาะ
นางสาวประมวล ทิพอาสน

๑๐๐๒๖
๑๐๐๒๗
๑๐๐๒๘
๑๐๐๒๙
๑๐๐๓๐
๑๐๐๓๑
๑๐๐๓๒
๑๐๐๓๓
๑๐๐๓๔
๑๐๐๓๕
๑๐๐๓๖
๑๐๐๓๗
๑๐๐๓๘
๑๐๐๓๙
๑๐๐๔๐
๑๐๐๔๑
๑๐๐๔๒
๑๐๐๔๓
๑๐๐๔๔
๑๐๐๔๕
๑๐๐๔๖
๑๐๐๔๗
๑๐๐๔๘
๑๐๐๔๙
๑๐๐๕๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางประมวล บัวทอง
นางประมวล เมฆโภชน
นางประมวล วงศโสภา
นางประมวล ศรีสุธรรมศักดิ์
นางประเมิน เหลือผล
นางสาวประยงค ไชยขันธ
นางประยงค ณ หนองคาย
นางสาวประยงค
ทรัพยประเสริฐ
นางประยงค ทองสถิตย
นางประยงค ศรีตะคุ
นางประยอม บุญศักดิ์
นางประยูน คงมา
นางประยูร กาญจนรัตน
นางประยูร วิเศษแสงทอง
นางสาวประยูร สมัครพันธ
นางประยูร สารแสน
นางประยูร อันสนธิ์
นางประยูรวรรณ คัมภทวี
นางประยูรศรี บํารุงภักดี
นางประโยชน เหลามะลอ
นางประวินณา บุญรินทร
นางประสงค หรายขุนทด
นางประสบศรี ไชยสังข
นางประสพพร พิมพพิพัฒน
นางประสพสุข อยูขอบเวียง

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๐๐๕๑
๑๐๐๕๒
๑๐๐๕๓
๑๐๐๕๔
๑๐๐๕๕
๑๐๐๕๖
๑๐๐๕๗
๑๐๐๕๘
๑๐๐๕๙
๑๐๐๖๐
๑๐๐๖๑
๑๐๐๖๒
๑๐๐๖๓
๑๐๐๖๔
๑๐๐๖๕
๑๐๐๖๖
๑๐๐๖๗
๑๐๐๖๘
๑๐๐๖๙
๑๐๐๗๐
๑๐๐๗๑
๑๐๐๗๒
๑๐๐๗๓
๑๐๐๗๔
๑๐๐๗๕
๑๐๐๗๖

นางประสาร สุขเรืองรอง
นางประสิทธิพร เอี่ยมสะอาด
นางประสิทธิ์พร สืบสุข
นางประเสริฐ กองคูณ
นางประเสริฐ พงษลัดดา
นางประเสริฐ เมืองอู
นางประเสริฐ ศิริสวัสดิ์
นางประหยัด กรอบเพ็ชร
นางประหยัด จันทรสุข
นางประหยัด วัดแพง
นางประหยัด หนุมคํา
นางประออน สายยศ
นางปรัศนีย ทรัพยเจริญ
นางปรางทอง ยาพรหม
นางปรางทอง ศรีแกว
นางปราณี กระทุมเขตต
นางปราณี กอรัตน
นางปราณี กิจสมุทร
นางปราณี แกวทอง
นางปราณี แกวพวง
นางปราณี ไกลถิ่น
นางปราณี คงชม
นางสาวปราณี คงถาวร
นางปราณี ฉ่ําพึ่ง
นางปราณี ชาญเชี่ยว
นางปราณี ชูสุก

หนา ๑๙๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๐๗๗
๑๐๐๗๘
๑๐๐๗๙
๑๐๐๘๐
๑๐๐๘๑
๑๐๐๘๒
๑๐๐๘๓
๑๐๐๘๔
๑๐๐๘๕
๑๐๐๘๖
๑๐๐๘๗
๑๐๐๘๘
๑๐๐๘๙
๑๐๐๙๐
๑๐๐๙๑
๑๐๐๙๒
๑๐๐๙๓
๑๐๐๙๔
๑๐๐๙๕
๑๐๐๙๖
๑๐๐๙๗
๑๐๐๙๘
๑๐๐๙๙
๑๐๑๐๐
๑๐๑๐๑
๑๐๑๐๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางปราณี เชื้อศรี
นางปราณี ดวงทอง
นางสาวปราณี ดีเลิศ
นางปราณี ทองนพคุณ
นางปราณี ทองมวง
นางปราณี ทองรัตน
นางสาวปราณี ทองโสภณ
นางปราณี บริรักษนรากุล
นางปราณี ปญญาบุญ
นางปราณี ปยะทัศนศรี
นางปราณี โปะเงิน
นางปราณี แผวตะคุ
นางปราณี พรหมจันทร
นางปราณี พันธประสิทธิเวช
นางปราณี เพชรล้ํา
นางปราณี ฟูงาม
นางปราณี ฟูอุด
นางปราณี ภิรมยชม
นางสาวปราณี มงกุฎทอง
นางปราณี มหิพันธ
นางปราณี มะโนสรอย
นางปราณี มาวงษ
นางปราณี มีลาภ
นางปราณี มุขแจง
นางปราณี มุทธสินธุ
นางปราณี แมตสอง

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๐๑๐๓
๑๐๑๐๔
๑๐๑๐๕
๑๐๑๐๖
๑๐๑๐๗
๑๐๑๐๘
๑๐๑๐๙
๑๐๑๑๐
๑๐๑๑๑
๑๐๑๑๒
๑๐๑๑๓
๑๐๑๑๔
๑๐๑๑๕
๑๐๑๑๖
๑๐๑๑๗
๑๐๑๑๘
๑๐๑๑๙
๑๐๑๒๐
๑๐๑๒๑
๑๐๑๒๒
๑๐๑๒๓
๑๐๑๒๔
๑๐๑๒๕
๑๐๑๒๖
๑๐๑๒๗
๑๐๑๒๘

นางปราณี รัตนวารินทรชัย
นางปราณี ลิขิตสาธรสกุล
นางปราณี ลิ่มทอง
นางสาวปราณี เลื่อนทอง
นางปราณี วงศประสิทธิ์
นางสาวปราณี วงษมาก
นางปราณี วรหาญ
นางสาวปราณี วสุเทพ
นางปราณี ศรลัมพ
นางปราณี ศรีสุวรรณ
นางปราณี สงเสริม
นางปราณี สมถวิล
นางปราณี สอนเฉลิม
นางปราณี สัมฤทธิ์
นางปราณี สาทไทย
นางสาวปราณี สํารวมจิตต
นางปราณี สีดํา
นางปราณี สุขมหา
นางปราณี สุดสวาสดิ์
นางปราณี สูงเนิน
นางปราณี หลอมทอง
นางปราณี หินจันทร
นางปราณี หินชีระนันท
นางปราณี เหล็มหมาด
นางปราณี อมรสิน
นางสาวปราณี อยูสุข

หนา ๒๐๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๑๒๙
๑๐๑๓๐
๑๐๑๓๑
๑๐๑๓๒
๑๐๑๓๓
๑๐๑๓๔
๑๐๑๓๕
๑๐๑๓๖
๑๐๑๓๗
๑๐๑๓๘
๑๐๑๓๙
๑๐๑๔๐
๑๐๑๔๑
๑๐๑๔๒
๑๐๑๔๓
๑๐๑๔๔
๑๐๑๔๕
๑๐๑๔๖
๑๐๑๔๗
๑๐๑๔๘
๑๐๑๔๙
๑๐๑๕๐
๑๐๑๕๑
๑๐๑๕๒
๑๐๑๕๓
๑๐๑๕๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางปราณี ออนอุบล
นางปราณี อาดํา
นางปราณี อุดมรัตน
นางสาวปราณี อุปนันท
นางปราณีต กองษร
นางปราณีต แกวคงธรรม
นางสาวปราณีต นุนสังข
นางสาวปราณีต เพิ่มบุญ
นางปราณีต ลําดับจุด
นางปราณีต วงครักษ
นางปราณีต ศรีสมบัติ
นางปราณีต เหงาพงศ
นางปราณีต อัลภาชน
นางปราณีต อินทรัตน
นางปราณีตย รังษี
นางปราณีรัตน มาสุวัตร
นางปรานอม ขอผลกลาง
นางสาวปรานอม จันทฤกษ
นางสาวปรานอม ชมพัฒนา
นางปรานอม ไชยเชียงของ
นางปรานอม ทองเอก
นางสาวปรานอม เทียนทอง
นางปรานอม ศรีกันตะ
นางปรานอม สหธารา
นางปรานอม สุจริตธรรม
นางสาวปรานอม อรุณอุน เกตุ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๐๑๕๕
๑๐๑๕๖
๑๐๑๕๗
๑๐๑๕๘
๑๐๑๕๙
๑๐๑๖๐
๑๐๑๖๑
๑๐๑๖๒
๑๐๑๖๓
๑๐๑๖๔
๑๐๑๖๕
๑๐๑๖๖
๑๐๑๖๗
๑๐๑๖๘
๑๐๑๖๙
๑๐๑๗๐
๑๐๑๗๑
๑๐๑๗๒
๑๐๑๗๓
๑๐๑๗๔
๑๐๑๗๕
๑๐๑๗๖
๑๐๑๗๗
๑๐๑๗๘
๑๐๑๗๙
๑๐๑๘๐

หนา ๒๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวปรานี นาพรหม
นางปรานี บาลยอ
นางปรานี ปุเลชะตัง
นางปรานี ยศสุรินทร
นางปรารถนา คํายวง
นางปรารถนา เดชปญญาวัฒน
นางปรารถนา ทักษิมา
นางปรารถนา มหานิล
นางปรารถนา มีเชือ้
นางปรารถนา เมฆนิติกุล
นางปรารถนา ศรีชนะกุล
นางปรารถนา สุขปานเจริญ
นางปรารถนา สุริยะกันธร
นางปราสิน มาแพง
นางปริฉัตร ชูวิทย
นางปริญญา ทามวง
นางปริญญา ปณารัตน
นางปริญญา สารคุณ
นางปริตตาภา สุรจักกานนท
นางปรินดา แกวถาวร
นางปรินทิพย สวงโท
นางปริยานันท ไวยเวช
นางสาวปริยานาถ เชาวประสิทธิ์
นางสาวปริยานุช เชาวประสิทธิ์
นางปริศนา วงศศิริศิลป
นางสาวปริศนา วงศอิน

๑๐๑๘๑
๑๐๑๘๒
๑๐๑๘๓
๑๐๑๘๔
๑๐๑๘๕
๑๐๑๘๖
๑๐๑๘๗
๑๐๑๘๘
๑๐๑๘๙
๑๐๑๙๐
๑๐๑๙๑
๑๐๑๙๒
๑๐๑๙๓
๑๐๑๙๔
๑๐๑๙๕
๑๐๑๙๖
๑๐๑๙๗
๑๐๑๙๘
๑๐๑๙๙
๑๐๒๐๐
๑๐๒๐๑
๑๐๒๐๒
๑๐๒๐๓
๑๐๒๐๔
๑๐๒๐๕
๑๐๒๐๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางปริศนา สดสรอย
นางปริศนา เอี่ยมสะอาด
นางปรีชาวรรณ นานชา
นางปรีญา ชินสรอย
นางปรีญา โชติขจรโกศล
นางปรีดา เครือสมบัติ
นางปรีดา ไชยหลอ
นางปรีดา นวลแกว
นางปรีดา นวลจันทร
นางปรีดา เปาะทองคํา
นางปรีดา เลาะแม
นางปรีดานันท จันทศิลา
นางปรีดาพร แกวณรงค
นางปรีดาพร สุนทโรทก
นางปรีดารัตน พรหมพะเนาว
นางปรีดี ตูมาละ
นางสาวปรียนันท วุฒิเดช
นางปรียา กลอมนัทธี
นางสาวปรียา จันทรเรือง
นางปรียา ชาญจิตร
นางปรียา ตรีสุนทรรัตน
นางปรียา ตองชู
นางปรียา รอดอุตม
นางปรียา ลีนาราช
นางปรียา ศรีสอง
นางปรียา สัญญขันธ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๐๒๐๗
๑๐๒๐๘
๑๐๒๐๙
๑๐๒๑๐
๑๐๒๑๑
๑๐๒๑๒
๑๐๒๑๓
๑๐๒๑๔
๑๐๒๑๕
๑๐๒๑๖
๑๐๒๑๗
๑๐๒๑๘
๑๐๒๑๙
๑๐๒๒๐
๑๐๒๒๑
๑๐๒๒๒
๑๐๒๒๓
๑๐๒๒๔
๑๐๒๒๕
๑๐๒๒๖
๑๐๒๒๗
๑๐๒๒๘
๑๐๒๒๙
๑๐๒๓๐
๑๐๒๓๑
๑๐๒๓๒

นางสาวปรียา องอาจอิทธิชัย
นางปรียานุช ดวงไพชุม
นางปรียานุช เสนาธนศักดิ์
นางปรียาพร ชมภูนิช
นางปรียาพันธ โพธิจักร
นางสาวปรียาภรณ พัฒนราช
นางปรียาภรณ สายสุวรรณ
นางปรียารัตน ทองไพรวัลย
นางสาวปลอบจิต รุงเรือง
นางปลิฏสดา เพ็ชรสีเงิน
นางสาวปลิดา เนื้อทอง
นางปวีณา แทนไธสง
นางปวีณา เผือกไร
นางปจฉิมาภรณ ธรรมมะ
นางปชชา รัตนพร
นางปญจธร มาลัยมาลย
นางปญจพร จิตรสม
นางปญจพัฒน ธรรมาวุฒิ
นางปญจมา กวางนอก
นางปญญกาญจน ไชยชนะ
นางปญญรัตน สีถัน
นางปญญา พรหมทอง
นางปญญา สุทธิกุล
นางปดทุมมา เหลาหนวด
นางปตทมา ศรีบุญเรือง
นางปถยา วิเศษรจนา

หนา ๒๐๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๒๓๓
๑๐๒๓๔
๑๐๒๓๕
๑๐๒๓๖
๑๐๒๓๗
๑๐๒๓๘
๑๐๒๓๙
๑๐๒๔๐
๑๐๒๔๑
๑๐๒๔๒
๑๐๒๔๓
๑๐๒๔๔
๑๐๒๔๕
๑๐๒๔๖
๑๐๒๔๗
๑๐๒๔๘
๑๐๒๔๙
๑๐๒๕๐
๑๐๒๕๑
๑๐๒๕๒
๑๐๒๕๓
๑๐๒๕๔
๑๐๒๕๕
๑๐๒๕๖
๑๐๒๕๗
๑๐๒๕๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางปทมนันท สุขศิริ
นางปทมพันธ โชติชญานนันทน
นางสาวปทมา คัดทะจันทร
นางสาวปทมา นาคเงินทอง
นางปทมา พรหมธี
นางปทมา ลิ้มไพบูลย
นางปทมา สลวนรัมย
นางปทมา สายมงคล
นางปทมานันท หินวิเศษ
นางปทมาพร เกตุใหม
นางปทมาพร รักนุม
นางสาวปทมาภรณ บุญทอง
นางสาวปทมาวดี ชนินทยุทธวงศ
นางปทมาวดี สมภูมิ
นางปางแกว แพงสิม
นางปาจรีย ยอดประทุม
นางปาณิสรา ขนบดี
นางสาวปาณิสรา สุวรรณเรืองศรี
นางปานใจ จุลมณี
นางสาวปานตา ศิริผลา
นางปารณีย แวนฟา
นางปาริชาต แคนยุกต
นางปาริชาต ตระกูลพร
นางปาริชาต สุริยศรี
นางปาริชาติ จาดฮามรด
นางสาวปาริชาติ เจริญสุนทรวณิช

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๐๒๕๙
๑๐๒๖๐
๑๐๒๖๑
๑๐๒๖๒
๑๐๒๖๓
๑๐๒๖๔
๑๐๒๖๕
๑๐๒๖๖
๑๐๒๖๗
๑๐๒๖๘
๑๐๒๖๙
๑๐๒๗๐
๑๐๒๗๑
๑๐๒๗๒
๑๐๒๗๓
๑๐๒๗๔
๑๐๒๗๕
๑๐๒๗๖
๑๐๒๗๗
๑๐๒๗๘
๑๐๒๗๙
๑๐๒๘๐
๑๐๒๘๑
๑๐๒๘๒
๑๐๒๘๓
๑๐๒๘๔

นางปาริชาติ ทองชุม
นางปาริชาติ ทําทอง
นางปาริชาติ นวลิมป
นางปาริชาติ มิทธิศร
นางปาริชาติ สอนสังข
นางปาริชาติ อินอุเทน
นางปารีญา นากา
นางปารีดะห เบญจมานะ
นางปาลีรัตน ทิพยวงศ
นางปติพร หาญกร
นางปนแกว เข็มดวง
นางปนแกว สุพรมจักร
นางปนแกว แสงแกว
นางปนทอง ศรีสังคม
นางปนเพชร บุระสิทธิ์
นางปนมณี ธรรมขัดดุก
นางปนอนงค บุญประกอบ
นางปมรักษ ขวัญแดง
นางสาวปยกุล ไชยวงศคํา
นางปยดา คุรุกจิ กําจร
นางปยนันท รินทา
นางปยนัยน แดงวิไล
นางปยนาฏ แจมอุทัย
นางปยนาถ เจิมปรุ
นางปยนี นันทสมบัติ
นางปยนุช อุวอง

หนา ๒๐๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๒๘๕
๑๐๒๘๖
๑๐๒๘๗
๑๐๒๘๘
๑๐๒๘๙
๑๐๒๙๐
๑๐๒๙๑
๑๐๒๙๒
๑๐๒๙๓
๑๐๒๙๔
๑๐๒๙๕
๑๐๒๙๖
๑๐๒๙๗
๑๐๒๙๘
๑๐๒๙๙
๑๐๓๐๐
๑๐๓๐๑
๑๐๓๐๒
๑๐๓๐๓
๑๐๓๐๔
๑๐๓๐๕
๑๐๓๐๖
๑๐๓๐๗
๑๐๓๐๘
๑๐๓๐๙
๑๐๓๑๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางปยพร ขุนเพชร
นางสาวปยพัชร เครือนิล
นางปยภรณ บัวงาม
นางปยภัทร อินทรเกษม
นางปยมาศ แกวใส
นางปยรัตน เที่ยงภักดิ์
นางปยรัตน หลาอามาตร
นางปยวรรณ เจตนมงคล
นางปยวรรณ นาคหฤทัย
นางปยวรรณ ศิริสวัสดิ์
นางปยวรรณ หอมเอนก
นางปยะฉัตร ดาสั่ว
นางปยะนันท เนียมสรอย
นางปยะนันท ปยะมาน
นางปยะนาฏ ทองหมั้น
นางปยะนุช สารสิทธิยศ
นางปยะพร เพียรสวรรค
นางปยะมาศ บุญยะมัย
นางปยะรัตน ถิระผลิกะ
นางปยะรัตน ประยูรหาญ
นางปยะรัตน รุงสาย
นางปยะรัตน สุทธิประภา
นางปยะวรรณ ตอซอน
นางปยะวรรณ ลิ่มมณีรัตน
นางปยะวรรณ สิงหสีโว
นางปยาภรณ กรรพฤทธิ์

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๐๓๑๑
๑๐๓๑๒
๑๐๓๑๓
๑๐๓๑๔
๑๐๓๑๕
๑๐๓๑๖
๑๐๓๑๗
๑๐๓๑๘
๑๐๓๑๙
๑๐๓๒๐
๑๐๓๒๑
๑๐๓๒๒
๑๐๓๒๓
๑๐๓๒๔
๑๐๓๒๕
๑๐๓๒๖
๑๐๓๒๗
๑๐๓๒๘
๑๐๓๒๙
๑๐๓๓๐
๑๐๓๓๑
๑๐๓๓๒
๑๐๓๓๓
๑๐๓๓๔
๑๐๓๓๕
๑๐๓๓๖

นางปยาภรณ ประเสริฐ
นางปยาภรณ พลซา
นางปยาภรณ วีวงษ
นางปลันธนา ศุภฤกษชัย
นางปลาณี ฉัตรทอง
นางปุณณภา จันทรแสง
นางปุณยภา ปูรณวัฒนกุล
นางเปญญา ประพฤติตรง
นางเปรมจิต ชมชื่น
นางเปรมใจ ลุนพรหม
นางเปรมใจ สงเสริม
นางเปรมปรี หวยทราย
นางเปรมปรีดา ชินายศ
นางเปรมฤดี ชื่นบุญ
นางเปรมฤดี โชโต
นางเปรมฤดี พงษพานิช
นางเปรมวดี ดลสุข
นางเปรมวดี โยธิคา
นางเปรมสิรินธร สิงหราช
นางเปรื่องศรี วันริโก
นางเปยมศรี สุขเชย
นางแปงล่ํา คงมงคล
นางไปรยา ศรีชาดา
นางผกากรอง เพ็งศรี
นางผกากาญจน กานทอง
นางผกาทิพย เกษรมาลัย

หนา ๒๐๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๓๓๗
๑๐๓๓๘
๑๐๓๓๙
๑๐๓๔๐
๑๐๓๔๑
๑๐๓๔๒
๑๐๓๔๓
๑๐๓๔๔
๑๐๓๔๕
๑๐๓๔๖
๑๐๓๔๗
๑๐๓๔๘
๑๐๓๔๙
๑๐๓๕๐
๑๐๓๕๑
๑๐๓๕๒
๑๐๓๕๓
๑๐๓๕๔
๑๐๓๕๕
๑๐๓๕๖
๑๐๓๕๗
๑๐๓๕๘
๑๐๓๕๙
๑๐๓๖๐
๑๐๓๖๑
๑๐๓๖๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางผกาทิพย ธานี
นางผกาพร เดียวสุรินทร
นางผกาพร อินทรอยู
นางผกาพรรณ คําโตะ
นางผกาพรรณ ชางสุวรรณ
นางผกาพันธ อริยา
นางผกาภรณ ชูทอง
นางผกามาศ จันทรแสง
นางผกามาศ จินาวัลย
นางผกามาศ บัวสุวรรณ
นางผกามาศ ปไชยญาณ
นางผกามาศ สาครแกว
นางผกามาศ สุขเปนนิตย
นางผกามาศ สูเสน
นางผกามาศ อักษร
นางผกาวลี สุขสะเกษ
นางผจงจิต สิงหนอก
นางผดุง นวมเทียน
นางผดุง อารีพันธุ
นางสาวผดุงศรี รักแดน
นางผอง พัฒนจันทรีกูล
นางสาวผองจิต คลายสังข
นางผองแผว หงษไทย
นางผองพรรณ ติ๊บประสอน
นางผองพรรณ บุดดี
นางผองพรรณ เพชรทวี

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๐๓๖๓
๑๐๓๖๔
๑๐๓๖๕
๑๐๓๖๖
๑๐๓๖๗
๑๐๓๖๘
๑๐๓๖๙
๑๐๓๗๐
๑๐๓๗๑
๑๐๓๗๒
๑๐๓๗๓
๑๐๓๗๔
๑๐๓๗๕
๑๐๓๗๖
๑๐๓๗๗
๑๐๓๗๘
๑๐๓๗๙
๑๐๓๘๐
๑๐๓๘๑
๑๐๓๘๒
๑๐๓๘๓
๑๐๓๘๔
๑๐๓๘๕
๑๐๓๘๖
๑๐๓๘๗
๑๐๓๘๘

นางผองพรรณ ศรีแสง
นางผองพรรณ สายสืบ
นางผองศรี แกวพิลา
นางผองศรี คําสัตย
นางผองศรี เจียมฉวี
นางผองศรี ชิงดวง
นางสาวผองศรี บุญยพันธ
นางผองศรี พุมมา
นางผองศรี รัตนปญญา
นางผองศรี สาขามุละ
นางผองศรี เสนธรรม
นางผองอําไพ ตันติวีรานุลักษ
นางผะอบ ถิ่นสุราษฎร
นางผัสพร มานันตพงศ
นางผาณิต นาทม
นางผาณิต สถาปตย
นางผานิต แกวหอมคํา
นางผาสุก วงศฝน
นางสาวผาสุข จิตนาวสาร
นางผาสุข ศรีไพโรจน
นางสาวผาสุข สถิตากูล
นางผาสุข หิรัญโรจน
นางผุสดี จันลาเศษ
นางผุสดี นวลเกลี้ยง
นางผุสดี บัวคําศรี
นางผุสดี บุญปญญา

หนา ๒๐๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๓๘๙
๑๐๓๙๐
๑๐๓๙๑
๑๐๓๙๒
๑๐๓๙๓
๑๐๓๙๔
๑๐๓๙๕
๑๐๓๙๖
๑๐๓๙๗
๑๐๓๙๘
๑๐๓๙๙
๑๐๔๐๐
๑๐๔๐๑
๑๐๔๐๒
๑๐๔๐๓
๑๐๔๐๔
๑๐๔๐๕
๑๐๔๐๖
๑๐๔๐๗
๑๐๔๐๘
๑๐๔๐๙
๑๐๔๑๐
๑๐๔๑๑
๑๐๔๑๒
๑๐๔๑๓
๑๐๔๑๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางผุสดี ปลื้มสุนทร
นางผุสดี หลวงทิพยรินทร
นางผุสดี อารีสิริสุข
นางสาวเผาทิพย ศิริกริชสีมา
นางสาวฝนทิพย โชคชัย
นางฝนทิพย ลัทธิ
นางฝนแข เกาเอี้ยน
นางพงศจันทน เนตรขํา
นางพงศทอง พรนิคม
นางพงศลดา เดชพงษ
นางพงษทิพย ไชยเสนีย
นางพงษพนา ชัยสิม
นางสาวพงษศรี เรืองไกล
นางพงษศิริ ละดาดาษ
นางพจณี ปนโพธิ์
นางพจนวรรณ บุญเกิด
นางพจนันท ทิพยพรหม
นางพจนา แกวบุญเพิ่ม
นางสาวพจนา เขียนสอาด
นางพจนา พิพิธสุขอํานวย
นางพจนา ศรีอุดร
นางพจนา หองทองคาน
นางพจนาถ ชวยเนื่อง
นางสาวพจนารถ ศิริธรรม
นางพจนาส จับใจ
นางพจนี เที่ยงสันเทียะ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๐๔๑๕
๑๐๔๑๖
๑๐๔๑๗
๑๐๔๑๘
๑๐๔๑๙
๑๐๔๒๐
๑๐๔๒๑
๑๐๔๒๒
๑๐๔๒๓
๑๐๔๒๔
๑๐๔๒๕
๑๐๔๒๖
๑๐๔๒๗
๑๐๔๒๘
๑๐๔๒๙
๑๐๔๓๐
๑๐๔๓๑
๑๐๔๓๒
๑๐๔๓๓
๑๐๔๓๔
๑๐๔๓๕
๑๐๔๓๖
๑๐๔๓๗
๑๐๔๓๘
๑๐๔๓๙
๑๐๔๔๐

นางพจนี บุญประดับ
นางพจนี พลชัย
นางพจนีย เกษมสิทธิ์
นางพจนีย แกวโหมดตาด
นางสาวพจนีย ชอลัดดา
นางพจนีย ปุมพิมาย
นางพจนีย ไมรินทร
นางพจนีย อัฐนาค
นางพจนีย อัตรสาร
นางพจพร พุทธชาติ
นางพจมาส เขียวเมือง
นางพชร สุตสม
นางพชรมน ประมวลปรีชา
นางพนมวรรณ แกวมาก
นางพนมวัลย ประกอบศรี
นางพนอศรี บุญตามชู
นางพนัชกร ปติตระกูล
นางพนา พลอินทร
นางพนารัตน ประดิษฐสาร
นางพนารัตน สุภาภา
นางพนิดา บุญชื่น
นางพนิดา พลสุธรรม
นางพนิดา พินิจธนสาร
นางพนิดา มณีภาค
นางพนิตตา งามแสง
นางพยงค จันทโรทัย

หนา ๒๐๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๔๔๑
๑๐๔๔๒
๑๐๔๔๓
๑๐๔๔๔
๑๐๔๔๕
๑๐๔๔๖
๑๐๔๔๗
๑๐๔๔๘
๑๐๔๔๙
๑๐๔๕๐
๑๐๔๕๑
๑๐๔๕๒
๑๐๔๕๓
๑๐๔๕๔
๑๐๔๕๕
๑๐๔๕๖
๑๐๔๕๗
๑๐๔๕๘
๑๐๔๕๙
๑๐๔๖๐
๑๐๔๖๑
๑๐๔๖๒
๑๐๔๖๓
๑๐๔๖๔
๑๐๔๖๕
๑๐๔๖๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางพยงค ทันวงษ
นางพยงค พยุงธรรม
นางพยอม กันนุลา
นางพยอม เขือ่ นแกว
นางพยอม จันกง
นางพยอม ใจสะอาด
นางพยอม ทีสุกะ
นางพยอม ทุงคาใน
นางสาวพยอม น้ําแกว
นางพยอม บุญยะกาพิมพ
นางพยอม บูรณะ
นางพยอม รุณดิษฐ
นางพยอม วองนาวี
นางพยอม ศิริขันธ
นางพยอม สังขวรรโณ
นางพยอม สุขวรรณโณ
นางพยอม แสงสุข
นางพยอม อารีย
นางพยุงศรี จันทรเทศ
นางพยุงศรี ทองคํากูล
นางพเยาว จันทรศรี
นางพเยาว เจริญนิยม
นางพเยาว ชัยธนกุล
นางพเยาว นกะพันธุ
นางพเยาว พึ่งสุข
นางพเยาว ไรกลาง

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๐๔๖๗
๑๐๔๖๘
๑๐๔๖๙
๑๐๔๗๐
๑๐๔๗๑
๑๐๔๗๒
๑๐๔๗๓
๑๐๔๗๔
๑๐๔๗๕
๑๐๔๗๖
๑๐๔๗๗
๑๐๔๗๘
๑๐๔๗๙
๑๐๔๘๐
๑๐๔๘๑
๑๐๔๘๒
๑๐๔๘๓
๑๐๔๘๔
๑๐๔๘๕
๑๐๔๘๖
๑๐๔๘๗
๑๐๔๘๘
๑๐๔๘๙
๑๐๔๙๐
๑๐๔๙๑
๑๐๔๙๒

หนา ๒๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางพเยาว สายบัว
นางพเยาว สีนวล
นางพเยาว สุขะ
นางพเยาว แสงกลา
นางพร เงินคําคง
นางพรกมล สิงหสวัสดิ์
นางสาวพรจรี ไพโรจน
นางพรจันทร ภักดี
นางพรฉลวย โตนดไธสง
นางพรชนก พรมอารักษ
นางสาวพรชนิตว ชันไธสง
นางพรชรี พลเสน
นางสาวพรดี ลิมปรัตนากร
นางพรติญาพร ประทุมสุวรรณ
นางพรทรัพย ชื่นในเมือง
นางพรทิพย กองมณี
นางพรทิพย กัลยา
นางพรทิพย กางกั้น
นางพรทิพย แกวเตา
นางพรทิพย แกวพรหม
นางพรทิพย ขวัญแกว
นางสาวพรทิพย ขันทอง
นางพรทิพย ขันธรักษ
นางพรทิพย คงจันทร
นางพรทิพย คูณขุนทด
นางพรทิพย จักรทอง

๑๐๔๙๓
๑๐๔๙๔
๑๐๔๙๕
๑๐๔๙๖
๑๐๔๙๗
๑๐๔๙๘
๑๐๔๙๙
๑๐๕๐๐
๑๐๕๐๑
๑๐๕๐๒
๑๐๕๐๓
๑๐๕๐๔
๑๐๕๐๕
๑๐๕๐๖
๑๐๕๐๗
๑๐๕๐๘
๑๐๕๐๙
๑๐๕๑๐
๑๐๕๑๑
๑๐๕๑๒
๑๐๕๑๓
๑๐๕๑๔
๑๐๕๑๕
๑๐๕๑๖
๑๐๕๑๗
๑๐๕๑๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางพรทิพย จันทะโก
นางพรทิพย จินดามัย
นางพรทิพย ฉิมพลี
นางพรทิพย ชมภู
นางพรทิพย ชาญวิรัตน
นางสาวพรทิพย ชาลีรัตน
นางพรทิพย ไชยบุญ
นางพรทิพย ตุยดี
นางพรทิพย ทรัพยสมบัติ
นางพรทิพย ทองกล
นางสาวพรทิพย เทียนบรรทัด
นางพรทิพย ธนูศิลป
นางพรทิพย นิลจุลกะ
นางพรทิพย บุญนวม
นางสาวพรทิพย บุญรุง
นางพรทิพย บุตรโพธิ์ศรี
นางพรทิพย ปรีหะจินดา
นางพรทิพย ปญจภักดี
นางพรทิพย ปนตบแตง
นางพรทิพย ผลเต็ม
นางพรทิพย ผาสุขนิตย
นางพรทิพย พวงสมบัติ
นางพรทิพย พัฒนเดชกุล
นางพรทิพย พิบูลเวชพิทักษ
นางพรทิพย เพ็งชาติ
นางพรทิพย โรจนประเสริฐสุด

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๐๕๑๙
๑๐๕๒๐
๑๐๕๒๑
๑๐๕๒๒
๑๐๕๒๓
๑๐๕๒๔
๑๐๕๒๕
๑๐๕๒๖
๑๐๕๒๗
๑๐๕๒๘
๑๐๕๒๙
๑๐๕๓๐
๑๐๕๓๑
๑๐๕๓๒
๑๐๕๓๓
๑๐๕๓๔
๑๐๕๓๕
๑๐๕๓๖
๑๐๕๓๗
๑๐๕๓๘
๑๐๕๓๙
๑๐๕๔๐
๑๐๕๔๑
๑๐๕๔๒
๑๐๕๔๓
๑๐๕๔๔

หนา ๒๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางพรทิพย ลีนานนท
นางพรทิพย ลือคํางาม
นางพรทิพย วันดี
นางสาวพรทิพย ศรีตระกูล
นางพรทิพย สวางลาภ
นางพรทิพย สุขใส
นางพรทิพย เสนจันทึก
นางพรทิพย หงษหัสบรรณ
นางพรทิพย เหลากอดี
นางพรทิพย เหาะสูงเนิน
นางพรทิพย อรามเรือง
นางพรทิพย อานามนารถ
นางพรทิพย อุตรา
นางสาวพรทิพยพา ผูผลวัฒนากร
นางสาวพรทิพยภา โลหิตหาญ
นางสาวพรทิพา ประณิธานวัฒน
นางสาวพรทิพา สรวงศ
นางพรทิพา หอรุงโรจน
นางพรทิพา อาชา
นางสาวพรทิวา ทํานาเมือง
นางพรเทวา เทวหงส
นางพรนภัส สุคนธจินดา
นางพรนภา ยืนยง
นางพรนภา สุภาชาติ
นางพรนิชา วรนุช
นางพรนิดา ทองชุม

๑๐๕๔๕
๑๐๕๔๖
๑๐๕๔๗
๑๐๕๔๘
๑๐๕๔๙
๑๐๕๕๐
๑๐๕๕๑
๑๐๕๕๒
๑๐๕๕๓
๑๐๕๕๔
๑๐๕๕๕
๑๐๕๕๖
๑๐๕๕๗
๑๐๕๕๘
๑๐๕๕๙
๑๐๕๖๐
๑๐๕๖๑
๑๐๕๖๒
๑๐๕๖๓
๑๐๕๖๔
๑๐๕๖๕
๑๐๕๖๖
๑๐๕๖๗
๑๐๕๖๘
๑๐๕๖๙
๑๐๕๗๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางพรนิภา ชูทรงเดช
นางสาวพรนิภา ศิลปประคอง
นางพรประภา รัตนกรัณฑ
นางพรประภา วงศแกว
นางพรปวีณ ศรีบุดดา
นางพรพรรณ โชติพฤกษวัน
นางพรพรรณ นิลพันธุ
นางพรพรรณ เพ็งประโคน
นางพรพรรณ วงศชนะ
นางพรพรรณ ศิริสวัสดิ์
นางสาวพรพรรณ สิริปทุมรัตน
นางพรพรรณ สุทนต
นางพรพรหม คําโมนะ
นางสาวพรพันธ วันศุกร
นางพรพิชญ บุญมานิช
นางพรพิมล คําเมือง
นางสาวพรพิมล เครือวรรณ
นางสาวพรพิมล งานขยัน
นางพรพิมล ชินภา
นางพรพิมล ไชยโย
นางพรพิมล ณ พัทลุง
นางพรพิมล ดีไร
นางพรพิมล ตันหุน
นางพรพิมล นวลแปน
นางพรพิมล โนโชติ
นางพรพิมล พันธุมาศ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๐๕๗๑
๑๐๕๗๒
๑๐๕๗๓
๑๐๕๗๔
๑๐๕๗๕
๑๐๕๗๖
๑๐๕๗๗
๑๐๕๗๘
๑๐๕๗๙
๑๐๕๘๐
๑๐๕๘๑
๑๐๕๘๒
๑๐๕๘๓
๑๐๕๘๔
๑๐๕๘๕
๑๐๕๘๖
๑๐๕๘๗
๑๐๕๘๘
๑๐๕๘๙
๑๐๕๙๐
๑๐๕๙๑
๑๐๕๙๒
๑๐๕๙๓
๑๐๕๙๔
๑๐๕๙๕
๑๐๕๙๖

หนา ๒๐๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพรพิมล พันธุรัตน
นางพรพิมล มาลา
นางพรพิมล แยมศรี
นางพรพิมล สิงหเรือง
นางพรพิมล สิทธิวงศ
นางสาวพรพิมล อนุสัย
นางพรพิศ จันทรโชติ
นางพรพิศ หาญใจ
นางพรพิศ อินทะสุระ
นางพรเพ็ญ เกตุสวาสดิ์
นางพรเพ็ญ ชุมกระโทก
นางพรเพ็ญ นรดี
นางพรเพ็ญ บรรลือศักดิ์
นางพรเพ็ญ ปลีกล่ํา
นางพรเพ็ญ สวัสดิภิรมย
นางสาวพรเพ็ญ อังกุลดี
นางพรภัทร นวลจันทร
นางพรภัทร อ่ําปลอด
นางพรภิรมย ทีสุกะ
นางพรรณทวี พงษสร
นางพรรณทิพย ชนะผล
นางพรรณทิพย ตันติวิมงคล
นางพรรณทิพย พิมพศิริ
นางสาวพรรณทิพย อุดมสันติสุข
นางพรรณทิพย ยิ่งยงค
นางพรรณทิพา เกิดทองคํา

๑๐๕๙๗
๑๐๕๙๘
๑๐๕๙๙
๑๐๖๐๐
๑๐๖๐๑
๑๐๖๐๒
๑๐๖๐๓
๑๐๖๐๔
๑๐๖๐๕
๑๐๖๐๖
๑๐๖๐๗
๑๐๖๐๘
๑๐๖๐๙
๑๐๖๑๐
๑๐๖๑๑
๑๐๖๑๒
๑๐๖๑๓
๑๐๖๑๔
๑๐๖๑๕
๑๐๖๑๖
๑๐๖๑๗
๑๐๖๑๘
๑๐๖๑๙
๑๐๖๒๐
๑๐๖๒๑
๑๐๖๒๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางพรรณทิพา ตนสวรรค
นางพรรณธนีย พงษตระกูล
นางพรรณนิภา ตนไฮ
นางพรรณนิภา ปนคํา
นางพรรณพร เจริญกิจ
นางพรรณพิมล จําสุข
นางพรรณพิมล ฝกบัว
นางพรรณพิศ ทองสมบัติ
นางพรรณภัทร ทรัพยสุข
นางพรรณราศรี คําบุศย
นางสาวพรรณลดา ลีตะชีวะ
นางพรรณวดี ศรีสวัสดิ์
นางพรรณวดี สายทองคํา
นางพรรณวรัตน โสภา
นางสาวพรรณวิภา การัตน
นางสาวพรรณวิไล เสียงชื่นจิตร
นางพรรณอร เชือ้ มั่ง
นางพรรณา แรกขึ้น
นางพรรณา หีดแกว
นางพรรณิพา มาละอินทร
นางพรรณิภา จันทวงค
นางพรรณิภา จําหนายผล
นางพรรณี เกาเดน
นางพรรณี คชโกศัย
นางพรรณี จันทรดี
นางพรรณี จันทุมา

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๐๖๒๓
๑๐๖๒๔
๑๐๖๒๕
๑๐๖๒๖
๑๐๖๒๗
๑๐๖๒๘
๑๐๖๒๙
๑๐๖๓๐
๑๐๖๓๑
๑๐๖๓๒
๑๐๖๓๓
๑๐๖๓๔
๑๐๖๓๕
๑๐๖๓๖
๑๐๖๓๗
๑๐๖๓๘
๑๐๖๓๙
๑๐๖๔๐
๑๐๖๔๑
๑๐๖๔๒
๑๐๖๔๓
๑๐๖๔๔
๑๐๖๔๕
๑๐๖๔๖
๑๐๖๔๗
๑๐๖๔๘

นางพรรณี จิตตยะโสธร
นางพรรณี จุฑานันท
นางพรรณี เจริญพจน
นางพรรณี ไชยทนง
นางพรรณี ทาใหญ
นางพรรณี ธรรมสุริย
นางพรรณี นอยเครือ
นางพรรณี นาคปลัด
นางพรรณี นามโยธา
นางพรรณี บุญถึง
นางพรรณี มิ่งแกว
นางพรรณี โยธายุทธ
นางพรรณี ลามกิจจา
นางพรรณี ลุยจันทร
นางพรรณี วงศพนัสสัก
นางพรรณี ศรีฉ่ํา
นางพรรณี ศรีสงา
นางพรรณี ศิริพันธ
นางพรรณี สมบูรณ
นางพรรณี สังขพญา
นางพรรณี สายเลาคํา
นางพรรณี สิงใส
นางพรรณี อนรัตน
นางพรรณี อภิญญานุวัฒน
นางพรรณี อาจิณกิจ
นางพรรนิดา สายฟอง

หนา ๒๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๖๔๙
๑๐๖๕๐
๑๐๖๕๑
๑๐๖๕๒
๑๐๖๕๓
๑๐๖๕๔
๑๐๖๕๕
๑๐๖๕๖
๑๐๖๕๗
๑๐๖๕๘
๑๐๖๕๙
๑๐๖๖๐
๑๐๖๖๑
๑๐๖๖๒
๑๐๖๖๓
๑๐๖๖๔
๑๐๖๖๕
๑๐๖๖๖
๑๐๖๖๗
๑๐๖๖๘
๑๐๖๖๙
๑๐๖๗๐
๑๐๖๗๑
๑๐๖๗๒
๑๐๖๗๓
๑๐๖๗๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางพรรัตน นาคสิงห
นางพรรัตน ปานสมทรง
นางพรรุง สุทธิลักษณ
นางพรลัดดา กุญชรรัตน
นางพรวรีย ลิ้มสุวรรณ
นางพรวิภา โควถาวร
นางสาวพรวิมล จันทรจิตร
นางพรศรี แกวทันใจ
นางพรศรี ทองทวี
นางพรศรี ยอดสวัสดิ์
นางพรศรี เลี้ยงถนอม
นางพรศักดิ์สิทธิ์ โพธิ์ศรี
นางพรศิริ โสภาราษฎร
นางพรศิริ หลามงคล
นางพรสมัย ทรงเย็น
นางพรสวรรค เกตุไทย
นางพรสวรรค ถีระพันธ
นางพรสวรรค ทองกลม
นางพรสวรรค บุตรแสง
นางพรสวรรค ปวะภูโต
นางพรสวรรค พนัส
นางพรสวรรค เพียรดวงศรี
นางพรสวรรค มนตรี
นางพรสวัสดิ์ ศิรศาตนันท
นางพรสุรีย บุตรภักดี
นางพรสุรีย ลิไธสง

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๐๖๗๕
๑๐๖๗๖
๑๐๖๗๗
๑๐๖๗๘
๑๐๖๗๙
๑๐๖๘๐
๑๐๖๘๑
๑๐๖๘๒
๑๐๖๘๓
๑๐๖๘๔
๑๐๖๘๕
๑๐๖๘๖
๑๐๖๘๗
๑๐๖๘๘
๑๐๖๘๙
๑๐๖๙๐
๑๐๖๙๑
๑๐๖๙๒
๑๐๖๙๓
๑๐๖๙๔
๑๐๖๙๕
๑๐๖๙๖
๑๐๖๙๗
๑๐๖๙๘
๑๐๖๙๙
๑๐๗๐๐

หนา ๒๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางพรเสถียร บุญประเสริฐ
นางพรอมพรรณ ไกรสุทธินันท
นางพรอุมา ตาดโท
นางพรอุมา มวงแกว
นางพริ้มพราย นามลี
นางสาวพริมภัค ธรรมสอน
นางพรึงจิต สอนกริ่ม
นางพฤดี สถิตยเสถียร
นางพลนุช เหลาทุม
นางพลอยพิไล ทิพยสิริ
นางพลอยศรี ตรีสุวรรณ
นางพลินี โพธาราม
นางพวงแกว ทัพซาย
นางพวงแกว ผอมนุม
นางพวงแกว ลิ้มบุพศิริพร
นางพวงจันทร บัวออน
นางพวงจิต กุลหาบ
นางสาวพวงดาว หาสกุล
นางพวงทอง ดอกกระโทก
นางพวงทอง ตันบรรจง
นางพวงทอง ทองประกอบ
นางพวงทอง ปูแตงออน
นางพวงทิพย ดําสุด
นางพวงทิพย ปรียาคณิตพงศ
นางพวงทิพย สุมงคล
นางพวงนอย ขจรสุวรรณ

๑๐๗๐๑
๑๐๗๐๒
๑๐๗๐๓
๑๐๗๐๔
๑๐๗๐๕
๑๐๗๐๖
๑๐๗๐๗
๑๐๗๐๘
๑๐๗๐๙
๑๐๗๑๐
๑๐๗๑๑
๑๐๗๑๒
๑๐๗๑๓
๑๐๗๑๔
๑๐๗๑๕
๑๐๗๑๖
๑๐๗๑๗
๑๐๗๑๘
๑๐๗๑๙
๑๐๗๒๐
๑๐๗๒๑
๑๐๗๒๒
๑๐๗๒๓
๑๐๗๒๔
๑๐๗๒๕
๑๐๗๒๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางพวงบุหงา สุขสอน
นางสาวพวงผกา คันธรัตน
นางพวงผกา จินโจ
นางพวงผกา ไตวัลย
นางพวงผกา บุญชวย
นางพวงผกา ภาวะบุตร
นางพวงพยอม สูฝน
นางพวงพร อองไล
นางพวงพันธุ บุบผา
นางพวงเพชร ขุราษี
นางสาวพวงเพชร บุญเรือง
นางพวงเพชร ปราบสมรชัย
นางพวงเพชร พจนธารี
นางพวงเพชร พลายแกว
นางพวงเพชร ยัญญลักษณ
นางพวงเพชร วจีภูมิ
นางพวงเพชร ศิริลักษณ
นางพวงเพชร ศิลาออน
นางพวงเพชร สีดาโคตร
นางพวงเพชร เอกฉัตร
นางพวงเพ็ชร จินดาวงค
นางพวงเพ็ญ กฤตานนท
นางพวงเพ็ญ ดวงใจ
นางพวงเพ็ญ บุญชู
นางพวงเพ็ญ รักทอง
นางพวงเพ็ญ ศิลาทอง

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๐๗๒๗
๑๐๗๒๘
๑๐๗๒๙
๑๐๗๓๐
๑๐๗๓๑
๑๐๗๓๒
๑๐๗๓๓
๑๐๗๓๔
๑๐๗๓๕
๑๐๗๓๖
๑๐๗๓๗
๑๐๗๓๘
๑๐๗๓๙
๑๐๗๔๐
๑๐๗๔๑
๑๐๗๔๒
๑๐๗๔๓
๑๐๗๔๔
๑๐๗๔๕
๑๐๗๔๖
๑๐๗๔๗
๑๐๗๔๘
๑๐๗๔๙
๑๐๗๕๐
๑๐๗๕๑
๑๐๗๕๒

หนา ๒๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพวงรัตน กวีรัตนธนะ
นางพวงรัตน ออมทอง
นางพวงฤทัย จันทรงาม
นางพวงลัดดา วิสูญ
นางพวงวรรณ บุญเสริม
นางพวาทอง สงขาว
นางพสชณันท ณ นาน
นางพะยอม กันฉาย
นางพะเยาว ตีเมืองซาย
นางพะเยาว สุขแจม
นางพะเยาว สุคันธเมศ
นางสาวพักตรพริ้ง ทรงตระกูล
นางพัชญตรีนุช จันทวงษ
นางสาวพัชณี ปนทะรส
นางพัชนิดา มั่นจิตร
นางพัชนี กลาหาญ
นางพัชนี ดีสินธุ
นางพัชนี ทองสันต
นางพัชนี ปนทวม
นางพัชนี พลมณี
นางพัชนี มณีมัย
นางพัชนี มูลปนใจ
นางพัชนี เวรสันเทียะ
นางสาวพัชนี สมศิลป
นางพัชนี อินตะ
นางพัชนีวรินทร มีสมมนต

๑๐๗๕๓
๑๐๗๕๔
๑๐๗๕๕
๑๐๗๕๖
๑๐๗๕๗
๑๐๗๕๘
๑๐๗๕๙
๑๐๗๖๐
๑๐๗๖๑
๑๐๗๖๒
๑๐๗๖๓
๑๐๗๖๔
๑๐๗๖๕
๑๐๗๖๖
๑๐๗๖๗
๑๐๗๖๘
๑๐๗๖๙
๑๐๗๗๐
๑๐๗๗๑
๑๐๗๗๒
๑๐๗๗๓
๑๐๗๗๔
๑๐๗๗๕
๑๐๗๗๖
๑๐๗๗๗
๑๐๗๗๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางพัชนีวัลย ขานกระโทก
นางพัชมณ โสมาบุตร
นางสาวพัชยา วังกาวรรณ
นางสาวพัชร ปรางควิเศษ
นางพัชรพิมล ไคยฤทธิ์
นางพัชรวรรณ จันทรมา
นางพัชรา คาวีวงษ
นางพัชรา จันทวงค
นางพัชรา จิณะมูล
นางพัชรา ชลกาญจน
นางพัชรา มาโกมล
นางสาวพัชรา ศิลารักษ
นางพัชรา องคะเมลืองเมทนี
นางพัชรากร หนิมพานิช
นางพัชราพร เพ็ชรรัตน
นางพัชราพร วัฒนศิริ
นางพัชราภรณ จิตประเสริฐ
นางพัชราภรณ เชี่ยววัฒนา
นางพัชราภรณ เชื้อทอง
นางพัชราภรณ เมืองเจริญ
นางพัชราภรณ วรรณโชค
นางพัชราภรณ วัฒนากรประสิทธิ์
นางพัชราภรณ หิมานนท
นางสาวพัชราภรณ เอี่ยมละออง
นางพัชริฎา สังเขป
นางพัชรินทร คงแยม

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๐๗๗๙
๑๐๗๘๐
๑๐๗๘๑
๑๐๗๘๒
๑๐๗๘๓
๑๐๗๘๔
๑๐๗๘๕
๑๐๗๘๖
๑๐๗๘๗
๑๐๗๘๘
๑๐๗๘๙
๑๐๗๙๐
๑๐๗๙๑
๑๐๗๙๒
๑๐๗๙๓
๑๐๗๙๔
๑๐๗๙๕
๑๐๗๙๖
๑๐๗๙๗
๑๐๗๙๘
๑๐๗๙๙
๑๐๘๐๐
๑๐๘๐๑
๑๐๘๐๒
๑๐๘๐๓
๑๐๘๐๔

หนา ๒๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางพัชรินทร คงสวาง
นางพัชรินทร แจงไชย
นางพัชรินทร เทียบพิมพ
นางสาวพัชรินทร ธารีรัฐการพ
นางพัชรินทร นพคุณางกูล
นางสาวพัชรินทร เนื่องอน
นางพัชรินทร บุรณศิริ
นางพัชรินทร เพชรชา
นางพัชรินทร โพธิ์ทอง
นางพัชรินทร ภิรมย
นางสาวพัชรินทร ยาพิมาย
นางพัชรินทร วัฒนจรัส
นางพัชรินทร ศิริวิริยานันท
นางพัชรินทร สมบูรณสุข
นางพัชรินทร สีขาว
นางพัชรินทร หลวงสิงห
นางสาวพัชรินทร อุทัยฉัตร
นางพัชรินทร แองบัวใหญ
นางพัชรี กอนเงิน
นางพัชรี จันฤาไชย
นางสาวพัชรี ชมภูนุช
นางพัชรี ชูเนื่อง
นางพัชรี ทองแพง
นางพัชรี ทุมเมืองปก
นางพัชรี บุญทน
นางพัชรี เปลงผิว

๑๐๘๐๕
๑๐๘๐๖
๑๐๘๐๗
๑๐๘๐๘
๑๐๘๐๙
๑๐๘๑๐
๑๐๘๑๑
๑๐๘๑๒
๑๐๘๑๓
๑๐๘๑๔
๑๐๘๑๕
๑๐๘๑๖
๑๐๘๑๗
๑๐๘๑๘
๑๐๘๑๙
๑๐๘๒๐
๑๐๘๒๑
๑๐๘๒๒
๑๐๘๒๓
๑๐๘๒๔
๑๐๘๒๕
๑๐๘๒๖
๑๐๘๒๗
๑๐๘๒๘
๑๐๘๒๙
๑๐๘๓๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางพัชรี เปลี่ยนสายสืบ
นางสาวพัชรี มะลิวัลย
นางพัชรี มุทุมล
นางพัชรี ล้ําเลิศ
นางพัชรี สนธิศิริ
นางพัชรี โสภากันต
นางพัชรี อินทรจันทร
นางพัชรีภรณ ศรีวัฒนา
นางพัชรีย ดานพงษ
นางพัชรียา ลือชัย
นางพัฒนพร ยิ่งใจกลา
นางพัฒนสุดา ทับเวช
นางพัฒนะ เมืองหงษ
นางพัฒนา แกวเล็ก
นางสาวพัฒนา คุณมาศ
นางพัฒนา ชาติชํานิ
นางพัฒนาพร ศรีโปฎก
นางพัฒนาพันธ ธรรมสรางกูร
นางพัณณรัตน วณิชยกุล
นางพัดชา ประกอบดี
นางพัดศรี เหลาดี
นางพัทธนันท พิรุณ
นางสาวพัทยาภรณ ชุนเกาะ
นางพัทรินทร เนียมคํา
นางพัธนา แดงสะอาด
นางพันทิพา เกิดสิน

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๐๘๓๑
๑๐๘๓๒
๑๐๘๓๓
๑๐๘๓๔
๑๐๘๓๕
๑๐๘๓๖
๑๐๘๓๗
๑๐๘๓๘
๑๐๘๓๙
๑๐๘๔๐
๑๐๘๔๑
๑๐๘๔๒
๑๐๘๔๓
๑๐๘๔๔
๑๐๘๔๕
๑๐๘๔๖
๑๐๘๔๗
๑๐๘๔๘
๑๐๘๔๙
๑๐๘๕๐
๑๐๘๕๑
๑๐๘๕๒
๑๐๘๕๓
๑๐๘๕๔
๑๐๘๕๕
๑๐๘๕๖

หนา ๒๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางพันทิพา อื้งถาวร
นางพันธทิพย เจริญภาค
นางสาวพันธทิพย สมจิตต
นางพันธทิพย สิทธิเสรีสวุ รรณ
นางพันธประภา พูนสิน
นางพันธุทิพ กิจรันต
นางพันธุทิพา ศรีตะพัสโส
นางพันธุยุหวา กอบแกว
นางพันธุวดี วิสวัทพันธุ
นางพันธุศรี กิตติวรเชฎฐ
นางพันลภา ทิศลา
นางสาวพันวนา พัฒนาอุดมสินคา
นางพาณิภัค อภิญดา
นางพาณี รอดยอย
นางพาณี ศรีนวลใหญ
นางพาณี หอมจันทร
นางพาดี คุมพวงดี
นางพาตีเมาะ บาฮะคีรี
นางพานคํา พลาชัย
นางพานทอง ศิริ
นางพานทิพย สุวรรณบริบูรณ
นางพาริณี รวดเร็ว
นางพิกุล กลับศรีออน
นางพิกุล โคตรุฉิน
นางพิกุล งามวิริยะ
นางสาวพิกุล จิรัฐสุขวัฒน

๑๐๘๕๗
๑๐๘๕๘
๑๐๘๕๙
๑๐๘๖๐
๑๐๘๖๑
๑๐๘๖๒
๑๐๘๖๓
๑๐๘๖๔
๑๐๘๖๕
๑๐๘๖๖
๑๐๘๖๗
๑๐๘๖๘
๑๐๘๖๙
๑๐๘๗๐
๑๐๘๗๑
๑๐๘๗๒
๑๐๘๗๓
๑๐๘๗๔
๑๐๘๗๕
๑๐๘๗๖
๑๐๘๗๗
๑๐๘๗๘
๑๐๘๗๙
๑๐๘๘๐
๑๐๘๘๑
๑๐๘๘๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางสาวพิกุล เฉิดฉวีวรรณ
นางพิกุล ทองออน
นางพิกุล นวลพลับ
นางพิกุล บํารุงเชื้อ
นางพิกุล บุญสนอง
นางพิกุล ปุริโส
นางพิกุล เปนมงคล
นางสาวพิกุล แยมดี
นางสาวพิกุล ศุกระรุจิ
นางพิกุล สุสัมฤทธิ์
นางพิกุลทอง สุภากาย
นางพิชชานันท ครุธแกว
นางพิชชาพร แสนนรินทร
นางพิชชาภา วรวิทยาการ
นางพิชญสุดา แพเรือง
นางสาวพิชญา คําหมาย
นางพิชญาภา มะโนนัย
นางพิชญาภา สนป
นางพิชามญชุ เหมือนประยูร
นางพิญู สุทธิพันธ
นางสาวพิณทอง ทวีวิทยากุล
นางพิณทิพย วิริยธรรมเจริญ
นางพิณพร จันตารี
นางพิณพร โยธาใหญ
นางพิตตินันท แกวพึ่งทรัพย
นางสาวพิทชญา ตุรงคเรือง

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๐๘๘๓
๑๐๘๘๔
๑๐๘๘๕
๑๐๘๘๖
๑๐๘๘๗
๑๐๘๘๘
๑๐๘๘๙
๑๐๘๙๐
๑๐๘๙๑
๑๐๘๙๒
๑๐๘๙๓
๑๐๘๙๔
๑๐๘๙๕
๑๐๘๙๖
๑๐๘๙๗
๑๐๘๙๘
๑๐๘๙๙
๑๐๙๐๐
๑๐๙๐๑
๑๐๙๐๒
๑๐๙๐๓
๑๐๙๐๔
๑๐๙๐๕
๑๐๙๐๖
๑๐๙๐๗
๑๐๙๐๘

นางพิทยา คํานาแซง
นางพิทยา ไชยรักษ
นางพิทยา เตชะวิวัฒนาการ
นางพิทยา นามบุญ
นางพิน เสมานุกูล
นางสาวพินทอง ดอกไมแกว
นางพินทิพย พลเยี่ยม
นางพินธรัตน ขันเพชร
นางพินิจ บุญอินทร
นางพินิจ ปาวรีย
นางพินิจนันท อรัญยถาวร
นางพิพิธพร บุญเสริม
นางพิมชญา บุตรวงษ
นางพิมพจันทร นันตะแขม
นางพิมพใจ คนรู
นางพิมพใจ ผิวลออ
นางพิมพใจ วิรัชวิบูลยกิจ
นางพิมพใจ สุภีกิตย
นางพิมพชนก พันธแจม
นางพิมพทอง ฐานอุดม
นางพิมพประภา ขาวจันทร
นางสาวพิมพพรรณ จบศรี
นางพิมพพาณี บุตรหงษ
นางพิมพพิไล ภูสัมพลี
นางพิมพร พิทักษสุจรรยา
นางพิมพร ลุนสําโรง

หนา ๒๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๙๐๙
๑๐๙๑๐
๑๐๙๑๑
๑๐๙๑๒
๑๐๙๑๓
๑๐๙๑๔
๑๐๙๑๕
๑๐๙๑๖
๑๐๙๑๗
๑๐๙๑๘
๑๐๙๑๙
๑๐๙๒๐
๑๐๙๒๑
๑๐๙๒๒
๑๐๙๒๓
๑๐๙๒๔
๑๐๙๒๕
๑๐๙๒๖
๑๐๙๒๗
๑๐๙๒๘
๑๐๙๒๙
๑๐๙๓๐
๑๐๙๓๑
๑๐๙๓๒
๑๐๙๓๓
๑๐๙๓๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางพิมพรรณ ประสิทธิวงษ
นางสาวพิมพรรณ เพิ่มพูลศักดิ์
นางสาวพิมพรรณ ยกเสง
นางพิมพลดา พุมพวงธนพงษ
นางพิมพลภัทร แสนสีมนต
นางพิมพวลี ชวาลสิโรตม
นางพิมพสุชา เนาวพันธ
นางสาวพิมพอร ออนหวาน
นางพิมพา นามวงค
นางพิมพา พิณทอง
นางพิมพา เมฆนคร
นางพิมพาพร จินะกาศ
นางพิมพาภรณ บุญมา
นางสาวพิมพาภรณ สถาวรานนท
นางพิมพิสาร เปาริก
นางพิมล กลิ่นเกษร
นางพิมล ชูเทียน
นางพิมล ยศสมุทร
นางพิมล เลนุกูล
นางพิมล หลามาชน
นางพิมลพร ละครพล
นางพิมลพรรณ ทาจวง
นางพิมลพิศ คิดชัย
นางสาวพิมลพิศ เหลากอ
นางพิมลรัตน เกษมเนตร
นางพิมลศรี จํานงควัฒน

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๐๙๓๕
๑๐๙๓๖
๑๐๙๓๗
๑๐๙๓๘
๑๐๙๓๙
๑๐๙๔๐
๑๐๙๔๑
๑๐๙๔๒
๑๐๙๔๓
๑๐๙๔๔
๑๐๙๔๕
๑๐๙๔๖
๑๐๙๔๗
๑๐๙๔๘
๑๐๙๔๙
๑๐๙๕๐
๑๐๙๕๑
๑๐๙๕๒
๑๐๙๕๓
๑๐๙๕๔
๑๐๙๕๕
๑๐๙๕๖
๑๐๙๕๗
๑๐๙๕๘
๑๐๙๕๙
๑๐๙๖๐

หนา ๒๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพิมศิริ สิทธิสาตร
นางพิมาย เริ่มรักษ
นางสาวพิรดา เฉลิมศรีภิญโญรัช
นางพิรม ภูสอง
นางพิระตา บิณศิรวานิช
นางพิริยา แผลงเดช
นางพิรุณทิพย นิ่มตลุง
นางพิไล เจริญชัย
นางพิไล บุญเอก
นางพิไล ศักดิ์เมือง
นางพิไลพร พันธะรี
นางพิไลภรณ บูรณพันธุ
นางพิไลรัตน ภูมิดี
นางพิไลลักษณ สุขเกษม
นางพิไลวรรณ มณีปฐมวงศ
นางพิไลวรรณ อุทรักษ
นางพิศมัย กุธพันธ
นางพิศมัย แกวแสงใส
นางพิศมัย คงสมโอษฐ
นางพิศมัย จงรัก
นางพิศมัย จํานงอนุวัตร
นางพิศมัย ชื่นขํา
นางพิศมัย ญาณวโร
นางสาวพิศมัย ดวงบัณฑิต
นางพิศมัย ดูงาม
นางพิศมัย ทองไสว

๑๐๙๖๑
๑๐๙๖๒
๑๐๙๖๓
๑๐๙๖๔
๑๐๙๖๕
๑๐๙๖๖
๑๐๙๖๗
๑๐๙๖๘
๑๐๙๖๙
๑๐๙๗๐
๑๐๙๗๑
๑๐๙๗๒
๑๐๙๗๓
๑๐๙๗๔
๑๐๙๗๕
๑๐๙๗๖
๑๐๙๗๗
๑๐๙๗๘
๑๐๙๗๙
๑๐๙๘๐
๑๐๙๘๑
๑๐๙๘๒
๑๐๙๘๓
๑๐๙๘๔
๑๐๙๘๕
๑๐๙๘๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางพิศมัย ผองชมภู
นางพิศมัย พุมพรม
นางสาวพิศมัย ฟกผล
นางพิศมัย รัตนศิลปพงศ
นางพิศมัย ฤทธิ์ธรรม
นางพิศมัย ศรีทาบุตร
นางพิศมัย สดสรอย
นางพิศมัย สหวงษ
นางพิศมัย แสนใจ
นางพิศวง ภักดีโชติ
นางพิศวาท พันธุศรี
นางพิศวาส วรรณพัฒน
นางพิศวาส อมรสิน
นางพิศสมัย หิรัญเกิด
นางพิสมัย ขุนอักษร
นางพิสมัย คนหาญ
นางพิสมัย โคกแดง
นางพิสมัย จักรสาน
นางพิสมัย จันทรโคตร
นางพิสมัย จํานงพิศ
นางพิสมัย บุญธิมาศ
นางพิสมัย ประภาการ
นางพิสมัย ปททุม
นางพิสมัย ภูสมนึก
นางพิสมัย ยืนนาน
นางพิสมัย ลือชา

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๐๙๘๗
๑๐๙๘๘
๑๐๙๘๙
๑๐๙๙๐
๑๐๙๙๑
๑๐๙๙๒
๑๐๙๙๓
๑๐๙๙๔
๑๐๙๙๕
๑๐๙๙๖
๑๐๙๙๗
๑๐๙๙๘
๑๐๙๙๙
๑๑๐๐๐
๑๑๐๐๑
๑๑๐๐๒
๑๑๐๐๓
๑๑๐๐๔
๑๑๐๐๕
๑๑๐๐๖
๑๑๐๐๗
๑๑๐๐๘
๑๑๐๐๙
๑๑๐๑๐
๑๑๐๑๑
๑๑๐๑๒

หนา ๒๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางพิสมัย สีเหลือง
นางพิสมัย แสงชาติ
นางพิสมัย ออนตา
นางพิสมัย อุทรักษ
นางพิไส รักพงษ
นางพีรภาว วรรณพงษ
นางพีรยาภรณ ปดภัย
นางพีระพรรณ ใจกลม
นางพีระยา อําพันธ
นางพุทธรักษ บุศราคํา
นางสาวพุทธา ไชยศรีทา
นางพูน ศรีพรหม
นางสาวพูนเจริญ ภูตองใจ
นางพูนทรัพย วงศาโรจน
นางพูนทรัพย ศิลาโชติ
นางพูนทรัพย แสงงาม
นางพูนทรัพย อนันตทวีทรัพย
นางพูนผล มูลดี
นางพูนศรี ผานสําแดง
นางพูนศรี พงคละ
นางพูนศิริ สุพงศ
นางพูนสวัสดิ์ วะสาร
นางพูนสุข เทพาศักดิ์
นางสาวพูนสุข เนื่องโคตะ
นางพูนสุข โมกศิริ
นางพูลทรัพย เชาววาทิน

๑๑๐๑๓
๑๑๐๑๔
๑๑๐๑๕
๑๑๐๑๖
๑๑๐๑๗
๑๑๐๑๘
๑๑๐๑๙
๑๑๐๒๐
๑๑๐๒๑
๑๑๐๒๒
๑๑๐๒๓
๑๑๐๒๔
๑๑๐๒๕
๑๑๐๒๖
๑๑๐๒๗
๑๑๐๒๘
๑๑๐๒๙
๑๑๐๓๐
๑๑๐๓๑
๑๑๐๓๒
๑๑๐๓๓
๑๑๐๓๔
๑๑๐๓๕
๑๑๐๓๖
๑๑๐๓๗
๑๑๐๓๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางพูลทรัพย ทองคํา
นางพูลทรัพย วุฒิปรีดี
นางพูลศรี มีประจํา
นางสาวพูลศรี อํานวยสาร
นางพูลสิน นามบุญลือ
นางพูลสุข บัวโรย
นางสาวพูลสุข บุญละเอียด
นางพูลสุข สวนรัตน
นางสาวพูลสุข แสงบรรลือฤทธิ์
นางพูลสุข อินทนพ
นางเพชรนอย ศิริธรรม
นางเพชรปาณี อินทรพาณิชย
นางเพชรพรรณ อิ่มสําอางค
นางเพชรพราว แพงโคตร
นางเพ็ชรมณี นาครินทร
นางเพชรรัตน บุณฑริกวงศ
นางเพชรรัตน วลัย
นางเพชรรินทร บูชาพันธ
นางเพชรวิชชาญา บุญตรา
นางเพชรสร อุทัยสาร
นางเพ็ชรัตน นิติสิริ
นางเพ็ชรัตน บุญเรือง
นางสาวเพชรา ผาสุขมูล
นางเพชรา พรหมขันธ
นางสาวเพชรา พวงศิริ
นางเพชราพร จอมสวาง

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๑๐๓๙
๑๑๐๔๐
๑๑๐๔๑
๑๑๐๔๒
๑๑๐๔๓
๑๑๐๔๔
๑๑๐๔๕
๑๑๐๔๖
๑๑๐๔๗
๑๑๐๔๘
๑๑๐๔๙
๑๑๐๕๐
๑๑๐๕๑
๑๑๐๕๒
๑๑๐๕๓
๑๑๐๕๔
๑๑๐๕๕
๑๑๐๕๖
๑๑๐๕๗
๑๑๐๕๘
๑๑๐๕๙
๑๑๐๖๐
๑๑๐๖๑
๑๑๐๖๒
๑๑๐๖๓
๑๑๐๖๔

นางเพชราภา นาวาวิจิต
นางเพชรินทร โรจนวิธาน
นางเพ็ชรินทร คําสวรรค
นางสาวเพชรี มีชื่น
นางเพชรี รัศมี
นางเพ็ชรี นิ่มโชคชัยเจริญ
นางเพ็ญแข จรูญพันธ
นางเพ็ญแข นวกุล
นางสาวเพ็ญแข นาถโกษา
นางเพ็ญแข บุญญานุโกมล
นางสาวเพ็ญแข มณีรัตน
นางเพ็ญแข สมจิตร
นางเพ็ญจวรรณ ศรีบุรินทร
นางเพ็ญจันทร กิ่งนอก
นางเพ็ญจันทร คะปญญา
นางเพ็ญจันทร ภูคัสมาส
นางเพ็ญจันทร มีเนตร
นางเพ็ญจันทร สุขสวาง
นางเพ็ญจันทร อินทจักร
นางเพ็ญณี อักขระ
นางเพ็ญตะวัน ธรรมพิทักษ
นางเพ็ญทิพย เถื่อนแกว
นางเพ็ญทิพย ราชสุวรรณ
นางเพ็ญทิวา รัตนมาลี
นางเพ็ญนภา ดาบสมุทร
นางเพ็ญนภา ถือศิลป

หนา ๒๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๐๖๕
๑๑๐๖๖
๑๑๐๖๗
๑๑๐๖๘
๑๑๐๖๙
๑๑๐๗๐
๑๑๐๗๑
๑๑๐๗๒
๑๑๐๗๓
๑๑๐๗๔
๑๑๐๗๕
๑๑๐๗๖
๑๑๐๗๗
๑๑๐๗๘
๑๑๐๗๙
๑๑๐๘๐
๑๑๐๘๑
๑๑๐๘๒
๑๑๐๘๓
๑๑๐๘๔
๑๑๐๘๕
๑๑๐๘๖
๑๑๐๘๗
๑๑๐๘๘
๑๑๐๘๙
๑๑๐๙๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางเพ็ญนภา ศิริกุล
นางเพ็ญนี เลื่อมเงิน
นางเพ็ญประภา เรืองภูมิ
นางเพ็ญประภา สมันตศรี
นางเพ็ญประภา สุวัตถิกุล
นางเพ็ญประภา อินทรโอภาส
นางเพ็ญผกา นาคะนิเวศน
นางสาวเพ็ญผกา สังขปรีชา
นางเพ็ญพร สังขวรรณะ
นางสาวเพ็ญพรรณ เกตุสุวรรณ
นางเพ็ญพรรณ สุขเรือน
นางเพ็ญพิชชา คงเมือง
นางเพ็ญพิมล ศิระกมลโรจน
นางเพ็ญไพ เทศนา
นางสาวเพ็ญรุง กวีรัตนธํารง
นางเพ็ญรุง กิจจาวรอาภรณ
นางเพ็ญวิภา นาชัยโชติ
นางสาวเพ็ญวิภา สิทธิศักดิ์
นางเพ็ญศรี ขุมทอง
นางเพ็ญศรี จริงจิตร
นางเพ็ญศรี จันทรหอม
นางเพ็ญศรี เจริญรูป
นางเพ็ญศรี เจียมจันทร
นางเพ็ญศรี ชาววัง
นางเพ็ญศรี ชํานิ
นางเพ็ญศรี ไชยรัง

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๑๐๙๑
๑๑๐๙๒
๑๑๐๙๓
๑๑๐๙๔
๑๑๐๙๕
๑๑๐๙๖
๑๑๐๙๗
๑๑๐๙๘
๑๑๐๙๙
๑๑๑๐๐
๑๑๑๐๑
๑๑๑๐๒
๑๑๑๐๓
๑๑๑๐๔
๑๑๑๐๕
๑๑๑๐๖
๑๑๑๐๗
๑๑๑๐๘
๑๑๑๐๙
๑๑๑๑๐
๑๑๑๑๑
๑๑๑๑๒
๑๑๑๑๓
๑๑๑๑๔
๑๑๑๑๕
๑๑๑๑๖

นางเพ็ญศรี ดวงเกตุ
นางเพ็ญศรี ตูประดับ
นางเพ็ญศรี ถานอาดนา
นางเพ็ญศรี โถปน
นางเพ็ญศรี ไถวสินธุ
นางเพ็ญศรี ทองคง
นางเพ็ญศรี เทียนดี
นางเพ็ญศรี นครกลาง
นางเพ็ญศรี นาสารีย
นางเพ็ญศรี ปรีดาศักดิ์
นางเพ็ญศรี พงไทยสงค
นางเพ็ญศรี พงษสถิตย
นางสาวเพ็ญศรี พรนิมิตร
นางเพ็ญศรี พฤฑฒิกุล
นางเพ็ญศรี พวงยิ่ง
นางเพ็ญศรี พากรกุล
นางสาวเพ็ญศรี พุทธไพบูลย
นางเพ็ญศรี ยะทานนท
นางเพ็ญศรี ยาศรี
นางเพ็ญศรี แยมเจริญ
นางเพ็ญศรี วงศนาค
นางสาวเพ็ญศรี วัฒนานนท
นางเพ็ญศรี วุฒิวงศ
นางเพ็ญศรี ศรีสวาง
นางเพ็ญศรี ศิริยะราช
นางสาวเพ็ญศรี สุทธิวงศ

