เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา
ประจําป ๒๕๕๖
ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล า ฯ พระราชทานเหรี ย ญจั ก รมาลา จํ า นวน ๘,๓๔๕ ราย
และเหรียญจักรพรรดิมาลา จํานวน ๒๑,๕๖๗ ราย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ รวมทั้งสิ้น ๒๙,๙๑๒ ราย ดังรายชื่อทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๗
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ยิ่งลักษณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

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

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายคําพันธ สุพรมอินทร
๒๔ นางจรรยา รอดตระกูล
วาที่รอยตรี จิรชัย บูรณะฤทธิ์ทวี
๒๕ สิบตํารวจตรีหญิง จันทรฉาย ดีรอด
นายชูชาติ หรัญรัตน
๒๖ นางจันทิมา ชินะประพัฒน
นายธเนตร สภานนท
๒๗ นางสาวจิราภรณ ไทยกิ่ง
นายธฤติ ประสานสอน
๒๘ นางชุติมา วัดอักษร
นายนิคม อินทรประพันธ
๒๙ นางสาวธัญญลักษณ ศรีจันทรวิโรฒ
นายประยูร หรั่งทรัพย
๓๐ นางสาวนุชทยา กําลังเอก
นายมงคล กาฬคลอด
๓๑ นางเนตรทราย แกวมรกต
นายมณฑล ภาคสุวรรณ
๓๒ นางเบญจพร โพธิ์ปดชา
นายมรกต กันหนองผือ
๓๓ นางเบญจมาศ กาญจนมณี
นายวิรัตน คงดี
๓๔ นางสาวประกายรัตน แซเอี้ยว
นายศุภชัย วันนิตย
๓๕ นางสาวประยูร ผองอําไพ
นายสมถวิล คําทอง
๓๖ นางปราณี พวงโพธิ์
นายสมบูรณ ตั้งตระกูล
๓๗ นางปริญภรณ บุตรกิจ
นายสังข กาญจนเพิ่มพูน
๓๘ นางสาวปริยาพร ญาณะชัย
นายสุเมธ ยอดเขื่อง
๓๙ นางปรียานันท เพ็งพุม
นายอัตกร วงศรัตนมัจฉา
๔๐ นางสาวปวีณา จุธากรณ
นางกชกร เทศพิทักษ
๔๑ นางสาวปยาภา ศิริเวทิน
นางสาวกชวรรณ แซฮอ
๔๒ นางพรพิมล สาระรักษ
นางกนกรัตน ทังสมบัติ
๔๓ นางเพ็ญลักษณ รุงอุทัย
นางสาวกัลยา ทารักษ
๔๔ นางภัทรมน เยี่ยงไธสงค
นางกุลธิดา รัตนโกศล
๔๕ นางมณฑนา ชนะจิตต
นางเกษร อยูประเสริฐ
๔๖ นางระพี ยะสูงเนิน

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑

นางสาวรุงทิพย เมืองโคตร
นางฤดี ศิริภาพ
นางสาวลัดดาวัลย กาศสนุก
นางวรรณดี จอกทองคํา
นางวรรณา แสงขจร
นางวรรณี รัตนบุรานนท
นางวันเพ็ญ จันทรศิริ
นางวันรูฮานียะห คอปอ
นางวิบูลผล พรอมมูล
นางสาววิไลลักษณ ผดุงกิตติมาลย
นางศิริลักษณ แสวงบุญ
นางสาวสมจิตร หาญโอฬารเลิศ
นางสายพิณ ผลเพิ่ม
นางสาวสิชล เชยสมบัติ
นางสิริกาญจน ทวีแกว

๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสิริรัตน จันทรนิยม
นางสิริศจี จินดามัย
นางสืบศรี สุทธิประเสริฐ
นางสุขุมาน พาสวาง
นางสาวสุจริต พานิชวัตร
นางสาวสุทิศา ชุณหเรืองเดช
นางอนงค ฉันทโชติ
นางสาวอนงค ชูชัยมงคล
นางอมรรัตน กองสุทธิ์ใจ
นางสาวอรรจะรา จํารัสแสง
นางอัญอฑิกา คชเสนีย
นางอารียพร งามกนก
นางสาวอุบลรัตน วงศสุนทร
นางอุไรรัตน จันดี

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
๑ นางสาวขนิษฐา จิรวิริยวงศ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายกชปณฏ สุทธปญญากุล
๘ นายกมล เสนานุช
นายกนกณัฏฐภูมิ รัตนภู
๙ นายกมลวัทน เทียนธนาทิพย
นายกมล ทาไธสง
๑๐ นายกมลศักดิ์ ไกรสรสวัสดิ์
นายกมล เทพศิริ
๑๑ นายกมลศักดิ์ ธาตุทาสี
นายกมล บุญครอง
๑๒ นายกรกฏ ชวยพันธุ
นายกมล พวงบริสุทธิ์
๑๓ นายกรกมล นวลรัตนตระกูล
นายกมล สุมาลา
๑๔ นายกรมศิลป ลิ่มประสิทธิ์

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐

นายกรรภิรมย นพรัตน
นายกริช อุทาภักดี
นายกฤตบุญ ทองใยบัว
นายกฤตวิทย ใจคําลือ
นายกฤตาคม เปมกิตติ
นายกฤษ ละมูลมอญ
นายกฤษฎา คําอาจ
นายกฤษฎา เดชคุณ
นายกฤษฎา ทองโต
นายกฤษฎา มาลาทอง
นายกฤษฎา มิ่งฉาย
นายกฤษณะ นิคํา
นายกฤษณะ เพิงสงเคราะห
นายกฤษณะ สุมงคล
นายกฤษดา แจมทุง
นายกฤษดา อินแสง
นายกลอมชัย สาศรีสุข
นายกวพัทธ เพ็งเหลางิ้ว
นายกวี โพธิ์หลา
นายกษิดิ์เดช ปราบสาร
นายกษิดิศ ปลื้มญาติ
นายกอบชัย สายทอง
นายกัมปนาท วัชรธนาคม
นายกัมพล ไชยนันท
นายกาญจน บุญคําภา
นายการีย สุวรรณวงศ

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายกําธร ทองมี
นายกําธร ศรีวราสาสน
จาสิบเอก กําพล สุนทราเดชอังกูร
นายกิจจา ชูเชิด
นายกิจชัย สองเนตร
นายกิตติ อรรถวัน
นายกิตติคม โสมาบุตร
นายกิตติธัช ทรงศิริ
นายกิตติพงษ จุโลทก
นายกิตติพงษ พนมศร
นายกิตติพงษ เสียระหัง
นายกิตติพล หวยทราย
นายกิตติพันธ มรกตศรีวรรณ
นายกิตติภูมิ เกสูงเนิน
นายกิตติศักดิ์ จันทนหอม
นายกิตติศักดิ์ วรรณทอง
นายกิตติศักดิ์ สรอยจิต
นายกิตติศักดิ์ สีแป
นายกิติพันธุ จันทิชัย
นายกิติศักดิ์ นามเสน
นายกี จรลี
นายกีรติ วาณิชยพงศ
นายกุรินทร ปุญยะสาร
นายกุลเชษฐ แกววี
นายกุลนิติ โรจนภานุกร
นายกุศล แปยอ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒

นายกุศล หาญสุริย
นายกุศล ฮวดเส็ง
นายเกงกลา ชํานาญเอื้อ
นายเกริก แตงเกลี้ยง
นายเกรียงไกร แกวมีศรี
นายเกรียงไกร บุญตาแสง
นายเกรียงไกร เบญจกุล
นายเกรียงไกร ศรีลี
นายเกรียงไกร อาจเวทย
นายเกรียงศักดิ์ กุลวรางกูร
นายเกรียงศักดิ์ ชูใจ
นายเกรียงศักดิ์ ทองศรี
นายเกรียงศักดิ์ พันธุ
นายเกรียงศักดิ์ เรืองนภารัตน
จาสิบเอก เกรียงศักดิ์ วงษอุทิศ
นายเกรียงศักดิ์ สังสุทธิพงศ
นายเกรียงศักดิ์ เอื้อใจ
นายเกษตร นนทพจน
นายเกษม คําศรี
นายเกษม ใจเถิง
นายเกษม ทองปราบ
นายเกษม บุญเสนา
นายเกษม พูลสงค
นายเกษม วีระพงษ
นายเกียรติชัย เดชวรรณ
นายเกียรติศักดิ์ ดิษเจริญ

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายเกียรติศักดิ์ ประภาการ
นายเกียรติศักดิ์ วัชรกาญจน
นายโกเมศ ทังสุพานิช
นายโกเมศ ศรีประมาณ
นายโกวิท คําสะอาด
นายโกวิทย เหลาศรี
นายโกศล คําควร
นายโกศล สีไพร
นายโกสินทร ไทยดี
นายโกสินทร ศรีพรหม
นายไกรณรงค ประสานศักดิ์
นายไกรทอง ขัดแกว
นายไกรทอง ณ ลําปาง
นายไกรศักดิ์ พิมล
วาที่รอยตรี ไกรสิทธิ์ จันทรสวาง
นายขจร จันทรวัฒนกูล
นายขจรชัย พิมพสิงห
นายขจรศักดิ์ ชัยสมตระกูล
นายขจิต โจมศรี
นายขจิตพันธ สุวรรณสิริภักดิ์
นายขนบ เที่ยงผดุง
นายขวัญชัย ขันสาลี
นายขวัญชัย พลศรีเมือง
นายขวัญชัย ศุภศาสตรวงศ
นายเข็มทอง แสวง
นายเข็มทิศ จรทะผา

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔

นายเขษม อุปถัมภ
นายคงฤทธิ์ จีใจ
นายคฑาวุธ ฟาเลื่อน
นายคณิต วงษรอด
นายคเณศ โยธี
นายคนอง จันทรตะพงศ
นายคเนพร จันทวงศ
วาที่รอยตรี คมกฤช ใจคําปน
นายคมกฤช ภักดีรัตน
นายคมสัน ออนหนองหวา
วาที่รอยโท ครรชิต เมืองซอง
นายครรชิต สุวรรณวณิช
นายคะนอง อินละคร
นายคําจันทร ศรีเดช
นายคําจันทร หวายเครือ
นายคํานึง อัตตศุภนาพันธ
นายคําภา จิตสมัคร
นายเคื่อม เหลี่ยมจัตุรัส
นายจงกล เดชอัมพร
นายจงกล สิงหทองกูล
นายจงรัก รุงเรืองศิรินนท
นายจงรักษ วุฒิรัตน
นายจตุพล กาญจนเมธี
นายจตุรงค ยอดระบํา
นายจรรโลง ธนกัญญา
นายจรวด สีหานาวี

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายจรัญ แกวมณี
นายจรัญ จิตวงค
นายจรัญ นกคง
นายจรัญ พันธุรัตน
นายจรัญ สิทธิศักดิ์
นายจรัส กลิ่นเกษร
นายจรัสธชัย เสิกภูเขียว
นายจรัสพร ลางคุลเกษตริน
นายจรัสพรรษ สมานพันธ
นายจรินทร สีบุดดี
นายจรินทร แสนบุดดา
นายจรูญ ขอพวงกลาง
นายจรูญ จุยสาย
นายจรูญ นาคเลิศ
นายจรูญ ยืนยง
นายจรูญชัย สีจะแปง
นายจรูญศักดิ์ ฤทธิหมุน
นายจเร ครองธรรม
นายจอมใจ บุญสินชัย
นายจักรี พรหมงาม
นายจันดา ฤทธิธรรม
นายจันทบูรณ เขตการ
นายจันทรเพ็ง เพชรโคตร
นายจามิกร เวชชศาสตร
นายจํานง อวนแกว
นายจํานงค ปองพรมมา

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖

นายจํานงค โปธาเกี๋ยง
นายจํานงค รมเย็น
นายจํานงค สมมา
นายจํานอง นาใจคง
นายจําเนียร ดีงาม
นายจํารัส เชื้อสะอาด
นายจํารูญ เนืองภา
นายจํารูญ บูรณกูล
นายจําเริญ จันครา
นายจําเริญ ชัยวินิจ
นายจําเริญ สุมมาตย
นายจําเริญ หลวงอินทร
นายจําลอง ใยไธสง
นายจําลอง เรียงศรีเจริญพร
พันจาโท จิตร ยุติธรรมคุณา
นายจิตร สุนทร
นายจิตรภาณุ อัครประสิทธิ์
นายจิรพัฒน ชวยนุม
นายจิรภัทร ณีศะนันท
นายจิรศักดิ์ ชัยเพชร
นายจิรศักดิ์ รัตนไพโรจน
นายจิรสิทธิ์ ปาละสิงห
นายจิระศักดิ์ ปราณีนิจ
นายจิระศักดิ์ สิงหทอง
นายจีรพัฒน จันทรศรี
นายจีระ ทัศนศิริ

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายจีระพงษ บุพตา
นายจีระพรรณ เพียรมี
นายจุฑากาจ มิ่งแกว
นายจุบรรณ บรรจง
นายจุมพล จําปาแถม
นายจุรินทร คีรีทวีป
นายจุฬา ศรีบุตตะ
นายเจนวิทย จงใจ
นายเจนศักดิ์ เพ็ชรพงษ
นายเจริญ โกศัย
นายเจริญ แจมใส
นายเจริญ พิลึก
นายเจริญ พูลสวัสดิ์
นายเจริญ เพชรชาย
นายเจริญ สมสรอย
นายเจริญ สุตะวงค
นายเจริญชัย กิตติพีรเดช
นายเจษฎา คะโยธา
นายเจษฎา จักรแกว
นายเจษฎา นวนจันทร
นายเจษฎา ประดิษสาร
นายเจษฎา เล็กสุทธิ์
นายเจษฎา สทุมรัมย
นายเจษฎาพงค ตรันเจริญ
นายเจะอารงค ยะปา
นายเจียงลม พันธฆอง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘

นายเจียงลม ยางธิสาร
นายใจ เกื้อขํา
นายฉลอง สีทอง
นายฉลาด จําปาทอง
นายฉัตร ทองมั่นคง
นายฉัตรชัย ชูกลิ่น
นายฉัตรชัย อาภานุรังษี
นายฉัตรสุริยา ชูยิ้มพานิช
นายเฉลิม ชอบศิลป
นายเฉลิม ยิ้มชื่น
นายเฉลิม เรืองทองเมือง
นายเฉลิม สุขนันท
นายเฉลิมเกียรติ ค้ําชู
นายเฉลิมเกียรติ แดงกองโค
นายเฉลิมชัย ศรีผุย
นายเฉลิมชัย สมทา
นายเฉลิมพล แชมสุขี
นายเฉลิมพล นอยลา
นายเฉลิมพล รัตนจรัสโรจน
นายเฉลิมพล อินทชัยศรี
นายเฉลิมศักดิ์ มังกรานนทชัย
นายเฉลิมศักดิ์ ศุภรัตนพงศ
นายเฉลียว วรรณทอง
นายไฉน ไกยะฝาย
นายชญานิน มั่งมี
นายชฎิล ทองเลี่ยมนาค

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายชนธัญ ติ๊บเมืองมา
นายชนะ โชคเหมาะ
สิบตํารวจโท ชนะ เพชรพรรณ
นายชนะ วงษมา
นายชนะชัย แจงสวาง
นายชนะศักดิ์ แสงศรีเรือง
นายชนายุทธ อางหิรัญ
นายชนินทร ชูเพ็ง
นายชนุตม ริพล
นายชมเชย จําญาติ
นายชมพูนุช วัดขวาง
นายชมแสง คําชมภู
นายชยพล ดวงพรม
นายชยพล ลีประภาวัชร
จาสิบตรี ชยันต อธิวาส
นายชรินทร สาตะรักษ
นายชลจิตต วิริยะธรรม
นายชลทรัพย สํารวมรัมย
นายชลธาร ธานี
นายชลธี แกวปองปก
นายชลอ ทิพวัน
นายชลิต วิพัทนะพร
นายชลิต สุริยะสกุลวงษ
นายชวน อินโต
นายชวภณ พานเมือง
นายชวรงค วงศศรีทา

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐

วาที่พันตรี ชวรวย หลงมีวงศ
นายชวลิต มาลีรัตน
นายชอ พันธุศักดิ์
นายชอบ สังขศิลปเลิศ
นายชัชวาล เปานาเรียง
นายชัชวาลย ทองประสาน
นายชัชวาลย สาขามุละ
นายชัชวาลย สุสมบูรณ
นายชัยกฤต มารยาท
นายชัยชนะ ถวิลการ
นายชัยชาญ ศรีสังข
นายชัยณรงค แดงหวาน
นายชัยณรงค นอยแกว
นายชัยณรงค วงศสกุลเกียรติ
นายชัยณรงค เอี่ยมละออ
นายชัยทิตย สุขเกษม
นายชัยนันท คําวัฒน
นายชัยพร ขุนนาแกว
นายชัยพร สมจิตต
นายชัยพฤกษ ตันสุวัฒน
นายชัยพฤกษ พึ่งพุม
นายชัยพิทักษ ภูเขมา
นายชัยภัทร ปนมณี
นายชัยภูมิ ยศรุงเรือง
วาที่รอยตรี ชัยภูวนาถ กวยกูล
นายชัยมงคล เทพวงษ

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายชัยยง ผาจวง
นายชัยยนต ไกรยวงศ
นายชัยยนต สิงหบุญ
นายชัยยศ นนทะโคตร
นายชัยรัก จันทนุช
นายชัยรัตน จงธรรม
นายชัยรัตน ปรัสพันธ
นายชัยรัตน แปนหวย
นายชัยรัตน เรืองนาม
นายชัยลักษณ รักษา
นายชัยวัฒน ขุนนอย
นายชัยวัฒน จีระประภา
นายชัยวัฒน แดงมาดี
นายชัยวัฒน เทนอิสระ
นายชัยวัฒน นิรันดรกุลสิทธิ์
นายชัยวัฒน พันธเดช
นายชัยศักดิ์ แตงแกว
นายชัยหลี อันวิชา
นายชาญ ชื่นแฟง
นายชาญ สมภักดี
นายชาญชัย ชนิดสะ
นายชาญชัย ชัยจิรารักษ
นายชาญชัย เที่ยงธรรม
นายชาญชัย รัตนสุทธิ
นายชาญชัย วงศสวางพานิช
นายชาญชัย ศิริธรรมขันติ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒

นายชาญชัย สมหมาย
นายชาญณรงค ฐานะวิจิตร
นายชาญณรงค ดีงามเลิศ
นายชาญยุทธ ชนบดีเฉลิมรุง
นายชาญศิลป สุขคณา
นายชาตรี ยาศิริ
นายชาตรี รูปสงา
นายชาตรี ศุภบูรณ
นายชาติชาย กอคุณ
นายชาติชาย ทองเรือง
นายชานนท กนกวันชัยกุล
สิบเอก ชานนท การะเวก
นายชาย เจริญใจ
นายชาลี ตักเตือน
นายชาลี สุขสบาย
นายชํานาญ ไชยศร
นายชํานาญ บอกสันเทียะ
นายชํานาญ เมินขุนทด
นายชํานาญ รองสวัสดิ์
นายชํานาญ แสงจันทร
นายชํานาญศิลป เสมาทอง
นายชิณกร เกิดเทอดวงษ
นายชิณวัฒน ภูดรโพธิ์
นายชิตชัย ไชยรัตน
นายชิตพงษ ภูทวี
นายชื้น กลิ่นเพย

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายชุติเดช บุญญะคงสกุล
นายชุติพนธ บุตตะเกิด
นายชุมพร เทียนศรี
นายชุมพร นาคประสบสุข
นายชุมพล จงรัตนกลาง
นายชุมพล วงศเพชรชารัต
นายชุมพล สอปญญา
นายชุมพล เหรียญราชา
นายชุมศักดิ์ เหมวิภาต
นายชูชัย ประทุมขันธ
นายชูชาติ จันคลัง
นายชูชาติ จันทรอินทร
นายชูชาติ ชัยวงศ
นายชูชาติ วงศกลาง
นายชูชาติ อยูสอาด
นายชูชิด เขียวคลาย
นายชูชีพ โอทอง
นายชูวงศ แจงวัฒนะ
นายชูศักดิ์ ณรงคราช
นายชูศักดิ์ ประเสริฐ
นายชูศักดิ์ ศุภจิตเจษฎากร
นายชูศักดิ์ ศุภนคร
นายชูศักดิ์ ศุภราชัยกุล
นายเชญย จาดบุญนาค
นายเชวง จิตรประสาร
นายเชวง ฌายีเนตร

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔

นายเชาว ชัยณรงค
นายเชาว ไชยกิจ
นายเชาว มัชฌิมา
นายเชาวนา เฮียงราช
นายเชาวรัตน สอนพูด
นายเชาวฤทธิ์ จันทรดี
นายเชาวฤทธิ์ พรหมศรีสวัสดิ์
นายเชาวฤทธิ์ มีโส
นายเชาวลิต ลือนิคม
นายเชาวิวัฒน มหาโยชนธนิศร
นายเชิงชาย วงศลังกา
นายเชิญ ยิ้มจันทร
นายเชิดชัย เกตุแกว
นายเชื้อ งันเกาะ
นายโชค ปุยออต
นายโชค สุจริตจันทร
นายโชคชัย ใจแนน
นายโชคชัย บุญมา
วาที่รอยตรี โชคดี เภรีภาศ
นายโชติชัย เวียงนนท
นายโชติพงษ พลสยม
นายไชยง วังคะฮาด
นายไชยงค บุตรเวียงพันธ
นายไชยงค เพิ่มพงษ
นายไชยณัฐ กมลสุขยืนยง
นายไชยภัทร สวัสดี

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายไชยฤกษ นวมนิ่ม
นายไชยวัฒน ไชยนา
นายไชยา ศรีนาราง
นายฐิติวัฒน ทองอาสน
นายฒัมษ นําเกียรติสกุล
นายณกฤช เรืองศรี
นายณธกร วัฒนาจรัสแสง
นายณยศพล แสนบุญศิริ
นายณรงค คนึงการ
นายณรงค ชูศรีชัย
นายณรงค ถาวรวงษ
นายณรงค ทับวิธร
หมอมหลวงณรงค ปราโมช
นายณรงค ปญญา
นายณรงค พันธุศรีมงคล
นายณรงค มั่นอ่ํา
นายณรงค มารสาร
นายณรงค เรืองฤทธิ์
นายณรงค ลีศรี
นายณรงค ศรกลา
นายณรงค สมบูรณ
นายณรงค เสนาคํา
นายณรงค แสงภักดี
นายณรงค แสนบาง
นายณรงค หนูนารี
นายณรงค หมดทุกข

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘
๔๓๙
๔๔๐
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๗
๔๔๘
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓
๔๕๔
๔๕๕
๔๕๖

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

นายณรงค หอหมัด
นายณรงค หาทรัพย
นายณรงคกร ชํานาญเวช
นายณรงคเดช โพธิเกิด
นายณรงคฤทธิ์ งิมขุนทด
นายณรงคฤทธิ์ สิมาพันธ
นายณรงคศักดิ์ พรมวัง
นายณรงคศักดิ์ โรจนธรรม
นายณัฏฐทัต ศิริวิวัฒน
นายณัฏฐพงศ ไชยหะนิจ
นายณัฐกฤษ แสงทอง
นายณัฐกุล รุณผาบ
วาที่รอยเอก ณัฐธนพงษ ทองพลับ
นายณัฐนันท ดนูพิทักษ
นายณัฐพงษ กิติทรัพยกาญจนา
นายณัฐพล แพไธสง
นายณัฐพล ศาลาคาม
นายณัฐวุฒิ ยะรินทร
นายณัฐวุฒิ หาตรงจิตต
นายดนัย กัลยาราช
นายดรงค ประเสริฐศรี
นายดล กอนแหวน
นายดวงจันทร อัคติ
นายดอรอแม จารง
วาที่รอยตรี ดัสกร ชุมปญญา
นายดาวรุง คําบุญ

๔๕๗
๔๕๘
๔๕๙
๔๖๐
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายดาวรุง แยมอุทัย
นายดาวหยาด ขันธเพชร
นายดําเกิง วรเถกิงกุล
นายดํารง ชํานิจ
นายดํารงคเกียรติ โพธิ์พุก
นายดํารงศักดิ์ วงษาวดี
นายดํารงศักดิ์ ศรีสวัสดิ์
นายดํารัส บุญพิเชฐ
นายดําริ สุริยา
นายดิเรก ดวงคําจันทร
นายดิลก ขุนแท
วาที่รอยตรี ดุษฎี การบุญ
นายดุษฏี ดอกไม
นายดุสิต โกนสันเทียะ
นายดุสิต บรรลัง
นายดุสิต วันมี
นายดุสิต อูปแกว
นายเดช ปาจรียานนท
นายเดชธนา จักรแกวภคกร
นายเดชา แกวไชย
นายเดชา ไชยชุมภู
นายเดชา บุญชู
นายเดโช ชูแกว
นายเดน จันทรจําปา
นายเดน เหลาประเสริฐ
นายเดนชัย หวานใจ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๔๘๓
๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐
๔๙๑
๔๙๒
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘
๔๙๙
๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔
๕๐๕
๕๐๖
๕๐๗
๕๐๘

นายเดนพงษ สตารัตน
นายแดนชัย คุมวงศ
นายแดนชัย เทียนดํา
นายแดนดี พันธุศิลป
นายตระกูล ทองทักษิณ
นายตระกูล สอนเวียง
นายตรัยยเดช ชุมเดช
นายตรีพินิจ พินิจมนตรี
นายตรีภพ แสงหิรัญ
นายตรีศูล พงษพันธุ
นายตอตาน ธารีเกษ
นายเตชินท เจนพานิช
นายเตรียม จันสุนา
นายเตียงคํา ทวินันท
นายไตรรงค บุตรนุชิต
นายไตรสิทธิ์ กองกิจธนาวัฒน
นายถกล ภูเดนดวง
นายถนอม คําสุข
นายถนอม ชวยศรี
นายถนอม ไพรหลวง
นายถนอม ยันตนะ
นายถนัด กาสุยะ
นายถนัด ตีระมาตย
นายถวิล เฉิดฉาย
นายถวิล บุญเจียม
นายถวิล พนมเขต

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖
๕๑๗
๕๑๘
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕
๕๒๖
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐
๕๓๑
๕๓๒
๕๓๓
๕๓๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายถวิล ภารแผว
นายถวิล สุขฉัตร
นายถวิล อินทะจะกะ
พันจาอากาศเอก ถาวร คําจุมพล
นายถาวร คําออ
สิบตํารวจเอก ถาวร วงศพรัด
นายถาวร สุกใส
นายถาวร หาญธงชัย
นายถิระศักดิ์ ศรีสวาง
นายเถลิงเกียรติ ขุมดวง
นายแถบ จุลพันธ
นายทนงค บุญชวย
นายทนงศักดิ์ เจริญชัย
นายทนงศักดิ์ ไชยณรงค
นายทนงศักดิ์ บูรพารัตน
นายทนงศักดิ์ รอดวิเศษ
นายทนงศักดิ์ สุชนก
นายทรง แสนวัง
นายทรงกลด แสงออน
นายทรงเกียรติ สิงหบัวขาว
นายทรงชัย วิจันทมุข
นายทรงเดช วุฒิสาร
นายทรงธรรม สุวรรณรัตน
นายทรงฤทธิ์ สรอยอาภรณ
นายทรงวุฒิ พวงศรี
นายทรงศักดิ์ ศรีภักดี

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๕๓๕
๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒
๕๔๓
๕๔๔
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘
๕๔๙
๕๕๐
๕๕๑
๕๕๒
๕๕๓
๕๕๔
๕๕๕
๕๕๖
๕๕๗
๕๕๘
๕๕๙
๕๖๐

นายทรงศักดิ์ ศรีวงษา
นายทรงศักดิ์ สมบุศย
นายทรงศักดิ์ เสริมสุข
นายทรงศิลป ไฝทาคํา
นายทรัพยมงคล สมทิพย
นายทรัพยอนันต ประวันโน
นายทวนทอง ซายสุข
นายทวินทร อุดมสุข
นายทวี ดวงธรรม
นายทวี ทาฤทธิ์
นายทวี ฤทธิเดช
นายทวี สุริยา
นายทวีชัย ปฤกษากร
นายทวีป ชุมทอก
นายทวีวัฒน จันทรจิตวิริยะ
นายทวีศักดิ์ คําลือ
นายทวีศักดิ์ เครือแพทย
วาที่รอยตรี ทวีศักดิ์ ซื่อตรง
นายทวีศักดิ์ ดาระวัฒน
นายทวีศักดิ์ เนนเลิศ
นายทวีศักดิ์ ปรีชาติวงศ
นายทวีศักดิ์ เลิศสุวรรณ
นายทวีศักดิ์ ศรีคะชินทร
นายทวีศักดิ์ ศรีสุข
นายทวีศักดิ์ สวนไธสง
นายทวีศักดิ์ อินทรดวง

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๕๖๑
๕๖๒
๕๖๓
๕๖๔
๕๖๕
๕๖๖
๕๖๗
๕๖๘
๕๖๙
๕๗๐
๕๗๑
๕๗๒
๕๗๓
๕๗๔
๕๗๕
๕๗๖
๕๗๗
๕๗๘
๕๗๙
๕๘๐
๕๘๑
๕๘๒
๕๘๓
๕๘๔
๕๘๕
๕๘๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายทวีศิลป ซื่อสัตย
นายทวีสิน ชัยมงคล
นายทศพร จันทนราช
นายทศพล พยัคฆพงศ
นายทศพล แสนศรี
นายทองคํา จุลเหลา
นายทองคํา พันธสวัสดิ์
นายทองคํา เหลาแหลม
นายทองฉันท ผดาวัน
วาที่รอยตรี ทองดี ศรีวิเศษ
นายทองดี อําไพร
นายทองแดง ฉายสถิตย
นายทองแดง เดียวกี่
นายทองแดง สรอยอุดม
นายทองเติม กองตุย
นายทองทวี ปชชาดี
นายทองทวี พรมสีดา
นายทองแทง มาแสวง
นายทองใบ กอศิลป
นายทองใบ ชมภูยันต
นายทองใบ ทองทรัพย
นายทองใบ ปะวะเส
นายทองเปลว แวงโสธรณ
นายทองลวน คงศิลา
วาที่รอยตรี ทองศรี จินะ
นายทองสิน ภูสีมุงคุณ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๕๘๗
๕๘๘
๕๘๙
๕๙๐
๕๙๑
๕๙๒
๕๙๓
๕๙๔
๕๙๕
๕๙๖
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐
๖๐๑
๖๐๒
๖๐๓
๖๐๔
๖๐๕
๖๐๖
๖๐๗
๖๐๘
๖๐๙
๖๑๐
๖๑๑
๖๑๒

นายทองสุก มาตยวังแสง
นายทองสุข ทับวิธร
นายทองสุข ทุมทา
นายทองสุข ริ้วทอง
นายทองสุข วรเลิศ
นายทองสุข สุขแปง
นายทองสุข หนูดา
นายทองอินทร ไปเจอะ
นายทะลี กองสําลี
นายทะวิด ผองกัล
นายทัถชัย โสภาพันธ
นายทัศน บุญทอง
นายทัศนพงษ ตะคํา
นายทัศนัย โสธรพิทักษกุล
นายทัศนา ทองถนอม
นายทํานอง ชอชู
นายทินกร บริบูรณ
นายทินกร พรหมดวง
นายทินกร พันธุระ
วาที่รอยตรี ทินกร สุวรรณพรหม
นายทิพยา ฉ่ําเมืองปกษ
นายทิพากร วุฒิสาร
วาที่รอยตรี ทิวา แกวอําพล
นายเทพพงษ ธวัชบัณฑิต
นายเทวัญ แกวสําราญ
นายเทวา สอนวงษา

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
๖๑๓
๖๑๔
๖๑๕
๖๑๖
๖๑๗
๖๑๘
๖๑๙
๖๒๐
๖๒๑
๖๒๒
๖๒๓
๖๒๔
๖๒๕
๖๒๖
๖๒๗
๖๒๘
๖๒๙
๖๓๐
๖๓๑
๖๓๒
๖๓๓
๖๓๔
๖๓๕
๖๓๖
๖๓๗
๖๓๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายเทวิน มูลวรรณ
นายเทวิน อองทับน้ํา
นายเทวินส สรอยเพชร
นายเทอดวิทย ไชยรัตน
นายเทอดศักดิ์ บุษบงค
นายเทอดศักดิ์ เพิ่มบุญ
นายเทียนชัย แสนสม
นายแทน ดานแกว
นายแทนคุณ พันธุศาสตร
นายธงฉัตร จิตทนง
นายธงชัย บุญธนาธรรม
นายธงชัย โยธานัก
นายธงชัย รวยสูงเนิน
นายธงชัย สังสุทธิ
นายธงไชย แสงลา
นายธณัท บุญชูวิสิฐ
นายธนกร ทองประสม
นายธนกร ฟกทอง
นายธนกริช ไมงาม
นายธนกฤต บุญปญญา
นายธนชาต สุประเสริฐ
นายธนเดช เพ็งธรรม
นายธนเดช มณีวรรณ
วาที่รอยเอก ธนนท บุญทวีวรเดช
นายธนพล แพศักดิ์
นายธนภพ สุภาษา

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๖๓๙
๖๔๐
๖๔๑
๖๔๒
๖๔๓
๖๔๔
๖๔๕
๖๔๖
๖๔๗
๖๔๘
๖๔๙
๖๕๐
๖๕๑
๖๕๒
๖๕๓
๖๕๔
๖๕๕
๖๕๖
๖๕๗
๖๕๘
๖๕๙
๖๖๐
๖๖๑
๖๖๒
๖๖๓
๖๖๔

นายธนภัทร เสือแกว
นายธนรรณพ สุขสบาย
นายธนวัฒน ปริญญา
นายธนวัฒน พุมทิพย
นายธนวัฒน โพธิดา
นายธนศักดิ์ ดิษยรักษ
วาที่รอยตรี ธนศักดิ์ เปาริก
นายธนะชัย พาลึก
นายธนัญชัย เกื้อกอออน
นายธนัท เวียงเหล็ก
นายธนันท ตรีสุวรรณวัฒน
นายธนากร การะวิโก
วาที่รอยโท ธนายุทธ มณีชวง
นายธนารัตน มาลัยศรี
นายธนาวัฒน คําราช
นายธนาเสฎฐ ชัชวาลธิติวัฒน
นายธนิต ภูมณี
นายธนิต ออนสําอางค
นายธนิตย สุวรรณเจริญ
นายธนู เมฆี
นายธเนศ บัวพันธุ
นายธเนศ มยุรา
นายธรรมนูญ เข็มลา
นายธรรมนูญ สายทอง
นายธรรมรงค เทพไพฑูรย
นายธรรมรัตน วงศสุวรรณ

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
๖๖๕
๖๖๖
๖๖๗
๖๖๘
๖๖๙
๖๗๐
๖๗๑
๖๗๒
๖๗๓
๖๗๔
๖๗๕
๖๗๖
๖๗๗
๖๗๘
๖๗๙
๖๘๐
๖๘๑
๖๘๒
๖๘๓
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖
๖๘๗
๖๘๘
๖๘๙
๖๙๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายธรรมรัตน สุดชาหา
นายธรรมโรจน มงคลแชมชอย
นายธราทร ทองปญญนพ
นายธราพงษ สมศรี
นายธวัช ณรงคเพ็ชร
นายธวัช ทับทอง
นายธวัช นาคชุม
นายธวัช ใบบัว
นายธวัช มณีโชติ
นายธวัช ลาธุลี
นายธวัช อินทรจักร
นายธวัช เอกปยะกุล
นายธวัชชัย ทาหนองบัว
นายธวัชชัย นามทิพย
นายธวัชชัย มิ่งไธสง
นายธวัฒนชัย สายวิเศษ
นายธัญญวุฒิ เอี่ยมเย็น
นายธัญวิสิฐ จันทรดุสิตขจร
นายธัฒนคร พวงคํา
นายธันวา ลิ่มสถาพร
นายธานินทร วงศเสงี่ยม
นายธานินทร ไวทยินทร
นายธานี ทองขาว
นายธานี ไวยบุตรี
นายธารา เอกานุกุล
นายธํารงคฤทธิ์ พันธฤทธิ์

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๖๙๑
๖๙๒
๖๙๓
๖๙๔
๖๙๕
๖๙๖
๖๙๗
๖๙๘
๖๙๙
๗๐๐
๗๐๑
๗๐๒
๗๐๓
๗๐๔
๗๐๕
๗๐๖
๗๐๗
๗๐๘
๗๐๙
๗๑๐
๗๑๑
๗๑๒
๗๑๓
๗๑๔
๗๑๕
๗๑๖

นายธีทัต ดวยคุมเกลา
นายธีรชัย วรรณโพธิ์กลาง
วาที่รอยโท ธีรพล จิณแพทย
นายธีรพล เบญจจินดา
นายธีรพันธ พลายสังข
นายธีรพันธุ รัตนเสถียรถาวร
นายธีรภัทร มากทองหลาง
นายธีรวัฒน คะปญญา
นายธีระ กุลฉวะ
วาที่รอยโท ธีระ เตียวอนันตวุฒิ
นายธีระ เพาะเจาะ
นายธีระชัย โสมเกษตรินทร
นายธีระพงษ วงศสุวรรณ
นายธีระพร ภาคมฤกษ
นายธีระพล จอมคํา
นายธีระยุทธ แซวกระโทก
นายธีระวัฒน สุวรรณ
นายธีระศักดิ์ สิงหเดช
นายธีราศักดิ์ บุญชนะ
นายนคร เนตรวงศ
นายนคร บวมขุนทศ
นายนคร ผานแสนเสาร
นายนครชัย บุญเปง
นายนที ธรรมวงศ
นายนนทปพจ โสมจํารูญ
นายนนทวัฒนากรณ เลิศชนะ

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา
๗๑๗
๗๑๘
๗๑๙
๗๒๐
๗๒๑
๗๒๒
๗๒๓
๗๒๔
๗๒๕
๗๒๖
๗๒๗
๗๒๘
๗๒๙
๗๓๐
๗๓๑
๗๓๒
๗๓๓
๗๓๔
๗๓๕
๗๓๖
๗๓๗
๗๓๘
๗๓๙
๗๔๐
๗๔๑
๗๔๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายนพดล โคตรมูล
นายนพดล จันทิพย
นายนพดล ใจมา
นายนพดล ธรรมวงศ
นายนพดล อุบลเลิศ
นายนพพร จันทวงศ
นายนพพล สิงหะสุริยะ
นายนพรัตน ทองแมน
นายนพรัตน ปาปะไพ
นายนรพงษ แพนศรี
นายนรเสฏฐ ตรีแสงรัตน
นายนรากร เนาวสุวรรณ
นายนราวุธ ชูวังวัด
นายนรินทร มนตรี
นายนรินทร กลิ่นจันทร
นายนรินทร ทองศรี
นายนรินทร ประวันนา
นายนรินทร มุงเอื้อมกลาง
นายนรินทร วงศวิลัย
นายนรินทร วรรณชา
นายนรินทร วรากุลบุญพรัตน
นายนรินทร อรัญมิ่ง
นายนริศ ธรรมปรัชญา
วาที่รอยตรี นริศย กิจเพิ่มพูล
นายนริส พรหมสูงวงษ
นายนเรศ พนานุสรณศิลป

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๗๔๓
๗๔๔
๗๔๕
๗๔๖
๗๔๗
๗๔๘
๗๔๙
๗๕๐
๗๕๑
๗๕๒
๗๕๓
๗๕๔
๗๕๕
๗๕๖
๗๕๗
๗๕๘
๗๕๙
๗๖๐
๗๖๑
๗๖๒
๗๖๓
๗๖๔
๗๖๕
๗๖๖
๗๖๗
๗๖๘

วาที่รอยตรี นเรศ เล็กสราวุธ
นายนฤดล คุณยศยิ่ง
นายนฤทธิ์ ทิพยเสนา
นายนฤนาถ ธรรมวิเศษ
นายนวพล ดันสูงเนิน
นายนวพล สังขแกว
นายนันทยุทธ สันตินรนนท
นายนันทวัฒน ชัยวิชิต
นายนันทวัฒน สุวรรณนิตย
นายนาคพันธ ติงหวัง
นายนาวี อูไพจิตร
นายนํา ดําประเสริฐ
นายนิกร สรอยสน
นายนิคม กองแกว
นายนิคม คําทอง
นายนิคม จันทรอิ่ม
นายนิคม พลศรี
นายนิคม วิชัยโย
นายนิคม อินทรงาม
นายนิญัติ คําเครือ
นายนิตินัย สุขเกษม
นายนิติพล มุณีกุล
นายนิติพัฒน เสนระศัพท
นายนิทัศน เอี่ยมสอาด
นายนิเทศ นนทะโคตร
นายนิเทศก ประภาสอน

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
๗๖๙
๗๗๐
๗๗๑
๗๗๒
๗๗๓
๗๗๔
๗๗๕
๗๗๖
๗๗๗
๗๗๘
๗๗๙
๗๘๐
๗๘๑
๗๘๒
๗๘๓
๗๘๔
๗๘๕
๗๘๖
๗๘๗
๗๘๘
๗๘๙
๗๙๐
๗๙๑
๗๙๒
๗๙๓
๗๙๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายนิพนธ ใจออน
นายนิพนธ เดชศิริ
นายนิพนธ มหาสุภาพ
นายนิพนธ รมณชิต
นายนิพนธ รักษาวงษ
นายนิพนธ ลิ้มพงษา
นายนิพนธ ศรีเมือง
นายนิพล รัตนพันธ
นายนิพัท บุญโชติ
นายนิมิตร ประตาทะยัง
นายนิมิตร อิสระกุล
นายนิยม ไกรสนาม
นายนิยม เข็มศิริ
นายนิยม วิถีพัฒน
นายนิยม สงเคราะห
นายนิรันดร กาทอง
นายนิรันดร จิตอารีย
นายนิรันดร เจริญรุงเรือง
นายนิรันดร นาวงหา
นายนิรันดร นิระสุ
นายนิรุธ ฆารเจริญ
นายนิโรจน ปุรินทราภิบาล
นายนิวัฒน โคตา
นายนิวัฒน ดอนลาดบัตร
นายนิวัฒน ทองทศ
นายนิวัตร ชูแสง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๗๙๕
๗๙๖
๗๙๗
๗๙๘
๗๙๙
๘๐๐
๘๐๑
๘๐๒
๘๐๓
๘๐๔
๘๐๕
๘๐๖
๘๐๗
๘๐๘
๘๐๙
๘๑๐
๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕
๘๑๖
๘๑๗
๘๑๘
๘๑๙
๘๒๐

นายนิวัติ เลิศสรรสิริ
นายนิเวศน ปราชญวิทยาการ
นายนิเวศน ยิ้มละมัย
นายนิเวส เหลาพรม
นายนุกูล จันดารักษ
นายนุกูล ชูนุย
นายนุภาพ อพรรัมย
นายนูเซ็ง เจะบู
นายบดินท ธรรมสังวาลย
นายบดินทร นารถโคษา
นายบพิตร ชมภูวงศ
นายบพิตร ทองรักษ
นายบรรจง ปนปฐม
นายบรรจง พลเสนา
นายบรรจง ฤทธิ์ไธสง
นายบรรจบ ทีบุญมา
นายบรรจบ บุษยศรี
นายบรรจบ ศรีประภาพงศ
นายบรรจบ สมดี
นายบรรจบ แสนธิ
นายบรรชา บุญคง
นายบรรณชัย ออมนอก
นายบรรเทิง วรโพธิ์
นายบรรยาย ประสงคจินดา
นายบรรลือ แกวเทพ
นายบรรลือ บุญตระการ

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
๘๒๑
๘๒๒
๘๒๓
๘๒๔
๘๒๕
๘๒๖
๘๒๗
๘๒๘
๘๒๙
๘๓๐
๘๓๑
๘๓๒
๘๓๓
๘๓๔
๘๓๕
๘๓๖
๘๓๗
๘๓๘
๘๓๙
๘๔๐
๘๔๑
๘๔๒
๘๔๓
๘๔๔
๘๔๕
๘๔๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายบรรเลง สุป
นายบรรหาญ บุญจันทร
นายบริวัฒน ไหมขาว
นายบวร ประสาร
นายบวร วสุนธรารัตน
นายบวรวิชช สวัสดิวรานุกร
นายบัญชา วิพัฒวิบูลกิจ
นายบัญญัติ งิ้วแดง
นายบัญญัติ ปญญาคํา
นายบัญญัติ พันธพรหม
นายบัญญัติ เรืองไพศาล
นายบัญญัติ ศรีประเสริฐ
นายบัญหาญ เดชเฟอง
นายบัณฑิต พลวิบูลย
นายบัณฑิต พูนรัตนบัณฑิตย
นายบัณฑิต รอดโต
นายบัณฑิตย ลิมปนชัยพรกุล
นายบัวลัย ไชยพานิชย
นายบุญ จารยโพธิ์
นายบุญกวาง ทุมพร
นายบุญคง เนตรภักดี
นายบุญคุม พิเภก
นายบุญเจริญ เกื้อทาน
นายบุญชนะ ศรีจันดี
นายบุญชม นอยสะปุง
นายบุญชม บุญประกอบ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๘๔๗
๘๔๘
๘๔๙
๘๕๐
๘๕๑
๘๕๒
๘๕๓
๘๕๔
๘๕๕
๘๕๖
๘๕๗
๘๕๘
๘๕๙
๘๖๐
๘๖๑
๘๖๒
๘๖๓
๘๖๔
๘๖๕
๘๖๖
๘๖๗
๘๖๘
๘๖๙
๘๗๐
๘๗๑
๘๗๒

นายบุญชม ใยขันธ
นายบุญชวน กินรี
นายบุญชวย ทองเกียว
นายบุญชวย ทิพยนางรอง
นายบุญชวย ระวิงทอง
นายบุญชวย แสงมณี
นายบุญชอบ นิลบุตร
นายบุญชัย ดวงสุดา
นายบุญชัย ใหมโมง
วาที่รอยตรี บุญชิต บุญมีทา
นายบุญชิต รัตนแสง
นายบุญไชย ศรีปยะพันธุ
นายบุญซอน บาดตาสาว
นายบุญญศิริ บุญยืน
นายบุญญสิทธิ์ สุนันตะ
นายบุญณรงค ขลิบทอง
นายบุญถิ่น คํายา
นายบุญถิ่น วรารัศมี
นายบุญเถา บุราณ
นายบุญทอม วุฒิกมลปรีดา
นายบุญทัน ปจจุโส
นายบุญทัน วรรณขันธ
นายบุญทัน วังพิลา
นายบุญเทียน เปกธนู
นายบุญธนภัทร นามนุษยศรี
นายบุญธรรม คงกิ่ง

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา
๘๗๓
๘๗๔
๘๗๕
๘๗๖
๘๗๗
๘๗๘
๘๗๙
๘๘๐
๘๘๑
๘๘๒
๘๘๓
๘๘๔
๘๘๕
๘๘๖
๘๘๗
๘๘๘
๘๘๙
๘๙๐
๘๙๑
๘๙๒
๘๙๓
๘๙๔
๘๙๕
๘๙๖
๘๙๗
๘๙๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายบุญธรรม ผลลําใย
นายบุญธรรม ลวกไธสง
นายบุญธรรม สุขแสน
นายบุญนาค ชื่นดอนกลอย
นายบุญนํา อรรคฮาต
นายบุญเนตร เวียงสกล
นายบุญเฟอง ตอรบรัมย
นายบุญมา ไชยเมืองชื่น
นายบุญมี คําหมอ
นายบุญมี พุมจันทร
นายบุญมี ศรีธร
นายบุญรอด โอภาสพันธ
นายบุญรัตน คึมยะราช
นายบุญรัตน ธรรมชัย
นายบุญรัตน สุนันธรรม
วาที่รอยตรี บุญเรือง บํารุงเกาะ
นายบุญเรือง บุงจันทร
นายบุญโรม ลามุล
นายบุญฤทธิ์ ธิวรรณ
นายบุญฤทธิ์ อัษฎายุทธเมธี
นายบุญลอม ศิริ
นายบุญลือ บอขุนทด
นายบุญลือ อินทะวงษ
นายบุญเลิศ คงผดุง
นายบุญเลิศ ดานไทยนํา
นายบุญเลิศ พรายอินทร

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๘๙๙
๙๐๐
๙๐๑
๙๐๒
๙๐๓
๙๐๔
๙๐๕
๙๐๖
๙๐๗
๙๐๘
๙๐๙
๙๑๐
๙๑๑
๙๑๒
๙๑๓
๙๑๔
๙๑๕
๙๑๖
๙๑๗
๙๑๘
๙๑๙
๙๒๐
๙๒๑
๙๒๒
๙๒๓
๙๒๔

นายบุญเลิศ พุมจิตร
นายบุญเลิศ รัตนกาญจน
นายบุญเลิศ ราชรองวังนุชิต
นายบุญศรี คํามา
นายบุญศรี มาละดา
นายบุญสง กองทรง
นายบุญสง มาประสพ
นายบุญสง มุริจันทร
นายบุญสง แสนดี
นายบุญเสริม งามระยับ
นายบุญหยด รักษาพล
นายบุญเฮือง ไชยชาติ
นายบุณยสิทธิ์ บุญธิติพันธ
นายบุตร ตะวัน
นายบุรวัฒน กมลนัย
นายบุศย เขียนวารี
นายบูรพา ดําแสงสวัสดิ์
นายเบญญา ขวัญยืน
นายปกาศิต กาดนอก
นายปฏิวัติ คํามูล
นายปฏิวัติ จันทรทิพย
นายปฏิวัติ เทียบอุน
นายปฐม วรตันติ
นายปณิพล นานา
นายปพน เอิบอิ่ม
นายประกอบ บุญเสริม

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
๙๒๕
๙๒๖
๙๒๗
๙๒๘
๙๒๙
๙๓๐
๙๓๑
๙๓๒
๙๓๓
๙๓๔
๙๓๕
๙๓๖
๙๓๗
๙๓๘
๙๓๙
๙๔๐
๙๔๑
๙๔๒
๙๔๓
๙๔๔
๙๔๕
๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘
๙๔๙
๙๕๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายประกอบ หาญณรงค
นายประกอบ อินทรมณี
นายประกาศิต จันทศ
นายประกาศิต สืบเทพ
นายประกาศิต โฮมสองชั้น
นายประกิจ ไชยามาตย
นายประกิต อยูเชื้อ
วาที่รอยตรี ประคอง บุญสราง
นายประคอง พุกสุข
นายประคอง อดทนดี
นายประคองเกียรติ บุบผาพรหมราช
นายประจง อุดมศิริพงษ
นายประจวบ สีแพงมน
นายประจวบโชค สรอยสม
นายประจักร พิมพหอม
นายประจักษ ทองเลิศ
นายประจักษ นวลนาค
นายประจักษ บัวพันธ
นายประจักษ บุษดี
นายประจักษ ภูทอง
นายประจักษ สารชน
นายประจักษ สุดใสดี
นายประจันทร หวางสกุล
นายประจิน ทับโชติ
นายประจิม กราบกราน
นายประจิม ศิริทัพ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๙๕๑
๙๕๒
๙๕๓
๙๕๔
๙๕๕
๙๕๖
๙๕๗
๙๕๘
๙๕๙
๙๖๐
๙๖๑
๙๖๒
๙๖๓
๙๖๔
๙๖๕
๙๖๖
๙๖๗
๙๖๘
๙๖๙
๙๗๐
๙๗๑
๙๗๒
๙๗๓
๙๗๔
๙๗๕
๙๗๖

นายประณต จันทรสมคอย
นายประณต ยุพเกษตร
นายประดับ ณ นคร
นายประดิษฐ แกวงาม
นายประดิษฐ พิเสฏฐศลาศัย
นายประดิษฐ สารเงิน
นายประดิษฐ หงษโม
นายประเดิม การสราง
นายประทวน ภัทรธีรนาถ
นายประทวน มุงพันกลาง
นายประทาน หาดยาว
นายประทิว บุญเพลิง
นายประทีป ไชยชนะ
นายประทีป ไชยเมือง
นายประทีป ไชยโย
นายประทีป ธงยศ
นายประทีป เบ็ญจกุล
นายประทีป ผางสงา
นายประทีป เพิ่มทรัพย
นายประทุม จักรกรด
นายประเทือง ประสาทกลาง
นายประธาร วสวานนท
นายประธูป พิษณุแสง
นายประพจน แยมทิม
นายประพัฒ วรรณศรี
นายประพันธ ขอรัตน

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา
๙๗๗
๙๗๘
๙๗๙
๙๘๐
๙๘๑
๙๘๒
๙๘๓
๙๘๔
๙๘๕
๙๘๖
๙๘๗
๙๘๘
๙๘๙
๙๙๐
๙๙๑
๙๙๒
๙๙๓
๙๙๔
๙๙๕
๙๙๖
๙๙๗
๙๙๘
๙๙๙
๑๐๐๐
๑๐๐๑
๑๐๐๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายประพันธ ขันโมลี
นายประพันธ คําแปง
นายประพันธ จันทรอุไร
นายประพันธ ใจดี
นายประพันธ โดงดี
นายประพันธ วินันท
นายประพันธ อุตมา
นายประพันธ โออารี
นายประพันพงษ สิทธิเพ็ง
นายประไพ อุณาศรี
นายประภา บุญยะภาภรณ
นายประภาศ พิระพงศ
นายประภาษ บุรกรณ
นายประภาส กาญจนกัณโห
นายประภาส เกตุพงษพันธุ
จาสิบเอก ประภาส ขามรัตน
นายประภาส เดชหาญ
นายประภาส บุญปน
นายประภาส พริพล
นายประมวล เกิดศักดิ์ ณ แวงนอย
นายประมวล ใจภักดี
นายประมวล บุญสิทธิ์
นายประมวล พรมปาชัด
นายประมวล พุงกระโทก
นายประมวล สมบูรณ
นายประมวล สายวงศ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๐๐๓
๑๐๐๔
๑๐๐๕
๑๐๐๖
๑๐๐๗
๑๐๐๘
๑๐๐๙
๑๐๑๐
๑๐๑๑
๑๐๑๒
๑๐๑๓
๑๐๑๔
๑๐๑๕
๑๐๑๖
๑๐๑๗
๑๐๑๘
๑๐๑๙
๑๐๒๐
๑๐๒๑
๑๐๒๒
๑๐๒๓
๑๐๒๔
๑๐๒๕
๑๐๒๖
๑๐๒๗
๑๐๒๘

นายประมวล แสงสุวรรณ
นายประมวลพจน สนิทโกศัย
นายประมอญ สูงสงา
นายประมุข กาญจนชีวะ
นายประมูล ปทุมซาย
นายประยง สันธิ
นายประยงค จงสําราญ
นายประยงค ชารี
นายประยงค แดงบุสดี
นายประยงค เลาลักษณจรรยา
วาที่รอยตรี ประยงค วราพุฒ
นายประยงค สิงหากัน
นายประยงค สิงหาด
นายประยงค อินทองแกว
นายประยวน โสมาลีย
นายประยุทธ โพธิ์เงิน
นายประยุทธ จันสามารถ
นายประยูร ครองยุทธ
นายประยูร จรรยาเพศ
นายประยูร จันทรปญญา
นายประยูร ดอนมงคล
นายประยูร ทองบอ
นายประยูร พรประเสริฐ
นายประยูร รัตนเฉลิมวงศ
นายประยูร ศรีลาศักดิ์
นายประยูร ศิริพิน

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๒๙
๑๐๓๐
๑๐๓๑
๑๐๓๒
๑๐๓๓
๑๐๓๔
๑๐๓๕
๑๐๓๖
๑๐๓๗
๑๐๓๘
๑๐๓๙
๑๐๔๐
๑๐๔๑
๑๐๔๒
๑๐๔๓
๑๐๔๔
๑๐๔๕
๑๐๔๖
๑๐๔๗
๑๐๔๘
๑๐๔๙
๑๐๕๐
๑๐๕๑
๑๐๕๒
๑๐๕๓
๑๐๕๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายประโยชน เข็มทอง
นายประวัติ คุมไขน้ํา
นายประวัติ โพธิ์แดง
นายประวัติ เลิกนอก
สิบเอก ประวิทย ครรชิต
นายประวิทย ทองทิพย
นายประวิทย นิยมนา
นายประวิทย บุญเต็ม
นายประวิทย ปวีณเกียรติคุณ
นายประวิทย พลอยดํา
นายประวิทย ฤทธิสิทธิเนตร
นายประวิทย อนุรักษ
นายประเวทย พินธะ
นายประศาล กระฐินเทศ
นายประสงค พูลเพิ่ม
นายประสงค เหลาฉลาด
นายประสพ บรรจถรณ
นายประสาตร ทองมนต
นายประสาท กุลรังษี
นายประสาท ภูหมื่นไวย
นายประสาท หาบานแทน
นายประสาน จันทรเผือก
นายประสาน เพ็งทอง
นายประสาน โพธิ์ทอง
นายประสาร รุงแสง
นายประสิทธิ์ กมลคุณากร

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๐๕๕
๑๐๕๖
๑๐๕๗
๑๐๕๘
๑๐๕๙
๑๐๖๐
๑๐๖๑
๑๐๖๒
๑๐๖๓
๑๐๖๔
๑๐๖๕
๑๐๖๖
๑๐๖๗
๑๐๖๘
๑๐๖๙
๑๐๗๐
๑๐๗๑
๑๐๗๒
๑๐๗๓
๑๐๗๔
๑๐๗๕
๑๐๗๖
๑๐๗๗
๑๐๗๘
๑๐๗๙
๑๐๘๐

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

สิบตํารวจเอก ประสิทธิ์ กลิ่นนอย
นายประสิทธิ์ แกนผกา
นายประสิทธิ์ จันทรมี
นายประสิทธิ์ แดงเอียด
นายประสิทธิ์ ธูปหอม
นายประสิทธิ์ นอยประดิษฐ
นายประสิทธิ์ บุญโกมล
นายประสิทธิ์ บุพศิริ
นายประสิทธิ์ ปรังฤทธิ์
นายประสิทธิ์ พิศคํา
นายประสิทธิ์ ภวภูตานนท
นายประสิทธิ์ สมประสงค
นายประสิทธิ์ สัตยาสกุล
นายประสิทธิ์ อินทะนา
นายประสิทธิ์ เอกวารีย
นายประสิทธิเวช ไชยโย
นายประสิน อนันตประเสริฐ
นายประเสริฐ กิติชัยชาญ
นายประเสริฐ เกิดขาว
นายประเสริฐ ขุนชํานาญ
นายประเสริฐ โฆษวิฑิตกุล
นายประเสริฐ จันทคาม
นายประเสริฐ จานสิบสี
นายประเสริฐ เชื้อจิ๋ว
นายประเสริฐ ทิพยพิมพวงศ
นายประเสริฐ เทพศร

๑๐๘๑
๑๐๘๒
๑๐๘๓
๑๐๘๔
๑๐๘๕
๑๐๘๖
๑๐๘๗
๑๐๘๘
๑๐๘๙
๑๐๙๐
๑๐๙๑
๑๐๙๒
๑๐๙๓
๑๐๙๔
๑๐๙๕
๑๐๙๖
๑๐๙๗
๑๐๙๘
๑๐๙๙
๑๑๐๐
๑๑๐๑
๑๑๐๒
๑๑๐๓
๑๑๐๔
๑๑๐๕
๑๑๐๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายประเสริฐ ปาธะรัตน
นายประเสริฐ เมืองไสย
นายประเสริฐ รุงแสง
นายประเสริฐ วาเลาะ
นายประเสริฐ ศรีวิชัย
นายประเสริฐ สุขานนท
นายประเสริฐ หลักคํา
นายประหยัด เขียวหวาน
นายประหยัด คําแอง
นายประหยัด นามวงษา
นายประหยัด บุญพอ
นายประหยัด รังกระโทก
นายประหยัด สุพันอางทอง
นายปรัชญา กิติศรีวรพันธุ
นายปราโมทย กลมเกลี้ยง
นายปราโมทย เกื้อหนองขุน
นายปราโมทย ธารีวิบูลย
นายปราโมทย นิยมการ
นายปราโมทย มวงพันธ
นายปราโมทย รอดนวล
นายปราโมทย สมภักดี
นายปราโมทย สารณาคมนกุล
นายปราโมทย อิศเรนทร
นายปรารภ กิจศิลป
นายปริญญา กอนวิมล
นายปริญญา จันทรศรี

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๑๐๗
๑๑๐๘
๑๑๐๙
๑๑๑๐
๑๑๑๑
๑๑๑๒
๑๑๑๓
๑๑๑๔
๑๑๑๕
๑๑๑๖
๑๑๑๗
๑๑๑๘
๑๑๑๙
๑๑๒๐
๑๑๒๑
๑๑๒๒
๑๑๒๓
๑๑๒๔
๑๑๒๕
๑๑๒๖
๑๑๒๗
๑๑๒๘
๑๑๒๙
๑๑๓๐
๑๑๓๑
๑๑๓๒

นายปริญญา ณ วันจันทร
นายปริญญา นุมนอย
นายปริญญา มูเก็ม
นายปริญญา ใยลา
นายปริญญา รัตนะพิมาน
นายปริญญา หงสะมัต
นายปริวรรต เนาคําแพง
นายปรีชา กองศรี
นายปรีชา กันเสนา
นายปรีชา ขวัญบาง
นายปรีชา จันทกาญจน
นายปรีชา จันทรจิตร
นายปรีชา ณ นาน
นายปรีชา เที่ยวแสวง
นายปรีชา บัณฑิต
นายปรีชา บุญสุข
นายปรีชา พลพันธ
นายปรีชา แพทยสกุล
นายปรีชา มาอาย
นายปรีชา มุสิกอง
นายปรีชา โยธี
นายปรีชา รักษทอง
นายปรีชา รัตนโสภา
นายปรีชา เวชพันธ
นายปรีชา ศรีดวง
นายปรีชา ศรีพยอม

