เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๑)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
๑ นายพิภพ โกะกอย
๒ นายโอภาส ผดุงพจน
ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต
๑ นายวิชิต ออนทองอิน
๒ นางรัสนี จะปะกิยา

กระทรวงการคลัง
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
๑ นางกัญณิศา สุวรรณโรจน
๒ นางมณฑิรา คงสอน
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

นายจารึก สิทธยางกูร
นายพิพัฒพงษ ชัยชนะพงศพันธ
นายสมจิตร โพธิ์ศรีทอง
วาที่รอยตรี สุรเชษฐ ปนรุง
นายเอกสุวัชร พรหมจรรย
นางกชกร เพชรมุนี
นางสาวขนิษฐา หมื่นพันธ
นางจันทรเพ็ญ สุขสมบูรณ
นางจินดาวรรณ แสไพศาล
นางชอทิพย กองพริ้ว
นางณิชชาภัทร นันทานนท
นางสาวนฤมล ฐิตะวิริยะยศ
นางประพิมพพรรณ นอยอยู
นางปวีณา จริยธีรเวช

๑ นายนที มีพรอม

กรมธนารักษ
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘

นางปานทิพย มั่งบางยาง
นางปยพรรณ สุขสมบัติ
นางปุญชรัสมิ์ สินศักดิ์ชัย
นางพัชนี ภัทรพิทักษ
นางสาวพิชามญชุ บุญเกตุ
นางสาวละมุล ทาไธสง
นางวรรณา สุพรชัยภักดี
นางสาววันเพ็ญ พุมประดับ
นางวิภาดา รัตนคูหา
นางสาวสมสุรางค เผือกสําลี
นางสาวสุพัตรา แซจิว
นางสาวอรุโณทัย ศรีเกษ
นางสาวอารีย วิมุกติบุตร
นางสาวอุมา เนินพรหม

กรมบัญชีกลาง
๒ นายบุญทิพย ชูโชนาค

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘

นายพงศพิตร ฤทธิแสง
นายแวยูแฮ แวปา
นายสุมิตร มากทรัพย
นายสุรชัย ไหมบัวเขียว
นายเสกสรร พหลเวชช
นางกมลรัตน มางาม
นางสาวกอบสุข แสงจันทร
นางกาญจนา รอดคง
นางสาวเกศริน ภัทรเปรมเจริญ
นางจันทนา แจมโสภณ
นางสาวจิตรลดา แกนสาร
นางสาวจิรพรรณ ประภาทรง
นางสาวจุฑารัตน จําเริญรักษ
นางสาวจุไรรัตน เมตตาไพจิตร
นางชญาณัฐ แกวชูเชิด
นางชนัญชิดา บานสันเทียะ
นางชําเรือง จุนสาย
นางณัฐฌา วณิชยรุจี
นางทัศนีย ทาโบราณ
นางสาวเทพธิดา มุงเกษม
นางนพรัตน พรหมนารท
นางนรีพัฒน สาระทรัพย
นางนองนุช กลิ่นพูล
นางสาวนัจนันท ธนลาภไพรินทร
นางนันทยา ยิ้มภูผา
นางสาวน้ําทิพย บัวเจริญ

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔

(เลมที่ ๑๕/๑)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางนิสาชล ประสาทเขตการ
นางบุญนํา คําไกล
นางปทุมพร กล่ําสมุทร
นางปราณี ออนละมูล
นางปฐยา เจริญรี
นางเพชรี สุขขวัญ
นางเพ็ญแข สําราญกิจ
นางสาวมยุรี กลางแกว
นางยุภารัตน เนื่องจํานงค
นางรพีพร แสนวงษา
นางรัสรินทร เลิศอริยบวรสุข
นางรุงอรุณ สวรรคคําธรณ
นางลัดดา ภูสีเขียว
นางสาววริศรา ศรีสวัสดิ์
นางวลัยรัตน ล่ําสัน
นางสาววันทนา วิจิตรวัชรเวช
นางวาณี สถิตมงคลชัย
นางวิสาขา นาคนิยม
นางสาวศรีวรรณ เพ็ญสิทธิ์
นางสาวศศิพร มิ่งเจริญ
นางสาวศิริพร เบญจพงศ
นางสาวศุภรา อรามภัทรวงษ
นางศุภวรรณ กุญชรมณี
นางสาคร เทียมศร
นางสาวสุชีรา ลัยวลักษณ
นางสาวสุดทาย ชัยจันทึก

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

นางสุภาพร เจียมเจือจันทร
นางสุรภี บุตรแมกลอง
นางสุวรรณา แกวคง
นางเสาวนีย ธนะวัฒนานนท
นายจเร บุตรแมกลอง
นายจักรพงษ เมืองรื่น
นายจักรวราชัย เขียวสังข
นายชัยพร จิรล้ําเลิศ
นายณัฐวุฒิ เอี่ยมโอภาส
นายธนวัฒน สินธุสุข
นายธนะพงษพัฒน ธนะโสภณ
นายธีรวัฒน สหุนาฬุ
นายนพปฎล ศิริขันธ
นายบัญชา ขําพรมราช
นายประสิทธิ์ มงคลแกวเลิศ
นายผดุงศักดิ์ ศรีเมฆ
นายพนมชัย ชัยประเสริฐศักดิ์
นายพนมวัสส ชัยวัชรวัช
นายไพโรจน มณีรัตน
นายมานิต สังขพันธ
นายมานิตย กาบเปง
นายยุทธกร สนทิม
นายวิศณุ วัชราวนิช
นายศักดิพัฒน รุงเรือง

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
กรมศุลกากร
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐

(เลมที่ ๑๕/๑)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางเหวศ เข็มแกว
นางอรัญญา จันทรแกว
นางสาวอาทิกา พชรศิริวาณิช
นางอุรา สุวรรณภักดี
นายศิริศักดิ์ ตั้งสุภากิจ
นายสมชาย แกวพรม
นายสยาม อินทวงษ
นายสรวิศ ประภาวดี
นายสันติ โกมลหทัย
นายสิทธิชัย ชินวินิจกุล
นายสิทธิพันธ ฉายศิริวัฒนา
นายสืบศักดิ์ อูตะเภา
นายสุรชัย ลานทองคํา
นายสุรพล ไชยศรี
นายโสภณ ปานแปลง
นายอภิชาติ สนามชัยสกุล
นายอุดมศักดิ์ ฤกษสําราญ
นายอุทัย ดวงสูงเนิน
นางกนกพร เงินเนย
นางกรวิการ เกรียงไกร
นางสาวกรองทอง สีคลอย
นางกวิสรา กมลยะบุตร
นางกันยา เกิดทาไม
นางโกสุม เสมอจิตร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖

นางขวัญฤทัย ประสงคเงิน
นางสาวจริยา บุญสง
นางสาวจรูญศรี นนทศรี
นางสาวจินตนา องควิศิษฐ
นางชลอ ศรีพิชัย
นางชาลิสา เกิดชื่น
นางสาวณฐินี สุรกาญจนกุล
นางสาวณภปฤณ จิระวิชฎา
นางณัฐธิดา อํานวยการ
นางสาวณัฐิกาต วังศิริ
นางทชากร บุญนําเสถียร
นางสาวทิพยเทวี กุศลกรรมบถ
นางธารารัตน ไตรพิบูลยสุข
นางนงลักษณ พูลเหลือ
นางนพศรัย ชินวรากร
นางสาวนภัสสลดา ไกรนาจันทร
นางสาวนิตยา เที่ยงตรงภิญโญ
นางสาวนิตยา บางดี
นางสาวนิภา นวเจริญวงศ
นางสาวบุญญรัตน สุปนนี
นางบุญสม ทองแพ
นางสาวบุญเอื้อ เขียวประเสริฐ
นางสาวบุณณดา เทียนพุฒ
นางเบญจพร กลับวิหค
นางสาวประทิน เพิ่มสุข
นางสาวประนอม ธนะไพรินทร