หนา ๒๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๑๑๗
๑๑๑๑๘
๑๑๑๑๙
๑๑๑๒๐
๑๑๑๒๑
๑๑๑๒๒
๑๑๑๒๓
๑๑๑๒๔
๑๑๑๒๕
๑๑๑๒๖
๑๑๑๒๗
๑๑๑๒๘
๑๑๑๒๙
๑๑๑๓๐
๑๑๑๓๑
๑๑๑๓๒
๑๑๑๓๓
๑๑๑๓๔
๑๑๑๓๕
๑๑๑๓๖
๑๑๑๓๗
๑๑๑๓๘
๑๑๑๓๙
๑๑๑๔๐
๑๑๑๔๑
๑๑๑๔๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางเพ็ญศิริ คงสวัสดิ์
นางเพ็ญษร แยมพราย
นางเพ็ญสวาง ผิวบุญเรือง
นางเพ็ญสวาง ศรีตะวัน
นางเพ็ญสินี คงอาย
นางเพ็ญสิริ กรดแกว
นางเพ็ญสิริ เกตุแกว
นางเพ็ญสุข จรรยาวรางกูร
นางเพทาย ปานทับ
นางเพทาย วิวาหสุข
นางเพราพิลาศ ภักดี
นางเพลวัน สิงหเสนี
นางเพลิน มณีคันโท
นางเพลินจิต ใจเที่ยง
นางเพลินจิต เมืองแกว
นางเพลินจิต ยะโสธร
นางเพลินจิตร คุมดํารงค
นางเพลินชม ละมาย
นางเพลินตา น้ําใจดี
นางเพลินพิศ ชุมชอบ
นางเพลินพิศ ชูสวัสดิ์
นางเพลินพิศ ทองนิ่ม
นางเพลินพิศ นุชเฉย
นางเพลินพิศ ศิริฤทัยวัฒนา
นางเพลินพิศ สวนสีดา
นางเพลินศรี กานตชนาพงศ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๑๑๔๓
๑๑๑๔๔
๑๑๑๔๕
๑๑๑๔๖
๑๑๑๔๗
๑๑๑๔๘
๑๑๑๔๙
๑๑๑๕๐
๑๑๑๕๑
๑๑๑๕๒
๑๑๑๕๓
๑๑๑๕๔
๑๑๑๕๕
๑๑๑๕๖
๑๑๑๕๗
๑๑๑๕๘
๑๑๑๕๙
๑๑๑๖๐
๑๑๑๖๑
๑๑๑๖๒
๑๑๑๖๓
๑๑๑๖๔
๑๑๑๖๕
๑๑๑๖๖
๑๑๑๖๗
๑๑๑๖๘

หนา ๒๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวเพียงขวัญ บัววังโปง
นางเพียงแข ไชยราช
นางเพียงจิต สุวรรณพงศ
นางเพียงจิตร สุขสม
นางเพียงใจ คํามุง
นางเพียงใจ ดําทองสุก
นางเพียงใจ นครศรี
นางเพียงใจ แมดสถาน
นางเพียงใจ รสชื่น
นางเพียงใจ อธิคมานนท
นางเพียงบุญ ลุณบุตร
นางเพียงพร วัฒนาไชย
นางเพียงเพ็ญ กาศวิลาศ
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ
นางเพียงลภัส บุญรอด
นางเพียร กิมประสิทธิ์
นางเพียรกิจ พุฒพันธ
นางเพียรพักตร สาทอง
นางเพียรเพ็ญ โจกตะคุ
นางเพียรลักษณ สีดามาตย
นางแพรว ศิริโส
นางแพรว สุนทโร
นางแพรวพรรณ คําพระมัย
นางสาวแพรวพรรณ พรหมโชติ
นางแพรวพรรณ ภูวพันธุ
นางสาวแพรวเพ็ญ ปาละวิสุทธิ์

๑๑๑๖๙
๑๑๑๗๐
๑๑๑๗๑
๑๑๑๗๒
๑๑๑๗๓
๑๑๑๗๔
๑๑๑๗๕
๑๑๑๗๖
๑๑๑๗๗
๑๑๑๗๘
๑๑๑๗๙
๑๑๑๘๐
๑๑๑๘๑
๑๑๑๘๒
๑๑๑๘๓
๑๑๑๘๔
๑๑๑๘๕
๑๑๑๘๖
๑๑๑๘๗
๑๑๑๘๘
๑๑๑๘๙
๑๑๑๙๐
๑๑๑๙๑
๑๑๑๙๒
๑๑๑๙๓
๑๑๑๙๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางโพยม ภวสาครินทร
นางไพจิต สาคศุภฤกษ
นางไพจิต สุขสบาย
นางไพจิตต สมสืบ
นางไพจิตร เขียวงาม
นางไพจิตร บุญสุวรรณ
นางไพจิตร ปานบํารุง
นางไพจิตร สุขเกษม
นางไพจิตร สุวพันธ
นางไพฑูรย แกวกําไร
นางไพฑูรย เทียนทิพยการุณย
นางไพฑูรย มหาราต
นางไพฑูรย สุสิงห
นางไพทูรย บุญราศรี
นางไพบูลย แกงมงคล
นางไพบูลย แกวดี
นางไพบูลย คนขยัน
นางไพบูลย ใจแจง
นางไพบูลย บุญโสภา
นางไพบูลย พัลวัน
นางไพบูลย ศรีบัว
นางไพบูลย ศิลาอาสน
นางไพบูลย แสงศีลา
นางสาวไพพยอม พิมพพาเรือ
นางไพพรรณ จันทรทิพย
นางไพเพ็ญ บรรจงรัตน

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๑๑๙๕
๑๑๑๙๖
๑๑๑๙๗
๑๑๑๙๘
๑๑๑๙๙
๑๑๒๐๐
๑๑๒๐๑
๑๑๒๐๒
๑๑๒๐๓
๑๑๒๐๔
๑๑๒๐๕
๑๑๒๐๖
๑๑๒๐๗
๑๑๒๐๘
๑๑๒๐๙
๑๑๒๑๐
๑๑๒๑๑
๑๑๒๑๒
๑๑๒๑๓
๑๑๒๑๔
๑๑๒๑๕
๑๑๒๑๖
๑๑๒๑๗
๑๑๒๑๘
๑๑๒๑๙
๑๑๒๒๐

นางไพรรัตน มหรรฆสุวรรณ
นางไพรวรรณ มัชปาโต
นางไพรวัน สุธรรมวงศ
นางไพรวัลย จันทนา
นางไพรวัลย ชาญชัยวีระพันธุ
นางไพรวัลย เดชพลมาตย
นางไพรวัลย ตั้งมั่น
นางไพรวัลย บุญไพโรจน
นางไพรวัลย ปานใจ
นางไพรวัลย พระอารักษ
นางไพรวัลย วงษปญญา
นางไพรวัลย ออนพลัด
นางไพรศรี เตชะสาย
นางไพรสุดา ไชยวุฒิ
นางไพรัช ทองมา
นางไพรัช อุทธา
นางไพรินทร จารุพิมลเกียรติ
นางไพรินทร ศิริอินทร
นางไพรินทร สายสุด
นางไพรินทร เหมบุตร
นางสาวไพเราะ จันทรสอน
นางไพเราะ วงศอยูในธรรม
นางไพลิน กนิษฐชาต
นางสาวไพลิน แกวมวง
นางไพลิน นุตตะรังค
นางสาวไพลิน มาแกว

หนา ๒๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๒๒๑
๑๑๒๒๒
๑๑๒๒๓
๑๑๒๒๔
๑๑๒๒๕
๑๑๒๒๖
๑๑๒๒๗
๑๑๒๒๘
๑๑๒๒๙
๑๑๒๓๐
๑๑๒๓๑
๑๑๒๓๒
๑๑๒๓๓
๑๑๒๓๔
๑๑๒๓๕
๑๑๒๓๖
๑๑๒๓๗
๑๑๒๓๘
๑๑๒๓๙
๑๑๒๔๐
๑๑๒๔๑
๑๑๒๔๒
๑๑๒๔๓
๑๑๒๔๔
๑๑๒๔๕
๑๑๒๔๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางไพลินทร ใจแจง
นางไพวรรณ แควภูเขียว
นางไพวัน ปาโส
นางไพศรี ภักดีภูวนารถ
นางฟองจันทร กอนแหวน
นางฟองจันทร นิลสนธิ
นางฟองจันทร เยายานัง
นางฟองจันทร สรรพนิล
นางฟา กุศลสวง
นางเฟองลัดดา คํากรฤาชา
นางแฟรี่ เนียมณรงค
นางภคพร นกดี
นางสาวภณิชา นาสุวรรณวงศ
นางภณิตา จันทรากุลนนท
นางภภัสสร แพรสายทอง
นางภมรรัตน จงกลรัตน
นางภรณี ทัด
นางสาวภรณี อุรสาหศิลป
นางภรพรรณอร เทียนกัณฑเทศน
นางสาวภรภัทร วงศาโรจน
นางภรภัทร เศรษฐตานนท
นางภรรคภิลัย มีทอง
นางภววรรณ เพ็งชัย
นางภวิษยพร เอี่ยมวชิรกุล
นางภักดี ดานพิทักษกูล
นางภักดี พิชญอัครกุล

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๑๒๔๗
๑๑๒๔๘
๑๑๒๔๙
๑๑๒๕๐
๑๑๒๕๑
๑๑๒๕๒
๑๑๒๕๓
๑๑๒๕๔
๑๑๒๕๕
๑๑๒๕๖
๑๑๒๕๗
๑๑๒๕๘
๑๑๒๕๙
๑๑๒๖๐
๑๑๒๖๑
๑๑๒๖๒
๑๑๒๖๓
๑๑๒๖๔
๑๑๒๖๕
๑๑๒๖๖
๑๑๒๖๗
๑๑๒๖๘
๑๑๒๖๙
๑๑๒๗๐
๑๑๒๗๑
๑๑๒๗๒

นางภักตรา ดลเจือ
นางภัคคินี พงษผล
นางภัคจิรา มีสมศักดิ์
นางภัคจิรา สิงหวิเศษ
นางภัคญา ใจกลา
นางภัคนลิน ทองศรีจันทร
นางภัคนันท ชลารักษ
นางภัควี แกวคําฟู
นางภัคษณาพร มีบัณฑิต
นางภัคสุภรณ หวั่งประดิษฐ
นางภัชรี แกวเตือนจิตร
นางภัณฑิลา จรรยาวัฒน
นางภัททิยา ทองพงษเนียม
นางภัททิรา จวบความสุข
นางภัทธิภา อุนละมาย
นางภัทรชดา กันอวม
นางภัทรธิรา อินโท
นางภัทรนันท นาตรีชน
นางภัทรนันท พุมคํา
นางภัทรนิษฐ พุทธวงศ
นางภัทรพร เทพรงทอง
นางภัทรพร สกาญจนชัย
นางภัทรภร เพชรานนท
นางภัทรภร มโนรมย
นางภัทรภร แยมเดช
นางภัทรภร ศรีดี

หนา ๒๒๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๒๗๓
๑๑๒๗๔
๑๑๒๗๕
๑๑๒๗๖
๑๑๒๗๗
๑๑๒๗๘
๑๑๒๗๙
๑๑๒๘๐
๑๑๒๘๑
๑๑๒๘๒
๑๑๒๘๓
๑๑๒๘๔
๑๑๒๘๕
๑๑๒๘๖
๑๑๒๘๗
๑๑๒๘๘
๑๑๒๘๙
๑๑๒๙๐
๑๑๒๙๑
๑๑๒๙๒
๑๑๒๙๓
๑๑๒๙๔
๑๑๒๙๕
๑๑๒๙๖
๑๑๒๙๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางภัทรา ริมคีรี
นางภัทรา วัฒนพงษ
นางภัทรากรณ พันธย้มิ
นางสาวภัทรานิษฐ
ฉิ่งทองธนะสิทธิ์
นางภัทรานิษฐ วรรณเสริฐ
นางภัทรานิษฐ สิริศุภเศรษฐ
นางภัทรานี เธียรวรรณ
นางภัทราพร กรึงไกร
นางภัทราภร จารุทวีสิน
นางภัทราภรณ ใจดี
นางภัทราภรณ บริบูรณ
นางภัทราภรณ ลิมปนิศากร
นางภัทราวรรณ คุปติธรรมา
นางสาวภัทรียา มุซายี
นางภัทิรา ศิริตัง
นางสาวภัสรา อุดาการ
นางภัสราวลัย ใจประเสริฐ
นางภาคินัย อุทัย
นางสาวภาจิรี บุญจูง
นางภาณี จรัลพงศ
นางสาวภาณี พนมอุปถัมภ
นางภาณี ระรื่นรมย
นางสาวภาณี ศรีหทัย
นางภาณี สัตบุรุษาวงศ
นางภาดี แตโช

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๑๒๙๘
๑๑๒๙๙
๑๑๓๐๐
๑๑๓๐๑
๑๑๓๐๒
๑๑๓๐๓
๑๑๓๐๔
๑๑๓๐๕
๑๑๓๐๖
๑๑๓๐๗
๑๑๓๐๘
๑๑๓๐๙
๑๑๓๑๐
๑๑๓๑๑
๑๑๓๑๒
๑๑๓๑๓
๑๑๓๑๔
๑๑๓๑๕
๑๑๓๑๖
๑๑๓๑๗
๑๑๓๑๘
๑๑๓๑๙
๑๑๓๒๐
๑๑๓๒๑
๑๑๓๒๒
๑๑๓๒๓

นางภาพร เริงไชย
นางสาวภารดี ทัศนียธรรม
นางภาระวี พรหมวงศานนท
นางภาวณี ขุนจําเริญ
นางภาวดี กีรติอังกูร
นางภาวดี จิตตามัย
นางภาวดี ประมวลมา
นางภาวดี เรืองสุวรรณ
นางภาวนา เดชวรวิทย
นางภาวนา นามธรรม
นางภาวนา พรรณา
นางภาวนา หวังวิชา
นางภาวนาภรณ กสิวุฒิ
นางภาวศุทธิ ดวงหอม
นางภาวิณี เกษศิริ
นางภาวิณี คงนุรัตน
นางภาวิณี คําชารี
นางภาวิณี บุญชวยชีพ
นางภาวิณี บุญธิมา
นางภาวิณี ภูชมศรี
นางภาวินี พรหมแดน
นางภาวินี ศุภางคเสน
นางภิญโญ มาออน
นางภิรมย แกวมูลตรี
นางภิรมย ชาติเชื้อ
นางภิรมย ทับธนะ

หนา ๒๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๓๒๔
๑๑๓๒๕
๑๑๓๒๖
๑๑๓๒๗
๑๑๓๒๘
๑๑๓๒๙
๑๑๓๓๐
๑๑๓๓๑
๑๑๓๓๒
๑๑๓๓๓
๑๑๓๓๔
๑๑๓๓๕
๑๑๓๓๖
๑๑๓๓๗
๑๑๓๓๘
๑๑๓๓๙
๑๑๓๔๐
๑๑๓๔๑
๑๑๓๔๒
๑๑๓๔๓
๑๑๓๔๔
๑๑๓๔๕
๑๑๓๔๖
๑๑๓๔๗
๑๑๓๔๘
๑๑๓๔๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางภิรมย นกนอย
นางภิรมยรักษ ราชชมภู
นางภีรภาพ จันทรจะนะ
นางภูมมจิต งามสาย
นางภูมรินทร สุวรรณกันธา
นางภูศรี เนินดี
นางสาวมณกาญจน ทองใย
นางมณฑณา ลอยลิ่ว
นางมณฑา เกษฎา
นางมณฑา แกวทอง
นางสาวมณฑา ดวงแข
นางมณฑา นิลทับ
นางมณฑา ภูมิประไพ
นางมณฑา ยุนพันธ
นางมณฑา รอดเพ็งสังคหะ
นางมณฑา รักธรรม
นางสาวมณฑา ศรีภูธร
นางมณฑาทิพย เซงเมา
นางมณฑิดา สาราลักษณ
นางสาวมณฑิรา พันธุไพศาล
นางมณฑิรา วังรม
นางมณฑิรา สิทธิยากรณ
นางสาวมณฑิรา แสงทอง
นางสาวมณเฑียร นิ่มมา
นางสาวมณเฑียร นิยมเอื้อ
นางมณเฑียร วงษวิทย

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๑๓๕๐
๑๑๓๕๑
๑๑๓๕๒
๑๑๓๕๓
๑๑๓๕๔
๑๑๓๕๕
๑๑๓๕๖
๑๑๓๕๗
๑๑๓๕๘
๑๑๓๕๙
๑๑๓๖๐
๑๑๓๖๑
๑๑๓๖๒
๑๑๓๖๓
๑๑๓๖๔
๑๑๓๖๕
๑๑๓๖๖
๑๑๓๖๗
๑๑๓๖๘
๑๑๓๖๙
๑๑๓๗๐
๑๑๓๗๑
๑๑๓๗๒
๑๑๓๗๓
๑๑๓๗๔
๑๑๓๗๕

นางมณทิพย เศรษฐไกรกุล
นางมณทิพา บุญจันทร
นางมณี เจะมะ
นางมณี โชตินันท
นางสาวมณี ทองพอก
นางมณี ผลประสาร
นางมณี เพ็งพงศ
นางมณี เรืองขํา
นางมณี ศรีเจริญ
นางมณี ศิธราชู
นางมณี สังขทอง
นางมณี สีแกนจันทร
นางมณี แสงทอง
นางมณี แสงศรศรี
นางมณี อินตะแกว
นางมณี โอชารส
นางมณีนิล เกษศรี
นางสาวมณีเนตร อัยวรรณ
นางมณีพรรณ เพ็งสา
นางมณีรัตน ดอนสิงห
นางมณีรัตน มวงพรวน
นางมณีรัตน รักผึ้ง
นางมณีรัตน ศรีเมฆ
นางมณีรัตน ศรีโยธี
นางมณีรัตน อํานาจเจริญ
นางมณีวรรณ คําควร

หนา ๒๒๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๓๗๖
๑๑๓๗๗
๑๑๓๗๘
๑๑๓๗๙
๑๑๓๘๐
๑๑๓๘๑
๑๑๓๘๒
๑๑๓๘๓
๑๑๓๘๔
๑๑๓๘๕
๑๑๓๘๖
๑๑๓๘๗
๑๑๓๘๘
๑๑๓๘๙
๑๑๓๙๐
๑๑๓๙๑
๑๑๓๙๒
๑๑๓๙๓
๑๑๓๙๔
๑๑๓๙๕
๑๑๓๙๖
๑๑๓๙๗
๑๑๓๙๘
๑๑๓๙๙
๑๑๔๐๐
๑๑๔๐๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางมณีวรรณ นกเจริญ
นางมณีวรรณ ปนทอง
นางมณีวรรณ พรมปาน
นางมณีวรรณ วงศคําเหลา
นางมณีวรรณ อุปทุม
นางมณีเวทย มณีสาย
นางมธุภาณี แกวทอง
นางมธุรส ทองกัน
นางมนชยา พรรณะ
นางมนตรี จันทรเภา
นางมนตรี ทัดประดิษฐ
นางมนทกานติ เตชะสวัสดิ์วิทย
นางมนทิพย จันทรเจือศิริ
นางมนทิรา โคตรดี
นางมนทิรา เชื้อไทย
นางมนทิรา ดีหลาย
นางมนฤดี คงแกว
นางสาวมนัญชยา ชัยประสิทธิ์
นางมนัส ภูทอง
นางมนัส อุปนิสากร
นางมนัสนันท ฉันทกุล
นางสาวมนัสปอง ศรีทอง
นางสาวมนัสมนต ปุณณรัตนกุล
นางมนูญ วงศผะดาย
นางสาวมโนรี อดทน
นางมยุรา เครือหงษ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๑๔๐๒
๑๑๔๐๓
๑๑๔๐๔
๑๑๔๐๕
๑๑๔๐๖
๑๑๔๐๗
๑๑๔๐๘
๑๑๔๐๙
๑๑๔๑๐
๑๑๔๑๑
๑๑๔๑๒
๑๑๔๑๓
๑๑๔๑๔
๑๑๔๑๕
๑๑๔๑๖
๑๑๔๑๗
๑๑๔๑๘
๑๑๔๑๙
๑๑๔๒๐
๑๑๔๒๑
๑๑๔๒๒
๑๑๔๒๓
๑๑๔๒๔
๑๑๔๒๕
๑๑๔๒๖
๑๑๔๒๗

นางมยุรา จันทรโพธิ์
นางมยุรา พูลสุข
นางมยุรี ไกรแกว
นางมยุรี คงนุน
นางมยุรี จันมา
นางมยุรี ฉวีรักษ
นางมยุรี ชูเสือหึง
นางมยุรี เชาวนเสฏฐกุล
นางมยุรี ธานี
นางมยุรี นารี
นางมยุรี บาทชารี
นางมยุรี บุญนิธี
นางมยุรี โปธาวงค
นางสาวมยุรี พละหาญ
นางมยุรี พัฒโนทัย
นางมยุรี ภาคศิริ
นางสาวมยุรี มรกต
นางมยุรี รอดพงษพันธ
นางมยุรี รูปแกว
นางมยุรี วงศเบี้ยสัจจ
นางมยุรี ศรีสวัสดิ์
นางมยุรี สมพงษ
นางมยุรี สาวก
นางมยุรี สิงหพรหม
นางมยุรี สิทธิกัน
นางสาวมยุรี หอมอบ

หนา ๒๒๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๔๒๘
๑๑๔๒๙
๑๑๔๓๐
๑๑๔๓๑
๑๑๔๓๒
๑๑๔๓๓
๑๑๔๓๔
๑๑๔๓๕
๑๑๔๓๖
๑๑๔๓๗
๑๑๔๓๘
๑๑๔๓๙
๑๑๔๔๐
๑๑๔๔๑
๑๑๔๔๒
๑๑๔๔๓
๑๑๔๔๔
๑๑๔๔๕
๑๑๔๔๖
๑๑๔๔๗
๑๑๔๔๘
๑๑๔๔๙
๑๑๔๕๐
๑๑๔๕๑
๑๑๔๕๒
๑๑๔๕๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางสาวมยุรี อิทธิสวัสดิ์พันธุ
นางมยุเรศ วงศารัตนศิลป
นางมยุเรศ สวางภพ
นางมริสา เหยียดชัยภูมิ
นางมลฑา บุตรโพธิ์
นางมลทิชา จิตเจริญ
นางมลทิพย อิฐรัตน
นางมลฤดี นาคแกว
นางมลฤดี บุญญะโกศล
นางมลิ ชัยบุตร
นางมลิวัลย เจริญสวาง
นางมลิวัลย บุญหาญ
นางมลิวัลย ปลั่งกลาง
นางสาวมลิวัลย แสงนิกร
นางมลิวัลย เหมือนสีเลา
นางมลิสา สดสุชาติ
นางมวลทอง มหาธรรม
นางมอญจันทร ไทยกลา
นางมะณีจันทร สีวิคาน
นางสาวมะปราง ปานประยูร
นางมะยม สารีคํา
นางมะลัย โมฬีชาติ
นางมะลาวัลย คุณมี
นางสาวมะลิ ชื่นทิพย
นางมะลิ ไถวสินธุ
นางมะลิ ปดชาศรี

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๑๔๕๔
๑๑๔๕๕
๑๑๔๕๖
๑๑๔๕๗
๑๑๔๕๘
๑๑๔๕๙
๑๑๔๖๐
๑๑๔๖๑
๑๑๔๖๒
๑๑๔๖๓
๑๑๔๖๔
๑๑๔๖๕
๑๑๔๖๖
๑๑๔๖๗
๑๑๔๖๘
๑๑๔๖๙
๑๑๔๗๐
๑๑๔๗๑
๑๑๔๗๒
๑๑๔๗๓
๑๑๔๗๔
๑๑๔๗๕
๑๑๔๗๖
๑๑๔๗๗
๑๑๔๗๘
๑๑๔๗๙

หนา ๒๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางมะลิ พุตละพันธ
นางสาวมะลิ สําโรง
นางมะลิ อัตถากร
นางมะลิ อินทะชาติ
นางมะลิวรรณ บุญเยี่ยม
นางมะลิวรรณ บุญใหญ
นางมะลิวรรณ สุจารี
นางมะลิวัลย กอสกุล
นางมะลิวัลย โคตรพัฒน
นางสาวมะลิวัลย ดีพอ
นางมะลิวัลย ตะนะสอน
นางมะลิวัลย ปตุพรหมพันธุ
นางสาวมะลิวัลย ผองแผว
นางมะลิวัลย เพียรสดับ
นางมะลิวัลย โพธิ์ศรีนาค
นางมะลิวัลย ภูริปรีชา
นางมะลิวัลย มาลี
นางมะลิวัลย ลอยคลัง
นางมะลิวัลย ศรีสงาชัย
นางมะลิศรี บุญรอง
นางมะลิษา บรรณาภูมิ
นางมะลิสา โมงปราณีต
นางมะลีจันทร ภูถมทอง
นางมะลีจันทร สีสัน
นางมะเหรียม อับดุลหละ
นางมัชฌิมา สิงหะแสนยาพงษ

๑๑๔๘๐
๑๑๔๘๑
๑๑๔๘๒
๑๑๔๘๓
๑๑๔๘๔
๑๑๔๘๕
๑๑๔๘๖
๑๑๔๘๗
๑๑๔๘๘
๑๑๔๘๙
๑๑๔๙๐
๑๑๔๙๑
๑๑๔๙๒
๑๑๔๙๓
๑๑๔๙๔
๑๑๔๙๕
๑๑๔๙๖
๑๑๔๙๗
๑๑๔๙๘
๑๑๔๙๙
๑๑๕๐๐
๑๑๕๐๑
๑๑๕๐๒
๑๑๕๐๓
๑๑๕๐๔
๑๑๕๐๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางมัณฑนา ฟนเฝอ
นางมัณฑนา ภูผิวเดือน
นางมัทนา กามาแลบา
นางมัทนา ทรัพยไพบูลย
นางมัทนียา ศิลาศรี
นางมัทรี ศรกิจ
นางมัทรี สุภาภา
นางมัทสธรง อบมา
นางมัธยา ซีเดะ
นางมันยา ผิวละมุล
นางมัลจนา พินทา
นางมัลลิกา เขตตสันเทียะ
นางสาวมัลลิกา คงพันธุ
นางมัลลิกา คลายฉิม
นางสาวมัลลิกา เจริญเนตร
นางมัลลิกา ประเทศรัตน
นางมัลลิกา รอมาลี
นางมัลลิกา วรรณาลัย
นางมัลลิกา ศรีจักรโคตร
นางมัลลิกา หนุนชู
นางมัลลิกา เอกสุภาพันธ
นางมาดี ศรีพยัคฆ
นางมานัส เกตุใหม
นางสาวมานิดา อุปลีพันธ
นางมานิต ธูปบูชา
นางมานิต เมืองนาค

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๑๕๐๖
๑๑๕๐๗
๑๑๕๐๘
๑๑๕๐๙
๑๑๕๑๐
๑๑๕๑๑
๑๑๕๑๒
๑๑๕๑๓
๑๑๕๑๔
๑๑๕๑๕
๑๑๕๑๖
๑๑๕๑๗
๑๑๕๑๘
๑๑๕๑๙
๑๑๕๒๐
๑๑๕๒๑
๑๑๕๒๒
๑๑๕๒๓
๑๑๕๒๔
๑๑๕๒๕
๑๑๕๒๖
๑๑๕๒๗
๑๑๕๒๘
๑๑๕๒๙
๑๑๕๓๐
๑๑๕๓๑

นางมานิตย แสนยะบุตร
นางมานี ฉายอรุณ
นางสาวมานี หนุนอนันต
นางสาวมารยาท คําตา
นางมารศรี ใจเที่ยง
นางมารศรี พรหมวิมานรัตน
นางมารศรี มาเหงา
นางมารศรี สุขประเสริฐ
นางมาริน ปจฉิม
นางมาริน หมายสุข
นางมาริษา คําวัฒน
นางมาริษา เจะสมาแอ
นางมาริสา จันทรเพ็ญ
นางมาริสา ชูราศรี
นางสาวมาริสา ทองเทศ
นางมาลัย กลิ่นจําปา
นางมาลัย กุลประยงค
นางสาวมาลัย จรรยาวิภา
นางมาลัย ใจวุฒิ
นางมาลัย ชัยปรารถนา
นางมาลัย ไตรโยธี
นางมาลัย นวลศรี
นางมาลัย นิยมรัตน
นางสาวมาลัย บัวหยู
นางมาลัย บุญอนันต
นางมาลัย โพธิญาณ

หนา ๒๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๕๓๒
๑๑๕๓๓
๑๑๕๓๔
๑๑๕๓๕
๑๑๕๓๖
๑๑๕๓๗
๑๑๕๓๘
๑๑๕๓๙
๑๑๕๔๐
๑๑๕๔๑
๑๑๕๔๒
๑๑๕๔๓
๑๑๕๔๔
๑๑๕๔๕
๑๑๕๔๖
๑๑๕๔๗
๑๑๕๔๘
๑๑๕๔๙
๑๑๕๕๐
๑๑๕๕๑
๑๑๕๕๒
๑๑๕๕๓
๑๑๕๕๔
๑๑๕๕๕
๑๑๕๕๖
๑๑๕๕๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางมาลัย มาเมือง
นางมาลัย เมณฑกูล
นางมาลัย วรมังครัตน
นางมาลัย ศรีไหม
นางมาลัย สุขสบาย
นางมาลา ใจตรง
นางสาวมาลา ชูเกียรติศิริ
นางมาลา ศรีสมบัติ
นางสาวมาลา ศรีสมรส
นางมาลา อิทธิวันทยะกูล
นางมาลิน บุญเรือง
นางสาวมาลินทร กลิ่นขจร
นางมาลินี ชูศรี
นางสาวมาลินี ไชยวัฒนนันทน
นางมาลินี เตี้ยทอง
นางมาลินี ทับทิมชัย
นางมาลินี ปลั่งกลาง
นางมาลินี ผลประเสริฐ
นางมาลินี พูลศิริ
นางมาลินี ยืนยิ่ง
นางสาวมาลินี โรจนสุกิจ
นางมาลินี โลสีทอง
นางมาลินี หาทรัพย
นางสาวมาลินี อาแว
นางมาลี กาญจนคเชนทร
นางมาลี เกรียงไกรวณิช

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๑๕๕๘
๑๑๕๕๙
๑๑๕๖๐
๑๑๕๖๑
๑๑๕๖๒
๑๑๕๖๓
๑๑๕๖๔
๑๑๕๖๕
๑๑๕๖๖
๑๑๕๖๗
๑๑๕๖๘
๑๑๕๖๙
๑๑๕๗๐
๑๑๕๗๑
๑๑๕๗๒
๑๑๕๗๓
๑๑๕๗๔
๑๑๕๗๕
๑๑๕๗๖
๑๑๕๗๗
๑๑๕๗๘
๑๑๕๗๙
๑๑๕๘๐
๑๑๕๘๑
๑๑๕๘๒
๑๑๕๘๓

นางมาลี แกวทรัพย
นางมาลี ครจํานงค
นางมาลี ครองชื่น
นางมาลี คามเกตุ
นางมาลี จิวสิทธิประไพ
นางมาลี เจตเจริญ
นางมาลี ใจภักดี
นางสาวมาลี เฉลิมวัย
นางมาลี เชษฐสมบัติ
นางสาวมาลี ตนเชื้อ
นางมาลี ตันประภัสสร
นางมาลี ทิพยสิงห
นางมาลี นิยมชาติ
นางมาลี พรหมสิทธิ์
นางมาลี พลมาลา
นางมาลี พะเนาวศรี
นางมาลี พัดกระจาง
นางมาลี พันธเพชร
นางมาลี เพ็ชรตีบ
นางมาลี เพลินแกว
นางสาวมาลี เมฆสุวรรณ
นางมาลี ราศรี
นางมาลี โรจนวรานนท
นางสาวมาลี วรงคธรรม
นางสาวมาลี วิเศษเสือ
นางมาลี ศิริกุลพิทักษ

หนา ๒๒๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๕๘๔
๑๑๕๘๕
๑๑๕๘๖
๑๑๕๘๗
๑๑๕๘๘
๑๑๕๘๙
๑๑๕๙๐
๑๑๕๙๑
๑๑๕๙๒
๑๑๕๙๓
๑๑๕๙๔
๑๑๕๙๕
๑๑๕๙๖
๑๑๕๙๗
๑๑๕๙๘
๑๑๕๙๙
๑๑๖๐๐
๑๑๖๐๑
๑๑๖๐๒
๑๑๖๐๓
๑๑๖๐๔
๑๑๖๐๕
๑๑๖๐๖
๑๑๖๐๗
๑๑๖๐๘
๑๑๖๐๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางมาลี สายใจอูป
นางสาวมาลี สุขยา
นางมาลี สุจิตโต
นางมาลี สุรยิ ะ
นางมาลีรัตน แกวเกิด
นางมาลีรัตน แกวคงยืน
นางสาวมาลีรัตน อาเรฟ
นางมาเลียม ปุณยะเนติ
นางมิ่งขวัญ ปวงฟู
นางมิ่งสมร วิเวโก
นางมิถยา พิทักษวงศ
นางมินตรา โคตรสุโน
นางมินตรา สาริบุตร
นางมินตรา สุขบุรี
นางสาวมินตราวดี เทพสุริยะวงศ
นางมินยารัตน แกวเคน
นางมีนา มุสิกะ
นางมุกดา ขําดี
นางมุกดา จิตตภานันท
นางมุกดา ธรรมเกษร
นางมุกดา ประโลมรัมย
นางสาวมุกดา โภคธรรม
นางมุกดา สิทธิบุญมา
นางมุกดา เสรีไพบูลย
นางมุกดารัตน ศรีสวาง
นางมุทธาลักษณ แสงนรินทร

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๑๖๑๐
๑๑๖๑๑
๑๑๖๑๒
๑๑๖๑๓
๑๑๖๑๔
๑๑๖๑๕
๑๑๖๑๖
๑๑๖๑๗
๑๑๖๑๘
๑๑๖๑๙
๑๑๖๒๐
๑๑๖๒๑
๑๑๖๒๒
๑๑๖๒๓
๑๑๖๒๔
๑๑๖๒๕
๑๑๖๒๖
๑๑๖๒๗
๑๑๖๒๘
๑๑๖๒๙
๑๑๖๓๐
๑๑๖๓๑
๑๑๖๓๒
๑๑๖๓๓
๑๑๖๓๔
๑๑๖๓๕

นางเมฆราตรี ไมตรี
นางเมทินี มวงจินดา
นางเมทินี สินชุม
นางเมธาวี ขาวสมบูรณ
นางเมธินี โสดาลี
นางเมษา คนชม
นางเมษา ชมเชย
นางเมษา บุญเกิด
นางเมสิรินทร ไตรปกษวิโชติ
นางไมตรี เทพสุติน
นางไมตรี พรหมรัตน
นางสาวไมตรี เรืองบุตร
นางยมนา เฉลิมพงษ
นางยวนจิตร สุพรรณฝาย
นางยวนจิตร อินทรจงจิตร
นางยวนใจ ชอบใจ
นางยวนใจ สุดสน
นางยศวดี หลักทอง
นางยั่งยืน ทองกะไลย
นางยาใจ แสงแกว
นางสาวยาลีฮะ ลาเด็ง
นางยิ่งลักษณ วีระวรรณโณ
นางยินดี กรดเต็ม
นางยินดี ทองอุน
นางยินดี ปานชวย
นางยินดี ไฝสีทอง

หนา ๒๒๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๖๓๖
๑๑๖๓๗
๑๑๖๓๘
๑๑๖๓๙
๑๑๖๔๐
๑๑๖๔๑
๑๑๖๔๒
๑๑๖๔๓
๑๑๖๔๔
๑๑๖๔๕
๑๑๖๔๖
๑๑๖๔๗
๑๑๖๔๘
๑๑๖๔๙
๑๑๖๕๐
๑๑๖๕๑
๑๑๖๕๒
๑๑๖๕๓
๑๑๖๕๔
๑๑๖๕๕
๑๑๖๕๖
๑๑๖๕๗
๑๑๖๕๘
๑๑๖๕๙
๑๑๖๖๐
๑๑๖๖๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางยินดี ภักดีชน
นางยินดี สุขเอียด
นางสาวยินดี แสงอรุณ
นางสาวยินดี อินทรสกุล
นางยิ้มปรีดิ์ ไวยนิภี
นางยิ้มลักษณ ศรพรหม
นางยี่สุน จันทะเสน
นางสาวยี่สุน บุษบงค
นางยุบล แผวไธสง
นางยุเบ็ญ ยศวิจิตร
นางยุพดี เฉลิมลา
นางยุพดี ชูกลา
นางยุพดี เชยชื่น
นางยุพดี ทิพวารี
นางยุพดี บํารุงศรี
นางยุพดี ริยาพันธ
นางยุพดี ศรีรักษ
นางยุพดี สืบเชื้อ
นางยุพดี หงษภักดี
นางยุพยง สินแท
นางยุพยงค บํารุง
นางยุพยงค วรรณทอง
นางยุพเยาว ไชยศรี
นางสาวยุพเยาว บดีรัฐ
นางยุพเยาว บุญชม
นางยุพเรศ แกวเพชร

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๑๖๖๒
๑๑๖๖๓
๑๑๖๖๔
๑๑๖๖๕
๑๑๖๖๖
๑๑๖๖๗
๑๑๖๖๘
๑๑๖๖๙
๑๑๖๗๐
๑๑๖๗๑
๑๑๖๗๒
๑๑๖๗๓
๑๑๖๗๔
๑๑๖๗๕
๑๑๖๗๖
๑๑๖๗๗
๑๑๖๗๘
๑๑๖๗๙
๑๑๖๘๐
๑๑๖๘๑
๑๑๖๘๒
๑๑๖๘๓
๑๑๖๘๔
๑๑๖๘๕
๑๑๖๘๖
๑๑๖๘๗

นางยุพวรรณ นามบุญ
นางยุพา กองเปง
นางยุพา กุลมงกฎ
นางสาวยุพา เกลี้ยงแกว
นางสาวยุพา เกษร
นางยุพา คําแหง
นางยุพา ชูสุวรรณ
นางยุพา เชื้อแฉง
นางสาวยุพา ทองทิว
นางยุพา แทงทอง
นางยุพา นวลเพชร
นางยุพา บรรณาลัย
นางยุพา บุญทับ
นางยุพา บุตรดีวงศ
นางยุพา ปลิกแสง
นางยุพา ปุยะติ
นางยุพา พิทักษฉนวน
นางยุพา เพ็ชรโรจน
นางยุพา มีหกวงศ
นางสาวยุพา รัตนมุง
นางยุพา วรรณทอง
นางยุพา เวณุนันท
นางยุพา ศรีบุญเพ็ง
นางยุพา ศรีสุพัฒน
นางยุพา สิงหสูง
นางยุพา สิทธิอักษร

หนา ๒๓๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๖๘๘
๑๑๖๘๙
๑๑๖๙๐
๑๑๖๙๑
๑๑๖๙๒
๑๑๖๙๓
๑๑๖๙๔
๑๑๖๙๕
๑๑๖๙๖
๑๑๖๙๗
๑๑๖๙๘
๑๑๖๙๙
๑๑๗๐๐
๑๑๗๐๑
๑๑๗๐๒
๑๑๗๐๓
๑๑๗๐๔
๑๑๗๐๕
๑๑๗๐๖
๑๑๗๐๗
๑๑๗๐๘
๑๑๗๐๙
๑๑๗๑๐
๑๑๗๑๑
๑๑๗๑๒
๑๑๗๑๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางยุพา สุขรี
นางยุพา โสภา
นางยุพา อักษรพันธ
นางยุพาพร กาจหาญ
นางยุพาพร ชนะชัย
นางยุพาพรรณ ขจัดพาล
นางยุพาพักตร คําแสง
นางยุพาพัชร เกงกาจ
นางสาวยุพาภรณ พิมพะสอน
นางยุพาวรรณ มหาชัย
นางยุพาวรรณ ลินิฐฎา
นางยุพิณ คําดอน
นางยุพิน กองคํา
นางยุพิน กันทะตา
นางยุพิน ขวัญนงครัก
นางยุพิน เขื่อนคง
นางยุพิน คุณธรรม
นางยุพิน จะเกรง
นางยุพิน จันทรศรี
นางยุพิน จาดฆอง
นางยุพิน จิตวงศ
นางยุพิน จุลปานนท
นางยุพิน ฉิมมา
นางยุพิน ชัยวงษ
นางยุพิน ณ ลําพูน
นางยุพิน ตั้งจิตสมคิด

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๑๗๑๔
๑๑๗๑๕
๑๑๗๑๖
๑๑๗๑๗
๑๑๗๑๘
๑๑๗๑๙
๑๑๗๒๐
๑๑๗๒๑
๑๑๗๒๒
๑๑๗๒๓
๑๑๗๒๔
๑๑๗๒๕
๑๑๗๒๖
๑๑๗๒๗
๑๑๗๒๘
๑๑๗๒๙
๑๑๗๓๐
๑๑๗๓๑
๑๑๗๓๒
๑๑๗๓๓
๑๑๗๓๔
๑๑๗๓๕
๑๑๗๓๖
๑๑๗๓๗
๑๑๗๓๘
๑๑๗๓๙

นางยุพิน เตาพรมห
นางยุพิน ทองลวน
นางยุพิน พิลาแดง
นางสาวยุพิน พึ่งอุทัยศรี
นางสาวยุพิน มาตระกูล
นางยุพิน ยอดดําเนิน
นางยุพิน รัตนาธรรมวัฒน
นางสาวยุพิน ศรีประเสริฐ
นางยุพิน ศรีสมวงค
นางยุพิน ศรีสุพรรณ
นางยุพิน อินทรประเสริฐ
นางยุพินธ แกวศรีลา
นางสาวยุภรรัตน บุญรักษา
นางยุภา แจมจํารัส
นางสาวยุภา ประกอบผลดี
นางยุภา ปลิวจันทึก
นางยุภา เพ็งเล็ง
นางยุภา เรืองมณี
นางยุภา วงษดี
นางยุภาพร งามเจริญ
นางยุภาพรรณ แสงสอน
นางยุภาภรณ อินทรยิ้ม
นางสาวยุภาวดี วงษการคา
นางสาวยุรชา ชูดวง
นางยุรี แสงมะณี
นางสาวยุวดี กิจผดุง

หนา ๒๓๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๗๔๐
๑๑๗๔๑
๑๑๗๔๒
๑๑๗๔๓
๑๑๗๔๔
๑๑๗๔๕
๑๑๗๔๖
๑๑๗๔๗
๑๑๗๔๘
๑๑๗๔๙
๑๑๗๕๐
๑๑๗๕๑
๑๑๗๕๒
๑๑๗๕๓
๑๑๗๕๔
๑๑๗๕๕
๑๑๗๕๖
๑๑๗๕๗
๑๑๗๕๘
๑๑๗๕๙
๑๑๗๖๐
๑๑๗๖๑
๑๑๗๖๒
๑๑๗๖๓
๑๑๗๖๔
๑๑๗๖๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางยุวดี จันทรโพธิ์
นางยุวดี จิระชีวะนันท
นางยุวดี ใจจอง
นางยุวดี นูวบุตร
นางยุวดี บุญตา
นางยุวดี แสนโยธา
นางยุวดี อิสระลักษณ
นางยุวนันท สมวดนวล
นางยุวเยาว ฉิมพาลี
นางยุวรี ประทีปยุวพัฒน
นางยุวรี ศรีบุตร
นางเย็นจิต สุวรรณรักษา
นางเย็นจิตร ประมวล
นางเย็นตา ศรีหาวงศ
นางเย็นฤดี ยศวิจิตร
นางเยาวณี ศรีเทพ
นางเยาวณีย จิตตจริง
นางเยาวดี จุฑาพรรณาชาติ
นางเยาวดี เฉลียว
นางเยาวดี สารพันธุ
นางเยาวนาถ อินสม
นางเยาวนาท บุญมี
นางเยาวนิตย ชอบจิตร
นางเยาวเนตร มาซานนท
นางเยาวพา สูงปานเขา
นางเยาวพาณี มะปรางค

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๑๗๖๖
๑๑๗๖๗
๑๑๗๖๘
๑๑๗๖๙
๑๑๗๗๐
๑๑๗๗๑
๑๑๗๗๒
๑๑๗๗๓
๑๑๗๗๔
๑๑๗๗๕
๑๑๗๗๖
๑๑๗๗๗
๑๑๗๗๘
๑๑๗๗๙
๑๑๗๘๐
๑๑๗๘๑
๑๑๗๘๒
๑๑๗๘๓
๑๑๗๘๔
๑๑๗๘๕
๑๑๗๘๖
๑๑๗๘๗
๑๑๗๘๘
๑๑๗๘๙
๑๑๗๙๐

หนา ๒๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางเยาวพิศ ขันซาย
นางเยาวภา ดําเนตร
นางสาวเยาวภา โนพวน
นางสาวเยาวภา ใบหลี
นางเยาวภา พิกุล
นางเยาวภา เพิ่มพูล
นางเยาวภา ภัททิยากูล
นางเยาวภา ลอยทะเล
นางเยาวภา สรอยจันดา
นางเยาวภา แสงหิรัญ
นางเยาวภา อุสาหฤทธิ์
นางเยาวมาลย รวมสุข
นางสาวเยาวมาลย
โสมะเกษตรินทร
นางเยาวรัตน ปนแสง
นางเยาวรัตน เพาะพืช
นางเยาวลักษณ กาญจนยิ่งวิโรจน
นางสาวเยาวลักษณ ขวัญแกว
นางเยาวลักษณ คูณพันธ
นางเยาวลักษณ โคตรพรม
นางเยาวลักษณ ชูรัตน
นางเยาวลักษณ เชือดกิ่ง
นางเยาวลักษณ ตาคํา
นางเยาวลักษณ ทับแสง
นางเยาวลักษณ ผึ่งสูงเนิน
นางเยาวลักษณ พุทธเสน

๑๑๗๙๑
๑๑๗๙๒
๑๑๗๙๓
๑๑๗๙๔
๑๑๗๙๕
๑๑๗๙๖
๑๑๗๙๗
๑๑๗๙๘
๑๑๗๙๙
๑๑๘๐๐
๑๑๘๐๑
๑๑๘๐๒
๑๑๘๐๓
๑๑๘๐๔
๑๑๘๐๕
๑๑๘๐๖
๑๑๘๐๗
๑๑๘๐๘
๑๑๘๐๙
๑๑๘๑๐
๑๑๘๑๑
๑๑๘๑๒
๑๑๘๑๓
๑๑๘๑๔
๑๑๘๑๕
๑๑๘๑๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางสาวเยาวลักษณ ไพบูลยศักดิ์
นางเยาวลักษณ มิ่งขวัญ
นางเยาวลักษณ รักภูเสน
นางเยาวลักษณ เลิศวิวัฒนกุล
นางเยาวลักษณ วงศวรรณกิจ
นางเยาวลักษณ ศรีสุนนท
นางเยาวลักษณ สรรพสาร
นางเยาวลักษณ สะเภาทอง
นางเยาวลักษณ สุภาพ
นางเยี่ยมศรี ทองนอย
นางโยลา จิตออนนอม
นางรจนา กิติศรีวรพันธุ
นางรจนา จิตชื่น
นางสาวรจนา ตระการศิริ
นางรจนา ตรีสุคนธ
นางรจนา พินิจ
นางรจนา วงคนาง
นางรจนี เสนสร
นางรจพร หนูทอง
นางรชยา บุญยงค
นางสาวรฎา มะหูนี
นางสาวรฐา วัฒนะชานนท
นางรติกานต อิ่มอก
นางรติมา สวัสดิ์โยธิน
นางรติยา ดวงนางรอง
นางรตี โภคาพานิช

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๑๘๑๗
๑๑๘๑๘
๑๑๘๑๙
๑๑๘๒๐
๑๑๘๒๑
๑๑๘๒๒
๑๑๘๒๓
๑๑๘๒๔
๑๑๘๒๕
๑๑๘๒๖
๑๑๘๒๗
๑๑๘๒๘
๑๑๘๒๙
๑๑๘๓๐
๑๑๘๓๑
๑๑๘๓๒
๑๑๘๓๓
๑๑๘๓๔
๑๑๘๓๕
๑๑๘๓๖
๑๑๘๓๗
๑๑๘๓๘
๑๑๘๓๙
๑๑๘๔๐
๑๑๘๔๑
๑๑๘๔๒

นางรมณี รําเพยพล
นางรมณีย สิงหนาค
นางรมยา บุญเพลิง
นางรมิดา มนตกิ่ง
นางรวงทอง กวางวิเศษ
นางรวงทอง บรรทะโก
นางรวมพร เหลาสมบัติ
นางรวยริน แกวแกมทอง
นางรวิวรรณ สุจินตพงศ
นางรวีรัตน คําพิริยะพงศ
นางรวีรตั น ปราบริปู
นางรวีวรรณ ชาติพงศ
นางรวีวรรณ มหาวรรณ
นางรวีวรรณ มาแกว
นางรวีวรรณ มาลา
นางสาวรวีวรรณ ยอยรูรอบ
นางรวีวรรณ วงศวัชรานนท
นางรวีวรรณ ออนดี
นางรสนา ศิริสวัสดิ์
นางรสริน อินทะนิน
นางรสรินทร มหินชัย
นางสาวรสรินทร ลําใย
นางรสรินทร แสนคําดี
นางรสลิน สาสุข
นางรสสุคนธ จัตุชัย
นางรสสุคนธ ทองณรงค

หนา ๒๓๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๘๔๓
๑๑๘๔๔
๑๑๘๔๕
๑๑๘๔๖
๑๑๘๔๗
๑๑๘๔๘
๑๑๘๔๙
๑๑๘๕๐
๑๑๘๕๑
๑๑๘๕๒
๑๑๘๕๓
๑๑๘๕๔
๑๑๘๕๕
๑๑๘๕๖
๑๑๘๕๗
๑๑๘๕๘
๑๑๘๕๙
๑๑๘๖๐
๑๑๘๖๑
๑๑๘๖๒
๑๑๘๖๓
๑๑๘๖๔
๑๑๘๖๕
๑๑๘๖๖
๑๑๘๖๗
๑๑๘๖๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางรสสุคนธ บัวผันสระนอย
นางรสสุคนธ บินอับดุลรามาน
นางรสา นวลวิไล
นางรองรัตน กัลยาณมิตร
นางรองรัตน รักษาพล
นางรอฮีหมะ หะยีอาแต
นางระดับ ตาสาโรจน
นางระบอบ ทองแท
นางระเบียบ คํานึงผล
นางระเบียบ จั่นขุนทด
นางระเบียบ ดีศรี
นางระเบียบ ตั้งไล
นางระเบียบ ทุมวงศ
นางระเบียบ บรรดิ
นางระเบียบ ปอมไชยา
นางระเบียบ เปลี่ยนขํา
นางระพีพรรณ ปานแดง
นางระพีพรรณ พรมสาร
นางระพีพรรณ มีแดนไผ
นางระพีพรรณ รัตนพันธ
นางสาวระพีพรรณ ศรีวิเชียร
นางระพีพรรณ สุนทรานิรัตนกุล
นางระพีพันธ สุริยจันทร
นางระยอง บุญประกอบ
นางสาวระยา ซื่อสมภักดิ์
นางระรื่น จันทรศิริกาญจน

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๑๘๖๙
๑๑๘๗๐
๑๑๘๗๑
๑๑๘๗๒
๑๑๘๗๓
๑๑๘๗๔
๑๑๘๗๕
๑๑๘๗๖
๑๑๘๗๗
๑๑๘๗๘
๑๑๘๗๙
๑๑๘๘๐
๑๑๘๘๑
๑๑๘๘๒
๑๑๘๘๓
๑๑๘๘๔
๑๑๘๘๕
๑๑๘๘๖
๑๑๘๘๗
๑๑๘๘๘
๑๑๘๘๙
๑๑๘๙๐
๑๑๘๙๑
๑๑๘๙๒
๑๑๘๙๓
๑๑๘๙๔

หนา ๒๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางระวิพรรณ เชนพิมาย
นางระวิวรรณ ศิริจันทร
นางระวี พยุงแสนกุล
นางสาวระวีพรรณ สยนานนท
นางระวีวรรณ จันทรสมัย
นางระวีวรรณ บุญญาเลิศกีรติกุล
นางระวีวรรณ เรืองเดช
นางสาวรักชนก คูหเทวารัณ
นางรักชนก ไชยตา
นางรักญาติ มณีวรรณ
นางรักไทย สิทธิศักดิ์
นางรักเลห ริยะบุตร
นางรังษิยา อมาตยคง
นางรังษี เสนาวงษ
นางรังสิมา นาควิสุทธิ์
นางรังสิมา เบ็ญจกุล
นางรัจณี ปลอดภัย
นางสาวรัชฎากร เพิ่มคูณทวี
นางรัชฎาพร ดารุนิกร
นางรัชฎาพร ศุโภทยาน
นางสาวรัชณีบูรณ ยิ้มไทย
นางรัชดา นิลโมจน
นางรัชดา ศรีรางกูล
นางรัชดาภรณ หอมหวล
นางรัชดาภา ผลทับทิม
นางรัชทิตา เชยกลิ่น

๑๑๘๙๕
๑๑๘๙๖
๑๑๘๙๗
๑๑๘๙๘
๑๑๘๙๙
๑๑๙๐๐
๑๑๙๐๑
๑๑๙๐๒
๑๑๙๐๓
๑๑๙๐๔
๑๑๙๐๕
๑๑๙๐๖
๑๑๙๐๗
๑๑๙๐๘
๑๑๙๐๙
๑๑๙๑๐
๑๑๙๑๑
๑๑๙๑๒
๑๑๙๑๓
๑๑๙๑๔
๑๑๙๑๕
๑๑๙๑๖
๑๑๙๑๗
๑๑๙๑๘
๑๑๙๑๙
๑๑๙๒๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางสาวรัชนี ขาวพระไพร
นางรัชนี คัมภีรทัศน
นางรัชนี จันทรไข
นางสาวรัชนี จันทรทพิ ย
นางรัชนี จิรพิเชฐรัตนา
นางสาวรัชนี ชมภูยอด
นางรัชนี ชวยรักษา
นางรัชนี เชียรวิชัย
นางรัชนี ทองงาม
นางสาวรัชนี ธานินทราวัฒน
นางรัชนี นวลแกว
นางรัชนี เนตรเจริญ
นางรัชนี บรรทัดทอง
นางรัชนี บุญโต
นางสาวรัชนี ประยูรศรี
นางรัชนี ปญญาทิพย
นางรัชนี ผารัตน
นางรัชนี พงษสุวรรณ
นางรัชนี พัฒนาภมร
นางรัชนี พานารัตน
นางรัชนี พุมโพธิ์
นางรัชนี เพ็ชรนิธิ
นางสาวรัชนี ภูพัชรกุล
นางรัชนี มณีพันธ
นางรัชนี มะกาว
นางรัชนี มั่งเจริญ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๑๙๒๑
๑๑๙๒๒
๑๑๙๒๓
๑๑๙๒๔
๑๑๙๒๕
๑๑๙๒๖
๑๑๙๒๗
๑๑๙๒๘
๑๑๙๒๙
๑๑๙๓๐
๑๑๙๓๑
๑๑๙๓๒
๑๑๙๓๓
๑๑๙๓๔
๑๑๙๓๕
๑๑๙๓๖
๑๑๙๓๗
๑๑๙๓๘
๑๑๙๓๙
๑๑๙๔๐
๑๑๙๔๑
๑๑๙๔๒
๑๑๙๔๓
๑๑๙๔๔
๑๑๙๔๕
๑๑๙๔๖

นางรัชนี มิ่งศิริ
นางรัชนี มิระสิงห
นางรัชนี รัตนะ
นางรัชนี วังวล
นางรัชนี วาระรัมย
นางรัชนี เวหา
นางรัชนี ศิลปธีรธร
นางรัชนี สมศรีโย
นางรัชนี สายเนตร
นางรัชนี สาริบุตร
นางรัชนี สุรยิ า
นางรัชนี สุวรรณนันท
นางรัชนี หลักคํา
นางรัชนี เหลืองทอง
นางรัชนี อินทะริง
นางรัชนี อุสาพรหม
นางรัชนีกร แกวแกมเกษ
นางสาวรัชนีกร ชาติมนตรี
นางรัชนีกร วงกะโซ
นางรัชนีกรณ ชินโคตร
นางรัชนีบลู ย แฝงพงศ
นางรัชนีพรรณ เสนามนตรี
นางรัชนีภรณ กาญจนภักดิ์
นางรัชนีย มณีเนตร
นางรัชนีย สุขขา
นางรัชนีย สุขสวาง

หนา ๒๓๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๙๔๗
๑๑๙๔๘
๑๑๙๔๙
๑๑๙๕๐
๑๑๙๕๑
๑๑๙๕๒
๑๑๙๕๓
๑๑๙๕๔
๑๑๙๕๕
๑๑๙๕๖
๑๑๙๕๗
๑๑๙๕๘
๑๑๙๕๙
๑๑๙๖๐
๑๑๙๖๑
๑๑๙๖๒
๑๑๙๖๓
๑๑๙๖๔
๑๑๙๖๕
๑๑๙๖๖
๑๑๙๖๗
๑๑๙๖๘
๑๑๙๖๙
๑๑๙๗๐
๑๑๙๗๑
๑๑๙๗๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางรัชนียา ทิวงศษา
นางรัชนีวรรณ ดาววัน
นางรัชนีวรรณ ตะวงษ
นางสาวรัชนีวรรณ สวงโท
นางรัชนีวรรณ อินหาดกรวด
นางรัชนีวัลย คงมั่น
นางรัชภร อธิไกรกุล
นางรัญจวน เชื้อคํา
นางรัญจวน ตันติธรรมาวงศ
นางรัญจวน เสียนขุนทด
นางรัญทม เทศศิริ
นางรัฎติกรณ จันสุตะ
นางรัฏติกาล มัตราช
นางรัดดา บุญผอง
นางรัดดา เสนคําสอน
นางรัตติกร เคนอินทร
นางรัตติกาล แยมศิริวงศ
นางรัตติกาล ใสเนตร
นางรัตติญา สุขยานุดิษฐ
นางรัตตินันท ประภาสิทธิ
นางรัตติภรณ เจริญสุข
นางรัตติยา ชูผล
นางรัตติยา เซงยี่
นางรัตนจรี ชลชีวะ
นางรัตนจิตร วงศจันทร
นางรัตนชฎา ศรีวรกุล

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๑๙๗๓
๑๑๙๗๔
๑๑๙๗๕
๑๑๙๗๖
๑๑๙๗๗
๑๑๙๗๘
๑๑๙๗๙
๑๑๙๘๐
๑๑๙๘๑
๑๑๙๘๒
๑๑๙๘๓
๑๑๙๘๔
๑๑๙๘๕
๑๑๙๘๖
๑๑๙๘๗
๑๑๙๘๘
๑๑๙๘๙
๑๑๙๙๐
๑๑๙๙๑
๑๑๙๙๒
๑๑๙๙๓
๑๑๙๙๔
๑๑๙๙๕
๑๑๙๙๖
๑๑๙๙๗
๑๑๙๙๘

หนา ๒๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางรัตนธิดา พูนอริยทรัพย
นางรัตนพร โคตรเจริญ
นางรัตนพรรณ สุขสวัสดิ์
นางรัตนวรรณ วงศพิพัฒนศิลป
นางรัตนสุณี สุขพณิชนันท
นางรัตนา กํามะหาวงษ
นางสาวรัตนา แกวสวาง
นางรัตนา แกวสุใจ
นางรัตนา ขุดโพธิ์
นางรัตนา จันทรผิว
นางรัตนา จันทรวิบูลย
นางรัตนา จํานงสันติศรี
นางรัตนา ชาลีกุล
นางรัตนา ชินะขาย
นางรัตนา ไชยศรี
นางรัตนา แตงนวลจันทร
นางรัตนา ทองหนู
นางรัตนา ทัสนานุตริยะ
นางรัตนา เทียนสมบูรณ
นางรัตนา ไทยเอื้อ
นางสาวรัตนา ธิชูโต
นางรัตนา นันทา
นางรัตนา น้ําหอม
นางรัตนา นุราช
นางสาวรัตนา บุญเตาชู
นางรัตนา เบ็ญหมุหมีน

๑๑๙๙๙
๑๒๐๐๐
๑๒๐๐๑
๑๒๐๐๒
๑๒๐๐๓
๑๒๐๐๔
๑๒๐๐๕
๑๒๐๐๖
๑๒๐๐๗
๑๒๐๐๘
๑๒๐๐๙
๑๒๐๑๐
๑๒๐๑๑
๑๒๐๑๒
๑๒๐๑๓
๑๒๐๑๔
๑๒๐๑๕
๑๒๐๑๖
๑๒๐๑๗
๑๒๐๑๘
๑๒๐๑๙
๑๒๐๒๐
๑๒๐๒๑
๑๒๐๒๒
๑๒๐๒๓
๑๒๐๒๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางรัตนา เผือกเนียม
นางรัตนา พรรณลึก
นางรัตนา พรหมดนตรี
นางรัตนา พลจันทร
นางรัตนา พัฒนชัย
นางรัตนา เพ็ชรเมือง
นางรัตนา เพียรมุงงาน
นางรัตนา โพธิ์แทน
นางรัตนา ยามาลี
นางรัตนา รัตนราศรี
นางรัตนา รุงแกว
นางรัตนา แรงกสิกรณ
นางรัตนา ฤทธิรงค
นางสาวรัตนา ลักษณะหุต
นางรัตนา วงศปญติ
นางสาวรัตนา วองวิวิธกุล
นางรัตนา ศรีบัวจับ
นางรัตนา ศรีสุริยชัย
นางรัตนา สมถะนิรันดร
นางรัตนา สมบุญยอด
นางสาวรัตนา สรวงสิงห
นางรัตนา สวัสดิภักดิ์
นางรัตนา สัพโส
นางรัตนา สิงหเจริญ
นางรัตนา สินกิ่ม
นางรัตนา สีหบุตร

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๒๐๒๕
๑๒๐๒๖
๑๒๐๒๗
๑๒๐๒๘
๑๒๐๒๙
๑๒๐๓๐
๑๒๐๓๑
๑๒๐๓๒
๑๒๐๓๓
๑๒๐๓๔
๑๒๐๓๕
๑๒๐๓๖
๑๒๐๓๗
๑๒๐๓๘
๑๒๐๓๙
๑๒๐๔๐
๑๒๐๔๑
๑๒๐๔๒
๑๒๐๔๓
๑๒๐๔๔
๑๒๐๔๕
๑๒๐๔๖
๑๒๐๔๗
๑๒๐๔๘
๑๒๐๔๙
๑๒๐๕๐

หนา ๒๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางรัตนา สุขจี๋
นางรัตนา สุขนาบุญ
นางสาวรัตนา สุวรรณสันติสุข
นางสาวรัตนา แสงโพธิ์แกว
นางรัตนา หนูแปน
นางรัตนา เหรัญญาภรณ
นางรัตนา อังคณิตย
นางรัตนา อ่ําอําไพ
นางสาวรัตนา โอมี
นางรัตนากร โพธิ์งาม
นางรัตนาพร ปทมพิภพศรี
นางรัตนาพร พัทบุรี
นางสาวรัตนาพร รุงวิทยา
นางรัตนาพร วิภูษณะภัทร
นางรัตนาภร ศรีสมบัติ
นางรัตนาภรณ กันพรหม
นางรัตนาภรณ กาไรภูมิ
นางสาวรัตนาภรณ จํานงคนิจ
นางรัตนาภรณ เทพกอม
นางสาวรัตนาภรณ นันทบัณฑิต
นางสาวรัตนาภรณ ฤทธิ์ธรรม
นางรัตนาภรณ ลัธธนันท
นางรัตนาภรณ วิชากูล
นางรัตนาภรณ เวชกามา
นางสาวรัตนาภรณ ศรีสรวย
นางรัตนาภรณ สุขสําราญ

๑๒๐๕๑
๑๒๐๕๒
๑๒๐๕๓
๑๒๐๕๔
๑๒๐๕๕
๑๒๐๕๖
๑๒๐๕๗
๑๒๐๕๘
๑๒๐๕๙
๑๒๐๖๐
๑๒๐๖๑
๑๒๐๖๒
๑๒๐๖๓
๑๒๐๖๔
๑๒๐๖๕
๑๒๐๖๖
๑๒๐๖๗
๑๒๐๖๘
๑๒๐๖๙
๑๒๐๗๐
๑๒๐๗๑
๑๒๐๗๒
๑๒๐๗๓
๑๒๐๗๔
๑๒๐๗๕
๑๒๐๗๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางรัตนาภรณ สุชาสันติ
นางรัตนาวดี ปรมาภิชัย
นางรัตนาวลี ชูเมือง
นางรัติวรรณ ชัยโคตร
นางรันดร นิวัติเจริญจิต
นางรันดร สมภูมิ
นางรับจิตร ประสิทธิเวชานนท
นางรัมภา คําบุปผา
นางรัศมี จารุเหติ
นางรัศมี ไชยบุบผา
นางรัศมี ดิสปรีชา
นางรัศมี ตุมสังขทอง
นางรัศมี ธนโชคดี
นางรัศมี บุญชวย
นางรัศมี บุญซอน
นางรัศมี พันธุพาณิชย
นางรัศมี รอยเที่ยง
นางรัศมี ลิ้มเจริญ
นางรัศมี วัฒนอรุณวงศ
นางรัศมี สีหบัณฑ
นางรัศมี หารินไสล
นางรัศมี แหลงหลา
นางรัศมีแข แสนมาโนช
นางสาวราณี ตุนฝน
นางสาวราณี ทองยืน
นางราตรี คําที

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๒๐๗๗
๑๒๐๗๘
๑๒๐๗๙
๑๒๐๘๐
๑๒๐๘๑
๑๒๐๘๒
๑๒๐๘๓
๑๒๐๘๔
๑๒๐๘๕
๑๒๐๘๖
๑๒๐๘๗
๑๒๐๘๘
๑๒๐๘๙
๑๒๐๙๐
๑๒๐๙๑
๑๒๐๙๒
๑๒๐๙๓
๑๒๐๙๔
๑๒๐๙๕
๑๒๐๙๖
๑๒๐๙๗
๑๒๐๙๘
๑๒๐๙๙
๑๒๑๐๐
๑๒๑๐๑
๑๒๑๐๒

นางราตรี ฉันทพจน
นางราตรี ชํานาญ
นางราตรี ฐานะ
นางราตรี ดงสันนิวาส
นางสาวราตรี ดวงไชย
นางราตรี ตันติธวัชวงศ
นางราตรี ธานินทรวิวัฒน
นางราตรี นาสุย
นางราตรี บุญประเสริฐ
นางราตรี พยาราช
นางราตรี พันธุจําเริญ
นางราตรี ยาวีระ
นางราตรี ลวกไธสง
นางราตรี ลีมา
นางราตรี ศรีเมืองกลาง
นางราตรี สมบัติ
นางราตรี สาแกว
นางราตรี สุกุมารพันธุ
นางราตรี แสงประดับ
นางราตรี หงษปาน
นางสาวราตรี ไหวเคลื่อน
นางราตรี อินตะพันธ
นางราศรี บุญชู
นางราศรี มูลทา
นางราศรี สุขวาสนะ
นางรําจวน ทรงประโคน

หนา ๒๓๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๑๐๓
๑๒๑๐๔
๑๒๑๐๕
๑๒๑๐๖
๑๒๑๐๗
๑๒๑๐๘
๑๒๑๐๙
๑๒๑๑๐
๑๒๑๑๑
๑๒๑๑๒
๑๒๑๑๓
๑๒๑๑๔
๑๒๑๑๕
๑๒๑๑๖
๑๒๑๑๗
๑๒๑๑๘
๑๒๑๑๙
๑๒๑๒๐
๑๒๑๒๑
๑๒๑๒๒
๑๒๑๒๓
๑๒๑๒๔
๑๒๑๒๕
๑๒๑๒๖
๑๒๑๒๗
๑๒๑๒๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางรําพรรณ วงคทะกัน
นางสาวรําพรรณ แสนทอน
นางรําพัน เพื่อนเกาะ
นางรําพัน สุนสุข
นางสาวรําพา แสงศิลา
นางรําพึง กลิ่นกลาง
นางรําพึง ทองประสาน
นางรําพึง สิริวาลย
นางสาวรําพึง อินทรศรี
นางรําพึง อิ่มมณีรัตน
นางรําเพย คุม บัว
นางรําเพย ใจซื่อ
นางรําเพย พึ่งมา
นางรําเพย ฤทธิ์เดช
นางรําเพียร ทองแท
นางรําแพน สระทอง
นางรําไพ จงเจตจํานง
นางรําไพ ถาวรรักษ
นางรําไพ ทวีสุข
นางสาวรําไพ นิรมาณ
นางรําไพ ระวิชัย
นางรําไพ แสนสุทา
นางรําไพ เหลือประเสริฐ
หมอมราชวงศรําไพพันธุ คําดี
นางรินณา แจงสวางศรี
นางรินนา ตีระศิริพงษ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๒๑๒๙
๑๒๑๓๐
๑๒๑๓๑
๑๒๑๓๒
๑๒๑๓๓
๑๒๑๓๔
๑๒๑๓๕
๑๒๑๓๖
๑๒๑๓๗
๑๒๑๓๘
๑๒๑๓๙
๑๒๑๔๐
๑๒๑๔๑
๑๒๑๔๒
๑๒๑๔๓
๑๒๑๔๔
๑๒๑๔๕
๑๒๑๔๖
๑๒๑๔๗
๑๒๑๔๘
๑๒๑๔๙
๑๒๑๕๐
๑๒๑๕๑
๑๒๑๕๒
๑๒๑๕๓
๑๒๑๕๔

นางรินนา มังคละคีรี
นางรินฤดี ศรีคราม
นางรื่นจิตต แสงทอง
นางรื่นรมย สุนทรฐิติกุล
นางสาวรุงทิพย แกวทอง
นางรุงทิวา กวางทอง
นางรุงทิวา ธาราเกษม
นางรุงทิวา นิตชิน
นางสาวรุงทิวา บุญยอ
นางรุงทิวา บุญอาจ
นางรุงทิวา ผลพฤกษา
นางรุงทิวา อึ้งจุย
นางรุงนภา โชติกรณ
นางสาวรุงนภา พัฒนาพรรณ
นางสาวรุงนภา ลิอุโมงค
นางสาวรุงนภา วรชัยวัฒน
นางรุงนภา วีชะรังสรรค
นางสาวรุงนภา ศรีสันติธรณ
นางรุงนภา สังขสอาด
นางรุงนภา เสนสม
นางรุงนิรันดร บุตรมี
นางรุงเพ็ชร มณีแยม
นางรุงฟา ศิริวัฒนะ
นางรุงระพี คัชมาตย
นางรุงระพี หาดขุนทด
นางรุงระวี ชัยวงค

หนา ๒๓๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๑๕๕
๑๒๑๕๖
๑๒๑๕๗
๑๒๑๕๘
๑๒๑๕๙
๑๒๑๖๐
๑๒๑๖๑
๑๒๑๖๒
๑๒๑๖๓
๑๒๑๖๔
๑๒๑๖๕
๑๒๑๖๖
๑๒๑๖๗
๑๒๑๖๘
๑๒๑๖๙
๑๒๑๗๐
๑๒๑๗๑
๑๒๑๗๒
๑๒๑๗๓
๑๒๑๗๔
๑๒๑๗๕
๑๒๑๗๖
๑๒๑๗๗
๑๒๑๗๘
๑๒๑๗๙
๑๒๑๘๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางรุงรัตน เจริญสุข
นางรุงรัตน ธุสาวัน
นางรุงราตรี คําออน
นางสาวรุงฤทัย ศุภธนพัฒน
นางสาวรุงลักษณ สารถี
นางรุงวดี ระวัง
นางรุงศิริ ไตรโยธี
นางรุงอรุณ บุญทัน
นางรุงอรุณ ภคเมฆานนท
นางรุงอรุณ สฤษฎวานิช
นางรุงอุษา จันทรหอม
นางรุจา จันทรเทวี
นางรุจาภา ศรีนาค
นางรุจิรัตน หนูหลา
นางรุจิรา ตั้งกุลบริบูรณ
นางรุจิรา ทองคํา
นางสาวรุจิรา แพทยรังษี
นางรุจิรา โพธิ์จุมพล
นางรุจิรา ศรนารายณ
นางรุจิรา สุขเกื้อ
นางรุจิรา สุขโต
นางรุจิราพร ไกรโชค
นางรุจิราวรรณ ตรีสุวรรณ
นางรุจีพร จันทะ
นางเรณุกา ฉวีวรรณ
นางเรณุกา บุญทอย

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๒๑๘๑
๑๒๑๘๒
๑๒๑๘๓
๑๒๑๘๔
๑๒๑๘๕
๑๒๑๘๖
๑๒๑๘๗
๑๒๑๘๘
๑๒๑๘๙
๑๒๑๙๐
๑๒๑๙๑
๑๒๑๙๒
๑๒๑๙๓
๑๒๑๙๔
๑๒๑๙๕
๑๒๑๙๖
๑๒๑๙๗
๑๒๑๙๘
๑๒๑๙๙
๑๒๒๐๐
๑๒๒๐๑
๑๒๒๐๒
๑๒๒๐๓
๑๒๒๐๔
๑๒๒๐๕
๑๒๒๐๖

นางเรณุกา ประทีปธรรมชัย
นางเรณุกา วุฒิสาร
นางเรณู กะเนรุพันธ
นางเรณู คิดดี
นางเรณู จันทรทอง
นางเรณู จันทรแยม
นางเรณู ชื่นจิตร
นางเรณู ตรีโลเกศ
นางสาวเรณู แตงไทย
นางเรณู ธาระหาญ
นางเรณู ธุระกิจ
นางเรณู บุญเกิด
นางเรณู ประสงคกูล
นางเรณู ปรางคชัยเวศน
นางเรณู พบลาภ
นางเรณู มากมาย
นางเรณู วัดโต
นางเรณู เวลาดี
นางเรณู ศรีชมชื่น
นางเรณู สุขสอาด
นางเรณู สุภา
นางสาวเรณู โสภาสพ
นางเรณู หาชอบ
นางเรณู หาญสูงเนิน
นางเรณู อินยิ้ม
นางเรไร จิตอาคะ

หนา ๒๔๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๒๐๗
๑๒๒๐๘
๑๒๒๐๙
๑๒๒๑๐
๑๒๒๑๑
๑๒๒๑๒
๑๒๒๑๓
๑๒๒๑๔
๑๒๒๑๕
๑๒๒๑๖
๑๒๒๑๗
๑๒๒๑๘
๑๒๒๑๙
๑๒๒๒๐
๑๒๒๒๑
๑๒๒๒๒
๑๒๒๒๓
๑๒๒๒๔
๑๒๒๒๕
๑๒๒๒๖
๑๒๒๒๗
๑๒๒๒๘
๑๒๒๒๙
๑๒๒๓๐
๑๒๒๓๑
๑๒๒๓๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางเรไร บุญทน
นางเรไร ศิริยงค
นางเรไร แสงทอง
นางเรวดี กลิ่นน้ําหอม
นางเรวดี กองคํา
นางเรวดี คามะดา
นางเรวดี จันทรดี
นางเรวดี เจตสิกทัต
นางเรวดี เนียมสกุล
นางเรวดี ภูถาวร
นางเรวดี เวียงอําพล
นางเรวดี ศรีสุข
นางเรวดี สวัสดิ์รักษา
นางเรวดี ไหวพริบ
นางเริงศิริ เวชกามา
นางสาวเรียม เงินฉลาด
นางสาวเรียม ปนวรสาร
นางเรียมใจ ยังพิทักษ
นางเรียมอุทัย เกิดเขียว
นางเรืองจิต ชุมชื่น
นางเรืองรอง ประทุมเวียง
นางเรืองรอง สุจิมาวิทย
นางเรืองวิชช วีระพงษ
นางเรืองวิไล ประเวช
นางสาวเรืองศรี บานใหม
นางสาวเรืองศิริ เรียงขัน