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๓๓
๑๑๓๔
๑๑๓๕
๑๑๓๖
๑๑๓๗
๑๑๓๘
๑๑๓๙
๑๑๔๐
๑๑๔๑
๑๑๔๒
๑๑๔๓
๑๑๔๔
๑๑๔๕
๑๑๔๖
๑๑๔๗
๑๑๔๘
๑๑๔๙
๑๑๕๐
๑๑๕๑
๑๑๕๒
๑๑๕๓
๑๑๕๔
๑๑๕๕
๑๑๕๖
๑๑๕๗
๑๑๕๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายปรีชา ศิริวงศทอง
นายปรีชา สอดศรีจันทร
นายปรีชา แสงเจริญ
นายปรีชา ออนสิงห
นายปรีดา ขําเพ็ง
นายปรีดา ทองไพบูลย
นายปรีดา ประดับสุข
นายปรีดา มานะตอ
นายปรีดา สุขนพกิจ
นายปรีดา หาญคํา
นายปรีดี ภูสีน้ํา
นายปลื้ม แสงจง
นายปจจิม เชื่อมไธสง
นายปญจพล ปตินานนท
นายปญญา กุลแกว
นายปญญา จันทรหางหวา
นายปญญา นรสาร
นายปญญา ปกศรี
นายปญญา พฤฒิสาร
นายปญญา ยิ่งชัยภูมิ
นายปญญา ศรีผายวงษ
นายปญญา ศศิธร
นายปญญา สมจิตร
นายปญญา สระทองแยง
นายปญญา สังขสูงเนิน
นายปญญา แสนแกว

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๑๕๙
๑๑๖๐
๑๑๖๑
๑๑๖๒
๑๑๖๓
๑๑๖๔
๑๑๖๕
๑๑๖๖
๑๑๖๗
๑๑๖๘
๑๑๖๙
๑๑๗๐
๑๑๗๑
๑๑๗๒
๑๑๗๓
๑๑๗๔
๑๑๗๕
๑๑๗๖
๑๑๗๗
๑๑๗๘
๑๑๗๙
๑๑๘๐
๑๑๘๑
๑๑๘๒
๑๑๘๓
๑๑๘๔

นายปญญา หาแกว
นายปญญาวุธ ไชยโยธีร
นายปทมา ชมภูราษฎร
นายปติชาย ตันปติ
นายปยะ แกวหาญ
นายปุณกัลย บุญเริ่ม
นายเปรม คําภิระแปง
นายเปรมชัย สองเมือง
นายผจญ กิ่งกาน
นายผดุง ชุมแวงวาป
นายผดุงกิจ พวงเฟอง
นายผดุงศักดิ์ วิไลลักษณ
นายผล ขัดทา
นายผอน วงศอินทร
นายพงเทพ โทนันต
นายพงศชัย เสนาวัฒน
นายพงศธร ทองใบ
สิบโท พงศธร บุญค้ํา
จาสิบตรี พงศนรินทร ชื่นใจ
นายพงศพันธ จันทรลาม
นายพงศพันธ ใจจิตร
นายพงศภมร ภุมรา
นายพงศรพี ปรีดานนท
นายพงศวิทย ภูวนาถปรีชา
สิบเอก พงศสิน รัตนศิลา
นายพงศักดิ์ นอยวิลาศ

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๘๕
๑๑๘๖
๑๑๘๗
๑๑๘๘
๑๑๘๙
๑๑๙๐
๑๑๙๑
๑๑๙๒
๑๑๙๓
๑๑๙๔
๑๑๙๕
๑๑๙๖
๑๑๙๗
๑๑๙๘
๑๑๙๙
๑๒๐๐
๑๒๐๑
๑๒๐๒
๑๒๐๓
๑๒๐๔
๑๒๐๕
๑๒๐๖
๑๒๐๗
๑๒๐๘
๑๒๐๙
๑๒๑๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายพงษจรัส ชื่นเจริญวงศ
นายพงษชัย ณ นาน
นายพงษพันธ บุรีชัย
นายพงษศักดิ์ เชื้อศิริ
นายพงษศักดิ์ มงคลพิทักษกุล
นายพงษศักดิ์ ระเวงวรรณ
นายพงษศักดิ์ โสภา
นายพงษสวัสดิ์ ศรีอรัญ
นายพชรพล ศรีพลอย
นายพณพงษ แพถนอม
นายพนม เชื่อมชิต
นายพนม เชื้ออินทร
นายพนม ธีระพ็ญแสง
นายพนม นาโสก
นายพนมกร พาหุมันโต
นายพนมศักดิ์ กุลจิตติสาธร
นายพยนต เงินเมือง
นายพยนต ชมภูวงศ
นายพยุง ไชยมี
นายพยุงศักดิ์ เมฆาลัย
นายพยุงศักดิ์ สิงหภักดี
นายพยุงศักดิ์ สุพรหม
นายพยุหพล พานทอง
นายพเยาว ทิพยแสง
นายพร คงยอด
นายพร จันทรทอง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๒๑๑
๑๒๑๒
๑๒๑๓
๑๒๑๔
๑๒๑๕
๑๒๑๖
๑๒๑๗
๑๒๑๘
๑๒๑๙
๑๒๒๐
๑๒๒๑
๑๒๒๒
๑๒๒๓
๑๒๒๔
๑๒๒๕
๑๒๒๖
๑๒๒๗
๑๒๒๘
๑๒๒๙
๑๒๓๐
๑๒๓๑
๑๒๓๒
๑๒๓๓
๑๒๓๔
๑๒๓๕

นายพรชัย เกตุฉาย
นายพรชัย จันทรรงค
นายพรชัย เทียนมาศ
นายพรชัย โพคันโย
นายพรชัย สิงหดํารงค
นายพรชัย สุดโสม
วาที่รอยตรี พรเทพ โพราราช
นายพรมมา ศิลารักษ
นายพรมมา เหลาแหลม
นายพรศักดิ์ ศิริโชติ
นายพรหมมินทร แสงยอย
นายพรหมลิขิต เวชกามา
นายพฤทธ ศรีคํามวน
นายพลเดช รัตนเพศ
สิบตํารวจโท พลทอง เพ็งวงษา
นายพลพล ชื่นธงชัย
นายพลวัตน ประเสริฐศรี
นายพลาวัตร คําภากุมภ
นายพศิน บัวหุง
พันจาอากาศเอก พออาสา
ศรีทองออน
นายพัฒนพากย ชูชวย
นายพัฒนศักดิ์ โอวาท
นายพัฒนา ภูนาท
นายพัฒนา ยังชวย
นายพัฒนา สุริหะ

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
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
๑๒๖๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายพัทธรพี โสดาจันทร
นายพันท คําพรรษา
นายพันธทิพย เงินทอง
นายพันธพงษ อินทรวิเศษ
นายพันธศักดิ์ จันทรจักร
นายพันธศักดิ์ สมอูป
จาสิบเอก พันศักดิ์ แสงทอง
นายพัลลภ ดีเสมอ
นายพัลลภ ยอดไมงาม
นายพานิตร พลกระจาย
นายพิชัย แกวสุวรรณ
นายพิชัย ตุลยเสวี
นายพิชัย เถลิงศก
นายพิชัย นอยสะปุง
นายพิชัย นิลนวล
นายพิชัย เนินพัน
นายพิชัย รัตนถิรวรรณ
นายพิชัย หิดาวรรณ
นายพิชาญ คงเพชร
นายพิชิต ไตรยขันธ
นายพิชิต ปญญาประชุม
นายพิชิต วงศบุตรดี
นายพิชิต ศรีมณี
นายพิชิต สุนทะวงศ
นายพิชิต หอมนวล
นายพิเชนทร พฤกษชาติ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๑๒๘๗

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

นายพิเชษฐ ผาสุข
นายพิเชษฐ กิ่งบัวหลวง
นายพิเชษฐ ขันธสาลี
นายพิฑูรย ศรีแกว
นายพิทยเศรษฐ ปนอยู
นายพิทยา ณ หนองคาย
นายพิทักษ ดวงตะวงษ
นายพิทักษ ศรชัย
นายพินิจ โคระรัตน
วาที่รอยตรี พินิจ นามบํารุง
นายพินิจศักดิ์ อุพลรัมย
นายพินิต แสงสุข
นายพิบูลย นนทราช
นายพิบูลศักดิ์ พรหมวิชัย
วาที่รอยตรี พิพัฒน ประดับเพชร
นายพิพัฒน พงศประยูร
นายพิพัฒน พรมโพธิ์
นายพิมล ฉิมโห
นายพิมล สุขอดิศัย
นายพิรมณ วงศชัย
นายพิศวง ไกรจันทร
นายพิศิษฏ แสงสุพิน
นายพิศิษฐ ปยพิทยากร
นายพิษณุ พุฒฟก
นายพิษณุ ศรีสุวรรณ
นายพิษณุพงษ ญาณศิริ

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
๑๓๑๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายพิษณุวัชร พรพนม
วาที่รอยตรี พิสิจฏ พุฒศรี
นายพิสิฏฐ ตังสุรัตน
นายพิสิฐชัย เรืองนุน
นายพิสิษฐ เลี้ยงอนันต
นายพิสิษฐ ปนพิมาย
นายพิสิษฐ สวนแกว
นายพีทวุฒิ บุษบา
นายพีรพงศ ประดับ
นายพีรพล จริงจิตร
นายพีรพล พรหมมินทร
นายพีรมิตร พึ่งโพธิ์
นายพีรยุทธ พรหมทอง
นายพีระ วงศยะรา
นายพีระ แสนพินิจ
นายพีระพงศ จันทรประเสริฐ
นายพีระพงศ พรนิคม
นายพีระพงษ จําลองพันธ
นายพีระพงษ เพชรงาม
นายพีระพงษ วิริยสถิตยกุล
นายพีระพงษ อินทวัฒน
นายพีระพันธุ มะโน
นายพีระศักดิ์ โสประดิษฐ
นายพีระศักดิ์ อรุณศิโรจน
นายพุทธิชัย วัลคํา
นายพูนผล จองกัลยา

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๑๓๓๙

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

นายพูนผล แสนยานุภาพ
วาที่รอยตรี พูนศักดิ์ พระรัตภูมี
นายพูนศักดิ์ ศิวารัชกุณฑล
นายเพชร คาขาย
นายเพชร แสนวงศ
นายเพิ่มศักดิ์ โพธิ์ทิพย
นายเพิ่มศักดิ์ สิทธิโสภณ
นายไพจิตร จําปาแกว
นายไพจิตร อรรคปทุม
นายไพฑูร อุณทะกะ
นายไพฑูรย กุลพันธ
นายไพฑูรย ขันขะ
นายไพฑูรย จันทรรุงมณีกุล
นายไพฑูรย ณ นาน
นายไพฑูรย ดวงจันทร
นายไพฑูรย ดวงนิล
นายไพฑูรย นพกาศ
นายไพฑูรย บุญประชม
นายไพฑูรย พิมพทอง
นายไพฑูรย โพธิ์เปยสี
นายไพฑูรย มูลดวง
นายไพฑูรย สมสอางค
นายไพฑูรย สิงหตา
นายไพฑูรย สีสังข
นายไพทูรย วิลาไชย
นายไพบูลย ซายหั่น

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
๑๓๖๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายไพบูลย นาเวียง
นายไพบูลย บุญชม
นายไพบูลย สีละออง
นายไพบูลย แสงสวาง
นายไพบูลย อินทรงาม
นายไพบูลย อินทรยา
นายไพรรอด ศิริจันทร
นายไพรวัลย ผลชู
นายไพรวัลย มาลัยศรี
นายไพรัช ทองสุ
นายไพรัช ปริยชานิ
นายไพรัช ปนสอาด
นายไพรัช วิจันทร
นายไพรัตน แกวฤทธิ์
นายไพรินทร ภานานันท
นายไพโรจน ขาวเอี่ยม
นายไพโรจน คําพิมาน
นายไพโรจน ใจเยี่ยม
นายไพโรจน ทิพยกองลาศ
วาที่รอยตรี ไพโรจน ปานอยู
สิบเอก ไพโรจน รุงนภาไพร
นายไพโรจน อินทรใจเอื้อ
นายไพโรจน อินทรประสาท
นายไพโรธ เพ็ชศรี
นายไพศาล ไชยราบ
นายไพศาล ศรีเพชร

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๓๖๖
๑๓๖๗
๑๓๖๘
๑๓๖๙
๑๓๗๐
๑๓๗๑
๑๓๗๒
๑๓๗๓
๑๓๗๔
๑๓๗๕
๑๓๗๖
๑๓๗๗
๑๓๗๘
๑๓๗๙
๑๓๘๐
๑๓๘๑
๑๓๘๒
๑๓๘๓
๑๓๘๔
๑๓๘๕
๑๓๘๖
๑๓๘๗
๑๓๘๘
๑๓๘๙
๑๓๙๐
๑๓๙๑

นายไพศาล สมบูรณ
นายไพศาล สระคูพันธ
นายไพศาล สายนุย
นายไพศาล หงษชูตา
นายไพศาล เหลาปนกาญจนะ
นายไพสิน สรางนา
นายภราดร แสงกลา
นายภักดี จํานงค
นายภัคพงศ แสนเกษม
นายภัคพล นามจิรโชติ
นายภัคพล บัวเพ็ง
นายภัทรกฤต นิลแชม
นายภัทระ อาษานอก
นายภาคิน ยิ่งภัทรกิจ
นายภาณุพงศ ธนูสาร
นายภาณุพงศ บุญเพลิง
นายภาณุพงศ ประพันธ
นายภาณุพงศ วงเวียน
นายภานุ นอยจํารัส
นายภานุ สุคนเขตร
นายภานุรัตน ดีชื่น
นายภานุวัฒน ปญญา
นายภานุวัฒน สิ้นกั้ง
นายภานุวัตร ขุนปราบ
นายภาสกร สายทอง
นายภิรมณ อินตะมะ

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๙๒
๑๓๙๓
๑๓๙๔
๑๓๙๕
๑๓๙๖
๑๓๙๗
๑๓๙๘
๑๓๙๙
๑๔๐๐
๑๔๐๑
๑๔๐๒
๑๔๐๓
๑๔๐๔
๑๔๐๕
๑๔๐๖
๑๔๐๗
๑๔๐๘
๑๔๐๙
๑๔๑๐
๑๔๑๑
๑๔๑๒
๑๔๑๓
๑๔๑๔
๑๔๑๕
๑๔๑๖
๑๔๑๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายภิรมย ชุมชาติ
นายภุชงค พยัคฆพล
นายภุชงค ศรีอากาศ
นายภูเงิน ภูผิวเงิน
นายภูเบศ พลชัย
นายภูมิถาวร ค้ําคูณ
นายภูมินทร ทองคงแกว
นายภูมินทร โภคาศรี
นายภูมิพันธ จันทรเพ็ญ
นายภูวนารถ ทาตาล
นายภูวเนศวร บุญมาก
นายภูษา ผลจันทร
นายภูษิต สอนสนาม
นายเภฆิณฑ ยุทธนะพลากูร
นายมงกุฎ จําปาวงษ
นายมงคล แกวเกษการ
นายมงคล แกวแดง
นายมงคล ธรรมโหร
นายมงคล นันยา
นายมงคล ใบลี
นายมงคล รุงสวาง
นายมงคล เล็กกระจาง
นายมงคล เลาหวิวัฒน
นายมงคล วุฒิพงศ
นายมงคล สองบุญ
นายมงคล สินธนันชัย

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๔๑๘
๑๔๑๙
๑๔๒๐
๑๔๒๑
๑๔๒๒
๑๔๒๓
๑๔๒๔
๑๔๒๕
๑๔๒๖
๑๔๒๗
๑๔๒๘
๑๔๒๙
๑๔๓๐
๑๔๓๑
๑๔๓๒
๑๔๓๓
๑๔๓๔
๑๔๓๕
๑๔๓๖
๑๔๓๗
๑๔๓๘
๑๔๓๙
๑๔๔๐
๑๔๔๑
๑๔๔๒
๑๔๔๓

นายมงคล หมั่นดี
นายมณฑล อินทรสันติ
นายมณเฑียร เดชจินดา
นายมณเฑียร หอมสรอย
นายมณเธียร มณีมาศ
นายมนตรี เกษีสังข
นายมนตรี ฉายสินธุ
นายมนตรี ประเสริฐ
นายมนตรี ปากเพราะ
นายมนตรี พันธคํา
นายมนตรี ยะโสธร
นายมนตรี ลีราช
นายมนตรี วัฒฐานะ
นายมนตรี สัมมเสถียร
นายมนตรี อนุสาร
นายมนตศักดิ์ ยิ่งยงยุทธ
นายมนพ สกลศิลปศิริ
นายมนวรรธน สีดาฐิติวัฒน
นายมนศักดิ์ ยาสาไชย
นายมนัส ดีมี
นายมนัส เตจะ
นายมนัส ถึงเสียบญวน
วาที่รอยตรี มนัส ฝกไฝ
นายมนัส รักษาพล
นายมนัส วงคคม
นายมนัส แสงสุระ

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๔๔
๑๔๔๕
๑๔๔๖
๑๔๔๗
๑๔๔๘
๑๔๔๙
๑๔๕๐
๑๔๕๑
๑๔๕๒
๑๔๕๓
๑๔๕๔
๑๔๕๕
๑๔๕๖
๑๔๕๗
๑๔๕๘
๑๔๕๙
๑๔๖๐
๑๔๖๑
๑๔๖๒
๑๔๖๓
๑๔๖๔
๑๔๖๕
๑๔๖๖
๑๔๖๗
๑๔๖๘
๑๔๖๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายมนัส เอี่ยมรัตนโยธิน
นายมนิตย จันทรฝาก
นายมนู แตงงาม
นายมนู ธนูทอง
นายมนู ผดุงรส
นายมนูญ กาหา
นายมนูญ จันทรตรา
นายมนูญ ชัยเสนะ
นายมนูญ ดอกไมแกว
นายมลรักษ ฆังมณี
นายมวลศิลป ธรรมโรเวศน
นายมหิดล วงศอินทรอยู
นายมหิศธร ชุมแสง
นายมังกร เปนสุข
นายมาณพ แสงจันทร
นายมานพ คงเสนา
นายมานพ ชูตระกูล
นายมานพ ทองพูน
นายมานพ นอยบัวทอง
นายมานพ บัวประเสริฐ
นายมานพ ยีสันเทียะ
นายมานพ สุขเกษม
นายมานะ ครุธาโรจน
นายมานะ อรุณโณ
นายมานะ เอื้อเฟอ
นายมานัต สาระไกร

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๔๗๐
๑๔๗๑
๑๔๗๒
๑๔๗๓
๑๔๗๔
๑๔๗๕
๑๔๗๖
๑๔๗๗
๑๔๗๘
๑๔๗๙
๑๔๘๐
๑๔๘๑
๑๔๘๒
๑๔๘๓
๑๔๘๔
๑๔๘๕
๑๔๘๖
๑๔๘๗
๑๔๘๘
๑๔๘๙
๑๔๙๐
๑๔๙๑
๑๔๙๒
๑๔๙๓
๑๔๙๔
๑๔๙๕

นายมานัส ทาระจีน
นายมานัส นกสี
นายมานัส พรมรินทร
นายมานัส เพียโคตรแกว
นายมานัส มณีวรรณ
นายมานัส สมมิตร
นายมานิต ถิ่นจันดา
นายมานิต วงษนู
นายมานิตย จันทรฉาย
นายมานิตย โปรเฑียรณ
นายมานิตย สุขโยยศ
นายมาโนช กุลนาแพง
นายมาโนช ครอบครอง
นายมาโนช ศิริชาติ
นายมาโนช แสงสวาง
นายมาโนชญ ศรีสุข
นายมาโนชน บุญสมยา
นายมิตร โรปริรัมย
นายมิตร สุระเสน
นายมิตรชัย สุชาติสุนทร
นายมิติ ยาประสิทธิ์
นายมีชัย กิจสมพร
นายมีศิลป ศิษยศาสตร
นายมุตตาหาบ ใจบุญ
นายเมธี คอบตะขบ
นายเมธี มุงคุณคําชาว

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๙๖
๑๔๙๗
๑๔๙๘
๑๔๙๙
๑๕๐๐
๑๕๐๑
๑๕๐๒
๑๕๐๓
๑๕๐๔
๑๕๐๕
๑๕๐๖
๑๕๐๗
๑๕๐๘
๑๕๐๙
๑๕๑๐
๑๕๑๑
๑๕๑๒
๑๕๑๓
๑๕๑๔
๑๕๑๕
๑๕๑๖
๑๕๑๗
๑๕๑๘
๑๕๑๙
๑๕๒๐
๑๕๒๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายเมธี ศรีรันต
นายโมกขศักดิ์ แกนสาร
นายไมตรี คงสัตย
นายไมตรี บุญเพชร
นายไมตรี หายเคราะห
นายยงค สุขัง
นายยงชัย สุเมธิวิทย
นายยงยศ ศิริหลอ
นายยงยุทธ แกวขอนแกน
นายยงยุทธ เขื่อนแกว
นายยงยุทธ นามสงา
นายยงยุทธ ประเสริฐเมือง
นายยงยุทธ พรหมแกว
นายยงยุทธ แสนอินตา
นายยงยุทธ อุทธิยา
นายยงยุทธ ใสสม
นายยงศักดิ์ เชาวนวุฒิกุล
นายยรรยง เงินคงพันธ
นายยรรยง แซหงาน
นายยรรยง บะคะ
นายยรรยง บุญหลาย
นายยรรยงค ประยูรพรหม
นายยิ่งสัน ทุมมาวัติ
นายยุทธ มุสิกะชนะ
วาที่รอยตรี ยุทธการณ โพธิ์ศรี
นายยุทธชัย พลสมบัติ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๕๒๒
๑๕๒๓
๑๕๒๔
๑๕๒๕
๑๕๒๖
๑๕๒๗
๑๕๒๘
๑๕๒๙
๑๕๓๐
๑๕๓๑
๑๕๓๒
๑๕๓๓
๑๕๓๔
๑๕๓๕
๑๕๓๖
๑๕๓๗
๑๕๓๘
๑๕๓๙
๑๕๔๐
๑๕๔๑
๑๕๔๒
๑๕๔๓
๑๕๔๔
๑๕๔๕
๑๕๔๖
๑๕๔๗

นายยุทธนา จันทรแสง
นายยุทธศาสตร เชื้อเพชร
นายยุทธศิลป แกวชูสกุล
นายรชฏ ชะรุมรัมย
วาที่รอยเอก รณกฤต รัตนสีหา
นายรณชัย มีชัยนาม
นายรณชัย ยอมเต็ม
นายรติ ฤทธิ์บํารุง
นายรอง มั่นกุง
นายรองรัตน วาจนสุนทร
นายรอซารี เจะอาลี
นายรอยเอ็ด พวงเกตุ
นายระงับ กันทอน
นายระนอง พรอมมูล
นายรักชัย มณีโชติ
นายรักศักดิ์ จันทราช
นายรักสมัน ดาหาร
นายรังสรรค บุณยะวัน
นายรังสรรค เหลือสนุก
นายรังสิวุฒิ สุวรรณ
นายรัชกฤช ภวธราปยการ
นายรัชพงษ ออนอก
นายรัฐอิสรา กงวงษ
นายรัตน สําราญรมย
นายรัตนมณี รัตนปกรณ
นายรัตนสิทธิ์ โสพล

หนา ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๔๘
๑๕๔๙
๑๕๕๐
๑๕๕๑
๑๕๕๒
๑๕๕๓
๑๕๕๔
๑๕๕๕
๑๕๕๖
๑๕๕๗
๑๕๕๘
๑๕๕๙
๑๕๖๐
๑๕๖๑
๑๕๖๒
๑๕๖๓
๑๕๖๔
๑๕๖๕
๑๕๖๖
๑๕๖๗
๑๕๖๘
๑๕๖๙
๑๕๗๐
๑๕๗๑
๑๕๗๒
๑๕๗๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายราดาด หลังจิ
นายราเมศ มุสิกานนท
นายราวี กลิ่นหอม
นายรุงชัย ฉะออน
นายรุงโรจน วรรณาการ
นายรุงศักดิ์ พิพัฒนโยธะพงศ
นายรุงอรุณ ไชยจันทร
นายรุจิศักดิ์ ธรรมรุจี
นายเรวัฒน แจมจบ
นายเรวัต บุญธรรม
นายเริงณรงค กงแกว
นายเริงฤทธิ์ เยื่อใย
นายเริงศักดิ์ มะเลโลหิต
นายเริงสิทธิ์ โพธิ์ศรี
นายเรียน แกวคูนอก
วาที่รอยตรี เรืองยศ ธนาธิบดี
นายเรืองฤทธิ์ ภูมิมะลา
นายเรืองศักดิ์ ดีวงษ
นายเรืองศักดิ์ หงษทะนี
นายโรจนศักดิ์ สุระพร
นายฤทธิเดช พลอยสุวรรณ
นายฤทธิรงค พวงคํา
นายลอง พูลเกษม
นายลอย มัจฉาชาติ
นายลออง ทิมแกว
นายละเอียด จันพวง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๕๗๔
๑๕๗๕
๑๕๗๖
๑๕๗๗
๑๕๗๘
๑๕๗๙
๑๕๘๐
๑๕๘๑
๑๕๘๒
๑๕๘๓
๑๕๘๔
๑๕๘๕
๑๕๘๖
๑๕๘๗
๑๕๘๘
๑๕๘๙
๑๕๙๐
๑๕๙๑
๑๕๙๒
๑๕๙๓
๑๕๙๔
๑๕๙๕
๑๕๙๖
๑๕๙๗
๑๕๙๘
๑๕๙๙

นายลําพวย ปาลี
นายลําเลียงพล พลวงศา
นายลิ้ม สนทอง
นายเล็ก กองทิพย
นายเลอพงศ พรพินินวรกิจ
นายเลอศักดิ์ สุวรรณเวลา
นายเลิศชัย ชนูนันท
นายวงประสิทธิ์ สังสีมา
นายวงศพัทธ เทพวาลย
นายวชิระ ชายกวด
นายวณิชย บุญเลิศกุล
นายวนายุทธ พันธงาม
นายวรเชษฐ ขาวปน
นายวรเทพ รักษาพงศ
นายวรพจน สุรศร
นายวรมิตร วิทยศลาพงษ
นายวรรณชัย บุสนาม
นายวรรณชัย รังษี
นายวรรณไชย พิเนตร
นายวรรณสูตร พันธุมะเกียรติ
นายวรวัต หนีละ
นายวรวิทย สังสุทธิกุล
นายวรวิทย แสนประสิทธิ์
นายวรวุฒิ คุณเสส
นายวรวุธ บุญอาจ
วาที่รอยตรี วรัญู เรือนคํา

หนา ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๐๐
๑๖๐๑
๑๖๐๒
๑๖๐๓
๑๖๐๔
๑๖๐๕
๑๖๐๖
๑๖๐๗
๑๖๐๘
๑๖๐๙
๑๖๑๐
๑๖๑๑
๑๖๑๒
๑๖๑๓
๑๖๑๔
๑๖๑๕
๑๖๑๖
๑๖๑๗
๑๖๑๘
๑๖๑๙
๑๖๒๐
๑๖๒๑
๑๖๒๒
๑๖๒๓
๑๖๒๔
๑๖๒๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายวรา อนุรัตน
นายวราวุธ เผาใจมา
นายวศิน คชาวงษ
นายวสันต ไชยโอชะ
นายวสันต บุญไทย
นายวสันต ปานทอง
นายวสันต สิ่วสําแดง
นายวสินธุ ไวแสน
นายวัชรเกียรติ ชัชเวช
นายวัชรพงศ เอกตาแสง
นายวัชรพล สมเทพ
นายวัชรพันธุ ศรีทานันท
นายวัชรินทร เกาะนอย
นายวัชรินทร ธรรมชาติ
นายวัชรินทร เพชรชู
วาที่รอยตรี วัชรินทร ฟองฟูม
นายวัชรินทร รังพงษ
นายวัชรินทร วิลยะกูล
นายวัชรินทร หลอดทอง
นายวัฒนชัย ภูมิทักษิณากุล
นายวัฒนา นัยสถิตย
นายวัฒนา ผลดี
นายวัฒนา โพอุทัย
นายวัฒนา ภูษิตธนานันท
นายวัฒนา หงสทองคํา
นายวัฒสัน สรางดํารงคุณ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๖๒๖
๑๖๒๗
๑๖๒๘
๑๖๒๙
๑๖๓๐
๑๖๓๑
๑๖๓๒
๑๖๓๓
๑๖๓๔
๑๖๓๕
๑๖๓๖
๑๖๓๗
๑๖๓๘
๑๖๓๙
๑๖๔๐
๑๖๔๑
๑๖๔๒
๑๖๔๓
๑๖๔๔
๑๖๔๕
๑๖๔๖
๑๖๔๗
๑๖๔๘
๑๖๔๙
๑๖๕๐

นายวันชัย เกิดมีโภชน
นายวันชัย แนมใส
นายวันชัย แบบสุวรรณ
นายวันชัย ประสุวรรณ
นายวันชัย ยมมา
นายวันชัย รัตนเวชสิทธิ
นายวันชัย โรจนโยธินพิพัฒน
นายวันชัย วงศศิลป
นายวันชัย วรรณวงษ
วาที่รอยตรี วันชัย เสนีวงศ
ณ อยุธยา
นายวันดี สืบวงศ
นายวันที บุญพรม
นายวันเนาว สอนจิตร
นายวัลลพ พันธโตดี
นายวัลลพ สงวนนาม
นายวัลลภ แกวดวง
นายวาที อิศระพันธุ
นายวิกรพงศ ไชยฐินนต
นายวิจิตร ทองนอย
นายวิจิตร เทพสง
นายวิจิตร นารอง
นายวิจิตร พิมพกรรณ
นายวิจิตร พิศรูป
นายวิจิตร สุดเหลือ
นายวิจิตร พิกุลทอง

หนา ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา
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
๑๖๗๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายวิจิตร อัมพะวะผะลิน
นายวิชชา ครุปติ
นายวิชัย กระมุทกาญจน
นายวิชัย กาเตะ
นายวิชัย เกตุขวง
นายวิชัย เกื้อสกุล
นายวิชัย คงศรี
นายวิชัย จรรยายงค
นายวิชัย จุฑาจันทร
นายวิชัย ชาติมาลา
นายวิชัย นคะจัด
นายวิชัย นรายศ
นายวิชัย ประเสริฐสุข
นายวิชัย ปเถาะ
นายวิชัย มานะพิมพ
นายวิชัย ระจิตดํารงค
นายวิชัย ราชบุตร
นายวิชัย เรืองทัพ
นายวิชัย ลาลุน
นายวิชัย วงศนันท
นายวิชัย สมคําศรี
นายวิชัย แสงอาคม
นายวิชัยวุฒิ บุญชวย
นายวิชาญ กาญจนพัฒน
นายวิชาญ เขียวสวาท
นายวิชาญ นามสาร

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๑๗๐๒

นายวิชิต ชาตะวิทยากูล
นายวิชิต ดังยางหวาย
นายวิชิต แฝงเชียงเหียน
นายวิชิต พูนแกว
นายวิเชต ศรีทองคง
นายวิเชียร ชูชัยวรากิจ
วาที่รอยตรี วิเชียร ทามวง
นายวิเชียร เทพมุสิก
นายวิเชียร บุญฟู
นายวิเชียร พลจันทึก
นายวิเชียร พิมพรัตน
นายวิเชียร มวงมุข
นายวิเชียร สมบัติตรา
นายวิเชียร สุตาวงศ
นายวิเชียร อินทรกลับ
นายวิโชค ดําอําไพ
นายวิโชติ สุขวรรณโณ
นายวิทยา คมกลาง
นายวิทยา จุนหัวโทน
นายวิทยา ใจมา
นายวิทยา ชาววัง
นายวิทยา ตุจันทรโต
นายวิทยา ทุมา
นายวิทยา ใบลี
นายวิทยา ศานตศิรประภา
นายวิทยา สรอยคําดี

หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา
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
๑๗๒๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายวิทยา อุชชิน
นายวิทยาภรณ ลาภไธสง
นายวิทวัส กอทอง
นายวิทูรย บางศิริ
นายวินัย การจนารักพงค
นายวินัย แกวทอง
นายวินัย ณรงคฤทธิ์
นายวินัย ดีจุฑามณี
นายวินัย ดีลอม
นายวินัย ตรีอินทอง
นายวินัย นุชอินทร
นายวินัย บุตรพรม
นายวินัย ปาปะเกา
นายวินัย ผองจินตนา
นายวินัย เผาภูรี
นายวินัย เผือกสวัสดิ์
นายวินัย พรมแจม
นายวินัย พิมพสมาน
นายวินัย ฟุงวัชรากร
นายวินัย มีศิลป
นายวินัย ไมถึง
นายวินัย สุขพงษไทย
นายวินัย สุขราษฎร
นายวินัย ฮามพิทักษ
นายวินัยรัตน สกุลรัตน
นายวินิจ อินทรพรหม

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๑๗๕๔

นายวินีต ณรงคกูล
นายวิพรรณ ขาวนวล
นายวิพัฒน สุวรรณธาดา
นายวิมล พงษประดิษฐ
นายวิมล พิมุ
นายวิรวุฒิ วรรณสัมผัส
นายวิรัช กุยออน
นายวิรัช ทิพมอม
นายวิรัช พารา
นายวิรัช สวัสดิพงษ
นายวิรัตน เกเย็น
นายวิรัตน จันทฤทธิ์
นายวิรัตน ทรัพยบุญธรรม
นายวิรัตน ทองมี
นายวิรัตน เนียมมาลัย
นายวิรัตน บุญทั่ง
นายวิรัตน บุญนา
นายวิรัตน รุงสมพงษ
นายวิรัตน หนูดอนทราย
นายวิรัติ สินธู
นายวิริยะ ศิริกุล
นายวิรุฬห ทินะ
นายวิโรจน โคตรธนู
นายวิโรจน จันทรดี
นายวิโรจน ดาหลาย
นายวิโรจน นุนสังข

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา
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
๑๗๘๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายวิโรจน บัวคง
นายวิโรจน บุญแสน
นายวิโรจน ปลองบรรจง
นายวิโรจน อยูวนิชชานนท
นายวิลาศ รามศิริ
นายวิลาส ฉัตรวิโรจน
นายวิวรณ ดําสีไหม
นายวิวัฒน แกวมณี
นายวิวัฒน เจริญผล
นายวิวัฒน พนาบํารุง
นายวิศิษฎ จรัสวัฒนาพรรค
นายวิศิษฏ ศรีแกว
นายวิศิษฐ พิทักษลาวัลย
นายวิเศษ กองสุจิต
นายวิเศษ ปนพิทักษ
นายวิเศษ พลอาจทัน
นายวิเศษ มิรัตนไพร
นายวิเศษ สารสัย
นายวิษณุ อุพลรัมย
วาที่รอยเอก วิสาร ปญญชุณห
นายวิสาร สุทธิสวาง
นายวิสิทธิ์ ทองนอก
นายวิสิษฐ ชัยสมัคร
นายวิสุทธิ์ แกวทอง
นายวิสุทธิ์ ไซรสุวรรณ
วาที่รอยตรี วิสุทธิ์ พิสิษฐศักดิ์

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๑๘๐๖

นายวิสุทธิ์ สถิตดํารงกุล
นายวิสุทธิ์ อิสระพายัพ
นายวิสุทธิโชติ โชตินอก
นายวิสุทธิศักดิ์ ออดทรัพย
นายวิสูตร แนะแกว
นายวิสูตร สวนไผ
นายวิสูตร อุนใจ
นายวีรชาติ ฉั่วตระกูล
นายวีรพงศ เพิ่มมี
นายวีรภัทร สงวนทรัพย
นายวีรยุทธ สุขไมตรี
นายวีรวัฒน ตนประสงค
นายวีรวัฒน รัตนวัน
นายวีรวุฒิ ตันนพรัตน
นายวีรวุฒิ รางกายดี
นายวีรศักดิ์ มวงคะลา
นายวีระ ขําดวง
นายวีระ ทับบุญ
นายวีระ นิ่มตลุง
นายวีระ ศิริรัตน
นายวีระ สงึมรัมย
นายวีระ สืบสาย
นายวีระ สุทธการ
นายวีระชัย เทียมทินกฤต
นายวีระชัย วัชรเวชการ
นายวีระพงค ไชยามาตย

หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา
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
๑๘๓๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายวีระพงษ ศรีชํานิ
นายวีระพรรณ ขันอาสา
วาที่รอยโท วีระพรรณ ชาญศิลป
นายวีระยศ อินเสมียน
นายวีระยุทธ บุญเลิศ
นายวีระวัฒน ทอนฮามแกว
นายวีระวัฒน พาณิชพันธุ
นายวีระวัตร วีระสวัสดิ์
นายวีระศักดิ์ จักรวรรณพร
นายวีระศักดิ์ จันทะรัตน
นายวีระศักดิ์ ซื้อตระกูล
นายวีระศักดิ์ บุญญะรัง
นายวีระศักดิ์ พรมดี
นายวีระศักดิ์ วรอนุ
นายวีระศักดิ์ ศรีเผือก
นายวีระศักดิ์ แสนสุข
นายวีระศักดิ์ หมอกมืด
นายวีรุ อุดมเดช
นายวุฒิกรณ ชูศรีทอง
นายวุฒิไกร กระเชิญรัมย
นายวุฒิไกร ไพศาลพงศ
นายวุฒิชาญ ปานเพชร
นายวุฒิพงศ ยาวไธสง
นายวุฒิพงษ ชุมพลวงศ
นายวุฒิศักดิ์ นารีเลิศ
นายวุฒิศักดิ์ นุนรักษา

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๑๘๕๘

นายวุฒิศักดิ์ วิชิต
นายเวียง ทะวะวัง
นายเวียงชัย เจริญไชย
นายไวยวุฒิ กุพันลํา
นายไววิทย พรหมเสน
นายศรเพชร ภูมิสนิท
นายศรศรี อาจวิชัย
นายศรัณย สาครเสถียร
นายศรากร มาตมูลตรี
นายศรายุทธ คุมแกวบุษราคัม
นายศราวุธ วงศทอง
นายศรีวิชัย คงจันทร
นายศรีศักดิ์ พวงแสง
นายศรีสวัสดิ์ วงศสีดา
นายศศิวัฒน โพธิ์ทอง
นายศักดา ภุมรินทร
นายศักดา ลาวงศ
นายศักดา สรรเสริญ
นายศักดา สารทอง
นายศักดิ์ ลั่นนุย
นายศักดิ์เกษม ศรีพลเรือน
นายศักดิ์ชัย จันสังสา
นายศักดิ์ชัย พนารัตน
นายศักดิ์ชัย รัตนภักดี
นายศักดิ์ชัย เศวตวงศสกุล
นายศักดิ์ดา มิ่งมิตรมี

หนา ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา
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
๑๘๘๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายศักดิ์เดช โคตรพัฒน
นายศักดิ์นิรุทร สุขประเสริฐ
นายศักดิ์ศรี รักษธรรม
นายศักรภพ นิพนธ
นายศักรินทร ทองอินทร
นายศานิต คําวงศ
นายศิร ปนเขียน
นายศิริ ชุมมะโน
นายศิริ ไทยทวี
นายศิริ ธนะมูล
นายศิริชัย ไชยราช
วาที่รอยตรี ศิริชัย ฟกหอม
นายศิริชัย มะปะโม
นายศิริชัย สวยสะอาด
นายศิริพงษ แดงอําพล
นายศิริพงษ บุตรแสงโคตร
นายศิริวัฒน ฉัตรมณเฑียร
นายศิริศักดิ์ ดวงปรีชา
นายศิริศักดิ์ วัฒนศิริ
นายศิริศักดิ์ ศรีวิไชย
นายศิริศักดิ์ แสนทวีสุข
นายศิริศักดิ์ อาจวงษ
นายศิวกร สุขสบาย
นายศิวิศร พันธพงษ
นายศุภกิจ ทัศนบุตร
นายศุภกิจ วุฒิเสน

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๑๙๑๐

นายศุภกิตติ์ ราชโยธี
นายศุภเกียรติ หมื่นวงศ
นายศุภชัย ชิดชอบ
นายศุภชัย เชี่ยวชาญ
นายศุภชัย เฑียรกุล
นายศุภชัย เทพวิญญากิจ
นายศุภชัย พุมขจร
นายศุภชัย หาญชัย
นายศุภณัฐ อินทรงาม
นายศุภทัศน รักษาพล
นายศุภพนิต วัฒนาดิลกชาติกุล
นายศุภรัฐ ของมวง
นายศุภฤกษ โรจนธรรม
นายเศรษฐโชค บุญเสริม
นายเศรษฐพงศ รักพรม
นายเศรษฐพล ผมพันธ
นายเศวต วันรักชาติ
สิบเอก สกนธ คุมทวี
นายสกรรจ อุดมมาก
นายสกล มงคลจิตร
นายสงกรานต พรมทอง
นายสงกรานต เสือแกว
นายสงเกตุ ทองขัด
นายสงบ ชัยวิเชียร
นายสงบ นามไพร
นายสงบ ปาถอน

หนา ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา
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
๑๙๓๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายสงวน คนเพียร
นายสงวน เพียเทพ
นายสงวนชัย ทีปสวาง
นายสงวนศักดิ์ แสงผา
นายสงัด จินะฟอง
นายสงัด ชุมทองพิทักษ
นายสงัด ผองดี
นายสงา ก่ําซอน
นายสงา จองสาระ
นายสงา จันทรสมัคร
นายสงา นุเสน
นายสงาศิลป ศรีพั้ว
นายสถาพร เพชรลอเหรียญ
นายสถิต ชูโลก
นายสถิต สมคะเณย
นายสถิตย จันทวี
นายสนอง โกสุมา
นายสนอง จันทรสําโรง
นายสนอง นครเรียบ
นายสนอง พรมที
นายสนอง เพ็ชรฉกรรจ
นายสนอง วิบูลศักดิ์
นายสนอง ศรีเกตุ
นายสนั่น ทองฤทธิ์
นายสนั่น ภานุรักษ
นายสนิท กิ่งสามี

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๑๙๖๒

หนา ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

นายสนิท หูเขียว
นายสม นิมิตรดี
นายสมเกียรติ ทรัพยประเสริฐ
นายสมเกียรติ นิราศรี
นายสมเกียรติ บาลลา
นายสมเกียรติ ผองจิต
นายสมเกียรติ พิกุลทอง
นายสมเกียรติ แพรกสงฆ
นายสมเกียรติ โพธิ์เกาะ
นายสมเกียรติ เภากัน
นายสมเกียรติ มณฑาทิพย
นายสมเกียรติ วัฒนพรไพโรจน
นายสมเกียรติ สาไชย
นายสมเกียรติ สิงหทอง
นายสมเกียรติ สิทธิถาวร
นายสมเกียรติ หมุนวัง
นายสมเกียรติ เหลาประเสริฐศักดิ์
นายสมเกียรติ์ แสงทองลวน
นายสมควร ไทยยา
นายสมควร ธนสมบูรณพันธุ
นายสมควร มารศรี
นายสมควร แสงน้ําผึ้ง
นายสมคิด นาคกุล
นายสมคิด เพงกิจ
นายสมคิด มณีวงค
นายสมคิด ศรีวงศ

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
๑๙๘๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายสมคิด หมื่นเรือคํา
นายสมคิด อุนจิตร
นายสมจิต คําผาสุข
นายสมจิต เมืองนาม
นายสมจิต เลียมไธสง
นายสมจิต สงสาร
นายสมจิตร เพียรชํานาญ
นายสมจิตร ริอุบล
นายสมจิตร เรียงสิริ
นายสมจีน สมอคํา
นายสมเจตน มุกนอย
นายสมใจ ชูแกว
นายสมใจ สมบุญยอด
นายสมชัย งามสาย
นายสมชัย อภิรัตนาชัย
นายสมชาติ คงแกว
นายสมชาติ ศิลาเลิศ
นายสมชาย กวยทอง
นายสมชาย จันทรคติ
นายสมชาย ดอนสมพงษ
นายสมชาย แตงบู
นายสมชาย โตนาค
นายสมชาย ทับไกร
นายสมชาย เทียมทอง
นายสมชาย นุกูลกิจ
นายสมชาย ปาณธูป

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๒๐๑๔

นายสมชาย พลแสน
นายสมชาย ภูจํารูญ
นายสมชาย เมธาวีกุลชัย
วาที่รอยตรี สมชาย ริมคีรี
นายสมชาย เลหกัน
นายสมชาย วังคะฮาต
นายสมชาย ศรีพยัคฆ
นายสมชาย ศรีสรวล
นายสมชาย แสงดวงมาศ
นายสมชาย แสงถนอม
นายสมชาย อยูคะเชนทร
นายสมชาย อรุณโรจน
นายสมชีพ ชางทอง
นายสมโชค ฉิมแกว
นายสมโชค สิกขาจารย
นายสมญา แพงรักษ
นายสมเด็จ โสดาธาตุ
นายสมเดช คุมตระกูล
นายสมเดช ประทุมทอง
นายสมเดช มาวรรณ
นายสมเดช รานกันทา
นายสมเดช ศรีบุญยัง
นายสมเดช สังขธูป
นายสมเดช สุภาคีรีวัลย
นายสมเดช แสนอุบล
นายสมทรง วงศระพี

หนา ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา
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
๒๐๔๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายสมทรัพย ภูโสดา
นายสมนึก จันทริมา
นายสมนึก โตเร็ว
นายสมนึก บุญนาค
นายสมนึก บุญมา
นายสมนึก รสอุทิศ
นายสมนึก ศิลปวิศาล
นายสมนึก หันกลาง
นายสมบัติ กัลยา
นายสมบัติ จันทรศรี
นายสมบัติ นอยนาดี
นายสมบัติ วรเลิศ
นายสมบัติ แสงวิโรจน
นายสมบูรณ แกวไส
นายสมบูรณ แจงเจริญ
จาสิบเอก สมบูรณ ชัยจันทึก
นายสมบูรณ ชัยรังสี
นายสมบูรณ ดาวัลย
นายสมบูรณ ธรรมลังกา
นายสมบูรณ นนทสกุล
นายสมบูรณ บุตรโท
นายสมบูรณ พินธุรักษ
นายสมบูรณ เพียรดี
นายสมบูรณ สุบิน
นายสมปรารถ แสนแกว
นายสมปอง บุญเกิด

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๒๐๖๖

นายสมปอง รัตนสิงห
นายสมปอง เหมือนสมัย
นายสมปอง อินละคร
นายสมพงษ เกิดรักษ
นายสมพงษ ขมหวาน
นายสมพงษ คําเขียว
นายสมพงษ เครือโชติ
นายสมพงษ จันทพัน
นายสมพงษ ฉายะสุโข
นายสมพงษ บุญหลา
นายสมพงษ ประภากรพิไล
นายสมพงษ ปททุม
นายสมพงษ ปาณิวรรณ
นายสมพงษ พิรา
นายสมพงษ พุมเกิด
นายสมพงษ ฤาชา
นายสมพงษ ลีลาวรกุล
นายสมพงษ ศรีนิลทา
นายสมพงษ อินตะเสน
นายสมพร จริยรักษวรกุล
นายสมพร จันตูม
นายสมพร เจริญเขต
นายสมพร ญาติดอน
นายสมพร ทองศรี
นายสมพร บัวเสริฐ
นายสมพร ประไพวัชรพันธ

หนา ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา
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
๒๐๙๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายสมพร พิลาสันต
สิบตํารวจเอก สมพร ฟุงสกุล
นายสมพร ศรีสมโภชน
นายสมพร สังวาระ
นายสมพร หาญนอก
นายสมพร เหมือนพะวงศ
นายสมพร เหลาดี
นายสมพวน เห็มพีระ
นายสมพัฒน ไชยขันธ
นายสมภพ ทาพริก
นายสมภพ ทิพยเวียง
นายสมภพ บางเขียว
นายสมภพ สมดี
นายสมภพ อินทรติยะ
นายสมโภชน ฉุยฉาย
นายสมโภชน สุภะนามัย
นายสมมาตย แกลวกลา
นายสมมาตร เปาปาเถื่อน
นายสมยศ เขียวอุบล
นายสมยศ ทําทัน
นายสมยศ บุตรเพ็ง
นายสมยศ พลนรา
นายสมยศ มีลุน
นายสมยศ เสโส
นายสมยศ หลาเพชร
นายสมร พันโน

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๒๑๑๘

นายสมรักษ พรมมาสุข
นายสมฤทธิ์ ศรีสุวรรณ
นายสมศรี ดวงประสิทธิ์
นายสมศรี สายสุพรรณ
นายสมศรี สิทธิชัย
วาที่รอยตรี สมศักดิ์ เกิดศิริ
นายสมศักดิ์ คําภา
นายสมศักดิ์ จันทรนวล
นายสมศักดิ์ ชางไม
นายสมศักดิ์ แตวัฒนาสกุล
นายสมศักดิ์ ทรัพยมั่น
นายสมศักดิ์ บอกสันเทียะ
นายสมศักดิ์ บุญสุด
นายสมศักดิ์ ปานเพ็ชร
นายสมศักดิ์ แฝงพงศ
นายสมศักดิ์ พรหมมินทร
นายสมศักดิ์ พระแทน
นายสมศักดิ์ พิมพโนนทอง
นายสมศักดิ์ พิศเพ็ง
นายสมศักดิ์ วงษจํารัส
นายสมศักดิ์ วุฒิสัตย
นายสมศักดิ์ ศรีโท
นายสมศักดิ์ ศรีพฤกษ
นายสมศักดิ์ ศักดิ์สิทธิ์
นายสมศักดิ์ สงกา
นายสมศักดิ์ สิงหเผน

หนา ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา
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
๒๑๔๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายสมศักดิ์ สุขสําโรง
นายสมศักดิ์ สุทธการ
นายสมศักดิ์ สุรวิทย
นายสมศักดิ์ สุวรรณ
นายสมศักดิ์ เสือสิงห
นายสมศักดิ์ แสวงการ
นายสมศักดิ์ หอมเนียม
นายสมศักดิ์ ใหมคามิ
นายสมศักดิ์ ออมกลาง
นายสมสกุล สีสันต
นายสมสวน คงมั่นกลาง
นายสมสวัสดิ์ ราชแกว
นายสมสี วงคอินตา
นายสมสุข เพชรกาญจน
นายสมหมาย มะลิกอง
นายสมหมาย สาแกว
นายสมหมาย สําราญบํารุง
นายสมหมาย อาทวัง
นายสมหวัง กลางมณี
นายสมหวัง ดีดวงพันธ
นายสมหวัง ทันยุภัก
นายสมหวัง บุญผอง
นายสมหวัง มหาวัง
นายสมัคร แสงวรรณธีระ
นายสมัย คําบึงกลาง
นายสมาน หนาพิมาย

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๒๑๗๐

หนา ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

นายสมุทร เกิดมี
นายสยาม นิลเพชร
นายสยาม สุริยจันทร
นายสรณบดินทร ประสารทรัพย
นายสรยุทธ ฤกษดี
นายสรยุทธ อินทรทุม
นายสรรชัย แกวกก
นายสรรพสิริ เชาวชัยพัฒน
นายสรรเพชร ฆารเจริญ
นายสรรเสริญ วงษปน
นายสรายุทธ ยนยุบล
นายสรายุทธ หวยหงษทอง
นายสราวุธ ปงผลพูล
นายสโรชพร ชาติสุนทร
นายสฤษดิ์ แสงอรุณ
นายสละ กิ่งโพธิ์
นายสวัด แตมทอง
นายสวัสดิ์ เขียวชัย
นายสวัสดิ์ เขียวสวาท
นายสวัสดิ์ คงประดิษฐ
นายสวัสดิ์ เครือไชย
นายสวัสดิ์ จันทมนตรี
นายสวัสดิ์ เจริญบุญ
นายสวัสดิ์ ทองมาก
นายสวัสดิ์ ทานะขันธ
นายสวัสดิ์ ธระจิตสม

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
๒๑๙๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายสวัสดิ์ ศรีเกื้อกูล
นายสวัสดิ์ สดับสาร
นายสวัสดิ์ หนูจันทร
นายสวาง ชินพงษ
นายสวาง บันหาร
นายสวาสดิ์ ศรีดามา
นายสวิด ดวงจันทร
นายสวิส จินดายอย
นายสหรัก ขาวแสง
นายสหรัฐ คงมานะ
นายสอาด เอี่ยมชัย
นายสะอาด คําตัน
นายสะอาด จันทรทอง
นายสังคม ดอกกุหลาบ
นายสังคม อินทรขาว
นายสังวร ยมรัตน
นายสังวาลย ออนคํา
นายสังเวียน ตรีวงษ
นายสัญชัย พูลสุข
นายสัญญา นาเคณ
นายสัญญา ภูเจริญ
นายสัญรัฐ แพทยพิทักษ
นายสันต เดชสุภา
นายสันตธวัช ศรีคําแท
นายสันตพงศ สิทธิภาจิรสกุล
นายสันติ พรมขันธ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๒๒๒๒

หนา ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

นายสันติ มุงหมาย
นายสันติ ฤทธิเสน
นายสันติ อินทิราวรนนท
นายสันติชัย พรหมอารักษ
นายสันติศักดิ์ ราชหงษ
นายสันติสุทธิ์ แวะศรีภา
นายสันทัศน หอมสมบัติ
นายสัมพันธ จันทรสําราญ
นายสัมพันธ ภูหินกอง
นายสัมพันธ อินทะวงค
นายสัมฤทธิ์ คําบาง
นายสัมฤทธิ์ ดอนจันลา
วาที่รอยตรี สัมฤทธิ์ พรหมพิทักษ
นายสัมฤทธิ์ เลิศจันทร
นายสัมฤทธิ์ ไวเปย
นายสัมฤทธิ์ หอมหวล
นายสาคร เจริญกัลป
นายสาคร นวลแกว
นายสาคร พิมพร
นายสาธิต ไทยเครือวัลย
นายสาธิต ลิ้มเจริญพรชัย
นายสานิจ มาตขาว
นายสามารถ ขามจัตุรัส
นายสามารถ ดวงคํานอย
นายสามารถ เฟองฟูกิจการ
นายสามารถ มั่นปาน

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
๒๒๔๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายสามารถ สารีชีวิน
นายสามารถ อภิสนธ
นายสายชล ชื่นภิรมย
นายสายยนต ออนคําสี
นายสายรุง เนื้อออน
นายสายหยุด วังเวียง
นายสายัณต กันธิยะ
นายสายัณห ปนมูล
นายสายัณห วันนา
นายสายันต ยมราช
นายสารวิช เข็มอนุสุข
นายสารัช บุญเมืองแสน
นายสาริศ วิไลรัตน
นายสาโรช ระหวางบาน
นายสําเนา คงประพันธ
นายสําเนา เทียมดวงแข
นายสําเนาว ธนะไชย
นายสําเภา โตสําลี
นายสําเภา ปูเพี้ยน
นายสํารวย นิลเขียว
นายสํารวล เขียวสนาม
นายสํารอง บึงออ
นายสํารอง อมัติรัตนะ
นายสําราญ คงมิยา
นายสําราญ ชัยทอง
นายสําราญ เนตรรัตน

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๒๒๗๔

นายสําราญ บุญปราบ
นายสําราญ ปนแสน
นายสําราญ ผาระสิทธิ์
นายสําราญ พูนมา
นายสําราญ ลาตวงษ
นายสําราญ ศรียะนัย
นายสําราญ เสือสาวะถี
นายสําเริง การบรรจง
นายสําเริง ขุขันธิน
นายสําเริง โชครุง
นายสําเริง ทองภาพ
นายสําเริง พิลึก
นายสําเริง สุวรรณพงค
นายสําเรียง ทวีกลาง
นายสําโรย เฉลิมวัน
นายสิทธิชัย ไชยนันท
นายสิทธิชัย ทองคง
นายสิทธิเดช มีแดนไผ
นายสิทธิพงศ ชูน้ําคํา
วาที่พันตรี สิทธิพงศ นาโควงศ
นายสิทธิพงษ จันทรสวาง
นายสิทธิพงษ ธงศิลา
นายสิทธิพร ไกยเดช
นายสินทบ พระทอง
นายสินทวีป สายัณห
สิบเอก สินธพ ใจกล่ํา

หนา ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา
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
๒๓๐๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายสิรวิชญ มะหิพันธุ
นายสิริชัย ผาสุขธรรม
นายสิริพงษ นามวงษ
นายสิริวัฒน ยะสุตา
นายสุกิจ เดชโภชน
นายสุขสันต ชุมชื่นดี
นายสุขสันต เประยะโพธิ์เดช
นายสุคนธ โสกรรณิตย
นายสุจริต ถารี
นายสุชน วิเชียรสรรค
นายสุชัย พันธุมจินดา
นายสุชัย สบเหมาะ
นายสุชาฏ กิ่งไพร
นายสุชาติ คนการณ
นายสุชาติ ครรชิต
นายสุชาติ จงประเสริฐกุล
นายสุชาติ ฐิตญาณพงศ
นายสุชาติ ถีระวงค
นายสุชาติ ทองมา
นายสุชาติ ปาณะศรี
นายสุชาติ มณีฉาย
นายสุชาติ โยศรีคุณ
นายสุชาติ รักพวง
นายสุชาติ สุทธิพรมณีวัฒน
นายสุชาติ หลําพรม
นายสุชิน กุหลาบโพธิ์ทอง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๒๓๒๖

นายสุชีพ ชูวา
นายสุชีพ มณเฑียร
นายสุชีพ เอี่ยมทองคํา
นายสุเชฏฐ ออนสมบัติ
นายสุเชษฎ ภัทรกาญจนานนท
นายสุเชษฐ คุณนิธิกร
นายสุดคนึง จารุพิพัฒนานนท
นายสุดจินดา คําประเวศ
นายสุดใจ บุตรจํารวน
นายสุดตา ศรีทารัตน
วาที่รอยตรี สุทธิ กระจะจาง
นายสุทธิ ชื่นชม
นายสุทธิพงษ ใจตรง
นายสุทธิพงษ ทองพราว
นายสุทธิพงษ วงษจันทร
นายสุทธิพร สุวรรณาลัย
นายสุทธิพร ออนชอย
นายสุทธิรักษ รามชุม
นายสุทธิวัฒน ชัยวงศ
นายสุทธิศักดิ์ เพชราเวช
นายสุทธิศักดิ์ สอนไว
นายสุทัศน คอนสะอาด
นายสุทัศน ไคลมี
นายสุทัศน จูหวา
นายสุทัศน ใจจังหรีด
นายสุทัศน แทนมณี

หนา ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา
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
๒๓๕๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายสุทัศน เพียงแกว
นายสุทัศน วิเศษดี
นายสุทัศน สุวรรณพานิช
นายสุทิตย ขิมทอง
นายสุทิน ยิ้มถนอม
นายสุทิน สิมงาม
นายสุเทพ ตะไกแกว
นายสุเทพ ถัดทะพงษ
นายสุเทพ ทับบํารุง
นายสุเทพ บุญแกว
นายสุเทพ พรหมเกตุ
นายสุเทพ เพชรสุริยา
นายสุเทพ รุงเรือง
นายสุเทพ เวียงทอง
นายสุเทพ สภาพอัตถ
นายสุเทพ สังขพันธุ
นายสุเทพ หมันเทศมัน
นายสุธรรม เติมสุข
นายสุธรรม ใสเพี้ย
นายสุธี คําโปรง
นายสุธี ประกอบดี
นายสุธี เพิ่มพูนขันติสุข
นายสุธี เรืองโรจน
นายสุธี แสงปดสา
นายสุธีระ ปานะโปย
นายสุนทร คงอินทร

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๒๓๗๘

นายสุนทร คําใบสี
นายสุนทร ทองเปาว
นายสุนทร ปะจะเน
นายสุนทร พูลเพิ่ม
นายสุนทร หอยมาลา
นายสุนทร อินทรนุช
นายสุนทร อินทเรือง
นายสุนทร อุไรวงศ
นายสุนทอง มีมาก
นายสุนธี พานิช
นายสุนัย ทองนวล
นายสุนาด ทองขันธ
นายสุนิตย ไชยเบา
นายสุเนตร ดวงทาวเศษ
นายสุบรรณ เศษสุวรรณ
นายสุบิน โยธาทิพย
นายสุบิน แสงสระคู
นายสุบิน อินเสมียน
นายสุบิน เอี่ยมศิริ
นายสุปน วิชัย
นายสุพงษ ศรชัย
นายสุพจน แกววิลัย
นายสุพจน ขาวเหลือง
นายสุพจน เขียวแก
นายสุพจน คัญใหญ
นายสุพจน จันตราชู

หนา ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา
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
๒๔๐๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายสุพจน แนวบุตร
นายสุพจน บรรดาศักดิ์
นายสุพจน ประดับศรี
นายสุพจน ฝาคํา
นายสุพจน พนเสน
นายสุพจน สืบวงษา
นายสุพจน สุขพัฒน
นายสุพจน แสงจําปา
นายสุพจน หินกอง
นายสุพจน อินทหอม
นายสุพรชัย กองนาง
นายสุพรรณ กาฬศิริ
นายสุพรรณ แนนดี
นายสุพล ตาคํา
นายสุพล ทิพยบุญศรี
นายสุพล แยมเกษร
นายสุพัชร พันธุระศรี
นายสุพัฒน ยืนยง
นายสุพัฒน วัฒนานุสสรณ
นายสุพัฒน ศรีสิทธิสกุล
นายสุพิษ จันทรดวง
วาที่รอยเอก สุเพชร สุขเกษม
นายสุภคล แกววังชัย
นายสุภชัย จันปุม
นายสุภชาติ เชยสุวรรณ
นายสุภักดิ์ มีสิทธิ์