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒

(เลมที่ ๑๕/๑)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางสาวปราณี ตรีธนะกิตติ
นางสาวปรียารัตน เปาสุวรรณ
นางสาวพรพรรณ กิจพาณิชย
นางพรพัฒนา ตันติฉันทะวงศ
นางพรพิมล ผดุงชอบ
นางเพ็ญศรี มีพันธุ
นางภวิการ เลิศกิจเจริญวงศ
นางสาวภูษณิศา สะบูกาญจน
นางสาวมณฑา ทวีวิทยากร
นายยุทธนา ประพฤติงาม
นางสาวยุภา พันธเริ่มสกุล
นางสาวรตี เสาวพันธ
นางระพีพรรณ ไทยจงรักษ
นางสาวรัชฎาพร วงศวิเศษ
นางสาวเรณู บัวงาม
นางลักษมี เติมติกุล
นางลัยวรรณ นุดมะหมัด
นางสาววรรณรัตน สุขสอาด
นางสาววัลลดา บุญชนะ
นางวาสนา เหนงเพ็ชร
นางแววตา คําบุญศรี
นางศิริณา สังขวิมุต
นางสมคิด ปานจุย
นางสมจิต นันทนฤมิตร
นางสาวสมจิตร ขันติวิริยะ
นางสมดวง ศรีสวัสดิ์

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

นางสังวาลย หนูมา
นางสายพิณ ภูพิพัฒนผล
นางสายพิณ รักษจันทร
นางสิริพร จันทรถนอมแสง
นางสาวสุขศรี สวางวงศ
นางสุธิมล ลี้ไพบูลย
นางสาวสุนีย คุณานุรักษพงศ
นางสาวสุพร ปยะจิตติ
นางสุรีย เจริญพักตร
นายกมล โศภาพิมลลักษณ
นายกรภัทร อรุณโชติ
นายกฤดิกร รัตนพิสุทธิ์กิจ
นายกฤษฎา จารุพันธ
นายกฤษณะ ตุลยฤทธิกุล
นายกิตติพันธ บัณฑิตไทย
นายกิตติพันธุ นันทกาวุธ
นายกิตติศักดิ์ สุรนิตย
นายกีรพันธ มีพันธ
นายกุศล ไพรงาม
นายเกริกชัย หอมทอง
นายเกียรติศักดิ์ พวงสมบัติ
นายโกสินทร เกษพรหม
นายไกรเดช รินตะมา
นายคชภพ ณ หนองคาย

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
กรมสรรพสามิต
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐

(เลมที่ ๑๕/๑)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางสาวสุรีย ชินธนวัฒน
นางสาวสุวรรณา ลิขิตตระกูลวงศ
นางสาวโสพิศ ไลเสน
นางสาวหฤทัย พงษกนกโชติ
นางสาวอังควรา เบญจวาณิชยกุล
นางอังสนา สีบุญเรือง
นางอาจิน ทองนุน
นางอุรารักษ แสงสวาง
นางอุไร ผลพฤกษา
นายคติ อาภากุลอนุ
นายคมกริช เนตรหิน
นายคมสันต จันทรพินิจรัตน
นายจงกล เหลือลน
นายจงรักษ ประดับพจน
นายจตุพร แสงสุวรรณ
นายจริต สุขสุโฉม
วาที่รอยตรี จักรี สิรินุสรณ
สิบตํารวจโท จิรพัฒน แกวอุไร
นายเจษฎา สุพิมพานนท
นายฉลอง วิริยพัฒนากูล
นายเฉลิม ศรีบาง
นายชนินทร จูมปา
นายชวรัตน แซตั้ง
นายชัยณรงค จันทรแสง

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖

นายชัยธัช โรจวิไล
นายชาญวิทย เปรื่องการ
นายชาติสยาม ภูกัน
นายชํานาญ บุญรอด
นายชูเกียรติ เมณฑกูล
นายไชยา แสนประเสริฐ
นายณฐพบ อินทรปรา
นายณฐภัทร วงคกลม
นายณธัชพงศ เผาผาง
นายณรงค เจริญไชย
นายณรงค มากจุย
นายณรงค ศิริบํารุงวงศ
นายณัฏฐคง สารชาติ
นายดนัย ดั่นสมานฉันทชัย
นายดลศักดิ์ อยูบานคลอง
นายเดชา บุญอินทร
นายถนัด มากคํา
นายถาวร สายปอง
นายทรงกิจ ชัยภาคภูมิ
นายทรงพล แกวพรหม
นายทรงพล ตันเรือง
นายทรงวุฒิ นาคศิลป
นายทวีศักดิ์ แดนนาสาร
นายทวีสิทธิ์ นิ่มสกุล
นายทองหลอ บังฆะฮาด
นายเทวิน มงคลศิลป

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒

(เลมที่ ๑๕/๑)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นายเทอดธรณินทร ชิณราช
นายธนวัฒน เมษสุวรรณกุล
นายธนศักดิ์ วิสาสะ
นายธนากรณ วรทรัพย
นายธรรมรัตน เนียมมาลัย
นายธัญเทพ คงได
นายธิติวัฒน วงษศิริ
นายธีรธร หอสกุลวัฒนะ
นายธีรนพ อยูบานคลอง
นายธีรพงษ ชิตสุริยวนิช
นายธีระวัฒน ซองทอง
นายนที ผลึกเพชร
นายนที เอี่ยมละออ
นายนพดล ลีลารุงฤดี
นายนฤเทพ ออนดี
นายนัฎฐพร ใยแจม
นายนัฐวุฒิ สายบุญมี
นายนาริศ เงินทองดี
นายนิสิต นอยแสง
นายบรรเทิง กาญจนเสมา
นายบุญชม สุวรรณรัตน
นายบุญเยี่ยม ผองแผว
นายบุญสง สุขประเสริฐ
นายบุญสืบ ถูกหมาย
นายปกรณ ขํารักษา
นายประชา สุนนทชัย

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘

นายประดิษฐ เอกากาย
นายประพันธ สุขเข
นายประสาร ยะมาตย
นายประสิทธิ์ ใจเฉลียว
นายประสิทธิ์ สายทอง
นายปริญญา คํากองแพง
นายปญญา สมญาณ
นายผดุง ตอชีพ
นายพงศศักดิ์ ทองเกลี้ยง
นายพนมพร โฉมงาม
นายพยุง บุญสมสุวรรณ
นายพยูญ รัตนโอภา
นายพยูน พูลสุวรรณ
นายพรหมมินทร อํามาตยศ
นายพานิช เลาอรุณ
นายพิน แสงจันทร
นายพีระพร พฤกษาโคตร
นายเพชร วงศอามาตร
นายไพฑูรย รองเมือง
นายไพรัตน คลายหัด
นายไพโรจน พลมิตร
นายมนตรี ชัยวัฒน
นายมนตรี สุทธิสอาด
นายมนเทียร ไชยเสริฐ
นายมนผไท สระวาสรี
นายมนูญ ประสิทธิศาสตร

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔

(เลมที่ ๑๕/๑)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นายมโนช ศรีวิลัย
นายมะรอนิง มะดีเยาะ
นายมานัต ใยสําลี
นายมานิต ภูเจริญ
นายยุทธนา หวังกลับ
นายรัชพล ธนัชญารณพร
นายโรจน เกตุนาคมณี
นายลือชัย วงศอภัย
นายวศิน สีตลารมณ
นายวัชชระ จันทรประสิทธิ์
นายวัลลภ กาศลังกา
นายวานิชย ไสเหลื่อม
นายวิชญพงศ สยมภูกลาง
นายวิชาญ ครพิทักษ
นายวิทยา คุณาทร
นายวิทยา ศรีเพ็ชร
นายวิทยา สุขเจริญ
วาที่รอยตรี วินัย ลําไธสง
นายวิรัช วีระธํารงกุล
นายวิรัชต กิจสงา
นายวีระ สังฆะมะณี
นายวีระชัย จิ๋วเข็ม
นายวีระพันธ วิจารณกรณ
นายเวชยันต จันทรคูเมือง
นายศกร ศรีเมือง
นายศรวรรษ ทรงไกรศรี