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๒๒๓๓
๑๒๒๓๔
๑๒๒๓๕
๑๒๒๓๖
๑๒๒๓๗
๑๒๒๓๘
๑๒๒๓๙
๑๒๒๔๐
๑๒๒๔๑
๑๒๒๔๒
๑๒๒๔๓
๑๒๒๔๔
๑๒๒๔๕
๑๒๒๔๖
๑๒๒๔๗
๑๒๒๔๘
๑๒๒๔๙
๑๒๒๕๐
๑๒๒๕๑
๑๒๒๕๒
๑๒๒๕๓
๑๒๒๕๔
๑๒๒๕๕
๑๒๒๕๖
๑๒๒๕๗
๑๒๒๕๘

นางเรืองอุไร เขตสูงเนิน
นางเรืองอุไร พิศวงปราการ
นางเรือนสาย กมลาพร
นางแรมพรรณ หาญกลา
นางสาวโรจณีย เดือนแจม
นางโรจนภา อินทรามะ
นางไรนะ วายา
นางฤดี ชากัน
นางฤดี ปณิธิธรรม
นางฤดี ยิสารคุณ
นางฤดี ลายระยะพงษ
นางฤทัย ชวยหนู
นางลดา บุญธรรม
นางลดา ประกอบพันธุ
นางสาวลดาเดือน ศรีขันซาย
นางลดารัตน จิตสุภา
นางสาวลดาวัลย กาญจนะ
นางสาวลดาวัลย ขุมคํา
นางลดาวัลย ตุงคโสภา
นางลมัย วิลัยปาน
นางลมัย สังขนิตย
นางลมัย สังฆรินทร
นางลมุล สุขชล
นางลมุล เสนามาตย
นางลมุล ฮอสูงเนิน
นางลลิดา พสุธา

หนา ๒๔๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๒๕๙
๑๒๒๖๐
๑๒๒๖๑
๑๒๒๖๒
๑๒๒๖๓
๑๒๒๖๔
๑๒๒๖๕
๑๒๒๖๖
๑๒๒๖๗
๑๒๒๖๘
๑๒๒๖๙
๑๒๒๗๐
๑๒๒๗๑
๑๒๒๗๒
๑๒๒๗๓
๑๒๒๗๔
๑๒๒๗๕
๑๒๒๗๖
๑๒๒๗๗
๑๒๒๗๘
๑๒๒๗๙
๑๒๒๘๐
๑๒๒๘๑
๑๒๒๘๒
๑๒๒๘๓
๑๒๒๘๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางลวนลักษณ ธรรมวงศา
นางลออ แรทอง
นางละคร บรรพลา
นางละพิง แสงโพธิ์
นางสาวละมอม จันทมาศ
นางละมอม จันทรทองศรี
นางละมอม เตชะวณิชย
นางละมอม ศรีกาญจน
นางละมอม แสงสวาง
นางละมัย กิตติรุงสุวรรณ
นางละมัย ฉิมนิล
นางละมัย ไชยศรีหา
นางละมัย บทไธสง
นางละมัย วิชาคํา
นางละมัย ศรีชะนา
นางละมัย ไสยกิจ
นางละมัย หวังศิริ
นางสาวละมาย แซสิม
นางละมุน ทองวิเศษ
นางละมุล จันทะสีลา
นางละเมียด ยังสังข
นางสาวละเมียด แสงไพโรจน
นางสาวละไม เกษโกวิท
นางละไม ตอยนอย
นางละไม ประมวญสิน
นางละไม พาหา

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๒๒๘๕
๑๒๒๘๖
๑๒๒๘๗
๑๒๒๘๘
๑๒๒๘๙
๑๒๒๙๐
๑๒๒๙๑
๑๒๒๙๒
๑๒๒๙๓
๑๒๒๙๔
๑๒๒๙๕
๑๒๒๙๖
๑๒๒๙๗
๑๒๒๙๘
๑๒๒๙๙
๑๒๓๐๐
๑๒๓๐๑
๑๒๓๐๒
๑๒๓๐๓
๑๒๓๐๔
๑๒๓๐๕
๑๒๓๐๖
๑๒๓๐๗
๑๒๓๐๘
๑๒๓๐๙
๑๒๓๑๐

นางละไม โพธิ์บุตรดี
นางละออ ทองเถาว
นางสาวละออ ธรรมลังกา
นางละออง เกื้อมา
นางละออง ขวัญทอง
นางละออง ชุมภูแสง
นางละออง ชูเชื้อ
นางละออง ตันศิริสิทธิกุล
นางละออง นระแสน
นางละออง บุบผามาลา
นางละออง อินทรประดิษฐ
นางละอองดาว จันทรออน
นางละอองดาว พรายงาม
นางละเอียด คงแงง
นางสาวละเอียด จันทรชวง
นางสาวละเอียด จุมพิศ
นางละเอียด ชละธาร
นางละเอียด ดวงใจ
นางละเอียด ภาษี
นางละเอียด ยะจินะวงค
นางละเอียด แยมประดิษฐ
นางละเอียด ลักษณะ
นางละเอียด โสมสง
นางละเอียด อินนาปา
นางละเอียด อึ้งตระกูล
นางลักขณา ขวัญยืน

หนา ๒๔๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๓๑๑
๑๒๓๑๒
๑๒๓๑๓
๑๒๓๑๔
๑๒๓๑๕
๑๒๓๑๖
๑๒๓๑๗
๑๒๓๑๘
๑๒๓๑๙
๑๒๓๒๐
๑๒๓๒๑
๑๒๓๒๒
๑๒๓๒๓
๑๒๓๒๔
๑๒๓๒๕
๑๒๓๒๖
๑๒๓๒๗
๑๒๓๒๘
๑๒๓๒๙
๑๒๓๓๐
๑๒๓๓๑
๑๒๓๓๒
๑๒๓๓๓
๑๒๓๓๔
๑๒๓๓๕
๑๒๓๓๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางลักขณา เดชะหลอ
นางลักขณา บุญญาธิการ
นางลักขณา พละศักดิ์
นางลักขณา เพ็งนิล
นางลักขณา เพชรวิเศษอุดม
นางลักขณา สาริกภูติ
นางลักขณา สุปญญา
นางลักขณา อวบอวน
นางลักขณา เอื้อใจ
นางสาวลักคณา เจริญกุล
นางลักษณกมล ศรีวชิราพิพัฒน
นางลักษณชาภรณ บุญฉ่ํา
นางลักษณา พรมทองแกว
นางลักษณี รักษาเคน
นางลักษณีวไล ภูษาวิโศธน
นางลักษมี แถมพันธ
นางลักษมี ลุประสงค
นางลัคณา มณีจันสุข
นางลัคณา อัญมณีรัตน
นางลัดดา กองสุข
นางลัดดา กุฎโพธิ์
นางลัดดา เกียรติยศเจริญ
นางลัดดา แกวพูล
นางลัดดา โกละกะ
นางลัดดา ค้ําชู
นางลัดดา คําแดง

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๒๓๓๗
๑๒๓๓๘
๑๒๓๓๙
๑๒๓๔๐
๑๒๓๔๑
๑๒๓๔๒
๑๒๓๔๓
๑๒๓๔๔
๑๒๓๔๕
๑๒๓๔๖
๑๒๓๔๗
๑๒๓๔๘
๑๒๓๔๙
๑๒๓๕๐
๑๒๓๕๑
๑๒๓๕๒
๑๒๓๕๓
๑๒๓๕๔
๑๒๓๕๕
๑๒๓๕๖
๑๒๓๕๗
๑๒๓๕๘
๑๒๓๕๙
๑๒๓๖๐
๑๒๓๖๑
๑๒๓๖๒

หนา ๒๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางลัดดา จันทนะโสตถิ์
นางสาวลัดดา ชาญรัมย
นางลัดดา โชคมงคล
นางลัดดา ดีพา
นางลัดดา ทวมไชยนาม
นางสาวลัดดา ทองประจวบโชค
นางลัดดา ทะแพงพันธ
นางลัดดา นาเพีย
นางลัดดา บุญยา
นางลัดดา ปญญาภรณประสาท
นางลัดดา พงษประไพ
นางลัดดา พวงชะบา
นางลัดดา พุมแกว
นางลัดดา โพธิ์พิทยา
นางลัดดา ภัทรนรางกูร
นางลัดดา มณีเล็ก
นางลัดดา มั่งคั่ง
นางลัดดา มากบุญ
นางลัดดา มาลัยทอง
นางลัดดา รัตนวิจิตร
นางลัดดา รัตโนดม
นางลัดดา วิจันทึก
นางลัดดา ศรีนา
นางลัดดา ศรีพุทธา
นางลัดดา ศรีสวัสดิ์
นางลัดดา สงศรี

๑๒๓๖๓
๑๒๓๖๔
๑๒๓๖๕
๑๒๓๖๖
๑๒๓๖๗
๑๒๓๖๘
๑๒๓๖๙
๑๒๓๗๐
๑๒๓๗๑
๑๒๓๗๒
๑๒๓๗๓
๑๒๓๗๔
๑๒๓๗๕
๑๒๓๗๖
๑๒๓๗๗
๑๒๓๗๘
๑๒๓๗๙
๑๒๓๘๐
๑๒๓๘๑
๑๒๓๘๒
๑๒๓๘๓
๑๒๓๘๔
๑๒๓๘๕
๑๒๓๘๖
๑๒๓๘๗
๑๒๓๘๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางลัดดา สนธิ
นางลัดดา สอนที
นางลัดดา สุทธา
นางลัดดา สุนทรเกตุ
นางลัดดา แสนศรี
นางลัดดา แหวนทอง
นางลัดดา อินนา
นางลัดดา อินศรีจันทร
นางลัดดาพร ณัษฐาภรณ
นางลัดดาวรรณ แกวบุญสง
นางลัดดาวรรณ แกวเมฆ
นางลัดดาวรรณ ทรงวัฒนะสิน
นางลัดดาวรรณ เผือกผอง
นางลัดดาวรรณ สุขสวัสดิ์
นางลัดดาวัณย สวัยษร
นางลัดดาวัลย เกียรติกลาง
นางลัดดาวัลย ขันอาสา
นางลัดดาวัลย คําศรี
นางลัดดาวัลย ชวยชม
นางลัดดาวัลย ทิพยแสนพรหม
นางลัดดาวัลย ธิกุลวงษ
นางลัดดาวัลย บํารุงกิจ
นางลัดดาวัลย บุญจํานงค
นางลัดดาวัลย แพนลิ้นฟา
นางลัดดาวัลย ฟองนวน
นางลัดดาวัลย วรงค

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๒๓๘๙
๑๒๓๙๐
๑๒๓๙๑
๑๒๓๙๒
๑๒๓๙๓
๑๒๓๙๔
๑๒๓๙๕
๑๒๓๙๖
๑๒๓๙๗
๑๒๓๙๘
๑๒๓๙๙
๑๒๔๐๐
๑๒๔๐๑
๑๒๔๐๒
๑๒๔๐๓
๑๒๔๐๔
๑๒๔๐๕
๑๒๔๐๖
๑๒๔๐๗
๑๒๔๐๘
๑๒๔๐๙
๑๒๔๑๐
๑๒๔๑๑
๑๒๔๑๒
๑๒๔๑๓
๑๒๔๑๔

นางลัดดาวัลย สวางศรี
นางลัดดาวัลย อักษรชู
นางลั่นทม วงศศรียา
นางลาภวดี สังขหอ
นางลาวรรณ เชิญชัยภูมิ
นางลาวรรณ ราญรอน
นางลาวัณ แสวงรัตน
นางลาวัณย ศรีสาพันธ
นางลาวัลย กองไธสง
นางลาวัลย ใจเพ็ชร
นางลาวัลย เผือกสุวรรณ
นางลาวัลย ยี่เกาะ
นางลาวัลย เอื้อศิริพรฤทธิ์
นางลําจวน จินดาวงษ
นางลําจวน มหาไม
นางลําเจียก สายหอม
นางลําดวน กอบกอง
นางลําดวน การสาลี
นางลําดวน กุลทวม
นางสาวลําดวน ชูชนะ
นางลําดวน ชูดวง
นางลําดวน ไชยิถะ
นางลําดวน ทาตอย
นางลําดวน ธรรมพัฒนกุล
นางลําดวน นันตา
นางสาวลําดวน ปวงไชยา

หนา ๒๔๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๔๑๕
๑๒๔๑๖
๑๒๔๑๗
๑๒๔๑๘
๑๒๔๑๙
๑๒๔๒๐
๑๒๔๒๑
๑๒๔๒๒
๑๒๔๒๓
๑๒๔๒๔
๑๒๔๒๕
๑๒๔๒๖
๑๒๔๒๗
๑๒๔๒๘
๑๒๔๒๙
๑๒๔๓๐
๑๒๔๓๑
๑๒๔๓๒
๑๒๔๓๓
๑๒๔๓๔
๑๒๔๓๕
๑๒๔๓๖
๑๒๔๓๗
๑๒๔๓๘
๑๒๔๓๙
๑๒๔๔๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางลําดวน ปาละโค
นางลําดวน โปธา
นางลําดวน มีมาก
นางลําดวน ศรีชุมพวง
นางลําดวน สารพล
นางลําดวน สุริยะพรม
นางลําดวน แสงชาติ
นางลําดวน หลาวงศ
นางลําดวน อยูพุม
นางลําดวน ออนชุม
นางลําดวน อัครวงษ
นางลําดวน เอกเพ็ชร
นางลําเทียน อุตมา
นางลําเนาว ทองใหญ
นางลําปาง สําราญจิตต
นางลําพอง โคตรประทุม
นางลําพึง โตวราธรรม
นางลําพึง สังฆรักษ
นางลําพูน ศรีทอง
นางลําพูน สาระวัน
นางลําพูล บูรัมย
นางลําพูล วังทอง
นางลําเพย บ้ําสันเทียะ
นางลําไพ จันทรทีประ
นางลําไพ เถาหมอ
นางลําไพ ศรีออน

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๒๔๔๑
๑๒๔๔๒
๑๒๔๔๓
๑๒๔๔๔
๑๒๔๔๕
๑๒๔๔๖
๑๒๔๔๗
๑๒๔๔๘
๑๒๔๔๙
๑๒๔๕๐
๑๒๔๕๑
๑๒๔๕๒
๑๒๔๕๓
๑๒๔๕๔
๑๒๔๕๕
๑๒๔๕๖
๑๒๔๕๗
๑๒๔๕๘
๑๒๔๕๙
๑๒๔๖๐
๑๒๔๖๑
๑๒๔๖๒
๑๒๔๖๓
๑๒๔๖๔
๑๒๔๖๕
๑๒๔๖๖

นางสาวลําภู ทับจันทร
นางลํายวน ดีสวัสดิ์
นางลํายอง ไทยตระกูล
นางสาวลํายอง บรรจงเมือง
นางลํายอง บัวเพ็ชร
นางลํายอง รักษาวงศ
นางลําใย คุณลาน
นางลําใย จันทรสุวรรณ
นางสาวลําใย แจมใส
นางลําใย ชวยสระนอย
นางลําใย ทองประไพ
นางลําใย ไทยถาวร
นางลําใย บุรีสูงเนิน
นางลําใย พานิช
นางลําใย ภูแลนกี่
นางลําไย ศิริสุวรรณ
นางลําไย อาจวิชัย
นางลิขิต เชื้อชูชาติ
นางลิขิต พานิช
นางลิ้นจี่ พิบูลศิลป
นางสาวลิ้นจี่ มักเจียว
นางลินดา กลิ่นเชตุ
นางสาวลินดา ธาราศานิต
นางลิมปเลขา ไชยสาลี
นางลิลนา นันตาวิราช
นางเลขา เจริญศักดิ์

หนา ๒๔๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๔๖๗
๑๒๔๖๘
๑๒๔๖๙
๑๒๔๗๐
๑๒๔๗๑
๑๒๔๗๒
๑๒๔๗๓
๑๒๔๗๔
๑๒๔๗๕
๑๒๔๗๖
๑๒๔๗๗
๑๒๔๗๘
๑๒๔๗๙
๑๒๔๘๐
๑๒๔๘๑
๑๒๔๘๒
๑๒๔๘๓
๑๒๔๘๔
๑๒๔๘๕
๑๒๔๘๖
๑๒๔๘๗
๑๒๔๘๘
๑๒๔๘๙
๑๒๔๙๐
๑๒๔๙๑
๑๒๔๙๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางเลขา ดวงจันทร
นางสาวเลขา วสยางกูร
นางสาวเลิศลักษณ คลื่นสุวรรณ
นางเลิศลักษณ นันเพ็ญ
นางเลิศลักษณ ภูระหงษ
นางเลี่ยมทอง จุรุเทียบ
นางเลื่อน บรรจถรณ
นางไลวรรณ อรุณ
นางวงเดือน เกิดสวาง
นางวงเดือน คลายบุญมี
นางวงเดือน ธรมีฤทธิ์
นางวงเดือน บรรจงจิตต
นางสาววงเดือน บุญวิเศษ
นางสาววงเดือน ผลพรไพบูลย
นางวงเดือน พุกพิลา
นางวงพลอยภรณ อมรศักดิ์
นางวงรัตน ดีนันท
นางวงษเดือน ศิริปุณย
นางสาววงษเนตร สายสุวรรณ
นางวชิราภรณ เขตวิทย
นางวชิราภรณ เจริญรื่น
นางวชิราภรณ นามวงศ
นางสาววชิราภรณ สัตยากูล
นางสาววชิราวรรณ นาระคล
นางวทนพรรณ เรือนเย็น
นางวนัชชา จันทรครุฑ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๒๔๙๓
๑๒๔๙๔
๑๒๔๙๕
๑๒๔๙๖
๑๒๔๙๗
๑๒๔๙๘
๑๒๔๙๙
๑๒๕๐๐
๑๒๕๐๑
๑๒๕๐๒
๑๒๕๐๓
๑๒๕๐๔
๑๒๕๐๕
๑๒๕๐๖
๑๒๕๐๗
๑๒๕๐๘
๑๒๕๐๙
๑๒๕๑๐
๑๒๕๑๑
๑๒๕๑๒
๑๒๕๑๓
๑๒๕๑๔
๑๒๕๑๕
๑๒๕๑๖
๑๒๕๑๗
๑๒๕๑๘

นางวนัชพร ธํารงรักษ
นางสาววนัสชาค สุวรรณทอง
นางวนัสนันต คงมณี
นางวนัสนันท บัวชุม
นางวนัสนันท สุขสุผล
นางวนิดา กันตะกนิษฐ
นางวนิดา เกตุแกว
นางวนิดา ไกกี
นางวนิดา คําผุย
นางวนิดา คุมทรัพย
นางวนิดา จันทรเพ็ง
นางวนิดา เจริญแสน
นางวนิดา ชมภู
นางวนิดา ชัยมูล
นางวนิดา ชุมทอง
นางวนิดา ชูนิรันดร
นางสาววนิดา แซกวย
นางวนิดา ณะคําปา
นางวนิดา ดํารงธรรม
นางวนิดา ถาวร
นางวนิดา ทาระพันธ
นางวนิดา นิตยมงคล
นางวนิดา บํารุง
นางวนิดา พรมสร
นางวนิดา พิมพะสอน
นางวนิดา พูนวัน

หนา ๒๔๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๕๑๙
๑๒๕๒๐
๑๒๕๒๑
๑๒๕๒๒
๑๒๕๒๓
๑๒๕๒๔
๑๒๕๒๕
๑๒๕๒๖
๑๒๕๒๗
๑๒๕๒๘
๑๒๕๒๙
๑๒๕๓๐
๑๒๕๓๑
๑๒๕๓๒
๑๒๕๓๓
๑๒๕๓๔
๑๒๕๓๕
๑๒๕๓๖
๑๒๕๓๗
๑๒๕๓๘
๑๒๕๓๙
๑๒๕๔๐
๑๒๕๔๑
๑๒๕๔๒
๑๒๕๔๓
๑๒๕๔๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางวนิดา ภูดีทิพย
นางวนิดา เมฆโพธิ
นางวนิดา ศรีมูล
นางวนิดา ศรีสงคราม
นางวนิดา สาลี
นางวนิดา สิงไทยสงค
นางวนิดา ใสสะรัง
นางวนิดา หงสชั้น
นางวนิดา อมะลัษเฐียร
นางวนิตา ทองอยู
นางวนิสรา ปุณริบูรณ
นางวนิสา ชุมภูรัตน
นางวพันตพร แสนรัตน
นางวรกุล พรทวีสุข
นางวรณี ทองเฉลิม
นางวรดา บุญล้ําเลิศ
นางวรนัทธ แกววรรณดี
นางวรนันท หอมละมาย
นางวรนาถ ขัติยะ
นางวรนาถ เพชรเกื้อ
นางวรนุช แกวเชื้อ
นางวรนุช จิตรสะอาด
นางวรนุช พูลสุข
นางวรนุช ลุนภิรมย
นางวรพร กสานติ์ศรี
นางวรพร ไทรแจมจันทร

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๒๕๔๕
๑๒๕๔๖
๑๒๕๔๗
๑๒๕๔๘
๑๒๕๔๙
๑๒๕๕๐
๑๒๕๕๑
๑๒๕๕๒
๑๒๕๕๓
๑๒๕๕๔
๑๒๕๕๕
๑๒๕๕๖
๑๒๕๕๗
๑๒๕๕๘
๑๒๕๕๙
๑๒๕๖๐
๑๒๕๖๑
๑๒๕๖๒
๑๒๕๖๓
๑๒๕๖๔
๑๒๕๖๕
๑๒๕๖๖
๑๒๕๖๗
๑๒๕๖๘
๑๒๕๖๙

หนา ๒๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางวรพร ปายะนันทน
นางวรพรรณ สุวรรณนิมิตร
นางวรรณกิต เพ็งประสิทธิพงศ
นางสาววรรณกูล วัฒนศฤงคาร
นางวรรณคดี ศรีจันทร
นางสาววรรณฑา บริราชเดชากุล
นางวรรณดา แววสัมพันธ
นางวรรณดี จันทรแสงกุล
นางวรรณดี พลเยี่ยม
นางวรรณดี พิทักษวงศ
นางวรรณทนารัตน
เรืองอํานาจเจริญ
นางวรรณทิพย เตาะหนองนา
นางวรรณทิพา ศิริรัตน
นางวรรณธนี ยังมี
นางวรรณนภา มาบุญลือ
นางวรรณนภา สีเมฆ
นางวรรณนิภา บุนนาค
นางวรรณพร ชูชัย
นางสาววรรณพร สุขอนันต
นางวรรณพร เส็งพานิช
นางสาววรรณพร แสงศรีบุญเรือง
นางวรรณเพ็ญ บุญจี๊ด
นางวรรณเพ็ญ พิสุทธิพงษ
นางวรรณเพ็ญ สนั่นเอื้อ
นางวรรณภรณ บุญประสารฤทธิ์

๑๒๕๗๐
๑๒๕๗๑
๑๒๕๗๒
๑๒๕๗๓
๑๒๕๗๔
๑๒๕๗๕
๑๒๕๗๖
๑๒๕๗๗
๑๒๕๗๘
๑๒๕๗๙
๑๒๕๘๐
๑๒๕๘๑
๑๒๕๘๒
๑๒๕๘๓
๑๒๕๘๔
๑๒๕๘๕
๑๒๕๘๖
๑๒๕๘๗
๑๒๕๘๘
๑๒๕๘๙
๑๒๕๙๐
๑๒๕๙๑
๑๒๕๙๒
๑๒๕๙๓
๑๒๕๙๔
๑๒๕๙๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางวรรณภา กิ่งแกว
นางวรรณภา จันทวี
นางวรรณภา เจริญสุข
นางวรรณภา แดนสามสวน
นางวรรณภา พงษวัน
นางวรรณภา พรพุทธคุณรักษา
นางวรรณภา ภูดัด
นางวรรณภา มลิซอน
นางสาววรรณภา วรสายัณห
นางวรรณภา วิริยะพันธ
นางวรรณภา เอกศรี
นางวรรณมาศ มณีรัตน
นางวรรณระวี สสิกาญจน
นางสาววรรณรัตน โปษกานนท
นางวรรณรัตน เพ็งศรี
นางสาววรรณรีย ประทีปจรัส
นางวรรณลดา ลาภมูล
นางวรรณลักษณ กัณทปนตา
นางสาววรรณวดี หวันตาหลา
นางวรรณวรางค พาพัวพัน
นางวรรณวิภา ปลอบโยน
นางวรรณวิภา วิมลชัยฤกษ
นางวรรณวิภา สุทธเกียรติ
นางวรรณวิษา ชัชวาลย
นางวรรณศรี กระกูลนิตย
นางวรรณใส สิทธิศาสตร

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๒๕๙๖
๑๒๕๙๗
๑๒๕๙๘
๑๒๕๙๙
๑๒๖๐๐
๑๒๖๐๑
๑๒๖๐๒
๑๒๖๐๓
๑๒๖๐๔
๑๒๖๐๕
๑๒๖๐๖
๑๒๖๐๗
๑๒๖๐๘
๑๒๖๐๙
๑๒๖๑๐
๑๒๖๑๑
๑๒๖๑๒
๑๒๖๑๓
๑๒๖๑๔
๑๒๖๑๕
๑๒๖๑๖
๑๒๖๑๗
๑๒๖๑๘
๑๒๖๑๙
๑๒๖๒๐
๑๒๖๒๑

นางวรรณะ ชูสุวรรณ
นางวรรณะ ศรีเทพ
นางวรรณา กิจแถลง
นางวรรณา กิจนาคม
นางวรรณา แกมนิล
นางวรรณา ขําอวม
นางสาววรรณา เขียวอิ่ม
นางวรรณา คงดี
นางวรรณา คลี่เกษร
นางวรรณา คําดี
นางวรรณา คําวัน
นางวรรณา จันทรแกว
นางวรรณา จุยชุม
นางวรรณา ชองดารากุล
นางวรรณา แดงเพ็ง
นางสาววรรณา แตสกุล
นางวรรณา ทรัพยศรี
นางวรรณา ทับเหล็ก
นางวรรณา ธเรศพฤฒิกิจ
นางวรรณา นันทปรีชา
นางวรรณา น้ําใจสัตย
นางวรรณา บุญญายิ่ง
นางวรรณา บุญรัตน
นางวรรณา ประสมพงษ
นางสาววรรณา ประสิทธิ์วงษ
นางวรรณา เปนสูงเนิน

หนา ๒๔๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๖๒๒
๑๒๖๒๓
๑๒๖๒๔
๑๒๖๒๕
๑๒๖๒๖
๑๒๖๒๗
๑๒๖๒๘
๑๒๖๒๙
๑๒๖๓๐
๑๒๖๓๑
๑๒๖๓๒
๑๒๖๓๓
๑๒๖๓๔
๑๒๖๓๕
๑๒๖๓๖
๑๒๖๓๗
๑๒๖๓๘
๑๒๖๓๙
๑๒๖๔๐
๑๒๖๔๑
๑๒๖๔๒
๑๒๖๔๓
๑๒๖๔๔
๑๒๖๔๕
๑๒๖๔๖
๑๒๖๔๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางวรรณา พยนตยิ้ม
นางสาววรรณา เฟองขจร
นางวรรณา ภูเงินขํา
นางวรรณา มณีเพชร
นางวรรณา เมธเมธี
นางวรรณา เมธศาสตร
นางวรรณา ยิ่งดี
นางวรรณา ฤทธิภักดี
นางสาววรรณา โลสุวรรณ
นางสาววรรณา วัฒนะโชติ
นางวรรณา ศันสนียกุล
นางวรรณา ศิวะทัต
นางวรรณา สงางาม
นางวรรณา สมดวง
นางวรรณา สันวงศ
นางวรรณา สุนันตะ
นางวรรณา แสงคํา
นางวรรณา หงษทอง
นางวรรณา หันทยุง
นางวรรณา อารามรักษ
นางวรรณา โอษยานนท
นางวรรณิการ สุเทวี
นางวรรณิภา สมวรรณ
นางวรรณิภา สังขเสนากุล
นางวรรณี แกวโมกุล
นางวรรณี ขวัญเกื้อ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๒๖๔๘
๑๒๖๔๙
๑๒๖๕๐
๑๒๖๕๑
๑๒๖๕๒
๑๒๖๕๓
๑๒๖๕๔
๑๒๖๕๕
๑๒๖๕๖
๑๒๖๕๗
๑๒๖๕๘
๑๒๖๕๙
๑๒๖๖๐
๑๒๖๖๑
๑๒๖๖๒
๑๒๖๖๓
๑๒๖๖๔
๑๒๖๖๕
๑๒๖๖๖
๑๒๖๖๗
๑๒๖๖๘
๑๒๖๖๙
๑๒๖๗๐
๑๒๖๗๑
๑๒๖๗๒
๑๒๖๗๓

นางวรรณี จันทรแยม
นางวรรณี ชุมทอง
นางสาววรรณี ชูโชติ
นางวรรณี ทองคํา
นางวรรณี ทับทองดี
นางสาววรรณี เทพคุมกัน
นางวรรณี นอยมุสิก
นางวรรณี บุญวงศ
นางวรรณี ปูเพ็ชร
นางวรรณี พรมมา
นางวรรณี มิ่งรัตนา
นางวรรณี เย็นใส
นางวรรณี รัตนบุรี
นางวรรณี เรืองยศ
นางวรรณี วิชัยระหัด
นางวรรณี ศัพทเสวี
นางวรรณี สวางจิต
นางวรรณี สีเอียด
นางวรรณี สุขมหา
นางวรรณีย สุขรัตน
นางวรรณีย เสงซิว
นางวรรดี จันทรวิภาค
นางวรรดี โพลงนอย
นางวรรธนา ทับทอง
นางวรรษชล พึงอํานวย
นางสาววรรษนา แกวเจริญ

หนา ๒๔๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๖๗๔
๑๒๖๗๕
๑๒๖๗๖
๑๒๖๗๗
๑๒๖๗๘
๑๒๖๗๙
๑๒๖๘๐
๑๒๖๘๑
๑๒๖๘๒
๑๒๖๘๓
๑๒๖๘๔
๑๒๖๘๕
๑๒๖๘๖
๑๒๖๘๗
๑๒๖๘๘
๑๒๖๘๙
๑๒๖๙๐
๑๒๖๙๑
๑๒๖๙๒
๑๒๖๙๓
๑๒๖๙๔
๑๒๖๙๕
๑๒๖๙๖
๑๒๖๙๗
๑๒๖๙๘
๑๒๖๙๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางวรรษมน วรศรีหิรัญ
นางวรรษา พงคะชา
นางวรลักษณ คําเพ็ญ
นางวรลักษณ โอภากาศ
นางวรวรรณ ณะคําสาร
นางวรวรรณ วัฒนศัพท
นางวรวรรณี วุทธชูศิลป
นางวรังคณา ตนสมบูรณ
นางวรัญญา บุญเกลี้ยง
นางวรันธร ศรีสมพงษ
นางวรากร ขวัญสุวรรณ
นางวรางคณา รอดภัย
นางวราพร จันทรลอย
นางวราพร พลเสน
นางวราพร โพธิ์มั่น
นางวราพร สิริยานนท
นางวราภรณ กลับนุม
นางวราภรณ กอนภูธร
นางวราภรณ กุญชู
นางวราภรณ เกตุโพนทอง
นางวราภรณ แกวเชาวรัมย
นางสาววราภรณ คงสมศักดิ์สกุล
นางวราภรณ คําชัย
นางวราภรณ เครือวัลย
นางวราภรณ เงินสง
นางสาววราภรณ ชํานิ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๒๗๐๐
๑๒๗๐๑
๑๒๗๐๒
๑๒๗๐๓
๑๒๗๐๔
๑๒๗๐๕
๑๒๗๐๖
๑๒๗๐๗
๑๒๗๐๘
๑๒๗๐๙
๑๒๗๑๐
๑๒๗๑๑
๑๒๗๑๒
๑๒๗๑๓
๑๒๗๑๔
๑๒๗๑๕
๑๒๗๑๖
๑๒๗๑๗
๑๒๗๑๘
๑๒๗๑๙
๑๒๗๒๐
๑๒๗๒๑
๑๒๗๒๒
๑๒๗๒๓
๑๒๗๒๔

หนา ๒๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางวราภรณ ดวงบาล
นางสาววราภรณ ถนัดธนูศิลป
นางวราภรณ ทองดี
นางวราภรณ ทองรอง
นางวราภรณ ทองออน
นางวราภรณ นาคคูบัว
นางสาววราภรณ
เนตรประเสริฐศรี
นางวราภรณ บรรจงปรุ
นางวราภรณ บุญศรี
นางวราภรณ บุตรบุรี
นางวราภรณ เปรมเจริญ
นางวราภรณ มีศิริพันธ
นางวราภรณ ลิมปปยพันธ
นางวราภรณ วารีขันธ
นางวราภรณ วิโรจนวัฒนกุล
นางวราภรณ วีทัศไนย
นางวราภรณ วุฒิสาร
นางวราภรณ ศรีสุชาติ
นางสาววราภรณ ศศิธรสนธิ
นางวราภรณ สายเพ็ชร
นางวราภรณ สินจําเริญ
นางวราภรณ หาญปราบ
นางวราภรณ ออนศิริ
นางวราภรณ ออมสิน
นางวราภา วงษานนท

๑๒๗๒๕
๑๒๗๒๖
๑๒๗๒๗
๑๒๗๒๘
๑๒๗๒๙
๑๒๗๓๐
๑๒๗๓๑
๑๒๗๓๒
๑๒๗๓๓
๑๒๗๓๔
๑๒๗๓๕
๑๒๗๓๖
๑๒๗๓๗
๑๒๗๓๘
๑๒๗๓๙
๑๒๗๔๐
๑๒๗๔๑
๑๒๗๔๒
๑๒๗๔๓
๑๒๗๔๔
๑๒๗๔๕
๑๒๗๔๖
๑๒๗๔๗
๑๒๗๔๘
๑๒๗๔๙
๑๒๗๕๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางวรารัช เกษเลิศปญญา
นางวรารัตน สุริยาอรุณโรจน
นางวราลักษณ สิทธิอภิโชค
นางวราวรรณ พลสยม
นางวราวรรณ ศรีสุขใส
นางวราห ชุมแสง
นางวริฏฐา ฉิมพุฒ
นางวรินทร ยอดนารี
นางวรินทรทิพย นพพันธ
นางสาววรินทรพร หลายประสิทธิ์
นางวริยา รัตนมุณี
นางวริศฐา ศรีสุรัตน
นางวริศนันท วิริยะภคโชค
นางวริศรา ธนากรรฐ
นางวริศลักษณ สุวทันพรกูล
นางวริศวรรณ บุญหลง
นางสาววริษฐา ทรงจอหอ
นางสาววริสา สาครินทร
นางวลัยนุช หามนตรี
นางวลัยพร โกฏิตระกูล
นางวลัยพร จูมา
นางวลัยพร เพ็ชรนอย
นางวลัยพร ภูเนาวนิล
นางวลัยพร ศรีจันทรงาม
นางสาววลัยพรรณ นวลจันทร
นางสาววลัยพันธ สุขประเสริฐ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๒๗๕๑
๑๒๗๕๒
๑๒๗๕๓
๑๒๗๕๔
๑๒๗๕๕
๑๒๗๕๖
๑๒๗๕๗
๑๒๗๕๘
๑๒๗๕๙
๑๒๗๖๐
๑๒๗๖๑
๑๒๗๖๒
๑๒๗๖๓
๑๒๗๖๔
๑๒๗๖๕
๑๒๗๖๖
๑๒๗๖๗
๑๒๗๖๘
๑๒๗๖๙
๑๒๗๗๐
๑๒๗๗๑
๑๒๗๗๒
๑๒๗๗๓
๑๒๗๗๔
๑๒๗๗๕
๑๒๗๗๖

นางวลัยภรณ ธัญญเกษตร
นางวลัยรัตน ชางรบ
นางวลัยลักษณ คงศรีพุฒ
นางวลัยลักษณ แควนคอนฉิม
นางสาววลัยลักษณ พรมพุย
นางวลาวัลย อุดมศิลป
นางวลาสินี บุตรแสนคม
นางวลี ดวนใหญ
นางวลีรัตน บําเพ็ญเกียรติกุล
นางวลีรัตน วงศอารีย
นางวลีวรรณ สุกใส
นางวไลพร ไมเกตุ
นางวไลลักษณ อางลี
นางวสิยา เทพศรี
นางสาววะรา จิตชอบคา
นางวัจณา นาราด
นางวัจนา เทิ้มแพงพันธุ
นางวัจนี พงษพัฒน
นางวัชนี นาคเรือง
นางวัชรมน ยิ่งเจริญ
นางวัชรา สมบูรณ
นางวัชรา อัศวภูมิ
นางวัชรา อุตมอาง
นางวัชราพร เลิศธรรมไพบูลย
นางวัชราพร สุรารักษ
นางวัชราภรณ แกวพันธุ

หนา ๒๕๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๗๗๗
๑๒๗๗๘
๑๒๗๗๙
๑๒๗๘๐
๑๒๗๘๑
๑๒๗๘๒
๑๒๗๘๓
๑๒๗๘๔
๑๒๗๘๕
๑๒๗๘๖
๑๒๗๘๗
๑๒๗๘๘
๑๒๗๘๙
๑๒๗๙๐
๑๒๗๙๑
๑๒๗๙๒
๑๒๗๙๓
๑๒๗๙๔
๑๒๗๙๕
๑๒๗๙๖
๑๒๗๙๗
๑๒๗๙๘
๑๒๗๙๙
๑๒๘๐๐
๑๒๘๐๑
๑๒๘๐๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางวัชราภรณ เข็มพิลา
นางวัชราภรณ ธนิตกุล
นางวัชราภรณ นราพงษ
นางวัชราภรณ วัฒนศัพท
นางวัชราภรณ โสภาหัสดร
นางวัชราภรณ อานุ
นางวัชรินทร เครือวัลย
นางวัชรินทร ชูเนตร
นางวัชรินทร เลี้ยงฤทัย
นางวัชรินทร สําเนียงงาม
นางวัชรินทร หงษาคํา
นางวัชรินทร ออนรัตน
นางวัชรินี นิลมูล
นางสาววัชรี กาญจนเสมา
นางวัชรี การิยา
นางวัชรี แกววิเศษ
นางวัชรี ไกรการ
นางวัชรี ชาญนิติ
นางวัชรี ทองภักดี
นางวัชรี ธินาวัฒน
นางวัชรี นนทมาลย
นางวัชรี เปนพรอม
นางวัชรี วงศปญญา
นางวัชรี ศรีวิเศษ
นางวัชรี สังวระ
นางวัชรี อภิวาทนสิริ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๒๘๐๓
๑๒๘๐๔
๑๒๘๐๕
๑๒๘๐๖
๑๒๘๐๗
๑๒๘๐๘
๑๒๘๐๙
๑๒๘๑๐
๑๒๘๑๑
๑๒๘๑๒
๑๒๘๑๓
๑๒๘๑๔
๑๒๘๑๕
๑๒๘๑๖
๑๒๘๑๗
๑๒๘๑๘
๑๒๘๑๙
๑๒๘๒๐
๑๒๘๒๑
๑๒๘๒๒
๑๒๘๒๓
๑๒๘๒๔
๑๒๘๒๕
๑๒๘๒๖
๑๒๘๒๗
๑๒๘๒๘

หนา ๒๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางวัชรีพร ศรีภูมราช
นางวัชรีย จันทรเปลง
นางวัชรีย ทองออน
นางวัชรีย นิติกานตการุณ
นางวัชรีย พัฒนา
นางวัชรีย อนันตศานต
นางสาววัชรีรัตน เจียวกก
นางวัชรีวรรณ นาราชจรูญทรัพย
นางวัชลี รัดไว
นางสาววัชลีย ปานอุรัง
นางวัญชลี ดานพนัง
นางวัญเพ็ญ มวงจันทร
นางวัฒนา เกษรจันทร
นางวัฒนา เกิดพูล
นางสาววัฒนา งามสุภาพ
นางวัฒนา จารุฤกษ
นางวัฒนา จิตรโชติ
นางวัฒนา เจียมเจือจันทร
นางวัฒนา ชื่นแชม
นางวัฒนา ไตตอผล
นางวัฒนา ปานนาค
นางวัฒนา พิชัยยา
นางวัฒนา เพ็งสุข
นางสาววัฒนา ภูมิอินทร
นางวัฒนา ยุพาณิชย
นางวัฒนา รอดชาง

๑๒๘๒๙
๑๒๘๓๐
๑๒๘๓๑
๑๒๘๓๒
๑๒๘๓๓
๑๒๘๓๔
๑๒๘๓๕
๑๒๘๓๖
๑๒๘๓๗
๑๒๘๓๘
๑๒๘๓๙
๑๒๘๔๐
๑๒๘๔๑
๑๒๘๔๒
๑๒๘๔๓
๑๒๘๔๔
๑๒๘๔๕
๑๒๘๔๖
๑๒๘๔๗
๑๒๘๔๘
๑๒๘๔๙
๑๒๘๕๐
๑๒๘๕๑
๑๒๘๕๒
๑๒๘๕๓
๑๒๘๕๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางวัฒนา รุณรุทธิ์
นางวัฒนา ฤาชา
นางวัฒนา วงศพานิชย
นางวัฒนา วงษประภารัตน
นางวัฒนา วรรณจักร
นางวัฒนา วรรณวิจิตร
นางวัฒนา วรรณหนองคู
นางวัฒนา วัฒนพูล
นางวัฒนา เวียงสมุทร
นางวัฒนา ศรีสุระ
นางวัฒนา สุขโท
นางวัฒนา แสนใจ
นางวัฒนานันท รักษาสัตย
นางวัฒนานันท อินทร
นางวัฒนาพร วรจักร
นางวัฒนาพร หงศาลา
นางสาววัฒนาภรณ วงศประเสริฐ
นางวัฒนีย บุญศรีนุย
นางสาววัทนาพร ตังอํานวย
นางวันชมพู บุญทวงษ
นางวันดี ฉิมวัย
นางวันดี ชัยรัตนพิทักษ
นางวันดี ชูเชิด
นางวันดี ชูดํา
นางวันดี บุญโคตร
นางวันดี ผันประเสริฐ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๒๘๕๕
๑๒๘๕๖
๑๒๘๕๗
๑๒๘๕๘
๑๒๘๕๙
๑๒๘๖๐
๑๒๘๖๑
๑๒๘๖๒
๑๒๘๖๓
๑๒๘๖๔
๑๒๘๖๕
๑๒๘๖๖
๑๒๘๖๗
๑๒๘๖๘
๑๒๘๖๙
๑๒๘๗๐
๑๒๘๗๑
๑๒๘๗๒
๑๒๘๗๓
๑๒๘๗๔
๑๒๘๗๕
๑๒๘๗๖
๑๒๘๗๗
๑๒๘๗๘
๑๒๘๗๙
๑๒๘๘๐

หนา ๒๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางวันดี มณีนวล
นางวันดี วิไลลักษณ
นางสาววันดี สีฉวน
นางวันดี สุขชีพ
นางวันดี แสงสินไชย
นางวันทนา เกิดมั่น
นางวันทนา ชูชวย
นางวันทนา นวลปน
นางวันทนา มั่นเกษม
นางวันทนา เรืองพรวิสุทธิ์
นางวันทนา วรารักษ
นางวันทนา ศรีบัวทอง
นางวันทนา สังขสูงเนิน
นางวันทนา สุขษาสุณี
นางวันทนา หมวดเมือง
นางวันทนี แกวกําเนิด
นางวันทนี ศรีมณี
นางวันทนีย คูหาคติภพ
นางวันทนีย เทียมศักดิ์
นางวันทนีย ผลทรัพย
นางวันทนีย ศิริพันธุ
นางวันทยา สุริยา
นางวันธนา อยูยิ้ม
นางวันนา ศรเพ็ชร
นางวันนิภา พงษพันธ
นางสาววันปาซียะห ศรีตุลาการ

๑๒๘๘๑
๑๒๘๘๒
๑๒๘๘๓
๑๒๘๘๔
๑๒๘๘๕
๑๒๘๘๖
๑๒๘๘๗
๑๒๘๘๘
๑๒๘๘๙
๑๒๘๙๐
๑๒๘๙๑
๑๒๘๙๒
๑๒๘๙๓
๑๒๘๙๔
๑๒๘๙๕
๑๒๘๙๖
๑๒๘๙๗
๑๒๘๙๘
๑๒๘๙๙
๑๒๙๐๐
๑๒๙๐๑
๑๒๙๐๒
๑๒๙๐๓
๑๒๙๐๔
๑๒๙๐๕
๑๒๙๐๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางวันพร เล็กพานิช
นางวันเพ็ญ กิติยา
นางวันเพ็ญ โกมลวานิช
นางวันเพ็ญ โกวิทปาลกุล
นางวันเพ็ญ ขวาไทย
นางวันเพ็ญ คฤคราช
นางวันเพ็ญ จงคิด
นางวันเพ็ญ จอมคํา
นางวันเพ็ญ จุลกิจวัฒน
นางวันเพ็ญ ใจเอื้อ
นางวันเพ็ญ ชัยวงศคต
นางวันเพ็ญ ตลอดพงษ
นางวันเพ็ญ เถาวโท
นางวันเพ็ญ ทองเขื่อนขันธ
นางวันเพ็ญ ทัดอู
นางวันเพ็ญ ทินชวย
นางวันเพ็ญ ไทยคณา
นางวันเพ็ญ ปานบางพระ
นางสาววันเพ็ญ พงษพล
นางวันเพ็ญ พันธุพิชัย
นางวันเพ็ญ มะโนบาล
นางวันเพ็ญ เมฆบังวัน
นางวันเพ็ญ รอดวัฒนกุล
นางวันเพ็ญ ระโหฐาน
นางวันเพ็ญ รักเสนาะ
นางวันเพ็ญ เลาหะกุล

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๒๙๐๗
๑๒๙๐๘
๑๒๙๐๙
๑๒๙๑๐
๑๒๙๑๑
๑๒๙๑๒
๑๒๙๑๓
๑๒๙๑๔
๑๒๙๑๕
๑๒๙๑๖
๑๒๙๑๗
๑๒๙๑๘
๑๒๙๑๙
๑๒๙๒๐
๑๒๙๒๑
๑๒๙๒๒
๑๒๙๒๓
๑๒๙๒๔
๑๒๙๒๕
๑๒๙๒๖
๑๒๙๒๗
๑๒๙๒๘
๑๒๙๒๙
๑๒๙๓๐
๑๒๙๓๑
๑๒๙๓๒

หนา ๒๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางวันเพ็ญ วังตาล
นางวันเพ็ญ ไววอง
นางสาววันเพ็ญ ศรีประเสริฐ
นางวันเพ็ญ สมานมิตร
นางวันเพ็ญ สังเกตุ
นางวันเพ็ญ สุรชินวัฒน
นางวันเพ็ญ หมูหนอง
นางวันเพ็ญ เหมือนบุดดี
นางวันเพ็ญ อนุต
นางวันเพ็ญ อยูยืนยง
นางวันเพ็ญ อิธิตา
นางวันรุณี อนุกูล
นางวันวิสาข ทิพยศักดิ์
นางวันศรี แสนสวาสดิ์
นางสาววัลภา กาแกว
นางวัลภา เขียวชอุม
นางวัลภา จี้ตะนันท
นางวัลภา ไชยางพานิช
นางวัลภา นาคชุม
นางวัลภา บุญประเสริฐ
นางวัลภา พานิชยเจริญผล
นางวัลภา ยองหาญ
นางวัลภา ราษฎรดี
นางวัลภา ลาภประเสริฐ
นางวัลภา วงศสุวรรณ
นางสาววัลยลิกา เฟอยผลชุติภา

๑๒๙๓๓
๑๒๙๓๔
๑๒๙๓๕
๑๒๙๓๖
๑๒๙๓๗
๑๒๙๓๘
๑๒๙๓๙
๑๒๙๔๐
๑๒๙๔๑
๑๒๙๔๒
๑๒๙๔๓
๑๒๙๔๔
๑๒๙๔๕
๑๒๙๔๖
๑๒๙๔๗
๑๒๙๔๘
๑๒๙๔๙
๑๒๙๕๐
๑๒๙๕๑
๑๒๙๕๒
๑๒๙๕๓
๑๒๙๕๔
๑๒๙๕๕
๑๒๙๕๖
๑๒๙๕๗
๑๒๙๕๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางวัลยา แพงไทย
นางวัลยา รุงสวาง
นางวัลยา วัฒนานนท
นางวัลรัตน ทานะวงศ
นางวัลรีย ทองเต็ม
นางวัลลภา ครุฑทอง
นางวัลลภา โคตะสินธุ
นางวัลลภา วารินทร
นางวัลลา วัฒนศิริ
นางวัลลา ศิริรัตนพิริยะ
นางวัลลา สุขคํามี
นางวัลลี ประกิ่ง
นางวัลลีย มณีชยั
นางวัสกาญจน สุดเอื้อม
นางวัสพร ชาญณรงค
นางวาณี สุขสําราญ
นางวาณี หนูสงวน
นางวาทินี สุวรรณญาณะ
นางวานิตย ธานี
นางวานี คลอยอรุณ
นางวารยา อริยานุวัฒน
นางวารินทร พูนมาลัย
นางวารี กายไธสง
นางวารี ชัยศิรกิ ุล
นางวารี โชติจําลอง
นางวารี นาคเมา

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๒๙๕๙
๑๒๙๖๐
๑๒๙๖๑
๑๒๙๖๒
๑๒๙๖๓
๑๒๙๖๔
๑๒๙๖๕
๑๒๙๖๖
๑๒๙๖๗
๑๒๙๖๘
๑๒๙๖๙
๑๒๙๗๐
๑๒๙๗๑
๑๒๙๗๒
๑๒๙๗๓
๑๒๙๗๔
๑๒๙๗๕
๑๒๙๗๖
๑๒๙๗๗
๑๒๙๗๘
๑๒๙๗๙
๑๒๙๘๐
๑๒๙๘๑
๑๒๙๘๒
๑๒๙๘๓
๑๒๙๘๔

นางวารี พลฉิม
นางวารี พันธุสิน
นางวารี มากทรัพย
นางวารี มีบุญ
นางสาววารี แสนแปง
นางวารีย แรมวิโรจน
นางวารีรัตน สุทธิสาร
นางวารีวรรณ ผาลิวงศ
นางวารุณี กลอมจิตร
นางสาววารุณี กอบกํา
นางวารุณี เกตุนวม
นางวารุณี เติมผาติ
นางวารุณี ทองสมบัติ
นางวารุณี บัวผัน
นางวารุณี พงศสิทธิศักดิ์
นางสาววารุณี พรหมมาศ
นางวารุณี ศรีเปารยะ
นางวารุณี สะตะ
นางสาววารุณี สัตยพานิช
นางวารุณี สายโสภา
นางสาววารุณี สุรังสี
นางวาศนา อัคราช
นางวาสนา กัลยบุตร
นางวาสนา แกวสุก
นางวาสนา คําประเทือง
นางวาสนา คูหเวโรจปกรณ

หนา ๒๕๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๙๘๕
๑๒๙๘๖
๑๒๙๘๗
๑๒๙๘๘
๑๒๙๘๙
๑๒๙๙๐
๑๒๙๙๑
๑๒๙๙๒
๑๒๙๙๓
๑๒๙๙๔
๑๒๙๙๕
๑๒๙๙๖
๑๒๙๙๗
๑๒๙๙๘
๑๒๙๙๙
๑๓๐๐๐
๑๓๐๐๑
๑๓๐๐๒
๑๓๐๐๓
๑๓๐๐๔
๑๓๐๐๕
๑๓๐๐๖
๑๓๐๐๗
๑๓๐๐๘
๑๓๐๐๙
๑๓๐๑๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางสาววาสนา จงไกรจักร
นางวาสนา จันทรสาขา
นางวาสนา จานแกว
นางวาสนา เจริญสอน
นางวาสนา แจมเล็ก
นางวาสนา ใจสุวรรณ
นางสาววาสนา เชื้อเอี่ยมพันธ
นางวาสนา ดานวังขวา
นางวาสนา ดีมาก
นางวาสนา ตันติสุขารมย
นางวาสนา ถมอรัตน
นางวาสนา แถลงกัณฑ
นางวาสนา ทศเจริญ
นางวาสนา ทาววงษ
นางวาสนา ทิพยรักษา
นางวาสนา โทษาธรรม
นางวาสนา ธิปตดี
นางวาสนา นวกุล
นางวาสนา นอยสุข
นางวาสนา เนตรวงศอินทร
นางวาสนา เนตรอรุณ
นางวาสนา ปนทะ
นางวาสนา ปาลี
นางวาสนา แผวชํานาญ
นางวาสนา พงษรัชตะ
นางวาสนา พฤกษะศรี

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๓๐๑๑
๑๓๐๑๒
๑๓๐๑๓
๑๓๐๑๔
๑๓๐๑๕
๑๓๐๑๖
๑๓๐๑๗
๑๓๐๑๘
๑๓๐๑๙
๑๓๐๒๐
๑๓๐๒๑
๑๓๐๒๒
๑๓๐๒๓
๑๓๐๒๔
๑๓๐๒๕
๑๓๐๒๖
๑๓๐๒๗
๑๓๐๒๘
๑๓๐๒๙
๑๓๐๓๐
๑๓๐๓๑
๑๓๐๓๒
๑๓๐๓๓
๑๓๐๓๔
๑๓๐๓๕
๑๓๐๓๖

นางวาสนา พุฒพิมพ
นางวาสนา เพชรพินิจ
นางวาสนา โพธิวัลย
นางวาสนา ภูมิชัยวิจิตร
นางวาสนา ภูมิพยัคฆ
นางวาสนา มาตกลาง
นางวาสนา มูสิกะปาละ
นางวาสนา ยืนยงพานิช
นางวาสนา รัตนกรจินดา
นางวาสนา รัตนวรรณี
นางวาสนา วงษธานี
นางวาสนา ศรีเชียงสา
นางวาสนา ศรีสุธรรม
นางวาสนา ศิลาอาสน
นางวาสนา เศรษฐภักดี
นางวาสนา สมศรี
นางวาสนา สวางเพียร
นางวาสนา สาดบุญลือ
นางวาสนา สําราญพัฒน
นางวาสนา สิงหสุวรรณ
นางวาสนา สิทธิหาญ
นางวาสนา สีทาดี
นางสาววาสนา สุกใส
นางวาสนา สุดแสน
นางวาสนา สุริยะวรรณ
นางวาสนา แสงแพง

หนา ๒๕๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๐๓๗
๑๓๐๓๘
๑๓๐๓๙
๑๓๐๔๐
๑๓๐๔๑
๑๓๐๔๒
๑๓๐๔๓
๑๓๐๔๔
๑๓๐๔๕
๑๓๐๔๖
๑๓๐๔๗
๑๓๐๔๘
๑๓๐๔๙
๑๓๐๕๐
๑๓๐๕๑
๑๓๐๕๒
๑๓๐๕๓
๑๓๐๕๔
๑๓๐๕๕
๑๓๐๕๖
๑๓๐๕๗
๑๓๐๕๘
๑๓๐๕๙
๑๓๐๖๐
๑๓๐๖๑
๑๓๐๖๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางวาสนา หงวนบุญมาก
นางวาสนา หิงหอยทอง
นางวาสนา ออนสด
นางวาสนา อันดี
นางวาสนา อินตะรัตน
นางวาสนา ฮาหนับ
นางสาววาสินี นาถเจริญกิจ
นางวาสินี บุญเพ็ญ
นางวิจิต นิ่มนวล
นางวิจิตร คําวงศ
นางวิจิตร ทองโคกสี
นางวิจิตร นุชพงษ
นางวิจิตร ปททุม
นางวิจิตรประภา อิฐรัตน
นางวิจิตรา คนหลัก
นางสาววิจิตรา ไชยริมเวียง
นางสาววิจิตรา นาดี
นางวิจิตรา บุญเสริม
นางวิจิตรา ปอมนาค
นางวิจิตรา พวงอก
นางวิจิตรา พันโสดา
นางวิจิตรา เพ็ชรคลาย
นางวิจิตรา มุกนิล
นางวิจิตรา รักษาสุข
นางวิจิตรา อาจวิชัย
นางสาววิจินต ตั้งวงศถาวรกิจ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๓๐๖๓
๑๓๐๖๔
๑๓๐๖๕
๑๓๐๖๖
๑๓๐๖๗
๑๓๐๖๘
๑๓๐๖๙
๑๓๐๗๐
๑๓๐๗๑
๑๓๐๗๒
๑๓๐๗๓
๑๓๐๗๔
๑๓๐๗๕
๑๓๐๗๖
๑๓๐๗๗
๑๓๐๗๘
๑๓๐๗๙
๑๓๐๘๐
๑๓๐๘๑
๑๓๐๘๒
๑๓๐๘๓
๑๓๐๘๔
๑๓๐๘๕
๑๓๐๘๖
๑๓๐๘๗
๑๓๐๘๘

หนา ๒๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางวิชชุดา เพ็ชรภิรมย
นางวิชชุดา เย็นฤดี
นางสาววิชชุตา พรดุสิต
นางสาววิชชุลดา กาญจนประดิษฐ
นางวิชุดา คลากระโทก
นางวิชุดา ชางแกวมณี
นางวิชุดา ศิริวัฒน
นางวิเชียร ขําสีนวล
นางสาววิเชียร วองวีรกิจ
นางวิญญา จันทรสีนาค
นางวิณา บุญแกว
นางวิดาวรรณ ธีระภัทรานันท
นางวิทิวดี พันธุเจริญ
นางสาววินนา พูลสวัสดิ์
นางสาววินัยจันทร รูปใหญ
นางวินัสรินทร มีทรัพย
นางวินิจ คํายันต
นางวินิจ ตรีเพชร
นางวินิดา ขอบคุณ
นางวินิตย ปานแกว
นางสาววิบูลพร ประเสริฐสุข
นางวิบูลย ไชยรา
นางวิบูลย นิลแสง
นางวิบูลยรัตน กรณวงศ
นางวิบูลยรัตน คงเสมอ
นางสาววิบูลยลักษณ จาตุรัส

๑๓๐๘๙
๑๓๐๙๐
๑๓๐๙๑
๑๓๐๙๒
๑๓๐๙๓
๑๓๐๙๔
๑๓๐๙๕
๑๓๐๙๖
๑๓๐๙๗
๑๓๐๙๘
๑๓๐๙๙
๑๓๑๐๐
๑๓๑๐๑
๑๓๑๐๒
๑๓๑๐๓
๑๓๑๐๔
๑๓๑๐๕
๑๓๑๐๖
๑๓๑๐๗
๑๓๑๐๘
๑๓๑๐๙
๑๓๑๑๐
๑๓๑๑๑
๑๓๑๑๒
๑๓๑๑๓
๑๓๑๑๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางวิบลู ยศรี แหวนหลอ
นางวิบูลลักษณ นามบุญลือ
นางวิบูลลักษณ สุขแป
นางวิภา กองกุล
นางวิภา แกวปานกัน
นางสาววิภา จันทรมณี
นางวิภา แจมฤทธิ์
นางวิภา นันทะเส
นางวิภา เผาเมือง
นางวิภา แผนกลาง
นางสาววิภา มณีเนตร
นางสาววิภา รักงาม
นางวิภา ศรีมากรณ
นางวิภา สางสาร
นางสาววิภา อุทะพันธ
นางวิภาดา กะอาจ
นางวิภาดา ขามธาตุ
นางวิภาดา โพธิ์ศรี
นางวิภาพร แกนอวน
นางวิภาพร สุรเดชาปญญากุล
นางวิภาเพ็ญ แกวคํา
นางวิภารัตน สรอยสน
นางวิภารัตน สุดแดน
นางสาววิภาวรรณ กีรติวิรัชการ
นางวิภาวรรณ เรืองวิรัตน
นางวิภาวรรณ สุขสงสาร

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๓๑๑๕
๑๓๑๑๖
๑๓๑๑๗
๑๓๑๑๘
๑๓๑๑๙
๑๓๑๒๐
๑๓๑๒๑
๑๓๑๒๒
๑๓๑๒๓
๑๓๑๒๔
๑๓๑๒๕
๑๓๑๒๖
๑๓๑๒๗
๑๓๑๒๘
๑๓๑๒๙
๑๓๑๓๐
๑๓๑๓๑
๑๓๑๓๒
๑๓๑๓๓
๑๓๑๓๔
๑๓๑๓๕
๑๓๑๓๖
๑๓๑๓๗
๑๓๑๓๘
๑๓๑๓๙
๑๓๑๔๐

นางวิภาษณีย วรวัฒนธนากุล
นางวิมล จับศรทิพย
นางสาววิมล จิระโร
นางวิมล ดวงสีเสน
นางวิมล ดีหมื่นไวย
นางวิมล แตมสีคราม
นางวิมล ประจงจิตร
นางสาววิมล พรรณนิคม
นางวิมล มานะแซม
นางสาววิมล วงศสุวรรณ
นางสาววิมล วิมุกตะลพ
นางสาววิมล สีสอน
นางวิมล สุวรรณกิจ
นางวิมลฉาย สกุลคง
นางวิมลนาฏ มารมณพันธุ
นางวิมลนิตย ธรรมกุล
นางวิมลพร จันทรมี
นางวิมลพรรณ ดุพงษ
นางวิมลพรรณ พวงแกว
นางวิมลพรรณ เจะเฮง
นางสาววิมลรัตน โฉมเฉิด
นางวิมลรัตน ทองเกลี้ยง
นางวิมลรัตน ราษี
นางวิมลรัตน วชิรดุสิต
นางวิมลรัตน ศรีสวัสดิ์
นางวิมลรัตน สนิทธางกูร

หนา ๒๕๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๑๔๑
๑๓๑๔๒
๑๓๑๔๓
๑๓๑๔๔
๑๓๑๔๕
๑๓๑๔๖
๑๓๑๔๗
๑๓๑๔๘
๑๓๑๔๙
๑๓๑๕๐
๑๓๑๕๑
๑๓๑๕๒
๑๓๑๕๓
๑๓๑๕๔
๑๓๑๕๕
๑๓๑๕๖
๑๓๑๕๗
๑๓๑๕๘
๑๓๑๕๙
๑๓๑๖๐
๑๓๑๖๑
๑๓๑๖๒
๑๓๑๖๓
๑๓๑๖๔
๑๓๑๖๕
๑๓๑๖๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางวิมลรัตน สมณะ
นางสาววิมลลักษณ ธานี
นางวิมลวรรณ นัดทะยาย
นางวิมลศรี ทวีสูงเนิน
นางวิมลศรี วามนตรี
นางวิมลศรี แสงเดือน
นางวิมลศิริ รักษเจริญ
นางวิมลสิริ ชะบางบอน
นางวิมาดี สาระโพธิ์
นางวิมาลา เพ็งคําศรี
นางวิยะดา จงสวัสดิ์
นางวิยะดา จันทรแกว
นางวิยะดา ทองประดับ
นางวิยะดา ปฐพีโชค
นางสาววิยะดา มุทาพร
นางวิยะดา วุฒิ
นางวิรัตน คัญใหญ
นางวิรัตน เจือจุย
นางวิรัตน ตงศิริ
นางวิรัตน นาคเรือง
นางวิรัตน พรหมพื้น
นางวิรัตน เหมะธุลินทร
นางวิราภรณ ศรีจํานง
นางวิราวรรณ ดอกแยม
นางวิราวรรณ วงศวุฒิวัฒน
นางวิริยา เกสแกว

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๓๑๖๗
๑๓๑๖๘
๑๓๑๖๙
๑๓๑๗๐
๑๓๑๗๑
๑๓๑๗๒
๑๓๑๗๓
๑๓๑๗๔
๑๓๑๗๕
๑๓๑๗๖
๑๓๑๗๗
๑๓๑๗๘
๑๓๑๗๙
๑๓๑๘๐
๑๓๑๘๑
๑๓๑๘๒
๑๓๑๘๓
๑๓๑๘๔
๑๓๑๘๕
๑๓๑๘๖
๑๓๑๘๗
๑๓๑๘๘
๑๓๑๘๙
๑๓๑๙๐
๑๓๑๙๑
๑๓๑๙๒

นางวิริยา คณะแนม
นางวิริยา ทนุพันธ
นางวิลอนลักษณ เขื่อนเพชร
นางวิลัยศักดิ์ พรหมดิเรก
นางวิลา มณีอินทร
นางวิลาลักษณ จันทร
นางวิลาวรรณ เกตุบรรจง
นางวิลาวรรณ ทองนาค
นางวิลาวรรณ ทิมฉิม
นางวิลาวรรณ ศรีกอกมาตย
นางวิลาวัณย จันทรมณี
นางสาววิลาวัณย ชัยนิชยกุล
นางวิลาวัณย ชัยประทุม
นางวิลาวัณย เตชะนัง
นางวิลาวัณย สีทน
นางวิลาวัณย แสนสวาสดิ์
นางวิลาวัณย หวังชื่น
นางวิลาวัณย อุนโสดา
นางวิลาวัลย แกวมณี
นางวิลาวัลย ไชยวิเศษ
นางวิลาวัลย ดรเถื่อน
นางวิลาวัลย ทองกอน
นางวิลาวัลย ทองแยม
นางวิลาวัลย ประตา
นางวิลาวัลย มานะดี
นางวิลาวัลย เวชกามา

หนา ๒๕๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๑๙๓
๑๓๑๙๔
๑๓๑๙๕
๑๓๑๙๖
๑๓๑๙๗
๑๓๑๙๘
๑๓๑๙๙
๑๓๒๐๐
๑๓๒๐๑
๑๓๒๐๒
๑๓๒๐๓
๑๓๒๐๔
๑๓๒๐๕
๑๓๒๐๖
๑๓๒๐๗
๑๓๒๐๘
๑๓๒๐๙
๑๓๒๑๐
๑๓๒๑๑
๑๓๒๑๒
๑๓๒๑๓
๑๓๒๑๔
๑๓๒๑๕
๑๓๒๑๖
๑๓๒๑๗
๑๓๒๑๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางวิลาวัลย สมสงวน
นางสาววิลาวัลย สุจา
นางวิลาสินี อนุสรธนาวัฒน
นางวิลิดา สุทธิกุล
นางวิไล จันทรสงเคราะห
นางสาววิไล ดวงเบา
นางวิไล ดําวงศ
นางสาววิไล ตันเสียงสม
นางวิไล ทัพเงิน
นางวิไล นาเจริญ
นางวิไล บริบูรณ
นางวิไล บุญแกว
นางสาววิไล บุญเนตร
นางสาววิไล เปาะทองคํา
นางวิไล ไฝสุข
นางวิไล ภูเจริญ
นางวิไล ภูพวก
นางวิไล ระดมกิจ
นางวิไล เลี่ยมเสง
นางวิไล ศรีรักษา
นางวิไล ศรีสวัสดิ์
นางวิไล สุวรรณสุนทร
นางสาววิไล อรรถวรรณ
นางสาววิไล อาชวอาภรณ
นางวิไลจิต คงทวี
นางสาววิไลจิต พฤกษาตะคุ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๓๒๑๙
๑๓๒๒๐
๑๓๒๒๑
๑๓๒๒๒
๑๓๒๒๓
๑๓๒๒๔
๑๓๒๒๕
๑๓๒๒๖
๑๓๒๒๗
๑๓๒๒๘
๑๓๒๒๙
๑๓๒๓๐
๑๓๒๓๑
๑๓๒๓๒
๑๓๒๓๓
๑๓๒๓๔
๑๓๒๓๕
๑๓๒๓๖
๑๓๒๓๗
๑๓๒๓๘
๑๓๒๓๙
๑๓๒๔๐
๑๓๒๔๑
๑๓๒๔๒
๑๓๒๔๓
๑๓๒๔๔

นางวิไลพร มณีเกิด
นางวิไลพร มาเจริญ
นางวิไลพร โสดา
นางสาววิไลพร อภิวงศโสภณ
นางวิไลพรรณ นามแกว
นางวิไลภรณ คําภิระปาวงศ
นางสาววิไลภรณ พรหมภา
นางวิไลภรณ พันถา
นางวิไลภรณ สุขยืน
นางสาววิไลรัตน คันธาวัฒน
นางวิไลรัตน นาควิเชียร
นางวิไลรัตน นุชเล็ก
นางวิไลรัตน ปริยานุกูล
นางวิไลรัตน ปนทํานัก
นางสาววิไลรัตน วุฒิศักดิ์
นางสาววิไลรัตน ศรีทอง
นางวิไลลักษณ กุดวิสัย
นางวิไลลักษณ แกวปองปก
นางวิไลลักษณ ขวัญมี
นางสาววิไลลักษณ บัวมา
นางวิไลลักษณ บุญมาไชย
นางวิไลลักษณ ปรากฏชื่อ
นางสาววิไลลักษณ ปลัดทุม
นางวิไลลักษณ แสงทอง
นางวิไลวรรณ กัณฑะ
นางสาววิไลวรรณ กัณหา

หนา ๒๖๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๒๔๕
๑๓๒๔๖
๑๓๒๔๗
๑๓๒๔๘
๑๓๒๔๙
๑๓๒๕๐
๑๓๒๕๑
๑๓๒๕๒
๑๓๒๕๓
๑๓๒๕๔
๑๓๒๕๕
๑๓๒๕๖
๑๓๒๕๗
๑๓๒๕๘
๑๓๒๕๙
๑๓๒๖๐
๑๓๒๖๑
๑๓๒๖๒
๑๓๒๖๓
๑๓๒๖๔
๑๓๒๖๕
๑๓๒๖๖
๑๓๒๖๗
๑๓๒๖๘
๑๓๒๖๙
๑๓๒๗๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางวิไลวรรณ กายพันธ
นางวิไลวรรณ กุศลวงษ
นางวิไลวรรณ ขัดขจร
นางวิไลวรรณ จันตะเสาร
นางวิไลวรรณ จันทรพงศ
นางวิไลวรรณ ใจทาน
นางวิไลวรรณ ฉิมพาลี
นางวิไลวรรณ ชนะสะแบง
นางวิไลวรรณ ชํานาญคา
นางวิไลวรรณ ทานาฤทัย
นางวิไลวรรณ ทิพชาติ
นางวิไลวรรณ แทนประมูล
นางวิไลวรรณ บุญทรัพย
นางสาววิไลวรรณ บุญธรรม
นางวิไลวรรณ บุรกรณ
นางวิไลวรรณ เปลี่ยนคํา
นางวิไลวรรณ พงษชุบ
นางวิไลวรรณ เพียงเทพพงศธร
นางวิไลวรรณ ยางธิสาร
นางวิไลวรรณ ลนหลาม
นางวิไลวรรณ วงศโสม
นางวิไลวรรณ วันรส
นางวิไลวรรณ วิเศษคงทน
นางวิไลวรรณ ศรีสวัสดิ์
นางวิไลวรรณ ศรีสุข
นางวิไลวรรณ สังเกตุ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๓๒๗๑
๑๓๒๗๒
๑๓๒๗๓
๑๓๒๗๔
๑๓๒๗๕
๑๓๒๗๖
๑๓๒๗๗
๑๓๒๗๘
๑๓๒๗๙
๑๓๒๘๐
๑๓๒๘๑
๑๓๒๘๒
๑๓๒๘๓
๑๓๒๘๔
๑๓๒๘๕
๑๓๒๘๖
๑๓๒๘๗
๑๓๒๘๘
๑๓๒๘๙
๑๓๒๙๐
๑๓๒๙๑
๑๓๒๙๒
๑๓๒๙๓
๑๓๒๙๔
๑๓๒๙๕
๑๓๒๙๖

นางวิไลวรรณ เสือดี
นางสาววิไลวรรณ แสงวงศ
นางวิไลวรรณ โสรินทร
นางวิไลวรรณ หอนตะคุ
นางวิไลวรรณ เหลาหอม
นางวิไลวรรณ อมตะถาวร
นางวิไลวรรณ อามาตย
นางวิไลวรรณ อินตะแกว
นางวิไลศรี มั่งอะนะ
นางวิไลศิลป แสนทวีสุข
นางวิวรรณ บุตรศรี
นางวิวรรณ ใสประเสริฐ
นางวิศนีดล อินทิศ
นางวิศนีย เผาพงษคลาย
นางวิสา คูณทวี
นางวีณา เกตุบัว
นางวีณา แซตาง
นางวีณา ทูโคกกรวด
นางวีณา มาตยเทพ
นางวีณา รัตนะ
นางวีณา หนูเต็บ
นางวีณา อรรถสิษฐ
นางวีณา อับดุลเลาะ
นางวีนัส รักษาราช
นางวีนา คงมา
นางวีรพร เชื้ออ่ํา

หนา ๒๖๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๒๙๗
๑๓๒๙๘
๑๓๒๙๙
๑๓๓๐๐
๑๓๓๐๑
๑๓๓๐๒
๑๓๓๐๓
๑๓๓๐๔
๑๓๓๐๕
๑๓๓๐๖
๑๓๓๐๗
๑๓๓๐๘
๑๓๓๐๙
๑๓๓๑๐
๑๓๓๑๑
๑๓๓๑๒
๑๓๓๑๓
๑๓๓๑๔
๑๓๓๑๕
๑๓๓๑๖
๑๓๓๑๗
๑๓๓๑๘
๑๓๓๑๙
๑๓๓๒๐
๑๓๓๒๑
๑๓๓๒๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางวีรภา สุราษฎร
นางวีรยา ศาลารัตน
นางสาววีรรัตน เวทีประสิทธิ์
นางวีรวรรณ โกพลรัตน
นางวีรวรรณ จันทรเทพ
นางวีรวรรณ ชวงชวาลัย
นางวีรวรรณ เล็กวงษ
นางวีรวรรณ วรปญญา
นางวีรวรรณ สกุลอินทร
นางวีรวรรณ สวางวงศ
นางวีรวรรณา ตัณฑะสุวรรณะ
นางสาววีรสุดา โยมญาติ
นางสาววีระดา พวงศิริ
นางวีระวรรณ ชางเผือก
นางวีระวรรณ รักสุวชน
นางวีราพัชร ศรีดาพันธ
นางวีราภรณ จิรวรรณาภรณ
นางวีริน หอมหวล
นางเวียงงาม ปรีชาพาณิชพัฒนา
นางเวียงงาม อินทะวงษ
นางแวนากีเยาะ การีอุมา
นางแววตา ศรีแสง
นางแววศรี เหมือนทองจีน
นางไวกูณฐ จุลวงษ
นางศกุนตลา เปงกาศ
นางศกุลจิตต สกุลพอง

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๓๓๒๓
๑๓๓๒๔
๑๓๓๒๕
๑๓๓๒๖
๑๓๓๒๗
๑๓๓๒๘
๑๓๓๒๙
๑๓๓๓๐
๑๓๓๓๑
๑๓๓๓๒
๑๓๓๓๓
๑๓๓๓๔
๑๓๓๓๕
๑๓๓๓๖
๑๓๓๓๗
๑๓๓๓๘
๑๓๓๓๙
๑๓๓๔๐
๑๓๓๔๑
๑๓๓๔๒
๑๓๓๔๓
๑๓๓๔๔
๑๓๓๔๕
๑๓๓๔๖
๑๓๓๔๗
๑๓๓๔๘

