เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา
ประจําป ๒๕๕๔
ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล า ฯ พระราชทานเหรี ย ญจั ก รมาลา จํ า นวน ๑๐,๑๐๑ ราย
และเหรียญจักรพรรดิมาลา จํานวน ๒๔,๖๖๑ ราย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ รวมทั้งสิ้น ๓๔,๗๖๒ ราย ดังรายชื่อทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๕
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ยิ่งลักษณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕

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

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายกฤต รังสิมันตุวงศ
๒๔ นายธีระพล พัฒนสุวรรณ
นายกัญจนโชติ สหพัฒนสมบัติ
๒๕ นายนคร ชัยชนะ
นายกัมพล ทีพารัตน
๒๖ นายนภดล พุฒสกุล
นายเกรียงไกร ซิ้มเจริญ
๒๗ นายนุกูล นรังสิทธิ์
นายเกรียงศักดิ์ สิทธิเสน
๒๘ นายนูญ สายออง
นายขจร ราชูโส
๒๙ วาที่รอยตรี บัณฑิต ยาฉาย
นายจตุรภัทร เวชสิทธิ์
๓๐ นายประพรรณ ขามโนนวัด
นายจรณชัย วรรณทอง
๓๑ นายประวิตร ทับเที่ยง
นายจักรกฤษณ สัณฑมาศ
๓๒ นายปรีชา เรืองสนาม
นายจันที วินทะไชย
๓๓ นายพงคแสนชัย อิสระไพจิตร
นายจําเริญ หนูเกื้อ
๓๔ นายพิชัย ตรีอนุรักษ
นายเจริญ ธรรมบัณฑิต
๓๕ นายพิศิษฐ วศินภัทรโภคิน
นายฉลาด ศรีทองกุล
๓๖ นายพีระชัย มาลินีกุล
นายชยกร ชนกิจโกศล
๓๗ นายไพโรจน เพชรพันธ
นายชัยชาญ ชวยโพธิ์กลาง
๓๘ นายภาคิณ วัชรานันทกุล
นายชัยพร บุญปญญา
๓๙ นายภูมิใจ เนียมบุญ
นายชัยพฤกษ เสรีรักษ
๔๐ นายมานะ สามัคคี
นายดาบตํารวจ ชาติวุฒิ เพ็ชรนอย
๔๑ นายวรวุฒิ โคตรพันธ
นายเชษฐ อุปถัมภ
๔๒ นายวรวุฒิ พุมสวาง
นายณรงคศักดิ์ กันนิยม
๔๓ นายวสันต รัชชวงษ
นายณัฐวุฒิ ธรรมกุลมงคล
๔๔ นายวิจักษณ เผือกพวง
วาที่รอยตรี ดนัย สิทธิเจริญ
๔๕ นายวิเชียร โชติชวง
นายธนกร เกื้อกูล
๔๖ นายวิโชค ชุติวรเจริญชัย

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑

นายวิญญา คงฉิม
นายวิญู ฤทธิ์อุดมพล
นายวุฒินันท นันทพันธ
นายวุฒิพล ทับธานี
นายศักดา ประชุม
นายศุภมิตร ธัมมิกะกุล
นายศุภัชณัฎฐ หลักเมือง
นายสมบูรณ หนูสง
นายสมพงษ จันทรเกษ
นายสมโภช จันทรคําภู
นายสมมาตร คงชื่นสิน
นายสหรัฐ พูลนาค
นายสัจจา จันทรวิเชียร
นายสันติ อิศรพันธุ
นายสําเนียง พุฒศรี
นายสํารวย สังขจร
วาที่รอยตรี สุชาติ อนันตกาล
นายสุทธิศักดิ์ แสนชื่น
นายสุเทพ ตอพล
นายสุพจน มงคลพิชญรักษ
นายสุรศักดิ์ สีดาบุตร
วาที่รอยโท สุรสิทธิ์ กองเมืองปก
นายสุรัติ วิภักดิ์
นายเสถียร รุกขพันธ
นายเสรี วงศแกว

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายอนุรักษ แหวนเงิน
นายอรุณ โชติกะ
นายอาคม รอดเนียม
นายอุทิตย ตางาม
นางกชพร อองเอี่ยม
นางกมลวรรณ มโนวงศ
นางกรแกว แบบกลาง
นางสาวกรรณิการ อินทราย
นางกฤษณา พลฤทธิ์
นางกาญจนา บัววัฒน
นางกินนร จิตรวงคนันท
นางสาวกุลชลี จงเจริญ
นางแกวตา ธีรกุลพิศุทธิ์
นางสาวขนิษฐา จันทะโชติ
นางขนิษฐา ศิริภักตร
นางสาวขวัญจิตต ศรีจันทนากุล
นางสาวคนึงนิจ คงหอม
นางคํานึง อุยตระกูล
นางสาวคุณลักษณ อุชชิน
นางจงจิตร อุดอาย
นางสาวจํานรรจา ขอบชิต
นางจิดาภา บัวทอง
นางสาวจิดาภา เปตามานัง
นางจิดาภา หาญสูงเนิน
นางจิตตยา ทุมโมง

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑

นางจิตตรา มาคะผล
นางจิตมาษ กาญจนธัชทอง
นางจิตรา โลจายะ
นางจิราภรณ ศุภศรี
นางจุฑามาศ ทัศสุวรรณ
นางจุรีรัตน โพธิ์วิจิตร
นางจุฬาลักษณ สันทัดพรอม
นางเจริญศรี โอสถานนท
นางฉัตรดา ภูสุวรรณ
นางสาวชนาทิพย รักสกุล
นางชริยา คงสมพงษ
นางญาณวดี แกวปยรัตน
นางฐิตารีย สวางมณี
นางณราวัลย นันตะภูมิ
นางณัฐญา คีรีวัน
นางณัฐธิยา ทองเกิด
นางณัฐนันท แกวจรัส
นางดวงจันทร วิรุณพันธ
นางดวงใจ ศรีเปารยะ
นางดารณี ปยสุนทร
นางเตือนใจ ผองกุศล
นางถนอม ผลทวี
นางทัศนีย เนตรพระวงศ
นางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช
นางทิพวัลย ศรีนวล

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

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางธนธรณ มาลี
นางธีรนุช รุจิเรข
นางนงรัตน แกวอรุณ
นางนงลักษณ ตัณฑวรา
นางนงลักษม บูราพรนุสรณ
นางนฤมล องอาจ
นางนวลจันทร กัมปนาวราวรรณ
นางนวลศรี มงคลรัตน
นางนวลอนงค จุนคง
นางนันทา วงษวรรณ
นางนัยนา สรอยเงิน
นางสาวนิจ จัตุรภุชพิทักษ
นางนิตยา เจริญสุข
นางสาวนิธิณัฐ ชัยวิรัช
นางสาวนิภา แยมวจี
นางบุญมา มวงศรี
นางบุษบา มาลินีกุล
นางประคอง บุญสวน
นางประพิน อินทวัฒกุล
นางประพิศ นพประชา
นางปราณณิสรา น้ําดอกไม
นางปราณี บุญราศรี
นางสาวปรียา วรรณฤทธิ์
นางปทมนันท ทองออน
นางปติคลอ จักขุพันธ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒

นางสาวผณินทร มายืนยง
นางสาวผณินทร แซอึ้ง
นางสาวพนารัตน ศรีปญญากร
นางพรสวัสดิ์ เถื่อนมูลละ
นางสาวพัชยา ทับทิม
นางสาวพัชรนันทร เกียรติบัณฑิต
นางสาวพัชระภา นอยโฮม
นางพัชรา สายนาค
นางสาวพิมฉัตร ฤกษรัตนระพี
นางพิมพรรณ ยอดคํา
นางพิสมัย รัตนมณี
นางเพ็ญจันทร งามสงา
นางเพ็ญประภา แสนอุบล
นางเพ็ญพิศ หิงประโคน
นางไพบูรณ อยูจงดี
นางไพรินทร พงษชุบ
นางไพลิน ธงธวัช
นางฟารุง บัวพก
นางฟาหมน รัตนฉายา
นางสาวภัคชาดา ภูสุวรรณ
นางภัทรภร ธรรมวัฒนะ
นางสาวมาลี วรวิทยสุรวัฒนา
นางมุกดา ฉัตรชัยโพธิ์ทอง
นางมุตตา ภคธารา
นางยุพดี ดวงคํา
นางยุพา จันทรคําภู

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสาวยุวดี อินชัยเทพ
นางสาวเยาวภา จงพัฒนกิจ
นางสาวเยาวลักษณ โฟลคเมอร
นางรติกร ดวงเอี่ยม
นางสาวรพีพรรณ ลิมปติ
นางสาวรวิพร ยันตพร
นางสาวรัชนี ชางพันธ
นางรานี นอยสกุล
นางสาวเรณู ลีสุวรรณ
นางฤตินันทน อยูเย็น
นางลัคณา นิลกล่ํา
นางสาวเลขา ลิมจิตติ
นางวชิรา เติมเจิม
นางวนิดา สมุทรอาลัย
นางวนิดา หาญสําเภา
นางวรรณา ธีริทธิกุล
นางสาววราภรณ นันทสุคนธ
นางสาววราภรณ วงศรวิพล
นางสาววรีพรรณ วัชรางคกุล
นางวัชราพร จิรานันทสิริ
นางวัชรินทร ศรีณิบูลย
นางวันวิสาข โกมลกระหนก
นางวานีพร สงวนศัพท
นางวิภาวดี ศรีสุขคํา
นางวิมลมาศ ทิพยประเสริฐสิน
นางสาววิมลรัตน ภูริคุปต

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔

นางสาววิไลลักษณ ยุนสมาน
นางวิไลวรรณ ดาราพงศ
นางวิไลวรรณ สุนทรีประสิทธิ์
นางศรีสงา โภคสมบัติ
นางศศิดา ใจสถาน
นางศิริเพ็ญ สังขบูรณ
นางศิริลักษณ หมั่นกิจ
นางสาวสมใจ นิธินันทน
นางสมบัติ แกวมีศรี
นางสมศรี ศรีปรุ
นางสมหทัย ประสมศรี
นางสาวสองหลา เทพเชาวนะ
นางสายชล จันทรา
นางสายพิณ เชื้อนอย
นางสุกัญญา บูรศิริรักษ
นางสุกัญญา มะโนนอม
นางสุดสวาท คําแผง
นางสุดา ชาญปอม
นางสาวสุดารัตน แดงอิทธิภัค
นางสุธิดา วรารักษสัจจะ
นางสุธินี ขาวออน
นางสุนิช บัวทอง
นางสาวสุนีย ฉัตรวัฒนานนท
นางสุปราณี นฤนาทนโรดม
นางสาวสุปรีดา แหลมหลัก
นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสุภิญญา บุตรกัณหา
นางสาวสุมนณ บุตรยี่
นางสุมาลี วัชระมโนกานต
นางสาวสุรางค แตงออน
นางสุวภี คงดี
นางสุวรรณา ศรีเวียง
นางสุวิมล ทรงประโคน
นางโสรวีร นามวงษา
นางอภิญญา ซอหะซัน
นางสาวอรทัย ทองฤกษฤทธิ์
นางอรนุช คงฉิม
นางอรพร ผลกิจ
นางอรวรรณ เรือนคํา
นางสาวอรวรีย ฟองจันทร
นางสาวอรุณี เหล็กกลา
นางสาวออมเดือน ศรีถาน
นางอัจฉนุช คําดีบุญ
นางสาวอาพร วรรณวัฒนเมธา
นางอินทิรา สงวนวงษ
นางสาวอุดม พักผล
นางอุทัยวรรณ โพธิ์กระจาง
นางสาวอุมาพร บางภูมิ
นางอุษาณี ซินโซ
นางสาวเอมอร แกวกล่ําศรี
นางสาวเอื้องพร อรุณจิตต

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑ นายอุดมพร สังขะทรัพย
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
๒ นางรัชนี พึ่งพาณิชยกุล

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒๔ นายกลิ่น ทองสะอาด
นายกงพัตร อินถนอม
๒๕ นายกวาง เสียงล้ํา
นายกนก จันทรเทพย
๒๖ นายกอง ยืนนาน
นายกนก บํารุงมิตร
๒๗ นายกองพัน เพ็ชรเลิศ
นายกนกธร ศรีโมรา
๒๘ นายกองสิน ยางศรี
นายกมล ไกรสิทธิพาณิชย
๒๙ นายกอบชัย วุฒิธรรม
นายกมล คําสิงห
๓๐ นายกอศักดิ์ ตันเจริญ
นายกมล เจริญโสภารัตน
๓๑ นายกัญจนพงศ ภุมรา
นายกมล ชวนวัน
๓๒ นายกัมปนาท ยุทธมานพ
นายกมล พิทักษเทพสมบัติ
๓๓ วาที่รอยโท กัมพล ผลพฤกษา
นายกมล มงคล
๓๔ นายกาญจนบัณฑิต โชติขันธ
นายกมล วุนหนู
๓๕ นายกายสิทธิ์ มนูญศักดิ์
นายกมล สุทธาวาส
๓๖ นายการุณย แกวประดับ
นายกมล อรรคฮาต
๓๗ นายกาเรียง กาญจนาทิพย
นายกมลพันธ เฉียงขวา
๓๘ นายกําจร สุภักดี
นายกรช โพธิสม
๓๙ นายกําธร ใชพระคุณ
นายกระจาง หนูแกว
๔๐ นายกําธร สีฟา
นายกระแส วิเศษนคร
๔๑ นายกําพล เจริญสวัสดิ์
นายกรีฑา ณ เวชรินทร
๔๒ นายกําแหง บูรณปรีชา
นายกฤตัชญ แกวสม
๔๓ นายกิจจา จาวรรณกาศ
นายกฤปนนท นิธิธรรมธาดา
๔๔ นายกิจจา ไชยเยศ
นายกฤษฎา สงเสด
๔๕ นายกิชศักดิ์ คีรีขันธ
นายกฤษฎากร มิ่งขวัญ
๔๖ นายกิฏฏิลาภ มีลาภ
นายกฤษดา โพธิ์สิงห

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒

นายกิตตยุทธ ยังคลัง
นายกิตติ พงศมากสิริกุล
นายกิตติ พฤติสืบ
นายกิตติ พูนสุข
นายกิตติ เรียงทอง
นายกิตติ สุทธิจิตไพศาล
นายกิตติคุณ มาตทะวงษ
นายกิตตินันท แกวโมลา
นายกิตติพงศ ตรังคธนสิน
นายกิตติพงศ ทวีพงศ
นายกิตติพงศ รัตนสุวรรณ
นายกิตติพงษ พยัคฆพล
นายกิตติพงษ โมกไธสง
นายกิตติพล ตางจงราช
นายกิตติพศ พลพิลา
นายกิตติพศ สุติบุตร
นายกิตติพัทธ รัตนาฆพิมพ
นายกิตติภณ เพียรจริง
นายกิตติภูมิ กําหอม
นายกิตติรัฐ อัจฉริยญาติ
นายกิตติวัฒน สุขสวัสดิ์
นายกิตติศักดิ์ ฉายรัตน
นายกิตติศักดิ์ ชุมทอก
นายกิตติศักดิ์ ทองอินทร
นายกิตติศักดิ์ บุญชูชวย
นายกิตติศักดิ์ สุวรรณชัยรบ

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายกิติชน โฉมคํา
นายกิติศักดิ์ บุญดาว
นายกุล นวลสุข
นายกูอํารันต ตวนเพ็ง
นายเกตุชัย ปนทอง
นายเกรียงไกร คนึงเหตุ
นายเกรียงไกร ชนากลาง
นายเกรียงไกร สอนอาจ
นายเกรียงไกร เหลาวนิชชานนท
นายเกรียงศักดิ์ งะสมัน
นายเกรียงศักดิ์ ภูมิประเทศ
นายเกรียงศักดิ์ วองเลหสกุล
นายเกษม คงทรัพย
วาที่รอยตรี เกษม จริยรักษวรกุล
นายเกษม จาพันดุง
นายเกษม ชมภูวิเศษ
นายเกษม บับภาร
นายเกษม พรมทองแกว
นายเกษม ลินลา
นายเกษม วงศไชย
นายเกษม สารีคํา
นายเกษม สูรยราช
นายเกษม หนูรัตน
นายเกษม อิสระบุตร
นายเกษมณรงค เนาไธสงค
นายเกษมศักดิ์ ยาวะโนภาส

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

นายเกษมศักดิ์ ศีลสอน
นายเกษมสันต ธรรมแสง
นายเกียรติ วงษาเกษ
นายเกียรติ หอมเกตุ
นายเกียรติ อาจภักดี
วาที่รอยเอก เกียรติศักดิ์ คุณกัณหา
นายเกียรติศักดิ์ ตุงคนาคร
นายเกียรติศักดิ์ บึงราษฎร
นายเกียรติศักดิ์ แปงการิยา
นายแกว กฐินเทศ
นายแกวเพชร มะปะเข
นายโกมาศ โปณะทอง
นายโกมาส รสเกิด
นายโกเมศ โฉมศิริ
นายโกวิท โคตรไกรสร
นายโกวิท พรหมทอง
นายโกวิทย วงคศรีชา
นายโกศล เกิดดี
นายโกศล ดาราพิสุทธิ์
นายโกษา กมลรัตน
นายโกสินทร โคตรสุมาตย
นายโกสินทร ประกอบศุข
นายไกรทิพย นนทรุงเรือง
นายไกรพิชิต ปูรณวัฒนกุล
นายไกรวัลย คุณกันหา
นายไกรศร ศิลปวรณวิวัฒน

๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายไกรสร เขมทัศน
นายไกรสร โพธิรักษ
นายไกรสร สุวรรณภักดี
นายไกรสิทธิ์ เกษี
นายขจรศักดิ์ จันทวีสุข
นายขวัญชัย ผลิเจริญสุข
นายขวัญชัย อึ่งผิว
นายขุนทอง รัตนแสง
นายเขียน พลประถม
นายไข แสบงบาล
นายคงเกียรติ ไวมงคุณ
นายคงเดช จุณณะปยะ
นายคงเดช สมดี
นายคชา วงศหาจักร
นายคณิต นอยอุนแสน
นายคณิต ยลวงศ
นายคณิต สายพิมพ
นายคณิน อุดมความสุข
นายคนอง ทองเมือง
นายคนอง ไทยประสงค
นายคนอง หนูจันทร
นายคนึง บุตรคง
นายคมกริช วงศาโรจน
นายคมกฤช พันธุพาณิชย
นายคมสันต พหลทัพ
นายครองศิลป แสนทวีสุข

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖

นายคราวุธ หงษวิเศษ
นายคารม โคตรชมภู
นายคารมณ เพียรภายลุน
นายคาลม แสงแกว
นายคํา กวางเงิน
นายคําตัน เอกตาแสง
นายคํานวณ ปะพล
นายคํานวณ ศรีศุภสันต
นายคํานวล พวงธนะสาร
นายคํานึง เนื่องชมภู
นายคํานึง เพิ่มเสม
นายคําปว กันพล
นายคําแปลง แกวเมือง
นายคําผล ถึงแสง
นายคําไฝ ใจแนน
นายคําพล สานอย
นายคําพัน ชิณโคตร
นายคําฟอง ศรีสุข
นายคําภีร ลอดงบัง
นายคํารณ ทศสิริวัฒน
นายคํารณ ทองชวย
นายคํารณ เอกมาตร
นายคํารุณ พรหมราช
นายคําสอน สันวิลาศ
นายคึกฤทธิ์ อุปพงศ
นายคุณากร คนสัตย

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายคุณากร จําปาเงิน
นายคุณาธิปญ ยุทไธสง
นายคุณาพิชศน แซมสีมวง
นายคุนากร โนนหนองคู
นายคูณศักดิ์ ศรีลําไพ
นายเคลื่อน ชะดารัตน
นายโฆสิต ดีสม
นายจงกล พุทธศาวงษ
นายจงรักษ จักรแกว
นายจงรักษ อิ้วประโคน
นายจงอาง ทะสา
นายจตุภโชค หมุนอุดม
นายจตุภัทร สุขโสด
นายจรรยา สันประภา
นายจรัญ คุณารูป
นายจรัญ จงเจริญ
นายจรัญ ใจแนน
นายจรัญ ไชยวุฒิ
นายจรัญ ศรีนวล
นายจรัญ เสนาหลวง
นายจรัล พวงเพชร
นายจรัส เปยวนอย
นายจรัส รัตนพันธุ
นายจรัสศิลป คําแกน
นายจรินทร ภักดีศรี
นายจรูญ จันทรตน

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘

นายจรูญ เจริญฤทธิ์
นายจรูญ ดวงแกว
นายจรูญ โตแยม
นายจรูญ ทีแสงแดง
นายจรูญ เทพเสน
นายจรูญ นุยรอด
นายจรูญ พาเกานอย
นายจรูญ เมืองแสน
นายจรูญ รุงเรือง
นายจรูญ เวียงคํา
นายจรูญโรจน สุนทรนันท
นายจเร แกวประภา
นายจเร บุรี
นายจเร มาเนียม
นายจลัญ อินตายวง
นายจักรกริช ดอกเกี๋ยง
นายจักรพงษ สรรพโส
นายจักรพัฒน พรมศิริ
นายจักรพันธ ไชยยิ่งกฤษศิริ
นายจักรพันธ พลรักษา
นายจักรพันธุ ฝากดี
นายจักรภพ แพงไธสง
นายจักริน อุตราช
นายจักรี พงษสิทธิศักดิ์
นายจันทรแกว วงศไชย
นายจันทรเทพจ เพ็ชชรยิ้ม

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายจันทรรงค จันผาย
นายจันที ปดตาละเพ
นายจันศรี ประชุมชัย
นายจารึก ธงสุวรรณ
นายจารึก อุนไพร
นายจารุ ทองประกอบ
นายจารุวัฒน ศรีโฉม
นายจํานงค เขียนเขวา
นายจํานงค บุญมาก
นายจํานงค พลายละหาร
นายจํานงค มณีโชติ
นายจํานงค วงเสน
นายจํานงค สุรินทรเปา
นายจําเนียร การปรีชา
นายจําเนียร จิ๋วบํารุง
นายจําเนียร ทวยภา
นายจําเนียร พิมพแดง
นายจําเนียร วรขะจี
นายจํารัส เกิดมงคล
นายจํารัส ชื่นกมล
นายจํารัส ชูเหมือน
นายจํารัส นุมนิ่ม
นายจํารัส พระโพธิ์
นายจํารัส มณีวรรณ
นายจํารัส รัตนบุรี
นายจํารัส สิทธิตัน

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐

นายจํารัส หาญกลา
นายจํารัส อินตะเสน
นายจํารูญ หมื่นสา
นายจําเริญ เครือมูล
นายจําเริญ นานาวัน
นายจําเริญ เพชรพรหมศร
สิบเอก จําเริญ ศรีขลา
นายจําเริญ อินทองแกว
นายจําเรียง เอี้ยวซิโป
นายจําลอง ฆารละออง
นายจําลอง ปนกระจัน
นายจําลอง พรมเสน
นายจําลอง พึ่งโพธิ์
นายจําลอง ลิมปพัฒนโสภณ
นายจําลอง เสียงเพลิน
นายจําลอง อินธิแสง
นายจิตติ บุญทองดี
นายจิตติพงษ ศรแผลง
นายจิตรกร ไสวงาม
นายจินดา วงศลา
นายจิมมี่ ทองพิมพ
นายจิรเมศร ศรีพรหม
นายจิรศักดิ์ จันทรักษ
นายจิระชัย รังสิยานนท
นายจุลพงษ เหลาสะพาน
นายจุลินทร น้ําคาง

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายเจตนา เจียรบุตร
นายเจน คชสีห
นายเจนจิตต สุขรุง
นายเจนพจน ฟูปลื้ม
นายเจนสิทธิ์ สุทธิรักษ
นายเจริญ กานเหลือง
นายเจริญ ควรหา
นายเจริญ งามพลกรัง
นายเจริญ จันทรประกอบ
นายเจริญ โยวะผุย
นายเจริญ ศรีนอก
นายเจริญ ศิริพงศ
นายเจริญ เศียรอุน
นายเจริญ สงระวิ
นายเจริญสุข สิมลา
นายเจษฎา จตุนราพิทย
นายเจษฎา สุขนิคม
นายเจษฎา เสาทอง
วาที่รอยตรี เจษฎาภรณ พรหนองแสน
นายเจะกา นพนนทนาวิน
วาที่รอยตรี เจิด สมมุติ
นายแจว จันทรสุวรรณ
นายฉโรจนพันธ ภากรอนุรักษ
นายฉลวย แยมตาด
นายฉลอง จันทรลอย
นายฉลอง จันทะบาล

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒

นายฉลอง วงศจันลา
นายฉลาด ชื่นชม
นายฉวี พารุสุข
นายฉัตรชัย ยุทธโกศา
นายฉัตรชัย วิเทศน
นายฉัตรตรา แมบจันทึก
นายฉัตรมงคล คชนิล
นายเฉลิม กระแสสินธุ
นายเฉลิม ชวงชล
จาสิบเอก เฉลิม สอนเจริญ
นายเฉลิมเกียรติ เกตุวิมล
นายเฉลิมเกียรติ ศิริเกษ
วาที่รอยตรี เฉลิมชัย จันทรนิมะ
นายเฉลิมชัย สิงหจันทร
นายเฉลิมชัย ออนตา
นายเฉลิมโชค ดุลยาสิทธิพร
นายเฉลิมพงศ ชวยคุม
นายเฉลิมพงษ ฤทธี
นายเฉลิมพล จันทรารักษ
นายเฉลิมพล ประภัทรพงศ
นายเฉลิมพล มาสิงบุญ
นายเฉลิมพล เสนาวงศ
นายเฉลิมวุฒิ พูลพานิชย
นายเฉลียว กลาหาญ
นายเฉลียว โสมสุด
นายชนกานต บุญเขียน

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายชนมสวัสดิ์ ลุนเพ็ง
นายชนะ ตระกูลราษฎร
นายชนินทร หาญไพบูลย
นายชนินันท ปองปก
นายชม เข็มทอง
นายชมสิทธิ์ ทาสอน
นายชยพล บุญเทศ
นายชยพล สงวนวงษ
นายชยานนท มูลพิมพ
นายชรัณ ไชยพรม
นายชรินทร วงศแกว
นายชรินทร หาสุข
นายชลชาสน บุญสุวรรณ
นายชลเทพ บํารุงราษฎร
นายชลอ พึ่งพิพัฒน
นายชลิต ดิษฐสมบูรณ
นายชลิต ระหวางบาน
นายชโลทร เอี่ยมโวทาน
นายชวน บวบขม
นายชวน โสภาพ
นายชวพล บริรัตนะวงศ
นายชวฤทธิ์ พันธุเหล็ก
นายชวลิต คงคาเนรมิตร
นายชวลิต คําพิมาน
นายชวลิต อุนคําศรี
นายชวัติ ชโลธร

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔

นายชอบ ภิรมยรักษ
นายชะเล อินเกตุ
นายชะเลงศักดิ์ เชื้ออรวรรณ
นายชัชชัย พุทธสุวรรณ
นายชัชนันทพล พิสุทธิ์รัตน
นายชัชปภพ อนันตโสภณ
นายชัชวาล ศรีหริ่ง
นายชัชวาล เหลาพิมพ
นายชัย กระจางจิตร
นายชัยชนะ ยิ่งรัตนสุข
นายชัยณรงค เขียวแกว
นายชัยณรงค จุปะมะตัง
นายชัยณรงค บุญรักษา
นายชัยณรงค ศิริเวช
นายชัยณรงค อินลุเพท
นายชัยนรินทร ภูตองศรี
นายชัยนันท จินะพรม
นายชัยนาจ ศิรินุมาศ
วาที่รอยตรี ชัยนิตย พรรณาวร
นายชัยนิวรรต แยมไสย
นายชัยพงษ วรสหวัฒน
นายชัยพจน นามภักดิ์
นายชัยพร มุกมุณี
นายชัยพร สินันตา
จาเอก ชัยพัชร ผลดี
นายชัยพันธ อริยเกศมงคล

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
จาสิบเอก ชัยยงค จันทรโสดา
นายชัยยงค ตุลารักษ
นายชัยยงค วงศภูธร
นายชัยยศ พรหมมาศ
นายชัยยะ ฐิตะยารักษ
นายชัยยะ พรมพิศ
นายชัยยา บุรีสุวรรณ
นายชัยยุทธ ตั้งชัยภูมิ
นายชัยรัตน พุมเพชร
จาสิบเอก ชัยรัตน ราชประโคน
นายชัยรัตน ศิลปดี
นายชัยฤทธิ์ นามวงษ
นายชัยวัฒน ตั้งพงษ
นายชัยวัฒน บุญมานํา
นายชัยวัฒน ปานเกิดผล
นายชัยวัฒน พันธุเสือ
นายชัยวัฒน ไพสาระ
นายชัยวิชิต นามมุง
นายชัยวิทย ตอติด
นายชัยวิทย ทบซิน
นายชัยวุฒิ เพชรแสง
นายชัยวุฒิ สําราญถิ่น
นายชัยวุฒิ สินธุวงศานนท
นายชัยสวัสดิ์ ทองประวิทย
นายชัยสิน แกวสีพรม
นายชาคริส ภูงาม

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔
๔๓๕
๔๓๖

นายชาญ แคนลาด
นายชาญ ถิ่นยืนยง
นายชาญ ทองทิพย
นายชาญ ไพรินทร
นายชาญ หัวดง
นายชาญชัย กุศลคุม
นายชาญชัย โคตรักษา
นายชาญชัย จันทรวิวัฒน
นายชาญชัย ชวงชิต
นายชาญชัย ชาวพงษ
นายชาญชัย ไพยารมณ
นายชาญชัย ไพศรี
นายชาญชัย ศรีไชยมูล
นายชาญณรงค ไชยทอง
นายชาญณรงค ปะวะบุตร
นายชาญณรงค พรหมทา
นายชาญณรงค วงศจินา
นายชาญณรงค สิงหทอง
นายชาญณรงค แสงนวล
นายชาญนิวัฒน ชวยทวี
นายชาญยุทธ บุญมีพิพิธ
นายชาญยุทธ อินทรักษา
นายชาญศักดิ์ เปรมประเสริฐ
นายชาญศิลป นันโท
นายชาตรี เชยรัมย
นายชาตรี ดวงแจมใส

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
๔๓๗
๔๓๘
๔๓๙
๔๔๐
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๗
๔๔๘
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓
๔๕๔
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗
๔๕๘
๔๕๙
๔๖๐
๔๖๑
๔๖๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายชาตรี ธงยศ
นายชาตรี ธรรมโยธิน
นายชาตรี ปาลพันธุ
นายชาตรี วงศจํารัส
นายชาตรี เหมะชยางกูร
นายชาติ ชาติสุภาพ
นายชาติชาย จินตรักษกิติ
นายชาติชาย ไตรพิริยะ
นายชาติชาย พานิชชอบ
นายชาติชาย วิชัยขัทคะ
นายชาติชาย แอนชัยภูมิ
นายชาติสุคนธ สุขสวัสดิ์ศักดิ์
นายชานนท อรัญสาร
นายชาลี สํารองทรัพย
นายชาลี หงษสี่
นายชํานาญ คิมรัมย
นายชํานาญ นวลคลาย
นายชํานาญ ศรีวงษ
นายชิตพันธ จูจันทร
นายชิตร พันธทอน
นายชิวากร ดีเจริญ
นายชิษณุพงศ พิมพหาญ
นายชีพ พรหมโชติ
นายชีวิน เอื้อมเก็บ
นายชื่น กาฬกาญจน
นายชุมพร แขงขัน

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓
๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘

นายชุมพร ไชยตนเทือก
นายชุมพล กลาหาญ
นายชุมพล คําวงศ
นายชุมพล เดชมี
นายชุมพล สุวิเชียร
นายชุมพล อินทพงศ
นายชุมศักดิ์ ชุมนุม
นายชู จุดโต
นายชูเกียรติ จงจิตตานนท
นายชูเกียรติ วัฒนโยธิน
นายชูเกียรติ หมัดแมน
นายชูชาติ กอนทองคํา
นายชูชาติ ชองประเสริฐ
นายชูชาติ พวงมาลี
นายชูชาติ มุระดา
นายชูชาติ มูลทองหลาง
นายชูชาติ สมัย
นายชูชาติ สําราญรักษ
นายชูเชิด ญานะประเสริฐ
นายชูฌาณ พีรชัยเดโช
นายชูวิทย ประชุมชน
นายชูศักดิ์ แกวคงดี
นายชูศักดิ์ เคนสิบสาม
นายชูศักดิ์ ปญญาแกว
นายชูศักดิ์ สงาศรี
วาที่รอยตรี ชูศักดิ์ สุขวงศ

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
๔๘๙
๔๙๐
๔๙๑
๔๙๒
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘
๔๙๙
๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔
๕๐๕
๕๐๖
๕๐๗
๕๐๘
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายชูศักดิ์ สุระประวัติวงศ
นายชูศักรวิชญ แสนปญญา
นายเชน แกวลัดดา
นายเชน ขุนทอง
นายเชวง คําจริง
นายเชษฐ เทียมวิไล
นายเชษฐพงษสันต ธนพึ่งพงษทอง
นายเชาวดี ธูปมงคล
นายเชาวโน ขุนใหม
นายเชาวลิต ชมภูบุตร
นายเชาวเลข สุดจันทรฮาม
นายเชิงชาย วรรณบุบผา
นายเชิงชาย เหมพัฒน
นายเชิด นอยวิเศษ
นายเชิดชัย พลยูง
นายเชิดชัย ศรีสังวาลย
นายโชค ใจจอง
นายโชคชัย ทิพยทอง
นายโชคชัย สุขสนิท
นายโชคชัยพัฒน อุนเมือง
นายโชติ ตันติโสภณวนิช
นายโชติกวัฒน หมองคํามี
นายไชยนันต ออนนุม
นายไชยเนตร ทาเวียง
นายไชยพงศ กลาหาญ
นายไชยพจน ศรีวะสุทธิ์

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๕๑๕
๕๑๖
๕๑๗
๕๑๘
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕
๕๒๖
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐
๕๓๑
๕๓๒
๕๓๓
๕๓๔
๕๓๕
๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐

นายไชยยงค เพิ่มไชยสงค
นายไชยยศ ทองปากน้ํา
นายไชยวัตร คงนอก
นายไชยันต หลวงแกว
นายซารามคาน โอสถาน
นายซูไลมา สิเดะ
นายญาณภัทร ทองคูณ
นายญาณวรุตม พิณสาย
นายฎนณภพ สุริชัย
นายฐานันดร ธุนาบาล
นายฐาปน ปตะวชิรกุล
วาที่รอยตรี ฐิติพงศ เจริญ
นายฐิติพงษ โคตรทอง
นายฐิติพงษ ละครรํา
นายฐิติวรรธน เสิบกลิ่น
นายณฐพล ฉิมนันท
นายณธพงศ ผลแกว
นายณรงค กองศรี
นายณรงค กอสาลี
นายณรงค กือสันเทียะ
นายณรงค คําใหม
นายณรงค ทองแตง
นายณรงค ทารัตน
นายณรงค ธงชัย
นายณรงค บริภารักษ
นายณรงค พันธเวช

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา
๕๔๑
๕๔๒
๕๔๓
๕๔๔
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘
๕๔๙
๕๕๐
๕๕๑
๕๕๒
๕๕๓
๕๕๔
๕๕๕
๕๕๖
๕๕๗
๕๕๘
๕๕๙
๕๖๐
๕๖๑
๕๖๒
๕๖๓
๕๖๔
๕๖๕
๕๖๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายณรงค โพธิ
นายณรงค มาวรรณ
นายณรงค มาสิกะ
นายณรงค รัตนมาลา
นายณรงค ฤทธิ์เดช
นายณรงค วินทะไชย
นายณรงค ศรีทองกุล
นายณรงค ศรีอักษร
นายณรงค สระบัว
นายณรงค สิทธิมาก
นายณรงค สุราลัย
นายณรงค สุวรรณเขต
นายณรงค แสงอาวุธ
นายณรงค แสนสุด
นายณรงค โสภิณ
นายณรงค หวันลา
นายณรงค อภิรัตนประเสริฐ
นายณรงคศักดิ์ เสียงเสนาะ
นายณรงคศักดิ์ หงษคํา
นายณรงฤทธิ์ จุลพันธ
นายณฤพร นิลกาญจน
นายณัชชฐกัณฐ ศรีสวัสดิ์
นายณัฏฐ แสงทะมาต
นายณัฏฐพล เรืองเครือวงษ
นายณัฐกริช ยงไพศาลทรัพย
นายณัฐกานต นันตะแกว

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๕๖๗
๕๖๘
๕๖๙
๕๗๐
๕๗๑
๕๗๒
๕๗๓
๕๗๔
๕๗๕
๕๗๖
๕๗๗
๕๗๘
๕๗๙
๕๘๐
๕๘๑
๕๘๒
๕๘๓
๕๘๔
๕๘๕
๕๘๖
๕๘๗
๕๘๘
๕๘๙
๕๙๐
๕๙๑
๕๙๒

นายณัฐชัย ปานเภรี
นายณัฐฐิพงษ ใหญกระโทก
นายณัฐตธนภณ ใหญนิธิศคุณ
นายณัฐนนท สุรินทร
นายณัฐพงศ พรมลี
นายณัฐพงศ ยศวังใจ
นายณัฐพงษ พลสงคราม
นายณัฐพงษ อําพันธ
นายณัฐวุฒิ กอนเงิน
นายณัฐวุฒิ บุญไทย
นายณัฐวุฒิ มัจฉริยกุล
นายณัฐวุฒิ อํามาตยนิติกุล
นายเณติ วรีฤทธิ์
นายดนย ศรีวิชัย
วาที่รอยตรี ดนัย คําพระ
นายดนัย เจิมงามพริ้ง
นายดนัยวิทย วิสุงเร
นายดนุชา บุงทอง
นายดรุณศักดิ์ วิริยะสมบัติ
นายดวง อินสุขิน
นายดวง ตลอดไธสง
นายดวงจันทร มีรัง
นายดวงดี วัชรศิริพงศ
นายดวงเนตร ไทยแท
นายดอเลาะ โตะกานิ
นายดาหนัน หลังนุย

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
๕๙๓
๕๙๔
๕๙๕
๕๙๖
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐
๖๐๑
๖๐๒
๖๐๓
๖๐๔
๖๐๕
๖๐๖
๖๐๗
๖๐๘
๖๐๙
๖๑๐
๖๑๑
๖๑๒
๖๑๓
๖๑๔
๖๑๕
๖๑๖
๖๑๗
๖๑๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายดําทมิฬ แสนสง
นายดําเนิน ดวงจันทร
นายดําเนิน พนมเขต
นายดําเนิน พิสุราช
นายดํารง กาญจนสุวรรณ
นายดํารง ดลวรรธนันท
นายดํารง นามประกอบ
นายดํารง สุภาพ
นายดํารงค หาญชนะ
นายดํารงคศักดิ์ เนินพลับ
นายดํารงคศักดิ์ เพชรงาม
นายดํารงศักดิ์ คํามั่น
นายดํารัส ชวยคูณ
นายดําริห หงษรักษ
นายดําฤทธิ์ ไชยศรี
นายดิเรก ญาณะตาล
นายดิเรก พวกพระลับ
นายดิเรก รักคํามี
นายดิเรก วงศผดุง
นายดิลก เลี้ยงถนอม
นายดีตรง ชูประสิทธิ์
นายดีลก สะมะโต
นายดุษฎี โชติธรรม
นายดุสิต จริยกวิน
นายดุสิต สมสนุก
นายเดช จรลังกา

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๖๑๙
๖๒๐
๖๒๑
๖๒๒
๖๒๓
๖๒๔
๖๒๕
๖๒๖
๖๒๗
๖๒๘
๖๒๙
๖๓๐
๖๓๑
๖๓๒
๖๓๓
๖๓๔
๖๓๕
๖๓๖
๖๓๗
๖๓๘
๖๓๙
๖๔๐
๖๔๑
๖๔๒
๖๔๓
๖๔๔

นายเดช เมฆขลา
นายเดชะ ธีระตระกูล
นายเดชา เจริญสุข
นายเดชา นามงาม
นายเดชา พันธะไชย
นายเดชา ฤกษเรืองฤทธิ์
นายเดชา ศรีประภาพงศ
นายเดชา ศิริพิบูลย
นายเดน แกวพงษา
นายเดนชัย โพธิสวาง
นายเดือน สุวลักษณ
นายแดง นอยบุญ
พันจาเอก แดงรัตนชัย คงสม
นายตระกูลยง ขุขันธิน
นายตรีเพชร ใจดี
นายตรีภพ เตียนพลกรัง
นายตวนแมเราะ ตวนจอลง
นายเตรียม ศรีสาลี
นายเติมศักดิ์ ศรีกุล
นายไตรรงค ลิ้มเจริญ
นายถนอม เกตุแกว
นายถนอม แกวแดง
นายถนอม จําเนียร
นายถนอม เบี้ยวบรรจง
นายถนอม มิตรภูมิวิบูลย
นายถนอม เริกชัย

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
๖๔๕
๖๔๖
๖๔๗
๖๔๘
๖๔๙
๖๕๐
๖๕๑
๖๕๒
๖๕๓
๖๕๔
๖๕๕
๖๕๖
๖๕๗
๖๕๘
๖๕๙
๖๖๐
๖๖๑
๖๖๒
๖๖๓
๖๖๔
๖๖๕
๖๖๖
๖๖๗
๖๖๘
๖๖๙
๖๗๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายถนอมจิต อินทอง
นายถนอมพงษ แซดาน
นายถนัด พิลึก
นายถนัดกิจ นามเกิด
นายถวัลย ขีดขั้น
นายถวัลย ทิพยรักษ
นายถวัลย สั้นเตง
นายถวัลย สิงหะกุลพิทักษ
นายถวิล คุณสวัสดิ์
นายถวิล พิชญวิวัฒน
นายถวิล พุฒหมื่น
นายถวิล สกุณี
นายถวิล สวนขวัญ
นายถวิล สารีพร
นายถวิล อรัญเวศ
นายถาวร กลีบแกว
นายถาวร คงกิ่ง
นายถาวร คําเที่ยง
นายถาวร จรัสแผว
นายถาวร จะมี
นายถาวร จันทรมณี
นายถาวร จําลองนาค
นายถาวร โชติกอาภา
นายถาวร ทองบาง
นายถาวร ศิริจิตร
นายถาวร แสนพันดร

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๖๗๑
๖๗๒
๖๗๓
๖๗๔
๖๗๕
๖๗๖
๖๗๗
๖๗๘
๖๗๙
๖๘๐
๖๘๑
๖๘๒
๖๘๓
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖
๖๘๗
๖๘๘
๖๘๙
๖๙๐
๖๙๑
๖๙๒
๖๙๓
๖๙๔
๖๙๕
๖๙๖

นายถาวรณ เผือกพูล
นายถิน เชื้อพระซอง
นายถิ่นไทย จันทร
นายถิรธนา สุทธะลักษณ
นายเถกิง ละครเขต
นายเถกิงศักดิ์ จอกถม
นายเถกิงศักดิ์ ศรีศิลป
นายเถลิง องอาจ
นายทนง มงคลคํา
นายทนงชัย ลาภรัตนวิทยา
นายทนงศักดิ์ อินทรแกว
นายทนัน เหลากอ
นายทนันชัย แกวเกลี้ยง
นายทนุ บวรชาติ
นายทรงกลด มากมี
นายทรงพล วรรณวัตร
นายทรงพล เวียงวิวัฒน
นายทรงพล สินธุไสย
นายทรงฤทธิ์ ใจเที่ยง
นายทรงวุฒิ ศรีพงษชัย
นายทรงศักดิ์ ฝกทอง
นายทรงศิลป ประภูชะกา
นายทรงศิลป สามารถ
นายทวน ฟงเร็ว
นายทวนฤทธิ์ บุญมาก
นายทวี กันทะ

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา
๖๙๗
๖๙๘
๖๙๙
๗๐๐
๗๐๑
๗๐๒
๗๐๓
๗๐๔
๗๐๕
๗๐๖
๗๐๗
๗๐๘
๗๐๙
๗๑๐
๗๑๑
๗๑๒
๗๑๓
๗๑๔
๗๑๕
๗๑๖
๗๑๗
๗๑๘
๗๑๙
๗๒๐
๗๒๑
๗๒๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายทวี คงเมือง
นายทวี จันทรัตน
นายทวี ไชยหรรษา
นายทวี ไตรทิพย
นายทวี ทองหลอ
นายทวี นามอินทร
นายทวี โนนทิง
นายทวี พาเมืองพล
นายทวี มูลรัตน
นายทวี แยมดี
นายทวี วิชัยวงษ
นายทวี ศรีจินดา
นายทวี สังไวศรี
นายทวี อรุณโรจน
นายทวีชัย ปยะสุข
นายทวีป แกววงหิว
นายทวีป บุตรโคตร
นายทวีป มหาวิจิตร
วาที่รอยโท ทวีป วงศชาลีกุล
นายทวีป สรอยนาค
นายทวีพงศ รอดสิน
นายทวีศักดิ์ กลั่นดี
นายทวีศักดิ์ โกมณเฑียร
นายทวีศักดิ์ ชาญประโคน
นายทวีศักดิ์ นอยวิเศษ
นายทวีศักดิ์ นัทธี

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๗๒๓
๗๒๔
๗๒๕
๗๒๖
๗๒๗
๗๒๘
๗๒๙
๗๓๐
๗๓๑
๗๓๒
๗๓๓
๗๓๔
๗๓๕
๗๓๖
๗๓๗
๗๓๘
๗๓๙
๗๔๐
๗๔๑
๗๔๒
๗๔๓
๗๔๔
๗๔๕
๗๔๖
๗๔๗
๗๔๘

วาที่รอยตรี ทวีศักดิ์ นามศรี
นายทวีศักดิ์ บางศรี
นายทวีศักดิ์ พลไกร
นายทวีศักดิ์ วงศบาตร
นายทวีศักดิ์ วิบูลยศิริศักดิ์
นายทวีศักดิ์ ศรีตระการ
นายทวีศักดิ์ อินทรทอง
นายทวีศิลป กลาณรงค
นายทวีศิลป ศิริภักดิ์
นายทวีสิทธิ์ ทูลภิรมย
นายทวีสุข มีเดช
นายทศพงศ พีระพฤติพงศ
นายทศพร จันทรเนตร
นายทศพร หุมอาจ
นายทศพล เปรี่ยมพิมาย
นายทศพล พิมพพิทักษ
นายทศพล หวยหงษทอง
นายทองขาว หารไชย
นายทองคํา ตรีรัตน
นายทองคํา พรมชินวงษ
นายทองคํา วงคคม
นายทองคํา ศรีปญญา
นายทองคูณ ชีพจําเปน
นายทองเจือ อักขราษา
นายทองดี เทียบหมั่ง
นายทองดี พันธุสน

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
๗๔๙
๗๕๐
๗๕๑
๗๕๒
๗๕๓
๗๕๔
๗๕๕
๗๕๖
๗๕๗
๗๕๘
๗๕๙
๗๖๐
๗๖๑
๗๖๒
๗๖๓
๗๖๔
๗๖๕
๗๖๖
๗๖๗
๗๖๘
๗๖๙
๗๗๐
๗๗๑
๗๗๒
๗๗๓
๗๗๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายทองแดง จันทรศรีระมี
นายทองตัน อินธิปญญา
นายทองนาค โพธิจักร
นายทองใบ กุศล
นายทองใบ ทาวงค
นายทองใบ เพ็งคําปง
นายทองพันธ พวงเกตุ
นายทองมวน ไชยศรี
นายทองมา ทองนรินทร
นายทองลวน อุดมแกว
นายทองสุข คําเลิศ
นายทองสุข โควังชัย
นายทองสุข จันทรังษี
นายทองสุข แถมศิริ
นายทองสุข สุขศิริสายศร
นายทองสุข หนูดา
นายทองสุข เหลาใหญ
นายทองหลอ จันทรนาค
นายทองหลอ จันทรเปย
นายทองอินทร บุญทันเสน
นายทองอุน ทัดไท
นายทักษิณ โพธิใหญ
นายทักษิณ สีใส
นายทัศนัย จิตพัฒนกุล
นายทัศนัย ศรีสุธรรมศักดิ์
นายทํานูล โชติกเสถียร

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๗๗๕
๗๗๖
๗๗๗
๗๗๘
๗๗๙
๗๘๐
๗๘๑
๗๘๒
๗๘๓
๗๘๔
๗๘๕
๗๘๖
๗๘๗
๗๘๘
๗๘๙
๗๙๐
๗๙๑
๗๙๒
๗๙๓
๗๙๔
๗๙๕
๗๙๖
๗๙๗
๗๙๘
๗๙๙
๘๐๐

นายทินกร ทองแกมนาก
นายทินกร แทนสูงเนิน
นายทินกร วัดจินดากุล
นายทิพยมงคล สอนอาจ
นายทูล วงษไกร
นายเทพ มากชูชิต
นายเทพฤทธิ์ คําดี
นายเทวัญ รัตนเลอพงศ
นายเทวิน ภูนา
นายเทวินท กองเสนาะ
นายเทวินทร คําภาพันธ
นายเทอดเกียรติ ศรีพรหม
นายเทอดไท รัตนธรรม
นายเทิดศักดิ์ คําสมุทร
นายเทิดศักดิ์ ชมภูมิ่ง
นายเที่ยง จันทลา
นายเที่ยง ทองแมน
นายเทียน เตยหลา
นายเทียนชัย ผิวกําพล
นายเทียนชัย สุสินธว
นายแทน บุญราษฎร
นายไทยเจริญ รัตนะ
นายธงชัย คอโนนแดง
นายธงชัย ไชยชวย
นายธงชัย โตงาม
นายธงชัย นันทิประภา

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา
๘๐๑
๘๐๒
๘๐๓
๘๐๔
๘๐๕
๘๐๖
๘๐๗
๘๐๘
๘๐๙
๘๑๐
๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕
๘๑๖
๘๑๗
๘๑๘
๘๑๙
๘๒๐
๘๒๑
๘๒๒
๘๒๓
๘๒๔
๘๒๕
๘๒๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายธงชัย นําแสงจรรยาสุข
นายธงชัย บรรเทิงไพบูลย
วาที่พันตรี ธงชัย ประวีณานนท
นายธงชัย พรมกมล
นายธงชาญ ภูฆัง
นายธงไชย ใจผดุงวงษ
นายธนกร ภูภากรณ
นายธนกฤต มะธุเสน
นายธนกฤตย มงคลวงษ
นายธนงค เอี่ยมบํารุงทรัพย
นายธนเทพ วงศบุญมาก
นายธนนวัตน สิริเตชะวิรากุล
นายธนบูลย ชูลิขิต
นายธนภณ พันธศรี
นายธนยศ ปะเสทะกัง
นายธนวัฒน แจมจรัสกิจทวี
นายธนวัฒน สมบูรณ
นายธนเสฏฐ อนันตทวีโชติ
นายธนะกุล ชอนแกว
นายธนะชน ทัศนะเกตุ
นายธนะสิทธิ์ วศินพิพัฒน
นายธนัญชัย พรหมภักดี
นายธนัญชัย ศรีมุงคุล
นายธนา กุลนาวรรณ
นายธนากร พุมมาลา
นายธนาชัย เที่ยงคาม

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๘๒๗
๘๒๘
๘๒๙
๘๓๐
๘๓๑
๘๓๒
๘๓๓
๘๓๔
๘๓๕
๘๓๖
๘๓๗
๘๓๘
๘๓๙
๘๔๐
๘๔๑
๘๔๒
๘๔๓
๘๔๔
๘๔๕
๘๔๖
๘๔๗
๘๔๘
๘๔๙
๘๕๐
๘๕๑
๘๕๒

นายธนาชัย บางยี่ขัน
นายธนู นวลเปา
นายธนู วุฒิเกียรติไพบูลย
นายธนู สุวรรณเลิศ
นายธนู แสวงผล
นายธนูศักดิ์ บุญสุวรรณ
นายธเนศ แซแต
นายธภณวรรษ ลุนจักร
นายธรรมนูญ เทพารักษ
นายธรรมรัตน บริพันธ
นายธรรมรัตน ศรีชัย
นายธรรมสารี เนาวพันธ
นายธราดล เลิศวิมลรัตน
นายธวัช กลับขัน
นายธวัช จันทะโคตร
นายธวัช เจริญวงศ
นายธวัช ใจเย็น
นายธวัช บัวชุม
นายธวัช เพชรพันธ
นายธวัช สุขประเสริฐ
นายธวัช เฮาหนู
นายธวัชชัย คําแกว
นายธวัชชัย คุณธรรม
นายธวัชชัย เจริญบุตรานนท
นายธวัชชัย เฉลียวชาติ
นายธวัชชัย ทิพยนันท

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
๘๕๓
๘๕๔
๘๕๕
๘๕๖
๘๕๗
๘๕๘
๘๕๙
๘๖๐
๘๖๑
๘๖๒
๘๖๓
๘๖๔
๘๖๕
๘๖๖
๘๖๗
๘๖๘
๘๖๙
๘๗๐
๘๗๑
๘๗๒
๘๗๓
๘๗๔
๘๗๕
๘๗๖
๘๗๗
๘๗๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายธวัชชัย นิธิพานิช
นายธวัชชัย พรมอารักษ
นายธวัชชัย มหิพันธ
นายธวัชชัย รอดเลี้ยง
นายธวัชชัย วิทยาศิริกุล
นายธวัชชัย ศรีปทุมทอง
นายธวัชชัย สองแสง
นายธวัชชัย สุดาศักดิ์
นายธวัชชัย เสนหา
นายธวัชชัย เหลาเปย
นายธวัฒน ศรีคลหนู
นายธัชกร ธนาวุฒิพรกุล
นายธัญพิสิษฐ หอมหวล
นายธันวา ณ นคร
นายธัมมโรจน โมราราย
นายธัมมาภัทร เทศใจ
นายธาตรี ทรัพยสําราญ
นายธานิตย ชุมนิรัตน
นายธานินทร อุนใจ
นายธานี ดําดี
นายธานี รัตนจรัสโรจน
นายธานี ไรยนารถ
นายธานี เล็กอุทัย
นายธานี วงษทอง
นายธํารงศักดิ์ ภิรมยรักษ
นายธิรพันธ อินจันทร

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๘๗๙
๘๘๐
๘๘๑
๘๘๒
๘๘๓
๘๘๔
๘๘๕
๘๘๖
๘๘๗
๘๘๘
๘๘๙
๘๙๐
๘๙๑
๘๙๒
๘๙๓
๘๙๔
๘๙๕
๘๙๖
๘๙๗
๘๙๘
๘๙๙
๙๐๐
๙๐๑
๙๐๒
๙๐๓
๙๐๔

นายธีรชัย ภูมิวงศ
นายธีรนิติ ผาบสิมมา
นายธีรพงศ พรหมบังเกิด
นายธีรพล ก่ํามอญ
วาที่รอยโท ธีรพล จิณแพทย
นายธีรพล นวมอินทร
นายธีรพล เมืองแมน
นายธีรพัฒน สุคนธพงศ
นายธีรพันธุ ไทยมา
วาที่พันตรี ธีรพันธุ แสนบุญเลิง
นายธีรภัทร ชาญเชี่ยว
นายธีรภัทร รักสมบัติ
นายธีรภัทร ชมภูปอ
นายธีรภัทร ภักดีโต
นายธีรยุทธ ภาณุพินทุ
นายธีรยุทธ ลิ้มรัตนปญญา
นายธีรวัฒน ชูญาติ
นายธีรวัฒน แทนสําโรง
นายธีรวัฒน พราโต
นายธีรวัฒน พูลศิริ
นายธีรวุธ สัมมาปฏิบัติ
นายธีรศักดิ์ จอมทรักษ
นายธีรศักดิ์ จีนประชา
นายธีรศักดิ์ พิทักษา
นายธีรศักดิ์ สระวารี
นายธีระ ฉัตรพูนกุล

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา
๙๐๕
๙๐๖
๙๐๗
๙๐๘
๙๐๙
๙๑๐
๙๑๑
๙๑๒
๙๑๓
๙๑๔
๙๑๕
๙๑๖
๙๑๗
๙๑๘
๙๑๙
๙๒๐
๙๒๑
๙๒๒
๙๒๓
๙๒๔
๙๒๕
๙๒๖
๙๒๗
๙๒๘
๙๒๙
๙๓๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายธีระ นอยเพชร
นายธีระ ประทุมชาติ
นายธีระ ผองกาย
นายธีระพงค ศรีนอก
นายธีระพงศ สุขสวัสดิ์
นายธีระพงษ ลาภบุญเรือง
นายธีระพร นิลสาขา
นายธีระพล บัวดี
นายธีระพล สมัตชัย
นายธีระพล อรัญรุตม
นายธีระศักดิ์ โพธิสัย
นายธีระศักดิ์ สุทธะพินทุ
นายธีระศักดิ์ สุระคาย
นายธีระศักดิ์ อวงรัมย
นายนคร พรหนองแสน
นายนคร รินนุกาญจน
นายนครศรี วงษสินธุ
นายนครินทร โสแกว
นายนที เทียนสมบูรณ
นายนธิภัทร เสงี่ยม
นายนพดล จํานงครักษ
นายนพดล จําปาดี
นายนพดล จึงสุทธิวงษ
นายนพดล ดวงภักดี
นายนพดล ดิษร
นายนพดล เทียมเมืองแพน

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๙๓๑
๙๓๒
๙๓๓
๙๓๔
๙๓๕
๙๓๖
๙๓๗
๙๓๘
๙๓๙
๙๔๐
๙๔๑
๙๔๒
๙๔๓
๙๔๔
๙๔๕
๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘
๙๔๙
๙๕๐
๙๕๑
๙๕๒
๙๕๓
๙๕๔
๙๕๕
๙๕๖

นายนพดล นวลแสง
นายนพดล เพ็ชรวิเศษ
นายนพดล มงคล
นายนพดล มาซานนท
นายนพดล วงศธรรม
นายนพดล ศรีสุข
นายนพดล สันธิศิริ
นายนพดล อธิรัตนกรัณฑ
นายนพดลย เพชระ
นายนพมงคล พันธทอง
นายนพรัตน เครือนอย
นายนพรัตน จันแกน
นายนพรัตน ไชยทิพย
นายนพรัตน นอบแกว
นายนพรัตน ปรัชญาวงศชัย
นายนพรัตน ศรีดาวงษ
นายนพวงศ อินทรกอง
นายนภา หอมไสย
นายนรวัตร บุญมาก
นายนรากร พูนศรี
นายนรากรณ กสิรักษ
นายนราธิป สุวรรณพนัง
นายนราศัย ศิริพันธุ
นายนรินทร เชาวประสิทธิ์
นายนรินทร ปตะสุวรรณ
นายนริศ สมศักดิ์ศรี

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา
๙๕๗
๙๕๘
๙๕๙
๙๖๐
๙๖๑
๙๖๒
๙๖๓
๙๖๔
๙๖๕
๙๖๖
๙๖๗
๙๖๘
๙๖๙
๙๗๐
๙๗๑
๙๗๒
๙๗๓
๙๗๔
๙๗๕
๙๗๖
๙๗๗
๙๗๘
๙๗๙
๙๘๐
๙๘๑
๙๘๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายนเรศ ทองพันธ
นายนเรศ แหวนวงษ
นายนฤเทพ รุงระวีวิลาศ
นายนวน เถื่อนลือชัย
นายนวราษฎร ทักขภิวัตน
นายนัฏพงศ แกนบุญ
จาสิบเอก นัทธพงศ เพชรสงศรี
นายนันท บุญปลอด
นายนันทิพงษ ดํามีขาว
นายนาริต เที่ยงธรรม
นายนาวิน ปนทรัพย
นายนําพล รมพิพัฒน
นายนําศักดิ์ หอมชื่น
นายนิกร คลายทอง
นายนิกร ปราณีตพลารักษ
นายนิกร ผุดผอง
นายนิคม เขาเหิน
นายนิคม คมพิทยากุล
นายนิคม สินภักดี
นายนิคม สิมลา
นายนิคม หมื่นจง
นายนิคม อินทฉิม
นายนิคม อุนเวียง
นายนิติธร ทองภูบาล
นายนิติธร นาบํารุง
นายนิตินัย ไชยสมบัติ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๙๘๓
๙๘๔
๙๘๕
๙๘๖
๙๘๗
๙๘๘
๙๘๙
๙๙๐
๙๙๑
๙๙๒
๙๙๓
๙๙๔
๙๙๕
๙๙๖
๙๙๗
๙๙๘
๙๙๙
๑๐๐๐
๑๐๐๑
๑๐๐๒
๑๐๐๓
๑๐๐๔
๑๐๐๕
๑๐๐๖
๑๐๐๗
๑๐๐๘

นายนิติพงศ สุขสวาง
นายนิติพัศ รัตนะ
นายนิทัศ อินทรฉ่ํา
นายนิเทพ อุประ
จาสิบเอก นิธิ โพธิ์ทอง
นายนินัย คําโสภา
นายนิพน ผองแผว
นายนิพนธ แกวสุจริต
นายนิพนธ ใจหลัก
นายนิพนธ ชาวนา
นายนิพนธ เชาวนชื่น
นายนิพนธ ถิ่นดอนหมู
นายนิพนธ บัวแกว
นายนิพนธ บุญภิละ
นายนิพนธ ปองโกเซ
นายนิพนธ ผลรุง
นายนิพนธ รุณปกษ
นายนิพนธ วงศเกษม
นายนิพนธ วงษมา
นายนิพนธ เวียงวะลัย
นายนิพนธ เสนาเนียร
นายนิพล อินนอก
นายนิพัทธิ์ ออนมี
นายนิภูมิ เหลาเมืองเพีย
นายนิมิตต ฤกษมงคล
วาที่รอยตรี นิมิตร โพธิ์เชย

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๐๙
๑๐๑๐
๑๐๑๑
๑๐๑๒
๑๐๑๓
๑๐๑๔
๑๐๑๕
๑๐๑๖
๑๐๑๗
๑๐๑๘
๑๐๑๙
๑๐๒๐
๑๐๒๑
๑๐๒๒
๑๐๒๓
๑๐๒๔
๑๐๒๕
๑๐๒๖
๑๐๒๗
๑๐๒๘
๑๐๒๙
๑๐๓๐
๑๐๓๑
๑๐๓๒
๑๐๓๓
๑๐๓๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายนิยม แกวประสม
นายนิยม ทิพจักร
นายนิยม ภักดีพิน
นายนิยม รอดศิริ
นายนิยม สิงหคําคูณ
นายนิยม สิงหชมภู
นายนิยอ เจะเมาะ
นายนิรภัย บุญประสงค
นายนิรัตน วรินทร
นายนิรันดร โกมลสุทธิ
นายนิรันดร บุพิ
นายนิรันดร คงสํารวย
จาสิบเอก นิรันดร จันทรประเสริฐ
นายนิรันดร ทองสาย
สิบเอก นิรันดร ปนทอง
นายนิรันดร ยอดคํา
นายนิรามัย พัสดร
นายนิรุตต ศรีสงา
นายนิลชัย ดาดี
นายนิวน สิทธิศักดิ์
นายนิวัฒน แกวศรีนวม
นายนิวัฒน ขวัญบุญจันทร
นายนิวัฒน จันทรจิตวิริยะ
นายนิวัฒน ปรางคศรีอรุณ
นายนิวัฒน ศรีหาบุญทัน
นายนิวัฒน เหราหมัด

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๐๓๕
๑๐๓๖
๑๐๓๗
๑๐๓๘
๑๐๓๙
๑๐๔๐
๑๐๔๑
๑๐๔๒
๑๐๔๓
๑๐๔๔
๑๐๔๕
๑๐๔๖
๑๐๔๗
๑๐๔๘
๑๐๔๙
๑๐๕๐
๑๐๕๑
๑๐๕๒
๑๐๕๓
๑๐๕๔
๑๐๕๕
๑๐๕๖
๑๐๕๗
๑๐๕๘
๑๐๕๙
๑๐๖๐

นายนิวัตร วิไลวรรณ
นายนิวัติ อาชวะ
นายนิวัติ อุนอารมณ
นายนิวัติชัย สรอยนาค
นายนิเวศ กุลจันทร
นายนิสิต งามจิตร
นายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์
นายนีรทัศน รัชตากร
นายนุกูล วุฒิวิชาภรณ
นายเนตร มณีอาภรณ
นายเนาวรัตน จาดฤทธิ์
นายบงการ กุสุริย
นายบดินทร ฮวดศรี
นายบรรจง กาศเกษม
นายบรรจง เครือแกว
นายบรรจง ผลดี
นายบรรจง มาพิจารณ
นายบรรจง วงศตะ
นายบรรจง วังเหมือย
นายบรรจง หัสจรรย
นายบรรจง อินทรเจริญ
นายบรรจบ แกวกอ
นายบรรจบ ดวงบุรงค
นายบรรจบ อนุจร
นายบรรเจิด พรมประเสริฐ
นายบรรดล กางกรณ

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๖๑
๑๐๖๒
๑๐๖๓
๑๐๖๔
๑๐๖๕
๑๐๖๖
๑๐๖๗
๑๐๖๘
๑๐๖๙
๑๐๗๐
๑๐๗๑
๑๐๗๒
๑๐๗๓
๑๐๗๔
๑๐๗๕
๑๐๗๖
๑๐๗๗
๑๐๗๘
๑๐๗๙
๑๐๘๐
๑๐๘๑
๑๐๘๒
๑๐๘๓
๑๐๘๔
๑๐๘๕
๑๐๘๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายบรรทม แผนคงงาม
นายบรรเทิง ชูเหลือ
นายบรรเทิง โสรัจประสพสันติ
นายบรรเทิง หมื่นจินะ
นายบรรพต นามปญญา
นายบรรยง สุขศิริ
นายบรรยาย รัตนวิจิตร
นายบรรลุ ภูสงัด
นายบรรลุ เอนกแสน
นายบรรเลง ประเมินชัย
นายบรรเลง แผวชํานาญ
นายบรรหาร แนบกระโทก
นายบรรหาร ศิริปรางคนาคร
นายบัญชา จิตพินิจ
นายบัญชา ไชยลาภ
นายบัญชา บุญชอบ
นายบัญชา มานะจิตร
นายบัญญัติ ชารัมย
นายบัญญัติ ชูชื่อ
นายบัญญัติ สุดสนอง
นายบัณฑิต ขืนเขียว
นายบัณฑิต จันทราสา
นายบัณฑิต ใจแกว
นายบัณฑิต ตรีกลางดอน
นายบัณฑิต บุญธรรม
นายบันดล อรุณเรือง

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๐๘๗
๑๐๘๘
๑๐๘๙
๑๐๙๐
๑๐๙๑
๑๐๙๒
๑๐๙๓
๑๐๙๔
๑๐๙๕
๑๐๙๖
๑๐๙๗
๑๐๙๘
๑๐๙๙
๑๑๐๐
๑๑๐๑
๑๑๐๒
๑๑๐๓
๑๑๐๔
๑๑๐๕
๑๑๐๖
๑๑๐๗
๑๑๐๘
๑๑๐๙
๑๑๑๐
๑๑๑๑
๑๑๑๒

นายบันลือ พลมาลา
นายบันลือ อภัยรี
นายบัวทอง สีมาพล
นายบัวรินทร ลุนหลา
นายบัวลํา บาลี
นายบารมี บุตรอําคา
นายบาล สัตถาผล
นายบําเพ็ญ จบสัญจร
นายบําเพ็ญ ศรีวัฒนพันธุ
นายบํารุง พรหมคุณ
นายบํารุง ยั่งยืน
นายบํารุงพงศ พวงปน
นายบุญกวาง ชยภพ
นายบุญเกิด พยุหะ
นายบุญเกิด โอมฤก
นายบุญขาน โทขันธ
นายบุญคุม สาปตตา
นายบุญเคน บาริศรี
สิบตรี บุญจร บุราคร
นายบุญจันทร เจือจันทร
นายบุญจันทร ชมภูวิเศษ
นายบุญจันทร รุงฟา
นายบุญชวย ขันทะศิริ
นายบุญชวย คําภักดี
นายบุญชวย พิมพสา
นายบุญชวย ยิงลํา

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๑๓
๑๑๑๔
๑๑๑๕
๑๑๑๖
๑๑๑๗
๑๑๑๘
๑๑๑๙
๑๑๒๐
๑๑๒๑
๑๑๒๒
๑๑๒๓
๑๑๒๔
๑๑๒๕
๑๑๒๖
๑๑๒๗
๑๑๒๘
๑๑๒๙
๑๑๓๐
๑๑๓๑
๑๑๓๒
๑๑๓๓
๑๑๓๔
๑๑๓๕
๑๑๓๖
๑๑๓๗
๑๑๓๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายบุญชวย หนอแกว
นายบุญชวย อนสืบสาย
นายบุญชัด สุวรรณคง
นายบุญชัย ชวงชัย
นายบุญชัย เสนางคบุตร
นายบุญชุม มีรัตน
นายบุญชู บุตรแดงนอย
นายบุญชู พลนิโคตร
นายบุญชู อินนอย
นายบุญเชิด เกตุพุก
นายบุญเชิด ชอออน
นายบุญเชิด ชื่นชม
นายบุญโชค ทานทน
นายบุญญฤทธิ์ รังคะภูติ
นายบุญฑพ เลี่ยนจํารูญ
นายบุญตา จูมทอง
นายบุญถม คําฤาชัย
นายบุญถม ประทุมแสง
นายบุญถิ่น ราศรี
นายบุญถิ่น สงศรี
นายบุญทอม เกตุวงศ
นายบุญทัน พันแฮด
นายบุญทัน เพิ่มผล
นายบุญทัน แสงคาร
นายบุญทา ผุดผาด
นายบุญเทพ พิศวง

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๑๓๙
๑๑๔๐
๑๑๔๑
๑๑๔๒
๑๑๔๓
๑๑๔๔
๑๑๔๕
๑๑๔๖
๑๑๔๗
๑๑๔๘
๑๑๔๙
๑๑๕๐
๑๑๕๑
๑๑๕๒
๑๑๕๓
๑๑๕๔
๑๑๕๕
๑๑๕๖
๑๑๕๗
๑๑๕๘
๑๑๕๙
๑๑๖๐
๑๑๖๑
๑๑๖๒
๑๑๖๓
๑๑๖๔

นายบุญเทียม โยนก
นายบุญธง ชัยบิน
นายบุญธรรม เขตบรรพต
นายบุญธรรม โคตรมี
นายบุญธรรม จอมมงคล
นายบุญธรรม จันทราเทพ
นายบุญธรรม โปรงสูงเนิน
นายบุญธรรม มณฑา
นายบุญธรรม หวังคุมกลาง
นายบุญนาค ธุระพันธ
นายบุญประเสริฐ ไชยศิริ
นายบุญปลูก วงษแกว
นายบุญพา อรามโชติ
นายบุญพิมพ ภูชมศรี
นายบุญมา เอี่ยมขุนทด
นายบุญมี จิรมหาศาล
นายบุญมี พัดทุง
นายบุญมี ภูคงคา
นายบุญมี ภูนีรับ
นายบุญมี สายจันทร
นายบุญมี สารสวัสดิ์
นายบุญเมือง สุขสบาย
นายบุญยงค แพงพงษมา
นายบุญยงค สังขวรกุล
นายบุญยัง เอี่ยมซิ้ว
นายบุญยิ่ง ทองปาคาย

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๖๕
๑๑๖๖
๑๑๖๗
๑๑๖๘
๑๑๖๙
๑๑๗๐
๑๑๗๑
๑๑๗๒
๑๑๗๓
๑๑๗๔
๑๑๗๕
๑๑๗๖
๑๑๗๗
๑๑๗๘
๑๑๗๙
๑๑๘๐
๑๑๘๑
๑๑๘๒
๑๑๘๓
๑๑๘๔
๑๑๘๕
๑๑๘๖
๑๑๘๗
๑๑๘๘
๑๑๘๙
๑๑๙๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายบุญยิ่ง บุญยอด
นายบุญยืน โคตะ
นายบุญเย็น วีระตา
นายบุญรอด เขียวอยู
นายบุญรอด คําชื่น
นายบุญรอด พูลสระคู
นายบุญรอด วิเชียรรัตน
นายบุญเรือง ชนิดนวน
นายบุญฤทธิ์ สนพราย
นายบุญลอง คนรู
นายบุญลอม โสภาพรม
นายบุญลือ เทียนศิริ
นายบุญลือ พูลเจริญ
นายบุญลือ เหลาวีระไชย
นายบุญเลิศ กังสังข
นายบุญเลิศ แกวคํา
นายบุญเลิศ คํากลอม
นายบุญเลิศ จรรยากรณ
นายบุญเลิศ จันทรเดช
นายบุญเลิศ พรมสูง
นายบุญเลิศ สาทะรัมย
นายบุญเลิศ โสสิงห
นายบุญเลิศ หนูอินทร
สิบเอก บุญแล บางจับ
นายบุญวาด ศรีสมบัติ
นายบุญศรี จริตนอม

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๑๙๑
๑๑๙๒
๑๑๙๓
๑๑๙๔
๑๑๙๕
๑๑๙๖
๑๑๙๗
๑๑๙๘
๑๑๙๙
๑๒๐๐
๑๒๐๑
๑๒๐๒
๑๒๐๓
๑๒๐๔
๑๒๐๕
๑๒๐๖
๑๒๐๗
๑๒๐๘
๑๒๐๙
๑๒๑๐
๑๒๑๑
๑๒๑๒
๑๒๑๓
๑๒๑๔
๑๒๑๕
๑๒๑๖

นายบุญสง กันทิน
นายบุญสง กุลสุทธิ์
นายบุญสง คําปงยศ
นายบุญสง คํายิ่งโยชน
นายบุญสง จันทริยวงค
นายบุญสง ประทุมวัน
นายบุญสง มวงทอง
นายบุญสง ศรีจันทะ
นายบุญสง ศรีชัย
นายบุญสง ศรีสุวรรณ
นายบุญสง สายลาด
นายบุญสนอง สมวงศ
นายบุญสอง คําจันทรดี
นายบุญสิน ออนตา
นายบุญสี แสนอวน
นายบุญสืบ เทียมหยิน
นายบุญสืบ โทนหงสา
นายบุญเสริญ สุริยา
นายบุญเสริม แนนหนา
นายบุญหยด สัตยซื่อ
นายบุญหยด สุขเกษม
นายบุญเหลือ ยองมณี
วาที่รอยตรี บุญอุม ตะตองใจ
นายบุพเพ รุงเรือง
นายเบญจศักดิ์ ชนะวิเศษ
นายเบญจะ บรรจงอักษร

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๑๗
๑๒๑๘
๑๒๑๙
๑๒๒๐
๑๒๒๑
๑๒๒๒
๑๒๒๓
๑๒๒๔
๑๒๒๕
๑๒๒๖
๑๒๒๗
๑๒๒๘
๑๒๒๙
๑๒๓๐
๑๒๓๑
๑๒๓๒
๑๒๓๓
๑๒๓๔
๑๒๓๕
๑๒๓๖
๑๒๓๗
๑๒๓๘
๑๒๓๙
๑๒๔๐
๑๒๔๑
๑๒๔๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายเบิกฤกษ เกิดสุข
นายปกรณ เกษนอย
นายปกรณ จันทร
นายปกรณ อาจมิตร
นายปฐม โชติกะ
นายปฐมพงษ บานฤทัย
นายปฐมพล เหมือนเพ็ชร
นายปณิธาน มารวย
นายปณิธาร หาวหาญ
นายปรมาณู มุกดามวง
นายประกอบ กมประสาร
นายประกอบ พรอมพรรค
นายประกอบ ศรีแกว
นายประกาศ จุฑาเกตุ
นายประกาศ สายทอง
นายประกิต ศรีพิมพเมือง
นายประคม เดชะ
นายประครอง บัวศรี
นายประคอง การินทร
นายประคอง ตนทอง
วาที่รอยตรี ประคองชัย เชาวพลกรัง
นายประจวบ เกตุนิ่ม
นายประจวบ ลาพานิช
นายประจวบ ลาอาภัย
นายประจวบ แหวนนาค
นายประจักษ ชางเรือ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๒๔๓
๑๒๔๔
๑๒๔๕
๑๒๔๖
๑๒๔๗
๑๒๔๘
๑๒๔๙
๑๒๕๐
๑๒๕๑
๑๒๕๒
๑๒๕๓
๑๒๕๔
๑๒๕๕
๑๒๕๖
๑๒๕๗
๑๒๕๘
๑๒๕๙
๑๒๖๐
๑๒๖๑
๑๒๖๒
๑๒๖๓
๑๒๖๔
๑๒๖๕
๑๒๖๖
๑๒๖๗
๑๒๖๘

