เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอนั เปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณอนั มีเกียรติยศยิง่ มงกุฎไทย
ชั้นต่ํากวาสายสะพาย
ประจําป ๒๕๕๘
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอัน เปน ที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ อั น มี เ กี ย รติ ย ศยิ่ ง มงกุ ฎ ไทย ชั้ น ต่ํ า กว า สายสะพาย เนื่ อ งในโอกาส
พระราชพิ ธี เ ฉลิ ม พระชนมพรรษา วั น ที่ ๕ ธั น วาคม ๒๕๕๘ รวมทั้ ง สิ้ น ๒๘๒,๙๘๘ ราย
ดังรายชื่อทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
นายกรัฐมนตรี

หน้า ๒๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข

(เล่มที่ ๘/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (รวม ๔ ราย)
๑ นายปพน สมประสงค์

๓ นายวุฒิพงษ์ เขื่อนดิน

๒ นายเรวัติ พูลสุข

๔ นางสาวเมสิณี อัมวงษ์
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (รวม ๑๗ ราย)

๑ นายธีระยุทธ เพลิดพริ้ง

๑๐ นายแสงทอง บุญยิ่ง

๒ นายนิรันดร์ วัชโรดม

๑๑ นายอดุลย์ หาญวังม่วง

๓ นายบรรจบ แสนเจริญ

๑๒ นางกันยา นวนพิจิตร์

๔ นายพงษ์ศักดิ์ เกิดลาภี

๑๓ นางชมัยพร ทองคําชุม

๕ นายไพบูลย์ เกียรติสุขคณาธร

๑๔ นางสาวนฎาภัสส์ คุ้มกลาง

๖ นายรุจ รัตนพาหุ

๑๕ นางสาวพัชรนันท์ ศรีธนาอุทัยกร

๗ นายสมพงษ์ พิริยายนต์

๑๖ นางสาววัชรี เพ็ชรวงษ์

๘ นายสาโรจน์ ยิ้มถิน

๑๗ นางสาวอาทิมา ดวงจันทร์

๙ นายสินมหัต ฝ่ายลุย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (รวม ๖ ราย)
๑ นายเขษมพงษ์ สงสอน

๔ นายสุริยา ทองคุณ

๒ นายจรัญ มงคลวัย

๕ นายโอสถ คนซื่อ

๓ นายปรีชา ขันติโกมล

๖ นางพรประภา ชุนถนอม
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (รวม ๑๘ ราย)

๑ นายกฤตยา สมสัย

๕ นายทองปัก ทับสมบัติ

๒ นายโกวิท บุญรอด

๖ นายธวัชชัย จารุวงศ์วิทยา

๓ นายชนะชัย วงศ์นาค

๗ นายปภาวิน พชรโชติสุธี

๔ นายติณกร ภูวดิน

๘ นายปราโมทย์ เหลาลาภะ

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๑
๒
๓

๑
๒
๓
๑
๒
๓
๔

หนา ๑๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔/๙)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑๒ ราย)
นายคมสัน นันทสุนทร
๗ นางสาวพัชรากร รัตนภูมี
วาที่พันตรี จักรกฤษณ จุฑาทิพรัตน
๘ นางสาววลัยรัชช นุน สงค
นายอาคม ลักษณะสกุล
๙ นางสาวสุดคนึง ณ ระนอง
นางสาวดวงกมล กรรมแตง
๑๐ นางสุนันทา ของสาย
นางสาวธณิกานต ธรสินธุ
๑๑ นางอนันตนิจ ชุมศรี
นางพรศิลป สีเผือก
๑๒ นางอารีรตั น ชูพันธ
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๕ ราย)
นายกิตติภูมิ ศุภลักษณปญญา
๔ นางสาวรักขิฏา เอี่ยมวิจารณ
นายมงคล ชนินทรสงขลา
๕ นางโสภิดา จรเดน
นางสาวนุชเนตร กาฬสมุทร
เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑ ราย)
๑ นางสาววิภาวี พรหมอินทร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๕ ราย)
นายสรชัย ชวรางกูร
๔ นางสาวณัฐวิภา วิริยา
นางกรุณา ปญญายิง่
๕ นางสาวลัดดาวัลย สําราญ
นางสาวยุพิน พูนดี
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๑๕ ราย)
นายชยุติ เมฆอุไร
๕ นายภีรศักดิ์ เผาผาง
นายธนกฤต ภัทรเกษวิทย
๖ นายรัศเมศวร ตันวีนุกูล
นายประสงค ทองสา
๗ นายศักรินทร ถิรธรรมพล
นายปรีชา สาคะรังค
๘ นายสุวิทย สมสุภาพรุง ยศ

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

๑
๒
๓
๔

หนา ๑๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวชนิศา นิม่ สะอาด
นางสาวนิสาชล ตรีไพบูลย
นางสาวมาลี พรหมชะออน
นางสาววันดี ศรีสวัสดิ์
เบญจมาภรณมงกุฎไทย
นายจตุพร ระเวงจิตร
นายฐิตินนั ท ภูพันธ
นายนัฐพล พรหมมี
นายปฐมพงศ สมัครการ
นายพงษไชย วิชิตธนาฤกษ
นายสุรตั น วังพิกุล
นายสุวสันต กะมล
นางขวัญชนก ศรีละคร
นางสาวจินดาพร คงเดช
นางสาวชวนพิศ เปรมกมล
นางสาวฐิตสิริ ดวงมุข
นางดารารัตน ปะวารี
นางนิศานาถ ศรีสังวร

(เลมที่ ๑๔/๙)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๑๓ นางสาวสุภาพร พาเจริญ
๑๔ นางสุภาวดี เผือกฟก
๑๕ นางสาวอัจฉรา อินโต
(รวม ๒๖ ราย)
๑๔ นางสาวนิศาชล พรหมสาขา ณ สกลนคร
๑๕ นางสาวนุชจรีย ชูศรีวัน
๑๖ นางสาวประภาศรี โพธิ์ทองคํา
๑๗ นางสาวปวีณา เชยกลิน่ เทศ
๑๘ นางสาวพิชญสิณี พงษสวัสดิ์
๑๙ นางสาวรุง เรือง ธารีสรรค
๒๐ นางลาวัลย ณ โมราคม
๒๑ นางสาวสมลิม้ ครุฑวิลัย
๒๒ นางสาวสุนนั ทา ใบชิต
๒๓ นางสาวสุปวีย เรืองสุรตั น
๒๔ นางสาวเสาวลักษณ คีรีวงศ
๒๕ นางสาวออมใจ บุญหนุน
๒๖ นางสาวอัมไพวรรณ มารุตะพันธ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๒๘ ราย)
นายกฤษฎา ดูพันดุง
๕ นายณัฏฐพงศ เจนวิพากษ
นายจงเจริญ คุมบุญ
๖ นายทรงยศ กิตติชนมธวัช
นายจิตติวฒ
ั น นิธกิ าญจนธาร
๗ สิบเอก ทองลวน สิงหนนั ท
นายจิรวัฒน ศุภโกศล
๘ นายนรรัฐ รืน่ กวี

หนา ๑๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข

(เลมที่ ๑๔/๘)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๕ ราย)
๑ นายกฤตชนัย รอยแกว

๔ นางนิตยา เสียงเสนาะ

๒ นางสาวจุฑาทิพย พิมพสี

๕ นางสาวนิม่ นวล ทาสระ

๓ นางสาวนภัค คีรีเมฆินทร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑ ราย)
๑ นางภัทรวรรธน ถาวรไพศาลชีวะ
เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๕ ราย)
๑ นายอารีย ที่อปุ มา

๔ นางสาวพัชรารัตน บุญสรอย

๒ นางสาวกัลยา ประจุทะเน

๕ นางสุพจน สุขไสว

๓ นางปวลี ประยุติยา
เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๔ ราย)
๑ นายวีรชาติ ดีเสมอ

๓ นางกาญจนอมล วงศพิมพ

๒ นางสาวกมลวรรณ จงจิรฐั สิ กุล

๔ นางภานุมาตย วิชนา

กระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๘ ราย)
๑ นายณัฐพล หลาจันทร

๕ นางจิตติมา ทองนาค

๒ นายวินัย กุลธารี

๖ นางสาวณิรศั มรยา ไชยฉกรรจ

๓ นายสัจจะชัย อุน ศรี

๗ นางสาวสุธาทิพย ทองกุล

๔ นางสาวขนิษฐา เล็กมณี

๘ นางสาวหยาดอรุณ กิจสวน

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๓ นายอาคม เถกิงผล

๑ นายดํารง ยี่สุน
๒ นายบุญสง สังวัง
๓ นายบุญสราง พงศสวาง
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

๑
๒
๑
๒

นายจํานงค ชํานาญกิจ
นายชลอ สุวลักษณ
นายเชวงศักดิ์ หิรัญรัตน
นายณรงค สุกแกว
นายบําเรอ จันทรกลิ่น
นายประคํา ศรีสุขใส
นายไพบูลย หนูประกอบ

หนา ๑๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๒/๑)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๔ นางสุรินทร ภูริจิตตสิริ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๖ ราย)
๔ นายวิรัช ชุมคงดํา
๕ นายสมใจ ภักดีบุญ
๖ นางสิริพร เลิศวิทยาวิวัฒน
เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๑๓ ราย)
๘ นายวิภัทย ถมของ
๙ นายวิรัช บุญมณี
๑๐ นายวีระ บุญมณี
๑๑ นายศุภฤทธิ์ เพ็งมาก
๑๒ นายสมบูรณ หุยยอง
๑๓ นางพิกุล แกวแจง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๓ ราย)
นายพงษศักดิ์ แกสันเทียะ
๓ นางสาวอุษา ยี่ภู
นางบุญชอบ บัวอุไร
เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๓ ราย)
นายชูเกียรติ รูปหงษ
๓ นางวนิดา วิเชียรฉาย
นายพิศธยา สุขสําราญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ นายชรินทร มัน่ กลาง

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา
ประจําป ๒๕๕๘
ทรงพระกรุณาโปรดเกล าฯ พระราชทานเหรี ยญจักรมาลา จํ านวน ๖,๒๗๗ ราย และ
เหรีย ญจักรพรรดิ มาลา จํา นวน ๒๒,๖๓๘ ราย เนื่ องในโอกาสพระราชพิ ธีเฉลิ มพระชนมพรรษา
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ รวมทั้งสิ้น ๒๘,๙๑๕ ราย ดังรายชื่อทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

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

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายกชบดินฐ ภูมิพงศ
๒๐ นายปญญา ศรีสําราญ
นายคมกฤช จันทรขจร
๒๑ นายพงษวริษฐ ญาณเศรษฐพัฒน
นายจิรพงศ ผลนาค
๒๒ นายพงษศักดิ์ บุญเปง
นายชนะ เปรมปรี
๒๓ นายพันเทพ สุวรรณขันธ
นายชวลิต ยวงทอง
๒๔ นายพิมล ไถทอง
นายชัยธวัฒน กีระนันทน
๒๕ นายพีรฉัตร อนุวงศ
นายชาญ อยูเกาะ
๒๖ นายเพียร แสวงบุญ
นายชาญวุฒิ วงศเพ็ง
๒๗ นายมงคล สุระเสนา
นายชิต กาศสนุก
๒๘ นายโมไนย โรปริรัมย
นายโชติก หาสุนทรีย
๒๙ นายรัชสมัย หัสดง
นายซานูซี เบญจมันต
๓๐ สิบเอก วราวุธ พยัคฆพงษ
นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง
๓๑ นายวินัย แสงใส
นายทศพร ภักดีศุภผล
๓๒ นายวิศิษฐ เจียรณัย
นายธนรัช พรหมเลข
๓๓ นายวุฒิวัฒน ภิรมยพันธุภักดี
นายนิเซ็ง แวดาโอะ
๓๔ นายศักดิ์จิต มาศจิตต
นายนิพนธ ศรีวราพิทักษกุล
๓๕ นายศิลปศักดิ์ มนตจริยาพร
นายปรเมศวร ศิริรัตน
๓๖ นายสดสัย เพชรเจริญจริง
นายประเสริฐ ตรีชิต
๓๗ นายสอาด สุทธิพรมณีวัฒน
นายประหยัด จันทรออน
๓๘ นายสุกรี แวมูซอ

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓

นายสุกิจ บัวแพง
นายสุชาติ สุวรรณประทีป
นายสุรเดช หมูเก็ม
นายสุวรรณ ภูติวณิชย
นายอัตถพร สาระทัน
วาที่รอยเอก อาศิส เชยกลิ่น
นายอํานาจ สายฉลาด
นายอํานาจ อินมั่นคง
นายอิทธิกร ชางสากล
นางกนกรัตน บานชื่น
นางกรรณกร ชูเทพ
นางกัญญาภัค วงษธัญกัญ
นางกิ่งกาญ มหาคุณชัยเดชา
นางขนิษฐา หานิรัติศัย
นางสาวขวัญใจ บุญญาภิบาล
นางขวัญใจ ปญญชุณห
นางคนึงนิจ เกตุแกว
นางจันทนี กิ่งไทรงาม
นางจารุมาลย เจียรเจิมสุข
นางจํานงค แจมเจริญ
นางจิตรา จําปาโพธิ์
นางจิตรา จิรวงศวัฒน
นางจิระประภา ศรีทอง
นางจีระภา วัฒนกสิการ
นางชลิดา บุญขํา

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา
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)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางสาวณัฐชากานต เซี่ยงหวอง
นางณัฐพร เชื้อมหาวัน
นางดรุณี นิลมานนท
นางสาวทัศนีย พิศาลรัตนคุณ
นางสาวทิพวรรณ สันติสําราญวิไล
นางสาวธันยาภา พลังศิลาวรกุล
นางสาวนงนาถ ธรรมทัตโต
นางสาวนันทิชา บุญสุวรรณ
นางนิภา พุมกะเนาว
นางนิโลบล ถาวรพันธุ
นางนุวดี ดีจังวิภาต
นางแนงนอย อุดมพรวศิน
นางบังอร ตรีคูณวัฒนา
นางเบญจพร จั่นเจริญ
นางสาวปภาดา อวิรุทธ
นางสาวประนอม โพธิ์นิ่มแดง
นางประภัทศร เหลืองประเสริฐ
นางสาวปราณี บุญยรัตน
นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ
นางฝนทอง ครินชัย
นางพยอม ทองคํา
นางพรทิพย เพ็ชรนพรัตน
นางพัชรินทร บัวสนิท
นางพิมภา ทรัพยมาก
นางพีฌานิกา ชัยปทุม

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑

นางเพชราภรณ โฆษิตสถาพร
นางสาวเพ็ญพิชญ ศรทอง
นางสาวเพ็ญศรี ใจหลัก
นางภัทรธร ยาทิพย
นางภัทรนิษฐ แดงสี
นางสาวมณีเราะ มรรษทวี
นางมะลิวัลย ปนอินทร
นางสาวยุพิน ปนประดับ
นางสาวยุรัยยา อินทรวิจิตร
นางสาวรัตนา นวลจันทร
นางสาวรุงทิวา ธาราภูมิ
นางรุงนภา เพชรรักษ
นางสาวฤดีวัน ขาวศรี
นางละออง ภูกลาง
นางลักขณา ศรีเพ็ชร
นางวงศเดือน กันดี
นางวรรณิภา นอยเจริญ
นางสาววริศรา คํานึงธรรม
นางวัชรี สวัสดี
นางวันดี วรรณธนะ
นางวันทนา ศรีทองคํา
นางวิจิตรา โตะมีนา
นางวิมล มาเทียน

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางวีณา รื่นพิทักษ
นางศรินทรา โยสีดา
นางศรีสมร ครุยานนท
นางศิริพร วันวา
นางศุภนันท มากดวงเทียน
นางสาวศุภรัศมิ์ ธนาเธียรโรจน
นางสมจิต ผาดไธสง
นางสายพิณฑ ปาไม
นางสาวสายรุง โพธิวรรณ
นางสาวสิริพร สุภวิรีย
นางสาวสิริเพ็ญ สิริพงศกังวาน
นางสุภัทรา ทูลฉลอง
นางสุภา นานกลาง
นางสาวสุวรรณา ธนุคคามิน
นางสุวลัย แจมจันทรเกษม
นางสาวเสรี คงเนียม
นางแสงจันทร เขจรศาสตร
นางสาวหทัยรัตน สวนชํานิ
นางอรสา สุภารี
นางอรุณ ใบแกว
นางอัจฉโรบล สังขวนิช
นางสาวอัษฎา บัวบุญ
นางอุทัยวรรณ ประเสริฐอาภรณ

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
๑ นายดุสิต ทองสลวย
๔ นางสาวทิพวรรณ พงศภานุมาศไพศาล
๒ นางกนกพรรณ โบลลดิ้ง
๕ นางสาวบรรณากรณ อมรพรสิน
๓ นางสาวจิรศรี อนวัชกุล
๖ นางสาวสุมาลี ไพรศักดาสกุล

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 ๕
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายกงไทย ใจศิริ
๒๖ นายกําธร หนูทอง
นายกณวรรธน จอมไธสง
๒๗ นายกิจจา คะเชนทร
นายกมล บุญมี
๒๘ นายกิจจา เอี่ยมระหงษ
นายกมล เปดทอง
๒๙ นายกิจพิสิษฐ มณีพันธุ
นายกมล ผาคํา
๓๐ นายกิตติ ศรีโยธิน
นายกมล ศรีประเสริฐ
๓๑ นายกิตติชนม วงศชัยสิน
นายกรการ บุญรมย
๓๒ นายกิตติชัย ดวงธรรม
นายกรพล การินทร
๓๓ นายกิตติชัย สวางเรืองฤทธิ์
นายกรวิทย เลิศศิริโชติ
๓๔ นายกิตติชัย อิ่มชมชื่น
นายกระจาย หนูคงแกว
๓๕ นายกิตติทัศน รัตนธีรอนันต
นายกฤช บุญกลา
๓๖ นายกิตติธร ปานจับ
นายกฤช สาขามุละ
๓๗ นายกิตติพงศ สมุทวนิช
นายกฤตศรัณย รอสวัสดิ์
๓๘ นายกิตติพงษ พันมา
นายกฤติเดช พันธแกว
๓๙ นายกิตติภูมิ ไทรบุรี
นายกฤษฎาพันธ พงษบริบูรณ
๔๐ นายกิตติศักดิ์ นาคฤทธิ์
สิบเอก กฤษณุรัตน รัชโน
๔๑ นายกิตติศักดิ์ ศรีปทุมานุรักษ
นายกฤษดา ซายสุพันธ
๔๒ นายกิตติศักดิ์ สายกระจาง
นายกวี จันทระ
๔๓ นายกิตติศักดิ์ สุขสังขาร
นายกวีศิลป เพชรนาม
๔๔ นายกิติพร โพธิ์พุม
นายกองภัค กุลสุทธิเสถียร
๔๕ นายกิติภัทธ รื่นสุข
นายกองมา บุญชาญ
๔๖ นายกึ่งรัตน มัทนารมยกิจ
นายกอบชัย วรณะเกียรติพงศ
๔๗ นายกุลทรัพย แกกลาง
นายกังวาน แกวกา
๔๘ นายกุศล กิจจานนท
นายกัญญา เสนสอน
๔๙ นายกุศล บํารุงบานทุม
นายกัมปนาท เพชรเดชะ
๕๐ นายกุศล ยิ่งยง

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

นายเกรียงไกร เกียรติวงคกมล
นายเกรียงไกร ลิ้มประเสริฐ
นายเกรียงศักดิ์ เพ็งศรีโคตร
นายเกรียงศักดิ์ รอดเย็น
นายเกศ ปาณะการ
นายเกษม คงเปยม
นายเกษม จันทรหอม
วาที่รอยตรี เกษม จุติสงขลา
นายเกษม ถิ่นแกว
นายเกษม เปาะโน
นายเกษม รัตนโชติ
นายเกษม แสงฤทธิ์
นายเกษมรัตน ขุนทิพยทอง
นายเกษมสันต มีจันทร
นายเกียรติชัย คูวัจนกุล
นายเกียรติศักดิ์ พลคชา
นายแกว แสนสิน
นายโกมินทร มหานาม
นายโกมุท แกวไทรหงวน
นายโกวิทย บุญสุข
นายโกวิทย ปราบพาล
นายโกวิทย วงษขันธ
นายโกศล ชูใจ
นายโกศล พงษนิรันดร
นายไกรแกว เศรษฐแสงศรี
นายไกรรัฐ สวางเดือน

หนา ๖
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)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นายไกรศร ทองมูลชัย
นายไกรสร ทนันไชย
นายไกรสร มีชูพร
นายไกรสิทธิ์ ศิริรัมย
นายขจรศักดิ์ อาภรณ
นายขวัญชัย ชูชอเกตุ
นายขวัญชัย บัวงาม
นายคงฤทธิ์ กสิชีวิน
นายคงฤทธิ์ แข็งแรง
นายคงฤทธิ์ ภิรมยกิจ
นายคงฤทธิ์เดชช เมืองจันทร
นายคงอยู ทิพยโภชน
นายคณพศ พูลสมบัติ
นายคณิต ไผพูล
นายคณิต สารศรี
นายคธา วองพัฒนวงศ
นายคม กลอมเกลา
นายคม จันทะเชื้อ
วาที่รอยตรี คมกริช กมุทชาติ
นายคมกฤช วัฒนาพันธุ
นายคมธัช อินวันนา
นายคมสรรณ รูชอบ
นายคมสัน โชระเวก
นายคมสัน ไชยตนเทือก
นายคําตัน ปองศรี
นายคํานวณ สมบูรณ

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

นายคํานวณ สมศรี
นายคํานึง ผอมจีน
นายคําปน ศรีนาม
นายคําพันธ ไชยขันธ
นายคําพูล วิเชียรศรี
นายคํามวล ธรรมบุตร
นายคํารพ ผลถาวร
นายคิมหันต หารไชย
นายคึกฤทธิ์ ซื่อตรง
สิบเอก คุณากร อินตา
นายคุณาวุฒิ บัวเขียว
นายคูณ วงศอนันต
นายเคนศรี พลเขต
นายจงกล อุทธา
นายจงรักษ ตันหุน
นายจงรักษ สอนแกว
นายจตุพงศ ธรรมเดโช
นายจตุพร นอยบุญสุข
นายจตุภูมิ แจมหมอ
นายจตุรวิทย ชวยบํารุง
นายจรวน ใจแสน
สิบตํารวจโท จรัญ ชูชื่น
นายจรัญ บุญยิ่ง
นายจรัญ บูชา
นายจรัญ เหล็มเจริญ
นายจรัญ อินทวัฒนวงษา

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นายจรัส ทนันชัย
วาที่รอยตรี จรัส ผิวดี
นายจรินทร เฉลิมเกียรติภักดี
นายจรินทร สุรเสรีวงษ
นายจรูญ คําดวง
นายจรูญ จันทจร
นายจรูญ ถินแดง
นายจรูญ พันอุไร
นายจรูญ ราชเจริญ
นายจรูญ วรรณทอง
นายจรูญ อุณหะโชติ
นายจเร พวงเดช
นายจลพิชญ สรรพอุดม
นายจักรกริช วรรณประภา
นายจักรกริช ศรีระชาติ
นายจักรกฤช ปรุงศิลป
นายจักรกฤษณ ช่ําชอง
นายจักรพันธ คูณขุนทด
นายจักรพันธ ชื่นโชคชัย
นายจักรพันธ พลอยบุศย
นายจักรภพ กระจางกุล
นายจารึก ศรีเกตุ
นายจารุพันธ ยงประเดิม
นายจํานงค กลิ่นคําหอม
นายจํานงค ปถมสมัย
นายจํานงค ประสานวงค

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

นายจํานงค ศรสูงเนิน
นายจําเนียร สุดแสง
นายจําเนียร แสงผะกาย
นายจําป มัจจุปะ
นายจํารัส ยกยอง
นายจํารัส หรรษาวงศ
นายจําเริญ ขึ้นทันตา
นายจําเริญ อาษากิจ
นายจําลอง ทิพยอินเสน
นายจําลอง มั่นเหมาะ
นายจําลอง สายใจ
นายจิตกร ดวงประสิทธิ์
นายจิตติ มีสุข
นายจิตรานนท เนื่องมัจฉา
นายจิรยุทธ เกียรติชัยพัฒน
นายจิรัฐต เมืองสง
นายจิโรจน ประศาสนวิทย
นายจีรพงษ รุจิเรขวัตร
นายจีรพัชน โพธิ์ประพันธ
นายจีรพันธ รักผึ้ง
นายจีรัชญ ตะคํา
นายจุมพล เทพานนท
นายเจตน ผาสุข
นายเจริญ กองโตกลาง
นายเจริญ แขกไทย
นายเจริญ โจสันเทียะ

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นายเจริญ เมฆฉาย
นายเจริญ ศรีแสนปาง
วาที่เรืออากาศตรี เจริญ สุขทรัพย
นายเจริญพันธ เฉลียว
นายเจษฎากร รัตนพันธ
จาเอก แจมใส อุทรักษ
นายฉนวน อุทโท
นายฉลอง คูณคํา
นายฉัตรชัย กาหลง
นายฉัตรชัย เงื่อนงาม
นายฉัตรชัย ประชากุล
นายเฉลย เทพเรียน
นายเฉลย บุญชวยเหลือ
นายเฉลิม ติ๊บคํา
นายเฉลิมชัย ไชยวาน
นายเฉลิมชัย รักพรา
นายเฉลิมชาติ นาคจรูญ
นายเฉลิมพร ปาณชู
นายเฉลิมพล อินทรโยธา
นายเฉลิมยุทธ ประทีปทอง
นายเฉลียว แตงวงษ
นายเฉลียว ทองชื่น
นายเฉลียว มากประมูล
นายเฉลียว แยมโกสุมภ
นายเฉลียว ศิริดล
นายแฉลม พรหมชู

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

นายไฉน ไชยนา
นายชนินทร โพธิ์ตา
นายชนินทรศักดิ์ อุทัยพัฒน
นายชมพล พฤกษา
นายชยทัต ดีเลข
นายชยาธิศ กัญหา
นายชรินทร รุจิยาปนนท
นายชลอ มีชะนะ
นายชลัท ทิพยลมัย
นายชลิต จิตรีวรรณ
นายชวง หาวหาญ
นายชวลิต กรเพชร
จาสิบเอก ชวลิต จันกวด
นายชวลิต รําขวัญ
นายชวาลวิทย เทพจันทร
นายชวาลสันติ์ พวงกัลยา
นายชอบ พรหมบุตร
นายชอบ สมภาค
นายชัชชัย ศรัยทอง
นายชัชชาญ ผองอุดม
นายชัชวาล เกตุเกิดเกลา
นายชัชวาลย บัวงาม
นายชัชวาลย วิมูลอาจ
นายชัชวาลย หาไชย
นายชัย บุญอวม
นายชัยชุมพล ศิริเวช

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นายชัยณรงค จิ่มอาษา
นายชัยณรงค มูลสาร
นายชัยณรงค หิรัญเรือง
นายชัยณรงค เหลาเขตรกิจ
นายชัยธวัช นาคดี
นายชัยธวัช สาทถาพร
นายชัยยงค ลุลวง
นายชัยยงค สัมมเสถียร
นายชัยยา ชางนอย
นายชัยยุทธ เพ็ชรวงษ
นายชัยโย เสาเวียง
นายชัยโรจน บุตรสกุลกุญชร
นายชัยวัฒน รัตติรังสรรค
นายชัยวุฒิ ปทุมรังสรรค
นายชัยสิทธิ์ จงกล
นายชัยสิทธิ์ จุลนิล
นายชัยสิทธิ์ หงษคํา
นายชาญ สุขรักษ
นายชาญเจริญ ซื่อชวกรกุล
นายชาญชัย กะภูทิน
นายชาญชัย ชํานาญคิด
นายชาญชัย ไชยพิศ
นายชาญณรงค บัวเจริญ
นายชาญศักดิ์ ชื่นชม
นายชาตรี งามขํา
นายชาตรี ไชยศรี

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

นายชาตรี ทองพิทักษ
นายชาตรี อุบลวรรณ
นายชาติชาย กาญจนมณี
นายชาติชาย เกิดธรรม
นายชาติชาย ชาญกล
วาที่รอยตรี ชาติชาย รุงระวี
นายชานนท พรพันธุกุล
นายชานนท เจริญธรรมดี
นายชานนท นันไชย
นายชาย เหลาบับภา
นายชาลี ชัยนิคม
นายชํานาญ บุตรคําโชติ
นายชํานาญ สิงวะราช
นายชิตพล เตจะ
นายชินภพ กลารบ
นายชุมพร นอยเพ็ง
วาที่รอยตรี ชุมพร วงศพัฒน
นายชุมพล คําจันทร
นายชุมพล ใจอุน
นายชุมพล ทองบอ
นายชุมพล พอลิละ
นายชูเกียรติ จิตรทหาร
นายชูเกียรติ เรือนกูล
นายชูเกียรติ วิเศษกุลพรหม
นายชูชัย บุญชู
นายชูชาติ ขําวาจา

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นายชูชาติ พงคโสภี
นายชูชาติ พอจิต
นายชูชาติ โพธิ์เพ็ชร
นายชูชาติ ยืนยาว
นายชูชาติ โรจนอังกูร
นายชูชาติ หงษขาว
นายชูชาติ อุยหา
นายชูยศ พยุงสุวรรณ
นายชูศักดิ์ คําวงคษา
นายชูศักดิ์ งามสกุล
นายชูศักดิ์ ชูชวย
นายชูศักดิ์ ดวงแปน
นายชูศักดิ์ อริยวงศ
นายเชลงศักดิ์ ศักดิ์สิทธิวงศ
นายเชวง ครุธเกตุ
นายเชวงศักดิ์ จุลบุตร
นายเชษฐสาทร อินทา
นายเชษฐา พลธรรม
นายเชาว เอี่ยมทอง
นายเชาวกิจ เพงรุงเรืองวงษ
นายเชาวนะ วงศวิเศษ
นายเชิดชัย ลํานวล
นายโชคชัย ชัยธรรมโชค
นายโชคชัย พิลากุล
นายโชคชัย ลัคนาชัย
นายโชคชัย ศรีทอง

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

นายโชคดี พรสี่
นายโชคลาภทวี ศรีเรือง
นายโชติ จี่พิมาย
นายโชติก ทรัพยดี
นายโชติภัทร รัตนประภา
นายไชยมงคล สมบัติมาก
นายไชยเลิศ ผดุงเวียง
นายไชยศ ทิพยอุทัย
นายไชยา นําลาภ
นายไชยา ไพบูลยอัตถกิจ
นายญาณทิพย โสจันทร
นายฐกฤต นวลคํามา
นายฐมทัศน เข็มพล
นายฐากร วุฒิจิรกุล
นายฐากูร พึ่งทะเล
นายฐานพงศ มุจลินทร
นายณธกฤต บางตํารวจ
นายณรงค ขุมเงิน
นายณรงค ตุนจาเรือน
นายณรงค แปนเกลี้ยง
นายณรงค พันหนูเทียน
นายณรงค มงคล
นายณรงค มุกดาแสงสวาง
สิบตํารวจตรี ณรงค ยศธิศักดิ์
นายณรงค หมอยา
นายณรงค อุดมศรี

หนา ๑๑
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 ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นายณรงคชัย โลชัยยะกูล
นายณรงคชัย วงษภีระ
นายณรงคฤทธิ์ อนัตคะทัต
นายณรงคศักดิ์ ขันติยู
นายณรงศักดิ์ ภมร
นายณรงศักดิ์ หลวงพล
นายณวัฒน ผุยไชยสงค
นายณัชธัญ มุงหมาย
นายณัฏฐพงศ ลําภูทอง
นายณัฏณรงค พิริยการ
นายณัฐกร เทพรังศิริกุล
นายณัฐเชวง รักพงษ
นายณัฐพงศ วงศสุย
นายณัฐพงษ คําเพชร
นายณัฐวัฒน บุญชัยเกียรติ
นายดนตรี หลาสีดา
นายดนัย สุวรรณธัย
นายดรุณ พิศาลสังฆคุณ
นายดวง สุวรรณเกิดผล
นายดาวคะนอง เหลืองอราม
นายดาวรักเลห หาญชาติ
นายดาวเรือง เรืองทอง
นายดําเนิน เพียรคา
นายดําเนิน หนูตอ
นายดํารง ไชยวรรณ
นายดํารง สิทธิบุญมา

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

นายดํารงค หิรัญยะพรรณ
นายดํารงคศักดิ์ สุขสวัสดิ์
นายดํารงศักดิ์ บุตรยศ
นายดิเรก ผูกพยนต
นายดิเรก รัตนาภรณ
นายดิลก เกตุแกว
นายดิษยุทธ บัวจูม
นายดุลยเดช กาทอง
นายดุสิต แกวระยับ
นายดุสิต จันทรประสิทธิ์
นายดุสิต พุทธศรี
นายดุสิต อารยกูล
นายดุสิทธิ์ ลีลากร
นายเดช ดีหมื่นไวย
นายเดช อนากาศ
นายเดชดํารง ตุระซอง
นายเดชศร ปราบพาล
นายเดชศรี ใครบุตร
นายเดชา เตชะนัง
นายเดชา แสงจันทร
นายเดนชัย วานิช
นายเดนเดชา คําสุข
นายตรีศูล หลีลวน
นายตฤณศิษฐ ราชนิยม
นายตอศักดิ์ คนคม
นายตอศักดิ์ บุญเพลิง

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นายตี๋ สันโดด
นายตื่ม ขุดโพธิ์
นายไตรสิทธิ์ ธีระจาตุพัฒน
วาที่รอยตรี ถนอม ทาคําแปง
นายถนอม มะธิปไขย
นายถนอม หลุมทอง
นายถนัด บุญชุม
นายถนัดชัย สุรภักดิ์
นายถวิล จันลาวงศ
นายถวิล เจยชุม
นายถวิล โสภารัตน
นายถาพร พันธุรัตน
นายถาวร นามทิพย
นายถาวร ปลอดชูแกว
นายถาวร ภักมี
นายถาวร รักชุม
นายถาวร เสือใจ
นายถาวร หนูสงวน
นายถิรวัฒน ศรีจําปา
นายถิรายุ ใหญเจริญยิ่ง
นายทนงศักดิ์ อังกุรวิโรจน
นายทนายุธ เจริญรัมย
นายทมนันท สุขะพัฒน
นายทรงกรม คงจันทร
นายทรงเกียรติ กุศลฉันท
นายทรงชัย คงเงิน

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

นายทรงชัย เปรมผล
นายทรงเดช สอนใจ
วาที่รอยตรี ทรงธรรม ชินะกุล
นายทรงพล ทรงจํา
นายทรงพล พงษสังข
นายทรงฤทธิ์ ทันศึก
นายทรงวุฒิ ทองกาสี
นายทรงวุฒิ แนนหนา
นายทรงวุฒิ พลมาตย
นายทรงศักดิ์ เกรอด
นายทรงศักดิ์ เพิ่มเติมทรัพย
นายทรงศักดิ์ ยงดี
นายทรงศักดิ์ ยินดี
นายทรงศักดิ์ สาสีเสาร
นายทรงศักดิ์ สุวรรณเลิศ
นายทรงศิลป ธรรมวิภารัตน
นายทวง พรมโชติ
นายทวัตน ชูชนะกิจ
นายทวิช ผาจันทร
นายทวินสิทธิ์ โนวัฒน
นายทวี เขื่อนแกว
นายทวี จันทรเขียว
นายทวี ตั้งอั้น
นายทวี เถาหมอ
นายทวี ทองพิทักษ
นายทวี มะทะ

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๗
๔๔๘
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓
๔๕๔
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗
๔๕๘
๔๕๙
๔๖๐
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นายทวี ลัภกิตโร
นายทวี ศรีธรรมบุตร
นายทวี สุทธิวงศ
นายทวี หลาวนอก
นายทวี อินทรามะ
นายทวี เอกวิลัย
นายทวีทรัพย รสานนท
นายทวีพงษ นพคุณ
นายทวีพงษ เพิ่มศิริวาณิชย
นายทวีศักดิ์ จันทรักษรังษี
นายทวีศักดิ์ จันทะคัต
นายทวีศักดิ์ บุญคง
นายทวีศักดิ์ พัวงามประเสริฐ
นายทวีศักดิ์ เมฆหมอก
นายทวีศักดิ์ ลาเต็บ
นายทวีศักดิ์ สังวัง
นายทวีศิลป เอกรักษา
นายทองขาว ศรีมนตรี
นายทองคํา จิตสุภาพ
นายทองคํา พุฒพวง
นายทองดี กุลสุวรรณ
นายทองแดง สอนถา
นายทองแดง แสวงบุญ
นายทองแถม นมขุนทด
นายทองบาง แถนสีแสง
นายทองใบ แกวกัลยา

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

นายทองปน ถามูลเรศ
นายทองปาน นิยมญาติ
นายทองภาพ ดาแกว
นายทองสืบ เสาเวียง
นายทองสุข เพชรพงษ
นายทองสุข โวหารดี
นายทองใส จันทะรัตน
นายทองใส สุดาปน
นายทองหลอ ทองสุข
นายทองอยู วงศไพรบูลย
นายทองอาล โยธะพันธ
นายทัยวัน ใจกองคํา
นายทัศนัย ทัศโร
นายทํานอง พรามนัส
นายทิฆัมพร ออนละออ
นายทินกร ภาสตโรจน
นายทินกร สุตินกาศ
นายทิพย เจริญมาก
นายทิพยพระเนตร ทองรัตน
นายเทพ รักบํารุง
นายเทพนม ชิณภา
นายเทพสถิต อินาวัง
นายเทวินทร ดีจรัส
นายเทวินทร หาญวีรกุล
นายเทอด เลิศล้ํา
นายเทอดศักดิ์ แกวมะดัน

หนา ๑๔
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 ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นายเทิด สาดี
นายเทิดศักดิ์ แสงศรีจันทร
นายธงชัย ชูมก
นายธงชัย ทองศรี
นายธงชัย บุญพิทักษ
นายธงชัย แพงวงษ
นายธงชัย หลิมทิพย
นายธงชัย อินทรประสิทธิ์
นายธณภร ชัยมงคล
นายธณวิชัย สายสถิตย
วาที่รอยตรี ธนกร วงษปญญา
นายธนกร สมคะเณย
นายธนกฤต อุทุมพิรัตน
นายธนชัย กัณทพันธ
นายธนพล โพธิเตียน
นายธนภัทร สุทธะสนธิ์
นายธนรักษ จันทรสด
นายธนวัฒน พิทักษวรพันธ
นายธนวัฒน ออนวงษ
นายธนวันต สังขะพงษ
นายธนะเดช เต็มปลื้ม
นายธนาทิต นวนกระโทก
นายธนาธิป โชคดีวัฒนา
นายธนาเมธ เชิญรัมย
นายธนายง ทองปาน
นายธนุส เดชกัลยา

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

นายธนู จิณณครุฑมาศ
นายธนู ตันตินิมิตรกุล
นายธนู ฤทธิกูล
นายธรรมนูญ เฉยชัยภูมิ
นายธรรมรงค ทองสุข
นายธรรมรัตน ทิมแดง
นายธรรมวิทย ธรรมพิธี
นายธรรมวิทย หนูบุญ
นายธรรมศาสตร ประคองทรัพย
นายธราธร อุทัยธวัช
นายธวัช คชการ
นายธวัช ตัสโต
นายธวัช เตียวเจริญ
นายธวัช ลางคุลเกษตริน
นายธวัชชัย ไชยกันย
นายธวัชชัย ทองสมบัติ
นายธวัชชัย เมตตาประสพกิจ
นายธวัชชัย ศรีสถาพร
นายธวัชชัย เสสังงาม
วาที่รอยตรี ธวัฒน ประภาวิทย
นายธัญญา จําปทอง
นายธัญญา เรืองแกว
นายธาดาพงศ แดงงาม
นายธานินทร สุขเกษม
สิบเอก ธานุวัฒน กิขุนทด
นายธารสินธุ เมืองนก

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘
๕๔๙
๕๕๐
๕๕๑
๕๕๒
๕๕๓
๕๕๔
๕๕๕
๕๕๖
๕๕๗
๕๕๘
๕๕๙
๕๖๐
๕๖๑
๕๖๒
๕๖๓
๕๖๔
๕๖๕
๕๖๖
๕๖๗
๕๖๘
๕๖๙
๕๗๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นายธารา พิลาแสง
นายธิติ ใจรักษา
นายธิติสรณ ศรีธาดา
นายธีรชัย เชียงทอง
นายธีรเดช จูทิ่น
นายธีรนันท คําคาวี
นายธีรพงษ บุญเทียม
นายธีรพล โพธิ์เมือง
นายธีรภัทร เพชรยอย
นายธีรภัทร ศรีบุญเรือง
นายธีรวัฒน ทําจําปา
นายธีรวัฒน หอมสมบัติ
นายธีรวิทย ตันติวัฒน
นายธีรศักดิ์ ชนะสกุล
นายธีระ จันทรพุม
นายธีระเดช วรเดช
นายธีระพงษ แทงเงิน
นายธีระพงษ สุทธิสานนท
นายธีระพล พยัคฆพล
นายธีระพล ออนพฤกษภูมิ
นายธีระวัฒน วิไลพงศ
นายธีระวัฒน สุวรรณวาป
นายธีระศักดิ์ แกวสุข
นายธีระศักดิ์ วิเวกหัสกัณฑ
นายนคร อุนมะเริง
นายนครินทร รัตนแสง

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

นายนพดล เชาวนเมธา
นายนพดล ยอดวงศ
นายนพพร ฉลองกลาง
นายนพพร ศรีทองอินทร
นายนพพล แปนไทย
นายนพรัตน คําโสภา
นายนพรัตน จันทรเปลง
นายนพรัตน รุงโรจน
นายนพรัตน อูทอง
นายนภดล อาจสม
นายนภปภน กฤติยาวรรค
นายนภาพล ลาดโลศรี
นายนรวัฒน โรจนรวีชัย
นายนราวัฒน หลงเก็ม
นายนราวุธ คงดี
นายนราวุธ โคนะโร
นายนรินทร ปญญานิลพันธุ
นายนรินทร ศรีมวงพงษ
นายนรินทร อิ่มนวล
นายนริศ พันธุแดง
นายนเรช ไพบูลย
นายนเรศ ถาวรกิจ
นายนเรศ สิงหคีพงศ
นายนเรศน พิมลประเสริฐสุข
นายนเรศร สังฆะพิลา
นายนวดล แผนเสือ

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐
๖๐๑
๖๐๒
๖๐๓
๖๐๔
๖๐๕
๖๐๖
๖๐๗
๖๐๘
๖๐๙
๖๑๐
๖๑๑
๖๑๒
๖๑๓
๖๑๔
๖๑๕
๖๑๖
๖๑๗
๖๑๘
๖๑๙
๖๒๐
๖๒๑
๖๒๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
สิบเอก นวน บุตรพรม
นายนักรบ หอมไกรลาศ
นายนัฐพล เจาะขาว
นายนัฐิวุฒิ อามาตร
นายนัทพงษ ฉิมมุจฉา
นายนันท สังขชุม
นายนันทวัฒน ชูภู
นายนาวา สุขรมย
นายนาวิน ราชบุญคุณ
นายนิกร ทวีเดช
นายนิกร สุนทรนนท
นายนิกร อินปฐม
นายนิคม เพชรเกื้อ
นายนิคม มหาวสุ
นายนิคม สิงหทอง
นายนิคม แสงทวี
นายนิตสรร พิมพศรี
นายนิติกร มูลอําคา
นายนิตินัย สายสวรรค
นายนิทัย ทิพยพรมมา
นายนิพนธ กาวีละ
นายนิพนธ โตขํา
นายนิพนธ พุมมี
นายนิพัทธ อาจมิตร
นายนิมิตร อภัยโส
นายนิยม โงนรี

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

นายนิยม บึงลี
นายนิยม บุญหลา
นายนิรันดร ขันเงิน
วาที่รอยโท นิรันดร คํามาสาร
นายนิรันดร จันทรนอย
นายนิรันดร ชมภูเทศ
นายนิรันดร ตันจันกูล
นายนิรันดร พงศจรูญกุล
นายนิรันดร รสสุขุมาลชาติ
นายนิรันดร วงศรัตน
นายนิรุทธ เฟนดี้
นายนิโรธ อรรถธรรม
นายนิวัฒน กองมนต
นายนิวัฒน แกวเพชร
นายนิวัฒน ปงใจ
นายนิวัฒน ไพรสันต
นายนิวัฒน เสนาะ
นายนิวัตร วงศวิลัย
นายนิวัติ ตอนี
นายนิวัติ วีระกุล
นายนุกูล ไทยถาวร
นายนุกูล เอียดจุย
นายนุสรณ สีลาบา
นายเนตร ใจเร็ว
นายเนตรนอย ทองปอง
นายเนวินทร วสุกาญจนานนท

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา
๖๔๙
๖๕๐
๖๕๑
๖๕๒
๖๕๓
๖๕๔
๖๕๕
๖๕๖
๖๕๗
๖๕๘
๖๕๙
๖๖๐
๖๖๑
๖๖๒
๖๖๓
๖๖๔
๖๖๕
๖๖๖
๖๖๗
๖๖๘
๖๖๙
๖๗๐
๖๗๑
๖๗๒
๖๗๓
๖๗๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นายเนียม ผะกาแกว
นายบรเมศ มณีวงษ
นายบรรจง คําขจร
นายบรรจง ตาเจริญเมือง
สิบเอก บรรจง ทะนานแกว
นายบรรจง นนทะจันทร
นายบรรจง ประสงคทรัพย
นายบรรจง พงษอุดม
นายบรรจง ศรีภูพาน
นายบรรจง หงษคํามี
นายบรรจง ออนละมาย
นายบรรจบ เจียมเจริญศักดิ์
นายบรรจบ ระบือสันเทียะ
นายบรรดา ทาศรี
นายบรรเทิง อุทรักษ
นายบรรพต แกนลา
นายบรรพต บุญมาก
นายบรรลือ มูลดา
นายบรรลือศักดิ์ มณีรัตน
นายบรรหาร กานกิ่ง
นายบวร ทองสัมฤทธิ์
นายบวร ศิริสมบัติ
นายบังคม ชมภูคํา
นายบัญชา ชินศรี
นายบัญชา สุขเสน
นายบัญชา แสนสุข

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

นายบัญชา อยูประเสริฐ
นายบัญญัติ พระวัยทางค
นายบัญญัติ พวงเสือ
นายบัญญัติ ยอดเวียน
นายบัณฑิต โคกโพธิ์
นายบัณฑิต ปนเต
นายบัณฑิต พลอาษา
นายบัณฑิต พุทธรักษ
นายบันเทิง ขันทอัต
นายบันลือศักดิ์ เกตุศรีบุรินท
นายบัวพันธ คงทวี
นายบําเรอ ชัยสงคราม
นายบุญเกษ นาสุริวงศ
นายบุญเคน ภูลนแกว
นายบุญจันทร คําภิรานนท
นายบุญชนะ บุญกลาง
นายบุญชม จันทรเลน
นายบุญชวย อุดมผล
นายบุญชวย เฮียงราช
นายบุญชอบ อินทโชติ
วาที่รอยตรี บุญชัย เจียมรัตนะ
นายบุญชู นมัสการ
นายบุญชู นิตยราช
นายบุญเชิด จงกูล
นายบุญณะ พากุล
นายบุญทรัพย ธนารักษ

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
๗๐๑
๗๐๒
๗๐๓
๗๐๔
๗๐๕
๗๐๖
๗๐๗
๗๐๘
๗๐๙
๗๑๐
๗๑๑
๗๑๒
๗๑๓
๗๑๔
๗๑๕
๗๑๖
๗๑๗
๗๑๘
๗๑๙
๗๒๐
๗๒๑
๗๒๒
๗๒๓
๗๒๔
๗๒๕
๗๒๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นายบุญเทียม ชัยสงค
สิบเอก บุญธนา เจนบานผือ
นายบุญธรรม บาริศรี
นายบุญธรรม ผลนา
นายบุญธรรม หนูคง
นายบุญนอม ราชวัตร
นายบุญนาค อุไรรัมย
นายบุญเพียร เยี่ยมรัมย
นายบุญมา เกื้อทาน
นายบุญมาก มณฑาสุวรรณ
นายบุญมี แกงจําปา
จาสิบตรี บุญมี รัตนโกศล
นายบุญยก งานฉมัง
นายบุญยงค ตั้งชีววัฒนกุล
นายบุญยืน เปยตี้
นายบุญยืน อรชร
นายบุญเยี่ยม ใยแสง
นายบุญรักษ ชนูนันท
นายบุญรัตน พนาเกรียงไกร
นายบุญเริง เลขนอก
นายบุญเรือง ตุมนอก
นายบุญเรือง เตาสิงหแกว
นายบุญฤทธิ์ ขวัญสง
นายบุญฤทธิ์ ยองดํา
นายบุญฤทธิ์ สวัสดิ์วงคชัย
นายบุญเลิศ จั่นแกว

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๗๒๗
๗๒๘
๗๒๙
๗๓๐
๗๓๑
๗๓๒
๗๓๓
๗๓๔
๗๓๕
๗๓๖
๗๓๗
๗๓๘
๗๓๙
๗๔๐
๗๔๑
๗๔๒
๗๔๓
๗๔๔
๗๔๕
๗๔๖
๗๔๗
๗๔๘
๗๔๙
๗๕๐
๗๕๑
๗๕๒

นายบุญเลิศ ฉิมใจงาม
นายบุญเลิศ ชัยเดช
นายบุญเลิศ พวงพันธ
นายบุญเลิศ ฤทธิ์รุง
นายบุญวาท ไชยวุฒิ
นายบุญศรี ไชยบุดดี
นายบุญเศียร คงกลับ
นายบุญสง แกวแกมดา
นายบุญสง มะณีแสง
นายบุญสง สายทอง
นายบุญสงค ทองขวิด
นายบุญสม ทรงศิริ
นายบุญสม สรวิสูตร
นายบุญสม อองลา
นายบุญสวน โลหะสาร
นายบุญสืบ มะปรางหวาน
นายบุญเสริม เสนนันตา
นายบุญเสาร อุตมี
นายบุญหลาย ภูพันนา
นายบุญหัสบดี อุดมรักษ
นายบุญอยู เงางาม
นายบุณญเดช ปนเพ็ชร
นายบุณยาฤทธิ์ ลาวงศ
นายเบญจพล แซลิ่ม
นายปกรณ เพ็ญนุกูล
นายปกรณ สุทธิสาร

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
๗๕๓
๗๕๔
๗๕๕
๗๕๖
๗๕๗
๗๕๘
๗๕๙
๗๖๐
๗๖๑
๗๖๒
๗๖๓
๗๖๔
๗๖๕
๗๖๖
๗๖๗
๗๖๘
๗๖๙
๗๗๐
๗๗๑
๗๗๒
๗๗๓
๗๗๔
๗๗๕
๗๗๖
๗๗๗
๗๗๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นายปฏิญญา ปกกิ่งเมือง
นายปฐม บุญเอื้อ
นายปณิธาน บุญราวิกุล
นายปณิธิกฤษติ์ เลิศล้ํา
นายปนัดพงษ มหาแกว
นายประกอบ พีธรากร
นายประกอบ รัตนรองใต
นายประกอบ วงษดี
นายประกอบ เสงสีแดง
นายประกาศิต ศรีโคตร
นายประกิจ สวนงาม
นายประกิจ สีนวล
นายประคอง จันครา
นายประคอง สามารถ
นายประจวบ งวนสน
นายประจวบ จันทรเสมา
นายประจวบ ตูนอก
นายประจวบ ทองกรด
นายประจวบ บุญเกียรติเดชากุล
นายประจวบ วิสมล
นายประจวบ เอื้อสันเทียะ
นายประจักษ ชูรังสฤษดิ์
นายประจักษ ทองแจม
นายประจักษ ปราบพาล
นายประจักษพงศ วรรณโชติ
นายประจัญ ไสยสิทธิ์

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๗๗๙
๗๘๐
๗๘๑
๗๘๒
๗๘๓
๗๘๔
๗๘๕
๗๘๖
๗๘๗
๗๘๘
๗๘๙
๗๙๐
๗๙๑
๗๙๒
๗๙๓
๗๙๔
๗๙๕
๗๙๖
๗๙๗
๗๙๘
๗๙๙
๘๐๐
๘๐๑
๘๐๒
๘๐๓
๘๐๔

นายประชัญ ชายหิน
นายประชา ดนตรี
นายประชา วงษสาหราย
นายประชุม พลโยราช
นายประชุม วนิชไพบูลย
นายประโชติ ธานีรัตน
นายประดิษฐ อัศมเดชา
นายประดิษฐ อินทรงาม
นายประดิษฐ คําเรียง
นายประดิษฐ พันยา
นายประดิษฐ มุงสมัคร
นายประดิษฐ วันดี
นายประดิษฐ วุฒิสาร
นายประดิษฐ สงสุข
นายประดิษฐ แสงใส
นายประดิษฐ อําไพ
นายประทัด ผาลี
นายประทีป เกียนสันเทียะ
นายประทีป ดอนนอก
นายประทีป วงศสวางศิริ
นายประทีป ศรีสุวรรณรัตน
นายประทีป แสงงาม
นายประเทศ วิเศษสา
นายประเทือง เข็มเพชร
นายประเทือง ชํานิกําจร
นายประเทือง ปลูกงาม

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา
๘๐๕
๘๐๖
๘๐๗
๘๐๘
๘๐๙
๘๑๐
๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕
๘๑๖
๘๑๗
๘๑๘
๘๑๙
๘๒๐
๘๒๑
๘๒๒
๘๒๓
๘๒๔
๘๒๕
๘๒๖
๘๒๗
๘๒๘
๘๒๙
๘๓๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นายประเทือง รอดเนียม
นายประเทือง ราศรี
นายประเทือง สิงหโตทอง
นายประเทือง เสงี่ยมโพธิ์
นายประธาน ทวีผล
นายประธาน นนทขุนทด
นายประพจน จันธุ
นายประพจน จูเซงเจริญ
นายประพจน อุทัยอม
นายประพวน สุมเมือง
นายประพัฒน โปธิ
นายประพันธ ขันธพัฒน
นายประพันธ คําแหงพล
นายประพันธ สามี
นายประพิษ พรมภักดี
นายประเพียร มวลมนตรี
นายประภากร ไชยเสนา
นายประภาส คุณาชีวะ
นายประภาส นวลใย
นายประภาส รมสุข
นายประภาส ศรีกุลวงศ
นายประมวล ทุมคํา
นายประมวล นานชา
นายประมวล นิลรักษา
นายประมวล บุญทีฆ
นายประมวล ผาสุข

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๘๓๑
๘๓๒
๘๓๓
๘๓๔
๘๓๕
๘๓๖
๘๓๗
๘๓๘
๘๓๙
๘๔๐
๘๔๑
๘๔๒
๘๔๓
๘๔๔
๘๔๕
๘๔๖
๘๔๗
๘๔๘
๘๔๙
๘๕๐
๘๕๑
๘๕๒
๘๕๓
๘๕๔
๘๕๕
๘๕๖

นายประมวล พันธุเวช
นายประมวล โสภาพล
วาที่รอยตรี ประมวล เอกวุธ
นายประมุข คนหาญ
นายประเมิน ทองพรอง
นายประยงค เครือแกว
นายประยงค ไชยชวย
นายประยงคยุทธ คุมไพร
นายประยงยุทธ ธีระนันท
นายประยม แกวจุลศรี
นายประยุกต จิระเดชประไพ
นายประยุทธ ติณรัตน
นายประยุทธ นามโยธา
นายประยุทธ บุญมี
นายประยุทธ ผลาทิพย
นายประยุทธ วรรณประเขา
นายประยูร แกวพิลา
นายประยูร ชารินทร
นายประยูร เนียมเกตุ
นายประยูร มูลณี
นายประโยชน ฟกคง
นายประวัติ คุณแสน
นายประวัติ อุนธุโร
นายประวิทย จันทรทอง
นายประวิทย อินตายวง
นายประศาสตร แพนลิ้นฟา

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
๘๕๗
๘๕๘
๘๕๙
๘๖๐
๘๖๑
๘๖๒
๘๖๓
๘๖๔
๘๖๕
๘๖๖
๘๖๗
๘๖๘
๘๖๙
๘๗๐
๘๗๑
๘๗๒
๘๗๓
๘๗๔
๘๗๕
๘๗๖
๘๗๗
๘๗๘
๘๗๙
๘๘๐
๘๘๑
๘๘๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นายประสงค นนทะวงษ
นายประสงค มหาวีระ
นายประสงค มาลา
นายประสงค สิทธิสุรินทร
นายประสงค สินเดช
นายประสงค เหนือรอยเอ็ด
นายประสงค อาจหาญ
นายประสพ นิยมหาญ
วาที่รอยตรี ประสพโชค โพธิ์ทอง
นายประสาท พุฒหมื่น
สิบเอก ประสาท อุระภา
นายประสาททอง แสนโสม
นายประสาน คงกลัด
นายประสาน อรพิมพ
นายประสิทธิ์ จันทรงาม
นายประสิทธิ์ เดนพัฒนพิทักษ
นายประสิทธิ์ ตะวันหะ
นายประสิทธิ์ บุรุษนารีรัตน
นายประสิทธิ์ ปนพิมาย
นายประสิทธิ์ พงประเสริฐ
นายประสิทธิ์ ภูมิทน
นายประสิทธิ์ ยารังษี
นายประสิทธิ์ รุงเดช
นายประสิทธิ์ สลัดทุกข
นายประสิทธิ์ สายลุน
นายประสิทธิ์ แสงดาว

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๘๘๓
๘๘๔
๘๘๕
๘๘๖
๘๘๗
๘๘๘
๘๘๙
๘๙๐
๘๙๑
๘๙๒
๘๙๓
๘๙๔
๘๙๕
๘๙๖
๘๙๗
๘๙๘
๘๙๙
๙๐๐
๙๐๑
๙๐๒
๙๐๓
๙๐๔
๙๐๕
๙๐๖
๙๐๗
๙๐๘

นายประสิทธิ์ เหมหาญ
นายประสิทธิ์ชัย ประจักษโก
นายประสิทธิ์พงศ ภูพวก
นายประเสริฐ กลิ่นหอมหวล
นายประเสริฐ คงเรือง
นายประเสริฐ เจริญนาน
นายประเสริฐ ตั้งวิบูลยกิจ
นายประเสริฐ ติ๊บพูน
นายประเสริฐ นุศรีจันทร
นายประเสริฐ บุญณะ
นายประเสริฐ พรมวงศ
นายประเสริฐ เพชรเจริญทอง
นายประเสริฐ วงศทรัพยสกุล
นายประเสริฐ ศิริรักษ
นายประเสริฐ สิมมาทอง
นายประเสริฐ แสงสิริวิชโย
นายประเสริฐ โสภากุล
นายประเสริฐ โสวะภาสน
นายประหยัด แกวผลึก
นายประหยัด ทองทา
นายประหยัด ศรีคง
นายประหยัด สีอุน
นายประหยัด แสงกลา
นายปรัชญ ทองวัฒน
นายปรัชญา เดิมหลิ่ม
นายปรัชญา ภัทรกําจร

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา
๙๐๙
๙๑๐
๙๑๑
๙๑๒
๙๑๓
๙๑๔
๙๑๕
๙๑๖
๙๑๗
๙๑๘
๙๑๙
๙๒๐
๙๒๑
๙๒๒
๙๒๓
๙๒๔
๙๒๕
๙๒๖
๙๒๗
๙๒๘
๙๒๙
๙๓๐
๙๓๑
๙๓๒
๙๓๓
๙๓๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นายปรานี เสียงดัง
นายปราโมทย บุญทอง
นายปราโมทย เรืองสังข
นายปราโมทย ศรีทอง
นายปรารบ ยังคีรี
นายปริญญา สายชุมพันธ
นายปริญญา สาระคนธ
นายปริวัฒน อุทาน
นายปรีชา กาญจนารัตน
นายปรีชา คงมิยา
นายปรีชา คําภาบุตร
นายปรีชา เทพสุคนธ
นายปรีชา เทศทอง
นายปรีชา พึ่งบัว
นายปรีชา พูลเปยม
นายปรีชา เพชรชารี
นายปรีชา ศรีทา
นายปรีชา หนูขาว
นายปรีชาชาญ อินทรชิต
นายปรีชาพล ศิริอินทร
นายปรีดา ทอนโพธิ์แกว
นายปรียภัทร บุโพธิ์
วาที่รอยโท ปจจมินทร รวยสูงเนิน
นายปญจพล โคตรคันทา
นายปญญา จําเริญศักดิ์ศรี
นายปญญา บุญคง

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๙๓๕
๙๓๖
๙๓๗
๙๓๘
๙๓๙
๙๔๐
๙๔๑
๙๔๒
๙๔๓
๙๔๔
๙๔๕
๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘
๙๔๙
๙๕๐
๙๕๑
๙๕๒
๙๕๓
๙๕๔
๙๕๕
๙๕๖
๙๕๗
๙๕๘
๙๕๙
๙๖๐

นายปญญา พลสมบัติ
นายปญญา พุมเกาะ
นายปญญา วาชัยยุง
นายปญญา ศิริมณี
นายปญญา สนองเดช
นายปญญา สรรพสาร
นายปญญา สุทธิบุตร
นายปญญา หวังรวมกลาง
นายปานชัย ศรีพิทักษ
วาที่รอยตรี ปารเมศ เถายะบุตร
นายปยพงศ สุมมาตย
นายปยะ ลักษณะพริ้ม
นายปยะวัฒน เรียบเรียง
นายปุณมี วิโรจนรัตน
นายปุน สงสุข
นายเปรม หนูสันทัด
นายเปรมศักดิ์ โสดาปดชา
นายเปยมศักดิ์ แสนศิริทวีสุข
นายผจญ งอสอน
นายผดุง แกวประดิษฐ
นายผดุงศักดิ์ อาทิเวช
นายผองเพชร ตอบประโคน
นายเผชิญ ศรีอุดม
นายโผน ทิวแพร
นายไผ ปจจัยโคถา
นายพงศกร ใจกลา

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
๙๖๑
๙๖๒
๙๖๓
๙๖๔
๙๖๕
๙๖๖
๙๖๗
๙๖๘
๙๖๙
๙๗๐
๙๗๑
๙๗๒
๙๗๓
๙๗๔
๙๗๕
๙๗๖
๙๗๗
๙๗๘
๙๗๙
๙๘๐
๙๘๑
๙๘๒
๙๘๓
๙๘๔
๙๘๕
๙๘๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นายพงศกร สุขเกษม
นายพงศธร ฉัตรเงิน
นายพงศพยนต ไชยยงค
นายพงศพันธุ ธีระวงศ
นายพงศพันธุ สุขพงษไทย
นายพงศภรณ หงษทอง
นายพงศศักดิ์ ดิษฐสุวรรณ
นายพงศศักดิ์ มาเสนาะ
นายพงษเทพ หาญเชิงชัย
นายพงษพรรณ พรมภักดี
นายพงษพัฒน ศรีรัตนพันธ
นายพงษยุทธ ธุระแพง
นายพงษศักดิ์ นวมนิ่ม
นายพงษศักดิ์ พจสัณห
นายพงษศักดิ์ พรหมประดิษฐ
นายพงษศักดิ์ รัตนทิพย
นายพงษศักดิ์ โวหาร
นายพงษศักดิ์ ศรีนอย
นายพงษศักดิ์ ศิลปสมบัติ
นายพงษศักดิ์ สาลีกงชัย
วาที่รอยตรี พงษศักดิ์ แสนสุข
นายพงษสิน แกวแดง
นายพงษสุรีย จันทรประกอบ
นายพจนา สุจริตวิบูลย
นายพจนา โสภาชัย
นายพชร นันทสกุลวิโรจน