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐

นายศรีชัย โอภาสสมานมิตร
นายศักดิ์สิทธิ์ สอิ้งทอง
นายศุภนิตย เศวตวัฒนา
นายศุภมิตร พินิจการ
นายสงคราม ศรจุฬาไกร
นายสถิตย อินทรจํานงค
นายสมคิด เคหดิษฐ
นายสมชาติ พุมเพ็ชร
นายสมเดช บุญสาง
นายสมบูรณ สกลพรวศิน
นายสมปอง พริ้งไทย
นายสมพร บุญศรี
นายสมศักดิ์ ผองสวาง
นายสมศักดิ์ ลอองศรี
นายสมารท สมางชัย
นายสรฤทธิ์ พูลพลบ
นายสันติ อัครศักดิ์ศรี
นายสันทัด รังคพุทธมานะ
นายสาธิต เทพทอง
นายสามารถ แกวพรม
นายสายชล กองคา
นายสิฐฒิชัย คําแกว
นายสีไพร เดชบุญ
นายสุจินต แซลี้
นายสุชาติ เมียนแกว
นายสุชาติ เรืองเทศ

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖

(เลมที่ ๑๕/๑)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นายสุชิน ดาวเรือง
นายสุชีพ ระยับศรี
นายสุดใจ สินธุชาติ
นายสุทัศน เปยนปลื้ม
นายสุเทพ วิบูลยโยธิน
นายสุธรรม มีลอง
นายสุรเจตน หอมชื่น
นายสุรสิทธิ์ คงมี
นายสุวัฒน วีระกุล
นายเสถียร ภูชะวี
นายเสริมศักดิ์ แอโสะ
นายเสรี เวียงแกว
นายอดิศัย กรกิติศาสตร
นายอนุลักษณ บุญวัฒน
นายอโนชา จิตธัญญา
นายอภิรัชต ธีรวัชรพร
นายอมรเทพ สัมถาวร
นายอรรถกร บุรังกูร
นายอรุณ กิตติพจนพงศ
นายอลงกรณ พุกกะณะสุต
นายอานุภาพ สมบูรณ
นางกนกวรรณ นิ่มสกุล
นางสาวกิตติวรรณ เทวัต
นางเกษศิรินทร ผาติไตรวัฒน
นางเครือมาศ จีรพรชัย
นางสาวชนัดดา ศิริกูลมงคล

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑

นางชวาลา สุขประเสริฐ
นางชุติมา ศรียิ้มนิ่ม
นางโชติกา ศิริรัตน
นางสาวดวงกมล เขาแกว
นางสาวดวงจันทร ธรรมดา
นางดวงใจ คงแกว
นางดาราพร มงคลทรง
นางทัศนีย เลาเรียน
นางธิสุธา ไลตระกูล
นางนงคราญ จิตจักร
นางนลพรรณ ไชยโย
นางสาวนันทนภัส เมนทอง
นางสาวนันทวดี ผลทิพย
นางสาวนิตยา ดวงบุญชวย
นางสาวบังอร แสงสวาง
นางบุศรา ลักษณวิเศษดี
นางสาวปรพร รัตนพันธ
นางสาวประภา โตจาด
นางประมวล คําผุย
นางพัชนี สุภาศิริกุล
นางภิรมกิจ อินปกดี
นางมณีรัตน ลาภเหลือ
นางสาวมลฤดี ทรงปญญา
นางมะลิ สุรินทร
นางมาลัย ดานมงคลทิพย

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖

(เลมที่ ๑๕/๑)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางเยาวนา มวงหีต
นางรติกร ชัยกาญจนกิจ
นางรพีพรรณ บุญทอง
นางสาวรุงรัศมี ปานปญญาเลิศ
นางลออง โพธิ์ทองคํา
นางสาวลักษมี ศรีภาค
นางวรรณจันทร กิตติรัตนสุนทร
นางวรรณรัตน ภูผางามเลิศ
นางสาววรัทยา คลายมณี
นางวันทนา นัดดากูล
นางวิลาวรรณ นันทกาวุธ
นางสาวศิริพร แสงแกว
นางศุภวรรณ ใชปญญา
นางสาวศุภวรรณ โอภาไพบูลย
นางสมลักษณ เอื้อศักดิ์สุภา
นางสุนันทา อุนจิตต
นางสุพัตรา ศศิบุตร
นางสุรภา มาประโพธิ์
นางสุรางครักษ สุทธิคุณ
นางสาวสุวรรณา หุนเจริญ
นางอนุรี โฆษิตเสนีย
นางสาวอภิชญา เทพเสนา
นางอรสา วุทธิจินดา
นางสาวอัจฉรา วสิกรัตน
นางอารมย จําชู

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ 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 ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

กรมสรรพากร
สิบเอก กฤษฎา เหลาบัวบาน
๒๖
วาที่รอยตรี กิติพร คณากรณ
๒๗
นายเกรียงไกร ลิมปอารยะกุล
๒๘
นายเกลา สิเนรุราช
๒๙
นายโกมินทร พัฒนแกว
๓๐
นายคงศักดิ์ ศรีนวล
๓๑
นายคมสัน ธรศรี
๓๒
นายจรัส พิมสิม
๓๓
นายจักกฤษ กระตายวงษพระจันทร
๓๔
นายจาตุรงค พิมพาภรณ
๓๕
นายจิรศักดิ์ สุประดิษฐ
๓๖
นายเจษ ศรีสุข
๓๗
นายเฉลิมชัย หนูบรรจง
๓๘
นายชัยทัศน สุวรรณดี
๓๙
นายชัยรัตน โลหสมบูรณ
๔๐
นายชานนท พรหมฤทธิ์
๔๑
นายชูศักดิ์ เรืองออน
๔๒
นายโชติวุฒิ ไชยเกษมสันต
๔๓
นายณัฐ ศรีพรหมินทร
๔๔
๔๕
นายดุลยกิจ พรหมสมัคร
๔๖
นายธนบูรณ ใจตั้งมั่น
๔๗
นายธาดา ศรีเจริญวงศ
๔๘
นายธานินทร คีรีตะ
๔๙
นายธีรชัย โพธิ์ออน
๕๐
นายนนทปวิธ จันทรแจมศรี

(เลมที่ ๑๕/๑)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นายนพดล รัตนชัยฤทธิ์
นายนิกร เพชรหมู
นายบํารุง ผดุงศักดิ์
นายบุญชัย บุญอินทร
นายปฏิภาณ ภูพานิชเจริญกูล
นายประกอบ ขันธวิธิ
นายประณีต ขุทรานนท
นายประภา ศรีสินอําไพ
นายประสงค ตังติสานนท
นายประสิทธิ์ ชวาลไพบูลย
นายปรัญชัย เจตนเสน
นายปริวัฒน ชูสิน
นายปญญา ใบงาม
นายพงศศักดิ์ ขรรคพาลี
นายพันพัฒน มณีไพโรจน
นายพิระพงศ แสงแกว
นายพิรุณ ศักดิ์สินไพบูลย
นายพิษณุ ธาราพิทักษสิน
นายพิษณุ วิไลพิศ
นายไพฑูรย ผิวผอง
นายไพฑูรย ลิ้มประไพพงษ
นายไพศาล วัฒกีหัตถกรรม
นายภรภัทร อมรานนท
นายภูริทัต สนธิพงศ
นายราเมศ วรไกวัล