นางศจี โรจนอุดมวุฒิกุล
นางสาวศจี อนันตโสภาจิตร
นางสาวศดาพิชณ อ่ําหงษ
นางศยาวัณย กิตติพงศพิทยา
นางศรณรัตน บูรณจารุพันธ
นางสาวศรทิพย เทศมาสา
นางศรอนงค วงษเชษฐ
นางศรัญญา ไกรสวัสดิ์
นางศรัญญา ลาลุน
นางศรัณยา พิพัฒนวัฒนา
นางศรัณยา สอนอินทร
นางสาวศรัณยา สุขสําราญ
นางศรัณยา หลุยจําวัน
นางสาวศราวัน มั่นถาวรวงศ
นางศริญญา วันสุไลมาน
นางศริธร เบ็ญมะ
นางศรินทร ตั้งหลักชัย
นางศรินทิพย กาญจนธนชัย
นางสาวศรินทิพย คงคะชาติ
นางศรินทิพย ไชยเพ็ญ
นางสาวศรินยา ศิรลัมภามาศ
นางศริวรรณ เจษฎารมย
นางสาวศรีกัลยา พึ่งแสงสี
นางศรีโกสุม กมลตรี
นางศรีไกร เผด็จสุริยา
นางศรีจันทร สุวรรณนาคี

หนา ๒๖๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๓๔๙
๑๓๓๕๐
๑๓๓๕๑
๑๓๓๕๒
๑๓๓๕๓
๑๓๓๕๔
๑๓๓๕๕
๑๓๓๕๖
๑๓๓๕๗
๑๓๓๕๘
๑๓๓๕๙
๑๓๓๖๐
๑๓๓๖๑
๑๓๓๖๒
๑๓๓๖๓
๑๓๓๖๔
๑๓๓๖๕
๑๓๓๖๖
๑๓๓๖๗
๑๓๓๖๘
๑๓๓๖๙
๑๓๓๗๐
๑๓๓๗๑
๑๓๓๗๒
๑๓๓๗๓
๑๓๓๗๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางศรีจันทร แกวดี
นางศรีจันทร ไชยเลิศ
นางศรีไทย กิติวงค
นางศรีไทย อินทรจันทร
นางศรีธร ประสานสุข
นางศรีธร สานตะ
นางศรีนงคราญ เรืองวัณณภา
นางศรีนวล เขื่อนแกว
นางศรีนวล คําฝอย
นางศรีนวล ไตรธรรม
นางศรีนวล ทรงเมฆ
นางศรีนวล ทิวาพัฒน
นางศรีนันท พัฒนพรชัย
นางศรีบังอร ตะปาง
นางศรีบุตร โพธิ์หยา
นางศรีบุตร วงศฝน
นางศรีประภา จันทรมานะเจริญ
นางสาวศรีพนม จางประเสริฐ
นางศรีพรรณ บุญชวย
นางศรีพรรณ เกษรศรี
นางศรีพระจันทร คําภูแสน
นางสาวศรีพันธ พงษมณี
นางศรีพิณธ จักรอิศราพงศ
นางศรีพูน เกษม
นางศรีพูน อุทายะ
นางศรีไพร บุญการุณ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๓๓๗๕
๑๓๓๗๖
๑๓๓๗๗
๑๓๓๗๘
๑๓๓๗๙
๑๓๓๘๐
๑๓๓๘๑
๑๓๓๘๒
๑๓๓๘๓
๑๓๓๘๔
๑๓๓๘๕
๑๓๓๘๖
๑๓๓๘๗
๑๓๓๘๘
๑๓๓๘๙
๑๓๓๙๐
๑๓๓๙๑
๑๓๓๙๒
๑๓๓๙๓
๑๓๓๙๔
๑๓๓๙๕
๑๓๓๙๖
๑๓๓๙๗
๑๓๓๙๘
๑๓๓๙๙
๑๓๔๐๐

นางศรีภัทร บุญตัน
นางศรีมัย รัตนประทุม
นางศรีเมือง ปลอดออน
นางศรีเมือง สีนอยขาว
นางศรียา ฉาวเกียรติคุณ
นางศรีรัช ขุนทรง
นางศรีรัญญา ศรีสนิท
นางสาวศรีรัตน ตุมพันธุ
นางศรีรัตน ริยะอุด
นางศรีรัตน อินทนุ
นางศรีเรือน เพ็ชรแกว
นางสาวศรีเรือน สนิทชอบ
นางศรีเรือน อูตะเภา
นางศรีละมอม ใจเสงี่ยม
นางศรีลา นางทิน
นางศรีลา สมบัติใหม
นางศรีวรรณ ไชยชมภู
นางศรีวรรณ โพธิกลาง
นางศรีวรรณา คุมทอง
นางศรีวรรณา เรือนแกว
นางศรีวัย พญาปุโรหิต
นางสาวศรีวิไล ทะวงศ
นางศรีวิไล ปงอุทา
นางศรีวิไล รักษา
นางศรีวิไล ออนปาน
นางศรีวิไล อุดมฉวี

หนา ๒๖๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๔๐๑
๑๓๔๐๒
๑๓๔๐๓
๑๓๔๐๔
๑๓๔๐๕
๑๓๔๐๖
๑๓๔๐๗
๑๓๔๐๘
๑๓๔๐๙
๑๓๔๑๐
๑๓๔๑๑
๑๓๔๑๒
๑๓๔๑๓
๑๓๔๑๔
๑๓๔๑๕
๑๓๔๑๖
๑๓๔๑๗
๑๓๔๑๘
๑๓๔๑๙
๑๓๔๒๐
๑๓๔๒๑
๑๓๔๒๒
๑๓๔๒๓
๑๓๔๒๔
๑๓๔๒๕
๑๓๔๒๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางศรีไว มหาพรหม
นางศรีศิลป วงษละคร
นางศรีสงกรานต เซียวสกุล
นางศรีสงา พิพัฒนมงคล
นางศรีสมบัติ คํามะวงค
นางศรีสมบูรณ แกวจันลา
นางศรีสมร ทองประเสริฐ
นางสาวศรีสมร ผลกระโทก
นางศรีสมร วิริยาภิรมย
นางศรีสมวงษ สุขคันธรักษ
นางศรีสมหมาย แกวมาก
นางศรีสวัสดิ์ กระพลอย
นางศรีสะอาด อินทรง
นางศรีสุข บุตรรัตนะ
นางศรีสุข แยมสงา
นางศรีสุดา โกจารยศรี
นางศรีสุดา ทาหนองเภา
นางศรีสุดา นามจิต
นางศรีสุดา พลอยกลุม
นางศรีสุดา พูลเจริญ
นางสาวศรีสุดา ภูมีทอง
นางศรีสุดา รัตนทับทิม
นางศรีสุดา ศรีทอง
นางสาวศรีสุดา ศิริ
นางศรีสุดา อินทรบุรี
นางศรีสุดา อิสโม

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๓๔๒๗
๑๓๔๒๘
๑๓๔๒๙
๑๓๔๓๐
๑๓๔๓๑
๑๓๔๓๒
๑๓๔๓๓
๑๓๔๓๔
๑๓๔๓๕
๑๓๔๓๖
๑๓๔๓๗
๑๓๔๓๘
๑๓๔๓๙
๑๓๔๔๐
๑๓๔๔๑
๑๓๔๔๒
๑๓๔๔๓
๑๓๔๔๔
๑๓๔๔๕
๑๓๔๔๖
๑๓๔๔๗
๑๓๔๔๘
๑๓๔๔๙
๑๓๔๕๐
๑๓๔๕๑
๑๓๔๕๒

หนา ๒๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางศรีสุธา ราชชมภู
นางสาวศรีสุนันท ตายแสง
นางศรีสุพรรณ สงวนกลิ่น
นางศรีสุรางค ชั่งโต
นางศรีสุวรรณ แผนคํา
นางศรีสุวรรณ สงวนชม
นางศรีอนงค ภูชํานิ
นางศรีอรุณ โลตุรัตน
นางศรีอาภรณ สมรรถการ
นางศรีอําไพ กอนสมบัติ
นางศรีอุบล วิเชียรมณี
นางศรีอุไร วัฒนกุลชัย
นางศศธร จาดปอม
นางสาวศศิกาญจน ทองประจวบ
นางศศิญภา ศรีมงคล
นางศศิณี เขียวศิริ
นางศศิธร เกษรมาศ
นางสาวศศิธร คเชนทวา
นางศศิธร จําเนียรผล
นางศศิธร จิระภาค
นางศศิธร ธรรมสังวาลย
นางศศิธร ปนยศ
นางศศิธร ผิวออน
นางศศิธร พรอมสุข
นางศศิธร แพรเจริญ
นางศศิธร โพธิ์คง

๑๓๔๕๓
๑๓๔๕๔
๑๓๔๕๕
๑๓๔๕๖
๑๓๔๕๗
๑๓๔๕๘
๑๓๔๕๙
๑๓๔๖๐
๑๓๔๖๑
๑๓๔๖๒
๑๓๔๖๓
๑๓๔๖๔
๑๓๔๖๕
๑๓๔๖๖
๑๓๔๖๗
๑๓๔๖๘
๑๓๔๖๙
๑๓๔๗๐
๑๓๔๗๑
๑๓๔๗๒
๑๓๔๗๓
๑๓๔๗๔
๑๓๔๗๕
๑๓๔๗๖
๑๓๔๗๗
๑๓๔๗๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางศศิธร ภักดิ์สันติพงศ
นางศศิธร ศรีพนม
นางศศิธร สาวันดี
นางศศิธร สุขสาลี
นางสาวศศิธร แสงดอก
นางศศินันท รุงศิริวรพงศ
นางศศิพงษ ปานภูมิ
นางศศิเพ็ญ ทองทับ
นางศศิภัทร จากยางโทน
นางศศิมา เขาบาง
นางศศิมา ชูพล
นางศศิวรรณ แกวเกิด
นางศศิวรรณ จันทรอําไพพงศ
นางศศิวิมล ตั้งอภิรดีขจร
นางศศิวิมล พิมพขันธ
นางศศิวิมล วณิชาชีวะ
นางศักดิ์ศรี กีฬา
นางศักดิ์ศรี ศรีพรมสุข
นางศันติกา ลําภู
นางศันสนีย จันไกรผล
นางศันสนีย ธนสมบัติ
นางศันสนีย บุญเฉลียว
นางศันสนีย สกุลวรกานต
นางสาวศันสนีย อุบล
นางศัสยพร สุวรรณภักดิ์
นางศาวิณี สตารัตน

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๓๔๗๙
๑๓๔๘๐
๑๓๔๘๑
๑๓๔๘๒
๑๓๔๘๓
๑๓๔๘๔
๑๓๔๘๕
๑๓๔๘๖
๑๓๔๘๗
๑๓๔๘๘
๑๓๔๘๙
๑๓๔๙๐
๑๓๔๙๑
๑๓๔๙๒
๑๓๔๙๓
๑๓๔๙๔
๑๓๔๙๕
๑๓๔๙๖
๑๓๔๙๗
๑๓๔๙๘
๑๓๔๙๙
๑๓๕๐๐
๑๓๕๐๑
๑๓๕๐๒
๑๓๕๐๓
๑๓๕๐๔

หนา ๒๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางศิพิมล ปราบทอง
นางศิรดา ดาวธง
นางศิรดา พุทธพฤกษ
นางศิรประภา พาหะ
นางสาวศิรประภา โรจนวิเชียร
นางศิราภรณ จันทรสิริกุล
นางสาวศิราภา แกวสถิตย
นางสาวศิริ แคนสา
นางศิริ พัฒนะเวช
นางศิริ สุวรรณมณี
นางศิริกาญจน จันทับ
นางศิริกาญจน อุนทรัพย
นางศิริกุน คําดี
นางศิริกุล กุคําใส
นางศิริจันทร สายสมบูรณ
นางศิริญา สุทธิพันธ
นางสาวศิริณา นาคนอย
นางสาวศิริธร ปรีชาวุฒิ
นางสาวศิรินยา ตรียงค
นางศิรินัดดา นาแพง
นางศิรินันท จิวตระกูล
นางศิรินันท ปนทา
นางศิรินันท ศรีพุทธโชติ
นางศิรินา ทองสุวรรณ
นางศิรินาฏ คานทอง
นางศิรินารถ วงศขุมเงิน

๑๓๕๐๕
๑๓๕๐๖
๑๓๕๐๗
๑๓๕๐๘
๑๓๕๐๙
๑๓๕๑๐
๑๓๕๑๑
๑๓๕๑๒
๑๓๕๑๓
๑๓๕๑๔
๑๓๕๑๕
๑๓๕๑๖
๑๓๕๑๗
๑๓๕๑๘
๑๓๕๑๙
๑๓๕๒๐
๑๓๕๒๑
๑๓๕๒๒
๑๓๕๒๓
๑๓๕๒๔
๑๓๕๒๕
๑๓๕๒๖
๑๓๕๒๗
๑๓๕๒๘
๑๓๕๒๙
๑๓๕๓๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางศิรินุช ธีรลักสน
นางศิรินุช สุทธวาทิน
นางศิริเนตร กากแกว
นางศิริบูรณ ไชยเทพ
นางศิริบูรณ วรรณสุทธิ์
นางศิริพร กาญจนา
นางศิริพร เกษโกมล
นางศิริพร เกิดแกว
นางศิริพร จําปาไหล
นางศิริพร จิตงามขํา
นางศิริพร เจติยวรรณ
นางศิริพร ใจเมือง
นางศิริพร ใจแสน
นางศิริพร ชิดเครือ
นางศิริพร ซื่อสัตย
นางศิริพร ดวงฉวี
นางศิริพร แดงทองดี
นางศิริพร ทัศนสูงเนิน
นางศิริพร ทาทราย
นางศิริพร ธนะชัยขันธ
นางศิริพร ธินะ
นางศิรพิ ร บุญรอด
นางศิริพร ปานบุดดา
นางศิริพร เปรมทา
นางสาวศิริพร พวงสมบัติ
นางศิริพร พันธสิงหจบ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๓๕๓๑
๑๓๕๓๒
๑๓๕๓๓
๑๓๕๓๔
๑๓๕๓๕
๑๓๕๓๖
๑๓๕๓๗
๑๓๕๓๘
๑๓๕๓๙
๑๓๕๔๐
๑๓๕๔๑
๑๓๕๔๒
๑๓๕๔๓
๑๓๕๔๔
๑๓๕๔๕
๑๓๕๔๖
๑๓๕๔๗
๑๓๕๔๘
๑๓๕๔๙
๑๓๕๕๐
๑๓๕๕๑
๑๓๕๕๒
๑๓๕๕๓
๑๓๕๕๔
๑๓๕๕๕
๑๓๕๕๖

นางศิริพร เพ็ชรเฟอง
นางสาวศิริพร โพธิ์ออน
นางศิริพร มาตะราช
นางศิริพร วงศทิพากร
นางศิริพร วิเศษกลิ่น
นางศิริพร ศรีนวมะ
นางศิริพร ศรีบุญเรือง
นางศิริพร สอดสี
นางศิริพร สันติกลาง
นางศิริพร สุริยะฉาย
นางศิริพร แสนสุข
นางศิริพร หาญเตชะ
นางศิริพร อุนจะนํา
นางสาวศิริพรรณ คลังวิเชียร
นางศิริพรรณ ชูศรี
นางศิริพรรณ รัชนิพนธ
นางสาวศิริพันธ สิงหอุสาหะ
นางศิริพันธุ พรหมพินิจ
นางศิริเพ็ญ จันทรใส
นางสาวศิริเพ็ญ พุฒฟก
นางศิริภรณ ภักดีศุภผล
นางศิริภรณ ศรีนาค
นางศิริมา ทองศิริ
นางศิริมา ปทมรัตน
นางศิริมา เผาวิริยะ
นางศิริมา พาครุฑ

หนา ๒๖๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๕๕๗
๑๓๕๕๘
๑๓๕๕๙
๑๓๕๖๐
๑๓๕๖๑
๑๓๕๖๒
๑๓๕๖๓
๑๓๕๖๔
๑๓๕๖๕
๑๓๕๖๖
๑๓๕๖๗
๑๓๕๖๘
๑๓๕๖๙
๑๓๕๗๐
๑๓๕๗๑
๑๓๕๗๒
๑๓๕๗๓
๑๓๕๗๔
๑๓๕๗๕
๑๓๕๗๖
๑๓๕๗๗
๑๓๕๗๘
๑๓๕๗๙
๑๓๕๘๐
๑๓๕๘๑
๑๓๕๘๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางศิริมา แสงมณี
นางศิริยา นาคนายม
นางศิริรัตน จันทรพินิจ
นางศิริรัตน จิตแสง
นางศิริรัตน ชิงดวง
นางศิริรัตน ดวงยศ
นางศิริรัตน ดาวประดับวงษ
นางศิริรัตน นิ่มพิบูลย
นางศิริรัตน บุญจรัส
นางศิริรัตน ศุภนราพรรค
นางศิริรัตน สวางภพ
นางศิริรัตน อ่ําผอง
นางศิริลักษณ โคตรสมบัติ
นางศิริลักษณ ชิราพฤกษ
นางศิริลักษณ ตรีวิฑูรย
นางศิริลักษณ ถนัดคา
นางศิริลักษณ นนทจันทร
นางศิริลักษณ พินะสา
นางสาวศิริลักษณ รัตนโภคภัณฑ
นางศิริลักษณ สุทธิบูลย
นางศิริวรรณ กอปรเนื่องศิริ
นางศิริวรรณ ขุนจํานวน
นางศิริวรรณ คชวงค
นางสาวศิริวรรณ คําสัตย
นางศิริวรรณ จงภักดี
นางศิริวรรณ เจนจิตไพบูลย

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๓๕๘๓
๑๓๕๘๔
๑๓๕๘๕
๑๓๕๘๖
๑๓๕๘๗
๑๓๕๘๘
๑๓๕๘๙
๑๓๕๙๐
๑๓๕๙๑
๑๓๕๙๒
๑๓๕๙๓
๑๓๕๙๔
๑๓๕๙๕
๑๓๕๙๖
๑๓๕๙๗
๑๓๕๙๘
๑๓๕๙๙
๑๓๖๐๐
๑๓๖๐๑
๑๓๖๐๒
๑๓๖๐๓
๑๓๖๐๔
๑๓๖๐๕
๑๓๖๐๖
๑๓๖๐๗
๑๓๖๐๘

นางศิริวรรณ ชวงชิง
นางศิริวรรณ ไชยฤกษ
นางศิริวรรณ ตั้นซุนอั้น
นางศิริวรรณ ตุลปนโต
นางศิริวรรณ ทรัพยหวง
นางศิริวรรณ นฤปติ
นางศิริวรรณ นามวิจิตร
นางศิริวรรณ บุญเถื่อน
นางศิริวรรณ ประภาวงษ
นางศิริวรรณ โพธิ์สาจันทร
นางศิริวรรณ ภิรมยไกรภักดิ์
นางศิริวรรณ มหาชนะวงษ
นางศิริวรรณ ยิ้มเจริญ
นางศิริวรรณ รัมมะสินธุ
นางศิริวรรณ วรงควรรธนะ
นางศิริวรรณ ศรีทวี
นางศิริวรรณ สันติวรพงศ
นางศิริวรรณ อินทนนท
นางศิรวิ ัฒนา วีระยุทธศิลป
นางศิริวัลย มะโต
นางศิริสมร เจริญทรัพย
นางสาวศิริสุข ตรีสาคร
นางสาวศิริสุข สุแสงรัตน
นางศิริสุดา มีชัย
นางสาวศิริอร ดวนถา
นางศิลนะพร สุราช

หนา ๒๖๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๖๐๙
๑๓๖๑๐
๑๓๖๑๑
๑๓๖๑๒
๑๓๖๑๓
๑๓๖๑๔
๑๓๖๑๕
๑๓๖๑๖
๑๓๖๑๗
๑๓๖๑๘
๑๓๖๑๙
๑๓๖๒๐
๑๓๖๒๑
๑๓๖๒๒
๑๓๖๒๓
๑๓๖๒๔
๑๓๖๒๕
๑๓๖๒๖
๑๓๖๒๗
๑๓๖๒๘
๑๓๖๒๙
๑๓๖๓๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓

นางศิวพร เณรเทียน
นางศิวพร เตโช
นางสาวศิวพร พุฒศรี
นางศิวพร ศรีปากดี
นางศิวพร สวางโชติ
นางศิวพร สิทธิวงศา
นางศิวพร สุทธิประภา
นางศิวพร หอมหวล
นางศิวาภรณ สมานชาติ
นางศิวาภรณ สุตนพัฒน
นางศิวารักษ ชนะสงคราม
นางศุกรศรี จรูญศรีสวัสดิ์
นางศุธาสิณี จุลวงษ
นางศุภกาญจน ตันติกัลยาภรณ
นางศุภกานต สิตวงษ
นางศุภธิดา ผลเกิด
นางสาวศุภนันท คิดยาว
นางศุภนิจ ประสวนศรี
นางสาวศุภบรรจบ ชมภูบุตร
นางศุภมาส ผุยแสงพันธ
นางศุภมิตร พิศุทธิ์เสถียร
นางศุภมิตรา ปริญญาพล
ปริญญาพล
๑๓๖๓๑ นางศุภรพรรณ อยูคํา
๑๓๖๓๒ นางสาวศุภรักษ บัวผุด
๑๓๖๓๓ นางศุภรัตติยา จิตตหนักแนน

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๓๖๓๔
๑๓๖๓๕
๑๓๖๓๖
๑๓๖๓๗
๑๓๖๓๘
๑๓๖๓๙
๑๓๖๔๐
๑๓๖๔๑
๑๓๖๔๒
๑๓๖๔๓
๑๓๖๔๔
๑๓๖๔๕
๑๓๖๔๖
๑๓๖๔๗
๑๓๖๔๘
๑๓๖๔๙
๑๓๖๕๐
๑๓๖๕๑
๑๓๖๕๒
๑๓๖๕๓
๑๓๖๕๔
๑๓๖๕๕
๑๓๖๕๖
๑๓๖๕๗
๑๓๖๕๘
๑๓๖๕๙

นางศุภรัตน เขียนสุวรรณ
นางศุภรัตน ธนาสูรย
นางศุภรัตน ศรีใหญ
นางศุภรากรณ ศิริรักษ
นางศุภฤกษ นันทโพธิ์เดช
นางศุภลักษณ เกษมทาง
นางศุภลักษณ โคชะถา
นางศุภลักษณ จันสมุทร
นางศุภลักษณ ไชยชนะ
นางศุภลักษณ ทรัพยอราม
นางศุภลักษณ ทองวิลาศ
นางศุภลักษณ บุญประโคน
นางศุภวรรณ จตุรโกมล
นางสาวศุภวรรณ โชควิวัฒน
นางสาวศุภวรรณ ทุนกาศ
นางศุภวรรณ บุญคง
นางศุภวรรณ ระหงษ
นางศุภวรรณ สุดประเสริฐ
นางสาวศุภวรรณ หลีวิจิตร
นางศุภวรรณ อาศรัยผล
นางศุภศิริ ทับชัย
นางศุภสิริ ศิริจันทพันธ
นางสาวศุภากร เตโชชัยวุธ
นางศุภากร พลตรี
นางศุภางค พิมพชัย
นางศุภานัน ใสสอง

หนา ๒๖๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๖๖๐
๑๓๖๖๑
๑๓๖๖๒
๑๓๖๖๓
๑๓๖๖๔
๑๓๖๖๕
๑๓๖๖๖
๑๓๖๖๗
๑๓๖๖๘
๑๓๖๖๙
๑๓๖๗๐
๑๓๖๗๑
๑๓๖๗๒
๑๓๖๗๓
๑๓๖๗๔
๑๓๖๗๕
๑๓๖๗๖
๑๓๖๗๗
๑๓๖๗๘
๑๓๖๗๙
๑๓๖๘๐
๑๓๖๘๑
๑๓๖๘๒
๑๓๖๘๓
๑๓๖๘๔
๑๓๖๘๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางศุภานิช ทองกุล
นางศุภาวีร สิทธิภาณุพงศ
นางสาวศุภิกา จันทศิริ
นางสาวศุภิดา ซีเดะ
นางศุลีพร วงษประการ
นางศุลีพร สมหมาย
นางศุลีพร สุขตลอดกาล
นางโศภัก เพ็ชรจํารัส
นางโศภิต คลายหนองสรวง
นางโศรยา ธัญญประกอบ
นางษมาภรณ ภาคอินทรีย
นางสกาวมาศ จิตประคอง
นางสกุณรีย สังขสแี กว
นางสกุณา นองมณี
นางสกุณา สายศร
นางสกุล บัวทอง
นางสกุลกานต เรืองศักดิ์
นางสกุลรัตน สารสังข
นางสงกรานต จงขจรวงศ
นางสงกรานต ใยสีงาม
นางสงกาญจน คํางาม
นางสาวสงเคราะห จันผกา
นางสงวน แกวผนึก
นางสงวน โกศลสุรัตน
นางสงวน มีสกุล
นางสงวน สุตตาสอน

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๓๖๘๖
๑๓๖๘๗
๑๓๖๘๘
๑๓๖๘๙
๑๓๖๙๐
๑๓๖๙๑
๑๓๖๙๒
๑๓๖๙๓
๑๓๖๙๔
๑๓๖๙๕
๑๓๖๙๖
๑๓๖๙๗
๑๓๖๙๘
๑๓๖๙๙
๑๓๗๐๐
๑๓๗๐๑
๑๓๗๐๒
๑๓๗๐๓
๑๓๗๐๔
๑๓๗๐๕
๑๓๗๐๖
๑๓๗๐๗
๑๓๗๐๘
๑๓๗๐๙
๑๓๗๑๐
๑๓๗๑๑

นางสงวน อินทรสุวรรณ
นางสงศรี นาอุดม
นางสงศรี นุชวณิชกุล
นางสงศรี อัศวโกวิทกรณ
นางสงา กุลจินดา
นางสงา ปานฉวี
นางสงา เปลือ้ งทุกข
นางสดศรี คงยืน
นางสดศรี ชูชีพ
นางสดศรี เพ็ชรรุง
นางสดศรี อังศุวิริยะ
นางสดใส นิยมจันทร
นางสดุดี กอกฤตยา
นางสตรีรัตน สวดประโคน
นางสถาพร ภูอาง
นางสถาพร มิ่งขวัญ
นางสถาพร เรืองแยม
นางสถาพร ศักดิ์ชัยพานิชกุล
นางสถาพร สัตยารัฐ
นางสนใจ บูรณวิชิต
นางสนทนา ไทยเจริญ
นางสนทยา จันทวิมล
นางสาวสนทยา แสงสวาง
นางสนธยา กุวลัยรัตน
นางสนธยา ชองประเสริฐ
นางสนธยา บรรเทากุล

หนา ๒๖๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๗๑๒
๑๓๗๑๓
๑๓๗๑๔
๑๓๗๑๕
๑๓๗๑๖
๑๓๗๑๗
๑๓๗๑๘
๑๓๗๑๙
๑๓๗๒๐
๑๓๗๒๑
๑๓๗๒๒
๑๓๗๒๓
๑๓๗๒๔
๑๓๗๒๕
๑๓๗๒๖
๑๓๗๒๗
๑๓๗๒๘
๑๓๗๒๙
๑๓๗๓๐
๑๓๗๓๑
๑๓๗๓๒
๑๓๗๓๓
๑๓๗๓๔
๑๓๗๓๕
๑๓๗๓๖
๑๓๗๓๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางสนธยา บุรีรัตน
นางสนธิยา จตุเทน
นางสนอง ทีบัวบาน
นางสาวสนอง บุญสุข
นางสนอง สรรพศรี
นางสนอง สาทอง
นางสาวสนั่น ปาฟก
นางสนิท กลิ่นศรีสุข
นางสนิท จีระชาติสกุล
นางสาวสนิท ทองอราม
นางสนิทรัตน ไชยโย
นางสปนะ หมีนพราน
นางสาวสมเกียรติ ทองเรือง
นางสมเกียรติ หาวหาญ
นางสมควร กุลพันธ
นางสมควร คงประชา
นางสมควร คาดสนิท
นางสมควร จรรยาศรี
นางสมควร ใจจันทร
นางสมควร ชื่นนิรันดร
นางสมควร ไชยสมบูรณ
นางสมควร บุญเลิศ
นางสมควร พุทธารัตน
นางสมควร รักแกว
นางสมควร วงษจําปา
นางสมควร สวางวงค

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๓๗๓๘
๑๓๗๓๙
๑๓๗๔๐
๑๓๗๔๑
๑๓๗๔๒
๑๓๗๔๓
๑๓๗๔๔
๑๓๗๔๕
๑๓๗๔๖
๑๓๗๔๗
๑๓๗๔๘
๑๓๗๔๙
๑๓๗๕๐
๑๓๗๕๑
๑๓๗๕๒
๑๓๗๕๓
๑๓๗๕๔
๑๓๗๕๕
๑๓๗๕๖
๑๓๗๕๗
๑๓๗๕๘
๑๓๗๕๙
๑๓๗๖๐
๑๓๗๖๑
๑๓๗๖๒
๑๓๗๖๓

นางสมคิด จันเขียด
นางสมคิด จารัตน
นางสมคิด ชอชัยกุล
นางสมคิด ชูกิตติกุล
นางสมคิด ธนู
นางสมคิด ผดุงรส
นางสมคิด พรมมา
นางสาวสมคิด เพียรธรรม
นางสมคิด เอมออง
นางสมจันทร จิตรจักร
นางสมจิต กัณหา
นางสาวสมจิต จันจุฬา
นางสมจิต จันทรภูมี
นางสมจิต จันทะรัตน
นางสมจิต เจริญสุข
นางสมจิต นาสูงชน
นางสาวสมจิต นิลรัตน
นางสมจิต พิมพโพธิ์
นางสมจิต มาศหิรัญ
นางสมจิต รักษาแกว
นางสาวสมจิต หัสเนตร
นางสมจิต อรุณพันธ
นางสมจิต อุนเสียม
นางสมจิต อุยสั้ว
นางสมจิตต สายตระกูล
นางสมจิตต อัศวสุนทรางกูร

หนา ๒๗๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๗๖๔
๑๓๗๖๕
๑๓๗๖๖
๑๓๗๖๗
๑๓๗๖๘
๑๓๗๖๙
๑๓๗๗๐
๑๓๗๗๑
๑๓๗๗๒
๑๓๗๗๓
๑๓๗๗๔
๑๓๗๗๕
๑๓๗๗๖
๑๓๗๗๗
๑๓๗๗๘
๑๓๗๗๙
๑๓๗๘๐
๑๓๗๘๑
๑๓๗๘๒
๑๓๗๘๓
๑๓๗๘๔
๑๓๗๘๕
๑๓๗๘๖
๑๓๗๘๗
๑๓๗๘๘
๑๓๗๘๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางสมจิตร กาญจนะ
นางสมจิตร จับจิตต
นางสมจิตร จีนปรีชา
นางสมจิตร ถาวรยิ่ง
นางสมจิตร นันทลักษณสกุล
นางสมจิตร บุญเพ็ง
นางสมจิตร บุญศักดิ์
นางสมจิตร พรรคพล
นางสมจิตร พรหมเมตตา
นางสาวสมจิตร แมดเมือง
นางสมจิตร วัฒนราช
นางสมจิตร ศรีพิทักษ
นางสาวสมจิตร สวามิภักดิ์
นางสมจิตร หาญสงคราม
นางสมจิตร พิชิตชัย
นางสมจิตร อุนศิริ
นางสมใจ กองสุข
นางสาวสมใจ จันทรทอง
นางสมใจ ทุงหวา
นางสมใจ ปรมาธิกุล
นางสมใจ รัตนะวัน
นางสมใจ เรียบรอย
นางสมใจ ศรีประจันต
นางสมใจ เศรษฐวิศิษฏ
นางสมใจ สีหา
นางสมใจ สุวรรณโพธิ์สุทธิ์

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๓๗๙๐
๑๓๗๙๑
๑๓๗๙๒
๑๓๗๙๓
๑๓๗๙๔
๑๓๗๙๕
๑๓๗๙๖
๑๓๗๙๗
๑๓๗๙๘
๑๓๗๙๙
๑๓๘๐๐
๑๓๘๐๑
๑๓๘๐๒
๑๓๘๐๓
๑๓๘๐๔
๑๓๘๐๕
๑๓๘๐๖
๑๓๘๐๗
๑๓๘๐๘
๑๓๘๐๙
๑๓๘๑๐
๑๓๘๑๑
๑๓๘๑๒
๑๓๘๑๓
๑๓๘๑๔
๑๓๘๑๕

นางสมใจ สุอังคะวาทิน
นางสมใจ เสียมใหม
นางสมใจ แสนทวีสุข
นางสมใจ โสมรัตนานนท
นางสมใจ อมรวุฒิพงศ
นางสมถวิล คงคาเนาวรัตน
นางสาวสมถวิล เดชเสถียร
นางสมถวิล นพศิริ
นางสมถวิล แฝงลาภ
นางสมถวิล พงษนิรันดร
นางสมถวิล พงษสุวรรณ
นางสมถวิล พรหมแตง
นางสมถวิล พัฒนชู
นางสมถวิล พันธุพาณิชย
นางสมถวิล รุงสุวรรณ
นางสมถวิล ศิริวีระศิลป
นางสมทรง เจริญฤทธิ์
นางสมทรง นิวาศานนท
นางสมทรง เนียมเรือง
นางสาวสมทรง ปานเลห
นางสมทรง ยงประพัฒน
นางสมทรง ศรีสมุทร
นางสมทรง สีนนลี
นางสมทรง สุภาษี
นางสาวสมทรง หลาบุดดา
นางสมทรัพย แกนนอย

หนา ๒๗๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๘๑๖
๑๓๘๑๗
๑๓๘๑๘
๑๓๘๑๙
๑๓๘๒๐
๑๓๘๒๑
๑๓๘๒๒
๑๓๘๒๓
๑๓๘๒๔
๑๓๘๒๕
๑๓๘๒๖
๑๓๘๒๗
๑๓๘๒๘
๑๓๘๒๙
๑๓๘๓๐
๑๓๘๓๑
๑๓๘๓๒
๑๓๘๓๓
๑๓๘๓๔
๑๓๘๓๕
๑๓๘๓๖
๑๓๘๓๗
๑๓๘๓๘
๑๓๘๓๙
๑๓๘๔๐
๑๓๘๔๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางสมทรัพย สุโทวา
นางสมนึก กลขุนทด
นางสมนึก กําลังดัสนะ
นางสมนึก เกสแกว
นางสมนึก จันทรภา
นางสมนึก น้ําเงิน
นางสมนึก บุรกรณ
นางสมนึก วัฒนกุล
นางสมนึก ศรีเลิศ
นางสมนึก สวัสดี
นางสมนึก สังขทอง
นางสมบท สิทธิ
นางสมบัติ ไกรนรา
นางสมบัติ งามขึม
นางสมบัติ ตะกรุดสงฆ
นางสมบัติ ตาดี
นางสมบัติ ทายิดา
นางสมบัติ เทศขํา
นางสมบัติ นามศรีอุน
นางสมบัติ บัวธรรม
นางสมบัติ เพิ่มพรม
นางสมบัติ วงคําใหญ
นางสมบัติ ศรสําแดง
นางสาวสมบัติ ศิลปญจะ
นางสาวสมบัติ สวางอารมณ
นางสมบัติ แสงใสแกว

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๓๘๔๒
๑๓๘๔๓
๑๓๘๔๔
๑๓๘๔๕
๑๓๘๔๖
๑๓๘๔๗
๑๓๘๔๘
๑๓๘๔๙
๑๓๘๕๐
๑๓๘๕๑
๑๓๘๕๒
๑๓๘๕๓
๑๓๘๕๔
๑๓๘๕๕
๑๓๘๕๖
๑๓๘๕๗
๑๓๘๕๘
๑๓๘๕๙
๑๓๘๖๐
๑๓๘๖๑
๑๓๘๖๒
๑๓๘๖๓
๑๓๘๖๔
๑๓๘๖๕
๑๓๘๖๖
๑๓๘๖๗

หนา ๒๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสมบัติ อินทรีย
นางสมบาน มณฑาทอง
นางสมบุญ แกวเนตร
นางสมบุญ ชุมแสง
นางสมบุญ ตุลาทอง
นางสมบูรณ กมขุนทด
นางสมบูรณ ดาดี
นางสมบูรณ ติระพัฒน
นางสมบูรณ มีศิล
นางสมบูรณ เย็นเพชร
นางสมบูรณ รักษศรีทอง
นางสมบูรณ ฤทธิเดช
นางสมบูรณ วงศแสน
นางสมบูรณ วัชรพาณิชย
นางสมบูรณ ศรีพวงเล็ก
นางสมบูรณ สมศักดิ์
นางสมบูรณ สิงหรา
นางสมบูรณ สุขขุม
นางสมบูรณ สุวรรณแพทย
นางสมบูรณ หยวกวัฒน
นางสมบูรณ เหมหาญ
นางสมบูรณทรัพย ฤทธิแผลง
นางสาวสมปรารถนา คลายอน
นางสมปอง จันทป
นางสมปอง จารุเพ็ญ
นางสมปอง ชูศรี

๑๓๘๖๘
๑๓๘๖๙
๑๓๘๗๐
๑๓๘๗๑
๑๓๘๗๒
๑๓๘๗๓
๑๓๘๗๔
๑๓๘๗๕
๑๓๘๗๖
๑๓๘๗๗
๑๓๘๗๘
๑๓๘๗๙
๑๓๘๘๐
๑๓๘๘๑
๑๓๘๘๒
๑๓๘๘๓
๑๓๘๘๔
๑๓๘๘๕
๑๓๘๘๖
๑๓๘๘๗
๑๓๘๘๘
๑๓๘๘๙
๑๓๘๙๐
๑๓๘๙๑
๑๓๘๙๒
๑๓๘๙๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางสมปอง เชื่องสุวรรณ
นางสมปอง ไชยนา
นางสมปอง ตุมทอง
นางสมปอง แตมทอง
นางสาวสมปอง นาคปน
นางสมปอง ยอดเมือง
นางสมปอง รสหอม
นางสมปอง ศิริชนะ
นางสมปอง สวางวงศ
นางสมปอง สุวรรณเสาร
นางสมปอง หลาเพ็ง
นางสมปอง อดทน
นางสมผล ฮองสาขํา
นางสมผอง สมานโสร
นางสมพงษ คําขจร
นางสมพงษ ปานเกิด
นางสมพงษ สุดสงวน
นางสมพร เกียรติสกุลเดชา
นางสมพร จงกลวิลาศ
นางสมพร จิราภรณ
นางสมพร ใจแกว
นางสมพร ชูโพธิ์
นางสมพร เชาวนาธิคม
นางสมพร ทองพูล
นางสมพร ธไนสวรรค
นางสมพร ธีระสิงห

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๓๘๙๔
๑๓๘๙๕
๑๓๘๙๖
๑๓๘๙๗
๑๓๘๙๘
๑๓๘๙๙
๑๓๙๐๐
๑๓๙๐๑
๑๓๙๐๒
๑๓๙๐๓
๑๓๙๐๔
๑๓๙๐๕
๑๓๙๐๖
๑๓๙๐๗
๑๓๙๐๘
๑๓๙๐๙
๑๓๙๑๐
๑๓๙๑๑
๑๓๙๑๒
๑๓๙๑๓
๑๓๙๑๔
๑๓๙๑๕
๑๓๙๑๖
๑๓๙๑๗
๑๓๙๑๘
๑๓๙๑๙

นางสมพร ธูปทอง
นางสมพร นวมโคกสูง
นางสมพร บุญชู
นางสมพร ปทมะคัมภ
นางสมพร พันธหนองโพน
นางสมพร พิมลรัตน
นางสมพร พุทธา
นางสมพร มั่นภักดี
นางสมพร มีนอย
นางสมพร ยศสมบัติ
นางสมพร ยุทธการ
นางสมพร แยมแสน
นางสมพร รักษาเคน
นางสมพร รามศิริ
นางสมพร รําคําจันทร
นางสมพร โรจนธรรม
นางสมพร ฤทธิ์สมจิตร
นางสมพร วงศขัติย
นางสมพร วงศประณุท
นางสาวสมพร วรรณอิสระ
นางสาวสมพร วินิจฉัย
นางสมพร วิศุภกาญจน
นางสมพร ศรบุญทอง
นางสมพร ศรีสวัสดิ์
นางสมพร ศัพทพันธุ
นางสมพร สุขใสบูลย

หนา ๒๗๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๙๒๐
๑๓๙๒๑
๑๓๙๒๒
๑๓๙๒๓
๑๓๙๒๔
๑๓๙๒๕
๑๓๙๒๖
๑๓๙๒๗
๑๓๙๒๘
๑๓๙๒๙
๑๓๙๓๐
๑๓๙๓๑
๑๓๙๓๒
๑๓๙๓๓
๑๓๙๓๔
๑๓๙๓๕
๑๓๙๓๖
๑๓๙๓๗
๑๓๙๓๘
๑๓๙๓๙
๑๓๙๔๐
๑๓๙๔๑
๑๓๙๔๒
๑๓๙๔๓
๑๓๙๔๔
๑๓๙๔๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางสมพร สุจริต
นางสมพร สุนทรประเสริฐ
นางสมพร สุริยวงศ
นางสมพร ไสยนารถ
นางสมพร หวานเสร็จ
นางสมพร เหรียญประดับ
นางสมพร อินทรวัน
นางสมพร อินทรสุริวงค
นางสมพรพิศ ชูวงศ
นางสมพรพิศ มาศวิริยะกุล
นางสมพรรณ อินตะ
นางสมพักตร บุญพรอง
นางสมพักตร อินวันนา
นางสมพักร สันติพงศศักดิ์
นางสมพิน แกวจันทร
นางสมพิน ปญจิต
นางสมพิน ศรีสุวรรณ
นางสมพิศ กิ่งจันทรแกว
นางสาวสมพิศ เจนพนัส
นางสมพิศ ชาตินันท
นางสมพิศ ชาภูมี
นางสมพิศ ทวีสอน
นางสมพิศ ปญญา
นางสมพิศ เปยขุนนาง
นางสมพิศ พงษสุทธิภัทร
นางสมพิศ สมิตทานนท

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๓๙๔๖
๑๓๙๔๗
๑๓๙๔๘
๑๓๙๔๙
๑๓๙๕๐
๑๓๙๕๑
๑๓๙๕๒
๑๓๙๕๓
๑๓๙๕๔
๑๓๙๕๕
๑๓๙๕๖
๑๓๙๕๗
๑๓๙๕๘
๑๓๙๕๙
๑๓๙๖๐
๑๓๙๖๑
๑๓๙๖๒
๑๓๙๖๓
๑๓๙๖๔
๑๓๙๖๕
๑๓๙๖๖
๑๓๙๖๗
๑๓๙๖๘
๑๓๙๖๙
๑๓๙๗๐
๑๓๙๗๑

นางสมพิศ สิงหคํา
นางสมพิศ สีลากุล
นางสมพิศ สุดวิลัย
นางสมพิศ สุทธิประภา
นางสาวสมพิศ สูงนารถ
นางสมพิศ อินทุมาน
นางสมเพชร ชาญมานนท
นางสมเพ็ญศรี ธรรมสุข
นางสมเพียร อินตะเงิน
นางสมมาท เนียมสูงเนิน
นางสมมาศ ศิริวรรณ
นางสมยงค ขาวสอาด
นางสมยงค ชัยนิคม
นางสมยงค บุญทวี
นางสมยา บุญตัน
นางสมยา อธิมุตติกุล
นางสมร กลิน่ ทิพย
นางสมร กุลสิงห
นางสมร จิตสําราญ
นางสมร ดาบทอง
นางสมร ทาไทย
นางสมร เทศเขียว
นางสมร พิมพมาศ
นางสมร ภาเจริญสุข
นางสาวสมร ศรีเมือง
นางสมร ศรีเลิศ

หนา ๒๗๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๙๗๒
๑๓๙๗๓
๑๓๙๗๔
๑๓๙๗๕
๑๓๙๗๖
๑๓๙๗๗
๑๓๙๗๘
๑๓๙๗๙
๑๓๙๘๐
๑๓๙๘๑
๑๓๙๘๒
๑๓๙๘๓
๑๓๙๘๔
๑๓๙๘๕
๑๓๙๘๖
๑๓๙๘๗
๑๓๙๘๘
๑๓๙๘๙
๑๓๙๙๐
๑๓๙๙๑
๑๓๙๙๒
๑๓๙๙๓
๑๓๙๙๔
๑๓๙๙๕
๑๓๙๙๖
๑๓๙๙๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางสมร สาระวารี
นางสมร สิงหสุวรรณ
นางสมร สีหะวงษ
นางสมร หาญรักษ
นางสมร เอกสะพัง
นางสมรวม สังขทอง
นางสมรศรี หลงสมบุญ
นางสาวสมรักษ กิจเดช
นางสมฤดี จันไทรรอด
นางสมฤทธิ์ ณ นาน
นางสมลักษณ กิวัฒนา
นางสมลักษณ กุญชรศิลป
นางสมลักษณ กุลัตถนาม
นางสมลักษณ ตลุนจันทร
นางสมลักษณ เต็งมณี
นางสมลักษณ ประสาทเขตตการ
นางสมลักษณ ผดุงเกียรติพงศ
นางสาวสมลักษณ พิมสกุล
นางสมลักษณ ยิ่งสูง
นางสมลักษณ สมจิตต
นางสมวรรณ สุวรรณผา
นางสมศรี กําไลแกว
นางสมศรี กิติศรีวรพันธุ
นางสาวสมศรี กุลวัฒนาโสภณ
นางสมศรี แกวกุลฑล
นางสาวสมศรี คงเสรี

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๓๙๙๘
๑๓๙๙๙
๑๔๐๐๐
๑๔๐๐๑
๑๔๐๐๒
๑๔๐๐๓
๑๔๐๐๔
๑๔๐๐๕
๑๔๐๐๖
๑๔๐๐๗
๑๔๐๐๘
๑๔๐๐๙
๑๔๐๑๐
๑๔๐๑๑
๑๔๐๑๒
๑๔๐๑๓
๑๔๐๑๔
๑๔๐๑๕
๑๔๐๑๖
๑๔๐๑๗
๑๔๐๑๘
๑๔๐๑๙
๑๔๐๒๐
๑๔๐๒๑
๑๔๐๒๒
๑๔๐๒๓

นางสมศรี คันธรักษ
นางสมศรี คายหนองสวง
นางสมศรี เคหะสุข
นางสมศรี ชัยพิวงษ
นางสมศรี ชูรา
นางสาวสมศรี แซหลี
นางสมศรี ฌายีเนตร
นางสมศรี ณะเสน
นางสมศรี ตุงคบุรี
นางสมศรี ทาชวงทําเล
นางสมศรี นนทา
นางสมศรี เนื่องฤทธิ์
นางสมศรี บัวพล
นางสมศรี บุญเรืองศรี
นางสมศรี พรหมคช
นางสมศรี พฤทธิพงศกุล
นางสมศรี พานระลึก
นางสมศรี พิศสารี
นางสมศรี รักธรรม
นางสมศรี ศรีโชค
นางสมศรี ศักดาคาร
นางสาวสมศรี สรางสมวงษ
นางสาวสมศรี สามัญ
นางสมศรี สายหลอ
นางสมศรี สิทธิบุญ
นางสมศรี อนเพ็ง

หนา ๒๗๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๐๒๔
๑๔๐๒๕
๑๔๐๒๖
๑๔๐๒๗
๑๔๐๒๘
๑๔๐๒๙
๑๔๐๓๐
๑๔๐๓๑
๑๔๐๓๒
๑๔๐๓๓
๑๔๐๓๔
๑๔๐๓๕
๑๔๐๓๖
๑๔๐๓๗
๑๔๐๓๘
๑๔๐๓๙
๑๔๐๔๐
๑๔๐๔๑
๑๔๐๔๒
๑๔๐๔๓
๑๔๐๔๔
๑๔๐๔๕
๑๔๐๔๖
๑๔๐๔๗
๑๔๐๔๘
๑๔๐๔๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางสมศรี อาจศึก
นางสมศรี อินทจันทร
นางสมศรี อินทรชํานาญ
นางสมศิริ อมรวัฒนสวัสดิ์
นางสมศิลป อินทนนท
นางสมสกุล ลังกาฟา
นางสาวสมสงวน เย็นเปยม
นางสมสนิตย ศิริวุฒิ
นางสมสนิท แกวสงา
นางสาวสมสมร คุณเวทยวิริยะ
นางสมสมัย ปานมุข
นางสมสมัย โอภาส
นางสมสวน เกลียวเงิน
นางสาวสมสวน ดงกระโทก
นางสมสวย พุทธิมา
นางสาวสมสา บุตรวงษ
นางสมสิน กาละปตย
นางสมสุข นาคขวัญ
นางสมสุข สมบัติ
นางสมสุภาภรณ มั่นศิริพัฒน
นางสาวสมหทัย ชางแกว
นางสาวสมหมาย กิจบํารุงพร
นางสมหมาย เกษมทรัพย
นางสมหมาย เกิดเกตุ
นางสมหมาย ขํานอง
นางสมหมาย จิตรชัยภูมิ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๔๐๕๐
๑๔๐๕๑
๑๔๐๕๒
๑๔๐๕๓
๑๔๐๕๔
๑๔๐๕๕
๑๔๐๕๖
๑๔๐๕๗
๑๔๐๕๘
๑๔๐๕๙
๑๔๐๖๐
๑๔๐๖๑
๑๔๐๖๒
๑๔๐๖๓
๑๔๐๖๔
๑๔๐๖๕
๑๔๐๖๖
๑๔๐๖๗
๑๔๐๖๘
๑๔๐๖๙
๑๔๐๗๐
๑๔๐๗๑
๑๔๐๗๒
๑๔๐๗๓
๑๔๐๗๔
๑๔๐๗๕

นางสมหมาย โฉมวรรณ
นางสมหมาย ชนะนา
นางสมหมาย เที่ยงธรรม
นางสมหมาย นันทจักร
นางสมหมาย นันทราช
นางสมหมาย เนินบก
นางสมหมาย พงษพานิช
นางสมหมาย พรมศรียนันท
นางสมหมาย ภิญมุขสาห
นางสมหมาย ยืนสุข
นางสมหมาย รัศมีเต็มเปยม
นางสมหมาย วิบูลยชัยสิทธิ์
นางสมหมาย ศิริอินทร
นางสมหมาย สวรรคพัฒนกุล
นางสาวสมหมาย สาครวัฒนา
นางสาวสมหมาย สุกแกว
นางสมหมาย หงษเทียบ
นางสาวสมหมาย อองชุม
นางสาวสมหวัง ขอเชิญกลาง
นางสมหวัง พิมพพรรค
นางสมหวัง พุทธิวงค
นางสมหวัง มะทะ
นางสาวสมอาง ตระหงาน
นางสมัญญา เทพสังข
นางสมัย คาดีวี
นางสมัย จําปาแดง

หนา ๒๗๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๐๗๖
๑๔๐๗๗
๑๔๐๗๘
๑๔๐๗๙
๑๔๐๘๐
๑๔๐๘๑
๑๔๐๘๒
๑๔๐๘๓
๑๔๐๘๔
๑๔๐๘๕
๑๔๐๘๖
๑๔๐๘๗
๑๔๐๘๘
๑๔๐๘๙
๑๔๐๙๐
๑๔๐๙๑
๑๔๐๙๒
๑๔๐๙๓
๑๔๐๙๔
๑๔๐๙๕
๑๔๐๙๖
๑๔๐๙๗
๑๔๐๙๘
๑๔๐๙๙
๑๔๑๐๐
๑๔๑๐๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางสมัย แทนสุนทร
นางสมัย รุงเรือง
นางสมาน ตะติยรัตน
นางสมาพร ทัศนละไม
นางสมาพร รูปศรี
นางสยุมพร ผองพรรณ
นางสรวงสุดา วีรแพทยโกศล
นางสรอน ทองอุน
นางสรอย หมุดดี
นางสรอย หวันเตะ
นางสรอยทอง บุญศรี
นางสรัญญา เพชรชุม
นางสาวสรางคจิต เฟองฟอง
นางสรานันท บุญชู
นางสรินยา วงศปดสา
นางสริมน หมอยาดี
นางสริยา สายบุญลี
นางสริรญา จันทรมูล
นางสลักจิต เฉลิมพุฒิสกุลชัย
นางสลาวัลณ อังเกิดโชค
นางสวย ไชยพรม
นางสวรส รอดนอย
นางสวัสดิ์ ประทุมทอง
นางสวาง ธนาสูรย
นางสวางจิต แพทยสวัสดิ์
นางสวางจิต สายธนู

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๔๑๐๒
๑๔๑๐๓
๑๔๑๐๔
๑๔๑๐๕
๑๔๑๐๖
๑๔๑๐๗
๑๔๑๐๘
๑๔๑๐๙
๑๔๑๑๐
๑๔๑๑๑
๑๔๑๑๒
๑๔๑๑๓
๑๔๑๑๔
๑๔๑๑๕
๑๔๑๑๖
๑๔๑๑๗
๑๔๑๑๘
๑๔๑๑๙
๑๔๑๒๐
๑๔๑๒๑
๑๔๑๒๒
๑๔๑๒๓
๑๔๑๒๔
๑๔๑๒๕
๑๔๑๒๖
๑๔๑๒๗

หนา ๒๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสวางจิต อาจกระโทก
นางสวางพิศ เจริญไชย
นางสวางศรี บุญประสิทธิ์
นางสาวสวาท คุณมาศ
นางสวาท ชาวหนองแสง
นางสวาท ณ นคร
นางสวาท บุญเพชร
นางสวาท บุญรัตน
นางสาวสวาท ประดู
นางสวาท มอญแสง
นางสวาท สุขสราญรมย
นางสวาท สุวรรณเศรษฐ
นางสวิการ เขียวไสว
นางสวิท พรหมมาก
นางสสิระฉัตร พันธุครู
นางสหัทยา ภูริภักดีสนอง
นางสองศรี จันทรตะลิ
นางสองสี จอมทอง
นางสองหลา ตันจินดาประทีป
นางสอาด จิตตภานันท
นางสอิ้ง พงษเผือก
นางสอิ้ง มุกดาหาร
นางสอิ้ง อรามวาณิชย
นางสะออน สมตระกูล
นางสะอาด กาบจันทร
นางสะอาด แจมใส

๑๔๑๒๘
๑๔๑๒๙
๑๔๑๓๐
๑๔๑๓๑
๑๔๑๓๒
๑๔๑๓๓
๑๔๑๓๔
๑๔๑๓๕
๑๔๑๓๖
๑๔๑๓๗
๑๔๑๓๘
๑๔๑๓๙
๑๔๑๔๐
๑๔๑๔๑
๑๔๑๔๒
๑๔๑๔๓
๑๔๑๔๔
๑๔๑๔๕
๑๔๑๔๖
๑๔๑๔๗
๑๔๑๔๘
๑๔๑๔๙
๑๔๑๕๐
๑๔๑๕๑
๑๔๑๕๒
๑๔๑๕๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางสาวสะอาด ชนชนะชัย
นางสาวสะอาด ภิญโญศรี
นางสะอาด มีศิริ
นางสะอาด ศรีแนน
นางสะอาด หุมอาจ
นางสะอาดศรี ออนรัตน
นางสังเขป แสนจะบก
นางสังคม ยอดพรหม
นางสังวร ผานาค
นางสังวร ภูโกสีย
นางสังวรณ ประเสริฐศิลป
นางสังวาล โลหิต
นางสังวาล สอนเมือง
นางสังวาลย ดีเพิ่ม
นางสังวาลย พลวิลัย
นางสังวาลย พุฒทอง
นางสังวาลย เมืองพรม
นางสังวาลย ยงพานิช
นางสังวาลย สารินทรานนท
นางสังเวียน ดํารงศานติ
นางสังเวียน มะลิประหิน
นางสัจจา ณ หนองคาย
นางสัจจา พวงเอี่ยม
นางสัจจาภรณ พันธเรือง
นางสัจจาภรณ รุงโรจน
นางสัญญา นาพญา

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๔๑๕๔
๑๔๑๕๕
๑๔๑๕๖
๑๔๑๕๗
๑๔๑๕๘
๑๔๑๕๙
๑๔๑๖๐
๑๔๑๖๑
๑๔๑๖๒
๑๔๑๖๓
๑๔๑๖๔
๑๔๑๖๕
๑๔๑๖๖
๑๔๑๖๗
๑๔๑๖๘
๑๔๑๖๙
๑๔๑๗๐
๑๔๑๗๑
๑๔๑๗๒
๑๔๑๗๓
๑๔๑๗๔
๑๔๑๗๕
๑๔๑๗๖
๑๔๑๗๗
๑๔๑๗๘
๑๔๑๗๙

นางสัญญา สุธรรมาวิวัฒน
นางสัญญา อัครพิศาลสกุล
นางสัญรญา นวลศิริ
นางสาวสัญรักษ อุปลาบัติ
นางสัตยาภรณ ชองงาม
นางสัตยาภรณ ยะชุม
นางสันติวัน มีโภคา
นางสันทนา ศรีวัฒนศักดิ์
นางสันทยา กิจพฤกษ
นางสัมมะนา แกวบุตร
นางสัมฤทธิ ผางสระนอย
นางสัมฤทธิ์ ชวงชิง
นางสัมฤทธิ์ ทองวิชิต
นางสัมฤทธิ์ บวรเกิด
นางสัมฤทธิ์ รอดสัมฤทธิ์
นางสาวสากล โคบาล
นางสาคร คลายพรอม
นางสาคร แดงเกตุ
นางสาคร ปญญาใจ
นางสาคร ภูดวงจิตร
นางสาวสาคร ศรีประสิทธิ์
นางสาคร ศรีวิโรจน
นางสาคร สวัสดิพันธ
นางสาคร สายรัตน
นางสาคร สุทธากร
นางสาวสาคร หินตั้ง

หนา ๒๗๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๑๘๐
๑๔๑๘๑
๑๔๑๘๒
๑๔๑๘๓
๑๔๑๘๔
๑๔๑๘๕
๑๔๑๘๖
๑๔๑๘๗
๑๔๑๘๘
๑๔๑๘๙
๑๔๑๙๐
๑๔๑๙๑
๑๔๑๙๒
๑๔๑๙๓
๑๔๑๙๔
๑๔๑๙๕
๑๔๑๙๖
๑๔๑๙๗
๑๔๑๙๘
๑๔๑๙๙
๑๔๒๐๐
๑๔๒๐๑
๑๔๒๐๒
๑๔๒๐๓
๑๔๒๐๔
๑๔๒๐๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางสาวสาธิตา กิ่งวัชระพงค
นางสาวสาธินี ขําสีทอง
นางสาธุพร สุคันธวิภัติ
นางสานิลัช ทิพยรัตนมงคล
นางสานุช นวมเฟอง
นางสาย เย็นวัฒนา
นางสาย อินตะยศ
นางสาวสายกมล ศรีสดใส
นางสายแกว หีบแกว
นางสายคํา สมพรรณพาณิช
นางสายใจ บุษยเพชร
นางสายใจ เศวตจามร
นางสายใจ สังขพันธ
นางสายชล กุไธสงค
นางสายทอง แกวคําจันทร
นางสายทอง เข็มทอง
นางสายทอง จันทรหอม
นางสายทอง จันทะบุดศรี
นางสายทอง หลากจิตร
นางสายทอง อรรถโยโค
นางสายทิพย เกื้อเสนาะ
นางสายทิพย บุญญะสัญ
นางสายฝน คอนสอาด
นางสายฝน คัมภพิภพ
นางสายฝน เรือนจํารูญ
นางสาวสายพร ขจรคํา

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๔๒๐๖
๑๔๒๐๗
๑๔๒๐๘
๑๔๒๐๙
๑๔๒๑๐
๑๔๒๑๑
๑๔๒๑๒
๑๔๒๑๓
๑๔๒๑๔
๑๔๒๑๕
๑๔๒๑๖
๑๔๒๑๗
๑๔๒๑๘
๑๔๒๑๙
๑๔๒๒๐
๑๔๒๒๑
๑๔๒๒๒
๑๔๒๒๓
๑๔๒๒๔
๑๔๒๒๕
๑๔๒๒๖
๑๔๒๒๗
๑๔๒๒๘
๑๔๒๒๙
๑๔๒๓๐
๑๔๒๓๑

หนา ๒๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสายพร นาละออง
นางสาวสายพิญ สินเกษตร
นางสายพิณ เกษมสวัสดิ์
นางสายพิณ เครือมา
นางสายพิณ ไปเหนือ
นางสายพิณ พรมรัตน
นางสาวสายพิณ พรหมพิทยาจารย
นางสาวสายพิณ พลสยม
นางสายพิณ ศรีโสภา
นางสายพิณ สตาภิรมย
นางสาวสายพิน ฉิมกรด
นางสายพิน ธรรมชัย
นางสายพิน บานชี
นางสายพิน ปานพรหม
นางสายพิน สังขันธ
นางสายพิน แสนใหม
นางสายพิรุณ อัฐนาค
นางสายยนต ชัยสิทธิ์
นางสายยนต หาญวารี
นางสายยันต สุขเอม
นางสายยิ่น วัฒนศฤงคาร
นางสายรักษ ศิรินิรันดรกุล
นางสายรุง จิตผอง
นางสายรุง ประดิษฐ
นางสายรุง ปริยานนท
นางสายรุง มากมี

๑๔๒๓๒
๑๔๒๓๓
๑๔๒๓๔
๑๔๒๓๕
๑๔๒๓๖
๑๔๒๓๗
๑๔๒๓๘
๑๔๒๓๙
๑๔๒๔๐
๑๔๒๔๑
๑๔๒๔๒
๑๔๒๔๓
๑๔๒๔๔
๑๔๒๔๕
๑๔๒๔๖
๑๔๒๔๗
๑๔๒๔๘
๑๔๒๔๙
๑๔๒๕๐
๑๔๒๕๑
๑๔๒๕๒
๑๔๒๕๓
๑๔๒๕๔
๑๔๒๕๕
๑๔๒๕๖
๑๔๒๕๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางสายรุง ศิริกุล
นางสายรุง สุขถนอม
นางสายลม จิตระดับ
นางสายวรีย เจริญผล
นางสายสมร จิตมุงธรรม
นางสายสมร ชัยโย ดาวเศรษฐ
นางสายสมร ชานาม
นางสายสมร ตาแปง
นางสายสมร พันธุเพ็ง
นางสายสมร มานิตย
นางสายสมร ศักดิ์คําดวง
นางสายสมร สุวรรณสิงห
นางสายสวาท ไชยสมบูรณ
นางสายสวาท ตั้งตระกูล
นางสายสวาท ปญญางาม
นางสายสวาท มณีเวียง
นางสายสวาท สุวรรณรัตน
นางสายสุณีย พรหมนอย
นางสายสุณีย มีชาลี
นางสาวสายสุด พันธยิ้ม
นางสายสุดา ประสงคดี
นางสายสุนีย จอดนอก
นางสายสุนีย จันทรชาติ
นางสายสุนีย รักษาพล
นางสายสุนีย ศรีสวัสดิ์
นางสายสุนีย สมทรัพย

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๔๒๕๘
๑๔๒๕๙
๑๔๒๖๐
๑๔๒๖๑
๑๔๒๖๒
๑๔๒๖๓
๑๔๒๖๔
๑๔๒๖๕
๑๔๒๖๖
๑๔๒๖๗
๑๔๒๖๘
๑๔๒๖๙
๑๔๒๗๐
๑๔๒๗๑
๑๔๒๗๒
๑๔๒๗๓
๑๔๒๗๔
๑๔๒๗๕
๑๔๒๗๖
๑๔๒๗๗
๑๔๒๗๘
๑๔๒๗๙
๑๔๒๘๐
๑๔๒๘๑
๑๔๒๘๒
๑๔๒๘๓

นางสายสุรีย อินทิพย
นางสายสุวรรณ หารสระคู
นางสายหยุด ศรีเพ็ชร
นางสายหยุด ศรีมวง
นางสายหยุด อิศรปรีดา
นางสายอรุณ ปญญาจันทร
นางสายอํามร ดิสระ
นางสายัณสวัสดิ์ อินทราวุธ
นางสายัณห นาคฉ่ํา
นางสายัณห พิมพพัฒน
นางสารภี กาญจนสินธุ
นางสารภี แกวบุญ
นางสารภี ประชุม
นางสารภี เพ็งหนู
นางสารภี สิทธิแปน
นางสารี ณรงคทิพย
นางสารี ทองมี
นางสารี่ เบ็ญจชาติ
นางสารีย เทพเพชร
นางสารีย นาคะ
นางสาลินี หลอวิรยิ ากุล
นางสาลี ไทยโพธิ์ศรี
นางสาลี มุสกิ ขะพันธ
นางสาลี ลิชผล
นางสาลี สําเนียงดี
นางสาลี่ ชิณศรี

หนา ๒๘๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๒๘๔
๑๔๒๘๕
๑๔๒๘๖
๑๔๒๘๗
๑๔๒๘๘
๑๔๒๘๙
๑๔๒๙๐
๑๔๒๙๑
๑๔๒๙๒
๑๔๒๙๓
๑๔๒๙๔
๑๔๒๙๕
๑๔๒๙๖
๑๔๒๙๗
๑๔๒๙๘
๑๔๒๙๙
๑๔๓๐๐
๑๔๓๐๑
๑๔๓๐๒
๑๔๓๐๓
๑๔๓๐๔
๑๔๓๐๕
๑๔๓๐๖
๑๔๓๐๗
๑๔๓๐๘
๑๔๓๐๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางสาวิตรี บุญคง
นางสาวิตรี บุญลิ้ว
นางสาวสาวิตรี วงศวาร
นางสาวสาวินี ดาโอะ
นางสาหราย พุมบัว
นางสําเนา จันทพิมพ
นางสําเนา มัง่ อะนะ
นางสําเนา อานามวงษ
นางสําเนียง แกวจันทรเกตุ
นางสําเนียง คําบรรลือ
นางสําเนียง จันทรสมบัติ
นางสําเนียง จันลา
นางสําเนียง ไชยยงค
นางสาวสําเนียง ดีโว
นางสําเนียง บุญเสมา
นางสําเนียง สุวรรณธรรมา
นางสําเภา ทับทิมศรี
นางสําเภา พลโรม
นางสําเภา ภูดวงจิตร
นางสําเภา เรืองมนตรี
นางสํารวม เชิดสุข
นางสํารวย กองกาญจน
นางสํารวย คันธา
นางสํารวย รัศมี
นางสํารวย ราชสีห
นางสํารวย ลักษณะ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๔๓๑๐
๑๔๓๑๑
๑๔๓๑๒
๑๔๓๑๓
๑๔๓๑๔
๑๔๓๑๕
๑๔๓๑๖
๑๔๓๑๗
๑๔๓๑๘
๑๔๓๑๙
๑๔๓๒๐
๑๔๓๒๑
๑๔๓๒๒
๑๔๓๒๓
๑๔๓๒๔
๑๔๓๒๕
๑๔๓๒๖
๑๔๓๒๗
๑๔๓๒๘
๑๔๓๒๙
๑๔๓๓๐
๑๔๓๓๑
๑๔๓๓๒
๑๔๓๓๓
๑๔๓๓๔
๑๔๓๓๕

นางสํารวย สมสุขบดี
นางสํารวย สันติวงศกร
นางสํารวย สาตรี
นางสํารวล มุงงาม
นางสํารวล ศิริลน
นางสํารอง กันหาสุข
นางสําราญ กาบยุบล
นางสําราญ โคตรสมบัติ
นางสําราญ จาไธสง
นางสําราญ ชานุชิต
นางสําราญ ดาระดาษ
นางสําราญ ตระการศิริวัฒน
นางสําราญ ธีรศาสตร
นางสําราญ พวงทองคํา
นางสําราญ รักอิสระ
นางสําราญ สนธิงาม
นางสําราญ ไสยโสภณ
นางสําราญ หลีหนุด
นางสําเร็จ กลาหาญ
นางสําเร็จ สุนทรา
นางสาวสําเรา แยมบู
นางสาวสําเรียง บัวนาค
นางสําเรียง สอนเพ็ง
นางสําลี คงแสนคํา
นางสําลี จันทรดํา
นางสําลี ศิริเวช

หนา ๒๘๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๓๓๖
๑๔๓๓๗
๑๔๓๓๘
๑๔๓๓๙
๑๔๓๔๐
๑๔๓๔๑
๑๔๓๔๒
๑๔๓๔๓
๑๔๓๔๔
๑๔๓๔๕
๑๔๓๔๖
๑๔๓๔๗
๑๔๓๔๘
๑๔๓๔๙
๑๔๓๕๐
๑๔๓๕๑
๑๔๓๕๒
๑๔๓๕๓
๑๔๓๕๔
๑๔๓๕๕
๑๔๓๕๖
๑๔๓๕๗
๑๔๓๕๘
๑๔๓๕๙
๑๔๓๖๐
๑๔๓๖๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางสําลี สามัคคี
นางสําลี แสนโสม
นางสําลี หนองอุดม
นางสําลี หุนงาม
นางสําอาง กัสนุกา
นางสําอาง กุลรังษี
นางสาวสําอาง เภาสูตร
นางสําอาง วิริยะ
นางสําอาง ศรีใส
นางสําอาง สุวรรณแพทย
นางสําอางค กองทอง
นางสําอางค คงฉิม
นางสําอางค ตุลชาติ
นางสําอางค ประสาทชัย
นางสาวสําอางค พรมมา
นางสาวสําอางค สุทธเสนา
นางสิงหา ครึ่งมี
นางสิทธิพร นาราศรี
นางสินถนอม เจริญสุข
นางสินทวี มั่งมีทรัพย
นางสินเทา โคตรพรม
นางสินสมัย ปุตะโคตร
นางสินี ถนนทอง
นางสินี ศรีชา
นางสินีนาต มีศรี
นางสินีนุช แสงสวาง

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๔๓๖๒
๑๔๓๖๓
๑๔๓๖๔
๑๔๓๖๕
๑๔๓๖๖
๑๔๓๖๗
๑๔๓๖๘
๑๔๓๖๙
๑๔๓๗๐
๑๔๓๗๑
๑๔๓๗๒
๑๔๓๗๓
๑๔๓๗๔
๑๔๓๗๕
๑๔๓๗๖
๑๔๓๗๗
๑๔๓๗๘
๑๔๓๗๙
๑๔๓๘๐
๑๔๓๘๑
๑๔๓๘๒
๑๔๓๘๓
๑๔๓๘๔
๑๔๓๘๕
๑๔๓๘๖
๑๔๓๘๗

นางสาวสิรดา อูทอง
นางสิรธิมา เจตนาพิทักษกุล
นางสิรยา ไชยกาล
นางสิริกมล ทวีโชติ
นางสิริกร จันทรโชติเสถียร
นางสิริกันยา แปงการิยา
นางสิริกันยา สุริยันต
นางสิริกาญจน จันทรจํานง
นางสิริกานต กัณทาพันธ
นางสิริกุล อินกองงาม
นางสิริญา วิง่ เดช
นางสาวสิรินนา เปงใจ
นางสิรินาฏ วารินสุข
นางสิริพร คําสกุล
นางสิริพร ทาชาติ
นางสิริพร พยุงสุวรรณ
นางสิริพร สุวานิช
นางสาวสิริพร อดุลยฉัตร
นางสิริพรรณ เผาพิศุทธิ์
นางสิริพรรณ สุวรรณศรี
นางสิริพันธ แนมใส
นางสิริภรณ เพ็งแจม
นางสิริภัทร สุทธิพันธุ
นางสิริภัทร ประเสริฐสุด
นางสิริมนต สงเสริมลอสกุล
นางสิริมา คุตตะสิงคี

หนา ๒๘๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๓๘๘
๑๔๓๘๙
๑๔๓๙๐
๑๔๓๙๑
๑๔๓๙๒
๑๔๓๙๓
๑๔๓๙๔
๑๔๓๙๕
๑๔๓๙๖
๑๔๓๙๗
๑๔๓๙๘
๑๔๓๙๙
๑๔๔๐๐
๑๔๔๐๑
๑๔๔๐๒
๑๔๔๐๓
๑๔๔๐๔
๑๔๔๐๕
๑๔๔๐๖
๑๔๔๐๗
๑๔๔๐๘
๑๔๔๐๙
๑๔๔๑๐
๑๔๔๑๑
๑๔๔๑๒
๑๔๔๑๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางสิริมา เจริญฉวีวรรณ
นางสิริยา นาควารี
นางสิริยากร ศรีสุวรรณ
นางสิริรัตน คชฤทธิ์
นางสิริรัตน ทวีตั๊งตระกูล
นางสิริรัตน พรหมสอน
นางสิริรัตน แพงดี
นางสาวสิริรตั น มโนมูล
นางสิริรัตนา พงษสุพรรณ
นางสิริลักขณ วรรณวงษ
นางสาวสิริลกั ษณ แกวปราณี
นางสิริลักษณ ตนะวิไชย
นางสิริลักษณ แพรพรม
นางสิริลักษณ มาภรณ
นางสิริลักษณ ยกอิ่น
นางสิริวดี ถาวรพานิช
นางสิริวรรณ บุญตน
นางสาวสิริวรรณ แปนนรินทร
นางสิริวรรณ พันธุกสิกร
นางสิริวรรณ อินทรมณี
นางสิริวัฒน บุญล้ํา
นางสาวสิริสาสน แซปง
นางสีดา ชํานาญคา
นางสีนวน มวงศรี
นางสีนวล ภักดีตุระ
นางสีนวล เสมกันทา

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๔๔๑๔
๑๔๔๑๕
๑๔๔๑๖
๑๔๔๑๗
๑๔๔๑๘
๑๔๔๑๙
๑๔๔๒๐
๑๔๔๒๑
๑๔๔๒๒
๑๔๔๒๓
๑๔๔๒๔
๑๔๔๒๕
๑๔๔๒๖
๑๔๔๒๗
๑๔๔๒๘
๑๔๔๒๙
๑๔๔๓๐
๑๔๔๓๑
๑๔๔๓๒
๑๔๔๓๓
๑๔๔๓๔
๑๔๔๓๕
๑๔๔๓๖
๑๔๔๓๗
๑๔๔๓๘
๑๔๔๓๙

นางสีนิล พุฒิดํารง
นางสีฝาย ฤชุภูมิพันธุ
นางสีไพร เทียนทอง
นางสืบสินธ เกษศิริ
นางสืบสิริ มูลศาสตร
นางสุกรี วิเศษบํารุงเจริญ
นางสุกรี สังวรกาญจน
นางสุกฤตา พรมวิจิตร
นางสุกฤตา วังสุข
นางสุกัญญา กมลเดช
นางสุกัญญา แกวมณี
นางสาวสุกัญญา คงบุญ
นางสุกัญญา คัทมาตย
นางสุกัญญา คูณขุนทด
นางสุกัญญา จันทรแจง
นางสุกัญญา ฉวีพัฒน
นางสุกัญญา ชาระ
นางสุกัญญา ไชยสวัสดิ์
นางสุกัญญา เตวิยะ
นางสุกัญญา เทียนคํา
นางสุกัญญา แนวจําปา
นางสุกัญญา บุปผาวัลย
นางสุกัญญา ปญโญแกว
นางสุกัญญา ผลสนอง
นางสาวสุกัญญา พิพิธวิทยา
นางสุกัญญา พุทธรัตน