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๒๔๓๐

นายสุภัทรชัย นิรมิตรนุรักษ
นายสุภาพ เจริญชาติ
นายสุภาพ พิมพแกว
นายสุภาพ มั่นวงศ
นายสุภาพ ยะพงศ
นายสุภาพ วงษามาตย
นายสุภี พึ่งภพ
นายสุมิตร เกียรตินอก
นายสุเมธ แกวเนิน
นายสุเมธ นิยมธรรม
นายสุเมธ วงศณรัตน
นายสุเมธ สืบสําราญ
นายสุเมธ อัคพิน
นายสุรจักษณ ทศรฐ
นายสุรชัย กิ่งกานจันทร
นายสุรชัย คงสบสิน
นายสุรชัย คูณแกว
นายสุรชัย แคลนกระโทก
นายสุรชัย จันทราภิรมย
นายสุรชัย ใจปน
นายสุรชัย ที่พึ่ง
นายสุรชัย ประชามาตย
นายสุรชัย ปอมอาษา
นายสุรชัย รุงเรือง
นายสุรชัย ฤทธิ์รักษา
นายสุรชาติ จิตแจง

หนา ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา
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
๒๔๕๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายสุรชาติ พองเสียง
นายสุรชาติ ภูผาผุย
นายสุรชาติ ลัยวงษ
นายสุรชาย สายสูงเนิน
นายสุรชิต ชุมสวัสดิ์
นายสุรชิต ธนพิสุทธิ์
นายสุรเชษฐ สายสุดใจ
นายสุรเดช อยูชา
นายสุรทิน ทิพยอักษร
นายสุรพงษ บรรจุสุข
นายสุรพงษ ประศาสตรศิลป
นายสุรพงษ พงษสงวนจันทร
นายสุรพงษ เพชรเครือ
นายสุรพงษ โสพัฒน
นายสุรพล เข็มมาวงษ
นายสุรพล คํามะณีจันทร
นายสุรพล เชิงสะอาด
นายสุรพล ดีเลิศ
นายสุรพล ทองศรี
นายสุรพล ภักดิ์ศรีแพง
นายสุรพล มณีไสย
นายสุรพล มุสิกะพันธ
นายสุรพล ศรีษะโคตร
นายสุรพล สุพลจิตต
นายสุรพันธ รวมจิตร
นายสุรวิทย งามชื่น

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๒๔๘๒

นายสุรวิทย ธรรมสุข
นายสุรวุฒิ ชั่วดวงจิตร
นายสุรศักดิ์ คามวุฒิ
นายสุรศักดิ์ จันทรกลั่น
นายสุรศักดิ์ จันออน
นายสุรศักดิ์ ถามั่งมี
นายสุรศักดิ์ ทิพยอาสน
นายสุรศักดิ์ พิทักษคัคนานต
นายสุรศักดิ์ ศรีทองทา
นายสุรศักดิ์ ศรีพันธบุตร
นายสุรศักดิ์ สมาน
นายสุรศักดิ์ สังขทอง
นายสุรศักดิ์ แสงบุราณ
นายสุรศักดิ์ หากะวี
นายสุรสิทธิ์ เกษประสิทธิ์
นายสุรสิทธิ์ จิตหนักแนน
นายสุรสิทธิ์ เพียรงูเหลือม
นายสุรสิทธิ์ ภูแฉลม
นายสุระ วิเชียรแลง
นายสุระ ศรีเหลี่ยมงาม
นายสุระชัย ธูปขุนทด
นายสุระพันธ มูลทรัพย
นายสุระศักดิ์ สุดยะดา
นายสุรัตน ชาพรมมา
นายสุรัตน บาตดี
นายสุราษฎร กาญจนภูมิ

หนา ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา
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
๒๕๐๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายสุราษฎร สุภาวงศ
นายสุรินทร แกวแยม
นายสุรินทร พิลึก
นายสุรินทร ออนจันทร
นายสุรินทร อัครเกียรติศักดิ์
นายสุรินทร อุดมประมวล
นายสุรินทรพร เสนาคํา
นายสุริพล สินธุวรรณะ
นายสุริยงค ธรรมกรุณา
นายสุริยน ขาวงาม
นายสุริยนต เพียงสุวรรณ
นายสุริยัน จันจุติ
นายสุริยัน ตุมารัมย
นายสุริยันต ศิริโสม
นายสุริยันต หอคนดี
นายสุริยา จรลี
นายสุริยา ทองสันทัด
นายสุริยา บุญชนะทรัพย
นายสุริยา หาญชนะ
นายสุริโย โสมณวัฒน
นายสุริศักดิ์ เมทิโก
นายสุรีย ปลอมรัมย
นายสุเรียน สนทะยา
นายสุวพงษ วรรณโคตร
นายสุวพล วังดวงกมล
นายสุวภัทร ทัพซาย

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๒๕๓๔

นายสุวรรณ ขันทวุฒิ
นายสุวรรณ บงศบุตร
นายสุวรรณ พุฒคง
นายสุวรรณ วงศดาว
นายสุวรรณ วังภูมิใหญ
นายสุวรรณ สอนสนาม
นายสุวรรณ พารเพิง
นายสุวรรณลอ บุญพรอมอาษา
นายสุวัจน ออนนิ่ม
นายสุวัชชัย มูฮําหมัดสลาม
นายสุวัฒน คงศรีศักดิ์
นายสุวัฒน ทองกอน
นายสุวัฒน มากอินทร
นายสุวัฒน เมธาชุมันต
นายสุวัฒน ศศิธร
นายสุวัฒนพงษ รมศรี
นายสุวัฒนะ ศิริพรรณ
นายสุวิช ชูบํารุง
นายสุวิช ละอองดี
นายสุวิทย กางออนตา
นายสุวิทย คําสอนทา
นายสุวิทย จงสูงเนิน
นายสุวิทย ใจหาว
นายสุวิทย ทัดไธสง
นายสุวิทย นิลสาย
นายสุวิทย พรหมโชติ

หนา ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา
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
๒๕๖๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายสุวิทย พลศักดิ์หาญ
นายสุวิทย มลาศรี
นายสุวิทย สิงหดง
นายสุวิทย แสนสุขไสย
นายสุวิทย หาญศึก
นายสุเวช ทินบุตร
จาสิบเอก เสกสรรค แกวงาม
นายเสถียร กะการดี
นายเสถียร ขจรโมทย
นายเสถียร ขันตรี
นายเสถียร ชนะมาร
นายเสถียร รอดประดิษฐ
นายเสถียรพงศ ทุมนาหาด
นายเสน จุมพลเมือง
นายเสนห มั่งมูล
นายเสนห สะสมทรัพย
นายเสนอ แกวนาคูณ
นายเสนอ วิชัยวงษ
นายเสนอ สีมาก
นายเสนอ หมอมพิบูลย
นายเสนาะ จันทรแหล
พันจาอากาศเอก เสมอ มะปญญา
นายเสริมเกียรติ สังฆะโยธิน
วาที่รอยเอก เสริมจิตร ธนะชัย
นายเสริมศักดิ์ พจนสิทธิ์
นายเสริมศักดิ์ สมุทร

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๒๕๘๖

นายเสริมศักดิ์ หาญยุทธ
นายเสรี ทรัพยเกิด
นายเสรี ปานแกว
นายเสรี อินทรคง
นายแสงดาว เชิดชู
นายแสงอากาศ พิมพศรี
นายแสนสุรศักดิ์ วรวะลัย
นายแสวง ดอกกระโทก
นายแสวง สุดเพาะ
นายโสฐพล บนภัทรวรรษ
นายโสภณ เจริญคุณวิวัฏ
นายโสภณ ชูชวย
นายโสภณ บรรจงเมือง
นายโสภณ พุมลําเจียก
นายโสภณ มีเสน
นายโสภณ เมฆฉาย
นายโสภณ เรืองฤทธิ์
นายโสภณ สุดสวาสดิ์
นายโสภัน ชาญปาไพร
นายโสม แพรงนคร
นายโสวัฒน แสนลี
นายไสว จันทะคร
นายไสว จันอุดร
นายไสว ดลพิมาย
นายไสว บุญยัง
นายไสว สวัสดี

หนา ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา
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
๒๖๑๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายไสว สายปอง
นายไสว หินทอง
นายหนูไกร พลเขต
นายหัตถ เปลี่ยนผึ้ง
นายหาญ หาญอังกูร
นายหิรัญ ตั้งกุลบริบูรณ
นายเหรียญ ชัยชนะ
นายเหรียญทอง คําวัง
นายเหลี่ยมทอง มหาอุป
นายแหวง ชิณโสม
นายองอาจ เจริญนาน
นายองอาจ พินทอง
นายองอาจ วิชัยสุชาติ
นายอโณทัย มณีศรี
นายอดินันท โชคชัย
นายอดิพงศ นิ่มวัฒนกุล
นายอดิศร ฉายสมิทธิกุล
นายอดิศร ชนะโลก
นายอดิศร ทัพพะ
นายอดิศร นามวงษ
นายอดิศร วิธุสุวรรณกุล
นายอดิศร สุภาพคํา
นายอดิศักดิ์ จันทะนาม
นายอดิศักดิ์ เจะดะระหมาน
นายอดิศักดิ์ แดนทอง
นายอดิศักดิ์ บุญมา

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๒๖๓๘

นายอดิศักดิ์ บุทธิจักร
นายอดิศักดิ์ ปวงสุข
นายอดิศักดิ์ วงศวาลย
นายอดุลย ขันติจิตร
นายอดุลย คําพลอย
นายอดุลย จันทะดวง
นายอดุลย ไตรรักษ
นายอดุลย บุญชวย
นายอดุลย ผองสนาม
นายอดุลย พรรคพวก
นายอดุลย ศรีคะชินทร
นายอดุลย สรรพสมบัติ
นายอดุลยศักดิ์ สมบูรณ
นายอดุลศักดิ์ ชินพงศธร
นายอธิชัย เรืองวัณณภา
นายอนวัช หมื่นรังษี
นายอนัน เดชขุนทด
นายอนันต คงสวาง
นายอนันต เทพแกว
นายอนันต พรหมบังเกิด
นายอนันต พวงพิทักษ
นายอนันต มวงศรี
วาที่รอยตรี อนันต ลัดดากลม
นายอนิรุทธ วารุกะ
นายอนุ มุกนิล
นายอนุชา กัลยา

หนา ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา
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
๒๖๖๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายอนุชิต ฤทธิวุธ
นายอนุชิต สุริยอมร
นายอนุชิต อาจหาญ
นายอนุดิษฐ กลิ่นใจ
นายอนุพงษ พีรจรูญรุงเรือง
นายอนุรักษ ศรีไตรรัตน
นายอนุโรจน นันทิวัตถพงศ
นายอนุวัฒน แผลงศรี
นายอนุศักดิ์ ชนะภัย
นายอนุศักดิ์ พันธงาม
นายอนุศาสตร เขียวขจี
นายอนุศาสน ชัยเดชโกสิน
นายอภัย ไชยมานันต
นายอภัย ตรีเภรี
นายอภิชล คุมไขน้ํา
นายอภิชัย ประกาลัง
นายอภิชัย รีฮุง
นายอภิชัย สังขมณี
นายอภิชาต เข็มพิลา
นายอภิชาติ การะเกตุ
นายอภิชาติ ชีวาจร
นายอภิชาติ วงษชื่น
นายอภิเชษฐ ชมภู
นายอภิฌาณ นาถโกษา
นายอภิเดช ศรีหาเศษ
นายอภิไธย รัตนาภิรมย

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๒๖๙๐

นายอภินพ ธนะสาร
นายอภินันท วารี
นายอภิมงคล ลองศรี
นายอภิรักษ ยันรัมย
นายอภิสิทธิ์ กันมา
วาที่รอยตรี อภิสิทธิ์ ดาโอภา
นายอภิสิทธิ์ ธานมาศ
นายอมร จําเริญพานิช
นายอมร มูลสาร
นายอรรฐพนธ ศรีโพธิ์
นายอรรณพ เนียมคง
นายอรรถชัย นันทวิจิตร
นายอรรถพร มาศภูมิ
นายอรุณ กลางหมู
นายอรุณ คานยู
นายอรุณ ผิวละมุล
นายอรุณ รักใคร
นายอรุณ วังพฤกษ
นายอรุณโรจน วันเลิศ
นายอลงกต เขียนนอก
นายอวน ขันทะวงศ
นายอวยพร การกลา
นายอวิรุทธ กิตติวรรุทธ
นายออมทรัพย วิเชียรตนนท
นายอักษร หลาคํา
นายอัครเดช กลั่นเขตตการ

หนา ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา
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
๒๗๑๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
จาสิบตรี อัครเดช วุฒิเสน
นายอัครเดช แสงสวาง
นายอัครเทพ คําบุศย
นายอังกูร อวนพรหมมา
นายอัจฉริยะ พัดทอง
นายอัทธสิทธิ์ วังคําแหง
นายอัมพร กิ่งไธสง
นายอัมพร แกวชิณ
นายอัมพร ดวงสะดี
นายอัศนีย สุพรรณนนท
นายอัษฎา นวลสะอาด
นายอากาศ โพธิ์ออง
นายอาคม คะมานิคม
นายอาคม เนืองเนตร
นายอาคม พรหมศร
นายอางทอง พวงมาลา
นายอาจิต สังฆะมณี
นายอาณัชร ศรีทอง
นายอาทร เนคะมัชชะ
นายอาทร วนิชยถนอม
นายอาทร อินตื้อ
นายอาทิตย กุลบุตร
นายอาทิตย ตันติวงศ
นายอาทิตย เอกเรื่อง
นายอานนท ศรีเมือง
นายอานนท โอนนอก

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๒๗๔๒

นายอานุเทพ กิ่งสกุล
นายอายุ คิดดี
นายอารมย นิลสนธิ
นายอารมย บุตรแสน
นายอาวุธ เกตุแกว
นายอาสา แสนวงษ
นายอํานวย งามจิตร
วาที่รอยตรี อํานวย ไชยนาม
นายอํานวย ธรรมขันแกว
นายอํานวย เปรมไธสง
นายอํานวย พุทธชาติ
นายอํานวย สงทวน
นายอํานวย สําเร็จ
นายอํานวย สิงหคํา
นายอํานวย ออนสุด
นายอํานาจ ชุมแวงวาป
นายอํานาจ ทองแจม
นายอํานาจ ทัดสวน
นายอํานาจ บุญเติม
นายอํานาจ ยวงสอาด
นายอํานาจ สมบุญ
นายอํานาจ สุวรรณศรี
นายอํานาจ หงษทอง
นายอํานาจ อดุลยศิริอังกูร
นายอําพล ใจภิภักดิ์
นายอําพันธุ บุญหวังชวย

หนา ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา
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
๒๗๖๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายอํามาตย จันทรศรีสุคต
นายอิทธิเชษฐ เชาวพรอม
นายอิทธิเดช พงษสิงห
นายอิทธิเดช ศรีสุข
นายอิทธิพล ตรีรัตนกุลพร
นายอิทธิพล ปากเมือง
นายอิทธิพล ลงคลัง
นายอิทธิพล ศาสนนันทน
นายอินจันทร เทพโพธา
นายอินทรศร จอมแปง
นายอินทรแสง เขียวพันธ
นายอินทอง บํารุงยศ
นายอิษฎางค เจริญรัตน
นายอิสระ ไชยปราบ
นายอุกฤษฏธัช มูรามัญ
นายอุดม เชยตระกูล
สิบเอก อุดม ทับทอง
นายอุดม ผลเจริญ
นายอุดม เพียงเทพพงศธร
นายอุดม โพธิจักร
นายอุดม สิทธิฤทธิ์
นายอุดม สุภารี
นายอุดมชัย สวนทวี
นายอุดมพร ฉิมดี
นายอุดมศักดิ์ บุญประสาน
นายอุดมศักดิ์ ผาดไธสง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๒๗๙๔

นายอุดร ขันธะชัย
นายอุดร ประสาร
นายอุทัย กาญจนะ
นายอุทัย ชัยพิพัฒน
นายอุทัย ไชยกลาง
นายอุทัย สมณะ
นายอุทัย สุทธิพันธ
นายอุทิศ กลางมณี
นายอุทิศ จันทรดิษฐ
นายอุทิศ จิตเกษม
นายอุทิศ พื้นงาม
นายอุเทน มะโนชัย
นายเอก ราชเดิม
นายเอกชัย แกวศรีทัศน
นายเอกชัย ชัยปยะคุณากร
นายเอกชัย รุงชัยยันต
นายเอกชัย สงทวี
นายเอกณรงค คงเพชรศักดิ์
นายเอกพงษ ไชยรบ
นายเอกพล สีบาง
นายเอกภักดิ์ วังคะพันธ
นายเอกราช พลเทพ
นายเอกวิทย นุมนวลศรี
นายเอกวินทร อุคํา
นายเอกสิทธิ์ แกวอําไพ
นายเอนก บุญอนันต

หนา ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา
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
๒๘๒๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายเอนก วิเลปะนะ
นายเอนก อภิวงคงาม
นายเอนก อินทรประโคน
นายเอนก อินมูล
นายเอื้อน ไทยเจริญ
วาที่พันตรี เอื้อน วิเศษชาติ
นายโอภาต โตสงวน
นายโอภาศ กองมะลี
นายโอภาส กิตติสารกุล
นายโอภาส ดีพลงาม
นายโอภาส มณีเรือง
นายโอภาส วิริยา
นายโอสถ บุตรมารศรี
นายไอสูรยปยธร จุฑาธรรม
นางกงใจ เจริญศรี
นางกชกร ลาภธนชัย
สิบเอกหญิง กชกร สมิตะมาน
นางกชพร เพิ่มเจริญ
นางกชพรรณ พุกาธร
นางกนกทิพย สามหวย
นางสาวกนกพร ตระกูลศศิธร
นางสาวกนกพร นิลแพทย
นางกนกพร ละอองศรี
นางกนกพรรณ พลวงศา
นางกนกภรณ วงเวียน
นางกนกภัณฑ สอนพูด

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๒๘๔๖

นางกนกลดา คงเจริญสุข
นางกนกลักษณ ปตตายะโส
นางกนกวรรณ คลายสินธุ
นางกนกวรรณ รื่นเริง
นางกนกวรรณ สุวรรณรัตน
นางสาวกนกวรรณ หิรัญมาศ
นางสาวกนกวรรณ อุนใจ
นางกนกอร ทองศรี
นางกนิษฐา รินทพล
นางสาวกนิษฐา หลักดี
นางกนิษฐา อูทอง
นางกมล มูลเมืองแสน
นางกมล สินอํานวยผล
นางกมลกานต บัวบาน
นางกมลทิพย จันทรักษ
นางสาวกมลทิพย ทองนาค
นางกมลพรรณ สุวรรณหงษ
นางกมลพรรณ อินตะมะ
นางกมลรัตน ชุนดี
นางกมลรัตน เติมสุข
นางกมลรัตน บุญมา
นางกมลรัตน วรรณโสภา
นางกมลวรรณ แปนโสม
นางกมลวรรณ รวมคํา
นางกมัยธร จันทวงศ
นางกรกนก ธนูเสริม

หนา ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา
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
๒๘๗๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวกรกมล บํารุงวัด
นางกรกันยา ทิชาธนภัทร
นางสาวกรชนก เนตรโอภารักษ
นางกรรจนา ผลสวาง
นางกรรญา มีแยม
นางกรรณิกา แกวเจริญ
นางสาวกรรณิกา แซตั้น
นางกรรณิกา นิลเพชร
นางกรรณิกา ประเสริฐ
นางกรรณิกา พัฒนา
นางสาวกรรณิกา พุทธิสาวงศ
นางกรรณิกา สอนสุภาพ
นางกรรณิกา สาโยธา
นางสาวกรรณิการ กวางคีรี
นางกรรณิการ กันหารินทร
นางกรรณิการ กุลศรี
นางสาวกรรณิการ กุศลชู
นางกรรณิการ ขวัญยืน
นางกรรณิการ ใครลามเมา
นางกรรณิการ แพนอย
นางกรรณิการ มาสุข
นางกรรณิการ สิทธิโสภณ
นางกรรณิการ หมื่นวงศ
นางกรรยา เกรัมย
นางสาวกรรยารัตน กาศสกุล
นางกรวรรณ ประพันธ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๒๘๙๘

นางกรองกาญจน จันทรกําธร
นางกริยา พรมสะอาด
นางกรุณา ภูมะลิ
นางกรุณา เมืองแกว
นางสาวกรุณา วีระกะลัส
นางกฤตยภัทร บรรเทิงศักดิ์ศิริ
นางกฤตาภรณ คชาธาร
นางกฤติมา ซายหนู
นางกฤศวรรณ จารุเศรษฐการ
นางสาวกฤษฎา มั่งมีชัย
นางกฤษฎาภรณ กิ่งโตะทอง
นางกฤษณา ขันสาลี
นางกฤษณา ชํานินอก
นางกฤษณา ชํามริ
นางกฤษณา ไชยหาญ
นางกฤษณา ปยพิทยากร
นางกฤษณา เมืองโคตร
นางสาวกฤษณา ริมปรังษี
นางกฤษณา สมบัติ
นางกฤษณา สาพิพัตร
นางกฤษณา สาระพันธ
นางสาวกฤษณา สุขสมบูรณ
นางกฤษณา สุมนัสพงศ
นางกฤษณา อั้งยุทธ
นางกฤษดา ลิ้มพงษา
นางกลอยใจ ทองลิ่ม

หนา ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา
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
๒๙๒๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางกลอยใจ เรืองปรีชา
นางกษมน พลเดช
นางกษมา พึ่งพาพัฒน
นางกษมา แสนออน
นางสาวกษวรรณ เกิดทวี
นางสาวกองกาญจน นรินทรนอก
นางสาวกองแกว กระษาปณการ
นางกองแกว บุญเพ็ง
นางกองเหรียญ มอนไธสง
นางกอบกุล คูณคํา
นางสาวกอบกุล จันทรเกตุ
นางกอบกุล ทองนาค
นางกอบแกว กระฐินเทศ
นางกอบแกว เกตุเพชร
นางสาวกอบแกว วิมานจันทร
นางกอบแกว วิวัฒนะ
นางกัญจนีย สีทา
นางกัญจพัฒน ปญญาสิทธิ์
นางสาวกัญชพร ศรีเมือง
นางกัญญรัตน พุมรส
นางกัญญา เกงทุกทาง
นางสาวกัญญา ขุมทอง
นางสาวกัญญา จันทรา
นางกัญญา เทศขํา
นางกัญญา เนาวาสน
นางกัญญา สงศิริ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๒๙๕๐

หนา ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางกัญญา หมื่นชนะ
นางกัญญาภัค พูลสวัสดิ์
นางกัญญารัตน จันรอดภัย
นางกัญทิมา ทองเต็ม
นางกัญธนิดา โอภาสฐิติยศ
นางกัณญารัตน แรกรุน
นางกัณฐิกา กิตติเอกชัย
นางสาวกัณหา ศรีคณา
นางกัณหา อินทรคํานอย
นางสาวกันตินันท ฟูเต็มวงค
นางกันทิมา อัมรนันท
นางกันยา กฤตเวทิน
นางสาวกันยา แฉงสูงเนิน
นางกันยา เทพแกว
นางสาวกันยา มาศภูมิ
นางกันยา แสนชนะ
นางสาวกันยาภัทร ภัทรโสตถิ
นางกัลทยา แตงอ่ํา
นางกัลปนา เดชาติวงศ ณ อยุธยา
นางกัลยรัสย สุขประเสริฐ
นางสาวกัลยวัญญ ศรีภูมินทร
นางกัลยา งอกขึ้น
นางสาวกัลยา งามดี
นางกัลยา ชัยชนะ
นางสาวกัลยา ดิษฐศรี
นางกัลยา ทองมวง

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
๒๙๗๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวกัลยา บรรทัดจันทร
นางกัลยา ประพฤติ
นางกัลยา พงศนฤเดช
นางสาวกัลยา พริบไหว
นางกัลยา พัทยาวรรณ
นางกัลยา มั่งคั่ง
นางกัลยา มากรักษ
นางกัลยา ฮึ้งฮก
นางกัลยาณี ผิวผอง
นางกัลยาณี พั้วพวง
นางกัลยาณี มะเดื่อ
นางกัลยาณี รณภูมิ
นางกาญจณี จํานงคพล
นางกาญจนบุรี นารีนุช
นางกาญจนรัตน ทิพวรรณ
นางกาญจนแสงสรวง หวงสอน
นางกาญจนา กลัดทอง
นางสาวกาญจนา การสงา
นางกาญจนา กิ่งงิ้ว
นางกาญจนา เขยื้อน
นางกาญจนา คิดดี
นางกาญจนา จันทรคง
นางกาญจนา จิตสุภาพ
นางกาญจนา เจริญวงษ
นางสาวกาญจนา ใจเที่ยง
นางกาญจนา ชื่นชม

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๓๐๐๒

นางกาญจนา ชูศรี
นางกาญจนา ไชยชาติ
นางกาญจนา ซอนกลิ่น
นางกาญจนา เทพคุณ
นางกาญจนา เทพประสิทธิ์
นางกาญจนา นวมแม
นางกาญจนา บูรณะ
นางกาญจนา ประกอบกิจ
นางสาวกาญจนา ปญญาไว
นางกาญจนา ปยะชน
นางสาวกาญจนา ผกานนท
นางกาญจนา มังครักษ
นางกาญจนา มาประสพ
นางกาญจนา มีมาก
นางกาญจนา ราชวงศ
นางสาวกาญจนา รุณเกตุ
นางสาวกาญจนา วงศทองดี
นางกาญจนา สมัครเขตการณ
นางกาญจนา สุนทะวงศ
นางกาญจนา สุวรรณเจริญ
นางกาญจนา ออนศรีทอง
นางกาญจนา อินทรนอย
นางกาญจนา อินทรเสนา
นางกาญจนา อินทอง
นางกาญจนารถ พรรณพราว
นางกาญจนิศ โกษาแสง

หนา ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา
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
๓๐๒๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางกาญจนี คูณิรัตน
นางกาญดาร สงดวง
นางกานดา ครุปติ
นางกานดา โตประพันธ
นางกานตกมล สังขทอง
นางกานตธิดา จุนหัวโทน
นางกานตปวรีย ศรีศักดิ์
นางสาวกานตพิชชา ชื่นบาน
นางกาพยพร ชัยศักกรีนนท
นางการุญจิต พืชไพจิตร
นางกําจัด แกวนุช
นางกําเนิด จันทราศรี
นางกําไลทอง วงศเจริญ
นางกิ่งแกว เดชเฟอง
นางสาวกิ่งแกว ศรีสุภรกรกุล
นางกิ่งเดือน ศรีชวโนทัย
นางสาวกิ่งนภา สกุลตั้ง
นางกิฏฐอุมา สุขเจริญฤทธ
นางกิตติมา เกษามา
นางกิตติมา วาปทะ
นางกิติญา นามเสน
นางกิติยา ดวงแกว
นางกุณฑรี สุขะทีปะ
นางกุลกาญจน ชัยขรรคเมือง
นางกุลจิรา ปยะสุข
นางกุลธิดา ชัยเกษมวิไลพร

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๓๐๕๔

หนา ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางกุลนารี ชอบใจ
นางกุลปาลี ใจดี
นางกุลยาภรณ ขันทะ
นางกุลยาภรณ โรจสิริพงศ
นางกุลวดี ไพจิตร
นางกุลิสรา ชัยสุทธิกุลรัตน
นางกุศล ชาปญญา
นางกุสุมา ทองมาก
นางสาวกุสุมา ผุดวรรณา
นางกุสุมา ลอยฟา
นางกุสุมา แสนสุข
นางสาวกุสุมาลย พิเนตรเสถียร
นางสาวกุหลาบ คําศรี
นางกุหลาบ แพงถิ่น
นางกุหลาบ สุราลัย
นางกุหลาบ แหยมนาค
นางเก็จมณีย หลอเลิศธรรม
นางเกดสุชา ทองนอย
นางเกตุวิไลวรรณ อักษรโกสินทร
นางเกนยา ปนจันทร
นางสาวเกวลิน เกษมผลศิริ
นางเกวลิน แคลวออม
นางเกศรา ศรีกาญจน
นางเกศราภรณ กะเตื้องงาน
นางเกศรารัตน ไมทองงาม
นางเกศริน กันทะลา

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
๓๐๘๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางเกศรินทร ขาวดี
นางเกศสุดา ขันธฤชัย
นางเกศินี ปอมหิน
นางสาวเกษกาญจน มาเวียง
นางเกษแกว รัศมี
นางเกษม อรุณรุง
นางสาวเกษร แกวเจริญ
นางเกษร ใจชื้น
นางเกษร ปานสัสดี
นางเกษร ศรีจันทร
นางเกษร สันตินรนนท
นางเกษร อําพนพิศลย
นางสาวเกษร อุบล
นางเกษศิริ นะที
นางเกสรี ขนอม
นางสาวเกื้อกูล ทมเปลี่ยน
นางแกนจันทน แสนทวีสุข
นางสาวแกวใจ ใจผองใส
นางแกวใจ ชัยอินทร
นางโกสุม สวัสดิ์พูน
นางโกสุม สัมพลัง
นางโกสุมภ ทองยอดปราสาท
นางสาวใกลรุง เกาบริบูรณ
นางไกรวัลย ศรีสิทธิกุล
นางไกรศร สงสุข
นางขจรพรรณ จันทรปรรณิก

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๓๑๐๖

นางขนบภรณ แกวคงคา
นางขนิษฐา กสิบุตร
นางขนิษฐา กาฬกาญจน
นางขนิษฐา กิ้มจอง
นางขนิษฐา ชุมชาติ
นางขนิษฐา บรรเลงกลอง
นางสาวขนิษฐา ผลาธัญญะ
นางขนิษฐา พูลสวัสดิ์
นางขนิษฐา รัตนปทุมวงศ
นางขนิษฐา หิรัญอนันตสุข
นางขนิษฐา เอื้อนจิตร
นางขนิษศรี นิ่มมาก
นางขยาย แสงระวี
นางขวัญจิต พิมเสน
นางขวัญจิตต บุญเกิด
นางขวัญใจ ชะเอม
นางสาวขวัญใจ พิมพบัว
นางสาวขวัญใจ ภาพันธ
นางขวัญชนก ธนกิจสุขสกุล
นางขวัญเรือน คูณมี
นางสาวขวัญเรือน ธีระศรานนท
นางขวัญเรือน รุงตาล
นางขวัญเรือน เสนานันท
นางขวัญหทัย ทาวนอก
นางขันแกว โฮมวงศ
นางขันคํา ดีวงษ

หนา ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา
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
๓๑๓๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางขันตรี บาดตาสาว
นางขันทอง พิมพแสนศรี
นางสาวขันธจักร ปกใคหัง
นางเขมณัฏฐ วงศพัฒนาธนเดช
นางเข็มทอง บุตรเพ็ง
นางสาวเข็มทอง ปนคํา
นางเข็มพร พรรณสิงห
นางเขมรินทร ปูผา
นางสาวเขมิกา สุขสงวน
นางแขงแข โรจนวิสิฐ
นางคณัสนันท ศรีมงคล
นางคณาพร มะคะสุด
นางคณิตถึง พัตตาสิงห
นางสาวคณิศร เลาหภารากร
นางคนิตฐา คําแกว
นางสาวคนึง ชะลอน
นางคนึง พูลสวัสดิ์
นางสาวคนึง เลื่อนชิด
นางคนึง ศรีเผือก
นางคนึง สุขเกษม
นางคนึงนิจ ชัยชื่อ
นางคนึงนิจ มวงดิษฐ
นางสาวคนึงนิจ รอดสนใจ
นางคนึงนิจ วรรณวงษา
นางคนึงนิจ เหมือนพะวงศ
นางคนึงนิจ อุทาภักดี

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๓๑๕๘

นางคนึงนิตย บุญยอด
นางคนึงนิตย ศรีจิวงษษา
นางสาวคนึงนิตย สารสุวรรณ
นางคนึงนิตย สิทธิสุข
นางคมขํา ชูพงษ
นางคมคาย เชียงบาล
นางคมเพชร เสนาปกรณ
นางคัชรินทร ศรีสุจินต
นางคัทลียา คําจินะ
นางสาวคําตา นัดกลา
นางสาวคํานึง อภิรักษสิทธิกร
นางคําปอน อําพันทอง
นางคําปน เกษร
นางคําปุน แกงคํา
นางคําพลอย ชัยทุมมา
นางคําพู ไชยฮะนิจ
นางคําเพียร วงษกนก
นางคํามุน ศีลกุล
นางคําสุข ดวงประสิทธิ์
นางคุณากร จิตตางกูร
นางเครือพันธ บุญทรัพย
นางเครือวรรณ คําสังข
นางเครือวรรณ พงษประวัติ
นางเครือวัลย จิตรชัย
นางเครือวัลย ปรุงจิตร
นางเครือวัลย ปลื้มสุข

หนา ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา
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
๓๑๘๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางเครือวัลย พลสามารถ
นางเครือวัลย วัฒนคีรี
นางเครือวัลย ศรีนรจันทร
นางเครือวัลย ศรีหนารถ
นางฆฏนาวดี มะหะเลา
นางงามจิตร รองเมือง
นางงามใจ โศกสี
นางจงกล บุญเกตุ
นางจงกล อรรถอาภรณ
นางจงกลณี ปญญาเพิ่ม
นางจงจิต ตั้งวงษเจริญสุข
นางจงจิตต ฟกนุช
นางจงจิตร คุณสา
นางจงใจ สัตยธีรานนท
นางจงชญา นวลสะอาด
นางจงดี เจริญวงศ
นางจงดี ไทยตรง
นางจงรักษ แจงยุบล
นางจงรักษ ดงอุเทน
นางจงรักษ ผองโชติ
นางจงรักษ รุงเรือง
นางสาวจงรักษ หลวงอุโมงค
นางจงลักษณ จิตดี
นางจงลักษณ ชาระวัน
นางจตุพร จันทรน้ําใส
นางจตุพร นิธุรัมย

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๓๒๑๐

หนา ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางจตุพร โพธิ์คลาย
นางจตุพร ศรีอนันต
นางจรรจิรา พวงทอง
นางจรรยา ปานมวง
นางจรรยา เพชรแกวนา
นางจรรยา เพ็ชรพงษ
นางจรรยา มีพวงผล
นางจรรยา หรีกประโคน
นางจรรยาภรณ อัตระวินทธัญญา
นางจรรยารักษ เกษมณี
นางจรรยารัตน ชื่นหิรัญ
นางสาวจรวยพร อัตปญญา
นางจรัส ทองนวล
นางจรัสศรี เขาเหิน
นางจรัสศรี ทองมี
นางจรัสศรี ปวีณเกียรติคุณ
นางสาวจริญญา โพธิ์อุบล
นางจรินทร นาคประสงค
นางจรินทร ศรีนวลปาน
นางจริยา กตารัตน
นางจริยา แกวเปย
นางจริยา ชูศักดิ์สกุลวิบูล
นางจริยา ไชยคํา
นางจริยา นุชพานิช
นางจริยา ปฐพีดุสิตา
นางจริยา ประทีป ณ ถลาง

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
๓๒๓๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางจริยา พูลศิริ
นางจริยา ภัทรปยวัฒน
นางจริยา วิไธสง
นางจริยา สวนคลาย
นางจริยา สุขหอ
นางจริยา สุดชนะ
นางจริยา เสนาะ
นางจรีย จันทศรีราช
นางจรีรัตน ทับพิมพแสน
นางสาวจรีรัตน พิชัยภาพ
นางจรุณี อนุรัตน
นางสาวจรูญศรี เชี่ยวชูพันธ
นางจวงจันทร กองมณี
นางจอมขวัญ วิอุน
นางจอมใจ ทองคําขาว
นางสาวจอมทอง พิเคราะหงาน
นางจันจิตร ราวิล
นางจันจิรา แพทองคํา
นางจันฉาย ดีเขื่อนขันธ
นางจันดี ยามเย็น
นางจันทนสุดา โพธิ์ไพจิตร
นางจันทนา ขจรพิสิฐศักดิ์
นางจันทนา ขัตติโย
นางจันทนา โฉมศรี
นางสาวจันทนา ชัยชนะ
นางจันทนา ชัยสิทธิ์

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๓๒๖๒

นางจันทนา นวลสกุล
นางจันทนา มั่นทอง
นางจันทนา โมดํา
นางสาวจันทนา ยายอด
นางจันทนา รองาม
นางจันทนา ศรีบูจันดี
นางจันทนา ไหมทอง
นางจันทร บุญรอดรักษ
นางจันทร จานสิบสี
นางจันทรจิต ศรีขาวรส
นางจันทรจิรา คงพิสุทธิ์
นางจันทรจิรา เทียนมาศ
นางจันทรฉาย ประสิงห
นางสาวจันทรฉาย สืบวงศ
นางจันทรโฉม สุนทร
นางจันทรทิวา พิชยอนุตรัตน
นางจันทรพร สุวรรณรัก
นางจันทรเพ็ญ กุลทอง
นางจันทรเพ็ญ ทองนอย
นางจันทรเพ็ญ ทิพยวรรณ
นางสาวจันทรเพ็ญ พรสี่ภาค
นางสาวจันทรเพ็ญ ภัทรมานนท
นางจันทรเพ็ญ ยศดา
นางจันทรเพ็ญ ยอดสงา
นางจันทรเพ็ญ ลาลุน
นางจันทรเพ็ญ วัฒนศึกษา

หนา ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา
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
๓๒๘๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวจันทรเพ็ญ อวนตงตน
นางสาวจันทรฟอง กอนคํา
นางจันทรฟอง พันธุปาล
นางจันทรรุง สัณฑมาศ
นางจันทรแรม สมสู
นางจันทรวิไล ไกรสมภาค
นางจันทรศิริ พัฒนอมร
นางจันทรสรอย ชัยเจริญ
นางสาวจันทรสุดา จันทะพรหม
นางจันทรสุดา นกแกว
นางจันทรัตน ทัดศรี
นางจันทรา กรมวังกอน
นางจันทรา จันทพันแจง
นางจันทรา ตาดวง
นางจันทรา บุญอนันต
นางจันทรา ปานขวัญ
นางสาวจันทรา สาคร
นางจันทรา หลองบุศรี
นางจันทราภา อภิวงคงาม
นางจันทราวรรณ พรานเสรี
นางจันทินี สงาพงษ
นางจันทิมา มงคลมณี
นางจันทิมา รมศรี
นางจันทิมา รอดภัย
นางจันทิมา ศรีครุฑ
นางจันทิราภรณ ทามณี

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๓๓๑๔

นางสาวจัลณี เหลาเสถียรกิจ
นางจามรี พิมสอน
นางจามรี วิรัตนปราการ
นางจาริณี ปญญา
นางจารี จอมมงคล
นางสาวจารึก สวนมาลัย
นางจารุ สวัสดิกานนท
นางจารุชา มากพงษ
นางจารุณี คุมดวง
นางจารุณี ไชยถาวร
นางจารุณี ฐานวิเศษ
นางจารุณี เทพทอง
นางจารุณี วาทไธสง
นางจารุณีย ทองแยม
นางจารุนันท พงศยี่ลา
นางจารุนันท ตวนศรีแกว
นางจารุนันท สัมมาคาม
นางจารุนี บุญมีทา
นางจารุนีย พวงจินดา
นางจารุพันธุ โคตรพงศ
นางจารุรัชต แสงมหาไชย
นางจารุวรรณ โกมลกุญชร
นางจารุวรรณ ขันละ
นางสาวจารุวรรณ จรอนันต
นางจารุวรรณ นรารักษ
นางจารุวรรณ ผดุงศิลป

หนา ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา
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
๓๓๔๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางจารุวรรณ พูนทักษิณ
นางจารุวรรณ ภูมี
นางจํานรรจา อุพลรัมย
นางจําเนียร กลางวัง
นางจําเนียร ชาวบางงาม
นางจําเนียร เชื้อทอง
นางสาวจําเนียร ตั่นไพบูลย
นางจําเนียร ราชบุตร
นางจําเนียร ราญรอน
นางจําเนียร วงคสุตา
นางสาวจําเนียร ศรีผดุง
นางจําเนียร สิทธิวิชาภิญโญ
นางจําเนียร หาญเชิงชัย
นางจํารัส วงษชิต
นางจํารัส สงัดวงศ
นางจํารูญรัตน ธรรมสมบัติ
นางจําเรียง ตันตระกูล
นางจําเรียง ทองสุข
นางจําเรียง นามศรี
นางจําลอง ประยูรพันธุ
นางสาวจําลอง พินเมือง
นางจิดาภรณ จูหวา
นางจิดาภา จูเกษม
นางจิดาภา เฉยคงสินธ
นางจิดาภา ตั้งทวีสุโข
นางจิดาภา ศรีจันทรทัพ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๓๓๖๖

นางจิดาภา อิศวมงคล
นางจิตตถนอม เล็กอรุณ
นางจิตตนาถ ดีอยู
นางจิตตนาวรรณ สิลมัฐ
นางจิตตรอง โสขะรัตน
นางจิตตาภรณ วราพุฒ
นางจิตติญาภา พันธพิบูลย
นางจิตตินัฏฐ บัวภาคํา
นางจิตตินันท ถาวรพานิช
นางจิตติมา บุญทรง
นางสาวจิตนภา แซเจียง
นางจิตปน ทองวิจิตร
นางจิตพรรณ ปญญาแฝง
นางจิตรลดา เทศอ่ํา
นางจิตรลดา บุญศรี
นางจิตรลดา วงษหาญ
นางจิตรา กอนเพชร
นางจิตรา แกลวทนงค
นางจิตรา ไขขุนทด
นางจิตรา จินตนา
นางจิตรา ชํานาญกุล
นางจิตรา ดีวินิจ
นางจิตรา บุญประคม
นางจิตรา บุรีกุล
นางจิตรา วรพันธุ
นางจิตรา ศรีสารคาม

หนา ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา
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
๓๓๙๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางจิตรา สมพล
นางจิตรา สังขลาโพธิ์
นางจิตรา หอบุตร
นางจิตราพัชญ ปภาวิชกุลเศรษฐ
นางจิตลดา กิ่งนอก
นางสาวจิตสุภา เลิศสันติวงศ
นางจิตะราภรณ ศรีวงษา
นางจินดา จิระพงษสุวรรณ
นางสาวจินดา บุญลอด
นางจินดา มีสุวรรณ
นางจินดา สุวรรณชัญ
นางจินดาพร คําประดิษฐ
นางจินดาพร สีสถาน
นางจินดารัตน จันทรดิษฐ
นางจินดารัตน บุญตามชวย
นางจินดารัตน วรรณทอง
นางจินตนา กันยาทอง
นางสาวจินตนา เกงสาริกิจ
นางจินตนา ขันธพัฒน
นางจินตนา จั่นประดับ
นางสาวจินตนา จิรเสาวภาคย
นางจินตนา เจริญชัย
นางจินตนา ชนะโยธา
นางจินตนา ชมภูราษฎร
นางจินตนา ชองสาร
นางจินตนา ซื่อตรง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๓๔๑๘

นางสาวจินตนา ดวงกุลสา
นางจินตนา เต็งทอง
นางจินตนา ถาคํา
นางจินตนา ปรีชานุกูล
นางจินตนา ปญญาวงศ
นางจินตนา ปตตังเว
นางจินตนา พยอม
นางสาวจินตนา พรหมยานนท
นางจินตนา ฦาชา
นางจินตนา วรรณนิยม
นางจินตนา ศรีสุข
นางจินตนา สําแดงสาร
นางจินตนา สิริสุขะ
นางจินตนา สุพล
นางสาวจินตนา แสงสวาง
นางจินตนา โสมสุด
นางจินตนา อัตถโกศล
นางจินตนา อินทรแสง
นางจินพร เพ็ชรฉกรรจ
นางจิมจิรา สุขเดิมรอด
นางจิมราญ สุพรหมอินทร
นางจิรกาล จันทัน
นางจิรฐา เทพรัตน
นางจิรดา ชาติกําเหนิด
นางจิรนา ยี่ซาย
นางจิรพร งวดชัย

หนา ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา
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
๓๔๔๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวจิรพรรณ บุณยเพ็ญ
นางจิรพันธ สินไชย
นางจิรวดี ดอนมงคล
นางจิรวดี หอมชื่น
นางสาวจิรวรรณ สันติภูมิโพธา
นางสาวจิรวัฒนา มั่นยืน
นางจิระนันท ปานผาสุข
นางจิระภา พิรุณสาร
นางจิรัญญนันท สิงหยัง
นางจิรันธนิน ขันติโชติบริบูรณ
นางจิรา แกวไทย
นางจิรา รักษาภักดี
นางจิรา ไวแสน
นางสาวจิรา เหมทานนท
นางจิรา อัยรา
นางจิราพร กรกชงาม
นางจิราพร คนกลา
นางจิราพร ชื่นตา
นางจิราพร ดวงจรัส
นางจิราพร ดีชวย
นางจิราพร แถวพันธ
นางจิราพร ไพจิตรโยธี
นางจิราพร รุงโรจนศรีบุญ
นางจิราพร วิเชียร
นางจิราพร ศรีเพชร
นางจิราพร ศรีเพียรวงศ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๓๔๗๐

หนา ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวจิราพร เสริฐปญญา
นางจิราพรรณ ปูคะภาค
นางจิราพัชร พิทักษระโนด
นางจิราพันธ พีธรากร
นางสาวจิราภรณ ฉัตรทอง
นางจิราภรณ ดวงปาน
นางจิราภรณ ดีจุฑามณี
นางจิราภรณ ดีสวัสดิ์
นางจิราภรณ ถนัดคา
นางจิราภรณ ปยะสิงห
นางจิราภรณ เผือกพวง
นางสาวจิราภรณ พงศประศาสน
นางจิราภรณ รอดแกว
นางจิราภรณ เลียมไธสง
นางจิราภรณ ศรีวิชัย
นางจิราภรณ สิทธิถาวร
นางจิราภรณ สุขสงญาติ
นางจิราภรณ หัตถประดิษฐ
นางจิราภา มณีวรรณ
นางจิราภา แยมโอษฐ
นางจิราวดี ชูเกิด
นางสาวจิราวรรณ ภาวะสุทธิพงษ
นางจีรฉัตร ศิริ
นางจีรนันท จั่นศรี
นางจีรนันท มณฑาทิพย
นางจีรนันท เสียงล้ํา

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
๓๔๙๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางจีรพรรณ สุวรรณ
นางสาวจีรภัทร มากทรัพยไพศาล
นางจีรภัส ขานหยู
นางจีรรัตน เปรมปรีสุข
นางจีระพันธ สนทะยา
นางจีราพร ปกษา
นางจีราพร ศรีพรหม
นางจีราวรรณ อินตาวงษ
นางจุฑาทิพย กลับขันธ
นางจุฑานาถ สุทธิสวาท
นางจุฑาพร ประชากุล
นางจุฑาพร หลาบุญมา
นางจุฑามาศ ไชยวงศ
นางสาวจุฑามาศ ทาคํา
นางจุฑามาศ วงษสวาท
นางสาวจุฑารัตน ตระกูลชัย
นางจุฑารัตน ธาราเวชรักษ
นางจุฑารัตน แนวเนือง
นางจุฑารัตน บุญราศรี
นางสาวจุฑารัตน ปริศวงศ
นางจุฑารัตน มานะชนม
นางจุฑารัตน วรสิทธิกร
นางจุฑารัตน สมัครเขตรกิจ
นางจุทามาศ ตระการฤทธา
นางจุนาพร วิทยาวิโรจน
นางจุรี จรรัตน

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๓๕๒๒

นางจุรี หอมณีรัตน
นางจุรีย วารี
นางจุรีย อิ่มเอม
นางจุรีรัตน นามวิเศษ
นางจุรีรัตน รื่นรวย
นางจุรีรัตน วรรณพงศ
นางจุรีรัตน สุขปญญา
นางจุไร ดําเนินผล
นางจุไร ภูติโส
นางสาวจุไร อรามวิทยานุกูล
นางจุไรพร พวงทอง
นางจุไรรัตน คําสระ
นางสาวจุไรรัตน จันทรปญญา
นางจุไรรัตน บุรีชัย
นางจุไรรัตน รอดดํา
นางจุไรรัตน สวัสดิสาร
นางจุไรรัตน อาจนุการ
นางจุไรลักษณ บรรจงสุทธิ์
นางจุลี มากกําเนิด
นางจุฬาทิพย บุญฤทธิ์
นางจุฬาพร เสร็จกิจ
นางจุฬารัตน ไตรทิพย
นางจุฬารัตน ธัญญะกิจไพศาล
นางจุฬารัตน ยะรินทร
นางสาวจุฬารัตน วงศศรีนาค
นางจุฬารัตน วันไชยธนวงศ

หนา ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา
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
๓๕๔๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางจุฬาลักษณ จิตรสวัสดิรักษา
นางจุฬาลักษณ เปลงศรี
นางจุฬาลักษณ พงษากิจ
นางจุฬาลักษณ พันธงาม
นางจุฬาลักษณ ศรีเสน
นางจุฬาลักษณ เสนีกิจเกษตร
นางสาวจุฬีนาถ เปรุนาวิน
นางเจริญ ใสผุดผอง
นางเจริญทิพย กาญจนธานี
นางเจริญศรี จิราโชติเดชากูร
นางเจริญา สินมณี
นางเจรียงพร วัฒนานิล
นางเจษฎา กันยาเลิศ
นางเจษฎาพร ทศสูงเนิน
นางเจียมจิตต เสียงตรง
นางเจียมใจ บุญทองลวน
นางเจียมใจ รุงเรืองวงศ
นางเจียมรัตน บุญพันธ
นางเจียรนัย นาเลาห
นางเจือ โพธิ์ทา
นางฉลวย คงวรรณ
นางฉลวย นามแดง
นางฉลอง วงษพรหม
นางฉลอม ทองขาว
นางฉวี ศรีอุทัย
นางฉวีพันธ พลนิล

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๓๕๗๔

นางฉวีรัตน บํารุงศิลป
นางฉวีวงศ สงวนทรัพย
นางฉวีวรรณ กลางชมภู
นางฉวีวรรณ คําผาสุข
นางฉวีวรรณ เจริญสุข
นางฉวีวรรณ ชนะนิล
นางฉวีวรรณ ไชยสิงห
นางฉวีวรรณ ตุนาโปง
นางฉวีวรรณ ทีปสวาง
นางฉวีวรรณ นิลสูงเนิน
นางฉวีวรรณ บัวบุศย
นางฉวีวรรณ ปรียวาณิชย
นางฉวีวรรณ โปฎก
นางฉวีวรรณ เผาวิทยานนท
นางฉวีวรรณ พลธรรม
นางฉวีวรรณ มีสติ
นางฉวีวรรณ รักษแกว
นางฉวีวรรณ ศรีบุตตา
นางฉวีวรรณ สุประดิษฐ
นางฉวีวรรณ สุวรรณมณี
นางฉะออน เมืองตัง
นางฉะออน เหลาหนวด
นางฉันทนา ค้ําชู
นางฉันทนา พรหมบุตร
นางฉันทนา สารผล
นางฉันทนา สุดดีพงษ

หนา ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา
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
๓๖๐๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางเฉลยศรี ชุมชูใจ
นางเฉลา ระโหฐาน
นางเฉลา หลายโคตร
นางเฉลิม มานิล
นางเฉลิมขวัญ นรสาร
นางสาวเฉลิมรัตน สันธนะวิทย
นางเฉลิมศรี รงรัตน
นางเฉลี่ย ศรีมูล
นางเฉลียว ระวังภัย
นางแฉลม โทนเดี่ยว
นางโฉมเฉลา หงษทะนี
นางโฉมพร นาคปุณณทองคํา
นางโฉมยงค ออนสวัสดิ์
นางโฉมสุดา กลิ่นเมือง
นางไฉน เรงรัด
นางสาวไฉไล จินาชี
นางไฉไล เสาเวียง
นางชชกานต กันทอินทร
นางชญาดา รัชชุศิริ
นางชญาดา สุดสายกรวด
นางชญานิษฐ วิชัยยา
นางชฎา วรรณภักดี
นางชฎารัตน สังวาระ
นางชณากานต ศิลปรัศมี
นางชนกานต กฤติธัญกช
นางชนชนก ประชามาตย

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๓๖๒๖

หนา ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางชนมชนิกา ใบลี
นางสาวชนมน ดิษสวรรค
นางชนมนิภา แววพิลา
นางสาวชนมพิชชา เลี้ยงเชวงวงศ
นางสาวชนัญญา พลภักดี
นางชนัดดา เศลาอนันต
นางชนากาญจน อุนละออ
นางชนากานต ประเสริฐ
นางชนานาถ เศวตเศรนี
นางชนาภรณ เกิดวัน
นางชนาภา ไพศาล
นางสาวชนิกา ถาวรยุติการต
นางชนิดา ชํานาญ
นางชนิดา ทูนสูงเนิน
นางชนิดา พันธุดี
นางชนิดาภา รอตเสียงล้ํา
นางชนิตา เชาวชอบ
นางชนิตา ถินถนอม
นางชนินทรทิพย ลายพยัคฆ
นางชนิภา เอี่ยมสุวรรณ
นางชนิษฏา ธรรมชาติ
นางชนิสรา เพลิงบุตร
นางชเนตตี วัจนะรัตน
นางชมพูทิพย ธรรมโสภณ
นางชมภู กลมเกลี้ยง
นางชมัยพร สมบูรณทรัพย

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
๓๖๕๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางชมาภรณ ศรีสุข
นางชไมพร งามยิ่งยวด
นางชไมพร จะระแอ
นางชไมพร ทับทิมทอง
นางชไมพร เทศวานิช
นางชไมพร ปาจรียานนท
นางชไมพร พึ่งอิ่ม
นางชไมพร มะโนเรือง
นางชไมพร ศรีหลา
นางชยานันต คงทรัพย
นางชยาภรณ ตั้งศิริไพบูลย
นางชลธิชา จันทรนาค
นางชลธิชา พงศศรี
นางชลธิชา เฟยลุง
นางชลธิชา วงศเข็มมา
นางชลธิชา วงศสุริยะประภา
นางชลฤดี สวนนันท
นางสาวชลลดา สุภากาวี
นางชลอ กุดจอก
นางชลอ ทองชุบ
นางชลัญญา เทพไท
นางชลารินทร พิริยะพงศพิสิฐ
นางชลิดา อยูดี
นางชลิตนาฎ บุญปู
นางชวนพิศ ผดุงกุล
นางชวนพิศ สายน้ําทิพย

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๓๖๗๘

นางสาวชวรา ทองนาค
นางชวิศา พะโยม
นางชอชะบา ชื่นบาน
นางชอทิพย กิตติคุโณดม
นางสาวชอผกา ทศพลทรงพร
นางชอเพชร เทียมดวงแข
นางชัชจิรา บุญปลูก
นางชัชจิรา สุทธิพันธ
นางชัชฎา ศรีสถิตยธรรม
นางชัญญรัช เทียนทอง
นางชัฎชรี มริภัณณฎี
นางชาญานิน จตุพรชัยมงคล
นางชํานาญ พูนมาลัย
นางชิ้น เวียงทอง
นางสาวชีวรัตน กอบเจริญธรรม
นางชื่นจิต ชุมวรฐายี
นางชื่นจิต สนองหงอก
นางชื่นจิต สิงหศิริ
นางชื่นจิตร กลาแข็ง
นางสาวชุณหภัค เทิดอวยพร
นางชุดา บุญอุไร
นางชุติกาญจน หาญปราบ
นางสาวชุติมา จันทรแดง
นางสาวชุติมา เดชกุลทอง
นางชุติมา แผลงศรี
นางชุติมา พรหมจันทร

หนา ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา
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
๓๗๐๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางชุติมา มั่งทองคํา
นางชุติมา มีคํา
นางชุติมา มีพฤกษ
นางชุติมา ฤทธาพรหม
นางชุติมา วันทาคอ
นางชุติมา สมานสิทธิ์
นางชุมสาย ชาวงษ
นางชุรีพร รานกันทา
นางชุลี รุงพานิช
นางสาวชุลีพร แจมถนอม
นางชุลีพร ฤทธิ์รักษา
นางชุลีรัตน บุตรดาวงศ
นางชูชื่น พลชยะกุล
นางชูนิท ดิษฐสูงเนิน
นางชูรัตน การพรอม
นางชูศรี เคลือบมงคล
นางสาวชูศรี จวงจันทร
นางชูศรี พูลสวัสดิ์
นางเชน มีแกว
นางสาวเชาวลิต เศียรสวัสดิ์
นางโชติกา ชาลีรินทร
นางโชติกา ชิตจุย
นางโชติภา บรรจงรอด
นางโชติมณฑ ดําดี
นางซอนกลิ่น สีสังข
นางญาณิกา กาหยี

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๓๗๓๐

หนา ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางญาณิณี จันเทพา
นางญาณินี จันทรธานี
นางสาวญาณินี สมประดี
นางญาณิศา เครือวรรณ
นางญาณี สําราญ
นางญาณี อุตสาคู
นางสาวญาดา กาปอง
นางฎารณี สงทวี
นางฐานิดา แตรุงเรือง
นางฐานิษฐนันท เชาวรุงเรือง
นางสาวฐาปนา มกรนันทน
นางฐาปนี อุสาหะ
นางสาวฐิตาภา พงษสุภา
นางฐิติฌารัตน สุวรรณโนบล
นางฐิติญาภรณ หาญเจริญวนะภูษิต
นางฐิตินัญท มีธรรม
นางฐิตินันท สถิตยพงษ
นางฐิติมา สุตระ
นางฐิติมา อินเกตุ
นางสาวฐิติรัตน จันทรอําพร
นางฐิติรัตน เปาริก
นางฐิติรัตน มนตสวัสดิ์ชัย
นางสาวฐิติวัลคุ พรหมฤทธิ์
นางณ ญาฎา บุญทน
นางสาวณฐมน ธนูศิลป
นางณฐา สุวรรณรัฐ

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
๓๗๕๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางณที สุขไชยะ
นางสาวณภาทิพ บัวขํา
นางณภาภัช ภุมภารินทร
นางณรรฐวรรณ สมพงศ
นางณวพร สันติบุตร
นางณษมา เจริญสลุง
นางณอริญ แหวนหลอ
นางณัจนา สุขกรีด
นางณัชชา ธรานันทกุล
นางณัชชานันท ขวัญดี
นางณัฎธยาวดี พงศสวัสดิ์
นางณัฏฐชล จันทรสุวรรณ
นางสาวณัฏฐภัสร สังขแกว
นางณัฏฐมา เอกทวีวัฒนเดช
นางณัฏฐวัลย พุสิงห
นางณัฏฐวี แกวลอย
นางณัฏฐา อรรถาชน
นางณัฐกรมนต วงษปภาวินท
นางณัฐกฤตา แสงสวาง
นางณัฐกาญจน เกิดศรีทอง
นางณัฐกาญจน ศรีลาชัย
นางณัฐกานต แกวประเสริฐ
นางณัฐกานต งามขํา
นางณัฐกานต ติยะสัญ
นางณัฐชฎา ชัชวาลย
นางณัฐชนก ศรีเสน

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๓๗๘๒

นางสาวณัฐชนันทพร สิงหอยู
นางณัฐชา วงศเพชร
นางณัฐชานันท ไชยสัตย
นางณัฐญา เครือเชา
นางณัฐญาณี ไชยปญญา
นางณัฐฐิญา วงศพิพัฒโนภาส
นางสาวณัฐณิชา บัวดี
นางณัฐติกาญจน สมัครพงศ
นางณัฐธยาน ภักดีนอก
นางณัฐธิดา ฉิ่งทองคํา
นางณัฐธิดา ชัยดิษฐ
นางณัฐนันท อรัญญา
นางสาวณัฐนิสา วีรวิกรม
นางณัฐปณชญา สุชาวดีศิริธนา
นางณัฐพร พรกุณา
นางสาวณัฐพัชร ขจรวัลย
นางณัฐพัชร ศิริปกมานนท
นางณัฐมนฑน โคตรพัฒน
นางณัฐยา รักพงษไทย
นางณัฐยา อาจมังกร
นางณัฐรภา ภูคุมจันอัด
นางณัฐวดี รักษาธรรม
นางณัฐวรรณ ถิ่นหัวเสือ
นางณัฐสินี ธกรเศรษฐศิริ
นางณัฐิมา เล็กถิน
นางณัทชุดา เจริญเตีย

หนา ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา
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
๓๘๐๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางณัทนิษฐ ไชยคํา
นางณาฐญา บุญมาสา
นางณิชชาภัทร คงธนเกียรติกุล
นางณิชมาศ ศิริจันทรมณี
นางณิชากร ตั้งวานิชกพงษ
นางณิชากร สุขพิธี
นางณิชาดา กิจเจริญวิทยา
นางณิชาดา ศรีเกษ
นางณิชาภัทร ชอบสูงเนิน
นางณิชาภา พรมเดช
นางณิชาภา วิบูลย
นางณิศาลักษณ พงษประดิษฐ
นางดรุณี พันธุระ
นางดรุณี ภูพันนา
นางดรุณี มนตรีรักษ
นางดรุณี รัตนสุทธิ
นางดรุณี โรจนสุวรรณ
นางดรุณี โสสีสุข
นางดลนพร โสรัจจะ
นางสาวดลภูมิญ รังสีศิริดลธ
นางดวงกมล บุญรักษา
นางดวงกมล เพ็งเจริญ
นางสาวดวงกมล ศรีงาม
นางดวงกมล สมสมัย
นางสาวดวงแข เริงชัยภูมิ
นางดวงจันทร เพรสคอทท

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๓๘๓๔

นางสาวดวงจันทร โพธิสม
นางดวงจันทร สมศรี
นางดวงจิตต พรหมสังคหะ
นางดวงใจ การพจน
นางดวงใจ กีรติรัตนะ
นางดวงใจ ชมกลาง
นางดวงใจ ดุษฎีกุล
นางดวงใจ พานิคม
นางดวงใจ ภารการ
นางดวงใจ ยอดทุงคา
นางดวงใจ ศรีสมปอง
นางดวงใจ แสงทอง
นางดวงชีวัน เฉยปญญา
นางดวงดาว บดีรัฐ
นางดวงดาว มาลัยทอง
นางดวงเดือน จตุทอง
นางดวงเดือน แดงกระจาง
นางดวงเดือน ทรัพยสมบัติ
นางดวงเดือน นิยมศิลป
นางดวงเดือน พิศพาร
นางดวงเดือน วงศปญญาวิวัฒน
นางดวงตา ชูใจ
นางดวงตา หนูมี
นางดวงนภา สีละออง
นางดวงพร กุลวรางกูร
นางดวงพร ปญติภาณุวัฒน