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๙๘๗
๙๘๘
๙๘๙
๙๙๐
๙๙๑
๙๙๒
๙๙๓
๙๙๔
๙๙๕
๙๙๖
๙๙๗
๙๙๘
๙๙๙
๑๐๐๐
๑๐๐๑
๑๐๐๒
๑๐๐๓
๑๐๐๔
๑๐๐๕
๑๐๐๖
๑๐๐๗
๑๐๐๘
๑๐๐๙
๑๐๑๐
๑๐๑๑
๑๐๑๒

นายพนม ทองเสน
นายพนม บุญฤทธิ์
นายพนัส ฉายาวัฒน
นายพยงกรณ สุวรรณไตรย
นายพยุงเกียรติ ศีลพันธ
นายพเยาว สันตะพันธ
นายพร เกาทัณฑทอง
นายพรชัย กองเพิ่มพูล
นายพรชัย เงาะจันทรา
นายพรชัย ราตรี
นายพรมมา ผลพัฒนา
นายพรเลิศ วิรุฬหผล
นายพรศักดิ์ ศรีพรหม
นายพรศักดิ์ สุนทรพิธ
นายพลไชย พลเพชร
สิบเอก พลวิสิษฐ นามีผล
นายพลวุฒิ อภิไชย
นายพวงค ควรขุนทด
นายพหล คงหาญ
นายพะเนิน อุชุภาพ
นายพัฒนพงษ ดําเนตร
นายพัฒนะ งามสูงเนิน
นายพัฒนา แกวดี
นายพัฒนา ไชยเลิศ
นายพัฒนา ทบวงษศรี
นายพันคํา มีโพนทอง

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๑๓
๑๐๑๔
๑๐๑๕
๑๐๑๖
๑๐๑๗
๑๐๑๘
๑๐๑๙
๑๐๒๐
๑๐๒๑
๑๐๒๒
๑๐๒๓
๑๐๒๔
๑๐๒๕
๑๐๒๖
๑๐๒๗
๑๐๒๘
๑๐๒๙
๑๐๓๐
๑๐๓๑
๑๐๓๒
๑๐๓๓
๑๐๓๔
๑๐๓๕
๑๐๓๖
๑๐๓๗
๑๐๓๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นายพันธกานต เปกตะวงศ
นายพันธทอง วิสัยแต
นายพันธุเทพ ใจคํา
นายพายัพ ซาหิน
นายพิจิตต ยมหลา
วาที่รอยตรี พิจิตร ราชบุตร
นายพิชัย ชาบรรทม
นายพิชัย ทศพรพรหม
นายพิชัย เผยศิริ
นายพิชัย พิมุ
นายพิชัยศักดิ์ สายพันธุ
นายพิชิต สวัสดิ์ตระกูล
นายพิชิตปรีชา สุระชน
นายพิเชฐ อินวกูล
นายพิเชษฐ จินดาศรี
นายพิเชษฐชัย แกวคําชาติ
นายพิไชย ศรีเจ็ก
นายพิทยา ทองแกมแกว
นายพิทยา อุตรา
นายพิทักษ เจริญศิลป
นายพิทักษ เชิญทอง
นายพิทักษ ทับทิมทอง
นายพิทักษ พรมนิล
นายพิทักษ สนประเทศ
นายพิทักษ อภิพัฒนอักษร
นายพิทักษ อุทาภักดี

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๐๓๙
๑๐๔๐
๑๐๔๑
๑๐๔๒
๑๐๔๓
๑๐๔๔
๑๐๔๕
๑๐๔๖
๑๐๔๗
๑๐๔๘
๑๐๔๙
๑๐๕๐
๑๐๕๑
๑๐๕๒
๑๐๕๓
๑๐๕๔
๑๐๕๕
๑๐๕๖
๑๐๕๗
๑๐๕๘
๑๐๕๙
๑๐๖๐
๑๐๖๑
๑๐๖๒
๑๐๖๓
๑๐๖๔

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

นายพิทักษพันธ จันทรเทศ
นายพินิจ แกวตา
นายพินิจ เทพมณี
นายพินิจ นิ่มปรางค
นายพินิจ เมฆะสุวรรณ
นายพินิตย เหล็กดี
นายพิพัฒน ทองสถิตย
นายพิพัฒน ธีรชาติอนันต
นายพิพัฒน พลเกษตร
นายพิพัฒน วาลีประโคน
นายพิพฒ
ั น อุทธิยา
นายพิภพ บุญประกอบพร
นายพิมล สุยะดุก
นายพิมุข ชาญธนะวัฒน
นายพิรญาณ นวมดวง
นายพิรุณ บุญเจือ
นายพิรุฬห อารีราษฎร
ดาบตํารวจ พิศาล เกียรติ์อุดมศักดิ์
นายพิศุทธิ์ คันธิวงศ
สิบเอก พิษณุ เกงกสิวิทย
นายพิษณุ วิทยา
นายพิษณุ ศรีประเสริฐ
นายพิษณุ ศิริวัฒน
นายพิสิษฐ สงวนทรัพย
นายพิสิษฐ สุวรรณราช
นายพิสุทธิ์ นักเสียง

๑๐๖๕
๑๐๖๖
๑๐๖๗
๑๐๖๘
๑๐๖๙
๑๐๗๐
๑๐๗๑
๑๐๗๒
๑๐๗๓
๑๐๗๔
๑๐๗๕
๑๐๗๖
๑๐๗๗
๑๐๗๘
๑๐๗๙
๑๐๘๐
๑๐๘๑
๑๐๘๒
๑๐๘๓
๑๐๘๔
๑๐๘๕
๑๐๘๖
๑๐๘๗
๑๐๘๘
๑๐๘๙
๑๐๙๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นายพีรธัช สําราญดี
จาสิบตํารวจ พีรพัฒน ไวแสน
นายพีระ กรองทอง
นายพีระ สุนทรรัตน
นายพีระพล เหลาทองสาร
นายพีระเพชร ศรีมงคล
นายพีระวัฒน โพธิ์ธนรัฐ
นายพุฒิศักดิ์ อุปรัง
นายพุทธโท ชะอุม
นายพูน จิตตะเสโน
นายพูนผล แนวหลา
นายพูนลาภ เกตุทองแถม
นายพูลศักดิ์ ตุละวิภาค
นายพูลศักดิ์ บุญศรี
นายพูลศักดิ์ เสงี่ยมศักดิ์
นายพูลศิลป สุวรรณไตรย
นายพูลสวัสดิ์ นาคเสน
นายเพรียวพันธ อมรฤทธิ์
นายเพิ่มศักดิ์ รัตนคันทรง
นายเพียร บุญดาว
นายไพฑูรย เนียมละออง
นายไพฑูรย บุษยา
นายไพฑูรย รูปพรม
นายไพฑูรย หงษบินมา
นายไพบูลย คํากันยา
นายไพบูลย ชาญชัยสิทธิ์

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๐๙๑
๑๐๙๒
๑๐๙๓
๑๐๙๔
๑๐๙๕
๑๐๙๖
๑๐๙๗
๑๐๙๘
๑๐๙๙
๑๑๐๐
๑๑๐๑
๑๑๐๒
๑๑๐๓
๑๑๐๔
๑๑๐๕
๑๑๐๖
๑๑๐๗
๑๑๐๘
๑๑๐๙
๑๑๑๐
๑๑๑๑
๑๑๑๒
๑๑๑๓
๑๑๑๔
๑๑๑๕
๑๑๑๖

นายไพบูลย ทองอวน
นายไพบูลย บูรณะอนุสรณ
นายไพบูลย พรมจันทร
นายไพบูลย พูลผล
นายไพบูลย โลหากาศ
นายไพบูลย ศรีบุญเรือง
นายไพบูลย ศรีเพ็ง
นายไพบูลย สนเทห
นายไพยนต ขันทอง
นายไพรทัน โชติจินดากุล
นายไพรทูล ปนแสง
นายไพรวัลย แสนแดง
นายไพรศาล สังขเอี่ยม
นายไพรัช จันทรารักษ
นายไพรัตน จันทรโคตร
นายไพรัตน รุงแสง
นายไพรัตน รูปเล็ก
นายไพโรจน ขวัญคง
นายไพโรจน ทะเสนฮด
นายไพโรจน บรรจงรอด
นายไพโรจน ลีหัวสระ
นายไพโรจน ศรีภา
นายไพวัน ไขลาเมา
นายไพศาล กลาหาญ
วาที่รอยตรี ไพศาล บุญรัตน
นายไพศาล มุงสมัคร

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๑๗
๑๑๑๘
๑๑๑๙
๑๑๒๐
๑๑๒๑
๑๑๒๒
๑๑๒๓
๑๑๒๔
๑๑๒๕
๑๑๒๖
๑๑๒๗
๑๑๒๘
๑๑๒๙
๑๑๓๐
๑๑๓๑
๑๑๓๒
๑๑๓๓
๑๑๓๔
๑๑๓๕
๑๑๓๖
๑๑๓๗
๑๑๓๘
๑๑๓๙
๑๑๔๐
๑๑๔๑
๑๑๔๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นายไพศาล ศิรินคร
นายไพศาล สหัสรังษี
นายไพศาล สุขสุมนตศิลป
นายไพศาล อยูชา
นายภวันชัย ครุฑสุวรรณ
นายภัทรพล สัตนาโค
นายภัทรายุ เจริญพันธุวงศ
นายภากร ศิริโก
นายภาณุ เสมอเหมือน
นายภาณุวัฒน งามจํารัส
นายภาษกร แจมหมอ
นายภาสกร วังมะนาว
นายภิญโญ จุยศรีแกว
นายภิญโญ ผิวเหลือง
นายภิญโญ ภูมิพันธ
นายภิญโญ ยอดทอง
นายภิรมย พรุเพชรแกว
นายภิรมย ศรีปญญาวุฒิ
นายภูเขียว บรรหาร
นายภูดิศ ภิญโญวุฒิไกร
นายภูบุญ หวังภูกลาง
นายภูพงศ พรมภักดิ์
นายภูวณัฐ โพธิ์งาม
นายภูวนาจ เกลาพิมาย
นายภูวนารถ มัทวรัตน
นายมงคล ตันนรา

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๑๔๓
๑๑๔๔
๑๑๔๕
๑๑๔๖
๑๑๔๗
๑๑๔๘
๑๑๔๙
๑๑๕๐
๑๑๕๑
๑๑๕๒
๑๑๕๓
๑๑๕๔
๑๑๕๕
๑๑๕๖
๑๑๕๗
๑๑๕๘
๑๑๕๙
๑๑๖๐
๑๑๖๑
๑๑๖๒
๑๑๖๓
๑๑๖๔
๑๑๖๕
๑๑๖๖
๑๑๖๗
๑๑๖๘

นายมงคล บกสกุล
นายมงคล เวชประสิทธิ์สุข
นายมงคล สาสีดา
นายมงคล อินทรทอง
นายมงคล อุทธามาตย
นายมณเฑียร ภูศรีพันธ
นายมนตรี กาศโอสถ
นายมนตรี เกตุถาวร
นายมนตรี คงแกว
นายมนตรี ชัยศรีชุติชัย
นายมนตรี ชาตรี
นายมนตรี ไชยบุบผา
นายมนตรี พิมพดี
นายมนตรี แยมโสภี
นายมนตรี รุงเรือง
นายมนตรี สายพญาศรี
วาที่พันตรี มนตรี อินทรแกว
นายมนวรรธน ทองไทยธนวัฒน
นายมนัส ทองทิพย
นายมนัส บุปผาชาติ
นายมนัส พัฒนากร
นายมนัส พิมพกลม
นายมนัส พิมสารี
นายมนัส รังศรี
นายมนัส แสวงการ
นายมนิตย ธีรชาติอนันต

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๖๙
๑๑๗๐
๑๑๗๑
๑๑๗๒
๑๑๗๓
๑๑๗๔
๑๑๗๕
๑๑๗๖
๑๑๗๗
๑๑๗๘
๑๑๗๙
๑๑๘๐
๑๑๘๑
๑๑๘๒
๑๑๘๓
๑๑๘๔
๑๑๘๕
๑๑๘๖
๑๑๘๗
๑๑๘๘
๑๑๘๙
๑๑๙๐
๑๑๙๑
๑๑๙๒
๑๑๙๓
๑๑๙๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นายมนูญ จีระดิษฐ
นายมนูญ ทองเทพ
นายมนูญ ทองศิริ
นายมนูญ พยัคฆา
นายมนูญ ภูผานิล
นายมนูญ สมวงศ
นายมนูญ หมื่นสิทธิ์
นายมนูญศักดิ์ ชนะเคราะห
นายมรกต บุญเหลี่ยม
นายมรกต ประเสริฐ
นายมัธยันต ศรีสันต
นายมั่น จันทรชู
นายมาณพ แกวเกื้อ
นายมาดา จิ๋วนอก
นายมานพ ชมกลาง
นายมานพ มากนวล
นายมานพ เอี่ยมยิ้ม
นายมานะ กฤชเฟองฟู
นายมานะ กีพงษ
นายมานะ ขําหรุน
นายมานะ แสงสวาง
นายมานะชัย ภูทะวงค
นายมานิต อุทัยวงษ
นายมานิตย นอมชอบ
นายมานิตย สารปรัง
นายมานิตย อวดหาว

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๑๙๕
๑๑๙๖
๑๑๙๗
๑๑๙๘
๑๑๙๙
๑๒๐๐
๑๒๐๑
๑๒๐๒
๑๒๐๓
๑๒๐๔
๑๒๐๕
๑๒๐๖
๑๒๐๗
๑๒๐๘
๑๒๐๙
๑๒๑๐
๑๒๑๑
๑๒๑๒
๑๒๑๓
๑๒๑๔
๑๒๑๕
๑๒๑๖
๑๒๑๗
๑๒๑๘
๑๒๑๙
๑๒๒๐

นายมาโนช เกิดเกลื่อน
นายมาโนชญ ผลเกิด
นายมารุต ปทุมวัน
สิบเอก มิตรชัย ธิมาชัย
นายมิทธวัช ชินออน
นายมีทวน สมบัติปน
นายมุกขตา อูมูดี
นายมุณี สุระสาย
นายมุณี สุระเสียง
นายเมธา โปทอง
นายเมธินทร ทบวอร
นายเมธี นาคบัณฑิตย
นายเมืองเดช วิเศษ
นายแมน จัดแกว
นายไมตรี คงเรือง
นายไมตรี จันทองเดช
นายไมตรี เชื้อกุลา
นายไมตรี วิลาศรี
นายไมตรี ศรีแผว
นายยก มิ่งเมือง
นายยงยุทธ ภูมิแสน
นายยงยุทธ สุรัตน
นายยงยุทธ สุขยามผล
นายยรรยง สุบินดี
นายยวน ชางใหญ
นายยิ่งยศ ลดหวั่น

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๒๑
๑๒๒๒
๑๒๒๓
๑๒๒๔
๑๒๒๕
๑๒๒๖
๑๒๒๗
๑๒๒๘
๑๒๒๙
๑๒๓๐
๑๒๓๑
๑๒๓๒
๑๒๓๓
๑๒๓๔
๑๒๓๕
๑๒๓๖
๑๒๓๗
๑๒๓๘
๑๒๓๙
๑๒๔๐
๑๒๔๑
๑๒๔๒
๑๒๔๓
๑๒๔๔
๑๒๔๕
๑๒๔๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นายยืนยง งามชมภู
นายยืนยงค ดีสมุทร
นายยุทธ นาคทัศน
นายยุทธการ พลพิลา
นายยุทธชัย นอยทรง
นายยุทธพงศ สีดํา
นายยุทธพงษ กาญจนศรี
วาที่รอยตรี ยุทธพล ฟกมงคล
นายยุทธศาสตร ศรีสุข
นายยุทธศิลป ธรรมอินทร
นายยุวฤทธิ์ พันหอม
นายรณชัย ปราชม
นายรน สาคันลัย
นายรพีพัฒนศักดิ์ ทวีอภิรดีพัชร
นายรวินันท นามมัน
นายรักษเมือง มูลเมือง
นายรังสรรค มาปลูก
นายรังสรรค เรือนมูล
นายรังสรรค แสงแกว
นายรังสรรค แสนสุรินทร
นายรังสรรค อุดมศรี
นายรังสฤษฎิ์ บุญชลอ
นายรังสิมันตุ ฉิมรักษ
นายรัชรักษ ตรีชาลี
วาที่รอยโท รัฐฐา มานัส
นายรัฐพงศ ปุริสาท

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๒๔๗
๑๒๔๘
๑๒๔๙
๑๒๕๐
๑๒๕๑
๑๒๕๒
๑๒๕๓
๑๒๕๔
๑๒๕๕
๑๒๕๖
๑๒๕๗
๑๒๕๘
๑๒๕๙
๑๒๖๐
๑๒๖๑
๑๒๖๒
๑๒๖๓
๑๒๖๔
๑๒๖๕
๑๒๖๖
๑๒๖๗
๑๒๖๘
๑๒๖๙
๑๒๗๐
๑๒๗๑
๑๒๗๒

วาที่รอยตรี รัฐพงษ ถือทอง
นายรัฐพล จันทรแกว
นายรัตนชัย โสรสิงห
นายราเชนทร ดิตตศรี
นายราม งามคณะ
นายราเมศย จันทรัศมีภัทรา
นายรําลึก สนพราย
นายรุง พันธสะโม
นายรุงนภา นุริตมนต
วาที่พันตรี รุงศิริ สุระถาวร
นายเรวัฒน พินิจรัมย
นายเรวัต มะสุวรรณ
นายเรือง สุพร
นายเรืองไชย อุดไธสง
นายเรืองพจน สังขหนุน
นายเรืองยศ แดนสมปดสา
นายเรืองยศ เวียงนนท
นายเรืองสันต ดอนไสว
นายเรืองสินธุ หอมดอก
นายโรจน แกนไชย
วาที่รอยตรี ฤทธิ์กลา ขุนทวี
นายฤทธิชัย มาปสสาเดชากุล
นายฤทธิรงค แกวมะ
นายลือชัย ใจเดียว
นายลือชัย ประกาศ
นายลือชัย ศรีหาคลัง

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๗๓
๑๒๗๔
๑๒๗๕
๑๒๗๖
๑๒๗๗
๑๒๗๘
๑๒๗๙
๑๒๘๐
๑๒๘๑
๑๒๘๒
๑๒๘๓
๑๒๘๔
๑๒๘๕
๑๒๘๖
๑๒๘๗
๑๒๘๘
๑๒๘๙
๑๒๙๐
๑๒๙๑
๑๒๙๒
๑๒๙๓
๑๒๙๔
๑๒๙๕
๑๒๙๖
๑๒๙๗
๑๒๙๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นายลุตฟย สะดียามู
นายเล็ก เชยขุนทศ
นายวจนะ แพงสภา
นายวชิระ ขวัญเพชร
นายวรกาญ วันราชัย
นายวรเกษ เตียตระกูล
สิบเอก วรจักร นนทศิริ
นายวรชัย โคตะมา
นายวรพงษ ครุฑปราการ
นายวรพจน กรณวงศ
นายวรพจน นาคถมยา
นายวรพล ปุญญมัย
นายวรรชัย เหนือเกาะหวาย
สิบเอก วรรณชัย พินิจ
นายวรรณทศักดิ์ มิยา
นายวรรณะ เพ็ชรจักร
นายวรวัฒน วัฒนะ
นายวรวิชญ ปงเมือง
นายวรวิทย คําดี
นายวรวิทย ทุมพัฒน
นายวรวิทย บวงนาวา
นายวรวิทย หารวาระ
นายวรศิลป นิลเขต
นายวรสิทธิ์ ศรีบุตร
นายวรัณ ฝนยะ
นายวรายุทธ ทวีลาภ

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๒๙๙
๑๓๐๐
๑๓๐๑
๑๓๐๒
๑๓๐๓
๑๓๐๔
๑๓๐๕
๑๓๐๖
๑๓๐๗
๑๓๐๘
๑๓๐๙
๑๓๑๐
๑๓๑๑
๑๓๑๒
๑๓๑๓
๑๓๑๔
๑๓๑๕
๑๓๑๖
๑๓๑๗
๑๓๑๘
๑๓๑๙
๑๓๒๐
๑๓๒๑
๑๓๒๒
๑๓๒๓
๑๓๒๔

นายวศะพิชญ ศรีเพ็ญ
นายวศิน เกิดดี
นายวสันต กัญญาพันธ
นายวสันต ทองกลีบ
นายวสันต ธงอาสา
นายวสันต นามวงศ
นายวสันต บุญวัง
นายวสันต ศรีมงคล
นายวสันต สมุทรสาคร
นายวสิน มณีแดง
นายวสุพล ดลตรี
นายวัชรจิโรจน กระจางวงศ
นายวัชรชัย ถาวรานุรักษ
นายวัชรเดช กุลวงษ
นายวัชระ ประยูรชาญ
นายวัชระ ปจจาเณย
นายวัชรินทร สุขสวัสดิ์
นายวัฒนชัย คงยิ่ง
นายวัฒนา กองมงคล
นายวัฒนา คชนิล
นายวัฒนา ซาผู
นายวัฒนา ถนอมศักดิ์
นายวัฒนา ยอดมงคล
นายวัฒนา สูจิวัฒนารัตน
นายวันชัย แกวหลา
นายวันชัย แจมนาม

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๒๕
๑๓๒๖
๑๓๒๗
๑๓๒๘
๑๓๒๙
๑๓๓๐
๑๓๓๑
๑๓๓๒
๑๓๓๓
๑๓๓๔
๑๓๓๕
๑๓๓๖
๑๓๓๗
๑๓๓๘
๑๓๓๙
๑๓๔๐
๑๓๔๑
๑๓๔๒
๑๓๔๓
๑๓๔๔
๑๓๔๕
๑๓๔๖
๑๓๔๗
๑๓๔๘
๑๓๔๙
๑๓๕๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นายวันชัย ถนอมพลกรัง
นายวันชัย บัวชุม
นายวันชัย ประไพเมือง
นายวันชัย พลดงนอก
นายวันชัย ศรีพรมมา
นายวันชัย สอนพร
นายวันชัย ใสสด
นายวันชาติ ลอเจริญ
นายวันทรงชัย สระบัว
นายวัลลภ ชาวหวายสอ
นายวัลลภ สรอยสลับ
นายวาด จันทรรอด
นายวานิช จรรยา
นายวาริน จันทรสงค
นายวิจิตร วงศชัย
นายวิจิตร สังขทอง
นายวิชชา พลรักษ
นายวิชชา รวมโพธิ์รี
นายวิชญพล นิธิประภาวัฒน
นายวิชัย กีรติมหาตม
นายวิชัย เกษมสุข
นายวิชัย คณะเวทย
นายวิชัย จันทพรม
นายวิชัย ชัยมณี
นายวิชัย ทะสม
นายวิชัย นาสมยนต

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๓๕๑
๑๓๕๒
๑๓๕๓
๑๓๕๔
๑๓๕๕
๑๓๕๖
๑๓๕๗
๑๓๕๘
๑๓๕๙
๑๓๖๐
๑๓๖๑
๑๓๖๒
๑๓๖๓
๑๓๖๔
๑๓๖๕
๑๓๖๖
๑๓๖๗
๑๓๖๘
๑๓๖๙
๑๓๗๐
๑๓๗๑
๑๓๗๒
๑๓๗๓
๑๓๗๔
๑๓๗๕
๑๓๗๖

นายวิชัย โพธิยา
นายวิชัย รัตนะ
นายวิชัย สงสีออน
นายวิชัย สมศรี
นายวิชัย สมีแจม
สิบตํารวจตรี วิชัย สารวัน
นายวิชัย อวนศรีสุข
นายวิชา จันทอน
นายวิชาญ กิ่งกาน
นายวิชาญ ดํามะนิลศรี
นายวิชาญ ทองดา
นายวิชาญ ทองดี
นายวิชาญ ผิวสําอางค
นายวิชาญ สมยา
นายวิชาญ ออนบัวขาว
นายวิชาญ เอกกุล
นายวิชิต กานจักร
นายวิชิต ทองประดับ
นายวิชิต บุญเฉลียว
นายวิชิต พลสรรค
นายวิชิต ภูสุมาศ
นายวิชิน สิมมา
นายวิเชต สันทัด
นายวิเชษฐา ศรีโบราณ
นายวิเชียร คําคง
นายวิเชียร แจมแจง

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๗๗
๑๓๗๘
๑๓๗๙
๑๓๘๐
๑๓๘๑
๑๓๘๒
๑๓๘๓
๑๓๘๔
๑๓๘๕
๑๓๘๖
๑๓๘๗
๑๓๘๘
๑๓๘๙
๑๓๙๐
๑๓๙๑
๑๓๙๒
๑๓๙๓
๑๓๙๔
๑๓๙๕
๑๓๙๖
๑๓๙๗
๑๓๙๘
๑๓๙๙
๑๔๐๐
๑๔๐๑
๑๔๐๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นายวิเชียร ฉิมลองดํา
นายวิเชียร ชัยมงคล
นายวิเชียร ซัวตังไล
นายวิเชียร ดีสุทธิ
นายวิเชียร บุญเฉื่อย
นายวิเชียร บุตรชา
นายวิเชียร ปญญาใส
นายวิเชียร มีบุญ
นายวิเชียร รัตนบุรี
นายวิเชียร วิชาธรรม
วาที่พันตรี วิเชียร อุสาห
นายวิโชติ วิเวกอรุณ
นายวิไชย แดงกระจาง
นายวิฑูร ชาลี
นายวิฑูรย ทองแทง
นายวิฑูรย พลมณี
วาที่รอยตรี วิฑูรย พิสัยพันธ
วาที่รอยโท วิทธวัช ศิริชัยวัฒนกุล
นายวิทยา ครองยุติ
นายวิทยา บัตริยะ
นายวิทยา รัตนศีล
นายวิทยา ลิ้มวงษทอง
นายวิทยา แหวกวารี
วาที่รอยตรี วิทยากร ศรีบุญวงษ
นายวิทิต คชชาญ
นายวิธาน ฉันทิยานนท

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๔๐๓
๑๔๐๔
๑๔๐๕
๑๔๐๖
๑๔๐๗
๑๔๐๘
๑๔๐๙
๑๔๑๐
๑๔๑๑
๑๔๑๒
๑๔๑๓
๑๔๑๔
๑๔๑๕
๑๔๑๖
๑๔๑๗
๑๔๑๘
๑๔๑๙
๑๔๒๐
๑๔๒๑
๑๔๒๒
๑๔๒๓
๑๔๒๔
๑๔๒๕
๑๔๒๖
๑๔๒๗
๑๔๒๘

นายวินัย คงคิด
นายวินัย จงใจมั่น
นายวินัย ธรรมจักร
นายวินัย เมฆหมอก
นายวินัย ยงเขตรการณ
นายวินัย วิเศษสินธุ
นายวินัย สายสุด
นายวินัย แสงนอก
นายวินัย หนูทอง
นายวินิจฉัย ใสมรรคา
นายวิเนตร โพธิ
นายวิเนตร สืบสาย
นายวิบูลย เชยกลิ่นเทศ
นายวิบูลย ยุบลพันธุ
นายวิบูลย สารสิทธิธรรม
นายวิพัฒน แกวกอง
นายวิพัฒน เรียนกิ่ง
นายวิมล เมฆหมอก
วาที่รอยตรี วิรัช นามพญา
นายวิรัต สวัสดี
นายวิรัตน กิจสมพงษ
นายวิรัตน เกลี้ยงแสนเมือง
นายวิรัตน แกวแทน
วาที่รอยโท วิรัตน แกวสุด
นายวิรัตน ทะเดช
นายวิรัตน ทานศรี

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๒๙
๑๔๓๐
๑๔๓๑
๑๔๓๒
๑๔๓๓
๑๔๓๔
๑๔๓๕
๑๔๓๖
๑๔๓๗
๑๔๓๘
๑๔๓๙
๑๔๔๐
๑๔๔๑
๑๔๔๒
๑๔๔๓
๑๔๔๔
๑๔๔๕
๑๔๔๖
๑๔๔๗
๑๔๔๘
๑๔๔๙
๑๔๕๐
๑๔๕๑
๑๔๕๒
๑๔๕๓
๑๔๕๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นายวิรัตน ทิพยวรรณ
นายวิรัตน นอยมวง
นายวิรัตน พรมพิลา
นายวิรัตน มะติยาภักดิ์
นายวิรัตน ลิ้มประเสริฐ
นายวิรัตน ศรีบางรัก
นายวิรัตน หนองยาง
นายวิริยะ กริอุณะ
นายวิโรจน ทุงนวนแกว
นายวิโรจน โรจนเกษตร
นายวิโรจน สงาบานโคก
นายวิโรจน สิรถนอมทรัพย
นายวิโรจน เอี่ยมสอาด
นายวิลาศ ชินนาพันธ
นายวิไลศักดิ์ เหงาบุญมา
นายวิวัฒชัย หลมศรี
นายวิวัฒน คงเหมือน
นายวิวัฒน พิพัฒนศาสตร
นายวิวัฒน รุงแกว
นายวิวัฒน โสรส
นายวิวัฒนากร พิมพมนต
นายวิศิษฏ หอมยวนจิตร
นายวิศิษฐ ผิวสะอาด
นายวิศิษฐ สมุทรเกา
นายวิศิษฐ สิติวรรณา
นายวิเศษ ชาญชัยสิทธิเวช

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๔๕๕
๑๔๕๖
๑๔๕๗
๑๔๕๘
๑๔๕๙
๑๔๖๐
๑๔๖๑
๑๔๖๒
๑๔๖๓
๑๔๖๔
๑๔๖๕
๑๔๖๖
๑๔๖๗
๑๔๖๘
๑๔๖๙
๑๔๗๐
๑๔๗๑
๑๔๗๒
๑๔๗๓
๑๔๗๔
๑๔๗๕
๑๔๗๖
๑๔๗๗
๑๔๗๘
๑๔๗๙
๑๔๘๐

หนา ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

นายวิเศษ ปรีประสาท
นายวิษณุ สนป
นายวิษณุ สนิทชน
นายวิสาท กลอมพงษ
นายวิสิทธิ์ พวงจําป
นายวิสิทธิ์ สืบมี
นายวิสุทธิ์ คงเลง
นายวิสูตร คําปญโญ
นายวีรชน พูลพันธ
นายวีรพงษ ภูจิตรน้ํา
นายวีรพงษ โอกาสดี
วาที่รอยเอก วีรยุทธ บุญสอน
วาที่รอยตรี วีรยุทธ สินธุวงษานนท
วาที่รอยตรี วีรวัฒน หวางเพียร
นายวีรศักดิ์ ชัยสา
นายวีรศักดิ์ ชูกระจาง
นายวีรศักดิ์ ไพรผุย
พลตํารวจสมัครวีรศักดิ์ ยืนยาว
นายวีระ แกวทอง
นายวีระ จี้ประดับ
นายวีระ เพียรมุงงาน
นายวีระ มนตรีวงษ
นายวีระ ยอดทองดี
นายวีระ วายนต
นายวีระกูล ศรีวรสาร
นายวีระชัย ชินจักร

๑๔๘๑
๑๔๘๒
๑๔๘๓
๑๔๘๔
๑๔๘๕
๑๔๘๖
๑๔๘๗
๑๔๘๘
๑๔๘๙
๑๔๙๐
๑๔๙๑
๑๔๙๒
๑๔๙๓
๑๔๙๔
๑๔๙๕
๑๔๙๖
๑๔๙๗
๑๔๙๘
๑๔๙๙
๑๕๐๐
๑๕๐๑
๑๕๐๒
๑๕๐๓
๑๕๐๔
๑๕๐๕
๑๕๐๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นายวีระพนธ คําดี
นายวีระพล บุญชื่น
นายวีระพล พูดดี
นายวีระพล โพธิ์ธา
นายวีระพล อินทเคหะ
นายวีระยศ สิมลี
นายวีระศักดิ์ ทองเกษม
นายวีระศักดิ์ ทองสังข
นายวีระศักดิ์ ศรีสมบูรณ
นายวุฒวินัย หงษบุญมี
นายวุฒิกร พุทไธวัฒน
นายวุฒิไกร เจนไธสง
นายวุฒิชัย ฉายวงศศรีสุข
นายวุฒิชัย สุริยะสุนทร
นายวุฒิชิต มุกดาพันธ
นายวุฒิดนัย ฟุงนาคมรกต
นายวุฒิพงศ รักษศรีสุข
นายวุฒิพงษ โกบุตร
นายวุฒิพงษ โกมลวัฒน
นายวุฒิพงษ ปฏิเวชวัฒนางกูร
นายวุฒิศักดิ์ เตชะบุญ
นายเวชกูล เยาวรุตม
นายเวียงแกว ธรรมสาร
นายแวหามะ แวหะยี
นายไวกูล ลําพุทธา
นายศตวรรษ ชนะการ

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๕๐๗
๑๕๐๘
๑๕๐๙
๑๕๑๐
๑๕๑๑
๑๕๑๒
๑๕๑๓
๑๕๑๔
๑๕๑๕
๑๕๑๖
๑๕๑๗
๑๕๑๘
๑๕๑๙
๑๕๒๐
๑๕๒๑
๑๕๒๒
๑๕๒๓
๑๕๒๔
๑๕๒๕
๑๕๒๖
๑๕๒๗
๑๕๒๘
๑๕๒๙
๑๕๓๐
๑๕๓๑
๑๕๓๒

หนา ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

นายศตวุฒิ รื่นกุหลาบ
นายศรัญู รัตนแสง
นายศรัณย พฤกษาปญญะ
นายศรัณย ศรีทวม
นายศรายุทธ เชื้ออัญ
นายศราวุฒิ นุชสุข
นายศราวุฒิ เวียงอินทร
นายศราวุธ พิมละมาศ
นายศรีวิชัย ฤกษศิริ
นายศรีสวัสดิ์ รอดดารา
นายศรีสุวรรณ สุขวิพัฒน
นายศักดนัย สืบเสน
นายศักดา แกวชิณ
นายศักดา แสนศิริรัตน
นายศักดิ์ชัย มหินทรเทพ
นายศักดิ์ณรงค ธีระธรรมาภรณ
นายศักดิ์ดา แสนมิตร
นายศักดิ์ศรี กอนคํา
นายศักรสฤษฏิ์ วงศจอม
นายศักรินทร จัตุชัย
วาที่รอยตรี ศาทิตย ประเสริฐ
นายศิริ ชาติชํานาญ
นายศิริพงศ วงศสุริยามาศ
วาที่รอยตรี ศิริพงษ ศิริชัยวัฒนกุล
นายศิริวัฒน คําพันธ
นายศิริวัฒน หาญตระกูล

๑๕๓๓
๑๕๓๔
๑๕๓๕
๑๕๓๖
๑๕๓๗
๑๕๓๘
๑๕๓๙
๑๕๔๐
๑๕๔๑
๑๕๔๒
๑๕๔๓
๑๕๔๔
๑๕๔๕
๑๕๔๖
๑๕๔๗
๑๕๔๘
๑๕๔๙
๑๕๕๐
๑๕๕๑
๑๕๕๒
๑๕๕๓
๑๕๕๔
๑๕๕๕
๑๕๕๖
๑๕๕๗
๑๕๕๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นายศิวะกานต ไตรยงค
นายศุภจิต ขาวแดง
นายศุภชัย คุลี
นายศุภชัย ทวนนิมิตร
นายศุภชัย ธนโชติณิชกุล
นายศุภชัย มิ่งมงคล
นายศุภชัย สุวรรณพัฒน
วาที่รอยตรี ศุภชัย เอื้อสลุง
นายศุภชาติ ทอดภักดี
นายศุภณัฐ ฉวีภักดิ์
นายศุภรักษ เครือศรี
นายศุภวิทย สงคง
นายศุภศักดิ์ เตชวันโต
นายเศรษฐพงศ ชาชุมพร
นายษัษฐี ศรีนาคา
นายสกลศักดิ์ โพธิ์เพ็ชร
นายสงกรานต ใจเกื้อ
นายสงกรานต ตั๋นคํา
นายสงกรานต หลักคําแพง
นายสงวน ประทุมสุวรรณ
นายสงัด ชาวนาหวาน
นายสงา ดาศรี
นายสงา นางแล
นายสถาพร เรืองรัตน
นายสถิต ทองดี
นายสถิตย กองพันธ

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๕๕๙
๑๕๖๐
๑๕๖๑
๑๕๖๒
๑๕๖๓
๑๕๖๔
๑๕๖๕
๑๕๖๖
๑๕๖๗
๑๕๖๘
๑๕๖๙
๑๕๗๐
๑๕๗๑
๑๕๗๒
๑๕๗๓
๑๕๗๔
๑๕๗๕
๑๕๗๖
๑๕๗๗
๑๕๗๘
๑๕๗๙
๑๕๘๐
๑๕๘๑
๑๕๘๒
๑๕๘๓
๑๕๘๔

หนา ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

นายสถิตย คําเพราะ
นายสถิตย ศรีโลหอ
นายสนใจ ดานปาน
นายสนธยา เปยมอักโข
นายสนอง ปถพี
นายสนั่น กฤษณา
นายสนั่น ขันมัง
นายสนั่น ชาติชาวนา
นายสนั่น พลนาค
นายสนามชัย มวงมี
นายสนิท กิจโป
นายสนิท นันทชัย
นายสนิท ภูนิคม
นายสบายจิตต วงษศรีแกว
นายสม ฉอสันเทียะ
นายสมเกียรติ การเกง
นายสมเกียรติ ขวัญพงษ
นายสมเกียรติ ชวยชู
นายสมเกียรติ ชัยสาร
นายสมเกียรติ ปงจันตา
นายสมเกียรติ ไพรสินธุ
นายสมเกียรติ ศรีทอง
นายสมเกียรติ สาตรจําเริญ
นายสมเกียรติ สุทธิเจริญพานิชย
นายสมเกียรติ อติเรกลาภวโรดม
นายสมเกียรติ์ เหลียวประภากุล

๑๕๘๕
๑๕๘๖
๑๕๘๗
๑๕๘๘
๑๕๘๙
๑๕๙๐
๑๕๙๑
๑๕๙๒
๑๕๙๓
๑๕๙๔
๑๕๙๕
๑๕๙๖
๑๕๙๗
๑๕๙๘
๑๕๙๙
๑๖๐๐
๑๖๐๑
๑๖๐๒
๑๖๐๓
๑๖๐๔
๑๖๐๕
๑๖๐๖
๑๖๐๗
๑๖๐๘
๑๖๐๙
๑๖๑๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นายสมควร ใจหาญ
นายสมควร ตนเหลือง
นายสมควร พิมพโมทย
นายสมควร มักอาน
นายสมควร รุงเรือง
นายสมควร ศรีภักดี
นายสมคิด เกินชัย
นายสมคิด จัยวัฒน
นายสมคิด ทองคลี่
นายสมคิด เผื่อนงูเหลือม
นายสมคิด พวงเงิน
นายสมคิด พานอนันต
นายสมคิด สดสะอาด
นายสมคิด สืบแจ
นายสมคิด เสนสุข
วาที่รอยเอก สมจิต วิฤทธิชัย
นายสมจิตร กลิ่นอาจ
นายสมจิตร แพทยรัตน
นายสมเจต พอจิต
นายสมเจตน บัวขาว
นายสมเจตน พิกุลทอง
นายสมใจ จินดาวงษ
นายสมชัย กลีบแกว
นายสมชัย ยันตะพันธ
สิบเอก สมชัย รัตนพันธ
นายสมชัย หอมจําปา

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๖๑๑
๑๖๑๒
๑๖๑๓
๑๖๑๔
๑๖๑๕
๑๖๑๖
๑๖๑๗
๑๖๑๘
๑๖๑๙
๑๖๒๐
๑๖๒๑
๑๖๒๒
๑๖๒๓
๑๖๒๔
๑๖๒๕
๑๖๒๖
๑๖๒๗
๑๖๒๘
๑๖๒๙
๑๖๓๐
๑๖๓๑
๑๖๓๒
๑๖๓๓
๑๖๓๔
๑๖๓๕
๑๖๓๖

นายสมชาติ รุงไพโรจน
นายสมชาติ ฤทธิเพชรอัมพร
นายสมชาติ ศรีกาหลง
นายสมชาย กาละปด
นายสมชาย งามนา
นายสมชาย จําชาติ
นายสมชาย จิวะตระกูลธรรม
นายสมชาย ตันหลง
นายสมชาย ทองออน
นายสมชาย เทียนไชย
นายสมชาย ประสงคดี
นายสมชาย ปญญาสุ
นายสมชาย มณีโชติ
นายสมชาย มีหาฤทธิ์
นายสมชาย ศรทอง
นายสมชาย สิงหทอง
นายสมชาย สุวรรณมาศ
นายสมชาย สุวรรณราช
นายสมชาย อินตา
นายสมชาย อินทรโชติ
นายสมชิต อางหยิ่ม
นายสมเชือน อยูสุข
นายสมดุลย เจริญสุข
นายสมดุลย โฉมหาญ
นายสมเดช กะการดี
นายสมทบ เมืองสุวรรณ

หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๓๗
๑๖๓๘
๑๖๓๙
๑๖๔๐
๑๖๔๑
๑๖๔๒
๑๖๔๓
๑๖๔๔
๑๖๔๕
๑๖๔๖
๑๖๔๗
๑๖๔๘
๑๖๔๙
๑๖๕๐
๑๖๕๑
๑๖๕๒
๑๖๕๓
๑๖๕๔
๑๖๕๕
๑๖๕๖
๑๖๕๗
๑๖๕๘
๑๖๕๙
๑๖๖๐
๑๖๖๑
๑๖๖๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นายสมทพ กุลวรรณ
นายสมทรง นิสสัยดี
นายสมนึก แกวชุมชื่น
นายสมนึก ไทยแท
นายสมนึก ยอดเถื่อน
นายสมนึก สุภลาภ
นายสมบัติ ชาวกําแพง
นายสมบัติ ทิพยตําแย
นายสมบัติ เทียบอุดม
นายสมบัติ ปานขลิบ
นายสมบัติ ผลพอตน
นายสมบัติ ราชแข็ง
นายสมบัติ ศรีวรรณชัย
นายสมบัติ เหล็กดี
นายสมบุญ มหาวรรณา
นายสมบูรณ เกิดดํา
นายสมบูรณ คํากระจาย
นายสมบูรณ ใจธีรภาพกุล
นายสมบูรณ เซงเถี้ยน
นายสมบูรณ นาหลอง
นายสมบูรณ พวงสุนทรพงศ
นายสมบูรณ พาชอบ
จาสิบตํารวจ สมบูรณ ศรีนาคา
นายสมบูรณ โสภา
นายสมบูรณ เหล็กเพ็ชร
นายสมประสงค เพิ่มสุวรรณ

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๖๖๓
๑๖๖๔
๑๖๖๕
๑๖๖๖
๑๖๖๗
๑๖๖๘
๑๖๖๙
๑๖๗๐
๑๖๗๑
๑๖๗๒
๑๖๗๓
๑๖๗๔
๑๖๗๕
๑๖๗๖
๑๖๗๗
๑๖๗๘
๑๖๗๙
๑๖๘๐
๑๖๘๑
๑๖๘๒
๑๖๘๓
๑๖๘๔
๑๖๘๕
๑๖๘๖
๑๖๘๗
๑๖๘๘

นายสมประสงค ฟูเฟอง
นายสมปอง จงสวัสดิ์
นายสมปอง มาศรี
นายสมปอง สรศิลป
นายสมปอง สุภาพรหม
นายสมพงศ ไชยเอียด
นายสมพงษ กิตติศาสตรา
นายสมพงษ ขําละมาย
นายสมพงษ คําขาว
นายสมพงษ ดีรักษา
นายสมพงษ บุตรวัน
นายสมพงษ ยังโสม
นายสมพงษ ระโหฐาน
นายสมพงษ ลาสอน
นายสมพงษ ศรีจันทร
นายสมพงษ สุขเกษม
นายสมพงษ สุภาพ
นายสมพร ขวัญจา
นายสมพร ทองศรีอัน
นายสมพร นวไพบูลย
นายสมพร นิติกาล
นายสมพร พาสนาวุฒิโชติ
นายสมพร ราชรักษ
นายสมพร สวัสดี
นายสมพร สุขอนันต
นายสมพรต ทองยุน

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๘๙
๑๖๙๐
๑๖๙๑
๑๖๙๒
๑๖๙๓
๑๖๙๔
๑๖๙๕
๑๖๙๖
๑๖๙๗
๑๖๙๘
๑๖๙๙
๑๗๐๐
๑๗๐๑
๑๗๐๒
๑๗๐๓
๑๗๐๔
๑๗๐๕
๑๗๐๖
๑๗๐๗
๑๗๐๘
๑๗๐๙
๑๗๑๐
๑๗๑๑
๑๗๑๒
๑๗๑๓
๑๗๑๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นายสมพล สุขศรี
นายสมพล ออนหนองหวา
นายสมพัน แสนศรี
นายสมพันธ ทิพยจักร
นายสมพันธ โพยนอก
สิบเอก สมพันธ อุดมโชคทรัพย
นายสมภพ คงสถิตย
นายสมภพ เฉลิมแสน
นายสมภพ ประเสริฐ
นายสมภพ ศิลารักษ
นายสมภพ หงษทอง
นายสมโภชน ยังทรัพย
นายสมมาตร นอยนาค
วาที่รอยตรี สมยศ เกกินะ
นายสมยศ แควงไชย
นายสมยศ พรหมชัย
นายสมยศ โลเกตุ
นายสมยศ ศรีจันทร
นายสมยศ สโมสร
นายสมยศ สิงหคํา
นายสมยศ เหลืองอุบล
นายสมยศ เอกอัครบัณฑิต
นายสมโรจณ เตียงนิล
นายสมศักดิ์ โกฏิยี่
นายสมศักดิ์ คงไชย
นายสมศักดิ์ จันทรศิรินุสรณ

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๗๑๕
๑๗๑๖
๑๗๑๗
๑๗๑๘
๑๗๑๙
๑๗๒๐
๑๗๒๑
๑๗๒๒
๑๗๒๓
๑๗๒๔
๑๗๒๕
๑๗๒๖
๑๗๒๗
๑๗๒๘
๑๗๒๙
๑๗๓๐
๑๗๓๑
๑๗๓๒
๑๗๓๓
๑๗๓๔
๑๗๓๕
๑๗๓๖
๑๗๓๗
๑๗๓๘
๑๗๓๙
๑๗๔๐

นายสมศักดิ์ จิรกาลนุกุล
นายสมศักดิ์ ชาติสม
นายสมศักดิ์ ดํานิล
นายสมศักดิ์ บํารุงภักดี
นายสมศักดิ์ บุญโต
นายสมศักดิ์ ประชุมชนะ
นายสมศักดิ์ ภูจันทร
นายสมศักดิ์ รักขันแสง
นายสมศักดิ์ ศรีพรหมทัต
นายสมศักดิ์ สมตน
นายสมศักดิ์ สีหราช
นายสมศักดิ์ อวยพร
นายสมศักดิ์ศรี ชราศรี
นายสมสวัสดิ์ ทองประวิทย
นายสมหมาย บุญเย็น
นายสมหมาย สันวัง
นายสมหมาย ไสววรรณ
นายสมหมาย โอภาษี
นายสมหวัง ทองประภา
นายสมหวัง พึ่งสูงเนิน
นายสมหวัง เมฆานิมิตดี
นายสมหวัง เมืองวงษ
นายสมัย บุญศรี
นายสมัย ปญญา
นายสมัย ศิริปะกะ
นายสมัย โสมา

หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๔๑
๑๗๔๒
๑๗๔๓
๑๗๔๔
๑๗๔๕
๑๗๔๖
๑๗๔๗
๑๗๔๘
๑๗๔๙
๑๗๕๐
๑๗๕๑
๑๗๕๒
๑๗๕๓
๑๗๕๔
๑๗๕๕
๑๗๕๖
๑๗๕๗
๑๗๕๘
๑๗๕๙
๑๗๖๐
๑๗๖๑
๑๗๖๒
๑๗๖๓
๑๗๖๔
๑๗๖๕
๑๗๖๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นายสมาน เงาะ
วาที่รอยตรี สมาน จันตะขัติ
นายสมาน เซ็งแซ
นายสมาน ศรีลอย
นายสมารท ศรีใส
นายสมุห มงคล
นายสยาม สาธุพันธ
นายสรรคธยา เส็งสาย
นายสรรเสริญ สาลี
นายสรวิชญ จิตรใจ
นายสราวุธ โกษะโยธิน
นายสราวุธ ปองอนุสรณ
นายสฤษดิ์ ทารัตน
นายสฤษดิ์ อุนเรือง
นายสฤษดิ์เดช ชางเหล็ก
นายสฤษติ์ กุลภา
นายสวัสดิ์ บรรจงพาศ
นายสวัสดิ์ พันธุอินทร
นายสวัสดิ์ วงควิชัย
นายสวัสดิ์ เวียงอินทร
นายสวัสดิ์ ศรีเจริญ
นายสวาง ไชยสงค
นายสวาง นิลรัตน
นายสวาง บุษรา
นายสวาง พฤทธพาณิชย
นายสวาท กําเดช

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๗๖๗
๑๗๖๘
๑๗๖๙
๑๗๗๐
๑๗๗๑
๑๗๗๒
๑๗๗๓
๑๗๗๔
๑๗๗๕
๑๗๗๖
๑๗๗๗
๑๗๗๘
๑๗๗๙
๑๗๘๐
๑๗๘๑
๑๗๘๒
๑๗๘๓
๑๗๘๔
๑๗๘๕
๑๗๘๖
๑๗๘๗
๑๗๘๘
๑๗๘๙
๑๗๙๐
๑๗๙๑
๑๗๙๒

นายสวาท สุขถนอม
นายสวาสดิ์ ขนานใต
นายสหพร พงศสุวรรณ
นายสอง โพธิ์ทอง
นายสอน สีน้ําออม
นายสะการียา วันทอง
นายสะมะแอ ดอเลาะ
นายสะมะแอ ภักดี
นายสะเสียน รัศเสียร
นายสัคสม พระภูจํานงค
นายสังคม โลไธสงค
นายสังคม อาจจําปา
นายสังวร ไชยศร
นายสังวรณ ยะตา
นายสังวาร ปะติเพนัง
นายสัจพล วงศสมพงษ
นายสัญชัย ไชยโสดา
สิบเอก สัญชัย นาคบุรี
นายสัญญา สุริโย
นายสันต โงนแกว
นายสันตวัฒน แยมเมือง
นายสันติ ไกรษี
นายสันติ ฤาไชย
นายสันติ์ เสนสอาด
นายสันติชัย โสมศรีแพง
นายสันติรักษ ไชยเอียด

หนา ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๙๓
๑๗๙๔
๑๗๙๕
๑๗๙๖
๑๗๙๗
๑๗๙๘
๑๗๙๙
๑๘๐๐
๑๘๐๑
๑๘๐๒
๑๘๐๓
๑๘๐๔
๑๘๐๕
๑๘๐๖
๑๘๐๗
๑๘๐๘
๑๘๐๙
๑๘๑๐
๑๘๑๑
๑๘๑๒
๑๘๑๓
๑๘๑๔
๑๘๑๕
๑๘๑๖
๑๘๑๗
๑๘๑๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นายสันทัด สวาทพงษ
นายสัมพันธ เทแกว
นายสัมภาษณ เผาภาสสกุล
นายสัมฤทธิ์ ชามะเริง
นายสัมฤทธิ์ พลีใสย
นายสัมฤทธิ์ แสงพระพาย
นายสากล นูคําเฮือง
นายสากล สืบวงศ
นายสากล หาดจันทร
นายสาคร ปญญาใส
นายสาทิตย มหัฆฆพงษ
นายสาธร บุญญกาศ
นายสาธิต มวงศรีจันทร
นายสานิตย กองเพิ่มพูล
นายสามารถ กองโชค
นายสามารถ แถบประสิทธิ์
นายสามารถ รุงพิรุณ
นายสายชล เสาวกุล
นายสายัณห จันทรเส็ง
นายสายัณห เดชสง
นายสายัณห พุกอินทร
นายสายัณห มีจันที
นายสายัณห ศรีขวัญ
นายสายันต ขอนสัก
นายสายันต จุปะมัดถา
นายสายันต เรืองศรี

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๘๑๙
๑๘๒๐
๑๘๒๑
๑๘๒๒
๑๘๒๓
๑๘๒๔
๑๘๒๕
๑๘๒๖
๑๘๒๗
๑๘๒๘
๑๘๒๙
๑๘๓๐
๑๘๓๑
๑๘๓๒
๑๘๓๓
๑๘๓๔
๑๘๓๕
๑๘๓๖
๑๘๓๗
๑๘๓๘
๑๘๓๙
๑๘๔๐
๑๘๔๑
๑๘๔๒
๑๘๔๓
๑๘๔๔

นายสาโรจน พฤษภา
นายสาโรจน สมุทรโคตา
พันจาเอก สาโรช เกิดทรัพย
นายสาโรช พุกทอง
นายสาโรช ไพบูลยวุฒิโชค
นายสําเนียง สีดายา
นายสํารอง ลักขษร
นายสํารอง สิงทองทัศน
นายสําราญ คงสวัสดิ์
นายสําราญ บัวหอม
นายสําราญ บุญเขียว
นายสําราญ พรมทา
นายสําราญ ยองดํา
นายสําราญ รักษารักษ
นายสําเร็จ ไกรพันธ
นายสําเร็จ ไชยเชษฐ
นายสําเริง พวงมณี
นายสําเริง ฟุงพิมาย
นายสําเริง รุงโรจน
นายสิงหทอง สวางวงค
นายสิงหะ เดชฤทธิ์
นายสิงหา รักษาธรรม
นายสิทธิ เหมือนเพชร
นายสิทธิชัย ชองงาม
นายสิทธิเดช ศรีสวัสดิ์
นายสิทธิพงษ เสณีแสนเสนา

หนา ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๔๕
๑๘๔๖
๑๘๔๗
๑๘๔๘
๑๘๔๙
๑๘๕๐
๑๘๕๑
๑๘๕๒
๑๘๕๓
๑๘๕๔
๑๘๕๕
๑๘๕๖
๑๘๕๗
๑๘๕๘
๑๘๕๙
๑๘๖๐
๑๘๖๑
๑๘๖๒
๑๘๖๓
๑๘๖๔
๑๘๖๕
๑๘๖๖
๑๘๖๗
๑๘๖๘
๑๘๖๙
๑๘๗๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นายสิทธิพร แกวหนูนา
นายสิทธิพร เนียมชํานาญ
นายสิทธิศักดิ์ จันทรดุง
นายสิทธิศักดิ์ จิระพงษ
นายสิทธิศักดิ์ ราชสีห
นายสิน อสิพงษ
นายสินธ สิงหศรี
วาที่รอยตรี สินธชัย ใจแกว
นายสิรภพ เพ็ชรเกตุ
นายสิริวิชัย มีระหันนอก
นายสีทา คําดี
นายสีหนาท โชตยาสีหนาท
นายสืบตระกูล เตียประเสริฐ
นายสืบพงษ พลยางนอก
นายสุกรี พระกะยาพันธ
วาที่รอยตรี สุกิจ ศรีพรหม
นายสุขเกษม ยมบุญ
นายสุขเกษม รอมใจ
นายสุขสรร กกพิทักษ
นายสุขสันต ศรีมวง
นายสุขุม กุลออน
นายสุคนธ พจนสุจริต
นายสุจริต พัวพานิช
นายสุจินต ทองนวล
นายสุจินต หอมเสมอ
นายสุชาติ เกิดดวยทอง

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๘๗๑
๑๘๗๒
๑๘๗๓
๑๘๗๔
๑๘๗๕
๑๘๗๖
๑๘๗๗
๑๘๗๘
๑๘๗๙
๑๘๘๐
๑๘๘๑
๑๘๘๒
๑๘๘๓
๑๘๘๔
๑๘๘๕
๑๘๘๖
๑๘๘๗
๑๘๘๘
๑๘๘๙
๑๘๙๐
๑๘๙๑
๑๘๙๒
๑๘๙๓
๑๘๙๔
๑๘๙๕
๑๘๙๖

นายสุชาติ เกียรติอมรเวช
นายสุชาติ จันทรนุช
นายสุชาติ ทองบุญเรือง
นายสุชาติ พูลเอม
นายสุชาติ แวววงศ
นายสุชาติ ศรีเพชร
นายสุชาติ ศรีหานารถ
นายสุชาติ ศิริชู
นายสุชาติ แสนหลา
สิบเอก สุชีพ พรหมอินทร
นายสุชีวิน ปตานุวัฒน
นายสุโชติ ศิริสมบัติ
นายสุดเขต โชคชัย
นายสุดใจ กองมะลี
นายสุดใจ ตระการไทย
นายสุดสาคร อินทรทอง
นายสุทธใจ กมลตรี
นายสุทธิไชย เฉิดโฉม
นายสุทธิไชยเดช นครราช
นายสุทธิรักษ เรืองมาก
นายสุทัศน กกใหญ
นายสุทัศน จันเวิน
นายสุทัศน ดําศรี
นายสุทัศน บุญจอม
นายสุทัศน พฤกษชาติศิริ
นายสุทัศน พานุรัตน

หนา ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๙๗
๑๘๙๘
๑๘๙๙
๑๙๐๐
๑๙๐๑
๑๙๐๒
๑๙๐๓
๑๙๐๔
๑๙๐๕
๑๙๐๖
๑๙๐๗
๑๙๐๘
๑๙๐๙
๑๙๑๐
๑๙๑๑
๑๙๑๒
๑๙๑๓
๑๙๑๔
๑๙๑๕
๑๙๑๖
๑๙๑๗
๑๙๑๘
๑๙๑๙
๑๙๒๐
๑๙๒๑
๑๙๒๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นายสุทัศน มีปราชญสม
นายสุทัศน ศิริกุล
นายสุทัศน สมนอย
นายสุทัศน สาระผล
นายสุทัศน หวังดี
นายสุทิน ปรางคจันทร
นายสุทิน หลิ่มนอย
นายสุที พริ้งเพราะ
นายสุเทพ กุณแกว
นายสุเทพ เขียวงาม
นายสุเทพ ดวงสุวรรณ
นายสุเทพ บุญเอิบ
นายสุเทพ ปลอดโปรง
นายสุเทพ พลวัน
นายสุเทพ วรรณสิงห
นายสุเทพ สุวรรณไตรย
นายสุเทียน การะเกต
นายสุนทร ไชยวงศ
นายสุนทร ถิ่นมุกดา
วาที่รอยโท สุนทร บุญเยี่ยม
นายสุนทร บุพศิริ
นายสุนทร ประเสริฐรัตน
นายสุนทร พลหาญ
นายสุนันต เนตรโสม
นายสุนันท กลางจันทา
นายสุนันท ใจบุญ

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๙๒๓
๑๙๒๔
๑๙๒๕
๑๙๒๖
๑๙๒๗
๑๙๒๘
๑๙๒๙
๑๙๓๐
๑๙๓๑
๑๙๓๒
๑๙๓๓
๑๙๓๔
๑๙๓๕
๑๙๓๖
๑๙๓๗
๑๙๓๘
๑๙๓๙
๑๙๔๐
๑๙๔๑
๑๙๔๒
๑๙๔๓
๑๙๔๔
๑๙๔๕
๑๙๔๖
๑๙๔๗
๑๙๔๘

นายสุนันท ฉิมพลี
นายสุนันท ประนัดศรี
นายสุนนั ท สุขตระกูล
นายสุนัย บรรจงรอด
นายสุนิตย ขุนจันทร
นายสุบรรณ ไชยลาภ
นายสุบรรณ ธรรมกุล
นายสุบิน สายเพชร
นายสุปน ดงอุทิศ
นายสุพงษ คงนิล
นายสุพจน จุลเพ็ชร
นายสุพจน ชุณหะเพศย
วาที่รอยตรี สุพจน บุญยืน
นายสุพจน รัตนจริยา
นายสุพจน สุระพร
นายสุพจน สุวิวัฒนานันท
นายสุพจน แสงสาคร
นายสุพรรณ บุตรวิเชียร
นายสุพรรณ แสงภักดี
นายสุพล พรมมานอก
นายสุพัฒน เที่ยงนิล
นายสุพัฒน อนุพันธ
นายสุพัฒนา เทพภิบาล
นายสุพิชญ ลาลุน
นายสุพิณ สีสวาง
นายสุพิน สอดแกว

หนา ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๔๙
๑๙๕๐
๑๙๕๑
๑๙๕๒
๑๙๕๓
๑๙๕๔
๑๙๕๕
๑๙๕๖
๑๙๕๗
๑๙๕๘
๑๙๕๙
๑๙๖๐
๑๙๖๑
๑๙๖๒
๑๙๖๓
๑๙๖๔
๑๙๖๕
๑๙๖๖
๑๙๖๗
๑๙๖๘
๑๙๖๙
๑๙๗๐
๑๙๗๑
๑๙๗๒
๑๙๗๓
๑๙๗๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นายสุพิศ ขจรภพ
นายสุภาพ ญาติสมบูรณ
นายสุภาพ เทศสนั่น
นายสุภาพ เทียนเล็ก
นายสุภาพ ลุนบง
นายสุภาพ วุฒิสาร
นายสุมิตร ประสานรัตน
นายสุเมธ พรหมศิริ
นายสุเมธ วังธนะรุงโรจน
นายสุเมธ สรอยฟา
นายสุรกิจ เขียวปน
นายสุรชล ดวงมาลา
นายสุรชัช จันทรสอง
นายสุรชัย พวงพันธ
นายสุรชัย ภูขามคม
นายสุรชัย สกุลพอง
นายสุรชาติ เกิดศรี
นายสุรชาติ ทอนศรี
นายสุรชาติ นนทะแสน
นายสุรเชษฐ ศิลลา
นายสุรเดช ปริโต
นายสุรพงษ ทันแลว
นายสุรพงษ สัตนาโค
นายสุรพร สุวานิโช
นายสุรพล กิ่มเกลี้ยง
นายสุรพล ถายา

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๙๗๕
๑๙๗๖
๑๙๗๗
๑๙๗๘
๑๙๗๙
๑๙๘๐
๑๙๘๑
๑๙๘๒
๑๙๘๓
๑๙๘๔
๑๙๘๕
๑๙๘๖
๑๙๘๗
๑๙๘๘
๑๙๘๙
๑๙๙๐
๑๙๙๑
๑๙๙๒
๑๙๙๓
๑๙๙๔
๑๙๙๕
๑๙๙๖
๑๙๙๗
๑๙๙๘
๑๙๙๙
๒๐๐๐