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ 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

นายเรืองจิตร สวัสดิ์รักษ
นายวัฒนชัย กตัญูพันธุ
นายวิด ยาสา
สิบตํารวจตรี วิสุทธิ์ วีระ
นายศุภโชค ยิ้มประเสริฐ
นายสนธิ์ชัย วชิรศิริ
นายสมชาย ทองเผือก
นายสมตระกูล ภูสนาม
นายสมบัติ เทวคุปต
นายสมพงษ นิรัติศัยสกุล
นายสมยศ สุกแกว
นายสมยศ เสริมกิจ
นายสมรัตน ทองพันธุ
นายสมาน เดชประภาพร
นายสันติชัย โพธิ์วิจิตร
นายสาธิต ซุนหิรัญ
นายสายัณห วองเกษกิจ
นายสิทธิชน สาทิตานนท
นายสุขุม สุวรรณสุโข
นายสุทธิวรรษ รัตนพนม
นายสุเทพ ชาญณรงค
นายสุรศักดิ์ อิทธิพรนุสนธิ์
นายสุรินทร แดนสวรรค
นายสุริยันต อรัญตุก
นายเสริมศักดิ์ กองแสง
นายโสภณ บําเทิงเวชช

หนา ๑๗
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 ๑๕/๑)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
สิบตํารวจตรี อดุล กลางประพันธ
นายอนันต เถาลอย
วาที่รอยตรี อนุทิน อินทรอักษร
นายอภิเทพ พรสุรัตน
นายอภิวัฒน อันโนนจารย
นายอาจหาญ ยกศิริ
นายเอกศักดิ์ อุณหะ
นางกชรัศมิ์ โสตถิโภคา
นางสาวกนกพร งามจรัสกชกร
นางสาวกนกพร ฉันทศิริวรรณ
นางกนกภรณ บุญเหมาะ
นางกนกวรรณ สังฆพัฒน
นางสาวกมลทิพย ใจกวาง
นางกมลวัน สุวรรณแสง
นางสาวกรกมล วงษเสริมศรี
นางสาวกรรณิกา หงษหิรัญรัตนา
นางกรองใจ บุญนิยม
นางสาวกฤตติกา สุทธินนท
นางกฤติกา ชางแผน
นางกฤษณา จันทรตะลิ
นางกฤษณา บุษบงกไพฑูรย
นางกฤษดาวัลย ชัยประดิษฐ
นางกอบกุล ชะโนภาษ
นางกอรปกาญจน อุสาหะ
นางกัญญชิสา รัตนวสิฐกุล
นางสาวกัญญา มั่งพงษ

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘

นางกัญญา วงศวาณิชกุล
นางกัญญา สิริพรรุงโรจน
นางกันตภัสสร พิศุทบวรพงศ
นางกันยา รื่นรมย
นางกัลยกร คิมนารักษ
นางกัลยกร แมนดวง
นางสาวกัลยา ชุมทัพ
นางสาวกัลยา มาลีหวล
นางสาวกัลยา รักขิโต
นางกัลยารัตน เล็งวิลาส
นางสาวกาญจนา เขียวหวาน
นางสาวกาญจนา ธนิกกุล
นางสาวกาญจนา เรืองผึ้ง
นางสาวกาญจนา หลุยเจริญ
นางกาญจนี ชวยนิล
นางกานณิชมาศ คงภิบาล
นางสาวกานดา กองพิทักษ
นางกานดา ภูออน
นางกุหลาบ ณรงคชัย
นางเกศินี ภักดีณรงค
นางเกษรา มหาวันแจม
นางเกสร จตุรงคพรไพศาล
นางเกสร เลิศรุง
นางใกลรุง ขิมมากทอง
นางสาวขจรพันธ สมวงศ
นางสาวขจีนุช กลิ่นหอม

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔

(เลมที่ ๑๕/๑)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางสาวขนิษฐา สุขโข
นางสาวขวัญหทัย เทพละออง
นางเครือวัลย ยะวงศ
นางสาวงามศิลป รองขุน
นางจงชนก ฟาบรรเจิด
นางจรรยา กัสยานันท
นางจรรยา เตียวิรัตน
นางจรัญญา แกวแท
นางจริยา เสงสุข
นางสาวจอมขวัญ สุขมาก
นางจันทรเพ็ญ ศรีอุทัย
นางสาวจันทรสคราญ เจริญวัฒน
นางสาวจันทรา ทัพพะปุรณะ
นางจารุวรรณ เพชรรัตน
นางสาวจําเนียร อมรวดีกุล
นางสาวจิดาภา สมจิตต
นางจิดาภา ใหญโสมานัง
นางสาวจิดารัตน ทุงโชคชัย
นางจิตจุฑา อุบลรัตนะ
นางสาวจิตตรี เตอินทร
นางสาวจิตติ โตวิวัฒน
นางสาวจินตนา ทินพรรณ
นางสาวจินตนา มาตโห
นางสาวจิมไลย สายทะเล
นางจิรนันท นิเทศพัตรพงศ
นางสาวจิรพร วรรธนวหะ

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐

นางสาวจิระวรรณ อูเฉื้อง
นางจิรัฐวดี เพ็งลี
นางสาวจิรา เอี่ยมสะอาด
นางสาวจิราพร กิตตินันทพันธ
นางจิราพร ภักดีพงษ
นางจิราพร เรืองหนาย
นางสาวจิราพร เอี่ยวฉุน
นางจิราภรณ มากโฉม
นางสาวจิราภรณ แสนดวง
นางจิราวรรณ มังกรศรี
นางสาวจิราวรรณ สิงหสุวรรณ
นางจีรวรรณ มารเชลล
นางสาวจีระพันธ หนูขวัญ
นางสาวจุฑาทิพย มั่นใจ
นางสาวจุฑาภรณ วิพุทธิกุล
นางสาวจุฑามาศ นิธิบุญญานนท
นางจุฑามาศ พงศาปาน
นางจุฑามาศ สลับเชื้อ
นางจุฑามาศ สุบรรณภาส
นางจุไรรัตน รุหการ
นางสาวจุลดี แกวสมนึก
นางสาวจุลินทร กลาหาญ
นางสาวฉวีวรรณ ขาวเกื้อ
นางสาวฉัตรชนก กุลประเสริฐ
นางฉัตรสุดา ถนอมจันทร
นางฉันทจิต วงศวัชรานนท

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖

(เลมที่ ๑๕/๑)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางสาวฉันทนา สังขเสน
นางสาวเฉิดฉวี ไกรเพ็ชร
นางชญพัชร วิทยกุล
นางชญาดา วัฒนาสกุลเจริญ
นางสาวชฎากาญจน กาลสมจิตต
นางสาวชฎาพร ตันติวัฒนา
นางสาวชฎารัตน พฤกษฎาจันทร
นางชดารัก หฤทัยสุขสันติ์
นางสาวชนิกา นาควัชระ
นางชนินทร อารีนิจ
นางชมพูนุท คันธโชติ
นางสาวชมัยพร ประสพศักดิ์
นางชรินทรภัสร กลั่นวารินทร
นางสาวชลฤดี วีระพล
นางสาวชวรา นพรัตน
นางสาวชะโลม การคา
นางชัยยา บุญวัฒนา
นางสาวชัยโสพิศ บางลานศิริกุล
นางชิดชนก รุงสังข
นางชินานันท จิตตแปง
นางชื่นจิตร ทองออน
นางสาวชุติมา ศรีภิญโญ
นางสาวชูชื่น บุญยิ่งยงสถิตย
นางโชติกา เวทสิริกุล
นางญาตา ธนาธิปพิธาน
นางฐารินีย ศัยยกุล