หนา ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา
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
๓๘๖๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางดวงพร ศรกลา
นางดวงพร สุมลวรรณ
นางดวงมณี เบี้ยวจันทร
นางสาวดวงรัตน เจษฎาพิพัฒน
นางดวงรัตน อรุณศิโรจน
นางดวงรัตนดา คําเหม็ง
นางดวงฤดี เจะแต
นางดวงฤทัย ชะดี
นางดวงสมร คําชมภู
นางดวงสมร เครือตา
นางดวงสมร ธรรมเมตตากุล
นางดวงสุดา อดทนดี
นางดอกมะลิ อรุณโรจน
นางดอกไม พารา
นางดารณี นามวงษ
นางดารณี บัวเรือง
นางสาวดารณี สุขสวาง
นางดารณี สุทธไชย
นางดารา บุดดีคํา
นางดารารัตน เกิดผล
นางดารารัตน ชัยชนะ
นางดารารัตน ศรประสิทธิ์
นางดารินทร ชื่นบุญเพิ่ม
นางดารียหยะ กิจญะวงค
นางดารุณี เคนมิ่ง
นางดารุณี รมสกุล

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๓๘๘๖

นางดารุณีย พุทธะอานันตกุล
นางดาวเรือง สายมณี
นางดาวไสว ศรีชัยทอง
นางดาหวัน บายเที่ยง
นางดุษฎี ลอยเมฆ
นางดุษฏี ขอสุข
นางดุษณี กลั่นเกษร
นางดุษณี มุสิกะ
นางสาวดุษนี ศรีประเสริฐ
นางเดือนนภา โชติกวิรัตน
นางสาวเดือนนภา ปนคํา
นางสาวตติยา วองวิกยการ
นางตนขาว อันวิชา
นางตวงรัตน นิ่มแสง
นางสาวตองตา กิจขันธ
นางตองบุญ โพธิ์พนา
นางสาวติระภรณ ไชยยันติ
นางสาวเตรียมจิตร เพ็งคํา
นางเตือนจิตร แกวหนองตอ
นางสาวเตือนใจ แกวประเสริฐ
นางเตือนใจ งามนิล
นางเตือนใจ จุลละครินทร
นางเตือนใจ ชนะภัย
นางเตือนใจ บุระผากา
นางเตือนใจ หนูแกว
นางสาวเตือนใจ อินทโกศรี

หนา ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา
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
๓๙๑๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางแตงออน จันทร
นางถนอม พรมาธิ
นางถนอมจิต เพียโคตรแกว
นางถนอมนวล สายวิเศษ
นางถนอมศรี พลเดช
นางสาวถวรรณ จันทรลอย
นางถวัลยวงศ วรหาญ
นางสาวถวิล แซเดี่ยว
นางถาวนิจ จินดารัตน
นางถาวร ชํานาญกุล
นางถาวร บุญถนัด
นางถาวร พิมลไพบูลย
นางทรงจิต ภาระเวช
นางทรงพรรณ โตทรัพย
นางทรงศรี นาคินทร
นางทรัพยสินี โพธิ์เพ็ชร
นางทรายคํา ดวงนิล
นางทวี พิลาพอง
นางทวีชัย ศรีบุตตะ
นางทวีป พวงมาลัย
นางสาวทวีศิลป ฮมปา
นางทวีสุข แกวธรรมมา
นางสาวทศพร ดุลสุข
นางทศพร ไตรศิริ
นางสาวทศพร ทักษิมา
นางทสมา ศรีสรอย

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๓๙๓๘

นางทองเข็ม แพงเจริญ
นางสาวทองเจือ มะนาวหวาน
นางทองดํา ตางประโคน
นางทองทิพย นุเสน
นางทองบาง กองเกิด
นางทองใบ ไทยแท
นางทองเพียร ธนยั่งยืน
นางทองมาก ประหา
นางทองรวม บืนขุนทด
นางทองลา ศรีแกว
นางทองใส ดีแสง
นางทองอยู อันทะราสี
นางทองอินทร สิทธิชัย
นางทักษิณา ทิพยทอง
นางทัตติกา จําปาศรี
นางทับทิม เกตุวิทย
นางทับทิม ปานคะเชนทร
นางทับทิมทอง กอบัวแกว
นางทัศณี ทะนันชัยกุล
นางทัศนา ชางเย็นฉ่ํา
นางทัศนี คงรัตน
นางทัศนีย แกวปาระกํา
นางทัศนีย คํานึง
นางทัศนีย จันทโคตร
นางทัศนีย ดีเลิศ
นางทัศนีย ทองนํา

หนา ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา
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
๓๙๖๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางทัศนีย บุญมาภิ
นางทัศนีย ผองแผว
นางทัศนีย เพิ่มภาค
นางทัศนีย โพธิชัยยา
นางสาวทัศนีย มณีเขียว
นางทัศนีย มะปะโม
นางทัศนีย ระเบียบแหวน
นางสาวทัศนีย วิเศษแกว
นางทัศนีย ศรีสวาง
นางทัศนีย สมศรี
นางทัศนีย สัมมาวรรณ
นางทัศนีย สุขเนาว
นางทัศนีย โสภาพร
นางสาวทัศนียา มณีรัตนประเสริฐ
นางทัศพร ศรีคําซาว
นางทําเนียบ เพียงตา
นางสาวทิฆัมพร ปติทรัพยสกุล
นางทิพพา พาหะมาก
นางทิพยทุมพร นันทวิจิตร
นางทิพยรัตน จันทรศร
นางทิพยวรรณ อาภรณพงษ
นางทิพยวรรณ พันธุวิเศษ
นางทิพยวรรณ สันติภพ
นางทิพยวรรณ อาจวงษ
นางสาวทิพยวัลย จงไพศาลสถิตย
นางทิพยวัลย ชูสกุลวงศ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๓๙๙๐

นางสาวทิพยสุคนธ วงษมณี
นางทิพยสุรพรรณ ศรีวิชัย
นางทิพยอุษา ชูพงศ
นางทิพยากร สีแกว
นางสาวทิพวรรณ กระดี่
นางทิพวรรณ ขําดี
นางทิพวรรณ จันทรเสนา
นางทิพวรรณ ชูเวทย
นางทิพวรรณ โชติสิงห
นางทิพวรรณ พวงพิทักษ
นางสาวทิพวรรณ พิมพิเสน
นางทิพวรรณ เพชรเทศ
นางสาวทิพวรรณ ศรีอุทัย
นางทิพวรรณ สําราญวงศ
นางทิพวรรณ คุณกมุท
นางทิพวรรณ จันทรสุกรี
นางทิพวัลย วงษสมบูรณ
นางทิพวัลย วิริยะ
นางทิพวัลย เหลาแกว
นางทิพา คงสวัสดิ์
นางทิพาภรณ คงเพชร
นางทิภานุช ไชยเมือง
นางสาวทิวา ยานไกล
นางทิวาพร เศรษฐโสภณ
นางทิวาภรณ พรหมทอง
นางทิวาวรรณ วันดี

หนา ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา
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
๔๐๑๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางเทพนภาพร อูเงิน
นางเทวี มาดา
นางเทียนทอง วิชัยธรรมธร
นางสาวเทียมจันทร ศรเดชผจญ
นางเทียมเทพ วิบูลรังสรรค
นางแทงทอง โฉมสิริกุล
นางธชกช ศะสิรัตน
นางธนกร ธรรมรงคศรี
นางธนพร จุลธุระ
นางสาวธนพร ดาวเรือง
นางธนพร มุสิกะสังข
นางธนพร วรวงศ
นางธนภร แสงซื่อ
นางธนภรณ ขุนทอง
นางธนภรณ ศรีหมอก
นางสาวธนภรณ เอี่ยมพิชัยมงคล
นางธนวดี แกวสนิท
นางธนวรรณ บุดดี
นางธนวรรณ ไวยศรีแสง
นางธนวันต เฟองนิภากรณ
นางธนัชญา มิ่งไธสง
นางธนัชพร ภูวรณ
นางธนัชวลัญชน กวีกิจรัตนา
นางธนาธิป สิงหดี
นางธนานันท ชาติชนบท
นางธนาพร เชื้อนนท

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๔๐๔๒

หนา ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางธนาพันธุ ศรีอุบล
นางสาวธนิกา ชูละเอียด
นางธนิวรรณ ดําแกว
นางธนียา กุลจันทร
นางธรกาญ นามสีอุน
นางธัญญพัฒน พรายแกว
นางธัญญลักษณ สวัสดี
นางสาวธัญญะวีร ปรุงประทิน
นางสาวธัญญา รอดบัณฑิต
นางธัญญารัตน คุมกลาง
นางธัญญารัตน จันทรแกว
นางธัญญารัตน อินกร
นางธัญณัฐ เหลาเที่ยง
นางธัญดา ธัญญเจริญ
นางธัญดา วีระวรรณโณ
นางธัญธารีย สินศักดิ์โค
นางธัญนัฏฐ คร่ํากลาง
นางธัญนาฏ วองสาริกัน
นางธัญพร กุลจิตติธาดา
นางธัญพร สมบูรณศักดิ์ศรี
นางธัญภา วิรัศมี
นางธัญรดี หลวงโย
นางธัญลักษณ ปนใจ
นางธัญลักษณ พรอมมูล
นางสาวธัญสรณ พลรักษ
นางสาวธัณณพิชา ธภัทรเรืองโรจน

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
๔๐๖๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางธันยธรณ ทานศรี
นางธันยพร ตันบุญ
นางธันยาภรณ ลาสม
นางธัศนางค คงแกว
นางธานี สุทธิอาคาร
นางสาวธารทิพย ตันติปาละ
นางธารทิพย บุญจอง
นางสาวธารทิพย แสงสวาง
นางธาริดา เจิดดีสกุล
นางธารินี ดําสอาด
นางสาวธารินี มิ่งวงศ
นางธารีรัตน รัตนจํารูญ
นางธิดา ขันดาวงศ
นางธิดา มาสีจันทร
นางธิดา วนาสุวรรณวณิช
นางธิดาพร คําจีน
นางสาวธิดาพร ตุนตุย
นางสาวธิดาพร พิลาโฮม
นางธิดารัตน ปลื้มญาติ
นางสาวธิดารัตน เสตะปุตตะ
นางธิดาวัลย มโนคุน
นางธิติมา ไชยยศ
นางธิรดา วงษทานมัย
นางธิษณชัญญา แมนศร
นางสาวธีติมา ถาวรรัตน
นางธีรนาถ สุขธรณ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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
๔๐๙๔

นางธีรสุดา มุลทากุล
นางสาวธีรา ชุณสนิท
นางธีลาลักษณ จินดาจํานงค
นางนกนอย กึ่งสําโรง
นางนงคเยา ของมวง
นางนงคราญ กฤตสัมพันธ
นางนงคลักษณ ตลิ่งไธสง
นางสาวนงนภัส แกววงศดี
นางนงนภัส นาทองลาย
นางนงนภา แสนหาญ
นางนงนุช กลิ่นเกษร
นางนงนุช กันตวิรุฒ
นางสาวนงนุช จันทรสุข
นางนงนุช ไชยวังผา
นางนงนุช โพธิพันธุ
นางนงนุช ศรแสง
นางนงนุช หันจันทร
นางนงเยาว เกาะสูงเนิน
นางนงเยาว แกวเจก
นางนงเยาว แกวเรือง
นางนงเยาว นาคจํารูญ
นางนงเยาว นาเมือง
นางนงเยาว พันธพานิช
นางนงเยาว พากเพียร
นางนงเยาว เพ็งผลา
นางนงเยาว ภูมิวารินทร

หนา ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางนงเยาว มณีศิลป
นางสาวนงเยาว เลี่ยมขุนทด
นางนงรัตน ชัยชนะ
นางนงลักษณ กลาวิกยกรณ
นางนงลักษณ เกตุชัย
นางนงลักษณ จําปากอ
นางนงลักษณ โฉมศรี
นางสาวนงลักษณ ชนูดหอม
นางนงลักษณ ไชยราบ
นางนงลักษณ ตันเฮง
นางนงลักษณ แถวโสภา
นางนงลักษณ ทับทิมศรี
นางสาวนงลักษณ เทียนสวัสดิ์
นางสาวนงลักษณ นพวงศ
ณ อยุธยา
นางนงลักษณ บังเมฆ
นางนงลักษณ พื้นแสน
นางสาวนงลักษณ ฟูสันติ
นางนงลักษณ ภิญโญ
นางนงลักษณ ฤทธิ์สยอง
นางนงลักษณ เวศนวิวัฒน
นางนงลักษณ ศรีบัวลา
นางนงลักษณ สิริกรเกษม
นางนงลักษณ สุกนวล
นางนฑีทิพย ตันตระรุงโรจน
นางนทีกานต เอมอุทัย

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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

นางนธิดา ตัจฉกานันท
นางนนทภัทร วิชัยยุทธ
นางนนทยา ธรรมธวัช
นางสาวนนทรัตน บุญจรัส
นางนบชุลี ตะกลมทอง
นางนปภา ศรีเอียด
นางนพพร สุดประโคน
นางนพมาศ ศรีสุวรรณ
นางนพรัตน ทวี
นางนพรัตน บุญประเสริฐ
นางนพรัตน บุญลือ
นางนพรัตน วงศสวัสดิ์
นางนพรัตน วรวุฒิพุทธพงศ
นางนพรัตน ศิริปาน
นางสาวนพวรรณ งวนยอง
นางนพวรรณ ตรงชื่น
นางนพวรรณ ทองประสม
นางนพวรรณ อารยกูล
นางนพสรวง ประเสริฐลาภ
นางนภวรรณ โชคสวัสดิ์
นางนภวรรณ สุวรรณประสม
นางสาวนภัค คงสมบูรณ
นางนภัค เยี่ยมสมุทร
นางสาวนภัทร วงษสาหราย
นางนภัสกมล นามจันทร
นางนภัสนันท แผนสมบูรณ

หนา ๘๓
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวนภัสนันทน กันธา
นางนภัสวรรณ ชูชีพ
นางนภัสวรรณ ทาไชยวงค
นางนภัสสร สุคันธสุวรรณ
นางนภา กูกีรติกุล
นางนภา นรานอก
นางนภา พุทธรักษา
นางนภาพร เฉวียงวาศ
นางนภาพร นิลศิริ
นางนภาพร ภูชํานิ
นางนภาพร มาตขาว
นางนภาพร สรอยมงคล
นางนภาพร สิงคิพร
นางนภาภรณ ฝายโชคชัย
นางนภารัตน แกวหลา
นางนภารัตน จันทรขํา
นางสาวนรพสธร ไพรสณฑ
นางนรินทร ดวงภมร
นางนริสา กล่ําแสง
นางนรีกานต โชติวัฒนตระกูล
นางนฤดี แสนยานุภาพ
นางนฤมล คาขาย
นางสาวนฤมล คําวัง
นางนฤมล เครือแปน
นางนฤมล จินดามุข
นางนฤมล จูมทอง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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

นางนฤมล แดงสอน
นางนฤมล นวมพันธ
นางนฤมล นิลเนตร
นางนฤมล บุตรดี
นางนฤมล ปรีชานุกูล
นางนฤมล ภูเจริญ
นางนฤมล เรืองไชย
นางนฤมล ลิ้มสืบพงษ
นางนฤมล วรรณวิจิตร
นางสาวนฤมล สนั่นเครื่อง
นางนฤมล สินเจริญ
นางนฤมล หลายสุทธิสาร
นางนฤมล อินทรเนียม
นางนลิน ภักดีวานิช
นางนลินรัตน มาลาสงาวงษ
นางนลินี ชุมแวงวาป
นางนลินี ลึกอะหร่ํา
นางนลินี หิรัญโรจน
นางนวกนก โฉมลักษณ
นางนวนิต ศรีเครือดง
นางนวพร ทองนาเมือง
นางนวพร รอดคุม
นางนวพร สมบัติธีระ
นางนวพรรณ สายลุน
นางนวพรรษ ทองเจริญพานิช
นางนวพรรษ สุขเจริญ

หนา ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวนวมลลิ์ วงษสนิท
นางนวรัตน จังอินทร
นางสาวนวรัตน ลอมวงค
นางสาวนวรัตน วงษสุนทร
นางนวล ปญญาอินทร
นางนวลจันทร ตุลารักษ
นางนวลจันทร นรบุตร
นางนวลจันทร บัวจันทร
นางสาวนวลจันทร บุณยะมาน
นางนวลจันทร สงเคราะห
นางนวลจันทร สุวรรณเติม
นางนวลฉวี ไทรบุรี
นางสาวนวลฉวี นาคจันทร
นางนวลฉวี รัตนกุล
นางนวลตา จันทรพานิชย
นางนวลนิตย พูลชุม
นางนวลปราง เสติ
นางนวลผอง คิดดี
นางนวลพยอม สุดประเสริฐ
นางสาวนวลพร สุวรรณ
นางนวลพรรณ คมขํา
นางนวลพรรณ ชูศิริ
นางนวลรัตน เรืองกุลชวพงศ
นางนวลละออ วาสเอื้อยวงค
นางนวลศรี ธาตุบุรมย
นางนวลสอาด พิมทา

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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

นางนวลอนงค เขมะภาตะพันธ
นางนวลอนงค บุญเกิด
นางสาวนวิยา อินทะวงษ
นางสาวนองศิริ โชติรัตน
นางนอมจิต กันยาเลิศ
นางนอย ทองบุญลอม
นางนัชดากร ชัยลังกา
นางนัฏติยา เจริญนาน
นางนัฐพร จันทรสงสิงห
นางนัทธมน บุญทองคํา
นางสาวนันทนภัส ราชเสน
นางนันทนา มีฤทธิ์
นางนันทนา เสนลิ้น
นางนันทนา อัมระนันทน
นางนันทนิตย มุกสิก
นางนันทนิตย สืบรอด
นางนันทนิตย อาจวิชัย
นางนันทพร เครือเชา
นางสาวนันทพร บัณฑิต
นางสาวนันทพร โพธิ์ศรีวงษ
นางนันทพร แสนประสิทธิ์
นางนันทพร อินฒะสอน
นางสาวนันทพร พวงวัฒนวงศ
นางนันทยา สิงหวรรณุรัตน
นางสาวนันทวรรณ บัวนวม
นางสาวนันทวรรณ ปรึกไธสง

หนา ๘๕
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางนันทวรรณ อุปพงษ
นางนันทวรรณ แปนเกิด
นางนันทวัน กุลสุนทร
นางนันทา คําอุดม
นางสาวนันทา มีแสงสกุล
หมอมหลวงนันทาวดี แกนณรงค
นางนันทินี ปาณาราช
นางนันทิยา แกวบังวัน
นางนันทิยา เดโช
นางนันทิยา ฤทธี
นางนันทิยา วาณิชกมลนันทน
นางนันทิรา เวียงทอง
นางนันธิยา มงคล
นางสาวนัยนา นาคฤทธิ์
นางนัยนา ปราบริปูตลุง
นางนัยนา สงึมรัมย
นางนัยนา สิทธิสมบูรณ
นางสาวนาฏเฉลียว อนอินทร
นางนาตยา ธงสุวรรณ
นางนาตยา นอยนรินทร
นางนาตยา ผสมทรัพย
นางนาตยา พุมพฤกษ
นางนาตยา มณีโชติ
นางนาถชนก ปดทองคํา
นางนาถนารี ชนะผล
นางนาถฤดี หลักทอง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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

นางสาวนาถวดี เหลาะโตะหมัน
นางสาวนาถอนงค ออนจิตร
นางนารถฤดี อารีลน
นางนารี การูจี
นางนารี กาหาวงศ
นางนารี มีตา
นางนารี วานิช
นางนารี สกุลภุชพงษ
นางนารี สัตยารมณ
นางนารีรัตน ธรรมวงค
นางนารีรัตน ศรีวงษ
นางนารีรัตน หารไชย
นางน้ําคาง ทนันชัย
นางน้ําทิพย แกนทอง
นางน้ําทิพย ไชยองคการ
นางสาวน้ําผึ้ง ทองอุน
นางน้ําผึ้ง นอยบาท
นางน้ําฝน ยกยองสกุล
นางน้ําเพชร อินสุวรรณ
นางสาวนําสุข อยูสุข
นางนิกูล สุขสานติ์
นางนิจพร ศรีซุย
นางนิจรี เนตรเถื่อน
นางนิชา พันธุเวช
นางนิตยปภา จันทะปสสา
นางนิตยา งิ้วกาน

หนา ๘๖
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางนิตยา จงไกรจักร
นางนิตยา จันทรา
นางนิตยา จันทิมา
นางนิตยา ฉิมวงศ
นางนิตยา ดวงติ๊บ
นางนิตยา ทองเนียม
นางนิตยา ทินราช
นางนิตยา ทินะ
นางนิตยา ไทยสุริยัน
นางนิตยา ธรรมวิภารัตน
นางนิตยา บุญมี
นางนิตยา ประเสริฐเมือง
นางนิตยา ปริปุรณะ
นางนิตยา ปริมาณ
นางนิตยา ปลอดภัย
นางนิตยา ผลดี
นางนิตยา พลซื่อ
นางนิตยา มังวอ
นางนิตยา วงควุฒิ
นางนิตยา วงศจันทร
นางนิตยา วัฒฐานะ
นางนิตยา วานิชพิพัฒน
นางนิตยา สงแสงธรรมชัย
นางนิตยา สถิตยพร
นางสาวนิตยา สําราญพันธ
นางนิตยา สิงหบานหาด

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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

นางสาวนิตยา เสลา
นางนิตยา อยูสุขอาบ
นางนิตยา อินทรชุมนุม
นางสาวนิตยา เอราวรรณ
นางสาวนิติพร เนติ
นางนิติมา ยกยศ
นางนิทรา คุณนิธิกร
นางสาวนิธิกานต เกลาเกษร
นางนิธิดา เบาศรี
นางนิธิวดี ปาหวาย
นางนิพร ฟาเลื่อน
นางนิพาภรณ อินทรสุวรรณ
นางนิพิฐพร จุฑาวรรธนา
นางนิภา ฉิมฉวี
นางนิภา ธรรมมิญช
นางนิภา บัวผัน
นางนิภา บุญเลิศ
นางนิภา พรมฝน
นางนิภา สงทวน
นางนิภา สมมี
นางสาวนิภา สมศักดิ์
นางนิภาพร ชาญจรเข
นางนิภาพร บุตรวิชา
นางนิภาพรรณ โพธิ์ออน
นางนิภาภรณ ประพันธ
นางนิภาภรณ ยาวะโนภาส

หนา ๘๗
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางนิ่มนวล จันทรดุง
นางนิ่มนวล ไชยพันธ
นางนิ่มนวล เอียการนา
นางสาวนิมล ชัยฤกษ
นางนิ่มอนงค วันดี
นางนิมิตรา ใหมชุม
นางนิยดา เกิดกําไร
นางนิยม โกษาพงค
นางนิยม ผลภาค
นางนิยม มัจฉาชาติ
นางนิรชา สงแสง
นางนิรมล กาเซ็ง
นางนิรมล ปฏพันธุ
นางนิรมล แสงจําป
นางนิรมล หลินหะตระกูล
นางนิรมล อินทรเพชร
นางนิรัชชา วิเชียรตนนท
นางนิลนภา บุญหวาน
นางนิลลา อุนนังกาศ
นางนิลวรรณ พงศธีรโชติกุล
นางนิลุบล สําอางค
นางนิวร เกลี้ยงนิล
นางนิวร พูลนวล
นางนิวา กาวี
นางนิศากร เกาเอี้ยน
นางนิศากร ภัสสรากุล

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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

นางสาวนิศากร ยมหา
นางนิศาชล ฉายสถิตย
นางนิศาชล ทุงโพธิแดง
นางนิศารัตน จะรา
นางนิษฐา บุญโกสุมภ
นางสาวนิสา ฮั่วสุน
นางนิสากร ศิริรัตน
นางนิอร บุญครอง
นางนีรช วรรณวัต
นางนุกูล กลิ่นมาหอม
นางนุกูล กลีบทอง
นางนุกูล งามละมัย
นางนุกูล สันทัดคา
นางนุจรินทร ศรีวะรมย
นางนุชจรีย ดิษฐพริ้ม
นางนุชจรีย บอกสันเทียะ
นางนุชจรีย เมตตา
นางนุชจรีย สิทธิวงศ
นางนุชนาถ บุญชู
นางนุชนาถ สือรี
นางนุชนารถ กฤษณะกะรัตน
นางนุชรัตน คันธหัตถี
นางนุชรินทร ธรมีฤทธิ์
นางนุชรี มุงงาม
นางนุศรา หลวงชัยสินธุ
นางสาวนุสรา อิ่มโอชา

หนา ๘๘
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางเนตรชนก คงทน
นางเนตรชนก ธรรมกุล
นางเนตรทราย มีวัฒนา
นางเนตรนภา มีแสงพราว
นางเนตรนภา มูลสาร
นางเนตรสุรัส มีล้ํา
นางเนตรหทัย เรืองสุข
นางเนตรา ตระกูลราษฎร
นางเนาวรัตน ทวดสุวรรณ
นางเนาวรัตน พันธฤทธิ์
นางสาวเนาวรัตน พุฒิวณิชย
นางเนาวรัตน สรอยสุวรรณ
นางเนาวรัตน กิตติบงกช
นางเนาวเรศ กอคูณ
นางแนงนอย บันรัมย
นางโนรี ชัยชมภู
นางบงกช ดลวรรธนันท
นางสาวบงกช สงกรานต
นางสาวบรรจง ถึกสูงเนิน
นางบรรจง พาดี
นางบรรเจิดลักษณ สุวรรณเศรษฐ
นางบรรดิษ อาญาพิทักษ
นางบรรทม ทองเต็ม
นางบรรพตี สิทธิสมบูรณ
นางบรรพตี สืบเทพ
นางบรรลุ โนนไธสง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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

นางบังอร กลองสูงเนิน
นางบังอร กษมาพิศาล
นางบังอร แกวสุข
นางสาวบังอร จิตรา
นางบังอร นนทะวาสี
นางบังอร บุญหลา
นางบังอร ประเสริฐสุข
นางบังอร ปรัสพันธ
นางบังอร พุกยี่
นางสาวบังอร เพ็งสืบ
นางบังอร เพียซาย
นางบังอร เรือนรื่น
นางบังอร ลาตวงษ
นางบัณฑวรรณ บัวหอม
นางบัณฑิตา โสรเนตร
นางบัณพร อูทรัพย
นางบัดรียะ เลิศอริยะพงษกุล
นางสาวบัวกาน เลาสูงเนิน
นางบัวขาว กิมภา
นางบัวไข รักหินลาด
นางบัวงาม ทีแสงแดง
นางบัวชุม ยิ้มยัง
นางบัวผัน การกลา
นางบัวผัน ขวัญเรือน
นางบัวผัน ทองภาพ
นางบัวผัน สุปะเม

หนา ๘๙
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางบัวผาย ทาเกิด
นางบัวเรียน แกวแกมเกษ
นางบัวเรียน รักศิลป
นางบัวเรียม โสภา
นางบัวลอง ฮวนอัมพร
นางบัวลอย จอมไธสง
นางบัวลา โลหวันทา
นางบัวลี คุริรัง
นางบัวสอน กลิ่นลั่นทม
นางบานเย็น ชูฝา
นางบานเย็น นามวงษ
นางบานเย็น พรหมเทศ
นางบําเพ็ญ ทิพยพิชัย
นางบําเพ็ญ แสงจันทร
นางสาวบํารุง เงินยวง
นางบํารุง ศรีแกว
นางบํารุง ศรีอรุณนิรันดร
นางบุญครอง อินแสง
นางบุญจันทร ทาระ
นางบุญชม ปราณี
นางบุญชู โคตรบรรเทา
นางบุญชู โชตินอก
นางบุญชู สนสกุล
นางบุญเชาวน ฝุนทอง
นางบุญญาลักษณ ภูบังเดือน
นางบุญตา กองแกว

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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

นางบุญตา วงศอมรเวช
นางบุญตา อินทะชัย
นางบุญเต็ม สุวรรณา
นางบุญเตือน ขันธิมา
นางบุญทิวา แพลต
นางบุญธรินทร นามนุษยศรี
นางบุญนอม ชาญสูงเนิน
นางบุญนิ่ม แกวหานาม
นางบุญประกอบ ชีวะธรรม
นางบุญปลูก เกิดเขียว
นางสาวบุญปลูก สิทธิไทย
นางบุญเพ็ญ เสนามาตย
นางสาวบุญเพียง สิงหทอง
นางบุญมา ทับเจริญ
นางสาวบุญมี ยงยอด
นางบุญมี อาจหาญ
นางบุญยิ่ง อมราพิทักษ
นางบุญรวม ศรีสรอย
นางบุญรอง พรมสอน
นางบุญรอบ จินา
นางสาวบุญรัตน ไคลมี
นางบุญเรือง วังคะฮาด
นางบุญลอม มาศหิรัญ
นางบุญล้ํา สอนสา
นางบุญลี้ ชนะคช
นางบุญลือ ชิณวงษ

หนา ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางบุญลือ ลอยศักดิ์
นางบุญเลิศ อาจคงหาญ
นางบุญเลื่อน แกนจันทร
นางบุญศรี มิตรญาติ
นางบุญศิริ บุญเจริญ
นางบุญสง ธรรมชาติ
นางบุญสง สิทธิสมาน
นางบุญสม ปอมปง
นางบุญหนา แกวชิน
นางบุญให เพงผล
นางบุญเอื้อม เกตุเนียม
นางบุญโฮม บุญเรืองรอด
นางบุณณดา มีศรีรดา
นางบุณณดา หรุนเลิศ
นางสาวบุณยนุช บุญญพันธ
นางบุณยภา ชมศิริ
นางบุณยสิตา ทองลอย
นางสาวบุบผา ฉัตรเงิน
นางบุบผา ชวยงาน
นางบุบผา ภักดีราช
นางบุปผชาติ พันธเนตร
นางสาวบุปผา ขุมคํา
นางสาวบุปผา ไทยกิ่ง
นางบุปผา บุญเรืองรอด
นางบุปผา พงศสวัสดิ์
นางสาวบุปผา พวงปน

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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

นางบุปผา สินสุริยศักดิ์
นางบุปผา อริยะสม
นางบุปผา ออนอุระ
นางบุรินรัตน ขันอาสา
นางสาวบุศบง เมืองโพธิ์
นางบุศราภรณ แดงสูงเนิน
นางบุษกร จันทรเทศ
นางบุษกร ฉิมมานิตย
นางสาวบุษกร บัวพึ่ง
นางบุษกร หาสกุล
นางบุษกร อักษรดิษฐ
นางบุษบง สุภราช
นางบุษบงค อินตะนัย
นางบุษบัน งามดี
นางสาวบุษบา พิทักษ
นางบุษบา มโนปญญา
นางบุษบา มานิตย
นางบุษบา เมาะสมาน
นางบุษบา ศรีวิชัยอินทร
นางบุษบา สิงหคํา
นางบุษยพรรษ ริมหนองอาง
นางบุษยา จุนเจริญวงศา
นางบุษรา เจตบุตร
นางบุษรา อกตัน
นางบุษราคัม พุทธชาติ
นางบุษราพรรณ ปอสาย

หนา ๙๑
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางบุษราวรรณ ศิลากุล
นางบุษรินทร พิมพศร
นางสาวบุหงา คันธารส
นางบุหงา วารินทร
นางบุหรง ลิมปกาญจนโกวิท
นางบุหลัน อริยะศักดิ์
นางเบญจพร จุนโกเศศ
นางเบญจพร ฉินอังกูร
นางสาวเบ็ญจพร ประเสริฐผล
นางเบญจภรณ นาคนิล
นางเบญจมาศ ครุฑนวม
นางเบญจมาศ จันทราสินธุ
นางเบญจมาศ จันวดี
นางเบญจมาศ เฉลิมศรี
นางเบญจมาศ มาวรรณ
นางสาวเบญจมาศ ศรอําพล
นางเบญจมาศ ศรีทอง
นางเบญจมาศ สิมลี
นางเบญจมาศ อิ้งชัยภูมิ
นางเบ็ญจมาศ มณเฑียร
นางเบญจรัตน เจริญรูป
นางเบญจรัตน พวงคํา
นางเบญจวรรณ เทพแกว
นางเบญจวรรณ อินทรเทศ
นางเบญจวรรณ อินทรเรีองศรี
นางเบญจวรรณ จุลดาลัย

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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

นางเบญจา พลเดช
นางเบญจา สุพงษ
นางเบ็ญจา เถาพงษ
นางเบญญา ศรีดารา
นางเบญญาภา เหมือนศรี
นางสาวใบหยก อิ่มศิริ
นางปฏิญญา รอดสิน
นางสาวปณิชา จันทรถอด
นางสาวปณิธิ เรืองอราม
นางสาวปณิษตา สายแกว
นางปติมา นพธราวุฒิ
นางปทิตตา จรลําโกน
นางปทุมพร การคา
นางสาวปทุมมาศ อธิเมธีธํารง
นางปทุมรัตน มันทะ
นางปทุมวดี เกิดเทศ
นางปนัดดา กอบพิมาย
นางปนัดดา มักสัมพันธุ
นางปนัดดา สมบูรณ
นางสาวปนิชา คันทะวงศ
นางปพิชญา รักษาศรี
นางปภาดา ดวยคุมเกลา
นางปภาวรินทร ภูอ่ํา
นางปภาวี อินทะจะกะ
นางปรมาภรณ เพชรเจริญทอง
นางประกอบ แกวสุวรรณ

หนา ๙๒
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางประกอบ ธนวัฒน
นางประกอบ รัชตคุณ
นางประกอบ สุทธิมาศ
นางประกอบแกว สอนสนาม
นางประกายดาว หาดยาว
นางประกายทิพย แกวแท
นางประกายเพชร ราหุลปาน
นางประครอง ทองดี
นางประคอง เกิดพร
นางสาวประคอง เพียกขุนทด
นางประจบ รักษวงศ
นางประจวบ กุลวงศ
นางประจํา อัคพิน
นางสาวประชุมพร ปานเพชร
นางสาวประดับ ถือสิกขา
นางประดับ เสกกลา
นางประดับแกว ศิริวาท
นางสาวประดับพร บุญสมพงษ
นางประดับพร บุตรสุวรรณ
นางสาวประทิน ขันธบุญ
นางประทิน ยังมี
นางประทิม ศรีเทพ
นางประทีป รูปทอง
นางสาวประทุม คงกะพันธ
นางสาวประทุม ชลชาญกิจ
นางประทุม เตียงเกตุ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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

นางประทุม ถาวรรณา
นางสาวประทุม นพการ
นางประทุม ศรีวิพัฒน
นางประทุม หลอมประโคน
นางประทุม หอมสรอย
นางประทุมทิพย คงเพ็ง
นางประทุมพร จันทรภักดี
นางประทุมพร อุปบุตร
นางประทุมมา แสนจันแดง
นางประเทียบ นันทโพธิ์เดช
นางประเทือง อาญาเมือง
นางประเทืองทิพย แกววิเชียร
นางสาวประนอม โกศล
นางประนอม จงสูงเนิน
นางประนอม จรทะผา
นางประนอม เชื้อวงศ
นางประนอม ทองแจม
นางประนอม ทองแสง
นางประนอม ประธรรมเต
นางประนอม ฝายแดง
นางประนอม แยมฉาย
นางประนอม รักษากุล
นางประนอม ริ้วทอง
นางประนอม ลอมไธสง
นางประนอม ศรีแกวน้ําใส
นางประนอม อาจหาญ

หนา ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางประนอม อินสวาง
นางประนิล ธราพร
นางประเนียน แกวมาลากุล
นางประพันธ สุขหมื่น
นางประพิศ ยางเอน
นางประไพ พรหมมี
นางประไพ พิพัฒนศรี
นางประไพ ยินเจริญ
นางประไพ สมบุตร
นางประไพ สุวรรณชนะ
นางประไพ หนไธสง
นางสาวประไพ หาญพล
นางสาวประไพพรรณ ลิ่มวรพันธ
นางประไพพรรณ สุดทอง
นางสาวประไพพรรณ อยูคง
นางประไพพัชร ลิ่มเชย
นางสาวประไพพิศ จงอุตสาห
นางประไพพิศ วิเชียรศรี
นางประไพภัสสร คําภู
นางประไพร สาพรหมมา
นางประไพศรี ไกรอ่ํา
นางประไพศรี ศิริลิมประพันธ
นางประภัสสร ขันติจิตร
นางประภัสสร ศรีทอง
นางประภัสสร แสงศรี
นางประภัสสร สุขสวัสดิ์

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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

นางประภา เจริญผล
นางสาวประภา เชาวนลิลิตกุล
นางประภา ตัณฑดิลก
นางประภา ธีระเสถียรโสภณ
นางประภา พวงสมบัติ
นางประภา พันธุบัวหลวง
นางประภา วรรณพานิช
นางประภา หงษเกิด
นางประภานุสรณ ทองคงใหม
นางประภาพร ขวัญธํารง
นางประภาพร บุญมา
นางประภาพร ประสงคศิลป
นางประภาพร สุดแสวง
นางประภาพรรณ ปรีดา
นางสาวประภาพรรณ มณีรัตน
นางประภาพรรณ เมธีเสถียร
นางประภาพรรณ สุนันธรรม
นางประภาพันธ โพธิรุกข
นางประภาพิศ ปองคํา
นางประภาภรณ นิติโยธิน
นางประภาศรี ผมพันธ
นางประภาศรี โพธิวัฒน
นางประภาศรี ศิริเอก
นางประภาศรี สุวรรณเกษม
นางประภาส นาแก
นางประภาสิริ บุตรโส

หนา ๙๔
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางประภาสิริ แสนจันทร
นางประมวล นอยศรี
นางประมวลพิชญ ปญสุวรรณ
นางสาวประเมิน พูลแพ
นางประยงค สืบภา
นางประวิน กระจางถอย
นางประสบสุข จันทรงาม
นางประสพสุข คชลัย
นางประสิทธิ์ สิงหกัมพล
นางประเสริฐ บริโปร
นางประเสริฐ อินธิ
นางประหยัด กะการดี
นางประหยัด ลองจํานงค
นางปรัชญาพร ดวงชาทม
นางปรัศนีย ทิพฤาตรี
นางสาวปรางทอง ตรีพงษ
นางปราณี แกวไธสง
นางปราณี แกวประชุม
นางปราณี ขาวขํา
นางปราณี คํามณี
นางปราณี คุมพรอม
นางปราณี คูตระกูล
นางปราณี จันทรคํา
นางปราณี จันอุดร
นางปราณี จิตระ
นางสาวปราณี เจนศิริวงษ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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

นางปราณี เจริญเขต
นางปราณี ไชยนุวัติ
นางปราณี ดวงอาทิตย
นางปราณี ตันดี
นางปราณี ธนาวุฒิ
นางปราณี ธีรวิโรจน
นางปราณี นาชัยเวียง
นางปราณี เนียรศิริ
นางปราณี บุญทน
นางปราณี ใบเอี่ยม
นางสาวปราณี ประเสริฐสินสุข
นางปราณี ปนไว
นางปราณี เผื่อนประเสริฐ
นางสาวปราณี ฝายคํามี
นางปราณี พรหมปญญา
นางปราณี พันธุศรี
นางปราณี พิมพศรี
นางปราณี พุมยี่สุน
นางปราณี พูลพันธชู
นางปราณี เพชรสกุล
นางสาวปราณี มนประภากมล
นางปราณี ยวงแกว
นางสาวปราณี ยิ้มสมบูรณ
นางปราณี ระคาน
นางสาวปราณี วรรณปะเก
นางปราณี วัฒนเชื้อ

หนา ๙๕
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางปราณี วิสาละ
นางปราณี สวนทิพย
นางปราณี สําโรง
นางสาวปราณี สิงหถม
นางปราณี สุขนพกิจ
นางปราณี สุวรรณ
นางปราณี แสนประสิทธิ์
นางปราณีต ชะเอม
นางสาวปราณีต เพชรชูวงศ
นางปราณีต ภาคธูป
นางปราณีต มารคทรัพย
นางปราถนา ชนะศักดิ์
นางสาวปรานอม จรรยา
นางปรานอม ปรากฎวงศ
นางปรานอม สิทธิสาร
นางปรานอม อิสสระ
นางปรานี กิริยา
นางปรานี พังนอย
นางปรารถนา จันทรปญญา
นางปรารถนา ทองแมน
นางปรารถนา พรหมมาก
นางสาวปรารถนา อินปน
นางปรารถนาดี มณีวัง
นางปราศรัย ธุระพันธ
นางปราศรัย ภูมิไชยา
นางปริชาติ ปงคะบุตร

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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

หนา ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวปริญดา สอนมั่ง
นางสาวปริณาห แกวฉิมพลี
นางปรินดา ไทยขํา
นางปริยากร พุมมณี
นางปริยาลักษณ บัววัจนา
นางสาวปริศนา อุนสกุล
นางสาวปรีณารัชต ธัญญปวีณ
นางสาวปรีดา จิตตารมย
นางสาวปรีดา พระโรจน
นางปรีดา มานะกลา
นางปรีดา รัตนภา
นางปรีดา ศรีถกล
นางปรีดา หมานมานะ
นางปรีดาวรรณ ธรรมรัตนนนท
นางปรียา คําสุรีย
นางปรียา นิ่มชนะ
นางสาวปรียา ศรีงิ้วราย
นางปรียานุช ศรีอภัย
นางปรียานุช สุชิตกุล
นางปรียาภรณ ชาติพิพัฒนพร
นางปรียาภรณ ลือนาม
นางปรียาภรณ โอสถานนท
นางปฤษณา นุชธิสาร
นางปลิวทอง ทิมาสาร
นางสาวปวรรณ แกววิริยะกิจกูล
นางปวราย เรืองมณี

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

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางปวริศา ศรีธุวานนท
นางปวันพัสตร ไกรเพ็ชร
นางปวันรัตน บุญเรืองธนศักดิ์
นางปวีชญา บัวลอย
นางปวีณการ รัตอาภา
นางปวีณพร บุญเทียน
นางปวีณา จันทรเกษ
นางปวีณา ทองทรง
นางปวีณา บอกสันเทียะ
นางปวีณา บุญวงศ
นางปวีณา มีบุญลาภ
นางปสุตา สุษฎาพงษ
นางสาวปญจภรณ มนตประจักษ
นางปญจา อาบสุวรรณ
นางปญญา ศรีหมื่นไวย
นางปฐมารัตน อุปจันแพงวงศ
นางปณฑารีย แกลวเกษตรกรณ
นางปตถมา บุญทนาวงค
นางปททุมมา โภคาพาณิชย
นางปทมพร ปรียะธีรา
นางสาวปทมา กัมพลานนท
นางปทมา จิตรแกว
นางปทมา บุญอนันต
นางสาวปทมา โพธิ์หลา
นางปทมา รุงสวาง
นางสาวปทมา ลาสิงห

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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

หนา ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางปทมา ศรีตรรกยานันท
นางปทมา สาริกา
นางปทมา แสนบุดดา
นางปทมา อุนะพํานัก
นางปทมาพร ชัยอาวุธ
นางสาวปทมาวดี ขํานอย
นางปทมาวดี นวลทรง
นางปนหยี พุมไม
นางปาจรีย บุญรักษา
นางปาจรีย วงศภักดี
นางสาวปาณิศา กาญจนาพงศ
นางปาณิสา สายพิมพ
นางปานใจ หมูสูงเนิน
นางปานทิพย ดวงจันทร
นางปานันท พรหมเพชร
นางปาริฉัตร กุลดิลก
นางสาวปาริฉัตร เฉลิมทิพย
นางปาริฉัตร บุญนะรากร
นางปาริชาต แขฉิมพาลี
นางปาริชาต หมื่นไธสง
นางปาริชาติ ปานดี
นางปาริชาติ พิพัฒนสุข
นางปาริชาติ สินทรัพย
สิบเอกหญิง ปาริชาติ หมดมณทิล
นางปารีญา วองพัฒนวงศ
นางสาวปาลารัตน กสิวุฒิ

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

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางปาลิกา วุฒิศักดิ์
นางสาวปนแกว พรหมลาย
นางปนดารา สรอยศรี
นางปนประภา เลื่อนราม
นางปนเพชร สวัสดี
นางปนมณี ชัยกิจ
นางปยนุช ขอเหนี่ยวกลาง
นางปยนุช ปานวัน
นางปยนุช ไพบูลย
นางสาวปยพร ศรีเทพ
นางปยพร สุธรรมจรัส
นางปยวรรณ สุดโต
นางปยะฉัตร โสภา
นางปยะดา สิงขรอาจ
นางปยะนันท นพนิยม
นางปยะนุช พรมสุทธิ์
นางปยะมาศ ภูพันธศรี
นางปยะรัตน แกวรงค
นางสาวปยะรัตน ชาวอบทม
นางปยะรัตน สาริกา
นางปติยา โสภาเจริญ
นางปุณฑริกา คํามาเรือน
นางปุณณดา ภูพิชิต
นางสาวปุณณภา บุญประกอบ
นางปุณยนุช มุกดา
นางสาวเปรมจิต ลิ้มประเสริฐ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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

นางเปรมจิตร สุรพงศามาศ
นางเปรมใจ ยะมอนแกว
นางเปรมปรีดา คีรีเพ็ชร
นางเปรมฤดี ณ นคร
นางสาวเปรมศรี ปตุรักษพงษา
นางเปยมใจ อุนวิเศษ
นางไปรผดา โปติบุตร
นางผกา ชัยพิพัฒน
นางผกากรอง สืบคา
นางผกาพรรณ ไชยวงศ
นางผกาพัน ดวงดี
นางผกาภรณ พลายสังข
นางผกามาศ บุญเผือก
นางผกามาศ บุตรสนาม
นางผการัตน คงอยูสุข
นางผการัตน สุวรรณโรจน
นางผณินทร แซอุย
นางผดุง อายุวัฒน
นางผองนภา รินลา
นางผองพรรณ ทิพยศรีบุตร
นางผองพรรณ อวนศรี
นางผองศรี กันธิยะ
นางผองศรี กาญจาโน
นางผองศรี บุญมา
นางผองศรี แผนเงิน
นางผองศรี แผวพลสง

หนา ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางผองศรี รัตนงาม
นางผองศรี สุริยะปอ
นางผอบทอง คําชาย
นางผาณิต มุสิกะ
นางผานิตย วัฒนาไชย
นางสาวผาสุก มนตกระจาง
นางผาสุข เตาทอง
นางผุดผอง เข็มทอง
นางผุสดี รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
นางฝนทิพ สุขสุนทรีย
นางพงษนภา หุนมาตรา
นางพงษลดา ศรีใส
นางพงษลัดดา แกวประดับ
นางพจณิชา รอดภัย
นางพจนนรินทร แสงอิ่ม
นางพจนา ถีอาสนา
นางสาวพจนา โพธิสาร
นางพจนีย บรรจงพาณิชย
นางพจนีย ปอมเรือง
นางพจมาน แกววงษา
นางพจมาน นากอนทอง
นางพจมาน สิมลี
นางพณวรรณ เต็มราม
นางสาวพตจรี สุวรรณรัตน
นางพนมพร กุลจิตติสาธร
นางพนมวัน ประมุทา

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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

นางพนมวัลย แดงบุสดี
นางพนอม มณียอย
นางพนัชกร แปลงศรี
นางพนารัตน เพ็งแจม
นางพนาวรรณ แยมประยูร
นางพนิกานต สุธา
นางพนิดา กองจันทรดี
นางพนิดา ชูสวัสดิ์
นางสาวพนิดา ดวงทิพย
นางพนิดา ทาหนองบัว
นางพนิดา รุจิรยศ
นางพนิดา หมื่นจันทร
นางสาวพนิดา อ่ํารุง
นางพมรศรี ชูรัตน
นางพยอม แนวบุตร
นางพยอม รุงสัมพันธ
นางสาวพยุง กล่ําเพ็ชร
นางสาวพยุง ผลละออ
นางพยุง สัจจกุล
นางพยุงจิตร บุญเพชร
นางพยูร วงษชื่น
นางพเยาว คงมินทร
นางสาวพรชนก คณาอนันต
นางพรชนัน แสงนวล
นางพรชนิตท กองกําไก
นางพรทิพย แกวอาสา

หนา ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวพรทิพย จันทรภู
นางพรทิพย จิตตธรรม
นางสาวพรทิพย ชลนําสุวรรณ
นางพรทิพย ชวมงคลสวัสดิ์
นางพรทิพย ชํานาญ
นางสาวพรทิพย แซเฮง
นางพรทิพย ทองนิล
นางพรทิพย เทศยรัตน
นางพรทิพย นัยเนตร
นางพรทิพย นาคพุทธ
นางพรทิพย นามวงศ
นางพรทิพย บุญลือ
นางพรทิพย ปุตุรงค
นางพรทิพย ผองดี
นางสาวพรทิพย พงษทอง
นางพรทิพย พุฒิสาร
นางพรทิพย ภูอภิสิทธิ์
นางพรทิพย มูลรัตน
นางพรทิพย ยวงปรางค
นางพรทิพย ยางสุด
นางพรทิพย รุงวิสัย
นางสาวพรทิพย วงศชูเวช
นางพรทิพย ศรีสันเทียะ
นางพรทิพย ศรีหาคลัง
นางพรทิพย ศีตะโกเศศ
นางพรทิพย สุมาลี

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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

หนา ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางพรทิพย หาญวัฒนา
นางพรทิพย ใหมออน
นางพรทิวา ดิษขุนทด
นางพรทิวา ศรีธร
นางพรธิภา แสงเรือง
นางสาวพรนภัส พูลพิพัฒน
นางพรนภา โพธิ์ศรี
นางพรนภา ยงอําพรทิพย
นางพรนาถ เดชโภชน
นางพรนิภา แกวศรี
นางสาวพรนิภา สวัสดิ์พึ่ง
นางพรประสิทธิ์ บอรมันน
นางพรปวีณ วันทอง
นางพรพรรณ ตอรบรัมย
นางพรพรรณ เพชรประดิษฐ
นางพรพรรณ รื่นเริง
นางสาวพรพรรณ สุทธิวัฒนะ
นางสาวพรพรรณ หนูเมือง
นางสาวพรพรรณ อินทรประเสริฐ
นางพรพรรณกมล ผูปรารถนาสิทธิ์
นางพรพัฒนา สวาทพงษ
นางพรพิชา เมนซินเกส
นางสาวพรพิมล ชางแยม
นางพรพิมล แดงทองดี
นางพรพิมล บุญโคตร
นางพรพิมล ประทุมทอง

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

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางพรพิมล ผลกล่ํา
นางพรพิมล ภูชงค
นางพรพิมล ยอดศรี
นางพรพิมล วัชรกาฬ
นางพรพิไล ศิริปโชติ
นางพรพิสมัย ดรหลักคํา
นางพรเพชร หมื่นหนา
นางพรเพ็ชร ทัพวงศ
นางพรเพ็ญ โงชาฤทธิ์
นางพรเพ็ญ ใจแปง
นางพรเพ็ญ บุญธรรม
นางพรเพ็ญ โพธิ์แจม
นางพรเพ็ญ สวางโชติ
นางพรเพ็ญ สารทอง
นางสาวพรรฑนา ชัยชนะศิลป
นางพรรณธิภา โพธิ์จักร
นางพรรณธิภา วอรสเลอร
นางพรรณพิมล แกวเขียว
นางพรรณราย เทียนบุญ
นางสาวพรรณศิกาณฑ ทองตรีพันธ
นางพรรณอร ศรีสําราญ
นางพรรณออน กาวีวน
นางพรรณอําพร สารสุวรรณ
นางสาวพรรณิภา คุมมานนท
นางพรรณิภา จันทรสาร
นางพรรณี ครุฑเสม

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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

นางพรรณี ชื่นนาคะกุล
นางพรรณี นอยนอนเมือง
นางพรรณี บัวระพา
นางพรรณี พลายคุม
นางพรรณี มณีนนท
นางสาวพรรณี ลิขิตแสนภู
นางสาวพรรณี ศรีสวัสดิ์
นางพรรณี สําเนียงงาม
นางพรรณี สุวรรณชัยรบ
นางสาวพรรธณี ชัยเขต
นางพรฤดี ชูขันธ
นางพรฤดี มีชัย
นางพรลภัส แตมทอง
นางพรวิภา โชคอํานวย
นางพรวิภา พรหมเกตุ
นางพรวิมล พิศมัย
นางพรสวรรค เชื้อเพ็ง
นางพรสวรรค วีระยุทธศิลป
นางพรสวรรค สอนสุภาพ
นางพรสวาท ดวงสนิท
นางพรสุดา แกวหลา
นางพรสุดา สังษิณาวัตร
นางพรอมพร ฟุงสิริกาญจน
นางพริ้งเภา อินตามา
นางพฤกษชาติ วงเวียน
นางพลสวัสดิ์ วังคะฮาต

หนา ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางพลอย นระดี
นางพลับพลึง เชยตระกูล
นางสาวพวงชมภู สาระโภค
นางสาวพวงทอง พลคณา
นางสาวพวงทอง วิทยสินธนา
นางพวงทอง สีโนรักษ
นางพวงทอง อินทชัยศรี
นางพวงนิตย วิชญรักษ
นางสาวพวงบุปผา เขมะรัง
นางพวงผกา จิตสุภาพ
นางพวงผกา สามรรคสาสน
นางพวงพรทิพย ชวยแกว
นางพวงเพชร ตนโพธิ์
นางสาวพวงเพชร แตงนอย
นางพวงเพชร โสชู
นางพวงรัตน ศุภรักษ
นางพวงวรรณ รอดเจริญ
นางพวงองุน สีหาวงษ
นางสาวพอพิศ แกวคูณ
นางพัชนี จันภิรักษ
นางพัชรนันท ศรีธนชาติพงศ
นางสาวพัชรสมา แกวชนะชัย
นางสาวพัชรา แกวทอง
นางพัชรา ชัยเลิศ
นางพัชรา ณัฐวงคศิริ
นางพัชรา ทรัพยมา

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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

นางสาวพัชรา โมราบุตร
นางพัชรา สัยยะนิฐี
นางพัชรา แสงแกว
นางพัชราภรณ นิลแกว
นางพัชราภรณ มีโส
นางพัชราภรณ วงศประทุม
นางพัชราภรณ เวชศรี
นางสาวพัชราภรณ เศรษฐจิตต
นางพัชราภรณ สายทอง
นางพัชราลัย พงษเผือก
นางสาวพัชริดา โปธา
นางพัชรินทร คณะนัย
นางพัชรินทร ฉ่ําเสนาะ
นางพัชรินทร ดอนสมพงษ
นางพัชรินทร พิณทอง
นางพัชรินทร โพธิราชา
นางพัชรินทร รัตนวงษ
นางพัชรินทร วงศกําภู
นางพัชรินทร แสนใจงาม
นางพัชรี ตระการจันทร
นางสาวพัชรี โตะเฮง
นางพัชรี พิลากุล
นางพัชรี เมืองยศ
นางพัชรี โมราราย
นางสาวพัชรี รอดเข็ม
นางสาวพัชรี รอดจริง

หนา ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางพัชรีพรรณ ขันธจําเนียร
นางพัชรีรัตน วิบูลยกุล
นางพัชวรรณ ตุลารักษ
นางพัฒนฉัตร เพงสุข
นางพัฒนา เชยรัมย
นางสาวพัฒนา ฤกษชัย
นางสาวพัฒนา อภิรัชตานนท
นางสาวพัณณชยา จีราภัทรจตุรพร
นางพัณณชิตา สิรภัทรศรีเสมอ
นางพัณอร มณฑาทิพย
นางพัทธธีรา ตุยเต็มวงค
นางพัทธนันท ฉัตรบวรยศธร
นางพัทธนันท ปญญา
นางพัทธมน พรมสุข
นางพัทยา นิลอุบล
นางพันณี วงศเจริญสถิตย
นางพันทอง คุมไขน้ํา
นางพันทิพา ใจหลัก
นางสาวพันธนา จําปาทอง
นางพันพิละ อุทรังษ
นางพันสา ศรีปากดี
นางพัลภา สุมิตรเหมาะ
นางพัลลภา กมลพันธ
นางพัลลภา หนูรัตน
นางพัสตราภรณ พิบูลรัตนากุล
นางสาวพากร ธนไพศาลกิจ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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

นางพาตวรรณ ปรุเขตต
นางพานิชสุฎา เผือกออน
นางพิกุล ขันทวุฒิ
นางพิกุล คลื่นสนั่น
นางพิกุล นินนานนท
นางพิกุล บูรณศรี
นางพิกุล ปญญาชัย
นางพิกุล โพธิ์ศรี
นางพิกุล รุงศรีกนก
นางพิกุล ศรีแกว
นางสาวพิกุล สงฆประชา
นางสาวพิกุล สุขสงคราม
นางพิกุล อักษร
นางพิกุล เอกทัศน
นางพิกุลทอง ศรีแสงออน
นางพิกุลทัย ยอดบัว
นางพิจิตรา จิตมาศ
นางพิชญสินี ธีรชาติอนันต
นางพิชญา ถาวรกูล
นางสาวพิชญา ภูนพกิจ
นางพิชญานันท นิศาภากร
นางพิชสญาภรณ เพ็ชรสุวรรณ
นางพิฐชญาณ แกวชุมพลกุล
นางพิณทิพย เลิศวิลัย
นางพิณทิพย หอมสุด
นางสาวพิทธยา สาจันอัด

หนา ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางพิทยา คุยเพียภูมิ
นางพิทยาภรณ บรรณาลัย
นางพิธพร อินทมานนท
นางพินทุพิมล ศรีสมบูรณ
นางพินิจ จันทรสูง
นางพินิตย แกวทอง
นางพิมดาว ตั้งพงษ
นางพิมดาว อุดวงศ
นางสาวพิมพใจ ตุลาพันธุ
นางพิมพใจ ยานะ
นางพิมพใจ สุวรรณพานิช
นางพิมพนิภา วงศกิตติชวลิต
นางพิมพพรรณ อุตรวิเศษ
นางพิมพพลอย นพโสภณ
นางพิมพภันทิลา หมันเทศมัน
นางพิมพร ใจเย็น
นางพิมพร วัชรวิวรรณ
นางพิมพรรณ สุขเสริม
นางพิมพรรณ กันยะมี
นางสาวพิมพลดา วงษเพ็ญ
นางสาวพิมพวรรณ คงสกุล
นางพิมพา โพธิปสสา
นางพิมพา มงคล
นางพิมพา ยุระพันธ
นางพิมพิรา สอนเนียม
นางสาวพิมเพ็ญ กลับอุดม

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
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

หนา ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางพิมภรณ อุดมลักษณานนท
นางพิมภา จุลดิษฐ
นางพิมล พูลสวัสดิ์
นางพิมล ฦาปรีชา
นางพิมล เสงี่ยมพงษ
นางพิมล แสวงศิริผล
นางพิมลจิตต ศรีสละ
นางพิมลพรรณ รวมบุญ
นางพิมลพรรณ สันธิ
นางพิมลภรณ ถึงปดชา
นางพิมลศรี ทองออน
นางพิมาลา คุมมาลัย
นางสาวพิยะดา มวงอิ่ม
นางพิรพรรณ ภูสมมาตร
นางพิรุณหอัมพร ภูมคุมเพชร
นางพิลาวรรณ เผดิมผล
นางสาวพิไลลักษณ สมบัติพิบูลย
นางพิไลวัลย กลอนแหว
นางพิศมัย จันทรมหา
นางพิศมัย นันยา
นางพิศมัย พานโฮม
นางสาวพิศมัย พุทธโคตร
นางพิศมัย มิ่งฉาย
นางพิศมัย วิไลประสงค
นางพิศมัย อุปดิษฐ
นางพิศมัย ฮาดดา

๕๒๓๘
๕๒๓๙
๕๒๔๐
๕๒๔๑
๕๒๔๒
๕๒๔๓
๕๒๔๔
๕๒๔๕
๕๒๔๖
๕๒๔๗
๕๒๔๘
๕๒๔๙
๕๒๕๐
๕๒๕๑
๕๒๕๒
๕๒๕๓
๕๒๕๔
๕๒๕๕
๕๒๕๖
๕๒๕๗
๕๒๕๘
๕๒๕๙
๕๒๖๐
๕๒๖๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางพิศอุดม พงษพวงเพชร
นางพิสมัย ไชยวงษ
นางพิสมัย บนขุนทด
นางพิสมัย บรรดาตั้ง
นางพิสมัย พุงกระโทก
นางพิสมัย มิ่งเมือง
นางพิสมัย ริมโพธิ์เงิน
นางพิสมัย รุงเปา
นางพิสมัย ฤๅชัย
นางพิสมัย หอคนดี
นางพิสมัย อองลออ
นางพิสมัย อินโต
นางพีรฉัตร หมวกใสเพ็ชร
นางพีรพรรณ พนมศร
นางพึงพิศ กีรติกรพิสุทธิ์
สิบตํารวจตรีหญิง พึงพิศ
บุตรสมบัติ
นางพุทธชาติ ทวี
นางสาวพุทธรักษา เรืองอาจ
นางพุธดี ชุมภูสม
นางพุมทิพย สุวรรณรัตน
นางพูนทรัพย พรหมสาขา
ณ สกลนคร
นางพูนทรัพย อาจวิชัย
นางพูนศรี กันภัย
นางสาวพูนศิริ วิทามงคล

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๕๒๖๒
๕๒๖๓
๕๒๖๔
๕๒๖๕
๕๒๖๖
๕๒๖๗
๕๒๖๘
๕๒๖๙
๕๒๗๐
๕๒๗๑
๕๒๗๒
๕๒๗๓
๕๒๗๔
๕๒๗๕
๕๒๗๖
๕๒๗๗
๕๒๗๘
๕๒๗๙
๕๒๘๐
๕๒๘๑
๕๒๘๒
๕๒๘๓
๕๒๘๔
๕๒๘๕
๕๒๘๖
๕๒๘๗