นายสุรพล ทรงศักดิ์สุจริต
นายสุรพล ภูสิธานันท
นายสุรพล มาลัย
นายสุรพล รุงวิริยะวงศ
นายสุรพล วังคะฮาต
นายสุรพล สิงหทองทราย
นายสุรพล สุนันตะ
นายสุรพล สุวรรณชาติ
นายสุรพล หนองพงษ
นายสุรพล อบมายันต
นายสุรยุทธ จันทรมาส
นายสุรศักดิ์ โคตรตาแสง
นายสุรศักดิ์ สาระคง
นายสุรศักดิ์ อุบลชัย
นายสุรสิทธิ์ จันทราภรณ
นายสุรสิทธิ์ ไชยสิทธิ์
นายสุรสิทธิ์ พันตรี
นายสุรสิทธิ์ สมานมิตร
นายสุรสิทธิ์ สายเบาะ
นายสุรสิทธิ์ สิทธิอมร
วาที่รอยตรี สุรสีห ญาณวุฒิ
นายสุระศักดิ์ มธุรส
นายสุรัตน ตอพรหม
นายสุรัตน ภารราช
นายสุรัตน มานะสุบิน
นายสุรัตน ศรีราม

หนา ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๐๑
๒๐๐๒
๒๐๐๓
๒๐๐๔
๒๐๐๕
๒๐๐๖
๒๐๐๗
๒๐๐๘
๒๐๐๙
๒๐๑๐
๒๐๑๑
๒๐๑๒
๒๐๑๓
๒๐๑๔
๒๐๑๕
๒๐๑๖
๒๐๑๗
๒๐๑๘
๒๐๑๙
๒๐๒๐
๒๐๒๑
๒๐๒๒
๒๐๒๓
๒๐๒๔
๒๐๒๕
๒๐๒๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นายสุรันต ทอดเสียง
นายสุรินทร เกษรสุวรรณ
นายสุรินทร จันทาตีด
นายสุรินทร จาดเปรม
วาที่รอยตรี สุรินทร บรรเริงเสนาะ
นายสุรินทร บุญสุภากุล
นายสุรินทร เพ็งนอก
นายสุรินทร สงแสง
นายสุริยน ทะสุใจ
นายสุริยน ประชามาตย
นายสุริยะ ครุธแกว
นายสุริยันต พันธุสงา
นายสุริยันต รักขันแสง
นายสุริยันต ศรีวะรมย
นายสุริยา กานคํา
นายสุริยา จันทิมา
นายสุริยา ดวงตา
นายสุริยา บุญญานุกูล
นายสุริยา เส็งสาย
นายสุริเยศ ถุงจันทร
นายสุไลหมาน ตาเดอิน
นายสุวรรณ เกิดสมจิตต
นายสุวรรณ ดาษไธสง
นายสุวรรณ โภคเกาะ
นายสุวรรณ มังบูแวน
นายสุวรรณ มีไทย

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๒๐๒๗
๒๐๒๘
๒๐๒๙
๒๐๓๐
๒๐๓๑
๒๐๓๒
๒๐๓๓
๒๐๓๔
๒๐๓๕
๒๐๓๖
๒๐๓๗
๒๐๓๘
๒๐๓๙
๒๐๔๐
๒๐๔๑
๒๐๔๒
๒๐๔๓
๒๐๔๔
๒๐๔๕
๒๐๔๖
๒๐๔๗
๒๐๔๘
๒๐๔๙
๒๐๕๐
๒๐๕๑
๒๐๕๒

นายสุวรรณ เหลาแชม
นายสุวรรณ พินิจ
นายสุวรรณ เพ็ชรสมบัติ
นายสุวรรณ ยศหนองทุม
นายสุวัตร ทองหมอม
นายสุวิทย แกวเพชร
นายสุวิทย แกวศรี
นายสุวิทย คงภักดี
นายสุวิทย ตุมทอง
นายสุวิทย ทองขาว
นายสุวิทย นอยลา
นายสุวิทย ปญโญใหญ
นายสุวิทย เปยศิริ
นายสุวิทย พรหมบุตร
นายสุเวช เจียมใจ
นายสุเวช บุญเถื่อน
นายเสงี่ยม ทองเฉย
นายเสถียร โกษารักษ
นายเสถียร จําเริญ
นายเสถียร สุขแกว
นายเสถียร เสนาปา
นายเสถียรพงษ ทองภูธรณ
นายเสนห บุญแสง
นายเสนห ไมแสนดี
นายเสนห ลดาพงษ
นายเสนห เล็กคุณา

หนา ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๕๓
๒๐๕๔
๒๐๕๕
๒๐๕๖
๒๐๕๗
๒๐๕๘
๒๐๕๙
๒๐๖๐
๒๐๖๑
๒๐๖๒
๒๐๖๓
๒๐๖๔
๒๐๖๕
๒๐๖๖
๒๐๖๗
๒๐๖๘
๒๐๖๙
๒๐๗๐
๒๐๗๑
๒๐๗๒
๒๐๗๓
๒๐๗๔
๒๐๗๕
๒๐๗๖
๒๐๗๗
๒๐๗๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นายเสนห ศรีสุนทร
นายเสริม พรมบุตร
นายเสริม ยอดรัตน
นายเสรี เจริญกลาง
นายเสรี ชัยแกว
นายเสรี นวลละออง
นายเสรี มากแสง
นายเสรี วงศแกนทาว
นายเสรี อินทรสังข
นายแสงเดือน หอมเมือง
นายแสน กังประโคน
นายแสนพล วรโคตร
นายแสวง ฉิมจันทึก
นายแสวง ศรีพะเนิน
นายโสโชค สูโนนตาด
นายโสภณ จันทรเอียด
นายโสภณเกียรติ วรรณแกว
นายโสภัณฑ สรอยสมุทร
นายโสวัฒน เสงประถม
นายโสวัตร ธรรมรงค
นายไสว มาตรา
นายไสว มีทรัพย
นายไสว ศรีทอง
นายหนูชวน มุงคุณคําชาว
นายหัสธรรม จินดารัตน
จาตรี หัสนัย วันพนม

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๒๐๗๙
๒๐๘๐
๒๐๘๑
๒๐๘๒
๒๐๘๓
๒๐๘๔
๒๐๘๕
๒๐๘๖
๒๐๘๗
๒๐๘๘
๒๐๘๙
๒๐๙๐
๒๐๙๑
๒๐๙๒
๒๐๙๓
๒๐๙๔
๒๐๙๕
๒๐๙๖
๒๐๙๗
๒๐๙๘
๒๐๙๙
๒๑๐๐
๒๑๐๑
๒๑๐๒
๒๑๐๓
๒๑๐๔

นายองอาจ นาดอน
นายองอาจ ประเทศสิงห
นายองอาจ วัชเรนทรวงศ
นายอดินันท สิงหโพนทัน
นายอดิศร ทิพยทํา
นายอดิศักดิ์ แกวประเสริฐ
นายอดุลย คณานันท
นายอดุลย ชอวงศ
นายอดุลย ชูเนตร
นายอดุลย เถาวัลย
นายอดุลย วรรณคํา
นายอดุลย วังไชยเลิศ
นายอดุลย ศรีทิพย
นายอดุลย หลงกาสา
นายอดุลยศักดิ์ ติวทอง
นายอธิป อังคสุทธิพงษ
นายอธิราช นาคะศิริ
นายอธิวัฒน จันทรวิจิตร
นายอธิศ เพ็งแกว
นายอนันต ชํานาญรบ
นายอนันต ทิพยรักษ
นายอนันต เนาวสันเทียะ
นายอนันต ปจจัย
นายอนันต พรมจอหอ
นายอนันต พิณสุวรรณ
นายอนันต มิ่งมณี

หนา ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๐๕
๒๑๐๖
๒๑๐๗
๒๑๐๘
๒๑๐๙
๒๑๑๐
๒๑๑๑
๒๑๑๒
๒๑๑๓
๒๑๑๔
๒๑๑๕
๒๑๑๖
๒๑๑๗
๒๑๑๘
๒๑๑๙
๒๑๒๐
๒๑๒๑
๒๑๒๒
๒๑๒๓
๒๑๒๔
๒๑๒๕
๒๑๒๖
๒๑๒๗
๒๑๒๘
๒๑๒๙
๒๑๓๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นายอนันต สัจกุลชัยเลิศ
นายอนันต สาโร
นายอนันต อนวัชศิริวงค
นายอนันตศักดิ์ จงใจรักษ
นายอนันท นิลละมัง
นายอนันท อินทะดก
นายอนุชิต สายเสมา
นายอนุพล คําพิมาน
นายอนุพันธ จันมา
นายอนุพันธ พิศสอาด
นายอนุพันธ ราศรี
นายอนุมัติ เกิดทองคํา
นายอนุรักษ บุณยายน
วาที่พันตรี อนุวรรตน ไวยนิกรณ
นายอนุวัฒน นาราช
นายอนุวัติ สมสกุล
นายอนุศักดิ์ เครืออยู
นายอนุสรณ สองเมือง
นายอภิชัย นนทะแสง
นายอภิชัย ศรีสุขใส
นายอภิชาติ แกววิเชียร
นายอภิชาติ ชวงชิต
นายอภิชาติ เถื่อนกูล
นายอภิชาติ เลี้ยงพรม
นายอภิชาติ สุวรรณคาม
นายอภิชิต เกษแกว

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๒๑๓๑
๒๑๓๒
๒๑๓๓
๒๑๓๔
๒๑๓๕
๒๑๓๖
๒๑๓๗
๒๑๓๘
๒๑๓๙
๒๑๔๐
๒๑๔๑
๒๑๔๒
๒๑๔๓
๒๑๔๔
๒๑๔๕
๒๑๔๖
๒๑๔๗
๒๑๔๘
๒๑๔๙
๒๑๕๐
๒๑๕๑
๒๑๕๒
๒๑๕๓
๒๑๕๔
๒๑๕๕
๒๑๕๖

นายอภิเชษฐ สุนทรส
นายอภิเดช ดาบพลออน
นายอภินันต เอกธนานนท
นายอภินันท กัณหา
นายอภิรัฐ ขุนยาบี
พันจาตรี อภิวัชร ทองลพ
นายอภิศักดิ์ คงเจริญ
นายอภิสิทธิ์ หงษศรี
นายอมฤต หลาหลั่น
นายอรรณพ จุฑางกูร
นายอรรถพงศ บุญมากาศ
นายอรรถพล จิตคํานึง
นายอรรถพล ปนมั่น
นายอรรถพล พวงวัธนชัย
นายอรรถพล พิมพนนท
นายอรรถพล สระสงคราม
นายอรรถสฤษธ ทองดีนอก
นายอรรถสิทธิ์ อินทรพิบูลย
นายอรัญ ทํานากลา
นายอราม ศรีสุภาพ
นายอรุณ ชุมทอง
นายอรุณ ตะหริ
นายอรุณ เปยซื่อ
นายอรุณ พริบไหว
นายอรุณ ราชพิทักษ
นายอรุณ วิมานะ

หนา ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๕๗
๒๑๕๘
๒๑๕๙
๒๑๖๐
๒๑๖๑
๒๑๖๒
๒๑๖๓
๒๑๖๔
๒๑๖๕
๒๑๖๖
๒๑๖๗
๒๑๖๘
๒๑๖๙
๒๑๗๐
๒๑๗๑
๒๑๗๒
๒๑๗๓
๒๑๗๔
๒๑๗๕
๒๑๗๖
๒๑๗๗
๒๑๗๘
๒๑๗๙
๒๑๘๐
๒๑๘๑
๒๑๘๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นายอรุณรัตน ไลไธสง
นายอลงกรณ อินทชัย
นายอโศก ใจทิพย
นายออด ศรีมูล
นายอะเด็น สมัครพงศ
นายอัครวัฒน อรัญภูมิ
นายอัฐเพชร พิรักษา
นายอัถธิพงษ หนากลาง
นายอับดุลรอแม ลาเตะ
นายอับดุลเลาะ สุหลง
นายอัมพร คําวันดี
นายอัมพร ภูพานเพชร
นายอัมพร หวานทอง
นายอัมพล กฤตฤกษ
นายอัศวศักดิ์ เพ็งแจม
นายอาคม ชวยบํารุง
นายอาคม บุญสรอย
นายอาจหาญ นระราช
นายอาติม เคาฉิม
นายอาทิตย จันทกุลมานะ
นายอาทิตย วงษภูธร
นายอานนท ชอทอง
นายอานนท ธุระ
นายอารมณ นุยเนียม
นายอารี วังแสง
นายอารีย ทองภู

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๒๑๘๓
๒๑๘๔
๒๑๘๕
๒๑๘๖
๒๑๘๗
๒๑๘๘
๒๑๘๙
๒๑๙๐
๒๑๙๑
๒๑๙๒
๒๑๙๓
๒๑๙๔
๒๑๙๕
๒๑๙๖
๒๑๙๗
๒๑๙๘
๒๑๙๙
๒๒๐๐
๒๒๐๑
๒๒๐๒
๒๒๐๓
๒๒๐๔
๒๒๐๕
๒๒๐๖
๒๒๐๗
๒๒๐๘

นายอาวุธ ทัศวิล
นายอํานวย คีรีวรรณ
นายอํานวย บุญเพ็ง
นายอํานวย มาคงกุล
นายอํานวย เวชกามา
นายอํานาจ กลิ่นเทศ
นายอํานาจ นามโส
นายอํานาจ บรรจงรอด
วาที่รอยตรี อํานาจ ศรีเทพ
นายอําพล ทองเนื้องาม
นายอําพันธ โยธาจันทร
นายอิทธิกร อินตะปญญา
นายอิทธิพล เทียมพล
นายอินทนิล ขาขันมะลี
นายอุดม เจริญลาภ
นายอุดม ลิ้มลมัย
นายอุดมทรัพย วงษตา
นายอุดร ปยะวงษ
นายอุทัน วงศศรียา
นายอุทัย จันวัฒนะ
นายอุทัย จิตจักร
นายอุทัย ใจกองคํา
นายอุทัย โนภาศ
นายอุทัย ปลอดภัย
นายอุทัย ผาสุขนิตย
นายอุทัย พงศสวัสดิ์

หนา ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๐๙
๒๒๑๐
๒๒๑๑
๒๒๑๒
๒๒๑๓
๒๒๑๔
๒๒๑๕
๒๒๑๖
๒๒๑๗
๒๒๑๘
๒๒๑๙
๒๒๒๐
๒๒๒๑
๒๒๒๒
๒๒๒๓
๒๒๒๔
๒๒๒๕
๒๒๒๖
๒๒๒๗
๒๒๒๘
๒๒๒๙
๒๒๓๐
๒๒๓๑
๒๒๓๒
๒๒๓๓
๒๒๓๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นายอุทัย วันโพนทอง
นายอุทัย แสนราช
นายอุบล พงษพัฒน
นายเอกนรินทร หาดี
นายเอกพล ประเสริฐศิลป
นายเอกภพ แกวใส
นายเอกวิน กรแกว
นายเอกศักดิ์ ทองรัตน
นายเอนก บายันต
นายเอนก เบญจศศิกุล
วาที่รอยตรี เอนก พุทธศรี
นายเอนก สุทธิสินทอง
นายโอกาศ รวมสิทธิ์
นายโอภาศ วุฒิเศลา
นายโอภาส สังขรัตน
นายโอภาส เองเหมาะ
วาที่รอยตรี โอรส นันทเมธีธิปพงษ
นายโอฬาร บุญมี
นางกชกมล วงษศรีแกว
นางสาวกชกร บุญเทียม
นางสาวกชนิภา โชชื่น
นางกชพร สุภารี
นางสาวกชสมน นกแกว
นางกณิกนันต รักแม
นางกตัญู ธรรมเกื้อกูล
นางกนกกร ธรรมจินดา

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๒๒๓๕
๒๒๓๖
๒๒๓๗
๒๒๓๘
๒๒๓๙
๒๒๔๐
๒๒๔๑
๒๒๔๒
๒๒๔๓
๒๒๔๔
๒๒๔๕
๒๒๔๖
๒๒๔๗
๒๒๔๘
๒๒๔๙
๒๒๕๐
๒๒๕๑
๒๒๕๒
๒๒๕๓
๒๒๕๔
๒๒๕๕
๒๒๕๖
๒๒๕๗
๒๒๕๘
๒๒๕๙
๒๒๖๐

นางกนกกร เอี่ยมกระสินธุ
นางกนกทิพย ดูมณี
นางสาวกนกนวล ผางโคกสูง
นางกนกนุช ดวงจินดา
นางกนกพร เรือนจันทร
นางสาวกนกพร สุขสาย
นางกนกพรรณ ไปปอด
นางกนกพรรณ ภูพิจิตร
นางกนกวรรณ แกวจุลศรี
นางกนกวรรณ แกวอนันต
นางกนกวรรณ ชาญวิรัตน
นางกนกวรรณ ชูจิต
นางกนกวรรณ ทิพยกระโทก
นางกนกวรรณ นาคราช
นางกนกวรรณ พูลนาค
นางกนกวรรณ วงษจันทร
นางกนกวรรณ ศรีเพ็ญ
นางกนกวลี อบถิน
นางกนิฎฐา วงษสุวรรณ
นางกนิษฐ ลือชา
นางกนิษฐชามน หนูทอง
นางกนิษฐา พันธสวัสดิ์
นางกนิษฐา เฟองยศ
นางกนิษฐา สุชีวกุล
นางสาวกนิษฐา อภัยรัตน
นางกมล แสนพาน

หนา ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๖๑
๒๒๖๒
๒๒๖๓
๒๒๖๔
๒๒๖๕
๒๒๖๖
๒๒๖๗
๒๒๖๘
๒๒๖๙
๒๒๗๐
๒๒๗๑
๒๒๗๒
๒๒๗๓
๒๒๗๔
๒๒๗๕
๒๒๗๖
๒๒๗๗
๒๒๗๘
๒๒๗๙
๒๒๘๐
๒๒๘๑
๒๒๘๒
๒๒๘๓
๒๒๘๔
๒๒๘๕
๒๒๘๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางสาวกมลฉัตร จํานงบุญ
นางกมลชนก ภาคภูมิ
นางกมลณิศย สุขขี
นางกมลทิพย จุลฉีด
นางกมลทิพย พาสาลี
นางกมลพร เชื้อทอง
นางกมลพรรณ บือขุนทด
นางสาวกมลพรรณ ฝายดี
นางกมลมาศ พึ่งนอย
นางกมลรส พีระพัฒนพงศ
นางกมลรัตน คะตะโต
นางกมลรัตน เซงลอยเลื่อน
นางกมลลักษณ ผาสุข
นางกมลวรรณ กรรณาริก
นางกมลวรรณ คุณชื่น
นางกมลวรรณ เนาวชมภู
นางกมลวรรณ บุญศักดิ์
นางกมลวรรณ มั่นสติ
นางกมลวรรณ วิจิตรโคกกรวด
นางกมลวรรณ ศรีหินกอง
นางกมลวรรณ กังวานเกียรติกุล
นางสาวกมลา สายทอง
นางกรกนก ชุมใจศรี
นางกรกนก หนูแยม
นางกรกมล วัฒนวิจารณ
นางกรแกว ถนอมกลาง

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๒๒๘๗
๒๒๘๘
๒๒๘๙
๒๒๙๐
๒๒๙๑
๒๒๙๒
๒๒๙๓
๒๒๙๔
๒๒๙๕
๒๒๙๖
๒๒๙๗
๒๒๙๘
๒๒๙๙
๒๓๐๐
๒๓๐๑
๒๓๐๒
๒๓๐๓
๒๓๐๔
๒๓๐๕
๒๓๐๖
๒๓๐๗
๒๓๐๘
๒๓๐๙
๒๓๑๐
๒๓๑๑
๒๓๑๒

นางกรชุดา สัตยบุตร
นางกรณกนก ชํานาญพล
นางกรณิกา โพธิ
นางกรณิการ เกตุภู
นางกรณิศ สินสมรส
นางสาวกรปภา อึ๊งเกียรติขจร
นางกรมณี ออนวิมล
นางกรรณิกา คําทะริ
นางกรรณิกา ชวยเกิด
นางกรรณิกา เปยปลูก
นางกรรณิกา ฟกแฟง
นางกรรณิกา วิวรรธนโภคิน
นางกรรณิการ กันทา
นางกรรณิการ เกษมรักษ
นางกรรณิการ ชุมแวงวาป
นางกรรณิการ ตุระเพ็ญ
นางกรรณิการ ทองแผน
นางกรรณิการ ปานจับ
นางกรรณิการ เปาะทองคํา
นางสาวกรรณิการ สุทธปญโญ
นางกรรภิรมย อักษร
นางกรรวี กาฬปกษ
นางกรศิริ วงศมณีทรัพย
นางสาวกรองทอง ธีระเนตร
นางกรองทอง บุญทิพยจําปา
นางสาวกรองเพชร เหลาหลา

หนา ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๑๓
๒๓๑๔
๒๓๑๕
๒๓๑๖
๒๓๑๗
๒๓๑๘
๒๓๑๙
๒๓๒๐
๒๓๒๑
๒๓๒๒
๒๓๒๓
๒๓๒๔
๒๓๒๕
๒๓๒๖
๒๓๒๗
๒๓๒๘
๒๓๒๙
๒๓๓๐
๒๓๓๑
๒๓๓๒
๒๓๓๓
๒๓๓๔
๒๓๓๕
๒๓๓๖
๒๓๓๗
๒๓๓๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางสาวกรัณฑเพชร สายเชื้อ
นางกรีธา สุนทรชัยนุกุล
นางสาวกรุณา นิ่มเรือง
นางกรุณา ไวยภาคา
นางกรุณา ศรีวนค้ํา
นางกรุณา ศิริฤกษอุดมพร
นางกฤตญารตี กระเบา
นางสาวกฤตยา เวชพันธ
นางสาวกฤตยาภรณ กาติ๊บ
นางกฤติกา นนทธีระโชติ
นางกฤติกา บุญมน
นางกฤษณรัตน จินดาหลวง
นางกฤษณา กลีบจําปา
นางกฤษณา พฤฒิสาร
นางกฤษณา แพงศรี
นางกฤษณา สวางแสง
นางกฤษณี มณีประวัติ
นางกฤษดา ปอมทอง
นางกลอยใจ ระหวางบาน
นางกลิ่นแกว อินตาเพ็ชร
นางกอแกว สีสมบา
นางกองแกว ประมวล
นางกองชุน ศรีบุรินทร
นางกองทรัพย เคาฉิม
นางกอบกิจ ชูสุวรรณ
นางกอบแกว จงสูงเนิน

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๒๓๓๙
๒๓๔๐
๒๓๔๑
๒๓๔๒
๒๓๔๓
๒๓๔๔
๒๓๔๕
๒๓๔๖
๒๓๔๗
๒๓๔๘
๒๓๔๙
๒๓๕๐
๒๓๕๑
๒๓๕๒
๒๓๕๓
๒๓๕๔
๒๓๕๕
๒๓๕๖
๒๓๕๗
๒๓๕๘
๒๓๕๙
๒๓๖๐
๒๓๖๑
๒๓๖๒
๒๓๖๓
๒๓๖๔

หนา ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางกอบทิพย สิงหดํารงค
นางกัญจรัตน พรหมจรรย
นางกัญชุลี บุญนายืน
นางกัญญปาณิส ปราบทมูล
นางกัญญภัค ออนชาวนา
นางกัญญภัทร ปทุมมชาติ
นางกัญญศิริ สิริปญญาวรคุณ
นางสาวกัญญา พราหมณชื่น
นางสาวกัญญา มุงทอง
นางกัญญา วงศใหญ
นางกัญญา ศรีดาพันธ
นางกัญญา แสนสุข
นางกัญญา หนูหมาด
นางกัญญา อิ่มใจ
นางกัญญาณัฐ ปานคํา
นางกัญญาพัชร โชติภาคินเศรษฐ
นางกัญญาพัณณ รอยแกว
นางกัญญาภัค ภักดีโชติ
นางกัญญาภัค ศิริศักดิ์ภิญโญ
นางกัญญารัตน คิ้วทองเต็ม
นางกัญญารัตน บุญอวม
นางกัญณิญาพัทน มนตรีวงษ
นางกัญธิมา รินไธสง
นางกัญรภา อภิรเดชมนตรี
นางกัญรินทร ชอบสุข
นางกัณฐาภรณ อุคติ

๒๓๖๕
๒๓๖๖
๒๓๖๗
๒๓๖๘
๒๓๖๙
๒๓๗๐
๒๓๗๑
๒๓๗๒
๒๓๗๓
๒๓๗๔
๒๓๗๕
๒๓๗๖
๒๓๗๗
๒๓๗๘
๒๓๗๙
๒๓๘๐
๒๓๘๑
๒๓๘๒
๒๓๘๓
๒๓๘๔
๒๓๘๕
๒๓๘๖
๒๓๘๗
๒๓๘๘
๒๓๘๙
๒๓๙๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางกัณยกร อัครรัตนากร
นางกันตินันท สักคุณา
นางกันยา เจริญถอย
นางกันยารัตน จิตตเกษม
นางกันยารัตน เหมฤดี
นางกันหา มูลรัตน
นางกัลญา เกิดเหมาะ
นางกัลยกร กลิ่นทับ
นางสาวกัลยกร วงศอินทร
นางกัลยธนัท โสภา
นางกัลยา เกื้อกาญจน
นางกัลยา คงถอด
นางสาวกัลยา คงศรีวิลัย
นางกัลยา คนเที่ยง
นางกัลยา ช่ําชอง
นางสาวกัลยา ตะมะครุธ
นางกัลยา ทองอวน
นางกัลยา บุญกัณฑ
นางสาวกัลยา บุตรธาจร
นางกัลยา ประกาศ
นางกัลยา แปะปอง
นางกัลยา พิลึก
นางกัลยา เพ็ชรเม็ด
นางกัลยา โพธิวัฒน
นางกัลยา มัคสิงห
นางกัลยา มาทะ

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๒๓๙๑
๒๓๙๒
๒๓๙๓
๒๓๙๔
๒๓๙๕
๒๓๙๖
๒๓๙๗
๒๓๙๘
๒๓๙๙
๒๔๐๐
๒๔๐๑
๒๔๐๒
๒๔๐๓
๒๔๐๔
๒๔๐๕
๒๔๐๖
๒๔๐๗
๒๔๐๘
๒๔๐๙
๒๔๑๐
๒๔๑๑
๒๔๑๒
๒๔๑๓
๒๔๑๔
๒๔๑๕
๒๔๑๖

นางสาวกัลยา รสสูงเนิน
นางกัลยา เรืองณรงค
นางกัลยา วัฒนสารวิชช
นางกัลยา ศิริวัฒน
นางกัลยา สุขสําราญจิตต
นางกัลยา สุริยะสาร
นางกัลยา อินทเคหะ
นางกัลยากร พันตรีเกิด
นางกัลยาณ พึ่งประเสริฐ
นางกัลยาณี ไชยธรรม
นางกัลยาณี พันธไชย
นางกัลยาณี พุทธวงศ
นางกัลยาภัสสจ ไปรเวทย
นางกาญจนา คัชมาตย
นางสาวกาญจนา คูทิพย
นางกาญจนา เคนคําภา
นางกาญจนา จันทรโสภา
นางกาญจนา จิตตเจริญ
นางกาญจนา ฉุยกําเหนิด
นางกาญจนา ชํานิกลา
นางกาญจนา เต็มหลวง
นางกาญจนา ทองหยัด
นางกาญจนา ทิพยหมัด
นางกาญจนา เทียมแสน
นางกาญจนา ปานเพชร
นางกาญจนา พัดพา

หนา ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๔๑๗
๒๔๑๘
๒๔๑๙
๒๔๒๐
๒๔๒๑
๒๔๒๒
๒๔๒๓
๒๔๒๔
๒๔๒๕
๒๔๒๖
๒๔๒๗
๒๔๒๘
๒๔๒๙
๒๔๓๐
๒๔๓๑
๒๔๓๒
๒๔๓๓
๒๔๓๔
๒๔๓๕
๒๔๓๖
๒๔๓๗
๒๔๓๘
๒๔๓๙
๒๔๔๐
๒๔๔๑
๒๔๔๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางกาญจนา พิทักษแท
นางกาญจนา เริงใจ
นางกาญจนา สิงหรา
นางกาญจนา สุริยะสุนทร
นางสาวกาญจนี พลศรีราช
นางกานดา นาคทอง
นางกานดา พิมใจใส
นางกานดา ศิริพันธุ
นางสาวกานดาวสี นุยหีต
นางกานตชนก ดวงตะกั่ว
นางกานตชุดา สุขดี
นางกานตธีรา นามวงศ
นางกานตพิชชา แสงลับ
นางการะเกต นิยมธรรม
นางสาวกําไลทอง ราชแกว
นางกิ่งกนก พิทักษกมล
นางกิ่งกาญจน วรรณโคตร
นางสาวกิ่งเพชร ทิพมอม
นางกิตติพร ทองกอง
นางกิตติยา ชิดเชื้อ
นางกิตติยา วิริยะวีรวัฒน
นางกิตติยาณี ตั้งใจ
นางกิติมา กันกา
นางกิติยา ทํามาน
นางกิติราภรณ จันทะวัน
นางกิรณา ดีบุญมี

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๒๔๔๓
๒๔๔๔
๒๔๔๕
๒๔๔๖
๒๔๔๗
๒๔๔๘
๒๔๔๙
๒๔๕๐
๒๔๕๑
๒๔๕๒
๒๔๕๓
๒๔๕๔
๒๔๕๕
๒๔๕๖
๒๔๕๗
๒๔๕๘
๒๔๕๙
๒๔๖๐
๒๔๖๑
๒๔๖๒
๒๔๖๓
๒๔๖๔
๒๔๖๕
๒๔๖๖
๒๔๖๗
๒๔๖๘

นางสาวกิรณา ผองผิวกาย
นางกิรติการ คงมิยา
นางกุนทินี จําปาเรือง
นางกุมารี เจะแว
นางกุลชรี ปญจวิวัฒนกุล
นางกุลณพฤกษ กีรติชัยเศรษฐ
นางกุลนภา ฤทธิเกรียง
นางสาวกุลยา หลําพรหม
นางกุลรัศมิ์ เพ็ชรศรีงาม
นางสาวกุลวรัตน วงศชนะภัย
นางกุลวัชรีย เจนจิจะ
นางกุลวัชรีย สุวรรณสิริภักดิ์
นางสาวกุลิสรา พรหมอักษร
นางกุศล เกงตรง
นางกุสุมา สุวรรณโณ
นางกุหลาบ ดอนชัย
นางกุหลาบ ทังนะที
นางกุหลาบ ทิพยรักษ
นางสาวกุหลาบ ภูผะกา
นางเกงศรี โคตะวัน
นางเกตุแกว เสียงดี
นางเกตุจันทร ไพศาลธรรม
นางสาวเกมวดี ดําคํา
นางเกยูร ทองเพ็ง
นางเกลียวทิพย นันทะบัน
นางสาวเกวลี จันทรทอง

หนา ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๔๖๙
๒๔๗๐
๒๔๗๑
๒๔๗๒
๒๔๗๓
๒๔๗๔
๒๔๗๕
๒๔๗๖
๒๔๗๗
๒๔๗๘
๒๔๗๙
๒๔๘๐
๒๔๘๑
๒๔๘๒
๒๔๘๓
๒๔๘๔
๒๔๘๕
๒๔๘๖
๒๔๘๗
๒๔๘๘
๒๔๘๙
๒๔๙๐
๒๔๙๑
๒๔๙๒
๒๔๙๓
๒๔๙๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางเกศกานดา ขุนนอก
นางเกศญาณี พันธุพืช
นางเกศรา เรือนจันทร
นางเกศรินทร เจริญสุข
นางเกศรินทร ธานีวัฒน
นางเกศรินทร เลไธสง
นางสาวเกศสุดา ศรีใจ
นางเกศินี เพ็งนอก
นางสาวเกศินี วองศิริพร
นางเกษณี ชํานาญ
นางสาวเกษณี เชื้อสูงเนิน
นางเกษณีย ใตชัยภูมิ
นางเกษม ยศปญญา
นางเกษมณี พุกหนา
นางเกษร กัญญวิมล
นางเกษร ถาวรวงศ
นางสาวเกษร ทองดี
นางเกษร นันตา
นางเกษร ประเสริฐสวัสดิ์
นางเกษร พงคไพศาล
นางเกษร พรมบุดดี
นางเกษร พูลอนันต
นางเกษร เสสังงาม
นางเกษราภรณ เมฆแสน
นางเกษอนงค ทรงขํา
นางเกสริน เจริญผล

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๒๔๙๕
๒๔๙๖
๒๔๙๗
๒๔๙๘
๒๔๙๙
๒๕๐๐
๒๕๐๑
๒๕๐๒
๒๕๐๓
๒๕๐๔
๒๕๐๕
๒๕๐๖
๒๕๐๗
๒๕๐๘
๒๕๐๙
๒๕๑๐
๒๕๑๑
๒๕๑๒
๒๕๑๓
๒๕๑๔
๒๕๑๕
๒๕๑๖
๒๕๑๗
๒๕๑๘
๒๕๑๙
๒๕๒๐

นางเกสินี เมาวิรัตน
นางแกวตา ประภาส
นางไกรษร ภูพันนา
นางไกรษร หลาธรรม
นางขนิฐา จินตะชิน
นางสาวขนิษฐา กลิ่นหอม
นางสาวขนิษฐา นันทะนา
นางขนิษฐา บุญสิทธิ์
นางสาวขนิษฐา ปราชญวิทยา
นางขนิษฐา ปูชณียพันธ
นางขนิษฐา แปงมูล
นางขนิษฐา พิมพศรี
นางขนิษฐา อยูเจริญกิจ
นางขนิษฐา อิสรภาค
นางขวัญเกื้อ แสงแกว
นางขวัญจิรา แกวทรัพย
นางขวัญใจ กลาหาญ
นางขวัญใจ คําศรี
นางขวัญใจ ณ รังษี
นางขวัญใจ สายสุวรรณ
นางสาวขวัญชีวา วรรณพินทุ
นางขวัญณภัทร ถึงอัมพร
นางสาวขวัญตา แตพงษโสรัถ
นางขวัญยืน กําจร
นางขวัญยืน ฤทธิรุดเรงพล
นางขวัญเรือน ศิริรมยานนท

หนา ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๕๒๑
๒๕๒๒
๒๕๒๓
๒๕๒๔
๒๕๒๕
๒๕๒๖
๒๕๒๗
๒๕๒๘
๒๕๒๙
๒๕๓๐
๒๕๓๑
๒๕๓๒
๒๕๓๓
๒๕๓๔
๒๕๓๕
๒๕๓๖
๒๕๓๗
๒๕๓๘
๒๕๓๙
๒๕๔๐
๒๕๔๑
๒๕๔๒
๒๕๔๓
๒๕๔๔
๒๕๔๕
๒๕๔๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางขวัญฤดี แกวมาตย
นางขัติยา แสงสุข
นางขันติวรรณ ไชยปญญา
นางขันทอง ประสมพันธ
นางขันทอง สุยะดุก
นางสาวเขมจิรา ตองเสรีกุล
นางเข็มทอง จิณะไชย
นางเข็มพร ผาสุขนิตย
นางเขมิกา แกนเมือง
นางไขมุก พลโลก
นางไขมุกต รุงศิริวัฒนกิจ
นางคณึงนิตย สมสอน
นางสาวคนึง เอกจิตต
นางคนึงนิจ รัตนกูล
นางคนึงนิจ รุงโรจน
นางคนึงนิตย เตสวน
นางคมขํา แกวออน
นางคมคาย นอยสิทธิ์
นางครองชนก วงษสารักษ
นางสาวครองสุข ชูชาง
นางคอลีเยาะ สะดี
นางคะนึงพิชญ บายันต
นางคัทลียา จิตเจริญ
นางคันธนีย จันทู
นางคํานอย ไชยชมภู
นางคํานึง ผุดผอง

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๒๕๔๗
๒๕๔๘
๒๕๔๙
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๒๕๖๖
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖๙
๒๕๗๐
๒๕๗๑
๒๕๗๒

นางคําปลิว วงศชาลี
นางคําพวง วัชระเงิน
นางสาวคําพัน กํามุขโช
นางสาวคําลอง กลางประพันธ
นางสาวคิดคํานึง บํารุงพล
นางคุณัญญา ใสสุก
นางคุลีมาศ ปานเงิน
นางเครือชุลี เรืองแกว
นางเครือมาส จิตทอง
นางเครือวัลย พงศพิมล
นางเครือวัลย มะโต
นางเครือวัลย มูลสาร
นางเครือวัลย รัตตศิริ
นางเครือวัลย แสงจันทร
นางเครือวัลย อินทรตา
นางแคทลียา ปราบริปู
นางฆนรส สุขขี
นางงามจิตร ชามาตย
นางงามตา มุมธุรี
นางงามตา เย็นชื่น
นางงามตา เหลาตระกูล
นางสาวจงกล ศรีจันทรงาม
นางจงกล ศรีวิไล
นางจงกล อินทรโยธา
นางจงกลนี หวงทอง
นางจงจิตต ดิษฐาอภิชน

หนา ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา
๒๕๗๓
๒๕๗๔
๒๕๗๕
๒๕๗๖
๒๕๗๗
๒๕๗๘
๒๕๗๙
๒๕๘๐
๒๕๘๑
๒๕๘๒
๒๕๘๓
๒๕๘๔
๒๕๘๕
๒๕๘๖
๒๕๘๗
๒๕๘๘
๒๕๘๙
๒๕๙๐
๒๕๙๑
๒๕๙๒
๒๕๙๓
๒๕๙๔
๒๕๙๕
๒๕๙๖
๒๕๙๗
๒๕๙๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางจงจิตต พันธุโยศรี
นางจงจินต แกวทา
นางจงดี งามทอง
นางจงดี ธนะมูล
นางจงถนอม ลวนศรี
นางสาวจงรักษ นอยอาง
นางจงรักษ มิยา
นางสาวจงลักณ กรอบกระจก
นางจตุพร คําเพราะ
นางจตุรพร เกษมสันต ณ อยุธยา
นางจรรยวรรธน หงษโพธิ์
นางจรรยา แกวอําไพ
นางจรรยา ทองนอย
นางจรรยา ทองลิ้ม
นางจรรยา ปานเพชร
นางจรรยา เลิศล้ํา
นางจรรยา วงษนุน
นางจรรยา สีสด
นางจรรยาภรณ พชรปญญาวิรุฬห
นางจรัญญา ธงธวัช
นางจรัลรัตน กิตติจรัสชัย
นางจรัส ศิริวรรณ
นางจรัสรัช สอนประสาร
นางจรัสศรี เพียแกว
นางจริญ เกตุสกุล
นางจริญญา ไชยาพันธุ

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๒๕๙๙
๒๖๐๐
๒๖๐๑
๒๖๐๒
๒๖๐๓
๒๖๐๔
๒๖๐๕
๒๖๐๖
๒๖๐๗
๒๖๐๘
๒๖๐๙
๒๖๑๐
๒๖๑๑
๒๖๑๒
๒๖๑๓
๒๖๑๔
๒๖๑๕
๒๖๑๖
๒๖๑๗
๒๖๑๘
๒๖๑๙
๒๖๒๐
๒๖๒๑
๒๖๒๒
๒๖๒๓
๒๖๒๔

นางสาวจริยา ขัดแกว
นางจริยา เคียรประเสริฐ
นางจริยา ซึ้งสุนทร
นางจริยา ณ พัทลุง
นางสาวจริยา ทายศรี
นางสาวจริยา พรหมรักษา
นางจริยา มหาเทียร
นางสาวจริยา รัตนพิทักษ
นางจริยา รัตนา
นางจริยา วิญญรัตน
นางจริยา ศุภรัตนวิไล
นางจริยา หวังเจริญ
นางจริยา หาญกุล
นางจริยาภรณ นวลวิจิตร
นางจริยาวรรณ กรุงศรี
นางจรีญาภรณ ฟกคง
นางจรุงจิต ชูพงศ
นางจรูญศรี ศรีสุธรรม
นางจัตุพร เมนสุข
นางจันทจิรา มลิวัลย
นางจันทนา เกษมพันธุ
นางจันทนา เกิดบุญมา
นางจันทนา ทองประเสริฐ
นางจันทนา ทองออน
นางจันทนา นอยเอี่ยม
นางจันทนา บุญประเสริฐ

หนา ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา
๒๖๒๕
๒๖๒๖
๒๖๒๗
๒๖๒๘
๒๖๒๙
๒๖๓๐
๒๖๓๑
๒๖๓๒
๒๖๓๓
๒๖๓๔
๒๖๓๕
๒๖๓๖
๒๖๓๗
๒๖๓๘
๒๖๓๙
๒๖๔๐
๒๖๔๑
๒๖๔๒
๒๖๔๓
๒๖๔๔
๒๖๔๕
๒๖๔๖
๒๖๔๗
๒๖๔๘
๒๖๔๙
๒๖๕๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางจันทนา ปนมณี
นางสาวจันทนา ศรีพราหมณเวชช
นางจันทนา สืบเสน
นางจันทร ฦาชา
นางจันทร สระทองเทียน
นางจันทรจรัส ไตรยราช
นางจันทรจิรา ตั๋นคํา
นางจันทรฉาย ศรีขวัญ
นางจันทรทรา ยศสมแสน
นางจันทรทิพย จันทรประภาศ
นางจันทรทิวา อบทอง
นางสาวจันทรเทพ จันทรตะพงศ
นางจันทรประไพ ชัยสูงเนิน
นางจันทรเพ็ญ กัญญะลา
นางจันทรเพ็ญ จินกระวี
นางจันทรเพ็ญ ชั้นรัตนกุล
นางสาวจันทรเพ็ญ ทองหยิบ
นางจันทรเพ็ญ นุนจุย
นางจันทรเพ็ญ มั่นทน
นางสาวจันทรเพ็ญ รักอนันตชัย
นางจันทรเพ็ญ สมธรรม
นางสาวจันทรเพ็ญ โอษาติมากุล
นางจันทรแรม อนมา
นางจันทรวัทน พรมผอง
นางสาวจันทรา คลายทิพย
นางจันทรา ดานคงรักษ

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๒๖๕๑
๒๖๕๒
๒๖๕๓
๒๖๕๔
๒๖๕๕
๒๖๕๖
๒๖๕๗
๒๖๕๘
๒๖๕๙
๒๖๖๐
๒๖๖๑
๒๖๖๒
๒๖๖๓
๒๖๖๔
๒๖๖๕
๒๖๖๖
๒๖๖๗
๒๖๖๘
๒๖๖๙
๒๖๗๐
๒๖๗๑
๒๖๗๒
๒๖๗๓
๒๖๗๔
๒๖๗๕
๒๖๗๖

หนา ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวจันทรา พงษทิพยพิทักษ
นางสาวจันทรา พิมพพันธุ
นางจันทรา เพ็ชรสวัสดิ์
นางสาวจันทวดี เหลาเกื้อ
นางจันทิตย สีหามาตร
นางสาวจันทิมา เทพประสิทธิ์
นางจันทิมา วงศทิพย
นางจันทิรา ไทยชนะ
นางจันที ศรีวิจัย
นางจามจุรี เทียมศักดิ์
นางจารี กาบเครือ
นางสาวจารี ทองชนะ
นางสาวจารึก ไกรนรา
นางจารุ สุทธิปรีชานนท
นางจารุณี คําเกง
นางจารุณี จิตตธรรม
นางจารุณี ปลอดโปรง
นางสาวจารุณี ปนแกว
นางสาวจารุณี อิ่มวงษ
นางจารุทรรศน พูลคลาย
นางจารุนันท ใจจิตร
นางสาวจารุนันท เที่ยงธรรม
นางสาวจารุมา จีรวรรณ
นางจารุรัตน เพชรกําเนิด
นางจารุลักษณ หอมเกษร
นางจารุวรรณ กอสกุล

๒๖๗๗
๒๖๗๘
๒๖๗๙
๒๖๘๐
๒๖๘๑
๒๖๘๒
๒๖๘๓
๒๖๘๔
๒๖๘๕
๒๖๘๖
๒๖๘๗
๒๖๘๘
๒๖๘๙
๒๖๙๐
๒๖๙๑
๒๖๙๒
๒๖๙๓
๒๖๙๔
๒๖๙๕
๒๖๙๖
๒๖๙๗
๒๖๙๘
๒๖๙๙
๒๗๐๐
๒๗๐๑
๒๗๐๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางจารุวรรณ จันทรใบ
นางจารุวรรณ ดวงตา
นางจารุวรรณ ทองสวาง
นางสาวจารุวรรณ พูพะเนียด
นางจารุวรรณ มังคสิงห
นางจารุวรรณ เอี่ยมวรวงศ
นางสาวจารุวัฒน วิจิตรจันทร
นางจํานง วันเพ็ง
นางจํานงค กั๋งเซง
นางจํานงค จอมคําสิงห
นางจํานงค แจมหมอ
นางสาวจํานงค ภูศรีสลับ
นางสาวจําเนียร กลัดเกิด
นางจําเนียร ไกรแกว
นางจําเนียร คันธวะ
นางจําเนียร ตันติเสวี
นางจําเนียร ตําหรับ
นางสาวจําเนียร นุยปรี
นางจําเนียร ภูภิรมย
นางจําป เงินสูงเนิน
นางจําป เสาหิน
นางจํารัส ไขกระโทก
นางจํารัส สารปรัง
นางสาวจําเริญ สุขประเสริฐ
นางสาวจําเรียง กราบกราน
นางจําเรียง เพื่อนรัมย

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๒๗๐๓
๒๗๐๔
๒๗๐๕
๒๗๐๖
๒๗๐๗
๒๗๐๘
๒๗๐๙
๒๗๑๐
๒๗๑๑
๒๗๑๒
๒๗๑๓
๒๗๑๔
๒๗๑๕
๒๗๑๖
๒๗๑๗
๒๗๑๘
๒๗๑๙
๒๗๒๐
๒๗๒๑
๒๗๒๒
๒๗๒๓
๒๗๒๔
๒๗๒๕
๒๗๒๖
๒๗๒๗
๒๗๒๘

หนา ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางจําเรียง ลอยมา
นางจําลอง เกาะกลาง
นางจําลอง วารุกา
นางจําลองลักษณ ศรีปจฉิม
นางจําลองลักษณ สหชาติภักดี
นางจําเลียง ขวัญสง
นางสาวจิณัฐตา กาฬกาญจน
นางจิดาภา เข็มพล
นางจิดาภา บูรณเจริญ
นางจิดาภา เปลรินทร
นางจิดาภา รัตนอนุจร
นางจิตจงกล กองพล
นางจิตตเกษม รอดชมภู
นางจิตตรัตน ไกรแกว
นางสาวจิตตะกานต เทพศิริพันธุ
นางจิตตาภัทร นวลคํามา
นางจิตตินันท ปรีชา
นางจิตติมา กวางแกว
นางจิตติมา แซตั้ง
นางสาวจิตติมา เทียมเทศ
นางจิตติมา ฤกษศิริ
นางสาวจิตติมา อัครเมธีกุล
นางจิตพิสุทธิ์ คงชู
นางจิตรนภา แกวงอก
นางสาวจิตรลดา ทองคํา
นางจิตรลดา วิชัยกุล

๒๗๒๙
๒๗๓๐
๒๗๓๑
๒๗๓๒
๒๗๓๓
๒๗๓๔
๒๗๓๕
๒๗๓๖
๒๗๓๗
๒๗๓๘
๒๗๓๙
๒๗๔๐
๒๗๔๑
๒๗๔๒
๒๗๔๓
๒๗๔๔
๒๗๔๕
๒๗๔๖
๒๗๔๗
๒๗๔๘
๒๗๔๙
๒๗๕๐
๒๗๕๑
๒๗๕๒
๒๗๕๓
๒๗๕๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางจิตรลดา สังวัง
นางจิตรละมอม อุงจิตตตระกูล
นางจิตรา ลิ้มสุรัตน
นางจิตรา ออนชํานิ
นางจิตวิไล สงชู
นางจิตสวาท คูสกุลรัตน
นางจิตสุภา อนุรักษ
นางสาวจิตใส เกตุแกว
นางจิตใส อยูสุขี
นางจิตอารี ลินลา
นางสาวจิติรัตน ฐานุอัครพัฒน
นางจินดา จันทรสุข
นางจินดา ชวยฤกษ
นางจินดา ทองจินดา
นางจินดา พงษสุวรรณ
นางจินดา พูลเกิด
นางจินดา ภักดี
นางจินดา วิบูลยพานิช
นางจินดา ศรีดํา
นางจินดา สืบคา
นางจินดา แสงศรีจันทร
นางจินดา อัจฉริยวนิช
นางจินดาพร สุขยามผล
นางจินตนา กฐินทอง
นางจินตนา จันทรโคตร
นางจินตนา เจียรบุตร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๒๗๕๕
๒๗๕๖
๒๗๕๗
๒๗๕๘
๒๗๕๙
๒๗๖๐
๒๗๖๑
๒๗๖๒
๒๗๖๓
๒๗๖๔
๒๗๖๕
๒๗๖๖
๒๗๖๗
๒๗๖๘
๒๗๖๙
๒๗๗๐
๒๗๗๑
๒๗๗๒
๒๗๗๓
๒๗๗๔
๒๗๗๕
๒๗๗๖
๒๗๗๗
๒๗๗๘
๒๗๗๙
๒๗๘๐

นางจินตนา ชัยภัทรธนสร
นางจินตนา ดิเรกศิลป
นางจินตนา นาชม
นางจินตนา บุญหนา
นางจินตนา พิชัยรัตน
นางจินตนา มีทอง
นางจินตนา ยงทวี
นางจินตนา รอดประยูร
นางจินตนา รัตนะโสภา
นางจินตนา เริงนิสัย
นางจินตนา เลือกหา
นางสาวจินตนา วงศใหญ
นางจินตนา วรรณวัตร
นางจินตนา ศรีพรหม
นางจินตนา เศรษฐกุล
นางจินตนา สิงทยม
นางจินตนา สุขขี
นางจินตนา สุขเจริญ
นางจินตนา สุขใย
นางสาวจินตนา อรุณแกว
นางจินตนา อารีราษฎร
นางจินตนา อินทเศียร
นางสาวจิรนุช ศาสนะสนธิ
นางจิรพร มาบุญ
นางสาวจิรพร เมฆศรีพงษ
นางจิรพรรณ จํารัส

หนา ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๗๘๑
๒๗๘๒
๒๗๘๓
๒๗๘๔
๒๗๘๕
๒๗๘๖
๒๗๘๗
๒๗๘๘
๒๗๘๙
๒๗๙๐
๒๗๙๑
๒๗๙๒
๒๗๙๓
๒๗๙๔
๒๗๙๕
๒๗๙๖
๒๗๙๗
๒๗๙๘
๒๗๙๙
๒๘๐๐
๒๘๐๑
๒๘๐๒
๒๘๐๓
๒๘๐๔
๒๘๐๕
๒๘๐๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางจิรพรรณ รังสิประภัศร
นางจิรพันธ สวัสดิ์พิบูลย
นางจิรภัทร ชูศรีโฉม
นางสาวจิรภัทร บุญครอบ
นางจิรภัทร พงศพัทธรุจ
นางสาวจิรภัทร ภูสิตตา
นางจิรภา ชูชวย
นางจิรภา พุกทอง
นางจิรภา สมพลเดช
นางสาวจิรภา อวนล่ํา
นางจิรวรรณ กิจเกียรติ
นางจิรวรรณ มั่งประยูร
นางจิรวัฒน ศรีจันทร
นางจิระนุช โสมนัส
นางจิระประภา สุทธิ์ทวี
นางจิระพร อินทนาศักดิ์
นางจิระวรรณ คมขํา
นางจิรัชยา เกตุทอง
นางจิรัญญา ครองบุญ
นางจิรัฐติภรณ จันทนนท
นางจิรัตติกาล สงศรี
นางจิรา เกิดปากแพรก
นางสาวจิรา จั่นเล็ก
นางจิรา เมตตาธรรม
นางจิรา ศรวิมล
นางจิราพร ถาวรสาร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๒๘๐๗
๒๘๐๘
๒๘๐๙
๒๘๑๐
๒๘๑๑
๒๘๑๒
๒๘๑๓
๒๘๑๔
๒๘๑๕
๒๘๑๖
๒๘๑๗
๒๘๑๘
๒๘๑๙
๒๘๒๐
๒๘๒๑
๒๘๒๒
๒๘๒๓
๒๘๒๔
๒๘๒๕
๒๘๒๖
๒๘๒๗
๒๘๒๘
๒๘๒๙
๒๘๓๐
๒๘๓๑
๒๘๓๒

นางจิราพร ปุราทะกา
นางจิราพร เพ็ญรัศมี
นางจิราพร วิริยะ
นางจิราพร ศรีสันต
นางจิราพร สุขสมเขตร
นางสาวจิราพร อัครสมพงศ
นางจิราภรณ จันทโกสิน
นางจิราภรณ จันทรสุวรรณ
นางจิราภรณ พรหมสุทธิ์
นางจิราภรณ พรหมอินทร
นางจิราภรณ โพธิ์ตา
นางจิราภรณ ยะไวทย
นางจิราภรณ เลียงชัยศิริ
นางสาวจิราภรณ สุขประเสริฐ
นางจิราภรณ สุทิน
นางจิราภรณ เสียงฆอง
นางจิราภรณ อามานนท
นางจิรายุ พวงพยอม
นางจิรารัตน ชูเพ็ง
นางจิราวรรณ เจียวกก
นางสาวจิราวรรณ ทองศรี
นางจิราวรรณ ภูถมนาค
นางจิราวรรณ วงษแหวน
นางจิราวรรณ จริงใจ
นางสาวจิราวัลย จตุวรพฤกษ
นางจิราวัลย ตุมพลอย

หนา ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๘๓๓
๒๘๓๔
๒๘๓๕
๒๘๓๖
๒๘๓๗
๒๘๓๘
๒๘๓๙
๒๘๔๐
๒๘๔๑
๒๘๔๒
๒๘๔๓
๒๘๔๔
๒๘๔๕
๒๘๔๖
๒๘๔๗
๒๘๔๘
๒๘๔๙
๒๘๕๐
๒๘๕๑
๒๘๕๒
๒๘๕๓
๒๘๕๔
๒๘๕๕
๒๘๕๖
๒๘๕๗
๒๘๕๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางจีรวรรณ ปรีดากรณ
นางจีระนันท ชนะพันธ
นางสาวจีระวรรณ ปกกัดตัง
นางสาวจีระวรรณ ดีเสมอ
นางจุชารัตน ฉิมรักษ
นางจุฑา โกยวาณิชย
นางจุฑาพร บุญวัง
นางจุฑามาศ กันทา
นางสาวจุฑามาศ ธุวังควัฒน
นางจุฑามาศ มณีจันสุข
นางจุฑามาศ เรือนเย็น
นางจุฑามาศ วงศประสิทธิ์
นางสาวจุฑามาศ วิมาลัย
นางจุฑามาศ หมีทอง
นางสาวจุฑามาศ ออดปญญา
นางจุฑารัต มูละวงศ
นางจุฑารัตน กลัดคราม
นางจุฑารัตน ทิพยราพันธ
นางจุฑารัตน นิลละมัง
นางจุฑารัตน บวรสิน
นางจุฑารัตน บุญญานุวัตร
นางจุฑารัตน พึ่งผล
นางจุฑารัตน ศรีไสว
นางจุรินทรภรณ ศรีแสน
นางจุรี ลือชา
นางจุรีย สาระผล

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๒๘๕๙
๒๘๖๐
๒๘๖๑
๒๘๖๒
๒๘๖๓
๒๘๖๔
๒๘๖๕
๒๘๖๖
๒๘๖๗
๒๘๖๘
๒๘๖๙
๒๘๗๐
๒๘๗๑
๒๘๗๒
๒๘๗๓
๒๘๗๔
๒๘๗๕
๒๘๗๖
๒๘๗๗
๒๘๗๘
๒๘๗๙
๒๘๘๐
๒๘๘๑
๒๘๘๒
๒๘๘๓
๒๘๘๔

นางจุรีย เองฉวน
นางจุรีรัตน กวักแกว
นางจุรีรัตน คําอายดวง
นางจุรีรัตน ชูขันธ
นางสาวจุรีรัตน ออนศรี
นางจุไร พรพนม
นางสาวจุไรพร โสดาหวัง
นางจุไรรัตน นลินธนาพัฒน
นางจุไรรัตน สิทธิวงศ
นางจุลจิรา ปนมั่น
นางจุไล นัคเร
นางจุไลวรรณ ไกรมาก
นางจุฬาพร แกวเซง
นางจุฬาพิชญ ชุติกุลกีรติ
นางจุฬาภรณ ธรรมประเสริฐ
นางจุฬารัตน การุญ
นางจุฬารัตน ดานผาทอง
นางจุฬาลักษณ เขียนนอก
นางจุฬาลักษณ ชวยชูทรัพย
นางจุฬาลักษณ นพคุณ
นางจุฬีภัค เข็มดี
นางจูม ศรีสุนทร
นางเจตจํานงค วรรณพันธ
นางเจนจิรา จินดาเพชร
นางเจนจิรา วิเศษศักดิ์
นางสาวเจริญศรี ทิพยโสตถิ

หนา ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๘๘๕
๒๘๘๖
๒๘๘๗
๒๘๘๘
๒๘๘๙
๒๘๙๐
๒๘๙๑
๒๘๙๒
๒๘๙๓
๒๘๙๔
๒๘๙๕
๒๘๙๖
๒๘๙๗
๒๘๙๘
๒๘๙๙
๒๙๐๐
๒๙๐๑
๒๙๐๒
๒๙๐๓
๒๙๐๔
๒๙๐๕
๒๙๐๖
๒๙๐๗
๒๙๐๘
๒๙๐๙
๒๙๑๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางเจริญศรี ศรีแสนยง
นางเจษฎาพร ภูประเสริฐ
นางเจียม แสนเหวิม
นางเจียมจิต โคตรชมภู
นางเจียมจิต เพชรสังข
นางแจมจันทร พลศรีดา
นางสาวแจมจันทร รัตนพันธากุล
นางแจมศรี ผดุงศิลป
นางใจทิพย สุยะรา
นางใจวรรณ พวงสมบัติ
นางฉเณกกัญณา พรหมอินทร
นางฉมปราง ทองสังขพันธ
นางฉลวย ไชยรักษ
นางฉลวย โพธิ์ธา
นางฉลวย ศิริรัมย
นางสาวฉลวย สุวรรณพรรค
นางฉลอง มามี
นางฉวี เกลี้ยงแสนเมือง
นางฉวีวรรณ การคา
นางฉวีวรรณ นาคบุตร
นางฉวีวรรณ พัฒนกุล
นางฉวีวรรณ พาภักดี
นางฉวีวรรณ รอดประสิทธิ์
นางฉวีวรรณ วงศสุย
นางฉวีวรรณ วะรงค
นางฉวีวรรณ สุภาษี

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๒๙๑๑
๒๙๑๒
๒๙๑๓
๒๙๑๔
๒๙๑๕
๒๙๑๖
๒๙๑๗
๒๙๑๘
๒๙๑๙
๒๙๒๐
๒๙๒๑
๒๙๒๒
๒๙๒๓
๒๙๒๔
๒๙๒๕
๒๙๒๖
๒๙๒๗
๒๙๒๘
๒๙๒๙
๒๙๓๐
๒๙๓๑
๒๙๓๒
๒๙๓๓
๒๙๓๔
๒๙๓๕
๒๙๓๖

นางฉวีวรรณ หนอแกว
นางฉวีวรรณ เหมมันตา
นางฉวีวรรณ แหวเหมือน
นางฉวีวัลย สุภาคดี
นางฉออน จันทพงค
นางฉัฐมดี เมฆเมืองทอง
นางฉัตรรัตน พิมลปญญารัตน
นางฉัตรฤดี ตราชู
นางฉัตรวรุณ กิตติภูติกุล
นางฉันทนา กองมงคล
นางฉันทะนิษฐ พฤษภา
นางสาวเฉลา ทองผล
นางเฉลา ปอมใคร
นางเฉลา มณฑาสุวรรณ
นางเฉลิม แกวศรี
นางเฉลิม วศะกุลพงศา
นางสาวเฉลิมขวัญ ภูมี
นางเฉลิมขวัญ มากมี
นางเฉลิมทอง อักษรวงศ
นางเฉลิมศรี เกษมสุข
นางเฉลิมศรี ศุกรินทร
นางเฉลียว บุญแกวขวัญ
นางเฉลียว พงษพิธี
นางเฉลียว มอบพิจิต
นางโฉมยงค ราชรักษา
นางโฉมศรี มะลิงาม

หนา ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๙๓๗
๒๙๓๘
๒๙๓๙
๒๙๔๐
๒๙๔๑
๒๙๔๒
๒๙๔๓
๒๙๔๔
๒๙๔๕
๒๙๔๖
๒๙๔๗
๒๙๔๘
๒๙๔๙
๒๙๕๐
๒๙๕๑
๒๙๕๒
๒๙๕๓
๒๙๕๔
๒๙๕๕
๒๙๕๖
๒๙๕๗
๒๙๕๘
๒๙๕๙
๒๙๖๐
๒๙๖๑
๒๙๖๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางสาวโฉมศรี อินสวาง
นางไฉไล เพียรเกิด
นางชญาณพิมพ หงษเวียงจันทร
นางชญานิษฐ สวรรคขวัญ
นางชญาภา ขันธะมูล
นางชญาภา สมิทธิบุญญเดช
นางชฎาวรรณ บุญเหมาะ
นางชณิฐา เหมบัณฑิต
นางสาวชดาษา บูรณเจริญ
นางชนกนาถ โพธินาม
นางชนจันทร รายวัน
นางชนนิกา หงษแกว
นางชนัญกานห ลุนพงษ
นางสาวชนัญชิดา มวงทอง
นางชนัญญา วรรณทอง
นางชนันทภรณ จันทรหอม
นางชนากานต ตันบรรจง
นางสาวชนางรักษ มั่นนุช
นางสาวชนาธิป ปญญาอภิวัฒน
นางชนานารถ นาคพวง
นางสาวชนามาศ แกววิเชียร
นางชนิฎา จันทวี
นางสาวชนิดา จันตะมา
นางชนิดา ศรีเมือง
นางชนิดา สมแปน
นางชนิดาพร ทาเทพ

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๒๙๖๓
๒๙๖๔
๒๙๖๕
๒๙๖๖
๒๙๖๗
๒๙๖๘
๒๙๖๙
๒๙๗๐
๒๙๗๑
๒๙๗๒
๒๙๗๓
๒๙๗๔
๒๙๗๕
๒๙๗๖
๒๙๗๗
๒๙๗๘
๒๙๗๙
๒๙๘๐
๒๙๘๑
๒๙๘๒
๒๙๘๓
๒๙๘๔
๒๙๘๕
๒๙๘๖
๒๙๘๗
๒๙๘๘