หนา ๒๘๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๔๔๐
๑๔๔๔๑
๑๔๔๔๒
๑๔๔๔๓
๑๔๔๔๔
๑๔๔๔๕
๑๔๔๔๖
๑๔๔๔๗
๑๔๔๔๘
๑๔๔๔๙
๑๔๔๕๐
๑๔๔๕๑
๑๔๔๕๒
๑๔๔๕๓
๑๔๔๕๔
๑๔๔๕๕
๑๔๔๕๖
๑๔๔๕๗
๑๔๔๕๘
๑๔๔๕๙
๑๔๔๖๐
๑๔๔๖๑
๑๔๔๖๒
๑๔๔๖๓
๑๔๔๖๔
๑๔๔๖๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางสุกัญญา มกรตระกูล
นางสุกัญญา มณีกามัน
นางสุกัญญา มาคลาย
นางสุกัญญา เมธพร
นางสุกัญญา ยิ่งแมนสม
นางสุกัญญา ราษฏรบุญมี
นางสุกัญญา เลาหะกิจ
นางสุกัญญา ศรีกรณียกิจ
นางสุกัญญา ศรีทรง
นางสุกัญญา ศรีบัวทอง
นางสุกัญญา ศรีระวรรณ
นางสุกัญญา สมพงศ
นางสุกัญญา เสารอน
นางสุกัญญา แสงมณี
นางสุกัญญา แสนชาง
นางสุกัญญา หลักบุญ
นางสาวสุกัญญา อรุณสวัสดิ์
นางสาวสุกัญญา เอี่ยมระหงษ
นางสาวสุกัณทา อินหวัน
นางสาวสุกันยามาศ มาประจง
นางสุกัลญารัตน จันทบาล
นางสุกัลยา กองศรี
นางสุกัลยา กิจวิชา
นางสุกัลยา นพเกตุ
นางสุกัลยา บูรณประเสริฐกุล
นางสุกัลยา มั่นคง

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๔๔๖๖
๑๔๔๖๗
๑๔๔๖๘
๑๔๔๖๙
๑๔๔๗๐
๑๔๔๗๑
๑๔๔๗๒
๑๔๔๗๓
๑๔๔๗๔
๑๔๔๗๕
๑๔๔๗๖
๑๔๔๗๗
๑๔๔๗๘
๑๔๔๗๙
๑๔๔๘๐
๑๔๔๘๑
๑๔๔๘๒
๑๔๔๘๓
๑๔๔๘๔
๑๔๔๘๕
๑๔๔๘๖
๑๔๔๘๗
๑๔๔๘๘
๑๔๔๘๙
๑๔๔๙๐
๑๔๔๙๑

นางสุกัลยา ศรีจันทร
นางสุกัลยา สารศาสตรบัญชา
นางสุกัลยา หมูเทศ
นางสุกัลยา อารยชาติสกุล
นางสุกัลยา อุดมเดช
นางสุกาญจนี มั่งคั่ง
นางสุกานดา พรหมภูวงศ
นางสุกานดา เลิศจันทึก
นางสาวสุกานดา ศรีประชัย
นางสุขกัญญา แสงอุทัย
นางสุขกาย แสงโสม
นางสุขเกษม จันทรลี
นางสุขจิตต สินสมบูรณ
นางสุขจิตร บุญเฉลียว
นางสุขตา ผึง้ สุข
นางสุขเพ็ญ คําหอม
นางสุขสันต ชื่นธีรพงศ
นางสุขุมาล ศรีไหม
นางสุคนณี ชมประสพ
นางสุคนธ แกงศิริ
นางสุคนธ ชวยดํา
นางสุคนธ ชามนตรี
นางสุคนธ ทองเต็ม
นางสุคนธ ธนูรักษ
นางสุคนธ นรดี
นางสาวสุคนธ พุทธชนม

หนา ๒๘๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๔๙๒
๑๔๔๙๓
๑๔๔๙๔
๑๔๔๙๕
๑๔๔๙๖
๑๔๔๙๗
๑๔๔๙๘
๑๔๔๙๙
๑๔๕๐๐
๑๔๕๐๑
๑๔๕๐๒
๑๔๕๐๓
๑๔๕๐๔
๑๔๕๐๕
๑๔๕๐๖
๑๔๕๐๗
๑๔๕๐๘
๑๔๕๐๙
๑๔๕๑๐
๑๔๕๑๑
๑๔๕๑๒
๑๔๕๑๓
๑๔๕๑๔
๑๔๕๑๕
๑๔๕๑๖
๑๔๕๑๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางสุคนธ มะนะโส
นางสุคนธ เมืองไสย
นางสุคนธ รุยออน
นางสาวสุคนธ วรรณประสาท
นางสุคนธ ศรีมีชัย
นางสุคนธ แสงเสน
นางสุคนธทิพญ เจริญลาภ
นางสุคนธทิพย จิระกาล
นางสุคนธา ถนัดคา
นางสุคนธา สารการ
นางสาวสุคนธา สุทธิธารธวัช
นางสุคานา พายภักดิ์
นางสุคํา อินทรตะ
นางสุจฒิวรรณ นอยพันธ
นางสุจรรยา ชาญสูงเนิน
นางสุจรรยา บุญโชติ
นางสุจรรยา พละเอ็น
นางสุจรรยา พุทธสมบัติ
นางสุจริต พรรรณุวงษ
นางสุจริต วงศโยธา
นางสุจรินทร ยังสุข
นางสุจรี วัฒนชนสรณ
นางสุจาริน กาศกอง
นางสุจาริน พันธสวัสดิ์
นางสุจิตตา พินิจธนสาร
นางสุจิตร ชอบทํากิจ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๔๕๑๘
๑๔๕๑๙
๑๔๕๒๐
๑๔๕๒๑
๑๔๕๒๒
๑๔๕๒๓
๑๔๕๒๔
๑๔๕๒๕
๑๔๕๒๖
๑๔๕๒๗
๑๔๕๒๘
๑๔๕๒๙
๑๔๕๓๐
๑๔๕๓๑
๑๔๕๓๒
๑๔๕๓๓
๑๔๕๓๔
๑๔๕๓๕
๑๔๕๓๖
๑๔๕๓๗
๑๔๕๓๘
๑๔๕๓๙
๑๔๕๔๐
๑๔๕๔๑
๑๔๕๔๒
๑๔๕๔๓

หนา ๒๘๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุจิตรา กองเสียง
นางสุจิตรา แกวพวง
นางสุจิตรา โคตรนรินทร
นางสุจิตรา จรทะผา
นางสุจิตรา จันขันธ
นางสุจิตรา จันทบุรานันท
นางสาวสุจิตรา ญาติธรรม
นางสาวสุจิตรา ดีอยู
นางสุจิตรา โตสําลี
นางสุจิตรา ถิ่นนา
นางสุจิตรา เทศะศิลป
นางสุจิตรา นวลรักษา
นางสุจิตรา นันทเจริญพร
นางสุจิตรา บุญจันทร
นางสุจิตรา บุญทศ
นางสุจิตรา ปลั่งกลาง
นางสุจิตรา มะลิวัลย
นางสุจิตรา มังคลาจารย
นางสุจิตรา ยงใจยุทธ
นางสุจิตรา รวิวรรณ
นางสุจิตรา ระโหฐาน
นางสาวสุจิตรา รัตนากรไพบูลย
นางสุจิตรา ฤทธิพรัต
นางสุจิตรา วรเนตรสุทธิกุล
นางสุจิตรา วรวิเวช
นางสุจิตรา สละบาป

๑๔๕๔๔
๑๔๕๔๕
๑๔๕๔๖
๑๔๕๔๗
๑๔๕๔๘
๑๔๕๔๙
๑๔๕๕๐
๑๔๕๕๑
๑๔๕๕๒
๑๔๕๕๓
๑๔๕๕๔
๑๔๕๕๕
๑๔๕๕๖
๑๔๕๕๗
๑๔๕๕๘
๑๔๕๕๙
๑๔๕๖๐
๑๔๕๖๑
๑๔๕๖๒
๑๔๕๖๓
๑๔๕๖๔
๑๔๕๖๕
๑๔๕๖๖
๑๔๕๖๗
๑๔๕๖๘
๑๔๕๖๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางสุจิตรา สิทธิไทย
นางสุจิตรา สิริสวัสดิ์พิพฒ
ั น
นางสุจิตรา สุคนธปฏิภาค
นางสุจิตรา สุทธิรักษ
นางสุจิตรา แสงสนธิ์
นางสุจิตรา หยีสะอีด
นางสุจิตรา อรุณสวัสดิ์
นางสุจิตรา อุดม
นางสุจิน โพธิ์เจริญ
นางสุจิน ภัยรี
นางสุจิน ศรีพิบูลย
นางสุจินดา ขุนชํานาญ
นางสาวสุจินดา จันทรทอง
นางสุจินดา ศิรินันติกุล
นางสุจินดา อุทธจันทร
นางสุจินต คําทา
นางสุจินต จาภา
นางสุจินต รัตนะ
นางสุจินต วิริยะธรรม
นางสุจินต สีลิ้นจี่
นางสุจินต สุขออน
นางสุจิระ ขอสกุล
นางสาวสุจิรา นุกูล
นางสุจิรา ประดับ
นางสุเจียร พรมทา
นางสุชญา ทนสันเทียะ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๔๕๗๐
๑๔๕๗๑
๑๔๕๗๒
๑๔๕๗๓
๑๔๕๗๔
๑๔๕๗๕
๑๔๕๗๖
๑๔๕๗๗
๑๔๕๗๘
๑๔๕๗๙
๑๔๕๘๐
๑๔๕๘๑
๑๔๕๘๒
๑๔๕๘๓
๑๔๕๘๔
๑๔๕๘๕
๑๔๕๘๖
๑๔๕๘๗
๑๔๕๘๘
๑๔๕๘๙
๑๔๕๙๐
๑๔๕๙๑
๑๔๕๙๒
๑๔๕๙๓
๑๔๕๙๔
๑๔๕๙๕

นางสุชดา อินทมะโน
นางสุชัญญา ดุษฎีอําไพ
นางสุชา ธนสัมบันน
นางสุชาฎา บุญรอด
นางสุชาดา โชติชวง
นางสุชาดา ไชยโย
นางสาวสุชาดา นาคบัว
นางสุชาดา บุนนาค
นางสุชาดา ปราบเสียง
นางสุชาดา เพชรชนะ
นางสาวสุชาดา ภูวนาถ
นางสุชาดา ยอดสุรางค
นางสุชาดา ลวดชัยภูมิ
นางสุชาดา เวฬุมาศ
นางสุชาดา แสงสิทธิ์
นางสุชาดา หิรัญชัย
นางสาวสุชาดา อธิกูล
นางสุชาดา อนสันเทียะ
นางสุชาวดี เบ็ญจฆรณี
นางสุชิต ขุนยัง
นางสุชิน ทรายทอง
นางสุชิน ศิริภิญโญ
นางสุชิน สุขนึก
นางสุชิรา ทองจําปา
นางสุชิลา วัฒนะบุตร
นางสุชิลา สังขทอง

หนา ๒๘๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๕๙๖
๑๔๕๙๗
๑๔๕๙๘
๑๔๕๙๙
๑๔๖๐๐
๑๔๖๐๑
๑๔๖๐๒
๑๔๖๐๓
๑๔๖๐๔
๑๔๖๐๕
๑๔๖๐๖
๑๔๖๐๗
๑๔๖๐๘
๑๔๖๐๙
๑๔๖๑๐
๑๔๖๑๑
๑๔๖๑๒
๑๔๖๑๓
๑๔๖๑๔
๑๔๖๑๕
๑๔๖๑๖
๑๔๖๑๗
๑๔๖๑๘
๑๔๖๑๙
๑๔๖๒๐
๑๔๖๒๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางสุชีรา ไพสาระ
นางสุชีรา สมุทรจินดา
นางสุฌานี แนวเงินดี
นางสุญาณี วงษชาชม
นางสุฑาทิพย เหล็กดี
นางสุฑาวรรณ สิริอัคคะโชติ
นางสาวสุณัฐชา จามนอยพรหม
นางสุณา ทองนาค
นางสุณิสา ละครวงศ
นางสาวสุณี เนตรทิพยสกุล
นางสุณี บุญรอด
นางสุณี มีพรอม
นางสุณี ยะรินทร
นางสุณี อยูสขุ
นางสุณี อินทรสุข
นางสาวสุณีต วงคคําจันทร
นางสุณีภรณ สารสิน
นางสุณีย เทพรส
นางสุณีย สุวรรณพร
นางสุณียรัตน วีระสุนทร
นางสุณีรัตน เจริญสุข
นางสุณีรัตน โยธะกา
นางสุณีวรรณ บุญชวย
นางสุดคเณย ถิ่นมุกดา
นางสุดคนึง เกาเอี้ยน
นางสุดจิตกร นิลรัตน

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๔๖๒๒
๑๔๖๒๓
๑๔๖๒๔
๑๔๖๒๕
๑๔๖๒๖
๑๔๖๒๗
๑๔๖๒๘
๑๔๖๒๙
๑๔๖๓๐
๑๔๖๓๑
๑๔๖๓๒
๑๔๖๓๓
๑๔๖๓๔
๑๔๖๓๕
๑๔๖๓๖
๑๔๖๓๗
๑๔๖๓๘
๑๔๖๓๙
๑๔๖๔๐
๑๔๖๔๑
๑๔๖๔๒
๑๔๖๔๓
๑๔๖๔๔
๑๔๖๔๕
๑๔๖๔๖
๑๔๖๔๗

นางสุดจิตร ธรฤทธิ์
นางสุดใจ จัตุพร
นางสุดใจ จันทรบาง
นางสุดใจ จิตปาโล
นางสุดใจ ทองสุก
นางสุดใจ บํารุงวงศ
นางสุดใจ รุงเรือง
นางสาวสุดใจ วงษสุด
นางสุดใจ ศิริมานะกุล
นางสาวสุดใจ หุนทอง
นางสุดธิดา ภูมิภาค
นางสุดธิดา ศุภศรี
นางสาวสุดฤทัย แจมแสง
นางสุดสงวน นนทบุตร
นางสุดสวาท พัฒนสารินทร
นางสุดสาย บุญชูวงศ
นางสุดสายใจ แจงจิตร
นางสุดสายชล ยิ้มวิลัย
นางสุดแสวง จันทรา
นางสุดา จันทรสุรางค
นางสุดา ทองขวัญ
นางสุดา ทิพยมณี
นางสาวสุดา นิยมเดชา
นางสาวสุดา พืชนะ
นางสุดา สงเคราะหธรรม
นางสุดา หนูรัตน

หนา ๒๘๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๖๔๘
๑๔๖๔๙
๑๔๖๕๐
๑๔๖๕๑
๑๔๖๕๒
๑๔๖๕๓
๑๔๖๕๔
๑๔๖๕๕
๑๔๖๕๖
๑๔๖๕๗
๑๔๖๕๘
๑๔๖๕๙
๑๔๖๖๐
๑๔๖๖๑
๑๔๖๖๒
๑๔๖๖๓
๑๔๖๖๔
๑๔๖๖๕
๑๔๖๖๖
๑๔๖๖๗
๑๔๖๖๘
๑๔๖๖๙
๑๔๖๗๐
๑๔๖๗๑
๑๔๖๗๒
๑๔๖๗๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางสุดา อนุวงศ
นางสุดาจันทร รัตนโกสินทร
นางสุดาจันทร รัตโน
นางสุดาจิต เลื่อมใส
นางสุดาพร จิตรสุระผล
นางสุดาพร เจริญผล
นางสุดาพร แจงไพร
นางสาวสุดาพร ชุมพลกุล
นางสุดาพร พรมพันธุ
นางสุดาพร ลือชา
นางสุดาพร สุธรรมวงศ
นางสุดาภร สกุลศรี
นางสุดารัชต ฤทธิเดช
นางสุดารัตน ครองยุติ
นางสุดารัตน ชัยมะดัน
นางสุดารัตน แตงชัยภูมิ
นางสุดารัตน พัฒชู
นางสุดารัตน ภิรมย
นางสุดารัตน โภชนุกูล
นางสุดารัตน ยุระตา
นางสุดารัตน รัตนชู
นางสาวสุดารัตน ศรีสวาง
นางสุดารัตน สารพัฒน
นางสุดารัตน เหล็มปาน
นางสุดารัตน อินทรคง
นางสุดาวดี ปาสาณวงศ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๔๖๗๔
๑๔๖๗๕
๑๔๖๗๖
๑๔๖๗๗
๑๔๖๗๘
๑๔๖๗๙
๑๔๖๘๐
๑๔๖๘๑
๑๔๖๘๒
๑๔๖๘๓
๑๔๖๘๔
๑๔๖๘๕
๑๔๖๘๖
๑๔๖๘๗
๑๔๖๘๘
๑๔๖๘๙
๑๔๖๙๐
๑๔๖๙๑
๑๔๖๙๒
๑๔๖๙๓
๑๔๖๙๔
๑๔๖๙๕
๑๔๖๙๖
๑๔๖๙๗
๑๔๖๙๘
๑๔๖๙๙

หนา ๒๘๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุดี วรรณจาโร
นางสุติรัตน ลาภวงศ
นางสาวสุทธาทิพย เลิศจุลัศจรรย
นางสุทธาสินี ไชยกาล
นางสาวสุทธิ เหลืองอรุณ
นางสุทธิกมล รัตนมาศ
นางสุทธิดา วังคีรี
นางสาวสุทธินีย นุชถาวร
นางสุทธิมาลย สมวาจา
นางสุทธิยา ศิลปะ
นางสุทธิรักษ กลาศึก
นางสุทธิรักษ บรรลือหาญ
นางสาวสุทธิรัตน ศรีเกษม
นางสุทธิรา บุงอุทุม
นางสุทธิศรี กลอมจิตต
นางสุทราพันธ อรรคฮาตสี
นางสุทัชชา แยมปน
นางสุทัศน สุมมาตย
นางสุทิตา ขาวสําอางค
นางสุทิน กันหาคุณ
นางสุทิน ไกรสันติ
นางสุทิน เนียมประยูร
นางสุทิน วิวัฒนวรรธนะ
นางสุทิน ไวไธสง
นางสุทิน สักกสินานนท
นางสุทิน อารีย

๑๔๗๐๐
๑๔๗๐๑
๑๔๗๐๒
๑๔๗๐๓
๑๔๗๐๔
๑๔๗๐๕
๑๔๗๐๖
๑๔๗๐๗
๑๔๗๐๘
๑๔๗๐๙
๑๔๗๑๐
๑๔๗๑๑
๑๔๗๑๒
๑๔๗๑๓
๑๔๗๑๔
๑๔๗๑๕
๑๔๗๑๖
๑๔๗๑๗
๑๔๗๑๘
๑๔๗๑๙
๑๔๗๒๐
๑๔๗๒๑
๑๔๗๒๒
๑๔๗๒๓
๑๔๗๒๔
๑๔๗๒๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางสาวสุทิพย ทิพวัน
นางสุทิพย เยี่ยมยอด
นางสุทิพย ศรีเพชร
นางสุธนี จันทรมหา
นางสาวสุธัญญา วาดเขียน
นางสาวสุธัมมา เพ็ชรเจริญ
นางสาวสุธาดา หวังสมัด
นางสุธาทิพย เชื้อสุวรรณ
นางสุธามาศ รวมกลา
นางสุธารัตน ปนมณี
นางสุธารัตน ศรีสอนปอง
นางสาวสุธาวดี วังแกว
นางสุธาสินี รักเส็ง
นางสุธาสินี ศรีทองแดง
นางสุธิดา เครือวิทย
นางสาวสุธิดา ธีระตระกูล
นางสุธิตา เขือ่ นรัตน
นางสุธินี อุปธิ
นางสุธิมล เทศนุย
นางสุธิรา ไชยวัง
นางสุธิสา นะนิตย
นางสุธี อินชมภู
นางสาวสุธีพร ปาคะดี
นางสุธีร จันทรไทย
นางสุธีรา กลิ่นสุข
นางสุธีรา โคตรบาล

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๔๗๒๖
๑๔๗๒๗
๑๔๗๒๘
๑๔๗๒๙
๑๔๗๓๐
๑๔๗๓๑
๑๔๗๓๒
๑๔๗๓๓
๑๔๗๓๔
๑๔๗๓๕
๑๔๗๓๖
๑๔๗๓๗
๑๔๗๓๘
๑๔๗๓๙
๑๔๗๔๐
๑๔๗๔๑
๑๔๗๔๒
๑๔๗๔๓
๑๔๗๔๔
๑๔๗๔๕
๑๔๗๔๖
๑๔๗๔๗
๑๔๗๔๘
๑๔๗๔๙
๑๔๗๕๐
๑๔๗๕๑

นางสุธีรา แปงหมื่น
นางสาวสุธีรา วสยางกูร
นางสุธีรา อรรถโสภา
นางสุเธียรา ลาภสาร
นางสุนทร เจริญทรัพย
นางสุนทร แจงสันเทียะ
นางสุนทร ทั่งมั่งมี
นางสุนทรา ชูศิลปทอง
นางสุนทรา ทองสูบ
นางสุนทรา บุญทวี
นางสุนทราพร เชือ้ แกว
นางสุนทราพร ศรีวรกุล
นางสุนทราภรณ ปญหา
นางสุนทรินทร จันทรา
นางสุนทรี จันทรคํา
นางสาวสุนทรี ดวงบุบผา
นางสุนทรี ดามพวรรณฤทธิ์
นางสุนทรี นาคบุตร
นางสุนทรี นิรัติศัย
นางสุนทรี ปดิฐพร
นางสุนทรี ปรีชา
นางสุนทรี รักขิโต
นางสุนทรี ศิริสวัสดิ์
นางสุนทรีพร ผองแผว
นางสุนทรีย สังฆะวัง
นางสุนทรียา จรอนันต

หนา ๒๘๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๗๕๒
๑๔๗๕๓
๑๔๗๕๔
๑๔๗๕๕
๑๔๗๕๖
๑๔๗๕๗
๑๔๗๕๘
๑๔๗๕๙
๑๔๗๖๐
๑๔๗๖๑
๑๔๗๖๒
๑๔๗๖๓
๑๔๗๖๔
๑๔๗๖๕
๑๔๗๖๖
๑๔๗๖๗
๑๔๗๖๘
๑๔๗๖๙
๑๔๗๗๐
๑๔๗๗๑
๑๔๗๗๒
๑๔๗๗๓
๑๔๗๗๔
๑๔๗๗๕
๑๔๗๗๖
๑๔๗๗๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางสุนทรียา เสาหิน
นางสุนทรีรัตน ยาศิริ
นางสุนที อุทัยเลิศ
นางสุนญ
ั หนูจอย
นางสุนัน กองแกวกาเหรียญ
นางสาวสุนันท กลีบทอง
นางสุนันท จันทรดํา
นางสุนันท ใจดี
นางสุนันท ชัชวาลย
นางสาวสุนันท ดําเนินธรรม
นางสุนันท ถาวร
นางสุนันท บุญประคอง
นางสาวสุนันท บุสบล
นางสุนันท ปนดี
นางสุนันท เผือกสงา
นางสุนันท พงษทอง
นางสุนันท เพชรโพธหาร
นางสุนันท โลหะวิจิตรานนท
นางสุนันท ศรีเมือง
นางสุนันท สมบูรณมนต
นางสาวสุนันท สุเณร
นางสุนันท เสโนฤทธิ์
นางสุนันท หมื่นราม
นางสุนันท หอมสุวรรณ
นางสุนันท อยูพงษพิทักษ
นางสุนันท อิศรางกูร ณ อยุธยา

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๔๗๗๘
๑๔๗๗๙
๑๔๗๘๐
๑๔๗๘๑
๑๔๗๘๒
๑๔๗๘๓
๑๔๗๘๔
๑๔๗๘๕
๑๔๗๘๖
๑๔๗๘๗
๑๔๗๘๘
๑๔๗๘๙
๑๔๗๙๐
๑๔๗๙๑
๑๔๗๙๒
๑๔๗๙๓
๑๔๗๙๔
๑๔๗๙๕
๑๔๗๙๖
๑๔๗๙๗
๑๔๗๙๘
๑๔๗๙๙
๑๔๘๐๐
๑๔๘๐๑
๑๔๘๐๒
๑๔๘๐๓

นางสุนันทน ภาคอินทรีย
นางสุนันทนา เอี้ยนมี
นางสุนันทา ไกรนรา
นางสุนันทา โคตะสิน
นางสุนันทา งอยผาลา
นางสุนันทา ใจตรง
นางสุนันทา ชัยสิริพงศกร
นางสุนันทา เฑียรกุล
นางสาวสุนันทา ดําสุวรรณ
นางสุนันทา ทิพยพิทักษ
นางสาวสุนันทา เทพวิเชียร
นางสุนันทา นุสุข
นางสุนันทา บํารุงภักดี
นางสุนันทา ประถมทอง
นางสุนันทา ปานาราช
นางสุนันทา พงษเผือก
นางสาวสุนันทา พุมวารี
นางสุนันทา พูลเพิ่ม
นางสุนันทา มหาเสนา
นางสาวสุนันทา เมืองทอง
นางสุนันทา เมืองสงวน
นางสุนันทา วงษทิพย
นางสุนันทา เวชสาร
นางสาวสุนันทา ศรีสงา
นางสุนันธิญา แบบประเสริฐ
นางสุนา นาคจันทร

หนา ๒๙๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๘๐๔
๑๔๘๐๕
๑๔๘๐๖
๑๔๘๐๗
๑๔๘๐๘
๑๔๘๐๙
๑๔๘๑๐
๑๔๘๑๑
๑๔๘๑๒
๑๔๘๑๓
๑๔๘๑๔
๑๔๘๑๕
๑๔๘๑๖
๑๔๘๑๗
๑๔๘๑๘
๑๔๘๑๙
๑๔๘๒๐
๑๔๘๒๑
๑๔๘๒๒
๑๔๘๒๓
๑๔๘๒๔
๑๔๘๒๕
๑๔๘๒๖
๑๔๘๒๗
๑๔๘๒๘
๑๔๘๒๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางสุนารี ฟกศรี
นางสุนารี สุระคาย
นางสุนิจ โสดาวิชิต
นางสุนิดา จันทรเทศ
นางสาวสุนิตย ดีประหลาด
นางสุนิตย ปยะรัตน
นางสุนิตยา กาญจนปรมาภา
นางสุนิภา จันทรักษา
นางสุนิภา ออนจันทร
นางสาวสุนิลดา นีรนาทไพสณฑ
นางสุนิศา พลีรัตน
นางสุนิษกา โยคะสิงห
นางสุนิษา จินากุล
นางสาวสุนิษา ปานอยู
นางสุนิสา คามณิยานนท
นางสุนิสา แซตั้ง
นางสุนิสา ตันประยูร
นางสุนิสา วรรณา
นางสุนิสา แสงบุญ
นางสุนี แตพันธ
นางสุนี บุญพันธุ
นางสาวสุนี สุวรรณธีรางกูร
นางสาวสุนีภรณ ศิวรานนท
นางสาวสุนีย กิตติศิริพิพัฒน
นางสุนีย คําฟู
นางสาวสุนีย เจือเพชร

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๔๘๓๐
๑๔๘๓๑
๑๔๘๓๒
๑๔๘๓๓
๑๔๘๓๔
๑๔๘๓๕
๑๔๘๓๖
๑๔๘๓๗
๑๔๘๓๘
๑๔๘๓๙
๑๔๘๔๐
๑๔๘๔๑
๑๔๘๔๒
๑๔๘๔๓
๑๔๘๔๔
๑๔๘๔๕
๑๔๘๔๖
๑๔๘๔๗
๑๔๘๔๘
๑๔๘๔๙
๑๔๘๕๐
๑๔๘๕๑
๑๔๘๕๒
๑๔๘๕๓
๑๔๘๕๔
๑๔๘๕๕

นางสุนีย ใจสวาง
นางสุนีย ชัยอาวุธ
นางสุนีย ชูเรือง
นางสาวสุนีย ไชยหาญ
นางสุนีย เตียวตระกูล
นางสุนีย นกทอง
นางสุนีย รักษสุวรรณ
นางสาวสุนีย ลิ้มรสสุคนธ
นางสุนีย ศรีแกว
นางสาวสุนีย ศิริวรพลกุล
นางสุนีย สงพะโยม
นางสุนีย สมสกุล
นางสุนีย สมุทรศรี
นางสุนีย สารีพุทธ
นางสุนีย สิทธิธนะ
นางสุนีย สุภาใส
นางสุนียา มหาชาติ
นางสุนียา ศรีสุบัติ
นางสุนีรัตน ถาวรรัตน
นางสุเนตร กมลมา
นางสุเนตรา พรหมโคตร
นางสุบรรณ โนมะยา
นางสุบิน ตอศรี
นางสุบิน สัตยไพศาล
นางสุปภาดา ดานวันดี
นางสุปราณี กลางบุรัมย

หนา ๒๙๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๘๕๖
๑๔๘๕๗
๑๔๘๕๘
๑๔๘๕๙
๑๔๘๖๐
๑๔๘๖๑
๑๔๘๖๒
๑๔๘๖๓
๑๔๘๖๔
๑๔๘๖๕
๑๔๘๖๖
๑๔๘๖๗
๑๔๘๖๘
๑๔๘๖๙
๑๔๘๗๐
๑๔๘๗๑
๑๔๘๗๒
๑๔๘๗๓
๑๔๘๗๔
๑๔๘๗๕
๑๔๘๗๖
๑๔๘๗๗
๑๔๘๗๘
๑๔๘๗๙
๑๔๘๘๐
๑๔๘๘๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางสาวสุปราณี เกื้อหนุน
นางสาวสุปราณี ตับกลาง
นางสุปราณี บุญวงศ
นางสุปราณี เปลี่ยนสันเทียะ
นางสุปราณี พิมพทอง
นางสุปราณี ภูมิพื้น
นางสุปราณี ศรีธนวสุธา
นางสุปราณี สงให
นางสุปราณี สิทธิพล
นางสุปราณี สุนทรรัตนา
นางสุปราณี หาญวัฒนกุล
นางสาวสุปราณีต ทรัพยเจริญ
นางสุปรานี ทองนุน
นางสุปรียา เจริญชัย
นางสุปรียา มาลาทอง
นางสุปรียา เวชกุล
นางสุปญญา ขุมทอง
นางสาวสุปาณี อุตรชัย
นางสุพร กรุณานํา
นางสุพร โคตะนนท
นางสาวสุพร ฉวีศักดิ์
นางสุพร ตรีพรหม
นางสุพร แตงประกอบ
นางสุพร สุวัฒกุล
นางสุพรพันธ จิตรบรรเทา
นางสุพรรณ งามเลิศ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๔๘๘๒
๑๔๘๘๓
๑๔๘๘๔
๑๔๘๘๕
๑๔๘๘๖
๑๔๘๘๗
๑๔๘๘๘
๑๔๘๘๙
๑๔๘๙๐
๑๔๘๙๑
๑๔๘๙๒
๑๔๘๙๓
๑๔๘๙๔
๑๔๘๙๕
๑๔๘๙๖
๑๔๘๙๗
๑๔๘๙๘
๑๔๘๙๙
๑๔๙๐๐
๑๔๙๐๑
๑๔๙๐๒
๑๔๙๐๓
๑๔๙๐๔
๑๔๙๐๕
๑๔๙๐๖
๑๔๙๐๗

นางสุพรรณ ฉิมนิล
นางสุพรรณ ไชยเมืองชื่น
นางสุพรรณ เทียนทอง
นางสุพรรณ สุวรรณจิตร
นางสุพรรณ ศรีผดุง
นางสุพรรณี ฐานะ
นางสุพรรณี บุญทวี
นางสุพรรณี พิพิธหิรัญการ
นางสุพรรณี โพธิ์ดี
นางสุพรรณี เมืองอู
นางสุพรรณี ยืนบุญ
นางสุพรรณี เรียนกิ่ง
นางสุพรรณี เรืองศรี
นางสุพรรณี ลือไทย
นางสุพรรณี สรงฤทธิรัตน
นางสุพรรณี สาริบุตร
นางสุพรรณี สุขสาธุ
นางสุพรรณี สุวรรณเทพ
นางสุพรรณี แสงฤทธิ์
นางสุพรรณี ออไธสง
นางสุพรรนี โลชยั ยะกูล
นางสุพรศรี สมบัตินันทน
นางสุพัฒณี ทับสูงเนิน
นางสาวสุพัฒน งามขํา
นางสุพัฒน ทิพอุตร
นางสุพัฒนา สุวรรณรินทร

หนา ๒๙๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๙๐๘
๑๔๙๐๙
๑๔๙๑๐
๑๔๙๑๑
๑๔๙๑๒
๑๔๙๑๓
๑๔๙๑๔
๑๔๙๑๕
๑๔๙๑๖
๑๔๙๑๗
๑๔๙๑๘
๑๔๙๑๙
๑๔๙๒๐
๑๔๙๒๑
๑๔๙๒๒
๑๔๙๒๓
๑๔๙๒๔
๑๔๙๒๕
๑๔๙๒๖
๑๔๙๒๗
๑๔๙๒๘
๑๔๙๒๙
๑๔๙๓๐
๑๔๙๓๑
๑๔๙๓๒
๑๔๙๓๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางสุพัฒนา หิรัญธารา
นางสุพัณณดา พรหมบุตร
นางสุพัตรา แจงจรัส
นางสุพัตรา ชัยสนาม
นางสุพัตรา ดํารงกิจ
นางสุพัตรา ดุรงคเดชา
นางสุพัตรา แตงไทย
นางสุพัตรา ถนอมรัตน
นางสุพัตรา ทองคํา
นางสุพัตรา บุญบุตร
นางสุพัตรา เปลี่ยนประเสริฐ
นางสุพัตรา ยิ่งสุข
นางสุพัตรา วรเลิศ
นางสุพัตรา วิรัตนเกษม
นางสุพัตรา ศรีเมือง
นางสุพัตรา สนธิรักษ
นางสุพัตรา สมสุวรรณชัย
นางสุพัตรา สําอางศรี
นางสาวสุพัตรา สุวรรณปณฑะ
นางสุพัตรา หลาปาวงศ
นางสุพัตรา เหลาเปย
นางสุพัตรา อนันตเพชร
นางสุพัตรา ออดทรัพย
นางสุพัตรา อิทธสมบัติ
นางสุพัตรา อุตรนคร
นางสุพิชฌาย เมืองเกษม

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๔๙๓๔
๑๔๙๓๕
๑๔๙๓๖
๑๔๙๓๗
๑๔๙๓๘
๑๔๙๓๙
๑๔๙๔๐
๑๔๙๔๑
๑๔๙๔๒
๑๔๙๔๓
๑๔๙๔๔
๑๔๙๔๕
๑๔๙๔๖
๑๔๙๔๗
๑๔๙๔๘
๑๔๙๔๙
๑๔๙๕๐
๑๔๙๕๑
๑๔๙๕๒
๑๔๙๕๓
๑๔๙๕๔
๑๔๙๕๕
๑๔๙๕๖
๑๔๙๕๗
๑๔๙๕๘
๑๔๙๕๙

นางสุพิณ ใครมูล
นางสุพิตตา อุดมศักดิ์
นางสุพิน ชัยวงค
นางสุพิน ถาวรยิ่ง
นางสุพิน บุญปญญา
นางสุพิน สุริโย
นางสุพิน อริยะเครือ
นางสุพินดา สุวิธรรมา
นางสาวสุพิมพ ศุภิศราวุฒิวงศ
นางสุพิศ นิธิวรนันท
นางสุพิศ ปยาพันธ
นางสุพิศ มลิวัลย
นางสุพิศ เสารทอง
นางสุพิศ อภินันทศรี
นางสุพี สิงหสุขศรี
นางสุพีร นิ่มดํารงสัตย
นางสุเพ็ญ สุวรรณพานิช
นางสุเพ็ญ หลินหะตระกูล
นางสุภมาศ ทองระยับ
นางสุภมาศ พรหมคุณ
นางสุภรณ ดาษดา
นางสุภลักษณ ผิวนวล
นางสุภลักษณ วรรณนุช
นางสุภักดิ์ พอคาพานิช
นางสุภัตตรา โพธิ์พุม
นางสุภัตรา ทาทราย

หนา ๒๙๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๙๖๐
๑๔๙๖๑
๑๔๙๖๒
๑๔๙๖๓
๑๔๙๖๔
๑๔๙๖๕
๑๔๙๖๖
๑๔๙๖๗
๑๔๙๖๘
๑๔๙๖๙
๑๔๙๗๐
๑๔๙๗๑
๑๔๙๗๒
๑๔๙๗๓
๑๔๙๗๔
๑๔๙๗๕
๑๔๙๗๖
๑๔๙๗๗
๑๔๙๗๘
๑๔๙๗๙
๑๔๙๘๐
๑๔๙๘๑
๑๔๙๘๒
๑๔๙๘๓
๑๔๙๘๔
๑๔๙๘๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางสุภัตรา นามจันทรลักษณ
นางสุภัทณา ภักดีบุตร
นางสุภัทร เงินดี
นางสุภัทรา โกมลวานิช
นางสุภัทรา นันทิวิกรม
นางสุภัทรา ยะนิล
นางสุภัทรา วงศพิพิธ
นางสุภัทรา ศรีสมบัติ
นางสุภัทิรา วารี
นางสาวสุภา ฉัพพรรณรัตน
นางสุภา นาวารัตน
นางสาวสุภา ประวัติ
นางสุภา แพทยศรี
นางสุภา ภิระบรรณ
นางสุภา รัตนกสิกร
นางสุภา สาระไอ
นางสุภา สุพร
นางสุภา อารมภ
นางสาวสุภาณี จันทรภักดี
นางสุภาณี ชอจําปาทอง
นางสุภาณี ปทมประดิษฐ
นางสุภาณี ผองสําอางค
นางสุภาณี ศิลปชัย
นางสุภาณี สุวรรณภักดี
นางสุภาณี อุดรพันธ
นางสุภานัน ปนนาค

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๔๙๘๖
๑๔๙๘๗
๑๔๙๘๘
๑๔๙๘๙
๑๔๙๙๐
๑๔๙๙๑
๑๔๙๙๒
๑๔๙๙๓
๑๔๙๙๔
๑๔๙๙๕
๑๔๙๙๖
๑๔๙๙๗
๑๔๙๙๘
๑๔๙๙๙
๑๕๐๐๐
๑๕๐๐๑
๑๕๐๐๒
๑๕๐๐๓
๑๕๐๐๔
๑๕๐๐๕
๑๕๐๐๖
๑๕๐๐๗
๑๕๐๐๘
๑๕๐๐๙
๑๕๐๑๐
๑๕๐๑๑

นางสาวสุภานี สําราญเนตร
นางสุภาพ คงศรี
นางสุภาพ ชาตวนิช
นางสุภาพ ชํานาญไพร
นางสุภาพ ไชยนาสัก
นางสุภาพ นนทะนํา
นางสุภาพ นาคพนม
นางสาวสุภาพ นาทอง
นางสาวสุภาพ ประดิษฐคาย
นางสุภาพ ปานทอง
นางสาวสุภาพ พัฒนชัยวงศ
นางสุภาพ พาราษฎร
นางสุภาพ พูลสวัสดิ์
นางสุภาพ ไพศาล
นางสุภาพ เรไร
นางสุภาพ เริงฤทธิ์
นางสุภาพ ลองชุม
นางสุภาพ วงศเทวราช
นางสุภาพ ศรีสวย
นางสาวสุภาพ ศิริยา
นางสุภาพ ศิริวงษ
นางสุภาพงษ ดวงดี
นางสุภาพร กาศอินตะ
นางสุภาพร แกวอุบล
นางสุภาพร ขุนภักดี
นางสุภาพร จงศิริสถิตย

หนา ๒๙๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๐๑๒
๑๕๐๑๓
๑๕๐๑๔
๑๕๐๑๕
๑๕๐๑๖
๑๕๐๑๗
๑๕๐๑๘
๑๕๐๑๙
๑๕๐๒๐
๑๕๐๒๑
๑๕๐๒๒
๑๕๐๒๓
๑๕๐๒๔
๑๕๐๒๕
๑๕๐๒๖
๑๕๐๒๗
๑๕๐๒๘
๑๕๐๒๙
๑๕๐๓๐
๑๕๐๓๑
๑๕๐๓๒
๑๕๐๓๓
๑๕๐๓๔
๑๕๐๓๕
๑๕๐๓๖
๑๕๐๓๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางสุภาพร จันทรไทย
นางสาวสุภาพร ชัยแกว
นางสุภาพร ชื่นรส
นางสุภาพร ไชยะนา
นางสุภาพร ไชยา
นางสุภาพร ดวงศรี
นางสุภาพร ดาราจิตร
นางสุภาพร ตันติเสรีรัตน
นางสุภาพร ทองจันทร
นางสุภาพร ทัตติยพงศ
นางสุภาพร ธารพล
นางสุภาพร นนตรี
นางสุภาพร ฝนดี
นางสาวสุภาพร พงษเมธา
นางสุภาพร พิมพทอง
นางสุภาพร เพ็ชรดี
นางสุภาพร ไพศาล
นางสาวสุภาพร มณีสัย
นางสุภาพร มิตศิลปน
นางสุภาพร มีประเสริฐ
นางสาวสุภาพร วงศพระราม
นางสุภาพร ศรีภา
นางสุภาพร ศรีลิทิพย
นางสุภาพร แสงสวาง
นางสาวสุภาพร แสนสิ่ง
นางสุภาพร หาญพงษสิงห

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๕๐๓๘
๑๕๐๓๙
๑๕๐๔๐
๑๕๐๔๑
๑๕๐๔๒
๑๕๐๔๓
๑๕๐๔๔
๑๕๐๔๕
๑๕๐๔๖
๑๕๐๔๗
๑๕๐๔๘
๑๕๐๔๙
๑๕๐๕๐
๑๕๐๕๑
๑๕๐๕๒
๑๕๐๕๓
๑๕๐๕๔
๑๕๐๕๕
๑๕๐๕๖
๑๕๐๕๗
๑๕๐๕๘
๑๕๐๕๙
๑๕๐๖๐
๑๕๐๖๑
๑๕๐๖๒
๑๕๐๖๓

นางสุภาพร อินกันต
นางสาวสุภาพร เอื้อพิพัฒน
นางสุภาพรรณ คําสวน
นางสาวสุภาพรรณ สายหรุน
นางสุภาพรรณ สีหะ
นางสุภาพรรณ สุทธิรัตนากร
นางสาวสุภาภรณ โขมะพัฒน
นางสุภาภรณ คันธรักษ
นางสุภาภรณ จันทรสวาง
นางสุภาภรณ จุลจันทร
นางสาวสุภาภรณ จุลเชาวน
นางสุภาภรณ ถ้ําทอง
นางสุภาภรณ นารโท
นางสุภาภรณ เปลงงูเหลือม
นางสุภาภรณ ระสิตานนท
นางสุภาภรณ วงศคําจันทร
นางสุภาภรณ ศุภเวช
นางสุภาภรณ สุวรรณภักดี
นางสุภาภรณ แสงสุดตา
นางสุภาภรณ หัศจรรย
นางสุภาภรณ อาลี
นางสุภาภรณ อุนเมตตาจิต
นางสุภารัตน ใจบุญ
นางสุภารัตน ชาวใต
นางสุภารัตน บุญมี
นางสุภารัตน สามิบัติ

หนา ๒๙๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๐๖๔
๑๕๐๖๕
๑๕๐๖๖
๑๕๐๖๗
๑๕๐๖๘
๑๕๐๖๙
๑๕๐๗๐
๑๕๐๗๑
๑๕๐๗๒
๑๕๐๗๓
๑๕๐๗๔
๑๕๐๗๕
๑๕๐๗๖
๑๕๐๗๗
๑๕๐๗๘
๑๕๐๗๙
๑๕๐๘๐
๑๕๐๘๑
๑๕๐๘๒
๑๕๐๘๓
๑๕๐๘๔
๑๕๐๘๕
๑๕๐๘๖
๑๕๐๘๗
๑๕๐๘๘
๑๕๐๘๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางสุภาลักษณ ธุมาลา
นางสุภาวดี กุลจันทร
นางสุภาวดี จันทรชมภู
นางสุภาวดี จาวยญ
นางสุภาวดี ญาติบํารุง
นางสุภาวดี เดชารัตน
นางสุภาวดี ทองทวี
นางสุภาวดี เทียมทัด
นางสุภาวดี ธรรมธร
นางสุภาวดี นาคะพิทยาภรณ
นางสุภาวดี นาวา
นางสาวสุภาวดี บุญรอด
นางสุภาวดี พรมมา
นางสุภาวดี พวงพันธ
นางสุภาวดี ภุมรินทร
นางสุภาวดี เมืองดิษฐ
นางสุภาวดี ยอดกลิ่น
นางสุภาวดี ศิริไพบูลย
นางสุภาวดี แสงพรมสา
นางสุภาวนีย เตี้ยซี้
นางสาวสุภาวรางค โสตถิวิวัฒน
นางสุภาวิณี สุวรรณ
นางสุภิณดา สัพโส
นางสุภิน สองแกว
นางสุภี ตนแพง
นางสุภีพรรณ ใจอารี

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๕๐๙๐
๑๕๐๙๑
๑๕๐๙๒
๑๕๐๙๓
๑๕๐๙๔
๑๕๐๙๕
๑๕๐๙๖
๑๕๐๙๗
๑๕๐๙๘
๑๕๐๙๙
๑๕๑๐๐
๑๕๑๐๑
๑๕๑๐๒
๑๕๑๐๓
๑๕๑๐๔
๑๕๑๐๕
๑๕๑๐๖
๑๕๑๐๗
๑๕๑๐๘
๑๕๑๐๙
๑๕๑๑๐
๑๕๑๑๑
๑๕๑๑๒
๑๕๑๑๓
๑๕๑๑๔
๑๕๑๑๕

นางสุภีร อําพนนวรัตน
นางสาวสุมณฑา แกนทอง
นางสุมณฑา ถ้ําทอง
นางสุมณฑา พูลผล
นางสุมณฑา มีสุนทร
นางสุมณฑา สุภมาตรา
นางสุมน สุภาพ
นางสาวสุมนฑา เศรษฐีธรรม
นางสุมนมาลย เผือกบางนา
นางสุมนมาศ จุลพิภพ
นางสุมนรัชต ลักษณะ
นางสุมนรัตน มาสินธุ
นางสุมนา จํานงคผล
นางสาวสุมนา ตะเภาทอง
นางสุมนา บุญมั่น
นางสุมนา แสงอินทร
นางสุมนา โสภาวิทย
นางสุมล ชอินทรวงศ
นางสาวสุมล เดชศิริ
นางสุมล เรืองเทศ
นางสุมลรัตน ปลองทอง
นางสาวสุมะนา ขันธทอง
นางสาวสุมา ชัยลักษณานนท
นางสาวสุมานัส หนายทุกข
นางสุมานา วิชาเจริญ
นางสุมานี โศณณายะ

หนา ๒๙๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๑๑๖
๑๕๑๑๗
๑๕๑๑๘
๑๕๑๑๙
๑๕๑๒๐
๑๕๑๒๑
๑๕๑๒๒
๑๕๑๒๓
๑๕๑๒๔
๑๕๑๒๕
๑๕๑๒๖
๑๕๑๒๗
๑๕๑๒๘
๑๕๑๒๙
๑๕๑๓๐
๑๕๑๓๑
๑๕๑๓๒
๑๕๑๓๓
๑๕๑๓๔
๑๕๑๓๕
๑๕๑๓๖
๑๕๑๓๗
๑๕๑๓๘
๑๕๑๓๙
๑๕๑๔๐
๑๕๑๔๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางสุมายา มายามาส
นางสุมาลัย บุญประสาท
นางสุมาลัย เรืองศรี
นางสุมาลา พุมอิ่ม
นางสุมาลี เกงสาริกัน
นางสุมาลี ขานเกตุ
นางสุมาลี ขาวรัมย
นางสุมาลี เขียวสัมฤทธิ์
นางสุมาลี จันหนิ้ว
นางสุมาลี จารุเตมีย
นางสุมาลี จําปาแพง
นางสุมาลี ทาศักดิ์
นางสุมาลี เทียบศรไชย
นางสุมาลี ธรรมวงศ
นางสุมาลี ธิสุกะ
นางสุมาลี นิยมธรรม
นางสุมาลี บุญชวย
นางสุมาลี บุญมาก
นางสุมาลี ปญญาบุตร
นางสุมาลี ปานจันทร
นางสุมาลี แผนสมบูรณ
นางสาวสุมาลี พรหมศิริ
นางสุมาลี พืชพันธ
นางสุมาลี โพธิ์พันธุ
นางสุมาลี ฟุงสวาท
นางสุมาลี ภูคงสด

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๕๑๔๒
๑๕๑๔๓
๑๕๑๔๔
๑๕๑๔๕
๑๕๑๔๖
๑๕๑๔๗
๑๕๑๔๘
๑๕๑๔๙
๑๕๑๕๐
๑๕๑๕๑
๑๕๑๕๒
๑๕๑๕๓
๑๕๑๕๔
๑๕๑๕๕
๑๕๑๕๖
๑๕๑๕๗
๑๕๑๕๘
๑๕๑๕๙
๑๕๑๖๐
๑๕๑๖๑
๑๕๑๖๒
๑๕๑๖๓
๑๕๑๖๔
๑๕๑๖๕
๑๕๑๖๖
๑๕๑๖๗

นางสาวสุมาลี ภูตอง
นางสุมาลี ภูศิลา
นางสุมาลี มลสิน
นางสุมาลี มัยรัตน
นางสุมาลี มาลินี
นางสุมาลี รินทรชัยศักดิ์
นางสาวสุมาลี เรืองแกว
นางสุมาลี เลิศไชยภัณฑ
นางสุมาลี เลิศเสรี
นางสุมาลี โลหิตหาญ
นางสุมาลี ศรีชมภู
นางสุมาลี ศรีนวล
นางสุมาลี ศรีรักษา
นางสาวสุมาลี ศิลปะ
นางสุมาลี สังขวดี
นางสุมาลี สายธนู
นางสุมาลี สิมเสมอ
นางสุมาลี สืบวงษรอด
นางสุมาลี สุภาพ
นางสุมาลี แสนภพ
นางสุมาลี อนงคศิลป
นางสุมาลี อยูคง
นางสาวสุมิตตา บุญสุวรรณ
นางสาวสุมิตรา คุณาจารย
นางสาวสุมิตรา บุตรสมศรี
นางสุมิตรา พันธุเสือ

หนา ๒๙๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๑๖๘
๑๕๑๖๙
๑๕๑๗๐
๑๕๑๗๑
๑๕๑๗๒
๑๕๑๗๓
๑๕๑๗๔
๑๕๑๗๕
๑๕๑๗๖
๑๕๑๗๗
๑๕๑๗๘
๑๕๑๗๙
๑๕๑๘๐
๑๕๑๘๑
๑๕๑๘๒
๑๕๑๘๓
๑๕๑๘๔
๑๕๑๘๕
๑๕๑๘๖
๑๕๑๘๗
๑๕๑๘๘
๑๕๑๘๙
๑๕๑๙๐
๑๕๑๙๑
๑๕๑๙๒
๑๕๑๙๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางสุมิตรา ออกเอก
นางสุมีนา เจะมะ
นางสุมุนทา กางทอง
นางสุเมธี จันทรศลิ า
นางสุเมธี มีแปน
นางสุรดา สนริ้ว
นางสุรดา หมาดนุย
นางสุรพร จิตอารี
นางสุรภา วิสุทธิโชติกร
นางสุรภี คาของ
นางสุรภี ทองนาค
นางสุรภี นามเสนา
นางสุรภี โสภา
นางสาวสุรศรี ถาวรวัฒนะ
นางสาวสุระวัน จันทจร
นางสุรัชเกลา ทองออน
นางสุรัชนา มีใย
นางสุรัต สงาแสง
นางสุรัตน ดงสงคราม
นางสุรัตน พงษศิริ
นางสุรัตน ภูชํานิ
นางสุรัตน สงฆวัฒนะ
นางสุรัตน หอมบุปผา
นางสุรัตนา บํารุงนา
นางสาวสุรัสวดี ยาดี
นางสุรางค โฆษกิจจาวุฒิ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๕๑๙๔
๑๕๑๙๕
๑๕๑๙๖
๑๕๑๙๗
๑๕๑๙๘
๑๕๑๙๙
๑๕๒๐๐
๑๕๒๐๑
๑๕๒๐๒
๑๕๒๐๓
๑๕๒๐๔
๑๕๒๐๕
๑๕๒๐๖
๑๕๒๐๗
๑๕๒๐๘
๑๕๒๐๙
๑๕๒๑๐
๑๕๒๑๑
๑๕๒๑๒
๑๕๒๑๓
๑๕๒๑๔
๑๕๒๑๕
๑๕๒๑๖
๑๕๒๑๗
๑๕๒๑๘
๑๕๒๑๙

นางสุรางค เนียมฉาย
นางสาวสุรางค ปรีเปรม
นางสาวสุรางค พลศักดิ์
นางสุรางค โพธิ์ไพโรจน
นางสุรางค ศรีวัฒนา
นางสาวสุรางค สายอุดม
นางสุรางค สุริยา
นางสุรางค แหยมคง
นางสุรางค อยูพะเนียด
นางสุรางค อรอินทร
นางสุรางคนา พงศอุดม
นางสุรางคนางค บุญมา
นางสุรินทร จันทรเปรม
นางสุรินทร บุญออน
นางสุรินทร โมศรี
นางสุรินทร ศรีชัย
นางสุรินยา สุวรรณ
นางสุริยพร รัตนสุภา
นางสาวสุริยา เจริญฤทธิ์
นางสุริยา บุญทน
นางสุริยา วีรบุรุษ
นางสุริยา หาญพล
นางสาวสุริยา อุทิศผล
นางสาวสุริสา อินแตง
นางสุรี ทับลอม
นางสุรี สามะศิริ

หนา ๒๙๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๒๒๐
๑๕๒๒๑
๑๕๒๒๒
๑๕๒๒๓
๑๕๒๒๔
๑๕๒๒๕
๑๕๒๒๖
๑๕๒๒๗
๑๕๒๒๘
๑๕๒๒๙
๑๕๒๓๐
๑๕๒๓๑
๑๕๒๓๒
๑๕๒๓๓
๑๕๒๓๔
๑๕๒๓๕
๑๕๒๓๖
๑๕๒๓๗
๑๕๒๓๘
๑๕๒๓๙
๑๕๒๔๐
๑๕๒๔๑
๑๕๒๔๒
๑๕๒๔๓
๑๕๒๔๔
๑๕๒๔๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางสุรีพร เกศรี
นางสุรีพร ประดิษฐ
นางสุรีพร พรมบาง
นางสุรีพร มูลตรีภักดี
นางสุรีพร สุนทรักษ
นางสาวสุรีภร นันทพานิช
นางสุรีภรณ วิชัย
นางสุรีย เจยทองศรี
นางสุรีย เจริญชาศรี
นางสุรีย ปานหลุมขาว
นางสาวสุรีย เพ็งสมบัติ
นางสุรีย ฤทธิ์อราม
นางสุรีย วิเศษ
นางสุรีย ศรีแกว
นางสาวสุรีย ศรีเลาว
นางสุรีย ศักดิ์คันธภิญโญ
นางสุรียฉาย นอยอามาตย
นางสุรียทิพย ทองศรี
นางสุรียพร พุมหมื่นไวย
นางสาวสุรียพร ขัณฑสีมา
นางสาวสุรียพร เตรียมประสิทธิ์
นางสุรียพร บุญสินชัย
นางสาวสุรียพร รุงวิทยานุวัฒน
นางสาวสุรียพร วัชชัย
นางสุรียพร ศรีโสภาพ
นางสุรียพร ศิริยุทธ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๕๒๔๖
๑๕๒๔๗
๑๕๒๔๘
๑๕๒๔๙
๑๕๒๕๐
๑๕๒๕๑
๑๕๒๕๒
๑๕๒๕๓
๑๕๒๕๔
๑๕๒๕๕
๑๕๒๕๖
๑๕๒๕๗
๑๕๒๕๘
๑๕๒๕๙
๑๕๒๖๐
๑๕๒๖๑
๑๕๒๖๒
๑๕๒๖๓
๑๕๒๖๔
๑๕๒๖๕
๑๕๒๖๖
๑๕๒๖๗
๑๕๒๖๘
๑๕๒๖๙
๑๕๒๗๐

หนา ๒๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุรียพร สธนเสาวภาคย
นางสาวสุรียพร สําราญรณศักดิ์
นางสุรียพร แหยมคง
นางสุรียพร อรุณรัตน
นางสุรียพร เอี่ยมสืบทับ
นางสุรียภรณ เหนือศรี
นางสุรียมาศ นามอาษา
นางสาวสุรีรตั น
เทพหัสดิน ณ อยุธยา
นางสุรีรัตน นิตยวิบูลย
นางสุรีรัตน ปานสมบัติ
นางสุรีรัตน ผะกาทอง
นางสุรีรัตน พุกกลิ่น
นางสุรีรัตน โพธิ์กัน
นางสุรีรัตน วงษศิริ
นางสุรีรัตน สรรคพงษ
นางสุรีรัตน ไหวดี
นางสุรีวรรณ มะลิมาศ
นางสุเรียบ พูลสุภาพ
นางสุละพินย แกวสําราญ
นางสุลัดดา ทีปเนตร
นางสุลัดดา สอดศรี
นางสุลีพร ดีทอง
นางสาวสุลีพร พรโคกกรวด
นางสาวสุลีวรรณ โอฬาริกานนท
นางสุวคนธ กิตติวัจนสกุล

๑๕๒๗๑
๑๕๒๗๒
๑๕๒๗๓
๑๕๒๗๔
๑๕๒๗๕
๑๕๒๗๖
๑๕๒๗๗
๑๕๒๗๘
๑๕๒๗๙
๑๕๒๘๐
๑๕๒๘๑
๑๕๒๘๒
๑๕๒๘๓
๑๕๒๘๔
๑๕๒๘๕
๑๕๒๘๖
๑๕๒๘๗
๑๕๒๘๘
๑๕๒๘๙
๑๕๒๙๐
๑๕๒๙๑
๑๕๒๙๒
๑๕๒๙๓
๑๕๒๙๔
๑๕๒๙๕
๑๕๒๙๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางสุวคนธ ตระการไทย
นางสุวคนธ พลสูงเนิน
นางสุวคนธ สิงหปรุ
นางสุวณา พรรณะ
นางสุวณี ทองแกว
นางสาวสุวณี พิมพกรรณ
นางสุวณี ศรีสุนนท
นางสุวณี สุพิทักษ
นางสุวณีย สีนวนปาน
นางสุวดี วงศประดิษฐ
นางสุวดี ออนทอง
นางสุวนันท หาระโคตร
นางสุวนิตย พรหมลา
นางสุวนิตย พิลาวัน
นางสุวนิตย รุผักชี
นางสุวนีย สุวรรณเขต
นางสุวพร วิมลพันธุ
นางสุวพร เสีย่ งบุญ
นางสุวพัชร ตนะทิพย
นางสาวสุวภัทร บุตรออน
นางสุวภา นิเทศธัญญกิจ
นางสุวมน มุธุสิทธิ์
นางสุวรรณ จันดี
นางสุวรรณ ใจสวาง
นางสุวรรณ ชื่นชีพ
นางสุวรรณ โชมขุนทด

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๕๒๙๗
๑๕๒๙๘
๑๕๒๙๙
๑๕๓๐๐
๑๕๓๐๑
๑๕๓๐๒
๑๕๓๐๓
๑๕๓๐๔
๑๕๓๐๕
๑๕๓๐๖
๑๕๓๐๗
๑๕๓๐๘
๑๕๓๐๙
๑๕๓๑๐
๑๕๓๑๑
๑๕๓๑๒
๑๕๓๑๓
๑๕๓๑๔
๑๕๓๑๕
๑๕๓๑๖
๑๕๓๑๗
๑๕๓๑๘
๑๕๓๑๙
๑๕๓๒๐
๑๕๓๒๑
๑๕๓๒๒

หนา ๓๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุวรรณ แดงมณี
นางสุวรรณ ตาลสุข
นางสุวรรณ แตงโสภา
นางสุวรรณ ผลทวีนุกูล
นางสุวรรณ พูลแกว
นางสุวรรณณี พรหมชวย
นางสุวรรณภา วิมลพันธุ
นางสุวรรณรัตน โปรงมณี
นางสุวรรณลักษณ อุดมศักดิ์
นางสาวสุวรรณา กระตุฤกษ
นางสุวรรณา คงทวัน
นางสุวรรณา คชปกษี
นางสุวรรณา เจริญภักดี
นางสุวรรณา ณ กาฬสินธุ
นางสุวรรณา ทองหวั่น
นางสุวรรณา ทองอราม
นางสุวรรณา นครพันธุ
นางสุวรรณา นิลรักษ
นางสุวรรณา ปอมสุวรรณ
นางสุวรรณา ปติทรัพยสกุล
นางสุวรรณา พยอมบน
นางสุวรรณา พลซื่อ
นางสุวรรณา พิมสรอย
นางสาวสุวรรณา วารีอุดม
นางสุวรรณา ศรีโพธิ์นอย
นางสุวรรณา สิรีกาญจนานนท

๑๕๓๒๓
๑๕๓๒๔
๑๕๓๒๕
๑๕๓๒๖
๑๕๓๒๗
๑๕๓๒๘
๑๕๓๒๙
๑๕๓๓๐
๑๕๓๓๑
๑๕๓๓๒
๑๕๓๓๓
๑๕๓๓๔
๑๕๓๓๕
๑๕๓๓๖
๑๕๓๓๗
๑๕๓๓๘
๑๕๓๓๙
๑๕๓๔๐
๑๕๓๔๑
๑๕๓๔๒
๑๕๓๔๓
๑๕๓๔๔
๑๕๓๔๕
๑๕๓๔๖
๑๕๓๔๗
๑๕๓๔๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางสุวรรณา อาชวะสมิตร
นางสุวรรณี เข็มเพ็ชร
นางสุวรรณี คําจริง
นางสุวรรณี เตชะกฤตธีรนันท
นางสุวรรณี ปกเกษ
นางสุวรรณี ปุกแกว
นางสุวรรณี พันธุโยธิน
นางสุวรรณี ภัณฑจร
นางสุวรรณี ไมเศรา
นางสุวรรณี ศรีสรอยพราว
นางสุวรรณี หนูทอง
นางสุวรรณี หลีเหลด
นางสุวรรณี หวังศุภดิลก
นางสุวรรณี อัศวาวุฒิ
นางสุวรรณีย ดิษฐเดช
นางสุวรรวลี ครองยุทธ
นางสุวรัตน ศรีวัฒนานุศาสตร
นางสุวรี ไทยอุบล
นางสุวรีย ไมทรัพย
นางสุวลักษณ คํานวณศิลป
นางสุวลักษณ เทียนไพร
นางสุวลักษณ สาริขา
นางสุวลักษณ แสนสุข
นางสุวลี นาคเจริญ
นางสุวลี นาคะดํารงวรรณ
นางสุวลี รมรื่น

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๕๓๔๙
๑๕๓๕๐
๑๕๓๕๑
๑๕๓๕๒
๑๕๓๕๓
๑๕๓๕๔
๑๕๓๕๕
๑๕๓๕๖
๑๕๓๕๗
๑๕๓๕๘
๑๕๓๕๙
๑๕๓๖๐
๑๕๓๖๑
๑๕๓๖๒
๑๕๓๖๓
๑๕๓๖๔
๑๕๓๖๕
๑๕๓๖๖
๑๕๓๖๗
๑๕๓๖๘
๑๕๓๖๙
๑๕๓๗๐
๑๕๓๗๑
๑๕๓๗๒
๑๕๓๗๓
๑๕๓๗๔

นางสุวัฒนา พวงมาเทศ
นางสาวสุวัฒนา มีกลา
นางสุวัฒนา ศรีภิรมย
นางสุวัธนา เครืออินตะ
นางสาวสุวัธนา เล็กสมบูรณ
นางสุวารี ชอผกา
นางสุวารี โทจอม
นางสุวารี พาพะหม
นางสุวารี สวางวงษ
นางสุวารี อภัยสม
นางสุวารีย เดนดวง
นางสุวารีย นามวิจิตร
นางสุวิชา โพธิสาขา
นางสุวิชา วัฒกวิกรานต
นางสุวิดา เนาวแสง
นางสุวิดา สุทธิอาจ
นางสุวิดาภรณ คําแผนชัย
นางสุวิภา บัวงาม
นางสุวิมล ชุติทรัพยไพบูลย
นางสุวิมล ธิวรรณ
นางสุวิมล บุญโต
นางสุวิมล ประสมกลา
นางสุวิมล พรหมเพศ
นางสุวิมล พัวพินิต
นางสุวิมล พุฒซอน
นางสุวิมล พูลมี

หนา ๓๐๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๓๗๕
๑๕๓๗๖
๑๕๓๗๗
๑๕๓๗๘
๑๕๓๗๙
๑๕๓๘๐
๑๕๓๘๑
๑๕๓๘๒
๑๕๓๘๓
๑๕๓๘๔
๑๕๓๘๕
๑๕๓๘๖
๑๕๓๘๗
๑๕๓๘๘
๑๕๓๘๙
๑๕๓๙๐
๑๕๓๙๑
๑๕๓๙๒
๑๕๓๙๓
๑๕๓๙๔
๑๕๓๙๕
๑๕๓๙๖
๑๕๓๙๗
๑๕๓๙๘
๑๕๓๙๙
๑๕๔๐๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางสุวิมล มรกต
นางสาวสุวิมล มุงตอกิจ
นางสุวิมล สมณาศักดิ์
นางสุวิวรรณ แสงยะรักษ
นางสุวิสรรค เหตุเกษ
นางสุศิริ พลเยี่ยม
นางสุอัญญา กลาเอี่ยม
นางเสงี่ยม ฉวีวงศ
นางเสงี่ยม ทองทิพย
นางเสงี่ยม นามทะจันทร
นางเสงี่ยม ศิริสวัสดิ์
นางเสงี่ยม เหิมขุนทด
นางเสงี่ยม อินทกาญจน
นางเสถียร บุญสิงห
นางเสถียร รถสีดา
นางเสถียรพร อบเชย
นางเสนห บุญชู
นางเสนห ประกอบผล
นางเสนห สังขภิรมย
นางเสนหา หารไชย
นางเสนาะดี ศรีมูล
นางเสมอแข โพธิ์ออน
นางเสมอจันทร โชติกเดชาณรงค
นางสาวเสมอใจ สืบนุสนธิ์
นางเสริมศรี พลรงค
นางเสริมสิริ ชูประจง

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๕๔๐๑
๑๕๔๐๒
๑๕๔๐๓
๑๕๔๐๔
๑๕๔๐๕
๑๕๔๐๖
๑๕๔๐๗
๑๕๔๐๘
๑๕๔๐๙
๑๕๔๑๐
๑๕๔๑๑
๑๕๔๑๒
๑๕๔๑๓
๑๕๔๑๔
๑๕๔๑๕
๑๕๔๑๖
๑๕๔๑๗
๑๕๔๑๘
๑๕๔๑๙
๑๕๔๒๐
๑๕๔๒๑
๑๕๔๒๒
๑๕๔๒๓
๑๕๔๒๔
๑๕๔๒๕
๑๕๔๒๖

นางสาวเสริมสุข เทียมศรี
นางสาวเสริมสุข นอยแสง
นางเสริมสุข เรืองนภาเพ็ญ
นางเสริมสุข วิบูลยกาญจน
นางเสรี ชวยรักษ
นางเสวียง ผละพล
นางเสามณี จันทรไทย
นางเสารแกว ศรีอิ่นแกว
นางเสาวคนธ กลองทอง
นางเสาวคนธ แกวเรืองฤทธิ์
นางเสาวคนธ มีบุญ
นางเสาวคนธ ศรีสองเมือง
นางเสาวณี ไกรแกว
นางเสาวณี พิทยานุรักษ
นางเสาวณี แสนภักดี
นางเสาวณี หนูสาย
นางเสาวณีย คุณวุฒิกร
นางเสาวณีย จันทวาส
นางเสาวณีย ไชยมงคล
นางสาวเสาวณีย ณัฎฐาไกร
นางเสาวณีย ทิพยอุทัย
นางสาวเสาวณีย พงษทอง
นางเสาวณีย พรสี่
นางเสาวณีย ศรีไตรเรือง
นางเสาวณีย ศรีอาจ
นางเสาวณีย สําราญเริญ

หนา ๓๐๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๔๒๗
๑๕๔๒๘
๑๕๔๒๙
๑๕๔๓๐
๑๕๔๓๑
๑๕๔๓๒
๑๕๔๓๓
๑๕๔๓๔
๑๕๔๓๕
๑๕๔๓๖
๑๕๔๓๗
๑๕๔๓๘
๑๕๔๓๙
๑๕๔๔๐
๑๕๔๔๑
๑๕๔๔๒
๑๕๔๔๓
๑๕๔๔๔
๑๕๔๔๕
๑๕๔๔๖
๑๕๔๔๗
๑๕๔๔๘
๑๕๔๔๙
๑๕๔๕๐
๑๕๔๕๑
๑๕๔๕๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางเสาวณีย หยิบล้ํา
นางเสาวนิจ ศรีพูน
นางเสาวนี แสงชมภู
นางเสาวนีย จันทรนอย
นางเสาวนีย จันทรวไิ ล
นางเสาวนีย จิตรโสภา
นางเสาวนีย ณ ธรรม
นางสาวเสาวนีย เพชรบุตร
นางเสาวนีย ภูมี
นางเสาวนีย ศาลางาม
นางเสาวนีย แสวงเจริญ
นางเสาวภา พลคิด
นางเสาวภา ศรีทรัพย
นางเสาวภาค พุทธรักษา
นางเสาวภาคย กังแฮ
นางเสาวภาคย ขุมแกว
นางเสาวรัตน อุดรพิมพ
นางเสาวลักษณ คุณาวุฒิ
นางเสาวลักษณ ทองเหลือ
นางเสาวลักษณ ปองลม
นางเสาวลักษณ พันธุมิตร
นางเสาวลักษณ พิมพหนู
นางสาวเสาวลักษณ เพียรเจริญ
นางเสาวลักษณ สมถวิล
นางเสาวลักษณ สุนทโรทก
นางสาวเสาวลักษณ ใสสะอาด

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๕๔๕๓
๑๕๔๕๔
๑๕๔๕๕
๑๕๔๕๖
๑๕๔๕๗
๑๕๔๕๘
๑๕๔๕๙
๑๕๔๖๐
๑๕๔๖๑
๑๕๔๖๒
๑๕๔๖๓
๑๕๔๖๔
๑๕๔๖๕
๑๕๔๖๖
๑๕๔๖๗
๑๕๔๖๘
๑๕๔๖๙
๑๕๔๗๐
๑๕๔๗๑
๑๕๔๗๒
๑๕๔๗๓
๑๕๔๗๔
๑๕๔๗๕
๑๕๔๗๖
๑๕๔๗๗
๑๕๔๗๘

นางเสิญญาภัค พุทธา
นางแสงจันทร ขันแกว
นางแสงจันทร เขจรสัตย
นางแสงจันทร ชมภูยอด
นางแสงจันทร ตันยา
นางแสงจันทร นันตรัตน
นางแสงจันทร บอนอย
นางแสงจันทร บังเมฆ
นางแสงจันทร บัวสาย
นางแสงจันทร บุญเรือง
นางแสงจันทร บูระพันธ
นางแสงจันทร ผานเจริญ
นางแสงจันทร พันธุวิริยรัตน
นางแสงจันทร มีแกว
นางแสงจันทร มีงาม
นางแสงจันทร วุฒิธรรม
นางแสงจันทร สืบสุนทร
นางแสงจันทร อุระแสง
นางแสงเดือน แกวสุริยะ
นางแสงเดือน แจงเขวา
นางแสงเดือน อัมพุช
นางแสงทอง ศรีสุจริต
นางสาวแสงเทียน ธรรมวัน
นางแสงเทียน วงศบาตร
นางแสงเพชร เลิศพงษตระกูล
นางแสงเพ็ญ ตรากลาง

หนา ๓๐๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๔๗๙
๑๕๔๘๐
๑๕๔๘๑
๑๕๔๘๒
๑๕๔๘๓
๑๕๔๘๔
๑๕๔๘๕
๑๕๔๘๖
๑๕๔๘๗
๑๕๔๘๘
๑๕๔๘๙
๑๕๔๙๐
๑๕๔๙๑
๑๕๔๙๒
๑๕๔๙๓
๑๕๔๙๔
๑๕๔๙๕
๑๕๔๙๖
๑๕๔๙๗
๑๕๔๙๘
๑๕๔๙๙
๑๕๕๐๐
๑๕๕๐๑
๑๕๕๐๒
๑๕๕๐๓
๑๕๕๐๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางแสงระวี ไทยเจริญ
นางแสงสินธิ์ ขวัญซาย
นางแสงสุรีย อุนชื่น
นางแสงโสม เปยสูงเนิน
นางสาวแสงอรุณ ขันทราช
นางแสงอรุณ นัดดากุล
นางแสงอรุณ พงษเนตร
นางแสงอรุณ พรหมเสน
นางแสงอรุณ รัตนศฤงค
นางแสงออน ศรีคุมเกา
นางแสงอุษา ภิรมยอยู
นางแสนสุข เพชรกันหา
นางแสนสุข รัตนเสถียร
นางแสวง ตระการ
นางแสวง ปรินแคน
นางโสชญา สิทธิมาลิก
นางโสพิศ แกวนิมิตร
นางโสพิศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
นางสาวโสภณา ขีโรท
นางโสภา เกตุแกว
นางโสภา แกนนาคํา
นางโสภา ไชยนุวงศ
นางโสภา ไชยวุฒิ
นางโสภา ทองมี
นางโสภา นิคม
นางโสภา บุญเพ็ง

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๕๕๐๕
๑๕๕๐๖
๑๕๕๐๗
๑๕๕๐๘
๑๕๕๐๙
๑๕๕๑๐
๑๕๕๑๑
๑๕๕๑๒
๑๕๕๑๓
๑๕๕๑๔
๑๕๕๑๕
๑๕๕๑๖
๑๕๕๑๗
๑๕๕๑๘
๑๕๕๑๙
๑๕๕๒๐
๑๕๕๒๑
๑๕๕๒๒
๑๕๕๒๓
๑๕๕๒๔
๑๕๕๒๕
๑๕๕๒๖
๑๕๕๒๗
๑๕๕๒๘
๑๕๕๒๙
๑๕๕๓๐

นางสาวโสภา ประสิทธิ์
นางโสภา ปญญาใส
นางโสภา พรหมแกว
นางสาวโสภา พานิชรัตน
นางสาวโสภา เพชรจู
นางโสภา วงษพัฒณเศรษฐ
นางโสภา สุภานุสร
นางโสภา อนุรักษ
นางโสภาพันธ เนติบุญ
นางโสภิณ อยูเปนสุข
นางโสภิดา แสงคําไพ
นางโสภิต รัชนีกร
นางโสภิต รัตนบุษยาพร
นางโสภิต รินไธสง
นางสาวโสภิต สุกุลธนาศร
นางสาวโสภิต สุขกันตะ
นางโสภิต แสนทวีสุข
นางโสภิต เหมทานนท
นางโสภิศสุดา ชื่นอารมณ
นางโสภี ฉิมฉวี
นางโสภี ตลับเงิน
นางสาวโสภี บัวจันทร
นางสาวโสภี ไวทยโสภิต
นางโสมนัส บุญโห
นางโสมรัตน เกทารัง
นางไสว ชินออน