หนา ๑๐๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางพูนสิน บัวพุทธา
นางพูนสุข แครกระโทก
นางสาวพูลทวี เหลาแหลม
นางพูลพงษ วุฒิสาร
นางพูลศรี ทิพมอม
นางพูลสุข นาสมโภชน
นางสาวเพ็งพิศ โพธิทรัพย
นางเพชรปราณี ศรีลับซาย
นางเพชรรัตน ภูบุญศรี
นางสาวเพ็ชรศร ปาละนันทน
นางเพชรศรี ศุภราชัยกุล
นางเพชรา เดชรักษา
นางสาวเพชรา วรพรหมมินทร
นางสาวเพชราภรณ ปจฉิมพิหงษ
นางเพชรินทร เอกสินธุ
นางเพชรี วันสอน
นางเพ็ญแข หวยอุดมสินธุ
นางเพ็ญจรัส พัวพัฒนกูล
นางเพ็ญจันทร ถือสัตย
นางเพ็ญจันทร บัวแกว
นางเพ็ญจันทร พิมพจันทร
นางสาวเพ็ญจันทร มีมา
นางเพ็ญจันทร รัตนาภรณวงศ
นางเพ็ญจันทร โรจนรัตนาภรณ
นางเพ็ญจันทร อินทรโชติ
นางเพ็ญจิตร คชทร

๕๒๘๘
๕๒๘๙
๕๒๙๐
๕๒๙๑
๕๒๙๒
๕๒๙๓
๕๒๙๔
๕๒๙๕
๕๒๙๖
๕๒๙๗
๕๒๙๘
๕๒๙๙
๕๓๐๐
๕๓๐๑
๕๓๐๒
๕๓๐๓
๕๓๐๔
๕๓๐๕
๕๓๐๖
๕๓๐๗
๕๓๐๘
๕๓๐๙
๕๓๑๐
๕๓๑๑
๕๓๑๒
๕๓๑๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางเพ็ญเดือน ณรงคเดช
นางเพ็ญทิพา อําพัฒน
นางเพ็ญธิกานต ปราบปญจะ
นางเพ็ญนภา เต็มกันทา
นางเพ็ญประภา กล่ําใส
นางเพ็ญประภา คําประภา
นางเพ็ญประภา ปอมอาษา
นางเพ็ญประภา พูพะเนียด
นางเพ็ญประภา สิมมา
นางเพ็ญพร พวงบริสุทธิ์
นางเพ็ญพร ศรียางนอก
นางเพ็ญพร สกุลรักษธรรม
นางสาวเพ็ญพร อภิวงคงาม
นางสาวเพ็ญพรรณ จันทรคณา
นางสาวเพ็ญพิชชา คําแหง
นางสาวเพ็ญพิชชา มั่นคง
นางสาวเพ็ญพิชญ จันทนูปถัมภ
นางเพ็ญพิไลวรรณ แสงน้ําผึ้ง
นางเพ็ญพิศ เฉยเกิด
นางเพ็ญพิศก นําพลอภิเดชกุล
นางเพ็ญรุง อุปนาศักดิ์
นางเพ็ญลักษณ เต็งวัฒนโชติ
นางเพ็ญศรี กัญญาสาย
นางเพ็ญศรี เกิดเทอดวงษ
นางเพ็ญศรี แกนแกว
นางเพ็ญศรี เขตวิทย

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๕๓๑๔
๕๓๑๕
๕๓๑๖
๕๓๑๗
๕๓๑๘
๕๓๑๙
๕๓๒๐
๕๓๒๑
๕๓๒๒
๕๓๒๓
๕๓๒๔
๕๓๒๕
๕๓๒๖
๕๓๒๗
๕๓๒๘
๕๓๒๙
๕๓๓๐
๕๓๓๑
๕๓๓๒
๕๓๓๓
๕๓๓๔
๕๓๓๕
๕๓๓๖
๕๓๓๗
๕๓๓๘
๕๓๓๙

นางเพ็ญศรี เขียวเกษม
นางเพ็ญศรี คําวงค
นางเพ็ญศรี จันทราษฎร
นางเพ็ญศรี เจริญดี
นางเพ็ญศรี เจริญรัตน
นางเพ็ญศรี ชิดสูงเนิน
นางเพ็ญศรี ตั้งใจ
นางสาวเพ็ญศรี ทศพร
นางเพ็ญศรี ทองนอย
นางเพ็ญศรี ทองสม
นางเพ็ญศรี ทิมวัฒน
นางเพ็ญศรี มีเสนา
นางสาวเพ็ญศรี รักเกียรติวินัย
นางเพ็ญศรี วันแกว
นางเพ็ญศรี ศรีหวัง
นางเพ็ญศรี สาคําภีร
นางเพ็ญศรี อัครสุวรรณกุล
นางเพ็ญศรี โออารี
นางเพ็ญศิริ ใจดี
นางเพ็ญศิริ ทันรังกา
นางเพ็ญศิริ บุณยเกตุ
นางเพ็ญศิริ พสิษฐเนาวกุล
นางเพ็ญโสภา ทาแกง
นางเพทาย บุญเดน
นางเพราพรรณ เทพเฉลิม
นางเพลิน บุญอิ้ง

หนา ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา
๕๓๔๐
๕๓๔๑
๕๓๔๒
๕๓๔๓
๕๓๔๔
๕๓๔๕
๕๓๔๖
๕๓๔๗
๕๓๔๘
๕๓๔๙
๕๓๕๐
๕๓๕๑
๕๓๕๒
๕๓๕๓
๕๓๕๔
๕๓๕๕
๕๓๕๖
๕๓๕๗
๕๓๕๘
๕๓๕๙
๕๓๖๐
๕๓๖๑
๕๓๖๒
๕๓๖๓
๕๓๖๔
๕๓๖๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวเพลินพิศ กอบตระกูล
นางเพลินพิศ กุศลเพิ่มสุข
นางเพลินพิศ ไชยการ
นางเพลินพิศ ลพานุวรรตน
นางเพลินพิศ สุขปลั่ง
นางเพลินพิศ สุพพัตกุล
นางเพียงใจ วงษสุภักดี
นางแพน จุมพลเมือง
นางแพรวตา สัญญพล
นางแพรวพรรณ วงพรมมา
นางไพจิต หอมหวล
นางไพจิตต ดีทีเกอร
นางไพฑูรย ชัยขันธ
นางไพฑูรย วรรณขันธ
นางไพฑูรย สมณี
นางไพรรินทร พวงจินดา
นางไพรวัลย ตนพิพัฒนพงษ
นางสาวไพรวัลย เพียรจริง
นางไพรัช หัตถิยา
นางไพรัตน เจริญพิสัยสุข
นางไพรัตน บุญตรานนท
นางไพรินทร ประดิษฐชัย
นางไพรีษร ราชแผว
นางไพเราะ วุฒิเสน
นางไพเราะ ศรีประไหม
นางไพลอต คําดี

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๕๓๖๖
๕๓๖๗
๕๓๖๘
๕๓๖๙
๕๓๗๐
๕๓๗๑
๕๓๗๒
๕๓๗๓
๕๓๗๔
๕๓๗๕
๕๓๗๖
๕๓๗๗
๕๓๗๘
๕๓๗๙
๕๓๘๐
๕๓๘๑
๕๓๘๒
๕๓๘๓
๕๓๘๔
๕๓๘๕
๕๓๘๖
๕๓๘๗
๕๓๘๘
๕๓๘๙
๕๓๙๐
๕๓๙๑

นางไพลิน เสียงเพลิน
นางสาวไพลิน หวังกลุมกลาง
นางไพวัลย พิทักษเมธากุล
นางฟองรัตน เกงการณ
นางสาวฟาตือเมาะ ดอเลาะ
นางสาวเฟองฟา สวาง
นางสาวภคจิรา จันทรแดง
นางภคมน กรรณสูต
นางภคมน พงษภู
นางภษพอน ประภา
นางภัคภิญญา ซามงค
นางภัควลัญชญ ฉิมอินทร
นางภัชษร กฤติยาวรรค
นางภัทนาพร เหลาคนคา
นางภัทรชา วัชราไทย
นางภัทรนันท เปนสุข
นางภัทรพร มงคลพิทักษกุล
นางภัทรพรรณ มากมี
นางภัทรไพริน พูนศรี
นางภัทรภร สุวรรณจรัส
นางภัทรภร อุทรักษ
นางภัทรา หาญเขตต
นางภัทราพร ปนเพ็ง
นางภัทราพร รัตนกุล
นางสาวภัทราภรณ สุจันทร
นางสาวภัทรีภรณ ศรีใจวงศ

หนา ๑๐๗
ราชกิจจานุเบกษา
๕๓๙๒
๕๓๙๓
๕๓๙๔
๕๓๙๕
๕๓๙๖
๕๓๙๗
๕๓๙๘
๕๓๙๙
๕๔๐๐
๕๔๐๑
๕๔๐๒
๕๔๐๓
๕๔๐๔
๕๔๐๕
๕๔๐๖
๕๔๐๗
๕๔๐๘
๕๔๐๙
๕๔๑๐
๕๔๑๑
๕๔๑๒
๕๔๑๓
๕๔๑๔
๕๔๑๕
๕๔๑๖
๕๔๑๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางภัทรียา หงสบุรินทร
นางภัทศา สังขงาม
นางภัสพร จันทรผง
นางภัสราลักษณ อิสริยอนันต
นางภัสราวรรณ แชมโชติ
นางภัสสร สัตยซื่อ
นางภัสสรา เชี่ยวพงศธร
นางภาขวัญ สุดสงวน
นางภาณิตา เจือสุข
นางภาณี เครือจันทร
นางภาณี แสนเดช
นางภานิดา สิทธิหาโคตร
นางภานิพรรณ ดวงจักร
นางภานุวรรณ นวลมณี
นางสาวภาวดี สุริยพันธุ
นางภาวนา จันทรมี
นางภาวนา โชติมงคล
นางภาวนา ทองดี
นางภาวนา สรเสณี
นางภาวิณี คบขุนทด
นางภาวินันท ศรีรัตน
นางภาวินี หาญวาฤทธิ์
นางภาวิมล ศรีทองสุข
นางภาสินี พิมรินทร
นางภาสินี ยะกัณฐะ
นางภิตินันท โสธร

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๕๔๑๘
๕๔๑๙
๕๔๒๐
๕๔๒๑
๕๔๒๒
๕๔๒๓
๕๔๒๔
๕๔๒๕
๕๔๒๖
๕๔๒๗
๕๔๒๘
๕๔๒๙
๕๔๓๐
๕๔๓๑
๕๔๓๒
๕๔๓๓
๕๔๓๔
๕๔๓๕
๕๔๓๖
๕๔๓๗
๕๔๓๘
๕๔๓๙
๕๔๔๐
๕๔๔๑
๕๔๔๒
๕๔๔๓

หนา ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางภิตินันท หนูแกว
นางภิรญา ธีระวุฒิพร
นางสาวภิรญา นิยมเดชา
นางภิรมย ศรีดาชาติ
นางภูเงิน เกษียร
นางภูริตา บุษราคัม
นางภูวลักณ วราวุธวิวัฒน
นางมณฑลี สิงหพงศ
นางมณฑา กันหา
นางมณฑา กุลดํารงวิวัฒน
นางมณฑา คําแสงดี
นางมณฑา พลสามารถ
นางสาวมณฑา มะลิทอง
นางมณฑา วิเศษสิงห
นางสาวมณเฑียร จันทรขอนแกน
นางมณิดา ชนะชัย
นางมณี ขิระนะ
นางมณี ชูวัจนะ
นางมณี ศรีบุรินทร
นางสาวมณี อิ่มวิเศษ
นางมณีกานต ปญญากิตตนันท
นางมณีกานต หอมนวล
นางมณีจันทร จันใต
นางมณีพร แกวเมืองมา
นางมณีรัตน คําชนะ
นางมณีรัตน ประสมสินธ

๕๔๔๔
๕๔๔๕
๕๔๔๖
๕๔๔๗
๕๔๔๘
๕๔๔๙
๕๔๕๐
๕๔๕๑
๕๔๕๒
๕๔๕๓
๕๔๕๔
๕๔๕๕
๕๔๕๖
๕๔๕๗
๕๔๕๘
๕๔๕๙
๕๔๖๐
๕๔๖๑
๕๔๖๒
๕๔๖๓
๕๔๖๔
๕๔๖๕
๕๔๖๖
๕๔๖๗
๕๔๖๘
๕๔๖๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางมณีรัตน พั่วโพธิ์
นางสาวมณีรัตน โพธิ์สวรรค
นางมณีรัตน ศิริประทุมวงศ
นางมณีรัตน สายจันทร
นางมณีวรรณ จันทรโพธิ์
นางมณีวรรณ บุลมาก
นางมณีวรรณ กลางวิชัย
นางมณีวรรณ สิทธินนธชัย
นางมณีวัน เนียมศิโรรัตน
นางมธุรดา แจงใบ
นางมธุรพจน แกวพุดซา
นางมธุรส วงษพานิช
นางมนตทิพย ศิริพลชัย
นางมนทิยา เหลาพรม
นางมนทิยา เหลาสนธิ์
นางมนธิรา สุดา
นางมนสิการ เสนาสุทธิพร
นางมนัส ขันธสมบัติ
นางมนัสพร บุญทวี
นางมนิตา ชื่นพิศาล
นางมนิษา อรุณเนตร
นางมนิสา อุนานนท
นางมยุรา เลขพร
นางมยุรี ไชยวงศ
นางสาวมยุรี ดวงศรี
นางมยุรี ตรีวุฒิกชกร

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๕๔๗๐
๕๔๗๑
๕๔๗๒
๕๔๗๓
๕๔๗๔
๕๔๗๕
๕๔๗๖
๕๔๗๗
๕๔๗๘
๕๔๗๙
๕๔๘๐
๕๔๘๑
๕๔๘๒
๕๔๘๓
๕๔๘๔
๕๔๘๕
๕๔๘๖
๕๔๘๗
๕๔๘๘
๕๔๘๙
๕๔๙๐
๕๔๙๑
๕๔๙๒
๕๔๙๓
๕๔๙๔
๕๔๙๕

นางมยุรี ทาวศรีชัย
นางมยุรี นิติเลิศพงศ
นางมยุรี เนียมนัด
นางมยุรี บิลหรีม
นางมยุรี ปลั่งกลาง
นางสาวมยุรี สรอยสุวรรณ
นางมยุรี สุดแกว
นางมยุรี ออนรูที่
นางมยุรี เอกนิตย
นางสาวมรกต ตุลพงศารักษ
นางมรรยาท แตงโม
นางมลจันทร คาเจริญ
นางสาวมลฑา บัณฑิตย
นางมลธิรา จันทรมูล
นางมลธิลา สุริยะไชย
นางมลฤดี วิวรรณพงษ
นางมลิณีย วรรณะ
นางมะปราง สุขวาสนะ
นางมะลิ เขียวสวาท
นางมะลิ คงสกุล
นางมะลิ ชอบบนกลาง
นางสาวมะลิ ตุมบุตร
นางมะลิ ทาสมบูรณ
นางสาวมะลิ ทุยไธสง
นางมะลิ พอคาชาง
นางมะลิ พูลสุข

หนา ๑๐๙
ราชกิจจานุเบกษา
๕๔๙๖
๕๔๙๗
๕๔๙๘
๕๔๙๙
๕๕๐๐
๕๕๐๑
๕๕๐๒
๕๕๐๓
๕๕๐๔
๕๕๐๕
๕๕๐๖
๕๕๐๗
๕๕๐๘
๕๕๐๙
๕๕๑๐
๕๕๑๑
๕๕๑๒
๕๕๑๓
๕๕๑๔
๕๕๑๕
๕๕๑๖
๕๕๑๗
๕๕๑๘
๕๕๑๙
๕๕๒๐
๕๕๒๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางมะลิ หมัดเจริญ
นางมะลิฉัตร ภูเพชร
นางสาวมะลิดา หงษทอง
นางมะลิวรรณ อิสโร
นางมะลิวัลย มาละดา
นางสาวมะลิวัลย ศิริวรรณ
นางมะลุลี แซภู
นางมัจฉา พัฒนภูมิชัย
นางมัจฉารัตน พรหมมา
นางมัชฒิมา ซาแสงบง
นางมัญชรี คีรีรัตน
นางสาวมัญชรี อั้งบุญเรือง
นางมัณฑนา กันหาวรรค
นางมัณฑนา บุญเรือง
นางมัณฑนา ปรากฏหาญ
นางมัณฑนา พรพิมลวงศา
นางมัณฑนา ฟกขาว
นางมัณฑนา สุรรัตน
นางมัทนา วิชัยศร
นางมัธณา จินะแปง
นางมันทนา สมบุญเพ็ญ
นางมันทนา อยูเล็ก
นางมั่นศิริ สุทธิศรี
นางสาวมัลลิกา กันชัย
นางสาวมัลลิกา พานิชเจริญ
นางสาวมัลลิกา มวงเล็ก

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๕๕๒๒
๕๕๒๓
๕๕๒๔
๕๕๒๕
๕๕๒๖
๕๕๒๗
๕๕๒๘
๕๕๒๙
๕๕๓๐
๕๕๓๑
๕๕๓๒
๕๕๓๓
๕๕๓๔
๕๕๓๕
๕๕๓๖
๕๕๓๗
๕๕๓๘
๕๕๓๙
๕๕๔๐
๕๕๔๑
๕๕๔๒
๕๕๔๓
๕๕๔๔
๕๕๔๕
๕๕๔๖
๕๕๔๗

นางมัลลิกา สุวรรณาลัย
นางมานิจ สมจิตร
นางมานิดา บุตรโท
นางมานิดา สมหวัง
นางมานิตตา พงศาพิศุทธิ์
นางมานิตา สอนทอง
นางสาวมารยาท คําศิริรักษ
นางมารยาท เทพอินแดง
นางมารศรี ชูสุวรรณ
นางมารศรี สายสูง
นางสาวมาริสา เครื่องพนัส
นางมาริสา พรหมพิพัฒน
นางมาริสา วงศสุกรรม
นางมาเรียม เจียมประกอบ
นางมาเรียม ชนัฐชัยพัฒน
นางมาเรียม ณัฏฐถาวรีย
นางมาเรียม ศรีประภาพงศ
นางมาลัย งามระยับ
นางมาลัย อุรเคนทร
นางมาลา อนุสสรราชกิจ
นางมาลินี เกิดสมบูรณ
นางมาลินี แกวไพโรจน
นางสาวมาลินี ไชยชํานาญ
นางมาลินี ดอกแกว
นางมาลินี นาทธนนันท
นางมาลิษา วันนา

หนา ๑๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
๕๕๔๘
๕๕๔๙
๕๕๕๐
๕๕๕๑
๕๕๕๒
๕๕๕๓
๕๕๕๔
๕๕๕๕
๕๕๕๖
๕๕๕๗
๕๕๕๘
๕๕๕๙
๕๕๖๐
๕๕๖๑
๕๕๖๒
๕๕๖๓
๕๕๖๔
๕๕๖๕
๕๕๖๖
๕๕๖๗
๕๕๖๘
๕๕๖๙
๕๕๗๐
๕๕๗๑
๕๕๗๒
๕๕๗๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางมาลี แกวแววนาม
นางสาวมาลี จิระธนวิทย
นางมาลี พันธชู
นางมาลี พุมศฤงฆาร
นางมาลี ภูทอง
นางมาลี ภูภักดี
นางมาลี ลาคํา
นางมาลี ไววอง
นางมาลี ศรีวัง
นางมาลี สุภิรัตน
นางมาลี หวังสันติธรรม
นางมาลีวรรณ องอาจ
นางสาวมาเลียม จิตตมงคล
นางมิ่งขวัญ ศิริบุญ
นางมุกดา จองกวาง
นางมุกดา ใจมณี
นางมุกดา บุญไชย
นางมุกดา ภักดีพันธ
นางมุกดา มงคล
นางมุจจรินทร พลฉิม
นางเมตตา สมบัติกําไร
นางเมธี เทพทิตย
นางไมตรี จันทวี
นางไมตรี นิมิตสมสกุล
นางไมตรี พลเยี่ยม
นางยวนใจ พันตรี

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๕๕๗๔
๕๕๗๕
๕๕๗๖
๕๕๗๗
๕๕๗๘
๕๕๗๙
๕๕๘๐
๕๕๘๑
๕๕๘๒
๕๕๘๓
๕๕๘๔
๕๕๘๕
๕๕๘๖
๕๕๘๗
๕๕๘๘
๕๕๘๙
๕๕๙๐
๕๕๙๑
๕๕๙๒
๕๕๙๓
๕๕๙๔
๕๕๙๕
๕๕๙๖
๕๕๙๗
๕๕๙๘
๕๕๙๙

นางยวลใจ เมืองโคตร
นางยอดขวัญ คุมครองสุข
นางยาใจ หนูสันเทียะ
นางยาใจ อุปรา
นางยินดี แกวกระบัตร
นางยินดี คิดดี
นางยินดี ชวยปลอด
นางยินดี พรหมแกว
นางยี่สุน ถาวรพันธ
นางยุกตะนันท มั่งมีสกุล
นางยุคล ชูงาน
นางยุคลทร ขากาดุก
นางยุพดี แชมขุนทด
นางยุพดี ดีอินทร
นางสาวยุพดี ทรัพยอินทร
นางยุพดี เทพบุรี
นางยุพดี สังฆวัตร
นางยุพเรศ จันตะคุปต
นางยุพเรศ โสรจศรีสม
นางยุพวัลย พันธุเพ็ง
นางยุพา เกรัมย
นางยุพา ขาวปลอด
นางสาวยุพา ขําสงา
นางยุพา คมขาว
นางยุพา เจียมศร
นางสาวยุพา ทรัพยอุไรรัตน

หนา ๑๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
๕๖๐๐
๕๖๐๑
๕๖๐๒
๕๖๐๓
๕๖๐๔
๕๖๐๕
๕๖๐๖
๕๖๐๗
๕๖๐๘
๕๖๐๙
๕๖๑๐
๕๖๑๑
๕๖๑๒
๕๖๑๓
๕๖๑๔
๕๖๑๕
๕๖๑๖
๕๖๑๗
๕๖๑๘
๕๖๑๙
๕๖๒๐
๕๖๒๑
๕๖๒๒
๕๖๒๓
๕๖๒๔
๕๖๒๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางยุพา ทองโปรง
นางยุพา บัวพึ่ง
นางยุพา ปญญารัมย
นางยุพา ปาลพันธุ
นางยุพา พงศภาณุกุล
นางยุพา ภาคํา
นางยุพา วิชาผง
นางยุพาพร ชุมแสง
นางยุพาพร เนาคําแพง
นางยุพาพร ศรีพรอม
นางยุพาภรณ จันทรชมภู
นางยุพารัตน วจีสิงห
นางสาวยุพาวดี บุญพูล
นางยุพาวดี รูปเล็ก
นางยุพิณ เทพสง
นางยุพิน จิณแพทย
นางยุพิน โทหนองตอ
นางยุพิน บุญมาก
นางยุพิน บุศดี
นางยุพิน ผันผาย
นางยุพิน พลสมบัติ
นางยุพิน เพ็งสุข
นางยุพิน ภมรกูล
นางยุพิน ราชวงศ
นางยุพิน วัฒนสุวรรณ
นางสาวยุพิน สวางศรี

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๕๖๒๖
๕๖๒๗
๕๖๒๘
๕๖๒๙
๕๖๓๐
๕๖๓๑
๕๖๓๒
๕๖๓๓
๕๖๓๔
๕๖๓๕
๕๖๓๖
๕๖๓๗
๕๖๓๘
๕๖๓๙
๕๖๔๐
๕๖๔๑
๕๖๔๒
๕๖๔๓
๕๖๔๔
๕๖๔๕
๕๖๔๖
๕๖๔๗
๕๖๔๘
๕๖๔๙
๕๖๕๐
๕๖๕๑

นางยุพิน แสนเจก
นางยุพิน หันทยุง
นางยุพิน อธิคมกมลาศัย
นางยุภา ชาวสวน
นางยุภา โตะเงิน
นางสาวยุภาพร ดาแข็ง
นางยุภาพร อังกาพย
นางยุภาพรรณ เฉิดฉิ้ม
นางยุภาภรณ วรรณกุล
นางยุภาวดี ดวงจําปา
นางสาวยุรี บูรณโกศล
นางยุวดี ตวนเทศ
นางยุวดี บัวหอม
นางยุวดี บุญฑล
นางยุวดี พิมพปจฉิม
นางยุวดี เมฆบุษยา
นางยุวดี ราษฎรมณี
นางยุวนุช จันทราทิตย
นางยุวพันธ กลิ่นอุบล
นางยุวรี เอียดหัด
นางยุวรีย สุขสวัสดิ์
นางยุวรีย สุธานนท
นางเย็นจิต ชวภัทรโสภณ
นางเย็นจิตต แข็งธัญญกรรม
นางสาวเย็นใจ ทองภิญโญชัย
นางเยาวกุล จุฬานนท

หนา ๑๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
๕๖๕๒
๕๖๕๓
๕๖๕๔
๕๖๕๕
๕๖๕๖
๕๖๕๗
๕๖๕๘
๕๖๕๙
๕๖๖๐
๕๖๖๑
๕๖๖๒
๕๖๖๓
๕๖๖๔
๕๖๖๕
๕๖๖๖
๕๖๖๗
๕๖๖๘
๕๖๖๙
๕๖๗๐
๕๖๗๑
๕๖๗๒
๕๖๗๓
๕๖๗๔
๕๖๗๕
๕๖๗๖
๕๖๗๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางเยาวณี ชนะหาญ
นางเยาวนารถ ศรียา
นางเยาวพา พนาสกุลการ
นางเยาวภา จันสุตะ
นางเยาวภา นันมา
นางเยาวภา วังคะพันธ
นางเยาวรัตน พรหมสา
นางเยาวรัตน แสนพินิจ
นางสาวเยาวเรศ ดอกบัว
นางสาวเยาวลักษณ คนึงหมาย
นางเยาวลักษณ ไชยรักษ
นางสาวเยาวลักษณ โตโภชนพันธุ
นางเยาวลักษณ ปาละมี
นางเยาวลักษณ พุกพันธุ
นางสาวเยาวลักษณ อุปมายันต
นางเยาวลักษณ ทรวงประเสริฐ
นางรจนา นาวาพนม
นางรจนา นึกชอบ
นางรจนา พุมจันทร
นางรจิตา ดีรักษา
นางรฐา เตียวตอย
นางรติมณีฐ ชัชวาลย
นางรติมา ปฤษฎางคเดชา
นางสาวรภัสสา ศศิรภัทร
นางรมเย็น เส็งศรี
นางรฤณญา ภูมิวิสัย

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๕๖๗๘
๕๖๗๙
๕๖๘๐
๕๖๘๑
๕๖๘๒
๕๖๘๓
๕๖๘๔
๕๖๘๕
๕๖๘๖
๕๖๘๗
๕๖๘๘
๕๖๘๙
๕๖๙๐
๕๖๙๑
๕๖๙๒
๕๖๙๓
๕๖๙๔
๕๖๙๕
๕๖๙๖
๕๖๙๗
๕๖๙๘
๕๖๙๙
๕๗๐๐
๕๗๐๑
๕๗๐๒
๕๗๐๓

นางรวงทอง ปนเจริญ
นางสาวรวงทอง สิมสา
นางรวมพร เจริญนาน
นางรวิภัทร ราชอุปนันท
นางรวิภาส นักปราชญ
นางรวีวรรณ เขียวอุบล
นางรวีวรรณ คงสอดทรัพย
นางรวีวรรณ ชัยทอง
นางรวีวรรณ บริบูรณสุข
นางรวีวรรณ ศรีจันทึก
นางรสชรินทร คําโพธิ์
นางสาวรสสุธา สุวรักษ
นางรองรัก สุวรรณรัตน
นางรองรัตน คําสีเขียว
นางรองรัตน สายจันทร
นางรอซีดะห อาษาวิมลกิจ
นางรอเมาะ นาแว
นางรอยพิมพ คงนิมิตร
นางสาวรอยพิมพ เจกอราม
นางระเบียบ กลีบแกว
นางระเบียบ กาละชิต
นางระเบียบ เจริญวนวิจิตร
นางระเบียบ ทวีศรี
นางระเบียบ เทศารินทร
นางระเบียบ เอื้อเมธิยางกูล
นางระพีพร ทอดสูงเนิน

หนา ๑๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
๕๗๐๔
๕๗๐๕
๕๗๐๖
๕๗๐๗
๕๗๐๘
๕๗๐๙
๕๗๑๐
๕๗๑๑
๕๗๑๒
๕๗๑๓
๕๗๑๔
๕๗๑๕
๕๗๑๖
๕๗๑๗
๕๗๑๘
๕๗๑๙
๕๗๒๐
๕๗๒๑
๕๗๒๒
๕๗๒๓
๕๗๒๔
๕๗๒๕
๕๗๒๖
๕๗๒๗
๕๗๒๘
๕๗๒๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางระพีพร ภานุวัฒนเจริญ
นางระพีพรรณ เจริญทัศนศิริ
นางสาวระพีพรรณ ศรีสุข
นางระยอง เอี่ยมทองคํา
นางระวิพรรณ นอยน้ําคํา
นางระวิวรรณ ลิ้มสุวรรณ
นางสาวระวีวรรณ เผือกเทศ
นางระวีวรรณ หีบแกว
นางระแวง พิกุลทอง
นางรักชนก สิทธิแกว
นางรักษรตี ภิรมยภู
นางรัชชาพร แตงทอง
นางรัชฎาพร หนูเสน
นางรัชณีพร แชมประเสริฐ
นางรัชดาภรณ พันธุวงษา
นางรัชตวริยา บุญธิติพันธ
นางรัชนี แกวสาร
นางรัชนี เจะยอ
นางรัชนี ชาติตะคุ
นางรัชนี ไทยธานี
นางรัชนี บุญรัมย
นางรัชนี บุญสุด
นางรัชนี ปานเรือง
นางรัชนี พรมอารักษ
นางรัชนี มนัสรังษี
นางรัชนี มากทรัพย

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๕๗๓๐
๕๗๓๑
๕๗๓๒
๕๗๓๓
๕๗๓๔
๕๗๓๕
๕๗๓๖
๕๗๓๗
๕๗๓๘
๕๗๓๙
๕๗๔๐
๕๗๔๑
๕๗๔๒
๕๗๔๓
๕๗๔๔
๕๗๔๕
๕๗๔๖
๕๗๔๗
๕๗๔๘
๕๗๔๙
๕๗๕๐
๕๗๕๑
๕๗๕๒
๕๗๕๓
๕๗๕๔
๕๗๕๕

นางรัชนี เมตตา
นางรัชนี ราวิทย
นางรัชนี วงศวิลาศ
นางรัชนี ศรีศักดิ์
นางรัชนี สิงหเจริญ
นางรัชนี สุภิตาภรณ
นางรัชนี อยูสุข
นางรัชนี อินทหอม
นางรัชนีย ดาโอภา
นางรัชนีย ตั้งเจริญดี
นางรัชนีวรรณ จงเจริญ
นางรัชนีวรรณ มีธรรม
นางรัชนีวรรณ อัครธราดล
นางรัญจวน ทองสงค
นางรัญจวน พื้นบาตร
นางรัญชนา มวงมิตร
นางรัฏฏิกร ศรีพา
นางสาวรัฐพร งามรุงโรจน
นางรัณภา ปานเจริญกุล
นางสาวรัดใจ แปลงงาน
นางรัตดา คูณมา
นางรัตติกร ภิรมยไกรภักดิ์
นางรัตติกาล สีโน
นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ
นางรัตติยา ชาวบานกราง
นางรัตติยา สิงหคีพงศ

หนา ๑๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๕๗๕๖
๕๗๕๗
๕๗๕๘
๕๗๕๙
๕๗๖๐
๕๗๖๑
๕๗๖๒
๕๗๖๓
๕๗๖๔
๕๗๖๕
๕๗๖๖
๕๗๖๗
๕๗๖๘
๕๗๖๙
๕๗๗๐
๕๗๗๑
๕๗๗๒
๕๗๗๓
๕๗๗๔
๕๗๗๕
๕๗๗๖
๕๗๗๗
๕๗๗๘
๕๗๗๙
๕๗๘๐
๕๗๘๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางรัตนสุดา จําปามูล
นางรัตนะ เพ็งชัย
นางรัตนะ สุดชู
นางรัตนา กลิ่นสูงเนิน
นางรัตนา กุลคง
นางรัตนา แกวเนตร
นางรัตนา ขันธพร
นางรัตนา คณะยอด
นางรัตนา คําดี
นางรัตนา จินดารัตน
นางรัตนา โฉมทอง
นางรัตนา ชากุทน
นางรัตนา ซ่ําศาสตร
นางสาวรัตนา ดานตระกูลหิรัญ
นางรัตนา ตรีธนะ
นางรัตนา ตวนสุหลง
นางรัตนา ทิพยวังเมฆ
นางรัตนา นวีภาพ
นางสาวรัตนา นาถพลายพันธุ
นางรัตนา เปยมวัฒนา
นางรัตนา พูลสวัสดิ์
นางรัตนา แพงดี
นางสาวรัตนา มั่งคั่ง
นางรัตนา มุขมณี
นางสาวรัตนา ไมเกตุ
นางรัตนา ยอดนารี

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๕๗๘๒
๕๗๘๓
๕๗๘๔
๕๗๘๕
๕๗๘๖
๕๗๘๗
๕๗๘๘
๕๗๘๙
๕๗๙๐
๕๗๙๑
๕๗๙๒
๕๗๙๓
๕๗๙๔
๕๗๙๕
๕๗๙๖
๕๗๙๗
๕๗๙๘
๕๗๙๙
๕๘๐๐
๕๘๐๑
๕๘๐๒
๕๘๐๓
๕๘๐๔
๕๘๐๕
๕๘๐๖
๕๘๐๗

นางรัตนา ยืนยง
นางสาวรัตนา เล็กพุก
นางรัตนา วงษญาติ
นางรัตนา วะสิโน
นางสาวรัตนา วัฒนะนนท
นางรัตนา ศริญญาวัจน
นางรัตนา ศรีนิลทา
นางรัตนา สมาน
นางรัตนา สาตรมูล
นางรัตนา สีสุด
นางรัตนา สุขตั้งมั่น
นางรัตนา อยูออน
นางรัตนา อังกินันทน
นางสาวรัตนา อินทิยโกเศศ
นางรัตนา เอี่ยมสําอางค
นางรัตนาพร ชัยดิษฐ
นางรัตนาพร ชูกลิ่น
นางรัตนาภรณ กลิ่นขวัญ
นางรัตนาวดี เขียวพรม
นางรัตนาวดี ศิริแกว
นางรัตนาวดี สวางเรือง
นางรัตนาวรรณ แดงขาว
นางรัตยา แกวทวี
นางรัตยา ตอกําลัง
นางรัตยา หาญมนต
นางรัมณีย ลิ้มอุบัติตระกูล

หนา ๑๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
๕๘๐๘
๕๘๐๙
๕๘๑๐
๕๘๑๑
๕๘๑๒
๕๘๑๓
๕๘๑๔
๕๘๑๕
๕๘๑๖
๕๘๑๗
๕๘๑๘
๕๘๑๙
๕๘๒๐
๕๘๒๑
๕๘๒๒
๕๘๒๓
๕๘๒๔
๕๘๒๕
๕๘๒๖
๕๘๒๗
๕๘๒๘
๕๘๒๙
๕๘๓๐
๕๘๓๑
๕๘๓๒
๕๘๓๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางรัมภา พิมพุฒ
นางรัศมี งามพันธ
นางรัศมี ใจทอง
นางรัศมี ดีราษฎรวิเศษ
นางสาวรัศมี ตอแตม
นางรัศมี ถีระแกว
นางรัศมี พิมพพงษ
นางรัศมี อุกประโคน
นางรัสรินทร ชินณภัสเศรษฐ
นางรัสรินทร ยิ่งธนฐานนันท
นางราณี กิ่งไธสง
นางราณี พิทยาภาพงศ
นางราตรี ก่ําซอน
นางราตรี แกวศักดี
นางราตรี ดวงดี
นางราตรี ดีประสิทธิ์
นางราตรี เดือนไธสง
นางราตรี ธรรมรัฐกานต
นางสาวราตรี ฝุนแกว
นางราตรี รักพงษ
นางราตรี สอนหลุย
นางราตรี สุขประสงค
นางรานี ใจแกว
นางรําพัน ขาววิเศษ
นางรําพึง เพ็งลี
นางรําพึง รมสีมวง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๕๘๓๔
๕๘๓๕
๕๘๓๖
๕๘๓๗
๕๘๓๘
๕๘๓๙
๕๘๔๐
๕๘๔๑
๕๘๔๒
๕๘๔๓
๕๘๔๔
๕๘๔๕
๕๘๔๖
๕๘๔๗
๕๘๔๘
๕๘๔๙
๕๘๕๐
๕๘๕๑
๕๘๕๒
๕๘๕๓
๕๘๕๔
๕๘๕๕
๕๘๕๖
๕๘๕๗
๕๘๕๘
๕๘๕๙

นางรําพึง สุธรรมมา
นางรําเพย เตียศรีพัฒนสุข
นางรําเพย สงสี
นางรําไพ ชวยกิจ
นางรําไพ ไชยชาติ
นางรําไพ ดิษฐคําเหมาะ
นางรําไพ บุตรธนู
นางรําไพ โพธิไชยแสน
นางรําไพ สุขปญญา
นางรําไพพรรณ กัลยาประสิทธิ์
นางรินชลา โพธิ์ศรี
นางรินณา ลาบัวใหญ
นางสาวรินทา สีเหลือง
นางริยา กาเหย็ม
นางรื่นฤดี ทันมัง
นางรุงทิพย ทาวดี
นางสาวรุงทิพย ศุภโสภณ
นางรุงทิพย สีคําบอ
นางรุงทิวา เข็มลา
นางสาวรุงทิวา จันทรอน
นางรุงทิวา บาลยอ
นางรุงทิวา ปนถะ
นางรุงทิวา ศิริภักดิ์
นางรุงนภา เชิงกลาง
นางรุงนภา สิงหแกว
นางรุงนภา สุรารักษ

หนา ๑๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
๕๘๖๐
๕๘๖๑
๕๘๖๒
๕๘๖๓
๕๘๖๔
๕๘๖๕
๕๘๖๖
๕๘๖๗
๕๘๖๘
๕๘๖๙
๕๘๗๐
๕๘๗๑
๕๘๗๒
๕๘๗๓
๕๘๗๔
๕๘๗๕
๕๘๗๖
๕๘๗๗
๕๘๗๘
๕๘๗๙
๕๘๘๐
๕๘๘๑
๕๘๘๒
๕๘๘๓
๕๘๘๔
๕๘๘๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวรุงพร ภัทรพานี
นางรุงระวี ธรรมวิโรจน
นางรุงระวี พิมตะขบ
นางรุงรัตน พฤติวรพงศกุล
นางรุงรัตน เราเจริญศิลป
นางรุงโรจน วิสูงเร
นางรุงฤดี สิ้วอินทร
นางรุงลาวัลย ฉลาดการณ
นางสาวรุงอรุณ ชายกลาง
นางรุงอรุณ เทียมลม
นางสาวรุงอรุณ ลายคราม
นางรุงอรุณ สวางดี
นางสาวรุงอรุณ สิงหโตแกว
นางรุจิรัตน ทองเหลือ
นางรุจิรา ทองพระพักตร
นางรุจิรา บุญเกตุ
นางรุจิรา ยืนยิ่ง
นางรุจิรา เลิศพิสิฐไพศาล
นางสาวรุจิรา วิชาเทพ
นางรุจิรา หลาซุย
นางสาวรุจิรา หวังผล
นางรุจิราภรณ คนขยัน
นางรุจิเรข พุมวันเพ็ญ
นางรุจิวรรณ ตูจินดา
นางรุจี เฉลิมสุข
นางรุจีวรรณ เกตุนวม

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๕๘๘๖
๕๘๘๗
๕๘๘๘
๕๘๘๙
๕๘๙๐
๕๘๙๑
๕๘๙๒
๕๘๙๓
๕๘๙๔
๕๘๙๕
๕๘๙๖
๕๘๙๗
๕๘๙๘
๕๘๙๙
๕๙๐๐
๕๙๐๑
๕๙๐๒
๕๙๐๓
๕๙๐๔
๕๙๐๕
๕๙๐๖
๕๙๐๗
๕๙๐๘
๕๙๐๙
๕๙๑๐
๕๙๑๑

นางเรณุกา สืบสาย
นางเรณู กลั้งเนียม
นางเรณู โกศรี
นางเรณู ดํานาคแกว
นางสาวเรณู ตรีตรง
นางเรณู ติรศรีวัฒน
นางเรณู ตุแกว
นางเรณู เทียนคํา
นางเรณู มีแกว
นางเรณู สุขสวัสดิ์
นางสาวเรณู อินแกว
นางเรวดี คูธรรมจักร
นางเรวดี ชมนาวัง
นางเรวดี ลิ้มวัฒนกุล
นางเรียม พรรณหาญ
นางเรียมศิริ สําเภา
นางเรืองริน เพ็ชรนอก
นางเรืองไร อาจวิชัย
นางเรืองวลี สุพล
นางเรืองศรี เลิศไกร
นางแรมจันทร บุญกระพือ
นางไรนาน หวังโสะ
นางสาวฤชามน อัครภัทรนิธิ
นางฤดี พูลเขียว
นางฤดีมล อิ่มเอิบ
นางฤดีวรรณ เครือเนตร

หนา ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา
๕๙๑๒
๕๙๑๓
๕๙๑๔
๕๙๑๕
๕๙๑๖
๕๙๑๗
๕๙๑๘
๕๙๑๙
๕๙๒๐
๕๙๒๑
๕๙๒๒
๕๙๒๓
๕๙๒๔
๕๙๒๕
๕๙๒๖
๕๙๒๗
๕๙๒๘
๕๙๒๙
๕๙๓๐
๕๙๓๑
๕๙๓๒
๕๙๓๓
๕๙๓๔
๕๙๓๕
๕๙๓๖
๕๙๓๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางฤติมา ลนขุนทด
นางฤทัยทิพย พันธุเสนีย
นางลดาวัลย เนื่องคํา
นางลดาวัลย โพธิวิจิตร
นางลดาวัลย เสียงแจม
นางลภัสรดา ธรกนกกาญจน
นางลมัย ทรัพยศิลป
นางลมัย ศรีเมือง
นางลมุล รักษาราช
นางลมูล แยมบุญมาก
นางลลิดา ลุนราศรี
นางลลิดา แวมิง
นางลลิตา เสถียรรังสฤษดิ์
นางละมอม พรหมวิชัย
นางละมอม ศรีวัฒนพงศ
นางละมัย ตั้งพงษ
นางละมัย ทองสุขอิ่ม
นางละมัย สวัสดี
นางละมาย จันทรคาต
นางละมาย ปานแกว
นางสาวละมุญ จินกระวี
นางละมุล อัปมะเย
นางละมูล เหลาทอง
นางละเมียด โอชะโร
นางละไม ตะไกแกว
นางละไม วันดี

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๕๙๓๘
๕๙๓๙
๕๙๔๐
๕๙๔๑
๕๙๔๒
๕๙๔๓
๕๙๔๔
๕๙๔๕
๕๙๔๖
๕๙๔๗
๕๙๔๘
๕๙๔๙
๕๙๕๐
๕๙๕๑
๕๙๕๒
๕๙๕๓
๕๙๕๔
๕๙๕๕
๕๙๕๖
๕๙๕๗
๕๙๕๘
๕๙๕๙
๕๙๖๐
๕๙๖๑
๕๙๖๒
๕๙๖๓

นางสาวละออ คงทอง
นางละออ ชนกชนีกุล
นางละออ ทองมาก
นางละออ พรหมมาศ
นางละออ มสารกรัณฑ
นางละออ วัดขวาง
นางละออง เถื่อนทนนท
นางละออง วงศศิริศักดิ์
นางละออง แสนโก
นางละอองดาว พระพรเพ็ญ
นางละอองดาว ออนยิ้ม
นางละอองทิพย เกษรจันทร
นางละเอียด คําสุนทร
นางละเอียด ชาติดอน
นางละเอียด พลแพงขวา
นางละเอียด ศรีชะวรรณา
นางละเอียด สังขเนตร
นางละเอียด เหียงสูงเนิน
นางลักขณา ขวัญยืน
นางลักขณา ทุมนาหาด
นางลักขณา วิจิตร
นางลักขณานันต คุปตบุตร
นางลักฆณา อินทะโชติ
นางลักษณา ทองสุก
นางลักษณา สีหมงคล
นางลักษธเนตร สุริยะเรืองรัศมี

หนา ๑๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
๕๙๖๔
๕๙๖๕
๕๙๖๖
๕๙๖๗
๕๙๖๘
๕๙๖๙
๕๙๗๐
๕๙๗๑
๕๙๗๒
๕๙๗๓
๕๙๗๔
๕๙๗๕
๕๙๗๖
๕๙๗๗
๕๙๗๘
๕๙๗๙
๕๙๘๐
๕๙๘๑
๕๙๘๒
๕๙๘๓
๕๙๘๔
๕๙๘๕
๕๙๘๖
๕๙๘๗
๕๙๘๘
๕๙๘๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวลักษมี ตั้งศิริธงชัย
นางลักษมี มณีฉาย
นางสาวลักษิกา มีกุศล
นางลัคนา ปญญาฤทธิ์
นางลัคนา ศรีแกว
นางสาวลัดดา คคนัมพรปวิเวก
นางลัดดา คงพล
นางลัดดา ชาดี
นางสาวลัดดา แตงหอม
นางลัดดา บุญมาเลิศ
นางลัดดา ศรีเมือง
นางลัดดา ศุภเศษสิริ
นางลัดดา หลังพันธ
นางลัดดาวรรณ นอบนอม
นางลัดดาวรรณ ผลอนันต
นางลัดดาวัลย เกงลวนหวัด
นางลัดดาวัลย แกวรวมเพชร
นางลัดดาวัลย ชูแกว
นางสาวลัดดาวัลย ดวงพรม
นางสาวลัดดาวัลย ทองจันทึก
นางลัดดาวัลย เพชรนิล
นางลัดดาวัลย มัฏฐารักษ
นางลัดดาวัลย ลิ่วศิริวงษเจริญ
นางลัดดาวัลย ศิริสวัสดิ์
นางลัดดาวัลย สมชัย
นางลัดดาวัลย สุมแสง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๕๙๙๐
๕๙๙๑
๕๙๙๒
๕๙๙๓
๕๙๙๔
๕๙๙๕
๕๙๙๖
๕๙๙๗
๕๙๙๘
๕๙๙๙
๖๐๐๐
๖๐๐๑
๖๐๐๒
๖๐๐๓
๖๐๐๔
๖๐๐๕
๖๐๐๖
๖๐๐๗
๖๐๐๘
๖๐๐๙
๖๐๑๐
๖๐๑๑
๖๐๑๒
๖๐๑๓
๖๐๑๔
๖๐๑๕

นางลัดดาวัลย อานุภาพสโมสร
นางลั่นทม ขวัญชัยรัตนภูมิ
นางลาวรรณ เข็มทอง
นางลาวรรณ จันทะโคตร
นางสาวลาวัลย ชูยกปน
นางลาวัลย ดํารงคธรรมสกุล
นางลาวัลย นาคเนียม
นางลาวัลย แนบกลาง
นางลาวัลย พัฒนเพชร
นางลําจวน ถ้ําหิน
นางลําจวน ปอมบุญมี
นางลําจวน ออนทอง
นางลําดวน จันทรารักษ
นางลําดวน จางสาย
นางลําดวน ดอกอุทา
นางลําดวน ทองเฟอง
นางลําเนา ทานะขันธ
นางลําพวง เนาวขุนทด
นางลําพอง สมุทรสาคร
นางลําพัน ศรีจันทะ
นางลําพึง อนหนู
นางสาวลําเพย กลิ่นไทย
นางลําไพ จันทรบิน
นางลําไพ ดีรักษา
นางลําไพ พละศักดิ์
นางสาวลําภู ประเทืองผล

หนา ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
๖๐๑๖
๖๐๑๗
๖๐๑๘
๖๐๑๙
๖๐๒๐
๖๐๒๑
๖๐๒๒
๖๐๒๓
๖๐๒๔
๖๐๒๕
๖๐๒๖
๖๐๒๗
๖๐๒๘
๖๐๒๙
๖๐๓๐
๖๐๓๑
๖๐๓๒
๖๐๓๓
๖๐๓๔
๖๐๓๕
๖๐๓๖
๖๐๓๗
๖๐๓๘
๖๐๓๙
๖๐๔๐
๖๐๔๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางลํายอง เรืองฤทธิ์
นางลําใย คุมสิงสัน
นางลําใย ถนอมทุน
นางสาวลําใย ปองหมู
นางลําใย ปานะลาด
นางสาวลําเลิศ สุขศักดิ์
นางสาวลิขิต คงไขศรี
นางลิขิต อินทองเอียด
นางลินจง มากเพ็ง
นางลิ้นจี่ จุฑาจันทร
นางลินลา คําคง
นางลิสา อาจทอง
นางลีรัตน ถาโคตร
นางสาวเล็ก ปฐมพรวิวัฒน
นางเลิศลักษณ ศรีอรรคพรหม
นางไลลา บุญเทียม
นางวงเดือน ชัยแกว
นางวงเดือน พองไสยา
นางวงวาด มาฆะเซ็นต
นางวงศรี ราชเดิม
นางสาววงษเดือน หลวงจอก
นางสาววงษมณี ชุมหิรัญ
นางสาววจี มูลหงษ
นางวชิราพรรณ ศรีวรรณ
นางวณิชชา แสวงศิลป
นางวณี ดอกรัก

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๖๐๔๒
๖๐๔๓
๖๐๔๔
๖๐๔๕
๖๐๔๖
๖๐๔๗
๖๐๔๘
๖๐๔๙
๖๐๕๐
๖๐๕๑
๖๐๕๒
๖๐๕๓
๖๐๕๔
๖๐๕๕
๖๐๕๖
๖๐๕๗
๖๐๕๘
๖๐๕๙
๖๐๖๐
๖๐๖๑
๖๐๖๒
๖๐๖๓
๖๐๖๔
๖๐๖๕
๖๐๖๖
๖๐๖๗

นางสาววณี พอคา
นางวนิชา ราชคํา
นางวนิดา แกวรักษ
นางวนิดา คําชมภู
นางวนิดา จันทรศรี
นางวนิดา ชาธิพา
นางวนิดา ไชยพิเดช
นางวนิดา ซาบรรทม
นางวนิดา ดวงแกว
นางวนิดา ตรีภาค
นางวนิดา ตาระกา
นางวนิดา บุญพิทกั ษ
นางวนิดา พอดี
นางวนิดา พานคํา
นางวนิดา มาศผล
นางวนิดา เวทีนันท
นางวนิดา ศรีเลิศ
นางวนิดา สิทธิไพบูลย
นางวนิดา สูงสันเขต
นางวนิดา อุปการะ
นางวรกุล ฉิมนันท
นางสาววรณัน มนูญญโสภิต
นางสาววรนุช นกขมิ้น
นางวรพรรณ ภัทรกรณ
นางวรรณฉวี วงศประทุม
นางวรรณดี ผาสุข

หนา ๑๒๐
ราชกิจจานุเบกษา
๖๐๖๘
๖๐๖๙
๖๐๗๐
๖๐๗๑
๖๐๗๒
๖๐๗๓
๖๐๗๔
๖๐๗๕
๖๐๗๖
๖๐๗๗
๖๐๗๘
๖๐๗๙
๖๐๘๐
๖๐๘๑
๖๐๘๒
๖๐๘๓
๖๐๘๔
๖๐๘๕
๖๐๘๖
๖๐๘๗
๖๐๘๘
๖๐๘๙
๖๐๙๐
๖๐๙๑
๖๐๙๒
๖๐๙๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางวรรณดี รุงชู
นางวรรณนีย เพชรคง
นางวรรณพร เทพาขันธ
นางวรรณพร นาวีระ
นางวรรณพร หอมจันทน
นางสาววรรณพร อภิธรรมวิวัฒน
นางวรรณเพ็ญ พุฒใจบุญ
นางวรรณภา ติยะชนานนท
นางวรรณรัชต แข็งแรง
นางวรรณลักษณ ภูเจริญ
นางวรรณลักษณ สันติภาพวิวัฒนา
นางสาววรรณวิมล แกวดวง
นางวรรณวิมล นาโสก
นางวรรณวิไล บึงสุวรรณ
นางวรรณศุภางค ทาปน
นางวรรณะ แคนยุกต
นางวรรณา ขุนเพ็ง
นางสาววรรณา แขกปญญา
นางวรรณา จิตกระแส
นางสาววรรณา จิตตศิลป
นางวรรณา แจงสวาง
นางสาววรรณา ไชยศรี
นางสาววรรณา นาเจริญ
นางวรรณา บุญแกว
นางวรรณา ปะตังถาโต
นางสาววรรณา แพงสภา

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๖๐๙๔
๖๐๙๕
๖๐๙๖
๖๐๙๗
๖๐๙๘
๖๐๙๙
๖๑๐๐
๖๑๐๑
๖๑๐๒
๖๑๐๓
๖๑๐๔
๖๑๐๕
๖๑๐๖
๖๑๐๗
๖๑๐๘
๖๑๐๙
๖๑๑๐
๖๑๑๑
๖๑๑๒
๖๑๑๓
๖๑๑๔
๖๑๑๕
๖๑๑๖
๖๑๑๗
๖๑๑๘
๖๑๑๙

หนา ๑๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางวรรณา เมืองทอง
นางสาววรรณา ลาวัง
นางวรรณา ศรีชมภู
นางวรรณา ศรีหิรัญ
นางวรรณิภา ชาญสูงเนิน
นางสาววรรณี กรรณทิพยสกุล
นางวรรณี กิจศิลป
นางวรรณี ทองน้ําแกว
นางสาววรรณี ปราโมทยมณีรัตน
นางวรรณี พยายาม
นางวรรณี วรรณพิรุณ
นางสาววรรณี วิริโย
นางสาววรรณี สาริกะพันธ
นางวรรณี สีหะไตรย
นางวรรณี ออนคง
นางวรรณี อํานักมณี
นางวรรธณา พีรธัญภากุล
นางวรรธนา ปุศยเวช
นางสาววรรธนีย กอบกิจเจริญการ
นางวรรษิดา ออนสี
นางสาววรรัมภา สิทธิเจริญ
นางวรลักษณ เทียนศรี
นางวรลักษณ ฤทธิชัย
นางวรวรรณ กาศักดิ์
นางวรวรรณ ประตาทะยัง
นางวรวีร สวัสดิสุข

๖๑๒๐
๖๑๒๑
๖๑๒๒
๖๑๒๓
๖๑๒๔
๖๑๒๕
๖๑๒๖
๖๑๒๗
๖๑๒๘
๖๑๒๙
๖๑๓๐
๖๑๓๑
๖๑๓๒
๖๑๓๓
๖๑๓๔
๖๑๓๕
๖๑๓๖
๖๑๓๗
๖๑๓๘
๖๑๓๙
๖๑๔๐
๖๑๔๑
๖๑๔๒
๖๑๔๓
๖๑๔๔
๖๑๔๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางวรษา ปทมโสภาสกุล
นางวรัตชนันต ทองประชุม
นางสาววรัทยา โพธิ์สงา
นางวรากร ไชยเวช
นางวรากร นัยพร
นางวรากร บูรณะไทย
นางวรางคณา ทิมา
นางวรางคณา ผินกระโทก
นางวราทิพย ใจกันทา
นางวราทิพย เหลืองเดชานุรักษ
นางวรานุช สัพโส
นางวราพร จงจิตตานนท
นางวราพร ไชยเขียว
นางสาววราพร วีรญาณวิจิตร
นางวราพิชญ ศานติธรรม
นางสาววราเพ็ญ โกมะหะวงศ
นางสาววราภรณ กลับเปนสุข
นางวราภรณ คชอัมพล
นางวราภรณ คนทา
นางวราภรณ คําสอน
นางวราภรณ งามขํา
นางวราภรณ เถาวโท
นางสาววราภรณ ทองสุข
นางวราภรณ เทือกแสง
นางวราภรณ นาคนิ่ม
นางวราภรณ ปชชาดี

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๖๑๔๖
๖๑๔๗
๖๑๔๘
๖๑๔๙
๖๑๕๐
๖๑๕๑
๖๑๕๒
๖๑๕๓
๖๑๕๔
๖๑๕๕
๖๑๕๖
๖๑๕๗
๖๑๕๘
๖๑๕๙
๖๑๖๐
๖๑๖๑
๖๑๖๒
๖๑๖๓
๖๑๖๔
๖๑๖๕
๖๑๖๖
๖๑๖๗
๖๑๖๘
๖๑๖๙
๖๑๗๐
๖๑๗๑

นางวราภรณ เผือกพันธ
นางวราภรณ โพธิรัตนเรืองกูล
นางวราภรณ รุงสวาง
นางวราภรณ ศรีสิงห
นางวราภรณ ศิริ
นางวราภรณ สนธิมุล
นางวราภรณ สวางการ
นางวราภรณ สาเงิน
นางวราภรณ สามสีทอง
นางวราภรณ สุดดี
นางวราภา มณีจันทรา
นางวรารักษ อุปนันท
นางวรารัตน กมลคุณากร
นางวราวรรณ ทัพซาย
นางวราวรรณ ปานทอง
นางวรินทร คนเพียร
นางวริยา จันทรคามิ
นางวริยา ธุนันทา
นางวริยา มั่งเจริญ
นางวรุณพร รัตนโท
นางสาววรุณยุพา วิโนทพรรษ
นางวลัย กัลปจารุ
นางวลัยพร สําราญชื่นจิต
นางวลัยภรณ ราชสมบัติ
นางวลาวัณย หมื่นไวย
นางสาววลี ชุมพร

หนา ๑๒๒
ราชกิจจานุเบกษา
๖๑๗๒
๖๑๗๓
๖๑๗๔
๖๑๗๕
๖๑๗๖
๖๑๗๗
๖๑๗๘
๖๑๗๙
๖๑๘๐
๖๑๘๑
๖๑๘๒
๖๑๘๓
๖๑๘๔
๖๑๘๕
๖๑๘๖
๖๑๘๗
๖๑๘๘
๖๑๘๙
๖๑๙๐
๖๑๙๑
๖๑๙๒
๖๑๙๓
๖๑๙๔
๖๑๙๕
๖๑๙๖
๖๑๙๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางวลีวรรณ นนทตรี
นางวไลพร พิลาแดง
นางสาววศิณี วรวงษ
นางสาววสา จันทรศรี
นางวสุคนฐ เปนพนัสสัก
นางสาววัชนันท เดชอําพร
นางสาววัชรภรณ มีคุณ
นางวัชรวีร คําไทย
นางวัชราภรณ จิตรมาศ
นางวัชราภรณ พิณทอง
นางวัชรินทร เกษรสุวรรณ
นางวัชรินทร ทิพยกองลาศ
นางวัชรินทร นวกาลัญู
นางวัชรี จันทรศรี
นางวัชรี ใจวงคเปง
นางวัชรี ชมบุญ
นางสาววัชรี เทียนไทย
นางวัชรี มหาเพชร
นางสาววัชรี รัฐสมุทร
นางวัชรี ฤทธิตา
นางสาววัชรี เลี่ยนบรรจง
นางวัชรีพร ประสมศรี
นางวัชรีพร วรินทรนุรัตน
นางวัฒนา ถอยวิลัย
นางวัฒนา ประยูรวงศ
นางวัฒนา ปลื้มสุทธิ์

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๖๑๙๘
๖๑๙๙
๖๒๐๐
๖๒๐๑
๖๒๐๒
๖๒๐๓
๖๒๐๔
๖๒๐๕
๖๒๐๖
๖๒๐๗
๖๒๐๘
๖๒๐๙
๖๒๑๐
๖๒๑๑
๖๒๑๒
๖๒๑๓
๖๒๑๔
๖๒๑๕
๖๒๑๖
๖๒๑๗
๖๒๑๘
๖๒๑๙
๖๒๒๐
๖๒๒๑
๖๒๒๒
๖๒๒๓

นางวัฒนา ผุดผอง
นางวัฒนา เพ็ชรชนะ
นางสาววัฒนาภรณ ผือโย
นางวัฒนีย รัตนโกสุม
นางวันดี เกิดสันเทียะ
นางวันดี ชูชวย
นางวันดี โชติบุตร
นางวันดี ปนใจ
นางวันดี พวงมาลีประดับ
นางสาววันดี ลิ้นประเสริฐ
นางวันดี ศรีทอง
นางวันดี ศรียะโอะ
นางวันดี หงสโอภาส
นางวันทณีย สารีคํา
นางวันทนา ลาโสพันธุ
นางวันทนา เวชการ
นางวันทนา ออนเรือง
นางวันทนีย กะตะศิลา
นางวันทะนี มุขขันธ
นางวันทา พรหมรอด
นางวันทา สมบูรณ
นางวันเทา มลาศรี
นางวันนา ภูหมื่น
นางสาววันเพ็ญ แกวสุกแท
นางวันเพ็ญ เขียนเอี่ยม
นางสาววันเพ็ญ คําศรี