นายประจักษ ดรปดสา
นายประจักษ พลอยประสงค
นายประจักษ มูลเมือง
นายประจักษ สีหราช
นายประจักษ อาพัดนอก
นายประจักษ ฮามวัน
นายประเจตน จันทรลภ
นายประเจน เที่ยงภักดิ์
วาที่รอยตรี ประชา พรชัยกุล
นายประชา เยาวรัตนประเสริฐ
นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล
นายประชากร เขื่อนปญญา
นายประเชิญ ธิแปงวงศ
นายประณม ศรีษะพรม
นายประดับ ทองมาก
นายประดับ มหาโคตร
นายประดับ มาฉาย
นายประดิษฐ การงาน
นายประดิษฐ จันทรเพ็ง
นายประดิษฐ เจริญขํา
นายประดิษฐ ใจชวง
นายประดิษฐ เตชะไพโรจน
นายประดิษฐ ธรรมราช
นายประดิษฐ บุญลือ
นายประดิษฐ ผลินยศ
นายประดิษฐ พันวิลัย

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๖๙
๑๒๗๐
๑๒๗๑
๑๒๗๒
๑๒๗๓
๑๒๗๔
๑๒๗๕
๑๒๗๖
๑๒๗๗
๑๒๗๘
๑๒๗๙
๑๒๘๐
๑๒๘๑
๑๒๘๒
๑๒๘๓
๑๒๘๔
๑๒๘๕
๑๒๘๖
๑๒๘๗
๑๒๘๘
๑๒๘๙
๑๒๙๐
๑๒๙๑
๑๒๙๒
๑๒๙๓
๑๒๙๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายประดิษฐ รัตนมรรคคา
นายประดิษฐ โลไธสง
นายประดิษฐ วิชัย
นายประดิษฐ ศรีวงษชัย
นายประดิษฐ อุนใจ
นายประดิษฐ อุนตา
นายประดุง เที่ยงนอย
นายประดุล จิตแสง
นายประเดิม บุญเกลี้ยง
นายประถม เปยนขุนทด
นายประทวน ดานแกว
นายประทวน สมใจ
นายประทีป แกวเนิน
นายประทีป จันทรมล
นายประทีป เชิดผล
นายประทีป ดวงชมภู
นายประทีป ตายจันทร
นายประทีป ทองพลอย
นายประทีป ทายเมือง
นายประทีป นิ่มมาก
นายประทีป ประทีปยุวพัฒน
นายประทีป พยุง
นายประทีป เสนเขม
นายประทีป อรรคคํา
นายประเทือง จันทรเรือง
นายประเทือง มินเสน

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๒๙๕
๑๒๙๖
๑๒๙๗
๑๒๙๘
๑๒๙๙
๑๓๐๐
๑๓๐๑
๑๓๐๒
๑๓๐๓
๑๓๐๔
๑๓๐๕
๑๓๐๖
๑๓๐๗
๑๓๐๘
๑๓๐๙
๑๓๑๐
๑๓๑๑
๑๓๑๒
๑๓๑๓
๑๓๑๔
๑๓๑๕
๑๓๑๖
๑๓๑๗
๑๓๑๘
๑๓๑๙
๑๓๒๐

นายประเทือง วงศแกว
นายประธาน ตาวิยะ
นายประธาน รอดแกว
นายประธาน วารายานนท
นายประนม พงศไพศาลศรี
นายประนอม คําคุม
นายประนอม นันทะเนตร
นายประพงษ ทองเจริญบัวงาม
นายประพจน จําปาเงิน
นายประพนธ เย็นฉ่ํา
นายประพฤติ วิเชียร
นายประพัทธ รัตนอรุณ
นายประพัทธ ศรีแสง
นายประพันธ คําบุดดี
นายประพันธ โคนุตะ
นายประพันธ ชลกาญจน
นายประพันธ ดาบุตร
นายประพันธ ปนถะ
นายประพันธ พัทยาวรรณ
นายประพันธ พันธคําเกิด
นายประพันธเดน การุญ
นายประพันสิน ศักดิ์เสถียรพงศ
นายประพาท ชุมมะโน
นายประพาส ไชยรักษา
นายประพาส ธงศรี
นายประเพศ โสภา

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๒๑
๑๓๒๒
๑๓๒๓
๑๓๒๔
๑๓๒๕
๑๓๒๖
๑๓๒๗
๑๓๒๘
๑๓๒๙
๑๓๓๐
๑๓๓๑
๑๓๓๒
๑๓๓๓
๑๓๓๔
๑๓๓๕
๑๓๓๖
๑๓๓๗
๑๓๓๘
๑๓๓๙
๑๓๔๐
๑๓๔๑
๑๓๔๒
๑๓๔๓
๑๓๔๔
๑๓๔๕
๑๓๔๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายประเพียร แกวสนิท
นายประไพ โคตรชุม
นายประภาษ ปานจุย
นายประภาส แดงโชติ
นายประภาส ทิพยมาศ
นายประภาส ผลเดช
นายประภาส เหิรเมฆ
นายประเภท วะชุม
นายประมล ลิมสกุล
นายประมวญ นาควิมล
นายประมวญ สอนทา
นายประมวล คงทรง
นายประมวล คําแดงไสย
นายประมวล ชิลวงษ
นายประมวล เพ็ชยะมาตร
นายประมวล โพธิ์พาด
นายประมวล ภิริยารมย
นายประมวล ศรีดาแกว
นายประมวล ศรีวิเศษ
นายประมวล ออนละมุล
นายประมาณ ตวนสูงเนิน
นายประมูล รัตนเดช
นายประมูล อุทกัง
วาที่รอยเอก ประยงค คมขํา
นายประยงค เคียนหินตั้ง
นายประยงค ชูรักษ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๓๔๗
๑๓๔๘
๑๓๔๙
๑๓๕๐
๑๓๕๑
๑๓๕๒
๑๓๕๓
๑๓๕๔
๑๓๕๕
๑๓๕๖
๑๓๕๗
๑๓๕๘
๑๓๕๙
๑๓๖๐
๑๓๖๑
๑๓๖๒
๑๓๖๓
๑๓๖๔
๑๓๖๕
๑๓๖๖
๑๓๖๗
๑๓๖๘
๑๓๖๙
๑๓๗๐
๑๓๗๑
๑๓๗๒

นายประยงค ประทุมวัน
นายประยงค โพธิ์ชัยทอง
นายประยงค มาลารัตน
นายประยงค สัพทเสวี
นายประยงค อินนุพัฒน
นายประยุทธ จงศักดิ์สวัสดิ์
นายประยุทธ ตุมปสุวรรณ
นายประยุทธ บุญสม
นายประยูร เขียวอินทร
นายประยูร ใจสะแลง
นายประยูร ดอกลําใย
นายประยูร ตะโคดม
นายประยูร นอยอามาตย
นายประยูร นับประโคน
นายประยูร นามโพธิ์
นายประยูร นามวงศ
นายประยูร นาหัวหนอง
นายประยูร นิ่มกาญจนา
นายประยูร ภักดี
นายประยูร ภูนิคม
นายประยูร มิตรเมธ
นายประยูร รักษกําเนิด
นายประยูร วงศธรรม
นายประยูร เหรียญทอง
นายประโยชน สวยรูป
นายประโยชน อรรถกิจเจริญ

หนา ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๗๓
๑๓๗๔
๑๓๗๕
๑๓๗๖
๑๓๗๗
๑๓๗๘
๑๓๗๙
๑๓๘๐
๑๓๘๑
๑๓๘๒
๑๓๘๓
๑๓๘๔
๑๓๘๕
๑๓๘๖
๑๓๘๗
๑๓๘๘
๑๓๘๙
๑๓๙๐
๑๓๙๑
๑๓๙๒
๑๓๙๓
๑๓๙๔
๑๓๙๕
๑๓๙๖
๑๓๙๗
๑๓๙๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายประริพันธ โสดาจันทร
นายประลอง รักการ
นายประวรรณชัย เต็งทอง
นายประวัติ กอนศรีษะ
นายประวัติ กาฬเนตร
นายประวัติ จอมขันเงิน
นายประวัติ ไชยสิงห
นายประวิช สะเริญรัมย
นายประวิตร จิตรโชติ
นายประวิทย บุญถาวร
นายประวิทย ประสมสิน
นายประวิทย พันธุไพโรจน
นายประวิทย พิมมะที
นายประวิทย โพธิ์กลาง
นายประวิทย สายเนียม
นายประเวช สัตยากุล
นายประสงค ชูขันธ
นายประสงค ดีหนอ
นายประสงค ตั้งธนะวัฒน
นายประสงค เลิศสุบินรักษ
นายประสงค วรรคตอน
นายประสงค ศิริธร
นายประสงค สมสกุลชัย
นายประสงค สุขรัตน
นายประสงค เสือคลาย
นายประสงค แสนหลา

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๓๙๙
๑๔๐๐
๑๔๐๑
๑๔๐๒
๑๔๐๓
๑๔๐๔
๑๔๐๕
๑๔๐๖
๑๔๐๗
๑๔๐๘
๑๔๐๙
๑๔๑๐
๑๔๑๑
๑๔๑๒
๑๔๑๓
๑๔๑๔
๑๔๑๕
๑๔๑๖
๑๔๑๗
๑๔๑๘
๑๔๑๙
๑๔๒๐
๑๔๒๑
๑๔๒๒
๑๔๒๓
๑๔๒๔

นายประสบ รองยาง
นายประสพ ขามธาตุ
นายประสพ เจริญสุข
นายประสพ นาเมืองรักษ
นายประสพ มณีบุตร
นายประสาท ไชยจันทร
นายประสาท ปานบุตร
นายประสาท พิมพสุข
นายประสาท ฤทธิวงศ
นายประสาท วรรณพัฒน
นายประสาน นพวิชัย
นายประสาน เลือดทหาร
นายประสาน ศรีอรรคพรหม
นายประสิทธิ์ กงซา
นายประสิทธิ์ กองแกว
นายประสิทธิ์ กอนคํา
นายประสิทธิ์ กาละภักดี
นายประสิทธิ์ กิติราช
นายประสิทธิ์ แกวกัญญา
นายประสิทธิ์ แกวเบา
นายประสิทธิ์ ขอผลกลาง
นายประสิทธิ์ คําพิมาน
นายประสิทธิ์ เครือมาศ
นายประสิทธิ์ จันทรโคตร
นายประสิทธิ์ ใจศรี
นายประสิทธิ์ ชาวแหลง

หนา ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๒๕
๑๔๒๖
๑๔๒๗
๑๔๒๘
๑๔๒๙
๑๔๓๐
๑๔๓๑
๑๔๓๒
๑๔๓๓
๑๔๓๔
๑๔๓๕
๑๔๓๖
๑๔๓๗
๑๔๓๘
๑๔๓๙
๑๔๔๐
๑๔๔๑
๑๔๔๒
๑๔๔๓
๑๔๔๔
๑๔๔๕
๑๔๔๖
๑๔๔๗
๑๔๔๘
๑๔๔๙
๑๔๕๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายประสิทธิ์
นายประสิทธิ์
นายประสิทธิ์
นายประสิทธิ์
นายประสิทธิ์
นายประสิทธิ์
นายประสิทธิ์
นายประสิทธิ์
นายประสิทธิ์
นายประสิทธิ์
นายประสิทธิ์
นายประเสริฐ
นายประเสริฐ
นายประเสริฐ
นายประเสริฐ
นายประเสริฐ
นายประเสริฐ
นายประเสริฐ
นายประเสริฐ
นายประเสริฐ
นายประเสริฐ
นายประเสริฐ
นายประเสริฐ
นายประเสริฐ
นายประหยัด
นายประหยัด

ชิณวงษ
ไชยวงศ
บัวหอม
พวงอก
เพชรทอง
โพธิ์สรอย
วรรณสุข
ศิริบุญหลง
สระเพชร
สิมลีราช
หาทวายการ
กันทอง
กิ่งจันทรแกว
จันทอุตสาห
จันทะวัน
ไชยการ
ดวงวาส
ทองจันทนาม
ทองชางเหล็ก
ไทยสังคม
พรมพิชัย
พัฒนา
สวัสดี
สุภา
จะหลาบหลอง
จินายะ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๔๕๑
๑๔๕๒
๑๔๕๓
๑๔๕๔
๑๔๕๕
๑๔๕๖
๑๔๕๗
๑๔๕๘
๑๔๕๙
๑๔๖๐
๑๔๖๑
๑๔๖๒
๑๔๖๓
๑๔๖๔
๑๔๖๕
๑๔๖๖
๑๔๖๗
๑๔๖๘
๑๔๖๙
๑๔๗๐
๑๔๗๑
๑๔๗๒
๑๔๗๓
๑๔๗๔
๑๔๗๕
๑๔๗๖

นายประหยัด ชูสอน
นายประหยัด ทามณี
นายประหยัด บุญสีหา
นายประหยัด ภารการ
นายประหยัด มงคลเคหา
นายประหยัด มั่นคง
นายประหยัด ใสบาล
นายปรัชญา มั่งมี
นายปราณี งามสม
นายปรานีต ชัยสุวรรณ
นายปราโมทย จันทรดี
นายปราโมทย พลเยี่ยม
นายปราโมทย สัจจาวัฒนา
นายปริญญา สุธีรภิญโญ
นายปริวรรต ดวงฤดี
นายปริศร อิเหลา
นายปรีชา กนกวรรณากร
นายปรีชา คงสมจิตร
นายปรีชา แคนยุกต
นายปรีชา จิตรหลัง
นายปรีชา ทาวนอย
นายปรีชา ธรรมราช
นายปรีชา นิลเขตร
นายปรีชา บุญอุไร
นายปรีชา แบนประเสริฐ
นายปรีชา เปทุง

หนา ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๗๗
๑๔๗๘
๑๔๗๙
๑๔๘๐
๑๔๘๑
๑๔๘๒
๑๔๘๓
๑๔๘๔
๑๔๘๕
๑๔๘๖
๑๔๘๗
๑๔๘๘
๑๔๘๙
๑๔๙๐
๑๔๙๑
๑๔๙๒
๑๔๙๓
๑๔๙๔
๑๔๙๕
๑๔๙๖
๑๔๙๗
๑๔๙๘
๑๔๙๙
๑๕๐๐
๑๕๐๑
๑๕๐๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายปรีชา พิมล
นายปรีชา ภูพันรัตน
นายปรีชา ยอดยิ่ง
นายปรีชา สมศรี
นายปรีชา สามัคคี
นายปรีชา สายรัตน
นายปรีชา สุดมี
นายปรีชา โสมชาติ
นายปรีชา อุตสาคู
นายปรีชา อุทกโยธะ
นายปรีชาพล อบอุน
นายปรีดา ทรัพยพาลี
นายปรีดา สายแกว
นายปรีดี ขุมทอง
นายปรียะ สุพรมจักร
นายปรียะฉัฐม ผาสุกะกุล
นายปลิว ปารีพันธ
นายปวิชญา สุขอุดม
นายปวีณ สุวรรณรัตน
นายปองสุข ศุภสุข
นายปญใจ สาขามุละ
นายปญญา กิจเจริญปญญา
นายปญญา จํานองกาญจนะ
นายปญญา ธรรมวิชิต
นายปญญา นาคปลัด
นายปญญา พุกพบสุข

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๕๐๓
๑๕๐๔
๑๕๐๕
๑๕๐๖
๑๕๐๗
๑๕๐๘
๑๕๐๙
๑๕๑๐
๑๕๑๑
๑๕๑๒
๑๕๑๓
๑๕๑๔
๑๕๑๕
๑๕๑๖
๑๕๑๗
๑๕๑๘
๑๕๑๙
๑๕๒๐
๑๕๒๑
๑๕๒๒
๑๕๒๓
๑๕๒๔
๑๕๒๕
๑๕๒๖
๑๕๒๗
๑๕๒๘

นายปญญา โพธิสวัสดิ์
นายปญญา ศรีรอบรู
นายปญญา อินทะวงษา
นายปญญาโรจน เฮาฮูเที่ยน
นายปญโญ จันเทศ
นายปญหา สิทธิพล
นายปาธาน อยูสวัสดิ์
นายปานจิตต ตั้นเสง
นายปติพล สุทธิเรือง
นายปน คําหมู
นายปยนนท ออมไหล
นายปยวัฒน พิมพลา
นายปยะ กลอมจิตร
นายปยะมิตร ตุแกว
นายปยะวุฒิ ดวงภมร
นายประพงษ บัวชื่น
นายปลัทธ อุดมวงษ
นายปุน ฉิมงาม
นายเปรมศิริ อุปวงศ
นายเปรียญ พรมไธสง
นายเปรื่องวิทย มีเงิน
นายผจญ โพธิ์วิเศษ
นายผจญ ภักดีวิวัฒน
นายผจญ อหันตะ
นายผดล อัจกลับ
นายผดุง เกิดศรีทอง

หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๒๙
๑๕๓๐
๑๕๓๑
๑๕๓๒
๑๕๓๓
๑๕๓๔
๑๕๓๕
๑๕๓๖
๑๕๓๗
๑๕๓๘
๑๕๓๙
๑๕๔๐
๑๕๔๑
๑๕๔๒
๑๕๔๓
๑๕๔๔
๑๕๔๕
๑๕๔๖
๑๕๔๗
๑๕๔๘
๑๕๔๙
๑๕๕๐
๑๕๕๑
๑๕๕๒
๑๕๕๓
๑๕๕๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายผดุง ทองทัน
นายผดุงรัตน ยังผอง
นายผดุงศิลป แกวเกิด
นายผล ซอนเสียงดัง
นายผอง วงศไชย
นายผัน สอนอาจ
นายผิน เบียดนอก
นายเผชิญ สกุลสมบัติ
นายเผด็จ ศรีนอก
นายเผด็จ แสงไสย
นายเผด็จ แสนอุบล
นายโผน ทิมชล
นายไผท แกวกัณหา
นายพงศพัฒนศิริ อนถาวร
นายพงษเกษียร บัวสุวรรณ
นายพงษชัย ทองออน
นายพงษชัย เหนือศรี
นายพงษนฤทธิ์ ธานี
นายพงษพร อินพินิจ
นายพงษพันธ พุธแจม
นายพงษพันธ วรรณดี
นายพงษพิพัฒน จานฉิมพลี
นายพงษพุทธ ศรีโยวงศ
นายพงษมิตร สิทธินอก
นายพงษศักดิ์ เกตุจรูญ
นายพงษศักดิ์ แกวใจดี

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๕๕๕
๑๕๕๖
๑๕๕๗
๑๕๕๘
๑๕๕๙
๑๕๖๐
๑๕๖๑
๑๕๖๒
๑๕๖๓
๑๕๖๔
๑๕๖๕
๑๕๖๖
๑๕๖๗
๑๕๖๘
๑๕๖๙
๑๕๗๐
๑๕๗๑
๑๕๗๒
๑๕๗๓
๑๕๗๔
๑๕๗๕
๑๕๗๖
๑๕๗๗
๑๕๗๘
๑๕๗๙
๑๕๘๐

นายพงษศักดิ์ ปูหนุก
นายพงษศักดิ์ ศิริเจริญ
นายพงษศักดิ์ สําเร็จกิจ
นายพงษศักดิ์ หลายวัชระกุล
นายพงษศักดิ์ อ.ท.ชม
นายพงษศิริ แกวขอนแกน
นายพงษสวัสดิ์ ปองกัน
นายพงษสวัสดิ์ สีลาน
นายพจน คะสุดใจ
นายพจน ทวีชีพ
นายพจนารถ สกุลรักษ
นายพจพงษ เดชมี
นายพนธกร พิมเสน
นายพนม เครือวัลย
นายพนม บริพันธ
นายพนม ศรีสิงห
นายพนม สุนันทะ
นายพนมยงค อินทรพาณิชย
นายพนอม เผือดผุด
นายพนัส จุลิวัลลี
นายพยงค ภวภูตานนท
นายพยนต ขําขจร
นายพยนต ไทยเกิด
นายพยุง นาหอคํา
นายพยุงศักดิ์ นรานอก
จาสิบตรี พยุงศักดิ์ พนภัย

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๘๑
๑๕๘๒
๑๕๘๓
๑๕๘๔
๑๕๘๕
๑๕๘๖
๑๕๘๗
๑๕๘๘
๑๕๘๙
๑๕๙๐
๑๕๙๑
๑๕๙๒
๑๕๙๓
๑๕๙๔
๑๕๙๕
๑๕๙๖
๑๕๙๗
๑๕๙๘
๑๕๙๙
๑๖๐๐
๑๖๐๑
๑๖๐๒
๑๖๐๓
๑๖๐๔
๑๖๐๕
๑๖๐๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายพรชัย คํานวณศิลป
นายพรชัย ชิงดวง
นายพรชัย ตองออน
นายพรชัย บรรจง
นายพรชัย มั่นเหมาะ
นายพรชัย เลิศวรายุทธ
นายพรชัย สาพันธุ
นายพรทิวา เนื่องแกว
นายพรเทพ รวมชนอนุเคราะห
นายพรมมา สิงหามาตย
นายพรมศักดิ์ ศรีพรหม
นายพรศักดิ์ คํามะฤทธิ์
นายพรศักดิ์ รัตนา
นายพรศักดิ์ หารหนองบัว
นายพรหมเมศว คําผาบ
นายพรหมินทร ชาติประมง
นายพรอมพงศ นุมาศ
นายพรอมพล สหนาวิน
นายพฤทธิ์พงศ จุลพูน
นายพล ไมสัณ
นายพละเดช เดชพละ
นายพลายงาม เภาพาด
นายพศุตม พรมคําซาว
นายพสิษฐ จรูญพงษ
นายพสิษฐ บํารุง
วาที่รอยตรี พัฒน ตั้งปฏิการ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๖๐๗
๑๖๐๘
๑๖๐๙
๑๖๑๐
๑๖๑๑
๑๖๑๒
๑๖๑๓
๑๖๑๔
๑๖๑๕
๑๖๑๖
๑๖๑๗
๑๖๑๘
๑๖๑๙
๑๖๒๐
๑๖๒๑
๑๖๒๒
๑๖๒๓
๑๖๒๔
๑๖๒๕
๑๖๒๖
๑๖๒๗
๑๖๒๘
๑๖๒๙
๑๖๓๐
๑๖๓๑
๑๖๓๒

หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

นายพัฒนพงษ ทักษะวิเรขะพันธ
วาที่รอยตรี พัฒนพช วิมาโน
นายพัฒนสิทธิ์ เจริญบุญ
นายพัฒนา แกวมารยา
นายพัฒนา จันทรศรี
นายพัฒนา บรรดาจันทร
นายพัฒนา สมบัติ
นายพันทัย ออนแกว
นายพันธ ชวยบุญญะ
นายพันธศักดิ์ โพธิเกษม
นายพันธศักดิ์ ศรีประสงค
นายพัลลภ หมอกรอง
นายพัสกร ใจศิล
นายพายัพ ขุมโมกข
นายพายัพ เทพประสิทธิ์
นายพายัพ นิชเปยม
นายพายุ ภูคําวงษ
นายพิกุล เกลี้ยงไธสง
นายพิชญ ศรีแกว
นายพิชัย กะการดี
นายพิชัย กาญจนะ
นายพิชัย คะกาเนปะ
นายพิชัย โคตรภูธร
นายพิชัย พละนาวิน
นายพิชัย ภูสีเขียว
นายพิชัย รังมาตย

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

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายพิชัย วงศษาบุตร
นายพิชัย สมพงษ
นายพิชัยวัฒน ตนแกว
นายพิชิต กลิ่นทอง
นายพิชิต ธาระรัตน
นายพิชิต เปยมทองคํา
นายพิชิต เฟองมา
นายพิชิต เรือนทองดี
นายพิชิต วรรณขันธ
นายพิเชฎษ จับจิตต
นายพิเชฏฐ ยืนยง
นายพิเชฏฐ วงศคําจันทร
นายพิเชษฐ ธารพันธุ
นายพิเชษฐ กองเกิด
นายพิเชษฐ พรมเมือง
นายพิเชษฐ ศรีหนารถ
นายพิเชษฐ สาเลิศ
นายพิเชษฐพงษ ชํานาญ
นายพิฑูรย บุงทอง
นายพิทยา ปราณีกิจ
นายพิทยา ภูนา
นายพิทยา อัมวรรณ
นายพิทักษ ซอนบุญ
นายพิทักษ บุญยอ
นายพิทักษ สุจิตตกุล
นายพิทูลย สุริโย

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๖๕๙
๑๖๖๐
๑๖๖๑
๑๖๖๒
๑๖๖๓
๑๖๖๔
๑๖๖๕
๑๖๖๖
๑๖๖๗
๑๖๖๘
๑๖๖๙
๑๖๗๐
๑๖๗๑
๑๖๗๒
๑๖๗๓
๑๖๗๔
๑๖๗๕
๑๖๗๖
๑๖๗๗
๑๖๗๘
๑๖๗๙
๑๖๘๐
๑๖๘๑
๑๖๘๒
๑๖๘๓
๑๖๘๔

นายพินิจ บาคาล
นายพินิจ ภักดีแกว
นายพินิจ เรืองไพศาล
นายพินิจ วัฒนบุตร
นายพินิจ สวางภพ
นายพิบูลย เลิศมงคล
นายพิพัฒน ตลับเพชร
นายพิพัฒน พิพิธสุขอํานวย
นายพิพัฒน เพ็ชรพรหมศร
นายพิพัฒน หอมวุฒิวงศ
นายพิพัฒน อภัยภักดี
นายพิพิธ สุวรรณสิงห
นายพิภพ เกิดเจริญ
นายพิมนต รัตนมณี
นายพิมล ณ บุตรจอม
นายพิมาน โทวิรัตน
นายพิรุฬห จันทนมัฏฐะ
นายพิศณุ วรจักร
นายพิศาล แกวลา
นายพิศาล เจือจันทร
นายพิศาล ฉันททอง
นายพิศิษฐ เดชรักษา
นายพิษณุ ทาจําปา
นายพิสิฐ เจนธัญกรณ
วาที่รอยตรี พิสิฐ ชนมนัส
นายพิสิฐ บุญมา

หนา ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๘๕
๑๖๘๖
๑๖๘๗
๑๖๘๘
๑๖๘๙
๑๖๙๐
๑๖๙๑
๑๖๙๒
๑๖๙๓
๑๖๙๔
๑๖๙๕
๑๖๙๖
๑๖๙๗
๑๖๙๘
๑๖๙๙
๑๗๐๐
๑๗๐๑
๑๗๐๒
๑๗๐๓
๑๗๐๔
๑๗๐๕
๑๗๐๖
๑๗๐๗
๑๗๐๘
๑๗๐๙
๑๗๑๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายพิสิษฐ ทองสวาง
นายพิสิษฐสรรค ศรีปรีชาพัฒนะ
นายพิสุทธิ์ ทิพวงษ
นายพีรพงษ ดาระกะมาศ
นายพีรพล บุญญานุวัตร
นายพีรพล โรจรัตน
นายพีรวัส มะลิ
นายพีระพงศ สิรสุนทร
นายพีระพงษ ไชยทองศรี
นายพีระพงษ ฟกทองอยู
นายพีระพงษ หนองหารพิทักษ
นายพีระพล ธรรมศร
นายพีระยุทธ สืบแตจุย
นายพีระวิทย ชนะภักดิ์
นายพีระศิลป ชินสอน
นายพุทธา ศรีรัตน
นายพูนศักดิ์ ชื่นตา
นายพูนศักดิ์ อินหาดกรวด
นายพูล มีสวนทอง
นายพูลฉันท ทะแพงพันธ
นายพูลทรัพย สุตะโท
นายพูลผล พิชัย
นายพูลศักดิ์ ตั้งสุภวงษ
นายพูลสวัสดิ์ ทัศคร
นายพูลสุข ศรีสมบัติ
นายเพชร ดวงอุปะ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๗๑๑
๑๗๑๒
๑๗๑๓
๑๗๑๔
๑๗๑๕
๑๗๑๖
๑๗๑๗
๑๗๑๘
๑๗๑๙
๑๗๒๐
๑๗๒๑
๑๗๒๒
๑๗๒๓
๑๗๒๔
๑๗๒๕
๑๗๒๖
๑๗๒๗
๑๗๒๘
๑๗๒๙
๑๗๓๐
๑๗๓๑
๑๗๓๒
๑๗๓๓
๑๗๓๔
๑๗๓๕
๑๗๓๖

นายเพชรกูร บุญศรี
นายเพ็ชรไทย คลายวงค
นายเพ็ชรินทร ศรีสุธรรม
วาที่รอยตรี เพลิน มีศิลป
นายเพิ่มชัย นรบิน
นายเพิ่มพูน ผานสําแดง
นายเพียรชัย ตุงเครือคํา
นายเพียรชัย อุนศิริ
นายโพธิ์ชัย เจริญธรรม
นายไพฑูรย กวานเหียน
นายไพฑูรย กัลยาณวิสุทธิ์
นายไพฑูรย ครุฑหลวง
นายไพฑูรย จารุสาร
นายไพฑูรย ชัยสงค
นายไพฑูรย แตงทอง
นายไพฑูรย ทองสินธุ
นายไพฑูรย เทศเนตร
นายไพฑูรย ธนะไชย
นายไพฑูรย ปามุทา
นายไพฑูรย มนตรี
นายไพฑูรย สังขทอง
นายไพฑูรย สัตยซื่อ
รอยตรี ไพฑูรย สุขเรือง
นายไพฑูรย เสมอตระกูล
นายไพฑูรย อรุณศรีประดิษฐ
นายไพทูร จันตะเภา

หนา ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๓๗
๑๗๓๘
๑๗๓๙
๑๗๔๐
๑๗๔๑
๑๗๔๒
๑๗๔๓
๑๗๔๔
๑๗๔๕
๑๗๔๖
๑๗๔๗
๑๗๔๘
๑๗๔๙
๑๗๕๐
๑๗๕๑
๑๗๕๒
๑๗๕๓
๑๗๕๔
๑๗๕๕
๑๗๕๖
๑๗๕๗
๑๗๕๘
๑๗๕๙
๑๗๖๐
๑๗๖๑
๑๗๖๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายไพบูลย ทินบุตร
นายไพบูลย เทียมพยุหา
นายไพบูลย นอยศรี
นายไพบูลย นอยเอี่ยม
นายไพบูลย นามวัฒน
นายไพบูลย พวงเงิน
นายไพบูลย วรรณโสภา
นายไพบูลย เวียงยศ
นายไพบูลย สีหะนาม
นายไพบูลย อุบลสาร
นายไพรศักดิ์ รุงวิสัย
นายไพรสัณฑ กันสิทธิ์
นายไพรัช โตบารมีกุล
นายไพรัช ธีรภัคสิริ
นายไพรัช บุญเกิดแกว
นายไพรัช พิทักษวาป
นายไพรัช สรอยอัมพรกุล
นายไพรัช สุขศิริ
นายไพรัตน เกียรติศักดิ์ศิริ
นายไพรัตน ทวยหาญ
นายไพรัตน ประดิษฐคาย
นายไพรัตน สันวัง
นายไพรินทร ประวันนา
นายไพรินทร มั่งมูล
นายไพรี เข็มพันธ
นายไพเราะ บรรลือศักดิ์

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๗๖๓
๑๗๖๔
๑๗๖๕
๑๗๖๖
๑๗๖๗
๑๗๖๘
๑๗๖๙
๑๗๗๐
๑๗๗๑
๑๗๗๒
๑๗๗๓
๑๗๗๔
๑๗๗๕
๑๗๗๖
๑๗๗๗
๑๗๗๘
๑๗๗๙
๑๗๘๐
๑๗๘๑
๑๗๘๒
๑๗๘๓
๑๗๘๔
๑๗๘๕
๑๗๘๖
๑๗๘๗
๑๗๘๘

นายไพโรจน คุมมงคล
นายไพโรจน บุญเย็น
นายไพโรจน พลอยเจริญ
นายไพโรจน พาหมวด
นายไพโรจน เพ็ชรโพธิ์
นายไพโรจน มหอมตพงษ
นายไพโรจน ยะจอม
นายไพโรจน รัชฎาศรี
นายไพโรจน ราชการกลาง
นายไพโรจน สุวรรณศรี
นายไพลอต กองศรีมา
นายไพศาล ชูเชื้อ
นายไพศาล นาควิโรจน
นายไพศาล บํารุง
นายไพศาล พรชัยสิทธิกุล
นายไพศาล พลอยพลายแกว
นายไพศาล พัฒนศิริศักดิ์
นายไพศาล เพชรศรีงาม
นายไพสิทธิ์ ทรัพยมณี
นายฟน พรหมแกว
นายภณ สมอเนื้อ
นายภราดร นาคพงษ
นายภักดิศัย ชูสงค
นายภักดี เติมสุข
นายภัคพล ดีพลภักดิ์
นายภัทร ยงไทย

หนา ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๘๙
๑๗๙๐
๑๗๙๑
๑๗๙๒
๑๗๙๓
๑๗๙๔
๑๗๙๕
๑๗๙๖
๑๗๙๗
๑๗๙๘
๑๗๙๙
๑๘๐๐
๑๘๐๑
๑๘๐๒
๑๘๐๓
๑๘๐๔
๑๘๐๕
๑๘๐๖
๑๘๐๗
๑๘๐๘
๑๘๐๙
๑๘๑๐
๑๘๑๑
๑๘๑๒
๑๘๑๓
๑๘๑๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายภากร วงคมูล
นายภาณุพล ผาแกว
สิบเอก ภาณุมาศ ศรีราม
นายภาณุวัชร วรนุช
นายภาณุวัฒน จันทรคณา
นายภาณุวัฒน เรืองศรี
นายภาณุศักดิ์ พรหมแชม
นายภาษิต บํารุงเมือง
นายภิญโญ วชิรานันตวัฒน
นายภิญโญ ศรีมวง
นายภิรมย คงเหล
นายภิรมย เจริญสุข
นายภิรมย ภูชมศรี
นายภีรพันธ เดชะวงษ
นายภูดิศ ยิ้มนอย
นายภูธร ผุยนอย
นายภูมิ เพ็ชรสุข
นายภูมิพิชาติ สุริโย
นายภูษิต ภูสีโสม
นายภูษิต แสนกลา
นายมงคล จันทรทอง
นายมงคล ชมวิจิตร
นายมงคล ชมสุวรรณ
นายมงคล ชื่นสนธิพันธุ
นายมงคล ไชยเทพ
นายมงคล ตรูหมอง

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๘๑๕
๑๘๑๖
๑๘๑๗
๑๘๑๘
๑๘๑๙
๑๘๒๐
๑๘๒๑
๑๘๒๒
๑๘๒๓
๑๘๒๔
๑๘๒๕
๑๘๒๖
๑๘๒๗
๑๘๒๘
๑๘๒๙
๑๘๓๐
๑๘๓๑
๑๘๓๒
๑๘๓๓
๑๘๓๔
๑๘๓๕
๑๘๓๖
๑๘๓๗
๑๘๓๘
๑๘๓๙
๑๘๔๐

นายมงคล ทศพงษ
นายมงคล นิลสดใส
นายมงคล บุญชวลิต
นายมงคล บุณฑริกบุตร
นายมงคล ประเสริฐสังข
นายมงคล มนูญชัย
นายมงคล วงศหงษ
วาที่รอยตรี มงคล ศิลประกอบ
นายมงคลชัย ปนทะนะ
นายมงคลชัย อาราธนกุล
นายมณเฑียร กันตะวงศ
นายมณเฑียร วุฒิสารวัฒนา
นายมณเฑียร สุดฮะ
นายมณี คชรัตน
นายมณีแสง นามอินทร
นายมนตกรี คุตโค
นายมนตรี แกวชิณ
นายมนตรี ขอนพวง
นายมนตรี จันทรชอุม
นายมนตรี เจียรมาศ
นายมนตรี ฉิมพุฒ
นายมนตรี ไชยเกษร
นายมนตรี ทับกิจ
นายมนตรี นอยทรง
นายมนตรี พรผล
สิบเอก มนตรี พวงวงษ

หนา ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๔๑
๑๘๔๒
๑๘๔๓
๑๘๔๔
๑๘๔๕
๑๘๔๖
๑๘๔๗
๑๘๔๘
๑๘๔๙
๑๘๕๐
๑๘๕๑
๑๘๕๒
๑๘๕๓
๑๘๕๔
๑๘๕๕
๑๘๕๖
๑๘๕๗
๑๘๕๘
๑๘๕๙
๑๘๖๐
๑๘๖๑
๑๘๖๒
๑๘๖๓
๑๘๖๔
๑๘๖๕
๑๘๖๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายมนตรี มหิกุล
นายมนตรี เมืองงาม
นายมนตรี รอตเสวก
นายมนตรี ลิ้มไพบูลยศิลป
นายมนตรี สมบูรณ
นายมนตรี สุตาคํา
นายมนตรี สุวรรณเนตร
นายมนตรี ใสโพธิ์
นายมนัส ทาจิตต
นายมนัส ภูวิเศษ
นายมนัส ยศศิริ
นายมนัส ศิริพร
นายมนัส สุวรรณถาวร
นายมนัส หนูนอก
นายมนัส อินสมตัว
นายมนู พุทธิเมธากุล
นายมนู ลิขิตอําไพพรรณ
นายมนู สนธิรักษ
นายมนู สีหาไตร
นายมนู หวังสะและฮ
นายมนูญ ทวีคุณ
นายมนูญ ปนมุณี
นายมนูญ เพชรมีแกว
นายมนูญ ศรีมณฑา
นายมนูญกิต ขอสุข
นายมโน บํารุง

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๘๖๗
๑๘๖๘
๑๘๖๙
๑๘๗๐
๑๘๗๑
๑๘๗๒
๑๘๗๓
๑๘๗๔
๑๘๗๕
๑๘๗๖
๑๘๗๗
๑๘๗๘
๑๘๗๙
๑๘๘๐
๑๘๘๑
๑๘๘๒
๑๘๘๓
๑๘๘๔
๑๘๘๕
๑๘๘๖
๑๘๘๗
๑๘๘๘
๑๘๘๙
๑๘๙๐
๑๘๙๑
๑๘๙๒

นายมโน มาพะเนาว
นายมโนศักดิ์ ลุสมบัติ
นายมลเทียน รอดคืน
นายมะ ดาราแม
นายมะนาเซ บากา
นายมะรอมือลี วาหลง
นายมะลีเพง รอยูโมง
นายมังกร พงศสุชาติ
นายมาณพ ขานโบ
นายมาตรา นามพลกรัง
นายมานพ เกียรติสถิตย
นายมานพ แกวชัย
นายมานพ ทองสุข
นายมานพ บัวคลี่
นายมานพ บุญทน
นายมานพ ไมมีเหตุ
นายมานพ วงษพิทักษ
นายมานพ วรรณภิละ
นายมานพ สมบูรณ
นายมานพ สังคมกําแหง
นายมานพ อุดมผล
นายมานะ เตียวแช
นายมานะ ทรงอารมภ
นายมานะ มานะประดิษฐ
นายมานะ วนสันเทียะ
วาที่รอยตรี มานะ สวนอุดม

หนา ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๙๓
๑๘๙๔
๑๘๙๕
๑๘๙๖
๑๘๙๗
๑๘๙๘
๑๘๙๙
๑๙๐๐
๑๙๐๑
๑๙๐๒
๑๙๐๓
๑๙๐๔
๑๙๐๕
๑๙๐๖
๑๙๐๗
๑๙๐๘
๑๙๐๙
๑๙๑๐
๑๙๑๑
๑๙๑๒
๑๙๑๓
๑๙๑๔
๑๙๑๕
๑๙๑๖
๑๙๑๗
๑๙๑๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายมานะ หิรัญลักษณ
นายมานัด สรอยสวิง
นายมานัส กฤษณา
นายมานัส ปรีมนวงค
นายมานัส เหล็กมั่น
นายมานิจ เสนหา
นายมานิต บุญเลิศ
นายมานิต ปตถา
นายมานิตย ขอนทอง
นายมานิตย คณะวาป
นายมานิตย เรืองนอย
นายมานิตย วงศสวัสดิ์
นายมาโนช ผูกคลาย
นายมาโนช พันธุเขียน
นายมาโนช พึ่งพิมาย
นายมาโนช เพชรวิโรจนชัย
นายมาโนช อําพันธทอง
นายมาโนชญ มั่นเหมาะ
นายมาโนชญ ศรีวัฒนะ
นายมาโนส บุญพิทักษ
นายมาประเสริฐ มาลี
นายมารุต กุลโนนแดง
นายมารุต นอมจิตต
นายมาลัย เพ็ชชะ
นายมิ่ง พฤกษติกุล
นายมิตรชัย วงสุริย

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๙๑๙
๑๙๒๐
๑๙๒๑
๑๙๒๒
๑๙๒๓
๑๙๒๔
๑๙๒๕
๑๙๒๖
๑๙๒๗
๑๙๒๘
๑๙๒๙
๑๙๓๐
๑๙๓๑
๑๙๓๒
๑๙๓๓
๑๙๓๔
๑๙๓๕
๑๙๓๖
๑๙๓๗
๑๙๓๘
๑๙๓๙
๑๙๔๐
๑๙๔๑
๑๙๔๒
๑๙๔๓
๑๙๔๔

นายมิตรไทย พรหมอารักษ
นายมีชัย พิมวันนา
นายมีชัย สลิดกุล
นายมุข พลเดชา
นายมูสตา แวบาการ
นายเมธ หงษทอง
นายเมธี มาเบา
นายเมธี ศรีสุกใส
นายเมธี สุดหลา
นายเมธี เอมทรัพย
นายไมตรี กลาแข็ง
นายไมตรี ขรัวทองเขียว
นายไมตรี ทองเพชร
นายไมตรี ปญหาวงศ
นายไมหอม บุญสุภาพ
นายยงยุทธ กันคํา
นายยงยุทธ มานะประดิษฐ
นายยงยุทธ วงศชัย
นายยงยุทธ ศรีประดู
นายยงยุทธ สุพล
นายยงยุทธ วารินทร
นายยนต สายธนู
นายยรรยง รัตนสมบูรณ
นายยรรยงค ทิพมอม
นายยวดยิ่ง ดวงสุข
นายยศ สาแกว

หนา ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๔๕
๑๙๔๖
๑๙๔๗
๑๙๔๘
๑๙๔๙
๑๙๕๐
๑๙๕๑
๑๙๕๒
๑๙๕๓
๑๙๕๔
๑๙๕๕
๑๙๕๖
๑๙๕๗
๑๙๕๘
๑๙๕๙
๑๙๖๐
๑๙๖๑
๑๙๖๒
๑๙๖๓
๑๙๖๔
๑๙๖๕
๑๙๖๖
๑๙๖๗
๑๙๖๘
๑๙๖๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายยสรศักดิ์ วิริยะสุชน
นายยอดเจริญ นาคูณ
นายยอดชาย แพชนะ
นายยอดเยี่ยม แสนลี
นายยิ่งยงค อุนอารี
นายยิ่งยศ บุญยศ
นายยุทธ ฮมภิรมย
นายยุทธการ เสนากลาง
นายยุทธการ เสารแดน
นายยุทธชัย ชมภู
นายยุทธนา ทองภา
นายยุทธนา ทุมมาลา
สิบตํารวจตรี ยุทธนา
บุณยะตุลานนท
นายยุทธนา ไวยพารา
นายยุทธนา สุรัตนสุขเกษม
นายยุทธพงศ หมันหลิน
นายยุทธพงษ ชัยเชิด
นายยุทธพงษ ประเสริฐโส
นายยุทธพล อักษรรัตน
นายยุทธศาสตร พจนา
นายยุทธศาสตร พิทักษกุล
นายยุทธศิลป หาทนต
นายยุทธะ เพียเทพ
นายยุพัฒน วงศกาแกว
นายยุรนันท สุนิพัฒน

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๙๗๐
๑๙๗๑
๑๙๗๒
๑๙๗๓
๑๙๗๔
๑๙๗๕
๑๙๗๖
๑๙๗๗
๑๙๗๘
๑๙๗๙
๑๙๘๐
๑๙๘๑
๑๙๘๒
๑๙๘๓
๑๙๘๔
๑๙๘๕
๑๙๘๖
๑๙๘๗
๑๙๘๘
๑๙๘๙
๑๙๙๐
๑๙๙๑
๑๙๙๒
๑๙๙๓
๑๙๙๔
๑๙๙๕

นายยุวศักดิ์ ประชาชิตร
นายยูซิม ไชยมาตย
นายเยน สิงหยาม
นายโยธิน ไทยภักดิ์
นายโยธิน ศิริพรทุม
นายโยธี ปอพันธุดุง
นายรณชัย โปรงแสง
นายรณชิต ลิไธสง
นายรม เพ็ชรคงทอง
สิบตรี รวิวัฒน แพงเจริญ
นายรอด อินเงิน
นายระวี กลัดแปน
นายระวี คงภาษี
นายรักเกียรติ มีประไพ
นายรักษสันติ มลิทอง
นายรังษี หงษนอย
นายรังสรรค การพรอม
นายรังสรรค นาคประภัสสร
นายรังสรรค ปูยิ้ม
นายรังสรรค อินทพันธ
นายรังสรรค อินทรา
นายรังสฤษฎ อัลยุฟรี
นายรังสิต ดวงพัตรา
นายรัชฏ คงกะเรียน
นายรัฐพล ศิริพิมลวัฒน
นายรัฐวุฒิ กองขันธ

หนา ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕

๑๙๙๖ นายราชัน อินทรกําแหง
ณ ราชสีมา
๑๙๙๗ นายราชันย ไชยะดา
๑๙๙๘ นายราวิทย ดวงไข
๑๙๙๙ นายรําลึก คําสุพรม
๒๐๐๐ นายรินทอง บุญธรรม
๒๐๐๑ นายรื่นเริง สุขรี่
๒๐๐๒ นายรุง มนตประสิทธิ์
๒๐๐๓ นายรุง สุริยกานต
๒๐๐๔ นายรุงชัย ศิริบํารุง
๒๐๐๕ วาที่รอยตรี รุงพงษ ธรรมพงษ
๒๐๐๖ นายรุงรัตน ชาญกิจ
๒๐๐๗ นายรุงฤทธิ์ อิ่มเทศ
๒๐๐๘ นายรุจนโรจน เจียมประกอบ
๒๐๐๙ นายเรวัตร สมาธยานนท
๒๐๑๐ นายเรือง ชูมลัยวงษ
๒๐๑๑ นายเรืองชัย แกวอาจ
๒๐๑๒ นายเรืองชัย สินธพ
๒๐๑๓ นายเรืองเดช ลครพล
๒๐๑๔ นายเรืองทรัพย ติดมา
๒๐๑๕ นายเรืองยศ พจนนุสนธิ์
๒๐๑๖ นายเรืองศักดิ์ คันธรักษา
๒๐๑๗ นายเรืองศักดิ์ ภูจีบ
๒๐๑๘ นายเรืองศิลป ตนสวรรค
๒๐๑๙ นายเรืองศิลป วัฑฒนพันธุ
๒๐๒๐ นายฤกษอุไร ปรุงหอม

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๐๒๑
๒๐๒๒
๒๐๒๓
๒๐๒๔
๒๐๒๕
๒๐๒๖
๒๐๒๗
๒๐๒๘
๒๐๒๙
๒๐๓๐
๒๐๓๑
๒๐๓๒
๒๐๓๓
๒๐๓๔
๒๐๓๕
๒๐๓๖
๒๐๓๗
๒๐๓๘
๒๐๓๙
๒๐๔๐
๒๐๔๑
๒๐๔๒
๒๐๔๓
๒๐๔๔
๒๐๔๕
๒๐๔๖

นายฤทธิ์ เปาะทองคํา
นายฤทธิชัย ถนอมชาติ
นายลภ ไชยฮะนิจ
นายละคร ดวงพิมพหาร
นายละเอียด จันไทย
นายลักษณ วงคศรีชา
นายลาภ คลังธาร
นายลําใย บุญแคลว
นายลิขิต ลอดงบัง
นายลิน นุสีวอ
นายลือชัย ชูนาคา
นายลือชัย ศรีกุลคร
นายลือชัย สิริศิโรรัตน
นายเล็ก แกวดี
นายเล็ก จันทรหอม
นายเล็ก ชูพินิจ
นายเลี่ยม สุรขจรเดช
นายเลื่อน สุรรักษดิสัย
นายวงศ ศิริขันธ
นายวงสวัสดิ์ สีสํานาน
นายวชิระ ฉวีวงษ
นายวชิรา เลี้ยงเจริญ
นายวณิช สุวรรณไตรย
นายวรกร วรรณแกว
นายวรกฤต วราธีรโชค
นายวรชาติ วันสอน

หนา ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๔๗
๒๐๔๘
๒๐๔๙
๒๐๕๐
๒๐๕๑
๒๐๕๒
๒๐๕๓
๒๐๕๔
๒๐๕๕
๒๐๕๖
๒๐๕๗
๒๐๕๘
๒๐๕๙
๒๐๖๐
๒๐๖๑
๒๐๖๒
๒๐๖๓
๒๐๖๔
๒๐๖๕
๒๐๖๖
๒๐๖๗
๒๐๖๘
๒๐๖๙
๒๐๗๐
๒๐๗๑
๒๐๗๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายวรชิต วุฒิประภา
นายวรเชษ จันทหิรัญ
นายวรเชษฐ เพชรเสนา
นายวรเทพ คนชม
นายวรพงษ วรสุทธิพงษ
นายวรพจน ชนะชัย
นายวรพจน ปะตังถาโต
นายวรพจน วงศปญญา
นายวรพจน สิมลี
นายวรรณกฤษ ศรประสิทธิ์
นายวรรณวิทย ควนวิไล
นายวรรณษา ชิตรัตถา
นายวรรณสิทธิ์ คําเพราะ
นายวรรณะ ทวีเหลือ
นายวรรณี ราณรงค
นายวรวัสน ไกรณรา
นายวรวิช บุญประสิทธิ์
นายวรวิทย งามอนันต
นายวรวิทย ศรีอนรรฆวานิช
วาที่รอยตรี วรวิทย สุนทรวิทย
นายวรวุฒิ รัตนสิทธิ์
นายวรศักดิ์ ภูเจริญ
นายวรัญู ชํานาญกุล
นายวรากร ใจดี
นายวราพงษ สุวาส
นายวรายุทธ บุษราคัม

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๐๗๓
๒๐๗๔
๒๐๗๕
๒๐๗๖
๒๐๗๗
๒๐๗๘
๒๐๗๙
๒๐๘๐
๒๐๘๑
๒๐๘๒
๒๐๘๓
๒๐๘๔
๒๐๘๕
๒๐๘๖
๒๐๘๗
๒๐๘๘
๒๐๘๙
๒๐๙๐
๒๐๙๑
๒๐๙๒
๒๐๙๓
๒๐๙๔
๒๐๙๕
๒๐๙๖
๒๐๙๗
๒๐๙๘

นายวราวุธ คําชัย
นายวสันต พรมพันธใจ
นายวสันต ยืนชนม
นายวสันต ลาจันทึก
นายวสันต วงศปญญาวิวัฒน
นายวสันต สวัสดิ์พาณิชย
นายวองไว กวดขุนทด
นายวัชนะ กวั้งซวน
นายวัชรชัย กองกาญจโนภาส
นายวัชรศักดิ์ นุกูล
นายวัชระ กรมพะไมย
นายวัชระ กรเอี่ยม
นายวัชระ แคยิหวา
นายวัชระ วันทวี
นายวัชระ ศุขะพันธุ
นายวัชรากร สุดโทวา
นายวัชรินทร กลิ่นบัว
นายวัชรินทร ดีดาร
นายวัชรินทร ตาเปย
นายวัชรินทร มัชฌิมวงศ
นายวัชรินทร ยี่ยวน
นายวัชรินทร ศรีดาฮด
นายวัฒนชัย จิตติ
นายวัฒนชัย สุขกระโทก
นายวัฒนวิบูลย แสนวงษ
นายวัฒนศักดิ์ คงโนนกอก

หนา ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๙๙
๒๑๐๐
๒๑๐๑
๒๑๐๒
๒๑๐๓
๒๑๐๔
๒๑๐๕
๒๑๐๖
๒๑๐๗
๒๑๐๘
๒๑๐๙
๒๑๑๐
๒๑๑๑
๒๑๑๒
๒๑๑๓
๒๑๑๔
๒๑๑๕
๒๑๑๖
๒๑๑๗
๒๑๑๘
๒๑๑๙
๒๑๒๐
๒๑๒๑
๒๑๒๒
๒๑๒๓
๒๑๒๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายวัฒนะ ภูมิวัฒะ
นายวัฒนา ชวยแสง
นายวัฒนา ชูเดช
นายวัฒนา ศิริโรจน
นายวัฒนา สุวรรณพันธ
สิบเอก วัฒนา หลักทอง
นายวัฒนา อุประ
นายวัธนัย ทองมาก
นายวันชัย เกตวัลห
วาที่รอยตรี วันชัย แข็งงาน
นายวันชัย ฉิมเรือง
นายวันชัย ชมชัยรัตน
นายวันชัย ชลธี
นายวันชัย เชื้อบุญมี
นายวันชัย ปรีชายศ
นายวันชัย พันธุเปรม
นายวันชัย ภิญโย
นายวันชัย มั่นคง
นายวันชัย แยมจันทรฉาย
นายวันชัย สุวรรณประสิทธิ์
นายวันชาติ ชยธวัช
วาที่รอยตรี วันเสด็จ สุขใจ
นายวัลลภ พรายแกว
นายวัลลภ โพธิ์สุนทร
นายวัลลภ มหาแกว
นายวาด พายุพล

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๑๒๕
๒๑๒๖
๒๑๒๗
๒๑๒๘
๒๑๒๙
๒๑๓๐
๒๑๓๑
๒๑๓๒
๒๑๓๓
๒๑๓๔
๒๑๓๕
๒๑๓๖
๒๑๓๗
๒๑๓๘
๒๑๓๙
๒๑๔๐
๒๑๔๑
๒๑๔๒
๒๑๔๓
๒๑๔๔
๒๑๔๕
๒๑๔๖
๒๑๔๗
๒๑๔๘
๒๑๔๙
๒๑๕๐

นายวาทธรรม จิตจักร
นายวาริช ออยรักษา
นายวารินทร บริบุตร
นายวิจิตร ไชยชิน
นายวิจิตร หนูเหมือน
นายวิจิตร อินอุเทน
นายวิชชา กลิ่นวงศ
นายวิชัย คงสิลา
นายวิชัย คําญา
นายวิชัย จันทวงศ
นายวิชัย จิรธนรัตน
นายวิชัย ไชสง
นายวิชัย ดวงอาทิตย
นายวิชัย ทิพแสง
นายวิชัย บัวแดง
นายวิชัย บุษบก
นายวิชัย ประทีปธนากร
นายวิชัย พรหมภักดี
นายวิชัย เพ็งวิภาศ
นายวิชัย แรทอง
นายวิชัย วงศสุวรรณ
นายวิชัย ศรีกงพาน
นายวิชัย ศรีลาวงษ
นายวิชัย สิทธิกุล
นายวิชัย สุขสวัสดิ์
นายวิชัย สุวรรณไตร

หนา ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๕๑
๒๑๕๒
๒๑๕๓
๒๑๕๔
๒๑๕๕
๒๑๕๖
๒๑๕๗
๒๑๕๘
๒๑๕๙
๒๑๖๐
๒๑๖๑
๒๑๖๒
๒๑๖๓
๒๑๖๔
๒๑๖๕
๒๑๖๖
๒๑๖๗
๒๑๖๘
๒๑๖๙
๒๑๗๐
๒๑๗๑
๒๑๗๒
๒๑๗๓
๒๑๗๔
๒๑๗๕
๒๑๗๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายวิชัย เสนาลา
นายวิชัย หนองขา
นายวิชัย หัสจรรย
นายวิชัย เหลาคํา
นายวิชา เขียนสุวรรณ
วาที่รอยตรี วิชา ชํานาญวาด
นายวิชา พานิช
นายวิชา อุนวรรณธรรม
นายวิชาญ กลับใจ
นายวิชาญ จินดาพงษ
นายวิชาญ ศรีวงษ
นายวิชาญ สงประสพ
นายวิชิต แกวสมุทร
นายวิชิต จันทรแกว
นายวิชิต จันทรศรี
นายวิชิต เดือนเพ็ญ
นายวิชิต ทองโคกกรวด
นายวิชิต พึ่งบุญ
นายวิชิต รักวิจิตร
นายวิชิต รัชโน
นายวิชิต วะบุตร
นายวิชิต หนูผุด
นายวิชุกรณ พฤกษะวัน
นายวิเชน วองกิจ
นายวิเชียร กาญจนะ
นายวิเชียร ขระณีย

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๑๗๗
๒๑๗๘
๒๑๗๙
๒๑๘๐
๒๑๘๑
๒๑๘๒
๒๑๘๓
๒๑๘๔
๒๑๘๕
๒๑๘๖
๒๑๘๗
๒๑๘๘
๒๑๘๙
๒๑๙๐
๒๑๙๑
๒๑๙๒
๒๑๙๓
๒๑๙๔
๒๑๙๕
๒๑๙๖
๒๑๙๗
๒๑๙๘
๒๑๙๙
๒๒๐๐
๒๒๐๑
๒๒๐๒

นายวิเชียร คําศรี
นายวิเชียร คุมคูณ
นายวิเชียร จําปาโพธิ์
นายวิเชียร จิระพงษธร
นายวิเชียร เจริญรัตน
นายวิเชียร ทองมี
นายวิเชียร ทาวงศษา
นายวิเชียร เทพาศิริ
นายวิเชียร โนนคํา
นายวิเชียร บัวจันทร
นายวิเชียร บุญมาก
นายวิเชียร ประสารศรี
นายวิเชียร ปลอดใจดี
นายวิเชียร ผุดผอง
นายวิเชียร พรหมรัตนพรรณ
นายวิเชียร มหาพรหม
นายวิเชียร ยอดจันทร
นายวิเชียร ยืนยง
นายวิเชียร เรียวกลาง
นายวิเชียร ฤทธิ์สยาม
นายวิเชียร วงษาบุตร
นายวิเชียร วิเวกอรุณ
นายวิเชียร แวววงศ
นายวิเชียร ศรีแกวแฝก
นายวิเชียร หาญสงคราม
นายวิญู เขจรรักษ

หนา ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๐๓
๒๒๐๔
๒๒๐๕
๒๒๐๖
๒๒๐๗
๒๒๐๘
๒๒๐๙
๒๒๑๐
๒๒๑๑
๒๒๑๒
๒๒๑๓
๒๒๑๔
๒๒๑๕
๒๒๑๖
๒๒๑๗
๒๒๑๘
๒๒๑๙
๒๒๒๐
๒๒๒๑
๒๒๒๒
๒๒๒๓
๒๒๒๔
๒๒๒๕
๒๒๒๖
๒๒๒๗
๒๒๒๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายวิฑูร ทองเนตร
นายวิฑูร นรารัตน
นายวิฑูรย ศรีเมือง
นายวิทย ภูมิผักแวน
นายวิทยา โคตุธา
นายวิทยา จามพฤกษ
นายวิทยา ชนะเคราะห
นายวิทยา ไชยสุข
นายวิทยา ทองอินทร
นายวิทยา นวลรัตน
นายวิทยา ประวะโข
นายวิทยา พุทธสุขา
นายวิทยา เพชรจู
นายวิทยา ภูพลผัน
นายวิทยา ยางสุด
นายวิทยา ศรีพวงผกาพันธุ
นายวิทยา สิงคิวิบูลย
นายวิทยา หรูวรนันท
นายวิทยา เหงาเกษ
นายวิทยายุทธ บุสหงษ
นายวิทวัฒน วงศบาตร
นายวิทวัส สิงหชาติ
นายวิทิต อัมมะวัน
นายวิทูร คุมรักษา
นายวิทูร โคตะมา
นายวิทูล ดวงดี

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๒๒๙
๒๒๓๐
๒๒๓๑
๒๒๓๒
๒๒๓๓
๒๒๓๔
๒๒๓๕
๒๒๓๖
๒๒๓๗
๒๒๓๘
๒๒๓๙
๒๒๔๐
๒๒๔๑
๒๒๔๒
๒๒๔๓
๒๒๔๔
๒๒๔๕
๒๒๔๖
๒๒๔๗
๒๒๔๘
๒๒๔๙
๒๒๕๐
๒๒๕๑
๒๒๕๒
๒๒๕๓
๒๒๕๔

นายวิทูลย สืบศรี
นายวินัย แกวพรหม
นายวินัย ตรีเศรียร
นายวินัย ทิพยพันธ
นายวินัย นิยาย
นายวินัย บัวปอง
นายวินัย บัวศรี
นายวินัย ปานเนาว
นายวินัย แปนสุวรรณ
นายวินัย พงษชาง
นายวินัย พลรักษ
นายวินัย พิมพา
นายวินัย มีอินทร
นายวินัย ยอมมี
นายวินัย ยุพจันทร
นายวินัย ศรีทอง
นายวินัย สมเด็จ
นายวินัย สวนกัน
นายวินัย สาททอง
นายวินัย สายศักดิ์
นายวินัย สุบิน
นายวินัย แสงโพธิ์
นายวินัย อุทาน
นายวินัย เอี่ยมละออ
นายวินิจ ยศแกว
นายวินิจ วงศทอง

หนา ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๕๕
๒๒๕๖
๒๒๕๗
๒๒๕๘
๒๒๕๙
๒๒๖๐
๒๒๖๑
๒๒๖๒
๒๒๖๓
๒๒๖๔
๒๒๖๕
๒๒๖๖
๒๒๖๗
๒๒๖๘
๒๒๖๙
๒๒๗๐
๒๒๗๑
๒๒๗๒
๒๒๗๓
๒๒๗๔
๒๒๗๕
๒๒๗๖
๒๒๗๗
๒๒๗๘
๒๒๗๙
๒๒๘๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายวิบูรณ เอ็งสุโสภณ
นายวิบูลย คํามุข
นายวิบูลย ธรรมสาร
นายวิบูลย วัฒนศฤงฆาร
นายวิบูลย แสงเนตร
นายวิพัฒน กอนแสง
นายวิมล ภาคภูมิวินิจฉัย
นายวิมล ภูจาพล
นายวิมล วงษชมภู
นายวิระสันต สมโคตร
นายวิรักษ กุลบุตร
นายวิรัช กสิวุฒิ
นายวิรัช นวมเจริญ
นายวิรัช โพนพุทธ
นายวิรัช เมืองโคตร
นายวิรัช สุนันทวนิช
นายวิรัตน เกี้ยงกรม
นายวิรัตน แกวนอย
นายวิรัตน ไกรแกว
นายวิรัตน เขียวขอม
นายวิรัตน เคนตา
นายวิรัตน จิตเจริญดี
นายวิรัตน ดงแสนสุข
นายวิรัตน บรรพตสิทธากุล
นายวิรัตน ปานเจริญ
นายวิรัตน ภักดีพินิจ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๒๘๑
๒๒๘๒
๒๒๘๓
๒๒๘๔
๒๒๘๕
๒๒๘๖
๒๒๘๗
๒๒๘๘
๒๒๘๙
๒๒๙๐
๒๒๙๑
๒๒๙๒
๒๒๙๓
๒๒๙๔
๒๒๙๕
๒๒๙๖
๒๒๙๗
๒๒๙๘
๒๒๙๙
๒๓๐๐
๒๓๐๑
๒๓๐๒
๒๓๐๓
๒๓๐๔
๒๓๐๕
๒๓๐๖

นายวิรัตน มั่นสนธิ์
นายวิรัตน เย็นบานควน
นายวิรัตน ศรีโสภา
นายวิรัตน สังขมณี
นายวิรัตน หนองเสนา
นายวิรัตน เหลาพิเดช
นายวิรัติ นอยหัวหาด
นายวิรัน บุญหงษ
นายวิริยะ จินดาวงศ
วาที่รอยโท วิรุฬห นาคําภา
นายวิโรจน คลื่นแกว
นายวิโรจน จันทอุตสาห
นายวิโรจน ธรรมจินดา
นายวิโรจน รัตนวิโรจน
นายวิโรจน วงศศิริ
นายวิโรจน วิภาสมงคล
นายวิโรจน ศรีวราพันธุ
นายวิโรจน ศิลาคม
นายวิโรจน แสงสุระเดช
นายวิโรจน หลามูลซา
นายวิลาศ เหลาคนคา
นายวิลุฬห พระนุรักษ
นายวิวัฒฑ สุคัมภีร
นายวิวัฒน วงษเสียงดัง
นายวิวัฒน สุตันตั้งใจ
นายวิเวศ พรหมทองดี

หนา ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๐๗
๒๓๐๘
๒๓๐๙
๒๓๑๐
๒๓๑๑
๒๓๑๒
๒๓๑๓
๒๓๑๔
๒๓๑๕
๒๓๑๖
๒๓๑๗
๒๓๑๘
๒๓๑๙
๒๓๒๐
๒๓๒๑
๒๓๒๒
๒๓๒๓
๒๓๒๔
๒๓๒๕
๒๓๒๖
๒๓๒๗
๒๓๒๘
๒๓๒๙
๒๓๓๐
๒๓๓๑
๒๓๓๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายวิศิษฎ อําพันทอง
นายวิศิษฏ ธูปกลาง
นายวิศิษฏ นรานุต
นายวิศิษฐ ผลหา
นายวิเศษ ติยะบุตร
นายวิษณุ คุรุธรรมานนท
นายวิษณุ ศักดิ์บูรณาเพชร
นายวิสัณห พาหะมาก
นายวิสันต คําสีหา
นายวิสิทธิ์ สุขวาสนะ
นายวิสิษฐพล ฟกเกตุ
นายวิสุทธิ์ โกละกะ
นายวิสุทธิ์ พิมพสุด
นายวิสุทธิ์ สุทธิ์ทวี
นายวิสุทธิ์ อินทะ
นายวิสุทธิ์ธรรม เจริญศิริ
นายวิสุทธิพล ศรีโยธา
นายวิสูตร จันทราศรี
นายวิสูตร ชลนิธี
นายวิหาร ขอพึ่ง
นายวิหาร ยุนประยงค
นายวีรชน ศิรินิกร
นายวีรชัย กลาหาญ
นายวีรชัย รัตนเสลานนท
นายวีรณพ เชื้อเมืองพาน
นายวีรพงศ หมายสุข

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๓๓๓
๒๓๓๔
๒๓๓๕
๒๓๓๖
๒๓๓๗
๒๓๓๘
๒๓๓๙
๒๓๔๐
๒๓๔๑
๒๓๔๒
๒๓๔๓
๒๓๔๔
๒๓๔๕
๒๓๔๖
๒๓๔๗
๒๓๔๘
๒๓๔๙
๒๓๕๐
๒๓๕๑
๒๓๕๒
๒๓๕๓
๒๓๕๔
๒๓๕๕
๒๓๕๖
๒๓๕๗
๒๓๕๘

นายวีรพงษ บุญธรรม
นายวีรพล ปญญาวัน
นายวีรพล สิทธิ
นายวีรยุทธ พิทักษพูลศิลป
นายวีรยุทธ จินา
นายวีรวัฒน ชารี
นายวีรวัฒน บูชากุล
นายวีรวุฒิ ฉกะนันท
นายวีรวุฒิ หนูนอย
นายวีรศักดิ์ ธารามาศ
นายวีรศักดิ์ พรหมมา
นายวีรศักดิ์ ฤทธิมาร
นายวีระ เกตุใหม
นายวีระ เกษรัตน
นายวีระ โกวิทางกูร
นายวีระ ชวนตระกูล
นายวีระ ทองลิ่ม
นายวีระ ปนขํา
นายวีระ ภูสุวรรณ
นายวีระ ไมตรี
นายวีระ ศรีพลแสน
นายวีระชัย จารุเนตร
นายวีระชัย ลีพัฒนา
นายวีระชัย วัฒนจิตติ
นายวีระชัย สุขวิพัฒน
นายวีระชัย อิ่นแกว

หนา ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๕๙
๒๓๖๐
๒๓๖๑
๒๓๖๒
๒๓๖๓
๒๓๖๔
๒๓๖๕
๒๓๖๖
๒๓๖๗
๒๓๖๘
๒๓๖๙
๒๓๗๐
๒๓๗๑
๒๓๗๒
๒๓๗๓
๒๓๗๔
๒๓๗๕
๒๓๗๖
๒๓๗๗
๒๓๗๘
๒๓๗๙
๒๓๘๐
๒๓๘๑
๒๓๘๒
๒๓๘๓
๒๓๘๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายวีระชัย อินธิ
นายวีระพงศ พืชสิงห
นายวีระพงษ กลีบกลาง
นายวีระพร เมฆวิลัย
นายวีระพล ภูจาพล
นายวีระยุทธ จันทรผง
นายวีระยุทธ ดีนาง
นายวีระวัฒน กิติศักดิ์รณกรณ
นายวีระศักดิ์ ชยโสภัฏฐ
นายวีระศักดิ์ ชัยภิบาล
นายวีระศักดิ์ ภูดวงศรี
นายวีระศักดิ์ เมฆขยาย
นายวีระศักดิ์ รูปธรรม
นายวีระศักดิ์ สมานชาติ
นายวีระศักดิ์ สีหะมงคล
นายวีระศักดิ์ อรุณโน
นายวุฒิ ดีใจงาม
นายวุฒิ ถนอมวิริยะกุล
นายวุฒิกร ประชานันท
นายวุฒิไกร เรือนไธสง
นายวุฒิชัย ชัยกันย
นายวุฒิชัย วงศไชยา
นายวุฒิชาติ วรรณถนอม
นายวุฒิพงศ ณ สุวรรณ
นายวุฒิพงศ ศรีสุข
นายวุฒิพงษ เนียมพันธ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๓๘๕
๒๓๘๖
๒๓๘๗
๒๓๘๘
๒๓๘๙
๒๓๙๐
๒๓๙๑
๒๓๙๒
๒๓๙๓
๒๓๙๔
๒๓๙๕
๒๓๙๖
๒๓๙๗
๒๓๙๘
๒๓๙๙
๒๔๐๐
๒๔๐๑
๒๔๐๒
๒๔๐๓
๒๔๐๔
๒๔๐๕
๒๔๐๖
๒๔๐๗
๒๔๐๘
๒๔๐๙
๒๔๑๐

หนา ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

นายวุฒิศักดิ์ แดงสกุล
นายเวช กันตังกุล
นายเวช นามบุดดี
นายเวชยันต วรรณวงศ
นายเวส นุยพริ้ม
นายเวียงชัย นาคินทรชาติ
นายเวียน แสงทอง
นายแวบราเฮง แวอาลี
นายไวกูณฐ ภูมิวงศ
นายศรชัย จันครา
นายศรชัย ธาราเวชรักษ
นายศรัญยุทธ คําสุริย
นายศรานนท วะปะแกว
วาที่รอยตรี ศรายุทธ ธรรมานุชิต
นายศรายุทธ โพธิ์ทอง
นายศราวุธ พิจารณสรรค
นายศราวุธ สาระวิถี
นายศรีจันทร เจริญจิตร
นายศรีเพชร แสงอะโณ
นายศรีเมือง อางลี
นายศรีศักดิ์ แกนชัยภูมิ
นายศรีสวัสดิ์ รักยศ
นายศักดา เมืองโคตร
นายศักดา ลวนงาม
นายศักดา เศรษฐพงษสิริ
นายศักดา สุขสง

๒๔๑๑
๒๔๑๒
๒๔๑๓
๒๔๑๔
๒๔๑๕
๒๔๑๖
๒๔๑๗
๒๔๑๘
๒๔๑๙
๒๔๒๐
๒๔๒๑
๒๔๒๒
๒๔๒๓
๒๔๒๔
๒๔๒๕
๒๔๒๖
๒๔๒๗
๒๔๒๘
๒๔๒๙
๒๔๓๐
๒๔๓๑
๒๔๓๒
๒๔๓๓
๒๔๓๔
๒๔๓๕
๒๔๓๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายศักดิ์ ซารัมย
นายศักดิ์ชัย เชษฐบุตร
นายศักดิ์ชัย สมวัลย
นายศักดิ์ชัย สุภาษร
นายศักดิ์ชาย บุญมี
นายศักดิ์ดา พระอารักษ
นายศักดิ์ดา แมนเหมือน
นายศักดิ์สิทธิ์ พรหมากร
นายศักดิ์แสงทอง เวชไธสง
นายศักรินทร เจะเละ
นายศัสตรา ธิติถาวร
นายศานติ เติมมี
นายศิริ ธนภัทรพงศ
นายศิริกุล ศรีคําขลิบ
นายศิริจิตต โพธิเจริญ
นายศิริชัย นิลพันธ
นายศิริชัย เนียมสลุด
นายศิริชัย วิมานะ
นายศิริชัย ศักดิ์ศิริ
นายศิริพงษ กุลจันทรเพ็ง
นายศิริพงษ ชมภูคํา
นายศิริวัฒน เวชทัพ
นายศิริวัฒน ศิริวรรณ
นายศิริศักดิ์ ตนทอง
นายศิริศักดิ์ สมศิริ
นายศิริโสภณ เลิงภูบัง

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๔๓๗
๒๔๓๘
๒๔๓๙
๒๔๔๐
๒๔๔๑
๒๔๔๒
๒๔๔๓
๒๔๔๔
๒๔๔๕
๒๔๔๖
๒๔๔๗
๒๔๔๘
๒๔๔๙
๒๔๕๐
๒๔๕๑
๒๔๕๒
๒๔๕๓
๒๔๕๔
๒๔๕๕
๒๔๕๖
๒๔๕๗
๒๔๕๘
๒๔๕๙
๒๔๖๐
๒๔๖๑
๒๔๖๒

นายศิรุต สุขคุม
นายศิลา สุทธิจันทร
นายศิวเทพ สมชิต
นายศิวพร รัตนละออ
นายศิวากร พรหมบุตร
นายศิวาโรจน วงศิลา
นายศีลธรรม ปกกะทานัง
นายศึกษา ศรพรหม
นายศุภกร บางจั่น
นายศุภชัย กัณธรรม
นายศุภชัย เครือจันทร
นายศุภชัย เพลิดพราว
นายศุภชัย เพียรเจริญ
นายศุภฐากร พัฒนาเมธากุล
นายศุภมิตร คําเวียง
นายศุภวัฒน วาจาสัตย
นายศุภวัตน วานิชยากร
นายศูนยจันทร พรมอินทร
นายสกล ดุริยศาสตร
นายสกุล นาพันธุ
นายสกุล รัตนชมภู
นายสกุลชัย ศรีปน
นายสงกรานต พลประถม
นายสงกรานต มหาวัน
นายสงคราม รัตนวรรณี
นายสงคราม ศาสตรพงษ

หนา ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา
๒๔๖๓
๒๔๖๔
๒๔๖๕
๒๔๖๖
๒๔๖๗
๒๔๖๘
๒๔๖๙
๒๔๗๐
๒๔๗๑
๒๔๗๒
๒๔๗๓
๒๔๗๔
๒๔๗๕
๒๔๗๖
๒๔๗๗
๒๔๗๘
๒๔๗๙
๒๔๘๐
๒๔๘๑
๒๔๘๒
๒๔๘๓
๒๔๘๔
๒๔๘๕
๒๔๘๖
๒๔๘๗
๒๔๘๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
จาสิบโท สงบ จันทร
นายสงบ ปะตังถาโต
นายสงวน ขวัญมงคล
นายสงวน ศาลางาม
นายสงวน เสารทอง
นายสงวน โสดก
นายสงา แกวคําแสน
นายสงา คุณมาศ
นายสงา พวงมาลี
นายสงา วรรณเลิศ
นายสถาบัน บุญเรือง
นายสถาพร รามสูต
นายสถาพร เรืองรัตน
นายสถาพร สุขหงษ
นายสถาพร หาภา
นายสถาพร เหมะนัค
นายสถิตย คงชวย
นายสถิตย ทองไทย
นายสถิตย ภูชาดึก
นายสถิตย มาสบาย
นายสถิตย โลหคํา
นายสถิตย หัสจันทอง
นายสนกรี ทองสันต
นายสนเทียน คําศิริ
นายสนธยา นามเสริฐ
นายสนอง บัวเรือง

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๔๘๙
๒๔๙๐
๒๔๙๑
๒๔๙๒
๒๔๙๓
๒๔๙๔
๒๔๙๕
๒๔๙๖
๒๔๙๗
๒๔๙๘
๒๔๙๙
๒๕๐๐
๒๕๐๑
๒๕๐๒
๒๕๐๓
๒๕๐๔
๒๕๐๕
๒๕๐๖
๒๕๐๗
๒๕๐๘
๒๕๐๙
๒๕๑๐
๒๕๑๑
๒๕๑๒
๒๕๑๓
๒๕๑๔

นายสนอง มาตขาว
นายสนอง อวมอิ่ม
นายสนอง อินทรวิสูตร
นายสนองทรัพย บุญคง
นายสนั่น มากพูน
นายสนั่น ราเย็น
นายสนั่น เล็กผลา
สิบเอก สนั่น สมณะ
นายสนั่น สมศรี
นายสนิท ชัยเขวา
นายสนิท ปาปะขัง
นายสนิท ปนหอม
นายสนิท ลันระนา
นายสนิท วงศคํามูล
นายสนิท วิเศษวงษา
นายสม พุมแกว
นายสมเกียรติ เกษมลักษณ
นายสมเกียรติ แกวชิงดวง
นายสมเกียรติ โกศลานนท
นายสมเกียรติ ขาวสมบูรณ
นายสมเกียรติ จิตนาวสาร
นายสมเกียรติ เจนจรัสจินดา
นายสมเกียรติ ชลันธร
นายสมเกียรติ ชลาลัย
นายสมเกียรติ ดิ่งแกว
นายสมเกียรติ บุญญานุพงศ

