เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา
ประจําป ๒๕๕๓
ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล า ฯ พระราชทานเหรี ย ญจั ก รมาลา จํ า นวน ๑๑,๐๘๔ ราย
และเหรียญจักรพรรดิมาลา จํานวน ๒๗,๔๖๐ ราย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ รวมทั้งสิ้น ๓๘,๕๔๔ ราย ดังรายนามทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

เหรียญจักรพรรดิมาลา
กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานรัฐมนตรี
๑ นายกําพล พลาอุไรกุล
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๒๒ นายธนสัก ชัยขวัญ
นายกรวุฒิ เกิดนาวี
๒๓ นายธีระพงษ สวาทพงษ
นายกฤษณะ เพชรพัชรกุล
๒๔ นายนคร ศรีขาว
นายกษิพัฒ ภูลังกา
๒๕ นายบัญญัติ ลายพยัคฆ
นายเกรียงศักดิ์ นวลสุทธิ์
๒๖ นายบุญคุมพงศ จิตนิธิสกุล
นายขันธชัย บริบูรณ
๒๗ นายบุญจันทร เชาวันดี
นายคณาธิป บุญญารัตน
๒๘ นายบุญชวย สมัคร
นายเจน แผลงเดชา
๒๙ นายบุญเพ็ง กาฬหวา
นายเฉลย โพธิ์เผื่อนนอย
๓๐ นายบุญยง ครูศรี
นายชัยยงค วังวงศทอง
๓๑ นายบุญสง ทองเชื่อม
นายชาญเชิง นวลขาว
๓๒ นายปฏิญญา ภูพุม
นายชิดชัย ชางสมบูรณ
๓๓ นายประชาลักณ ศรีคุณาภรณ
นายฐปนรรฆ ชุติชัยวิวัฒนกุล
๓๔ นายประภากร เกษรสิทธิ์
นายณรงค โตนชัยภูมิ
๓๕ นายประยุทธ หลักคํา
นายณรงค ศรีคําไทย
๓๖ นายประสิทธิ์ ทับทอง
นายดํารง เกิดอุดม
๓๗ นายประสิทธิ์ พรจันทึก
วาที่รอยตรี ดํารงค องคะเส
๓๘ นายประเสริฐ สุกใส
นายตรัยวคุณ สุขประเสริฐ
๓๙ พันจาอากาศโท พงศธร สนธิเส็ง
นายทวีศักดิ์ แยมพราย
๔๐ นายพงศธร พนมสิงห
นายทวีศักดิ์ อําลา
๔๑ นายพิเชษฐ ศรีไพรวรรณ
นายทีระ นามสุโพธิ์
๔๒ นายพิทักษ ราชาทุม
นายธนเวช วงษนิกร

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘

นายพิสิทธิ์ บุญมาก
นายไพฑูรย ศรีเพ็ชร
นายไพรัตน เนื่องเกตุ
นายไพโรจน ขุนทอง
นายไพศาล ฝอยทอง
นายภักดี พงษไพบูลย
นายมงคล แกวดี
นายมาโนช ฤทธาภัย
นายรังษี ทองพันธุ
นายวัชรพล มีสวัสดิ์
นายวัชระ ชัยพฤกษ
นายวัลลภ ศรีนาบุญ
นายวิจักษณ เผือกพวง
นายวิเชียรโชติ โสอุบล
นายวิทยา คชสิทธิ์
นายวิรัช ลิ้มเจริญสุข
นายวิรุฬ ชุมชูชาติ
นายไวโรจน สิงหไตรภพ
นายศรียุทธ ภูริยะพันธ
นายศักดิ์ชัย นาคเอี่ยม
นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป
นายสนั่น เตชะนอก
นายสมใจ วิชัยยา
นายสมชาย คําเพราะ
นายสมชาย ฐิติรัตนอัศว
นายสมโชค ใหมชุม

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายสมบัติ ชางไม
วาที่รอยตรี สมปอง วิมาโร
นายสมมาตร คงเรือง
นายสมยศ ประลอบพันธุ
นายสมศักดิ์ จูมวันทา
นายสรรเพชร ตวนเพ็ชร
นายสราวุธ กองสุทธิ์ใจ
นายสัญญา ทองจินดา
นายสันติ ตวนชะเอม
หมอมหลวงสันติสุข กฤดากร
นายสุข คงเกิด
นายสุเทพ ทองคํา
นายสุธี วรประดิษฐ
นายสุเมธ จันทรชิต
นายสุเมธ แจมจํารัส
นายสุรชัย จันทรสถาพร
นายสุรพงษ มั่นมะโน
นายสุรศักดิ์ อนันต
นายสุริยา บุญเฉลิม
นายสุวัฒน โคมเดือน
นายสุวิทย เลี้ยงผาสุข
นายอนันต ตันไล
นายอนุชา พงษเกษม
นายอนุทิน คําคม
นายอรุณ คําแปน
นายอุดร สิทธิพาที

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑

นายอุทัย ศรสําแดง
นายโอฬาร โสมคํา
นางกัญญา โสมคํา
นางกัลยาณี พันศิริพฒ
ั น
นางสาวกาญจนา นาคประชา
นางกาญจนา สุขประเสริฐ
นางสาวกานทิพย ชาติวงศ
นางกิง่ แกว วงษนกิ ร
นางโกศล หลักเมือง
นางขนิษฐา กางอิม่
นางขวัญใจ มณีพิทกั ษ
นางขวัญใจ ศุภทรัพย
นางคมขํา ทองสุข
นางจงกลณี จางวาง
นางสาวจรรยา สิงหทอง
นางจารุทัศน ปยะบรรหาร
นางจารุวรรณ โพธิกุฎสัย
นางจิตรภรณ ปลืม้ จิตติกุล
นางจิตรวรรณ ดิษฏา
นางจิตราภรณ แกววิสัย
นางสาวจินดารัตน จันทรเฑียร
นางจินตนา กิตติสยาม
นางจิราพร กาญจนจรัส
นางจุฑามาศ วงษศิริ
นางจุไรรัตน จันทรทอง
นางฉออน เย็นทรวง
นางสาวชนุติกาญจน มาสกุล

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางชุติมา ดาสิงห
นางชุมศรี ทานะกุล
นางญาณิศา เจรีรตั น
นางสาวฐิตาพร จินตะเกษกรณ
นางฐิติมา แดงสกุล
นางณัชธกัญ หมืน่ สา
นางสาวณัฏธิดา ฤทธาภัย
นางสาวณัฐพร หุตะสิทธิ์
นางตติยา ใจบุญ
นางเตือนใจ เชื้อวณิชย
นางสาวเตือนใจ ทองเจริญศิริกุล
นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ
นางทิพวรรณ หิรัญปาน
นางทิพวรรณ แกวบรรจักร
นางทิพาภร คาทันเจริญ
นางเทวี พิชัย
นางธนัชศรณ ศิริมวง
นางนลินทิพย สุวรรณโณ
นางสาวนวพรรษ ธรรมสกุล
นางนัฏยา ชูประดิษฐ
นางสาวนัยรัตน เยาวชิรพงศ
นางสาวนาลีวรรณ บุญประสงค
นางนําสุข วังเวชช
นางนิรมล แสงรุง
นางนุชนารถ ไชยกันทา
นางบังอร ฝายสัจจา
นางบุญชู เคณาอุประ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
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

นางบุญศิริ แสวงศรี
นางปนัดดา สังสกฤษ
นางปนิดา การะคุณ
นางสาวประดินนั ท สดีวงศ
นางประทีป ธูปหอม
นางปราณี พิเศษธนศักดิ์
นางปราณี อรามดิลกรัตน
นางสาวปยาภา ยิดชัง
นางปุณณดา ใจใสสุข
นางเปรมศรี พันธเขตกิจ
นางพรพรรณ จําปาหอม
นางพลพธู วรฉัตร
นางสาวพวงสุวรรณ พันธุม ะมวง
นางสาวพัชรา จงโกรย
นางสาวพัชรา ศิริพงษาโรจน
นางพัชรี ภูพุม
นางพิชญา นัยนิตย
นางพิชญสนิ ี ปาพรหม
นางสาวพิชยชาภา วิจนั ทรตา
นางสาวพุทธชาติ เพชรเสนา
นางเพ็ญยุภา สุขเอม
นางสาวเพลินพิศ สัตถาผล
นางไพรวรรณ เจริญศิลป
นางภัณฑิรา นาคคํา
นางสาวภิรมยา อินทรกําแหง
นางสาวมณเฑียร รอดประเสริฐ

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสาวมนทิกา ปูอินตะ
นางสาวมยุรี สุวรรณนอย
นางมาริสา โกเศยะโยธิน
นางมีนา ชะเอมเทศ
นางยุพา ออนรักษ
นางสาวเยาวณี วิริยะอมรตระกูล
นางรัชนี คงฤทธิ์
นางสาวรุง รัตน นภาคณาพร
นางรุจมิ า ปรัชญาโณทัย
นางสาวรุจิลกั ษณ ใจเอื้อ
นางละมาย คงสุข
นางวรรษวรรณ บรรลือฤทธิ์
นางวรลักษณ จันทพิมล
นางวลัย ดิลกวัฒนา
นางสาววลี เจกจันทึก
นางวัชรีภรณ โกสินเจริญชัย
นางวารุณี เผือกจันทึก
นางวาสนา จันทรบุตร
นางวาสนา ปากคลอง
นางวิจิตราวลิน วิเศษ
นางวิมลมาลย รินไธสง
นางวิไล ยินดี
นางแวววรรณ จิกชาตรี
นางศมนวรรณ คําเวียงจันทร
นางศิริพร ทรัพยสอน
นางศิริพร พุมศรีใส

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖

นางสกาวรัตน พยัคฆันตร
นางสกุลนา วรวุฒิ ณ อยุธยา
นางสาวสมใจ เกิดพูลผล
นางสาวสมปอง พยุง
นางสมพร ออนละออ
นางสมลักษณ สุขสกุล
นางสาวสมศิริ ตาดพริง้
นางสรอยทอง พรพัฒนาจิรพันธ
นางสาคร ศิริพันธ
นางสายชล จันทรา
นางสินีนาฏ ศรีงิ้วราย
นางสิรกิ าญจน จันทรสงค
นางสาวสิรริ ัตน เสริฐพรรนึก
นางสิรี ศรีพุฒตาล
นางสุกญ
ั ญา นุนพนัสสัก
นางสาวสุกัลยา นรจีน
นางสุขนิษฐ ปยะวิทยานนท
นางสาวสุคณางค ปดเปยมกิจ
นางสาวสุณิสา แกวประจุ
นางสุณี ธนโกเศศ
นางสาวสุนทรี ไกรกาบแกว
นางสุนันทา โนรีสุวรรณ
นางสุพรรณี มารุง เรือง
นางสาวสุภัทรา ลภะวงศ
นางสุภาวดี วงษประเสริฐ
นางสุรนันท สุขใส

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสุรตั น กอนนาค
นางสาวสุรตั น จันทรประทีป
นางสุรวี ัลย ลิ้มพิพัฒนกุล
นางสาวสุลาง เพ็ชรสวาง
นางสุวัฒนา ธรรมประภาส
นางสุวิมล ศุภพิมล
นางเสาวลักษณ บุพพาศิรกุล
นางแสนสุข อํานวยการ
นางอนุรตั น สงขํา
นางอรทัย วาทิตตพันธ
นางอรุณี อารี
นางสาวอังคณา เทศทิศ
นางสาวอัจฉรา พรมตาใกล
นางอัญชลี คงเปย
นางสาวอัญชลี พงษพานิช
นางอัมภา คุณาพัทธ
นางอัษฎาภรณ ปญุเบกษา
นางอาภรณ วงศอนันตกิจ
นางอําพร จิตรใจ
นางอํามร พันธนียะ
นางอุทัยวรรณ แกวเขียว
นางอุไร ยืนสุข
นางอุไร ศรีมานพ
นางสาวอุษณี โพธเดชขจร
นางสาวอุษณีย ธโนศวรรย
นางอุษา กุลสราวุธ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
๖ นางสาวจิรพร อรุณพลังสันติ
นายสมยศ พันธโอฬารกุล
๗ นางสาวณัฐวลัญชน รังสิตราพร
นายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์
๘ นางสาวศศิธร เล็กสุขศรี
นางกมลทิพย เมฆพุก
๙ นางสมพร ยิ้มยอง
นางสาวจักษณา อธิรัตนปญญา
๑๐ นางสาวสุวีณา เกนทะนะศิล
นางสาวจันทรา ประเสริฐธรรม
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒๐ นายกริชชาติ วารสิทธิ์
นายกงมา ปตลา
๒๑ นายกรียา หนิมา
นายกนก ขวัญดี
๒๒ นายกฤชณิ์พจน สะอาด
นายกมล ถาทุมมา
๒๓ นายกฤตภพ ทับทิมพัชรากร
นายกมล ทวีชัย
๒๔ นายกฤษ จันทรปลอง
นายกมล นอยสระ
๒๕ นายกฤษฎา อิศระภิญโญ
นายกมล นาคเกิด
๒๖ จาสิบเอก กฤษฎิ์ติณณ กฤตินพสิษฐ
นายกมล นาคอวม
๒๗ นายกฤษณ เปยอุตร
นายกมล บุญสินชัย
๒๘ นายกฤษณ สังเต็ม
นายกมล ปานแดง
๒๙ นายกฤษณ สุทธินนท
นายกมล พรหมรักษ
๓๐ นายกฤษณพงษ แกวพิลา
นายกมล ภูพวก
๓๑ นายกฤษณพรหม สุธรรม
นายกมลชัย ชุนไธสง
๓๒ นายกฤษณะ ปาปะโถ
นายกมลพันธ แกวโชติ
๓๓ นายกฤษดา ปรีชาหาญ
นายกมลพันธ จามพัฒน
๓๔ วาที่รอยตรี กฤษดา ปญญาสัทโท
นายกระจาง สุวรรณชาตรี
๓๕ นายกฤษดา ระวังพาล
นายกระบวน อุทธบูรณ
๓๖ นายกฤษดา หนูฤทธิ์
นายกระแส นาถมทอง
๓๗ สิบเอก กฤษดากร วสนาท
นายกริช นุมวัด
๓๘ นายกฤษพล กันยะมี
นายกริชชัย เพียรดวงศรี

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔

นายกลด คันชิง
นายกลาณรงค รุงเรือง
นายกลาศักดิ์ แกวกิ่ง
นายกลิ่นศักดิ์ ปรือปรัก
นายกวี ศรีชัยปญญา
นายกวีกร รักษารักษ
นายกองเกียรติ พุกสุข
นายกองภพ ยี่หรา
นายกอศักดิ์ สอนสอาด
นายกัณหา โตสกุล
นายกัณหา สีมาพล
นายกัมปนาท ศรีเชื้อ
นายกาจ สุทธิประภา
นายกาญจน วงศราชา
นายกานต กุนทอง
นายกานต แสงน้ํา
นายการ สมภักดี
นายการัณย จันทรปญญา
นายการัณย เพ็งอน
นายการียา เจะกายอ
นายการุณ รุงเรืองวิโรจน
นายกาฬเนตร ยืนสุข
นายกําธร ฤทธิเดช
นายกําพล ยิ้มเกิด
นายกิจจา กลาวิเศษ
นายกิตติ วัฒนาธาดาสุข

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายกิตติชัย กุญชรินทร
นายกิตติพงษ ขําปลื้มจิตร
นายกิตติพงษ เขตอํานวย
นายกิตติพงษ คํายิ่ง
นายกิตติพงษ โคตรวงศ
นายกิตติพงษ เจนจบ
นายกิตติพงษ หงษอินทร
นายกิตติพล รองแกว
นายกิตติพัฒน แกวมา
นายกิตติภณ แสนอุบล
นายกิตติภพ ธนาภาเดชาวัต
นายกิตติภพ เหลาไชย
นายกิตติภาคย ผางละมัย
นายกิตติวัฒน จิตรรัมย
นายกิตติวิช ชองดารากุล
นายกิตติศักดิ์ จันทรเขียว
นายกิตติศักดิ์ เจริญคุณ
นายกิตติศักดิ์ รักษไทย
นายกิตติศักดิ์ วรสาร
นายกิติ ครองบุญ
นายกิติคม แสงกระโทก
นายกิติชัย สวนแกว
นายกิติพงษ สิริวิบูลยโกวิท
นายกิระติ ยางธิสาร
นายกี ชัยเสนา
นายกีรติ จันทรมณี

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖

นายกุลธร ลาสม
นายกุศล จันทรปาน
นายกุศล เทพศิริ
นายกุศล บุตรธนู
นายกูเกียรติ แผนทอง
นายเกรียงไกร ผานสําแดง
นายเกรียงไกร สมการณ
นายเกรียงศักดิ์ คงไทย
นายเกรียงศักดิ์ ทัศณีวรรณ
นายเกรียงศักดิ์ นพรัตน
นายเกรียงศักดิ์ รักษากุล
นายเกรียงศักดิ์ วันทอง
นายเกรียงศักดิ์ โสดาภักดิ์
นายเกษม เกิดวัน
นายเกษม คําบุตดา
นายเกษม ชาวคําเขต
นายเกษม ดวงสรอยทอง
นายเกษม ตินะคัด
นายเกษม ปนเอี่ยม
นายเกษม พรหมศรี
นายเกษม เรืองศรี
นายเกษม วิจิโน
นายเกษม อันยงค
นายเกษม อายุยืน
นายเกษมยุทธ พิทักษ
นายเกษมศานต ศรีโพนทอง

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายเกษมสันติ์ ศรีคาํ มุล
นายเกษมสุข อิทธิปรัชญาบุญ
นายเกียรติขจร อินทศรี
นายเกียรติคุณ สืบหลา
นายเกียรติณรงค คําโสภา
นายเกียรติณรงค พลศักดิ์
นายเกียรติณรงค สุวรรณฤกษ
นายเกียรติณรงค หงษแปลง
นายเกียรติภูมริ ักท จักรสิทธิ์
นายเกียรติศกั ดิ์ ชันตะ
นายโกมลเพ็ง เพ็งประโคน
นายโกมินทร ปานขาว
นายโกมินทร รูปสม
นายโกเมน ตานอย
นายโกเมนทร วงศเพชรศรี
นายโกวิท ทรวงโพธิ์
นายโกวิท มาตยสาลี
นายโกวิท มีอารีย
นายโกวิทย จันทรแจมศรี
นายโกวิทย นวลใส
นายโกวิทย บางรักขิต
นายโกวิทย ศรีพารา
นายโกศล มณีชัย
นายโกศล สิงหพนั ธุ
นายโกษา วัชโรทัย
นายโกสินทร สิงหบุตร

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘

นายไกรวุฒิ ประกาศวุฒิสาร
นายไกรสร มาจอมพล
นายไกรสิทธิ เนียงสา
นายไกรสิทธิ์ กองสินแกว
นายขจร ตาสุยะ
นายขจร ผลภิญโญ
นายขจร ยาวิชัย
นายขจร ฤทัยแชมชื่น
นายขจรวุฒิ สวางศรี
นายขจรศักดิ์ ควรคิด
นายขจรศักดิ์ บุญดวยลาน
นายขจรศักดิ์ รักชาติ
นายขวัญชัย จิตจักร
นายขวัญชัย ตะเคียน
นายขวัญชัย โตหนึ่ง
นายขวัญชัย พัฒนะศรี
นายขวัญชัย รัตนธรรม
นายขวัญชัย หิมมา
นายขวัญไชย เย็นเอง
นายขวัญพัฒน สุขศิริปานรัชต
นายขวัญเมือง แกวเสมา
นายขวัญเรือน แสบงบาล
นายขอม แตมกลาง
นายขันทวงษ สุริยนต
นายขุนทอง ชาวสันเทียะ
นายเขมชาติ นานานนท

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

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายเข็มชาติ เทียมครู
นายเขียว ศรีสโุ คตร
นายคงพจน คงวิมลสวัสดิ์
นายคงสิน ขาขันมะลี
นายคชาธิศ รุง รอด
นายคเชนทร จันทรแสน
นายคณกิต วรรณาโส
นายคณาวุฒิ พรหมทา
นายคณิต ธวบุรี
นายคณิต ภิงคะสาร
นายคณิน นาคะไพบูลย
นายคณิน สีทาพา
นายคณิศร มาตยผล
นายคณุตม แสนอาจ
นายคนอง ขวัญเมือง
นายคนึง โฉมงาม
นายคนึง วีระชัย
นายคนึงศักดิ์ คงพิสุทธิ์
นายคมกริช นพรัตน
นายคมกริช สตารัตน
นายคมแกว สายบุญเรือน
นายคมเทพ พรหมภาดา
นายคมศักดิ์ สุระผัด
นายคมสัน บุญอาจ
นายคมสัน สิมวงษ
นายคมสันต เสนานอก

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐

นายครรชิต อุทยมกุล
นายควง อินทรแกว
นายคะนอง วิเทห
นายคะนึง แกวอัมพร
นายคํากอน วงแสนสุข
นายคําเครื่อง มาลา
นายคําจันทร วรรณสิงห
นายคํานวณ มาเมือง
นายคํานวณ วิชานนท
นายคํานึง เลื่อนแกว
นายคําพันธ ปตาระเต
นายคํามูล เสิกภูเขียว
นายคํารณ กิ่งแกว
นายคํารณ เกตุแกว
นายคํารณ คําโทะ
นายคํารณ เงยกระโทก
นายคํารณ พวงทอง
นายคํารบ อุนคํา
นายคําสิงห พิบูลภักดี
นายคิดทนก อินทกนก
นายคีตภัทร กัลยาณวุฒิ
นายคีรี มากสังข
นายคุณากร จันทรศิริ
นายคุณากร บัวโฮม
นายคุณากร วังภูงา
นายคุรุพงษ งามนาเสียว

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายเคน คุณุ
นายเคน ชางศรี
นายเคน สมบูรณ
นายฆิณวุธ สิทธิยศ
นายโฆษิต ผาสุขดี
นายจงกล เมฆเมืองทอง
นายจงจิตร พันสนิท
นายจงรัก รักขพันธ
นายจงรักษ บุพศิริ
นายจตุพงศ วงคงาม
นายจตุภูมิ ประพัตร
นายจตุรงค นรสาร
นายจตุรงค สุขแกว
นายจรัญ เกื้ออนันต
นายจรัญ คงศรี
นายจรัญ พัดงาม
นายจรัญ ไพรสิงห
นายจรัญ มุณีรตั น
นายจรัญ ยะฟู
นายจรัญ รัตนศุภสิริ
นายจรัล กาอินทร
นายจรัล พุมเพ็ชร
นายจรัล สันบุญเปง
นายจรัส ทานะมัย
นายจรัส อินทะพุฒ
นายจริญ ออนเจริญ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒

นายจริน ทับทิมไสย
นายจรินทร ยิ้มขาว
นายจรินทร รุงนอย
นายจรุณ ประสงคดี
นายจรูญ แกววันเพ็ญ
นายจรูญ ตนุเลิศ
นายจรูญ ถนอมขวัญ
นายจรูญ พรหมภูวัลย
นายจรูญ พันนุรตั น
นายจรูญ พิมพทอง
นายจรูญ โพรามาต
นายจรูญ ฤทธิเ์ ดช
นายจรูญ สุวรรณพิทักษ
นายจรูญ เสนะกูล
นายจเร หิรัญสถิตย
นายจอม นิลประยูร
นายจอมพล ตุน เส็ง
นายจักกฤษณ เรืองปรีชา
นายจักรกริช อนุวงศ
นายจักรกฤช สุภาภรณประดับ
นายจักรกฤษณ เทียมจิตร
นายจักรทิพย ฤทธิ์มาก
นายจักรพงศ ขุนธิวงศ
นายจักรพงษ กันธิยะ
นายจักรพงษ เครือหงษ
นายจักรพงษ เจริญศิริ

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายจักรพงษ พรหมสุทธิ์
นายจักรพงษ ศรีสวัสดิ์
นายจักรพงษ ศุขวิทย
นายจักรพันธ จันทะสิงห
นายจักรพันธุ ศรีวราพันธุ
นายจักรภัทร ชิตพงศ
นายจักรายุทธ นพราลัย
นายจักราวุธ อุนสอาด
นายจักรินทร ชางสุวรรณ
นายจักรินทร ฝน จักรสาย
นายจักรี ไชยมงค
นายจักรี ราโชมาศ
นายจันทรคราส สุรินทรเลิศ
นายจันทรจักร สุภาพัฒน
นายจาย บัวเขียว
นายจาริ สุขาทิพย
นายจารึก ฐานันดร
นายจารึก หินแดง
นายจํานง คําดวง
นายจํานง ดีนันท
นายจํานงค กาหลง
วาที่รอยตรี จํานงค กุญชรินทร
นายจํานงค จันทรแกว
นายจํานงค ดงเทียมสี
นายจํานงค ตุยชัยตา
นายจํานงค เมืองแกน

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔

นายจํานงค รักษธรรมเสมอ
นายจํานงค วรรณศรียพงษ
นายจํานงค ศรีสามารถ
นายจํานงค ศิริบุตร
นายจํานงค สวัสดี
นายจําเนียร บัวผัน
นายจําเนียร พรมสวัสดิ์
นายจําเนียร มุงงาม
นายจําเนียร รัตนติสรอย
นายจํารอง สารกาล
นายจํารัญ หนูสวัสดิ์
นายจํารัส บัวเกตุ
นายจํารัส บุญเชื่อง
นายจํารัส พิมพา
นายจํารัส มาติบ๊
นายจํารัส ศรีใจ
นายจํารัส ศรีหมุน
นายจํารูญ บํารุงกุล
นายจํารูญ มากสกุล
นายจําเริญ กิมประสิทธิ์
นายจําเริญ กิรวิทย
นายจําเริญ แกวมณี
นายจําเริญ ดีทองแกว
นายจําเริญ ปดโต
นายจําเริญ พะวงษ
นายจําเริญ แสนสาร

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายจําเริญศักดิ์ สุดคุม
นายจําเรียง มีเครือรอด
นายจําลอง ขาวอุบล
นายจําลอง ชวยกลับ
นายจําลอง เชื้อดี
นายจําลอง ทองหอม
นายจําลอง ธรรมดิษฐ
นายจําลอง พนมชัย
นายจําลอง พินทิสบื
นายจําลอง มหาวงศทอง
นายจําลอง ศิริโสม
นายจําลอง สุวรรณบํารุง
นายจําลอง เอี่ยมออน
นายจิณณภัทร พิบูลวิทติ ธํารง
นายจิตรกร ดีวงษา
นายจิตวัต แกวทองคํา
นายจินดา ชางคิด
นายจินดา สุกชวง
นายจิรพงษ ขุราษี
นายจิรพล ครามอวม
นายจิรพันธุ สุขปาละ
นายจิรยุทธ คุมสุข
นายจิรโรจน รอยดาพันธุ
นายจิรวัฒน บุญเฉย
นายจิรวัฒน สุริยะงาม
นายจิรศักดิ์ นอยดี

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖

นายจิรศักดิ์ ปรีดวี งษ
นายจิรสันต บัวสาย
นายจิระ ชูกะสิ
นายจิระศักดิ์ ควรนิคม
นายจิระศักดิ์ วิชัยอินทรชาติ
นายจีรวัฒน พิมพปด ชา
นายจีรวัฒน หลอสุพรรณพร
นายจีระศักดิ์ คงเพชรศักดิ์
นายจีระศักดิ์ จักรสาน
นายจีราวัฒน พิมพาสรอย
นายจุล สุระอาษา
นายเจตนา เลาะไธสง
วาที่พันตรี เจตพล ยลธรรมธรรม
นายเจนจัด พรหมทอง
นายเจมวิทย เครือคํา
นายเจริญ ขิงหอม
นายเจริญ จันที
นายเจริญ ชูภักดี
นายเจริญ ดวงมาลัย
นายเจริญ ดํานาคแกว
นายเจริญ ทองศิริ
นายเจริญ โทไขษร
นายเจริญ บัวแกว
นายเจริญ บุญมา
นายเจริญ ปานแกว
นายเจริญ พลเพชร

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายเจริญ พันธชว ง
นายเจริญ เพ็ชรแกว
นายเจริญ เพ็ญหนู
นายเจริญ ภูพงศชนางกูร
นายเจริญ วงศตรี
นายเจริญ วงศอนุ
นายเจริญ อาคาร
นายเจษฎา พรหมบุตร
นายเจษฎา พันธกิตติกุล
นายเจษฎา เมืองแกว
นายเจษฎาพงศ สิทธิยา
นายเจะเฮง มีนา
นายฉกาจ ฝางแกว
นายฉลวย กัลยาประสิทธิ์
นายฉลอง ญาณพิสิฐกุล
นายฉลอง พลเรืองทอง
นายฉลอง เฟองฟู
นายฉลอง ฤทธิ์กําลัง
นายฉลอง วงศแคะหลา
นายฉลอง ศรีวรสาร
นายฉลอง สืบกินนอน
นายฉลอง หอมฤทธิ์
นายฉลาด ไชยสิงห
นายฉลาด อุปชา
นายฉวี ประสานคํา
นายฉัตรชัย ทองผา

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘

นายฉัตรชัย ยุวพันธ
นายฉัตรชัย อรรถปกษ
นายฉัตรนพดล คงยืน
นายฉัตรพล โฉมศรี
นายฉับพลัน สมร
นายเฉลิม เขียวพุมพวง
นายเฉลิม ชุมกลาง
นายเฉลิม พรมทองแกว
นายเฉลิม มอญมีเพ็ชร
นายเฉลิม สินจินา
นายเฉลิม อินทเจริญศานต
นายเฉลิมเกียรติ รอดผล
นายเฉลิมเกียรติ สุเมธะ
นายเฉลิมชัย กลับดี
นายเฉลิมชัย บุญลอม
นายเฉลิมชัย แพงยา
นายเฉลิมชัย ยิ่งรัตนสุข
นายเฉลิมธง พิทกั ษ
นายเฉลิมพงษ เกิดสมจิต
นายเฉลิมพล นามมนตรี
นายเฉลิมพล พุมวันเพ็ญ
นายเฉลิมพล ยศธแสนย
นายเฉลิมพล วิจิตรจินต
นายเฉลิมพล สีหาพงศ
นายเฉลิมพล สุคนธสุนทร
นายเฉลิมพัด แซจึง

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘
๔๓๙
๔๔๐
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๗
๔๔๘
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓
๔๕๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายเฉลิมวุฒิ ไชยเฉลิม
นายเฉลิมศักดิ์ พฤกษะวัน
นายเฉลียว คําดี
นายเฉลียว โยวะผุย
นายเฉลียว วังเเมือง
นายเฉลียว วิโสจสงคราม
นายชนเทพ บํารุงเมือง
นายชนะ คุมครอง
นายชนะ ทองกรด
นายชนะ ธนูศิลป
นายชนะ บุญมา
นายชนัตถ สาภักดี
นายชนันท รัตนพงษ
นายชนาธิป ชะนะพิน
นายชนินท การรัมย
นายชนินทร งอสอน
นายชมเชย สารปรัง
นายชยพล แกวสารภูมิ
นายชยพล บัวดิษ
นายชยพล ประมูลเฉโก
นายชยุต งามวิลัย
นายชลธี จันทะยานี
นายชลวิทย การีวัฒน
นายชลอ คชาประดิษฐ
นายชลอ เฉียดแหลม
นายชลอ ประชุมฉลาด

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗
๔๕๘
๔๕๙
๔๖๐
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐

นายชลิต รัตนแสง
นายชลิตพันธ สําราญสุข
นายชวน ถาวงศ
นายชวน เพชราช
นายชวน จิตรโสภา
นายชวลิต คงสูงเนิน
นายชวลิต จิตตชนื่
นายชวลิต ชูเรือง
นายชวลิต นิยม
นายชวลิต พลธี
นายชวลิต แสงศิริทองไชย
นายชวลิต อุดม
นายชะออน อําพคุณ
นายชัชกฤษฏิ์ หนูชมุ
นายชัชชัย ทับทิมออน
นายชัชชัย สนองบุญ
นายชัชวาล แกลวกลา
นายชัชวาล จตุรพร
นายชัชวาล บริบูรณ
นายชัชวาล เปลา
นายชัชวาล วุฒิพรหม
นายชัชวาล สรอยจิตร
นายชัชวาล อาศัยพานิชย
นายชัชวาลย จันทรชมภู
นายชัชวาลย ไชยบุญญานุภาพ
นายชัชวาลย พึ่งสมบัติ

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓
๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐
๔๙๑
๔๙๒
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘
๔๙๙
๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔
๕๐๕
๕๐๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายชัชวาลย ยอดมัน่
นายชัชวาลย อุดดง
นายชัชวินทร สิงหสถู ้ํา
นายชัด เข็มเพ็ชร
นายชั้น สุขทั่ว
นายชัยเฉลิม พงษสวัสดิ์
นายชัยชนะ ดวงนางรอง
สิบเอก ชัยชาญ นอยนัน
นายชัยณรงค จังนภาพร
นายชัยณรงค ศรีสนุ า
นายชัยณรงค แสงคํา
นายชัยทัศน เกื้อกิม้
นายชัยนุวัฒน กาญจนาภรณพัฒน
นายชัยพจน ศรีหาวงค
นายชัยพร ชมประเสริฐ
นายชัยพรต วงศละกุล
นายชัยยา เพ็งนิม่
นายชัยยา วงศาภิวฒ
ั น
นายชัยยุทธ ภวภูตานนท
นายชัยรัตน แกวกาธร
นายชัยรัตน ถนอมสุข
นายชัยรัตน มวลชัยภูมิ
นายชัยรัตน เมฆอากาศ
นายชัยโรจน เทศพิทักษ
นายชัยโรจน ธรรมลังกา
นายชัยวรรณ เกตุวราภรณ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๕๐๗
๕๐๘
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖
๕๑๗
๕๑๘
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕
๕๒๖
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐
๕๓๑
๕๓๒

จาสิบเอก ชัยวัฒน กิ่งทัพหลวง
นายชัยวัฒน โกษากุล
นายชัยวัฒน จัตุกูล
นายชัยวัฒน ใจภักดี
นายชัยวัฒน เลขานุกิจ
นายชัยวัฒน ศรีจันทรากูล
นายชัยวิชติ ฮับยูโสะ
นายชัยวิรัตน สวัสดิภาพ
นายชัยวุฒิ คมประดิษฐ
นายชัยวุฒิ อยูเปนสุข
นายชัยศักดิ์ ลิ้มสุขสันติ์
นายชัยศักดิ์ อริกุล
นายชัยสิทธิ์ ประจักษวงศ
นายชัยสิทธิ์ ปรุงฆอง
นายชัยสิทธิ์ พงษพัฒน
นายชัยสิทธิ์ พันธสูงเนิน
นายชาคริต กลาขยัน
นายชาคริต คํานวนสินธุ
นายชาคริต สําราญรัมย
นายชาญ เชียวเกตวิทย
นายชาญ แชมชูกุล
นายชาญ ศรีรกั ษ
นายชาญชัย แจมศรี
นายชาญชัย นารี
นายชาญชัย บรรพชาติ
นายชาญชัย มุขพรหม

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา
๕๓๓
๕๓๔
๕๓๕
๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒
๕๔๓
๕๔๔
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘
๕๔๙
๕๕๐
๕๕๑
๕๕๒
๕๕๓
๕๕๔
๕๕๕
๕๕๖
๕๕๗
๕๕๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายชาญชัย สามเณร
นายชาญณรงค ขันธิกุล
นายชาญณรงค เขตอนันต
นายชาญณรงค คําดวง
นายชาญณรงค เทียนวงษ
นายชาญณรงค นรัฐกิจ
นายชาญยุทธ ผลาพฤกษ
นายชาญวิทย พิมพิรัตน
นายชาญวิน ขมินทกูล
นายชาตรี กอเด็ม
นายชาตรี ขําล้าํ เลิศ
นายชาตรี ครองระวะ
นายชาตรี เชื้อบุญมี
นายชาตรี ตรีภาค
วาที่รอยเอก ชาตรี ศรีดวงแกว
นายชาตรี สุขกันต
นายชาตรี หัตถประดิษฐ
นายชาติชาย ขันทํา
นายชาติชาย วิษณุกูลรัตนา
นายชาติชาย ศรีสงั วาลย
นายชาติชาย ศักดิ์คําดวง
นายชาติชาย ศิรเิ ดช
นายชาติชาย สิทธิธรรม
นายชาติชาย สุโข
นายชาติชาย สุดเสนห
นายชาติชาย อัตวานิช

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๕๕๙
๕๖๐
๕๖๑
๕๖๒
๕๖๓
๕๖๔
๕๖๕
๕๖๖
๕๖๗
๕๖๘
๕๖๙
๕๗๐
๕๗๑
๕๗๒
๕๗๓
๕๗๔
๕๗๕
๕๗๖
๕๗๗
๕๗๘
๕๗๙
๕๘๐
๕๘๑
๕๘๒
๕๘๓
๕๘๔

นายชานนท นามนอย
นายชานุพงษ สุโข
นายชาประดิษฐ คําเสน
นายชาลี ดวงตาดํา
นายชาลี ไพโรจน
นายชาลี ภูรวิ ิทยาธีระ
นายชาลี เอี่ยมสําอางค
นายชํานาญ ชูเดช
นายชํานาญ ทวมพงษ
นายชํานาญ นาคศิริ
นายชํานาญ แฟมไธสง
นายชํานาญ มีเพียร
นายชํานาญ ยอดผักแวน
นายชํานาญ เวทยประสิทธิ์
นายชํานาญ สมวงษ
นายชํานาญ สุวรรณเลิศ
นายชิณวัสส บุญเมือง
นายชิด เทพสุวรรณ
นายชิดชนก กลิน่ ชัน้
นายชินวัฒน มั่งคั่ง
นายชุณห สีดามุย
นายชุติ เจริญศรีเมือง
นายชุตมิ า แกวสถิตย
นายชุบ อิ่มเสมอ
นายชุมชัย ทิวะสิงห
นายชุมพร ขัดทา

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
๕๘๕
๕๘๖
๕๘๗
๕๘๘
๕๘๙
๕๙๐
๕๙๑
๕๙๒
๕๙๓
๕๙๔
๕๙๕
๕๙๖
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐
๖๐๑
๖๐๒
๖๐๓
๖๐๔
๖๐๕
๖๐๖
๖๐๗
๖๐๘
๖๐๙
๖๑๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายชุมพร บุญนอม
นายชุมพล วิชา
นายชุมพล ศรีทวน
นายชุมพล ศิรติ ะ
นายชุมพล หมืน่ ภักดี
นายชูเกียรติ งานไว
นายชูเกียรติ ชูศรี
นายชูเกียรติ เนตรทิพย
นายชูเกียรติ สหุตนัย
นายชูเกียรติ แสนทําพล
นายชูชัย ใจนอง
นายชูชาติ กินจําปา
วาที่รอยตรี ชูชาติ จันตะยอด
นายชูชาติ ทองอยู
นายชูชาติ เรืองวงษ
นายชูชาติ ศรีรัตนโยธิน
นายชูชาติ สะสมทรัพย
นายชูชาติ สารศรี
นายชูชีพ ชํานาญเอือ้
นายชูชีพ พวงรอด
นายชูชีพ มีสะอาด
นายชูชีพ แรงใหม
นายชูศักดิ์ แกวเจริญ
นายชูศักดิ์ จันทุมา
นายชูศักดิ์ ไชยบุญ
นายชูศักดิ์ นอยทา

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๖๑๑
๖๑๒
๖๑๓
๖๑๔
๖๑๕
๖๑๖
๖๑๗
๖๑๘
๖๑๙
๖๒๐
๖๒๑
๖๒๒
๖๒๓
๖๒๔
๖๒๕
๖๒๖
๖๒๗
๖๒๘
๖๒๙
๖๓๐
๖๓๑
๖๓๒
๖๓๓
๖๓๔
๖๓๕
๖๓๖

นายชูศักดิ์ บุบผาเฮา
นายชูศักดิ์ พลยูง
นายชูศักดิ์ ละอูม
นายชูศักดิ์ สุทธิสขุ
นายชูศักดิ์ สุวรรณเทน
นายชูสิทธิ์ ชูสกุล
นายเชน บุญเผือก
นายเชวง กันทะวงศ
นายเชวง ชื่นชอย
นายเชวง มนัสศิลา
นายเชวงศักดิ์ เพ็งชวย
นายเชวงศักดิ์ ศรีแกว
นายเชษฐ วิโย
นายเชษฐ ปญญาวุฒิ
นายเชษฐพงศ นันทพันธ
นายเชษฐวุฒิ บุตรดีวงศ
นายเชาว ถิน่ สืบ
นายเชาวรัตน สาลี
นายเชาวฤทธิ์ พุทธนิตย
นายเชาวลิต แจงสวาง
นายเชาวลิต ไพรสิงห
นายเชิงชาย อรุณแสง
นายเชิญศิลป คะยอมดอก
นายเชิด พิชัย
นายเชิดชัย สิงหคิบตุ ร
นายเชิดชาญ โยธารินทร

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
๖๓๗
๖๓๘
๖๓๙
๖๔๐
๖๔๑
๖๔๒
๖๔๓
๖๔๔
๖๔๕
๖๔๖
๖๔๗
๖๔๘
๖๔๙
๖๕๐
๖๕๑
๖๕๒
๖๕๓
๖๕๔
๖๕๕
๖๕๖
๖๕๗
๖๕๘
๖๕๙
๖๖๐
๖๖๑
๖๖๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายเชิดศักดิ์ ทองเฟอง
นายเชี่ยวชาญ หมื่นยง
นายเชื้อ ฉางตา
นายโชคชัย ฆารสะอาด
นายโชคชัย ฉายินทุ
นายโชคชัย นาวิกาวตาร
นายโชคชัย ศรีวิโรจนวงศ
นายโชคชัย หรีกประโคน
นายโชคดี สมบูรณดี
นายโชติ ชูมณี
นายโชติ ฟกเขียว
นายโชตินนั ท จิรวรรณพันธุ
นายไชยณรงค จันทรคงหอม
นายไชยธนา ธาระจันทร
นายไชยนิเวศน ยิ้มขาว
นายไชยยง ไชยเดช
นายไชยยงค ฮวดพรหม
นายไชยยศ วันอุทา
นายไชยยศ เอียดนุสรณ
นายไชยยา สุทัศนสันติ
นายไชยรัตน สุริยคุปต
นายไชยวัฒน ครองยุทธ
นายไชยวัฒน ผลสันติ
นายไชยา ชัยสุริยะวิรัตน
นายซําซูดิง บินอีซอ
นายฌานัณท นิลเศษ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๖๖๓
๖๖๔
๖๖๕
๖๖๖
๖๖๗
๖๖๘
๖๖๙
๖๗๐
๖๗๑
๖๗๒
๖๗๓
๖๗๔
๖๗๕
๖๗๖
๖๗๗
๖๗๘
๖๗๙
๖๘๐
๖๘๑
๖๘๒
๖๘๓
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖
๖๘๗
๖๘๘

นายญวณ ศรีชัยคํา
นายญาณกร แสงสุวรรณ
นายฐากร อักษรสมาน
นายฐานัน พิมพสิน
นายฐาปกร บูรณะกรณ
นายฐิตติณฐั ศักดิ์ธนานนท
นายณพงศ แจงไพร
นายณรงค กอนทอง
นายณรงค กาศโอสถ
นายณรงค กิตนิ ิรนั ดรกูล
นายณรงค ไกรกิจราษฏร
นายณรงค คชสาร
นายณรงค เจริญสิงห
นายณรงค ใจปญญา
นายณรงค ชัยชาญวัฒนา
นายณรงค ชัยบุญ
นายณรงค เชื้ออินทร
นายณรงค ไชยชาติ
นายณรงค เดชกลา
นายณรงค ปาละปน
นายณรงค พรหมนิมติ ร
นายณรงค พรหมพัชรพล
นายณรงค พานทองคํา
นายณรงค พุมเจริญ
นายณรงค โพธิป์ ระดิษฐ
นายณรงค เมนคํา

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา
๖๘๙
๖๙๐
๖๙๑
๖๙๒
๖๙๓
๖๙๔
๖๙๕
๖๙๖
๖๙๗
๖๙๘
๖๙๙
๗๐๐
๗๐๑
๗๐๒
๗๐๓
๗๐๔
๗๐๕
๗๐๖
๗๐๗
๗๐๘
๗๐๙
๗๑๐
๗๑๑
๗๑๒
๗๑๓
๗๑๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายณรงค วงษอุดม
นายณรงค วัชรธรรมรักษ
นายณรงค ศรสาลี
นายณรงค ศิริอาํ นาจ
นายณรงค ศุภรนันทน
นายณรงค สมศักดิ์
นายณรงค สารบัญ
นายณรงค สินกล่าํ
นายณรงค สุดชุมแพ
นายณรงค หลุยจําวัน
นายณรงค อารีวงษ
นายณรงค เอกพันธุ
นายณรงคชัย ดํารงพุฒเิ ดชา
นายณรงคชัย ศรีเมือง
นายณรงคเดช ทวีชาติ
นายณรงคเดช พูนนาค
นายณรงคฤทธิ์ รอดเทศ
นายณรงคฤทธิ์ รัตนอัมพรโสภณ
นายณรงคศักดิ์ กินจําปา
นายณรงคศักดิ์ พรมวัง
นายณรงคศักดิ์ พิเดช
นายณรงคศักดิ์ เพชรนาดี
นายณรงคศักดิ์ ศรีวะรมย
นายณัฐนนท จินดาหลวง
นายณัฐปกรณ ศรีพระจันทร
นายณัฐพงศ ไสยมาตย

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๗๑๕
๗๑๖
๗๑๗
๗๑๘
๗๑๙
๗๒๐
๗๒๑
๗๒๒
๗๒๓
๗๒๔
๗๒๕
๗๒๖
๗๒๗
๗๒๘
๗๒๙
๗๓๐
๗๓๑
๗๓๒
๗๓๓
๗๓๔
๗๓๕
๗๓๖
๗๓๗
๗๓๘
๗๓๙
๗๔๐

นายณัฐพงษ ดาขวา
นายณัฐพล พิมพพนา
นายณัฐพล สุวรรณลพ
นายณัฐพัฒน มูลคํา
นายณัฐภณ ดวงทาวเศษ
นายณัฐวัฒน รินลา
นายณัฐวัสส กุลศิริภริ ักษ
นายณัฐวุฒิ นามวงศษา
นายณัฐวุฒิ ประดิษกุล
นายณัฐวุฒิ วัชรเสถียร
นายดนเราะหมาน หวันหมุ
นายดนัย ฤทธิรักษ
นายดนัย สมบูรณ
นายดนัย เสงสีแดง
นายดลชัย สิงหคะ
นายดวงจันทร แกวจีน
นายดวงเดช จอมแสนปง
นายดวงทิพย วงศไข
นายดามพ งามดี
นายดาวเรือง ภูแสนใบ
นายดาวโรจน โพธิ์รัง
นายดําเกิง สุทธิสุวรรณ
นายดําเนิน นาราษฎร
นายดําเนิน พุมทอง
นายดําเนิน แยมแกว
นายดํารง ฉันทจิตต

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
๗๔๑
๗๔๒
๗๔๓
๗๔๔
๗๔๕
๗๔๖
๗๔๗
๗๔๘
๗๔๙
๗๕๐
๗๕๑
๗๕๒
๗๕๓
๗๕๔
๗๕๕
๗๕๖
๗๕๗
๗๕๘
๗๕๙
๗๖๐
๗๖๑
๗๖๒
๗๖๓
๗๖๔
๗๖๕
๗๖๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายดํารง ฤทธิว์ งศ
นายดํารงค กลิ่นเกษร
นายดํารงค เกิดไพร
นายดํารงค จินตรารักษ
นายดํารงค ชาวนาเสียว
นายดํารงค เต็มสัน้
นายดํารงค หิรญ
ั ฉาย
นายดํารงศักดิ์ ชัยรัตน
นายดํารงศักดิ์ แสงสุวรรณ
นายดําริห ยอดสุรางค
นายดิเรก ขามคํา
นายดิเรก แจงจิตร
นายดิเรก เชือ้ ชาติ
นายดิเรก ธาตุทอง
นายดิเรก สวัสดี
นายดิลก สูก ระโทก
นายดิลก เมธา มานะศิลป
นายดุสติ บุญสนอง
นายดุสติ ยาใจ
นายเด็จดวง วรรโณมัย
นายเดช จังหาร
นายเดช ตาเจริญเมือง
นายเดชา ขําจริง
นายเดชา โชติสุวรรณ
นายเดชา ตรีพรหม
นายเดชา ตันไพบูลย

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๗๖๗
๗๖๘
๗๖๙
๗๗๐
๗๗๑
๗๗๒
๗๗๓
๗๗๔
๗๗๕
๗๗๖
๗๗๗
๗๗๘
๗๗๙
๗๘๐
๗๘๑
๗๘๒
๗๘๓
๗๘๔
๗๘๕
๗๘๖
๗๘๗
๗๘๘
๗๘๙
๗๙๐
๗๙๑
๗๙๒

นายเดชา ทนันไชย
นายเดชา พูลวงศ
นายเดชา ศรีชัย
นายเดชา สังขศิริ
นายเดชา สาวงศตุย
นายเดชา สุมขํา
นายเดน เกตุบรรจง
นายเดนชัย วงศบา นดู
นายแดง ทองเรือง
นายแดนชัย เต็งประวัติ
นายแดนดี พันธุศิลป
นายตระกูล รอตเสถียร
นายตรีพล หนูศกั ดิ์
นายตรีวนนท แสนอุบล
นายตอพงษ มาพงษ
นายตอศักดิ์ ชัยยันโต
นายตี๋ คัทธรินทร
นายเตชทัต ทองมี
นายเตรียม หงษศรี
นายเติม สาลีพันธ
นายเติมศักดิ์ สุวรรณ
นายเติมศักดิ์ อวนแกว
นายไตรเทพ โหโก
นายไตรภพ สุเมรุไหว
นายไตรรงค วัตถุสนิ
นายไตรรัตน อรัณยชนายุธ

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา
๗๙๓
๗๙๔
๗๙๕
๗๙๖
๗๙๗
๗๙๘
๗๙๙
๘๐๐
๘๐๑
๘๐๒
๘๐๓
๘๐๔
๘๐๕
๘๐๖
๘๐๗
๘๐๘
๘๐๙
๘๑๐
๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕
๘๑๖
๘๑๗
๘๑๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายถนอม คําจันทร
นายถนอม ทรายมูล
นายถนอม นวนประโคน
นายถนอม บุญเลี้ยง
นายถวัลย ทัศบุตร
นายถวัลย พันธุวงศ
นายถวัลย สุนทรา
นายถวัลย แสงสวาง
นายถวัลย หองแซง
นายถวาย เทพพร
นายถวิล เชื้อนิล
นายถวิล เนาวนนท
นายถวิล มนตรี
นายถวิล วิจารณจักร
นายถวิล ศรีมาลัย
นายถวิล ศิริสนุ ทร
นายถวิล สมภูเวียง
นายถาวร แกนแกว
นายถาวร คูณริ ัตน
นายถาวร จันทรขอนแกน
วาที่รอยตรี ถาวร พึ่งอุทัยศรี
นายถาวร สัมจันทร
นายถิระ แกวเพชร
นายถุงเงิน รักษาล้ํา
นายแถลง ทองโคกกรวด
นายทนง ชีวประไพ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๘๑๙
๘๒๐
๘๒๑
๘๒๒
๘๒๓
๘๒๔
๘๒๕
๘๒๖
๘๒๗
๘๒๘
๘๒๙
๘๓๐
๘๓๑
๘๓๒
๘๓๓
๘๓๔
๘๓๕
๘๓๖
๘๓๗
๘๓๘
๘๓๙
๘๔๐
๘๔๑
๘๔๒
๘๔๓
๘๔๔

นายทนงศักดิ์ เนตรสมบูรณ
นายทนงศักดิ์ บอหนา
นายทนงศักดิ์ เรืองแกว
นายทนงศักดิ์ โรจนบรู ณาวงศ
นายทนงศักดิ์ สายโสภา
นายทเนท ศรีชุมพล
นายทรงเกียรติ แฝงพงศ
นายทรงเดช เศรษฐพันธุ
นายทรงพล ฐานวิสัย
วาที่รอยตรี ทรงพล เทพคํา
นายทรงพล พลศรี
นายทรงฤทธิ์ เถาวชาลี
นายทรงฤทธิ์ ปลื้มใจ
นายทรงวุฒิ ดํามินเสก
นายทรงวุฒิ พงษพิทักษ
นายทรงศักดิ์ จันทบุรี
นายทรงศักดิ์ โซสายคํา
นายทรงศักดิ์ ประจันนวล
นายทรงศักดิ์ ศิลปศริ ิวานิชย
นายทรงศักดิ์ สิรัมย
นายทรงศิลป ณ พิกุล
นายทรงศิลป สุขแสน
นายทรงสิทธิ์ นวลตา
นายทรรศน ปานเจริญ
นายทรัพย ดวงชอุม
นายทรัพย ปราณี

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
๘๔๕
๘๔๖
๘๔๗
๘๔๘
๘๔๙
๘๕๐
๘๕๑
๘๕๒
๘๕๓
๘๕๔
๘๕๕
๘๕๖
๘๕๗
๘๕๘
๘๕๙
๘๖๐
๘๖๑
๘๖๒
๘๖๓
๘๖๔
๘๖๕
๘๖๖
๘๖๗
๘๖๘
๘๖๙
๘๗๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายทรัสตรี เหลาสิทธิ์
นายทวน เที่ยงเจริญ
นายทวน ปนทอง
นายทวน ภูดดั
นายทวนทอง ปรักมานนท
นายทวัฒน จุลเสวก
นายทวัย ไชยศร
นายทวิช ยอดศรี
นายทวิชาติ กลิน่ สุวรรณ
นายทวี คงวิจติ ร
นายทวี คลังทอง
นายทวี จันทรเสน
นายทวี ตนะทิพย
นายทวี นุกาศ
นายทวี บัวคําภู
นายทวี มาสังข
นายทวี ละอองพราว
นายทวี ศรีนวล
นายทวี ศรีนูเดช
นายทวี ศรีภา
นายทวี สีชมภู
นายทวี สุวรรณมณี
นายทวี แสงหงษ
นายทวี โสทับ
นายทวี อุดม
นายทวีชัย สาขามุละ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๘๗๑
๘๗๒
๘๗๓
๘๗๔
๘๗๕
๘๗๖
๘๗๗
๘๗๘
๘๗๙
๘๘๐
๘๘๑
๘๘๒
๘๘๓
๘๘๔
๘๘๕
๘๘๖
๘๘๗
๘๘๘
๘๘๙
๘๙๐
๘๙๑
๘๙๒
๘๙๓
๘๙๔
๘๙๕
๘๙๖

นายทวีป เคลือบพวง
นายทวีป ปรีชา
นายทวีป ผลเกลี้ยง
นายทวีพงศ สุวรรณรงค
นายทวีวุฒิ เจริญตา
นายทวีศักดิ์ กาศอุดม
นายทวีศักดิ์ แกวสลํา
นายทวีศักดิ์ ตระกูลรัมย
นายทวีศักดิ์ ติยานันท
นายทวีศักดิ์ ทิมพงษ
นายทวีศักดิ์ บุญมี
นายทวีศักดิ์ พันธนาม
นายทวีศักดิ์ มาลา
นายทวีศักดิ์ มิตรเจริญรัตน
นายทวีศักดิ์ เสริฐเลิศ
นายทวีศิลป สินสมบุญ
นายทศพล สังขทติ นุ
นายทองคํา ขันออน
นายทองคํา ทากัน
นายทองคํา ลิขติ ตระกูล
นายทองจันทร นาใจคง
นายทองจันทร ปญโญใหญ
นายทองจันทร ศิลาวุธ
นายทองซาน สีหะปญญา
นายทองใบ ธุระนนท
นายทองใบ สรสันต

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา
๘๙๗
๘๙๘
๘๙๙
๙๐๐
๙๐๑
๙๐๒
๙๐๓
๙๐๔
๙๐๕
๙๐๖
๙๐๗
๙๐๘
๙๐๙
๙๑๐
๙๑๑
๙๑๒
๙๑๓
๙๑๔
๙๑๕
๙๑๖
๙๑๗
๙๑๘
๙๑๙
๙๒๐
๙๒๑
๙๒๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายทองปาน ไชยศรี
นายทองเปลี่ยน บางทับ
นายทองพูน วารีไสย
นายทองพูน อุดม
นายทองเพชร สุขพิพัฒน
นายทองมวน เศษคึมบง
นายทองรักษ แสงสวาง
นายทองเลือ่ น โคตะมะ
นายทองสุข นันทวงศ
นายทองสุข สมบูรณ
นายทองหลอ คําปลิว
นายทองหลอ นาคจันทึก
นายทองหลอ ราชวงษ
นายทองใหม นินทะการ
วาที่รอยตรี ทองอยู มิรตั นไพร
นายทองอินทร บุญทูล
นายทองเอิญ เข็มภูเขียว
นายทันใจ สายแวว
นายทับ สุวรรณพันธ
นายทัศ ไชยเชษฐ
นายทัศนะ ตันติภมู ิรตั น
วาที่พันตรี ทัศนัย แจมจิรารักษ
นายทัศพร อินทัศน
นายทํานูล เนืองภา
นายทิฆัมพร สุวรรณภาพ
นายทินกร กล่ําทอง

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๙๒๓
๙๒๔
๙๒๕
๙๒๖
๙๒๗
๙๒๘
๙๒๙
๙๓๐
๙๓๑
๙๓๒
๙๓๓
๙๓๔
๙๓๕
๙๓๖
๙๓๗
๙๓๘
๙๓๙
๙๔๐
๙๔๑
๙๔๒
๙๔๓
๙๔๔
๙๔๕
๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘

นายทินกร แกวไทย
นายทินกร จันทรโคตร
นายทินกร ดวงบาง
นายทินกร สุพรรณนนท
นายเทพนิมติ พรรณาทรัพย
นายเทพวิกรณ มณีวัง
นายเทวฤทธิ์ พลเยี่ยม
นายเทวัญ จาดสุวรรณ
นายเทวานนท ขุนทอง
นายเทศชาย โพธิ์ทอง
นายเทอดชัย ธงวิชัย
นายเทอดชาติ ชัยพงษ
นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ
นายเทอดศักดิ์ แสงมวง
นายเทิดศักดิ์ เงินยวง
นายเทียน กระทงนอย
นายเทียนชัย พงษศริ ิ
นายเทียนชัย ลิ้มทองคํา
นายเทียร ธีรธาราธิคุณ
นายไท คําลาน
นายธงกมล วงศกระสันต
นายธงชัย กันตะพงษ
นายธงชัย กุฎีรักษ
นายธงชัย จันทรออ น
นายธงชัย จินกลาง
นายธงชัย ชืน่ ยุตธิ รรม

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา
๙๔๙
๙๕๐
๙๕๑
๙๕๒
๙๕๓
๙๕๔
๙๕๕
๙๕๖
๙๕๗
๙๕๘
๙๕๙
๙๖๐
๙๖๑
๙๖๒
๙๖๓
๙๖๔
๙๖๕
๙๖๖
๙๖๗
๙๖๘
๙๖๙
๙๗๐
๙๗๑
๙๗๒
๙๗๓
๙๗๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายธงชัย บูระวัฒน
นายธงชัย ประเสิรฐสังข
นายธงชัย ปดตาละเพ
นายธงชัย ยิม้ ประเสริฐ
นายธงชัย เลี่ยวไพโรจน
นายธงชัย ศรีเลิศ
นายธงชัย สะเทียนรัมย
นายธงชัย สิมลา
สิบเอก ธงชัย ออนโยน
นายธนกฤต พรมทอง
นายธนเดชชัย ศรวิชัย
นายธนบัตร พรมมาสุข
นายธนพงค ลอยลม
นายธนพร ศรีภู
นายธนพล ขลังธรรมเนียม
นายธนภูมิ เหลาลาภะ
นายธนยศ ฤทธิ์เฉลิม
นายธนรัตน นิลเกิดเย็น
นายธนัช ประดิษฐปรีชา
นายธนา เทศทอง
นายธนาคม ทัศมี
นายธนาดุล โฉมนิธิตานนท
นายธนาพล สพภูเขียว
นายธนารัฐ ชื่นวัฒนา
นายธนิต จินตประสาท
นายธนิต เดือนแจงรัมย

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๙๗๕
๙๗๖
๙๗๗
๙๗๘
๙๗๙
๙๘๐
๙๘๑
๙๘๒
๙๘๓
๙๘๔
๙๘๕
๙๘๖
๙๘๗
๙๘๘
๙๘๙
๙๙๐
๙๙๑
๙๙๒
๙๙๓
๙๙๔
๙๙๕
๙๙๖
๙๙๗
๙๙๘
๙๙๙
๑๐๐๐

นายธนิต โพธิ์เจริญ
นายธนิต วัดอักษร
นายธนิตศักดิ์ พันธุนวล
นายธนุพงษ ทองมี
นายธนุศักดิ์ เสาวรส
นายธนู ฤทธิโชติ
นายธนู อักษร
นายธนูศักดิ์ พยัฆเนตร
นายธเนศ สักลอ
นายธเนศ สาประเสริฐ
นายธเนส ใหญมาก
นายธรณินทร งามเถื่อน
นายธรรมชาติ ถิน่ อุดม
นายธรรมนูญ กลมกูล
นายธรรมนูญ ขวัญรัมย
นายธรรมนูญ จันทรสาร
นายธรรมนูญ พิชัย
นายธรรมนูญ มีสมสืบ
นายธรรมนูญ แสงจันทร
นายธรรมประยูร สถิตยรัมย
นายธรรมรส ทวีศกั ดิ์
นายธราเทพ แกวเกาะสะบา
นายธวัช ดวงงอก
นายธวัช ทรัพยสุทธิภาสน
นายธวัช ทองเล็ก
นายธวัช พงษศิริ

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๐๑
๑๐๐๒
๑๐๐๓
๑๐๐๔
๑๐๐๕
๑๐๐๖
๑๐๐๗
๑๐๐๘
๑๐๐๙
๑๐๑๐
๑๐๑๑
๑๐๑๒
๑๐๑๓
๑๐๑๔
๑๐๑๕
๑๐๑๖
๑๐๑๗
๑๐๑๘
๑๐๑๙
๑๐๒๐
๑๐๒๑
๑๐๒๒
๑๐๒๓
๑๐๒๔
๑๐๒๕
๑๐๒๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายธวัช วงศกลม
นายธวัชชัย กัตโร
นายธวัชชัย คําทอง
นายธวัชชัย จันธิมา
นายธวัชชัย ธรรมสรางกูร
นายธวัชชัย ภูเลาสิงห
นายธวัชชัย สิทธิไพบูลย
นายธวัชชัย อินทชาติ
นายธวัฒชัย จันรองคํา
นายธัชธรรม วันทอง
นายธัญญา ไสยรินทร
นายธัญวิทย กล่ําพลบ
นายธาตรี อินยะฤทธิ์
นายธานินทร ชลจิตต
นายธานินทร บุญอบ
นายธานินทร พวงพี
นายธานินทร สุรเสรีวงษ
นายธานี ประยูรอนุเทพ
นายธานี วงศพรหม
นายธํารงศักดิ์ สุสขุ เสียง
นายธีธัช ชาตโร
นายธีรเดช ภูกองชัย
นายธีรเดช มั่นยุติธรรม
นายธีรนันท เรืองออน
นายธีรพจน จันทรคง
นายธีรพันธ เศรษฐนันท

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๐๒๗
๑๐๒๘
๑๐๒๙
๑๐๓๐
๑๐๓๑
๑๐๓๒
๑๐๓๓
๑๐๓๔
๑๐๓๕
๑๐๓๖
๑๐๓๗
๑๐๓๘
๑๐๓๙
๑๐๔๐
๑๐๔๑
๑๐๔๒
๑๐๔๓
๑๐๔๔
๑๐๔๕
๑๐๔๖
๑๐๔๗
๑๐๔๘
๑๐๔๙
๑๐๕๐
๑๐๕๑
๑๐๕๒

นายธีรพันธ สารพร
นายธีรภาพ วลามิตร
นายธีรยุทธ ตุม มี
นายธีรยุทธ บุญมณี
นายธีรยุทธ ยังภู
นายธีรยุทธ ไชยศรี
นายธีรวรรณ สมสุวรรณ
นายธีรวัจน ตุมทอง
นายธีรวุฒิ วงศมณี
นายธีรศักดิ์ บาสอ
นายธีรสุวฒ
ั น เปรมใจเจริญ
นายธีระ กั๋งเซง
นายธีระ ลูกอินทร
นายธีระ ศรีวิไชย
นายธีระชัย ปานวงษ
วาที่รอยตรี ธีระชัย ไพฑูรย
นายธีระทัศน มาละอินทร
นายธีระพงษ พันธพิมพ
นายธีระพจน สมันกสิวิทย
นายธีระยง ปยะปรีชายุทธ
นายธีระยุทธ พลซื่อ
นายธีระวัฒน โตนดไธสง
นายธีระวัฒน เทพพิทักษ
นายธีระศักดิ์ เดชแสง
นายธีระศักดิ์ สาขา
นายธีระศักดิ์ เสมอใจ

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๕๓
๑๐๕๔
๑๐๕๕
๑๐๕๖
๑๐๕๗
๑๐๕๘
๑๐๕๙
๑๐๖๐
๑๐๖๑
๑๐๖๒
๑๐๖๓
๑๐๖๔
๑๐๖๕
๑๐๖๖
๑๐๖๗
๑๐๖๘
๑๐๖๙
๑๐๗๐
๑๐๗๑
๑๐๗๒
๑๐๗๓
๑๐๗๔
๑๐๗๕
๑๐๗๖
๑๐๗๗
๑๐๗๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายเธียรชัย พิชัยกมล
นายนกพิลาป เสาอนันต
นายนกูล ศิริสวัสดิ์พิพัฒน
นายนนท แสงจันทร
นายนนทวัตน โชโต
นายนพ หลักทอง
นายนพดล ขันแข็ง
นายนพดล ไชยมิกนั
นายนพดล ทรัพยวิวฒ
ั น
นายนพดล พนมอุปถัมภ
นายนพดล รอเกตุ
นายนพดล ศรีจันทรนนท
นายนพดล สิงหศรี
นายนพน คําวรรณ
นายนพพร เสือสกุล
นายนพพล คําบุญเรือง
นายนพรัตน ทองโคตร
นายนพรัตน ทิพจร
วาที่พันตรี นพรัตน วัฒนสิงห
นายนภดล ทีป่ รึกษา
นายนภาดล บัววังโปง
นายนรภัทร จรเอกา
นายนราวุธ สุจิตะพันธ
นายนรินทร จันทรลอย
นายนรินทร ทรงอาจ
นายนรินทร เทพหัสดิน ณ อยุธยา

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๐๗๙
๑๐๘๐
๑๐๘๑
๑๐๘๒
๑๐๘๓
๑๐๘๔
๑๐๘๕
๑๐๘๖
๑๐๘๗
๑๐๘๘
๑๐๘๙
๑๐๙๐
๑๐๙๑
๑๐๙๒
๑๐๙๓
๑๐๙๔
๑๐๙๕
๑๐๙๖
๑๐๙๗
๑๐๙๘
๑๐๙๙
๑๑๐๐
๑๑๐๑
๑๑๐๒
๑๑๐๓
๑๑๐๔

นายนรินทร ปนมรกต
นายนรินทร ศรียา
นายนรินทร ศรีสงคราม
นายนรินทร สุม มาตร
นายนรินทร อูเซ็ง
นายนรินทรพจน สุขหนา
นายนริศ เชื้ออ่าํ
นายนริศ นรารักษ
นายนริศร ยอดวันดี
นายนริศสันต ลิศนันท
นายนเรนทร ยนตพิพัฒนกุล
นายนเรศ พินิจ
นายนเรศ เภารอด
นายนเรศ แสนแกวใส
นายนเรศน เสือคํารณ
นายนฤนาท แกวยางนอก
นายนอม กรุดนาค
นายนัฐพงษ รันทม
นายนันทวิทย นนทะโคตร
นายนาคินทร จันทรรัตน
นายนาเคนทร ใบยา
นายนาวิล อินทโชติ
นายน้ําเที่ยง บุญประคม
นายนิกร จันทรอินทร
นายนิกร พิจอมบุตร
นายนิกร แพงไทสงค

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๐๕
๑๑๐๖
๑๑๐๗
๑๑๐๘
๑๑๐๙
๑๑๑๐
๑๑๑๑
๑๑๑๒
๑๑๑๓
๑๑๑๔
๑๑๑๕
๑๑๑๖
๑๑๑๗
๑๑๑๘
๑๑๑๙
๑๑๒๐
๑๑๒๑
๑๑๒๒
๑๑๒๓
๑๑๒๔
๑๑๒๕
๑๑๒๖
๑๑๒๗
๑๑๒๘
๑๑๒๙
๑๑๓๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายนิกร มั่งเมือง
นายนิกร เลิศคอนสาร
นายนิกาย อบเชย
นายนิคม ขัดสาย
นายนิคม ขันโสม
นายนิคม คําสุข
นายนิคม จุปะมะนัย
นายนิคม ไชยนิลวงค
นายนิคม ไชยบุรินทร
นายนิคม นัดทะยาย
นายนิคม นามบุญมี
นายนิคม นามบุญเรือง
นายนิคม ผัดแสน
นายนิคม ภักดีวิวรรธ
นายนิคม ยิ้มแยม
นายนิคม สิมพันธุ
นายนิคม หงษหา
นายนิติพงศ สนิทเชื้อ
นายนิติพัฒทร หลวงวังโพธิ์
นายนิติวฒ
ุ ิ ทองศิริอบุ ล
นายนิทัศน นักเสียง
นายนิทัศน มาลัย
นายนิเทศ แกวกิง่
นายนิธิศ วรโภชน
นายนิพน แจมแจง
นายนิพนธ โกมล

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๑๓๑
๑๑๓๒
๑๑๓๓
๑๑๓๔
๑๑๓๕
๑๑๓๖
๑๑๓๗
๑๑๓๘
๑๑๓๙
๑๑๔๐
๑๑๔๑
๑๑๔๒
๑๑๔๓
๑๑๔๔
๑๑๔๕
๑๑๔๖
๑๑๔๗
๑๑๔๘
๑๑๔๙
๑๑๕๐
๑๑๕๑
๑๑๕๒
๑๑๕๓
๑๑๕๔
๑๑๕๕
๑๑๕๖

นายนิพนธ ชํานาญ
นายนิพนธ ดาวแจง
นายนิพนธ ประสารการ
นายนิพนธ พงษประพันธ
นายนิพนธ พจนสุวรรณชัย
นายนิพนธ ภัทรวังส
นายนิพนธ ราพิมพสําโรง
นายนิพนธ สิงหสมาน
นายนิพนธ อั้งเจริญ
นายนิพล ตีระมาศวณิช
นายนิมติ ร เทศที่อยู
นายนิมติ ร เพชรจํานงค
นายนิมติ ร ออมณฑา
นายนิยม ธรรมจิตร
นายนิยม พรหมอารักษ
นายนิยม โพธิ์งาม
นายนิยม ภูมิผกั แวน
นายนิยม สังขขาว
นายนิยม สายแสง
นายนิรวัล เหลาพรม
นายนิรญ
ั อยูจํานงค
นายนิรตั น วีระชาติ
นายนิรตั น สุขสวัสดิ์
นายนิรนั ดร นอยนาเวศ
นายนิรนั ดร เพชรคํา
นายนิรนั ดร โคตรสุวรรณ

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๕๗
๑๑๕๘
๑๑๕๙
๑๑๖๐
๑๑๖๑
๑๑๖๒
๑๑๖๓
๑๑๖๔
๑๑๖๕
๑๑๖๖
๑๑๖๗
๑๑๖๘
๑๑๖๙
๑๑๗๐
๑๑๗๑
๑๑๗๒
๑๑๗๓
๑๑๗๔
๑๑๗๕
๑๑๗๖
๑๑๗๗
๑๑๗๘
๑๑๗๙
๑๑๘๐
๑๑๘๑
๑๑๘๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายนิรนั ดร ถิรศิลาเวทย
นายนิรนั ดร รอตเอี่ยม
นายนิรนั ดร สุขเรือน
นายนิรนั ติสุข ภูนาฤทธิ์
นายนิวรณ เพชรรักษ
นายนิวัฒน คุมพรอม
นายนิวัตร ลําพูล
นายนิวัตร แสงแดง
นายนิวัตร หอมสอาด
นายนิวัตร โฮเตกมิ้
นายนิวัติ สุขสุวรรณ
นายนิวัติ อดุลวัฒนะ
นายนิวัติ อรรถาวีย
นายนิเวศ หวายนํา
นายนิเวศน ชื่นคา
นายนิเวศน เสมอพิทักษ
นายนิสติ นิกโุ น
นายนิสติ พิลา
นายนุกุล อ่าํ อวม
นายนุกูล คัมภีระ
นายนุกูล พวงเนียม
นายนุกูล วงศวิลาศ
นายนุเวช ยอดไฟอินทร
นายเนรมิตร มงคลศิริ
นายเนอรี่ อันวิชา
นายบงกช จันทรพาหิรกิจ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๑๘๓
๑๑๘๔
๑๑๘๕
๑๑๘๖
๑๑๘๗
๑๑๘๘
๑๑๘๙
๑๑๙๐
๑๑๙๑
๑๑๙๒
๑๑๙๓
๑๑๙๔
๑๑๙๕
๑๑๙๖
๑๑๙๗
๑๑๙๘
๑๑๙๙
๑๒๐๐
๑๒๐๑
๑๒๐๒
๑๒๐๓
๑๒๐๔
๑๒๐๕
๑๒๐๖
๑๒๐๗
๑๒๐๘

นายบรรจง เกลี้ยงชวย
นายบรรจง ดวงสุพรรณ
นายบรรจง ดวดไธสง
วาที่รอยตรี บรรจง มูลตรีแกว
นายบรรจง วังกี
นายบรรจง วัฒนะ
นายบรรจง สมพมิตร
นายบรรจบ เบ็ญจมาลย
นายบรรจบ ภูมิ่งเดือน
นายบรรจบ สอนคํา
นายบรรจบ สุขแกว
นายบรรจบ เสภารัตนานันท
นายบรรเจิด ไชยมงคล
นายบรรเจิด เนตรบูรณะ
นายบรรเจิด สายกระซิบ
จาสิบเอก บรรเจิด สุกรุ า
นายบรรณชัย เสนะโห
นายบรรเทา โนจิตต
นายบรรลุ เฉิดเรียง
นายบรรหาร ชัชวาลย
นายบรรหาร เทพสุวรรณ
นายบรรหาร เอี่ยมสอาด
นายบริสุทธิ์ สังชาตรี
นายบวร สงยอด
นายบัญชา ไกรสังเกตุ
วาที่รอยตรี บัญชา ธราพร

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๐๙
๑๒๑๐
๑๒๑๑
๑๒๑๒
๑๒๑๓
๑๒๑๔
๑๒๑๕
๑๒๑๖
๑๒๑๗
๑๒๑๘
๑๒๑๙
๑๒๒๐
๑๒๒๑
๑๒๒๒
๑๒๒๓
๑๒๒๔
๑๒๒๕
๑๒๒๖
๑๒๒๗
๑๒๒๘
๑๒๒๙
๑๒๓๐
๑๒๓๑
๑๒๓๒
๑๒๓๓
๑๒๓๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายบัญชา นาคสุก
นายบัญชา ปราบณรงค
นายบัญชา แปลงศรี
นายบัญชา พวงนวม
นายบัญชา โมทอง
นายบัญชา ยานงูเหลือม
นายบัญชา ยุทไธสง
นายบัญชา รอดทอง
นายบัญชา รุกขะวัน
นายบัญชา อุดมเดชาเวทย
นายบัญญัติ นิยมสิทธิ์
นายบัญญัติ ผิวปานแกว
นายบัญญัติ ภูพาที
นายบัญญัติ มีสา
นายบัณชร นาคใหญ
นายบัณฑิต กลมพันธ
นายบัณฑิต ชนะชัย
นายบัณฑิต เทพยากร
นายบัณฑิต สติรักษ
นายบัณดิษฐ กองจันทา
นายบันเทิง ทัว่ ประโคน
นายบัวทอง บุบผา
นายบัวเรียน วาปสา
นายบัวลา แกวมะราช
นายบาดี งะสมัน
นายบําเพ็ญ โสรกนิษฐ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๒๓๕
๑๒๓๖
๑๒๓๗
๑๒๓๘
๑๒๓๙
๑๒๔๐
๑๒๔๑
๑๒๔๒
๑๒๔๓
๑๒๔๔
๑๒๔๕
๑๒๔๖
๑๒๔๗
๑๒๔๘
๑๒๔๙
๑๒๕๐
๑๒๕๑
๑๒๕๒
๑๒๕๓
๑๒๕๔
๑๒๕๕
๑๒๕๖
๑๒๕๗
๑๒๕๘
๑๒๕๙
๑๒๖๐

นายบํารุง เจริญดี
นายบํารุง ทศไชย
นายบํารุง ธรรมจารีสวัสดิ์
นายบํารุง สามารถ
นายบํารุงศักดิ์ โกสียรัตน
นายบุญกวาง ฤทธิลัน
นายบุญเกตุ ใครมูล
นายบุญเกิด สิงทอง
นายบุญจันทร สมบัติ
นายบุญชวน ดาทุมมา
นายบุญชวน พัชนี
นายบุญชวย พงษศาสตร
นายบุญชวย เพ็ชรมณี
นายบุญชอบ เครือเนาวรัตน
นายบุญชอบ บุญเงิน
นายบุญชอบ เพิ่มพูล
นายบุญชั้น เผือกโพธิ์
นายบุญชัย โคกลือชา
นายบุญชิต อาธิเวช
นายบุญชู ปฏิโชติ
นายบุญชู ศรีจนั ทร
นายบุญชู สอดสี
นายบุญเชิด ชวงชัยชนะ
นายบุญโชติ นุมปาน
นายบุญญรัตน คงเกิด
นายบุญตา บุญพา

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๖๑
๑๒๖๒
๑๒๖๓
๑๒๖๔
๑๒๖๕
๑๒๖๖
๑๒๖๗
๑๒๖๘
๑๒๖๙
๑๒๗๐
๑๒๗๑
๑๒๗๒
๑๒๗๓
๑๒๗๔
๑๒๗๕
๑๒๗๖
๑๒๗๗
๑๒๗๘
๑๒๗๙
๑๒๘๐
๑๒๘๑
๑๒๘๒
๑๒๘๓
๑๒๘๔
๑๒๘๕
๑๒๘๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายบุญตา สัตยซื่อ
นายบุญถม พิมล
นายบุญถึง จันทรอยูจริง
นายบุญทวน บัวจันทร
นายบุญทัน ทุมสะกะ
นายบุญทัน ปานใย
นายบุญทิพย สุริยะจันทร
นายบุญเที่ยง เพ็ชรศรี
นายบุญเทียน พิมพหา
นายบุญเทียน อินจิโน
นายบุญธรรม ขันโท
นายบุญธรรม งามระยับ
นายบุญธรรม ปานเพ็ชร
นายบุญธรรม ปาวสงา
นายบุญธรรม สังขสวัสดิ์
นายบุญนาค ปะระทัง
นายบุญนํา นักรบ
นายบุญนํา แสงสวาง
นายบุญนํา แสนสุข
นายบุญปลูก รจนัย
นายบุญเพ็ง ธานีวรรณ
นายบุญเพ็ง มะลิสา
นายบุญเพ็ง ศรีสรุ ะ
นายบุญเพ็ชร คําแกว
นายบุญเพลิน แสงงาม
นายบุญมา ธรรมกิจ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๒๘๗
๑๒๘๘
๑๒๘๙
๑๒๙๐
๑๒๙๑
๑๒๙๒
๑๒๙๓
๑๒๙๔
๑๒๙๕
๑๒๙๖
๑๒๙๗
๑๒๙๘
๑๒๙๙
๑๓๐๐
๑๓๐๑
๑๓๐๒
๑๓๐๓
๑๓๐๔
๑๓๐๕
๑๓๐๖
๑๓๐๗
๑๓๐๘
๑๓๐๙
๑๓๑๐
๑๓๑๑
๑๓๑๒

นายบุญมา บุญวัย
นายบุญมา สําราญรัมย
นายบุญมี ทองนอย
นายบุญมี นนทา
นายบุญมี นอยบัวทิพย
นายบุญมี บุญฟอง
นายบุญยัง เวียงนาค
นายบุญยืน ใจปราสัย
นายบุญยืน ยานะ
นายบุญระ เดือนใส
นายบุญรัตน วันนาพอ
นายบุญรุง ยุบล
นายบุญเริง พันธศิลา
นายบุญเรือง กุลราช
นายบุญเรือง ดวงภักดีรัมย
นายบุญเรือง นันตะกูล
นายบุญเรือง เผาตะใจ
นายบุญเรือง สมบัวคู
นายบุญเรือง สีลาพันธ
นายบุญเรือน ฉายศิริ
นายบุญโรจน เพ็ชรหนู
นายบุญฤทธิ์ จอง
นายบุญลือ จันทรอยูจริง
นายบุญลือ โปรงหลา
นายบุญลือ สุบัตคิ ํา
นายบุญลือ อยูพรหม

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๑๓
๑๓๑๔
๑๓๑๕
๑๓๑๖
๑๓๑๗
๑๓๑๘
๑๓๑๙
๑๓๒๐
๑๓๒๑
๑๓๒๒
๑๓๒๓
๑๓๒๔
๑๓๒๕
๑๓๒๖
๑๓๒๗
๑๓๒๘
๑๓๒๙
๑๓๓๐
๑๓๓๑
๑๓๓๒
๑๓๓๓
๑๓๓๔
๑๓๓๕
๑๓๓๖
๑๓๓๗
๑๓๓๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายบุญเลย วงศสุวรรณ
นายบุญเลิศ แกวดี
นายบุญเลิศ จําสนอง
นายบุญเลิศ แซจวิ
นายบุญเลิศ เนื่องศรี
นายบุญเลิศ ประมวลการ
นายบุญเลิศ ประเสริฐสังข
นายบุญเลิศ พวงเพ็ชร
นายบุญเลิศ เพชรมณี
นายบุญเลิศ มากเมือง
นายบุญเลิศ รักจิตร
นายบุญเลิศ อักษรเนียม
นายบุญเลี้ยง เจตบุตร
นายบุญวัฒนา ตั้งตระกูล
นายบุญศรี แสนคํา
นายบุญศักดิ์ รักชาติ
นายบุญสง กิ่งก้ํา
นายบุญสง เกตุโสระ
นายบุญสง วิเชียรรัตน
นายบุญสง วิลากุล
นายบุญสง สาระภีย
นายบุญสง สุริยวรรณ
นายบุญสง แสงทอง
นายบุญสง หนูเซง
นายบุญสม ใจขันธ
นายบุญสม ทองทา

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๓๓๙
๑๓๔๐
๑๓๔๑
๑๓๔๒
๑๓๔๓
๑๓๔๔
๑๓๔๕
๑๓๔๖
๑๓๔๗
๑๓๔๘
๑๓๔๙
๑๓๕๐
๑๓๕๑
๑๓๕๒
๑๓๕๓
๑๓๕๔
๑๓๕๕
๑๓๕๖
๑๓๕๗
๑๓๕๘
๑๓๕๙
๑๓๖๐
๑๓๖๑
๑๓๖๒
๑๓๖๓
๑๓๖๔

นายบุญสม นวลโพธิ์
นายบุญสราง เชื้อแถว
นายบุญสอน ดาษดา
นายบุญสันต เสลไสย
นายบุญสืบ ประจําตน
นายบุญเหรียญ สุระ
นายบุญเหลือ จันทรภิรมย
นายบุญเหลือ โตเลี้ยง
นายบุญอรรถ ศรีสัจธรรม
นายบุญอุม พันธุค ุมเกา
นายบุญโฮม ชัยชวย
นายบุณยธร เลิศคําแกว
นายบุณยฤทธิ์ มิทราวงศ
นายบุณยวัฒน อุสา
นายบุรนิ ทร ขันทอง
นายบุรนิ ทร ดําสนิท
นายบูรพา เดชานุวฒ
ั น
นายเบญจวิทย ตีระมาตย
นายเบ็ลลา เมืองโคตร
นายโบเรส จตุรพักตรพิสิฐ
นายปกรณ จีราพันธุ
นายปกรณ ธรรมตา
นายปกรณ มวงเจริญ
นายปกรณ ศรีละออง
นายปกาสิต สําเร็จดี
นายปฏิญญา ไตรพรหม

หนา ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๖๕
๑๓๖๖
๑๓๖๗
๑๓๖๘
๑๓๖๙
๑๓๗๐
๑๓๗๑
๑๓๗๒
๑๓๗๓
๑๓๗๔
๑๓๗๕
๑๓๗๖
๑๓๗๗
๑๓๗๘
๑๓๗๙
๑๓๘๐
๑๓๘๑
๑๓๘๒
๑๓๘๓
๑๓๘๔
๑๓๘๕
๑๓๘๖
๑๓๘๗
๑๓๘๘
๑๓๘๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายปฏิภาณ จันทรเอี่ยม
นายปฏิภาณ ปานใจ
นายปฏิวตั ิ บุญนะฤธี
นายปฏิวตั ิ สุดสวัสดิ์
นายปฐมพงษ ดอกแกว
นายปฐวี พรมมาป
นายปณต จตุพศ
นายปณิธาน ดวงประทีป
นายปถม สดงาม
นายปนตเดช นิลแพทย
นายปโยธรณ ปุณขันธ
นายปรวรรต ปานคํา
นายประกอบ เจาจารึก
นายประกอบ บุญญพาพงศ
นายประกอบ บุญศรีวงษ
นายประกอบ พงศพันธ
นายประกอบ พรมออน
นายประกอบ เสือเกิด
นายประกอบ หาญณรงค
นายประกาย ลีสีคาํ
นายประการ ติ๊บประสอน
นายประเกียด บัวมาตย
นายประเคน เบื้องบน
นายประจง ชํานาญยงค
วาที่รอยตรี ประจงศักดิ์
สินสุขเศรษฐ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๓๙๐
๑๓๙๑
๑๓๙๒
๑๓๙๓
๑๓๙๔
๑๓๙๕
๑๓๙๖
๑๓๙๗
๑๓๙๘
๑๓๙๙
๑๔๐๐
๑๔๐๑
๑๔๐๒
๑๔๐๓
๑๔๐๔
๑๔๐๕
๑๔๐๖
๑๔๐๗
๑๔๐๘
๑๔๐๙
๑๔๑๐
๑๔๑๑
๑๔๑๒
๑๔๑๓
๑๔๑๔
๑๔๑๕

นายประจญ สิงหนาท
นายประจบ จันทะเวช
นายประจบ ปราบ ณ ศักดิ์
นายประจบ สุทธิลักษณ
นายประจวบ ตระกูลอิน่
นายประจวบ ธูปหอม
นายประจวบ ประกอบกิจ
นายประจวบ ปงใจ
นายประจวบ พลอยละออง
นายประจวบ ลังกาวงศ
นายประจวบ สังขวรรณ
นายประจวบ อินสุวรรณ
นายประจักร สุทธิชนื่
นายประจักษ พรหมหาชัย
นายประจักษ พุทธเจริญ
นายประจักษ ยิ่งยง
นายประจักษ โรจนสุวรรณ
นายประจักษ ศรไชย
นายประจักษ ศรีอุดร
นายประจักษ แสงศิลา
นายประจิตร ค่ําโพธิ์
นายประเจน ปาประลิต
นายประชัน ไชยชาญรมย
นายประชา เกตุชม
นายประชา คูคํา
นายประชา ปอมทอง

หนา ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๑๖
๑๔๑๗
๑๔๑๘
๑๔๑๙
๑๔๒๐
๑๔๒๑
๑๔๒๒
๑๔๒๓
๑๔๒๔
๑๔๒๕
๑๔๒๖
๑๔๒๗
๑๔๒๘
๑๔๒๙
๑๔๓๐
๑๔๓๑
๑๔๓๒
๑๔๓๓
๑๔๓๔
๑๔๓๕
๑๔๓๖
๑๔๓๗
๑๔๓๘
๑๔๓๙
๑๔๔๐
๑๔๔๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายประชา ลาภอาษา
นายประชารัฐ วงศขาํ
นายประชาวุฒิ กองกมล
นายประชิด ไชยสัตย
นายประชิน สวัสดี
นายประชุม จารัตน
นายประชุม เจริญมาก
นายประชุม แผวพลสง
นายประชุม พันธเรือง
นายประชุม อยูเกาะ
นายประเชิญ บวงสรวง
นายประดับ เขียวแก
นายประดิพัทธ ทองหอ
นายประดิษฐ จิตรดํารงค
นายประดิษฐ แกนหอม
นายประดิษฐ คนสูงดี
นายประดิษฐ เครือ่ งนันตา
นายประดิษฐ เตชนันท
นายประดิษฐ พิมดี
นายประดิษฐ มูลจันทร
นายประดิษฐ ยศตันติ
นายประดิษฐ ยองดํา
นายประดิษฐ เลิศไกร
นายประดิษฐ วงเติม
นายประดิษฐ ศรีไชยมูล
นายประดิษฐ สิงสง

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๔๔๒
๑๔๔๓
๑๔๔๔
๑๔๔๕
๑๔๔๖
๑๔๔๗
๑๔๔๘
๑๔๔๙
๑๔๕๐
๑๔๕๑
๑๔๕๒
๑๔๕๓
๑๔๕๔
๑๔๕๕
๑๔๕๖
๑๔๕๗
๑๔๕๘
๑๔๕๙
๑๔๖๐
๑๔๖๑
๑๔๖๒
๑๔๖๓
๑๔๖๔
๑๔๖๕
๑๔๖๖
๑๔๖๗

นายประดิษฐ สีสัน
นายประดิษฐ แสนขันธ
นายประดิษฐ เหลื่อมนอก
นายประดุงศักดิ์ ทิพยสิงห
นายประเดิม สุวรรณวงษ
นายประทวน เคราะหดี
นายประทวน ทาวบุตร
นายประทักษิณ เครือผือ
นายประทาน พรมรัตน
นายประทีป จันทรมาลา
นายประทีป ปอมสาหราย
นายประทีป รถทอง
นายประทีป หวานชิต
นายประทุม คงเมือง
นายประทุม ปทุมพงศพิสิฐ
นายประทุม ปลิวทอง
นายประเทือง ใจหาญ
นายประเทือง บุญมี
นายประเทือง บุตตะ
นายประเทือง หงวนบุญมาก
นายประนัย นิม่ สงวน
นายประพจน พอคา
นายประพนธ ถนอมศักดิ์
นายประพฤทธิ์ บุญอําไพ
นายประพล มหาวัน
นายประพัฒน เครือคําขาว

หนา ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๖๘
๑๔๖๙
๑๔๗๐
๑๔๗๑
๑๔๗๒
๑๔๗๓
๑๔๗๔
๑๔๗๕
๑๔๗๖
๑๔๗๗
๑๔๗๘
๑๔๗๙
๑๔๘๐
๑๔๘๑
๑๔๘๒
๑๔๘๓
๑๔๘๔
๑๔๘๕
๑๔๘๖
๑๔๘๗
๑๔๘๘
๑๔๘๙
๑๔๙๐
๑๔๙๑
๑๔๙๒
๑๔๙๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายประพัฒน ผิวขาว
นายประพันธ ตุยหลา
นายประพันธ ไตรรัตนานาถ
นายประพันธ ทรงประโคน
นายประพันธ พาภิรมย
นายประพันธ พุมจันทร
นายประพันธ ภูมวิ ารินทร
นายประพันธ มอบพิจิต
นายประพันธ มูลปา
นายประพันธ เมืองดวง
นายประพันธ วรรณสาร
นายประพันธ สุเนตรวรกุล
นายประพันธพงศ อุตธรรมชัย
นายประพัศร โพธิ์ทอง
นายประพัศสร ซุนสุวรรณ
นายประไพ หินกอง
นายประไพ อินมณเฑียร
นายประไพร กลิน่ หอม
นายประภัสสร จําเริญสม
นายประภา แสงปาก
นายประภาส จันทรเอิบ
นายประภาส นวลจันทร
นายประภาส นะราแกว
นายประภาส ปูรณานนท
นายประภาส อนุศรี
นายประมง เศษฤทธิ์

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๔๙๔
๑๔๙๕
๑๔๙๖
๑๔๙๗
๑๔๙๘
๑๔๙๙
๑๕๐๐
๑๕๐๑
๑๕๐๒
๑๕๐๓
๑๕๐๔
๑๕๐๕
๑๕๐๖
๑๕๐๗
๑๕๐๘
๑๕๐๙
๑๕๑๐
๑๕๑๑
๑๕๑๒
๑๕๑๓
๑๕๑๔
๑๕๑๕
๑๕๑๖
๑๕๑๗
๑๕๑๘
๑๕๑๙

นายประมง อินทรพาณิชย
นายประมวล เจริญสุข
นายประมวล ชวยดํา
นายประมวล ชาปาน
นายประมาณ กุลจันทร
นายประมาณ ทองยิ้ม
นายประมาณ อวนมิน
นายประมูล ภูครองแถว
นายประมูล แสวงผล
นายประยงค กรุพิมาย
นายประยงคศักดิ์ เชื้อบุญมี
นายประยนตชัย ปุณริบูรณ
นายประยนตรชัย คณาดา
นายประยุทธ สารทอง
นายประยุทธ สังขศิลปชัย
นายประยูร จันทวงษา
นายประยูร ชาวดง
นายประยูร ธนูศิลป
นายประยูร ภาโนมัย
นายประยูร มณีวงศ
นายประยูร แลกันทะ
นายประยูร ศานติเกษม
นายประยูร สารบรรณ
นายประยูร สีดาเคน
นายประยูร สุธาบูรณ
นายประยูร เสียงเย็น

หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๒๐
๑๕๒๑
๑๕๒๒
๑๕๒๓
๑๕๒๔
๑๕๒๕
๑๕๒๖
๑๕๒๗
๑๕๒๘
๑๕๒๙
๑๕๓๐
๑๕๓๑
๑๕๓๒
๑๕๓๓
๑๕๓๔
๑๕๓๕
๑๕๓๖
๑๕๓๗
๑๕๓๘
๑๕๓๙
๑๕๔๐
๑๕๔๑
๑๕๔๒
๑๕๔๓
๑๕๔๔
๑๕๔๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายประยูร อิ่มกระโทก
นายประโยชน ชัยณรงค
นายประวรรธน เศรษฐปตวิ งศ
นายประวัติ กาวีวล
นายประวัติ เกื้อกูล
นายประวัติ จินะเทพ
นายประวัติ ไชยชาติ
นายประวัติ นิลรัตนคํา
นายประวิทย แกมชัยภูมิ
นายประวิทย เพชรรักษ
นายประวิทย รักตวัตร
นายประวิทย สุวรรณ
นายประวิทย อุน วิเศษ
นายประวิน การุญ
นายประเวท สุคําภา
นายประเวศ มหามิตร
นายประเวศน เกษมโชค
นายประศาสน จอดนาค
นายประสงค กะการดี
นายประสงค คําแสนหมื่น
นายประสงค ทองมาตร
นายประสงค ทองยิ่ง
นายประสงค บุญธรรม
นายประสงค บูรณเจริญ
นายประสงค พวงธรรม
นายประสงค ภูฆงั

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๕๔๖
๑๕๔๗
๑๕๔๘
๑๕๔๙
๑๕๕๐
๑๕๕๑
๑๕๕๒
๑๕๕๓
๑๕๕๔
๑๕๕๕
๑๕๕๖
๑๕๕๗
๑๕๕๘
๑๕๕๙
๑๕๖๐
๑๕๖๑
๑๕๖๒
๑๕๖๓
๑๕๖๔
๑๕๖๕
๑๕๖๖
๑๕๖๗
๑๕๖๘
๑๕๖๙
๑๕๗๐
๑๕๗๑

นายประสงค ลีลอม
นายประสงค เอกอนันตไชย
นายประสบ เฉียดไธสง
นายประสพ ชางประดิษฐ
นายประสพ มีตา
นายประสพชัย ทาระ
นายประสาท ธรรมรัตน
นายประสาท ปาโส
นายประสาท สายสนองยศ
นายประสาน ชูเดช
นายประสาน โยทองยศ
นายประสาน สีสนั ต
นายประสาน เหลนเพ็ชร
นายประสาร สุนทรนนท
นายประสาร อัดโดดดร
นายประสิทธิ์ กานดา
นายประสิทธิ์ กุโรรัตน
นายประสิทธิ์ คิ้วดวงตา
นายประสิทธิ์ จันณรงค
นายประสิทธิ์ จิจบุ าล
นายประสิทธิ์ จินงี่
นายประสิทธิ์ ชมภูวิเศษ
นายประสิทธิ์ ชองทวม
นายประสิทธิ์ ไชยกาล
นายประสิทธิ์ ญาติพรอม
นายประสิทธิ์ ตันมี