หนา ๑๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
๖๒๒๔
๖๒๒๕
๖๒๒๖
๖๒๒๗
๖๒๒๘
๖๒๒๙
๖๒๓๐
๖๒๓๑
๖๒๓๒
๖๒๓๓
๖๒๓๔
๖๒๓๕
๖๒๓๖
๖๒๓๗
๖๒๓๘
๖๒๓๙
๖๒๔๐
๖๒๔๑
๖๒๔๒
๖๒๔๓
๖๒๔๔
๖๒๔๕
๖๒๔๖
๖๒๔๗
๖๒๔๘
๖๒๔๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางวันเพ็ญ จันจุติ
นางสาววันเพ็ญ จันทรภิรมย
นางสาววันเพ็ญ ซองศรี
นางวันเพ็ญ ดีรัศมี
นางสาววันเพ็ญ ตันศิริ
นางวันเพ็ญ ตาริยะ
นางสาววันเพ็ญ ถนัดคา
นางสาววันเพ็ญ ทับวงษจันทร
นางวันเพ็ญ บุญชู
นางวันเพ็ญ ปยะสิริเชาวน
นางวันเพ็ญ แปนโต
นางวันเพ็ญ พุมมาลา
นางวันเพ็ญ โพธิ์อุดม
นางวันเพ็ญ ภักดี
นางวันเพ็ญ เมฆนันทไพศิฐ
นางวันเพ็ญ รัตนะโสภา
นางวันเพ็ญ วาดพิมาย
นางสาววันเพ็ญ ศิริแพทย
นางวันเพ็ญ สิทธิวงษ
นางสาววันเพ็ญ หวยหงษทอง
นางวันวิศาข ผลหมู
นางวันวิสา ขวัญตา
นางวันวิสา ทรงสอาด
นางสาววันวิสาข รักษาวงศ
นางสาววัยวัฒนา เลขกลาง
นางวัลณีย ใจยงค

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๖๒๕๐
๖๒๕๑
๖๒๕๒
๖๒๕๓
๖๒๕๔
๖๒๕๕
๖๒๕๖
๖๒๕๗
๖๒๕๘
๖๒๕๙
๖๒๖๐
๖๒๖๑
๖๒๖๒
๖๒๖๓
๖๒๖๔
๖๒๖๕
๖๒๖๖
๖๒๖๗
๖๒๖๘
๖๒๖๙
๖๒๗๐
๖๒๗๑
๖๒๗๒
๖๒๗๓
๖๒๗๔
๖๒๗๕

นางวัลภา กิตติทนนทชัย
นางวัลภา เกียรติบุญญาฤทธิ์
นางวัลภา จุลเจือ
นางวัลภา เสนาะ
นางวัลยนา ลาจังหรีด
นางสาววัลยานี ขวัญใจ
นางวัลลภา บุญหลา
นางวัลลภา เปรมกิจพรพัฒนา
นางวัลลภา เภากัน
นางสาววัลลภา รักษสังข
นางวัลลภา อินทรลักษณ
นางวาณี สิทธิบูรณะ
นางวาณีพรรณ อรรคปทุม
นางวาทินี วัลลิยะเมธี
นางวาริการณ บุญเปลง
นางวาริณี ลิมสัมพันธเจริญ
นางวารินทร กรไกร
นางวารี คําทอง
นางวารี นิยมธรรม
นางวารี สุขศรี
นางวารี สุริโย
นางสาววารีย บุญลือ
นางสาววารีย รักพันธ
นางวารีย รัตนภักดี
นางวารีรัตน สายทอง
นางวารุณี นามเมืองปกษ

หนา ๑๒๔
ราชกิจจานุเบกษา
๖๒๗๖
๖๒๗๗
๖๒๗๘
๖๒๗๙
๖๒๘๐
๖๒๘๑
๖๒๘๒
๖๒๘๓
๖๒๘๔
๖๒๘๕
๖๒๘๖
๖๒๘๗
๖๒๘๘
๖๒๘๙
๖๒๙๐
๖๒๙๑
๖๒๙๒
๖๒๙๓
๖๒๙๔
๖๒๙๕
๖๒๙๖
๖๒๙๗
๖๒๙๘
๖๒๙๙
๖๓๐๐
๖๓๐๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางวารุณี บํารุงรส
นางวารุณี บุญยินดี
นางวารุนี อรรคเศรษฐัง
นางวาสนา กาฬภักดี
นางวาสนา แกวเขียว
นางวาสนา คนสูง
นางวาสนา แจมเจริญ
นางวาสนา แจมใส
นางวาสนา ชยาภิวัฒน
นางสาววาสนา ชัชวรัตน
นางวาสนา ชื่นชอบ
นางวาสนา ไชยมนตรี
นางวาสนา ดวงเทียน
นางวาสนา ตั้งใจ
นางวาสนา นันทะ
นางวาสนา นานอน
นางวาสนา นาเมืองรักษ
นางสาววาสนา นิยมธรรม
นางสาววาสนา บํารุงทรัพย
นางวาสนา บึงบงกช
นางวาสนา บุญมาดี
นางวาสนา บุตรน้ําเพ็ชร
นางวาสนา ประสานสกุลเหมาะ
นางวาสนา ปอมปราณี
นางวาสนา ปญญาคม
นางวาสนา ปญสุวรรณ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๖๓๐๒
๖๓๐๓
๖๓๐๔
๖๓๐๕
๖๓๐๖
๖๓๐๗
๖๓๐๘
๖๓๐๙
๖๓๑๐
๖๓๑๑
๖๓๑๒
๖๓๑๓
๖๓๑๔
๖๓๑๕
๖๓๑๖
๖๓๑๗
๖๓๑๘
๖๓๑๙
๖๓๒๐
๖๓๒๑
๖๓๒๒
๖๓๒๓
๖๓๒๔
๖๓๒๕
๖๓๒๖
๖๓๒๗

นางวาสนา เปงวันปลูก
นางวาสนา พลมณี
นางวาสนา พลวิเศษ
นางสาววาสนา พิทักษสาลี
นางสาววาสนา พิมพรัตน
นางวาสนา มณีนวกุล
นางวาสนา ยอดดําเนิน
นางวาสนา ยุบลศิริ
นางวาสนา แรเพชร
นางวาสนา ฤทธิ์บํารุง
นางสาววาสนา ลอบุญ
นางวาสนา เลื่อมสุทธิ
นางวาสนา วรรณรักษ
นางวาสนา ศรีจําปา
นางวาสนา ศรีพลเรือน
นางวาสนา ศรีมวง
นางวาสนา ศิริญานันท
นางสาววาสนา เสร็จกิจ
นางวาสนา หมุนวัง
นางวาสินี ตั้งตระกูล
นางวิจิตร ไชยจันทร
นางวิจิตร ศรีทองทา
นางวิจิตร สุรชุติกาล
นางวิจิตรา ประกอบดี
นางวิชชุดา พูนมา
นางวิชชุดา ศิริวงศ ณ อยุธยา

หนา ๑๒๕
ราชกิจจานุเบกษา
๖๓๒๘
๖๓๒๙
๖๓๓๐
๖๓๓๑
๖๓๓๒
๖๓๓๓
๖๓๓๔
๖๓๓๕
๖๓๓๖
๖๓๓๗
๖๓๓๘
๖๓๓๙
๖๓๔๐
๖๓๔๑
๖๓๔๒
๖๓๔๓
๖๓๔๔
๖๓๔๕
๖๓๔๖
๖๓๔๗
๖๓๔๘
๖๓๔๙
๖๓๕๐
๖๓๕๑
๖๓๕๒
๖๓๕๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางวิชนีย บุญยอด
นางสาววิชยา มีวงค
นางวิชัย ใยขันธ
นางวิชุดา ขันอาษา
นางสาววิชุดา เอกสุข
นางวิเชียร ภูผาสุข
นางวิทตรี วิฑูรยพันธ
นางวิทถี ปานธรรม
นางวินนา เทพคํา
นางวินิจ ไชยวาน
นางวินิจ ศรีวงศ
นางวินิจดา สมฤทธิ์
นางสาววิบูลยศรี ประสิทธิโชค
นางวิบูลยสิริ ไทยภักดิ์
นางวิพาพรรณ ดอนจันทรโคตร
นางสาววิภา เกตุบํารุงพร
นางวิภา ชูเชียร
นางวิภา แชมชูกุล
นางสาววิภา ตันติวิภาวิน
นางวิภา โตมั่น
นางวิภา ธรรมยิ่ง
นางวิภา พิมพจินดา
นางวิภา มวงแสง
นางวิภา ยศเรือง
นางวิภา วัฒนเธียร
นางวิภา ศรีหมุน

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๖๓๕๔
๖๓๕๕
๖๓๕๖
๖๓๕๗
๖๓๕๘
๖๓๕๙
๖๓๖๐
๖๓๖๑
๖๓๖๒
๖๓๖๓
๖๓๖๔
๖๓๖๕
๖๓๖๖
๖๓๖๗
๖๓๖๘
๖๓๖๙
๖๓๗๐
๖๓๗๑
๖๓๗๒
๖๓๗๓
๖๓๗๔
๖๓๗๕
๖๓๗๖
๖๓๗๗
๖๓๗๘

นางวิภา สุไลมาน
นางวิภา เหลืองสุวรรณ
นางวิภา อวมนอย
นางวิภา อานามวัฒน
นางวิภากรณ พาโพธิ์
นางวิภาดา เพ็งธรรม
นางวิภาดา รวมวงษ
นางวิภาดา รอดประเสริฐ
นางวิภาดา ศรีภา
นางสาววิภานันท ปดถา
นางวิภาพร คําบุญเรือง
นางวิภาพรรณ ศิริคุณ
นางวิภาพักตร บุญเรือง
นางวิภาพันธ เพชรออน
นางวิภารัตน สมสมัย
นางวิภาวดี วงศเมืองจันทร
นางวิภาวรรณ ไชยฉอุม
นางวิภาวรรณ ทองเกลี้ยง
นางสาววิภาวัลย นบนอบ
นางวิภาวี หมองคํามี
นางวิมล ทองสุทธิ์
นางสาววิมล เฟองไกรศรี
นางวิมล ยางกลาง
นางวิมล เรืองงาม
นางวิมล ศรีสุทธิ์

หนา ๑๒๖
ราชกิจจานุเบกษา
๖๓๗๙
๖๓๘๐
๖๓๘๑
๖๓๘๒
๖๓๘๓
๖๓๘๔
๖๓๘๕
๖๓๘๖
๖๓๘๗
๖๓๘๘
๖๓๘๙
๖๓๙๐
๖๓๙๑
๖๓๙๒
๖๓๙๓
๖๓๙๔
๖๓๙๕
๖๓๙๖
๖๓๙๗
๖๓๙๘
๖๓๙๙
๖๔๐๐
๖๔๐๑
๖๔๐๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางวิมล สมตัว
นางวิมลพร กุลสิงห
นางวิมลพรรณ เวทมนต
นางวิมลรัตน บงศบุตร
นางวิมลรัตน หัสมินทร
นางวิมลลักษณ ปุณโณฑก
นางวิมาลา มโนใจ
นางวิยะดา ปอมไชยา
นางวิยะดา ปานเพ็ชร
นางวิรมณ หาญสุวรรณ
นางวิระวรรณ หลวงเทพ
นางวิริยะ สารผล
นางวิลัยวรรณ ภักดิ์ศรีแพง
นางวิลาภ มีเหม็ง
นางวิลาวรรณ พระสันแพงสี
นางวิลาวรรณ มั่นสุข
นางวิลาวรรณ โยธา
นางสาววิลาวัณย คํามูล
นางวิลาวัณย ระวะรักษ
นางวิลาวัณย แวงดีสอน
นางวิลาวัณย อิทธิเดช
นางวิลาวันย เรืองรอง
นางวิลาวัลย เจตินัย
นางวิลาวัลย พรหมสาขา
ณ สกลนคร

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๖๔๐๓
๖๔๐๔
๖๔๐๕
๖๔๐๖
๖๔๐๗
๖๔๐๘
๖๔๐๙
๖๔๑๐
๖๔๑๑
๖๔๑๒
๖๔๑๓
๖๔๑๔
๖๔๑๕
๖๔๑๖
๖๔๑๗
๖๔๑๘
๖๔๑๙
๖๔๒๐
๖๔๒๑
๖๔๒๒
๖๔๒๓
๖๔๒๔
๖๔๒๕
๖๔๒๖
๖๔๒๗

นางวิลาวัลย รัตนประยูร
นางวิลาวัลย สียอด
นางสาววิลาสินี กุมขุนทด
นางวิลาสินี เตมีศักดิ์
นางวิลาสินี นามประดิษฐ
นางวิลาสินี โพธิ์นิล
นางสาววิไล ทิจะยัง
นางวิไล ปะสาวะระ
นางวิไล ปานซาย
นางสาววิไล พันโท
นางวิไล พิรา
นางวิไล มณีเจริญ
นางวิไล มิ่งภูนา
นางวิไล รักงาม
นางวิไล เรียนทัพ
นางวิไล วงศอินจันทร
นางวิไล สุขเสาร
นางวิไล อินทรฉ่ํา
นางวิไลพร ชาติมาลา
นางวิไลพร ฝนสกุล
นางวิไลพักตร วชิรอนันต
นางวิไลรัตน สุวรรณพงศ
นางวิไลลักษณ เชื้อคล้ํา
นางวิไลลักษณ โชติชวง
นางวิไลลักษณ ภูประเสริฐ

หนา ๑๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
๖๔๒๘
๖๔๒๙
๖๔๓๐
๖๔๓๑
๖๔๓๒
๖๔๓๓
๖๔๓๔
๖๔๓๕
๖๔๓๖
๖๔๓๗
๖๔๓๘
๖๔๓๙
๖๔๔๐
๖๔๔๑
๖๔๔๒
๖๔๔๓
๖๔๔๔
๖๔๔๕
๖๔๔๖
๖๔๔๗
๖๔๔๘
๖๔๔๙
๖๔๕๐
๖๔๕๑
๖๔๕๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางวิไลวรรณ ขุนจรูญ
นางวิไลวรรณ โงนแนน
นางวิไลวรรณ จันทรแปน
นางวิไลวรรณ จันทิพย
นางวิไลวรรณ นาถธีระพงษ
นางวิไลวรรณ พิณพิมาย
นางวิไลวรรณ พุกประเสริฐ
นางวิไลวรรณ แพพิพัฒน
นางวิไลวรรณ เมืองวงษ
นางวิไลวรรณ วังพิลา
นางสาววิไลวรรณ สุจริตภักดี
นางวิไลวรรณ หมขวา
นางวิไลวรรณ อิ้มอนงค
นางวิไลวัลย ศรีนวม
นางวิเศษ กาประโคน
นางวิเศษ จําชาติ
นางวิหาญ พละพร
นางวีณา คงบุญ
นางวีนัส รางใหญ
นางวีนา เทพเสนา
นางวีรดา พานิชผล
นางวีรนันท เทียนธนาทิพย
นางสาววีรพร เจริญประดับศิลป
นางวีรยา ชูหนู
นางวีรยา ทองนวล

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๖๔๕๓
๖๔๕๔
๖๔๕๕
๖๔๕๖
๖๔๕๗
๖๔๕๘
๖๔๕๙
๖๔๖๐
๖๔๖๑
๖๔๖๒
๖๔๖๓
๖๔๖๔
๖๔๖๕
๖๔๖๖
๖๔๖๗
๖๔๖๘
๖๔๖๙
๖๔๗๐
๖๔๗๑
๖๔๗๒
๖๔๗๓
๖๔๗๔
๖๔๗๕
๖๔๗๖
๖๔๗๗

นางวีระญา แกวแดง
นางเวียนนี กิติทรัพยกาญจนา
นางแวว ขาลฉนวน
นางแววดาว พลศักดิ์หาญ
นางสาวแววเดือน มุนินทร
นางแววตา ณ บางชาง
นางสาวแววตา ตันเทอดทิตย
นางแววมณี ฐาปนพงษไพบูลย
นางศจี จิตสุข
นางศจี มีมุข
นางสาวศนิชา เลิศการ
นางศมนธรณ วิทยกิจพิพัฒน
นางสาวศรัญรัชต หงษยนต
นางสาวศรัณญพร ปรีดากรณ
นางสาวศรัยพันธุ ทองเอม
นางศรานตา กฤษฎาสิมะ
นางศราวณี ศรีพั้ว
นางศริญญา เงินไธสง
นางศริญญา พระยาลอ
นางศริญญา เสารหา
นางศริญทิพย สอาดโอษฐ
นางสาวศรินรัตน ณรัฐศรัณย
นางศริยารัชฏ ศิริโชติ
นางศริราณี ขาวสุด
นางศรีจันทร พิลาตัน

หนา ๑๒๘
ราชกิจจานุเบกษา
๖๔๗๘
๖๔๗๙
๖๔๘๐
๖๔๘๑
๖๔๘๒
๖๔๘๓
๖๔๘๔
๖๔๘๕
๖๔๘๖
๖๔๘๗
๖๔๘๘
๖๔๘๙
๖๔๙๐
๖๔๙๑
๖๔๙๒
๖๔๙๓
๖๔๙๔
๖๔๙๕
๖๔๙๖
๖๔๙๗
๖๔๙๘
๖๔๙๙
๖๕๐๐
๖๕๐๑
๖๕๐๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางศรีนวล อินทรทาฉาง
นางศรีประกาย สุขปาเรียน
นางศรีประไพ บุญเจริญ
นางศรีประไพ สนิทชน
นางศรีประไพร ศิริจันทร
นางศรีประภา แปนแกว
นางศรีพรรณ ลีวิริยะพันธุ
นางศรีไพร ปองจัตุรัส
นางศรีรัฐ วทาทิยาภรณ
นางศรีรัตน กลมเกลี้ยง
นางศรีรัตน ธิตะ
นางศรีรัตน ศรียาบ
นางศรีวรรณ ชนะใหญ
นางศรีวรรณ เทพวงศ
นางศรีวรรณา ผันนะรา
นางศรีวิริน เวชอนุรักษ
นางศรีวิลัย เฉวียงวาส
นางศรีเวียง รักษกุศล
นางสาวศรีศราลักษ สดวิไลย
นางศรีสมนึก จินดา
นางศรีสมร สนทา
นางศรีสังวาร มูลรินตะ
นางศรีสุดา แทรกสุข
นางสาวศรีสุดา บุญแสวง
นางศรีสุดา ประยงค

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๖๕๐๓
๖๕๐๔
๖๕๐๕
๖๕๐๖
๖๕๐๗
๖๕๐๘
๖๕๐๙
๖๕๑๐
๖๕๑๑
๖๕๑๒
๖๕๑๓
๖๕๑๔
๖๕๑๕
๖๕๑๖
๖๕๑๗
๖๕๑๘
๖๕๑๙
๖๕๒๐
๖๕๒๑
๖๕๒๒
๖๕๒๓
๖๕๒๔
๖๕๒๕
๖๕๒๖
๖๕๒๗
๖๕๒๘

นางศรีสุดา อุตุภรณ
นางศรีสุนทร ศิริมั่งมูล
นางศรีสุรางค รังเพ็ง
นางศรีสุรางค ศิลธรรม
นางศรีอุสา ตั้งศิริมงคล
นางศรุตา สุคนธพงศ
นางศลิษา ลวนดี
นางศลิษา ศิริกําเนิด
นางศศกร ไชยคําหาญ
นางศศธร เขาเรียง
นางศศิกาญจน จันทรชวย
นางศศิกานต ประสิทธิ์
นางศศิกานต ศรีสวัสดิ์
นางศศิญา ซื้อตระกูล
นางศศิญา ศรีธนบุตร
นางศศิธร จันทรหอม
นางศศิธร ถานะ
นางศศิธร วิสิฐธนวรรธ
นางศศิธร ไวทยสุวรรณ
นางสาวศศิธร สมหมาย
นางศศิธร สีอุน
นางสาวศศิธร อัฑฒพงศพิเชฎฐ
นางศศิพงษ เพชรดี
นางศศิวรรณ ศุขะทัต
นางศศิวรรณ แสงทวี
นางศศิวิมล แกวสถิตย

หนา ๑๒๙
ราชกิจจานุเบกษา
๖๕๒๙
๖๕๓๐
๖๕๓๑
๖๕๓๒
๖๕๓๓
๖๕๓๔
๖๕๓๕
๖๕๓๖
๖๕๓๗
๖๕๓๘
๖๕๓๙
๖๕๔๐
๖๕๔๑
๖๕๔๒
๖๕๔๓
๖๕๔๔
๖๕๔๕
๖๕๔๖
๖๕๔๗
๖๕๔๘
๖๕๔๙
๖๕๕๐
๖๕๕๑
๖๕๕๒
๖๕๕๓
๖๕๕๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางศักดิ์ศรี เต็กฮวด
นางสาวศักดิ์ศรี ทาระพันธ
นางศันสนีย อินทรสันติ
นางสาวศาธิรัตน รัตนชยากร
นางศิธรวรรณ กิจสุขสันต
นางศิรประภา คงไทย
นางศิรประภา ปยะวิริยะกุล
นางศิราวรรณ นวลประดิษฐ
นางศิริกร ปวงคําคง
นางศิริกานดา แกวควรชุม
นางศิริกานดา คําดี
นางสาวศิริกุล กิจสมมารถ
นางศิริญญา แกวเงินลาด
นางศิริญญา เขื่อนแกว
นางศิริญญา จันทบาล
นางศิริธนา พหลเดชา
นางศิรินทร สุดคนึง
นางศิรินรัตน ทาจําปา
นางศิรินันท ชื่นใจ
นางศิรินันท ปานจุย
นางศิรินันท มากคํา
นางศิรินารถ นันทวัฒนภิรมย
นางศิรินิภา วณิชชากร
นางศิรินุช หอมเนียม
นางศิริเนตร สิงหคํา
นางศิริพงษ บุตรดี

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๖๕๕๕
๖๕๕๖
๖๕๕๗
๖๕๕๘
๖๕๕๙
๖๕๖๐
๖๕๖๑
๖๕๖๒
๖๕๖๓
๖๕๖๔
๖๕๖๕
๖๕๖๖
๖๕๖๗
๖๕๖๘
๖๕๖๙
๖๕๗๐
๖๕๗๑
๖๕๗๒
๖๕๗๓
๖๕๗๔
๖๕๗๕
๖๕๗๖
๖๕๗๗
๖๕๗๘
๖๕๗๙
๖๕๘๐

นางศิริพงษ ศรีจันทร
นางสาวศิริพร กอนคําดี
นางศิริพร กิติวกูล
นางศิริพร จุลเอียด
นางศิริพร ชัมภูธนะ
นางศิริพร ชาญขุนทด
นางศิริพร ทองชาลี
นางสาวศิริพร บุตรวงษ
นางศิริพร ปทะวานิช
นางศิริพร พันหนูเทียน
นางสาวศิริพร เพชรภักดี
นางสาวศิริพร มณีขาว
นางศิริพร เมฆรา
นางศิริพร ยาประสิทธิ์
นางศิริพร วงษเสนา
นางศิริพร แสงมะณี
นางสาวศิริพร อนุชิตชาญชัย
นางศิริพรรณ จันทงาม
นางศิริพรรณ ชุมปญญา
นางศิริพรรณ ไถเงิน
นางศิริพรรณ ลพานุวรรตน
นางศิริพันธ ปยะทัตทันธ
นางศิริพุทธกาล กิจการบรรหาร
นางศิริเพ็ญ ธีระวรรณสาร
นางศิริเพ็ญ บุญเชิด
นางสาวศิริเพ็ญ แสงเดช

หนา ๑๓๐
ราชกิจจานุเบกษา
๖๕๘๑
๖๕๘๒
๖๕๘๓
๖๕๘๔
๖๕๘๕
๖๕๘๖
๖๕๘๗
๖๕๘๘
๖๕๘๙
๖๕๙๐
๖๕๙๑
๖๕๙๒
๖๕๙๓
๖๕๙๔
๖๕๙๕
๖๕๙๖
๖๕๙๗
๖๕๙๘
๖๕๙๙
๖๖๐๐
๖๖๐๑
๖๖๐๒
๖๖๐๓
๖๖๐๔
๖๖๐๕
๖๖๐๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางศิริภรณ ขนิษฐบุตร
นางศิริภรณ วองไว
นางศิริมณี การะนนท
นางศิริมา เทพนวล
นางศิริมา รัตนชูศรี
นางสาวศิริมา อธิดมเสรณี
นางศิริยา สรวมศิริ
นางศิริรัตน เกตุคุม
นางสาวศิริรัตน เนียมทรัพย
นางศิริรัตน ปนคํา
นางศิริรัตน แยมศิลป
นางศิริรัตน ศรีธรรมา
นางศิริรัตน ศิริบุตร
นางศิริรัตน สัมพุทธานนท
นางศิริรัตน อนุตรี
นางศิริลักษณ ครุสาตะ
นางสาวศิริลักษณ ตันเสา
นางศิริลักษณ ธรรมศาล
นางศิริลักษณ นนทศรีราช
นางศิริลักษณ วิชชุวลัญช
นางศิริลักษณ สาระจันทร
นางศิริลักษณ สุระอุดร
นางศิริวรรณ คามตะศิลา
นางสาวศิริวรรณ ฉิมแยม
นางศิริวรรณ นันทประพิณ
นางศิริวรรณ บุญสาร

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๖๖๐๗
๖๖๐๘
๖๖๐๙
๖๖๑๐
๖๖๑๑
๖๖๑๒
๖๖๑๓
๖๖๑๔
๖๖๑๕
๖๖๑๖
๖๖๑๗
๖๖๑๘
๖๖๑๙
๖๖๒๐
๖๖๒๑
๖๖๒๒
๖๖๒๓
๖๖๒๔
๖๖๒๕
๖๖๒๖
๖๖๒๗
๖๖๒๘
๖๖๒๙
๖๖๓๐
๖๖๓๑
๖๖๓๒

นางศิริวรรณ ปาลี
นางศิริวรรณ พุมเจริญ
นางศิริวรรณ ภักดีสุวรรณ
นางศิริวรรณ วิจิตรานุวัฒนา
นางศิริวรรณ โสภาชัย
นางศิริวรรณ อยูสุข
นางศิริวรรณ อุตมะ
นางศิริวัฒน แสงสวาง
นางศิริสุดา เย็นสมุทร
นางศิริอร เต็งศิริอรกุล
นางศิวพร ชนะ
นางศิวพร ไชยทอง
นางศิวพร นิลเนตร
นางศิวพร เพิ่มพูล
นางสาวศิวาพร มงคลขันธ
นางสาวศิวาพร สาคร
นางศิวาภรณ แกวจันทร
นางศิวิไล ตระกูลรัมย
นางศิวิไล มงคล
นางศีตลา สนิทโกศัย
นางศุจิรัตน บุญเสม
นางศุทธินี พุฒิพิพัฒนชูพงศ
นางศุภกานต คุมสุวรรณ
นางศุภร เกตุสิงหนอย
นางศุภรัตน แสงจง
นางสาวศุภรัตน หรรษภิญโญ

หนา ๑๓๑
ราชกิจจานุเบกษา
๖๖๓๓
๖๖๓๔
๖๖๓๕
๖๖๓๖
๖๖๓๗
๖๖๓๘
๖๖๓๙
๖๖๔๐
๖๖๔๑
๖๖๔๒
๖๖๔๓
๖๖๔๔
๖๖๔๕
๖๖๔๖
๖๖๔๗
๖๖๔๘
๖๖๔๙
๖๖๕๐
๖๖๕๑
๖๖๕๒
๖๖๕๓
๖๖๕๔
๖๖๕๕
๖๖๕๖
๖๖๕๗
๖๖๕๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางศุภราภรณ ตินราศรี
นางศุภลักษณ กอนศิลา
นางศุภลักษณ แขงขัน
นางศุภลักษณ จารุทิพยคันธะ
นางศุภลักษณ ชาวชายโขง
นางศุภลักษณ ปญญา
นางศุภลักษณ วงษประสิทธิ์
นางศุภลักษณ สังขาว
นางศุภวรรณ ทองอยูยืด
นางศุภวรรณ สงแกว
นางศุภวัลย พัฒนพงศ
นางศุภศรี นิกูโน
นางศุภศรี สุติยาภรณ
นางสาวศุภากร ปราบเสียง
นางศุภาตา สุนนทชัย
นางศุภานัน ปฎิสนธิ
นางศุลีพร ภูสิธานันท
นางศุวพัชร บวรรุงสิริกุล
นางโศจิรัตน ชูสุวรรณ
นางโศภิต แตงชัยภูมิ
นางสาวโศภิน สีมา
นางโศรยา จิรสารสวัสดิ์
นางษมากร ดุลยพิสุทธิ์
นางสกาวเดือน ชัยกลาง
นางสกาวรัตน ธนะสีลังกูร
นางสกุณตนา บุญตระการ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๖๖๕๙
๖๖๖๐
๖๖๖๑
๖๖๖๒
๖๖๖๓
๖๖๖๔
๖๖๖๕
๖๖๖๖
๖๖๖๗
๖๖๖๘
๖๖๖๙
๖๖๗๐
๖๖๗๑
๖๖๗๒
๖๖๗๓
๖๖๗๔
๖๖๗๕
๖๖๗๖
๖๖๗๗
๖๖๗๘
๖๖๗๙
๖๖๘๐
๖๖๘๑
๖๖๘๒
๖๖๘๓
๖๖๘๔

นางสกุลตรา พิทักษานุรัตน
นางสงกรานต โฉมวิไล
นางสาวสงกรานต ปทุมาสูตร
นางสงวน โยธะการี
นางสงวน สุขพอ
นางสงวนวงศ วรนาถนฤมล
นางสงเสริม แตงอักษร
นางสดชื่น ดวงคํานอย
นางสดชื่น หิรัญวรกิจ
นางสดศรี สุทธการ
นางสาวสดใส พันธุรัตน
นางสถาพร จันทรา
นางสถาพร เจริญผอง
นางสาวสถาพร สังขงาม
นางสาวสนทยา แชมนิล
นางสนธญา บาลโสง
นางสนธยา คงศรีไพร
นางสนธยา ประทุมมาศ
นางสนธยา ปอมปกษา
นางสาวสนธยา ผลหมู
นางสนม พุฒศรี
นางสนอง พรมแพง
นางสนอง เพิ่มรักษ
นางสนอง ศรีวงคษา
นางสนิท เพงกิจ
นางสนิท อินทรภูวงศ

หนา ๑๓๒
ราชกิจจานุเบกษา
๖๖๘๕
๖๖๘๖
๖๖๘๗
๖๖๘๘
๖๖๘๙
๖๖๙๐
๖๖๙๑
๖๖๙๒
๖๖๙๓
๖๖๙๔
๖๖๙๕
๖๖๙๖
๖๖๙๗
๖๖๙๘
๖๖๙๙
๖๗๐๐
๖๗๐๑
๖๗๐๒
๖๗๐๓
๖๗๐๔
๖๗๐๕
๖๗๐๖
๖๗๐๗
๖๗๐๘
๖๗๐๙
๖๗๑๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสนิทพร เพ็งฤกษ
นางสมกิจ ใจหาว
นางสาวสมเกลี้ยง ธูปบูชา
นางสมควร พันธหินกอง
นางสมควร สีลาสอน
นางสมควร สุขเกษม
นางสมคิด คงชนะ
นางสมคิด จันทรมณี
นางสมคิด โชคชัยรุงโรจน
นางสาวสมคิด เดชขันธ
นางสมคิด ตองสารี
นางสมคิด นิลบุตร
นางสมคิด บํารุงราษฎร
นางสมคิด ประกอบนอก
นางสมคิด พุมไม
นางสมคิด เพชราเวช
นางสมคิด เมืองสอน
นางสมคิด วัฒนศัพท
นางสมคิด สังวรณ
นางสมคิด หมื่นนอย
นางสมคิด ออมสิน
นางสาวสมจิต คําเพ็ง
นางสมจิต สุดหอม
นางสมจิต สุวัฒน
นางสาวสมจิตต เขียวเกษม
นางสาวสมจิตต ตุลยพรวณิช

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๖๗๑๑
๖๗๑๒
๖๗๑๓
๖๗๑๔
๖๗๑๕
๖๗๑๖
๖๗๑๗
๖๗๑๘
๖๗๑๙
๖๗๒๐
๖๗๒๑
๖๗๒๒
๖๗๒๓
๖๗๒๔
๖๗๒๕
๖๗๒๖
๖๗๒๗
๖๗๒๘
๖๗๒๙
๖๗๓๐
๖๗๓๑
๖๗๓๒
๖๗๓๓
๖๗๓๔
๖๗๓๕
๖๗๓๖

นางสมจิตต ปุนทะมุณี
นางสมจิตต พุกสุน
นางสมจิตร เขมนกิจ
นางสมจิตร จันทรสมคอย
นางสาวสมจิตร ยิ่งยง
นางสมจิตร ศรีปาน
นางสมจิตร สมสงวน
นางสมจิตร สัมพันธรัตน
นางสมจิตร สุทธิอาคาร
นางสมจิตร ออนน้ําคํา
นางสมจิตร อินธิแสง
นางสมจิตร แกวคํา
นางสาวสมจิตร อินทรประเสริฐ
นางสมใจ แกลวกลา
นางสมใจ แกวโบราณ
นางสมใจ ขวัญทองยิ้ม
นางสมใจ ดวงแกว
นางสมใจ นุมนิ่ม
นางสมใจ บุญจันทร
นางสมใจ พงศกล่ํา
นางสาวสมใจ มากบัว
นางสมใจ รวมธรรม
นางสมใจ แวนศิลา
นางสมใจ ศรีอุดม
นางสาวสมใจ สาระณา
นางสาวสมใจ สุพิมพ

หนา ๑๓๓
ราชกิจจานุเบกษา
๖๗๓๗
๖๗๓๘
๖๗๓๙
๖๗๔๐
๖๗๔๑
๖๗๔๒
๖๗๔๓
๖๗๔๔
๖๗๔๕
๖๗๔๖
๖๗๔๗
๖๗๔๘
๖๗๔๙
๖๗๕๐
๖๗๕๑
๖๗๕๒
๖๗๕๓
๖๗๕๔
๖๗๕๕
๖๗๕๖
๖๗๕๗
๖๗๕๘
๖๗๕๙
๖๗๖๐
๖๗๖๑
๖๗๖๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสมชิด แสนรัมย
นางสมดี กงเพชร
นางสมถวิล ชูศรี
นางสมถวิล ปาภูงา
นางสมถวิล โพธิสาร
นางสมถวิล มาลัย
นางสมถวิล สิงหรัฐนนทร
นางสมทรง กิจจาชาญชัยกุล
นางสมทรง จันทรอินทร
นางสมทรง โพธิ์กลาง
นางสมทรง ภุมมา
นางสมทรัพย ลาดขามปอม
นางสาวสมธิดา กิตติสวัสดิ์
นางสมนา ปานใจนาม
นางสาวสมนึก กมลนาวิน
นางสมนึก รังกระโทก
นางสมนึก หมาดหลี
นางสมบัติ พลเสน
นางสาวสมบุญ อินทขันตี
นางสมบูรณ คงวุน
นางสาวสมบูรณ เดชชาวนา
นางสาวสมบูรณ ธนะพิทักษ
นางสมบูรณ ผดุงลอม
นางสมบูรณ มีมาก
นางสาวสมบูรณ สุขทวี
นางสมบูรณ อุดมทรัพย

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๖๗๖๓
๖๗๖๔
๖๗๖๕
๖๗๖๖
๖๗๖๗
๖๗๖๘
๖๗๖๙
๖๗๗๐
๖๗๗๑
๖๗๗๒
๖๗๗๓
๖๗๗๔
๖๗๗๕
๖๗๗๖
๖๗๗๗
๖๗๗๘
๖๗๗๙
๖๗๘๐
๖๗๘๑
๖๗๘๒
๖๗๘๓
๖๗๘๔
๖๗๘๕
๖๗๘๖
๖๗๘๗
๖๗๘๘

นางสมปรารถนา ธีระพงษ
นางสาวสมปอง คําหอม
นางสมปอง เพียรชํานาญ
นางสมปอง มวงจีบ
นางสมปอง อัปมะนัง
นางสมปอง เอนไชย
นางสมแปน แสงทอง
นางสมผิว บุญศรีภิรัตน
นางสมพร กุลฉวะ
นางสมพร ไกรทัศน
นางสาวสมพร คงทรัพย
นางสมพร คําพานุช
นางสมพร คําหอม
นางสมพร จันทรสูตร
นางสาวสมพร จันทสุริยา
นางสมพร ชัยวงศ
นางสาวสมพร แซเบ
นางสาวสมพร ทรัพยสวัสดิ์
นางสมพร นาคถมยา
นางสมพร ผาเจริญ
นางสมพร เผาโหมด
นางสมพร พรหนองแสน
นางสาวสมพร มูสิกพันธ
นางสมพร เมืองแปน
นางสมพร ศิริเพชร
นางสมพร ศิริรัตน

หนา ๑๓๔
ราชกิจจานุเบกษา
๖๗๘๙
๖๗๙๐
๖๗๙๑
๖๗๙๒
๖๗๙๓
๖๗๙๔
๖๗๙๕
๖๗๙๖
๖๗๙๗
๖๗๙๘
๖๗๙๙
๖๘๐๐
๖๘๐๑
๖๘๐๒
๖๘๐๓
๖๘๐๔
๖๘๐๕
๖๘๐๖
๖๘๐๗
๖๘๐๘
๖๘๐๙
๖๘๑๐
๖๘๑๑
๖๘๑๒
๖๘๑๓
๖๘๑๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสมพร ศิลาทอง
นางสมพร สาระไกร
นางสมพร หลาสมศรี
นางสมพร อินทะมุสิก
นางสาวสมพร อุระเกตุ
นางสมพิศ คงทรง
นางสมพิศ คํามูล
นางสมพิศ จีนธาดา
นางสมพิศ ไชยลังกา
นางสมพิศ ถาวะโร
นางสมพิศ บัณฑิต
นางสมพิศ บุญสุข
นางสาวสมพิศ ริ้วมงคล
นางสมพิศ วิเซีย
นางสมพิศ ศีติสาร
นางสมพิศ สดสี
นางสมพิศ หาญไพบูลย
นางสมพิส สอนไว
นางสมพูล เนตรรัตน
นางสมเพชร ขวัญสู
นางสมภาร ยาวะโนภาส
นางสมโภชน ไพบูลยวัฒนผล
นางสมมาตร จําปาพันธุ
นางสมมาศ จรัญกลาง
นางสมเมือง ศรีนอก
นางสมยา ดํานวล

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๖๘๑๕
๖๘๑๖
๖๘๑๗
๖๘๑๘
๖๘๑๙
๖๘๒๐
๖๘๒๑
๖๘๒๒
๖๘๒๓
๖๘๒๔
๖๘๒๕
๖๘๒๖
๖๘๒๗
๖๘๒๘
๖๘๒๙
๖๘๓๐
๖๘๓๑
๖๘๓๒
๖๘๓๓
๖๘๓๔
๖๘๓๕
๖๘๓๖
๖๘๓๗
๖๘๓๘
๖๘๓๙
๖๘๔๐

นางสมร คัญใหญ
นางสมร เจะกาเซาะ
นางสมร ชัยกัณหา
นางสมร พรหมภักดี
นางสมรี เกิดกล่ํา
นางสมฤดี เปามีพันธุ
นางสมลักษณ พัวพันธุ
นางสมลักษณ มโนรัศมี
นางสมลักษณ วงศดวงจันทร
นางสาวสมลักษณ วิจบ
นางสมศรี กาญจนบุตร
นางสาวสมศรี ดวงสุวรรณ
นางสมศรี เทียนดํา
นางสมศรี บุญเพ็ชรศรี
นางสมศรี พลประสิทธิ์
นางสาวสมศรี ริมสมุทร
นางสมศรี อิ่มวิเศษ
นางสมสกุล แมบจันทึก
นางสมสมร คงศรี
นางสมสมัย สาระรัตน
นางสมสลวย ดอนจันทรทอง
นางสมสุข น้ําใส
นางสมสุข บุณฑริก
นางสาวสมสุข ปลิวจันทึก
นางสาวสมหญิง ศรีรื่น
นางสมหมาย กุศลวงษ

หนา ๑๓๕
ราชกิจจานุเบกษา
๖๘๔๑
๖๘๔๒
๖๘๔๓
๖๘๔๔
๖๘๔๕
๖๘๔๖
๖๘๔๗
๖๘๔๘
๖๘๔๙
๖๘๕๐
๖๘๕๑
๖๘๕๒
๖๘๕๓
๖๘๕๔
๖๘๕๕
๖๘๕๖
๖๘๕๗
๖๘๕๘
๖๘๕๙
๖๘๖๐
๖๘๖๑
๖๘๖๒
๖๘๖๓
๖๘๖๔
๖๘๖๕
๖๘๖๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสมหมาย ดอกจันทน
นางสาวสมหมาย บัวมณี
นางสมหมาย แปนชีวิต
นางสมหมาย พลศิลป
นางสมหมาย เมืองคํา
นางสมหมาย ศุภโสภาพงศ
นางสมหมาย สนิทแสง
นางสมหวัง จันทรออน
นางสาวสมหวัง จิตรหาญ
นางสมัญญา ทัศนโกวิท
นางสมัย เดือนนิล
นางสมัย หมื่นแกวน
นางสาวสยุมพร บุญเครือพวง
นางสาวสรญา สัจจาสุวรรณ
นางสรณีย ใหมธิ
นางสรรพพร พิลาแกว
นางสรวงอุษา บุญปญญโรจน
นางสรวีย พวงเดชานนท
นางสรอยทิพย ควรหัตถ
นางสรอยสุดา ภูศรี
นางสรัญญา เชื้อขาวพิมพ
นางสาวสรัญญา ดีฉ่ํา
นางสรัญญา แสงชัย
นางสรัญญา หอมกลิ่น
นางสริญญา มาตนอก
นางสริยา อุไรรัตน

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๖๘๖๗
๖๘๖๘
๖๘๖๙
๖๘๗๐
๖๘๗๑
๖๘๗๒
๖๘๗๓
๖๘๗๔
๖๘๗๕
๖๘๗๖
๖๘๗๗
๖๘๗๘
๖๘๗๙
๖๘๘๐
๖๘๘๑
๖๘๘๒
๖๘๘๓
๖๘๘๔
๖๘๘๕
๖๘๘๖
๖๘๘๗
๖๘๘๘
๖๘๘๙
๖๘๙๐
๖๘๙๑
๖๘๙๒

นางสลักจิตร ลือชา
นางสวงค ภูธร
นางสวนิต จี๋เอย
นางสวนีย จิตจักร
นางสวภางค ศิลกุล
นางสวางจิตร อาษา
นางสวาท แกวภักดี
นางสวาท มาลีลัย
นางสอางค คชาวงษ
นางสอาด มีสวรรค
นางสอิ้งนอย กลมเกลียว
นางสะลิขอ คมเด็น
นางสะอาด โภคาพานิชย
นางสะอาด หาแกว
นางสะอาดศรี แสนเสนา
นางสักการะ อารมยเย็น
นางสาวสังวาล พุทธสม
นางสาวสังเวียน แกวเมือง
นางสัจจพร สารศรี
นางสัจจา วัดเกี้ยวพงษ
นางสัจจา ศิลปรัศมี
นางสัจจาทิพย สิงคิบุตร
นางสัญญารัก นุตาลัย
นางสันทนา คณฑา
นางสันทนา เดื่อมทั้น
นางสัมพันธ เฉียดสระนอย

หนา ๑๓๖
ราชกิจจานุเบกษา
๖๘๙๓
๖๘๙๔
๖๘๙๕
๖๘๙๖
๖๘๙๗
๖๘๙๘
๖๘๙๙
๖๙๐๐
๖๙๐๑
๖๙๐๒
๖๙๐๓
๖๙๐๔
๖๙๐๕
๖๙๐๖
๖๙๐๗
๖๙๐๘
๖๙๐๙
๖๙๑๐
๖๙๑๑
๖๙๑๒
๖๙๑๓
๖๙๑๔
๖๙๑๕
๖๙๑๖
๖๙๑๗
๖๙๑๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสัมพันธ อุดมศิลป
นางสัมฤทธิ์ ขันธรัตน
นางสัมฤทธิ์ เขาใจการ
นางสาวสัมฤทธิ์ สายสอน
นางสาวสาคร กลิ่นหอม
นางสาคร กองแกว
นางสาคร แกววงษ
นางสาคร แกวอราม
นางสาคร ทองกลิ่น
นางสาคร แนวคํา
นางสาคร บรรเทา
นางสาคร พรมสุข
นางสาวสาคร ไหมกระโทก
นางสาคร เอนกนันท
นางสาคร เอื้อเฟอ
นางสาธกา ศรีธนะ
นางสาธนี รัตนรังสี
นางสาธิฌา สายบัว
นางสาธินี มั่นเหมาะ
นางสาวสานิต บัวตูม
นางสายขวัญ แยบคาย
นางสายคร โพธารินทร
นางสายใจ กุลโชติ
นางสายใจ ยอดเมือง
นางสายใจ ศรีประพันธ
นางสายใจ สังขบัว

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๖๙๑๙
๖๙๒๐
๖๙๒๑
๖๙๒๒
๖๙๒๓
๖๙๒๔
๖๙๒๕
๖๙๒๖
๖๙๒๗
๖๙๒๘
๖๙๒๙
๖๙๓๐
๖๙๓๑
๖๙๓๒
๖๙๓๓
๖๙๓๔
๖๙๓๕
๖๙๓๖
๖๙๓๗
๖๙๓๘
๖๙๓๙
๖๙๔๐
๖๙๔๑
๖๙๔๒
๖๙๔๓
๖๙๔๔

นางสายชล แกวแดง
นางสายชล พรหมพิพัฒน
นางสายชล ศิวารัชกุณฑล
นางสายชล สังขพันธ
นางสาวสายทอง ทัพธานี
นางสาวสายทอง มังกรทอง
นางสายทอง สวางวงศ
นางสาวสายทอง อินตะ
นางสาวสายทิพย ขจรเวหาศน
นางสายทิพย ไชยโอชะ
นางสายทิพย เนตรบุตร
นางสายธาร เสงี่ยมวัฒนะ
นางสาวสายฝน ทับทิมเทศ
นางสายฝน มุสิกมาศ
นางสายพิณ แซฮ่ํา
นางสาวสายพิณ มาคลาย
นางสายพิณ ยาโน
นางสายพิณ สุขสบาย
นางสายพิณ สุวรรณภพ
นางสายพิน เชื้อปุย
นางสายพิน เดชเดชะสุนันท
นางสายพิน อังกินันทน
นางสาวสายเพ็ญ ปุกคํานวล
นางสายรุง ชื่นชม
นางสายลม พุมจันทร
นางสายสมร รอบเมือง

หนา ๑๓๗
ราชกิจจานุเบกษา
๖๙๔๕
๖๙๔๖
๖๙๔๗
๖๙๔๘
๖๙๔๙
๖๙๕๐
๖๙๕๑
๖๙๕๒
๖๙๕๓
๖๙๕๔
๖๙๕๕
๖๙๕๖
๖๙๕๗
๖๙๕๘
๖๙๕๙
๖๙๖๐
๖๙๖๑
๖๙๖๒
๖๙๖๓
๖๙๖๔
๖๙๖๕
๖๙๖๖
๖๙๖๗
๖๙๖๘
๖๙๖๙
๖๙๗๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสายสมร วัฒนวิถี
นางสายสมร สิงหพันธุ
นางสาวสายสวลี วิทยาภัค
นางสายสวาท โลหศิริปญญา
นางสาวสายสุดใจ ดําศรี
นางสายสุดา ใจกลา
นางสายสุนี ลักขษร
นางสายสุนีย บุบผชาติกุล
นางสาวสายสุรีย ปงกันมูล
นางสายหยุด โชติชวง
นางสายหยุด อินทรจันทร
นางสายอรุณ มาณพ
นางสารพัฒน รัตนบุรานันท
นางสารภี เจริญรบ
นางสารภี ธนนิมิตร
นางสารภี บุตรดีสุวรรณ
นางสารภี รับผล
นางสาริกา สระแกว
นางสารีย ทองเจิม
นางสาโรช เทวฤทธิ์
นางสาลี่ จันทสร
นางสาวสาวิกา จักรบุตร
นางสาวิตรี แสงสุก
นางสาวิตรี อภิวงคงาม
นางสํานอง กมลบูรณ
นางสําเนา พงษอารีย

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๖๙๗๑
๖๙๗๒
๖๙๗๓
๖๙๗๔
๖๙๗๕
๖๙๗๖
๖๙๗๗
๖๙๗๘
๖๙๗๙
๖๙๘๐
๖๙๘๑
๖๙๘๒
๖๙๘๓
๖๙๘๔
๖๙๘๕
๖๙๘๖
๖๙๘๗
๖๙๘๘
๖๙๘๙
๖๙๙๐
๖๙๙๑
๖๙๙๒
๖๙๙๓
๖๙๙๔
๖๙๙๕
๖๙๙๖

นางสาวสําเนาว แตงอยู
นางสําเนียง บํารุงการ
นางสําเนียง บุญรอด
นางสําเนียง โพธิ์พุก
นางสําเนียง เรืองเกษม
นางสําเนียง สุกรรณ
นางสําเนียง ใหมเทวินทร
นางสาวสําเนียง อรุณรุง
นางสําเภาทอง รัตนีย
นางสํารวม จานรัมย
นางสํารวย ชูชวย
นางสํารวย นนตานอก
นางสํารวย พลสา
นางสํารวย ศิลา
นางสํารวย หมื่นยงค
นางสํารวล คํายิ่ง
นางสําราญ คลอยวงศ
นางสําราญ จันนา
นางสําราญ เปลงรัศมี
นางสําราญ พิศโฉม
นางสําราญ วัชรธนาคม
นางสําเริง ขนทอง
นางสาวสําเริง มั่นดี
นางสาวสําลี กุยออน
นางสาวสําลี เครือบุดดี
นางสําลี เทพบุญศรี

หนา ๑๓๘
ราชกิจจานุเบกษา
๖๙๙๗
๖๙๙๘
๖๙๙๙
๗๐๐๐
๗๐๐๑
๗๐๐๒
๗๐๐๓
๗๐๐๔
๗๐๐๕
๗๐๐๖
๗๐๐๗
๗๐๐๘
๗๐๐๙
๗๐๑๐
๗๐๑๑
๗๐๑๒
๗๐๑๓
๗๐๑๔
๗๐๑๕
๗๐๑๖
๗๐๑๗
๗๐๑๘
๗๐๑๙
๗๐๒๐
๗๐๒๑
๗๐๒๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสําลี นันทะมีชัย
นางสําลี โพโสลี
นางสําลี วรรณวัฒนา
นางสําลี อาจทวีกุล
นางสําอาง ศิริมนตรี
นางสําอางค แสงอรุณ
นางสําอางค หวังผล
นางสิธิกิติ์ จันสามารถ
นางสาวสินีนาฎ เจริญจิตต
นางสินีนาฏ จันทวาท
นางสินีนาฏ ทองบานทุม
นางสินีนาถ เกษแกว
นางสินีนารถ ตูจินดา
นางสิปปกา สุขโรจน
นางสิรกาณฑ สุริยะสกุลวงษ
นางสิรวีร โสตถิสถาวร
นางสิริกร ชิตชาตรี
นางสิริกาญจน ศิริพานิช
นางสิริกานต ชางอินทร
นางสิริการย พรเมธีเตชสุทธิ์
นางสิรินรา สิริพร
นางสิรินาฎ ตรีวรเวทย
นางสาวสิรินุช บุญชวย
นางสิริปภา อิ่มจันทึก
นางสิริพร ทิพยวรรณ
นางสิริพรรณ เนตินิยม

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๗๐๒๓
๗๐๒๔
๗๐๒๕
๗๐๒๖
๗๐๒๗
๗๐๒๘
๗๐๒๙
๗๐๓๐
๗๐๓๑
๗๐๓๒
๗๐๓๓
๗๐๓๔
๗๐๓๕
๗๐๓๖
๗๐๓๗
๗๐๓๘
๗๐๓๙
๗๐๔๐
๗๐๔๑
๗๐๔๒
๗๐๔๓
๗๐๔๔
๗๐๔๕
๗๐๔๖
๗๐๔๗
๗๐๔๘

หนา ๑๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสิริพรรณ แสงโป
นางสิริรักษ เจียมประเสริฐ
นางสิริรักษ สองบุญ
นางสิริรัชต ทวี
นางสิริรัตน ทองเขียว
นางสิริรัตน พรมเดื่อ
นางสิริรัตน มาลากุล ณ อยุธยา
นางสิริรัตน มุงมาตร
นางสิริรัตน เหลืองออน
นางสิริลักษณ ทุมมุ
นางสิริวรรณ ทองกลม
นางสิริวรรณ บุนนาค
นางสิริวรรณ หาความสุข
นางสิริสุดา เดชชัยภูมิ
นางสาวสีดา คงคํา
นางสีนวน บุญทา
นางสีนวล เรือนสวัสดิ์
นางสุกมลฑมาศ โชติเทียนชัยวัต
นางสาวสุกัญญา ขอรัตน
นางสุกัญญา จอมคําสิงห
นางสุกัญญา จันตูม
นางสุกัญญา จุลโทชัย
นางสุกัญญา เชาระกํา
นางสุกัญญา พรหมมี
นางสาวสุกัญญา พึ่งรุง
นางสุกัญญา เพิ่มมี

๗๐๔๙
๗๐๕๐
๗๐๕๑
๗๐๕๒
๗๐๕๓
๗๐๕๔
๗๐๕๕
๗๐๕๖
๗๐๕๗
๗๐๕๘
๗๐๕๙
๗๐๖๐
๗๐๖๑
๗๐๖๒
๗๐๖๓
๗๐๖๔
๗๐๖๕
๗๐๖๖
๗๐๖๗
๗๐๖๘
๗๐๖๙
๗๐๗๐
๗๐๗๑
๗๐๗๒
๗๐๗๓
๗๐๗๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวสุกัญญา ภุมรา
นางสุกัญญา มณีโชติ
นางสุกัญญา รัตนสุภา
นางสุกัญญา รัตนาภรณ
นางสุกัญญา สุขยานุดิษฐ
นางสุกัลญา ดวงจุย
นางสุกัลยา คํานวนวัย
นางสุกัลยา จิตมานะ
นางสุกัลยา ชัยโย
นางสุกานดา คําทองสุก
นางสุกานดา ชํานิประโคน
นางสุกานดา ชูลีวรรณ
นางสุกานดา เผือกนอย
นางสุกานดา อันดี
นางสุกิ่งกาญจน พลพิลา
นางสุกิจจา วิเชียรวัฒนา
นางสุขจิตต พยุหสิทธิ์
นางสาวสุขจี ดีเสมอ
นางสุขณิชญา จันสุตะ
นางสุขพร เถลิงศก
นางสาวสุขสบาย ภาคพรหม
นางสุขสม เมฆขยาย
นางสาวสุขสรรค แดงภักดี
นางสุขสันต ศรีสะอาด
นางสุขอารมณ เจริญ
นางสุขุมมาลย สีดา

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๗๐๗๕
๗๐๗๖
๗๐๗๗
๗๐๗๘
๗๐๗๙
๗๐๘๐
๗๐๘๑
๗๐๘๒
๗๐๘๓
๗๐๘๔
๗๐๘๕
๗๐๘๖
๗๐๘๗
๗๐๘๘
๗๐๘๙
๗๐๙๐
๗๐๙๑
๗๐๙๒
๗๐๙๓
๗๐๙๔
๗๐๙๕
๗๐๙๖
๗๐๙๗
๗๐๙๘
๗๐๙๙
๗๑๐๐

นางสาวสุคนธ ทองสม
นางสุคนธ บรรจงอักษร
นางสุจรรยา สุนทรรัตน
นางสุจิณ พงศไพบูลย
นางสุจิตร สุดชารี
นางสุจิตรา เขียวศรี
นางสุจิตรา ไชยฤกษ
นางสุจิตรา เดชกุญชร
นางสุจิตรา ทองสลวย
นางสุจิตรา โปราหา
นางสุจิตรา พาอาจ
นางสาวสุจิตรา มั่นสัตย
นางสุจิตรา ริยาพันธ
นางสุจิตรา สถิตดํารงกุล
นางสุจิตรา สวางโรจน
นางสุจิตรา อรัญวาสน
นางสุจิตรา อินทรสมบัติ
นางสุจิน คําราม
นางสุจินดา เทวฤทธิ์
นางสุจินดา ลามกิจจา
นางสาวสุจินดา วาสนา
นางสุจินต แผลงเดชา
นางสุจินต สวนไผ
นางสุจินต เหมือนทองจีน
นางสุจินตนา พรมบุญแกว
นางสุจิรัฐ นอยวิเศษ

หนา ๑๔๐
ราชกิจจานุเบกษา
๗๑๐๑
๗๑๐๒
๗๑๐๓
๗๑๐๔
๗๑๐๕
๗๑๐๖
๗๑๐๗
๗๑๐๘
๗๑๐๙
๗๑๑๐
๗๑๑๑
๗๑๑๒
๗๑๑๓
๗๑๑๔
๗๑๑๕
๗๑๑๖
๗๑๑๗
๗๑๑๘
๗๑๑๙
๗๑๒๐
๗๑๒๑
๗๑๒๒
๗๑๒๓
๗๑๒๔
๗๑๒๕
๗๑๒๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสุจิรา เมฆนิติ
นางสุจิรา ศรีแสง
นางสุจิลา คติศิริกุญชร
นางสุชญา เกียรติโกมล
นางสุชญา ควรพันธุ
นางสุชญา สอนเสริม
นางสุชดา สุขอนันต
นางสุชัญญา เปมกิตติ
นางสาวสุชาดา คงสมบัติ
นางสุชาดา คลายทอง
นางสุชาดา จิโนเปง
นางสุชาดา ชื่นชอบการวัด
นางสุชาดา ถาดกิ่ง
นางสุชาดา ทองขัด
นางสาวสุชาดา ผองแผว
นางสุชาดา ภักษาแสวง
นางสาวสุชาดา ราชการกลาง
นางสาวสุชาดา สภาพงศ
นางสุชาดา สัมฤทธิ์
นางสุชาดา สุทธิรักษ
นางสุชาดา อุทัยผล
นางสุชานาฎ มุลทมาตย
นางสุชิรา เรืองกําเนิด
นางสุชีพ หลีประเสริฐ
นางสุชีรา บํารุงภักดี
นางสุฌานี แผลงประพันธ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๗๑๒๗
๗๑๒๘
๗๑๒๙
๗๑๓๐
๗๑๓๑
๗๑๓๒
๗๑๓๓
๗๑๓๔
๗๑๓๕
๗๑๓๖
๗๑๓๗
๗๑๓๘
๗๑๓๙
๗๑๔๐
๗๑๔๑
๗๑๔๒
๗๑๔๓
๗๑๔๔
๗๑๔๕
๗๑๔๖
๗๑๔๗
๗๑๔๘
๗๑๔๙
๗๑๕๐
๗๑๕๑
๗๑๕๒

นางสุณัฏฐา ภักดีวงษ
นางสาวสุณี กฤตสิน
นางสาวสุณี ชลหิรัญ
นางสุณี ตุมทอง
นางสุณี บุญเลิศ
นางสุณี รังคะวงษ
นางสุณี สืบสิงห
นางสุณีพร หนูเขง
นางสุดใจ แกวคีรี
นางสุดใจ ศิริสมบัติ
นางสุดใจ สระทองหอย
นางสุดใจ สุนทรส
นางสุดใจ หมดทุกข
สิบเอกหญิง สุดใจ อินพะเนาว
นางสุดสงวน กลางการ
นางสุดสงวน บุญเฉิด
นางสุดสงวน ลาภอาษา
นางสุดสวาท นามโพธิ์
นางสุดสวาท พิมพหอม
นางสุดา จันทรหอม
นางสุดา บุญเถื่อน
นางสุดา ยังหลัง
นางสุดา วุนหนู
นางสุดา สุจริยา
นางสุดาทัศน เพิ่มพูน
นางสุดานุต มกรพันธ

หนา ๑๔๑
ราชกิจจานุเบกษา
๗๑๕๓
๗๑๕๔
๗๑๕๕
๗๑๕๖
๗๑๕๗
๗๑๕๘
๗๑๕๙
๗๑๖๐
๗๑๖๑
๗๑๖๒
๗๑๖๓
๗๑๖๔
๗๑๖๕
๗๑๖๖
๗๑๖๗
๗๑๖๘
๗๑๖๙
๗๑๗๐
๗๑๗๑
๗๑๗๒
๗๑๗๓
๗๑๗๔
๗๑๗๕
๗๑๗๖
๗๑๗๗
๗๑๗๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสุดาพร จอกทอง
นางสุดาภรณ ปดชาสุวรรณ
นางสุดารักษ เจริญสุข
นางสุดารัตน กุลวรา
นางสุดารัตน จันทรสําราญ
นางสุดารัตน ทิพยโสต
นางสุดารัตน ธรรมชัย
นางสาวสุดารัตน นิลพงษ
นางสุดารัตน มวงสวัสดิ์
นางสุดารัตน วิเชียรศรี
นางสุดารัตน สลีแดง
นางสาวสุดารัตน สังขฤทธิ์
นางสุดารัตน อยูแพ
นางสุดารัตน อํานวยทรัพย
นางสาวสุดาวรรณ ดังกอง
นางสุดาวรรณ บุญเกตุ
นางสาวสุดาวัลย กิตติธาดา
นางสุดาวัลย จอมเมือง
นางสุทธาทิพย บุญสําลี
นางสุทธิกา ไหวพรหม
นางสาวสุทธิดา วัชรอดิศัย
นางสาวสุทธิพร หวังศิริเจริญ
นางสาวสุทธิมนต อินทรจันทร
นางสุทธิรา พวงจินดา
นางสาวสุทธิใส บุญทอง
นางสุทิน ไกรสรสวัสดิ์

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๗๑๗๙
๗๑๘๐
๗๑๘๑
๗๑๘๒
๗๑๘๓
๗๑๘๔
๗๑๘๕
๗๑๘๖
๗๑๘๗
๗๑๘๘
๗๑๘๙
๗๑๙๐
๗๑๙๑
๗๑๙๒
๗๑๙๓
๗๑๙๔
๗๑๙๕
๗๑๙๖
๗๑๙๗
๗๑๙๘
๗๑๙๙
๗๒๐๐
๗๒๐๑
๗๒๐๒
๗๒๐๓
๗๒๐๔