หนา ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา
๒๕๑๕
๒๕๑๖
๒๕๑๗
๒๕๑๘
๒๕๑๙
๒๕๒๐
๒๕๒๑
๒๕๒๒
๒๕๒๓
๒๕๒๔
๒๕๒๕
๒๕๒๖
๒๕๒๗
๒๕๒๘
๒๕๒๙
๒๕๓๐
๒๕๓๑
๒๕๓๒
๒๕๓๓
๒๕๓๔
๒๕๓๕
๒๕๓๖
๒๕๓๗
๒๕๓๘
๒๕๓๙
๒๕๔๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายสมเกียรติ วชิรดุสิต
นายสมเกียรติ วัฒนะจิตพงศ
นายสมเกียรติ ศรีปราชญ
นายสมเกียรติ ศรีรุงเรือง
วาที่พันตรี สมเกียรติ โสตศิริ
นายสมเกียรติ อาจพรม
นายสมเกียรติ อินแนน
นายสมควร แกนนาคํา
นายสมควร ทองใบ
นายสมควร ทิพยจันทร
นายสมควร โมทะจิตร
นายสมควร สมบุตร
นายสมควร สุขประทีป
นายสมคิด กันทะใจ
นายสมคิด แกวศรีหาวงศ
นายสมคิด คงอยู
นายสมคิด คําสนาม
นายสมคิด ทาริวงศ
นายสมคิด บุญนํา
นายสมคิด บุญสถิตย
นายสมคิด โพธิ์ศรี
นายสมคิด ภูเหิน
นายสมคิด วงศเปง
นายสมคิด วงษจันทึก
นายสมคิด วังทะพันธ
นายสมคิด เวียงเกตุ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๕๔๑
๒๕๔๒
๒๕๔๓
๒๕๔๔
๒๕๔๕
๒๕๔๖
๒๕๔๗
๒๕๔๘
๒๕๔๙
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๒๕๖๖

นายสมคิด หาแกว
นายสมจิต ติธิ
นายสมจิต โนศรี
นายสมจิต สีหาบุญทอง
นายสมจิต อินทรเนตร
นายสมจิตร ใจอาษา
นายสมจิตร มีดี
นายสมจิตร รสหอม
นายสมจิตร ขุนเพิ่ม
นายสมจิตร ภูผานี
นายสมเจตน ยิ่งยงยุทธ
นายสมเจตน อาจดวงดี
นายสมชวน รายระยับ
นายสมชัย กองอินทร
นายสมชัย จรรยาไพบูลย
นายสมชัย ทิพยศรีบุตร
นายสมชัย ประจง
นายสมชัย ผกามาศ
นายสมชัย ฝุนทอง
นายสมชัย สองใส
นายสมชัย สายแกว
นายสมชัย สิทธิวันชัย
นายสมชัย สุขกวี
นายสมชัย อรรคมีจิตต
นายสมชัย ฮุยอวน
นายสมชาติ ฉ่ําเพชร

หนา ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖๙
๒๕๗๐
๒๕๗๑
๒๕๗๒
๒๕๗๓
๒๕๗๔
๒๕๗๕
๒๕๗๖
๒๕๗๗
๒๕๗๘
๒๕๗๙
๒๕๘๐
๒๕๘๑
๒๕๘๒
๒๕๘๓
๒๕๘๔
๒๕๘๕
๒๕๘๖
๒๕๘๗
๒๕๘๘
๒๕๘๙
๒๕๙๐
๒๕๙๑
๒๕๙๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายสมชาติ
นายสมชาติ
นายสมชาติ
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย
นายสมชาย

เผือกเพี้ยน
พุมรส
สมบูรณ
กันโรคา
กาซอ
กิจสุวรรณ
แกวมาก
เขียวสอาด
คําพิมพ
คําภูแสน
คุมรัตน
จันทรศรีนวล
จารุวงศ
ชัยวรรณธรรม
ชุมนุมพร
ทองคํา
นิธิปญญา
บัวจันทร
ปราบพยัคฆา
ปรีชาพร
พรหมประเสริฐ
พะโยม
ภิญโญภาพ
เมฆกัลจาย
ยอดเพชร
รอดประดิษฐ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๕๙๓
๒๕๙๔
๒๕๙๕
๒๕๙๖
๒๕๙๗
๒๕๙๘
๒๕๙๙
๒๖๐๐
๒๖๐๑
๒๖๐๒
๒๖๐๓
๒๖๐๔
๒๖๐๕
๒๖๐๖
๒๖๐๗
๒๖๐๘
๒๖๐๙
๒๖๑๐
๒๖๑๑
๒๖๑๒
๒๖๑๓
๒๖๑๔
๒๖๑๕
๒๖๑๖
๒๖๑๗
๒๖๑๘

นายสมชาย ฤทธิวงศ
นายสมชาย ศรีปกษา
นายสมชาย สกุลนอก
นายสมชาย สมรภูมิ
นายสมชาย สิทธิวงค
นายสมชาย สุกทอง
นายสมชาย สุมประดิษฐ
นายสมชาย ออนอัฐ
วาที่พันตรี สมชาย อินทรขํา
นายสมชิต เพชรจั่น
นายสมเชื่อม กิจพิทักษ
นายสมโชค จิตรสิงห
นายสมโชค เทพธานี
นายสมโชค ปานเกิด
นายสมไชย ขวัญสุวรรณ
นายสมญา เอียดไสย
นายสมเด็จ แกวมีศรี
นายสมเด็จ จันงาม
นายสมเดช จองทรัพย
นายสมเดช ฤทธิ์เทพ
นายสมเดช วามะลุน
นายสมเดช อางศิลา
นายสมถิ่น แสนทวีสุข
นายสมทบ สุระเสน
นายสมทรัพย ศรีหินกอง
นายสมนาม ณ เชียงใหม

หนา ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๖๑๙
๒๖๒๐
๒๖๒๑
๒๖๒๒
๒๖๒๓
๒๖๒๔
๒๖๒๕
๒๖๒๖
๒๖๒๗
๒๖๒๘
๒๖๒๙
๒๖๓๐
๒๖๓๑
๒๖๓๒
๒๖๓๓
๒๖๓๔
๒๖๓๕
๒๖๓๖
๒๖๓๗
๒๖๓๘
๒๖๓๙
๒๖๔๐
๒๖๔๑
๒๖๔๒
๒๖๔๓
๒๖๔๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายสมนาม ธนะสูตร
นายสมนึก เกาเอี้ยน
นายสมนึก คําสอน
นายสมนึก จันทรสมุด
นายสมนึก ชมภูพื้น
นายสมนึก ชูชีพ
นายสมนึก บุญประเสริฐ
นายสมนึก มีนอย
นายสมนึก ยังนึก
นายสมนึก เรื่องลือ
นายสมนึก วัชรอาภาไพบูลย
นายสมนึก ศรีปน
นายสมนึก สรอยระยา
นายสมนึก หงษเงิน
นายสมนึก หนูนอก
นายสมนึก หอมหวล
นายสมนึก ออนคง
วาที่รอยตรี สมนึก อินทรแกว
นายสมบัติ กรุงศรี
นายสมบัติ กองแกว
นายสมบัติ เดชะ
นายสมบัติ เนตรสวาง
นายสมบัติ บุญมา
นายสมบัติ บุราณรมย
นายสมบัติ ประกอบมิตร
นายสมบัติ ปกครึก

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๖๔๕
๒๖๔๖
๒๖๔๗
๒๖๔๘
๒๖๔๙
๒๖๕๐
๒๖๕๑
๒๖๕๒
๒๖๕๓
๒๖๕๔
๒๖๕๕
๒๖๕๖
๒๖๕๗
๒๖๕๘
๒๖๕๙
๒๖๖๐
๒๖๖๑
๒๖๖๒
๒๖๖๓
๒๖๖๔
๒๖๖๕
๒๖๖๖
๒๖๖๗
๒๖๖๘
๒๖๖๙
๒๖๗๐

หนา ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

นายสมบัติ มายาง
นายสมบัติ สละชั่ว
นายสมบัติ สะเกศ
นายสมบัติ สังวรณ
นายสมบัติ สีดอกพุด
นายสมบูรณ กึ่งเลี่ยน
นายสมบูรณ ชนะคช
นายสมบูรณ ติ๊บเตปน
นายสมบูรณ ทองเหลือง
นายสมบูรณ นินดํา
นายสมบูรณ เปรียบปราง
นายสมบูรณ เผือกไชย
นายสมบูรณ ฟองนวล
นายสมบูรณ ลอมวงศ
นายสมบูรณ โลนะลุน
นายสมบูรณ วงวิลาศ
นายสมบูรณ สันชุมภู
นายสมบูรณ สุโพธิ์
นายสมบูรณ เสาวคนธ
นายสมบูรณ เสียงวัฒนะ
นายสมบูรณ แสนโฆเมฆ
นายสมบูรณ แสนอุม
วาที่รอยตรี สมประสงค วงษอุบล
นายสมประสงค สมยาภักดี
นายสมปอง บุญแตง
นายสมปอง ผองใส

๒๖๗๑
๒๖๗๒
๒๖๗๓
๒๖๗๔
๒๖๗๕
๒๖๗๖
๒๖๗๗
๒๖๗๘
๒๖๗๙
๒๖๘๐
๒๖๘๑
๒๖๘๒
๒๖๘๓
๒๖๘๔
๒๖๘๕
๒๖๘๖
๒๖๘๗
๒๖๘๘
๒๖๘๙
๒๖๙๐
๒๖๙๑
๒๖๙๒
๒๖๙๓
๒๖๙๔
๒๖๙๕
๒๖๙๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายสมปอง
นายสมปอง
นายสมพงศ
นายสมพงศ
นายสมพงศ
นายสมพงศ
นายสมพงษ
นายสมพงษ
นายสมพงษ
นายสมพงษ
นายสมพงษ
นายสมพงษ
นายสมพงษ
นายสมพงษ
นายสมพงษ
นายสมพงษ
นายสมพงษ
นายสมพงษ
นายสมพงษ
นายสมพงษ
นายสมพงษ
นายสมพงษ
นายสมพงษ
นายสมพงษ
นายสมพงษ
นายสมพงษ

วรรณบวรณ
สาระ
จินะกาศ
นงคนวล
ภูกองสังข
สวัสดิวงศ
กองชุม
แกวมะ
คนขยัน
คําแพง
จําปาสาร
นรพงษ
บุญจิตร
บุญเรือง
พวงไธสง
พะโน
มหาราช
ยันตะบุศย
รินไธสง
ศรีหินกอง
สีไพร
สุทธกุล
เส็งตากแดด
เหมรา
เหลืองทอง
เฮงนิรันดร

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๖๙๗
๒๖๙๘
๒๖๙๙
๒๗๐๐
๒๗๐๑
๒๗๐๒
๒๗๐๓
๒๗๐๔
๒๗๐๕
๒๗๐๖
๒๗๐๗
๒๗๐๘
๒๗๐๙
๒๗๑๐
๒๗๑๑
๒๗๑๒
๒๗๑๓
๒๗๑๔
๒๗๑๕
๒๗๑๖
๒๗๑๗
๒๗๑๘
๒๗๑๙
๒๗๒๐
๒๗๒๑
๒๗๒๒

นายสมพร กมลธรรม
นายสมพร กองแกว
นายสมพร กุลชะโมรินทร
นายสมพร เกิดแกว
จาสิบตํารวจ สมพร คลอดเพ็ง
นายสมพร ชอบทําดี
นายสมพร ไชยดี
นายสมพร ไชยเดือน
นายสมพร ธรรมรัตน
นายสมพร ยากะบิล
นายสมพร เลติวานิช
นายสมพร ศรีนรจันทร
นายสมพร สุขอราม
นายสมพร สุหัตถาพร
นายสมพล ผิวสอาด
นายสมพล หลาเต็น
นายสมพิศ พานไหม
นายสมเพียร ค่ําคูณ
นายสมภพ ทองคงหาญ
นายสมภพ พิกุลประยงค
นายสมภพ สุมาลี
นายสมภพ อัตถาวงศ
นายสมภาร ไทยใจดี
นายสมภาส เกษทองมา
นายสมมัคร สุวรรณชาติ
นายสมมาตร แกวไกร

หนา ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๗๒๓
๒๗๒๔
๒๗๒๕
๒๗๒๖
๒๗๒๗
๒๗๒๘
๒๗๒๙
๒๗๓๐
๒๗๓๑
๒๗๓๒
๒๗๓๓
๒๗๓๔
๒๗๓๕
๒๗๓๖
๒๗๓๗
๒๗๓๘
๒๗๓๙
๒๗๔๐
๒๗๔๑
๒๗๔๒
๒๗๔๓
๒๗๔๔
๒๗๔๕
๒๗๔๖
๒๗๔๗
๒๗๔๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายสมมารถ ผดุงอรรถ
นายสมมาศ แกวสุรัตน
นายสมมาส แสนออน
นายสมมิตร รักเวช
นายสมยศ แกวหลา
นายสมยศ ขันธสะอาด
นายสมยศ ดวงไพชุม
นายสมยศ บรรพลา
นายสมยศ ศรีตัมภวา
นายสมยศ สตภูมินทร
นายสมยศ สังขฤทธิ์
นายสมยศ สุโพธิ์
นายสมยุทธ ศรีวรขันธุ
นายสมร บุญมา
นายสมรรถพร สุจริต
นายสมลักษณ รัตนพันธ
นายสมศรี กองเกิด
นายสมศักดิ์ กังแฮ
นายสมศักดิ์ กียะกูล
นายสมศักดิ์ แกวบุตร
นายสมศักดิ์ แกวเพชร
นายสมศักดิ์ คงทัน
นายสมศักดิ์ งูนิ่ม
นายสมศักดิ์ จอกสํานัก
นายสมศักดิ์ ใจเที่ยง
นายสมศักดิ์ ใจวงษ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๗๔๙
๒๗๕๐
๒๗๕๑
๒๗๕๒
๒๗๕๓
๒๗๕๔
๒๗๕๕
๒๗๕๖
๒๗๕๗
๒๗๕๘
๒๗๕๙
๒๗๖๐
๒๗๖๑
๒๗๖๒
๒๗๖๓
๒๗๖๔
๒๗๖๕
๒๗๖๖
๒๗๖๗
๒๗๖๘
๒๗๖๙
๒๗๗๐
๒๗๗๑
๒๗๗๒
๒๗๗๓
๒๗๗๔

นายสมศักดิ์ เชวงภักดีเวทย
นายสมศักดิ์ ณ ระนอง
นายสมศักดิ์ เดี่ยวกลาง
นายสมศักดิ์ ตรีกุย
นายสมศักดิ์ ตัณฑประศาสน
นายสมศักดิ์ ถวิลวงค
นายสมศักดิ์ ทรัพยเจริญ
นายสมศักดิ์ ทองเนียม
นายสมศักดิ์ ทับนิล
นายสมศักดิ์ ธนะศิริวงษ
นายสมศักดิ์ บริบาล
นายสมศักดิ์ บัวไข
นายสมศักดิ์ บุญประเสริฐ
นายสมศักดิ์ ฝกเจริญผล
นายสมศักดิ์ แฝงสีพล
นายสมศักดิ์ พยัคฆพงษ
นายสมศักดิ์ มะมา
นายสมศักดิ์ มาลัย
นายสมศักดิ์ มีชัย
นายสมศักดิ์ รัตนเพชร
วาที่รอยตรี สมศักดิ์ ลาไม
นายสมศักดิ์ วงศเรือง
นายสมศักดิ์ วิปุละ
นายสมศักดิ์ ศรีเจริญวนะกิจ
นายสมศักดิ์ สงกา
นายสมศักดิ์ สลางสิงห

หนา ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๗๗๕
๒๗๗๖
๒๗๗๗
๒๗๗๘
๒๗๗๙
๒๗๘๐
๒๗๘๑
๒๗๘๒
๒๗๘๓
๒๗๘๔
๒๗๘๕
๒๗๘๖
๒๗๘๗
๒๗๘๘
๒๗๘๙
๒๗๙๐
๒๗๙๑
๒๗๙๒
๒๗๙๓
๒๗๙๔
๒๗๙๕
๒๗๙๖
๒๗๙๗
๒๗๙๘
๒๗๙๙
๒๘๐๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายสมศักดิ์ สาเกกูล
นายสมศักดิ์ สารแขวีระกุล
นายสมศักดิ์ สาวงษนาม
รอยตรี สมศักดิ์ สีพิมพ
นายสมศักดิ์ แสงงาม
นายสมศักดิ์ อุปญญ
นายสมศักดิ์ เอี่ยมที่พึ่ง
นายสมศักดิ์ แอบคํา
นายสมศิลป กลางหลา
นายสมสมัย ฤทธิ์มหา
นายสมสมัย สระเพ็ชร
นายสมสวน สุภมาตย
นายสมสวัสดิ์ สหัสวาป
นายสมสิทธิ์ นงนุช
นายสมสิน เสถียรรัตนชัย
นายสมหมาย คุมวงษ
นายสมหมาย ชูสุวรรณ
นายสมหมาย ทองสกุล
นายสมหมาย บุญเย็น
สิบโท สมหมาย ปานพรม
นายสมหมาย พรมชัย
นายสมหมาย พรมปญโญ
นายสมหมาย พลายแกว
นายสมหมาย สมคะเณย
นายสมหมาย อุนทะยา
นายสมหวัง จํานงคผล

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๘๐๑
๒๘๐๒
๒๘๐๓
๒๘๐๔
๒๘๐๕
๒๘๐๖
๒๘๐๗
๒๘๐๘
๒๘๐๙
๒๘๑๐
๒๘๑๑
๒๘๑๒
๒๘๑๓
๒๘๑๔
๒๘๑๕
๒๘๑๖
๒๘๑๗
๒๘๑๘
๒๘๑๙
๒๘๒๐
๒๘๒๑
๒๘๒๒
๒๘๒๓
๒๘๒๔
๒๘๒๕
๒๘๒๖

นายสมหวัง แซบาง
นายสมหวัง บํารุงภักดี
นายสมอาจ รูปงาม
นายสมัคร ฉัตรรัตนวารี
นายสมัคร มาแกว
นายสมัคร ยศกระโทก
นายสมัคร ศรีบัวลอย
นายสมัคร อดทน
นายสมัย ชนชื่นใจ
นายสมัย ชุมมาก
นายสมัย ตราศรี
นายสมัย บุตชานนท
นายสมัย มาศขาว
นายสมัย เรืองศักดิ์
นายสมัย ลอมนะลา
นายสมัย ศาลาจันทร
นายสมัย สุขะหา
นายสมาน คุณวันดี
นายสมาน จิณะไชย
นายสมาน จูแจม
นายสมาน เนาวะดี
นายสมาน ปลดเปลื้อง
นายสมาน ภูชาดา
นายสมาน ยิ่งนอก
นายสมาน วงศแต
นายสมาน ศรีจันทร

หนา ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๘๒๗
๒๘๒๘
๒๘๒๙
๒๘๓๐
๒๘๓๑
๒๘๓๒
๒๘๓๓
๒๘๓๔
๒๘๓๕
๒๘๓๖
๒๘๓๗
๒๘๓๘
๒๘๓๙
๒๘๔๐
๒๘๔๑
๒๘๔๒
๒๘๔๓
๒๘๔๔
๒๘๔๕
๒๘๔๖
๒๘๔๗
๒๘๔๘
๒๘๔๙
๒๘๕๐
๒๘๕๑
๒๘๕๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายสมาน สุขจํานงค
นายสมาน อินปา
นายสมาน อุตระศรี
นายสมาน อุนแกว
นายสมาส จันทะคลอย
นายสมิง กุลธี
นายสยาม โพธิวัฒน
นายสรยุทธ วาระกูล
นายสรวิศิษฏ เชิดพานิชย
นายสรอย โสปญหริ
นายสรายุทธ โตนอก
นายสรายุทธ บุญแสน
นายสราวุธ จันสีหา
นายสราวุธ ใจยั่งยืน
นายสราวุธ โตะหลี
นายสราวุธ ออยบํารุง
นายสฤษดิ์ โคตรสมบัติ
นายสฤษดิ์ ไชยสัตย
นายสฤษดิ์ นามลักษณ
นายสฤษดิ์ สลับศรี
นายสลิด ชูชื่น
นายสวรรค ชวงชิต
นายสวัสดิ์ เดชกัลยา
นายสวัสดิ์ เตชะเมา
นายสวัสดิ์ เปรินทร
นายสวัสดิ์ เพิ่มจรัส

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๘๕๓
๒๘๕๔
๒๘๕๕
๒๘๕๖
๒๘๕๗
๒๘๕๘
๒๘๕๙
๒๘๖๐
๒๘๖๑
๒๘๖๒
๒๘๖๓
๒๘๖๔
๒๘๖๕
๒๘๖๖
๒๘๖๗
๒๘๖๘
๒๘๖๙
๒๘๗๐
๒๘๗๑
๒๘๗๒
๒๘๗๓
๒๘๗๔
๒๘๗๕
๒๘๗๖
๒๘๗๗
๒๘๗๘

นายสวัสดิ์ รัตนศรี
นายสวัสดิ์ สมหวัง
นายสวัสดิ์ สรอยสิงห
นายสวัสดิ์ หวานแกว
นายสวัสดิ์ เอมสมบูรณ
นายสวัสดิศักดิ์ พวงกุหลาบ
นายสวัสดิศักดิ์ รองราม
นายสวาง แพงศรี
นายสวาง ศรีวงศ
นายสวาง อยูภักดี
นายสวาท กาติ๊บ
นายสวาท ดีเพ็ง
นายสวาท ผิวแดง
นายสวาท ภูคําวงศ
นายสวิง รอดแสวง
นายสหะชัย แสงสุนทร
นายสหัส แกวยัง
นายสหัส ทรัพยประเสริฐ
นายสอน ศรีหวัง
นายสอาด ลําตน
นายสอิ้ง กันยะมูล
นายสะอาด ชิงชัย
นายสะโอด ซิมกระโทก
นายสักรินทร บุญนิล
นายสังคม เข็มทอง
นายสังคม ชนมสูงเนิน

หนา ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๘๗๙
๒๘๘๐
๒๘๘๑
๒๘๘๒
๒๘๘๓
๒๘๘๔
๒๘๘๕
๒๘๘๖
๒๘๘๗
๒๘๘๘
๒๘๘๙
๒๘๙๐
๒๘๙๑
๒๘๙๒
๒๘๙๓
๒๘๙๔
๒๘๙๕
๒๘๙๖
๒๘๙๗
๒๘๙๘
๒๘๙๙
๒๙๐๐
๒๙๐๑
๒๙๐๒
๒๙๐๓
๒๙๐๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายสังคม บุญอาจ
นายสังคม รังรส
นายสังคม แสงกลา
นายสังวร ไหลอุดี
นายสังวรณ พันธุขุนแกว
นายสังวรณ แสงวงศ
นายสังวรย พูลเพิ่ม
นายสังวาล ยืนยงค
นายสังวาล เรืองคําไฮ
นายสังวาลย กํามหาวงศ
นายสังวาลย เที่ยงฟก
นายสังวาลย ศรีโคตร
นายสัจจะ ตระกูลราษฎร
นายสัญชัย จันดี
นายสัญชัย เรืองโรจน
นายสัญชัย ศรีสวัสดิ์
นายสัญชัย อาจวิชัย
นายสัญญา งามอยู
นายสัญญา พันธไชย
นายสันชัย สังขทอง
นายสันติ สงนุย
นายสันติ อบอาย
นายสันติภาพ เจริญจิตร
นายสันติภาพ สิทธิหาโคตร
นายสันติสุข สันติศาสนสุข
นายสันทัด เขียวคลาย

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๙๐๕
๒๙๐๖
๒๙๐๗
๒๙๐๘
๒๙๐๙
๒๙๑๐
๒๙๑๑
๒๙๑๒
๒๙๑๓
๒๙๑๔
๒๙๑๕
๒๙๑๖
๒๙๑๗
๒๙๑๘
๒๙๑๙
๒๙๒๐
๒๙๒๑
๒๙๒๒
๒๙๒๓
๒๙๒๔
๒๙๒๕
๒๙๒๖
๒๙๒๗
๒๙๒๘
๒๙๒๙
๒๙๓๐

นายสันทัด นอมกลาง
นายสันทิศ ฟูสกุล
นายสัมพันธ ฉิมภักดี
นายสัมพันธ พงศาปาน
นายสัมพันธ สังขเสน
นายสัมพันธ สุภาพ
นายสัมฤทธิ์ กลิ่นศรีสุข
นายสัมฤทธิ์ กางเพ็ง
พันจาอากาศโท สัมฤทธิ์ ใจสุข
นายสัมฤทธิ์ ดวงปาโคตร
นายสัมฤทธิ์ ทองทับ
นายสัมฤทธิ์ นอมนอบ
นายสัมฤทธิ์ แปนถึง
นายสัมฤทธิ์ พัฒศิริ
นายสัมฤทธิ์ ภูมาลัย
นายสัมฤทธิ์ รักษาพล
นายสัมฤทธิ์ สมหวัง
นายสัมฤทธิ์ หนองเหล็ก
นายสัมฤทธิ์ ออนพุทธา
นายสากล ดอกจอก
นายสากล พรหมจันทร
นายสาเกียรติ แกวปกษา
นายสาคร ชายผา
นายสาคร ยอสิน
นายสาคร ยางนอก
นายสาคร วงศา

หนา ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๙๓๑
๒๙๓๒
๒๙๓๓
๒๙๓๔
๒๙๓๕
๒๙๓๖
๒๙๓๗
๒๙๓๘
๒๙๓๙
๒๙๔๐
๒๙๔๑
๒๙๔๒
๒๙๔๓
๒๙๔๔
๒๙๔๕
๒๙๔๖
๒๙๔๗
๒๙๔๘
๒๙๔๙
๒๙๕๐
๒๙๕๑
๒๙๕๒
๒๙๕๓
๒๙๕๔
๒๙๕๕
๒๙๕๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายสาทิส เปยระบุตร
นายสาธิต พุมขุน
นายสาธิต มากมี
นายสาธิต มาลัย
นายสาธิต อินชมภู
นายสามัญ สอนศรี
นายสามารถ กลั่นเกลา
นายสามารถ กาญจนะแกว
นายสามารถ นาคทอง
นายสามารถ ริยาพันธ
นายสามารถ เวฬุวนารักษ
นายสามารถ สุพรรณสุด
นายสามารถ อาษาสุข
นายสายใจ อินผิว
นายสายชล เขียวสอาด
นายสายชล ตางกลาง
นายสายญัน จันทพิทักษ
นายสายฝน เอี่ยมนาคะ
นายสายยนต มูลสาร
นายสายลม เปริน
นายสายัณต แพนคร
นายสายัณร ชาลีผล
นายสายัณห ไกรนรา
นายสายัณห เจียมสวัสดิ์
นายสายัณห พรหมภูวงศ
นายสาโรจน กลั่นดวง

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๙๕๗
๒๙๕๘
๒๙๕๙
๒๙๖๐
๒๙๖๑
๒๙๖๒
๒๙๖๓
๒๙๖๔
๒๙๖๕
๒๙๖๖
๒๙๖๗
๒๙๖๘
๒๙๖๙
๒๙๗๐
๒๙๗๑
๒๙๗๒
๒๙๗๓
๒๙๗๔
๒๙๗๕
๒๙๗๖
๒๙๗๗
๒๙๗๘
๒๙๗๙
๒๙๘๐
๒๙๘๑
๒๙๘๒

นายสาโรจน แกวกอง
นายสาโรช โฉมวัฒนา
นายสาโรช ดีวิจิตร
นายสําคัญ จงโกเย็น
นายสําเนา บุญมาก
นายสําเนียง นารถสูง
นายสําเนียง มหาชัย
นายสํารวย แซปง
นายสํารวย แนนอุดร
นายสํารวย บรรเลงรมย
นายสํารวย พลเยี่ยม
นายสํารวย วงเวียน
นายสําราญ คําชมภู
นายสําราญ เคนหวด
นายสําราญ ชดพรมราช
นายสําราญ ชัยสวัสดิ์
นายสําราญ ไชยศรีอนันต
นายสําราญ แรทอง
นายสําราญ สินสมุทรโสภณ
นายสําราญ หงษยนต
นายสําราญจิต สุระพร
นายสําเริง กิปญญา
นายสําเริง แกวสมบัติ
นายสําเริง ชัญถาวร
นายสําเริง ทิพยสัน
นายสําเริง รองในเมือง

หนา ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา
๒๙๘๓
๒๙๘๔
๒๙๘๕
๒๙๘๖
๒๙๘๗
๒๙๘๘
๒๙๘๙
๒๙๙๐
๒๙๙๑
๒๙๙๒
๒๙๙๓
๒๙๙๔
๒๙๙๕
๒๙๙๖
๒๙๙๗
๒๙๙๘
๒๙๙๙
๓๐๐๐
๓๐๐๑
๓๐๐๒
๓๐๐๓
๓๐๐๔
๓๐๐๕
๓๐๐๖
๓๐๐๗
๓๐๐๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายสิงห วะราหะ
นายสิงหชัย ชัชวงษ
นายสิทธิขนิษฐ อาจหาญ
นายสิทธิชัย จันทรชาศรี
นายสิทธิชัย ศรีพลอย
นายสิทธิชัย สายพรหมทอง
นายสิทธิโชติ มีแสงแกว
นายสิทธินันท มลชู
นายสิทธิพงษ พฤกษอาภรณ
นายสิทธิพร พาสงค
วาที่รอยตรี สิทธิพล กาญจนศิริรัตน
นายสิทธิพล อุนแกว
นายสิทธิ์วิศรุฒ พยุหมนตรี
นายสิทธิศักดิ์ ชุติภาดา
นายสิทธิศักดิ์ สิทธิพงษ
นายสิทธิศักดิ์ สุดหา
นายสินชัย ชวลิตพิเชฐ
นายสินชัย สินทนชื่น
นายสินทร ชุมภู
วาที่รอยตรี สินธพ พีรวรพัฒน
นายสิรภพ ทองใย
นายสิริ คําทอง
นายสิโรตม เสนาอาจ
นายสีมา อินหลา
นายสีลา ภูคลัง
นายสุกร ยืนยิ่ง

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๓๐๐๙
๓๐๑๐
๓๐๑๑
๓๐๑๒
๓๐๑๓
๓๐๑๔
๓๐๑๕
๓๐๑๖
๓๐๑๗
๓๐๑๘
๓๐๑๙
๓๐๒๐
๓๐๒๑
๓๐๒๒
๓๐๒๓
๓๐๒๔
๓๐๒๕
๓๐๒๖
๓๐๒๗
๓๐๒๘
๓๐๒๙
๓๐๓๐
๓๐๓๑
๓๐๓๒
๓๐๓๓
๓๐๓๔

นายสุกรรณ พิเภก
นายสุกรี มูลดี
นายสุกิจ เมืองงาม
นายสุโก ทองหนุน
นายสุขสันต ภูมิชัยโชติ
นายสุขสันต มะลิซอน
นายสุขสันติ์ ดุลชาติ
นายสุขุม งอกศิลป
นายสุขุม สุภภูมิ
นายสุขุม เหลาจิรอังกูร
นายสุคนธ นามหอม
นายสุคนธ บุญเทียม
นายสุจริต อกตัน
นายสุจิตต จันสําราญ
นายสุจินดา สุขสวัสดิ์
นายสุชัย นามสมบัติ
นายสุชาติ จรโคกกรวด
นายสุชาติ จิตติการุณย
วาที่พันตรี สุชาติ เจริญไชย
นายสุชาติ เจริญสุข
นายสุชาติ ฉลาดดี
นายสุชาติ ชูแสงจันทร
นายสุชาติ ทองสุข
นายสุชาติ ทองอู
นายสุชาติ ธรรมพากรณ
นายสุชาติ พุมพวงแกว

หนา ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐๓๕
๓๐๓๖
๓๐๓๗
๓๐๓๘
๓๐๓๙
๓๐๔๐
๓๐๔๑
๓๐๔๒
๓๐๔๓
๓๐๔๔
๓๐๔๕
๓๐๔๖
๓๐๔๗
๓๐๔๘
๓๐๔๙
๓๐๕๐
๓๐๕๑
๓๐๕๒
๓๐๕๓
๓๐๕๔
๓๐๕๕
๓๐๕๖
๓๐๕๗
๓๐๕๘
๓๐๕๙
๓๐๖๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายสุชาติ แพทยเกาะ
นายสุชาติ ยุทธเสรี
นายสุชาติ รมโพธิ์สระ
นายสุชาติ รอดกําเหนิด
นายสุชาติ เวียงจันทร
นายสุชาติ สงาแสง
นายสุชาติ หนูกลับ
นายสุชาติ หมื่นรักษ
นายสุชาติ อัมฤทธิ์
นายสุชาติ อินทรศักดิ์
นายสุชาย รักษคิด
นายสุชารี ราตรีพฤกษ
นายสุชิน พุทธรักษา
นายสุชิน ฟกสังข
นายสุชิน ศิริเรือง
นายสุชิน สังขเดช
นายสุเชษฐ เปยมวิทย
นายสุเชาว สิงหคะ
นายสุดใจ โคตรอาษา
นายสุดใจ ชุมนุมเพชรทอง
นายสุดตา กุลสุข
นายสุดสาคร เรืองวิเศษ
นายสุทธิ ไชยยนต
นายสุทธิ ไทยฤทธิ์
นายสุทธิชัย รีทาศรี
นายสุทธิพงษ จันลา

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๓๐๖๑
๓๐๖๒
๓๐๖๓
๓๐๖๔
๓๐๖๕
๓๐๖๖
๓๐๖๗
๓๐๖๘
๓๐๖๙
๓๐๗๐
๓๐๗๑
๓๐๗๒
๓๐๗๓
๓๐๗๔
๓๐๗๕
๓๐๗๖
๓๐๗๗
๓๐๗๘
๓๐๗๙
๓๐๘๐
๓๐๘๑
๓๐๘๒
๓๐๘๓
๓๐๘๔
๓๐๘๕
๓๐๘๖

นายสุทธิพงษ ธรรมสอน
นายสุทธิพันธ ฉันทกมลากุล
นายสุทธิภาพ จันทรแดง
นายสุทธิรักษ ประเสริฐศรี
นายสุทธิรักษ สองเมือง
นายสุทธิศักดิ์ เคลือบสูงเนิน
นายสุทนต มณีฉาย
นายสุทัญ ประทุมมา
นายสุทันต จันทรเอียด
นายสุทัศน คําเมือง
นายสุทัศน ตนทา
นายสุทัศน ปนสอน
นายสุทัศน พุมบัว
นายสุทัศน รักแดน
นายสุทัศน วีระกิตตินันทน
นายสุทัศน สุดใจ
นายสุทัศน สุวรรณ
นายสุทัศน อินยาศรี
นายสุทัศน อุไร
นายสุทิน คงสนุน
นายสุทิน จันทศร
นายสุทิน สุทธิเชษฐ
นายสุทิน หาญลํายวง
นายสุทีป สีหราช
นายสุทีป สุวรรณมณี
นายสุเทพ กลีบขยาย

หนา ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐๘๗
๓๐๘๘
๓๐๘๙
๓๐๙๐
๓๐๙๑
๓๐๙๒
๓๐๙๓
๓๐๙๔
๓๐๙๕
๓๐๙๖
๓๐๙๗
๓๐๙๘
๓๐๙๙
๓๑๐๐
๓๑๐๑
๓๑๐๒
๓๑๐๓
๓๑๐๔
๓๑๐๕
๓๑๐๖
๓๑๐๗
๓๑๐๘
๓๑๐๙
๓๑๑๐
๓๑๑๑
๓๑๑๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายสุเทพ เจริญศิลป
นายสุเทพ โฉมศรี
นายสุเทพ ทองนาค
นายสุเทพ ปาประกอบ
นายสุเทพ ผุดผอง
นายสุเทพ พงคชาติ
นายสุเทพ มุสิกวงศ
นายสุเทพ วังคีรี
นายสุเทพ ศรีสุทธิ
นายสุเทพ อัปมะโน
นายสุเทพ อินออน
วาที่รอยตรี สุธน ศรีเกษตรสรากุล
นายสุธน สินชัยกิจ
นายสุธรรม เอี่ยมสากล
นายสุธี จันทศร
นายสุธีรพันธ พูลผล
นายสุธีระพงศ เทิดธรรมปราการ
นายสุนทร กาวัลย
นายสุนทร แกวเรือง
นายสุนทร ชุมทอง
นายสุนทร ประดับจันทร
นายสุนทร เพ็งประจญ
นายสุนทร ภูนาชัย
นายสุนทร มั่นเจริญ
นายสุนทร ลาแพงศรี
นายสุนทร วงษสุข

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๓๑๑๓
๓๑๑๔
๓๑๑๕
๓๑๑๖
๓๑๑๗
๓๑๑๘
๓๑๑๙
๓๑๒๐
๓๑๒๑
๓๑๒๒
๓๑๒๓
๓๑๒๔
๓๑๒๕
๓๑๒๖
๓๑๒๗
๓๑๒๘
๓๑๒๙
๓๑๓๐
๓๑๓๑
๓๑๓๒
๓๑๓๓
๓๑๓๔
๓๑๓๕
๓๑๓๖
๓๑๓๗
๓๑๓๘

นายสุนทร สัตโรจน
นายสุนทร สามกองงาม
นายสุนทร สุขุมามาศ
นายสุนทร อินทรงาม
นายสุนทร เองฉวน
นายสุนทรพจน ตาคําชัย
นายสุนัน เทพเภา
นายสุนันท กลอมเกลี้ยง
นายสุนันท กลับขันธ
นายสุนันท ทองกลึง
นายสุนันท นุนชูคัน
นายสุนันท เพ็ชฤาชัย
นายสุนัย วงศทอง
นายสุนาวิน ฤทธิแดง
นายสุเนตร สารบัณฑิตกุล
นายสุเนตร อัมพรศักดิ์
นายสุบิน มารศรี
นายสุปน สมสาร
นายสุพงศ ผาสุข
นายสุพงษ ศรีสุวรรณวิเชียร
นายสุพงษ อุทัยชิต
นายสุพจน กลารอด
นายสุพจน แกลวกลา
นายสุพจน คําเมฆ
นายสุพจน งามสกุล
นายสุพจน ชมภูเขียว

หนา ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑๓๙
๓๑๔๐
๓๑๔๑
๓๑๔๒
๓๑๔๓
๓๑๔๔
๓๑๔๕
๓๑๔๖
๓๑๔๗
๓๑๔๘
๓๑๔๙
๓๑๕๐
๓๑๕๑
๓๑๕๒
๓๑๕๓
๓๑๕๔
๓๑๕๕
๓๑๕๖
๓๑๕๗
๓๑๕๘
๓๑๕๙
๓๑๖๐
๓๑๖๑
๓๑๖๒
๓๑๖๓
๓๑๖๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายสุพจน ชุมสนิท
นายสุพจน ตางจงราช
นายสุพจน ทรงสัตย
นายสุพจน ทาวงศ
วาที่พันตรี สุพจน ธนานุกูล
นายสุพจน พรหมจินดา
นายสุพจน มูลสุวรรณ
นายสุพจน วงษเจริญ
นายสุพจน สอนวงแกว
นายสุพจน สะดวก
นายสุพจน แสงแกวสุข
นายสุพจน อยูกลั่นเถื่อน
นายสุพนธ แกวกรวย
นายสุพนธ ใยยอย
นายสุพนธ สินนา
นายสุพรรณ กุลบุตร
นายสุพรรณ แกวใส
นายสุพรรณ พิมเสน
นายสุพล จันตะคาด
นายสุพล ปลองนิราศ
นายสุพลศิลป ศรีลางค
นายสุพัฒน ทองจันทร
นายสุพัฒน สุขเกษม
นายสุพิศ สิงหพร
นายสุภชัย ฐิติภัค
นายสุภัฒิ ถาวงศ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๓๑๖๕
๓๑๖๖
๓๑๖๗
๓๑๖๘
๓๑๖๙
๓๑๗๐
๓๑๗๑
๓๑๗๒
๓๑๗๓
๓๑๗๔
๓๑๗๕
๓๑๗๖
๓๑๗๗
๓๑๗๘
๓๑๗๙
๓๑๘๐
๓๑๘๑
๓๑๘๒
๓๑๘๓
๓๑๘๔
๓๑๘๕
๓๑๘๖
๓๑๘๗
๓๑๘๘
๓๑๘๙
๓๑๙๐

นายสุภา กิมกาญจนกุล
นายสุภาพ จําปาหอม
นายสุภาพ ตรีวิเศษ
นายสุภาพ ยามไสย
นายสุภาพ วงศฮาด
นายสุภาพ หัสจันทอง
นายสุภาษิต เยี่ยมมโน
นายสุมนตรี หมั่นแสวง
นายสุมล สัญญเดช
นายสุมิตต อินทรสวาง
นายสุมิตร พินิจ
นายสุมิตร ศรีนอก
นายสุมินทร อุตระไชย
นายสุเมต เฑียรฆโรจน
นายสุเมธ ทีจันทรมาตย
นายสุเมธ สาลํา
นายสุเมธ สุกิน
นายสุเมธา สมคะเณย
นายสุเมษ บํารุง
นายสุรกานต เชื้อคล้ํา
นายสุรกิจ ปสตัน
นายสุรกิจ มากล้ํา
นายสุรกิจ รุงโรจนวรกุล
นายสุรงค โพชนิกร
นายสุรจิต พระภักดี
นายสุรชัย เจนวิถี

หนา ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑๙๑
๓๑๙๒
๓๑๙๓
๓๑๙๔
๓๑๙๕
๓๑๙๖
๓๑๙๗
๓๑๙๘
๓๑๙๙
๓๒๐๐
๓๒๐๑
๓๒๐๒
๓๒๐๓
๓๒๐๔
๓๒๐๕
๓๒๐๖
๓๒๐๗
๓๒๐๘
๓๒๐๙
๓๒๑๐
๓๒๑๑
๓๒๑๒
๓๒๑๓
๓๒๑๔
๓๒๑๕
๓๒๑๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายสุรชัย ถาไชยลา
นายสุรชัย ทองทิพย
นายสุรชัย นามปราศัย
นายสุรชัย พันธรักษพงษ
นายสุรชัย ฤทธิ์สยาม
นายสุรชัย สตารัตน
นายสุรชัย สุขขัตติย
นายสุรชาติ เกิดอวม
นายสุรชาติ เครือศรี
นายสุรชาติ เถียรทิน
นายสุรชาติ สุวรรณศรี
นายสุรเชษฐ เครือสุวรรณ
สิบเอก สุรเชษฐ บัวชุม
นายสุรเชษฐ สีดาคํา
นายสุรเดช นอยจันทร
นายสุรเดช ศรีสารคาม
นายสุรทิน สุทธิสุวรรณ
นายสุรธีร แสงจันทร
นายสุรพงษ บุญมานันท
นายสุรพงษ พูนหมี
นายสุรพงษ สุขเกษม
นายสุรพจน ศรีสุวรรณ
นายสุรพล กิจเกียรติ์
นายสุรพล ตอพล
นายสุรพล นันทยานนท
นายสุรพล บุตรศรีดวง

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๓๒๑๗
๓๒๑๘
๓๒๑๙
๓๒๒๐
๓๒๒๑
๓๒๒๒
๓๒๒๓
๓๒๒๔
๓๒๒๕
๓๒๒๖
๓๒๒๗
๓๒๒๘
๓๒๒๙
๓๒๓๐
๓๒๓๑
๓๒๓๒
๓๒๓๓
๓๒๓๔
๓๒๓๕
๓๒๓๖
๓๒๓๗
๓๒๓๘
๓๒๓๙
๓๒๔๐
๓๒๔๑
๓๒๔๒

นายสุรพล ประทุมยศ
นายสุรพล ปลื้มชิงชัย
นายสุรพล ลอเทียน
นายสุรพล ศรีวุน
นายสุรพล สาระใต
นายสุรพล สุวรรณแสง
นายสุรพล อุปถัมภ
นายสุรพล อุปลา
นายสุรพัศ เสโนฤทธิ์
นายสุรวุฒิ นักปราชญ
นายสุรวุฒิ บุญเจียม
นายสุรวุฒิ รอดสุด
นายสุรศักดิ์ กิตติสารกุล
นายสุรศักดิ์ กุลวงศ
นายสุรศักดิ์ เบญจพลาภรณ
นายสุรศักดิ์ ใบสุขันธ
นายสุรศักดิ์ ไพศาล
นายสุรศักดิ์ มะโนเพ็ญ
นายสุรศักดิ์ ระยาแกว
นายสุรศักดิ์ เริงเลื่อม
นายสุรศักดิ์ สุนนท
นายสุรศักดิ์ แสงทอง
นายสุรศักดิ์ อินประสิทธิ์
นายสุรสิทธิ์ ใจแสน
นายสุรสิทธิ์ นาสารีย
นายสุรสิทธิ์ สมแสน

หนา ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา
๓๒๔๓
๓๒๔๔
๓๒๔๕
๓๒๔๖
๓๒๔๗
๓๒๔๘
๓๒๔๙
๓๒๕๐
๓๒๕๑
๓๒๕๒
๓๒๕๓
๓๒๕๔
๓๒๕๕
๓๒๕๖
๓๒๕๗
๓๒๕๘
๓๒๕๙
๓๒๖๐
๓๒๖๑
๓๒๖๒
๓๒๖๓
๓๒๖๔
๓๒๖๕
๓๒๖๖
๓๒๖๗
๓๒๖๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายสุรสิทธิ์ หุนทอง
นายสุรสิทธิ์ อินทนาคม
นายสุระ จันทะพร
นายสุระ สุวรรณธีระกิจ
นายสุระชาติ ซาอุรัมย
นายสุระพงษ อุทัยกรณ
นายสุระวิทย กระแสรลาภ
นายสุระสิทธิ์ สระน้ํา
นายสุระสิทธิ์ สืบขําเพชร
นายสุรัช คบขุนทด
นายสุรัตน ปจฉิมศิริ
นายสุรัตน สัจจมาศ
นายสุรัตน สุขทวี
นายสุรัตน แสงมณี
วาที่รอยตรี สุราษฎร ทองเจริญ
นายสุริชัย ศิริบูรณ
นายสุรินทร แกวสุริยะ
นายสุรินทร คงดี
นายสุรินทร แจงใจ
นายสุรินทร ใจเพียร
นายสุรินทร ฉันทภาค
นายสุรินทร นํานาผล
จาสิบโท สุรินทร นิลสมัคร
นายสุรินทร ฟงอารมณ
นายสุรินทร วงษแสน
นายสุรินทร สงฆสระนอย

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๓๒๖๙
๓๒๗๐
๓๒๗๑
๓๒๗๒
๓๒๗๓
๓๒๗๔
๓๒๗๕
๓๒๗๖
๓๒๗๗
๓๒๗๘
๓๒๗๙
๓๒๘๐
๓๒๘๑
๓๒๘๒
๓๒๘๓
๓๒๘๔
๓๒๘๕
๓๒๘๖
๓๒๘๗
๓๒๘๘
๓๒๘๙
๓๒๙๐
๓๒๙๑
๓๒๙๒
๓๒๙๓
๓๒๙๔

นายสุรินทร อยูพล
นายสุรินทร อํานาจอารีย
นายสุรินทร อินทรสกุล
นายสุริยง คําลาจันทร
นายสุริยะ ใจวงษ
นายสุริยัน ธะนา
นายสุริยัน แสนนางชน
นายสุริยันต คะเณวัน
นายสุริยันต บุญกัณฑ
นายสุริยันต เพชรรัตน
นายสุริยันต อินทเจริญศานต
นายสุริยา จันทรจําปา
นายสุริยา จันทรดํา
นายสุริยา จุติแสง
นายสุริยา เฉียงตะวัน
นายสุริยา บุตรพรม
นายสุริยา พวงมาลัย
นายสุริยา พิลาวัน
นายสุริยา มวงทา
นายสุริยา มาณี
นายสุริยา วรประดิษฐ
นายสุริยา หมขวา
นายสุริวัฒน เผือกเทศ
นายสุรีย นิลผาย
นายสุรีย บัวเหลา
นายสุรีย อมาตยพงศ

หนา ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา
๓๒๙๕
๓๒๙๖
๓๒๙๗
๓๒๙๘
๓๒๙๙
๓๓๐๐
๓๓๐๑
๓๓๐๒
๓๓๐๓
๓๓๐๔
๓๓๐๕
๓๓๐๖
๓๓๐๗
๓๓๐๘
๓๓๐๙
๓๓๑๐
๓๓๑๑
๓๓๑๒
๓๓๑๓
๓๓๑๔
๓๓๑๕
๓๓๑๖
๓๓๑๗
๓๓๑๘
๓๓๑๙
๓๓๒๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายสุวพงษ อามาตยมนตรี
นายสุวรรณ แกวดํา
นายสุวรรณ คูณทอง
นายสุวรรณ ฆารไชย
นายสุวรรณ ชัยมงคล
นายสุวรรณ ตะแบก
นายสุวรรณ บัวพันธ
นายสุวรรณ วังตาล
นายสุวรรณ เหลามา
นายสุวรรณชัย สืบดา
นายสุวัฒน สารประดิษฐ
นายสุวัฒน สุพรรณไพ
นายสุวิช คําปาน
นายสุวิช ณรงคเดช
นายสุวิช ประกอบแสง
นายสุวิช สรรพาวุธ
นายสุวิท ปนอมร
นายสุวิทย คล่ําคง
นายสุวิทย คํามันตรี
นายสุวิทย ชนะภัย
นายสุวิทย ชัยรัตน
นายสุวิทย นวลสกุลนิภา
นายสุวิทย พละวงศ
นายสุวิทย ภิญโญยง
นายสุวิทย รักวุน
นายสุวิทย วงษาไฮ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๓๓๒๑
๓๓๒๒
๓๓๒๓
๓๓๒๔
๓๓๒๕
๓๓๒๖
๓๓๒๗
๓๓๒๘
๓๓๒๙
๓๓๓๐
๓๓๓๑
๓๓๓๒
๓๓๓๓
๓๓๓๔
๓๓๓๕
๓๓๓๖
๓๓๓๗
๓๓๓๘
๓๓๓๙
๓๓๔๐
๓๓๔๑
๓๓๔๒
๓๓๔๓
๓๓๔๔
๓๓๔๕
๓๓๔๖

นายสุวิทย ศรีดาจักร
นายสุวิทย สุวรรณคม
นายสุวิทย เสนาเจริญ
นายสุวิทยา เพชรสุวรรณ
นายสุวิมาน อุดรวงศ
นายสุวีร ฉิ่งทองคํา
นายสุหัส ทองนพคุณ
นายสูงศักดิ์ เดชศรีจันทร
นายสูรย สุขจิต
นายเสกศิษย จีระวิทยากร
นายเสกสรร ตาสี
นายเสงี่ยม พระไตรยะ
นายเสงี่ยม พลนํา
นายเสงี่ยม ภักมี
นายเสด็จ กรวยทอง
นายเสถียร เขียวนิล
นายเสถียร ดีสิน
นายเสถียร นาทองบอ
นายเสถียร พรหมดี
นายเสถียร มะกา
นายเสถียร วินไธสง
นายเสนก เพิ่มพูล
นายเสนห กาเล็ก
นายเสนห แกวหนู
นายเสนห จิตตอารี
นายเสนห ทองเขียว

หนา ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา
๓๓๔๗
๓๓๔๘
๓๓๔๙
๓๓๕๐
๓๓๕๑
๓๓๕๒
๓๓๕๓
๓๓๕๔
๓๓๕๕
๓๓๕๖
๓๓๕๗
๓๓๕๘
๓๓๕๙
๓๓๖๐
๓๓๖๑
๓๓๖๒
๓๓๖๓
๓๓๖๔
๓๓๖๕
๓๓๖๖
๓๓๖๗
๓๓๖๘
๓๓๖๙
๓๓๗๐
๓๓๗๑
๓๓๗๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายเสนห เทศนา
นายเสนห สระแกว
นายเสนห เอมสมบูรณ
นายเสนอ หาญณรงค
นายเสนาะ ขุนทอง
นายเสนาะ เจริญภาพ
นายเสนาะ ศรีพิเศษ
นายเสนีย บํารุงศักดิ์
นายเสนีย ศรีภานุมาต
นายเสนีย สําราญสุข
นายเสมาพิศุทธิ์ พลทัศสะ
นายเสรา จันทรสา
นายเสริม เจริญศิริ
นายเสริม วังแกว
นายเสริมศักดิ์ จินดาไทย
นายเสริมศักดิ์ เปนสุข
นายเสริมศักดิ์ หนูเสน
นายเสรี คุณวรเกษตร
วาที่รอยตรี เสรี ปาระแกว
นายเสรี เพชระ
นายเสรี แยมสงวน
นายเสรี เรืองรอด
นายเสรี อรรคบุตร
นายเสรี อุโหยบ
นายเสรี ฮาบพนม
จาสิบเอก เสวก ฉุนหอม

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๓๓๗๓
๓๓๗๔
๓๓๗๕
๓๓๗๖
๓๓๗๗
๓๓๗๘
๓๓๗๙
๓๓๘๐
๓๓๘๑
๓๓๘๒
๓๓๘๓
๓๓๘๔
๓๓๘๕
๓๓๘๖
๓๓๘๗
๓๓๘๘
๓๓๘๙
๓๓๙๐
๓๓๙๑
๓๓๙๒
๓๓๙๓
๓๓๙๔
๓๓๙๕
๓๓๙๖
๓๓๙๗
๓๓๙๘

นายเสวต สํานึกศักดิ์ศรี
นายแสงแกว ไชยกุฉิน
นายแสงชัย ยืนสุข
นายแสงทอง เรืองศิลป
นายแสงทอง สัพโส
นายแสงอรุณ แกวบุตรดี
นายแสน อนาราช
นายแสวง ทวีเงิน
นายแสวง พงศาปาน
นายแสวง วรหสังค
นายแสวง แสนฟางาม
นายแสวง อุปถัมถ
นายโสพล พุทธา
นายโสภณ ไชยคิรินทร
นายโสภณ ทรัพยมี
นายโสภณ โปธินันท
นายโสภณ หนูสอน
นายโสรีย ยอดเพชร
นายไสว คุณโน
นายไสว จันทา
นายไสว ฉายาวงศ
นายไสว เชิงกลาง
นายไสว ยัพราษฎร
นายไสว สุทธไชย
นายหงษดี ศรีเสน
นายหนูพิษ ปดชาชม

หนา ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา
๓๓๙๙
๓๔๐๐
๓๔๐๑
๓๔๐๒
๓๔๐๓
๓๔๐๔
๓๔๐๕
๓๔๐๖
๓๔๐๗
๓๔๐๘
๓๔๐๙
๓๔๑๐
๓๔๑๑
๓๔๑๒
๓๔๑๓
๓๔๑๔
๓๔๑๕
๓๔๑๖
๓๔๑๗
๓๔๑๘
๓๔๑๙
๓๔๒๐
๓๔๒๑
๓๔๒๒
๓๔๒๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายหลิน เกตุขาว
นายหัสดี ทรงถิ่น
นายหัสนัย ธนโชคดี
นายหาญ พิทักษสาลี
นายหาญชัย นันทะลัย
วาที่รอยตรี หาญณรงค
ชอบประดิษฐ
นายหาญศึก ดวงตาสวรรค
นายหิรัญ ปนโต
นายหิรัญชัย เพ็ชรฤาชา
นายเหรียญ รังษา
นายเหรียญ ลาลด
นายเหรียญชัย กรรณลา
นายเหรียญทอง ทาวมา
นายแหลมทอง กาญจนะ
นายแหลมทอง ปราบภัย
นายองคการ สิริชุมแสง
นายองอาจ แสนมาโนช
นายอดินันท สําเนียง
นายอดิเรก ชํานิประโคน
นายอดิเรก ยมจินดา
นายอดิศร เกตุโสภณ
นายอดิศร พานสรอย
นายอดิศร ศรีบุญวงษ
นายอดิศักดิ์ หวัดแทน
นายอดิศักดิ์ เหมะ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๓๔๒๔
๓๔๒๕
๓๔๒๖
๓๔๒๗
๓๔๒๘
๓๔๒๙
๓๔๓๐
๓๔๓๑
๓๔๓๒
๓๔๓๓
๓๔๓๔
๓๔๓๕
๓๔๓๖
๓๔๓๗
๓๔๓๘
๓๔๓๙
๓๔๔๐
๓๔๔๑
๓๔๔๒
๓๔๔๓
๓๔๔๔
๓๔๔๕
๓๔๔๖
๓๔๔๗
๓๔๔๘
๓๔๔๙

หนา ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

นายอดิศัย เอี่ยมตาล
นายอดุลย กุณาฑลต
นายอดุลย คงยืน
นายอดุลย ฉนํากลาง
นายอดุลย ณ ระนอง
นายอดุลย ทองลิ้ม
นายอดุลย บํารุงพานิช
นายอดุลย ฝายขันธ
นายอดุลย เย็นรัตน
นายอดุลย แยมมี
นายอดุลยเดช ประมูลทรัพย
วาที่รอยโท อธิวัฒน ไตรสิทธิวัฒน
นายอธิวัฒน มณีจักร
นายอนพัทย ผือลองไชย
นายอนันต กตเวที
นายอนันต ชูศร
นายอนันต บุญญะ
นายอนันต ปานทิพย
นายอนันต พลเยี่ยม
นายอนันต ภักดีศรี
นายอนันต สายสูง
นายอนันตเดช ปวงกลาง
นายอนิรุทธ วังคะฮาต
นายอนิวรรต แกวรัตน
นายอนุ ธีระอกนิษฐ
นายอนุชา สงทวี

๓๔๕๐
๓๔๕๑
๓๔๕๒
๓๔๕๓
๓๔๕๔
๓๔๕๕
๓๔๕๖
๓๔๕๗
๓๔๕๘
๓๔๕๙
๓๔๖๐
๓๔๖๑
๓๔๖๒
๓๔๖๓
๓๔๖๔
๓๔๖๕
๓๔๖๖
๓๔๖๗
๓๔๖๘
๓๔๖๙
๓๔๗๐
๓๔๗๑
๓๔๗๒
๓๔๗๓
๓๔๗๔
๓๔๗๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายอนุชิต กุลมาลา
นายอนุภาพ ยิ้มเชิง
นายอนุรักษ จําปาแกว
นายอนุรักษ ผดุงชนม
นายอนุรักษ ศรีไตรรัตน
นายอนุรัฐ ทิมวัฒน
นายอนุวัฒน บือซา
นายอนุวัตร สายประสาท
นายอนุวัตร สุธรรม
นายอนุศักดิ์ ธีระธํารงชัยกุล
นายอนุศักดิ์ มีครไทย
นายอนุสรณ ทิพยสุข
นายอนุสิษฐ คําสอน
นายอภิชัย สุรเสน
นายอภิชาติ ทรงครุฑ
นายอภิชาติ บุรสินสงา
นายอภิชาติ ปูชัย
นายอภิชาติ พวงปาไหม
นายอภิชาติ ศรีประเสริฐ
นายอภิญญากร ฉัตรทอง
นายอภิเดช ทิพยสุนา
นายอภินันท ทองรัตน
นายอภินันท ภูหัวไร
นายอภิพันธ จันทศร
นายอภิรักษ ธรรมเสนห
นายอภิรัฐ โชคชัย

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๓๔๗๖
๓๔๗๗
๓๔๗๘
๓๔๗๙
๓๔๘๐
๓๔๘๑
๓๔๘๒
๓๔๘๓
๓๔๘๔
๓๔๘๕
๓๔๘๖
๓๔๘๗
๓๔๘๘
๓๔๘๙
๓๔๙๐
๓๔๙๑
๓๔๙๒
๓๔๙๓
๓๔๙๔
๓๔๙๕
๓๔๙๖
๓๔๙๗
๓๔๙๘
๓๔๙๙
๓๕๐๐
๓๕๐๑

นายอภิวัฒน จอเอียด
นายอภิวิชญ บํารุง
นายอภิศักดิ์ ยืนยง
นายอภิสิทธิ์ รัตนประภา
นายอมร ธนะสัมบัญ
นายอมรศักดิ์ ปราบโรค
นายอมรินทร ชัยประพันธ
นายอมฤต สวัสดิสาร
นายอมาตย ปยะตู
นายอยูสอง แสนศิริ
นายอรรณพ จูจันทร
นายอรรณพ ไชยศิลป
นายอรรณพ สันติสุข
นายอรรถกวี สุขสมอรรถ
นายอรรถนนท อิ่มเพ็ง
นายอรรถพงศ กองตัน
นายอรรถวัฒน พงศธนโรจน
นายอรรถวิท สงวนนาม
นายอรรถสิทธิ์ คําปลอง
นายอรรถสิทธิ์ ศรีสุนทร
นายอรัญ พลภักดี
นายอราม นราทร
นายอราม บุญมี
นายอริศักดิ์ เวชกามา
นายอรุณ ชํานาญเฉียบ
นายอรุณ ไชยศรี

หนา ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา
๓๕๐๒
๓๕๐๓
๓๕๐๔
๓๕๐๕
๓๕๐๖
๓๕๐๗
๓๕๐๘
๓๕๐๙
๓๕๑๐
๓๕๑๑
๓๕๑๒
๓๕๑๓
๓๕๑๔
๓๕๑๕
๓๕๑๖
๓๕๑๗
๓๕๑๘
๓๕๑๙
๓๕๒๐
๓๕๒๑
๓๕๒๒
๓๕๒๓
๓๕๒๔
๓๕๒๕
๓๕๒๖
๓๕๒๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายอรุณ สรรพวิเศษ
นายอรุณ สองแสง
นายอรุณ สุขยิ่ง
นายอรุณ สุวรรณรัตน
นายอรุณ อินทรแดน
นายอักษร ยวงวิภักดิ์
นายอัคเดช อวมสถิตย
นายอัตถสิทธิ์ นาวะลี
นายอัทธเมศร วัชรสินไพศาล
นายอับดุลกอเฮ ดือราแม
นายอับดุลดาสิ กะแน
นายอัมพนธ ประพันธ
นายอัมพร จันทรมณี
นายอัมพร ชินโคตร
นายอัมพร ธรรมเจริญ
นายอัมพร พินะสา
นายอัมพร โสสุทธิ์
นายอัศนีย มังคละแสน
นายอัศวิน บรรเทาทุกข
นายอัษฎากร แสงโปรง
นายอัสมันห หะราตี
นายอาคม จันภักดี
นายอาคม หนูรักษา
นายอาทิตย เจียรวาป
นายอาทิตย บุญผองศรี
นายอาทิตย สอนกุลภักดี

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๓๕๒๘
๓๕๒๙
๓๕๓๐
๓๕๓๑
๓๕๓๒
๓๕๓๓
๓๕๓๔
๓๕๓๕
๓๕๓๖
๓๕๓๗
๓๕๓๘
๓๕๓๙
๓๕๔๐
๓๕๔๑
๓๕๔๒
๓๕๔๓
๓๕๔๔
๓๕๔๕
๓๕๔๖
๓๕๔๗
๓๕๔๘
๓๕๔๙
๓๕๕๐
๓๕๕๑
๓๕๕๒
๓๕๕๓

หนา ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

นายอาทิตย อุตชี
นายอาทิตย เอี่ยมศรี
นายอานน รักการ
นายอานนท ทองวงศ
วาที่พันตรี อานนท ประโมณะกัง
นายอานนท หนายแกว
นายอานุภาพ ศรีหาญ
นายอานุภาพ สถลนันทน
นายอานุภาพ สังขนอย
นายอาบศักดิ์ พฤกษชาติ
นายอามินฮูเซ็น เจะเงาะ
นายอายุ แกวกระจาง
นายอารมณ เกสทอง
นายอารมย รักศิลป
นายอารมย อินทรประเสริฐ
นายอารักษ พิมพบุญมา
นายอารีย กองทุงมน
นายอารีย ลิ้มตระกูล
นายอารีย สาสุข
นายอาโรม สะตํา
นายอาวรณ ดําชวย
นายอาวุธ ผลไชย
นายอาฮามะ สามะเด็ง
นายอํานวย คงถอด
นายอํานวย คํามณี
นายอํานวย โคตะมะ

๓๕๕๔
๓๕๕๕
๓๕๕๖
๓๕๕๗
๓๕๕๘
๓๕๕๙
๓๕๖๐
๓๕๖๑
๓๕๖๒
๓๕๖๓
๓๕๖๔
๓๕๖๕
๓๕๖๖
๓๕๖๗
๓๕๖๘
๓๕๖๙
๓๕๗๐
๓๕๗๑
๓๕๗๒
๓๕๗๓
๓๕๗๔
๓๕๗๕
๓๕๗๖
๓๕๗๗
๓๕๗๘
๓๕๗๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายอํานวย ใจคํา
นายอํานวย เชื้อนิด
นายอํานวย ดีประสิทธิ์
นายอํานวย เหมะ
นายอํานวยศิลป กลิ่นหอม
นายอํานาจ ยังมี
นายอํานาจ เหลาคนคา
นายอํานาจ ออยทิพย
นายอํานาจ อินศร
นายอําพน ภารราช
นายอําพร สิมมา
นายอําพล สมบุญ
นายอําพัน พรมโคตร
จาสิบเอก อําไพ สอนจิตร
นายอําไพ หาพันธุ
นายอิทธิกร เพ็งรอด
นายอิทธิพงศ คืบขุนทด
นายอิทธิพร เพ็งโคตร
นายอิทธิพร รุจะศิริ
นายอิทธิพล นิลสุม
นายอิทธิพล ไพศาล
นายอิทธิพล วังคําแหง
นายอิทธิยา เกิดสุข
นายอิทธิรงค ปานะถึก
นายอิทธิฤทธิ์ แสงศิลา
นายอิ่นแกว ดวงดี

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๓๕๘๐
๓๕๘๑
๓๕๘๒
๓๕๘๓
๓๕๘๔
๓๕๘๕
๓๕๘๖
๓๕๘๗
๓๕๘๘
๓๕๘๙
๓๕๙๐
๓๕๙๑
๓๕๙๒
๓๕๙๓
๓๕๙๔
๓๕๙๕
๓๕๙๖
๓๕๙๗
๓๕๙๘
๓๕๙๙
๓๖๐๐
๓๖๐๑
๓๖๐๒
๓๖๐๓
๓๖๐๔
๓๖๐๕

หนา ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

นายอินโดชัย ศรีณรงค
นายอินทร แกวปอม
นายอินทรศร ชัยวงศญาติ
นายอินสม คุณา
นายอิว เคนพะนาน
นายอิศรายศ เมืองโคตร
นายอิษฎิ์ นาทะทอง
นายอิสรชล นันทะบัน
นายอิสรภาพ ทองบอ
นายอิสระภาพ แปนรักษา
นายอิสสระ นาคะประเวศน
นายอุกฤษฎ จันทฤก
นายอุดม กิ่งมาลา
นายอุดม แกนวงษ
นายอุดม คชปกษี
นายอุดม จันทรโสดา
นายอุดม จําปาวงศ
นายอุดม ธรรมมา
นายอุดม บุญผอง
นายอุดม โพธิ์ชัย
นายอุดม เมืองศรีมาตย
นายอุดม ศรีใหม
นายอุดม สังขสุวรรณ
นายอุดม สีจันเพรียว
จาอากาศตรี อุดม หวังหุนกลาง
นายอุดม โหรา

๓๖๐๖
๓๖๐๗
๓๖๐๘
๓๖๐๙
๓๖๑๐
๓๖๑๑
๓๖๑๒
๓๖๑๓
๓๖๑๔
๓๖๑๕
๓๖๑๖
๓๖๑๗
๓๖๑๘
๓๖๑๙
๓๖๒๐
๓๖๒๑
๓๖๒๒
๓๖๒๓
๓๖๒๔
๓๖๒๕
๓๖๒๖
๓๖๒๗
๓๖๒๘
๓๖๒๙
๓๖๓๐
๓๖๓๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายอุดม อารมณ
นายอุดร กิ่งวิชิต
นายอุดร แผพร
นายอุทร พรรณรา
นายอุทัย กลาหาญ
นายอุทัย ขวัญทอง
นายอุทัย โคตพันธ
นายอุทัย ตะนะคี
นายอุทัย ทองใบ
นายอุทัย ประกิระนะ
นายอุทัย ไรขาม
นายอุทัย หวันเก
นายอุทัยมณี นามกอง
นายอุทาน ปตริยะ
นายอุทาน สิงหครุธ
นายอุทิตย ธีระกุล
นายอุทิพย สมบูรณ
นายอุทิศ จันทรเขียว
นายอุทิศ นาประทุม
นายอุทิศ โพธิรุกข
นายอุทิศ รางศรี
นายอุทิศักดิ์ อินทรแสง
นายอุธร เพ็งสอน
นายอุระ สุนทรินทร
นายเอก มีแสวง
นายเอกกูล วงศวาน

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๓๖๓๒
๓๖๓๓
๓๖๓๔
๓๖๓๕
๓๖๓๖
๓๖๓๗
๓๖๓๘
๓๖๓๙
๓๖๔๐
๓๖๔๑
๓๖๔๒
๓๖๔๓
๓๖๔๔
๓๖๔๕
๓๖๔๖
๓๖๔๗
๓๖๔๘
๓๖๔๙
๓๖๕๐
๓๖๕๑
๓๖๕๒
๓๖๕๓
๓๖๕๔
๓๖๕๕
๓๖๕๖
๓๖๕๗

นายเอกชัย พลกําแหง
นายเอกชัย พูลหนาย
นายเอกชัย วงษกระจาง
นายเอกชัย สุขหลาย
นายเอกนรินทร เจษฎาสิริ
นายเอกนัยต รัตนกุล
นายเอกพงษ แข็งแรง
นายเอกพล มั่นอยู
นายเอกพันธ จันอินทร
นายเอกมินทร ชินโคตร
นายเอกรัตน ลับโกษา
นายเอกวิทย บัญโสภา
นายเอกวิทย บัวเอี่ยม
นายเอกสิทธิ์ คําภิรานนท
นายเอกสิทธิ์ เปยปลูก
นายเอนก เครือสา
นายเอนก จาดดํา
นายเอนก มูฮําหมัด
นายเอนก อัคคีเดช
นายเอนง คุมคง
นายเอศรา แสนกันคํา
นายเอิบ กล่ํามาศ
นายเอี่ยม สมบูรณ
นายโอสถ ศรีสิทธิ์
นายไอศูรย ศรีเวียงราช
นางกงพิไล อมรินทร

หนา ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา
๓๖๕๘
๓๖๕๙
๓๖๖๐
๓๖๖๑
๓๖๖๒
๓๖๖๓
๓๖๖๔
๓๖๖๕
๓๖๖๖
๓๖๖๗
๓๖๖๘
๓๖๖๙
๓๖๗๐
๓๖๗๑
๓๖๗๒
๓๖๗๓
๓๖๗๔
๓๖๗๕
๓๖๗๖
๓๖๗๗
๓๖๗๘
๓๖๗๙
๓๖๘๐
๓๖๘๑
๓๖๘๒
๓๖๘๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางกชกร จีนกลับ
นางกชกร โพธิ์นาค
นางกชนิกา วงศวรนุช
นางสาวกชพร พุทธจักร
นางกชพร วรรณรัตน
นางกชพร ศรีแดงนอย
นางกนกชนก ออนแพง
นางกนกพร ฐานวิสัย
นางกนกพร ดวงคําภา
นางสาวกนกพร ดวงปลี
นางกนกพร ลาสา
นางกนกภัค นาคํา
นางกนกวรรณ งามแสง
นางกนกวรรณ เรืองศรี
นางกนิษฐ จอมศรีกระยอม
นางกมนฉัตร บุษบงก
นางกมนพรรธน ไทสิทธิพัฒน
นางกมล นามวงศ
นางกมลทิพย กิจจาวรากร
นางกมลทิพย เพียรกิจนา
นางกมลทิพย รอบรู
นางสาวกมลพร แกวมูล
นางกมลพร เวียงคํา
นางสาวกมลพรรณ นิสภวาณิชย
นางกมลรัตน วงษภูธรณ
นางสาวกมลรัตน สิงหศักดา

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๓๖๘๔
๓๖๘๕
๓๖๘๖
๓๖๘๗
๓๖๘๘
๓๖๘๙
๓๖๙๐
๓๖๙๑
๓๖๙๒
๓๖๙๓
๓๖๙๔
๓๖๙๕
๓๖๙๖
๓๖๙๗
๓๖๙๘
๓๖๙๙
๓๗๐๐
๓๗๐๑
๓๗๐๒
๓๗๐๓
๓๗๐๔
๓๗๐๕
๓๗๐๖
๓๗๐๗
๓๗๐๘
๓๗๐๙

หนา ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางกมลรัตน สุริยเมธีกุล
นางกมลรัตน สุวรรณเจริญ
นางกมลรัตน เหงาเกษ
นางกมลลักษณ เอี้ยวสุวรรณ
นางกมลวรรณ ชุมอักษร
นางกมลวรรณ พันธุพาณิชย
นางกมลวรรณ อรุณโรจน
นางกมลวรรณ อุดมวิทย
นางกมลา จารุเนตร
นางกมลาศ ตอพันธ
นางกรกช ศิลปชัยกิจ
นางกรกนก นาวิชา
นางกรกนก เสือแกว
นางกรกวีร สุจิตะพันธ
นางกรกันยา นิธิธรรมธาดา
นางกรเกลา มนตรี
นางกรณภัสสรณ สันติพงษไพบูลย
นางกรทิพย ทองแตง
นางกรปภา สิงหจันทร
นางสาวกรรณิกา ณ นาน
นางกรรณิกา นรากรณ
นางกรรณิกา พลขันธ
นางกรรณิกา รัตนะวรรณ
นางกรรณิกา ศรีสัตยรสนา
นางกรรณิกา เหลี่ยมสกุล
นางกรรณิกา อานุภาพบรรเจิด

๓๗๑๐
๓๗๑๑
๓๗๑๒
๓๗๑๓
๓๗๑๔
๓๗๑๕
๓๗๑๖
๓๗๑๗
๓๗๑๘
๓๗๑๙
๓๗๒๐
๓๗๒๑
๓๗๒๒
๓๗๒๓
๓๗๒๔
๓๗๒๕
๓๗๒๖
๓๗๒๗
๓๗๒๘
๓๗๒๙
๓๗๓๐
๓๗๓๑
๓๗๓๒
๓๗๓๓
๓๗๓๔
๓๗๓๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางกรรณิการ คนสูง
นางกรรณิการ คายหนองสวง
นางกรรณิการ จันทรังษี
นางสาวกรรณิการ จันทโร
นางกรรณิการ ไชยรส
นางกรรณิการ บุญเกียรติสกุล
นางสาวกรรณิการ รังคะราช
นางกรรณิการ รุจิรานุรักษ
นางสาวกรรณิการ ศรีเจริญธรรม
นางกรรณิการ สารบัณฑิตกุล
นางกรรณิการ เสียงใหญ
นางสาวกรรณิการ ใหญประสาน
นางกรรณิการ อุนภูษา
นางกรรัฐ พงศพัฒน
นางสาวกรองทอง แชมชอย
นางสาวกรองทิพย เพียรพิจิตร
นางกรอบแกว ทะแพงพันธ
นางกรุณรัตน เที้ยธิทรัพย
นางกฤตติกา วงศอัศวิน
นางกฤตติยา สิ่วไธสง
นางกฤตติรส สุดจันทร
นางสาวกฤตยา หนองพงษ
นางกฤติกา ศรีประมาณ
นางกฤติยา นวลจันทร
นางกฤษณา ขวางรัมย
นางกฤษณา คงนวล

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๓๗๓๖
๓๗๓๗
๓๗๓๘
๓๗๓๙
๓๗๔๐
๓๗๔๑
๓๗๔๒
๓๗๔๓
๓๗๔๔
๓๗๔๕
๓๗๔๖
๓๗๔๗
๓๗๔๘
๓๗๔๙
๓๗๕๐
๓๗๕๑
๓๗๕๒
๓๗๕๓
๓๗๕๔
๓๗๕๕
๓๗๕๖
๓๗๕๗
๓๗๕๘
๓๗๕๙
๓๗๖๐
๓๗๖๑

นางกฤษณา ชั้นแกว
นางกฤษณา ธนอารักษ
นางกฤษณา พยาเวช
นางสาวกฤษณา มูลคํา
นางกฤษณา ยังมี
นางกฤษณา รักกมล
นางกฤษณา วงษสําราญ
นางกฤษณา สุวิเชียร
นางกลมใบ ศรีสมชัย
นางกลิ่นผกา ดวงประภา
นางกลิ่นสุคนธ ขําน้ําคู
นางกวินนาถ พิพัฒนธร
นางกวีวรรณ จูเที่ยง
นางกษมาพร ศิริเมฆา
นางสาวกองมา ไกรโนนทอง
นางกองสี สีหะวงษ
นางสาวกอบกิจ สังคนาคินทร
นางกอบกุล คงเทียน
นางกอบกุล พันธุพาณิชย
นางกอบกุล ภาติกะโชดก
นางกอบชื่น ทองสมบูรณ
นางกัญจนา โสติถิมานนท
นางกัญจนาภา อรรถานิธิ
นางกัญญวรา ทอมสัน
นางสาวกัญญา กลิ่นละออ
นางกัญญา ชมละมาย