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๗๒
๑๕๗๓
๑๕๗๔
๑๕๗๕
๑๕๗๖
๑๕๗๗
๑๕๗๘
๑๕๗๙
๑๕๘๐
๑๕๘๑
๑๕๘๒
๑๕๘๓
๑๕๘๔
๑๕๘๕
๑๕๘๖
๑๕๘๗
๑๕๘๘
๑๕๘๙
๑๕๙๐
๑๕๙๑
๑๕๙๒
๑๕๙๓
๑๕๙๔
๑๕๙๕
๑๕๙๖
๑๕๙๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายประสิทธิ์ เทพโกมุท
นายประสิทธิ์ ธิขาว
นายประสิทธิ์ นวลศรี
นายประสิทธิ์ บุญจํานงค
วาที่รอยตรี ประสิทธิ์ บุญตัน
นายประสิทธิ์ ภูจอมผา
นายประสิทธิ์ มีบุญมาก
นายประสิทธิ์ ใยดี
นายประสิทธิ์ รอดดํา
นายประสิทธิ์ เรืองเดช
นายประสิทธิ์ ลานเชียง
นายประสิทธิ์ ลีนวิภาต
นายประสิทธิ์ วงศรัตนาวุธ
นายประสิทธิ์ วันทะยะ
นายประสิทธิ์ ศรีชัย
นายประสิทธิ์ สัตยจิตร
นายประสิทธิ์ สุขสันต
นายประสิทธิ์ สุทธิประจักษ
นายประสิทธิ์ สุรางคกูล
นายประสิทธิ์ เสนาะคํา
นายประสิทธิ์ แสงมนตรี
นายประสิทธิ์ อภัยโส
นายประสิทธิ์ อวนเสง
นายประสิทธิ์ อินวรรณา
นายประสูตร ศรีสขุ
นายประเสริฐ กมลคุณากร

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๕๙๘
๑๕๙๙
๑๖๐๐
๑๖๐๑
๑๖๐๒
๑๖๐๓
๑๖๐๔
๑๖๐๕
๑๖๐๖
๑๖๐๗
๑๖๐๘
๑๖๐๙
๑๖๑๐
๑๖๑๑
๑๖๑๒
๑๖๑๓
๑๖๑๔
๑๖๑๕
๑๖๑๖
๑๖๑๗
๑๖๑๘
๑๖๑๙
๑๖๒๐
๑๖๒๑
๑๖๒๒
๑๖๒๓

นายประเสริฐ กรีถาวร
นายประเสริฐ กิจเฉลา
นายประเสริฐ คําระกาย
นายประเสริฐ จันทรสีหราช
นายประเสริฐ ใจกลา
นายประเสริฐ ชัยแสง
นายประเสริฐ ตัง้ เสริมสิทธิ์
จาสิบเอก ประเสริฐ ทองงิว้
นายประเสริฐ ทองชุม
นายประเสริฐ เทพพิทักษ
นายประเสริฐ นึกชอบ
นายประเสริฐ พรมภักดี
นายประเสริฐ ราชแวง
นายประเสริฐ เลี่ยมสอาด
นายประเสริฐ วรรณวงษ
นายประเสริฐ วรสาร
นายประเสริฐ ศรีวิจัย
นายประเสริฐ สัสดี
นายประเสริฐ สายมนตรี
นายประเสริฐ สายัญ
นายประเสริฐ สีสาร
นายประเสริฐ เสมศรี
นายประเสริฐ อาญาเมือง
นายประหยัด ชูประทีป
นายประหยัด ธรรมเที่ยง
นายประหยัด ปรารมย

หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๒๔
๑๖๒๕
๑๖๒๖
๑๖๒๗
๑๖๒๘
๑๖๒๙
๑๖๓๐
๑๖๓๑
๑๖๓๒
๑๖๓๓
๑๖๓๔
๑๖๓๕
๑๖๓๖
๑๖๓๗
๑๖๓๘
๑๖๓๙
๑๖๔๐
๑๖๔๑
๑๖๔๒
๑๖๔๓
๑๖๔๔
๑๖๔๕
๑๖๔๖
๑๖๔๗
๑๖๔๘
๑๖๔๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายประหยัด พลานุพัฒน
นายประหยัด พานิชยดี
นายประหยัด เมธยะกุล
นายประหยัด หวังผล
นายประหยัด เหมือนพรอม
นายประหัส ปุม กระโทก
นายปรัชญา มัน่ ทน
นายปรัชญา มูลศรีแกว
นายปรัชวิญณ ไพโรจนบวร
นายปราการ รักพงษ
นายปราชญา ปานกลีบ
นายปรานิท สมณี
นายปราโมทย คงเสน
นายปราโมทย จักสี
นายปราโมทย จินดางาม
นายปราโมทย โพธิไสย
นายปราโมทย เมี้ยนจินดา
นายปราโมทย รอดยินดี
นายปราโมทย ลูกศร
นายปราโมทย ศรีสุวรรณนพกุล
นายปราโมทย สุขจันทร
นายปราโมทย เสียงสกุล
นายปรารภ หลงสมบุญ
นายปริญญา กลั่นตา
วาที่รอยตรี ปริญญา ชัยสิทธิ์สงวน
นายปริญญา ญาณวุฒิ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๖๕๐
๑๖๕๑
๑๖๕๒
๑๖๕๓
๑๖๕๔
๑๖๕๕
๑๖๕๖
๑๖๕๗
๑๖๕๘
๑๖๕๙
๑๖๖๐
๑๖๖๑
๑๖๖๒
๑๖๖๓
๑๖๖๔
๑๖๖๕
๑๖๖๖
๑๖๖๗
๑๖๖๘
๑๖๖๙
๑๖๗๐
๑๖๗๑
๑๖๗๒
๑๖๗๓
๑๖๗๔
๑๖๗๕

นายปริญญา ดอกไม
นายปริญญา ผกานนท
นายปริญญา เพชรพูนพิพัฒน
นายปริญญา ลาภจิตร
นายปริญญา เลิศอาวาส
นายปริยตั ิ มิรตั นไพร
นายปรีชา กังแฮ
นายปรีชา กัลยา
นายปรีชา กาบทอง
นายปรีชา ขาวงาม
นายปรีชา เขียวจู
นายปรีชา เครือมั่นคงภักดิ์
นายปรีชา จันฤาชัย
นายปรีชา จําปาทอง
นายปรีชา จินดามัง
นายปรีชา ชวนชม
นายปรีชา ชัยสถิตยกุล
นายปรีชา เดชะไชย
นายปรีชา ทองพืช
นายปรีชา ทาศิริ
นายปรีชา นันติชัย
นายปรีชา ปญญาดี
นายปรีชา ไปแดน
นายปรีชา พลอยดํา
วาที่รอยตรี ปรีชา พุมลําเจียก
นายปรีชา เพ็ชรจรูญ

หนา ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๗๖
๑๖๗๗
๑๖๗๘
๑๖๗๙
๑๖๘๐
๑๖๘๑
๑๖๘๒
๑๖๘๓
๑๖๘๔
๑๖๘๕
๑๖๘๖
๑๖๘๗
๑๖๘๘
๑๖๘๙
๑๖๙๐
๑๖๙๑
๑๖๙๒
๑๖๙๓
๑๖๙๔
๑๖๙๕
๑๖๙๖
๑๖๙๗
๑๖๙๘
๑๖๙๙
๑๗๐๐
๑๗๐๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายปรีชา ภูประเสริฐ
นายปรีชา มั่นจิตร
สิบโท ปรีชา โมฬีชาติ
นายปรีชา วิริยะชินการ
นายปรีชา สมชาติ
นายปรีชา สวางจิตต
นายปรีชา สหาวัตร
นายปรีชา สังขขาว
นายปรีชา สัจจากุล
นายปรีชา สิมมาเคน
นายปรีชา สุริยกานนท
นายปรีชา แสงเมือง
นายปรีชา หนูนอย
นายปรีชา ใหญสมิ า
นายปรีดา เดชศิริ
นายปรีดา ศรีเศษมาตย
นายปรีดา ศรีสุภา
นายปรีดา สระบุรินทร
นายปรีดานันท สมเปน
นายปวโรตม สีนานวล
นายปองคุณ บุญกลอม
นายปจจัย บงเทพ
นายปญจพงศ สังขเถี่ยว
นายปญจพล ฉลาดการณ
นายปญญา กาฬหวา
นายปญญา แกวรวมเพชร

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๗๐๒
๑๗๐๓
๑๗๐๔
๑๗๐๕
๑๗๐๖
๑๗๐๗
๑๗๐๘
๑๗๐๙
๑๗๑๐
๑๗๑๑
๑๗๑๒
๑๗๑๓
๑๗๑๔
๑๗๑๕
๑๗๑๖
๑๗๑๗
๑๗๑๘
๑๗๑๙
๑๗๒๐
๑๗๒๑
๑๗๒๒
๑๗๒๓
๑๗๒๔
๑๗๒๕
๑๗๒๖
๑๗๒๗

นายปญญา แกวหอมคํา
นายปญญา จันทะมัน่
นายปญญา ทองบานทุม
นายปญญา นักรบ
นายปญญา แพนกุดเรือ
นายปญญา มัน่ หมาย
นายปญญา ลาสอน
นายปญญา วงศสุทธิรตั น
นายปานทอง อังคณิตย
นายปติ วิทยการ
นายปนโมฬี จันทสิงห
นายปยวัฒน ธันวธนะ
นายปยวัฒน ภาพลงาม
นายปยสิทธิ์ ศาสตรพันธุ
นายปยะ ยอดวิเศษ
นายปุญดิเรก เลื่อมใส
นายเปรมชัย เกิดคลาย
นายเปรมปรีดิ์ จันทวารีย
นายเปลง ปาลี
นายเปลี้อง มากหนู
นายโปย วรปรียากุล
นายผจญ ปญจมาตย
นายผดุง เมืองโคตร
นายผดุง รอดปน
นายผดุง เสนาปกรณ
นายผดุง อินธิสอน

หนา ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๒๘
๑๗๒๙
๑๗๓๐
๑๗๓๑
๑๗๓๒
๑๗๓๓
๑๗๓๔
๑๗๓๕
๑๗๓๖
๑๗๓๗
๑๗๓๘
๑๗๓๙
๑๗๔๐
๑๗๔๑
๑๗๔๒
๑๗๔๓
๑๗๔๔
๑๗๔๕
๑๗๔๖
๑๗๔๗
๑๗๔๘
๑๗๔๙
๑๗๕๐
๑๗๕๑
๑๗๕๒
๑๗๕๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายผดุงทรัพย หิมวันต
นายผดุงศักดิ์ มณีทัพ
นายผดุงศักดิ์ ละพรมมา
นายผดุงศักดิ์ วิศิษฏวุฒกิ ุล
นายผล ยะนา
นายผองศรี นอยเสนา
นายผอน หาปญนะ
นายผะเด็จ วองธัญญการ
นายผัด พิมพันธ
นายเผชิญศักดิ์ แกวเขียว
นายเผด็จ กุลประดิษฐ
นายเผด็จ คลังน้าํ คู
นายโผน โกบุตร
นายพงศกร ศรเพชร
นายพงศทร พรหมโคตร
นายพงศพันธุ โพธิ์รกั ษา
นายพงศภัค สายสุด
นายพงศศกั ดิ์ ดวงดี
นายพงศศกั ดิ์ โพธิ์ศรี
นายพงศสมาน เจริญสุข
นายพงศสิริ ศรีอนิ ทรเกื้อ
นายพงศอภิชาติ พลวิเศษ
นายพงษเทพ ทองคําพงษ
นายพงษเทพ ไวบรรเทา
นายพงษนาวิน แสงสาย
นายพงษพันธ ขันคํากาศ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๗๕๔
๑๗๕๕
๑๗๕๖
๑๗๕๗
๑๗๕๘
๑๗๕๙
๑๗๖๐
๑๗๖๑
๑๗๖๒
๑๗๖๓
๑๗๖๔
๑๗๖๕
๑๗๖๖
๑๗๖๗
๑๗๖๘
๑๗๖๙
๑๗๗๐
๑๗๗๑
๑๗๗๒
๑๗๗๓
๑๗๗๔
๑๗๗๕
๑๗๗๖
๑๗๗๗
๑๗๗๘
๑๗๗๙

นายพงษพิศาล ชินสําราญ
นายพงษศักดิ์ ฉายบานใหม
นายพงษศักดิ์ ผัดโกน
นายพงษศักดิ์ สุมมาตย
นายพงษศักดิ์ หมืน่ แจง
นายพงษสวัสดิ์ มูลสิน
นายพงษสันติ พัฒนจักร
นายพงษสนั ติ์ เจริญใหญ
นายพจน แกวสวรรค
นายพจน พิมพรัตน
นายพจนาถ มากรักษ
นายพชร พฤฒิธาดา
นายพณมศิลป พันสลาบขวา
นายพนม โพธิ์ไกร
นายพนม เลื่อมสําราญ
นายพนมกร ไพรบึง
นายพนมเทียน พนมคํา
นายพนมศักดิ์ ยะไวทย
นายพนัส รามสูต
นายพนา นวมบาง
นายพนาสันต กาบวัง
นายพยงค ทองขาว
นายพยงค สุขสม
นายพยนต ตันตระกูล
นายพยอม วงษพูล
นายพยัพ ฉิมสุข

หนา ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๘๐
๑๗๘๑
๑๗๘๒
๑๗๘๓
๑๗๘๔
๑๗๘๕
๑๗๘๖
๑๗๘๗
๑๗๘๘
๑๗๘๙
๑๗๙๐
๑๗๙๑
๑๗๙๒
๑๗๙๓
๑๗๙๔
๑๗๙๕
๑๗๙๖
๑๗๙๗
๑๗๙๘
๑๗๙๙
๑๘๐๐
๑๘๐๑
๑๘๐๒
๑๘๐๓
๑๘๐๔
๑๘๐๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายพยัพ บุญทั่ง
นายพยัพ วรแสน
นายพยุง บุญเกาะ
นายพยุงศักดิ์ กัญจนโรจน
นายพยุงศักดิ์ กันจินะ
นายพยุงศักดิ์ เสริฐสูงเนิน
นายพร แกวเขียว
นายพรชัย จิตรวิจารณ
นายพรชัย ทวิสวุ รรณ
นายพรชัย ปลื้มจิตต
นายพรชัย มุกดาสนิท
นายพรชัย ลอมเจริญพงษ
นายพรชัย สุรทานนท
นายพรชัย หันจันทร
นายพรชัย เหลาหาโคตร
นายพรต มรรคเจริญ
นายพรเทพ สังฆะมณี
วาที่รอยเอก พรเนตร ศรีทอง
นายพรบูลย เจริญเชื้อ
นายพรพจน เชี่ยววัฒนะ
นายพรพรต เจนสุวรรณ
นายพรพัฒน สนธนวณิชย
นายพรมมี ประยุทธเต
นายพรเมธา แสงสุขทินภัทร
นายพรเลิศ เลามีชัยเจริญ
นายพรศักดิ์ ธนาวุฒิ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๘๐๖
๑๘๐๗
๑๘๐๘
๑๘๐๙
๑๘๑๐
๑๘๑๑
๑๘๑๒
๑๘๑๓
๑๘๑๔
๑๘๑๕
๑๘๑๖
๑๘๑๗
๑๘๑๘
๑๘๑๙
๑๘๒๐
๑๘๒๑
๑๘๒๒
๑๘๒๓
๑๘๒๔
๑๘๒๕
๑๘๒๖
๑๘๒๗
๑๘๒๘
๑๘๒๙
๑๘๓๐
๑๘๓๑

นายพรศักดิ์ ประถมประพัด
นายพรศักดิ์ พงษเจริญ
นายพรศักดิ์ พูนเพิ่ม
นายพรศักดิ์ เรืองพยุงศักดิ์
นายพรศักดิ์ สุโข
นายพรสวัสดิ์ บุญรักษา
นายพรหมินทร ศรีหมื่นไวย
นายพรอม หอมหวล
นายพระเนตร สารโภคา
นายพฤทธิ์ ทองทับ
นายพล สรอยอุทา
นายพลภัทร คําภีระ
นายพลศักดิ์ นาชัยสิทธิ์
นายพลศักดิ์ ภูมี
นายพลเอก สวางแจง
วาที่พันตรี พสิษฐ พึ่งเดช
นายพสุ ปรึกษาพรมราช
นายพัชรินทร หยาดไธสง
นายพัฒน มาสุข
นายพัฒนธนโชติ ชัยศุภสกุล
นายพัฒนสนิ รัตนวรวงศ
นายพัฒนา ดอนจันทรทอง
นายพัฒนา ศรีดอกไม
นายพัฒนา อมาตยกุล
นายพัฒประพงศ เนื่องกระโทก
นายพันธ มุง นากลาง

หนา ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๓๒
๑๘๓๓
๑๘๓๔
๑๘๓๕
๑๘๓๖
๑๘๓๗
๑๘๓๘
๑๘๓๙
๑๘๔๐
๑๘๔๑
๑๘๔๒
๑๘๔๓
๑๘๔๔
๑๘๔๕
๑๘๔๖
๑๘๔๗
๑๘๔๘
๑๘๔๙
๑๘๕๐
๑๘๕๑
๑๘๕๒
๑๘๕๓
๑๘๕๔
๑๘๕๕
๑๘๕๖
๑๘๕๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายพันธุธ ิช ชะดี
นายพิชญกติ ติ จิรุตถวรธัญญ
นายพิชัย งามสม
นายพิชัย สังฆพันธ
นายพิชัย เหลาบัณฑิตพร
นายพิชัย อารีการ
นายพิชัย อิม่ ดวง
นายพิชาญ โอทาน
นายพิชิต โกพล
นายพิชิต โทวรรณา
นายพิชิต มูลพลโน
นายพิชิต ศรีรตั น
นายพิชิต สมสุข
นายพิชิต สุวรรณโอฬาร
นายพิชิต เสงี่ยมศักดิ์
นายพิเชษฐ จิตรทนต
นายพิเชษฐ วงษปน
นายพิเชษฐ ศรีสุระ
นายพิเชษฐ สมฤทธิ์
นายพิไชย ชั่งคิด
นายพิทยา เขตบุญไสย
นายพิทยา จารุจินดา
นายพิทยา บางสุวรรณ
นายพิทยา พรหมหลง
นายพิทยา หาญพรหม
นายพิทักษ ดลเจือ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๘๕๘
๑๘๕๙
๑๘๖๐
๑๘๖๑
๑๘๖๒
๑๘๖๓
๑๘๖๔
๑๘๖๕
๑๘๖๖
๑๘๖๗
๑๘๖๘
๑๘๖๙
๑๘๗๐
๑๘๗๑
๑๘๗๒
๑๘๗๓
๑๘๗๔
๑๘๗๕
๑๘๗๖
๑๘๗๗
๑๘๗๘
๑๘๗๙
๑๘๘๐
๑๘๘๑
๑๘๘๒
๑๘๘๓

นายพิทักษ บุญญาสิทธิ์
นายพิทักษ สุดโต
นายพิทักษ สุรสอน
นายพิทักษ อยูเปนสุข
นายพิทักษกุล แวววงศ
นายพิทักษศิลป แสนกลา
นายพิทูล แพงแกว
นายพิทูล สดสุข
นายพิน ชาลี
นายพินิจ คําหอม
นายพินิจ จําปาหอม
นายพินิจ ฉายาวัฒน
นายพินิจ ทองเสริม
นายพินิจ บุญคุณ
นายพินิจ ยิ้มแยม
นายพินิจ ศรีโสภา
นายพินิต วนิลสอาด
สิบตํารวจโท พิบรู ณ บุญหลา
นายพิบูลย วีรเดชะ
นายพิพัฒน ทวีเงิน
นายพิพัฒน ทองคํา
นายพิพัฒน พงศพัชรางกูร
นายพิมพ จันทรประทักษ
นายพิมพ ทวีนาท
นายพิมล จาดศรี
นายพิมล ทองนพ

หนา ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๘๔
๑๘๘๕
๑๘๘๖
๑๘๘๗
๑๘๘๘
๑๘๘๙
๑๘๙๐
๑๘๙๑
๑๘๙๒
๑๘๙๓
๑๘๙๔
๑๘๙๕
๑๘๙๖
๑๘๙๗
๑๘๙๘
๑๘๙๙
๑๙๐๐
๑๙๐๑
๑๙๐๒
๑๙๐๓
๑๙๐๔
๑๙๐๕
๑๙๐๖
๑๙๐๗
๑๙๐๘
๑๙๐๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายพิมล สารคร
นายพิมลศักดิ์ สืบสําราญ
นายพิรมย บุญมา
นายพิระ วรชิน
นายพิริยะ เอกปยะกุล
นายพิรุณ ชํานาญนาค
นายพิลา หลาหา
นายพิศาล นันทะเส
นายพิศิทธิ์ แพงศรีนิธศิ
นายพิศิษฐ ขาวจันทร
นายพิศิษฐ มีหมู
นายพิศิษฐ มิ่งศักดิ์ศรี
นายพิศิษย เมืองแสน
นายพิศุทธิ์ สามเณร
นายพิษณุ ดาราณรงค
นายพิษณุ บุญปลอด
นายพิษณุ เวศวงศษาทิพย
นายพิษณุ ศรสงคราม
นายพิษณุ ศรีวิชัย
นายพิษณุ สุรรัตน
นายพิษณุ หมอนทอง
นายพิษณุนารถ หอระพรอม
นายพิสดาร พรหมรักษา
นายพิสัย บุญประกาศิต
นายพิสิฐ ธิติลักษณ
นายพิสิทธิ์ คําชนะ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๙๑๐
๑๙๑๑
๑๙๑๒
๑๙๑๓
๑๙๑๔
๑๙๑๕
๑๙๑๖
๑๙๑๗
๑๙๑๘
๑๙๑๙
๑๙๒๐
๑๙๒๑
๑๙๒๒
๑๙๒๓
๑๙๒๔
๑๙๒๕
๑๙๒๖
๑๙๒๗
๑๙๒๘
๑๙๒๙
๑๙๓๐
๑๙๓๑
๑๙๓๒
๑๙๓๓
๑๙๓๔
๑๙๓๕

นายพิสิทธิ์ นิยมลักษณ
นายพิสิทธิ์ ยั้งประยุทธ
นายพิสิษฐ กิจพิสิฐปรีชา
นายพิสูตร สายคําทอน
นายพีรพงศ สรวงสิริ
นายพีรพจน นวลมณี
นายพีรยุทธ ชืน่ ฉ่ํา
นายพีรวิชญ จิตชู
นายพีระ จันทรวงศ
นายพีระ ธงไชย
นายพีระพงศ แพบัว
นายพีระพงษ ชาวงษ
นายพีระพงษ เผาภูไทย
นายพีระพงษ พลอยเปลี่ยนแสง
นายพุฒิพงศ ทุมแสน
นายพุฒิพัฒน ชวาลธีรสิทธิ์
นายพุดทอง กองสังข
นายพูนสวัสดิ์ พูลขวัญ
นายพูลศักดิ์ ยืนยง
นายเพชร มะลิพรม
นายเพ็ชร จอมทอง
นายเพรียว แกวเชาวรัมย
นายเพิ่มพูน กลยนีย
นายเพิ่มพูน หลินศรี
นายเพิ่มพูล สุทโธ
นายเพียร ประทุมศิลา

หนา ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๓๖
๑๙๓๗
๑๙๓๘
๑๙๓๙
๑๙๔๐
๑๙๔๑
๑๙๔๒
๑๙๔๓
๑๙๔๔
๑๙๔๕
๑๙๔๖
๑๙๔๗
๑๙๔๘
๑๙๔๙
๑๙๕๐
๑๙๕๑
๑๙๕๒
๑๙๕๓
๑๙๕๔
๑๙๕๕
๑๙๕๖
๑๙๕๗
๑๙๕๘
๑๙๕๙
๑๙๖๐
๑๙๖๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายโพธิ์ ทินนา
นายไพจิตร สุขสุวรรณ
นายไพฑูรย กรไกร
นายไพฑูรย ชัยภูมิ
นายไพฑูรย ตานี
นายไพฑูรย เทพทอง
นายไพฑูรย บุญกลาง
นายไพฑูรย บุญญกาศ
นายไพฑูรย ปกษาศิลป
นายไพฑูรย ปนทราช
นายไพฑูรย พูลสุทธิ์
นายไพฑูรย วิเวก
นายไพฑูรย ศรีชัยยศ
นายไพฑูรย ศรีแนน
นายไพฑูรย อนุสิทธิ์
นายไพทูรย อักษรครบุรี
นายไพบูลย กวานสุพรรณ
นายไพบูลย ของหลิม
นายไพบูลย จําปาบุญ
นายไพบูลย เจริญสุข
นายไพบูลย ชินวงษ
นายไพบูลย ชูสกุล
นายไพบูลย ทัศคร
นายไพบูลย ปดทุม
นายไพบูลย พันธุไ ทย
นายไพบูลย ภักดีดําริหกลุ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๙๖๒
๑๙๖๓
๑๙๖๔
๑๙๖๕
๑๙๖๖
๑๙๖๗
๑๙๖๘
๑๙๖๙
๑๙๗๐
๑๙๗๑
๑๙๗๒
๑๙๗๓
๑๙๗๔
๑๙๗๕
๑๙๗๖
๑๙๗๗
๑๙๗๘
๑๙๗๙
๑๙๘๐
๑๙๘๑
๑๙๘๒
๑๙๘๓
๑๙๘๔
๑๙๘๕
๑๙๘๖
๑๙๘๗

นายไพบูลย ภูนามล
นายไพบูลย ภูบังไม
นายไพบูลย ยงทวี
นายไพบูลย ยิ้มถนอม
จาสิบเอก ไพบูลย ใยสําลี
นายไพบูลย รอบคอบ
นายไพบูลย ราษฎรเจริญ
นายไพบูลย ลีสา
นายไพบูลย วิศาลศาสตรบาํ รุง
นายไพบูลย โสภาพล
นายไพบูลย หมอกเมฆ
นายไพบูลย เหมวิจติ ร
นายไพร รมเย็น
นายไพรวัลย จันทะนะ
นายไพรัช กุลวิจติ รรังสี
นายไพรัช แจงเจริญ
นายไพรัช ชูขันธ
นายไพรัช ยิ้มแยม
นายไพรัช ลักษณะโยธิน
นายไพรัช วรรณดี
นายไพรัช ศิริเมฆ
นายไพรัตน จิระวงค
นายไพรินทร รุง เรืองวงค
นายไพรุต พรมเทศ
นายไพโรจน กาวิน
นายไพโรจน กิติศรีวรพันธุ

หนา ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๘๘
๑๙๘๙
๑๙๙๐
๑๙๙๑
๑๙๙๒
๑๙๙๓
๑๙๙๔
๑๙๙๕
๑๙๙๖
๑๙๙๗
๑๙๙๘
๑๙๙๙
๒๐๐๐
๒๐๐๑
๒๐๐๒
๒๐๐๓
๒๐๐๔
๒๐๐๕
๒๐๐๖
๒๐๐๗
๒๐๐๘
๒๐๐๙
๒๐๑๐
๒๐๑๑
๒๐๑๒
๒๐๑๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายไพโรจน ตันเจริญ
นายไพโรจน แถวเที่ยง
นายไพโรจน ทองนา
นายไพโรจน พรมศักดิ์
นายไพโรจน วัฒนสิน
นายไพโรจน สามสี
นายไพโรจน สินธนากุล
นายไพโรจน สุภาพบุรุษ
นายไพโรจน สุวรรณธัช
นายไพโรจน ออนโยน
นายไพศาล จารุพูนผล
นายไพศาล ราตรี
นายไพศาล ศรีเดช
นายไพศาล สมจินดา
นายไพศาล สิงหพันธุ
นายไพศาล เสืออุดม
นายไพสาร บุญประกอบ
นายไพสิฐ ภิณพงษ
นายไพสิทธิ์ คงทน
นายไฟซอล มูลทรัพย
นายภราดร ชุมนุม
นายภราดา เพ็งมีศรี
นายภวพล อารีชาติ
นายภวินท สมสวย
นายภัควัฒน สามารถ
นายภัทธศาสน มาสกุล

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๐๑๔
๒๐๑๕
๒๐๑๖
๒๐๑๗
๒๐๑๘
๒๐๑๙
๒๐๒๐
๒๐๒๑
๒๐๒๒
๒๐๒๓
๒๐๒๔
๒๐๒๕
๒๐๒๖
๒๐๒๗
๒๐๒๘
๒๐๒๙
๒๐๓๐
๒๐๓๑
๒๐๓๒
๒๐๓๓
๒๐๓๔
๒๐๓๕
๒๐๓๖
๒๐๓๗
๒๐๓๘
๒๐๓๙

นายภัทรพงษ โรจนสวัสดิ์สขุ
นายภาคภูมิ ฉิมพาลี
นายภาณพ แจงพลอย
นายภาณุพงศ ธรรมเนียมใหม
วาที่รอยตรี ภาณุพงศ ผลภาษี
นายภาณุวฒ
ั น มารดาพิทักษ
นายภาณุศักดิ์ นิชรัตน
นายภานุพงศ นวลบุญมา
นายภานุวัฒน โปรงสูงเนิน
นายภาษิต แสวงผล
นายภิญโญ ดวงใส
นายภิญโญ ทองจีน
นายภิญโญ บุญกลา
นายภิญโญ แสงทอง
นายภิภพ สุขประสงค
นายภิรมย ชิตดุษดี
นายภิรมย บุญยิ้ม
นายภิรมย เยาวเรศ
นายภิรมย ลี้กุล
นายภีรเชื้อ น้ําแกว
นายภุชงค วงศกัณหา
นายภูชัย พันธุขนั ธ
นายภูตินนั ท เฮงศิริ
นายภูธร จันทวดี
นายภูธร โพธิ์ใหญ
นายภูธิชย สุรพงศกร

หนา ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๔๐
๒๐๔๑
๒๐๔๒
๒๐๔๓
๒๐๔๔
๒๐๔๕
๒๐๔๖
๒๐๔๗
๒๐๔๘
๒๐๔๙
๒๐๕๐
๒๐๕๑
๒๐๕๒
๒๐๕๓
๒๐๕๔
๒๐๕๕
๒๐๕๖
๒๐๕๗
๒๐๕๘
๒๐๕๙
๒๐๖๐
๒๐๖๑
๒๐๖๒
๒๐๖๓
๒๐๖๔
๒๐๖๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายภูมิ หวังสม
นายภูมิพงศ สุรนิ ราช
นายภูมิพัฒน วรรณนภาลัย
นายภูมิพันธ ปรารมภ
นายภูมิศาสตร วารี
นายภูษิต คําแหง
นายภูษิต สังขเภา
นายมงคล ไชยสุวรรณ
นายมงคล ทวมกลาง
นายมงคล ทํานาค
นายมงคล นกชัยภูมิ
นายมงคล บุญมาก
นายมงคล เปนซอ
นายมงคล ผิวผอง
นายมงคล มนัสศิลา
นายมงคล สาตรพันธุ
นายมงคล สุภกรรม
นายมงคล ออกแมน
นายมณฑล โพธิ์ศรี
นายมณฑล วัจนสุนทร
นายมณเฑียร ไชยเมืองชื่น
นายมณี หลวงทิพยรนิ ทร
นายมนชัย ตั้งคํา
นายมนตชัย ครองนาม
นายมนตชัย ทองทัพ
นายมนตรี เกิดผล

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๐๖๖
๒๐๖๗
๒๐๖๘
๒๐๖๙
๒๐๗๐
๒๐๗๑
๒๐๗๒
๒๐๗๓
๒๐๗๔
๒๐๗๕
๒๐๗๖
๒๐๗๗
๒๐๗๘
๒๐๗๙
๒๐๘๐
๒๐๘๑
๒๐๘๒
๒๐๘๓
๒๐๘๔
๒๐๘๕
๒๐๘๖
๒๐๘๗
๒๐๘๘
๒๐๘๙
๒๐๙๐
๒๐๙๑

นายมนตรี แกวกําจรชัย
นายมนตรี คําทิพย
วาที่รอยตรี มนตรี ผดุงรัตน
นายมนตรี มหานิล
นายมนตรี มีอุปการ
นายมนตรี เวิดขุนทด
นายมนตรี ไวยพันธ
นายมนตรี ศรีสุขคํา
นายมนตรี สําเภา
นายมนตรี สุทธหลวง
นายมนตรี สุวรรณนุกูล
นายมนตรี แสงประสิทธิ์
นายมนตรี หาสังข
นายมนตรี อินทรพุก
นายมนศักดิ์ อยูวงษอั๋น
นายมนัส ครุฑหนู
นายมนัส คุณานุศาสน
นายมนัส ไชยนุรักษ
นายมนัส พาลเสือ
นายมนัส ศรีประเสริฐ
นายมนัส สําเภาพอคา
นายมนัส หรีกประโคน
นายมนู ภูกองชนะ
นายมนู วรรณกุล
นายมนูญ จันทรสุข
นายมนูญ โทสาลี

หนา ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๙๒
๒๐๙๓
๒๐๙๔
๒๐๙๕
๒๐๙๖
๒๐๙๗
๒๐๙๘
๒๐๙๙
๒๑๐๐
๒๑๐๑
๒๑๐๒
๒๑๐๓
๒๑๐๔
๒๑๐๕
๒๑๐๖
๒๑๐๗
๒๑๐๘
๒๑๐๙
๒๑๑๐
๒๑๑๑
๒๑๑๒
๒๑๑๓
๒๑๑๔
๒๑๑๕
๒๑๑๖
๒๑๑๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายมนูญ บุญไชย
นายมนูญ ศิรเิ มืองจันทร
นายมนูญ แสงมณี
นายมนูญ อุนอก
นายมรกต บุญทัน
นายมะ มะลีแว
นายมัฆวาน เบาไธสง
นายมาณพ สุภรัตนกูล
นายมานพ แกวเรือง
นายมานพ เจริญนาน
นายมานพ ใจเย็น
นายมานพ เชื้อสาวะถี
นายมานพ ดีงาม
นายมานพ นามปองแก
นายมานพ นุชนงค
นายมานพ บัวพรม
นายมานพ พออามาตย
นายมานพ พุมโพธิ์ทอง
นายมานพ ศรีประสม
นายมานพ ศีระดิษพงค
นายมานพ อินตะขิน
นายมานพ เอกจริยวงศ
นายมานะ จรอํา
นายมานะ ฉางพิมาย
นายมานะ บุญลาภ
นายมานะ พรหมอยู

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๑๑๘
๒๑๑๙
๒๑๒๐
๒๑๒๑
๒๑๒๒
๒๑๒๓
๒๑๒๔
๒๑๒๕
๒๑๒๖
๒๑๒๗
๒๑๒๘
๒๑๒๙
๒๑๓๐
๒๑๓๑
๒๑๓๒
๒๑๓๓
๒๑๓๔
๒๑๓๕
๒๑๓๖
๒๑๓๗
๒๑๓๘
๒๑๓๙
๒๑๔๐
๒๑๔๑
๒๑๔๒
๒๑๔๓

นายมานะ พิริยพัฒนา
นายมานะ อําภาพันธ
นายมานัด เหล็งนุย
นายมานัส จรจันทร
นายมานัส สันพะเยาว
นายมานิจ แกวไกรสร
นายมานิต ชมเชย
นายมานิต ยืนยง
นายมานิต สุขสกุล
นายมานิตย กอกหวาน
นายมานิตย ทิพยพันธุ
นายมานิตย ภูคัสมาส
นายมานิตย ยังหลัง
นายมานิตย ศิริเขตร
นายมานิตย เหลาสนธิ์
นายมาโนช คงหนุน
นายมาโนช โคมเดือน
นายมาโนช จันทรมี
นายมาโนช ภูคงกิ่ง
นายมาโนช มณีวิทย
นายมาโนชญ แดงเพ็ง
นายมาโนชญ รังณเรนทร
นายมามัด อับดุลวาริษ
นายมามุ ดือราแม
นายมารุต โคตรพัฒน
นายมารุต ชูติระกะ

หนา ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๔๔
๒๑๔๕
๒๑๔๖
๒๑๔๗
๒๑๔๘
๒๑๔๙
๒๑๕๐
๒๑๕๑
๒๑๕๒
๒๑๕๓
๒๑๕๔
๒๑๕๕
๒๑๕๖
๒๑๕๗
๒๑๕๘
๒๑๕๙
๒๑๖๐
๒๑๖๑
๒๑๖๒
๒๑๖๓
๒๑๖๔
๒๑๖๕
๒๑๖๖
๒๑๖๗
๒๑๖๘
๒๑๖๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายมิตร แสงหิรัญ
นายมี สาอุตม
นายมีเชาว พุทธิวัย
นายมุกดา มะมิง
นายมุณีรตั น เที่ยงแกว
นายมูฮํามัดซาร เซดามิซา
นายเมธา อินทรกนิฏฐ
นายเมธี นาคพนม
นายเมธี วาปกัง
นายเมธี หนองเตาดํา
นายเมษิต กองเงิน
นายไมตรี จําป
นายไมตรี วรรณทอง
นายไมตรี อินอุนโชติ
นายยงค พรมแกว
นายยงยศ สงวนหงษ
นายยงยุทธ แกวบุญมา
นายยงยุทธ คําชุม
นายยงยุทธ คําตุม
นายยงยุทธ ไชยจังหรีด
นายยงยุทธ นุชบัว
นายยงยุทธ พงศศรีโรจน
นายยงยุทธ พงษสวรรค
นายยงยุทธ โภชนา
นายยงยุทธ ลิจว น
นายยงยุทธ วุฒมิ าปกรณ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๑๗๐
๒๑๗๑
๒๑๗๒
๒๑๗๓
๒๑๗๔
๒๑๗๕
๒๑๗๖
๒๑๗๗
๒๑๗๘
๒๑๗๙
๒๑๘๐
๒๑๘๑
๒๑๘๒
๒๑๘๓
๒๑๘๔
๒๑๘๕
๒๑๘๖
๒๑๘๗
๒๑๘๘
๒๑๘๙
๒๑๙๐
๒๑๙๑
๒๑๙๒
๒๑๙๓
๒๑๙๔
๒๑๙๕

นายยงยุทธ ศักดิแ์ สน
นายยนต อิ่มเที่ยง
นายยมนา สุขหอม
นายยรรยง ปกปอง
นายยรรยงค พละสาร
นายยศกร เจริญยุทธ
นายยศศักดิ์ วะชุม
นายยอด ศรีเชียงสา
นายยอด สอยเหลือง
นายยาการียา เบ็ญเตาะ
นายยาการียา ลีเด็ง
นายยุคล อรุณฤกษ
นายยุตธิ รรม ฮวบบางยาง
นายยุทธการ สารคลอง
นายยุทธการ สุวรรณโสภา
นายยุทธนา ธีระรังสิกุล
นายยุทธพงษ เครือแดง
นายยุทธภูมิ โพธิ์นอก
นายยุทธยา สุวรรณศักดิ์
นายยุทธศักดิ์ ถนอมเลิศชัย
นายยุทธศักดิ์ ยุนุย
นายยูซุฟ โอกฤษ
นายโยธิน สุขขา
นายใย โพธิ์นอก
นายรณชัย ทัดชอมวง
นายรณชัย นิลจักร

หนา ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๙๖
๒๑๙๗
๒๑๙๘
๒๑๙๙
๒๒๐๐
๒๒๐๑
๒๒๐๒
๒๒๐๓
๒๒๐๔
๒๒๐๕
๒๒๐๖
๒๒๐๗
๒๒๐๘
๒๒๐๙
๒๒๑๐
๒๒๑๑
๒๒๑๒
๒๒๑๓
๒๒๑๔
๒๒๑๕
๒๒๑๖
๒๒๑๗
๒๒๑๘
๒๒๑๙
๒๒๒๐
๒๒๒๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายรณชัย สุขสง
นายรณยุทธ เดชเปา
นายรติ นิรมาณกุล
นายรติสัยน ธนะปาละ
นายรมย พะโยม
นายรวี คิดอาน
นายระดับ ตาเต
นายระนอง กันเกลา
นายระเบ็ญ อินทรโสม
นายระวัง เอี่ยมอน
นายระวี เฉตาไพย
นายรักไทย ธนวุฒิกุล
นายรักไทย แปนจันทร
นายรังษี ทองเงิน
นายรังสรรค เบญจกุล
นายรังสรรค อวนวิจติ ร
นายรังสันติ วังคํา
นายรังสิมา ลิมพานิชย
นายรัชชัย บูแ กว
นายรัชพงศ จามรโชติ
นายรัชภูมิ จันทรปรุง
นายรัฐ รัฐถาวร
นายรัฐพงษ วนาพันธพรกุล
นายรัตน จันทโคตร
นายรัตน อินมณเทียร
นายรัตนชัย ศรสุวรรณ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๒๒๒
๒๒๒๓
๒๒๒๔
๒๒๒๕
๒๒๒๖
๒๒๒๗
๒๒๒๘
๒๒๒๙
๒๒๓๐
๒๒๓๑
๒๒๓๒
๒๒๓๓
๒๒๓๔
๒๒๓๕
๒๒๓๖
๒๒๓๗
๒๒๓๘
๒๒๓๙
๒๒๔๐
๒๒๔๑
๒๒๔๒
๒๒๔๓
๒๒๔๔
๒๒๔๕
๒๒๔๖
๒๒๔๗

นายรัตนพงศ ริมคีรี
นายรัศมี พวงทอง
นายราชกิจ สุวรรณไตรย
นายราชวัตร โหนงที
นายราชัน โภคสวัสดิ์
นายราชันย นคราวนากุล
นายราชิต ธรรมศิริ
นายราม คะระออม
นายราเมศ พระคลังทอง
นายรําลึก ลาวรรณ
นายรุง จันทรทอง
นายรุง อินสวาง
นายรุงเรือง เกตุทอง
นายรุงโรจน รักษาสุวรรณ
นายรุงศักดิ์ วรดี
นายเรขา ปานทอง
นายเรณู มาระศรี
นายเรวัฒน โมจรินทร
นายเรวัต วรพรหมมินทร
นายเรวัต สาอุตม
นายเรวัต แหลมทอง
นายเริงยุทธ ยุทธศาสตร
นายเริงศักดิ์ โคตรปญญา
นายเริงศักดิ์ ประทุมเม
นายเรียด พรหมบุตร
นายเรืองเดช สุทธิพล

หนา ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๔๘
๒๒๔๙
๒๒๕๐
๒๒๕๑
๒๒๕๒
๒๒๕๓
๒๒๕๔
๒๒๕๕
๒๒๕๖
๒๒๕๗
๒๒๕๘
๒๒๕๙
๒๒๖๐
๒๒๖๑
๒๒๖๒
๒๒๖๓
๒๒๖๔
๒๒๖๕
๒๒๖๖
๒๒๖๗
๒๒๖๘
๒๒๖๙
๒๒๗๐
๒๒๗๑
๒๒๗๒
๒๒๗๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
วาที่พันตรี เรืองยศ กันภัย
นายเรืองฤทธิ์ ปญญาโกษา
นายเรืองศักดิ์ ภูครองหิน
นายเรืองศักดิ์ ศรีจนั ทร
นายฤชัย ผองทอง
นายฤทธิ์ เอติยตั ิ
นายฤทธิรุทธ สุภกุล
นายฤทธิศักดิ์ ชาติเจริญศิลปสุข
นายฤทธิ์ศักดิ์ ยนภักดิ์
นายฤทธี ศรีสรอย
นายฤาชัย ดากรุง
นายลพไชย บุญงาม
นายลอง จันทมา
นายลักษณ กูบฉิม
นายลักษณ ทิศสุขใส
นายลําพรรณ วงศศรียา
นายลิขติ เนียมหอม
นายลิขติ ปนทอง
นายลิขติ พรหมวงศ
นายลือชัย เจริญผล
นายลือชัย สุวรรณไตร
นายเล็ก ขวัญใจ
นายเล็ก จินดามณีมาศ
นายเลอศักดิ์ สุกก่ํา
นายเลอสรร บรรเทา
นายเลิศ จันธิมา

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๒๗๔
๒๒๗๕
๒๒๗๖
๒๒๗๗
๒๒๗๘
๒๒๗๙
๒๒๘๐
๒๒๘๑
๒๒๘๒
๒๒๘๓
๒๒๘๔
๒๒๘๕
๒๒๘๖
๒๒๘๗
๒๒๘๘
๒๒๘๙
๒๒๙๐
๒๒๙๑
๒๒๙๒
๒๒๙๓
๒๒๙๔
๒๒๙๕
๒๒๙๖
๒๒๙๗
๒๒๙๘
๒๒๙๙

นายเลิศชาย แปนโสม
นายเลิศชาย รัตนะ
นายเลิศรบ ชลธี
นายเลิศวรรธน ประเสริฐผล
นายเลื่อน ชัยสัตรา
นายวงเดือน สมรือแสน
นายวงศวิษณ แจงไข
นายวงศศักดิ์ สีชะนะ
นายวงศสกูล อาญาพิทักษ
นายวงษศิลป มากกุล
นายวชิร นอยเวช
นายวชิระ ชินวงศ
นายวชิระ นวลอินทร
นายวชิระ ปะทะดี
นายวชิระ สรอยโพธิ์
นายวชิระ อุทัยแพน
นายวทัญู ยาศรี
นายวนพ สุวรรณเพิ่ม
นายวรชาติ สุริวนั
นายวรเดช วิชัยโย
นายวรเทพ หอมจันทร
นายวรธน เอกทินวัฒน
นายวรพงษ วัฒนเวช
นายวรพจน พรหมศิริ
นายวรพจน พรอมสุข
นายวรพจน ภุมรา

หนา ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๐๐
๒๓๐๑
๒๓๐๒
๒๓๐๓
๒๓๐๔
๒๓๐๕
๒๓๐๖
๒๓๐๗
๒๓๐๘
๒๓๐๙
๒๓๑๐
๒๓๑๑
๒๓๑๒
๒๓๑๓
๒๓๑๔
๒๓๑๕
๒๓๑๖
๒๓๑๗
๒๓๑๘
๒๓๑๙
๒๓๒๐
๒๓๒๑
๒๓๒๒
๒๓๒๓
๒๓๒๔
๒๓๒๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายวรยุทธ นันทะเสน
นายวรรณชัย แกลวกลา
นายวรรณศักดิ์ บุดดาแพน
นายวรรณะ แกวมณีเอี่ยม
นายวรรณะ สุปรียธิติกุล
นายวรรธนัย ภูผาจง
นายวรรษะ วงศศักดิ์
นายวรวรรณ ปุยะติ
นายวรวิช อิทธิโชติ
นายวรวิทย เมืองวงศ
นายวรวิทย วีระไพบูลย
นายวรวุฒิ ทับทิมเล็ก
นายวรวุฒิ หาญวัฒนกุล
นายวรวุธ คาคุม
นายวรัญู เย็มสันเทียะ
นายวรายุทธ สะมาแอ
นายวราวุธ หาเคน
นายวสันต งามแสง
นายวสันต ฉ่ําสบาย
นายวสันต ชุปวา
นายวสันต ไชยกุล
นายวสันต ทรงธรรมสกุล
นายวสันต ปญญา
นายวสันติ์ เยือกเย็น
นายวสิน พรหมทอง
นายวสุเทพ ฉิมถาวร

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๓๒๖
๒๓๒๗
๒๓๒๘
๒๓๒๙
๒๓๓๐
๒๓๓๑
๒๓๓๒
๒๓๓๓
๒๓๓๔
๒๓๓๕
๒๓๓๖
๒๓๓๗
๒๓๓๘
๒๓๓๙
๒๓๔๐
๒๓๔๑
๒๓๔๒
๒๓๔๓
๒๓๔๔
๒๓๔๕
๒๓๔๖
๒๓๔๗
๒๓๔๘
๒๓๔๙
๒๓๕๐
๒๓๕๑

นายวัชระ เตชะเสนา
นายวัชระ เปรมปรีดิ์
นายวัชระ รุจริ ะเศรษฐ
นายวัชระ สังขจันทราพร
นายวัชระ อารี
นายวัชรินทร จันทราเลิศ
นายวัชรินทร ทรัพยจิตร
นายวัชรินทร นอยวัฒนา
นายวัชรินทร นักดนตรี
นายวัชรินทร พรหมโสภา
นายวัชรินทร โพธิลาม
นายวัชรินทร ศรีเปารยะ
นายวัชรินทร สอนมี
นายวัชรินทร หาญประเสริฐ
นายวัฒนชัย ตาคํา
นายวัฒนชัย สุทธาวรรณ
นายวัฒนศักดิ์ นันตสินธุ
นายวัฒนะ วงศตรี
นายวัฒนา เดชรักษา
นายวัฒนา นาควัจนะ
นายวัฒนา ปลาตะเพียนทอง
นายวัฒนา โพธิ์นอก
นายวัฒนา สมหวัง
นายวัฒนา สายอุบล
นายวัฒนา อุดมศรี
นายวันชัย กองทอง

หนา ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๕๒
๒๓๕๓
๒๓๕๔
๒๓๕๕
๒๓๕๖
๒๓๕๗
๒๓๕๘
๒๓๕๙
๒๓๖๐
๒๓๖๑
๒๓๖๒
๒๓๖๓
๒๓๖๔
๒๓๖๕
๒๓๖๖
๒๓๖๗
๒๓๖๘
๒๓๖๙
๒๓๗๐
๒๓๗๑
๒๓๗๒
๒๓๗๓
๒๓๗๔
๒๓๗๕
๒๓๗๖
๒๓๗๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายวันชัย ฉ่ําสุวรรณวัฒนา
นายวันชัย ทันสมัย
นายวันชัย ทัศนิยม
นายวันชัย นพฤทธิ์
นายวันชัย มาลาพันธ
นายวันชัย มีกล่ํา
นายวันชัย เรืองเดช
นายวันชัย ศรีวิพัฒน
นายวันชัย สกลพรวศิน
นายวันชัย สุขเสงี่ยม
นายวันชาติ ใสประเสริฐ
วาที่รอยโท วันชิง กูลหกูล
นายวันสาร แสงมณี
นายวันสุข ทาหาญ
นายวัลลภ เกวะระ
นายวัลลภ คนชุม
นายวัลลภ รักชื่อ
นายวัลลภ รุงสวาง
นายวาทิต บัวมีธูป
นายวานิช สังครุธ
นายวาโย แกวแยม
นายวาระ ลักษณะวิมล
นายวารี สอนชา
นายวาศนรรค พินศิริกุล
นายวาสิต เวชมะโน
นายวิจาร ไกรเลิศ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๓๗๘
๒๓๗๙
๒๓๘๐
๒๓๘๑
๒๓๘๒
๒๓๘๓
๒๓๘๔
๒๓๘๕
๒๓๘๖
๒๓๘๗
๒๓๘๘
๒๓๘๙
๒๓๙๐
๒๓๙๑
๒๓๙๒
๒๓๙๓
๒๓๙๔
๒๓๙๕
๒๓๙๖
๒๓๙๗
๒๓๙๘
๒๓๙๙
๒๔๐๐
๒๔๐๑
๒๔๐๒
๒๔๐๓

นายวิจติ ร ฉ่ําชื่น
นายวิจติ ร ไพรวิจารย
นายวิจติ ร ภูผาหลวง
นายวิจติ ร ละอองเดช
นายวิจติ ร สายนุย
นายวิชัย เกื้อบุญมาสินธุ
นายวิชัย คําดี
นายวิชัย ชูวงษ
นายวิชัย ดงเรืองศรี
นายวิชัย ดรุณกานต
นายวิชัย ดีหลา
นายวิชัย นอยนาเพียง
นายวิชัย เนตรมุข
นายวิชัย ปานอุทัย
นายวิชัย ภาโนมัย
นายวิชัย มากอยู
นายวิชัย ไมตรีแพน
นายวิชัย วงศกระจาง
นายวิชัย ศรีไพร
นายวิชัย สนเอี่ยม
นายวิชัย สาลีงาม
นายวิชัย สีเมฆ
นายวิชัย สีละบัตร
นายวิชัย สุขขา
นายวิชัย หมั่นจํารูญ
นายวิชา จุลทรักษ

หนา ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๔๐๔
๒๔๐๕
๒๔๐๖
๒๔๐๗
๒๔๐๘
๒๔๐๙
๒๔๑๐
๒๔๑๑
๒๔๑๒
๒๔๑๓
๒๔๑๔
๒๔๑๕
๒๔๑๖
๒๔๑๗
๒๔๑๘
๒๔๑๙
๒๔๒๐
๒๔๒๑
๒๔๒๒
๒๔๒๓
๒๔๒๔
๒๔๒๕
๒๔๒๖
๒๔๒๗
๒๔๒๘
๒๔๒๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายวิชา น้ําใจดี
จาเอก วิชา รอดแดง
นายวิชาญ กาญจนแกว
นายวิชาญ ปรังการ
นายวิชาญ เพิ่มพรม
นายวิชาญ สุวฒ
ั นพิเศษ
นายวิชาญ เหลาลา
นายวิชติ จอมทัน
นายวิชติ ชานนท
นายวิชติ ฤทธิ์สยาม
นายวิเชตุ บํารุงหนูไหม
นายวิเชษฐ นวนแกว
นายวิเชียร กันสิทธิ์
นายวิเชียร กุลพันธ
นายวิเชียร กุลรัตน
นายวิเชียร เชื้อทองคํางาม
นายวิเชียร เซี่ยงวอง
นายวิเชียร เถื่อนคําแสน
นายวิเชียร ทองเปยม
นายวิเชียร บุญมณี
นายวิเชียร พุมพวง
นายวิเชียร มุราชัย
นายวิเชียร เวชสถิตยธรรม
นายวิเชียร ศรีสธุ รรม
นายวิเชียร สีลาโคตร
นายวิเชียร สุดชาหา

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๔๓๐
๒๔๓๑
๒๔๓๒
๒๔๓๓
๒๔๓๔
๒๔๓๕
๒๔๓๖
๒๔๓๗
๒๔๓๘
๒๔๓๙
๒๔๔๐
๒๔๔๑
๒๔๔๒
๒๔๔๓
๒๔๔๔
๒๔๔๕
๒๔๔๖
๒๔๔๗
๒๔๔๘
๒๔๔๙
๒๔๕๐
๒๔๕๑
๒๔๕๒
๒๔๕๓
๒๔๕๔
๒๔๕๕

นายวิเชียร แสนคํา
นายวิเชียร อัมเรศ
นายวิโชติ จุลมณี
นายวิโชติ ลิ้มจันทรประภาพ
นายวิญญา พรหมสวน
นายวิญู ฉัตรวิริยาวงศ
นายวิฑูรย ไชยปญหา
นายวิฑูรย ณ หนองคาย
นายวิฑูรย ทรงงาม
นายวิฑูรย พรมมิ
นายวิฑูรย ศิริวงศ
นายวิฑูรย สรอยสุวรรณ
นายวิเดช ฤาชา
นายวิถี เหลามาลา
นายวิทยา การะบัตร
นายวิทยา คําตา
นายวิทยา จุฑาธัชชัย
นายวิทยา เดชเจริญ
นายวิทยา เถาวทิพย
นายวิทยา ทองจินดา
นายวิทยา นิลสุวรรณ
นายวิทยา พันธุระ
นายวิทยา โพธิ์ศรี
นายวิทยา เย็นประสิทธิ์
นายวิทยา รอยดี
นายวิทยา ศรีจันทรแดง

หนา ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา
๒๔๕๖
๒๔๕๗
๒๔๕๘
๒๔๕๙
๒๔๖๐
๒๔๖๑
๒๔๖๒
๒๔๖๓
๒๔๖๔
๒๔๖๕
๒๔๖๖
๒๔๖๗
๒๔๖๘
๒๔๖๙
๒๔๗๐
๒๔๗๑
๒๔๗๒
๒๔๗๓
๒๔๗๔
๒๔๗๕
๒๔๗๖
๒๔๗๗
๒๔๗๘
๒๔๗๙
๒๔๘๐
๒๔๘๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายวิทยา สุขนิตย
นายวิทยา สุดานิช
นายวิทยา หนอมอก
นายวิทยาธร นรินทร
นายวิทวัฒน คูณค้าํ
นายวิทวัส วงคคม
นายวิทรู พัดผล
นายวิน ผอมนุม
นายวินัย แกววิเชียร
นายวินัย แคลวคลาด
นายวินัย จิตติศักดิ์
นายวินัย ใจไว
นายวินัย ชายผา
วาที่รอยโท วินัย ชาวนาน
นายวินัย ตลอดพงษ
นายวินัย ตะปะสา
นายวินัย บัวดก
นายวินัย บัวแดง
นายวินัย บุญเรือง
นายวินัย พรมภักดี
นายวินัย มณีนิล
นายวินัย ศิริชู
นายวินัย สีบานเย็น
นายวินัย ออนศรี
นายวินัย อ่าํ ประเวทย
นายวินัย อิม่ กมล

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๔๘๒
๒๔๘๓
๒๔๘๔
๒๔๘๕
๒๔๘๖
๒๔๘๗
๒๔๘๘
๒๔๘๙
๒๔๙๐
๒๔๙๑
๒๔๙๒
๒๔๙๓
๒๔๙๔
๒๔๙๕
๒๔๙๖
๒๔๙๗
๒๔๙๘
๒๔๙๙
๒๕๐๐
๒๕๐๑
๒๕๐๒
๒๕๐๓
๒๕๐๔
๒๕๐๕
๒๕๐๖
๒๕๐๗

นายวินิจ ฉายาบรรณ
นายวิบูรณ เหลาทอง
วาที่รอยตรี วิบูลย ชมละมาย
วาที่รอยตรี วิบูลย บุตรโท
นายวิบูลย ภูพวง
นายวิพนธ จิตรจักร
นายวิพล กันทะสอน
นายวิมล จันทิหลา
นายวิมล ไชยสุข
นายวิมล ณ พัทลุง
นายวิมล มีมุข
นายวิมล มูลสาร
นายวิมล วังกรานต
นายวิระพล โนนคํา
นายวิรัช กลิ่นพยอม
นายวิรัช ทานะขันธ
นายวิรัช พูนทรัพย
นายวิรัตน คําแท
นายวิรัตน คําสะระ
นายวิรัตน เฉิดฉวีวรรณ
นายวิรัตน บุญมาก
นายวิรัตน บุญใหญ
นายวิรัตน บุษบงค
นายวิรัตน พัวพันธ
นายวิรัตน เลขาโชค
นายวิรัตน วงศใหญ

หนา ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา
๒๕๐๘
๒๕๐๙
๒๕๑๐
๒๕๑๑
๒๕๑๒
๒๕๑๓
๒๕๑๔
๒๕๑๕
๒๕๑๖
๒๕๑๗
๒๕๑๘
๒๕๑๙
๒๕๒๐
๒๕๒๑
๒๕๒๒
๒๕๒๓
๒๕๒๔
๒๕๒๕
๒๕๒๖
๒๕๒๗
๒๕๒๘
๒๕๒๙
๒๕๓๐
๒๕๓๑
๒๕๓๒
๒๕๓๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายวิรัตน สอนคําจันทร
นายวิรัตน แสงกุล
นายวิรัตน แสงเลข
นายวิโรจน จีร้ ะมาตย
นายวิโรจน ใจเมือง
นายวิโรจน ทองถึง
นายวิโรจน ผดุงวิทย
นายวิโรจน มังกรณ
นายวิโรจน วงษปน
นายวิโรจน ศรีขาว
นายวิโรจน แสงแกว
นายวิโรจน อาจศิริ
นายวิโรจน อุตมะ
นายวิลาศ วรรณแสง
นายวิลาศ อินดี
นายวิไล คําพิมูล
นายวิไล ไชยสงค
นายวิวัฒน ชูศรีจนั ทร
นายวิวัฒน พิทักษสุจรรยา
นายวิวัฒน พุมบัว
นายวิวัฒน เพ็ชรประดับ
นายวิวัฒน มาศหิรญ
ั
นายวิวัฒน วิโรจนธรรมากูร
นายวิวัฒน ศรีโคตร
นายวิวัฒน สมานชาติ
นายวิวัฒน อินภิบาล

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๕๓๔
๒๕๓๕
๒๕๓๖
๒๕๓๗
๒๕๓๘
๒๕๓๙
๒๕๔๐
๒๕๔๑
๒๕๔๒
๒๕๔๓
๒๕๔๔
๒๕๔๕
๒๕๔๖
๒๕๔๗
๒๕๔๘
๒๕๔๙
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙

หนา ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

นายวิวัฒน อึ้งพินิจ
นายวิวัฒน อุนธุโร
นายวิศณุเดชน ปองพิสุทธิส์ กุล
นายวิศวะ เพชรผองพันธุ
นายวิศาล ดือราแม
นายวิศิษฎ วินทะชัย
นายวิศิษฏ กอนเงิน
นายวิศตู ร เรืองเลิศ
นายวิษณุ ระวังนาม
นายวิษณุ สิงหสูง
นายวิษณุ เหลืองออน
นายวิษณุพงษ แปลกผักแวน
นายวิสนั ต เลิศผสมสิทธิ์
นายวิสัย เกือ้ กูล
นายวิสิฏฐ โหรชัยยะ
นายวิสฐิ ศักดิ์ ตอโชติ
นายวิสิทธิ์ จิตรนิยม
นายวิสิทธิ์ ทองจินดา
นายวิสุทธิ์ จิตตรีพรต
นายวิหาร ใจแสน
นายวีนัส ปาใจ
นายวีรกิจ สกุลพันธุ
นายวีรชัย เอราวรรณ
นายวีรชาติ ออนวิมล
นายวีรพงษ ศรีนา้ํ ยอย
พันจาอากาศเอก วีรพงษ ศรีวรรณะ

๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๒๕๖๖
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖๙
๒๕๗๐
๒๕๗๑
๒๕๗๒
๒๕๗๓
๒๕๗๔
๒๕๗๕
๒๕๗๖
๒๕๗๗
๒๕๗๘
๒๕๗๙
๒๕๘๐
๒๕๘๑
๒๕๘๒
๒๕๘๓
๒๕๘๔
๒๕๘๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายวีรพล ชอยกิ่ง
นายวีรวัฒน โกมลศรี
นายวีรวัฒน จารุวงษเสถียร
นายวีรวัฒน สกุลวัฒนาชีพ
นายวีรวุฒิ กินลา
นายวีรศักดิ์ พวงสมบัติ
นายวีระ แกนทอง
นายวีระ ถิน่ โพธิว์ งศ
นายวีระ ทวีสขุ
นายวีระ ทองโสภา
นายวีระ ธีราทรง
นายวีระ พรหมจันทร
นายวีระ มรกต
นายวีระ สาบุตร
นายวีระ สายเสน
นายวีระ สืบพงษ
นายวีระ อรุณโรจน
นายวีระชัย กลับสมบูรณ
นายวีระชัย แจงโม
นายวีระชัย แจงสูงเนิน
นายวีระชัย เทียมหลา
นายวีระชัย นันตะกานตง
นายวีระชัย พลโสภา
นายวีระชัย รัตนเวียงพรหม
นายวีระชัย รูปปทม
นายวีระชัย วันทอง

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๕๘๖
๒๕๘๗
๒๕๘๘
๒๕๘๙
๒๕๙๐
๒๕๙๑
๒๕๙๒
๒๕๙๓
๒๕๙๔
๒๕๙๕
๒๕๙๖
๒๕๙๗
๒๕๙๘
๒๕๙๙
๒๖๐๐
๒๖๐๑
๒๖๐๒
๒๖๐๓
๒๖๐๔
๒๖๐๕
๒๖๐๖
๒๖๐๗
๒๖๐๘
๒๖๐๙
๒๖๑๐
๒๖๑๑

นายวีระเดช ไชยสาคร
นายวีระเดช บาลธนจักร
นายวีระพงศ วุฒิพงศ
นายวีระพงษ ใครวงษ
นายวีระพงษ ทาสี
นายวีระพงษ เทียมวงษ
นายวีระพงษ พรหมคุณ
นายวีระพงษ สวัสดี
นายวีระพล มีมาตร
นายวีระพันธ จันทรมหา
นายวีระยุทธ รักษาสัตย
นายวีระเล็ก ถาวรจตุรวัฒน
นายวีระวงศ จันทรเขตต
นายวีระวงศ สันติกุล
นายวีระวัช ทองบู
นายวีระวัฒน พึ่งศรี
นายวีระวัฒน ศิรโิ สม
นายวีระวุฒิ บุณยภัทรากุล
นายวีระศักดิ์ บุตรดา
นายวีระศักดิ์ สุขเกษม
นายวีระสิทธิ์ ตุงชีพ
นายวุฒิ เกตุคํา
นายวุฒิ รูปสะอาด
นายวุฒิ วรกุลวัฒนา
นายวุฒิ ศรีสวาง
นายวุฒิกร สุริยะนันท

หนา ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๖๑๒
๒๖๑๓
๒๖๑๔
๒๖๑๕
๒๖๑๖
๒๖๑๗
๒๖๑๘
๒๖๑๙
๒๖๒๐
๒๖๒๑
๒๖๒๒
๒๖๒๓
๒๖๒๔
๒๖๒๕
๒๖๒๖
๒๖๒๗
๒๖๒๘
๒๖๒๙
๒๖๓๐
๒๖๓๑
๒๖๓๒
๒๖๓๓
๒๖๓๔
๒๖๓๕
๒๖๓๖
๒๖๓๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายวุฒิไกร ไกรหมื่นไวย
นายวุฒิชัย โพธิ์ทอง
นายวุฒิชัย ราชธา
นายวุฒิชัย เวียงนนท
นายวุฒินนั ท ภูโปรง
นายวุฒินนั ท สัตตบงกช
นายวุฒิพงศ ชนะ
นายวุฒิพงศ เรืองวงษ
นายวุฒิพล เชาวันกลาง
นายวุฒิพันธ สมพงษ
นายวุฒิพันธ สิทธิชัยรุง โรจน
นายวุทธิชัย สิรวิ ุฒิเมธา
นายเวชสุวรรณ วรเชษฐ
นายเวทย วิรัศมี
นายเวทย สุราช
นายเวหา เหิรเมฆ
นายเวินมา บัวชุม
นายเวียงชัย กลักยอม
นายเวียงชัย นิลดวงดี
นายแวบือราเฮง แวสะแลแม
นายศรชัย เพชรสิทธิ์
นายศรชัย หางนาค
นายศรศักดิ์ สีนา
นายศรันย วรรณรัตน
นายศรายุทธ มูลทิศ
นายศรายุธ สุวรรณศรี

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๖๓๘
๒๖๓๙
๒๖๔๐
๒๖๔๑
๒๖๔๒
๒๖๔๓
๒๖๔๔
๒๖๔๕
๒๖๔๖
๒๖๔๗
๒๖๔๘
๒๖๔๙
๒๖๕๐
๒๖๕๑
๒๖๕๒
๒๖๕๓
๒๖๕๔
๒๖๕๕
๒๖๕๖
๒๖๕๗
๒๖๕๘
๒๖๕๙
๒๖๖๐
๒๖๖๑
๒๖๖๒
๒๖๖๓

นายศราวุฒิ สิทธิราช
นายศราวุธ อุทัยผล
นายศรีชัย ถาวรเจริญกุล
นายศรีชัย ลิ้มสุวรรณ
นายศรีเทพ วาดโคกสูง
นายศรีรัตน ธุระ
นายศรีสวาท นาโควงค
นายศรีสริ ิ กมลกาญจนวไิ ล
นายศรีสนุ ทร สําราญสุข
นายศักดา คีรีเดช
นายศักดา ทองรวย
นายศักดา ผองแผว
นายศักดา วงษาเลิศ
นายศักดา สวัสดิ์สละ
นายศักดิ์ชัย วายุวัฒนศิริ
นายศักดิ์ชัย ไวสกุล
นายศักดิ์ชัย ศรีบุญเรือง
นายศักดิ์ชาย ตันเฉลิม
นายศักดิ์ดา กองเกิดสุข
นายศักดิ์ดา เมืองสุวรรณ
นายศักดิ์ดา สีแกนจันทร
นายศักดิ์นรินทร คุมตระกูล
นายศักดิ์ผจญ เริงใจ
นายศักดิ์ระพี ศรีภิรมย
นายศักดิ์สิทธิ์ จริยานุวัฒน
นายศักดิ์สิทธิ์ จันทะรัง

หนา ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๖๖๔
๒๖๖๕
๒๖๖๖
๒๖๖๗
๒๖๖๘
๒๖๖๙
๒๖๗๐
๒๖๗๑
๒๖๗๒
๒๖๗๓
๒๖๗๔
๒๖๗๕
๒๖๗๖
๒๖๗๗
๒๖๗๘
๒๖๗๙
๒๖๘๐
๒๖๘๑
๒๖๘๒
๒๖๘๓
๒๖๘๔
๒๖๘๕
๒๖๘๖
๒๖๘๗
๒๖๘๘
๒๖๘๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายศักดิ์สิทธิ์ โตสมบัติ
นายศักดิ์สิทธิ์ พลสมัคร
นายศักดิ์สิทธิ์ วิวติ รกุล
นายศาศวัต ดวงวิเชียร
นายศิริ สืบหลา
นายศิริ หลักทอง
นายศิริ อาจอินทร
นายศิริชัย แกวศิรริ ุง
นายศิริชัย ดาวุธ
นายศิริชัย ศิลปสาคร
นายศิรนิ ทร เพชรนุย
นายศิริพงศ เพชรทอง
นายศิริพงษ พานจํานงค
วาที่รอยตรี ศิริพันธ พัฒนศิริ
นายศิรมิ งคล โกกะพันธ
นายศิรวิ ิทย ดวงสวาง
นายศิรศิ ักดิ์ วงศคําจันทร
นายศิรศิ ักดิ์ สุขรุง เรือง
นายศิรศิ ักดิ์ หิมทอง
นายศิลปชัย เจิดสกุล
นายศิลปชัย เรืองยินดี
นายศิวโอม ศิริภูล
นายศิวะ ตะเคียนศก
นายศิวะ ทาทราย
นายศุกรี บุญประเสริฐ
นายศุพรโชค แกวมณี

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๖๙๐
๒๖๙๑
๒๖๙๒
๒๖๙๓
๒๖๙๔
๒๖๙๕
๒๖๙๖
๒๖๙๗
๒๖๙๘
๒๖๙๙
๒๗๐๐
๒๗๐๑
๒๗๐๒
๒๗๐๓
๒๗๐๔
๒๗๐๕
๒๗๐๖
๒๗๐๗
๒๗๐๘
๒๗๐๙
๒๗๑๐
๒๗๑๑
๒๗๑๒
๒๗๑๓
๒๗๑๔
๒๗๑๕

นายศุภกิจ พระชนะสงคราม
นายศุภชัย ถามั่งมี
นายศุภชัย บริหาร
นายศุภชัย ลวดเงิน
นายศุภชัย เลื่อนสุคันธ
นายศุภชัย ศักดิ์แกว
นายศุภชัย หาดขุนทด
นายศุภชิต แกวสอนดี
นายศุภโชค นิลรักษ
นายศุภโชติ ศรีพงษชัย
นายศุภพงษา จันทรังษ
นายศุภมงคล แตงสถิตย
นายศุภฤทธิ์ ศรีปลั่ง
นายศุภวัฒน สุรเสน
นายศุภวัตร อะทาโส
นายศุภศิษฐ อินทรวิเศษ
นายศุภสัณห บุตรเรือง
นายศุภากร วรีฤทธิ์
นายเศกสิทธิ์ เรืองเจริญ
นายเศรษฐพงษ ศรีสวุ รรณ
นายเศรษฐวิทย อินทรหมุด
นายเศรษฐศักดิ์ สุริยพันธุ
นายเศวต ครองสวัสดิ์
นายเศวต วงษหงษสา
นายสกล กุลพร
นายสกล จุลลนันท

หนา ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๗๑๖
๒๗๑๗
๒๗๑๘
๒๗๑๙
๒๗๒๐
๒๗๒๑
๒๗๒๒
๒๗๒๓
๒๗๒๔
๒๗๒๕
๒๗๒๖
๒๗๒๗
๒๗๒๘
๒๗๒๙
๒๗๓๐
๒๗๓๑
๒๗๓๒
๒๗๓๓
๒๗๓๔
๒๗๓๕
๒๗๓๖
๒๗๓๗
๒๗๓๘
๒๗๓๙
๒๗๔๐
๒๗๔๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายสกล ชวยรักษา
นายสกล มิ่งจันทร
นายสกล สุทธิจริ ะพันธ
วาที่รอยโท สกุลศักดิ์ กุลวงษ
นายสงกรานต จันทรนอย
นายสงคราม พรหมสถิตย
นายสงคราม ภิญโญ
นายสงบ พาโพธิ์พันธ
นายสงวน กมลวัฒน
นายสงวน สิงหะหลา
นายสงวน ออนสองชัน้
นายสงวน อินทรรกั ษ
นายสงวนศักดิ์ ชุม เพ็งพันธุ
นายสงวนศักดิ์ เศรษฐีธัญญาหาร
นายสงัด คํานอย
นายสงัด ประวุฒิ
นายสงัด อนุพันธ
นายสงา คําสาร
นายสงา มาลาทอง
นายสงา ศิริเวช
นายสงา หมอนเขื่อน
นายสดชืน่ ตันดี
นายสดวก กันลอม
นายสดใส ภูเนตร
นายสดุดี ธรรมครูปต ย
นายสถาพร เกตุศรีบรุ ินท

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๗๔๒
๒๗๔๓
๒๗๔๔
๒๗๔๕
๒๗๔๖
๒๗๔๗
๒๗๔๘
๒๗๔๙
๒๗๕๐
๒๗๕๑
๒๗๕๒
๒๗๕๓
๒๗๕๔
๒๗๕๕
๒๗๕๖
๒๗๕๗
๒๗๕๘
๒๗๕๙
๒๗๖๐
๒๗๖๑
๒๗๖๒
๒๗๖๓
๒๗๖๔
๒๗๖๕
๒๗๖๖
๒๗๖๗

นายสถาพร ใจบุญ
นายสถาพร นาลัย
นายสถิตย เกตสา
นายสถิตย แกวตา
นายสถิตย ขจรโมทย
นายสถิตย จันทมาศ
นายสถิตย นาสมยนต
นายสถิตย นิลแกว
นายสถิตย เย็นใจ
นายสถิตย รอบจังหวัด
นายสถิตย วรุณธรรม
นายสถิตย แวงชิน
นายสถิตย ศรีอาจ
นายสนทยา พิมพศิริ
นายสนธวัฒน อินทะนะ
นายสนธิชัย สมเกตุ
นายสนม ศรีทัศน
นายสนอง จันทรเพ็ง
นายสนอง ชูมาปาน
นายสนอง ปานเกิด
นายสนอง สฤษชสมบัติ
นายสนัน่ กาญจนเชษฐ
นายสนัน่ พรมเสน
นายสนัน่ วันทาแทน
นายสนาน ศรีมวง
นายสนาม ปลั่งดี

หนา ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๗๖๘
๒๗๖๙
๒๗๗๐
๒๗๗๑
๒๗๗๒
๒๗๗๓
๒๗๗๔
๒๗๗๕
๒๗๗๖
๒๗๗๗
๒๗๗๘
๒๗๗๙
๒๗๘๐
๒๗๘๑
๒๗๘๒
๒๗๘๓
๒๗๘๔
๒๗๘๕
๒๗๘๖
๒๗๘๗
๒๗๘๘
๒๗๘๙
๒๗๙๐
๒๗๙๑
๒๗๙๒
๒๗๙๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายสนิท แกวเขียว
นายสนิท ไชยบุตร
นายสนิท ทองดอนแอ
นายสนิท พรหมทา
นายสนิท พูนพิน
นายสนิท ศรีทอง
นายสนิท ศรีสุวฒ
ั น
นายสนิท สิทธิเสรีสวุ รรณ
นายสนิท หลานอย
นายสนิทพงศ คมขํา
นายสนุน ธรรมธร
นายสบาย ชางกลาง
นายสบาย ชุมเพชร
นายสมเกียรติ แกวสุจริต
นายสมเกียรติ แกวอําไพ
นายสมเกียรติ ฐานบัญชา
นายสมเกียรติ บัวนอย
นายสมเกียรติ ปญญานะ
นายสมเกียรติ พุทธสอน
นายสมเกียรติ ภูเจริญ
นายสมเกียรติ รัตนบุษยาพร
นายสมเกียรติ วรรณา
นายสมเกียรติ วิเศษทักษ
นายสมเกียรติ ศักดิแ์ กว
นายสมเกียรติ โศณณายะ
นายสมเกียรติ สามะอาลี

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๗๙๔
๒๗๙๕
๒๗๙๖
๒๗๙๗
๒๗๙๘
๒๗๙๙
๒๘๐๐
๒๘๐๑
๒๘๐๒
๒๘๐๓
๒๘๐๔
๒๘๐๕
๒๘๐๖
๒๘๐๗
๒๘๐๘
๒๘๐๙
๒๘๑๐
๒๘๑๑
๒๘๑๒
๒๘๑๓
๒๘๑๔
๒๘๑๕
๒๘๑๖
๒๘๑๗
๒๘๑๘
๒๘๑๙

นายสมเกียรติ สําเร็จศิลป
นายสมเกียรติ แสงหวา
นายสมเกียรติ อินทะกูล
นายสมควร จันทะคุณ
นายสมควร นาควิสุทธิ์
จาโท สมควร ไพรัตน
นายสมควร มูลคํา
นายสมคิด โกมลศรี
นายสมคิด จิตไทย
นายสมคิด เจียวบุตร
นายสมคิด เชิดทอง
นายสมคิด ทองมั่น
นายสมคิด ปะถะมา
นายสมคิด พรหมดนตรี
นายสมคิด รักษรอด
นายสมคิด รัตนเพ็ญ
นายสมคิด วิเศษวงษา
นายสมคิด สุภโกศล
นายสมคิด อําไพ
นายสมคิด เอื้อมสุวรรณ
นายสมจิต คําใต
นายสมจิต จันทรเกษ
นายสมจิตต ขาวสระคู
นายสมจิตต พรมจีน
นายสมจิตร กลางชมภู
นายสมจิตร นาคผู

หนา ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๘๒๐
๒๘๒๑
๒๘๒๒
๒๘๒๓
๒๘๒๔
๒๘๒๕
๒๘๒๖
๒๘๒๗
๒๘๒๘
๒๘๒๙
๒๘๓๐
๒๘๓๑
๒๘๓๒
๒๘๓๓
๒๘๓๔
๒๘๓๕
๒๘๓๖
๒๘๓๗
๒๘๓๘
๒๘๓๙
๒๘๔๐
๒๘๔๑
๒๘๔๒
๒๘๔๓
๒๘๔๔
๒๘๔๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายสมจิตร พุมพรม
นายสมจิตร ลาวงค
นายสมจิตร แสนคํา
นายสมเจต จันทรกุลโล
นายสมเจตน ตระกูลวาง
นายสมเจตน โพธิ์อุบล
นายสมเจียร ดําชืน่
นายสมใจ เพชรเจย
นายสมใจ เรียบรอย
นายสมใจ สมศรี
นายสมใจ สีแกวตู
นายสมชัย กะตะศิลา
นายสมชัย ขจรเจริญกุล
นายสมชัย ชุดไธสง
นายสมชัย นามบุญลือ
นายสมชัย โนลอย
นายสมชัย บุญญานิติพงษ
นายสมชัย สินแท
นายสมชัย อรชุน
นายสมชาติ จูจันทร
นายสมชาติ ตรียินดี
นายสมชาย เกสรสุคนธ
นายสมชาย เกื้อกาญจน
นายสมชาย แกลวสงคราม
นายสมชาย ขันพล
นายสมชาย ครึกครื้น

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๘๔๖
๒๘๔๗
๒๘๔๘
๒๘๔๙
๒๘๕๐
๒๘๕๑
๒๘๕๒
๒๘๕๓
๒๘๕๔
๒๘๕๕
๒๘๕๖
๒๘๕๗
๒๘๕๘
๒๘๕๙
๒๘๖๐
๒๘๖๑
๒๘๖๒
๒๘๖๓
๒๘๖๔
๒๘๖๕
๒๘๖๖
๒๘๖๗
๒๘๖๘
๒๘๖๙
๒๘๗๐
๒๘๗๑

นายสมชาย จันใหญ
นายสมชาย ดวงปญญา
นายสมชาย ดิษเจริญ
นายสมชาย ตรีสนิ นุรกั ษ
นายสมชาย ทนปรางค
นายสมชาย ทองออน
นายสมชาย ทิพยดี
นายสมชาย นวลแกว
จาสิบเอก สมชาย บัวอําไพ
นายสมชาย บุญทอย
นายสมชาย แบบประเสริฐ
นายสมชาย ปยะดา
นายสมชาย แปนจันทร
นายสมชาย พันธสมบัติ
นายสมชาย พิทยกิตติวงศ
นายสมชาย พูลสวัสดิ์
นายสมชาย ภูพูล
นายสมชาย มีสตั ยธรรม
นายสมชาย รัตนพันธ
นายสมชาย ฤทธิน์ ้ําคํา
นายสมชาย วังกาวรรณ
นายสมชาย สมญา
นายสมชาย สุพรรณพงษ
นายสมชาย เสาวรัตน
นายสมชาย แสนโคตร
นายสมชาย อยูข ันสวัสดิ์

หนา ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๘๗๒
๒๘๗๓
๒๘๗๔
๒๘๗๕
๒๘๗๖
๒๘๗๗
๒๘๗๘
๒๘๗๙
๒๘๘๐
๒๘๘๑
๒๘๘๒
๒๘๘๓
๒๘๘๔
๒๘๘๕
๒๘๘๖
๒๘๘๗
๒๘๘๘
๒๘๘๙
๒๘๙๐
๒๘๙๑
๒๘๙๒
๒๘๙๓
๒๘๙๔
๒๘๙๕
๒๘๙๖
๒๘๙๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายสมชาย แอบสมตัว
นายสมเชาว ขวัญคง
นายสมเด็จ ศรีใส
นายสมเดช จันทาพูน
นายสมเดช ชัยมงคลพันธุ
นายสมเดช ชัยวร
นายสมเดช พิมพาลัย
นายสมเดช เมืองขวา
นายสมทรง สมภูเวช
นายสมทรง แสนดี
นายสมนึก เกิดเนตร
นายสมนึก จําเพาะ
นายสมนึก จุฑารัตน
นายสมนึก เณธิชัย
นายสมนึก เทียมทัน
นายสมนึก บุญสิงห
นายสมนึก บุษดาคํา
นายสมนึก เบาลาย
นายสมนึก ผลความดี
นายสมนึก แผวลุมแฝก
นายสมนึก พันแดง
นายสมนึก มั่นคง
นายสมนึก ศรีสวุ รรณ
นายสมนึก สุขจํารัส
นายสมเนตร ษารักษ
นายสมบัติ ชาปทมะ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๘๙๘
๒๘๙๙
๒๙๐๐
๒๙๐๑
๒๙๐๒
๒๙๐๓
๒๙๐๔
๒๙๐๕
๒๙๐๖
๒๙๐๗
๒๙๐๘
๒๙๐๙
๒๙๑๐
๒๙๑๑
๒๙๑๒
๒๙๑๓
๒๙๑๔
๒๙๑๕
๒๙๑๖
๒๙๑๗
๒๙๑๘
๒๙๑๙
๒๙๒๐
๒๙๒๑
๒๙๒๒
๒๙๒๓

นายสมบัติ ถานัน
นายสมบัติ เที่ยงตรง
นายสมบัติ น้ําฟา
นายสมบัติ พูลกสิ
นายสมบัติ มวงมี
นายสมบัติ เมาะซัง
นายสมบัติ ราษี
นายสมบัติ วิสุทธิแพทย
นายสมบัติ สัณหรัติ
นายสมบัติ สาโส
นายสมบัติ อภิชาตพงษ
นายสมบุญญา ไชยทนุ
นายสมบูรณ กลั่นจังหรีด
นายสมบูรณ กาวกระโทก
นายสมบูรณ เกียรติบัณฑิต
นายสมบูรณ แกวมาตย
นายสมบูรณ ขันโสดา
นายสมบูรณ คุมไพฑูรย
นายสมบูรณ จองคํา
นายสมบูรณ เจริญชัย
นายสมบูรณ ดวงพรม
นายสมบูรณ เดชสถิตย
นายสมบูรณ ไตรรัตนวฒ
ั นา
นายสมบูรณ ทานุชิต
นายสมบูรณ ประทีปพรรณ
นายสมบูรณ เพ็ชรศรีธิ

หนา ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๙๒๔
๒๙๒๕
๒๙๒๖
๒๙๒๗
๒๙๒๘
๒๙๒๙
๒๙๓๐
๒๙๓๑
๒๙๓๒
๒๙๓๓
๒๙๓๔
๒๙๓๕
๒๙๓๖
๒๙๓๗
๒๙๓๘
๒๙๓๙
๒๙๔๐
๒๙๔๑
๒๙๔๒
๒๙๔๓
๒๙๔๔
๒๙๔๕
๒๙๔๖
๒๙๔๗
๒๙๔๘
๒๙๔๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายสมบูรณ ไพเชฐศักดิ์
นายสมบูรณ ไมกลาง
นายสมบูรณ รินทาว
นายสมบูรณ เรืองแกว
นายสมบูรณ เลขะวัฒนะ
นายสมบูรณ ศรีสมศักดิ์
นายสมบูรณ สรอยสีหา
นายสมบูรณ อิฐประสงค
นายสมบูรณ อินตรี
นายสมปอง ปราบไพรี
นายสมผล บุญเกษม
นายสมพงค จิตรักธรรม
นายสมพงศ เทพสุรวิ งศ
นายสมพงศ วัชรกาฬ
นายสมพงษ แกวฤทธิ์
นายสมพงษ ขันโยธา
นายสมพงษ คําเสียง
นายสมพงษ จันทนา
นายสมพงษ จันทะหงษ
นายสมพงษ จิตอารีย
นายสมพงษ เจือกโวน
นายสมพงษ ชัยฤทธิ์
นายสมพงษ ดอกบัวผัน
นายสมพงษ ทองแยม
นายสมพงษ ธรรมชัย
นายสมพงษ ธรรมสมบัติ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๙๕๐
๒๙๕๑
๒๙๕๒
๒๙๕๓
๒๙๕๔
๒๙๕๕
๒๙๕๖
๒๙๕๗
๒๙๕๘
๒๙๕๙
๒๙๖๐
๒๙๖๑
๒๙๖๒
๒๙๖๓
๒๙๖๔
๒๙๖๕
๒๙๖๖
๒๙๖๗
๒๙๖๘
๒๙๖๙
๒๙๗๐
๒๙๗๑
๒๙๗๒
๒๙๗๓
๒๙๗๔
๒๙๗๕

นายสมพงษ เนตรเจริญ
จาสิบเอก สมพงษ บํารุงจิตต
นายสมพงษ ปานเกลา
นายสมพงษ พรหมฝาย
นายสมพงษ พลบูรณ
นายสมพงษ มวงกล่าํ
นายสมพงษ มหาโยธี
นายสมพงษ มัน่ คูณ
นายสมพงษ ลวนเสง
นายสมพงษ ศรไชยญาติ
นายสมพงษ ศรีสนิท
นายสมพงษ สกุลณมรรคา
นายสมพงษ สนิทพจน
นายสมพงษ สารจูม
นายสมพงษ สุทธวิจติ ร
นายสมพงษ สุรเดช
นายสมพงษ เสือกอน
นายสมพจน อินทจักร
นายสมพนิตย ไชยรัตน
นายสมพร กันทา
นายสมพร ไขลี
นายสมพร คลายวงษ
นายสมพร คะวิญญา
นายสมพร ชนะแกว
นายสมพร ทวนไกรพล
นายสมพร ทองศรีจนั ทร

หนา ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา
๒๙๗๖
๒๙๗๗
๒๙๗๘
๒๙๗๙
๒๙๘๐
๒๙๘๑
๒๙๘๒
๒๙๘๓
๒๙๘๔
๒๙๘๕
๒๙๘๖
๒๙๘๗
๒๙๘๘
๒๙๘๙
๒๙๙๐
๒๙๙๑
๒๙๙๒
๒๙๙๓
๒๙๙๔
๒๙๙๕
๒๙๙๖
๒๙๙๗
๒๙๙๘
๒๙๙๙
๓๐๐๐
๓๐๐๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายสมพร ทองสง
นายสมพร นวลศรี
นายสมพร นาคแกว
นายสมพร พานอิม่ มะเริง
นายสมพร พิทักษโพธิง์ าม
นายสมพร พุมประสาท
นายสมพร ภิญโญ
นายสมพร มะสิทธิ์
นายสมพร มัน่ เรืองศรี
นายสมพร รัตนพันธ
นายสมพร เลี้ยงประยูร
นายสมพร สิงหหะราช
นายสมพล สวัสดิ์ตาล
นายสมพาน โตเทศ
นายสมพิศ เกินดี
นายสมเพชร จันทะจิตต
นายสมเพชร ใบยา
นายสมเพียร รัตนศรีจนั ทร
นายสมโพธิ โพธิรงั สิยากร
นายสมโพธิ์ บุญสัมบันพ
นายสมภพ คํายวง
นายสมภพ จุลพันธ
นายสมภพ ฝน จักสาย
นายสมภพ วงษเลี้ยง
นายสมภพ อยูสบาย
นายสมภาพ นาคพันธ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๐๐๒
๓๐๐๓
๓๐๐๔
๓๐๐๕
๓๐๐๖
๓๐๐๗
๓๐๐๘
๓๐๐๙
๓๐๑๐
๓๐๑๑
๓๐๑๒
๓๐๑๓
๓๐๑๔
๓๐๑๕
๓๐๑๖
๓๐๑๗
๓๐๑๘
๓๐๑๙
๓๐๒๐
๓๐๒๑
๓๐๒๒
๓๐๒๓
๓๐๒๔
๓๐๒๕
๓๐๒๖
๓๐๒๗

นายสมภาร ถีระสา
นายสมภาษณ นาคเสน
นายสมโภชน ตราชู
นายสมโภชน เศรษฐาวงศ
นายสมโภชน หามนตรี
นายสมมนัส สินธโร
นายสมมาตร จันทราช
นายสมมาศ พรหมเจตน
นายสมมาส ตุงแกว
นายสมมิตร หลงสมบุญ
นายสมยวน วันชา
นายสมยศ แกวนิรตั น
นายสมยศ เขตตสิงห
นายสมยศ จันทรสมคอย
นายสมยศ แพนลา
นายสมยศ ลําเนาว
นายสมยศ วรามิตร
นายสมยศ เสาวคนธ
นายสมยศ เหมือนสิงห
นายสมยศ อาวลึกเหนือ
นายสมร เชื่อมกระโทก
นายสมร ศรชัย
นายสมรัก กิจบํารุง
นายสมศรี กะไรยะ
นายสมศรี ดงสันนิวาส
นายสมศรี มีสัตย

หนา ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐๒๘
๓๐๒๙
๓๐๓๐
๓๐๓๑
๓๐๓๒
๓๐๓๓
๓๐๓๔
๓๐๓๕
๓๐๓๖
๓๐๓๗
๓๐๓๘
๓๐๓๙
๓๐๔๐
๓๐๔๑
๓๐๔๒
๓๐๔๓
๓๐๔๔
๓๐๔๕
๓๐๔๖
๓๐๔๗
๓๐๔๘
๓๐๔๙
๓๐๕๐
๓๐๕๑
๓๐๕๒
๓๐๕๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายสมศักดิ์ แกววัน
นายสมศักดิ์ แกววิไล
นายสมศักดิ์ คงอิ่ม
นายสมศักดิ์ คําภาบุตร
วาที่พันตรี สมศักดิ์ ชมจันทร
นายสมศักดิ์ ชาประเสริฐ
นายสมศักดิ์ ดวงนิล
นายสมศักดิ์ ทองงาม
นายสมศักดิ์ ทองมี
นายสมศักดิ์ ธรรมเนียม
นายสมศักดิ์ บุญภา
นายสมศักดิ์ บุญเรือง
นายสมศักดิ์ ประสาร
นายสมศักดิ์ แฝงลาภ
นายสมศักดิ์ พรมงาม
นายสมศักดิ์ พวงทอง
นายสมศักดิ์ พิมรินทร
นายสมศักดิ์ พึ่งจันดุม
นายสมศักดิ์ เพชรแผศรี
นายสมศักดิ์ เพลิงพิษ
สิบตํารวจตรี สมศักดิ์ ภูกระบิล
นายสมศักดิ์ ภูมวิ งศวิวฒ
ั น
นายสมศักดิ์ ฤกษรตั นประทีป
นายสมศักดิ์ ลาดี
นายสมศักดิ์ วรรณโชค
นายสมศักดิ์ วิรัชธนกุล

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๐๕๔
๓๐๕๕
๓๐๕๖
๓๐๕๗
๓๐๕๘
๓๐๕๙
๓๐๖๐
๓๐๖๑
๓๐๖๒
๓๐๖๓
๓๐๖๔
๓๐๖๕
๓๐๖๖
๓๐๖๗
๓๐๖๘
๓๐๖๙
๓๐๗๐
๓๐๗๑
๓๐๗๒
๓๐๗๓
๓๐๗๔
๓๐๗๕
๓๐๗๖
๓๐๗๗
๓๐๗๘
๓๐๗๙

นายสมศักดิ์ วิหกโต
นายสมศักดิ์ ศรีจารุพฤกษ
นายสมศักดิ์ สมบัติอกั ษร
นายสมศักดิ์ สมปรารถนา
นายสมศักดิ์ สวางศรี
นายสมศักดิ์ สัมปญนัง
นายสมศักดิ์ สาริดดี
นายสมศักดิ์ สุนะศรี
นายสมศักดิ์ เสมสายัณห
นายสมศักดิ์ แสนโคตร
นายสมศักดิ์ หลักมวง
นายสมศักดิ์ อินกล่ํา
นายสมสวน จุฑารัตนากร
นายสมสวน ชิงรัมย
นายสมสวน เสาวกูล
นายสมสันต ลือกําลัง
นายสมสิทธิ์ จําปาทอง
นายสมสิน แซเฮา
นายสมสี วงคอนิ ตา
นายสมหมาย ดวงประวัติ
นายสมหมาย รัตนาภรณกลุ
นายสมหมาย ฤาชัย
นายสมหมาย โศภิษฐิกุล
นายสมหมาย สกุลณี
นายสมหมาย สิงหโต
นายสมหมาย สิริบรรยง

หนา ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐๘๐
๓๐๘๑
๓๐๘๒
๓๐๘๓
๓๐๘๔
๓๐๘๕
๓๐๘๖
๓๐๘๗
๓๐๘๘
๓๐๘๙
๓๐๙๐
๓๐๙๑
๓๐๙๒
๓๐๙๓
๓๐๙๔
๓๐๙๕
๓๐๙๖
๓๐๙๗
๓๐๙๘
๓๐๙๙
๓๑๐๐
๓๑๐๑
๓๑๐๒
๓๑๐๓
๓๑๐๔
๓๑๐๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายสมหมาย เหลากอดี
นายสมหมาย แหวเหมือน
นายสมหมาย อวมเจริญ
นายสมหวัง ขลิบปน
นายสมอ ทาเอื้อ
นายสมอาจ ศรีภูธร
นายสมัคร เทพสถิตย
นายสมัคร มูลประการ
จาสิบเอก สมัคร สันดี
นายสมัย บาอินทร
นายสมัย ประสานชีพ
นายสมัย สอนอาจ
นายสมัย อดทน
นายสมัย อุนบุญเรือง
นายสมาน แกวคําไสย
นายสมาน ตวนเทศ
นายสมาน แตมพิมาย
นายสมาน ทองคํา
นายสมาน นาเมืองรักษ
นายสมาน ปราบยาวา
นายสมาน ยาวะโนภาส
นายสมาน เรืองฤทธิ์
นายสมาน วรชิน
นายสมาน ศรีคาํ
วาที่รอยตรี สมาน ศรีมงคล
นายสมาน สุภศร

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๑๐๖
๓๑๐๗
๓๑๐๘
๓๑๐๙
๓๑๑๐
๓๑๑๑
๓๑๑๒
๓๑๑๓
๓๑๑๔
๓๑๑๕
๓๑๑๖
๓๑๑๗
๓๑๑๘
๓๑๑๙
๓๑๒๐
๓๑๒๑
๓๑๒๒
๓๑๒๓
๓๑๒๔
๓๑๒๕
๓๑๒๖
๓๑๒๗
๓๑๒๘
๓๑๒๙
๓๑๓๐
๓๑๓๑

นายสมาน โสลําภา
นายสมานชัย ผิวบาง
นายสยาม ปยะนราธร
นายสรจิตร ฤทธิ์ไธสง
นายสรชาติ กุลนิล
นายสรณพัฒน ปถมอําพนธ
นายสรปรัชญ ไวกสิกรณ
นายสรรชัย แพรหลาย
นายสรรเสริญ โปรงจันทึก
นายสรรเสริญ ภูเพ็ชร
นายสรรเสริญ อุดมศิลป
นายสรวิทย วงศใหญ
นายสรศักดิ์ ฟองจันทร
นายสรสิช แขวงแขงขัน
นายสราง มาตนุมตั ิ
นายสรายุทธ สุมาลยโรจน
นายสฤษดิ์ นิลวรรณ
นายสฤษดิ์ วิเศษแกว
นายสฤษธิ์ มุลมณี
นายสวงค บัวชุม
นายสวน สิทธิพงษ
นายสวน แสงเสน
นายสวนดี นานอน
นายสวอง ชื่นชอบ
นายสวัสดิ์ คงแยม
นายสวัสดิ์ คําชนะ