หนา ๓๐๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๕๓๑
๑๕๕๓๒
๑๕๕๓๓
๑๕๕๓๔
๑๕๕๓๕
๑๕๕๓๖
๑๕๕๓๗
๑๕๕๓๘
๑๕๕๓๙
๑๕๕๔๐
๑๕๕๔๑
๑๕๕๔๒
๑๕๕๔๓
๑๕๕๔๔
๑๕๕๔๕
๑๕๕๔๖
๑๕๕๔๗
๑๕๕๔๘
๑๕๕๔๙
๑๕๕๕๐
๑๕๕๕๑
๑๕๕๕๒
๑๕๕๕๓
๑๕๕๕๔
๑๕๕๕๕
๑๕๕๕๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางไสว ผาพันธ
นางไสว มีมงคล
นางไสว วรรณพงษ
นางไสว สวางใจ
นางไสว สําราญรื่น
นางหงษทอง ศรีนุกูล
นางหงษสา ดวงจันทรโชติ
นางหงษสุดา โฉมเฉลา
นางหทัยกาญจน ชงกุล
นางหทัยชนก ปวงกันคํา
นางหทัยภัทร ราชวงษ
นางหทัยภัทร ลิ้นทอง
นางหทัยรัตน เจริญผล
นางหทัยรัตน บุญนาม
นางหทัยรัตน พลอยไป
นางหทัยรัตน สมดี
นางสาวหทัยรัตน เหลาบุญสุข
นางหนึ่งใจ ชัยสนิท
นางหนึ่งนรินทร เชื้อวงศ
นางหนึ่งฤทัย บุญศิริ
นางหนึ่งฤทัย เลิศวรคุณ
นางหนูการ สิงหสาย
นางหนูคิด นรศรี
นางหนูจันทร รัตนวัน
นางสาวหนูเตียง ธิสารสังข
นางหนูผิน แกนจันทร

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๕๕๕๗
๑๕๕๕๘
๑๕๕๕๙
๑๕๕๖๐
๑๕๕๖๑
๑๕๕๖๒
๑๕๕๖๓
๑๕๕๖๔
๑๕๕๖๕
๑๕๕๖๖
๑๕๕๖๗
๑๕๕๖๘
๑๕๕๖๙
๑๕๕๗๐
๑๕๕๗๑
๑๕๕๗๒
๑๕๕๗๓
๑๕๕๗๔
๑๕๕๗๕
๑๕๕๗๖
๑๕๕๗๗
๑๕๕๗๘
๑๕๕๗๙
๑๕๕๘๐
๑๕๕๘๑
๑๕๕๘๒

นางหนูผิน ถึงไชย
นางหนูพร ปะกิสังข
นางหนูพันธ เวียงทอง
นางหนูเพียร ปรุโปรง
นางหนูแวว ขุนแกว
นางหรรษา ณรงคเพชร
นางสาวหรรษา ดานกุล
นางสาวหรรษา สัตยาคม
นางหฤทัย ธิพรพันธ
นางหวานใจ แจมแสง
นางหอมไกร โสภาสพ
นางหอมจันทร พรชะตา
นางหอมหวล จําปาเกตุ
นางหัตถยา เชื้อเมืองพาน
นางหัทยา รักกะเปา
นางหัทยา ศรีหะวงศ
นางเหรียญ รามณี
นางเหรียญทอง แจมจํารัส
นางใหม จรัล
นางไหมนา วัชระสุขโพธิ์
นางสาวฬฎาวรรณ เกษร
นางอ.วรัมพา อารีกลุ
นางองุน จันทรคูเมือง
นางอชิดา เนาวพันธ
นางอฑิติภา บรรจงกุล
นางอโณทัย ชูยก

หนา ๓๐๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๕๘๓
๑๕๕๘๔
๑๕๕๘๕
๑๕๕๘๖
๑๕๕๘๗
๑๕๕๘๘
๑๕๕๘๙
๑๕๕๙๐
๑๕๕๙๑
๑๕๕๙๒
๑๕๕๙๓
๑๕๕๙๔
๑๕๕๙๕
๑๕๕๙๖
๑๕๕๙๗
๑๕๕๙๘
๑๕๕๙๙
๑๕๖๐๐
๑๕๖๐๑
๑๕๖๐๒
๑๕๖๐๓
๑๕๖๐๔
๑๕๖๐๕
๑๕๖๐๖
๑๕๖๐๗
๑๕๖๐๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางอดิสา วัชรอําไพวัณย
นางอดุลย ศรเพชร
นางอติกา ขุนณรงค
นางสาวอธิชา จําปาเงิน
นางอธิชา สัมพันธ
นางอนงค ขีปนวัฒนา
นางอนงค คุณชื่น
นางอนงค โคตรพันธ
นางสาวอนงค จักกะพาก
นางอนงค จิราพงษ
นางอนงค ชวยบํารุง
นางอนงค ชวยพนัง
นางสาวอนงค เชือ้ สีดา
นางอนงค ไชยรัตนะ
นางอนงค ดวงติ๊บ
นางอนงค ดอนโคกสูง
นางอนงค ตาลประสาท
นางอนงค เทียนศิริ
นางอนงค ธนเชวงสกุล
นางอนงค ธรรมกาศ
นางอนงค บัวจันทร
นางอนงค พอคา
นางอนงค ไพบูลย
นางอนงค มะโนวรรณ
นางอนงค มีปญญา
นางอนงค รัตนพันธุ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๕๖๐๙
๑๕๖๑๐
๑๕๖๑๑
๑๕๖๑๒
๑๕๖๑๓
๑๕๖๑๔
๑๕๖๑๕
๑๕๖๑๖
๑๕๖๑๗
๑๕๖๑๘
๑๕๖๑๙
๑๕๖๒๐
๑๕๖๒๑
๑๕๖๒๒
๑๕๖๒๓
๑๕๖๒๔
๑๕๖๒๕
๑๕๖๒๖
๑๕๖๒๗
๑๕๖๒๘
๑๕๖๒๙
๑๕๖๓๐
๑๕๖๓๑
๑๕๖๓๒
๑๕๖๓๓
๑๕๖๓๔

นางอนงค ลาภะสัมปน
นางอนงค โลมะรัตน
นางอนงค วิริยะศึกษา
นางอนงค เวฬุวนารักษ
นางอนงค ศรีมุงคุณ
นางสาวอนงค ศิลปชัย
นางอนงค สมเกียรติ
นางสาวอนงค สายวงษ
นางสาวอนงค สีมวงงาม
นางอนงค สีหาพงษ
นางอนงค สุขกิตติ
นางอนงค สุชีวกุล
นางอนงค เสถียรพันธุ
นางอนงค หอมอุดม
นางอนงค เหิมหัก
นางอนงค อุทธการ
นางสาวอนงคนุช วรรณคํา
นางอนงคเนตร คงอุป
นางอนงครักษ ศรีนิล
นางอนงคลักษณ ภาคีชิต
นางอนงคลักษณ โสตศิริ
นางอนงควดี ทองสุข
นางอนงควรรณ เจือจันทร
นางอนงทิพย สิงหศิริ
นางอนัญญา หอเกียรติ
นางอนัญญา เหมืองหมอ

หนา ๓๐๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๖๓๕
๑๕๖๓๖
๑๕๖๓๗
๑๕๖๓๘
๑๕๖๓๙
๑๕๖๔๐
๑๕๖๔๑
๑๕๖๔๒
๑๕๖๔๓
๑๕๖๔๔
๑๕๖๔๕
๑๕๖๔๖
๑๕๖๔๗
๑๕๖๔๘
๑๕๖๔๙
๑๕๖๕๐
๑๕๖๕๑
๑๕๖๕๒
๑๕๖๕๓
๑๕๖๕๔
๑๕๖๕๕
๑๕๖๕๖
๑๕๖๕๗
๑๕๖๕๘
๑๕๖๕๙
๑๕๖๖๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางอนัตนงค จันทรทรง
นางอนันต กําแพงแกว
นางสาวอนันตพร เทียมเมฆ
นางอนันตภา พิบูลย
นางอนุ จิตรัตน
นางอนุกานต สวัสดิมงคล
นางอนุกูล แสงประไพ
นางอนุชิดา ฉั่วประเสริฐ
นางอนุตร ปลั่งศิริ
นางอนุตรา แอนปญญา
นางอนุธิดา เชื้อฉุน
นางสาวอนุมัติ นวลวัฒน
นางอนุรักษ โชวสูงเนิน
นางอนุรี ดีรัมย
นางอนุรี พรหมศร
นางสาวอนุลักษณ สุโขมีทรัพย
นางอนุสรณ ชูประสิทธิ์
นางสาวอนุสรณ อออุนดี
นางอนุสรา สังขสี
นางอบเชย จารุทรัพยสดใส
นางอพัชรา ดอกบัว
นางอภัย ผลละออ
นางอภัยวัลย กึกกอง
นางอภิญญา ขันเดช
นางอภิญญา ปงพรม
นางสาวอภิญญา ภัทรบทมาศ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๕๖๖๑
๑๕๖๖๒
๑๕๖๖๓
๑๕๖๖๔
๑๕๖๖๕
๑๕๖๖๖
๑๕๖๖๗
๑๕๖๖๘
๑๕๖๖๙
๑๕๖๗๐
๑๕๖๗๑
๑๕๖๗๒
๑๕๖๗๓
๑๕๖๗๔
๑๕๖๗๕
๑๕๖๗๖
๑๕๖๗๗
๑๕๖๗๘
๑๕๖๗๙
๑๕๖๘๐
๑๕๖๘๑
๑๕๖๘๒
๑๕๖๘๓
๑๕๖๘๔
๑๕๖๘๕
๑๕๖๘๖

หนา ๓๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอภิญญา ภูอุดม
นางอภิญญา วิเศษยา
นางอภิญญา วิเศษสา
นางอภิญญา สุขเจริญ
นางอภิญญา อิ่มเสมอ
นางอภิรดา บัวสะบาน
นางอภิรดี นอรัตน
นางอภิรดี พยับทอง
นางอภิรดี มาลีลัย
นางอภิรดี สุวรรณสะอาด
นางอภิรมย ศรีโรจน
นางอภิรัสมิ์ ศรีชาติ
นางสาวอมร สนิมค้ํา
นางอมรกิจ ประวิง
นางสาวอมรทิพย ฤทธิ์เดช
นางอมรพรรณ กลาวิจารณ
นางอมรพรรณ รักษาเคน
นางอมรรัตน กัญญเทพ
นางอมรรัตน แกวจินดา
นางอมรรัตน ขจรวุฒินันทชัย
นางอมรรัตน ขันมณี
นางสาวอมรรัตน คงเจริญ
นางสาวอมรรัตน ไคลคง
นางสาวอมรรัตน จรัสอรุณฉาย
นางอมรรัตน จุลศักดิ์
นางอมรรัตน เจรียงพร

๑๕๖๘๗
๑๕๖๘๘
๑๕๖๘๙
๑๕๖๙๐
๑๕๖๙๑
๑๕๖๙๒
๑๕๖๙๓
๑๕๖๙๔
๑๕๖๙๕
๑๕๖๙๖
๑๕๖๙๗
๑๕๖๙๘
๑๕๖๙๙
๑๕๗๐๐
๑๕๗๐๑
๑๕๗๐๒
๑๕๗๐๓
๑๕๗๐๔
๑๕๗๐๕
๑๕๗๐๖
๑๕๗๐๗
๑๕๗๐๘
๑๕๗๐๙
๑๕๗๑๐
๑๕๗๑๑
๑๕๗๑๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางสาวอมรรัตน ณ หนองคาย
นางอมรรัตน แตเจริญ
นางอมรรัตน ทําเลดี
นางอมรรัตน มุสิกะเจริญ
นางอมรรัตน รณที
นางอมรรัตน ลายเมฆ
นางอมรรัตน ศรีสุวรรณ
นางอมรรัตน สิงหคาร
นางอมรรัตน สืบสุทธา
นางอมรรัตน สูตรสุคนธ
นางอมรรัตน หาดสมบัติ
นางอมรศรี ตันตินันทกุล
นางอมรา กระตายจันทร
นางอมรา จิวาลักษณ
นางสาวอมรา นอยสกุล
นางอมรา เพชรแผศรี
นางอมรา วรรณรัตน
นางอมรา สุขโข
นางอมราวดี เดือนเพ็ญ
นางอมลพรรณ สามัคคี
นางอมลวรรณ จําปาทอง
นางอมลวรรณ ภูผาจง
นางอมิตา ขาวสาระ
นางอรจิต หลาหา
นางอรชร ไกรราญ
นางอรชร วองไวเมธี

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๕๗๑๓
๑๕๗๑๔
๑๕๗๑๕
๑๕๗๑๖
๑๕๗๑๗
๑๕๗๑๘
๑๕๗๑๙
๑๕๗๒๐
๑๕๗๒๑
๑๕๗๒๒
๑๕๗๒๓
๑๕๗๒๔
๑๕๗๒๕
๑๕๗๒๖
๑๕๗๒๗
๑๕๗๒๘
๑๕๗๒๙
๑๕๗๓๐
๑๕๗๓๑
๑๕๗๓๒
๑๕๗๓๓
๑๕๗๓๔
๑๕๗๓๕
๑๕๗๓๖
๑๕๗๓๗
๑๕๗๓๘

นางอรชร หมั่นชีทวน
นางอรชา อิม่ ละมัย
นางอรชาติ อินทรศรี
นางอรณี นาคชื่น
นางอรทัย เกิดแกว
นางอรทัย แกววงษ
นางสาวอรทัย คําปาน
นางอรทัย ใจหาญ
นางอรทัย ชาญณรงค
นางอรทัย ธนะสัมบัญ
นางอรทัย บรรลือ
นางอรทัย บุญพรอม
นางอรทัย ประกอบแสง
นางสาวอรทัย ปนทองคํา
นางอรทัย พลหงษ
นางสาวอรทัย พัฒนกุล
นางอรทัย มาทอง
นางอรทัย ยังสวัสดิ์
นางอรทัย ยุพการณ
นางอรทัย แยมพยุง
นางอรทัย ล่ําสัน
นางอรทัย สมาภิรัติ
นางอรทัย ออนกล
นางอรทัย อุกะโชค
นางอรทิพย เจียรนัย
นางอรไทย โคบาล

หนา ๓๐๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๗๓๙
๑๕๗๔๐
๑๕๗๔๑
๑๕๗๔๒
๑๕๗๔๓
๑๕๗๔๔
๑๕๗๔๕
๑๕๗๔๖
๑๕๗๔๗
๑๕๗๔๘
๑๕๗๔๙
๑๕๗๕๐
๑๕๗๕๑
๑๕๗๕๒
๑๕๗๕๓
๑๕๗๕๔
๑๕๗๕๕
๑๕๗๕๖
๑๕๗๕๗
๑๕๗๕๘
๑๕๗๕๙
๑๕๗๖๐
๑๕๗๖๑
๑๕๗๖๒
๑๕๗๖๓
๑๕๗๖๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางอรนงค ลิ่มสืบเชื้อ
นางอรนาถ จิวสกุล
นางอรนารถ พุฒพวง
นางอรนิจ ขันธหัตถ
นางอรนิต ผาสุขนิตย
นางสาวอรนุช ชาลีรินทร
นางสาวอรนุช ทองสมบัติ
นางอรนุช ประพฤติ
นางสาวอรนุช เปรุนาวิน
นางสาวอรนุช พรหมเชียง
นางอรนุช ลวดลาย
นางอรนุช วานิช
นางอรนุช สวยคาขาว
นางอรนุช สัตถาผล
นางอรนุช อัศวภูมิ
นางสาวอรประภา เวชสุวรรณ
นางอรพร แกววันทา
นางอรพร เพ็งศิริ
นางอรพรรณ สุนทรมานพ
นางสาวอรพรรณ หัวเพ็ชร
นางอรพรรณ อุตราช
นางอรพันธ ดอกเงิน
นางอรพันธ อิสระนรากุล
นางอรพิณ คําผุย
นางอรพิน งามสุธรรม
นางอรพิน จันทรประทักษ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๕๗๖๕
๑๕๗๖๖
๑๕๗๖๗
๑๕๗๖๘
๑๕๗๖๙
๑๕๗๗๐
๑๕๗๗๑
๑๕๗๗๒
๑๕๗๗๓
๑๕๗๗๔
๑๕๗๗๕
๑๕๗๗๖
๑๕๗๗๗
๑๕๗๗๘
๑๕๗๗๙
๑๕๗๘๐
๑๕๗๘๑
๑๕๗๘๒
๑๕๗๘๓
๑๕๗๘๔
๑๕๗๘๕
๑๕๗๘๖
๑๕๗๘๗
๑๕๗๘๘
๑๕๗๘๙
๑๕๗๙๐

นางอรพิน จารุจันทร
นางอรพิน เจิมขุนทด
นางอรพิน ชวงวงษหลา
นางอรพิน ชาตะบุตร
นางอรพิน พรหมจันทร
นางอรพิน แยมสุคนธ
นางอรพิน รัตนพันธ
นางอรพิน วงศปดสา
นางอรพิน วัชเรนทรวงศ
นางอรพิน เวชชศาสตร
นางอรพิน โสภาวรรณ
นางอรพิน อนุรักษชนะชัย
นางอรพินท กอแกว
นางอรพินท เขื่อนแกว
นางอรพินท คงคาสวรรค
นางอรพินท คัมภีพันธ
นางอรพินท จิตรัตนพิพัฒน
นางอรพินท ชวยเนียม
นางอรพินท รักษศิริวณิช
นางอรพินท สําราญใจ
นางอรพินธ นวลคํา
นางอรพินธ ปญญาไว
นางอรพินธ ยาวิชัย
นางอรภัทร ทองสิงห
นางอรมน ไกรเทพ
นางอรวรรณ กรองทอง

หนา ๓๐๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๗๙๑
๑๕๗๙๒
๑๕๗๙๓
๑๕๗๙๔
๑๕๗๙๕
๑๕๗๙๖
๑๕๗๙๗
๑๕๗๙๘
๑๕๗๙๙
๑๕๘๐๐
๑๕๘๐๑
๑๕๘๐๒
๑๕๘๐๓
๑๕๘๐๔
๑๕๘๐๕
๑๕๘๐๖
๑๕๘๐๗
๑๕๘๐๘
๑๕๘๐๙
๑๕๘๑๐
๑๕๘๑๑
๑๕๘๑๒
๑๕๘๑๓
๑๕๘๑๔
๑๕๘๑๕
๑๕๘๑๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางอรวรรณ กอนตาล
นางอรวรรณ เกษมสุข
นางสาวอรวรรณ เกียวกุล
นางสาวอรวรรณ เครือบคนโท
นางอรวรรณ ฉัตรสุวรรณ
นางอรวรรณ ชอยเครือ
นางอรวรรณ ชุมศรี
นางอรวรรณ ทานะวงศ
นางอรวรรณ ธิติอนันตปกรณ
นางอรวรรณ นาคคง
นางอรวรรณ บริบูรณพานิช
นางอรวรรณ บับพิบูลย
นางอรวรรณ บัวขาว
นางอรวรรณ บุษราคัม
นางอรวรรณ ปฎสาศิลป
นางอรวรรณ พงษพุก
นางอรวรรณ พันธนอย
นางอรวรรณ มุทาพร
นางอรวรรณ เมธีธัญญลักษณ
นางอรวรรณ โยธา
นางอรวรรณ ลิ้มธรรมประเสริฐ
นางอรวรรณ วรรณศรี
นางอรวรรณ ศรีฤกษ
นางอรวรรณ ศรีสลับ
นางสาวอรวรรณ สมพงษ
นางอรวรรณ สมภาร

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๕๘๑๗
๑๕๘๑๘
๑๕๘๑๙
๑๕๘๒๐
๑๕๘๒๑
๑๕๘๒๒
๑๕๘๒๓
๑๕๘๒๔
๑๕๘๒๕
๑๕๘๒๖
๑๕๘๒๗
๑๕๘๒๘
๑๕๘๒๙
๑๕๘๓๐
๑๕๘๓๑
๑๕๘๓๒
๑๕๘๓๓
๑๕๘๓๔
๑๕๘๓๕
๑๕๘๓๖
๑๕๘๓๗
๑๕๘๓๘
๑๕๘๓๙
๑๕๘๔๐
๑๕๘๔๑
๑๕๘๔๒

นางอรวรรณ สุขหนา
นางอรวรรณ สุวรรณรุงเรือง
นางสาวอรวรรณ อินทโรจน
นางอรวิภา จารุจารีต
นางอรศรี รักษาศรี
นางอรศรี วิสิลา
นางอรศรี สุวพงษ
นางสาวอรศิริ คนหาญ
นางอรศิริ เทพณรงค
นางสาวอรศิริ บุญฤกษ
นางอรสา เดชมณีรัตน
นางอรสา ทรงศรี
นางอรสา นามกอง
นางอรสา นูโพนทอง
นางสาวอรสา เนยโอชา
นางอรสา สารอต
นางสาวอรอนงค ขันทอง
นางอรอนงค คงจันทร
นางอรอนงค จันทรนาคี
นางอรอนงค บรรพิบูลย
นางอรอนงค พัสดร
นางอรอนงค เพ็งตะคุ
นางอรอนงค สิงหภูกัน
นางอรอนงค สุขรัตน
นางอรอนงค อุปพงษ
นางอรอนงค เอี่ยมมิ

หนา ๓๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๘๔๓
๑๕๘๔๔
๑๕๘๔๕
๑๕๘๔๖
๑๕๘๔๗
๑๕๘๔๘
๑๕๘๔๙
๑๕๘๕๐
๑๕๘๕๑
๑๕๘๕๒
๑๕๘๕๓
๑๕๘๕๔
๑๕๘๕๕
๑๕๘๕๖
๑๕๘๕๗
๑๕๘๕๘
๑๕๘๕๙
๑๕๘๖๐
๑๕๘๖๑
๑๕๘๖๒
๑๕๘๖๓
๑๕๘๖๔
๑๕๘๖๕
๑๕๘๖๖
๑๕๘๖๗
๑๕๘๖๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางสาวอรอินทร โคตรมนตรี
นางอรอุมา พิมพา
นางอรัญญา จันทรมี
นางอรัญญา ฉายอรุณ
นางอรัญญา ณ ถลาง
นางอรัญญา แดงงาม
นางสาวอรัญญา นิลสนธิ
นางอรัญญา บัตรมาก
นางอริณา วงษศรีเสวตร
นางอริยสุข จันชมภู
นางอริยา กังวาลวงศไพศาล
นางอริยา แจงภพ
นางอริยา เรืองศิลปประเสริฐ
นางอริยา วรรณา
นางอริสรา นามนนท
นางอริสสา การีอุมา
นางอรุชา เอีย่ มกลั่น
นางอรุณ ชาติเสนา
นางอรุณ ปฐมรัตนศิริ
นางอรุณ พอคา
นางอรุณ ภูดอนนาง
นางอรุณ ยอดนิล
นางอรุณ เยาวมาลย
นางสาวอรุณ รัคสิกรณ
นางอรุณฉลอง อุตสาหกุล
นางอรุณนอย เยาเฉื้อง

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๕๘๖๙
๑๕๘๗๐
๑๕๘๗๑
๑๕๘๗๒
๑๕๘๗๓
๑๕๘๗๔
๑๕๘๗๕
๑๕๘๗๖
๑๕๘๗๗
๑๕๘๗๘
๑๕๘๗๙
๑๕๘๘๐
๑๕๘๘๑
๑๕๘๘๒
๑๕๘๘๓
๑๕๘๘๔
๑๕๘๘๕
๑๕๘๘๖
๑๕๘๘๗
๑๕๘๘๘
๑๕๘๘๙
๑๕๘๙๐
๑๕๘๙๑
๑๕๘๙๒
๑๕๘๙๓
๑๕๘๙๔

นางอรุณนี บํารุงเวช
นางสาวอรุณมาศ ประทุมมณี
นางอรุณรัตน กิ่งโก
นางอรุณรัตน จันทรแจง
นางสาวอรุณรัตน จันทะลือ
นางอรุณรัตน ตนสาลี
นางอรุณรัตน บุตรศรี
นางอรุณรัตน ลุนอินทร
นางอรุณรัตน ศรีหริ่ง
นางอรุณรัตนา ฤทธิโชติ
นางอรุณรัศ กัลยาไสย
นางอรุณรุง กฤษดี
นางอรุณรุง ยะหัวฝาย
นางอรุณวรรณ ดีพรอม
นางอรุณวรรณ ทองปาน
นางอรุณวรรณ เทพดวงแกว
นางอรุณวรรณ ศักดิ์วิทย
นางอรุณวรรณ สังฆะพันธ
นางอรุณวรรณ สุวรรณวงศ
นางอรุณวรรณ โสภาคํา
นางอรุณศรี แกวพิลึก
นางอรุณศรี ไทยสําราญ
นางสาวอรุณศรี ประทุมวัลย
นางอรุณศรี ยอดไชย
นางอรุณศรี สงวนศักดิ์
นางอรุณี เกษมสุข

หนา ๓๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๘๙๕
๑๕๘๙๖
๑๕๘๙๗
๑๕๘๙๘
๑๕๘๙๙
๑๕๙๐๐
๑๕๙๐๑
๑๕๙๐๒
๑๕๙๐๓
๑๕๙๐๔
๑๕๙๐๕
๑๕๙๐๖
๑๕๙๐๗
๑๕๙๐๘
๑๕๙๐๙
๑๕๙๑๐
๑๕๙๑๑
๑๕๙๑๒
๑๕๙๑๓
๑๕๙๑๔
๑๕๙๑๕
๑๕๙๑๖
๑๕๙๑๗
๑๕๙๑๘
๑๕๙๑๙
๑๕๙๒๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางสาวอรุณี แกวมา
นางอรุณี ไขแสง
นางอรุณี เครือกนก
นางอรุณี จุฑาจันทร
นางอรุณี ตันติวิธิเวท
นางอรุณี บุญทวี
นางอรุณี พงษไพบูลย
นางอรุณี มวงพรวน
นางอรุณี ยารวง
นางอรุณี รัตนพันธ
นางอรุณี ริมฝาย
นางอรุณี ล่ําหงษ
นางอรุณี วงศเตชะ
นางอรุณี ศรีจนั ทรบุญ
นางอรุณี ศรีพันธไพบูลย
นางอรุณี ศรีสวัสดิ์
นางอรุณี ศรีอุไร
นางอรุณี สุวรรณแกวมณี
นางอรุณี เสริมใหม
นางสาวอรุณี อะทะวงษสา
นางอรุโณทัย ศรีมานะศักดิ์
นางสาวอรุโณทัย สารพิชญ
นางอลงกต สีโยม
นางอลิสา ศิริลักษณ
นางอวยพร คุมศรี
นางอวยพร โฆวาสินธุ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๕๙๒๑
๑๕๙๒๒
๑๕๙๒๓
๑๕๙๒๔
๑๕๙๒๕
๑๕๙๒๖
๑๕๙๒๗
๑๕๙๒๘
๑๕๙๒๙
๑๕๙๓๐
๑๕๙๓๑
๑๕๙๓๒
๑๕๙๓๓
๑๕๙๓๔
๑๕๙๓๕
๑๕๙๓๖
๑๕๙๓๗
๑๕๙๓๘
๑๕๙๓๙
๑๕๙๔๐
๑๕๙๔๑
๑๕๙๔๒
๑๕๙๔๓
๑๕๙๔๔
๑๕๙๔๕
๑๕๙๔๖

หนา ๓๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางอวยพร รัตนะคุณ
นางสาวอวยพร ลิมปพิทักษพงศ
นางอวยพร วงษโต
นางอวยพร สระแกว
นางออนแกว สุริย
นางออนสี คนต่ํา
นางออมสิน สถาพร
นางสาวออย คชการ
นางออยทิพย อินทรักษ
นางอักษร กลแกม
นางอักษร บุญเย็น
นางอัครภรณ ปองภัย
นางอัครมณี รามนัฏ
นางอังคณา แกวซัง
นางอังคณา จอกจอหอ
นางอังคณา ดลสุข
นางอังคณา โตะบุรินทร
นางอังคณา ปฤชากุล
นางอังคณา พวงคํา
นางอังคณา มั่นสกุล
นางอังคณา ยิ้มนอย
นางอังคณา โสดถานา
นางอังคณา ออนโคกสูง
นางอังคณา อายุพา
นางอังคณีย โตงยงค
นางอังคนา รืน่ สุคนธ

๑๕๙๔๗
๑๕๙๔๘
๑๕๙๔๙
๑๕๙๕๐
๑๕๙๕๑
๑๕๙๕๒
๑๕๙๕๓
๑๕๙๕๔
๑๕๙๕๕
๑๕๙๕๖
๑๕๙๕๗
๑๕๙๕๘
๑๕๙๕๙
๑๕๙๖๐
๑๕๙๖๑
๑๕๙๖๒
๑๕๙๖๓
๑๕๙๖๔
๑๕๙๖๕
๑๕๙๖๖
๑๕๙๖๗
๑๕๙๖๘
๑๕๙๖๙
๑๕๙๗๐
๑๕๙๗๑
๑๕๙๗๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางอังคนา หนูหลอ
นางอังษณา รอดเทียน
นางอังสณา ชาวประมงค
นางอังสนา มวงเงิน
นางอังสนา หนูทรัพย
นางอัจจนา หมัดแมน
นางอัจจิมา บุญเมือง
นางอัจจิมาส หนูฤทธิ์
นางอัจฉรา กิ่งวัชระพงค
นางสาวอัจฉรา กุลวิจิตร
นางอัจฉรา เกิดแกว
นางอัจฉรา โขพิมาย
นางอัจฉรา คงจรูญ
นางอัจฉรา คงรักษา
นางสาวอัจฉรา คําพันธุยมิ้
นางอัจฉรา คุณาธร
นางอัจฉรา จักรแกว
นางอัจฉรา ไชยราช
นางอัจฉรา ไชยสาสน
นางสาวอัจฉรา แซปง
นางสาวอัจฉรา ดลประสิทธิ์
นางอัจฉรา ดุลยาภรณ
นางอัจฉรา นนทะโคตร
นางอัจฉรา ฤทธิรณ
นางอัจฉรา วิไลวงษ
นางสาวอัจฉรา ศรีธรรม

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๕๙๗๓
๑๕๙๗๔
๑๕๙๗๕
๑๕๙๗๖
๑๕๙๗๗
๑๕๙๗๘
๑๕๙๗๙
๑๕๙๘๐
๑๕๙๘๑
๑๕๙๘๒
๑๕๙๘๓
๑๕๙๘๔
๑๕๙๘๕
๑๕๙๘๖
๑๕๙๘๗
๑๕๙๘๘
๑๕๙๘๙
๑๕๙๙๐
๑๕๙๙๑
๑๕๙๙๒
๑๕๙๙๓
๑๕๙๙๔
๑๕๙๙๕
๑๕๙๙๖
๑๕๙๙๗
๑๕๙๙๘

นางอัจฉรา ศรีละคร
นางอัจฉรา สังขะเมฆะ
นางอัจฉรา สุอินตะ
นางอัจฉรา ไสยะหุต
นางอัจฉรา หิริสถาพร
นางอัจฉรา หุตะเจริญ
นางสาวอัจฉรา อารยะพงศ
นางอัจฉราภรณ จันภิรมย
นางอัจฉราภรณ พันธุวิชัย
นางอัจฉราภรณ รมแกว
นางอัจฉราวรรณ จูงศิริ
นางอัจฉรีย แสงศิลา
นางอัชฉรา จิตตพุทธคุณ
นางสาวอัชฌา เสริมไชยพัฒน
นางอัชรา ปานานนท
นางอัชรีย วินิจฉัยกุล
นางอัญ เอี่ยมสุขุม
นางอัญชณา รักษาใจ
นางสาวอัญชนา เฉียงขวา
นางอัญชนา บุตรราช
นางอัญชนา สมัญญา
นางอัญชนิดา จันทรเจก
นางอัญชลินทร อินทลักษณ
นางอัญชลี กรดเต็ม
นางอัญชลี กองเวหา
นางอัญชลี คณานับ

หนา ๓๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๙๙๙
๑๖๐๐๐
๑๖๐๐๑
๑๖๐๐๒
๑๖๐๐๓
๑๖๐๐๔
๑๖๐๐๕
๑๖๐๐๖
๑๖๐๐๗
๑๖๐๐๘
๑๖๐๐๙
๑๖๐๑๐
๑๖๐๑๑
๑๖๐๑๒
๑๖๐๑๓
๑๖๐๑๔
๑๖๐๑๕
๑๖๐๑๖
๑๖๐๑๗
๑๖๐๑๘
๑๖๐๑๙
๑๖๐๒๐
๑๖๐๒๑
๑๖๐๒๒
๑๖๐๒๓
๑๖๐๒๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางอัญชลี เครืออนันต
นางสาวอัญชลี จรกิจ
นางอัญชลี จันทโรทัย
นางอัญชลี จันละมุด
นางอัญชลี เจี่ยสกุล
นางอัญชลี ดวงกลาง
นางอัญชลี ตันเจริญ
นางอัญชลี นุชถาวร
นางอัญชลี บุญชูวณิชยวัตร
นางอัญชลี ผลไกรเพชร
นางอัญชลี พนชั่ว
นางสาวอัญชลี พรอมพอชืน่ บุญ
นางอัญชลี พาพันธ
นางอัญชลี แพรปาน
นางอัญชลี เมืองกอน
นางอัญชลี เลาะลาเมาะ
นางอัญชลี เลิศสุวรรณไพศาล
นางอัญชลี วงศดี
นางอัญชลี ศรีธวัช ณ อยุธยา
นางอัญชลี สายสุวรรณ
นางอัญชลี สิทธิจู
นางอัญชลี สุขบรรจง
นางสาวอัญชลี สุวรรณ
นางอัญชลี แสวงกิจ
นางอัญชลี หมุดสุวรรณ
นางสาวอัญชลี หัตถสาร

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๖๐๒๕
๑๖๐๒๖
๑๖๐๒๗
๑๖๐๒๘
๑๖๐๒๙
๑๖๐๓๐
๑๖๐๓๑
๑๖๐๓๒
๑๖๐๓๓
๑๖๐๓๔
๑๖๐๓๕
๑๖๐๓๖
๑๖๐๓๗
๑๖๐๓๘
๑๖๐๓๙
๑๖๐๔๐
๑๖๐๔๑
๑๖๐๔๒
๑๖๐๔๓
๑๖๐๔๔
๑๖๐๔๕
๑๖๐๔๖
๑๖๐๔๗
๑๖๐๔๘
๑๖๐๔๙
๑๖๐๕๐

นางอัญชลี หาญกลา
นางอัญชลี อารยกูล
นางสาวอัญชัญ วงศวีรธร
นางอัญชัญ ศรีกรินทร
นางอัญชัน ไชยรัตน
นางอัญชัน หล่ําโสภา
นางสาวอัญชุลี สืบสุข
นางอัญุมา อินทรวิมล
นางอัญฑิการ มโนนที
นางอัญมณี ทองดี
นางอัญวีณ วิศิษฐกุลวิช
นางอัฐธยาน พิพัฒนไกรกูร
นางอัฐพร วรรณวงษ
นางอัณศยา ทับทิมยอย
นางอัทยา ทิพยจันทร
นางอันธิกา เสรีวัฒนา
นางอันธิกา อุษณีษพันธุ
นางสาวอับษร จันสุตะ
นางอัปสร ขอคงประเสริฐ
นางสาวอัปสร ทัศนางกูร
นางอัปสร ราษีบุษย
นางอัปสร ลาดณรงค
นางอัมพร กลิ่นเกษร
นางอัมพร กําจัดภัย
นางอัมพร เกียรติ์ทวีมั่นคง
นางอัมพร แกวทองคํา

หนา ๓๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๐๕๑
๑๖๐๕๒
๑๖๐๕๓
๑๖๐๕๔
๑๖๐๕๕
๑๖๐๕๖
๑๖๐๕๗
๑๖๐๕๘
๑๖๐๕๙
๑๖๐๖๐
๑๖๐๖๑
๑๖๐๖๒
๑๖๐๖๓
๑๖๐๖๔
๑๖๐๖๕
๑๖๐๖๖
๑๖๐๖๗
๑๖๐๖๘
๑๖๐๖๙
๑๖๐๗๐
๑๖๐๗๑
๑๖๐๗๒
๑๖๐๗๓
๑๖๐๗๔
๑๖๐๗๕
๑๖๐๗๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางอัมพร
นางอัมพร
นางอัมพร
นางอัมพร
นางอัมพร
นางอัมพร
นางอัมพร
นางอัมพร
นางอัมพร
นางอัมพร
นางอัมพร
นางอัมพร
นางอัมพร
นางอัมพร
นางอัมพร
นางอัมพร
นางอัมพร
นางอัมพร
นางอัมพร
นางอัมพร
นางอัมพร
นางอัมพร
นางอัมพร
นางอัมพร
นางอัมพร
นางอัมพร

ขาวเอี่ยม
จันตะคุณ
ชุมหิน
ทัตตานนท
ทับรุง
ธนาคุณ
นามแสน
บุญชุม
บุตรหงษ
ประทุมทอง
ประทุมศรี
ประมูลจักโก
พยัฆเนตร
พฤพล
พิลาวัน
พุทธวงค
ภูกาบขาว
มะละคํา
มะลิซอน
มุงพันธกลาง
มูลสาร
ยิ้มแยม
ยืนสุข
รัมมะเกษ
เรืองศรี
ศรีพิทักษ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๖๐๗๗
๑๖๐๗๘
๑๖๐๗๙
๑๖๐๘๐
๑๖๐๘๑
๑๖๐๘๒
๑๖๐๘๓
๑๖๐๘๔
๑๖๐๘๕
๑๖๐๘๖
๑๖๐๘๗
๑๖๐๘๘
๑๖๐๘๙
๑๖๐๙๐
๑๖๐๙๑
๑๖๐๙๒
๑๖๐๙๓
๑๖๐๙๔
๑๖๐๙๕
๑๖๐๙๖
๑๖๐๙๗
๑๖๐๙๘
๑๖๐๙๙
๑๖๑๐๐
๑๖๑๐๑
๑๖๑๐๒

หนา ๓๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางอัมพร ศิริพัฒน
นางสาวอัมพร สงประชา
นางอัมพร สมัยกุล
นางสาวอัมพร สอนบุญชู
นางสาวอัมพร สุภัทรกุล
นางอัมพร หลีประไพ
นางอัมพร อมรพันธุ
นางอัมพร อิทธโร
นางอัมพร อินตาวงษ
นางสาวอัมพร โอคาํ
นางอัมพรทิพย พุทธสิมมา
นางสาวอัมพรศรี โสภณรัตนากร
นางสาวอัมพวัน แกวสุวรรณ
นางอัมพวัน เชี่ยวชาญ
นางสาวอัมพวัน ศรีเพ็ชรวรรณดี
นางอัมพัน คํากอน
นางอัมพา ขันทอง
นางอัมพิกา กาสุวรรณ
นางสาวอัมพิการ ชาวสวย
นางอัมพิน อุดดง
นางอัมภา อินลวง
นางอัมรา จันทรจํารูญ
นางสาวอัมรา ธรรมธิกูล
นางอัมรา นันทะพรหม
นางสาวอัมรา เวียงแสง
นางอัมฤทธิ์ วงษวานิช

๑๖๑๐๓
๑๖๑๐๔
๑๖๑๐๕
๑๖๑๐๖
๑๖๑๐๗
๑๖๑๐๘
๑๖๑๐๙
๑๖๑๑๐
๑๖๑๑๑
๑๖๑๑๒
๑๖๑๑๓
๑๖๑๑๔
๑๖๑๑๕
๑๖๑๑๖
๑๖๑๑๗
๑๖๑๑๘
๑๖๑๑๙
๑๖๑๒๐
๑๖๑๒๑
๑๖๑๒๒
๑๖๑๒๓
๑๖๑๒๔
๑๖๑๒๕
๑๖๑๒๖
๑๖๑๒๗
๑๖๑๒๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางอัศนียพร มังคลาด
นางสาวอาจินต นาคฤทธิ์
นางอาชีพ รัตนบุรี
นางสาวอาเซีย วิลัยเลิศ
นางอาณา ฤทธิสังข
นางอาดุง เสียมราช
นางอาทิตย วงษานุทัศน
นางอาทิตยา คมสาคร
นางสาวอาทิรักษ ราศรี
นางสาวอาบทิพย สวางวงศ
นางอาบทิพย สินปรุ
นางอาพร แสงแกว
นางสาวอาพร หิรัญบูรณะ
นางอาภรณ กิตติพร
นางอาภรณ กุลพรเพ็ญ
นางอาภรณ เกตุตรีกร
นางอาภรณ คําครุฑ
นางอาภรณ เจือจันทร
นางอาภรณ ใจเย็น
นางอาภรณ ชมชิด
นางอาภรณ ชุมชัยโย
นางอาภรณ เตียวสกุล
นางอาภรณ ทวิชัย
นางอาภรณ นาคแดง
นางอาภรณ ปยะไทยเสรี
นางอาภรณ พลเพชร

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๖๑๒๙
๑๖๑๓๐
๑๖๑๓๑
๑๖๑๓๒
๑๖๑๓๓
๑๖๑๓๔
๑๖๑๓๕
๑๖๑๓๖
๑๖๑๓๗
๑๖๑๓๘
๑๖๑๓๙
๑๖๑๔๐
๑๖๑๔๑
๑๖๑๔๒
๑๖๑๔๓
๑๖๑๔๔
๑๖๑๔๕
๑๖๑๔๖
๑๖๑๔๗
๑๖๑๔๘
๑๖๑๔๙
๑๖๑๕๐
๑๖๑๕๑
๑๖๑๕๒
๑๖๑๕๓
๑๖๑๕๔

นางอาภรณ พหุพันธ
นางอาภรณ ภักดีวานิช
นางอาภรณ เย็นมาก
นางอาภรณ รอดปรีชา
นางอาภรณ ฤทธิแผลง
นางอาภรณ ศาสตรสูงเนิน
นางอาภรณ สิทธิโชค
นางอาภรณ สุสานนท
นางอาภรณ แสงจง
นางอาภรณ เอี่ยนวิไล
นางอาภา ทองปอง
นางอาภา บานไกรทอง
นางอาภา วรรณบุษปวิช
นางอาภากร วิชระพล
นางอาภาภัทร ชาญนุวงศ
นางอาภาศรี ทุสาวุธ
นางอายียะห กุลตามา
นางอารมณ จันทรกระจาง
นางอารมณ ภักดีเตล็บ
นางอารมณ เมฆเวียน
นางสาวอารมณ สุขใจวรเวทย
นางอารมณ สุวรรณนพ
นางอารมณ หลิมทิพย
นางสาวอารมณดี วงศประชา
นางสาวอารมย ดอกบัว
นางอารมย มินา

หนา ๓๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๑๕๕
๑๖๑๕๖
๑๖๑๕๗
๑๖๑๕๘
๑๖๑๕๙
๑๖๑๖๐
๑๖๑๖๑
๑๖๑๖๒
๑๖๑๖๓
๑๖๑๖๔
๑๖๑๖๕
๑๖๑๖๖
๑๖๑๖๗
๑๖๑๖๘
๑๖๑๖๙
๑๖๑๗๐
๑๖๑๗๑
๑๖๑๗๒
๑๖๑๗๓
๑๖๑๗๔
๑๖๑๗๕
๑๖๑๗๖
๑๖๑๗๗
๑๖๑๗๘
๑๖๑๗๙
๑๖๑๘๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางอารยา กลางเฉวียง
นางอารยา ชาติกุล
นางอารยา ไชยะเดชะ
นางอารยา พรหมแพง
นางอารยา ไรสงวน
นางอารยา สุวรรณรักษ
นางอาระยา พึ่งทอง
นางอาริยา ธนะกูลวัฒนา
นางอารี กลิน่ พิบูลย
นางอารี การสมธร
นางอารี จูในเมือง
นางอารี ชื่นสมบัติ
นางอารี ทิพรัตน
นางอารี เบญจกุล
นางอารี ปญญาวัฒนวันชัย
นางอารี เพชรประกอบ
นางอารี เพ็ญธัญกิจ
นางอารี รัญเสวะ
นางอารี รีรุงเรือง
นางอารี สมานผลบุญ
นางอารี สารดิษฐ
นางอารี หวลหอม
นางอารี อนุวงศ
นางอารี ออนหวาน
นางอารีจิต ฉิมงาม
นางอารีพร เทียนทุมพันธ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๖๑๘๑
๑๖๑๘๒
๑๖๑๘๓
๑๖๑๘๔
๑๖๑๘๕
๑๖๑๘๖
๑๖๑๘๗
๑๖๑๘๘
๑๖๑๘๙
๑๖๑๙๐
๑๖๑๙๑
๑๖๑๙๒
๑๖๑๙๓
๑๖๑๙๔
๑๖๑๙๕
๑๖๑๙๖
๑๖๑๙๗
๑๖๑๙๘
๑๖๑๙๙
๑๖๒๐๐
๑๖๒๐๑
๑๖๒๐๒
๑๖๒๐๓
๑๖๒๐๔
๑๖๒๐๕
๑๖๒๐๖

นางอารีพันธุ วันชัย
นางอารีย กันทา
นางอารีย กาญจนวารี
นางอารีย กิ่งศักดิ์
นางอารีย ขาวสมบูรณ
นางอารีย คงพานิช
นางอารีย จันทรคลาย
นางอารีย เฉลยอาสน
นางอารีย ชวยคง
นางอารีย ทัพรังษี
นางอารีย เทพจิตร
นางอารีย ใบบัว
นางอารีย ปานนิล
นางอารีย เผือกยาน
นางอารีย พงศพฤกษธาตุ
นางอารีย ภูนอย
นางอารีย ภูไพบูลย
นางอารีย เลิศพลสถิต
นางอารีย ศรีโคตร
นางอารีย สรอยแกว
นางอารีย สามัญ
นางอารีย สุคนธวิโรจน
นางอารีย อัชรางกูร
นางอารีย อุบล
นางสาวอารียว รรณ จันทมณี
นางอารีรักษ ธนาศรีชัย

หนา ๓๑๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๒๐๗
๑๖๒๐๘
๑๖๒๐๙
๑๖๒๑๐
๑๖๒๑๑
๑๖๒๑๒
๑๖๒๑๓
๑๖๒๑๔
๑๖๒๑๕
๑๖๒๑๖
๑๖๒๑๗
๑๖๒๑๘
๑๖๒๑๙
๑๖๒๒๐
๑๖๒๒๑
๑๖๒๒๒
๑๖๒๒๓
๑๖๒๒๔
๑๖๒๒๕
๑๖๒๒๖
๑๖๒๒๗
๑๖๒๒๘
๑๖๒๒๙
๑๖๒๓๐
๑๖๒๓๑
๑๖๒๓๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางอารีรักษ บุญสรอย
นางอารีรักษ ปานพรหม
นางอารีรักษ ศรีนิ่ม
นางอารีรัตน ชาวนาดอน
นางอารีรัตน บัวแยม
นางอารีลักษณ พงษโสภา
นางอารีวรรณ อุนเจริญ
นางอารีษา มาลี
นางสาวอารุณี แกวแสงอินทร
นางอาศิรา สุสัน ห กนก
นางอาสิเยาะ มาหมัด
นางอาอีซะห เจะอูมา
นางอํานวย แกวฉวี
นางอํานวย คลายวิมุติ
นางสาวอํานวย ชมวนา
นางอํานวย ผองจิต
นางอํานวย ฟาสวาง
นางอํานวย มูลมณี
นางอํานวย รัตนะ
นางอํานวย วรรณภักดี
นางอํานวย สิงหะนัด
นางอํานวย สุทธินุย
นางอํานวย เสนหา
นางอํานวย เหมือนทอง
นางอํานวยพร ยอดเพชร
นางอําพร เจริญยิ่ง

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๖๒๓๓
๑๖๒๓๔
๑๖๒๓๕
๑๖๒๓๖
๑๖๒๓๗
๑๖๒๓๘
๑๖๒๓๙
๑๖๒๔๐
๑๖๒๔๑
๑๖๒๔๒
๑๖๒๔๓
๑๖๒๔๔
๑๖๒๔๕
๑๖๒๔๖
๑๖๒๔๗
๑๖๒๔๘
๑๖๒๔๙
๑๖๒๕๐
๑๖๒๕๑
๑๖๒๕๒
๑๖๒๕๓
๑๖๒๕๔
๑๖๒๕๕
๑๖๒๕๖
๑๖๒๕๗
๑๖๒๕๘

นางอําพร ใจตุย
นางอําพร ดีสวัสดิ์
นางอําพร บงชมโพธิ์
นางอําพร พลทองมาก
นางอําพร โพธิ์ทอง
นางอําพร ลาสอน
นางอําพร วีระพันธ
นางอําพร ศรีหัวแฮ
นางสาวอําพร ศิริกุล
นางอําพร เอียดชวย
นางอําพร ไอซิม
นางอําพรรณ รัชวัตร
นางอําพัน มหาภาส
นางอําพัน มูลจันทร
นางอําพันธ ไชยมงคล
นางอําพันธ ทองถม
นางอําพา ประทุมชัย
นางอําไพ แกวโสนด
นางอําไพ ขอบรูป
นางอําไพ ชั่งคิด
นางอําไพ เชือ้ เขียว
นางอําไพ ตรงจิตพิทักษ
นางอําไพ ตุนวัน
นางอําไพ ทองคํา
นางอําไพ ปลองมาก
นางสาวอําไพ ปานสูงเนิน

หนา ๓๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๒๕๙
๑๖๒๖๐
๑๖๒๖๑
๑๖๒๖๒
๑๖๒๖๓
๑๖๒๖๔
๑๖๒๖๕
๑๖๒๖๖
๑๖๒๖๗
๑๖๒๖๘
๑๖๒๖๙
๑๖๒๗๐
๑๖๒๗๑
๑๖๒๗๒
๑๖๒๗๓
๑๖๒๗๔
๑๖๒๗๕
๑๖๒๗๖
๑๖๒๗๗
๑๖๒๗๘
๑๖๒๗๙
๑๖๒๘๐
๑๖๒๘๑
๑๖๒๘๒
๑๖๒๘๓
๑๖๒๘๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางสาวอําไพ ผักไหม
นางอําไพ ผัดวัง
นางอําไพ พิริยะกุล
นางอําไพ ภูฆัง
นางอําไพ มีบานตน
นางอําไพ มูลเมือง
นางอําไพ รุจิยาปนนท
นางสาวอําไพ เล็มเสน
นางอําไพ วรรณขามปอม
นางอําไพ ศรีโพธิ์กลาง
นางอําไพ สระกาง
นางอําไพ สีสัน
นางอําไพ หลักบุญ
นางอําไพ เหลาวีระไชย
นางอําไพ อารมย
นางอําไพวัลย ศรีสุข
นางอําภา นพตลุง
นางอําภา อุน ศรี
นางสาวอําภานี ศรีราม
นางอํามร เจะพงค
นางอิงตะวัน แพลูกอินทร
นางอิงอร บัวพรหม
นางอิงอร บุญเพ็ง
นางอิงอร พรมศิริ
นางอิงอร โอวรารินทร
นางอิชยา ปานคํา

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๖๒๘๕
๑๖๒๘๖
๑๖๒๘๗
๑๖๒๘๘
๑๖๒๘๙
๑๖๒๙๐
๑๖๒๙๑
๑๖๒๙๒
๑๖๒๙๓
๑๖๒๙๔
๑๖๒๙๕
๑๖๒๙๖
๑๖๒๙๗
๑๖๒๙๘
๑๖๒๙๙
๑๖๓๐๐
๑๖๓๐๑
๑๖๓๐๒
๑๖๓๐๓
๑๖๓๐๔
๑๖๓๐๕
๑๖๓๐๖
๑๖๓๐๗
๑๖๓๐๘
๑๖๓๐๙
๑๖๓๑๐

หนา ๓๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางอินทนิล เขมาวาศน
นางอินทรตอง สีสุกอง
นางอินทรา จันทรเขียว
นางอินทา พวงพิลา
นางอินทิรา ขันชะลี
นางอินทิรา ประภาการ
นางอินทิรา เหลาเกลี้ยง
นางอินธิรา อินทะยะ
นางอิศราวดี เพื่องคํา
นางอิสยาภรณ เรืองดิลกศักดิ์
นางอิสรีย ขายทอง
นางอิสรีย จันทรเกษ
นางอุชุมพร สะอาด
นางอุดมพร ฉิมพาลี
นางอุดมพร ชาติเสนา
นางอุดมพร ถิ่นทิพย
นางอุดมพร มวงคํา
นางอุดมพร สิงหบุตรา
นางอุดมพร อาจกลา
นางอุดมรัตน อินทรก่งิ
นางอุดมลักษณ เทียบคุณ
นางอุดมลักษณ ปนคลาย
นางสาวอุดมลักษณ สนามทอง
นางสาวอุดมลักษณ แสงจันทร
นางอุดมลักษณ อบทองหลาง
นางอุดร จันทรดวง

๑๖๓๑๑
๑๖๓๑๒
๑๖๓๑๓
๑๖๓๑๔
๑๖๓๑๕
๑๖๓๑๖
๑๖๓๑๗
๑๖๓๑๘
๑๖๓๑๙
๑๖๓๒๐
๑๖๓๒๑
๑๖๓๒๒
๑๖๓๒๓
๑๖๓๒๔
๑๖๓๒๕
๑๖๓๒๖
๑๖๓๒๗
๑๖๓๒๘
๑๖๓๒๙
๑๖๓๓๐
๑๖๓๓๑
๑๖๓๓๒
๑๖๓๓๓
๑๖๓๓๔
๑๖๓๓๕
๑๖๓๓๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางอุดากร มะโนมัย
นางอุดาวรรณ ศรีอภัย
นางอุทัย โครธาสุวรรณ
นางอุทัย จันเขียว
นางสาวอุทัย เชื้อขุนทด
นางอุทัย ธรรมมา
นางอุทัย เภตรา
นางอุทัย รัตนอดิศักด
นางอุทัยวรรณ แกมคํา
นางอุทัยวรรณ แกวเปย
นางอุทัยวรรณ แกวอัมพร
นางอุทัยวรรณ จันเทพา
นางอุทัยวรรณ เต็มบุญฤทธิกุล
นางอุทัยวรรณ พงศาปาน
นางอุทัยวรรณ พวงมาลัย
นางอุทัยวรรณ พึ่งไชย
นางอุทัยวรรณ โมธรรม
นางอุทัยวรรณ รัตนบุรี
นางอุทัยวรรณ ศิริจันทร
นางอุทัยวรรณ หมื่นสมบัติ
นางอุทัยวัน สุดาจันทร
นางสาวอุทิน บุญสนอง
นางอุทิศ พิกุล
นางอุทิศ แวงดงบัง
นางอุทุมพร ทิพยมณฑา
นางอุทุมพร ภักดี

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๖๓๓๗
๑๖๓๓๘
๑๖๓๓๙
๑๖๓๔๐
๑๖๓๔๑
๑๖๓๔๒
๑๖๓๔๓
๑๖๓๔๔
๑๖๓๔๕
๑๖๓๔๖
๑๖๓๔๗
๑๖๓๔๘
๑๖๓๔๙
๑๖๓๕๐
๑๖๓๕๑
๑๖๓๕๒
๑๖๓๕๓
๑๖๓๕๔
๑๖๓๕๕
๑๖๓๕๖
๑๖๓๕๗
๑๖๓๕๘
๑๖๓๕๙
๑๖๓๖๐
๑๖๓๖๑

นางอุทุมพร รังสิยานนท
นางอุทุมพร สมภูมิ
นางอุทุมพร สุขเกษม
นางอุทุมพร สุขสมบูรณ
นางอุไทยวรรณ สุทธศรี
นางอุนจิต คุมสวัสดิ์
นางอุนจิต สุขหอม
นางสาวอุนจิตร โสภา
นางอุนเรือน บุญมี
นางอุนเรือน รมพยอม
นางอุนเรือน ลิ้มสุวรรณ
นางอุบล กาญจนะแกว
นางอุบล กุณาวงศ
นางอุบล จินตชาติ
นางอุบล ชะนะจิตร
นางอุบล เชียงสง
นางอุบล ตั่นทรัพยสิน
นางอุบล ถาธัญ
นางอุบล ทัศนา
นางอุบล นวมตระกูล
นางอุบล นาคกระแสร
นางอุบล นามแกว
นางสาวอุบล บัตรทิม
นางอุบล บัวทอง
นางอุบล พวงเงิน

หนา ๓๒๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๓๖๒
๑๖๓๖๓
๑๖๓๖๔
๑๖๓๖๕
๑๖๓๖๖
๑๖๓๖๗
๑๖๓๖๘
๑๖๓๖๙
๑๖๓๗๐
๑๖๓๗๑
๑๖๓๗๒
๑๖๓๗๓
๑๖๓๗๔
๑๖๓๗๕
๑๖๓๗๖
๑๖๓๗๗
๑๖๓๗๘
๑๖๓๗๙
๑๖๓๘๐
๑๖๓๘๑
๑๖๓๘๒
๑๖๓๘๓
๑๖๓๘๔
๑๖๓๘๕
๑๖๓๘๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางอุบล มงคลแกวเลิศ
นางอุบล มายูร
นางอุบล รอนรา
นางอุบล ศรีวัฒนานนท
นางอุบล เศรษฐอํานวย
นางอุบล สิงหอําพล
นางอุบล สุขแกว
นางอุบล หงษทอง
นางสาวอุบล หนูเจริญ
นางอุบล ออนสรอย
นางอุบลกาญจน กระเชาทอง
นางอุบลจิตร เขียนจูม
นางอุบลรักษ สีดาธรรม
นางอุบลรัตน เจเยี่ยง
นางสาวอุบลรัตน ตุลพิจติ ร
นางอุบลรัตน นํานาผล
นางอุบลรัตน ประพาฬ
นางอุบลรัตน พบชัยภูมิ
นางอุบลรัตน วงษสามารถ
นางสาวอุบลรัตน วิบูลยผล
นางอุบลรัตน ศิริโภคขจร
นางอุบลรัตน แสงคําอินทร
นางอุบลวรรณ เพชราเวช
นางอุภาภรณ ผิวขม
นางอุมา รัตนบุรี

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๖๓๘๗
๑๖๓๘๘
๑๖๓๘๙
๑๖๓๙๐
๑๖๓๙๑
๑๖๓๙๒
๑๖๓๙๓
๑๖๓๙๔
๑๖๓๙๕
๑๖๓๙๖
๑๖๓๙๗
๑๖๓๙๘
๑๖๓๙๙
๑๖๔๐๐
๑๖๔๐๑
๑๖๔๐๒
๑๖๔๐๓
๑๖๔๐๔
๑๖๔๐๕
๑๖๔๐๖
๑๖๔๐๗
๑๖๔๐๘
๑๖๔๐๙
๑๖๔๑๐
๑๖๔๑๑

นางอุมากร บุญโชติ
นางอุมาพร เจียรวัฒนาวิทย
นางอุมาพร พารานะที
นางอุมาพร แววสระ
นางอุมาพร สงชาติ
นางอุมาพร อุนารัตน
นางอุมาภรณ ทรัพยศิริ
นางอุมาภรณ แสงกงพลี
นางสาวอุมาวดี โกศล
นางอุมาวดี จันทรโชติ
นางสาวอุรนุช ธรรมวิเศษ
นางอุรา จันทรศิริ
นางอุรา ระวะใจ
นางอุราณี แกวมณีชัย
นางอุไร กัณฑภา
นางอุไร คงมิยา
นางอุไร ครองผา
นางอุไร คีรี
นางอุไร จันทรวังโปง
นางอุไร จันทรสวาง
นางอุไร จุลกัลป
นางอุไร ใจซื่อดี
นางอุไร ชมนา
นางอุไร ไชยคง
นางอุไร ดอนแนไพร

หนา ๓๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๔๑๒
๑๖๔๑๓
๑๖๔๑๔
๑๖๔๑๕
๑๖๔๑๖
๑๖๔๑๗
๑๖๔๑๘
๑๖๔๑๙
๑๖๔๒๐
๑๖๔๒๑
๑๖๔๒๒
๑๖๔๒๓
๑๖๔๒๔
๑๖๔๒๕
๑๖๔๒๖
๑๖๔๒๗
๑๖๔๒๘
๑๖๔๒๙
๑๖๔๓๐
๑๖๔๓๑
๑๖๔๓๒
๑๖๔๓๓
๑๖๔๓๔
๑๖๔๓๕
๑๖๔๓๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางอุไร ตั้งวิจิตรพันธ
นางอุไร ทองพันธุ
นางอุไร นิยมสัตย
นางอุไร บรรเจิดตระกูล
นางอุไร บริบูรณ
นางอุไร ปาโท
นางอุไร รับพร
นางอุไร ลาสุนนท
นางสาวอุไร ศรีจันทร
นางอุไร ศรีเพ็ญจันทร
นางสาวอุไร ศิริภิรมย
นางอุไร สุขแสงศรี
นางอุไร สุริยวงศ
นางอุไร สุวรรณมณี
นางสาวอุไร หยวกทอง
นางอุไร หลักดี
นางอุไร หวังประเสริฐสิน
นางสาวอุไร อุปถัมภ
นางอุไร เอี่ยมราคิน
นางอุไรพร วัดกุฎ
นางอุไรรัตน กิตติลาภพร
นางอุไรลักษณ เจริญทนัง
นางอุไรลักษณ ฉิมมาลา
นางอุไรลักษณ ไชยนุวัติ
นางอุไรวรรณ กัญญานาม

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข

หนา ๓๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖๔๓๗ นางอุไรวรรณ กิจเมธี
๑๖๔๓๘ นางอุไรวรรณ จินันทุยา
๑๖๔๓๙ นางอุไรวรรณ
เจริญวัฒนะตระกูล
๑๖๔๔๐ นางอุไรวรรณ แซจึง
๑๖๔๔๑ นางอุไรวรรณ ดวงเกลี้ยง
๑๖๔๔๒ นางอุไรวรรณ เดชเปา
๑๖๔๔๓ นางอุไรวรรณ ทองทิพย
๑๖๔๔๔ นางอุไรวรรณ ทองพฤกษ
๑๖๔๔๕ นางอุไรวรรณ เที่ยวแสวง
๑๖๔๔๖ นางอุไรวรรณ นิลนวล
๑๖๔๔๗ นางอุไรวรรณ บัวทอง
๑๖๔๔๘ นางสาวอุไรวรรณ บูรพาศิริวัฒน
๑๖๔๔๙ นางอุไรวรรณ เปาะทองคํา
๑๖๔๕๐ นางสาวอุไรวรรณ พนาลี
๑๖๔๕๑ นางอุไรวรรณ เพชรประพันธ
๑๖๔๕๒ นางอุไรวรรณ ยาสมุทร
๑๖๔๕๓ นางอุไรวรรณ รุงสอาด
๑๖๔๕๔ นางอุไรวรรณ วิทยาวราพงศ
๑๖๔๕๕ นางอุไรวรรณ สิมาพันธ
๑๖๔๕๖ นางอุไรวรรณ สุทธไชย
๑๖๔๕๗ นางอุไรวรรณ อินลี
๑๖๔๕๘ นางอุไรวรรณ โฮมวงศ
๑๖๔๕๙ นางอุไรวรรณ ขุนทองเมือง
๑๖๔๖๐ นางอุไรวรรณ ทวมสุวรรณ
๑๖๔๖๑ นางอุไรวรรณา อนุสนธิ์

๑๖๔๖๒
๑๖๔๖๓
๑๖๔๖๔
๑๖๔๖๕
๑๖๔๖๖
๑๖๔๖๗
๑๖๔๖๘
๑๖๔๖๙
๑๖๔๗๐
๑๖๔๗๑
๑๖๔๗๒
๑๖๔๗๓
๑๖๔๗๔
๑๖๔๗๕
๑๖๔๗๖
๑๖๔๗๗
๑๖๔๗๘
๑๖๔๗๙
๑๖๔๘๐
๑๖๔๘๑
๑๖๔๘๒
๑๖๔๘๓
๑๖๔๘๔
๑๖๔๘๕
๑๖๔๘๖
๑๖๔๘๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางอุลาวรรณ ปราบโรค
นางอุษณี เกิดทรัพย
นางสาวอุษณี จันทรศรี
นางอุษณีย จันทรแฝง
นางอุษณีย นวลสนอง
นางอุษณีย พรมวงษ
นางอุษณีย พารีศรี
นางอุษณีย เวชกามา
นางอุษณีย สินธุวา
นางอุษา กองจินดา
นางอุษา จินดาคุณ
นางอุษา เชื้อทอง
นางอุษา ถ้ําแกว
นางสาวอุษา นะแนงนอย
นางอุษา บุญเจริญ
นางสาวอุษา ผดุงหมาย
นางสาวอุษา เพ็งแกนแท
นางอุษา ลําลอง
นางอุษา ศรีวาลัย
นางอุษา ศรีสองเมือง
นางอุษา สังขนอย
นางอุษา สัมมา
นางอุษา หนูเอียด
นางอุษา หลีวิจิตร
นางอุษาวดี ศรีสมพงษ
นางอุสาห เชือ่ งชาง

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๖๔๘๘
๑๖๔๘๙
๑๖๔๙๐
๑๖๔๙๑
๑๖๔๙๒
๑๖๔๙๓
๑๖๔๙๔
๑๖๔๙๕
๑๖๔๙๖
๑๖๔๙๗
๑๖๔๙๘
๑๖๔๙๙
๑๖๕๐๐
๑๖๕๐๑
๑๖๕๐๒
๑๖๕๐๓
๑๖๕๐๔
๑๖๕๐๕
๑๖๕๐๖
๑๖๕๐๗
๑
๒
๓
๔

นางอุสุมา ชินพิริยะ
นางเอนก มิตรวงศ
นางเอ็นดู เอือ้ สวางพร
นางเอมอร กฤษณภักดิ์
นางเอมอร คนเสงี่ยม
นางเอมอร โชติชูชวง
นางเอมอร ธนะสิทธิ์
นางเอมอร บุตรอุดม
นางเอมอร ปจฉิม
นางเอมอร ผสมวงศ
นางเอมอร พฤกษสุวรรณ
นางเอมอร มะศิริ
นางเอมอร มีจั่น
นางเอมอร รัตนเพ็ญ
นางเอมอร สาขามุละ
นางเอมอร สุมามาลย
นางเอมอร ไหมสีทอง
นางเอมอร ออนนอม
นางสาวเอมอร อุณหศิริกุล
นางสาวเอราวัณ พิศโฉม

หนา ๓๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๕๐๘
๑๖๕๐๙
๑๖๕๑๐
๑๖๕๑๑
๑๖๕๑๒
๑๖๕๑๓
๑๖๕๑๔
๑๖๕๑๕
๑๖๕๑๖
๑๖๕๑๗
๑๖๕๑๘
๑๖๕๑๙
๑๖๕๒๐
๑๖๕๒๑
๑๖๕๒๒
๑๖๕๒๓
๑๖๕๒๔
๑๖๕๒๕
๑๖๕๒๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางเอี่ยม สมทิพย
นางสาวเอี่ยมจิต พจมานโสดม
นางเอี่ยมลออ ศรีโยธา
นางเอี่ยมศรี นิตยกระโทก
นางเอื้องพร มุงคุณ
นางเอื้องฟา พวงวงษ
นางเอื้องอําไพ อินทโรจน
นางสาวเอื้อจิตร วานิช
นางเอื้อมพร พรหมนรกิจ
นางสาวเอื้อมพร พันชนะ
นางสาวเอื้อมพร วิมุกตะลพ
นางสาวเอื้อมพร หมอนลี
นางแอนนา ภูเอี่ยม
นางโอวาท เพียรอดวงษ
นางสาวไอริน มีเท
นางฮาซีซะ สนิทสกุล
นางสาวฮามีดะ มีมาเต็ง
นางฮาลีเมาะ อิสาเฮาะ
นางฮินดล เดชเสถียร

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นายชนินทร สุขอาบใจ
๕ นางทัศนีย ยะพิมพสิน
นายชาญวิทย โตธนะคุณ
๖ นางบุษบงค มณีกาศ
นายพิเชษฐ อุไรรงค
๗ นางสาวลักขณา ดอกเขียว
นางสาวกรองทอง กฤษณชาญดี
๘ นางอัจฉรา ปทมวิภาค

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑
๒
๓
๔
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

หนา ๓๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓

วิทยาลัยชุมชน สังกัดสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน
นายจรูญ พรหมสุข
๕ นายอนุศักดิ์ นาคไพจิตร
นายนิยม ชูชื่น
๖ นางกาญจนา เลิศจํารัสพงศ
นายยุทธนา พรหมณี
๗ นางพรชิต ศรีบุญจิต
นายวิชัย ชวนรักษาสัตย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๒๑ นางณัฐชนัญ ลีพิพัฒนไพบูลย
นายนิลนาจ ชัยธนาวิสุทธิ์
๒๒ นางแดงตอย ชัยกล
นายปกรณ ทวีโชติภัทร
๒๓ นางทัศริน ศิวเวชช
นายพันธศักดิ์ พลสารัมย
๒๔ นางสาวปนัดดา นิลพังงา
นายพิบูลย เกิดโภคทรัพย
๒๕ นางสาวปรีชญา สิทธิพันธุ
นายเพิ่ม ออนประทุม
๒๖ นางสาวปยะวรรณ บางยี่ขัน
นายราเชน มีศรี
๒๗ นางเพ็ญพักตร อุทิศ
นายวรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล
๒๘ นางสาวเพลินตา เกษร
นายวรศักดิ์ ทุมมานนท
นายวิทยา เรืองพรวิสุทธิ์
๒๙ นางสาวเพลินทิพย โกเมศโสภา
นายศิษฎิพล ตุลยนิษกะ
๓๐ นางมารศรี อุชชิน
นายสมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล
๓๑ นางรวงทิพย ตันติปฎก
นายสมยศ ศรีสถิตย
๓๒ นางรัศมี กฤษณมิษ
นายสันติ ถิรพัฒน
๓๓ นางสาวราตรี จตุรพร
นายสุจริต คูณธนกุลวงศ
๓๔ นางรุจิพร ประทีปเสน
นายสุเทพ ธนียวัน
๓๕ นางสาวเรณู จระกา
นายสุนทร ศุภพงษ
๓๖ นางสาวสิรีรตั น จารุจินดา
นายโสตถิธร มัลลิกะมาส
๓๗ นางสุรีพร ธนศิลป
นางจารุมา อัชกุล
๓๘ นางอัจฉราภรณ เปยมสมบูรณ
๓๙ นางอาภรทิพย สมบัติบริบูรณ
นางจิรายุ ไพรินทร
นางสาวชลลดา บูรณกาล

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ 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

หนา ๓๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
นายเจริญพร เพ็ชรกิจ
๒๖ นางสาวกรัณฑรัตน บุญชวยธนาสิทธิ์
นายชลอ ปรีสวัสดิ์
๒๗ นางสาวกรุณา วงษกระจาง
นายชาติชาย ยมะคุปต
๒๘ นางสาวเกล็ดแกว กมลวิมานฐาพร
นายโชคชัย เอกทัศนาวรรณ
๒๙ นางสาวคนึงนิตย เหรียญวรากร
นายดนัย ยิ้มหงษ
๓๐ นางจันทรเพ็ญ พิรุณเกษตร
นายดีบุญ เมธากุลชาติ
๓๑ นางจํารัส เพิดขุนทด
นายนพดล แสงพิทักษ
๓๒ นางจุไร เกิดควน
นายนิมิตร เฉิดฉันทพิพัฒน
๓๓ นางเฉลียว ศาลากิจ
นายบพิตร ตั้งวงศกิจ
๓๔ นางณัชชารีย พิมพธนากานต
๓๕ นางณัฏยาพร สุมน
นายปรีดา สุขประเสริฐ
๓๖ นางดาวรุง ไอยเดช
นายพิบูลย กังแฮ
๓๗ นางตันติยา ทรรพวสุ
นายมานพ ศิริมงคล
๓๘ นางทิพวัลย สีจันทร
นายลิขิต ชูชิต
นายวรเศรษฐ ตั้งสมบูรณ
๓๙ นางนวรัตน สุวรรณเลิส
นายวิกร ตัณฑวุฑโฒ
๔๐ นางนวลจันทร พารักษา
นายวินัย พุทธกูล
๔๑ นางสาวนัทธมน คูณแสง
นายวินัศ ภูมินาถ
๔๒ นางสาวนิรชรา โรจนแพทย
นายสมศักดิ์ โชติชนาทวีวงศ
๔๓ นางสาวนุชนารถ ศรีวงศิตานนท
นายสังวรณ ศรีหิรัญต
๔๔ นางบงกช วัดเมือง
๔๕ นางปานอุมา ศิลปาจารย
นายสุขเกษม สิทธิพจน
๔๖ นางพรพรรณ ปาวงศนา
นายสุวัฒนา จิตตลดากร
๔๗ นางสาวพัชนี ลีลาดี
นายอนามัย ดําเนตร
๔๘ นางสาวพัทธมน จันทนมัฎฐะ
นายอํานาจ ธีระวนิช
นายอุดม ฟารุงสาง
๔๙ นางพาณี สวาสดิ์
นายเอกชัย หุน นิวัฒน
๕๐ นางพิศมัย หาญมงคลพิพัฒน

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

นางสาวพูนศรี อยูสินธุ
นางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล
นางสาวเพลินพิศ ปติธีรภาพ
นางสาวมณี ตันติรุงกิจ
นางมานะ จันทรทาจีน
นางมาลัยวัลย พุมเหมือน
นางสาวมาลี ศรีสดสุข
นางเมธนี อารยะสกุล
นางสาวเยาวลักษณ สุดประเสริฐ
นางรัชนี วีรุตมเสน
นางสาวลลิตา สุนทรวิภาต
นางละอองดาว ธนสมบัติศิริ
นางวรภัทร กอบสันเทียะ
นางสาววรรณสุข ไชยวงษ
นางวรัสยาพร กีรติกรณธนายศ
นายกลาเผชิญ โชคบํารุง
นายกัณหา มุยสุข
นายกิตติ จันทรเลิศฤทธิ์
นายกิตติ จิระรัตนโพธิ์ชัย
นายคําพันธ ยะปะตัง
นายจารุสิทธิ์ เครือจันทร
นายจีราวิชช เผือกพันธ
นายเจริญ มางจันดีอุดม
นายชัชวาล กีรติวรสกุล

หนา ๓๒๖
ราชกิจจานุเบกษา
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางวัชรี ทองทิพย
นางวิภา สุโรจนะเมธากุล
นางสาวสวางจิตร วิเชษฐกุล
นางสารภี ศิริเจริญ
นางสาวสุดารัตน สารสวาง
นางสุนทรี ขุนทอง
นางสุภัทรา พวงแพ
นางสุรีพร เนตรสวาง
นางสุวรรณา ไชยรักษ
นางอโนชา ชํานาญกิจ
นางสาวอภิญญา ดวงจันทร
นางอรทัย ไตรวุฒานนท
นางสาวอําไพวรรณ ทวีธัญลักษณ
นางอุษา เนียรสอาด
นางเอมอร อังสุรัตน