หนา ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา
๓๗๖๒
๓๗๖๓
๓๗๖๔
๓๗๖๕
๓๗๖๖
๓๗๖๗
๓๗๖๘
๓๗๖๙
๓๗๗๐
๓๗๗๑
๓๗๗๒
๓๗๗๓
๓๗๗๔
๓๗๗๕
๓๗๗๖
๓๗๗๗
๓๗๗๘
๓๗๗๙
๓๗๘๐
๓๗๘๑
๓๗๘๒
๓๗๘๓
๓๗๘๔
๓๗๘๕
๓๗๘๖
๓๗๘๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางกัญญา มิตรเมธ
นางสาวกัญญา ฤทธิรงค
นางกัญญา สอนกลา
นางกัญญา สิทธิฤทธิ์
นางกัญญา อุสาย
นางกัญญาณัฏฐ ปกปอง
นางกัญญาภรณ ศรีแสง
นางกัญญาภา ขอดทอง
นางกัญญารัตน ดวงปลอง
นางกัญญารัตน ทองแยม
นางกัญพัชณิสา กาฬสิงห
นางกัณทิมา ทองเชื้อ
นางกัณหา คุณโน
นางกันตสินี จาตุรนตรังษี
นางกันทิมา แสงจําปา
นางกันยา วิสาละ
นางสาวกันยา สอนสุวิทย
นางกันยาภรณ แปนจันทร
นางสาวกันยารัตน เพิงสา
นางกัลญาณี โพธิรุกข
นางกัลยกร เปลี่ยนอํารุง
นางกัลยรัตน กลาหาญ
นางกัลยา คามวุฒิ
นางกัลยา คําวรรณ
นางกัลยา จันทรกอง
นางกัลยา จันทศรี

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๓๗๘๘
๓๗๘๙
๓๗๙๐
๓๗๙๑
๓๗๙๒
๓๗๙๓
๓๗๙๔
๓๗๙๕
๓๗๙๖
๓๗๙๗
๓๗๙๘
๓๗๙๙
๓๘๐๐
๓๘๐๑
๓๘๐๒
๓๘๐๓
๓๘๐๔
๓๘๐๕
๓๘๐๖
๓๘๐๗
๓๘๐๘
๓๘๐๙
๓๘๑๐
๓๘๑๑
๓๘๑๒
๓๘๑๓

นางกัลยา ใจหนิม
นางสาวกัลยา ชูโชติ
นางกัลยา ทองงอก
นางกัลยา ทองนวลจันทร
นางกัลยา เทพทอง
นางกัลยา บุญมา
นางกัลยา พิสุทธสกุล
นางสาวกัลยา พึ่งพาณิชยกุล
นางกัลยา มงคลนิมิตร
นางกัลยา มั่นตาย
นางกัลยา ศรีนาค
นางกัลยา ศุภลักษณ
นางกัลยา ออนศรี
นางกัลยา อินทรเทพ
นางกัลยาณี ทองดีบุญ
นางกัลยาณี ประภาติกุล
นางกัลยาณี ภูมรินทร
นางกัลยาณี มั่งคั่ง
นางสาวกัลยาณี รจิตรังสรรค
นางกัลยาณี รอดเริญ
นางสาวกัลยาณี วัฒนสิทธิ์
นางกัลยาณี สุดทองคง
นางสาวกัลยาณี หิรัญกิจรังษี
นางกัลยารัตน จรลําโกน
นางสาวกัลยารัตน สุริยะ
นางกัลยารัตน เสาวคนธ

หนา ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา
๓๘๑๔
๓๘๑๕
๓๘๑๖
๓๘๑๗
๓๘๑๘
๓๘๑๙
๓๘๒๐
๓๘๒๑
๓๘๒๒
๓๘๒๓
๓๘๒๔
๓๘๒๕
๓๘๒๖
๓๘๒๗
๓๘๒๘
๓๘๒๙
๓๘๓๐
๓๘๓๑
๓๘๓๒
๓๘๓๓
๓๘๓๔
๓๘๓๕
๓๘๓๖
๓๘๓๗
๓๘๓๘
๓๘๓๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางกาญจณี รัตนกุล
นางกาญจนกมล สุขสมทิพย
นางกาญจนา กลิ่นแกว
นางกาญจนา กลิ่นใย
นางกาญจนา การุญ
นางกาญจนา จอมนงค
นางกาญจนา จําเนียรการ
นางกาญจนา เจริญรักษ
นางกาญจนา ตั้งปรัชญาวุฒิ
นางกาญจนา ติปปคุปต
นางกาญจนา เตียนสูงเนิน
นางกาญจนา นาคหาญ
นางกาญจนา นามโพธิ์
นางกาญจนา นิลกรรณ
นางกาญจนา ประดับพงษา
นางกาญจนา ประสงคทรัพย
นางกาญจนา โปธา
นางกาญจนา เพ็งศรี
นางกาญจนา รอดตาด
นางกาญจนา วงศเอี่ยมสวัสดิ์
นางกาญจนา เวชปาน
นางกาญจนา ศรไชย
นางกาญจนา ศรเสนา
นางกาญจนา ศิริวัฒนเมธานนท
นางกาญจนา สมตุย
นางกาญจนา สะสมทรัพย

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๓๘๔๐
๓๘๔๑
๓๘๔๒
๓๘๔๓
๓๘๔๔
๓๘๔๕
๓๘๔๖
๓๘๔๗
๓๘๔๘
๓๘๔๙
๓๘๕๐
๓๘๕๑
๓๘๕๒
๓๘๕๓
๓๘๕๔
๓๘๕๕
๓๘๕๖
๓๘๕๗
๓๘๕๘
๓๘๕๙
๓๘๖๐
๓๘๖๑
๓๘๖๒
๓๘๖๓
๓๘๖๔
๓๘๖๕

หนา ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางกาญจนา สังวรณ
นางกาญจนา แสนศักดิ์
นางกาญจนา อุไรรัตน
นางกาญจนาพร คงเพ็ชร
นางสาวกาญจนาภรณ เผือกนาค
นางกาญจนาภัณฑ เชษฐบุตร
นางกาญจนี ขันติยานันท
นางกาญจนี ประสานพันธ
นางกาญจวรรณ ปรีชาชาญ
นางกานดา จิตตสายชล
นางกานดา ทองใบ
นางกานดา เทพารักษ
นางกานดา หิรัญนุเคราะห
นางกานดา อุนไพร
นางกานตกมล บุญเอนก
นางกานตรวี กาลจักร
นางกานตสิริ หลวงมะลิ
นางกําเจียว รุงไรโคก
นางกําไร รักแจง
นางกิ่งกาญจน ฝกฝน
นางสาวกิ่งแกว ธรรมบันดาลสุข
นางกิ่งแกว รักคํา
นางกิ่งแกว หอมขาว
นางกิตติมา วองทรงเจริญ
นางกิตติยา รัชโน
นางกิตติยาพร พิทักษปกรณ

๓๘๖๖
๓๘๖๗
๓๘๖๘
๓๘๖๙
๓๘๗๐
๓๘๗๑
๓๘๗๒
๓๘๗๓
๓๘๗๔
๓๘๗๕
๓๘๗๖
๓๘๗๗
๓๘๗๘
๓๘๗๙
๓๘๘๐
๓๘๘๑
๓๘๘๒
๓๘๘๓
๓๘๘๔
๓๘๘๕
๓๘๘๖
๓๘๘๗
๓๘๘๘
๓๘๘๙
๓๘๙๐
๓๘๙๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางกิตติยาพร เสนวรรณะ
นางกิตยาภรณ วิเชียรทอง
นางกิติมา มะโน
นางสาวกิติมา มุขสมบัติ
นางกิติมาภรณ ทับทอง
นางกิติยา เตชะวรรณวุฒิ
นางกิมาภรณ เติมสุข
นางกิรณา คิ้วเจริญ
นางกิรณา ปนประเสริฐ
นางสาวกีรติ จินตนธรรม
นางสาวกุนทินี สังขสัญญา
นางกุลฌา เขียวดอกนอย
นางกุลธิดา คอโนนแดง
นางกุลภัสสร สุทธิจินดาวงศ
นางกุลวดี ใจสมุทร
นางกุศล พรอมจิตต
นางกุศล สุขประจันทร
นางกุสุมา คูณขาว
นางกุสุมา สุนทวงษ
นางกุสุมาวดี ยองมณี
นางกุหลาบ นันตะแกว
นางสาวกุหลาบ ปานกลาง
นางกุหลาบ พรหมศรี
นางกุหลาบ สวนศรี
นางกุหลาบ สีหาพงศ
นางกุหลาบ สุขสวัสดิ์

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๓๘๙๒
๓๘๙๓
๓๘๙๔
๓๘๙๕
๓๘๙๖
๓๘๙๗
๓๘๙๘
๓๘๙๙
๓๙๐๐
๓๙๐๑
๓๙๐๒
๓๙๐๓
๓๙๐๔
๓๙๐๕
๓๙๐๖
๓๙๐๗
๓๙๐๘
๓๙๐๙
๓๙๑๐
๓๙๑๑
๓๙๑๒
๓๙๑๓
๓๙๑๔
๓๙๑๕
๓๙๑๖
๓๙๑๗

นางกุหลาบ หนูนะ
นางเกตุแกว คําโสภา
นางเกศนา ใจบาน
นางสาวเกศนี สิงหฤกษ
นางเกศนีย เกษรบัว
นางเกศรา ฤกษพิบูลย
นางสาวเกศรา หลวงทะ
นางเกศริน ทองงาม
นางเกศรินทร นาคหงษ
นางเกศรี วิวัฒนปฐพี
นางเกศสรินทร ตรีเดช
นางเกศสุดา สวัสดีมงคล
นางเกศินี จันทะนะ
นางเกศินีย แจมจรรยา
นางเกศินีย ทิพยวัฒน
นางเกษม ถวิลไพร
นางเกษมศรี เถื่อนนาดี
นางเกษมศรี สมสาร
นางเกษร คําดีบุญ
นางเกษร บุญลือ
นางเกษร ประสมศรี
นางเกษร ยัพราษฎร
นางเกษร สุทธิปญโญ
นางเกษร หนุยจันทึก
นางเกษร หมุดทันใจ
นางเกษรา โพธิ์เอี่ยม

หนา ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา
๓๙๑๘
๓๙๑๙
๓๙๒๐
๓๙๒๑
๓๙๒๒
๓๙๒๓
๓๙๒๔
๓๙๒๕
๓๙๒๖
๓๙๒๗
๓๙๒๘
๓๙๒๙
๓๙๓๐
๓๙๓๑
๓๙๓๒
๓๙๓๓
๓๙๓๔
๓๙๓๕
๓๙๓๖
๓๙๓๗
๓๙๓๘
๓๙๓๙
๓๙๔๐
๓๙๔๑
๓๙๔๒
๓๙๔๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางเกษศินี อินทุเศรษฐ
นางเกษศิรินทร งาวทอง
นางเกียรติสุดา กุตระแสง
นางเกียรติสุดา อินทอง
นางเกียวทอง วะชุม
นางเกื้อกูล จันทวงษ
นางเกื้อกูล ชูกลิ่น
นางสาวเกื้อกูล ไชยอักษร
นางแกนจันทร โคตะนนท
นางแกวใจ แสงอรุณ
นางแกวตา เติมงาม
นางโกญจนมาศ จันทมุณี
นางโกศล เรืองใสสอง
นางโกสุม ใหญกระโทก
นางไกรทอง หลมศรี
นางไกรวรรณ ชินสอน
นางไกรสร รมศรี
นางไกรสร ศรีภูวงศ
นางไกรสร สุขบรม
นางขนิษฐา ขันตี
นางสาวขนิษฐา ตวนชะเอม
นางขนิษฐา ธานี
นางสาวขนิษฐา นาคสุวรรณ
นางขนิษฐา บุตรดี
นางสาวขนิษฐา ปราบไพรี
นางขนิษฐา ภูชมศรี

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๓๙๔๔
๓๙๔๕
๓๙๔๖
๓๙๔๗
๓๙๔๘
๓๙๔๙
๓๙๕๐
๓๙๕๑
๓๙๕๒
๓๙๕๓
๓๙๕๔
๓๙๕๕
๓๙๕๖
๓๙๕๗
๓๙๕๘
๓๙๕๙
๓๙๖๐
๓๙๖๑
๓๙๖๒
๓๙๖๓
๓๙๖๔
๓๙๖๕
๓๙๖๖
๓๙๖๗
๓๙๖๘
๓๙๖๙

หนา ๘๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางขนิษฐา เยี่ยงศรีรงค
นางสาวขนิษฐา รัตนาภายน
นางขนิษฐา วุฒิชมภู
นางขนิษฐา วุฒิพงศปรีชา
นางขนิษฐา ศรีสัตตบุตร
นางขนิษฐา สินทวี
นางขนิษฐา อุพลเถียร
นางขวัญแกว มีเหมือน
นางสาวขวัญใจ กัลปสุทธิ์
นางขวัญใจ ขุนสูงเนิน
นางขวัญใจ ครั่งฝา
นางขวัญใจ คํารอด
นางขวัญใจ ชินสรอย
นางขวัญใจ ไชยเยศ
นางขวัญใจ เอ็นดูราษฎร
นางสาวขวัญชนก พยัคฆภูมิภักดี
นางขวัญตา วีระตา
นางขวัญทอง ศรีนรพรรณ
นางขวัญพัฒน รตนอารียพร
นางขวัญพิชา บุญชิต
นางขวัญเมือง เทียนกุล
นางขวัญเรือน กมลธรรม
นางสาวขวัญเรือน เครือวัลย
นางขวัญเรือน บัวเกตุ
นางขวัญเรือน ไพรวิจารย
นางขวัญฤดี ยิ่งกําแหง

๓๙๗๐
๓๙๗๑
๓๙๗๒
๓๙๗๓
๓๙๗๔
๓๙๗๕
๓๙๗๖
๓๙๗๗
๓๙๗๘
๓๙๗๙
๓๙๘๐
๓๙๘๑
๓๙๘๒
๓๙๘๓
๓๙๘๔
๓๙๘๕
๓๙๘๖
๓๙๘๗
๓๙๘๘
๓๙๘๙
๓๙๙๐
๓๙๙๑
๓๙๙๒
๓๙๙๓
๓๙๙๔
๓๙๙๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางขวัญสวัสดิ์ ลับเลิศลบ
นางสาวขันธนา พันธะ
นางขําจิตร วุฒิศักดิ์
นางสาวเขมจิรา อชิรปรีชากูล
นางเขมิกา เอกพันธุ
นางเขื่อนทอง มูลวรรณ
นางแขไข จันทริยวงค
นางไขนภา เกตุเชื้อจีน
นางคณาทรัพย สุนันตะ
นางคณินกา ทามวง
นางคนึงนิจ กลิ่นเมือง
นางคนึงนิจ คงเทศ
นางคนึงนิจ ไชยสิทธิ์
นางคนึงนิจ ดือราแม
นางสาวคนึงนิจ ปนประภา
นางคนึงนิจ มนัสฐิติกุล
นางคนึงนิจ ศิริ
นางคนึงนิด โนนคูเขตโขง
นางคนึงนิตย จันทรแซ
นางสาวคนึงรัตน ถุงเงิน
นางคมขํา จําปาดี
นางคมขํา ทิพวัฒน
นางสาวคมคาย ประสงคทรัพย
นางสาวคมคาย ศรีสวางสุข
นางคมเนตร กะการดี
นางควรพิศ ถนนแกว

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๓๙๙๖
๓๙๙๗
๓๙๙๘
๓๙๙๙
๔๐๐๐
๔๐๐๑
๔๐๐๒
๔๐๐๓
๔๐๐๔
๔๐๐๕
๔๐๐๖
๔๐๐๗
๔๐๐๘
๔๐๐๙
๔๐๑๐
๔๐๑๑
๔๐๑๒
๔๐๑๓
๔๐๑๔
๔๐๑๕
๔๐๑๖
๔๐๑๗
๔๐๑๘
๔๐๑๙
๔๐๒๐
๔๐๒๑

นางคอรีเยาะ นวลแยม
นางคะนางค รักโนนสูง
นางคัชรินทรนี ฝูงดี
นางคัมภีร เพชรเรือง
นางคํานึง ทองศรีนุน
นางคํานึง บุญทั่ง
นางคํานึงนิจญ ประทีป
นางคํานึงลักษณ สุดา
นางคําใบ ไชยสิงห
นางคําปน นิสดล
นางคําปลิว จารนัย
นางคําปลิว สิงหคําคูณ
นางคําปอง ดวงลาดนา
นางสาวคําผอง สีหะบัณฑิต
นางคําผิน สิทธิชัย
นางคํามวล แสนสุข
นางคํารณ วชิราคําภรณ
นางคําลวน ชาติชํานาญ
นางคําเอย มูลศรี
นางสาวเครือวรรณ เชื้อหมอดู
นางเครือวัลย การะหงษ
นางเครือวัลย ขอจิตตเมตต
นางเครือวัลย เตนากุล
นางเครือวัลย นวลขาว
นางเครือวัลย แพะปลอด
นางเครือวัลย วงศใหญ

หนา ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา
๔๐๒๒
๔๐๒๓
๔๐๒๔
๔๐๒๕
๔๐๒๖
๔๐๒๗
๔๐๒๘
๔๐๒๙
๔๐๓๐
๔๐๓๑
๔๐๓๒
๔๐๓๓
๔๐๓๔
๔๐๓๕
๔๐๓๖
๔๐๓๗
๔๐๓๘
๔๐๓๙
๔๐๔๐
๔๐๔๑
๔๐๔๒
๔๐๔๓
๔๐๔๔
๔๐๔๕
๔๐๔๖
๔๐๔๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางเครือวัลย ศรีก่ํา
นางงามจิต หลําเบ็ญสะ
นางงามใจ สุวรรณพงษ
นางงามตา เอี่ยมทศ
นางเงาแข ดวงศรี
นางจงกล เกตุวัง
นางสาวจงกล ตนสาย
นางจงกล เรืองไพศาล
นางจงกล ฤทธิศาสตร
นางจงกลณี นุมภักดี
นางจงกลนี เขียวหวาน
นางจงกลนี ชอนทอง
นางจงกลนี ภูมิประเทศ
นางสาวจงจิตร เพชรล้ํา
นางสาวจงจิตร วงศเมฆินทร
นางจงจิตร สวัสดี
นางจงดี บูรณประเสริฐกุล
นางจงดี มหานิล
นางจงรักษ ธีระวงศนันท
นางจงรักษ นรินทรรัมย
นางจงรักษ สืบสายลา
นางสาวจงรักษ หนองริมบาน
นางจงรัตน พิมพสอน
นางจตุพร คชสีห
นางจตุพร ทนยิ้ม
นางจตุพร บุญนํา

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๔๐๔๘
๔๐๔๙
๔๐๕๐
๔๐๕๑
๔๐๕๒
๔๐๕๓
๔๐๕๔
๔๐๕๕
๔๐๕๖
๔๐๕๗
๔๐๕๘
๔๐๕๙
๔๐๖๐
๔๐๖๑
๔๐๖๒
๔๐๖๓
๔๐๖๔
๔๐๖๕
๔๐๖๖
๔๐๖๗
๔๐๖๘
๔๐๖๙
๔๐๗๐
๔๐๗๑
๔๐๗๒
๔๐๗๓

นางจตุพร สงหนู
นางสาวจตุรพร มาลารัตน
นางสาวจรรยา ชัยภักดิ์
นางจรรยา ชัยอินทร
นางจรรยา ทองสินธุ
นางจรรยา นาสุย
นางจรรยา ภูเพ็ชร
นางจรรยา โภคากรณ
นางจรรยา ฤทธิ์บํารุง
นางจรรยา ศรีพันธ
นางจรรยา ใสเพี้ย
นางจรรยา อําภาวรรณ
นางจรวย พรหมสมบัติ
นางจรวยพร วีระเสถียร
นางจรัญญา ขําสีเมฆ
นางจรัญญา พระเดโช
นางสาวจรัญญา สมัยสมบัติ
นางจรัมพร วงศทรัพยอิน
นางจรัส มะณีพันธ
นางจรัสศรี ซังธาดา
นางจรัสศรี ทิพยอุตร
นางจรัสศรี ธรรมจิต
นางจรัสศรี ธานีรัตน
นางจรัสศรี สัตยใสย
นางจรัสศรี สุนทรานนท
นางจริน มาตเมฆ

หนา ๘๕
ราชกิจจานุเบกษา
๔๐๗๔
๔๐๗๕
๔๐๗๖
๔๐๗๗
๔๐๗๘
๔๐๗๙
๔๐๘๐
๔๐๘๑
๔๐๘๒
๔๐๘๓
๔๐๘๔
๔๐๘๕
๔๐๘๖
๔๐๘๗
๔๐๘๘
๔๐๘๙
๔๐๙๐
๔๐๙๑
๔๐๙๒
๔๐๙๓
๔๐๙๔
๔๐๙๕
๔๐๙๖
๔๐๙๗
๔๐๙๘
๔๐๙๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางจรินทร จุมทอง
นางจรินทรทิพย อินอาย
นางจรินยา แสงคํามา
นางสาวจริยา ทาบทอง
นางจริยา บุญเลิศ
นางจริยา พรหมมณี
นางสาวจริยา พฤกษเพ็ชรไพศาล
นางจริยา ศรีดา
นางจริยา สมีรักษ
นางจริยา สายเล็น
นางจริยาภรณ อังศิริจินดา
นางสาวจรีย กําเนิดศิริ
นางจรีย จันทรชมภู
นางจรีรัตน ขุนคงเสถียร
นางจรีรัตน นาแพง
นางจรูญพร ศรีใย
นางจรูญลักษณ โกเศศสุขชูโชค
นางจรูญลักษณ เชื้อเมือง
นางจรูญศรี วรจันทร
นางจลินทร ดีจริง
นางสาวจวงจันทน ศรกลา
นางจอมศรี พันธพงษ
นางจัญจลา ดํารงวิทย
นางจัตุรงค พฤกษศรี
นางสาวจันแกว ชัยรัตน
นางจันทนเพ็ญ บางทิพย

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๔๑๐๐
๔๑๐๑
๔๑๐๒
๔๑๐๓
๔๑๐๔
๔๑๐๕
๔๑๐๖
๔๑๐๗
๔๑๐๘
๔๑๐๙
๔๑๑๐
๔๑๑๑
๔๑๑๒
๔๑๑๓
๔๑๑๔
๔๑๑๕
๔๑๑๖
๔๑๑๗
๔๑๑๘
๔๑๑๙
๔๑๒๐
๔๑๒๑
๔๑๒๒
๔๑๒๓
๔๑๒๔
๔๑๒๕

หนา ๘๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางจันทนา ทองศรีงาม
นางจันทนา นิลรัตนกุล
นางจันทนา ศรีพลาย
นางจันทนา สกุลวัฒนะ
นางจันทนา สัญญเดช
นางจันทร ปานผดุง
นางจันทร เพชรบูรณ
นางจันทรจิรา จํานงค
นางจันทรจิรา ศิริอาภรณ
นางจันทรฉาย ขันทะสา
นางจันทรฉาย โคตุทา
นางจันทรฉาย ทองสวัสดิ์
นางจันทรฉาย นาคพงษ
นางสาวจันทรทอง ชินารักษ
นางจันทรทิพย จุนทการ
นางจันทรธิมาศ ทองเลี่ยมนาค
นางจันทรนิภา แสนสุโพธิ์
นางสาวจันทรผอง สมุทรผอง
นางจันทรพิมพ มาอินทร
นางจันทรเพ็ง กิ่งแกว
นางสาวจันทรเพ็ง คําปอง
นางจันทรเพ็ญ งามเลิศ
นางจันทรเพ็ญ จตุเทน
นางจันทรเพ็ญ นอยเสวีประเสริฐ
นางสาวจันทรเพ็ญ บุญพวง
นางจันทรเพ็ญ พฤกษชาติ

๔๑๒๖
๔๑๒๗
๔๑๒๘
๔๑๒๙
๔๑๓๐
๔๑๓๑
๔๑๓๒
๔๑๓๓
๔๑๓๔
๔๑๓๕
๔๑๓๖
๔๑๓๗
๔๑๓๘
๔๑๓๙
๔๑๔๐
๔๑๔๑
๔๑๔๒
๔๑๔๓
๔๑๔๔
๔๑๔๕
๔๑๔๖
๔๑๔๗
๔๑๔๘
๔๑๔๙
๔๑๕๐
๔๑๕๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางจันทรเพ็ญ พิลึก
นางจันทรเพ็ญ เพชรอาวุธ
นางจันทรเพ็ญ ฤทธิมาร
นางจันทรเพ็ญ สดไสย
นางจันทรเพ็ญ สายสมุทร
นางจันทรเพ็ญ สุยอย
นางจันทรเพ็ญ โสสุด
นางจันทรเพ็ญ อรรคคํา
นางจันทรยอง ยืนยง
นางสาวจันทรรัตน ยี่รัญศิริ
นางจันทรแรม จุลพันธ
นางสาวจันทรลอย เครือเชา
นางจันทรสุดา สุพรรณพงศ
นางจันทรหอม ชนะเคราะห
นางสาวจันทรหอม เพชรไกร
นางจันทรา ชาญนุวงศ
นางจันทรา ธัญญาหาร
นางจันทรา นิวงษา
นางสาวจันทรา พรหมานนท
นางจันทรา แยมรุง
นางจันทรา เรือนทองดี
นางสาวจันทรา สุราลักษณเพ็ญอําไพ
นางจันทรา เสาวดี
นางจันทราภรณ นวลคํามา
นางจันทวรรณ ไตรสีห
นางจันทะรัก งามหนัก

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๔๑๕๒
๔๑๕๓
๔๑๕๔
๔๑๕๕
๔๑๕๖
๔๑๕๗
๔๑๕๘
๔๑๕๙
๔๑๖๐
๔๑๖๑
๔๑๖๒
๔๑๖๓
๔๑๖๔
๔๑๖๕
๔๑๖๖
๔๑๖๗
๔๑๖๘
๔๑๖๙
๔๑๗๐
๔๑๗๑
๔๑๗๒
๔๑๗๓
๔๑๗๔
๔๑๗๕
๔๑๗๖
๔๑๗๗

นางจันทิมา กิ่งมาลา
นางจันทิมา บูรรุงโรจน
นางจันทิมา อินสมตัว
นางจันทิรา แกวคําสอน
นางจันทิรา ศรีสรากรณ
นางจันทิวา เวชกามา
นางจันเทียม สิมลา
นางจันธิรา จันทรเงิน
นางจันศรี พิณทอง
นางจามรี ศรีสุขสวัสดิ์
นางจารวี โกสุม
นางสาวจาริณี ศิริอุดม
นางจารี สมเชื้อ
นางจารี อักษรรัตน
นางจารีย ชูเหลือ
นางจารึก แยมสงวน
นางจารุกานต นรินทร
นางจารุณี ขําทอง
นางจารุณี ทาลี
นางสาวจารุณี สุระจินดา
นางจารุนันท ยอดศรี
นางสาวจารุนีล ยศปญญา
นางสาวจารุภา ไชยวิเศษ
นางสาวจารุภา สุทธิวรรณ
นางจารุรินทร โชคเหมาะ
นางจารุวรรณ คําบุญเรือง

หนา ๘๗
ราชกิจจานุเบกษา
๔๑๗๘
๔๑๗๙
๔๑๘๐
๔๑๘๑
๔๑๘๒
๔๑๘๓
๔๑๘๔
๔๑๘๕
๔๑๘๖
๔๑๘๗
๔๑๘๘
๔๑๘๙
๔๑๙๐
๔๑๙๑
๔๑๙๒
๔๑๙๓
๔๑๙๔
๔๑๙๕
๔๑๙๖
๔๑๙๗
๔๑๙๘
๔๑๙๙
๔๒๐๐
๔๒๐๑
๔๒๐๒
๔๒๐๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางจารุวรรณ คุมโห
นางจารุวรรณ ตุมมี
นางจารุวรรณ ทองทวี
นางจารุวรรณ ทองมี
นางจารุวรรณ พงษพรต
นางจารุวรรณ พึ่งฉิม
นางจารุวรรณ พูนบํานาญ
นางจารุวรรณ สินธพ
นางจารุวรรณ หยดยอย
นางจํานง สันตจิต
นางจํานงจิต บุญเกิด
นางจําเนียร แกวเนิน
นางจําเนียร แกวหาญ
นางจําเนียร คุตโค
นางจําเนียร ณ เวชรินทร
นางจําเนียร ดิษธรรม
นางจําเนียร แดงสนั่น
นางจําเนียร ทาเพชร
นางจําเนียร บุญคง
นางจําเนียร บุญประเสริฐ
นางจําปา พัฒนสิงห
นางจําป พรมมา
นางจํารัตร สุนทร
นางจํารัสลักษณ เฉลิมแสน
นางจําเริญ อินพรหม
นางจําเรียง เพียรพนัสสัก

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๔๒๐๔
๔๒๐๕
๔๒๐๖
๔๒๐๗
๔๒๐๘
๔๒๐๙
๔๒๑๐
๔๒๑๑
๔๒๑๒
๔๒๑๓
๔๒๑๔
๔๒๑๕
๔๒๑๖
๔๒๑๗
๔๒๑๘
๔๒๑๙
๔๒๒๐
๔๒๒๑
๔๒๒๒
๔๒๒๓
๔๒๒๔
๔๒๒๕
๔๒๒๖
๔๒๒๗
๔๒๒๘
๔๒๒๙

หนา ๘๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางจําเรียง สิงหทอง
นางจําเรียง สุดหวง
นางจําเรียง สุทธิวานิช
นางจําเรียง เหิมขุนทด
นางจําเรียง อินทนาคม
นางจิชาภา เทียนดํารง
นางสาวจิดาภา คงคาสวัสดิ์
นางจิดาภา ชยพัชรกุล
นางสาวจิดาภา สักกายะกรมงคล
นางจิดาภา เสนาพิทักษ
นางจิตฐิชา ครุฑคง
นางจิตตพรรณ จั่นงาม
นางจิตตราภรณ สุวรรณไตร
นางจิตตรี บุญญะวัด
นางจิตตวัฒนา บุญยืน
นางจิตตา ซอนกลาง
นางจิตติมา จันทรวิวัฒน
นางจิตติมา ลาสีทัด
นางจิตธิดา จรบุรี
นางจิตนา จันทรศรี
นางจิตนิภา ขันธวิชัย
นางจิตประไพ เทพวีระกุล
นางจิตยรัตนดา จิตหาญ
นางจิตร ขวัญคง
นางจิตรจา ศรีนอย
นางจิตรลดา จันทรผอง

๔๒๓๐
๔๒๓๑
๔๒๓๒
๔๒๓๓
๔๒๓๔
๔๒๓๕
๔๒๓๖
๔๒๓๗
๔๒๓๘
๔๒๓๙
๔๒๔๐
๔๒๔๑
๔๒๔๒
๔๒๔๓
๔๒๔๔
๔๒๔๕
๔๒๔๖
๔๒๔๗
๔๒๔๘
๔๒๔๙
๔๒๕๐
๔๒๕๑
๔๒๕๒
๔๒๕๓
๔๒๕๔
๔๒๕๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสาวจิตรลดา เพชรโพธิ์ศรี
นางจิตรวี ทํานอง
นางจิตรัตดาวรรณ ศิริสุวรรณ
นางจิตรา แกวทอง
นางสาวจิตรา ขวัญยืน
นางจิตรา ปญญฤทธิ์
นางจิตรา มั่นจิตร
นางจิตรา ลิมปนะพฤกษ
นางจิตราภรณ นันทชาติ
นางจิตราภา สุวรรณอราม
นางจิตสุภา เทพเภา
นางจินดา กิริยา
นางจินดา กุลผอม
นางจินดา แกวดี
นางจินดา คันธัพ
นางจินดา ใจรักษ
นางจินดา ธีรารักษ
นางจินดา พิบูลย
นางจินดา ภัสสรโยธิน
นางจินดา วรปสสุ
นางจินดา ศรีนอก
นางจินดา ศาสตรอํานวย
นางจินดาภัคจ อภิธนภัคสมัชญ
นางจินดารัตน โรจนารังสรรค
นางจินดาวรรณ นาคอวม
นางจินดาศรี เสริฐลือชา

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๔๒๕๖
๔๒๕๗
๔๒๕๘
๔๒๕๙
๔๒๖๐
๔๒๖๑
๔๒๖๒
๔๒๖๓
๔๒๖๔
๔๒๖๕
๔๒๖๖
๔๒๖๗
๔๒๖๘
๔๒๖๙
๔๒๗๐
๔๒๗๑
๔๒๗๒
๔๒๗๓
๔๒๗๔
๔๒๗๕
๔๒๗๖
๔๒๗๗
๔๒๗๘
๔๒๗๙
๔๒๘๐
๔๒๘๑

นางจินตนา กลาหาญ
นางจินตนา ก่ําเซง
นางสาวจินตนา แกวปาน
นางจินตนา ขุมโมกข
นางจินตนา คงพันธุ
นางสาวจินตนา จันทรเปลง
นางจินตนา จากยางโทน
นางจินตนา ชมจันทึก
นางจินตนา ดีกาว
นางจินตนา ดีมาก
นางจินตนา ตัญญะ
นางจินตนา ทวมพงษ
นางสาวจินตนา ทองใบ
นางจินตนา บุนนาค
นางจินตนา ประทีป ณ ถลาง
นางจินตนา ประทีปรัมย
นางจินตนา มะโรงรัตน
นางจินตนา ยินดีรัมย
นางจินตนา รังษี
นางจินตนา รัตนสุนทร
นางจินตนา ศิริดํารงคกุล
นางจินตนา สัจจจารีรัตน
นางจินตนา สุขพูล
นางจินตนา อะสุชีวะ
นางสาวจินตนา อามาตยสมบัติ
นางจินตวีร จันทามี

หนา ๘๙
ราชกิจจานุเบกษา
๔๒๘๒
๔๒๘๓
๔๒๘๔
๔๒๘๕
๔๒๘๖
๔๒๘๗
๔๒๘๘
๔๒๘๙
๔๒๙๐
๔๒๙๑
๔๒๙๒
๔๒๙๓
๔๒๙๔
๔๒๙๕
๔๒๙๖
๔๒๙๗
๔๒๙๘
๔๒๙๙
๔๓๐๐
๔๓๐๑
๔๓๐๒
๔๓๐๓
๔๓๐๔
๔๓๐๕
๔๓๐๖
๔๓๐๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางจิรกานต วงคจันทร
นางจิรนันท ธนกัญญา
นางจิรนาฏ สรรเสริญ
นางจิรภัทร จิตตะโสภา
นางจิรภา มูลไชยสุข
นางจิรมน ไชยรักษ
นางจิระพันธ เชาวลิต
นางจิรัฏฐ ผึ้งนอย
นางจิรา วรรณแกว
นางจิราพร เกตจงกล
นางจิราพร จุลละศร
นางจิราพร ปรีชาเกรียงไกร
นางจิราพร พันธุไพโรจน
นางจิราพร มาเบา
นางจิราพร เลี้ยงพันธุ
นางจิราพร ศรีสุวรรณ
นางจิราพร อุทุมทอง
นางจิราพัชร เที่ยงตรง
นางจิราภรณ ขันสิงห
นางจิราภรณ คงพรหม
นางจิราภรณ จันทรสวาง
นางจิราภรณ นามเชียงใต
นางจิราภรณ ปานะถึก
นางสาวจิราภรณ ฟตประยูร
นางจิราภรณ เฟองจร
นางจิราภรณ เภาพาด

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๔๓๐๘
๔๓๐๙
๔๓๑๐
๔๓๑๑
๔๓๑๒
๔๓๑๓
๔๓๑๔
๔๓๑๕
๔๓๑๖
๔๓๑๗
๔๓๑๘
๔๓๑๙
๔๓๒๐
๔๓๒๑
๔๓๒๒
๔๓๒๓
๔๓๒๔
๔๓๒๕
๔๓๒๖
๔๓๒๗
๔๓๒๘
๔๓๒๙
๔๓๓๐
๔๓๓๑
๔๓๓๒
๔๓๓๓

นางจิราภรณ มณีทาโพธิ์
นางจิราภรณ ราชจันทร
นางจิราภรณ วราชุน
นางจิราภรณ วิมลพุทธรัตน
นางจิราภรณ ศรีบุรี
นางจิราภา แกวนาพันธ
นางจิรารัตน บุญรินทร
นางจิราวรรณ ไชยสิทธิ์
นางจิราวรรณ วันฟน
นางจิราวัลย เรืองวุฒิ
นางสาวจิริยา เทพบรรหาร
นางจีรนันท รักแกว
นางจีรพร จั่นอุไร
นางจีรพร หนูเพชร
นางจีรวรรณ ทะสดวก
นางจีระ เกิดไพร
นางจีระประภา บุญประจง
นางจีระภา สุขพันธ
นางจีระวรรณ แสงพุม
นางจีรานันท กลาจริง
นางจีราพร แขกวันวงค
นางจีริน บุญเกิด
นางจุฑาทิพ แปนจันทร
นางจุฑาทิพย ผลชู
นางจุฑานุช วันอน
นางสาวจุฑาพร จงสืบสุข

หนา ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา
๔๓๓๔
๔๓๓๕
๔๓๓๖
๔๓๓๗
๔๓๓๘
๔๓๓๙
๔๓๔๐
๔๓๔๑
๔๓๔๒
๔๓๔๓
๔๓๔๔
๔๓๔๕
๔๓๔๖
๔๓๔๗
๔๓๔๘
๔๓๔๙
๔๓๕๐
๔๓๕๑
๔๓๕๒
๔๓๕๓
๔๓๕๔
๔๓๕๕
๔๓๕๖
๔๓๕๗
๔๓๕๘
๔๓๕๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางจุฑาพร วรงค
นางจุฑาภรณ กิตติอุดมพร
นางจุฑาภรณ ทองใหม
นางจุฑามณี สืบวงศ
นางจุฑามาศ ไชยรส
นางจุฑามาศ ตลับเพชร
นางจุฑามาศ รอดภัย
นางจุฑามาศ สุขนอย
นางจุฑามาศ อภัยโรจน
นางจุฑารัช สมภูมิ
นางจุฑารัตน คงสมโอษฐ
นางจุฑารัตน สีนนลี
นางจุฑารัตน อินดี
นางจุราภรณ คงเจริญ
นางจุราภรณ ศรีมงคล
นางจุรี เพ็ชยะมาตร
นางจุรีนอย แกวเฉย
นางจุรีพร กริดรัมย
นางจุรีพร จากเมืองปกษ
นางจุรีภรณ คําธาร
นางจุรียพร ชูชนะกิจ
นางจุรีรัตน จงบริบูรณ
นางจุรีรัตน สถิติ
นางสาวจุรีรัตน เสนา
นางสาวจุไร ทิพยมนตรี
นางจุไร ผลรุง

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๔๓๖๐
๔๓๖๑
๔๓๖๒
๔๓๖๓
๔๓๖๔
๔๓๖๕
๔๓๖๖
๔๓๖๗
๔๓๖๘
๔๓๖๙
๔๓๗๐
๔๓๗๑
๔๓๗๒
๔๓๗๓
๔๓๗๔
๔๓๗๕
๔๓๗๖
๔๓๗๗
๔๓๗๘
๔๓๗๙
๔๓๘๐
๔๓๘๑
๔๓๘๒
๔๓๘๓
๔๓๘๔
๔๓๘๕

นางจุไร วงศประสิทธิ์
นางจุไรพร แกวกันหา
นางจุไรพร มวงเพชร
นางจุไรภรณ สายโสภา
นางจุไรรัตน บุงทอง
นางจุไรรัตน บุญวิชัย
นางสาวจุไรรัตน ประกอบธรรม
นางจุไรรัตน ศักดิ์บูรณาเพชร
นางจุไรรัตน สินทรัพย
นางจุไรลักษณ องอาจ
นางจุลรัตน วุฒิวรรณ
นางจุลี่ จํานงจิตร
นางจุไลลักษณ นวลผอง
นางจุไลวรรณ สวางโศก
นางจุฬาลักษณ ทองหลา
นางจุฬาลักษณ เบญจพลาภรณ
นางจุฬาลักษณ พงษสังข
นางจุฬาลักษณ ศรเลี่ยมทอง
นางจุฬาลักษณ อธิวาส
นางเจตนา สุวรรณฉวี
นางเจตสุดา พวงพันธุงาม
นางเจนจิรา ประเสริฐสุข
นางเจราภรณ ชัยสงค
นางเจริญ ทองทรัพย
นางเจริญ แพประสิทธิ์
นางเจริญศรี มวงนา

หนา ๙๑
ราชกิจจานุเบกษา
๔๓๘๖
๔๓๘๗
๔๓๘๘
๔๓๘๙
๔๓๙๐
๔๓๙๑
๔๓๙๒
๔๓๙๓
๔๓๙๔
๔๓๙๕
๔๓๙๖
๔๓๙๗
๔๓๙๘
๔๓๙๙
๔๔๐๐
๔๔๐๑
๔๔๐๒
๔๔๐๓
๔๔๐๔
๔๔๐๕
๔๔๐๖
๔๔๐๗
๔๔๐๘
๔๔๐๙
๔๔๑๐
๔๔๑๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางเจรียม ดวงรัตน
นางเจษฎา เหมาะสม
นางเจษฎา อินทรัตน
นางเจะแย อาลี
นางเจะสง ดลลาเตะ
นางเจะแอเสาะ หมาดแนง
นางเจียมจิต สุวานิโช
นางเจียมรักษ ทาทอง
นางเจียมศรี ราชการกลาง
นางเจียระไน เสรพล
นางแจงจิต นังตะลา
นางแจมจรัส ทิพยบุญราช
นางสาวแจมจันทร จันทรเอิบจิตร
นางสาวแจมจันทร วงศตะ
นางแจมศรี ศรีสะอาด
นางแจมใส ชูญาติ
นางใจทิพ ทีแสงแดง
นางใจทิพย ศรีบุญเรือง
นางฉลวย กลิ้งฝอย
นางฉลวย แดงเอียด
นางฉลวย นภาลัย
นางฉลวย ปรัสพันธ
นางฉลวย ละครเขต
นางฉลวย เหลาคนคา
นางฉลวยลักษณ พิมพันธ
นางฉลอง ธิโกศรี

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๔๔๑๒
๔๔๑๓
๔๔๑๔
๔๔๑๕
๔๔๑๖
๔๔๑๗
๔๔๑๘
๔๔๑๙
๔๔๒๐
๔๔๒๑
๔๔๒๒
๔๔๒๓
๔๔๒๔
๔๔๒๕
๔๔๒๖
๔๔๒๗
๔๔๒๘
๔๔๒๙
๔๔๓๐
๔๔๓๑
๔๔๓๒
๔๔๓๓
๔๔๓๔
๔๔๓๕
๔๔๓๖
๔๔๓๗

นางฉลองจิตร ยืนยาว
นางฉวี สาระศาลิน
นางฉวีญา บุตรโพธิ์ศรี
นางฉวีวรรณ กองเกิด
นางฉวีวรรณ กิ่งแสง
นางสาวฉวีวรรณ เกษรสุริยวงศ
นางฉวีวรรณ เขตตสาคร
นางฉวีวรรณ เข็มทอง
นางฉวีวรรณ คงโต
นางฉวีวรรณ เฉิดรัศมี
นางฉวีวรรณ แตงพลกรัง
นางสาวฉวีวรรณ ทองประกอบ
นางฉวีวรรณ ทองสุข
นางฉวีวรรณ ทาวงศษา
นางฉวีวรรณ บราวเวอร
นางฉวีวรรณ บุญจันทร
นางสาวฉวีวรรณ บุญไทย
นางฉวีวรรณ ปานล้ําเลิศ
นางฉวีวรรณ พงษทองหลอ
นางฉวีวรรณ พานธงรักษ
นางฉวีวรรณ เพิ่มบุญ
นางฉวีวรรณ มณีดุลย
นางฉวีวรรณ มูลกาย
นางฉวีวรรณ ศรีโรจน
นางฉวีวรรณ ศรีลาวงษ
นางฉวีวรรณ สายธนู

หนา ๙๒
ราชกิจจานุเบกษา
๔๔๓๘
๔๔๓๙
๔๔๔๐
๔๔๔๑
๔๔๔๒
๔๔๔๓
๔๔๔๔
๔๔๔๕
๔๔๔๖
๔๔๔๗
๔๔๔๘
๔๔๔๙
๔๔๕๐
๔๔๕๑
๔๔๕๒
๔๔๕๓
๔๔๕๔
๔๔๕๕
๔๔๕๖
๔๔๕๗
๔๔๕๘
๔๔๕๙
๔๔๖๐
๔๔๖๑
๔๔๖๒
๔๔๖๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางฉวีวรรณ สิงหสถิตย
นางฉวีวรรณ สุราวุธ
นางฉวีวรรณ เสนาสังข
นางฉวีวรรณ แสงกะหนึก
นางฉัฐญา อิ่มใจ
นางสาวฉัฐมา สารีคํา
นางสาวฉัฐรส บัญชาชาญชัย
นางฉัตรมงคล สวนกัน
นางฉัตรมณี ผดุงโชค
นางสาวฉัตรระพี ขาวล้ําเลิศ
นางฉันทนา แกนบุตร
นางฉันทนา ดีมงคล
นางฉันทนา พุทธิวงศ
นางฉันทนา มูลประจบ
นางฉันทนา รัตนอุทัยกูล
นางฉันทนา ลิ้มสุวรรณ
นางฉันทรักษ วงคศรีชา
นางฉันทิยา กัลปนาท
นางฉายแสง มีธัญญากร
นางเฉลย ขุนทอง
นางเฉลา นพนิช
นางเฉลา อุทัยทิศ
นางเฉลาศรี แสงฤทธิ์
นางเฉลิมขวัญ ศิริมาตย
นางเฉลิมขวัญ สุขโยธิน
นางเฉลิมศรี ขันโพธิ์นอย

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๔๔๖๔
๔๔๖๕
๔๔๖๖
๔๔๖๗
๔๔๖๘
๔๔๖๙
๔๔๗๐
๔๔๗๑
๔๔๗๒
๔๔๗๓
๔๔๗๔
๔๔๗๕
๔๔๗๖
๔๔๗๗
๔๔๗๘
๔๔๗๙
๔๔๘๐
๔๔๘๑
๔๔๘๒
๔๔๘๓
๔๔๘๔
๔๔๘๕
๔๔๘๖
๔๔๘๗
๔๔๘๘
๔๔๘๙

นางเฉลิมศรี จักษุพา
นางเฉลิมศรี มานะการ
นางสาวเฉลียว กันนิกา
นางเฉลียว มวงทอง
นางเฉลียว สุทธิจันทร
นางเฉวียง จันทรเบาะ
นางแฉลม เบิกบานจิตร
นางแฉลม ปุยออต
นางสาวแฉลม วรรณารักษ
นางโฉมเฉลา กอคุณ
นางโฉมสุภางค ถมกระจาง
นางชญาณี พจนพาที
นางชญาดา โนตาปง
นางชญาดา ศรีชัย
นางชญาธร ธวัชอุดมธาดา
นางชญานนัทช ศาตพงศศักดิ์
นางชญานิฐ ขจรบริรักษ
นางชญานิศา สุขอดิศัย
นางชญานิษฐ กึ่งมาตย
นางชฎา จันทรมณี
นางชฎากาญจน อยูคง
นางชฎาพร คําทอง
นางชฎารัตน ชุตินิรันดร
นางชนกพรรณ ชํานาญวาด
นางสาวชนกานต ทรดล
นางชนกานต วชิรกมลกุล

หนา ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา
๔๔๙๐
๔๔๙๑
๔๔๙๒
๔๔๙๓
๔๔๙๔
๔๔๙๕
๔๔๙๖
๔๔๙๗
๔๔๙๘
๔๔๙๙
๔๕๐๐
๔๕๐๑
๔๕๐๒
๔๕๐๓
๔๕๐๔
๔๕๐๕
๔๕๐๖
๔๕๐๗
๔๕๐๘
๔๕๐๙
๔๕๑๐
๔๕๑๑
๔๕๑๒
๔๕๑๓
๔๕๑๔
๔๕๑๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางชนมนิภา ชูแสงศรี
นางชนาภรณ คงสุวรรณ
นางชนาภา สังขสุข
นางชนาภา อินทนนต
นางชนิกานต อินทองคํา
นางสาวชนินทรพร พูลสินธ
นางชนิศา ศรีกระจาง
นางชม ศักดิ์ศิริ
นางชมนารถ ผดุงรัตน
นางชมพูนุท แสงประทีปทอง
นางชมัยพร พุทธิวาณิชย
นางชมาย อบรม
นางชยาพร รอดเทภัย
นางสาวชยามน ชมกลิ่น
นางชรัตน ผลเกตุ
นางชรินทรรัตน ชมกุล
นางชรินทิพย ทรงธรรม
นางชลทรัพย นาสมกบ
นางชลธิชา กัณฐโรจน
นางชลธิชา คงสินชัย
นางชลธิชา ชัญถาวร
นางชลลดา ซัววงษ
นางชลลดา วิเศษทอง
นางชลอ เหมะ
นางชลอพร ชางกลึง
นางชลาทิพย วงศจักร

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๔๕๑๖
๔๕๑๗
๔๕๑๘
๔๕๑๙
๔๕๒๐
๔๕๒๑
๔๕๒๒
๔๕๒๓
๔๕๒๔
๔๕๒๕
๔๕๒๖
๔๕๒๗
๔๕๒๘
๔๕๒๙
๔๕๓๐
๔๕๓๑
๔๕๓๒
๔๕๓๓
๔๕๓๔
๔๕๓๕
๔๕๓๖
๔๕๓๗
๔๕๓๘
๔๕๓๙
๔๕๔๐
๔๕๔๑

นางชลาลัย พึ่งพิมาย
นางชโลม สุพิชญ
นางสาวชวนชม สีหะวงษ
นางชวนพิศ ขาวงาม
นางชวนพิศ จิตเฉย
นางสาวชวนพิศ จิตธรรมมา
นางชวัลกร ตั้งตระกูลศิลป
นางสาวชวาลา จินดาผอง
นางสาวชอบใจ บูชากุล
นางชอมณฑา บุญชอบ
นางชอุม นิลเพ็ชร
นางชะบา สรรพคุณ
นางชะมอย เครือโชติ
นางชะเอม ชีชาง
นางชัชฎาภรณ ฉ่ําเอี่ยม
นางสาวชัชฎาภรณ อรามรุณ
นางชัชรียา บึงมุม
นางชัญญา แสงสุทธิธรรม
นางชัญญาพร ขุมมิน
นางชัญวรีย หรรษา
นางชาลินี บุณยเกียรติ
นางชาลินี เหลาศิริเสถียร
นางชํามะนาด คงทน
นางสาวชิชญาสุ คุณาธรรม
นางชิดชนก สุภารัตน
นางชิดชม เรืองวัฒนา

หนา ๙๔
ราชกิจจานุเบกษา
๔๕๔๒
๔๕๔๓
๔๕๔๔
๔๕๔๕
๔๕๔๖
๔๕๔๗
๔๕๔๘
๔๕๔๙
๔๕๕๐
๔๕๕๑
๔๕๕๒
๔๕๕๓
๔๕๕๔
๔๕๕๕
๔๕๕๖
๔๕๕๗
๔๕๕๘
๔๕๕๙
๔๕๖๐
๔๕๖๑
๔๕๖๒
๔๕๖๓
๔๕๖๔
๔๕๖๕
๔๕๖๖
๔๕๖๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางชิตสุพร พรหมมา
นางชื่นจิต กุลสาร
นางชุดาภา เงาศรี
นางชุติกาญจน ไพรงาม
นางสาวชุตินาฏ ชมศิลป
นางชุติมณฑ เขื่อนควบ
นางสาวชุติมน เผื่อนเอี่ยม
นางชุติมา กอนสมบัติ
นางสาวชุติมา เขียวขํา
นางชุติมา มณีศรี
นางชุติมา ศรีงาม
นางชุติมาพันธ เนตรพิทูร
นางชุติมาภรณ สิทธี
นางชุมพร จิตตะวงค
นางชุมพร มะธิตะโน
นางชุมพล ผาโผน
นางชุลี คุมรัตน
นางชุลีพร ตันวัฒนา
นางชูขวัญ รัตนพิทักษธาดา
นางชูจิต วรรณวิจิตร
นางชูจิตร ภาโสม
นางชูใจ กุญแจทอง
นางชูชื่น ศาสตรา
นางชูรัตน เสมอใจ
นางสาวชูศรี แดงเผือก
นางสาวชูศรี ภวสุริยกุล

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๔๕๖๘
๔๕๖๙
๔๕๗๐
๔๕๗๑
๔๕๗๒
๔๕๗๓
๔๕๗๔
๔๕๗๕
๔๕๗๖
๔๕๗๗
๔๕๗๘
๔๕๗๙
๔๕๘๐
๔๕๘๑
๔๕๘๒
๔๕๘๓
๔๕๘๔
๔๕๘๕
๔๕๘๖
๔๕๘๗
๔๕๘๘
๔๕๘๙
๔๕๙๐
๔๕๙๑
๔๕๙๒
๔๕๙๓

นางชูศรี เอกปยะพรชัย
นางสาวเชาวณี ศรีสําราญ
นางเชาวนี ดําริหใจจริง
นางโชคดี จันทราสา
นางโชติกา จันทรแกว
นางซอนกลิ่น บรรจง
นางซอนกลิ่น พรหมลักษณ
นางญาณิน ศิริกัน
นางญาดา หงษทอง
นางสาวญารุณี ศิริกิจ
นางฎิฐาภรณ โยธินวัชรชัย
นางฐณิญาภรณ อิ่มสําราญ
นางฐปนีย ภูกลั่น
นางฐมาวดี จันทรทองนิ่ม
นางฐานะ ทองออน
นางฐานิต สิงหเศรษฐกิจ
นางฐานิตย มังคลังกูร
นางฐานิตา เจริญรูป
นางฐานิตา บุปผา
นางสาวฐานิตา อิ่มวิมล
นางฐาปนี นอยพูล
นางฐิติญารัตน สมหมาย
นางฐิตินันท แสงงาม
นางฐิติพร ปญญาอินทร
นางฐิติมา นวลแกว
นางฐิติมา วิโรจน

หนา ๙๕
ราชกิจจานุเบกษา
๔๕๙๔
๔๕๙๕
๔๕๙๖
๔๕๙๗
๔๕๙๘
๔๕๙๙
๔๖๐๐
๔๖๐๑
๔๖๐๒
๔๖๐๓
๔๖๐๔
๔๖๐๕
๔๖๐๖
๔๖๐๗
๔๖๐๘
๔๖๐๙
๔๖๑๐
๔๖๑๑
๔๖๑๒
๔๖๑๓
๔๖๑๔
๔๖๑๕
๔๖๑๖
๔๖๑๗
๔๖๑๘
๔๖๑๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางฐิติยาภรณ ถาวรพัง
นางฐิติรัตน ไชยงาม
นางฐิติรัตน ญาณพัฒนตระกูล
นางฐิติรัตน ธูปทอง
นางฑิตฐิตา กาฬดิษย
นางณฐพร ประสาทแกว
นางณฐพร ออนแยม
นางณฐมน สินธุสุข
นางณฐากร พาดฤทธิ์
นางสาวณปภัช กลาสาริกิจ
นางณภกุล บุญเจริญ
นางณฤดี สังฆทิพย
นางสาวณศิกาญจน อาลัยวงษ
นางณหทัย ประวีระ
นางณัชชาพัชร พันธุนิติภูมิ
นางณัชชารีย บวรไชยอนันต
นางณัฏฐนุต จําปาจันทร
นางณัฏฐมนกาญจน จันทกาญจน
นางณัฏฐิกา หมื่นไธสง
นางณัฏฐิกา โอมฤก
นางณัฏฐิกานต สําราญใจ
นางสาวณัฏฐิณี ประเทืองยุคันต
นางสาวณัฏฐิตา กุสุมภ
นางณัฏฐินี หอมจันทร
นางณัฏฐิมา แคนสังข
นางณัฐกานต คําภีระ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๔๖๒๐
๔๖๒๑
๔๖๒๒
๔๖๒๓
๔๖๒๔
๔๖๒๕
๔๖๒๖
๔๖๒๗
๔๖๒๘
๔๖๒๙
๔๖๓๐
๔๖๓๑
๔๖๓๒
๔๖๓๓
๔๖๓๔
๔๖๓๕
๔๖๓๖
๔๖๓๗
๔๖๓๘
๔๖๓๙
๔๖๔๐
๔๖๔๑
๔๖๔๒
๔๖๔๓
๔๖๔๔
๔๖๔๕

นางสาวณัฐกานต พิทักษฉนวน
นางณัฐกานต ยะเกตุ
นางสาวณัฐการ บุญรักษา
นางณัฐชนันทพร ลิปภานนท
นางณัฐชยา กุลจรัสเวช
นางณัฐชยา อยูยั่งยืน
นางณัฐฐยา ธิติพงศเมธี
นางณัฐธยาน เจตตจิรกิตติ์
นางณัฐธยาน พงษสกุลกันต
นางณัฐธีรา ปานสุวรรณ
นางณัฐนันท คงรัตน
นางณัฐนีย คงดี
นางณัฐปวีณ สุนทรสีมะ
นางณัฐพร จันทรดุสิตขจร
นางสาวณัฐพร แชมชอย
นางณัฐพร ศิริธรรม
นางณัฐยา บุญมี
นางณัฐยานี วัฒนกีบุตร
นางณัฐวรรณ คําพร
นางณัฐวรรณ มีบุญ
นางณัฐวรรณ ลอมวงศ
นางสาวณัฐสุรางค อาชวะ
นางณัตฐา นอยเคียง
นางณัติยา แทนมณี
นางณัษฐพร ฮีมวาต
นางณิชธนา เวชบรรพต

หนา ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา
๔๖๔๖
๔๖๔๗
๔๖๔๘
๔๖๔๙
๔๖๕๐
๔๖๕๑
๔๖๕๒
๔๖๕๓
๔๖๕๔
๔๖๕๕
๔๖๕๖
๔๖๕๗
๔๖๕๘
๔๖๕๙
๔๖๖๐
๔๖๖๑
๔๖๖๒
๔๖๖๓
๔๖๖๔
๔๖๖๕
๔๖๖๖
๔๖๖๗
๔๖๖๘
๔๖๖๙
๔๖๗๐
๔๖๗๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางณิชากร ชูมณี
นางณิภาภรณ คําพิมาน
นางณิรัชฎา แกงทองหลาง
นางดนตรี พิเศษ
นางดรรชนี ชามาตย
นางดรุณวรรณ ดานไทยวัฒนา
นางดรุณี บูชากุล
นางดรุณี ปญญาแกว
นางดรุณี สมดีตี
นางดวงกมล เกตุดี
นางดวงกมล เกิดทะเล
นางดวงกมล พรมสวัสดิ์
นางดวงแกว สัตยแสง
นางดวงแข วงศชนะภัย
นางดวงจันทร เกตุวงศ
นางดวงจันทร ขวาโยธา
นางดวงจันทร ไชยเสน
นางดวงจันทร รักษมณี
นางดวงจันทร หนองหารพิทักษ
นางดวงจิตร ศิลประเสริฐ
นางดวงใจ กานตกัมพล
นางดวงใจ คําแวน
นางดวงใจ คําศิริ
นางดวงใจ สิมลา
นางดวงเดือน กรมพระพุทธ
นางดวงเดือน พูดสัตย

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๔๖๗๒
๔๖๗๓
๔๖๗๔
๔๖๗๕
๔๖๗๖
๔๖๗๗
๔๖๗๘
๔๖๗๙
๔๖๘๐
๔๖๘๑
๔๖๘๒
๔๖๘๓
๔๖๘๔
๔๖๘๕
๔๖๘๖
๔๖๘๗
๔๖๘๘
๔๖๘๙
๔๖๙๐
๔๖๙๑
๔๖๙๒
๔๖๙๓
๔๖๙๔
๔๖๙๕
๔๖๙๖
๔๖๙๗

นางดวงเดือน ลิ้มประไพ
นางดวงเดือน วรรณโชติ
นางดวงตา ซิบเข
นางดวงตา สารศรี
นางสาวดวงธิดา แกวแหวน
นางดวงเนตร พวงเกตุ
นางดวงประทีป ทิพยมณีนาเลา
นางดวงพร จันทรฆาฎ
นางดวงพร ใจรักษ
นางดวงพร ชัยเวช
นางดวงพร ปนทอง
นางดวงพร สกนธรวีนาท
นางดวงพร สวางจันทร
นางสาวดวงพร เอื้ออารีนุกูล
นางสาวดวงพรรณ วระวิบุล
นางดวงมณี อภิชาติดํารง
นางสาวดวงฤดี หลอวิจิตร
นางดวงสมร ชัยเพชร
นางดวงสุดา พรหมบุตร
นางดวงหทัย จงวัฒนารักษ
นางดอกไม พรหมกูล
นางดัชนี เบาแรง
นางดารณี จงจิตต
นางดารณี ดวงแพง
นางดารณี ติยานันท
นางดารณี สุขแสง

หนา ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา
๔๖๙๘
๔๖๙๙
๔๗๐๐
๔๗๐๑
๔๗๐๒
๔๗๐๓
๔๗๐๔
๔๗๐๕
๔๗๐๖
๔๗๐๗
๔๗๐๘
๔๗๐๙
๔๗๑๐
๔๗๑๑
๔๗๑๒
๔๗๑๓
๔๗๑๔
๔๗๑๕
๔๗๑๖
๔๗๑๗
๔๗๑๘
๔๗๑๙
๔๗๒๐
๔๗๒๑
๔๗๒๒
๔๗๒๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางดารณี อักษรสิทธิ์
นางดาระณี กรุงศรี
นางดารัตน ฉวีวงษ
นางดารา คําเพราะ
นางดารา ชุมวารี
นางสาวดารา นามมนตรี
นางดารา บึงราษฎร
นางดารา รัตนอุไร
นางดารา สุวรรณ
นางสาวดารารัตน นกขุนทอง
นางดารารัตน เศรษฐสิทธิ์
นางดาราวัลย ชมชื่นดี
นางดาริกา วงศคําจันทร
นางสาวดารุณี เชื้อเจ็ดตน
นางดารุณี สระทองแยง
นางดารุณี ออนมณี
นางดาลัด จันทรหวา
นางดาลัด หาญภักดีปฏิมา
นางดาวรัตน กิตินิรันดรกูล
นางดาวเรือง ดานรุงโรจน
นางดําเนิน สิงหแสง
นางดุจดาว สุขสวาง
นางดุษฎี จุลสม
นางดุษณี มณีบู
นางดุษณีย อุประวรรณา
นางสาวเดือนฉาย สมฤทธิ์

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๔๗๒๔
๔๗๒๕
๔๗๒๖
๔๗๒๗
๔๗๒๘
๔๗๒๙
๔๗๓๐
๔๗๓๑
๔๗๓๒
๔๗๓๓
๔๗๓๔
๔๗๓๕
๔๗๓๖
๔๗๓๗
๔๗๓๘
๔๗๓๙
๔๗๔๐
๔๗๔๑
๔๗๔๒
๔๗๔๓
๔๗๔๔
๔๗๔๕
๔๗๔๖
๔๗๔๗
๔๗๔๘
๔๗๔๙

นางเดือนเต็ม ลิมปตานนท
นางเดือนนภา อุนออน
นางเดือนเพ็ญ ดาบุตร
นางเดือนศิยา ตุงคนาคร
นางเดือนใส บุญหลาย
นางสาวแดง กลางทาไค
นางแดนสวรรค สัพโส
นางตระการ เอี่ยมตระกูล
นางตรัยรัตน สงทวี
นางตรีนุช อักษรแกว
นางตรียาพร บุญยัง
นางตวนเปาะ เจะมะ
นางสาวตองจิตต กอนในเมือง
นางตันติมา มุยคํา
นางสาวตามตะวัน ศรีเจริญ
นางตาล ฮาบพนม
นางติ๋ม เกิดแกว
นางติ๋มพร พูลทอง
นางสาวตุมทอง ตระการไทย
นางสาวตูแวรูไวดะห อัลยุฟรี
นางเติมศรี ศาสตราศรัย
นางเติมสิน ศรีบุญชม
นางเตือนจิต มาลยพันธุ
นางเตือนจิตต ปญญาศิริ
นางเตือนจิตร กุลเกตุ
นางเตือนใจ ไชยศิลป

หนา ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา
๔๗๕๐
๔๗๕๑
๔๗๕๒
๔๗๕๓
๔๗๕๔
๔๗๕๕
๔๗๕๖
๔๗๕๗
๔๗๕๘
๔๗๕๙
๔๗๖๐
๔๗๖๑
๔๗๖๒
๔๗๖๓
๔๗๖๔
๔๗๖๕
๔๗๖๖
๔๗๖๗
๔๗๖๘
๔๗๖๙
๔๗๗๐
๔๗๗๑
๔๗๗๒
๔๗๗๓
๔๗๗๔
๔๗๗๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางเตือนใจ ทองพร
นางเตือนใจ วงษคงคํา
นางสาวเตือนใจ สอนพงษ
นางเตือนตา เมืองบุญชู
นางถนอม อนยะลา
นางถนอมจิต สุตะนา
นางถนอมทรัพย สวยรูป
นางถนอมนวล ยนภักดิ์
นางสาวถนอมศรี ไชยพร
นางถนอมศรี ถาวรสาร
นางถนอมศรี รัตนพงศ
นางสาวถนอมศิลป โทบุญ
นางถวิล เกตุแกว
นางถวิล คําภูแกว
นางถวิล ดอนเหลือม
นางถวิล มานทอง
นางถาวร ผาบสิมมา
นางถาวร มาแสวง
นางถาวร สังหมื่นเหมา
นางถาวร สายแกว
นางถาวร สุมเมือง
นางถิ่นฤทัย โพธิสวัสดิ์
นางถิรวรรณ โชติชูชวง
นางทรงวรรณ ประมวล
นางทรงศรี ขันธวงศ
นางทรงศรี คงแถวทอง

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๔๗๗๖
๔๗๗๗
๔๗๗๘
๔๗๗๙
๔๗๘๐
๔๗๘๑
๔๗๘๒
๔๗๘๓
๔๗๘๔
๔๗๘๕
๔๗๘๖
๔๗๘๗
๔๗๘๘
๔๗๘๙
๔๗๙๐
๔๗๙๑
๔๗๙๒
๔๗๙๓
๔๗๙๔
๔๗๙๕
๔๗๙๖
๔๗๙๗
๔๗๙๘
๔๗๙๙
๔๘๐๐
๔๘๐๑

นางสาวทรงศรี ธรรมศรีดา
นางทรงสุดา เอมราช
นางทรรศนันทน ตันพิพัฒน
นางทรรศนีย บุบผามาลา
นางทรรศนีย สาและ
นางทวีลักษณ ทองอินปน
นางทองคํา ชมวิจิตร
นางทองคํา บุตรแสน
นางทองคํา เหมะธุลิน
นางทองจันทร ชางสากล
นางทองชุบ วองไว
นางทองนาค คะกาเนปะ
นางทองใบ สุวรรณพันธ
นางทองปลิว ประทุมมา
นางทองปลูก เทพทอง
นางทองปอน รินนุกาญจน
นางทองปาน แดนมา
นางทองเปลว คําตุย
นางสาวทองเปลว แสงสุริยา
นางสาวทองพูน กล่ําสี
นางทองพูน ตั้งไพโรจน
นางทองพูน พึ่งพุมแกว
นางทองพูน หอนงาม
นางทองพูล นิลวรรณ
นางทองพูล สมคะเณย
นางทองเพชร เกริกชัย

หนา ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา
๔๘๐๒
๔๘๐๓
๔๘๐๔
๔๘๐๕
๔๘๐๖
๔๘๐๗
๔๘๐๘
๔๘๐๙
๔๘๑๐
๔๘๑๑
๔๘๑๒
๔๘๑๓
๔๘๑๔
๔๘๑๕
๔๘๑๖
๔๘๑๗
๔๘๑๘
๔๘๑๙
๔๘๒๐
๔๘๒๑
๔๘๒๒
๔๘๒๓
๔๘๒๔
๔๘๒๕
๔๘๒๖
๔๘๒๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางทองเพชร ศรีกุล
นางทองมวน ชลาลัย
นางทองมวน โอพาศรี
นางทองมาก ภูผานี
นางทองมี นรินยา
นางทองยอน วรรณวาศ
นางทองรินทร แยมตาด
นางทองลวน ชาติภูมิ
นางสาวทองศรี ใจวงค
นางทองศรี ทะสุใจ
นางทองสม เชื้อพงษ
นางทองสา ทํานุ
นางทองสาย ใจสูง
นางทองสี จูมแพง
นางทองสี เหลาคนคา
นางทองสุก เรืองฤทธิ์
นางทองสุข เหลาเปย
นางทองสุข อภิยะกันทะกุล
นางทองเสน นาขุนทด
นางสาวทองใส ยอดนิล
นางทองหลาง พันธไชย
นางทองอัน เทียนทอง
นางทองอินทร มังสังคํา
นางสาวทองอินทร ศรีรังษ
นางทองเอื้อน ชูเชื้อ
นางทองฮวด แกวละมุล

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๔๘๒๘
๔๘๒๙
๔๘๓๐
๔๘๓๑
๔๘๓๒
๔๘๓๓
๔๘๓๔
๔๘๓๕
๔๘๓๖
๔๘๓๗
๔๘๓๘
๔๘๓๙
๔๘๔๐
๔๘๔๑
๔๘๔๒
๔๘๔๓
๔๘๔๔
๔๘๔๕
๔๘๔๖
๔๘๔๗
๔๘๔๘
๔๘๔๙
๔๘๕๐
๔๘๕๑
๔๘๕๒
๔๘๕๓

นางทอรุง ศรีอวน
นางทักษิณา บรรดาศักดิ์
นางทับทิม ธีระวงศ
นางทับทิม เอี่ยมศิริ
นางทัศฎาพร ทุยเวียง
นางทัศณีย จิรอังกูรสกุล
นางทัศนา แมนเดช
นางทัศนา โรยสุวรรณ
นางทัศนา ศรพรหม
นางทัศนา สมสวย
นางทัศนาภรณ ดอกเกี๋ยง
นางทัศนี เกาแกกุลวงศ
นางทัศนี ชนะหาญ
นางทัศนี สุติบุตร
นางทัศนี อาวรณ
นางทัศนีย กิติศรี
นางทัศนีย แกวทอง
นางทัศนีย เขมะศิริ
นางทัศนีย คําพิมาน
นางทัศนีย จันทรมนตรี
นางทัศนีย เฉยสอาด
นางทัศนีย ชุมปรางค
นางทัศนีย แซเหลง
นางทัศนีย เถาวัลย
นางทัศนีย ทองสุขดี
นางทัศนีย เทียมวงษ

หนา ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา
๔๘๕๔
๔๘๕๕
๔๘๕๖
๔๘๕๗
๔๘๕๘
๔๘๕๙
๔๘๖๐
๔๘๖๑
๔๘๖๒
๔๘๖๓
๔๘๖๔
๔๘๖๕
๔๘๖๖
๔๘๖๗
๔๘๖๘
๔๘๖๙
๔๘๗๐
๔๘๗๑
๔๘๗๒
๔๘๗๓
๔๘๗๔
๔๘๗๕
๔๘๗๖
๔๘๗๗
๔๘๗๘
๔๘๗๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางทัศนีย ไทยเสถียร
นางทัศนีย นามประกอบ
นางสาวทัศนีย ประสมเพชร
นางทัศนีย โพธิ์ฉาย
นางทัศนีย มีแกว
นางทัศนีย มีจั่นเพ็ชร
นางทัศนีย รูสมัย
นางทัศนีย เรืองโชติ
นางทัศนีย วงศสีดา
นางทัศนีย วฤทธิสุรเศรษฐ
นางทัศนีย วัชราไทย
นางทัศนีย ศรีพลกรัง
นางสาวทัศนีย สุขสรอย
นางทัศนีย สุขสวัสดิ์
นางทัศนีย สุธัมโม
นางสาวทัศนีย สุนทร
นางทัศนีย หาญพิทักษ
นางทัศนีย อัศวขจรศักดิ์
นางทัศนีย อาจหาญ
นางทัศนีย อินทรสุคนธ
นางทัศนีย อูมา
นางทัศนียพร หลวงเทพ
นางทัศวรินทร ศรีพิมพเมือง
นางทํานอง เกียบแกว
นางทิฆัมพร บุราคร
นางสาวทิชา แสงเล็ก

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๔๘๘๐
๔๘๘๑
๔๘๘๒
๔๘๘๓
๔๘๘๔
๔๘๘๕
๔๘๘๖
๔๘๘๗
๔๘๘๘
๔๘๘๙
๔๘๙๐
๔๘๙๑
๔๘๙๒
๔๘๙๓
๔๘๙๔
๔๘๙๕
๔๘๙๖
๔๘๙๗
๔๘๙๘
๔๘๙๙
๔๙๐๐
๔๙๐๑
๔๙๐๒
๔๙๐๓
๔๙๐๔
๔๙๐๕

นางทินดา จงสุขวรากุล
นางทิพญาฎา คําหงษา
นางทิพดี คงชัย
นางสาวทิพปภา ศิริธีรพันธ
นางทิพพา ใจใหญ
นางทิพยกมล ยอดขาว
นางทิพยมาส นิวาส
นางทิพยวรรณ รอดแสวง
นางทิพยสมร เปาเงิน
นางทิพยสุดา ปองกัน
นางทิพยสุดา สาแสง
นางทิพรัตน โตะกาหลี
นางทิพวรรณ กะมณี
นางทิพวรรณ เกิดดี
นางทิพวรรณ เกิดอวม
นางทิพวรรณ คันธา
นางสาวทิพวรรณ แซตั้ง
นางทิพวรรณ เณระสุระ
นางทิพวรรณ บุญยืน
นางสาวทิพวรรณ ยอดพันคํา
นางทิพวรรณ เสนจันทรฒิชัย
นางทิพวรรณ แสนหลา
นางทิพวรรณ หาญวารี
นางทิพวรรณ สนธนวณิชย
นางทิพาพร บํารุงแควน
นางทิพาพร สุทธิ

หนา ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา
๔๙๐๖
๔๙๐๗
๔๙๐๘
๔๙๐๙
๔๙๑๐
๔๙๑๑
๔๙๑๒
๔๙๑๓
๔๙๑๔
๔๙๑๕
๔๙๑๖
๔๙๑๗
๔๙๑๘
๔๙๑๙
๔๙๒๐
๔๙๒๑
๔๙๒๒
๔๙๒๓
๔๙๒๔
๔๙๒๕
๔๙๒๖
๔๙๒๗
๔๙๒๘
๔๙๒๙
๔๙๓๐
๔๙๓๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางทิพาพรรณ หนูสิงห
นางสาวทิพาภรณ ทวีศักดิ์สมบูรณ
นางสาวทิวะพร คงบุญมี
นางทิวาพร ธนานุกูล
นางสาวทิวาพร อาษาบาล
นางทุเรียน กอนจันทรเทศ
นางเทพินทร จิตตางกูร
นางเทวา จันทะศรี
นางสาวเทวิกา ศิลาเขตต
นางเทวิน คําจันทร
นางเทวี กิ้วเกษม
นางสาวเทวีรัตน ขันทีทาว
นางเทียมจันทร ลุกลาม
นางเทียมดาว ยิ่งยง
นางธงไชย จันทรเมือง
นางธนธร สะดวก
นางธนนันท ถนอมวงศ
นางธนนันท ศรีสวัสดิ์
นางธนพร คิมรัมย
นางธนพร มุกสง
นางธนพรรณ ทศพรพรหม
นางธนภรณ โกศล
นางธนภรณ ขันผง
นางธนภรณ คมคาย
นางธนภรณ จูจันทร
นางธนภรณ ดีดอม

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๔๙๓๒
๔๙๓๓
๔๙๓๔
๔๙๓๕
๔๙๓๖
๔๙๓๗
๔๙๓๘
๔๙๓๙
๔๙๔๐
๔๙๔๑
๔๙๔๒
๔๙๔๓
๔๙๔๔
๔๙๔๕
๔๙๔๖
๔๙๔๗
๔๙๔๘
๔๙๔๙
๔๙๕๐
๔๙๕๑
๔๙๕๒
๔๙๕๓
๔๙๕๔
๔๙๕๕
๔๙๕๖
๔๙๕๗

นางธนภัทร พึ่งเดช
นางธนวรรณ ทองบุญมา
นางธนวรรณ บุญภิละ
นางธนวรรณ พื้นผา
นางธนวรรณ โสดา
นางสาวธนวัน บุญชัยศรี
นางธนวัน ภวภูตานนท
นางธนัชตาภา คําภีร
นางธนัชพร หนูหวาน
นางธนันยอร ศรีภูวรินทร
นางธนัสสรณ ปนะจิรฉัตร
นางธนาทิพย ศิริไพบูลย
นางธนาภรณ ศิริกุล
นางธนาวดี ทาใหญ
นางธนาวรรณ แสวงไวศยสุข
นางสาวธนิกนันทิ์ โกมุทแดง
นางธนิดา กุรุพินทพาณิชย
นางธนิดา ปุณประเสริฐ
นางธนิศานันท รฐาคงสินธนชัย
นางธนิสรา เฮประโคน
นางธมนตวรรณ โตทอง
นางธมนพัชร ภากมล
นางธมภร มณีสะอาด
นางธมลวรรณ สุบงกช
นางธยานี เจนสระนอย
นางธรรมเนียม เซนักคา