หนา ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑๓๒
๓๑๓๓
๓๑๓๔
๓๑๓๕
๓๑๓๖
๓๑๓๗
๓๑๓๘
๓๑๓๙
๓๑๔๐
๓๑๔๑
๓๑๔๒
๓๑๔๓
๓๑๔๔
๓๑๔๕
๓๑๔๖
๓๑๔๗
๓๑๔๘
๓๑๔๙
๓๑๕๐
๓๑๕๑
๓๑๕๒
๓๑๕๓
๓๑๕๔
๓๑๕๕
๓๑๕๖
๓๑๕๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายสวัสดิ์ ชีวศุภกร
นายสวัสดิ์ ทรัพยศิลป
นายสวัสดิ์ ปะวะเค
นายสวัสดิ์ ยางสูง
นายสวัสดิ์ ราตรีสขุ
นายสวัสดิ์ วิวัฒนวรชาติ
นายสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์
นายสวัสดิ์ หมวกสกุล
นายสวาง ชนูนันท
นายสวาท บัวสกุล
นายสวาท ฦาชา
นายสวาท หาดทราย
นายสวิน ทุยเวียง
นายสวินทร ดอนมูล
นายสหชาติ ศรีวิชัย
นายสหัส ยิ่งยงยุทธ
นายสองเมือง นาราศรี
นายสะมะแอ มะยูโซะ
นายสะอาด นวลฉวี
นายสะอาด แผนสุวรรณ
นายสะอาด สรอยพาน
นายสังเกษ เจ็กมา
นายสังข อรรคบุตร
นายสังคม นันทสมบัติ
นายสังคม พลยางนอก
นายสังคม เพียงพานิช

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๑๕๘
๓๑๕๙
๓๑๖๐
๓๑๖๑
๓๑๖๒
๓๑๖๓
๓๑๖๔
๓๑๖๕
๓๑๖๖
๓๑๖๗
๓๑๖๘
๓๑๖๙
๓๑๗๐
๓๑๗๑
๓๑๗๒
๓๑๗๓
๓๑๗๔
๓๑๗๕
๓๑๗๖
๓๑๗๗
๓๑๗๘
๓๑๗๙
๓๑๘๐
๓๑๘๑
๓๑๘๒
๓๑๘๓

นายสังคม ศรีพันดอน
นายสังวร จันทร
นายสังวาล มุขทอง
นายสังวาลย จําปาสุข
นายสังวาลย พลอยดํา
นายสังวาลย โพนพุทธ
นายสังวาลย อินตะนอย
นายสังวาลย อุระทัย
นายสังเวย เนตรจุย
นายสังเวย หมอนเมือง
นายสังเวียน แกวศิริ
นายสัญญา แกวหลา
นายสัญญา จุลปานนท
นายสัญญา ชิตอักษร
นายสัญญา รักสนิท
นายสัญญา ศรีชัย
จาสิบโท สัญญา สอนบุญทอง
นายสันต ปยะสอน
นายสันต สงวนสุข
นายสันติ ชัยมงคล
นายสันติ นาดี
นายสันติ ราชมณี
นายสันติ วรรลยางกูร
นายสันติ ศิลปกรีฑากุล
นายสันติ โสพิกุล
นายสันติ เหลืองดอกไม

หนา ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑๘๔
๓๑๘๕
๓๑๘๖
๓๑๘๗
๓๑๘๘
๓๑๘๙
๓๑๙๐
๓๑๙๑
๓๑๙๒
๓๑๙๓
๓๑๙๔
๓๑๙๕
๓๑๙๖
๓๑๙๗
๓๑๙๘
๓๑๙๙
๓๒๐๐
๓๒๐๑
๓๒๐๒
๓๒๐๓
๓๒๐๔
๓๒๐๕
๓๒๐๖
๓๒๐๗
๓๒๐๘
๓๒๐๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายสันติ อภิญญานุวัฒน
นายสันติชัย ยีดอเหลาะ
นายสันติชัย เสมือนใจ
นายสันติพงษ วงษสมบูรณ
นายสันติภาพ ภิญโญทรัพย
นายสันติภาพ หาญชนะ
นายสันติสุข ยุทธชนะ
นายสัมพันธ คําแสงดี
นายสัมพันธ ธีรประพฤทธิ์
นายสัมพันธ ศรีชมภู
นายสัมพันธ หอมขจร
นายสัมภาษณ คงสีพนั ธ
วาที่รอยตรี สัมฤทธ โคเลิศ
นายสัมฤทธิ์ ประนัปดา
นายสัมฤทธิ์ ศรีทอง
นายสัมฤทธิ์ เสนาหาร
นายสัมฤทธิ์ เสาทอง
นายสัมฤทธิ์ อินดี
นายสา สีลากุล
นายสาคร เขียวคํารพ
นายสาคร เนียมบุญเจือ
นายสาคร ศรีระพงษ
นายสาคร สิงหเดช
นายสาคร แสงสี
นายสาตรสุข ทรงพระ
นายสาธิต พิชญเวทยวงศา

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๒๑๐
๓๒๑๑
๓๒๑๒
๓๒๑๓
๓๒๑๔
๓๒๑๕
๓๒๑๖
๓๒๑๗
๓๒๑๘
๓๒๑๙
๓๒๒๐
๓๒๒๑
๓๒๒๒
๓๒๒๓
๓๒๒๔
๓๒๒๕
๓๒๒๖
๓๒๒๗
๓๒๒๘
๓๒๒๙
๓๒๓๐
๓๒๓๑
๓๒๓๒
๓๒๓๓
๓๒๓๔
๓๒๓๕

นายสาธิต วาริสสอน
นายสาธิต หงษทอง
วาที่พันตรี สาธิต อธิวาส
นายสานนท ศรีสงคราม
นายสานิตย เจริญพร
นายสามารถ แจงธรรมมา
นายสามารถ พรมแกว
นายสามารถ รัตนสาคร
นายสามารถ วังคะฮาด
นายสามารถ วัฒนไกร
นายสามารถ ศรีในบาน
นายสามารถ สังขสีแกว
นายสามารถ แสงกระจาง
นายสามารถ เหล็กเพชร
นายสาย อุทธาสังข
นายสายชล ปลุกใจราษฎร
นายสายธาร บุญกวาง
สิบเอก สายเพ็ชร ทองนอย
นายสายยุทธ ชุมภูศรี
นายสายรุง วัฒนะพระยา
นายสายสิน พิมพทอง
นายสายัญ เกิดสิน
นายสายัณ โยริยะ
นายสายัณห ชูพันธุ
นายสายัณห ชูมณี
นายสายัณห ทองอินทร

หนา ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา
๓๒๓๖
๓๒๓๗
๓๒๓๘
๓๒๓๙
๓๒๔๐
๓๒๔๑
๓๒๔๒
๓๒๔๓
๓๒๔๔
๓๒๔๕
๓๒๔๖
๓๒๔๗
๓๒๔๘
๓๒๔๙
๓๒๕๐
๓๒๕๑
๓๒๕๒
๓๒๕๓
๓๒๕๔
๓๒๕๕
๓๒๕๖
๓๒๕๗
๓๒๕๘
๓๒๕๙
๓๒๖๐
๓๒๖๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายสายัณห บุฮม
นายสายัณห ประชิดครบุรี
นายสายันต ไมยะปน
นายสายันต ยมราช
นายสายันต ศรีพงษพันธุกลุ
นายสายันต อุดรพูล
นายสายันห เจริญ
นายสารคาม รัชโพธิ์
นายสารัตถ เจริญทรัพย
นายสาโรจน จริยาธรรมกร
นายสาโรจน จารักษ
นายสาโรจน พรมเดื่อ
นายสาโรจน เพียรศิลป
นายสาโรช ภังคสังข
นายสาโรช มวงนาครอง
นายสาโรช สิงหศิริ
นายสําเนาว นาคพิรุณ
นายสําเนียง กลีบแกว
นายสําเนียง ปะจะเน
นายสําเนียง หาญชัย
นายสํารวม นครพรัด
นายสํารวย ขอพึ่ง
นายสํารวย ชื่นใจ
นายสํารวย พิมลพันธุ
นายสํารวย วัฒนวงศ
นายสําราญ กับปุละวัน

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๒๖๒
๓๒๖๓
๓๒๖๔
๓๒๖๕
๓๒๖๖
๓๒๖๗
๓๒๖๘
๓๒๖๙
๓๒๗๐
๓๒๗๑
๓๒๗๒
๓๒๗๓
๓๒๗๔
๓๒๗๕
๓๒๗๖
๓๒๗๗
๓๒๗๘
๓๒๗๙
๓๒๘๐
๓๒๘๑
๓๒๘๒
๓๒๘๓
๓๒๘๔
๓๒๘๕
๓๒๘๖
๓๒๘๗

นายสําราญ โขนภูเขียว
นายสําราญ คชฤทธิ์
นายสําราญ งามเจริญ
นายสําราญ จันทรมาลี
นายสําราญ บุญกลอย
นายสําราญ พุทธอินทร
นายสําราญ หลวงพินิจ
นายสําราญ อัครพัฒน
นายสําริด ธาระรส
นายสําเร็จ ญาณสวาง
นายสําเร็จ เถินมงคล
นายสําเริง กันราย
นายสําเริง ดีสวัสดิ์
นายสําเริง วงษรักษ
นายสําฤษดิ์ อัตถารมย
นายสําลี ชัยมีเขียว
นายสําลี พิมพศรี
นายสําอางค พรมเมือง
นายสิงขร เล็ดรอด
นายสิงห เหล็กเพ็ชร
นายสิงหทอง สายดวง
นายสิงหา กาชัย
นายสิงหา เทียนชัย
นายสิทธิชัย ฉิมพงษ
นายสิทธิชัย ตรุณทิพากร
นายสิทธิชัย ปุราเต

หนา ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา
๓๒๘๘
๓๒๘๙
๓๒๙๐
๓๒๙๑
๓๒๙๒
๓๒๙๓
๓๒๙๔
๓๒๙๕
๓๒๙๖
๓๒๙๗
๓๒๙๘
๓๒๙๙
๓๓๐๐
๓๓๐๑
๓๓๐๒
๓๓๐๓
๓๓๐๔
๓๓๐๕
๓๓๐๖
๓๓๐๗
๓๓๐๘
๓๓๐๙
๓๓๑๐
๓๓๑๑
๓๓๑๒
๓๓๑๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายสิทธิชัย พรหมประสิทธิ์
นายสิทธิชัย พุฒกลาง
นายสิทธิชัย สุตันทวงษ
นายสิทธิชัย สุวรรณรัตน
นายสิทธิชัย แสงทอง
นายสิทธิเทพ ทองบาง
นายสิทธินันท วัฒนไชย
นายสิทธิพร สุทนิ
นายสิทธิพร แสงมหาไชย
นายสิทธิพันธ สโมทัย
นายสิทธิศักดิ์ จันทรเมืองหงส
นายสิทธิศักดิ์ ภูกองไชย
นายสิน มูลศรี
นายสินธุ เอี่ยมอราม
นายสิระ บุญญานุสนธิ์
นายสิริชัย ไชยลังกา
นายสีวราง ราหีม
นายสืบพงษ พงษเจริญ
นายสุกิจ คมสัน
นายสุกิจ ปริเวก
นายสุกิจ สุขสุทธิพันธ
นายสุขเกษม วรงควรรธนะ
นายสุขชัย รัตนพิทักษ
นายสุขพล ดอนโอฬาร
นายสุขสวัสดิ์ คํากอง
นายสุขสันต คุม บัว

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๓๑๔
๓๓๑๕
๓๓๑๖
๓๓๑๗
๓๓๑๘
๓๓๑๙
๓๓๒๐
๓๓๒๑
๓๓๒๒
๓๓๒๓
๓๓๒๔
๓๓๒๕
๓๓๒๖
๓๓๒๗
๓๓๒๘
๓๓๒๙
๓๓๓๐
๓๓๓๑
๓๓๓๒
๓๓๓๓
๓๓๓๔
๓๓๓๕
๓๓๓๖
๓๓๓๗
๓๓๓๘
๓๓๓๙

นายสุขสันต เชือ้ กุณะ
นายสุขสันต สงศิริ
นายสุขุม บุญศิลป
นายสุขุม อัยวรรณ
นายสุขุมภัณฐ ทองสุก
นายสุจิต ลุนสําโรง
นายสุจิตร เกษเจริญคุณ
นายสุจินต ประสงคผล
นายสุจินต ละมาย
นายสุจินต วงศทอง
นายสุจินต เวียงไชย
นายสุจินต สุทธิวรางกูล
นายสุเจตต จินตนาศานติ์
นายสุชน กันจู
นายสุชัย เวลาดี
นายสุชาติ กลัดสุข
นายสุชาติ กษิตนิ ทร
นายสุชาติ ขวัญสมคิด
นายสุชาติ คงเจริญ
นายสุชาติ เจริญวงศ
นายสุชาติ ชนไพโรจน
นายสุชาติ ชาวนา
นายสุชาติ โชติมณี
นายสุชาติ บินมาอน
นายสุชาติ บุญตาปวน
นายสุชาติ เพ็ชรแสน

หนา ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา
๓๓๔๐
๓๓๔๑
๓๓๔๒
๓๓๔๓
๓๓๔๔
๓๓๔๕
๓๓๔๖
๓๓๔๗
๓๓๔๘
๓๓๔๙
๓๓๕๐
๓๓๕๑
๓๓๕๒
๓๓๕๓
๓๓๕๔
๓๓๕๕
๓๓๕๖
๓๓๕๗
๓๓๕๘
๓๓๕๙
๓๓๖๐
๓๓๖๑
๓๓๖๒
๓๓๖๓
๓๓๖๔
๓๓๖๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายสุชาติ แยมเทศ
นายสุชาติ ศรีกญ
ั ญา
นายสุชาติ สวางวงศ
นายสุชาติ สังวรกาญจน
นายสุชาติ สามารถ
นายสุชาติ สิงหสงา
นายสุชาติ สีเหลือง
นายสุชาติ สืบสาย
นายสุชาติ สุนทรประสิทธิ์
นายสุชาภรณ สืบเสาะ
นายสุชิน เจริญสุข
นายสุชิน ศรีสันต
นายสุชิระ จัตุรงค
นายสุโชค คงหนู
นายสุดใจ ธรรมยา
นายสุดใจ แหมไธสง
นายสุดสาคร นุชิต
นายสุเดน เครือแกว
นายสุทธิ นามทะจันทร
นายสุทธิ วงษไกร
นายสุทธิชัย ปานเอี่ยม
นายสุทธิชัย ลินดาวรรณ
นายสุทธิชัย วีระเสถียร
นายสุทธิดล ใจตรง
นายสุทธิพงษ ทองสอดแสง
นายสุทธิพงษ ยอยพระจันทร

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๓๖๖
๓๓๖๗
๓๓๖๘
๓๓๖๙
๓๓๗๐
๓๓๗๑
๓๓๗๒
๓๓๗๓
๓๓๗๔
๓๓๗๕
๓๓๗๖
๓๓๗๗
๓๓๗๘
๓๓๗๙
๓๓๘๐
๓๓๘๑
๓๓๘๒
๓๓๘๓
๓๓๘๔
๓๓๘๕
๓๓๘๖
๓๓๘๗
๓๓๘๘
๓๓๘๙
๓๓๙๐
๓๓๙๑

นายสุทธิพร ทองเปลว
นายสุทธิพร ผลพันธทิน
นายสุทธิรัก พิณพงษ
นายสุทธิรักษ ยุตรินทร
นายสุทธิรัตน เสนีชัย
นายสุทธิโรจน บุงทองธนรัตน
วาที่รอยตรี สุทธิศักดิ์ กีชวรรณ
นายสุทธิศักดิ์ คุณทรัพย
นายสุทธิศักดิ์ ลิม้ ศรีมงคลชัย
นายสุทธิศักดิ์ ศรีนวล
นายสุทธี จรสระนอย
นายสุทัด ชางนอก
นายสุทัน กงซา
นายสุทัศน พรหมลา
นายสุทัศน กองปา
นายสุทัศน จริยาโสวรรณ
นายสุทัศน ชมภูนอย
นายสุทัศน เดชมา
นายสุทัศน ทวีชัย
นายสุทัศน นิสัยตรง
นายสุทัศน พรหมรัตนะ
นายสุทัศน พิสัยพันธ
นายสุทัศน โพธิ์ศรีวงั ชัย
นายสุทัศน อันษา
นายสุทัศน อุปถัมภ
นายสุทารักษ สิรินนั ทเกตุ

หนา ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา
๓๓๙๒
๓๓๙๓
๓๓๙๔
๓๓๙๕
๓๓๙๖
๓๓๙๗
๓๓๙๘
๓๓๙๙
๓๔๐๐
๓๔๐๑
๓๔๐๒
๓๔๐๓
๓๔๐๔
๓๔๐๕
๓๔๐๖
๓๔๐๗
๓๔๐๘
๓๔๐๙
๓๔๑๐
๓๔๑๑
๓๔๑๒
๓๔๑๓
๓๔๑๔
๓๔๑๕
๓๔๑๖
๓๔๑๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายสุทิน ซายสุข
นายสุทิน พิทักษนรชน
นายสุทิน โพธิ์เพชร
นายสุทิน ลีเจยวะระ
นายสุทิน สุโทวา
นายสุเทพ คงคาวงศ
นายสุเทพ เซงลาย
นายสุเทพ ดวงตอย
วาที่รอยโท สุเทพ ทองจํารูญ
นายสุเทพ ทองยอด
นายสุเทพ เทพสุภรณกุล
นายสุเทพ นามชัยโคตร
นายสุเทพ บุญเที่ยง
นายสุเทพ พินิจกรรณ
นายสุเทพ เพ็ชรภู
นายสุเทพ มโนสมุทร
นายสุเทพ เมฆโภชน
นายสุเทพ ศรีมว ง
นายสุเทพ ศรีสขุ
นายสุเทพ สุกใส
นายสุเทพ สุนันทะ
นายสุเทพ เสมา
นายสุเทพ เสริมสุข
นายสุเทพ อุทรทวิการ ณ อยุธยา
นายสุธนณ เชี่ยวชล
นายสุธรรม บุตรศรี

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๔๑๘
๓๔๑๙
๓๔๒๐
๓๔๒๑
๓๔๒๒
๓๔๒๓
๓๔๒๔
๓๔๒๕
๓๔๒๖
๓๔๒๗
๓๔๒๘
๓๔๒๙
๓๔๓๐
๓๔๓๑
๓๔๓๒
๓๔๓๓
๓๔๓๔
๓๔๓๕
๓๔๓๖
๓๔๓๗
๓๔๓๘
๓๔๓๙
๓๔๔๐
๓๔๔๑
๓๔๔๒
๓๔๔๓

นายสุธรรม เวชรังษี
นายสุธรรม สิทธิชัย
นายสุธรรม โสตทิพย
นายสุธี ตันติอํานวย
นายสุธี บุญญะถิติ
นายสุธี รักประพฤติ
นายสุธี สนิทพจน
นายสุธรี  กันยามา
นายสุน หมูโสภิญ
นายสุนทร กําลังเลิศ
นายสุนทร ดีวิญญา
นายสุนทร ทรัพยสุริต
นายสุนทร ทองสา
นายสุนทร ทิพยสุข
นายสุนทร เทพรักษ
นายสุนทร บุญพฤกษ
นายสุนทร ปนทอง
นายสุนทร มนตรี
นายสุนทร โยธะกา
นายสุนทร รักษากานตง
นายสุนทร เรืองภักดี
นายสุนทร วังขุนพรหม
นายสุนทร วิเศษปสสา
นายสุนทร เวียงสีมา
นายสุนทร ศรีชัยยศ
นายสุนทร ศรีภิรมย

หนา ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา
๓๔๔๔
๓๔๔๕
๓๔๔๖
๓๔๔๗
๓๔๔๘
๓๔๔๙
๓๔๕๐
๓๔๕๑
๓๔๕๒
๓๔๕๓
๓๔๕๔
๓๔๕๕
๓๔๕๖
๓๔๕๗
๓๔๕๘
๓๔๕๙
๓๔๖๐
๓๔๖๑
๓๔๖๒
๓๔๖๓
๓๔๖๔
๓๔๖๕
๓๔๖๖
๓๔๖๗
๓๔๖๘
๓๔๖๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายสุนทร สีสมุ ัง
นายสุนทร แสงแกว
นายสุนทร อมรกล
นายสุนทรัสส เพชรรักษคําดวง
นายสุนทรา หันชัยศรี
นายสุนนท หนูนัง
นายสุนดั บุญสวน
นายสุนนั ท คชพันธสมโภชน
นายสุนนั ท ทูลพิรัตน
นายสุนนั ท มณีวรรณ
นายสุนนั ท ลาตวงษ
นายสุนัย วรชินา
นายสุนติ โพธิ์พรม
นายสุนิพล ดีบานคลอง
นายสุเนตร แซะนาม
นายสุเนตร ทองคํา
นายสุเนตร พินิจลึก
นายสุเนตร ลาสิทธิ์
นายสุเนียร กาบบัวศรี
นายสุบรรณ ชิยางคะบุตร
นายสุบรรณ ศิลา
นายสุบรรณ พละพึง
นายสุบรรณชัย บุญกวาง
นายสุบัน เย็นศิริ
นายสุบิน ตาสุยะ
นายสุบิน บุตรดี

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๔๗๐
๓๔๗๑
๓๔๗๒
๓๔๗๓
๓๔๗๔
๓๔๗๕
๓๔๗๖
๓๔๗๗
๓๔๗๘
๓๔๗๙
๓๔๘๐
๓๔๘๑
๓๔๘๒
๓๔๘๓
๓๔๘๔
๓๔๘๕
๓๔๘๖
๓๔๘๗
๓๔๘๘
๓๔๘๙
๓๔๙๐
๓๔๙๑
๓๔๙๒
๓๔๙๓
๓๔๙๔
๓๔๙๕

นายสุพงษ บุญมาพัด
นายสุพจน กลาวาจา
นายสุพจน จัตโุ พธิ์
นายสุพจน เจริญชาติ
นายสุพจน เจริญทรัพย
นายสุพจน ดอนโสภา
นายสุพจน ทวีชีพ
นายสุพจน ทองพันธ
นายสุพจน นาชัยเริ่ม
นายสุพจน ปานศิลา
นายสุพจน พานสุวรรณ
นายสุพจน แววพิลา
นายสุพจน ศิริพยัคฆ
นายสุพจน เสถียร
นายสุพจน อินทรก่ํา
นายสุพร บุญชะโด
นายสุพรรณ ภูเกาแกว
นายสุพรรณ ศรีสงกา
นายสุพล ชายปา
นายสุพล เชื่อมพงษ
นายสุพล ประสานศรี
นายสุพล โพธิ์งาม
นายสุพัก ลีลา
นายสุพัฒน ชุมมุง
นายสุพัฒน ธิศาเวช
นายสุพิชัย สมศรี

หนา ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา
๓๔๙๖
๓๔๙๗
๓๔๙๘
๓๔๙๙
๓๕๐๐
๓๕๐๑
๓๕๐๒
๓๕๐๓
๓๕๐๔
๓๕๐๕
๓๕๐๖
๓๕๐๗
๓๕๐๘
๓๕๐๙
๓๕๑๐
๓๕๑๑
๓๕๑๒
๓๕๑๓
๓๕๑๔
๓๕๑๕
๓๕๑๖
๓๕๑๗
๓๕๑๘
๓๕๑๙
๓๕๒๐
๓๕๒๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายสุพิศ เกตุมณี
นายสุเพียบ เอิบอิ่ม
นายสุเพียร สุลินทบูรณ
นายสุภกิจ จันดา
นายสุภณ ธนะธน
นายสุภัคดิ์ พิมพิลา
นายสุภัทร อินทรแดง
นายสุภาพ กันขันคํา
นายสุภาพ ทุมเสน
นายสุภาพ เผาเวียงคํา
นายสุภาพ พงศเตรียง
นายสุภาพ พุทธคุณ
นายสุภาพ ยันทะแยม
นายสุภาพ สุริโย
นายสุภาพ เสถียร
นายสุภาส คาขาย
นายสุภิชัย หมูโสภณ
นายสุมนตรี จุงเลียก
นายสุมล เรืองวงศ
นายสุมติ ร ถามั่งมี
นายสุมติ ร เขียวชะอุม
นายสุเมธ ขําสาธร
นายสุเมธ เดชะ
นายสุเมธ เทพทอง
นายสุเมธา สมนอย
นายสุรเกียรติ จอมไพรศรี

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๕๒๒
๓๕๒๓
๓๕๒๔
๓๕๒๕
๓๕๒๖
๓๕๒๗
๓๕๒๘
๓๕๒๙
๓๕๓๐
๓๕๓๑
๓๕๓๒
๓๕๓๓
๓๕๓๔
๓๕๓๕
๓๕๓๖
๓๕๓๗
๓๕๓๘
๓๕๓๙
๓๕๔๐
๓๕๔๑
๓๕๔๒
๓๕๔๓
๓๕๔๔
๓๕๔๕
๓๕๔๖
๓๕๔๗

นายสุรจิต บุญฤทธิ์
นายสุรจิต บุรตั น
วาที่รอยตรี สุรจิตร บริสุทธิ์ศรี
นายสุรจิตร สุทธิประภา
นายสุรชัย กุลวงศ
นายสุรชัย เขื่อนเพชร
นายสุรชัย จุลพันธ
นายสุรชัย บุญสอน
นายสุรชัย พรมพลอย
นายสุรชัย ศิริจันทร
นายสุรชัย เหมือนนิรทุ ธ
นายสุรชาติ โพธิไ์ ข
นายสุรชาติ แสนประดิษฐ
นายสุรเชษฐ ปานภูมิ
นายสุรดิษ โยมา
นายสุรเดช จรรัตน
นายสุรเดช นาคพงษพันธ
วาที่พันตรี สุรเดช รอดจินดา
นายสุรพงค วรรณโน
นายสุรพงศ พรรณราย
นายสุรพงษ กลิน่ คง
นายสุรพงษ ทองมาก
นายสุรพงษ พูนทอง
นายสุรพงษ เพชรโปรี
นายสุรพงษ ยิ้มจู
นายสุรพร วิเศษศิริ

หนา ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา
๓๕๔๘
๓๕๔๙
๓๕๕๐
๓๕๕๑
๓๕๕๒
๓๕๕๓
๓๕๕๔
๓๕๕๕
๓๕๕๖
๓๕๕๗
๓๕๕๘
๓๕๕๙
๓๕๖๐
๓๕๖๑
๓๕๖๒
๓๕๖๓
๓๕๖๔
๓๕๖๕
๓๕๖๖
๓๕๖๗
๓๕๖๘
๓๕๖๙
๓๕๗๐
๓๕๗๑
๓๕๗๒
๓๕๗๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายสุรพล ขวัญมา
นายสุรพล ชวยรักษา
นายสุรพล บุญเรือง
นายสุรพล พลเยี่ยม
นายสุรพล ยะวัง
นายสุรพล ละเหรา
นายสุรพล วุฒิจิรพงศ
นายสุรพล สังกรณีย
นายสุรพล สุวพร
นายสุรพล สุวรรณพงษ
นายสุรพล หาพุทธา
นายสุรพล ใหมเทวินทร
นายสุรพันธ ขวัญเมือง
นายสุรยุท สิงหศิริ
นายสุรวิศ นวลสนิท
นายสุรเวศ มณีภาค
นายสุรศักดิ์ กานหงษ
นายสุรศักดิ์ ทัศคร
นายสุรศักดิ์ ผูภักดี
นายสุรศักดิ์ เผาสวัสดิ์
นายสุรศักดิ์ พิทักษเมืองแมน
นายสุรศักดิ์ เพ็ชรตุน
นายสุรศักดิ์ ภาสุรกาญจน
นายสุรศักดิ์ ภูกองชนะ
นายสุรศักดิ์ ภูบรม
นายสุรศักดิ์ แรทอง

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๕๗๔
๓๕๗๕
๓๕๗๖
๓๕๗๗
๓๕๗๘
๓๕๗๙
๓๕๘๐
๓๕๘๑
๓๕๘๒
๓๕๘๓
๓๕๘๔
๓๕๘๕
๓๕๘๖
๓๕๘๗
๓๕๘๘
๓๕๘๙
๓๕๙๐
๓๕๙๑
๓๕๙๒
๓๕๙๓
๓๕๙๔
๓๕๙๕
๓๕๙๖
๓๕๙๗
๓๕๙๘
๓๕๙๙

นายสุรศักดิ์ โลหเพ็ชร
นายสุรศักดิ์ ศรัณยสุกานต
นายสุรศักดิ์ ศรีลับซาย
นายสุรสิทธิ์ กาฬมาตย
นายสุรสิทธิ์ ตอติด
นายสุรสิทธิ์ สมยศ
นายสุรสิทธิ์ แสงโทโพธิ์
นายสุรสิทธิ์ หล่ําเสน
นายสุระ ออยแขม
นายสุระชัย การอรุณ
นายสุระไทย ธูปหอม
นายสุระศักดิ์ อุทธา
จาสิบตรี สุรัก เชื้อหลุบโพธิ์
นายสุรตั น คงสตรี
นายสุรตั น ใจแกว
นายสุรตั น พัดลม
นายสุรตั น สรวงสิงห
นายสุรินทร แกวเหล็ก
นายสุรินทร ขรรคแกว
นายสุรินทร คุมพงษพนั ธ
นายสุรินทร ปน กุมภีร
นายสุรินทร รักสละ
นายสุรินทร รินศรี
นายสุรินทร เลขะโฆษ
นายสุรินทร ศรีสอาด
นายสุรินทร สําลี

หนา ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา
๓๖๐๐
๓๖๐๑
๓๖๐๒
๓๖๐๓
๓๖๐๔
๓๖๐๕
๓๖๐๖
๓๖๐๗
๓๖๐๘
๓๖๐๙
๓๖๑๐
๓๖๑๑
๓๖๑๒
๓๖๑๓
๓๖๑๔
๓๖๑๕
๓๖๑๖
๓๖๑๗
๓๖๑๘
๓๖๑๙
๓๖๒๐
๓๖๒๑
๓๖๒๒
๓๖๒๓
๓๖๒๔
๓๖๒๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายสุรินทร หลาบขาว
นายสุรินทร อนุวงศ
นายสุริยงค มาลี
นายสุริยเดช ศรีภริ มย
นายสุริยน ศิริตนั
นายสุริยวงศ หงษวิเศษ
นายสุริยะ โพธิ์ไทรย
นายสุริยะ อุดมจิตร
นายสุริยะพงศ พงศสิทธิศักดิ์
นายสุริยัน ทรัพยเลิศทวี
นายสุริยัน รัตนสีหภูมิ
นายสุริยัน อาษาสรอย
นายสุริยันต กุลโพนเมือง
นายสุริยันต จันทรดี
นายสุริยันต บุญลือ
นายสุริยา จินดาเพชร
นายสุริยา ระยาแกว
นายสุริยา ศิริสอน
นายสุริยา อินทรจนั ทร
นายสุรวิ ัฒน ชุมนาเสียว
นายสุเรนทร ภูทองวิจติ ร
นายสุไลหมาน รายาโส
นายสุวรรณ ชอบธรรม
นายสุวรรณ บุราณ
นายสุวรรณ พรมชินวงศ
นายสุวรรณ พิมเทเวช

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๖๒๖
๓๖๒๗
๓๖๒๘
๓๖๒๙
๓๖๓๐
๓๖๓๑
๓๖๓๒
๓๖๓๓
๓๖๓๔
๓๖๓๕
๓๖๓๖
๓๖๓๗
๓๖๓๘
๓๖๓๙
๓๖๔๐
๓๖๔๑
๓๖๔๒
๓๖๔๓
๓๖๔๔
๓๖๔๕
๓๖๔๖
๓๖๔๗
๓๖๔๘
๓๖๔๙
๓๖๕๐
๓๖๕๑

นายสุวรรณ ภูทองขาว
นายสุวรรณ เลี่ยนเพชร
นายสุวรรณ สุทธิศักดิ์
นายสุวรรณ แสงภารา
นายสุวรรณ กลางสุพรรณ
นายสุวรรณ สุมอิม่
นายสุวรรณชัย ชิดสุข
นายสุวัชร กําแพง
นายสุวฒ
ั น โกศล
นายสุวฒ
ั น แดงประยูร
นายสุวฒ
ั น นอยอามาตย
นายสุวฒ
ั น ปริษาวงศ
นายสุวฒ
ั น มณีวงศ
นายสุวฒ
ั น ศรนารายณ
นายสุวฒ
ั น ศรีสัตตบุษย
นายสุวฒ
ั น สาระวัน
นายสุวธั ชัย สาพรหมมา
นายสุวิชัย ขําแจง
นายสุวิชัย มานะดี
นายสุวิชา แสงภารา
นายสุวิทย แกวบางพูด
นายสุวิทย แกวเบาะคํา
นายสุวิทย แกวสุริยะ
นายสุวิทย ครึกกระโทก
นายสุวิทย จินวงศ
นายสุวิทย ทอนศรี

หนา ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา
๓๖๕๒
๓๖๕๓
๓๖๕๔
๓๖๕๕
๓๖๕๖
๓๖๕๗
๓๖๕๘
๓๖๕๙
๓๖๖๐
๓๖๖๑
๓๖๖๒
๓๖๖๓
๓๖๖๔
๓๖๖๕
๓๖๖๖
๓๖๖๗
๓๖๖๘
๓๖๖๙
๓๖๗๐
๓๖๗๑
๓๖๗๒
๓๖๗๓
๓๖๗๔
๓๖๗๕
๓๖๗๖
๓๖๗๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายสุวิทย มีศักดิ์
นายสุวิทย มุกดาภิรมย
นายสุวิทย เยาวละออง
นายสุวิทย รจนาสันห
นายสุวิทย วัตรคลาย
นายสุวิทย สัจจารักษ
นายสุวิทย สืบสา
นายสุวิทย สุขบางนพ
นายสุวิทย เสงี่ยมศักดิ์
นายสุวิทย แสงเพ็ง
นายสุวิทย หนูอไุ ร
นายสุวิทย อิสระดํารง
นายสุเวช เณรเกิด
วาที่รอยโท สุเวศ กลับศรี
นายสุหัชชา สมจริง
นายเสกสรรค เส็นเจริญ
นายเสงี่ยม เจริญใจ
นายเสงี่ยม แทนพลกรัง
นายเสถียร แกวสองใส
นายเสถียร คลายคลึง
นายเสถียร โคตา
นายเสถียร จันทะดวง
นายเสถียร แจมจิตร
นายเสถียร ชะสิงห
นายเสถียร ชางไมงาม
ดาบตํารวจ เสถียร ดีทอง

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๖๗๘
๓๖๗๙
๓๖๘๐
๓๖๘๑
๓๖๘๒
๓๖๘๓
๓๖๘๔
๓๖๘๕
๓๖๘๖
๓๖๘๗
๓๖๘๘
๓๖๘๙
๓๖๙๐
๓๖๙๑
๓๖๙๒
๓๖๙๓
๓๖๙๔
๓๖๙๕
๓๖๙๖
๓๖๙๗
๓๖๙๘
๓๖๙๙
๓๗๐๐
๓๗๐๑
๓๗๐๒
๓๗๐๓

นายเสถียร วันดี
นายเสถียร ศรีสวาสดิ์
นายเสนห กันธะมูล
นายเสนห นกแกว
นายเสนห บุญศรีรัมย
นายเสนห มากภักดี
นายเสนห รวบเครืออยู
นายเสนห รองสุวรรณ
นายเสนห สุพรรณ
นายเสนอ ภูสมปอง
นายเสมา สุริยากุล
วาที่รอยตรี เสมา อุณพันธุ
นายเสมียน แสนสุภา
นายเสริฐ เพชรรัตน
นายเสริม ชลเทพ
นายเสริม สุขเยาว
นายเสริมวิทย ปรียวาณิชย
นายเสรี ชุมเปย
นายเสรี ทิทกึ ทักษ
นายเสรี เสมพูล
นายเสรี หาญเวียง
นายเสวต ศรีโยธี
นายเสวี จันทขาว
นายแสง คงแจม
นายแสงจันทร ศรีจนั ทา
นายแสงศิลป วิไลลักษณ

หนา ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา
๓๗๐๔
๓๗๐๕
๓๗๐๖
๓๗๐๗
๓๗๐๘
๓๗๐๙
๓๗๑๐
๓๗๑๑
๓๗๑๒
๓๗๑๓
๓๗๑๔
๓๗๑๕
๓๗๑๖
๓๗๑๗
๓๗๑๘
๓๗๑๙
๓๗๒๐
๓๗๒๑
๓๗๒๒
๓๗๒๓
๓๗๒๔
๓๗๒๕
๓๗๒๖
๓๗๒๗
๓๗๒๘
๓๗๒๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายแสนชัย พุมไสว
นายแสวง กันทะพะเยา
นายแสวง บุญมากาศ
นายแสวง บุญเสมา
นายแสวง เพชรภา
นายแสวง ภูแสงสั่น
นายแสวง ศรีทาพักตร
นายแสวง สุวรรณมยุรา
นายแสวง หินดง
นายแสวง อนาตเนตร
นายโสภณ ชะอุม ฤทธิ์
นายโสภณ นวลแสง
นายโสภณ บุญเกื้อ
นายโสภณ บุญพัฒน
นายโสภณ บุญรอด
นายโสภณ พงษไพบูลย
นายโสภณ พิชิตธนารัตน
นายโสภา ทวีรัตน
นายโสภา ทองสลับ
นายโสวัฒน เพลงอินทร
นายไสว ชมภูราช
นายไสว ชางเงิน
นายไสว เที่ยงธรรม
นายไสว ผังดี
นายไสว ฝายปาน
นายไสว โยชพนัส

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๗๓๐
๓๗๓๑
๓๗๓๒
๓๗๓๓
๓๗๓๔
๓๗๓๕
๓๗๓๖
๓๗๓๗
๓๗๓๘
๓๗๓๙
๓๗๔๐
๓๗๔๑
๓๗๔๒
๓๗๔๓
๓๗๔๔
๓๗๔๕
๓๗๔๖
๓๗๔๗
๓๗๔๘
๓๗๔๙
๓๗๕๐
๓๗๕๑
๓๗๕๒
๓๗๕๓
๓๗๕๔
๓๗๕๕

หนา ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

นายหงษดี อุนภูษา
นายหงษา ชูชาติ
นายหงษา วงคจําปา
นายหนูกุล ปญญารัมย
นายหมาย หงษอนิ ทร
นายหมืน่ ศักดิ์ อินธิแสง
วาที่รอยตรี หลักทรัพย แสงนวล
นายหะรินท อุไร
นายหัฐจักร ผิวขาว
นายหาญณรงค ขันหอม
นายเหมือน เบญมาตย
นายเหรียญ แซกรัมย
นายองอา รักษา
นายองอาจ บุญอาชาทอง
นายองอาจ เมืองรี
นายองอาจ วิเศษแสง
นายอโณทัย พกแดง
นายอดิเทพ แดงอาสา
นายอดิรักษ จินพละ
นายอดิศร เนตรพระ
นายอดิศร ศรีสําราญ
นายอดิศร สวยนภานุสรณ
นายอดิศักดิ์ คงบุญวาสน
นายอดิศักดิ์ เชาวนวาที
นายอดิศักดิ์ เตียววิวัฒน
นายอดิศักดิ์ นามลิวัลย

๓๗๕๖
๓๗๕๗
๓๗๕๘
๓๗๕๙
๓๗๖๐
๓๗๖๑
๓๗๖๒
๓๗๖๓
๓๗๖๔
๓๗๖๕
๓๗๖๖
๓๗๖๗
๓๗๖๘
๓๗๖๙
๓๗๗๐
๓๗๗๑
๓๗๗๒
๓๗๗๓
๓๗๗๔
๓๗๗๕
๓๗๗๖
๓๗๗๗
๓๗๗๘
๓๗๗๙
๓๗๘๐
๓๗๘๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายอดิศักดิ์ บุตรแสนคม
นายอดิศักดิ์ พรหมมณี
นายอดิศักดิ์ เพชรฤาชา
นายอดุล ตาคม
นายอดุลกิ๊บพลี อามิน
นายอดุลย กองทอง
วาที่รอยตรี อดุลย กันทะวงค
นายอดุลย ไชยวงศ
นายอดุลย ศิลรักษา
นายอดุลศักดิ์ ศรีปญ
 ญา
นายอธิกร ตือ้ ยศ
นายอธิศ ไชยคิรินทร
นายอนนท แกวสมบัติ
นายอนนท ทัฬหกิจ
นายอนวัช สอนพิมพพอ
นายอนันต กะสิรกั ษ
นายอนันต คงธรรม
นายอนันต โคมพิทยา
นายอนันต ตีรถะวรวรรณ
นายอนันต ธิคํา
นายอนันต บุตรแขก
นายอนันต บุสนาม
นายอนันต พันนึก
นายอนันต พิมพสังกุล
นายอนันต พุฒิพุทธ
นายอนันต ภพสมัย

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๗๘๒
๓๗๘๓
๓๗๘๔
๓๗๘๕
๓๗๘๖
๓๗๘๗
๓๗๘๘
๓๗๘๙
๓๗๙๐
๓๗๙๑
๓๗๙๒
๓๗๙๓
๓๗๙๔
๓๗๙๕
๓๗๙๖
๓๗๙๗
๓๗๙๘
๓๗๙๙
๓๘๐๐
๓๘๐๑
๓๘๐๒
๓๘๐๓
๓๘๐๔
๓๘๐๕
๓๘๐๖
๓๘๐๗

นายอนันต รัชชนะกุล
นายอนันต รัตนคช
นายอนันต รุมพล
นายอนันต สมคิด
นายอนันต หมดหวง
นายอนันท เวชชิรารัตน
นายอนิรุทธิ์ ศุภการกําจร
นายอนิรุธ วิชัยศิริ
นายอนิรุธ สิงหบํารุง
นายอนุ บัวขาว
นายอนุ อนุศาสนนันทน
นายอนุกูล บุญโสภาค
นายอนุชา ตั้งศิริมงคล
นายอนุชา ภูธร
นายอนุชติ ทัศนสุวรรณ
นายอนุพนธ พันงาม
นายอนุภาพ พรมอินทร
นายอนุมัติ มะรือสะ
นายอนุรักษ เจือจันทร
นายอนุรักษ นิแซ
นายอนุรักษ หนูนรุ ัตน
นายอนุรักษ หวังผล
นายอนุรักษ หวังเสรี
นายอนุโรจน วรรักษ
นายอนุวัฒน คําฟู
นายอนุวัตร พันธุเ ลง

หนา ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา
๓๘๐๘
๓๘๐๙
๓๘๑๐
๓๘๑๑
๓๘๑๒
๓๘๑๓
๓๘๑๔
๓๘๑๕
๓๘๑๖
๓๘๑๗
๓๘๑๘
๓๘๑๙
๓๘๒๐
๓๘๒๑
๓๘๒๒
๓๘๒๓
๓๘๒๔
๓๘๒๕
๓๘๒๖
๓๘๒๗
๓๘๒๘
๓๘๒๙
๓๘๓๐
๓๘๓๑
๓๘๓๒
๓๘๓๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายอนุศักดิ์ จารุฑีฆัมพร
นายอนุสรณ สุธรรมวิจิตร
นายอนุสิทธิ์ ใจทาหลี
นายอภัย เพชรภา
นายอภัย วังหนองเสียว
นายอภัย สุทธิประภา
นายอภัยวงศ เจริญสุข
นายอภิกฤตย ขําบัณฑิตย
นายอภิชัย หีบทาไม
นายอภิชา มวงออน
นายอภิชาต เพ็ญแสง
นายอภิชาติ ชูชื่น
นายอภิชาติ ทองแจม
นายอภิชาติ บุญยง
นายอภิชาติ แสนภูวา
นายอภิชาติ อับดุลเลาะ
นายอภิชิต แนบชิตร
นายอภิเชตุ ทีปะปาล
นายอภินนั ท ไชยเชษฐ
นายอภิรัฐ พรมลี
นายอภิวฒ
ั น ชนะชัย
นายอภิศักดิ์ ทองคํา
นายอภิศักดิ์ พรมมาอาจ
นายอภิสิทธิ์ ดอนเหนือ
นายอภิสิทธิ์ ศรีจานเหนือ
นายอภิสิทธิ์ ศรีดาพรหม

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๘๓๔
๓๘๓๕
๓๘๓๖
๓๘๓๗
๓๘๓๘
๓๘๓๙
๓๘๔๐
๓๘๔๑
๓๘๔๒
๓๘๔๓
๓๘๔๔
๓๘๔๕
๓๘๔๖
๓๘๔๗
๓๘๔๘
๓๘๔๙
๓๘๕๐
๓๘๕๑
๓๘๕๒
๓๘๕๓
๓๘๕๔
๓๘๕๕
๓๘๕๖
๓๘๕๗
๓๘๕๘
๓๘๕๙

นายอภิสิทธิ์ อํานวย
นายอมร ชูเนตร
นายอมรเทพ ภัทรสุวรรณกิจ
นายอรรณพ จี้รตั น
นายอรรณพ ตัญู
นายอรรณพ พุมปาน
นายอรรณพ วงคธวัช
นายอรรณพ สมชาติ
นายอรรถ คลายนุน
นายอรรถพร บุญภักดี
นายอรรถพร บุศยคํา
นายอรัญ บํารุงยุติ
นายอราม ตอเงิน
นายอราม นุชพิทักษ
นายอราม แปงสนิท
นายอราม ภูเขียว
นายอรุณ โกศัยพัฒน
นายอรุณ ขุนแพง
นายอรุณ จีนขี
นายอรุณ เจียมตน
นายอรุณ แซเอี้ยน
นายอรุณ นวมสําลี
นายอรุณ พรหมจรรย
นายอรุณ ระวัง
นายอรุณ เรืองตนนอก
นายอรุณ ล้ําเลิศ

หนา ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา
๓๘๖๐
๓๘๖๑
๓๘๖๒
๓๘๖๓
๓๘๖๔
๓๘๖๕
๓๘๖๖
๓๘๖๗
๓๘๖๘
๓๘๖๙
๓๘๗๐
๓๘๗๑
๓๘๗๒
๓๘๗๓
๓๘๗๔
๓๘๗๕
๓๘๗๖
๓๘๗๗
๓๘๗๘
๓๘๗๙
๓๘๘๐
๓๘๘๑
๓๘๘๒
๓๘๘๓
๓๘๘๔
๓๘๘๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายอรุณ วัฒนประดิษฐ
นายอรุณ สาธร
นายอรุณสวัสดิ์ ณ ลําปาง
นายอเล็กซานเดอร หลามุงคุณ
นายอวยชัย พิลึก
นายอวยชัย หิทธิเดช
นายอวยชัย อินชางคํา
นายอวิรุทธ อวิรุทธไพบูลย
นายอะหมาดสุกรี มาลินี
นายอักษร วรสิงห
นายอัครเดช จิตศรัทธา
นายอัครเดช หัตประดิษฐ
นายอัครพงศ ไวยเวช
นายอังคฤทธิ์ เจะมะ
นายอัณณพ สุดาเลิศ
นายอับดุลรอฮิม คอแดะ
นายอับดุลเลาะ มาหมัด
นายอัมพร ดั้นชัยภูมิ
นายอัมพล สังฆมณี
นายอัมรินทร เจริญรูป
นายอัมรินทร บุญเจียม
นายอัยสิทธิ์ นัทธี
นายอัศรายุธ บุรีรตั น
นายอัศวชัย ออนนาเรนทร
นายอัศวิน ภูตระกูล
นายอากาศ พิษณุแสง

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๘๘๖
๓๘๘๗
๓๘๘๘
๓๘๘๙
๓๘๙๐
๓๘๙๑
๓๘๙๒
๓๘๙๓
๓๘๙๔
๓๘๙๕
๓๘๙๖
๓๘๙๗
๓๘๙๘
๓๘๙๙
๓๙๐๐
๓๙๐๑
๓๙๐๒
๓๙๐๓
๓๙๐๔
๓๙๐๕
๓๙๐๖
๓๙๐๗
๓๙๐๘
๓๙๐๙
๓๙๑๐
๓๙๑๑

หนา ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

นายอากาศ อินทรพาณิชย
นายอาคม สารผล
นายอาจหาญ พันเต
นายอาจินต ชุติภานุวัชร
นายอาเซีย วังคะฮาต
นายอาแซ บินเจะแว
นายอาทร คะโยธา
นายอาทร เลาศศิวฒ
ั นพงศ
นายอาทรสกุล สุวรรณธาดา
นายอาทิตย ยิง่ ใหญ
นายอาทิตย วงศน้ําคํา
นายอาทิตย อุทธตรี
นายอานนท ผาสุข
นายอานันท คงเพ็ชร
นายอานัลฐพงษ มวงลายทอง
นายอานุภาพ ศรีเพ็ชรใส
นายอารมณ พาแพง
นายอารมณ ราตรีโชติ
นายอารอน เรืองแสน
นายอารักษ พรหมสาขา ณ สกลนคร
นายอารีย ชาติบดุ ศรี
นายอารีย ตาลอําไพ
นายอารีย ทะจะกัน
นายอารีย แสนเหนือ
นายอาวุธ กฐินสมมิตร
นายอาวุธ โอชาพงศ

๓๙๑๒
๓๙๑๓
๓๙๑๔
๓๙๑๕
๓๙๑๖
๓๙๑๗
๓๙๑๘
๓๙๑๙
๓๙๒๐
๓๙๒๑
๓๙๒๒
๓๙๒๓
๓๙๒๔
๓๙๒๕
๓๙๒๖
๓๙๒๗
๓๙๒๘
๓๙๒๙
๓๙๓๐
๓๙๓๑
๓๙๓๒
๓๙๓๓
๓๙๓๔
๓๙๓๕
๓๙๓๖
๓๙๓๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายอํานวย จงนบกลาง
นายอํานวย เชาวไว
นายอํานวย ไชยปน
นายอํานวย ดาเหล็ก
นายอํานวย บูรณพันศักดิ์
นายอํานวย พรหมมินทร
นายอํานวย มากกําเนิด
นายอํานวย ยอดสุวรรณ
นายอํานวย รัตนพันธ
นายอํานวย สังแกว
นายอํานาจ กะโหทอง
นายอํานาจ ขอพลอยกลาง
นายอํานาจ ปนทองพันธุ
นายอํานาจ วรรณวัติ
นายอํานาจ ศรีสาร
นายอํานาจ ศิริ
นายอํานาจ สมนึก
นายอําพร บาลเย็น
นายอําพร พูสี
นายอําพร สายบัว
นายอําพล เปงคํา
นายอําพล เพ็ชรจํารัส
นายอิทธิพล ประมวลปรีชา
นายอินทรศักดิ์ สมณชางเผือก
นายอินสวน สาธุเม
นายอินสอน กันทะโล

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๙๓๘
๓๙๓๙
๓๙๔๐
๓๙๔๑
๓๙๔๒
๓๙๔๓
๓๙๔๔
๓๙๔๕
๓๙๔๖
๓๙๔๗
๓๙๔๘
๓๙๔๙
๓๙๕๐
๓๙๕๑
๓๙๕๒
๓๙๕๓
๓๙๕๔
๓๙๕๕
๓๙๕๖
๓๙๕๗
๓๙๕๘
๓๙๕๙
๓๙๖๐
๓๙๖๑
๓๙๖๒
๓๙๖๓

นายอิศรา รีรมย
นายอิศรา หาระบุตร
นายอิสระ โกพลรัตน
นายอิสระ ภูผาแนบ
นายอุเซ็ง หลงเดวา
นายอุดม แกวคําสอน
นายอุดม แกวแสนชัย
นายอุดม คําเรียง
นายอุดม เคลื่อนไธสง
นายอุดม เงินดี
นายอุดม จันทะสาร
วาที่รอยตรี อุดม เจริญไพฑูรย
นายอุดม เตบเสริม
นายอุดม เทศชัย
นายอุดม นิลไสล
นายอุดม รักพันธ
นายอุดม รัตนบุรี
นายอุดม รัตนะวงษา
นายอุดม วรอรรถ
นายอุดม ศรีสําราญ
นายอุดม อีสา
นายอุดมมาก บุตรปญญา
นายอุดมศักดิ์ กาจสันเทียะ
นายอุดมศักดิ์ โคตรประทุม
นายอุดมศักดิ์ ธีระกาญจน
นายอุดมศักดิ์ บัวเพชร

หนา ๘๓
ราชกิจจานุเบกษา
๓๙๖๔
๓๙๖๕
๓๙๖๖
๓๙๖๗
๓๙๖๘
๓๙๖๙
๓๙๗๐
๓๙๗๑
๓๙๗๒
๓๙๗๓
๓๙๗๔
๓๙๗๕
๓๙๗๖
๓๙๗๗
๓๙๗๘
๓๙๗๙
๓๙๘๐
๓๙๘๑
๓๙๘๒
๓๙๘๓
๓๙๘๔
๓๙๘๕
๓๙๘๖
๓๙๘๗
๓๙๘๘
๓๙๘๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายอุดมศักดิ์ รวมสุข
นายอุดมสิน คํามุงคุณ
นายอุดมสิน ศรีจันดี
นายอุดร อัณโน
นายอุทร นิยมชาติ
นายอุทร วิชายา
นายอุทัย โคตรโยธา
นายอุทัย จักขุจนั ทร
นายอุทัย จําเนียรการ
นายอุทัย ซายยศ
นายอุทัย นวลจันทร
นายอุทัย นอมระวี
นายอุทัย บัวใหญรกั ษา
นายอุทัย ปรีชามานะศาสตร
นายอุทัย มาทอง
นายอุทัย รอดกระโทก
นายอุทัย ไลไธสง
นายอุทัย สายน้ําเย็น
นายอุทัย สําราญรืน่
นายอุทาน มะเสนา
นายอุทาน ศรีละโคตร
นายอุทิตร นอยใย
นายอุทิศ จันทรังสี
นายอุทิศ ภัสดา
นายอุเทน พฤกษตระกูล
นายอุเทน เสนงาม

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๙๙๐
๓๙๙๑
๓๙๙๒
๓๙๙๓
๓๙๙๔
๓๙๙๕
๓๙๙๖
๓๙๙๗
๓๙๙๘
๓๙๙๙
๔๐๐๐
๔๐๐๑
๔๐๐๒
๔๐๐๓
๔๐๐๔
๔๐๐๕
๔๐๐๖
๔๐๐๗
๔๐๐๘
๔๐๐๙
๔๐๑๐
๔๐๑๑
๔๐๑๒
๔๐๑๓
๔๐๑๔
๔๐๑๕

นายอุบล คํางาม
นายอุปถัมภ ภักดี
นายอุภัย เสือสีห
นายอุลิต ทอนฮามแกว
นายอุสมาน สมุทรสารัญ
นายอุหมาด โสะหรี
นายอุฬาร จันทบุตร
นายเอกชัย กลอมยงค
นายเอกชัย หะยียามา
นายเอกฐสิทธิ์ กอบกํา
นายเอกรัตน บุญรัตน
นายเอกราช อยูฤกษ
นายเอกลักษณ คําผอง
นายเอกวัฒน มูลสิน
นายเอกสิทธิ์ สินลา
นายเอนก เกตุวงศา
นายเอนก จันทรไทย
นายเอนก ใจมูล
นายเอนก นอยโสมศรี
นายเอนก บัวซอน
นายเอนก ยารังษี
นายเอนก สุวรรณรุง เรือง
นายเอนก อิ่มอยู
นายเอื้อน ชูวงษ
นายโอกาส ฉิมพลี
นายโอภาส กาฬบุตร

หนา ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา
๔๐๑๖
๔๐๑๗
๔๐๑๘
๔๐๑๙
๔๐๒๐
๔๐๒๑
๔๐๒๒
๔๐๒๓
๔๐๒๔
๔๐๒๕
๔๐๒๖
๔๐๒๗
๔๐๒๘
๔๐๒๙
๔๐๓๐
๔๐๓๑
๔๐๓๒
๔๐๓๓
๔๐๓๔
๔๐๓๕
๔๐๓๖
๔๐๓๗
๔๐๓๘
๔๐๓๙
๔๐๔๐
๔๐๔๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายโอภาส ภูวนาทโยธิน
นายโอภาส ศรีขาว
นายโอวาท สายทรัพย
นายโอฬาร เกษมราษฎร
นายเฮนรี่ สาขา
นางกชพร จับใจนาย
นางกชพรรณ ณ บางชาง
นางกณิกนันต คุณมี
นางสาวกณิศา ใจทัน
นางกณิศา ดวงภูเมฆ
นางกนกกรรณิกา ตงมั่นคง
นางกนกกาญจน โนรินทร
นางกนกกุล มณีวรรณ
นางกนกทิพย ศรีคํา
นางกนกนุช ชาติทอง
นางกนกพร ถานะกอง
นางกนกพร บุญญะบุญญา
นางกนกพร บุญพรหม
นางกนกพร พันธภักดี
นางกนกพร มากเหลือ
นางกนกพร วงศชาลีกุล
นางกนกพรรณ พลตื้อ
นางสาวกนกวรรณ จัน่ เจริญ
นางกนกวรรณ เจริญกุล
นางสาวกนกวรรณ ดวงกมล
นางกนกวรรณ โตแยม

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๐๔๒
๔๐๔๓
๔๐๔๔
๔๐๔๕
๔๐๔๖
๔๐๔๗
๔๐๔๘
๔๐๔๙
๔๐๕๐
๔๐๕๑
๔๐๕๒
๔๐๕๓
๔๐๕๔
๔๐๕๕
๔๐๕๖
๔๐๕๗
๔๐๕๘
๔๐๕๙
๔๐๖๐
๔๐๖๑
๔๐๖๒
๔๐๖๓
๔๐๖๔
๔๐๖๕
๔๐๖๖
๔๐๖๗

หนา ๘๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางกนกวรรณ นามบุดดี
นางกนกวรรณ มณีนพวงศ
นางกนกวรรณ สมหวัง
นางกนกวรรณ สโมทัย
นางกนกวรรณ อิงคประเสริฐ
นางกนกศรี นาคะไพบูลย
นางกนกอร รสชา
นางสาวกนิฎฐา กลางประพันธ
นางกนิษศวงศ โภคสวัสดิ์
นางกมลชนก จันทรแกว
นางสาวกมลชนก ศรัทธา
นางกมลทิพย เพงผล
นางกมลทิพย วงษนายะ
นางกมลทิพย อังประภาพรชัย
นางกมลพร แพทิพย
นางกมลรัตน นาคสุข
นางกมลรัตน บรรทุมพร
นางกมลรัตน ลําทอง
นางกมลลักษณ ฉัตรแกวผุดผอง
นางกมลลักษณ หนอเมือง
นางสาวกมลวรรณ จิตตปราณีชัย
นางกมลวรรณ ดอนเหนือ
นางสาวกมลวรรณ พลอยมี
นางกมลวรรณ พิมเสน
นางกมลวรรณ วงศซื่อสัตย
นางกมลวรรณ แสงทองแดง

๔๐๖๘
๔๐๖๙
๔๐๗๐
๔๐๗๑
๔๐๗๒
๔๐๗๓
๔๐๗๔
๔๐๗๕
๔๐๗๖
๔๐๗๗
๔๐๗๘
๔๐๗๙
๔๐๘๐
๔๐๘๑
๔๐๘๒
๔๐๘๓
๔๐๘๔
๔๐๘๕
๔๐๘๖
๔๐๘๗
๔๐๘๘
๔๐๘๙
๔๐๙๐
๔๐๙๑
๔๐๙๒
๔๐๙๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางกมลศรี ศรีวศิ ร
นางกมลาพร ชมภูเลิศ
นางสาวกรกฎ ซองทอง
นางกรณี ตะอาจ
นางกรนันท เทพดุลยพัฒน
นางกรนิษฐ ชายปา
นางกรรณกร ภูมลี
นางกรรณษกรมย สังขภิรมย
นางกรรณานุช มูลคํา
นางกรรณิกา นาใจคง
นางกรรณิกา นารีรักษ
นางกรรณิกา นิ่มเรือง
นางกรรณิกา ภูสถิตย
นางกรรณิกา วิเชียร
นางกรรณิการ กันทะวงค
นางกรรณิการ คลายคลึง
นางสาวกรรณิการ จิตตบรรเทา
นางกรรณิการ ไชยลังกา
นางกรรณิการ ตลับทอง
นางกรรณิการ ผึ้งนอย
นางกรรณิการ ศรีสุข
นางกรรณิการ เอี่ยมสุโร
นางกรรณิสา อยูชมบุญ
นางกรองกาญจน กันทะวงค
นางกรองแกว ขุนประเสริฐ
นางกรองจิตต ปรีดากรณ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๐๙๔
๔๐๙๕
๔๐๙๖
๔๐๙๗
๔๐๙๘
๔๐๙๙
๔๑๐๐
๔๑๐๑
๔๑๐๒
๔๑๐๓
๔๑๐๔
๔๑๐๕
๔๑๐๖
๔๑๐๗
๔๑๐๘
๔๑๐๙
๔๑๑๐
๔๑๑๑
๔๑๑๒
๔๑๑๓
๔๑๑๔
๔๑๑๕
๔๑๑๖
๔๑๑๗
๔๑๑๘
๔๑๑๙

นางกรีฑา พรหมชีหมุน
นางกรุณา ทองสุข
นางสาวกฤตยา จําปาจันทร
นางกฤตวรรณ สดใส
นางกฤติกา ไชยรา
นางกฤติกา นามบุดดี
นางกฤติยา พลอยเรียง
นางสาวกฤติยา รักวนัส
นางกฤติยา สิริบตุ รวงศ
นางกฤติยาณี หลําเนียม
นางสาวกฤษณา เกิดบุญสง
นางกฤษณา จันทรแกว
นางกฤษณา ใจดี
นางสาวกฤษณา ใจหาญ
นางกฤษณา ชัยฤทธิ์
นางสาวกฤษณา ธาราศักดิ์
นางสาวกฤษณา บุญสม
นางกฤษณา ประทุมสันต
นางกฤษณา วงศประเสริฐ
นางกฤษณา วงศศริ ิกุลชัย
นางกฤษณา วงษเนตร
นางกฤษณา สุวรรณโชติ
นางกฤษดา อุทัยวัฒน
นางกฤษวรรณ จันทรฉาย
นางกลอมจิต โสสอน
นางกลีบผกา ภูกองชนะ

หนา ๘๖
ราชกิจจานุเบกษา
๔๑๒๐
๔๑๒๑
๔๑๒๒
๔๑๒๓
๔๑๒๔
๔๑๒๕
๔๑๒๖
๔๑๒๗
๔๑๒๘
๔๑๒๙
๔๑๓๐
๔๑๓๑
๔๑๓๒
๔๑๓๓
๔๑๓๔
๔๑๓๕
๔๑๓๖
๔๑๓๗
๔๑๓๘
๔๑๓๙
๔๑๔๐
๔๑๔๑
๔๑๔๒
๔๑๔๓
๔๑๔๔
๔๑๔๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสาวกษมา จันทรแตงผล
นางกษมา สาสุวรรณ
นางกษมาวดี วิวฒ
ั นเงิน
นางกองกัญจ ผลประเสริฐ
นางกองแกว แปดดานจาก
นางกองคํา สุภรัตนกูล
นางกองทรัพย เพิ่มพูล
นางกองเมือง ศรแผลง
นางกอบกุล บุญเรือง
นางกอบกุล โสธรพิทักษกุล
นางกอบแกว ขุมคํา
นางกอบแกว สังขทอง
นางกอบพร ชมชืน่
นางกอมารีเยาะ หะยีสแลแม
นางกัญจนา เมืองจันทึก
นางกัญญนก นรรัตตกุล
นางกัญญา ทองฉิม
นางกัญญา ธรรมศิรินิเวศ
นางสาวกัญญา บางเพลิง
นางกัญญา แปงชมภู
นางกัญญา มีมุข
นางกัญญา ยามะณี
นางกัญญา ศิรวิ ิโรจน
นางกัญญา สละชัว่
นางกัญญาพัชร สุขประชาพันธุ
นางกัญญาภรณ เชียวกชีวติ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๑๔๖
๔๑๔๗
๔๑๔๘
๔๑๔๙
๔๑๕๐
๔๑๕๑
๔๑๕๒
๔๑๕๓
๔๑๕๔
๔๑๕๕
๔๑๕๖
๔๑๕๗
๔๑๕๘
๔๑๕๙
๔๑๖๐
๔๑๖๑
๔๑๖๒
๔๑๖๓
๔๑๖๔
๔๑๖๕
๔๑๖๖
๔๑๖๗
๔๑๖๘
๔๑๖๙
๔๑๗๐
๔๑๗๑

หนา ๘๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางกัญญารักษ วงศอา ย
นางกัญญารัตน รัตนธํารงชัยกุล
นางสาวกัญวณี สถาปนเงิน
นางสาวกัณทิมา ทรงสกุล
นางกัณลยา แซซู
นางสาวกัณหา ตัง้ ไตรทิพย
นางกัณหา เธียรถาวร
นางกันธิมา คณะศิรวิ งค
นางกันยา จงจริยาธรรม
นางสาวกันยา เบิกบาน
นางกันยากาญจน กมลคลองแคลว
นางกันยารัตน กาญจนพันธุบุญ
นางกันยารัตน ไกรกลิ่น
นางกันยารัตน จันทรเทพย
นางกันยารัตน วัฒนพรไพโรจน
นางกันยาวีร เรืองระยับชัย
นางกันยาสิริ ฉิมเย็น
นางกัลชิญา เทศสา
นางกัลนิกา ผิวเหลือง
นางกัลยภัค มีครองแบง
นางกัลยา เขื่อนแกว
นางกัลยา ดีงาม
นางกัลยา แตงขํา
นางกัลยา นูวบุตร
นางกัลยา แนนหนา
นางกัลยา ประทุมเกษร

๔๑๗๒
๔๑๗๓
๔๑๗๔
๔๑๗๕
๔๑๗๖
๔๑๗๗
๔๑๗๘
๔๑๗๙
๔๑๘๐
๔๑๘๑
๔๑๘๒
๔๑๘๓
๔๑๘๔
๔๑๘๕
๔๑๘๖
๔๑๘๗
๔๑๘๘
๔๑๘๙
๔๑๙๐
๔๑๙๑
๔๑๙๒
๔๑๙๓
๔๑๙๔
๔๑๙๕
๔๑๙๖
๔๑๙๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางกัลยา วิไลรัตน
นางกัลยา ศิริผอง
นางกัลยา สุขหอม
นางกัลยา สุวรรณ
นางสาวกัลยา อนันตชาติ
นางกัลยาณี ตาหลา
นางกัลยาณี ตุมทอง
นางกัลยาณี ไตรยงค
นางกัลยาณี ทิพยสุขมุ
นางสาวกัลยาณี นรสิงห
นางกัลยาณี ฝาชัยภูมิ
นางสาวกัลยาณี ศักดาสาวิตร
นางกัลยานาฏ จารักษ
นางกัลยารัตน ณ วันจันทร
นางกัลยารัตน ศรีกุล
นางกัลลชลา คายเพชร
นางกาญจนา กาญจนานุกลู
นางกาญจนา การุณสถิตยชัย
นางกาญจนา เกษไชย
นางกาญจนา แกวเจริญ
นางกาญจนา เครือไทย
นางกาญจนา จันทร
นางกาญจนา ฉ่ําแสง
นางกาญจนา ชมภูนอ ย
นางกาญจนา ไทยกลา
นางกาญจนา ปลื้มสําราญ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๑๙๘
๔๑๙๙
๔๒๐๐
๔๒๐๑
๔๒๐๒
๔๒๐๓
๔๒๐๔
๔๒๐๕
๔๒๐๖
๔๒๐๗
๔๒๐๘
๔๒๐๙
๔๒๑๐
๔๒๑๑
๔๒๑๒
๔๒๑๓
๔๒๑๔
๔๒๑๕
๔๒๑๖
๔๒๑๗
๔๒๑๘
๔๒๑๙
๔๒๒๐
๔๒๒๑
๔๒๒๒
๔๒๒๓

นางกาญจนา ปลุกใจราษฎร
นางสาวกาญจนา ปสสาวัส
นางสาวกาญจนา ปานมั่งมี
นางกาญจนา พละไกร
นางกาญจนา พันธกอง
นางกาญจนา พันธภักดี
นางกาญจนา เพ็ชรรัตน
นางกาญจนา เพิ่มพิพัฒน
นางสาวกาญจนา แพรงศิริ
นางกาญจนา ภูริปญ
 ญวานิช
นางกาญจนา มณีรศั ยากร
นางกาญจนา ศรีปรางค
นางกาญจนา สวรรยาวิสุทธิ์
นางกาญจนา สิงหเวียง
นางกาญจนา สุขธรรม
นางกาญจนา แสงแกว
นางกาญจนา หนองงู
นางกาญจนา อึ้งพินิจ
นางกาญจนาพร สพภูเขียว
นางกาญจนาภรณ จันทรนอ ย
นางกาญจนี แกววิจติ ร
นางกาญจนี บัวแกว
นางกานดา อ่ําทิม
นางสาวกานดา อินสตุล
นางกานตสุดา พรามนุช
นางกําไร นาคประเสริฐ

หนา ๘๘
ราชกิจจานุเบกษา
๔๒๒๔
๔๒๒๕
๔๒๒๖
๔๒๒๗
๔๒๒๘
๔๒๒๙
๔๒๓๐
๔๒๓๑
๔๒๓๒
๔๒๓๓
๔๒๓๔
๔๒๓๕
๔๒๓๖
๔๒๓๗
๔๒๓๘
๔๒๓๙
๔๒๔๐
๔๒๔๑
๔๒๔๒
๔๒๔๓
๔๒๔๔
๔๒๔๕
๔๒๔๖
๔๒๔๗
๔๒๔๘
๔๒๔๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางกําไล คลายวงศ
นางกําไล วัชรอาภาไพบูลย
นางสาวกําไล หนูเทพย
นางกําไล หนูมี
นางกิง่ กมล ฉลอม
นางกิง่ กมล ถาบุญเรือง
นางกิง่ กมล นาควัจนะ
นางกิง่ กาญจน กันนาง
นางกิง่ กาญจน อินทนะ
นางกิง่ แกว คุม ชุม
นางสาวกิง่ แกว ชิณพงษ
นางกิง่ แกว นกโยธิน
นางกิง่ แกว นรชาญ
นางกิง่ แกว บุปผสอน
นางกิง่ แกว สุวรรณไตรย
นางกิจจา สุขบาง
นางกิจพร แดงสวัสดิ์
นางกิตจาวดี แกววันนา
นางกิตติกําจร วัชระเสถียร
นางกิตติญาณี หิริศกั ดิ์สกุล
นางกิตติพร จีระประเสริฐ
นางกิตติมา นุชอําพันธุ
นางกิตติยา ทองจํารูญ
นางกิตติยา ศรีวิรญ
ั
นางกิติยาพร เอือ้ อรุณ
นางกินรี เนาวสันเทียะ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๒๕๐
๔๒๕๑
๔๒๕๒
๔๒๕๓
๔๒๕๔
๔๒๕๕
๔๒๕๖
๔๒๕๗
๔๒๕๘
๔๒๕๙
๔๒๖๐
๔๒๖๑
๔๒๖๒
๔๒๖๓
๔๒๖๔
๔๒๖๕
๔๒๖๖
๔๒๖๗
๔๒๖๘
๔๒๖๙
๔๒๗๐
๔๒๗๑
๔๒๗๒
๔๒๗๓
๔๒๗๔
๔๒๗๕

นางกิมกวย ศิริอาริยะกุลผลมา
นางกิริยา ศรีมะเริง
นางกีลัษฎา บุญอุไร
นางสาวกุณวิภา พรหมจอม
นางสาวกุนาพร แกวนารา
นางกุพชกา อักษรดิษฐ
นางกุลชลี สมบูรณเหลือ
นางกุลชลี สาอุตม
นางกุลณสร อัครผล
นางสาวกุลทรีย กลิ่นไสว
นางกุลทอง ธิดา
นางกุลนิดา โคตรหาชัย
นางกุลนิตย วุฒเิ ศลา
นางกุลพร ชุตนิ ันทกุล
นางกุลพิธาน บุญกัน
นางกุลฤดี อิม่ คุม
นางกุลวดี ตาจันทรอนิ ทร
นางกุศล กลั่นดวง
นางกุศล คนตรง
นางกุศล ชลสินธุ
นางกุศล บัวเกตุ
นางกุศล เพชรดี
นางกุศล ศรีสขุ ใส
นางกุศลิน ศรีสุนา
นางกุสมุ า โกพล
นางกุสมุ า พวงยีโ่ ถ

หนา ๘๙
ราชกิจจานุเบกษา
๔๒๗๖
๔๒๗๗
๔๒๗๘
๔๒๗๙
๔๒๘๐
๔๒๘๑
๔๒๘๒
๔๒๘๓
๔๒๘๔
๔๒๘๕
๔๒๘๖
๔๒๘๗
๔๒๘๘
๔๒๘๙
๔๒๙๐
๔๒๙๑
๔๒๙๒
๔๒๙๓
๔๒๙๔
๔๒๙๕
๔๒๙๖
๔๒๙๗
๔๒๙๘
๔๒๙๙
๔๓๐๐
๔๓๐๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางกุสมุ าลย วรรณบวร
นางกุหลาบ คําสาร
นางกุหลาบ จันทรตน
นางกุหลาบ มวงไหมทอง
นางกุหลาบ อภิญญานนท
นางกุหลาบสี เรืองทิพย
นางเกตุแกว ตนสวรรค
นางเกยูร ชนะบุญ
นางเกลาฟา จันทรศิริ
นางสาวเกวลี บุญเฉลียว
นางสาวเกศแกว ทองอินทร
นางเกศนี ธรรมวิเศษ
นางเกศรา เคนศรี
นางเกศรา เสนาะ
นางเกศริน ขจรคํา
นางเกศริน โนสุ
นางสาวเกศริน สุวพันธ
นางเกศริน อภิวงศ
นางเกศรินทร กิติราช
นางเกศรินทร ชลสินธุ
นางเกศรินทร หมื่นยงค
นางเกศสุคนธ เขียวสอาด
นางเกศสุดา เกษตรกาลาม
นางเกศสุดา โสละวัฒน
นางเกศิณี ทับทิมชัย
นางเกศิณี นวมเจริญ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๓๐๒
๔๓๐๓
๔๓๐๔
๔๓๐๕
๔๓๐๖
๔๓๐๗
๔๓๐๘
๔๓๐๙
๔๓๑๐
๔๓๑๑
๔๓๑๒
๔๓๑๓
๔๓๑๔
๔๓๑๕
๔๓๑๖
๔๓๑๗
๔๓๑๘
๔๓๑๙
๔๓๒๐
๔๓๒๑
๔๓๒๒
๔๓๒๓
๔๓๒๔
๔๓๒๕
๔๓๒๖
๔๓๒๗

นางเกศินี บัวศรี
นางสาวเกศินี พันธุมจินดา
นางเกศินี พื้นผา
นางเกศินี วงษอบุ ล
นางเกศินี วัชระนิมิต
นางเกศินี สุทธิ
นางเกศินี แสนพันดร
นางเกษร ชํานาญดู
นางเกษร เดียวตระกูล
นางเกษร เติมสุข
นางเกษร เทศนา
นางเกษร นวลดอกไม
นางเกษร บุญดี
นางสาวเกษร ปจฉิม
นางเกษร พึ่งอุทัยศรี
นางเกษร เพชรอาวุธ
นางเกษร ลากะสง
นางเกษร วินทะไชย
นางเกษร สําราญวงค
นางเกษร เอกวงษ
นางสาวเกษรา มีลาภ
นางเกษรา อัตถาวงศ
นางเกษรินทร ปานจันทร
นางสาวเกษรินทร พวงสุวรรณ
นางเกษรินทร วิริยะอาภรณ
นางเกษศิรนิ ทร ขาวกระฉอน

หนา ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา
๔๓๒๘
๔๓๒๙
๔๓๓๐
๔๓๓๑
๔๓๓๒
๔๓๓๓
๔๓๓๔
๔๓๓๕
๔๓๓๖
๔๓๓๗
๔๓๓๘
๔๓๓๙
๔๓๔๐
๔๓๔๑
๔๓๔๒
๔๓๔๓
๔๓๔๔
๔๓๔๕
๔๓๔๖
๔๓๔๗
๔๓๔๘
๔๓๔๙
๔๓๕๐
๔๓๕๑
๔๓๕๒
๔๓๕๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางเกษสุมา บุญจรัส
นางเกษิณี สุดตาสอน
นางเกสมาลา กันยะวงค
นางเกื้อ สวนสวรรค
นางสาวแกมวาส ดรุณเดช
นางแกวกุง ฉัตรเงิน
นางสาวแกวตา คําสุข
นางสาวแกวตา จิ๋วแกว
นางแกวมณี ออนแกว
นางแกวมาลา ศรีประเสริฐศักดิ์
นางขนิษฐา กายวิภาคบรรยาย
นางขนิษฐา คงสมบุญ
นางขนิษฐา ทาวบุตร
นางขนิษฐา ธรรมรัตน
นางขนิษฐา นิธรุ ัมย
นางขนิษฐา บูรณะกิจภิญโญ
นางขนิษฐา ปราชญเวทย
นางขนิษฐา พรหมคํานอย
นางขนิษฐา รัตนเดช
นางสาวขนิษฐา สุทธิปรีชา
นางสาวขนิษฐา แสงภักดี
นางขนิษฐา อุมาลี
นางสาวขนิษฐา โอชะกุล
นางสาวขวัญใจ ศิริจันทร
นางขวัญใจ อินตะ
นางขวัญชีวติ นุชบัว

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๓๕๔
๔๓๕๕
๔๓๕๖
๔๓๕๗
๔๓๕๘
๔๓๕๙
๔๓๖๐
๔๓๖๑
๔๓๖๒
๔๓๖๓
๔๓๖๔
๔๓๖๕
๔๓๖๖
๔๓๖๗
๔๓๖๘
๔๓๖๙
๔๓๗๐
๔๓๗๑
๔๓๗๒
๔๓๗๓
๔๓๗๔
๔๓๗๕
๔๓๗๖
๔๓๗๗
๔๓๗๘
๔๓๗๙

นางขวัญทอง นาชัยเวียง
นางขวัญธิดา พระอารักษ
นางสาวขวัญฟา นิยมในธรรม
นางขวัญรัตน ศโรภาส
นางขวัญเรือน หมีไพร
นางขันทอง ตะเคียน
นางขันทอง นามบุญลา
นางเขมิกา กุลตา
นางเขียน ชวะเลย
นางเขียมจิต เสมานุรักษ
นางแขไข ตรีกาญจนา
นางไขมกุ จันทรจตุรภัทร
นางสาวไขมุก ทองคํา
นางสาวไขมุก สีทบั ทิม
นางไขศรี วารีอุดม
นางคณานิตย สอนกลา
นางคณิศรณภา ศรีธนสวัสดิ์
นางคนที ไชยมูล
นางคนึงนิจ จอมมูล
นางคนึงนิจ ใจดี
นางคนึงนิจ ทวีคาํ
นางคนึงนิตย ชิตมีไชย
นางคนึงนิตย เหลาศรีชัย
นางคมคาย โยธา
นางครีภัทร พลพุทธา
นางคอแอเซาะ หะยียามา

หนา ๙๑
ราชกิจจานุเบกษา
๔๓๘๐
๔๓๘๑
๔๓๘๒
๔๓๘๓
๔๓๘๔
๔๓๘๕
๔๓๘๖
๔๓๘๗
๔๓๘๘
๔๓๘๙
๔๓๙๐
๔๓๙๑
๔๓๙๒
๔๓๙๓
๔๓๙๔
๔๓๙๕
๔๓๙๖
๔๓๙๗
๔๓๙๘
๔๓๙๙
๔๔๐๐
๔๔๐๑
๔๔๐๒
๔๔๐๓
๔๔๐๔
๔๔๐๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางคัชรินทร หอมสอาด
นางคันธะ บุงออม
นางคําตัน ศรีหวังใจ
นางคํานึง ชูประสูตร
นางคํานึงนิตย ฤทธิ์สรไกร
นางคําปุน หาญธงชัย
นางคําปุน ตอพล
นางคําผาย ดวงคํานอย
นางคําพา วัชโรทัย
นางคํามูล นวลแกว
นางคํายอด บุญใบ
นางคิดสนา หงษศรี
นางเครือวัน นาอุดม
นางเครือวัลย คุณานุศาสน
นางเครือวัลย ชัยลี
นางเครือวัลย ดงปาลี
นางเครือวัลย บัวคอม
นางเครือวัลย พณิชีพ
นางเครือวัลย พนมหิรัญ
นางเครือวัลย โรจนภาพงศ
นางเครือวัลย ออนศรี
นางแคทลียา โคตรแกว
นางใครศรี ภูคงกิ่ง
นางงามตา พนากิจสุวรรณ
นางงามเนตร คํานวน
นางงามเนตร เสาววิทยาพุฒิกุล

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๔๐๖
๔๔๐๗
๔๔๐๘
๔๔๐๙
๔๔๑๐
๔๔๑๑
๔๔๑๒
๔๔๑๓
๔๔๑๔
๔๔๑๕
๔๔๑๖
๔๔๑๗
๔๔๑๘
๔๔๑๙
๔๔๒๐
๔๔๒๑
๔๔๒๒
๔๔๒๓
๔๔๒๔
๔๔๒๕
๔๔๒๖
๔๔๒๗
๔๔๒๘
๔๔๒๙
๔๔๓๐
๔๔๓๑

นางงามพจน นวลโพธิ์
นางงามพิศ พูลศรี
นางงามพิศ เพชรวงษดี
นางงามพิศ เวียงนนท
นางจงกล ทวีศรี
นางจงกล นามถาวร
นางจงกล ศุภวิทยามงคล
นางจงกลณี ไชยหาญ
นางจงกลณี ดวงสรอยทอง
นางจงกลณี ภักดีเจริญ
นางจงกลณี มาตยบัณดิษฐ
นางจงจิต กสิพันธ
นางจงจิต ถนัดคา
นางจงจิต ทาวโสม
นางจงจิต บุญยี่
นางจงจิตต น้ําคํา
นางจงจิตต พรรณาวร
นางสาวจงดี สังขสวุ รรณ
นางจงดี สุวรรณพันธ
นางจงดี อินทรเอี่ยม
นางจงรักษ ชัยวงคคาํ
นางสาวจงรักษ เตชะทวีกุล
นางจงรักษ พูนทอง
นางจณา ใจแสน
นางจตุพร เตชะประภาสวัสดิ์
นางจตุพร ศรีสรวล

หนา ๙๒
ราชกิจจานุเบกษา
๔๔๓๒
๔๔๓๓
๔๔๓๔
๔๔๓๕
๔๔๓๖
๔๔๓๗
๔๔๓๘
๔๔๓๙
๔๔๔๐
๔๔๔๑
๔๔๔๒
๔๔๔๓
๔๔๔๔
๔๔๔๕
๔๔๔๖
๔๔๔๗
๔๔๔๘
๔๔๔๙
๔๔๕๐
๔๔๕๑
๔๔๕๒
๔๔๕๓
๔๔๕๔
๔๔๕๕
๔๔๕๖
๔๔๕๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางจตุรพร สอนใจ
นางจรงรักษ อินผง
นางสาวจรรยพร ชอดอกไม
นางสาวจรรยพร เมฆโหรา
นางจรรยา เกาประโคน
นางจรรยา แกวพรม
นางจรรยา แกวสวาง
นางจรรยา จันสีนาค
นางจรรยา ตีระเมธี
นางจรรยา เตชะโกมล
นางจรรยา ปานชาติ
นางจรรยา เพชรนิล
นางจรรยา โยธา
นางจรรยา วงษสอาด
นางจรรยา ศรีพนั ธะบุตร
นางจรรยา ศรีสวุ อ
นางจรรยา สนิทเชื้อ
นางจรรยา หมั่นหา
นางจรรยารักษ นิลเอก
นางจรวย ดวงคงทอง
นางจรวย เพชรสุวรรณ
นางจรวย วงศภักดี
นางจรวย ศรีละมุล
นางจรวย สุทธิชาติ
นางจรวยพร หงษทอง
นางจรัญ อินทสําราญ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๔๕๘
๔๔๕๙
๔๔๖๐
๔๔๖๑
๔๔๖๒
๔๔๖๓
๔๔๖๔
๔๔๖๕
๔๔๖๖
๔๔๖๗
๔๔๖๘
๔๔๖๙
๔๔๗๐
๔๔๗๑
๔๔๗๒
๔๔๗๓
๔๔๗๔
๔๔๗๕
๔๔๗๖
๔๔๗๗
๔๔๗๘
๔๔๗๙
๔๔๘๐
๔๔๘๑
๔๔๘๒
๔๔๘๓

นางจรัสศรี งามสรรพ
นางจรัสศรี จันทรทอง
นางจรัสศรี ทองนุม
นางจรัสศรี สังวรสุวรรณ
นางจรัสศรี สุจนิ พรัหม
นางจรัสศรี แสงนวล
นางจริต หนูงามแขม
นางจริน พรมสี
นางจรินทร ประมุขกุล
นางสาวจรินทร สมศรี
นางจริยา คงแกว
นางจริยา จรจิตร
นางจริยา ธวัชวรรณพงศ
นางจริยา พิพิศจันทร
นางจริยา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
นางจริยา วันเฟองฟู
นางจริยา แววกระโทก
นางจริยา แสนคํา
นางจริยา หาญดี
นางจริยาพร เสริมศาสตร
นางจริยาภรณ ศิริพร
นางจรีรัตน คิดกอนทํา
นางจรีรัตน ญาณมงคลศิลป
นางจรีรัตน วิไลวรรณ
นางจรีวรรณ กาญจนเสมา
นางจรุง แกวปริ่มปรัก

หนา ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา
๔๔๘๔
๔๔๘๕
๔๔๘๖
๔๔๘๗
๔๔๘๘
๔๔๘๙
๔๔๙๐
๔๔๙๑
๔๔๙๒
๔๔๙๓
๔๔๙๔
๔๔๙๕
๔๔๙๖
๔๔๙๗
๔๔๙๘
๔๔๙๙
๔๕๐๐
๔๕๐๑
๔๕๐๒
๔๕๐๓
๔๕๐๔
๔๕๐๕
๔๕๐๖
๔๕๐๗
๔๕๐๘
๔๕๐๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางจรุณ บุญเจริญ
นางจรุณ พวงมาลี
นางจรูญศรี ทาวนาง
นางจรูญศรี ลีละวัฒนพันธ
นางจรูญศรี สงศรีอินทร
นางจอยจิตต แตกุล
นางจัตติมา สวนจันทร
นางจันแกว มานอย
นางจันคํา เวชสิทธิ์
นางจันทนา กองเกียรติเจริญ
นางจันทนา ก่าํ ภูเขียว
นางจันทนา เกิดทอง
นางสาวจันทนา ชลสุวรรณ
นางจันทนา เทพวงค
นางจันทนา นาคสิทธิวงษ
นางจันทนา พฤฒานุกิจ
นางจันทนา มีแกว
นางจันทนา เราเขตรกิจ
นางจันทนา เรืองงาม
นางจันทนา ศิริธร
นางจันทนา ศิลปศาสตร
นางสาวจันทนา แสงชวง
นางสาวจันทนา แสงสุกใส
นางจันทนา อัศวภูมิ
นางจันทนา เอนูนารี
นางสาวจันทรงาม วงศนกุ ลู

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๕๑๐
๔๕๑๑
๔๕๑๒
๔๕๑๓
๔๕๑๔
๔๕๑๕
๔๕๑๖
๔๕๑๗
๔๕๑๘
๔๕๑๙
๔๕๒๐
๔๕๒๑
๔๕๒๒
๔๕๒๓
๔๕๒๔
๔๕๒๕
๔๕๒๖
๔๕๒๗
๔๕๒๘
๔๕๒๙
๔๕๓๐
๔๕๓๑
๔๕๓๒
๔๕๓๓
๔๕๓๔
๔๕๓๕

นางจันทรจรี พันธุเลง
นางจันทรจิรา ขาวประภา
นางจันทรฉาย ชีพสูงเนิน
นางจันทรฉาย ทองอาภรณ
นางจันทรฉาย ยรรยง
นางสาวจันทรตรี ทองมั่น
นางจันทรทา สีสนั
นางจันทรทิพย บัวเคน
นางสาวจันทรเพ็ญ จิรคั คกุล
นางจันทรเพ็ญ ชางสี
นางจันทรเพ็ญ ชาวนาเสียว
นางจันทรเพ็ญ ดอนมวง
นางจันทรเพ็ญ แดนประกรณ
นางจันทรเพ็ญ ทิพยโพธิ์
นางจันทรเพ็ญ ผลธุระ
นางจันทรเพ็ญ พิพิธเจริญพงศ
นางจันทรเพ็ญ มะปะโท
นางจันทรเพ็ญ โยธิน
นางจันทรเพ็ญ ศรีชูเปยม
นางจันทรเพ็ญ ศิริ
นางจันทรเพ็ญ สุรสีหนาท
นางจันทรเพ็ญ ออนสังข
นางจันทรเพ็ญ อันทพิษ
นางจันทรเพ็ญ อาวเจริญ
นางจันทรเพ็ญ อินทรสันติ
นางจันทรเพ็ญ อุติลา

หนา ๙๔
ราชกิจจานุเบกษา
๔๕๓๖
๔๕๓๗
๔๕๓๘
๔๕๓๙
๔๕๔๐
๔๕๔๑
๔๕๔๒
๔๕๔๓
๔๕๔๔
๔๕๔๕
๔๕๔๖
๔๕๔๗
๔๕๔๘
๔๕๔๙
๔๕๕๐
๔๕๕๑
๔๕๕๒
๔๕๕๓
๔๕๕๔
๔๕๕๕
๔๕๕๖
๔๕๕๗
๔๕๕๘
๔๕๕๙
๔๕๖๐
๔๕๖๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางจันทรเรียม บุตรแสงดี
นางจันทรแรม พรมพุก
นางจันทรศรี สืบศรีวิชัย
นางจันทรศรี แสงสุวรรณ
นางจันทรสร ศิริพันธ
นางจันทรออน บุญมา
นางจันทรัมพร ผานสําแดง
นางจันทรา สุทธิพล
นางจันทิมา โฉมงาม
นางจันทิมา ดวงแกว
นางสาวจันทิมา บุญสมบัติ
นางจันทิมา ศุทธิธนาวัฒน
นางจันทิรา ปานเปลี่ยน
นางจันทิวา โยธาวงษ
นางจันที เชื้อลี
นางจันธิรา วรศรี
นางจามร ตานี
นางจาระนัย จันทรออ น
นางจาริณี ทุริสุทธิ์
นางจาริณี แสงศรีจนั ทร
นางจารี กฐินหอม
นางจารี กอนนาค
นางจารี บรรลือพืช
นางจารี พรหมทอง
นางจารี เสือศรี
นางจารีรตั น พัฒนศิรศิ ักดิ์

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๕๖๒
๔๕๖๓
๔๕๖๔
๔๕๖๕
๔๕๖๖
๔๕๖๗
๔๕๖๘
๔๕๖๙
๔๕๗๐
๔๕๗๑
๔๕๗๒
๔๕๗๓
๔๕๗๔
๔๕๗๕
๔๕๗๖
๔๕๗๗
๔๕๗๘
๔๕๗๙
๔๕๘๐
๔๕๘๑
๔๕๘๒
๔๕๘๓
๔๕๘๔
๔๕๘๕
๔๕๘๖
๔๕๘๗

นางจารึก โพธิศ์ รีทอง
นางจารุจิตต ธีรพร
นางจารุชา กลารอด
นางจารุชา แจงบํารุง
นางจารุณี เจริญสุข
นางจารุณี ไชยบุรินทร
นางจารุณี ประคองทรัพย
นางจารุณี ประพัตร
นางจารุณี โพธิศาสตร
นางจารุณี เมืองมา
นางจารุณี สารจูม
นางจารุณีย สุขสวัสดิ์
นางจารุทรรศน พวงชัง
นางจารุนนั ท คงพันธุ
นางจารุพรรณ โพธิดอกไม
นางจารุพรรณ รัตนพันธุ
นางจารุพรรณ สุขสมัย
นางสาวจารุภรณ กิจโสภณ
นางจารุภรณ เลงสีสนั
นางจารุภา วงคราช
นางจารุมาศ คณารักษ
นางจารุมาศ เทพวิญญากิจ
นางจารุวรรณ กิว้ ราชแยง
นางจารุวรรณ คชโคตร
นางจารุวรรณ จันทรกระจาง
นางจารุวรรณ จันทรสวาง

หนา ๙๕
ราชกิจจานุเบกษา
๔๕๘๘
๔๕๘๙
๔๕๙๐
๔๕๙๑
๔๕๙๒
๔๕๙๓
๔๕๙๔
๔๕๙๕
๔๕๙๖
๔๕๙๗
๔๕๙๘
๔๕๙๙
๔๖๐๐
๔๖๐๑
๔๖๐๒
๔๖๐๓
๔๖๐๔
๔๖๐๕
๔๖๐๖
๔๖๐๗
๔๖๐๘
๔๖๐๙
๔๖๑๐
๔๖๑๑
๔๖๑๒
๔๖๑๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางจารุวรรณ พรหมณา
นางจารุวรรณ พันงาม
นางสาวจารุวรรณ ภูละคร
นางจารุวรรณ รัชชกูล
นางจารุวรรณ รัตนพันธ
นางจารุวรรณ สุวรรณพฤกษ
นางจารุวัล ไชยวรรณ
นางจํานง ชูเรือง
นางจํานงค ชูชัยมงคล
นางสาวจํานงค ศรีธญ
ั รัตน
นางจํานงค อยูเ กิด
นางจํานงค อินทร
นางจํานงจิตร จันทรสิงห
นางจําเนียน ดามัง
นางสาวจําเนียร แกวมณี
นางจําเนียร โคตรปญญา
นางจําเนียร จันทรวิเชียร
นางจําเนียร ทองผา
นางจําเนียร นุชสุข
นางสาวจําเนียร บัวเกตุ
นางจําเนียร ปาลิวนิช
นางจําเนียร มีแกวนอย
นางจําเนียร ศรีปต ถา
นางจําเนียร ศรีปากแพรก
นางจําเนียร สุขทั่ว
นางสาวจําเนียร สุวรรณมณี

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๖๑๔
๔๖๑๕
๔๖๑๖
๔๖๑๗
๔๖๑๘
๔๖๑๙
๔๖๒๐
๔๖๒๑
๔๖๒๒
๔๖๒๓
๔๖๒๔
๔๖๒๕
๔๖๒๖
๔๖๒๗
๔๖๒๘
๔๖๒๙
๔๖๓๐
๔๖๓๑
๔๖๓๒
๔๖๓๓
๔๖๓๔
๔๖๓๕
๔๖๓๖
๔๖๓๗
๔๖๓๘
๔๖๓๙

นางสาวจําเนียร แสงแกว
นางจําปา นิราศภัย
นางจําปา อินทนีย
นางจําป เขื่อนคํา
นางสาวจําป เฟองวงค
นางจําป อินทรักษ
นางจํารัส จาคีไพบูลย
นางจํารัส โฉมหวง
นางจํารัส เชื่อมใจ
นางสาวจํารัส ตางสมบัติ
นางจํารัส สุวรรณรงค
นางจํารัส หาพรหม
นางจําเริญศรี ทองสอง
นางสาวจําเรียง ชัยขันธ
นางจําเรียง แดงประพันธ
นางจําเรียง ปน ยศ
นางจําเรียง อาทิตยเที่ยง
นางจําลอง จารุทโรภาสน
นางสาวจําลอง นําพา
นางจําลอง ประสารบุญ
นางจําลอง อินกล่ํา
นางจําลองลักษณ โชติพรม
นางจําลองลักษณ อุน นันกาศ
นางจิญภัทธ โอทาน
นางจิดาภา สุริยะ
นางจิดาภา เสรีจุฑาชัย

หนา ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา
๔๖๔๐
๔๖๔๑
๔๖๔๒
๔๖๔๓
๔๖๔๔
๔๖๔๕
๔๖๔๖
๔๖๔๗
๔๖๔๘
๔๖๔๙
๔๖๕๐
๔๖๕๑
๔๖๕๒
๔๖๕๓
๔๖๕๔
๔๖๕๕
๔๖๕๖
๔๖๕๗
๔๖๕๘
๔๖๕๙
๔๖๖๐
๔๖๖๑
๔๖๖๒
๔๖๖๓
๔๖๖๔
๔๖๖๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางจิตจรุง ฉัตรเกตุ
นางจิตตรา อินลบ
นางจิตตลาวัณย ตรีรตั นธํารง
นางจิตตินันท มูลสาร
นางจิตติภรณ คงถาวร
นางจิตติมา ชูทรงเดช
นางจิตติมา โตรําพิมาย
นางจิตติมา ทิมศรี
นางจิตติมา พงษไพบูลย
นางจิตนิภา เกตุเผือก
นางจิตบรรจง โถนิมิตร
นางจิตประไพ แกวสุข
นางสาวจิตประสงค วงศคณ
ู
นางจิตรตรา ชุมสุวรรณ
นางจิตรลดา ลีลากร
นางจิตรอนงค คงแกว
นางจิตรา กิติเศวตจิต
นางจิตรา ขุนแท
นางจิตรา ความสุข
นางจิตรา นาคเสน
นางสาวจิตรา เบือ้ งกลาง
นางจิตรา วงศเฉลียว
นางจิตรา วิชัยพล
นางสาวจิตรา วิชาชัย
นางสาวจิตรา ศรีสงวน
นางจิตราพร จริยพงศ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๖๖๖
๔๖๖๗
๔๖๖๘
๔๖๖๙
๔๖๗๐
๔๖๗๑
๔๖๗๒
๔๖๗๓
๔๖๗๔
๔๖๗๕
๔๖๗๖
๔๖๗๗
๔๖๗๘
๔๖๗๙
๔๖๘๐
๔๖๘๑
๔๖๘๒
๔๖๘๓
๔๖๘๔
๔๖๘๕
๔๖๘๖
๔๖๘๗
๔๖๘๘
๔๖๘๙
๔๖๙๐
๔๖๙๑