นางสุทิน ปนทอง
นางสุทิน พากเพียร
นางสุทิน พุทธชาติ
นางสาวสุทิน พุทไธสง
นางสุทินธรณ ปานวัชราคม
นางสุทิพย บุญประสิทธิ์
นางสุทิลน จิตไทย
นางสุทิศา สมบัติทวี
นางสุธรรมา สืบอนันต
นางสุธศรี ศิริมาก
นางสุธัญญา ชูแชม
นางสุธัญญา สุวรรณบุตร
นางสุธาทิพย วิริยะเกษามงคล
นางสุธารัตน สารโภคา
นางสาวสุธารา สงาพล
นางสุธาลักษณ ธูปทองหลาง
นางสาวสุธาสินี ยงภูมิพุทธา
นางสุธิดา อภัยภักดิ์
นางสุธิรา กัมพลาศิริ
นางสาวสุธีรา เชาวนปรีชา
นางสุธีรา พรหมแกว
นางสาวสุธีรา วงคตันกาศ
นางสาวสุธีวรางค พรหมรุงเรือง
นางสุนทร เสมาเพชร
นางสุนทรี กาญจนะวสิต
นางสุนทรี ผาทอง

หนา ๑๔๒
ราชกิจจานุเบกษา
๗๒๐๕
๗๒๐๖
๗๒๐๗
๗๒๐๘
๗๒๐๙
๗๒๑๐
๗๒๑๑
๗๒๑๒
๗๒๑๓
๗๒๑๔
๗๒๑๕
๗๒๑๖
๗๒๑๗
๗๒๑๘
๗๒๑๙
๗๒๒๐
๗๒๒๑
๗๒๒๒
๗๒๒๓
๗๒๒๔
๗๒๒๕
๗๒๒๖
๗๒๒๗
๗๒๒๘
๗๒๒๙
๗๒๓๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวสุนทรี ศิลาทอง
นางสุนทรี เศวตอารี
นางสุนทรี สรางสมวงษ
นางสุนทรี หะริตา
นางสาวสุนทรี หิมารัตน
นางสุนทรีย โชติเนตร
นางสุนันท คาขาย
นางสุนันท เจริญสุข
นางสาวสุนันท ไชยพิพัฒนขจร
นางสุนันท รัตนเวชสิทธิ
นางสาวสุนันท ศุภกิจวัฒนา
นางสุนันท สมเขาใหญ
นางสุนันท สุทธิศักดิ์
นางสุนันทา ขมอาวุธ
นางสุนันทา ชมนาวัง
นางสุนันทา ไชยเมือง
นางสุนันทา ไทยแท
นางสาวสุนันทา นุมวงษ
นางสุนันทา เบญจกุล
นางสุนันทา ประทุม
นางสุนันทา พรรณพิสุทธิ์
นางสุนันทา พานิชพงศ
นางสุนันทา ภูมีศรี
นางสุนันทา ฤทธิรณ
นางสุนันทา สอนไว
นางสาวสุนันทา สุทธิเนียม

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๗๒๓๑
๗๒๓๒
๗๒๓๓
๗๒๓๔
๗๒๓๕
๗๒๓๖
๗๒๓๗
๗๒๓๘
๗๒๓๙
๗๒๔๐
๗๒๔๑
๗๒๔๒
๗๒๔๓
๗๒๔๔
๗๒๔๕
๗๒๔๖
๗๒๔๗
๗๒๔๘
๗๒๔๙
๗๒๕๐
๗๒๕๑
๗๒๕๒
๗๒๕๓
๗๒๕๔
๗๒๕๕
๗๒๕๖

นางสุนันทา สุนทรเมฆินทร
นางสุนันทา อนันติโย
นางสุนัย ทองภิญโญชัย
นางสุนา รัตนพรหมรินทร
นางสุนา อินโต
นางสุนารี นาคศรี
นางสุนิสา ชื่นจันทร
นางสุนิสา ปานหิรัญ
นางสุนี ขุนอําไพ
นางสุนี งิมขุนทด
นางสาวสุนีต ฤทธิ์ประเสริฐ
นางสุนีพร แกวสมัคร
นางสุนีภรณ บุบผัน
นางสุนีย ตั๋นคํา
นางสุนีย นุยเลิศ
นางสุนีย ปงลังกา
นางสุนีย พลอยดํา
นางสาวสุนีย อินละปะ
นางสุนียนาฏ เรืองรัตนสุนทร
นางสุนียพร ศรีรักสูงเนิน
นางสุนียพร แสงฮาด
นางสาวสุนีวัลย เทพสิงห
นางสุเนตร การงาน
นางสุเนตร ไชยดี
นางสุเนตร ศิริตานนท
นางสุเนียร สีออน

หนา ๑๔๓
ราชกิจจานุเบกษา
๗๒๕๗
๗๒๕๘
๗๒๕๙
๗๒๖๐
๗๒๖๑
๗๒๖๒
๗๒๖๓
๗๒๖๔
๗๒๖๕
๗๒๖๖
๗๒๖๗
๗๒๖๘
๗๒๖๙
๗๒๗๐
๗๒๗๑
๗๒๗๒
๗๒๗๓
๗๒๗๔
๗๒๗๕
๗๒๗๖
๗๒๗๗
๗๒๗๘
๗๒๗๙
๗๒๘๐
๗๒๘๑
๗๒๘๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสุปราณี กาญจนะ
นางสุปราณี แขมคํา
นางสุปราณี เธียรสรรชัย
นางสุปราณี บางเขียว
นางสาวสุปราณี บุญจิตร
นางสุปราณี เปงบังวัน
นางสาวสุปราณี พุมจุน
นางสุปราณี พุมลําเจียก
นางสุปราณี มงคลล้ํา
นางสุปราณี ศรีพล
นางสุปราณี อยูฤกษ
นางสาวสุปรียา ทองเชื้อ
นางสุปาณี กานุรักษ
นางสาวสุพร พจนคมพร
นางสุพรทิพย พานรอง
นางสุพรรณ จิณะไชย
นางสุพรรณ คุตะโค
นางสุพรรณนี เจนจิตต
นางสาวสุพรรณี บุญทรัพย
นางสุพรรณี ลึกประโคน
นางสุพรรณี สุขะสันติ์
นางสุพรรณี สุทธิรักษพงศ
นางสุพรรณี สุพล
นางสุพรรณี หนิแสะ
นางสุพรรัตน ธรรมทวีวิทย
นางสุพรรัตน สุวรรณจวงกูล

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๗๒๘๓
๗๒๘๔
๗๒๘๕
๗๒๘๖
๗๒๘๗
๗๒๘๘
๗๒๘๙
๗๒๙๐
๗๒๙๑
๗๒๙๒
๗๒๙๓
๗๒๙๔
๗๒๙๕
๗๒๙๖
๗๒๙๗
๗๒๙๘
๗๒๙๙
๗๓๐๐
๗๓๐๑
๗๓๐๒
๗๓๐๓
๗๓๐๔
๗๓๐๕
๗๓๐๖
๗๓๐๗
๗๓๐๘

นางสาวสุพัชรา กิตติพลอนันต
นางสาวสุพัชรี จันทรทอง
นางสาวสุพัฒน สุขเกษม
นางสุพัฒนา นวลทองศรี
นางสุพัฒนา ประสงคจินดา
นางสุพฒ
ั นา สังขโกมล
นางสุพัตรา พิงกระโทก
นางสุพัตรา มณีออน
นางสุพัตรา วงศจิระกิจ
นางสุพัตรา สุนทร
นางสุพัตรา แสนโยธะกะ
นางสุพาณี สุวรรณมานพ
นางสุพารา นาพันทัง
นางสุพิชชา ศรีวิจิตรวรกุล
นางสุพิชชา สุวรรณนภาศรี
นางสุพิชฌาย โสแกว
นางสุพิชญา ฤทธิ์รักษา
นางสุพิฌา เมฆไหว
นางสุพิณ หริพาย
นางสุพิน จันทรลอย
นางสุพิศ พฤฑฒิกุล
นางสุพิศ สมศักดิ์
นางสุพิศ สุขประเสริฐ
นางสุพิศ สูตรเลข
นางสุพี พันธุระ
นางสุภนิจ โตสงวน

หนา ๑๔๔
ราชกิจจานุเบกษา
๗๓๐๙
๗๓๑๐
๗๓๑๑
๗๓๑๒
๗๓๑๓
๗๓๑๔
๗๓๑๕
๗๓๑๖
๗๓๑๗
๗๓๑๘
๗๓๑๙
๗๓๒๐
๗๓๒๑
๗๓๒๒
๗๓๒๓
๗๓๒๔
๗๓๒๕
๗๓๒๖
๗๓๒๗
๗๓๒๘
๗๓๒๙
๗๓๓๐
๗๓๓๑
๗๓๓๒
๗๓๓๓
๗๓๓๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสุภพ ทักษิณธานี
นางสุภัชชา ศักดิ์เพชร
นางสุภัตรา ปริสุทธิกุล
นางสุภัตรา ออนอก
นางสุภัท พิมพขันธ
นางสุภัทนา แกวเต็ม
นางสุภัทรา ดวงรอด
นางสุภัทรา พุทธคุณรักษา
นางสาวสุภา เขตนิมิตร
นางสุภา ผองยุบล
นางสาวสุภา พงษหวั่น
นางสุภา วงศคํา
นางสุภา อุนเรือน
นางสุภาณี แข็งแอ
นางสุภาณี คงกระโทก
นางสุภาณี คงทองสังข
นางสุภาณี อรรถสุภาพงศ
นางสุภานัน ตันตราจิณ
นางสุภาพ กลัดทอง
นางสุภาพ จันทเสรีย
นางสุภาพ ฉายประดับ
นางสุภาพ ตรุณวัฒน
นางสุภาพ ใบกาเด็น
นางสุภาพ โพธิ์พรหม
นางสาวสุภาพ มีกง
นางสุภาพ วิจันทมุข

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๗๓๓๕
๗๓๓๖
๗๓๓๗
๗๓๓๘
๗๓๓๙
๗๓๔๐
๗๓๔๑
๗๓๔๒
๗๓๔๓
๗๓๔๔
๗๓๔๕
๗๓๔๖
๗๓๔๗
๗๓๔๘
๗๓๔๙
๗๓๕๐
๗๓๕๑
๗๓๕๒
๗๓๕๓
๗๓๕๔
๗๓๕๕
๗๓๕๖
๗๓๕๗
๗๓๕๘
๗๓๕๙
๗๓๖๐

นางสุภาพ อินทรพาณิชย
นางสุภาพ เอกพนารัตน
นางสุภาพร กิณเรศ
นางสุภาพร คนฉลาด
นางสุภาพร จันทฤทธิ์
นางสุภาพร โชติวรพิพัฒน
นางสุภาพร ดีประดวง
นางสาวสุภาพร บุญศิริ
นางสาวสุภาพร พลอยประเสริฐ
นางสุภาพร พูลเพิ่ม
นางสุภาพร ศรีเมือง
นางสุภาพร อุตสาหพงษ
นางสุภาพรรณ คงสนุน
นางสุภาพรรณ ชนะเสภา
นางสุภาพรรณ แพงอก
นางสุภาพิศ จันทรมณีเลิศ
นางสุภาภรณ โกศัยกานนท
นางสุภาภรณ ฉ่ําพึ่ง
นางสุภาภรณ ไชยวิเศษ
นางสุภาภรณ ทัพเจริญ
นางสุภาภรณ ธรฤทธิ์
นางสุภาภรณ บัวพรหม
นางสุภาภรณ ประสพศักดิ์
นางสาวสุภาภรณ วงศใหญ
นางสุภาภรณ วิเชียรรัตน
นางสาวสุภาภรณ ศรีเกียรติ

หนา ๑๔๕
ราชกิจจานุเบกษา
๗๓๖๑
๗๓๖๒
๗๓๖๓
๗๓๖๔
๗๓๖๕
๗๓๖๖
๗๓๖๗
๗๓๖๘
๗๓๖๙
๗๓๗๐
๗๓๗๑
๗๓๗๒
๗๓๗๓
๗๓๗๔
๗๓๗๕
๗๓๗๖
๗๓๗๗
๗๓๗๘
๗๓๗๙
๗๓๘๐
๗๓๘๑
๗๓๘๒
๗๓๘๓
๗๓๘๔
๗๓๘๕
๗๓๘๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสุภาภรณ สุดวิลัย
นางสุภาภรณ อุยนอง
นางสุภารัตน แกวภักดี
นางสุภารัตน คนชุม
นางสุภาวดี กุมภิโร
นางสุภาวดี กุศเลิศจริยา
นางสุภาวดี เกียรตินอก
นางสาวสุภาวดี ฉิรินัง
นางสุภาวดี ทองทา
นางสุภาวดี ยะสะกะ
นางสาวสุภาวดี อึ้งพานิช
นางสุภาวรรณ หลาวทอง
นางสุภิญ พิกุลเทศ
นางสุภิญญา ราชภักดี
นางสุภิญญา ลิปรุจิระ
นางสุภีร พิมพา
นางสุมณฑา จันทรศรีบุตร
นางสุมณฑา มฤศโชติ
นางสุมณี วุฒิฐานะวิวัฒน
นางสุมนต วงษสกุล
นางสุมมา พงษเทียน
นางสุมล มาตแสง
นางสุมลรัตน จันทรเภา
นางสาวสุมา พวงมณี
นางสาวสุมานี เจียมทวี
นางสุมารี จันทนมัฎฐะ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๗๓๘๗
๗๓๘๘
๗๓๘๙
๗๓๙๐
๗๓๙๑
๗๓๙๒
๗๓๙๓
๗๓๙๔
๗๓๙๕
๗๓๙๖
๗๓๙๗
๗๓๙๘
๗๓๙๙
๗๔๐๐
๗๔๐๑
๗๔๐๒
๗๔๐๓
๗๔๐๔
๗๔๐๕
๗๔๐๖
๗๔๐๗
๗๔๐๘
๗๔๐๙
๗๔๑๐
๗๔๑๑
๗๔๑๒

นางสุมาลัย วังสะปญญา
นางสุมาลี ไชยคําหาญ
นางสุมาลี เติมเตชาติพงศ
นางสุมาลี ทองศรี
นางสุมาลี แนวบุตร
นางสาวสุมาลี บัวเล็ก
นางสุมาลี เบญจวรรณ
นางสุมาลี ปริสุทธิกุล
นางสุมาลี ปลีทอง
นางสุมาลี ปนหอมกุล
นางสุมาลี ผสมทรัพย
นางสุมาลี ผึ่งฉิมพลี
นางสุมาลี มณีลาภ
นางสุมาลี ลิมปจักร
นางสาวสุมาลี ศรประสิทธิ์
นางสุมาลี ศรีรัตนกูล
นางสุมาลี ศิริมงคล
นางสุมาลี เฮงจันทร
นางสุเมธา มะโพธิ์ศรี
นางสาวสุรดา อาจนาวัง
นางสุรนันท ออนหัวโทน
นางสุรพิน ธรรมพิทักษพงษ
นางสาวสุรภา สําเริง
นางสุรภา ออนเกลี้ยง
นางสุรภี สมวิจิตร
นางสาวสุระพิณ บุญญฤทธิ์

หนา ๑๔๖
ราชกิจจานุเบกษา
๗๔๑๓
๗๔๑๔
๗๔๑๕
๗๔๑๖
๗๔๑๗
๗๔๑๘
๗๔๑๙
๗๔๒๐
๗๔๒๑
๗๔๒๒
๗๔๒๓
๗๔๒๔
๗๔๒๕
๗๔๒๖
๗๔๒๗
๗๔๒๘
๗๔๒๙
๗๔๓๐
๗๔๓๑
๗๔๓๒
๗๔๓๓
๗๔๓๔
๗๔๓๕
๗๔๓๖
๗๔๓๗
๗๔๓๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสุรัชฎา พลถาวร
นางสุรัชนี เวียงนนท
นางสุรัชวดี นาระคล
นางสุรัตติยา ราชครุฑ
นางสุรัตน จันทรโยธา
นางสุรัตน รุงแสง
นางสุรัสวดี ชยุติมันตดํารง
นางสาวสุรัสวดี มุสิกบุญเลิศ
นางสุรางค ถิ่นสุข
นางสาวสุรางค ธิตินิลนิธิ
นางสุรางค นกสี
นางสุรางค แยมจันทรฉาย
นางสุรางค สุวรรณกาญจน
นางสุรางค หลงกุล
นางสุรางคนา เกียรติกุล
นางสุรารักษ บุญวัฒน
นางสุรารักษ ระกาศรี
นางสุรินทร ชีชาง
นางสุรินทร นามวงศ
นางสุรินทร พวงทอง
นางสุรินทร เพ็งภักดี
นางสุรินทร หลวงจอก
นางสุรินธร วังคะฮาด
นางสุริยันต รอดยอย
นางสุริยา คําหลอ
นางสุริยา เสารแกว

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๗๔๓๙
๗๔๔๐
๗๔๔๑
๗๔๔๒
๗๔๔๓
๗๔๔๔
๗๔๔๕
๗๔๔๖
๗๔๔๗
๗๔๔๘
๗๔๔๙
๗๔๕๐
๗๔๕๑
๗๔๕๒
๗๔๕๓
๗๔๕๔
๗๔๕๕
๗๔๕๖
๗๔๕๗
๗๔๕๘
๗๔๕๙
๗๔๖๐
๗๔๖๑
๗๔๖๒
๗๔๖๓
๗๔๖๔

นางสุริยา แสงสุวรรณ
นางสุริยา หงษทอง
นางสุริยามรรค เสงี่ยมวัฒนะ
นางสาวสุรี ขวัญออน
นางสุรีพร ทองศรี
นางสุรีย กองแกว
นางสุรีย เทพศิริ
นางสุรีย ยิ่งเจริญ
นางสุรีย รักษี
นางสุรีย รัตนธรรม
นางสุรีย สินนอก
นางสุรีย สุธิรังกูร
นางสุรียกร คํานวน
นางสุรียพร ตันพิชัย
นางสุรียพร ปญญาธนสานต
นางสุรียพร รองงาม
นางสุรียพร แสงสุวรรณ
นางสุรียรัตน จงกลาง
นางสุรียรัตน สุนันตา
นางสาวสุรีรอง วาทีธรรม
นางสุรีรัตน กลนาวา
นางสุรีรัตน จันทร
นางสุรีรัตน จันทรคติ
นางสุรีรัตน ชินประเสริฐ
นางสุรีรัตน ปราบพาล
นางสุรีรัตน ปญญาสวัสดิ์

หนา ๑๔๗
ราชกิจจานุเบกษา
๗๔๖๕
๗๔๖๖
๗๔๖๗
๗๔๖๘
๗๔๖๙
๗๔๗๐
๗๔๗๑
๗๔๗๒
๗๔๗๓
๗๔๗๔
๗๔๗๕
๗๔๗๖
๗๔๗๗
๗๔๗๘
๗๔๗๙
๗๔๘๐
๗๔๘๑
๗๔๘๒
๗๔๘๓
๗๔๘๔
๗๔๘๕
๗๔๘๖
๗๔๘๗
๗๔๘๘
๗๔๘๙
๗๔๙๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสุรีรัตน โพธิ์มี
นางสาวสุรีรัตน สิทธิวงค
นางสุลดา เงี่ยมจื๊อเกล็ด
นางสุลีพร ผิวขํา
นางสุวคนธ ทรงธรรม
นางสาวสุวณี หนูคง
นางสุวนาถ บุษยะไพบูลย
นางสุวพร ศรีเอก
นางสุวพรรณ สวนแกว
นางสุวพิทย พฤฒิสาร
นางสุวภัทร ทูลไธสง
นางสุวภัทร ปลอดกระโทก
นางสุวภา แกวดวงจันทร
นางสุวภี แกวฤทธิ์
นางสุวรรณธาดา ธัญญเกษตร
นางสุวรรณภา ปราโมช
นางสุวรรณลา ฉิมเรศ
นางสุวรรณา ดวนใหญ
นางสาวสุวรรณา ทองทัพ
นางสาวสุวรรณา นาเมืองจันทร
นางสุวรรณา นุกูลกิจ
นางสุวรรณา บุญยิ่ง
นางสุวรรณา พาแพง
นางสุวรรณา รัตนศรีสอางค
นางสุวรรณา ฤทธิมนตรี
นางสุวรรณา วัธนหิรัญญสิทธิ์

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๗๔๙๑
๗๔๙๒
๗๔๙๓
๗๔๙๔
๗๔๙๕
๗๔๙๖
๗๔๙๗
๗๔๙๘
๗๔๙๙
๗๕๐๐
๗๕๐๑
๗๕๐๒
๗๕๐๓
๗๕๐๔
๗๕๐๕
๗๕๐๖
๗๕๐๗
๗๕๐๘
๗๕๐๙
๗๕๑๐
๗๕๑๑
๗๕๑๒
๗๕๑๓
๗๕๑๔
๗๕๑๕
๗๕๑๖

นางสุวรรณา อินทรภูงา
นางสาวสุวรรณี จงเจริญวิไล
นางสุวรรณี เปาอินทร
นางสุวรรณี วันทนา
นางสุวรรณี สุทธปญญา
นางสุวรรณี หมั่นสระเกษ
นางสุวรรณี อิ่มประสิทธิชัย
นางสุวรรณีย บูรณพล
นางสุวลักษณ พฤกษหิรัญ
นางสุวลี พูนผล
นางสุวัจนา แกวกันใจ
นางสุวัฒนา ภูรีโรจน
นางสุวัฒนา รัตนกาล
นางสุวัสสา แอคลีย
นางสุวาณี รัตนไชย
นางสุวาณี ใหญแจม
นางสุวานี อยูยอด
นางสุวิมล คุณอุดม
นางสุวิมล คุมวงศ
นางสุวิมล ชัยพราหมณ
นางสุวิมล ตันปติ
นางสุวิมล นพนิช
นางสุวิมล ศรไชย
นางสุวิมล ศรีทองเชื้อ
นางสุวิมล ศรีอรัญ
นางสุวิมล สงเสริม

หนา ๑๔๘
ราชกิจจานุเบกษา
๗๕๑๗
๗๕๑๘
๗๕๑๙
๗๕๒๐
๗๕๒๑
๗๕๒๒
๗๕๒๓
๗๕๒๔
๗๕๒๕
๗๕๒๖
๗๕๒๗
๗๕๒๘
๗๕๒๙
๗๕๓๐
๗๕๓๑
๗๕๓๒
๗๕๓๓
๗๕๓๔
๗๕๓๕
๗๕๓๖
๗๕๓๗
๗๕๓๘
๗๕๓๙
๗๕๔๐
๗๕๔๑
๗๕๔๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสุวิมล สุรัตนเรืองชัย
นางสุวีณา พรมจันทร
นางสุหลิน ชนะแสน
นางเสงี่ยม ปางลิลาศ
นางเสงี่ยม โรจนธรรมกุล
นางเสงี่ยม เหลืองไพโรจน
นางเสนห เกียรปุรุ
นางเสนอ นุชนารถ
นางเสาวณี ขําอวม
นางเสาวณี พันธทอง
นางเสาวณี พูพิทยาสถาพร
นางเสาวณีย ศรีธินนท
นางเสาวณีย แสงโพธิ์
นางเสาวนิตย จูมนาฝาย
นางเสาวนิตย ทองกูล
นางเสาวนิตย ศิริภาษณ
นางเสาวนี รมโพธิ์
นางเสาวนีย ขวงพร
นางเสาวนีย คงไทย
นางสาวเสาวนีย ชวยอนันต
นางเสาวนีย ตากูล
นางเสาวนีย ทาอุปรงค
นางสาวเสาวนีย บรรณาลัย
นางเสาวนีย บุญประจักษ
นางเสาวนีย ยี่สุน
นางเสาวนีย ลูกฟก

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๗๕๔๓
๗๕๔๔
๗๕๔๕
๗๕๔๖
๗๕๔๗
๗๕๔๘
๗๕๔๙
๗๕๕๐
๗๕๕๑
๗๕๕๒
๗๕๕๓
๗๕๕๔
๗๕๕๕
๗๕๕๖
๗๕๕๗
๗๕๕๘
๗๕๕๙
๗๕๖๐
๗๕๖๑
๗๕๖๒
๗๕๖๓
๗๕๖๔
๗๕๖๕
๗๕๖๖
๗๕๖๗
๗๕๖๘

หนา ๑๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางเสาวนีย สนหอม
นางเสาวนีย สาธุ
นางเสาวนีย เอกสินเสริม
นางเสาวภา ชุมวารี
นางเสาวภา เชาวศิลป
นางเสาวภา นนทศักดิ์
นางเสาวภา ไพบูลย
นางเสาวภา หงสประภาวงศ
นางเสาวภาค คูรศิริกุล
นางเสาวภาคย พุมระชัฎร
นางสาวเสาวภาคย ศักดิ์สันเทียะ
นางเสาวรีย ฤทธิ์ธงชัยเลิศ
นางสาวเสาวลักษณ ชะมายกลาง
นางเสาวลักษณ นาซีก
นางเสาวลักษณ ปรีชานนท
นางสาวเสาวลักษณ พินธุวงศ
นางเสาวลักษณ ฦาชา
นางเสาวลักษณ ศิริวัฒพงศ
นางเสาวลักษณ อินทปญญา
นางแสงจันทร พิชญานุรัตน
นางแสงจันทร พูลเกษม
นางแสงจันทร ใยไธสง
นางแสงจันทร สัตถาผล
นางแสงเดือน อนุสรณ
นางสาวแสงเพ็ญ พุมกุมาร
นางแสงระวี พรมมี

๗๕๖๙
๗๕๗๐
๗๕๗๑
๗๕๗๒
๗๕๗๓
๗๕๗๔
๗๕๗๕
๗๕๗๖
๗๕๗๗
๗๕๗๘
๗๕๗๙
๗๕๘๐
๗๕๘๑
๗๕๘๒
๗๕๘๓
๗๕๘๔
๗๕๘๕
๗๕๘๖
๗๕๘๗
๗๕๘๘
๗๕๘๙
๗๕๙๐
๗๕๙๑
๗๕๙๒
๗๕๙๓
๗๕๙๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางแสงสุทิน เครือเสนห
นางแสงหลา ทองอินทร
นางสาวโสน หอมกิจ
นางโสภนา ปรักมานนท
นางสาวโสภา ขันติศรีสกุล
นางโสภา ขาวเรือง
นางโสภา ชมชื่น
นางโสภา บุญลา
นางโสภา มาลีเลศ
นางสาวโสภาภรณ วัจนพิสิฐ
นางสาวโสภาวดี สิงหอิศรางค
นางโสภิต เชื้อนิล
นางโสภี พันธุชูเพ็ชร
นางไสว นนทพจน
นางไสว มั่นกสิกรณ
นางไสวศรี อานจันทึก
นางหทัยกานต นาคเทียน
นางหทัยรัตน รักษชุมชน
นางสาวหทัยรัตน สุวรรณรงค
นางหนึ่งลดา สมบูรณ
นางหนูไกร อินละคร
นางหนูเพียร สิมมา
นางสาวหรรษา บุญนายืน
นางหรรษา มะยงค
นางหวานใจ จันทรฝาก
นางหัทยา เข็มเพ็ชร

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๗๕๙๕
๗๕๙๖
๗๕๙๗
๗๕๙๘
๗๕๙๙
๗๖๐๐
๗๖๐๑
๗๖๐๒
๗๖๐๓
๗๖๐๔
๗๖๐๕
๗๖๐๖
๗๖๐๗
๗๖๐๘
๗๖๐๙
๗๖๑๐
๗๖๑๑
๗๖๑๒
๗๖๑๓
๗๖๑๔
๗๖๑๕
๗๖๑๖
๗๖๑๗
๗๖๑๘
๗๖๑๙
๗๖๒๐

นางหัสนา เปยผึ้ง
นางหัสวรี สุรัติศักดิ์
นางเหมือนจันทร อรัญมิตร
นางอดุลย พูลเพิ่ม
นางอดุลลักษณ โทนะพันธ
นางอติภา อุนสมัย
นางสาวอนงค คุณธรณ
นางอนงค จันทาวุฒิ
นางอนงค จุลละนันทน
นางอนงค เจริญพันธ
นางอนงค ไทยเกิด
นางอนงค ธนสารกุล
นางอนงค พูลสงา
นางอนงค สานุการ
นางอนงค สุขมั่น
นางสาวอนงค ไหมพรม
นางอนงครักษ วงศษา
นางอนงครัตน มากมีทรัพย
นางอนงคศิริ นัยยะ
นางอนัญญา ดานไทยนํา
นางอนัญญา ทมงาม
นางอนามัย วงษชาลี
นางอนุชิดา บุสโต
นางอนุธิดา สุวรรณรัตน
นางอนุสรณ มั่นสุวรรณ
นางอนุสา ปนเนตร

หนา ๑๕๐
ราชกิจจานุเบกษา
๗๖๒๑
๗๖๒๒
๗๖๒๓
๗๖๒๔
๗๖๒๕
๗๖๒๖
๗๖๒๗
๗๖๒๘
๗๖๒๙
๗๖๓๐
๗๖๓๑
๗๖๓๒
๗๖๓๓
๗๖๓๔
๗๖๓๕
๗๖๓๖
๗๖๓๗
๗๖๓๘
๗๖๓๙
๗๖๔๐
๗๖๔๑
๗๖๔๒
๗๖๔๓
๗๖๔๔
๗๖๔๕
๗๖๔๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวอภัย ไรสูงเนิน
นางอภิญญา พูนรัตนบัณฑิตย
นางอภิญญา เลื่อนสูงเนิน
นางอภิญญา โลไธสง
นางอภิญญา สุภามณี
นางอภิภา ศรีเอี่ยมสะอาด
นางอภิรดี จงเอื้อกลาง
นางอภิรดี เปานอย
นางสาวอภิรดี วงษทรัพย
นางอภิวัน ประสังสิต
นางอภิวันท จําปาแดง
นางอภิวันท สกุลทิพยแท
นางอภิสรา สธนเสาวภาคย
นางอมร ธรรมวิเศษ
นางอมร นาคธน
นางอมร ปนอยู
นางอมร เสงเซง
นางอมรพรรณ สุชนก
นางสาวอมรรัตน ซําเจริญ
นางอมรรัตน ดวงแกว
นางสาวอมรรัตน บูรณพันธุ
นางอมรรัตน มหาวัง
นางสาวอมรรัตน สกุลดาน
นางสาวอมรศรี แสงสองฟา
นางอมรา คุมวงศ
นางอมรา ธุระ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๗๖๔๗
๗๖๔๘
๗๖๔๙
๗๖๕๐
๗๖๕๑
๗๖๕๒
๗๖๕๓
๗๖๕๔
๗๖๕๕
๗๖๕๖
๗๖๕๗
๗๖๕๘
๗๖๕๙
๗๖๖๐
๗๖๖๑
๗๖๖๒
๗๖๖๓
๗๖๖๔
๗๖๖๕
๗๖๖๖
๗๖๖๗
๗๖๖๘
๗๖๖๙
๗๖๗๐
๗๖๗๑
๗๖๗๒

นางอมรา นาคเฉลิม
นางอมรา ปญญาศรี
นางสาวอมรา สุขุมพันธุพงศ
นางอมราพร ไกรแกว
นางอมราวดี ทองอนันต
นางอมาวสี ธนูทอง
นางอรจิราส คมนาคม
นางอรชร มูลศรี
นางอรชร สมประดิษฐ
นางอรชร อาจสามารถศิริ
นางอรชร อุนัยบัน
นางอรชา คงแหลม
นางอรณิชา บุปผาชาติ
นางอรณี เอี่ยมละออ
นางอรดี ศุภรรัตน
นางอรทัย กันศิริ
นางสาวอรทัย แกวมณีวัฒน
นางอรทัย คําคง
นางอรทัย งามสม
นางอรทัย เจริญใจ
นางอรทัย เดชกลาหาญ
นางอรทัย นพรัตน
นางอรทัย นาคะเปรมินทร
นางอรทัย บุญจันทร
นางอรทัย ภูมิเรือง
นางอรทัย ยิ่งยง

หนา ๑๕๑
ราชกิจจานุเบกษา
๗๖๗๓
๗๖๗๔
๗๖๗๕
๗๖๗๖
๗๖๗๗
๗๖๗๘
๗๖๗๙
๗๖๘๐
๗๖๘๑
๗๖๘๒
๗๖๘๓
๗๖๘๔
๗๖๘๕
๗๖๘๖
๗๖๘๗
๗๖๘๘
๗๖๘๙
๗๖๙๐
๗๖๙๑
๗๖๙๒
๗๖๙๓
๗๖๙๔
๗๖๙๕
๗๖๙๖
๗๖๙๗
๗๖๙๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางอรทัย เย็นใจ
นางอรทัย ริมคีรี
นางอรทัย เศษจันทร
นางสาวอรทัย หลอสันติสุข
นางสาวอรไท เพียรทรัพย
นางอรนิตย ประสานศรี
นางอรนุช ธาระพุทธ
นางสาวอรนุช ศิริกุล
นางอรพร ดํารงรักษ
นางสาวอรพรรณ ลาชะเลา
นางอรพันธ คชรัตน
นางอรพันธ ทองคงแกว
นางอรพันธุ รักงาม
นางสาวอรพิน ทัฬหิกรณ
นางสาวอรพิน วงษเสน
นางอรพิน แสงอินทร
นางอรพินท ทวมชุมพร
นางอรพินท ทองเอี่ยม
นางอรพินท เปรมสุข
นางอรพินทร เงาะจันทรา
นางอรพินธ ชูศรีวาสน
นางสาวอรพิมพ ชิตมณี
นางอรพิมพ พรหมชุลี
นางสาวอรยา สืบภา
นางอรรคพร ทับทิมทอง
นางสาวอรรัตน รัตนสกล

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๗๖๙๙
๗๗๐๐
๗๗๐๑
๗๗๐๒
๗๗๐๓
๗๗๐๔
๗๗๐๕
๗๗๐๖
๗๗๐๗
๗๗๐๘
๗๗๐๙
๗๗๑๐
๗๗๑๑
๗๗๑๒
๗๗๑๓
๗๗๑๔
๗๗๑๕
๗๗๑๖
๗๗๑๗
๗๗๑๘
๗๗๑๙
๗๗๒๐
๗๗๒๑
๗๗๒๒
๗๗๒๓
๗๗๒๔

นางอรวรรณ จําปาแกว
นางอรวรรณ ชมชื่นใจ
นางอรวรรณ ชมภู
นางสาวอรวรรณ แซโอว
นางอรวรรณ ดาศรี
นางอรวรรณ เทพมณี
นางสาวอรวรรณ นุมเจริญ
นางอรวรรณ พรหมสอน
นางอรวรรณ พึ่งภพ
นางอรวรรณ ใสโยธา
นางอรษา จันทรสวาง
นางสาวอรษา นิรันดรโสภณ
นางอรสร สุวรรณพูล
นางอรสา แตงออน
นางอรสา พัฒนพิเชษฐพงศ
นางอรสา ศิลปวรณวิวัฒน
นางอรสา สุทิน
นางอรสา อุราพรรณอนันต
นางอรอนงค ไกรนรา
นางอรอนงค สาขามุละ
นางอรอนงค สําแดงเดช
นางอรอนงค สุขเนียม
นางอรอนงค อูเวียงคอย
นางสาวอรอนันต ปุณณะเวส
นางสาวอรอร ฤทธิ์กลาง
นางอรัญญา กิจสวัสดิ์

หนา ๑๕๒
ราชกิจจานุเบกษา
๗๗๒๕
๗๗๒๖
๗๗๒๗
๗๗๒๘
๗๗๒๙
๗๗๓๐
๗๗๓๑
๗๗๓๒
๗๗๓๓
๗๗๓๔
๗๗๓๕
๗๗๓๖
๗๗๓๗
๗๗๓๘
๗๗๓๙
๗๗๔๐
๗๗๔๑
๗๗๔๒
๗๗๔๓
๗๗๔๔
๗๗๔๕
๗๗๔๖
๗๗๔๗
๗๗๔๘
๗๗๔๙
๗๗๕๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางอรัญญา ขัดเชิง
นางอรัญญา ยุทธปรีชานันท
นางอรัญญา วังกี
นางอรัญญา สิงหโต
นางอรัญญา สุขโน
นางอรัญญา อัฑฒพงษ
นางอราม เทียมทินกฤต
นางอรินลัทธ จันทรเลน
นางอรุณ แกวกลา
นางอรุณ ชุมมะโน
นางอรุณ แนนดี
นางอรุณ สมสูงเนิน
นางอรุณรัก กูเกียรติกูล
นางอรุณรัตน ชาติประสพ
นางสาวอรุณรัตน เมงพัด
นางอรุณรัตน ศรีธาตุ
นางอรุณรัตน ออนจันทร
นางอรุณลักษมี ปญญาคุณาภรณ
นางสาวอรุณวดี อุนชู
นางสาวอรุณวรรณ แกวกลา
นางอรุณวรรณ ยงโพธิ์
นางอรุณศรี จันทรเมือง
นางสาวอรุณศรี ชีวชัยพิมล
นางอรุณศรี เผาภูรี
นางอรุณศรี วัลลภา
นางอรุณศรี ศรีประศาสน

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๗๗๕๑
๗๗๕๒
๗๗๕๓
๗๗๕๔
๗๗๕๕
๗๗๕๖
๗๗๕๗
๗๗๕๘
๗๗๕๙
๗๗๖๐
๗๗๖๑
๗๗๖๒
๗๗๖๓
๗๗๖๔
๗๗๖๕
๗๗๖๖
๗๗๖๗
๗๗๖๘
๗๗๖๙
๗๗๗๐
๗๗๗๑
๗๗๗๒
๗๗๗๓
๗๗๗๔
๗๗๗๕
๗๗๗๖

นางอรุณศรี ศิลาพันธ
นางสาวอรุณี เกิดทอง
นางสาวอรุณี คงสวัสดิ์
นางอรุณี ธีรภัคสิริ
นางอรุณี โพธิ์พินิจ
นางอรุณี สมวัน
นางอรุณี แสงนิล
นางอรุวรรณ ศักดิ์คําดวง
นางอลิสรา อาจหาญ
นางอลิสา สินธุโสภา
นางอวบมณี แกววิเศษ
นางออนพิศ เหลาภักดี
นางออมเดือน แพนพา
นางออมทิพย เทพาสิทธิ์
นางออมสิน จันทาคีรี
นางออยทิพย เกตุสวัสดิ์สมคร
นางออยทิพย อินทรวิเชียร
นางอักษรศิริ ปองขวาเลา
นางอังคณา เจริญหุน
นางอังคณา ตติรัตน
นางอังคณา ทาไธสง
นางอังคณา ประวัง
นางอังคณา พลังกูร
นางอังคณา ภิญโญยาง
นางอังคนา ตั้งปญญาวงศ
นางอังคนา นุมวัด

หนา ๑๕๓
ราชกิจจานุเบกษา
๗๗๗๗
๗๗๗๘
๗๗๗๙
๗๗๘๐
๗๗๘๑
๗๗๘๒
๗๗๘๓
๗๗๘๔
๗๗๘๕
๗๗๘๖
๗๗๘๗
๗๗๘๘
๗๗๘๙
๗๗๙๐
๗๗๙๑
๗๗๙๒
๗๗๙๓
๗๗๙๔
๗๗๙๕
๗๗๙๖
๗๗๙๗
๗๗๙๘
๗๗๙๙
๗๘๐๐
๗๘๐๑
๗๘๐๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางอังชัน แจมคุณา
นางอังศิกา เจริญวิริยะภาพ
นางอังศุธร บุญมา
นางสาวอังศุมาลิน เกษรา
นางอังสุนี โกษาคาร
นางสาวอังสุมา ชัยชาญ
นางสาวอัจจนา อินทรวงศ
นางอัจฉรา กลยนีย
นางอัจฉรา กีรติรังสรรค
นางอัจฉรา คหินทพงศ
นางสาวอัจฉรา จงใจ
นางอัจฉรา จันทรอบ
นางอัจฉรา จันทะคร
นางอัจฉรา จินดาทอง
นางอัจฉรา มวงหมี
นางอัจฉรา มาตตายา
นางอัจฉรา มีสวัสดิ์
นางอัจฉรา รูบุญ
นางอัจฉรา สังคนาคินทร
นางอัจฉรา สิงหแกว
นางอัจฉรา เอกเรื่อง
นางอัจฉรากรณ อยูเย็น
นางอัจฉราพร โพธิ์ดี
นางอัจฉราภรณ กนกอุดม
นางอัจฉราวรรณ ไชยมิตรชิด
นางอัจฉราวรรณ ใจยะเขียว

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๗๘๐๓
๗๘๐๔
๗๘๐๕
๗๘๐๖
๗๘๐๗
๗๘๐๘
๗๘๐๙
๗๘๑๐
๗๘๑๑
๗๘๑๒
๗๘๑๓
๗๘๑๔
๗๘๑๕
๗๘๑๖
๗๘๑๗
๗๘๑๘
๗๘๑๙
๗๘๒๐
๗๘๒๑
๗๘๒๒
๗๘๒๓
๗๘๒๔
๗๘๒๕
๗๘๒๖
๗๘๒๗
๗๘๒๘

นางสาวอัจฉริยา ทองปอง
นางอัจนา ทรัพยสอาด
นางสาวอัฉราวดี ลี้ปราศภัย
นางอัชรา ตั้งทวี
นางสาวอัชรา อวมเครือ
นางอัชรี อุนมาก
นางอัชรีวรรณ คําทอง
นางอัญชนา ความรัมย
นางอัญชนา ดีเสมอ
นางสาวอัญชลิกร การัยภูมิ
นางอัญชลี เจริญสุข
นางอัญชลี ดวงแกว
นางอัญชลี ทันตะคุ
นางอัญชลี ทาคําสุข
นางอัญชลี ปญจนาพงศชัย
นางอัญชลี ปดชาสี
นางอัญชลี แผลงประพันธ
นางอัญชลี พัสสร
นางอัญชลี ยิ้มแฉลม
นางอัญชลี เรืองไพศาล
นางอัญชลี ศรีเอนก
นางสาวอัญชสา ธนเพิ่มพร
นางอัญชา ปรังฤทธิ์
นางสาวอัญชิษฐา ทุมคํา
นางอัญญรัตน อินทรบวร
นางสาวอัญญา หมื่นกลาหาญ

หนา ๑๕๔
ราชกิจจานุเบกษา
๗๘๒๙
๗๘๓๐
๗๘๓๑
๗๘๓๒
๗๘๓๓
๗๘๓๔
๗๘๓๕
๗๘๓๖
๗๘๓๗
๗๘๓๘
๗๘๓๙
๗๘๔๐
๗๘๔๑
๗๘๔๒
๗๘๔๓
๗๘๔๔
๗๘๔๕
๗๘๔๖
๗๘๔๗
๗๘๔๘
๗๘๔๙
๗๘๕๐
๗๘๕๑
๗๘๕๒
๗๘๕๓
๗๘๕๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางอัญญาณี สุขผุย
นางอัญธิฌา มีวรรณ
นางสาวอัญวีณ อินธิรัตน
นางอัธยา กาญจนดิษฐ
นางอัธยา ยอดสะคุณ
นางอัปษร ยาทิพย
นางอัมพร กาฬสินธุ
นางอัมพร กิ่มเกิด
นางอัมพร คูตระกูล
นางอัมพร จรรยโกมล
นางอัมพร จันทรผองศรี
นางอัมพร ไชยศิริ
นางอัมพร ดาโรจน
นางอัมพร บุดดี
นางอัมพร ไพเราะ
นางอัมพร รุจิรารังสรรค
นางอัมพร สามงามยา
นางอัมพร สุขพงษไทย
นางสาวอัมพร อินทรอาษา
นางอัมพร โอภาษี
นางสาวอัมพรกัญ บัวครอง
นางอัมพวัน แกวศักดิ์
นางอัมพวัน ปวศิลปศักดิ์
นางอัมพวัน เวชชศาสตร
นางอัมพิกา เทพสุระ
นางอัมพิกา บุญเกลี้ยง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๗๘๕๕
๗๘๕๖
๗๘๕๗
๗๘๕๘
๗๘๕๙
๗๘๖๐
๗๘๖๑
๗๘๖๒
๗๘๖๓
๗๘๖๔
๗๘๖๕
๗๘๖๖
๗๘๖๗
๗๘๖๘
๗๘๖๙
๗๘๗๐
๗๘๗๑
๗๘๗๒
๗๘๗๓
๗๘๗๔
๗๘๗๕
๗๘๗๖
๗๘๗๗
๗๘๗๘
๗๘๗๙
๗๘๘๐

นางอัมภา ปราบหนุน
นางอัมภาภรณ มังคะตา
นางอัษฎา จรัลชล
นางอาจินต เกตุเกลี้ยง
นางอาจินต จันทรคง
นางสาวอาชวินี ไชยสุนทร
นางอาซีเสาะ อุมาสะ
นางอาณัติ สุขสุสร
นางอาทิตยา นาคมาลี
นางอาทิตยา พรหมแกว
นางอาพร เครือดวงคํา
นางอาพร วิริยะไพศาลพงศ
นางอาภรณ กระจางโพธิ์
นางสาวอาภรณ โฆสิตาภา
นางอาภรณ ชินกลาง
นางอาภรณ ดีวงศสาย
นางอาภรณ ทองเกียว
นางสาวอาภรณ เมืองแกว
นางอาภรณ รัตนไพบูลย
นางอาภรณ แสนทวีสุข
นางสาวอาภรณ ออนวงษ
นางอาภัสภรณ บุญพรัด
นางอาภัสรา จันทรเสนา
นางอาภาสิริ วิชัยวงศ
นางอารณี สมมาก
นางอารมณ เฉตาไพย

หนา ๑๕๕
ราชกิจจานุเบกษา
๗๘๘๑
๗๘๘๒
๗๘๘๓
๗๘๘๔
๗๘๘๕
๗๘๘๖
๗๘๘๗
๗๘๘๘
๗๘๘๙
๗๘๙๐
๗๘๙๑
๗๘๙๒
๗๘๙๓
๗๘๙๔
๗๘๙๕
๗๘๙๖
๗๘๙๗
๗๘๙๘
๗๘๙๙
๗๙๐๐
๗๙๐๑
๗๙๐๒
๗๙๐๓
๗๙๐๔
๗๙๐๕
๗๙๐๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวอารมณ เหลาศิริวัฒนา
นางอารมย หมื่นจร
นางอารี ชูแกว
นางอารี วาติ
นางอารี ศรีออน
นางอารี ศิรินุพงษ
นางสาวอารี อิ่มจิตต
นางอารีย คําเพ็ง
นางอารีย จันทร
นางอารีย จันทรประคอง
นางอารีย จันทะหาร
นางสาวอารีย ฉิมฉลอง
นางสาวอารีย ไฉดิลก
นางอารีย ชูจิตต
นางสาวอารีย นาคศรี
นางสาวอารีย บุญเสริม
นางสาวอารีย ประภพรัตนกุล
นางอารีย รัตนโชติ
นางอารีย สังขมณี
นางสาวอารีย สายฉลาด
นางอารีย สูงสุมาลย
นางอารียภรณ สุกใส
นางอารีรัตน แกนไร
นางสาวอารีรัตน ขวัญสวัสดิ์
นางอารีรัตน วีระสวัสดิ์
นางสาวอารีรัตน อุบล

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๗๙๐๗
๗๙๐๘
๗๙๐๙
๗๙๑๐
๗๙๑๑
๗๙๑๒
๗๙๑๓
๗๙๑๔
๗๙๑๕
๗๙๑๖
๗๙๑๗
๗๙๑๘
๗๙๑๙
๗๙๒๐
๗๙๒๑
๗๙๒๒
๗๙๒๓
๗๙๒๔
๗๙๒๕
๗๙๒๖
๗๙๒๗
๗๙๒๘
๗๙๒๙
๗๙๓๐
๗๙๓๑
๗๙๓๒

นางอารีลักษณ แข็งราช
นางอารีวรรณ ธาตุดี
นางอารีวัลย จําปานิล
นางอารุณ แพรหลาย
นางอารุณี บัติปน
นางอาวรณ ทองสุ
นางอํานวย ชัยบุรินทร
นางอํานวย พิมพสอน
นางอํานวย ยิ่งชัยภูมิ
นางอํานวย ลิ้มฉุน
นางอําพร คงอยู
นางอําพร จรรยายงค
นางอําพร พรมเรือง
นางอําพร สมคํา
นางอําพร เอี่ยมแจง
นางอําพรรณ ใจแนน
นางอําพรรณ ไชยวุฒิ
นางสาวอําพัน ณะคําตัน
นางอําพัน ประสานสมบัติ
นางอําพันทอง เปลี่ยนสกุลวงศ
นางอําพันธ จันทรเพชร
นางอําพันธ มั่นหมาย
นางอําไพ เกิดดี
นางสาวอําไพ คุมภัยรันต
นางสาวอําไพ แดนขุนทด
นางสาวอําไพ ทองสอน

หนา ๑๕๖
ราชกิจจานุเบกษา
๗๙๓๓
๗๙๓๔
๗๙๓๕
๗๙๓๖
๗๙๓๗
๗๙๓๘
๗๙๓๙
๗๙๔๐
๗๙๔๑
๗๙๔๒
๗๙๔๓
๗๙๔๔
๗๙๔๕
๗๙๔๖
๗๙๔๗
๗๙๔๘
๗๙๔๙
๗๙๕๐
๗๙๕๑
๗๙๕๒
๗๙๕๓
๗๙๕๔
๗๙๕๕
๗๙๕๖
๗๙๕๗
๗๙๕๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางอําไพ ทาพริก
นางอําไพ ปจจุโส
นางอําไพ เพียรงูเหลือม
นางอําไพ เพียรเจริญ
นางสาวอําไพ ลัคนาอนุสรณ
นางสาวอําไพ สังขสุข
นางอําไพ อิ่มอก
นางอําไพวรรณ แหวนจะโปะ
นางอําภร ศรีวิเศษ
นางอําภา มีเครือรอด
นางอําภา ไมงาม
นางสาวอําภาภรณ นิ่มละมัย
นางอํามอญ รองสวัสดิ์
นางอิงอร อินทรัตน
นางอิชยา สิงหคํา
นางอินทรแตม จันทรเทพย
นางอินทรีย ชํานาญไพร
นางอินทิรา ปนคํา
นางอินทิรา หลาอัมพร
นางอินทิรา ออนจันทร
นางสาวอินทุอร เขียวชะอุม
นางอิ่มใจ ดีไสว
นางอิศราพร ศรีหานารถ
นางสาวอิศราภรณ แซตัง
นางอิศราภรณ นิพันธุพงษ
นางอิสริยา บุญมา

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๗๙๕๙
๗๙๖๐
๗๙๖๑
๗๙๖๒
๗๙๖๓
๗๙๖๔
๗๙๖๕
๗๙๖๖
๗๙๖๗
๗๙๖๘
๗๙๖๙
๗๙๗๐
๗๙๗๑
๗๙๗๒
๗๙๗๓
๗๙๗๔
๗๙๗๕
๗๙๗๖
๗๙๗๗
๗๙๗๘
๗๙๗๙
๗๙๘๐
๗๙๘๑
๗๙๘๒
๗๙๘๓
๗๙๘๔

นางอิสริยา พันธุเขตกิจ
นางอิสรีย จันทรงาม
นางสาวอิสรีย ยังอยู
นางอุดมพร ชื่นอาภา
นางอุดมพร ตาระกา
นางอุดมพร สิงหชัย
นางอุดมลักษณ ชูเพชร
นางอุดมลักษณ มาเบา
นางอุดมวรรณ สารถวิล
นางอุตสาห บุญมา
นางอุทัยรัตน โชติธรรม
นางอุทัยวรรณ มั่งมี
นางอุทัยวรรณ สวัสดิพงษ
นางอุทัยวรรณ สุวรรณรัตน
นางอุทัยวรรณ อินศิริ
นางสาวอุทุมพร แจมเมือง
นางอุทุมพร ณ นคร
นางอุนรื่น มีเสน
นางสาวอุนเรือน คลองตา
นางอุบล คงสม
นางอุบล คงใหญ
นางอุบล ชวนะเกรียงไกร
นางอุบล ดิษยมนตรี
นางอุบล ธิราพืช
นางอุบล นาคสุข
นางอุบล บุญโชติ

หนา ๑๕๗
ราชกิจจานุเบกษา
๗๙๘๕
๗๙๘๖
๗๙๘๗
๗๙๘๘
๗๙๘๙
๗๙๙๐
๗๙๙๑
๗๙๙๒
๗๙๙๓
๗๙๙๔
๗๙๙๕
๗๙๙๖
๗๙๙๗
๗๙๙๘
๗๙๙๙
๘๐๐๐
๘๐๐๑
๘๐๐๒
๘๐๐๓
๘๐๐๔
๘๐๐๕
๘๐๐๖
๘๐๐๗
๘๐๐๘
๘๐๐๙
๘๐๑๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางอุบล บุณยาดิสัย
นางอุบล เพียยุระ
นางอุบล ยิ้มถนอม
นางอุบล ยืนยง
นางอุบล รักปลื้ม
นางอุบล สายตางใจ
นางสาวอุบล สุวรรณ
นางสาวอุบล เสนไสย
นางสาวอุบล แสงเพ็ง
นางอุบล อินหมอม
นางสาวอุบลพรรณ สุวรรณเกลา
นางอุบลรัตน ฆวีวงษ
นางอุบลรัตน บุญลือ
นางอุบลรัตน ผดุงกิจ
นางสาวอุบลรัตน ยี่รงค
นางอุบลรัตน รัตนชมภู
นางอุบลรัตน ละมุลตรี
นางอุบลรัตน วังหอม
นางอุบลรัตน ศรีขา
นางสาวอุบลรัตน อินทวงศ
นางอุบลวรรณ กัญจนโรจน
นางอุปการี มณีนิล
นางอุมา ไตรธรรม
นางอุมากร ธรรมยา
นางอุมาพร เวียนมานะ
นางอุมาภรณ สิงหคํา

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๘๐๑๑
๘๐๑๒
๘๐๑๓
๘๐๑๔
๘๐๑๕
๘๐๑๖
๘๐๑๗
๘๐๑๘
๘๐๑๙
๘๐๒๐
๘๐๒๑
๘๐๒๒
๘๐๒๓
๘๐๒๔
๘๐๒๕
๘๐๒๖
๘๐๒๗
๘๐๒๘
๘๐๒๙
๘๐๓๐
๘๐๓๑
๘๐๓๒
๘๐๓๓
๘๐๓๔
๘๐๓๕
๘๐๓๖

นางอุรพงษ โงชาฤทธิ์
นางสาวอุรัก อุนใจ
นางอุรา สุดใสดี
นางอุรารักษ ชูแสวง
นางอุรารัตน สิงหเดช
นางอุราวรรณ รุจิระพงศ
นางอุรุณา ทาประเสริฐ
นางอุเรศ เปรมประชา
นางอุไร กิ่งแกว
นางอุไร คําแพง
นางอุไร ชาติดํา
นางอุไร ดวงประภา
นางอุไร ตนทอง
นางอุไร ตอนศรี
นางอุไร ติดติปานะ
นางอุไร นพผล
นางอุไร นอยพันธ
นางอุไร นารีหวานดี
นางอุไร บุญกานตง
นางสาวอุไร บุญแปลง
นางอุไร ประพันธอนุรักษ
นางอุไร ปญญาสิทธิ์
นางอุไร มณีโชติ
นางอุไร ศิริหลอ
นางอุไร สีมาก
นางสาวอุไร สุดแสวง

หนา ๑๕๘
ราชกิจจานุเบกษา
๘๐๓๗
๘๐๓๘
๘๐๓๙
๘๐๔๐
๘๐๔๑
๘๐๔๒
๘๐๔๓
๘๐๔๔
๘๐๔๕
๘๐๔๖
๘๐๔๗
๘๐๔๘
๘๐๔๙
๘๐๕๐
๘๐๕๑
๘๐๕๒
๘๐๕๓
๘๐๕๔
๘๐๕๕
๘๐๕๖
๘๐๕๗
๘๐๕๘
๘๐๕๙
๘๐๖๐
๘๐๖๑
๘๐๖๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางอุไร หวายเครือ
นางอุไร หาญชนะวงษ
นางอุไรจิต เสมอสาย
นางอุไรรัตน วิชิต
นางอุไรวรรณ ครุธชางทอง
นางอุไรวรรณ ทนุพันธ
นางสาวอุไรวรรณ ทองเสนห
นางอุไรวรรณ ปนนา
นางอุไรวรรณ ราชบัณฑิต
นางสาวอุไรวรรณ วรญาณศรี
นางอุไรวรรณ สุขเกษม
นางอุไรวรรณ หอมชื่นชม
นางอุไรวัลย ดวงชัยเงิน
นางอุลัย เมฆปน
นางอุลัย อินยา
นางอุลัยวรรณ พันธุเสี้ยม
นางอุษณา ดีเลข
นางอุษณีย จันทรวิลักษณ
นางอุษณีย แจบไธสง
นางอุษณีย รุงเรือง
นางอุษณีย อิงคนินันท
นางอุษา กันแตง
นางอุษา เขื่อนแกว
นางอุษา จันทรวงศ
นางสาวอุษา จิตรสิขเรศ
นางอุษา ตั้นเสง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๘๐๖๓
๘๐๖๔
๘๐๖๕
๘๐๖๖
๘๐๖๗
๘๐๖๘
๘๐๖๙
๘๐๗๐
๘๐๗๑
๘๐๗๒
๘๐๗๓
๘๐๗๔
๘๐๗๕
๘๐๗๖
๘๐๗๗
๘๐๗๘
๘๐๗๙
๘๐๘๐

นางอุษา ทรายทอง
นางอุษา โพธิ์แกว
นางสาวอุษา ภิบาลวงษ
นางอุษา ยุติธรรม
นางอุษา รอดนิตย
นางสาวอุษา ลี้ประเสริฐ
นางอุษา ศิริรักษ
นางอุษา สื่อมโนธรรม
นางสาวอุษา สุนันทารอด
นางอุษา หานามชัย
นางอุษา อําพันทอง
นางอุษาสม แสงพายัพ
นางสาวอุสา กลับหอม
นางสาวอุสาห พงษศิริ
นางเอกญารัตน ทองเจียว
นางเอมจิต ธานี
นางเอมอร แกวเพชร
นางสาวเอมอร คํานวนวิทย

หนา ๑๕๙
ราชกิจจานุเบกษา
๘๐๘๑
๘๐๘๒
๘๐๘๓
๘๐๘๔
๘๐๘๕
๘๐๘๖
๘๐๘๗
๘๐๘๘
๘๐๘๙
๘๐๙๐
๘๐๙๑
๘๐๙๒
๘๐๙๓
๘๐๙๔
๘๐๙๕
๘๐๙๖
๘๐๙๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวเอมอร ใจแกว
นางเอมอร พานิชพงศ
นางสาวเอมอร ลายคราม
นางเอมอร ศรีสารคาม
นางเอมอร ศรีอากาศ
นางเอษณีย อุมลออ
นางเอื้อนจิต วรรธนะเศรษฐ
นางเอื้อพันธ คอนสะอาด
นางเอื้อมเดือน บุญหวังชวย
นางสาวเอื้อมพร จันทร
นางสาวเอื้อมพร นําคิด
นางเอื้อมพร ปะระขา
นางเอื้อมพร สมิติษเฐียร
นางเอื้อมพร สุคนธมัท
นางเอื้ออารี ดอกไมแกว
นางโอภาช ปะจะเน
นางฮาลีปะห บุหงารําไพ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๑ นายบรรลือ วิศิษฎอนุพงษ
๓ นางสาวประภาศรี ขาวบัว
๒ นายสุภัทร จําปาทอง
๔ นางมาลัย แสงเปา
วิทยาลัยชุมชน สังกัดสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน
๑ วาที่รอยตรี วีระสกุล บุราณรักษ
๓ นางสาวลักษณา ชิณวงศ
๒ นางเกษร ปะลาวัน

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข

หนา ๑๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๑ นายเกรียงไกร เจริญธนาวัฒน
๑๓ นางดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ
๒ นายเจริญ นิติธรรมยง
๑๔ นางสาวธัญญาทิพย ศรีพนา
๓ นายชยการ คีรีรัตน
๑๕ นางสาวนาถวดี นันทาภินัย
๔ นายชัยชนะ นิ่มนวล
๑๖ นางนันทริกา ชันซื่อ
๕ นายชุษณา สวนกระตาย
๑๗ นางสาวบุษยา ชิตทวม
๖ นายชูเกียรติ วงฆอง
๑๘ นางวาสนา โตเลี้ยง
๗ นายพงษ ทรงพงษ
๑๙ นางสาววิภาดา เพ็ชรรักษ
๘ นายพินิจ ลาภธนานนท
๒๐ นางสาวสุขศรี วงศนุช
๙ นายพีรพัฒน ศิริสมบูรณลาภ
๒๑ นางสุขุมาล เล็กสวัสดิ์
๑๐ นายอมรวิชช นาครทรรพ
๒๒ นางสุมาลี ชิโนกุล
๑๑ นายอิศรา สอิ้งทอง
๒๓ นางหัทยา จงประสิทธิ์กุล
๑๒ นางสาวชุติมา คชาชีวะ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

นายกําจัด รื่นเริงดี
นายกิตติเดช โพธิ์นิยม
นายณรงค เขียนทองกุล
นายณรงคชัย พิพัฒนธนวงศ
นายถวัลย เนียมทรัพย
นายธีระศักดิ์ วีระภาสพงษ
นายนพศูล สมุทรทอง
นายนุสรณ พิมพาภรณ
นายประพนธ บุญรําพรรณ
นายประสงค ตันพิชัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
๑๑ นายประสาร ชิวปรีชา
๑๒ นายปราโมทย สฤษดิ์นิรันดร
๑๓ นายปรีดา สามงามยา
๑๔ นายไพโรจน กลิ่นจันทร
๑๕ นายภาสวิชญ หลาวมา
๑๖ นายมนัส นิลสวัสดิ์
๑๗ นายรณภพ บรรเจิดเชิดชู
๑๘ นายวิชัย หมอยาดี
๑๙ นายวิทิตร ใจอารีย
๒๐ นายวิบูลย จงรัตนเมธีกุล