มหาวิทยาลัยขอนแกน
๑๐ นายชัยยา สุดลาภา
๑๑ นายชัยศิริ วงศคํา
๑๒ นายณรงค ขันตีแกว
๑๓ นายดนัย ยอดสุวรรณ
๑๔ นายดําเนิน วชิโรดม
๑๕ นายถวัลยวงค รัตนสิริ
๑๖ นายทรงเวทย เบาชัย
๑๗ นายธเนศ รังษีขจี
๑๘ นายธีรนิจ ประชุมชิต

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

นายนิคม ถนอมเสียง
นายบรรจบ ศรีภา
นายบวรศิลป เชาวนชื่น
นายบัณฑิต ศรีเอี่ยมกูล
นายบุญสง พัจนสุนทร
นายปฐมพงศ พรหมมาอาจ
นายประกิต จําปาชนม
นายปณณวัฒน ศักดิ์ทัศนา
นายพนกฤษณ คลังบุญครอง
นายพรชัย ชินคําหาญ
นายพรหมพิศิษฐ โจทยกิ่ง
นายพศิน สมพงษ
นายพิเชษฐ สมทรัพย
นายพิพัฒน ศรีเบญจลักษณ
นายพิพัฒนพงษ แคนลา
นายพีระพงศ ทาวเพชร
นายไพเกษม แสนยานุสิน
นายมานะ คํามูล
นายยุทธพงศ วีระวัฒนตระกูล
นายวงศวิวัฒน ทัศนียกุล
นายวัชรา บุญสวัสดิ์
นายวิชา เธียรกุศล
นายวิเชียร ปลื้มกมล
นายวิทยา ตรีโลเกศ
นายวิทูรย ประเสริฐเจริญสุข
นายวินัย ตันติยาสวัสดิกุล

หนา ๓๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายวินัย ศิริชาติวาป
นายวีรจิตต โชติมงคล
นายวีระ เศรษฐวัชระ
นายศรีชัย ครุสันธิ์
นายสมเกียรติ พานอย
นายสมเกียรติ สิริพรตันติกุล
นายสมจิตร วินากร
นายสมบัติ เตรียมแจงอรุณ
นายสมพงษ นาสูงชน
นายสมพงษ สาวก
นายสมภพ พระธานี
นายสมศักดิ์ สุดสาย
นายสังคม เตชะวงคเสถียร
นายสุจริต วังคะฮาต
นายสุทธิพงศ อุริยะพงศสรรค
นายสุรพล เวียงนนท
นายอดุลย จันละคร
นายอนัน ศรีพนัสกุล
นายอมร เปรมกมล
นายอินทรชิต หอวิจิตร
นายโอวตือ แซเซียว
นางกรรธิมา ยอดรัก
นางสาวกฤติกา สุวรรณรุง เรือง
นางสาวกอบแกว ทองติด
นางกัลยารัตน แสนโภชน
นางกิ่งเพ็ชร วงสพิเชษฐ

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

นางสาวกิติวรรณ วิปุลากร
นางเกศรินทร ปนตารักษ
นางเกศินี ออนฮุย
นางแกว ถนอมเสียง
นางขนิษฐา นันทบุตร
นางขวัญใจ กนกเมธากุล
นางคณิตา ชาดี
นางคมเดือน ชูถึง
นางสาวจตุรัตน กันตพิทยา
นางจรี ชุตธิ าดา
นางจามรี ธีรตกุลพิศาล
นางจิตอารีย ตันติยาสวัสดิกุล
นางจินดา เลิศศิริวรกุล
นางสาวจินดา หวังบุญสกุล
นางจิราพร ศิริโชค
นางจิราภรณ ศรีนัครินทร
นางจุฑารัตน ครุยต
นางจุฬาภรณ ลิมวัฒนานนท
นางสาวดาริวรรณ เศรษฐีธรรม
นางดุษฎี อายุวัฒน
นางถาวร ภาวงศ
นางทองคํา วงษพระจันทร
นางทิพาพร ลาภเจริญเกียรติ
นางธณัชพร ยะปะตัง
นางธนิดา พงษศรีทัศน
นางธันยนันท ปญญาแกว

หนา ๓๒๘
ราชกิจจานุเบกษา
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางธิดา ทรงเจริญ
นางนวลจันทร ชาติประมง
นางนันทวัน เสนจันทรฒิชัย
นางนิตยา ฉมาดล
นางนิพนธ ลามแขก
นางนิภาพรรณ ฤทธิรอด
นางนีรบล ไชยปญหา
นางนุจรี สุขเกษม
นางสาวนุชจรี วุฒิสุพงษ
นางสาวบังอร โชคเกื้อ
นางบัณฑิตา จาดนอก
นางสาวบุญหลาย มงคลชัย
นางบุบผา ประสารฉ่ํา
นางปณคพร วรรณานนท
นางปภาดา แสนสง
นางประครอง ปญโย
นางประเทือง ลับภู
นางประธานพร แจมเจริญทรัพย
นางประนอม แสงโชติ
นางประภัสสร เตชะประเสริฐวิทยา
นางสาวประภาพร ตั้งธนธานิช
นางปราณี นาวัลย
นางปริศนา ใจบุญ
นางปาริชาติ สุขสวางโรจน
นางพรทิพย วงศแกว
นางพรลภัส โสดาสรอย

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘

หนา ๓๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพรวิภา สัตนาโค
นางพลอยไพลิน คณารศ
นางพวงผกา จันทรพานิชย
นางพัชรากร ออนทอง
นางสาวพัชรี เพ็ชรดี
นางพัชรี หอวิจิตร
นางพัชรีพร แซเซียว
นางพานทอง ศักดิ์แสงวิรัต
นางพิศมัย หนอศรีดา
นางพุมพวง สาระพาณิชย
นางสาวเพลินจันทร เชษฐโชติศักดิ์
นางภัณฑิลา อิฐรัตน
นางภัทรานิษฐ จิรวัสโชติกานต
นางภารภี จันทรมหา
นางภิญญฑิตา มุงการดี
นางมณฑาทิพย นันทศิริ
นางมณีวรรณ มุสิกะสาร
นางมลฤดี ประสิทธิ์
นางมัชรี ดีดวยชาติ
นางมาริสา จําปานา
นางสาวยุภาพร ตงประสิทธิ์
นางยุวดี ศรีศิริ
นางรดาศา นาทศิลป
นางรัชนี ปลองยาง
นางรัชนีวรรณ มหินทรเทพ
นางสาวรัตนวดี ณ นคร

๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางรุงทิพย พันธุเมธากุล
นางสาวลดาวัลย บูรณะปยะวงศ
นางสาวลัดดาวัลย พรพนัสศรี
นางลําไย วงลคร
นางเลียบ โสดาสรอย
นางวงศา เลาหศิริวงศ
นางวราภรณ เชื้ออินทร
นางสาววราลักษณ กิตติวัฒนไพศาล
นางสาววริมา วงศพาณิชย
นางสาววัชราภรณ บัวนิล
นางวัลยา แสงหาว
นางสาววิลาวรรณ ชูตระกูล
นางสาววิไล จังสถิตยกุล
นางวิไล สาระพาณิชย
นางวิศัลยา ภูตะโชติ
นางศรีสวรรค สีดาผัน
นางศิริพร ชาติพุดซา
นางสาวสมพร รุงเรืองกลกิจ
นางสาวสมศิริ รัตนสุวรรณ
นางสาวสรอย อนุสรณธีรกุล
นางสายันต วัดเวียงคํา
นางสําเรียง โกกอุน
นางสาวสุณีย กวิศราศัย
นางสุปราณี วานมนตรี
นางสุพรรณ จันทรเทศ
นางสุภร กตเวทิน

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

นางสุภาวดี ธีระกุล
นางสุมาลา มูลมา
นางสุมาลี ธุระธรรม
นางสุวรรณา เลหกัน
นางสุวรรณา อรุณพงคไพศาล
นางสาวสุวัฒนา เชิงรู
นางเสาวรภย เจริญกุล
นางโสพิศ วงศคํา
นายขจรศักดิ์ โสภาจารีย
นายขจัด ชัยวิเทศ
นายจรัส ปนธิ
นายชัยโรจน รัตนกวิน
นายดนัย บุณยเกียรติ
นายถนอม ถาเพาะ
นายถนอม ยอดยา
นายทวี เตชะติ
นายธนภณ ตวงวิไล
นายนิคม บัววังโปง
นายบุญยิ่ง มาธุระ
นายบุญเลิศ แกวใส
นายประดิษฐ เทอดทูล
นายประยูร อินถาเขียว
นายปรัชญา คงทวีเลิศ
นายปรีชา บํารุงกาญจน

หนา ๓๓๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางอนงคนุช เทียนทอง
นางอภิญญา คารมปราชญ
นางอมรรัตน รัตนสิริ
นางอรุณศรี ปรีเปรม
นางสาวอาภรณ คริษฐากุล
นางอาภาภรณ จินดาประเสริฐ
นางสาวอุราวดี เจริญไชย
นางเอื้อนจิต พานทองวิริยะกุล
นายพนม พิณเสนาะ
นายพิรุณ รังษี
นายพิเศษ ขันติพงษ
นายมานพ สินธพอาชากุล
นายรุจ ศิริสัญลักษณ
นายวชิระ เข็มสวัสดิ์
นายวรทัศน อินทรัคคัมพร
นายวิจิตร เพ็ญประสานชัย
นายวิชาญ ไชยเทียน
นายวิเชียร ตั้งโรจนขจร
นายวิทยา คันธรส
นายวิม อินตะแกว
นายศานิต ถิรยุทธนา
นายศิริชัย ธนทิตย
นายสมรัก รังคกูลนุวัฒน
นายสันติพงศ วิถียภัณฑ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘

นายสุชน ตั้งทวีวิพัฒน
นายสุนทร ชัยเลิศ
นายสุพจน เอื้ออภิสิทธิ์วงค
นายสุมิตร ชุมใจ
นายสุรเชษฐ ครัดทัพ
นายสุรพงษ วัฒนะจีระ
นายสุรศักดิ์ บุณยฤทธิชัยกิจ
นายสุวรรณ ทาวงค
นายโอภาส คีรีวัชราภรณ
นางกมลทิพย แกวคําเลิศ
นางกัลยา สนธิ
นางกาญจนา โชคถาวร
นางกานดา วิชัยรัตน
นางกาลสุรักษ ชวยเยียวยา
นางกิ่งกาญจน ชะนะชมภู
นางกิ่งกาญจน ไชยภักดี
นางสาวขนิษฐกัญญา วินิจฉัยกุล
นางสาวคมเนตร โยธาแจง
นางสาวจงกล ตอยมาเมือง
นางจงจิตต รุงเรืองศรี สีวาโย
นางจรรยา รัตนโนบล
นางจรัสศรี เย็นบุตร
นางจันทรธิชา เลิศจิรานุวัฒน
นางจันทรเพ็ญ เตชะ
นางจันทรเพ็ญ ปนแกว
นางสาวจารุวรรณ เตปามูล

หนา ๓๓๑
ราชกิจจานุเบกษา
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางจารุวรรณ นันตา
นางจิตรา กลิ่นหอม
นางจิตรา ทองดี
นางจิราธร เฉียบแหลม
นางสาวจิราภรณ ตั้งกิตติภาภรณ
นางจีรนันท เวียงแกว
นางสาวจุไร เจิดสิริพันธพงศ
นางจุฬาภรณ พฤกษชาติคุณากร
นางเจริญศรี นาราช
นางชรัมภรณ ธนากรพงศ
นางสาวฐิติกา ชัยศรี
นางฐิติยา ศรีตะพันธ
นางดรุณี ยาวิราช
นางดวงจันทร มามูล
นางดวงเดือน ไตรถวิลละ
นางดารณี คําภีระปญญา
นางแดงตอย ฉัตรพิสิฐไชยกุล
นางทัศนีย ดวงชมภู
นางสาวทัศนีย ธนะศาล
นางสาวทิพาพร วงศหงษกุล
นางเทพินทร พัชรานุรักษ
นางธีรารัตน ธีระอัครพงศ
นางนงคคราญ อินทรภิรมย
นางสาวนงนุช เสมอใจ
นางนงเยาว วงศนุม
นางนงลักษณ เขือ่ นแกว

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐

นางสาวนงลักษณ แสงทอง
นางนวลศรี ลิขิตอนุรักษ
นางนัฐยา ตุนแกว
นางสาวนันทลักษณ ศันสยะวิชัย
นางนิตยา เศรษฐกร
นางสาวบงกช ธิติบดินทร
นางสาวบุญธรรม กันทวงค
นางบุญเรือง ตั้งสินมั่นคง
นางบุปผา ญาณะตาล
นางปนัดดา หอมนาน
นางปราณี นันตา
นางสาวปริศนา จักษุรัตน
นางปริศนา บัวหลา
นางปฤษณา กลับอุดม
นางสาวปทมา กาคํา
นางสาวปทมา จักษุรัตน
นางปารณีย กันทวี
นางพชร สุกุมารพันธุ
นางพรทิพย หนายทุกข
นางพรรณทวี ขันธสีมา
นางสาวพรรณวดี ตันทารักษ
นางพรรณี โปธาคํา
นางพัชราภรณ ทิพยอุบล
นางพัชราภรณ ปนจุติ
นางพัชรินทร ออนนุม
นางพิกุล ทรัพยพันแสน

หนา ๓๓๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางพิจิตร สุริยะ
นางพิทยพร หมื่นโพธิ์
นางเพชรา สุทธวิเศษชัย
นางสาวเพ็ญพรรณ อึ้งพานิช
นางไพจิตต ใจชุม
นางมยุรี พราหมณนาค
นางมลพร พรอาริยา
นางยุคนธ นิมิตภาคภูมิ
นางยุพิน อุปละ
นางเยาวภา วงศโกมลเชษฐ
นางสาวรวิพร คูเจริญไพศาล
นางรวีวรรณ สุริยวงศ
นางรัตติกาล ไวรักษ
นางรัตนา มากา
นางรําพึง ไชยคําหลา
นางสาวรุงอรุณ ทีฆชุณหเถียร
นางรุงอรุณ เศรษฐบุตร
นางเรณู ศรีสองเมือง
นางละออ ตุยตามพันธ
นางละออ ศรีประดิษฐ
นางลาวัลย ทวีผล
นางลําดวน บุตรธนู
นางวรรณา มณีเมือง
นางสาววรัญญา มุนินทร
นางวราภรณ ทองดีพันธ
นางสาววราภรณ รินทกร

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒

นางสาววัชรี ตันติประภา
นางวันทนีย มาลัยหวล
นางสาววารุณี บัวเย็น
นางวาสนา คุณยศยิ่ง
นางวาสนา ศิริรังษี
นางวิภาดา วงศวัง
นางสาววิลาสินี โอภาสถิรกุล
นางวิไลวรรณ เพชรโสภณสกุล
นางเวธนี กันทวี
นางศรีนวล อดทน
นางสาวศรีพรรณ คํายามา
นางศรีพรรณ ทิมทอง
นางสาวศรีพรรณ สุจาศรี
นางศรีวรรณ จันทรมณี
นางศรีอรุณ ประสิทธิธรรม
นางสาวศิริพร พงษระวีวงศา
นางศิริรัตน จันทจารุณี
นางศุภกาญจน สโมสร
นางสาวศุภรัตน ตันอุด
นางศุภานัน หงษโต
นางสกุณณี บวรสมบัติ
นางสมนึก ปญญามณี
นางสาวสมลักษณ วรคุณพิเศษ
นางสัญกาญจน คําปรุงสิทธิ์
นางสาวสายทอง ปนมา
นางสาธิกา ชมชวน

หนา ๓๓๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางสิริพรรณ ทาคําอนุสรณ
นางสิริลักษณ วรรธนะพงษ
นางสาวสิวลี ลือชัย
นางสีทอง ธรรมขันแกว
นางสุชาดา จงสิริวัฒน
นางสุชาดา บุญแกว
นางสาวสุดครอง รินจอย
นางสุนทรา ปนอินทร
นางสุนิสา ใครวานิช
นางสุพรรณี เตรียมวิศิษฏ
นางสุพัชรีย วงคทิพย
นางสุพิณ ศิริเขตต
นางสุภาพร ดอนปน
นางสุภาภรณ รังสรรค
นางสาวสุมตี สุนทรพันธ
นางสุมนา จิตติเดชารักษ
นางสาวสุรีย คันทะวงศ
นางสุรีย ฟองเงิน
นางสุรียภรณ วงศจรินทร
นางสุวรา คําแผน
นางสาวอนงค ศรีสุวรรณ
นางอรพรรณ สุดโสม
นางอรพิน สุภาษี
นางอรพินท วงคโสมะ
นางสาวอรพินธ วงศกิติ
นางสาวอรวรรณ วงศมีเกียรติ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

นางอัญชลี พงศชัยเดชา
นางอัมพร ฉิมพาลี
นางสาวอัมพร ไชยมงคล
นางอัมพร ทัพบุรี
นางอัมพร บัวคําซาว
นางสาวอาทิตย ณ ลําพูน

หนา ๓๓๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางสาวอํานวย ธิมาคํา
นางอําพร สุขดี
นางสาวอําพิน กันธิยะ
นางอุไรวรรณ ปากองวัน
นางสาวเอื้องทิพย คําปน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
นายเกษียร เตชะพีระ
๑๙ นายสุดใจ คําแดง
นายจิตติ มงคลชัยอรัญญา
๒๐ นายสุวัฒน สุวรรณรงค
นายณรงค บวบทอง
๒๑ นายสุวินัย ภรณวลัย
๒๒ วาที่รอยตรี อดิศร เอี่ยมสะอาด
นายธเนศ วงศยานนาวา
๒๓ นายเอกรินทร ศิวิลัย
นายนรินทร วัฒนกุล
๒๔ นางกนกวรรณ ยุนพันธุ
นายพงศจักร ฤทธิรงค
๒๕ นางกัญจนัฏ โรจนรัตนาวิชัย
นายพงษกฤษณ มงคลสินธุ
๒๖ นางสาวจันทนีย พานิชผล
นายไพโรจน เบญจมานนท
๒๗ นางจันทา บัวธรรม
นายไพโรจน วสันติวงศ
๒๘ นางจุฑามาศ อินทรปรีชา
นายรุงศักดิ์ พรหมแยม
๒๙ นางจุไรรัตน ศรวารี
นายวิเชียร อินทะสี
นายวิทยา ดานธํารงกูล
๓๐ นางสาวแจมจันทร นพบุตรกานต
๓๑ นางสาวชุติกาญจน อุมชู
นายวิศนุ เปงยอง
๓๒ นางดาราวรรณ รักษสันติกุล
นายไว จามรมาน
๓๓ นางสาวทองดี เล็กโสภี
นายสนธินันท ปาลกะวงศ ณ อยุธยา
๓๔ นางธมลวรรณ ปนมณี
นายสมเกียรติ วรปญญาอนันต
๓๕ นางสาวธัญชยา เจียกใจ
นายสมชัย ศรีสุทธิยากร
๓๖ นางสาวธีรนุช หานิรัติศัย
นายสุชาติ วงศสุวานิช

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๑
๒
๓
๔

นางนงนารถ โตโฉมงาม
นางนงลักษณ พานิช
นางนุชรินทร ชลูดดง
นางสาวนุปกรณ จันทราปกรณ
นางเนตรนพิศ รังสิโยภาส
นางเบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง
นางปนัดดา โรจนพิบูลสถิตย
นางประพัสสร ขวัญสุวรรณ
นางสาวประภา ยอดแกว
นางปราณี จํารัสศรี
นางปริศนา ปทุมอนันต
นางพรทิพย สัมปตตะวนิช
นางพรทิพย อธิจิตวิสุทธิ์
นางสาวพวงทอง ปาณิกบุตร
นางเพ็ญศรี ชัยศิริ
นางสาวภาวิณี กาญจนพันธุ
นางภูมิใจ พรหมมาโน
นางสาวมาลินี แกวเนตร
นางเยาวลักษณ อมราลักษณ
นางเรณู นิลดี
นายกัมปนาท ภักดีกุล
นายโกมล คงมั่นกตเวที
นายขรรคชัย บุญเพียร
นายคมสรรพ บุณยสิงห

หนา ๓๓๕
ราชกิจจานุเบกษา
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางวรรณภรณ สุขสบาย
นางวันเพ็ญ เนตรรุง
นางศรีตรา ผาดโผน
นางศรีเมือง พลังฤทธิ์
นางสาวศิริกัณหา
ประเสริฐพานิชการ
นางศิริทัศน ตุมธรรมรงค
นางสาวศิริพร ฟูตระกูล
นางศิริมาศ ทองกาย
นางสมพร ปานมัจฉา
นางสาวสีปาน ทรัพยทอง
นางสุนทรี ทับเที่ยง
นางสุนันทา จีนแจง
นางสุพรรณ วองรักษสัตว
นางสาวสุภาพร ภัทราคร
นางสุลักษณา ศิลานนทชัย
นางอัมพร ธํารงลักษณ
นางอัศณี ทองเต็ม
นางอุทัย กล่ําชาง
นางอุบล สุขสุคนธ

มหาวิทยาลัยมหิดล
๕ นายจิระศักดิ์ สังขแปน
๖ นายชาตรี วิฑูรชาติ
๗ นายชาติชาย ชางขวัญยืน
๘ นายไชยยงค จุยดอนกลอย

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔

นายไชยัน บุญประสงค
นายธนา นิลชัยโกวิทย
นายธนาคม เสาะไธสง
นายธีระพงศ สันติภพ
นายนิธิพัฒน เจียรกุล
นายบุญดาว เกตุวิบูลย
นายประกอบ เมธีพลกุล
นายประดิษฐ ประทีปวณิช
นายประพัฒน เชิดชูงาม
นายประมุข มุทิรางกูร
นายพิเชษฐ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
นายไพฑูรย กลั่นไพฑูรย
นายยุทธนา เปยมเจริญ
นายวัฑฒนะ บุญณรงค
นายวิฐารณ บุญสิทธิ์
นายวิสูตรศักดิ์ แกลวกสิกรรม
นายวีรภัทร ภัทรางกูร
นายวีระพล ปานเกษม
นายวุฒิชัย ประสารสอย
นายศุภชัย ถนอมทรัพย
นายสมเกียรติ ลีละศิธร
นายสมชาย วิริภิรมยกูล
นายสมพงษ ชื่นอิ่ม
นายสมมาตร พรหมภักดี
นายสมศักดิ์ แนมสุวรรณ
นายสุรพล สุวรรณกูล

หนา ๓๓๖
ราชกิจจานุเบกษา
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายสุวัฒน ศรีสรฉัตร
นายโสฬส ศิริไสย
นางกรรณิการ ภูเจริญ
นางสาวกรองแกว ไพรัชเวสส
นางสาวกันยา อิสริยะเนตร
นางกาญจนศิริ พูนทอง
นางสาวกุลวดี สุระยุทธปรีชา
นางสาวเกษรี ปนลี้
นางสาวขวัญใจ ชะไวย
นางจริญญา เมืองเกษม
นางจันทนาภรณ เกตุสมพร
นางสาวจิณณธิป กลิ่นกลาย
นางสาวจิราพร ชมพิกุล
นางสาวจุฑามาศ ช.สรพงษ
นางสาวใจทิพย พวงทอง
นางฉมชบา คลายสุบรรณ
นางฉันทิกา จันทรเปย
นางชมพูนุท สุวรรณศรี
นางชลธิชา อวมปลิก
นางชุติกาญจน รัตนสิทธิ์
นางสาวเชาวนี สุคนธประดิษฐ
นางณัฎฐา สรนันตศรี
นางณัฐชไม ไตรมาศ
นางสาวณัฐวีณา ใจซื่อ
นางสาวดวงกมล ตัณฑศรี
นางสาวดวงพร จินตโนทัยถาวร

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖

หนา ๓๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวดวงพร ศรีนาค
นางสาวถาวร ใจเพ็ชร
นางสาวทรัพย เยี่ยมขาว
นางสาวทิพยวัน เหมือนโพธิ์
นางทิพวัลย บอสมบัติ
นางสาวธนัทพร ชูวงศตระกูล
นางธนาภรณ นะภาโชติ
นางสาวธนิยา หมวดเชียงคะ
นางนงเยาว เอมถมยา
นางนภัสดล บุญชวยชู
นางนภาพร มวงสกุล
นางสาวนลภรณ สุทัศน ณ อยุธยา
นางสาวนวลฉวี บุญญาภิสิทธิ์โสภา
นางนวลอนงค วิศิษฏสุนทร
นางสาวนัจชนินทร เกื้อสกุล
นางนารีสา แสนใจวุฒิ
นางนิศากร ตัณฑการ
นางสาวนุกูล ดอกบัว
นางสาวนุชนาถ สกุลพาเจริญ
นางเนาวรัตน เจริญสุข
นางบุญรวม ลําดับวงศ
นางเบ็ญจลักษณ ผลรัตน
นางสาวปณิตา จันทปชโชติ
นางปราณี กาญจนวรวงศ
นางปริศนา ประชุมพันธุ
นางสาวปญจธร เตชวณิชยพงศ

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

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางปาริชาด สุวรรณบุบผา
นางสาวปยะนาถ เนตรกระจาง
นางเปรมวรา ตรีวัฒนา
นางพรทิพย อุศุภรัตน
นางพรพิมล จิตซื่อ
นางพรพิมล วังศพาห
นางสาวพรเพ็ญ สุวรรณศร
นางพรรณพิมล หลวงตระกูล
นางสาวพวงงาม ผูกฤตยาคามี
นางสาวพิมลพรรณ พิทยานุกูล
นางสาวพิมสุภาว จันทนะโสตถิ์
นางเพชรี เจนจบ
นางเพ็ญพรรณ ทะสะโส
นางเพียงจันทร สนธยานนท
นางสาวเพียรเพ็ญ จันทรรัตนะ
นางสาวมณีรัตน ธีระวิวัฒน
นางสาวมธุรส พงษลิขิตมงคล
นางมนัญชยา หลีสกุล
นางสาวมาลี คูศรีเทพประทาน
นางมุกดา เดชประพนธ
นางยุพา กะลัมพะเหติ
นางเยาวลักษณ อูปรัชญา
นางระวิฉัตต นาพุฒา
นางสาวรัตนา แตศริ ิ
นางสาวรําพึง อุบลบุตร
นางสาวรุงทิพย ตัณฑวรรธนะ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘

หนา ๓๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางรุงรภัส มวนออม
นางรุงรวี กมลรุงวรากุล
นางสาวละเอียด ทองนวม
นางสาวลัดดา พูนผลทรัพย
นางลําพึง สังขเสียงสูง
นางสาววงเดือน ปนดี
นางวนิดา จิรชีวิน
นางวลัยลักษณ ชัยสูตร
นางสาววัชรี ติยะสุทธิพันธุ
นางวัชรี อัตถทิพพหลคุณ
นางสาววัฒนาลัย ปานบานเกร็ด
นางวันดี โตสุขศรี
นางสาววัลยา เตชชัยกุล
นางวัลยารัตน นาโคศิริ
นางศรีเรือน สังขมณี
นางศรีวิไล แสงยอย
นางศรีเวียงแกว เต็งเกียรติ์ตระกูล
นางศิริกุล โชติวุฑฒากร
นางศิริพร โกสุม
นางศิริรักษ นครชัย
นางศิริรัตน พันธธรรม
นางสาวศิริลักษณ อภิวาณิชย
นางศิริวรรณ เดชาติวงศ ณ อยุธยา
นางสาวสมถวิล ศิริเรือง
นางสมพร จรัสเจริญวิทยา
นางสมพร สุทธิจํานงค

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

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางสาวสมลักษณ วนะวนานต
นางสยุมพร เงินแพทย
นางสาวสรอยวลัย สุขดา
นางสาวสายใจ พายศิริ
นางสายทิพย เจ็งที
นางสาวิตรี ภิรมยสันติกร
นางสิริกาญจน เพชรโรจนกิตติ์
นางสาวสุดคนึง สุรเชษฐพงษ
นางสาวสุดธิดา โตชมบุญ
นางสุดารัตน สุวรรณเทวะคุปต
นางสาวสุธิดา โตพันธานนท
นางสุนันทา ตั้งปนิธานดี
นางสาวสุนีย กอรปศรีเศรษฐ
นางสุพรรณี ดวงอุดม
นางสาวสุพรรณี ธรากุล
นางสุพัตรา ทองรุงเกียรติ
นางสุภัทรา เตียวเจริญ
นางสาวสุภา สุรเศรณีวงศ
นางสุภาวดี เตชะงามวงศ
นางสาวสุภีร จันทรกระจาง
นางสุมล ลี้ประเสริฐ
นางสาวสุรางค ศิโรโรตมสกุล
นางสาวสุรีย โพธาราม
นางสาวสุรียมาศ จันทรเดนแสง
นางสาวสุรียมาศ บัวเทศ
นางสุลักษณ วงศธีรภัค

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

นางสาวแสงสุรีย แจมจํารัส
นางหฤทัย ปญทีโป
นางอมรวดี นิธิมะณี
นางอรทัย แสงสกุล
นางสาวอรสา ไวคกุล
นางออมนอย เลาหรอดพันธุ

หนา ๓๓๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางสาวอัจฉรา พิชิตพร
นางสาวอัญชลี เจนวรรธนะ
นางอารีย บุญบวรรัตนกุล
นางสาวอําพัน เนตรพิสุทธิ์
นางสาวอุษา พิพัฒนสาธุกิจ
นางสาวเอมพร รตินธร

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
นายโกศล ยิ้มไพบูลย
๑๙ นายวิโรจน เพียรพัฒนรัฐ
๒๐ นายวิวัฒนชัย กุลมาตย
นายจรัญ โฆษณานันท
๒๑ นายวิสุทธิ์ อินทรภักดิ์
นายชํานาญ เจริญรุงเรือง
๒๒ นายศักดา เลาปนกาญจน
นายทวีศักดิ์ นาคแกว
๒๓ นายสมควร แผนกทาน
นายทวีศักดิ์ ปนทอง
๒๔ นายสมชาย พลายละหาร
นายบุญชาล ทองประยูร
๒๕ นายสมศักดิ์ ปนทอง
นายบุญเรือง ตุมนิลการ
๒๖ นายสมิทธิ โพธิ์เจริญ
นายประทีป มีปอม
๒๗ นายสุพจน เครือหงส
นายประพล เสียมไหม
๒๘ นายสุรเดช สําราญจิตต
นายปญญา ไกรวิศษิ ฏกุล
นายพิพัฒน ไทยบํารุง
๒๙ นายเสนห โรจนดิษฐ
นายพิษณุพงศ ดาราสูรย
๓๐ นายอนันต ทรงไตรย
๓๑ นายอาคม พรหมออน
นายมังกร เอือ้ ศรี
๓๒ นางสาวกนกพร ธรรมภาค
นายมานิตย เขียวดารา
๓๓ นางคนึงนิตย จันทุรัตน
นายเลื่อนศักดิ์ ไกรประสิทธิ์
๓๔ นางสาวจรัสเรือง ศิริวัฒนรักษ
นายวรพจน จิ๋วพัฒนกุล
๓๕ นางจันทรเพ็ญ อมรเลิศวิทย
นายวิจิตร อาจชอบการ
๓๖ นางทิพาพัน ศรีวัฒนศิริกุล
นายวิชัย วงษทอง

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๓๗ นางน้ําผึ้ง ปูรณะสุคนธ
๓๘ นางนุช อนิวรรตน
๓๙ นางสาวเนาวรัตน
ภวภูตานนท ณ มหาสารคาม
๔๐ นางสาวบังอร ภูพิมล
๔๑ นางสาวบุษกร แซอึ้ง
๔๒ นางประภาภรณ มูลแสดง
๔๓ นางพจนี ศิริอักษรสาสน
๔๔ นางพรรทิพย สุวรรณกูล
๔๕ นางสาวพิชญนันท พันธุพืช
๔๖ นางพิมพใจ สระทองอุน
๔๗ นางพิมพฉวี โทนะบุตร
๔๘ นางมณทิชา ทองศาสตรา
๔๙ นางสาวเยาวภา จองไพจิตรสกุล
๕๐ นางสาวระพีพรรณ พงศาดิศรรัตน
๕๑ นางสาวรัชนี ภูวพัฒนะพันธุ
๕๒ นางรัชนี รอดเชื้อ
๕๓ นางราตรี เจียมจารุภา
๕๔ นางเรณูนอย วงษสมบูรณ
๑
๒
๓
๔
๕

หนา ๓๔๐
ราชกิจจานุเบกษา
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางสาววรรณนา ภานุวัฒนสุข
นางสาววรรณประภา พงศาดิศรรัตน
นางวรรณาพร สังขศรีจันทร
นางวรัชยา ศิริวัฒน
นางสาววราภรณ จุลปานนท
นางวราภรณ เลงวิริยะกุล
นางวาสนา จิ๋วพัฒนกุล
นางวีณา พึงวิวัฒนนิกุล
นางศิริวรรณ ชอบธรรมสกุล
นางศิวาภรณ เหลาประดิษฐ
นางสํารวย คงภักดี
นางสิริสุข บูรณะศิริ
นางสุกัลยา พุทธหุน
นางสาวสุดารัตน บุญชื่น
นางสาวสุภัทรา นอยเพิ่ม
นางสาวสุวิมล ติรกานันท
นางสาวอรวรรณ สถิระ
นางสาวอําพัน รวงลือ
นางเอื้อมพร โพธิสาร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นายกัณวริช พลูปราชญ
๖ นายบัญชา ศิลปสกุลสุข
นายจิรเมธ ตรีกูล
๗ นายประทีป จินงี่
นายเฉลิมชัย วงศวัฒนะ
๘ นายฤทธิ์ วัฒนชัยยิ่งเจริญ
นายชนันท โตคมขํา
๙ นายวัฒนา ศรีสมบัติ
นายเทพฤทธิ์ สิทธินพพันธ
๑๐ นายวิชิต บัวแกว

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑

นายวุฒิชัย ธนาพงศธร
นายสมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล
นายสมพร วงศอมรธรรม
นายสมศักดิ์ หาญชูวงศ
นายสุรวุฒิ ปดไธสง
นายอธิคม สุภาพผล
นางกมลภัทร พุทธสันติธรรม
นางเขมณัฎฐ ญาณฤทธิ์
นางฉวีวรรณ ทําทัน
นางธารารัตน ศุภศิริ
นางสาวนรินทรรัตน สิริชุมแสง
นางสาวนาถนภา สีผึ้ง
นางนุชมา เกาเอี้ยน
นางสาวนุชรี ตรีโลจนวงศ
นางแนงนอย เหลืองถาวรพจน
นางสาวประนอม เพ็ชรทับทิม
นางปทมาวดี เขื่อนขันธเจริญ
นางพงศภรณ พานิช
นางพวงแข ธรรมสัตย
นางพิสมัย แจงสุทธิวรวัฒน
นางมัณฑนา เจริญแพทย

๑ นายกิตติศักดิ์ พรหมแกว
๒ นายเข็มรัตน กองสุข
๓ นายมีชัย เอี่ยมจินดา

หนา ๓๔๑
ราชกิจจานุเบกษา
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางรักษณา นาคะปกษิณ
นางรุงทิวา บุพพันเหรัญ
นางเรณู สุขารมณ
นางลักขณา สอนดี
นางวาสนา นามพงศ
นางวาสนา บุญกนิษฐ
นางสาวศิริวรรณ กฤษนันทน
นางศิริวรรณ ศรีสรฉัตร
นางสาวสมใจ วรรณศิริมงคล
นางสุกัญญา อัศศิระกุล
นางสุนิตย สุขสําราญ
นางสุปราณี เสรีขจรจารุ
นางสุภาพรรณ สิริแพทยพิสุทธิ์
นางสาวสุภาวดี ชวนะลิขิกร
นางสาวสุรางค วรรณฉวี
นางสุวพร ตั้งสมวรพงษ
นางอมราพร องอาจอิทธิชยั
นางสาวออทิพย ราษฎรนิยม
นางสาวอินทิรา บุญญานุวัตร
นางสาวอุทุมพร มวงอยู

มหาวิทยาลัยศิลปากร
๔ นายวินัย พงศศรีเพียร
๕ นายวิวัฒน นอยสังข
๖ นายสมชาย สําเนียงงาม

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข

หนา ๓๔๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓

๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

นายสุรพล แสนคํา
นายอนัน ปนอินทร
นางสาวกาญจนา นาคแดง
นางจรินทร คิดหมาย
นางดารารัฐ ปจฉิมพัทธพงษ
นางสาวนงนุช โรจนเลิศ
นางนันทนภัส โตอดิเทพย
นางบุษบา กนกศิลปธรรม
นางสาวพิชิตาภา ทับทอง
นางเพียงรวี แกวนนท

นางสาวศรีสอางค บุณยกิตติโกวิท
นางศิริพร เทวฤทธิ์เรืองศรี
นางสมบุญ รัตนภูมิ
นางสายสมร สุระแสง
นางสาวสุดา ตระการเถลิงศักดิ์
นางสาวสุภาภรณ อัศวไชยชาญ
นางสาวสุวิดา ธรรมมณีวงศ
นางสาวอัปสร กิจเจริญคา
นางอารยา ธนะวัฒนานนท

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
นายโกศล ภูริวัฒนกุล
๑๕ นายบัญชา สําเร็จกิจ
นายโกศล หนูอุไร
๑๖ นายบุญเจิด วีจันทร
นายจรัญ มุสิกะไชย
๑๗ นายบุญสง ไกรศรพรสรร
นายจรัส เตโชอภิวัฒนกุล
๑๘ นายประกิต หงษหิรัญเรือง
นายเจษฎา บิลหยา
๑๙ นายประพันธ นวลวิจิตร
นายเจษฎา โมกขกุล
๒๐ นายปราถนา แดนพิชิตโชค
๒๑ นายพิชิต แกววงศศรี
นายเฉลิมพร มัชฌิมาภิโร
๒๒ นายพีรยุทธ ธีรธาดากุล
นายชูเกียรติ กอธนะกุล
๒๓ นายมนูญ นวลพลับ
นายชูศักดิ์ ปริพัฒนานนท
๒๔ นายเริงศักดิ์ ธรานุเวชน
นายดุษิต พรมชาย
นายธวัช โอวาทฬารพร
๒๕ นายวิญชัย อุน อดิเรกกุล
นายนพดล ภูมิสมบัติ
๒๖ นายวิฑูรย สังฆรักษ
นายนพปฎล วิเศษสุวรรณภูมิ
๒๗ นายวิบุล วงศภูวรักษ
นายนวพงษ เพ็ชรอุไร
๒๘ นายวุฒิพงศ สามัญ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔

นายวุฒิพร พรหมขุนทอง
นายศุภผล เทพเฉลิม
นายสนั่น ศุภธีรสกุล
นายสมคิด อรัญดร
นายสมชาย ชูโฉม
นายสมนึก ขุนฤทธิ์
นายสมหมาย ปอมสกุล
นายสัมฤทธิ์ อัศดรวิเศษ
นายสินชัย กมลภิวงศ
นายสุเทพ มณีชาติ
นายสุนทร ปยรัตนวงศ
นายสุนันต ทองสีนุช
นายสุรกิจ สงวรกุลพันธุ
นายเสกสิต โอสถากุล
นายโสภณ ชีวะพันธ
นายหัชชา ศรีปลั่ง
นายอดิศร รัตนพันธ
นายอนันต อินคีรี
นายอภิชัย ชูปรีชา
นายอภิรัตน อิ้มพัฒน
นายอาดลย พรหมาด
นายอุดมผล พิชนไพบูลย
นางกนกรัตน ภูมิสมบัติ
นางสาวกมลพร ชนะไพริน
นางสาวกัญรัตน อภัยรัตน
นางกัณหา พุทธศรี

หนา ๓๔๓
ราชกิจจานุเบกษา
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางสาวกันตา เดิมสังข
นางกัลญา วรกาญจนานนท
นางสาวกานดาวศรี ตุลาธรรมกิจ
นางกิ่งแกว คงขวัญ
นางเกษร โสโน
นางขนิษฐา ศรีวรรณยศ
นางเครือวัลย เสนหา
นางจงดี มิ่งเมือง
นางจรรยา สวัสดิรักษา
นางจันทนา ชูปรีชา
นางจันทนา อาบู
นางจันทนา ไอยรากาญจนกุล
นางสาวจันทรเพ็ญ ชูศักดิ์
นางจารุพร ชูเรืองสุข
นางจินดา ผลหิรัญ
นางจิราพร แกวชลคราม
นางชญานิศ ทวีผล
นางชฎาพร บุญกาญจน
นางชนากานต จันทรศิริ
นางชลันดา สุดเอื้อม
นางชวนชื่น สูตรประจัน
นางสาวซีตีบีเดาะ บากา
นางฐิติรัตน ไชยมุณี
นางณัฐพรพรรณ บํารุงเสนา
นางสาวณัฐินี โมพันธุ
นางดรุณี กาญจนกุล

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖

หนา ๓๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางดวงถวิล พนัสอําพล
นางตรึงใจ สุวรรณโยธี
นางทวีวัฒนา ศรีเขียว
นางทัศนีย ทั่วสุภาพ
นางทิพาวดี ตันนิสัย
นางธนภร หอทิวากุล
นางนงคราญ ชยาภัม
นางนงนุช วงศสินชวน
นางนงลักษณ ชูพูล
นางสาวนทีกานต สุเมธสิทธิกุล
นางสาวนพพร เกตุวิลัย
นางนฤมล สุวรรณมาลา
นางนวรัตน ชูเนื่อง
นางนันทนา นิมิตพันธพงศ
นางนันทนภัส ทองบุญ
นางนิตยา มณีนวล
นางสาวนิภา อุไรรัตน
นางนิษณา เหมกุล
นางนุชจิเรศ แซตั้ง
นางเนตรชนก ชาติมนตรี
นางบงกช ณ สงขลา
นางบุญรัตน วงศสัมพันธ
นางบุณพจน ตันสกุล
นางเบญญาภา เกาเอี้ยน
นางประกายดาว สุนทร
นางประไพทิพย เพ็ชรประดับสกุล

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

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางประภาภรณ จิตตภักดี
นางสาวปรารถนา กาลเนาวกุล
นางปรีดา หนิมุสา
นางปณรสี ทองเกต
นางปณรสี โบโสย
นางปนศรี จันทรแกว
นางปยนันท หลุยยะพันธ
นางสาวปยรัตน สุรพฤกษ
นางปยะภรณ ศรีวรรณ
นางปยา บุญเชิด
นางเปรมจิตร นุยกุล
นางพรทิพย แกวฉิมพลี
นางพรเพ็ญ ภัทรนุธาพร
นางสาวพรรณี แซฉิน
นางพัชรา ศุภธีรสกุล
นางสาวพัชรียา ไชยลังกา
นางพิมนภัส อนันตพัฒนา
นางพิมพใจ เสวรรณะ
นางสาวพิมพสุจี เรืองศรี
นางสาวพิไลลักษณ แซหลอ
นางเพ็ญแข คงทอง
นางสาวเพ็ญจันทร พันธุศรี
นางสาวภัทราวรรณ ทองคําชุม
นางภานุช อิสโม
นางมณฑา รัตนโสภณภาคย
นางสาวมณฑาทิพย โอสถาน

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘

นางมะลิ ศรีชู
นางสาวเมตตา องคสกุล
นางยวงพร ปอมสกุล
นางสาวยุพดี ชัยสุขสันต
นางยุพเยาว เจริญมหัธชัย
นางสาวยุพา อองโภคัย
นางสาวยุพิน อภิสิทธิวงศ
นางเย็นฤดี ฉลาด
นางเยาวภา ทุมรัตน
นางสาวรัชกร ธนกุลเลิศ
นางรัชนี เทพสุวรรณ
นางสาวรัชภร จันทสุรัส
นางรัตติยา ทองแท
นางริมาพร สุนทรสวัสดิ์
นางเรณู ยอดสุรางค
นางละออ อุไรรัตน
นางสาวละออง ทองคง
นางลัดดา ถิ่นกาญจน
นางลัดดาวัลย ดํามณี
นางสาวลาวรรณ เจริญวรรณพงษ
นางเลขา เพชรสุวรรณ
นางวนิดา เจียรกุลประเสริฐ
นางสาววนิดา ตันติธรรมภูษิต
นางสาววนิดา ฟุงเกียรติไพบูลย
นางสาววรรณชไม การถนัด
นางสาววรรณวิมล เบญจกุล

หนา ๓๔๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางวรรณา จันทรสองภพ
นางวรรณา บุญเพ็ง
นางวรรณี ชาติดํา
นางวรรณี แสงประดับ
นางวราภรณ ศุภเกษมวงศ
นางสาววัชรี จันทะสะเร
นางวัชรีย แสงมณี
นางสาววันดี ชุณหวิกสิต
นางสาววารุณี แกนจันทร
นางสาววาลี ชูคดี
นางวิริยะ อินทรพันธ
นางวิลาวัลย ณ เชียงใหม
นางศรีสุดา วนาลีสิน
นางศศิธร ไชยธาดา
นางศิริพร ลีธนะกุล
นางศิริวรรณ เรืองกูล
นางสาวสงวนศรี แตงบุญงาม
นางสมจิตร แกวมณี
นางสมพร ทองเพ็ง
นางสมร มณีรัตน
นางสมศรี ศรีรูจี
นางสาวสมศรี หลีวิจิตร
นางสมหมาย คงแกว
นางสมหมาย เสวตโสธร
นางสวรส ยิง่ ถาวร
นางสอาน คงวัดใหม

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐

นางสาวสายหยุด ขจรยุทธไกร
นางสารภี เขียวชวย
นางสาวสินีนาฏ บุญชวย
นางสิริภัสสร คารวนันท
นางสุจรรยา พงศสวรรค
นางสุจิตต จันทวงศ
นางสุณิกานต แกวพิบูลย
นางสุณี ดวงทอง
นางสุดาวัลย พันธรักษ
นางสาวสุทิน สุขขวัญ
นางสุธัญญา ทองรักษ
นางสาวสุธีรา เสาวภาคย
นางสุนทรี หงษเจริญ
นางสาวสุนันทา ยังวนิชเศรษฐ
นางสุปรียา ชัยพัฒนาการ
นางสุปาณี สุนทรโลหะนะกูล
นางสุพร ลิ่มสกุลภักดี
นางสุพิศ พรหมทอง
นางสุภาวดี ศิยะพงษ
นางสุภาวรรณ พรมชาย
นางสุวรรณา ณะวรรณโณ
นางสุวลัย มหากันธา
นางสุวิมล คงพล
นางสุวิมล นราองอาจ
นางแสงเดือน จีนาพงษ
นางแสงอรุณ อิสระมาลัย

หนา ๓๔๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางสาวแสนสุข รัตนมณี
นางไสว แกวผนึก
นางหัสนา หมัดคง
นางอณัศยา อนันตประเสริฐ
นางอธิชา พยัคฆศิรินาวิน
นางสาวอนงค กองสุวรรณ
นางอโนชา หมึกทอง
นางอมรรัตน ดิลกวราหกุล
นางอรทัย มากมี
นางอรุณ แกวชุม
นางสาวอรุณศรี ชาญสมุห
นางอวยพร มีคง
นางอังคณางค วิสิตกุล
นางอัญชลี กล่ําเพ็ชร
นางอานิกา ตาแกว
นางอาภรณ พงษหา
นางสาวอาภรณ อ่ําปลอด
นางอารมณ เกาเอี้ยน
นางอารี ขุนจันทร
นางอารีรักษ พืชนไพบูลย
นางอําพร ผลสมบูรณ
นางอําพรณ แกวจันทร
นางสาวอําไพ คณาวิวัฒนไชย
นางอําไพ เชาวลิต
นางอําภา นาชิน
นางอิสรา ชเลสุวรรณ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

นางอุทัยวรรณ ชุมชัง
นางอุบลรัตน ไชยกุล
นางอุบลวรรณ ศตะรัตน
นางสาวอุมาพร ปุญญโสพรรณ

หนา ๓๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓

๒๔๑ นางสาวอุไร กาญจนภูมิ
๒๔๒ นางสาวอุษา เชษฐานนท
๒๔๓ นางอุษา พรหมอินทร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นายกองยศ ภูสันติสัมพันธ
๒๑ นายวิชัย แมนพิกุลแกว
นายกิติพงศ หังสพฤกษ
๒๒ นายวิชิต ชวนาทนุสรณ
นายโกสินทร ไตรทิพย
๒๓ นายศักดิ์สิทธิ์ แสนแมน
นายฉัตรชัย ลอยฤทธิวุฒิไกร
๒๔ นายศิริศักดิ์ ศุภมนตรี
นายฉัตรชัย ศรีทองทิม
๒๕ นายสมชัย ลิมปนะชัย
นายชนินทร พันธสวัสดิ์
๒๖ นายสมร ประดิษฐธีระ
นายซัน อันนันหนับ
๒๗ นายสวัสดิ์ ฟตละ
๒๘ นายสัมพันธ เย็นสําราญ
นายดรุณ ศรีพร
๒๙ นายสิงหราช สังขอยุทธ
นายทูล สุทธหลวง
นายนิรุตต ศุภวิธาน
๓๐ นายสุทิน พิพัฒนจําเริญกุล
นายบุญนํา เจริญมี
๓๑ นายสุรชัย จตุธนะสุวรรณ
นายพงศพันธุ เธียรหิรัญ
๓๒ นายสุวิทย สมบูรณ
นายพัลลภ พรหมสาขา ณ สกลนคร
๓๓ นายอนันต พื้นงาม
นายพิทยา ผลานันต
๓๔ นายอรุณพงษ ศิริ
นายพินิจ พุมเปยม
๓๕ นายอํานาจ วิมานศักดิ์
นายเพียรชัย วีรวงศชัยโรจน
๓๖ นางสาวกตมาลี กิตติเวช
๓๗ นางกมลรัตน สิริธรังศรี
นายมนัส ไชยูปถัมภ
๓๘ นางกรกมล ธนบดีศร
นายยงยุทธ เจียรวัฒนสวัสดิ์
นายวรชาติ อําไพ
๓๙ นางสาวกรนันท โทษาธรรม
นายวิชัย โชติวิเชียร
๔๐ นางกรองทอง แสงไทร

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕

หนา ๓๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวกฤษณา เกษโกวิท
นางสาวเก็จกนก เอื้อวงศ
นางสาวเกษณี สุจริตจันทร
นางจิตตกันยา จูจอย
นางสาวจิตติมา รักนาค
นางจินตนา สันตินิภานนท
นางชยาพร วัฒนศิริ
นางชุมศรี พุมใจดี
นางดวงแกว เทพศิริ
นางดวงใจ รัตนวงศ
นางสาวทิตยา วิจิตรวิริยะกุล
นางสาวทิพยวัลย ออนใจงาม
นางนฤนาถ เต็มเปยม
นางนันทพร ธนะกูลบริภัณฑ
นางสาวนิตยา มีสมรรถ
นางนิตยา สุขประเสริฐ
นางนุจรี ออนดี
นางนุชจรี สังขสุนทร
นางเนตรชนก ไตรญาณสม
นางบุญเกื้อ แทนวันชัย
นางสาวประเทืองทิพย ไกรวิวัฒน
นางประภาพรรณ ประทุมตา
นางสาวปราณี เพ็ชรสีมวง
นางสาวปญจรส แสงแกวโกมุท
นางปยะนันท พรหมสาขา ณ สกลนคร

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 ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางสาวพรทิพย เกยุรานนท
นางสาวพวงทอง สถิตพงศสถาพร
นางภคพร นิธิสกุล
นางยุพา วรรณศิริ
นางรัชฎาวัลย ชูเกียรติศิริ
นางสาวรัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน
นางสาวรัตนา เที่ยงธีระธรรม
นางสาวราณี อิสิชัยกุล
นางสาวลัดดา วัจนะสาริกากุล
นางสาววรรณา สนั่นพานิชกุล
นางวรรเพ็ญ สิตไทย
นางวรางคณา โตโพธิ์ไทย
นางวราภรณ อุปลาคม
นางวาณี แมนพิกุลแกว
นางวิภาดา อยูผอง
นางวีรญา พุมพวง
นางศุภานัน ทรัพยประดิษฐ
นางสมยล กําแหงฤทธิรงค
นางสมัครสมร ภักดีเทวา
นางสาวสิริรตั น สัมพันธยุทธ
นางสาวสุกัญญา สุขวุฒิ
นางสาวสุขุมาลย ชํานิจ
นางสาวสุณี เขงเงิน
นางสาวสุทธภร พงษมี
นางสุนันทา โปตะวนิช

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗

นางสาวสุพัตรา คูหากาญจน
นางสุภี ภคนานา
นางสุมาลี หาญจวณิช
นางสุมิตรา นาวีวิตรผดุง
นางสุรัฏิยา จํานงเพียร
นางเสาวนีย มานะ
นางอรนุช ชูสกุล

หนา ๓๔๙
ราชกิจจานุเบกษา
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางอรพินท ติรศิริกุล
นางอรวินท เลาหรัชตนันท
นางอรอนงค อมรพินิจ
นางอัจฉราภรณ คงสามสี
นางอาภัศนีย ขันธิโชติ
นางอินทิรา จําปากะนันท
นางสาวอุไรวรรณ นําแสงวาณิช

มหาวิทยาลัยแมโจ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

นายเกรียงศักดิ์ เมงอําพัน
นายเฉลิมชัย ปญญาดี
นายชูศักดิ์ จันทนพศิริ
นายดําเกิง ชํานาญคา
นายเทพรัตน อึ้งเศรษฐพันธ
นายธาตรี รอดชํานาญ
นายธีระพงษ สวางปญญางกูร
นายพน พันธวร

๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

นายวินัย โยธินศิริกุล
นายวีรศักดิ์ ปรกติ
นายศิริพงษ ชัยชนะ
นางเจริญศรี เอี้ยงกุญชร
นางวิสุทธิ์ มงคลวัจน
นางอรณา พิทยากรศิลป
นางอุมาพร อุประ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
นายคงศักดิ์ อนันตหิรัญรัตน
๘ นางจินดารัตน ภูมิศิริชโย
นายจเร สุรวัฒนปญญา
๙ นางจุฑารัตน เศรษฐกุล
นายจําลอง ปราบแกว
๑๐ นางเชาวนิตย ชาญสิทธิโชค
นายณรงคศักดิ์ ใจอยู
๑๑ นางสาวมาฤดี ผองพิพัฒนพงศ
นายนนทวัฒน จุลเดชะ
๑๒ นางรัตนา รัตนายน
นายพิชัย คูศิริวานิชกร
๑๓ นางวลัยลักษณ อัตธีรวงศ
นายเอนก บุญยืน
๑๔ นางสาวอุไร ประจักษ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑ นายรชฏ สุวรรณกูฏ
๒ นายศราวุธ พงสุภา
๓ นายสันติสุข วรวัฒนธรรม
๑
๒
๓
๔
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

หนา ๓๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓

มหาวิทยาลัยนครพนม
๔ นางปติญา มังคละคีรี
๕ นางเยาวลักษณ โพธิดารา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
นายเกื้อ แกวเนียม
๕ นางดาว สงวนรังศิริกุล
นายประสพ ธงธวัช
๖ นางสาวทรงศิลป พจนชนะชัย
นายสรกฤช มณีวรรณ
๗ นางบุญนาค สุขุมเมฆ
นางกันทิมา มัดดาละ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
๑๓ นางสาวณัฐนพิน ฉุนพวง
นายชํานาญ ดวงจรัส
๑๔ นางสาวดรุณี ไชยรักษ
นายเชาว สุขสุศรี
๑๕ นางพรนิภา สินธุวณิชย
นายธานินทร ศิลปจารุ
๑๖ นางพิรพรรณ แจงอรุณ
นายธีระ โสภณจิตต
๑๗ นางเพลินพิศ ปานแกว
นายนพรัตน กุศลนําโชค
๑๘ นางสาวภัสสร เผือ่ นโกสุม
นายนิพันธ ศิริศักดิ์
๑๙ นางวรินธร สุขสุศรี
นายวิศณุ ศรไชย
นายศิริชัย รัฐอนันตพินิจ
๒๐ นางวิมล เหมือนคิด
นายสมศักดิ์ นรสิงห
๒๑ นางวิลาวรรณ สวางศรี
๒๒ นางสาวสาทิพย เจริญสุข
นายสุราษฎร พรมจันทร
๒๓ นางสาวสุมาลี อุณหวาณิชย
นายอําพล เจริญพัฒนไพศาล
๒๔ นางสาวอรทัย แสงธํารง
นางจรัสศรี สุขมา

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
๑ นายยุทธนา สุจริต
๓ นางธนวรรณ สุดเจริญ
๒ นายสุทธิชัย สุทธิทศธรรม
๔ นางพรทิพย กันทรดุษฎี

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๕ นางสาวเพชรา มุกลีมาศ
๖ นางสาวมณีวรรณ ฉัตรอุทัย
๗ นางวนิดา รัศมีประเสริฐสุข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

หนา ๓๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓

๘ นางเสมอมาศ ลิ้มจําเริญ
๙ นางสาวอุรสา แสงแกว

มหาวิทยาลัยบูรพา
นายกอบลาภ ตันสกุล
๑๓ นางณัฐนุช สคัล
นายเติมศักดิ์ สงวัฒนา
๑๔ นางสาวดวงกมล อุนจิตติ
นายประยูร อิ่มสวาสดิ์
๑๕ นางธัญญชยา ธนาพงศสมนึก
นายประเสริฐ มีรัตน
๑๖ นางปภาศิริ บารเนท
นายปริญญา ทองสอน
๑๗ นางสาวพัชรา สนธิพงษประยูร
นายภัทรพงศ ธนาพงศสมนึก
๑๘ นางพัดชา กวางทอง
นายเรวัต แสงสุริยงค
๑๙ นางสาวยุนี พงศจตุรวิทย
นายวสุธร ตันวัฒนกุล
๒๐ นางสาววริยา วชิราวัธน
นายวิทยา อินทรอุดม
๒๑ นางวลีพร ชาลี
นายวิวัฒนไชย วรบวร
๒๒ นางสมถวิล จริตควร
นางจันทรชลี มาพุทธ
๒๓ นางสาวอภิรดี ปลันธนภาคย
นางสาวชุติวรรณ เดชสกุลวัฒนา
๒๔ นางอรพินท หลักแหลม
นายเกรียงศักดิ์ สยะนานนท
นายทวีศักดิ์ ศิริพรไพบูลย
นายนุวัตร วิศวรุงโรจน
นายบุญสง แสงออน
นายพีระ สําเภาเงิน
นายรักษ ดานดํารงรักษ
นางจุฑามาศ ซอนกลิ่น
นางพัชรินทร สิรสุนทร

มหาวิทยาลัยนเรศวร
๙ นางสาวไพลิน เหนียมพวง
๑๐ นางมาฆะสิริ เชาวกุล
๑๑ นางรัชนี มุขแจง
๑๒ นางวันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ
๑๓ นางสุภาณี เส็งศรี
๑๔ นางสาวสุวรรณา ถาวรรุงโรจน
๑๕ นางอมรรัตน วัฒนาธร

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑ นายนิคม ชูศิริ
๒ นายวิสทุ ธิ์ ถิรสัตยวงศ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๑
๒
๓
๔

นายชํานาญ มีนิยม
นายนิคม ปจฉิมมา
นายไพฑูรย บรรดา
นายวิทยา จันทรศิริ
นายวิรัตน พงษศิริ
นายอรุณ แกวมั่น
นายซังเซ็ง เลียงจินดาถาวร
นายประจัน มณีนิล
นายศุภกร ภูเกิด
นางกาญจนา บันสิทธิ์

หนา ๓๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓

มหาวิทยาลัยทักษิณ
๓ นางวิจิตรา ครุวรรณพัฒน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๗ นางสาวจิระภา ศิริวัฒนเมธานนท
๘ นางสาวฉันทนา เวชโอสถศักดา
๙ นางสาวสมเสาวนุช จมูศรี
๑๐ นางอนุชติ า มุงงาม
๑๑ นางอภิญญา วงศพิริยโยธา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๕ นางสาวพรรณรัตน อกนิษฐาภิชาติ
๖ นางวัชรี ศรีคํา
๗ นางสาวหทัยกาญจน วัฒนทวีกุล

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
๑ นายกมล หาญสกุลวัฒน
๓ นายธีรศักดิ์ อดิศัยศักดา
๒ นายณรงค ศิริตระกูล
๑ นายประพจน จิระสกุลพร
๒ นางจิตสุภา สวนประเสริฐ
๑ นายพลวัต วุฒิประจักษ
๒ นายศักดา มากเหมือน
๓ นางจุไรรัตน ประเสริฐสนิท

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
๓ นางสาวปราณี ศรีกอบัว
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
๔ นางสาวพรพรรณ เศรษฐธรรม
๕ นางสาวพรรัตน ประสิทธิ์กุศล

หนา ๓๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ
๑ นายชัยยนต เพาพาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
๑ นายกานต โกวิทยสมบูรณ

๔ นางศรีรัตน เจิงกลิ่นจันทร

๒ นายธวัช วีระศิริวัฒน

๕ นางสาวอัจฉราวรรณ รูปดี

๓ นางสาวมัณฑนา จริยรัตนไพศาล
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
๑ นายปญญา ธีระวิทยเลิศ

๖ นางพิมพจันทร แสงจันทร

๒ นางสาวเกศกมล สุขเกษม

๗ นางเยาวภา โชติวิชัย

๓ นางสาวจุไรรัตน ทองคําชื่นวิวัฒน

๘ นางสาววิภา ศรัทธาบุญ

๔ นางชญานี อ่าํ ประชา

๙ นางสุรางค ธรรมโวหาร

๕ นางณิชากร วงศสวรรคพร
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
๑ นายเฉลิมชัย วิเชียรวัฒน

๓ นางบุษดี เวทยากร

๒ นายวารนันท นิติศักดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
๑ นายธนูศักดิ์ ธนะสาร

๓ นางชูศรี สุวรรณ

๒ นายสุรินทร ทองคํา

๔ นางอรุณี แกววิชิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

๑ นายจักรกฤช วิชา

๔ นางพิมพทอง สังสุทธิพงศ

๒ นายชวิศ จิตรวิจารณ

๕ นางสาวสุมิตรา ศรีชูชาติ

๓ นายชาตรี มณีโกศล

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข

หนา ๓๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
๑ นายพงศศรัณย จันทรชุม
๓ นางสาวพนิตสุภา ธรรมประมวล
๒ นายสุธรรม อนุชาติกิจเจริญ
๔ นางสาวสุมาลี สวยสอาด

๑
๒
๓
๔

นายลือเดช ปตุพงศ
นางสาวนันทิยา ลิมปวรรณ
นางมลิวัลย สุขประเสริฐ
นางวรารัตน เขียวไพรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
๕ นางสมจินตนา จิรายุกุล
๖ นางสาวสุธิดารัตน มัทธวรัตน
๗ นางสมหมาย คําประชม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
๕ นางวิรัติ จันทรทรัพย
๖ นางวิไลรัตน คีรินทร
๗ นางสาวสัมฤทธิ์ ทองสิมา
๘ นางสาวโสภา ลีวงศพันธ

๑
๒
๓
๔

นายประสาน สุขจรนิ
นายมนูญ จันทรสมบูรณ
นายวิชัย ลําใย
นางสาวกมลพร สวนทอง

๑
๒
๓
๔
๕

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นายกูลศักดิ์ พิรุณ
๖ นายสุเกษม อิงคนินันท
นายธวัศชา เดชสุภา
๗ นายอภิชัย เหมะธุลิน
นายประสิทธิ์ อินทศร
๘ นางกรุณา เชิดจิระพงษ
นายพนิช คํารบธนสาร
๙ นางเฉลิมศรี จอกทอง
นายสิงหโต เพ็ชรไพโรจน
๑๐ นางนันทพร อดิเรกโชติกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
๑ นายถนอม เลขาพันธ
๔ นางวีรวรรณ จงจิตร ศิริจิรกาล
๒ นางสาวชไมพร พุทธรัตน
๕ นางสาวสุรียพร วุฒิมานพ
๓ นางสาวปานจิต มุสิก

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข

หนา ๓๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓

๑
๒
๓
๔

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
นายเกษม ภูเจริญธรรม
๕ นายภาคิน อินทรชิดจุย
นายเฉลิมเกียรติ ปรัชญาพันธ
๖ นายมารุต ปยสุทธิ์
นายไชยรัตน ปราณี
๗ นางวไลพร เมฆไตรรัตน
นายพีระพงษ เนียมเสวก

๑
๒
๓
๔

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
นายชลิต วณิชยานันต
๕ นางสุจิตรา ฐานสุวรรณศรี
นายทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ
๖ นางสุทิพยพร โชติรัตนศักดิ์
นายบุญสง แกวรากมุข
๗ นางสาวเย็นหทัย แนนหนา
นางวรรณรา ชื่นวัฒนา

๑ นายสมมาตร ผลเกิด
๑
๒
๓
๔
๕

นายไพรัช สูแสนสุข
นายสุวรรณ มาศเมฆ
นางดุษณี ศุภวรรรธนะกุล
นางพีลาภ วงษพานิชย
นางสาวรวงพร ประสิทธิ์กุศล

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
๒ นางพยอม รอตมงคลดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
๖ นางวิไลจิตร นิลสวัสดิ์
๗ นางสายสุนีย หะหวัง
๘ นางศรีณัฐ ไทรชมภู
๙ นางสาวอุไรวรรณ คําภูแสน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
๑ นายบูรพาทิศ พลอยสุวรรณ
๓ นางอมรรัตน สนั่นเสียง
๒ นางเกษรา ศรีวิเชียร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
๑ นางสลักจิต ตรีรณโอภาส
๒ นางอรษา ภูเจริญ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข

หนา ๓๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
๑ นายณรงค วงษพานิช

๓ นายยุทธ ไกยวรรณ

๒ นายดํารงค พงศพุทธชาติ

๔ นางวรรณา กอวัฒนาวรานนท

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
๑ นายวิวัฒน ชินนาทศิริกุล

๓ นางสาววิรุฬหรัตน ผลทวีโชติ

๒ นายเผด็จ หงษทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
๑ นายกมล บุญเขต

๓ นางสาวแขขวัญ สุนทรศารทูล

๒ นายวินัย เชื่อมวราศาสตร

๔ นางปลันธนา สงวนบุญญพงษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

๑ นายศุภวุฒิ ศิริเกษ

๓ นางสาววิไล พินโยภรณ

๒ นางสาวทิพวรรณ ประยงค
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
๑ นายวิจิตร เชาววันกลาง

๓ นายสมาน เอกพิมพ

๒ นายวิชัย ใจสบาย

๔ นายอนุชิต โรจนชีวิตสุภร
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร

๑ นายเทพนคร ทาคง

๓ นางสาวจารุวรรณ สิงหมวง

๒ นายสมศักดิ์ คํามา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
๑ นางจรัสศรี นวกุลศิรินารถ

๓ นางสุนี ศักดาเดช

๒ นางสาวพิชยา ณรงคพงค

๔ นางสาวอัญชลี อุทัยไขฟา

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข

หนา ๓๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓

นายประกอบ ผลงาม
นายพงษเทพ บุญเรือง
นายวัชรินทร เดชกุลทอง
นายวิฑูรย เลี้ยงรักษา
นายสมศักดิ์ สีดากุลฤทธิ์
นายโสฬส ศรีหมื่นไวย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
๗ นางนฤมล ปญญาวชิโรภาส
๘ นางประภาศรี เติมสายทอง
๙ นางสาวพรพิธ พัฒนกุล
๑๐ นางสาวยุพร ริมชลการ
๑๑ นางรัตวัลย ศิริเลี้ยง
๑๒ นางสาวสมถวิล ศิรินันทพร

๑ นายฐาปนพงศ รัตนชมภู
๒ นายสมฤทธิ์ จันขันธ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
๓ นายอุดมรัตน มะโนสรอย
๔ นางสาวฐิติมา โรจนไพฑูรย

๑
๒
๓
๔
๕
๖

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
๑ นายพงษศักดิ์ ทองพันชั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
๖ นายสําเร็จ คันธี
๗ นางสาวชไมพร รักษาสุข
๘ นางสาววิจิตรา วงศอนุสิทธิ์
๙ นางเพลินพิศ ธรรมรัตน

๑
๒
๓
๔
๕

นายไชยา ภาวะบุตร
นายฐากร เจริญรัมย
นายทศพล สมพงษ
นายภิชาต เลณะสวัสดิ์
นายสําราญ กําจัดภัย

๑
๒
๓
๔

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
นายสวงค บุญปลูก
๕ นางวารุณี สกุลภารักษ
นางสาวกานดา ธีระทองคํา
๖ นางศรีสุดา จันทรกุญชร
นางณัฐนันท วงศประจันต
๗ นางสุทธิพรรณ ธีรพงศ
นางสาววนิดา อัญชลีวิทยกุล
๘ นางอนัญญา ศรีสําอางค

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

หนา ๓๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นายธนัฐ กรอบทอง
๘ นางสาวปริณภา จิตราภัณฑ
นายเมธี บุรีภักดี
๙ นางพรพิศ ประดิษฐพงษ
นายรุงโรจน ตรงสกุล
๑๐ นางพรรษภรณ โฆษิตกานต
นายวัชระ สังโขบล
๑๑ นางสาวรัตนวดี เถกิงสุขวัฒนา
๑๒ นางสวนีย จงเจริญ
นายสุชาติ นิลสําราญจิต
๑๓ นางสุริยาภา โสภณวสุ
นายอาณัติ ตะปนตา
๑๔ นางเอมอร กฤษณะรังสรรค
นางสาวตวงพร เซอรประยูร

๑ นายนรินทร สุขกรี
๒ นายโสภณ บุญล้ํา
๑ นายธวัช ประดิษฐศิลปโชติ
๒ นายประทีป ดวงแวว

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
๓ นายนัฎจรี เจริญสุข
๔ นางอรามรัศมิ์ ดวงชนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
๓ นางกิ่งเพชร สงเสริม
๔ นางสาวสุวรรณา รัตนธรรมเมธี

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
๑ นายธีระศักดิ์ แสงสัมฤทธิ์
๔ นายวิรัตน เจริญผอง
๒ นายนิพนธ วรรณเวช
๕ นางสาววนิดา ตรีสวัสดิ์
๓ นายบุญรัก ลาดสูงเนิน
๖ นางสาวสุพัตรา จันทรศิริโพธา
๑ นายณัฐวุฒิ อินลา
๒ นายเพียร สิงหจานุสงค

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
๓ นายวงศวีระ วรรณพงศ
๔ นางจุฑานาถ แกวธานี

๑ นายนิรันดร ชํานาญผา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
๒ นางสุภาวิณี สัตยาภรณ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑
๒
๓
๔
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

นายจิตรกร โพธิ์งาม
นายพัฒนสุข ชํานินอก
นายอานันท ทาปทา
นางนิตยา พรอมพรม

หนา ๓๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
๕ นางสาวภิญยาฐจันทร ชินชัย
๖ นางรุงทิพย บุญจํารูญ
๗ นางสุพรรนี อะโอกิ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
๑๗ นางสาวธัญนันท อบถม
นายณัฐชัย สงวนทรัพย
๑๘ นางนันทวัน กลิ่นจําปา
นายประวัติ เลิศจันทรางกูร
นายพล พันธุเพ็ง
๑๙ นางสาวนารีวิลาส กิจวิธี
นายภาณุภัทร ตางาม
๒๐ นางบุษบา สาลี
นายรัชพล สมนึก
๒๑ นางสาวปณณวรรณ วาจางาม
นายวุฒินันท อุเทศนันท
๒๒ นางสาวภณภร ไตรพงษ
นายสันตชัย เบี้ยมุขดา
๒๓ นางภัทธิรา เลิศปฤงคพ
นางกุสุมา ชัยโตษะ
๒๔ นางเยาวลักษณ ประภารุงโรจน
นางคนึงนิจ สุวัจนพรพงศ
๒๕ นางรัชนีวรรณ เพ็งปรีชา
๒๖ นางสาววัชรี พูนพิพัฒนผล
นางเคียงเดือน พิจิตรชุมพล
๒๗ นางศิราณี ศรีกนก
นางสาวจันทิมา เอกวงษ
๒๘ นางศิริอนงค แสงศรี
นางสาวจารุพรรณ บุญพละ
๒๙ นางสันธนีย นิยาโส
นางจิราภรณ พงษศรีทัศน
๓๐ นางสุญาณี เดชทองพงษ
นางโฉมฤดี สิริวันต
๓๑ นางสุดใจ งามสุริยะพงศ
นางชยศมน ทรัพยสุขบวร
นางสาวณีรนุช ประชากุล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
๑ นายถวัลย มุขจินดา
๓ พันจาอากาศเอก ระวี ปนประเสริฐ
๒ นายประเสริฐ ชัยมัธยมผล
๔ นายวิชาญ ทองทาฉาง

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๕
๖
๗
๘
๙
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

นายสมศักดิ์ เอี่ยมคงสี
นางสาวจิระพร เนตรนุช
นางโฉมฉาย เนื่องจํานงค
นางบุศรินทร เทพยศ
นางเพียงเพลิน อินทรสุวรรณ

หนา ๓๖๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางมลฤดี กองสําลี
นางวันศิริ ชูภาระ
นางสาวสมัย ศรัทธาพร
นางสุปราณี เลาหกิติกูล
นางสาวสุรียวรรณ เมณฑกานุวงษ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
นายกิติพัฒน อนุรักษฤานนท
๒๐ นายอัครเดช รัตนพงษเพียร
นายคมสัน เรืองโกศล
๒๑ นางกลอยใจ เชยกลิ่นเทศ
นายณัฎฐพงศ ชูทัย
๒๒ นางเกษร พลอยโพธิ์
วาที่รอยตรี ดาวรุง วัชรินทรรัตน
๒๓ นางจันทรเพ็ญ ชัยมงคล
นายทวิพันธ พัวสรรเสริญ
๒๔ นางสาวธีราลักษณ นิเวศวรทานต
นายธเนศ เรืองณรงค
๒๕ นางนิมมาฤดี สุขเปยม
นายเผาพงศ นิจจันทรพันธศรี
๒๖ นางเนตรพัณณา ยาวิราช
นายไพบูลย แยมเผื่อน
๒๗ นางปทมนฉัตร อนุรักษฤานนท
นายยศธน เหลืองภากร
๒๘ นางสาวปาริชาต คลื่นสุวรรณ
นายราชันย อัศเวศน
๒๙ นางพิมพา หิรัญกิตติ
นายลิขิต ศิริโชติ
๓๐ นางรัตนา ไกฟา
นายวิเชียร วิทยอุดม
๓๑ นางวิสิฎฐศรี ตังครโยธิน
นายศุภชัย กวินวุฒิกุล
๓๒ นางสาวศศินา ปาละสิงห
นายสมคิด สวนศรี
๓๓ นางสาวสุชาดา งามประภาวัฒน
นายสมชาย หิรัญกิตติ
๓๔ นางสุณิสา สายเงิน
นายสมหมาย ตรัยไชยาพร
๓๕ นางสุพรรณี อินทรแกว
นายสุชาติ สุภาพ
๓๖ นางสาวเสาวภาค สุขตระกูลเวศ
นายสุวัตร ปทมวรคุณ
๓๗ นางอลิสา โรจนธนานันต
๓๘ นางอังคณา ธนกัญญา
นายอภิชาติ ไกฟา