หนา ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา
๔๙๕๘
๔๙๕๙
๔๙๖๐
๔๙๖๑
๔๙๖๒
๔๙๖๓
๔๙๖๔
๔๙๖๕
๔๙๖๖
๔๙๖๗
๔๙๖๘
๔๙๖๙
๔๙๗๐
๔๙๗๑
๔๙๗๒
๔๙๗๓
๔๙๗๔
๔๙๗๕
๔๙๗๖
๔๙๗๗
๔๙๗๘
๔๙๗๙
๔๙๘๐
๔๙๘๑
๔๙๘๒
๔๙๘๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางธราภรณ พรหมคช
นางธัชนันท ศตสุข
นางธัชพรรณภัส พุมสุวรรณ
นางธัญชนก ฉ่ํามะนา
นางธัญญนลิน พูลสวัสดิ์
นางธัญญรัศม ประภาพันธศักดิ์
นางธัญญวีร นามวันสา
นางสาวธัญญา งามจรรยาภรณ
นางธัญญาศิริ ชูตระกูล
นางธัญณิชา ผุดผอง
นางธัญธร กัลยะกิติ
นางธัญพร สุนทรหงส
นางธัญพัฒน ทองสุข
นางธัญยธรณ กระจางสันเทียะ
นางธัญรัชต ศรีทุม
นางธัญลักษณ ศรีอินทร
นางธัญลักษณ อรดี
นางสาวธัญวรรณ เถาโพธิ์
นางธัญวรัตม คําภาแกว
นางธัญวรัตม นุชนอย
นางธันยนันท วงษคํานอย
นางสาวธันยพร ทรดล
นางธันยพร อินทมาส
นางธามน ปวุตตานนท
นางธาราทิพย ทองศรี
นางธารีรัตน ฟกออน

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๔๙๘๔
๔๙๘๕
๔๙๘๖
๔๙๘๗
๔๙๘๘
๔๙๘๙
๔๙๙๐
๔๙๙๑
๔๙๙๒
๔๙๙๓
๔๙๙๔
๔๙๙๕
๔๙๙๖
๔๙๙๗
๔๙๙๘
๔๙๙๙
๕๐๐๐
๕๐๐๑
๕๐๐๒
๕๐๐๓
๕๐๐๔
๕๐๐๕
๕๐๐๖
๕๐๐๗
๕๐๐๘
๕๐๐๙

นางธิฎาวัลย ปนรัตน
นางสาวธิดา ทองเมืองนอย
นางธิดารัตน ตุลวรรธนะ
นางธิดาวรรณ นาคเสน
นางธิดาหยก สุขทอง
นางธิติกานต กอแกว
นางธิติมา เวชพนม
นางธิรดา ฆารสินธุ
นางธีรนุช สุพรรณสุด
นางธีรพร อุตตมะรูป
นางธีรวรรณ มุงหมาย
นางธีระวัลย แจมใส
นางธีรา สอนใจ
นางธีรานุช จูแวน
นางสาวธีราพร อนะมาน
นางธีราภรณ ชาญเวช
นางธีราวรรณ แกวบุญเรือง
นางธูปทอง ดุสิต
นางเธียร บุญคุม
นางนกแกว บุญเรือง
นางนกแกว สุริยาวงษ
นางนงคนุช หงษพนัส
นางสาวนงคใย จันทาชนะ
นางสาวนงคราญ ชีคงเนียม
นางนงคราญ ธุระเทศ
นางนงคราญ นนตะบุตร

หนา ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา
๕๐๑๐
๕๐๑๑
๕๐๑๒
๕๐๑๓
๕๐๑๔
๕๐๑๕
๕๐๑๖
๕๐๑๗
๕๐๑๘
๕๐๑๙
๕๐๒๐
๕๐๒๑
๕๐๒๒
๕๐๒๓
๕๐๒๔
๕๐๒๕
๕๐๒๖
๕๐๒๗
๕๐๒๘
๕๐๒๙
๕๐๓๐
๕๐๓๑
๕๐๓๒
๕๐๓๓
๕๐๓๔
๕๐๓๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางนงคราญ บุญศรัทธา
นางนงคราญ บูรพา
นางนงคราญ พลกระโทก
นางนงคราญ วรรณรัตน
นางนงคราญ สีคุณน้ําเที่ยง
นางนงคราญ สีใส
นางนงคราญ สุนิลหงษ
นางนงคราญ อังกินันท
นางนงคลักษณ จอกสุวรรณ
นางนงณภัส นุกูล
นางนงนภัส ชีวะกลินศักดิ์
นางนงนาฏ วงคคํา
นางนงนารถ พงษประดิษฐ
นางนงนุช กาญจนะลาภ
นางสาวนงนุช ชื่นชม
นางนงนุช เนตรทอง
นางนงนุช พูลผล
นางสาวนงนุช มหา
นางนงนุช รวมชนอนุเคราะห
นางนงนุช รัตนประพิศ
นางนงนุช ศิริภูมิ
นางนงนุช สรอยกล่ํา
นางนงนุช สุขศิริศักดิ์
นางนงนุช อุดมพันธุ
นางนงพงา กิจเฉลา
นางนงเยาว กสิรักษ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๕๐๓๖
๕๐๓๗
๕๐๓๘
๕๐๓๙
๕๐๔๐
๕๐๔๑
๕๐๔๒
๕๐๔๓
๕๐๔๔
๕๐๔๕
๕๐๔๖
๕๐๔๗
๕๐๔๘
๕๐๔๙
๕๐๕๐
๕๐๕๑
๕๐๕๒
๕๐๕๓
๕๐๕๔
๕๐๕๕
๕๐๕๖
๕๐๕๗
๕๐๕๘
๕๐๕๙
๕๐๖๐
๕๐๖๑

นางนงเยาว ฉัตรนอย
นางนงเยาว ชุติมันตานนท
นางนงเยาว ตนสกุลงาม
นางนงเยาว ตอสูงเนิน
นางนงเยาว ทัดเทียม
นางนงเยาว นาพิมพ
นางนงเยาว บานฤทัย
นางนงเยาว บุญจันทร
นางนงเยาว รักการ
นางนงเยาว รักเวช
นางนงเยาว สีใส
นางนงเยาว หอมวุฒิวงศ
นางนงเยาว อุตรอินทร
นางนงรัตน สอสืบ
นางนงลักษณ แกววิเศษ
นางนงลักษณ คําเพชร
นางนงลักษณ จําปานคร
นางนงลักษณ เจริญฐานะ
นางสาวนงลักษณ เชียรหอม
นางนงลักษณ ไชยพฤกษสกุล
นางนงลักษณ ดวงศรี
นางสาวนงลักษณ ดานตระกูล
นางนงลักษณ ทองตัน
นางสาวนงลักษณ บํารุงวงศ
นางนงลักษณ ปลื้มใจ
นางนงลักษณ ปวุตตานนท

หนา ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา
๕๐๖๒
๕๐๖๓
๕๐๖๔
๕๐๖๕
๕๐๖๖
๕๐๖๗
๕๐๖๘
๕๐๖๙
๕๐๗๐
๕๐๗๑
๕๐๗๒
๕๐๗๓
๕๐๗๔
๕๐๗๕
๕๐๗๖
๕๐๗๗
๕๐๗๘
๕๐๗๙
๕๐๘๐
๕๐๘๑
๕๐๘๒
๕๐๘๓
๕๐๘๔
๕๐๘๕
๕๐๘๖
๕๐๘๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางนงลักษณ ปนดอนตอง
นางนงลักษณ พลอยบุตร
นางนงลักษณ ราชตา
นางนงลักษณ ศรีสวัสดิ์
นางนงลักษณ เศรษฐพูธ
นางนงลักษณ เศวตวงษ
นางนงลักษณ สุวรรณภูมิ
นางนงลักษณ แสงเดือน
นางนงลักษณ หนาผอง
นางนงลักษณ อภิญญานนท
นางนงลักษณ อสิพงษ
นางนงลักษณ อุปนันท
นางนฎา อองละออ
นางนฐพร ปลื้มสวัสดิ์
นางนนทวรรณ อาคมคง
นางนพคุณ อิ่มใจ
นางนพนุช คงสัมมา
นางสาวนพพร เมืองขํา
นางนพพร วุฒิพรหม
นางนพมาศ ดรพล
นางนพรัตน ภัทรโภคิน
นางนพรัตน เย็นจิต
นางนพลักษณ สุทธิ
นางนพวรรณ คําไพเราะพันธุ
นางนพวรรณ จันทรประเทศ
นางสาวนพวรรณ ทับทิมทอง

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๕๐๘๘
๕๐๘๙
๕๐๙๐
๕๐๙๑
๕๐๙๒
๕๐๙๓
๕๐๙๔
๕๐๙๕
๕๐๙๖
๕๐๙๗
๕๐๙๘
๕๐๙๙
๕๑๐๐
๕๑๐๑
๕๑๐๒
๕๑๐๓
๕๑๐๔
๕๑๐๕
๕๑๐๖
๕๑๐๗
๕๑๐๘
๕๑๐๙
๕๑๑๐
๕๑๑๑
๕๑๑๒
๕๑๑๓

นางนพวรรณ พิพัฒนศิวพงศ
นางนพวรรณ มะมา
นางนภัสกรณ ฤทธิ์บํารุง
นางนภัสธรณ แจงกระจาง
นางนภัสวรรณ คนคลอง
นางนภัสวรรณ ฟาสาร
นางนภา คุณาวงศเดช
นางนภา ใจวงษ
นางนภา วริทธิ์พลชัยกุล
นางนภากร สุขสมอรรถ
นางนภาพร ครองธรรม
นางนภาพร จรจรัญ
นางนภาพร ชัยสิทธิ์สงวน
นางนภาพร ตรีรัตน
นางนภาพร นกเพชร
นางนภาพร เนียมหะ
นางนภาพร บุญมี
นางนภาพร พลายมาศ
นางนภาพร เพ็ชรศิลป
นางนภาพร มั่นคง
นางนภาพร แรมสูงเนิน
นางนภาพร ศิลประเสริฐ
นางนภาพัฒน กอนผา
นางนภาภรณ ตรีโภคา
นางนภาภรณ พลวงศษา
นางนภาภรณ ศรีธเรศ

หนา ๑๐๕
ราชกิจจานุเบกษา
๕๑๑๔
๕๑๑๕
๕๑๑๖
๕๑๑๗
๕๑๑๘
๕๑๑๙
๕๑๒๐
๕๑๒๑
๕๑๒๒
๕๑๒๓
๕๑๒๔
๕๑๒๕
๕๑๒๖
๕๑๒๗
๕๑๒๘
๕๑๒๙
๕๑๓๐
๕๑๓๑
๕๑๓๒
๕๑๓๓
๕๑๓๔
๕๑๓๕
๕๑๓๖
๕๑๓๗
๕๑๓๘
๕๑๓๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางนภารัตน อาภาศิริผล
นางนภาวรรณ พวงทอง
นางสาวนภาศรี ชูโตชนะ
นางนรางกูร สังขกระแสร
นางนราธิป กันสุทธิ
นางนราธิป พรหมโชติ
นางนราลักษณ วงควันดี
นางสาวนรินทร บัวงาม
นางนริศรา คติชอบ
นางนริศา กาญจนเสมา
นางนรี สุทธายศ
นางสาวนฤดี สีแสง
นางนฤภร ราชานาค
นางนฤมล กากแกว
นางนฤมล ขระสูงเนิน
นางสาวนฤมล คลังสินคา
นางนฤมล จันทรนิตย
นางสาวนฤมล จันทรวิโรจน
นางนฤมล จันทอง
นางนฤมล จุฑาธรรม
นางนฤมล ชายทอง
นางนฤมล แทนงาม
นางนฤมล นวลแสง
นางนฤมล มุสิเกตุ
นางนฤมล เรืองกระโทก
นางนฤมล ศรีสุคนธมิตร

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๕๑๔๐
๕๑๔๑
๕๑๔๒
๕๑๔๓
๕๑๔๔
๕๑๔๕
๕๑๔๖
๕๑๔๗
๕๑๔๘
๕๑๔๙
๕๑๕๐
๕๑๕๑
๕๑๕๒
๕๑๕๓
๕๑๕๔
๕๑๕๕
๕๑๕๖
๕๑๕๗
๕๑๕๘
๕๑๕๙
๕๑๖๐
๕๑๖๑
๕๑๖๒
๕๑๖๓
๕๑๖๔
๕๑๖๕

นางนฤมล ศิลมัย
นางนฤมล สาหลา
นางสาวนฤมล สิริพันธุ
นางนฤมล แสนสุริยะเดชา
นางสาวนฤมล อวมทาวุง
นางนฤมล อินตะจัง
นางนฤมลวรรณ บุปผเวส
นางนฤมิต นาคยา
นางสาวนลิน กฤตศิลป
นางสาวนลินี ทีหอคํา
นางนวนปราง แสงอรุณ
นางนวพร คันธี
นางนวพร ฐานสมบัติ
นางนวพร สีสมุทร
นางนวพรรณ ใครยงค
นางนวพรรณ มาชวญานนท
นางนวพรรดิ์ นามพุทธา
นางนวภรณ เชาวชางเหล็ก
นางนวภา วงษอินตา
นางสาวนวรัตน จิตรตะโสภะโน
นางนวรัตน นวลจันทร
นางนวรัตน ศรีอักขรกุล
นางนวลจันทร กาวิชัย
นางนวลจันทร โคตะมี
นางนวลจันทร ตนวัฒนกุล
นางนวลจันทร บัวทิม

หนา ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา
๕๑๖๖
๕๑๖๗
๕๑๖๘
๕๑๖๙
๕๑๗๐
๕๑๗๑
๕๑๗๒
๕๑๗๓
๕๑๗๔
๕๑๗๕
๕๑๗๖
๕๑๗๗
๕๑๗๘
๕๑๗๙
๕๑๘๐
๕๑๘๑
๕๑๘๒
๕๑๘๓
๕๑๘๔
๕๑๘๕
๕๑๘๖
๕๑๘๗
๕๑๘๘
๕๑๘๙
๕๑๙๐
๕๑๙๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางนวลจันทร พลพันธุ
นางนวลจันทร วงศเทศ
นางนวลจันทร สรวงสิงห
นางนวลจันทร อุทรานันท
นางนวลฉวี กตะศิลา
นางนวลฉวี จงวัฒน
นางนวลฉวี จันทรนิกร
นางนวลตา มหานิล
นางสาวนวลทิพย ตรีสุวรรณ
นางนวลนอย ชูชื่น
นางนวลนิภา นิลกัณหะ
นางนวลปรางค ทองพานิชย
นางสาวนวลละออง เสียมไหม
นางนวลวรรณ คําแกว
นางนวลวรรณ มุงดี
นางนวลศรี บํารุงชน
นางสาวนวลศรี ผานพูล
นางนวลสวาท ชวยเจริญ
นางนวลอนงค กิมาคม
นางนอมจิตร หาญประสพ
นางนอย พันธจันทร
นางนัฏกานต สํารวมจิตต
นางนัฏฉลี กานิวาสน
นางนัฐนันท วิสุทธิ์อัมพร
นางนัฐนารี บุญชื่น
นางนัฐวรรณ รัตนวรรณ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๕๑๙๒
๕๑๙๓
๕๑๙๔
๕๑๙๕
๕๑๙๖
๕๑๙๗
๕๑๙๘
๕๑๙๙
๕๒๐๐
๕๒๐๑
๕๒๐๒
๕๒๐๓
๕๒๐๔
๕๒๐๕
๕๒๐๖
๕๒๐๗
๕๒๐๘
๕๒๐๙
๕๒๑๐
๕๒๑๑
๕๒๑๒
๕๒๑๓
๕๒๑๔
๕๒๑๕
๕๒๑๖
๕๒๑๗

นางนัดศรา พราหมณชื่น
นางนัทฐิรา แกวมณี
นางนัทธมน แกวเรือง
นางนัทธมน จินดารักษ
นางนัทธมน ประทุมทอง
นางนันทกา ชาโท
นางนันทธิยา จรูญจิตรวีร
นางนันทนภัส เจริญรวย
นางสาวนันทนัช จิระศึกษา
นางนันทนัช อาษาสุข
นางนันทนา ทรัพยอยูเย็น
นางสาวนันทนา บูรณศีลสุนทร
นางนันทนา เพียรพิจิตร
นางนันทนา ฟารุงสาง
นางนันทนา มีสัจจ
นางนันทนา มูลศรี
นางนันทนา เสาะขุนทด
นางนันทนา หุนทอง
นางนันทพร โกญจนวรรณ
นางสาวนันทพร โกศลสมพลกิจ
นางนันทพร เชนรัมย
นางนันทพร โพธิน์ อก
นางนันทพร สิงหราช
นางสาวนันทพัทธนันท เชื้อแกว
นางนันทยา นันตา
นางนันทยา ประเสริฐสังข

หนา ๑๐๗
ราชกิจจานุเบกษา
๕๒๑๘
๕๒๑๙
๕๒๒๐
๕๒๒๑
๕๒๒๒
๕๒๒๓
๕๒๒๔
๕๒๒๕
๕๒๒๖
๕๒๒๗
๕๒๒๘
๕๒๒๙
๕๒๓๐
๕๒๓๑
๕๒๓๒
๕๒๓๓
๕๒๓๔
๕๒๓๕
๕๒๓๖
๕๒๓๗
๕๒๓๘
๕๒๓๙
๕๒๔๐
๕๒๔๑
๕๒๔๒
๕๒๔๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางนันทยา มูลรัตน
นางนันทยา วันทวี
นางนันทวรรณ โชติชวง
นางนันทวรรณ ธีระจรุงเกียรติ
นางนันทวัน ธนัญชัย
นางนันทวัน สอนซี
นางนันทวันท จันทรสอน
นางนันทา แกนสูงเนิน
นางนันทิดา รักษนุย
นางนันทิตา เหลาขัติยะ
นางนันทิมา บัวคํา
นางนันทิยา กล่ําแสง
นางนันทิยา กันทอง
นางนันทิยา ตะรุวรรณ
นางนันทิยา นนทอาสา
นางนันทิยา สรรพเลิศ
นางนัยนปพร วานิชยากร
นางสาวนัยนา โพธิ์กระจาง
นางนาตยา จุลเกาะ
นางนาตยา ทองบาง
นางสาวนาตยา นะวะมะวัฒน
นางสาวนาทญา ขุดปน
นางนาปเสาะ เจะเตะ
นางนารถฤทัย โพธิ์ทอง
นางสาวนารัตน ทองแท
นางนารี ใจตรง

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๕๒๔๔
๕๒๔๕
๕๒๔๖
๕๒๔๗
๕๒๔๘
๕๒๔๙
๕๒๕๐
๕๒๕๑
๕๒๕๒
๕๒๕๓
๕๒๕๔
๕๒๕๕
๕๒๕๖
๕๒๕๗
๕๒๕๘
๕๒๕๙
๕๒๖๐
๕๒๖๑
๕๒๖๒
๕๒๖๓
๕๒๖๔
๕๒๖๕
๕๒๖๖
๕๒๖๗
๕๒๖๘
๕๒๖๙

นางนารี ทุมมาลา
นางนารี สรอยสม
นางนารีรัตน คุณอุตสาห
นางนารีรัตน โชคเหมาะ
นางนารีรัตน ปอมจันทร
นางน้ําคาง กันโรคา
นางน้ําคาง คลังกรณ
นางน้ําคาง ทัสสะ
นางน้ําคาง พยุง
นางน้ําเงิน ศรีสุขวัฒนุกูล
นางสาวน้ําวุน มงคล
นางนิจดา เวชศรี
นางนิชนันท หลุยใจบุญ
นางนิตทรา ศรีพรหม
นางนิตยา กิจวิชา
นางนิตยา ขําสงลักษณ
นางนิตยา จุลบุตร
นางสาวนิตยา ชลศึก
นางนิตยา ชัยหัง
นางนิตยา ชาญสุข
นางสาวนิตยา ตั้งหมั่นเพียร
นางนิตยา ทองคง
นางนิตยา ทองยืน
นางนิตยา นวลแกว
นางนิตยา นากแนม
นางนิตยา นาราศรี

หนา ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา
๕๒๗๐
๕๒๗๑
๕๒๗๒
๕๒๗๓
๕๒๗๔
๕๒๗๕
๕๒๗๖
๕๒๗๗
๕๒๗๘
๕๒๗๙
๕๒๘๐
๕๒๘๑
๕๒๘๒
๕๒๘๓
๕๒๘๔
๕๒๘๕
๕๒๘๖
๕๒๘๗
๕๒๘๘
๕๒๘๙
๕๒๙๐
๕๒๙๑
๕๒๙๒
๕๒๙๓
๕๒๙๔
๕๒๙๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางนิตยา บุญพา
นางสาวนิตยา ประกอบทรัพย
นางนิตยา พิศิษฐวานิช
นางนิตยา เฟยลุง
นางสาวนิตยา มูลสิงห
นางสาวนิตยา รักใคร
นางนิตยา รุงสวาง
นางนิตยา ฤทธิชัย
นางนิตยา ฤทธิ์สยาม
นางนิตยา สุนทรเต็ม
นางนิตยา สุวจิตตานนท
นางนิตยา สุวรรณรัตน
นางนิตยา แสงมณี
นางสาวนิตยา แสงอากาศ
นางนิตยา อรรคษร
นางสาวนิทรา ฉลอง
นางนิทรา หนายแกว
นางนิธิกานต เทศนาบุญ
นางนิธินันท โควินททวีวัฒน
นางนิธินันท ผางจันทรดา
นางนิธิลักษณ ลักขษร
นางนิพร พละกลา
นางนิพาพร กิตติพร
นางนิพาภรณ บุญทน
นางนิภา กันเสือ
นางนิภา กุลจู

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๕๒๙๖
๕๒๙๗
๕๒๙๘
๕๒๙๙
๕๓๐๐
๕๓๐๑
๕๓๐๒
๕๓๐๓
๕๓๐๔
๕๓๐๕
๕๓๐๖
๕๓๐๗
๕๓๐๘
๕๓๐๙
๕๓๑๐
๕๓๑๑
๕๓๑๒
๕๓๑๓
๕๓๑๔
๕๓๑๕
๕๓๑๖
๕๓๑๗
๕๓๑๘
๕๓๑๙
๕๓๒๐
๕๓๒๑

นางนิภา ขวัญแกว
นางนิภา เชวงชุติรัตน
นางนิภา ไชยณรงค
นางนิภา แซเฮา
นางนิภา ถาเขียว
นางนิภา ธรรมสิทธิ์
นางนิภา นอยบัวงาม
นางนิภา บุญอิ่ม
นางนิภา ประกอบผล
นางนิภา พาสงค
นางสาวนิภา สินธพ
นางสาวนิภา สุขพิทักษ
นางนิภา สุวรรณประทีป
นางนิภานันท แสงทองยอย
นางนิภาพร กันยะมี
นางสาวนิภาพร แกนแกว
นางนิภาพร ฉ่ํามาลัย
นางนิภาพร ดวงไข
นางนิภาพร ภูมี
นางนิภาพร อุปพงษ
นางนิภาพรรณ จีระสมบัติ
นางนิภาภร วาดเขียน
นางนิภาภรณ พรหมหา
นางนิภาภรณ ยาวะโนภาส
นางนิภารัตน นรางกูลย
นางนิภารัตน นวลจันทร

หนา ๑๐๙
ราชกิจจานุเบกษา
๕๓๒๒
๕๓๒๓
๕๓๒๔
๕๓๒๕
๕๓๒๖
๕๓๒๗
๕๓๒๘
๕๓๒๙
๕๓๓๐
๕๓๓๑
๕๓๓๒
๕๓๓๓
๕๓๓๔
๕๓๓๕
๕๓๓๖
๕๓๓๗
๕๓๓๘
๕๓๓๙
๕๓๔๐
๕๓๔๑
๕๓๔๒
๕๓๔๓
๕๓๔๔
๕๓๔๕
๕๓๔๖
๕๓๔๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางนิภารัตน ศรีสําราญ
นางนิ่มนวล ดีพรม
นางนิ่มนวล พิมราช
นางนิ่มนวล โลพานิช
นางนิมาเรียะฮ อูบี
นางนิมิต นิลเขียว
นางนิยะเนตร นาคเสวี
นางนิยารินทร จันทราธนสิทธิ์
นางนิรมล คงบัว
นางนิรมล ตุงเครือคํา
นางนิรมล บรรทัด
นางนิรมล บุญซอน
นางนิรมล บุญประจักษ
นางนิรมล บุญมาลี
นางนิรมล ศรีระกิจ
นางนิรมล ศิริมากุล
นางนิรัญญา เครือฟน
นางนิรัตตา เมฆวิไลพันธุ
นางนิราพร พันธุภักตร
นางสาวนิราวรรณ สุขโอสถ
นางนิลวรรณ จอมทอง
นางนิลอุบล ดาวเรือง
นางนิลาภรณ ตาคํา
นางนิลุบล ใจทน
นางนิลุบล ชุมภูนุช
นางนิลุบล ดวงจันทรศรี

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๕๓๔๘
๕๓๔๙
๕๓๕๐
๕๓๕๑
๕๓๕๒
๕๓๕๓
๕๓๕๔
๕๓๕๕
๕๓๕๖
๕๓๕๗
๕๓๕๘
๕๓๕๙
๕๓๖๐
๕๓๖๑
๕๓๖๒
๕๓๖๓
๕๓๖๔
๕๓๖๕
๕๓๖๖
๕๓๖๗
๕๓๖๘
๕๓๖๙
๕๓๗๐
๕๓๗๑
๕๓๗๒
๕๓๗๓

หนา ๑๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางนิลุบล แสงพิจิตร
นางนิโลบล บุญมี
นางนิวรรณ พิมพศรี
นางนิศากร โชคชัยศิวกุล
นางนิศานาถ ไชยสังข
นางนิศานาถ สรอยสน
นางนิศารัตน เกิดศักดิ์สิทธิ์
นางนิษฐวดี จิรโรจนภิญโญ
นางนิสา จันทรเกิด
นางสาวนิสากร ลอถาวร
นางนิอร รุจิรสิโรตม
นางนิอร ศรีหนองกุง
นางนีลวัจน เกิดศักดิ์ ณ แวงนอย
นางนุกูล พรหมวิหาร
นางนุกูล วัฒนวิเศษ
นางนุจรินทร นาคปอมฉิม
นางนุชจรินทร เหมือนทรัพย
นางสาวนุชจิรา ขุมทรัพย
นางนุชนาฏ วนไชยยศ
นางนุชนาฏ สุวรรณเวทิน
นางสาวนุชนาฏ อังคะนาวิน
นางนุชนาถ คงแกว
นางนุชนาถ เลี่ยมทอง
นางนุชนารถ วายโสกา
นางนุชนารถ สุขการณ
นางนุชรี อําพันโรจนานันท

๕๓๗๔
๕๓๗๕
๕๓๗๖
๕๓๗๗
๕๓๗๘
๕๓๗๙
๕๓๘๐
๕๓๘๑
๕๓๘๒
๕๓๘๓
๕๓๘๔
๕๓๘๕
๕๓๘๖
๕๓๘๗
๕๓๘๘
๕๓๘๙
๕๓๙๐
๕๓๙๑
๕๓๙๒
๕๓๙๓
๕๓๙๔
๕๓๙๕
๕๓๙๖
๕๓๙๗
๕๓๙๘
๕๓๙๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางนุม สมชาติ
นางสาวนุศรา ทองศรี
นางสาวนุสรา กฤษณะเศรณี
นางเนตรชนก กลั้งเนียม
นางเนตรชนก ชมภูธร
นางเนตรนภา คเณรุพันธ
นางเนตรนภา ติวสูงเนิน
นางสาวเนตรนภิส ปาสาบุตร
นางเนตรนภิส สุทธวานิช
นางสาวเนตรนิภา ผลพานิช
นางเนตรหทัย ปองวงศ
นางเนาวรัตน แกวสุรินทร
นางเนาวรัตน ริเริ่ม
นางสาวเนาวรัตน สุขสัมฤทธิ์
นางแนงนอย ทวีราษฎร
นางแนงนอย บัวคลี่
นางบงกช เกิดคง
นางสาวบงกช อาศิรพจน
นางบงกชธร ลี้พนพาล
นางสาวบรรจง บํารุงชีพ
นางบรรจง แหยงกระโทก
นางบรรจบรัตน จันสีหา
นางบรรทม โทนหงสา
นางสาวบรรยง รักทรง
นางบริสุทธิ์ศรี พลพวก
นางบวร เดชพิชัย

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๕๔๐๐
๕๔๐๑
๕๔๐๒
๕๔๐๓
๕๔๐๔
๕๔๐๕
๕๔๐๖
๕๔๐๗
๕๔๐๘
๕๔๐๙
๕๔๑๐
๕๔๑๑
๕๔๑๒
๕๔๑๓
๕๔๑๔
๕๔๑๕
๕๔๑๖
๕๔๑๗
๕๔๑๘
๕๔๑๙
๕๔๒๐
๕๔๒๑
๕๔๒๒
๕๔๒๓
๕๔๒๔
๕๔๒๕

นางบังอร กมลศิลป
นางบังอร เกนุย
นางบังอร คลายวัฒนะ
นางสาวบังอร จันทรสะอาด
นางบังอร จันลองคํา
นางบังอร เจริญไชย
นางบังอร บํารุงศรี
นางบังอร ประเสริฐผล
นางบังอร ปานเกิด
นางบังอร ปนตามูล
นางบังอร ผองใส
นางบังอร พรรณบัตร
นางบังอร พรหมจอม
นางสาวบังอร พินนอย
นางบังอร พิมพพิทักษ
นางบังอร รักประชาธรรม
นางบังอร รันรัติยา
นางสาวบังอร ศรีสอาด
นางบังอร สายแสง
นางบังอร แสงสวาง
นางสาวบังอร หมอยาดี
นางบังอร อินทรใจเอื้อ
นางบังเอิญ มีเดช
นางบังเอิญ ศรีวังราช
นางบัณฑิตา แจงจบ
นางบัวแกว ประวัติพงษ

หนา ๑๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
๕๔๒๖
๕๔๒๗
๕๔๒๘
๕๔๒๙
๕๔๓๐
๕๔๓๑
๕๔๓๒
๕๔๓๓
๕๔๓๔
๕๔๓๕
๕๔๓๖
๕๔๓๗
๕๔๓๘
๕๔๓๙
๕๔๔๐
๕๔๔๑
๕๔๔๒
๕๔๔๓
๕๔๔๔
๕๔๔๕
๕๔๔๖
๕๔๔๗
๕๔๔๘
๕๔๔๙
๕๔๕๐
๕๔๕๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางบัวขาว พรหมสุรินทร
นางบัวไข ชาญธัญญกรณ
นางบัวครอง นันทรัตน
นางบัวเครือ จักรบุตร
นางบัวงาม เทพยา
นางบัวทอง ปะกิลาพัง
นางบัวบาน เชื้อหาญ
นางบัวผัน พรมโชติ
นางบัวพา คําแพง
นางบัวยนต ศรีวะสุทธิ์
นางบัวลอง คําบึงกลาง
นางบัวลอย คลองดี
นางบัวลอย ประการแกว
นางบัวลอย ศิริวัฒน
นางบัวลิน สินสมบัติ
นางบัวสอน ธิสาไชย
นางบัวสอน ประสงคอาชวะ
นางบัวหลวง วิชัยคํา
นางบัสรี โสยดี
นางบาจรีย เอี่ยมสอาด
นางบานชื่น กาศสมบูรณ
นางบานเย็น คําแฮ
นางบานเย็น นอยดี
นางบานเย็น สิงหวี
นางสาวบานแยม นาเวียง
นางสาวบําเพ็ญ สุขสัย

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๕๔๕๒
๕๔๕๓
๕๔๕๔
๕๔๕๕
๕๔๕๖
๕๔๕๗
๕๔๕๘
๕๔๕๙
๕๔๖๐
๕๔๖๑
๕๔๖๒
๕๔๖๓
๕๔๖๔
๕๔๖๕
๕๔๖๖
๕๔๖๗
๕๔๖๘
๕๔๖๙
๕๔๗๐
๕๔๗๑
๕๔๗๒
๕๔๗๓
๕๔๗๔
๕๔๗๕
๕๔๗๖
๕๔๗๗

นางบิน เหมือนชาติ
นางบุญกอง พุมจันทร
นางบุญเกิด นิธิอาชากุล
นางบุญเกื้อ ขุนแกว
นางบุญจันทร เครือคําหลอ
นางบุญจันทร แสงสุข
นางบุญเจียม สุขตลอด
นางบุญชงค คําไชย
นางบุญชวย ปนสุวรรณคุปต
นางบุญชู จุลศรี
นางบุญชู ดียิ่ง
นางบุญชู เต็มตํานาน
นางบุญชู สงเสด
นางบุญชู แสนศิริ
นางบุญชู อินบัวทอง
นางบุญญานิตย ชั้วรูปงาม
นางบุญญารัตน ค่ําคูณ
นางบุญฑริกา ภูมิผักแวน
นางบุญตา พลบุบผา
นางสาวบุญเตือน โคตะสิน
นางบุญเที่ยง ไวสูศึก
นางบุญเทียม นวมอินทร
นางบุญธร แสนทวีสุข
นางบุญธรรม ชนะภัย
นางบุญนาค หอมไมรูวาย
นางบุญนุย ทีดี

หนา ๑๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
๕๔๗๘
๕๔๗๙
๕๔๘๐
๕๔๘๑
๕๔๘๒
๕๔๘๓
๕๔๘๔
๕๔๘๕
๕๔๘๖
๕๔๘๗
๕๔๘๘
๕๔๘๙
๕๔๙๐
๕๔๙๑
๕๔๙๒
๕๔๙๓
๕๔๙๔
๕๔๙๕
๕๔๙๖
๕๔๙๗
๕๔๙๘
๕๔๙๙
๕๕๐๐
๕๕๐๑
๕๕๐๒
๕๕๐๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสาวบุญพา สิทธิกุล
นางบุญเพ็ง ภารพักตร
นางบุญภา อินทรพุก
นางบุญมา เชื้อกุลา
นางบุญมา โรจนศิริวุฒิกุล
นางบุญมี ทองภูธรณ
นางสาวบุญมี ศรีทอง
นางบุญมี อันภักดี
นางบุญยิ่ง นกคง
นางบุญยิ่ง นัยนารถ
นางบุญยิ่ง วงศสถาปนา
นางสาวบุญยืน ทรัพยสิน
นางบุญรัตน เจนถูกใจ
นางสาวบุญเรียง คงแกว
นางบุญเรือง บุตรมาตร
นางบุญเรือน จูแจม
นางบุญเรือน บัวแดง
นางบุญเรือน สีสาผา
นางสาวบุญลดา ศิริพร
นางบุญลอม จับใจ
นางบุญลอม พลเยี่ยม
นางบุญลอม แยมสมจิตต
นางบุญเลี้ยง ภายโต
นางบุญเลื่อน สุธรรม
นางบุญเลื่อน อินทธนู
นางบุญศรี ไชยพรม

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๕๕๐๔
๕๕๐๕
๕๕๐๖
๕๕๐๗
๕๕๐๘
๕๕๐๙
๕๕๑๐
๕๕๑๑
๕๕๑๒
๕๕๑๓
๕๕๑๔
๕๕๑๕
๕๕๑๖
๕๕๑๗
๕๕๑๘
๕๕๑๙
๕๕๒๐
๕๕๒๑
๕๕๒๒
๕๕๒๓
๕๕๒๔
๕๕๒๕
๕๕๒๖
๕๕๒๗
๕๕๒๘
๕๕๒๙

นางบุญศรี พรหมออน
นางบุญศิริ ฟกเฟองบุญ
นางบุญสง เปยรักษา
นางสาวบุญสนอง มานุย
นางบุญสม คําเนตร
นางบุญสม นาคเสน
นางบุญสม ศรีชูจิตร
นางบุญเสริม นวดโอโล
นางบุญเอื้อ มาฆะเซ็น
นางบุณฑริกา ทวีเศรษฐ
นางสาวบุณยนุช มีพันธุ
นางบุบผา แกวแดง
นางบุบผา พยัคฆกุล
นางบุบผา หาญเชิงคา
นางบุปผา โชติกอาภา
นางบุปผา ทาไธสง
นางบุปผา ประดิษฐคาย
นางบุปผา ภูจําปา
นางบุปผา เรียงสนาม
นางบุปผา ศรีชุมพล
นางบุปผา ศิริพร
นางบุปผา แสงถนอม
นางบุปผา เหลืองทอง
นางบุศรา พลอยมณีวงษ
นางบุศราภรณ พิชัยฤกษ
นางบุศรินทร เผือกจอก

หนา ๑๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
๕๕๓๐
๕๕๓๑
๕๕๓๒
๕๕๓๓
๕๕๓๔
๕๕๓๕
๕๕๓๖
๕๕๓๗
๕๕๓๘
๕๕๓๙
๕๕๔๐
๕๕๔๑
๕๕๔๒
๕๕๔๓
๕๕๔๔
๕๕๔๕
๕๕๔๖
๕๕๔๗
๕๕๔๘
๕๕๔๙
๕๕๕๐
๕๕๕๑
๕๕๕๒
๕๕๕๓
๕๕๕๔
๕๕๕๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางบุศรินทร ลาไม
นางบุษกร คําแกว
นางบุษกร บุญรักษ
นางบุษกร รักตวัตร
นางบุษกร สุริยา
นางบุษณี ถูระวรณ
นางบุษณี บัวรอด
นางบุษบา ใจแกว
นางบุษบา ชวยแสง
นางบุษบา เทพปยะวงศ
นางบุษบา นามบัญหา
นางบุษบา บึงลอม
นางบุษบา แมนทิม
นางบุษภากร ดิษยบุญสุวรรณ
นางบุษยพรรณ หลวงใหญ
นางบุษยาภรณ ขันพล
นางบุษรา ออนคง
นางบุษรากร สําราญถิ่น
นางบุสดี พุมเกิด
นางบุหงา ทองเพชร
นางเบญจพร คําควร
นางเบญจพร วรพันธ
นางเบญจมาศ ขันธรักษา
นางเบญจมาศ เขียวฤทธิ์
นางเบญจมาศ ทองโพธิ์ศรี
นางเบญจมาศ ทับทิมออน

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๕๕๕๖
๕๕๕๗
๕๕๕๘
๕๕๕๙
๕๕๖๐
๕๕๖๑
๕๕๖๒
๕๕๖๓
๕๕๖๔
๕๕๖๕
๕๕๖๖
๕๕๖๗
๕๕๖๘
๕๕๖๙
๕๕๗๐
๕๕๗๑
๕๕๗๒
๕๕๗๓
๕๕๗๔
๕๕๗๕
๕๕๗๖
๕๕๗๗
๕๕๗๘
๕๕๗๙
๕๕๘๐
๕๕๘๑

นางเบญจมาศ พลกําแหง
นางเบญจมาศ อยูเชื้อ
นางสาวเบ็ญจมาศ ตุยเต็มวงศ
นางเบ็ญจมาศ ไทยบํารุง
นางเบ็ญจมาศ มะกรูดทอง
นางสาวเบญจรัตน รักฉ่ําพงษ
นางเบญจวรรณ ขอยุน
นางเบญจวรรณ ดวงธนู
นางเบญจวรรณ ทับทิมทอง
นางเบญจวรรณ พิมพเทศ
นางเบญจวรรณ วงศสารัตน
นางเบญจวรรณ เวโน
นางเบญจวรรณ ศรีบุรินทร
นางเบญจวรรณ แสนประกอบ
นางเบญจา โชคชัยวสุนธรา
นางเบญจา เผือกเวช
นางเบ็ญจา สุกใส
นางเบญญภา ศรีลารักษ
นางเบญญาภา รามสินธุ
นางเบณพร อิทธิโสภณพิศาล
นางปฎาสิริ วุฒิวิชาภรณ
นางปฏิญญา เกตุแกว
นางปฏิมาพร กองจิว
นางปฐม ขามโนนวัด
นางสาวปณัดดา มัธวรัตน
นางปนัดดา ไชยพันธ

หนา ๑๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๕๕๘๒
๕๕๘๓
๕๕๘๔
๕๕๘๕
๕๕๘๖
๕๕๘๗
๕๕๘๘
๕๕๘๙
๕๕๙๐
๕๕๙๑
๕๕๙๒
๕๕๙๓
๕๕๙๔
๕๕๙๕
๕๕๙๖
๕๕๙๗
๕๕๙๘
๕๕๙๙
๕๖๐๐
๕๖๐๑
๕๖๐๒
๕๖๐๓
๕๖๐๔
๕๖๐๕
๕๖๐๖
๕๖๐๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางปนัดดา ทันตประเสริฐกุล
นางปนัดดา โพธิ์พันธ
นางปนัดดา อุปพันธ
นางปภัชญา โลหทวนชัย
นางปภัสสร หลอดคํา
นางปรมพร วังศรีแกว
นางสาวประกอบ บุญอาจ
นางประกอบ ลาภะ
นางประกอบ สิงหเงา
นางประกอบ อักษร
นางประกอบ อินภูวา
นางประกอบศรี วิวัฒนานุกูล
นางประกาย กานจักร
นางสาวประกาย เลาสูงเนิน
นางประกายแกว ทองเงิน
นางประกายทิพย พรธรรมจินต
นางประกายพร สุพรรณพงศ
นางประกายรัตน สรวงสิริ
นางประครอง แกวดวงเล็ก
นางประครอง แสนไชย
นางประคอง กานุรักษ
นางประคอง เข็มไท
นางประคอง จักรเงิน
นางประคอง จันทรกุบ
นางประคอง ถิตยรัศมี
นางประคอง ทองรักษ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๕๖๐๘
๕๖๐๙
๕๖๑๐
๕๖๑๑
๕๖๑๒
๕๖๑๓
๕๖๑๔
๕๖๑๕
๕๖๑๖
๕๖๑๗
๕๖๑๘
๕๖๑๙
๕๖๒๐
๕๖๒๑
๕๖๒๒
๕๖๒๓
๕๖๒๔
๕๖๒๕
๕๖๒๖
๕๖๒๗
๕๖๒๘
๕๖๒๙
๕๖๓๐
๕๖๓๑
๕๖๓๒
๕๖๓๓

หนา ๑๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางประคอง ยศบุตร
นางประคอง รัตนแสง
นางประคอง สรอยเกลียว
นางประคิน เหมะธุลิน
นางสาวประจง หลิ่มโตประเสริฐ
นางประจวบลาภ โพธิ์สวัสดิ์
นางสาวประจิม บุญยวง
นางประชัญ แกวเพชร
นางประชิน โทณลักษณ
นางสาวประชิน เสือคํารณ
นางประชุม ชอทับทิม
นางประณีต ฤทธิธาดา
นางประดับ พรหมพัฒน
นางประดับศรี ไชยสิงห
นางประดับศรี เศษสมบูรณ
นางประทิน บุงทอง
นางประทิน พวงแพ
นางประทิน รอดพันธ
นางประทิน อินทิตานนท
นางประทินทอง สิงหา
นางประทีป ดานแกว
นางประทีป ติมุลา
นางประทีป พันธุพงศ
นางประทีปแกว สุวลักษณ
นางประทุม กลางสุพรรณ
นางประทุม จันทรงาม

๕๖๓๔
๕๖๓๕
๕๖๓๖
๕๖๓๗
๕๖๓๘
๕๖๓๙
๕๖๔๐
๕๖๔๑
๕๖๔๒
๕๖๔๓
๕๖๔๔
๕๖๔๕
๕๖๔๖
๕๖๔๗
๕๖๔๘
๕๖๔๙
๕๖๕๐
๕๖๕๑
๕๖๕๒
๕๖๕๓
๕๖๕๔
๕๖๕๕
๕๖๕๖
๕๖๕๗
๕๖๕๘
๕๖๕๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสาวประทุม จิตตชอบใจ
นางสาวประทุม ทนยิ้ม
นางสาวประทุม บูสามสาย
นางประทุม ผิวผอง
นางประทุม เพชรสังข
นางประทุม มิ่งขวัญ
นางประทุม ยอดคํา
นางประทุม ศิริเพชร
นางประทุม อมรนพกุล
นางประทุมทิพย ทองสอาด
นางประทุมทิพย เทศใจ
นางประทุมเมศ ชวงชิต
นางสาวประทุมรัตน ประทุมทอง
นางประเทือง โกศัยพัฒน
นางสาวประเทือง ทาอามาตย
นางประเทือง ภิญโญ
นางประเทือง สงแสง
นางประเทือง อินชาวนา
นางประเทืองศรี กันตา
นางประนมพร ประทุมมัง
นางสาวประนอม กุลศรี
นางประนอม เกตุประสาท
นางประนอม เคียนทอง
นางประนอม เจริญธรรม
นางประนอม นนทะแสง
นางประนอม นามนิตย

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๕๖๖๐
๕๖๖๑
๕๖๖๒
๕๖๖๓
๕๖๖๔
๕๖๖๕
๕๖๖๖
๕๖๖๗
๕๖๖๘
๕๖๖๙
๕๖๗๐
๕๖๗๑
๕๖๗๒
๕๖๗๓
๕๖๗๔
๕๖๗๕
๕๖๗๖
๕๖๗๗
๕๖๗๘
๕๖๗๙
๕๖๘๐
๕๖๘๑
๕๖๘๒
๕๖๘๓
๕๖๘๔
๕๖๘๕

หนา ๑๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางประนอม นุกูลกิจ
นางประนอม ประทุมแสง
นางประนอม โพนทอง
นางประนอม ศรีทอง
นางประนอม สังขคีรี
นางสาวประนอม อินพรมพะเนาว
นางประนัดดา คิมูรา
นางประพรรณ พิเภก
นางประพันธ กาฬแกว
นางประพันธ สุริโย
นางประพาพร แสงทอง
นางประพิณ ศิริ
นางประพิตร ประเสริฐสังข
นางประพิศ ปทมัตย
นางประพิศ อัคสินธวังกูร
นางประเพ็ญ เสถียรขันธ
นางประไพ แกวมีศรี
นางประไพ ชมภูมิ่ง
นางประไพ ชลวิทย
นางประไพ ณ อุบล
นางประไพ ทองบอ
นางสาวประไพ ทองมาก
นางประไพ นุนลอยฟา
นางประไพ ประทุมแกว
นางประไพ โพธิ์ทอง
นางประไพ ยาวไทยสงค

๕๖๘๖
๕๖๘๗
๕๖๘๘
๕๖๘๙
๕๖๙๐
๕๖๙๑
๕๖๙๒
๕๖๙๓
๕๖๙๔
๕๖๙๕
๕๖๙๖
๕๖๙๗
๕๖๙๘
๕๖๙๙
๕๗๐๐
๕๗๐๑
๕๗๐๒
๕๗๐๓
๕๗๐๔
๕๗๐๕
๕๗๐๖
๕๗๐๗
๕๗๐๘
๕๗๐๙
๕๗๑๐
๕๗๑๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสาวประไพ แสงแกว
นางประไพพรรณ ชมชื่น
นางประไพร อุทก
นางประไพรัตน สุนทรเดชาพล
นางประไพรี ลิ้มวัฒนชัย
นางประไพวรรณ ประสิทธินาวา
นางประไพวัลย พิริยชูสิทธิ์
นางประไพศรี เจริญรื่น
นางประไพศรี เนาวบุตร
นางประไพศรี ปานเพ็ชร
นางประไพศรี เวียงคํา
นางประภัสสร นนทจิตร
นางประภัสสร บอสิน
นางประภัสสร รูโปบล
นางสาวประภัสสร อุนแดง
นางประภา กองศรีมา
นางประภา จันทพิมพ
นางประภา ทวมมา
นางประภา พะโยม
นางประภา วัฒนวิทย
นางประภากร คุตไชยกุล
นางประภานิช เทพทิพย
นางประภาพร ไชยมงคล
นางประภาพร วงศสุทธิรัตน
นางประภาพร วันทอง
นางประภาพร สีกา

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๕๗๑๒
๕๗๑๓
๕๗๑๔
๕๗๑๕
๕๗๑๖
๕๗๑๗
๕๗๑๘
๕๗๑๙
๕๗๒๐
๕๗๒๑
๕๗๒๒
๕๗๒๓
๕๗๒๔
๕๗๒๕
๕๗๒๖
๕๗๒๗
๕๗๒๘
๕๗๒๙
๕๗๓๐
๕๗๓๑
๕๗๓๒
๕๗๓๓
๕๗๓๔
๕๗๓๕
๕๗๓๖
๕๗๓๗

หนา ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางประภาพรรณ เบิกบาน
นางประภาพรรณ ประชาญสิทธิ์
นางประภาพรรณ ลวดทอง
นางประภาพรรณ ศรีลาเคน
นางประภาพรรณ หนูแสง
นางประภาพรรณ หิรัญอร
นางสาวประภาพันธ แปนพูล
นางสาวประภาภรณ จงฤทธิ์
นางสาวประภาภรณ จักษุพันธุ
นางประภารัตน เมฆแสงสี
นางประภาวรินท แดนดี
นางประภาวรินทร รุงโรจนวรกุล
นางสาวประภาศรี วิลาสุวรรณ
นางประภาศรี สุขเงิน
นางประภาส ดีนาง
นางประมวล บํารุงจิตร
นางประมวล บุญดก
นางประมวล อวมวงษ
นางประมัย ปานเชียงวงษ
นางประมาณ ดานวิไล
นางประยงค ชนะบุญ
นางสาวประยงค ปทุมรัตนกุล
นางสาวประยงค ยอดวงษ
นางสาวประยงค สามาอาพัฒน
นางประยงค อึ๊งเจริญ
นางประยวง ตินานพ

๕๗๓๘
๕๗๓๙
๕๗๔๐
๕๗๔๑
๕๗๔๒
๕๗๔๓
๕๗๔๔
๕๗๔๕
๕๗๔๖
๕๗๔๗
๕๗๔๘
๕๗๔๙
๕๗๕๐
๕๗๕๑
๕๗๕๒
๕๗๕๓
๕๗๕๔
๕๗๕๕
๕๗๕๖
๕๗๕๗
๕๗๕๘
๕๗๕๙
๕๗๖๐
๕๗๖๑
๕๗๖๒
๕๗๖๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสาวประยูร กรุงรัมย
นางสาวประยูร เกิดผล
นางประยูร คามตะสีลา
นางประยูร สมโคตร
นางประยูร สายเสมา
นางประโลม นามกอง
นางประวีนันท ขามธาตุ
นางประวีรา สิทธิฤทธิ์
นางประเวศ ถาวร
นางประสพสุข ระยับศรี
นางประเสริฐศรี ทองเพชร
นางประหยัด แกวคูณ
นางประหยัด คําภิมูล
นางสาวประหยัด ปอมปราณี
นางปรัชญาภรณ เขตบรรพต
นางสาวปรัศนี จิรวงศรุงเรือง
นางสาวปรัสนีย เลี้ยงชีพสุข
นางปรางทิพย บุตรหนัน
นางสาวปรางพร พงษประเสริฐ
นางสาวปราณสมร ทิพยแดง
นางปราณี กลิ่นประสม
นางสาวปราณี กุลแกว
นางสาวปราณี กูลศรีโรจน
นางปราณี แกวแจม
นางปราณี ขาวนวล
นางปราณี คําคง

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๕๗๖๔
๕๗๖๕
๕๗๖๖
๕๗๖๗
๕๗๖๘
๕๗๖๙
๕๗๗๐
๕๗๗๑
๕๗๗๒
๕๗๗๓
๕๗๗๔
๕๗๗๕
๕๗๗๖
๕๗๗๗
๕๗๗๘
๕๗๗๙
๕๗๘๐
๕๗๘๑
๕๗๘๒
๕๗๘๓
๕๗๘๔
๕๗๘๕
๕๗๘๖
๕๗๘๗
๕๗๘๘
๕๗๘๙

นางสาวปราณี คําสุภา
นางปราณี โคตรักษา
นางปราณี ฉากไธสง
นางปราณี ชะอุมฤทธิ์
นางปราณี ชูสอน
นางปราณี ดํารงกิจภากร
นางปราณี ตุงชีพ
นางสาวปราณี ทองนาท
นางปราณี ธุระพันธ
นางปราณี นันทสุรศักดิ์
นางปราณี เนินพลับ
นางปราณี บุญธรรม
นางปราณี บุญประถัมภ
นางปราณี ปรุงศิลป
นางปราณี พิทักษา
นางปราณี เพชรประไพ
นางปราณี เพิ่มสิน
นางปราณี โพธิ์สุนทร
นางปราณี ไพบูลย
นางปราณี มติกรกุล
นางปราณี มะลิ
นางปราณี มาปน
นางสาวปราณี มีพจนา
นางปราณี ยิ้มสาย
นางปราณี รองราม
นางปราณี ลีลาศ

หนา ๑๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
๕๗๙๐
๕๗๙๑
๕๗๙๒
๕๗๙๓
๕๗๙๔
๕๗๙๕
๕๗๙๖
๕๗๙๗
๕๗๙๘
๕๗๙๙
๕๘๐๐
๕๘๐๑
๕๘๐๒
๕๘๐๓
๕๘๐๔
๕๘๐๕
๕๘๐๖
๕๘๐๗
๕๘๐๘
๕๘๐๙
๕๘๑๐
๕๘๑๑
๕๘๑๒
๕๘๑๓
๕๘๑๔
๕๘๑๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางปราณี วีระหงส
นางปราณี ศรีทับทิม
นางปราณี สวัสดิ์พาณิชย
นางปราณี สังฆรักษ
นางปราณี สุรินทร
นางสาวปราณี สุวรรณพงศ
นางปราณี หงษนอย
นางปราณี หมายเจริญ
นางปราณี หาญประโคน
นางปราณี อบเทศ
นางปราณีต จีนบุญมี
นางปรานงค แกวสุวรรณ
นางปรานอม คําศิลา
นางปรานอม บรรดาจันทร
นางสาวปรานอม บุญซื่อ
นางปรานอม พันธุเลิศเมธี
นางปรานอม ไมสัณ
นางสาวปรานี นารีวงศ
นางปรานี โพธิ์เสนา
นางสาวปรารถนา โนนสินชัย
นางปรารถนา โอตตัปปะวงศ
นางปราศัย นพคุณ
นางสาวปริชาติ ชมชื่น
นางปริณดา ผุยนอย
นางปริดา จารุเนตร
นางปรินนา กอนแพง

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๕๘๑๖
๕๘๑๗
๕๘๑๘
๕๘๑๙
๕๘๒๐
๕๘๒๑
๕๘๒๒
๕๘๒๓
๕๘๒๔
๕๘๒๕
๕๘๒๖
๕๘๒๗
๕๘๒๘
๕๘๒๙
๕๘๓๐
๕๘๓๑
๕๘๓๒
๕๘๓๓
๕๘๓๔
๕๘๓๕
๕๘๓๖
๕๘๓๗
๕๘๓๘
๕๘๓๙
๕๘๔๐
๕๘๔๑

หนา ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางปริยภัทร สุขเทียบ
นางปริศนา แกวนพรัตน
นางปริศนา ขวัญเมือง
นางปริศนา พูพงษ
นางปริศนา ภักดีวิเศษ
นางปรีดา คงนวล
นางปรีดา เงินทอง
นางปรีดา สุขเจริญ
นางปรีดาพร หิรัญอุทก
นางปรียา เผาเจริญ
นางปรียานุช จบสัญจร
นางสาวปรียานุช ศรีทัน
นางปรียาภรณ บัวคลี่
นางปรียาภรณ รัตนะ
นางปรุงใจ ศรีเสริม
นางสาวปฤษฎิ์การณ ดิษฐอุดมโพธิ์
นางปฤษณา ศรีปญญา
นางปลื้มจิตร ชูขาว
นางปวราภรณ ปฐมภาค
นางปวีณา แกวปู
นางปวีณา จุฑาเศรษฐ
นางปวีณา ชุมเบี้ย
นางปวีณา ไชยทองศรี
นางปวีณา เทศอาเส็น
นางปวีณา ยอดเมือง
นางปวีณา ใสยจิตต

๕๘๔๒
๕๘๔๓
๕๘๔๔
๕๘๔๕
๕๘๔๖
๕๘๔๗
๕๘๔๘
๕๘๔๙
๕๘๕๐
๕๘๕๑
๕๘๕๒
๕๘๕๓
๕๘๕๔
๕๘๕๕
๕๘๕๖
๕๘๕๗
๕๘๕๘
๕๘๕๙
๕๘๖๐
๕๘๖๑
๕๘๖๒
๕๘๖๓
๕๘๖๔
๕๘๖๕
๕๘๖๖
๕๘๖๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางปอเรียม แสงชาลี
นางปจวรรณ ชุมเมืองปก
นางปญจพร แสงเมือง
นางปญจา รักษโคตร
นางสาวปญชลักษณ ใสธร
นางสาวปญญา รมจําปา
นางปญญา หนูราช
นางปญรัตน อุฬารกุล
นางปณฑิตา ริ้งไธสง
นางปทมา ชัยวรรณะ
นางปทมา เพชรศรี
นางปทมา มาลารัตน
นางปทมา รอดทั่ง
นางปทมา รัตนสังข
นางปทมาพร คุณนาเมือง
นางปาณิสรา ภวณัฐกุลธร
นางปานทิพย ขานทะราชา
นางปานทิพย ปดถาวะโร
นางสาวปารวี สทอนดี
นางปาริฉัตร สมบูรณวงศ
นางปาริชาต ขันคํา
นางสาวปาริชาต จันทศรี
นางปาริชาติ มาลาโรจน
นางสาวปาริชาติ สุทธิเวทย
นางปาริชาติ หนูทับ
นางปาริดา ภูครองแถว

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๕๘๖๘
๕๘๖๙
๕๘๗๐
๕๘๗๑
๕๘๗๒
๕๘๗๓
๕๘๗๔
๕๘๗๕
๕๘๗๖
๕๘๗๗
๕๘๗๘
๕๘๗๙
๕๘๘๐
๕๘๘๑
๕๘๘๒
๕๘๘๓
๕๘๘๔
๕๘๘๕
๕๘๘๖
๕๘๘๗
๕๘๘๘
๕๘๘๙
๕๘๙๐
๕๘๙๑
๕๘๙๒
๕๘๙๓

นางปาริษา แตงจุย
นางสาวปาลิดา ตันสกุล
นางปญญา จําปามูล
นางปติญา สุวรรณรังษี
นางปนแกว ประสิทธิ์ไทย
นางปนทอง เนตรกลาง
นางปนอนงค ยวงวิภักดิ์
นางปยฉัตร สุทธหลวง
นางปยดา จันทรัตน
นางปยนันท แกวสุพรรณ
นางปยนันท นิปกะกุล
นางปยนาถ พรหมสุข
นางปยนุช ปกกะทานัง
นางปยนุช ศรัทธาทิพยกุล
นางปยนุช สิงหสถิตย
นางปยนุช หองแซง
นางปยพร นิลฉาย
นางสาวปยภรณ สุริยันต
นางปยมาภรณ เพ็ชรคง
นางปยวรรณ น้ําลึก
นางปยวรรณ สังขจันทราพร
นางปยะธิดา สังขชุม
นางปยะนันท พลวัน
นางสาวปยะนาฏ ไกรสิงหเดชา
นางปยะเนตร สิริรัตนาวงศ
นางปยะพร จักษุรัตน

หนา ๑๒๐
ราชกิจจานุเบกษา
๕๘๙๔
๕๘๙๕
๕๘๙๖
๕๘๙๗
๕๘๙๘
๕๘๙๙
๕๙๐๐
๕๙๐๑
๕๙๐๒
๕๙๐๓
๕๙๐๔
๕๙๐๕
๕๙๐๖
๕๙๐๗
๕๙๐๘
๕๙๐๙
๕๙๑๐
๕๙๑๑
๕๙๑๒
๕๙๑๓
๕๙๑๔
๕๙๑๕
๕๙๑๖
๕๙๑๗
๕๙๑๘
๕๙๑๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางปยะพร ชัชวานิชย
นางปยะภรณ บุญวัน
นางปยะภา แกวประภา
นางปยะมาศ สลางสิงห
นางปยะรัตน ทาวเงิน
นางสาวปยะวดี ประยูรเทพ
นางปยะวรรณ บัวบุตร
นางปยานันท ปนสุข
นางปลันทนา นาควิสุทธิ์
นางปุณญิสา โชตนาพงศ
นางปุณยวีร สินธุวงศานนท
นางสาวปุณยาพร ประธาน
นางเปรงศรี ปานลักษณ
นางเปรมจิต ทีระฆัง
นางเปรมจิตต โกพลรัตน
นางสาวเปรมจิตต ปตุรักษพงษา
นางเปรมจิตร พงษศิริกุล
นางสาวเปรมจิตร มานะกิจ
นางเปรมใจ ภูกองไชย
นางเปรมใจ แสงชาตรี
นางเปรมวดี ฉลวย
นางเปรมวดี นอยโสภณ
นางเปรมวดี อุดชาชน
นางเปยมจันทร วงษประชุม
นางผกา โพธิ์ไกร
นางผกากรอง ทาวะรมย

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๕๙๒๐
๕๙๒๑
๕๙๒๒
๕๙๒๓
๕๙๒๔
๕๙๒๕
๕๙๒๖
๕๙๒๗
๕๙๒๘
๕๙๒๙
๕๙๓๐
๕๙๓๑
๕๙๓๒
๕๙๓๓
๕๙๓๔
๕๙๓๕
๕๙๓๖
๕๙๓๗
๕๙๓๘
๕๙๓๙
๕๙๔๐
๕๙๔๑
๕๙๔๒
๕๙๔๓
๕๙๔๔
๕๙๔๕

นางผกากรอง พินิจ
นางสาวผกากรอง ศรีกฤษณ
นางผกาพันธ ศรีพายัพ
นางผกามาศ วงษทองคํา
นางผกามาศ หอมกอ
นางผกามาศ อุดมเจริญ
นางผกาวัลย ยากลิ่น
นางผดุงศรี สิเนหะสาร
นางผองฉวี จิตศรัณยูกุล
นางผองพรรณ โพธิ์ชม
นางผองเพชร พงษศาสตร
นางผองศรี นิลยาภรณ
นางสาวผองศรี บุญศรี
นางสาวผองศรี ผลวัฒนา
นางผองศรี พรรณราย
นางผองศรี แพงยัง
นางผองศรี ภูชางทอง
นางผองศรี ศักดิ์สิทธิ์
นางผองศรี สวัสดิวงศ
นางผองศรี สุทธิอาจ
นางผองศรี อริยะกุล
นางผอบ วรรณโรจน
นางผาณิต ทรงประโคน
นางผาณิต ปทมบรรณ
นางสาวผาณิต แผนสทาน
นางผาณิต สืบขําเพชร

หนา ๑๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
๕๙๔๖
๕๙๔๗
๕๙๔๘
๕๙๔๙
๕๙๕๐
๕๙๕๑
๕๙๕๒
๕๙๕๓
๕๙๕๔
๕๙๕๕
๕๙๕๖
๕๙๕๗
๕๙๕๘
๕๙๕๙
๕๙๖๐
๕๙๖๑
๕๙๖๒
๕๙๖๓
๕๙๖๔
๕๙๖๕
๕๙๖๖
๕๙๖๗
๕๙๖๘
๕๙๖๙
๕๙๗๐
๕๙๗๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางผาณิต อาจภักดี
นางสาวผาณิตา ไพรอด
นางผานิต ประชุมชัย
นางผาสุข วิเศษสิงห
นางผาสุข สุวรรณปกษิน
นางผุดผอง ไชยธรรมมา
นางผุสดี กินขุนทด
นางผุสดี บําเพ็ญเพียร
นางผุสดี เพ็งวิภาศ
นางเผชิญ จันทรตุย
นางพงศจันทร บํารุงศักดิ์
นางพงศภักดิ์ ทิพยวันทน
นางพงศลดา เดชพลกรัง
นางพงษลดา จักขุพันธ
นางพงษลดา นิยมไทย
นางพงษลดา บูรณอารียพงษ
นางพงษลัดดา หอมขจร
นางพจชนี โพธิ์ทอง
นางพจนีย บุญมีวิเศษ
นางพจนีย ใบเจริญ
นางพจนีย หนอแกว
นางพจมาน สุวรรณกลอม
นางสาวพจมาลย เพ็งปาน
นางสาวพจมาศ รัตนวิโรจน
นางพณาลักษณ คําไล
นางพนมพร กาวี

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๕๙๗๒
๕๙๗๓
๕๙๗๔
๕๙๗๕
๕๙๗๖
๕๙๗๗
๕๙๗๘
๕๙๗๙
๕๙๘๐
๕๙๘๑
๕๙๘๒
๕๙๘๓
๕๙๘๔
๕๙๘๕
๕๙๘๖
๕๙๘๗
๕๙๘๘
๕๙๘๙
๕๙๙๐
๕๙๙๑
๕๙๙๒
๕๙๙๓
๕๙๙๔
๕๙๙๕
๕๙๙๖
๕๙๙๗

นางพนมพร ธีระจารุวรรณ
นางพนมไพล อรรคนิตย
นางพนมยงค เมืองแวง
นางพนมวัลย จันทะโคตร
นางพนมวัลย รูปชัยภูมิ
นางพนอจิต จันทรรัตน
นางพนัชกร บําเรอพงศ
นางพนิดา กะชา
นางพนิดา แกวใส
นางพนิดา ดอกไม
นางพนิดา นาคสิงห
นางพนิดา พันธเพชร
นางพนิดา ภัณฑะประทีป
นางสาวพนิดา หลังชาย
นางพนิตา ไชยศรี
นางพยนต หอทรัพย
นางพยอม รุงโรจน
นางสาวพยอม สุขกาย
นางพยอม สุระวงศ
นางสาวพยุง เงินเมือง
นางพยุงศรี กระแสสินธุ
นางสาวพยุงศรี ยุรพันธ
นางพเยาว แขงขัน
นางพเยาว บุญนพ
นางพเยาว โปณะทอง
นางพเยาว ยอดเพชร

หนา ๑๒๒
ราชกิจจานุเบกษา
๕๙๙๘
๕๙๙๙
๖๐๐๐
๖๐๐๑
๖๐๐๒
๖๐๐๓
๖๐๐๔
๖๐๐๕
๖๐๐๖
๖๐๐๗
๖๐๐๘
๖๐๐๙
๖๐๑๐
๖๐๑๑
๖๐๑๒
๖๐๑๓
๖๐๑๔
๖๐๑๕
๖๐๑๖
๖๐๑๗
๖๐๑๘
๖๐๑๙
๖๐๒๐
๖๐๒๑
๖๐๒๒
๖๐๒๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางพเยาว ศรีจันทร
นางพรกมล ธรรมนูญรักษ
นางพรกมล ศิลปะ
นางพรจันทร ภูทองวิจิตร
นางพรจิตต ทองดี
นางพรชนก จังพานิช
นางพรชนัตว ชัยตั้งจิต
นางพรณี อัตถาภูมิ
นางพรทวี วิเวกอรุณ
นางพรทิพ พงศนา
นางพรทิพย กสิกรรม
นางพรทิพย กาลสัมฤทธิ์
นางพรทิพย คิดเหมาะ
นางพรทิพย จงรักภักดี
นางสาวพรทิพย จรรยา
นางพรทิพย จําปาออน
นางพรทิพย ฉิมภักดี
นางพรทิพย ชัยนิพพันธุ
นางพรทิพย ไชยรัตน
นางพรทิพย ดลโสภณ
นางสาวพรทิพย ดวงธิ
นางพรทิพย ดวงสุฤทธิ์
นางพรทิพย ธรรมพงษ
นางพรทิพย นอยลา
นางพรทิพย นอยวิเศษ
นางสาวพรทิพย นิ่มสนิท

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๖๐๒๔
๖๐๒๕
๖๐๒๖
๖๐๒๗
๖๐๒๘
๖๐๒๙
๖๐๓๐
๖๐๓๑
๖๐๓๒
๖๐๓๓
๖๐๓๔
๖๐๓๕
๖๐๓๖
๖๐๓๗
๖๐๓๘
๖๐๓๙
๖๐๔๐
๖๐๔๑
๖๐๔๒
๖๐๔๓
๖๐๔๔
๖๐๔๕
๖๐๔๖
๖๐๔๗
๖๐๔๘
๖๐๔๙

นางพรทิพย บริบูรณ
นางพรทิพย บุรีนอก
นางพรทิพย บุษนารีย
นางพรทิพย ประเสริฐพิชญ
นางพรทิพย ปญญาปง
นางพรทิพย พงคชาติ
นางพรทิพย พงษพัฒนะ
นางพรทิพย พุทธสุวรรณ
นางพรทิพย พุมจําปา
นางพรทิพย เพียราษฎร
นางพรทิพย มณีรัตน
นางพรทิพย ยงบุตร
นางพรทิพย ศรีผดุง
นางพรทิพย ศิริจิวานนท
นางพรทิพย สันทัด
นางสาวพรทิพย สิมโน
นางพรทิพย สุนทรประสิทธิ์
นางสาวพรทิภา คุณประสาท
นางพรนภา คงสนั่น
นางพรนภา มงคลชาติ
นางพรนิพา โตเล็ก
นางพรนิภา แกวเลอ
นางพรนิภา เทียนรุงเรืองแสง
นางพรเนตร ตีระมาตย
นางพรพรรณ กิจติถานนท
นางพรพรรณ จันดาลี

หนา ๑๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
๖๐๕๐
๖๐๕๑
๖๐๕๒
๖๐๕๓
๖๐๕๔
๖๐๕๕
๖๐๕๖
๖๐๕๗
๖๐๕๘
๖๐๕๙
๖๐๖๐
๖๐๖๑
๖๐๖๒
๖๐๖๓
๖๐๖๔
๖๐๖๕
๖๐๖๖
๖๐๖๗
๖๐๖๘
๖๐๖๙
๖๐๗๐
๖๐๗๑
๖๐๗๒
๖๐๗๓
๖๐๗๔
๖๐๗๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางพรพันธ สายยุทธ
นางพรพิมล แกวมงคล
นางพรพิมล คงสวัสดิ์
นางสาวพรพิมล ทักษะวรบุตร
นางสาวพรพิมล ลาภเจริญโชค
นางพรพิมล เวชสุวรรณ
นางพรพิมล ศรีเปารยะ
นางพรพิมล อรัญเวศ
นางพรพิรุณ แจงใจ
นางพรพิไล เจริญวัฒนะมงคล
นางพรพิไล ปนแดน
นางพรพิศ กาบสรอย
นางพรพิศ แกวกา
นางพรพิศ รัตนพันธุ
นางพรพิสุทธิ์ แสงคําธนาศิริ
นางพรเพ็ญ กลิ่นนิ่มนวล
นางพรเพ็ญ กันตังกุล
นางพรเพ็ญ เขตบางกุง
นางพรเพ็ญ ผองแผว
นางพรภิมล แกลวกลา
นางพรรณชนก ชลเจริญ
นางสาวพรรณทวี พิทักษผล
นางสาวพรรณทิพย ตนเถา
นางพรรณธิดา ทิมจิตร
นางพรรณพนัช จวนทองรักษ
นางสาวพรรณมณฑ นิลนฤนาท

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๖๐๗๖
๖๐๗๗
๖๐๗๘
๖๐๗๙
๖๐๘๐
๖๐๘๑
๖๐๘๒
๖๐๘๓
๖๐๘๔
๖๐๘๕
๖๐๘๖
๖๐๘๗
๖๐๘๘
๖๐๘๙
๖๐๙๐
๖๐๙๑
๖๐๙๒
๖๐๙๓
๖๐๙๔
๖๐๙๕
๖๐๙๖
๖๐๙๗
๖๐๙๘
๖๐๙๙
๖๑๐๐
๖๑๐๑

นางพรรณมณี ลิมปพัฒนโสภณ
นางพรรณราพร แกวพรหม
นางพรรณวดี กิตติรงค
นางพรรณวิไล บุรีศรี
นางสาวพรรณอร สุริยสวัสดิ์
นางพรรณา ศิริวรธรรม
นางสาวพรรณิภา แซงสีนวน
นางพรรณิภา หอสมบัติ
นางพรรณิภา ออนละออ
นางพรรณี แกวหะนาม
นางพรรณี ขันแกวหลา
นางพรรณี เขียวเรือง
นางพรรณี คําบัว
นางสาวพรรณี คุณากรบดินทร
นางพรรณี บุญเลิศ
นางพรรณี พงศยี่ลา
นางสาวพรรณี พูลมาศ
นางพรรณี ภิญโญ
นางพรรณี มิทราวงศ
นางพรรณี เมฆแกว
นางพรรณี วงศเล็ก
นางพรรณี วันชัย
นางสาวพรรณี ศรีเคนขันธ
นางพรรณี ศรีธรรมมา
นางพรรณี ศรีสมรักษ
นางสาวพรรณี ศรีแสง

หนา ๑๒๔
ราชกิจจานุเบกษา
๖๑๐๒
๖๑๐๓
๖๑๐๔
๖๑๐๕
๖๑๐๖
๖๑๐๗
๖๑๐๘
๖๑๐๙
๖๑๑๐
๖๑๑๑
๖๑๑๒
๖๑๑๓
๖๑๑๔
๖๑๑๕
๖๑๑๖
๖๑๑๗
๖๑๑๘
๖๑๑๙
๖๑๒๐
๖๑๒๑
๖๑๒๒
๖๑๒๓
๖๑๒๔
๖๑๒๕
๖๑๒๖
๖๑๒๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางพรรณี สายหลา
นางพรรณี สุทธรังษี
นางสาวพรรณี แสนทา
นางพรรสา แกวจรัญ
นางพรรัตน สัมฤทธิ์สุทธิ์
นางพรรัตนะ ถิ่นทัพไทย
นางพรวีนัส กรงไกร
นางพรศรี งานดี
นางพรศรี ใจคํา
นางพรศรี ผองกาย
นางพรศรี มาบู
นางพรศรี อภิภัชผองใส
นางสาวพรศิริ เทียนอุดม
นางพรศิริ นิลฉวี
นางพรสวรรค คุมพเศวต
นางพรสวรรค อินทรพาณิชย
นางพรสุณี โสรถาวร
นางพรสุณี หงษลอย
นางพรอุษา ศรีภูมิ
นางพริ้มเพรา สุวรรณมุติ
นางพล พัฒนโพธิ์
นางสาวพลนุช พุมไสว
นางพวงแกว เหลาคนคา
นางพวงชมภู แกวศรี
นางพวงทอง กีฬาแปง
นางพวงทอง ทบซิน

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๖๑๒๘
๖๑๒๙
๖๑๓๐
๖๑๓๑
๖๑๓๒
๖๑๓๓
๖๑๓๔
๖๑๓๕
๖๑๓๖
๖๑๓๗
๖๑๓๘
๖๑๓๙
๖๑๔๐
๖๑๔๑
๖๑๔๒
๖๑๔๓
๖๑๔๔
๖๑๔๕
๖๑๔๖
๖๑๔๗
๖๑๔๘
๖๑๔๙
๖๑๕๐
๖๑๕๑
๖๑๕๒
๖๑๕๓

นางพวงทอง ศรีอาจ
นางพวงผกา มั่นประสงค
นางพวงพยอม กลางโฉม
นางพวงพยอม เชี่ยวสุวรรณ
นางพวงพยอม ไชยศรี
นางสาวพวงพยอม มันตาพันธ
นางพวงพยอม สังขหิรัญ
นางสาวพวงพร เหลืองออน
นางพวงพิศ ปงเมือง
นางพวงเพชร คําภามูล
นางพวงเพชร เมืองมูล
นางพวงเพชร แสนกระจาย
นางพวงเพ็ญ เองฉวน
นางพวงมาศ ธรรมราช
นางพวงรัตน แสนเรียน
นางพะเยาว บุญชู
นางพะเยาว บุญมาก
นางพะเยาว เหลาเนตร
นางพัชณีย บุญชู
นางพัชนี คําแกว
นางพัชนี พลทามูล
นางสาวพัชมณฑ ชัยกูล
นางพัชรธนันทร ศรีโกตะเพชร
นางพัชรนภา กะโหทอง
นางพัชรวรินทร เผาพงษ
นางพัชรา ฉมาภินันท