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒

นางฐิติมา โชติสุวรรณ
นางสาวฐิติมา แดงกลอม
นางฐิษญา ศักดิ์ประศาสน
นางณวรรษ รสโหมด
นางณหทัย เพิ่มสินธุ
นางณัฏฐณิชชา กิตติรัชชวริญ
นางณัฐกานต ปาณชู
นางสาวณัฐจารี อภิโชติ
นางสาวณัฐชรัตน สุขสวัสดิ์การุญ
นางณัฐชานันท ศิริพันธุ
นางสาวณัฐธยาน ศตสุข
นางสาวณัฐนันท ฉ่ําพงษสันติ
นางสาวณัฐนันท สายชวย
นางสาวณัฐภัสสร ศรีภาครัตน
นางสาวณัฐสุดา พัฒนทอง
นางสาวณัฐา ชมบุญ
นางณิชกานต จรรยากรณ
นางสาวณิชมน สุวรรณกุล
นางณิติมา หวันประวัติ
นางสาวดรุณี หมอแกว
นางดรุณี อติชน
นางดลฤดี ตรรกนาถ
นางสาวดวงกมล เชิดโฉม
นางดวงใจ ปานาง
นางดวงสมร เลียงแกวประทุม
นางดารณี ไทยเกื้อ

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘

(เลมที่ ๑๕/๑)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางดาริสา อุดมคณารัตน
นางสาวดุษฎี มณีกาญจนสิงห
นางตวงรัตน สุทธิชัชวาลย
นางสาวเตือนใจ สีดา
นางสาวทวิพร พรหมทิพย
นางทองเทพ อังอรุณกร
นางทองสุข ปาละกูล
นางทัตพร สิงหเสนี
นางสาวทัศนีย เตื้อติศร
นางสาวทัศนีย ปนตากุล
นางสาวทัศนียา คงสถิตย
นางสาวทัศพร มาศวสุ
นางสาวทินสิริ คิดถูก
นางทิพยวรินทร บุลภรณชญานนท
นางทิพยสุดา ควรจาม
นางทิพวรรณ จิตตวิริยไพบูลย
นางทิพวรรณ ฐิตะเมธากุล
นางสาวทิวาพร จินดานุภาพ
นางเทวี สิงหพรมมา
นางสาวเทียมจันทร เขมนิพิฐพนธ
นางธนพร บุตรธงชัย
นางสาวธนพร รังสิโยภาส
นางธนัชพร เชิงสมอ
นางธนิดา จันจรัสศรี
นางธนิดา เรืองดลกุล
นางสาวธัชมน ฉัตรสุนทรวงศ

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔

นางสาวธัญญพัทธ ภูเดนดวง
นางธัญพร ตันติยวรงค
นางธัญรตา เพชรเครือ
นางสาวธัญเรจ ดําสองศรี
นางธันยพร คงทรัพย
นางธันยาภรณ พรหมพัฒน
นางสาวนงนุช มงคลฐิตินนท
นางนงเยาว ปนดี
นางสาวนงลักษณ ศรนรินทร
นางสาวนพรัตน ไมตรีจิตต
นางสาวนพวรรณ โทนุสิน
นางนพวรรณ แสงสุริยงค
นางสาวนภัสรัญช บุญสราง
นางสาวนภา ธีระวิภาค
นางนภาศรี แสนเหลา
นางสาวนริสา ทิพยไกรศร
นางนฤชล รัตนวงศ
นางสาวนฤมล เตชะวงคเสถียร
นางสาวนฤมล นุชนารถ
นางนฤมล โพธิ์วิจิตร
นางนลสรณ การินทร
นางนวรัตน อินทะไชย
นางนวลอนงค จวงจันทร
นางนัตยาภรณ ชมจุรัย
นางนันทนา ทองประคํา
นางนันทวัน พูตระกูล

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐

(เลมที่ ๑๕/๑)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางนันทิยา ศรีทอง
นางสาวนาถรดา ศีลธรรมรักษ
นางสาวนิตยา ภูสุกรีกุล
นางนิตยา ลิ้มพาณิชย
นางสาวนิตยา สอนดี
นางสาวนิตยา สุนทรจิตตเจริญ
นางสาวนิตยา แสงเทียรมงคล
นางสาวนิตยา อุริตวี
นางนิธินาถ ตรีรัตนทวีชัย
นางนิภา ทองเจริญ
นางสาวนิภา เสือแกว
นางนิ่มนวล โตบัว
นางสาวนิยะดา ศรีสุดา
นางสาวนิรมล จันตะโก
นางสาวนิรมล สุทธิรักษ
นางสาวนิสา เจริญพิทักษ
นางนุชจรี บุญจํารูญ
นางสาวนุชนาฎ อุนโพไคย
นางสาวนุชนารถ ชุมวรฐายี
นางสาวนุสรา เติบโต
นางเนติมา ซึมโรจนประเสริฐ
นางเนาวรัตน แสงศรี
นางแนงนอย ขันโท
นางสาวบงกช เนตรโอภารักษ
นางสาวบงกช วงศบุญฟู
นางสาวบรรเจิดลักษณ เมืองเกษม

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖

นางสาวบวรรัตน สําราญรมย
นางบังอร ธัญนารา
นางบังอร โพธิ์เพชร
นางสาวบุญยะรัตน เชยบุรี
นางสาวบุญยะรัตน สุระหิรัญ
นางบุญเรือน ถิ่นนัยธร
นางสาวบุบผา จิตรมิตร
นางสาวบุปผา โตดี
นางบุศรัตน รอดพิมพ
นางสาวบุษยา มุนิวร
นางสาวบุษราคัม ตันอาวัชนการ
นางสาวเบญสุภางค ศิริรังษี
นางประคอง อินเบา
นางสาวประจิต สาหรายทอง
นางสาวประณาภรณ โคตรพันธ
นางประทุม ครุฑหลวง
นางประทุม วรรณขาว
นางสาวประนอม จวนเจริญ
นางประนัดดา สัมมาทิตย
นางสาวประพิตร สินนอย
นางประไพ หรายเจริญ
นางประภัสสร คํานนท
นางสาวประภัสสร เทพสุธา
นางสาวประภัสสร นาคศรีชุม
นางสาวประภาไพ ออพานิชกิจ
นางประภาศรี ศังขะปกษิณ

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒

(เลมที่ ๑๕/๑)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางประมวลจิต เนียมทอง
นางสาวประสบศรี ชมพัฒนา
นางสาวปราณี บุณยไวโรจน
นางปราณีต ดีเหลือ
นางปราณีต รุณดิษฐ
นางสาวปรานอม ชื่นชูศรี
นางปริศนา ซันกูล
นางสาวปรียานุช พรเจริญ
นางสาวปศิยพร นิลอุบล
นางปาณิศา หลักดี
นางปานประไพ สุดเสนาะ
นางปานิตา หนูคง
นางปารดา บัณฑิตกมล
นางสาวปาริฉัตร วงษทิพย
นางสาวปาริชาติ ใจพราหมณ
นางปม ศรีวิบูลย
นางสาวปยพรรณ พสุวิทยกุล
นางปยะลักษณ โรจนบัณฑิต
นางปุณยวีร แตอวง
นางปูชิตา บุญพันธุ
นางสาวเปรมจิตต ตันอยูโชค
นางสาวเปรมใจ เปยมสอาด
นางสาวเปรมทิพย คําภีระ
นางเปรมวดี แกวคง
นางสาวผกาพันธุ เลิศพิทยาการกุล
นางผองศรี ปานแกว