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑
๒
๓
๔
๕
๖

หนา ๓๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
๑๔ นางสาวน้ําทิพย ไชยสวัสดิ์
นายชัยศร โลกิตสถาพร
๑๕ นางนิภา สัญญานุจิต
นายทวีป สายัณห
๑๖ นางปานทิพย ผดุงศิลป
นายนันทพล ทะสะโส
๑๗ นางวรรณภา หวังนิพพานโต
นายปราโมทย วีรานุกูล
๑๘ นางสาวศิรินาถ สิงหาแกว
นายพิเชฐ จิรประเสริฐวงศ
๑๙ นางศิรินารถ คําเจริญ
วาที่รอยตรี วัชระ โพธิสรณ
นายวัชระ วัชรากร
๒๐ นางสมสมร พรพรรณพิพัฒน
นายสมใจ เพียรประสิทธิ์
๒๑ นางสลักจิต พุกจรูญ
นายสมชาย เหลืองสด
๒๒ นางสุกัญญา พิสิฐอมรชัย
นายสุวัฒน วิบูลยศิริรัตน
๒๓ นางสุใจ พรเจิมกุล
๒๔ นางสาวสุณี ประดิษฐสุวรรณ
นางสาวกิ่งกาญจน อดุลยผดุงศักดิ์
๒๕ นางสุนทรี สุวรรณสมบูรณ
นางจารุนันท บุณยโสภณ
๒๖ นางอุมาพร เจริญพัฒน
นางจุฑาทิพ รัตนะนราพันธ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
๗ นายอลงกรณ อิทธิผล
นายชัยวัฒน จงกุลสถิตชัย
๘ นางนิภา จันทรกุล
นายฐิติพันธ จันทรหอม
๙ นางพรทิพย หุตะสิงห
นายพิพิษณ สิทธิศักดิ์
นายสัณฐิติ บุษปฤกษ
๑๐ นางสุดหลา เหมือนเดช
นายสุวิช แยมเผื่อน
๑๑ นางอรุณวรรณ อินหา
นายอนันต เตียวตอย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
๑ นายไกรสีห พิสิษฐกุล
๔ นายเดชา นาวานุเคราะห
๒ นายฉัตรชัย เลาวกุล
๕ นายธงชัย ปญญาธนัญชัย
๓ นายชัยวัฒน ตอมดวงแกว
๖ นายธนาวุฒิ ลี้ตระกูล

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๑
๒
๓
๔
๕
๖

นายธรรมนูญ นิลวรรณ
นายนินนาท ออนหวาน
นายนิพนธ เลิศมโนกุล
นายนิพนธ วงคทา
นายบุญรักษ เจริญจิตร
นายประเทือง สงาจิตร
นายประมวล เติมสมบัติถาวร
นายพงษศักดิ์ อินฝาง
นายพนอม ศรีวัฒนสมบัติ
นายพีรพันธ บางพาน
นายยรรยง เฉลิมแสน
นายวรวุฒิ วิริยะ
นายวันชาติ สุวัตถี
นายสนิท พิพิธสมบัติ
นายสมชาติ หาญวงษา
นายสมโภชน กูลศิริศรีตระกูล
นายสิงหคาน แสนยากุล
นายสุชาติ โชคคณาพิทักษ

หนา ๓๖๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายสุพัฒน ใตเวชศาสตร
นายอนุชา แกวหลวง
นายอินสอน สายมา
นางสาวกาญจนา ศรีวิชัย
นางกุลชลี บุญทา
นางดารารัตน เต็งไตรสรณ
นางดาวรรณ เกิดคลาย
นางสาวนงนุช พรหมวีระไชย
นางนวลศรี จารุทรรศน
นางสาวประชุมพร ชัยศรี
นางประไพพร ศิริคติธรรม
นางเพ็ญจันทร รวิยะวงศ
นางมาลัย พึ่งออน
นางวาสนา สายมา
นางศิริลักษณ อินฝาง
นางสนิทนาถ เลิศมโนกุล
นางสาวอิศรา กันแตง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
นายจักรายุธ มุงศิริ
๗ นายวิชัย ประยูร
นายณรงค สุนทรอภิรักษ
๘ นายสมใจ หมื่นจร
นายนิทัศน ถูกตอง
๙ นายสมพร ณ นคร
นายยงยุธ สุจิโต
๑๐ นายสันติพงศ ตั้งธรรมกุล
๑๑ วาที่รอยตรี สัมพันธ หมวดเมือง
นายยุทธนา พงศกร
๑๒ นายสุจริต สิงหพันธุ
นายฤกษชัย ชวยมั่ง

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๓ วาที่รอยโท เสถียร โปกุล
๑๔ นางจิราพร ศรีสายะ
๑๕ นางสาวเบญจลักษณ เขมคุม

หนา ๓๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓

๑๖ นางไพริน รักษสาคร
๑๗ นางสุวรรณี โภชากรณ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
๑๒ นางขนิษฐา บูชาพันธ
นายชิดเชื้อ กนกเพ็ชรรัตน
๑๓ นางสาวจันทนา แสนสุข
นายตอวุฒิ จํามั่น
๑๔ นางฉวีวรรณ บุญเรือง
นายบุญชัย ชั้นประเสริฐ
๑๕ นางนรารัตน วรรธนเศรณี
นายพงศวิทย วุฒิวิริยะ
๑๖ นางสาวนิษฐกานต ประดิษฐศรีกุล
นายวีระพงษ พจนพิมล
๑๗ นางสาวรวีวรรณ เดื่อมขันมณี
นายศราวุธ สังขวรรณะ
๑๘ นางสาวลัดดา แพรภัทรพิศุทธิ์
นายสมชาย ศูนยกลาง
๑๙ นางสาววรรณา ศรีเพ็ชราพร
นายสํารวล กิจโสภณ
๒๐ นางศิรินยา แตงออน
นายสุรพล สังฆโสภณ
๒๑ นางสาวสุมาลี บุญนุช
นายสุวันชัย สินโพธิ์
๒๒ นางสาวอริศรา เกสสมบูรณ
นางสาวกรรณิกา โพธิ์สามตน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
นายกฤษฎา สุพัทนะ
๑๐ นายมนูญ เทพกิจอารีกลุ
นายจารึก ณัฏฐากรกุล
๑๑ นายยุทธนา ศรีละมัย
นายจําเรียน คงสุทธิ์
๑๒ นายสถิรวงค แจมจรรยา
นายเจริญชัย ตนครองจันทร
๑๓ นายสธน เชาวอรัญ
นายบวร เทพธานี
๑๔ นายสาคร แสงสุวอ
นายบุญรอด บุญปลูก
๑๕ นายสิทธิชัย ศรีสุชาติ
นายปรีชา หอยสังข
๑๖ นายสิริพงศ สัยงาม
นายพงศวัชร สิริจันทรวงศ
๑๗ นายสุเทพ คงทัน
นายไพรัตน เลื่อนไธสง
๑๘ นายสุนทร นาคโนนหัน

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข

หนา ๓๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓

๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐

นายสุรศักดิ์ โลหวนิชชัย
นายสุริยา ทองคุณ
นายสุวัฒน ชะตางาม
นายเสริมศักดิ์ อักขราสา
นายอนุรักษ ครองทรัพย
นางกาญจนา กุลวิทิต
นางกิ่งกมล สมิตะสิริ
นางจิตใส คลองพยาบาล
นางสาวจินตนา วิกันตานนท
นางสาวณัฐมน ทิพยตําแย
นางพรพิมล ฮาตระวัง
นางพรรณี แพงวังทอง

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๑๓ นายกิตธิเดช เศรษฐวงค
นายกฤษฎา จบกลศึก
๑๔ นายเกรียงศักดิ์ ปานคลาย
นายกฤษฎา เอมเดช
๑๕ นายเกรียงศักดิ์ พรประยุทธ
นายกลิ่น จันทะพอน
๑๖ นายเกรียงศักดิ์ มวงนอย
นายกอบเกียรติ สงาสงเคราะห
๑๗ นายเกษม เพชรถาวร
วาที่พันตรี กังวาน กันเพ็ชร
๑๘ นายเกษม สมชาติ
นายกัมพล นิตยวรรณ
๑๙ นายโกมล ศิริสมบูรณเวช
นายการุญ พรหมประกอบ
๒๐ นายโกเมศร ซอนกลิ่น
นายการุณ ทนงกิจ
๒๑ นายโกศล ไชยโสดา
นายการุณย ปานพันธุ
๒๒ นายไกรเลิศ กสิพันธ
นายกําพล เยี่ยมแสง
๒๓ นายไกรสร เดชชัย
นายกิตตินันท วิวัฒนภิญโญ
นายกิตติศักดิ์ พรหมวิเศษ
๒๔ วาที่รอยตรี ไกวัล เวฬุวรรณวรกุล

๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒

นางพวงผกา วรรธนะปกรณ
นางพูนศรี ไชยคําหาญ
นางรัตนพร วัฒนพนาลัย
นางลดาวัลย จั่วแจมใส
นางสาวลภวัน ทองนํา
นางสาวสมปอง สุคําภา
นางสมศรี ผลประพฤติ
นางสมศรี อังวราวงศ
นางสุชาดา คุม วงษ
นางสุภาพร ไชยทะเศรษฐ
นางอรสา สุพัทธนะ
นางอุษา วัฒนชัย

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐

นายขันติ บริบูรณ
นายเขลางค วงศวิเชียร
นายคณิต เมฆศิรินภาพงศ
นายคติ ปรีชา
นายคมกฤช ไวยติดตอ
นายครรชิต ธรรมเจริญ
นายคําปุน พลรัตน
นายคําพันธ ศรีเมือง
นายคํารน บุญวงศ
นายจรวย ไกรเพ็ชร
นายจรัล จันทรแกว
นายจรัสชัย ไชยรัตน
นายจรูญ สังสะนา
นายจักรกฤษณ ทัพบํารุง
นายจักรวาฬ จันทรวิรัช
นายจัตุวิทย พวงมาลัย
นายจําเนียร รัตนประเสริฐ
นายจํารักษ ถาวรสิน
วาที่รอยตรี จําเริญ ตนสุวรรณ
นายจิตศิลป ณ สงขลา
นายจินศิริ พุมศิริ
นายจิรเมธ กลิ่นบัว
นายจิระเดช ศรีสุขโข
นายจิระวัฒน ฤทธิมนตรี
นายจิระศักดิ์ ภูมิศรีแกว
นายจีรพัฒน เจี้ยมกลิ่น

หนา ๓๖๕
ราชกิจจานุเบกษา
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายจุมพล จรรยาศิริ
นายจุลศักดิ์ ศิรโิ ชติ
นายเจริญ เชือ้ เมืองพาน
นายเจริญ โชชัยชาญ
นายเจริญ มุงเมือง
นายเจริญชัย สมใจ
นายเจษฎา ยิ้มพูลทรัพย
นายฉลวย เหล็งหวาน
นายฉลอง ปุยชุมพล
นายฉลอง ภูลายยาว
นายฉลาก จิตตใจฉ่ํา
นายฉลาด อองรัก
นายฉัตรกุล ธารณธนาธร
นายเฉลิม เผดิมดี
นายเฉลิม เพ็ชรสูงเนิน
นายเฉลิมรัตน ชมภูประเภท
นายเฉลิมศักดิ์ กงอินทร
นายเฉลิมศักดิ์ เนียมอ่ํา
นายชนะ บุญทอง
นายชนะ วุฒิอําพล
นายชนิธ ไลเมือง
นายชนินทร ชุมเชื้อ
นายชนินทร พันธุนายัง
นายชล แสงใส
นายชลิต เขาวงศทอง
นายชวนันท กุลรัตนชีวา

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒

วาที่รอยตรี ชวลิต ธรรมา
นายชวลิตร หนูเกื้อ
นายชะรัตน มงคลลิขิต
นายชัชวาล จันทหาร
นายชัชวาล อิ่มละมัย
นายชัชวาลย ไตรสารศรี
นายชัยกร จันทรศรี
นายชัยกิจ แปลนดี
นายชัยชาญ จันทรหมอน
นายชัยณรงค คงวัฒนา
นายชัยธัช เกงงาน
นายชัยพร ดอนกลาง
นายชัยมงคล เกตุผาสุข
พันจาอากาศเอก ชัยมงคล จํารูญ
นายชัยมงคล นิตสาวงค
นายชัยรัตน ทองใบ
นายชัยรัตน สุพิทักษ
นายชัยวัฒน มีสมสิบ
นายชาญ กรอบทอง
นายชาญ คุมสุภา
นายชาญ ผลวงษ
นายชาญ ภักดี
นายชาญกิจ จันทรักษา
นายชาญชัย ดาศรี
นายชาญยุทธ วงษเวช
นายชาญวิทย รักษากิจ

หนา ๓๖๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายชาญสิทธิ์ อุณใจ
นายชาตรี ปญญาเทพ
นายชาตรี ผลภาษี
นายชาตรี ฝกดอนวัง
นายชาตรี สุวรรณนที
นายชํานาญ จันทรมณี
นายชิษณุพงศ ภูระหงษ
นายชีวะ พิฬารัตน
นายชุมพร ผานสําแดง
นายชูเกียรติ สายปญญา
นายชูศักดิ์ ทองแกมแกว
นายเชต บัวขม
นายโชคชัย จุลภักดิ์
นายโชคชัย รักญาติ
นายโชคชัย แสนขันแกว
นายโชติกร ทาหะพรหม
วาที่รอยตรี ไชยรัตน สุขสงวน
นายไชยา ปุนสุวรรณ
นายฐนนท ธิศาเวช
นายณรงค ดีวัน
นายณรงค เผือกแสง
นายณรงค ฝายไทย
นายณรงค มากาบแกว
นายณรงค ศรีธัญ
นายณรงค ศักดิ์รัตนอนันต
นายณรงค สุขเจริญ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
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

นายณรงค อนุศาสนนันท
นายณรงค อภิชาตบรรลือ
นายณรงคชัย สุขสวคนธ
นายณรงคศักดิ์ พงษอิศรานุพร
นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา
นายณัฐชานนท ภทรักษ
นายณัฐวุฒิ ไถเงิน
นายณันทชยธรณ ฉัตรสุวรรณ
นายดําเนิน สอนสารี
นายดําริห สุทธิมาศ
นายดิษฐ ชั่งหิน
นายดุสิต สะดวก
นายเดชา หันชะนา
นายไตรภพ ปมปา
นายไตรรงค คลังบุญครอง
นายถาวร ตานี
นายถาวร ทิพวรรณ
นายเถลิง บุญเสนา
นายทนงศักดิ์ ยอดพานิช
นายทนงศักดิ์ วรรณพฤกษ
นายทรงกฤษณ หวายฤทธิ์
นายทรงเกียรติ รมกลาง
นายทรงพล จิระพันธุ
นายทวน นาครู
นายทวี ฝงชลจิตต
นายทวี สุดหลา

หนา ๓๖๗
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายทวีชัย ศรีธิพันธุ
นายทวีศักดิ์ คงคามี
วาที่รอยเอก ทวีศักดิ์ บัวทิพย
นายทองกําเนิด พิชิตรณชัย
นายทองดี ทาบึงการ
นายทองเพียร สีถากาล
นายทอสิทธิ์ จิตคงสง
นายทักษิณ จุยศรีแกว
นายทาน พรสิริญาณ
นายเทพรักษ เจนวิริยะกุล
นายเทียน สีหะ
นายธกร ใหมเอี่ยม
นายธงชัย ทรงเดชะ
นายธงชัย นัดที
นายธงชัย ปญญาศาสตร
นายธงชัย อยูป รางค
นายธนบุตร ปยะพันธุ
นายธนพล วณิชชานนท
นายธนพัฒน ภูนาแร
นายธนภัทร บุญพะเนียด
นายธนัญชัย อุนอนงค
นายธนานุ จิตรสิงห
นายธนิต แทนปาน
นายธนู หวงน้ํา
นายธรรมศักดิ์ มายะการ
นายธวัชชัย อินเนา

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
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

นายธาตรี นิชานนท
นายธานี วงศพวก
นายธานุวัฒน รัตนผองใส
นายธิติ สังขรัตน
นายธีรพล ทองเพชร
นายธีรยุทธ นกทอง
นายธีรวิทย ภาชนะทิพย
นายธีระ แพงประสิทธิ์
นายธีระชัย จินตุลา
นายธีรา หมืน่ บาล
นายเธียรศักดิ์ ศรีขํา
นายนพดล เติมศิริ
นายนพดล ยุทธภิญโญ
นายนพดล สัจจา
นายนพดล สุวรรณสุนทร
นายนพภา พันธุเพ็ง
นายนภดล ทัพพันธ
นายนภา แสงไชยราช
นายนรเศรษฐ จันทวงศ
นายนันทชัย เหลียวพัฒนพงศ
นายนิกร ชอบเจริญ
นายนิคม จําปาทอง
นายนิคม ชูเมือง
นายนิคม เนียมกลั่น
วาที่รอยโท นิคม เหลี่ยมจุย
นายนิติกร เล็กศิริวิไล

หนา ๓๖๘
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายนิมิตร คงคารัตน
นายนิรันดร วงษจิ๋ว
นายนิรันดรฤทธิ์ มารังกูร
นายนิวัฒน ศิริวุฒิ
นายนิวัตน สหกโร
นายนิวัตร แพงยา
นายนิเวศน เดินสันเทียะ
นายเนาว สอนไว
นายบพิตร วงศเจริญ
นายบรรจง บัวทอง
นายบัญชา ขันธชัย
นายบัญญัติ คําวังจันทร
นายบัณฑิต อมรสิน
นายบารมี ภูอาจดั้น
นายบํารุง ทองรอด
นายบุญชวย กั้วศรี
นายบุญชวย บูระภาพ
นายบุญชอบ โพธิ์ประเสริฐ
นายบุญชู นาคเนียม
นายบุญถิ่น บัวชุม
นายบุญธรรม รัตนวงกต
นายบุญนํา กุลทอง
นายบุญเพิ่ม มงคลทวีวัฒน
นายบุญมี กองธรรม
นายบุญมี ทีรวม
นายบุญเยี่ยม ประยูรชาญ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
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

นายบุญรักษ ฉายศิริวัฒนา
นายบุญลวน นิลอวน
นายบุญลือ ทองเกตุแกว
นายบุญเลิศ มีภู
นายบุญศักดิ์ ตั้งเกียรติกําจาย
นายบุญสม อนันตเกษมสันต
นายบุณยธรรม บุญเลี้ยง
นายประกอบ สุขเกิด
นายประคอง ศรีนวล
นายประชาคม จันทรชิต
นายประดับ แกวพิบูลย
นายประดิษฐ ขุนเศษ
นายประดิษฐ ยอดสุรินทร
นายประทิพย แกวประทุม
นายประทีป บินชัย
นายประเทือง สุภาพวานิช
นายประพันธ จันทรมณี
นายประพันธ ศิริธรรม
นายประภาส เพ็ชรไทยพงค
นายประภาส โสภี
นายประมวล รอนยุทธ
นายประมวล เสติ
นายประยุทธ วิชิตกิ่ง
นายประยุทธ ศิริอํานาจ
นายประยุทธ อินทรโชติ
นายประยูร พุมอินทร

หนา ๓๖๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายประโยชน พูนกลา
นายประวัติ ไทยเกิด
นายประวิทย พรมสุวรรณ
นายประเวทย ใจฝน
นายประเวศ วรางกูร
นายประสาตร ภัทรารักษ
นายประสาน ปนทอง
นายประสาร ถนนทิพย
นายประสิทธิ์ พลศรี
นายประสิทธิ์ ศรีเชื้อ
นายประสิทธิ์ สิทธิวิบูลยชัย
นายประสิทธิ์ แสนอุสา ห
นายประสิทธิ์ อังกินันทน
นายประเสริฐ กําธรเจริญ
นายประเสริฐ แกวงาม
นายประเสริฐ ดีเรือน
นายประเสริฐ เตชะเทียนวิจิตร
นายประเสริฐ สุขเกษม
นายปรัชญา พานิช
นายปรัชญา หลาเชียงของ
นายปราการรัตน ขันธทัต
นายปรารถนา อุสมาณีย
นายปรินทร สีเที่ยงธรรม
นายปรีชา การัก
นายปรีชา เจียงจันทร
นายปรีชา ทองมาก

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐

นายปรีชา พรามณีโชติ
นายปรีชา หลวงปลัด
นายปรีดา หลอดทอง
นายปรีดี เกตุทอง
นายปญญา รุงแจง
นายปยะเกษม สายศร
นายเผด็จ เสือทิม
นายพงศกร ชัยวุฒิ
นายพงศวรวุฒิ ผลพูน
นายพงษทิวา ฉลูทอง
นายพงษศักดิ์ ชายะพันธ
นายพงษสิทธิ์ บุญทอง
นายพนม วิทอนโถง
นายพนารมย เกิดทอง
นายพยุงศักดิ์ ทศไกร
นายพรชัย ตันติเมฆิน
นายพรชัย ศรีนาค
นายพรสฤษฎ วีแกว
นายพลศักดิ์ เผากันทรากร
นายพัฒนา พิสุทธิโกศล
นายพัฒนา อินทรประเสริฐ
นายพัสกร จิรวัฒน
นายพิชัยพัฒน วงศบันเทิง
นายพิชิต โสดใส
นายพิเชษฐ อินทรแกว
นายพิน นิลบวร

หนา ๓๗๐
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายพิพัฒน เขาเทียน
นายพิศ หมอยาดี
นายพิษณุ คมขํา
นายพิษณุ รัตนเลิศลบ
นายพิสุทธิ์ ขวัญสุวรรณ
นายพิสุทธิ์ ตันติเศรษฐ
นายพีระ ถิ่นปะเหลียน
นายพีฬะ หานประเสริฐ
นายพูนศักดิ์ หุนสุวรรณ
นายพูลรัตน พึ่งอารมย
นายเพ็ชรัตน สุขมณี
นายไพเฉลิม แสนยานุสิน
นายไพบูลย แกวอินทร
นายไพบูลย ดีอํามาตย
นายไพบูลย นุนงาม
นายไพพยนต นันทะแสน
นายไพรัช อินทุรัตน
นายไพศาล บรูณะปรีชา
นายภวัต เลิศสุริยะกุล
นายภัทรชัย พนัสอําพล
นายภาดา ศรีแพนบาล
นายภิญโญ หมายบุญ
นายภิรมย วุฒิกิจ
นายภูมิพัฒน ลิ่มเชย
นายภูษิต บุญญฐี
นายมงคล แกวเจริญ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒

นายมงคล ชางเกวียน
นายมงคล ชินะกุล
นายมงคล แทนบํารุง
นายมงคล เสนาชัย
นายมณฑป เครือยิหวา
นายมณี คําเสมอ
นายมนตรี มนตรีพิลา
นายมนตไชย ยวงเงิน
นายมนตศักดิ์ วิชาเทพ
นายมนัส กลองเพ็ชร
นายมนัส ไชยหาญ
นายมนูญ แกวนุย
นายมนูญ ชํานาญเกษกรณ
นายมนูญ นอยนาแสง
นายมานพ เกงพานิช
นายมานพ อัสโย
นายมานะ สุยะรา
นายมานิตย กลาวปยะภมรกุล
นายมุนินธร ประทุมเวียง
นายไมตรี บุญสนอง
นายยงยุทธ ตันศิริ
นายยงยุทธ มีพยุง
นายยรรยงค รักษาชนม
นายเยี่ยม คชรัตน
นายราเชนทร ศิริปาชนะ
นายริวัฒน อวิรุตม

หนา ๓๗๑
ราชกิจจานุเบกษา
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายรุงศักดิ์ ตั้งวงษ
นายเรืองชัย ชื่นศิริกุลชัย
นายเล็งเลิศ เลิศวิไลรัตน
นายวชิระ ศรสุรินทร
นายวนิช โสระศรี
นายวยุทธิ์ รัตนพงศ
นายวรการ วานิชสุขสมบัติ
นายวรพงศ วิมลพันธุ
นายวรวิทย ตงศิริ
นายวรวิทย โสตะวงศ
นายวรเวทย บุญมา
นายวราวุฒิ ไกยราช
นายวสันต คําเพราะ
นายวสันต ผองสวาง
นายวัชชัย เกตุรามฤทธิ์
นายวัชระ กิติศรี
นายวัชระ เข็มเพ็ชร
นายวัชระ ประคองพันธ
นายวัชระพล สิงหากัน
นายวัฒนพงษ พงษสุวรรณ
นายวัฒนา วณิชประการกิจ
นายวัฒนา ศักดิ์ศศิธร
นายวันชัย โตมี
นายวันชัย พวงลัดดาวัลย
นายวันชัย เพ็ชรแกว
นายวันชัย วงศเสนา

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔

นายวิจิตร ณ เชียงรุง
นายวิชัย เคาศิริวัฒน
นายวิชัย ดวงปน
นายวิชัย ฟงเพราะ
นายวิชิต กิตติรัตนกรกุล
นายวิชิต โพธิ์พัฒนชัย
นายวิเชษ ฤทธิ์สืบเชื้อ
นายวิเชียร บัวชื่น
นายวิเชียร บุญลี
นายวิเชียร สมัญญา
นายวิเชียร อุปธิ
นายวิโชติ วองวีรกิจ
นายวิทยา กลาหาญ
นายวิทยา ชมโฉม
นายวิทยา ถนัดงาน
นายวิทยา พลศรี
วาที่รอยตรี วิทยากร ยาบุษดี
นายวินพงศ มณีรัตน
นายวินัย คงประเสริฐ
นายวิพากษ นิมิศิลป
วาที่รอยตรี วิมล สงเดช
วาที่รอยตรี วิยุทธ ฉายะยันตร
นายวิรัช ฉ่ําสําอางค
นายวิรัตน ขุนศรี
นายวิรัตน เลี่ยนกัตวา
นายวิริยะ เย็นจิตร

หนา ๓๗๒
ราชกิจจานุเบกษา
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘
๔๓๙
๔๔๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายวิรุณ อรุณธนาวุฒิ
นายวิวรรธน วิไลลักษณ
นายวิวัฒนชัย แสงสวาง
นายวิศัลย สุนทรหงษ
นายวิสันติ์ ชมชื่น
นายวิสิษฐศักดิ์ ไกรนรา
นายวิสุทธิ์ ลี้ประจง
นายวีระ ศรีนวลปาน
นายวีระชัย อุนสากล
นายวีระภพ สุริยชน
นายวุฒิชัย กางกรณ
นายวุฒิดนัย นรัฐกิจ
นายวุฒิพงษ แสนคําภา
นายวุฒิพร ละเอียดศิลป
นายเวชกร วิรัชลาภ
นายศรเพชร บุญอิ่ม
นายศรายุทธ เมืองสง
นายศราวุฒิ สุระวิทย
นายศรีจันทร พิมบุตร
นายศักดา มยูขโชติ
นายศักดิ์สิทธิ์ ทานให
นายศิรวิชญ ไกรสิทธิรัตน
นายศิรวุฒิ สาหราย
วาที่รอยตรี ศิริชัย ประจันตะเสน
นายศิริพงษ คุณากรพันธุ
นายศิริพงษ จารุวิวัฒนวงศ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๗
๔๔๘
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓
๔๕๔
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗
๔๕๘
๔๕๙
๔๖๐
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖

นายศิวกรณ เองฉวน
นายศุภชัย จันทรเกตุ
นายศุภชัย พฤกษวัฒนวงศ
วาที่รอยตรี ศุภชัย แสนศักดิ์
นายศุภดิถี ชุมพล
นายสงบ ฉงทับ
นายสงวนศักดิ์ มณีล้ํา
นายสถาพร จารุการ
นายสถาพร อนุกูลพันธ
นายสถิตพันธ ชวยเนียม
นายสถิร มิ่งขวัญ
นายสนชัย ทองเรือง
นายสนธิต ดาโรจน
นายสมกาล มีเดช
นายสมเกง มาคํา
นายสมเกียรติ แมนพยัคฆ
นายสมเกียรติ เสวะนา
นายสมคเณค ไฝทอง
นายสมคิด ฉัตรธัญญกิจ
นายสมจิตร หนูเจริญ
นายสมเจตน พรหมบุญตา
นายสมชัย อุโฆษกุล
นายสมชาติ ธูปพนม
นายสมชาติ วิงวรรณ
นายสมชาย จอมวิญญา
นายสมชาย จิระเดชะ

หนา ๓๗๓
ราชกิจจานุเบกษา
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓
๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐
๔๙๑
๔๙๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายสมชาย พูลสวัสดิ์
นายสมชาย ยิ้มนวล
นายสมชาย รักรี
นายสมชาย รุจาคม
นายสมชาย วิลาวรรณ
นายสมชาย สกุลเทวัญพิทักษ
นายสมเดช วงศชัยพาณิชย
นายสมนึก กรอกกลาง
นายสมนึก วรรณพันธ
นายสมบัติ หมื่นสวัสดิ์
นายสมปอง เกื้อกูล
นายสมพงศ จําปาวงศ
นายสมพงศ พลับทอง
นายสมพงษ ทองเอี่ยม
นายสมพงษ แสนบุตร
จาสิบเอก สมพร ชูทอง
นายสมพร เทพมา
เรืออากาศโท สมพร ปานดํา
นายสมพร เพชรตีบ
นายสมพร วัฒนวันทนา
นายสมพร สองเมืองสุข
นายสมพร หิรัญมณีมาศ
นายสมโพธิ สวางวัฒนเศรษฐ
นายสมภาส วงศไวโรจน
นายสมโภชน ทองนอย
นายสมมาตร คงดํา

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘
๔๙๙
๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔
๕๐๕
๕๐๖
๕๐๗
๕๐๘
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖
๕๑๗
๕๑๘

นายสมมิตร จิรรวมแสง
นายสมยงค จันทรงาม
นายสมยศ เจริญศิลป
นายสมลักษณ ลิ้มวัฒนกุล
นายสมศักดิ์ กาฬวงศ
นายสมศักดิ์ เกตสมิง
นายสมศักดิ์ บุญให
นายสมศักดิ์ โพธิ์หลา
นายสมศักดิ์ เสียงเล็ก
นายสมศักดิ์ อังกุรวัฒนานุกลุ
นายสมศักดิ์ อัตโสภณ
นายสมสกนธ กันทาธรรม
นายสมหมาย ทองขาว
นายสมหมาย รอดเนียม
นายสมาน ศรีสุข
นายสยาม ฉัตรจันทร
นายสยาม ปนธรรม
นายสรณคมน อินทรมาศ
นายสรรเสริญ ไหมทอง
นายสรศักดิ์ ชํานาญแทน
นายสราวุธ กิจวงศภักดิ์
นายสวง ชุมแจง
นายสวัสดิ์ กลับทับลังค
นายสวัสดิ์ โสดามุข
นายสวาง ทองชื่น
นายสหัส หนูเอียด

หนา ๓๗๔
ราชกิจจานุเบกษา
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕
๕๒๖
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐
๕๓๑
๕๓๒
๕๓๓
๕๓๔
๕๓๕
๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒
๕๔๓
๕๔๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายสะอาด รอดคง
นายสังวร ดวงบาง
นายสัญญลักษณ สํารวมจิตต
นายสันติ คงคะรัศมี
นายสันติ ลอสังวาลย
นายสันติชยั เชียงสาย
นายสันติศักดิ์ แสงใส
นายสันทัด สมรรถชัย
นายสัมพันธ จาเลิศ
นายสัมฤทธิ์ อินทรเฉลียว
นายสาธิต โรจนแพทย
นายสานิตย นาควัชระ
นายสามารถ บารมี
นายสายชล ทาประเสริฐ
นายสายันต กุลรัตน
นายสายันต สิงหคํา
นายสาโรจน บุญปู
นายสาโรจน อรุณฉาย
นายสาโรจน อาจองค
นายสํารวม โกฎคางพลู
นายสําราญ รื่นรวย
นายสําราญ อินทรประสิทธิ์
นายสําเริง รัตนเถรา
นายสิงหสรอย ชัยมงคล
นายสิทธิชัย แกวงาม
นายสิทธิชัย จันทสุข

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘
๕๔๙
๕๕๐
๕๕๑
๕๕๒
๕๕๓
๕๕๔
๕๕๕
๕๕๖
๕๕๗
๕๕๘
๕๕๙
๕๖๐
๕๖๑
๕๖๒
๕๖๓
๕๖๔
๕๖๕
๕๖๖
๕๖๗
๕๖๘
๕๖๙
๕๗๐

หนา ๓๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

นายสิทธิพัฒน เล็กชะอุม
วาที่รอยตรี สิทธิรัตน อัคคะภิญโญ
นายสินชัย รัศมีอักษรสกุล
นายสิระพงศ ชูวงศเลิศ
นายสิริพงศ เสือเอี่ยม
นายสิริศักดิ์ หลอตระกูล
นายสีสวรรค คลองดี
นายสีหศักดิ์ แสงคงทรัพย
นายสุกิจ มาลัยรุงสกุล
นายสุขสันต จอยเจริญ
นายสุขสันต เปลื้องรัตน
นายสุขสันต สนั่นเมือง
นายสุขุม แปนศรี
นายสุชาติ ปูระพันธ
นายสุชาติ ผดุงพันธ
นายสุชาติ สติภาบุญโสดากร
นายสุชาติ สามัคคี
นายสุดใจ จันทรฟก
นายสุทธินันท เกตุวงค
นายสุทธิพงษ บุญละคร
นายสุทธิพัฒน สมทวีศิลป
นายสุทัศน บุญยืน
นายสุทัศน อิสโม
นายสุทิน แกวเกิด
นายสุทิน โพธิสาร
นายสุเทพ จั่นเพ็ชร

๕๗๑
๕๗๒
๕๗๓
๕๗๔
๕๗๕
๕๗๖
๕๗๗
๕๗๘
๕๗๙
๕๘๐
๕๘๑
๕๘๒
๕๘๓
๕๘๔
๕๘๕
๕๘๖
๕๘๗
๕๘๘
๕๘๙
๕๙๐
๕๙๑
๕๙๒
๕๙๓
๕๙๔
๕๙๕
๕๙๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายสุเทพ นิติโรจน
นายสุเทพ สวางศรี
นายสุธน ราชเดิม
นายสุธี สุกิจธรรมภาณ
นายสุธีรพันธ พันธสนิท
นายสุธีวัตน วามา
นายสุนทร ทับอัตตานนท
นายสุนทร วงษงาม
นายสุนันท เมืองทัง
นายสุบิน แพทยรัตน
นายสุบิน ฤทธิพันธ
นายสุปรางค ไชยศักดิ์
นายสุพจน ทรัพยถนอม
นายสุพจน มณีโชติ
นายสุพจน เลิศธนา
นายสุพรรณ แกวฝน
นายสุพล มงคลเกียรติชัย
นายสุพัฒนา เกตุประทุม
นายสุพิน ปานะสุนทร
นายสุมล จันทรงาม
นายสุเมธา พุมระยา
นายสุเมรุ ศุภมงคล
นายสุรชัย โควสุวรรณ
นายสุรชัย สัมพันธพานิช
นายสุรชัย เหล็มปาน
นายสุรพล จิรวรเดช

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐
๖๐๑
๖๐๒
๖๐๓
๖๐๔
๖๐๕
๖๐๖
๖๐๗
๖๐๘
๖๐๙
๖๑๐
๖๑๑
๖๑๒
๖๑๓
๖๑๔
๖๑๕
๖๑๖
๖๑๗
๖๑๘
๖๑๙
๖๒๐
๖๒๑
๖๒๒

นายสุรพล ผดุงพันธ
นายสุรสิทธิ์ แจมใส
นายสุระ นิระวรรณ
นายสุระเดช สมศรีโย
นายสุระภี ผกาพันธ
นายสุรัตน ศรีใจนอย
นายสุรัตนชัย อมรจันทราภรณ
นายสุรินทร ดําจุติ
นายสุริยะ ทะแพงพันธ
นายสุริยนั เจริญจิต
นายสุริยันต คันศร
นายสุริยา สุขเจริญ
นายสุวัฒน งามยิ่ง
นายสุวาท วงษาไฮ
นายสุวิจักขณ ชวงฉ่ํา
วาที่รอยตรี สุวิชัย เสาวภา
นายสุวิทย เมืองศิริ
นายสุวิทย สกุลวัฒนะ
นายสุวิทย สวัสดิ์
นายเสกศึก ธรรมพิทักษ
นายเสถียน จันทะมณี
นายเสถียร คงประเสริฐ
นายเสถียร ยิง่ คํานุน
นายเสนห ชอมณี
นายเสรีวัฒน จันทรสิทธิ์
นายแสวง ทาวดี

หนา ๓๗๖
ราชกิจจานุเบกษา
๖๒๓
๖๒๔
๖๒๕
๖๒๖
๖๒๗
๖๒๘
๖๒๙
๖๓๐
๖๓๑
๖๓๒
๖๓๓
๖๓๔
๖๓๕
๖๓๖
๖๓๗
๖๓๘
๖๓๙
๖๔๐
๖๔๑
๖๔๒
๖๔๓
๖๔๔
๖๔๕
๖๔๖
๖๔๗
๖๔๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายโสพล สิทธิชัย
นายโสภณ กลมเกลี้ยง
นายหรั่ง นะยะเนตร
นายเหมือน พรอมสินทรัพย
นายอกนิษฐ คลังแสง
นายองอาจ เสนะวีณิน
นายองอาจ หะรินสวัสดิ์
นายอดิศักดิ์ วิศาล
นายอนนท บุญชวยเหลือ
นายอนันต ขวัญศิริกุล
นายอนันต แปงแสง
นายอนันต หวังศักราทิตย
นายอนุชิต สรางสกุล
นายอนุรักษ คลายถม
นายอนุรัช จันทรางกูร
นายอนุสร ยังปรีดา
นายอภิญญา พรหมจารีต
นายอภิสิทธิ์ ชัยนิติกุล
นายอภิสิทธิ์ รัตนออน
นายอภิสิทธิ์ เลี้ยงตระกูลงาม
นายอมรินทร รูปสวย
นายอรรถพร ไชยนาพงษ
นายอรรถพล ชูมณี
นายอรุณ จอมขวา
นายอลงกรณ วัฒนสุข
นายอวชัย มวงชื่น

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๖๔๙
๖๕๐
๖๕๑
๖๕๒
๖๕๓
๖๕๔
๖๕๕
๖๕๖
๖๕๗
๖๕๘
๖๕๙
๖๖๐
๖๖๑
๖๖๒
๖๖๓
๖๖๔
๖๖๕
๖๖๖
๖๖๗
๖๖๘
๖๖๙
๖๗๐
๖๗๑
๖๗๒
๖๗๓
๖๗๔

นายอวยชัย กองสุข
นายอัครนันท ศิริตาเกษมศิลป
นายอัชวัต เชาววาทิน
นายอัฎฐพล กาญจนเทพ
นายอัมพร จันทะลาม
นายอัมพร ภัทรธาดา
นายอัสพงษ ศรีสุพรรณ
นายอาคม ไชยนา
นายอาคม ศาลติกุลนุการ
นายอาคม สุขเกื้อ
นายอาณัติชัย จันทิวาสน
นายอาทร ไชยศิริ
นายอาทร ทิพยเพ็ง
นายอาทร สังขขาว
นายอานันท ธัญญานนท
นายอาภรณ อินทรสวัสดิ์
นายอารมณ รัตนโชติ
นายอารัญ อูเ งิน
นายอํานวย ชารีรัตน
นายอํานวย หอมขาว
นายอํานาจ ศรแกว
นายอํานาจ สุขแสงรัตน
นายอํานาจ เอียดมิ่ง
นายอําพร คงดี
วาที่รอยตรี อําพล นึกชอบ
นายอําพล วงศเฉลียว

หนา ๓๗๗
ราชกิจจานุเบกษา
๖๗๕
๖๗๖
๖๗๗
๖๗๘
๖๗๙
๖๘๐
๖๘๑
๖๘๒
๖๘๓
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖
๖๘๗
๖๘๘
๖๘๙
๖๙๐
๖๙๑
๖๙๒
๖๙๓
๖๙๔
๖๙๕
๖๙๖
๖๙๗
๖๙๘
๖๙๙
๗๐๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายอิทธิ โลหะชาละ
นายอุดม พรหมชาติ
นายอุดมภูเบศวร สมบูรณเรศ
นายอุทัย โคตรวงค
นายอุทัย ผองศาลา
นายอุทัย สุวรรณวิทยา
นายอุปกรณ พูลปาน
นายอุสาห บุตรทา
นายเอกชัย เชียงศรี
นายเอกภพ คุมหอม
นายเอกรธัช กรีธาพล
นายเอกรัฐ สวางยิ่ง
นายเอกสิทธิ์ สุทธิปรีชากุล
นางกชกร บรรณวัฒน
นางสาวกนกพร ตั้งสถิตยกลุ ชัย
นางกนกอร นันตะธนะ
นางกมนพร เจตสุภาเจริญ
นางสาวกมลลักษณ พวงสมบัติ
นางกรรณิกา แสงดี
นางกรรณิการ ชุติมาศ
นางกรองทอง มะลิวัลย
นางสาวกฤตยา อังยุรีกุล
นางกฤษณา คุณเอนก
นางกอแกว บางทาไม
นางกะกุล วงษทหาร
นางกัญญา วิรัชกุล

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๗๐๑
๗๐๒
๗๐๓
๗๐๔
๗๐๕
๗๐๖
๗๐๗
๗๐๘
๗๐๙
๗๑๐
๗๑๑
๗๑๒
๗๑๓
๗๑๔
๗๑๕
๗๑๖
๗๑๗
๗๑๘
๗๑๙
๗๒๐
๗๒๑
๗๒๒
๗๒๓
๗๒๔
๗๒๕
๗๒๖

นางกัญญาณัฐ เอี่ยมสุรนันท
นางกัญญพิมล พันธุเถาว
นางสาวกัญฐิภา ศุภลักษณ
นางกัณทิมา กองสวรรค
นางกันยา เจริญพงศเวช
นางสาวกัลยา โคมเดือน
นางสาวกัลยา วัฒนกุล
นางกัลยชิยา เกตากุล
นางกาญจณี เตชะวรรักษ
นางสาวกาญจนา เกื้อหนุน
นางกานดา เกยพุดซา
นางกําไร โสขุมา
นางกิจจา สนทมิโน
นางสาวกิตติ ทองสกุล
นางสาวกิตติสุข แสงสวี
นางเก็จวลี วัชเรนทรสุนทร
นางเกษมสุข ศุภกุลวัฒนา
นางเกื้อกูล สองแสงจินดา
นางแกว ศรีบุศยกุล
นางขจีมาส มงคลถิ่น
นางขวัญใจ เพ็ชรศรี
นางไขมุกข ประสานจิตต
นางคติยา เชือ้ สุวรรณ
นางคนึงลักขณ แสงประเสริฐ
นางเครือฟา ณ ถลาง
นางจงกล เชื้อบุญมี

หนา ๓๗๘
ราชกิจจานุเบกษา
๗๒๗
๗๒๘
๗๒๙
๗๓๐
๗๓๑
๗๓๒
๗๓๓
๗๓๔
๗๓๕
๗๓๖
๗๓๗
๗๓๘
๗๓๙
๗๔๐
๗๔๑
๗๔๒
๗๔๓
๗๔๔
๗๔๕
๗๔๖
๗๔๗
๗๔๘
๗๔๙
๗๕๐
๗๕๑
๗๕๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางจรรยา เปรมประยูร
นางจรัสศรี เพ็ญสุภา
นางจรินทร บัวขม
หมอมหลวงจรุงทอง แกวออน
นางจันทรวรรณ เปรมภิรักษ
นางจันทรจนา มุขประภาต
นางจันทิมา ยงยุทธ
นางจารุนันท อินทรแกว
นางจิตตรา วงศวรานุรักษ
นางสาวจิตติมา พิทักษปกรณ
นางสาวจิตรเมธี สายสุม
นางสาวจิตราภรณ พัฒนาศิริ
นางจินดารัตน กรีชัยศรี
นางจินดารัตน ดํารงสกุล
นางจินตนา แจงแสงทอง
นางจินตนา ชาญเชี่ยว
นางจินตนา ดวงวงษ
นางจินตนา ยอดน้ําคํา
นางจิรดี ประยูรศิริ
นางจิรัญญา วุฒิวัฒน
นางจิราภรณ พันธุอําไพ
นางจิราวรรณ ทองคําดี
นางจิราวรรณ นวลรอด
นางจีรพรรณ โยธาปาน
นางจุฑารัตน นาปาเลน
นางจุฑารัตน อรุณสวัสดิ์

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๗๕๓
๗๕๔
๗๕๕
๗๕๖
๗๕๗
๗๕๘
๗๕๙
๗๖๐
๗๖๑
๗๖๒
๗๖๓
๗๖๔
๗๖๕
๗๖๖
๗๖๗
๗๖๘
๗๖๙
๗๗๐
๗๗๑
๗๗๒
๗๗๓
๗๗๔
๗๗๕
๗๗๖
๗๗๗
๗๗๘

นางจุรีพร วิเชียรโชติ
นางสาวจุรีรัตน ศรีแสงออน
นางสาวจุรีวรรณ รัฐการโกวิบูลย
นางจุไรรัตน กิตติวรพงษกิจ
นางจุฬารัตน สมเจริญ
นางแจมใส ตั้งคํา
นางฉวีวรรณ จันทรชิต
นางฉวีวรรณ วองธนาการ
นางฉวีวรรณ ศุกระกาญจน
นางฉันทนา หอมพิกุล
นางเฉลิมรัตน บุญธรรม
นางโฉมทัศนี ดวงทวี
นางชฎาภรณ เฟองฟุง
นางชนัดฎา วงศวิเชียร
นางชนิษฐา งามชุม
นางสาวชมนาด พูลเพิ่มทรัพย
นางชมบุญ ลาภอุปถัมภ
นางชมพู ชัยวร
นางชมพูนุท นําภา
นางชมัยพร เจตตกร
นางชริดา จิตตเอื้อเฟอ
นางสาวชลกิตติ วองวิทยา
นางสาวชลลดา โชติแสน
นางชะมัยพร เหลี่ยมจุย
นางชุดา จินดาพราหมณ
นางชุลี เขมรัตน

หนา ๓๗๙
ราชกิจจานุเบกษา
๗๗๙
๗๘๐
๗๘๑
๗๘๒
๗๘๓
๗๘๔
๗๘๕
๗๘๖
๗๘๗
๗๘๘
๗๘๙
๗๙๐
๗๙๑
๗๙๒
๗๙๓
๗๙๔
๗๙๕
๗๙๖
๗๙๗
๗๙๘
๗๙๙
๘๐๐
๘๐๑
๘๐๒
๘๐๓
๘๐๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางชุลีพร สวรรคตรานนท
นางสาวชูจิตร แดงกระสันต
นางชูศรี ปรางคทอง
นางฐานุตรา จันทรเกตุ
นางสาวฐิตินันท ภูติสมพล
นางสาวฐิติพร เกียรติทับทิว
นางณฐภัค ผานสําแดง
นางณมน ศรีธิพันธุ
นางณัชชารีย เลิศโรจนชวกุล
นางสาวณัชทิภา คฤหเดชรัตนา
นางสาวณัฏฐวีร พึ่งแพง
นางณัฐกานต สุธรรมชัย
นางสาวณัฐพร สุขประสาท
นางณัติฐา เพ็ชรแกว
นางณัติยาภรณ นาแถมพลอย
นางดรุณี สองสุข
นางสาวดวงใจ สุภาพึ่ง
นางดวงตา ศันสนียเมธา
นางดารณี ชลสาคร
นางดารณี นามีผล
นางดารณี รังสิโรภาส
นางดาราวณี จอมขวา
นางสาวดาริน กีฏามระ
นางสาวเดือนนภา คลังอาวุธ
นางสาวแดงนอย ตั้นพันธุ
นางตนาพร แตมแกว

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๘๐๕
๘๐๖
๘๐๗
๘๐๘
๘๐๙
๘๑๐
๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕
๘๑๖
๘๑๗
๘๑๘
๘๑๙
๘๒๐
๘๒๑
๘๒๒
๘๒๓
๘๒๔
๘๒๕
๘๒๖
๘๒๗
๘๒๘
๘๒๙
๘๓๐

หนา ๓๘๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางตฤณธศร พุกพิบูลย
นางเตือนจิตร บรรพกาญจน
นางถิรนุต ศรีคนองเกียรติ
นางทวีรัตน อิสรธราดล
นางทองคํา รักษาวนิชชา
นางสาวทองเปลว ยอดขํา
นางทองพราว ฮวบหิน
นางทัศนีพร ศรีวัฒนะ
นางสาวทัศนีย ดิษฐปาน
นางทัศนีย สําราญสลุง
นางสาวทัศนีย อินตะนอน
นางทัศนีย อุทัย
นางทัศนียวรรณ แตงวงษ
นางสาวทิพยวรรณ รัตนวิไลวรรณ
นางทิพยวิภา โคตรสาร
นางทิพากร รื่นบรรเทิง
นางธนัชญา ออนเหลือ
นางธนาภรณ สีดอกพุด
นางสาวธนิตา อาจหาญ
นางธัญญารัตน รอถา
นางธัญลักษณ อุยสุย
นางธัญวัลย กลารอด
นางธันยพร ลีลาเศรษฐกุล
นางธารทิพย ธนะภักดิ์
นางธิดาจิตร ฐิติมนตรี
นางนงนุช ธรรมพิทักษ

๘๓๑
๘๓๒
๘๓๓
๘๓๔
๘๓๕
๘๓๖
๘๓๗
๘๓๘
๘๓๙
๘๔๐
๘๔๑
๘๔๒
๘๔๓
๘๔๔
๘๔๕
๘๔๖
๘๔๗
๘๔๘
๘๔๙
๘๕๐
๘๕๑
๘๕๒
๘๕๓
๘๕๔
๘๕๕
๘๕๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางนงเยาว รักษวงศ
นางสาวนงลักษณ ดาราพงษ
นางนงลักษณ พลศรี
นางนนตรา โศจิรัตน
นางนพพรรณ จาเลิศ
หมอมหลวงนพวงศ ศรีธวัช
นางนภดา สองเมืองสุข
นางนภัสกร ชัชวาลย
นางนภาเจิด ลินลา
นางสาวนฤมล ขันติสมบูรณ
นางสาวนวลจันทร สาโรช
นางสาวนวลอนงค อุชุภาพ
นางนัฐชวนันท เดชะอําไพ
นางสาวนัทธมน พูลเขาลาน
นางสาวนันทนา กิจการนนท
นางนันทนา บุญอิ่ม
นางนันทพร รอนยุทธ
นางนันทวัน ซุมแจง
นางนันทวัน รัตนสุภาชัย
นางนันทา ไทยตรง
นางนันทา สุเทพประทานวงศ
นางนัยนา หอมดํารงคศักดิ์
นางนารี สุวรรณโภคัย
นางสาวนารีรัตน ทองมั่ง
นางน้ําคาง ไพรัตน
นางนิดดา สติภาบุญโสดากร

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๘๕๗
๘๕๘
๘๕๙
๘๖๐
๘๖๑
๘๖๒
๘๖๓
๘๖๔
๘๖๕
๘๖๖
๘๖๗
๘๖๘
๘๖๙
๘๗๐
๘๗๑
๘๗๒
๘๗๓
๘๗๔
๘๗๕
๘๗๖
๘๗๗
๘๗๘
๘๗๙
๘๘๐
๘๘๑
๘๘๒

นางนิตย เสรีรัตนาคร
นางนิทรา วงศวัชระ
นางนิภา นานคงแนบ
นางนิภา มโนการ
นางนิภาพร ธราพร
นางนิภาพรรณ พิศออน
นางนิ่มนวล บุญอินทร
นางสาวนิสา ถาวรรุงกิจ
นางสาวนุชจรี เสาวภาคย
นางสาวนุชนาถ อุตสาหพานิช
นางนุชพร หอมศรีวรานนท
นางบังอร สุขเกิด
นางบัวทิพย เชิดชูเกียรติศักดิ์
นางสาวบัวทิพย หลิมตระกูล
นางบุญสราง หวายฤทธิ์
นางบุปผา เฉลิมศักดิ์
นางบุปผา ทําดี
นางสาวบุศกร พืชเพ็ญ
นางบุศรินทร พาจันทึก
นางบุษกล ปรมานุกลู สุข
นางสาวบุษดี วิลามาศ
นางบุษยมาศ นิ่มนวล
นางเบญจมาศ ชวยดํารงค
นางสาวเบญจมาศ พรหมสถิตย
นางสาวเบ็ญญา มูนาวี
นางปณิตา เปยมจุฑา

หนา ๓๘๑
ราชกิจจานุเบกษา
๘๘๓
๘๘๔
๘๘๕
๘๘๖
๘๘๗
๘๘๘
๘๘๙
๘๙๐
๘๙๑
๘๙๒
๘๙๓
๘๙๔
๘๙๕
๘๙๖
๘๙๗
๘๙๘
๘๙๙
๙๐๐
๙๐๑
๙๐๒
๙๐๓
๙๐๔
๙๐๕
๙๐๖
๙๐๗
๙๐๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางประกายรัตน เขียวรัตน
นางประดับ ดิสโร
นางสาวประนอม กลับศรี
นางสาวประนอม ทองสอาด
นางประนอม พวงบุหงา
นางประภาพร ไกยราช
นางประภาพร ธาดากิจวรคุณ
นางสาวประภาพรรณ ตันรัตนพงศ
นางประภาภรณ มาจาก
นางสาวปรัศนี พิณอําพรไพศาล
นางสาวปราณี หอมละออ
นางปราณีต เปลี่ยนแกว
นางสาวปราณีต สาลีเกิด
นางสาวปรานอม คงจินดา
นางสาวปรานอม เจริญวงษ
นางปรานี อูตะเภา
นางปรารมภ วีระวัฒน
นางปริยา หญิงประยูร
นางปริศนา มังคลรังษี
นางปรีดา ภาชนะปรีดา
นางปรียา ตันวิพัฒน
นางปลื้มหทัย จิตเจตน
นางปวีณ เชื้อสุวรรณ
นางปองใจ เดชระพีพงษ
นางปญจพร ปานพิมพ
นางปทมา พงศพัชราพันธุ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๙๐๙
๙๑๐
๙๑๑
๙๑๒
๙๑๓
๙๑๔
๙๑๕
๙๑๖
๙๑๗
๙๑๘
๙๑๙
๙๒๐
๙๒๑
๙๒๒
๙๒๓
๙๒๔
๙๒๕
๙๒๖
๙๒๗
๙๒๘
๙๒๙
๙๓๐
๙๓๑
๙๓๒
๙๓๓
๙๓๔

นางปทมา เพ็ชรตุน
นางปทมา วีระวานิช
นางปานจิตร เอมสุวรรณ
นางสาวปาลิดา ผลบํารุงวัชระ
นางปยะฉัตร ณ นคร
นางปยะพร เข็มขาว
นางปยะพันธุ ตันมา
นางปยะภา จูงใจ
นางผกาทิพย จิระแพทย
นางผกามาศ สกุลวงศสาลี
นางสาวผองพรรณ ธุวังควัฒน
นางผะดา อินทรพรหม
นางผุสดี จรูญพรพงศ
นางสาวผุสดี อัศวชัยสุวิกรม
นางสาวพจนา สลับลึก
นางพจนาถ อินทรมานนท
นางพจมาน คุมครอง
นางพธู เนตยวิจิตร
นางพนิดา พฤษภูษณ
นางพนิดา มาลัยรุงสกุล
นางพรทิพย เครือวัลย
นางพรทิพา อวิรุตม
นางพรทิภา นิลแยม
นางพรนภา กลับวิหค
นางสาวพรนิภา โรจนวิลาวัลย
นางพรพรหม หาญเจริญ

หนา ๓๘๒
ราชกิจจานุเบกษา
๙๓๕
๙๓๖
๙๓๗
๙๓๘
๙๓๙
๙๔๐
๙๔๑
๙๔๒
๙๔๓
๙๔๔
๙๔๕
๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘
๙๔๙
๙๕๐
๙๕๑
๙๕๒
๙๕๓
๙๕๔
๙๕๕
๙๕๖
๙๕๗
๙๕๘
๙๕๙
๙๖๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางพรเพชร คืนดี
นางพรเพ็ชร พรรณวงค
นางพรเพ็ญ รัตนสงวน
นางพรรณธิภา พรมสุวรรณ
นางพรรณสิณี จันทรหมอน
นางสาวพรรณสิยา จันทรรักษ
นางพรรณี พุทธเจริญทอง
นางพรรณี ราญสระนอย
นางพรฤดี ขวัญศิริกุล
นางพรวิไล สายศร
นางพรอําไพ แยมมณฑา
นางพฤติยา วชิรปาณี
นางพวงแกว กําธรเจริญ
นางพวงผกา สงพุม
นางพวงเพ็ญ มากาบแกว
นางพัชรากาญจน ศุภเกษมพัฒน
นางพัชราภรณ ทัศนศรีวรการ
นางพัชราภรณ ยอดสุวรรณ
นางพัชราวลัย ปฏิทัศน
นางพัชราวลัย เพชรพิพัฒน
นางสาวพัชรินทร รูโปบล
นางพัชรี รัตนกุลชัยนันท
นางพัชรี ลีลาโสภาวุฒิ
นางสาวพัชรีย แกนจันทร
นางสาวพัฒนางค กฤษฉลอง
นางพาณี ทองนุย

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๙๖๑
๙๖๒
๙๖๓
๙๖๔
๙๖๕
๙๖๖
๙๖๗
๙๖๘
๙๖๙
๙๗๐
๙๗๑
๙๗๒
๙๗๓
๙๗๔
๙๗๕
๙๗๖
๙๗๗
๙๗๘
๙๗๙
๙๘๐
๙๘๑
๙๘๒
๙๘๓
๙๘๔
๙๘๕

หนา ๓๘๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางพิชชกานต ลีลาสุวณิชย
นางสาวพิชญาภา สุขสงวน
นางพิมพรรณ แสนเสนาะพันธ
นางสาวพิมพณราภรณ
วรรโณทยาน
นางพิมพทิพย ขันตี
นางพิมพปวีณ ศุภวิบูลย
นางพิมพฤดี ธงไชย
นางสาวพิศมัย เทพเทียนชัย
นางพิศศิลป เลิศรัตนากุล
นางสาวพูลสุข พงศสิฎานนท
นางสาวเพชรรัตน พุทธสุชา
นางเพ็ญรุง วีระพงษ
นางเพ็ญศรี โรจนวงศ
นางเพ็ญศรี ลือชาสัตย
นางเพ็ญศิริ เรืองเอี่ยม
นางสาวเพ็ญสุข มวงไหมทอง
นางเพลินจิต เชื้อเมืองพาน
นางเพลินจิตต พรหมพุฒ
นางเพียงเพ็ญ ออนแกว
นางเพียรใจ สมเชื้อเวียง
นางไพจิตรา ขวัญสุวรรณ
นางสาวไพบูลย วองวานิชวัฒนะ
นางไพเราะ ใยสุข
นางไพลิน ภูมิศิริไพบูลย
นางสาวภรณี มนูญพร

๙๘๖
๙๘๗
๙๘๘
๙๘๙
๙๙๐
๙๙๑
๙๙๒
๙๙๓
๙๙๔
๙๙๕
๙๙๖
๙๙๗
๙๙๘
๙๙๙
๑๐๐๐
๑๐๐๑
๑๐๐๒
๑๐๐๓
๑๐๐๔
๑๐๐๕
๑๐๐๖
๑๐๐๗
๑๐๐๘
๑๐๐๙
๑๐๑๐
๑๐๑๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางภัทรกร เสียงสนั่น
นางภัทราภรณ ทัพบํารุง
นางภัสชมน พิริยสุวัฒน
นางภาวิณี ศรีวิไล
นางมณี พูลสวัสดิ์
นางมะลิ พึ่งสถิตย
นางมัณฑนา เจริญสม
นางมารศรี พันธุวงศ
นางมาลี วองเกษฎา
นางมาลี หวยสูงเนิน
นางมิ่งขวัญ ปญญานาค
นางเมทินี เหลาธรรมยิ่งยง
นางเมธิณี บุญเอกบุศย
นางไมตรี มณีล้ํา
นางยาใจ สิงหคํา
นางสาวยุพา รุงรัตนชัย
นางเยาวภา บุญถนอม
นางเยาวมาลย ภัทรพงศพันธุ
นางเยาวลักษณ นอยนาแสง
นางสาวรจนา พูลปอม
นางสาวรวิวรรณ ขจรพันธุ
นางรัชนี ขันอาสา
นางรัชนี ธานีรัตน
นางรัชนี นิลวรรณ
นางรัชนีกร โหรชัยยะ
นางสาวรัชนีพร รักเรือง

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๐๑๒
๑๐๑๓
๑๐๑๔
๑๐๑๕
๑๐๑๖
๑๐๑๗
๑๐๑๘
๑๐๑๙
๑๐๒๐
๑๐๒๑
๑๐๒๒
๑๐๒๓
๑๐๒๔
๑๐๒๕
๑๐๒๖
๑๐๒๗
๑๐๒๘
๑๐๒๙
๑๐๓๐
๑๐๓๑
๑๐๓๒
๑๐๓๓
๑๐๓๔
๑๐๓๕
๑๐๓๖
๑๐๓๗

นางรัตนา แกวประภา
นางสาวรัตนา ประดิษฐพลการ
นางสาวรัตนาภรณ วรวัชราธร
นางราณี ศรีสุรนารี
นางราศรี นามโชติ
นางรําไพ แกวเตชะ
นางริสา ทองชื่น
นางรุงเฉลา สอระสัน
นางรุงทิวา อินทรมา
นางรุงรัตน ไตรญาณ
นางรุงวดี จุฑามณี
นางรุงอรุณ รักประเสริฐสุข
นางเรณู ปานะสุนทร
นางสาวเรณู มานะกุล
นางเรไร เนตรทัศน
นางเรืองพร ปรัชญาดํารง
นางฤดี เพชรมณี
นางลดาวัลย สิงหอุบล
นางลักขณา เปยมแพร
นางลัคณา วัชรพงศ
นางลัดดา ดวงสํารวย
นางลัดดาวัลย แดงใหญ
นางลาวัลย อนหาด
นางลําดวน พลอยศรีไพร
นางลําพึง วุฒิอําพล
นางวนิดา พานิช

หนา ๓๘๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๓๘
๑๐๓๙
๑๐๔๐
๑๐๔๑
๑๐๔๒
๑๐๔๓
๑๐๔๔
๑๐๔๕
๑๐๔๖
๑๐๔๗
๑๐๔๘
๑๐๔๙
๑๐๕๐
๑๐๕๑
๑๐๕๒
๑๐๕๓
๑๐๕๔
๑๐๕๕
๑๐๕๖
๑๐๕๗
๑๐๕๘
๑๐๕๙
๑๐๖๐
๑๐๖๑
๑๐๖๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางสาววนิดา สุภสร
นางวรฑา ไชยาวรรณ
นางสาววรภรณ บัวขจร
นางวรรณวิมล ฉวีบุญยาศิลป
นางวรรณา จันทรงาม
นางวรรณี ชิดเชื้อวงศ
นางสาววรรณี สอนพานิช
นางวรากร หิรัญมณีมาศ
นางวราภรณ เชตวรรณ
สิบตํารวจตรีหญิง วราภรณ
บุบผาราม
นางวราภรณ สงศิริ
นางสาววรีรัตน เหลาพวงศักดิ์
นางวัจนีย หมื่นจักร
นางสาววัชรี บุญชิต
นางวัฒนา หงษกา
นางวันดี ไมตรี
นางวันรัก วงศแกว
นางวัลนี บุญศรี
นางสาววัลภา วงษมาก
นางวัลยา เทพอวยพร
นางวารี ฤทธิโยธี
นางวารุณี ผการัตน
นางวารุณี สมพงษ
นางวารุณี สมศรีโย
นางวาสนา ขําหาญ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๐๖๓
๑๐๖๔
๑๐๖๕
๑๐๖๖
๑๐๖๗
๑๐๖๘
๑๐๖๙
๑๐๗๐
๑๐๗๑
๑๐๗๒
๑๐๗๓
๑๐๗๔
๑๐๗๕
๑๐๗๖
๑๐๗๗
๑๐๗๘
๑๐๗๙
๑๐๘๐
๑๐๘๑
๑๐๘๒
๑๐๘๓
๑๐๘๔
๑๐๘๕
๑๐๘๖
๑๐๘๗
๑๐๘๘

นางวาสนา ชูมวง
นางวาสนา ตามกาล
นางวาสนา ปาลรังษี
นางวาสนา ศรีสุขโข
นางวาสนา สนุนพิทักษ
นางวาสนา อินทรวิเชียร
นางวิจิตรา ปนเกา
นางวิญญา ใจหลัก
นางวิภา ตั้งกวินวงศ
นางวิภาพร สังขยานนท
นางสาววิมลวรรณ อุดม
นางวิยดา วัฒนาเมธี
นางวิยะดา พัฒนเจริญ
นางวิไลวัลย วิธูปนะมาศ
นางสาววิสาข เพ็งคลาย
นางวีนา ยอดทอง
นางวีรวรรณ เชื้อกิตติศักดิ์
นางสาววีรินทร อันทะแขก
นางศนิชล เนียมกลั่น
นางศรัญญา สุทธิมาลา
นางศรารัศมิ์ วงศศุภปนันท
นางศรินทรทิพย ภูลา
นางศรีปทมา กลับทับลังค
นางศรีพรรณ ดิษยพงษ
นางสาวศรีเพ็ญ มะโน
นางสาวศรีมุย เมืองยศ

หนา ๓๘๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๘๙
๑๐๙๐
๑๐๙๑
๑๐๙๒
๑๐๙๓
๑๐๙๔
๑๐๙๕
๑๐๙๖
๑๐๙๗
๑๐๙๘
๑๐๙๙
๑๑๐๐
๑๑๐๑
๑๑๐๒
๑๑๐๓
๑๑๐๔
๑๑๐๕
๑๑๐๖
๑๑๐๗
๑๑๐๘
๑๑๐๙
๑๑๑๐
๑๑๑๑
๑๑๑๒
๑๑๑๓
๑๑๑๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางศรีวิบูลย เจียวกก
นางศรีสงบ ศรีวะสุทธิ์
นางศรุตา ตะรังษี
นางศศิวิมล สรรพศรี
นางศิริกุล สุภิรักษ
นางสาวศิริพร ใจบุญ
นางศิริพร รัฐพิทักษสันติ
นางสาวศิริพันธรัตน วัฒนโยธิน
นางสาวศิริมา คืนตัก
นางศิริวรรณ คชภักดี
นางสาวศิริวรรณ เมฆวัฒนา
นางศิวพร บุญคลาย
นางศิวพร อินทรประสิทธิ์
นางสาวศุภกาญจน ประสิทธิ์วิเศษ
นางสาวศุภนา เฉลิมพงศ
นางศุภรัตน เทียบลม
นางศุภวรรณ บรรจงกิจ
นางสาวศุลีพงษ ชํานาญเนตร
นางสกลพรรณ ทองมอญ
นางสงศรี นาคาพันธุ
นางสมควร สีปวน
นางสมคิด สิทธิเขตรกรณ
นางสมจิตร วรรณชะนะ
นางสาวสมจินตนา ชวานุชิต
นางสมจินตนา วิศิษฏอนุพงษ
นางสมนึก รัตนวิมล

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๑๑๕
๑๑๑๖
๑๑๑๗
๑๑๑๘
๑๑๑๙
๑๑๒๐
๑๑๒๑
๑๑๒๒
๑๑๒๓
๑๑๒๔
๑๑๒๕
๑๑๒๖
๑๑๒๗
๑๑๒๘
๑๑๒๙
๑๑๓๐
๑๑๓๑
๑๑๓๒
๑๑๓๓
๑๑๓๔
๑๑๓๕
๑๑๓๖
๑๑๓๗
๑๑๓๘
๑๑๓๙
๑๑๔๐

หนา ๓๘๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสมบูรณ โสวภาค
นางสาวสมใบ ภูษณะพงษ
นางสมพร ราตรี
นางสมพร อภิสิทธิสกุล
นางสมพิศ ศรีคงดวง
นางสมมนา สุวรรณนที
นางสมสุข วิบูลยโอสถ
นางสมหมาย ชินศิริวัฒนา
นางสาวสมหมาย ญาณทัศนาการ
นางสวาง หมานมานะ
นางสาวสายทิพย คําภีระ
นางสารภี ขาวทอง
นางสาวสาโรช สุขสุวรรณ
นางสาวสินีนาถ สัตยารักษ
นางสิริรัตน โพธิพิบูลย
นางสุกัญญา จันทรรัศมี
นางสุกัญญา ใจฝน
นางสุกัญญา สุธัมมะ
นางสุคนธ อาจองค
นางสุคนธทิพย ทองใบใหญ
นางสาวสุจินต มิ่งขวัญ
นางสุจิรา วรศาสตร
นางสาวสุชิลา ยันตพงศพิพัฒน
นางสาวสุณี กาญจนเจริญนนท
นางสุดาพร บัวบุตร
นางสุธาสินี มนตชัยวนะกิจ

๑๑๔๑
๑๑๔๒
๑๑๔๓
๑๑๔๔
๑๑๔๕
๑๑๔๖
๑๑๔๗
๑๑๔๘
๑๑๔๙
๑๑๕๐
๑๑๕๑
๑๑๕๒
๑๑๕๓
๑๑๕๔
๑๑๕๕
๑๑๕๖
๑๑๕๗
๑๑๕๘
๑๑๕๙
๑๑๖๐
๑๑๖๑
๑๑๖๒
๑๑๖๓
๑๑๖๔
๑๑๖๕
๑๑๖๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางสุธิมา แยมละมุล
นางสุธิเมธ ศรีสะอาด
นางสุนทรี สุขสวัสดิ์
นางสุนันทา พลโภชน
นางสุนันทา อินทชาติ
นางสุนันท พรหมประกอบ
นางสุนีย ชูเหลือ
นางสุนีย มุมบานเซา
นางสาวสุนีย วรชนะนันท
นางสุเนตตา ศรีจันทรเฟอ
นางสุปวีณ วีรวรรณ
นางสาวสุพจน ยิ่งรุงโรจน
นางสุพร ไชยองคการ
นางสาวสุพรรณี สุกใส
นางสุพัตร มูลเมือง
นางสุพิกุล กิ่งโก
นางสุพิชฌาย ภูผา
นางสุพินญา คําขจร
นางสุพิศา เขียวสีมวง
นางสุภมาศ ไลเมือง
นางสุภัคณา คงพิรอด
นางสุภาณี เฉลยวาเรศ
นางสาวสุภาณี มานพกวี
นางสุภาพร อวรัญ
นางสาวสุภาภรณ โขมพัตร
นางสุภาภรณ บุปผาพรหม

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๑๖๗
๑๑๖๘
๑๑๖๙
๑๑๗๐
๑๑๗๑
๑๑๗๒
๑๑๗๓
๑๑๗๔
๑๑๗๕
๑๑๗๖
๑๑๗๗
๑๑๗๘
๑๑๗๙
๑๑๘๐
๑๑๘๑
๑๑๘๒
๑๑๘๓
๑๑๘๔
๑๑๘๕
๑๑๘๖
๑๑๘๗
๑๑๘๘
๑๑๘๙
๑๑๙๐
๑๑๙๑
๑๑๙๒

นางสาวสุภาภรณ สามารถ
นางสุมล ศรประสิทธิ์
นางสุมิตรา อุโฆษกุล
นางสาวสุรภี ศิริเอี่ยมแสง
นางสุรัชนี เทพนาม
นางสุรีย โตวายุวัฒน
นางสุรีย เทพมา
นางสุรีย สมปรารถนา
นางสุวพิชญ รพีนิพนธ
นางสุวรรณา พูนกลา
นางสาวสุวรรณี สินไสววงศ
นางสุวลักษณ เธียรสุคนธ
นางสุวลี กาญจนศิริ
นางสุวิมล โกบประยูร
นางสุวิมล ศรีแสง
นางสุวิมล ศรีหะไตร
นางเสนจิต กิตตินานนท
นางเสาดะ สาเมาะ
นางสาวเสาวนีย เพชรนาค
นางเสาวภาคย จินดาหลวง
นางเสาวลักษณ เนื่องพืช
นางสาวเสาวลักษณ ศิริพันธ
นางสาวโสภณา วงศวิจารณ
นางหรรษา เขตตบรรพต
นางอธิติยา ฤทธิ์ทัพ
นางสาวอมรรัตน นุมนวล

หนา ๓๘๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๙๓
๑๑๙๔
๑๑๙๕
๑๑๙๖
๑๑๙๗
๑๑๙๘
๑๑๙๙
๑๒๐๐
๑๒๐๑
๑๒๐๒
๑๒๐๓
๑๒๐๔
๑๒๐๕
๑๒๐๖
๑๒๐๗
๑๒๐๘
๑๒๐๙
๑๒๑๐
๑๒๑๑
๑๒๑๒
๑๒๑๓
๑๒๑๔
๑๒๑๕
๑๒๑๖
๑๒๑๗
๑๒๑๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางสาวอมรรัตน ไผอรุณรัตน
นางอมรรัตน รัตนเถรา
นางอมรรัตน สกุลเทวัญพิทักษ
นางอมรรัตน สมบัติครี ีไพบูลย
นางอมรลักษณ อุดมกุล
นางสาวอมรุณี รัตนะรัต
นางอรชร แสงโป
นางอรทัย เมืองแมน
นางสาวอรทัย วิเศษศุกล
นางอรนงค บัวทอง
นางสาวอรนุช ปรงแกว
นางอรสา พลอยรัตน
นางอรสา รามโกมุท
นางอรอนงค จันทรา
นางอริสา ชินานุปกรณ
นางอรุณรัตน อินทรศุภมาตร
นางอรุณี กรรณรงค
นางอรุณี นอยพันธ
นางอวยพร บุญยืน
นางสาวอสมา อัตถาหาร
นางอังคณา สอนลาย
นางอังสนา ถาวระ
นางสาวอัจฉรา อุดมเอกมงคล
นางอัชฌพร อังกินันทน
นางอัชรียา ยังแหยม
นางอัญชลี พุฒพันธ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๒๑๙
๑๒๒๐
๑๒๒๑
๑๒๒๒
๑๒๒๓
๑๒๒๔
๑๒๒๕
๑๒๒๖
๑๒๒๗

นางอัญญรัตน สุขสิงห
นางอัญญารัตน ภูมี
นางอันธิกา ทนงกิจ
นางสาวอาจารีย มาสม
นางสาวอาภรณ โตแกว
นางอารยา อินทรจันทร
นางอารยากร รัตนบุรี
นางอารีย มัน่ ยิ่ง
นางอารีย หลวงเทพ

หนา ๓๘๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๒๘
๑๒๒๙
๑๒๓๐
๑๒๓๑
๑๒๓๒
๑๒๓๓
๑๒๓๔
๑๒๓๕
๑๒๓๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางอิสรีย วิจิตรไกรลาส
นางอุทัยพร กุลประดิษฐ
นางสาวอุทุมพร ไพลิน
นางอุมาพร แขดอน
นางอุไร จิตคําภู
นางอุไร เชี่ยวชาญ
นางอุษา แชมประสิทธิ์
นางเอมอร กาพยเกิด
นางเอี่ยมศิริ แกววงษจันทร