นางชนิดาภา พวงเจริญ
นางสาวชนิตกานต อัศวเรขา
นางชบา ศรีวิชัย
นางสาวชบาไพร ธรรมวาสี
นางชมนพร หาญกลา
นางชมพิชชา ตรีรัตนธํารง
นางชมพู ครึบกระโทก
นางสาวชมพูนุท ออนเลิศ
นางสาวชมัยพร ธีรพงษ
นางชรินทิพย ธัญญลักษณ
นางชลกนก โถแพงจันทร
นางชลกาญจน ใจบริสุทธิ์
นางชลกาญจน ประทุมสุวรรณ
นางสาวชลกิตย วงศคช
นางชลดา คํามูล
นางชลธิชา คงสมบูรณ
นางชลธิชา นามวงษ
นางชลมาศ จันทะคาม
นางชลลดา ชํานาญ
นางชลลดา เรืองฤทธิ์ราวี
นางชลอรัตน โลแพทย
นางชลัทดา ทัศคร
นางชลิดา วิจิตรกําเหนิดกุล
นางชลิต ญาณอุบล
นางชลิตตา สรอยมี
นางชวณัฏฐาภรณ ภูทอง

หนา ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๙๘๙
๒๙๙๐
๒๙๙๑
๒๙๙๒
๒๙๙๓
๒๙๙๔
๒๙๙๕
๒๙๙๖
๒๙๙๗
๒๙๙๘
๒๙๙๙
๓๐๐๐
๓๐๐๑
๓๐๐๒
๓๐๐๓
๓๐๐๔
๓๐๐๕
๓๐๐๖
๓๐๐๗
๓๐๐๘
๓๐๐๙
๓๐๑๐
๓๐๑๑
๓๐๑๒
๓๐๑๓
๓๐๑๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางชวนพิศ วุฒิกมลชัย
นางสาวชวัลพัชร ศิริวัฒนวิบูลย
นางสาวชะออน วงษเอียด
นางชะอุม แวแม
นางชัชฎาภรณ มาเมือง
นางชัชฎาภา เตชวันโต
นางชัชพร จับสายทอง
นางชัชวาลย เลิศประเสริฐ
นางชัญญา คูรพิพัฒน
นางสาวชารี ราวงษ
นางชาลินี สวนเสริม
นางชิดสุดา วงศประชา
นางชีวารัตน ปรารมภ
นางชื่น จงปตนา
นางสาวชื่น ประตูชัย
นางชื่นจิตต สรรคพงษ
นางชื่นจิตร อ่ําสิงห
นางชื่นใจ สอนสมบูรณ
นางชุติกาญจน บุญศรี
นางชุติกาญจน บุญสุข
นางชุติกาญจน วิยะกัน
นางสาวชุติกาญจน สมเทศ
นางชุติญา กองสิงห
นางชุติญา การประกอบกิจ
นางสาวชุติมา กอวชิรพันธ
นางชุติมา ขยันการ

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๓๐๑๕
๓๐๑๖
๓๐๑๗
๓๐๑๘
๓๐๑๙
๓๐๒๐
๓๐๒๑
๓๐๒๒
๓๐๒๓
๓๐๒๔
๓๐๒๕
๓๐๒๖
๓๐๒๗
๓๐๒๘
๓๐๒๙
๓๐๓๐
๓๐๓๑
๓๐๓๒
๓๐๓๓
๓๐๓๔
๓๐๓๕
๓๐๓๖
๓๐๓๗
๓๐๓๘
๓๐๓๙
๓๐๔๐

นางชุติมา ตันติวัฒน
นางชุติมา ภักดี
นางชุติมา รูยิ่ง
นางชุติมา ลาลุน
นางชุติมา สันตินิวัฒน
นางชุติมา หวันชิตนาย
นางชุติมา อุทธา
นางชุมพร อนุสรณ
นางชุลี ระบอบ
นางชุลีพร พิมพทอง
นางชุลีภรณ หลาคํามี
นางชูจิตร จิ๋วเอื้อย
นางชูชาติ เชิญชม
นางสาวชูชีพ ศรีโชติ
นางชูศรี นุชโพธิ์
นางชูศรี สุทธิเจริญพานิชย
นางเชาวนิจ คํามาก
นางสาวเชาวนี จันทรเจริญ
นางเชาวนี รัตนสุนทร
นางเชิญจิตร สิทธิราช
นางสาวโชติกา เรืองแจม
นางโชติกา เฮงศิริ
นางโชตินา พฤกษสุวรรณ
นางโชษิตา ประกอบดี
นางญาณภา นาคหวาง
นางญาณิน ดอนไสว

หนา ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐๔๑
๓๐๔๒
๓๐๔๓
๓๐๔๔
๓๐๔๕
๓๐๔๖
๓๐๔๗
๓๐๔๘
๓๐๔๙
๓๐๕๐
๓๐๕๑
๓๐๕๒
๓๐๕๓
๓๐๕๔
๓๐๕๕
๓๐๕๖
๓๐๕๗
๓๐๕๘
๓๐๕๙
๓๐๖๐
๓๐๖๑
๓๐๖๒
๓๐๖๓
๓๐๖๔
๓๐๖๕
๓๐๖๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางญาณิศา ชูสกุล
นางญาณิศา อิศริยะพันธุ
นางญาณี อาจหาญ
นางญานี ปญจานนท
นางญาสุภา สําราญ
นางฐมนพรรษ ผองสวัสดิ์
นางฐานิดา ภาพฉิมพลี
นางสาวฐิตพร อุบลสิงห
นางฐิตานันท ทองอุน
นางฐิตาภรณ จันทรแสง
นางฐิตารัตน พรอมพวก
นางฐิตารีย จุฑางกูร
นางฐิตารีย ชาโนเพ็ญศิริ
นางฐิติชยาภรณ ปวริศภวนันท
นางฐิตินันท ศรีเบญจวรรณ
นางฐิติพร จําปา
นางฐิติพร วงศวิสิฐตระกูล
นางฐิติพร สินสืบผล
นางฐิติพร เสนาะ
นางฐิติมา บุญชู
นางฐิติมา เมฆหมอก
นางฐิติมา สาคร
นางฐิติรัตน อุทัยรัตน
นางฐิราภรณ สุวรรณคีรี
นางสาวฑิติวรรณ หงษทอง
นางณกานดา แควนนอย

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๓๐๖๗
๓๐๖๘
๓๐๖๙
๓๐๗๐
๓๐๗๑
๓๐๗๒
๓๐๗๓
๓๐๗๔
๓๐๗๕
๓๐๗๖
๓๐๗๗
๓๐๗๘
๓๐๗๙
๓๐๘๐
๓๐๘๑
๓๐๘๒
๓๐๘๓
๓๐๘๔
๓๐๘๕
๓๐๘๖
๓๐๘๗
๓๐๘๘
๓๐๘๙
๓๐๙๐
๓๐๙๑
๓๐๙๒

หนา ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวณฐมน โกเมศ
นางณฐมน เลี่ยมมาศ
นางณภัชชา เสาะสมบูรณ
นางณภัทร จุยนคร
นางณภาภัช สุขดี
นางณราพรรณ จงศิริกุล
นางสาวณัชชา สานนท
นางณัฎฐิญา พัฒนพิเชียร
นางณัฏฐ ประกอบนา
นางณัฏฐชฎานัญ พงษศิลป
นางณัฏฐณัฐ นุมนวล
นางณัฏฐนิช เผาพันธุ
นางณัฏฐพัชร อิงโชติศักดิ์
นางณัฏฐพัชร เผือกทอง
นางณัฏฐวรรณ พงษพรหม
นางณัฏฐวรรณ สุทธิชื่น
นางณัฏฐา สุทธิประทีป
นางณัฏฐาฐิตา มรุตัณฑ
นางณัฏฐิรา ทิพยรัตน
นางณัฐกานต ไตรบุญ
นางณัฐกานต ทองแกมแกว
นางณัฐกานต วรรณทัศน
นางณัฐกานต หุนพวง
นางสาวณัฐจรีย ธรรมทัศนานนท
นางณัฐชนกภรณ กมลสุข
นางณัฐชยาพร คําประกอบ

๓๐๙๓
๓๐๙๔
๓๐๙๕
๓๐๙๖
๓๐๙๗
๓๐๙๘
๓๐๙๙
๓๑๐๐
๓๑๐๑
๓๑๐๒
๓๑๐๓
๓๑๐๔
๓๑๐๕
๓๑๐๖
๓๑๐๗
๓๑๐๘
๓๑๐๙
๓๑๑๐
๓๑๑๑
๓๑๑๒
๓๑๑๓
๓๑๑๔
๓๑๑๕
๓๑๑๖
๓๑๑๗
๓๑๑๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางณัฐชานันท ธงทอง
นางณัฐญาจิต แดงสุข
นางณัฐญาพร บุญพิเชฐ
นางณัฐฐานุช ดนตรี
นางณัฐฐินันท หอมจันทร
นางณัฐฐินีย แกนแกว
นางณัฐทิตา ธนรัช
นางณัฐทิยา สุวรรณวร
นางณัฐธภา ตันติเจริญ
นางณัฐธิกา กิจเมือง
นางณัฐธินี มิ่งมิตรมี
นางสาวณัฐพร เจียดํารงค
นางสาวณัฐพร บุญจุน
นางสาวณัฐพร ลือขจร
นางสาวณัฐยา วัฒนาปญญาชน
นางณัฐวรรณ สนหอม
นางณัฐวีร วรรณเต็ม
นางณิชกานต ไกรนรา
นางสาวณิชกานต คมคาย
นางณิชมน ศรีณะกิจจา
นางสาวณิชากร แสงสวาง
นางณิชานันท ศิริพัฒน
นางณิชานีร ทับทัน
นางสาวณิชาภา โชคสุขสําราญ
นางณิชารัตน ภิรมยรักษ
นางณิภาวัลย เนตรเนรมิตรดี

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๓๑๑๙
๓๑๒๐
๓๑๒๑
๓๑๒๒
๓๑๒๓
๓๑๒๔
๓๑๒๕
๓๑๒๖
๓๑๒๗
๓๑๒๘
๓๑๒๙
๓๑๓๐
๓๑๓๑
๓๑๓๒
๓๑๓๓
๓๑๓๔
๓๑๓๕
๓๑๓๖
๓๑๓๗
๓๑๓๘
๓๑๓๙
๓๑๔๐
๓๑๔๑
๓๑๔๒
๓๑๔๓
๓๑๔๔

นางสาวเณริศา คําแกว
นางดนุช พลเสน
นางดรุณพร สุมมาตย
นางดรุณี จันทรสุวรรณ
นางดรุณี ลี้สกุล
นางดรุณี ศรีบริบูรณ
นางดวงกมล ศรีดี
นางดวงแกว มณีกุล
นางดวงแกว เมาทับ
นางดวงจันทร คลังแสง
นางสาวดวงจิต ชาธิพา
นางดวงใจ แกวเนตร
นางดวงใจ คําลือ
นางดวงใจ คําแหงพล
นางดวงใจ ดวงลาภา
นางดวงใจ บัวงาม
นางดวงใจ พรหมมา
นางดวงใจ ยืนยง
นางดวงใจ เอี่ยมศรีใส
นางดวงดาว ณ หนองคาย
นางดวงดาว ทองผา
นางดวงเดือน ไชยมงคล
นางดวงตา มุงเขตกลาง
นางสาวดวงทิตย ศรีธิอาย
นางดวงนภา ปุยนอก
นางดวงพร กลิ่นเนียม

หนา ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑๔๕
๓๑๔๖
๓๑๔๗
๓๑๔๘
๓๑๔๙
๓๑๕๐
๓๑๕๑
๓๑๕๒
๓๑๕๓
๓๑๕๔
๓๑๕๕
๓๑๕๖
๓๑๕๗
๓๑๕๘
๓๑๕๙
๓๑๖๐
๓๑๖๑
๓๑๖๒
๓๑๖๓
๓๑๖๔
๓๑๖๕
๓๑๖๖
๓๑๖๗
๓๑๖๘
๓๑๖๙
๓๑๗๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางดวงพร คงสีไพร
นางดวงพร จันทรประดิษฐ
นางดวงพร ตากใบ
นางสาวดวงพร พันธพิทักษ
นางดวงพร รักจุย
นางสาวดวงรัตน ประศาสนวิทย
นางดวงรัตน มานะยิ่ง
นางดวงฤดี บุญเรือง
นางสาวดวงฤดี เลิศวนิชยทิพย
นางดวงสมร ราวุธกุล
นางดารณี บุญเหลือ
นางดารณี พราหมณสําราญ
นางดารณี ฤทธิธรรม
นางดารนี โพธิ์ศรี
นางดารา ในทอง
นางดารา พันธุยางนอย
นางดารา โยธาจันทร
นางดาราพร สันตะวัน
นางดารารัตน อรรถรุงโรจน
นางดาราสรรค เขื่องสตุง
นางสาวดาริน จําปาคํา
นางสาวดารี่ ตรียสูตร
นางสาวดารุณี ถาวรเสถียร
นางสาวดารุณี เพชรรัตน
นางดาวพร มัควัลย
นางดาวเรือง พลยางนอก

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๓๑๗๑
๓๑๗๒
๓๑๗๓
๓๑๗๔
๓๑๗๕
๓๑๗๖
๓๑๗๗
๓๑๗๘
๓๑๗๙
๓๑๘๐
๓๑๘๑
๓๑๘๒
๓๑๘๓
๓๑๘๔
๓๑๘๕
๓๑๘๖
๓๑๘๗
๓๑๘๘
๓๑๘๙
๓๑๙๐
๓๑๙๑
๓๑๙๒
๓๑๙๓
๓๑๙๔
๓๑๙๕
๓๑๙๖

นางดาวัลย ลําทา
นางดาวัลย เสริญบุญสุข
นางดีอร เชื้ออินทร
นางสาวดุจดาว ทิพยมาตย
นางดุษฎี ขอประเสริฐ
นางดุษฎี ทองกลีบ
นางดุษฎี รุจจนเวท
นางเดนดวง ยศวิจิตร
นางสาวเดือนฉาย ชุติดํารง
นางเดือนเพ็ญ สุขราษฎร
นางตติยา ทองมงคล
นางตะวัน ติลาชัย
นางตันหยง ไตรรัตนสิงหกุล
นางติยวรรณ บุดดาแพน
นางเต็มดวง วรรณเชษฐ
นางสาวเตื้อง อักษรวงศ
นางเตือนใจ ชีชาง
นางสาวเตือนใจ นวกุลฤทธิไกร
นางเตือนใจ บริบูรณ
นางเตือนใจ ปนนิกร
นางเตือนใจ สิทธิสาตร
นางเตือนใจ สุนทรชัย
นางถนอม เกเย็น
นางถนอมนวล ไชยรัตน
นางถนอมศรี กฤษประจันต
นางสาวถนอมศรี แซเลา

หนา ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑๙๗
๓๑๙๘
๓๑๙๙
๓๒๐๐
๓๒๐๑
๓๒๐๒
๓๒๐๓
๓๒๐๔
๓๒๐๕
๓๒๐๖
๓๒๐๗
๓๒๐๘
๓๒๐๙
๓๒๑๐
๓๒๑๑
๓๒๑๒
๓๒๑๓
๓๒๑๔
๓๒๑๕
๓๒๑๖
๓๒๑๗
๓๒๑๘
๓๒๑๙
๓๒๒๐
๓๒๒๑
๓๒๒๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางถนิมรักษ วังภูงา
นางถวัลยรัตน เอี่ยมอาจหาญ
นางถวิล กางทอง
นางถวิลจิต เข็มปญญา
นางถาวร ตาดทอง
นางถาวร สุภาพจน
นางถาวร โหลยาพิพัฒน
นางทรงรัตน ประสงค
นางทรงศรี ไทยประสงค
นางทรงศรี โสนารถ
นางทรรศนีย อินทศรี
นางทรรศนียพร คาทอง
นางทรัพยทวี มูลคํา
นางสาวทรัพยทวี อภิญญาวาท
นางทรัพยากร แกวนามไชย
นางทรายแกว คันธา
นางทวี ถิ่นเครือจีน
นางทวีทรัพย นามเกียรติ
นางทวีทรัพย สินปรีดี
นางทวีนุช ขวัญทอง
นางทวีป บรรจงเปลี่ยน
นางทวีรัตน ภวภูตานนท
นางทองคํา เจริญมังษา
นางทองคํา ไชยโพธิ์
นางสาวทองคํา แซลิ้ม
นางทองเคี่ยม สุดแสง

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๓๒๒๓
๓๒๒๔
๓๒๒๕
๓๒๒๖
๓๒๒๗
๓๒๒๘
๓๒๒๙
๓๒๓๐
๓๒๓๑
๓๒๓๒
๓๒๓๓
๓๒๓๔
๓๒๓๕
๓๒๓๖
๓๒๓๗
๓๒๓๘
๓๒๓๙
๓๒๔๐
๓๒๔๑
๓๒๔๒
๓๒๔๓
๓๒๔๔
๓๒๔๕
๓๒๔๖
๓๒๔๗
๓๒๔๘

นางทองดวง ไชยณรงค
นางทองดํา ไชยวงศ
นางทองทิพย ขันสุวรรณา
นางทองใบ ทันนา
นางทองใบ ปอมเสน
นางทองใบ พิมพิรัตน
นางทองใบ แววศรี
นางทองใบ สิทธิศาสตร
นางทองพัด รัตนมงคล
นางทองพันธ สุตาพันธ
นางทองพูน เรือนทอง
นางทองมวน ขันบุตร
นางทองมวน เพชรเลิศ
นางทองสาย ยามี
นางทองสุข เกิดผล
นางทองสูน ยอดจันทร
นางทองหลอ นามโน
นางทักษกานต เสฏฐวุฒิพงศ
นางทัชชภร หมื่นภักดี
นางทัศณาภรณ ศิริเวช
นางทัศนา บุญศรี
นางทัศนา วรสีห
นางทัศนา สุนา
นางทัศนาภรณ โกสีย
นางทัศนาวรรณ โชคชัยวุฒิกุล
นางทัศนีย เคนชมภู

หนา ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา
๓๒๔๙
๓๒๕๐
๓๒๕๑
๓๒๕๒
๓๒๕๓
๓๒๕๔
๓๒๕๕
๓๒๕๖
๓๒๕๗
๓๒๕๘
๓๒๕๙
๓๒๖๐
๓๒๖๑
๓๒๖๒
๓๒๖๓
๓๒๖๔
๓๒๖๕
๓๒๖๖
๓๒๖๗
๓๒๖๘
๓๒๖๙
๓๒๗๐
๓๒๗๑
๓๒๗๒
๓๒๗๓
๓๒๗๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางทัศนีย ใจมา
นางทัศนีย ชวงโชติ
นางทัศนีย ถนอมพลกรัง
นางสาวทัศนีย ทองไชย
นางทัศนีย บุญตาแสง
นางทัศนีย ประสงคสุข
นางทัศนีย พุทธมิลินประทีป
นางทัศนีย ยินดี
นางสาวทัศนีย รอดพิพัฒน
นางทัศนีย ศรีแกว
นางทัศนีย สมประสงค
นางทัศนีย สรเดช
นางสาวทัศนีย สิงหวงค
นางทัศนีย หงิมเพ็ง
นางทัศนียา ภูดินดาน
นางสาวทัศพร ตลับงา
นางทัศยา แพงโตนด
นางทิพพร ประยูรยิ้ม
นางทิพยฉวี ศักดิ์คะทัศน
นางสาวทิพยภา จิตตประทุม
นางสาวทิพยวดี บางแวก
นางทิพยวัลย แยมลักษณะเลิศ
นางทิพเยาว พิพิทธภัณฑ
นางทิพวรรณ กองมวง
นางสาวทิพวรรณ กุฎีพันธ
นางสาวทิพวรรณ ฉุยฉาย

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๓๒๗๕
๓๒๗๖
๓๒๗๗
๓๒๗๘
๓๒๗๙
๓๒๘๐
๓๒๘๑
๓๒๘๒
๓๒๘๓
๓๒๘๔
๓๒๘๕
๓๒๘๖
๓๒๘๗
๓๒๘๘
๓๒๘๙
๓๒๙๐
๓๒๙๑
๓๒๙๒
๓๒๙๓
๓๒๙๔
๓๒๙๕
๓๒๙๖
๓๒๙๗
๓๒๙๘
๓๒๙๙
๓๓๐๐

นางทิพวรรณ ผองสุขใจ
นางทิพวรรณ มงคล
นางทิพวรรณ สอดสี
นางทิพวรรณ หอมนวล
นางทิพวรรณ เทพเรียน
นางทิพวรรณ เรืองประเสริฐ
นางทิพวัลย นาคอน
นางทิพหทัย เพชรผึ้ง
นางทิพา แดงสาย
นางสาวทิพาพร พุทธิระ
นางทิพาพรรณ เมตตาสุต
นางทิพาภรณ ขลิบศรี
นางทิวา ทิพยวงศ
นางสาวทิวาพร คงคาเพ็ชร
นางทิวาพร หอมเย็น
นางทิวาภรณ มุทะจันทร
นางทิวาภัค มะธิมา
นางสาวเทพี กับปุละวัน
นางเทวี จําป
นางเทวี โพธิ์ไพจิตร
นางเทียนทอง ธาตุรักษ
นางเทียนไทย ดวงตา
นางเทียนรัตน ธนาคํา
นางเทียมใจ เรือนสุข
นางธณัฏฐา เอื้อสันเทียะ
นางธณัฐฐา สยมภาค

หนา ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา
๓๓๐๑
๓๓๐๒
๓๓๐๓
๓๓๐๔
๓๓๐๕
๓๓๐๖
๓๓๐๗
๓๓๐๘
๓๓๐๙
๓๓๑๐
๓๓๑๑
๓๓๑๒
๓๓๑๓
๓๓๑๔
๓๓๑๕
๓๓๑๖
๓๓๑๗
๓๓๑๘
๓๓๑๙
๓๓๒๐
๓๓๒๑
๓๓๒๒
๓๓๒๓
๓๓๒๔
๓๓๒๕
๓๓๒๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางธนบูลย บุญนาน
นางธนพร จงอางจิตร
นางสาวธนพร ไชยศรีจันทร
นางธนพร นฤนาทวัฒนา
นางธนพร บุญสุด
นางธนพร มณี
นางธนภร เกิดนาวี
นางธนวรรณ ประเวศบุรีรมย
นางธนวรรณ เปยมสิริโรจน
นางธนวรรณ สุลักขณานุรักษ
นางธนวรรณ สุวรรณวงศ
นางธนวรินทร เลื่อมอารมณ
นางธนวันต แทนนิล
นางธนัชญา ใจเอื้อ
นางธนัชพร สุดหาว
นางธนัทอร สมศรี
นางสาวธนาพร เทาเทียมตน
นางธนาภรณ เขตนคร
นางสาวธนารัตน พรหมสุวรรณ
นางสาวธมนวรรณ เกื้อเสง
นางธมนวรรณ ฐากูลรัฐ
นางธมนวรรณ ประสาร
นางธมลพรรณ ตาสาย
นางธมลวรรณ จีระดิษฐ
นางธมลวรรณ ตระกูลฤกษชัย
นางธมลวรรณ สุดใจ

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๓๓๒๗
๓๓๒๘
๓๓๒๙
๓๓๓๐
๓๓๓๑
๓๓๓๒
๓๓๓๓
๓๓๓๔
๓๓๓๕
๓๓๓๖
๓๓๓๗
๓๓๓๘
๓๓๓๙
๓๓๔๐
๓๓๔๑
๓๓๔๒
๓๓๔๓
๓๓๔๔
๓๓๔๕
๓๓๔๖
๓๓๔๗
๓๓๔๘
๓๓๔๙
๓๓๕๐
๓๓๕๑
๓๓๕๒

นางสาวธรรญชนก เจริญสุข
นางสาวธรรมชาติ สุขมาก
นางธรรมพร นามโส
นางธฤษวรรณ เวียงแกว
นางธสัณหนัตถ ยศศิริ
นางธัญญพัทธ สิริธนเศรษฐ
นางธัญญลักษณ ธีระจาตุพัฒน
นางธัญญาภรณ สิงหไฝแกว
นางธัญญาลักษณ ประสาระเอ
นางสาวธัญดา ไตรวนาธรรม
นางธัญพร สารพัฒน
นางธัญรัศม ประเสริฐศรี
นางธัญลักษณ จิรานันทสิริ
นางธัญสินี สุกแปน
นางธัณยจิรา ธนาเกียรติวิบูล
นางธันยประภา อธิศุขนิธิฐานิต
นางธาทศา สุทธิธนนท
นางธานี หมื่นทิศ
นางสาวธารทิพย อุปะไชย
นางธิดา สุภาษร
นางธิดา หวงศรี
นางธิดาพรรณ แกวแดง
นางธิดาภรณ สุนทรวารี
นางธิดารัตน พงศสวัสดิ์
นางธิดาวรรณ เดิมศรีภูมิ
นางธินิดา พิลาล้ํา

หนา ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา
๓๓๕๓
๓๓๕๔
๓๓๕๕
๓๓๕๖
๓๓๕๗
๓๓๕๘
๓๓๕๙
๓๓๖๐
๓๓๖๑
๓๓๖๒
๓๓๖๓
๓๓๖๔
๓๓๖๕
๓๓๖๖
๓๓๖๗
๓๓๖๘
๓๓๖๙
๓๓๗๐
๓๓๗๑
๓๓๗๒
๓๓๗๓
๓๓๗๔
๓๓๗๕
๓๓๗๖
๓๓๗๗
๓๓๗๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางธิมาภรณ แกวภักดี
นางธิรนันท มีสา
นางธีรพร กาสมสัน
นางธีรภัทร โพธิ์เพ็ชร
นางนกนอย เฉยพินิจ
นางนคร ฉันทะปรีดา
นางนงคนุช ขุนทอง
นางนงคเนตร จงดี
นางนงคพรรณ สุคันธมาลา
นางนงคเยาว บุตรศรี
นางนงคราญ ขันติกุลานนท
นางนงคราญ ยันตทองอยู
นางนงคราญ ยารังษี
นางนงคราญ รัตนบุษยาพร
นางนงคราญ สุขโข
นางนงคลักษณ ตาวงษ
นางนงนาถ พุมมารัตน
นางนงนุช กานเหลือง
นางนงนุช ไกรงาม
นางนงนุช ชิณภา
นางนงนุช ทิพยพิชัย
นางนงนุช พรหมแยม
นางนงนุช แพทยานันท
นางนงนุช ยอดดําเนิน
นางนงนุช เลิศรัตนวิจิตร
นางนงเยาว เข็มเล็ก

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๓๓๗๙
๓๓๘๐
๓๓๘๑
๓๓๘๒
๓๓๘๓
๓๓๘๔
๓๓๘๕
๓๓๘๖
๓๓๘๗
๓๓๘๘
๓๓๘๙
๓๓๙๐
๓๓๙๑
๓๓๙๒
๓๓๙๓
๓๓๙๔
๓๓๙๕
๓๓๙๖
๓๓๙๗
๓๓๙๘
๓๓๙๙
๓๔๐๐
๓๔๐๑
๓๔๐๒
๓๔๐๓
๓๔๐๔

นางนงเยาว จัตสาร
นางนงเยาว จูทอง
นางนงเยาว ทองชวย
นางนงเยาว พลายโถ
นางสาวนงเยาว พิญญศักดิ์
นางนงเยาว ภูแตมนิล
นางนงเยาว มูลสิน
นางนงเยาว วิกรัยเจริญยิ่ง
นางนงเยาว อิ่มนวล
นางนงลักษณ โกวิทพัฒนา
นางสาวนงลักษณ คุมหางสูง
นางนงลักษณ ฉันทิยานนท
นางนงลักษณ โชคนิมิตร
นางสาวนงลักษณ โมรัฐเสถียร
นางนงลักษณ ละมอม
นางนงลักษณ เลิศพิพัฒนสกุล
นางนงลักษณ วังปรีชา
นางสาวนงลักษณ สันตะวา
นางนงลักษณ สายกระจาง
นางนงลักษณ สิมมาทอง
นางนทิพญดา บุญเลิศ
นางนทีกานต เพิ่มชาติ
นางนนทกร แกวบัวดี
นางสาวนนทพร อุทัยไขย
นางนพคุณ จันทรโชติ
นางนพพร ประวัติศรีชัย

หนา ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา
๓๔๐๕
๓๔๐๖
๓๔๐๗
๓๔๐๘
๓๔๐๙
๓๔๑๐
๓๔๑๑
๓๔๑๒
๓๔๑๓
๓๔๑๔
๓๔๑๕
๓๔๑๖
๓๔๑๗
๓๔๑๘
๓๔๑๙
๓๔๒๐
๓๔๒๑
๓๔๒๒
๓๔๒๓
๓๔๒๔
๓๔๒๕
๓๔๒๖
๓๔๒๗
๓๔๒๘
๓๔๒๙
๓๔๓๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางนพพร พันธุเสือ
นางนพมาศ บุญตา
นางนพรัตน บัวแกว
นางนพวรรณ กาญจนนิกร
นางนภัทธิญา สุพรหม
นางนภัสมณฑน ชวดรัมย
นางนภัสวรรณ สุขเกษม
นางนภัสสร ยะมโน
นางนภางค ทองดี
นางนภาพร กุลออน
นางนภาพร ตุยคําภีร
นางนภาพร ทิพยรักษา
นางนภาพร พรมรัตน
นางนภาพร ยุทไธสง
นางสาวนภาพร สานุวงษ
นางนภาพรรณ ทัศนสนวิจารณ
นางนภาพรรณ มาระเสน
นางสาวนภาภรณ นิรัติศัยกุล
นางนภารัตน เชื่องสุวรรณ
นางนภารัตน วัดสิงห
นางนรมล นึกชอบ
นางนราทิพย สอาดเอี่ยม
นางนรานุช กอนแกว
นางนราพันธ อรรถาวีย
นางสาวนราวดี จันทะนาม
นางนราวรรณ มันนีนา

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๓๔๓๑
๓๔๓๒
๓๔๓๓
๓๔๓๔
๓๔๓๕
๓๔๓๖
๓๔๓๗
๓๔๓๘
๓๔๓๙
๓๔๔๐
๓๔๔๑
๓๔๔๒
๓๔๔๓
๓๔๔๔
๓๔๔๕
๓๔๔๖
๓๔๔๗
๓๔๔๘
๓๔๔๙
๓๔๕๐
๓๔๕๑
๓๔๕๒
๓๔๕๓
๓๔๕๔
๓๔๕๕
๓๔๕๖

นางนราสินี คงกรุด
นางนรินทร กรายทอง
นางนริศรา โจมพรม
นางสาวนริศรา มั่นเขตวิทย
นางนริศรา รัตนพันธ
นางนริศา ไรจันทึก
นางนริสรา จอมพันธ
นางนริสา พัฒนรัฐ
นางสาวนรีรัตน ศรีราม
นางนฤมล ขวัญแกว
นางสาวนฤมล ฉายานนท
นางสาวนฤมล ดวงสรอย
นางสาวนฤมล ทองสุข
นางสาวนฤมล ธนัญไชย
นางนฤมล บุญเจริญ
นางนฤมล ปกการะโถ
นางนฤมล ศรีระษา
นางนฤมล ศรีสุคนธ
นางนฤมล สุขสกุล
นางนฤมล สุตะพันธ
นางนฤวรรณ ฉิมผึ้งพะเนา
นางสาวนลัทปวัน แกวพรหม
นางสาวนลินา เลาสูง
นางสาวนลินี สวัสดิภาพ
นางนลินี อองเภา
นางนวรัตน คงภักดี

หนา ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา
๓๔๕๗
๓๔๕๘
๓๔๕๙
๓๔๖๐
๓๔๖๑
๓๔๖๒
๓๔๖๓
๓๔๖๔
๓๔๖๕
๓๔๖๖
๓๔๖๗
๓๔๖๘
๓๔๖๙
๓๔๗๐
๓๔๗๑
๓๔๗๒
๓๔๗๓
๓๔๗๔
๓๔๗๕
๓๔๗๖
๓๔๗๗
๓๔๗๘
๓๔๗๙
๓๔๘๐
๓๔๘๑
๓๔๘๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางสาวนวรัตน ทองจีน
นางนวรัตน เฟองรอด
นางสาวนวรัตน รอดกลาง
นางนวรัตน ลูกอินทร
นางนวล กองสีหา
นางนวลจันทร เกินชัย
นางนวลจันทร คงนอก
นางนวลจันทร คําแกว
นางนวลจันทร โคตะมา
นางสาวนวลจันทร เชาววิชารัตน
นางนวลจันทร เดชพิมลพร
นางนวลจันทร พันธะสา
นางสาวนวลจันทร สิงหรา
นางนวลจิตร ปานนาค
นางสาวนวลฉวี ชนะบุญ
นางนวลฉวี พณะงาม
นางนวลใย สุกัลป
นางนวลรัตน กุลจิตติรัตน
นางสาวนวลละออ เอี่ยมละออ
นางสาวนวลศรี ออนแกว
นางนวลศิลป เพ็ชรงาม
นางนวลอนงค จินดาภู
นางนองนุช อินธิแสง
นางนอมจิตร ดอนหมื่นศรี
นางนัญญา ชํานาญภักดี
นางนัฎฐวรรณ สมเลข

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๓๔๘๓
๓๔๘๔
๓๔๘๕
๓๔๘๖
๓๔๘๗
๓๔๘๘
๓๔๘๙
๓๔๙๐
๓๔๙๑
๓๔๙๒
๓๔๙๓
๓๔๙๔
๓๔๙๕
๓๔๙๖
๓๔๙๗
๓๔๙๘
๓๔๙๙
๓๕๐๐
๓๕๐๑
๓๕๐๒
๓๕๐๓
๓๕๐๔
๓๕๐๕
๓๕๐๖
๓๕๐๗
๓๕๐๘

หนา ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางนัฏฐิกานต ทอนศรี
นางนัณทกานต ลอดชะ
นางนัตติยา มีโพนทอง
นางนัตยา คําทะเนตร
นางสาวนัทธมน แกวงาม
นางนัทธมน เภตราใหญ
นางสาวนัทธมน เย็นจะบก
นางนัทธิพร ปอกแกว
นางนัทธี ศรีคง
นางนัทนรินทร เปยมเตชะเชาวกูร
นางนันทกร ดอกบัว
นางนันทชญาน โลหทอง
นางนันทณัชฐา มะมา
นางนันทนภัส โชติวัฒนธนชัย
นางนันทนภัส พงศศศิกานต
นางสาวนันทนัช สิริเวชพันธ
นางนันทนา พรอมมา
นางนันทนา ยิ้มเจริญ
นางนันทนา สิงหวัฒนาศิริ
นางนันทนา สุพรรณ
นางสาวนันทนา แสงจันทร
นางสาวนันทนาพร วงศยศ
นางนันทพร เจริญรัมย
นางนันทพร ณ ถลาง
นางสาวนันทวรรณ ศศินิมิต
นางสาวนันทวัน จันทรสิทธิ์

๓๕๐๙
๓๕๑๐
๓๕๑๑
๓๕๑๒
๓๕๑๓
๓๕๑๔
๓๕๑๕
๓๕๑๖
๓๕๑๗
๓๕๑๘
๓๕๑๙
๓๕๒๐
๓๕๒๑
๓๕๒๒
๓๕๒๓
๓๕๒๔
๓๕๒๕
๓๕๒๖
๓๕๒๗
๓๕๒๘
๓๕๒๙
๓๕๓๐
๓๕๓๑
๓๕๓๒
๓๕๓๓
๓๕๓๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางนันทวัน ภูแพร
นางนันทัชพร ศรีทอง
นางนันทา พลธนะ
นางนันทา แววสงา
นางนันทิยา พานิคม
นางนันทิยา สงวนตระกูล
นางนันธยา สุวรรณชัยเลิศ
นางนันภา คุนเคย
นางนัยนา แจงอยู
นางนัยนา ไทยทองสุขสกุล
นางนัยนา นิลคลาย
นางนัยนา รอดแถม
นางนัยรัตน สิงหคง
นางนาฎนภางค พิลานนท
นางนาฏตยา ทิพยทิม
นางนาฏยา นิยมญาติ
นางนาฏยา ศริพันธุ
นางสาวนาฏยา เหลืองประเสริฐ
นางนาตยา ใจโพธา
นางนาตยา ชัยสงคราม
นางนาตยา ลอมวงษ
นางนาตยา สายัณห
นางนาตยา สินธุวาทิน
นางนาถณภา ไพรวรรณ
นางนารินทร เขจรแข
นางสาวนารี จันทรลิ่ม

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๓๕๓๕
๓๕๓๖
๓๕๓๗
๓๕๓๘
๓๕๓๙
๓๕๔๐
๓๕๔๑
๓๕๔๒
๓๕๔๓
๓๕๔๔
๓๕๔๕
๓๕๔๖
๓๕๔๗
๓๕๔๘
๓๕๔๙
๓๕๕๐
๓๕๕๑
๓๕๕๒
๓๕๕๓
๓๕๕๔
๓๕๕๕
๓๕๕๖
๓๕๕๗
๓๕๕๘
๓๕๕๙
๓๕๖๐

นางนารี เจริญประโยชน
นางสาวนารี ชัมพูชะนะ
นางนารี ไชสง
นางนารี ผุดผา
นางนารี วันโพนทอง
นางนารี สังขรัตน
นางนารี สุวรรณโณ
นางนารีรัตน มาลีหอม
นางน้ําคาง เหมือนเพชร
นางสาวน้ําทิพย คชศร
นางน้ําทิพย เดโช
นางน้ําทิพย แยมคลาย
นางน้ําผึ้ง หายทุกข
นางน้ําใส ตันเฮียงสุน
นางสาวนิชาพร เจริญสุข
นางนิชาภา เหลือนาง
นางนิดา จินตนปญญา
นางสาวนิดา ทรัพยสมบัติ
นางนิตนอย อินชัย
นางนิตยา การถัก
นางนิตยา จริตธรรม
นางสาวนิตยา จันทรโชติ
นางสาวนิตยา ไชยพรหม
นางสาวนิตยา เดชเล
นางนิตยา ตรัสศรี
นางนิตยา นิชการ

หนา ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา
๓๕๖๑
๓๕๖๒
๓๕๖๓
๓๕๖๔
๓๕๖๕
๓๕๖๖
๓๕๖๗
๓๕๖๘
๓๕๖๙
๓๕๗๐
๓๕๗๑
๓๕๗๒
๓๕๗๓
๓๕๗๔
๓๕๗๕
๓๕๗๖
๓๕๗๗
๓๕๗๘
๓๕๗๙
๓๕๘๐
๓๕๘๑
๓๕๘๒
๓๕๘๓
๓๕๘๔
๓๕๘๕
๓๕๘๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางนิตยา นูสีหา
นางนิตยา ยะกบ
นางสาวนิตยา ราชบุรี
นางนิตยา ศรีจันทรนนท
นางนิตยา ศรีโสตถิยาภากร
นางนิตยา ศิริคชพันธุ
นางสาวนิตยา สมวนาพานิช
นางนิตยา สีทาวงศ
นางนิตยา แสนเรียน
นางสาวนิตยา อินทรพรหมมา
นางนิติพร เชื้อสุวรรณ
นางนิธิกาญจน ชาตโร
นางนิธิตา นันทวิสิทธิ์
นางสาวนิธินันท แกวสุวรรณ
นางนิพรา ใจตึก
นางนิพิชฌมชา บุญทากลาง
นางนิพิศ วิเชียรสรรค
นางสาวนิภา แซอุย
นางนิภา โตะถม
นางนิภา ถนอมวงษ
นางสาวนิภา นันทประยูร
นางนิภา โพธิ์ถนอม
นางนิภาพร คลล้ํา
นางนิภาพร สายจิตธรรม
นางนิภาพรรณ พรหมโคตร
นางนิภาพัณณ สอนเสนาะ

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๓๕๘๗
๓๕๘๘
๓๕๘๙
๓๕๙๐
๓๕๙๑
๓๕๙๒
๓๕๙๓
๓๕๙๔
๓๕๙๕
๓๕๙๖
๓๕๙๗
๓๕๙๘
๓๕๙๙
๓๖๐๐
๓๖๐๑
๓๖๐๒
๓๖๐๓
๓๖๐๔
๓๖๐๕
๓๖๐๖
๓๖๐๗
๓๖๐๘
๓๖๐๙
๓๖๑๐
๓๖๑๑
๓๖๑๒

นางนิภาภรณ แกวตาป
นางสาวนิภาภรณ เพชรแกว
นางนิ่มนภา ตระกาลจันทร
นางนิ่มนวล ไชยสิทธิ์
นางนิ่มนวล เทียนขาว
นางนิ่มนวล สดีวงษ
นางนิยม นานชา
นางนิยม มูลแกน
นางนิยะดา นาโสก
นางนิรชรา สุทธิผล
นางนิรมล จิตภิลัย
นางนิรมล พัฒนคลาย
นางสาวนิรมล วงษธนสุภรณ
นางสาวนิรมล เหลืองพิศาลพร
นางนิรมัย รักวิชา
นางสาวนิรมิต ศิริรัตน
นางสาวนิรันดร บุบผา
นางนิราพร โสดาวิชิต
นางนิวร จันทะวงศ
นางนิวรรณญา อุทัยรังษี
นางนิศา บุษปธํารง
นางนิศานาถ ผลนา
นางนิศานาถ วงศภูดี
นางนิศารัตน ยกให
นางนิศารัตน เหมือนตา
นางนิสงค สายสุวรรณ

หนา ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา
๓๖๑๓
๓๖๑๔
๓๖๑๕
๓๖๑๖
๓๖๑๗
๓๖๑๘
๓๖๑๙
๓๖๒๐
๓๖๒๑
๓๖๒๒
๓๖๒๓
๓๖๒๔
๓๖๒๕
๓๖๒๖
๓๖๒๗
๓๖๒๘
๓๖๒๙
๓๖๓๐
๓๖๓๑
๓๖๓๒
๓๖๓๓
๓๖๓๔
๓๖๓๕
๓๖๓๖
๓๖๓๗
๓๖๓๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางนิสาชล เอกันหา
นางนิสานาถ ดีเทอดเกียรติ
นางนีรชา สมฤทธิ์
นางนีรนุช พีรจรูญรุงเรือง
นางสาวนีรัชดา โชติชวง
นางสาวนุกูล ชื่นชม
นางสาวนุกูล บุญฤทธิ์
นางนุชจรินทร อุทธา
นางนุชจรี เกี๋ยงคํา
นางนุชนารถ นิยมทอง
นางนุชนารถ ศรีสุขใส
นางนุชนิตย เผาเมือง
นางนุชรินทร กอพาราภิรมย
นางนุชรินทร อันทะระ
นางสาวนุชรีย ธีรวุฒิไพศาล
นางนุติยาพร วงษเณร
นางสาวนุสรา ขวัญศรี
นางเนตรชนก ยืนยาว
นางเนตรนภา สีออน
นางเนติมา ทองศรีแกว
นางเนาวรัตน พิรักษา
นางเนาวรัตน ยมนัตถ
นางเนาวรัตน สอนสุข
นางสาวเนาวรัตน สุนทรส
นางเนาวรัตน หนอแกว
นางสาวเนาวรัตน หิงหอยทอง

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๓๖๓๙
๓๖๔๐
๓๖๔๑
๓๖๔๒
๓๖๔๓
๓๖๔๔
๓๖๔๕
๓๖๔๖
๓๖๔๗
๓๖๔๘
๓๖๔๙
๓๖๕๐
๓๖๕๑
๓๖๕๒
๓๖๕๓
๓๖๕๔
๓๖๕๕
๓๖๕๖
๓๖๕๗
๓๖๕๘
๓๖๕๙
๓๖๖๐
๓๖๖๑
๓๖๖๒
๓๖๖๓
๓๖๖๔

นางเนืองนิตย ดวงภักดี
นางแนงนอย บัวทอง
นางบงกช วิลาศรี
นางบงกช วิไลศรีอัมพร
นางบรรจง ราตรี
นางบรรจง ลิไธสง
นางบรรจบ ไชยชาติ
นางบรรพตี แดนขนบ
นางบังคม ปองประสิทธิ์
นางสาวบังอร กมลวัฒนา
นางบังอร คุณชัยวงษ
นางบังอร คุลี
นางบังอร ชูสงค
นางบังอร โชระเวก
นางบังอร ธงธนานุรักษ
นางสาวบังอร ธีระไพโรจน
นางบังอร นาสถิตย
นางสาวบังอร บุญสวาย
นางบังอร ปานแมน
นางบังอร แปนคง
นางบังอร พลโยราช
นางบังอร เลิศบํารุงชัย
นางบังอร วงศถาวร
นางบังอร วรรณอุบล
นางบังอร วิชยนนท
นางบังอร สุขรมย

หนา ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา
๓๖๖๕
๓๖๖๖
๓๖๖๗
๓๖๖๘
๓๖๖๙
๓๖๗๐
๓๖๗๑
๓๖๗๒
๓๖๗๓
๓๖๗๔
๓๖๗๕
๓๖๗๖
๓๖๗๗
๓๖๗๘
๓๖๗๙
๓๖๘๐
๓๖๘๑
๓๖๘๒
๓๖๘๓
๓๖๘๔
๓๖๘๕
๓๖๘๖
๓๖๘๗
๓๖๘๘
๓๖๘๙
๓๖๙๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางสาวบังอร หนูพันธ
นางบังอร ฮวนสกุล
นางสาวบังอรศรี วงศมาสา
นางบัญชี พรมลาย
นางบัญญัติ มีทอง
นางบัวเงิน เจริญราช
นางบัวจันทร มูลตะ
นางบัวทอง นาค-อก
นางบัวประกายแกว มารติน
นางสาวบัวพันธ หลาทอง
นางบัวภา คํากันยา
นางบัวเรศ พูลศรี
นางบัวสุวรรณ โสภา
นางสาวบําเพ็ญ วงษแกว
นางบําเพ็ญ หวามุกข
นางบุชยา คําอุดม
นางบุญเกื้อ ขาวไชยมหา
นางบุญขันธ ศิลปนุรักษ
นางบุญเครือ นามบุปผา
นางบุญเจือ สุทธิพงษ
นางบุญชวย สุพงษ
นางสาวบุญชอบ ผิวละมัย
นางบุญญา ชูผอม
นางบุญญา สุวรรณโณ
นางบุญญานี หุมไธสง
นางบุญญาภา บัวหอม

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๓๖๙๑
๓๖๙๒
๓๖๙๓
๓๖๙๔
๓๖๙๕
๓๖๙๖
๓๖๙๗
๓๖๙๘
๓๖๙๙
๓๗๐๐
๓๗๐๑
๓๗๐๒
๓๗๐๓
๓๗๐๔
๓๗๐๕
๓๗๐๖
๓๗๐๗
๓๗๐๘
๓๗๐๙
๓๗๑๐
๓๗๑๑
๓๗๑๒
๓๗๑๓
๓๗๑๔
๓๗๑๕
๓๗๑๖

หนา ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางบุญญารัตน สมบัติทา
นางบุญตา เกียรติอมรเวช
นางบุญเตือน ถนอมรัตน
นางบุญเตือน ฟุงสุข
นางบุญทอง เดชกลา
นางบุญธรรม ทองคํา
นางบุญนาค สังขพะกรณ
นางบุญนํา คิ้วดวงตา
นางสาวบุญประกอบ จันทรอินทร
นางบุญพา อาญาเมือง
นางบุญเพ็ญ ศรีโบราณ
นางบุญมี โฉมจุย
นางบุญยืน เลี้ยงสกุล
นางบุญเย็น พรเสกสรรค
นางบุญเยี่ยม กอนทอง
นางบุญรวม จุฑาเกตุ
นางบุญรื่น พิลางาม
นางบุญเรือง พงษประเสริฐ
นางบุญเรือน กิรัมย
นางสาวบุญเรือน จือพิมาย
นางบุญเรือน ชุณหะเพศย
นางบุญลือ แกวสังข
นางบุญลือ ใยสวรรค
นางบุญเลื่อน มั่นเหมาะ
นางบุญศิริ ชูพงศ
นางบุญศิริ ยังโสม

๓๗๑๗
๓๗๑๘
๓๗๑๙
๓๗๒๐
๓๗๒๑
๓๗๒๒
๓๗๒๓
๓๗๒๔
๓๗๒๕
๓๗๒๖
๓๗๒๗
๓๗๒๘
๓๗๒๙
๓๗๓๐
๓๗๓๑
๓๗๓๒
๓๗๓๓
๓๗๓๔
๓๗๓๕
๓๗๓๖
๓๗๓๗
๓๗๓๘
๓๗๓๙
๓๗๔๐
๓๗๔๑
๓๗๔๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางบุญศิริ ลวนางกูร
นางบุญศิริ สุขพอ
นางสาวบุญสง ทองระยา
นางบุญสิน กุลวงศ
นางบุณฑริก ทองเพ็ชร
นางบุณยเกียรติ กันทาดง
นางบุณยนุช ธรรมสอาด
นางบุณยวดี ปงศิริเจริญ
นางบุดดี สมบูรณ
นางบุบผา นาคเสน
นางบุบผา โอบเอื้อ
นางบุปผา แกวแกน
นางบุปผา จตุเชื้อ
นางบุปผา จันทรศรีนวล
นางสาวบุปผา เจิมศิริ
นางบุปผา พิกุล
นางสาวบุปผา มากแกว
นางบุศรินทร บุตรคง
นางสาวบุศรินทร วิภูภิญโญ
นางบุษกร ตั้งจิตธรรม
นางสาวบุษกร สุภสุข
นางบุษบา ยืนยง
นางบุษบา รัตนจริยา
นางบุษบา ศรีโมรา
นางบุษบา สืบแสน
นางบุษบา เสนาะกรรณ

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๓๗๔๓
๓๗๔๔
๓๗๔๕
๓๗๔๖
๓๗๔๗
๓๗๔๘
๓๗๔๙
๓๗๕๐
๓๗๕๑
๓๗๕๒
๓๗๕๓
๓๗๕๔
๓๗๕๕
๓๗๕๖
๓๗๕๗
๓๗๕๘
๓๗๕๙
๓๗๖๐
๓๗๖๑
๓๗๖๒
๓๗๖๓
๓๗๖๔
๓๗๖๕
๓๗๖๖
๓๗๖๗
๓๗๖๘

นางบุษบา โหระวงศ
นางบุษบา โอสถเจริญ
นางบุษยมาส สุนทรเต็ม
นางบุษรา กลับอําไพ
นางบุษรา กุมผัน
นางสาวบุหงา ชาตกุล
นางบุหงา เพชรนาค
นางเบญจพร สิงหโตทอง
นางเบ็ญจพร พึ่งประสิทธิ์
นางสาวเบญจมาศ ขันธศิลป
นางเบญจมาศ จันทรสงา
นางเบญจมาศ พรมทาว
นางเบญจมาศ เศษศรี
นางเบญจมาศ สุริยวงศ
นางเบญจมาศ แสงโพลง
นางเบญจมาศ อยูเลี้ยงพันธ
นางเบ็ญจมาศ โยธินทวี
นางเบญจวรรณ ครบอุดม
นางเบญจวรรณ เจริญวรรณ
นางเบญจวรรณ แดงสกุล
นางเบญจวรรณ ไตรรัตน
นางเบญจวรรณ ธรรมแสง
นางเบญจวรรณ ปานทับ
นางสาวเบญจวรรณ พวงพันธ
นางเบ็ญจวรรณ โลนุสิทธิ์
นางเบญจา ทองภู

หนา ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา
๓๗๖๙
๓๗๗๐
๓๗๗๑
๓๗๗๒
๓๗๗๓
๓๗๗๔
๓๗๗๕
๓๗๗๖
๓๗๗๗
๓๗๗๘
๓๗๗๙
๓๗๘๐
๓๗๘๑
๓๗๘๒
๓๗๘๓
๓๗๘๔
๓๗๘๕
๓๗๘๖
๓๗๘๗
๓๗๘๘
๓๗๘๙
๓๗๙๐
๓๗๙๑
๓๗๙๒
๓๗๙๓
๓๗๙๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางเบ็ญจา จายะพันธุ
นางเบ็ญจา นาคศรี
นางเบญญาภา ลาบบุญ
นางเบญญารัศม เลิศวงคธนกิจ
นางปฐมา พัวประดิษฐ
นางปฐมาพร ทาระเวท
นางปณิธี หรายวงศ
นางปณิสรา ชูศรีชัย
นางปทุม รตะบุตร
นางสาวปทุมพร มวนเงิน
นางปทุมมาศ มูลเสนา
นางปนัดดา ลิ้มสุขนิรันดร
นางปนันทยา ปตากรุณา
นางปนิด แกววิเชียร
นางปนิมล สุดถนอม
นางปนิศฐา เหรียญทอง
นางปพิมพกร จํารัสประเสริฐ
นางปภัชญา บรรเทาทุกข
นางสาวปภาดา รักษเมตตา
นางปภาวรินทร บุตรศรี
นางประกอบ ลีวกุล
นางประกอบกุล มณีวรรณ
นางประกอบเกียรติ จันทรลือชัย
นางประกาย ศรีคํา
นางประกายรัตน จันทะสินธุ
นางประคอง คงฤทธิ์

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๓๗๙๕
๓๗๙๖
๓๗๙๗
๓๗๙๘
๓๗๙๙
๓๘๐๐
๓๘๐๑
๓๘๐๒
๓๘๐๓
๓๘๐๔
๓๘๐๕
๓๘๐๖
๓๘๐๗
๓๘๐๘
๓๘๐๙
๓๘๑๐
๓๘๑๑
๓๘๑๒
๓๘๑๓
๓๘๑๔
๓๘๑๕
๓๘๑๖
๓๘๑๗
๓๘๑๘
๓๘๑๙
๓๘๒๐

นางประคอง เทศทอง
นางประคอง เพชรลอเหรียญ
นางประคอง ยศฉิมพลี
นางประคอง รัตนยอศรี
นางประคอง วงศสวัสดิ์
นางประคองศรี เทศดี
นางประจวบจิต ใจสุภาพ
นางประจิ้น ปรีชาชาญ
นางประชิด ฟกจัตุรัส
นางประชุมพร พันแกน
นางประณีต จูจรูญ
นางประณีต เหมือนทิพย
นางประดับ ไตรทิพย
นางประดับ ฤทธิไกร
นางประดับ สดสี
นางประดิษฐ พรมนิล
นางประดิษฐ เวียงสมุทร
นางประถม เหลาโกก
นางประถมาภรณ ทองดี
นางประทับใจ เปาหยา
นางประทิน ติสันเทียะ
นางประทิน ศรเพชร
นางสาวประทิน อาภรศรี
นางประทีป คลายคลึง
นางประทีป ทางดี
นางสาวประทีป ปุมกระโทก

หนา ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา
๓๘๒๑
๓๘๒๒
๓๘๒๓
๓๘๒๔
๓๘๒๕
๓๘๒๖
๓๘๒๗
๓๘๒๘
๓๘๒๙
๓๘๓๐
๓๘๓๑
๓๘๓๒
๓๘๓๓
๓๘๓๔
๓๘๓๕
๓๘๓๖
๓๘๓๗
๓๘๓๘
๓๘๓๙
๓๘๔๐
๓๘๔๑
๓๘๔๒
๓๘๔๓
๓๘๔๔
๓๘๔๕
๓๘๔๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางประทีป เมฆฉาย
นางประทีป ละมายแข
นางสาวประทุม กลิ่นทอง
นางประทุม หนูแท
นางประทุมทิพย กัณฐตุริต
นางประทุมทิพย เจริญพระธรรมดี
นางประทุมพร ศรีสะเกศ
นางประทุมวัน มณีสวาง
นางประเทือง เฉลิมพลโยธิน
นางประนอม โซะอาดํา
นางประนอม ทุนมาก
นางประนอม วรรณนิยม
นางประนอม สุขล้ําเกิน
นางประนอม โอมาก
นางประนัดดา ชัยประพันธ
นางประพฤติ บุตรสาลี
นางสาวประพิณ ใครลามเมา
นางประพิน บริจาค
นางประพิม บัวอิ่ม
นางประพิมภร มณีกุล
นางประพิศ บํารุงกุล
นางประเพียร ภความนตรี
นางประไพ แกวไดปาน
นางประไพ ขันชัยภูมิ
นางประไพ พาลีวล
นางสาวประไพ มานพ

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๓๘๔๗
๓๘๔๘
๓๘๔๙
๓๘๕๐
๓๘๕๑
๓๘๕๒
๓๘๕๓
๓๘๕๔
๓๘๕๕
๓๘๕๖
๓๘๕๗
๓๘๕๘
๓๘๕๙
๓๘๖๐
๓๘๖๑
๓๘๖๒
๓๘๖๓
๓๘๖๔
๓๘๖๕
๓๘๖๖
๓๘๖๗
๓๘๖๘
๓๘๖๙
๓๘๗๐
๓๘๗๑

หนา ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางประไพ เมืองหมุด
นางประไพ เรืองฤทธิ์
นางประไพ สมัครพงษ
นางประไพ สุภีระ
นางประไพ แสงดา
นางสาวประไพ โสแกว
นางประไพพร พานิช
นางประไพพรรณ ขวัญเมือง
นางสาวประไพพรรณ พงศวรเสนีย
นางประไพพิศ ไชยเดช
นางประไพศรี จันทรกุล
นางสาวประไพศรี พงษเผือก
นางสาวประไพศรี พุมจันทร
นางประไพศรี สวงโท
นางสาวประไพศรี หินซุย
นางประภัสสร กุลมะโฮง
นางประภัสสร รามวงศ
นางประภัสสรณ นิลสงวน
นางประภา แกวผอม
นางสาวประภา ยถาโรจนพันธ
นางสาวประภา ศรีพุม
นางประภา สันติกุล
นางประภากร มายาง
นางประภาพรรณ บุญวงค
นางสาวประภาพรรณ
ลีลาวัฒนาพงษ

๓๘๗๒
๓๘๗๓
๓๘๗๔
๓๘๗๕
๓๘๗๖
๓๘๗๗
๓๘๗๘
๓๘๗๙
๓๘๘๐
๓๘๘๑
๓๘๘๒
๓๘๘๓
๓๘๘๔
๓๘๘๕
๓๘๘๖
๓๘๘๗
๓๘๘๘
๓๘๘๙
๓๘๙๐
๓๘๙๑
๓๘๙๒
๓๘๙๓
๓๘๙๔
๓๘๙๕
๓๘๙๖
๓๘๙๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางประภาพรรณ ศรีแกว
นางประภาภรณ เทิดทําดี
นางประภาวะดี ปาแดง
นางประมวล ปาวิไลย
นางประมวลศรี เมืองวงษ
นางประยงค ขันเงิน
นางสาวประยงค คําเพราะ
นางสาวประยงค อวมสําอางค
นางประยูร มาแสง
นางประยูรศรี ดีประเสริฐกุล
นางสาวประโยชนรัตน วังสวัสดิ์
นางประโลม หุยยอง
นางประสพสุข เถลิงรัมย
นางประสันตมิตร ศรีแสนตอ
นางประสานทอง จันทมณี
นางประสิทธิ์สม จันทรสม
นางสาวประเสริฐศรี ศรีวิลัย
นางสาวปราง พิจิตรชุมพล
นางปรางคสุมาลย พรหมทํา
นางปรางณิธิ เพชรมนมะดัน
นางปราณี กอนทอง
นางปราณี คดีพิศาล
นางปราณี งามสวย
นางปราณี จิตสงคราม
นางสาวปราณี เชื้อชาติ
นางปราณี ทันใจ

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๓๘๙๘
๓๘๙๙
๓๙๐๐
๓๙๐๑
๓๙๐๒
๓๙๐๓
๓๙๐๔
๓๙๐๕
๓๙๐๖
๓๙๐๗
๓๙๐๘
๓๙๐๙
๓๙๑๐
๓๙๑๑
๓๙๑๒
๓๙๑๓
๓๙๑๔
๓๙๑๕
๓๙๑๖
๓๙๑๗
๓๙๑๘
๓๙๑๙
๓๙๒๐
๓๙๒๑
๓๙๒๒
๓๙๒๓

นางปราณี ธนบัตร
นางปราณี นุชเจริญผล
นางปราณี บุญแสง
นางปราณี ประจง
นางปราณี พูลทรัพย
นางสาวปราณี เพ็งจันทา
นางสาวปราณี มณีรัตน
นางปราณี มนัสโส
นางปราณี สุขศรี
นางปราณี แสงมณี
นางปราณี แสงมนตรี
นางปราณี แสวงผล
นางปราณีต วดีศิริศักดิ์
นางปราณีต หงษทอง
นางสาวปรานอม นงรัตน
นางปรานอม ปทุมวิง
นางปรานอม มาออน
นางปรารถนา นามณี
นางปรารถนา แสงระวี
นางปริฉัตร ไพรตื่น
นางสาวปริญดา ชอบธรรมดี
นางปริตา วรรณะศิลปน
นางสาวปรินดา บุญรัตน
นางสาวปริศนา บัวบุศย
นางปริศนา แยมวัตร
นางปริศนา ศรีหาญ

หนา ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา
๓๙๒๔
๓๙๒๕
๓๙๒๖
๓๙๒๗
๓๙๒๘
๓๙๒๙
๓๙๓๐
๓๙๓๑
๓๙๓๒
๓๙๓๓
๓๙๓๔
๓๙๓๕
๓๙๓๖
๓๙๓๗
๓๙๓๘
๓๙๓๙
๓๙๔๐
๓๙๔๑
๓๙๔๒
๓๙๔๓
๓๙๔๔
๓๙๔๕
๓๙๔๖
๓๙๔๗
๓๙๔๘
๓๙๔๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางปริศนา ศุภธีรสุพงศ
นางปริษณา ขุนยาบี
นางสาวปรีชญา สิทธิพร
นางปรีดา กวานดา
นางปรีดา มาชวย
นางปรีมน ชื่นชีพ
นางปรียธิดา มวงโกสัย
นางปรียนันท ภูมิพัฒนเมธี
นางปรียา จันทรดอน
นางปรียา เจริญมิตรมงคล
นางปรียา ทองสมบัติ
นางปรียา สําลี
นางสาวปรียา อินทรา
นางปรุงจิต ฝอยตะคุ
นางปวริศา คําแหง
นางปวีณา ชัยนคร
นางปวีณา เพ็ชรจักร
นางปองลักษณ สายวงษ
นางปะมงคล เงินงาม
นางสาวปญจพร กรุณา
นางปญจพร ศิริชู
นางปญณวีย อันทะปญญา
นางปทมนิภา ชื่นรัมย
นางปทมา แพเรือง
นางสาวปทมา วาสสามัคคี
นางปทมา หงษทิพรัตน

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๓๙๕๐
๓๙๕๑
๓๙๕๒
๓๙๕๓
๓๙๕๔
๓๙๕๕
๓๙๕๖
๓๙๕๗
๓๙๕๘
๓๙๕๙
๓๙๖๐
๓๙๖๑
๓๙๖๒
๓๙๖๓
๓๙๖๔
๓๙๖๕
๓๙๖๖
๓๙๖๗
๓๙๖๘
๓๙๖๙
๓๙๗๐
๓๙๗๑
๓๙๗๒
๓๙๗๓
๓๙๗๔
๓๙๗๕