หนา ๑๒๕
ราชกิจจานุเบกษา
๖๑๕๔
๖๑๕๕
๖๑๕๖
๖๑๕๗
๖๑๕๘
๖๑๕๙
๖๑๖๐
๖๑๖๑
๖๑๖๒
๖๑๖๓
๖๑๖๔
๖๑๖๕
๖๑๖๖
๖๑๖๗
๖๑๖๘
๖๑๖๙
๖๑๗๐
๖๑๗๑
๖๑๗๒
๖๑๗๓
๖๑๗๔
๖๑๗๕
๖๑๗๖
๖๑๗๗
๖๑๗๘
๖๑๗๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางพัชรา ทัศวิล
นางพัชรา ธรรมชัย
นางสาวพัชรา ปรีชาชาญ
นางพัชรา ปจมิตร
นางพัชรา พวงษสัตย
นางพัชรา ใยนิรัตน
นางพัชรา สิงหหลง
นางพัชราพร คําผล
นางพัชราพร ทรงอารมภ
นางพัชราภรณ ชัยปญญา
นางพัชราภรณ ไรขาม
นางสาวพัชราภรณ สงวนกล่ําจิตต
นางพัชราภรณ สําเร็จกิจ
นางสาวพัชราภรณ สุขเทอญ
นางพัชราภรณ สุวรรณชัยโฆษิต
นางพัชราวดี กงบุราณ
นางพัชราวลัย ภูสีเขียว
นางพัชรินทร จันทสีราช
นางพัชรินทร ชางนอย
นางพัชรินทร ญาณอุบล
นางพัชรินทร ปจมิตร
นางพัชรินทร พราหมณกระโทก
นางพัชรินทร รุจิชีพ
นางพัชรินทร เรียบรอย
นางพัชรินทร สินธุยา
นางพัชรินทร สุวรรณ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๖๑๘๐
๖๑๘๑
๖๑๘๒
๖๑๘๓
๖๑๘๔
๖๑๘๕
๖๑๘๖
๖๑๘๗
๖๑๘๘
๖๑๘๙
๖๑๙๐
๖๑๙๑
๖๑๙๒
๖๑๙๓
๖๑๙๔
๖๑๙๕
๖๑๙๖
๖๑๙๗
๖๑๙๘
๖๑๙๙
๖๒๐๐
๖๒๐๑
๖๒๐๒
๖๒๐๓
๖๒๐๔
๖๒๐๕

นางพัชรินทร แสงศรีจันทร
นางพัชรี กองเต็ก
นางพัชรี เกิดทิพย
นางพัชรี เจริญสุข
นางพัชรี ดีหลา
นางสาวพัชรี ทัศนิตย
นางพัชรี ทํานุพันธุ
นางพัชรี เที่ยงธรรม
นางพัชรี บุญโพธิ์
นางพัชรี ประจินต
นางพัชรี มีศรีผอง
นางสาวพัชรี วราหสิน
นางพัชรี วากเนอร
นางสาวพัชรี วิงวอน
นางพัชรี สุขนิยม
นางพัชรี อินทเรืองศร
นางพัชรีย กิจวานิชขจร
นางพัชรียา อินทรเจริญ
นางพัฒนนรี อนันตทวีโชติ
นางพัฒนา ถวิลการ
นางพัฒนา ธรรมจักร
นางพัฒนา สิมทอง
นางพัฒนา สุจริตจันทร
นางพัฒนา สุรัตนสุขเกษม
นางสาวพัฒนี คุมทวม
นางพัฒพงษ ทะรังศรี

หนา ๑๒๖
ราชกิจจานุเบกษา
๖๒๐๖
๖๒๐๗
๖๒๐๘
๖๒๐๙
๖๒๑๐
๖๒๑๑
๖๒๑๒
๖๒๑๓
๖๒๑๔
๖๒๑๕
๖๒๑๖
๖๒๑๗
๖๒๑๘
๖๒๑๙
๖๒๒๐
๖๒๒๑
๖๒๒๒
๖๒๒๓
๖๒๒๔
๖๒๒๕
๖๒๒๖
๖๒๒๗
๖๒๒๘
๖๒๒๙
๖๒๓๐
๖๒๓๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสาวพัณณชิตา ธูปหอม
นางพัทธธีรา วัฒนาโสภาพรรณ
นางพัทธธีรา เหลืองวัฒนะโชติ
นางพัทธวรรณ บุรินทรอุทัยกุล
นางพัทยา อูอน
นางพัทรินทร เรืองยศ
นางพัธนี ชิลวงษ
นางพันธทิวา จางคพิเชียร
นางพันธนอม สุวรรณคาม
นางพันผกา เกี้ยวสกุล
นางพัยพรรณ ขําเลิศ
นางพัศณียา มีเกศ
นางพานิช บุญเหลือ
นางพานิช ปญโญนันท
นางพานิต สันฝน
นางพาพร สนองผัน
นางพาริพันธ ภักดี
นางพาสิณีย โสภา
นางพาอีซะ นิโซะ
นางพิกุล โกบุตร
นางพิกุล เขมขัน
นางพิกุล คําสิงห
นางพิกุล จันทกลิ่น
นางพิกุล ชาติสาย
นางพิกุล ดานสวัสดิ์
นางพิกุล รุนเจริญ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๖๒๓๒
๖๒๓๓
๖๒๓๔
๖๒๓๕
๖๒๓๖
๖๒๓๗
๖๒๓๘
๖๒๓๙
๖๒๔๐
๖๒๔๑
๖๒๔๒
๖๒๔๓
๖๒๔๔
๖๒๔๕
๖๒๔๖
๖๒๔๗
๖๒๔๘
๖๒๔๙
๖๒๕๐
๖๒๕๑
๖๒๕๒
๖๒๕๓
๖๒๕๔
๖๒๕๕
๖๒๕๖
๖๒๕๗

หนา ๑๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางพิกุล ศิวะพฤกษพงศ
นางพิกุล สุดชานัง
นางพิกุล แสงวิภาสนภาพร
นางพิจิตรา ปรียานนท
นางพิชญชรัตน เพียรไธสง
นางพิชญสิรี พิไลวงศ
นางพิชญา ดิถีอารีกุล
นางพิชญา สุระเสน
นางพิณทิพย แสงสาคร
นางพิทยารัตน ยุทธศาสตร
นางพิทักษ แสนทวีสุข
นางพินทอง อภิวัฒนภิญโญ
นางพิบูลยสุข ศิริปรางคนาคร
นางพิพัฒนพร โพธิ์แดง
นางพิมฉวี แกววิเศษ
นางพิมพจิต อุนคํา
นางพิมพจุฑา จั่นสังข
นางพิมพใจ จันวดี
นางพิมพชณา ศิลปสมศักดิ์
นางพิมพพร บุตรชานนท
นางสาวพิมพพร ประกอบศุภนิมิต
นางพิมพพรรณ ปราบพาล
นางพิมพพักตร เชื้อตาพระ
นางพิมพพันธ จันทวงศ
นางพิมพพิมล จรเอกา
นางพิมพมาดา เอกพัฒนนนทชัย

๖๒๕๘
๖๒๕๙
๖๒๖๐
๖๒๖๑
๖๒๖๒
๖๒๖๓
๖๒๖๔
๖๒๖๕
๖๒๖๖
๖๒๖๗
๖๒๖๘
๖๒๖๙
๖๒๗๐
๖๒๗๑
๖๒๗๒
๖๒๗๓
๖๒๗๔
๖๒๗๕
๖๒๗๖
๖๒๗๗
๖๒๗๘
๖๒๗๙
๖๒๘๐
๖๒๘๑
๖๒๘๒
๖๒๘๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางพิมพรรณ เชื้อหมอ
นางสาวพิมพรรณ สุขประสงค
นางพิมพรรณ สุขเสริม
นางพิมพรวี ภูกําชัย
นางพิมพรัตน นิจถาวร
นางพิมพวิมล บุญสนอง
นางพิมพศิริ ชาญพิทยา
นางสาวพิมพศิริ ศิลางาม
นางพิมพันธ เจียพงษ
นางพิมพา มาสิก
นางพิมพา ฤทธิรณ
นางพิมพา วิริยปรมัตถ
นางพิมพิมล ปตวัฒนกุล
นางพิมมะสาร วงศศรีชา
นางสาวพิมล พินิจ
นางพิมลพรรณ ปนตี
นางพิมลพรรณ รักษากานตง
นางพิมลรัตน ฤทธิเดช
นางพิมลรัตน สุกใส
นางพิมเสน ทองนึก
นางสาวพิรุณศรี มะลิแกว
นางพิรุณหยก ทรัพยประภาสุข
นางสาวพิลาวรรณ อุดรชัย
นางพิไล อินทรเจริญ
นางพิไลวรรณ มั่งมี
นางพิไลวรรณ เสางาม

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๖๒๘๔
๖๒๘๕
๖๒๘๖
๖๒๘๗
๖๒๘๘
๖๒๘๙
๖๒๙๐
๖๒๙๑
๖๒๙๒
๖๒๙๓
๖๒๙๔
๖๒๙๕
๖๒๙๖
๖๒๙๗
๖๒๙๘
๖๒๙๙
๖๓๐๐
๖๓๐๑
๖๓๐๒
๖๓๐๓
๖๓๐๔
๖๓๐๕
๖๓๐๖
๖๓๐๗
๖๓๐๘
๖๓๐๙

นางพิศมร อินทวิวัฒน
นางพิศมัย คงสมบัติ
นางพิศมัย จันงาม
นางพิศมัย เจริญจิตร
นางพิศมัย ณะศรีธะ
นางพิศมัย ตั้งจิตตรง
นางพิศมัย ทินเต
นางพิศมัย เทวาพิทักษ
นางพิศมัย ริยะอุด
นางพิศมัย สามี
นางพิศมัย สารผล
นางพิศมัย แสวงบุญราศรี
นางพิศมัย เอกกานตรง
นางพิศวาส ซุมปรึกษา
นางพิศวาส หงษา
นางพิสมัย บุญสอด
นางพิสมัย ศรีสาลี
นางพิสมัย หลัดเกลี้ยง
นางพิสมัย อุทุมภา
นางพึงใจ นามไพร
นางพึงพิศ พันธุศรี
นางพึงพิศ สุขกลาง
นางพุทธชาติ พินสุวรรณ
นางพุทธนาวรรณ แสนทอง
นางพุทธา ศรีงาม
นางสาวพูนทวี ลักขษร

หนา ๑๒๘
ราชกิจจานุเบกษา
๖๓๑๐
๖๓๑๑
๖๓๑๒
๖๓๑๓
๖๓๑๔
๖๓๑๕
๖๓๑๖
๖๓๑๗
๖๓๑๘
๖๓๑๙
๖๓๒๐
๖๓๒๑
๖๓๒๒
๖๓๒๓
๖๓๒๔
๖๓๒๕
๖๓๒๖
๖๓๒๗
๖๓๒๘
๖๓๒๙
๖๓๓๐
๖๓๓๑
๖๓๓๒
๖๓๓๓
๖๓๓๔
๖๓๓๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางพูนทิพย เพิ่มพรอม
นางพูนสิน ครุธวงษ
นางพูนสุข โพธิ์สุ
นางพูนสุข อิสระวิสุทธิ์
นางพูลทรัพย ชุบขึ้น
นางพูลทรัพย ผันอากาศ
นางพูลศรี กองหอม
นางพูลศรี สุทธิผล
นางพูลศิริ ชินชัย
นางเพชรณีย นกดารา
นางสาวเพ็ชรนิภา นนทนาคร
นางเพชรรัตน เพชรแสน
นางเพชรรัตน ศรีมี
นางเพ็ชรรุง ชะนะ
นางสาวเพชรลดา วิมลพัฒนกุล
นางเพชรา พึ่งเพ็ง
นางเพชรา อาสมาน
นางเพ็ชรา อธิวาสนพงศ
นางเพชรายุธ ศรีพวงผกาพันธุ
นางเพชรินทร จันทรพูล
นางเพชรี แกวแกม
นางเพ็ญแข กิจเจริญปญญา
นางเพ็ญแข จันทนา
นางเพ็ญจรัส ออนจันทร
นางสาวเพ็ญจันทร กาญจนานันท
นางเพ็ญจันทร ยอดสุวรรณ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๖๓๓๖
๖๓๓๗
๖๓๓๘
๖๓๓๙
๖๓๔๐
๖๓๔๑
๖๓๔๒
๖๓๔๓
๖๓๔๔
๖๓๔๕
๖๓๔๖
๖๓๔๗
๖๓๔๘
๖๓๔๙
๖๓๕๐
๖๓๕๑
๖๓๕๒
๖๓๕๓
๖๓๕๔
๖๓๕๕
๖๓๕๖
๖๓๕๗
๖๓๕๘
๖๓๕๙
๖๓๖๐
๖๓๖๑

หนา ๑๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางเพ็ญจันทร วงศเหมย
นางเพ็ญจันทร วศะวัน
นางสาวเพ็ญจันทร สุขสบาย
นางเพ็ญจันทร อโนทัยประสพสุข
นางเพ็ญณี เมฆเสน
นางเพ็ญณี ฤทธิ์สยาม
นางเพ็ญทอง สุจันทรแสง
นางเพ็ญนภา บุญเจียม
นางสาวเพ็ญนภา บุญตา
นางสาวเพ็ญประภา เกรอด
นางเพ็ญประภา ทองเภา
นางเพ็ญประภา พึ่งตระกูล
นางเพ็ญพรรณ แกนแกว
นางเพ็ญพรรณ นวลหนูปลอง
นางเพ็ญพรรณ สุตัญตั้งใจ
นางเพ็ญพัฒน เลาหพันธ
นางสาวเพ็ญพิชชา ศิลาพัชรนันท
นางเพ็ญพิมล เปรี่ยมพิมาย
นางสาวเพ็ญพิมล อรุณศิโรจน
นางเพ็ญรุง ภูศรี
นางเพ็ญวัน ชอทองดี
นางเพ็ญศรี กันแกว
นางเพ็ญศรี กิ่งแกว
นางเพ็ญศรี คะมานิคม
นางเพ็ญศรี โคตรนอย
นางเพ็ญศรี จันทรเสนา

๖๓๖๒
๖๓๖๓
๖๓๖๔
๖๓๖๕
๖๓๖๖
๖๓๖๗
๖๓๖๘
๖๓๖๙
๖๓๗๐
๖๓๗๑
๖๓๗๒
๖๓๗๓
๖๓๗๔
๖๓๗๕
๖๓๗๖
๖๓๗๗
๖๓๗๘
๖๓๗๙
๖๓๘๐
๖๓๘๑
๖๓๘๒
๖๓๘๓
๖๓๘๔
๖๓๘๕
๖๓๘๖
๖๓๘๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางเพ็ญศรี ฉัตรวิลาวัณย
นางเพ็ญศรี ชื่นวัฒนา
นางเพ็ญศรี ชูแกว
นางสาวเพ็ญศรี เชิดชู
นางสาวเพ็ญศรี แชมชื่น
นางเพ็ญศรี โชคสวัสดิกร
นางเพ็ญศรี ธรรมสิทธิ์
นางเพ็ญศรี บริรักษนรากุล
นางสาวเพ็ญศรี บุญญาหาร
นางเพ็ญศรี พัดทุง
นางสาวเพ็ญศรี มีศรี
นางเพ็ญศรี รักษา
นางเพ็ญศรี รุงฟาวรกุล
นางเพ็ญศรี ลาวงศ
นางเพ็ญศรี เลิงภูบัง
นางเพ็ญศรี วงษไชยา
นางเพ็ญศรี วิลาวรรณ
นางเพ็ญศรี ศรีศุภสันต
นางเพ็ญศรี สอนพูด
นางเพ็ญศรี สืบมี
นางเพ็ญศรี สุวพงษ
นางเพ็ญศรี เสตะจิต
นางเพ็ญศรี เสียงดัง
นางเพ็ญศรี หัสจันทอง
นางเพ็ญศรี อุดแคว
นางเพ็ญศิริ จําเริญศรี

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๖๓๘๘
๖๓๘๙
๖๓๙๐
๖๓๙๑
๖๓๙๒
๖๓๙๓
๖๓๙๔
๖๓๙๕
๖๓๙๖
๖๓๙๗
๖๓๙๘
๖๓๙๙
๖๔๐๐
๖๔๐๑
๖๔๐๒
๖๔๐๓
๖๔๐๔
๖๔๐๕
๖๔๐๖
๖๔๐๗
๖๔๐๘
๖๔๐๙
๖๔๑๐
๖๔๑๑
๖๔๑๒
๖๔๑๓

นางเพ็ญศิริ มุขสมบัติ
นางเพ็ญศิริ อินทะ
นางเพ็ญสุข เชาวนวุฒิกุล
นางสาวเพ็ญสุภา ชัยโชติกุลชัย
นางเพ็ญแสง มูลมณี
นางเพยาว ภูเกิด
นางเพลินใจ ดวงสุวรรณ
นางเพลินใจ เทพา
นางเพลินใจ ประชากุล
นางเพลินตา ตะเวทีกุล
นางเพลินพิศ โคตรทองหลาง
นางเพลินพิศ ฉุนหอม
นางเพลินพิศ ชนะทอง
นางเพลินพิศ ศรีฉลวย
นางเพลินพิศ ศรีสุวรรณ
นางสาวเพียงแข เติมภิญโญ
นางเพียงจันทร ยอดแกว
นางเพียงจิตต มาตฒิวัฒน
นางเพียงใจ ตุลา
นางเพียงใจ บุญกลาง
นางเพียงใจ พิมพุฒ
นางเพียงเดือน โลหสุดใจ
นางสาวเพียงนภา ปาณิกบุตร
นางเพียงพร แกนชัยภูมิ
นางเพียงพิศ วรรณวงศ
นางเพียงเพ็ญ คนธาร

หนา ๑๓๐
ราชกิจจานุเบกษา
๖๔๑๔
๖๔๑๕
๖๔๑๖
๖๔๑๗
๖๔๑๘
๖๔๑๙
๖๔๒๐
๖๔๒๑
๖๔๒๒
๖๔๒๓
๖๔๒๔
๖๔๒๕
๖๔๒๖
๖๔๒๗
๖๔๒๘
๖๔๒๙
๖๔๓๐
๖๔๓๑
๖๔๓๒
๖๔๓๓
๖๔๓๔
๖๔๓๕
๖๔๓๖
๖๔๓๗
๖๔๓๘
๖๔๓๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสาวเพียงเพ็ญ บุญเพ็ง
นางเพียงเพ็ญ อิ่มสมบัติ
นางเพียร ไชยวุฒิ
นางเพียรใจ เจริญเร็ว
นางแพงศรี จันดี
นางแพทลียา เวฬุวนารักษ
นางแพรวพรรณ โชติชูชวง
นางแพรวพรรณ ญาณวรพงศ
นางไพจิตร ไปแดน
นางไพทูรย ครจํานงค
นางไพบูลย มาหนู
นางไพบูลย สมใจ
นางไพบูลย สุขพิพัฒน
นางไพยนต โคตรโยธา
นางไพรรัตน ศรีจักร
นางไพรวรรณ มุงกุศล
นางไพรวรรณ ชัยมงคล
นางไพรวัลนา มีเพียร
นางไพรวัลย มิ่งเมือง
นางไพรวัลย ศรีสัตนา
นางไพรวัลย สุธาวา
นางไพรัช พรอมพรรค
นางไพรัตน เสมาเพชร
นางไพริน เนตรสวาง
นางไพรินทร คําสุพรม
นางไพรินทร บุพตา

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๖๔๔๐
๖๔๔๑
๖๔๔๒
๖๔๔๓
๖๔๔๔
๖๔๔๕
๖๔๔๖
๖๔๔๗
๖๔๔๘
๖๔๔๙
๖๔๕๐
๖๔๕๑
๖๔๕๒
๖๔๕๓
๖๔๕๔
๖๔๕๕
๖๔๕๖
๖๔๕๗
๖๔๕๘
๖๔๕๙
๖๔๖๐
๖๔๖๑
๖๔๖๒
๖๔๖๓
๖๔๖๔
๖๔๖๕

นางไพรินทร มาฉาย
นางไพรินทร หงษสี่
นางไพเราะ พรมงาม
นางไพลดา อวิรุทธพาณิชย
นางไพลิน จุลศิริ
นางไพลิน เจิมสิทธิประเสริฐ
นางไพวรรณ เชิงหอม
นางไพวรรณ ศรีบัวนํา
นางไพวรรณ สัมปชัญญานนท
นางฟา ทองตัน
นางฟาตีเมาะ หะยีดือเระ
นางฟุงเฟอง แกวหลวง
นางสาวเฟองฟา จิววงษ
นางภคนงค มากคช
นางภคพร โตนอก
นางภควรรณ อ่ําอวม
นางภตภร เพ็ชรวิเศษ
นางสาวภมรรัตน สุขบรรณ
นางภักดี ยางชุม
นางสาวภักวดี ขันติลาภาพันธุ
นางภัคจิรา พัฒนมานะการ
นางภัคนิภา ตุลสุข
นางภัควดี มณีพรรณ
นางภัคสุภางค คชคีรี
นางภัคอิศรา สิงจานุสงค
นางภัชรสิรีย เกียรติกุล

หนา ๑๓๑
ราชกิจจานุเบกษา
๖๔๖๖
๖๔๖๗
๖๔๖๘
๖๔๖๙
๖๔๗๐
๖๔๗๑
๖๔๗๒
๖๔๗๓
๖๔๗๔
๖๔๗๕
๖๔๗๖
๖๔๗๗
๖๔๗๘
๖๔๗๙
๖๔๘๐
๖๔๘๑
๖๔๘๒
๖๔๘๓
๖๔๘๔
๖๔๘๕
๖๔๘๖
๖๔๘๗
๖๔๘๘
๖๔๘๙
๖๔๙๐
๖๔๙๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางภัชรา จิตสงบ
นางภัชราพร ปริโยทัย
นางภัณฑิรา เกิดผิวดี
นางภัทรกาญจน โชติทัตต
นางภัทรนันท พงศวิมุตติ
นางภัทรพร ฉายรัตน
นางภัทรพร อาษาดี
นางภัทรภร ศรุตโยภาส
นางภัทรวดี สังขคง
นางภัทรวรรณ คําเอี่ยม
นางภัทรวรรณ ปานชนะ
นางภัทรวี เทพพิทักษ
นางภัทรา นาคินชาติ
นางภัทรา สนสูงเนิน
นางภัทรา อุนใจ
นางภัทรานี วิจิตรวรรยา
นางภัทราพร วงคภาดี
นางภัทราภรณ ตั้นสกุล
นางภัทราภรณ นอยอุนแสน
นางภัทราภา ตรีกิตติคุณ
นางภัทริกา สีหา
นางภัทริยา อุทโท
นางภัธรวดี สุรพิศาลพัฒน
นางภัสราวดี ทองเจริญ
นางภัสสร พังกุย
นางภาณี ชินธเนศ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๖๔๙๒
๖๔๙๓
๖๔๙๔
๖๔๙๕
๖๔๙๖
๖๔๙๗
๖๔๙๘
๖๔๙๙
๖๕๐๐
๖๕๐๑
๖๕๐๒
๖๕๐๓
๖๕๐๔
๖๕๐๕
๖๕๐๖
๖๕๐๗
๖๕๐๘
๖๕๐๙
๖๕๑๐
๖๕๑๑
๖๕๑๒
๖๕๑๓
๖๕๑๔
๖๕๑๕
๖๕๑๖
๖๕๑๗

หนา ๑๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางภาณี พานพล
นางภารณี ใจหาว
นางภาราดา สวัสดี
นางภารุจา สุทธิศิลป
นางภาวนา ทองคุม
นางภาวนา พวงหลาย
นางสาวภาวิณี ทรัพยาคม
นางภาวิณี วงษรักสันติ
นางสาวภาวิดา ไมเจริญ
นางภาวินี เจิ้ง
นางภาวินี ทองมั่น
นางภาวินี ผิวบุญเรือง
นางภาศิริ เสนหา
นางภาสุรัฏฐ วองโชติกุล
นางภาสุรีย วันทักษ
นางภิญญดา อินทรสุริยะ
นางภิญญา นวลรัตน
นางภิญญาภัทร ธนชัยโภคิน
นางภิรดา นุยเลี้ยง
นางภิรมย งามสงวนปรีชา
นางภิรมรัตน นิรมิตรมหาปญญา
นางภูรีศรี โพธิ์คง
นางสาวมณฑนา ไสยวรรณ
นางสาวมณฑา แกวสวาง
นางมณฑา คงเมืองคํา
นางมณฑา คําโปรง

๖๕๑๘
๖๕๑๙
๖๕๒๐
๖๕๒๑
๖๕๒๒
๖๕๒๓
๖๕๒๔
๖๕๒๕
๖๕๒๖
๖๕๒๗
๖๕๒๘
๖๕๒๙
๖๕๓๐
๖๕๓๑
๖๕๓๒
๖๕๓๓
๖๕๓๔
๖๕๓๕
๖๕๓๖
๖๕๓๗
๖๕๓๘
๖๕๓๙
๖๕๔๐
๖๕๔๑
๖๕๔๒
๖๕๔๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางมณฑา เต็มไป
นางมณฑา นุมาศ
นางมณฑา บัวรอด
นางสาวมณฑา อัมพวามาศ
นางมณฑิรา เนื่องแกว
นางสาวมณฑิรา ลี้สุทธิพรชัย
นางสาวมณิชา เหลาเทง
นางมณิฎา โพธิ์คํา
นางมณี จุฑาภูวดล
นางมณี ไชยตนเทือก
นางมณี ไชยสมบัติ
นางมณี มั่งคั่ง
นางสาวมณี ศรีเกษม
นางมณี เสงสุน
นางมณีจันทร โพสาวัง
นางมณีพงษ ตรุษลักษณ
นางมณีรัตน บริบูรณวัฒน
นางมณีรัตน บัวชุม
นางมณีรัตน อินทรคง
นางมณีวรรณ แกวรังษี
นางมณีวรรณ เจริญศิริ
นางมณีวรรณ อรดี
นางมณีวัลย เยี่ยมมโน
นางมณีศรี อดิศรศุภพงษ
นางมธุตฤณ หงษทอง
นางมนชไม สุวรรณรัตน

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๖๕๔๔
๖๕๔๕
๖๕๔๖
๖๕๔๗
๖๕๔๘
๖๕๔๙
๖๕๕๐
๖๕๕๑
๖๕๕๒
๖๕๕๓
๖๕๕๔
๖๕๕๕
๖๕๕๖
๖๕๕๗
๖๕๕๘
๖๕๕๙
๖๕๖๐
๖๕๖๑
๖๕๖๒
๖๕๖๓
๖๕๖๔
๖๕๖๕
๖๕๖๖
๖๕๖๗
๖๕๖๘
๖๕๖๙

นางมนตทิพย โคตตะวงค
นางมนตรี เนติปญญา
นางมนทกานต แดนเหมือง
นางมนทิพ ณ กาฬสินธุ
นางมนธยา ไชยเดือน
นางสาวมนธิดา โกษารัตน
นางมนฤดี นวลออน
นางมนสิณีย พิสินนาวงษ
นางมนัชยา สุวรรณเสรี
นางมนัญชยา คําลอย
นางมนัสนันท ลีลา
นางมนัสสิยา ดีเดชา
นางมนิวัลย นารินนท
นางมยุณี เฉียงขวา
นางมยุณี สีดากุลฤทธิ์
นางมยุรฉัตร วิลาชัย
นางมยุรา ทุนศิริ
นางมยุรา พหุกรณีย
นางสาวมยุรี กองวงศ
นางมยุรี ชาวงษ
นางมยุรี โตปราง
นางมยุรี ทับยา
นางมยุรี ธารพันธุ
นางมยุรี บุญนิล
นางมยุรี ประจําภพ
นางมยุรี ปาละอินทร

หนา ๑๓๓
ราชกิจจานุเบกษา
๖๕๗๐
๖๕๗๑
๖๕๗๒
๖๕๗๓
๖๕๗๔
๖๕๗๕
๖๕๗๖
๖๕๗๗
๖๕๗๘
๖๕๗๙
๖๕๘๐
๖๕๘๑
๖๕๘๒
๖๕๘๓
๖๕๘๔
๖๕๘๕
๖๕๘๖
๖๕๘๗
๖๕๘๘
๖๕๘๙
๖๕๙๐
๖๕๙๑
๖๕๙๒
๖๕๙๓
๖๕๙๔
๖๕๙๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางมยุรี ปสมแสง
นางมยุรี พาละการมย
นางมยุรี พิมสรอย
นางมยุรี มณีขัติย
นางสาวมยุรี มีแกว
นางมยุรี สภาพกาย
นางมยุรี สรางไร
นางสาวมยุรี สินเจริญเลิศ
นางมยุรี สิมศิริวัฒน
นางมยุรี สุริยะ
นางมยุรี เหลืองสินศิริ
นางมยุรี อินทะโชติ
นางมรกต พงษประเสริฐ
นางมรกต ลิมะนัสสุวรรณ
นางมลธิวา อุทัยพัฒน
นางมลินี เกิดเจริญ
นางมลิวรรณ ลิมปนันทน
นางมลิวรรณ โพธิ์เชย
นางมลิวัลย ชุมสนิท
นางมลิวัลย บริรัตนะวงศ
นางมลิวัลย เวียงคํา
นางมลิวัลย อัครพงศ
นางมะยุรี ขาวพราย
นางมะลิ กองสุข
นางมะลิ กาญจนสุภัค
นางมะลิ โคตรอาษา

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๖๕๙๖
๖๕๙๗
๖๕๙๘
๖๕๙๙
๖๖๐๐
๖๖๐๑
๖๖๐๒
๖๖๐๓
๖๖๐๔
๖๖๐๕
๖๖๐๖
๖๖๐๗
๖๖๐๘
๖๖๐๙
๖๖๑๐
๖๖๑๑
๖๖๑๒
๖๖๑๓
๖๖๑๔
๖๖๑๕
๖๖๑๖
๖๖๑๗
๖๖๑๘
๖๖๑๙
๖๖๒๐
๖๖๒๑

นางมะลิ ชูสุริแสง
นางสาวมะลิ โชคพัฒนดํารง
นางสาวมะลิ พุทธวงษ
นางมะลิ พุทธานุ
นางมะลิ แมนมาลัย
นางมะลิ วงษแสน
นางสาวมะลิ สําเร็จ
นางมะลิ อินทรพงศ
นางมะลิ อุดม
นางมะลิจันทร บัวทอง
นางมะลิวรรณ จันทร
นางมะลิวรรณ เพิ่มวงค
นางสาวมะลิวัลย กองชัย
นางมะลิวัลย นามศรี
นางมะลิวัลย พุมอยู
นางมะลิวัลย เพ็งคําปง
นางมะลิวัลย โพธิ์ภักดี
นางมะลิวัลย มาตยนอก
นางสาวมะลิวัลย หนูคํา
นางมะลิสา จันทะเมธิ
นางมัญทะนา หมดหวง
นางมัณฑนา แพทยเกาะ
นางมัณฑนา โพธิ์สุวรรณ
นางมัณฑิตา ชัยมุสิก
นางมัตติกา ฤทธี
นางมัทนา พรมปาชัด

หนา ๑๓๔
ราชกิจจานุเบกษา
๖๖๒๒
๖๖๒๓
๖๖๒๔
๖๖๒๕
๖๖๒๖
๖๖๒๗
๖๖๒๘
๖๖๒๙
๖๖๓๐
๖๖๓๑
๖๖๓๒
๖๖๓๓
๖๖๓๔
๖๖๓๕
๖๖๓๖
๖๖๓๗
๖๖๓๘
๖๖๓๙
๖๖๔๐
๖๖๔๑
๖๖๔๒
๖๖๔๓
๖๖๔๔
๖๖๔๕
๖๖๔๖
๖๖๔๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางมัทนา รัตนบุปผา
นางมัทนา รัตนพลแสน
นางสาวมันตา อัตตพงษไพบูลย
นางมันทนา สีใส
นางสาวมันทนา แสนคํา
นางสาวมัลลิกา ไชยศิลป
นางมัลลิกา เพชรแหน
นางมานิดา เภตรานุวัฒน
นางมานิดา เสนีวงศ ณ อยุธยา
นางสาวมานิต เนียมจันทร
นางสาวมานิต บุญกระจาง
นางมานิต สุมสังข
นางมารยาท ชอออน
นางมารศรี กุลทอง
นางมาริษา ธารามาศ
นางมาริสา บุญฤทธิ์
นางมาเรียม นันตะนะ
นางมาเรียม ยะสะแต
นางสาวมาเรียม แสงสีนิล
นางมาลัย โชติสุวรรณ
นางมาลัย ไทยดํารงค
นางมาลัย บุตรเพ็ง
นางมาลัย โพธิ์ทอง
นางมาลัย ภักดีเกียรติ
นางมาลัย สงพุม
นางมาลัย สุขุมามาศ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๖๖๔๘
๖๖๔๙
๖๖๕๐
๖๖๕๑
๖๖๕๒
๖๖๕๓
๖๖๕๔
๖๖๕๕
๖๖๕๖
๖๖๕๗
๖๖๕๘
๖๖๕๙
๖๖๖๐
๖๖๖๑
๖๖๖๒
๖๖๖๓
๖๖๖๔
๖๖๖๕
๖๖๖๖
๖๖๖๗
๖๖๖๘
๖๖๖๙
๖๖๗๐
๖๖๗๑
๖๖๗๒
๖๖๗๓

นางมาลัยวรรณ เกตุคํา
นางมาลา บัณฑิตย
นางสาวมาลา พานอังกาบ
นางมาลิณี เสมอเชื้อ
นางมาลินี นวลโคกสูง
นางมาลินี นาจรัส
นางมาลินี มงคลมะไพ
นางสาวมาลินี ฬาพานิช
นางมาลินี อมรศักดิ์
นางมาลี คําจริง
นางมาลี แจมสุวรรณ
นางสาวมาลี ชอบทําเดน
นางมาลี ชางปน
นางมาลี โชคไพศาล
นางมาลี พรหมเพ็ญ
นางมาลี พานิชกิจ
นางมาลี ฟกเงิน
นางสาวมาลี มะโนหาญ
นางมาลี มาเนียม
นางสาวมาลี เยาวศาสตร
นางมาลี รามแกว
นางมาลี เวียงจันทร
นางมาลี ศิริเบ็ญนรัต
นางมาลี สินธุนาวา
นางมาลี เหมหงษ
นางมาลี เอี่ยมพริ้ง

หนา ๑๓๕
ราชกิจจานุเบกษา
๖๖๗๔
๖๖๗๕
๖๖๗๖
๖๖๗๗
๖๖๗๘
๖๖๗๙
๖๖๘๐
๖๖๘๑
๖๖๘๒
๖๖๘๓
๖๖๘๔
๖๖๘๕
๖๖๘๖
๖๖๘๗
๖๖๘๘
๖๖๘๙
๖๖๙๐
๖๖๙๑
๖๖๙๒
๖๖๙๓
๖๖๙๔
๖๖๙๕
๖๖๙๖
๖๖๙๗
๖๖๙๘
๖๖๙๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางมาลีวรรณ ดีบานโสก
นางมีสุข จันทรเพชร
นางมุกดา ขายทอง
นางมุกดา ยิ้มหนองเตา
นางมุกดา อองกุลนะ
นางมุกดา อุบลกิจ
นางมุกดาวดี รัตนประภา
นางมุจลินทร ภุมรินทร
นางมุทิตา วังเหมือย
นางเมตตา ภัทราภรณไพบูลย
นางเมตตา สมบัติมาก
นางเมธินี จงรักษ
นางยมลพร ธรรมเดช
นางยลรดี สมคิด
นางยวนใจ ใจวงค
นางยินดี เครือสุวรรณ
นางยินดี ผาทอง
นางยินดี วิสารทะ
นางยินดี สันติกุล
นางยุคลธร โรจนวิทยาธร
นางยุพดี แกวสองศรี
นางยุพดี โชติพันธุ
นางยุพดี ทองพันชั่ง
นางยุพดี ทับเพ็ชร
นางยุพดี ประนัดทา
นางยุพดี เอื้อวรรณกิจ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๖๗๐๐
๖๗๐๑
๖๗๐๒
๖๗๐๓
๖๗๐๔
๖๗๐๕
๖๗๐๖
๖๗๐๗
๖๗๐๘
๖๗๐๙
๖๗๑๐
๖๗๑๑
๖๗๑๒
๖๗๑๓
๖๗๑๔
๖๗๑๕
๖๗๑๖
๖๗๑๗
๖๗๑๘
๖๗๑๙
๖๗๒๐
๖๗๒๑
๖๗๒๒
๖๗๒๓
๖๗๒๔
๖๗๒๕

นางสาวยุพยงค โยธาทิพย
นางยุพา กิจนุสนธิ์
นางยุพา ชิงชัย
นางยุพา ธนะศิริวงษ
นางยุพา บาคาล
นางยุพา ศรีพฤกษ
นางยุพา แสงสวาง
นางยุพา แสนเสนา
นางสาวยุพา อังคุตรานนท
นางยุพา อํานักขันธ
นางยุพา อินทุภูติ
นางยุพาพิน นิสยันต
นางยุพิน กูลลักษณ
นางยุพิน เกตุสุริยงค
นางยุพิน แกวเลื่อนมา
นางสาวยุพิน ขาวทุง
นางยุพิน จารุการ
นางยุพิน ชมเชย
นางยุพิน ชูชวย
นางยุพิน ดุจมะยูร
นางยุพิน พันธุรอด
นางยุพิน พูลทวี
นางยุพิน เพ็ญจันทร
นางยุพิน มีมะลิ
นางยุพิน แยมพรหม
นางยุพิน รัตนจรัสโรจน

หนา ๑๓๖
ราชกิจจานุเบกษา
๖๗๒๖
๖๗๒๗
๖๗๒๘
๖๗๒๙
๖๗๓๐
๖๗๓๑
๖๗๓๒
๖๗๓๓
๖๗๓๔
๖๗๓๕
๖๗๓๖
๖๗๓๗
๖๗๓๘
๖๗๓๙
๖๗๔๐
๖๗๔๑
๖๗๔๒
๖๗๔๓
๖๗๔๔
๖๗๔๕
๖๗๔๖
๖๗๔๗
๖๗๔๘
๖๗๔๙
๖๗๕๐
๖๗๕๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางยุพิน วิหกโต
นางยุพิน ศรเพ็ชร
นางยุพิน ใสบาล
นางยุพิน อวมเพชร
นางยุพินธุ นิทจํานงค
นางยุเพียร ออนสี
นางยุภา พรเศรษฐ
นางยุภี โลกิยะปญญา
นางยุริณกรณ จันทรอู
นางยุวดี กุลนาฝาย
นางยุวดี คงสัตย
นางยุวดี คําชัย
นางยุวดี ดวงจักร ณ อยุธยา
นางยุวดี เผือกโพธิ์
นางยุวดี สุขเรือน
นางยุวดี โสภาพร
นางยุวดี เหมือนพันธ
นางยุวดี เอกธรรมเสถียร
นางยุวนา สาลีงาม
นางยุวมาลย กาญจนามัย
นางยุวรินทร พีระวราสิทธิ์
นางยุวลี ขันชะลี
นางเย็นจิต โสภา
นางเย็นใจ รังวิเศษ
นางเย็นฤดี คุมสุพรรณ
นางเยาวณี มาประเสริฐ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๖๗๕๒
๖๗๕๓
๖๗๕๔
๖๗๕๕
๖๗๕๖
๖๗๕๗
๖๗๕๘
๖๗๕๙
๖๗๖๐
๖๗๖๑
๖๗๖๒
๖๗๖๓
๖๗๖๔
๖๗๖๕
๖๗๖๖
๖๗๖๗
๖๗๖๘
๖๗๖๙
๖๗๗๐
๖๗๗๑
๖๗๗๒
๖๗๗๓
๖๗๗๔
๖๗๗๕
๖๗๗๖
๖๗๗๗

นางเยาวดี นิตยโชติ
นางเยาวดี สิงหชัย
นางเยาวนาฎ วรรณศิริ
นางเยาวนาถ พากเพียร
นางสาวเยาวพร สระทองแงด
นางเยาวภา นาคพันธ
นางเยาวภา พลเยี่ยม
นางเยาวมาลย ระฆัง
นางเยาวมาลย ลิ่มเงิน
นางเยาวรัตน ปสสา
นางเยาวริน นิตยารส
นางเยาวรินทร พลศรี
นางเยาวเรศ กงยนต
นางเยาวเรศ กรุดอินทร
นางเยาวเรศ กะนะแสง
นางเยาวลักษณ ประทุมทิพย
นางเยาวลักษณ เพิ่มผลิตผล
นางเยาวลักษณ มาโยง
นางเยาวลักษณ มิ่งโสภา
นางเยาวลักษณ ยุทธพงษ
นางเยาวลักษณ อินทรวงศวาร
นางสาวรจนา จินดาวงศ
นางรจนา เจริญสุข
นางรจนา ชาญวิชิต
นางรจนา อินทรสร
นางสาวรจรินทร จิตหาญ

หนา ๑๓๗
ราชกิจจานุเบกษา
๖๗๗๘
๖๗๗๙
๖๗๘๐
๖๗๘๑
๖๗๘๒
๖๗๘๓
๖๗๘๔
๖๗๘๕
๖๗๘๖
๖๗๘๗
๖๗๘๘
๖๗๘๙
๖๗๙๐
๖๗๙๑
๖๗๙๒
๖๗๙๓
๖๗๙๔
๖๗๙๕
๖๗๙๖
๖๗๙๗
๖๗๙๘
๖๗๙๙
๖๘๐๐
๖๘๐๑
๖๘๐๒
๖๘๐๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางรจิต ทิพจักร
นางรญา วานิยะพงศ
นางรดา ธรรมพูนพิสัย
นางรติกร ธูปประสม
นางรพีพร รักเดช
นางสาวรภัสสิทธิ์ ตั้งสุจริตภงศ
นางรมแกว คําจันทร
นางรมขวัญ ขันขวา
นางรมณี ชมผา
นางรมณี แสงจันทร
นางรวงทอง คุณสวัสดิ์
นางรวงพร ภูเจริญ
นางรวมพร หวังค้ํากลาง
นางรวยริน ชนะกุล
นางรวิภัทร เหลาคุม
นางสาวรวิวรรณ สมิงวรรณ
นางรวิสรา แสนหาญ
นางรวีรัตน มนตรีโพธิ์
นางรวีวรรณ กาหลา
นางรสริน ครุธแกว
นางสาวรสลิน ไพจิตรพิมุข
นางรสสุคนธ เศรษฐวิชัย
นางสาวรสสุคนธ แสนศักดิ์
นางรองรัตน สัญพึ่ง
นางสาวรอมียะห นิมุ
นางรอยยะ สะยะมิง

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๖๘๐๔
๖๘๐๕
๖๘๐๖
๖๘๐๗
๖๘๐๘
๖๘๐๙
๖๘๑๐
๖๘๑๑
๖๘๑๒
๖๘๑๓
๖๘๑๔
๖๘๑๕
๖๘๑๖
๖๘๑๗
๖๘๑๘
๖๘๑๙
๖๘๒๐
๖๘๒๑
๖๘๒๒
๖๘๒๓
๖๘๒๔
๖๘๒๕
๖๘๒๖
๖๘๒๗
๖๘๒๘
๖๘๒๙

นางรอฮะนี เซ็ง
นางระเกตุ กําแพงแกว
นางระดลจิต อรามเรือง
นางระเบียบ จิณะแสน
นางระเบียบ เชิงเทิน
นางระเบียบ นิสภา
นางระเบียบ บุญอาจ
นางระเบียบ ปองทาว
นางสาวระเบียบ มงคลเมธีกุล
นางระเบียบ รักวุน
นางระเบียบ วิเชียรเลิศ
นางระพี วังเวชช
นางระพีพรรณ ดวงใจ
นางระภีพรรณ ขวัญศรี
นางระมัย วงศสาขา
นางสาวระยอง เมฆา
นางระริน เงินแกง
นางระวิดา หมอเตะ
นางระวีนันท กมลผาสุขชื่น
นางสาวระวีวรรณ แกวเกา
นางระวีวรรณ ทองบัว
นางระวีวรรณ นะราแกว
นางระวีวรรณ เวียงเพิ่ม
นางรักชนก บุญธรรม
นางรังษี ปนตา
นางรังสี เชื้อเจ็ดตน

หนา ๑๓๘
ราชกิจจานุเบกษา
๖๘๓๐
๖๘๓๑
๖๘๓๒
๖๘๓๓
๖๘๓๔
๖๘๓๕
๖๘๓๖
๖๘๓๗
๖๘๓๘
๖๘๓๙
๖๘๔๐
๖๘๔๑
๖๘๔๒
๖๘๔๓
๖๘๔๔
๖๘๔๕
๖๘๔๖
๖๘๔๗
๖๘๔๘
๖๘๔๙
๖๘๕๐
๖๘๕๑
๖๘๕๒
๖๘๕๓
๖๘๕๔
๖๘๕๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางรัชชพันธ นพภา
นางรัชฎา ผิวกําพล
นางรัชฎากรณ คงประเสริฐ
นางรัชฎาพร ขลุงชะนา
นางสาวรัชดา ลิ้มวชิรานนท
นางสาวรัชดา วิริยะเจริญกิจ
นางสาวรัชดา อังคะตะลาพร
นางรัชดาภรณ คํามี
นางรัชดาภรณ ออนแกว
นางรัชนธนัญ ฤาชา
นางรัชนา สิงหหลง
นางรัชนี เกษรพรม
นางรัชนี โกศัย
นางรัชนี คุณานุวัฒน
นางรัชนี จันทมาลา
นางรัชนี จํารูญโรจน
นางรัชนี เจริญแสน
นางรัชนี ชีวะโต
นางรัชนี ทองเงิน
นางสาวรัชนี นาคนคร
นางรัชนี นามมีฤทธิ์
นางรัชนี นาสูงเนิน
นางรัชนี บุญอําไพ
นางรัชนี พูลสิทธิ์
นางสาวรัชนี มานทอง
นางรัชนี รุงอินทร

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๖๘๕๖
๖๘๕๗
๖๘๕๘
๖๘๕๙
๖๘๖๐
๖๘๖๑
๖๘๖๒
๖๘๖๓
๖๘๖๔
๖๘๖๕
๖๘๖๖
๖๘๖๗
๖๘๖๘
๖๘๖๙
๖๘๗๐
๖๘๗๑
๖๘๗๒
๖๘๗๓
๖๘๗๔
๖๘๗๕
๖๘๗๖
๖๘๗๗
๖๘๗๘
๖๘๗๙
๖๘๘๐
๖๘๘๑

นางสาวรัชนี เราประเสริฐ
นางรัชนี เรือนแกว
นางรัชนี วงศพัฒนกิจ
นางรัชนี วงศภูธร
นางรัชนี ศรีนา
นางรัชนี ศรีพรหม
นางรัชนี ศรีโสภา
นางรัชนี สายพรหม
นางรัชนี สายมาลัย
นางรัชนี สาระไลย
นางรัชนี สุขสวัสดิ์ศักดิ์
นางสาวรัชนี แสนเหวิม
นางสาวรัชนี อนุสสรางคกูล
นางรัชนี ออนจันทรอม
นางรัชนี อินตะปญญา
นางรัชนีกร ภูสี
นางรัชนีกร วีรธนศิลป
นางรัชนีบูลย เขียวบัว
นางรัชนีพร วันทอง
นางรัชนีพรรณ งามสมโสตร
นางรัชนีภรณ นันทะแสง
นางรัชนีภรณ อาแซ
นางรัชนีย เชิดสูงเนิน
นางรัชนีย เลิศหัสดีรัตน
นางรัชนีย สะทาน
นางรัชนีย อิงตระกูล

หนา ๑๓๙
ราชกิจจานุเบกษา
๖๘๘๒
๖๘๘๓
๖๘๘๔
๖๘๘๕
๖๘๘๖
๖๘๘๗
๖๘๘๘
๖๘๘๙
๖๘๙๐
๖๘๙๑
๖๘๙๒
๖๘๙๓
๖๘๙๔
๖๘๙๕
๖๘๙๖
๖๘๙๗
๖๘๙๘
๖๘๙๙
๖๙๐๐
๖๙๐๑
๖๙๐๒
๖๙๐๓
๖๙๐๔
๖๙๐๕
๖๙๐๖
๖๙๐๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางรัชนีวรรณ วรรณพิรุณ
นางรัชนีวรรณ วิเวกอรุณ
นางสาวรัชนีวัลย จุลบาท
นางรัชพร หอมหวล
นางรัชภร กําทรัพย
นางรัชวรรณ นรสิงห
นางรัชวรรณ ศรีวราพันธุ
นางรัญจวน ฉัตรนันทภรณ
นางรัญจวน ฟูคํา
นางรัญจวน สุทธิประภา
นางรัฐนภา รัชชะจิตติ
นางรัดยู ใจแกว
นางรัตจนา โยธารักษ
นางรัตติกา เขื่อนขันธ
นางรัตติยา เกษตรเอี่ยม
นางรัตติยา แดงดี
นางสาวรัตติยา สุขนิจรัญ
นางรัตติยา สุนทรสิงห
นางรัตนจรินทร ผองศรีสุข
นางรัตนดาวัลย พรหมทา
นางรัตนพร เหลานายอ
นางรัตนมณี สุพรมจักร
นางรัตนสภา ตันตาปกุล
นางรัตนา กาศชัยการ
นางรัตนา ขุนพรหม
นางรัตนา คงชนะ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๖๙๐๘
๖๙๐๙
๖๙๑๐
๖๙๑๑
๖๙๑๒
๖๙๑๓
๖๙๑๔
๖๙๑๕
๖๙๑๖
๖๙๑๗
๖๙๑๘
๖๙๑๙
๖๙๒๐
๖๙๒๑
๖๙๒๒
๖๙๒๓
๖๙๒๔
๖๙๒๕
๖๙๒๖
๖๙๒๗
๖๙๒๘
๖๙๒๙
๖๙๓๐
๖๙๓๑
๖๙๓๒
๖๙๓๓

นางรัตนา จันทรทัพ
นางรัตนา จาตุรวงศา
นางรัตนา ชัยชนะ
นางรัตนา ชัยชุมพร
นางรัตนา ชางพึ่ง
นางรัตนา ตั้งวิกรัย
นางรัตนา แผทอง
นางสาวรัตนา พลรักษ
นางรัตนา พันธศรีวงค
นางรัตนา เพ็งเรือง
นางรัตนา เพ็ชรเจริญ
นางรัตนา ภูพรหมินทร
นางรัตนา มีผล
นางสาวรัตนา มูลคง
นางรัตนา โมพันธ
นางรัตนา ยุทธศรี
นางรัตนา วงศแกว
นางรัตนา สงกลิ่น
นางรัตนากร ทองมวล
นางรัตนาพร เพียรธรรม
นางรัตนาพร ฟกศรี
นางรัตนาภรณ กุหลาบ
นางรัตนาภรณ ขันธุปฏน
นางรัตนาภรณ ชวยสกุล
นางรัตนาภรณ ชาวบน
นางรัตนาภรณ ปตโต

หนา ๑๔๐
ราชกิจจานุเบกษา
๖๙๓๔
๖๙๓๕
๖๙๓๖
๖๙๓๗
๖๙๓๘
๖๙๓๙
๖๙๔๐
๖๙๔๑
๖๙๔๒
๖๙๔๓
๖๙๔๔
๖๙๔๕
๖๙๔๖
๖๙๔๗
๖๙๔๘
๖๙๔๙
๖๙๕๐
๖๙๕๑
๖๙๕๒
๖๙๕๓
๖๙๕๔
๖๙๕๕
๖๙๕๖
๖๙๕๗
๖๙๕๘
๖๙๕๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางรัตนาภรณ เพียรพิจารณ
นางรัตนาภรณ โพธิเลิศ
นางรัตนาภรณ ภัทรพงศบัณฑิต
นางรัตนาภรณ มีหนองหวา
นางรัตนาภรณ เลหรักษา
นางรัตนาวดี ยนตดัน
นางรัตรดา แกวเกิด
นางรัติภาภรณ ใจขาน
นางรัถยา ลาสุขัง
นางรัมภา ชัยชนะ
นางรัมภาภัค เงินสด
นางรัศมี พันธบท
นางรัศมี ภุชชงค
นางรัศมี วงษสมบัติ
นางรัศมี วิทยานุกรณ
นางรัศมี หอมเกตุ
นางรัษฎาพร สุขหงษ
นางรัสรินทร อัมพรพงศ
นางราณี คําภีระนันท
นางสาวราณี ทับเที่ยง
นางราณี บุญเลิศ
นางราณี ศรีวิพัฒน
นางสาวราตรี ความคุนเคย
นางราตรี คุปวานิชพงษ
นางราตรี จันทรนิ่ม
นางราตรี ถนอมทรัพยสิน

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๖๙๖๐
๖๙๖๑
๖๙๖๒
๖๙๖๓
๖๙๖๔
๖๙๖๕
๖๙๖๖
๖๙๖๗
๖๙๖๘
๖๙๖๙
๖๙๗๐
๖๙๗๑
๖๙๗๒
๖๙๗๓
๖๙๗๔
๖๙๗๕
๖๙๗๖
๖๙๗๗
๖๙๗๘
๖๙๗๙
๖๙๘๐
๖๙๘๑
๖๙๘๒
๖๙๘๓
๖๙๘๔
๖๙๘๕

นางราตรี ทิวากรพรรณราย
นางราตรี บานเย็น
นางราตรี ผองแผว
นางราตรี ผิวขาว
นางราตรี พูลสวน
นางราตรี ศรีภิรมย
นางราตรี สังขชวย
นางราตรีสวัสดิ์ ชัยนิคม
นางราตรีสวัสดิ์ ประเสริฐศรี
นางสาวรานี รอดเนียม
นางรานี ศิริวงษ
นางราวรรณ ศรีแสงออน
นางราศรี พิมพบุญมา
นางราศรี รัตนเพชร
นางราษี สืบโมรา
นางรําพรรณ ไชยวัณณ
นางสาวรําพรรณ อุนหลา
นางรําพรรณ ตีระสกุล
นางรําพรรณ พลเยี่ยม
นางรําพัน งามสาย
นางรําพึง ขวัญแกว
นางสาวรําพึง มิ่งมงคล
นางรําพึงใจ ชวยบํารุง
นางรําเพย จันทรจเร
นางรําเพย ดํามาก
นางรําเพย บอไทย

หนา ๑๔๑
ราชกิจจานุเบกษา
๖๙๘๖
๖๙๘๗
๖๙๘๘
๖๙๘๙
๖๙๙๐
๖๙๙๑
๖๙๙๒
๖๙๙๓
๖๙๙๔
๖๙๙๕
๖๙๙๖
๖๙๙๗
๖๙๙๘
๖๙๙๙
๗๐๐๐
๗๐๐๑
๗๐๐๒
๗๐๐๓
๗๐๐๔
๗๐๐๕
๗๐๐๖
๗๐๐๗
๗๐๐๘
๗๐๐๙
๗๐๑๐
๗๐๑๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางรําไพ เจริญศิลป
นางรําไพ บุญชวย
นางรําไพ ศุภฤทธิ์
นางรําไพ หนูกลาง
นางสาวรินญา บุญทน
นางรินทรนภา ทองออน
นางรื่นฤทัย วิชกูล
นางรุงทิพย ชิ้นจอหอ
นางรุงทิพย ศรีปราโมช
นางรุงทิวา ชัณวิจิตต
นางรุงทิวา ตวงสิน
นางรุงทิวา รวมญาติ
นางรุงนภา ทองทิพย
นางรุงนภา ศิริภาประเสริฐพร
นางรุงนภา อารีชาติ
นางรุงนภา อิศเรนทร
นางสาวรุงพร ศรีธาวิรัตน
นางรุงฟา ไกรสิทธิพาณิชย
นางรุงฟา แดนนาริน
นางรุงรัตน บุญแสง
นางรุงรัศมี ปลั่งกลาง
นางสาวรุงราวรรณ ฉิมฉิน
นางสาวรุงลาวัลย เปรมศิริวงศ
นางรุงอรุณ โกเมศร
นางรุงอรุณ โตหนึ่ง
นางรุงอรุณ มายาง

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๗๐๑๒
๗๐๑๓
๗๐๑๔
๗๐๑๕
๗๐๑๖
๗๐๑๗
๗๐๑๘
๗๐๑๙
๗๐๒๐
๗๐๒๑
๗๐๒๒
๗๐๒๓
๗๐๒๔
๗๐๒๕
๗๐๒๖
๗๐๒๗
๗๐๒๘
๗๐๒๙
๗๐๓๐
๗๐๓๑
๗๐๓๒
๗๐๓๓
๗๐๓๔
๗๐๓๕
๗๐๓๖
๗๐๓๗

นางรุงอรุณ รัศมีจันทร
นางรุงอรุณ โรจนภาคิน
นางสาวรุจา รุจิรักษ
นางสาวรุจาภา อุทัยรัตน
นางรุจิกาญจน โคกสงา
นางรุจิรา กัณหา
นางรุจิรา ขําชูสงฆ
นางรุจิรา แจงแสงทอง
นางรุจิราภา กองวงศ
นางรุจี สีตะมัย
นางรุจีวรรณ อาจกมล
นางรุดดา จันทสิงห
นางรุสณีย แมหะ
นางสาวรูสีเยาะ ปราปง
นางเรณู จุฑาคุปต
นางเรณู ดวงจันทร
นางเรณู บุญเจริญ
นางเรณู รมโพธิ์
นางเรณู ศรีสมทรง
นางเรวดี ชินพงศธร
นางเรวดี มีสิทธิ์
นางเรวดี ศรีดอกไม
นางเริงหทัย พิกรมสุข
นางเรืองจรรยา สายเสน
นางเรืองรอง ศรแกว
นางเรืองรัตน โคสะสุ

หนา ๑๔๒
ราชกิจจานุเบกษา
๗๐๓๘
๗๐๓๙
๗๐๔๐
๗๐๔๑
๗๐๔๒
๗๐๔๓
๗๐๔๔
๗๐๔๕
๗๐๔๖
๗๐๔๗
๗๐๔๘
๗๐๔๙
๗๐๕๐
๗๐๕๑
๗๐๕๒
๗๐๕๓
๗๐๕๔
๗๐๕๕
๗๐๕๖
๗๐๕๗
๗๐๕๘
๗๐๕๙
๗๐๖๐
๗๐๖๑
๗๐๖๒
๗๐๖๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางเรืองศิลป ภาพพิมพใจ
นางเรือนคํา ยอดยา
นางโรจณา มาคาน
นางฤดี วิชัยดิษฐ
นางฤทัย ประสิทธิ์นอก
นางสาวฤทัยทรัพย ดอกคํา
นางฤทัยรัตน ผองขํา
นางลฎาภา วามนตรี
นางลดารัตน กันทะวงค
นางลดารัตน กิจคุณธรรม
นางลดาวัลย แกวกา
นางลดาวัลย ฤทธิเดช
นางลดาวัลย หมกแดง
นางลดาวัลย อินหลา
นางลมเย็น แกวสิงห
นางลมุล ศรีทะโร
นางลลนา ทองวัชระ
นางลลาวัลย โรมขุนทด
นางละมัย กสิพันธ
นางละมัย ชื่นกมล
นางละมัย ไชยวุฒิพงศ
นางละมัย ตาลตา
นางละมัย ปุณริบูรณ
นางสาวละมัย พิมเสน
นางละมัย เพ็ญธัญการ
นางละมัย รัตนธารี

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๗๐๖๔
๗๐๖๕
๗๐๖๖
๗๐๖๗
๗๐๖๘
๗๐๖๙
๗๐๗๐
๗๐๗๑
๗๐๗๒
๗๐๗๓
๗๐๗๔
๗๐๗๕
๗๐๗๖
๗๐๗๗
๗๐๗๘
๗๐๗๙
๗๐๘๐
๗๐๘๑
๗๐๘๒
๗๐๘๓
๗๐๘๔
๗๐๘๕
๗๐๘๖
๗๐๘๗
๗๐๘๘
๗๐๘๙

นางละมัย วัฒนศรี
นางละมาย ยังกรุงเกา
นางละมาย สรอยสุนทร
นางละมุน วงศหลอ
นางละมุน อิ่มวิเศษ
นางละมุล แกนจันทร
นางละมุล แกวโพธิ์
นางละมุล รูปพรม
นางละมุล สุวรรณ
นางละไม คําพิลา
นางละไม ลุยจิ๋ว
นางละออง เกื้อคลัง
นางละออง คําศรี
นางละออง ดรเถื่อน
นางละออง ประจันนวล
นางละเอียด กองแกว
นางละเอียด แกวประภา
นางละเอียด จันออน
นางละเอียด นันตา
นางละเอียด ปองศรี
นางละเอียด ผลานิสงค
นางละเอียด พรรณศิลป
นางละเอียด เลาฮวย
นางละเอียด วันลิโก
นางละเอียด สายแกว
นางละเอียด สุขตาย

หนา ๑๔๓
ราชกิจจานุเบกษา
๗๐๙๐
๗๐๙๑
๗๐๙๒
๗๐๙๓
๗๐๙๔
๗๐๙๕
๗๐๙๖
๗๐๙๗
๗๐๙๘
๗๐๙๙
๗๑๐๐
๗๑๐๑
๗๑๐๒
๗๑๐๓
๗๑๐๔
๗๑๐๕
๗๑๐๖
๗๑๐๗
๗๑๐๘
๗๑๐๙
๗๑๑๐
๗๑๑๑
๗๑๑๒
๗๑๑๓
๗๑๑๔
๗๑๑๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางละเอียด สุรพล
นางละเอียด สุริยะ
นางลักขณา คลังระหัด
นางลักขณา ชีวะมงคล
นางสาวลักขณา เลิศธนวิทย
นางลักขณาภรณ โตแยม
นางลักษณศรี มนเพียรจันทร
นางลักษณา รอดคุม
นางลักษณี โมราสุข
นางลักษมณ สุทธิรัตน
นางลักษมี จิตจักร
นางลักษมี สุดใสดี
นางลักษิกา กองแกว
นางลักษิกา บัวเผียน
นางสาวลัคขณา หาญมนตรี
นางลัคนา แดงสกุล
นางลัชนา สุขขี
นางสาวลัฐิพร ลาทา
นางลัดดา คําฟา
นางลัดดา จุยประเสริฐ
นางลัดดา ใจนวน
นางลัดดา ทาพริก
นางสาวลัดดา บุญมาเลิศ
นางลัดดา เปาวงษคอน
นางลัดดา ผาพันธ
นางลัดดา รื่นไว

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๗๑๑๖
๗๑๑๗
๗๑๑๘
๗๑๑๙
๗๑๒๐
๗๑๒๑
๗๑๒๒
๗๑๒๓
๗๑๒๔
๗๑๒๕
๗๑๒๖
๗๑๒๗
๗๑๒๘
๗๑๒๙
๗๑๓๐
๗๑๓๑
๗๑๓๒
๗๑๓๓
๗๑๓๔
๗๑๓๕
๗๑๓๖
๗๑๓๗
๗๑๓๘
๗๑๓๙
๗๑๔๐
๗๑๔๑

นางลัดดา โรจนสัตตรัตน
นางลัดดา ฤทธิเดช
นางลัดดา ลักษณะวิมล
นางลัดดา ศรีเลย
นางลัดดา ศิริเลิศสมบัติ
นางลัดดา สุวรรณปกษิน
นางลัดดา เสือสืบพันธุ
นางลัดดา อัฒพุธ
นางลัดดารัตน หมกทอง
นางลัดดาวรรณ แกวสุจริต
นางลัดดาวรรณ ประไพศิลป
นางลัดดาวัลย แกวพลายงาม
นางลัดดาวัลย แกววรรณ
นางลัดดาวัลย ไกรนที
นางลัดดาวัลย จันทวรรณ
นางลัดดาวัลย เชื้อบุญมี
นางลัดดาวัลย พัดไสว
นางลัดดาวัลย เพงเล็งดี
นางลัดดาวัลย ลาลุน
นางลัดดาวัลย หลวงโป
นางลัดดาวัลย เหล็กมั่น
นางลัดดาวัลย อัฒจักร
นางลัดดาวัลย อินทรคําดี
นางสาวลันทม อุตระ
นางลาวรรณ บริสุทธิ์
นางลาวัณย สุวงศทอง

หนา ๑๔๔
ราชกิจจานุเบกษา
๗๑๔๒
๗๑๔๓
๗๑๔๔
๗๑๔๕
๗๑๔๖
๗๑๔๗
๗๑๔๘
๗๑๔๙
๗๑๕๐
๗๑๕๑
๗๑๕๒
๗๑๕๓
๗๑๕๔
๗๑๕๕
๗๑๕๖
๗๑๕๗
๗๑๕๘
๗๑๕๙
๗๑๖๐
๗๑๖๑
๗๑๖๒
๗๑๖๓
๗๑๖๔
๗๑๖๕
๗๑๖๖
๗๑๖๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสาวลาวัลย โชติสุภา
นางลาวัลย ทิพยมาศโกมล
นางลาวัลย ประดับสาร
นางลาวัลย ปาณธูป
นางลาวัลย ศรีบุญเรือง
นางลาวัลย อรุณโณ
นางลําดวน สุวรรณมณี
นางลําดวน อินทนานนท
นางลําปาง คงพริ้ว
นางลําปาง ถวิลวงษ
นางสาวลําพันธ รุงเรืองศิลป
นางลําพึง ไทยดี
นางลําพูน เขียวแสง
นางลําพูน วังกาวรรณ
นางลําพูล บอสารคาม
นางลําเพย ใจเจริญ
นางลําแพน เกิดบํารุง
นางลํายอง ชํารัมย
นางสาวลํายอง โลหนารายณ
นางลํายอง เอี่ยมสอาด
นางลําใย โยธะการี
นางลําใย โสมีชัย
นางลูกคิด สุขสําราญ
นางเลไลย กิตติวรรณ
นางไลลักษณ เดชมา
นางวงจันทร ศิริพยัคฆ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๗๑๖๘
๗๑๖๙
๗๑๗๐
๗๑๗๑
๗๑๗๒
๗๑๗๓
๗๑๗๔
๗๑๗๕
๗๑๗๖
๗๑๗๗
๗๑๗๘
๗๑๗๙
๗๑๘๐
๗๑๘๑
๗๑๘๒
๗๑๘๓
๗๑๘๔
๗๑๘๕
๗๑๘๖
๗๑๘๗
๗๑๘๘
๗๑๘๙
๗๑๙๐
๗๑๙๑
๗๑๙๒
๗๑๙๓

นางวงษเดือน ฟกสุข
นางวจีพร สุขสมบูรณ
นางวชิรญาณ อินทรสาม
นางสาววชิรา หนูรอต
นางวชิรากร พิทักษวงษโยธิน
นางวชิราภร ซึมรัมย
นางวชิราภรณ งามยิ่ง
นางวชิราภรณ วิไลลักษ
นางวณัฐดา วันนอย
นางสาววณารัตน เถรวอง
นางวดาพร รัศมี
นางวนัสนันท ประสันแพงศรี
นางวนิชา นาคเกตุ
นางวนิดา กันทะวงค
นางสาววนิดา กิตติโชควัฒนา
นางวนิดา แกวกิ่ง
นางวนิดา ใจยั่งยืน
นางวนิดา ชื่นชม
นางวนิดา ไชยะเดชะ
นางวนิดา เตยหลา
นางสาววนิดา ธนูศิลป
นางวนิดา ธรรมาภิสมัย
นางวนิดา นาคดิลก
นางวนิดา โนนคํา
นางสาววนิดา บุญญาวิวัฒน
นางวนิดา ปทมรุจ

หนา ๑๔๕
ราชกิจจานุเบกษา
๗๑๙๔
๗๑๙๕
๗๑๙๖
๗๑๙๗
๗๑๙๘
๗๑๙๙
๗๒๐๐
๗๒๐๑
๗๒๐๒
๗๒๐๓
๗๒๐๔
๗๒๐๕
๗๒๐๖
๗๒๐๗
๗๒๐๘
๗๒๐๙
๗๒๑๐
๗๒๑๑
๗๒๑๒
๗๒๑๓
๗๒๑๔
๗๒๑๕
๗๒๑๖
๗๒๑๗
๗๒๑๘
๗๒๑๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางวนิดา ไพรพฤกษ
นางวนิดา ยอดแกว
นางวนิดา แยมวัน
นางวนิดา รุณดิษฐ
นางวนิดา ศรีกุดตุม
นางสาววนิดา ศรีเจริญ
นางวนิดา ศรีออนหลา
นางวนิดา สวนแกว
นางสาววนิดา สาระฆัง
นางวนิดา สุขรัตน
นางสาววนิดา อนาวิลกุล
นางวนิดา อับดุลลา
นางวนิดา อารีศิลป
นางวนิตรา ภุมมา
นางวรจันทร ศิริขันธ
นางวรจินตนา ชัยประทุม
นางวรนารถ ไทยานนท
นางวรนิตย ดาทุมมา
นางวรนุช ศรีตะวัน
นางวรนุตร เข็มเฉลิม
นางวรพรรณ แสงสาคร
นางวรพรรณดิ์ นนทไชย
นางวรรณกร บุญกําเนิด
นางวรรณกร ปราการสมุทร
นางวรรณคํา เนตรแสงสี
นางสาววรรณดี แกวเกา

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๗๒๒๐
๗๒๒๑
๗๒๒๒
๗๒๒๓
๗๒๒๔
๗๒๒๕
๗๒๒๖
๗๒๒๗
๗๒๒๘
๗๒๒๙
๗๒๓๐
๗๒๓๑
๗๒๓๒
๗๒๓๓
๗๒๓๔
๗๒๓๕
๗๒๓๖
๗๒๓๗
๗๒๓๘
๗๒๓๙
๗๒๔๐
๗๒๔๑
๗๒๔๒
๗๒๔๓
๗๒๔๔
๗๒๔๕

หนา ๑๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางวรรณดี เบือนคํา
นางวรรณทณี ครองบุญ
นางสาววรรณทนา ฉันทะจํารัสศิลป
นางวรรณทิภา คําผง
นางวรรณธนี ทองทรัพย
นางวรรณพร สิทธิตัน
นางวรรณพรรธน เองฉวน
นางวรรณพัชร พอกระโทก
นางวรรณเพ็ญ บุญโต
นางวรรณภา ผาสุขขี
นางสาววรรณภา ศิริวัน
นางวรรณภา สันวิลาศ
นางวรรณภา อินธิปญญา
นางวรรณรีย ผาสุกะกุล
นางวรรณลักษ ลาภหลาย
นางวรรณวลัย ชัยอํามาตย
นางวรรณวิภา เดชธรรม
นางวรรณวิไล อนุกูล
นางวรรณศรี ชราศรี
นางวรรณศรี ดิสสังวร
นางวรรณศรี สายสุด
นางวรรณะ ปริญญาวัฒนะ
นางสาววรรณะ ศรีเปารยะ
นางวรรณา เขื่อนธรรม
นางสาววรรณา คงคาประเสริฐ
นางวรรณา จันทรกิ่งทอง

๗๒๔๖
๗๒๔๗
๗๒๔๘
๗๒๔๙
๗๒๕๐
๗๒๕๑
๗๒๕๒
๗๒๕๓
๗๒๕๔
๗๒๕๕
๗๒๕๖
๗๒๕๗
๗๒๕๘
๗๒๕๙
๗๒๖๐
๗๒๖๑
๗๒๖๒
๗๒๖๓
๗๒๖๔
๗๒๖๕
๗๒๖๖
๗๒๖๗
๗๒๖๘
๗๒๖๙
๗๒๗๐
๗๒๗๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางวรรณา จันทรังษี
นางวรรณา แตงทอง
นางวรรณา ธัญญพืช
นางวรรณา บุญเพ็ชร
นางวรรณา บุนนาค
นางวรรณา ผลหิรัญ
นางวรรณา พรหมทอง
นางวรรณา พระไตรราช
นางวรรณา พัฒนกิจ
นางวรรณา พิมพันธุ
นางวรรณา เพิ่มผล
นางวรรณา ภิรมยไทย
นางวรรณา เย็นประสิทธิ์
นางวรรณา วรศักดิ์
นางวรรณา วัฒิธรรม
นางสาววรรณา เวชชิรารัตน
นางวรรณา ศิริวัฒพงศ
นางวรรณาภรณ หานตระกูล
นางวรรณารัตน ธรรมราช
นางวรรณิกา สีตาลแกว
นางวรรณิดา นวฤทธิ์โลหะ
นางวรรณิดา ยศอาลัย
นางวรรณิภา อินหลม
นางวรรณี เกิดหิรัญ
นางวรรณี ถาดทอง
นางวรรณี ทองชัย

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๗๒๗๒
๗๒๗๓
๗๒๗๔
๗๒๗๕
๗๒๗๖
๗๒๗๗
๗๒๗๘
๗๒๗๙
๗๒๘๐
๗๒๘๑
๗๒๘๒
๗๒๘๓
๗๒๘๔
๗๒๘๕
๗๒๘๖
๗๒๘๗
๗๒๘๘
๗๒๘๙
๗๒๙๐
๗๒๙๑
๗๒๙๒
๗๒๙๓
๗๒๙๔
๗๒๙๕
๗๒๙๖
๗๒๙๗

หนา ๑๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาววรรณี ทองยก
นางวรรณี นาคหาญ
นางวรรณี พิมพา
นางวรรณี ยางเดี่ยว
นางวรรณี รุงธีรวัฒนานนท
นางวรรณี สุขแลว
นางวรรณี สุภัทรไชยศีล
นางวรรณี อมัติรัตนะ
นางวรรดี บุญทวีวรเดช
นางวรรทนา แพทยกูล
นางวรรษิญา นามวิชา
นางสาววรวรรณ เงินทอง
นางวรวรรณ นอยวิจิตต
นางสาววรวรรณ สุพัฒน
นางวรัญญา สิทธิรส
นางวรัญญา สินธุสังข
นางวรัญญา เสนาปกธงไชย
นางสาววรัญญา แสงศรีบุญเรือง
นางสาววรางคณา ดาโสม
นางวรางคนา รัตนบัวพา
นางวรางรัตน สมบัติใหม
นางวราพร ขุนวิเศษ
นางวราพร ทวีพันธ
นางวราพร นันทิทัศน
นางวราพร อินทรสนอง
นางวราภรณ ชุมวงศ

๗๒๙๘
๗๒๙๙
๗๓๐๐
๗๓๐๑
๗๓๐๒
๗๓๐๓
๗๓๐๔
๗๓๐๕
๗๓๐๖
๗๓๐๗
๗๓๐๘
๗๓๐๙
๗๓๑๐
๗๓๑๑
๗๓๑๒
๗๓๑๓
๗๓๑๔
๗๓๑๕
๗๓๑๖
๗๓๑๗
๗๓๑๘
๗๓๑๙
๗๓๒๐
๗๓๒๑
๗๓๒๒
๗๓๒๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางวราภรณ ตวงวิไล
นางวราภรณ ตามะลี
นางวราภรณ นิยมพงษวิรัตน
นางวราภรณ บุตรชน
นางวราภรณ บุศยพงศชัย
นางวราภรณ ปฏิบัติ
นางวราภรณ พันธุพืช
นางวราภรณ ภูทับทิม
นางวราภรณ มิทรานนท
นางวราภรณ มุสิกทอง
นางวราภรณ วิมลประเสริฐ
นางวราภรณ สุคนธพงศ
นางวราภรณ หลงเจริญ
นางวราภรณ หวังประเสริฐ
นางวราภรณ อินหมู
นางวรามาศ สีหราช
นางวรารัตน สมบูรณพงษ
นางวราลักษณ นุชนาฎ
นางวราลักษณ สินธุมา
นางวราลักษณ สิมาเพชร
นางวรินทร จินะ
นางวริศรา รักษายศ
นางวริศรา สงสําเภา
นางวรีรัตน เลิศฤทธิพงศ
นางวรุณี ชาติประสิทธิ์
นางวลัยพร พิมพณรงคเดช

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๗๓๒๔
๗๓๒๕
๗๓๒๖
๗๓๒๗
๗๓๒๘
๗๓๒๙
๗๓๓๐
๗๓๓๑
๗๓๓๒
๗๓๓๓
๗๓๓๔
๗๓๓๕
๗๓๓๖
๗๓๓๗
๗๓๓๘
๗๓๓๙
๗๓๔๐
๗๓๔๑
๗๓๔๒
๗๓๔๓
๗๓๔๔
๗๓๔๕
๗๓๔๖
๗๓๔๗
๗๓๔๘
๗๓๔๙

นางวลัยพรรณ เกียรติณัฐกุล
นางวลัยภรณ ธนสัมบัณณ
นางวลีพร สุขกายรัตน
นางวลีรัตน ลําทอง
นางวลีรัตน วงศสุทธิ์
นางวไลพร เพ็ชรมี
นางวไลภรณ นาคกลัด
นางวไลลักษณ เดชสุวรรณนิธิ
นางสาววไลลักษณ สังขสาลี
นางวสนันทน เจริญอาจารีวงศ
นางวัจนา ใจกอนแกว
นางวัจนา ทองสิงห
นางวัชรา คํารพ
นางวัชรา ดีมาก
นางวัชรา ใยออน
นางวัชรา รัตโน
นางวัชราภรณ กลอมเกลี้ยง
นางวัชราภรณ ทิพยราช
นางวัชราภรณ เนตรศิลป
นางวัชราภรณ บุตตะจีน
นางวัชราวรรณ สิงหนาค
นางวัชรินทร ยังใหผล
นางวัชรินทร แสงอรุณ
นางวัชรี กุลกุศล
นางวัชรี ดอกจันทร
นางวัชรี ตรุษสารท