นางจิตราภรณ ไศลรวม
นางจิตวรรณ ธรรมวงศา
นางจิตสมร แสงอราม
นางจิตสุภา นาคะเวทิน
นางจินดา คันธชาติกุล
นางจินดา ชางกลาง
นางจินดา ชูสวุ รรณ
นางสาวจินดา สกุลเรืองวิทยา
นางจินดา สีดี
นางจินดาพัชร ไขคํา
นางจินดารัตน ควรพันธ
นางจินดารัตน ทองคําดี
นางจินดารัตน ฮวบนอย
นางจินตกานท เสานอก
นางจินตนา กาศโอสถ
นางจินตนา แกวนุช
นางจินตนา งามเชย
นางจินตนา จอกสํานัก
นางสาวจินตนา จิตรมนตรี
นางจินตนา โฉมจังหรีด
นางจินตนา ชมจอหอ
นางจินตนา ชินทะวัน
นางจินตนา ไชยสุขัง
นางสาวจินตนา ซื่อสัตย
นางจินตนา ตัน้ สกุล
นางจินตนา ทองสา

หนา ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา
๔๖๙๒
๔๖๙๓
๔๖๙๔
๔๖๙๕
๔๖๙๖
๔๖๙๗
๔๖๙๘
๔๖๙๙
๔๗๐๐
๔๗๐๑
๔๗๐๒
๔๗๐๓
๔๗๐๔
๔๗๐๕
๔๗๐๖
๔๗๐๗
๔๗๐๘
๔๗๐๙
๔๗๑๐
๔๗๑๑
๔๗๑๒
๔๗๑๓
๔๗๑๔
๔๗๑๕
๔๗๑๖
๔๗๑๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางจินตนา ธรรมเดชากุล
นางจินตนา นามวงษา
นางจินตนา เนียมมา
นางจินตนา ประคองสิน
นางจินตนา แผลงรักษา
นางสาวจินตนา พิพัฒนเดช
นางจินตนา พิรุณ
นางจินตนา พึ่งยอย
นางจินตนา เพ็งดวง
นางจินตนา ภาคแกว
นางจินตนา มูลสวัสดิ์
นางจินตนา เมตตา
นางจินตนา แยมยิม้
นางจินตนา รัตนจันทร
นางสาวจินตนา ลิ้มธนกิจ
นางจินตนา โลหสกุล
นางจินตนา วรรณทอง
นางจินตนา วิวัฒนวรเศรษฐ
นางจินตนา ศรีนอย
นางจินตนา สามภักดี
นางสาวจินตนา สุขสมแดน
นางจินตนา สุขอินทร
นางจินตนา สุขเอียด
นางจินตนา หาญทองชัย
นางจินตนา อินทรสุภา
นางจิรพัฒน เกื้อกูล

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๗๑๘
๔๗๑๙
๔๗๒๐
๔๗๒๑
๔๗๒๒
๔๗๒๓
๔๗๒๔
๔๗๒๕
๔๗๒๖
๔๗๒๗
๔๗๒๘
๔๗๒๙
๔๗๓๐
๔๗๓๑
๔๗๓๒
๔๗๓๓
๔๗๓๔
๔๗๓๕
๔๗๓๖
๔๗๓๗
๔๗๓๘
๔๗๓๙
๔๗๔๐
๔๗๔๑
๔๗๔๒
๔๗๔๓

นางจิรพัฒน พูลสวัสดิ์
นางสาวจิรวัชร นพเดช
นางจิรสุข คงเหลา
นางจิระประภา กนกวันชัยกุล
นางจิระพร ชูสกุล
นางสาวจิระพันธ ตันประสงค
นางจิระพันธ สอนสา
นางจิระมาศ บุญชวย
นางจิรชั ยา พรหมกันธา
นางจิรญ
ั ญา จันทิมา
นางจิรฐั ยา ไชยสาร
นางจิรฐั ยา สุทธิโฉม
นางจิรฐั ิตกิ าล กอนเพชร
นางจิรัสยรุจี วังมณีรตั น
นางจิรา พรหมอินทร
นางจิราทิพย วรโชติติยานนท
นางจิราพร เขียวลํายอง
นางจิราพร คงเพชร
นางจิราพร คําสมุทร
นางจิราพร ไชยอินทร
นางจิราพร ดานเสถียร
นางจิราพร ทิมพงษ
นางจิราพร พึ่งความสุข
นางจิราพร ยศศรีสรุ าษฎร
นางจิราพร ศิริลกั ษณ
นางสาวจิราพรรณ แสวงผล

หนา ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา
๔๗๔๔
๔๗๔๕
๔๗๔๖
๔๗๔๗
๔๗๔๘
๔๗๔๙
๔๗๕๐
๔๗๕๑
๔๗๕๒
๔๗๕๓
๔๗๕๔
๔๗๕๕
๔๗๕๖
๔๗๕๗
๔๗๕๘
๔๗๕๙
๔๗๖๐
๔๗๖๑
๔๗๖๒
๔๗๖๓
๔๗๖๔
๔๗๖๕
๔๗๖๖
๔๗๖๗
๔๗๖๘
๔๗๖๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางจิราภรณ กัณหา
นางจิราภรณ คําทอง
นางจิราภรณ จันทรสิทธิ์
นางจิราภรณ ทองตาลวง
นางจิราภรณ ทองนวล
นางจิราภรณ นาคเรือง
นางสาวจิราภรณ นิโซะ
นางจิราภรณ บัวงาม
นางจิราภรณ ฝายหมื่นไวย
นางจิราภรณ มิ่งขวัญ
นางจิราภรณ ศศิสนธิ์
นางจิราภรณ สายสูง
นางจิราภรณ สุขรุงเรือง
นางจิราภรณ สุคนั ธวิภัติ
นางจิราภรณ แสงกระจุย
นางจิราภรณ แอบคํา
นางจิราภา นอยคนดี
นางจิรายุ บุญสะอาด
นางจิรายุ เสนา
นางจิรารัตน บุณยเกียรติ
นางจิราวรรณ ไพศาล
นางจีรนันท กมลทิพย
นางจีรนันท บุญนาค
นางจีรนุช ลิ้มประเสริฐ
นางสาวจีรพงษ อุไร
นางจีรพร ดวงธัมมา

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๗๗๐
๔๗๗๑
๔๗๗๒
๔๗๗๓
๔๗๗๔
๔๗๗๕
๔๗๗๖
๔๗๗๗
๔๗๗๘
๔๗๗๙
๔๗๘๐
๔๗๘๑
๔๗๘๒
๔๗๘๓
๔๗๘๔
๔๗๘๕
๔๗๘๖
๔๗๘๗
๔๗๘๘
๔๗๘๙
๔๗๙๐
๔๗๙๑
๔๗๙๒
๔๗๙๓
๔๗๙๔
๔๗๙๕

นางจีรภา นามแกนทาว
นางจีรวรรณ บัวแสง
นางจีรวรรณ หาญชนะ
นางสาวจีระพรรณ คําวังจันทร
นางสาวจีระวรรณ แสงจันดา
นางจีระวัฒน เบญจาทิกูล
นางจีราพร ทบลม
นางจีราภรณ ทัศคร
นางจีราภรณ สมเปน
นางจีราวรรณ ไวยประพีร
นางจุฑาทิพย ดานสกุลเจริญ
นางสาวจุฑาทิพย นาคเสนา
นางจุฑาทิพย พงษพิทักษ
นางจุฑาทิพย มีเหลือ
นางจุฑาทิพย โรจนสราญรมย
นางจุฑาทิพย สวนสุข
นางสาวจุฑาธิป มวงนอย
นางจุฑาภรณ ธุระทํา
นางจุฑาภรณ อันสุรีย
นางจุฑามณี มณีโชติ
นางจุฑามาศ ทองอราม
นางจุฑามาศ นักเสียง
นางจุฑามาศ ศิริสุทธิ์
นางจุฑามาศ เสมแจง
นางจุฑามาศ หันยอ
นางจุฑามาส ทิพยภักดี

หนา ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา
๔๗๙๖
๔๗๙๗
๔๗๙๘
๔๗๙๙
๔๘๐๐
๔๘๐๑
๔๘๐๒
๔๘๐๓
๔๘๐๔
๔๘๐๕
๔๘๐๖
๔๘๐๗
๔๘๐๘
๔๘๐๙
๔๘๑๐
๔๘๑๑
๔๘๑๒
๔๘๑๓
๔๘๑๔
๔๘๑๕
๔๘๑๖
๔๘๑๗
๔๘๑๘
๔๘๑๙
๔๘๒๐
๔๘๒๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสาวจุฑามาส ศรีแสนปาง
นางจุฑารัตน คุมบัว
นางจุฑารัตน จันสม
นางจุฑารัตน เจนรัมย
นางจุฑารัตน ตรงสกุล
นางจุฑารัตน เที่ยงธรรม
นางจุฑารัตน วันดี
นางสาวจุฑารัตน สายอรุณ
นางสาวจุฑารัตน สุรตั นตะนันทกุล
นางจุฑารัตน หิ้นนุกูล
นางจุฑารัตน อุบลสวัสดิ์
นางจุติพร ขวบสันเทียะ
นางจุติมา ศรีประภา
นางจุติมา เส็นหละ
นางจุมณีย นวมจะโปะ
นางจุราภรณ วงศฉายา
นางจุรี กุลวิจติ รรังสี
นางจุรี สุขโยยศ
นางจุรีพร ปุณขันธ
นางจุรีพร พันธสมบัติ
นางจุรีย ผองทอง
นางจุรีย รุงโรจนวัฒนศิริ
นางจุรียพร สุทธิพรชัย
นางจุรรี ัตน ชายเพ็ชร
นางจุรรี ัตน พันธุสวาง
นางจุรรี ัตน เพ็ชรตุน

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๘๒๒
๔๘๒๓
๔๘๒๔
๔๘๒๕
๔๘๒๖
๔๘๒๗
๔๘๒๘
๔๘๒๙
๔๘๓๐
๔๘๓๑
๔๘๓๒
๔๘๓๓
๔๘๓๔
๔๘๓๕
๔๘๓๖
๔๘๓๗
๔๘๓๘
๔๘๓๙
๔๘๔๐
๔๘๔๑
๔๘๔๒
๔๘๔๓
๔๘๔๔
๔๘๔๕
๔๘๔๖
๔๘๔๗

หนา ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางจุรรี ัตน สุขภาค
นางจุไรทิพย กมลยะบุตร
นางจุไรพร เผือกผุด
นางจุไรภรณ การินทร
นางจุไรรัตน บุญชวยเหลือ
นางจุไรรัตน โยกาศ
นางจุไรรัตน วิบูลยอฐั พล
นางจุไรวรรณ สุวารักษ
นางสาวจุลีย จันทะ
นางจุฬา หลําแสงกุล
นางจุฬาทิพย สุวรรณโอฬาร
นางจุฬาพร ไชยรังษี
นางจุฬาพร สกุลณมรรคา
นางจุฬาพร สงคประเสริฐ
นางจุฬาภรณ ละอองทอง
นางจุฬารัตน เชื้อทหาร
นางจุฬารัตน ยวงวิภักดิ์
นางจุฬาลักษณ รัตนบุษยาพร
นางจุฬาลักษณ เลาศศิวัฒนพงศ
นางสาวจุฬาลักษณ หิรัญรัตน
นางจูมศรี สมคะเณย
นางเจตนี มุสิโก
นางสาวเจนจา ทรัพยสุข
นางเจนจิรา พวงศรี
นางสาวเจนจิรา หมีทอง
นางเจริญ คลายวงษ

๔๘๔๘
๔๘๔๙
๔๘๕๐
๔๘๕๑
๔๘๕๒
๔๘๕๓
๔๘๕๔
๔๘๕๕
๔๘๕๖
๔๘๕๗
๔๘๕๘
๔๘๕๙
๔๘๖๐
๔๘๖๑
๔๘๖๒
๔๘๖๓
๔๘๖๔
๔๘๖๕
๔๘๖๖
๔๘๖๗
๔๘๖๘
๔๘๖๙
๔๘๗๐
๔๘๗๑
๔๘๗๒
๔๘๗๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสาวเจริญ จงสัมฤทธิ์ดี
นางเจริญ ออนกล่ําผล
นางเจริญสุข เหมือนเพชร
นางเจษฎา มินตา
นางเจษฎา สังสหชาติ
นางเจษฎาพร พิทักษกุล
นางเจษฎาพร วังปรีชา
นางสาวเจิดลักษณ เดชมา
นางเจียมจิต เกษมสุข
นางเจียมจิตร แจมใส
นางเจียมใจ แกวปลั่ง
นางเจียมรัตน คงสมบูรณ
นางสาวเจียรนัย โพธิป์ ระสิทธิ์
นางเจือจันทร คําขาว
นางแจมจันทร กลาหาญ
นางแจมจันทร ปญญาทอง
นางแจมจันทร มิ่งไชย
นางสาวแจมศรี องคการ
นางแจมใส ชูเกียรติพงศ
นางฉลวย จันทรแสน
นางฉลวย นุกิจรัมย
นางฉลวย ประวุฒิ
นางฉลวย มงคลแกว
นางฉลวย รัตนโชติกานนท
นางฉลวย อาลัย
นางฉวี จบศักดิ์สาย

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๘๗๔
๔๘๗๕
๔๘๗๖
๔๘๗๗
๔๘๗๘
๔๘๗๙
๔๘๘๐
๔๘๘๑
๔๘๘๒
๔๘๘๓
๔๘๘๔
๔๘๘๕
๔๘๘๖
๔๘๘๗
๔๘๘๘
๔๘๘๙
๔๘๙๐
๔๘๙๑
๔๘๙๒
๔๘๙๓
๔๘๙๔
๔๘๙๕
๔๘๙๖
๔๘๙๗
๔๘๙๘
๔๘๙๙

นางฉวี พลศักดิ์
นางฉวี โรจนพงษเพียร
นางฉวีวรรณ ไขแกว
นางสาวฉวีวรรณ จันทวะฤทธิ์
นางฉวีวรรณ ชื่นสงวน
นางสาวฉวีวรรณ แซสวั
นางฉวีวรรณ ดาวเรือง
นางฉวีวรรณ แดงกอเกื้อ
นางสาวฉวีวรรณ เผือกแตงพันธุ
นางฉวีวรรณ พิเดช
นางฉวีวรรณ พุฒฟก
นางฉวีวรรณ เพียสังกะ
นางฉวีวรรณ สุคันธรัตน
นางฉวีวรรณ หัตถประนิตย
นางฉวีวรรณ อักษรศรี
นางฉวีวรรณ อันทนันต
นางฉวีวัลลภ ระวียวรากร
นางฉัณฑณา เรืองบุญธรรม
นางฉัตรวรีย จันทรสขุ ปลั่ง
นางสาวฉัตรวลีย เตนยอม
นางฉันทนา พลพวก
นางฉันทนา มะโรงรัตน
นางฉันทนา แยมมาก
นางสาวฉันทนา โลงจิตร
นางฉันทนา เวซี่
นางฉันทนา ศรีปราโมช

หนา ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา
๔๙๐๐
๔๙๐๑
๔๙๐๒
๔๙๐๓
๔๙๐๔
๔๙๐๕
๔๙๐๖
๔๙๐๗
๔๙๐๘
๔๙๐๙
๔๙๑๐
๔๙๑๑
๔๙๑๒
๔๙๑๓
๔๙๑๔
๔๙๑๕
๔๙๑๖
๔๙๑๗
๔๙๑๘
๔๙๑๙
๔๙๒๐
๔๙๒๑
๔๙๒๒
๔๙๒๓
๔๙๒๔
๔๙๒๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
สิบตํารวจเอกหญิง ฉันทนี โดยคําดี
นางฉาย สุบงกช
นางเฉลย ธีรทัพเทวัญ
นางเฉลิม เดชแสง
นางสาวเฉลิม ไตรผล
นางเฉลิมขวัญ ตันติเศรษฐ
นางเฉลิมพร พรหมมา
นางเฉลิมศรี นิลโคตร
นางสาวเฉลิมศรี บุญมาก
นางเฉลิมศรี เรือนใหม
นางเฉลียว กูกขุนทด
นางเฉลียว แตงเกษม
นางเฉลียว ทับอิ่ม
นางเฉลียว เรือนทอง
นางเฉลียว สนประเสริฐ
นางเฉลียว อินทะเนน
นางเฉิดฉาย ไชยเวช
นางเฉิดฉาย นาราษฎร
นางแฉลม ศรีสวุ รรณ
นางแฉลม แสงเขียว
นางโฉมยง มะลิสา
นางโฉมยงค ผิวเกลี้ยง
นางชญาณพิมพ ภาวิรุณารักษ
นางสาวชญาณี เยียระยงค
นางชญาดา นวลตา
นางชญาภา ไทยสมัคร

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๙๒๖
๔๙๒๗
๔๙๒๘
๔๙๒๙
๔๙๓๐
๔๙๓๑
๔๙๓๒
๔๙๓๓
๔๙๓๔
๔๙๓๕
๔๙๓๖
๔๙๓๗
๔๙๓๘
๔๙๓๙
๔๙๔๐
๔๙๔๑
๔๙๔๒
๔๙๔๓
๔๙๔๔
๔๙๔๕
๔๙๔๖
๔๙๔๗
๔๙๔๘
๔๙๔๙
๔๙๕๐
๔๙๕๑

นางชญาภา นาบัณฑิตย
นางชฎาพร สัญจรรัตน
นางชฏินี แกวมาก
นางสาวชดา กุลชาติวัฒนา
นางชดาภร แกวออนใส
นางชนกานต ศรีวงษชัย
นางสาวชนพิชา ทรงเสรีย
นางชนพิชา อินทรแปลง
นางสาวชนมภัค ผาสุคนธ
นางชนัญชิดา สงวนชื่อ
นางชนัญญา รัตนธรรม
นางชนัสสา พัดสี
นางชนากาน วิเศษภัย
นางชนากานต เชาวลิต
นางชนาณัฐ ยุวจิตติ
นางชนานาถ ถิรธนากุลธน
นางชนิดา กลับทุง
นางสาวชนิดา บุญนํา
นางชนิดา พูลสวัสดิ์
นางชนิดา สงจันทร
นางชนิตา มัจฉริยกุล
นางชนิภากานต หวังมวนกลาง
นางชนิศา ไกรณรา
นางชนิษฐชา ทองคํา
นางชบา แนวโสภณ
นางชม โภคผล

หนา ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา
๔๙๕๒
๔๙๕๓
๔๙๕๔
๔๙๕๕
๔๙๕๖
๔๙๕๗
๔๙๕๘
๔๙๕๙
๔๙๖๐
๔๙๖๑
๔๙๖๒
๔๙๖๓
๔๙๖๔
๔๙๖๕
๔๙๖๖
๔๙๖๗
๔๙๖๘
๔๙๖๙
๔๙๗๐
๔๙๗๑
๔๙๗๒
๔๙๗๓
๔๙๗๔
๔๙๗๕
๔๙๗๖
๔๙๗๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางชมนารถ เตียวหุน
นางชมพูนุท อาษาสรอย
นางสาวชมภู ทรัพยประเสริฐ
นางสาวชมอย สังขทองงาม
นางชมัยรัตน เชียรศิริกุล
นางชไมพร ชอนทอง
นางชไมพร ไชยสาร
นางชไมพร พงษสวัสดิ์
นางชไมพร พริ้มขจีพงศ
นางชไมพร พุทธบาล
นางสาวชยาน โตวิเศษ
นางสาวชยาภรณ ศฤงคารทวีกุล
นางชยาภา ฉัตริยากุล
นางชรินทรทิพย กันพนภัย
นางชลดา มินาคูณ
นางสาวชลธิชา บัวผัน
นางชลธิชา มีชาญ
นางชลธิชา รอดผล
นางชลธิชา วันละพัน
นางชลธิชา สําราญ
นางชลธิชา เหมพรหม
นางสาวชลธี ชวงฉ่ํา
นางชลลดา คุม หรัง่
นางชลลดา สมสุข
นางชลอ ภักดีสุข
นางสาวชลาลัย ชัยยะ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๙๗๘
๔๙๗๙
๔๙๘๐
๔๙๘๑
๔๙๘๒
๔๙๘๓
๔๙๘๔
๔๙๘๕
๔๙๘๖
๔๙๘๗
๔๙๘๘
๔๙๘๙
๔๙๙๐
๔๙๙๑
๔๙๙๒
๔๙๙๓
๔๙๙๔
๔๙๙๕
๔๙๙๖
๔๙๙๗
๔๙๙๘
๔๙๙๙
๕๐๐๐
๕๐๐๑
๕๐๐๒
๕๐๐๓

นางชลิดา เดชกําแหง
นางชลียา มรกตคันโธ
นางชโลมใจ ทาวงษ
นางสาวชวดี ปฐมนุพงศ
นางชวนใจ แกวนํามา
นางชวนชม มีบญ
ุ ญา
นางชวนชอบ จิสัณทนนท
นางชวนพิต อุนกอง
นางชวนพิศ แกวพรหมราช
นางชวนพิศ ดีพันธ
นางชวนพิศ ทับทอง
นางชวนพิศ ประสมศรี
นางชวนพิศ ประเสริฐสังข
นางชวนพิศ ปน วิเศษ
นางชวนพิศ ฟุงเกียรติ
นางชวนพิศ ศักดิแ์ สน
นางชวลา ศาลิโกเศศ
นางชวัลรัตน พิมพศรี
นางชวารา มากมูล
นางชวาริน ทัพใหญ
นางชวาลา สมถวิล
นางชอทิพย กอนทองคํา
นางชอทิพย ทองไชย
นางสาวชออน มัฆาพาฬ
นางชะเรียม ชัยทอง
นางชะออน จิตรวิรตั น

หนา ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา
๕๐๐๔
๕๐๐๕
๕๐๐๖
๕๐๐๗
๕๐๐๘
๕๐๐๙
๕๐๑๐
๕๐๑๑
๕๐๑๒
๕๐๑๓
๕๐๑๔
๕๐๑๕
๕๐๑๖
๕๐๑๗
๕๐๑๘
๕๐๑๙
๕๐๒๐
๕๐๒๑
๕๐๒๒
๕๐๒๓
๕๐๒๔
๕๐๒๕
๕๐๒๖
๕๐๒๗
๕๐๒๘
๕๐๒๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางชะออน พรมญาน
นางชะออน ไสไทย
นางสาวชะเอม กัก๊ กลั่น
นางชัชชญา พิเศษนิธกิ ุล
นางชัชชาลี กรรณิกา
นางชัชฎา ณ ระนอง
นางชัชฎา บริพันธ
นางชัชฎาภรณ แกวคํา
นางชิตสุดา หงษภักดี
นางชืน่ จิต จรนามล
นางชืน่ จิต จันทรเจริญ
นางชืน่ จิตต ทรัพยสุรติ
นางชืน่ ใจ ปานงาม
นางชืน่ บาน ภาสอน
นางชืน่ สุมน จันทรศิลา
นางชุติกาญจน ขาวบานนา
นางชุติกาญจน ทองเพิ่ม
นางชุติมณฑน พุมมณี
นางชุติมณฑน หลงมณี
นางชุติมา กองจันทรดี
นางชุติมา ธรรมศิลป
นางชุติมา บุญชวย
นางชุติมา ไพโรจน
นางชุติมา วรอรรถ
นางชุติมา สมุทรสารัญ
นางชุติมา สุขประทีป

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๕๐๓๐
๕๐๓๑
๕๐๓๒
๕๐๓๓
๕๐๓๔
๕๐๓๕
๕๐๓๖
๕๐๓๗
๕๐๓๘
๕๐๓๙
๕๐๔๐
๕๐๔๑
๕๐๔๒
๕๐๔๓
๕๐๔๔
๕๐๔๕
๕๐๔๖
๕๐๔๗
๕๐๔๘
๕๐๔๙
๕๐๕๐
๕๐๕๑
๕๐๕๒
๕๐๕๓
๕๐๕๔
๕๐๕๕

นางชุติมา สุพรม
นางชุติมา สุระเสียง
นางชุติมา หาญลํายวง
นางชุติมาวรรณ ศักดานุกูล
นางชุติรตั น สุวรรณทิพย
นางชุบ เชื้อสกุล
นางชุมพร วิทยากาญจน
นางชุมสาย นุชติ
นางชุรีพร สุขเจริญ
นางชุลี ตันทา
นางชุลกี ร ภาสุรกาญจน
นางชุลีพร ทองวัน
นางชุลีพร แสงสุริยนั ต
นางชุลรี ัตน ธรรมเจริญ
นางชุลวี ันท ปาธนู
นางชูจติ พุทธสุวรรณ
นางชูใจ สายหมี
นางสาวชูชนื่ โตอดิเทพย
นางชูศรี เกลี้ยกลาง
นางชูศรี ใจออน
นางชูศรี บุตรวิชา
นางชูศรี รุงรัตน
นางชูศรี ศรีกรด
นางชูศรี ศรีจริยา
นางชูศรี ศรีเหนี่ยง
นางชูศรี แสงเฟอง

หนา ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา
๕๐๕๖
๕๐๕๗
๕๐๕๘
๕๐๕๙
๕๐๖๐
๕๐๖๑
๕๐๖๒
๕๐๖๓
๕๐๖๔
๕๐๖๕
๕๐๖๖
๕๐๖๗
๕๐๖๘
๕๐๖๙
๕๐๗๐
๕๐๗๑
๕๐๗๒
๕๐๗๓
๕๐๗๔
๕๐๗๕
๕๐๗๖
๕๐๗๗
๕๐๗๘
๕๐๗๙
๕๐๘๐
๕๐๘๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางเชน ศรีจนั ทร
นางเชาวนี อุปญ
 ญ
นางเชาวรัตน สังขมณี
นางแชมชืน่ บุณยชาต
นางโชติมน เดชะไชย
นางโชติรส ปานสม
นางโชษิตา คชสีห
นางไซนูรี สีระโก
นางสาวเฌนิตา คําแกว
นางญาดา ธราพร
นางญาตา รัศมีธานินทร
นางสาวญานี ทองทับ
นางุพดี โพธิ์ทอง
นางฐานิกา ศุขแจง
นางฐานิดา สาลี
นางสาวฐานิตา จตุรพัฒนานันท
นางฐานิศวร กิจพิสิฐปรีชา
นางฐาปนี อักษรถึง
นางฐายินี ไชยวงศ
นางฐิฏิพร แจมจิรารักษ
นางฐิติกมณฑ จันทโกศล
นางฐิตญ
ิ า วามสิงห
นางฐิตนิ ันท สุวรรณหงษ
นางฐิตนิ ันท หะมาน
นางฐิติพร แกวสอนดี
นางฐิติภา สังขเภา

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๕๐๘๒
๕๐๘๓
๕๐๘๔
๕๐๘๕
๕๐๘๖
๕๐๘๗
๕๐๘๘
๕๐๘๙
๕๐๙๐
๕๐๙๑
๕๐๙๒
๕๐๙๓
๕๐๙๔
๕๐๙๕
๕๐๙๖
๕๐๙๗
๕๐๙๘
๕๐๙๙
๕๑๐๐
๕๑๐๑
๕๑๐๒
๕๑๐๓
๕๑๐๔
๕๑๐๕
๕๑๐๖
๕๑๐๗

นางฐิติมา ปจันทบุตร
นางฐิติมา รอดภัย
นางฐิติยา อิงควระ
นางสาวฐิติเรือง บุญถม
นางฐิตวิ รรณ พิมลรัตน
นางณฐอร หะตัง๋
นางณฐินี มีสขุ
นางณฑริกานต ผองแผว
นางณภัทร เดชธนบูลย
นางสาวณรัชชา รัตโนภาส
นางณัชชา พาดี
นางณัชชา เพิ่มพูล
นางณัชชา แพทยจรัส
นางณัชพร บัญชาเกียรติ
นางณัฎฐนันท ดวงจันทร
นางณัฏฐฐิฏา สุวรรณเลิศ
นางณัฏฐวี ปรีชา
นางณัฏฐิกา พิชัยยา
นางณัฏฐิณี วาดสูงเนิน
นางณัฏฐิณี หลอเจริญ
นางสาวณัฏพร ธรรมไพบูลย
นางณัฏยา มงคลเคหา
นางณัฐกฤตา พงษศาสตร
นางณัฐกานต วัฒนวงศพฤกษ
นางณัฐกานต วัฒนเวช
นางณัฐกานต วุฒปิ ยพงศ

หนา ๑๐๕
ราชกิจจานุเบกษา
๕๑๐๘
๕๑๐๙
๕๑๑๐
๕๑๑๑
๕๑๑๒
๕๑๑๓
๕๑๑๔
๕๑๑๕
๕๑๑๖
๕๑๑๗
๕๑๑๘
๕๑๑๙
๕๑๒๐
๕๑๒๑
๕๑๒๒
๕๑๒๓
๕๑๒๔
๕๑๒๕
๕๑๒๖
๕๑๒๗
๕๑๒๘
๕๑๒๙
๕๑๓๐
๕๑๓๑
๕๑๓๒
๕๑๓๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางณัฐกานต สุวรรณเวศ
นางณัฐกิตต ชนิดสะ
นางณัฐชยา แกวไทย
นางณัฐชยา ผองแผว
นางณัฐชยา มีโสภะ
นางณัฐชยา เรืองสุวรรณ
นางณัฐญา ชนะภัย
นางณัฐฑิยา ชัยศิลป
นางณัฐธร อัสโย
นางสาวณัฐธิดา ปานอู
นางณัฐนรี หงษทวี
นางณัฐนันทร วัฒนะนุพงษ
นางสาวณัฐนิช ชลอํานวย
นางณัฐพร บัวรุง
นางณัฐพร วัณณกุล
นางณัฐพร สุวรรณชนะ
นางณัฐพร อ่ํารอด
นางณัฐภรณ โคตา
นางณัฐมน งามขํา
นางณัฐวรรณ รัตนใจบุญ
นางณัฐวิมล บรรเลง
นางณัฐสุภา ศิรนิ ิล
นางณัฐหทัย เนตรพระ
นางณัฐหทัย บุญสมหวัง
นางณัฐิดา บุญรอด
นางสาวณัฐิยา เจตนาวิไลย

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๕๑๓๔
๕๑๓๕
๕๑๓๖
๕๑๓๗
๕๑๓๘
๕๑๓๙
๕๑๔๐
๕๑๔๑
๕๑๔๒
๕๑๔๓
๕๑๔๔
๕๑๔๕
๕๑๔๖
๕๑๔๗
๕๑๔๘
๕๑๔๙
๕๑๕๐
๕๑๕๑
๕๑๕๒
๕๑๕๓
๕๑๕๔
๕๑๕๕
๕๑๕๖
๕๑๕๗
๕๑๕๘
๕๑๕๙

นางณัฐิยา ชาลีไชย
นางณิชาภา สวางแสง
นางณิชารีย เทียมรักษ
นางณีรนุช จีรติวรา
นางเณรดา รังษี
นางเณรวดี ศรีไพร
นางดบัสวี อ่ําจันทร
นางดรุณจิต มวงมงคล
นางดรุณี จันทนตน
นางดรุณี รุง เรือง
นางดรุณี รุยนั ต
นางดรุณี วลัญชอารยะ
นางสาวดรุณี วิจารณพล
นางสาวดรุณี ศิรมิ าส
นางดรุณี เอกจิตร
นางดวงกมล บุญแกว
นางดวงแข ชางรักษา
นางดวงแข พลเพชร
นางดวงแข ภานุนาํ ภา
นางสาวดวงจันทร จีนทั่ง
นางดวงจันทร ทิพยโกมล
นางดวงจันทร นนทศิลา
นางดวงจันทร ประสิทธิว์ งศา
นางดวงจันทร พรหมดีราช
นางดวงจันทร รุงเรือง
นางดวงจันทร ลาดเสนา

หนา ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา
๕๑๖๐
๕๑๖๑
๕๑๖๒
๕๑๖๓
๕๑๖๔
๕๑๖๕
๕๑๖๖
๕๑๖๗
๕๑๖๘
๕๑๖๙
๕๑๗๐
๕๑๗๑
๕๑๗๒
๕๑๗๓
๕๑๗๔
๕๑๗๕
๕๑๗๖
๕๑๗๗
๕๑๗๘
๕๑๗๙
๕๑๘๐
๕๑๘๑
๕๑๘๒
๕๑๘๓
๕๑๘๔
๕๑๘๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางดวงจันทร วิชาผง
นางดวงจันทร สุม มาตย
นางดวงใจ แจมเพ็ง
นางดวงใจ ผิวสานต
นางดวงใจ ภิรมยไกรภักดิ์
นางดวงใจ มงคลดี
นางดวงใจ รัตนสมบัติ
นางดวงใจ เลิศชัยวรกุล
นางดวงใจ สุขกสิ
นางดวงใจ สุรนิ ทร
นางดวงใจ แสงงิว้
นางดวงใจ อินทจักร
นางสาวดวงใจ เฮงอาภรณ
นางดวงดาว ยิ่งยง
นางดวงเดน พันจําปา
นางดวงเดือน ถิตยรศั มี
นางดวงเดือน บุตตะ
นางดวงเดือน สัญญะ
นางดวงเดือน สุริยสิงห
นางดวงเดือน อินตะชัย
นางดวงทิพย เนียมปาน
นางสาวดวงนภา บุญทัน
นางดวงพร กระแสโสม
นางดวงพร กาญจนธนากุล
นางดวงพร เกิดนิคม
นางดวงพร แขงขัน

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๕๑๘๖
๕๑๘๗
๕๑๘๘
๕๑๘๙
๕๑๙๐
๕๑๙๑
๕๑๙๒
๕๑๙๓
๕๑๙๔
๕๑๙๕
๕๑๙๖
๕๑๙๗
๕๑๙๘
๕๑๙๙
๕๒๐๐
๕๒๐๑
๕๒๐๒
๕๒๐๓
๕๒๐๔
๕๒๐๕
๕๒๐๖
๕๒๐๗
๕๒๐๘
๕๒๐๙
๕๒๑๐
๕๒๑๑

นางดวงพร อิ่มแสงจันทร
นางดวงพร เอนนู
นางดวงรัตน สิรวิ ุฒเิ มธา
นางดวงฤดี พงษเทอดศักดิ์
นางดวงสมร ทองอรุณ
นางดวงสมร ศิริ
นางดารณี คําภาพันธ
นางดารณี ตัณฑเจริญรัตน
นางสาวดารณี ปอมสกุล
นางดารนีย ปญญาแกว
นางดารนุช ปสตัน
นางดารา จิณะไชย
นางดารา ศรีสังข
นางดารา เอมโอษฐ
นางดาราพร ชินาวลี
นางดารารัตน บุญสง
นางดารารัตน เปาวะสันต
นางดารารัตน พิกุล
นางดารารัตน ศรีพรสวรรค
นางสาวดารารัตน หลงหวง
นางดาราวรรณ บาลโสง
นางดาราวรรณ ประเสริฐสังข
นางดาราวรรณ อุดมโภชน
นางดาริสา วงศนิสากร
นางดารี รอนเร็ว
นางดารุณี งานดี

หนา ๑๐๗
ราชกิจจานุเบกษา
๕๒๑๒
๕๒๑๓
๕๒๑๔
๕๒๑๕
๕๒๑๖
๕๒๑๗
๕๒๑๘
๕๒๑๙
๕๒๒๐
๕๒๒๑
๕๒๒๒
๕๒๒๓
๕๒๒๔
๕๒๒๕
๕๒๒๖
๕๒๒๗
๕๒๒๘
๕๒๒๙
๕๒๓๐
๕๒๓๑
๕๒๓๒
๕๒๓๓
๕๒๓๔
๕๒๓๕
๕๒๓๖
๕๒๓๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางดารุวรรณ ธุระนนท
นางดาลัด กิ่งพะโยม
นางดาลัด นันทวิสตู ร
นางดาวนภา ศรีโนนยาง
นางดาวเนตร ทองมี
นางดาวเรือง รอดเกตุ
นางสาวดาวเรือง ศรีระษา
นางดาวเรือง สมวงศ
นางดาววิภา ละอองเอี่ยม
นางดาหวัน ซายยศ
นางดาหวัน พิมพศรี
นางดุงปทัย โทแหลง
นางสาวดุจดารา เทียนทัด
นางดุจเดือน ศรีสุข
นางดุจมณี เพชรทะนันท
นางดุษฎี ศิลปวิศาล
นางสาวดุษฎี สวางไพบูลย
นางดุษณี จันทรดอน
นางดุษณี อุดมพรวัฒนะ
นางดุษณีย สุขสงวน
นางดุสณี คอยเอือ้ ชาติ
นางดุสิต สรอยอุทา
นางเดือนฉาย เหลาเสนา
นางสาวเดือนเพ็ญ โคตรสมบัติ
นางเดือนแรม พัฒนเจริญ
นางเดือนใส บัวทอง

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๕๒๓๘
๕๒๓๙
๕๒๔๐
๕๒๔๑
๕๒๔๒
๕๒๔๓
๕๒๔๔
๕๒๔๕
๕๒๔๖
๕๒๔๗
๕๒๔๘
๕๒๔๙
๕๒๕๐
๕๒๕๑
๕๒๕๒
๕๒๕๓
๕๒๕๔
๕๒๕๕
๕๒๕๖
๕๒๕๗
๕๒๕๘
๕๒๕๙
๕๒๖๐
๕๒๖๑
๕๒๖๒
๕๒๖๓

นางแดง กาญจนะภังคะ
นางตรีกานต สุรมิตร
นางตรีเนตร คงบําเพ็ญ
นางตรีพรรณ อังกาบสี
นางสาวตลับเพ็ชร หทัยพล
นางตวงรัตน สินทรัพย
นางติระนันท ราชธา
นางสาวติรัตน กองบุญ
นางตีอาสะ ยูโซะ
นางตุลีย หะยะกังฉัตร
นางเตือนจิต กิติศรี
นางเตือนจิตต พัฒนตรีคุปต
นางเตือนใจ นาดี
นางเตือนใจ พงษพิริยะเดชะ
นางเตือนใจ เพ็ชรรัตน
นางเตือนใจ มะปรางหวาน
นางเตือนใจ มาสุข
นางเตือนใจ วุฒิจนั ทร
นางเตือนใจ แสวงสุข
นางเตือนใจ อินทรจนั ทร
นางสาวเตือนตา เจริญจิตร
นางแตงออน เนื้อเย็น
นางถนอม ก่ําเสริฐ
นางถนอม คงเชี่ยวชาญ
นางถนอม นิยม
นางถนอมจิต สายบัวบาน

หนา ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา
๕๒๖๔
๕๒๖๕
๕๒๖๖
๕๒๖๗
๕๒๖๘
๕๒๖๙
๕๒๗๐
๕๒๗๑
๕๒๗๒
๕๒๗๓
๕๒๗๔
๕๒๗๕
๕๒๗๖
๕๒๗๗
๕๒๗๘
๕๒๗๙
๕๒๘๐
๕๒๘๑
๕๒๘๒
๕๒๘๓
๕๒๘๔
๕๒๘๕
๕๒๘๖
๕๒๘๗
๕๒๘๘
๕๒๘๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางถนอมทิพย หาญปราบ
นางถนอมศรี ชัยพัฒน
นางถนอมศรี เพชรสง
นางถนอมศรี เหลาหา
นางสาวถนอมศรี อัมพร
นางสาวถนัดศรี เจริญสุข
นางสาวถวิกา ไรวงศ
นางถวิล เมืองอยู
นางถาวร วรสาร
นางถาวร โสพิกุล
นางถาวร อินทรพานิชย
นางสาวทรงลักษณ เจริญบุญ
นางทรงศรี คงมัน่
นางทรงศรี โพธิ์พฤกษ
นางทรงสมร เพียรทําดี
นางทรายทอง ปวงเหล็ก
นางทวี จิตติศักดิ์
นางสาวทวี เนียรมงคล
นางทวีศรี มีลือ
นางทศพร ศรีสวัสดิ์
นางทศภควรรณ ยาชัย
นางทสร วันชาติ
นางทองคํา ศรีสังวาลย
นางทองคํา ศรีอดุ ร
นางทองเคี่ยม อุดมถิ่น
นางทองจันทร ศรีจนั ทรสขุ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๕๒๙๐
๕๒๙๑
๕๒๙๒
๕๒๙๓
๕๒๙๔
๕๒๙๕
๕๒๙๖
๕๒๙๗
๕๒๙๘
๕๒๙๙
๕๓๐๐
๕๓๐๑
๕๓๐๒
๕๓๐๓
๕๓๐๔
๕๓๐๕
๕๓๐๖
๕๓๐๗
๕๓๐๘
๕๓๐๙
๕๓๑๐
๕๓๑๑
๕๓๑๒
๕๓๑๓
๕๓๑๔
๕๓๑๕

นางทองจันทร แสงสวาง
นางสาวทองเจือ โฝงสูงเนิน
นางทองชุบ อําพันเรือง
นางทองดี ขัตติยะวงศ
นางสาวทองดี ทองดอนเหมือน
นางทองเทียบ หินกอง
นางทองใบ บุญธิมา
นางทองปน จันทราดอน
นางทองเปรา จันทวงษ
นางทองพิศ ขวัญบุญจันทร
นางทองเพชร วงศวิชัย
นางทองเพียร จันทีนอก
นางทองมา สุวรรณเลิศ
นางทองยอน พิษณุแสง
นางทองลอม สิงหฬ
นางทองศรี รัชพันธ
นางทองศิริ ตันเจริญ
นางทองสมุทร โคตรพัฒน
นางทองสี ชาวประทุม
นางสาวทองสุข คุณริ ัตน
นางทองหลอ ขรณีย
นางทองหลอ จูมจันทร
นางทองอยู ชวงภักดี
นางทักษิณา สินกล่าํ
นางทันทิวา รวบรวม
นางทันสมัย ทิพยนม

หนา ๑๐๙
ราชกิจจานุเบกษา
๕๓๑๖
๕๓๑๗
๕๓๑๘
๕๓๑๙
๕๓๒๐
๕๓๒๑
๕๓๒๒
๕๓๒๓
๕๓๒๔
๕๓๒๕
๕๓๒๖
๕๓๒๗
๕๓๒๘
๕๓๒๙
๕๓๓๐
๕๓๓๑
๕๓๓๒
๕๓๓๓
๕๓๓๔
๕๓๓๕
๕๓๓๖
๕๓๓๗
๕๓๓๘
๕๓๓๙
๕๓๔๐
๕๓๔๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางทับทิม จิ่มอาษา
นางทับทิม ปนมิตร
นางทับทิม พูไพบูลย
นางทัศนวรรณ จุลสัตย
นางทัศนันท เดชาธนไพบูลย
นางทัศนา โชตินอก
นางทัศนา ทิพยรักษา
นางทัศนาพร นันทวงศ
นางทัศนาภรณ จริยาภรณ
นางทัศนาภรณ สุธรรมแจม
นางทัศนี เพชรสลับแกว
นางทัศนีย ขัดทะเสมา
นางทัศนีย คําหอม
นางสาวทัศนีย ไตรพัฒน
นางสาวทัศนีย ทินมาศ
นางทัศนีย โทวรรณา
นางทัศนีย ธรรมไชย
นางทัศนีย นวนแสง
นางทัศนีย นาคหล่ํา
นางทัศนีย บัวจันทร
นางทัศนีย บุตรวงศ
นางทัศนีย บุรแี สง
นางทัศนีย บูรณมานัส
นางทัศนีย เปนสูงเนิน
นางทัศนีย มวงรัตน
นางทัศนีย มาตรา

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๕๓๔๒
๕๓๔๓
๕๓๔๔
๕๓๔๕
๕๓๔๖
๕๓๔๗
๕๓๔๘
๕๓๔๙
๕๓๕๐
๕๓๕๑
๕๓๕๒
๕๓๕๓
๕๓๕๔
๕๓๕๕
๕๓๕๖
๕๓๕๗
๕๓๕๘
๕๓๕๙
๕๓๖๐
๕๓๖๑
๕๓๖๒
๕๓๖๓
๕๓๖๔
๕๓๖๕
๕๓๖๖
๕๓๖๗

นางทัศนีย มานิสสรณ
นางทัศนีย มาลาศรี
นางสาวทัศนีย ลุนจักร
นางทัศนีย วรวงษ
นางทัศนีย สุคันธวรัตน
นางทัศนีย สุดชาติ
นางทัศนีย สุเนตรวรกุล
นางทัศนีย เสถียรโชค
นางทัศนีย หนูอุดม
นางทัศนีย อนันตวุฒิ
นางทัศนีย อินทเจริญศานต
นางทัศนีย อุนอนันต
นางทัศนียพร ครูเกษตร
นางทัศนียา วันนา
นางทัศนีวรรณ ภานุวงศ
นางทัศพร เผาคง
นางทิฆมั พร สุทธิสาร
นางทิฆมั พร หันตุลา
นางทิชนา อินตะสงค
นางทิชาพร นิลแพทย
นางทิตยา ทองสมุทร
นางทิตาภรณ นาคะพันธุ
นางทิพจุฑา วิทรู คุปต
นางทิพณัฐ ขะพินิจ
นางทิพภาพร เปรมปรี
นางทิพย ทาสวย

หนา ๑๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
๕๓๖๘
๕๓๖๙
๕๓๗๐
๕๓๗๑
๕๓๗๒
๕๓๗๓
๕๓๗๔
๕๓๗๕
๕๓๗๖
๕๓๗๗
๕๓๗๘
๕๓๗๙
๕๓๘๐
๕๓๘๑
๕๓๘๒
๕๓๘๓
๕๓๘๔
๕๓๘๕
๕๓๘๖
๕๓๘๗
๕๓๘๘
๕๓๘๙
๕๓๙๐
๕๓๙๑
๕๓๙๒
๕๓๙๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสาวทิพย สมบัติวิชาธร
นางทิพยนภา นอยโสมศรี
นางสาวทิพยวรรณ คล่ําคง
นางทิพยวรรณ ภูมิทตั
นางทิพยวรรณ รัตนกุสุมภ
นางสาวทิพยวรรณ สังขนัครา
นางทิพยวัลย บุญวราภรณ
นางทิพยวัลย พงศพิริยะจิต
นางทิพยอุมา หนุนคง
นางทิพยา ประหยัดยอด
นางสาวทิพรัตน จันทนา
นางทิพรัตน พาหะมาก
นางทิพวรรณ เกิดศรีทอง
นางทิพวรรณ พรมแกว
นางทิพวรรณ ศรีสันต
นางทิพวรรณ อิ่มวิเศษ
นางทิพวัน แสงสวาง
นางทิพวัลย เทียนถาวร
นางสาวทิพวัลย บุญญสิทธิกุล
นางทิพวัลย พันธุพยัคฆ
นางสาวทิพอาภา ฉิมสุวรรณ
นางสาวทิพาจันทร พุมไสว
นางทิพานันท ขันกรรไกร
นางทิพาพร สีบดุ ดี
นางทิพาพันธ อาจเดช
นางทิวษา วิทยา

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๕๓๙๔
๕๓๙๕
๕๓๙๖
๕๓๙๗
๕๓๙๘
๕๓๙๙
๕๔๐๐
๕๔๐๑
๕๔๐๒
๕๔๐๓
๕๔๐๔
๕๔๐๕
๕๔๐๖
๕๔๐๗
๕๔๐๘
๕๔๐๙
๕๔๑๐
๕๔๑๑
๕๔๑๒
๕๔๑๓
๕๔๑๔
๕๔๑๕
๕๔๑๖
๕๔๑๗
๕๔๑๘
๕๔๑๙

หนา ๑๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางทิวาพร กลวยออน
นางทิวาพร ชูเดชา
นางทิวาพร พงษศรีทอง
นางทิวาห ปลั่งดี
นางทีปนีพนม วงษโสภา
นางเทียนหอม โพธิค์ ลัง
นางสาวเทียมจันทร ดําเนินนิรันดร
นางเทียมจันทร วงศนนั ตา
นางเทียมจันทร สุเดชมารค
นางธณิกานต นุชเจริญ
นางธนกร พรมรัตน
นางธนกาญจน จันทรพุม
นางธนณัส อริยพฤกษ
นางธนดลลักษณ สรณนภาพัชร
นางธนพร ชัยสถิรภักดิ์
นางสาวธนพร โมราบุตร
นางธนพร รัศมี
นางธนพร วรรณโชติ
นางธนพร วิชัยดิษฐ
นางธนภรณ ขันธดวง
นางธนภรณ พรมชาติ
นางธนวรรณ เทพนามวงค
นางธนวรรณ บุญเพ็ง
นางธนวรรณ ศิริชัย
นางธนัชพร ประการะสังข
นางสาวธนันทลดา พงศชฎารัตน

๕๔๒๐
๕๔๒๑
๕๔๒๒
๕๔๒๓
๕๔๒๔
๕๔๒๕
๕๔๒๖
๕๔๒๗
๕๔๒๘
๕๔๒๙
๕๔๓๐
๕๔๓๑
๕๔๓๒
๕๔๓๓
๕๔๓๔
๕๔๓๕
๕๔๓๖
๕๔๓๗
๕๔๓๘
๕๔๓๙
๕๔๔๐
๕๔๔๑
๕๔๔๒
๕๔๔๓
๕๔๔๔
๕๔๔๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางธนัษฐนันท อิทธิศุภกุล
นางสาวธนาคม ตันตยานุวตั ร
นางสาวธนาพร เหรียญทอง
นางธนิกานต ศรีทอง
นางธนิการ บุญทวี
นางธนิษฐา ดวงตาผา
นางธนิษฐา สาวทรัพย
นางธนียา สงเสริม
นางธมนวรรณ มนทิม
นางธมลวรรณ ไชยลาภ
นางธัชลักษณพร สวัสดิ์อารี
นางธัญญฐติ า พันธุน วล
นางธัญญลักษณ สนธิ์ศิริ
นางสาวธัญญสร ขอบชิต
นางธัญญา ไชยมิกัน
นางสาวธัญญามาศ กนกากร
นางธัญญารัตน ธนูรตั น
นางสาวธัญญารัตน นิลนอยศรี
นางสาวธัญญารัตน วงษสมัย
นางธัญดา พะนิรัมย
นางธัญทิพย กุลฐิติธนารัตน
นางธัญธร รังษีบุตร
นางธัญนันท จามร
นางธัญนันท วัฒนา
นางธัญนุช ปลีสุวรรณ
นางธัญพร กาศขุนทด

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๕๔๔๖
๕๔๔๗
๕๔๔๘
๕๔๔๙
๕๔๕๐
๕๔๕๑
๕๔๕๒
๕๔๕๓
๕๔๕๔
๕๔๕๕
๕๔๕๖
๕๔๕๗
๕๔๕๘
๕๔๕๙
๕๔๖๐
๕๔๖๑
๕๔๖๒
๕๔๖๓
๕๔๖๔
๕๔๖๕
๕๔๖๖
๕๔๖๗
๕๔๖๘
๕๔๖๙
๕๔๗๐
๕๔๗๑

นางธัญพร เคหะเจริญ
นางธัญพร ธนชาญเชาวน
นางธัญรัศม ยิ่งศิริจารุรัฐ
นางธัญลักษณ พิมสุด
นางธัญลักษณ มุกดาภิรมย
นางสาวธานี เชี่ยนมัน่
นางธาริณี ระยาแกว
นางธารินี ดานกลาง
นางธิชาวดี โรจนโพธิ์
นางสาวธิดา กระตายเผือก
นางธิดา ดวงจรัส
นางธิดา ปนพาน
นางธิดา ภูมอิ ุไร
นางธิดา สมยศ
นางธิดา สุรมิตร
นางธิดารัตน พละสิทธิ์
นางธิดารัตน ภิรมยไกรภักดิ์
นางธิดารัตน สมานพันธ
นางธิตมิ า ศรภักดี
นางธิรธิดา ทองศรี
นางธิราภรณ ภักดีไทย
นางธิราภรณ วัดอักษร
นางธีรณันต สารจินดาพงศ
นางธีรธ ุตา บุญชู
นางธีรนันท แมนทอง
นางธีรภัทร จันทะสะเร

หนา ๑๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
๕๔๗๒
๕๔๗๓
๕๔๗๔
๕๔๗๕
๕๔๗๖
๕๔๗๗
๕๔๗๘
๕๔๗๙
๕๔๘๐
๕๔๘๑
๕๔๘๒
๕๔๘๓
๕๔๘๔
๕๔๘๕
๕๔๘๖
๕๔๘๗
๕๔๘๘
๕๔๘๙
๕๔๙๐
๕๔๙๑
๕๔๙๒
๕๔๙๓
๕๔๙๔
๕๔๙๕
๕๔๙๖
๕๔๙๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางนกแกว ทองกลาง
นางนกเล็ก จินะเปงกาศ
นางนงคนิตย จันทรศริ ิ
นางนงคนุช อินทรศริ ิ
นางนงคเพชร นามมี
นางสาวนงคราญ เครือแปง
นางนงคราญ ดะรีพัตร
นางนงคลกั ษณ เพ็ชรศรีธิ
นางนงนภัส พรหมบุญมี
นางนงนภัส อัครธรสกุล
นางนงนภัส อินทพงษ
นางนงนาฏ สวนดอน
นางสาวนงนิตย วงษการคา
นางนงนุช เกษมพิณ
นางนงนุช จงถาวรสถิตย
นางนงนุช จําสนอง
นางนงนุช ทองจีน
นางนงนุช ทิพยโสตถิ
นางนงนุช พัฒนทอง
นางนงนุช โรยดี
นางนงนุช วงศวิเศษ
นางนงนุช ศรีราษฎร
นางนงนุช สโดอยู
นางนงนุช โสภาจารีย
นางนงนุช หลีสาภิราช
นางนงนุช เหมืองทอง

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๕๔๙๘
๕๔๙๙
๕๕๐๐
๕๕๐๑
๕๕๐๒
๕๕๐๓
๕๕๐๔
๕๕๐๕
๕๕๐๖
๕๕๐๗
๕๕๐๘
๕๕๐๙
๕๕๑๐
๕๕๑๑
๕๕๑๒
๕๕๑๓
๕๕๑๔
๕๕๑๕
๕๕๑๖
๕๕๑๗
๕๕๑๘
๕๕๑๙
๕๕๒๐
๕๕๒๑
๕๕๒๒
๕๕๒๓

นางสาวนงนุช อสัมภินวงศ
นางนงนุช อุดมศักดิ์
นางนงพงา นอยนวล
นางนงพงา พิชัย
นางสาวนงพร จูพิชญ
นางนงพะงา สมุหเสนีโต
นางนงเยาว กองอินทร
นางสาวนงเยาว กาญจนอุดม
นางนงเยาว เกตุแกว
นางนงเยาว แกวสอาด
นางนงเยาว คงนาลึก
นางสาวนงเยาว ครามกลั่น
นางนงเยาว จันทรคง
นางนงเยาว ธุลวี รรณ
นางนงเยาว นพวงศ
นางนงเยาว นาคัน
นางนงเยาว บุญโญปกรณ
นางสาวนงเยาว บุญสุข
นางนงเยาว ประกิ่ง
นางนงเยาว พรหมทอง
นางนงเยาว พลวิบูลย
นางนงเยาว ศรีเปารยะ
นางนงเยาว สังขสร
นางสาวนงเยาว สุดชาขํา
นางนงเยาว อาจสําอางค
นางนงรักษ ขัดลิ

หนา ๑๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
๕๕๒๔
๕๕๒๕
๕๕๒๖
๕๕๒๗
๕๕๒๘
๕๕๒๙
๕๕๓๐
๕๕๓๑
๕๕๓๒
๕๕๓๓
๕๕๓๔
๕๕๓๕
๕๕๓๖
๕๕๓๗
๕๕๓๘
๕๕๓๙
๕๕๔๐
๕๕๔๑
๕๕๔๒
๕๕๔๓
๕๕๔๔
๕๕๔๕
๕๕๔๖
๕๕๔๗
๕๕๔๘
๕๕๔๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางนงรัฐ จิตรโอฬาร
นางนงรัตน ทิวะสิงห
นางนงลักษณ กองรักษา
นางนงลักษณ เกษตรวิริยะ
นางนงลักษณ แกวมะเริง
นางสาวนงลักษณ เนียมทวม
นางนงลักษณ บรรดาลลักษณ
นางนงลักษณ ปราณสุข
นางนงลักษณ ปูปนตา
นางนงลักษณ ภูมริ ัตน
นางนงลักษณ ภูมศิ รีแกว
นางนงลักษณ ภูวญาณพงศ
นางนงลักษณ รอดอุตสาห
นางนงลักษณ สีวันทา
นางนงลักษณ สื่อเกียรติกอง
นางนงลักษณ สูงสุด
นางนงลักษณ เสมอใจ
นางนงลักษณ แสงมณี
นางนงลักษณ อวยสุข
นางนงศรี บุญยอด
นางสาวนนทลี โมลิสกุลมงคล
นางนนทิยา มาตยมูล
นางนนลนีย สิริศิรวิชญ
นางนพรัตน กรรมการ
นางนพรัตน รอบคอบ
นางนพรัตน สรรพลุน

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๕๕๕๐
๕๕๕๑
๕๕๕๒
๕๕๕๓
๕๕๕๔
๕๕๕๕
๕๕๕๖
๕๕๕๗
๕๕๕๘
๕๕๕๙
๕๕๖๐
๕๕๖๑
๕๕๖๒
๕๕๖๓
๕๕๖๔
๕๕๖๕
๕๕๖๖
๕๕๖๗
๕๕๖๘
๕๕๖๙
๕๕๗๐
๕๕๗๑
๕๕๗๒
๕๕๗๓
๕๕๗๔
๕๕๗๕

หนา ๑๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางนพลักษณ ยินเยื้อน
นางนพวรรณ แกวคูนอก
นางนพวรรณ จุลกะนาค
นางนพวรรณ ดนตรี
นางนพวรรณ เพชรสุรวิ งษ
นางสาวนพวรรณ เลิศประเสริฐสุข
นางนพวรรณ ศิริภาพ
นางสาวนพวรรณ ศิริมาศ
นางนพวรรณ งานวิชา
นางสาวนภัฏสร ศรนรินทร
นางนภัทร ภวังสวัสดิ์
นางนภัสชล ปรีติกุล
นางนภัสสรณ เกียรติอภิพงษ
นางนภา จันกัน
นางนภา จันทรวงศ
นางนภา ดีกลอม
นางนภาดล เปนสําราญ
นางนภาพร กําแพง
นางนภาพร ฉัตรวิไล
นางสาวนภาพร ชนะชัย
นางนภาพร ชองทวม
นางนภาพร เดชบุรมั ย
นางนภาพร ทินนา
นางนภาพร พินิจ
นางนภาพร ยงคง
นางนภาพร วงศสุริยวรรณ

๕๕๗๖
๕๕๗๗
๕๕๗๘
๕๕๗๙
๕๕๘๐
๕๕๘๑
๕๕๘๒
๕๕๘๓
๕๕๘๔
๕๕๘๕
๕๕๘๖
๕๕๘๗
๕๕๘๘
๕๕๘๙
๕๕๙๐
๕๕๙๑
๕๕๙๒
๕๕๙๓
๕๕๙๔
๕๕๙๕
๕๕๙๖
๕๕๙๗
๕๕๙๘
๕๕๙๙
๕๖๐๐
๕๖๐๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางนภาพร เวียงบาล
นางนภาพร สมบูรณ
นางสาวนภาพร สินสวัสดิ์
นางนภาพร สีมะเสถียรโสภณ
นางนภาพรรณ ศรีมูล
นางนภาภรณ ทาโยธี
นางนภาภรณ โพธิ์ออ น
นางสาวนภาภรณ วงศกาฬสินธุ
นางนภาภรณ สายไหม
นางนภาภรณ สิทธิจนิ ดา
นางนภาภรณ อุดแดง
นางนภารัตน สิงหธนะ
นางนภาลัย พงษโสภณ
นางสาวนรมน แกวมณี
นางนรินทรา ศรีวงษา
นางนริศรา แจงศรี
นางนริศรา หมื่นใจ
นางนริสรา สวางภูมิ
นางนริสา ณ ปตตานี
นางนรีกานต อาดํา
นางนฤมล คงมีชนม
นางนฤมล คําปวทา
นางนฤมล จิรวงศสวัสดิ์
นางนฤมล บัวตูม
นางนฤมล บัวพึ่งพันธุ
นางนฤมล ผิวออน

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๕๖๐๒
๕๖๐๓
๕๖๐๔
๕๖๐๕
๕๖๐๖
๕๖๐๗
๕๖๐๘
๕๖๐๙
๕๖๑๐
๕๖๑๑
๕๖๑๒
๕๖๑๓
๕๖๑๔
๕๖๑๕
๕๖๑๖
๕๖๑๗
๕๖๑๘
๕๖๑๙
๕๖๒๐
๕๖๒๑
๕๖๒๒
๕๖๒๓
๕๖๒๔
๕๖๒๕
๕๖๒๖
๕๖๒๗

นางนฤมล พรประสิทธิ์
นางนฤมล พันธุเตี้ย
นางนฤมล โพธิ์กลาง
นางนฤมล มิตรชัย
นางนฤมล โลหจนิ ดา
นางนฤมล ศรีทวีวฒ
ั น
นางนฤมล สระชุม
นางนลินรัตน วัชรผลานนท
นางนลินี แผนสมบูรณ
นางนลินี ศรีหมอก
นางสาวนลินี แสงโชติชว งชัย
นางนลินีภรณ พิณสาร
นางนวนดี ไชยโยธา
นางนวนันท ขําพรมราช
นางนวพร คําวงศ
นางนวพร อุระ
นางนวพรรณ อินตะซาว
นางนวพรรษ สุขสละ
นางนวภัค รัตนโกมุท
นางนวม ชูพุทธ
นางนวรัตน พิทักษ
นางนวรัตน พุมปาน
นางนวรัตน โรเบิรต สัน
นางนวลจันทร จันทนากร
นางสาวนวลจันทร ชองดารากุล
นางนวลจันทร ปน ประเสริฐ

หนา ๑๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
๕๖๒๘
๕๖๒๙
๕๖๓๐
๕๖๓๑
๕๖๓๒
๕๖๓๓
๕๖๓๔
๕๖๓๕
๕๖๓๖
๕๖๓๗
๕๖๓๘
๕๖๓๙
๕๖๔๐
๕๖๔๑
๕๖๔๒
๕๖๔๓
๕๖๔๔
๕๖๔๕
๕๖๔๖
๕๖๔๗
๕๖๔๘
๕๖๔๙
๕๖๕๐
๕๖๕๑
๕๖๕๒
๕๖๕๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสาวนวลจันทร มวงขาว
นางนวลจันทร วิชาผง
นางนวลจันทร วิเศษ
นางนวลจันทร สรอยโพธิ์พนั ธุ
นางนวลจันทร สิงหบุตร
นางสาวนวลจันทร สุวรรณศรี
นางนวลจันทร หนูภักดี
นางนวลฉวี พลโสดา
นางนวลฉวี มนตรีปฐม
นางนวลนอย จันดาแกว
นางนวลนอย บุญฤทธิ์
นางนวลนอย อังกาบูรณะ
นางนวลนาถ จินดาพงษ
นางนวลปรางค จันทรผิว
นางสาวนวลผจง ภูพงศพันธุ
นางนวลพรรณ โคกแพ
นางนวลพรรณ จารุมณี
นางนวลเพ็ญ โคเลิศ
นางนวลวรรณ ศรีธรากุล
นางนวลศรี ทองจันทึก
นางสาวนวลสวาง สุปญ
 ญา
นางสาวนวลสวาท สุวรรณรินทร
นางนวลักษณ หมืน่ พันธ
นางนอมใจ วังภูมิใหญ
นางสาวนัจทภรณ ทองสันท
นางนัชชรินทร เซ็นกลาง

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๕๖๕๔
๕๖๕๕
๕๖๕๖
๕๖๕๗
๕๖๕๘
๕๖๕๙
๕๖๖๐
๕๖๖๑
๕๖๖๒
๕๖๖๓
๕๖๖๔
๕๖๖๕
๕๖๖๖
๕๖๖๗
๕๖๖๘
๕๖๖๙
๕๖๗๐
๕๖๗๑
๕๖๗๒
๕๖๗๓
๕๖๗๔
๕๖๗๕
๕๖๗๖
๕๖๗๗
๕๖๗๘
๕๖๗๙

นางนัชรินทร ภูสุคนธ
นางนัฎธิยา พรมจักร
นางนัฏฐินี ยืนยง
นางนัฐกานต จําปาทอง
นางนัฐนันท มาลา
นางนัทพิสุทธิ์ ทองฑีฆา
นางนันชิตา วรโภชน
นางนันทกา ศรีระวงษา
นางนันทนภัส ไชยมูล
นางนันทนภัส บุญราช
นางนันทนา เจตนะจิตร
นางนันทนา ตรีขนั
นางนันทนา ทุมดี
นางนันทนา บุญคุมครอง
นางนันทนา ประไพวรรณ
นางสาวนันทนา ปลาเงิน
นางนันทนา พิทักษิณ
นางสาวนันทนา วรรณรัตน
นางนันทนา สมบูรณ
นางสาวนันทนา อินทมานะ
นางนันทพร แกวกระโทก
นางนันทพร วาริสสอน
นางนันทยา ดลโสภณ
นางสาวนันทรวี ขันผง
นางนันทวรรณ เดชสถิตย
นางนันทวรรณ หลาแหลง

หนา ๑๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
๕๖๘๐
๕๖๘๑
๕๖๘๒
๕๖๘๓
๕๖๘๔
๕๖๘๕
๕๖๘๖
๕๖๘๗
๕๖๘๘
๕๖๘๙
๕๖๙๐
๕๖๙๑
๕๖๙๒
๕๖๙๓
๕๖๙๔
๕๖๙๕
๕๖๙๖
๕๖๙๗
๕๖๙๘
๕๖๙๙
๕๗๐๐
๕๗๐๑
๕๗๐๒
๕๗๐๓
๕๗๐๔
๕๗๐๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางนันทวัน ชูมณี
นางนันทวัน บอพิมาย
นางนันทวัน มรกฎจินดา
นางนันทวัน สุขเกตุ
นางนันทวัน อินทรพรหม
นางนันทวัลย สังขพันธานนท
นางสาวนันทสุพร อิ่มกุลรัชต
นางนันทหทัย นิลทวี
นางนันทา เกลี้ยงพิบูลย
นางนันทา ทองศรี
นางนันทา ทาศิริ
นางนันทา รัตนเดโช
นางนันทา หาญกุล
นางนันทิชา คําตุม
นางนันทิตา รัตนธรรม
นางสาวนันทิยา โคตรสมบัติ
นางนันทิยา นาคพนม
นางนันทิยา พละศักดิ์
นางนันทิยา สังขขาว
นางสาวนันทิยา เอกสุภักดิ์
นางนับทอง เทศบุตร
นางนัยนปพร ใจเดช
นางนัยนปพร ดวงแกว
นางนัยนา กาญจนเพ็ญ
นางนัยนา คงเสน
นางนัยนา เอี่ยมสังข

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๕๗๐๖
๕๗๐๗
๕๗๐๘
๕๗๐๙
๕๗๑๐
๕๗๑๑
๕๗๑๒
๕๗๑๓
๕๗๑๔
๕๗๑๕
๕๗๑๖
๕๗๑๗
๕๗๑๘
๕๗๑๙
๕๗๒๐
๕๗๒๑
๕๗๒๒
๕๗๒๓
๕๗๒๔
๕๗๒๕
๕๗๒๖
๕๗๒๗
๕๗๒๘
๕๗๒๙
๕๗๓๐
๕๗๓๑

นางนัยรัตน โสวภาค
นางนาควดี โสภาพล
นางนาฎอนงค วิเชียร
นางนาฎอนงค สุทธิปญโญ
นางนาฏยา วงษพันธ
นางนาฏยา เวียงนนท
นางนาตยาณี ไววอง
นางนาทนภา แสนศิริ
นางนาทยา ดําลี
นางนานฟา อินทะรังษี
นางนารยา เกษรศรี
นางนารา บุญมีพิพิธ
นางนารี เจนสาริกร
นางนารี ทองทิพย
นางนารี บุญเคลือบ
นางนารี บุญญานุพงศ
นางนารี พลกุล
นางนารี หลายกิจพานิช
นางสาวนารีรตั น พงษจรูญ
นางนารีรัตน พนมคํา
นางนารีรัตน เล็กสถาน
นางนารีรัตน วงษนู
นางนารีรัตน วัฒนกุล
นางนารีรัตน ศิลปศริ ิวานิชย
นางนารีรัตน เศียรอินทร
นางนารีรัตน อินทรมาก

หนา ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา
๕๗๓๒
๕๗๓๓
๕๗๓๔
๕๗๓๕
๕๗๓๖
๕๗๓๗
๕๗๓๘
๕๗๓๙
๕๗๔๐
๕๗๔๑
๕๗๔๒
๕๗๔๓
๕๗๔๔
๕๗๔๕
๕๗๔๖
๕๗๔๗
๕๗๔๘
๕๗๔๙
๕๗๕๐
๕๗๕๑
๕๗๕๒
๕๗๕๓
๕๗๕๔
๕๗๕๕
๕๗๕๖
๕๗๕๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสาวนารีรตั น อิม่ อาบ
นางน้ําคาง เกษศรี
นางน้ําคาง ศุขะพันธุ
นางน้ําผึ้ง เจริญขํา
นางน้ําฝน กลากสิกิจ
นางสาวน้าํ เพชร จําปาทอง
นางน้ําเพชร นิลสมัคร
นางนิกูล พูลชวย
นางนิจจารีย มุตุมาจันทร
นางสาวนิจวรรณ ธรรมโกศล
นางนิจวรีย โกศิลญวงศ
นางนิชชาวัลย อยูเจียม
นางนิชรัตน การะเกตุ
นางนิชรา พรมประไพ
นางนิดา ศิริวฒ
ั น
นางนิดา อินทอง
นางนิตติยาภรณ นันทรัตน
นางสาวนิตย ประสมพงศ
นางนิตย รอดชู
นางนิตย อารอบ
นางนิตยา กนิษฐ
นางนิตยา กลิน่ อําพันธ
นางนิตยา การินทร
นางนิตยา เกตุนิ่ม
นางนิตยา แกวรัก
นางนิตยา คําสีแกว

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๕๗๕๘
๕๗๕๙
๕๗๖๐
๕๗๖๑
๕๗๖๒
๕๗๖๓
๕๗๖๔
๕๗๖๕
๕๗๖๖
๕๗๖๗
๕๗๖๘
๕๗๖๙
๕๗๗๐
๕๗๗๑
๕๗๗๒
๕๗๗๓
๕๗๗๔
๕๗๗๕
๕๗๗๖
๕๗๗๗
๕๗๗๘
๕๗๗๙
๕๗๘๐
๕๗๘๑
๕๗๘๒
๕๗๘๓

นางนิตยา จันทราวุฒิ
นางนิตยา จันทวี
นางนิตยา จารง
นางนิตยา จารุฑีฆัมพร
นางนิตยา จารุมาศ
นางสาวนิตยา ชุมจิตต
นางนิตยา ชูจารย
นางนิตยา ชูรัตน
นางนิตยา ไชยคําหาญ
นางนิตยา ตุยเจิม
นางนิตยา ทุมวงศ
นางนิตยา ธมิกานนท
นางสาวนิตยา บัวเพ็ง
นางนิตยา บุญจันทร
นางนิตยา บุญสุข
นางนิตยา พรหมรักษา
นางนิตยา พันธชูเพชร
นางนิตยา เฟองฟู
นางนิตยา ภูบรรจง
นางนิตยา มวงไตรรัตน
นางนิตยา มะหะสุ
นางสาวนิตยา รักพวง
นางสาวนิตยา วรพงศาทิตย
นางนิตยา วันนา
นางนิตยา แวววงศ
นางนิตยา อองทอง

หนา ๑๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
๕๗๘๔
๕๗๘๕
๕๗๘๖
๕๗๘๗
๕๗๘๘
๕๗๘๙
๕๗๙๐
๕๗๙๑
๕๗๙๒
๕๗๙๓
๕๗๙๔
๕๗๙๕
๕๗๙๖
๕๗๙๗
๕๗๙๘
๕๗๙๙
๕๘๐๐
๕๘๐๑
๕๘๐๒
๕๘๐๓
๕๘๐๔
๕๘๐๕
๕๘๐๖
๕๘๐๗
๕๘๐๘
๕๘๐๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางนิตยา อินหวาง
นางนิตยา อุน ใจ
นางนิตรา ชื่นชูจติ ร
นางนิตวรรณ หนูสขุ
นางนิตศรี พูนเพิ่ม
นางนิตศลาภรณ ถนอมถิ่น
นางนิติยา นาเมืองรักษ
นางนิทรา เพชรสูงเนิน
นางนิทรา อุน ทรัพย
นางนิเทศน แทนประทุม
นางนิธาดา เทียมตรี
นางนิธนิ าถ หนูยงค
นางนิธิมา อินทกูล
นางนิธวิ ดี สามะอาลี
นางนิพพา สุขปาละ
นางสาวนิพธั ธา โขวัฒนา
นางนิภา เกิดฤทธิ์
นางนิภา แกวกิ่ง
นางนิภา แกวประดิษฐ
นางนิภา ชางหลอ
นางนิภา เตียบฉายพันธ
นางนิภา บัวชุม
นางนิภา ประกอบแสง
นางนิภา พิมเสน
นางนิภา ภูทศั น
นางนิภา ลิม้ สินธะโรภาส

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๕๘๑๐
๕๘๑๑
๕๘๑๒
๕๘๑๓
๕๘๑๔
๕๘๑๕
๕๘๑๖
๕๘๑๗
๕๘๑๘
๕๘๑๙
๕๘๒๐
๕๘๒๑
๕๘๒๒
๕๘๒๓
๕๘๒๔
๕๘๒๕
๕๘๒๖
๕๘๒๗
๕๘๒๘
๕๘๒๙
๕๘๓๐
๕๘๓๑
๕๘๓๒
๕๘๓๓
๕๘๓๔
๕๘๓๕

นางนิภา ลุม รอย
นางนิภา ศรีเปารยะ
นางสาวนิภา ศรีสุวรรณ
นางนิภา สมแดง
นางนิภา สังกะเพศ
นางนิภา สืบเหลา
นางนิภา อยูเย็น
นางนิภา อ่ําทิม
นางนิภากร วรรณสอน
นางนิภาพร ธนะธน
นางนิภาพร ปญจภักดี
นางนิภาพร มะลาไสย
นางนิภาพร เสงรอด
นางนิภาพรรณ จันทะชํานิ
นางนิภาภรณ จุลนพ
นางนิภาภรณ จุลปาน
นางนิภาภรณ นอยชนะ
นางนิภาภรณ ยอดคํา
นางนิภาภรณ สุรจิต
นางนิภาภัทร บํารุงหงษ
นางนิ่มนวล ทองดอนแอ
นางนิ่มนวล ผึ่งเย็น
นางนิ่มนวล พิจอมบุตร
นางนิ่มนวล มณีจักร
นางนิ่มนวล โลหะเกื้อกูลวงศ
นางนิยดา ดินเด็ม

หนา ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
๕๘๓๖
๕๘๓๗
๕๘๓๘
๕๘๓๙
๕๘๔๐
๕๘๔๑
๕๘๔๒
๕๘๔๓
๕๘๔๔
๕๘๔๕
๕๘๔๖
๕๘๔๗
๕๘๔๘
๕๘๔๙
๕๘๕๐
๕๘๕๑
๕๘๕๒
๕๘๕๓
๕๘๕๔
๕๘๕๕
๕๘๕๖
๕๘๕๗
๕๘๕๘
๕๘๕๙
๕๘๖๐
๕๘๖๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางนิรชร สุขสมศรี
นางนิรชรา วุน ดี
นางนิรชา ศรีพลอย
นางนิรภัย ศรีสงคราม
นางนิรมล จะตุรัส
นางนิรมล จุลพงษ
นางนิรมล ดวงจันทร
นางสาวนิรมล ตูจินดา
นางนิรมล ทีนอย
นางนิรมล บุญสีลา
นางนิรมล หาวสพโชค
นางนิระมน กัลยาสนธิ์
นางนิระมัย ศิลารินทร
นางนิรันชญา กองเมืองปก
นางนิรันดร สุภาทิพย
นางนิรัศรา ชากลาง
นางนิราพร ตันพงษ
นางนิรามัย โยชุม
นางนิลพันธ นานวม
นางนิลรดา เมฆเสนา
นางนิลวรรณ เขียนเขวา
นางสาวนิลาภรณ ออนตา
นางนิลาวรรณ พุกนุช
นางนิลาวรรณ วิชา
นางนิลุบล ชอบตระกูล
นางนิลุบล ไชยชาติ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๕๘๖๒
๕๘๖๓
๕๘๖๔
๕๘๖๕
๕๘๖๖
๕๘๖๗
๕๘๖๘
๕๘๖๙
๕๘๗๐
๕๘๗๑
๕๘๗๒
๕๘๗๓
๕๘๗๔
๕๘๗๕
๕๘๗๖
๕๘๗๗
๕๘๗๘
๕๘๗๙
๕๘๘๐
๕๘๘๑
๕๘๘๒
๕๘๘๓
๕๘๘๔
๕๘๘๕
๕๘๘๖
๕๘๘๗

นางนิลุบล บุตรโสม
นางนิลุบล บุตรหลํา
นางนิลุบล วัจนสุนทร
นางนิศรา คําภาสุข
นางนิศรา วงษอนันต
นางนิศาชล มณีพงค
นางนิศารัศมิ์ ชัยภูมธิ นโชค
นางสาวนิศาลัย สงวนจิต
นางนิษฐิ์ พิทักษ
นางสาวนิษากร ใจแสน
นางนิสารัตน คําธรรม
นางนิสารัตน ปฤกษากร
นางนีรวรรณ เงื่อนกลาง
นางนีระนุช สดสุข
นางนุจรี ทีสะเกตุ
นางนุชจรี ศิริวงศ
นางนุชจรีย สิรบิ รรยง
นางนุชติกานต อวิรุทธไพบูลย
นางนุชนรี สุขสําราญ
นางนุชนาฏ อาสินรัมย
นางนุชนาถ จิตตรัตนเสนีย
นางนุชนาถ ศรีงาน
นางนุชนารถ ลับโกษา
นางนุชรัตน นิลพัฒน
นางนุชรี สุรพงศกร
นางนุทยา โปทาหลี

หนา ๑๒๐
ราชกิจจานุเบกษา
๕๘๘๘
๕๘๘๙
๕๘๙๐
๕๘๙๑
๕๘๙๒
๕๘๙๓
๕๘๙๔
๕๘๙๕
๕๘๙๖
๕๘๙๗
๕๘๙๘
๕๘๙๙
๕๙๐๐
๕๙๐๑
๕๙๐๒
๕๙๐๓
๕๙๐๔
๕๙๐๕
๕๙๐๖
๕๙๐๗
๕๙๐๘
๕๙๐๙
๕๙๑๐
๕๙๑๑
๕๙๑๒
๕๙๑๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางนุภาพ กลิน่ ปาน
นางนุรตั น สุขยา
นางนุศรา จันทรสละ
นางนุศรา ศีระดิษพงค
นางสาวนุสรา ตําบัน
นางนุสรา พรหมจันทรดา
นางเนตรนภา โขลนกระโทก
นางเนตรา มูลดวง
นางเนาวรักษ คลืน่ แกว
นางเนาวรัตน ยอดพยุต
นางสาวเนาวรัตน ศรีสุทธิกลุ
นางเนาวรัตน แสงธรรม
นางเนาวรัตน อุตะมะ
นางเนียมสวาท ไพรสิงห
นางเนื้อทิพย ชาญชัยศรี
นางแนงนอย คันธมาทน
นางแนงนอย โพธิเ์ จริญ
นางแนงนอย มณีวงศ
นางแนงนอย สายเมฆ
นางสาวโนริยะ เบ็ญโสะ
นางบงกช ชางประดิษฐ
นางบงกช วงศถามาตย
นางบรรจง เกษรสุข
นางบรรจง เชื้อแสดง
นางบรรจง รังผึ้ง
นางบรรจง แสงนภาวรรณ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๕๙๑๔
๕๙๑๕
๕๙๑๖
๕๙๑๗
๕๙๑๘
๕๙๑๙
๕๙๒๐
๕๙๒๑
๕๙๒๒
๕๙๒๓
๕๙๒๔
๕๙๒๕
๕๙๒๖
๕๙๒๗
๕๙๒๘
๕๙๒๙
๕๙๓๐
๕๙๓๑
๕๙๓๒
๕๙๓๓
๕๙๓๔
๕๙๓๕
๕๙๓๖
๕๙๓๗
๕๙๓๘
๕๙๓๙

นางบรรเจอดพร สูแ สนสุข
นางบรรณฑรวรรณ ศิรบิ ุตร
นางบรรลุ วรพันธ
นางบวรนันท ภูอนิ ทร
นางบังอร แกวพะเนาว
นางบังอร แกวสวาง
นางสาวบังอร คมนทิพยรัตน
นางบังอร จันทวงษา
นางบังอร จิตรากร
นางบังอร ใจวงศ
นางบังอร นาใจคง
นางสาวบังอร นิยบุตร
นางบังอร ปูคะภาค
นางสาวบังอร ผังดี
นางสาวบังอร พัดบางซื่อ
นางบังอร ภัทรโกมล
นางสาวบังอร มลาสินธุ
นางบังอร มากทองหลาง
นางบังอร มีเหลือ
นางบังอร รัฐถาวร
นางสาวบังอร ศรีใจ
นางบังอร แสนศิริ
นางบังอร เหมบุตร
นางสาวบังอร ออนสมกิจ
นางบังอร อับดุลฟากะ
นางบังอรศรี สุขประเสริฐ

หนา ๑๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
๕๙๔๐
๕๙๔๑
๕๙๔๒
๕๙๔๓
๕๙๔๔
๕๙๔๕
๕๙๔๖
๕๙๔๗
๕๙๔๘
๕๙๔๙
๕๙๕๐
๕๙๕๑
๕๙๕๒
๕๙๕๓
๕๙๕๔
๕๙๕๕
๕๙๕๖
๕๙๕๗
๕๙๕๘
๕๙๕๙
๕๙๖๐
๕๙๖๑
๕๙๖๒
๕๙๖๓
๕๙๖๔
๕๙๖๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางบัญญัติ แดนจอหอ
นางบัญญัติ นิม่ นวล
นางบัญญัติ สุพรรณกูล
นางบัวแกว กรไกร
นางบัวขาว ศรรักษ
นางบัวไข สุทธิประภา
นางบัวคลี่ บัวโรยครบุรี
นางสาวบัวชุม เพียรชอบ
นางบัวทิพย พรมรอด
นางบัวทิพย มะลิพรม
นางบัวบาน พลเดช
นางบัวผัน ชอบธรรม
นางสาวบัวผิน กันทะใจ
นางบัวเรียน ลุนไชยพา
นางบัวเรียว จันที
นางบัวลา เจริญศรีเมือง
นางบัวลา ทมถา
นางสาวบัวไล สมเสริฐ
นางบัวสาย ทศมาศ
นางบานชืน่ ศรีวิลาศ
นางบานบุรี ภวภูตานนท
นางสาวบานเย็น บุญสง
นางบานเย็น ประสิทธิ์สงั ข
นางบานเย็น อาวรณ
นางบาหยัน ทองวิชิต
นางบําเพ็ญ คําตัน

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๕๙๖๖
๕๙๖๗
๕๙๖๘
๕๙๖๙
๕๙๗๐
๕๙๗๑
๕๙๗๒
๕๙๗๓
๕๙๗๔
๕๙๗๕
๕๙๗๖
๕๙๗๗
๕๙๗๘
๕๙๗๙
๕๙๘๐
๕๙๘๑
๕๙๘๒
๕๙๘๓
๕๙๘๔
๕๙๘๕
๕๙๘๖
๕๙๘๗
๕๙๘๘
๕๙๘๙
๕๙๙๐
๕๙๙๑

นางบํารุง นัคราจารย
นางบุญแกว กอเกื้อ
นางบุญครอง ไชยพิเดช
นางสาวบุญครอง รวมชาติ
นางบุญคู โยคะสิงห
นางบุญจันทร จันทรเจียม
นางสาวบุญเจือ เนาวะกะ
นางบุญเจือ เสียงวัฒนะ
นางบุญชม จันทะสิงห
นางบุญชวย วิจาระ
นางบุญชู ใจปราสัย
นางบุญชู วรรณกุล
นางบุญญา แววสงา
นางบุญญาดา อิม่ สวาสดิ์
นางบุญญารักษ ทาววิบูลย
นางสาวบุญญาวัฒน ลาภศิริ
นางบุญฑกานต หวังสม
นางบุญณิตา ชมภูวเิ ศษ
นางสาวบุญตา อนมี
นางบุญติ่น แดงรัตน
นางบุญเตือน ศิริมูล
นางบุญแตง ทรงอาด
นางบุญทัน วัฒนศักดิ์สรุ กุล
นางบุญทิ นวมบาง
นางบุญทิพย ชัยวิชติ
นางบุญธรรม ตุมไธสง

หนา ๑๒๒
ราชกิจจานุเบกษา
๕๙๙๒
๕๙๙๓
๕๙๙๔
๕๙๙๕
๕๙๙๖
๕๙๙๗
๕๙๙๘
๕๙๙๙
๖๐๐๐
๖๐๐๑
๖๐๐๒
๖๐๐๓
๖๐๐๔
๖๐๐๕
๖๐๐๖
๖๐๐๗
๖๐๐๘
๖๐๐๙
๖๐๑๐
๖๐๑๑
๖๐๑๒
๖๐๑๓
๖๐๑๔
๖๐๑๕
๖๐๑๖
๖๐๑๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางบุญนํา ทองมี
นางบุญนํา ปานทอง
นางบุญประสพ สยามพันธ
นางบุญพา แกวมณี
นางบุญพา สมบูรณ
นางบุญเพ็ง ลาดเสนา
นางบุญเพ็ง แสนคํา
นางบุญมา ภูแ ดง
นางบุญยงค สิงหชะฎา
นางบุญยรัตน คงบุญ
นางบุญยิ่ง แกวชะฎา
นางบุญยิ่ง บุญยืน
นางสาวบุญยิ่ง สายเมฆ
นางบุญยิ่ง แสนคํา
นางบุญยืน ปรีชากุล
นางบุญยืน สุขแกน
นางบุญยืน อินทรบุตร
นางบุญเยี่ยม ศรีชะตา
นางบุญเยือน ปญญาตระกุล
นางบุญรวม ลินลา
นางบุญรอง ทาสมบูรณ
นางบุญรอด ขุนไกรวงษ
นางบุญรอด นิยมพรหม
นางบุญรุง คอนเมฆ
นางบุญเรียน วงษาสืบ
นางบุญเรียน แวดอุดม

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๖๐๑๘
๖๐๑๙
๖๐๒๐
๖๐๒๑
๖๐๒๒
๖๐๒๓
๖๐๒๔
๖๐๒๕
๖๐๒๖
๖๐๒๗
๖๐๒๘
๖๐๒๙
๖๐๓๐
๖๐๓๑
๖๐๓๒
๖๐๓๓
๖๐๓๔
๖๐๓๕
๖๐๓๖
๖๐๓๗
๖๐๓๘
๖๐๓๙
๖๐๔๐
๖๐๔๑
๖๐๔๒
๖๐๔๓

นางบุญเรือง คัมภิรานนท
นางบุญเรือง ถมมาลา
นางบุญเรือง สุขสบาย
นางบุญเรือง สุนทรโชติ
นางบุญเรือน จันทขัมมา
นางสาวบุญเรือน ผาสุขศรี
นางบุญเรือน พิศดู
นางบุญเรือน สุดเมง
นางบุญฤกษ สงแสง
นางสาวบุญลอม เพียรเสมอ
นางสาวบุญลอม ศรีคราม
นางบุญล้ํา ไมยะปน
นางบุญศรี คุณยศยิ่ง
นางบุญศรี จันประตูมอญ
นางบุญศรี ภูมิสมบัติ
นางสาวบุญศรี มาศโอสถ
นางบุญศรี มิตรญาติ
นางบุญศรี มูลพลโน
นางบุญศิริ พรหมสุขพัฒน
นางบุญสง มงคลชู
นางบุญสิริ หมื่นโรจน
นางบุญเสริม กันชิงแกว
นางบุญเสริม แคลวคลาด
นางบุญไสว บิลชัย
นางบุญหยาด หนองนงค
นางบุญให ณ สงขลา

หนา ๑๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
๖๐๔๔
๖๐๔๕
๖๐๔๖
๖๐๔๗
๖๐๔๘
๖๐๔๙
๖๐๕๐
๖๐๕๑
๖๐๕๒
๖๐๕๓
๖๐๕๔
๖๐๕๕
๖๐๕๖
๖๐๕๗
๖๐๕๘
๖๐๕๙
๖๐๖๐
๖๐๖๑
๖๐๖๒
๖๐๖๓
๖๐๖๔
๖๐๖๕
๖๐๖๖
๖๐๖๗
๖๐๖๘
๖๐๖๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางบุญอิ่ม ศรีวนั ทนาสกุล
นางบุญเอื้อ วังอมรมิตร
นางสาวบุญเอื้อย เตารัง้
นางสาวบุณฑริกา บุญชู
นางบุณณภา มีโพธิ์
นางบุตรดี จันทรบญ
ุ
นางบุบผา ตรีวรรณจุฑา
นางบุบผา พินิจ
นางสาวบุบผา สมกระโทก
นางบุปผา กาลพัฒน
นางบุปผา เกสงา
นางบุปผา จันทรเพ็ง
นางบุปผา ฉัตรทอง
นางบุปผา ไชยเนตร
นางบุปผา ทรัพยสุทธิภาสน
นางบุปผา นุชนาท
นางบุปผา เนาวนิเวศน
นางบุปผา ภิรมยพันธุภักดี
นางสาวบุรีรตั น ตัง้ สกุล
นางบุษกร นาคแนวดี
นางบุษกร แปลกสินธุ
นางสาวบุษกร แพประเสริฐ
นางบุษชฎา มงคลทิพย
นางบุษณีย สิงหะกุล
นางสาวบุษบง มีฤกษสม
นางบุษบง เอี่ยมอราม

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๖๐๗๐
๖๐๗๑
๖๐๗๒
๖๐๗๓
๖๐๗๔
๖๐๗๕
๖๐๗๖
๖๐๗๗
๖๐๗๘
๖๐๗๙
๖๐๘๐
๖๐๘๑
๖๐๘๒
๖๐๘๓
๖๐๘๔
๖๐๘๕
๖๐๘๖
๖๐๘๗
๖๐๘๘
๖๐๘๙
๖๐๙๐
๖๐๙๑
๖๐๙๒
๖๐๙๓
๖๐๙๔
๖๐๙๕

นางบุษบา กวางแกว
นางบุษบา จันทรสุข
นางบุษบา ชุมปญญา
นางบุษบา ตอสติ
นางบุษบา บุญชู
นางสาวบุษบา รัตนคุณากร
นางบุษบา วสยางกูร
นางสาวบุษบา วัฒนพงษพทิ ักษ
นางสาวบุษยพรรณ บุญญพันธุ
นางบุษยรัตน ดวงจันทร
นางบุษยา ชีวานุตระ
นางสาวบุษรา เจริญทรัพย
นางบุษรา โพธิน์ อก
นางบุษราคัม ศรีสวาสดิ์
นางบุษรินทร คงหอม
นางบุหงัน บรรณารักษ
นางบุหงา สังขสขุ ศรี
นางบุหงา แสนยะบุตร
นางเบญจพร ธรรมเสนา
นางเบญจพร อุน เดช
นางเบ็ญจภรณ ทองสม
นางเบ็ญจมาภรณ ภักดี
นางเบญจมาศ ทองอินทร
นางเบญจมาศ นิลกําแหง
นางเบญจมาศ บัวนวล
นางเบญจมาศ ภัทรโกศล

หนา ๑๒๔
ราชกิจจานุเบกษา
๖๐๙๖
๖๐๙๗
๖๐๙๘
๖๐๙๙
๖๑๐๐
๖๑๐๑
๖๑๐๒
๖๑๐๓
๖๑๐๔
๖๑๐๕
๖๑๐๖
๖๑๐๗
๖๑๐๘
๖๑๐๙
๖๑๑๐
๖๑๑๑
๖๑๑๒
๖๑๑๓
๖๑๑๔
๖๑๑๕
๖๑๑๖
๖๑๑๗
๖๑๑๘
๖๑๑๙
๖๑๒๐
๖๑๒๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสาวเบญจมาศ สุภาพ
นางเบญจมาศ หาญสงคราม
นางเบญจมาศ เอี่ยมภูมิ
นางสาวเบ็ญจมาศ คําบุญมี
นางเบ็ญจมาศ เดชเสนห
นางเบญจมาส ทองหลอ
นางเบญจลักษณ ฉันทะ
นางเบญจลักษณ นุดสมบัติ
นางเบญจวรรณ คํามุลตรี
นางเบญจวรรณ จัตุโพธิ์
นางสาวเบญจวรรณ ใจกลม
นางเบญจวรรณ ไชยดา
นางเบญจวรรณ ฐานวิเศษ
นางเบญจวรรณ ตะตา
นางเบญจวรรณ ทองตง
นางเบญจวรรณ พุมจันทร
นางเบญจวรรณ โมธินา
นางเบญจวรรณ สิงหโต
นางเบญจวรรณ สุภกรรม
นางเบญจวรรณ อภิศักดิ์มนตรี
นางเบญจา คําขวา
นางสาวเบญจา จินดารัตน
นางเบญจา เมืองพันธ
นางเบญจา เห็นไดชม
นางเบ็ญจา พรหมณะ
นางเบ็ญจา วัฒนราษฎร

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๖๑๒๒
๖๑๒๓
๖๑๒๔
๖๑๒๕
๖๑๒๖
๖๑๒๗
๖๑๒๘
๖๑๒๙
๖๑๓๐
๖๑๓๑
๖๑๓๒
๖๑๓๓
๖๑๓๔
๖๑๓๕
๖๑๓๖
๖๑๓๗
๖๑๓๘
๖๑๓๙
๖๑๔๐
๖๑๔๑
๖๑๔๒
๖๑๔๓
๖๑๔๔
๖๑๔๕
๖๑๔๖
๖๑๔๗

นางเบ็ญจา ศรสาลี
นางเบญจากาญจน นามแกว
นางเบญญา สุขบัว
นางเบญญาภา ราชคม
นางเบญญาภา วันสามงาม
นางปกทิพย ดีวิจติ ร
นางปกิตตา มูลสุวรรณ
นางปฏิชาติ หนูนุม
นางปฏิมาภรณ ปะจะตัง
นางปฐมพร ลองเซง
นางปฐมพร สวางกาญจน
นางปฐมาภรณ พุฒพลายงาม
นางปณารินทร มูลจันทร
นางปณิชา คันธชุมภู
นางปณิชา นัยเพียร
นางปณิดา นาคนวล
นางปทิตตา ขันธวิจิตร
นางสาวปทุม สมพงษ
นางปทุมวรรณ อะทะวงคษา
นางปนัดดา จุลทุม
นางปนัดดา นพคุณ
นางปนัดดา บุญมี
นางปนัดดา เปยถนอม
นางปนัดดา วัจนะรัตน
นางสาวปนิดา ทองเปลว
นางปนิตา สารธิมา

หนา ๑๒๕
ราชกิจจานุเบกษา
๖๑๔๘
๖๑๔๙
๖๑๕๐
๖๑๕๑
๖๑๕๒
๖๑๕๓
๖๑๕๔
๖๑๕๕
๖๑๕๖
๖๑๕๗
๖๑๕๘
๖๑๕๙
๖๑๖๐
๖๑๖๑
๖๑๖๒
๖๑๖๓
๖๑๖๔
๖๑๖๕
๖๑๖๖
๖๑๖๗
๖๑๖๘
๖๑๖๙
๖๑๗๐
๖๑๗๑
๖๑๗๒
๖๑๗๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางปภาภัทร วงษบุตรรอด
นางประกอบ กิง่ กาน
นางสาวประกอบ เทพคง
นางประกาย แสงศิลา
นางประกายดาว มิง่ เชื้อ
นางประครอง ขุนอภัย
นางประครอง ชุม อภัย
นางประคอง ชูทว ม
นางประคอง เดชศิริ
นางประคอง ทองคํา
นางประคอง นวลสุวรรณ
นางประคอง ประเสริฐศรี
นางสาวประคอง ปองกา
นางประคอง พุมนุตร
นางประคอง ไพศาลพันธุ
นางประคอง วุฒิสาร
นางประคอง แสนนรินทร
นางประคองทรัพย บัวชุม
นางประจญ ขําสาธร
นางประจวบ อยูบาํ รุง
นางประชุมพร เสฏฐคณา
นางประดล คอมสูงเนิน
นางประดับ จันทรหอม
นางประดับ ชางเขียว
นางประดับศรี รินนรา
นางประดับศรี สีหาวงศ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๖๑๗๔
๖๑๗๕
๖๑๗๖
๖๑๗๗
๖๑๗๘
๖๑๗๙
๖๑๘๐
๖๑๘๑
๖๑๘๒
๖๑๘๓
๖๑๘๔
๖๑๘๕
๖๑๘๖
๖๑๘๗
๖๑๘๘
๖๑๘๙
๖๑๙๐
๖๑๙๑
๖๑๙๒
๖๑๙๓
๖๑๙๔
๖๑๙๕
๖๑๙๖
๖๑๙๗
๖๑๙๘
๖๑๙๙