นางปทมา อินทรสมบัติ
นางสาวปทมาพร คัมภีระ
นางปทมาพร ชูชวย
นางสาวปาณิศา แกวใจกลา
นางปานเพชร เครือบุญมา
นางปารณีย แตงทองกุล
นางปาริชาต หาญสงคราม
นางปาริชาติ แดนสีแกว
นางปาริชาติ นพไธสง
นางปาริชาติ เนตรทองหลาง
นางสาวปาริชาติ บุญแกว
นางปาริชาติ เสริมพิมาย
นางปาริชาติ อรุณไชย
นางปติพร วงศรัตนโชติกุล
นางปติมาส จิ๋ววิเศษ
นางปนทอง จั่นแกว
นางปนมุก สมนอย
นางปยฉัตร ใจเอื้อ
นางปยนันท เพ็งแจม
นางสาวปยนาถ สืบเนียม
นางปยนุช วรรณโร
นางปยพร ทองภู
นางสาวปยพร บุญยัง
นางปยมาลย เพิ่มตระกูล
นางปยรัตน ธงชัย
นางปยวรรณ รักเผา

หนา ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา
๓๙๗๖
๓๙๗๗
๓๙๗๘
๓๙๗๙
๓๙๘๐
๓๙๘๑
๓๙๘๒
๓๙๘๓
๓๙๘๔
๓๙๘๕
๓๙๘๖
๓๙๘๗
๓๙๘๘
๓๙๘๙
๓๙๙๐
๓๙๙๑
๓๙๙๒
๓๙๙๓
๓๙๙๔
๓๙๙๕
๓๙๙๖
๓๙๙๗
๓๙๙๘
๓๙๙๙
๔๐๐๐
๔๐๐๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางปยะนุช พานแกว
นางปยะวรรณ เขมะชัยเวช
นางปุณยนุช ทองมณี
นางปุณยวีร รื่นเริง
นางปุณิกา หนูชัยแกว
นางเปมิกา ถานิสโร
นางเปรมจิตต ไทยประยูร
นางสาวเปรมประภา สุมางกูร
นางเปรมปรี ชุมภู
นางเปรมปรี พงษประสิทธิ์
นางเปรมฤดี เกลาพิมาย
นางเปรมฤดี ตาเละ
นางเปรมฤดี มีสนุน
นางเปรมฤดี ศรียะพันธ
นางเปรียววลี ชมประเสริฐ
นางสาวไปรยา ไฝเจริญมงคล
นางผกากรอง รักษากิจ
นางผกามาศ แปนจันทร
นางผการัตน วงศชัยภูมิ
นางผจงจิตต นางาม
นางผจงลักษณ ชัยชุมพล
นางผดุงศรี พสุนธราธรรม
นางสาวผมกอง ประพันธศรี
นางผองพรรณ ใจใหญ
นางผองพรรณ ชัยสาร
นางผองพรรณ ชินะกุล

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๔๐๐๒
๔๐๐๓
๔๐๐๔
๔๐๐๕
๔๐๐๖
๔๐๐๗
๔๐๐๘
๔๐๐๙
๔๐๑๐
๔๐๑๑
๔๐๑๒
๔๐๑๓
๔๐๑๔
๔๐๑๕
๔๐๑๖
๔๐๑๗
๔๐๑๘
๔๐๑๙
๔๐๒๐
๔๐๒๑
๔๐๒๒
๔๐๒๓
๔๐๒๔
๔๐๒๕
๔๐๒๖
๔๐๒๗

นางผองศรี เกื้อกูล
นางผองศรี งาวกาเขียว
นางสาวผองศรี บัวขาว
นางผองศรี พลที
นางผองศรี เมธาภัทรกุล
นางสาวผองศรี สามศรีทอง
นางผองศรี อัครพงศพิสิฐ
นางผองอําไพ ชูมณี
นางสาวผาณิต เภสัชชะ
นางผาณิต ยังประภา
นางผานิต มาประเสริฐ
นางผานิต ลามกิจจา
นางสาวผาสุข ณุวงศศรี
นางผาสุข สุตเตมีย
นางพงศอนุสรณ เหลาบุตรสา
นางพงษนิภา สืบวงศ
นางพงษลดา รัตนติสรอย
นางพงษลัดดา กุลสิงห
นางพจชลี ศรีหวยบง
นางพจนา ตันยงค
นางสาวพจนา มนตรีสา
นางพจนีย พรมคําบุตร
นางพจนีย รักษาราษฏร
นางสาวพจนีย สาอุด
นางพจมาน นาคจีน
นางพณิษนันท งามสม

หนา ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา
๔๐๒๘
๔๐๒๙
๔๐๓๐
๔๐๓๑
๔๐๓๒
๔๐๓๓
๔๐๓๔
๔๐๓๕
๔๐๓๖
๔๐๓๗
๔๐๓๘
๔๐๓๙
๔๐๔๐
๔๐๔๑
๔๐๔๒
๔๐๔๓
๔๐๔๔
๔๐๔๕
๔๐๔๖
๔๐๔๗
๔๐๔๘
๔๐๔๙
๔๐๕๐
๔๐๕๑
๔๐๕๒
๔๐๕๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางพนม ศรีสกุล
นางพนมพร ชัยตระกูล
นางพนมพร ไชยวงศ
นางพนมพร ศรีอิสาณ
นางพนมพร สวัสดิ์วอ
นางพนมพร สุนทรวิทย
นางสาวพนมวรรณ พิเคราะหกิจ
นางพนอ กาญจนะ
นางพนอม แกวกา
นางพนอม โคตรสมบัติ
นางพนา ชุมเกษียร
นางพนารัตน ชูกอนทอง
นางพนาวัลย พราโต
นางพนิชา สมวงษา
นางสาวพนิดา ขมสนิท
นางพนิดา จิตประสพ
นางพนิดา วงศประมวล
นางพนิดา สิงหเสรี
นางพยอม บุญจันทร
นางพยอม พุทธขิณ
นางพยอม รัตนาภรณ
นางสาวพยอม แสนปญญา
นางสาวพยุง จับพิมาย
นางพเยาว มีมุข
นางพเยาว สอนถา
นางพเยาว สินธุพาชี

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๔๐๕๔
๔๐๕๕
๔๐๕๖
๔๐๕๗
๔๐๕๘
๔๐๕๙
๔๐๖๐
๔๐๖๑
๔๐๖๒
๔๐๖๓
๔๐๖๔
๔๐๖๕
๔๐๖๖
๔๐๖๗
๔๐๖๘
๔๐๖๙
๔๐๗๐
๔๐๗๑
๔๐๗๒
๔๐๗๓
๔๐๗๔
๔๐๗๕
๔๐๗๖
๔๐๗๗
๔๐๗๘
๔๐๗๙

นางพเยาว แสงจันทร
นางพรกมล ประเสริฐกุล
นางพรแกว ศิลารักษ
นางพรชนก ขัดชุมภู
นางพรชนิตว เหลาเขตกิจ
นางพรชุลีย พรรณโรจนศิริ
นางพรทิพย กุลศิริ
นางสาวพรทิพย เกิดสม
นางพรทิพย โกชัยภูมิ
นางพรทิพย จันขันธ
นางสาวพรทิพย เชื้อบุญมี
นางสาวพรทิพย ตันติเวสส
นางพรทิพย ทองเขียว
นางสาวพรทิพย พงษเกตุกรณ
นางสาวพรทิพย พันธเมือง
นางสาวพรทิพย พินิจ
นางพรทิพย โพธิ์งาม
นางพรทิพย ภาราทอง
นางพรทิพย มั่นทรัพย
นางพรทิพย รอตเอี่ยม
นางพรทิพย รัตนบุรี
นางพรทิพย วงษชัย
นางสาวพรทิพย วัติเรก
นางพรทิพย ศรีรักษ
นางพรทิพย ศุภศรี
นางพรทิพย เศรษฐภักดี

หนา ๘๓
ราชกิจจานุเบกษา
๔๐๘๐
๔๐๘๑
๔๐๘๒
๔๐๘๓
๔๐๘๔
๔๐๘๕
๔๐๘๖
๔๐๘๗
๔๐๘๘
๔๐๘๙
๔๐๙๐
๔๐๙๑
๔๐๙๒
๔๐๙๓
๔๐๙๔
๔๐๙๕
๔๐๙๖
๔๐๙๗
๔๐๙๘
๔๐๙๙
๔๑๐๐
๔๑๐๑
๔๑๐๒
๔๑๐๓
๔๑๐๔
๔๑๐๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางพรทิพย สามบุญมี
นางพรทิพย สุระกา
นางสาวพรทิพยพา ปญจะพรสุข
นางพรทิพา กลางโยธี
นางพรทิวา บุษยเหม
นางพรทิวา พละเอ็น
นางพรธนาวดี เพ็ชรมุข
นางสาวพรธิภา เฉลิมสุขศรี
นางพรนิภา คงนวล
นางพรนิภา บุญใส
นางพรนิภา สารพฤกษ
นางพรนิภา อินทรพานิช
นางพรพนา ขันยาเปา
นางพรพรรณ ตันฑเตมีย
นางสาวพรพรรณ นิ่มนวลเกตุ
นางพรพรรณ พรมลี
นางพรพรรณ ลีลาพัทธนันท
นางสาวพรพรรณา โปรยานนท
นางพรพิมล กลาทํา
นางพรพิมล แกววิเศษ
นางพรพิมล นิรัยรัมย
นางพรพิมล พวงยอยแกว
นางพรพิมล มโนหาญ
นางพรพิมล รัตนจันทร
นางพรพิมล วิบูลยมา
นางพรพิมล ศิริอนันต

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๔๑๐๖
๔๑๐๗
๔๑๐๘
๔๑๐๙
๔๑๑๐
๔๑๑๑
๔๑๑๒
๔๑๑๓
๔๑๑๔
๔๑๑๕
๔๑๑๖
๔๑๑๗
๔๑๑๘
๔๑๑๙
๔๑๒๐
๔๑๒๑
๔๑๒๒
๔๑๒๓
๔๑๒๔
๔๑๒๕
๔๑๒๖
๔๑๒๗
๔๑๒๘
๔๑๒๙
๔๑๓๐

นางพรพิไล หาญเชิงชัย
นางพรพิศ บุตรรัตน
นางสาวพรพิศ พันธุเมือง
นางสาวพรพิศ หิมรัตน
นางพรพี ดุจเฉลิม
นางพรเพชร นนทะคําจันทร
นางพรยุพิน กาศเกษม
นางสาวพรรณทิพย มาแจง
นางพรรณนิภา วุธนู
นางพรรณพร เทพนรินทร
นางพรรณพร โพธิจันทร
นางพรรณพิมล กาญจนแกว
นางพรรณพิมล จันทรมนตรี
นางพรรณพิไลย การะยะ
นางพรรณราย ขอคํา
นางพรรณลภา บุญยวง
นางพรรณละเอียด พรมตัน
นางสาวพรรณษมล เพ็งอุดม
นางพรรณี เงินเต็ม
นางพรรณี เจริญกัลป
นางสาวพรรณี แนวสุข
นางพรรณี บรรจงเมือง
นางพรรณี บุญยืน
นางพรรณี บูรณะถาวร
นางพรรณี พรหมสาขา
ณ สกลนคร

หนา ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา
๔๑๓๑
๔๑๓๒
๔๑๓๓
๔๑๓๔
๔๑๓๕
๔๑๓๖
๔๑๓๗
๔๑๓๘
๔๑๓๙
๔๑๔๐
๔๑๔๑
๔๑๔๒
๔๑๔๓
๔๑๔๔
๔๑๔๕
๔๑๔๖
๔๑๔๗
๔๑๔๘
๔๑๔๙
๔๑๕๐
๔๑๕๑
๔๑๕๒
๔๑๕๓
๔๑๕๔
๔๑๕๕
๔๑๕๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางพรรณี มีผิว
นางสาวพรรณี วิเศษโวหาร
นางพรรณี สลีวงศ
นางพรรณี สายศร
นางพรรณี หนูทอง
นางพรรณี อินทรประสิทธิ์
นางพรรณี อุณหเลขกะ
นางพรละเอียด ดวงกลาง
นางพรวิไล ถอยวิลัย
นางพรวิไล ทับแสง
นางพรศรี ขอนสัก
นางสาวพรศรี เจริญวัย
นางพรศรี พลากุล
นางสาวพรศรี ลีทวีกุลสมบูรณ
นางสาวพรศรี เหลี่ยมพงศาพุทธิ
นางพรสถิตย ดวงเนตร
นางสาวพรสวรรค กวานปชชา
นางสาวพรสวรรค ตุงคะสิริ
นางพรสวรรค ทัศวงษา
นางสาวพรสิทธิ์ พวงเดช
นางพรสุดา วีระเดชชูชีพ
นางพรหมพรรณ เจริญพูล
นางพรอมพรรณ ธรรมวงษา
นางพรอุษา ศิริโชติ
นางพริ้มเพรา ทิพยบรรจง
นางพฤหดล เกิดสวัสดิ์

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๔๑๕๗
๔๑๕๘
๔๑๕๙
๔๑๖๐
๔๑๖๑
๔๑๖๒
๔๑๖๓
๔๑๖๔
๔๑๖๕
๔๑๖๖
๔๑๖๗
๔๑๖๘
๔๑๖๙
๔๑๗๐
๔๑๗๑
๔๑๗๒
๔๑๗๓
๔๑๗๔
๔๑๗๕
๔๑๗๖
๔๑๗๗
๔๑๗๘
๔๑๗๙
๔๑๘๐
๔๑๘๑
๔๑๘๒

นางสาวพลอยนภัส ไสยโยธา
นางพลอยปภัส จิตรัตนสรณ
นางพลอยศิริ หมวกสุข
นางสาวพวงจิตร เองเหมาะ
นางพวงทอง กุลธวัชศิริ
นางสาวพวงทอง คงเจริญ
นางพวงทอง สุริยวรรณ
นางพวงทอง อินจินา
นางพวงผกา บุตรนอย
นางพวงผกา ศาลาคาม
นางพวงเพชร ใจแสน
นางพวงเพชร แสงสอง
นางพศิกา เวหาลอย
นางพะเยาว แกวทอง
นางพะเยาว พลรัฐธนาสิทธิ์
นางสาวพะเยาว วงศสุวรรณ
นางพัชนี จุลมิน
นางพัชนี เนื่องอุทัย
นางพัชนี ประกอบสมบัติ
นางพัชนี ปราบพาล
นางพัชนีย วงศใหญ
นางสาวพัชมน ธํารงเวียงผึ้ง
นางพัชยา วิชาวงค
นางพัชรนันท ถาดทอง
นางพัชรวดี ประภัสสร
นางสาวพัชรศรัณย ศิริพันธ

หนา ๘๕
ราชกิจจานุเบกษา
๔๑๘๓
๔๑๘๔
๔๑๘๕
๔๑๘๖
๔๑๘๗
๔๑๘๘
๔๑๘๙
๔๑๙๐
๔๑๙๑
๔๑๙๒
๔๑๙๓
๔๑๙๔
๔๑๙๕
๔๑๙๖
๔๑๙๗
๔๑๙๘
๔๑๙๙
๔๒๐๐
๔๒๐๑
๔๒๐๒
๔๒๐๓
๔๒๐๔
๔๒๐๕
๔๒๐๖
๔๒๐๗
๔๒๐๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางพัชรา กันยะกาญจน
นางพัชรา ขัมภรัตน
นางพัชรา นันตา
นางพัชรา ฤทธิ์มนตรี
นางสาวพัชรา สุกใส
นางพัชรา สุขสังขาร
นางสาวพัชรา สุภอมรพันธุ
นางพัชรา เอื้องไพบูลย
นางพัชราพร แกวบุตร
นางพัชราพร หาญสนาม
นางพัชราภรณ ชูแสง
นางพัชราภรณ เทพวรรณ
นางพัชราภรณ ศรีดาเดช
นางพัชราภรณ ศรีทิพย
นางพัชรินทร กุลกิตติโกวิท
นางพัชรินทร เนตรพระ
นางพัชรินทร บรรจมาตย
นางพัชรินทร พิณสุวรรณ
นางพัชรินทร ภัคจีรสกุล
นางพัชรินทร รวมรักษ
นางพัชรินทร วันศุกร
นางพัชรินทร ศรีทอง
นางพัชรินทร ศรีแสนดี
นางพัชรินทร สิทธิอุไรนันท
นางพัชรินทร สินรา
นางพัชรินทร แสนพลเมือง

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๔๒๐๙
๔๒๑๐
๔๒๑๑
๔๒๑๒
๔๒๑๓
๔๒๑๔
๔๒๑๕
๔๒๑๖
๔๒๑๗
๔๒๑๘
๔๒๑๙
๔๒๒๐
๔๒๒๑
๔๒๒๒
๔๒๒๓
๔๒๒๔
๔๒๒๕
๔๒๒๖
๔๒๒๗
๔๒๒๘
๔๒๒๙
๔๒๓๐
๔๒๓๑
๔๒๓๒
๔๒๓๓

นางพัชรินภรณ สมสงวน
นางพัชรี แกวประภา
นางสาวพัชรี คงแยม
นางพัชรี ดวงสิงห
นางพัชรี นกคลาย
นางพัชรี ปนทวัง
นางสาวพัชรี เปรมปรีดิ์
นางพัชรี ภูสมสี
นางพัชรี มั่นใจจริง
นางพัชรี เรืองรุง
นางพัชรี วงศแกว
นางพัชรี วงศสวาง
นางพัชรี หิรัญเรือง
นางพัชรี เหลาทรัพย
นางพัชรีย คีรีโชติ
นางพัฒนนรี พูนสวัสดิ์
ณ ปอมเพ็ชร
นางพัฒนา ยิ้มสรวล
นางพัฒนา สถาพรสุข
นางสาวพัฒนา สังขโกมล
นางพัฒนาพร บุญชู
นางพัฒนาภรณ มูลวิไล
นางพัณณชิตา เดชอนันตพงศ
นางพัดชา พิลาทอง
นางสาวพัทธธีรา พิมพะนิตย
นางพัทธมน กรรณิการ

หนา ๘๖
ราชกิจจานุเบกษา
๔๒๓๔
๔๒๓๕
๔๒๓๖
๔๒๓๗
๔๒๓๘
๔๒๓๙
๔๒๔๐
๔๒๔๑
๔๒๔๒
๔๒๔๓
๔๒๔๔
๔๒๔๕
๔๒๔๖
๔๒๔๗
๔๒๔๘
๔๒๔๙
๔๒๕๐
๔๒๕๑
๔๒๕๒
๔๒๕๓
๔๒๕๔
๔๒๕๕
๔๒๕๖
๔๒๕๗
๔๒๕๘
๔๒๕๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางพัทธวรรณ นาคหมื่นไวย
นางพัทยา ตั้งพงศกิจเจริญ
นางสาวพันทิพา จันทรแสงศรี
นางพันธณี จันทรโสม
นางพันธทอง ยงดี
นางพันธทิพย จิตรไพศาลศักดิ์
นางพันศรี บาลโสง
นางพัลภา แกวยอดจันทร
นางพัสนันท เติบภักดี
นางพัสนีย อุยตา
นางพัสราภรณ ใจดํารงค
นางพาที โชคไพบูลย
นางพานิช เนื่องสิทธิ์
นางพานิช สุวรรณ
นางพารักษ สารรัตน
นางพิกุล ธงไชย
นางพิกุล รุงเรือง
นางพิกุล วรโคตร
นางพิกุล สายนาโก
นางพิกุล สิทธิอมร
นางสาวพิกุล แสนชัยนาท
นางพิกุล อินตายวง
นางพิกุล อุดแนน
นางสาวพิกุลทอง ยะภักดี
นางสาวพิชชาพร ตลึงผล
นางสาวพิชญา เกตุสกุล

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๔๒๖๐
๔๒๖๑
๔๒๖๒
๔๒๖๓
๔๒๖๔
๔๒๖๕
๔๒๖๖
๔๒๖๗
๔๒๖๘
๔๒๖๙
๔๒๗๐
๔๒๗๑
๔๒๗๒
๔๒๗๓
๔๒๗๔
๔๒๗๕
๔๒๗๖
๔๒๗๗
๔๒๗๘
๔๒๗๙
๔๒๘๐
๔๒๘๑
๔๒๘๒
๔๒๘๓
๔๒๘๔

นางพิชญา จริยบุณสุข
นางพิชญา โพธิวัฒน
นางพิชญา เฮอรเรนดอรฟ
นางพิชณัท อ่ํามิดเอิบ
นางพิชนาวรรณ ชังชั่ว
นางสาวพิชราพร มีปน
นางพิญญานิศร จงรักวิทย
นางพิณเพชร กลิ่นพวง
นางพินพร แกวมีศรี
นางพินิต อภิสนธ
นางสาวพิม แสงวันทอง
นางพิมฉวี ปงแกว
นางสาวพิมพใจ คเชนทรชาติ
นางสาวพิมพใจ โพธิสอน
นางพิมพฉวี ภวภูตานนท
ณ มหาสารคาม
นางพิมพชนก สิงหซอม
นางพิมพพรรณ พิทยาวัฒน
นางพิมพพรรณ อรัญมิตร
นางสาวพิมพพิรสุ สุพิพิชญ
นางสาวพิมพเพ็ญ โลกันภัย
นางพิมพภรณ ประสิทธิ์รัตน
นางพิมพมาตร สอนใจ
นางพิมพวนา พรหมสุวรรณ
นางพิมพวรา ฉิมมา
นางพิมพันธุ ฟุงพิมาย

หนา ๘๗
ราชกิจจานุเบกษา
๔๒๘๕
๔๒๘๖
๔๒๘๗
๔๒๘๘
๔๒๘๙
๔๒๙๐
๔๒๙๑
๔๒๙๒
๔๒๙๓
๔๒๙๔
๔๒๙๕
๔๒๙๖
๔๒๙๗
๔๒๙๘
๔๒๙๙
๔๓๐๐
๔๓๐๑
๔๓๐๒
๔๓๐๓
๔๓๐๔
๔๓๐๕
๔๓๐๖
๔๓๐๗
๔๓๐๘
๔๓๐๙
๔๓๑๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางพิมพา เสารแสง
นางพิมมาศ สกุลสุทธิวัฒน
นางพิมล ตันประเสริฐ
นางพิมลพรรณ ใจคํา
นางสาวพิมลพรรณ ตัณฑวัฒน
นางพิมลมาศ ขําวาจา
นางสาวพิมลลักษณ คงแปน
นางพิราวรรณ ขุมเงิน
นางพิรุญ ไชยวงศ
นางพิศพิมล ชื่นชม
นางสาวพิศมัย คชเขื่อน
นางพิศมัย คําสงค
นางพิศมัย นครชัย
นางพิศมัย บุญคง
นางพิศมัย เพ็งอินทร
นางพิศมัย แยมขยาย
นางพิศมัย วาปศิริ
นางพิศมัย สุวรรณมาโจ
นางพิศมัย แสงคํา
นางพิศลดา แสงระวี
นางพิสชา เสนางคนิกร
นางพิสมัย ฆังคะรัตน
นางสาวพิสมัย นันทเสนา
นางพิสมัย บรรเลง
นางพิสมัย ประเสริฐไทย
นางพิสมัย ภูพิจิตร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๔๓๑๑
๔๓๑๒
๔๓๑๓
๔๓๑๔
๔๓๑๕
๔๓๑๖
๔๓๑๗
๔๓๑๘
๔๓๑๙
๔๓๒๐
๔๓๒๑
๔๓๒๒
๔๓๒๓
๔๓๒๔
๔๓๒๕
๔๓๒๖
๔๓๒๗
๔๓๒๘
๔๓๒๙
๔๓๓๐
๔๓๓๑
๔๓๓๒
๔๓๓๓
๔๓๓๔
๔๓๓๕
๔๓๓๖

นางพิสมัย ศรีรัตนโยธิน
นางพิสมัย สิงหสุนีย
นางพิสมัย โสภีพันธ
นางพิสมัย หนูเนตร
นางพิสมัย เฮียงราช
นางสาวพิสุทธิ์พรรณ สุนันตะ
นางพีรญา เจือจุย
นางสาวพีรดา บัวกลิ่น
นางพีรยา อนันตอาชญาสิทธิ์
นางพีรวรรณ สุนทรวิภาต
นางสาวพีริญาณ อาริยชัยนันต
นางพุทธชาติ สมบูรณ
นางพุทธพร อินทรนันท
นางพูนทรัพย สุเมธลักษณ
นางสาวพูนพิจิต ตาปนานนท
นางพูนศรี แวงสุข
นางพูนศรี หาญพัฒนเจริญ
นางพูลศิริ คงไสยะ
นางพูลศิริ มลิชัย
นางพูลสุข ปองชารี
นางเพชรรัตน ชอยเครือ
นางเพชรรัตน ทับจาก
นางสาวเพชรศรี บุญสุภาพ
นางเพ็ชรัชดา พรมโคตร
นางเพชรา พิชญประเสริฐ
นางเพชรา ลวรัตนากร

หนา ๘๘
ราชกิจจานุเบกษา
๔๓๓๗
๔๓๓๘
๔๓๓๙
๔๓๔๐
๔๓๔๑
๔๓๔๒
๔๓๔๓
๔๓๔๔
๔๓๔๕
๔๓๔๖
๔๓๔๗
๔๓๔๘
๔๓๔๙
๔๓๕๐
๔๓๕๑
๔๓๕๒
๔๓๕๓
๔๓๕๔
๔๓๕๕
๔๓๕๖
๔๓๕๗
๔๓๕๘
๔๓๕๙
๔๓๖๐
๔๓๖๑
๔๓๖๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางเพ็ชรินทร อาฒยะพันธุ
นางเพ็ชรี พาดี
นางสาวเพ็ญแข คํานันต
นางเพ็ญแข ดรุณ
นางเพ็ญแข บํารุงจิตร
นางเพ็ญแข เรืองสงค
นางสาวเพ็ญแข ใหมออน
นางเพ็ญจันทร ประสารศรี
นางเพ็ญจิตร จงรักวิทย
นางเพ็ญฉวี ทับธนะ
นางเพ็ญโฉม จั่นโพลง
นางสาวเพ็ญทิพย เกลื่อนสันเทียะ
นางเพ็ญทิพย แมนทิม
นางเพ็ญทิพา มัธยกุล
นางเพ็ญนภา โชติพงศ
นางสาวเพ็ญประภา สมพงษ
นางสาวเพ็ญผกา บัววิชัยศิลป
นางสาวเพ็ญพร จงจิรวงศา
นางเพ็ญพร พรหมวิริยกุล
นางสาวเพ็ญรัตน ทองตะนุนาม
นางเพ็ญรัตน สายโท
นางสาวเพ็ญรุง กลิ่นอยู
นางเพ็ญศรี การเที่ยง
นางเพ็ญศรี เกตุอรุณรัตน
นางเพ็ญศรี เกิดดวยทอง
นางเพ็ญศรี เกียรติสุดาเกื้อกูล

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๔๓๖๓
๔๓๖๔
๔๓๖๕
๔๓๖๖
๔๓๖๗
๔๓๖๘
๔๓๖๙
๔๓๗๐
๔๓๗๑
๔๓๗๒
๔๓๗๓
๔๓๗๔
๔๓๗๕
๔๓๗๖
๔๓๗๗
๔๓๗๘
๔๓๗๙
๔๓๘๐
๔๓๘๑
๔๓๘๒
๔๓๘๓
๔๓๘๔
๔๓๘๕
๔๓๘๖
๔๓๘๗
๔๓๘๘

นางเพ็ญศรี คําวิชัย
นางเพ็ญศรี เคนไชยวงศ
นางเพ็ญศรี ชูเลิศ
นางเพ็ญศรี เณรานนท
นางเพ็ญศรี บัวสาย
นางเพ็ญศรี บุตตะกะ
นางสาวเพ็ญศรี พรหมเทศ
นางเพ็ญศรี โพธิ์นาค
นางเพ็ญศรี ศิริชยพงศ
นางเพ็ญศรี สังขสุข
นางเพ็ญศรี สาสนัส
นางเพ็ญศรี แสงกฤช
นางเพ็ญศรี แสนบัว
นางเพ็ญศรี อินทรอุดม
นางเพ็ญศรี อินทวัฒนวงษา
นางเพ็ญศิริ ภุชฌงค
นางเพ็ญสินี ชัชวาลย
นางเพยาว สกุลสุทธิวัฒน
นางเพยาว สงวนสัตย
นางสาวเพลินจิตร จันทรักษ
นางเพลินจิตร นัดกลา
นางเพลินพิศ เพชรพรรณ
นางเพลินศิริ ชอบธรรม
นางเพียงจิตต สุพานิช
นางเพียงใจ จันทิมา
นางเพียงใจ วงษชู

หนา ๘๙
ราชกิจจานุเบกษา
๔๓๘๙
๔๓๙๐
๔๓๙๑
๔๓๙๒
๔๓๙๓
๔๓๙๔
๔๓๙๕
๔๓๙๖
๔๓๙๗
๔๓๙๘
๔๓๙๙
๔๔๐๐
๔๔๐๑
๔๔๐๒
๔๔๐๓
๔๔๐๔
๔๔๐๕
๔๔๐๖
๔๔๐๗
๔๔๐๘
๔๔๐๙
๔๔๑๐
๔๔๑๑
๔๔๑๒
๔๔๑๓
๔๔๑๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางเพียงตะวัน วิทยาวิโรจน
นางเพียงนุช ชํานาญเวียง
นางเพียงพิศ ทิพยโพธิ์
นางเพียรใจ ชํานาญกิจ
นางเพียรทอง บุญจอม
นางเพียรผจง ตงศิริ
นางเพียรเพ็ญ ภูอิสริยะกุล
นางแพงกิจ ชุมทอง
นางแพรวพรรณ จันทรแดง
นางสาวแพรวีร ศรีโอษฐ
นางไพแกว มีศิลป
นางไพจิตร ตันพานิช
นางไพฑูรย สุทธิประภา
นางไพทูรย นรสิงห
นางไพบูลย พรหมเพชร
นางไพรพิกุล คําโสภา
นางไพรรินทร ศรีมันตะ
นางสาวไพรวัลย บุญมามณี
นางไพรวัลย วงศคูณ
นางสาวไพรัช หงษไทย
นางสาวไพริน ปนทอง
นางไพรินทร มาลา
นางไพรินทร แยมกระโทก
นางไพรินทร รองพล
นางไพเราะ ตันไล
นางไพเราะ มีสะอาด

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๔๔๑๕
๔๔๑๖
๔๔๑๗
๔๔๑๘
๔๔๑๙
๔๔๒๐
๔๔๒๑
๔๔๒๒
๔๔๒๓
๔๔๒๔
๔๔๒๕
๔๔๒๖
๔๔๒๗
๔๔๒๘
๔๔๒๙
๔๔๓๐
๔๔๓๑
๔๔๓๒
๔๔๓๓
๔๔๓๔
๔๔๓๕
๔๔๓๖
๔๔๓๗
๔๔๓๘
๔๔๓๙
๔๔๔๐

นางสาวไพเราะ ยนตประเสริฐ
นางไพลิน วงษพระจันทร
นางสาวไพวรรณ หาญแกว
นางไพวรรณีย สีดา
นางสาวไพวัลย เหล็งสุดใจ
นางภคพร เฉวียงหงษ
นางภมรรัตน อินไผ
นางภมรศิริ ยิ่งยง
นางภรณเพชร ทินราช
นางภริตพร อุนะพํานัก
นางสาวภวนาพร โตนอย
นางภษมน วงศสายตา
นางภักดิ์ฤดี แจงไข
นางภัคจิรา ลือกลาง
นางสาวภัทรญาดา ไชยฤกษ
นางภัทรพร วิบูลยปรีชา
นางภัทรมน พันธุพฤกษ
นางภัทรรัฎฐ ภิญโญ
นางสาวภัทรลดา วุฒิสนิท
นางภัทรลภา ไทยสมัคร
นางสาวภัทรวดี เกตุแกว
นางสาวภัทรวดี ฉิมพลีพันธ
นางสาวภัทรวดี ศรีใหม
นางภัทรศรัณย พันธธุมวงษ
นางภัทรา กังวาล
นางภัทรา คงทิม

หนา ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา
๔๔๔๑
๔๔๔๒
๔๔๔๓
๔๔๔๔
๔๔๔๕
๔๔๔๖
๔๔๔๗
๔๔๔๘
๔๔๔๙
๔๔๕๐
๔๔๕๑
๔๔๕๒
๔๔๕๓
๔๔๕๔
๔๔๕๕
๔๔๕๖
๔๔๕๗
๔๔๕๘
๔๔๕๙
๔๔๖๐
๔๔๖๑
๔๔๖๒
๔๔๖๓
๔๔๖๔
๔๔๖๕
๔๔๖๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางภัทรา โพธิ์นอก
นางภัทรานิษฐ ชวดนุช
นางสาวภัทรานิษฐ สุทธิแสงจันทร
นางภัทราวดี มิ่งมหาพันธ
นางภัทราวรรณ จันเลน
นางภัทราวรรณ ภูมินทอง
นางภัทราวรรณ หวยเสน
นางภัทรียา ภูพุทธา
นางภัทรียา อินทรทอง
นางภัสธิวา ออมสิน
นางภัสรลักษณ จิณณครุฑมาศ
นางภัสรา ชูลาภ
นางภัสรา ฐานวิเศษ
นางภัสรา โพธิ์หลา
นางสาวภัสรายุ วะทา
นางภัสสนันท อาจนะ
นางภาณุมาศ นาควิเชียร
นางภานิชา อินทรชาง
นางภานุวัลย ศรีกันทอง
นางภาพร ศรีนาเพียง
นางภาพิสุทธิ์ อภิรักษบวร
นางภาภัส กิตติโสภีพร
นางสาวภารณี เศรษฐวงศสิน
นางสาวภารดี อภิรมยดี
นางภาริณี แซวุง
นางสาวภาริณี วัฒนะภาราดา

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๔๔๖๗
๔๔๖๘
๔๔๖๙
๔๔๗๐
๔๔๗๑
๔๔๗๒
๔๔๗๓
๔๔๗๔
๔๔๗๕
๔๔๗๖
๔๔๗๗
๔๔๗๘
๔๔๗๙
๔๔๘๐
๔๔๘๑
๔๔๘๒
๔๔๘๓
๔๔๘๔
๔๔๘๕
๔๔๘๖
๔๔๘๗
๔๔๘๘
๔๔๘๙
๔๔๙๐
๔๔๙๑
๔๔๙๒

นางภาวดี ขุนจันทร
นางภาวนา เทพทอง
นางภาวนา สังศรีสุข
นางภาวนา สินนอก
นางภาวิณี กาศสกุล
นางภาวิณี ปนเย็น
นางภาวิณี รักษาพราหมณ
นางสาวภาวิดา ออนนาน
นางภาวินี เกตุแกว
นางสาวภาวินี แกวแววนาม
นางภาวินี ประจงจัด
นางภาวินีย ปติมานนท
นางภาสินี ลําสมุทร
นางภิญญดา รัตนพนังสกุล
นางภิญโญ ออนคง
นางภิรมย ยอดพิจิตร
นางภิรมยจิต ฉิมโห
นางภูคํา มีชัย
นางสาวภูริตา พัดพรม
นางภูษณิศา คมนธนาธร
นางภูษณิศา สุนนทราช
นางมณฑา จริงจิตร
นางมณฑา ใจรัมย
นางมณฑา ชนะกุล
นางมณฑา ประเสริฐสม
นางมณฑา ลีนาม

หนา ๙๑
ราชกิจจานุเบกษา
๔๔๙๓
๔๔๙๔
๔๔๙๕
๔๔๙๖
๔๔๙๗
๔๔๙๘
๔๔๙๙
๔๕๐๐
๔๕๐๑
๔๕๐๒
๔๕๐๓
๔๕๐๔
๔๕๐๕
๔๕๐๖
๔๕๐๗
๔๕๐๘
๔๕๐๙
๔๕๑๐
๔๕๑๑
๔๕๑๒
๔๕๑๓
๔๕๑๔
๔๕๑๕
๔๕๑๖
๔๕๑๗
๔๕๑๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางมณฑา วงษาไฮ
นางมณฑา โฮมละคร
นางมณฑาทิพย วรสิริพิชญะ
นางมณเฑียรทอง แสนสิน
นางสาวมณทิพย เจริญรอด
นางมณทิพย สุวรรณทิพย
นางมณทิรา ไฝทอง
นางมณิตา สุขสวัสดิ์
นางมณี เงินยวง
นางมณี บุญเพลิง
นางมณี เปยกบุตร
นางมณีเนาว วงศเมธชนัน
นางสาวมณีพร เตชะวัชรีกุล
นางมณีพัส ไชยคําภา
นางมณีรัตน บุญเอื้อ
นางสาวมณีรัตน โสภิณ
นางมณีรัตน เหมือนชู
นางสาวมณีรัตน อารีราษฎร
นางมณีลักษณ บอคํา
นางมณีวรรณ ดําจันทร
นางมณีวรรณ ถิ่นมุกดา
นางมณีวรรณ ภูยอดผา
นางมณีวรรณ ศรีจันทรา
นางมณีวรรณ สุวรรณโน
นางมติกา โกสีนาม
นางมธุรส ทองสุข

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๔๕๑๙
๔๕๒๐
๔๕๒๑
๔๕๒๒
๔๕๒๓
๔๕๒๔
๔๕๒๕
๔๕๒๖
๔๕๒๗
๔๕๒๘
๔๕๒๙
๔๕๓๐
๔๕๓๑
๔๕๓๒
๔๕๓๓
๔๕๓๔
๔๕๓๕
๔๕๓๖
๔๕๓๗
๔๕๓๘
๔๕๓๙
๔๕๔๐
๔๕๔๑
๔๕๔๒
๔๕๔๓
๔๕๔๔

นางมธุศร ธนานันทยศ
นางมนตรา ฟกมงคล
นางมนตรี เขมะชิต
นางมนตอุมา สัตยาภรณ
นางมนทิตา สาดสิน
นางมนพัทธ เพ็งทอง
นางมนพัทธ สินธนามราพันธ
นางมนสิการ ใจดี
นางมนัญญา เตมียะ
นางมนัญญา ธนวาที
นางมนัสนันท จันทรพุม
นางมนัสนันท โสภาคยสิริ
นางมนัสภรณ เดียมขุนทด
นางมนัสวี ใจกล่ํา
นางมนิฐพร นวรัตนากร
นางมยุรา แพงศรี
นางมยุรา ยอดโตมร
นางมยุราพร อินไชย
นางมยุรี ชวงสําโรง
นางสาวมยุรี แซจอง
นางมยุรี ฐานมั่น
นางมยุรี ทุนทวีทรัพย
นางมยุรี นาชัยเวียง
นางมยุรี บุญสีมา
นางมยุรี พรมประสิทธิ์
นางมยุรี ลูกปด

หนา ๙๒
ราชกิจจานุเบกษา
๔๕๔๕
๔๕๔๖
๔๕๔๗
๔๕๔๘
๔๕๔๙
๔๕๕๐
๔๕๕๑
๔๕๕๒
๔๕๕๓
๔๕๕๔
๔๕๕๕
๔๕๕๖
๔๕๕๗
๔๕๕๘
๔๕๕๙
๔๕๖๐
๔๕๖๑
๔๕๖๒
๔๕๖๓
๔๕๖๔
๔๕๖๕
๔๕๖๖
๔๕๖๗
๔๕๖๘
๔๕๖๙
๔๕๗๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางมยุรี ศรีทอง
นางสาวมยุรี ศรีมงคล
นางมยุรี สันวงค
นางมยุรี โสมา
นางมยุรี เอี่ยมกระจาง
นางมยุรีย เชาวรรณ
นางมลธิรา สุจันทร
นางมลลิกา บุญศรีกุล
นางมลิวรรณ ชวนจิตต
นางมลิวัลย ดอนสิงห
นางมะปราง ตาคําชัย
นางสาวมะลิ นาคกอน
นางสาวมะลิ ลือตระกูลประวัติ
นางมะลิ วงษอรุณ
นางมะลิ สุนทรานุรักษ
นางมะลิ สุระเสียง
นางมะลิ สุวรรณขํา
นางมะลิวรรณ จัยวัฒน
นางมะลิวัลย ตรีประเคน
นางมะลิวัลย เปรมปยะกิจ
นางมะลิวัลย สุทธิแพทย
นางสาวมะลิสด ศรีสุวะ
นางมัชฌิมา วงษาสาย
นางมัญชุพร ปงปญญายืน
นางสาวมัณฑนา เชยกลิ่นเทศ
นางมัณฑนา รื่นจิตร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๔๕๗๑
๔๕๗๒
๔๕๗๓
๔๕๗๔
๔๕๗๕
๔๕๗๖
๔๕๗๗
๔๕๗๘
๔๕๗๙
๔๕๘๐
๔๕๘๑
๔๕๘๒
๔๕๘๓
๔๕๘๔
๔๕๘๕
๔๕๘๖
๔๕๘๗
๔๕๘๘
๔๕๘๙
๔๕๙๐
๔๕๙๑
๔๕๙๒
๔๕๙๓
๔๕๙๔
๔๕๙๕
๔๕๙๖

นางมัตติกา แทงทอง
นางมัทนา กรุดพันธ
นางมัทนา ตรีสูนย
นางมัทนา โลหะนะ
นางมัทนา แสงทองสวัสดิ์
นางมัทนีย ทัศนพิทักษ
นางมันทนา ไชยเชิด
นางมันทนา สนองเดช
นางมัลลิกา คําโสภา
นางมัลลิกา ถิ่นสอน
นางมัลลิกา พวงวงษ
นางมัลลิกา รักพงษ
นางสาวมัลลิกา สามารถ
นางสาวมาซาลัช อุเซ็ง
นางมานิดา คําจันทร
นางมานิตย คชลี
นางมานิตา สมรรถชัย
นางมารศรี มูลสัน
นางสาวมาริษา นุมเดื่อ
นางมาลัย ดิษบรรจง
นางสาวมาลัย พงคกู
นางมาลัย พันธุเลิศ
นางมาลัย โพธิราชา
นางมาลัย ภิรมยชุน
นางมาลัย เรืองศรี
นางมาลัย ศรีสุนทร

หนา ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา
๔๕๙๗
๔๕๙๘
๔๕๙๙
๔๖๐๐
๔๖๐๑
๔๖๐๒
๔๖๐๓
๔๖๐๔
๔๖๐๕
๔๖๐๖
๔๖๐๗
๔๖๐๘
๔๖๐๙
๔๖๑๐
๔๖๑๑
๔๖๑๒
๔๖๑๓
๔๖๑๔
๔๖๑๕
๔๖๑๖
๔๖๑๗
๔๖๑๘
๔๖๑๙
๔๖๒๐
๔๖๒๑
๔๖๒๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางมาลัย อาจหาญ
นางมาลัยสวรรค สุนเกตุทรัช
นางมาลา นามบุญลือ
นางสาวมาลา วงษยะ
นางมาลารัตน บุญประเสริฐ
นางมาลินี พานิชนอก
นางมาลินี ศรีพรมมา
นางมาลิสา ศรีทอง
นางสาวมาลี กิตติอุดมเดช
นางมาลี ขวัญเมือง
นางมาลี ชุมนุม
นางมาลี ธรรมบํารุง
นางมาลี นอยพลี
นางมาลี นันตาลิต
นางมาลี นาควิสุทธิ์
นางมาลี เนตรซิว
นางมาลี บุโพธิ์
นางมาลี โปงเส็ง
นางมาลี ผองศิริ
นางมาลี พลอยทับทิม
นางมาลี พันธวิไล
นางมาลี พันเสง
นางมาลี โพธิ์ทองนาค
นางสาวมาลี โภชนาทาน
นางมาลี รอดทอง
นางสาวมาลี เรืองฤดี

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๔๖๒๓ นางสาวมาลี อานันทนะ
๔๖๒๔ นางสาวมาลีนาน ปาลกะวงษ
ณ อยุธยา
๔๖๒๕ นางมาเลียม เพลินสุขดี
๔๖๒๖ นางมิรดา อภิโชติเมธินี
๔๖๒๗ นางมิรันตี เวียงอินทร
๔๖๒๘ นางมิหนะ โอมณี
๔๖๒๙ นางมุกดา กาญจนาศรีโรจน
๔๖๓๐ นางมุกดา ไชยยะ
๔๖๓๑ นางมุกดา โสภี
๔๖๓๒ นางสาวมุกดา อินตะยศ
๔๖๓๓ นางมุจรินทร ภูขันสูง
๔๖๓๔ นางสาวมุทิตา แพทยประทุม
๔๖๓๕ นางสาวมูหนะ หลาหลี
๔๖๓๖ นางเมตตา กรมกอง
๔๖๓๗ นางเมตตา การะเกต
๔๖๓๘ นางเมธาพร กั่วพานิช
๔๖๓๙ นางเมธาวดี นนทจันทร
๔๖๔๐ นางเมธิญา ดาเหลา
๔๖๔๑ นางสาวเมธินี จันทมุณี
๔๖๔๒ นางยมรัตน สามารถกิจ
๔๖๔๓ นางสาวยวนจิต สอนประเทศ
๔๖๔๔ นางยอดขวัญ เหมือนพันธุ
๔๖๔๕ นางยามดี ศรีบัวออน
๔๖๔๖ นางยินดี ขวัญนิมิตร
๔๖๔๗ นางยินดี สงเอียด

หนา ๙๔
ราชกิจจานุเบกษา
๔๖๔๘
๔๖๔๙
๔๖๕๐
๔๖๕๑
๔๖๕๒
๔๖๕๓
๔๖๕๔
๔๖๕๕
๔๖๕๖
๔๖๕๗
๔๖๕๘
๔๖๕๙
๔๖๖๐
๔๖๖๑
๔๖๖๒
๔๖๖๓
๔๖๖๔
๔๖๖๕
๔๖๖๖
๔๖๖๗
๔๖๖๘
๔๖๖๙
๔๖๗๐
๔๖๗๑
๔๖๗๒
๔๖๗๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางยุคลธร สังขสอน
นางสาวยุบล ภัทรเสวิการ
นางยุพดี ขําหรุน
นางสาวยุพดี ทองแท
นางยุพดี วังกาวรรณ
นางยุพยงค แกวจันดา
นางสาวยุพา กิจสงเสริมกุล
นางยุพา บาลทิพย
นางยุพา บุญยิ่ง
นางยุพา รางแรม
นางสาวยุพาพรรณ ราชตั้งใจ
นางสาวยุพิน จันทรฟก
นางยุพิน เจริญ
นางยุพิน ไชยชนะ
นางยุพิน นาคะศิริ
นางยุพิน เบาทอง
นางยุพิน พรมมา
นางยุพิน ยิ้มคง
นางยุพิน วิทยวิโรจน
นางยุพิน ไวไธสง
นางยุพิน ศรีสมบูรณ
นางยุพิน สมสวย
นางยุพิน หองแซง
นางยุพิน อบหอม
นางยุพิน อินทรโยธา
นางยุพินศรี เทียมเพ็ง

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๔๖๗๔
๔๖๗๕
๔๖๗๖
๔๖๗๗
๔๖๗๘
๔๖๗๙
๔๖๘๐
๔๖๘๑
๔๖๘๒
๔๖๘๓
๔๖๘๔
๔๖๘๕
๔๖๘๖
๔๖๘๗
๔๖๘๘
๔๖๘๙
๔๖๙๐
๔๖๙๑
๔๖๙๒
๔๖๙๓
๔๖๙๔
๔๖๙๕
๔๖๙๖
๔๖๙๗
๔๖๙๘
๔๖๙๙

นางยุภา ขันโสม
นางยุภา พวงทอง
นางสาวยุภาภรณ โพชะเรือง
นางยุวดี กล่ํามอญ
นางยุวดี นวลแกว
นางสาวยุวดี พรรณกุลบดี
นางยุวดี วงษนอย
นางสาวยุวดี วิวัฒนปฐพี
นางยุวภา จันทรตะคุ
นางยุเวช ทองนวม
นางยูถิกา ลางคุลเกษตริน
นางเย็นตา พจมี
นางเยาวดี รุงโรจน
นางเยาวนารถ เลาหบรรจง
นางสาวเยาวนุช ลิ่มรัช
นางเยาวพา กิ่งแกว
นางสาวเยาวภา บรรพต
นางเยาวภา โพธินาม
นางเยาวภา ศรีเมือง
นางเยาวภา สมพงศ
นางเยาวมาตร หนูแกว
นางสาวเยาวรัตน ฉายประชีพ
นางเยาวรัตน ยศชูเกียรติ
นางเยาวเรศ จํารูญหิน
นางเยาวเรศ ทีปรักษพันธ
นางเยาวลักษณ วงศษา

หนา ๙๕
ราชกิจจานุเบกษา
๔๗๐๐
๔๗๐๑
๔๗๐๒
๔๗๐๓
๔๗๐๔
๔๗๐๕
๔๗๐๖
๔๗๐๗
๔๗๐๘
๔๗๐๙
๔๗๑๐
๔๗๑๑
๔๗๑๒
๔๗๑๓
๔๗๑๔
๔๗๑๕
๔๗๑๖
๔๗๑๗
๔๗๑๘
๔๗๑๙
๔๗๒๐
๔๗๒๑
๔๗๒๒
๔๗๒๓
๔๗๒๔
๔๗๒๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางเยาวลักษณ วีระพันธ
นางเยาวลักษณ อารามพงษ
นางรงควดี รัตนากร
นางรจชง เกตุทอง
นางรจนา ชอบนิทัศน
นางรจนา เชื้อสูง
นางรจนา ถนอมสุข
นางสาวรจนา พวงพยอม
นางรจนา พานแกว
นางรจนา สิมะจารึก
นางสาวรตินัย ผายรัศมี
นางรติพร กีพงษ
นางสาวรติรัตน ชนะกาศรี
นางรพีพร สิงหเจริญ
นางรพีพร สุขใจ
นางสาวรพีพรรณ วันพุธ
นางรพีพรรณ สุมนวิวัฒน
นางรมยกร วรรณสวาท
นางรมิดา มณีวรรณ
นางรวงทอง ชัยชนะ
นางรวงทอง เนียมงาม
นางรวงทิพย บุญพาลี
นางรวยรินทร อินทรประสงค
นางรวินันท ทุยเวียง
นางรวิวรรณ ชูนุย
นางสาวรวีวรรณ คงสวัสดิ์

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๔๗๒๖
๔๗๒๗
๔๗๒๘
๔๗๒๙
๔๗๓๐
๔๗๓๑
๔๗๓๒
๔๗๓๓
๔๗๓๔
๔๗๓๕
๔๗๓๖
๔๗๓๗
๔๗๓๘
๔๗๓๙
๔๗๔๐
๔๗๔๑
๔๗๔๒
๔๗๔๓
๔๗๔๔
๔๗๔๕
๔๗๔๖
๔๗๔๗
๔๗๔๘
๔๗๔๙
๔๗๕๐
๔๗๕๑

นางรวีวรรณ ชัยสิทธิ์วรกุล
นางสาวรวีวรรณ เนาวรัตน
นางรวีวรรณ ปริญญาพล
นางสาวรวีวรรณ พิริยะจิตต
นางรวีวรรณ มนตประเสริฐ
นางรสรินทร ดาแกว
นางรสสุคนธ กาญจนบุญชู
นางรสสุคนธ ธรรมวิสุทธิ์
นางสาวรสิตา กลิ่นสุวรรณ
นางรองรัตน ประสานวงศ
นางระเบียบ ธนบดีกุลพิศาล
นางระเบียบ แพงศรี
นางระเบียบ ศรีมนตรี
นางระพีพร เกาเอี้ยน
นางระพีพรรณ ทัศนบริสุทธิ์
นางระยา ชาญกิจ
นางระวิวรรณ กันหาวาป
นางสาวระวีวรรณ จันทราพร
นางสาวระวีวรรณ มาสมพงษ
นางระวีวรรณ ศรีพิเชียร
นางสาวระเวียง ดอนศรีชา
นางสาวรักเกลา ฉัตรจินดากุล
นางรังษี จันทรแกว
นางรังสิมา พลอาษา
นางสาวรังสิมา ภูแปลง
นางสาวรังสิมา วิสมล

หนา ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา
๔๗๕๒
๔๗๕๓
๔๗๕๔
๔๗๕๕
๔๗๕๖
๔๗๕๗
๔๗๕๘
๔๗๕๙
๔๗๖๐
๔๗๖๑
๔๗๖๒
๔๗๖๓
๔๗๖๔
๔๗๖๕
๔๗๖๖
๔๗๖๗
๔๗๖๘
๔๗๖๙
๔๗๗๐
๔๗๗๑
๔๗๗๒
๔๗๗๓
๔๗๗๔
๔๗๗๕
๔๗๗๖
๔๗๗๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางรังสิมา สูงสงา
นางรัชจิกร จิตวัฒนานนท
นางรัชชนก จิตระวงศ
นางรัชฎา นาคเกษม
นางรัชฎา ศรีโลหอ
นางสาวรัชฎา สงเสริม
นางรัชฎาภรณ จันทะคุณ
นางรัชฎาภรณ ปงจันตา
นางรัชฎาวดี จันแกน
นางรัชดา นอยเพ็ง
นางรัชดา รักษากิจ
นางรัชดาวัลย วงษชื่น
นางรัชนันท อินทรฉ่ํา
นางสาวรัชนิภา ธาตุอินจันทร
นางรัชนิวรรณ หนูสะอาด
นางรัชนี เกษสุวรรณ
นางรัชนี คีรีวรรณ
นางรัชนี จันทรัตนะ
นางรัชนี ไชยบุดดี
นางรัชนี ซื่อตรงมั่นคง
นางรัชนี ทองออน
นางรัชนี บุตรชัย
นางรัชนี ปญโญใหญ
นางรัชนี มนตรี
นางรัชนี ศิลาอาสน
นางรัชนี สมสูง

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๔๗๗๘
๔๗๗๙
๔๗๘๐
๔๗๘๑
๔๗๘๒
๔๗๘๓
๔๗๘๔
๔๗๘๕
๔๗๘๖
๔๗๘๗
๔๗๘๘
๔๗๘๙
๔๗๙๐
๔๗๙๑
๔๗๙๒
๔๗๙๓
๔๗๙๔
๔๗๙๕
๔๗๙๖
๔๗๙๗
๔๗๙๘
๔๗๙๙
๔๘๐๐
๔๘๐๑
๔๘๐๒
๔๘๐๓

หนา ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางรัชนี อุทัยรัตน
นางรัชนีกร ไชยปะ
นางสาวรัชนีกร ทิพยสุข
นางรัชนีพร มีธรรม
นางรัชนีย สวัสดิ์
นางรัชวงค เสมากูล
นางรัญจวน จารุเศรณี
นางรัดดา ถาวรสาลี
นางรัตชกร พูลทวี
นางรัตติกาล เมืองแดง
นางรัตติกาล ศรีทอง
นางรัตตินันท ไตรเรืองศักดิ์
นางรัตติยา แซซึ่ง
นางรัตติยา พัฒนากร
นางรัตนกาญจน รัตนานุสรณ
นางรัตนดา วุฒินันทสุระสิทธิ์
นางรัตนพร พีระพรประเสริฐ
นางรัตนพร เวียงธรรรม
นางรัตนะ พรหมแกวสุวรรณรัตน
นางรัตนา กลับดี
นางรัตนา กลึงผล
นางรัตนา แกวกําเนิด
นางรัตนา แกวทอง
นางรัตนา ขุนปราบ
นางรัตนา เคลือบสูงเนิน
นางรัตนา ซื่อตรง

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

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางรัตนา ซุกซอน
นางรัตนา ดําสุวรรณ
นางรัตนา ตุลารักษ
นางรัตนา ทิพยวัฒน
นางรัตนา ธนะคําดี
นางรัตนา ธรรมบุตร
นางรัตนา นพเกา
นางรัตนา ประทับทอง
นางสาวรัตนา ผลโภค
นางสาวรัตนา เพชรศรีชวง
นางรัตนา มานะประดิษฐ
นางสาวรัตนา รัตนานุภาพ
นางรัตนา รุงชวง
นางรัตนา เหมะรัชตะ
นางรัตนา อยูสุข
นางสาวรัตนาพร จันทรสมวงษ
นางรัตนาพร นาขุนทด
นางรัตนาภรณ จินดาเพชร
นางสาวรัตนาภรณ ธนาธิพันธุ
นางรัตนาภรณ ปลอดดี
นางรัตนาภรณ สมาน
นางรัตนาภรณ สัมฤทธิ์
นางสาวรัตนาภรณ หนูแกว
นางรัตนาวดี ภูมาศ
นางรัตนาวรรณ ธนานุรักษ
นางสาวรัตยา หวังผล

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๔๘๓๐
๔๘๓๑
๔๘๓๒
๔๘๓๓
๔๘๓๔
๔๘๓๕
๔๘๓๖
๔๘๓๗
๔๘๓๘
๔๘๓๙
๔๘๔๐
๔๘๔๑
๔๘๔๒
๔๘๔๓
๔๘๔๔
๔๘๔๕
๔๘๔๖
๔๘๔๗
๔๘๔๘
๔๘๔๙
๔๘๕๐
๔๘๕๑
๔๘๕๒
๔๘๕๓
๔๘๕๔
๔๘๕๕

นางรัติญา ฉ่ําชื่น
นางรัศมี ปธิเก
นางรัศมี โพธิสาร
นางรัศมี มาดีคาน
นางรัศมี ยุทธสนอง
นางรัษฎา คําทอง
นางรัษมี บุญญะสิทธิ์
นางราณี มะละกูล
นางราณี อิสโร
นางราตรี กลับประสิทธิ์
นางราตรี ขําบุญ
นางราตรี แจมใส
นางราตรี ภักดี
นางราตรี มุงเพียรมั่น
นางราตรี มุลาลี
นางราตรี หมัดโนต
นางราตรี หมื่นละมาย
นางราตรี อุนดวง
นางรานี พันธุพรหม
นางราวรรณ นาคประสาร
นางราษี วงศชัย
นางรําจวน อัทรัณ
นางรําพรรณ มีอาษา
นางรําพัน ทองคํา
นางรําพึง คําศรี
นางสาวรําพึง เจริญสุข

หนา ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา
๔๘๕๖
๔๘๕๗
๔๘๕๘
๔๘๕๙
๔๘๖๐
๔๘๖๑
๔๘๖๒
๔๘๖๓
๔๘๖๔
๔๘๖๕
๔๘๖๖
๔๘๖๗
๔๘๖๘
๔๘๖๙
๔๘๗๐
๔๘๗๑
๔๘๗๒
๔๘๗๓
๔๘๗๔
๔๘๗๕
๔๘๗๖
๔๘๗๗
๔๘๗๘
๔๘๗๙
๔๘๘๐
๔๘๘๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางรําพึง รุงเจริญ
นางรําพึง หอมระรื่น
นางรําไพ ขันคํา
นางรําไพ ตนสกุล
นางรําไพ มะวงค
นางรําไพ รัญจวน
นางรําไพ ศรีทา
นางรินทรศิริ รัตนพันธ
นางรินมนัส กาละเสน
นางสาวรุงจิต ปรัชญาสันติ
นางรุงทิพย ประพิณ
นางสาวรุงทิพย พนภัยพาล
นางสาวรุงทิพย พรหมศิริ
นางรุงทิพย ราษฎรทองหลาง
นางรุงทิพย สมประสงค
นางรุงทิพย สวมไธสง
นางรุงทิวา แกวพรมงาม
นางรุงทิวา โพธิ์ใต
นางรุงทิวา มูลละ
นางรุงทิวา สารเสนา
นางรุงทิวา เหลาประภัสสกุล
นางรุงนภา แกวเขียว
นางรุงนภา แกววิฑูรย
นางรุงนภา เพ็ชรไม
นางสาวรุงมณี บุญฤทธิ์
นางสาวรุงระวี งามแปน

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๔๘๘๒
๔๘๘๓
๔๘๘๔
๔๘๘๕
๔๘๘๖
๔๘๘๗
๔๘๘๘
๔๘๘๙
๔๘๙๐
๔๘๙๑
๔๘๙๒
๔๘๙๓
๔๘๙๔
๔๘๙๕
๔๘๙๖
๔๘๙๗
๔๘๙๘
๔๘๙๙
๔๙๐๐
๔๙๐๑
๔๙๐๒
๔๙๐๓
๔๙๐๔
๔๙๐๕
๔๙๐๖
๔๙๐๗

นางรุงระวี สุขตระกูล
นางรุงรังษี พุทธสรณ
นางรุงรัชนี จุลโลบล
นางสาวรุงรัตน เจนสาริกรณ
นางสาวรุงรัตน พูลหิรัญ
นางรุงรัตน สงปาน
นางสาวรุงรัตน สุดทิม
นางสาวรุงเรือง ชูเจริญ
นางรุงวิภา พัชรกุลเศรษฐี
นางรุงอรุณ ตันดี
นางรุงอรุณ ไทยอยู
นางรุจลักษณ นัทธีประทุม
นางรุจิ บุญชวยเหลือ
นางสาวรุจิดา สุขใส
นางรุจิรัตน โชตินิสากรณ
นางรุจิรัตน นาคะรัมภะ
นางรุจิรา แกวดวงดี
นางรุจิรา คําแสนใส
นางเรณู แกวกํายาน
นางเรณู ครุธไทย
นางเรณู ตั้งตระกูล
นางเรณู นีระ
นางสาวเรณู เย็นใจ
นางเรณู สอิ้งทอง
นางเรณู อุทานันท
นางเรวดี แกวเพ็ง

หนา ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา
๔๙๐๘
๔๙๐๙
๔๙๑๐
๔๙๑๑
๔๙๑๒
๔๙๑๓
๔๙๑๔
๔๙๑๕
๔๙๑๖
๔๙๑๗
๔๙๑๘
๔๙๑๙
๔๙๒๐
๔๙๒๑
๔๙๒๒
๔๙๒๓
๔๙๒๔
๔๙๒๕
๔๙๒๖
๔๙๒๗
๔๙๒๘
๔๙๒๙
๔๙๓๐
๔๙๓๑
๔๙๓๒
๔๙๓๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางเรวดี ไกรฤกษ
นางเรวดี ทองอุนเรือน
นางเรวดี นิลเพ็ชร
นางเรวดี รัตนะมาลา
นางเริงฤดี พาเบา
นางสาวเรียม เพชรประสิทธิ์
นางสาวเรียม โรสิกะ
นางเรียมจันทร ศิริจันทร
นางเรืองรอง กลีบจันทร
นางสาวเรืองรอง สิริเถลิงเกียรติ
นางสาวเรืองไร ผดุงศักดิ์
นางเรืองศรี เวฬุวนารักษ
นางสาวเรืองศิริ ประสพโชคชัย
นางเรืองอุไร หวังผล
นางสาวฤดี ตันติพนาทิพย
นางฤดีภรณ อินทรเทศ
นางลฎาภา พรหมเมศร
นางลดา อินทรามะ
นางลดาทิพย นําสุย
นางสาวลดารัก สีหะวงษ
นางลดารัตน รอดเสวก
นางลดาวัลย สุวรรณเทน
นางลไม พรหมพิจารณ
นางลอบ รักษาวงษ
นางลออ โยธา
นางลออทิพย เลาประเสริฐสุข