หนา ๑๔๘
ราชกิจจานุเบกษา
๗๓๕๐
๗๓๕๑
๗๓๕๒
๗๓๕๓
๗๓๕๔
๗๓๕๕
๗๓๕๖
๗๓๕๗
๗๓๕๘
๗๓๕๙
๗๓๖๐
๗๓๖๑
๗๓๖๒
๗๓๖๓
๗๓๖๔
๗๓๖๕
๗๓๖๖
๗๓๖๗
๗๓๖๘
๗๓๖๙
๗๓๗๐
๗๓๗๑
๗๓๗๒
๗๓๗๓
๗๓๗๔
๗๓๗๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางวัชรี ทําทอง
นางวัชรี นาคินทรชาติ
นางวัชรี นุแปงถา
นางวัชรี ลุนเพ็ง
นางวัชรี วงศาภิวัฒน
นางสาววัชรี สังขประคอง
นางวัชรี แสงออน
นางวัชรี อัมรนันทน
นางวัชรีพร ชินชัยพงษ
นางวัชรีย ดีผิว
นางวัชรีย นทีรัยไทวะ
นางวัชรีย ศิริเสรี
นางวัชรีย เหมืองจา
นางสาววัชรีวรรณ พินิจธนสาร
นางวัชรีวรรณ แสงสวาง
นางวัฒณา บุญเทียม
นางวัฒนา กุลเจียง
นางวัฒนา ขุนศรี
นางวัฒนา คูคํา
นางวัฒนา ชื่นดอนกลอย
นางวัฒนา นาคจินดา
นางวัฒนา บุญทวี
นางวัฒนา วิชัย
นางวัฒนา สายโน
นางวัฒนา หนูพุก
นางวัฒนา หวังพัฒน

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๗๓๗๖
๗๓๗๗
๗๓๗๘
๗๓๗๙
๗๓๘๐
๗๓๘๑
๗๓๘๒
๗๓๘๓
๗๓๘๔
๗๓๘๕
๗๓๘๖
๗๓๘๗
๗๓๘๘
๗๓๘๙
๗๓๙๐
๗๓๙๑
๗๓๙๒
๗๓๙๓
๗๓๙๔
๗๓๙๕
๗๓๙๖
๗๓๙๗
๗๓๙๘
๗๓๙๙
๗๔๐๐
๗๔๐๑

นางวัฒนาพร ปริสิทธิ์
นางสาววันดี การะเวก
นางสาววันดี แกวสีมวง
นางวันดี ชะนา
นางวันดี เณรบํารุง
นางวันดี ประจวบมูล
นางวันดี รังษีพิศุทธิ์
นางวันดี ลิกขะไชย
นางวันดี ศิริธร
นางวันทนา กาญจนพาที
นางวันทนา จิณแพทย
จาสิบเอกหญิง วันทนา บัลลังก
นางวันทนา พีราวัชร
นางสาววันทนา โพธิชัย
นางวันทนี รัตนวิจิตร
นางวันทนีย กาวิลเครือ
นางวันทนีย ขันเชื้อ
นางวันทนีย ขาวสุริจันทร
นางวันทนีย ดุลชาติ
นางวันทนีย พวงเพชร
นางวันทนีย พันธะไชย
นางวันทนีย ศรียาชีพ
นางวันทนีย สุวรรณ
นางวันทนีย หาเงิน
นางวันทา ยศโสภณ
นางวันธนี ชูเชิด

หนา ๑๔๙
ราชกิจจานุเบกษา
๗๔๐๒
๗๔๐๓
๗๔๐๔
๗๔๐๕
๗๔๐๖
๗๔๐๗
๗๔๐๘
๗๔๐๙
๗๔๑๐
๗๔๑๑
๗๔๑๒
๗๔๑๓
๗๔๑๔
๗๔๑๕
๗๔๑๖
๗๔๑๗
๗๔๑๘
๗๔๑๙
๗๔๒๐
๗๔๒๑
๗๔๒๒
๗๔๒๓
๗๔๒๔
๗๔๒๕
๗๔๒๖
๗๔๒๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสาววันนา ตนโพธิ์
นางวันนา ทองแสน
นางวันนิวัต คงถวิลวงศ
นางวันเพ็ญ กําลังแพทย
นางวันเพ็ญ กิติชัยชาญ
นางวันเพ็ญ จันทรดี
นางสาววันเพ็ญ ชลนําสุวรรณ
นางวันเพ็ญ ชาวเหนือ
นางวันเพ็ญ ชูอินทร
นางวันเพ็ญ ตันจอย
นางวันเพ็ญ ทัศนบรรลือ
นางวันเพ็ญ นวลเปา
นางวันเพ็ญ บุญมั่ง
นางวันเพ็ญ บุญยืน
นางวันเพ็ญ บุตรดีขันธ
นางวันเพ็ญ ปญโญกิจ
นางวันเพ็ญ เปยมมงคล
นางวันเพ็ญ เผือกวิสุทธิ์
นางสาววันเพ็ญ พรามเอก
นางวันเพ็ญ มัชฌิมวงศ
นางวันเพ็ญ มากมูล
นางวันเพ็ญ มุลตรีแกว
นางวันเพ็ญ ยกบัตร
นางวันเพ็ญ รอดทิม
นางวันเพ็ญ วงศสถาน
นางวันเพ็ญ วงศาโรจน

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๗๔๒๘
๗๔๒๙
๗๔๓๐
๗๔๓๑
๗๔๓๒
๗๔๓๓
๗๔๓๔
๗๔๓๕
๗๔๓๖
๗๔๓๗
๗๔๓๘
๗๔๓๙
๗๔๔๐
๗๔๔๑
๗๔๔๒
๗๔๔๓
๗๔๔๔
๗๔๔๕
๗๔๔๖
๗๔๔๗
๗๔๔๘
๗๔๔๙
๗๔๕๐
๗๔๕๑
๗๔๕๒
๗๔๕๓

นางวันเพ็ญ วงษนิล
นางวันเพ็ญ วัฒนประดิษฐ
นางวันเพ็ญ ศรีสุวรรณ
นางวันเพ็ญ สงวนสุข
นางวันเพ็ญ สังขสุข
นางวันเพ็ญ เหลืองอรุณ
นางวันวิสา ไวยพจน
นางวัลนิภา สุวรรณสอาด
นางวัลภา พันธภูโต
นางวัลภา ศรีวิชัย
นางวัลยนุช ประสาร
นางวัลยวลี จันแกน
นางวัลยวิสา ยิ้มเครือทอง
นางวัลยา ทองใจ
นางวัลยา สรอยหอม
นางวัลลภา นัคราเรือง
นางสาววัลลภา บุณยพิพิธ
นางวัลลภา วงศดาว
นางวัลลภา สําเภาทอง
นางวัลลภา เหลาดิ้ม
นางวัลลา เหลาสุข
นางวัลลีย ศรีชาติ
นางวาณีพร ตันวิไลย
นางวานิตย นามศิริ
นางวารินทร ศรีสองเมือง
นางวารินทร เหิกขุนทด

หนา ๑๕๐
ราชกิจจานุเบกษา
๗๔๕๔
๗๔๕๕
๗๔๕๖
๗๔๕๗
๗๔๕๘
๗๔๕๙
๗๔๖๐
๗๔๖๑
๗๔๖๒
๗๔๖๓
๗๔๖๔
๗๔๖๕
๗๔๖๖
๗๔๖๗
๗๔๖๘
๗๔๖๙
๗๔๗๐
๗๔๗๑
๗๔๗๒
๗๔๗๓
๗๔๗๔
๗๔๗๕
๗๔๗๖
๗๔๗๗
๗๔๗๘
๗๔๗๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางวารี เจริญรัมย
นางวารี บุญณรงค
นางวารี แพทยประสิทธิ์
นางวารี ยุทธภิญโญ
นางสาววารี สีผึ้ง
นางวารุณี ไชยวุฒิ
นางวารุณี บุญมา
นางวารุณี เผาภูไทย
นางวารุณี ศรีมาลี
นางวารุณี หัสเสนะ
นางวาลี ศิริจันทร
นางวาสนา กาละดี
นางวาสนา เกตุแกว
นางวาสนา จาตุรนตวิชิต
นางสาววาสนา ฉ่ํามะนา
นางวาสนา ฐิตะยารักษ
นางวาสนา ตวนเพ็ชร
นางวาสนา ถาวงศ
นางวาสนา ทองคนทา
นางวาสนา เทพทองปน
นางสาววาสนา เทพนมรัตน
นางวาสนา ธูปขุนทด
นางวาสนา บริหาร
นางวาสนา บัวแสง
นางสาววาสนา ปนตบแตง
นางวาสนา พรนิคม

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๗๔๘๐
๗๔๘๑
๗๔๘๒
๗๔๘๓
๗๔๘๔
๗๔๘๕
๗๔๘๖
๗๔๘๗
๗๔๘๘
๗๔๘๙
๗๔๙๐
๗๔๙๑
๗๔๙๒
๗๔๙๓
๗๔๙๔
๗๔๙๕
๗๔๙๖
๗๔๙๗
๗๔๙๘
๗๔๙๙
๗๕๐๐
๗๕๐๑
๗๕๐๒
๗๕๐๓
๗๕๐๔
๗๕๐๕

นางวาสนา พุมนิคม
นางสาววาสนา รอดเชียง
นางวาสนา รอดประเสริฐ
นางวาสนา ริ้วกาญจนา
นางวาสนา วงษพุฒ
นางวาสนา วิถีสวัสดิ์
นางวาสนา วิยะรัตน
นางวาสนา ศรีพราหมณเวชช
นางวาสนา ศรีไพรวรรณ
นางวาสนา สุรัตนสุขเกษม
นางวาสนา เอี่ยมคง
นางวาสิฏฐี เลิศวิชัยยุทธ
นางวิกันดา ชํานาญวาด
นางวิจิตร ชิณวงษ
นางสาววิจิตร พงษาปาน
นางวิจิตร ภิญโย
นางวิจิตร มะลิวัลย
นางสาววิจิตรา รัตนไชย
นางวิจิตรา ลอวิลัย
นางวิจิตรา ลาภา
นางวิจิตรา วรรณมาลิกพันธ
นางวิจิตรา วิมาลา
นางวิจิตรา สุขสาย
นางวิจิตรา สุวรรณ
นางสาววิจิตราพร เอกัณหา
นางวิชชุตา โลไธสง

หนา ๑๕๑
ราชกิจจานุเบกษา
๗๕๐๖
๗๕๐๗
๗๕๐๘
๗๕๐๙
๗๕๑๐
๗๕๑๑
๗๕๑๒
๗๕๑๓
๗๕๑๔
๗๕๑๕
๗๕๑๖
๗๕๑๗
๗๕๑๘
๗๕๑๙
๗๕๒๐
๗๕๒๑
๗๕๒๒
๗๕๒๓
๗๕๒๔
๗๕๒๕
๗๕๒๖
๗๕๒๗
๗๕๒๘
๗๕๒๙
๗๕๓๐
๗๕๓๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางวิชญารัตน ธรรมาวิวัฒนกุล
นางวิชญารัตน ธัญรักษธนนนท
นางวิชนีย บุญยอด
นางวิชมัด งามจิตร
นางวิชุตา แกลวทนงค
นางวิเชียร ฝกเจริญผล
นางวิเชียร สุทิน
นางสาววิธิตา อุปธีรธรรม
นางวินิจ หาได
นางวินิตา ชัยชนะ
นางวิภา กิตติโชติพันธุ
นางวิภา โกมลกิติศักดิ์
นางวิภา ชํานาญเรือ
นางวิภา ไทยสุชาติ
นางสาววิภา ธีระเกตุ
นางวิภา นาคพันธ
นางวิภา ผลบุญ
นางวิภา พาหุสุวัณโณ
นางวิภา ยอดแกว
นางวิภา รามชุม
นางวิภา สังขฤทธิ์
นางวิภาดา โฉมคํา
นางวิภาดา สรณารักษ
นางวิภาดา เอลเซย
นางวิภานนท คงเทียมศรี
นางวิภานันท หมุกแกว

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๗๕๓๒
๗๕๓๓
๗๕๓๔
๗๕๓๕
๗๕๓๖
๗๕๓๗
๗๕๓๘
๗๕๓๙
๗๕๔๐
๗๕๔๑
๗๕๔๒
๗๕๔๓
๗๕๔๔
๗๕๔๕
๗๕๔๖
๗๕๔๗
๗๕๔๘
๗๕๔๙
๗๕๕๐
๗๕๕๑
๗๕๕๒
๗๕๕๓
๗๕๕๔
๗๕๕๕
๗๕๕๖
๗๕๕๗

นางวิภาพร สมบูรณ
นางวิภาพันธ ปทอง
นางวิภาภรณ อรามโชติ
นางวิภาภรณ อิ่มใจ
นางวิภารัตน สอนศรี
นางวิภารัตน อินทกรอุดม
นางวิภาวรรณ มานยีมุด
นางวิภาวรรณ ยอดคําลือ
นางวิภาวี แกนจันทร
นางวิมนมาส กลิ่นเกษร
นางสาววิมล เจริญรวย
นางวิมล ตั้งธนะวัฒน
นางวิมล ถิ่นยืนยง
นางวิมล ทะวะลัย
นางวิมล ธรรมวุฒิกุล
นางวิมล ปุริศรี
นางวิมล พลภักดี
นางวิมล ยะกบ
นางวิมล รัตนศักดิ์ดา
นางวิมล รื่นภาคเพ็ชร
นางวิมล เลสัก
นางวิมล วงศพยัคฆ
นางวิมล ศรีจันทึก
นางวิมลฉวี หนอพันธุ
นางสาววิมลพรรณ ลีกุลธร
นางวิมลมาศ เดชาวุฒิกุล

หนา ๑๕๒
ราชกิจจานุเบกษา
๗๕๕๘
๗๕๕๙
๗๕๖๐
๗๕๖๑
๗๕๖๒
๗๕๖๓
๗๕๖๔
๗๕๖๕
๗๕๖๖
๗๕๖๗
๗๕๖๘
๗๕๖๙
๗๕๗๐
๗๕๗๑
๗๕๗๒
๗๕๗๓
๗๕๗๔
๗๕๗๕
๗๕๗๖
๗๕๗๗
๗๕๗๘
๗๕๗๙
๗๕๘๐
๗๕๘๑
๗๕๘๒
๗๕๘๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางวิมลรัตน การะรัมย
นางวิมลรัตน บุษปวนิช
นางวิมลรัตน ศรีสุข
นางวิมลรัตน หาญณรงค
นางวิมลวรรณ กุรินทร
นางสาววิมลวรรณ อุไรรงค
นางสาววิยะดา จันทนโรจน
นางวิยะดา ไชยแกว
นางวิยะดา พรหมทอง
นางวิรงรอง วิเศษ
นางวิรอน เลี้ยงประยูร
นางวิระวรรณ บุพิ
นางวิรัช รัตนเจริญทรัพย
นางวิรัต ชาญณรงค
นางสาววิรัตน คําเขียน
นางวิรัตน ภูศรี
นางวิราวรรณ สาดี
นางวิราวัลย ทัดเที่ยง
นางสาววิริยา มนุษยรัมย
นางวิลัย เพชรชุม
นางวิลัย เรืองเจริญ
นางวิลัยวรรณ ตัณไชยศรีนคร
นางวิลานันท ศรีลาชัย
นางวิลาวรรณ ศรีซุย
นางวิลาวรรณ สุนทรากร
นางวิลาวรรณ โสรจสฤษฎกุล

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๗๕๘๔
๗๕๘๕
๗๕๘๖
๗๕๘๗
๗๕๘๘
๗๕๘๙
๗๕๙๐
๗๕๙๑
๗๕๙๒
๗๕๙๓
๗๕๙๔
๗๕๙๕
๗๕๙๖
๗๕๙๗
๗๕๙๘
๗๕๙๙
๗๖๐๐
๗๖๐๑
๗๖๐๒
๗๖๐๓
๗๖๐๔
๗๖๐๕
๗๖๐๖
๗๖๐๗
๗๖๐๘
๗๖๐๙

นางวิลาวรรณ มูลละ
นางวิลาวัณย คํารังษี
นางวิลาวัณย ไชยธรรม
นางวิลาวัณย วรนิทัศน
นางวิลาวัณย ศิริจิตร
นางวิลาวัณย อนนทสีหา
นางวิลาวัลย ทองคํา
นางวิลาวัลย บุญมาก
นางวิลาวัลย พรหมชาติ
นางวิลาวัลย ภูติวัชระนนท
นางวิลาวัลย มณีแดง
นางวิลาศ สุทธิ์นวล
นางสาววิลาสินี เทพบางจาก
นางสาววิลาสินี เทพวงค
นางวิลาสินี โพธิ์งาม
นางสาววิลาสินี มาลยเวช
นางวิไล กันทะใจ
นางวิไล แกวชัย
นางวิไล คําวะเนตร
นางสาววิไล แจมเจริญ
นางวิไล ดวงธนู
นางวิไล เตียวเจริญกุล
นางวิไล ธรรมศร
นางวิไล บุญสุวรรณ
นางวิไล ภูมิลักษ
นางวิไล มีพยุง

หนา ๑๕๓
ราชกิจจานุเบกษา
๗๖๑๐
๗๖๑๑
๗๖๑๒
๗๖๑๓
๗๖๑๔
๗๖๑๕
๗๖๑๖
๗๖๑๗
๗๖๑๘
๗๖๑๙
๗๖๒๐
๗๖๒๑
๗๖๒๒
๗๖๒๓
๗๖๒๔
๗๖๒๕
๗๖๒๖
๗๖๒๗
๗๖๒๘
๗๖๒๙
๗๖๓๐
๗๖๓๑
๗๖๓๒
๗๖๓๓
๗๖๓๔
๗๖๓๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางวิไล ยมจินดา
นางวิไล วงศศรี
นางวิไล เสลานอก
นางสาววิไล อธิมุตติกุล
นางวิไลพร แกวรอด
นางวิไลพร มงคลปญญา
นางวิไลภรณ โพธิ์บุคดี
นางวิไลรัตน ถายา
นางวิไลรัตน พลมาตย
นางวิไลรัตน มากเมือง
นางวิไลลักษณ นิ่มดํา
นางวิไลลักษณ วังหนองลาด
นางวิไลลักษณ สะอาด
นางวิไลลักษณ สังขนอย
นางวิไลลักษณ หิรัญวรณ
นางวิไลวรรณ กอนเชื้อรัตน
นางวิไลวรรณ เครือทองจันทร
นางวิไลวรรณ ตันติ๊บ
นางวิไลวรรณ ตันสุริยวงศ
นางสาววิไลวรรณ ทองไหม
นางวิไลวรรณ นวลผิว
นางวิไลวรรณ บุญเกษม
นางวิไลวรรณ ประจะเนย
นางวิไลวรรณ ปนตาปลูก
นางวิไลวรรณ ยะเปยง
นางวิไลวรรณ ยังวารี

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๗๖๓๖
๗๖๓๗
๗๖๓๘
๗๖๓๙
๗๖๔๐
๗๖๔๑
๗๖๔๒
๗๖๔๓
๗๖๔๔
๗๖๔๕
๗๖๔๖
๗๖๔๗
๗๖๔๘
๗๖๔๙
๗๖๕๐
๗๖๕๑
๗๖๕๒
๗๖๕๓
๗๖๕๔
๗๖๕๕
๗๖๕๖
๗๖๕๗
๗๖๕๘
๗๖๕๙
๗๖๖๐
๗๖๖๑

นางวิไลวรรณ สุพรรณ
นางวิไลวรรณ ไสยกิจ
นางวิไลวรรณ เอี่ยมอราม
นางวิไลวัลย บุญเต็ม
นางวิวรรณ ปลองนิราศ
นางวิวรรธณี ตวนเพ็ง
นางสาววิศิษฐ หมูวรรณ
นางสาววิสา แกวคงทน
นางวิสุดา จันทนวิมล
นางสาววิสุทธี พัฒนภากุล
นางวีณา จีราพันธุ
นางวีณา เชื้อโชติ
นางวีณา บินกาเซ็ม
นางวีณา บุญสงศรี
นางวีณา ปลาทอง
นางวีณา รุงฟา
นางวีณา สุพลจิตต
นางวีณารัตน บรรเทา
นางสาววีนัส ปราโมทย
นางวีรนุช ชมกรด
นางสาววีรพัฒน อนุบุตร
นางวีรยา เฉลิมมิตร
นางวีรวรรณ ศรศักดา
นางวีรวรรณ ศรีสวัสดิ์
นางวีระพร วรรณสีดา
นางวีระยา ผิวผอง

หนา ๑๕๔
ราชกิจจานุเบกษา
๗๖๖๒
๗๖๖๓
๗๖๖๔
๗๖๖๕
๗๖๖๖
๗๖๖๗
๗๖๖๘
๗๖๖๙
๗๖๗๐
๗๖๗๑
๗๖๗๒
๗๖๗๓
๗๖๗๔
๗๖๗๕
๗๖๗๖
๗๖๗๗
๗๖๗๘
๗๖๗๙
๗๖๘๐
๗๖๘๑
๗๖๘๒
๗๖๘๓
๗๖๘๔
๗๖๘๕
๗๖๘๖
๗๖๘๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางวีระวรรณ จันปุม
นางวีราภรณ พึ่งพิทยานนท
นางสาววีรินท แดนราช
นางเวียงเพ็ชร คุมจอหอ
นางแวกรือซง เจะอุเซ็ง
นางแวรอฎียะฮ วานิ
นางแวว บํารุงนา
นางแววดาว วิจิตรานนท
นางแววเดือน บุญมั่น
นางแววตา ทือกระโทก
นางแววมณี นิลเชษฐ
นางแววมณี บุตรเรืองศักดิ์
นางศณิศา บุษบงค
นางศยามล พูลทองคํา
นางสาวศรนุช สุวรรณกูล
นางศรัญญา คํางา
นางศรัณยา สวางพรอม
นางศรัลยา ไพบูลย
นางศรินทรา อุนใจ
นางศรินทิพย เขตรวิทย
นางศรินยา ทวีลาศ
นางศรินรัตน จิตเที่ยง
นางสาวศริยา ตะหลา
นางศริยา สุขจันทร
นางสาวศรีจันทร อาจณรงค
นางศรีญา เทียบทรง

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๗๖๘๘
๗๖๘๙
๗๖๙๐
๗๖๙๑
๗๖๙๒
๗๖๙๓
๗๖๙๔
๗๖๙๕
๗๖๙๖
๗๖๙๗
๗๖๙๘
๗๖๙๙
๗๗๐๐
๗๗๐๑
๗๗๐๒
๗๗๐๓
๗๗๐๔
๗๗๐๕
๗๗๐๖
๗๗๐๗
๗๗๐๘
๗๗๐๙
๗๗๑๐
๗๗๑๑
๗๗๑๒
๗๗๑๓

นางศรีนวน แสนทนันชัย
นางสาวศรีนวล ขิระนะ
นางสาวศรีนวล คงศิริ
นางศรีนวล เชาวสันเทียะ
นางสาวศรีนวล สะสม
นางศรีนวล สังวรกาญจน
นางศรีนวล สําอางคอินทร
นางศรีประไพ นิลสุม
นางศรีประไพ เมทิโก
นางศรีประภา รัตนมณี
นางสาวศรีปญญา ภูนอย
นางสาวศรีผอง จิตกรณกิจศิลป
นางศรีพร ลีชน
นางศรีพิน สงวนวงษ
นางศรีรัตน ดีใจ
นางศรีรัตนา ฝอยทอง
นางศรีวรรณ จงวรรธนะศิลป
นางศรีวรรณ มหาเทพ
นางศรีวรรณ สอนศิลพงศ
นางศรีวัย คําใจ
นางสาวศรีวิน ธรรมรังรอง
นางศรีวิภา ชาญณรงค
นางสาวศรีเวียน ชัยมณี
นางศรีสกุนต กําพลวรรณ
นางศรีสวัสดิ์ อินตาจัด
นางสาวศรีสอางค สุวรรณชาติ

หนา ๑๕๕
ราชกิจจานุเบกษา
๗๗๑๔
๗๗๑๕
๗๗๑๖
๗๗๑๗
๗๗๑๘
๗๗๑๙
๗๗๒๐
๗๗๒๑
๗๗๒๒
๗๗๒๓
๗๗๒๔
๗๗๒๕
๗๗๒๖
๗๗๒๗
๗๗๒๘
๗๗๒๙
๗๗๓๐
๗๗๓๑
๗๗๓๒
๗๗๓๓
๗๗๓๔
๗๗๓๕
๗๗๓๖
๗๗๓๗
๗๗๓๘
๗๗๓๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางศรีสุดา ขันตี
นางศรีสุดา ประมูลทรัพย
นางศรีสุดา สุขสวัสดิ์
นางศรีสุพัฒน กรมไทยสงค
นางศรีออน จอกทอง
นางสาวศรีอุบล สมบูรณศฤงค
นางศรีอุไร ศรีทรัพย
นางศวรรยา สกุลประดิษฐ
นางสาวศศิกัญญ ถาวรวงศ
นางศศิฎา สุขสวัสดิ์
นางศศิธร คุณกมุท
นางศศิธร ตันเจริญ
นางศศิธร ทิมใหผล
นางศศิธร นามวัฒน
นางศศิธร พยัคฆพล
นางสาวศศิธร เพ็งแปน
นางศศิธร โพธิ์ออนแยม
นางศศิธร ยะเสน
นางศศิธร สินลา
นางศศิธร อัจจิมาธร
นางศศิธร อาจโยธา
นางศศิธร อึ้งวงษ
นางศศินันทน สายทอง
นางศศิพงษ แจมปญญา
นางศศิพร ดํานิ่ม
นางศศิพิมล ฤทธิ์เดช

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๗๗๔๐
๗๗๔๑
๗๗๔๒
๗๗๔๓
๗๗๔๔
๗๗๔๕
๗๗๔๖
๗๗๔๗
๗๗๔๘
๗๗๔๙
๗๗๕๐
๗๗๕๑
๗๗๕๒
๗๗๕๓
๗๗๕๔
๗๗๕๕
๗๗๕๖
๗๗๕๗
๗๗๕๘
๗๗๕๙
๗๗๖๐
๗๗๖๑
๗๗๖๒
๗๗๖๓
๗๗๖๔
๗๗๖๕

นางศศิเพ็ญ คงแกว
นางสาวศศิมา วีระสัมพันธ
นางสาวศักดิ์ศรี สายสิน
นางศันสนา คันธะวงศ
นางศันสนีย สุพรหมมา
นางศินีนาฎ กันยะมูล
นางศิราณี ปลัดสุติน
นางศิรารัตน หุนทอง
นางศิริ ดวงมณี
นางศิริ ทองยวน
นางศิริกมลวรรณ วรพิมพรัตน
นางศิริกัลยาพร กันทะมาลา
นางศิริกานดา ตะเคียนราม
นางศิริกานต แจงคํา
นางศิริทร ขันตี
นางศิริทรัพย บรรจุงาม
นางศิริธร ปาระแกว
นางศิริธร วิรุณศรี
นางศิรินทร โมรา
นางศิรินภา ทองเงิน
นางสาวศิรินภาภรณ ใจสมติ๊บ
นางศิรินันท โตะสัน
นางศิรินาฏ สังขธูป
นางศิริประภา เดชรอด
นางศิริพร กิติวกูล
นางศิริพร จุลกะเสวี

หนา ๑๕๖
ราชกิจจานุเบกษา
๗๗๖๖
๗๗๖๗
๗๗๖๘
๗๗๖๙
๗๗๗๐
๗๗๗๑
๗๗๗๒
๗๗๗๓
๗๗๗๔
๗๗๗๕
๗๗๗๖
๗๗๗๗
๗๗๗๘
๗๗๗๙
๗๗๘๐
๗๗๘๑
๗๗๘๒
๗๗๘๓
๗๗๘๔
๗๗๘๕
๗๗๘๖
๗๗๘๗
๗๗๘๘
๗๗๘๙
๗๗๙๐
๗๗๙๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางศิริพร ชลธี
นางสาวศิริพร ทิมวัฒน
นางศิริพร ไทยถาวร
นางศิริพร นาหอคํา
นางศิริพร ประกอบ
นางศิริพร พงษธนู
นางศิริพร พลนํา
นางศิริพร ภูมิผักแวน
นางศิริพร ภูษณะวิวัฒน
นางศิริพร มะลิงาม
นางศิริพร รัตนพงษ
นางศิริพร วงษศรีเมือง
นางสาวศิริพร สนั่นเสียง
นางศิริพร สวนดอกไม
นางศิริพร สิงหเสนา
นางศิริพร แหลมคม
นางศิริพรรณ จันทรเส็ง
นางสาวศิริพรรณ รัตนะรัต
นางศิริพันธ วีระสกุล
นางศิริเพ็ญ ไดพร
นางศิริเพ็ญ สุปนนุช
นางศิริภักดิ์ จัตตุมรรค
นางศิริภา พุมงาม
นางศิริมงคล สุขเศรษฐ
นางศิริมาลย ประทุมมาศ
นางสาวศิริรัก เจริญกัลป

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๗๗๙๒
๗๗๙๓
๗๗๙๔
๗๗๙๕
๗๗๙๖
๗๗๙๗
๗๗๙๘
๗๗๙๙
๗๘๐๐
๗๘๐๑
๗๘๐๒
๗๘๐๓
๗๘๐๔
๗๘๐๕
๗๘๐๖
๗๘๐๗
๗๘๐๘
๗๘๐๙
๗๘๑๐
๗๘๑๑
๗๘๑๒
๗๘๑๓
๗๘๑๔
๗๘๑๕
๗๘๑๖
๗๘๑๗

นางศิริรักษ แกวกุลวโรดม
นางศิริรักษ ฉิมเลิศ
นางศิริรัตน ใจเย็น
นางสาวศิริรัตน ชาติเชยแดง
นางศิริรัตน มีพงษ
นางศิริรัตน วรรณประเวศน
นางศิริรัตน ศูนยกลาง
นางศิริลักขณา คําสาร
นางศิริลักษณ คงวัฒน
นางศิริลักษณ คําแหงพล
นางศิริลักษณ จันทรทีประ
นางศิริลักษณ ไตรศรี
นางศิริลักษณ ทองบุ
นางศิริลักษณ บุญเพิ่ม
นางศิริลักษณ พลายรักษา
นางศิริลักษณ พิลาวุฒิ
นางศิริลักษณ แมงมา
นางศิริลักษณ รอดแปน
นางศิริลักษณ เลขมาศ
นางศิริลักษณ วัจนพิสิฐ
นางศิริลักษณ เส็งมี
นางศิริลัคน กาอินทร
นางศิริวรรณ แกนสุวรรณ
นางศิริวรรณ เจริญพานิช
นางศิริวรรณ ชูชื่น
นางศิริวรรณ ทับทิม

หนา ๑๕๗
ราชกิจจานุเบกษา
๗๘๑๘
๗๘๑๙
๗๘๒๐
๗๘๒๑
๗๘๒๒
๗๘๒๓
๗๘๒๔
๗๘๒๕
๗๘๒๖
๗๘๒๗
๗๘๒๘
๗๘๒๙
๗๘๓๐
๗๘๓๑
๗๘๓๒
๗๘๓๓
๗๘๓๔
๗๘๓๕
๗๘๓๖
๗๘๓๗
๗๘๓๘
๗๘๓๙
๗๘๔๐
๗๘๔๑
๗๘๔๒
๗๘๔๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางศิริวรรณ ธิติกาญนพจนา
นางศิริวรรณ บุญประเสริฐ
นางสาวศิริวรรณ บุญมา
นางศิริวรรณ พลวิชัย
นางศิริวรรณ ภัทรินทร
นางศิริวรรณ มณีวงศ
นางศิริวรรณ มูลศรี
นางศิริวรรณ วชิรเมธี
นางศิริวรรณ วีระกิจพานิช
นางศิริวรรณ สําเร็จ
นางศิริวรรณ สิทธิกุล
นางสาวศิริวรรณ สุขแกว
นางสาวศิริวรรณ อรพินปฏิพัทธิ์
นางศิริวรรณ อุดรวงศ
นางศิริสุข สิ้มสวัสดิ์
นางศิวพร นาคะ
นางสาวศิวพร พรรณพราว
นางศิวพร สมฤทธิ์
นางสาวศิวารมณ รักษาราษฎร
นางศิวิไล แรกเรียง
นางศุจิกา สุจริต
นางศุทธินี นิวาศะบุตร
นางศุภกัญญา ดํารงศุภกานต
นางศุภณิชา สิริคุณาลัย
นางศุภนิจ ดาวแจง
นางศุภผล จุลละนันทน

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๗๘๔๔
๗๘๔๕
๗๘๔๖
๗๘๔๗
๗๘๔๘
๗๘๔๙
๗๘๕๐
๗๘๕๑
๗๘๕๒
๗๘๕๓
๗๘๕๔
๗๘๕๕
๗๘๕๖
๗๘๕๗
๗๘๕๘
๗๘๕๙
๗๘๖๐
๗๘๖๑
๗๘๖๒
๗๘๖๓
๗๘๖๔
๗๘๖๕
๗๘๖๖
๗๘๖๗
๗๘๖๘
๗๘๖๙

นางศุภมาส บุญเกิด
นางศุภรา มีสามเสน
นางศุภฤดี กิมทรง
นางศุภลักษณ เขาหลัก
นางศุภลักษณ เจริญโห
นางศุภลักษณ ชูชื่น
นางศุภลักษณ ยะมะโน
นางศุภลักษณ รัตนภูมิ
นางศุภลักษณ อรรคคํา
นางศุภวรรณ ชลมาก
นางศุภวรรณ นาคนิล
นางศุภวรรณ แยมมา
นางศุภวรรณ ลิ้มธนะกุล
นางศุภวรรณ วรรณโสภณ
นางศุภวัลย ภูประเสริฐ
นางสาวศุลีพร ทองเทือก
นางศุลีรัตน ถาวรเจริญกุล
นางโศภิษฐ ชโลธร
นางสกาวรัตน ยศตันติ
นางสกาวรัตน ศรีอุดกัน
นางสกุณา อัศจรรย
นางสกุล สิงหวงศ
นางสกุลทิพย แกวซัง
นางสกุลรัตน บาตรโพธิ์
นางสงกรานต เลิศวรายุทธ
นางสงบ ปกปอง

หนา ๑๕๘
ราชกิจจานุเบกษา
๗๘๗๐
๗๘๗๑
๗๘๗๒
๗๘๗๓
๗๘๗๔
๗๘๗๕
๗๘๗๖
๗๘๗๗
๗๘๗๘
๗๘๗๙
๗๘๘๐
๗๘๘๑
๗๘๘๒
๗๘๘๓
๗๘๘๔
๗๘๘๕
๗๘๘๖
๗๘๘๗
๗๘๘๘
๗๘๘๙
๗๘๙๐
๗๘๙๑
๗๘๙๒
๗๘๙๓
๗๘๙๔
๗๘๙๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสงศักดิ์ ศิริวงศ
นางสงา อุนตา
นางสชนม แกวกลา
นางสดศรี เปงวงศ
นางสดับ พรมเสน
นางสติ เรืองสุวรรณ
นางสถาพร กิตติขจร
นางสถาพร เหมพัฒน
นางสถิรา ปญจมาลา
นางสนธยา นุชชม
นางสนอง แซงสีนวล
นางสนอง นอยหัวหาด
นางสนอง ปลื้มอารมณ
นางสนิง แยมไสย
นางสนิตา เทียนทอง
นางสาวสนิท ทองบุญลอม
นางสนิท ภูดวงจิตร
นางสนิธา ปานปน
นางสมควร แกวใจรักษ
นางสมควร คําทิพย
นางสมควร งอกนาเสียว
นางสมควร เผาชวด
นางสมควร อํานวยวิทย
นางสมคิด จอยสําเภา
นางสมคิด จันขุนทศ
นางสมคิด ทองเทพ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๗๘๙๖
๗๘๙๗
๗๘๙๘
๗๘๙๙
๗๙๐๐
๗๙๐๑
๗๙๐๒
๗๙๐๓
๗๙๐๔
๗๙๐๕
๗๙๐๖
๗๙๐๗
๗๙๐๘
๗๙๐๙
๗๙๑๐
๗๙๑๑
๗๙๑๒
๗๙๑๓
๗๙๑๔
๗๙๑๕
๗๙๑๖
๗๙๑๗
๗๙๑๘
๗๙๑๙
๗๙๒๐
๗๙๒๑

นางสมคิด เทียนทอง
นางสาวสมคิด พัฒนยินดี
นางสมคิด ภิญโญ
นางสมคิด สุคนธพงศ
นางสมคิด หลินศุวนนท
นางสมคิด เหลาคนคา
นางสมจริง ทิพยพงษจิตรา
นางสมจิต พลศรี
นางสมจิต พวงจีน
นางสมจิต ศรีกุล
นางสมจิต อวมกลัด
นางสมจิตต คงเลี่ยม
นางสมจิตต ธรรมมา
นางสมจิตต แยมสันต
นางสมจิตต สังวาลยทอง
นางสมจิตต สายสกุลรัตน
นางสาวสมจิตต เอี่ยมอาภรณ
นางสมจิตร กุลพัฒนสุวรรณ
นางสาวสมจิตร จันทะวัน
นางสมจิตร ชัยสงค
นางสมจิตร ชินบุตร
นางสาวสมจิตร ธูปหอม
นางสมจิตร ศรีวงษา
นางสมจิตร ศิลปประกอบ
นางสมจิตร สิทธิพล
นางสมจิตร แสงจันดา

หนา ๑๕๙
ราชกิจจานุเบกษา
๗๙๒๒
๗๙๒๓
๗๙๒๔
๗๙๒๕
๗๙๒๖
๗๙๒๗
๗๙๒๘
๗๙๒๙
๗๙๓๐
๗๙๓๑
๗๙๓๒
๗๙๓๓
๗๙๓๔
๗๙๓๕
๗๙๓๖
๗๙๓๗
๗๙๓๘
๗๙๓๙
๗๙๔๐
๗๙๔๑
๗๙๔๒
๗๙๔๓
๗๙๔๔
๗๙๔๕
๗๙๔๖
๗๙๔๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสมจิตร หุตะเสวี
นางสาวสมจิตร อนะวัชกุล
นางสมจิตร สุดศักดา
นางสาวสมจินต กอสินวัฒนา
นางสมใจ ขุมเพ็ขร
นางสมใจ ชนะภัย
นางสมใจ ไชยสิริวนิช
นางสมใจ ภิรมยรักษ
นางสาวสมใจ สืบวัฒนพงษกุล
นางสมใจ หีบทาไม
นางสมใจ เหมทอง
นางสาวสมถวิล นุชใหม
นางสมถวิล นูมหันต
นางสมถวิล บุญโถน
นางสมถวิล พิมทอง
นางสมถวิล สิริชลทรัพย
นางสมทรง แกวมณี
นางสมทรง เคลือบสูงเนิน
นางสมทรง ไฉนงุน
นางสมทรง เชื้อทองฮั้ว
นางสมทรง พันธอนุ
นางสาวสมทรง รอดแจม
นางสมทรง อินทกนก
นางสาวสมนึก แกวกุลศรี
นางสมนึก ขันนาค
นางสมนึก ชนะจิตต

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๗๙๔๘
๗๙๔๙
๗๙๕๐
๗๙๕๑
๗๙๕๒
๗๙๕๓
๗๙๕๔
๗๙๕๕
๗๙๕๖
๗๙๕๗
๗๙๕๘
๗๙๕๙
๗๙๖๐
๗๙๖๑
๗๙๖๒
๗๙๖๓
๗๙๖๔
๗๙๖๕
๗๙๖๖
๗๙๖๗
๗๙๖๘
๗๙๖๙
๗๙๗๐
๗๙๗๑
๗๙๗๒
๗๙๗๓

นางสมนึก ชายะพันธ
นางสาวสมนึก ปานสกุล
นางสาวสมนึก ภัทรรังษี
นางสมนึก ภูติจันทร
นางสาวสมนึก สงแสง
นางสมนึก ออยแขม
นางสมนึก อินทรวิเชียร
นางสมบท พิมพพันธุ
นางสมบัติ เชื้อพนม
นางสมบัติ ทันเที่ยง
นางสมบัติ โพธิชัย
นางสมบัติ สุขกอน
นางสมบัติ หงษสัมฤทธิ์
นางสมบุญ เอียดไสย
นางสาวสมบูรณ จันทรปยวงศ
นางสมบูรณ ตนทา
นางสมบูรณ ถีระพันธ
นางสมบูรณ พันธุชนะ
นางสมบูรณ ศรีอินทร
นางสมบูรณ สุวรรณิก
นางสมปอง เกิดบุญสง
นางสมปอง คําเวียงคํา
นางสมปอง ทองคํา
นางสมปอง ทาทอง
นางสมปอง นันทา
นางสมปอง ลาดซาย

หนา ๑๖๐
ราชกิจจานุเบกษา
๗๙๗๔
๗๙๗๕
๗๙๗๖
๗๙๗๗
๗๙๗๘
๗๙๗๙
๗๙๘๐
๗๙๘๑
๗๙๘๒
๗๙๘๓
๗๙๘๔
๗๙๘๕
๗๙๘๖
๗๙๘๗
๗๙๘๘
๗๙๘๙
๗๙๙๐
๗๙๙๑
๗๙๙๒
๗๙๙๓
๗๙๙๔
๗๙๙๕
๗๙๙๖
๗๙๙๗
๗๙๙๘
๗๙๙๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสมปอง วนิชนิกุล
นางสมผล วงษาเนาว
นางสมผิว อ่ําดวง
นางสมพร กัญยะมาสา
นางสมพร กิติโชตนกุล
นางสมพร เกษรัตน
นางสมพร ขําทอง
นางสมพร คงทัน
นางสมพร ครูวิวัฒนานนท
นางสมพร ชวนประสิทธิ์
นางสมพร ไชยโพธิ์กลาง
นางสมพร ตั้งเจริญศิลป
นางสมพร ติยะไพรัช
นางสมพร แตงไทย
นางสมพร บุญไชย
นางสมพร ประโพธิง
นางสาวสมพร ผดุงศรี
นางสมพร พลสุด
นางสมพร พูนสุข
นางสมพร เมืองบานกรวย
นางสมพร รัตนคช
นางสาวสมพร วัดแกว
นางสมพร ศรีพุทธรินทร
นางสมพร สมวัฒน
นางสาวสมพร สามทองกล่ํา
นางสาวสมพร สิทธิวงศ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๘๐๐๐
๘๐๐๑
๘๐๐๒
๘๐๐๓
๘๐๐๔
๘๐๐๕
๘๐๐๖
๘๐๐๗
๘๐๐๘
๘๐๐๙
๘๐๑๐
๘๐๑๑
๘๐๑๒
๘๐๑๓
๘๐๑๔
๘๐๑๕
๘๐๑๖
๘๐๑๗
๘๐๑๘
๘๐๑๙
๘๐๒๐
๘๐๒๑
๘๐๒๒
๘๐๒๓
๘๐๒๔
๘๐๒๕

นางสมพร แสงคาร
นางสมพร อาจอินทร
นางสมพิช ศรีภูมิ
นางสมพิตร อุบลกิจ
นางสมพิศ ฉิมนิล
นางสาวสมพิศ ดําริสินชัย
นางสมพิศ แทสูงเนิน
นางสมพิศ ธาตุวงค
นางสมพิศ นามโคตร
นางสาวสมพิศ บุตรา
นางสมพิศ พานทอง
นางสมพิศ โลหะ
นางสมพิศ อรรคฮาตสี
นางสมเพชร สหัสวาป
นางสมเพียร ณ ถลาง
นางสมภาร ศิริโนนรัง
นางสมยา ทาเกตุ
นางสมร คําเทียนทอง
นางสมร ฌอสกุล
นางสมร ทองศักดิ์
นางสมร ภูสมศรี
นางสาวสมร ยาสาร
นางสมร ศรีธรรมสาร
นางสมรศรี ถิรกันต
นางสมรัก ชุบสุวรรณ
นางสมรัก พงษทองเจริญ

หนา ๑๖๑
ราชกิจจานุเบกษา
๘๐๒๖
๘๐๒๗
๘๐๒๘
๘๐๒๙
๘๐๓๐
๘๐๓๑
๘๐๓๒
๘๐๓๓
๘๐๓๔
๘๐๓๕
๘๐๓๖
๘๐๓๗
๘๐๓๘
๘๐๓๙
๘๐๔๐
๘๐๔๑
๘๐๔๒
๘๐๔๓
๘๐๔๔
๘๐๔๕
๘๐๔๖
๘๐๔๗
๘๐๔๘
๘๐๔๙
๘๐๕๐
๘๐๕๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสมรัตน แสงทอง
นางสมฤดี รตะสุขารมย
นางสมลักษณ ฉวีกุลรัตน
นางสมลักษณ ศรีแกว
นางสมลิ้ม ภูวิจิตต
นางสมวงศ รอดเคราะห
นางสมวาด เศรษฐจํานงค
นางสมวิส โสรมรรค
นางสมศรี ไกรอภัยวงษ
นางสมศรี โคตรนรินทร
นางสมศรี จิตแสง
นางสมศรี ชํานาญ
นางสมศรี ไชยพลบาล
นางสมศรี ทองมา
นางสมศรี ทับศรี
นางสมศรี บุญสง
นางสมศรี บุนนาค
นางสมศรี พันธุเขตตการณ
นางสมศรี ภูเจริญ
นางสมศรี ลาภประธานพร
นางสมศรี วิเศษสิงห
นางสมศรี ศรีธรรมกุล
นางสาวสมศรี ศักดิ์รุงพงศากุล
นางสมศรี สมยา
นางสมศรี สังวารีย
นางสมศรี หาญรักษ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๘๐๕๒
๘๐๕๓
๘๐๕๔
๘๐๕๕
๘๐๕๖
๘๐๕๗
๘๐๕๘
๘๐๕๙
๘๐๖๐
๘๐๖๑
๘๐๖๒
๘๐๖๓
๘๐๖๔
๘๐๖๕
๘๐๖๖
๘๐๖๗
๘๐๖๘
๘๐๖๙
๘๐๗๐
๘๐๗๑
๘๐๗๒
๘๐๗๓
๘๐๗๔
๘๐๗๕
๘๐๗๖
๘๐๗๗

นางสมศรี โหมเพ็ง
นางสมศรี อุสัยนี
นางสาวสมสงวน ศรีภาชน
นางสมสนิท ชาวตะโปน
นางสมสนิท เมืองแวง
นางสมสมัย กิมสูงเนิน
นางสมสวน กําไรเงิน
นางสมสวน ดงหงษ
นางสาวสมสาย อุดลอม
นางสมสุข ถีปรี
นางสมสุข พรมชัย
นางสมสุข พิมพแดง
นางสมสุข หัสจันทอง
นางสมหมาย คําจันทร
นางสมหมาย เชาวนะรัง
นางสมหมาย บุญเทศ
นางสมหมาย ยอดกระโทก
นางสมหมาย รักศิลป
นางสาวสมหมาย สวางเนตร
นางสมหมาย เส็งพานิช
นางสาวสมหมาย หัสเนตร
นางสมหมาย อรไทวรรณ
นางสมหมาย อินทรบุหรั่น
นางสมหวัง จุฑาเกตุ
นางสมหวัง บํารุงพันธุ
นางสมหวัง เอื้อสมสกุล

หนา ๑๖๒
ราชกิจจานุเบกษา
๘๐๗๘
๘๐๗๙
๘๐๘๐
๘๐๘๑
๘๐๘๒
๘๐๘๓
๘๐๘๔
๘๐๘๕
๘๐๘๖
๘๐๘๗
๘๐๘๘
๘๐๘๙
๘๐๙๐
๘๐๙๑
๘๐๙๒
๘๐๙๓
๘๐๙๔
๘๐๙๕
๘๐๙๖
๘๐๙๗
๘๐๙๘
๘๐๙๙
๘๑๐๐
๘๑๐๑
๘๑๐๒
๘๑๐๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสมองค กลอมเอี้ยง
นางสาวสมอิง ตระหงาน
นางสมฮู อุตมะพันธุ
นางสมัย บัวผาย
นางสมัย ยิ่งยืน
นางสมานจิต ผาคํา
นางสมาพร แสนเจก
นางสมาภรณ รังผึ้ง
นางสาวสยาฤดี วรศิลป
นางสยุมพร นาคจรูญ
นางสาวสยุมพร บุญเครือพวง
นางสยุมพร ไหวฉลาด
นางสาวสรณสิริ งามพิพัฒน
นางสรรพพร มีแสวง
นางสาวสราญ แกวมวง
นางสราญจิต สรรพาวุธ
นางสราพร สืบดา
นางสริตา ดวงหงษ
นางสรินทร รักชาติประชาชน
นางสโรชินี โอชโร
นางสลิสา ไชยพัฒน
นางสวงษ แกวเกตุ
นางสวนันท กฤษแกว
นางสวนีย แกวแจง
นางสาวสวนีย ศรีประเสริฐ
นางสวาง บุตรบุราณ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๘๑๐๔
๘๑๐๕
๘๑๐๖
๘๑๐๗
๘๑๐๘
๘๑๐๙
๘๑๑๐
๘๑๑๑
๘๑๑๒
๘๑๑๓
๘๑๑๔
๘๑๑๕
๘๑๑๖
๘๑๑๗
๘๑๑๘
๘๑๑๙
๘๑๒๐
๘๑๒๑
๘๑๒๒
๘๑๒๓
๘๑๒๔
๘๑๒๕
๘๑๒๖
๘๑๒๗
๘๑๒๘
๘๑๒๙

นางสวาง วีระธรรมโม
นางสวางจิต โนนชัยยา
นางสวาท ไชยยาว
นางสวาท ไตรโยธี
นางสวาท นอยบรรเทา
นางสวิตา บุญสวัสดิ์
นางสหพร บุญสุข
นางสองแสง มุณีแกว
นางสองหลา อินทิแสน
นางสอิ้ง สันประภา
นางสะไบ อุนเรือน
นางสะอาด ตอพันธ
นางสาวสะอาด ตาชูชาติ
นางสะอาด นามภักดิ์
นางสะอาด เหมือนแกว
นางสังวรณ ทองทิพย
นางสังวรณ ปดชาเขียว
นางสังวาลย กึกกอง
นางสังวาลย คงเมือง
นางสังวาลย โคตรทอง
นางสาวสังวาลย ทรัพยอนันต
นางสังวาลย วงศสกุล
นางสังวาลย วงศใหญ
นางสังวาลย สัจจมาศ
นางสังเวียน ทองใบ
นางสาวสังเวียน ประคองเก็บ

หนา ๑๖๓
ราชกิจจานุเบกษา
๘๑๓๐
๘๑๓๑
๘๑๓๒
๘๑๓๓
๘๑๓๔
๘๑๓๕
๘๑๓๖
๘๑๓๗
๘๑๓๘
๘๑๓๙
๘๑๔๐
๘๑๔๑
๘๑๔๒
๘๑๔๓
๘๑๔๔
๘๑๔๕
๘๑๔๖
๘๑๔๗
๘๑๔๘
๘๑๔๙
๘๑๕๐
๘๑๕๑
๘๑๕๒
๘๑๕๓
๘๑๕๔
๘๑๕๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสังเวียน หยองเอน
นางสังเวียน อินทรรัมย
นางสัจจา ภูพลผัน
นางสันทนา พละพงศ
นางสันทนีย รุงฤทัยวัฒน
นางสันธนาภรณ สระทอง
นางสับเปยะ ละใบเด็น
นางสาวสัมผัส สังคะหะ
นางสากล ภูมี
นางสาคร คงเมือง
นางสาคร ทวีสุข
นางสาคร ปนชุนห
นางสาคร ภัทราธิปกรณ
นางสาคร เมืองพรหม
นางสาคร ศรีทาพัก
นางสาณี มีพรอม
นางสาธร มุงธัญญา
นางสาวสายใจ ขุนล่ํา
นางสายใจ ฉิมพาลี
นางสายใจ ทิมา
นางสายใจ เพชรพฤทธิ์
นางสายชล รัตนวิจารณ
นางสายชล วองไว
นางสายชล สุทธกุล
นางสาวสายชล อยูคง
นางสายทอง ชมพันธุ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๘๑๕๖
๘๑๕๗
๘๑๕๘
๘๑๕๙
๘๑๖๐
๘๑๖๑
๘๑๖๒
๘๑๖๓
๘๑๖๔
๘๑๖๕
๘๑๖๖
๘๑๖๗
๘๑๖๘
๘๑๖๙
๘๑๗๐
๘๑๗๑
๘๑๗๒
๘๑๗๓
๘๑๗๔
๘๑๗๕
๘๑๗๖
๘๑๗๗
๘๑๗๘
๘๑๗๙
๘๑๘๐
๘๑๘๑

นางสายทอง ชาติประมง
นางสายทอง ธนพึ่งพงษทอง
นางสายทิพย เจริญสิน
นางสายทิม นนทรุงเรือง
นางสาวสายบัว มูลทา
นางสาวสายฝน สุคนธพันธ
นางสายพรรณ โปธิปน
นางสายพิณ ถาวรเดช
นางสายพิณ มาวรรณ
นางสายพิณ อินทนาม
นางสาวสายพิณ อินพันทัง
นางสาวสายพิน กรรณสูต
นางสายพิน บุญทวี
นางสายพิน เพชรศรีเงิน
นางสายพิน ยกเลื่อน
นางสายพิน ศรีสุทธิ
นางสายมงคล โสปญหริ
นางสายยนต พุฒกลาง
นางสาวสายรุง บุญมี
นางสายรุง สิงหโต
นางสายวรุณ ศรีวงษา
นางสายสวาท วงศเพ็ญ
นางสาวสายสวาท สีหไตร
นางสายสุนีย ชัยชมภู
นางสายสุนีย ดวงบาล
นางสายสุนีย บุญรอด

หนา ๑๖๔
ราชกิจจานุเบกษา
๘๑๘๒
๘๑๘๓
๘๑๘๔
๘๑๘๕
๘๑๘๖
๘๑๘๗
๘๑๘๘
๘๑๘๙
๘๑๙๐
๘๑๙๑
๘๑๙๒
๘๑๙๓
๘๑๙๔
๘๑๙๕
๘๑๙๖
๘๑๙๗
๘๑๙๘
๘๑๙๙
๘๒๐๐
๘๒๐๑
๘๒๐๒
๘๒๐๓
๘๒๐๔
๘๒๐๕
๘๒๐๖
๘๒๐๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสายหยุด บุญเหลี่ยม
นางสาวสายหยุด วชิรปทมา
นางสายหยุด อินตะ
นางสายัญห ปญญากาวิน
นางสาวสารภี เก็บดี
นางสารภี เครือวัลย
นางสาระภี เล็กนอย
นางสารา กลับสมบูรณ
นางสาริกา คลายแกว
นางสาวสาลิกา เตชะผาสุขสันติ
นางสาลินี ลีลา
นางสาลินี วันดาว
นางสาลี ชูสุก
นางสาลี่ รัตนมงคล
นางสาลี่ รารื่น
นางสาลี่ สุขเอม
นางสาลี่ สุปนะ
นางสาลีรัตน ชวยปลอด
นางสาวดี โชคพรปญจกุล
นางสาวิตรี โคตรพัฒน
นางสาวิตรี จันทรพล
นางสาวิตรี สุธรรม
นางสาวินี บุญมานันท
นางสํานวน นันทราช
นางสําเนา พรหมอยู
นางสําเนา เพ็ชรรักษ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๘๒๐๘
๘๒๐๙
๘๒๑๐
๘๒๑๑
๘๒๑๒
๘๒๑๓
๘๒๑๔
๘๒๑๕
๘๒๑๖
๘๒๑๗
๘๒๑๘
๘๒๑๙
๘๒๒๐
๘๒๒๑
๘๒๒๒
๘๒๒๓
๘๒๒๔
๘๒๒๕
๘๒๒๖
๘๒๒๗
๘๒๒๘
๘๒๒๙
๘๒๓๐
๘๒๓๑
๘๒๓๒
๘๒๓๓

นางสําเนานรี แปนแกว
นางสําเนาว สมชิต
นางสําเนียง กิมาวะหา
นางสาวสําเนียง ไวยสิทธิ์
นางสําเนียง ศรีนอย
นางสํารวม แกวพรม
นางสํารวม ผลิเจริญสุข
นางสํารวมจิต มิตรวิจารณ
นางสํารวย กายะเสนา
นางสาวสํารวย คงทองสังข
นางสาวสํารวย คําสุข
นางสํารวย เครือสุวรรณ
นางสํารวย ไชยสาร
นางสํารวย นัทธี
นางสํารวย บํารุงรส
นางสํารวย โพธิจักร
นางสํารวย ภารัตนวงศ
นางสํารวย มหาราช
นางสาวสํารวย เอี่ยมทอง
นางสํารอง ขาวสวาง
นางสํารอง สิทธิศาสตร
นางสําราญ คงสมบัติ
นางสําราญ จันทรพลงาม
นางสําราญ ทองปาน
นางสาวสําราญ มวงชาติ
นางสําราญ ศรีวงศ

หนา ๑๖๕
ราชกิจจานุเบกษา
๘๒๓๔
๘๒๓๕
๘๒๓๖
๘๒๓๗
๘๒๓๘
๘๒๓๙
๘๒๔๐
๘๒๔๑
๘๒๔๒
๘๒๔๓
๘๒๔๔
๘๒๔๕
๘๒๔๖
๘๒๔๗
๘๒๔๘
๘๒๔๙
๘๒๕๐
๘๒๕๑
๘๒๕๒
๘๒๕๓
๘๒๕๔
๘๒๕๕
๘๒๕๖
๘๒๕๗
๘๒๕๘
๘๒๕๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสําราญ สมหวัง
นางสาวสําราญ อินทรขาว
นางสําเรียง ชาญณรงค
นางสําลวน แสงไสย
นางสําลี แจมสุวรรณ
นางสําอาง จันทรมา
นางสําอาง ทรงกิติพิศาล
นางสําอาง พรหมมา
นางสําอาง สุนทรพัฒน
นางสําอางค แจงจิตร
นางสําอางค บุญอากาศ
นางสําอางค ศรีประเสริฐ
นางสําอางค หัสพิมพ
นางสิฌารัตน นอยษา
นางสิณี เนื่องชัง
นางสิตา บัวขาว
นางสิธรา สุวรรณแสง
นางสินทาน ฐานวิเศษ
นางสินีนาฎ สีมวง
นางสินีนาฏ คํามันตรี
นางสินีนาถ ไทยทวี
นางสิรยา นามสงา
นางสิริกมล บุญเปลง
นางสิริกร บุญมุสิโก
นางสิริกาญจน กลาหาญ
นางสิริกาญจน ปติธนานิวัฒน

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๘๒๖๐
๘๒๖๑
๘๒๖๒
๘๒๖๓
๘๒๖๔
๘๒๖๕
๘๒๖๖
๘๒๖๗
๘๒๖๘
๘๒๖๙
๘๒๗๐
๘๒๗๑
๘๒๗๒
๘๒๗๓
๘๒๗๔
๘๒๗๕
๘๒๗๖
๘๒๗๗
๘๒๗๘
๘๒๗๙
๘๒๘๐
๘๒๘๑
๘๒๘๒
๘๒๘๓
๘๒๘๔
๘๒๘๕

หนา ๑๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสิริกาญจน ผาโคตร
นางสิริกานต บุญมี
นางสิริญญา สิงหดี
นางสิรินทร สังประกุล
นางสาวสิรินันท ตั้งศิริ
นางสิรินาฎ บาลลา
นางสิริประภา ดงสันนิวาส
นางสาวสิริปรียา บุญเล็ก
นางสิริพร ขจรผล
นางสิริพร จันโทภาส
นางสิริพร ใจเพ็ชร
นางสิริพร นทีจารุชิต
นางสิริพร ลุนสืบ
นางสิริเพ็ญ เธียรลีลา
นางสิริเพ็ญ สายนุช
นางสาวสิริภัทร ตันติพันธุพิพัฒน
นางสาวสิริมา วัชรากร
นางสาวสิริรัตน บุญมี
นางสิริรัตน เวชกามา
นางสิริรัตน ศรีเพชร
นางสิริลักษณ ชื่นจิตร
นางสิริลักษณ พรมจันทร
นางสิริลักษณ อาวุธ
นางสิริวรรณ เสวกฉิม
นางสิริวัลย มะโนสมุทร
นางสิริสกุล ชางแสง

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

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสิรีพร ธนูศร
นางสาวสิวลี ชูประสิทธิ์
นางสีนวล เงาะปก
นางสีนวล พงษไพบูลย
นางสีสุพรรณ วิเศษนันท
นางสุกฤตา ธรรมเสน
นางสุกัญญา ขําปลอด
นางสุกัญญา เขจรใหญ
นางสุกัญญา ชาลี
นางสุกัญญา ชูจันทร
นางสาวสุกัญญา นุชประเสริฐ
นางสุกัญญา บุตรพรม
นางสุกัญญา บูรณากาญจน
นางสุกัญญา ประยงค
นางสุกัญญา ภูระยับ
นางสุกัญญา ยอดจันทร
นางสุกัญญา ศรีเทียน
นางสุกัญญา ศรีปณิธาน
นางสุกัญญา สงาเมือง
นางสุกัญญา สารสวัสดิ์
นางสุกัญญา หมัดแสละ
นางสุกัญญา อนรรฆพันธ
นางสาวสุกัณยา ชัยชาญ
นางสุกันยา บัวชื่น
นางสุกัลยา ภูมิขันธ
นางสุกานดา รัตนพันธ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๘๓๑๒
๘๓๑๓
๘๓๑๔
๘๓๑๕
๘๓๑๖
๘๓๑๗
๘๓๑๘
๘๓๑๙
๘๓๒๐
๘๓๒๑
๘๓๒๒
๘๓๒๓
๘๓๒๔
๘๓๒๕
๘๓๒๖
๘๓๒๗
๘๓๒๘
๘๓๒๙
๘๓๓๐
๘๓๓๑
๘๓๓๒
๘๓๓๓
๘๓๓๔
๘๓๓๕
๘๓๓๖
๘๓๓๗

นางสุกุล จรรยา
นางสุกุลรัตน ประเสริฐปาริฉัตร
นางสุขกัลยา สุขสบาย
นางสุขฤดี กลยาณีย
นางสุขวดี เหล็กดี
นางสุขศรี เจ็กมา
นางสุขสิริ พุมเพชร
นางสาวสุขใส มงคลธนตระกูล
นางสุขี มณีนิล
นางสุขุมา แสงใหญ
นางสาวสุขุมาลย ฐานมั่น
นางสุคนธ เหมะ
นางสุคนธรัตน ชูเชิด
นางสุคนธา พรมสุวรรณ
นางสุคล เสมือนใจ
นางสุจรรยา แปนทอง
นางสุจริต ตราศรี
นางสุจารี เชื่อมไพบูลย
นางสุจิต ยืนยง
นางสุจิตร จิตรกระจาง
นางสุจิตร เชื้อทอง
นางสุจิตรา ไกรศรีวรรธนะ
นางสุจิตรา ขวัญดํา
นางสุจิตรา เนตรใส
นางสุจิตรา ปรากฏผล
นางสุจิตรา ยิ่งยงชัย

หนา ๑๖๗
ราชกิจจานุเบกษา
๘๓๓๘
๘๓๓๙
๘๓๔๐
๘๓๔๑
๘๓๔๒
๘๓๔๓
๘๓๔๔
๘๓๔๕
๘๓๔๖
๘๓๔๗
๘๓๔๘
๘๓๔๙
๘๓๕๐
๘๓๕๑
๘๓๕๒
๘๓๕๓
๘๓๕๔
๘๓๕๕
๘๓๕๖
๘๓๕๗
๘๓๕๘
๘๓๕๙
๘๓๖๐
๘๓๖๑
๘๓๖๒
๘๓๖๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสุจิตรา ลอยวิรัตน
นางสุจิตรา วิสุทธาภรณ
นางสาวสุจิตรา ศรีรอต
นางสุจิตรา ศิริปการ
นางสุจิตรา ส.สุวรรณ
นางสุจิน ลอยสุริวงค
นางสุจิน อุบลจันทร
นางสาวสุจินดา เนตรศิริ
นางสุจินดา แหลสะทาน
นางสุจินต จิตพินิจ
นางสุจินต สุขสวัสดิ์
นางสุจินตนา แกวดวงแข
นางสาวสุจิพันธ โกละกะ
นางสุจิรา มาลยาภรณ
นางสุจิรา วรรณสาร
นางสาวสุจิรา ศิริพันธ
นางสุจิราพร กุดเปลง
นางสาวสุจีรา ขําสวาง
นางสุชาดา เกียรติอมรเวช
นางสุชาดา คุมพวงดี
นางสุชาดา ชูชัยวรากิจ
นางสุชาดา เชาวศรีกุล
นางสุชาดา ทิพยวิชิน
นางสุชาดา บุญฤทธิ์
นางสาวสุชาดา โลบุญ
นางสุชาติ รสหอม

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๘๓๖๔
๘๓๖๕
๘๓๖๖
๘๓๖๗
๘๓๖๘
๘๓๖๙
๘๓๗๐
๘๓๗๑
๘๓๗๒
๘๓๗๓
๘๓๗๔
๘๓๗๕
๘๓๗๖
๘๓๗๗
๘๓๗๘
๘๓๗๙
๘๓๘๐
๘๓๘๑
๘๓๘๒
๘๓๘๓
๘๓๘๔
๘๓๘๕
๘๓๘๖
๘๓๘๗
๘๓๘๘
๘๓๘๙

นางสุชิน ปรางควิเศษ
นางสุชิลา สิทธิไพร
นางสุชีพ สงอําไพ
นางสุชีรา นันทนพิบูล
นางสาวสุชีลา เคหะนาค
นางสาวสุฌานี สวนสวรรค
นางสาวสุญาดา วีระพงษ
นางสาวสุฎารัตน เกษา
นางสุณิสา ศรีคราม
นางสุณี กุมปรุ
นางสุณี จิตรแจง
นางสุณี สุตภักดิ์
นางสุณียรัตน สิงหบุตร
นางสุณีรัตน ชุนใช
นางสุดใจ กรรณแดง
นางสุดใจ ชัยอาวุธ
นางสุดใจ ไชยพัฒน
นางสาวสุดใจ แซอึ้ง
นางสุดใจ ทวีสมาน
นางสุดใจ ปนเพชร
นางสุดใจ พงศพรหม
นางสุดใจ รักงาม
นางสาวสุดใจ สิงหนุย
นางสุดฑิตตรา ยศวิไล
นางสุดตา ไทยเที่ยง
นางสุดตา นาชัยเวียง

หนา ๑๖๘
ราชกิจจานุเบกษา
๘๓๙๐
๘๓๙๑
๘๓๙๒
๘๓๙๓
๘๓๙๔
๘๓๙๕
๘๓๙๖
๘๓๙๗
๘๓๙๘
๘๓๙๙
๘๔๐๐
๘๔๐๑
๘๔๐๒
๘๔๐๓
๘๔๐๔
๘๔๐๕
๘๔๐๖
๘๔๐๗
๘๔๐๘
๘๔๐๙
๘๔๑๐
๘๔๑๑
๘๔๑๒
๘๔๑๓
๘๔๑๔
๘๔๑๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสาวสุดสงวน บุญขจร
นางสุดสวาท วงศใจ
นางสุดสวาท สินภักดี
นางสุดา เกียรติสถิตย
นางสุดา แกวมี
นางสุดา จันทลา
นางสาวสุดา ไตรวิชชานันท
นางสาวสุดา ธนพิบูลกุล
นางสาวสุดา บุญเจริญ
นางสุดา ศรีพิทักษ
นางสุดา สิทธิวรกุล
นางสุดา เสาะสุวรรณ
นางสุดาพร ยิ้มสิน
นางสุดาพร รวมพัฒนา
นางสุดาพร โรจนาบุตร
นางสุดาพร วิรุณพันธ
นางสุดาพร สารพัฒน
นางสุดาภรณ บุญณสะ
นางสุดารัตน กลิ่นเพย
นางสุดารัตน งามละมาย
นางสุดารัตน ณัฎฐมีบุญ
นางสุดารัตน แปนแกว
นางสุดารัตน วงศพรหมเมฆ
นางสาวสุดารัตน สุวรรณไตร
นางสุดาลักษณ เรี่ยวแรง
นางสุดาวดี กางทอง

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๘๔๑๖
๘๔๑๗
๘๔๑๘
๘๔๑๙
๘๔๒๐
๘๔๒๑
๘๔๒๒
๘๔๒๓
๘๔๒๔
๘๔๒๕
๘๔๒๖
๘๔๒๗
๘๔๒๘
๘๔๒๙
๘๔๓๐
๘๔๓๑
๘๔๓๒
๘๔๓๓
๘๔๓๔
๘๔๓๕
๘๔๓๖
๘๔๓๗
๘๔๓๘
๘๔๓๙
๘๔๔๐
๘๔๔๑

นางสุดาวดี ไกรศรีสุนทร
นางสุดาวดี มูลบรรจง
นางสุดาวรรณ ศรีนาราง
นางสาวสุดาวัลย นพวิสุทธิสกุล
นางสุดาวัลย เพชรทอง
นางสาวสุดาวัลย โสตะจินดา
นางสุทธนา หงษโสดา
นางสุทธรัตน สงคราม
นางสุทธิดา สุวรรณโค
นางสุทธินี อาพัดนอก
นางสุทธิเมศ บัวโคกสูง
นางสาวสุทธิรักษ พนภัยพาล
นางสุทธิรักษ อองจําปา
นางสาวสุทัศน สังโสมา
นางสุทัศนีย อบอุน
นางสุทิน ฝาเรือนดี
นางสุทิน หาญกลา
นางสุทินีย แปงสนิท
นางสุทิพร ภาวงศ
นางสุทิศา พึ่งภูมิ
นางสุธรรมา กลอมกลอย
นางสุธรรมา เนาวะดี
นางสุธาทิพ มณีรุง
นางสุธาทิพย ถนอมสิน
นางสาวสุธามาศ ยุพเยาว
นางสุธารา บํารุง

หนา ๑๖๙
ราชกิจจานุเบกษา
๘๔๔๒
๘๔๔๓
๘๔๔๔
๘๔๔๕
๘๔๔๖
๘๔๔๗
๘๔๔๘
๘๔๔๙
๘๔๕๐
๘๔๕๑
๘๔๕๒
๘๔๕๓
๘๔๕๔
๘๔๕๕
๘๔๕๖
๘๔๕๗
๘๔๕๘
๘๔๕๙
๘๔๖๐
๘๔๖๑
๘๔๖๒
๘๔๖๓
๘๔๖๔
๘๔๖๕
๘๔๖๖
๘๔๖๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสุธารา อุทปา
นางสุธาสินี อื้อเพชรพงษ
นางสุธิดา ศรีวรกุล
นางสุธีพร เฟองฟู
นางสุธีรา รวมชมรัตน
นางสุธีรา สุกใส
นางสุธีวัน ทิ้งเทพ
นางสาวสุนทร แซเตียว
นางสุนทราณี แสนทวีสุข
นางสุนทราภรณ ขันสันเทียะ
นางสุนทรี คงสิบ
นางสุนทรี คุณา
นางสุนทรี ชื่นตา
นางสุนทรี ไชยดี
นางสุนทรี ทองอยู
นางสุนทรี ทาวเครือ
นางสุนทรี พลอยแดง
นางสุนันท บํารุงสิน
นางสุนันท ปาหินา
นางสุนันท มณีวรรณ
นางสุนันท มีทอง
นางสุนันท มีนา
นางสุนันท วันทองทักษ
นางสาวสุนันท อินทรการุณเวช
นางสุนันทรา ใจอารีย
นางสุนันทา กลัดสวัสดิ์

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๘๔๖๘
๘๔๖๙
๘๔๗๐
๘๔๗๑
๘๔๗๒
๘๔๗๓
๘๔๗๔
๘๔๗๕
๘๔๗๖
๘๔๗๗
๘๔๗๘
๘๔๗๙
๘๔๘๐
๘๔๘๑
๘๔๘๒
๘๔๘๓
๘๔๘๔
๘๔๘๕
๘๔๘๖
๘๔๘๗
๘๔๘๘
๘๔๘๙
๘๔๙๐
๘๔๙๑
๘๔๙๒
๘๔๙๓

นางสุนันทา กันภัย
นางสุนันทา จันทรเงียบ
นางสาวสุนันทา ทวมคลาย
นางสุนันทา ทองกลม
นางสุนันทา ปดดํา
นางสุนันทา พิชยานนท
นางสุนันทา พิมพิศาล
นางสาวสุนันทา ไพบูลย
นางสุนันทา วิเวก
นางสุนันทา ศิริตื้นลี
นางสุนันทา แสงกาศนีย
นางสุนันทา แสงมณี
นางสุนันทินี ออนแพง
นางสุนารี มูรติมาศ
นางสุนิจ แกวกก
นางสุนิต ลาสิงห
นางสุนิภา รักษใหญ
นางสุนิศา บรรณกิจ
นางสุนิษา ไทรสถิตธาร
นางสุนิษา สอาดเอี่ยม
นางสาวสุนิสา รื่นเริง
นางสุนิสา รุงโรจน
นางสาวสุนีย แกวศรีนวล
นางสุนีย แจงใจ
นางสุนีย ชาราษฎร
นางสุนีย ดําเนียม

หนา ๑๗๐
ราชกิจจานุเบกษา
๘๔๙๔
๘๔๙๕
๘๔๙๖
๘๔๙๗
๘๔๙๘
๘๔๙๙
๘๕๐๐
๘๕๐๑
๘๕๐๒
๘๕๐๓
๘๕๐๔
๘๕๐๕
๘๕๐๖
๘๕๐๗
๘๕๐๘
๘๕๐๙
๘๕๑๐
๘๕๑๑
๘๕๑๒
๘๕๑๓
๘๕๑๔
๘๕๑๕
๘๕๑๖
๘๕๑๗
๘๕๑๘
๘๕๑๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสุนีย ทรงบัวผัน
นางสุนีย เนลสัน
นางสุนีย ไฝเครือ
นางสุนีย พุทธิ
นางสุนีย ฤกษพินัย
นางสาวสุนีย ลดาอัมพร
นางสุนีย ศรีทองจันทร
นางสุนีย สุดดวง
นางสุนีย สุดสะอาด
นางสุนีย แสงทอง
นางสุนีย อิสรางกูล
นางสุนียรัตน จินดาประกอบ
นางสุนีรัตน เหลืองสุดใจชื้น
นางสาวสุนีวรรณ ทองปรีชา
นางสุบรรณ นันทพล
นางสุบานเย็น บูระพา
นางสุปราณี จารุเสฏฐิโน
นางสุปราณี แชมครบุรี
นางสุปราณี มุกดาหาร
นางสุปราณี สุริยุทธ
นางสุปรานี จันทราช
นางสุปรีดา กิมาคม
นางสุปรีดา ประภาการ
นางสุปรียา ธุระการ
นางสุปญนา เจริญสุข
นางสุปณณี มหาทรัพยสมบัติ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๘๕๒๐
๘๕๒๑
๘๕๒๒
๘๕๒๓
๘๕๒๔
๘๕๒๕
๘๕๒๖
๘๕๒๗
๘๕๒๘
๘๕๒๙
๘๕๓๐
๘๕๓๑
๘๕๓๒
๘๕๓๓
๘๕๓๔
๘๕๓๕
๘๕๓๖
๘๕๓๗
๘๕๓๘
๘๕๓๙
๘๕๔๐
๘๕๔๑
๘๕๔๒
๘๕๔๓
๘๕๔๔
๘๕๔๕

นางสุปยา สิทธิกานต
นางสุพร คํากัมพล
นางสุพร ตรุษสาท
นางสุพร ปาละวงศ
นางสุพร สรวยสุวรรณ
นางสุพร สังขทอง
นางสุพร สุวรรณเวช
นางสาวสุพรรณ แกวกันหา
นางสุพรรณ ทองนวน
นางสุพรรณ สิทธิไชย
นางสุพรรณ สุจิรัตน
นางสุพรรณวดี จันทรทอง
นางสุพรรณิการ มงคล
นางสุพรรณี ทิพยโกมุท
นางสุพรรณี พูลพานิชย
นางสุพรรณี สุภาพ
นางสุพรรัตน ชาญเจริญ
นางสาวสุพัชชา ประเสริฐ
นางสุพัชรกาญจน ศิริเขต
นางสุพัฒนา พลอยสมบูรณ
นางสาวสุพัฒนา เรืองฤทธิ์
นางสาวสุพัฒสร ศรีชา
นางสุพัตรา กิตติโฆษณ
นางสุพัตรา จันผาย
นางสุพัตรา ชุมนวล
นางสุพัตรา เทศเสนาะ

หนา ๑๗๑
ราชกิจจานุเบกษา
๘๕๔๖
๘๕๔๗
๘๕๔๘
๘๕๔๙
๘๕๕๐
๘๕๕๑
๘๕๕๒
๘๕๕๓
๘๕๕๔
๘๕๕๕
๘๕๕๖
๘๕๕๗
๘๕๕๘
๘๕๕๙
๘๕๖๐
๘๕๖๑
๘๕๖๒
๘๕๖๓
๘๕๖๔
๘๕๖๕
๘๕๖๖
๘๕๖๗
๘๕๖๘
๘๕๖๙
๘๕๗๐
๘๕๗๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสุพัตรา นิลมา
นางสาวสุพัตรา ประกอบพานิช
นางสุพัตรา เมืองเงิน
นางสุพัตรา ลอมไธสง
นางสุพัตรา วงศเกียรติขจร
นางสุพัตรา เหลาหมั้น
นางสาวสุพิชชา ปนจาด
นางสุพิชชา พุฒตาล
นางสุพิชชา ไพศาลสุวรรณ
นางสุพิชญา กะจะวงษ
นางสุพิชญา ทะสดวก
นางสุพิน ขันตี
นางสุพิน ประเสริฐพงค
นางสุพิน วรรณสินธุ
นางสุพิน สุขวงศ
นางสุพิน สุดปญญา
นางสุพิน เสนสุวรรณกุล
นางสาวสุพินดา จุฑามาศ
นางสุพินดา แดงภักดี
นางสุพี ผิวขาว
นางสุไพรินทร นันทะลัย
นางสุภกิจ เลพล
นางสุภนิดา เรณู ณ อยุธยา
นางสุภรณ กระจางลิขิต
นางสาวสุภลักษณ ตาชูชาติ
นางสาวสุภัคชา วันพระคุม