นางประดิษฐา เสาวคนธ
นางประถม อุปรีที
นางประทับ จินพละ
นางประทานพร ถวิลหวัง
นางประทิน แผนสุวรรณ
นางสาวประทิน โพธิประเสริฐ
นางประทิน ศรีตงกิม
นางประทีป เกิดมี
นางประทีป เข็มทอง
นางประทีป คุรธุ รรมานนท
นางประทีป ตนศรีนนท
นางสาวประทีป สิงหสา
นางประทุม กาญจนภาคิน
นางประทุม ทนันตชัย
นางประทุม สังขสขุ
นางประทุม สุริยะลังกา
นางประทุม แหงธานีราเมศ
นางประทุมมา พลเพชร
นางประทุมวัน เทพคุม
นางประเทือง กันหาทิพย
นางสาวประเทือง จันทรสวาง
นางสาวประเทือง ฉิมไพบูลย
นางประเทือง ทองทิพย
นางสาวประเทือง แยมจันทร
นางประเทือง รุง โรจน
นางประเทือง สงางาม

หนา ๑๒๖
ราชกิจจานุเบกษา
๖๒๐๐
๖๒๐๑
๖๒๐๒
๖๒๐๓
๖๒๐๔
๖๒๐๕
๖๒๐๖
๖๒๐๗
๖๒๐๘
๖๒๐๙
๖๒๑๐
๖๒๑๑
๖๒๑๒
๖๒๑๓
๖๒๑๔
๖๒๑๕
๖๒๑๖
๖๒๑๗
๖๒๑๘
๖๒๑๙
๖๒๒๐
๖๒๒๑
๖๒๒๒
๖๒๒๓
๖๒๒๔
๖๒๒๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางประเทือง สังเกต
นางประเทืองพร สมจิตต
นางประนอม เกริ่นสระนอย
นางประนอม ชืน่ เจริญ
นางสาวประนอม ชุติชูเดช
นางประนอม ทั่งมั่งมี
นางประนอม บัวทอง
นางประนอม ไพผดุง
นางสาวประนอม ภูมีหนอง
นางประนอม มะลิใหม
นางประนอม วิชัยดิษฐ
นางประนอม สังฆจันทร
นางประนอม แสงเพชร
นางประพาส เพชรพงศ
นางประพินพรรณ สัสดีไกรสร
นางประพิศ เหมวิจิตร
นางประเพียร วงศสวุ รรณ
นางประไพ ขุนจร
นางประไพ คงศรี
นางประไพ โคกาอินทร
นางประไพ ตั้งธรรม
นางสาวประไพ บูรณประพฤกษ
นางประไพ พวงแกว
นางประไพ มีมุสิก
นางประไพ สรรพโส
นางประไพพรรณ เกษมสัตย

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๖๒๒๖
๖๒๒๗
๖๒๒๘
๖๒๒๙
๖๒๓๐
๖๒๓๑
๖๒๓๒
๖๒๓๓
๖๒๓๔
๖๒๓๕
๖๒๓๖
๖๒๓๗
๖๒๓๘
๖๒๓๙
๖๒๔๐
๖๒๔๑
๖๒๔๒
๖๒๔๓
๖๒๔๔
๖๒๔๕
๖๒๔๖
๖๒๔๗
๖๒๔๘
๖๒๔๙
๖๒๕๐
๖๒๕๑

หนา ๑๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางประไพพิศ ชาญศิลป
นางประไพพิศ แถวถาทํา
นางประไพรวัลย พงษไทยแท
นางประไพวรรณ กิตคิ ู
นางสาวประไพวรรณ ธีระพงษวัฒนา
นางประไพศรี แกวกูล
นางประไพศรี เขจรสัตย
นางประไพศรี เนียมพันธ
นางประไพศรี ภูเนตร
นางประไพสี ไทรสาย
นางประภัสสร จันทรเทพ
นางประภัสสร จารัตน
นางประภัสสร อัทธยศ
นางประภัสสรา กําศิลปชัย
นางประภา จันทรพันธ
นางประภา บุญโญ
นางประภา หลาบคํา
นางประภา อินดี
นางสาวประภากร ยกรัตน
นางประภากร ลาดซาย
นางสาวประภาณี ปณราช
นางประภาพร ตาเจริญเมือง
นางประภาพร ปญญานันท
นางสาวประภาพร เหลาสมบัติ
นางประภาพรรณ คําพระ
นางสาวประภาพรรณ จันโอทาน

๖๒๕๒
๖๒๕๓
๖๒๕๔
๖๒๕๕
๖๒๕๖
๖๒๕๗
๖๒๕๘
๖๒๕๙
๖๒๖๐
๖๒๖๑
๖๒๖๒
๖๒๖๓
๖๒๖๔
๖๒๖๕
๖๒๖๖
๖๒๖๗
๖๒๖๘
๖๒๖๙
๖๒๗๐
๖๒๗๑
๖๒๗๒
๖๒๗๓
๖๒๗๔
๖๒๗๕
๖๒๗๖
๖๒๗๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางประภาพรรณ ณ พัทลุง
นางสาวประภาพรรณ พงษนิล
นางประภาพันธ ธิสานนท
นางประภาเพ็ญ วังทะพันธ
นางประภาภรณ คัมภบญ
ุ ยอ
นางประภาภรณ อมรสุรินทวงศ
นางประภาภัค พันธนียะ
นางประภาวรินทร ภิรตั นสภุ าศิริ
นางประภาศรี จิตตจํานงค
นางประภาศรี รักซอน
นางประภาศรี อยูเจริญ
นางประภาศรี อาศัยราช
นางประมวล คําพะวงศ
นางประมวล จันทะวงษ
นางประมวล พันชนะ
นางประมวล ษมาวิมล
นางประมัย ธีรพงศธร
นางประมิน สัตถาผล
นางประมูล ภูผา
นางสาวประยงค รวยเงิน
นางประยงค เสถียรขันธ
นางประยวน อุสาพรหม
นางประยูร คงสมบัติ
นางประยูร คชคีรี
นางประยูร วิเศษศรี
นางประยูร สิงหชัยภูมิ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๖๒๗๘
๖๒๗๙
๖๒๘๐
๖๒๘๑
๖๒๘๒
๖๒๘๓
๖๒๘๔
๖๒๘๕
๖๒๘๖
๖๒๘๗
๖๒๘๘
๖๒๘๙
๖๒๙๐
๖๒๙๑
๖๒๙๒
๖๒๙๓
๖๒๙๔
๖๒๙๕
๖๒๙๖
๖๒๙๗
๖๒๙๘
๖๒๙๙
๖๓๐๐
๖๓๐๑
๖๓๐๒
๖๓๐๓

นางประโยชน อาจองค
นางประโลม ลมพัด
นางประวิชชา ยะทา
นางประวีณนชุ แกนจักษ
นางประสงค วงศอนุสิทธิ์
นางประสงค หอมกลิน่
นางประสพผล ชวงสวาง
นางประสพศรี ชีพอุดม
นางประเสริฐ สังฆฤทธิ์
นางสาวประเสริฐศรี พงษเสือ
นางประเสริฐศรี ลักษวุธ
นางประเสริฐศรี อดุลยรัตน
นางประหยัด จันน้ําคบ
นางปรัชญาภรณ สวาทกลาง
นางปรัศนีย วะชุม
นางปรางทอง ออนธรรม
นางปรางทิพย ศราทธทัต
นางปรางมาศ ศรีอําไพ
นางสาวปราณี กลิน่ อาจ
นางปราณี กอนแพง
นางปราณี เกตุอารี
นางปราณี ขันทอง
นางสาวปราณี ขีปนวัฒนา
นางปราณี เขียวฉลัว
นางปราณี จั่นจํารูญ
นางปราณี จันทรนอ ย

หนา ๑๒๘
ราชกิจจานุเบกษา
๖๓๐๔
๖๓๐๕
๖๓๐๖
๖๓๐๗
๖๓๐๘
๖๓๐๙
๖๓๑๐
๖๓๑๑
๖๓๑๒
๖๓๑๓
๖๓๑๔
๖๓๑๕
๖๓๑๖
๖๓๑๗
๖๓๑๘
๖๓๑๙
๖๓๒๐
๖๓๒๑
๖๓๒๒
๖๓๒๓
๖๓๒๔
๖๓๒๕
๖๓๒๖
๖๓๒๗
๖๓๒๘
๖๓๒๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางปราณี จารุวรรณ
นางสาวปราณี จิระชีวะนันท
นางปราณี จุลพูน
นางปราณี ฉ่ําชวง
นางปราณี ชัยมงคล
นางปราณี ชาวบน
นางปราณี ชืน่ ชม
นางปราณี ดวงจันทร
นางปราณี ตองติดรัมย
นางปราณี ตั้งศิริวฒ
ั นกุล
นางปราณี ตันติวิศาลเกษตร
นางปราณี ทวีศิริเวทย
นางสาวปราณี ทองประยูร
นางสาวปราณี แทนหิน
นางปราณี บุญเรือง
นางปราณี พันธชัย
นางสาวปราณี พันธุยางนอย
นางปราณี พิมพวาป
นางปราณี พุกสุข
นางปราณี พุทธคุณ
นางปราณี มลัยทิพย
นางปราณี มวงแกว
นางปราณี มาพิทกั ษ
นางปราณี มาลา
นางปราณี เมืองคํา
นางปราณี ยังบรรเทา

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๖๓๓๐
๖๓๓๑
๖๓๓๒
๖๓๓๓
๖๓๓๔
๖๓๓๕
๖๓๓๖
๖๓๓๗
๖๓๓๘
๖๓๓๙
๖๓๔๐
๖๓๔๑
๖๓๔๒
๖๓๔๓
๖๓๔๔
๖๓๔๕
๖๓๔๖
๖๓๔๗
๖๓๔๘
๖๓๔๙
๖๓๕๐
๖๓๕๑
๖๓๕๒
๖๓๕๓
๖๓๕๔
๖๓๕๕

นางปราณี ลายเสือ
นางสาวปราณี วุฒิโตกุล
นางปราณี ศรมีชัย
นางปราณี ศิลปแกน
นางปราณี สุขประเสริฐ
นางปราณี สุวรรณโสภา
นางปราณี สุวรรณะ
นางปราณี แสงเกือ้ หนุน
นางปราณี แสงชาติ
นางปราณี แสนเมืองแกว
นางสาวปราณี หินสุภาพ
นางปราณี หูชัยภูมิ
นางปราณี เหลาจําปา
นางปราณี ออนบุญญะ
นางสาวปราณี อัศจรรย
นางปราณี อ่ําประเวทย
นางปราณีต เกื้อกิ้ม
นางปราณีต จันทรรอด
นางสาวปราณีต ชอสม
นางปราณีต บูชา
นางปราณีต ศิรไิ ชย
นางปราณีต อรุณสวัสดิ์
นางปราณีย ลีลาขจรจิต
นางปรานอม จาระธรรม
นางปรานอม ดวงนิล
นางปรานี นวลตา

หนา ๑๒๙
ราชกิจจานุเบกษา
๖๓๕๖
๖๓๕๗
๖๓๕๘
๖๓๕๙
๖๓๖๐
๖๓๖๑
๖๓๖๒
๖๓๖๓
๖๓๖๔
๖๓๖๕
๖๓๖๖
๖๓๖๗
๖๓๖๘
๖๓๖๙
๖๓๗๐
๖๓๗๑
๖๓๗๒
๖๓๗๓
๖๓๗๔
๖๓๗๕
๖๓๗๖
๖๓๗๗
๖๓๗๘
๖๓๗๙
๖๓๘๐
๖๓๘๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางปรานี วงศสุรินทร
นางปรานี สุขอุดม
นางปรารถนา อุตมอาง
นางปริญญารัตน จันทรชมุ
นางปริยา บุญตัน
นางปริยา วรรณรัตน
นางปริศนา ชัยคช
นางปริศนา บุญศล
นางปริศนา พึ่งภูมิ
นางปริศนา รุจิรตั นเจริญ
นางปริสา เจริญศิลป
นางปรีชา แสงอุทัย
นางปรีดา ปฐมนีละ
นางปรีดา มงคลชาติ
นางสาวปรีดา เวชประสิทธิ์
นางปรียนันท เจษฎางกูร ณ อยุธยา
นางปรียพร ดาวไธสง
นางปรียา ชอวิเชียร
นางปรียา ทองกรด
นางปรียากมล ใจนอง
นางปรียานันท ใจมูล
นางปรียานาถ สุขสวัสดิ์
นางปรียานุช ทองโท
นางสาวปรียาภรณ เกลาเกลี้ยง
นางปรียาภรณ อนุจันทร
นางปรียาภา คํานุน

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๖๓๘๒
๖๓๘๓
๖๓๘๔
๖๓๘๕
๖๓๘๖
๖๓๘๗
๖๓๘๘
๖๓๘๙
๖๓๙๐
๖๓๙๑
๖๓๙๒
๖๓๙๓
๖๓๙๔
๖๓๙๕
๖๓๙๖
๖๓๙๗
๖๓๙๘
๖๓๙๙
๖๔๐๐
๖๔๐๑
๖๔๐๒
๖๔๐๓
๖๔๐๔
๖๔๐๕
๖๔๐๖
๖๔๐๗

นางปรุงจิต วงศทิมารัตน
นางปฤษณา บุญชู
นางปลืม้ จิตร ไชยนาพงษ
นางปวริศา แกวอักษร
นางปวีณสดุ า ตุงคะเสน
นางปวีณา ขัดทาน
นางปองการย ยังเสงี่ยม
นางปญจณีย พิพัฒนวัชรา
นางปญจพร ใบนิล
นางปญจา ประวะโข
นางปญญา พรมจันทร
นางปญริสา อุไร
นางปทมวรรณ ทาคําวัง
นางสาวปทมา จอกสมุทร
นางปทมา ใจแกลว
นางสาวปทมา เตาให
นางปทมา ผลไพบูลย
นางปทมา ศิลาพันธุ
นางปทมาวดี พิลาแดง
นางปาจรีย รัตนมุนวี งศ
นางปาจารีย แสงศรี
นางปาณิสรา เศรฐวรรณ
นางปานปรียา ฤทธิวงศ
นางปานหทัย ศรีแสง
นางปานุพันธ ตานนท
นางปารณีย พานทอง

หนา ๑๓๐
ราชกิจจานุเบกษา
๖๔๐๘
๖๔๐๙
๖๔๑๐
๖๔๑๑
๖๔๑๒
๖๔๑๓
๖๔๑๔
๖๔๑๕
๖๔๑๖
๖๔๑๗
๖๔๑๘
๖๔๑๙
๖๔๒๐
๖๔๒๑
๖๔๒๒
๖๔๒๓
๖๔๒๔
๖๔๒๕
๖๔๒๖
๖๔๒๗
๖๔๒๘
๖๔๒๙
๖๔๓๐
๖๔๓๑
๖๔๓๒
๖๔๓๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางปาริฉัตร นอยนิมิตร
นางปาริชาติ แควงไชย
นางปาริชาติ วีระพันธุ
นางปาริชาติ สรรพชัยยุทธ
นางปาริชาติ อุยประเสริฐวัฒนา
นางปารีญา ชิ้นปนเกลียว
นางสาวปติพร ชินวัตร
นางปติยา บุญสราง
นางปน รัตน รมสายหยุด
นางปน อนงค พรมชาติ
นางปยนันท พัฒนพงศสนั ติ
นางปยนาถ พัฒนศรีอโนทัย
นางปยนุช รัตนศรีจันทร
นางปยนุช หลีเส็น
นางปยพร จันทรอู
นางปยพร ผาพันธ
นางปยมาส พรหมโชติ
นางปยรัตน ชารีรักษ
นางปยวรรณ กลั่นตา
นางปยวรรณ สุขเกษม
นางปยวรรณ อินทานนท
นางปยะ ละมูลมอญ
นางปยะดา แสนสุข
นางปยะนุช สวัสดิ์ลน
นางปยะพร สิงสาธร
นางปยะรัตน ดีศรี

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๖๔๓๔
๖๔๓๕
๖๔๓๖
๖๔๓๗
๖๔๓๘
๖๔๓๙
๖๔๔๐
๖๔๔๑
๖๔๔๒
๖๔๔๓
๖๔๔๔
๖๔๔๕
๖๔๔๖
๖๔๔๗
๖๔๔๘
๖๔๔๙
๖๔๕๐
๖๔๕๑
๖๔๕๒
๖๔๕๓
๖๔๕๔
๖๔๕๕
๖๔๕๖
๖๔๕๗
๖๔๕๘
๖๔๕๙

หนา ๑๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางปยะรัตน วงศศรียา
นางปยะวรรณ วิชิตะ
นางปยะวรรณ สิทธิโชติ
นางปยาภรณ รอดไฝ
นางสาวปยาภรณ รัตนากรกุล
นางปยาภรณ วีระพันธุ
นางปลนั ธา สายคําฟู
นางสาวปยยาอร ชมภูพงษเกษม
นางปุญกานต คําทอง
นางปุณยดา ใจอุน
นางปุณยวีร เตียววิวฒ
ั น
นางเปรมจิตต เหลืองทอง
นางเปรมปรี ใจรักษ
นางเปรมยุดา กุยแกว
นางเปรมยุดา เหล็กกลาง
นางเปรมฤดี พรมเสน
นางเปรมวดี ดารามัน่
นางเปรมศรี ศรีแกวขัน
นางสาวเปรมศรี ศรีพลราช
นางเปยมจิต รังษีสวาง
นางไปรยาวี ภูกระบิล
นางผกา ใจทาหลี
นางผกาพร ตาสวาง
นางผกาพรรณ เดชพันธ
นางผกาภรณ หนุนนาค
นางผกามาศ โชติสาร

๖๔๖๐
๖๔๖๑
๖๔๖๒
๖๔๖๓
๖๔๖๔
๖๔๖๕
๖๔๖๖
๖๔๖๗
๖๔๖๘
๖๔๖๙
๖๔๗๐
๖๔๗๑
๖๔๗๒
๖๔๗๓
๖๔๗๔
๖๔๗๕
๖๔๗๖
๖๔๗๗
๖๔๗๘
๖๔๗๙
๖๔๘๐
๖๔๘๑
๖๔๘๒
๖๔๘๓
๖๔๘๔
๖๔๘๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางผกามาศ ทองจุน
นางผกามาศ พันธุรงั ษี
นางสาวผกามาศ แสนปลื้ม
นางผกาวลี มนตรีภักดิ์
นางผกาศรี สุวรรณบํารุง
นางผงทิพย ศรีสมพร
นางสาวผดุงพร ขันศรีมนต
นางผองจันทร รินไธสง
นางผองพรรณ แกวเทพ
นางสาวผองพรรณ เขียวเจถะ
นางผองพรรณ สุจริต
นางผองพรรณ แสนสุโพธิ์
นางผองพรรณ โหดสุบ
นางผองพิศ จุทนัน
นางผองศรี การุญ
นางผองศรี เจริญหลา
นางผองศรี เจียมตน
นางผองศรี ทะจันทร
นางผองศรี ธุวะคํา
นางผองศรี พรมแสง
นางสาวผองศรี รัตนไพจิต
นางผองศรี วงศกระจาง
นางผองศรี แวงวรรณ
นางผองศรี สุวรรณจันทร
นางผองใส ภูมวิ ิชติ
นางผองใส สุรงครัตน

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๖๔๘๖
๖๔๘๗
๖๔๘๘
๖๔๘๙
๖๔๙๐
๖๔๙๑
๖๔๙๒
๖๔๙๓
๖๔๙๔
๖๔๙๕
๖๔๙๖
๖๔๙๗
๖๔๙๘
๖๔๙๙
๖๕๐๐
๖๕๐๑
๖๕๐๒
๖๕๐๓
๖๕๐๔
๖๕๐๕
๖๕๐๖
๖๕๐๗
๖๕๐๘
๖๕๐๙
๖๕๑๐
๖๕๑๑

นางผองใส อินทอง
นางผาณิต ทวีศักดิ์
นางผาณิต อุนรั้ว
นางผาสุก แดงอําพล
นางผาสุข ฟูตระกูล
นางผาสุข ศรีผองงาม
นางผุสดี ทองทิพย
นางผุสดี ใยยะธรรม
นางผุสดี สุนธารักษ
นางผุสดี แสนผอง
นางผุสดี ใหญโสมานัง
นางเผาทิพย พุทธังชายา
นางพงศทอง อุไรวงศ
นางสาวพงศผกา ศรีผา
นางพงษลดั ดา พานิชการ
นางพจนพร สมพงษ
นางพจนา จันทรคํา
นางพจนา จูสงิ ห
นางพจนา วังกาวรรณ
นางสาวพจนา ศิริเจริญ
นางพจนาภรณ หนูทอง
นางสาวพจนารถ แกวมณี
นางพจนีย สิงหเสวก
นางสาวพจนีย หอมตลบ
นางพชรกมล เดือนเที่ยง
นางพชรพร นุมทอง

หนา ๑๓๒
ราชกิจจานุเบกษา
๖๕๑๒
๖๕๑๓
๖๕๑๔
๖๕๑๕
๖๕๑๖
๖๕๑๗
๖๕๑๘
๖๕๑๙
๖๕๒๐
๖๕๒๑
๖๕๒๒
๖๕๒๓
๖๕๒๔
๖๕๒๕
๖๕๒๖
๖๕๒๗
๖๕๒๘
๖๕๒๙
๖๕๓๐
๖๕๓๑
๖๕๓๒
๖๕๓๓
๖๕๓๔
๖๕๓๕
๖๕๓๖
๖๕๓๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางพชรมน ไตรเมศ
นางสาวพชรมน นภากุล
นางพนมพร วงษวอน
นางพนมมา แสงวงศ
นางพนมรส ตุน สีใส
นางพนมลักษณ เขมนเขตรการ
นางพนมวัลย มูลอําคา
นางพนอจิต วัชราทักษิณ
นางพนารัตน พลกลาง
นางพนาลี แสงกลัด
นางพนาวรรณ ยองดํา
นางพนิจนาท แสงทอง
นางพนิดา ชัยวิฉาน
นางพนิดา บุญค้ํา
นางพนิดา ศรีเศษมาตย
นางสาวพนิดา เหลืองสกุล
นางพนิตา บุญรัตน
นางพนิตานันท วิเศษแกว
นางพบพร คํายอดมวง
นางพยงค วิภาคหัตถกิจ
นางพยงศทอง อภิวงศงาม
นางสาวพยวง ชูสงิ ห
นางพยอม เกสรสุคนธ
นางพยอม ทรงสังข
นางพยอม ธรรมรังษี
นางพยอม บุญทาริก

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๖๕๓๘
๖๕๓๙
๖๕๔๐
๖๕๔๑
๖๕๔๒
๖๕๔๓
๖๕๔๔
๖๕๔๕
๖๕๔๖
๖๕๔๗
๖๕๔๘
๖๕๔๙
๖๕๕๐
๖๕๕๑
๖๕๕๒
๖๕๕๓
๖๕๕๔
๖๕๕๕
๖๕๕๖
๖๕๕๗
๖๕๕๘
๖๕๕๙
๖๕๖๐
๖๕๖๑
๖๕๖๒
๖๕๖๓

นางสาวพยอม พงศวรวัฒน
นางสาวพยอม พัฒนวงศไทย
นางพยอม มณีฉาย
นางพยอม อาภรณพงษ
นางพยุง นิม่ นวล
นางพยุงศรี เพียงกระโทก
นางพเยาว แกวศรี
นางพเยาว งามสมเกลา
นางพเยาว บุญคง
นางพเยาว มโนรมณ
นางพเยาว ศรีประเสริฐ
นางพร เวียงเงิน
นางสาวพรกมล ตรีสริ ิเนตร
นางพรฉลอง พันธุรตั น
นางพรณี จันทรทองแกว
นางพรทรัพย ชืน่ ตา
นางพรทิพภา สรรศรี
นางพรทิพภา สิทธิปรุ
นางพรทิพย แกวเรือง
นางสาวพรทิพย เขื่อนสุวงค
นางสาวพรทิพย ชางนอย
นางพรทิพย ชาตะสุชาติ
นางพรทิพย ชาติยานนท
นางพรทิพย ดีนอย
นางพรทิพย ตรีสันเทียะ
นางพรทิพย ตั้งพาณิชย

หนา ๑๓๓
ราชกิจจานุเบกษา
๖๕๖๔
๖๕๖๕
๖๕๖๖
๖๕๖๗
๖๕๖๘
๖๕๖๙
๖๕๗๐
๖๕๗๑
๖๕๗๒
๖๕๗๓
๖๕๗๔
๖๕๗๕
๖๕๗๖
๖๕๗๗
๖๕๗๘
๖๕๗๙
๖๕๘๐
๖๕๘๑
๖๕๘๒
๖๕๘๓
๖๕๘๔
๖๕๘๕
๖๕๘๖
๖๕๘๗
๖๕๘๘
๖๕๘๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางพรทิพย เถาวสวุ รรณ
นางพรทิพย ทองอินทราช
นางพรทิพย ทัศนบุตร
นางพรทิพย ทีปเนตร
นางพรทิพย นฤมิตชิตนันท
นางพรทิพย นิลมัย
นางพรทิพย บัวพูน
นางพรทิพย บาเปย
นางสาวพรทิพย บุญการี
นางพรทิพย ประทุมนภารัชต
นางพรทิพย ปนกุมภีร
นางพรทิพย พรหมเพ็ญ
นางพรทิพย พลสมัคร
นางพรทิพย พูลศิริ
นางพรทิพย เพชรวา
นางพรทิพย ภิญโญ
นางพรทิพย รวิยะวงศ
นางสาวพรทิพย รังษีสตั ตบงกช
นางพรทิพย เร็วสูงเนิน
นางสาวพรทิพย เรือนแกว
นางพรทิพย วรรณศรี
นางพรทิพย วุน ดี
นางพรทิพย ศรีฟา
นางพรทิพย ศักดิ์สิทธิป์ ระถม
นางสาวพรทิพย ศิริสธนพันธ
นางสาวพรทิพย ศิริสมบัติ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๖๕๙๐
๖๕๙๑
๖๕๙๒
๖๕๙๓
๖๕๙๔
๖๕๙๕
๖๕๙๖
๖๕๙๗
๖๕๙๘
๖๕๙๙
๖๖๐๐
๖๖๐๑
๖๖๐๒
๖๖๐๓
๖๖๐๔
๖๖๐๕
๖๖๐๖
๖๖๐๗
๖๖๐๘
๖๖๐๙
๖๖๑๐
๖๖๑๑
๖๖๑๒
๖๖๑๓
๖๖๑๔
๖๖๑๕

นางพรทิพย สมงาม
นางพรทิพย สมบูรณดี
นางพรทิพย สีหะวงษ
นางพรทิพย สุมมาตย
นางพรทิพย เสริฐเลิศ
นางพรทิพย แสงเหมือนคง
นางพรทิพย หาดดี
นางสาวพรทิพย อยูทรัพย
นางพรทิพย อิ่มศิลป
นางพรทิพา ยอดศรี
นางพรทิพา สาธิตสิริกุล
นางพรนภา กีรติบูรณะ
นางพรนภา พานพล
นางพรนภา ศรีทองดี
นางพรนิภา คําบุรี
นางสาวพรประภา สุชนชาติ
นางสาวพรประเสริฐ ศรีคราม
นางพรพนา เทียนทอง
นางพรพรรณ เชื้อจิว๋
นางพรพรรณ ตื้อยศ
นางสาวพรพรรณ โพธิ์แกว
นางพรพรรณ ภิรมยราช
นางพรพรรณ รัชปญญา
นางพรพรรณ สิงหเศรษฐ
นางพรพรรณ สุดหนองบัว
นางพรพรรณ โสภาพล

หนา ๑๓๔
ราชกิจจานุเบกษา
๖๖๑๖
๖๖๑๗
๖๖๑๘
๖๖๑๙
๖๖๒๐
๖๖๒๑
๖๖๒๒
๖๖๒๓
๖๖๒๔
๖๖๒๕
๖๖๒๖
๖๖๒๗
๖๖๒๘
๖๖๒๙
๖๖๓๐
๖๖๓๑
๖๖๓๒
๖๖๓๓
๖๖๓๔
๖๖๓๕
๖๖๓๖
๖๖๓๗
๖๖๓๘
๖๖๓๙
๖๖๔๐
๖๖๔๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางพรพรรณ เปยวนอย
นางพรพรหม ยกยอง
นางพรพิกา เกตุกําพล
นางพรพิมล ดาษดา
นางพรพิมล แถมพยัคฆ
นางพรพิมล พรหมสุทธิ์
นางพรพิมล เพ็ญจันทร
นางพรพิมล ยามสุข
นางพรพิมล ยี่สันเทียะ
นางพรพิมล วังชา
นางพรพิมล เอือ้ มสุวรรณ
นางพรพิมล ฮวดหิน
นางพรพิไล เหมทานนท
นางพรพิศ ชูเหมือน
นางพรพิศ พิลาวัลย
นางสาวพรพิศ วุฒิกนกกาญจน
นางพรพิศ สันประเภท
นางสาวพรเพ็ญ กองเจริญกิจ
นางพรเพ็ญ รัตนะ
นางพรม พาพลงาม
นางสาวพรรณทิพย รุง เรือง
นางพรรณทิพย ศรีประเสริฐ
นางพรรณทิพา ศรีฉัตร
นางพรรณทิภา น้ําคาง
นางสาวพรรณนิภา นานวม
นางพรรณนิภา บัวผัน

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๖๖๔๒
๖๖๔๓
๖๖๔๔
๖๖๔๕
๖๖๔๖
๖๖๔๗
๖๖๔๘
๖๖๔๙
๖๖๕๐
๖๖๕๑
๖๖๕๒
๖๖๕๓
๖๖๕๔
๖๖๕๕
๖๖๕๖
๖๖๕๗
๖๖๕๘
๖๖๕๙
๖๖๖๐
๖๖๖๑
๖๖๖๒
๖๖๖๓
๖๖๖๔
๖๖๖๕
๖๖๖๖
๖๖๖๗

หนา ๑๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางพรรณประภา ศรีสขุ
นางพรรณผกา เหรียญกิจการ
นางสาวพรรณพร วิวฒ
ั สวัสดินนท
นางพรรณพลอย หาดแกว
นางพรรณพิมล บูรณกุศล
นางพรรณพิไล ลิ้มสุวรรณ
นางพรรณพิศ แหวนเงิน
นางสาวพรรณมา ดวงบุตร
นางพรรณา นนทขนุ ทด
นางพรรณิภา ดํารงคเกียรติ
นางสาวพรรณิภา บุตรรัตนะ
นางพรรณิภา พันธวงศ
นางพรรณี กาญจนโสภณ
นางพรรณี กุลรัตน
นางพรรณี คําพิชิต
นางสาวพรรณี จันทรสรุ าช
นางพรรณี เชียรวิชัย
นางพรรณี ไตรศร
นางพรรณี เทพสูตร
นางพรรณี นวลนุน
นางพรรณี นาคชวย
นางพรรณี ประยุง
นางพรรณี ปรางคศรีทอง
นางพรรณี พลายสิน
นางพรรณี พานทอง
นางพรรณี พุกาธร

๖๖๖๘
๖๖๖๙
๖๖๗๐
๖๖๗๑
๖๖๗๒
๖๖๗๓
๖๖๗๔
๖๖๗๕
๖๖๗๖
๖๖๗๗
๖๖๗๘
๖๖๗๙
๖๖๘๐
๖๖๘๑
๖๖๘๒
๖๖๘๓
๖๖๘๔
๖๖๘๕
๖๖๘๖
๖๖๘๗
๖๖๘๘
๖๖๘๙
๖๖๙๐
๖๖๙๑
๖๖๙๒
๖๖๙๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางพรรณี โรจนภัทรพงศ
นางพรรณี ลาภเวที
นางพรรณี วิศลดิลกพันธ
นางพรรณี วุฒิเดช
นางพรรณี ศรีวิไล
นางพรรณี สุริยะวงศ
นางพรรณีรตั น บํารุง
นางพรรทิพา เสนารัตน
นางพรรษสร อินทรักษ
นางพรศรี จูเจย
นางพรศรี ยอดสุดา
นางสาวพรศรี วิศาล
นางพรศรี สุวรรณโณ
นางพรศรี อดุลศิริ
นางพรสรรพ สิงหเสมานนท
นางพรสรัญ มูลธิ
นางพรสวรรค เกตุบรรจง
นางพรสวรรค ขันธดวง
นางพรสวรรค จําปาแถม
นางพรสวรรค ดากาวงค
นางพรสวรรค บัวโฮม
นางพรสวรรค วงศบตุ รดี
นางพรสินี บุญประกาศิต
นางพรสุข เวียงวีระ
นางพรสุดา จรจรัส
นางพรสุดา สัตยอดุ ม

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๖๖๙๔
๖๖๙๕
๖๖๙๖
๖๖๙๗
๖๖๙๘
๖๖๙๙
๖๗๐๐
๖๗๐๑
๖๗๐๒
๖๗๐๓
๖๗๐๔
๖๗๐๕
๖๗๐๖
๖๗๐๗
๖๗๐๘
๖๗๐๙
๖๗๑๐
๖๗๑๑
๖๗๑๒
๖๗๑๓
๖๗๑๔
๖๗๑๕
๖๗๑๖
๖๗๑๗
๖๗๑๘
๖๗๑๙

หนา ๑๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพรสุดา หงสพิพิธ
นางสาวพรสุรีย พงษเศวต
นางพรอมพันธ เกษแกว
นางพรอารมณ กาฬมาตย
นางพวงแกว กออิฐ
นางพวงจันทร ทะนานทอง
นางพวงทอง คุณรัตน
นางพวงทอง ไชยศร
นางพวงทอง ใสดวง
นางสาวพวงทิพย ทิพยกองลาศ
นางพวงผกา สงวนใจ
นางพวงพยอม ตั้งสมบูรณ
นางพวงพรรณ รอนทอง
นางพวงเพชร ศรีคิรนิ ทร
นางพวงเพชร อนันตภัทรชัย
นางสาวพวงเพ็ชร สรเสริมสมบัติ
นางพวงรัตน บูรพัฒน
นางพวงรัตน พลวัฒน
นางพวงรัตน สุขพัทธี
นางสาวพวงรัตน สุรนิ ตะ
นางพวงอําไพ พาภิรมย
นางสาวพศวีร วิชาพุฒิพงษ
นางพอใจ ประสิทธิวงษ
นางพอตา ศรีสาํ ราญ
นางพะยอม เจริญรูป
นางพะเยาว ธูปบูชา

๖๗๒๐
๖๗๒๑
๖๗๒๒
๖๗๒๓
๖๗๒๔
๖๗๒๕
๖๗๒๖
๖๗๒๗
๖๗๒๘
๖๗๒๙
๖๗๓๐
๖๗๓๑
๖๗๓๒
๖๗๓๓
๖๗๓๔
๖๗๓๕
๖๗๓๖
๖๗๓๗
๖๗๓๘
๖๗๓๙
๖๗๔๐
๖๗๔๑
๖๗๔๒
๖๗๔๓
๖๗๔๔
๖๗๔๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางพะเยาว เอี่ยมสะอาด
นางพัชชา ทรงขจร
นางพัชณีย การหนองใหญ
นางพัชนิกานต ตนสาลี
นางพัชนิกุล มาลัยวงศ
นางสาวพัชนี คําพันนอย
นางพัชนี นิตยา
นางสาวพัชนี พลอยนิล
นางพัชนี วัฒนวิสทุ ธิ์
นางพัชนี แสวงวงศ
นางพัชภัณฑ ทิเกง
นางพัชยา วงคณรัตน
นางพัชรมน ยกชม
นางพัชรรัสม ภูริชโรจนวัฒน
นางพัชรา ตั้งเจริญ
นางพัชรา บํารุงพงศ
นางพัชรา พิรุณยอย
นางพัชรา สําลี
นางสาวพัชรา สุขเจริญ
นางพัชรา สุขนิพิฐพร
นางสาวพัชรา แสงจันทรศรี
นางพัชราพร ยะโสธร
นางพัชราภร ทองบุญ
นางสาวพัชราภรณ จุลมณฑล
นางพัชราภรณ นาบูรณะ
นางพัชราภรณ นิรมล

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๖๗๔๖
๖๗๔๗
๖๗๔๘
๖๗๔๙
๖๗๕๐
๖๗๕๑
๖๗๕๒
๖๗๕๓
๖๗๕๔
๖๗๕๕
๖๗๕๖
๖๗๕๗
๖๗๕๘
๖๗๕๙
๖๗๖๐
๖๗๖๑
๖๗๖๒
๖๗๖๓
๖๗๖๔
๖๗๖๕
๖๗๖๖
๖๗๖๗
๖๗๖๘
๖๗๖๙
๖๗๗๐
๖๗๗๑

นางพัชราภรณ บั้งเงิน
นางพัชราภรณ บุญเสนาะ
นางพัชราภรณ ภูฆัง
นางพัชราภรณ มิลินทางกูร
นางพัชราภรณ มูลณี
นางพัชราภรณ สุวรรณคีรี
นางพัชราภรณ สุวตั ถิกลุ
นางพัชราภา พรสวรรค
นางพัชริน ยอดปนันท
นางพัชรินทร ขุนภักดี
นางพัชรินทร คงโพธิน์ อย
นางพัชรินทร ไชยหลาก
นางพัชรินทร ณ ระนอง
นางสาวพัชรินทร ทองมาก
นางพัชรินทร ทัศคร
นางสาวพัชรินทร แทนรินทร
นางพัชรินทร พิทักษกุล
นางพัชรินทร ภูผาสิทธิ์
นางพัชรินทร มิรัตนไพร
นางพัชรินทร ลีละศาสตร
นางพัชรินทร สหุตนัย
นางพัชรินทร หางนาค
นางพัชรินทร อรรถชัยศิริ
นางพัชรินทร เอี่ยมรอด
นางพัชรี คงเมือง
นางพัชรี คชไพร

หนา ๑๓๗
ราชกิจจานุเบกษา
๖๗๗๒
๖๗๗๓
๖๗๗๔
๖๗๗๕
๖๗๗๖
๖๗๗๗
๖๗๗๘
๖๗๗๙
๖๗๘๐
๖๗๘๑
๖๗๘๒
๖๗๘๓
๖๗๘๔
๖๗๘๕
๖๗๘๖
๖๗๘๗
๖๗๘๘
๖๗๘๙
๖๗๙๐
๖๗๙๑
๖๗๙๒
๖๗๙๓
๖๗๙๔
๖๗๙๕
๖๗๙๖
๖๗๙๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางพัชรี จันทรโนทัย
นางพัชรี ชุมพล
นางพัชรี เทพกรณ
นางพัชรี นุชสวัสดิ์
นางพัชรี พุทธิกานนท
นางพัชรี มูลศิริ
นางพัชรี ศรีสุข
นางพัชรี เอ็นดูราษฎร
นางพัชรีย วัสสิกี
นางพัชรีย เอสตี
นางพัชรียา สุขดี
นางพัฒจิรา จันทรดาํ
นางพัฒทนีย ขําไชโย
นางพัฒนา กอผล
นางพัฒนา กําเหนิดศิลป
นางพัฒนา เชื้อเมืองพาน
นางพัฒนา พูลศรี
นางพัฒนา ไมงาม
นางพัฒนา อินทนพ
นางพัฒนาวดี วรรณทอง
นางพัฒนี ขําเจริญ
นางพัฒนี วัฒนะบุตร
นางพัทธกานต หนูนารถ
นางพัทธนันท โอศิริพัฒน
นางพัทธวรรณ เกิดสมนึก
นางสาวพัทธวิรา พัฒนอัศพงศ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๖๗๙๘
๖๗๙๙
๖๘๐๐
๖๘๐๑
๖๘๐๒
๖๘๐๓
๖๘๐๔
๖๘๐๕
๖๘๐๖
๖๘๐๗
๖๘๐๘
๖๘๐๙
๖๘๑๐
๖๘๑๑
๖๘๑๒
๖๘๑๓
๖๘๑๔
๖๘๑๕
๖๘๑๖
๖๘๑๗
๖๘๑๘
๖๘๑๙
๖๘๒๐
๖๘๒๑
๖๘๒๒
๖๘๒๓

นางพัทยา ศิรบิ ุตร
นางสาวพัทยาพร นาคสีมว ง
นางพันทวี กิติพิเชฐสรรค
นางพันทิพา โทสาลี
นางพันธประภา ศรีวิเศษ
นางพันธรตั น สุขสวาง
นางพันธศรี แฟนประโคน
นางพันผกา กาบมาลา
นางพัลลภา คงเพชรศักดิ์
นางพัสกร ฐาปนียนนั ท
นางสาวพาณี คงทะเล
นางสาวพาณี ดีสขุ พร
นางพาณี ยศวิทยากุล
นางพาณี ศรีวิเศษ
นางพานทอง ยอดมั่น
นางพานี นาคเสน
นางพายัพ วิไลวิทย
นางพาสุข เลิศพรประสพโชค
นางพิกุล นอยนาเพียง
นางพิกุล ปาโส
นางพิกุล วิเทห
นางพิกุล สายเวช
นางสาวพิกุล สิงหธวัช
นางพิกุล สุภารัตน
นางพิกุล เสาวยอด
นางพิกุล เหลี่ยมใส

หนา ๑๓๘
ราชกิจจานุเบกษา
๖๘๒๔
๖๘๒๕
๖๘๒๖
๖๘๒๗
๖๘๒๘
๖๘๒๙
๖๘๓๐
๖๘๓๑
๖๘๓๒
๖๘๓๓
๖๘๓๔
๖๘๓๕
๖๘๓๖
๖๘๓๗
๖๘๓๘
๖๘๓๙
๖๘๔๐
๖๘๔๑
๖๘๔๒
๖๘๔๓
๖๘๔๔
๖๘๔๕
๖๘๔๖
๖๘๔๗
๖๘๔๘
๖๘๔๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางพิกุลทิพย รุจิระยรรยง
นางพิชชารี บุญเปง
นางพิชญณัฏฐ ไชยสารัตน
นางพิชญสนิ ี เทียมเมือง
นางพิชญา ไชยวิเศษ
นางพิชญา วรรณศรี
นางพิชญาภา ภูมิชัยชนะ
นางพิณใจ เกษณียบตุ ร
นางพิณทิพย พุมสกุล
นางพิณทิพย ศรีกงพาน
นางพิณเหมือน ชมภูราช
นางพิทยาภรณ อวัชนากร
นางสาวพิธี มณีสอน
นางพินดิ า รุง เดช
นางพิมนภา วัฒนาธาดาสุข
นางพิมพ สิริภาคโยทัย
นางพิมพจิต แกวทอง
นางพิมพใจ คีรีเกษตร
นางสาวพิมพใจ โควสุรัตน
นางพิมพใจ มาสูตร
นางพิมพพร พันธุสวัสดิ์
นางพิมพพร อุนผาง
นางพิมพพรรณ หิรัญพงษ
นางสาวพิมพร พานแกว
นางพิมพรรณ จันทร
นางสาวพิมพรรณ แดนโพธิ์

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๖๘๕๐
๖๘๕๑
๖๘๕๒
๖๘๕๓
๖๘๕๔
๖๘๕๕
๖๘๕๖
๖๘๕๗
๖๘๕๘
๖๘๕๙
๖๘๖๐
๖๘๖๑
๖๘๖๒
๖๘๖๓
๖๘๖๔
๖๘๖๕
๖๘๖๖
๖๘๖๗
๖๘๖๘
๖๘๖๙
๖๘๗๐
๖๘๗๑
๖๘๗๒
๖๘๗๓
๖๘๗๔
๖๘๗๕

นางพิมพรรณ มณีกาศ
นางพิมพรรณ มวงนอย
นางพิมพลภัส แกนนาค
นางพิมพลภัส มงคลภคบัณฑิต
นางพิมพา รัตนตรัยวงศ
นางพิมภา ดวงศรี
นางพิมล พลนุย
นางพิมลพรรณ รอดอยู
นางพิมลรัตน คารี
นางพิมลรัตน ศรีหาวงศ
นางพิมลวรรณ พรหมกตัญู
นางพิมวดี ทองสม
นางพิมวดี มวงแกว
นางพิรมพร ชัยภักดี
นางพิรมย แกวหนู
นางสาวพิราภรณ ฤทธิบ์ ํารุง
นางพิริยะ หลวงชัยสินธุ
นางสาวพิไรพร นวลนุน
นางพิไล เพชรเครือ
นางพิไล อุตสาห
นางสาวพิไลลักษณ พันธุชาติ
นางพิไลวรรณ ศรีรตั นสุข
นางพิไลวรรณ สุวรรณประสิทธิ์
นางพิศนภา ถายานุวตั ร
นางพิศเพลิน มณีวรรณ
นางพิศมอญ ลาภใหญ

หนา ๑๓๙
ราชกิจจานุเบกษา
๖๘๗๖
๖๘๗๗
๖๘๗๘
๖๘๗๙
๖๘๘๐
๖๘๘๑
๖๘๘๒
๖๘๘๓
๖๘๘๔
๖๘๘๕
๖๘๘๖
๖๘๘๗
๖๘๘๘
๖๘๘๙
๖๘๙๐
๖๘๙๑
๖๘๙๒
๖๘๙๓
๖๘๙๔
๖๘๙๕
๖๘๙๖
๖๘๙๗
๖๘๙๘
๖๘๙๙
๖๙๐๐
๖๙๐๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางพิศมัย แกวเจริญผล
นางพิศมัย บึงไกร
นางพิศมัย พระเดชวงษ
นางพิศมัย รักกลาง
นางพิศมัย รักชาติ
นางพิศมัย ลาวรรณ
นางพิศมัย เลิศฤทธิพงศ
นางพิศมัย ศรีอาจ
นางสาวพิศมัย สมชาติ
นางสาวพิศมัย อูสังข
นางพิศวาส รานอก
นางพิสมัย คมพิทยากุล
นางพิสมัย จันทรงาม
นางพิสมัย ชววิกรานต
นางสาวพิสมัย ทองสระนอย
นางพิสมัย ทุยเวียง
นางพิสมัย บาลลา
นางพิสมัย พลขันธ
นางพิสมัย พาดี
นางพิสมัย โพนไพรสันต
นางสาวพิสมัย วงศเตชะ
นางพิสมัย แสนปญญา
นางพิสมัย หอมกลิน่
นางพีชญาภรณ กิ่งมิ่งแฮ
นางพีรภาร ทองมา
นางพูนทรัพย ตรีเหรา

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๖๙๐๒
๖๙๐๓
๖๙๐๔
๖๙๐๕
๖๙๐๖
๖๙๐๗
๖๙๐๘
๖๙๐๙
๖๙๑๐
๖๙๑๑
๖๙๑๒
๖๙๑๓
๖๙๑๔
๖๙๑๕
๖๙๑๖
๖๙๑๗
๖๙๑๘
๖๙๑๙
๖๙๒๐
๖๙๒๑
๖๙๒๒
๖๙๒๓
๖๙๒๔
๖๙๒๕
๖๙๒๖
๖๙๒๗

นางสาวพูนทรัพย ปลุกใจหาญ
นางพูนพรรณ ใจลังการ
นางพูนศรี ชูเดช
นางพูนสิน จันทะโก
นางพูนสิน ชินเสนา
นางพูนสุข มนตทิพยวรรณ
นางพูลศรี ไชยมงคล
นางพูลศรี พลหงษ
นางพูลศรี เลิศสกุลวงษ
นางพูลศรี อมรลักษณ
นางพูลศิลป ชาญเดชรุงเรือง
นางพูลศิลป เสมเหลา
นางพูลสุข ธรรมสุนทร
นางพูลสุข สิทธิจินดา
นางเพชรมณี วงศกระจาง
นางเพ็ชรมณี ปราบวารินทร
นางเพชรรัตน บริรักษเลิศ
นางเพชรรัตน เพียรธัญกรณ
นางเพชรสมร แกนเมือง
นางเพชรสุดา จันทรังษี
นางเพ็ชรัตน โยมศิลป
นางเพชรา ทรายขาว
นางเพชรา บุพศิริ
นางสาวเพชรา ฤทธิม์ ณี
นางเพชรี ยะไวทย
นางเพชรี ฤทธิเดช

หนา ๑๔๐
ราชกิจจานุเบกษา
๖๙๒๘
๖๙๒๙
๖๙๓๐
๖๙๓๑
๖๙๓๒
๖๙๓๓
๖๙๓๔
๖๙๓๕
๖๙๓๖
๖๙๓๗
๖๙๓๘
๖๙๓๙
๖๙๔๐
๖๙๔๑
๖๙๔๒
๖๙๔๓
๖๙๔๔
๖๙๔๕
๖๙๔๖
๖๙๔๗
๖๙๔๘
๖๙๔๙
๖๙๕๐
๖๙๕๑
๖๙๕๒
๖๙๕๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสาวเพ็ญ อรุณศรี
นางเพ็ญแข กระดิ่งทอง
นางเพ็ญแข งามสงา
นางเพ็ญแข จิตตแจง
นางสาวเพ็ญแข นวมจะโปะ
นางเพ็ญแข หนูขาว
นางเพ็ญจันทร คงบุญแกว
นางเพ็ญจันทร เจะแล
นางเพ็ญจันทร นวลใย
นางเพ็ญจันทร บุญเพ็ง
นางเพ็ญจันทร วงศน้ําคํา
นางเพ็ญจิต นพรัตน
นางเพ็ญญา ประยูรรัตน
นางเพ็ญตรา เดชาติวงศ ณ อยุธยา
นางเพ็ญทอง ยิ่งยงยุทธ
นางเพ็ญทิพย เชาวลิต
นางเพ็ญทิพย บุญกุศล
นางเพ็ญทิวา ยีว่ าศรี
นางเพ็ญนภา ผกาแดง
นางเพ็ญนภา แฟงเอม
นางเพ็ญบุญญา คอนกําลัง
นางเพ็ญประภา แกวพิพัฒน
นางเพ็ญประภา ปนอินทร
นางสาวเพ็ญประภา ศรโชติ
นางเพ็ญประภา ศรีคราม
นางเพ็ญพร ภิญโญพานิชย

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๖๙๕๔
๖๙๕๕
๖๙๕๖
๖๙๕๗
๖๙๕๘
๖๙๕๙
๖๙๖๐
๖๙๖๑
๖๙๖๒
๖๙๖๓
๖๙๖๔
๖๙๖๕
๖๙๖๖
๖๙๖๗
๖๙๖๘
๖๙๖๙
๖๙๗๐
๖๙๗๑
๖๙๗๒
๖๙๗๓
๖๙๗๔
๖๙๗๕
๖๙๗๖
๖๙๗๗
๖๙๗๘
๖๙๗๙

หนา ๑๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวเพ็ญพร โสตะทวิ
นางเพ็ญพร เอี่ยมจิตโสภา
นางสาวเพ็ญพรรณ ประทีปพรศักดิ์
นางเพ็ญพรรณ สุขชม
นางเพ็ญพิชชา สุทธิยาภรณ
นางสาวเพ็ญพิชา ชมชัยรัตน
นางเพ็ญพิมล ลําภู
นางเพ็ญพิศ โคตรคนั ทา
นางเพ็ญภักดิ์ เอือ้ ราษฎร
นางเพ็ญรัตน ภานุทตั
นางสาวเพ็ญวรรณ สมใจ
นางเพ็ญศรี จันทรชาติ
นางเพ็ญศรี ชวนอาจ
นางเพ็ญศรี ชืน่ วัฒนา
นางเพ็ญศรี ไชยวงศ
นางเพ็ญศรี เต็มเกษม
นางสาวเพ็ญศรี ทรงสวัสดิ์
นางเพ็ญศรี ทางทอง
นางสาวเพ็ญศรี นันทา
นางเพ็ญศรี บังเมฆ
นางเพ็ญศรี บุญขาย
นางเพ็ญศรี ปาทา
นางเพ็ญศรี พาหะนิชย
นางเพ็ญศรี มีฮาตร
นางเพ็ญศรี ยุคะลัง
นางเพ็ญศรี ลิมปสุรัช

๖๙๘๐
๖๙๘๑
๖๙๘๒
๖๙๘๓
๖๙๘๔
๖๙๘๕
๖๙๘๖
๖๙๘๗
๖๙๘๘
๖๙๘๙
๖๙๙๐
๖๙๙๑
๖๙๙๒
๖๙๙๓
๖๙๙๔
๖๙๙๕
๖๙๙๖
๖๙๙๗
๖๙๙๘
๖๙๙๙
๗๐๐๐
๗๐๐๑
๗๐๐๒
๗๐๐๓
๗๐๐๔
๗๐๐๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางเพ็ญศรี เลขาวิจติ ร
นางเพ็ญศรี ศรีทอง
นางเพ็ญศรี ศิริสอน
นางเพ็ญศรี สุทธิมูล
นางเพ็ญศรี แสงจันทร
นางเพ็ญศรี หิรัญเรือง
นางเพ็ญศรี อภิวรศักดิ์
นางเพ็ญศรี อูเงิน
นางเพ็ญศิริ กอแสนสุข
นางเพ็ญศิริ จันทร
นางเพ็ญสิริ เศวตรพัชร
นางสาวเพยาว บารมี
นางเพลิน บุญยศยิง่
นางเพลิน ใบบัว
นางเพลินจันทร กิ่งก้ํา
นางเพลินจิต ภักดี
นางเพลินจิต มหาวงษ
นางเพลินตา เข็มทอง
นางเพลินตา สุวรรณไตรย
นางเพลินนภา สุวรรณสําริด
นางเพลินพิศ นกเทียน
นางสาวเพลินพิศ สังขภาพันธ
นางเพลินพิศ แสนมาโนช
นางเพียงขวัญ สุวรรณวงศ
นางเพียงใจ เมาะซัง
นางสาวเพียงใจ ศรีหัตถกรรม

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๗๐๐๖
๗๐๐๗
๗๐๐๘
๗๐๐๙
๗๐๑๐
๗๐๑๑
๗๐๑๒
๗๐๑๓
๗๐๑๔
๗๐๑๕
๗๐๑๖
๗๐๑๗
๗๐๑๘
๗๐๑๙
๗๐๒๐
๗๐๒๑
๗๐๒๒
๗๐๒๓
๗๐๒๔
๗๐๒๕
๗๐๒๖
๗๐๒๗
๗๐๒๘
๗๐๒๙
๗๐๓๐
๗๐๓๑

นางเพียงใจ สุวรรณธาดา
นางเพียงใจ เหลืองอราม
นางเพียงใจ เฮาหนู
นางเพียงดาว ศรีภักดี
นางเพียงพร หุตะมาน
นางเพียงพิมล กองวารี
นางเพียงพิศ สุขประเสริฐ
นางเพียร งามเจริญ
นางสาวเพียรทอง ไชยวงศคํา
นางแพงตา ศรีจนั ทร
นางแพงศักดิ์ นาสมภักดิ์
นางแพรวตา บุญมาก
นางสาวแพรวศรี แกวมูณี
นางสาวแพว ชัยกิจ
นางไพจิตตรี ศรีหาพุฒ
นางไพจิตร พงศทองเมือง
นางไพจิตร อินรัสพงศ
นางไพจินต ปานเจริญ
นางไพฑูรย ชะอุมฤทธิ์
นางสาวไพฑูรย เนียมหอม
นางไพฑูรย ประกิง่
นางไพนา ศรีแกว
นางไพบูรณ วิเชียรรัตน
นางไพบูลย เพ็ชรจรูญ
นางสาวไพพร ปราบพาล
นางสาวไพรจิตรา ทัพหิรัญ

หนา ๑๔๒
ราชกิจจานุเบกษา
๗๐๓๒
๗๐๓๓
๗๐๓๔
๗๐๓๕
๗๐๓๖
๗๐๓๗
๗๐๓๘
๗๐๓๙
๗๐๔๐
๗๐๔๑
๗๐๔๒
๗๐๔๓
๗๐๔๔
๗๐๔๕
๗๐๔๖
๗๐๔๗
๗๐๔๘
๗๐๔๙
๗๐๕๐
๗๐๕๑
๗๐๕๒
๗๐๕๓
๗๐๕๔
๗๐๕๕
๗๐๕๖
๗๐๕๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางไพรพักตร สารวงค
นางไพรวรรณ ชรารัตน
นางไพรวรรณ ทับทิมไสย
นางสาวไพรวัลย เครือวัลย
นางไพรวัลย ยงหนู
นางไพรัช ศรีราชา
นางไพรินทร ทองนิม่
นางไพเราะ ไชยฤทธิ์
นางไพเราะ นวนแกว
นางสาวไพเราะ หอมกลิน่ เนียม
นางไพลิน กาศอุดม
นางไพวรรณ รันทม
นางไพวัลย สุปด
นางไพศรี เฉิดเรียง
นางไพศรี มณีโชติ
นางไพศูนย สุระวิค
นางไพสินทร สามตา
นางสาวฟองจันทร แสงคํา
นางฟองจันทร เหมืองหมอ
นางภคนันท มีขันทอง
นางภคพร กรแกวกุล
นางสาวภคพร ศรีเดช
นางภคินี สรอยสุวรรณ
นางภรณจนิ ดา หมายปาน
นางสาวภรภัทร ดีรัศมี
นางภักดี ฉิมไทย

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๗๐๕๘
๗๐๕๙
๗๐๖๐
๗๐๖๑
๗๐๖๒
๗๐๖๓
๗๐๖๔
๗๐๖๕
๗๐๖๖
๗๐๖๗
๗๐๖๘
๗๐๖๙
๗๐๗๐
๗๐๗๑
๗๐๗๒
๗๐๗๓
๗๐๗๔
๗๐๗๕
๗๐๗๖
๗๐๗๗
๗๐๗๘
๗๐๗๙
๗๐๘๐
๗๐๘๑
๗๐๘๒
๗๐๘๓

นางภักดี สมบัติภูธร
นางภัค เครือเมือง
นางสาวภัคจิรัสย สัตบุษย
นางภัคภร ปตโิ ภค
นางภัควดี ยิ่งดัง
นางภัชรา จีรชัยพันธุสกุล
นางสาวภัชรี ภูมหิ าทอง
นางภัณทิรา ชัยอินตา
นางภัททิรา พงษเสือ
นางภัทรพรรณ อําไพพันธุ
นางภัทรภร ภรแกวจันทร
นางภัทรภรณณิชา สุริยนั ต
นางภัทรา บุณยรัตนสุนทร
นางภัทราพร พรหมตระกูล
นางภัทราพร พวงมณี
นางสาวภัทราพร พูลทรัพย
นางภัทรียา จันทรบาง
นางภัสศิกานต รัตนกัลยสริ ิ
นางภาณี เสียงเย็น
นางภาพิมณ สุวรรณ
นางภารดี กระแสรสนุ ทร
นางสาวภารดี รัตนสุทธานนท
นางภาวนา โนนทนวงศ
นางภาวิณี พระวิสัตย
นางภาวิณี ลิ่มตระกูล
นางภาวิดา ปนตบแตง

หนา ๑๔๓
ราชกิจจานุเบกษา
๗๐๘๔
๗๐๘๕
๗๐๘๖
๗๐๘๗
๗๐๘๘
๗๐๘๙
๗๐๙๐
๗๐๙๑
๗๐๙๒
๗๐๙๓
๗๐๙๔
๗๐๙๕
๗๐๙๖
๗๐๙๗
๗๐๙๘
๗๐๙๙
๗๑๐๐
๗๑๐๑
๗๑๐๒
๗๑๐๓
๗๑๐๔
๗๑๐๕
๗๑๐๖
๗๑๐๗
๗๑๐๘
๗๑๐๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางภาวินี ชูขํา
นางภาวินี โชติมณี
นางภาสินี รอบคอบ
นางภิญญา วิทยาภรณ
นางภิรมย อนันตภากรณ
นางภุมริน ตัง้ เสริมสิทธิ์
นางภุมรี ยินดีฉตั ร
นางสาวภูภัทรา สุขณิพัทธ
นางภูริชญา มัน่ เหมาะ
นางสาวภูรติ า สุพยนต
นางภูษา ยกเชือ้
นางเภรีพร มะลาศรี
นางโภชนฎา เทียมเทศ
นางมงคล การสราง
นางสาวมงคล แกวสุวรรณ
นางมงคล ไชยโคตร
นางมงคล สําเริศรัมย
นางมงคล สุขชาวนา
นางมณฑกาน เหนี่ยวองอาจ
นางมณฑญาณ นิรันดร
นางมณฑา คชินทร
นางมณฑา ทองรัก
นางมณฑา พันอุไร
นางมณฑา สุวานิช
นางมณฑิชา ทมถา
นางสาวมณฑิรา มณเฑียรทอง

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๗๑๑๐
๗๑๑๑
๗๑๑๒
๗๑๑๓
๗๑๑๔
๗๑๑๕
๗๑๑๖
๗๑๑๗
๗๑๑๘
๗๑๑๙
๗๑๒๐
๗๑๒๑
๗๑๒๒
๗๑๒๓
๗๑๒๔
๗๑๒๕
๗๑๒๖
๗๑๒๗
๗๑๒๘
๗๑๒๙
๗๑๓๐
๗๑๓๑
๗๑๓๒
๗๑๓๓
๗๑๓๔
๗๑๓๕

นางมณเฑียร สัมมา
นางมณทิชา สาขนินท
นางมณสิชา วีระพันธ
นางมณี เขียวบุษบง
นางสาวมณี ซุนซิ่ม
นางมณี ทองใบโพธิ์
นางสาวมณี ภาคสุข
นางมณี ลิบประภากร
นางมณี ลิม้ ชื่น
นางมณี เหรียญทอง
นางมณี อุณหพงศา
นางมณีฉาย บุญยะเผือก
นางมณีฉาย หอมสวาสดิ์
นางมณียา ธิบดี
นางมณีรัตน โชติวุฑฒากร
นางมณีรัตน นครานุรักษ
นางมณีรัตน นันทะไสย
นางมณีรัตน ละมายวรรณ
นางมณีวรรณ กุลสอน
นางมณีวรรณ แกวนพรัตน
นางมณีวรรณ เจริญชัย
นางมณีวรรณ อติภัทรโสภณ
นางมณีวิจติ ร พิมพสอน
นางมธุรดา ชอนทอง
นางมธุรดา สุวรรณมณี
นางมธุรส แกววรา

หนา ๑๔๔
ราชกิจจานุเบกษา
๗๑๓๖
๗๑๓๗
๗๑๓๘
๗๑๓๙
๗๑๔๐
๗๑๔๑
๗๑๔๒
๗๑๔๓
๗๑๔๔
๗๑๔๕
๗๑๔๖
๗๑๔๗
๗๑๔๘
๗๑๔๙
๗๑๕๐
๗๑๕๑
๗๑๕๒
๗๑๕๓
๗๑๕๔
๗๑๕๕
๗๑๕๖
๗๑๕๗
๗๑๕๘
๗๑๕๙
๗๑๖๐
๗๑๖๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางมธุรส บัวสมบูรณ
นางมธุรส ฟกเงิน
นางมธุรนิ ขันติโชติ
นางมนชิดา พานิช
นางมนตกานต เวทยประสิทธิ์
นางมนตจรรย วุฒิปญ
 ญารัตนกุล
นางมนเทียน อัครวรรณ
นางมนรัตน นิชเปยม
นางมนฤดี สุวรรณรังษี
นางสาวมนสินี เสริมสิรนิ าวา
นางมนัสดา แกวขาว
นางมนัสนันท โตยิ่งเจริญสกุล
นางมนัสมนต เฉลิมวัฒน
นางมนัสวี เสาวรัจ
นางมยุรา จันทรา
นางมยุรี กัญจนพิทักษ
นางมยุรี กิจไชยา
นางสาวมยุรี จันทรเสนา
นางมยุรี ชลกลาง
นางมยุรี ตรีรัตนกุลพร
นางมยุรี ตะปะสา
นางมยุรี ธรรมรักษา
นางมยุรี นามโน
นางสาวมยุรี ปรีชาเรืองฤทธิ์
นางมยุรี พิชัย
นางมยุรี พุทธรักษา

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๗๑๖๒
๗๑๖๓
๗๑๖๔
๗๑๖๕
๗๑๖๖
๗๑๖๗
๗๑๖๘
๗๑๖๙
๗๑๗๐
๗๑๗๑
๗๑๗๒
๗๑๗๓
๗๑๗๔
๗๑๗๕
๗๑๗๖
๗๑๗๗
๗๑๗๘
๗๑๗๙
๗๑๘๐
๗๑๘๑
๗๑๘๒
๗๑๘๓
๗๑๘๔
๗๑๘๕
๗๑๘๖
๗๑๘๗

นางมยุรี ยอดบุญ
นางมยุรี รักขันแสง
นางมยุรี เรือนมา
นางมยุรี เวทมาหะ
นางมยุเรศ นันทะเสน
นางมรกต หนูพันธ
นางสาวมรรคมณฑ สนองคุณ
นางมรรยาท ฐาปนปุญญา
นางมรี ศรียา
นางมลชนก ทองใหม
นางมลพิลาศ ศรีประสาท
นางมลราตรี อยูเย็น
นางมลฤดี ณ ปอมเพ็ชร
นางมลิวัลย ชัยรัตน
นางมลิวัลย พยุหกฤษ
นางมลิวัลย วุฒิเกตุ
นางมลิวัลย สินรัตน
นางมลิวัลย อุนออน
นางมะยุรี พันธุเทศ
นางมะลิ คําอินทร
นางสาวมะลิ จงถาวรเจริญ
นางมะลิ บุญลือพันธ
นางมะลิ พรหมทา
นางมะลิ รักษากิจ
นางมะลิ แสงสุระ
นางมะลิวรรณ จุลราช

หนา ๑๔๕
ราชกิจจานุเบกษา
๗๑๘๘
๗๑๘๙
๗๑๙๐
๗๑๙๑
๗๑๙๒
๗๑๙๓
๗๑๙๔
๗๑๙๕
๗๑๙๖
๗๑๙๗
๗๑๙๘
๗๑๙๙
๗๒๐๐
๗๒๐๑
๗๒๐๒
๗๒๐๓
๗๒๐๔
๗๒๐๕
๗๒๐๖
๗๒๐๗
๗๒๐๘
๗๒๐๙
๗๒๑๐
๗๒๑๑
๗๒๑๒
๗๒๑๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางมะลิวรรณ ทิวะสิงห
นางมะลิวรรณ ศรีนา
นางมะลิวัลย กันยารัตน
นางมะลิวัลย เจริญตะคุ
นางมะลิวัลย ชินโคตร
นางมะลิวัลย นิลบุตร
นางมะลิวัลย บุบผา
นางมะลิวัลย โบราณมูล
นางมะลิวัลย ยืนยาว
นางมะลิวัลย ออนละมูล
นางมะลิวัลย อินคุม
นางมัชฌิมา สังขศิลปชัย
นางมัณฑณัฐ เรืองเรนทร
นางมัณฑนา คงสุขมาก
นางมัณฑนา บํารุงจิตต
นางมัณฑนา ปรียวนิตย
นางมัณฑนา พิทักษสฤษดิ์
นางสาวมัณฑนา สถิตวิบรู ณ
นางมัณฑนา หะยีตาเยะ
นางมัณฑิกา ชาติไทย
นางมัทธิกา รับบุญ
นางมัทนีย สิริยานิกร
นางมัทรี ประกอบธรรม
นางมัทรี มวงมนตรี
นางสาวมันทนา ใบชา
นางมันทนา อุตทอง

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๗๒๑๔
๗๒๑๕
๗๒๑๖
๗๒๑๗
๗๒๑๘
๗๒๑๙
๗๒๒๐
๗๒๒๑
๗๒๒๒
๗๒๒๓
๗๒๒๔
๗๒๒๕
๗๒๒๖
๗๒๒๗
๗๒๒๘
๗๒๒๙
๗๒๓๐
๗๒๓๑
๗๒๓๒
๗๒๓๓
๗๒๓๔
๗๒๓๕
๗๒๓๖
๗๒๓๗
๗๒๓๘
๗๒๓๙

หนา ๑๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางมัลลิกา ขวัญพุฒ
นางมัลลิกา ขัดสาย
นางมัลลิกา ถิราวัตร
นางมัลลิกา ทวีชัย
นางมัลลิกา เทียมเมือง
นางมัลลิกา ประทุมถิ่น
นางมัลลิกา ภูประดิษฐ
นางมัลลิกา มีศิลป
นางมัลลิกา ศีลบุตร
นางมัลลิกา สิงหครา
นางมัสยา วงศเพชรสกุล
นางสาวมาณี ฉัตรชัยวงศ
นางมาดี มณีเลิศ
นางมาติกา วรรณะ
นางมานพ ถวิลถึง
นางมานิต สังฆกาโล
นางมานิตรา อยูพงษทอง
นางมานิพร โพธิ์พรม
นางสาวมายูร นาคประสม
นางสาวมารยาท จุฬากุล
นางมารยาท ชืน่ เจริญ
หมอมหลวงมารศรี ชาวสวนทิพย
นางสาวมารศรี เทือกสุบรรณ
นางสาวมารศรี ผองพันธุ
นางมารศรี ศรีอนรรฆวานิช
นางมารศรี สงเคราะห

๗๒๔๐
๗๒๔๑
๗๒๔๒
๗๒๔๓
๗๒๔๔
๗๒๔๕
๗๒๔๖
๗๒๔๗
๗๒๔๘
๗๒๔๙
๗๒๕๐
๗๒๕๑
๗๒๕๒
๗๒๕๓
๗๒๕๔
๗๒๕๕
๗๒๕๖
๗๒๕๗
๗๒๕๘
๗๒๕๙
๗๒๖๐
๗๒๖๑
๗๒๖๒
๗๒๖๓
๗๒๖๔
๗๒๖๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางมารศรี สาระวาท
นางมาริณี พรหมสถิตย
นางมาริษา สุวรรณศรี
นางมาริษา ไหวพริบ
นางมาริสา หิรัญพรสวรรค
นางมาเรียน สุนทรผอบทอง
นางมาลัย จันทนะ
นางมาลัย จันมา
นางมาลัย เจียมเงิน
นางมาลัย ชนะดี
นางมาลัย ณ พิกุล
นางมาลัย บริบรู ณมงคล
นางมาลัย ฝายคําตา
นางมาลัย เมืองพระฝาง
นางมาลัย โรจนภิญโญสถิต
นางสาวมาลัย สุวรรณ
นางมาลัยวรรณ หิรัญมูล
นางมาลา ทนันไชย
นางมาลา บูรณา
นางมาลา สุทธิธรรม
นางมาลา แสงสิงห
นางสาวมาลา อรัณยะกานนท
นางสาวมาลาศรี สายวงค
นางมาลิน จําสนอง
นางมาลิน สมสวย
นางมาลินี เงินทอง

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๗๒๖๖
๗๒๖๗
๗๒๖๘
๗๒๖๙
๗๒๗๐
๗๒๗๑
๗๒๗๒
๗๒๗๓
๗๒๗๔
๗๒๗๕
๗๒๗๖
๗๒๗๗
๗๒๗๘
๗๒๗๙
๗๒๘๐
๗๒๘๑
๗๒๘๒
๗๒๘๓
๗๒๘๔
๗๒๘๕
๗๒๘๖
๗๒๘๗
๗๒๘๘
๗๒๘๙
๗๒๙๐
๗๒๙๑

นางมาลินี ชวยหมุด
นางมาลินี พึ่งภพ
นางมาลินี มีพะเนาว
นางมาลินี สิงหทองทราย
นางมาลินี หวยหงษทอง
นางมาลินี อินทรประสิทธิ์
นางมาลินี อุทัยหลาขะ
นางมาลิสา กลิน่ เกษร
นางสาวมาลี กอสนาน
นางมาลี แกวละเอียด
นางมาลี แกวอุไทย
นางมาลี คงสังข
นางมาลี จริงโพธิ์
นางมาลี จันทวงศ
นางสาวมาลี เจียรบุตร
นางสาวมาลี ชอบจิตต
นางมาลี ชาติเนติวฒ
ุ ิ
นางมาลี ชิตอักษร
นางสาวมาลี ชูชอแกว
นางสาวมาลี ธนศิรวิ ัฒนา
นางสาวมาลี นิลรัตน
นางมาลี บุญคุณ
นางมาลี บูรณะกรณ
นางมาลี ผูกอยู
นางมาลี เฝามัน่
นางมาลี พรมฉวี

หนา ๑๔๗
ราชกิจจานุเบกษา
๗๒๙๒
๗๒๙๓
๗๒๙๔
๗๒๙๕
๗๒๙๖
๗๒๙๗
๗๒๙๘
๗๒๙๙
๗๓๐๐
๗๓๐๑
๗๓๐๒
๗๓๐๓
๗๓๐๔
๗๓๐๕
๗๓๐๖
๗๓๐๗
๗๓๐๘
๗๓๐๙
๗๓๑๐
๗๓๑๑
๗๓๑๒
๗๓๑๓
๗๓๑๔
๗๓๑๕
๗๓๑๖
๗๓๑๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางมาลี ยิม้ มงคล
นางมาลี สุภาภรณประดับ
นางมาลี สุระวิทย
นางมาลี หงษทอง
นางมาลี อรอินทร
นางมาลีพร ศรีสมบูรณ
นางมาลีรตั น ดีสาระ
นางมาลีลักษณ กลอมยงค
นางสาวมาลีวิภา อินทรักษ
นางมิง่ ขวัญ สุริยาอารักษ
นางมิง่ ขวัญ สุวรรณศร
นางมีนทราย เที่ยงแท
นางสาวมีนา นาคสังข
นางมุกดา กองชิน
นางมุกดา โขนภูเขียว
นางมุกดา คลังทอง
นางมุกดา ชัยสุภาพ
นางมุกดา เชื้อวงศบุญ
นางมุกดา วรรณทิพย
นางมุกดา แสงแกว
นางมุกมณี ทองบุ
นางมุฑติ า นคเรศไอศูรย
นางมุนี แยมสวัสดิ์
นางเมตตา ชาวบล
นางสาวเมตตา นุชนิยม
นางสาวเมตตา ภูศรี

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๗๓๑๘
๗๓๑๙
๗๓๒๐
๗๓๒๑
๗๓๒๒
๗๓๒๓
๗๓๒๔
๗๓๒๕
๗๓๒๖
๗๓๒๗
๗๓๒๘
๗๓๒๙
๗๓๓๐
๗๓๓๑
๗๓๓๒
๗๓๓๓
๗๓๓๔
๗๓๓๕
๗๓๓๖
๗๓๓๗
๗๓๓๘
๗๓๓๙
๗๓๔๐
๗๓๔๑
๗๓๔๒
๗๓๔๓

นางเมตตา วุฒิพงษ
นางเมตตา ศรีมันตะ
นางสาวเมธาวี มาสแสง
นางเมธีนี ภูนุชอภัย
นางสาวแมนมาส แสงมะเริง
นางไมตรี ชวยนิมติ ร
นางไมตรี ปงอุทา
นางไมตรี วงษยืน
นางไมมูเนาะห บาซอ
นางยมนา รอดศรีนาค
นางยลดา น้ําจันทร
นางยวงรัตน สามัญ
นางยวนตา ไกรรัตน
นางยศศรี ทองจอย
นางยโสธร สุขัมศรี
นางยิ่น เต็มสัน้
นางยินดี แกวจันทวี
นางยินดี ชูดํา
นางยินดี บุญทอง
นางยินดี บุญแสน
นางยินดี รักขุนสอง
นางยินดี ศิริเกษ
นางยี่สุนเทศ จตุรพักตรพิสฐิ
นางยุคนธร เครือหลี
นางสาวยุพดี สิทธิสมรรค
นางยุพเยาว เมธยะกุล

หนา ๑๔๘
ราชกิจจานุเบกษา
๗๓๔๔
๗๓๔๕
๗๓๔๖
๗๓๔๗
๗๓๔๘
๗๓๔๙
๗๓๕๐
๗๓๕๑
๗๓๕๒
๗๓๕๓
๗๓๕๔
๗๓๕๕
๗๓๕๖
๗๓๕๗
๗๓๕๘
๗๓๕๙
๗๓๖๐
๗๓๖๑
๗๓๖๒
๗๓๖๓
๗๓๖๔
๗๓๖๕
๗๓๖๖
๗๓๖๗
๗๓๖๘
๗๓๖๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางยุพร คงศรี
นางยุพร มูลฟอง
นางยุพรรณี ทนทาน
นางยุพวัลลิ์ บูรณะโสภณ
นางยุพา แกวกอง
นางยุพา ฉลาดดี
นางยุพา ไทยเจริญ
นางยุพา เนือ่ งบุรีรัมย
นางยุพา พวงมาลัย
นางยุพา เพชรอินทร
นางยุพา เมืองแกว
นางยุพา ราชสีห
นางยุพา วงษแหวน
นางยุพา วิเทศชน
นางยุพา สายเทพ
นางยุพา แสงสุณีนวิ ัฒน
นางยุพา เอี้ยงชะอุม
นางยุพาพร ซองศิริ
นางยุพาพร วรพล
นางยุพาพัชรวดี เชิดชู
นางสาวยุพาพันธ เสียดขุนทด
นางยุพาภรณ จันทสังข
นางยุพาภรณ ชลคีรี
นางยุพารัตน สายพัฒนะ
นางยุพิน กรุณา
นางยุพิน เกิดสมบัติ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๗๓๗๐
๗๓๗๑
๗๓๗๒
๗๓๗๓
๗๓๗๔
๗๓๗๕
๗๓๗๖
๗๓๗๗
๗๓๗๘
๗๓๗๙
๗๓๘๐
๗๓๘๑
๗๓๘๒
๗๓๘๓
๗๓๘๔
๗๓๘๕
๗๓๘๖
๗๓๘๗
๗๓๘๘
๗๓๘๙
๗๓๙๐
๗๓๙๑
๗๓๙๒
๗๓๙๓
๗๓๙๔
๗๓๙๕

นางยุพิน คําปน
นางยุพิน ใจบุญ
นางยุพิน ญานะประเสริฐ
นางยุพิน ตั้งเจียมศรี
นางยุพิน บุญหลาย
นางยุพิน พนิชนาพันธุ
นางยุพิน พาลี
นางยุพิน ฟองแกว
นางยุพิน ภาษยะวัตร
นางยุพิน มงคลไทร
นางสาวยุพิน ลาภหลาย
นางยุพิน เลติกุล
นางยุพิน วงษกฤษ
นางยุพิน วงษนนั ท
นางสาวยุพิน วรรณสุผล
นางยุพิน ศรีหริง่
นางยุพิน เหลี่ยมดี
นางยุพิน อินนาปา
นางสาวยุพิน อุดมเดชนวรัตน
นางยุพิล สุขประเสริฐ
นางยุภาภรณ อินทรีย
นางยุภาวรรณ ชัยเชื้อ
นางยุรนิ ทร ดวงสีแกว
นางยุวดี เครือภู
นางยุวดี จันทรศรีหา
นางยุวดี ชูภาพ

หนา ๑๔๙
ราชกิจจานุเบกษา
๗๓๙๖
๗๓๙๗
๗๓๙๘
๗๓๙๙
๗๔๐๐
๗๔๐๑
๗๔๐๒
๗๔๐๓
๗๔๐๔
๗๔๐๕
๗๔๐๖
๗๔๐๗
๗๔๐๘
๗๔๐๙
๗๔๑๐
๗๔๑๑
๗๔๑๒
๗๔๑๓
๗๔๑๔
๗๔๑๕
๗๔๑๖
๗๔๑๗
๗๔๑๘
๗๔๑๙
๗๔๒๐
๗๔๒๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางยุวดี บรรหาร
นางยุวดี มีชนั้ ชวง
นางสาวยุวดี วัฒนสุนทร
นางยุวดี ศรีเคน
นางยุวดี สีละบัตร
นางยุวนา สารปรัง
นางยุวนีย ชลทานนท
นางยุวรรณดา มาลัยทอง
นางยุวรัตน แยมแบน
นางยุวรี ศรีแสง
นางยูงทอง ใหสุข
นางเย็นจิตต สิงคิบุตร
นางเย็นตา อมตวณิชกุล
นางสาวเยาวดี สนิทมัจจะโร
นางเยาวภัทร ประมวล
นางเยาวภา จตุทอง
นางเยาวภา เทาศิริ
นางสาวเยาวภา ฤทธิ์บัณฑิต
นางสาวเยาวภา สายแกว
นางเยาวภา สุขมงคล
นางเยาวมาลย ธนไชย
นางเยาวมาศ ลิปตะสิริ
นางเยาวรักษ ระรื่นรมย
นางเยาวรัตน ศรีชาย
นางเยาวรัตน แสนสุข
นางสาวเยาวเรศ ยองจา

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๗๔๒๒
๗๔๒๓
๗๔๒๔
๗๔๒๕
๗๔๒๖
๗๔๒๗
๗๔๒๘
๗๔๒๙
๗๔๓๐
๗๔๓๑
๗๔๓๒
๗๔๓๓
๗๔๓๔
๗๔๓๕
๗๔๓๖
๗๔๓๗
๗๔๓๘
๗๔๓๙
๗๔๔๐
๗๔๔๑
๗๔๔๒
๗๔๔๓
๗๔๔๔
๗๔๔๕
๗๔๔๖
๗๔๔๗

หนา ๑๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางเยาวลักษณ คํานุชนารถ
นางเยาวลักษณ ฉัตรมาศ
นางเยาวลักษณ ชวยนา
นางเยาวลักษณ ดวงคํานอย
นางเยาวลักษณ ดอแม
นางเยาวลักษณ ทัพวนานต
นางเยาวลักษณ นุมนวล
นางเยาวลักษณ บุญพรม
นางเยาวลักษณ พรอมพิพัฒนพร
นางเยาวลักษณ ยาหลี
นางเยาวลักษณ สมบัวคู
นางเยาวลักษณ เสนาวงค
นางเยาวลักษณ อินทรมาตย
นางเยี่ยมจิต ตติรงั สรรคสุข
นางเยี่ยมพร ชิตณรงค
นางรจนันท เผือกประคอง
นางรจนา ทุมแกว
นางรจนา สิงหพันธ
นางรจิต ณัฐนรากร
นางรชตวัลย พิชติ เมธากุล
นางรฐา เสือคง
นางรติกานต ปราบพาล
นางรติรตั น เกิดชัยภูมิ
นางรพิพรรณ จะนะพรม
นางรพีกาญจน กุลธีรประเสริฐ
นางรพีพร อําไพพันธ

๗๔๔๘
๗๔๔๙
๗๔๕๐
๗๔๕๑
๗๔๕๒
๗๔๕๓
๗๔๕๔
๗๔๕๕
๗๔๕๖
๗๔๕๗
๗๔๕๘
๗๔๕๙
๗๔๖๐
๗๔๖๑
๗๔๖๒
๗๔๖๓
๗๔๖๔
๗๔๖๕
๗๔๖๖
๗๔๖๗
๗๔๖๘
๗๔๖๙
๗๔๗๐
๗๔๗๑
๗๔๗๒
๗๔๗๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางรพีพรรณ พงษกุล
นางรพีพรรณ วงศประทุม
นางรพีพรรณ อินทนาม
นางรวงทอง พันธุภา
นางรวงทอง พิมพาสรอย
นางรวิวรรณ พวงสมบัติ
นางรวีวรรณ กันเขต
นางรวีวรรณ มณีวงศ
นางรสจิตรา ตัญู
นางสาวรสริน คณาคุปต
นางรสริน ปอมสาหราย
นางสาวรสริน พึงรุง โรจน
นางรสสุคนธ ติณกุลกําธร
นางระเบียบ กลาหาญ
นางระเบียบ กิณเรศ
นางสาวระเบียบ แกวดวงเล็ก
นางระเบียบ แกววรสูตร
นางระเบียบ งามเจริญ
นางระเบียบ จันทจวง
นางระเบียบ จันทรเกษ
นางระเบียบ จินตอารี
นางระเบียบ บุญกวาง
นางระเบียบ พูลสวัสดิ์
นางระเบียบ สิทธิเดช
นางระเบียบ อินทรรักษ
นางระเบียบ อุบลวัตร

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๗๔๗๔
๗๔๗๕
๗๔๗๖
๗๔๗๗
๗๔๗๘
๗๔๗๙
๗๔๘๐
๗๔๘๑
๗๔๘๒
๗๔๘๓
๗๔๘๔
๗๔๘๕
๗๔๘๖
๗๔๘๗
๗๔๘๘
๗๔๘๙
๗๔๙๐
๗๔๙๑
๗๔๙๒
๗๔๙๓
๗๔๙๔
๗๔๙๕
๗๔๙๖
๗๔๙๗
๗๔๙๘
๗๔๙๙

นางสาวระพีพรรณ คณาฤทธิ์
นางระพีพรรณ โพธิกุล
นางสาวระพีพรรณ สุทธายศ
นางระยอง หวัดเพ็ชร
นางระยับเดือน ไปเจอะ
นางระวีวรรณ ภูสีโสม
นางระวีวรรณ สุภโกศล
นางรักษฤทัย สมพวงภักดี
นางรังสิมา บุญมี
นางรังสี สมคิด
นางรัชกร ถนอมสุข
นางสาวรัชฉวี บํารุงสวัสดิ์
นางสาวรัชญา เกิดพิพัฒน
นางรัชฎา วรรณประเสริฐ
นางรัชฏากร ใจแกว
นางรัชดาวัลย สวนจันทร
นางรัชทญา อักษรเนียม
นางรัชนันท ธรรมาเจริญราช
นางรัชนา สุขรอด
นางรัชนี แกวการ
นางรัชนี จันทนฤมาน
นางรัชนี ชวยสองเมือง
นางรัชนี ชูกะสิ
นางรัชนี เชาระกํา
นางรัชนี ดุลยแสง
นางรัชนี ทองดี

หนา ๑๕๑
ราชกิจจานุเบกษา
๗๕๐๐
๗๕๐๑
๗๕๐๒
๗๕๐๓
๗๕๐๔
๗๕๐๕
๗๕๐๖
๗๕๐๗
๗๕๐๘
๗๕๐๙
๗๕๑๐
๗๕๑๑
๗๕๑๒
๗๕๑๓
๗๕๑๔
๗๕๑๕
๗๕๑๖
๗๕๑๗
๗๕๑๘
๗๕๑๙
๗๕๒๐
๗๕๒๑
๗๕๒๒
๗๕๒๓
๗๕๒๔
๗๕๒๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางรัชนี ที่พึ่ง
นางรัชนี ทุมแหว
นางรัชนี นกชัยภูมิ
นางรัชนี นุตราวงษ
นางรัชนี พรมพุฒ
นางสาวรัชนี พานิช
นางรัชนี พินนุรุจ
นางรัชนี พุมโกมล
นางรัชนี พูลชวย
นางรัชนี มีเผาพงษ
นางรัชนี วงษสุวรรณ
นางรัชนี วุฒิพงศ
นางสาวรัชนี โวแวน
นางสาวรัชนี ศรีสวุ ัจรีย
นางสาวรัชนี ศรีแสวง
นางรัชนี สัมภวมาน
นางรัชนี สุนนั ตา
นางรัชนี หมายดี
นางรัชนี หลายรัตน
นางรัชนี อุน จิตตพันธุ
นางรัชนีกร กุมพล
นางรัชนีกร เนตรอนงค
นางรัชนีกร บุญฟอง
นางรัชนีฉาย คงสตรี
นางรัชนีพร บุญศักดิ์
นางรัชนีพร อรรถรัฐ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๗๕๒๖
๗๕๒๗
๗๕๒๘
๗๕๒๙
๗๕๓๐
๗๕๓๑
๗๕๓๒
๗๕๓๓
๗๕๓๔
๗๕๓๕
๗๕๓๖
๗๕๓๗
๗๕๓๘
๗๕๓๙
๗๕๔๐
๗๕๔๑
๗๕๔๒
๗๕๔๓
๗๕๔๔
๗๕๔๕
๗๕๔๖
๗๕๔๗
๗๕๔๘
๗๕๔๙
๗๕๕๐
๗๕๕๑

นางรัชนีภรณ คนหาญ
นางรัชนีย ตราชู
นางรัชนียา จันตะยอด
นางสาวรัชนีวรรณ ชลเวช
นางรัชนีวรรณ ฟุงเฟอง
นางสาวรัชนีวรรณ สุมาลี
นางรัชนีวรรณ เวียงสมุทร
นางรัชนีวัน รังมาตย
นางรัชพร เคนพิทักษ
นางรัชภรณ มีล้ํา
นางสาวรัญจวนศรี ขุนไชยรักษ
นางรัตติมา บินหะยีสะมะแอ
นางสาวรัตติยา สนิท
นางรัตติยา หมูเ ก็ม
นางสาวรัตติยา อุสมา
นางรัตนพร ทํานาค
นางรัตนภรณ สนิทพจน
นางรัตนวรรณ วิจารัตน
นางรัตนสุดา เมฆพัฒน
นางรัตนา กรมรินทร
นางรัตนา แกวคง
นางรัตนา ชื่นธงชัย
นางรัตนา ดาวัลย
นางสาวรัตนา ทรัพยสิน
นางรัตนา นวลประเสริฐ
นางรัตนา ประวัตินภา

หนา ๑๕๒
ราชกิจจานุเบกษา
๗๕๕๒
๗๕๕๓
๗๕๕๔
๗๕๕๕
๗๕๕๖
๗๕๕๗
๗๕๕๘
๗๕๕๙
๗๕๖๐
๗๕๖๑
๗๕๖๒
๗๕๖๓
๗๕๖๔
๗๕๖๕
๗๕๖๖
๗๕๖๗
๗๕๖๘
๗๕๖๙
๗๕๗๐
๗๕๗๑
๗๕๗๒
๗๕๗๓
๗๕๗๔
๗๕๗๕
๗๕๗๖
๗๕๗๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางรัตนา พฤกษาปญญะ
นางรัตนา พิทักษ
นางรัตนา มะณี
นางรัตนา มุกดา
นางรัตนา ยงไทย
นางรัตนา ยอดวันดี
นางรัตนา รัตนอุทัยกูล
นางสาวรัตนา รุงรัศมี
นางรัตนา เรียงสันเทียะ
นางสาวรัตนา ลงเงิน
นางรัตนา ลวดลาย
นางสาวรัตนา วัฒนะนนท
นางรัตนา ศรีพงษวิวฒ
ั น
นางสาวรัตนา ศรีมงคล
นางรัตนา สมานประธาน
นางรัตนา สังขนุกิจ
นางรัตนา สิงหาศิลป
นางรัตนา สิทธิหาญ
นางรัตนา สุขมล
นางรัตนา สุวรรณาภัย
นางสาวรัตนา เสงสุข
นางรัตนา เสาวคนธ
นางรัตนา หนูศิริ
นางรัตนา อากาศเมฆ
นางรัตนากุล อมตวนิช
นางรัตนาพร ปนดี

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๗๕๗๘
๗๕๗๙
๗๕๘๐
๗๕๘๑
๗๕๘๒
๗๕๘๓
๗๕๘๔
๗๕๘๕
๗๕๘๖
๗๕๘๗
๗๕๘๘
๗๕๘๙
๗๕๙๐
๗๕๙๑
๗๕๙๒
๗๕๙๓
๗๕๙๔
๗๕๙๕
๗๕๙๖
๗๕๙๗
๗๕๙๘
๗๕๙๙
๗๖๐๐
๗๖๐๑
๗๖๐๒
๗๖๐๓

นางรัตนาพร รักษวิชา
นางรัตนาภรณ กิ่งสามี
นางรัตนาภรณ เกือ้ เดช
นางรัตนาภรณ ไชยเจริญ
นางรัตนาภรณ ไซสวัสดิ์
นางรัตนาภรณ ดวงสุวรรณ
นางรัตนาภรณ วชิรญานนท
นางสาวรัตนาภรณ วรสิงห
นางรัตนาภรณ สันติรกั ษพงษ
นางรัตนาภรณ อุดมรัตน
นางรัตนารี เจียรนัยหยก
นางรัตนาวดี ศรีโสภณ
นางรัตนี คงนอย
นางรัติกา แซดาน
นางรันดร เหล็กกับทอง
นางรันทม คําชามา
นางรับทอง แกวสน
นางรัมภา สรรพกุล
นางรัศมี จันทเมือง
นางรัศมี จันฤาชัย
นางรัศมี ไชยบุญตา
นางรัศมี ทรงสิทธิโชค
นางรัศมี ทองสุทธิ์
นางรัศมี นิลเขต
นางรัศมี บุญดอนยาง
นางสาวรัศมี มานะ

หนา ๑๕๓
ราชกิจจานุเบกษา
๗๖๐๔
๗๖๐๕
๗๖๐๖
๗๖๐๗
๗๖๐๘
๗๖๐๙
๗๖๑๐
๗๖๑๑
๗๖๑๒
๗๖๑๓
๗๖๑๔
๗๖๑๕
๗๖๑๖
๗๖๑๗
๗๖๑๘
๗๖๑๙
๗๖๒๐
๗๖๒๑
๗๖๒๒
๗๖๒๓
๗๖๒๔
๗๖๒๕
๗๖๒๖
๗๖๒๗
๗๖๒๘
๗๖๒๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางรัศมี สมชาติ
นางสาวรัศมี สาระนันท
นางรัษฎาพร ณ วิพันธ
นางราชทัย เจนสุวรรณ
นางราตรี เกี้ยวสันเทียะ
นางราตรี ครุฑหนู
นางราตรี จงจิรวัฒน
นางราตรี จันทรทอง
นางราตรี ทองสม
นางราตรี ทับแจง
นางสาวราตรี ทับเที่ยง
นางราตรี ทารัตน
นางราตรี เที่ยงประเทศ
นางราตรี ธยาธรรม
นางราตรี นาสินธุพรอม
นางราตรี พลเยี่ยม
นางราตรี ภูสวัสดิ์
นางราตรี ยอดแกว
นางราตรี รัศมี
นางสาวราตรี วงคสารภี
นางราตรี วงศออนตา
นางราตรี ศิริพรรค
นางราตรี สุตะวงศ
นางราตรี เสริฐเลิศ
นางสาวราตรี เหลาหะเกียรติ
นางราตรี อาบสุวรรณ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๗๖๓๐
๗๖๓๑
๗๖๓๒
๗๖๓๓
๗๖๓๔
๗๖๓๕
๗๖๓๖
๗๖๓๗
๗๖๓๘
๗๖๓๙
๗๖๔๐
๗๖๔๑
๗๖๔๒
๗๖๔๓
๗๖๔๔
๗๖๔๕
๗๖๔๖
๗๖๔๗
๗๖๔๘
๗๖๔๙
๗๖๕๐
๗๖๕๑
๗๖๕๒
๗๖๕๓
๗๖๕๔
๗๖๕๕

นางรานี กิจอุดม
นางรานีย ชวยเกิด
นางราวัน สัมปญนัง
นางราศี รักสกุล
นางรําพรรณ ปนสา
นางสาวรําพรรณ ผามา
นางรําพึง จันทรภริ มย
นางรําพึง ชางสุวรรณ
นางรําพึง ธารน้ํา
นางรําพึง ธูปบูชา
นางรําเพย สุทธินนท
นางสาวรําไพ ดวงศิลา
นางรําไพ พิเดช
นางรําไพ มีกงั วาล
นางรําไพ วิชัยวงค
นางรําไพ สาขา
นางรินนา ออยทิพย
นางรีววิ เสงนุม
นางรืน่ จิต แสงแกวสุข
นางรืน่ ฤดี หลอสุพรรณพร
นางรุง จิตร อรามศรี
นางรุง ทิวา ควรชม
นางรุง ทิวา ดอกไม
นางสาวรุง ทิวา เทิดสิทธิกุล
นางรุง ทิวา ศรีระทัต
นางรุง นภา จินดาสุทธิ์