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๔๙๓๔
๔๙๓๕
๔๙๓๖
๔๙๓๗
๔๙๓๘
๔๙๓๙
๔๙๔๐
๔๙๔๑
๔๙๔๒
๔๙๔๓
๔๙๔๔
๔๙๔๕
๔๙๔๖
๔๙๔๗
๔๙๔๘
๔๙๔๙
๔๙๕๐
๔๙๕๑
๔๙๕๒
๔๙๕๓
๔๙๕๔
๔๙๕๕
๔๙๕๖
๔๙๕๗
๔๙๕๘
๔๙๕๙

นางละภาวรรณ คะโยธา
นางละมอม ปตตาเทสัง
นางสาวละมัย ขนุนใหญ
นางละมัย เนตรวีระ
นางละมัย บุญชื่น
นางละมัย พุทธกาล
นางละมัย ล้ําเลิศ
นางละมัย แสวงการ
นางละมาย ชูสุวรรณ
นางละมาย ปดตาฝาย
นางละมาย มณีรัตน
นางสาวละมาย ศรีหมุน
นางละเมิล เลี่ยนกัตวา
นางละไม ออนปลอด
นางละออ จันทรจุไร
นางละออ ชูจันทร
นางละออ ถนอมตะคุ
นางละออ มารยาท
นางละออง เฉิดฉาย
นางละออง ชัยภักดี
นางละออง สุขศรี
นางสาวละออง สุทธิ
นางละอองแกว สุวรรณวงศ
นางละอองดาว โสภา
นางละเอียด ไกรทอง
นางละเอียด ชาวกําแพง

หนา ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา
๔๙๖๐
๔๙๖๑
๔๙๖๒
๔๙๖๓
๔๙๖๔
๔๙๖๕
๔๙๖๖
๔๙๖๗
๔๙๖๘
๔๙๖๙
๔๙๗๐
๔๙๗๑
๔๙๗๒
๔๙๗๓
๔๙๗๔
๔๙๗๕
๔๙๗๖
๔๙๗๗
๔๙๗๘
๔๙๗๙
๔๙๘๐
๔๙๘๑
๔๙๘๒
๔๙๘๓
๔๙๘๔
๔๙๘๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางละเอียด มีชู
นางละเอียด อินโองการ
นางลักขณา เชาวเลิศ
นางลักขณา เบญจสมัย
นางลักขณา ปาเปา
นางลักขณา สุใจ
นางสาวลักษณนันจ ศรีรัตนโชติ
นางลักษณา จันทรศรี
นางลักษณา เทพชู
นางลักษณา ธีระเถกิง
นางลักษณา ลีละขจรเกียรติ
นางสาวลัดดา ขุนกัณฑ
นางลัดดา คําเสมอ
นางลัดดา คุณมาศ
นางลัดดา จันทสาร
นางลัดดา จีนออย
นางลัดดา เจียมจูไร
นางลัดดา ชานนตรี
นางลัดดา ณะแกว
นางลัดดา ไตรเสนีย
นางลัดดา นุนขาว
นางลัดดา ปุจฉาการณ
นางสาวลัดดา พันธใจธรรม
นางลัดดา พุฒนวล
นางลัดดา วัฒนสัจจานุกูล
นางลัดดา วิเชียรฉาย

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๔๙๘๖
๔๙๘๗
๔๙๘๘
๔๙๘๙
๔๙๙๐
๔๙๙๑
๔๙๙๒
๔๙๙๓
๔๙๙๔
๔๙๙๕
๔๙๙๖
๔๙๙๗
๔๙๙๘
๔๙๙๙
๕๐๐๐
๕๐๐๑
๕๐๐๒
๕๐๐๓
๕๐๐๔
๕๐๐๕
๕๐๐๖
๕๐๐๗
๕๐๐๘
๕๐๐๙
๕๐๑๐
๕๐๑๑

หนา ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางลัดดา สิงหทอง
นางลัดดาพร พูลสวัสดิ์
นางลัดดาวัลย กระบองเพ็ชร
นางลัดดาวัลย จตุราวิยสัจ
นางลัดดาวัลย เฉยเจริญ
นางลัดดาวัลย นาคสมบูรณ
นางสาวลัดดาวัลย บอทอง
นางลัดดาวัลย บุญสิทธิ์
นางลัดดาวัลย เรืองวิชชา
นางสาวลัดดาวัลย ศักดิ์ธรรมเจริญ
นางลัดดาวัลย เหล็กเทศ
นางลาตีปะ ปกษิณศิริ
นางลาวรรณ ภักดีสุวรรณ
นางลาวัณย ตรีเนตร
นางลาวัณย พันธอารมย
นางลาวันดี บัวบาน
นางลาวัลย กระปุกทอง
นางสาวลาวัลย กิตติธรรมโม
นางลาวัลย ใจแปง
นางลาวัลย พวงเงิน
นางลาวัลย แมนเขียว
นางลาวัลย วงศแกว
นางลาวัลย วงศธรรม
นางสาวลําจวน กิติ
นางลําจวน มูลเจริญพร
นางลําดวน แตงทาว

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

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางลําดวน เหล็กกลา
นางลําเทียน ปริรักษวิจิตร
นางลําพอง เกิดโมลี
นางลําพูล ละมอม
นางลําเพย ชาติผดุง
นางลําไพ ทองบุราณ
นางลํายงค มาดิษฐ
นางลํายอง ขันธพัฒน
นางลําใย เฉลิมเกียรติภักดี
นางลําใย ไชยมาตย
นางลําใย ดีรักษา
นางลําใย พรหมคุณ
นางลินณา กาญจนจิตติ
นางเลิศลักษณ ขอจุลซวน
นางเลิศลักษณ มั่นวงศ
นางเลียม จิตมั่น
นางเลียม อุสาหะจิตต
นางวงคเดือน ชูมนต
นางวงจันทร นามทอง
นางวงจันทร บุญเรืองอุดม
นางวงจันทร วงศสวัสดิ์
นางวงเดือน เขื่อนเพชร
นางวงเดือน จันทมาลา
นางวงเดือน ทัศนภูมิ
นางวงศกต สังขเสน
นางวงศจันทร แกวสีนวล

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๕๐๓๘
๕๐๓๙
๕๐๔๐
๕๐๔๑
๕๐๔๒
๕๐๔๓
๕๐๔๔
๕๐๔๕
๕๐๔๖
๕๐๔๗
๕๐๔๘
๕๐๔๙
๕๐๕๐
๕๐๕๑
๕๐๕๒
๕๐๕๓
๕๐๕๔
๕๐๕๕
๕๐๕๖
๕๐๕๗
๕๐๕๘
๕๐๕๙
๕๐๖๐
๕๐๖๑
๕๐๖๒
๕๐๖๓

นางวงศเดือน โสภาพล
นางวจิรา คลังน้ําคู
นางวจี โพธิ์สูงเนิน
นางวชิราภรณ บุญทะจิตร
นางวชิราภรณ ปรีประสาท
นางวณี อนุกูล
นางวนารี สันทัด
นางวนาลิน ขามเกาะ
นางวนิดา คําบูชา
นางวนิดา เครือจันทร
นางวนิดา จันทรกระจาง
นางวนิดา ทวิตชาติ
นางวนิดา บุญราช
นางวนิดา เบาทอง
นางวนิดา พลโลหะ
นางวนิดา พานโคกสูง
นางวนิดา เพียกขุนทด
นางวนิดา เพียรพิทักษ
นางวนิดา มวงแกว
นางวนิดา รื่นรมย
นางวนิดา เลาหประเสริฐ
นางวนิดา วรรณสุทธิ์
นางวนิดา สวนคําศรี
นางวนิดา สะทานบัว
นางวนิดา สังรี
นางวนิดา สุวรรณชาตรี

หนา ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา
๕๐๖๔
๕๐๖๕
๕๐๖๖
๕๐๖๗
๕๐๖๘
๕๐๖๙
๕๐๗๐
๕๐๗๑
๕๐๗๒
๕๐๗๓
๕๐๗๔
๕๐๗๕
๕๐๗๖
๕๐๗๗
๕๐๗๘
๕๐๗๙
๕๐๘๐
๕๐๘๑
๕๐๘๒
๕๐๘๓
๕๐๘๔
๕๐๘๕
๕๐๘๖
๕๐๘๗
๕๐๘๘
๕๐๘๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางวนิดา หวลวงศ
นางสาววนิดา หาญรักษ
นางสาววนิดา อยูยืน
นางสาววนิดา อุนแกว
นางวนิดา อุประกุล
นางวรนันทน นาถมทอง
นางวรนิติ โกศลวัฒนา
นางวรนิษฐา บัวศิริ
นางวรนุช ชูชาติ
นางวรนุช ณรงคชีวพัฒน
นางวรนุช ปลั่งแสงมาศ
นางสาววรนุช รุงเรืองเจริญกุล
นางวรนุช โลมาแจม
นางวรนุช ศานติประพันธ
นางวรรชุรี คูเจริญไพบูลย
นางวรรณกร โมฬีชาติ
นางวรรณงาม อนันตชินะ
นางวรรณดี คําวรรณสิงห
นางวรรณดี ดํานอย
นางวรรณดี สุวรรณวงศ
นางวรรณธิมา ศรีรัตนพันธ
นางสาววรรณพร พูลศิริ
นางวรรณพร สุขประเสริฐ
นางวรรณพร สุทธชัย
นางสาววรรณเพ็ญ พันธฟก
นางสาววรรณรักษ จันทรยิ้ม

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๕๐๙๐
๕๐๙๑
๕๐๙๒
๕๐๙๓
๕๐๙๔
๕๐๙๕
๕๐๙๖
๕๐๙๗
๕๐๙๘
๕๐๙๙
๕๑๐๐
๕๑๐๑
๕๑๐๒
๕๑๐๓
๕๑๐๔
๕๑๐๕
๕๑๐๖
๕๑๐๗
๕๑๐๘
๕๑๐๙
๕๑๑๐
๕๑๑๑
๕๑๑๒
๕๑๑๓
๕๑๑๔
๕๑๑๕

นางสาววรรณรัตน เทียมจรัส
นางวรรณรัตน ลังกาวงศ
นางวรรณฤดี รุงจรัสพันธุ
นางวรรณวไล จันทาบ
นางวรรณวิมล พลศักดิ์
นางวรรณศิริ ไชยรักษ
นางวรรณสิริ ชัยเดช
นางวรรณะ ตั้งคณา
นางวรรณา คําขวัญ
นางวรรณา แจมจันทร
นางวรรณา ชมภู
นางวรรณา ชัยชนะ
นางสาววรรณา ชางพลาย
นางสาววรรณา แซตัน
นางวรรณา ตรีอุดม
นางสาววรรณา ไทรผองศรี
นางวรรณา ธรรมรักษ
นางวรรณา นานาลาภ
นางวรรณา บินดุสะ
นางวรรณา บุญรักษา
นางสาววรรณา ปุจฉาการ
นางวรรณา พวงนิล
นางวรรณา มาลัยวงศ
นางวรรณา รุงแสง
นางวรรณา โรจนาวรรณ
นางวรรณา ศรีโกศล

หนา ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา
๕๑๑๖
๕๑๑๗
๕๑๑๘
๕๑๑๙
๕๑๒๐
๕๑๒๑
๕๑๒๒
๕๑๒๓
๕๑๒๔
๕๑๒๕
๕๑๒๖
๕๑๒๗
๕๑๒๘
๕๑๒๙
๕๑๓๐
๕๑๓๑
๕๑๓๒
๕๑๓๓
๕๑๓๔
๕๑๓๕
๕๑๓๖
๕๑๓๗
๕๑๓๘
๕๑๓๙
๕๑๔๐
๕๑๔๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางวรรณา สัตยะคํา
นางวรรณา อินทรแกว
นางวรรณิดา บํารุงพานิช
นางวรรณี คภะสุวรรณ
นางวรรณี โคตะวัน
นางวรรณี ราชแกว
นางสาววรรณี ศรีสุราช
นางวรรณี สุขโข
นางวรรณี สุขมิ่ง
นางวรรณี เสมพืช
นางวรรณี แสงศรี
นางวรรณี เหมทานนท
นางวรรณีพร ซายคลาย
นางวรรณีภา กาศเกษม
นางวรรณีย เจริญราช
นางวรรธนา กุลเกลี้ยง
นางสาววรรษชล นาคศรีเจริญ
นางวรริษา สังขทอง
นางวรวดี อินทรกอง
นางวรวรรณ กันหนองผือ
นางวรอนงค ยังเจริญ
นางวรัญญา กลึงเอี่ยม
นางสาววรัญญา สัตยาคุณ
นางวรัญญา แสวงกิจ
นางวรัตน พิทักษวงศ
นางวรัทยา ทวีผล

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๕๑๔๒
๕๑๔๓
๕๑๔๔
๕๑๔๕
๕๑๔๖
๕๑๔๗
๕๑๔๘
๕๑๔๙
๕๑๕๐
๕๑๕๑
๕๑๕๒
๕๑๕๓
๕๑๕๔
๕๑๕๕
๕๑๕๖
๕๑๕๗
๕๑๕๘
๕๑๕๙
๕๑๖๐
๕๑๖๑
๕๑๖๒
๕๑๖๓
๕๑๖๔
๕๑๖๕
๕๑๖๖
๕๑๖๗

นางสาววรางค เวชประเสริฐ
นางวรางคณา กองลี
นางวรานันท สาครินทร
นางสาววราพร จําปา
นางวราพร โนจะ
นางวราพร สังขทอง
นางวราพร แสงแปน
นางวราพร หมายชัย
นางวราพร หิรัญนุสรณสุโข
นางวราภรณ กรทรัพย
นางวราภรณ กฤตธรรม
นางสาววราภรณ กลิ่นสังข
นางวราภรณ กานจักร
นางวราภรณ แกวกลิ่น
นางวราภรณ เขียวมา
นางสาววราภรณ คงหอม
นางวราภรณ จันตะมะ
นางวราภรณ แจมพงษ
นางสาววราภรณ ชูเทพ
นางสาววราภรณ เด็ดดวง
นางวราภรณ ทองลอย
นางวราภรณ นาคมุจลินท
นางวราภรณ เนาเพ็ชร
นางวราภรณ บุญโสม
นางวราภรณ วิมลกาญจนา
นางวราภรณ สงละออ

หนา ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา
๕๑๖๘
๕๑๖๙
๕๑๗๐
๕๑๗๑
๕๑๗๒
๕๑๗๓
๕๑๗๔
๕๑๗๕
๕๑๗๖
๕๑๗๗
๕๑๗๘
๕๑๗๙
๕๑๘๐
๕๑๘๑
๕๑๘๒
๕๑๘๓
๕๑๘๔
๕๑๘๕
๕๑๘๖
๕๑๘๗
๕๑๘๘
๕๑๘๙
๕๑๙๐
๕๑๙๑
๕๑๙๒
๕๑๙๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางวราภรณ สุขทอง
นางวราภรณ สุขประวิทย
นางวราภรณ อมรฤทธิ์
นางวรารัตน วรางกูร
นางวรารัตน สมโชค
นางวรารัตน สิริจิตราภรณ
นางวริฐา มานะศรีสุริยัน
นางวรินดา โคตรนาวัง
นางสาววรินดา ไพรวันรัตน
นางวรินทรพร นพอมรไพศาล
นางวริษฐา บัวพัฒน
นางวริษฐา มุสิกะปาละ
นางวริสา ศิลปะ
นางวลัย เหลืองออน
นางวลัยทิพย ตรีสุวรรณ
นางวลัยพร ลือเลิศธรรม
นางวลัยพร อินเอี่ยม
นางวลัยพร อุไรพันธ
นางวลัยพร เอี่ยมที่พึ่ง
นางวลี ใครกระโทก
นางวลี หนูเส็ง
นางวไลลักษณ ดิษพึ่ง
นางวัจนา กับปุละวัน
นางวัชรากร ยาพรหม
นางวัชราพร ตั้งธีระสุนันท
นางวัชราพร สุภาศรี

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๕๑๙๔
๕๑๙๕
๕๑๙๖
๕๑๙๗
๕๑๙๘
๕๑๙๙
๕๒๐๐
๕๒๐๑
๕๒๐๒
๕๒๐๓
๕๒๐๔
๕๒๐๕
๕๒๐๖
๕๒๐๗
๕๒๐๘
๕๒๐๙
๕๒๑๐
๕๒๑๑
๕๒๑๒
๕๒๑๓
๕๒๑๔
๕๒๑๕
๕๒๑๖
๕๒๑๗
๕๒๑๘
๕๒๑๙

นางวัชราภรณ ตั้งใจ
นางวัชราภรณ อุดมรัตนมงคล
นางวัชรารัตน การงาน
นางวัชรารัตน พิทักษ
นางวัชริญาณ คําศรีสุข
นางวัชรินทร ขุนโขลนอนุสรณ
นางวัชรินทร วงษศิลป
นางวัชรี เขียวเอี่ยม
นางวัชรี คงหอม
นางวัชรี ไชยศรีย
นางวัชรี ดอนศรี
นางวัชรี ทองเนียม
นางสาววัชรี ยอดเอียด
นางวัชรี โลหะเวช
นางสาววัชรี สมวัน
นางสาววัชรี หนึ่งใจ
นางวัชรีย คําพุทธ
นางวัฒนา กระบวนรัตน
นางวัฒนา แกวสาย
นางวัฒนา เครือจักร
นางวัฒนา วงษจันทรแดง
นางวัฒนาพร ระงับทุกข
นางวัฒนาพร สาระผล
นางสาววัฒนารี ขัดสี
นางสาววันชนะ แสงฤทธิ์
นางสาววันดี แสงเดือน

หนา ๑๐๕
ราชกิจจานุเบกษา
๕๒๒๐
๕๒๒๑
๕๒๒๒
๕๒๒๓
๕๒๒๔
๕๒๒๕
๕๒๒๖
๕๒๒๗
๕๒๒๘
๕๒๒๙
๕๒๓๐
๕๒๓๑
๕๒๓๒
๕๒๓๓
๕๒๓๔
๕๒๓๕
๕๒๓๖
๕๒๓๗
๕๒๓๘
๕๒๓๙
๕๒๔๐
๕๒๔๑
๕๒๔๒
๕๒๔๓
๕๒๔๔
๕๒๔๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางสาววันทณีย คุมบน
นางสาววันทนา กิติทรัพยกาญจนา
นางสาววันทนา ชูพงศ
นางวันทนา ไชยพร
นางสาววันทนา ทิมเขียว
นางสาววันทนา ประเสริฐ
นางวันทนา เพ็ชรวิจิตร
นางวันทนีย จิตรหลัง
นางวันทนีย แซมเพชร
นางวันทนีย พรมศรี
นางวันทนีย แสงระยับ
นางวันทนีย หมวดเมือง
นางวันพร พุมจันทร
นางวันเพ็ญ กาศโอสถ
นางวันเพ็ญ จันทนคีรี
นางสาววันเพ็ญ จิวัฒนาชวลิตกุล
นางวันเพ็ญ ชวรุง
นางสาววันเพ็ญ ชัยสุวรรณดุสิต
นางวันเพ็ญ ถูไกรวงษ
นางวันเพ็ญ ทวมนาค
นางสาววันเพ็ญ ทักษิณ
นางสาววันเพ็ญ ธรรมมามาศ
นางวันเพ็ญ นนทะชัย
นางวันเพ็ญ บุรีสูงเนิน
นางวันเพ็ญ ประคองธรรม
นางวันเพ็ญ เปลี่ยนสี

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๕๒๔๖
๕๒๔๗
๕๒๔๘
๕๒๔๙
๕๒๕๐
๕๒๕๑
๕๒๕๒
๕๒๕๓
๕๒๕๔
๕๒๕๕
๕๒๕๖
๕๒๕๗
๕๒๕๘
๕๒๕๙
๕๒๖๐
๕๒๖๑
๕๒๖๒
๕๒๖๓
๕๒๖๔
๕๒๖๕
๕๒๖๖
๕๒๖๗
๕๒๖๘
๕๒๖๙
๕๒๗๐
๕๒๗๑

หนา ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางวันเพ็ญ พันธุมณี
นางสาววันเพ็ญ พิศาลศิลป
นางสาววันเพ็ญ พูลประสาธนพร
นางวันเพ็ญ เมืองเจริญ
นางวันเพ็ญ ยอดมณี
นางวันเพ็ญ ระบือพิณ
นางสาววันเพ็ญ รําไพรุจิพงศ
นางวันเพ็ญ ลอมพิพัฒนพงศ
นางวันเพ็ญ ลักขษร
นางวันเพ็ญ วาระแกนทราย
นางวันเพ็ญ ศรีโสพันธ
นางวันเพ็ญ สายเพชร
นางวันเพ็ญ สุขจิตร
นางวันเพ็ญ สุขนิคม
นางสาววันเพ็ญ หมั่นฝกพันธ
นางวันเพ็ญ หาญลํายวง
นางวันวิภา ชะอุมดี
นางวันวิสาข ผลสวัสดิ์
นางวัลภา จันทรมีศรี
นางวัลภา พงษสุพรรณ
นางวัลภา อภัยใจ
นางสาววัลภา อังกุรวิโรจน
นางวัลลภา เมืองโสม
นางวัลลา ชุมมาก
นางวัลลาห สายอุบล
นางวัลลิยา กัลปดี

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

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางวารินทร เสมาลอม
นางวารี ชูชาติ
นางวารี ผอมภักดี
นางวารี มลิลา
นางวารีย มีแกว
นางวารีย เมืองเกษม
นางวารีรัตน วิเศษมี
นางวารุจี วุฒินนทชัย
นางวารุณี กุลบุตร
นางสาววารุณี ศศะนาวิน
นางสาววาลี สุริมานนท
นางสาววาสนา แกวบวรรัตน
นางวาสนา จันทรเพ็ง
นางสาววาสนา แจมโคกสูง
นางวาสนา ฉิมไทย
นางวาสนา แทนแกว
นางวาสนา นิติกุล
นางวาสนา ปราศจากศัตรู
นางวาสนา ปุริโส
นางวาสนา เปนมูล
นางสาววาสนา ผูกทอง
นางวาสนา พูลชาติ
นางวาสนา ยิสุ
นางวาสนา รอดขวัญ
นางวาสนา วงศจีน
นางวาสนา สวัสดิ์รักษ

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๕๒๙๘
๕๒๙๙
๕๓๐๐
๕๓๐๑
๕๓๐๒
๕๓๐๓
๕๓๐๔
๕๓๐๕
๕๓๐๖
๕๓๐๗
๕๓๐๘
๕๓๐๙
๕๓๑๐
๕๓๑๑
๕๓๑๒
๕๓๑๓
๕๓๑๔
๕๓๑๕
๕๓๑๖
๕๓๑๗
๕๓๑๘
๕๓๑๙
๕๓๒๐
๕๓๒๑
๕๓๒๒
๕๓๒๓

นางวาสนา สีทิม
นางสาววาสนา แสงจันทร
นางวาสนา อินทรสูตร
นางวาสนา อินสม
นางวาสนา เอี่ยมราคิน
นางวิจิตร เปกธนู
นางวิจิตรา พันดุสะ
นางวิจิตรา ฤทธิ์บุรี
นางวิจิตรา แสนแกว
นางวิจิตรา เอียงกลับ
นางวิชชุตา บุญดี
นางสาววิชชุนัย ชุมคช
นางสาววิเชียร สุรินทร
นางวินิจ สังขแกว
นางวินิพร แซฮ่ํา
นางวิบูลย พูลสงค
นางวิบูลวรรณ พันธุดี
นางวิภา ตัณฑุลพงษ
นางวิภา นวลจีน
นางสาววิภา ประกอบวิทย
นางวิภา เลือดขุนทด
นางวิภาณี พุมเจริญ
นางวิภาดา จริตธรรม
นางวิภาดา ธิติบุญจันทร
นางวิภาดา พลอาจทัน
นางวิภาดา เลิศสุริยะกุล

หนา ๑๐๗
ราชกิจจานุเบกษา
๕๓๒๔
๕๓๒๕
๕๓๒๖
๕๓๒๗
๕๓๒๘
๕๓๒๙
๕๓๓๐
๕๓๓๑
๕๓๓๒
๕๓๓๓
๕๓๓๔
๕๓๓๕
๕๓๓๖
๕๓๓๗
๕๓๓๘
๕๓๓๙
๕๓๔๐
๕๓๔๑
๕๓๔๒
๕๓๔๓
๕๓๔๔
๕๓๔๕
๕๓๔๖
๕๓๔๗
๕๓๔๘
๕๓๔๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางวิภาพร แซสันเทียะ
นางวิภาพร ธนาบูรณ
นางวิภาพร ประสานศรี
นางสาววิภาพร ยงเพชร
นางวิภาพร สุวรรณอําไพ
นางสาววิภาภรณ ณีรัตนชัย
นางวิภาภรณ วงศวณิช
นางสาววิภารัตน ทองขวิด
นางวิภารัตน พิจิตร
นางวิภารัตน เลขานุกิจ
นางวิภารัตน เศวตไกรสร
นางสาววิภาวดี บุญโยประการ
นางวิภาวดี มิ่งเมือง
นางวิภาวรรณ งาหอม
นางวิภาวรรณ จันทรวิวัฒน
นางวิภาวรรณ ชายแกว
นางวิภาวรรณ เทศทอง
นางสาววิภาวรรณ พึ่งโยธิน
นางวิภาวรรณ รังคะราช
นางวิภาวี บุตรมงคล
นางสาววิมล นาวารัตน
นางวิมล พิชัยณรงค
นางวิมล ไวยโภคา
นางวิมล สมบูรณ
นางวิมล สุขวัจนี
นางวิมล สุวรรณโณ

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๕๓๕๐
๕๓๕๑
๕๓๕๒
๕๓๕๓
๕๓๕๔
๕๓๕๕
๕๓๕๖
๕๓๕๗
๕๓๕๘
๕๓๕๙
๕๓๖๐
๕๓๖๑
๕๓๖๒
๕๓๖๓
๕๓๖๔
๕๓๖๕
๕๓๖๖
๕๓๖๗
๕๓๖๘
๕๓๖๙
๕๓๗๐
๕๓๗๑
๕๓๗๒
๕๓๗๓
๕๓๗๔
๕๓๗๕

นางวิมลพรรณ แกวกันทา
นางวิมลมาส นิลาภรณ
นางวิมลรัตน นารีรักษ
นางสาววิมลรัตน ปาสาบุตร
นางสาววิมลวรรณ เจนวิริยะกุล
นางวิมลวรรณ ปญญาใส
นางวิมลสิริ กาญจนกําเนิด
นางวิยดา จันทรพิลา
นางวิยะดา ไชยรา
นางวิรัช ถาบุตร
นางสาววิราวรรณ เพ็ชรรัตน
นางวิริยา จันทรอุไร
นางวิลอน สมตน
นางวิลามาศ แพทยรักษา
นางวิลาวัณย แจงกระจาง
นางวิลาวัณย ตระกูลสันติรัตน
นางวิลาวัณย บุญยัง
นางวิลาวัณย ปงพูนทรัพย
นางวิลาวัลย ขันศิลา
นางวิลาวัลย เชิดทอง
นางวิลาวัลย ตาละคํา
นางวิลาวัลย วงศศิริ
นางวิลาส มณีชวง
นางวิลาสินี บุญมวง
นางสาววิไล คงจันทร
นางวิไล นวลละออง

หนา ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา
๕๓๗๖
๕๓๗๗
๕๓๗๘
๕๓๗๙
๕๓๘๐
๕๓๘๑
๕๓๘๒
๕๓๘๓
๕๓๘๔
๕๓๘๕
๕๓๘๖
๕๓๘๗
๕๓๘๘
๕๓๘๙
๕๓๙๐
๕๓๙๑
๕๓๙๒
๕๓๙๓
๕๓๙๔
๕๓๙๕
๕๓๙๖
๕๓๙๗
๕๓๙๘
๕๓๙๙
๕๔๐๐
๕๔๐๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางวิไล บุญพรัด
นางวิไล เปยมอักโข
นางวิไล พันธคํา
นางวิไล ยศกิจ
นางวิไล อหันตะ
นางวิไล อินทรแกว
นางวิไลพร จงใจมั่น
นางวิไลพร เดชบุรัมย
นางวิไลพร นาบุญ
นางสาววิไลพร สุดสวาสดิ์
นางวิไลภรณ เกสรา
นางวิไลภรณ รุณธาตุ
นางวิไลรัตน ปงผลพูล
นางวิไลรัตน พรหมมาก
นางวิไลรัตน ไพชยนต
นางสาววิไลลักษณ เกตุเล็ก
นางวิไลลักษณ เจริญธรรมดี
นางวิไลลักษณ มะโนแสน
นางวิไลลักษณ วรรณประภา
นางวิไลลักษณ สายศิริวัธน
นางวิไลลักษณ อักษรดี
นางวิไลวรรณ กองสิน
นางวิไลวรรณ แกวเกษการ
นางวิไลวรรณ คุณมี
นางวิไลวรรณ เจริญเชื้อ เกตุแกว
นางสาววิไลวรรณ เฉลียวชาติ

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๕๔๐๒
๕๔๐๓
๕๔๐๔
๕๔๐๕
๕๔๐๖
๕๔๐๗
๕๔๐๘
๕๔๐๙
๕๔๑๐
๕๔๑๑
๕๔๑๒
๕๔๑๓
๕๔๑๔
๕๔๑๕
๕๔๑๖
๕๔๑๗
๕๔๑๘
๕๔๑๙
๕๔๒๐
๕๔๒๑
๕๔๒๒
๕๔๒๓
๕๔๒๔
๕๔๒๕
๕๔๒๖
๕๔๒๗

นางสาววิไลวรรณ ดวงอําไพ
นางวิไลวรรณ ทิพยมนตรี
นางวิไลวรรณ นามตะ
นางวิไลวรรณ พิทักษชน
นางวิไลวรรณ มิตรราช
นางวิไลวรรณ ฤทธิ์ธาร
นางวิไลวรรณ เวียงนาค
นางวิไลวรรณ สมัตถะ
นางสาววิไลวรรณ สีมะกล่ํา
นางวิไลวรรณ เหลืองอราม
นางวิไลวรรณ ชุดไธสง
นางวิไลวรรณ วิริยรัตนคุรุ
นางวิสัย มาตราช
นางวิสาขา แกวสารถี
นางวิสิฏฐฐา บุตรกระจาง
นางวีณา แกวโกถม
นางวีณา ออนนางาม
นางวีณาภรณ ถาวรานุรักษ
นางสาววีนัส กาลรักษา
นางวีรยา แกนมณี
นางสาววีรยา แกวคํา
นางวีรยา ลาภภิญโญ
นางวีรอร สายพญาศรี
นางวีระนุช ชุมอักษร
นางวีระวรรณ ภูโทถ้ํา
นางวีระวรรณ สัตถาภรณ

หนา ๑๐๙
ราชกิจจานุเบกษา
๕๔๒๘
๕๔๒๙
๕๔๓๐
๕๔๓๑
๕๔๓๒
๕๔๓๓
๕๔๓๔
๕๔๓๕
๕๔๓๖
๕๔๓๗
๕๔๓๘
๕๔๓๙
๕๔๔๐
๕๔๔๑
๕๔๔๒
๕๔๔๓
๕๔๔๔
๕๔๔๕
๕๔๔๖
๕๔๔๗
๕๔๔๘
๕๔๔๙
๕๔๕๐
๕๔๕๑
๕๔๕๒
๕๔๕๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางวีราภรณ แสงประทุม
นางวุฒจิรา สาระคง
นางแวตีเมาะ บินดอเลาะ
นางแววตา สุวรรณโชติ
นางศกุนต ระติเดช
นางศกุนตี สุรินทร
นางศณิชล เพ็งพิมพ
นางศรัญญา ทองแชม
นางศรัญญา เลาะฟอ
นางศรัญญา หงษหนึ่ง
นางศรัณยภรณ นาคา
นางศรัณยา เพชรชู
นางศรันยา หอมประเสริฐ
นางศรินทิพย เพ็งธรรม
นางศรีชา คําพา
นางศรีทอน วรรณภพ
นางศรีนวล จันไทย
นางศรีนวล ทวีลาภ
นางศรีนวล ศรีอ่ํา
นางศรีนิตย พลมาตย
นางศรีประทิน ปราบไพรี
นางศรีประไพ เปงบุญมา
นางศรีประภา ขุมทอง
นางสาวศรีพรรณ ชุมภูหมุด
นางศรีพันธ สุวรรณกาศ
นางศรีพูน นรรัตน

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๕๔๕๔
๕๔๕๕
๕๔๕๖
๕๔๕๗
๕๔๕๘
๕๔๕๙
๕๔๖๐
๕๔๖๑
๕๔๖๒
๕๔๖๓
๕๔๖๔
๕๔๖๕
๕๔๖๖
๕๔๖๗
๕๔๖๘
๕๔๖๙
๕๔๗๐
๕๔๗๑
๕๔๗๒
๕๔๗๓
๕๔๗๔
๕๔๗๕
๕๔๗๖
๕๔๗๗
๕๔๗๘
๕๔๗๙

นางศรีฟา ศรีแกวแฝก
นางศรีรัตน มีชาง
นางศรีรัตน เมฆสิงห
นางศรีรัตน แสงดิษฐ
นางศรีลา โพธิวงค
นางศรีลา วรวงค
นางศรีวรรณ พรหมขัติแกว
นางศรีวรรณ สุวรรณปาล
นางศรีสกุล วิบูลยวงศรี
นางศรีสกุล สหอารยพันธุ
นางศรีสวาท อินตะทา
นางศรีสุดา ศรีขาว
นางศรีสุดา อินสอาดพล
นางศรีสุรางค บุญชู
นางศรีสุรางค วงคประเสริฐ
นางศรีอําไพ อรุณรัมย
นางศลิษา ชํานาญชาง
นางศศธร ทองจันทร
นางศศิธร แกวศรี
นางศศิธร ดวงเดือน
นางศศิธร โตเคีย
นางศศิธร แรทอง
นางศศิธร สามัญ
นางศศิธร หิรัญสาลี
นางศศิธร ใหญกวาวงษ
นางศศิมา การะเกต

หนา ๑๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
๕๔๘๐
๕๔๘๑
๕๔๘๒
๕๔๘๓
๕๔๘๔
๕๔๘๕
๕๔๘๖
๕๔๘๗
๕๔๘๘
๕๔๘๙
๕๔๙๐
๕๔๙๑
๕๔๙๒
๕๔๙๓
๕๔๙๔
๕๔๙๕
๕๔๙๖
๕๔๙๗
๕๔๙๘
๕๔๙๙
๕๕๐๐
๕๕๐๑
๕๕๐๒
๕๕๐๓
๕๕๐๔
๕๕๐๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางศศิยา หมั่นคํา
นางศศิวดี กอเดร
นางสาวศศิวิมล นาคปน
นางศะศิภากาญจน แกวพิลา
นางศันศนีย เฮาปาน
นางศันสนีย หงษอนันต
นางศิณีนารถ นวไพบูลย
นางศิตา จอมจักร
นางศินาถ ปรีชา
นางศินีนาฏ ดวงธนู
นางสาวศิรดา ไขมุขเลิศฤทธิ์
นางศิรมณี วีรภัทรธาดา
นางศิราวรรณ ศิริรัตน
นางสาวศิริกาญจนา สรชาติ
นางศิริกุล จิตตพิศาล
นางศิริกุล ชุมเย็น
นางศิริกุล เยาวขันธ
นางศิริขวัญ กาทํามา
นางศิริขวัญ สีคราม
นางศิริญา ธงภักดิ์
นางศิริธร พิมพะนิตย
นางศิรินันท ขันแข็ง
นางศิรินันท ลิ้มเจียมรังษี
นางศิริบูรณ เบ็ญณรงค
นางศิริพร กูวัฒนะ
นางศิริพร เกตุศรีบุรินทร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๕๕๐๖
๕๕๐๗
๕๕๐๘
๕๕๐๙
๕๕๑๐
๕๕๑๑
๕๕๑๒
๕๕๑๓
๕๕๑๔
๕๕๑๕
๕๕๑๖
๕๕๑๗
๕๕๑๘
๕๕๑๙
๕๕๒๐
๕๕๒๑
๕๕๒๒
๕๕๒๓
๕๕๒๔
๕๕๒๕
๕๕๒๖
๕๕๒๗
๕๕๒๘
๕๕๒๙
๕๕๓๐
๕๕๓๑

นางศิริพร คงแสนคํา
นางศิริพร คูณแกว
นางศิริพร ชินพงษ
นางสาวศิริพร ชื่นแชม
นางศิริพร เซงเถี้ยน
นางศิริพร ดิษฐเย็น
นางสาวศิริพร โนนดอน
นางศิริพร บุญณรงค
นางศิริพร พละจิตต
นางศิริพร เรือนคง
นางศิริพร วงศาโรจน
นางสาวศิริพรรณ เฟองทอง
นางศิริพรรณ อยูไชยา
นางสาวศิริพันธ พันธุศิริ
นางศิริเพ็ญ เทียมหลา
นางศิริเพ็ญ สุปญญา
นางศิริมาศ ขันทะมาส
นางศิริยากร แสงสุข
นางศิริรัตน ไชยวงค
นางศิริรัตน บุญเฉลียว
นางศิริรัตน พรหมอินทร
นางศิริรัตน ภูระหงษ
นางศิริรัตน ยอดโตมร
นางสาวศิริรัตน สุภาพทรง
นางสาวศิริรัตน อักษรกูล
นางศิริลักษณ ชวยชู

หนา ๑๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
๕๕๓๒
๕๕๓๓
๕๕๓๔
๕๕๓๕
๕๕๓๖
๕๕๓๗
๕๕๓๘
๕๕๓๙
๕๕๔๐
๕๕๔๑
๕๕๔๒
๕๕๔๓
๕๕๔๔
๕๕๔๕
๕๕๔๖
๕๕๔๗
๕๕๔๘
๕๕๔๙
๕๕๕๐
๕๕๕๑
๕๕๕๒
๕๕๕๓
๕๕๕๔
๕๕๕๕
๕๕๕๖
๕๕๕๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางศิริลักษณ เชยสุวรรณ
นางศิริลักษณ ดวงเพชร
นางศิริลักษณ ตุมเพชร
นางสาวศิริลักษณ มงคลธีระสกุล
นางศิริลักษณ เรืองทอง
นางศิริลักษณ วงคคํา
นางศิริวรรณ งามเชื้อ
นางศิริวรรณ จันทรเพ็ญ
นางศิริวรรณ ชื่นชม
นางศิริวรรณ สิงหอาจ
นางศิริวัลย ปรุงศักดิ์
นางศิวพร แกวมะ
นางศิวริน ทาบุญมา
นางศิวาพร ปานแกว
นางสาวศิวาภรณ บุญแกววรรณ
นางศุพิชญชาญ พองพรหม
นางศุภกร คงทอง
นางสาวศุภนิดา ทองหยิบ
นางศุภมาส ทวยลี
นางสาวศุภรพิชญ เชิดชน
นางสาวศุภลักษณ ใจจะดี
นางศุภลักษณ ชูวงค
นางศุภลักษณ นิ่มดิษฐ
นางศุภลักษณ บุญญาลัย
นางศุภลักษณ ศรีสันติธรณ
นางศุภลักษณ เสมอภาค

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๕๕๕๘
๕๕๕๙
๕๕๖๐
๕๕๖๑
๕๕๖๒
๕๕๖๓
๕๕๖๔
๕๕๖๕
๕๕๖๖
๕๕๖๗
๕๕๖๘
๕๕๖๙
๕๕๗๐
๕๕๗๑
๕๕๗๒
๕๕๗๓
๕๕๗๔
๕๕๗๕
๕๕๗๖
๕๕๗๗
๕๕๗๘
๕๕๗๙
๕๕๘๐
๕๕๘๑
๕๕๘๒
๕๕๘๓

นางศุภวรรณ ศรีบุรินทร
นางสาวศุภวรรณ ศรีสองเมือง
นางศุภวรรณ ไสยโสภณ
นางศุภักดิ์ อสิพงษ
นางศุภัทราวดี ทองจํารูญ
นางศุภากร อนุกูล
นางศุภาวีร เดชพละ
นางสาวศุภิณฎา ชูศรี
นางศุลีมาศ บุญชัด
นางสาวโศภิณ ธนะวัฒนานนท
นางโศภิน คงผอม
นางโศภิษฐ สุขสําราญ
นางสาวษิราณีย บุญเกิด
นางสกาวเดือน กันเสนา
นางสกาวรัตน ใจวิถี
นางสกุณา วรวิทยาทร
นางสกุลรัตน ศาลิคุปต
นางสงกรานต กกขุนทด
นางสงกรานต เกิดสุข
นางสงวน มูลศรีแกว
นางสงวน หีบแกว
นางสงศรี ศิริผลา
นางสาวสงา อุทธา
นางสดศรี ฝาวรรธนะ
นางสดใส ทรงศิลา
นางสดใส สวัสดิรมย

หนา ๑๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
๕๕๘๔
๕๕๘๕
๕๕๘๖
๕๕๘๗
๕๕๘๘
๕๕๘๙
๕๕๙๐
๕๕๙๑
๕๕๙๒
๕๕๙๓
๕๕๙๔
๕๕๙๕
๕๕๙๖
๕๕๙๗
๕๕๙๘
๕๕๙๙
๕๖๐๐
๕๖๐๑
๕๖๐๒
๕๖๐๓
๕๖๐๔
๕๖๐๕
๕๖๐๖
๕๖๐๗
๕๖๐๘
๕๖๐๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางสตรีรัตน บุญวิทย
นางสถาพร ชาประวัง
นางสาวสถิน สวัสดี
นางสนธยา บุญมาก
นางสาวสนม ครุฑธานุชาติ
นางสนอง พิชัย
นางสมกมล นนทะจันทร
นางสมเกียรติ ลมงาม
นางสมควร วุฒิสาร
นางสมควร ศรีวรสาร
นางสาวสมควร สมคิด
นางสมคิด การินทร
นางสมคิด คุมหินลาด
นางสาวสมคิด จันทสุรี
นางสมคิด ชูหนู
นางสมคิด แดงอาสา
นางสมคิด ไตรยุทธรงค
นางสมคิด บุญราวิกุล
นางสมคิด พันธสระนอย
นางสมคิด หองแซง
นางสาวสมจวน มานะกอ
นางสมจิต คะเชนชาติ
นางสมจิต เดชเสง
นางสมจิต มะโนเล็ก
นางสมจิต อินจันทร
นางสมจิตต ศิลปธร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๕๖๑๐
๕๖๑๑
๕๖๑๒
๕๖๑๓
๕๖๑๔
๕๖๑๕
๕๖๑๖
๕๖๑๗
๕๖๑๘
๕๖๑๙
๕๖๒๐
๕๖๒๑
๕๖๒๒
๕๖๒๓
๕๖๒๔
๕๖๒๕
๕๖๒๖
๕๖๒๗
๕๖๒๘
๕๖๒๙
๕๖๓๐
๕๖๓๑
๕๖๓๒
๕๖๓๓
๕๖๓๔
๕๖๓๕

นางสาวสมจิตร เกื้อกอออน
นางสมจิตร แกวมีศรี
นางสมจิตร แขมคํา
นางสมจิตร ครองยุติ
นางสมจิตร ชูดวง
นางสมจิตร ทองศิริ
นางสาวสมจิตร ไทยนุกูล
นางสาวสมจิตร นันทวิสิทธิ์
นางสมจิตร สุราช
นางสมจิตร ธิกะ
นางสมจินตนา รุงสกุล
นางสมใจ กายเย็น
นางสมใจ คงสุข
นางสมใจ จันทกาญจน
นางสมใจ มั่งคั่ง
นางสมใจ ศรีงาม
นางสาวสมใจ เสามี
นางสาวสมถวิล ตนทอง
นางสมถวิล ปานออน
นางสมถวิล รัตโนภาส
นางสาวสมถวิล สุหราย
นางสมทบ เพชรดี
นางสมทรง ทองนวล
นางสาวสมทรง นามจิตร
นางสมทรง ยอดนิล
นางสาวสมทรัพย สุขเกษม

หนา ๑๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
๕๖๓๖
๕๖๓๗
๕๖๓๘
๕๖๓๙
๕๖๔๐
๕๖๔๑
๕๖๔๒
๕๖๔๓
๕๖๔๔
๕๖๔๕
๕๖๔๖
๕๖๔๗
๕๖๔๘
๕๖๔๙
๕๖๕๐
๕๖๕๑
๕๖๕๒
๕๖๕๓
๕๖๕๔
๕๖๕๕
๕๖๕๖
๕๖๕๗
๕๖๕๘
๕๖๕๙
๕๖๖๐
๕๖๖๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางสมนึก กิจโป
นางสมนึก บุญเปยม
นางสมบัติ คําภาบุตร
นางสมบัติ รักษาภักดี
นางสมบัติ สาแกว
นางสมบัติ สิทธิเวช
นางสมบัติ ไสววรรณ
นางสาวสมบูรณ แกวสุวรรณ
นางสมบูรณ บุญสุระ
นางสมบูรณ บุตกร
นางสมบูรณ มากประมูล
นางสมบูรณ ศรีพงษเสริฐ
นางสมบูรณ เอี้ยวตระกูล
นางสมปรารถนา โชคชัยทวีสุข
นางสมปอง สีนวนแสง
นางสาวสมพร คงมั่น
นางสมพร คําเมืองสา
นางสมพร จันทรตา
นางสมพร จันทรพรม
นางสมพร จุลวรรณโณ
นางสมพร ไชยแวน
นางสมพร โนชัย
นางสาวสมพร ปาริจฉัตต
นางสมพร พงษเพ็ชร
นางสมพร พรรษา
นางสมพร มาลารัตน

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๕๖๖๒
๕๖๖๓
๕๖๖๔
๕๖๖๕
๕๖๖๖
๕๖๖๗
๕๖๖๘
๕๖๖๙
๕๖๗๐
๕๖๗๑
๕๖๗๒
๕๖๗๓
๕๖๗๔
๕๖๗๕
๕๖๗๖
๕๖๗๗
๕๖๗๘
๕๖๗๙
๕๖๘๐
๕๖๘๑
๕๖๘๒
๕๖๘๓
๕๖๘๔
๕๖๘๕
๕๖๘๖
๕๖๘๗

นางสมพร มินทิพย
นางสมพร ยานะ
นางสมพร รอดเนียม
นางสมพร วชิระฟูกุล
นางสมพร เวชประสิทธิ์
นางสมพร อวนออน
นางสมพิศ คงเวช
นางสมพิศ จันทมาลา
นางสมพิศ จาตุรันตานนท
นางสมพิศ แซอุย
นางสมพิศ ตุงเครือคํา
นางสาวสมพิศ นอยอาง
นางสาวสมพิศ บัวงาม
นางสมพิศ ฟองชัย
นางสมพิศ ฤทธิ์สิงห
นางสมพิศ ลาสอน
นางสมพิศ วีระประดิษฐ
นางสาวสมพิศ อินตะรัตน
นางสมเพียร ผิวเหลือง
นางสมเพียร วรรณทอง
นางสมภาร มูลศรี
นางสมมาศ พันสาง
นางสมยงค โคตทาคอ
นางสมยงค เชาวันกลาง
นางสมยงค สีออน
นางสมยา ศรีขาว

หนา ๑๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๕๖๘๘
๕๖๘๙
๕๖๙๐
๕๖๙๑
๕๖๙๒
๕๖๙๓
๕๖๙๔
๕๖๙๕
๕๖๙๖
๕๖๙๗
๕๖๙๘
๕๖๙๙
๕๗๐๐
๕๗๐๑
๕๗๐๒
๕๗๐๓
๕๗๐๔
๕๗๐๕
๕๗๐๖
๕๗๐๗
๕๗๐๘
๕๗๐๙
๕๗๑๐
๕๗๑๑
๕๗๑๒
๕๗๑๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางสาวสมยิน เพชรรัตน
นางสมร คารพุทรา
นางสมร พวงแกว
นางสมร ภูมิภัทร
นางสมร ศรีอุทัย
นางสมรัตน สกุลไทย
นางสมฤดี สุรเสรีวงษ
นางสมลักษณ นอยใจนัก
นางสมวงษ ญาณธูป
นางสมศรี กันทะโน
นางสมศรี แกวเพ็ชร
นางสมศรี คงสุวรรณ
นางสาวสมศรี จันทรรุงมณีกุล
นางสมศรี ชายหิน
นางสาวสมศรี บางใหญ
นางสมศรี พรหมอินทร
นางสมศรี เมืองนก
นางสมศรี ออนลมูล
นางสมศรี อาดัมภ
นางสมสมร รัตนรองใต
นางสมสมร ศรีสวาง
นางสมสมัย จิรพัทธพงศกร
นางสมสมัย สุขอนันต
นางสมสิริ จําปามูล
นางสาวสมสุข ทองพลาย
นางสมสุข นิลโสม

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๕๗๑๔
๕๗๑๕
๕๗๑๖
๕๗๑๗
๕๗๑๘
๕๗๑๙
๕๗๒๐
๕๗๒๑
๕๗๒๒
๕๗๒๓
๕๗๒๔
๕๗๒๕
๕๗๒๖
๕๗๒๗
๕๗๒๘
๕๗๒๙
๕๗๓๐
๕๗๓๑
๕๗๓๒
๕๗๓๓
๕๗๓๔
๕๗๓๕
๕๗๓๖
๕๗๓๗
๕๗๓๘
๕๗๓๙

หนา ๑๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสมหมาย เกษร
นางสมหมาย มาลัย
นางสมหมาย รุงเรือง
นางสมหมาย วิชัย
นางสาวสมหมาย สิงคาน
นางสาวสมหวัง ศิริถิรสกุล
นางสาวสมหวัง เสืองามเอี่ยม
นางสมหวัง เอี่ยมสังวาล
นางสมัย ปริบาล
นางสมัย ลิ้มอุบัติตระกูล
นางสมัย หลักตา
นางสมัยพร อุปมัย
นางสาวสมิตานันธ เมฆมณี
นางสรรชนีย วุฒิเศลา
นางสรวีย ดอกกุหลาบ
นางสรวีย นําสินวิเชษฐชัย
นางสรอย จาดเปรม
นางสรอยทิพย สืบแตจุย
นางสรอยนภา อนงครักษ
นางสรอยหงษ สมศรี
นางสรัญญา ยี่สิบแสน
นางสาวสรัสนันท ศรีประทักษ
นางสรารัตน เหลืองสุดใจชื้น
นางสรินญาภัชธ รัชภพติณณภณธ
นางสรินทิพย ริงคณานนท
นางสาวสรินนา รักอนันตชัย

๕๗๔๐
๕๗๔๑
๕๗๔๒
๕๗๔๓
๕๗๔๔
๕๗๔๕
๕๗๔๖
๕๗๔๗
๕๗๔๘
๕๗๔๙
๕๗๕๐
๕๗๕๑
๕๗๕๒
๕๗๕๓
๕๗๕๔
๕๗๕๕
๕๗๕๖
๕๗๕๗
๕๗๕๘
๕๗๕๙
๕๗๖๐
๕๗๖๑
๕๗๖๒
๕๗๖๓
๕๗๖๔
๕๗๖๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางสาวสริลดา สุทธิดารา
นางสฤษดิ์ลักษณ สุระวงศ
นางสลักจิต วิไลลักษณ
นางสลิตา ภูวิภาดาวรรธน
นางสาวสวนีย มัชฌิมา
นางสวรรค บุญเอื้อ
นางสวลี บุญเจริญ
นางสวัสดิ์รักษ ทองพนัง
นางสวางจิตร นันทเสรี
นางสวาท กระจายศรี
นางสวาท กันยาวรรณ
นางสวาท บุญเพ็ง
นางสวาท มีเพียร
นางสวาท ราชไชย
นางสหัทยา พัฒนพิบูลย
นางสาวสอนศรี สิงหพงศ
นางสอาด คงเปยม
นางสาวสอิ้ง นาคใหม
นางสะใบทิพย ตํานานวาลย
นางสะอาดโฉม เติมงาม
นางสังวร ทวีศรี
นางสังวาร จาระณะ
นางสังวาลย ภูพิมาย
นางสันธณี โชติชวง
นางสัมพันธ กลาหาญ
นางสัมฤทธิ์ ศรีสัมฤทธิ์

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๕๗๖๖
๕๗๖๗
๕๗๖๘
๕๗๖๙
๕๗๗๐
๕๗๗๑
๕๗๗๒
๕๗๗๓
๕๗๗๔
๕๗๗๕
๕๗๗๖
๕๗๗๗
๕๗๗๘
๕๗๗๙
๕๗๘๐
๕๗๘๑
๕๗๘๒
๕๗๘๓
๕๗๘๔
๕๗๘๕
๕๗๘๖
๕๗๘๗
๕๗๘๘
๕๗๘๙
๕๗๙๐
๕๗๙๑

นางสาวสากล เภรีกุล
นางสาคร ชัยวิชิตร
นางสาคร ดงลุน
นางสาวสาคร สุทธิรักษ
นางสาคร อินทรสังข
นางสาวสาธนี สิงหโตขํา
นางสาธิดา โพธิกุล
นางสายใจ กลิ่นคําหอม
นางสายใจ ถานะวร
นางสายชล ฤทธิกูล
นางสายตา ขจรภพ
นางสายทอง โคษา
นางสายทอง พรหมประเสริฐ
นางสายทอง สุขปกษา
นางสายธาน วงคจิ๋ว
นางสายธาร เนมขุนทด
นางสายนที แกวมหากาฬ
นางสายบัว สอาดพรม
นางสายเบ็ญจ นันสะอาง
นางสายปญญา แกวผลึก
นางสายปญญา ศรวิชัย
นางสายฝน คําชัย
นางสายฝน เซ็งแซ
นางสายฝน บัวหลวง
นางสายฝน แปนพรหม
นางสาวสายฝน สุขกฤต

หนา ๑๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
๕๗๙๒
๕๗๙๓
๕๗๙๔
๕๗๙๕
๕๗๙๖
๕๗๙๗
๕๗๙๘
๕๗๙๙
๕๘๐๐
๕๘๐๑
๕๘๐๒
๕๘๐๓
๕๘๐๔
๕๘๐๕
๕๘๐๖
๕๘๐๗
๕๘๐๘
๕๘๐๙
๕๘๑๐
๕๘๑๑
๕๘๑๒
๕๘๑๓
๕๘๑๔
๕๘๑๕
๕๘๑๖
๕๘๑๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางสายฝน เอียดชวย
นางสายพิณ จันทคราม
นางสาวสายพิณ ปลอดออน
นางสายพิณ พวงตระกูล
นางสายพิณ ศรีเพ็ง
นางสาวสายพิณ ศรีสุวรรณรัตน
นางสายพินท หมื่นศรี
นางสาวสายยุทธ ชิดชัยภูมิ
นางสาวสายรุง ปรางจันทร
นางสายสมร คําบุญเรือง
นางสายสมร นําลาภ
นางสายสมร บุษราภรณ
นางสายสมร แสงโชติชวง
นางสายสวาท แปงศิริ
นางสายสุคนธ สุภาพคํา
นางสายสุนีย กัณชัย
นางสายสุนีย ฉันทนาวิลาส
นางสายสุนีย ตันเจริญ
นางสาวสายสุนีย ศรีสุวรรณ
นางสายหยุด ศรีบุตร
นางสายหยุด ศิริชัย
นางสารภี ชมภูคํา
นางสารภี ไชยเดช
นางสารภี ทองเกลี้ยง
นางสารภี ศิริวงศ
นางสารภี สมจิตต

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๕๘๑๘
๕๘๑๙
๕๘๒๐
๕๘๒๑
๕๘๒๒
๕๘๒๓
๕๘๒๔
๕๘๒๕
๕๘๒๖
๕๘๒๗
๕๘๒๘
๕๘๒๙
๕๘๓๐
๕๘๓๑
๕๘๓๒
๕๘๓๓
๕๘๓๔
๕๘๓๕
๕๘๓๖
๕๘๓๗
๕๘๓๘
๕๘๓๙
๕๘๔๐
๕๘๔๑
๕๘๔๒
๕๘๔๓

นางสาริกา นาครินทร
นางสาริกา ศรีเพ็ชรใส
นางสาลิณี ธวัฒนอธิชัย
นางสาลี พรหมฤทธิ์
นางสาวสาลี่ สืบสายออน
นางสาวิตรี คําชลธาร
นางสาวิตรี ทัดพินิจ
นางสํานวน พวงจันทร
นางสํานวล เลิศฤทธิ์
นางสําเนียง จีนปาน
นางสําเภา กานจักร
นางสําเภา บุญสมศรี
นางสํารวย เจริญสุข
นางสํารวย พิมพา
นางสํารวย มูลปอม
นางสํารวย สอนสมนึก
นางสํารวยทรัพย ฦาชา
นางสําราญ ทองใบ
นางสําราญ พุมเกาะ
นางสําราญ วันโสภา
นางสําเริง แกวอวม
นางสําเริง จงรุงเรืองสิน
นางสําเริง วงษจันทรดี
นางสําอาง แกวเนียม
นางสําอาง วังมะนาว
นางสิงคาร จินดาสถาน

หนา ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา
๕๘๔๔
๕๘๔๕
๕๘๔๖
๕๘๔๗
๕๘๔๘
๕๘๔๙
๕๘๕๐
๕๘๕๑
๕๘๕๒
๕๘๕๓
๕๘๕๔
๕๘๕๕
๕๘๕๖
๕๘๕๗
๕๘๕๘
๕๘๕๙
๕๘๖๐
๕๘๖๑
๕๘๖๒
๕๘๖๓
๕๘๖๔
๕๘๖๕
๕๘๖๖
๕๘๖๗
๕๘๖๘
๕๘๖๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางสาวสิญจารัตน เมืองอินทร
นางสิติอะหยาด หมีดเส็น
นางสินีนารถ ชนะรัตนุบล
นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
นางสิริกร ชนางกลาง
นางสิริญา ภักดีสุวรรรณ
นางสิรินธร ทองพานิชย
นางสาวสิรินยา ทิพยบุญศรี
นางสิรินาถ ขําคง
นางสิริพร คุณสนอง
นางสิริพร บุญเซียม
นางสาวสิริพร ฟาอรุณสวัสดิ์
นางสิริเพ็ญ ชํานาญกิจ
นางสิริภัค บุญอาจ
นางสิริมา เจียมจุย
นางสิริมา สอนคําหาญ
นางสิริมานล สอดแกว
นางสิริรัชย สิงหกุล
นางสิริรัตน จําปาศักดิ์
นางสิริลักษณ ชุมพาลี
นางสิริลักษณ บุนนาค
นางสิริลักษณ สามารถ
นางสิริวดี พุมมาก
นางสิริวรรณ พรสี่
นางสาวสิริโสภา พุทธิศรี
นางสาวสีดา กําปนาท

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๕๘๗๐
๕๘๗๑
๕๘๗๒
๕๘๗๓
๕๘๗๔
๕๘๗๕
๕๘๗๖
๕๘๗๗
๕๘๗๘
๕๘๗๙
๕๘๘๐
๕๘๘๑
๕๘๘๒
๕๘๘๓
๕๘๘๔
๕๘๘๕
๕๘๘๖
๕๘๘๗
๕๘๘๘
๕๘๘๙
๕๘๙๐
๕๘๙๑
๕๘๙๒
๕๘๙๓
๕๘๙๔
๕๘๙๕

หนา ๑๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสีดา พุมโพธิ์งาม
นางสาวสีรัก ลัยนันทน
นางสุกมล บุญยงค
นางสาวสุกฤตภัทร ใจรื่น
นางสุกัญญา การะเกด
นางสุกัญญา จันทรภิบาล
นางสาวสุกัญญา ชิณศรี
นางสุกัญญา เดชทะศร
นางสุกัญญา ทองใบ
นางสุกัญญา เทพรินทร
นางสุกัญญา ปญจิต
นางสาวสุกัญญา พงศชัยประทีป
นางสุกัญญา วันชนะ
นางสุกัญญา วิงวอน
นางสุกัญญา ศีลภูษิต
นางสุกัญญา หรุนเลิศ
นางสุกัญญา อรรถบท
นางสาวสุกัลยา กลิ่นเมฆ
นางสุกัลยา ตอศิริ
นางสุกัลยา ปราบพาล
นางสุกาญจนดา สิงฆราช
นางสุกานดา ชนะชัย
นางสุกานดา รินทราช
นางสุกิจ จันทรหอม
นางสุขจิตต พิกุลทอง
นางสุขใจ กุลทา

๕๘๙๖
๕๘๙๗
๕๘๙๘
๕๘๙๙
๕๙๐๐
๕๙๐๑
๕๙๐๒
๕๙๐๓
๕๙๐๔
๕๙๐๕
๕๙๐๖
๕๙๐๗
๕๙๐๘
๕๙๐๙
๕๙๑๐
๕๙๑๑
๕๙๑๒
๕๙๑๓
๕๙๑๔
๕๙๑๕
๕๙๑๖
๕๙๑๗
๕๙๑๘
๕๙๑๙
๕๙๒๐
๕๙๒๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางสุขฤทัย เมืองลือ
นางสุขสม ฤทธิ์แสนตอ
นางสุคนธ จันทรเดช
นางสาวสุคนธ ตลับเพชร
นางสุคนธ มีแกว
นางสุคนธ เรืองจันทร
นางสาวสุคนธ แสงสุข
นางสาวสุคนธรัตน กระพี้แดง
นางสุคนธา อามาตร
นางสุจิตรา ฉวีรักษ
นางสุจิตรา ทรัพยอาภารัตน
นางสุจิตรา ทองประเสริฐ
นางสุจิตรา เทพานนท
นางสุจิตรา นิ่มนวล
นางสุจิตรา บุตรวงค
นางสุจิตรา ประชุมศรี
นางสุจิตรา พัชรดํารงค
นางสุจิตรา รัตนสมบูรณ
นางสุจิตรา อุทธิเสน
นางสาวสุจินดา ชัยทอง
นางสาวสุจินดา หีบแกว
นางสุจินต สังขสูงเนิน
นางสุจินตนา จันทวงค
นางสุจินทรา แปงคํา
นางสุจิรา ขวัญสง
นางสุจิรา รมโพธิ์

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๕๙๒๒
๕๙๒๓
๕๙๒๔
๕๙๒๕
๕๙๒๖
๕๙๒๗
๕๙๒๘
๕๙๒๙
๕๙๓๐
๕๙๓๑
๕๙๓๒
๕๙๓๓
๕๙๓๔
๕๙๓๕
๕๙๓๖
๕๙๓๗
๕๙๓๘
๕๙๓๙
๕๙๔๐
๕๙๔๑
๕๙๔๒
๕๙๔๓
๕๙๔๔
๕๙๔๕
๕๙๔๖
๕๙๔๗