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวผองศรี พฤกษโกษา
นางสาวพจนีย เทียนเนียม
นางพนิดา สุขโยธิน
นางพนิดา หอนาค
นางพเยีย สุภัทรประทีป
นางพรชนก ปาวิชัย
นางพรทิพย คลายดอกจันทร
นางพรทิพย บุญบํารุง
นางสาวพรทิพย ศรีชลวัฒนา
นางพรนภา ภาณุศานต
นางสาวพรนิดา ชวาลวณิชชัย
นางพรประภัสสร รัตนพูลชัย
นางพรพรรณ ขิมมากทอง
นางพรพรรณ สุขจินดา
นางสาวพรพิชา เชาวนะธรรม
นางสาวพรรณงาม ชางสลัก
นางสาวพรรณพัชร เพ็ชรเพ็ง
นางสาวพรรณอร สุนทรามงคล
นางสาวพรรษรัตน เฉลิมโชคชวฤทธิ์
นางสาวพรศิริ ศิรินุพงศ
นางสาวพรศิริ เหลาพัชรกุล
นางพรอนันต เทศทิม
นางพวงจันทร เปาอินทร
นางพะยอม ทิพวันต
นางพัชราวดี อุปกรเกตุ
นางพัชรินทร บุหงา

๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔

(เลมที่ ๑๕/๑)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางพัชรี ทวีชีพ
นางพัชรี ผอบนาค
นางสาวพัฒนศรี เก็บสมบัติ
นางสาวพันธทิพย สาริกบุตร
นางสาวพิชญจิรา จาระจิตราศักดิ์
นางสาวพิมพพิสาข ศุภรัตน
นางพิมลวรรณ ยงใจยุธ
นางสาวพิมลสิริ สุขแสง
นางสาวพีรยา ตันตระรัตนะ
นางเพชรา สังขสุวรรณ
นางสาวเพ็ญพร เลิศจรัสยิ่ง
นางสาวเพ็ญพิมล กุลโชคพิพัฒน
นางเพ็ญศรี เก็บสมบัติ
นางสาวเพ็ญศรี ตรีฤทธิ์ทวีสิน
นางสาวเพ็ญศรี พรวาณิชเจริญ
นางเพลินจิต แกวชะนะ
นางเพลินพิศ บุญถึง
นางสาวเพียงตา ทิพเสนา
นางไพจิตร ใยโพธิ์ทอง
นางสาวไพริน สิงหทอง
นางภคมน ลิกขะไชย
นางภควดี แดงนุย
นางภัชราภรณ พุฒเมือง
นางภัทรวดี เพ็งมาวัน
นางภาวดี หนูบรรจง
นางมณี เมธาชวลิต

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘
๔๓๙
๔๔๐

นางสาวมณีนวล ไพบูลยศิลป
นางสาวมณีรัตน ตุลยสถิตยศักดิ์
นางมณีรัตน ทองบุตร
นางมะลิวรรณ อรรคเศรษฐัง
นางสาวมะลิวัลย ใจงาม
นางสาวมาณี แซอึ้ง
นางมาดี ปยะพลากร
นางมานสา ทิมประทุม
นางมารดี สันทัดเวช
นางมารยาท ทรัพยเอนก
นางมาริสา กิตติพูนสุข
นางสาวมาลินี พรมชาติ
นางสาวมาลี แซปง
นางเมตตา ยามาลี
นางเมธวดี ชาครตระกูล
นางสาวยินดี คงเกลี้ยง
นางสาวยุภา สวนนุม
นางยุวดี โตวิวัฒน
นางสาวยุวดี รมเย็น
นางสาวยุวดี ศรีนพคุณ
นางยุวดี แสงอุตสาห
นางเยาวดี สังขทอง
นางเยาวมาลย โสตถิสุข
นางเยาวลักษณ จันทรา
นางรงรอง กิจเภาสงค
นางสาวรติมา ดวงเจริญ

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๗
๔๔๘
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓
๔๕๔
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗
๔๕๘
๔๕๙
๔๖๐
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖

(เลมที่ ๑๕/๑)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางรวีวรรณ ฉิมชั้น
นางสาวรวีวรรณ บรรจงรอด
นางสาวรสริน ชั่งเนียม
นางสาวรสริน ลวงจันทร
นางสาวระพี ชัยเพ็ชร
นางระวีวรรณ แยมสรวล
นางรังษี จิตรากุล
นางสาวรังสิมา ธีรานุตร
นางสาวรัชฎา ปุสสเด็จ
นางสาวรัชฎา เละเซ็น
นางรัชดา สุทธิสวางวงศ
นางสาวรัชตา วิริยะ
นางรัชนี เจิมจุล
นางสาวรัชนีวรรณ สุขเคหา
นางสาวรัตติกาล สัณฐิติวิฑูร
นางสาวรัตติยา หงษสทาน
นางสาวรัตนวลี ตาวารัตน
นางสาวรัตนา บุญรอด
นางราตรี ขจิตดําเกิง
นางสาวรําไพ ปานเกษม
นางรื่นฤดี เสวกพิบูลย
นางรุงตะวัน โลหประธาน
นางสาวรุงทิพย ศรีวิทิพย
นางสาวรุงนภา เพ็ชรอินทร
นางสาวรุงนภา รุมรณกาจ
นางสาวรุงนภางคพรรณ จิตราวัตร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓
๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐
๔๙๑
๔๙๒

นางรุงอรุณ ตันสกุล
นางสาวรุงอรุณ เสวกพันธุ
นางรุจินี บุญเจริญ
นางสาวรุจีรา วงศเครือศร
นางเรวดี พรรณดี
นางสาวเรืองลัคน สูคีรี
นางเรือนแกว สมจิตร
นางลดาทิพย มีหอม
นางสาวลภาภรณ เฉยชิด
นางละมัย บินซอและฮ
นางละอองดาว ทองยศ
นางสาวลักขณา นาคเอี่ยม
นางลักษณา ศรุตินันท
นางสาวลัฐิกา เทพขจร
นางลัดดา ใจรักสมบัติ
นางลัดดา วรวิทยานนท
นางลัดดาพร ยุวพันธ
นางสาวลัดดาวัลย เนื่องนอย
นางลัดดาวัลย สวัสดิสาร
นางสาววงษเดือน จากุญชร
นางวชิรา ทองหวาง
นางวณิชชา บัวรุง
นางวนิดา กนกวิจิตร
นางวนิดา ดิษฐาน
นางวนิดา นาคพาณิชย
นางวนิดา ภักดีพิมาย

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘
๔๙๙
๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔
๕๐๕
๕๐๖
๕๐๗
๕๐๘
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖
๕๑๗
๕๑๘

(เลมที่ ๑๕/๑)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางวนิดา อินทสุวรรณ
นางวรนารถ ศรีเอี่ยม
นางวรรณดี พลโคตร
นางวรรณทนี ใครน้ํา
นางสาววรรณพร บางนกแขวก
นางสาววรรณภา ศรีอําไพ
นางสาววรรณวณี เลียวลิ้ม
นางสาววรรณา ชื่นใจ
นางวรรณา เชียงเพียร
นางสาววรรณา หาญธรรมรงค
นางสาววรวิจิตร ไชยเพิ่ม
นางสาววรางคณา ไชยรัตน
นางวรางครัตน สุนทราวิรัตน
นางวราพันธุ แสงอรุณ
นางสาววราภรณ บุญพรหมธีรกุล
นางวราวรรณ วงศศิริเมธีกุล
นางวรินทร นําสงค
นางวศินี ปานงาม
นางสาววัชรินทร ชื่นชม
นางสาววัชรี เรืองฤทธิ์
นางสาววัชรี ฤทธิ์เดช
นางวันเพ็ญ จันทรสมบัติ
นางวันเพ็ญ ชัยชนะ
นางวันเพ็ญ มณีจันทร
นางสาววันเพ็ญ รัสกิจ
นางวันเพ็ญ เอี่ยมละออ