หนา ๑๕๔
ราชกิจจานุเบกษา
๗๖๕๖
๗๖๕๗
๗๖๕๘
๗๖๕๙
๗๖๖๐
๗๖๖๑
๗๖๖๒
๗๖๖๓
๗๖๖๔
๗๖๖๕
๗๖๖๖
๗๖๖๗
๗๖๖๘
๗๖๖๙
๗๖๗๐
๗๖๗๑
๗๖๗๒
๗๖๗๓
๗๖๗๔
๗๖๗๕
๗๖๗๖
๗๖๗๗
๗๖๗๘
๗๖๗๙
๗๖๘๐
๗๖๘๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสาวรุง นภา พันธุมณี
นางรุง นภา ศรีเปารยะ
นางรุง ฟา เดชพรหม
นางรุง ฟา ปานแดง
นางรุง ยินดี ออนหวาน
นางรุง ระวี อาญาพิทักษ
นางสาวรุง รัตน กลวยดี
นางรุง เรือง ขัดศรี
นางสาวรุง ฤดี คําชุม
นางรุง ฤดี ทรัพยเพิ่ม
นางรุง ฤดี พรมพลอย
นางรุง ศิริ ทิพยอักษร
นางรุง อรุณ เขมรัฐธนากร
นางสาวรุง อรุณ ฮวดสุนทร
นางรุง อําไพ อุทัยเลี้ยง
นางรุจนี สุวรรณพิมพ
นางสาวรุจกิ ร เพชรานนท
นางรุจริ า เดชศรี
นางรุจริ า ทิพยรัตน
นางรุจริ า ทิพยอักษร
นางรุจริ า เปงคํา
นางรุจริ า วาจาสัตย
นางรุจริ าภรณ ถิ่นแสน
นางรุจี ปุยฝาย
นางรุจีภรณ ลวดเงิน
นางรุริยา สินธุยะ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๗๖๘๒
๗๖๘๓
๗๖๘๔
๗๖๘๕
๗๖๘๖
๗๖๘๗
๗๖๘๘
๗๖๘๙
๗๖๙๐
๗๖๙๑
๗๖๙๒
๗๖๙๓
๗๖๙๔
๗๖๙๕
๗๖๙๖
๗๖๙๗
๗๖๙๘
๗๖๙๙
๗๗๐๐
๗๗๐๑
๗๗๐๒
๗๗๐๓
๗๗๐๔
๗๗๐๕
๗๗๐๖
๗๗๐๗

นางรุสริน สันติวรกุล
นางรูจติ ดวงจันทร
นางเรณา โพธิค์ ํา
นางเรณู เงินโคกสูง
นางสาวเรณู จารุจติ
นางเรณู จําปา
นางเรณู ตันตระกูล
นางเรณู โตเหมือน
นางเรณู ทองมี
นางเรณู พันธุฉ นวน
นางเรณู วุฒิ
นางสาวเรณู วุฒิวิชญานันต
นางเรณู อึ้งศรีวงษ
นางเรไร รัตนธรรม
นางเรไร สุปญบุตร
นางเรวดี แกววิชิต
นางเรวดี เขียวชะอุม
นางเรวดี ไชยราช
นางเรวดี ดานวิไล
นางเรวดี บัวทอง
นางเรวดี รัตนพันธ
นางเรืองไชย วงศชาลี
นางเรืองวิทย สวัสดิ์พาณิชย
นางเรืองสิน โสภาเวทย
นางเรืองอุไร ภูตโิ ส
นางโรจนา สถิตย

หนา ๑๕๕
ราชกิจจานุเบกษา
๗๗๐๘
๗๗๐๙
๗๗๑๐
๗๗๑๑
๗๗๑๒
๗๗๑๓
๗๗๑๔
๗๗๑๕
๗๗๑๖
๗๗๑๗
๗๗๑๘
๗๗๑๙
๗๗๒๐
๗๗๒๑
๗๗๒๒
๗๗๒๓
๗๗๒๔
๗๗๒๕
๗๗๒๖
๗๗๒๗
๗๗๒๘
๗๗๒๙
๗๗๓๐
๗๗๓๑
๗๗๓๒
๗๗๓๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางฤดี ศรีสุโข
นางฤตวรา จันทรแปน
นางฤทัย สุขล้ําเกิน
นางฤทัยเพชร กําลังเลิศ
นางลดาวัลย กอบฝน
นางลดาวัลย คงทอง
นางลดาวัลย บุญเสริม
นางลภัสรดา บุดดาแพน
นางลภาวดี ศรีพระนาม
นางสาวลมหวล ปญเศษ
นางลมัย พวงมณี
นางลมัย มีแสงนิล
นางลมุนจิตร คุณุ
นางลลิดา ดวงดีวงศ
นางลลิดา ราชออง
นางลลิตา โกษากุล
นางลลิตา ฉิมถาวร
นางลออ ปญญาดี
นางสาวละแนง โลขันสา
นางละมอม เฉวียงหงส
นางละมอม พิพิธภักดี
นางละมอม อินทะกนก
นางละมัย กิตติพนังกุล
นางละมัย จันทรมี
นางละมัย ศิรวิ ุฒิ
นางละมัย สุภาพรหม

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๗๗๓๔
๗๗๓๕
๗๗๓๖
๗๗๓๗
๗๗๓๘
๗๗๓๙
๗๗๔๐
๗๗๔๑
๗๗๔๒
๗๗๔๓
๗๗๔๔
๗๗๔๕
๗๗๔๖
๗๗๔๗
๗๗๔๘
๗๗๔๙
๗๗๕๐
๗๗๕๑
๗๗๕๒
๗๗๕๓
๗๗๕๔
๗๗๕๕
๗๗๕๖
๗๗๕๗
๗๗๕๘
๗๗๕๙

นางละมาย ไมตรีจร
นางละมายมาศ ไทยดํา
นางละมุด เถื่อนชาง
นางละมุน บุบผา
นางละมุล ตอพล
นางละมุล พันธุสมบัติ
นางละมุล สุพรรณผิว
นางละมูล ธนะคุณ
นางละเมียด ธัญธาดาพันธ
นางละเมียดศรี สารการ
นางละไม วรรณจักร
นางละออ ใจแสน
นางละออ เพ็งจันทร
นางสาวละออ ศาลานิยะธรรม
นางละออ แสงสุริยา
นางละออง กอเจริญวัฒน
นางสาวละออง ขําคง
นางละออง บุญแสง
นางละออง บุณยปราการ
นางละออง เพ็ชรเล็ก
นางละออง สังขสอาด
นางละเอียด กอกอง
นางละเอียด คําจันทึก
นางละเอียด พุมหวยรอบ
นางละเอียด โมจรินทร
นางละเอียด เสาเวียง

หนา ๑๕๖
ราชกิจจานุเบกษา
๗๗๖๐
๗๗๖๑
๗๗๖๒
๗๗๖๓
๗๗๖๔
๗๗๖๕
๗๗๖๖
๗๗๖๗
๗๗๖๘
๗๗๖๙
๗๗๗๐
๗๗๗๑
๗๗๗๒
๗๗๗๓
๗๗๗๔
๗๗๗๕
๗๗๗๖
๗๗๗๗
๗๗๗๘
๗๗๗๙
๗๗๘๐
๗๗๘๑
๗๗๘๒
๗๗๘๓
๗๗๘๔
๗๗๘๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางลักขณา จินตั้ง
นางลักขณา นิเทศธัญกิจ
นางสาวลักขณา พรพัฒนาพงศ
นางลักขณา พรมสุวรรณ
นางสาวลักขณา พานิชกิจ
นางลักขณา ศรีสารคาม
นางลักขณา สัมภาวนะ
นางลักขณา แสนอาจ
นางสาวลักขณา อารมยดี
นางลักขณาวัลย สุชาติพงษ
นางลักษณกมล กอคุณพิพัฒน
นางลักษณากร คงสุวรรณ
นางลักษณาวดี เกตุตากแดด
นางลักษณาวรรณ กาลาศรี
นางลักษิกา สารสุวรรณ
นางลัคณา ภักดี
นางลัคนา คําดี
นางลัชยา ทัศนิยม
นางลัดดา คําเรืองศรี
นางลัดดา จางสาย
นางสาวลัดดา จําป
นางลัดดา ไชยโพธิ์
นางสาวลัดดา เต็มตุม
นางลัดดา แตมพิมาย
นางลัดดา ทองแจม
นางลัดดา นพรัตนาพร

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๗๗๘๖
๗๗๘๗
๗๗๘๘
๗๗๘๙
๗๗๙๐
๗๗๙๑
๗๗๙๒
๗๗๙๓
๗๗๙๔
๗๗๙๕
๗๗๙๖
๗๗๙๗
๗๗๙๘
๗๗๙๙
๗๘๐๐
๗๘๐๑
๗๘๐๒
๗๘๐๓
๗๘๐๔
๗๘๐๕
๗๘๐๖
๗๘๐๗
๗๘๐๘
๗๘๐๙
๗๘๑๐
๗๘๑๑

หนา ๑๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางลัดดา บุญขํา
นางสาวลัดดา บูรพากูล
นางลัดดา เปลี่ยวบุตร
นางลัดดา พงษสมบูรณ
นางลัดดา มาตยวงศ
นางสาวลัดดา รักสอน
นางลัดดา รุงสาย
นางลัดดา วังคะฮาด
นางลัดดา สุมะนา
นางลัดดา อินนุม พันธ
นางลัดดาภรณ ฉ่ําสุวรรณวัฒนา
นางสาวลัดดาวัลย ครึง่ มี
นางลัดดาวัลย ตันเสถียร
นางลัดดาวัลย นวลศิริ
นางสาวลัดดาวัลย พิชญเลิศชาญ
นางลัดดาวัลย ลีสา
นางลัดดาวัลย ศรีมันตะ
นางลัดดาวัลย ศรีสขุ
นางลัดดาวัลย สังครุธ
นางสาวลัดดาวัลย สินธศิรมิ านะ
นางลัดดาวัลย อารีวงษ
นางสาวลั่นทม ศศิธร
นางลัลนา จุฑากาญจน
นางลาวรรณ เทพจันทร
นางสาวลาวัณย เอี่ยมจํารัส
นางลาวัลย คําสีลา

๗๘๑๒
๗๘๑๓
๗๘๑๔
๗๘๑๕
๗๘๑๖
๗๘๑๗
๗๘๑๘
๗๘๑๙
๗๘๒๐
๗๘๒๑
๗๘๒๒
๗๘๒๓
๗๘๒๔
๗๘๒๕
๗๘๒๖
๗๘๒๗
๗๘๒๘
๗๘๒๙
๗๘๓๐
๗๘๓๑
๗๘๓๒
๗๘๓๓
๗๘๓๔
๗๘๓๕
๗๘๓๖
๗๘๓๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางลาวัลย เงื่อนตะคุ
นางลาวัลย ทรงอารมณ
นางสาวลาวัลย ทิมเล็ก
นางลาวัลย สมใจ
นางลาวัลย หลิมวานิช
นางลําจวน ภิรมยวงศ
นางลําเจียก ยศชัย
นางลําดวน ตอโชติ
นางลําดวน ถวนถวิล
นางลําดวน นอยหมอ
นางลําดวน พลวิชัย
นางลําดวน เพียรอดวงษ
นางลําดวน ไพศาลพงษ
นางลําดวน รอดสถิตย
นางลําดวน สายเมืองนาย
นางลําพึง พรหมมา
นางลําพูน บุตตะโคตร
นางลําพูล บุญลี
นางสาวลําเพย นกนวม
นางลําไพ เกินดี
นางลําไพ บุญยิ่ง
นางลําไพร สุพรรณอางทอง
นางลําภู เสาวกูล
นางสาวลําเภา ศรีสุข
นางสาวลํายอง แชมชอย
นางลํายอง สุภาผล

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๗๘๓๘
๗๘๓๙
๗๘๔๐
๗๘๔๑
๗๘๔๒
๗๘๔๓
๗๘๔๔
๗๘๔๕
๗๘๔๖
๗๘๔๗
๗๘๔๘
๗๘๔๙
๗๘๕๐
๗๘๕๑
๗๘๕๒
๗๘๕๓
๗๘๕๔
๗๘๕๕
๗๘๕๖
๗๘๕๗
๗๘๕๘
๗๘๕๙
๗๘๖๐
๗๘๖๑
๗๘๖๒
๗๘๖๓

นางลํายอง อุดรเสถียร
นางลําใย เกษราพงศ
นางลําใย ขันโสดา
นางลําใย จันทะมา
นางลําใย ศรีสมบูรณ
นางลําใย อุปชฌาย
นางลําไย ชาญตะกั่ว
นางลิขิต ศรีวิสุทธิ์
นางลิณา ลีฬหคุณากร
นางลิดา รัตนชาติวิเชียร
นางสาวลินจง สุดประเสริฐ
นางลินดา ตาลอําไพ
นางลินดา บัวหนู
นางลินดา ปรียวาณิชย
นางสาวลิลา ทองเชื้อ
นางลีลา โพธิ์ศรี
นางลูกอินทร สรอยอากาศ
นางเลิศลักษณ พิมพบุญมา
นางวงเดือน แกวมาส
นางวงเดือน ชัยหงสษา
นางวงเดือน ถาระโท
นางวงเดือน ภูไพโรจน
นางวงพร ไพรวรรณ
นางวงศเดือน มีทรัพย
นางสาววชิรา ทรายทอง
นางวชีรา ทองสมุทร

หนา ๑๕๘
ราชกิจจานุเบกษา
๗๘๖๔
๗๘๖๕
๗๘๖๖
๗๘๖๗
๗๘๖๘
๗๘๖๙
๗๘๗๐
๗๘๗๑
๗๘๗๒
๗๘๗๓
๗๘๗๔
๗๘๗๕
๗๘๗๖
๗๘๗๗
๗๘๗๘
๗๘๗๙
๗๘๘๐
๗๘๘๑
๗๘๘๒
๗๘๘๓
๗๘๘๔
๗๘๘๕
๗๘๘๖
๗๘๘๗
๗๘๘๘
๗๘๘๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางวณิชชา เพ็ชรดารา
นางวณี ฟูปลื้ม
นางวณีเกียรติ เพิ่มพรม
นางวทิชา พรายประทีป
นางวนารัตน คุมคํา
นางวนารัตน บริบูรณ
นางวนิช พีรวรรธนเมธาวี
นางสาววนิช สีสุกดี
นางวนิดา กาญจนพฤฒิพงศ
นางวนิดา คณะวาป
นางวนิดา จาตุวรรณ
นางวนิดา ชมภูทัศน
นางวนิดา ชีพสมุทร
นางวนิดา ถนอมแนว
นางวนิดา ธุถาวร
นางสาววนิดา นาคออง
นางวนิดา บุญตาราษฎร
นางสาววนิดา บุญนํา
นางวนิดา พนังนุวงศ
นางวนิดา พรหมพันธุใจ
นางวนิดา ราญฎร
นางสาววนิดา เสริมสุข
นางวนิดา แสนยอง
นางวนิดา หนูสนัน่
นางวนิดา เหมะรักษ
นางวนิดา ออนเจริญ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๗๘๙๐
๗๘๙๑
๗๘๙๒
๗๘๙๓
๗๘๙๔
๗๘๙๕
๗๘๙๖
๗๘๙๗
๗๘๙๘
๗๘๙๙
๗๙๐๐
๗๙๐๑
๗๙๐๒
๗๙๐๓
๗๙๐๔
๗๙๐๕
๗๙๐๖
๗๙๐๗
๗๙๐๘
๗๙๐๙
๗๙๑๐
๗๙๑๑
๗๙๑๒
๗๙๑๓
๗๙๑๔
๗๙๑๕

นางวนิดา อินทศร
นางวนิพร ศิลปศาสตร
นางวยุรี ทาปญญา
นางวรนาถ ยอดสิงห
นางวรนุช ฟองทอง
นางวรนุช ศรีเขม
นางวรบล เตรียมไธสง
นางวรรณงาม ทองกูล
นางวรรณชุรีย เกิดมงคล
นางวรรณดี ไขสิงหทอง
นางวรรณดี นาคสุขปาน
นางวรรณทนา วงศใจเย็น
นางวรรณธิวา ประดับลาย
นางสาววรรณนิภา อรณนันท
นางวรรณพร แดนไธสง
นางวรรณพร นรรัตน
นางวรรณพร วงศกอ
นางวรรณพร ศิริสมบูรณเวช
นางวรรณเพ็ญ พลอยแหวน
นางสาววรรณภา ทองรอง
นางวรรณภา ประเสริฐ
นางวรรณภา โสดาวิชติ
นางสาววรรณฤดี กาญจนโรจน
นางสาววรรณลักษณ ศิริภริ มย
นางวรรณวนัส เอกศรีรุงโรจน
นางวรรณวิภา สมรภูมิ

หนา ๑๕๙
ราชกิจจานุเบกษา
๗๙๑๖
๗๙๑๗
๗๙๑๘
๗๙๑๙
๗๙๒๐
๗๙๒๑
๗๙๒๒
๗๙๒๓
๗๙๒๔
๗๙๒๕
๗๙๒๖
๗๙๒๗
๗๙๒๘
๗๙๒๙
๗๙๓๐
๗๙๓๑
๗๙๓๒
๗๙๓๓
๗๙๓๔
๗๙๓๕
๗๙๓๖
๗๙๓๗
๗๙๓๘
๗๙๓๙
๗๙๔๐
๗๙๔๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางวรรณวิภา สุนนั ธรรม
นางวรรณศิริ เจริญคงคา
นางสาววรรณศิริ สิทธิวงศ
นางสาววรรณศิริ เอี่ยมกลาหาญ
นางวรรณะ อินทะวุธ
นางวรรณา กลิ่นพยอม
นางวรรณา กันตะโสพัตร
นางวรรณา เกิดบุญ
นางวรรณา ชาญณรงค
นางวรรณา ไชยภู
นางวรรณา เดชะ
นางวรรณา ทองภูเบศร
นางวรรณา นรารัตน
นางวรรณา ปญญาสิทธิ์
นางวรรณา พรหมชัยศรี
นางวรรณา โพธิ์ชว ย
นางสาววรรณา ภูษติ กิตติคณ
ุ
นางวรรณา มณีรตั น
นางวรรณา เมืองแกว
นางวรรณา วงษประยูร
นางสาววรรณา วรรณะศิรพิ งษ
นางวรรณา วิเศษศรี
นางวรรณา ศรีเพ็ชรพันธุ
นางวรรณา ศิลปโยดม
นางสาววรรณา สรวงพนากุล
นางวรรณา สุขผสาร

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๗๙๔๒
๗๙๔๓
๗๙๔๔
๗๙๔๕
๗๙๔๖
๗๙๔๗
๗๙๔๘
๗๙๔๙
๗๙๕๐
๗๙๕๑
๗๙๕๒
๗๙๕๓
๗๙๕๔
๗๙๕๕
๗๙๕๖
๗๙๕๗
๗๙๕๘
๗๙๕๙
๗๙๖๐
๗๙๖๑
๗๙๖๒
๗๙๖๓
๗๙๖๔
๗๙๖๕
๗๙๖๖
๗๙๖๗

นางสาววรรณา สุภัทโร
นางวรรณา แสงแกว
นางวรรณา หอมสุวรรณ
นางวรรณา อินทรขนั ตี
นางวรรณาพร พรวนคํา
นางวรรณิภา เฉิดฉวีวรรณ
นางวรรณี จันทรเสง
นางวรรณี ทัฬหกิจ
นางวรรณี ทิชนิ พงศ
นางวรรณี นวนเรือง
นางวรรณี พลสงคราม
นางสาววรรณี มากหลาย
นางวรรณี ริศศรี
นางวรรณี เรืองแจง
นางวรรณี ศิรินัย
นางสาววรรณี สมพงษ
นางวรรณี สระทองพิมพ
นางวรรณี สิงหเรศร
นางวรรณี แสงวรรณลอย
นางวรรณี อนันตรักษ
นางวรรณี อุน นุช
นางวรรดารัตน พลจันทึก
นางวรรดี พูลสวัสดิ์
นางวรรยา บุญขวาง
นางวรลักขณ พึ่งละออ
นางวรวรรณ กิจนิยม

หนา ๑๖๐
ราชกิจจานุเบกษา
๗๙๖๘
๗๙๖๙
๗๙๗๐
๗๙๗๑
๗๙๗๒
๗๙๗๓
๗๙๗๔
๗๙๗๕
๗๙๗๖
๗๙๗๗
๗๙๗๘
๗๙๗๙
๗๙๘๐
๗๙๘๑
๗๙๘๒
๗๙๘๓
๗๙๘๔
๗๙๘๕
๗๙๘๖
๗๙๘๗
๗๙๘๘
๗๙๘๙
๗๙๙๐
๗๙๙๑
๗๙๙๒
๗๙๙๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางวรวรรณ เตโช
นางวรวรรณ พุทธศุกร
นางสาววรวรรณ เหรียญทอง
นางวรวลัญช เดชจินดา
นางวรศรี สินศรานนท
นางวรสิริ อักษรศิริ
นางวรสุดา วชิรธานินทร
นางวรัญญา เดวิลลา
นางวรางคณา โทสาลี
นางวรางคณา ธรรมโชติ
นางสาววรางคณา วรสุข
นางวรางคณา เอาเออรสวาลค
นางวราทร ทองอาจ
นางวราพร งามวิเศษ
นางวราพร โสประดิษฐ
นางวราพร อัคราช
นางวราภรณ กองทรัพย
นางวราภรณ คําดีราช
นางสาววราภรณ เคารพรัตน
นางวราภรณ เงาศรี
นางวราภรณ ฉ่ํากระมล
นางวราภรณ ชุมภูศรี
นางวราภรณ ดาวดวงนอย
นางวราภรณ ทวีกุล
นางวราภรณ เทพรองเมือง
นางวราภรณ ปากเมย

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๗๙๙๔
๗๙๙๕
๗๙๙๖
๗๙๙๗
๗๙๙๘
๗๙๙๙
๘๐๐๐
๘๐๐๑
๘๐๐๒
๘๐๐๓
๘๐๐๔
๘๐๐๕
๘๐๐๖
๘๐๐๗
๘๐๐๘
๘๐๐๙
๘๐๑๐
๘๐๑๑
๘๐๑๒
๘๐๑๓
๘๐๑๔
๘๐๑๕
๘๐๑๖
๘๐๑๗
๘๐๑๘
๘๐๑๙

นางวราภรณ พรมมา
นางวราภรณ พิมพร
นางวราภรณ ยอนถวิล
นางวราภรณ ไลไธสง
นางวราภรณ ศิริอนันต
นางวราภรณ สมฤทธิ์
นางวราภรณ สัจจนกุล
นางวราภรณ สินสืบผล
นางสาววราภรณ สุดประเสริฐ
นางวราภรณ ใสโศก
นางวรินดา ทองศรีสขุ
นางวริยาภรณ ธรัชอภิสวัสดิ์
นางวริสรา พลตื้อ
นางวรี บรรพพงศา
นางวรีย เจริญชนม
นางวรีย ภูเจริญชัยวรรณ
นางวรีวรรณ นิวฒ
ั นชัยเดชะ
นางวรุณภรณ กอนอยู
นางวลัย มารุง เรือง
นางวลัย หนูนัง
นางวลัยพร คะเณย
นางวลัยพร แปงติบ๊
นางวลัยพันธ จิรภัทรสุดใจ
นางสาววลัยภรณ เกิดเกตุ
นางวลัยรัตน สุนทรพิพัฒนกุล
นางวลีพรรณ บุญเรือง

หนา ๑๖๑
ราชกิจจานุเบกษา
๘๐๒๐
๘๐๒๑
๘๐๒๒
๘๐๒๓
๘๐๒๔
๘๐๒๕
๘๐๒๖
๘๐๒๗
๘๐๒๘
๘๐๒๙
๘๐๓๐
๘๐๓๑
๘๐๓๒
๘๐๓๓
๘๐๓๔
๘๐๓๕
๘๐๓๖
๘๐๓๗
๘๐๓๘
๘๐๓๙
๘๐๔๐
๘๐๔๑
๘๐๔๒
๘๐๔๓
๘๐๔๔
๘๐๔๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางวลีรตั น อดุลวัฒนะ
นางวลีรตั น เอมโอช
นางวลีลักษณ จุฑารัตนากร
นางวไลพร ศรีภิรมย
นางวไลภรณ นวลสุวรรณ
นางสาววศินี มุกดอกไม
นางสาววสุกาญจน นิม่ อิ่ม
นางวัชรา วรรณอําไพ
นางวัชรา วัชรวีรวโรตม
นางวัชรา ศรีเกตุ
นางวัชรา แสงเจริญ
นางสาววัชราพร วิริยะนันทกุล
นางวัชราภรณ จันทรวิบูลย
นางวัชราภรณ ศิริเวิน
นางวัชราวัลย วัชรบูรพาชัย
นางวัชรินทร จันทรเกิด
นางวัชรินทร ทองเกงกลา
นางวัชรินทร เทพคําปลิว
นางสาววัชรินทร พูลธัญกิจ
นางวัชรินทร โมรา
นางสาววัชรินทร ศรีพุมไข
นางวัชรินทร สมชืน่
นางวัชรินทร สายมนตรี
นางวัชรี งามวงษวาน
นางวัชรี บัวทอง
นางสาววัชรี ประทุม

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๘๐๔๖
๘๐๔๗
๘๐๔๘
๘๐๔๙
๘๐๕๐
๘๐๕๑
๘๐๕๒
๘๐๕๓
๘๐๕๔
๘๐๕๕
๘๐๕๖
๘๐๕๗
๘๐๕๘
๘๐๕๙
๘๐๖๐
๘๐๖๑
๘๐๖๒
๘๐๖๓
๘๐๖๔
๘๐๖๕
๘๐๖๖
๘๐๖๗
๘๐๖๘
๘๐๖๙
๘๐๗๐
๘๐๗๑

นางวัชรี พุทธเจริญ
นางวัชรี สุรนันท
นางวัชรีภรณ แสงบุญเกิด
นางสาววัชรีย นักรํา
นางวัชรียา หงสเจริญกุล
นางวัญชลี ชูสิทธิ์
นางวัฒนา กิจไพบูลยพันธ
นางวัฒนา คํามงคล
นางวัฒนา โคกทอง
นางวัฒนา จันทรจารุภัค
นางวัฒนา ปรีดี
นางสาววัฒนา พันธุศ รี
นางวัฒนา พึ่งแตง
นางวัฒนา เพลินลาภ
นางวัฒนา มณีพันธุ
นางสาววัฒนา มีสกุล
นางวัฒนา ศิรแิ กว
นางวัฒนา หนูสวัสดิ์
นางวัฒนาพร รัตนติสรอย
นางวัฒนี ขอนวงค
นางสาววัฒนีย ไพจิตรสกุลชัย
นางวันณี ชูมณี
นางวันดี แกวกาญจน
นางวันดี จันโทภาส
นางวันดี ชิณโสม
นางวันดี ไชยสุข

หนา ๑๖๒
ราชกิจจานุเบกษา
๘๐๗๒
๘๐๗๓
๘๐๗๔
๘๐๗๕
๘๐๗๖
๘๐๗๗
๘๐๗๘
๘๐๗๙
๘๐๘๐
๘๐๘๑
๘๐๘๒
๘๐๘๓
๘๐๘๔
๘๐๘๕
๘๐๘๖
๘๐๘๗
๘๐๘๘
๘๐๘๙
๘๐๙๐
๘๐๙๑
๘๐๙๒
๘๐๙๓
๘๐๙๔
๘๐๙๕
๘๐๙๖
๘๐๙๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางวันดี บุญเกิด
นางวันดี เฟองสมบูรณ
นางวันดี มหาวรรณ
นางวันดี มีเดช
นางวันดี ศิริเดชากุล
นางสาววันดี สุนทรารชุน
นางวันตรี สังขแกว
นางวันทนา ปญญาเลิศ
นางวันทนา มาศวรรณา
นางวันทนา รอไธสง
นางวันทนา สังขเมือง
นางวันทนี ใครบุตร
นางวันทนี เนตรบุตร
นางวันทนี ปาลวิสุทธิ์
นางวันทนีย ทองบอ
นางวันทนีย ทับทัด
นางวันทนีย ยืนยั่ง
นางวันทนีย รอดสิน
นางวันทนีย วิบูลยพันธุ
นางวันทนีย อัครมหาปญญา
นางวันทยา ไตรวนาธรรม
นางวันทา เวชชศาสตร
นางวันทิพย ศรีชัย
นางวันเพ็ญ กานดา
นางวันเพ็ญ เจริญสุข
นางวันเพ็ญ แจงไพร

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๘๐๙๘
๘๐๙๙
๘๑๐๐
๘๑๐๑
๘๑๐๒
๘๑๐๓
๘๑๐๔
๘๑๐๕
๘๑๐๖
๘๑๐๗
๘๑๐๘
๘๑๐๙
๘๑๑๐
๘๑๑๑
๘๑๑๒
๘๑๑๓
๘๑๑๔
๘๑๑๕
๘๑๑๖
๘๑๑๗
๘๑๑๘
๘๑๑๙
๘๑๒๐
๘๑๒๑
๘๑๒๒
๘๑๒๓

หนา ๑๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางวันเพ็ญ ชมบุญ
นางวันเพ็ญ แซแต
นางวันเพ็ญ ตันกสิกิจ
นางวันเพ็ญ ไตรคํา
นางวันเพ็ญ ทรงทันตรักษ
นางวันเพ็ญ บางสุวรรณ
นางวันเพ็ญ ใบเนียม
นางวันเพ็ญ ปญญาสงค
นางวันเพ็ญ เปยสันเทียะ
นางวันเพ็ญ พรหมสาขา ณ สกลนคร
นางวันเพ็ญ พลนาวี
นางสาววันเพ็ญ มาคํา
นางสาววันเพ็ญ รังสีวิจติ รประภา
นางวันเพ็ญ ลักษณะโยธิน
นางวันเพ็ญ วุฒวิ งศ
นางวันเพ็ญ สุทศั นสนั ติ
นางสาววันเพ็ญ สุวรรณรัตน
นางวันเพ็ญ หิ่นเกา
นางสาววันเพ็ญ อินทรศวร
นางวันวิสา ทวมกลาง
นางวันวิสาข ศรีสด
นางวัลคํา รินทระ
นางสาววัลฒนา ศรีสวัสดิ์
นางวัลนา ไกรกฤชกองบุญ
นางวัลนิพา สุขรัตน
นางวัลภา แกวกียูร

๘๑๒๔
๘๑๒๕
๘๑๒๖
๘๑๒๗
๘๑๒๘
๘๑๒๙
๘๑๓๐
๘๑๓๑
๘๑๓๒
๘๑๓๓
๘๑๓๔
๘๑๓๕
๘๑๓๖
๘๑๓๗
๘๑๓๘
๘๑๓๙
๘๑๔๐
๘๑๔๑
๘๑๔๒
๘๑๔๓
๘๑๔๔
๘๑๔๕
๘๑๔๖
๘๑๔๗
๘๑๔๘
๘๑๔๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางวัลภา เจียมจุย
นางวัลภา แจมมี
นางวัลภา ปราบสงคราม
นางสาววัลยญา นามวงษา
นางสาววัลยลกิ าร แสงพิมพ
นางวัลยา เจะเตะ
นางสาววัลยานี ขวัญใจ
นางวัลลภา กะตะศิลา
นางวัลลภา คําโสภา
นางวัลลภา ใจเย็น
นางวัลลภา ทองนาค
นางวัลลภา ทองมวล
นางวัลลภา พรมทาว
นางวัลลภา ศรสวรรค
นางสาววัลลภาภรณ อําไพ
นางวัลลา แสนคําหมี
นางวัลลินี ดําดวงโรม
นางวัลลีย สังขคาํ
นางวาฐิณี หนูปท ยา
นางวาณี สวัสดิ์พิบูลย
นางวาณี สุทธกุล
นางวาณีรตั น มั่นหมาย
นางวาทินี จันทรนุกูลกิจ
นางวาทินี ดวงนาค
นางวาทินี เมธีวีรวัฒน
นางวาทินี เมียนเกิด

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๘๑๕๐
๘๑๕๑
๘๑๕๒
๘๑๕๓
๘๑๕๔
๘๑๕๕
๘๑๕๖
๘๑๕๗
๘๑๕๘
๘๑๕๙
๘๑๖๐
๘๑๖๑
๘๑๖๒
๘๑๖๓
๘๑๖๔
๘๑๖๕
๘๑๖๖
๘๑๖๗
๘๑๖๘
๘๑๖๙
๘๑๗๐
๘๑๗๑
๘๑๗๒
๘๑๗๓
๘๑๗๔
๘๑๗๕

นางวาทินี หมอไทย
นางวาที เปนซอ
นางวาธุกา เทียมแสน
นางวาเนตร ดอกดิน
นางวารจี มอญกุดเลาะ
นางวาระณี ไครศรี
นางวาริน วรรณาวงศ
นางวารินทร สุวรรณเรือง
นางสาววาริสา ประภาสพงษ
นางสาววารี กันอิน
นางวารี จันทิมาพร
นางสาววารี ชมชืน่
นางวารี ชืน่ สรอย
นางวารี เดนแกว
นางวารี ทองเกลียวทวี
นางวารี รักษยอง
นางวารี ศรีแพงเลิศ
นางสาววารี สมบูรณราช
นางวารุณี เทพอุทัย
นางวารุณี บุญวีรบุตร
นางวารุณี บุตรดา
นางวารุณี พรหมคุณ
นางวารุณี พิศวงษ
นางวารุณี เพชรยอย
นางวารุณี เรงสมบูรณ
นางวาลี จารุพงศ

หนา ๑๖๔
ราชกิจจานุเบกษา
๘๑๗๖
๘๑๗๗
๘๑๗๘
๘๑๗๙
๘๑๘๐
๘๑๘๑
๘๑๘๒
๘๑๘๓
๘๑๘๔
๘๑๘๕
๘๑๘๖
๘๑๘๗
๘๑๘๘
๘๑๘๙
๘๑๙๐
๘๑๙๑
๘๑๙๒
๘๑๙๓
๘๑๙๔
๘๑๙๕
๘๑๙๖
๘๑๙๗
๘๑๙๘
๘๑๙๙
๘๒๐๐
๘๒๐๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางวาลี เนียมถาวร
นางวาสนา กลิ่นเอี่ยม
นางวาสนา กิมเห
นางวาสนา แกลงกระโทก
นางวาสนา จงเลี่ยมกลาง
นางวาสนา จันทรโพธิ์
นางวาสนา จันทรโสดา
นางสาววาสนา จันทรักษรังษี
นางวาสนา จิระสุโข
นางวาสนา เจียมเจริญ
นางวาสนา ชูชอเกตุ
นางวาสนา ตาคม
นางวาสนา ทองคําเปลว
นางวาสนา ทองอุทมุ
นางวาสนา ทําเพียร
นางวาสนา บัวอน
นางวาสนา บุญเจริญ
นางวาสนา เปยมทองคํา
นางวาสนา ผดุงรส
นางวาสนา พรหมเมตตา
นางวาสนา เพ็งอน
นางวาสนา ภาคการ
นางวาสนา มุดเจริญ
นางวาสนา โมรา
นางสาววาสนา รุงอินทร
นางวาสนา โลมสมบุตร

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๘๒๐๒
๘๒๐๓
๘๒๐๔
๘๒๐๕
๘๒๐๖
๘๒๐๗
๘๒๐๘
๘๒๐๙
๘๒๑๐
๘๒๑๑
๘๒๑๒
๘๒๑๓
๘๒๑๔
๘๒๑๕
๘๒๑๖
๘๒๑๗
๘๒๑๘
๘๒๑๙
๘๒๒๐
๘๒๒๑
๘๒๒๒
๘๒๒๓
๘๒๒๔
๘๒๒๕
๘๒๒๖
๘๒๒๗

นางวาสนา วงษกูรมะ
นางวาสนา วรรณแสง
นางวาสนา วัชรพงศ
นางวาสนา สนหละ
นางวาสนา สมบูรณมาก
นางวาสนา สุขเจริญ
นางวาสนา สุทโธ
นางวาสนา แสงทอง
นางวาสนา แสนขันแกว
นางวาสนา โสระพันธ
นางวาสนา หวัดเพ็ชร
นางสาววาสนา อินตะนัย
นางวาสนา อุดหนุนกาญจน
นางวิจรรณยา ศักดิ์วโิ รจน
นางวิจัย โพธิปญ
 ญา
นางวิจิตร ดัดเพชร
นางวิจิตร ปาปะขํา
นางวิจิตรตรา อยางดี
นางสาววิจติ รพร สวนเอก
นางวิจิตรา โคตรบัญชา
นางวิจิตรา มากหนู
นางวิจิตรา โสภาเวทย
นางวิชชุลดา รักงาม
นางวิชณีย แกวภราดัย
นางวิชาวร สารสุวรรณ
นางสาววิชุดา จินดา

หนา ๑๖๕
ราชกิจจานุเบกษา
๘๒๒๘
๘๒๒๙
๘๒๓๐
๘๒๓๑
๘๒๓๒
๘๒๓๓
๘๒๓๔
๘๒๓๕
๘๒๓๖
๘๒๓๗
๘๒๓๘
๘๒๓๙
๘๒๔๐
๘๒๔๑
๘๒๔๒
๘๒๔๓
๘๒๔๔
๘๒๔๕
๘๒๔๖
๘๒๔๗
๘๒๔๘
๘๒๔๙
๘๒๕๐
๘๒๕๑
๘๒๕๒
๘๒๕๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางวิญญา ผองใส
นางวิธนิ ี อารมยเกลี้ยง
นางวินิจดา ทองบาง
นางวิบูลย มีสนิ
นางวิบูลยลักษณ เงินอยู
นางวิภัทร ถึงแสง
นางวิภา จันทรงาม
นางวิภา ชัยรัตนศักดา
นางวิภา รองเดช
นางวิภา รอดเอียด
นางวิภา สมานสัมฤทธิ์
นางสาววิภา สุขศรีมล
นางวิภา แสงทอง
นางวิภา อุบล
นางวิภาดา งามบุญฤทธิ์
นางวิภาดา เศรษฐโกศล
นางวิภาดา สุวรรณโณ
นางวิภานี ลองจา
นางวิภาพร รอดสงฆ
นางวิภาภร เมนะคงคา
นางวิภาภรณ ตาเดอิน
นางวิภารัตน กวาวหนึ่ง
นางวิภารัตน พันธุระ
นางวิภารัตน ศุภกิจ
นางวิภาวดี ฤทธิชัย
นางวิภาวดี หาสกุล

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๘๒๕๔
๘๒๕๕
๘๒๕๖
๘๒๕๗
๘๒๕๘
๘๒๕๙
๘๒๖๐
๘๒๖๑
๘๒๖๒
๘๒๖๓
๘๒๖๔
๘๒๖๕
๘๒๖๖
๘๒๖๗
๘๒๖๘
๘๒๖๙
๘๒๗๐
๘๒๗๑
๘๒๗๒
๘๒๗๓
๘๒๗๔
๘๒๗๕
๘๒๗๖
๘๒๗๗
๘๒๗๘
๘๒๗๙

นางวิภาวรรณ กงภูธร
นางวิภาวรรณ ไกรคุม
นางวิภาวรรณ มาลาวัลย
นางวิภาวัลย ยานิตย
นางสาววิภาวี แกวอําไพ
นางสาววิมล จิตสุวรรณชาติ
นางวิมล เจริญวงศ
นางวิมล ผลนุกูล
นางวิมล เผาเวียงคํา
นางวิมล สันแดง
นางวิมล สุขมาตย
นางวิมลจันทร โลกธาตุ
นางวิมลทิพย จันทรแดง
นางวิมลพร เทพศักดิ์
นางวิมลรัตน นันทราช
นางวิมลรัตน โยธา
นางสาววิมลรัตน สิรอิ าภรณ
นางวิมลวรรณ ปงใจ
นางสาววิมาลา ลาวัลย
นางวิมาลา สมจันทร
นางวิยดา ศรีสุวรรณ
นางวิยดา ศิริตนั
นางวิยะดา วิทยาธรรมพร
นางวิยะดา ศิริเดช
นางวิรดา เสาธงทอง
นางวิรตั น ตรีชานุชติ

หนา ๑๖๖
ราชกิจจานุเบกษา
๘๒๘๐
๘๒๘๑
๘๒๘๒
๘๒๘๓
๘๒๘๔
๘๒๘๕
๘๒๘๖
๘๒๘๗
๘๒๘๘
๘๒๘๙
๘๒๙๐
๘๒๙๑
๘๒๙๒
๘๒๙๓
๘๒๙๔
๘๒๙๕
๘๒๙๖
๘๒๙๗
๘๒๙๘
๘๒๙๙
๘๓๐๐
๘๓๐๑
๘๓๐๒
๘๓๐๓
๘๓๐๔
๘๓๐๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางวิรตั น พงษเสือ
นางวิรตั น สายแวว
นางวิรตั น สุวรรณสาม
นางวิราภา วารีย
นางวิราวรรณ มูลสาร
นางวิลญา ชูชว ย
นางวิลเลียม หวังออมกลาง
นางสาววิลัยพร บุญอินเขียว
นางวิลัยวรรณ รามรังสฤษฎิ์
นางวิลากุล สุวรรณเวทิน
นางวิลาวรรณ พิกุลศรี
นางสาววิลาวรรณ มิง่ แกว
นางวิลาวรรณ โรจนภาพงศ
นางวิลาวรรณ กุมเงิน
นางวิลาวัณย คําวัน
นางวิลาวัณย นุชทรวง
นางวิลาวัณย รัตนติกุล
นางวิลาวัณย ลอยสูงวงศ
นางวิลาวัณย สวางเนตร
นางวิลาวัลย ชัยปญญา
นางวิลาวัลย ดาวแดน
นางวิลาวัลย บุตรจันทร
นางวิลาวัลย พิมพจันทรากุล
นางวิลาวัลย เพ็งชัย
นางวิลาศินี มีเจริญ
นางวิลาสินี ขวาโยธา

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๘๓๐๖
๘๓๐๗
๘๓๐๘
๘๓๐๙
๘๓๑๐
๘๓๑๑
๘๓๑๒
๘๓๑๓
๘๓๑๔
๘๓๑๕
๘๓๑๖
๘๓๑๗
๘๓๑๘
๘๓๑๙
๘๓๒๐
๘๓๒๑
๘๓๒๒
๘๓๒๓
๘๓๒๔
๘๓๒๕
๘๓๒๖
๘๓๒๗
๘๓๒๘
๘๓๒๙
๘๓๓๐
๘๓๓๑

นางวิลาสินี โฉมดี
นางวิลาสินี สรรพการ
นางวิลาสินี สุขเวทย
นางวิลิต ศิริสนธิ
นางวิไล กลิน่ แกว
นางวิไล งวดชัย
นางวิไล จันทรชนะ
นางวิไล จินตสกุล
นางวิไล เชื้อทาว
นางวิไล เทวกุล
นางวิไล ธนธรรม
นางวิไล นิลผาย
นางวิไล นิสัยมั่น
นางวิไล บุญสุข
นางวิไล บุรีรตั น
นางวิไล ประดิษฐ
นางวิไล ประมวลรัตน
นางสาววิไล พงศภัทรกิจ
นางวิไล ยุวะบุตร
นางวิไล รุง นอย
นางวิไล วันระหา
นางวิไล สวางอรุณ
นางวิไล สุนทราพันธุ
นางวิไล เสารจร
นางสาววิไล แสงพระเวส
นางวิไลพร วองธัญญการ

หนา ๑๖๗
ราชกิจจานุเบกษา
๘๓๓๒
๘๓๓๓
๘๓๓๔
๘๓๓๕
๘๓๓๖
๘๓๓๗
๘๓๓๘
๘๓๓๙
๘๓๔๐
๘๓๔๑
๘๓๔๒
๘๓๔๓
๘๓๔๔
๘๓๔๕
๘๓๔๖
๘๓๔๗
๘๓๔๘
๘๓๔๙
๘๓๕๐
๘๓๕๑
๘๓๕๒
๘๓๕๓
๘๓๕๔
๘๓๕๕
๘๓๕๖
๘๓๕๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางวิไลภรณ สุริยาวรกุล
นางวิไลรัตน สายใจ
นางสาววิไลรัตน อาวรณ
นางวิไลลักษณ โคตรโยธา
นางวิไลลักษณ จึงจรรยา
นางวิไลลักษณ ชาญสมร
นางวิไลลักษณ นาสมรูป
นางวิไลลักษณ วงศวัจนสุนทร
นางวิไลลักษณ สุรางคกุล
นางวิไลลักษณ โสมภีร
นางวิไลลักษณ หนูขาว
นางวิไลวรรณ กองแกว
นางวิไลวรรณ ขันลา
นางวิไลวรรณ จันทรประทับ
นางวิไลวรรณ จันทะวงษ
นางวิไลวรรณ จันทะเสน
นางวิไลวรรณ จันลาวงศ
นางวิไลวรรณ แจมจิราศัย
นางวิไลวรรณ ชัยสงค
นางสาววิไลวรรณ ธานี
นางวิไลวรรณ ปญจมาตย
นางวิไลวรรณ ปญญวัฒนกิจ
นางวิไลวรรณ ผมทา
นางวิไลวรรณ ผองใส
นางวิไลวรรณ ผานเมือง
นางวิไลวรรณ พูลพานิชอุปถัมป

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๘๓๕๘
๘๓๕๙
๘๓๖๐
๘๓๖๑
๘๓๖๒
๘๓๖๓
๘๓๖๔
๘๓๖๕
๘๓๖๖
๘๓๖๗
๘๓๖๘
๘๓๖๙
๘๓๗๐
๘๓๗๑
๘๓๗๒
๘๓๗๓
๘๓๗๔
๘๓๗๕
๘๓๗๖
๘๓๗๗
๘๓๗๘
๘๓๗๙
๘๓๘๐
๘๓๘๑
๘๓๘๒
๘๓๘๓

นางสาววิไลวรรณ ฟองชัย
นางวิไลวรรณ ยามสุข
นางวิไลวรรณ วงศมุกดา
นางวิไลวรรณ สิทธิวรเดช
นางวิไลวรรณ สุวรรณกูฏ
นางวิไลวรรณ แสงประสิทธิ์
นางวิไลวรรณ อินทรเสาร
นางวิไลวัลย ศิรวิ ารินทร
นางวิสา โกศาคาร
นางวีณา ซากิมรู ะ
นางวีณา สมพิทักษ
นางวีณา หนอทิพย
นางวีดา ภูกนั
นางวีนัส ดวงภักดีรัมย
นางสาววีนัส ทองแท
นางสาววีรยา สรรพวัฒน
นางวีรวรรณ แกวหลวง
นางสาววีรวรรณ มีสรรพวงศ
นางวีรวรรณ บุญธนพรรธน
นางวีรศรี พงศกิจรุงเรือง
นางวีระวรรณ เขียนบัณฑิตย
นางเวษารัตน ไชยรัตน
นางแววดาว พุมเดชังกูล
นางแววมณี ศรีสวัสดิ์
นางแวววัน จันทรเพ็ชร
นางศกุนตลา วรวุฒิ

หนา ๑๖๘
ราชกิจจานุเบกษา
๘๓๘๔
๘๓๘๕
๘๓๘๖
๘๓๘๗
๘๓๘๘
๘๓๘๙
๘๓๙๐
๘๓๙๑
๘๓๙๒
๘๓๙๓
๘๓๙๔
๘๓๙๕
๘๓๙๖
๘๓๙๗
๘๓๙๘
๘๓๙๙
๘๔๐๐
๘๔๐๑
๘๔๐๒
๘๔๐๓
๘๔๐๔
๘๔๐๕
๘๔๐๖
๘๔๐๗
๘๔๐๘
๘๔๐๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางศกุนตลา เอื้อประเสริฐ
นางสาวศจี จีระวุฒิ
นางศตพร ชาญชัยสิทธิ์
นางศนิชา สมใจ
นางศมานันท มัน่ มาศพงศ
นางศมาพร เจนจบ
นางศยามล ชัยทิศานันต
นางศยามล ฐิตะยารักษ
นางศยามล ธะนะคํามา
นางศยารัตน แกวมงคล
นางศรณี คุปติปทมกุล
นางศรมณี กุโรรัตน
นางศรอนงค กลักยอม
นางศรัณยา บุญชู
นางสาวศราวดี โพธิ์สขุ
นางศริกา ศรีมงคล
นางสาวศรินทร เศรษฐการุณย
นางศรินทิพย นามศรี
นางสาวศรีจันทร ฝอยทอง
นางศรีจันทร ละมุล
นางศรีจันทร อยูเจริญ
นางศรีณรงค อุพันศรี
นางศรีทร แหลงแกว
นางสาวศรีทอง ทองเจริญ
นางศรีนวล คําปวน
นางศรีนวล ไชยซื่อ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๘๔๑๐
๘๔๑๑
๘๔๑๒
๘๔๑๓
๘๔๑๔
๘๔๑๕
๘๔๑๖
๘๔๑๗
๘๔๑๘
๘๔๑๙
๘๔๒๐
๘๔๒๑
๘๔๒๒
๘๔๒๓
๘๔๒๔
๘๔๒๕
๘๔๒๖
๘๔๒๗
๘๔๒๘
๘๔๒๙
๘๔๓๐
๘๔๓๑
๘๔๓๒
๘๔๓๓
๘๔๓๔
๘๔๓๕

นางศรีนวล นาคแท
นางศรีนวล เพชรภา
นางศรีนวล สมุทรศรี
นางศรีเนียม วรรักษ
นางศรีบญ
ุ ปาตะวงศ
นางศรีประภา มากมณี
นางศรีประภา หิรัญชาติ
นางศรีผกา ศรีกงพาน
นางศรีพรม เลาเหล็กพลี
นางสาวศรีพรรณ ถาเขียว
นางศรีพรรณ รุง เรือง
นางศรีพรรณ ศรีประเสริฐ
นางศรีพัชรา ศรีสมพงษ
นางศรีเพ็ญ จันธิมา
นางศรีไพ อินทรณรงค
นางศรีมุกข ประคําสาย
นางศรียา สหะกะโร
นางสาวศรีรัช เทพศิริ
นางสาวศรีรัญญา นิชสภา
นางศรีรตั น จันทร
นางสาวศรีรตั น บัวทอง
นางศรีเรือน ศรีวิชัย
นางสาวศรีวรรณ จิตรานนท
นางศรีวรรณ อัมพรสินธุ
นางศรีวฒ
ั นา สระศรีสวุ รรณ
นางศรีวไิ ล คีรวี งศ

หนา ๑๖๙
ราชกิจจานุเบกษา
๘๔๓๖
๘๔๓๗
๘๔๓๘
๘๔๓๙
๘๔๔๐
๘๔๔๑
๘๔๔๒
๘๔๔๓
๘๔๔๔
๘๔๔๕
๘๔๔๖
๘๔๔๗
๘๔๔๘
๘๔๔๙
๘๔๕๐
๘๔๕๑
๘๔๕๒
๘๔๕๓
๘๔๕๔
๘๔๕๕
๘๔๕๖
๘๔๕๗
๘๔๕๘
๘๔๕๙
๘๔๖๐
๘๔๖๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางศรีวไิ ล เพียรพิทักษ
นางศรีศิริ บูรณะ
นางสาวศรีเศวต ไชยกุล
นางศรีสมร สุขผล
นางศรีสมร แสงทอง
นางศรีสมร เหลาศักดิ์ชัย
นางศรีสมร อินทรวิชัย
นางศรีสมัย รัตนีมงคล
นางศรีสมัย โลหคํา
นางศรีสุข วรรัตน
นางศรีสุข อุตรานคเรศ
นางศรีสุคนธ พรอมเพรียง
นางศรีสุดา ทองกลาง
นางศรีสุดา นาชัยเงิน
นางศรีสุดา ผุดผอง
นางศรีสุดา วิเชียรโรจน
นางศรีสุพร นาโควงศ
นางศรีสุพรรณ ทิมา
นางสาวศรีสุพรรณ วงศประทุม
นางศรีสุพรรณ วิรติ ชัย
นางศรีสุภา ศรีวิฑูรย
นางสาวศรีสุภางค ถุงเงิน
นางสาวศรีสุภางค ทิมวัฒน
นางสาวศรีสุรางค บุญสวัสดิ์
นางศรีสุวรรณ บุญขาย
นางสาวศรีสุวรรณ วิวิธเทศ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๘๔๖๒
๘๔๖๓
๘๔๖๔
๘๔๖๕
๘๔๖๖
๘๔๖๗
๘๔๖๘
๘๔๖๙
๘๔๗๐
๘๔๗๑
๘๔๗๒
๘๔๗๓
๘๔๗๔
๘๔๗๕
๘๔๗๖
๘๔๗๗
๘๔๗๘
๘๔๗๙
๘๔๘๐
๘๔๘๑
๘๔๘๒
๘๔๘๓
๘๔๘๔
๘๔๘๕
๘๔๘๖
๘๔๘๗

นางศรีอัมพร สมภักดี
นางศรีอุบล สมประกอบ
นางศรุดี เนือนสกุล
นางศวรรยา เพ็งสมบูรณ
นางศศิ ลั่นซาย
นางศศิกาญจน ชมชื่น
นางศศิเกษม ปญญายาว
นางศศิธร ชื่นศิริ
นางศศิธร ทะกอง
นางสาวศศิธร พงษพิมาย
นางศศิธร เพชรทอง
นางสาวศศิธร รสิกวรรณ
นางศศิธดิ า สตาภิรมย
นางศศินภา ที่ปรึกษา
นางศศินนั ท พงษจรัสจิรเดช
นางศศิพจมาน ทิพโรจน
นางศศิเพ็ญ มูลมา
นางศศิภรณ สุมโนจิตราภรณ
นางศศิวรรณ คําหมู
นางศศิวมิ ล คําวังจันทร
นางสาวศศิวิมล สติยานุช
นางศันสนีย จันทรานนท
นางสาวศันสนีย ผลชูชนื่
นางศันสนีย มีศรี
นางศันสนีย ศรีเสน
นางศันสนีย อารีการ

หนา ๑๗๐
ราชกิจจานุเบกษา
๘๔๘๘
๘๔๘๙
๘๔๙๐
๘๔๙๑
๘๔๙๒
๘๔๙๓
๘๔๙๔
๘๔๙๕
๘๔๙๖
๘๔๙๗
๘๔๙๘
๘๔๙๙
๘๕๐๐
๘๕๐๑
๘๕๐๒
๘๕๐๓
๘๕๐๔
๘๕๐๕
๘๕๐๖
๘๕๐๗
๘๕๐๘
๘๕๐๙
๘๕๑๐
๘๕๑๑
๘๕๑๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสาวศิกานต ตูมหอม
นางศิขรินทร คําขันแกว
นางศิรดา วรรณโพธิก์ ลาง
นางศิรประภา ใจชื่น
นางสาวศิรประภา ธรรมวณิช
นางศิรประภาจิรภัทร
พราหมณตะขบ
นางศิราณี ศรทอง
นางศิราภรณ สีดามาตย
นางศิริ วงษบุญ
นางศิริกนก สุวรรณธาดา
นางศิริกาญจน ดาวเรือง
นางศิริกุล คงเฟอง
นางศิริกุล ชุมภูขอด
นางศิริกุล ตรีศรี
นางศิริกุล เทศเรียน
นางศิริญญา จิตรศิลานนท
นางศิริญาณี ดาวดิษฐ
นางสาวศิริทร งามชม
นางศิริทรัพย ขาวดี
นางศิริทรัพย แตงทอง
นางศิริทา สารกอง
นางสาวศิรินทร ฝายกระโทก
นางสาวศิรินทิพย ยงวณิชย
นางศิรินยา สังขโกมล
นางศิรินิภา เสมาไชย

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๘๕๑๓
๘๕๑๔
๘๕๑๕
๘๕๑๖
๘๕๑๗
๘๕๑๘
๘๕๑๙
๘๕๒๐
๘๕๒๑
๘๕๒๒
๘๕๒๓
๘๕๒๔
๘๕๒๕
๘๕๒๖
๘๕๒๗
๘๕๒๘
๘๕๒๙
๘๕๓๐
๘๕๓๑
๘๕๓๒
๘๕๓๓
๘๕๓๔
๘๕๓๕
๘๕๓๖
๘๕๓๗
๘๕๓๘

หนา ๑๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางศิรินุช ชัยชวย
นางศิริพร กาญจนรัตน
นางศิริพร คงสาคร
นางศิริพร จุลมุสิ
นางสาวศิริพร เฉลิมชัยวินิจกุล
นางสาวศิริพร เชิดวงศสุข
นางสาวศิริพร ถาวรพรหม
นางสาวศิริพร ทวีชาติ
นางศิริพร ทองขาว
นางศิริพร ทองมี
นางศิริพร ธนะสมบูรณ
นางสาวศิริพร นวมโคกสูง
นางศิริพร ปาณะจํานงค
นางศิริพร ผาบสิมมา
นางศิริพร พรหมสาขา ณ สกลนคร
นางศิริพร พิกุลหอม
นางศิริพร รวิยะวงศ
นางศิริพร ราชเมืองขวาง
นางศิริพร ศรีสะอาด
นางสาวศิริพร สนานคุณ
นางศิริพร สีหนาท
นางศิริพร สุคนธ
นางศิริพร สุบรรณ
นางศิริพร สุพรรณรัง
นางศิริพร หาระสาร
นางศิริพร อุทธา

๘๕๓๙
๘๕๔๐
๘๕๔๑
๘๕๔๒
๘๕๔๓
๘๕๔๔
๘๕๔๕
๘๕๔๖
๘๕๔๗
๘๕๔๘
๘๕๔๙
๘๕๕๐
๘๕๕๑
๘๕๕๒
๘๕๕๓
๘๕๕๔
๘๕๕๕
๘๕๕๖
๘๕๕๗
๘๕๕๘
๘๕๕๙
๘๕๖๐
๘๕๖๑
๘๕๖๒
๘๕๖๓
๘๕๖๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสาวศิริพรรณ ครุฑไชยันต
นางศิริพรรณ พลเยี่ยม
นางศิริพรรณ ยะปอก
นางศิริพรรณ วิริยสถาพรพงศ
นางศิริพรรณ สุวรรณศรี
นางศิริเพ็ญ ควรหัตร
นางศิริเพ็ญ จันทรแสนศักดิ์
นางศิริเพ็ญ เปนธรรม
นางศิริเพ็ญ พรสวัสดิ์
นางศิริเพ็ญ ลือชา
นางศิริเพ็ญ อริยะจักร
นางศิริภรณ ไพโรจน
นางศิริมา สุขสถิตย
นางศิริมา แสนอุลัย
นางศิริยุคล สมสัตย
นางศิริรัก หลาบขาว
นางศิริรตั น คุม พรอม
นางศิริรตั น จองพินิจสถิต
นางศิริรตั น ณะเหตุการณ
นางศิริรตั น ประพรม
นางศิริรตั น โพธิ์สวัสดิ์มณี
นางศิริรตั น เวทนาสุข
นางศิริรตั น สรณสิรินาคะ
นางศิริรตั น สินพิบูลย
นางศิริรตั น สินโพธิ์
นางศิริรตั น สีทอง

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๘๕๖๕
๘๕๖๖
๘๕๖๗
๘๕๖๘
๘๕๖๙
๘๕๗๐
๘๕๗๑
๘๕๗๒
๘๕๗๓
๘๕๗๔
๘๕๗๕
๘๕๗๖
๘๕๗๗
๘๕๗๘
๘๕๗๙
๘๕๘๐
๘๕๘๑
๘๕๘๒
๘๕๘๓
๘๕๘๔
๘๕๘๕
๘๕๘๖
๘๕๘๗
๘๕๘๘
๘๕๘๙
๘๕๙๐

นางศิริรตั น สุวรรณวงศ
นางศิริลักษณ กันกา
นางสาวศิริลักษณ ฉวี
นางศิริลักษณ ชางคิด
นางศิริลักษณ ปจจาเณย
นางศิริลักษณ วัฒนจินดา
นางศิริลักษณ วันจันทร
นางศิริลักษณ ศรีจันทร
นางสาวศิริลักษณ สัจจะศาสตร
นางศิริลักษณ สิทธิโชติ
นางศิริลักษณ สิริทวีอรรจน
นางศิริลักษณ สื่อสกุล
นางศิริลักษณ สุวชิ ชานนท
นางศิริลักษณ อันทะปญญา
นางสาวศิริวรรณ จามิกร
นางศิริวรรณ จุลศรีไกวัล
นางศิริวรรณ ติวเถาว
นางศิริวรรณ แนวประเสริฐ
นางศิริวรรณ บุญไชย
นางศิริวรรณ มงคลคูณ
นางศิริวรรณ เมฆไตรรัตน
นางศิริวรรณ รัตนสารี
นางศิริวรรณ อินทรหอม
นางศิริวรรณ ชาญอาวุธ
นางศิริวัลย เพียงตา
นางศิริสมบัติ อุบลกิจ

หนา ๑๗๒
ราชกิจจานุเบกษา
๘๕๙๑
๘๕๙๒
๘๕๙๓
๘๕๙๔
๘๕๙๕
๘๕๙๖
๘๕๙๗
๘๕๙๘
๘๕๙๙
๘๖๐๐
๘๖๐๑
๘๖๐๒
๘๖๐๓
๘๖๐๔
๘๖๐๕
๘๖๐๖
๘๖๐๗
๘๖๐๘
๘๖๐๙
๘๖๑๐
๘๖๑๑
๘๖๑๒
๘๖๑๓
๘๖๑๔
๘๖๑๕
๘๖๑๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางศิลปศรุตพร ฐานมัน่
นางศิวกร คลองแคลว
นางศิวพร กุลวิจิตรรังสี
นางศิวพร แกวคงดี
นางศิวพร จันทรา
นางศิวพร สีดาํ
นางศิวาพร ชูขันธ
นางศิวาพร รัตนพันธ
นางศิวาพร แสวงผล
นางศิวินี โพธิ์ศรี
นางศิวิไล กสิกิจสกุลผล
นางศิวิไล เขียนแมน
นางศีลธรรม แสงภักดี
นางศุกรี เทอดธรรมวงศ
นางสาวศุภการย ชูดาํ
นางศุภพร ฤทธิโคตร
นางศุภร เสาวัง
นางศุภลักษณ จันทรสาขา
นางศุภลักษณ จันทิหลา
นางศุภลักษณ จิรธนรัตน
นางศุภลักษณ แจมพันธ
นางศุภลักษณ ผิวนวลสุคนธ
นางศุภลักษณ เพ็ญจํารัส
นางศุภลักษณ สาขามุละ
นางศุภลักษณ เอื้อวงศ
นางศุภวดี นาถมทอง

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๘๖๑๗
๘๖๑๘
๘๖๑๙
๘๖๒๐
๘๖๒๑
๘๖๒๒
๘๖๒๓
๘๖๒๔
๘๖๒๕
๘๖๒๖
๘๖๒๗
๘๖๒๘
๘๖๒๙
๘๖๓๐
๘๖๓๑
๘๖๓๒
๘๖๓๓
๘๖๓๔
๘๖๓๕
๘๖๓๖
๘๖๓๗
๘๖๓๘
๘๖๓๙
๘๖๔๐
๘๖๔๑
๘๖๔๒

หนา ๑๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางศุภวรรณ กนกแกว
นางศุภวรรณ แกวไชย
นางศุภวรรณ คงทอง
นางศุภวรรณ ยอดคํา
นางศุภวรรณ อินทรจนั ทร
นางศุภัสสา หรรษาวงศ
นางศุภากร รังสิมาเทวัญ
นางศุภานัน เปรมสุโข
นางศุภานัน แสงบุญเรือง
นางสาวศุภาพิชญ อาศุวณิชยพันธุ
นางศุภติ า ยะสูงเนิน
นางสาวศุลี ชัยกฤษ
นางศุลีพร สอนภู
นางสาวศุลมี าศ สวัสดิ์ศรี
นางสาวโศภิต รุง ทอง
นางโศภิษฐ จังพัฒนานนท
นางโศภิษฐ ดวงดาว
นางสกนธวรรณ กังแฮ
นางสกฤตยา พายไธสง
นางสกาว สันติเทวกุล
นางสกุลกานต ทองศรีนุช
นางสกุลทิพย ผกาวิสุทธิ์
นางสกุลยา สกุลพงศ
นางสาวสคราญ ศรีทองคํา
นางสงกรานต ไชยชาติ
นางสงกรานต เพ็ชรัตน

๘๖๔๓
๘๖๔๔
๘๖๔๕
๘๖๔๖
๘๖๔๗
๘๖๔๘
๘๖๔๙
๘๖๕๐
๘๖๕๑
๘๖๕๒
๘๖๕๓
๘๖๕๔
๘๖๕๕
๘๖๕๖
๘๖๕๗
๘๖๕๘
๘๖๕๙
๘๖๖๐
๘๖๖๑
๘๖๖๒
๘๖๖๓
๘๖๖๔
๘๖๖๕
๘๖๖๖
๘๖๖๗
๘๖๖๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสงกรานต มีลาภ
นางสงกรานต สุกิน
นางสงวน แกวสวัสดิ์
นางสงวนศรี แกววิลัย
นางสงศรี เรือนอุน
นางสถาพร แกวสอาด
นางสถาพร ฉัตรอินทร
นางสถาพร ปราณีตพลกรัง
นางสถิตยภรณ กีฬาแปง
นางสนทนา ทองลือ
นางสนธยา บุญโนทก
นางสนธยา พิมล
นางสนธยา วงคษาพาน
นางสนม พรหมเมตตา
นางสนอง สมคิด
นางสนอง สายสุพรรณ
นางสนอง อินทะบุตร
นางสาวสนองใจ เยาวะศรี
นางสนิทนุม แดงนอย
นางสมแกว พลเสน
นางสมควร นาไชย
นางสมควร มณีเทพ
นางสมควร แยมเกษม
นางสมควร รัตนเมือง
นางสมควร วงศไข
นางสมควร ศรีโยวงศ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๘๖๖๙
๘๖๗๐
๘๖๗๑
๘๖๗๒
๘๖๗๓
๘๖๗๔
๘๖๗๕
๘๖๗๖
๘๖๗๗
๘๖๗๘
๘๖๗๙
๘๖๘๐
๘๖๘๑
๘๖๘๒
๘๖๘๓
๘๖๘๔
๘๖๘๕
๘๖๘๖
๘๖๘๗
๘๖๘๘
๘๖๘๙
๘๖๙๐
๘๖๙๑
๘๖๙๒
๘๖๙๓
๘๖๙๔

นางสมควร สุขใจ
นางสมควร อานทอง
นางสาวสมคิด กุลนานันท
นางสมคิด ไกรบํารุง
นางสมคิด จุยปาน
นางสมคิด ไชยชาญรมย
นางสมคิด ดีชัย
นางสาวสมคิด โตทินา
นางสมคิด ทุมมณี
นางสาวสมคิด นาคหนุน
นางสมคิด บุญมี
นางสมคิด พิมพานิช
นางสมคิด พุมพวง
นางสมคิด รอดผล
นางสมคิด สีดาดี
นางสมจิต เกตุทตั
นางสมจิต เข็มพิลา
นางสมจิต คงขํา
นางสมจิต ลีกระจาง
นางสมจิต ลุนสําโรง
นางสมจิต วิชากูล
นางสมจิต สังขรักษ
นางสมจิต สานุสันต
นางสมจิต สาระถี
นางสมจิต สุภาษร
นางสมจิตต ทิพยเลิศ

หนา ๑๗๔
ราชกิจจานุเบกษา
๘๖๙๕
๘๖๙๖
๘๖๙๗
๘๖๙๘
๘๖๙๙
๘๗๐๐
๘๗๐๑
๘๗๐๒
๘๗๐๓
๘๗๐๔
๘๗๐๕
๘๗๐๖
๘๗๐๗
๘๗๐๘
๘๗๐๙
๘๗๑๐
๘๗๑๑
๘๗๑๒
๘๗๑๓
๘๗๑๔
๘๗๑๕
๘๗๑๖
๘๗๑๗
๘๗๑๘
๘๗๑๙
๘๗๒๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสมจิตต มณีแสง
นางสาวสมจิตต มั่นภักดี
นางสมจิตร ขันออน
นางสมจิตร โครงสรอย
นางสมจิตร จิตจํานงค
นางสมจิตร ซายเกลี้ยง
นางสมจิตร เดชครอบ
นางสมจิตร ทองเขียว
นางสาวสมจิตร ทองตระกูล
นางสมจิตร นวลใส
นางสมจิตร บุญสรรค
นางสมจิตร พิมมะดี
นางสมจิตร มีศิล
นางสมจิตร เมืองโคตร
นางสมจิตร แมนประสิทธิ์
นางสมจิตร รัชไชยบุญ
นางสมจิตร สุจริต
นางสมจิตร แสไพศาล
นางสาวสมจิตร ขําใจ
นางสมจิตร ชนะชัย
นางสมจิตร ยอดสุรางค
นางสมจิตร ศรีธรรม
นางสาวสมใจ คชหมี
นางสมใจ โจลัตสาหกุล
นางสมใจ ชูเพชร
นางสมใจ ถนอมศักดิ์

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๘๗๒๑
๘๗๒๒
๘๗๒๓
๘๗๒๔
๘๗๒๕
๘๗๒๖
๘๗๒๗
๘๗๒๘
๘๗๒๙
๘๗๓๐
๘๗๓๑
๘๗๓๒
๘๗๓๓
๘๗๓๔
๘๗๓๕
๘๗๓๖
๘๗๓๗
๘๗๓๘
๘๗๓๙
๘๗๔๐
๘๗๔๑
๘๗๔๒
๘๗๔๓
๘๗๔๔
๘๗๔๕
๘๗๔๖

นางสมใจ ธัญญา
นางสมใจ บวนภิรมย
นางสมใจ บุญหวาน
นางสาวสมใจ ประวรรณรัมย
นางสมใจ เปลา
นางสมใจ ผัดตุน
นางสมใจ พิชัยกมล
นางสมใจ แยกโคกสูง
นางสมใจ วองวงศศรี
นางสมใจ วัฒฐานะ
นางสมใจ สาลีเกิด
นางสมใจ แสงระยับ
นางสมถวิล รมสกุล
นางสมถวิล สรรพอาษา
นางสมทรง ขนอม
นางสมทรง ดวงรอด
นางสาวสมทรง ภูประเสริฐ
นางสมทรง รองาม
นางสมทรง ศรีวรเดชไพศาล
นางสมทรง อภิญญาวานิชยกุล
นางสมทรัพย คําชมภู
นางสมทรัพย เลิศนา
นางสมนิต นนทอาษา
นางสมนึก ดวงจันทร
นางสมนึก ภัณฑะประทีป
นางสมนึก ลิ้มอารีย

หนา ๑๗๕
ราชกิจจานุเบกษา
๘๗๔๗
๘๗๔๘
๘๗๔๙
๘๗๕๐
๘๗๕๑
๘๗๕๒
๘๗๕๓
๘๗๕๔
๘๗๕๕
๘๗๕๖
๘๗๕๗
๘๗๕๘
๘๗๕๙
๘๗๖๐
๘๗๖๑
๘๗๖๒
๘๗๖๓
๘๗๖๔
๘๗๖๕
๘๗๖๖
๘๗๖๗
๘๗๖๘
๘๗๖๙
๘๗๗๐
๘๗๗๑
๘๗๗๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสมนึก ศรีโสภณ
นางสมนึก สอนสระเกษ
นางสมบท เกิดศุข
นางสมบัติ ไชยพิมพา
นางสมบัติ ทาสี
นางสมบัติ เพ็งแสงทอง
นางสมบุญ เนื้อสีจัน
นางสมบุญ ปานโคก
นางสาวสมบุญ พุทธสถาพร
นางสมบุญ มะลิซอ น
นางสมบูรณ งามลวน
นางสมบูรณ ไชยเชียงของ
นางสมบูรณ นิยมศาสตร
นางสมบูรณ มโนวงศ
นางสมบูรณ ศรีเอี่ยมกูล
นางสมบูรณ ศิริจําปา
นางสมบูรณ ศิริสาคร
นางสมบูรณ สิว้ อินทร
นางสมบูรณ แสงทอน
นางสมประสงค เทพพร
นางสมประสงค อังกาพย
นางสาวสมปรารถนา ดวงกลาง
นางสมปอง จันทรหมื่น
นางสมปอง ชัยภัย
นางสมปอง แชมชืน่
นางสมปอง นนทนํา

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๘๗๗๓
๘๗๗๔
๘๗๗๕
๘๗๗๖
๘๗๗๗
๘๗๗๘
๘๗๗๙
๘๗๘๐
๘๗๘๑
๘๗๘๒
๘๗๘๓
๘๗๘๔
๘๗๘๕
๘๗๘๖
๘๗๘๗
๘๗๘๘
๘๗๘๙
๘๗๙๐
๘๗๙๑
๘๗๙๒
๘๗๙๓
๘๗๙๔
๘๗๙๕
๘๗๙๖
๘๗๙๗
๘๗๙๘

นางสมปอง ลิไธสง
นางสมปอง ศรแกว
นางสมปอง สลาพิมพ
นางสมปอง เหิรเมฆ
นางสมปอง อาธิเวช
นางสมพงษ เรียกจํารัส
นางสาวสมพงษ สะราคํา
นางสมพร คงคาชวย
นางสมพร จองปหยา
นางสมพร จันทรา
นางสมพร ดิลกศรี
นางสมพร ทองหลอ
นางสมพร ธรรมนิตยางกูร
นางสมพร นุชพิทักษ
นางสมพร บุตรศรี
นางสมพร ปุรนิ ทราภิบาล
นางสมพร พัฒนศรีกุลกิจ
นางสมพร พัดทะเล
นางสมพร ภูมแิ ดนดิน
นางสมพร มหาโชติ
นางสมพร ยิ่งชนะ
นางสมพร เรืองกลิ่น
นางสมพร สกุลพานิช
นางสมพร สุทธิอาจ
นางสมพร เสาะการ
นางสมพร แสงฤทธิ์

หนา ๑๗๖
ราชกิจจานุเบกษา
๘๗๙๙
๘๘๐๐
๘๘๐๑
๘๘๐๒
๘๘๐๓
๘๘๐๔
๘๘๐๕
๘๘๐๖
๘๘๐๗
๘๘๐๘
๘๘๐๙
๘๘๑๐
๘๘๑๑
๘๘๑๒
๘๘๑๓
๘๘๑๔
๘๘๑๕
๘๘๑๖
๘๘๑๗
๘๘๑๘
๘๘๑๙
๘๘๒๐
๘๘๒๑
๘๘๒๒
๘๘๒๓
๘๘๒๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสมพร แสนเมือง
นางสมพร ไสยาสน
นางสมพร หมัน่ กิจ
นางสมพร อาจสันเที๊ยะ
นางสมพร อุตสาหะ
นางสมพล ศรีอภิชาติ
นางสมพาน ควรนาม
นางสมพาล ทิวาพัฒน
นางสมพิศ กลัดภู
นางสมพิศ คําดวง
นางสาวสมพิศ ชาบําเหน็จ
นางสมพิศ ชืน่ อารมย
นางสมพิศ ธาระรส
นางสมพิศ นักรบ
นางสมพิศ ปลอมรัมย
นางสมพิศ ผลจันทร
นางสาวสมพิศ สดกําบัง
นางสมพิศ อิม่ ใจจิตร
นางสาวสมพิศ เอี่ยมเพชร
นางสมเพาะ จันทวีป
นางสมเพียง สาโรชวงศ
นางสมร กันธิพรรณ
นางสมร ตองโพนทอง
นางสมร บุญวัฒน
นางสมร ศิลาคม
นางสมร สิริทวีอรรจน

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๘๘๒๕
๘๘๒๖
๘๘๒๗
๘๘๒๘
๘๘๒๙
๘๘๓๐
๘๘๓๑
๘๘๓๒
๘๘๓๓
๘๘๓๔
๘๘๓๕
๘๘๓๖
๘๘๓๗
๘๘๓๘
๘๘๓๙
๘๘๔๐
๘๘๔๑
๘๘๔๒
๘๘๔๓
๘๘๔๔
๘๘๔๕
๘๘๔๖
๘๘๔๗
๘๘๔๘
๘๘๔๙
๘๘๕๐

หนา ๑๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสมร หอมสวาสดิ์
นางสมรส เหมะธุรนิ ทร
นางสมรัก สีสอง
นางสมรัก แสนเรียน
นางสมรักษ ประจันตเสน
นางสมรัตน สุคนธสราญ
นางสมฤดี จําเริญสาร
นางสมฤดี วงษอยู
นางสมฤดี เฮงทรัพยกูล
นางสมลักษณ ขจรภพ
นางสมลักษณ จันทรโคตร
นางสมลักษณ พราหมณกระโทก
นางสมลักษณ มณีขตั ิย
นางสมลิม้ แผลงนอก
นางสมวงศ พูลสวัสดิ์
นางสมวงษ รังสีวงษ
นางสมเวียง มุงอิงกลาง
นางสมศรี กําทรัพย
นางสมศรี เกลี้ยงสิน
นางสมศรี เงื่อนตะคุ
นางสมศรี เจะเตบ
นางสมศรี ชวยชาติ
นางสมศรี ตั้นพัฒนกิจ
นางสมศรี ติเยาว
นางสมศรี ถานคํา
นางสมศรี ธงไชย

๘๘๕๑
๘๘๕๒
๘๘๕๓
๘๘๕๔
๘๘๕๕
๘๘๕๖
๘๘๕๗
๘๘๕๘
๘๘๕๙
๘๘๖๐
๘๘๖๑
๘๘๖๒
๘๘๖๓
๘๘๖๔
๘๘๖๕
๘๘๖๖
๘๘๖๗
๘๘๖๘
๘๘๖๙
๘๘๗๐
๘๘๗๑
๘๘๗๒
๘๘๗๓
๘๘๗๔
๘๘๗๕
๘๘๗๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสาวสมศรี บัวออน
นางสมศรี ปน กันอินทร
นางสาวสมศรี เพชรขจร
นางสมศรี ภูมิชัย
นางสาวสมศรี มัน่ อนันตทรัพย
นางสมศรี มิกี้
นางสมศรี ลิ้มชืน่
นางสมศรี วะลัยศรี
นางสมศรี ศรีอินทร
นางสมศรี สวัสดี
นางสมศรี สังขสุวรรณ
นางสมศรี สุวรรณวงษ
นางสมศรี อินทรกนิฏฐ
นางสมศรี อินทรแสง
นางสาวสมศิล สิทธินอก
นางสมสมัย นามเจริญ
นางสาวสมสมัย ศรีมงคล
นางสมสมัย หิรญ
ั กิจรังษี
นางสมสรรค เฝาทรัพย
นางสมสวน แกวบัวปด
นางสมสุข ทิพยคีรี
นางสมสุข ผานาค
นางสมสุข แสงปราบ
นางสมสุข โสพรรณา
นางสาวสมสุข เอี่ยมพาหล
นางสมหญิง เต็งประวัติ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๘๘๗๗
๘๘๗๘
๘๘๗๙
๘๘๘๐
๘๘๘๑
๘๘๘๒
๘๘๘๓
๘๘๘๔
๘๘๘๕
๘๘๘๖
๘๘๘๗
๘๘๘๘
๘๘๘๙
๘๘๙๐
๘๘๙๑
๘๘๙๒
๘๘๙๓
๘๘๙๔
๘๘๙๕
๘๘๙๖
๘๘๙๗
๘๘๙๘
๘๘๙๙
๘๙๐๐
๘๙๐๑
๘๙๐๒

หนา ๑๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสมหมาย เข็มทอง
นางสมหมาย คําดีเพ็ง
นางสมหมาย งามสมิทธิ์
นางสมหมาย ชัยศัตรา
นางสมหมาย ถูระวัน
นางสาวสมหมาย ทับเสือ
นางสมหมาย มัน่ คง
นางสมหมาย วังหนองเสียว
นางสมหมาย ไวยศาลา
นางสมหมาย แสนพันธ
นางสมหมาย หลักทอง
นางสมหมาย อัณโน
นางสมหวัง เที่ยงอินทร
นางสมหวัง พลคชา
นางสมหวัง รุงสิริวานิช
นางสมัย บานสราง
นางสมัย หงวนกระโทก
นางสมานจิตร นิสงั กาศ
นางสมาพร ระวังภัย
นางสมาภรณ ยี่สุนแยม
นางสรวงสมร รัตนวิบูลย
นางสาวสรอยฟา มาศภากร
นางสระสม คําหอม
นางสรัญญา ชํานาญผา
นางสาวสรัญญา ไหลสุพรรณวงค
นางสรัญญา เอี่ยมจอย

๘๙๐๓
๘๙๐๔
๘๙๐๕
๘๙๐๖
๘๙๐๗
๘๙๐๘
๘๙๐๙
๘๙๑๐
๘๙๑๑
๘๙๑๒
๘๙๑๓
๘๙๑๔
๘๙๑๕
๘๙๑๖
๘๙๑๗
๘๙๑๘
๘๙๑๙
๘๙๒๐
๘๙๒๑
๘๙๒๒
๘๙๒๓
๘๙๒๔
๘๙๒๕
๘๙๒๖
๘๙๒๗
๘๙๒๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสราญจิตต เทียนทอง
นางสรินยา ปญญาทิพย
นางสโรชา บุตรวงศ
นางสฤษฎี บัวเทิง
นางสละ บัวสําเริง
นางสลักจิต ศรีโสภา
นางสลักจิตต อินทรสาคร
นางสลิลลา กากแกว
นางสวยสม คําตา
นางสวรรยา ทองไทย
นางสวรีพร ผองแผว
นางสวัสดิ์ วรรณศิลป
นางสวัสดิ์ สุดาทิพย
นางสวางจิต แกวคุณ
นางสวางจิต เจริญสุข
นางสวาท จันทรขาว
นางสวาสดิ์ นิลนนท
นางสหัส ชูโชติ
นางสองศรี เหล็กสี
นางสาวสอางค จงสวัสดิ์พฒ
ั นา
นางสอางค เตมีย
นางสะใบทิพย ธังดิน
นางสะศรี เจริญใจ
นางสะอาด จิรารัตน
นางสาวสะอาด สายเพชร
นางสะอาด หามนตรี

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๘๙๒๙
๘๙๓๐
๘๙๓๑
๘๙๓๒
๘๙๓๓
๘๙๓๔
๘๙๓๕
๘๙๓๖
๘๙๓๗
๘๙๓๘
๘๙๓๙
๘๙๔๐
๘๙๔๑
๘๙๔๒
๘๙๔๓
๘๙๔๔
๘๙๔๕
๘๙๔๖
๘๙๔๗
๘๙๔๘
๘๙๔๙
๘๙๕๐
๘๙๕๑
๘๙๕๒
๘๙๕๓
๘๙๕๔

นางสังขทอง พลดี
นางสังคม สินสมุทรโสภณ
นางสังวร ปตลา
นางสังวาลย ชวงบัว
นางสังวาลย เตี๋ยอนุกูล
นางสังวาลย วิเศษปสสา
นางสังเวียน บอคํา
นางสาวสังเวียน ศรีจันทรกาศ
นางสัจจะ ปลื้มใจ
นางสัจจา ยูกาล
นางสัจจา อุปพงษ
นางสัจพร โอบออม
นางสัญญา ขันธเงิน
นางสัญญารักษ ปรางทอง
นางสัณหสินี เล็กสมบูรณสขุ
นางสันติสขุ เกษบึงกาฬ
นางสาวสันทนา เทาลิ้ม
นางสัมพันธ คณาศรี
นางสัมพันธ วรเนตร
นางสาคร ชมภูทศั น
นางสาคร เดชเวทย
นางสาคร ตางจงราช
นางสาคร ทองพันธ
นางสาวสาคร นอบนอม
นางสาคร นอยสุข
นางสาคร พวงพันธ

หนา ๑๗๙
ราชกิจจานุเบกษา
๘๙๕๕
๘๙๕๖
๘๙๕๗
๘๙๕๘
๘๙๕๙
๘๙๖๐
๘๙๖๑
๘๙๖๒
๘๙๖๓
๘๙๖๔
๘๙๖๕
๘๙๖๖
๘๙๖๗
๘๙๖๘
๘๙๖๙
๘๙๗๐
๘๙๗๑
๘๙๗๒
๘๙๗๓
๘๙๗๔
๘๙๗๕
๘๙๗๖
๘๙๗๗
๘๙๗๘
๘๙๗๙
๘๙๘๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสาคร วงศสวุ รรณ
นางสาคร อ่ําศรี
นางสาครรัตน กลาหาญ
นางสาทิพย จริตรัมย
นางสาธนี ใหมเพ็ชร
นางสาธุ แกวทอง
นางสายคํา ไชยันติร
นางสายใจ ดิเรกศิลป
นางสายใจ พวกดี
นางสายใจ สุขมุ าลย
นางสายใจ โสภาริพันธุ
นางสายทอง ไชยานุกูล
นางสายทอง เพียเฮียง
นางสายทอง มะโนชาติ
นางสายทอง วรรณเลิศ
นางสาวสายทิพย แกวประทุม
นางสาวสายทิพย เพ็ชรผอง
นางสายธานี มากสุข
นางสายธาร สินลาลับ
นางสายบัว กิตติสรภาคย
นางสายฝน เกษมสุข
นางสายฝน สมพงษ
นางสายพอ บัวผัน
นางสายพิณ จันทรสายทอง
นางสายพิณ วิรัชธนกุล
นางสายพิน ทองวงศ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๘๙๘๑
๘๙๘๒
๘๙๘๓
๘๙๘๔
๘๙๘๕
๘๙๘๖
๘๙๘๗
๘๙๘๘
๘๙๘๙
๘๙๙๐
๘๙๙๑
๘๙๙๒
๘๙๙๓
๘๙๙๔
๘๙๙๕
๘๙๙๖
๘๙๙๗
๘๙๙๘
๘๙๙๙
๙๐๐๐
๙๐๐๑
๙๐๐๒
๙๐๐๓
๙๐๐๔
๙๐๐๕
๙๐๐๖

นางสายพิน นิสัยคาน
นางสาวสายพิน มวงเทศ
นางสายพิน สดายุรัช
นางสายพิน สาดอนขวาง
นางสายเพ็ญ นาธิเลศ
นางสายยนต อินทรพุฒิ
นางสายยวน สินคา
นางสายศิลป นอยเรือน
นางสายสมร ไชยโคตร
นางสายสมร เตาทองคํา
นางสายสวาท จวบศรี
นางสายสุนี ปญญาพิสิทธิ์
นางสายสุนีย ควรมิตร
นางสายสุนีย ไชยวงษ
นางสายสุนีย ดวงเกตุ
นางสาวสายสุนีย พลขันธ
นางสายสุนีย สังฆะมณี
นางสายสุนีย อุทาภักดี
นางสายหยุด คงอิ่ม
นางสายหยุด ภิรมยไกรภักดิ์
นางสายหยุด มัน่ ศักดิ์
นางสารภี กองสิน
นางสารภี เกลี้ยงขํา
นางสารภี โกกนุต
นางสารภี พึ่งจันดุม
นางสาริกา เพียรเกาะ

หนา ๑๘๐
ราชกิจจานุเบกษา
๙๐๐๗
๙๐๐๘
๙๐๐๙
๙๐๑๐
๙๐๑๑
๙๐๑๒
๙๐๑๓
๙๐๑๔
๙๐๑๕
๙๐๑๖
๙๐๑๗
๙๐๑๘
๙๐๑๙
๙๐๒๐
๙๐๒๑
๙๐๒๒
๙๐๒๓
๙๐๒๔
๙๐๒๕
๙๐๒๖
๙๐๒๗
๙๐๒๘
๙๐๒๙
๙๐๓๐
๙๐๓๑
๙๐๓๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสาริศา รัตนคาม
นางสาลี เจริญสุข
นางสาลี เดชานุวฒ
ั น
นางสาลี ทับเปรม
นางสาลี บุราณศรี
นางสาลี่ ฉัตรจันทร
นางสาวสาวิกา จันทองพูน
นางสาวิตรี ปะวิโน
นางสาวสาวิตรี สังขเวช
นางสาวิตรี สีดอกไม
นางสาหรี เพชรนาชม
นางสํานวน พิลึก
นางสําเนา แกวดา
นางสําเนียง แจงสวาง
นางสําเนียง ทองดอนพุม
นางสําเนียง ทองสลับ
นางสําเนียง บานบู
นางสําเนียง ประยุทธเต
นางสําเนียง พวงทาโก
นางสําเนียง ภูจอมผา
นางสําเนียง สังขดี
นางสํารวย เนื่องจากฉิม
นางสํารวย เลื่อมใส
นางสาวสํารวย หนูสม
นางสาวสํารอง นันตะกูล
นางสําราญ จําปาทอง

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๙๐๓๓
๙๐๓๔
๙๐๓๕
๙๐๓๖
๙๐๓๗
๙๐๓๘
๙๐๓๙
๙๐๔๐
๙๐๔๑
๙๐๔๒
๙๐๔๓
๙๐๔๔
๙๐๔๕
๙๐๔๖
๙๐๔๗
๙๐๔๘
๙๐๔๙
๙๐๕๐
๙๐๕๑
๙๐๕๒
๙๐๕๓
๙๐๕๔
๙๐๕๕
๙๐๕๖
๙๐๕๗
๙๐๕๘

นางสําราญ จุงศิริ
นางสําราญ นิลวดี
นางสําราญ บุญนะฤธี
นางสําราญ บุญสันเทียะ
นางสําราญ โลหะสาร
นางสําราญ สืบหลา
นางสาวสําราญ อรชร
นางสําราญจิต เวฬุวันใน
นางสําเริง จันทรภิรมย
นางสําเริง นัยศิริ
นางสําลี ขจรโมทย
นางสําลี สาธร
นางสิญจนา ไหมออน
นางสิทธิพร วรปรียากุล
นางสาวสินวรีย สุนทรแกว
นางสินิทธนาฏ อมรลักษณ
นางสินีนาฏ มิใย
นางสินีพรรณ วานิชเจริญธรรม
นางสิรกิ าญจน ธานีรตั น
นางสาวสิรกิ ุล อุดมทวี
นางสิริจนั ทร ปรังการ
นางสิรญ
ิ ญา ศรีรัตนาภรณ
นางสิรนิ ดา ดอกไม
นางสิรนิ ทร เทพศร
นางสาวสิรนิ ทร โพธิโสโนทัย
นางสาวสิรนิ ทร สายบัวไย

หนา ๑๘๑
ราชกิจจานุเบกษา
๙๐๕๙
๙๐๖๐
๙๐๖๑
๙๐๖๒
๙๐๖๓
๙๐๖๔
๙๐๖๕
๙๐๖๖
๙๐๖๗
๙๐๖๘
๙๐๖๙
๙๐๗๐
๙๐๗๑
๙๐๗๒
๙๐๗๓
๙๐๗๔
๙๐๗๕
๙๐๗๖
๙๐๗๗
๙๐๗๘
๙๐๗๙
๙๐๘๐
๙๐๘๑
๙๐๘๒
๙๐๘๓
๙๐๘๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสิรนิ ทิพย ภัทรกุลพิศุทธิ์
นางสิรนิ ธร ศิริทอง
นางสิรนิ าฎ ยอดเถื่อน
นางสิรนิ าฎ ยาอีด
นางสิริพร มุกดามนตรี
นางสิริภา รมโพธิ์
นางสิรมิ า บัวบาน
นางสาวสิรมิ า รองชูเพ็ง
นางสาวสิรมิ า หมอนไหม
นางสาวสิรริ ักษ ภาภิรมย
นางสิรริ ัตน พาภิรมย
นางสิรริ ัตน อายุวัฒน
นางสิรลิ ักษณ วงษนิ่ม
นางสาวสิรวิ รรณ จันทรตรี
นางสาวสิรวิ รรณ อุนเจริญสุข
นางสิรรี ัตน อยูไทย
นางสิวาภรณ พรหมรักษ
นางสาวสีดา กาสา
นางสีดา ชุมเชื้อ
นางสีดา พงศถิ่น
นางสีนวล ศรีโตกลิน่
นางสุกรี กองนอก
นางสุกฤตา พลเสน
นางสุกญ
ั ญา กูแกว
นางสุกญ
ั ญา แกวใส
นางสุกญ
ั ญา คงเขียว

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๙๐๘๕
๙๐๘๖
๙๐๘๗
๙๐๘๘
๙๐๘๙
๙๐๙๐
๙๐๙๑
๙๐๙๒
๙๐๙๓
๙๐๙๔
๙๐๙๕
๙๐๙๖
๙๐๙๗
๙๐๙๘
๙๐๙๙
๙๑๐๐
๙๑๐๑
๙๑๐๒
๙๑๐๓
๙๑๐๔
๙๑๐๕
๙๑๐๖
๙๑๐๗
๙๑๐๘
๙๑๐๙
๙๑๑๐

นางสาวสุกญ
ั ญา จันทรสงิ ห
นางสาวสุกญ
ั ญา จุฑามณี
นางสุกญ
ั ญา เจิมป
นางสุกญ
ั ญา ชางสีสงั ข
นางสุกญ
ั ญา แชมชอย
นางสุกญ
ั ญา ตันติวโรดม
นางสุกญ
ั ญา เทศนีย
นางสุกญ
ั ญา ปนกุมภีร
นางสุกญ
ั ญา ศรีไชย
นางสุกญ
ั ญา สมรือแสน
นางสุกญ
ั ญา สุวรรณคํา
นางสุกญ
ั ญา แสงศรี
นางสุกญ
ั ญา อักษรชู
นางสุกญ
ั ญา อินทรแสน
นางสุกญ
ั ญา อุนสากล
นางสุกัลญา แสงฉาย
นางสุกัลดา มลาไลย
นางสุกัลยา เข็มทอง
นางสุกัลยา คํามา
นางสุกัลยา รัตนไชย
นางสุกานดา กรองทอง
นางสุกานดา พลเสน
นางสุกานดา มวงมา
นางสุกานดา สุดสน
นางสุกานดา เหลาทอง
นางสุขนิษฐ มณีรตั น

หนา ๑๘๒
ราชกิจจานุเบกษา
๙๑๑๑
๙๑๑๒
๙๑๑๓
๙๑๑๔
๙๑๑๕
๙๑๑๖
๙๑๑๗
๙๑๑๘
๙๑๑๙
๙๑๒๐
๙๑๒๑
๙๑๒๒
๙๑๒๓
๙๑๒๔
๙๑๒๕
๙๑๒๖
๙๑๒๗
๙๑๒๘
๙๑๒๙
๙๑๓๐
๙๑๓๑
๙๑๓๒
๙๑๓๓
๙๑๓๔
๙๑๓๕
๙๑๓๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสุขพนิช เนาวชารี
นางสุขศรี มวงเสน
นางสาวสุขศิลป ชิณเทศ
นางสุขุมา ธรรมสมบัติ
นางสุขุมาลย ชาญกลา
นางสุขุมาลย มณฑปใหญ
นางสุขุมาลย อําไพพร
นางสุโข วงศวัชรินทร
นางสุคนธ แซอาง
นางสุคนธ นอยจันทร
นางสุคนธ เพชรกอน
นางสุคนธ เพชรรักษ
นางสาวสุคนธ ภัทรีชวาล
นางสุคนธ เมืองโต
นางสุคนธ ละอองรัตน
นางสุคนธ ศรีวะโสภา
นางสุคนธ หนูจนี เสง
นางสุคนธ อวนโพธิ์กลาง
นางสุคนธา การรัมย
นางสุคนธา บุญคร
นางสุคลธา ปานียโชติ
นางสุคนั ธา มหาวี
นางสาวสุจรี ดํารงคศกั ดิ์
นางสุจารี เกตุเรน
นางสุจารี พรหมมณี
นางสุจติ ตรา อินยาศรี

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๙๑๓๗
๙๑๓๘
๙๑๓๙
๙๑๔๐
๙๑๔๑
๙๑๔๒
๙๑๔๓
๙๑๔๔
๙๑๔๕
๙๑๔๖
๙๑๔๗
๙๑๔๘
๙๑๔๙
๙๑๕๐
๙๑๕๑
๙๑๕๒
๙๑๕๓
๙๑๕๔
๙๑๕๕
๙๑๕๖
๙๑๕๗
๙๑๕๘
๙๑๕๙
๙๑๖๐
๙๑๖๑
๙๑๖๒

นางสุจติ ร ยมพันธ
นางสุจติ รา กระสินรัมย
นางสุจติ รา จูมสีมา
นางสุจติ รา ชุมพล
นางสุจติ รา ตะติยะ
นางสุจติ รา ตั้งตระกูล
นางสุจติ รา ทัดวอน
นางสุจติ รา ทับทิม
นางสุจติ รา บุราชรินทร
นางสุจติ รา ผดุงสุข
นางสุจติ รา วงศตาแสง
นางสุจติ รา สาโส
นางสุจติ รา สุขทรัพย
นางสุจติ รา สุขรักษ
นางสุจติ รา อํานวย
นางสุจนิ ณา อุทัยรัศมี
นางสุจนิ ดา รูปศรี
นางสุจนิ ดา เลาหกิติกูล
นางสุจนิ ดา แสนหลวง
นางสุจนิ ต คงสนอง
นางสุจนิ ต เสียงใส
นางสุจิรา จริยาโสวรรณ
นางสุจิรา น้ําผุด
นางสุจิรา สายออง
นางสุจิฬา ไกแกว
นางสุชาดา กาบปญโญ

หนา ๑๘๓
ราชกิจจานุเบกษา
๙๑๖๓
๙๑๖๔
๙๑๖๕
๙๑๖๖
๙๑๖๗
๙๑๖๘
๙๑๖๙
๙๑๗๐
๙๑๗๑
๙๑๗๒
๙๑๗๓
๙๑๗๔
๙๑๗๕
๙๑๗๖
๙๑๗๗
๙๑๗๘
๙๑๗๙
๙๑๘๐
๙๑๘๑
๙๑๘๒
๙๑๘๓
๙๑๘๔
๙๑๘๕
๙๑๘๖
๙๑๘๗
๙๑๘๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสาวสุชาดา เถาลัดดา
นางสุชาดา ปานกล่ํา
นางสุชาดา พิณทอง
นางสุชาดา แรกตั้ง
นางสุชาดา วรรณขาว
นางสุชาดา ศรีเกือ้ กูล
นางสุชาดา ศิริโสม
นางสุชาดา ศีลาเจริญ
นางสาวสุชาดา สุทธิธาทิพย
นางสุชาดา หนิมพานิช
นางสุชานันท วัฒนเวช
นางสุชนิ ทัศนรงค
นางสุชริ า ศรียะพันธุ
นางสุชีพ พันธโพธิ์คา
นางสุชรี า ขรรคแกว
นางสุชรี า มนัสตรง
นางสุชีลา รอดกําเหนิด
นางสุชวี ิน ศรีแกว
นางสุฌานี คงเดชา
นางสุฑาทิพย ขจรชัย
นางสาวสุณิษา พจนสมพงส
นางสาวสุณิสา แกวมา
นางสุณิสา นักเสียง
นางสุณิสา พรหมภัฒน
นางสุณี ขันแกว
นางสุณี พึ่งแกว