นางสุจีย พลภักดี
นางสาวสุจีราภัทร ทองมนต
นางสาวสุชาดา กังวาลยศศักดิ์
นางสุชาดา กิจเกียรติ์
นางสุชาดา คงศิริ
นางสุชาดา ชานุชิต
นางสุชาดา ดวงบัว
นางสุชาดา ตองสู
นางสุชาดา ทองยิ่ง
นางสุชาดา บอทเนวิค
นางสาวสุชาดา บุญสวาง
นางสุชาดา พุทธโชติ
นางสาวสุชาดา โรจนรุงสถิตย
นางสาวสุชาดา ลีแสวงสุข
นางสาวสุชาดา หมันหลี
นางสาวสุชารัตน ยาแกว
นางสุชีพ เสริมสุทธิ์
นางสุชีรา สรอยวงษา
นางสุชีลา แสนพิพัฒน
นางสุณิสา พันธุพาณิชย
นางสุณี ชางเรือ
นางสุณีย อินทรพาณิชย
นางสุดคนึง จิตธรรม
นางสุดคนึง ดาศรี
นางสุดจิตร ไทรนิ่มนวล
นางสุดใจ คําจันทราช

หนา ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
๕๙๔๘
๕๙๔๙
๕๙๕๐
๕๙๕๑
๕๙๕๒
๕๙๕๓
๕๙๕๔
๕๙๕๕
๕๙๕๖
๕๙๕๗
๕๙๕๘
๕๙๕๙
๕๙๖๐
๕๙๖๑
๕๙๖๒
๕๙๖๓
๕๙๖๔
๕๙๖๕
๕๙๖๖
๕๙๖๗
๕๙๖๘
๕๙๖๙
๕๙๗๐
๕๙๗๑
๕๙๗๒
๕๙๗๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางสุดใจ ธรรมบุตร
นางสุดใจ บุญชวย
นางสุดใจ พละศักดิ์
นางสุดใจ สําราญจิตร
นางสุดใจ ไหมศรีทอง
นางสาวสุดทัย ไชยพันธุ
นางสุดฤทัย ฤทธิ์พิชิตชัย
นางสาวสุดสงวน แสงกอน
นางสุดา เข็มไทย
นางสุดา คําตัน
นางสุดา จันทรอําไพ
นางสุดา จิตตารมย
นางสุดา ไชยพันธุ
นางสุดา บุญนํา
นางสุดา พันธธรรม
นางสาวสุดา พันธุรัตน
นางสุดา หนูมาก
นางสาวสุดาณี ทับสวัสดิ์
นางสุดาณีย พรมขัดจา
นางสุดารัช สุวรรณเอกฉัตร
นางสุดารัตน เกิดแกว
นางสุดารัตน ฉลาดดี
นางสุดารัตน ทรรทรานนท
นางสุดารัตน ทองประสม
นางสุดารัตน เฟองเกษม
นางสุดารัตน ศรีรุงเรือง

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๕๙๗๔
๕๙๗๕
๕๙๗๖
๕๙๗๗
๕๙๗๘
๕๙๗๙
๕๙๘๐
๕๙๘๑
๕๙๘๒
๕๙๘๓
๕๙๘๔
๕๙๘๕
๕๙๘๖
๕๙๘๗
๕๙๘๘
๕๙๘๙
๕๙๙๐
๕๙๙๑
๕๙๙๒
๕๙๙๓
๕๙๙๔
๕๙๙๕
๕๙๙๖
๕๙๙๗
๕๙๙๘
๕๙๙๙

นางสุดาวดี จิตตะเสวี
นางสาวสุดาวรรณ แพกุล
นางสุดาวัลย เงื่อนงาม
นางสุดาวัลย สุขวิพัฒน
นางสุทธลักษณ อยูนิ่ม
นางสุทธิพร ฟนสาย
นางสุทธิพร ศรีคง
นางสุทธิมา เพ็ญสุข
นางสุทธิยา สุวรรณ
นางสุทธิรา หงษเจริญ
นางสุทธิวา ธุระเสน
นางสุทัศนา ตุนละนิตย
นางสุทิชา หวานเสนาะ
นางสุทิน กุณรี
นางสุทิน จันธิมา
นางสุทิน ฝกฝาย
นางสุทิน ราชสาร
นางสุทิน หงษสามสิบเจ็ด
นางสุทิม ชํานาญญา
นางสุเทียบ ราชปนติ๊บ
นางสุธัญญา เวชรังษี
นางสุธาพร แกวมณี
นางสาวสุธาศินี รักกุศล
นางสุธิณี ทรงอาวุธ
นางสุธิดา ปนพรม
นางสุนทราภรณ พลเยี่ยม

หนา ๑๒๐
ราชกิจจานุเบกษา
๖๐๐๐
๖๐๐๑
๖๐๐๒
๖๐๐๓
๖๐๐๔
๖๐๐๕
๖๐๐๖
๖๐๐๗
๖๐๐๘
๖๐๐๙
๖๐๑๐
๖๐๑๑
๖๐๑๒
๖๐๑๓
๖๐๑๔
๖๐๑๕
๖๐๑๖
๖๐๑๗
๖๐๑๘
๖๐๑๙
๖๐๒๐
๖๐๒๑
๖๐๒๒
๖๐๒๓
๖๐๒๔
๖๐๒๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางสุนทรี พวงเดช
นางสุนัชชา สุขสุเมฆ
นางสาวสุนัน ทองสงฆ
นางสุนันฐนี ถนิมพาสน
นางสาวสุนันท จันทร
นางสุนันท ศรียศ
นางสาวสุนันทา ขวัญรักษา
นางสุนันทา เจริญรักษ
นางสาวสุนันทา ชัยสิทธิ์ดํารง
นางสุนันทา แซมเพชร
นางสุนันทา แซอุย
นางสุนันทา ทองสกุล
นางสุนันทา ทับถม
นางสาวสุนันทา นิลมาก
นางสุนันทา พงษพันธ
นางสุนันทา ไมจีน
นางสุนันทา ยุนสมาน
นางสาวสุนันทา รัตนสิงห
นางสาวสุนันทา ศรีเที่ยงตรง
นางสุนันทา ศรีรักษา
นางสุนันทา สมพันธ
นางสุนันพร มาลัยทอง
นางสุนารี รัตนไตรภพ
นางสุนิภา ศรีภาวินทร
นางสุนิภา สุขอินทร
นางสุนิศา รักแผน

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๖๐๒๖
๖๐๒๗
๖๐๒๘
๖๐๒๙
๖๐๓๐
๖๐๓๑
๖๐๓๒
๖๐๓๓
๖๐๓๔
๖๐๓๕
๖๐๓๖
๖๐๓๗
๖๐๓๘
๖๐๓๙
๖๐๔๐
๖๐๔๑
๖๐๔๒
๖๐๔๓
๖๐๔๔
๖๐๔๕
๖๐๔๖
๖๐๔๗
๖๐๔๘
๖๐๔๙
๖๐๕๐
๖๐๕๑

นางสาวสุนิษา ไกรถวิล
นางสาวสุนิษา สัมฤทธิ์
นางสุนิษา แสงหิรัญ
นางสุนิสา แกวเกลี้ยง
นางสุนี เทศกรณ
นางสุนี ภัทราภัย
นางสุนีย กมลมาลย
นางสาวสุนีย เคียนตะคุ
นางสุนีย ชัยวงษ
นางสุนีย ชุมชาติ
นางสุนีย เนาวสุวรรณ
นางสุนีย ภูมิภมร
นางสุนียรัตน บุงจันทร
นางสุเนตร พรอมตตระกูล
นางสุเนตร อาศรัยปา
นางสาวสุเนตรา สายเชื้อ
นางสุปราณี ชอบชล
นางสาวสุปราณี บุญรอด
นางสาวสุปราณี มหาผิว
นางสุปรีดี จันทิหลา
นางสาวสุปรียา เตจะตา
นางสุปรียา วิชัยพรหม
นางสุพร โขขัด
นางสุพร สิงหศรี
นางสุพรรณ พิมพปรุ
นางสุพรรณ วองกิตติพงษ

หนา ๑๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
๖๐๕๒
๖๐๕๓
๖๐๕๔
๖๐๕๕
๖๐๕๖
๖๐๕๗
๖๐๕๘
๖๐๕๙
๖๐๖๐
๖๐๖๑
๖๐๖๒
๖๐๖๓
๖๐๖๔
๖๐๖๕
๖๐๖๖
๖๐๖๗
๖๐๖๘
๖๐๖๙
๖๐๗๐
๖๐๗๑
๖๐๗๒
๖๐๗๓
๖๐๗๔
๖๐๗๕
๖๐๗๖
๖๐๗๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางสุพรรณพิมล ภาณุมาศ
นางสุพรรณภา ศักดิ์ทอง
นางสุพรรณิการ อุดม
นางสุพรรณี ชัยนิคม
นางสุพรรณี ทองปลิว
นางสาวสุพรรณี พูนมะดัน
นางสาวสุพรรณี เมฆอรุโณทัย
นางสุพรรณี สิงหเทศ
นางสุพรรณี สีเล
นางสาวสุพรรัตน วิริยพรพันธุ
นางสุพักตรา ลุนบง
นางสุพัฒนา ภูคํากอง
นางสาวสุพัณณา เมืองอยู
นางสุพัณณา อาภารัตน
นางสุพัตรา แกวประเสริฐ
นางสุพัตรา คุลี
นางสุพัตรา ชวงพิทักษ
นางสุพัตรา ทองลี้
นางสุพัตรา ทอนฮามแกว
นางสุพัตรา นรดี
นางสาวสุพัตรา ลุยภูมิประสิทธิ์
นางสุพัตรา วงศวชิรา
นางสาวสุพัตรา สุขจรรยา
นางสุพัตา ศรีสุภมาตุ
นางสุพิชฌาย แปงทา
นางสุพิชฌาย โปรดบํารุง

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๖๐๗๘
๖๐๗๙
๖๐๘๐
๖๐๘๑
๖๐๘๒
๖๐๘๓
๖๐๘๔
๖๐๘๕
๖๐๘๖
๖๐๘๗
๖๐๘๘
๖๐๘๙
๖๐๙๐
๖๐๙๑
๖๐๙๒
๖๐๙๓
๖๐๙๔
๖๐๙๕
๖๐๙๖
๖๐๙๗
๖๐๙๘
๖๐๙๙
๖๑๐๐
๖๑๐๑
๖๑๐๒
๖๑๐๓

นางสุพิชสิณี โรจนจันทรดา
นางสุพิน นิ่มอนงค
นางสุพิน หอมสกุล
นางสุพิศ ประดาสุข
นางสุพิศ วงษบานหลอ
นางสาวสุพีชา ลําใยผล
นางสาวสุเพ็ญ จิยะพานิชกุล
นางสุเพ็ญ ชวยบํารุง
นางสาวสุภณิตา ยุพากิ่ง
นางสุภมาศ นาอินทร
นางสุภมาส ทรงศิริ
นางสุภรณ ดวงสังข
นางสุภรณ ตั้งตระกูล
นางสุภรณ ศรีเทพ
นางสุภรณศิลป ประวัติ
นางสุภลักษณ เฟองฟูกิจการ
นางสุภัคญาณี สุขสําราญ
นางสุภัตรา ภูผาคุณ
นางสุภัทรา อภิบาลบํารุง
นางสุภา แกวคุม
นางสุภา แกวประชุม
นางสุภา ชยโสภัฏฐ
นางสุภา บัวสม
นางสุภา ราพรหม
นางสาวสุภา เหร็นเส็บ
นางสุภาจันทร พิมพสอน

หนา ๑๒๒
ราชกิจจานุเบกษา
๖๑๐๔
๖๑๐๕
๖๑๐๖
๖๑๐๗
๖๑๐๘
๖๑๐๙
๖๑๑๐
๖๑๑๑
๖๑๑๒
๖๑๑๓
๖๑๑๔
๖๑๑๕
๖๑๑๖
๖๑๑๗
๖๑๑๘
๖๑๑๙
๖๑๒๐
๖๑๒๑
๖๑๒๒
๖๑๒๓
๖๑๒๔
๖๑๒๕
๖๑๒๖
๖๑๒๗
๖๑๒๘
๖๑๒๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางสุภาณี คงวัน
นางสาวสุภาณี มีพงษ
นางสุภานี ชนะกาญจน
นางสุภาพ เกิดดี
นางสุภาพ คําภิระ
นางสุภาพ โนรินทร
นางสุภาพ พุฒชู
นางสุภาพ รัดสีสม
นางสุภาพร กูเดรกาเด็ง
นางสุภาพร งามเลิศ
นางสาวสุภาพร ชาตะโชติ
นางสุภาพร นพแกว
นางสุภาพร นันทะคํา
นางสุภาพร เมฆหมอก
นางสุภาพร รอดประดิษฐ
นางสุภาพร ลมพามา
นางสาวสุภาพร สุขคง
นางสุภาพร หมั่นการ
นางสุภาพร อวนสะอาด
นางสุภาพรรณ นิลศาสตร
นางสุภาพรรณ ประทุมมา
นางสาวสุภาพิศ ศักดิ์วรกุล
นางสุภาภรณ แขกไทย
นางสุภาภรณ ชัยสงคราม
นางสุภาภรณ ชื่นบาล
นางสาวสุภาภรณ ดีชวย

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๖๑๓๐
๖๑๓๑
๖๑๓๒
๖๑๓๓
๖๑๓๔
๖๑๓๕
๖๑๓๖
๖๑๓๗
๖๑๓๘
๖๑๓๙
๖๑๔๐
๖๑๔๑
๖๑๔๒
๖๑๔๓
๖๑๔๔
๖๑๔๕
๖๑๔๖
๖๑๔๗
๖๑๔๘
๖๑๔๙
๖๑๕๐
๖๑๕๑
๖๑๕๒
๖๑๕๓
๖๑๕๔
๖๑๕๕

หนา ๑๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุภาภรณ ทองภูธรณ
นางสุภาภรณ แนนอุดร
นางสุภาภรณ บุญเจริญ
นางสุภาภรณ วราชิต
นางสาวสุภาภรณ ศรีกสิกิจ
นางสุภาภรณ สุขใจ
นางสุภาภรณ อยูศรี
นางสุภามณี โคมทองสถิตย
นางสุภามาศ บุญเชิด
นางสุภารัตน กันหา
นางสุภารัตน งอกศิลป
นางสุภาวดี การะวิโก
นางสุภาวดี ไกรลาศ
นางสุภาวดี ตรีเหรา
นางสุภาวดี ทรายมูล
นางสุภาวดี เทียนนอย
นางสาวสุภาวดี นาคะวัชราภา
นางสุภาวดี บัวเกตุ
นางสุภาวดี ประเสริฐสรรค
นางสุภาวดี สันติสุนทร
นางสุภาวดี แสงสุระ
นางสุภาวดี อินปาน
นางสุภาวดี เอกเอี่ยม
นางสาวสุภาวรรณ ปานกิจเจริญ
นางสุภาวินี ชุมแสง
นางสุภิต มูลเมือง

๖๑๕๖
๖๑๕๗
๖๑๕๘
๖๑๕๙
๖๑๖๐
๖๑๖๑
๖๑๖๒
๖๑๖๓
๖๑๖๔
๖๑๖๕
๖๑๖๖
๖๑๖๗
๖๑๖๘
๖๑๖๙
๖๑๗๐
๖๑๗๑
๖๑๗๒
๖๑๗๓
๖๑๗๔
๖๑๗๕
๖๑๗๖
๖๑๗๗
๖๑๗๘
๖๑๗๙
๖๑๘๐
๖๑๘๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางสุภี แถนสีแสง
นางสุมณฑา เรืองขํา
นางสุมณฑา อินทกาญจน
นางสุมน ปลอดขาว
นางสุมนมาลย ทะวันทา
นางสุมนรัตน มุงธัญญา
นางสุมนา กําเนิดมี
นางสาวสุมล ชุมทอง
นางสุมล วรนุช
นางสุมลรัตน ธรรมโม
นางสุมลวรรณ จันทกาญจน
นางสุมาภรณ พุทธทองศรี
นางสุมาริกา จิรกาลนุกุล
นางสุมาลัย เชียรพิมาย
นางสาวสุมาลี เกตุวงษ
นางสุมาลี คําขูรู
นางสาวสุมาลี ชางไมงาม
นางสุมาลี เดชะ
นางสุมาลี พรมชาติ
นางสุมาลี มูลตรีภักดี
นางสุมาลี มูลสาร
นางสาวสุมาลี ศรีมงคล
นางสุมาลี ศรีเมือง
นางสาวสุมาลี สมติ๊บ
นางสุมาลี สิริสุขสมภพ
นางสุมาลี ศรีสุทธิ์ ทองมี

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๖๑๘๒
๖๑๘๓
๖๑๘๔
๖๑๘๕
๖๑๘๖
๖๑๘๗
๖๑๘๘
๖๑๘๙
๖๑๙๐
๖๑๙๑
๖๑๙๒
๖๑๙๓
๖๑๙๔
๖๑๙๕
๖๑๙๖
๖๑๙๗
๖๑๙๘
๖๑๙๙
๖๒๐๐
๖๒๐๑
๖๒๐๒
๖๒๐๓
๖๒๐๔
๖๒๐๕
๖๒๐๖
๖๒๐๗

หนา ๑๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุมิตทรา ไชยบุตร
นางสาวสุมิตรา เจริญพร
นางสุมิตรา ประพันธ
นางสุยิน กุรินทร
นางสุรภี พรหมสุข
นางสาวสุรภี หนูเรียงสาย
นางสุรภี แฮดเมย
นางสุรสนธิ์ จันทะไทย
นางสุรัชดา คชาประดิษฐ
นางสุรัญชนา บุตรวิเชียร
นางสุรัดดา จันทศิลา
นางสุรัตน พิมพล
นางสาวสุรัตน อิ่มเพ็ง
นางสุรัติยา หมีอยู
นางสุรางค โถทอง
นางสุรางค ทองประภา
นางสุรางค พิมพาภรณ
นางสุรางค ศรีทราไชย
นางสุรางรัตน เสารวงษ
นางสุริญญาลักษณ สุทธิหิรัญรักษ
นางสุรินทร รุดเครือ
นางสุริยา ภูบุญลาภ
นางสุริยา ยุทธปรีชานันต
นางสุริยาพร สงาวงษ
นางสุริรัตน อธิปญญา
นางสุรี อินทรทุม

๖๒๐๘
๖๒๐๙
๖๒๑๐
๖๒๑๑
๖๒๑๒
๖๒๑๓
๖๒๑๔
๖๒๑๕
๖๒๑๖
๖๒๑๗
๖๒๑๘
๖๒๑๙
๖๒๒๐
๖๒๒๑
๖๒๒๒
๖๒๒๓
๖๒๒๔
๖๒๒๕
๖๒๒๖
๖๒๒๗
๖๒๒๘
๖๒๒๙
๖๒๓๐
๖๒๓๑
๖๒๓๒
๖๒๓๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางสุรีพร โรจนเกษตร
นางสาวสุรีย กานจันทร
นางสุรีย ญาติสมบูรณ
นางสุรีย ลําจวน
นางสุรีย สําอางเอม
นางสุรีย สุขประเสริฐ
นางสุรียพร แคนอินทร
นางสุรียพร เบญจศศิกุล
นางสาวสุรียพร ลาภพูนผล
นางสุรียพร ศรีกะชา
นางสุรียพร สวัสดิ์ศรี
นางสุรียมาศ แดงวงค
นางสุรียมาศ สมบัติมั่นคง
นางสุรีรัตน ไทยพิทักษวงศ
นางสุรีรัตน สมจิตต
นางสุรีรัตน สุขอนันต
นางสาวสุรีวัลย แจมกระจาย
นางสุลาลัย กนกธาดาสกุล
นางสุวคนธ บัวรัตนกาญจน
นางสุวคนธ โสดานิล
นางสุวนาถ ชมภู
นางสุวนิตย ณ วงศ
นางสาวสุวพิศ ดีอยู
นางสุวภัทร ดอกบัวแกว
นางสาวสุวรรณ จังพล
นางสุวรรณเพ็ญ เกิดวงศหงส

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๖๒๓๔
๖๒๓๕
๖๒๓๖
๖๒๓๗
๖๒๓๘
๖๒๓๙
๖๒๔๐
๖๒๔๑
๖๒๔๒
๖๒๔๓
๖๒๔๔
๖๒๔๕
๖๒๔๖
๖๒๔๗
๖๒๔๘
๖๒๔๙
๖๒๕๐
๖๒๕๑
๖๒๕๒
๖๒๕๓
๖๒๕๔
๖๒๕๕
๖๒๕๖
๖๒๕๗
๖๒๕๘
๖๒๕๙

นางสุวรรณรัตน พิณนุราช
นางสุวรรณา กฤตติกานนท
นางสาวสุวรรณา ตุมนาค
นางสาวสุวรรณา นิยม
นางสุวรรณา โพธิ์หมื่นไวย
นางสาวสุวรรณา วรรณถิรหงส
นางสาวสุวรรณา แสนสุข
นางสุวรรณา อินกลาง
นางสุวรรณี ชูนวล
นางสุวรรณี เตียงชัยภูมิ
นางสุวรรณี ศิริวัฒน
นางสุวรรณี หีมเดช
นางสาวสุวรีย ประสิทธิ์ผล
นางสาวสุวัจนา รัตนภุมมะ
นางสุวัฒนา วรรณะเดชะ
นางสุวัฒนา ศรีพุทธา
นางสุวารีย สัตระ
นางสุวารีย โสภาชัย
นางสาวสุวารีศิริ ภูเปยมสินธุ
นางสุวิดา กาวี
นางสาวสุวิมล แคนยุกต
นางสุวิมล ทองอินทร
นางสุวิมล นารถโคษา
นางสุวิมล มหาชัย
นางสาวสุวิมล รอยแสนศึก
นางสุวิมล โรจนฐิติกุล

หนา ๑๒๕
ราชกิจจานุเบกษา
๖๒๖๐
๖๒๖๑
๖๒๖๒
๖๒๖๓
๖๒๖๔
๖๒๖๕
๖๒๖๖
๖๒๖๗
๖๒๖๘
๖๒๖๙
๖๒๗๐
๖๒๗๑
๖๒๗๒
๖๒๗๓
๖๒๗๔
๖๒๗๕
๖๒๗๖
๖๒๗๗
๖๒๗๘
๖๒๗๙
๖๒๘๐
๖๒๘๑
๖๒๘๒
๖๒๘๓
๖๒๘๔
๖๒๘๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางสุวิมล วิจิตร
นางสุวิมล อินทรเสนา
นางสุวิสาข จิตตมาตร
นางสุวีรา สุทธนารักษ
นางสุไหวดะ ชายภักตร
นางเสงี่ยม โกฏิรักษ
นางเสงี่ยม ยุติมิตร
นางเสงี่ยม หอมดอก
นางเสงี่ยมพร ใยเพ็ง
นางเสนหจิตร กอนจันเทศ
นางเสนาะ คงสถิตย
นางเสริมจิต ศรีวารี
นางเสริมศรี ทองจีน
นางเสริมสุข หะยะมิน
นางสาวเสรี ยาอุตม
นางเสวย วงษบุญชา
นางเสาวคนธ ศิลาบุตร
นางเสาวณี โคบุตร
นางเสาวณีย คะลา
นางเสาวณีย ปลูกงาม
นางเสาวนิตย วงษจันทร
นางสาวเสาวนีย นามดี
นางเสาวนีย ศรีสําราญ
นางสาวเสาวพร แซฉั่ว
นางเสาวภา จิวะวิโรจน
นางสาวเสาวภา นันทกิจ

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๖๒๘๖
๖๒๘๗
๖๒๘๘
๖๒๘๙
๖๒๙๐
๖๒๙๑
๖๒๙๒
๖๒๙๓
๖๒๙๔
๖๒๙๕
๖๒๙๖
๖๒๙๗
๖๒๙๘
๖๒๙๙
๖๓๐๐
๖๓๐๑
๖๓๐๒
๖๓๐๓
๖๓๐๔
๖๓๐๕
๖๓๐๖
๖๓๐๗
๖๓๐๘
๖๓๐๙
๖๓๑๐
๖๓๑๑

หนา ๑๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวเสาวภา โสภณ
นางสาวเสาวรส ชื่นทิม
นางสาวเสาวลักษณ แกวประเสริฐ
นางเสาวลักษณ ชนะเกษม
นางเสาวลักษณ ตรีลาภี
นางเสาวลักษณ บุพศิริ
นางเสาวลักษณ พุมสําเภา
นางสาวเสาวลักษณ โรมา
นางเสาวลักษณ เลิศปรีดากร
นางเสาวลักษณ วัฒนะ
นางเสาวลักษณ ศรีสวย
นางเสาวลักษณ สีหะวงศ
นางแสงจันทร ปะจะเน
นางแสงจันทร ปนทอง
นางแสงจันทร วงควิชัย
นางแสงจันทร สายสุวรรณ
นางแสงจันทร สุวรรณเพ็ชร
นางสาวแสงจันทร แสงแกว
นางแสงจันทร หาญกลา
นางแสงเดือน กันทาสุวรรณ
นางแสงเดือน เฉื่อยฉ่ํา
นางแสงเดือน หนอเทพ
นางสาวแสงเดือน อาตมียนันท
นางแสงทอง จิตรักษา
นางแสงทอง มงคลเคลือบ
นางสาวแสงรัตน โกศล

๖๓๑๒
๖๓๑๓
๖๓๑๔
๖๓๑๕
๖๓๑๖
๖๓๑๗
๖๓๑๘
๖๓๑๙
๖๓๒๐
๖๓๒๑
๖๓๒๒
๖๓๒๓
๖๓๒๔
๖๓๒๕
๖๓๒๖
๖๓๒๗
๖๓๒๘
๖๓๒๙
๖๓๓๐
๖๓๓๑
๖๓๓๒
๖๓๓๓
๖๓๓๔
๖๓๓๕
๖๓๓๖
๖๓๓๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางสาวแสงศรี ฉายวงศศรีสุข
นางสาวแสงสุรีย แตงเขียว
นางแสงอรุณ วันนา
นางแสงอรุณ สอนไชยา
นางแสนสุข วาทา
นางแสนสุข สิงหสุวรรณ
นางโสพินญา สุวรรณ
นางโสพิศ ชุมภูเมือง
นางโสภา คณาวุฒิ
นางสาวโสภา คูสุวรรณ
นางสาวโสภา จิตตวิไลย
นางโสภา ชูวิวัฒนรัตนกุล
นางโสภา โชติมุข
นางโสภา พลันสังเกตุ
นางสาวโสภา มณฑา
นางโสภา ละมายศรี
นางโสภา สุภาสอน
นางสาวโสภาวรรณ ศิริประภา
นางโสภิณ ชูเมือง
นางโสภิต สารีวงษ
นางโสมจันทร ทิพเสนา
นางโสมพรรณ สุภาพ
นางไสว หิตาพิสุทธิ์
นางสาวหทัยกาญจน สํารวลหันต
นางหทัยทิพย ศรุติสุต
นางหทัยเพ็ชร แหวกวารี

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๖๓๓๘
๖๓๓๙
๖๓๔๐
๖๓๔๑
๖๓๔๒
๖๓๔๓
๖๓๔๔
๖๓๔๕
๖๓๔๖
๖๓๔๗
๖๓๔๘
๖๓๔๙
๖๓๕๐
๖๓๕๑
๖๓๕๒
๖๓๕๓
๖๓๕๔
๖๓๕๕
๖๓๕๖
๖๓๕๗
๖๓๕๘
๖๓๕๙
๖๓๖๐
๖๓๖๑
๖๓๖๒
๖๓๖๓

นางหทัยภัทร บุบผาชาติ
นางหทัยรัตน เทศนา
นางหทัยรัตน เรืองสวัสดิ์
นางหนึ่งฤทัย บัวงาม
นางหนูจง กลับสุข
นางหนูเจียม นุมแกว
นางหนูพิศ พั่วพันศรี
นางหนูเรียบ ทองกลึง
นางหนูเอื้อ อัศวรัตนกุล
นางหริพรรณ พรหมทา
นางสาวหอมหวล ถาวรเศษ
นางหอมหวล ปนตะทา
นางหัทยา วงศแสนคํา
นางหัสดา โพธิทะเล
นางหัสดีพร พิมเสน
นางหัสนา เที่ยวแสวง
นางเหลาคํา เชาวรัตน
นางองุน โนนสูง
นางอธิวรรณ สุขสัมผัส
นางอนงค กัลปดี
นางอนงค คงจันทร
นางสาวอนงค ดวงลูกแกว
นางอนงค เตะขันหมาก
นางอนงค ทิพยคํา
นางอนงค ทุมวงษ
นางอนงค เนียมสวรรค

หนา ๑๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
๖๓๖๔
๖๓๖๕
๖๓๖๖
๖๓๖๗
๖๓๖๘
๖๓๖๙
๖๓๗๐
๖๓๗๑
๖๓๗๒
๖๓๗๓
๖๓๗๔
๖๓๗๕
๖๓๗๖
๖๓๗๗
๖๓๗๘
๖๓๗๙
๖๓๘๐
๖๓๘๑
๖๓๘๒
๖๓๘๓
๖๓๘๔
๖๓๘๕
๖๓๘๖
๖๓๘๗
๖๓๘๘
๖๓๘๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางอนงค บุญลี
นางอนงค ปนะภา
นางอนงค มีสุข
นางอนงค ยงเสมอ
นางอนงค รอเสนา
นางสาวอนงค วรรณศรี
นางอนงค วิริยะพิทักษ
นางสาวอนงค หนูดํา
นางอนงค เหลาฉลาด
นางสาวอนงคพร วาฤทธิ์
นางอนุทรา ปคุณาวรชิต
นางอโนทัย กัญญสาย
นางอภัสรา นันตะ
นางอภิญญา ทับทอง
นางสาวอภิญญา ธิราวรรณ
นางอภิญญา น้ําแกว
นางอภิญญา หอมหวล
นางอภิญญา อนรรฆมาศ
นางอภิรดี แกวบริสุทธิ์
นางสาวอภิรดี จงจิตร
นางอภิรดี ตรีพืช
นางอภิวรรณ บุตรรัตนะ
นางอภิษฎา ปนงาม
นางอมร ตั้งหลัก
นางอมร พลทัพ
นางอมร สุปญญา

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๖๓๙๐
๖๓๙๑
๖๓๙๒
๖๓๙๓
๖๓๙๔
๖๓๙๕
๖๓๙๖
๖๓๙๗
๖๓๙๘
๖๓๙๙
๖๔๐๐
๖๔๐๑
๖๔๐๒
๖๔๐๓
๖๔๐๔
๖๔๐๕
๖๔๐๖
๖๔๐๗
๖๔๐๘
๖๔๐๙
๖๔๑๐
๖๔๑๑
๖๔๑๒
๖๔๑๓
๖๔๑๔
๖๔๑๕

นางอมรรัตน เกตุมณี
นางสาวอมรรัตน ไกรสุข
นางอมรรัตน ประทุมชาติภักดี
นางอมรรัตน พูลจันทร
นางสาวอมรรัตน วิจิตรเวชการ
นางอมรรัตน วุฒิเดช
นางอมรรัตน เสียงแจว
นางอมรรัตน หงษวิเศษ
นางอมรา ตรีรัตน
นางอมรา วิลัยทอง
นางอมรา สารสุข
นางสาวอมเรศ ปานะถึก
นางอมลวรรณ ศรีคํา
นางอรชร สุขเกษม
นางอรชา พยัฆศิริ
นางสาวอรทัย กวีกรณ
นางอรทัย กสิกิจ
นางอรทัย คงทรัพย
นางอรทัย จันทรงาม
นางอรทัย จันทะเสน
นางสาวอรทัย เจริญทัศน
นางอรทัย ทองทรัพยทวี
นางอรทัย ปาอาย
นางสาวอรทัย เพียรชนะ
นางอรทัย มโนวงษ
นางอรทัย มั่งคั่ง

หนา ๑๒๘
ราชกิจจานุเบกษา
๖๔๑๖
๖๔๑๗
๖๔๑๘
๖๔๑๙
๖๔๒๐
๖๔๒๑
๖๔๒๒
๖๔๒๓
๖๔๒๔
๖๔๒๕
๖๔๒๖
๖๔๒๗
๖๔๒๘
๖๔๒๙
๖๔๓๐
๖๔๓๑
๖๔๓๒
๖๔๓๓
๖๔๓๔
๖๔๓๕
๖๔๓๖
๖๔๓๗
๖๔๓๘
๖๔๓๙
๖๔๔๐
๖๔๔๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางสาวอรทัย รัฐสมุทร
นางสาวอรทัย เลิศวัฒนนนท
นางอรนุช บุญคงมา
นางอรนุช ภูทอง
นางอรนุช มั่งมีสุขศิริ
นางอรนุช วรรักษธนานันท
นางอรนุช วิลัยพิศ
นางอรนุช สุวรรณพจน
นางอรพรรณ กาญจนแกว
นางสาวอรพรรณ ตูจินดา
นางอรพรรณ พึ่งวสิษฐธร
นางอรพรรณ สมปานวัง
นางอรพิน นิยมการ
นางอรพิน พูพวง
นางอรพิน รัตนทิพย
นางอรพินทร ปารมี
นางอรพินธ กันทะรัน
นางอรพินธุ เรืองจิรัษเฐียร
นางสาวอรวรรณ กันทุกข
นางอรวรรณ ฉาบกังวาล
นางอรวรรณ ชุมขวัญ
นางอรวรรณ เดชบุญมี
นางอรวรรณ ตนยวด
นางอรวรรณ นพประเสริฐ
นางสาวอรวรรณ พรหมมณี
นางอรวรรณ สาธร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๖๔๔๒
๖๔๔๓
๖๔๔๔
๖๔๔๕
๖๔๔๖
๖๔๔๗
๖๔๔๘
๖๔๔๙
๖๔๕๐
๖๔๕๑
๖๔๕๒
๖๔๕๓
๖๔๕๔
๖๔๕๕
๖๔๕๖
๖๔๕๗
๖๔๕๘
๖๔๕๙
๖๔๖๐
๖๔๖๑
๖๔๖๒
๖๔๖๓
๖๔๖๔
๖๔๖๕
๖๔๖๖
๖๔๖๗

นางอรวรรณ เสริมทอง
นางอรวรรณ แสงรุง
นางอรวรรณ นาคบํารุงศรี
นางสาวอรวีร กล่ํากลอมจิตร
นางอรศรี มากเกตุ
นางอรศรี เหมือนทอง
นางอรษา หอมตระกูล
นางสาวอรสา ไชยเขตต
นางอรสา ธนกิติธรรม
นางอรสา พรมฝาย
นางอรสุดา มณีนวล
นางอรอนงค พลสวัสดิ์
นางอรอนงค สิงหราช
นางอรัญญา แกวประไพ
นางสาวอรัญญา คําชื่น
นางอรัญญา ทรัพยสุทธิ์
นางอรัญญา มหาแกว
นางอรัญญา มะโนธรรม
นางอรามศรี พราวศรี
นางอริญรดา จับทอง
นางอริยา เปรมปรี
นางสาวอริยา อุไรรางกูล
นางอริศรา แสงกลา
นางอริสรา สุรวงศธนกุล
นางสาวอริสลา สุวรรณ
นางสาวอริสา ถุงทรัพย

หนา ๑๒๙
ราชกิจจานุเบกษา
๖๔๖๘
๖๔๖๙
๖๔๗๐
๖๔๗๑
๖๔๗๒
๖๔๗๓
๖๔๗๔
๖๔๗๕
๖๔๗๖
๖๔๗๗
๖๔๗๘
๖๔๗๙
๖๔๘๐
๖๔๘๑
๖๔๘๒
๖๔๘๓
๖๔๘๔
๖๔๘๕
๖๔๘๖
๖๔๘๗
๖๔๘๘
๖๔๘๙
๖๔๙๐
๖๔๙๑
๖๔๙๒
๖๔๙๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางอริสา ทองรัตน
นางอรุณ กาญจนมุณี
นางอรุณ ธีระบัญชร
นางอรุณ บุญฤทธิ์
นางอรุณ บุตรโคตร
นางอรุณ พวงระยา
นางสาวอรุณ เพชรประไพ
นางอรุณ สุวรรณรัตน
นางสาวอรุณณี สายเสมา
นางอรุณทิพย แสงศักดิ์ชัย
นางอรุณนี ทุมพันธ
นางสาวอรุณรัตน รินโพธิ์สาร
นางอรุณลักษณ เฉลิมสถาน
นางอรุณลักษณ ตัณฑุลมาศ
นางอรุณลักษณ สอนแกวชวดี
นางอรุณวรรณ ชาญสัมพันธ
นางสาวอรุณวรรณ ตันประภา
นางอรุณศรี บุรณะ
นางอรุณศรี รักญาติ
นางอรุณศรี ลิ่มสืบเชื้อ
นางอรุณศรี สมานมิตร
นางอรุณี กลับสง
นางอรุณี จีระประดิษฐ
นางอรุณี พงษอารี
นางสาวอรุณี ยอดสุวรรณ
นางอรุณี สําราญจริง

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๖๔๙๔
๖๔๙๕
๖๔๙๖
๖๔๙๗
๖๔๙๘
๖๔๙๙
๖๕๐๐
๖๕๐๑
๖๕๐๒
๖๕๐๓
๖๕๐๔
๖๕๐๕
๖๕๐๖
๖๕๐๗
๖๕๐๘
๖๕๐๙
๖๕๑๐
๖๕๑๑
๖๕๑๒
๖๕๑๓
๖๕๑๔
๖๕๑๕
๖๕๑๖
๖๕๑๗
๖๕๑๘
๖๕๑๙

นางอรุณี ฮาตแสนเมือง
นางสาวอรุณีย วงษศรีปาน
นางอรุทัย เดชสุภา
นางอลิศรา พรหมเพศ
นางอวยพร ไชยทอง
นางอวยพร ภูเขมา
นางอวยพร รัตนโสม
นางออนศรี สอนพันละ
นางออนสา ออนเกลี้ยง
นางออมเดือน ผองศรีนวล
นางสาวออย อาจศิริ
นางอะนุรัย รักษาพราหมณ
นางอักษร รักทอง
นางอัครวิภัคร ภัทรรังษี
นางอังคณา คงอุดหนุน
นางอังคณา จันทะเชื้อ
นางอังคณา ณ พิกุล
นางอังคณา ตอติด
นางอังคณา พรหมชัย
นางอังคณา มณีเนตร
นางสาวอังคณา รัตนติสรอย
นางอังคณา สังสะนะ
นางสาวอังคริสา รัตนกุล
นางอังสนา คงเลง
นางอังสนา ศรีประเสริฐ
นางอัจจิมา งามวิไล

หนา ๑๓๐
ราชกิจจานุเบกษา
๖๕๒๐
๖๕๒๑
๖๕๒๒
๖๕๒๓
๖๕๒๔
๖๕๒๕
๖๕๒๖
๖๕๒๗
๖๕๒๘
๖๕๒๙
๖๕๓๐
๖๕๓๑
๖๕๓๒
๖๕๓๓
๖๕๓๔
๖๕๓๕
๖๕๓๖
๖๕๓๗
๖๕๓๘
๖๕๓๙
๖๕๔๐
๖๕๔๑
๖๕๔๒
๖๕๔๓
๖๕๔๔
๖๕๔๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางอัจฉรา ขจร
นางอัจฉรา จงกล
นางอัจฉรา ณรุณ
นางสาวอัจฉรา ถารบุตร
นางสาวอัจฉรา ทรงธรรมบวร
นางอัจฉรา เบ็ญเจิด
นางอัจฉรา โปรงใจ
นางอัจฉรา เย็นรัตน
นางสาวอัจฉรา รังสรรค
นางอัจฉรา สมบูรณพงศ
นางอัจฉรา อมะรักษ
นางอัจฉราพร จันทนุ
นางอัจฉราพรรณ สมพงษ
นางอัจฉราวดี ขันแกว
นางอัจฉรีย สามหวย
นางอัชฌา รัชพรมงคล
นางอัญจนา ดาราแม
นางอัญชนา กิจสมัคร
นางสาวอัญชนา โพธิพลากร
นางอัญชนา สุรินทวงศ
นางอัญชลา โชติวุฒิเดชา
นางอัญชลี ไกงาม
นางอัญชลี ขันธิกุล
นางสาวอัญชลี จันทรเขียว
นางอัญชลี จิตตางกูร
นางอัญชลี ไชยดี

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๖๕๔๖
๖๕๔๗
๖๕๔๘
๖๕๔๙
๖๕๕๐
๖๕๕๑
๖๕๕๒
๖๕๕๓
๖๕๕๔
๖๕๕๕
๖๕๕๖
๖๕๕๗
๖๕๕๘
๖๕๕๙
๖๕๖๐
๖๕๖๑
๖๕๖๒
๖๕๖๓
๖๕๖๔
๖๕๖๕
๖๕๖๖
๖๕๖๗
๖๕๖๘
๖๕๖๙
๖๕๗๐
๖๕๗๑

นางอัญชลี เดวิสัน
นางอัญชลี เต็มสิริสัมพันธ
นางสาวอัญชลี ทองดอนเถื่อน
นางอัญชลี ทองสุข
นางอัญชลี ธรรมขันธ
นางอัญชลี นามพรหม
นางอัญชลี นามวงศ
นางอัญชลี พลสิทธิ์
นางอัญชลี ไพยารมณ
นางอัญชลี ภูมิเศษ
นางอัญชลี มัดธนู
นางอัญชลี ศิริสนธิ
นางอัญชัญ ศักดิ์ภิรมย
นางอัญชัญ เอกอักษราภรณ
นางอัญชุลี วาวแวว
นางอัญชุลี วิชัย
นางอัญชุลี สุวรรณทา
นางสาวอัญญาพัชร ใจชื่น
นางอัฎฐพร กางมัน
นางอัฐพร ทองยอย
นางสาวอัฑฒานี จิตกรวนิช
นางสาวอัณณญาดา กิวัฒนา
นางอัธยา นนธพละ
นางสาวอัธยา บุณยรัตเศรณี
นางอัปสรรัชย สุวรรณคีรี
นางอัมพร คําภูแกว

หนา ๑๓๑
ราชกิจจานุเบกษา
๖๕๗๒
๖๕๗๓
๖๕๗๔
๖๕๗๕
๖๕๗๖
๖๕๗๗
๖๕๗๘
๖๕๗๙
๖๕๘๐
๖๕๘๑
๖๕๘๒
๖๕๘๓
๖๕๘๔
๖๕๘๕
๖๕๘๖
๖๕๘๗
๖๕๘๘
๖๕๘๙
๖๕๙๐
๖๕๙๑
๖๕๙๒
๖๕๙๓
๖๕๙๔
๖๕๙๕
๖๕๙๖
๖๕๙๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางอัมพร งอสอน
นางอัมพร จอมเกาะ
นางอัมพร เฉลิมชาติ
นางอัมพร ไชยวงค
นางสาวอัมพร ไชยวัฒนพันธุ
นางอัมพร บุบผา
นางอัมพร ปสสา
นางอัมพร พลลุน
นางอัมพร พันธุพิศาลสหกิจ
นางอัมพร พุฒแกว
นางอัมพร มั่งมูล
นางสาวอัมพร วงศใหญ
นางอัมพร วงษสวัสดิ์
นางอัมพร วรรณประภา
นางอัมพร สงวนศักดิ์
นางอัมพร สอนเจริญ
นางอัมพร หอมสุวรรณ
นางอัมพร อรรคสังข
นางอัมพรรัตน สวางเรืองฤทธิ์
นางอัมพวรรณ ศรีจันทร
นางสาวอัมพิกา แกวไพทูรย
นางอัมพิกา พลเยี่ยม
นางสาวอัมพิกา สังเกตใจ
นางอัมภรณ หนูหลอ
นางอัศราวรรณ บุญอยู
นางอัษฎาพร ศรีมวง

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๖๕๙๘
๖๕๙๙
๖๖๐๐
๖๖๐๑
๖๖๐๒
๖๖๐๓
๖๖๐๔
๖๖๐๕
๖๖๐๖
๖๖๐๗
๖๖๐๘
๖๖๐๙
๖๖๑๐
๖๖๑๑
๖๖๑๒
๖๖๑๓
๖๖๑๔
๖๖๑๕
๖๖๑๖
๖๖๑๗
๖๖๑๘
๖๖๑๙
๖๖๒๐
๖๖๒๑
๖๖๒๒
๖๖๒๓

นางสาวอาซีซะ เจะนิ
นางอาฒยา จอยคลาย
นางอาภรณ กุลชุมภู
นางสาวอาภรณ คูประเสริฐวงศ
นางสาวอาภรณ นุยดี
นางอาภรณ บุษบา
นางสาวอาภรณ มากสังข
นางอาภรณ เมืองเหนือ
นางอาภรณ ราชประดิษฐ
นางอาภรณ สุขคํามี
นางอาภรณ สูไชย
นางสาวอาภรณ หุนสวัสดิ์
นางอาภากร นาวีระ
นางอาภาพร โชติกอาภา
นางสาวอาภาภรณ ธาดาภาคย
นางอามร ปจฉิมบุตร
นางอายีซะ ซอเด็ง
นางอารดี พรมสาร
นางสาวอารมณ ปนยะกูล
นางอารมย มาเบา
นางอารมย สาสีเสาร
นางอารยา ระศร
นางอาริยา โชติพานิช
นางอาริยา มาลาอี
นางอารี เกตุแกว
นางอารี จงอยูสุขสันต

หนา ๑๓๒
ราชกิจจานุเบกษา
๖๖๒๔
๖๖๒๕
๖๖๒๖
๖๖๒๗
๖๖๒๘
๖๖๒๙
๖๖๓๐
๖๖๓๑
๖๖๓๒
๖๖๓๓
๖๖๓๔
๖๖๓๕
๖๖๓๖
๖๖๓๗
๖๖๓๘
๖๖๓๙
๖๖๔๐
๖๖๔๑
๖๖๔๒
๖๖๔๓
๖๖๔๔
๖๖๔๕
๖๖๔๖
๖๖๔๗
๖๖๔๘
๖๖๔๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางอารี ใจดี
นางอารี ชลชลา
นางอารี ดิษฐวงศ
นางอารี ธรรมรักษ
นางสาวอารี บรรจงดวง
นางอารี บัวศรี
นางอารี พูลศิริ
นางอารี เย็นสบาย
นางอารี วงศแกนทาว
นางอารี วิเชียรศรี
นางอารีย กลมกลอม
นางอารีย กวาวสาม
นางสาวอารีย กุลหิรัณยมณี
นางอารีย ขําแกว
นางอารีย แจมแจง
นางอารีย ชมสุทธา
นางอารีย ธนชัมพูนทกูล
นางอารีย นามวงศ
นางอารีย ผลผลา
นางอารีย พริ้งเพราะ
นางสาวอารีย รักษเกลี้ยง
นางอารีย วันเสน
นางอารีย ศรีปลั่ง
นางอารีย ศรีพัญญะ
นางอารีย ศรีเพชรทอง
นางอารีย สิทธิธรรม

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๖๖๕๐
๖๖๕๑
๖๖๕๒
๖๖๕๓
๖๖๕๔
๖๖๕๕
๖๖๕๖
๖๖๕๗
๖๖๕๘
๖๖๕๙
๖๖๖๐
๖๖๖๑
๖๖๖๒
๖๖๖๓
๖๖๖๔
๖๖๖๕
๖๖๖๖
๖๖๖๗
๖๖๖๘
๖๖๖๙
๖๖๗๐
๖๖๗๑
๖๖๗๒
๖๖๗๓
๖๖๗๔
๖๖๗๕

หนา ๑๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางอารีย อิ่นแกว
นางอารีย อุบล
นางอารียวรรณ เลิศลพ
นางอารียา เจะเล็ง
นางอารียา ทองโปรง
นางอารีรัตน มณีรัตน
นางอารีรัตน แยมทับ
นางอารีรัตน หาพันนา
นางอารีลักษณ จันทรกรณ
นางอารีวรรณ เครือกิจ
นางอารีวรรณ สุดโต
นางสาวอารีวรรณ เสริมวิลาสกุล
นางอารีวรรณ เรืองศรี
นางอารีวรรณ แร็พพส
นางอารีวัฒน คํารอด
นางอารุณ คําควร
นางอารุณ มังบูแวน
นางอารุณีย ดีศรี
นางอํานวย ไกรปุย
นางอํานวย เครือจันทร
นางอํานวย ไตรสุวรรณ
นางอํานวย โพธิ์เย็น
นางสาวอํานวย ศรีอาวุธ
นางอํานวย โสภาเลิศ
นางอํานวยพร ภาเข็ม
นางอําพัน แกวชุม

๖๖๗๖
๖๖๗๗
๖๖๗๘
๖๖๗๙
๖๖๘๐
๖๖๘๑
๖๖๘๒
๖๖๘๓
๖๖๘๔
๖๖๘๕
๖๖๘๖
๖๖๘๗
๖๖๘๘
๖๖๘๙
๖๖๙๐
๖๖๙๑
๖๖๙๒
๖๖๙๓
๖๖๙๔
๖๖๙๕
๖๖๙๖
๖๖๙๗
๖๖๙๘
๖๖๙๙
๖๗๐๐
๖๗๐๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางอําพันธ ชูแกว
นางอําพันธ ทองแจม
นางอําไพ คําศิริ
นางอําไพ นุนเอียด
นางอําไพ โนชัย
นางอําไพ ลิ้มประสาท
นางอําไพ ศรีวิเศษศิริ
นางอําไพ หิริโอ
นางอําไพพรรณ นพจํารูญศรี
นางอําภร เสียงออน
นางสาวอําภา สุขสราญ
นางอินออย ชัยลา
นางอิศรา ตาดทอง
นางอิสรา ไชยสาลี
นางอิสราภรณ พวงประโคน
นางอิสรีย มวลเมืองสอง
นางอิสสรียา สติมั่น
นางอุดมพร ปรีชา
นางอุดมรัตน พรมสอน
นางอุดมลักษณ คงพลปาน
นางอุดมสิน สมาน
นางอุดร สุวรรณวิโรจน
นางสาวอุตสาห ตั้งตระกูล
นางอุทัย อัศมเดชา
นางสาวอุทัย อินทะนาม
นางอุทุมพร รัตนรังษี

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๖๗๐๒
๖๗๐๓
๖๗๐๔
๖๗๐๕
๖๗๐๖
๖๗๐๗
๖๗๐๘
๖๗๐๙
๖๗๑๐
๖๗๑๑
๖๗๑๒
๖๗๑๓
๖๗๑๔
๖๗๑๕
๖๗๑๖
๖๗๑๗
๖๗๑๘
๖๗๑๙
๖๗๒๐
๖๗๒๑
๖๗๒๒
๖๗๒๓
๖๗๒๔
๖๗๒๕
๖๗๒๖
๖๗๒๗

นางสาวอุทุมพร โสภาคย
นางอุนเรือน ศรีตะลา
นางอุนเรือน ศิริหลา
นางสาวอุนเรือน สุขมาก
นางอุบล กานขุนทด
นางอุบล แกวแดง
นางอุบล แกววงษา
นางอุบล คูณขุนทด
นางอุบล เครือคําอาย
นางสาวอุบล ดานชิโรเรศ
นางอุบล ดําเกาะ
นางอุบล พรหมเสนา
นางอุบล สันตธรรม
นางอุบล สายนอย
นางสาวอุบล อินชื่น
นางสาวอุบลรัตน กุกําจัด
นางอุบลรัตน ขุนวงษา
นางอุบลรัตน แซดาน
นางอุบลรัตน ประชานิติกุล
นางอุบลรัตน โลหากาศ
นางอุบลรัตน สาระมนต
นางอุบลรัตน สุขบําเพ็ญ
นางอุบลวรรณ กฤษณะพันธุ
นางสาวอุบลวรรณ แกวพรม
นางสาวอุบลวรรณ วงษวาด
นางอุบลวรรณ สายเกิด

หนา ๑๓๔
ราชกิจจานุเบกษา
๖๗๒๘
๖๗๒๙
๖๗๓๐
๖๗๓๑
๖๗๓๒
๖๗๓๓
๖๗๓๔
๖๗๓๕
๖๗๓๖
๖๗๓๗
๖๗๓๘
๖๗๓๙
๖๗๔๐
๖๗๔๑
๖๗๔๒
๖๗๔๓
๖๗๔๔
๖๗๔๕
๖๗๔๖
๖๗๔๗
๖๗๔๘
๖๗๔๙
๖๗๕๐
๖๗๕๑
๖๗๕๒
๖๗๕๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางสาวอุมาภรณ วงศวิสิฐศักดิ์
นางอุรา เชิดเพชรรัตน
นางอุรา สงวนชม
นางอุรารักษ มงคลพุทธรักษา
นางสาวอุรีรัช ขันติไชย
นางอุไร กาละปน
นางอุไร ชนินทรเทพ
นางอุไร ดีอุดม
นางอุไร ทรงเจริญ
นางอุไร ทีปรักษพันธ
นางอุไร นบนุน
นางอุไร บุญทรัพย
นางอุไร พัฒแกว
นางสาวอุไร พิมทอง
นางสาวอุไร มีแวว
นางอุไร รัตนจินดา
นางอุไร วงศหงษ
นางอุไร วงษพีระพัฒน
นางอุไรรัตน รักษาวงศ
นางสาวอุไรลักษณ แดนนาเพียง
นางอุไรวรรณ กะภูทิน
นางอุไรวรรณ ใจอุน
นางอุไรวรรณ ฉายสุริยะ
นางอุไรวรรณ ดวงจักรวาล
นางอุไรวรรณ บุญคุม
นางอุไรวรรณ ประเสริฐ

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๖๗๕๔
๖๗๕๕
๖๗๕๖
๖๗๕๗
๖๗๕๘
๖๗๕๙
๖๗๖๐
๖๗๖๑
๖๗๖๒
๖๗๖๓
๖๗๖๔
๖๗๖๕
๖๗๖๖
๖๗๖๗
๖๗๖๘
๖๗๖๙
๑
๒
๓
๔

หนา ๑๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางอุไรวรรณ ผลเกิด
นางอุไรวรรณ พงษมี
นางอุไรวรรณ พรรณจริต
นางสาวอุไรวรรณ พูลสมบัติ
นางอุไรวรรณ เหมืองแกว
นางอุษณีย จันดาวงศ
นางสาวอุษณีย ลักษณะโยธิน
นางอุษา กมุธากรณ
นางอุษา แกวกอง
นางอุษา ขุมเงิน
นางอุษา ธรรมกิรติ ประทุมวรรณ
นางอุษา ผาพิมพ
นางสาวอุษา พรมมา
นางอุษา พิทักษเมืองแมน
นางอุษา พึ่งกัน
นางสาวอุษา ภาษี

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๖๗๗๐
๖๗๗๑
๖๗๗๒
๖๗๗๓
๖๗๗๔
๖๗๗๕
๖๗๗๖
๖๗๗๗
๖๗๗๘
๖๗๗๙
๖๗๘๐
๖๗๘๑
๖๗๘๒
๖๗๘๓
๖๗๘๔
๖๗๘๕

นางอุษา วชิรศักดาเดช
นางอุษา ศุภผล
นางอุษา สังขาว
นางสาวอุษา หลักดี
นางเอกอนงค ลี้กุล
นางเอ็นดู ลีสุรพงศ
นางเอมอร บุญประกอบ
นางเอมอร ปญญาประชุม
นางเอมอร ยอดเอี่ยม
นางสาวเอมอร แสนยะมูล
นางเอมอรณ ชูจิต
นางเอื้องเดือน วัชระ
นางเอื้องพร สุภา
นางเอื้อมพร ถวิลไทย
นางโอสถ โพธิ์ศรี
นางฮัสณีย ปะนาฆอ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นายฉัตรชัย ศรีวิไล
๕ นางสาวสุมิตรี พึ่งเถื่อน
นายพรชัย สิทธินันทน
๖ นางอารีวรรณ แชมชอย
นางวันเพ็ญ วารีดี
๗ นางอุษา เผื่อนดวง
นางวัลลี เกิดธูป
สถาบันวิทยาลัยชุมชน

๑ นายกัณณ โชคกลางเดือน
๒ นายชัยวิวัฒน วงศสวัสดิ์

๓ นางสาวบุญชู มั่งคั่ง
๔ นางอิญพิศชญาจ สอาดเจริญ

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

หนา ๑๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
นายเจิดกุล โสภาวนิตย
๑๖ นางสาวปณฑิตา ตันติวงศ
นายชูสิทธิ์ คลายหนองสรวง
๑๗ นางสาวพรพรรณ อัศวาณิชย
นายฐิต ศิริบูรณ
๑๘ นางยุพิน บํารุงผล
นายณรงค หอมจันทร
๑๙ นางสาวรจรินทร วงศอิน
นายเดวิด บรรเจิดพงศชัย
๒๐ นางสาววันเพ็ญ ซินเฮง
นายถนอม บรรณประเสริฐ
๒๑ นางศศิธร ศิริสาลิโภชน
นายธนิต จินดาวณิค
๒๒ นางสาวสมบูรณ เอี่ยมลาภะ
นายวันชัย มีชาติ
๒๓ นางสมศรี จงจรูญหิรัณย
นายวิวัฒน วัฒนาวุฒิ
๒๔ นางสาวสายทอง ธารารัตนวงศ
นายอิทธิพล เดี่ยววณิชย
๒๕ นางสุภมาส แกวกระสินธ
นางสาวจินตนา พัฒนไธสง
๒๖ นางสาวสุรีย พุมรินทร
นางชนิดา สนั่นพานิช
๒๗ นางสุรีรัตน เดี่ยววาณิชย
นางสาวทับทิม อางแกว
๒๘ นางอรทัย ชวาลภาฤทธิ์
นางสาวธัญญภรณ โพธารินทร
๒๙ นางสาวอุรัสยา พัฒนวงศ
นางสาวนวลพรรณ จันทรศิริ
นายเกียรติยุทธ กวีญาณ
นายจงรัก วัชรินทรรัตน
นายจเร เลิศสุดวิชัย
นายจีรวัฒน ประยูรเจริญ
นายชัยณรงค สหัสสานนท
นายชัยวัฒน คลังทอง
นายชัยวัฒน บํารุงจิตต
นายฐากูร เหมยะรัตน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
๙ นายณัฐวุฒิ ขวัญแกว
๑๐ นายธนกิจ เฮียงโฮม
๑๑ นายธนะบูลย สัจจาอนันตกุล
๑๒ นายบุญรื่น ปานประสงค
๑๓ นายประเวศ อินทองปาน
๑๔ นายปญญา เหลาอนันตธนา
๑๕ นายพรเทพ ราชรุจิทอง
๑๖ นายพิสิษฐ รัตนมานพสกุล

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒

นายพีรวัฒน วัฒนพงศ
นายมงคล รักษาพัชรวงศ
นายระวี อยูสําราญ
นายรุง เรืองผล
นายเรวัติ อ่ําทอง
นายเรืองศักดิ์ กมขุนทด
นายวรพงษ แยมงามเหลือ
นายวุฒิพงศ อารีกุล
นายสถิตย สุนทรวิภาต
นายสนอง สุนทรวิภาต
นายสมเกียรติ ไทยปรีชา
นายสันติ ลักษิตานนท
นายสาธิต สาภเกิน
นายสุขสันต พันธทอน
นายสุชาติ ดวงแค
นายสุชาติ สุวรรณทัศน
นายสุนันท ไหมเลื้อย
นายสุวิช ชมชื่น
นายเสถียร แสงแถวทิม
นายอนุวัตร แจงชัด
นายอํานวย เงินพูลทรัพย
นายอํานาจ รุจิราวรรณ
นางสาวกนกวรรณ บางนอย
นางกฤติยา เรวัต
นางสาวกัญจนา ธีระกุล
นางกัญญาพัชร กองพรม

หนา ๑๓๗
ราชกิจจานุเบกษา
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางสาวขวัญตา ชางทอง
นางจันทนา หอมกลุน
นางสาวจันทปภา วิชิตชลชัย
นางสาวจารุมาลย ตรีมาศ
นางสาวจิตตินันท บุญสถิรกุล
นางสาวจิตธนา โตนดดง
นางสาวจิรธนา ศรีดาหลง
นางสาวชนาธิป อุทัย
นางฐิดารัตน สุเภากิจ
นางฐิตารีย ดิฐไชยพงศ
นางณัฐกมล หิรัญบุญญานุกูล
นางสาวณัฐชุดา ธนายุดิษกุล
นางสาวทิพาวรรณ สมิตเมฆ
นางสาวธาริณี สุขจิตต
นางสาวนภาพร คลายมณี
นางนวรัตน อุดมประเสริฐ
นางนันทมาศ เหลืองน้ําเพ็ชร
นางประจบ สาตรประเสริฐ
นางสาวประเทือง พุฒซอน
นางพรรณี ดีชวย
นางสาวพรรัตน สุวรรณรัตน
นางพัชรา อภิชาตมานนท
นางพัตราภรณ สายวัฒนาสุข
นางสาวพูลศิริ กิจวรรณ
นางเพ็ญจิตร ศรีนพคุณ
นางเพ็ญศรี แสวงเจริญ

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๑
๒
๓
๔
๕

นางสาวภัสสรารัตน ยอดสุรางค
นางมณจันทร เมฆธน
นางมันทนา ไปเร็ว
นางยุพดี เหลืองวิไล
นางเยาวภา เอี่ยมพุม
นางรัชกร อรชุน
นางสาวลิลา วุฒิวาณิชยกุล
นางวรรณา ทองยา
นางวรรณา ศิลามาตร
นางวราภา มหากาญจนกุล
นางวาสนา นอยปุก
นางวิมลวรรณ เพียซาย
นางศรีวรรณ ไวมาลา
นางศรีสมร คงวิทยา
นางศรีสุทธา วิเชียรณรัตน
นางสาวศศิธร จางภากร
นางศิริกัลยา สุวจิตตานนท
นางศิริพร อองรุงเรือง
นางสาวสยาวไลย โชคมาเสริมกุล
นายกรวุธ พันธอารีวัฒนา
นายกองพัน คุมไขน้ํา
นายเกียรติศักดิ์ เผือกพันธ
นายจารุวัฒน สุนทรไชยา
นายจิรพัฒน จันทะไพร

หนา ๑๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕

นางสาวสหัสศรี เพ็งบุญ
นางสาวสิริวัฒนา จิตตรีพล
นางสุกัญญา นิ่มเนียม
นางสุชาวดี เกษมณี
นางสาวสุภิญญา ปานดํา
นางสาวสุมลฑา สังใจสม
นางสุรินทร บัวทอง
นางสาวเสาวลักษณ แหยมเจริญ
นางโสภา อินทรุณ
นางอภิรมย ละมายอินทร
นางอรนาถ สุขพล
นางสาวอรนุช บุตรศรีคุย
นางอรัญญา ศรีรัตนานนท
นางอรัญนาถ วิริยารัมภะ
นางอัจฉรา เฮียงโฮม
นางสาวอาภัสรา อัครพันธุ
นางอินทิราภรณ มูลศาสตร
นางอุณาโลม ธิติสุทธิ

มหาวิทยาลัยขอนแกน
๖
๗
๘
๙
๑๐

นายจีระศักดิ์ ถิรธนบูรณ
นายเจริญ ชุณหกาญจน
นายเฉลิมชัย พาวัฒนา
นายชัยวุฒิ ฆารสินธุ
นายชาพันธคริตกานต จันทรขาว