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข

หนา ๑๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

๒๑ นายวิโรจน ทองสุพรรณ

๔๕ นางนิตยา สุเพียร

๒๒ นายวิโรจน เวชชะ
๒๓ นายศักดิเดช อุบลสิงห
๒๔ นายสรศักดิ์ มงคลสมบูรณ

๔๖ นางสาวนุชนาถ ศุภพิพัทฒน
๔๗ นางสาวพันธุทิพย วิเศษพงษพันธ
๔๘ นางสาวมณฑาทิพย อัตตปญโญ

๒๕ นายสัจจาทิพย ทัศนียพันธุ
๒๖ นายสันติ ศรีสวนแตง

๔๙ นางสาวมลิวัลย กาญจนชาตรี
๕๐ นางมีนา ปานทอง

๒๗ นายสุคนธ มณีรัตน

๕๑ นางระเบียบ ลาภเกิน

๒๘ นายสุทธิพร เนียมหอม
๒๙ นายสุพจน อาวสกุลสุทธิ
๓๐ นายอธิเกียรติ ทองเพิ่ม

๕๒ นางสาวรัตติญา ศริดารา
๕๓ นางลัดดาวัลย ลําลองรัตน
๕๔ นางวรรณวิมล ดวงกลัด

๓๑ นายอโนทัย ชลชาติภิญโญ
๓๒ นายอุคเดช บุญประกอบ
๓๓ นางสาวกอบสุข บุญปาล

๕๕ นางสาววันเพ็ญ เหลาศรีไพบูลย
๕๖ นางสมพิศ ชยันโต
๕๗ นางสมร จริโมภาส

๓๔ นางกัณชลี จงรักวิทย
๓๕ นางณุภัทรณีย สุขุมะ
๓๖ นางสาวดวงฤดี สายเจริญ

๕๘ นางสุชีรา จรรยามั่น
๕๙ นางสุพัตรา ศรีสุวรรณ
๖๐ นางสุมณรัตน เทพสาร

๓๗ นางสาวดา กูลเหมือน
๓๙ นางสาวทัศนีย ธรรมโอรส

๖๑ นางสุมิตรา เลี้ยงจรูญรัตน
๖๒ นางสาวสุวรรณา เสือฟก
๖๓ นางสุวารี มณีเนตร

๔๐ นางสาวนงณพชร คุณากร

๖๔ นางสาวเสาวรส สังขนิ่ม

๔๑ นางสาวนงนุช ปรมาคม
๔๒ นางสาวนฤพรรณ วัลลิสุพรรณ

๖๕ นางแสงเดือน เจริญฉิม
๖๖ นางอังสนา ศรีสวนแตง

๔๓ นางสาวนวลจันทร มัจฉริยกุล
๔๔ นางสาวนาฏยา แสงแถวทิม

๖๗ นางอุทัยวรรณ โกวิทวที

๓๘ นางทัศนีย จินตพิทักษกุล

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ 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

นายเกียรติ แสงอรุณ
นายโกวิท คําพิทักษ
นายโกวิท ไชยศิวามงคล
นายฉลอง ภูคงน้ํา
นายชลธิป พงศสกุล
นายไชยยุทธ ธนไพศาล
นายณัฐพัชญ อนันตธีระกุล
นายดวง สัจจโภชน
นายทวีศักดิ์ จรรยาเจริญ
นายเทพภมร คําสอง
นายธงชัย ประฏิภาณวัตร
นายธงนํา เต็มเปยมเจนสุข
นายธนะจักร เย็นบํารุง
นายธานี สุวรรณเจริญ
นายบรรจง เขื่อนแกว
นายบวรศักดิ์ ลีนานนท
นายประสาน ตังควัฒนา
นายปญญา ผาภู
นายพงษพันธ ขยันเยี่ยม
นายพงษศักดิ์ ยั่งยืน
นายพรชัย ลอวิลัย
นายไพโรจน เติมเตชาติพงศ
นายภิรุญ มุตสิกพันธุ
นายมงคล ตะอุน
นายวิรัช เรืองศรีตระกูล

หนา ๑๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

มหาวิทยาลัยขอนแกน
๒๖ นายสมพงษ ศรีแสนปาง
๒๗ นายสมพล จรรยากรณ
๒๘ นายสัญญา รอยสมมุติ
๒๙ นายสุขุมวิทย ไสยโสภณ
๓๐ นายสุทธิศักดิ์ นพวิญูวงศ
๓๑ นายสุพล บุญเสนอ
๓๒ นายสุมิตร ถิ่นปญจา
๓๓ นายสุรพล ซื่อตรง
๓๔ นายสุรศักดิ์ แกวคําแสน
๓๕ นายสุรศักดิ์ วงศรัตนชีวิน
๓๖ นายเสรี แข็งแอ
๓๗ นายอนุชา นิลประพันธ
๓๘ นางกนกวรรณ ไวยนนท
๓๙ นางสาวกฤตยา แสวงเจริญ
๔๐ นางสาวกัญชณิณป ตนกันยา
๔๑ นางกาญจนา จันทรสมบัติ
๔๒ นางเกษราภรณ ธรรมดา
๔๓ นางขวัญชนก ยิ้มแต
๔๔ นางเขมิกา พิกุล
๔๕ นางจรรยา ศรีสําราญ
๔๖ นางสาวจรัญญา วงษพรหม
๔๗ นางจิณณพัธ กลางการ
๔๘ นางสาวจินตนา สุวิทวัส
๔๙ นางจิราภรณ ซาหมู
๕๐ นางจีระนันท มณีสุต

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ 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

นางจุฬาลักษณ ณ หนองคาย
นางสาวเจนจิรา เรืองชยจตุพร
นางโฉมพิไล นันทรักษา
นางชนาธิป อันตรี
นางชะบา คําพิมพ
นางชูวงศ พงษไชยกุล
นางณัฐกานต ทัพภูมี
นางดรุณี โชติษฐยางกูร
นางสาวดารณี แสนสุขทวี
นางสาวดาราวรรณ อักษรวรรณ
นางเตือนจิต คําพิทักษ
นางสาวทิพยา เอกลักษณานันท
นางธาริณี นราธิปกร
นางนภาพร ไอรารัตน
นางนวลพักตร อภิญญานุรักษ
นางนิภาพันธ สาสิงห
นางนิ่มนวล ตันติรุงปกรณ
นางนุชวรา โพธิดอกไม
นางบังอรศรี จินดาวงค
นางบุษบา บุญละคร
นางเบญจมาศ จันทรนวล
นางสาวประณิธิ หงสประภาส
นางผองใส เวียงนนท
นางสาวพรนิภา หาญละคร
นางพรพนา เกษร
นางพิมณภัทธ นามวงษา

หนา ๑๖๓
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)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางพิศมัย มะลิลา
นางเพ็ญวิสา แนวทอง
นางไพศรี วรรณแสงทอง
นางมณีรัตน ธนานันต
นางมาลากูล ศิลปษา
นางมาลิณีย สุขเศรษฐพงษ
นางมาลี โจมแกว
นางมาลีวรรณ อนุสุริยา
นางเมตตา มาเวียง
นางสาวเยาวพา เอกอุน
นางเยาวลักษณ ฉ่ํากระมล
นางรจนา พุทธิมา
นางรมณี นอยชมภู
นางรัชนี รุงวงษ
นางสาวรัตนภรณ ลีสิงห
นางรัศมี งามเจริญ
นางสาวลดาวัลย พันธุพาณิชย
นางลดาวัลย ศรีสุวรรณ
นางลักษณาวดี ชัยรัตน
นางสาววรรณภา นาราสัจจ
นางวริศรา จิตตะรัตน
นางวลัย รวมแกว
นางวัชราภรณ พูลสวัสดิ์
นางวาสนา นาคดิลก
นางวิบูลยศรี ศรีแสน
นางวิรอน สรอยสมุทร

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

นางวิลาวัลย วีระอาชากุล
นางศจีมาส แกวโคตร
นางสาวศรีสุดา วงศประทุม
นางศศิภัค เหมี่ยงสันเทียะ
นางศุภร จารุจรณ
นางสนธนี วรชินา
นางสมคิด วิลเลี่ยมส
นางสมถวิล เพ็ชรเจริญ
นางสมยงค ศรีชัยปญหา
นางสาวสมหวัง นิลพันธ
นางสายยนต แกวกัลยา
นางสุเจตนา ภูมิสวาสดิ์
นางสุดสวาท กิจมานะ
นายเจษฎา สิงหเวชสกุล
นายชวนันท ชาญศิลป
นายธนวิชญ ชุลิกาวิทย
นายธนะชัย พันธเกษมสุข
นายธราดล โกมลมิศร
นายประพนธ เขมดํารง
นายภาณุพงษ เลาหสม
นายภูสิต กาญจนะวสิต
นายมานิต ศรีสุรภานนท
นายยงยุทธ ใจบุญ
นายเลิศฤทธิ์ วุฒิตันติพงศ

หนา ๑๖๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสุนทรี น้ําใจทหาร
นางสาวสุพรรณี หมื่นหัส
นางสุพรรณี อึ้งปญสัตวงศ
นางสุพรรัตน ปรีชาธนสิทธิ์
นางสุภาพร แกวดวงตา
นางสาวสุวัฒนา ชุณหคลาย
นางสาวเสมอเดือน คามวัลย
นางอภิรญาณี แกวก่ํา
นางอรุณรัตน ฉวีราช
นางสาวอัจฉรา ปาละ
นางอัมรา ชัยวินิตย
นางอารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา
นางสาวอุบลรัตน โกษา
นายศตวรรษ ทองสวัสดิ์
นายสมศักดิ์ เชาววิศิษฐเสรี
นายสัมพันธ นันทขวาง
นายสุรินทร นิลสําราญจิต
นายเสนห สิงหคํา
นายอภิชาติ โอฬารรัตนชัย
นายอุดม ฉัตรศิริกุล
นางกนกพร สุมนศาสตร
นางสาวกาญจนา หาญศิริวัฒนกิจ
นางจันทรเพ็ญ วงคบุญตัน
นางจินตนา อินตาคํา

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

นางจีราพรรณ สวัสดิพงษ
นางสาวทัศนีย ปุวรัตน
นางสาวนงเยาว เกษตรภิบาล
นางสาวนวลพรรณ บางทิพย
นางนิรมล อุตมอาง
นางสาวแนงนอย หนอคํา
นางบุญชู สมมิตร
นางบุญเหลือ พรึงลําภู
นางสาวบุษกร เกษรบัว
นางสาวบุษยามาส ชีวสกุลยง
นางประภาศรี มารติน
นางปราณี จาติ
นางสาวพนิดา บุญเกิด
นางพรรณี ปยะวงค
นางสาวภาวิศุทธิ แกนจันทร
นายกมล บุษบา
นายกําจัด สันตวาจา
นายชัชวาล เทียมถนอม
นายชัยสินธุ พาชิยานุกูล
นายชาญชัย พิมแพง
นายชุมพจต อมาตยกุล
นายณภพ นามประทาน
นายเทอดไทย นาครักษ
นายธนภัทร สวัสดีนฤนาท

หนา ๑๖๕
ราชกิจจานุเบกษา
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางระพีพร ดวงจิตชวกุล
นางรัชฏาภรณ คลอวุฒิวัฒน
นางรุงระวี ชุติมา
นางเรืองรอง ชีพสัตยากร
นางสาวลักษมี ศศิฉาย
นางสาวลัดดา วงษพันธกมล
นางวนิดา วงคเปง
นางสาววราภรณ ภิรมยเลิศอมร
นางสาววันดี อภิรักษวรกุล
นางวิไลกุล ชยกรโชติวัฒน
นางสาวสิริพร ตียพันธ
นางสาวสุชาดา บุญนายืน
นางสุดารัตน โลหิตโยธิน
นางสาวอัมรินทร บุญตัน
นางสาวอุบล พิรุณสาร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
๑๐ นายธรรมวิทย เทอดอุดมธรรม
๑๑ นายธีระ พราหมณยอด
๑๒ เรือโท นภดล ชาติประเสริฐ
๑๓ นายนิกร สุนทรโกมล
๑๔ นายบัณฑิต อนุรักษ
๑๕ นายบุญชิต ถีระพันธ
๑๖ นายปกรณ เสริมสุข
๑๗ หมอมราชวงศพงษสวัสดิ์ สวัสดิวัตน
๑๘ นายพรชัย ตระกูลวรานนท

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔

นายไพรัช ถิ่นธานี
นายสกนธ วรัญูวัฒนา
นายสมศักดิ์ หงษทรัพยภิญโญ
นายสุกฤษ ตันตราวงศ
นายสุวัฒน รอดริน
นายเสกสรร พันธุรัตน
นางกนกพร ทองภูเบศร
นางกนกวรรณ เจริญผาสุข
นางกนกวรรณ ตันตระกูล
เรือตรีหญิง กาญจนา สมบัติศิรินันท
นางเก็จวลี ปอแกว
นางสาวเกศรา ณ บางชาง
นางสาวไขมุกด ชางศรี
นางสาวจันทิมา ภูมิรุจา
นางจารุตา เกิดโต
นางจํานงค แกวทับทิม
นางสาวจินตณา ชวงฉ่ํา
นางจิราภรณ อสนีจารึกจิต
นางสาวจุไรรัตน พวงสมบัติ
นางชลธิชา อาทิตยมณฑล
นางชอทิพ วิริยะ
นางชูตา เชยชม
นางถนอมศรี ลอยเพ็ชร
นางธัญญา วรินทรเวช
นางสาวนันทิกา สุนทรไชยกุล
นางนุตรฮายาตี โกศลศักดิ์

หนา ๑๖๖
ราชกิจจานุเบกษา
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางประพิมพ ตันสุวรรณรัตน
นางสาวปรารถนา ทรัพยสงค
นางปวีณา งามสิงห
นางสาวปทมา สัปปพันธ
นางปนจรินทร ทองสมบูรณ
นางพรจิต สมบัติพานิช
นางสาวพรทิพา กรภิญโญภาพ
นางมารินี ธูปทอง
นางสาวยุพาพิน ขาวเหลือง
นางรัชนี เปยมอุดมสุข
นางวนลดา ทองใบ
เรือตรีหญิง วรรณา จันทรสวัสดิ์
นางวันดี ไทยประยูร
นางวาสนา เฟองฟุง
นางสาววิจิตร จันทรแจม
นางสาวศรีสุดา ตรงงาม
นางสาวศิริพรรณ ทวีสุข
นางสาวสงศรี แสงคง
นางสรญา ปตตานี
นางสุนทรี ศรีศิริกุล
นางโสภิดา อภิธนวิทย
นางหงษฟา ทรัพยบุญเรือง
นางสาวอรอนงค อิ่มกมล
นางอวยพร พินิจชัย
นางอุทัยรัศมิ์ เชื่อมรัตนกุล

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ 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 ๑๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

มหาวิทยาลัยมหิดล
นายกมลพร แกวพรสวรรค
๒๖ นางดวงตา กิจแกว
นายคณิต สัมบุณณานนท
๒๗ นางสาวทัศนี ประสบกิตติคุณ
นายชนะ กอนทอง
๒๘ นางสาวทิศารัตน คูสุวรรณ
นายชาญชัย สุชาติวัฒนชัย
๒๙ นางสาวธนวรรณ จินดา
วาที่รอยตรี ฐนันดรศักดิ์ บวรนันทกุล
๓๐ นางสาวนงนุช ชางแกวมณี
นายนพดล ศิริธนารัตนกุล
๓๑ นางสาวบุญครอง มงคล
นายประสิทธิ์ ลักษณสมบูรณ
๓๒ นางสาวปทุมภรณ แซจึง
นายเรืองศิลป เชาวรัตน
๓๓ นางสาวประไพพร เตียเจริญ
นายสมพงค เชิดอยู
๓๔ นางสาวปรางทิพย ฉายพุทธ
นายสราวุธ สันติดํารงกุล
๓๕ นางปทมา แสงสินทรัพย
นายสะอาด ชางหัวหนา
๓๖ นางปยาภัทร พงศนรินทร
นายสุทิน ศรีอัษฎาพร
๓๗ นางสาวพัชรินทร นินทจันทร
นายสุพจน ราชคํา
๓๘ นางพินิตยา ตัณฑวิรุฬห
นายสุเมธ ชะอุมเกต
๓๙ นางพิมลพัตร บรรลือโชคชัย
นายสุรศักดิ์ อังสุวัฒนา
๔๐ นางเฟองฟา อุตรารัชตกิจ
นายสุวิทย ลิมาวงษปราณี
๔๑ เรือเอกหญิง ภิญนิตา ตันธุวนิตย
นางกรรณิกา ฉัตรยิ่งมงคล
๔๒ นางสาวมยุรี โฆษิตเจริญสุข
นางสาวกาญจนา ตั้งชลทิพย
๔๓ นางสาวมรรยาท สุธรรมพิทักษ
นางสาวกาญจนีย สําเภาทิพย
๔๔ นางสาวเรือนทิพย ทิพโรจน
นางกิ่งแกว ปาจรีย
๔๕ นางสาววรกัญญา วรสาร
นางสาวจินตนา แกวประจุ
๔๖ นางวาสนา ชาตินักรบ
นางจินตนา ประสพถิ่น
๔๗ นางศรีนวล ชวศิริ
นางสาวจินตนา หาญประสิทธิ์คํา
๔๘ นางสาวศิริพร เลาหสุวรรณพานิช
นางจิราพร ศรีประภาภรณ
๔๙ นางศิริลักษณ เวชการวิทยา
นางฉวีวรรณ ปอมทอง
๕๐ นางศิริลักษณ สุขสมปอง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

นางสมจิตต พุมรินทร
นางสาวสมศรี เพชรขาว
นางสาวิตรี บุญปาลิต
นางสุจิตรา เอิบอาบ
นางสาวสุณีย ลีวิรัตน
นางสุดสบาย จุลกทัพพะ
นางสาวสุธิดา มาสุธน
นางสาวสุนีย แซตั้ง
นายประภาส พาวินันท
นางกชพร ชิตวิมาน
นางสาวกนกวรรณ ฐิตินิรันดร
นางสาวจีรภา อริยเดช
นางณัศศิริ ลิ่มวรพันธ
นางธัญปวีณ รัตนพงศพร
นายชัยธัช ทองบุตรดา
นายชัยพร ถาวรรัตน
นายทศพล ขําจิตรสุทธิ์
นายนพดล กองศิลป
นายปราโมทย แขกระจาง
นายพงษพัฒน เวชสิทธิ์
นายพิบูลย กาญจนพิบูลย
นายวิธาน ปลดเปลื้อง
นายสมทรง ซิมาภรณ

หนา ๑๖๘
ราชกิจจานุเบกษา
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวสุภาพ อารีเอื้อ
นางสาวเสาวคนธ ภคอัครเลิศกุล
นางสาวอยูเย็น ตูจินดา
นางอรัชลีฬห ทวีวงศสุนทร
นางสาวอรุวรรณ ตอวิริยะพงศ
นางอัญชลี มาตะโก
นางสาวอัมพร ถุงแกวรุงเรือง
นางอุบล วรมงคลชัย

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
๗ นางมัณฑนา ธนะพันธุ
๘ นางประภัสสร หมูเจริญ
๙ นางรุงระวี ชาติไทย
๑๐ นางสาววรรณา แดงสียุน
๑๑ นางสาววิไล กมลเดชเดชา
๑๒ นางสาวศิรญาลักษณ สาทรานนท
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๑๐ นายอนันต มาลารัตน
๑๑ นางกรรณิกา ทัศนสุวรรณ
๑๒ นางเกษกนก ตุมชัยพร
๑๓ นางขจีนาฏ โพธิเวชกุล
๑๔ นางขนิษฐา บากาวี
๑๕ นางจันทรา ตั้งมีลาภ
๑๖ นางสาวจินตนา นักบุญ
๑๗ นางสาวฉัตรศรี เดชะปญญา
๑๘ นางสาวชฎาภรณ วัฒนวิไล

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

นางสาวณัฏฐา แกวฉา
นางดวงใจ อัมระปาล
นางดวงเดือน รัตนะมงคลกุล
นางดุษฎี โยเหลา
นางสาวตรีธา เอี่ยมทัศนา
นางสาวบังอร บัวเมือง
นางสาวประภัสสร พันธุวา
นางสาวปทมา ลี้วนิช
นางสาวเปยมสุข ทุงกาวี
นางสาวพัทยา การะเจดีย
นางเรณูรัชต ประสิทธิเกตุ
นางสาวลักษณา อินทะจักร
นางสาวลาวัลย รจิตรังสรรค
นายโกวิท แกวสุวรรณ
นายชวลิต สิทธิสมบัติ
นายปญญา พูพะเนียด
นายพงศสวัสดิ์ พิชญาพันธุ
นายมานะ กาญจนมณีเสถียร
นายวิสูตร วรสงาศิลป
นายอติวรรธน วิรุฬหเพชร
นายอรัญ วสันตกรณ
นางสาวกัญรณี จันทิพยวงษ
นางสาวเกษร จันทรศิริ
นางจินดารัตน เปลงผึ่ง

หนา ๑๖๙
ราชกิจจานุเบกษา
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางวรากรณ สดแสงสุก
นางสาววิลาวัลย บัวขํา
นางศิริรัตน ขันทองคํา
นางสาวสายรุง ตรีสงฆ
นางสาวสุกัญญา รอยพิลา
นางสาวสุปราณีวิ์ ขวัญบุญจันทร
นางสาวสุพล นวนนุกุล
นางสาวเสาวลักษณ นิยะมานนท
นางหทัยรัตน สายพันธุ
นางอรพร เนื่องนุช
นางอัจฉรา จายเจริญ
นางอําพัน เลี้ยงเจริญ
นางสาวอําไพ อํารุงทรัพย

มหาวิทยาลัยศิลปากร
๑๒ นางจิริยา อุทัยพัฒนะศักดิ์
๑๓ นางฐิติรัตน โปซิว
๑๔ นางสาวดนิตา ภาณุจรัส
๑๕ นางทองทิพย อยูพะเนียด
๑๖ นางสาวพนิดา อัศวพิชยนต
๑๗ นางมณี เผือกหอม
๑๘ นางศรีธร รมโพธิ์ธรรม
๑๙ นางสุมณทิพย ลิขิตเจริญ
๒๐ นางอรอุมา โตะยามา
๒๑ นางอัจฉรา มนตแกว

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข

หนา ๑๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
๑ นายคมสันต วงควรรณ
๒๖ นายสมบัติ ลีลาเกียรติไพบูลย
๒ นายจินดาพร ภูริพัฒนาวงษ
๒๗ นายสิทธิศักดิ์ สมบัติยานุชิต
๓ นายไชยรัตน เฉลิมรัตนโรจน
๒๘ นายสุภมัย สุนทรพันธ
๔ นายณัฐพงศ บุรพงศ
๒๙ นายสุรสิทธิ์ ประสารปราน
๕ นายแดง โฉมทอง
๓๐ นางกชฎา ศรีเดชาสินธุ
๖ นายทรงธรรม แกวประถม
๓๑ นางสาวกมลทิพย วิวัฒนวงศา
๗ นายเทพอักษร เพ็งพันธ
๓๒ นางกอบกุล ยกศิริ
๘ นายธีรวัฒน หังสพฤกษ
๓๓ นางกันทิมา เหาะเจริญ
๙ นายประพาส ชัยเทพ
๓๔ นางสาวกันธนา สมาธิ
๑๐ นายพยนต ลิปกุล
๓๕ นางกาญจนา บุญกาญจน
๑๑ นายภิรมย นิลรัตน
๓๖ นางกุสุมา ปกปนเพชร
๑๒ นายมนตรี วัฒนประดิษฐ
๓๗ นางสาวขวัญใจ บัวขวัญ
๑๓ นายยุทธนา ฏิระวณิชยกุล
๓๘ นางสาวจรียา แซโงว
๑๔ นายยูโซะ ตาเละ
๓๙ นางจินดา หนูหมื่น
๑๕ นายเรชา ชูสุวรรณ
๔๐ นางจุฑามณี ตระกูลมุทุตา
๑๖ นายวชิรพันธ พัฒนโชติ
๔๑ นางจุไร ไฝนุย
๑๗ นายวิทูล ไชยภักดี
๔๒ นางสาวชุติมา หอแกว
๑๘ นายวิบูลย วราสิทธิชัย
๔๓ นางสาวดวงฤทัย เกื้อกุล
๑๙ นายวีระชัย ธรรมวานิช
๔๔ นางสาวถาวร แซเตี้ยว
๒๐ นายวีระพงค อาภารัตนคุณ
๔๕ นางสาวทิชากร คลังของ
๒๑ นายเศรษฐกร พงศพานิช
๔๖ นางสาวทีปนี ทองทวี
๒๒ นายสกล สิงหะ
๔๗ นางนลินนารถ เจะแว
๒๓ นายสมชาติ จุลิรัชนีกร
๔๘ นางนันทา เชิงเชาว
๒๔ นายสมชาย รัตนคช
๔๙ นางสาวนัยนา ศรีชัย
๒๕ นายสมทบ คงสกูล
๕๐ นางสาวนิซาอูดะห ระเดนอาหมัด

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒

นางนุสรา ดิลกรัตนพิจิตร
นางปฐมพร นิพัทธสัจก
นางปานจิต ชูศรี
นางเปรมจิต ทั่งตระกูล
นางมยุเรศ ลีลาวรวุฒิ
นางสาวยุพา แซเอง
นางรมดี เพชรพิศาล
นางรมยชลี คันททาโร
นางสาวรวี เถียรไพศาล
นางสาวรุงทิพย อุดมวิเศษสันต
นางวราภรณ ชวพงษ
นางวัชรี จงไพบูลยพัฒนะ
นางสาววันดี ธรรมทินนะ
นางสาววัลลาภ ไชยชํานิ
นางวิชญาพร เฟองฟูขจร
นางวิภาดา อัครภา
นางวิไลพรรณ อัฐากรพันธ
นางสาววิไลรัตน วรภมร
นางสาวแวเยาะ แวหะมะ
นางสาวศรีรัตน กสิวงศ
นางศศิธร มหัทธนาภรณ
นางศิริกุล วิสุทธิ์เมธางกูร

หนา ๑๗๑
ราชกิจจานุเบกษา
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)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางศุภลักษณ ทองอนันต
นางสดุดี กุลสิรวิชย
นางสมเจต คํามณี
นางสรวงภรณ ตางวิริยกุล
นางสาวสารัตน สองเมืองสุข
นางสาวสิริรัศมิ์ ปนสุวรรณ
นางสุณีย บุญกําเหนิด
นางสุภร บุษปวนิช
นางสาวสุภาภรณ สมคิด
นางสาวสุวรรณา เฉียบแหลม
นางเสาวลักษณ เนาวสุวรรณ
นางโสภา เชี่ยวชาญวุฒิวงศ
นางสาวหัทยฤทัย เทพกําเหนิด
นางอนงค หนูเรือง
นางอรพิน เพชรสุวรรณ
นางสาวอริสรา ชูชื่อ
นางสาวอังศุปราณี บุญราศรี
นางสาวอัญชลี อรรจนโรจน
นางสาวอัญชลี ธนาดิเรก
นางอารีย แกวทวี
นางสาวอุรา แสงเงิน
นางอุรีพร เล็กกัต

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๑ นายเกียรติศักดิ์ นามหาพิศม
๓ นายธวัชชัย สุวรรณพานิช
๒ นายณรงค ทีปประชัย
๔ นายธีรภัทร เสรีรังสรรค

หนา ๑๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

นายนภดล กสิวัฒน
นายประเสริฐ ใจอารีย
นายพิษณุพร รุโจปการ
นายสรายุทธ เพิ่มเติม
นายหัสนัย ริยาพันธ
นางกาญจนา กุลชัยพานิช
นางสาวคนึงนิจ สนามชวด
นางจันทนา ทองประยูร
นางโชติกา นาคทองคํา
นางสาวญาณฏาวี ชุติมณฑนธนะโชติ

๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวณัฐพร เห็นเจริญเลิศ
นางสาวพรทิพย ดีสมโชค
นางพูนศิริ อรามภิญโญกุล
นางมยุรี สังขมาลัย
นางวรนุช เสรีวิวัฒนา
นางสาวศรีจันทร มั่งรัตนะ
นางศุทธีร ไชยวสุ
นางสุชาวดี ผลาผล
นางสุภาวดี ธีรธรรมากร
นางสุรีรัตน ประจนปจจนึก

มหาวิทยาลัยแมโจ
๗ นางชุลีพันธ วงศคําตัน
๘ นางสาวปรารถนา ยศสุข
๙ นางสาวยุภา วิเศษศร
๑๐ นางสาวรดาพร ทองมา
๑๑ นางวรวรรณ ชาลีพรหม
๑๒ นางศิริกาญจน จันทรเรือง

๑
๒
๓
๔
๕
๖

วาที่รอยตรี ทรงศักดิ์ ภูนอย
นายธนากร พิทยากรศิลป
นายบุญศิลป จิตตะประพันธ
นายยงยุทธ ศรีเกี่ยวฝน
นายสนิท สิทธิ
นางจิรติกานต พงษศิวัตม

๑
๒
๓
๔
๕
๖

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
นายกิตติพงษ หวงรักษ
๗ นายอรรถพร ฤทธิเกิด
นายบุญญสิทธิ์ วรจันทร
๘ นางสาวกตัญู หิรัญญสมบูรณ
นายวิรัช กระแสรฉัตร
๙ นางงามนิตย วงษเจริญ
นายวิจิตร กิณเรศ
๑๐ นางสาวมนชนก ศรีเสือขาม
นายสมยศ เดชภิรัตนมงคล
๑๑ นางสาวอุรสา บัวตะมะ
นายสมศักดิ์ ชุมชวย

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑
๒
๓
๔

นายพัฒนธวัตร เอี่ยมสม
นายบรรจง พลไชย
นายสมเกียรติ บุญคง
นายสุขุม สุดโกทา

หนา ๑๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

มหาวิทยาลัยนครพนม
๕ นางสาวนภาทิพย ตั้งตรีจักร
๖ นางศุปภาดา ณ หนองคาย
๗ นางสาวสมสมร เรืองวรบูรณ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
๑ นายสมชาย ปญญาอิ่นแกว
๓ นางตวงพร ชินณะราศรี
๒ นางสาวชนมนิภา กิจสุวรรณวงศ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
นายฐิติพงศ คําจันดี
๘ นายสุรศักดิ์ ชื่นเทศ
นายปกขวัญ หุตางกูร
๙ นางสาวชนิตา ภูอมรรัตน
นายปราโมทย พรหมอินทร
๑๐ นางสาวมานีสงค ปฐมวิริยะวงศ
นายพัลลภ พิริยะสุรวงศ
๑๑ นางวิไล รังสาดทอง
นายพิทยา อนุกูล
๑๒ นางศิริพร ดาวพิเศษ
นายวีระศักดิ์ อัศววงศอารยะ
๑๓ นางสาวอมรรัตน มุขประเสริฐ
นายสุรวัฒน เสรีวิวัฒนา

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
นายไกรสีห ณ สงขลา
๘ นางศรีสมบูรณ มีกิริยา
นางกวิตา หวยหงษทอง
๙ นางสาวศุภนิจ ศรีรักษ
นางกันยารัตน เกตุขํา
๑๐ นางสํารวย ดีสุข
นางสาวฐิติกานต ปานเนตรแกว
๑๑ นางสาวสุจิตรา ชํานิวิกยกรณ
นางสาวพรนภา แซเตีย
๑๒ นางสาวอัปสร นุชเนตร
นางสาวไพรินทร อินทรวิสูตร
๑๓ นางอุบลวรรณา แกวเจริญไพศาล
นางสาววันเพ็ญ ตระกูลศีลธรรม
๑๔ นางอุไรวรรณ พยอมหอม

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

นายธนเดช วัฒนไชย
นายประสงค ทุงเกา
นายสุพจน บุญวิเศษ
นางกมลเนตร รัตนอัมพรโสภณ
นางจุฑารัตน จุลศิริพงษ
นางสาวจารุนันท ประทุมยศ
นายเนติ วระนุช
นายประภาษ เพ็งพุม
นายยงยุทธ ชนบดีเฉลิมรุง
นายอารมย จีนนอย
นางกมลทิพย กมลวรเดช
นางกาญจนา วิชญาปกรณ
นางชมพูนุช วรางคณากูล
นางสาวดุษฎี รุงรัตนกุล

๑ นางซัลมา วงศศุภรานันต
๒ นางบุษกร อุตรภิชาติ
๑ นายธีระพล ศิระบูชา
๒ นายสุนทร เดชชัย
๓ นางเบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช

หนา ๑๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

มหาวิทยาลัยบูรพา
๗ นางนพรัตน โขวิฑูรกิจ
๘ นางสาวลัดดา วิทยประภารัตน
๙ นางศรีรัตน ลอมพงศ
๑๐ นางสาวสุวรรณี มหากายนันท
๑๑ นางสาวอัมพร ทองกูเกียรติกูล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
๙ นางสาวพิชญานันท กรึมสูงเนิน
๑๐ นางวงเดือน สุวรรณคีรี
๑๑ เรืออากาศเอกหญิง วชิรา พันธุไพโรจน
๑๒ นางสาวสุภาพร ดอกไมทอง
๑๓ นางสาวสุรัตน บุญผอง
๑๔ นางสุวรรณา นุมพิษณุ
๑๕ นางอรนุช นิยมธรรม
๑๖ นางสาวอุดมพร แพงนคร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
๓ นางสุปาณี เลี้ยงพรพรรณ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๔ นางสาวศิริลักษณ เจิมจิตตพรชัย
๕ นางศุภลักษณ นิลทะราช
๖ นางสุรางครัตน เนื่องไชยยศ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข

หนา ๑๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๑ นายวัชรพงษ วัฒนกูล
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
๑ นายบัญชา รัตนีทู
๔ นางวาสนา มะเจะแน
๒ นายสุพัฒน ศรีสวัสดิ์
๕ นางอัชฌา สุวรรณกาญจน
๓ นางสาวนิภารัตน จันทรแสงรัตน
๑ นายบุญชู สมบุญเพ็ญ
๒ นายบุญเรือง วังศิลาบัตร

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
๓ นายสันติ หวังนิพพานโต
๔ นายสิริศร มิตรานนท

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
๑ นายณรงคเดช รัตนานนทเสถียร
๓ นายรังรอง งามศิริ
๒ นายไมตรี เกตุขาว
๔ นายอัครวิทย โพชะเรือง
๑ นางสาวณภัทร สรอยจิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ
๒ นางนิติยา คอไผ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
๑ นายไพโรจน เอกอุฬาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
๑ นางสาวจินตนา สุขสําราญ
๔ นางปยจิตร สังขพานิช
๒ นางสาวจันทรัตน กิ่งแสง
๕ นางสาวพรทิพย ไกรถาวร
๓ นางสาวจันทิมา ชุลีกราน
๖ นางสาวลัคนา ศักดิ์ดีวงศ
๑ นายวัฒนา ยืนยง
๒ นายศรชัย มุงไธสง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
๓ นางกัสมา กาซอน

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑ นายรุทธ ประวัง
๒ นายสมิต ไทยเจริญ
๑
๒
๓
๔

นายประดิษฐ เจริญชัยชนะ
นายประสาร ฉลาดคิด
นายสกุล คํานวนชัย
นายสัมฤทธิ์ เสนกาศ

๑ นายชาลี อินทรชัย
๒ นายทองเจือ เขียดทอง
๑ นายไพโรจน แกวเขียว
๒ นายวัฒนา อัคคพานิช
๓ นางนันทิยา หลิมศิโรรัตน
๑ นายบวร สุวรรณผา
๒ นายเปรมวิทย ทอแกว

หนา ๑๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๓ นางสาวพวงพยอม ชิดทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
๕ นายสุขสันต จันทะโชโต
๖ นางสาวกันยา กองสูงเนิน
๗ นางพรรณี วงศไกรศรีทอง
๘ นางเพียงใจ เจียรวิชญกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
๓ นางธญวรรณ กาคํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
๔ นางพรทิพย กายบริบูรณ
๕ นางเยาวภา บัวเวช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
๓ นายเอกราช หนูแกว
๔ นางสาวสุภาพร ลักษมีธนสาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
๑ นายสมชาย สหวิศิษฎ
๔ นางสาวละออง แกวเกาะจาก
๒ นายอุทัย คูหาพงศ
๕ นางสุชาดา การะกรณ
๓ นางสาวรพีพรรณ อักษราวดีวัฒน

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข

หนา ๑๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
๑ นายวิโรจน จันทรจิตวิริยะ
๔ นางสาวนพรัตน จิตตะวณิช
๒ นายวุฒิชัย ประภากิตติรัตน
๕ นางนันทิยา นอยจันทร
๓ นางสาวจงดี ศรีนพรัตนวัฒน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
๑ นางสาวชลลดา พงศพัฒนโยธิน
๔ นางสาวรัศมี ตันเจริญ
๒ นางสาวนภาพร แกวดวงดี
๕ นางสิริรักษ ศรีเสวก
๓ นางสาวปทมา เตชะสุวรรณ
๑ นายบรรพต วงศทองเจริญ
๑
๒
๓
๔

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
๒ นายสงกรานต ไชยลังกา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
นายประจักษ ไมเจริญ
๕ นางณัฐวดี จิตรมานะศักดิ์
นายประวิทย ขาวปลื้ม
๖ นางนงนุช ไพบูลยรัตนานนท
นางจิตรา ชนะกุล
๗ นางปริยาภร เอี่ยมสําลี
นางชวนพิศ วรรณการโสภณ
๘ นางสาววริยา ปานปรุง

๑ นายนิป เอมรัฐ
๑ นายเฉลิมชัย สังโยคะ
๒ นายวีระพงษ อินทรทอง
๓ นางสาวชนัญชิดา ศิริเอก
๑ นายวีระชัย คอนจอหอ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
๒ นางดวงรัตน โพธิ์เงิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
๔ นางทรัตนพร บัณฑิตย นาคสวัสดิ์
๕ นางบุษยมาศ แสงเงิน
๖ นางสาวสุวารีย วงศวัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
๒ นางกอบกุล วิศิษฎสรศักดิ์

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข

หนา ๑๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมถ
๑ นางชอเพชร เบาเงิน
๓ นางวิภาวรรณ วิจิตรจินดา
๒ นางมนฤดี อาวะโต
๔ นางศรีนอย ชุมคํา
๑ นายชัยณรงค ขันผนึก
๒ สิบโท พิศุทธิ์ บัวเปรม
๑ นายหิรัญ ประสารการ
๒ นางสาวเพียงเพ็ญ ณ พัทลุง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
๓ นายวัฒนา มหาราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
๓ นางสาวสุวรรณา กาญจนเมธากุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
๑ นายธรัช อารีราษฎร
๔ นายรุงศักดิ์ วิลามาศ
๒ วาที่รอยตรี บุญคง สีเสน
๕ นายสมพร ชุบสุวรรณ
๓ นายประภาส ปาตลานนท
๖ นางลําดวน ดวงคมทา
๑ นายวรพจน แซหลี
๒ นายสมบัติ โยธาทิพย
๑
๒
๓
๔

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
๓ นายอับดุลนาเซร ฮายีสาเมาะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
นายกิติธนนท สุวพานิชกิตติกร
๕ นางนฤชล เรือนงาม
นายจิรวุฒิ อนุสรณนรการ
๖ นางวิไล อนุสรณนรการ
นายธีรยุทธ จันทรเขียว
๗ นางอัญชลี ลุนแจม
นายเมธี พรมศิลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
๑ นายสมประสงค เสนารัตน

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑ นายกฤตศักดา เรือนนาค
๒ นายทรงศักดิ์ มิ่มกระโทก
๑ นายสนั่น พรมศิลา
๒ นายสุรจิตร พระเมือง
๓ นายสุรชัย ชินพีระเสถียร

หนา ๑๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
๓ นายพอพันธ สุทธิวัฒนะ
๔ นางพรทิพา นิโรจน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
๔ นายสมภพ เพ็ชรดี
๕ นางนิมิตร ตานอย
๖ นางปฤฐฎาง จันทรบุญเรือง

๑ นายจตุรภัทร วงศสิริสถาพร
๒ นายประหยัด ชวยงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
๓ นายวีระชัย รินดวงดี
๔ นางสาวนิตยา เตวา

๑ นายกิตติชัย โสพันนา
๒ นายสายันต บุญใบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
๓ นายอนุวัต สุเพียร
๔ นางสาวกาญจนา วงษสวัสดิ์

๑ นายกําจร กาญจนถาวร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
๒ นายธัญธร โยธี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
๑ นางสาวเกยูร วงศกอม
๓ นางสาวอรุณศรี จันทรทรง
๒ นางสาวรักขณาวรรณ ชูทอง
๔ นางสาวอัญคณา สุทธิศักดิ์นาวิน
๑
๒
๓
๔
๕

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
๖ นางสาวสุวรรณา งามวิทยโรจน
นายสมเกียรติ กอบัวแกว
๗ นางสาวสุวรีย ยอดฉิม
นายอนันตชัย เอกะ
๘ นางอนงค นําสุวิมลกุล
นางสาวนฤมล เปยซื่อ
๙ นางอมรวดี กลิ่นจันทร
นางสาวนิภาวรรณ ธาราศักดิ์
นางวิภาดา ประสารทรัพย

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข

หนา ๑๘๐
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
๑ นายอภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล
๑ นายเดชกุล มัทวานุกูล
๒ นายปรีดา ปทมาวิไล
๓ นายอิทธิวัตร ศรีสมบัติ
๑ นายแชลม บุญลุม
๒ นายพีระชัย ลี้สมบูรณผล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร
๔ นางฤดีมาศ แสวงสาย
๕ นางวาสนา แกวหลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
๓ นางสาวกันตกนิษฐ ธนัชพรพงศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
๑ นายดุสิต สมยา
๓ นายสะอาด อยูเย็น
๒ พันจาเอก วิวัฒน โลหหิรัญ
๔ นายอชิตพล ศศิธรานุวัฒน
๑ นายเผาไทย วงศเหลา
๑
๒
๓
๔

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
๒ นางอมรรัตน พันธงาม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
นายพรชัย ตุลพิจิตร
๕ นางสาวปยนุช นาคพงศ
นายวิสุทธิ์ ยิ่งอุปการ
๖ นางสราณีย สุทธิศรีปก
นางกาญจนา ชินสําราญ
๗ นางสุวิมล พิชญไพบูลย
นางนิรมล วรสิษฐ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
๑ นายคมกฤช กิตติพร
๔ นายมนูญ จิตรสําเริง
๒ นายเฉลย คงปรีพันธุ
๕ นายวุฒิกร แกวเงินลาด
๓ นายชัยประเสริฐ แกวเมือง
๖ นายวิทวัส สิทธิกูล

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๗ นายสืบศักดิ์ สุมเล็ก
๘ นางสาวจิตรา สวัสดิทัศน
๙ นางจตุพร อรุณกมลศรี

หนา ๑๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

๑๐ นางสาวพัชนี บุญธกานนท
๑๑ นางสมใจ ศักดาเดช

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
นายกิตติชาติ โหมาศวิน
๑๑ นางนพรัตน พุทธกาล
นายถาวร ธีรเวชญาณ
๑๒ นางบุษบา สถิรปญญา
นายภูริพันธ เลิศโอภาส
๑๓ นางสาวประนอม พันธไสว
นายยุวยง อนุมานราชธน
๑๔ นางสาววรรณวิมล กตบุญทวี
นายวิฑูร ตั้งพงษ
๑๕ นางศิรินันท ตรีมงคลทิพย
นายศิวกร อางทอง
๑๖ นางสมจิตร สุวรักษ
นายสมเกียรติ ฐิติภูมิเดชา
๑๗ นางสุดาพร กุณฑลบุตร
นายสมจิตร ถนอมวงศวัฒนะ
๑๘ นางสาวเสริมศรี สงเนียม
นายอัจฉริยะ โฆษยากูล
๑๙ นางอรัญญา ภูรอด
นางสาวกมลนัทธ ธรรมรักขิตกุล
๒๐ นางอาริยา ปนทอง

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
นายชูชัย พิทักษเมืองแมน
๑๑ นางวิมลพรรณ อาภาเวท
นายพลังวัชร แพงธีระสุขมัย
๑๒ นางศิริมา อาจนนลา
นายวณพันธ วัยวุฒิ
๑๓ นางสาวศิริรัตน ชํานาญรบ
นายสามารถ วัฒนวิจิตร
๑๔ นางสุดจิตร วรรณโชติ
นางเจทญา กิจเกิดแสง
๑๕ นางสาวสิริพร ปองกงลาด
นางสาวจันทนา มเหศักดิ์
๑๖ นางเสาวลักษณ คงคาฉุยฉาย
นางสาวจุรีรัตน หลอวิรัชสุธี
๑๗ นางสาวอภิญญา มานะโรจน
นางสาวทัศนีย กิจโอภาส
๑๘ นางอมรศิริ ดิสสร
นางลักขณา จาตกานนท
๑๙ นางสาวอรุณี อรุณเรือง
นางวัชรา กลีบศรี

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑
๒
๓
๔
๕

หนา ๑๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
นายปราโมทย บุญเต็ม
๖ นางเบญจมาศ ปณณราช
นายพีระศักดิ์ แสงอรุณ
๗ นางรุจี พาสุกรี
นายอนันต มาริกัน
๘ นางสาววดาพร ถนอมสินทรัพย
นางสาวศรินรัตน อัครยิ่งศุภรัฐ
๙ นางสุรีรัตน ดวงสุวรรณ
นางสาวนวลฉวี มั่งมี
๑๐ นางอัญชิษฐา สุพวงแกว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
๙ นายอนุชา จันทรบูรณ
๑๐ นายอภิชาติ ชัยกลาง
๑๑ นายอภิศักดิ์ ขันแกวหลา
๑๒ นางนราพร จันพิบูลย
๑๓ นางนิรชา ศรีบรรเทา
๑๔ นางบุษบา แสงวรรณธีระ
๑๕ นางสุดธิดา นิ่มนวล

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

นายจักรรัฏฐ ธรรมจิต
นายณัฐวุฒิ พานิชเจริญ
นายภาณุมาศ ภักดี
นายมนัส แสวงทอง
นายวิลักษณ ศรีปาซาง
นายศรีใจ กันทะวัง
นายสุนทร สืบศิริวิริยกร
นายสุเทพ ทองมา

๑
๒
๓
๔
๕

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
นายกิจติ มินา
๖ นายอํานาจ สรอยทอง
นายถนัด รัตนานุพงศ
๗ นางสาวบุษบรรณ เหลี่ยวรุงเรือง
นายธรรมนูญ งานวิสุทธิพันธ
๘ นางปราณี รัตนานุพงศ
นายยุทธนา พงษพิริยะเดชะ
๙ นางละอองวรรณ ศรีจันทร
นายสมบัติ ศรีจันทร
๑๐ นางสาวอัมพร รัตนมูสิก

๑
๒
๓
๔

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
นายลออง ศิริพัฒน
๕ นางสาวเมสิณี อัมวงษ
นางจิดาภา สุขประเสริฐ
๖ นางละอองศรี ศิริเกษร
นางนชษร ปภาภูวโรจน
๗ นางวลัยพร สินสวัสดิ์
นางประนอม สุขเกื้อ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข

หนา ๑๘๓
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

๑
๒
๓
๔
๕
๖

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
๗ นายสุรพล ธนะสูตร
นายฉลอง สวัสดี
๘ นายโสภณ ผลประพฤติ
นายวสันต ปอมเสมา
๙ นางนฤมล ศิรินทราเวช
นายวิโรจน ลิ้มไขแสง
๑๐ นางปราณี สกุลลิขเรศสีมา
นายสมใจ อารยวัฒน
๑๑ นางพีรกูร อนุชานุรักษ
นายสมชาย มวนโคกสูง
๑๒ นางสาวภัทรานุช บุญเรือง
นายสมศักดิ์ ธนพุทธิวิโรจน

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

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๑๙ นายชลิต บัวอุไร
นายกมล วังหมื่น
๒๐ นายชัยภูมิ ชุณหอังกูรเวส
นายกรกต ศรีสันต
๒๑ นายชัยรัตน สุตภักดี
วาที่รอยตรี กฤษณกร ศรีงามชอย
๒๒ นายชัยโรจน อังกูร
นายกฤษณะ สุภารมย
๒๓ นายชาลี สุรศร
นายกัณหา อุทธิเสน
๒๔ นายชํานาญ อยูแพ
นายกําจร รุงประเสริฐ
๒๕ นายชุมพร ตรียานุสรณ
นายกําธร ถิ่นพฤกษงาม
๒๖ นายชุมพล บุณยรังค
นายกําแพง เสรีรักษ
๒๗ นายณภัทรพงศ ชัชวาลย
วาที่รอยตรี กิติศักดิ์ ชํานาญศิลป
๒๘ นายณรงค สุรินทร
วาที่รอยเอก คม แรงสูงเนิน
๒๙ นายตระกูล ปญญาสันติกุล
นายจรูญ เตชะเจริญกิจ
๓๐ นายตวงสิทธิ์ อติชาติธํารง
นายจรูญ ปะวะโข
๓๑ นายถนอม เปงแกว
นายจรูญ สินบรรเทา
๓๒ วาที่รอยตรี ถาวร ปนเงิน
นายเจริญ ธรรมชาติ
๓๓ นายทรงธรรม พวงแกว
นายฉัตรชัย ซายเกลี้ยง
๓๔ นายทรงพล คงวิริยะศิลป
นายฉัตราวัฒน ยาละ
๓๕ นายทราวุธ ชวยดํารงค
นายเฉลิมชัย สุขสมบูรณ
๓๖ จาสิบโท ไทยเจริญ นาพรม
นายชนินทร คูนาเอก

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒

นายธนู แสงอุทัย
นายธมกร ศิลาบุตร
นายธรรมจักร ราชฉวาง
นายธเรศ วิบูลยศักดิ์
สิบเอก ธวัช ปริญญาศาสตร
นายธีระ โชคพระสมบัติ
นายธีระพงศ แสงสุวรรณ
นายธีระพันธ พิทักษศิลป
นายนคร กลิ่นกุหลาบ
นายนริศ แกวสีนวล
นายนริศ บุญพันจันที
นายนันทชัย จันทรตรี
นายนิพนธ นาสูงชน
นายนิรันดร กลับบุญชวย
นายนิวัตร สมคํา
นายบัณฑิต สุขพันธ
นายบุญนําพา ดางเหลา
นายบุญลือ ยิ่งคํานึง
นายบุญเลิศ ดีเดน
นายปกรณกิตติ์ พาณิชยกรกุล
นายปฏิญญา คอนเพ็ง
นายประจักษ เทพศิลา
นายประจักษ เลขตะระโก
นายประสงค เพ็งตะโก
นายประสิทธิ์ ชนะวงศ
นายประเสริฐ แสงโป

หนา ๑๘๔
ราชกิจจานุเบกษา
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายปรารถนา ราชสุภา
นายปรีชา เกตุเรน
นายปรีชา ดํารงกิจการวงศ
นายปรีชา เหลืองอรุณชัย
นายปรีชา อ่ําทอง
นายปญญา ฉัยยะ
นายปยะฉัตร ไตรแสง
วาที่รอยตรี ผไทรัฐ พันธุมาศ
นายพงษสิทธิ์ ชูพันธุ
นายพชร ตนเกตุ
นายพยูร ศรีพร
นายพรชัย แสงใส
นายพศวัฒน นามจันทร
นายพันธศักดิ์ คําโสม
นายพานิช ชัยฤกษ
นายพิชิตเดช ขัตติยะ
นายพิทักษ ขจรธรรมรักษ
นายพิทักษ อุปญญ
นายเพชร ตันสังวรณ
นายไพฑูรย บพิตรสุวรรณ
นายไพฑูรย ปะละพุตโต
นายไพทูล หลวงแนม
นายไพรัตน ธุระธรรม
นายไพศาล รักพรา
นายภรภัทร ประภัทรจิตต
นายมงคล หมวดเพชร

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔

นายมงคลชัย สมอุดร
นายมนตชัย อัมพวานนท
นายมนตรี เชิญทอง
นายมูหะมะ ดารีจี
นายยุทธนา มวงเขียว
นายราเมศวร หิตะวัฒนกุล
นายเริงชัย เรืองกิจวณิชกุล
นายเริงพันธ จันทรัมพร
นายเรืองแสง หาสกุล
นายลือชัย จงมีเสร็จ
นายวรพงศ แสนสิงห
นายวรสิทธิ์ ขุนคา
นายวันชัย ไรสงวน
นายวันชัย เสาวรส
นายวิเชียร พูนชัย
นายวิเชียร ศิลปศร
นายวิฑูรย เปลี่ยนเกิด
นายวิทยา ประสมศรี
นายวิทยา สุวัฒนพิเศษ
นายวินัย กลิ่นหอม
นายวิรัตน ชัยภักดี
นายวิรัตน ปุนอุดม
นายวิรัตน วงศษา
นายวิรัตน เศรษฐสถาพร
นายวิโรจน อรัญโชติ
นายวิวัฒน บุญพิคํา

หนา ๑๘๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายวิศาสตร ปุญญา
นายวิศิษฎ สิงหะการ
นายวิสาขะ เรืองปญญา
นายวิสิทธิ์ ภูแปง
นายวีรศักดิ์ ขจรบุญ
นายวีรศักดิ์ ทองขาว
นายวีระ หละเขียว
นายวีระศักดิ์ ยอดปรีดา
นายศราวุธ ลาภวงศ
นายศวัส วัชรรัตน
นายศิระ ทองสาย
นายศิริชัย จําเนียรสวัสดิ์
นายศิริวัฒน โลบุญ
นายศุภสัณห สุยวานิช
นายสงัด หลุยพันธ
นายสถาพร ตรีมงคล
นายสมจิตร ชัยบัง
นายสมชาติ ศิริสื่อสุวรรณ
นายสมชาย ผสมทรัพย
นายสมณธร พุมพิมล
นายสมบัติ บัณฑิตพรรณ
นายสมพงษ พนมชัย
นายสมภพ ศรีแกว
นายสมมาตร เอียดฉิม
นายสมยุทธ อุดมการไพศาล
นายสมรัก พรหมจารย

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖

นายสมหวัง มิควาฬ
นายสราวุฒิ ปญยาง
นายสัญชัย ทิพยประเสริฐ
นายสันทนา สงครินทร
นายสัมฤทธิ์ ชิณวงษ
นายสัมฤทธิ์ แดงกรัด
นายสาคร แถวโนนงิ้ว
นายสานนท พฤษกลํามาศ
นายสายัณห สุยะดี
นายสําคัญ คูตระกูลโชคชัย
นายสําเริง จันคง
นายสําเริง ศรีสา
นายสิทธิพงษ ไตรยขันธ
นายสิรวิชญ ธนเศรษฐวงศ
นายสิริพงศ เพชรนาค
นายสุชาติ ตันตระสกุลวงศ
นายสุชาติ นอยสุภาพ
นายสุชาติ บุญนิธีวนิช
นายสุชาติ สิมมี
นายสุชาติ อินทรอุดม
นายสุโชค โจงจาบ
วาที่รอยตรี สุทธิดล รื่นกลิ่น
นายสุทธิรักษ ขําหาญ
นายสุเทพ ตูลารักษ
นายสุธี พาฬอนุรักษ
นายสุมิตร ปญญาปรุ

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

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายสุรพล สามสาลี
นายสุรศักดิ์ คงยวง
นายสุรักษ นาวากาญจน
นายสุริยันต เงาะเศษ
นายสุวัฒน พนาคุปต
นายสุวิช จันทรกอง
นายโสภณ จิตตเจียรนัย
นายอนันต เลขวรรณวิจิตร
นายอนุชาติ อุนะพํานัก
นายอนุวัฒน สุชาโต
นายอนุศิษฐ คณะธรรม
นายอาทิตย จิรวัฒนผล
นายอํานวย เรือนสุข
นายอิทธิชัย แจมผล
นายอุดม อึ้งพรหมบัณฑิต
นายอุดมศักดิ์ มนูศิลป
นายเอกชัย สวัสดิรักษา
นางกนิษฐา สมภักดี
นางกมลพร ปุนแกว
นางกรณิศ ชีวะพฤกษ
นางกัลยาณี ศรีเจริญพันธุ
นางกาญติมา บุตโรบล
นางขนิษฐา ยอดทอง
นางสาวขนิษฐา แสงวรรณ
นางขนิษฐา แสงสวาง
นางคนึง นึกชอบ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘

นางสาวจรัสศรี พัฒนทอง
นางจันทรนิภา สุวัฒนพิเศษ
นางจารุวรรณ ไทรทอง
นางจินตนา บุญนํา
นางจิรพร สุธรรมแปง
นางสาวจิราพร คําประพัฒน
นางจิราภา ปุพพโก
นางจุฬีพร เฟองสุวรรณ
นางสาวเฉลิมพร นาคพันธ
นางโฉมยงค บรรณาลัย
นางชลาลัย บุญพิคํา
นางชลิดา สิงหปอง
นางชุตินันท เพียรทอง
นางชุลีพร รุหการ
นางญาฎา วรรณสอน
นางญาตา เจริญจิต
นางณัฎชยา รักงาม
นางสาวณัฐชานันท รวิพิทยนันท
นางณัฐนันท ประยูรชาญ
นางสาวณัฐอริญ บุญมี
นางดรุณี แพงวาป
นางสาวดวงใจ วิจักษณประเสริฐ
นางดวงหทัย เทียบพิมพ
นางทศพร พูลเจริญ
นางทิพวรรณ วงศวิเชียร
นางสาวเทพวรรณ สิงหบุตร

หนา ๑๘๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางธัญญรัตน แสนสุข
นางสาวนวลจิต ฤทธิโรจน
นางนันทนา โคตะวรรณ
นางนันทา เตมียวณิชย
นางนันธิรา ทะเดช
นางนิภา แววศักดิ์
นางบัญชาลักษณ เลิศไกร
นางบุญสิญา ยอดมงคล
นางบุษบา ไตรวิชชานันท
นางบุษยริน ไกรวรรณ
นางบุษรา ศิริวรรณ
นางบุหงา โสวภาค
นางสาวบุหลัน เจนรวมจิต
นางสาวเบญจมาศ รัตนโนภาส
นางสาวประภา โลมะพิเศษย
นางปราณี มงคลกุล
นางปรีดา จารุวัฒนสุนทร
นางสาวปรียานุช โตกระแส
นางปญจรัตน กระจางสังข
นางปณฑารีย วิวัฒนภิญโญ
นางปยะพร สุนทรนิพัทธ
นางสาวปุณรส เชยสุขจิตต
นางผกายนุช เรืองชา
นางพชรมน สุวรรณโท
นางพนัดดา กิติศรี
นางพนา บัวจูม

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐

นางสาวพรทิพา วชิราภากร
นางพรรทิพา ศิริพงษ
นางพรวดี ชนะชัย
นางพรวิไล นุมนาม
นางพรวิไล สุวรรณโชติ
นางพลอยนภัส ประภัทรจิตต
นางพัชนี โกมัย
นางพัธรินพันธ เอมรัตน
นางสาวพิมพร ศะริจันทร
นางพิมพรรณ นันทนพิบูล
นางสาวพิมพสุชาฏ รัตนบรรพต
นางภัคนา รัตนพงศ
นางภัทราดา พรอมภัณฑวัฒนะ
นางภาวิณี อ่ําทอง
นางมณฑา ลิมปยประพันธ
นางสาวมณฑาวดี พูลเกิด
นางสาวยุภาภรณ เทพจันทร
นางระพีพรรณ เลาหบรรจง
นางรัชนี เตชะเทียนวิจิตร
นางรัชนี ประกาศ
นางรัชนี อัศวจุฬามณี
นางราศี การกรณ
นางรุงทิพย ปนตา
นางรุงอรุณ ปานเจริญ
นางเรวดี ศรีธัญรัตน
นางฤทัยวรรณ คงชาติ

หนา ๑๘๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางละมัย สมตน
นางวทัญู อุทุมพร
นางวรรณมาส สืบโถพงษ
นางวรรณา หมดมลทิน
นางวลัยวัลย รุจิระชาติกุล
นางวิภา กาญจนกิ่ง
นางสาวศรีนอย หาญสมุทร
นางสาวศิริพร คงเสรีดํารง
นางสาวศุภร ชินะเกตุ
นางสมนึก เทือกชัยคํา
นางสมฤทัย สันติวรวัฒน โรบินสัน
นางสาลี่ บัตรพิมาย
นางสิริบูรณ ไรใหญ
นางสาวสิริพร พัฒนสิน
นางสุชาดา ชิโณรโส
นางสาวสุดถวิล คุณียพันธุ
นางสุดสวาท จันโทวงษ
นางสุดาพร กาลศิริศิลป
นางสุดาริน พุมไหม
นางสุทธิพันธุ ภาสบุตร
นางสุนีย เขียดสังข
นางสาวสุนีย แสงสุวรรณ
นางสุพร ไวยกิจจา
นางสุพัตรา ทองธรรมชาติ
นางสุภัทรา ประสงคชัย
นางสุภางค แกวประเสริฐ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙

นางสาวสุภาพร ตั้งเจริญกิจสกุล
นางสาวสุภาพร โตเรืองศรี
นางสุมลลักษณ คลังมี
นางสาวสุวิมล ธนพัฒนธนากร
นางเสารวันดี ผานเมือง
นางสาวเสาวณีย สนธิเณร
นางสาวเสาวมาลย วิจารณ
นางสาวโสพิศ วงศคําลือ
นางหทัยชนก อนุกูลพันธ
นางหนึ่งฤทัย เลิศปรีชาสกุล
นางอนัญญา เวียงสีมา
นางอภิญญา โชติบุตร
นางอมรรัตน จําปาชนม

หนา ๑๘๙
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางอมรรัตน ฉายศรี
นางอมราพร ปวะบุตร
นางอรยา บุราคร
นางสาวอัญชรีย สรวงทาไม
นางอัมพร ชัยนันทนาพร
นางอาภาพัน เลขะวัฒนพงษ
นางอารยา นะประสิทธิ์
นางอําไพวรรณ สุวรรณชาตรี
นางสาวอุบลวดี โลสุวรรณ
นางอุมวงศ อังกินันทน
นางอุษา ศรีชะตา
นางอุษาพศินี มุงจงรักษ