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๙๑๘๙
๙๑๙๐
๙๑๙๑
๙๑๙๒
๙๑๙๓
๙๑๙๔
๙๑๙๕
๙๑๙๖
๙๑๙๗
๙๑๙๘
๙๑๙๙
๙๒๐๐
๙๒๐๑
๙๒๐๒
๙๒๐๓
๙๒๐๔
๙๒๐๕
๙๒๐๖
๙๒๐๗
๙๒๐๘
๙๒๐๙
๙๒๑๐
๙๒๑๑
๙๒๑๒
๙๒๑๓
๙๒๑๔

นางสาวสุณี ภูพานิช
นางสุณี วิชัย
นางสุณีย ฟูทองรอด
นางสุณวี รรณ ทิมดี
นางสุดใจ เกิดอน
นางสุดใจ จันทรศิริ
นางสุดใจ เจริญสุข
นางสุดใจ แซเอี้ย
นางสุดใจ ดําชวย
นางสุดใจ ตรีเดช
นางสุดใจ ทุมโคตร
นางสุดใจ บุตรศรี
นางสุดใจ เมฆนิล
นางสุดใจ รัตนเลิศ
นางสุดใจ วรรณโชติ
นางสุดใจ สาครอรามเรือง
นางสุดใจ สุวรรณสิงห
นางสุดใจ หวยลึก
นางสุดใจ เหลาอุตสาหะ
นางสุดใจ ออนหอม
นางสุดธิดา แสนชางไม
นางสาวสุดฤทัย ปุญญฤทธิ์
นางสุดฤทัย ราษฎรศักดิ์
นางสุดสงวน ทวีแสง
นางสุดสวาท คณะทอง
นางสุดสวาท ชนะรัตน

หนา ๑๘๔
ราชกิจจานุเบกษา
๙๒๑๕
๙๒๑๖
๙๒๑๗
๙๒๑๘
๙๒๑๙
๙๒๒๐
๙๒๒๑
๙๒๒๒
๙๒๒๓
๙๒๒๔
๙๒๒๕
๙๒๒๖
๙๒๒๗
๙๒๒๘
๙๒๒๙
๙๒๓๐
๙๒๓๑
๙๒๓๒
๙๒๓๓
๙๒๓๔
๙๒๓๕
๙๒๓๖
๙๒๓๗
๙๒๓๘
๙๒๓๙
๙๒๔๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสุดสวาท ทานะขันธ
นางสุดสวาท มหาพรหม
นางสุดา ถูกจิตร
นางสุดา ปรางคดํา
นางสุดา พิทักษวาป
นางสุดา พึ่งแยม
นางสุดา รายาโส
นางสุดา หอยสังข
นางสุดา ออสันตินุตสกุล
นางสุดากาญจน สุภเดช
นางสาวสุดาดวง เกิดโมฬี
นางสุดาพร คําแหง
นางสุดาพร คูณวัฒนาพงษ
นางสุดาพร เจริญพร
นางสุดาพร นอยประไพ
นางสุดาพร หงษนคร
นางสาวสุดาภรณ กาญจนะ
นางสุดาภรณ ขวัญรัมย
นางสุดารักษ แปนโพธิก์ ลาง
นางสุดารัตน แกวเกา
นางสุดารัตน จันทรเพ็ญ
นางสุดารัตน จิตรา
นางสุดารัตน ชูขันธ
นางสุดารัตน บุญญะสุวรรณ
นางสาวสุดารัตน ปน เกตุ
นางสุดารัตน โพธิ์เตี้ย

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๙๒๔๑
๙๒๔๒
๙๒๔๓
๙๒๔๔
๙๒๔๕
๙๒๔๖
๙๒๔๗
๙๒๔๘
๙๒๔๙
๙๒๕๐
๙๒๕๑
๙๒๕๒
๙๒๕๓
๙๒๕๔
๙๒๕๕
๙๒๕๖
๙๒๕๗
๙๒๕๘
๙๒๕๙
๙๒๖๐
๙๒๖๑
๙๒๖๒
๙๒๖๓
๙๒๖๔
๙๒๖๕
๙๒๖๖

นางสุดารัตน มุสิกะ
นางสุดารัตน รัตนพันธุ
นางสุดารัตน วัฒนประคัลภ
นางสุดารัตน สุขเขียว
นางสุดารัตน อุทัยผล
นางสุดาลักษณ ไกรทอง
นางสุดาวดี หอมวงษ
นางสุดาวรรณ ทาโยธี
นางสุดาวรรณ ศุภเกษร
นางสุดาวรรณ ศรีสมศักดิ์
นางสุดาวัลย แกวสนัน่
นางสุตานันท เพียวพงศ
นางสุเตรียม ศรีภูมิ
นางสาวสุทธาวรรณ วันภูสติ ร
นางสุทธิดา ผลภิญโญ
นางสุทธินนั ท ศรีนนทแกว
นางสุทธินี นิชรัตน
นางสุทธินี ศรเพชร
นางสุทธิรักษ มิง่ ขวัญ
นางสาวสุทธิรักษ ฤกษสหกุล
นางสุทธิรา เนตรวงศ
นางสุทธิลักษณ เคนโยธา
นางสุทธิลักษณ ตรีเศียร
นางสุทธีรักษ กลับเปนสุข
นางสุทัศนีย วิโรจนานุวัฒน
นางสุทารัตน สุรวิ รรณ

หนา ๑๘๕
ราชกิจจานุเบกษา
๙๒๖๗
๙๒๖๘
๙๒๖๙
๙๒๗๐
๙๒๗๑
๙๒๗๒
๙๒๗๓
๙๒๗๔
๙๒๗๕
๙๒๗๖
๙๒๗๗
๙๒๗๘
๙๒๗๙
๙๒๘๐
๙๒๘๑
๙๒๘๒
๙๒๘๓
๙๒๘๔
๙๒๘๕
๙๒๘๖
๙๒๘๗
๙๒๘๘
๙๒๘๙
๙๒๙๐
๙๒๙๑
๙๒๙๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสุทนิ ใจดี
นางสุทนิ มาเจริญ
นางสุทนิ ธิ์ อินทรแกว
นางสุทิศา เตียวเจริญโสภา
นางสุธัญญา บุญใส
นางสุธัญญา หนอสกุล
นางสุธาณี แมนสุรางค
นางสุธาทิพย นนทสกุล
นางสุธาทิพย สุระแพง
นางสุธาธินี ปาแดง
นางสุธาพร รัตนชมภู
นางสุธาพร รัตนสวางวงศ
นางสาวสุธารา กัณฑลักษณ
นางสุธาวดี ตันตะสุด
นางสุธาวัลย บุญปน
นางสุธาสินี คุณทรัพย
นางสุธาสินี ภูตะเวช
นางสุธาสินี วิวรรธนวรางค
นางสุธาสินี อินกล่ํา
นางสุธิจิต โบราณ
นางสุธิดา เรืองฤทธิ์
นางสาวสุธดิ า อินทนาศักดิ์
นางสุธีธร มีประกอบ
นางสาวสุธรี า เชาวนปรีชา
นางสุธีรา ดวงเสา
นางสุนทรา ทวีชีพ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๙๒๙๓
๙๒๙๔
๙๒๙๕
๙๒๙๖
๙๒๙๗
๙๒๙๘
๙๒๙๙
๙๓๐๐
๙๓๐๑
๙๓๐๒
๙๓๐๓
๙๓๐๔
๙๓๐๕
๙๓๐๖
๙๓๐๗
๙๓๐๘
๙๓๐๙
๙๓๑๐
๙๓๑๑
๙๓๑๒
๙๓๑๓
๙๓๑๔
๙๓๑๕
๙๓๑๖
๙๓๑๗
๙๓๑๘

นางสุนทรา โสดาวงศ
นางสุนทรา หิรัญ
นางสุนทรี นากสุข
นางสุนทรี สุขนิคม
นางสาวสุนทรี หลาบเจริญ
นางสุนทรี อยูเรือนงาม
นางสุนธยาภรณ ปลื้มจิต
นางสุนัดดา ศรีสวาสดิ์
นางสุนัน เครือทิวา
นางสุนันท จงวัฒนา
นางสุนันท จิรหฤทัย
นางสุนันท บุญศักดิ์
นางสุนันท ประกอบ
นางสุนันท ประทุมเมศ
นางสุนันท พลับเที่ยง
นางสุนันท มิตรมุสิก
นางสาวสุนนั ท มูลสา
นางสุนันท วงศพิพันธ
นางสุนันท สอนคง
นางสุนันท สินธุสอาด
นางสุนันท อวมแจง
นางสุนันทา แกนมณี
นางสุนันทา คําสีสังข
นางสุนันทา ทองธีระ
นางสุนันทา แยมจั่น
นางสุนันทา วงศพรหม

หนา ๑๘๖
ราชกิจจานุเบกษา
๙๓๑๙
๙๓๒๐
๙๓๒๑
๙๓๒๒
๙๓๒๓
๙๓๒๔
๙๓๒๕
๙๓๒๖
๙๓๒๗
๙๓๒๘
๙๓๒๙
๙๓๓๐
๙๓๓๑
๙๓๓๒
๙๓๓๓
๙๓๓๔
๙๓๓๕
๙๓๓๖
๙๓๓๗
๙๓๓๘
๙๓๓๙
๙๓๔๐
๙๓๔๑
๙๓๔๒
๙๓๔๓
๙๓๔๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสุนันทา วันทวงศ
นางสุนันทา วิชัยขัทคะ
นางสุนันทา ศิลาจันทร
นางสุนิดา หลงสมัน
นางสุนิตรา พรฤกษเวียงพิง
นางสุนิศา ดิษฐแกว
นางสาวสุนศิ า เหมมินทร
นางสุนิษา กลาหาญ
นางสุนิษา รสฉ่ํา
นางสุนิสา เจยงาน
นางสุนิสา อยูสายบัว
นางสุนี กุลแพ
นางสุนี โตทัพ
นางสุนี เลื่อมใส
นางสุนีย กระตายทอง
นางสุนีย กิตติรตั นสมบัติ
นางสุนีย แกววิมล
นางสุนีย คงสมจิตร
นางสุนีย คุมสุข
นางสาวสุนีย จินตลิขิตดี
นางสุนีย เนตรอําพร
นางสุนีย พรศิวาลัย
นางสุนีย มุทาพร
นางสุนีย ยืนยง
นางสุนีย วิทยสัมพันธ
นางสุนีย ศรีกดุ เวียน

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๙๓๔๕
๙๓๔๖
๙๓๔๗
๙๓๔๘
๙๓๔๙
๙๓๕๐
๙๓๕๑
๙๓๕๒
๙๓๕๓
๙๓๕๔
๙๓๕๕
๙๓๕๖
๙๓๕๗
๙๓๕๘
๙๓๕๙
๙๓๖๐
๙๓๖๑
๙๓๖๒
๙๓๖๓
๙๓๖๔
๙๓๖๕
๙๓๖๖
๙๓๖๗
๙๓๖๘
๙๓๖๙
๙๓๗๐

หนา ๑๘๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุนีย สมุทจิต
นางสุนีย สันตะการ
นางสุนีย อินทรสวุ รรณ
นางสุนีย อุปถัมภ
นางสุเนตรา เทศทอง
นางสุบนิ คงเยิน
นางสุปราณี กลาหาญ
นางสุปราณี เทียมสุวรรณ
นางสาวสุปราณี สุภาวะ
นางสุปราณี อินทพิบูลย
นางสุปรานี ตางใจ
นางสุปริญาวรรณ กอกหวาน
นางสาวสุปรีดา อนันตเวชานุวฒ
ั น
นางสาวสุปรียา พัตรสันดร
นางสุปรียา รุงรัศมี
นางสุปญ
 ญา ชูศักดิ์
นางสุพพตา ยองจา
นางสุพร ชืน่ หทัย
นางสุพร นพคุณ
นางสุพร ภูชัย
นางสุพร มณีอินทร
นางสาวสุพร สินธพรัตนะ
นางสาวสุพร อินทนาม
นางสุพรรณ จวงสันเทียะ
นางสุพรรณ นกอยู
นางสุพรรณ รอดนอย

๙๓๗๑
๙๓๗๒
๙๓๗๓
๙๓๗๔
๙๓๗๕
๙๓๗๖
๙๓๗๗
๙๓๗๘
๙๓๗๙
๙๓๘๐
๙๓๘๑
๙๓๘๒
๙๓๘๓
๙๓๘๔
๙๓๘๕
๙๓๘๖
๙๓๘๗
๙๓๘๘
๙๓๘๙
๙๓๙๐
๙๓๙๑
๙๓๙๒
๙๓๙๓
๙๓๙๔
๙๓๙๕
๙๓๙๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสุพรรณ วิชัยคํามาตย
นางสุพรรณ ศรีเรือง
นางสุพรรณ แสงลุน
นางสุพรรณ อาจหาญ
นางสุพรรณ ตาสุยะ
นางสุพรรณ อิทธิวุฒิ
นางสุพรรณกานต ดีสมุทร
นางสุพรรณวดี นานโพธิศ์ รี
นางสุพรรณา งามนาเสียว
นางสุพรรณา พันธุร อด
นางสุพรรณี แซจิว
นางสุพรรณี ทาระ
นางสุพรรณี พุฒิธรรมพงศ
นางสาวสุพรรณี วารีธรรม
นางสุพรรณี เหมือนถนอม
นางสุพรรณี อยูคุม
นางสุพรรณี อินมะณี
นางสุพรรณี อุดมพร
นางสาวสุพรวดี บัวมาตร
นางสุพักตร ลาสระคู
นางสุพัฒตรา สามนทา
นางสุพัฒตราภรณ สวัสดิ์วร
นางสุพัฒนา ภูมลา
นางสุพัฒนา ศรีสุวรรณ
นางสุพัตร สุวรรณไตรย
นางสุพัตรา จันทรอมรพร

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๙๓๙๗
๙๓๙๘
๙๓๙๙
๙๔๐๐
๙๔๐๑
๙๔๐๒
๙๔๐๓
๙๔๐๔
๙๔๐๕
๙๔๐๖
๙๔๐๗
๙๔๐๘
๙๔๐๙
๙๔๑๐
๙๔๑๑
๙๔๑๒
๙๔๑๓
๙๔๑๔
๙๔๑๕
๙๔๑๖
๙๔๑๗
๙๔๑๘
๙๔๑๙
๙๔๒๐
๙๔๒๑
๙๔๒๒

นางสาวสุพัตรา จินดาวงศ
นางสุพัตรา ปรีดาวรรณ
นางสาวสุพัตรา ยี่สุนทอง
นางสุพัตรา รุง พรหม
นางสุพัตรา ศรีจนั ทร
นางสุพัตรา ศิรแิ พทย
นางสุพัตรา ศิรริ ักษ
นางสาวสุพัตรา สวนอินทร
นางสุพัตรา สิงหเจริญกิจ
นางสุพัตรา สิงหแสง
นางสุพัตรา อินลี
นางสาวสุพนิ ตรีเดชา
นางสาวสุพิน พลนิรนั ดร
นางสุพิน สมศักดิ์
นางสุพินดา พึ่งมี
นางสุพิมพพักตร ณ ลําปาง
นางสุพิศ อิ่มเอิบ
นางสุพีพร ยาสมร
นางสุเพ็ญ วิโรจนธรรมากูร
นางสุเพ็ญ อาจศรี
นางสุภมาส เสนาหาร
นางสุภมาส เหมือนวงษธรรม
นางสุภรณ กางการ
นางสุภรณ พูลสวัสดิ์
นางสาวสุภรา สุขวรรณ
นางสุภวัฒน อุนารัตน

หนา ๑๘๘
ราชกิจจานุเบกษา
๙๔๒๓
๙๔๒๔
๙๔๒๕
๙๔๒๖
๙๔๒๗
๙๔๒๘
๙๔๒๙
๙๔๓๐
๙๔๓๑
๙๔๓๒
๙๔๓๓
๙๔๓๔
๙๔๓๕
๙๔๓๖
๙๔๓๗
๙๔๓๘
๙๔๓๙
๙๔๔๐
๙๔๔๑
๙๔๔๒
๙๔๔๓
๙๔๔๔
๙๔๔๕
๙๔๔๖
๙๔๔๗
๙๔๔๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสุภัค พุมทอง
นางสุภัทร บุตรชา
นางสุภัทร พรมภักดี
นางสุภัทรา ชนะสิน
นางสุภัทรา วิเศษมงคลชัย
นางสุภัทรา ศรีสวัสดิ์
นางสุภา เกกินะ
นางสุภา จั่นแกว
นางสุภา ไชยชาญ
นางสุภา ทองมาก
นางสุภา ทิพยสวรรค
นางสุภา พัฒนาธนสมบูรณ
นางสุภา รัตนมณี
นางสุภา สุนทร
นางสุภางค ลิขติ สันติธรรม
นางสุภางค เองฉวน
นางสุภาณี ตันเฉลิม
นางสุภาณี ธรรมาธิคม
นางสาวสุภาณี สันทารุนัย
นางสุภานัน เดชโยธิน
นางสุภานี สุทธิพล
นางสุภาพ กลัดทอง
นางสุภาพ กิตติวิชญกุล
นางสาวสุภาพ จงเห็นจิตต
นางสาวสุภาพ จัดละ
นางสุภาพ จันลาวงศ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๙๔๔๙
๙๔๕๐
๙๔๕๑
๙๔๕๒
๙๔๕๓
๙๔๕๔
๙๔๕๕
๙๔๕๖
๙๔๕๗
๙๔๕๘
๙๔๕๙
๙๔๖๐
๙๔๖๑
๙๔๖๒
๙๔๖๓
๙๔๖๔
๙๔๖๕
๙๔๖๖
๙๔๖๗
๙๔๖๘
๙๔๖๙
๙๔๗๐
๙๔๗๑
๙๔๗๒
๙๔๗๓
๙๔๗๔

นางสุภาพ จิวเมือง
นางสุภาพ ดีหะสิงห
นางสาวสุภาพ นิลนนท
นางสุภาพ บุญจันทร
นางสุภาพ พันธรัศมี
นางสุภาพ พุฒบานเย็น
นางสุภาพ พุดมี
นางสุภาพ มวงแกว
นางสุภาพ รัตนศรีปญ
 ญะ
นางสุภาพ วาทหงษ
นางสุภาพ ศรีสงั วาลย
นางสุภาพ สมศรี
นางสุภาพ สวางแสง
นางสุภาพ สัญจรโคกสูง
นางสุภาพ สุขสําราญ
นางสุภาพ แสงสฤษดิ์
นางสุภาพร กรุณา
นางสุภาพร กันทะพะเยา
นางสุภาพร เกิดเหลี่ยม
นางสุภาพร เขียวมรกต
นางสุภาพร จํารัสรักษ
นางสุภาพร ชนะบุญ
นางสุภาพร ดวงมุสิก
นางสุภาพร ตะโกนวน
นางสุภาพร ถิน่ ชีลอง
นางสุภาพร ธิติลักษณ

หนา ๑๘๙
ราชกิจจานุเบกษา
๙๔๗๕
๙๔๗๖
๙๔๗๗
๙๔๗๘
๙๔๗๙
๙๔๘๐
๙๔๘๑
๙๔๘๒
๙๔๘๓
๙๔๘๔
๙๔๘๕
๙๔๘๖
๙๔๘๗
๙๔๘๘
๙๔๘๙
๙๔๙๐
๙๔๙๑
๙๔๙๒
๙๔๙๓
๙๔๙๔
๙๔๙๕
๙๔๙๖
๙๔๙๗
๙๔๙๘
๙๔๙๙
๙๕๐๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสุภาพร บุญงาม
นางสุภาพร พงษปวโรภาส
นางสุภาพร พรมชินวงศ
นางสุภาพร พันธุเกษม
นางสุภาพร เพชรทอง
นางสุภาพร เพชรโรจน
นางสาวสุภาพร มงคลวัจน
นางสุภาพร ละอูม
นางสุภาพร สิงหปรุ
นางสุภาพร สุทธิพงษ
นางสุภาพร อยูสุข
นางสุภาพร อุดมธนรัตน
นางสุภาพรรณ แกวกัน
นางสุภาพรรณ พิชญกูร
นางสุภาพรรณ วงศสมบัติ
นางสุภาพักตร วิชัยโย
นางสุภาพันธุ เตจา
นางสุภาภรณ จันทจร
นางสุภาภรณ จันทอินทร
นางสุภาภรณ จีกลาง
นางสุภาภรณ ดิษบรรจง
นางสาวสุภาภรณ โตตามเกียรติ
นางสาวสุภาภรณ ไตรวรรณ
นางสุภาภรณ ทัง่ รื่น
นางสุภาภรณ นิ่มวิศิษย
นางสุภาภรณ ปทุมวัฒนเวทย

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๙๕๐๑
๙๕๐๒
๙๕๐๓
๙๕๐๔
๙๕๐๕
๙๕๐๖
๙๕๐๗
๙๕๐๘
๙๕๐๙
๙๕๑๐
๙๕๑๑
๙๕๑๒
๙๕๑๓
๙๕๑๔
๙๕๑๕
๙๕๑๖
๙๕๑๗
๙๕๑๘
๙๕๑๙
๙๕๒๐
๙๕๒๑
๙๕๒๒
๙๕๒๓
๙๕๒๔
๙๕๒๕
๙๕๒๖

นางสุภาภรณ พรมเสาร
นางสุภาภรณ มาพะเนาว
นางสุภาภรณ วุฒศิ รี
นางสุภาภรณ สําเริง
นางสุภาภรณ แสงยอย
นางสุภาภรณ อยูสขุ
นางสุภาภรณ อ่าํ อยู
นางสุภาภัทร หงศาลา
นางสุภามาศ งามสมคุณ
นางสุภารัตน เปยสาย
นางสุภาวดี กิจจานุวัฒน
นางสุภาวดี กุลธรรม
นางสุภาวดี แซเลา
นางสาวสุภาวดี ทรัพยเกิด
นางสุภาวดี ประสระบาล
นางสุภาวดี ปานสกุล
นางสุภาวดี เปลงหนองแซง
นางสุภาวดี ยุรชัย
นางสาวสุภาวดี วัดแกว
นางสุภาวดี สิทธิไกรวงษ
นางสุภาวดี สุรริ ัมย
นางสาวสุภาวดี องอาจ
นางสุภาวนี วรธรรมปญญา
นางสุภาวิณี ประเสริฐพันธ
นางสุภาสิริ พันธุมะมวง
นางสุภิญ โตะหมาด

หนา ๑๙๐
ราชกิจจานุเบกษา
๙๕๒๗
๙๕๒๘
๙๕๒๙
๙๕๓๐
๙๕๓๑
๙๕๓๒
๙๕๓๓
๙๕๓๔
๙๕๓๕
๙๕๓๖
๙๕๓๗
๙๕๓๘
๙๕๓๙
๙๕๔๐
๙๕๔๑
๙๕๔๒
๙๕๔๓
๙๕๔๔
๙๕๔๕
๙๕๔๖
๙๕๔๗
๙๕๔๘
๙๕๔๙
๙๕๕๐
๙๕๕๑
๙๕๕๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสาวสุภี ชาคริตบุษบง
นางสุมณฑา ชนะสิทธิ์
นางสุมณฑา ลาภวิสุทธิสาโรจน
นางสุมน คณานิตย
นางสุมน พิมพเงิน
นางสุมน อารีไทย
นางสุมนตรา แนวคํา
นางสุมนรัตน ภูพงศชนางกูร
นางสุมนรัตน สุปรียธิติกุล
นางสุมนา ทองยิ้ม
นางสุมนา นุน แกว
นางสุมล คงแทน
นางสุมล บุญสนอง
นางสุมล ประกอบผล
นางสุมล อินทรักษ
นางสุมลฑา ศรีสัยยาสน
นางสุมลเฑียร ทองคํากูล
นางสุมลนาต จําจด
นางสุมลศรี หลินมา
นางสุมามาลย รัชตพิบูล
นางสุมาลี กิตติวรรณ
นางสุมาลี คงสบาย
นางสุมาลี ชูชื่น
นางสุมาลี ซื่อประเสริฐ
นางสุมาลี ดวงจินดา
นางสุมาลี เดชกําแหง

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๙๕๕๓
๙๕๕๔
๙๕๕๕
๙๕๕๖
๙๕๕๗
๙๕๕๘
๙๕๕๙
๙๕๖๐
๙๕๖๑
๙๕๖๒
๙๕๖๓
๙๕๖๔
๙๕๖๕
๙๕๖๖
๙๕๖๗
๙๕๖๘
๙๕๖๙
๙๕๗๐
๙๕๗๑
๙๕๗๒
๙๕๗๓
๙๕๗๔
๙๕๗๕
๙๕๗๖
๙๕๗๗
๙๕๗๘

นางสุมาลี ธาราดล
นางสุมาลี ธูปวงศ
นางสุมาลี นันทพงศ
นางสุมาลี นาชัยเงิน
นางสุมาลี นาเมือง
นางสุมาลี นุทกาญจนกุล
นางสุมาลี บรรเทิงสุข
นางสุมาลี บัวศรีแกว
นางสุมาลี บุญหลา
นางสุมาลี ปกการะนา
นางสุมาลี พรหมมณี
นางสุมาลี เพชรล้ํา
นางสุมาลี มเหสักขกุล
นางสุมาลี เมธีลักษณ
นางสุมาลี ยังเอี่ยม
นางสุมาลี ลิ่มสุวรรณ
นางสุมาลี ศรีชัยวงศ
นางสุมาลี ศรีสขุ ใส
นางสุมาลี ศานติวิวฒ
ั นกุล
นางสุมาลี สมบูรณ
นางสาวสุมาลี สุลีสถิร
นางสุมาลี แสนมนตรี
นางสุมาลี อุนจิตต
นางสุมาศ สุขบางนพ
นางสุมติ ตรา เพ็งธรรม
นางสุมติ ตา ชนะพันธ

หนา ๑๙๑
ราชกิจจานุเบกษา
๙๕๗๙
๙๕๘๐
๙๕๘๑
๙๕๘๒
๙๕๘๓
๙๕๘๔
๙๕๘๕
๙๕๘๖
๙๕๘๗
๙๕๘๘
๙๕๘๙
๙๕๙๐
๙๕๙๑
๙๕๙๒
๙๕๙๓
๙๕๙๔
๙๕๙๕
๙๕๙๖
๙๕๙๗
๙๕๙๘
๙๕๙๙
๙๖๐๐
๙๖๐๑
๙๖๐๒
๙๖๐๓
๙๖๐๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสุมติ รา คํานึงครวญ
นางสุมติ รา เจกไธสง
นางสุมติ รา ณ บางชาง
นางสุมติ รา นิลโมจน
นางสุมติ รา โนรินทร
นางสุมติ รา ศรีธรรม
นางสุมติ รา ศรีบุดดา
นางสุมติ รา สายรัตน
นางสุมติ รา สุวรรณธาดา
นางสุรณี รักสะอาด
นางสุรดา คลาก
นางสุรดา ซุนสุวรรณ
นางสุรนี ภูโปรง
นางสุรนุช พูลสุข
นางสุรภี ไชยวงค
นางสุรภี รุง เรือง
นางสุระพร สอดศรี
นางสุรกั ษ นิรานนท
นางสุรตั ไชยรัตน
นางสุรตั น ซินพรมราช
นางสุรตั น ทองดี
นางสุรตั น นาคสวัสดิ์
นางสุรตั น ปานเกิด
นางสุรตั น วีระกุล
นางสุรตั นา ใจดี
นางสุรสั วดี พลอยนิล

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๙๖๐๕
๙๖๐๖
๙๖๐๗
๙๖๐๘
๙๖๐๙
๙๖๑๐
๙๖๑๑
๙๖๑๒
๙๖๑๓
๙๖๑๔
๙๖๑๕
๙๖๑๖
๙๖๑๗
๙๖๑๘
๙๖๑๙
๙๖๒๐
๙๖๒๑
๙๖๒๒
๙๖๒๓
๙๖๒๔
๙๖๒๕
๙๖๒๖
๙๖๒๗
๙๖๒๘
๙๖๒๙
๙๖๓๐

นางสุรสั วดี วีระยุทธวัฒนะ
นางสุรสั วดี สุทธิรกั ษา
นางสุรางค เขียวมรกต
นางสุรางค โตทรายมูล
นางสุรางค บุญบัวมาศ
นางสุรางค พรหมสูงวงษ
นางสุรางคทิพย ศรีคะเณย
นางสุรนิ ทร กิตติชนมวรกุล
นางสุรนิ ทร บรรจงธุระการ
นางสุรนิ ทร รักปรางค
นางสุริยา มิ่งขวัญ
นางสุรวิ ัสสา ภักดีไทย
นางสุรีพร กินจําปา
นางสุรีพร กุณา
นางสุรีพร บุญดวยลาน
นางสุรีพร โพธิ์งาม
นางสุรีพรรณ ชูประทีป
นางสุรีย ชัยชนะดี
นางสาวสุรีย ประภาวงษ
นางสุรีย พลูหอม
นางสาวสุรีย มุหะ
นางสุรีย เมืองทอง
นางสุรีย สรรสรางเจริญ
นางสุรีย สุคนธวารี
นางสุรียม าศ ดิษสละ
นางสุรียร ัตน ดวงสะเก็ด

หนา ๑๙๒
ราชกิจจานุเบกษา
๙๖๓๑
๙๖๓๒
๙๖๓๓
๙๖๓๔
๙๖๓๕
๙๖๓๖
๙๖๓๗
๙๖๓๘
๙๖๓๙
๙๖๔๐
๙๖๔๑
๙๖๔๒
๙๖๔๓
๙๖๔๔
๙๖๔๕
๙๖๔๖
๙๖๔๗
๙๖๔๘
๙๖๔๙
๙๖๕๐
๙๖๕๑
๙๖๕๒
๙๖๕๓
๙๖๕๔
๙๖๕๕
๙๖๕๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสุรียร ัตน ธีระบุญชัยกุล
นางสุรียว รรณ ปฐมภาคย
นางสุรียว รรณ ปะระมัสโส
นางสุรียา แกวนารายณ
นางสุรรี ัตน กลีบโกมุท
นางสุรรี ัตน กําจัดภัย
นางสุรรี ัตน กิติชูชัยฤทธิ์
นางสุรรี ัตน ขาวเอี่ยม
นางสุรรี ัตน แตงอวบ
นางสุรรี ัตน ปะระมะ
นางสุรรี ัตน สุวรรณชาตรี
นางสุรวี รรณ เกษนอย
นางสุรวี รรณ ตาลเอี่ยม
นางสุไร จันทรไชย
นางสุลักขณา จันทมาลา
นางสุลัคนา รัตนสีหภูมิ
นางสุลีพร บรรลือเขตร
นางสุลีศิลป ชาวดาน
นางสุวคนธ โรปรัมย
นางสุวจี เฉวียงวาศ
นางสุวดี ชํานาญเนตร
นางสุวพร นาคนคร
นางสุวพา บาลเย็น
นางสุวภา ละอองจิตต
นางสุวภี ชัยสิทธิ์
นางสุวรรณ จอยศรีเกตุ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๙๖๕๗
๙๖๕๘
๙๖๕๙
๙๖๖๐
๙๖๖๑
๙๖๖๒
๙๖๖๓
๙๖๖๔
๙๖๖๕
๙๖๖๖
๙๖๖๗
๙๖๖๘
๙๖๖๙
๙๖๗๐
๙๖๗๑
๙๖๗๒
๙๖๗๓
๙๖๗๔
๙๖๗๕
๙๖๗๖
๙๖๗๗
๙๖๗๘
๙๖๗๙
๙๖๘๐
๙๖๘๑
๙๖๘๒

นางสุวรรณ ถาพร
นางสุวรรณ ทําคาม
นางสุวรรณ หัถมารถ
นางสุวรรณณี ศิลาหมอม
นางสุวรรณรัตน คุมสวน
นางสุวรรณราตรี อนุกูล
นางสุวรรณา กันภัย
นางสุวรรณา คนคลอง
นางสุวรรณา โคกลือชา
นางสุวรรณา จริยาธรรมเจริญ
นางสุวรรณา จิจุบาล
นางสุวรรณา จุยเจริญ
นางสาวสุวรรณา บุญตัน
นางสุวรรณา บุญมาก
นางสุวรรณา ปนเจริญ
นางสุวรรณา เพชรชนะ
นางสุวรรณา ภักดีพินิจ
นางสุวรรณา มีพรหมดี
นางสุวรรณา ยงยวน
นางสุวรรณา รังสิมาการ
นางสุวรรณา ลิ่มไธสง
นางสุวรรณา เลี้ยงสกุล
นางสุวรรณา วรรณทวี
นางสุวรรณา สมหวัง
นางสุวรรณา สุวรรณวงศ
นางสุวรรณา ออนหลํา

หนา ๑๙๓
ราชกิจจานุเบกษา
๙๖๘๓
๙๖๘๔
๙๖๘๕
๙๖๘๖
๙๖๘๗
๙๖๘๘
๙๖๘๙
๙๖๙๐
๙๖๙๑
๙๖๙๒
๙๖๙๓
๙๖๙๔
๙๖๙๕
๙๖๙๖
๙๖๙๗
๙๖๙๘
๙๖๙๙
๙๗๐๐
๙๗๐๑
๙๗๐๒
๙๗๐๓
๙๗๐๔
๙๗๐๕
๙๗๐๖
๙๗๐๗
๙๗๐๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสุวรรณี ดวงจําปา
นางสาวสุวรรณี นิวตั ยะกุล
นางสุวรรณี พวงศรี
นางสุวรรณี สัสดี
นางสาวสุวรรณี สาธิตสิทธิพร
นางสาวสุวรี อัศวพรหมธาดา
นางสุวรีย ชูสุข
นางสุวลักษณ เฉวียงหงส
นางสาวสุวลี แซเซียว
นางสุวัจนี ปนสุวรรณ
นางสุวัชราภรณ แยมนุน
นางสุวัฒนา กัดโกนา
นางสุวัฒนา พาโพธิ์พันธ
นางสุวัฒนา สรรพรชัยพงษ
นางสุวัลภา สังฆะวรรณา
นางสุวาณีภร ชุมภู
นางสุวิชชา จินาอิ
นางสุวิญชา หนองหัด
นางสุวิญญา เหลาดิม้
นางสุวิมล กาพิยะ
นางสุวิมล จันครา
นางสุวิมล จิตฟุง
นางสุวิมล ชินชูศักดิ์
นางสุวิมล เพชรสิงห
นางสุวิมล สุนทรลาภ
นางสุวิมล เสิบกลิ่น

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๙๗๐๙
๙๗๑๐
๙๗๑๑
๙๗๑๒
๙๗๑๓
๙๗๑๔
๙๗๑๕
๙๗๑๖
๙๗๑๗
๙๗๑๘
๙๗๑๙
๙๗๒๐
๙๗๒๑
๙๗๒๒
๙๗๒๓
๙๗๒๔
๙๗๒๕
๙๗๒๖
๙๗๒๗
๙๗๒๘
๙๗๒๙
๙๗๓๐
๙๗๓๑
๙๗๓๒
๙๗๓๓
๙๗๓๔

นางสาวสุวณ
ี า ลี้ไพบูลย
นางสุหัชชา รุง ทะเล
นางสุอาภรณ จันทรเกิด
นางเสงี่ยม ธรรมโหร
นางเสงี่ยม ผิวผอง
นางเสงี่ยม มณีทัพ
นางสาวเสงี่ยม มากชุมแสง
นางเสงี่ยม มีสุขศรี
นางเสงี่ยมจิต ผองขํา
นางสาวเสถาว กาขันธ
นางเสนอ นุน โฉม
นางเสนาะ สงวนจีน
นางเสนาะ สาระวัน
นางเสภา จิตตารมย
นางเสมอ สามัคคี
นางเสมอแข เจนสาริกิจ
นางเสริมพร อุทัยวรรณ
นางเสริมวิทย ศรีสวัสดิ์
นางเสริมศรี กลาศักดา
นางเสาวคนธ บุญศรีเจริญ
นางเสาวคนธ ลาตรินทร
นางเสาวณี กาจกลา
นางเสาวณี จันทรพาณิชระวี
นางเสาวณี รักธรรม
นางสาวเสาวณี ลักษณะหุต
นางสาวเสาวณีย เกงตรง

หนา ๑๙๔
ราชกิจจานุเบกษา
๙๗๓๕
๙๗๓๖
๙๗๓๗
๙๗๓๘
๙๗๓๙
๙๗๔๐
๙๗๔๑
๙๗๔๒
๙๗๔๓
๙๗๔๔
๙๗๔๕
๙๗๔๖
๙๗๔๗
๙๗๔๘
๙๗๔๙
๙๗๕๐
๙๗๕๑
๙๗๕๒
๙๗๕๓
๙๗๕๔
๙๗๕๕
๙๗๕๖
๙๗๕๗
๙๗๕๘
๙๗๕๙
๙๗๖๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางเสาวณีย ธานี
นางเสาวณีย ปราณีตพลกรัง
นางเสาวณีย รุง เรือง
นางเสาวณีย ศิริบุญหลง
นางเสาวณีย สงวนวงศ
นางสาวเสาวดา พัชรบํารุง
นางเสาวนิต โกสียรัตน
นางเสาวนิตย ธีระพงศ
นางเสาวนิตย สําเริง
นางสาวเสาวนี ลมัยพันธ
นางเสาวนีย ดีวงศ
นางสาวเสาวนีย พงษลิมานนท
นางเสาวนีย เพชรมาก
นางเสาวนีย ลิม่ ไทย
นางเสาวนีย วาทโยธา
นางเสาวนีย สิทธิเวช
นางเสาวนีย เสาะสุวรรณ
นางเสาวนีย หิรญ
ั วัฒน
นางเสาวภา จรจันทร
นางเสาวภา พรชัย
นางเสาวภา ไมยะปน
นางเสาวภา วิมลจิตร
นางเสาวภา เสียงสกุล
นางเสาวภาคย เลยะกุล
นางสาวเสาวรัก อัมภา
นางเสาวลักษณ บุญถึง

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๙๗๖๑
๙๗๖๒
๙๗๖๓
๙๗๖๔
๙๗๖๕
๙๗๖๖
๙๗๖๗
๙๗๖๘
๙๗๖๙
๙๗๗๐
๙๗๗๑
๙๗๗๒
๙๗๗๓
๙๗๗๔
๙๗๗๕
๙๗๗๖
๙๗๗๗
๙๗๗๘
๙๗๗๙
๙๗๘๐
๙๗๘๑
๙๗๘๒
๙๗๘๓
๙๗๘๔
๙๗๘๕
๙๗๘๖

นางเสาวลักษณ บุญไพโรจน
นางเสี้ยม ทิพยสุนา
นางแสงจันทร อักษรดิษฐ
นางแสงจันทร อาจทวีกุล
นางสาวแสงดาว ตัณฑวุฑโฒ
นางแสงเดือน จันทราช
นางแสงทอง บุญเชิด
นางแสงเทียน บุญเปง
นางแสงเทียน เพ็งคุม
นางสาวแสงเพชร ศรีสุพรรณ
นางแสงวรรณ สมฤทธิ์
นางสาวแสงอรุณ ทัง่ กรณ
นางแสงอรุณ ศรีวงษกลาง
นางแสวง ทรงกลิ่น
นางโสพิณ เพชรสงค
นางโสพิน ปจชะ
นางโสภา คารินทา
นางโสภา คําปญโญ
นางโสภา จันธิมา
นางโสภา ปตถาสาย
นางโสภา ฝายเทศ
นางโสภา พรเพ็ง
นางโสภา พันธุเมือง
นางโสภา มีรตั น
นางโสภา ศรีนาคา
นางโสภา สีลาวงศ

หนา ๑๙๕
ราชกิจจานุเบกษา
๙๗๘๗
๙๗๘๘
๙๗๘๙
๙๗๙๐
๙๗๙๑
๙๗๙๒
๙๗๙๓
๙๗๙๔
๙๗๙๕
๙๗๙๖
๙๗๙๗
๙๗๙๘
๙๗๙๙
๙๘๐๐
๙๘๐๑
๙๘๐๒
๙๘๐๓
๙๘๐๔
๙๘๐๕
๙๘๐๖
๙๘๐๗
๙๘๐๘
๙๘๐๙
๙๘๑๐
๙๘๑๑
๙๘๑๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางโสภาพรรณ เนียมหอม
นางโสภิญ ถึกไทย
นางโสภิต ศิรนิ ทรวงษ
นางโสภิต สุวรรณโน
นางโสภิตา แสนสุด
นางโสภิศ ธราพร
นางโสภี โปงรักษ
นางโสภี วัฒนโยธิน
นางโสมรัศมิ์ รุจิพรรณ
นางโสรัจ อรัญ
นางสาวไสว คุมตระกูล
นางไสว ธุระพันธ
นางหงษทอง บรรยง
นางหงษทอง วาทโยธา
นางสาวหทัยชนก วัชรากุล
นางสาวหทัยเพ็ญ คลายานนท
นางหทัยรัตน สุพรรณคง
นางหทัยวรรณ ไชยเสน
นางหนูเกษ อาษาสรอย
นางหนูแกว ไชยรัตน
นางหนูจนี แสงงาม
นางหนูถัด บุญยอ
นางหนูทรัพย ทินจอง
นางหนูพบ อมรลักษณ
นางหนูพิน ยิ้มไธสง
นางหนูพิน อุดมทรัพย

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๙๘๑๓
๙๘๑๔
๙๘๑๕
๙๘๑๖
๙๘๑๗
๙๘๑๘
๙๘๑๙
๙๘๒๐
๙๘๒๑
๙๘๒๒
๙๘๒๓
๙๘๒๔
๙๘๒๕
๙๘๒๖
๙๘๒๗
๙๘๒๘
๙๘๒๙
๙๘๓๐
๙๘๓๑
๙๘๓๒
๙๘๓๓
๙๘๓๔
๙๘๓๕
๙๘๓๖
๙๘๓๗
๙๘๓๘

นางหนูพินธุ สุนา
นางหริวรรณ หาคํา
นางหวงแหน จุลรัตน
นางหวาน กันหาจร
นางหวานเย็น เงยกระโทก
นางหอมไกร พระเมเด
นางหอมจันทร อุปพงษ
นางหอมแฉลม ศรีอรรคฮาด
นางสาวหัสยา ทิพยประภาแยม
นางเหรียญทอง ไผแกว
นางแหลมทอง ปตลา
นางอกนิษฐ บูระพันธ
นางสาวองุน วิเทศสนธิ
นางอโณทัย ศิริเวช
นางอนงค กิติยศ
นางอนงค กิมิฬาร
นางอนงค ขาทิพยพาที
นางอนงค คชนิล
นางอนงค งามสมบัติ
นางอนงค ทนผักแวน
นางอนงค เทียมทัน
นางอนงค นิยมสํารวจ
นางสาวอนงค บุญเอี่ยม
นางอนงค ประสมศรี
นางสาวอนงค ผดุงชีวิต
นางอนงค พจนสารวงศ

หนา ๑๙๖
ราชกิจจานุเบกษา
๙๘๓๙
๙๘๔๐
๙๘๔๑
๙๘๔๒
๙๘๔๓
๙๘๔๔
๙๘๔๕
๙๘๔๖
๙๘๔๗
๙๘๔๘
๙๘๔๙
๙๘๕๐
๙๘๕๑
๙๘๕๒
๙๘๕๓
๙๘๕๔
๙๘๕๕
๙๘๕๖
๙๘๕๗
๙๘๕๘
๙๘๕๙
๙๘๖๐
๙๘๖๑
๙๘๖๒
๙๘๖๓
๙๘๖๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางอนงค พรมงาม
นางอนงค พลยุทธภูมิ
นางอนงค พุมไสว
นางอนงค มากคงแกว
นางอนงค ยารวง
นางอนงค รอดการทุกข
นางสาวอนงค รัตนพร
นางอนงค ละครอนันต
นางอนงค สัจเขต
นางอนงค สําเริง
นางอนงค สิทธิมาตย
นางอนงค สุรินทรามนต
นางอนงค หันจันทร
นางอนงค เฮ็งนิรันดร
นางอนงคนาฎ ชุมทอง
นางอนงคนาถ ไวยกุล
นางอนงคศิริ ปญญาสัทโท
นางอนันต ชื่นชม
นางสาวอนันตยา ผุดกระจาง
นางอนุ โชคชัย
นางสาวอนุช พฤฒิชัยวิบูลย
นางอนุชยา ราชพรหมมา
นางอนุชสรา กัณหา
นางอนุรักษ ศรีระโส
นางสาวอนุรักษ สะตะ
นางอนุสรา เบ็ญจะนาค

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๙๘๖๕
๙๘๖๖
๙๘๖๗
๙๘๖๘
๙๘๖๙
๙๘๗๐
๙๘๗๑
๙๘๗๒
๙๘๗๓
๙๘๗๔
๙๘๗๕
๙๘๗๖
๙๘๗๗
๙๘๗๘
๙๘๗๙
๙๘๘๐
๙๘๘๑
๙๘๘๒
๙๘๘๓
๙๘๘๔
๙๘๘๕
๙๘๘๖
๙๘๘๗
๙๘๘๘
๙๘๘๙
๙๘๙๐

หนา ๑๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางอนุสรา สะวานนท
นางอภัยวรรณ กฤษณะเกษตร
นางสาวอภิชา แกวจินดา
นางสาวอภิญญกาญจณ พงษพิทักษ
นางอภิญญา การิกาญจน
นางอภิญญา ขจรพันธ
นางสาวอภิญญา ชางทรัพย
นางสาวอภิญญา ชาดี
นางอภิญญา ชูชนื่
นางอภิญญา แซลวิ่
นางอภิญญา ธุระพันธ
นางสาวอภิญญาณ เสือคง
นางอภินันท สีสันต
นางอภิรดี เปรมานุพันธ
นางอภิรมย คุณารักษ
นางอภิรกั ษ เมฆเมืองทอง
นางอภิสรา ปลุกใจราษฎร
นางอภิสรา วิเชียรศรี
นางอมร ดวงปญญา
นางอมร สนองบุญ
นางอมรพรรณ รัตนสุวรรณ
นางอมรพันธุ ประวรรณเนย
นางอมรรัตน ทัศนภักดิ์
นางอมรรัตน นิติพนั ธ
นางอมรรัตน พันธุเพ็ง
นางอมรรัตน พิศฐาน

๙๘๙๑
๙๘๙๒
๙๘๙๓
๙๘๙๔
๙๘๙๕
๙๘๙๖
๙๘๙๗
๙๘๙๘
๙๘๙๙
๙๙๐๐
๙๙๐๑
๙๙๐๒
๙๙๐๓
๙๙๐๔
๙๙๐๕
๙๙๐๖
๙๙๐๗
๙๙๐๘
๙๙๐๙
๙๙๑๐
๙๙๑๑
๙๙๑๒
๙๙๑๓
๙๙๑๔
๙๙๑๕
๙๙๑๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางอมรรัตน มากคง
นางอมรรัตน ลอมพิทักษ
นางอมรรัตน วิเวก
นางอมรรัตน ศิรินุพงศ
นางอมรรัตน สุวรรณะ
นางอมรรัตน อโณทัย
นางสาวอมรลักษณ นามโยธา
นางอมรลักษณ เบญจมานันท
นางอมรศรี เชื้อพลบ
นางอมรา นวลฉวี
นางอมรา นาคสีสุก
นางอมรา ประสานพจน
นางอมรา วิชานนท
นางอมรา อนุวงค
นางอมราภรณ พลเพชร
นางอรจิรา พุมพฤกษ
นางอรชร กรรมสิทธิ์
นางอรณี กระจางโพธิ์
นางอรณี คําออน
นางสาวอรณี โคตรมนตรี
นางอรดี ชาวดร
นางอรดี สํารวมรัมย
นางอรทัย ชัยชนะ
นางสาวอรทัย ไชยพันธ
นางอรทัย บุญเพิ่ม
นางอรทัย พูลสวัสดิ์

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๙๙๑๗
๙๙๑๘
๙๙๑๙
๙๙๒๐
๙๙๒๑
๙๙๒๒
๙๙๒๓
๙๙๒๔
๙๙๒๕
๙๙๒๖
๙๙๒๗
๙๙๒๘
๙๙๒๙
๙๙๓๐
๙๙๓๑
๙๙๓๒
๙๙๓๓
๙๙๓๔
๙๙๓๕
๙๙๓๖
๙๙๓๗
๙๙๓๘
๙๙๓๙
๙๙๔๐
๙๙๔๑
๙๙๔๒

นางอรทัย ภูนาคพันธุ
นางอรทัย วีรานนท
นางอรทัย ศรีฤทธิไกร
นางสาวอรทัย สงาเนตร
นางอรทัย สมนาม
นางอรทัย อภิบาลปฐมรัฐ
นางสาวอรทิพา นันทะปตย
นางอรไท บุญมา
นางอรไท สีสวนแกว
นางอรไท อิสาน
นางอรนันท มาละอินทร
นางอรนิตย จันทะ
นางอรนิตย สุขสถิตย
นางอรนิตย เหลาสนธิ์
นางอรนุช นาคประสิทธิ์
นางอรนุช บุญประคม
นางอรนุช พัดเย็นชืน่
นางอรนุช มหิกุล
นางอรนุช วรสถิตย
นางอรพงศ เกื้อกูล
นางอรพร ขําทองระยา
นางอรพรรณ เขื่อนลอม
นางอรพรรณ จันตะ
นางอรพรรณ วงศกาฬสินธุ
นางอรพันธ หินซุย
นางอรพันธุ จิระศิริ

หนา ๑๙๘
ราชกิจจานุเบกษา
๙๙๔๓
๙๙๔๔
๙๙๔๕
๙๙๔๖
๙๙๔๗
๙๙๔๘
๙๙๔๙
๙๙๕๐
๙๙๕๑
๙๙๕๒
๙๙๕๓
๙๙๕๔
๙๙๕๕
๙๙๕๖
๙๙๕๗
๙๙๕๘
๙๙๕๙
๙๙๖๐
๙๙๖๑
๙๙๖๒
๙๙๖๓
๙๙๖๔
๙๙๖๕
๙๙๖๖
๙๙๖๗
๙๙๖๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางอรพิณ ดวงใจ
นางอรพิน คุมเดช
นางอรพิน ชูทอง
นางสาวอรพิน ทองศรีจันทร
นางสาวอรพิน บานชี
นางอรพิน แมตเมือง
นางอรพิน สุวรรณชัยรบ
นางอรพินท เกาะนอย
นางอรพินท ชิตเพชร
นางอรพินท ชูสุทธิ์
นางสาวอรพินท ตัณฑเจริญรัตน
นางอรพินท มุจลินทร
นางอรพินท แสงแกว
นางอรพินท อุปโน
นางอรพินธ กังวาลวัฒนศิริ
นางอรพินธุ กันทะวงค
นางอรภักดิ์ ศรีสุรภานนท
นางอรรจนา ราหมาน
นางอรรถยา ชูเอน
นางอรวรรณ แกวมณี
นางอรวรรณ แกวสวรรค
นางอรวรรณ ประกิระสังข
นางอรวรรณ พิมพดี
นางอรวรรณ ภักดีววิ รรธ
นางอรวรรณ ศรีสวัสดิ์กุล
นางอรวรรณ สวัสดิ์

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๙๙๖๙
๙๙๗๐
๙๙๗๑
๙๙๗๒
๙๙๗๓
๙๙๗๔
๙๙๗๕
๙๙๗๖
๙๙๗๗
๙๙๗๘
๙๙๗๙
๙๙๘๐
๙๙๘๑
๙๙๘๒
๙๙๘๓
๙๙๘๔
๙๙๘๕
๙๙๘๖
๙๙๘๗
๙๙๘๘
๙๙๘๙
๙๙๙๐
๙๙๙๑
๙๙๙๒
๙๙๙๓
๙๙๙๔

นางอรวรรณ สุระศรี
นางอรวัสน มุลมณี
นางสาวอรษา เตชะพันธุ
นางอรษา ทองขาว
นางอรษา หอมสุนทร
นางอรสา ขุนทิพยรักษ
นางอรสา บุญรินทร
นางอรสา มาสิงห
นางสาวอรสา สมัครสมาน
นางสาวอรสา อินทรภิรมย
นางอรอนงค ขอรม
นางอรอนงค คงแสงบุตร
นางอรอนงค เชื้อสะอาด
นางอรอนงค นาชม
นางอรอนงค ผันผอน
นางสาวอรอนงค ระงับพิศษ
นางอรอนงค ศิรปิ ญญา
นางอรอนงค อาจหาญ
นางอรอุมา ภัทรากิจ
นางอรอุมา วชิรสํานัก
นางอรัญญา งามระยับ
นางอรัญญา จันทรสวาง
นางอรัญญา ดียิ่ง
นางอรัญญา ตุยหลา
นางสาวอรัญญา ทนนานนท
นางอรัญญา พลเสน

หนา ๑๙๙
ราชกิจจานุเบกษา
๙๙๙๕
๙๙๙๖
๙๙๙๗
๙๙๙๘
๙๙๙๙
๑๐๐๐๐
๑๐๐๐๑
๑๐๐๐๒
๑๐๐๐๓
๑๐๐๐๔
๑๐๐๐๕
๑๐๐๐๖
๑๐๐๐๗
๑๐๐๐๘
๑๐๐๐๙
๑๐๐๑๐
๑๐๐๑๑
๑๐๐๑๒
๑๐๐๑๓
๑๐๐๑๔
๑๐๐๑๕
๑๐๐๑๖
๑๐๐๑๗
๑๐๐๑๘
๑๐๐๑๙
๑๐๐๒๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางอราม วิเศษแสง
นางอรินยา สถิรชาติ
นางอริยา รักสวน
นางอรุชา ฉุยจอหอ
นางสาวอรุณ กันตะโอภาส
นางอรุณ เที่ยงตรง
นางอรุณ สระทองแดง
นางอรุณกานต มาสินทพันธุ
นางอรุณรักษ การประกอบ
นางอรุณรัตน โกสินทรรักษา
นางอรุณรัตน มาลีนอย
นางอรุณรัตน อินทรวงศกร
นางอรุณรุง วชิรกัลยากร
นางสาวอรุณลักษณ ศุภาโกมลนันท
นางอรุณวรรณ คอชากุล
นางสาวอรุณวรรณ ผูธนดี
นางสาวอรุณวัน ทองตาม
นางอรุณศรี ขาเดร
นางอรุณศรี เจริญใจ
นางอรุณศรี มูสิกะ
นางอรุณศรี ฤทธิธรรม
นางอรุณศรี สุวรรณ
นางอรุณศรี แสงจันทสิทธิ์
นางอรุณศรี หาญสมัคร
นางอรุณี กลับดี
นางอรุณี แกวเพชร

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๐๐๒๑
๑๐๐๒๒
๑๐๐๒๓
๑๐๐๒๔
๑๐๐๒๕
๑๐๐๒๖
๑๐๐๒๗
๑๐๐๒๘
๑๐๐๒๙
๑๐๐๓๐
๑๐๐๓๑
๑๐๐๓๒
๑๐๐๓๓
๑๐๐๓๔
๑๐๐๓๕
๑๐๐๓๖
๑๐๐๓๗
๑๐๐๓๘
๑๐๐๓๙
๑๐๐๔๐
๑๐๐๔๑
๑๐๐๔๒
๑๐๐๔๓
๑๐๐๔๔
๑๐๐๔๕
๑๐๐๔๖

นางอรุณี คําภีระ
นางอรุณี จันทรอนันต
นางอรุณี จันทสุวรรโณ
นางอรุณี ทานุเมาะ
นางอรุณี บัววัด
นางอรุณี ปญญาตระกูล
นางอรุณี มอญพันธุ
นางอรุณี ยอดแกวเรือง
นางอรุณี เลิศวิไลกุลนที
นางอรุณี ศิรวิ รรณ
นางอรุณี สีหะปญญา
นางอรุณี สื่อยรรยงศิริ
นางอรุณี แสนสุรวิ งศ
นางอรุณีญ ภูลม
นางอรุโณทัย เตรียมสอน
นางอรุนี ประเสริฐผล
นางอลิศรา ชารัมย
นางอลิสา บุญจันทร
นางอวยพร เดชนุน
นางอวยพร พหลเวช
นางออนจันทร ภูชนะศรี
นางออนศรี แกวเหลี่ยม
นางออนสุวรรณ ชวงมณี
นางออนอนงค พรหมทองดี
นางออมใจ คํานวนสินธุ
นางออมทรัพย พุมเล็ก

หนา ๒๐๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๐๔๗
๑๐๐๔๘
๑๐๐๔๙
๑๐๐๕๐
๑๐๐๕๑
๑๐๐๕๒
๑๐๐๕๓
๑๐๐๕๔
๑๐๐๕๕
๑๐๐๕๖
๑๐๐๕๗
๑๐๐๕๘
๑๐๐๕๙
๑๐๐๖๐
๑๐๐๖๑
๑๐๐๖๒
๑๐๐๖๓
๑๐๐๖๔
๑๐๐๖๕
๑๐๐๖๖
๑๐๐๖๗
๑๐๐๖๘
๑๐๐๖๙
๑๐๐๗๐
๑๐๐๗๑
๑๐๐๗๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางออยทิพย คุมภัย
นางออยทิพย จันทเขตต
นางอักษรา นวลแสง
นางสาวอักษรา ประสิทธิ์ศลิ ป
นางสาวอัคณี พรประเสริฐ
นางอัครพร จํารูญ
นางอังคณา คลองแคลว
นางอังคณา เฉลิมศิริหลา
นางสาวอังคณา โชติโภคา
นางอังคณา ดาสา
นางอังคณา เมตุลา
นางอังคณา อินทรักษา
นางอังสนา ชูงาน
นางอัจจิตา ทองธรรมชาติ
นางอัจฉฎาพร เคราะหดี
นางอัจฉรา ไกรสร
นางสาวอัจฉรา คํามาตร
นางอัจฉรา ญาณยุทธ
นางสาวอัจฉรา เต็งรัง
นางอัจฉรา ทองมี
นางอัจฉรา เทพทอง
นางอัจฉรา นามปญญา
นางอัจฉรา นิยมาภา
นางอัจฉรา เนื่องสกุล
นางอัจฉรา บุญจันทร
นางสาวอัจฉรา บุตรตาด

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๐๐๗๓
๑๐๐๗๔
๑๐๐๗๕
๑๐๐๗๖
๑๐๐๗๗
๑๐๐๗๘
๑๐๐๗๙
๑๐๐๘๐
๑๐๐๘๑
๑๐๐๘๒
๑๐๐๘๓
๑๐๐๘๔
๑๐๐๘๕
๑๐๐๘๖
๑๐๐๘๗
๑๐๐๘๘
๑๐๐๘๙
๑๐๐๙๐
๑๐๐๙๑
๑๐๐๙๒
๑๐๐๙๓
๑๐๐๙๔
๑๐๐๙๕
๑๐๐๙๖
๑๐๐๙๗
๑๐๐๙๘

นางอัจฉรา พาชัย
นางอัจฉรา วรรณเสวี
นางอัจฉรา วิรัศมี
นางอัจฉรา สายเสน
นางสาวอัจฉรา อัจฉริยพงศธร
นางอัจฉรา อุดมโชค
นางอัจฉราพร เทียมพัฒน
นางอัจฉราพร บัวจับ
นางอัจฉราพรรณ รัตนสากล
นางอัจฉราพันธ ขจรสัจจานันท
นางอัจฉราภรณ อินปาตะ
นางอัจฉรียา ทองพระพักตร
นางอัจฉรียา บุโพธิ์
นางอัชลี จันทรทอง
นางอัชลีย บัวทรง
นางอัชวรรณ สังวรกาญจน
นางสาวอัฌชา ฝูงชมเชย
นางอัญชนา ผลาผล
นางอัญชนา สมประกอบ
นางอัญชลี เกตุพุฒ
นางอัญชลี คําแกว
นางอัญชลี ตีรถะวรวรรณ
นางอัญชลี เตียงเกตุ
นางอัญชลี ทิพยโอสถ
นางอัญชลี ประทานทรัพย
นางอัญชลี พรภัทรนันท

หนา ๒๐๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๐๙๙
๑๐๑๐๐
๑๐๑๐๑
๑๐๑๐๒
๑๐๑๐๓
๑๐๑๐๔
๑๐๑๐๕
๑๐๑๐๖
๑๐๑๐๗
๑๐๑๐๘
๑๐๑๐๙
๑๐๑๑๐
๑๐๑๑๑
๑๐๑๑๒
๑๐๑๑๓
๑๐๑๑๔
๑๐๑๑๕
๑๐๑๑๖
๑๐๑๑๗
๑๐๑๑๘
๑๐๑๑๙
๑๐๑๒๐
๑๐๑๒๑
๑๐๑๒๒
๑๐๑๒๓
๑๐๑๒๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสาวอัญชลี พรหมคุณ
นางอัญชลี พิมพาภรณ
นางอัญชลี เพ็งเจริญ
นางอัญชลี รักศักดิ์สกุล
นางอัญชลี ศิระอําพร
นางอัญชลี สงาทอง
นางอัญชลี สอนชา
นางอัญชลี สุรทรัพย
นางอัญชลี สุรโิ ยชัย
นางอัญชลี อวสานะพันธุ
นางอัญชลี อินทรจันทร
นางอัญชัญ พราหมณกระโทก
นางอัญชัญ เลี้ยงเพ็ชร
นางอัญชิษฐา ปตมิ า
นางอัญชิสา ขุมทอง
นางสาวอัญชุลี สุดเพชรโรจน
นางอัญธิภา ธิมะสาร
นางอัญมณี เลิศศิริ
นางอัปสร ชูสวุ รรณ
นางอัมพร กุฎแกววิเศษกิจ
นางอัมพร แกวแกมทอง
นางอัมพร เข็มพรมมา
นางอัมพร คงวัฒนกุล
นางอัมพร คํามีศรี
นางอัมพร จอมคําศรี
นางอัมพร จันทรขาว

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๐๑๒๕
๑๐๑๒๖
๑๐๑๒๗
๑๐๑๒๘
๑๐๑๒๙
๑๐๑๓๐
๑๐๑๓๑
๑๐๑๓๒
๑๐๑๓๓
๑๐๑๓๔
๑๐๑๓๕
๑๐๑๓๖
๑๐๑๓๗
๑๐๑๓๘
๑๐๑๓๙
๑๐๑๔๐
๑๐๑๔๑
๑๐๑๔๒
๑๐๑๔๓
๑๐๑๔๔
๑๐๑๔๕
๑๐๑๔๖
๑๐๑๔๗
๑๐๑๔๘
๑๐๑๔๙
๑๐๑๕๐

นางอัมพร จันทรมณี
นางอัมพร จิตรชอบคา
นางสาวอัมพร ชิตเกษร
นางอัมพร ทองมาตร
นางอัมพร บุญกลา
นางอัมพร บุญยิ้ม
นางอัมพร ภักดีหาญ
นางอัมพร ภุมมาจันทร
นางอัมพร รอดงาม
นางอัมพร เศรษฐสวัสดิ์
นางอัมพร สตรอง
นางอัมพร สนองจิตเจริญ
นางอัมพร สีพล
นางอัมพร อรรคแสง
นางอัมพร อัมวรรณ
นางอัมพร อุดมโภชน
นางอัมพร อุมบุญ
นางอัมพัน ปาละ
นางอัมพันธ จันทเขต
นางอัมพันศรี สุจนิ พรัม
นางอัมพา ศรีแสง
นางอัมพิกา อัจฉราวรลักษณ
นางอัมมร สงกลิ่น
นางอัยลดา หวังสัน
นางอัลจนา จินดารัตน
นางอัษฎางค พูลเจริญ

หนา ๒๐๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๑๕๑
๑๐๑๕๒
๑๐๑๕๓
๑๐๑๕๔
๑๐๑๕๕
๑๐๑๕๖
๑๐๑๕๗
๑๐๑๕๘
๑๐๑๕๙
๑๐๑๖๐
๑๐๑๖๑
๑๐๑๖๒
๑๐๑๖๓
๑๐๑๖๔
๑๐๑๖๕
๑๐๑๖๖
๑๐๑๖๗
๑๐๑๖๘
๑๐๑๖๙
๑๐๑๗๐
๑๐๑๗๑
๑๐๑๗๒
๑๐๑๗๓
๑๐๑๗๔
๑๐๑๗๕
๑๐๑๗๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางอาจรี โคงอาภาส
นางอาจารีย ชาติเชยแดง
นางอาทีป แกววิเศษ
นางอานุน แสงจันทร
นางอาพร จันทรคงหอม
นางอาพรไพ ทองสุ
นางอาภรณ กายทะวาน
นางอาภรณ แกวเกาะสะบา
นางอาภรณ จุลอดุง
นางอาภรณ เฉิดฉิ้ม
นางอาภรณ เดียวสุรนิ ทร
นางอาภรณ ทิพยรัตน
นางอาภรณ บังศรี
นางสาวอาภรณ เปรมปรีดิ์
นางอาภรณ ยอยดี
นางอาภรณ ศรีไชยวาน
นางอาภรณ ศรีศักดิน์ อก
นางอาภรณ สุขสวัสดิ์
นางสาวอาภรณ เสียงดี
นางสาวอาภา จูงศิริ
นางอาภากร ศรีสุพรรณ
นางอาภากร อรรคบุตร
นางอาภาพร กุลาเพ็ญ
นางอาภาพร ปยธรรมวงศ
นางอาภาพร มานะพันธุนิยม
นางสาวอาภาพร เยี้ยเทศ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๐๑๗๗
๑๐๑๗๘
๑๐๑๗๙
๑๐๑๘๐
๑๐๑๘๑
๑๐๑๘๒
๑๐๑๘๓
๑๐๑๘๔
๑๐๑๘๕
๑๐๑๘๖
๑๐๑๘๗
๑๐๑๘๘
๑๐๑๘๙
๑๐๑๙๐
๑๐๑๙๑
๑๐๑๙๒
๑๐๑๙๓
๑๐๑๙๔
๑๐๑๙๕
๑๐๑๙๖
๑๐๑๙๗
๑๐๑๙๘
๑๐๑๙๙
๑๐๒๐๐
๑๐๒๐๑
๑๐๒๐๒

นางอาภาวัลย ชูจันทร
นางอามรรัตน อินทรกับจันทร
นางอามีนา แวดอเลาะ
นางอารดา มรรคาเขต
นางอารมณ ศรีเมือง
นางสาวอารมณ สงสาบ
นางอารมณ สุริยาวงษ
นางสาวอารมณ อันเวช
นางสาวอารมย หัตถจํานงค
นางอารวรรณ จันทรคณา
นางอารี จันณรงค
นางอารี จันทรทอง
นางอารี ตันเขียว
นางอารี ตุลยกุล
นางสาวอารี ผลยิง่
นางอารี เมืองงาม
นางอารี ยนทะวงศ
นางอารี สงคราม
นางอารี สมทวีศิลป
นางอารี สารเงิน
นางอารี สารวัตร
นางอารี อัตตวิศาล
นางอารีนาฏ นําระนะ
นางอารีย ขวัญแกว
นางอารีย ชัยรัตน
นางอารีย ไชยเดช

หนา ๒๐๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๒๐๓
๑๐๒๐๔
๑๐๒๐๕
๑๐๒๐๖
๑๐๒๐๗
๑๐๒๐๘
๑๐๒๐๙
๑๐๒๑๐
๑๐๒๑๑
๑๐๒๑๒
๑๐๒๑๓
๑๐๒๑๔
๑๐๒๑๕
๑๐๒๑๖
๑๐๒๑๗
๑๐๒๑๘
๑๐๒๑๙
๑๐๒๒๐
๑๐๒๒๑
๑๐๒๒๒
๑๐๒๒๓
๑๐๒๒๔
๑๐๒๒๕
๑๐๒๒๖
๑๐๒๒๗
๑๐๒๒๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางอารีย ทองคํา
นางอารีย นิลเอก
นางอารีย บุญจอง
นางอารีย บุญเนตร
นางอารีย พรหมรักษ
นางอารีย พูลศรี
นางอารีย เพชรอนันต
นางอารีย เพิ่มพร
นางอารีย เรนุรน
นางอารีย วารี
นางอารีย สารกาศ
นางอารีย สุวรรณปาล
นางอารีย หลาคูณ
นางอารียรัก รักษาชนม
นางอารียวรรณ เข็มเงิน
นางอารีรกั ษ ซื่อตรง
นางอารีรตั น กุลประดิษฐ
นางอารีรตั น พลายงค
นางอารีรตั น มีบุญ
นางอารีรตั น ยาวิชัย
นางอารีรตั น สุขเสริม
นางอารีรตั น ออนทอง
นางอารีวรรณ ชวยพัฒน
นางอารีวรรณ ศิลปศร
นางอารีวนั บุตรลี
นางอารีวัลย ณ นครพนม

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๐๒๒๙
๑๐๒๓๐
๑๐๒๓๑
๑๐๒๓๒
๑๐๒๓๓
๑๐๒๓๔
๑๐๒๓๕
๑๐๒๓๖
๑๐๒๓๗
๑๐๒๓๘
๑๐๒๓๙
๑๐๒๔๐
๑๐๒๔๑
๑๐๒๔๒
๑๐๒๔๓
๑๐๒๔๔
๑๐๒๔๕
๑๐๒๔๖
๑๐๒๔๗
๑๐๒๔๘
๑๐๒๔๙
๑๐๒๕๐
๑๐๒๕๑
๑๐๒๕๒
๑๐๒๕๓
๑๐๒๕๔

นางอารุณ จิตอารีย
นางอาลัย ไชยนต
นางอาอิฉะ หลีขาว
นางอํานวย คงจินดามุนี
นางอํานวย แซดาน
นางอํานวย บุญสิงห
นางอํานวย มณีโชติ
นางอํานวย ฤทธิม์ ณี
นางอํานวย ศรีประเสริฐ
นางอํานวย เสาวรส
นางอํานวย หวังทิวกลาง
นางอํานวยพร แซโงว
นางอํานวยพร ดํารงพุฒิเดชา
นางอํานวยพร พิณพงษ
นางสาวอําพร กริ่งกาญจนา
นางอําพร เขื่อนแกว
นางสาวอําพร ทาอินทร
นางอําพร ประทุมศิลา
นางอําพร พนมพงศ
นางอําพร พรหมดีสาร
นางอําพร พัดลม
นางอําพร สินแกว
นางอําพัน ขานโบราณ
นางอําพัน ดวงแกว
นางอําพัน วิชัยดิษฐ
นางอําพัน ใหมจันทร

หนา ๒๐๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๒๕๕
๑๐๒๕๖
๑๐๒๕๗
๑๐๒๕๘
๑๐๒๕๙
๑๐๒๖๐
๑๐๒๖๑
๑๐๒๖๒
๑๐๒๖๓
๑๐๒๖๔
๑๐๒๖๕
๑๐๒๖๖
๑๐๒๖๗
๑๐๒๖๘
๑๐๒๖๙
๑๐๒๗๐
๑๐๒๗๑
๑๐๒๗๒
๑๐๒๗๓
๑๐๒๗๔
๑๐๒๗๕
๑๐๒๗๖
๑๐๒๗๗
๑๐๒๗๘
๑๐๒๗๙
๑๐๒๘๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางอําพันทอง ภูแสงสั่น
นางอําพิน สุขสวัสดิ์
นางอําไพ จันทรเขียว
นางอําไพ จันมะยม
นางอําไพ ชูทิม
นางอําไพ ญาณสมบัติ
นางอําไพ ดํามา
นางสาวอําไพ บุญสูง
นางอําไพ พรมมา
นางอําไพ พรหมบุตร
นางอําไพ พิบูลย
นางอําไพ วงศนาม
นางอําไพ วรพัฒน
นางอําไพ สังขนาค
นางอําไพ สุขกิจภากรณ
นางอําไพ สุไหลหมาน
นางอําไพ หมืน่ แจง
นางอําไพทิพย ยกยิ่ง
นางสาวอําภา ญาณวุฒิ
นางอําภา ปทุมาสูตร
นางอําภา เพชรเรือนทอง
นางอําภา เสี้ยนแกว
นางอําไภรัตน เพ็ญประชุม
นางอิงอร ชัยรัตน
นางอิงอร สุดเลิศ
นางอินทรคํา สาลีเพ็ง

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๐๒๘๑
๑๐๒๘๒
๑๐๒๘๓
๑๐๒๘๔
๑๐๒๘๕
๑๐๒๘๖
๑๐๒๘๗
๑๐๒๘๘
๑๐๒๘๙
๑๐๒๙๐
๑๐๒๙๑
๑๐๒๙๒
๑๐๒๙๓
๑๐๒๙๔
๑๐๒๙๕
๑๐๒๙๖
๑๐๒๙๗
๑๐๒๙๘
๑๐๒๙๙
๑๐๓๐๐
๑๐๓๐๑
๑๐๓๐๒
๑๐๓๐๓
๑๐๓๐๔
๑๐๓๐๕

นางอินทิรา คิดเห็น
นางอินทิรา ทองดวง
นางอินทิรา เนืองภา
นางอินทิรา รัตนโมรา
นางอินสมุทร หอมหวล
นางอิม่ ประไพ หะยาจันทา
นางอิสรีย ชัยวัฒนดํารงสุข
นางอุดม เภรีกุล
นางอุดมพร เชวงเผาพันธุ
นางอุดมพรรณ เอกจิตร
นางอุดมพันธ คงสมัย
นางอุดมรัตน บุญธรรม
นางอุดมลักษณ ปงศรีวงศ
นางอุดมศรี กุลวัฒโน
นางอุดมศรี โชติโรจนอนันต
นางอุดมศรี ศรีนวล
นางอุดร รังชัย
นางอุทัย ดวงแกว
นางอุทัย นิลมณี
นางสาวอุทัย สมจิตร
นางสาวอุทัยวรรณ บุญอยูฮ ง
นางอุทัยวรรณ พึ่งเงิน
นางอุทัยวรรณ ยังศรัทธา
นางอุทัยวรรณ ราชแวง
นางอุทัยวรรณ อนุพันธ

หนา ๒๐๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๓๐๖
๑๐๓๐๗
๑๐๓๐๘
๑๐๓๐๙
๑๐๓๑๐
๑๐๓๑๑
๑๐๓๑๒
๑๐๓๑๓
๑๐๓๑๔
๑๐๓๑๕
๑๐๓๑๖
๑๐๓๑๗
๑๐๓๑๘
๑๐๓๑๙
๑๐๓๒๐
๑๐๓๒๑
๑๐๓๒๒
๑๐๓๒๓
๑๐๓๒๔
๑๐๓๒๕
๑๐๓๒๖
๑๐๓๒๗
๑๐๓๒๘
๑๐๓๒๙
๑๐๓๓๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสาวอุทัยวรรณ อุไรรงค
นางสาวอุทัยวรรณ โองวัน
นางอุทศิ ปนแกว
นางอุทิษา อวมมั่น
นางอุทมุ พร เกตุชิต
นางอุทมุ พร รินกระโทก
นางอุน แกว เหลาสิทธิ์
นางอุน จิตต ประดิษฐ
นางอุน เรือน กาญจนแกว
นางอุบล กลิ่นเกษร
นางสาวอุบล แคลวกลาง
นางอุบล จําปาวงษ
นางอุบล ซิวเตี้ย
นางอุบล ธรรมสอน
นางอุบล นาคใหญ
นางอุบล ประดับโชติ
นางอุบล พัฒนโก
นางอุบล ศรเพชร
นางอุบล ศิริพงศประพันธ
นางอุบล สุขเนาว
นางอุบล สุวรรณรัตน
นางสาวอุบล สุวรรณศรี
นางอุบลเพชร สิทธิรักษ
นางอุบลรัตน การินทร
นางอุบลรัตน จันทนชัย

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๐๓๓๑
๑๐๓๓๒
๑๐๓๓๓
๑๐๓๓๔
๑๐๓๓๕
๑๐๓๓๖
๑๐๓๓๗
๑๐๓๓๘
๑๐๓๓๙
๑๐๓๔๐
๑๐๓๔๑
๑๐๓๔๒
๑๐๓๔๓
๑๐๓๔๔
๑๐๓๔๕
๑๐๓๔๖
๑๐๓๔๗
๑๐๓๔๘
๑๐๓๔๙
๑๐๓๕๐
๑๐๓๕๑
๑๐๓๕๒
๑๐๓๕๓
๑๐๓๕๔
๑๐๓๕๕

นางอุบลรัตน นานชา
นางอุบลรัตน พรมสุย
นางอุบลรัตน รินลา
นางอุบลรัตน อุยสกุล
นางอุบลวดี วงษใหญ
นางอุบลศรี เชิดเหรัญ
นางอุบลสวัสดิ์ ฝนสีดา
นางอุมาพร ขวัญเกื้อ
นางอุมาพร สิรวิ ันต
นางอุรัย พรรณพุมพฤกษ
นางอุรา จรอํา
นางอุรา ติกแกว
นางอุรา อุปถัมภ
นางอุรารัตน นามจันดา
นางอุราวรรณ รําเพยพล
นางอุไร แกวอาจ
นางสาวอุไร คําสุกดี
นางอุไร ทองขาว
นางสาวอุไร เทียนกระจาง
นางอุไร โนภาศ
นางอุไร ปานใย
นางอุไร ผลสุข
นางอุไร พิมพันธ
นางอุไร ภูทอง
นางอุไร ยอดเกตุ

หนา ๒๐๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๓๕๖
๑๐๓๕๗
๑๐๓๕๘
๑๐๓๕๙
๑๐๓๖๐
๑๐๓๖๑
๑๐๓๖๒
๑๐๓๖๓
๑๐๓๖๔
๑๐๓๖๕
๑๐๓๖๖
๑๐๓๖๗
๑๐๓๖๘
๑๐๓๖๙
๑๐๓๗๐
๑๐๓๗๑
๑๐๓๗๒
๑๐๓๗๓
๑๐๓๗๔
๑๐๓๗๕
๑๐๓๗๖
๑๐๓๗๗
๑๐๓๗๘
๑๐๓๗๙
๑๐๓๘๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางอุไร เล็กกระโทก
นางสาวอุไร เล็กเลิศไพบูลย
นางอุไร วุฒิสาร
นางอุไร ศรีคํา
นางสาวอุไร สันหมาน
นางสาวอุไร สุขใจ
นางอุไร สุนทรนนท
นางสาวอุไร หยงสตาร
นางอุไร อูออน
นางอุไรรัตน นิลวิเชียร
นางสาวอุไรรัตน ศรีวบิ ูลย
นางอุไรรัตน สุขใส
นางอุไรวรรณ เกลี้ยงสอาด
นางอุไรวรรณ แกนเวียงรัตน
นางอุไรวรรณ เพ็ชรณสังกุล
นางอุไรวรรณ ยับจอหอ
นางอุไรวรรณ สมณะ
นางอุไรวรรณ สุขพัฒนธี
นางอุไรวรรณ สุประดิษฐ
นางอุไรวรรณ ออนพรม
นางอุษณีย ชนะโต
นางอุษณีย ยิ่งใหญ
นางอุษณีย วังภูงา
นางอุษณีย สุจริตจันทร
นางอุษา งวนทอง

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๐๓๘๑
๑๐๓๘๒
๑๐๓๘๓
๑๐๓๘๔
๑๐๓๘๕
๑๐๓๘๖
๑๐๓๘๗
๑๐๓๘๘
๑๐๓๘๙
๑๐๓๙๐
๑๐๓๙๑
๑๐๓๙๒
๑๐๓๙๓
๑๐๓๙๔
๑๐๓๙๕
๑๐๓๙๖
๑๐๓๙๗

นางอุษา จันทรแจมใส
นางอุษา ชัยเสนา
นางอุษา ถังทอง
นางอุษา บานเย็น
นางอุษา ยอดเมือง
นางอุษา ฤทธิป์ ลอง
นางอุษา สุขพูล
นางอุสาวดี ชื่นกลิน่ ธูป
นางสาวอุสาห สมัยสงค
นางเอ็นดู กุวลัยรัตน
นางเอ็นดู ประเสริฐศักดิ์
นางสาวเอมอร จันทร
นางเอมอร ทองเปยม
นางเอมอร ปติ
นางเอมอร พลานุ
นางเอมอร ลําภา
นางเอมอร ศรีสาร

หนา ๒๐๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๓๙๘
๑๐๓๙๙
๑๐๔๐๐
๑๐๔๐๑
๑๐๔๐๒
๑๐๔๐๓
๑๐๔๐๔
๑๐๔๐๕
๑๐๔๐๖
๑๐๔๐๗
๑๐๔๐๘
๑๐๔๐๙
๑๐๔๑๐
๑๐๔๑๑
๑๐๔๑๒
๑๐๔๑๓
๑๐๔๑๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางเอมอร ศิริเมย
นางเอมอร สรอยสีหา
นางเอมอร สายน้ําเย็น
นางเอ็มอาจ อรรคบุตร
นางสาวเอี่ยมละออ งิว้ โสม
นางเอือ้ งบุษบา ชํานาญพล
นางเอือ้ น บํารุงจิตร
นางเอือ้ มจิตร เสนหา
นางเอือ้ มเดือน กิจบํารุงรัตน
นางเอือ้ มพร เลี่ยมสอาด
นางเอือ้ มพร สหธรรมิกะชาติ
นางเอือ้ สุภา สองสวาง
นางสาวเอื้ออารี ทวมเสม
นางเอือ้ อารี ปนประสม
นางแอนนา หลบภัย
นางโอเล็ต แสงไสย
นางใอนี กาเตะ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๑ นายกฤษณกร วงศไทย
๔ นางภัทรภร โอฬารพุฒกิ ร
๒ นางสาวกาญจนา สามิภักดิ์
๕ นางอรสา ภาววิมล
๓ นางนภาทิพย ภักดีเจริญ
วิทยาลัยชุมชน สังกัดสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน
๑ นายโยธิน บุญเฉลย
๓ นางสาวรัตนฉัตร ตาดรม
๒ พันจาอากาศตรี ศรเทพ
๔ นางสงบลักษณ เจริญผล
เริงยุทธนาชีวิน
๕ นางอัญญา ทวีโคตร

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖

หนา ๒๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๒๗ นางสาวมีนา สาริกะภูติ
นายกมล เผาสวัสดิ์
๒๘ นางสาวรุง เศรษฐพิบูลย
นายชนินทร ทินนโชติ
๒๙ นางรุงเรือง มีโบ
นายชอเพียว เตโชฬาร
๓๐ นางลัดดา สุทธิโคตร
นายทองสุข เจตนา
๓๑ นางวศิณาน สุวรรณสิทธิ์
นายธํารงรุจน ฮุนตระกูล
๓๒ นางวัชรา จันทาทับ
นายบัญชา อุนพานิช
๓๓ นางวาริสา หอมหนัก
นายพรชัย สาตรวาหา
๓๔ นางวิพรรณ ประจวบเหมาะ
นายพรชัย สิทธิศรัณยกุล
๓๕ นางวีณา จีระแพทย
นายมนตรี พุกเจริญ
๓๖ นางสาววีณา เคยพุดซา
นายศักดิ์ชาย จันทรหงษ
๓๗ นางศิริพร พยับทอง
นายสมชัย นิรุตติศาสน
๓๘ นางสาวศิริมา บุนนาค
นายสมภพ รุงสุภา
๓๙ นางศิริรัตน ทองใหญ ณ อยุธยา
นายสุรพันธ สิทธิสุข
๔๐ นางสมศรี สิงหทอง
นายอนันต ศรีเกียรติขจร
๔๑ นางสุกัญญา มั่งดี
นางสาวเขมิกา ยามะรัต
๔๒ นางสุจินตนา สงวนหมู
นางสาวจันทรวรรณ ตันเจริญ
๔๓ นางสาวสุจิพร สินคีรี
นางสาวณัฏฐนาถ ไตรภพ
๔๔ นางสุณี พรรคประพันธ
นางสาวแดนเนาวรัตน จามรจันทร
๔๕ นางสาวสุวิมล กีรติพิบูล
นางสาวนวลทิพย กมลวารินทร
๔๖ นางสาวเสาวรส เกียรตินาถ
นางนวลนอย ตรีรัตน
๔๗ นางสาวแสงจันทร ลิ้มจิรกาล
นางสาวนิรมล ชํานาญนิธิอรรถ
๔๘ นางอธิชา ฉายสุวรรณ
นางสาวนิลวรรณ ณรงคเกียรติคุณ
๔๙ นางอโนมา รังสิมาภิรัต
นางสาวบุษกร บิณฑสันต
๕๐ นางอัจฉรา เอนซ
นางปราณภา โหมดหิรัญ
๕๑ นางสาวอัชรา สกุลมั่น
นางพรทิพย ปรีชา
นางพรสนอง วงศสิงหทอง

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๒๐๙
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
๑ นายกมลชัย ตรงวานิชนาม
๒๖ นายสุดสายสิน แกวเรือง
๒ นายกฤษณะ สีดานุพนธุ
๒๗ นายอดิศร ศิริสุรักษ
๓ นายกอบเกียรติ ผองพุฒิ
๒๘ นายอัมพร บัวที
๔ นายกาจ ศุภผล
๒๙ นายเอกรินทร อนุกูลยุทธธน
๕ นายจริงแท ศิริพานิช
๓๐ นางสาวกาญจนา ลัดดากลม
๖ นายจีรศักดิ์ พงษพิษณุพิจิตร
๓๑ นางเกษกนก ศิรินฤมิตร
๗ นายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ
๓๒ นางขวัญใจ ชูกิจคุณ
๘ นายเฉลิมพล เล็กเจริญสุข
๓๓ นางจงดี ชัยสัตตปกรณ
๙ รอยเอก ชัยวัฒน กิตติกูล
๓๔ นางสาวจรรยา กุลบาง
๑๐ จาสิบเอก ชุมพล ศรีพรหมมา
๓๕ นางจันทนา นันทวาทการ
๑๑ นายโชคชัย ธีรกุลเกียรติ
๓๖ นางจุฬาลักษณ จารุนุช
๑๒ นายฐากร สายขุนทด
๓๗ นางสาวฐิติยา แซปง
๑๓ นายทนุวงศ จักษุพา
๓๘ นางณัชชา สุดลาภา
๑๔ นายทีฆวุฒิ พุทธภิรมย
๓๙ นางสาวดรรชนี เอมพันธุ
๑๕ นายธนกร นาคประกอบ
๔๐ นางสาวทัศนี กิตติไชย
๑๖ นายมาวิน มีนะกรรณ
๔๑ นางธารินี พงศสุพัฒน
๑๗ นายประกอบ บุญรอด
๔๒ นางสาวนันทนา เลิศประสบสุข
๑๘ นายปสสี ประสมสินธ
๔๓ นางนิยดา เชียงเงิน
๑๙ นายพนัส ธรรมกีรติวงศ
๔๔ นางเนตรนภิส วัฒนสุชาติ
๒๐ นายวีระพันธ สังขมาลย
๔๕ นางเบ็ญจวรรณ ปานสมัย
๒๑ นายศรัณ ปยังกร
๔๖ นางปราณี ตวนเครือ
๒๒ นายสมศักดิ์ พูนศิริ
๔๗ นางเปรมฤดี เนื้อทอง
๒๓ นายสมิต ยิ้มมงคล
๔๘ นางสาวพรจิตร ยวงจอหอ
๒๔ นายสัญชัย เพ็ชรรุณ
๔๙ นางสาวพรทิพย เย็นจะบก
๒๕ นายสาโรจน ศิริศันสนียกุล
๕๐ นางพูนทรัพย บุญรําพรรณ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

นางพูนศิริ แกวเพ็ง
นางภัชราภรณ สุวรรณวิทยา
นางสาวภัทราพร ตะปนตา
นางสาวภูริกา เซี่ยงจง
นางมนัสนิตย สหัสสานนท
นางรัตนา ตั้งวงศกิจ
นางสาวเลิศลักษณ เงินศิริ
นางวัฒนา พึ่งชัย
นางวิชุดา ดําสุวรรณ
นางสาวศรัณยา ประทุมราช
นางสาวศรีรัตน ศรีกรองแกว
นางศศิยา ศิริพานิช
นางสาวศาลักษณ พรรณศิริ
นายกิตติภพ ประสาวะเท
นายเกษม ดวงพิมพ
นายคงฤทธิ์ สีหานาถ
นายจิรัญ โพธิ์นักขา
นายเจนวิทย พิทักษ
นายเฉลิม เรืองวิริยะชัย
นายชวนไชย ภูเดนผา
นายชัชชาย แจมใส
นายเชษฐา โพธิ์ประทับ
นายดรุณ โกฏิมนัสวนิชย
นายทวี พรมดี

หนา ๒๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสาวสมพิช เมธีพงษ
นางสุดาวรรณ เชยชมศรี
นางสุพรรณี คงกะนันท
นางสาวสุมาลี กูลเหมือน
นางสาวสุมาลี ธนะแพสย
นางเสาวณีย ไมจันทร
นางสาวแสงเทียน อัจจิมางกูร
นางสาวอนงคนาฏ ศรีวิหค
นางอนุรัตน ฑีฆะบุตร
นางอรุณ นฤทุม
นางอารีย ธัญกิจจานุกิจ
นางสาวอุษา สุพลจร

มหาวิทยาลัยขอนแกน
๑๒ นายทํานุ อาจสมรรถ
๑๓ นายนพพร พลทองสถิตย
๑๔ นายนําพล ใจอารีย
๑๕ นายนิวัตร จันทรเทวี
๑๖ นายบัณฑิต ถิ่นคํารพ
๑๗ นายบุญคงศิลป วานมนตรี
๑๘ นายประสิทธิ์ จึงสงวนพรสุข
๑๙ นายประสิทธิ์ โททุโย
๒๐ นายปุริมพัฒน สุจํานงคโตกุล
๒๑ นายแผง ขนวน
๒๒ นายพิชิต เลงพานิชย

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘

นายไพวรรณ คําแพง
นายภิรมณ พวงเงิน
นายมาโนช ภูตองใจ
นายยศพล โกกอุน
นายวรเทพ ฉิมทิม
นายวศิน พรหมคลัง
นายวันชัย ปานพิมพ
นายวันชัย มาลีวงษ
นายวิชัย คุมบัณฑิตย
นายวิโรจน ขลิบสุวรรณ
นายวิวรรธน อัครวิเชียร
นายศิริ เชื้ออินทร
นายสงวน ศรีโยวงศ
นายสมเกียรติ อัศวภูรีกรณ
นายสมจิตร อาจอินทร
นายสมรัก ธีรตกุลพิศาล
นายสมศักดิ์ พิทักษานุรัตน
นายสมัย แข็งขันธ
นายสาคร แสงชมภู
นายสายัณห บุญเรือง
นายสายัณห ศรีเพชร
นายสําราญ สุภารี
นายสินไชย เงินคุณดวง
นายสุชาติ ยูระทัย
นายสุรชัย สมผดุง
นายสุรพล วีระศิริ

หนา ๒๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายเสรี วงสพิเชษฐ
นายอภิชาติ จิระวุฒิพงศ
นายอภิศักดิ์ พัฒนจักร
นายอารยัน จันศรี
นายโอภาส ศรีตระกูล
นางกรองแกว หาญพานิชย
นางกฤษณา สําเร็จ
นางกัลยสุดา พิมพแมน
นางสาวเกรียงไกร พันธดงยาง
นางเกษา พิมพชัย
นางเข็มพร ยามา
นางสาวจงกล พลตรี
นางจงกล เพลียครบุรี
นางจตุพร เนตรมณี
นางจันทรเพ็ญ สิทธิวงศ
นางสาวจํานงค แกวตา
นางสาวจิตติมา ศิริจีระชัย
นางจินตนา ตั้งวรพงศชัย
นางจินตนา ไตรยขันธ
นางสาวจิราพร เหลาฤทธิ์
นางจุไรรัตน ศิริมั่งมูล
นางฉวีวรรณ สอนใจ
นางชลลดา พรหมจรรย
นางสาวชัญญา อภิปาลกุล
นางชุณหวิภา เรืองบุญ
นางญานิศา มะลาลัย

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐

นางฐิติกานต พัฒนศิริสมบัติ
นางดวงจันทร ชนะบุญ
นางดารุณี มโนคุน
นางเดือนเพ็ญ ศรีขา
นางถนอม กาญจนเตชะ
นางสาวทองใบ ทิพยโยธา
นางทิพวรรณ ใจเดียว
นางธนพร แกวเรือง
นางธนิดา แปลกลํายอง
นางสาวธารินี เพชรรัตน
นางนภา อาษารัฐ
นางนวรัตน รัตนใส
นางสาวนวลจันทร สอนปญญา
นางนิภา อังศุภากร
นางนิภานันท จํานงค
นางสาวนิรมล ศรีธงชัย
นางเนาวรัตน ภิรมยออน
นางบังอร เหลาคนคา
นางบานเย็น มหิวรรณ
นางบุตดี กระภูชัย
นางบุษบา บุญใหญ
นางเบญจวรรณ สิทธิจันทรเสน
นางประนอม บุพศิริ
นางประภัสสร ศรีอิสาณ
นางประยง เรืองธรรม
นางสาวปราณี ขวามาตร

หนา ๒๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสาวปาจรีย ชัยมี
นางปารวัลย พละสินธุ
นางปยเนตร เทอดเกียรติกลุ
นางเปนสุข วรสูต
นางผกากรอง ชนะโยธา
นางสาวผองศรี บุญสามารถ
นางพจมาลย พงศวิทยานนท
นางพรจิต ภักดีศรีพันธ
นางพัชรนันท เรืองสิทธิ์
นางพัชราภรณ สาระบูรณ
นางพัชรินทร เกตษา
นางสาวพัชรี เจียรนัยกูร
นางพิงพันธุ ดวงรัตน
นางพินสุดา คลังแสง
นางเพ็ญประภา มีปากดี
นางเพ็ญศรี โควสุวรรณ
นางสาวเพียงจิตต ธารไพรสาณฑ
นางเพียงเพ็ญ ภาคอุทัย
นางไพฑูรย นิตยานนท
นางไพพร ศรีประยา
นางไพรวรรณ ลิโป
นางสาวภัทรพร ดรศรีจันทร
นางมยุรี แสงมุกดา
นางมะลิวัลย ไลไธสง
นางยุพา คําภูมี
นางเยาวภา จันศรี

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒

นางสาวรังษี ฆารไสว
นางรัชนี มาพระลับ
นางรัชนี ลิขติ บุญฤทธิ์
นางสาวรัชนีกรณ อินเล็ก
นางสาวรัชนีพร คนชุม
นางรัดดา อุนจันที
นางฤทัยรัตน เจษฎากุลทวี
นางลักษมน โสมพันธุ
นางวชิราพร เกิดสุข
นางวนิดา เสนามนตรี
นางสาววราพร พาดี
นางวราภรณ เงาะเศษ
นางวัฒนา วงษศานนท
นางสาววารี เรืองสุพันธุ
นางสาววิลาวัณย พิธรัตน
นางวิลาวัณย อุน เรือน
นางสาววิไล ศิริผลหลาย
นางศริญญา จันเทือง
นางศรีนารี แกวฤดี
นางศิตราภรณ โมกกุญชร
นางศิริรตั น แสนศรี
นางสถาพร วังคะฮาด
นางสมควร เมืองวงษ
นางสาวสมใจ ขจรชีพพันธุง าม
นางสมลักษณ ตรัสขจรมงคล
นางสมสมัย ชาตรี

หนา ๒๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสมสมัย ศรีประไหม
นางสราภัส คนล่ํา
นางสินี ชวงฉ่ํา
นางสาวสิรนิ ดา ยุน ฉลาด
นางสาวสุกานดา อริยานุชติ กุล
นางสุจติ รา ทัศนจินดา
นางสุจติ ราภรณ จันโทสุทธิ์
นางสุณี เพียอม
นางสุดาภรณ เบนเนท
นางสุดารัตน บุตรศรีภูมิ
นางสุทธิพรรณ กิจเจริญ
นางสาวสุธนั นี สิมะจารึก
นางสุนีย สุขสกุล
นางสุพัฒตรา ศรีพอ
นางสุพิศ สุขพูล
นางสุภาพร ภูศิริภญ
ิ โญ
นางสุมาลี ชัยเจริญ
นางสุรางค วิถีเทพ
นางสาวสุรีพร ศรีสุทธิกมล
นางเสมอแข สงแดง
นางแสงทอง ศรีอุทธา
นางโสภิตา ปตุโส
นางสาวอติพร เหลาอัน
นางอนงคพรรณ วิจารณ
นางสาวอภัยวรรณ เพียผิว
นางสาวอภิญญา จําปามูล

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖

นางอภิญญา ทาระพิมพ
นางอมร กูลประสิทธิ์
นางอมร ศิรติ านนท
นางอมร หาญกุดตุม
นางอมรรัตน มังษา
นางอรทัย นาคผา
นางอรัญญา ศิรหิ ลา
นางสาวอรุณศรี อึง้ ประเสริฐ