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕
๕๒๖
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐
๕๓๑
๕๓๒
๕๓๓
๕๓๔
๕๓๕
๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒
๕๔๓
๕๔๔

นางวัลญา ประจิมทิศ
นางสาววัลญา สุดเนตร
นางสาววัลภา อธิชนากร
นางสาววัลยณีย ศิรินภาเพ็ญ
นางวาสนา ขวัญสกุล
นางวาสนา พิณไชย
นางสาววาสนา สีตลวรางค
นางวาสนา สีมะสิงห
นางวิจิตรพร วงษจักร
นางสาววิชุดา พรพิสุทธิวรกุล
นางวิภา โพธิ์ลิบ
นางสาววิภาพร ธานี
นางวิมล ผิวพรรณ
นางสาววิมลรัตน พันธุลี
นางสาววิยะดา ดุรงคเวโรจน
นางสาววิราชินี ฆารเรือง
นางสาววิลาศ ใจสมุทร
นางสาววิสาลินี วาดอักษร
นางสาววีณา ยงวานิช
นางสาวศรินรัตน พุทธารักษสกุล
นางศรีสอางค ชวยอารีย
นางสาวศรีสุณี ภัทรสมสกุล
นางศรีสุดา รามสูต
นางสาวศศิรินทร ปาไม
นางสาวศศิวิภา โชตินอก
นางสาวศักยศรณ เพ็ชรมณี

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘
๕๔๙
๕๕๐
๕๕๑
๕๕๒
๕๕๓
๕๕๔
๕๕๕
๕๕๖
๕๕๗
๕๕๘
๕๕๙
๕๖๐
๕๖๑
๕๖๒
๕๖๓
๕๖๔
๕๖๕
๕๖๖
๕๖๗
๕๖๘
๕๖๙
๕๗๐

(เลมที่ ๑๕/๑)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางศากุล เรืองเดช
นางสาวศิริการย ตรีสิทธิ์กิติกุล
นางสาวศิรินาถ ทองคํา
นางศิริพร กนกมนตรี
นางสาวศิริพร ชุณหเสรีชัย
นางสาวศิริพร สัจจะหฤทัย
นางสาวศิริวรรณ ฉัตรมงคลวัฒน
นางสาวศิริวรรณ บวรรัตนคุณ
นางสาวศิริวรรณ บูรณะเลิศไพศาล
นางสาวศิริอร เหลืองวิวาย
นางศิวาพร อริยะวงศ
นางสาวศิวิไล ชูศักดิ์
นางสาวศุภวรรณ สอนดี
นางสาวศุภัชชา ศรีขวัญ
นางศุภิชยา ทีปวัฒน
นางสกาวทิพย แกนเมือง
นางสาวสงกรานต เงาอําพันไพฑูรย
นางสาวสมจิตต ศักดิ์สมิง
นางสมจิตต สุขเจริญ
นางสาวสมจิตร ดรุณศิริโยธิน
นางสาวสมจิตร จิตเฉย
นางสาวสมจินตนา สุวรรณะบุณย
นางสาวสมใจ พรพิศณุกิจจา
นางสาวสมใจ เมฆสุนทรากุล
นางสาวสมใจ สัตยซื่อ
นางสมทรง ตอยปาน

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๕๗๑
๕๗๒
๕๗๓
๕๗๔
๕๗๕
๕๗๖
๕๗๗
๕๗๘
๕๗๙
๕๘๐
๕๘๑
๕๘๒
๕๘๓
๕๘๔
๕๘๕
๕๘๖
๕๘๗
๕๘๘
๕๘๙
๕๙๐
๕๙๑
๕๙๒
๕๙๓
๕๙๔
๕๙๕
๕๙๖

นางสาวสมทรง รักเกตุ
นางสาวสมบุญ เทียนธนานุรักษ
นางสมพร บุญทรัพย
นางสาวสมพร พรพิสุทธิวรกุล
นางสมลักษณ ยวงสะอาด
นางสาวสมหมาย ละกําปน
นางสมหวัง ตันวัฒนา
นางสรัสวดี สงหนู
นางสวรรยากร สุขวิทยา
นางสาคร เฟองจันทร
นางสานิตย ไพเราะ
นางสาวสายใจ จันทรมงคลทิพ
นางสายใจ มีลาภ
นางสาวสายนที บุญมีโชติ
นางสายสมร พุฒคง
นางสายสุดา ไกรรส
นางสารา โชติมณี
นางสาวสาลี ทิพยสมบัติ
นางสาลีทิพย สุขแป
นางสิตางศุ บุนนาค
นางสินีนาฏ ลัคนาโฆษิต
นางสิรภัทร ณ นคร
นางสาวสิริกร เจริญกิจ
นางสาวสิริพร เกิดดี
นางสิริพร ออมสิน
นางสาวสิริพันธุ พันธุขันธ

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐
๖๐๑
๖๐๒
๖๐๓
๖๐๔
๖๐๕
๖๐๖
๖๐๗
๖๐๘
๖๐๙
๖๑๐
๖๑๑
๖๑๒
๖๑๓
๖๑๔
๖๑๕
๖๑๖
๖๑๗
๖๑๘
๖๑๙
๖๒๐
๖๒๑
๖๒๒

(เลมที่ ๑๕/๑)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางสาวสิริมณี ภัทรเกียรติเจริญ
นางสิริมา กิตติเมธี
นางสิริมาดา บุณยวรรต
นางสิริรัตน ธรรมพร
นางสาวสิริลักษณ ใจหนักแนน
นางสุกฤตา อินทนิล
นางสาวสุกัญญา คงเจริญสวัสดิ์
นางสาวสุกัญญา ไตรชัชวาล
นางสุกัญญา พานิชนก
นางสุกัญญา ลี้กุล
นางสุกัญญา ฮวบเจริญ
นางสาวสุกัณญา ศิริพยัคฆ
นางสุขวสา สิงหชัย
นางสุคนธ กรีทอง
นางสาวสุจิตรา สิงหดํารงค
นางสาวสุจินต เมธาวิรุฬห
นางสุจินต วิสุทธิ์เสรีวงศ
นางสุจิราพร รักษามั่น
นางสาวสุชาดา จันทรนอย
นางสุชาดา ศักดิ์สงวน
นางสุฑาทิพย ศรัณยพฤทธิ์
นางสาวสุทธาทิพย หนูรอด
นางสาวสุธาสินี ทิพานันท
นางสาวสุนทรี ตางสากล
นางสุนทรี เทียมรัตน
นางสาวสุนทรี มหาสินไพศาล

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๖๒๓
๖๒๔
๖๒๕
๖๒๖
๖๒๗
๖๒๘
๖๒๙
๖๓๐
๖๓๑
๖๓๒
๖๓๓
๖๓๔
๖๓๕
๖๓๖
๖๓๗
๖๓๘
๖๓๙
๖๔๐
๖๔๑
๖๔๒
๖๔๓
๖๔๔
๖๔๕
๖๔๖
๖๔๗
๖๔๘

นางสาวสุนภา อัศวเนตรนภา
นางสุนันท ดิษฐกัญจน
นางสุนันทนา สุวรรณวิไล
นางสุนันทา คํานึง
นางสาวสุนันทา ตั้งสถิตย
นางสาวสุนิสา สิงหขจร
นางสุนีย หอละเอียด
นางสุปราณี จึงมาริศกุล
นางสุปราณี ทิมโพธิ์กลาง
นางสุปราณี นิลคํา
นางสุพรรณี สีคํา
นางสุพิชฌาย สาธราลัย
นางสุพิศา เคลือบอาบ
นางสาวสุภรณ ชัยรัตนศักดิ์
นางสาวสุภา แกวกลม
นางสาวสุภาณี เดชทองจันทร
นางสาวสุภาพ ภักดีชาติ
นางสุภาพร พิงเกาะ
นางสาวสุภาพรรณ บูรณะ
นางสุภาภรณ อุประชัย
นางสาวสุภาวดี อภิชาตบุตร
นางสุภิดา บรรเทาทุกข
นางสุมณฑา พินิจนันทไพศาล
นางสุมาลี แมนมนตรี
นางสาวสุมาลี ศิลาเวียง
นางสุมาลี สระทอง