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖

นายเชิดชัย สุนทรภาส
นายไชยณรงค นาวานุเคราะห
นายณัฐเศรษฐ มนิมนากร
นายตระการณ แกนเชียงสา
นายทรงศักดิ์ สุวรรณศรี
นายเทอม บัวคําทุม
นายธานี เทศศิริ
นายนพดล เจือเจริญวสุชัย
นายนัทพันธ เรืองสวัสดิ์
นายบรรชา สุภาวงศ
นายบัณฑิตย เต็งเจริญกุล
นายบุญเลิศ เล็กสมบูรณ
นายปณิธาน พีรพัฒนา
วาที่รอยตรี ปรเมษฐ คีรีเมฆ
นายประกอบ กระแสโสม
นายประภัทร วิเศษมงคลชัย
นายประยงค แสนบุราณ
นายปรีชา บุญณะโชติ
นายปรีดา อารยาวิชานนท
นายพงศพันธุ พงษสะพัง
นายพลธรรม ไชยฤทธิ์
นายพลากร สุรกุลประภา
นายภัทรศักดิ์ ธรรมศิริรักษ
นายมงคล โปรงเจริญ
นายเลี้ยง ชาตาธิคุณ
นายวสุ เชาวนพานนท

หนา ๑๓๙
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นายวิเชียร เกิดสุข
นายวิเชียร ศรีไพร
นายวิศรุต เชิดชู
นายสถาพร ไพบูลยศักดิ์
นายสมคิด พลตื้อ
นายสมจิตร สาระรัตน
นายสมศักดิ์ เทียมเกา
นายสุบิน พัวศิริ
นายสุริยน ผิวขาว
นายสุวิน วองวัจนะ
นายอนัตต เจาสกุล
นายอนุวัฒน กิจโกศล
นายอัครวัฒน สินเกื้อกูลกิจ
นายอาทิตย วงษพระจันทร
นางกชกร พลาชีวะ
นางสาวกรแกว จันทภาษา
นางสาวกัญญลักษณ ชัยคําภา
นางกัลยา กองเงิน
นางกุลริศา บุญวรวัฒนา
นางขนิษฐา ตรงศูนย
นางขวัญฤดี ตันตระบัณฑิตย
นางจันทรจิราภรณ บํารุง
นางจันทรฉาย แสงแกว
นางฉวีวรรณ วันสาสืบ
นางสาวโสมพิลาศ จงสมชัย
นางสาวชลิดา ธนัฐธีรกุล

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
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

นางชวนพิศ สุนีย
นางชาริยา บํารุงศิริ
นางสาวญาณปภา เรืองเชิงชุม
นางญาณิกา เชษฐโชติศักดิ์
นางณิชมาศ ภูจันทรศรี
นางณิชานันทน ปญญาเอก
นางทิพวรรณ ประสานสอน
นางสาวทิพาพร กาญจนราช
นางเทพินทร นาหนองตูม
นางสาวธัญญพัทธ ตันติพนาทิพย
นางนวนันท ปยะวัฒนกูล
นางสาวนันทยา คุณาธิปพงษ
นางนันทยา อุดมพาณิชย
นางนิตยา รัตนโชติมณี
นางนุศราพร เกษสมบูรณ
นางสาวบุญเพ็ง พาละเอ็น
นางสาวประภาพร ปนใจ
นางประสบสุข ศรีแสนปาง
นางพรประภา ชินคําหาญ
นางพรพิมล คะโยธา
นางพรรณวดี ชาติวิเศษ
นางพรรณอร รักสนิท
นางพรรณี จรดอน
นางสาวพิไลวรรณ กลืบแกว
นางสาวฟานาน สุขสวัสดิ์
นางมนัสนันท จงมุม

หนา ๑๔๐
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางมยุรี ยงกําลัง
นางมยุรี ฮาตแสนเมือง
นางสาวมาธูร ศาสตรวาทิต
นางสาวมาลี กาบมาลา
นางเมตตา ศิลาพันธุ
นางยุพา ภาภิรมย
นางยุภาภรณ อันทะศรี
นางยุวรรณา เลิศศิริ
นางรศนา วงศรัตนชีวิน
นางรัดดา กําหอม
นางละออ ขอยุน
นางสาวลําใย แสบงบาล
นางโลมใจ สินเธาว
นางสาววรนุช ศรีเจษฎารักข
นางวรรณภา อิชิตะ
นางวรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์
นางวัชรี รัตนวงศสวัสดิ์
นางวิริยา ถิ่นชีลอง
นางสาววิลาวัณย ประแดงปุย
นางวิไล พิพัฒนมงคลพร
นางสาววิไลวรรณ หมอทอง
นางแววตา วรรณคํา
นางศรีสวรรค ใจลึก
นางสาวศศิธร ตวงมั่น
นางศิริพร เทียมเกา
นางสาวศิริพร อุตสาหพานิช

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

นางสมมุง นิตยโรจน
นางสวาทจิต ยอดกลาง
นางสาวสัมฤทธิ์ สุมทอง
นางสายชล จิตภิลัย
นางสุชานา ชวนะสุพิชญ
นางสาวสุตา วรรณประสาท
นางสุดารัตน บัวทวน
นางสุธาทิพย วัฒนชัย
นางสุพรรณี ปูนอน
นางสาวสุมาลี พงศผกาทิพย
นางสาวเสาวนี สิริสุขศิลป
นางหอมหวล นาถ้ําเพชร
นายเฉลิม ลิ่วศรีสกุล
นายดิเรก ผาติกุลศิลา
นายตรีภพ ปติวรรณ
นายนพวงศ ลือวิฑูรเวชกิจ
นายบุญชัย เชาวนไกลวงศ
นายประธาน สันทิศ
นายประเสริฐ มาวิมล
นายมงคล สุภา
นายมาณพ มานะแซม
นายมาโนช นาคสาทา
นายวชิระ มีมานัส
นายวีรชาติ ชูฤทธิ์
นายสมจิต ชินะใจ

หนา ๑๔๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางสาวอนุสรณ ฤทธิพันธรักษ
นางอรวรรณ สุทธาวรัตน
นางอรัญญา ศิริไกรวรรณ
นางอรุณีพงศ ศรีสถาพร
นางอาทิตยา แสบงบาล
นางอาภร พลเยี่ยม
นางอาภา จันทรเทวี
นางอุบล ใจตาง
นางอุมา นามวิเศษ
นางอุราวรรณ ดีโยธา
นางสาวเอื้อมแข สุขประเสริฐ

นายสุรัติ เดหลา
นายอนุศาล เพิ่มสุวรรณ
นายอภิเศรษฐ ปลื้มสําราญ
นายอรรฆพจน วงศพึ่งไชย
นายโอภาส เศรษฐบุตร
นางกนกพร นิวัฒนนันท
นางสาวกรรณิการ ชูฤทธิ์
นางเกวลิน คุณาศักดากุล
นางสาวจามจุรี โสตถิกุล
นางสาวเจษฎาพร พึ่งทอง
นางฐิติณัฏฐ อัคคะเดชอนันต
นางถกลวรรณ ศิริสวัสดิ์
นางธารทิพย พรหมขัติแกว

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔

นางนงนุช ไชยยศ
นางนันทพร แสนศิริพันธ
นางสาวนิภาพรรณ ลี้ตระกูล
นางสาวนุชดา ศรียารัณย
นางสาวประกายดาว ศรีโมรา
นางสาวปรารถนา ใจมานิตย
นางพรรณี ลีรพันธุ
นางสาวพัชรา ตันติประภา
นางสาวพัชราภรณ อารีย
นางพันธนา ไชยนวล
นางสาวพิกุลทอง เมืองแกว
นางสาวพิศมัย ชยานนท
นางเพื่อนใจ รัตตากร
นางสาวไพวรรณ สุดวรรค
นางมณี ภิญโญพรพาณิชย
นางวงเดือน ไชยวิภาสสาทร
นางวีณัน บัณฑิตย
นางศิริ คูอาริยะกุล

๑ นายทศพร คงสุจริต
๒ นายสมภพ ล่ําวัฒนพร

หนา ๑๔๒
ราชกิจจานุเบกษา
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางสาวศิริรัตน วิชิตตระกูลถาวร
นางสาวศิริลักษณ ศิริพจนานนท
นางศิริวิภา ปยะมงคล
นางสาวศุภนิจ เชาวนพูนผล
นางสาวสมพร คําตั๋น
นางสมพิศ สุพรศิลป
นางสมรศรี ลีลาภัทร
นางสุมัทนา ปงประเสริฐ
นางสุวพัชร อุทรา
นางสาวอนงพันธ จันทรกุย
นางอรวรรณ เลาหเรณู
นางอรุณลักษณ เหล็กเพชร
นางอัจฉรียา จิตตภักดี
นางอัลภา เมืองศรี
นางอารีย สอาดเอี่ยม
นางสาวอุบลรัตน พันธุมินทร
นางอุรา ฤทธิ์แรงกลา

มหาวิทยาลัยทักษิณ
๓ นายสุริยา อภิวันทนากร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
๑ นายวิโรจย ศรีสุรภานนท
๓ นางสาวทวีรัตน วิจิตรสุนทรกุล
๒ นายวุฒิพงษ เมืองนอย
๔ นางสาววัลวิภา อุบลวัฒน

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

หนา ๑๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
นายชิษณุทัศน บรรลือโชคชัย
๑๒ นางกมลทิพย สัจจาอนันตกุล
นายชีวลัค พงษบูรณกิจ
๑๓ นางสาวฉัฏฐมนฑน วงศจํารัส
นายนพดล กีรติจิรัฐิติกาล
๑๔ นางชวนชม สิบพันทา
นายประสงค ธูสรานนท
๑๕ นางสาวบุปผา เสโตบล
นายสาโรช นอยจินดา
๑๖ นางสาวประคอง ซื่อสงวน
นายสุพรชัย อุทัยนฤมล
๑๗ นางสาวไพรินทร กปลานนท
นายสุรพล ราษฎรนุย
๑๘ นางมณฑา สุทธิพงศ
นายสุรัตน สุกรรณะ
๑๙ นางสาวศรีวิไล ซุยเจริญ
นายเสนีย พันโยธา
๒๐ นายสายสุดา บรรเลงจิต
นายอนุรักษ ปติรักษสกุล
๒๑ นางสาวสุชาดา รัตนคงเนตร
นายอํานวย สกุลสุกใส
๒๒ นางอุบลรัตน หวังรักษดีสกุล
นายจิตติพัฒน สงวนสิน
นายจุมพล อินทับ
นายฉัตรชัย มานะดี
นายเฉลิมพล เอี่ยมภักดี
นายชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย
นายดนัย วันทนากร
นายนาวิน วิหกนอย
นายนิรัช รมเย็น
นายบุรฉัตร ฉัตรวีระ
นายประทาน นอยสัมฤทธิ์
นายประพิศ อินแพง
นายพชร ไตรถาวร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
๑๓ นายพรชัย ตั้งวิกขัมภ
๑๔ นายพรชัย นพประโคน
๑๕ นายพลากร อุบลบาล
๑๖ นายไพโรจน พูนศักดิ์สรอย
๑๗ นายยงยุทธ วารีนิล
๑๘ นายวรรณะ วชิราธาดา
๑๙ นางวัฒนพงษ รัตนะวิศ
๒๐ นายวิชัย ลีละวงคเทวัญ
๒๑ นายวิทวัส รุงเรืองผล
๒๒ นายวินัย ตันธิกุล
๒๓ นายวีรวัฒน จันทโชติ
๒๔ นายศักดิ์ เรืองประยูร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐

นายสัญญา มิตรเอม
นายสัญญาณ เนียมปุก
นายสิทธิชัย พันเศษ
นายสุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย
นายเสกสรรค สโมสรสุข
นายอภิศักดิ์ ภูพิพัฒน
นายอมร ธีญะวุฒิ
นายอารยะ ปรีชาเมตตา
นางกรกนก ประภาสโสภณ
นางสาวกรรณิการ ทรัพยสมบูรณ
นางสาวกัลยา เอี้ยประเสริฐศักดิ์
หมอมหลวงคํายวง วราสิทธิชัย
นางจงกล มณีสวัสดิ์
นางจรี ไชยชาญ
นางจุฑามาศ เวศวิทย
นางสาวจุฬาภรณ พรหมมาพันธุ
นางณัทภัทร คําพันธ
นางทัศนีย เมธาพิสิฐ
นางทิพวรรณ อินทมหันต
นางธนัชพร ดวงจันทร
นางสาวธีรวัฒนา ภาระมาตย
นางสาวนงลักษณ เจริญวรลักษณ
นางนรภัทร ปานเนียม
นางนิตยา คลายสุบรรณ
นางบุญถม วชิราธาดา
นางสาวประภาพรรณ สุวรรณวัฒน

หนา ๑๔๔
ราชกิจจานุเบกษา
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางสาวปญชลี โชติคุต
นางปาริชาต ชื่นวัฒนกุล
นางสาวพันทิศา ภาวบุตร
นางพานทิพย แสงประเสริฐ
นางมาลี ชอบธรรม
นางเยาวนันท ชัยกลาหาญ
นางวรรณา บรรจงรักษา
นางวรรณา เอฬกานนท
นางวริศรียา ขวัญดี
นางสาววิภารัตน ฉัตรวัฒนานนท
นางสาววีรวรรณ วชิรดิลก
นางสาวศรัญธร ชูทิม
นางศศี จันทรประพันธ
นางศิริมา ศังขรัตน
นางสมพร แสนสุข
นางสมพรพัชร พจนพรพันธุ
นางสมพิศ บุญแกว
นางสมหมาย มังกรทอง
นางสาวสังวาลย คงจันทร
นางสาวสิริกันยา นิลพานิช
นางสุจินต สุจริตธรรม
นางสุดา บัลลังกปทมา
นางสุดารักษ สิริอังควรา
นางสุปาณี พัดทอง
นางสาวสุวรรณา ชัยทวีทรัพย
นางสุวรรณี บัวกล่ํา
นางสาวอรุณี ตันวิสุทธ

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๗๘ นางอัจฉราพร แปลนนาค
๗๙ นางอัมพร บุตรอิ่ม
๑ นายนฤชัย เคนไชยวงค
๒ นายสําเนียง ไขมุกข

หนา ๑๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๘๐ นางอําไพ เสืออุดม
มหาวิทยาลัยนครพนม
๓ นางจิราวรรณ แสงจันทร

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
๑ นายบรรจบ ขาวอําไพ
๔ นายพิษิฏฐ สุรวัลลภ
๒ นายประมินทร หะยะมิน
๕ นางสาวอนงค ภิบาล
๓ นายพนม สุขจันทร
๑
๒
๓
๔

นายกฤช ฟกสีมวง
นางกฤษณา วรรณกลาง
นางสาวบุญสิตา บุญอยู
นางสาวปวีณา สนธิสมบัติ

๑ นายบุญเชิด หนูอิ่ม
๒ นายพัฒนา ภูลเปยม
๓ นายสุวิชยั โกศัยยะวัฒน
๑
๒
๓
๔
๕

นายชูเกียรติ ภูบุญอบ
นายธวัชวงศ ลาวัลย
นายประเทศ ปจจังคะตา
นายพงษเทพ เจริญศักดิ์
นางสาวจันทรเจริญ รักษมณี

มหาวิทยาลัยนเรศวร
๕ นางวารีรัตน แกวอุไร
๖ นางวิไล สนธิเพิ่มพูน
๗ นางสาวศุภวรรณ พงศพัฒนาวุฒิ
๘ นางสาวสุพัตรา จิรนันทนาภรณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
๔ นางสาวจิตรา ตีระเมธี
๕ นางสาวสุภัทรา แซเลา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๖ นางสาวชูพักตร สุทธิสา
๗ นางสาวนิตยา คอนสาร
๘ นางสาวพรอมจิตร หอนบุญเหิม
๙ นางวรรทณา สินศิริ
๑๐ นางศิริลักษณ ถิตยรัศมี

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข

หนา ๑๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

มหาวิทยาลัยมหิดล
๑ นายกิติรัตน เตชะไตรศักดิ์
๒๖ นางกิติรัตน อังกานนท
๒ นายเกษม กุลประดิษฐ
๒๗ นางจรัญญา ณรงคะชวนะ
๓ นายโกศล รุงเรืองชัย
๒๘ นางจิดาภา เก็จพิรุฬห
๔ นายฉกาจ ผองอักษร
๒๙ นาวาตรีหญิง ฐิติพร สุวัฒนะพงศเชฎ
๕ นายชัย อยูสวัสดิ์
๓๐ นางณิชนันทน อารียการเลิศ
๖ นายชายชัย หงษซัง
๓๑ นางสาวทัดทรวง ปุญญทลังค
๗ นายเชิญโชค ศรขวัญ
๓๒ นางนภาพร อภิวัฒนเศรษฐ
๘ นายไชยยงค นวลยง
๓๓ นางนัชชา วิรัชกุล
๙ นายณัฐวุฒิ รอดอนันต
๓๔ นางสาวนัทธมน ขุนพรหม
๑๐ นาวาตรี ธรรมนูญ สุรชาติกําธรกุล
๓๕ นางสาวนิตา วิวัฒนทีปะ
๑๑ นายนักรบ ระวังการณ
๓๖ นางสาวเนตรนภิส ธีระวัลยชัย
๑๒ นายพรชัย โอเจริญรัตน
๓๗ นางปาลิตา จันทรเฮง
๑๓ นายพัฒน มหาโชคเลิศวัฒนา
๓๘ นางสาวปนมณี เรี่ยวเดชะ
๑๔ นายพิจักษณ หิญชีระนันทน
๓๙ นางสาวผกาวรรณ วงศวีระวัฒนกูร
๑๕ นาวาโท ภากร จันทนมัฎฐะ
๔๐ นางพนัสยา เธียรธาดากุล
๑๖ นายยศ ทับเปนไทย
๔๑ นางสาวพนิดา พอคาเรือ
๑๗ นายรัชภาคย จิตตอารี
๔๒ นางพัชรี ปลื้มจิตต
๑๘ นายรุจน สิงหเสนี
๔๓ นางพิสมัย รัตนภักดี
๑๙ นายวิชัย ประสาทฤทธา
๔๔ นางสาวเพ็ญพิมล คงมนต
๒๐ นายวิวัฒน ถิระพานิช
๔๕ นางสาวมานี รักษาเกียรติศักดิ์
๒๑ นายวิษณุ กัมทรทิพย
๔๖ นางมารศรี โฉมปรางค
๒๒ นายสมชาย ภูดวง
๔๗ นางรักชนก ขําประถม
๒๓ นายอุดม รอบคอบ
๔๘ นางรุงทิพย สรอยอัมพรกุล
๒๔ นางสาวกัญญา แกวมณี
๔๙ นางรุงนภา ดวงธรรม
๒๕ นางกัญญา จุฑาสมิต
๕๐ นางสาวเรณู ทวิชชาติวิทยากุล

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๑
๒
๓
๔
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

นางวารี สังขศิลปไชย
นางสาววิภาดา เลิศฤทธิ์
นางวิวรรณ ทังสุบุตร
นางสาวเวณิกา เบ็ญจพงษ
นางสาวศศิจิต เวชแพศย
นางสาวศิริโสภา จรรยาสิงห
นางศุจิกา ศรีนันทกุล
นางสุจิตตรา พงศประสบชัย
นางสาวสุดสายใจ โสภณ
นายชัชวิจก ถนอมถิ่น
นายธนรักษ เมฆขยาย
นางทุเรียน ทาเจริญ
นางธัณฐภรณ เมธีวริศวงศ
นายกิตติ เพ็ชรดี
นายจเลิศ เจษฎาวัลย
นายณพล อิศรานนท
นายทัศนัย เพงจินดา
นายนรินทร ตูทอง
นายบุญเลี่ยม เปยมรัฐหิรัญ
นายปรีชา พันพิพัฒน
นายสมชาย ภิรมย
นายสมชัย ศิริสมบูรณเวช
นายสิทธิธรรม อัติโชติ

หนา ๑๔๗
ราชกิจจานุเบกษา
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางสุนันทา เชี่ยววิทย
นางสาวสุพาณี ชวยประสาทวัฒนา
นางสาวสุภาวดี เลิศวรรณเอก
นางสาวเสาวภาคย จําปาทอง
นางหทัยทิพย อุปริมวงศกร
นางสาวอนัญญา พรหมสุทธิ
นางอภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ
นางอมรรัตน วงคล่ําซํา
นางสาวอรสิริ พลเดช

มหาวิทยาลัยแมโจ
๕ นางนัฏฐภัค โรจนคณรัชต
๖ นางสุพัตรา ทองไทย
๗ นางสาวอําภา วิรัตนพฤกษ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
๑๑ นายสินาด ปริศวงศ
๑๒ นายอิทธิศักดิ์ ธุวสินธุ
๑๓ นางสาวจินตนา สุวรรณรัตน
๑๔ นางฉวีวรรณ มั่นธัมมา
๑๕ นางนิษฐิดา หวังประเสริฐกุล
๑๖ นางสาวบุญจิตต จิตตสมนึก
๑๗ นางสาวปราณี วรนิตย
๑๘ นางพรพรรณ ประชาพิพัฒ
๑๙ นางพิชยาณัฏฐ แกวยองผาง
๒๐ นางภัณฑเครือ กาลธิยานันท

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๒๑ นางสโรชา สวันตรัจฉ
๒๒ นางโสภา ลอทอง

หนา ๑๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๒๓ นางอรนุช ลิมตศิริ
๒๔ นางอารียา ทองอินทร

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๑๓ นางดวงสมร ทวีสุข
นายเจนจบ สุขแสงประสิทธิ์
๑๔ นางธัญธร เดชบุญมา
นายชัชวาล พรธาดาวิทย
๑๕ นางธีรพร ชินชัย
นายชัยพฤกษ กุสุมาพรรณโญ
๑๖ นางสาวนิสา กรีหิรัญ
นายชาญณรงค เอี่ยมสําอางค
๑๗ นางสาวภัสชล พลเจริญ
นายณรงคศักดิ์ เหลาศรีสิน
๑๘ นางสาวมนันธรณ ไกรทองมีรพี
นายถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา
๑๙ นางสาวลัดดาวัลย ผิวทองงาม
นายเทอดภูมิ เลิศพุทธิพงศพร
๒๐ นางสาววรรณา ผูมีโชคชัย
นายพิพรรธพร ทรัพยกาทอง
๒๑ นางสาววรรณิศา ปลอดโปรง
นางกนกวดี พึ่งโพธิ์ทอง
๒๒ นางวิไล รัตนตยารมณ
นางสาวจันทนา เมฆสีประหลาด
๒๓ นางสุวรรณา วรรัตน
นางจุฑามาศ ทนานนท
๒๔ นางอนัญญา นาวินประเสริฐ
นางสาวชมพูนุช ฉัตรสกุล

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

มหาวิทยาลัยศิลปากร
๑๐ นางสาวทวีวรรณ อินดา
๑๑ นางทิวา เพ็งตะโก
๑๒ นางธัญธีรา ยิ้มอํานวย
๑๓ นางสาวนุศรา ปยะพลรุงโรจน
๑๔ นางบรรณพร จาคีไพบูลย
๑๕ นางสาวบุญศรี จงเสรีจิตต
๑๖ นางสาวประภาพร ถึกกวย
๑๗ นางปยะณัฐ สุคนธมาน
๑๘ นางพนมพร ยูถะสุนทร

นายกัณฑอเนก จารุรักษา
นายโรม วงศประเสริฐ
นายศักดิพันธ ตันวิมลรัตน
นายสรกิจ โศภิตกุล
นายสอาด ศรีจันทร
นายสุรีย บุญเจริญ
นายอุทัย โสธนะพันธุ
นางจันทรเพ็ญ ศรชวย
นางสาวจารุวรรณ หวะสุวรรณ

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๙ นางมาเรียม นิลพันธุ
๒๐ นางยุพา เพ็ชรแกว
๒๑ นางวรวีร ศักดิ์ศรีวัน
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑

หนา ๑๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๒๒ นางศรีสมบัติ นวนพรัตนสกุล
๒๓ นางสาวเอมอร สุดชารมย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
นายเกื้อกูล สุนันทเกษม
๒๒ นายลือพงศ แกวศรีจันทร
นายคมกริช ชนะศรี
๒๓ นายวรรณซิ้น สีปะณะ
นายจรัญ บุญกาญจน
๒๔ นายวรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร
นายแฉลม พรหมพัฒน
๒๕ นายเศียร บัวแกว
นายชลธี ชีวะเศรษฐธรรม
๒๖ นายสงวน ลือเกียรติบัณฑิต
นายชลิตย เภามี
๒๗ นายสมคิด จีนาพงษ
นายชัชปวิตร เกตุพุก
๒๘ นายสุเชษฐ ชินไพโรจน
นายไชยวรรณ วัฒนจันทร
๒๙ นายสุธา วัฒนสิทธิ์
นายฐปนรรฆ ประทีปเกาะ
๓๐ นายอนุชา โพธิกุล
นายดํารงค เคลาดี
๓๑ นายอนุชิต พลับรูการ
นายทรงชัย ฐิตโสมกุล
๓๒ นายอนุพงศ นิติเรืองจรัส
นายธเนศ เคารพาพงศ
๓๓ นายอนุวัตร ประเสริฐสิทธิ์
นายนิคม แดงมะแจง
๓๔ นายอับดลหรอศักดิ์ ยีละ
นายนิติธร ชํานาญเมือง
๓๕ นางกัลยา โลหะประเสริฐ
นายบุญประสิทธิ์ กฤตยประชา
๓๖ นางกานดา ศิริรัตน
นายบุญสิน ตั้งตระกูลวนิช
๓๗ นางกุศล แกวหนู
นายปฐมพงศ วงษเลี้ยง
๓๘ นางสาวเกษร บั้นบูรณ
นายประวิทย โตวัฒนะ
๓๙ นางคริษฐา ไชยสิตะมณี
นายพงษ เพิ่มพูลทวีทรัพย
๔๐ นางคันธรส สนธิพิพัฒน
นายไพฑูรย ดาวสดใส
๔๑ นางจงดี ไหวพริบ
นายมนตรี กาญจนะเดชะ
๔๒ นางจริยา เสงสุย

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘

นางจันทรดา พิทักษสาลี
นางสาวจันธิมา มหัทธนาภรณ
นางจารุณี สิงขรัตน
นางจารุพรรณ มียิ้ม
นางจินตนา แกวสลับนิล
นางสาวจินวลิน วุฒิธันพัทน
นางจิรวรรณ พรหมสกุล
นางสาวจิราวัลย เหลียวพัฒนพงศ
นางจุฑามาศ จันทรสารคาม
นางสาวจุฑามาส วีระศักดิ์
นางเจษฎี แกวศรีจันทร
นางชนกพร รัตนศรีทอง
นางชนินพร ยอดสวัสดิ์
นางชิดชนก ลีธนะกุล
นางชิตชไม โอวาทฬารพร
นางชุติมา แกวมี
นางสาวฐิตฑารัตน สุวลักษณ
นางณัฐิณี พรหมประสิทธิ์
นางทศพร กมลภิวงศ
นางทิชาภรณ รัตนะ
นางธนุสรา เหลาเจริญสุข
นางธัญมน เกียรติเลขากุล
นางนวมน จันทรกลิ่น
นางนวลนอย เมืองชนะพวง
นางนันทิยา จันทรประทีป
นางนาตยา จึงเจริญธรรม

หนา ๑๕๐
ราชกิจจานุเบกษา
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางสาวแนงนอย มวงแกวงาม
นางสาวปทิตญา ทะสะระ
นางประภาภรณ พิรักษ
นางปราณี รุกขสุคนธ
นางสาวปรียา หนูสม
นางพรทิพย ถนอมกุลบุตร
นางสาวพรศิริ สุพัฒนกุล
นางพัจนา แกวทอง
นางสาวพิชญา ตัณฑัยย
นางพิรุณ ฉิมพลีศิริ
นางสาวภาริณี เชาวนเสฏฐกุล
นางมณฑิรา ตัณฑนุช
นางมลินี ชายกุล
นางมะลิ นิลสุวรรณ
นางมัณทนา จินเดหวา
นางมาลี หังสพฤกษ
นางเมตตา กูนิง
นางยุพดี พิมพพงศ
นางสาวรวิษฎา โสบุญ
นางรัชนีกร ชุมพิบูลย
นางสาวละมาย คําออน
นางสาวลัดดาวัลย มนัสธีรภาพ
นางเลขา แกวสด
นางวนิดา บูรณะ
นางสาววรณัน ยันตรกิจ
นางวัลดี ชัยรัตน

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖

นางสาววัลเพ็ญ กาญจนดูล
นางสาววาสนา ทองจันทร
นางสาววิชชุดา ชนะสงคราม
นางวิมล พรหมเดช
นางวิไลรัตน ชีวะเศรษฐธรรม
นางวีรวรรณ พันธระ
นางสมจิต พัชรวิรุฬห
นางสมฤทัย บุญชูดวง
นางสาวสิรินทรา กมลมาตยากุล
นางสาวสุณี นิยมเดชา
นางสุทธิจิตต เชิงทอง
นางสาวสุธีรพร เอี่ยมวิจิตร

หนา ๑๕๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางสุธีรา โกมลมาลัย
นางสาวสุภาพร รักเขียว
นางสาวสุวรรณา จิตภักดีบดินทร
นางสุวิมล บุญทองขาว
นางสาวหทัยนันท ศิริปญญาภรณ
นางสาวหัทยา พงศทิพยพนัส
นางอภิญญา บุญญะยูวะ
นางอรพิณ นวลชวย
นางอัจฉรา ทิพยสุเนตร
นางอัญชลี วีระสุข
นางสาวอารยา พวงแกว
นางสาวอุไร ไปรฮูยัน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๑๒ นางรมิตา อั๋นวงษ
นายชรินทร สันประเสริฐ
๑๓ นางสาวลาภทอง เรืองฤทธิ์
นายทนงศักดิ์ ศิริรัตน
๑๔ นางศิริวรรณ กุลทนบุตร
นายปรีชา ศรีศักดิ์หิรัญ
๑๕ นางสาวสมจินตนา นพมิตร
นายอดิศร เชาวสุธีรนนท
๑๖ นางสาวสมสิริ เบญจวรานนท
นางสาวกรรณิการ สถิรวรกุล
๑๗ นางสาวโสภา สาริมาน
นางสาวกฤติกา จิวาลักษณ
๑๘ นางสาวโสมาภรณ ศรีสุโข
นางกัลยา นาคนัตร
๑๙ นางสาวอรสา อดิเรกผลิน
นางชิดชนก อนุตตลาภา
๒๐ นางสาวอัมพร อูรัชตมาศ
นางนันทภัค อินทุยศ
๒๑ นางสาวอุไรวรรณ แสงพันธรุง
นางสาวพิมพรรณ ชื่นสุวรรณ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑ นางสาวมณฑาทิพย จันทรคง

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

นายกมล โพธิ์ศรี
นายกังวาน ธรรมแสง
นายฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร
นายนิพนธ กสิพรอง
นายประพนธ บุญเจริญ
นายพิทักษ สิงหทองลา
นายไพบูลย เสถียรรัมย
นายวรายุทธ ทัพซาย
นายสมชัย สวาสดิพันธ
นายสมชาย พละสาร
นายสาธิต พสุวิทยกุล
นายสุพล สําราญ
นายอนุวัฒน วัฒนพิชญากูล

๑ นายบุญลือ บุบผา
๒ นายประทุม เปรมไสย
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

หนา ๑๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๑๔ นายอุดม ทิพราช
๑๕ นายอุทัย อันพิมพ
๑๖ นางนิตยา ศรีใส
๑๗ นางสาวนุจรินทร ภูธา
๑๘ นางประทับใจ สิกขา
๑๙ นางสาวปาณิศา จางศิริกุล
๒๐ นางวรารัตน พรหมสาขา ณ สกลนคร
๒๑ นางวาริณี พละสาร
๒๒ นางสาววิภาวี เสาหิน
๒๓ นางวิลาวัลย ซึมเมฆ
๒๔ นางสุจิตร อุตรมาตย
๒๕ นางอรทัย เลียงจินดาถาวร
๒๖ นางอรอนงค งามชัด
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
๓ นายพลวัฒน ศรีประดับรัตน
๔ นายอุทร ภักดีแกว

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
๙ นางณัฏฐา เหมินทร
นายเติมพงษ บุญเส็ง
๑๐ นางผองศรี รอดโพธิ์ทอง
นายไวยวุฒิ สายธนู
๑๑ นางพิมพเพ็ญ พรเฉลิมพงศ
นายสาท คํามูล
๑๒ นางสาวรัตนา รัตนะ
นายสุรศักดิ์ เนียมเจริญ
๑๓ นางศรีสุนันท สุขถาวร
นายเอกพล สิระชัยนันท
๑๔ นางสาวศุจีภรณ บานหอมกลิ่น
นางสาวจริยา วงศเตชธรรม
๑๕ นางสาวอุมาพร อุไรสกุล
นางสาวจิราภรณ อินทราไสย
นางณหทัย วิจิตโรทัย

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑
๒
๓
๔

นายศักดิ์สิทธิ์ แสงบุญ
นายสงคราม ไชยแกว
นางนพมาศ รุงปรีดา
นางสาวมาลัย เอี่ยมสอาด

๑ นางทักษิณา บงสุนันท
๒ นางสาวปราณี คอมเพ็ชร
๑ นายสุพจน ดวงเนตร

หนา ๑๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
๕ นางสาวรุงทิพย ศิริปน
๖ นางสาววัชรีภรณ ไชยมงคล
๗ นางโสภิษฐ ปญญาคํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
๓ นางอัมพร ไชยศร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ
๒ นางนุชนาถ มีนาสันติรักษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
๑ นายเรืองศิลป จําปาวงษ

๑ นายสมบัติ สิงฆราช
๒ นายสัณหธนัช ไชยลังการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๓ นายเสรี ปานซาง
๔ นางฉันทนา ศศิธรามาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
๑ นางจริยา รุกขพันธุ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
๑ นางพิมพนารา พิบูลจิระกานต
๔ นางสาววันเพ็ญ คงวัฒนกุล
๒ นางมนัสนิต ใจดี
๕ นางสมรัก เปลงเจริญศิริชัย
๓ นางสาววริยา สมประชา
๑ นางเมตตา ดีเจริญ
๒ นางวิวรรณ กาญจนวจี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
๓ นางศิวนาถ แดงสูงเนิน
๔ นางสุชาวดี โหมกลาง

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑ นายประจักร รอดอาวุธ
๒ นายประสพ ยลสิริธัม
๓ นางพรรณี เหมะสถล

หนา ๑๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
๔ นางมยุรี บุญโต
๕ นางศุภาวีร เลิศผาติวงศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
๑ นายพิษณุ บางเขียว
๔ นางอัจฉรา ผองพิทยา
๒ นางจํานงค ตรีนุมิตร
๕ นางสาวอรุณวรรณ ชูสังกิจ
๓ นางเพชราวดี จงประดับเกียรติ
๑ นายธนิน กระแสร
๒ นายวีระ เนตราทิพย
๓ นางธนภร จรูญรักษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
๔ นางพัชนี กุลฑานันท
๕ นางสาววงจันทร พูลเพิ่ม
๖ นางสาวศิราณี จุโฑปะมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
๑ นายกิตติคุณ มั่งคั่ง
๔ นางสาวพรรณศิธร สอนอิ่มสาตร
๒ รอยเอกหญิง กาญจนา จินดานิล
๕ นางรัชนีวรรณ ทาบุญ
๓ นางชลลดา พึงรําพรรณ
๖ นางสาวอารี จงรักษ
๑ นายจําลอง ศรีสงา
๒ นางสาวยุพิน พวกยะ
๑
๒
๓
๔

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
๓ นางสาวรุงเรือง ทองศรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
นายนอย คันชั่งทอง
๕ นางสาวประนอม หาญจริง
นายสมศักดิ์ แกวนุช
๖ นางสาวปราณี ซื่ออุทิศกุล
นางทรงพรรณ สังขทรัพย
๗ นางพัชรินทรา ชัยสมตระกูล
นางทิพยสุดา อินทะพันธุ
๘ นางสาววราภรณ ซื่อประดิษฐกุล

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑ นายวิเชียร เข็มเงิน
๒ นางสาวจรรยาพร บุญเหลือ
๓ นางดุจดาว แกวพิจิตร

หนา ๑๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
๔ นางสาววราภรณ แกวแยม
๕ นางสาวสีนวล ไทยานนท
๖ นางสาวสุกัญญา แพงโสม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
๑ นางแขก บุญมาทัน
๓ นางสาวศิรดา แสงนก
๒ นางสาวธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์
๔ นางอัญชนา ศรีเรืองฤทธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
๑ นายทวีรตั น กุลดํารงวิวฒ
ั น
๑ นายกัมพล ศรีธัญรัตน
๒ นางกนกวรรณ ศรีวาป
๑ นายมานพ ทองไทย
๒ นายศิริชัย นามบุรี
๓ นายสิทธิชัย แพงทิพย

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
๓ นางจันทนันท จารุโณปถัมภ
๔ นางเมตตา เถาวชาลี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
๔ นางสาวทิชากร ทัศนเบญจกุล
๕ นางผองผิว อุไรกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
๑ นางสาวรุจิเรข ปราชญากุล

๑ นางพยุงพร นนทวิศรุต
๒ นางสาวมธุรส ชลามาตย
๓ นางวัชรีย รวมคิด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
๔ นางศิริพร จันทพล
๕ นางศรีจิตรา นวรัตนาภรณ

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑ นายวิพัฒน หมั่นการ
๒ นายวิลาศ พุมพิมล

หนา ๑๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
๓ นายปรีชา โพธิ์แพง
๔ นายแวอีเลียส บินโซดาโอะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
๑ นางอังคนา กรัณยาธิกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
๑ นายเมธี วิสาพรม
๑ นางกาญจนา จันทะดวง
๑ นายฉลอง อาคาสุวรรณ
๒ นายโอภาส อิสโม
๓ นางณิชาภัทร บุญรัตน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
๒ นางมาลี ศรีพรหม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
๔ นางสาวนงลักษณ คงรักษ
๕ นางสุเพ็ญ ดวงทอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
๑ นางสาวกนกวรรณ คนซื่อ
๔ นางสาวยุพิน พิพัฒนพวงทอง
๒ นางสาวกมลวรรณ อินอราม
๕ นางสาวศศิพันธุ เปยนเปยมสิน
๓ นางสาวจรรยา ชื่นเกษม
๑ นายโกมล ไพศาล
๒ นายฤาเดช เกิดวิชัย
๓ นายสุทธิพงศ บุญผดุง
๑ นายกฤษฎา พิณศรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
๔ นางนาถวีณา สินธุชัยภาคเสรี
๕ นางนิธินาถ เจริญโภคราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร
๒ นางสาวจงกิจ วงษพินิจ

หนา ๑๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๓ นางภัทรวรรธน ลีลาพัฒนาชัยกุล
๔ นางยุภา ประยงคทรัพย
๑ นายทองแทง ทองลิ่ม
๒ นายประยูร ยงคอํานวย
๓ นางดุจปรารถนา อรุณฉาย

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๕ นางสันทนา กูลรัตน
๖ นางสาวโศภิษฐ เวทยสุภรณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
๔ นางสาวนริศรา ณ นคร
๕ นางอุทัยวรรณ ดอกพรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
๑ นายธนัตถา กรพิทักษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
๘ นางประนอม คําผา
๑ นายธรรมรักษ ละอองนวล
๙ นางปรียาพรรณ ละอองนวล
๒ นายธีรวุฒิ เอกะกุล
๑๐ นางวารุณี สุกใส
๓ นายพลวัฒน โตสารเดช
๑๑ นางดรุณี วงศสุข
๔ นายวรรษชน สีหบุตร
๑๒ นางสาวมาลีรัตน ขจิตเนติธรรม
๕ นายเสริฐ เขียนนอก
๑๓ นางสุปยา ทาปทา
๖ นายเสรี จันทรโสภณ
๗ นายอนุชา เพียรชนะ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
๙ นางนันทนา พูลทวีสุข
นายดลธรรม เอฬกานนท
๑๐ นางสาวปรียาภรณ มัชฌิกะ
นายบรรพต เจตนแสน
๑๑ นางสาวรัชฎา บุณยฤทธิ์
นายประเสริฐ เผาชู
๑๒ นางสาวรัตนา สุขตา
นายพิน พรหมมา
๑๓ นางสาวรุงทิวา เสารสิงห
นางขนิษฐา เจริญลาภ
๑๔ นางสาววนาลี นพวงศ ณ อยุธยา
นางสาวชญานิษฐ พราหมเภทย
๑๕ นางศิริลักษณ สทานไตรภพ
นางสาวดาวเรือง ตกควรเฮง
นางนัดดา อังสุโวทัย

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข

หนา ๑๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๑
๒
๓
๔

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
นายชินภัทร ชัยโชติกุลชัย
๕ นางสาวรัตนาวรรณ วิเศษ
นายนนทศักดิ์ เปยมผล
๖ นางลําพึง สีทองคํา
นายมนัส คงศักดิ์
๗ นางสุมิตตา ทนงศักดิ์วิเศษ
นางสาวทิพรัตน สุศันสนีย

๑
๒
๓
๔
๕
๖

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
นายธนิต บุญใส
๗ นายอภิชาติ สนธิสมบัติ
นายพิศาล ตันสิน
๘ นางกรุณา จุฑาพันธสวัสดิ์
นายรุงเรือง กาลศิริศิลป
๙ นางเขมมารี รักษชูชีพ
นายวัฒนา ทนงคแผง
๑๐ นางบุญประคอง ไมเขียว
นายศุภวิทย ลวณะสกล
๑๑ นางศศินิษฐา ถนอมวงศวัฒนะ
นายโสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
นายจิรภัทร ตันติทวีกุล
๘ นางสาวทิพรัตน ปดเจริญ
นายธวัชชัย นวเลิศปญญา
๙ นางพิมพสิริ วิชิต
นายนพชัย ทิพยไกรลาศ
๑๐ นางสาวรติมากานต หวยหงษทอง
นายประเสริฐ ชุมปญญา
๑๑ นางสาวรพีพรรณ สุฐาปญณกุล
นายยุทธภูมิ สุวรรณเวช
๑๒ นางวีนา สงวนพงษ
นายสุนทร เหรียญจื้อ
๑๓ นางสาวศศิขจิต จุลวิชิต
นางสาวกฤตพร ชูเสง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
๑ นายเรืองฤทธิ์ กิตติวิทยาพงศ
๔ นางสาวกรรณิกา ทองคํา
๒ นายอาทิตย บุญซอน
๕ นางสาวกษมา พฤกษปติ
๓ นางสาวกนกเนตร เปรมปรี
๖ นางสาวเขมณัฏฐ สมบุญ

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๗ นางทัศนีย ธราพร
๘ นางสาวภาสินี นาควิเชียร

หนา ๑๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๙ นางสาววราภรณ คงเจริญ
๑๐ นางสาวอภิสมา รดิศนาค

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
นายโกศล โอฬารไพโรจน
๑๐ นางนภา ขันสุภา
นายบุญรัตน ณ วิชัย
๑๑ นางสาวพัชรินทร มีลาภ
นายพงษเทพ ไพบูลยหวังเจริญ
๑๒ นางสาวมาลา เทพมณี
นายมานิตย มัลลวงค
๑๓ นางศิริลักษณ นรินทรรัตน
นายวรทัศน ศรีวิชัย
๑๔ นางสาวสุดารักษ แกวดวงแสง
นายสมเกียรติ วงษพานิช
๑๕ นางสุมิตรา สุปนราช
นางกรรณิการ ฤทธิ์ขุน
๑๖ นางสาวเสรฐสุดา ปรีชานนท
นางสาวกลิ่นประทุม ปญญาปง
๑๗ นางอรอนงค นิยมธรรม
นางกัลยารัตน เศวตนันทน
๑๘ นางอัญชลี พานิชเจริญ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
นายเกียรติศักดิ์ สรอยสุวรรณ
๘ นางสาวผกามาส ปุรินทราภิบาล
นายธารินทร มานีมาน
๙ นางพัชราภรณ วาณิชยปกรณ
นายสัมพันธ พรหมหอม
๑๐ นางภณิดา จิตนุกูล
นายสําคัญ รัตนบุรี
๑๑ นางวรรณิณี จันทรแกว
นางเจริญขวัญ ลิ่มศิลา
๑๒ นางสุรีย ไพโรจน
นางทิพย บุญล้ํา
๑๓ นางอมรรัตน พันธุทอง
นางนวรัตน ผิวนวล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
๑ นายนนทโชติ อุดมศรี
๔ นางฐานิศวร ชิตธนาเศรษฐ
๒ นายพัฒนพงศ วรรณวิไล
๕ นางสาวณัฐนันธ ศักดิ์ทวีกุลกิจ
๓ นางกัณญสร ภูยาธร
๖ นางสาวทักษิณา เครือหงส

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๗ นางสาวนัตจุฑามณ เลิศลีลากิจจา
๘ นางสาวรัชนี รูปหลอ
๙ นางฤทัยชนก โพธิ์งาม
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

หนา ๑๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๑๐ นางหนามเตย มีเมศกุล
๑๑ นางสุวิมล พิบลู ย
๑๒ นางอุไรวรรณ กิจจารักษ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
นายกิตติ ทูลธรรม
๗ นายอัมพร ภูศรีฐาน
นายณัฐนนต สิปปภากุล
๘ นางกชพร บุญเทียมทัด
นายประสาท ภูปรื้ม
๙ นางกรรณิการ หวยแสน
นายมนัส โกมลฑา
๑๐ นางนิธิมา วัฒนโยธิน
นายวรเมธ ภูสามารถ
๑๑ นางประชิต อยูหวาง
นายสนั่น จันทรพรม
๑๒ นางพัชรินทร สายทอง
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นายกมล รองรัตน
๑๕ วาที่รอยตรี คันศร คงยืน
นายกมล สมภักดี
๑๖ นายจํานงค พันสนิท
นายกรกฏ แกวกวาง
๑๗ นายเจตนา พงษพยุหะ
นายกรทักษ คลายดอกจันทร
๑๘ นายเจษฎากร เกียนมะเริง
นายกริชชัย หงษเจริญ
๑๙ นายชยากร กิมประสิทธิ์
วาที่รอยตรี กริตติ การวัฒนี
๒๐ นายชลอ นิ่มเสนาะ
นายกฤตพล รามสวัสดิ์
๒๑ นายชลอ บริบูรณ
นายกฤษจา ดอนทอง
๒๒ วาที่รอยเอก ชัชวาลย จันทรกลิ่น
นางกฤษณพงศ ชมภู
๒๓ นายชัยวัฒน เห็นถูก
นายกิตติศักดิ์ คําผัด
๒๔ นายชาคริต กลิ่นจันทร
นายเกรียงไกร อนุจารี
๒๕ นายชาญ จับฟน
นายโกวิทย เหลาโยธี
๒๖ นายชาตรี จําปาศรี
นายขจรชัย เรืองสุข
๒๗ นายชาย วิริยานุศักดิ์
นายขจรศักดิ์ ธัญเมธารัตน
๒๘ นายเชาวลิต บุญมา

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔

วาที่รอยตรี ณชธร รอบคอบ
นายณรงค ชมภูนุช
นายณรงค ปานสวัสดิ์
นายณรงคฤทธิ์ ฉัตรศรีพงษ
นายณราชัย แสงพันธ
นายณัฐนนท ภูอริยพงศ
นายดํารงค สุพล
นายดุสิต สินสุข
นายเดชา ศรีมนัสรัตน
นายเดโช อุนสุข
นายเดโชวัต ทักคุม
นายตฤน ขันโคกกรวด
นางทนงศักดิ์ ปนคลาย
นายทรงพรต ไชยยิ่ง
นายทวิกานต ผดุงสันต
นายทวี ไพกุมภัณฑ
นายทวี ศิลาพันธ
นายทวีศักดิ์ เกษมุติ
นายทองพูน เบ็ญเจิด
นายเทอดศักดิ์ ทองนุช
นายธนกิจ ไทยราช
นายธนเดช วรรณสอน
นายธเนศ กิจจาหาญ
นายธเนศ สงวิวัฒนากุล
นายธันยธรณ อุนศิริ
นายธิติรัตน หมวกทอง

หนา ๑๖๑
ราชกิจจานุเบกษา
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นายธีรพงษ ศิริเมฆ
นายนนทวัฒน ดีบานโสก
นายนพดล วิทยะพงศ
นายนิตยนิรันดร พิลาไชย
นายนิติกร ภูตะอินทร
นายนิพนธ ชิงชัย
นายบรรหาร โคตะลี
นายบัญชา กงพยา
นายบัญญัติ พรหมรักษา
นายบัณฑิตย สิงหชางชัย
นายบุญชัย ศฤงคารศิริ
นายบุญประสิทธิ์ ปาณศรี
นายบุญยิน อินทรนุน
นายบุญเรือง เย็นศิริ
นายบุญฤทธิ์ ทองโอ
นายบุญฤทธิ์ ผงบุญตา
นายบุญสิทธิ์ อยูคง
นายบูลยวัฒน โลมะบรรณ
นายปณิทัต ลี้จินดา
นายประกอบ เจริญศิลป
นายประจักษ รักดี
นายประชา สุทธิโชติ
นายประทีป พงษรุงเรือง
นายประยุทธิ์ อินทรจันทร
นายประวัติ ปานทองทา
นายประศาสน ลูกอินทร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖

นายประสาท พลคอ
นายประเสริฐ สุขพงศจิรากุล
นายปรีชา เวชศาสตร
นายปรีดา คมกลา
นายปญญา จินดามาตย
นายปณณทัต ชนนนนวธร
นายพงศศิริ แสงลุน
นายพงษศักดิ์ นุยเจริญ
นายพฤฒิวิชช ศิริพันธ
นายพัฒนพงศ ศรีสกุล
นายพันคํา ชอวงศ
นายพิมาน เหลาะเหม
นายพิศิษฐ อูศิริกุลพาณิชย
นายพิสันต จันทมาศ
นายไพฑูรย เชี่ยวสกุลวัฒนา
นายภาคี บุราคร
นายภูมินทร เจริญยิ่ง
นายภูมิพัฒน แกวมูล
นายมนตรี ศรีสุระ
นายมานพ สายหมี
นายมาโนช กลีบบัว
นายรณพีร สงขัย
นายรวิกร แสงชํานิ
นายรัฐกาฬ ใจจริง
นายฤทธิพงษ ตันศิริ
นายลิขิต ลําไธสง

หนา ๑๖๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นายวรพล โพธิ์เต็ง
นายวรรยารัตน จงวัฒนารักษ
นายวรวุธ สมฤทธิ์
นายวสันต ฆองเดช
นายวัลลภ ไววิทย
วาที่พันตรี วานิช สมชาติ
นายวิชัย ชื่นชาติ
นายวิชัย สังฆะมะณี
นายวิชา เศรษฐา
นายวิชาญ ชํานาญคราด
นายวิบูลย เชี่ยวพานิช
นายวิรัช ขันตยานุกูลกิจ
นายวีรศักดิ์ จันทรละมุนมา
นายวุฒิพัฒน กัญญะลา
นายศราวุธ ไหลหาโคตร
นายศักดา วงศวุฒิวัฒน
นายศาสตรพล ชลประทาน
นายศิริพรรณ วงษสมศรี
นายเศรษฐวิชญ วังนันท
นายสถาพร ฝายชาวนา
นายสมคิด สิงสิน
นายสมจิตต ศรีสมพันธุ
นายสมจิตร สุขศิริศักดิ์
นายสมเจตน สุนทรพุกก
นายสมชัย จิรศิริเลิศ
นายสมชัย พรหมสุทธิ์

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘

นายสมชาติ กอบกิจกุล
นายสมชาย นวลขํา
นายสมบัติ นาหลวง
นายสมบูรณ สาลํา
นายสมบูรณ เหมหงษา
นายสมพร เกตุพุดซา
นายสมพร มีสิทธิ์
นายสมโภชน ปรารถนาดี
นายสมลักษณ ศรีพนากุล
นายสมัย กงซุย
นายสรณะ กองกุลศิริ
นายสรวิศ พุมมวง
นายสรศักดิ์ ไชยนา
นายสวัสดิ์ ยันตวิเศษ
นายสวาง จันทรขาว
นายสัญญา หลาสมบูรณ
นายสุทธวิทย วงศพรหมเมฆ
นายสุทิน ทองพลับ
นายสุทิน เทพสวน
นายสุนทร แกวคํา
นายสุพจน ชินอมรเลิศ
นายสุพัฒน เจดีย
นายสุมิตร ฑิตานุรักษ
นายสุรพงษ มีศรี
นายสุริยา มณีโสภา
นายสุวศิน ปุพพโก

หนา ๑๖๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นายสุวัฒ ภาคีนุยะ
นายเสงี่ยม เรืองหนาย
นายองอาจ อรรคบุตร
นายอดิศร สิทธิวงศ
นายอธิพงศ เวชการ
สิบเอก อนันต ปานณรงค
นายอนุรักษ กลางแกว
นายอลงกรณ ไชยทิพย
นายอาคม ศรีพรม
นายอุดม ชูสังข
นางกนกทิพย อินทุยศ
นางกมลทิพย ยอยเสริฐสุทธิ์
นางกมลทิพย ยุทธิวัฒน
นางกรรณทิพย เอื้องไมตรีภิรมย
นางกรวรรณ รักบุญถิ่น
นางกฤติกา วิสารวงศ
นางกอบกุล ศรีสวการย
นางกัลยรัตน ศิลพร
นางกัลยารัตน พิณแพทย
นางสาวกาญจนา สุขะปานนท
นางกานตสิรี อูอรุณ
นางกิตติวรรณ ชีวรัตน
นางสาวกุลอากร อ่ํามงคล
นางสาวเกษวรางค พานประเสริฐ
นางสาวแกวกานต ภูมิศรีแกว
นางโกศล นาคไพจิตร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐

นางจริยา สุนทรัช
นางจริยา เอียบสกุล
นางสาวจรีพร วงศชัยเพ็ง
นางจันทรแรม พุทธนุกูล
นางจันทิมา กัจจายะนันท
นางสาวจันเพ็ญ ไชยหา
นางจารุวรรณ สาคุณ
นางจิดาภา แสงเจริญ
นางจิพาวรรณ มงคลสวัสดิ์
นางสาวจิรันตนตา ศรีทองกุล
นางสาวจิราภรณ ปาลี
นางจิราภรณ พันทวี
นางจุฑามาศ ศรีวุฒิชาญ
นางสาวจุติมา เกรียงเดชาสันติ
นางจุไรรัตน ทองบัว
นางฉัตรฤดี ชมภูจักร
นางฉันททิพย ลีลิตธรรม
นางชนัญญา สุวรรณวงศ
นางชนาธิป เลนุกูล
นางชลกมล ดิลกลาภ
นางชีวรัตน ขอจวนเตี๋ยว
นางชื่นจิต รักษวงศ
นางชุติภัทร ทะนันไชย
นางชุติมา พยุงผล
นางณภัทร เมณฑกานุวงษ
นางณวพร คงทวี

หนา ๑๖๔
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางสาวณัฎประภากานต อนสืบสาย
นางณัฏฐี ศรีสวัสดิ์
นางณัทกาญจน เพิ่มสําราญ
นางดรุณี มากทอง
นางสาวทฤษฎี เสมา
นางสาวทวีกุล เฮงที
นางทองอยู อุดมสุข
นางทัศมาตุ แพกุล
นางทาริกา ทวีรัตน
นางสาวทิพรัตน พรหมมี
นางทิษฆัมภรณ เมืองแกว
นางธิดาวรรณ สรรพศรี
นางธิติยาภรณ จั่นบํารุง
นางสาวนงนุช สุดจิตร
นางนงเยาว เอี่ยมกลั่น
นางสาวนงลักษณ ทองอ่ํา
นางสาวนงลักษณ ภัศระ
นางสาวนจิรัตน นวลวิวัฒน
นางสาวนฏิกานต ศรีสวัสดิ์
นางนภชนก วุฒิสุขเกษม
นางนภัส พึ่งเดช
นางนวรัตน จันทสวัสดิ์วงศ
นางนันทนภัส สวัสดิ์ชัย
นางนันทิมา ชัยฤกษ
นางสาวนิคม เกิดทิพย
นางนิตยา นุชนารถ

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒

นางนิพาภรณ ศรีศาศวัตกุล
นางสาวนิภาวรรณ ดีมั่นคง
นางนิลวรรณ อมรปยะพงศ
นางนิลินมาศ บัวศรี
นางสาวนุชชลา เถาวศิริ
นางนุชนารถ อินทรโคกสูง
นางสาวเนตรนภา เชื่อมชิต
นางบังอร แรงกลา
นางสาวบังอร สมบัติเทพสุทธิ์
นางบํารุง นุชประมูล
นางบุญธิดา ชาวสวน
นางสาวบุบผา เปดทิพย
นางเบญจวรรณ วิภาดาพรพงษ
นางสาวเบญญาภา ขวงทิพย
นางปนัดดา โชติกวนิช
นางปนัดดา สมภาค
นางปนิสรา อรกุล
นางปราณีต เนตรพุกกณะ
นางปริษา วรธนปรัชญา
นางปาณิสา สุขรัตนาชัยสกุล
นางผกากรอง บรรดาศักดิ์
นางพชรกมล อินทรสูต
นางสาวพนาวรรณ กลาแข็ง
นางพรชนก จิรานุกรม
นางพรทิพา บํารุงรัตน
นางสาวพรพรรณ โสภาพล

หนา ๑๖๕
ราชกิจจานุเบกษา
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางพรรณี อังยุรีกุล
นางสาวพวงพยอม วนาพัฒนสิน
นางพัชรา จงณรงคชัย
นางพัชรี วาทีรักษ
นางพัชรีภรณ บางเขียว
นางพิมพนารา อนุสาร
นางพิมลรัตน ติณสิริสุข
นางพิสมัย นวลจันทร
นางเพ็ญรัตน นโสลด
นางเพ็ญวรรณ ศรีสวัสดิ์
นางเพ็ญศรี ชุณหอังกูรเวส
นางเพ็ญศิริ จงวัฒนารักษ
นางเพ็ญสินี สุขประสิทธิ์
นางเพียงเพ็ญ ชอยหลวงจา
นางแพรวพรรณ คงนิล
นางแพรวพรรณ ญาณสุคนธ
นางสาวไพรินทร กาศสกุล
นางภัทรา เกียรติปกรณ
นางภิรมย นุดล
นางมณีวรรณ วัฒนานันท
นางมนทิรา แกวกันหา
นางมะลิวรรณ พลาวุฑฒ
นางมัชฌิมา ถายศ
นางมันทะนา ศิลปธารากุล
นางเมตตา บรรลือหาญ
นางยินยง เฝาทรัพย

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔

นางยุพิณ นวลยอง
นางยุภี อาบสุวรรณ
นางสาวยุวดี ศรีเมธีกุล
นางยุวรีย กรุณามิตร
นางรจนา อินสะอาด
นางรังสิยา ณุวงษศรี
นางสาวรัชเกลา อนุกูลพันธ
นางรัตนาภา มหรรณพกร
นางรัศมี โชติไธสง
นางฤดีวรรณ ธรรมาภิวัฒน
นางสาวละออ เศษกลาง
นางลักษณ อินทรนุน
นางลัดดา ตั้งมณีสกุล
นางลัดดา หอมสมบัติ
นางวงศจันทร รินรุด
นางวนิดา ศรีภักดี
นางวรรณกร วรรณแกว
นางวรรณนภา ไกวัลอาภรณ
นางวรรณภา แสงวิเชียร
นางวรลักษณ ชยุติกุล
นางวราพัณณ วัฒนาพงศศรี
นางสาววสนีย เทพนิช
นางสาววัชรี อิ่มชื่น
นางวันเพ็ญ เที่ยงศิริ
นางวาริณี ศรีวุฒิ
นางวารุณี เอี่ยมอารมณ

หนา ๑๖๖
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางวาสนา รักพรม
นางวิไล มหาสุวรรณ
นางวิไลลักษณ เจริญสุข
นางวิไลวรรณ โชมาลา
นางวีณา กฐินทอง
นางศยามล นิติพงศสุวรรณ
นางศรัญญา สวัสดิ์มงคล
นางศรีสุดา วงษงาม
นางศรีสุภาพ วีรยุทธกําจร
นางศศิธร สุระคาย
นางศศิรส บํารุงวงศ
นางศศิวิมล ศุกลรัตน
นางศิรารัตน พรหมสิทธิพร
นางศิรินภา พานิช
นางสาวศิรินันท เส็งหนองแบน
นางศิรินันท เหลืองอภิรมย
นางศิริรัตน เชื่อได
นางศิริลักษณ เกิดจันทรตรง
นางศุภวรรณ พงศโสภณ
นางสดใส หวังอารี
นางสาวสมปอง ตุมวารี
นางสมพร เกตุผาสุข
นางสมพิศ ยองตีบ
นางสรัลพร เหลืองออน
นางสังวาลย อยูทรง
นางสานุช พริ้งพัฒนพงษ

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑

นางสายันห ธรรมเจริญ
นางสิริพันธ วิเชียรรัตน
นางสาวสิริมนต นฤมลสิริ
นางสิรีพร เส็นติหยะ
นางสุทยารัตน ทาบุรี
นางสุนัน จันทรโมลี
นางสุนารี ปองสีดา
นางสุพัตรา กรวยสวัสดิ์
นางสุภาพ จริตพจน
นางสาวสุภาพร ปนัง
นางสุภาภรณ แทรกสุข
นางสุภาภรณ เนียมรุง
นางสุรางค เกษตรสมบูรณ
รอยเอกหญิง สุลักษณ อัมพะลพ
นางสุวภัทร แตวัฒนา
นางสุวรรณา จันทรเพชร
นางสุวรรณา วงศพิมพรัศมี
นางสุวัฒนา เกษวงษ
นางเสาวพา เวศกาวี
นางเสาวลักษณ ฝายชาวนา
นางเสาวลักษณ สมสอางค

หนา ๑๖๗
ราชกิจจานุเบกษา
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางอติณัช แสนยศ
นางอภิรดี ภูผาสุข
นางอรดี ภีระคํา
นางสาวอรพิน ไทยกวีพจน
นางอรวรรณ เจือจารย
นางอรสา โรยภิรมย
นางสาวอรัญญา สายหมี
นางอลิษา เจียวกก
นางอารี โพธิ์รี
นางสาวอารียวรรณ สายะวารานนท
นางสาวอุดมพร กงเพชร
นางอุทุมพร โชควัฒนพรชัย
นางอุบลพันธ พรอมเพรียงชัย
นางอุมาพร ใจสูศึก
นางสาวอุไรวรรณ รสจันทร
นางอุษา ปกสันเทียะ
นางอุษา ศิลปวิลาวัณย
นางอุษารัศ ศรีสุวพันธุ
นางเอื้อง ภูเพชร
นางสาวเอื้อพรรณ สาระภิรมย