หนา ๒๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔

มหาวิทยาลัยเชียงใหม
๑ นายขวัญชัย ศุภรัตนภญ
ิ โญ
๑๗
๒ นายเข็มทอง นิวงษา
๑๘
๓ นายจรัล กังสนารักษ
๑๙
๔ นายจาตุรงค กันชัย
๒๐
๕ นายจํานงค อุทัยบุตร
๒๑
๖ นายชเนนทร วนาภิรักษ
๒๒
๗ วาที่รอยตรี ชลัช คงกะทรัพย
๒๓
๘ นายชายชาญ โพธิรัตน
๒๔
๙ นายโชติ นิสูง
๒๕
๑๐ นายนพรัตน ธนะชัยขันธ
๒๖
๑๑ นายนิมติ ร อิทธิพันธุกุล
๒๗
๑๒ นายบรรยง คันธวะ
๒๘
๑๓ นายปรเมศร รินสินจอย
๒๙
๑๔ นายพงศเทพ วิวรรธนะเดช
๓๐
๑๕ รอยเอก พิศักดิ์ ชินชัย
๓๑
๑๖ นายไพฑูรย รอดวินิจ
๓๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางอัญชลี หนักแนน
นางอัญชัญ เครือสุวรรณ
นางอาภรณ ยิ้มเนียม
นางอํานวย เจกรักษ
นางสาวอุทัยวรรณ ศิริเลิศ
นางอุไร ดวงแกว
นางสาวอุไรรัตน นนทะคําจันทร
นางสาวอุไรวรรณ แซอุย
นายภูมิใจ บุรุษพัฒน
นายรักษ ตนานุวฒ
ั น
นายวีรชัย วรรณชัย
นายวีระชัย เตชะวัชรีกุล
นายสมชาติ สุชัยธนาวนิช
นายสิทธิชัย คํามณี
นายสุวิทย สิริสุทธิ์
นายอัครพล วรากรพิพัฒน
นางกนิษฐา เอื้องสวัสดิ์
นางจันทนา จารุไพบูลย
นางสาวจันทนา เตชะคฤห
นางสาวจันทรเรือง เตปน
นางจิตนา อิทธิเดชารณ
นางเชาวลี อิม่ ใจ
นางดวงมณี จํารัสศรี
นางสาวดุจดาว วิริยกิจโกศล

หนา ๒๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๑
๒
๓
๔

นางสาวดุษฎี สุวรรณขจร
นางสาวทรงพรรณ สุขารมย
นางสาวทัศนีย อภิชาติสรางกูร
นางนงนุช ธีรศักดิ์สกุล
นางสาวนิภา วชิระรัตน
นางสาวบังอร ศุภวิทิตพัฒนา
นางปยะนารถ จาติเกตุ
นางสาวผองใส ตรีเรืองโรจน
นางสาวพงษลดา บริจินดากุล
นางสาวพยุงมาศ จิรพรสวัสดิ์
นางพรรณี วิศรุตรัตน
นางพัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน
นางสาวพีรยา พงศสังกาจ
นางสาวเพชราภรณ ศิริทรัพย
นางสาวมยุลี สําราญญาติ
นางมลฤดี เอกมหาชัย
นางสาวรัชนีกร วินิจกุล
นางรัชรินทร โพธิกุล
นางสาวโรจนี จินตนาวัฒน
นางสาวลัดดาวรรณ ลิ้มพิจารณกิจ
นายกฤษณะ สุทธิกุล
นายจตุรนต ถิระวัฒน
นายจีระวิทย บุตรศรี
นายเจริญไชย เจียมจรรยา

๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางลําจวน โลหเพ็ชร
นางสาววรรณลักษณ สุภาษา
นางวราพร เดชพงษ กุณานอย
นางวิมลรัตน จันทรอินทร
นางสาววิไลวรรณ จงรักษสัตย
นางวิไลวรรณ มณีจักร สโนว
นางวีณา พิมสาร
นางศิริรัตน ปานอุทัย
นางสมจิต ธารารักษ
นางสาวสุวรรณา ตันตยานุสรณ
นางสุวรรณา เลาหะวิสุทธิ์
นางสุวรรณี ตวงรัตนพันธ
นางสาวอนัญญา ไชยวุฒิ
นางสาวอรพิน พรหมตัน
นางอสมา อรุณฤทธิเดชา
นางสาวอัญชลี ทรายคํา
นางสาวอัมพร ไชยวุฒิ
นางสาวอัมพันธ มังโส
นางอาภาภรณ วรพงษ
นางอารีย กุณนะ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
๕ นายชยันต ตันติวัสดาการ
๖ นายนครินทร เมฆไตรรัตน
๗ นายประภัสสร เทพชาตรี
๘ นายไพโรจน ภูชาญ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ 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

นายวรพจน เนื่องอนงคกุล
นายสถาพร กอรักเศวต
นายสมบัติ กลันตรานนท
นายสุเทพ นอมสวัสดิ์
นายโสรัตน กาลออง
นายอนุสรณ สุขกมล
นายอัญญา ขันธวิทย
นายอุดม รัฐอมฤต
นางสาวกฤษฎารัตน วัฒนสุวรรณ
นางกษมา สุภนรานนท
นางสาวแกวกาญจน จูเจริญ
นางจันทนา ชยานันท
นางจันทรเพ็ญ สําราญ
นางจุฑาทิพย ภูมณี
นางสาวเจียรนัย ศิริสวัสดิ์
นางฐิตาภา ไพรินทราภา
นางฐิติมนรัตน ดวงจันทรดา
นางตรีทิพย รัตนวรชัย
นางสาวธีรกุล อาภรณสุวรรณ
นางสาวนภาพร ยังวิเศษ
นางสาวนฤตย นิ่มสมบุญ
นางนิตยา ทนุวงษ
นางเนตรชนก ดีทน
นางสาวบุญจิรา ภูเงิน
นางพยุรี ชาญณรงค

หนา ๒๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางพรพิมล บุญศิริ
นางสาวพิตะวัน ศรีสิงห
นางสาวภรณี อุทโยภาศ
นางมาลินี พงศเสวี
นางรัศฎา เอกบุตร
นางสาวลัดดา ลีลาศวัฒนกิจ
นางลันทม พึ่งเถื่อน
นางวงศมณี วัดพวง
นางวรรณา บุญทอง
นางวรรนีย คุมบํารุง
นางสาววราภรณ ผองสุวรรณ
นางวิภา ตังคนานนท
นางศรีรัตน ขันธมาลัย
นางศุภลัคน ปูประเสริฐ
นางสาวสายพิณ ชินตระกูลชัย
นางสาวสารรัตน วุฒิอาภา
นางสุขศรี นราเลิศ
นางสุนทรี คงเสรีพงศ
นางสาวสุนทรี พุมศุขโข
นางสาวสุนีย เอี่ยมศิรินุกูล
นางสุมาลี คอนโด
นางแสนสุข กงหวั่น
นางสาวอัญมณี บูรณกานนท
นางแอนนา จุมพลเสถียร

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๒๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

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

มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๖ นายวรสิทธิ์ ลิมประเสริฐ
๒๗ นายวันชัย คณิตวิทยานันท
๒๘ นายวิมุติ ประเสริฐพันธุ
๒๙ นายวิศิษฎ ฉวีพจนกําจร
๓๐ นายสมคิด นิมา
๓๑ นายสมจิตร จอมแกว
๓๒ นายสํารวจ ปนแกว
๓๓ นายสุชัย เจริญรัตนกุล
๓๔ นายสุเทพ วงษคํา
๓๕ นายอดิศักดิ์ ตรีนวรัตน
๓๖ นายอภิภู สิทธิภูมิมงคล
๓๗ นางสาวกรุณา คุมพรอม
๓๘ นางสาวกาญจนา ศิริสิทธิ์
๓๙ นางสาวกานดา ยากี
๔๐ นางขวัญจิตร เหลาทอง
๔๑ นางคัดเคา วงษสวรรค
๔๒ นางเครือวัลย ปญญายุทธศักดิ์
๔๓ นางสาวจงจิต หงษเจริญ
๔๔ นางจันทนา กรีแสงศรี
๔๕ นางจันทนา สุทธิหอม
๔๖ นางจันทิมา เย็นสุขใจ
๔๗ นางจําเนียร สรรคพงศวิทิต
๔๘ นางสาวจิตติมา เจียรพินิจนันท
๔๙ นางเฉลียง ลี้สุวรรณ
๕๐ นางสาวชมภัสสร สนใจยุทธ

นายกรีฑา โชติแสงศรี
นายกวีวัธณ ยรรยงสถิตย
นายคง บุญคุม
นายจรูญศักดิ์ ศรภักดี
นายจุฑา ศรีเอี่ยม
นายชาคริต วรรณศิริ
นายชูเกียรติ คงคานนท
นายชูเกียรติ ศิริวิชยกุล
นายตรีธาร ผลเจริญ
นายทวีศักดิ์ แทนวันดี
นายธนา อังสุวรังษี
นายธานี ศุขกลิ่น
นายธีระวุฒิ มหาธนสมบัติ
นายเธียรชัย งามทิพยวัฒนา
นายนพนนท ปนประดับ
นายนพพร โหวธีระกุล
นายบุญเลิศ ทองแปน
นายประทีป บุญคง
นายประสาธน ทับเพ็ชร
นายปรีชา ศิริทองถาวร
นายปูม มาลากุล ณ อยุธยา
นายมาโนช หลอตระกูล
นายรณชัย อธิสุข
นายเลิศชาย วชิรุตมางกูร
นายวรชัย รัตนธราธร

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖

นางณัฐวดี ณ มโนรม
นางณัฐสุรางค บุญจันทร
นางดิษยา รัตนากร
นางสาวดุษฎี เขียวมีศรี
นางตองออน นอยวัฒน
นางทรงศรี สรณสถาพร
นางสาวทัศนีย เต็งรังสรรค
นางทัศนีย ศิลาวรรณ
นางสาวทัศนีย อินทรสมใจ
นางธีรวรรณ เพ็ชรสุวรรณ
นางสาวนลรักษ ทองธรรมรักษ
นางนองนุช ภูมิสนธิ์
นางสาวนันทา เกตพันธ
นางสาวนัยนา ชื่นวัฒนา
นางนิตยา ศิริทองคุณ
นางสาวนิตยา อังพานิชเจริญ
นางสาวนิรมล ลิรัฐพงศ
นางนิศารัตน ทองโชติ
นางเนาวรัตน เพ็งชาติ
นางสาวบังอร บุญถนอม
นางบุษกร พิมพา
นางบุษยา เลียบทวี
นางบุษรา สัตยาบรรพ
นางเบญจมาศ อภิพันธุ
นางปรพรรณ พันธุวงษ
นางประนอม เปศะนันทน

หนา ๒๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสาวประไพพิศ ไชยนุตนิรัช
นางสาวปรารถนา ชืน่ วัฒนา
นางสาวพรทิพย กุลประสูตดิ ิลก
นางสาวพรทิพย ฉิมนาคพันธุ
นางพรเพ็ญ ศรีสวัสดิ์
นางพรรณทิพา โรจนกร
นางพรรณราย หนูมา
นางสาวพรรณี ผณินทรารักษ
นางพัชริน ไตรขันธ
นางพิชานัน ดอนแรม
นางสาวพิมเดือน ดอนสระ
นางสาวเพ็ญศรี เชาวพานิชยเวช
นางสาวเพลงศกุณ สุวรรณกูฏ
นางสาวไพลิน บุนนาค
นางภารดี ศรีมนตรี
นางมธุรส รุจิรวัฒน
นางมนชยา วรสุมนั ต
นางมลศิริ มาตยานุมตั ย
นางสาวมันทิรา ลีลาศวัฒนกุล
นางมาลิกา ชุรินทรพรรณ
นางสาวมาลี งามประเสริฐ
นางสาวยาใจ สิทธิมงคล
นางยุภาพร คงคลัง
นางเยาวพา อินทรผาด
นางสาวรสริน รัตนเลขา
นางสาวรัชนี เหมือนอน

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘

นางรุง ลาวรรณ เชวงเกียรติกุล
นางลดาวัลย เอี่ยมกระสินธุ
นางสาวลัดดาวัลย หีบแกว
นางวนิดา ธาระศัพท
นางวรรณดี พลานุภาพ
นางวรรณา เชื่อมสุข
นางสาววรรณา พาหุวฒ
ั นกร
นางวรรณิดา รอดกําเนิด
นางวรรษมน มณฑานุช
นางวรัญญา วองวิทย
นางสาววันดี ละอองทิพรส
นางสาววันทนา พรเจริญ
นางวันเพ็ญ รัตนไตร
นางวัลยา บุญเทพ
นางสาววัลลีย ศรีตงกิม
นางสาววาสนา จิติมา
นางวิมล คะชา
นางวิยะดา ทัศนสุวรรณ
นางวิรัชณี กรคณฑี
นางสาววิไล ตัง้ ปนิธานดี
นางศรีสมบัติ โชคประจักษชัด
นางศรีสมร พูลขันธ
นางศรีสมร ภูมนสกุล
นางศรุตยา รองเลือ่ น
นางสาวศศิธร ผูก ฤตยาคามี
นางศศิธร เอมแยม

หนา ๒๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางศศินาฎ ศรีคง
นางศิริมา มาลาสุข
นางสาวศิริรตั น พรศิริประเสริฐ
นางศิริรตั น วัฒนา
นางสาวศิริลักษณ สุทธิชูไพบูลย
นางศิริวรรณ โลเกตุ
นางสาวสมร อริยานุชิตกุล
นางสายใจ ปน ตบแตง
นางสาวสายใจ โพธิศัพทสขุ
นางสายลม เกิดประเสริฐ
นางสาวิตรี จันทรควง
นางสุคนธา คงศีล
นางสาวสุจติ ร กิจบัญชา
นางสุดตา ปรักกโมดม
นางสุนันทา ทักษิณาชลเทพ
นางสุนิสา สมัครวงษ
นางสุพร ตรีพงษกรุณา
นางสุภาณี ปลืม้ เจริญ
นางสุภาพร เทียนไชย
นางสาวสุมนา บุญหลาย
นางสาวสุรีย ลี้มงคล
นางสาวสุวรรณา เจริญสุข
นางสาวสุวรรณา เอี๋ยวศิริ
นางสาวสุวลักษณ วงศจรรโลงศิล
นางเสาวลักษณ จิตรบรรจง
นางสาวแสงอัมพร เทือกเถา

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

นางสาวหัตถพันธ วานิตเลิศพิบูลย
นางสาวอนันตา มวงนุม
นางอนุพา คงศรี
นางสาวอภัสรา อรัญวัฒน
นางสาวอภิรมย เหลาเจริญเกียรติ
นางสาวอมลวรรณ คณะเบญจ
นางอรทัย เชื้อนอย
นางสาวอรวรรณ ภูชัยวัฒนานนท
นางอรัญญา กลิ่นโกมุท

หนา ๒๒๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
๑๖
นายจักรกฤช ศรีธนกฤช
๑๗
นายชัยพิพัฒ นามวงศ
๑๘
นายนคร ยิ้มศิรวิ ฒ
ั นะ
๑๙
นายเริงรณ ลอมลาย
๒๐
นายวีรชัน พันธุนรา
๒๑
นายวีระ สวัสดิ์วราหกุล
๒๒
นายศักดา ดอกแกว
๒๓
นายศักดา ดอรอมาน
๒๔
นายศุภโชติ เดชะราช
๒๕
นายสมหมาย สุระชัย
๒๖
นายสุวฒ
ั น วินยางคกูล
๒๗
นางฉันทนา พรหมนิมติ ร
๒๘
นางสาวเฉิดโฉม
๒๙
ภวภูตานนท ณ มหาสารคาม
๓๐
นางชฎาพร ฑีฆาอุตมากร
๓๑
นางสาวโชติมา ธรรมศิริ

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางอรัญญา เนียมปาน
นางอรุณ บัวสุข
นางสาวออยทิพย เศวตประสาธน
นางสาวอังคณา คณิชชาพงษ
นางสาวอัจฉรา โสภาเจริญ
นางอิสราภรณ นิธิโชติชัยสิริ
นางสาวอุทัยวรรณ เนตรนอย
นางสาวอุมาภรณ ภัทรวาณิชย
นางอุไร เบญจพงศาพันธุ
นางทิพาพร พิมพิสุทธิ์
นางธนภร คัฒทะจันทร
นางธัญญรตั น ตติยะวรนันท
นางธิดา พรหมเกิด
นางธิติภัทร เรืองธนู
นางสาวนวลฉวี เวชประสิทธิ์
นางนันทนภัส มีครุฑ
นางสาวเบญจา ชุตินทราศรี
นางประนอม อัศวธนวศินกุล
นางสาวปยะนุช เงินคลาย
นางพัชรภี ฐาปโนสถ
นางสาวพิชญา ชางจัตุรัส
นางเพชราภรณ จันทรสูตร
นางเพ็ญพันธุ ฮวบเจริญ
นางสาวเพ็ญศรี มณีคาํ
นางสาวภัณฑิรา สังขวาสี

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๒๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖

นางสาวภาวนา ศรีธูป
นางมนตริน ยิ่งยง
นางสาวมาลินี บุณยรัตพันธุ
นางเมธิณี อยูทองดี
นางสาวราตรี พงษสุวรรณ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นายนรินทร ทินกร ณ อยุธยา
๑๖ นางมัลลิกา พรไตร
นายสมเกียรติ สายวงศ
๑๗ นางมาชม บุญญานุสนธิ์
นายสุรพงษ ดานลักษณโยธิน
๑๘ นางราตรี นรินทรกุล ณ อยุธยา
นายสุรพล จรรยากูล
๑๙ นางสาวฤดีวรรณ อุดมธัญลักษณ
นายอัครเดช อุดมชัชวาล
๒๐ นางสาวละออ ไวยมานะกิจ
นายอาคม ธูปสุวรรณ
๒๑ นางวีรนุช เรียบรอยเจริญ
นางสาวขันธทิพย ตาปสนันท
๒๒ นางสิริพร เกรียงไกรเพชร
นางสาวชุติวรรณ เพ็ญเพียร
๒๓ นางสุจิตตรา กุฎแกววิเศษกิจ
นางดวงตา คูเกษมกิจ
๒๔ นางสาวสุภาภรณ ยิ้มวิลัย
นางสาวทัศนี สายบัว
๒๕ นางสุรียพร ศรีสุวรรณ
นางนงคราญ หงษทอง
๒๖ นางเสาวนีย ซื่อตรง
นางเนตรนภิส จิรประไพวัลย
๒๗ นางอภิญญา โมระศิลปน
นางบุญยืน จันทรสวาง
๒๘ นางสาวอรทัย วารีสะอาด
นางบุษกล รัตนโบรานันท
๒๙ นางสาวอุราพร ศุขะทัต
นางสาวพรทิพย ศิริภัทราชัย

๑ นายกําชัย ตรีชัยรัศมี
๒ นายชลิต หนูนาค
๓ นายฐิติพฒ
ั น ประทานทรัพย

๓๗
๓๘
๓๙
๔๐

นางลภัสรดา ดีนิคม
นางสไบทิพย จิตรสังวรณ
นางสิริพร ดํามุสิก
นางอรุณี เทียมหิรัญ

มหาวิทยาลัยศิลปากร
๔ นายดิเรกฤทธิ์ บัวเวช
๕ นายทับ รุงเรือง
๖ นายนิรุทธ วัฒโนภาส

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๒๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

นายบัญชา ชุมเกษร
นายบัณฑิต ภูริชิติพร
นายประเสริฐ พิชยะสุนทร
นายยุทธศักดิ์ รัตนปญญา
นายวิเชียร ลีลาสงาลักษณ
นายสมศักดิ์ นทีทวีวัฒน
นายอุเทน ศรีกรด
นางจันทรฉาย แสงทองศรี
นางจันทรดี ระแบบเลิศ
นางสาวจินตนา วังเย็น
นางสาวจิรัสสา คชาชีวะ
นางฐิตานันท ศรีสุวรรณ
นางนิศารัตน พวงสมจิตร

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
นายกรีฑา ธรรมคําภีร
๑๒ นายนิรัตน ปานหมี
นายโกวิทย พฤกษานุศักดิ์
๑๓ นายนุวิท คุณานุรักษ
นายจรัลพัฒน เขจรบุตร
๑๔ นายบรรทม แกวจังหวัด
นายเชาวน ยงเฉลิมชัย
๑๕ นายบุญเชื่อม จันทรรักษ
นายดนุพล ตันนโยภาส
๑๖ นายประเสริฐ วัฒนพงศพิทักษ
นายดํารงศักดิ์ ฟารุงสาง
๑๗ นายปรัชญา ชีวธนากรณกุล
นายธรรมศักดิ์ ศรีสุข
๑๘ นายปรีชา พูลสุข
นายธีรวงศ วรรณะ
๑๙ นายผดุงศักดิ์ พาณิชตระกูลศิลป
นายธีระ พิรัชวิสุทธิ์
๒๐ นายพรเทพ เมืองแมน
นายนพพร จันทรแปน
๒๑ นายพรศิลป พฤทธิวงศ
นายนันทพงศ ศักดิ์เรืองรอง
๒๒ นายพริ่ม วิลัยพงษ

๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒

นางสาวบรรจง รุงแผน
นางสาวบาหยัน อิ่มสําราญ
นางบุษบา บัวสมบูรณ
นางสาวปภาดา เบญญาธรรมนิตย
นางประยูร สิทธิองค
นางเพ็ญศรี แสงแกว
นางสาวรัศมี ชัยสุขสันต
นางสายชล เขียววิชัย
นางสุกัญญา ตอทรัพยสิน
นางสุกัญญา โภคา
นางสาวสุพาณี วรรณาการ
นางสุมณฑา เสรีวัตตนะ
นางสุวัฒนา เลี่ยมประวัติ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘

นายพัลลภ หัสนีย
นายพินิจ คลายทอง
นายไพโรจน แสงทอง
นายมณเทพ เกียรติวีระสกุล
นายมานพ ศักดิ์ศรีศิริกุล
นายเลียง คูบุรัตถ
นายวรวุฒิ จินตภากร
นายวิชาญ เกตุจินดา
นายวิชิต แกวสนิท
นายวิธาน วงศกร
นายวิโรจน ปญญานันทกิตติ์
นายศรีสมภพ จิตรภิรมยศรี
นายสมชาย ยืนนาน
นายสมบูรณ เจริญจิระตระกูล
นายสมพงษ เจริญมรรค
นายสมยศ เอี่ยมหงษเหม
นายสมศักดิ์ คงแสง
นายสมศักดิ์ เดียวสุรินทร
นายสมศักดิ์ รัตนนอย
นายสมหมาย เชี่ยววารีสัจจะ
นายสันติ บัวกิ่ง
นายสิทธิโชค อนันตเสรี
นายสุชาติ เชิงทอง
นายสุเรนทร วิริยะเสถียรกุล
นายเสนห แกวนพรัตน
นายเสริม เจริญกุล

หนา ๒๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายอับดลอาซีด หนิมุสา
นายอานนท วิทยานนท
นางกนกณัฐ มากไชย
นางกมลลักษณ แกนยะกูล
นางกรแกว คงยัง
นางกรรณิกา แกวพิมพ
นางกฤติกา หนูเกลี้ยง
นางกลิ่น แสงทอง
นางกัณฐมาศ อโณทัยสุขวิเศษ
นางกันธนา ทิพยนุกูล
นางกัลยา สงศรี
นางกาญจนา ยอดศรี
นางกาญจนา วงษเลี้ยง
นางกุลทัต หงสชยางกูร
นางกุศล ณ สงขลา
นางสาวขนิษฐา นาคะ
นางสาวขวัญจิต อึ๊งโพธิ์
นางฆโณทัย ขวัญทองออน
นางจําเริญ แซเฮา
นางจําลองลักษณ จันทรรักษ
นางจิตลัดดา ไชยมงคล
นางจินัฐา หนูสงค
นางจิรภา เพ็งนุม
นางสาวจิราวรรณ สําอางศรี
นางจิราวัลย ธนังกูล
นางสาวเจียมจิต ทัศนาพิทักษ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐

นางสาวชโณทัย เฮงตระกูล
นางชนินทรภร เต็มรัตน
นางชวัลรัตน พรหมเดช
นางฐิติมา ชูโฉม
นางณัฐกร ใจเที่ยง
นางสาวณัฐนิช จันทจิรโกวิท
นางดวงฤทัย สะบาย
นางดาริน ชวะกูล
นางดารุณี บุญเกื้อ
นางถนอม ชูงาน
นางสาวทับทิม บุญทอง
นางสาวทัศนีย เข็มมะลวน
นางทิวารัตน ทองแกว
นางธนพร สังขชาติ
นางธวัลรัตน วองกมลปฏิญญา
นางสาวนงนุช บุญยัง
นางนภิสพร มีมงคล
นางนันทวัน ชนะสิทธิ์
นางนัยนชนก รักนุย
นางนิธิวดี จิตนุรักษ
นางนิสากร จารุมณี
นางบุญศรี พูลประภัย
นางบุปผา สงศรีบุญสิทธิ์
นางบุษกร สุขสง
นางบุษบา อัศดรวิเศษ
นางสาวปฐมา อักษรจรุง

หนา ๒๒๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสาวปณต ถาวรังกูร
นางสาวประคอง ศรีเพชร
นางประภา จันทรโชติ
นางประภาพร ชูกําเหนิด
นางสาวประยงค เวชวนิชสนอง
นางประศัย คงทอง
นางปริดา วุนดี
นางปรีดา โยมศิลป
นางปรีดา อบสุวรรณ
นางปทมา กาญจนพงศ
นางปน ประภา ทันหะวาส
นางเปญจมาภรณ อภิรมยรกั ษ
นางพงษลดา รัตนวงศ
นางพนิดา เตชะโต
นางสาวพยอม ขวัญเชื้อ
นางพรกนก ศักดิศ์ รีศริ ิสกุล
นางพรธิภา สวัสดี
นางพรนิภา พลฤทธิ์
นางพรพิมล คีรีรตั น
นางพรรณพิมล หิรญ
ั พันธุ
นางพรรณี เพ็ชรศรีชัย
นางพรรณี อัศวตรีรัตนกุล
นางพวงทิพย สุขบัวแกว
นางพัชชลี ทองเจริญ
นางพิชญา พรรคทองสุข
นางภัยรี วิลัยพงษ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒

นางสาวภาพิมล คิดดี
นางสาวภารดี ปรีชาสิทยากุล
นางมะลิ ลักษณะ
นางมาลี โรจนพิบูลสถิตย
นางยุพา วีจนั ทร
นางยุพา สนิทมัจโร
นางเยาวณี นววิธากาญจน
นางเยาวนาต ถาวรชีพ
นางสาวเยาวลักษณ แซองึ้
นางสาวราซีดะ ระเดนอาหมัด
นางละมัย วิทยาศิริกุล
นางลักขณา คงแสง
นางลิดี มณีโรจน
นางวรรณฤดี หทัยพิทักษ
นางวันธณี วิรุฬหพานิช
นางวาริชา เจนจินดามัย
นางวิภาพร จันทรทักษิโณภาส
นางสาววิภาวรรณ ลีลาสําราญ
นางสาววิลาวรรณ ทิพยมงคล
นางวิลาสินี หทัยพิทักษ
นางวิไลวรรณ จิตนวล
นางวีณา แพฟน
นางสาวศิริรตั น เมืองแมน
นางศิริวรรณ เลียบทวี
นางสมทรง เกิดอะโณ
นางสมบูรณ นาคปลัด

หนา ๒๒๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสมพร วรรณวงศ
นางสาวสมพิศ คินทรักษ
นางสาวสมพิศ เอิบกมล
นางสมฤดี คัดนาหงษ
นางสมศรี ปรีเปรมวัฒนา
นางสลักใจ ศรีธราดล
นางสวาท เนาวรัตน
นางสาระภี คลอยอุดม
นางสาวสาวิตรี ไกรเลิศ
นางสิริพร ศรีเจริญ
นางสิรริ ัตน เทพวิลัย
นางสุกิจ มีสัจจานนท
นางสุจติ รา ดิลกวราหกุล
นางสุดใจ รอดขํา
นางสาวสุนนั ท พันธิศ์ รี
นางสุนีย ภัทรชีวกุล
นางสุปรีดี สังฆรักษ
นางสาวสุพรรณพร วรรณเวช
นางสุพัตรา ขวัญประดับ
นางสุพัตรา โมกขกุล
นางสาวสุพิต รักคง
นางสุเพ็ญ สุวรรณคง
นางสุภาภรณ การเสนารักษ
นางสุรภา ขณะรัตน
นางสุวรรณา งามฉองสกุล
นางเสาวนีย ศิริบาํ รุงสุข

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

นางโสภิณ ประโมจนีย
นางอโณทัย โภคาธิกรณ
นางอภิรดา ธาราเดช
นางอมราวดี จางวาง
นางอรทัย บุญมี
นางสาวอรสา ภัทรไพบูลยชัย

หนา ๒๒๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางอริยา วัฒนนิยมขจร
นางอัมพร ทองสลับลวน
นางอัศศิญา เหลทองคํา
นางอานีสะห บินกิริยา
นางอานุไร จิตตสุรงค
นางสาวอารีรตั น แซเจน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พันจาอากาศเอก กุญชร เจือตี๋
๑๘ นางธิรดา ธรรมสมบัติ
นายชัชพงศ เอกภพ
๑๙ นางนันทิตา นามฮุง
นายชัชรินทร ทิพยเสนา
๒๐ นางสาวนฤมล ตันธสุรเศรษฐ
นายณรงคฤทธิ์ นาจาน
๒๑ นางสาวบุญทิพย สิริธรังศรี
นายธัชชัย โพธิ์นาค
๒๒ นางประกายรัตน ภัทรธิติ
นายพิทยา จําเริญจรัสวิทย
๒๓ นางสาวปราณี ผองอําไพสกุล
นายมั่น มะโน
๒๔ นางสาวพูนสุข เวชวิฐาน
นายรังสรรค ปญญางามเนตร
๒๕ นางเพ็ญวิภา ทองชูแสง
นายวิรัช วิรชั นิภาวรรณ
๒๖ นางลัดดา ปกปอง
นายวีรชน จงพิทักษมาตุภูมิ
๒๗ นางสาวศิริน โรจนสโรช
นางกาญจนา เชื้อสาย
๒๘ นางศรีนวล สถิตวิทยานันท
นางกานดา เทียมเงิน
๒๙ นางศุภณี เรียบเลิศหิรญ
ั
นางสาวเก็จกนก เอื้อวงศ
๓๐ นางสมโภช รติโอฬาร
นางจรัสวัฒน ไตรรัตน
๓๑ นางสาวสารีพันธุ ศุภวรรณ
นางจารุวรรณ แสนแมน
๓๒ นางสุณี ภูสีมว ง
นางดวงสมร หงษโต
๓๓ นางเสาวลักษณ แสงสวาง
นางสาวทัศนีย วิญญา
๓๔ นางอุษา เกตุนาค

หนา ๒๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

นายญาณากร สุทัสนมาลี
นายนันทฤทธิ์ โชคถาวร
นายบัญชา ทองมี
นายบัญญัติ มนเทียรอาสน
นายพรศักดิ์ โพธิอุโมงค
นายวิชาญ คงธรรม
นายสุรินทร ดีสีปาน
นายเสกสันต อุสสหตานนท

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

มหาวิทยาลัยแมโจ
๙ นายอดิศักดิ์ จูมวงษ
๑๐ นางจินดา จันที
๑๑ นางทิพสุคนธ พิมพพิมล
๑๒ นางสาวนนทลี หวังเทอดเกียรติ
๑๓ นางปรานอม ตันสุขานันท
๑๔ นางสุจิตรา รตนะมโน
๑๕ นางสาวสุจิตรา รอดสมบุญ
๑๖ นางอนุพร ศรีพรภาคย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
๑ นายชาตรี วิจิตรโรทัย
๓ นางนุจรีย อินอุดม
๒ นายวิสุทธิ์ ฐิติรุงเรือง
๑ นายจักรเพชร จําคําสอน
๒ วาที่รอยโท บรรจง ทานะสิทธิ์
๓ นายน้ํา คํามุลตรี
๑ นายสุรเชษฐ ชุติมา
๑
๒
๓
๔
๕

มหาวิทยาลัยนครพนม
๔ นายศักดา ตั้งตระกูล
๕ นางอรสา เทพพิทักษศักดิ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
๒ นางดวงสมร ไมจันทร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
นายชรัด เทพชยุติมันถ
๖ นายสุวัฒน รอดผล
นายประจวบ อังคะนาวิน
๗ นางนันทวัน วิมานรัตน
นายประจักษเวช ดีวี
๘ นางเปรมจิตต ธัมกิตติคุณ
นายพันคํา ศรีอุทัย
๙ นางสุรางค สีโท
นายสุขสันติ์ นุนงาม

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑
๒
๓
๔

หนา ๒๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
๗ นางภัสรา พรหมเสนารักษ
นายธนพล จันตะนี
๘ นางศิวพร สาริสุต
นายบุญเลิศ ชะอัมพร
๙ นางสุภาพร ตรีนภา
นายพิพัฒน หิรัณยวณิชชากร
๑๐ นางโสภิณ มณีโชติ
นายไพบูลย เสรีวัฒนา
๑๑ นางแอนนา ทรัพยภัย
นายสํารวม จงเจริญ
นางประจิม ทองแสนดี
มหาวิทยาลัยบูรพา
๑๑ นางสาวรัชมน ปนสันเทียะ
นายกิติธร สรรพานิช
๑๒ นางวรรณี เดียวอิศเรศ
นายเกษตรพันธุ ชอบทํากิจ
๑๓ นางสาววรางคณา เตียงพิทักษ
นายฉลองชัย ธีวสุทรสกุล
๑๔ นางสาววัลลภา พวงขํา
นายชวลิต ฮะกีมี
๑๕ นางสาววิไล เอื้อปยฉัตร
นายถิรพงษ ถิรมนัส
๑๖ นางวิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย
นายพิเชฐ เจริญเกษ
๑๗ นางศิริโฉม ทุงเกา
นายสุรสิงห ไชยคุณ
๑๘ นางสุพิศ ศิริอรุณรัตน
รอยเอกหญิง ชนัดดา แนบเกษร
๑๙ นางสาวสุวรรณา ภาณุตระกูล
นางสาวพัชนี สุวรรณศรี
นางระพีพร พูลสวัสดิ์
นายเดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ
นายประจินต เมฆสุธีพิทักษ
นายประศาสตร บุญสนอง
นายวิรัช นิยมธรรม

มหาวิทยาลัยนเรศวร
๕ นางพยุง ซีดาร
๖ นางศจี สุวรรณศรี
๗ นางสาวสินีนาฏ พุมสอาด
๘ นางแสงหลา พลนอก
มหาวิทยาลัยทักษิณ
๑ นางรุง นภา หีมอะดัม

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๒๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๕ นางสาวนารีรัตน รักวิจิตรกุล
๖ นางผองอําไพ จงเรียน
๗ นางสาวลัดดา แสนสีหา
๘ นางสิริพร ศิระบูชา

๑
๒
๓
๔

นายปรีชา ประเทพา
นายไพรัตน ธรรมแสง
นายศักดิ์เจริญ ภวภูตานนท
นางกรกนก ทิพรส

๑
๒
๓
๔

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พันจาอากาศตรี จิรศักดิ์ บางทาไม
๕ นางจินตนา เหลาไพบูลย
นายประเสริฐศักดิ์ โลหะไพบูลยกุล
๖ นางปนัดดา ฤทธิชู
นายสุรจิต ภูภักดิ์
๗ นางวิไล วรรณคํา
นายอนุพงษ รัฐิรมย
๘ นางอริยาภรณ พงษรัตน

๑ นายคลอง วงศสุขมนตรี
๒ นายปริญญา คามา

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
๓ นายอับดุล บินระหีม
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
๑ นางสาวศุลีพร เศวตพงษ

๑
๒
๓
๔
๕

นายเฉลียว เพชรทอง
นายธง บุญเรือง
นายพงษศักดิ์ รวมชมรัตน
นายฟอน เปรมพันธุ
นายโสฬส สมบัติ

๑ นายวชิระ วิชชุวรนันท
๒ นายวิทยา คามุณี
๓ นายสุวิทย วงษบุญมาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
๖ นางสาวจินตนา เกษรบัวขาว
๗ นางดวงตรา โพธิเวชกุล
๘ นางสาวธีระพันธ โชคอุดมชัย
๙ นางเบญจา มาเจริญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
๔ นายเสถียร ทีทา
๕ นางสาวสุภาพร พงศภิญโญโอภาส

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๒๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
๑ นายบุญเกียรติ ชีระภากร
๒ นายสุรพล พหลภาคย

๔ นางรุจิพัชร กิตติวิวัฒนพงศ
๕ นางสาวสุมาลี ไชยศุภรากุล

๓ นางกัลยกร กลายสุข
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
๑ นายบุญชวย กิตติวิชญกุล
๒ นายวีระ บางแสง

๓ นางพนารัตน เดชกุลทอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
๑ นายบรรจบ สุขประภาภรณ
๕ นางมาลี หมวกกุล
๒ นายศุภกิจ เทพบัณฑิต
๖ นางวาสนา แกวโพธิ์
๓ นางสาวจิรภา ศักดิ์กิตติมาลัย
๔ นางประนอม แกวระคน

๗ นางสุทธิพร ธเนศสกุลวัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

๑ นายณัฏฐพร จักรวิเชียร
๒ นายนิรนั ดร พัฒนกุล

๓ นางพรศรี ขันไชย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

๑ นายสุชาติ พันธพรหม
๒ นางนิสากรณ สิมมา

๓ นางสาวปวีรนุช พิริยเศรษฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

๑ นายกิตติ กอบัวแกว
๒ นายศิกษก บรรลือฤทธิ์

๔ นางสาวพัชนี เดชประเสริฐ
๕ นางสาวสุมติ รา ดานพาณิชย

๓ นางพรทิพย พลอยวิลัย

๖ นางสุลัดดา ทรงสมทรัพย

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑
๒
๓
๔
๑
๒
๓
๔
๕

นายชัยยุธ มณีรัตน
นายพิทักษพงศ ปอมปราณี
นายไพรัช มากกาญจนกุล
นายวิรัติ เนตรสวาง
นายจิตติชัย หอทอง
นายพรพล รมยนุกูล
นายรัฐกรณ คิดการ
นายสกุล วงษกาฬสินธุ
นายสมร แสงอรุณ

หนา ๒๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
๕ นายสมหมาย เปยถนอม
๖ นางสาวดรุณี โกเมนเอก
๗ นางศรีสุดา มีอยูเต็ม
๘ นางสุภาณี อินทนจันทน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
๖ นางสาวผองพรรณ วิเศษศุภการ
๗ นางวาระดี ชาญวิรัตน
๘ นางสายสุนีย เติมสินสุข
๙ นางสุดาใจ โลหวนิชชัย
๑๐ นางอนันตกร สุนทรพิทักษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
๑ นายจตุรัตน กีรติวุฒิพงศ
๓ นางจุติพร อัศวโสวรรณ
๒ นายสมปอง รักษาธรรม
๔ นางสุจินต หนูแกว
๑ นายจรรโลง พิรุณ
๒ นายมนตรี ไชยานุกูลกิตติ
๑
๒
๓
๔
๕

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
๓ นางบังอร ทิวาพรภานุกูล

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
วาที่รอยตรี นุกูล แกวเนียม
๖ นางรวงพร อิ่มผล
นายสมชาย รัศมี
๗ นางสุพรรณี จองวิวัฒสกุล
นางเกษรา โพธิ์เย็น
๘ นางสุพรรณี สุวรรณวาล
นางสาวบังอร เสรีรัตน
๙ นางสุภาเพ็ญ เตชะเพิ่มผล
นางปราณีต มวงนวล
๑๐ นางอัมพร เลิศณรงค

หนา ๒๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑ นายจักรกฤษณ รักพาณิชย
๒ นายทํานุ วรธงไชย
๓ นายบรรยง ศรีตะวัน
๑ นายวิสุทธ พิเภก
๒ นางจําป บุดดา
๓ นางจันทนา เริ่มสินธุ
๑ นายรวีวัตร สิริภูบาล

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
๔ นายอนันต ลิขิตประเสริฐ
๕ นางสาวปยะนันท สายัณหปทุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
๔ นางสาวนัคกนก รักษาทรัพย
๕ นางวรรณิภัค สหสมโชค
๖ นางสุนี โชติดิลก

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
๒ นางรุงทิพย รัตนภานุศร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
๑ นายนิวัตร พัฒนะ
๓ นางพัชรา วงศแสงเทียน
๒ นางสาวปณิชกา จีรพรชัย
๔ นางสาววิจิตรา ทุนอินทร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
๑ นายบัญญัติ ศิริธนาวงศ
๔ นางสริตา บัวเขียว
๒ นายสุขุม หลานไทย
๕ นางสาวสรินยา ปยะเนติธรรม
๓ นางกอบกาญจน ศิริธนาวงศ
๖ นางสุมาลี พงศติยะไพบูลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
๑ นายมานะ ขาวเมฆ
๔ นางสาวสิตา ทิศาดลดิลก
๒ นายสุรสิทธิ์ ขวัญบุญบําเพ็ญ
๕ นางอรสา โกศลานันทกุล
๓ นางกนกวรรณ ปุณณะตระกูล
๑ นายชาญชัย สุขสกุล
๒ นายนุทิศ เอี่ยมใส

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
๓ นายปญญา เทียนนาวา
๔ นายวิชิต วิญญกุล

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๕ นายวิศิษฏ จันทรตั้ง
๖ นายสุเมธ สงวนใจ
๑ นางสาวปนัดดา ทรัพยสมาน
๑
๒
๓
๔
๕

นายกฤษฎา ศรีธรรมา
นายธนรัฐ ฉัตรดอน
นายสมมาศ อิฐรัตน
นายสมาน ศรีสะอาด
นายสุรวาท ทองบุ

๑ นายทวีศักดิ์ ทิพยรอด
๒ นางชวิศา เหลาธรรมยิ่งยง
๑ นายพรชัย ผาดไธสง

หนา ๒๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

๗ นายอาดุลย จงรักษ
๘ นางพัชริยา ศรีสด
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
๒ นางเอมอร นาคหลง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
๖ นายอดิศักดิ์ ฦาชา
๗ นายอลงกต ภูมิสายดร
๘ นางประภัสสร ปรีเอี่ยม
๙ นางยุภาพร ยุภาศ
๑๐ นางวิมลมาศ ปฐมวณิชกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
๓ นางสุกินา อาแล
๔ นางสุมล เพ็ชรแกว
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
๒ นางสาวเสริมศรี สุทธิสงค
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
๑ นางจารุวรรณ สุนทรเสณี

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
๑ นายวัฒนา เดชนะ
๓ นางบุญเรือน พฤกษศศิธร
๒ นางสาวกันยา ธีระพัชรรังษี
๔ นางปวริศา จรดล
๑ นายทรงศักดิ์ พลดาหาญ
๒ นายทัศนา กุลัตถนาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
๓ นายโยธิน สุริยพงศ
๔ นางกฤษณา บุตรปาละ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๕ นางสาวชมพูนุท วราศิระ
๖ นางสาวนิธิวรรณ นิวาตวงศ
๗ นางปทมา สิงหนุต
๑ นายธานินทร คูพูลทรัพย
๒ นายประเสริฐ ยังปากน้ํา
๓ นางปราณี สุคนั ธมาลย

หนา ๒๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

๘ นางผการัตน พินิจวัฒน
๙ นางพนิดา ตาสี
๑๐ นางสาววาสนา ดิษฐพรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
๔ นางสาววันทนา สุวรรณอัตถ
๕ นางอวัสดา บินโซดาโอะ
๖ นางอรพิณ จารุสิริรังษี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
๕ นายศรีจันทร ทานะขันธ
๖ นายสุระพงษ อุสายพันธ
๗ นางสาวมารศรี กลางประพันธ

๑
๒
๓
๔

นายชาคริต ชาญชิตปรีชา
นายชาญชัย ศุภวิจิตรพันธุ
นายชุมพล ทรงวิชา
นายธีราธาร ศรีมหา

๑
๒
๓
๔

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
๕ นางสาวพัชรี จิ๋วพัฒนกุล
นายทวีรัตน นวลชวย
๖ นางวันทนีย บางเสน
นายประภาส ขวัญประดับ
๗ นางสาวศิริลักษณ กานตพิชาน
นายพิพัฒน ลิมปนะพิทยาธร
๘ นางสุพยอม นาจันทร
นางสาวทัศนา เมฆเวียน

๑ นายพรเทพ ลี่ทองอิน
๒ นายสมโภชน พนาวาส
๓ นายสุรพล ศิริเศรษฐ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
๔ นายสุรสิทธิ์ นาคสัมฤทธิ์
๕ นางกมลา ลําพูน
๖ นางรักษศิริ ชุณหพันธรักษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
๑ นายศักรินทร สูบุญ
๓ นางสาวเครือมาศ ประทุมมาศ
๒ นายอรุณ สุขสมบูรณวัฒนา
๔ นางจารุวรรณ ฉัตรทอง

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๕ นางสาวปรมาภรณ สุกใส
๖ นางสาวรสสุคนธ มกรมณี

หนา ๒๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

๗ นางศากุล เมืองสาคร
๘ นางศิริพร พูลสุวรรณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
๑ วาที่รอยโท พงศชาติ อินทชุม
๔ วาที่รอยตรี สิริสวัสช ทองกานเหลือง
๒ นายมาโนชย นวลสระ
๕ นายสุรพล เนาวรัตน
๓ นายวิริยะ กลิ่นเสาวคนธ
๖ นางจิตเกษม หลําสะอาด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร
๑ พันจาอากาศโท นิคม ลนขุนทด
๓ นางอรพรรณ ธรรมมา
๒ นางจตุพร เหลือสนุก
๑
๒
๓
๔

นายกาญจน นาลาด
นายสมชัย แกวศิริรัตน
นายสมิต อินทรศิริพงษ
รอยโท สุรีย พันธรักษ

๑ นายชาญชัย สุกใส
๒ วาที่รอยตรี บุญมี นากรณ
๑
๒
๓
๔
๕

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
๕ นายอรรถพล อุสายพันธ
๖ นางจีรพรรณ นิลทองคํา
๗ นางสาวอุรารัตน วงศศิลป
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
๓ นางกิตติมา จึงสุวดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
นายชัยมิตร แสวงมงคล
๖ นายประเสริฐ ศศิธรโรจนชัย
นายชัยวัฒน ฑีฆวาณิช
๗ นายปราโมทย พลิคามิน
นายชานุท บุณยสมิต
๘ นายพริยะ แกนทับทิม
นายธีระพจน เทพหัสดิน ณ อยุธยา
๙ นายพีระพล เดชะดนุวงศ
นายนภดล กลิ่นทอง
๑๐ นายลีชัย ปญญาวงศงาม

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

นายวินัย อวงพิพัฒน
นายสมพร ปยะพันธ
นายอาทร จูปราง
นางสาวกัลยา วรรณโภคา
นางจิดาภา เนตรทับทิม
นางชพนิต แสวงมงคล
นางสาวชองมาศ ปนทองพันธุ

หนา ๒๓๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางดลพร ทวาโรจน
นางสาวประเทืองทิพย ปานบํารุง
นางปติพร จูปราง
นางสาวภาพร สูทกวาทิน
นางวินิทร สอนพรินทร
นางศิริมา ศิริสรรหิรัญ
นางสาวเอื้อมฟา นาคโต

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
นายชาญยุทธ คงภิรมยชื่น
๑๐ นางจีรภา เพชรวัฒนานนท
นายชํานาญ รูปเล็ก
๑๑ นางเฉลิมขวัญ โชติพันธุ
นายธํารงค แจงเชื้อ
๑๒ นางปทุมพร วรธิติพงศ
นายมานพ กาญจนบุรางกูร
๑๓ นางสาวปราณี มีศิริสุข
นายสมภพ พัฒนพานิช
๑๔ นางสาวพรชนิตว เฉลิมพาณิชยชัย
นายสรรลาภ สงวนดีกุล
๑๕ นางพรทิพย พรสุริยา
นายสุชาติ เอื้อไตรรัตน
๑๖ นางพรรณวิภา โรจนัย
นายอนุชา จุลกะเสวี
๑๗ นางวรรณวิมล นิลเศรษฐ
นางสาวเกศริน ฑีฆายุ
๑๘ นางศศิวิมล มาแสง

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
นายคํารณ สุนทรานนท
๘ นายปนิศานต กร้ํามาตร
นายชัยวัฒน เชาวนรัตนะ
๙ นายพิชิต กาญจนเชฐ
นายนคร คงชวย
๑๐ นายยุทธนา ไผทรัตน
นายนที ภูรอด
๑๑ นายเรืองศักดิ์ ภูธรธราช
นายนฤทธิ์ คชฤทธิ์
๑๒ นายวัลลภ นิมมานนท
นายประเสริฐ ปนปฐมรัฐ
๑๓ นายวิเชียร เถื่อนเครือวัลย
นายปญญา ดาวจรัสแสงชัย
๑๔ นายสญชัย เข็มเจริญ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๒๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕

นายสมศักดิ์ แกนทอง
นายสุจินต เพิ่มพูล
นายอติเทพ ไขเพชร
นางจินตนา อาจหาญ
นางสาวใจภักดิ์ บุรพเจตนา
นางดวงใจ บุตรขํา
นางสาวดารณี พิมพชางทอง
นางสาวปณิดา จอยทองมูล
นางสาวประภาพร ศรีมุษิกโพธิ์
นางมาลัย ตุมเรืองศรี
นางสาวรชมน สุขชุม

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
นายกมล พรหมหลาวรรณ
๑๔ นางสาวฉัตรฤดี สุบรรณ ณ อยุธยา
นายกิจจา ลักษณอํานวยพร
๑๕ นางชญาภัทร กี่อาริโย
นายขจรศักดิ์ ศิริมัย
๑๖ นางสาวทรงสิริ วิชิรานนท
นายนิวัตร จารุวาระกูล
๑๗ นางทัศนีย โพธิสรณ
นายมณพ ดํานอย
๑๘ นางนพมณี ฤทธิกุลสิทธิชัย
นายวิหาร ดีปญญา
๑๙ นางนุชนาฏ ผองพุฒิ
นายสืบพงศ สนามทอง
๒๐ นางพรพิไล เติมสินสวัสดิ์
นายอนิรุธ เทียบคุณ
๒๑ นางเพ็ญพิมล ทุมประเสน
นายอภิชาติ จริยาพันธ
๒๒ นางลําใย มากเจริญ
นายอรุณ ชลังสุทธิ์
๒๓ นางวไลภรณ สุทธา
นางสาวจรูญ คลายจอย
๒๔ นางสมใจ ฉินธนะปทุมพร
นางจอมขวัญ สุวรรณรักษ
๒๕ นางสาวอุษา ตั้งธรรม
นางสาวจันทรา กงทองลักษณ

๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖

นางรําพึง ชัยหลีเจริญ
นางสาวสมพร คนยงค
นางสาวสุขศรี สงวนสัตย
นางสาวสุดใจ ทูลพานิชยกิจ
นางสุธีลักษณ (นิติธรรม) แกนทอง
นางสุภา ทองคง
นางสาวสุภาพร ทินประภา
นางสาวสุรางค เทพศิริ
นางสุวิมล แมนจริง
นางสาวอัจฉราวดี ปนเกษร
นางอารี ทองฤทธิ์

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๒๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

๑
๒
๓
๔

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
นายบุญเยือน สายแสงทอง
๕ นางนันทพร ลิขิตไพบูลยศิลป
นายพิทยา สุขจินดา
๖ นางสาวพัศนีย นันตา
นายอุดมวิทย กาญจนวรงค
๗ นางสาวสุชญา รังสฤษติกุล
นางสาวดวงพร หุตะจูฑะ

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
นายกมลศักดิ์ รัตนวงษ
๒๐ นายวิสุทธิ์ บัวเจริญ
นายกิจจา ไชยทนุ
๒๑ นายวีระ สังขนาค
นายจํารัส ทาคําวัง
๒๒ นายวีระ อินทรนารี
นายชัยณรงค อินประสิทธิ์
๒๓ นายศักดิ์สิรินทร ธีรพันธุเสถียร
นายเชวง อยูยืนยง
๒๔ นายศุภกฤต เติมศรีสุข
นายทวีป สันติอาภรณ
๒๕ นายสืบพงษ จรรยสืบศรี
นายทวีศักดิ์ มโนสืบ
๒๖ นายสุรพันธ โลหเพชร
นายเทอดทูล โตคีรี
๒๗ นายสุวิช มาเทศน
นายธีระยุทธ บุนนาค
๒๘ นายอนุชล หอมเสียง
นายปกรณ ลวกุล
๒๙ นายอภินันทน จิตรเจริญ
นายประมูล บัวนอย
๓๐ นายอาคม จงชาญสิทโธ
นายประยงค ใสนวน
๓๑ นายอุดม เครือเทพ
นายประสาท เจาะบํารุง
๓๒ นายเอนก อินทะเทศ
นายพัชรินทร ศิลวัตรพงศกุล
๓๓ นางกัทลีวัลย สุขชวย
นายพิเชษฐ เวศนารัตน
๓๔ นางจินันทนา จอมดวง
นายพิทูร นพนาคร
๓๕ นางตรึงจิต นพรัตนไกรลาศ
นายไพฑูรย ขยันการนาวี
๓๖ นางนฤมล กูลศิริศรีตระกูล
นายไพฑูรย อุดมเกตุ
๓๗ นางบวรลักษณา อินประสิทธิ์
นายมานัส แสวงงาม
๓๘ นางสาวพรนิภา เลิศศิลปมงคล

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๙ นางพิศมัย สุภัทรานนท
๔๐ นางสาวรุง รพี พริ้งจํารัส
๔๑ นางลดาวัลย นาควานิช

หนา ๒๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

๔๒ นางสาวลภัสรดา รังสิตราพร
๔๓ นางลลิตพรรณ จรรยสืบศรี
๔๔ นางสุวรรณีย ขยันการนาวี

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
นายขจรศักดิ์ พงศธนา
๑๔ นายสุรัตน พรอมพุทธางกูร
นายจํานงค เพชรประกอบ
๑๕ นายอุดม นพรัตน
นายจํารูญ สมบูรณ
๑๖ นางจารุยา ขอพลอยกลาง
นายฉลอง อุไรรัตน
๑๗ นางนงเยาว อินทสโร
นายนราวัฒน เลิศวิทยาวิวัฒน
๑๘ นางพลอยกนก ชูสวัสดิ์
นายปรีชา ชัยกูล
๑๙ นางพัชรินทร นวลศรีทอง
นายปยวิทย สุวรรณ
๒๐ นางไพพรรณ มุงศิริ
นายพนม อินทฤทธิ์
๒๑ นางยุพาภรณ อุไรรัตน
นายมนัส อนุศิริ
๒๒ นางสาวรัตนา พัฒโน
นายเลิศทิวัส ยอดล้ํา
๒๓ นางสุกัลยา ปรีชา
นายวาณิช อําภาวรรณ
๒๔ นางสุชาดา ศรีเชื้อ
นายสุธรรม มัควัลย
๒๕ นางสุภามาส อินทฤทธิ์
นายสุรพล ชูสวัสดิ์
๒๖ นางอัจฉรา รัตนมา

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
นายจิระวัฒน ใจออนนอม
๘ นายรําพึง เจริญยศ
นายดิเรก ฉิมชนะ
๙ นายวสุ สันติมิตร
วาที่รอยตรี ทวี จันทเพ็ชร
๑๐ นายวิชัย มาแสง
นายเทพนารินทร ประพันธพัฒน
๑๑ นายสุชาติ ขันธบุตร
นายธีระพัศธ ศิลปสมบูรณ
๑๒ นายสุทธิสาร อนันตรัตนชัย
นายนภัทร วัจนเทพินทร
๑๓ นายสุบรรณ แจงประจักษ
นายประเสริฐ ปุระชาติ
๑๔ นายอนันท คัมภิรานนท

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๒๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

นางดวงจันทร สินโพธิ์
นางดุษฎี พรหมทัต
นางธัญจิรา บุญพิชญาภา
นางเนาวรัตน อินทรประสิทธิ์

๑๙ นางวัลลภาภรณ เลาสกุล
๒๐ นางศศิธร ศูนยกลาง
๒๑ นางสมพร สุวิมลธีระบุตร

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
นายกษิดิ์เดช สิบศิริ
๒๐ วาที่รอยตรี วิญู สมอหมอบ
นายกิตติวุฒิ จีนนะบุตร
๒๑ นายวิสุทธิ์ ปวรางกูล
นายเกษม พรมรินทร
๒๒ นายวุฒิไกร บูรณเจริญ
นายจํานงค อมตาริยกุล
๒๓ นายสมสิน วางขุนทด
นายจิรพงษ แสนศักดิ์
๒๔ นายสวัสดิ์ ออนทอง
นายชิดชัย สายเชื้อ
๒๕ นายสุทธินันท ตนโพธิ์
นายณัติฐากร ชูกาน
๒๖ นายสุรเชษฐ ซอนกลิ่น
นายทวี เนาวบุตร
๒๗ นายสุรินทร พงษสกุล
นายธนโชติ ศิริรักษ
๒๘ นายสุวัฒนชัย ไชยพันธ
นายธวัช วิวัฒนเจริญ
๒๙ นายอนุสิทธิ์ อ่ําไพบูลย
นายธีระพันธ ระรื่นรมย
๓๐ นายโอภาส รักษาบุญ
นายประเสริฐ เผื่อนหมื่นไวย
๓๑ นางชูสิน อนลําพูน
นายพงศทร สาตรา
๓๒ นางประภาภรณ วรรธนะวาสิน
นายพันธพงศ อภิชาตกุล
๓๓ นางวันทนา อมตาริยกุล
นายพิศาล โพธิ์ทองแสงอรุณ
๓๔ นางวิมล วิวัฒนเจริญ
นายภราดร เพิ่มทรัพย
๓๕ นางสาวสุดารัตน สกุลคู
นายภาณุทัตต ศรีนอย
๓๖ นางสาวสุภาวดี ตั้งธีระวัฒนะ
นายวศิษฐ ธีระเจตกูล
๓๗ นางอภิญญา คิดการ
นายวิชิต สุทธิพร

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ 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 ๒๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นายกมล รอดคลาย
๒๖ นายคําทวน ชูแกว
นายกมล สาริกานนท
๒๗ นายคีรินทร อนุตตรังกูร
นายกรกริช แดงเอียด
๒๘ นายจงรัตน วิสุทธิคุณ
นายกรีฑา เพ็ชรไม
๒๙ นายจงฤทธิ์ นะหุตานนท
นายกฤษฎา อารีประเสริฐสุข
๓๐ สิบเอก จริญญา โตมี
นายกฤษณะ ตนาวรรณ
๓๑ นายจรูญ พรมสุทธิ์
นายการุณย ชะนา
๓๒ นายจรูญ ภูนะยา
นายกําชัย ณ พัทลุง
๓๓ นายจเร อุปวัฒน
นายกําปน ธรรมสนิท
๓๔ นายจักรกริช ผาอินทร
นายกิตติ บัณฑิตเลิศรักษ
๓๕ นายจักรชัย เทศประสิทธิ์
นายกิตติ มงคลยุทธ
๓๖ นายจํานงค บัวภิบาล
นายกิติพงษ เทพจิตรา
๓๗ นายจํานนท คงพรหม
นายกุศล แกวพิพัฒน
๓๘ นายจําเริญ เดชสุวรรณ
นายเกรียงไกร เพ็งขํา
๓๙ นายจิตติ เมืองโคตร
นายเกรียงศักดิ์ กิจพิทยาฤทธิ์
๔๐ นายจิตรศักดิ์ สายกอน
นายเกรียงศักดิ์ ศิริกุลเสถียร
๔๑ นายจิราวุฒิ แสงสิริโรจน
นายเกรียงศักดิ์ สําเภาทอง
๔๒ นายจุระพล เฟองไธสงค
นายเกษม มะโนชื่น
๔๓ นายจุฬา โหรวิชิต
นายโกมินทร สวัสดิภาพ
๔๔ นายเจด็จ สนองคุณ
นายโกศล ชุมดี
๔๕ นายเจริญ แกวนาโอ
นายขรรคชัย คังคะโน
๔๖ นายเจริญ ดีเดช
นายคงกฤษ จันทรไทย
๔๗ นายเจริญ ทิศษา
นายคมกฤษ แพทยรัตน
๔๘ นายเจริญ พุฒพันธ
นายคมสัน เข็มเพชร
๔๙ นายฉัตรชัย ชัยมงคล
นายคมสิงห มาตยวังแสง
๕๐ วาที่รอยตรี เฉลิมกิตต เมาวิรัตน

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖

นายเฉลิมชัย รุจเรข
นายชยุต ชุมเชื้อ
นายชลิต พานทอง
นายชวรวย ภูพุกก
นายชวลิต เอียดชวย
วาที่รอยตรี ชอบ สมบุญเพ็ญ
นายชัชวาลย สุขกองวารี
นายชัยพร คลายกมล
นายชัยมงคล เสนาสุ
นายชัยยศ ชัยตันตระกูล
นายชัยวัฒน บุรารักษ
นายชัยวัฒน สวนทอง
นายชาญชัย ชาญสุข
นายชาญชัย ศรีเจริญ
นายชาญณรงค แกวคําแสน
นายชาตรี พรจรรยา
นายชาตรี เอกวรรณัง
นายชาติชาย ทองพีระ
นายชาติชาย หุนตระกูล
นายชานนท บุรี
นายชํานาญ พรหมราชแกว
นายชุมพล บุญชวย
นายชูชาติ วงสอาด
นายชูรัส ลาภอุปถัมภ
นายชูศักดิ์ พุกกะพันธุ
นายเชษฐา เทียมเพชร

หนา ๒๔๒
ราชกิจจานุเบกษา
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายเชาวรัตน เมืองแมน
นายเชาวลิต บุญขันธ
นายเชาวลิต บุญศรี
นายเชาว เจริญลาภ
นายเชาว ลลิตกิตติกุล
นายเชาวฤทธิ์ สุขเกษม
นายไชยนันท แสงเมฆา
นายณชัย วัฒนจําเริญกิจ
นายณพพร พรอินทร
นายณรงค กรึงไกร
นายณรงค จันทรา
นายณรงค เทอดเกียรติกุล
นายณรงค ผดุงเกียรติพงศ
นายณรงค สายอุทยาน
นายณรงค เอี่ยมประเสริฐ
นายณรงคศักดิ์ ฟองสินธุ
นายณัฐสันต ขจิตระบิน
นายดํารงค อินชัยวงค
นายดิเรก สุวรรณฤทธิ์
นายดุสติ นากออน
นายเด็ดดวง ไชยทองศรี
นายตรัยภพ บุญรอด
นายถลชาติ ลีลาเศรษฐกุล
นายถาวร ชละมณี
นายทรงพล บุญเหมือน
นายทรงวิทย ระวังวงศ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘

นายทวี เดชะคําภู
นายทศพร อินทะนิน
นายทศพล เอี๊ยวเจริญ
วาที่รอยโท ทองใบ สมพิทกั ษ
นายทินกร อักษรพิมพ
นายธนชัย คําแพงเมือง
นายธนโชติ ยั่งชยุตพงศ
นายธนบดี อินทรเพชร
นายธนพล อินทุยศ
นายธเนศร บุญตาแสง
นายธรรมนูญ แชมประสิทธิ์
นายธวัช นนทธรรม
นายธวัช เสนนันตา
นายธวัชชัย รัฐสมุทร
นายธานี กิ่งศักดิ์
นายธานี นาคเลี้ยง
นายธํารงศักดิ์ ราชาวนา
สิบตรี ธีรชัย สวัสดิบตุ ร
นายธีรพงษ นามเดช
นายธีรวุธ ชมใจ
นายธีระพล ปรุงศักดิ์
นายธีระพัฒน บุญพันธุ
นายนพชาติ เพชรรงค
นายนพเดช อันปญญา
นายนพนันท มันยวง
นายนพรัตน ศรีสกุลเตียว

หนา ๒๔๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายนราวุธ สีหะวงษ
นายนิกร นารี
นายนิกรณ ทรายแกว
นายนิกูล ภูสุภา
นายนิพนธ มุงตอกิจ
นายนิรนั ดร บุญชัด
นายนิวัติ ตังวัฒนา
นายนิเวส แสงเดือน
นายนุกูล แกวมะหิงษ
นายบรรเจิด มากสินธุ
นายบรรยงค วงศสกุล
นายบัญชา แกวชัง
นายบัญชา ทิศากอบสุข
นายบัณฑิต ทิพยเดช
นายบัณฑิต สิน้ ภัย
นายบัณฑิตย ปตานุวฒ
ั น
นายบัลลังก พรเสนาะ
นายบุญชวย ชิดเชี่ยว
นายบุญชัย แชมภูธร
วาที่รอยตรี บุญชัย รัตนกังวานวงศ
นายบุญธรรม บังคมเนตร
นายบุญธรรม ผลจันทร
นายบุญเนือง แกวมณี
นายบุญเปง รัตนะ
นายบุญฤทธิ์ วรรคจันทร
นายบุญลือ พิณแกว

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐

นายบุญลือ อยูคง
นายบุญเลิศ สัสสี
นายบุญเลิศ สุขประเดิม
นายบุญเลิศ สุคนธนรรัตน
นายบุญสง ขอดแกว
นายบุญสง จําปาบรรพ
นายบุญสง เทียนแกว
นายบุญเสริม ชัยเวทย
นายปกรณ ฉายถวิล
นายประกอบ ศรีภูมี
นายประชุม ตันติสุขารมย
นายประดิษฐ วงคแสน
นายประดิษฐ สุวรรณโท
นายประทีป ชูเหลือ
นายประทีป นานคงแนบ
นายประทีป เวียนศรี
นายประเทศ ดวงพัตรา
นายประนม ดีประเสริฐ
นายประพฤทธิ์ สารากิจ
นายประพัฒ เกิดอินท
นายประพันธ บํารุงกิจดี
นายประภัสสร เสริมกล่ํา
นายประภาษ นิ่มนุช
นายประภาส ไตรภูมิ
นายประยุทธ คํายา
นายประยุทธ จูชงั

หนา ๒๔๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายประยูร ทองเถาะ
นายประศาสตร ผลสวาง
นายประศิษฏ พูลสวัสดิ์
วาที่รอยตรี ประสงค วารุกา
นายประสาน ราชคมน
นายประสาร เพ็งนิ่ม
นายประสาร ศรีธนาอุทัยกร
นายประสิทธิ์ ใจขาน
นายประสิทธิ์ เดชศิริพันธ
นายประสิทธิ์ ทองมวง
นายประสิทธิ์ โพธิ์สะอาด
นายประเสริฐ เทียมเหรียญทอง
นายประเสริฐ รัตนธรรมธาดา
นายประหยัด โยทะการี
นายปริญญา ปนสุวรรณ
นายปริญญา สมมิตร
นายปริตต เรืองยุบล
นายปรีชา แดงคํา
นายปวุฒิ เพชรไพรินทร
นายปญญา นาควิเชียร
นายปญญา แปนแกว
นายปญญา สุนทราเดชอังกูร
นายปญโญ สุขแกวฟา
นายปติพัฒน บุณยโพธิวัฒน
นายปยะโชติ ชูเฉลิม
นายเปรม เพ็งยอด

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒

นายผดุง อนันตกาล
นายเผด็จ บุญเปง
นายเผด็จศึก แสนุวงศ
นายพงศธร รัตนประทีป
นายพงศเอก เหราบัตย
นายพงษพันธ จุลเจือ
นายพงษไพร แสนสุภา
นายพงษศักดิ์ คัลลาหนะ
นายพงษศักดิ์ เดิมสมบูรณ
นายพงษศักดิ์ ทาแกว
นายพงษศักดิ์ สังขยานนท
นายพนมกร รอดแปน
นายพยนต ภูนพคุณ
นายพยัพ เฟองเพียร
นายพรชัย วัฒนครไพบูลย
นายพลสวัสดิ์ ศรีรตั นพร
นายพันธศักดิ์ บุญปก
นายพิชญา พลพงษ
นายพิชิต จันทรขนุ
นายพิณพงษ รัตนะ
นายพิทยา แกวอักษร
นายพินัย ศรีวิเศษ
นายพินิจ นครพันธุ
นายพิบูลย จินดาศรี
นายพิพัฒน สนธิพันธ
นายพิภพ ชัยนิคม

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

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายพิศณุ ทองเลิศ
นายพิศุทธิ์ สายน้ําใส
นายพิษณุ ทรัพยวัฒนานนท
นายพิสิฐชัย พิณแพทย
นายพีรดิษย แพงงา
นายพีระพล พูลทวี
นายพุทธรักษ แสงกิ่ง
นายพุทธินคร ตอยสําราญ
นายพูนศักดิ์ ณรงคศกั ดิ์
นายไพจิตร บานแสน
นายไพฑูรย เรืองเพ็ง
วาที่รอยเอก ไพฑูรย สรอยสน
นายไพรัตน หวังเปนไทย
นายไพโรจน แสงสุข
นายไพศาล เทศอาเส็น
นายไพศาล ยันตะนะ
นายภค วันชุลี
นายภัชฑเอก เกิดสวัสดิ์
นายภัทรกฤต ทําเนาว
นายภาคภูมิ มีสารภี
วาที่รอยตรี ภานุพล ปน รารัยนนท
นายภิญโญ พานิชสุนทร
นายภูมิเพศ นิลกําแหง
นายมนตรี เทียนเล็ก
นายมนตรี วรรณนิยม
นายมนตรี ศรีวกิ ุล

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
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

นายมนตศกั ดิ์ กลิน่ สกุล
นายมนัส เจริญสุข
นายมนัส ชวลิตอโนชา
นายมนัส ดิลกลาภ
นายมนู กวางแกว
นายมานิต จิตตประมวลบุญ
นายมานิต ชวยงาน
นายมานิตย กฤชเฟองฟู
นายมาโนชญ เผื่อนโภคา
นายมาโนชย พวงคํา
นายมาย นาคะพงษ
นายมีชัย วงษา
นายมุกดี รุหการ
นายยงยุทธ แกวธรรมชัย
นายยุทธนา ตัง้ นวพันธ
นายระวี ปรากฏรัตน
นายรักเกียรติ พุมคุม
นายรังษี สุทธิบริบาล
นายรัตน อาจหาญ
นายริทธิ์ จันทนสมบัติกุล
นายรุงโรจน ไชยชาติ
นายรุงโรจน สัมมาทัต
วาที่รอยตรี เรวัฒ ศรีภูมี
นายเรืองเดช ตันติวุฒิพงศ
วาที่รอยตรี เรืองศิลป พึ่งพุมแกว
นายฤทธิรงค สุนอยพรม

หนา ๒๔๖
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายฤทัศ วัฒนวนั ทนา
นายเลิศศักดิ์ มาศพฤกษ
นายวสันต วงษนิยม
นายวสันต อุไรวงศ
นายวัชรา พรหมสาขา ณ สกลนคร
นายวันชัย มีสงา
นายวันไชย นัยวินิจ
นายวาฑิต นุมตี่
นายวิจารณ เงารัตนพันธิกลุ
นายวิจติ ร ขวัญเอียด
นายวิจติ ร ตันมาละ
นายวิชัย ตันติราพันธ
นายวิชัย ศรีจรัส
นายวิชาญ ยอดน้ําคํา
นายวิชติ เรืองชา
วาที่พันตรี วิเชียร ดีฉาย
นายวิเชียร หางนาค
นายวิทยา กองจันทร
นายวิน พุทธนุกูล
นายวินัย เล็กเมือง
นายวินัย วรพันธ
นายวินัย สรรพวงค
นายวินัย อวนโพธิ์กลาง
นายวินิจฉัย วัฒนกูล
นายวิบูลย ดวงเงิน
นายวิบูลศักดิ์ ศันสนียเมธา

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
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

หนา ๒๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

นายวิรัช เพียรธัญการ
นายวิรัตน นนทะแสน
นายวิโรจน พวงอินทร
นายวิโรจน โรจนสุวณิชกร
นายวิศาล วัชรินทร
นายวิสา เพ็ชรธงไชย
นายวิสตู ร เกตุนวม
นายวีรยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร
นายวีระ ทองทาบวงศ
นายวีระ นรางกูลย
นายวีระเทพ กรวยสวัสดิ์
นายวีระพจน สิทธิพงศ
นายวีระพันธุ สําเภานนท
นายวุฒิ วิชโิ ต
นายวุฒิพงษ อินทิแสง
นายวุฒิพล ขอบบัวคลี่
นายเวทิน บุญศิริชัย
นายเวียงศักดิ์ หนูเจริญ
นายศดิศ พัวพิสิฐ
นายศรัณย พิศุทธารมณ
นายศรัณย อินตะนอน
นายศรายุทธ วิลาศ
นายศรายุธ สิทธิชัย
นายศักดิ์ พูลเอียด
นายศักดิ์ ศศิกุลกมล
นายศักดิ์ชาญ สมสอางค

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

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายศักดิ์สิทธิ์ บุญรังศรี
นายศักดิ์สิทธิ์ วัชรารัตน
นายศักรพงศ สุขประเสริฐ
นายศิริชัย นนทดิษฐ
นายศิริชาย กําแพงโสภา
นายศุภกร ใจสมคมถาวร
นายศุภชัย พัวพันธพิพัฒน
นายศุภโชค มณีโลกย
นายสกล วิรัตนชัยวรรณ
นายสงวน แกวมูล
นายสงวนศิลป ภูหนองโอง
นายสงา ศิริบูรณ
นายสถิต สําราญสุข
นายสนธยา สุจิณโณ
นายสนอง สุภาวิลัย
นายสมเกียรติ รัตนนภาลัย
นายสมควร เทียมมล
นายสมควร ธีระประสาทกุล
นายสมควร รุง เรือง
นายสมควร สายโพธิ์ทอง
นายสมคิด จันเสน
นายสมคิด สมนักพงษ
นายสมคิด สารยศ
นายสมชัย นวนศรี
นายสมชัย สุขเอม
นายสมชาย เกี้ยวไธสง

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
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

นายสมชาย ขวัญเจริญ
นายสมชาย คงเกษม
นายสมชาย แพรงาม
นายสมชาย เมืองมา
นายสมโชค แสงสุข
นายสมเดช วงษประยูร
นายสมถวิล จิตติมงคล
นายสมทบ แสงรุงอรุณ
วาที่พันตรี สมนึก แชมประเสริฐ
นายสมนึก นิลพันธุ
นายสมนึก พุมขุน
นายสมบูรณ จตุรกูล
นายสมพงษ ทองเด็จ
นายสมพงษ บุญตุย
นายสมพงษ ผลผาด
นายสมพงษ สุวรรณโณ
วาที่รอยตรี สมพงษ อินทะชัย
นายสมพร กิตตินานนท
นายสมพร อภิไชยาวาทย
นายสมพัก บัวหลวง
นายสมพิศ เทียนฟก
นายสมยศ ตรีเพ็ชร
นายสมรักษ สุขปานประดิษฐ
นายสมฤทธิ์ แกสสูงเนิน
นายสมศักดิ์ กุลศรี
นายสมศักดิ์ ตรีเอกานุภาพ

หนา ๒๔๘
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายสมศักดิ์ ตัณฑสุระ
นายสมศักดิ์ เพ็ชรปานกัน
นายสมหมาย เพ็ญจันทร
นายสมหมาย วูวงศ
นายสราวุธ สุดสงวน
นายสวิส ฉิมเกือ้
นายสอาน พิพิธวงศารัตน
นายสังวร บุบผาสังข
นายสัญชัย สมิทธิชัยนนท
พันจาเอก สันติ เลิศไกร
นายสันทัด พงศพัชราพันธุ
นายสัมฤทธิ์ เปลงรัตน
นายสาคร นามวัฒน
นายสานันท คงแกว
นายสามาแอล หมอเตะ
นายสายันต ศรีวิเชียร
นายสําเนา รัตนประเสริฐ
นายสําเริง เอี่ยมสะอาด
นายสิทธิชัย จิตตมั่น
นายสิทธิพร วังมณี
นายสิริชัย สายสุวรรณ
นายสุกรี ชูติกาญจน
นายสุกิจ ธาระชัย
นายสุขสันต กรรณเกตแกว
นายสุคนธ นาเมืองรักษ
นายสุจิตร วุนคง

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
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

นายสุเจน นิจอภัย
นายสุชาติ โพธิ์รงั
นายสุชาติ มหายศ
นายสุชาติ วัฒนาพรไพศาล
นายสุชาติ สนธิ
นายสุดเขต พุกพูน
นายสุดใจ เชื้อตาออน
นายสุทัศน พุมใบศรี
นายสุทิน กําบังกาย
นายสุทิน เทพมุสกิ
นายสุเทพ นิลศิริ
นายสุเทพ ผกานิรินทร
นายสุเทพ พงษชางอยู
นายสุธี โรจนบุญถึง
นายสุนทร แยมขยัน
นายสุพจน เกียรติชนานุกูล
นายสุพจน ฐาปนะดิลก
นายสุพจน นฤมล
นายสุพนธ เมฆนิล
นายสุพร อินทรสมบัติ
นายสุพล แนวตัน
นายสุพี ทิมจันทึก
นายสุภาพ จันทรรอด
นายสุภาษณ การภักดี
นายสุเมธ ภิญโญสิรธิ ร
นายสุรจิต เนติพัฒน

หนา ๒๔๙
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายสุรพงษ สายทอง
นายสุรพงษ หงษแพง
นายสุรพล กันจาด
นายสุรพล บางวิจติ ร
นายสุรพล พักตรเพียงจันทร
นายสุรพล เอี่ยมสําอางค
นายสุรยุทธ ธนสมบัติ
นายสุรศักดิ์ บุญนูน
นายสุรศักดิ์ ลีลาชัย
นายสุรศักดิ์ อาวเจริญ
นายสุรําภะ สุรําไพ
นายสุรินทร นวลรอด
นายสุริยะ จิตรพิไลเลิศ
นายสุริยะ ปฏิแพทย
นายสุริยา มันตะรักษ
นายสุวฐั ชัย วัชรถาวรศักดิ์
นายสุวิทย ตรีรตั นเศวต
นายสุวิทย หอมละเอียด
นายเสถียร มะสุทธิ
นายเสนห แปนออย
นายเสนห สุภาเลิศ
วาที่รอยตรี เสนอ จันทรพิชัย
นายเสวก ศรีวิราช
นายโสภณ ชัยภักดี
นายโสภณวิชญ ยิ้มขาว
นายอกนิษฐ สุทนต

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
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

หนา ๒๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

นายอดิศักดิ์ เจริญพงษ
นายอดิศักดิ์ ภักดีราช
นายอดุลย บุญทะโก
นายอดุลย มหาอุดม
นายอธิพฒ
ั น ประกอบผล
นายอนันต ดิษยพงษ
นายอนันต สิมาพันธ
จาสิบเอก อนันตเดช ประพันธพจน
นายอนิรุธ สกุลคู
นายอนุชติ เอกลัคนารัตน
นายอภิชัย ทองจันทร
นายอภิชาต ณ พิกุล
นายอภิวฒ
ั น จิรวิกรานตกลุ
นายอมรรัตน ศรีหิน
นายอรรคพงษ หลักคํา
นายอรรถพล สังขวาสี
นายอรัญ วิสุทธิ
นายอริยะ สุวรรณปากแพรก
นายอักษรศิลป แกวมหาวงศ
นายอัครวงศ บารมีธนเศรษฐ
นายอาคม บูรณพฒ
ั นา
นายอาธร อิสสระโชติ
นายอานนท สุขรินทร
นายอานุภาพ เพ็ญสุภา
นายอารักษ นาคจู
นายอารักษ มงคลนิมติ ร

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

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นายอํานวย ดีพา
นายอํานวย นวลจันทร
นายอําพร โสภา
นายอําพล เยือกเย็น
นายอําพล สีดาดี
นายอุดม ใจบันทัด
นายอุดม ประชานันท
นายอุดม สนธิศักดิ์
นายอุทัย แชมประสิทธิ์
นายเอกศิลป ยงทัศนีย
นายเอนก สวัสดิ์ถาวร
นายเอนก สัตยพงศ
นายเอนก สีแดง
นายโอภาส วงษเกษมศิริ
นายโอฬาร บริสุทธิ์
นางกณัฐฐา ภัคโชตานนท
นางกนกวรรณ มูลมณี
นางกมลวรรณ โลหิตกาญจน
นางกรกช บํารุงสวัสดิ์
นางสาวกรุณา คชรินทร
นางกฤติยาวดี โพธิ์ออง
นางกฤษณา ไชยชมเกียรติคุณ
นางสาวกฤษณา บุญศิริ
นางกัญญา เกียรติฐาปนายง
นางกัญญา บุญศิริ
นางกันยา รัศมี

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
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

นางกาญจนา ชูแสง
นางกาญจนา สุขแสงรัตน
นางกาญจนา หนูคีรี
นางสาวกานดา พรหมจรรย
นางกานติมา ปรักมานนท
นางกานตนธิ ิ วัชรถาวรศักดิ์
นางสาวกุลณสร วิเศษรจนา
นางกุลภัทร เกลื่อนวัน
นางสาวกุสมุ า อินแสง
นางสาวเกศริน เกาะดี
นางเกศิณี ซือ่ สัตย
นางเกษมศรี แยมกลิ่น
นางเกษรา ศรีหนิ
นางสาวไกรษร ยมยิง่
นางขนิษฐา กิจเครือ
นางสาวขนิษฐา จาริยศิลป
นางขนิษฐา ตรีคุณประภา
นางสาวคนึงนิตย ศิลปเจริญ
นางคารวศรี ลํามะยศ
นางจรรจิรา พรมทอง
นางจรรยา ภูยอดยิ่ง
นางสาวจันทรเพ็ญ โชติวาณี
นางจันทรเพ็ญ ภูสมบัตขิ จร
นางจารุณี เบญจผลาพันธ
นางจํานงค บํารุงชัย
นางจําเนียร ยันตะนะ

หนา ๒๕๑
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางจําเนียร วงศประไพโรจน
นางจิดาภา ตยานันท
นางจินดา ศรีกุลบุตร
นางจินตนา กัลปนาท
นางจินตนา เดชเกิด
นางจินตนา นนทธราธร
นางจินตนา ยงทัศนีย
นางจิรพัชร บุญชัด
นางจิระพร จันทภาโส
นางสาวจีรภัทร จอมเมือง
นางจีราวัจน เดี่ยวตระกูล
นางจีราวัจน ไรท
นางจุฑาพร ทองรอด
นางจุฑามาศ วอนแดง
นางเจษฎา วงศใหญ
นางแจมศรี กลั่นทอง
นางใจทิพย ปตะคาพันธ
นางฉลวยสิริ สิริรตั นากุล
นางสาวฉวีวรรณ เกษสุวรรณ
นางฉัตรชนก สายสุวรรณ
นางฉัตรวิมล พิมพนอย
นางฉัตรสิรี คงคะสุวรรณ
นางสาวชญาดา ธนาบุญยรัตน
นางชฎาพร นาคสุทธิ์
นางชฎารัตน แกวไทย
นางชนาพร สันติกุล

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
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

นางสาวชลิดา ศิริภริ มย
นางชวนพิศ ชวนประสงค
นางชอ ณัฐปภัชญา
นางสาวชอผกา บุศยศิริ
นางสาวชาตยา แซตัน
นางชุลี จันทรปรุง
นางชุลี มามะเริง
นางเชาวปรียา จินตกะวงส
นางฐิตาภา อาภาศิรกิ ุล
นางฐิติพร นาคศรีสุข
นางสาวณัชชา ภิญโญ
นางณัฐกานต ชูพันธ
นางณัฐยา สุจนิ ตวงษ
นางดวงกมล พรหมชาติ
นางดวงพร ทําทอง
นางดวงพร มีสมบัติ
นางดารุส มณีสงฆ
นางทองใบ ศรีวิภาต
นางสาวทักษิณา ธรรมสถิตย
นางทิพยณิภา พัฒนจิรสิทธิ์
นางทิพยรดี กัลยาณโยธิน
นางทิพวรรณ ชาติวงส
นางทิพวรรณ เหราบัตย
นางสาวเทียมจันทร สวนเขม
นางธัญญา คงนวลอินทร
นางธัญฐพัฏ สายประสิทธิโชค

หนา ๒๕๒
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางธัญทิพย ศิรวสุธญ
ั รักษ
นางสาวนงนุช เทศทอง
นางสาวนนทพร หนอคํา
นางสาวนภาพร สุธัมนาถพงษ
นางสาวนภาพรรณ พรหมสุรินทร
นางนภาวดี ภูพุกก
นางนฤมล เพ็ชรภูมี
นางนฤมล สมบูรณ
นางนวพรรษ สุขวิเศษ
นางนวลละออ สัตยซื่อ
นางนันทกา ผดุงสันต
นางนันทิชา รัตนมาลากร
นางสาวนัยนา เจริญพล
นางสาวนิจนิรนั ดร แจมสมบูรณ
นางนิดา บํารุงญาติ
นางนิสสานารถ ตรีเพ็ชร
นางนิอร ไผทรักษ
นางสาวบังอร หนายทุกข
นางบําเพ็ญ สามัคคี
นางบุญยิ่ง จันทรเปยม
นางบุษบรรณ ลิขิตธีระกุล
นางบุษบา จริงบํารุง
นางเบญจทิพย เชษฐพันธ
นางเบญจศิริ นามโคตร
นางปทิตตา ศรีสวุ รรณ
นางปภาดา ฎิโมฐ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
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

นางปรมาภรณ นามเฑียร
นางสาวประภา ทําจะดี
นางประภาวัลย ไชยโคตร
นางประภาศรี ศิริใจชิงกุล
นางสาวประยงค ไมหอม
นางปรีชาวรรณ อรรถานิธี
นางปรีดา ชํานาญเกษกรณ
นางปรียากุล สาระคํา
นางปวรวรรณ ผาลิกา
นางปทมพร บุญรักษา
นางปยนันท ผองหทัยกุล
นางปยพร ปริวฒ
ั นากุล
นางสาวปยวีร จุติพงษรักษา
นางเปรมยุดา สุรพญานนท
นางสาวผจงจิต อารยะวงศ
นางผองพรรณ จรัสจินดารัตน
นางผองใส บัวประดิษฐ
นางผองใส ยอดดํารงค
นางผาณิตา สีหนาท
นางพจนีย ทองชื่น
นางพนิตนาฏ รัตนสุนทร
นางพรทิพย คงแกว
นางพรทิพย วิกรัยทวีพงษ
นางพรพิมล ศรีวมิ ล
นางพรรณทิพย สาระศรี
นางสาวพวงจันทร จุลละศร

หนา ๒๕๓
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางพัชรนันท บุณยโพธิวัฒน
นางพัชรากร จํานงค
นางพัชราภรณ สิทธิกัณฑ
นางพัชรินทร ใบเจริญ
นางสาวพัชรินทร ภุชงคเจริญ
นางพัชรินทร รัตนกังวานวงศ
นางพัชรินทร โอฐยิ้มพราย
นางพัชรี ชุม อิ่ม
นางพัชรี เสียงเล็ก
นางพัฒนา ทองเกตุ
นางพินิจ สายสุทธิชัย
นางพิมพร สอพิมาย
นางพิมพาภรณ กรอุไร
นางพิมพชนา อัครพัฒนศุภสิน
นางสาวพิมพประไพ เลิศพรภักดีวงศ
นางพิราภรณ เชื่อมาก
นางพิศมัย สุคนธนรรัตน
นางพุทธา จริตพันธ
นางพูลทรัพย สุภา
นางสาวพูสุดา เศรษฐพงศพาณิช
นางสาวเพ็ญนภา จิตรสิริบรู ณ
นางเพ็ญประภา นิตยวรรณ
นางสาวเพ็ญพิชยา อัครธนารักษ
นางสาวเพ็ญศรี วงศสุเทพ
นางเพียงแพน อุปทอง
นางไพเราะ สุวภาพ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
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

นางเฟองฟา สุม ประดิษฐ
นางมณีรัตน รุจิภากร
นางสาวมลิวัลย คายสงคราม
นางมลุลี บุญสม
นางมะลิวัลย งามจันทราทิพย
นางมัลลิกา พูลฉนวน
นางสาวมัลลิกา อาจแยมสรวล
นางมารยาท ปานเพ็ง
นางมาลี ทองคํา
นางยิ่งภัสสร พิมพิสัย
นางยุพา หวังเลี้ยงกลาง
นางสาวยุพิน แทนมณี
นางสาวยูษะกร ปติ
นางสาวเยาวภา วงศยงศิลป
นางเยาวลักษณ ฉิมคง
นางเยาวลักษณ อวมทร
นางรจนา ปน ปตานุสรณ
นางสาวรติกุล เหลาธรรมยิ่งยง
นางรพี อินทะโย
นางระวีวรรณ ทองวิเศษสุข
นางระวีวรรณ แสงลอย
นางรักชนา คุปตระกูล
นางสาวรัชเกลา สินเทียน
นางรัชฎากร ไชยสิทธิ์
นางรัชนา เกียรติธวิ ัฒน
นางรัชนี จันทรอุไร

หนา ๒๕๔
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางรัชนี ทังสุพานิช
นางสาวรัชนี พงษรูป
นางรัชนีย เดชคง
นางรัตกานต พันธุด ี
นางรัตนา นิชรานนท
นางรัตนา วรวุฒิคุณา
นางสาวรัตนา ศาลิกร
นางรัตนาภรณ รุน ประพันธ
นางรัศมี สุไลมาน
นางราศิณี ชวยพันธุ
นางรําไพ ศักดิ์สิน
นางสาวรุง ระวี จียะพันธ
นางสาวรุง ฤดี ศรีคาํ
นางรุจริ า พูลทวี
นางลลดา คงเคารพธรรม
นางละมอม ทองเจือ
นางสาวละออง บุญสนิท
นางสาวลัดดา ชะโนวรรณ
นางสาวลัดดาวรรณ อินทรดี
นางลัดดาวัลย ทองถม
นางลาวัณย พงษสุวรรณ
นางวชิราภรณ ภักดี
นางวรภรณ โอวาท
นางสาววรรณเนา ธนวรรณพงศ
นางวรรณรัชต คชศิลา
นางวรรณรัตน เพชรถาวร

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
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

นางสาววรรณวิภา โคตัน
นางวรรณา มณีโชติ
นางวรรณี ตันติชัยยกุล
นางวรรณี อุดมวัฒนะ
นางวรัทยา วรานิพิฐ
นางวราภรณ บุญฑริกบุตร
นางสาววราภรณ เรือนชัย
นางวราภรณ สมอินทร
นางวรินทรทิพย สัมปชัญญสถิตย
นางสาววลัยรัตน วิพุฑฒิกลุ วาทย
นางวัฒนาพร สุวรรณพานิช
นางวันดี จันทิวาสน
นางวันดี สุวรรณฤทธิ์
นางวันเพ็ญ เลิศวิไลรัตน
นางวัลภาภรณ บริสทุ ธิ์
นางวาณีพร ธํารงเวียงผึง้
นางวารี เพชรไพรินทร
นางวิติยา ชัยทิพย
นางวิภาพร วงษศรีชา
นางวิภาพรรณ สุวรรณ
นางวิภาวรรณ แสงเงิน
นางสาววิภาวี ประพฤติธรรม
นางวิมล โสบุญ
นางวิมล เอี่ยมทอง
นางวิเรขา กาญจนศิริ
นางวิไลรัตน นิ้มสันติเจริญ

หนา ๒๕๕
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางศรีกุล นันทขวาง
นางศรีพรรณ ตนกวาว
นางศรีพัตรา ยิม้ เจริญ
นางศรีภรัชต รัศมีวงจันทร
นางศรีเรือน ทวีกาญจน
นางสรีสุดา รัตนไพบูลย
นางศรีสุดา อินทรสุข
นางศรีสุรางค นิลสวัสดิ์
นางศลิษา ภิรมยรตั น
นางศศิธร แพรัตกุล
นางศศิธร ศรีสมบัติ
นางศศิมา พรอินทร
นางสาวศศิวิมล บูรณะถาวร
นางศันสนีย ทุกขสูญ
นางศิรินนั ท สิงหสมาน
นางศิริพร กลิ่นปาน
นางศิริพร สุวรรณโณ
นางศิริพร แสนทวีสขุ
นางศิริวรรณ เอกพันธุพงษ
นางศุภกาญจน เลาหไพศาล
นางศุภมาส เรืองลักษณวิลาศ
นางศุภรัตน ใจสะอาด
นางศุภลักษณ แสนยาพันธุ
นางศุภามาศ สีผองใส
นางสมบุญ บริสุทธิ์พงศากุล
นางสาวสมพร มหแสงสิริ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
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

นางสมฤดี แสงเงิน
นางสาวสมสมัย พลอินตา
นางสาวสมหมาย ดอนทอง
นางสมหวัง อําพาศ
นางสมัย โพธิ์ถวิล
นางสมาพร ดีวัน
นางสาธิตา ปราบภัย
นางสายสัมพันธ แนนอน
นางสารีณีย เชื่อมวราศาสตร
นางสาวสิรกิ ร พรหมปงกา
นางสิริพร รอดแสวง
นางสาวสิรมิ า ดาราพงษ
นางสิรมิ า ผลจันทร
นางสิรมิ า อินทรอดุ ม
นางสาวสิรวิ รรัตน ชมภูพงษเกษม
นางสุจติ รา อมรสุวรรณ
นางสุจนิ ดา นิลคง
นางสุจิรัฎ นิกร
นางสุณสิ า ฉลาดแพทย
นางสุดใจ เกตุเดชา
นางสาวสุทรรศนัยน จินดานนท
นางสาวสุธรรม บุญฮก
นางสุธาณี ดิษฐเจริญ
นางสุธีรา หางนาค
นางสาวสุธรี  เปรมมงคล
นางสุนทรี ตัณฑสิทธิ์

หนา ๒๕๖
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสุนันท คอยระงับ
นางสุนัย ศรีกุลบุตร
นางสาวสุนีย นาประทานสุข
นางสุนีย อูนะพํานัก
นางสุภาณี เจริญลาภ
นางสาวสุภาพร หนูฤทธิ์
นางสาวสุภาพิท อินทรบรรลือ
นางสุภาภรณ ธีระจันทร
นางสุมล ฤทธิรัตน
นางสุมาลี กลาหาญ
นางสุมาลี มูลทองนอย
นางสุมาลี ศรีชว ย
นางสุรสั ดา หอมสินธ
นางสาวสุรางครัตน จันทาป
นางสาวสุรีย ภัทรพงษาธิต
นางสุรีย โรบินสัน
นางสุรีย อวนโพธิ์กลาง
นางสุวนา เชี่ยววานิช
นางสุวรรณา พัฒนาพารา
นางสุวรรณี วัชรารัตน
นางสุวารี ติยารัชกุล
นางสุวิมล สัมโน
นางเสาวดี ทองคํา
นางสาวเสาวนีย พนิชโยวาท
นางเสาวภา โกเมนทร
นางสาวเสาวรส เกียรติพัฒนกุล

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๘๓๑
๘๓๒
๘๓๓
๘๓๔
๘๓๕
๘๓๖
๘๓๗
๘๓๘
๘๓๙
๘๔๐
๘๔๑
๘๔๒
๘๔๓
๘๔๔
๘๔๕
๘๔๖
๘๔๗
๘๔๘
๘๔๙

นางโสภาวรรณ นุม ฤทธิ์
นางสาวโสภี นิลรักษ
นางหทัยรัตน วชิรศักดิ์พานิช
นางอนงคพรรณ สําเภาทอง
นางอนงคลกั ษณ พูลสุวรรณ
นางอนุรี เที่ยวมาพบสุข
นางอมรทิพย สิงหากัน
นางสาวอมรทิพย อะมะวัลย
นางสาวอมรรัตน กรีธาธร
นางอมรรัตน อินทรลิบ
นางอรพินทร สุขสวัสดิ์
นางอรพินท หมื่นสวัสดิ์
นางอรวรรณ สุวรรณภาค
นางสาวอรวิภา หลิม่ เหมกร
นางอรษา ตันเจริญ
นางอรัญญา วรสา
นางสาวอรุณ สุทธิวไิ ล
นางอรุณพร ชาญสุข
นางออมเดือน สมคิด

หนา ๒๕๗
ราชกิจจานุเบกษา
๘๕๐
๘๕๑
๘๕๒
๘๕๓
๘๕๔
๘๕๕
๘๕๖
๘๕๗
๘๕๘
๘๕๙
๘๖๐
๘๖๑
๘๖๒
๘๖๓
๘๖๔
๘๖๕
๘๖๖
๘๖๗
๘๖๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสาวอังคณา สําเภาพล
นางอัจฉราภรณ ภูข วัญ
นางอัญชลี กอนทอง
นางอัญชลี อยูทับ
นางสาวอัธยา ถีนานนท
นางอันนารา จํารัสกลาง
นางอัมพร พจนสมพงส
นางอาภรณ เพียรอักษร
นางอาภรณ ลอสังวาลย
นางอาภรณ วองวีรกิจ
นางอาภากร คํานวล
นางอําพร นาคใหญ
นางอุดมลักษณ นิลศิริ
นางอุบล บุญมานัส
นางอุบล สารากิจ
นางอุบลพรรณ พงษสุวรรณ
นางสาวอุบลรัตน วัฒนานันท
นางอุมาพร ไชยจําเริญ
นางสาวอุไร ยุทธไชย