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา
๖๔๙
๖๕๐
๖๕๑
๖๕๒
๖๕๓
๖๕๔
๖๕๕
๖๕๖
๖๕๗
๖๕๘
๖๕๙
๖๖๐
๖๖๑
๖๖๒
๖๖๓
๖๖๔
๖๖๕
๖๖๖
๖๖๗
๖๖๘
๖๖๙
๖๗๐
๖๗๑
๖๗๒
๖๗๓
๖๗๔

(เลมที่ ๑๕/๑)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางสาวสุมาลี สุขอารียชัย
นางสุรางค เพ็ชรโปรี
นางสาวสุรางค ศรีสังวาลย
นางสุริสา การะเวก
นางสุรีวรรณ อําพันศิริ
นางสาวสุวรรณา วงศเพียรศึกษา
นางสุวรรณา อภิวงค
นางสุวรรณี ชั้นสถาพรกุล
นางสาวสุวรรณี วรุณกาญจน
นางสาวสุวิมล เอียดทอง
นางสาวเสริมศรี กฤษณพิพัฒน
นางเสาวลักษม มนตรีนิยมกาล
นางแสนสุข ตะสาริกา
นางโสพิตร จั่นจีน
นางโสภา วสีวิวัฒน
นางสาวโสภาพร ธรรมจักษุ
นางสาวโสภาเพ็ญ มั่งชม
นางสาวหรรษา สิริทรัพยทวี
นางสาวองุน คลายวงผึ้ง
นางสาวอโณทัย รื่นบรรเทิง
นางอนงค กุมภนันท
นางสาวอนัญญา ศิริภูธร
นางสาวอมรพรรณ สุขสวัสดิ์อารยา
นางสาวอมรรัตน รัตนะมณี
นางสาวอมรรัตน รุงเรือง
นางอมรรัตน ศิริรัตน

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๖๗๕
๖๗๖
๖๗๗
๖๗๘
๖๗๙
๖๘๐
๖๘๑
๖๘๒
๖๘๓
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖
๖๘๗
๖๘๘
๖๘๙
๖๙๐
๖๙๑
๖๙๒
๖๙๓
๖๙๔
๖๙๕
๖๙๖
๖๙๗
๖๙๘
๖๙๙
๗๐๐

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอมราภรณ สุภชัยพานิชพงศ
นางอรดี เตโช
นางสาวอรทัย ทัดทอง
นางสาวอรทัย เนตตกุล
นางอรวรรณ รงคะประยูร
นางสาวอรวรรณ ศรีมูลตรี
นางสาวอรษา จําแนกรส
นางสาวอรสา โบวถาวร
นางอรสา ประพาศพงษ
นางอรอุมา ศรีอุทัย
นางอรัญญา บุญทอง
นางสาวอรัญญา พิพัฒวงศเจริญ
นางสาวอรุณี รอดลอยทุกข
นางสาวอลิสา จรัสโยธินนุวัฒน
นางอวยพร นากบัวแกว
นางอังคณา พูลเกิด
นางสาวอังสนา บุษยวิทย
นางสาวอัจฉพรรณี สอนนิยม
นางอัจฉรา ดวงจันทร
นางสาวอัจฉรา ทรัพยสงเสริม
นางสาวอัจฉรา บูรณากาญจน
นางสาวอัจฉริยา พิมพโคตร
นางสาวอัญชลี รัตนวิมล
นางสาวอัญชิสา บุญชู
นางอัธยาพร จีจู
นางอัมพร จิตธรรมสาร

๗๐๑
๗๐๒
๗๐๓
๗๐๔
๗๐๕
๗๐๖
๗๐๗
๗๐๘
๗๐๙
๗๑๐
๗๑๑
๗๑๒
๗๑๓
๗๑๔
๗๑๕
๗๑๖
๗๑๗
๗๑๘
๗๑๙
๗๒๐
๗๒๑
๗๒๒
๗๒๓
๗๒๔
๗๒๕
๗๒๖

(เลมที่ ๑๕/๑)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางสาวอัมพร พรภิญญมาศ
นางสาวอัมพรพรรณ หินสาสนกุล
นางสาวอัมไพ วิภาคพันธุ
นางอัยยริณดา สาหิรันตกุล
นางอาภรณ รองรัตน
นางสาวอาภรณ สุทธาคาร
นางสาวอารยา สุวรรณสิทธิ์
นางอารีย ชยาธารรักษ
นางสาวอารีย ปดประสาร
นางอารียา สวางศิลป
นางสาวอารีลักษณ ดีนิวงศ
นางสาวอารีวรรณ สุภาพงษ
นางสาวอํานวย บุญสิทธิ์
นางสาวอําพร สุขสวัสดิ์
นางอําไพร วีระทะลาภ
นางอินทิรา จริงจิตร
นางอิสรีย ศิริสุนทรกุล
นางอุดมลักษณ อุดมคําใบ
นางสาวอุทิศ ศรีทอง
นางสาวอุบล จูภัทรธนากุล
นางอุบล สมานเชื้อ
นางอุบลรัตน โพธิบุตรา
นางสาวอุบลรัตน ระงับภัย
นางอุบลรัตน อนุเครือ
นางสาวอุบลวรรณ เพียรทอง
นางอุบลศรี กําเหนิดเพชร

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๗๒๗ นางสาวอุบลสุข ปานรังศรี
๗๒๘ นางอุมาภรณ เลาฐานะเจริญ

(เลมที่ ๑๕/๑)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๗๒๙ นางสาวอุไร ศิวะพิมล
๗๓๐ นางสาวอุษณีย แสงจันทร

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
๑ นายกุลิศ สมบัติศิริ
๒ นางชื่นสุมล แหวนทอง
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
๑ นางสาวเบญจมาศ เรืองอํานาจ
๒ นางสาววราภรณ ปญญศิริ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
๑ นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ
๔ นางดวงกมล คลายคลึง
๒ รัอยโท บรรพชัย พุฑฒิบัณฑิต
๕ นางสาวสรินนา ธีรกุลพจนีย
๓ นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ
๖ นางสุณี เนียรประดิษฐ

กระทรวงการตางประเทศ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

สํานักงานปลัดกระทรวงการตางประเทศ
นายกรณ สุวรรณาศรัย
๑๓ นายเสกสรรค สโรบล
นายกฤช คมสัน
๑๔ นายอธิปตย โรจนไพบูลย
นายกฤษณ ตันคณารัตน
๑๕ นางขนิฐษร จิรา
นายกาจฐิติ วิวัธวานนท
๑๖ นางเครือทิพย ทองศุภโชค
นายกิตินัย นุตกุล
๑๗ นางสาวชไมพรรณ สุวัตถี
นายทวีเกียรติ เจนประจักษ
๑๘ นางณัฐรินีย สมประสงค
นายพิชิต บุญสุด
๑๙ นางสาวทัศนีย ศิริลิขิตชัย
นายไพฑูรย สงคแกว
๒๐ นางสาวปุตริกา อําไพพรรณ
นายมณฑล วงษเลิศ
๒๑ นางสาวเพ็ญจันทร โชติบาล
นายวศิน ธรรมวาสี
๒๒ นางภัทษร จูจันทร
นายวิชาวัฒน อิศรภักดี
๒๓ นางสาวมรกต เจนมธุกร
นายวิสุทธิ์ เลิศปติวาณิชย
๒๔ นางยุพา จิตรพานิชเจริญ