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๘๕๗๒
๘๕๗๓
๘๕๗๔
๘๕๗๕
๘๕๗๖
๘๕๗๗
๘๕๗๘
๘๕๗๙
๘๕๘๐
๘๕๘๑
๘๕๘๒
๘๕๘๓
๘๕๘๔
๘๕๘๕
๘๕๘๖
๘๕๘๗
๘๕๘๘
๘๕๘๙
๘๕๙๐
๘๕๙๑
๘๕๙๒
๘๕๙๓
๘๕๙๔
๘๕๙๕
๘๕๙๖
๘๕๙๗

นางสุภัตรา สุขสม
นางสาวสุภัทรา เจ็ดสี
นางสุภัทรา ชวยบํารุง
นางสุภัทรา สุธรรมคุณ
นางสุภัทรา สุรินทร
นางสุภัทรินทร วงศา
นางสุภัสศรี วรรณวงศ
นางสุภา กลัวผิด
นางสุภา กุฎมณี
นางสุภา ทิพยมูล
นางสุภาณี เชียงนางาม
นางสุภาณี นาเคณ
นางสุภาณี บรรจบพุทซา
นางสุภานี เมืองซอง
นางสาวสุภาพ กันทะวงศ
นางสุภาพ ชนะบัว
นางสาวสุภาพ ชาติน้ําเพชร
นางสุภาพ ณ เชียงใหม
นางสุภาพ เทพสง
นางสุภาพ พุมสาขา
นางสุภาพ มากเสมอ
นางสุภาพ วงศสุวรรณ
นางสุภาพ ศรีจันทร
นางสุภาพ แสงมณี
นางสุภาพร คําลาน
นางสุภาพร จันมา

หนา ๑๗๒
ราชกิจจานุเบกษา
๘๕๙๘
๘๕๙๙
๘๖๐๐
๘๖๐๑
๘๖๐๒
๘๖๐๓
๘๖๐๔
๘๖๐๕
๘๖๐๖
๘๖๐๗
๘๖๐๘
๘๖๐๙
๘๖๑๐
๘๖๑๑
๘๖๑๒
๘๖๑๓
๘๖๑๔
๘๖๑๕
๘๖๑๖
๘๖๑๗
๘๖๑๘
๘๖๑๙
๘๖๒๐
๘๖๒๑
๘๖๒๒
๘๖๒๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสุภาพร ใจทน
นางสุภาพร บุญเจริญ
นางสาวสุภาพร ประศาสนธรรม
นางสุภาพร พรหมอักษร
นางสาวสุภาพร พวงผล
นางสุภาพร พิชญภักดีอนันต
นางสุภาพร เพ็ญอัมพร
นางสุภาพร ภูผิวคํา
นางสุภาพร ภูพุฒ
นางสุภาพร ระวัง
นางสุภาพร สรรศรี
นางสุภาพร สาทอง
นางสุภาพร สุภิตาภรณ
นางสุภาพร หวังชื่นชม
นางสุภาพร อุดมเดช
นางสาวสุภาพรรณ แกวเกตุ
นางสาวสุภาภรณ นวลใส
นางสุภาภรณ ปทุมเพชร
นางสุภาภรณ พลายชุม
นางสุภาภรณ พันธศรี
นางสุภาภรณ มวงมี
นางสุภาภรณ วัธนจิตต
นางสุภาภรณ ศรีวิเชียร
นางสาวสุภาภรณ ศรีอุน
นางสุภาภรณ ศานติพิบูล
นางสุภาภรณ เศรษฐจันทร

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๘๖๒๔
๘๖๒๕
๘๖๒๖
๘๖๒๗
๘๖๒๘
๘๖๒๙
๘๖๓๐
๘๖๓๑
๘๖๓๒
๘๖๓๓
๘๖๓๔
๘๖๓๕
๘๖๓๖
๘๖๓๗
๘๖๓๘
๘๖๓๙
๘๖๔๐
๘๖๔๑
๘๖๔๒
๘๖๔๓
๘๖๔๔
๘๖๔๕
๘๖๔๖
๘๖๔๗
๘๖๔๘
๘๖๔๙

หนา ๑๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุภาภรณ สมวงศ
นางสุภาภรณ สุริวงศษา
นางสุภารดี กุลมณี
นางสาวสุภาวดี กิตติวิศิษฏ
นางสาวสุภาวดี จันทรมิตรี
นางสุภาวดี ทองพลอย
นางสุภาวดี พัฒนาเมธากุล
นางสุภาวดี เพชรอุบล
นางสุภาวดี มิ่งขวัญ
นางสาวสุภาวิณี พัวงามประเสริฐ
นางสุภาส ทวีเงิน
นางสุภิต เจริญสุข
นางสุมณฑา พูลกําลัง
นางสาวสุมนต อินจันทร
นางสุมนทิพย อัมภาผล
นางสุมมนา เพชรไชยา
นางสุมล วงษภักดี
นางสุมล สังขพันธุ
นางสุมล สุนทรเวช
นางสุมลทิพย บัวจุด
นางสุมัญญา นวลปลื้ม
นางสุมาลัย บํารุงกุล
นางสุมาลา พัฒนกิจเกษตร
นางสุมาลี จันทโคตร
นางสุมาลี โฉมศรี
นางสุมาลี ทีปสวาง

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

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสุมาลี นนทนา
นางสุมาลี บุมี
นางสุมาลี ปนปาน
นางสุมาลี รักการ
นางสุมาลี วงศผดุง
นางสุมาลี วรทัต
นางสุมาลี วิศนุนาถนคร
นางสุมาลี ศรีกุดเลาะ
นางสุมาลี ศรีมหันต
นางสุมาลี สังเกิด
นางสุมิตรา จันทรทอง
นางสุมิตรา มูลขุนทด
นางสุรณี คุณวรเกษตร
นางสุรณีพร จงใจรักษ
นางสุรพรรณ นรรัตน
นางสาวสุรพิน กองวงศ
นางสุรภี ปนะเล
นางสุรส เนื่องชมภู
นางสุระพิน ดวงสมบัติ
นางสาวสุรัชนี ภัทรเบญจพล
นางสุรัตติยา บุญเพิ่มพูล
นางสาวสุรัตน จันทราชโลธร
นางสุรัตน ทองชางเหล็ก
นางสาวสุรัตน บุญขจาย
นางสุรัตนวดี โนศรี
นางสุรัตนา เพียกขุนทด

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๘๖๗๖
๘๖๗๗
๘๖๗๘
๘๖๗๙
๘๖๘๐
๘๖๘๑
๘๖๘๒
๘๖๘๓
๘๖๘๔
๘๖๘๕
๘๖๘๖
๘๖๘๗
๘๖๘๘
๘๖๘๙
๘๖๙๐
๘๖๙๑
๘๖๙๒
๘๖๙๓
๘๖๙๔
๘๖๙๕
๘๖๙๖
๘๖๙๗
๘๖๙๘
๘๖๙๙
๘๗๐๐
๘๗๐๑

นางสุรัสวดี คําหมู
นางสุรัสวดี สีลารักษ
นางสุรางค ยศศักดิ์ศรี
นางสุรางค รุจาคม
นางสุรางค สุตาแกว
นางสุรางครัตน สายพล
นางสุรางครัศ คงบํารุง
นางสุริชา จินดาพล
นางสุรินทร โตสําลี
นางสุรินธร วงษาเกษ
นางสุรินีย จุติเวช
นางสุริมา เดชภูมี
นางสุริยา พรหมลา
นางสาวสุริยา ลี้รัตนา
นางสุริยา โลหคํา
นางสุริยา อภิวงศงาม
นางสุริยาพร รัชนิพนธ
นางสุรีพร กลางบุรัมย
นางสุรีพร เหลาสูง
นางสุรีพันธ เจตินัย
นางสาวสุรีภรณ ไตรธรรม
นางสุรีภรณ เพชรล้ํา
นางสุรีย คําภิรานนท
นางสุรีย เครือวงศ
นางสุรีย จันทรเปย
นางสุรีย ชลศักดิ์ตระกูล

หนา ๑๗๔
ราชกิจจานุเบกษา
๘๗๐๒
๘๗๐๓
๘๗๐๔
๘๗๐๕
๘๗๐๖
๘๗๐๗
๘๗๐๘
๘๗๐๙
๘๗๑๐
๘๗๑๑
๘๗๑๒
๘๗๑๓
๘๗๑๔
๘๗๑๕
๘๗๑๖
๘๗๑๗
๘๗๑๘
๘๗๑๙
๘๗๒๐
๘๗๒๑
๘๗๒๒
๘๗๒๓
๘๗๒๔
๘๗๒๕
๘๗๒๖
๘๗๒๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสาวสุรีย ชัยศรี
นางสุรีย เทียนศิริ
นางสุรีย นามชนะ
นางสุรีย พรหมบุตร
นางสาวสุรีย เพ็ชรภู
นางสุรีย แสงวิภาสนภาพร
นางสุรีย อวนวิจิตร
นางสุรีย อินทสิทธิ์
นางสุรียพร จํานองกาญจนะ
นางสุรียพร สนองค
นางสุรียรักษ พรศักดา
นางสุรียรัตน วงษยอด
นางสุรีรัตน จันทรลอย
นางสุรีรัตน ต.สุวรรณ
นางสุรีรัตน สะสุนทร
นางสุรีรัตน เหลาดิ้ม
นางสุรีวรรณ กองสุวรรณ
นางสาวสุลดา เมตตา
นางสุวคนธ จงนอก
นางสุวจี อาจจํานงค
นางสุวณี อึ่งวรากร
นางสาวสุวดี ธนวรานิช
นางสาวสุวดี บุญราศรี
นางสุวนิตย ชูรักษ
นางสุวนิตย สรอยจําปา
นางสุวนิตย หลาคํา

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๘๗๒๘
๘๗๒๙
๘๗๓๐
๘๗๓๑
๘๗๓๒
๘๗๓๓
๘๗๓๔
๘๗๓๕
๘๗๓๖
๘๗๓๗
๘๗๓๘
๘๗๓๙
๘๗๔๐
๘๗๔๑
๘๗๔๒
๘๗๔๓
๘๗๔๔
๘๗๔๕
๘๗๔๖
๘๗๔๗
๘๗๔๘
๘๗๔๙
๘๗๕๐
๘๗๕๑
๘๗๕๒
๘๗๕๓

นางสาวสุวพร สิฏฐกุล
นางสาวสุวพัชร อนันตพรไชย
นางสุวพันธ ฮวดศรี
นางสุวพิศ สังขศรี
นางสาวสุวภา บุญรัตน
นางสาวสุวภา รังษีภโนดร
นางสุวรรณ แสนประเสริฐ
นางสุวรรณดี สิทธิชัย
นางสุวรรณรัตน ภูวรวงศ
นางสาวสุวรรณา เขตพิบูลชัย
นางสุวรรณา ชมพงส
นางสุวรรณา ทองศักดิ์สิทธิ์
นางสุวรรณา นิลเกษ
นางสุวรรณา ประกอบทรัพย
นางสุวรรณา ฝายไทย
นางสุวรรณา มหาพรหม
นางสุวรรณา เมตตา
นางสุวรรณา รุงเรือง
นางสาวสุวรรณา หอมไมหาย
นางสุวรรณา หอวรรธกุล
นางสุวรรณี จงมี
นางสุวรรณี นะเรนสด
นางสุวรรณี พรหมประสิทธิ์
นางสุวรรณี ภคะวา
นางสาวสุวรรณี สุขสมกิจ
นางสุวรีย มั่นนัก

หนา ๑๗๕
ราชกิจจานุเบกษา
๘๗๕๔
๘๗๕๕
๘๗๕๖
๘๗๕๗
๘๗๕๘
๘๗๕๙
๘๗๖๐
๘๗๖๑
๘๗๖๒
๘๗๖๓
๘๗๖๔
๘๗๖๕
๘๗๖๖
๘๗๖๗
๘๗๖๘
๘๗๖๙
๘๗๗๐
๘๗๗๑
๘๗๗๒
๘๗๗๓
๘๗๗๔
๘๗๗๕
๘๗๗๖
๘๗๗๗
๘๗๗๘
๘๗๗๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสุวัจนา วงศแกว
นางสุวัฒนา ไกรนรา
นางสุวัฒนา พรหมขาม
นางสุวันทา ชูศรีทอง
นางสุวารี เคียงประพันธ
นางสุวารี เทพสุรินทร
นางสุวารี มิ่งขวัญ
นางสุวารี อินทเสน
นางสุวารีย สวมขุนทด
นางสุวาสน บัญชาการ
นางสุวิชฌาณ ชาวบานซอง
นางสุวิชา ทรงประโคน
นางสุวิชา โพธิ์วิเศษ
นางสุวิชา วัฒนบุตร
นางสุวิตา ออแยม
นางสาวสุวิมล ชวยรัตแกว
นางสุวิมล ไชยถาวร
นางสุวิมล แดงกระจาง
นางสุวิมล พิพิธจันทร
นางสาวสุวิมล สินธุศักดิ์
นางสุวิสา ใจแนน
นางสุศินาพร ประยูรสุข
นางสุอารีย ชื่นเจริญ
นางเสงี่ยม บุญปลอด
นางเสงี่ยม วิชญพันธ
นางเสงี่ยม วิเชียร

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๘๗๘๐
๘๗๘๑
๘๗๘๒
๘๗๘๓
๘๗๘๔
๘๗๘๕
๘๗๘๖
๘๗๘๗
๘๗๘๘
๘๗๘๙
๘๗๙๐
๘๗๙๑
๘๗๙๒
๘๗๙๓
๘๗๙๔
๘๗๙๕
๘๗๙๖
๘๗๙๗
๘๗๙๘
๘๗๙๙
๘๘๐๐
๘๘๐๑
๘๘๐๒
๘๘๐๓
๘๘๐๔
๘๘๐๕

นางเสงี่ยม โสดา
นางเสงี่ยม หมั่นมี
นางเสถียร พิมพะนิตย
นางเสถียร รัตนแมด
นางเสถียร หัสจรรย
นางเสนห ชวยแกว
นางสาวเสนาะ โสภา
นางเสนาะจิต ปญญาประชุม
นางเสริมศิริ ขุนศรีอุเชนทร
นางเสริมสุข ศรีกอเกื้อ
นางเสวิตา สันเมือง
นางเสาวคนธ ทองตื้อ
นางเสาวคนธ ทิพยศรี
นางเสาวคนธ รูรักษา
นางเสาวคนธ อัครนิตย
นางเสาวณิต ทาศรีภู
นางเสาวณิต แรเพชร
นางเสาวณี สําลี
นางเสาวณีย เกษเทศ
นางเสาวณีย แกวนอย
นางเสาวณีย เขียวประชุม
นางเสาวณีย ธํารงเวียงผึ้ง
นางเสาวณีย ปรางงาม
นางเสาวณีย แมนเมือง
นางเสาวณีย ยุทธมานพ
นางเสาวณีย ศรีสุด

หนา ๑๗๖
ราชกิจจานุเบกษา
๘๘๐๖
๘๘๐๗
๘๘๐๘
๘๘๐๙
๘๘๑๐
๘๘๑๑
๘๘๑๒
๘๘๑๓
๘๘๑๔
๘๘๑๕
๘๘๑๖
๘๘๑๗
๘๘๑๘
๘๘๑๙
๘๘๒๐
๘๘๒๑
๘๘๒๒
๘๘๒๓
๘๘๒๔
๘๘๒๕
๘๘๒๖
๘๘๒๗
๘๘๒๘
๘๘๒๙
๘๘๓๐
๘๘๓๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางเสาวณีย สมดี
นางสาวเสาวณีย หงษไทย
นางเสาวนี ถุงพันธ
นางเสาวนีย จํานงค
นางเสาวนีย ชัยฤกษ
นางเสาวนีย ชูเกียรติ
นางเสาวนีย ดีวรัตน
นางเสาวนีย ทองถึง
นางเสาวนีย นาคะอินทร
นางเสาวนีย บุญมี
นางเสาวนีย ปรางคศรีทอง
นางเสาวนีย เฝอชัย
นางเสาวนีย พันธุสวัสดิ์
นางเสาวนีย มณีทัพ
นางเสาวนีย ศรีประเสริฐ
นางเสาวนีย สัจจะผลกุล
นางเสาวนีย สุขคุม
นางเสาวภา พรหมบุตร
นางสาวเสาวภา วงศถีระพงษ
นางเสาวลักษณ กิตติคุณศิริ
นางเสาวลักษณ คงกลัด
นางเสาวลักษณ ทวีเงิน
นางเสาวลักษณ นอยนาค
นางสาวเสาวลักษณ โสมะทัต
นางเสาวลักษณ หิรัญวิทย
นางแสงจันทร คําปงยศ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๘๘๓๒
๘๘๓๓
๘๘๓๔
๘๘๓๕
๘๘๓๖
๘๘๓๗
๘๘๓๘
๘๘๓๙
๘๘๔๐
๘๘๔๑
๘๘๔๒
๘๘๔๓
๘๘๔๔
๘๘๔๕
๘๘๔๖
๘๘๔๗
๘๘๔๘
๘๘๔๙
๘๘๕๐
๘๘๕๑
๘๘๕๒
๘๘๕๓
๘๘๕๔
๘๘๕๕
๘๘๕๖
๘๘๕๗

นางแสงจันทร นาสมชัย
นางแสงจันทร มาเมือง
นางแสงนวล อุมาจิ
นางแสงพัด เทสมุทร
นางแสงเพ็ญ ละออง
นางแสงวร ธุระพระ
นางแสงเวียน ผองสามสวน
นางแสงหลา ใจแกว
นางแสงอรุณ รัตนพันธ
นางสาวแสงอรุณ สุขดี
นางแสงอุไร งามพลกรัง
นางแสนสุข โกฏิรักษ
นางแสวง จันทรเสนา
นางโสพิศ โคตะมะ
นางโสภา จตุรัส
นางสาวโสภา จันทรแกน
นางโสภา ทับทิมเพชร
นางโสภา บุญญะ
นางโสภา บุญบํารุง
นางโสภา มีจันทร
นางโสภา ศัลยพงษ
นางโสภา อนุกูล
นางโสภาพรรณ จินดาหรา
นางโสภาพรรณ ชิตวิเศษ
นางสาวโสภิณ แกวงาม
นางโสภิณ พูลบุตร

หนา ๑๗๗
ราชกิจจานุเบกษา
๘๘๕๘
๘๘๕๙
๘๘๖๐
๘๘๖๑
๘๘๖๒
๘๘๖๓
๘๘๖๔
๘๘๖๕
๘๘๖๖
๘๘๖๗
๘๘๖๘
๘๘๖๙
๘๘๗๐
๘๘๗๑
๘๘๗๒
๘๘๗๓
๘๘๗๔
๘๘๗๕
๘๘๗๖
๘๘๗๗
๘๘๗๘
๘๘๗๙
๘๘๘๐
๘๘๘๑
๘๘๘๒
๘๘๘๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางโสภิณ วงษวรุณ
นางโสภิดา รักษาบุญ
นางโสภิต เหมทานนท
นางสาวโสภี สุคนธประพันธ
นางสาวโสมวรรณ กลั้วแสง
นางไสว กําแพงแกว
นางไสว ศรีมณีพันธ
จาเอกหญิง หทัยชนก คํานึงธรรม
นางหทัยรัตน ชูจันทร
นางหทัยรัตน ทองแมน
นางหทัยรัตน สันวัง
นางหนึ่งนภา พุทธจันทึก
นางหนูจันทร ศรีหนา
นางหนูนา บุญประสงค
นางหนูประไพ โตไทยะ
นางหนูพิน คําหลา
นางหนูสิน นาคะประเวศน
นางหนูอาจ ขิงรัมย
นางหยาดนภา ยัพราษฎร
นางหยาดอรุณ ชาธรรมา
นางหริณยาภรณ คิดชัย
นางสาวหรินทิพย เกียรติอาภรณ
นางหริรัตน ใจสูงเนิน
นางหลินฟา กันตี
นางหวานใจ พรหมเจริญ
นางหอมไร สังขทอง

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๘๘๘๔
๘๘๘๕
๘๘๘๖
๘๘๘๗
๘๘๘๘
๘๘๘๙
๘๘๙๐
๘๘๙๑
๘๘๙๒
๘๘๙๓
๘๘๙๔
๘๘๙๕
๘๘๙๖
๘๘๙๗
๘๘๙๘
๘๘๙๙
๘๙๐๐
๘๙๐๑
๘๙๐๒
๘๙๐๓
๘๙๐๔
๘๙๐๕
๘๙๐๖
๘๙๐๗
๘๙๐๘
๘๙๐๙

นางหอมหวล แดงบุญเรือง
นางหัทยา กุลัพบุรี
นางสาวหัสดา ยี่สอง
นางสาวหัสทยา แตบรรพกุล
นางหัสหนะ สะแตยี
นางเหมวดี สุรัตน
นางเหรียญทอง บัวปอม
นางใหม ทบบัณฑิต
นางองุน สกุลนอก
นางอณิสรา พรหมเกิด
นางสาวอดุลย สามี
นางอติพร เพ็ชรนอก
นางสาวอนงค เกิดมั่งมี
นางอนงค คงกัลป
นางอนงค คมกฤช
นางอนงค แคนยุกต
นางสาวอนงค เจียมตระกูล
นางอนงค ชวยเกิด
นางอนงค ชูชีพ
นางอนงค เชาวนะกิจ
นางอนงค ทรัพยมี
นางอนงค เนตรทิพย
นางอนงค บุญเจริญ
นางอนงค พลดงนอก
นางอนงค มีศรี
นางสาวอนงค ศรีวิชัย

หนา ๑๗๘
ราชกิจจานุเบกษา
๘๙๑๐
๘๙๑๑
๘๙๑๒
๘๙๑๓
๘๙๑๔
๘๙๑๕
๘๙๑๖
๘๙๑๗
๘๙๑๘
๘๙๑๙
๘๙๒๐
๘๙๒๑
๘๙๒๒
๘๙๒๓
๘๙๒๔
๘๙๒๕
๘๙๒๖
๘๙๒๗
๘๙๒๘
๘๙๒๙
๘๙๓๐
๘๙๓๑
๘๙๓๒
๘๙๓๓
๘๙๓๔
๘๙๓๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางอนงค สังขเมือง
นางอนงค สารีรัตน
นางสาวอนงค สุขชะนะ
นางอนงค หมื่นสา
นางอนงคนาถ กันเกตุ
นางสาวอนงครัตน ศรีนวล
นางอนงควรรณ ไชยเตกุล
นางอนงรักษ นิรันดรกูล
นางอนงรัตน ภูสงัด
นางอนงลักษณ ศรีเวียงราช
นางอนัญญา เกงการคา
นางสาวอนัญญา โคตรสุวรรณ
นางอนัญพร ในเรือน
นางสาวอนันต มั่นดี
นางสาวอนันตยา นันทะเสน
นางอนันตรา พลับทอง
นางอนิวรรณ อุตรี
นางอนุกูล เขียวคลาย
นางอนุกูล จันทรปาน
นางอนุชิดา นิธิวัฒนวงศ
นางอนุรักษ กรองมาลัย
นางอโนมา อุปชัย
นางอโนรัตน สุขสุวรรณ
นางอบ ฤทธิเดช
นางอบรม แปนโคตร
นางอบอวล จันทรปรีชายุทธ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๘๙๓๖
๘๙๓๗
๘๙๓๘
๘๙๓๙
๘๙๔๐
๘๙๔๑
๘๙๔๒
๘๙๔๓
๘๙๔๔
๘๙๔๕
๘๙๔๖
๘๙๔๗
๘๙๔๘
๘๙๔๙
๘๙๕๐
๘๙๕๑
๘๙๕๒
๘๙๕๓
๘๙๕๔
๘๙๕๕
๘๙๕๖
๘๙๕๗
๘๙๕๘
๘๙๕๙
๘๙๖๐
๘๙๖๑

หนา ๑๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางอพิณพร เตนากุล
นางอภันตรี คะเณวัน
นางอภัย จรุงกิจสิทธิกุล
นางอภัสรา บุศยารัศมี
นางอภิญญา เชียงทอง
นางสาวอภิญญา วงศกลิ่นกรุด
นางอภิรดี พานิชชอบ
นางอภิรดี รุงแจง
นางอภิรมย สีหามาตย
นางอภิฤดี ไชยโส
นางอภิสรา วีสเพ็ญ
นางอมร พันยุโดด
นางอมรทิพย โพธิ์ยอย
นางอมรพรรณ ใจดี
นางสาวอมรมาศ จันทรบุษราคัม
นางอมรรัตน กุมลาชัย
นางสาวอมรรัตน แกววงษนุกูล
นางอมรรัตน จินตนุพงศ
นางอมรรัตน ชูชื่น
นางอมรรัตน ตะเภาพงษ
นางสาวอมรรัตน เตโช
นางอมรรัตน บุญเกื้อ
นางอมรรัตน โพธิตาปะนะ
นางอมรรัตน แสงทอง
นางอมรรัตน อัครฉัตรรัตน
นางสาวอมรรัตน อินทรวิเชียร

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

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางอมรรัตน อุยแสงจันทร
นางอมรลักษณ จําปาไชยศรี
นางอมรศรี วัฒนศรีทานัง
นางอมรา เขียวแก
นางอมรา ชาสุวรรณ
นางอมรา พินิจ
นางอมรา สระประทุม
นางอยูเย็น สุดาจันทร
นางอรจิต ประสงคศิลป
นางอรจิตต สุพรรณ
นางอรชร มณฑาทอง
นางอรชร เศรษโฐ
นางอรชา สิริเบญจพรหม
นางอรณีย ปาเตะ
นางอรดี วงศน้ําคํา
นางอรทัย ชนะการ
นางอรทัย นาสวรรค
นางอรทัย ผือลองไชย
นางอรทัย พยัคฆมะเริง
นางอรทัย พุดสีเสน
นางอรทัย โพธิ์กฎ
นางอรทัย แสงสวาง
นางอรทัยวัลย แกนชา
นางอรไท สื่อกลาง
นางอรนงค บุษราคัม
นางอรนภา ประสงคสุข

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๘๙๘๘
๘๙๘๙
๘๙๙๐
๘๙๙๑
๘๙๙๒
๘๙๙๓
๘๙๙๔
๘๙๙๕
๘๙๙๖
๘๙๙๗
๘๙๙๘
๘๙๙๙
๙๐๐๐
๙๐๐๑
๙๐๐๒
๙๐๐๓
๙๐๐๔
๙๐๐๕
๙๐๐๖
๙๐๐๗
๙๐๐๘
๙๐๐๙
๙๐๑๐
๙๐๑๑
๙๐๑๒
๙๐๑๓

นางอรนิต สถาปนิกกุล
นางอรนุช คร่ําเครือ
นางสาวอรนุช ไชยพันธุ
นางอรนุช สุมาลี
นางอรนุช หริตกุล
นางอรนุช เหล็กชูชาติ
นางอรนุช อินชะนะ
นางอรปรียา บุญเชิญ
นางอรพร ตาปราบ
นางอรพร สรอยสุวรรณ
นางอรพรรณ มรกต
นางสาวอรพรรณ สุทธิสิงห
นางอรพรรณ หาญธัญกรรม
นางอรพิณ นําประเสริฐ
นางสาวอรพิณ ศักดิ์วณิชดํารง
นางอรพิณ ออนจงไกร
นางอรพิน บัติปน
นางอรพิน พงษาปาน
นางอรพิน พรหมปา
นางอรพิน พรหมรักษา
นางอรพิน พานพินิจ
นางอรพิน สุวรรณทะ
นางอรพิน อิทธิวัฒนะ
นางอรพิน อุนทะยา
นางอรพินท คล่ําคง
นางอรพินท ทวีจินดา

หนา ๑๘๐
ราชกิจจานุเบกษา
๙๐๑๔
๙๐๑๕
๙๐๑๖
๙๐๑๗
๙๐๑๘
๙๐๑๙
๙๐๒๐
๙๐๒๑
๙๐๒๒
๙๐๒๓
๙๐๒๔
๙๐๒๕
๙๐๒๖
๙๐๒๗
๙๐๒๘
๙๐๒๙
๙๐๓๐
๙๐๓๑
๙๐๓๒
๙๐๓๓
๙๐๓๔
๙๐๓๕
๙๐๓๖
๙๐๓๗
๙๐๓๘
๙๐๓๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางอรพินท พระเอก
นางอรพินธ บุญลือ
นางอรไพ จาติเกตุ
นางอรภัณร ตันเรืองศรี
นางอรมัย ประทุมมา
นางสาวอรรจนชญาน พิมพาภรณ
นางอรรจมาภรณ บุญพิพัฒน
นางอรรถพร ทวีศรี
นางสาวอรวรรณ แกวลา
นางอรวรรณ คําชุม
นางอรวรรณ คํามณี
นางอรวรรณ ชุมภู
นางอรวรรณ พรเจริญ
นางอรวรรณ ฟกสังข
นางอรวรรณ ศิริพูน
นางอรวรรณ ศิลา
นางอรวรรณ สายคําฝน
นางอรวรรณ สุธนะดิลก
นางอรวรรณ อาธิเวช
นางอรวินท พิศพันธุ
นางอรวี มีสุข
นางอรษา กมล
นางอรษา นิยมศรี
นางอรษา พยุหกฤษ
นางอรสา คุรุรัตน
นางอรสา ใจทําดี

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๙๐๔๐
๙๐๔๑
๙๐๔๒
๙๐๔๓
๙๐๔๔
๙๐๔๕
๙๐๔๖
๙๐๔๗
๙๐๔๘
๙๐๔๙
๙๐๕๐
๙๐๕๑
๙๐๕๒
๙๐๕๓
๙๐๕๔
๙๐๕๕
๙๐๕๖
๙๐๕๗
๙๐๕๘
๙๐๕๙
๙๐๖๐
๙๐๖๑
๙๐๖๒
๙๐๖๓
๙๐๖๔
๙๐๖๕

หนา ๑๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางอรสา ประกะ
นางอรสา พงษไพบูลย
นางสาวอรสา ลีนวิภาต
นางอรสา วัฒนศฤงฆาร
นางอรอนงค ใจสมุทร
นางอรอนงค ไชยนรินทร
นางอรอนงค เดชโยธิน
นางอรอนงค ปาละคะ
นางอรอนงค พาชื่น
นางอรอนงค วัฒนโกศล
นางอรอนงค สุทธิบุตร
นางสาวอรอมร แกวรุณคํา
นางอรอินทร พูนชัย
นางอรอุมา พรมเวียง
นางอรอุมา พิทักษเทพสมบัติ
นางอรัญญา จิตรจําเริญ
นางอรัญญา ผอูนรัตน
นางอรัญญา วิชัยโย
นางอรินทร ประโมณะกัง
นางอริยะ ซี้ซาย
นางสาวอริสรา สาททอง
นางอรุณ เดชชีวะ
นางอรุณ โสภาวัน
นางอรุณรัตน กันคํา
นางอรุณรัตน ธนเกียรติโยธิน
นางอรุณรัตน นันทะชาติโชติหิรัญ

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

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางอรุณลักษณ จตุรบูรณ
นางอรุณวรรณ ไมจีน
นางอรุณศรี จันทศิลา
นางอรุณศรี สุนทรรักษา
นางสาวอรุณี แกวแกน
นางสาวอรุณี แกวเรือง
นางอรุณี จําพร
นางอรุณี จิตตวุฒิ
นางอรุณี ไชยณรงค
นางอรุณี ทศไชย
นางอรุณี นาแพร
นางอรุณี บุญนนท
นางอรุณี เพงพินิจ
นางอรุณี รังรส
นางอรุณี ศริกุล
นางอรุณี ศิริหงษทอง
นางอรุณี สุพิทยพันธุ
นางอรุณี อรุณพิพัฒนพงศ
นางอรุณี อัคบาล
นางอลงกรณ บุญญะสัญ
นางสาวอวัตถา คาซุง
นางออนพักตร สองเมือง
นางออนวรรณ พงศกิตติไพบูลย
นางออนศรี วารีรักษ
นางออมสิน ขําบัณฑิตย
นางออมสิน ฐานวิเศษ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๙๐๙๒
๙๐๙๓
๙๐๙๔
๙๐๙๕
๙๐๙๖
๙๐๙๗
๙๐๙๘
๙๐๙๙
๙๑๐๐
๙๑๐๑
๙๑๐๒
๙๑๐๓
๙๑๐๔
๙๑๐๕
๙๑๐๖
๙๑๐๗
๙๑๐๘
๙๑๐๙
๙๑๑๐
๙๑๑๑
๙๑๑๒
๙๑๑๓
๙๑๑๔
๙๑๑๕
๙๑๑๖
๙๑๑๗

นางออย สุขเงิน
นางอักษร ไลสมบูรณ
นางอักษร สุวรรณนอย
นางอักษรศรี คณะศรี
นางอังคณา เกียรติกังสดาล
นางอังคณา จาดดํา
นางอังคณา ชํานาญระเบียบกิจ
นางอังคณา เบาลาย
นางสาวอังคณา วงศสมิตกุล
นางอังคณา หมอนทอง
นางอังสนา จันทรบรรจง
นางสาวอังสนา หลายเจริญ
นางอัจจิมา โกศล
นางอัจจิมา บัวขาว
นางอัจจิมาภรณ อ่ําหนองโพธิ์
นางอัจฉรา จิรานุกรม
นางอัจฉรา ไชยมโน
นางสาวอัจฉรา เติบภักดี
นางอัจฉรา บึ้งไชย
นางอัจฉรา พรหมเจียม
นางอัจฉรา เพ็ญสมบูรณ
นางอัจฉรา มณีปรีชา
นางอัจฉรา สาจักร
นางอัจฉรา สีดาคํา
นางอัจฉรา เสรีวัฒน
นางอัจฉรา หลมเพชร

หนา ๑๘๒
ราชกิจจานุเบกษา
๙๑๑๘
๙๑๑๙
๙๑๒๐
๙๑๒๑
๙๑๒๒
๙๑๒๓
๙๑๒๔
๙๑๒๕
๙๑๒๖
๙๑๒๗
๙๑๒๘
๙๑๒๙
๙๑๓๐
๙๑๓๑
๙๑๓๒
๙๑๓๓
๙๑๓๔
๙๑๓๕
๙๑๓๖
๙๑๓๗
๙๑๓๘
๙๑๓๙
๙๑๔๐
๙๑๔๑
๙๑๔๒
๙๑๔๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางอัจฉรา หลังเศษ
นางอัจฉรานันท พันธโคตร
นางอัจฉราพร เกตุกระทุม
นางอัจฉราพร เจริญธนกุล
นางอัจฉราพร วงศอกนิษฐ
นางอัจฉราพร สุนทรนันท
นางอัจฉราภรณ แกวศรีนวล
นางอัจฉรีรัตน อัจฉรารัตน
นางอัญชนา พงษจันโอ
นางอัญชนา พัฒนทองคํา
นางอัญชยา จิระดุล
นางอัญชรี ทากัมมา
นางอัญชลี กันแตง
นางสาวอัญชลี แขงามขํา
นางอัญชลี จิตบรรจง
นางอัญชลี เจริญพิทักษ
นางอัญชลี ฉายะรถี
นางอัญชลี ชวลิตพิเชฐ
นางอัญชลี ตุวยานนท
นางสาวอัญชลี นิ่มสอาด
นางอัญชลี แนบกระโทก
นางอัญชลี บุญยังอนันต
นางอัญชลี โพธิ์ประจักษ
นางอัญชลี มากพูน
นางอัญชลี มาคุม
นางอัญชลี วิปรวณิชย

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๙๑๔๔
๙๑๔๕
๙๑๔๖
๙๑๔๗
๙๑๔๘
๙๑๔๙
๙๑๕๐
๙๑๕๑
๙๑๕๒
๙๑๕๓
๙๑๕๔
๙๑๕๕
๙๑๕๖
๙๑๕๗
๙๑๕๘
๙๑๕๙
๙๑๖๐
๙๑๖๑
๙๑๖๒
๙๑๖๓
๙๑๖๔
๙๑๖๕
๙๑๖๖
๙๑๖๗
๙๑๖๘
๙๑๖๙

นางอัญชลี ศรีอราม
นางอัญชลี ศาลากิจ
นางอัญชลี ศิติสาร
นางอัญชลี สงทอง
นางอัญชลี สินทรัพย
นางอัญชลี เสียนขุนทด
นางอัญชลี โสบุญมา
นางอัญชลี ใหมทา
นางอัญชลี อัครวงษ
นางอัญชลีกร กุธิราช
นางอัญชสา ธนากิตติเจริญ
นางสาวอัญชัญ โฆสิตมาน
นางอัญชิสา ธนาวงษ
นางอัญชุลี ขุนเมือง
นางอัญญรัตน ศรีดาธรรม
นางอัญญา ภักดี
นางอัฏฐพร สนั่นประสิทธิ์
นางอัตตา วงคสะอาด
นางอัปษร สินชัยศรี
นางสาวอัปสรศรี พูลเรือง
นางอัมพร ครุธาโรจน
นางอัมพร จําปาหอม
นางอัมพร ใจนวน
นางอัมพร ฉัตรชูตระกูล
นางอัมพร ซอนกลิ่น
นางอัมพร ณ นาน

หนา ๑๘๓
ราชกิจจานุเบกษา
๙๑๗๐
๙๑๗๑
๙๑๗๒
๙๑๗๓
๙๑๗๔
๙๑๗๕
๙๑๗๖
๙๑๗๗
๙๑๗๘
๙๑๗๙
๙๑๘๐
๙๑๘๑
๙๑๘๒
๙๑๘๓
๙๑๘๔
๙๑๘๕
๙๑๘๖
๙๑๘๗
๙๑๘๘
๙๑๘๙
๙๑๙๐
๙๑๙๑
๙๑๙๒
๙๑๙๓
๙๑๙๔
๙๑๙๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางอัมพร เดวิด
นางอัมพร ทองคํา
นางสาวอัมพร นราศรี
นางอัมพร นันทชัย
นางสาวอัมพร นาสมพันธ
นางอัมพร นิลสุวรรณ
นางอัมพร บุญพึ่ง
นางอัมพร ปญญาเสริฐ
นางอัมพร แปนไพศาล
นางสาวอัมพร พรหมไทย
นางอัมพร พันธแตง
นางอัมพร โพเทพา
นางอัมพร ยอดเพชร
นางอัมพร รอดคืน
นางสาวอัมพร วิชัยศรี
นางอัมพร สระสีแสง
นางอัมพร สาระพันธ
นางอัมพร สีหะวงษ
นางอัมพร สุทธิศักดิ์
นางอัมพร แสนกันคํา
นางสาวอัมพร หุตะสิทธิ์
นางอัมพรรณ สุขเกษม
นางสาวอัมพรรัตน กุคําทอน
นางอัมพวรรณ ไขทา
นางอัมพิกา อุยตระกูล
นางอัมรา อุปลาบัติ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๙๑๙๖
๙๑๙๗
๙๑๙๘
๙๑๙๙
๙๒๐๐
๙๒๐๑
๙๒๐๒
๙๒๐๓
๙๒๐๔
๙๒๐๕
๙๒๐๖
๙๒๐๗
๙๒๐๘
๙๒๐๙
๙๒๑๐
๙๒๑๑
๙๒๑๒
๙๒๑๓
๙๒๑๔
๙๒๑๕
๙๒๑๖
๙๒๑๗
๙๒๑๘
๙๒๑๙
๙๒๒๐
๙๒๒๑

นางสาวอัมราภรณ เพ็งปฐม
นางอัษฎา กําจัดภัย
นางอัษฎา จันทะพรหม
นางอาจิณ จันนาปา
นางอาจิน เกาะแกว
นางอาทิตยา นูนทะธรรม
นางอาทีวร ใจการุณ
นางอาพรรัตน รุจิวุฒิ
นางสาวอาภรณ กอนเรือง
นางสาวอาภรณ เขียมพอ
นางอาภรณ โจมศรี
นางสาวอาภรณ ชอบแตง
นางอาภรณ ชาญประเสริฐพร
นางสาวอาภรณ ทัตเศษ
นางอาภรณ บุญมาก
นางอาภรณ เปรมปรีดิ์
นางอาภรณ พูลเกตุ
นางอาภรณ เพ็ชรสงคราม
นางอาภรณ มหาสุข
นางสาวอาภรณ รักไทย
นางอาภรณ ศิริสุวรรณ
นางอาภรณ ศิลปเฉลิม
นางอาภรณ ศุภกิจ
นางอาภรณ สมพงษ
นางอาภรณ สุนันตะ
นางอาภรณ สุรัตน

หนา ๑๘๔
ราชกิจจานุเบกษา
๙๒๒๒
๙๒๒๓
๙๒๒๔
๙๒๒๕
๙๒๒๖
๙๒๒๗
๙๒๒๘
๙๒๒๙
๙๒๓๐
๙๒๓๑
๙๒๓๒
๙๒๓๓
๙๒๓๔
๙๒๓๕
๙๒๓๖
๙๒๓๗
๙๒๓๘
๙๒๓๙
๙๒๔๐
๙๒๔๑
๙๒๔๒
๙๒๔๓
๙๒๔๔
๙๒๔๕
๙๒๔๖
๙๒๔๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางอาภรณ หมั่นกิจ
นางอาภรณ แอนชัยภูมิ
นางอาภรณพรรณ พงษสวัสดิ์
นางอาภาพรรณ แสงทอง
นางอาภาพัชร หาธรรม
นางอาภาภรณ เกิดกุล
นางอาภาวรรณ บุญเสริฐ
นางสาวอารมณ พุมบานเย็น
นางอารมย เจริญบุตรานนท
นางอารมย ไชยรัตน
นางสาวอารมย มีศรีสุข
นางอารมย ศรีนิ่ม
นางอารยา โตประเสริฐ
นางอาริตา มั่งมูล
นางอาริยา เตะวงค
นางอาริยา สุวรรณ
นางอารี จงใจ
นางอารี ชมภูศรี
นางอารี ธิตาเมือง
นางอารี พฤกษอาภรณ
นางอารี ภูกลาง
นางอารี สวัสดิภาพ
นางอารี เสือฉิม
นางอารีดะห รสดี
นางอารีย คงทาฉาง
นางอารีย คงสงฆ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๙๒๔๘
๙๒๔๙
๙๒๕๐
๙๒๕๑
๙๒๕๒
๙๒๕๓
๙๒๕๔
๙๒๕๕
๙๒๕๖
๙๒๕๗
๙๒๕๘
๙๒๕๙
๙๒๖๐
๙๒๖๑
๙๒๖๒
๙๒๖๓
๙๒๖๔
๙๒๖๕
๙๒๖๖
๙๒๖๗
๙๒๖๘
๙๒๖๙
๙๒๗๐
๙๒๗๑
๙๒๗๒
๙๒๗๓

นางอารีย จารุภูมิ
นางอารีย ดวงแกว
นางอารีย ทองลิ่ม
นางอารีย ทิมเปย
นางอารีย บุญสราง
นางอารีย ประดิษฐ
นางอารีย ผดุงโภคสูริย
นางอารีย ศศิภัทรกุล
นางสาวอารีย สนุนดี
นางอารีย สิทธิบาล
นางอารีย แสงสวางโชติ
นางอารียวรรณ จันทรเพ็ญ
นางอารียา เจะมุ
นางอารีรัตน ธรรมเจริญ
นางอารีรัตน พูลวงศ
นางอารีรัตน ศิริกุลพันธ
นางอารีรัตน สอาดเอี่ยม
นางอารีลักษณ เชาวโคกสูง
นางสาวอารีวรรณ ผลโพธิ์
นางอารุณ เผาดี
นางอาลักขณา ขุมดวง
นางอาวร พราหมเภทย
นางอาไว เมืองมูล
นางอําคา ภูตองใจ
นางอํานวย ทองพุม
นางอํานวย นะวงศ

หนา ๑๘๕
ราชกิจจานุเบกษา
๙๒๗๔
๙๒๗๕
๙๒๗๖
๙๒๗๗
๙๒๗๘
๙๒๗๙
๙๒๘๐
๙๒๘๑
๙๒๘๒
๙๒๘๓
๙๒๘๔
๙๒๘๕
๙๒๘๖
๙๒๘๗
๙๒๘๘
๙๒๘๙
๙๒๙๐
๙๒๙๑
๙๒๙๒
๙๒๙๓
๙๒๙๔
๙๒๙๕
๙๒๙๖
๙๒๙๗
๙๒๙๘
๙๒๙๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางอํานวย นันทชัย
นางอํานวย เมฆบุญสงลาภ
นางอํานวย สุขสวัสดิ์
นางอํานวย แสนธิ
นางอํานวยพร หมื่นวรดี
นางอํานาจ สมสี
นางอําพร จะวะนะ
นางอําพร นาคประสิทธิ์
นางอําพร น้ําจันทร
นางอําพร ยะจันทึก
นางอําพร วงศชัยสุริยะ
นางอําพร สุรรักษดิสัย
นางอําพรพันธุ ปาลี
นางสาวอําพรรณ แซเอง
นางอําพรรณ โพธิ์ไทรย
นางอําพัด สระแกว
นางสาวอําพัน ปรีชาสุชาติ
นางอําพัน พิทักษวงศ
นางอําพันธ รันสูงเนิน
นางอําเพ็ญ ศรีชัยภูมิ
นางอําเพียร จึงตระกูล
นางอําไพ กลิ่นไทย
นางอําไพ กาญจนจันทร
นางอําไพ แกวกมลรัตน
นางอําไพ ใจวัง
นางอําไพ ตานะวงศ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๙๓๐๐
๙๓๐๑
๙๓๐๒
๙๓๐๓
๙๓๐๔
๙๓๐๕
๙๓๐๖
๙๓๐๗
๙๓๐๘
๙๓๐๙
๙๓๑๐
๙๓๑๑
๙๓๑๒
๙๓๑๓
๙๓๑๔
๙๓๑๕
๙๓๑๖
๙๓๑๗
๙๓๑๘
๙๓๑๙
๙๓๒๐
๙๓๒๑
๙๓๒๒
๙๓๒๓
๙๓๒๔
๙๓๒๕

หนา ๑๘๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอําไพ ปรุงหอม
นางอําไพ พลหาร
นางอําไพ โพธิวัฒน
นางสาวอําไพ มณีไพรัตน
นางอําไพ วงศขัติ
นางอําไพ สิริจรรยาบรรณ
นางอําไพพรรณ เอกอาภรณภิรมย
นางอําภรรณ ใจแสน
นางอําภา เชียงคํา
นางอําภา ปวงกลาง
นางสาวอําภา มิ่งขวัญ
นางอําภา เวียงเกตุ
นางอําภา หลอวงศ
นางอินทวรรณ บุดดาวงษ
นางสาวอินทิรา อินทรภิรมย
นางอิ่มใจ สีพญา
นางอิลองกอร จารุจิต
นางอิศราภรณ จันทรสวัสดิ์
นางอิสรา ศุขวัฒน
นางอิสรีย แจมสุวรรณ
นางอิสรีย สวนสวรรค
นางอุดม พิพัฒนทวีกุล
นางอุดม ศรีสวัสดิ์
นางอุดมพร เข็มบุปผา
นางอุดมพร พรหมเดน
นางอุดมพร พันธุธรรม

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

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางอุดมพร อําไพจิตต
นางอุดมเพชรศิริ ศรีศิลารักษ
นางอุดมลักษณ งามเหมือน
นางสาวอุดมลักษณ แจมศรี
นางอุดมลักษณ ชาติวงษ
นางอุดมลักษณ หลาจันดี
นางอุดมศิลป ภารราช
นางอุดมสิน บุญรักษ
นางอุดร สุกใส
นางอุตทุมพร บุญภิละ
นางสาวอุทัย ทองคําดี
นางอุทัย บุญยิ่ง
นางอุทัย รําเพย
นางอุทัยทิพย ไกรอุดม
นางอุทัยวรรณ ขาวสําลี
นางอุทัยวรรณ ฉิมพาลี
นางอุทัยวรรณ ตะคํา
นางอุทัยวรรณ สอนสุภาพ
นางอุทิศ คะปญญา
นางสาวอุทุมพร ตุยไชย
นางอุทุมพร นุรา
นางอุนใจ พลโสกเชือก
นางอุนเรือน ซอนกลิ่น
นางอุนเรือน ปนรัตนานนท
นางอุนเรือน สุจจะชารี
นางอุบล กันทา

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๙๓๕๒
๙๓๕๓
๙๓๕๔
๙๓๕๕
๙๓๕๖
๙๓๕๗
๙๓๕๘
๙๓๕๙
๙๓๖๐
๙๓๖๑
๙๓๖๒
๙๓๖๓
๙๓๖๔
๙๓๖๕
๙๓๖๖
๙๓๖๗
๙๓๖๘
๙๓๖๙
๙๓๗๐
๙๓๗๑
๙๓๗๒
๙๓๗๓
๙๓๗๔
๙๓๗๕
๙๓๗๖
๙๓๗๗

นางอุบล จันทนมัฏฐะ
นางอุบล บุญสวัสดิ์
นางอุบล ประทุมวัน
นางอุบล รองพินิจ
นางสาวอุบล สนามไชย
นางอุบล แสงมณี
นางสาวอุบล หมายเทียมกลาง
นางอุบล อวมอินจันทร
นางอุบลรัตน สัตถาพร
นางอุบลรัตน อนุศิลป
นางอุบลวรรณ ขอประเสริฐ
นางสาวอุบลวรรณ ธวัชโชติ
นางอุบลวรรณ มวงมี
นางอุบลวรรณ ฤาชัย
นางอุบลศรี พัฒนประสิทธิ์
นางอุบลศิลป อินทอง
นางอุภาพร เนาวสุวรรณ
นางอุมาพร รอดสวาง
นางอุมาพร อุนสมัย
นางอุรวรา ขามโนนวัด
นางสาวอุรักษ บุพชาติ
นางอุรา ชัยบุตร
นางอุรา ชูกลิ่น
นางอุรา วรรณวิไล
นางอุรารักษ โฉมศรี
นางอุไร เกิดอิ่ม

หนา ๑๘๗
ราชกิจจานุเบกษา
๙๓๗๘
๙๓๗๙
๙๓๘๐
๙๓๘๑
๙๓๘๒
๙๓๘๓
๙๓๘๔
๙๓๘๕
๙๓๘๖
๙๓๘๗
๙๓๘๘
๙๓๘๙
๙๓๙๐
๙๓๙๑
๙๓๙๒
๙๓๙๓
๙๓๙๔
๙๓๙๕
๙๓๙๖
๙๓๙๗
๙๓๙๘
๙๓๙๙
๙๔๐๐
๙๔๐๑
๙๔๐๒
๙๔๐๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางอุไร คําปลิว
นางอุไร บุญเสง
นางอุไร ปรึกษากร
นางอุไร พนมเขต
นางอุไร พยอมนอย
นางอุไร พวงประเสริฐ
นางอุไร พุฒหมื่น
นางสาวอุไร โภชนุกูล
นางสาวอุไร มหาพรหม
นางสาวอุไร ยกมา
นางอุไร วงศสุบรรณ
นางอุไร วรนุช
นางสาวอุไร ศรีสวัสดิ์
นางสาวอุไร สุขศรีเมือง
นางอุไร อินทรแกว
นางอุไร อุตอิ่นแกว
นางอุไรรัตน โกศล
นางอุไรรัตน คําจํารูญ
นางสาวอุไรรัตน ธีระรังสิกุล
นางอุไรรัตน บุษบา
นางอุไรวรรณ เขียววิชัย
นางอุไรวรรณ ไขษรศักดิ์
นางอุไรวรรณ ดานขวา
นางอุไรวรรณ เปลงรัศมี
นางอุไรวรรณ ฤทธิมาร
นางอุไลรัตน หมั้นทรัพย

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๙๔๐๔
๙๔๐๕
๙๔๐๖
๙๔๐๗
๙๔๐๘
๙๔๐๙
๙๔๑๐
๙๔๑๑
๙๔๑๒
๙๔๑๓
๙๔๑๔
๙๔๑๕
๙๔๑๖
๙๔๑๗
๙๔๑๘
๙๔๑๙
๙๔๒๐
๙๔๒๑
๙๔๒๒
๙๔๒๓
๙๔๒๔

นางอุษณา ดุลยสิทธิ์
นางอุษณี ถาวรชาติ
นางอุษณี รุงมโน
นางอุษณีย ชูวิเศษ
นางอุษณีย เลี่ยนเครือ
นางอุษณีย วองกิจ
นางอุษณีย สุวพิชญภูมิ
นางอุษณีย อันสุข
นางอุษนี สิบรัมย
นางอุษา คงคอน
นางอุษา จันทร
นางอุษา ถ้ําสุธะ
นางอุษา เพิ่มสุวรรณ
นางอุษา รัตนบุปผา
นางอุษา รุงเรือง
นางอุษา สุรนารถ
นางอุสาห ดวงดาว
นางอุสาห เมืองดวง
นางอุสาห เรืองวรบูรณ
นางอูทอง เพ็งพา
นางสาวเอมอร คะเณย

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

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางเอมอร ฉิมพลี
นางเอมอร นรเดชานันท
นางสาวเอมอร โพธิ์คํา
นางเอมอร ยศกระโทก
นางเอมอร สีฟา
นางสาวเอมอร สุธรรมวิจิตร
นางเอมอร ออยทิพย
นางเอี่ยม อาลัย
นางเอี่ยมจิตร พวงไธสง
นางเอี่ยมจิตร พาทีเพราะ
นางเอื้องพันธ นันทแกลว
นางเอื้องฟา โคตะโน
นางเอื้อจิต บํารุงรส
นางเอื้อมพร ทองทิพย
นางเอื้อมพร อุดมโภคา
นางเอื้อย แซไล
นางเอื้ออารี ภูภัทรางค
นางแอนนา ปนทอง
นางโอภา บัวรัตนกาญจน
นางโอภาส ผดาวัลย
นางสาวไอยรินณ จันทรแยม

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๑ นายกําจร ตติยกวี
๔ นางสาวชมภัสสร สุขสมัย
๒ นางจันทนี ดอกบัว
๕ นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย
๓ นางสาวจันทรลดา ยิ้มรุงเรือง
๖ นางพรทอง หงษเวียงจันทร

หนา ๑๘๙
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕

๗ นางพรพิมล สวนจิตร

๑๐ นางสาววัฒนาพร สุขพรต

๘ นางพันธุทิพา ยุวทองไท

๑๑ นางสอางคทิพย ณ ถลาง

๙ นางภัทราวดี มนีกานนท

๑๒ นางอรพินท ลายพัฒน

วิทยาลัยชุมชน สังกัดสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน
๑ นายวิรตั น พรหมดี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๑ นายกฤษณะ เนียมมณี

๑๘ นายอมรศักดิ์ ออสุวรรณ

๒ นายเกรียงศักดิ์ ประสพสันติ

๑๙ นางกชกร เฉลิมกาญจนา

๓ นายชัยยา เจริญสุขเลิศวิทยา

๒๐ นางกระบวน วัฒนปรีชานนท

๔ นายธันวา ตันสถิตย

๒๑ นางสาวกิ่งกาญจน เทพกาญจนา

๕ นายธีรโชติ จองสกุล

๒๒ นางจรูญศรี มาดิลกโกวิท

๖ นายพนวสันต เอี่ยมจันทน

๒๓ นางสาวชปา จิตตประทุม

๗ นายพรพจน เปยมสมบูรณ

๒๔ นางสาวนาตยา เสียงสกุล

๘ นายพอจํา อรัณยกานนท

๒๕ นางสาวประจิต หาวัตร

๙ นายรุทธ สุทธิศรี

๒๖ นางประภาภรณ อัครจินดานนท

๑๐ รอยตํารวจโท เรวัติ วัฒนานุกูลกิจ

๒๗ นางพรพิมล กิจสนาโยธิน

๑๑ นายลือชัย ครุธนอย

๒๘ นางสาวพรศิริ หมื่นไชยศรี

๑๒ นายวันชัย ตรียะประเสริฐ

๒๙ นางยุวรีย พันธกลา

๑๓ นายศุภกรณ ดิษฐพันธุ

๓๐ นางรศนาภรณ วีรวรรณ

๑๔ นายสมชาย พัวจินดาเนตร

๓๑ นางสาวลลิดา ปริยกนก

๑๕ นายสมบูรณ รัตนพนากุล

๓๒ นางวิภา ดานธํารงกูล

๑๖ นายอนันต จงเถลิง

๓๓ นางสาวสายวรุฬ ชัยวานิชศิริ

๑๗ นายอมร วาสนาวิจิตร

๓๔ นางสุทธิรัตน ศรีตระกูล

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๓๕ นางสาวสุนิดา ปรีชาวงษ
๓๖ นางสาวอรวรรณ ชัยลภากุล
๓๗ นางสาวอรุบล โชติพงศ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑

หนา ๑๙๐
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕

๓๘ นางอลิสา วัชรสินธุ
๓๙ นางเอื้อเอ็นดู ดิศกุล ณ อยุธยา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
นายกาญจนเขจร ชูชีพ
๒๒ นายสนธิชัย จันทรเปรม
นายจักร แสงมา
๒๓ นายสุชาติ สงวนพันธุ
นายจําเริญ เที่ยงธรรม
๒๔ นายสุนทร เลาเรืองศิลปชัย
นายจีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ
๒๕ นายอนุศร ใกลแกว
นายฉัตรชัย เปสี
๒๖ นายอลงกต โขมพัฒน
นายเฉลิมชัย ตระกูลผุดผอง
๒๗ นางจุไรรัตน ประสารทอง
นายณรงคศักดิ์ สงเคราะหราษฎร
๒๘ นางเจียมจิตร ชวากร
นายทวีศักดิ์ วิริยานุภาพพงศ
๒๙ นางชิดชนก สายชุมอินทร
นายธีระพล ศิรินฤมิตร
๓๐ นางฐาปนีย ธัญญพานิช
นายนพพล เกตุประสาท
๓๑ นางดารารัตน อินนุรักษ
นายนาม บัวทอง
๓๒ นางทวีพร ดิษฐคําเริง
นายประสิทธิ์ พยัคฆพงษ
๓๓ นางธีรวรรณ โศภิษฐนภา
นายพงศกร แสงวงศกร
๓๔ นางนงเยาว อัศวเลิศแสง
นายพงษเทพ วิไลพันธ
๓๕ นางสาวนุกูล มวงพิทักษ
นายลือศักดิ์ บุตรเหล
๓๖ นางสาวนุษรา สินบัวทอง
นายวรชัย วิริยารมภ
๓๗ นางเนรมิตร จันทรเจียวใช
นายวรพจน อุดมรัตน
๓๘ นางสาวบุษบา บรรจงมณี
นายวิชัย มินสุวรรณ
๓๙ นางปทมา ระตะนะอาพร
นายวิทยา ปนสุวรรณ
๔๐ นางสาวปยวรรณ สุธรรมาภินันท
นายวุฒินันท คงทัด
๔๑ นางสาวพรศิริ มวงสมัย
นายศิริพงษ เทศนา
๔๒ นางพัชราภรณ ญาณภิรัต

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

นางสาวพัชรี วาศวิท
นางพันธทิพย นุชงอน
นางพิมพจันทร นุมหอม
นางสาวเพ็ญศรี บุญสวรรคสง
นางมณฑา นิระทัย
นางรพีพรรณ มีสงา
นางสาวลี่ลี อิงศรีสวาง
นางวรรณดี สุทธินรากร
นางสาววิไล แจงบุญ
นางสาววีรนุช กิระวงศสกุล
นางศิริกุล พูนนาก
นางศิริมา เนียมมีศรี
นางสมแกว อยูสําราญ
นางสาวสมนึก พรมแดง
นางสมบูรณ จิระสถิตย
นางสหัทยา คลายหาญ
นายกสิน หัตถพนม
นายเกรียงศักดิ์ สถาพรวรชัย
นายชัยรัตน สิทธิโชค
นายชาญชัย พานทองวิริยะกุล
นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย
นายบุญยิ่ง เจริญ
นายประสิทธิ์ เชียงนางาม
นายพิชญรัตน แสนไชยสุริยา

หนา ๑๙๑
ราชกิจจานุเบกษา
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสาวสัจจา สกุลธนญชัย
นางสุดารัตน รัตนพันธุ
นางสุนันท คําเลิศ
นางสาวสุนันท ลิ้มตระกูล
นางสาวสุนีย ทองสิริประภา
นางสุนียรัตน แสงอุไร
นางสุไร สุวรรณรัตน
นางสุวรรณา ทิพยรักษ
นางสาวอภิญญา จุฑางกูร
นางอภิญญา หิรัญวงษ
นางสาวอมรรัตน พรหมบุญ
นางอรุณี นาคเสน
นางอัจจนา วงศชัยสุวัฒน
นางอุมาพร ศิรธรานนท
นางสาวแอนนา สายมณีรัตน

มหาวิทยาลัยขอนแกน
๙ นายพิธันดร นิตยสุทธิ์
๑๐ นายพิสิฏฐ เจริญสุดใจ
๑๑ นายเพียรศักดิ์ ภักดี
๑๒ นายไพบูลย ดาวสดใส
๑๓ นายมี เขียวแป
๑๔ นายราชพร ปทะวานิช
๑๕ นายวรมิตร บุญเมืองแสน
๑๖ นายวิบูลย วัฒนนามกุล

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ 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

นายวิสิทธิ์ สาครตานันท
นายวีรพัฒน เศรษฐสมบูรณ
นายศาสตรา วงศธนวสุ
นายศุภกิจ จารุจรณ
นายศุภชัย อนวัชพงศ
นายสถิต ศรีหนองกุง
นายสมชาย แกวบุญเรือง
นายสมพงษ สิทธิพรหม
นายสมโภชน แกวระหัน
นายสหพัฒน บรัศวรักษ
นายสัมฤทธิ์ คะมะปะเต
นายสํารวม ภูมิแดง
นายอัศนีย ฐานสันโดษ
นายอาสาฬ แสนแสง
นายอุดมชัย สุพรรณวงศ
นางกชพรรณ มณีกานนท
นางกรรนิการ ฉัตรสันติประภา
นางสาวกาญจนา จันทรสูง
นางสาวกาญนิถา ครองธรรมชาติ
นางสาวเกศนี บุณยวัฒนางกุล
นางงามพิศ ธนไพศาล
นางจิตรโสภา โททุโย
นางจินตนาภรณ วัฒนธร
นางเจริญทรัพย สุพรรณวงศ
นางสาวชุลีพร สุปญญา
นางฐิติรัชทน ปกกะทานัง

หนา ๑๙๒
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)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางฐิรชญา มณีเนตร
นางดวงแกว รอดออง
นางเตือนใจ ดุลยจินดาชบาพร
นางทองสุข อุปชิตร
นางสาวทัศนีย เสือบัว
นางทิพยวรรณ มุกนําพร
นางนัดดา บุญฉิม
นางนิรมล พัจนสุนทร
นางนุชจรีย หอมนาน
นางบังอร เพชรศรี
นางสาวบุญสง หาทวายการ
นางเบญจวรรณ วงศกังวาน
นางพวงทอง พูลเรือง
นางพวงผกา สาดี นีลเซน
นางสาวพัชรินทร ลาภานันท
นางพัสดา ภักดีกําจร
นางพูนศรี รังษีขจี
นางเพ็ญประภา เพชระบูรณิน
นางสาวไพพร แซเตีย
นางยุคนธร แทนวิสุทธิ์
นางรัตติยากร วิมลศิริ
นางวนิดา พิมทา
นางสาววรนุช ปะกิรเค
นางวรัญญา สรอยหิน
นางวิภาณี ขุนภูมิแพทย
นางสาววิลาวัณย หวงไธสง

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

นางศิรีวรรณ รวเย็น วูลเทอร
นางศุภวัฒนากร วงศธนวสุ
นางสดายุรัตน คําแสน
นางสมบัติ พลอยศรีทอง
นางสาวสมลักษณ บุญจันทร
นางสรีวัลย เรืองฤทธิ์
นางสายหยุด ขันขวา
นางสีรุง พลธานี
นางสุกัลยา คุณกิตติ
นางสุฐิดา เคนพรม
นางสาวสุพิน อุดมผล
นายจตตรินทร ดวงจิตชวกุล
นายจตุพล ศรีสมบูรณ
นายจิรพงศ สังขคุม
นายชล อินตะ
นายชัยชาญ อุดหนุน
นายชัยวัฒน โตอนันต
นายดิเรก บรรณจักร
นายธนวัฒน เบญจานุวัตรา
นายธีระพล ลี้ประเสริฐ
นายเธียรไชย ภัทรสกุลชัย
นายประพันธ จุฑาวิจิตรธรรม
นายพงษรักษ ศรีบัณฑิตมงคล
นายพงษศักดิ์ มหานุภาพ

หนา ๑๙๓
ราชกิจจานุเบกษา
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสาวสุภาภรณ ฉัตรชัยวิวัฒนา
นางสาวสุมนชาติ เจริญครบุรี
นางสาวสุวนีย สูญพนไร
นางสุวรี ศิวะแพทย
นางโสภณ จุลสม
นางสาวอโนทัย ตรีวานิช
นางสาวอรพิน ผาสุริยวงษ
นางสาวอารินี ชัชวาลชลธีระ
นางอารีย พาวัฒนา
นางอุทัยวรรณ ชวยศรี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม
๑๔ นายพิชิต สิทธิไตรย
๑๕ นายพิรยิ ะ ยาวิราช
๑๖ นายพุฒิพงษ พุกกะมาน
๑๗ นายมานิตย ทนนวงค
๑๘ นายเมืองไลย จันทรแจม
๑๙ นายวันชัย ตะโคตร
๒๐ นายวิทยา ทนนวงค
๒๑ นายศุภวิช พันธประเสริฐ
๒๒ นายสมคิด ใจซื่อ
๒๓ นายสมบูรณ เงาสอง
๒๔ นายสมพร โชตินฤมล
๒๕ นายสิริ เชี่ยวชาญวิทย
๒๖ นายสุนทร เครื่องคํา

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๑
๒
๓
๔

นายสุระพงศ ทองพันชั่ง
นายอโณทัย วัฒนาพร
นางเกษศิริ พิทักษกิตติกร
นางเครือวัลย คํากอง
นางจันทรา ทันดร
นางสาวเตือนใจ ใจชื้น
นางธนัญญา ทาน้ํา
นางสาวนงนุช ดวงสรอย
นางสาวนงเยาว คําอยู
นางนริศรา ลีลามานิตย
นางสาวนันทกา ชัยบาล
นางนันทริยา สาเอี่ยม
นางสาวนิธิ ไทยสันทัด
นางสาวบัวแกว ดวงทิพย
นางสาวบุญรุง ปาลี
นางสาวปรินยาพร ศรีสุโข
นางพนมลักษณ ภาพพริ้ง
นางสาวพรศิริ ใจสม
นางสาวพอใจ สรฤทธิ์ชัยยันต
นางสาวพิมพนิภา วิเชียรศิริกุล
นายกัมมาล กุมาร ปาวา
นายทรงพล รุงโนรี
นายปกรณ ลิมปนุสรณ
นายวัลลภ วิชชุเดชา

หนา ๑๙๔
ราชกิจจานุเบกษา
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสาวพิศมร ยอดจิ๋ว
นางภัทรภร ญาณะเหล็ก
นางภาณี แกวผา
นางสาวเมธิศา พงษศักดิ์ศรี
นางสาวยุพดา พงษพรต
นางรุงทิพย ประเสริฐพงค
นางลัดดาวรรณ ปานเพ็ชร
นางวนิดา ธีรวัตรวาทิน
นางศรีพร ยอดมงคล
นางสาวศรีสุลักษณ ธีรานุพัฒนา
นางสายสุนีย ปนตาเปย
นางสิตาพร มีรักษ
นางสิทธิพร มานุ
นางสุกัญญา ธีรพงศภักดี
นางสุธารา เทพจันทร
นางสุนิสา อนุชาตระกูล
นางสุนีย อินชัย
นางสาวอนงค ปนทะโชติ
นางสาวอําไพ อัศวกิตติกวิน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
๕ นายสมบูรณ กีรติประยูร
๖ นายสมศักดิ์ ศิริรุงโรจนยิ่ง
๗ นางกมลชนก วงศสนสุนีย
๘ นางสาวจินตนา ธนะสันต

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

นางฉันทิชา ศรีโยธิน
นางชนันดา ธีญะวุฒิ
นางชลอ จรูญโรจน ณ อยุธยา
นางณัฐสินี พันธพุม
นางสาวดลพร กําเนิดสิทธิเสรี
นางดวงรัตน เอนกเวียง
นางสาวธารารัตน พรหมบุบผา
นางสาวนพวรรณ วัฒนะนนท
นางสาวนิตยา ตากวิริยะนันท
นางพรทิพย ธีระกาญจน
นางสาวพรศิริ สิงหปรีชา
นางเพ็ญนภา หิรัญลิขิต
นายกนกศักดิ์ เอี่ยมโอภาส
นายกวี ไกรระวี
วาที่รอยโท คนธรรพ เตียเจริญ
นายเฉนียน เรืองเศรษฐกิจ
นายชนินทร ล่ําซํา
นายโชติรส คูผาสุข
นายทศพร บุญยฤทธิ์
นายธวัชชัย ชวนะศิลป
นายนพดล มาสมสมบูรณ
นายผจญ โสภณานุรักษ
นายพรภิรมย หลงทรัพย
นายมานพ สุพรรณธริกา
นายยงยุทธ ขจรปรีดานนท

หนา ๑๙๕
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสาวมะลิวัลย สุขโขรัตน
นางยุพิน โภคฐิติยุกต
นางรัชนี สุขสวาง
นางสาวลาวัลย ใบมณฑา
นางสาววรรณดี แสงสุวรรณ
นางสาววรรณิภา ศศิพิกุลพงศ
นางวิรังรอง บุญนุช
นางสาวศิริพร วีรธีรางกูร
นางสาวสิริวรรณ ไวทยธํารงค
นางสาวสุปญญา โตจุย
นางสาวสุมาลี สุพรรณสาลีกุล
นางสุวรรณา ทัศนพงศ

มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๔ นายรังสรรค ตั้งตรงจิตร
๑๕ นายวันชัย คณิตวิทยานันท
๑๖ นายวันชัย ดวงพัตรา
๑๗ นายวิชัย ศรีมุนินทรนิมิต
๑๘ นายวิทูร ชินสวางวัฒนกุล
๑๙ นายสุกษม อัตนวานิช
๒๐ นายสุธน นอยวัฒน
๒๑ นายสุเมธี ธนังกุล
๒๒ นายไสว จาดจุย
๒๓ นายอดิศักดิ์ ผลิดผลการพิมพ
๒๔ นาวาเอก อนันต โฆษิตเศรษฐ
๒๕ นางสาวกัลยา นฤดมกุล
๒๖ นางสาวกาญจนา ครองธรรมชาติ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒

นางสาวกาญจนี นิติเรืองจรัส
นางสาวกีรดา ไกรนุวัตร
นางเกศินี บูชาชาติ
นางขวัญฤดี อะทุมชาย
นางงามแข เรืองวรเวทย
นางสาวจงดี แดงรัตน
นางสาวจรินทร บุญประสงค
นางจันทนา คุมญาติ
นางชนิดา แสงสวาง
นางชไมพร เจริญไกรกมล
นางสาวณัฎฐพัชร ปุณยหทัยกุล
นางสาวณัฐกมล ชาญสาธิตพร
นางดาราวรรณ ปนทอง
นางสาวทิพวรรณ โลมรัตนา
นางธนวรรณ กุมมาลือ
นางสาวนันทพร พวงแกว
นางสาวนัยนา ตากวิริยะนันท
นางบัวหลวง สําแดงฤทธิ์
นางสาวบุศรา แซโงว
นางสาวบุษกร ประภาพรสุข
นางเบญจพร ศักดิ์ศิริ
นางสาวประภาพร เชิงทวี
นางประภาวัลย ภูษิตวิจิตร
นางปราณี วรวิทยอุดมสุข
นางปรียารัช อรรฆรัตน
นางปานทิพย วัฒนวิบูลย

หนา ๑๙๖
ราชกิจจานุเบกษา
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
๗๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางผุสดี ลือนีย
นางพรทิพย เอี่ยมพงษไพบูลย
นางสาวพรรณี ปรีดากาญจน
นางสาวพรศรี ดิสรเตติวัฒน
นางสาวพรสิริ ชินวางวัฒนกุล
นางสาวพัสมณฑ คุมทวีพร
นางสาวพิศมัย ไผทอง
นางสาวเพชรเอง สุรนัคครินทร
นางสาวมาลัย เฉลิมชัยนุกูล
นางสาวมาลัย วงศศรีสุนทร
นางสาวยุพา ปานแสงทอง
นางยูถิกา จิราโรจน
นางเยาวลักษณ เงินวิวัฒนกุล
นางสาวรสพร อินทรนอย
นางรุงขนิษฐ ทองพูล
นางสาวรุงนภา ผาณิตรัตน
นางสาวรุจี นาคนัตร
นางวณิชา ชื่นกองแกว
นางสาววราภรณ เสรีประทีป
นางสาววัชรี วชิรเกยูร
นางสาววาสนา สถิตยจันทรากุล
นางวิลัยศรี อนันทยานนท
คุณวิไลรัตน ลิมปยะกุล
นางสาวศุภกานต เข็มเงิน
นางศุภศิล สระเอี่ยม
นางสาวศุภาวดี วายุเหือด

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

นางสาวศุลีพร พิทยานนท
นางสไบทิพย จูฑะกาญจน
นางสมจิตร ไวศยะ
นางสมพร สมสกุล
นางสมศรี สิริกอแกว
นางสมสวย นุชงาม
นางสาวสายฝน มหาวัฒนะ
นางสาวสุจิตรา มูลภา
นางสุชาดา ดวงสนิท
นางสุณี เกิดบัณฑิต
นางสุนทรา ณ บางชาง
นางสาวสุปราณี ทองประดิษฐ
นางสุปราณี สุขกมลสันติพร
นายดํารงศักดิ์ จันโททัย
นายปญญา อยูจินดา
นายประภัสสร มหาพัฒนไทย
นายประสิทธิ์ บุญไทย
นายวิทยา ธนากฤกษมงคล
นายวิฑูรย ภูนุช
นายวิโชติ วัณโณ
นายวีระศักดิ์ วาจาบัณฑิตย
นายอนุสรณ สกุลคู
นางสาวแขไขเนตร เพชรรัตน
นางพัชรา บุญมี

หนา ๑๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕

๙๒ นางสุปรีดี พงศศรีเพียร
๙๓ นางสุมนทิพย ไพรสุวรรณา
๙๔ นางสุมัทณา บุตรเพชร
๙๕ นางสาวสุวนิตย ธีระศักดิ์วิชยา
๙๖ นางสุวรรณี วีระศร
๙๗ นางโสมสายทอง กุมภาว
๙๘ นางเหรียญพร ผูเจริญชนะชัย
๙๙ นางอรชร จาติกานนท
๑๐๐ นางสาวอรทัย อาจอ่ํา
๑๐๑ นางสาวอังสนา บุญธรรม
๑๐๒ นางอัญชลี พรรณไวย
๑๐๓ นางสาวอาภรณ พิชิตการคา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
๑๒ นางสาวภากมล สุขถาวร
๑๓ นางสาวมยุรี ชํานาญจิตร
๑๔ นางรัตนา แสงจิตร
๑๕ นางรุงทิพย มงคลเกษม
๑๖ นางศิรินทร กิจพยัคฆ
๑๗ นางศิริพร ธรรมวรางกูร
๑๘ นางสุธารัตน พลอยเจริญ
๑๙ นางสาวสุมนา ปรุงศักดิ์
๒๐ นางอังคณา เกตุสุวรรณ
๒๑ นางสาวอุไร ทองหัวไผ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ 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 ๑๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นายชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล
๑๖ นางสาวยุวดี เสนีวงศ ณ อยุธยา
นายไพโรจน จงบัญญัติเจริญ
๑๗ นางรุงตะวัน สุภาพผล
นายฤทธิชัย ออนมิ่ง
๑๘ นางลาวัณย รัตนเสถียร
นายวราดุล ฉัตรทอง
๑๙ นางวชิราภรณ รัตนสิงห
นายสมชาย สันติวัฒนกุล
๒๐ นางสาววิภาวี อนุพันธพิศิษฐ
นางสาวกนกรัตน แสงอําไพ
๒๑ นางศิริลักษณ เพ็งพุม
นางสาวโกสุม จันทรศิริ
๒๒ นางสาวศุภวรรณ พันธุภักดี
นางนริศา ชุตินารา
๒๓ นางสมใจ ศิริโภค
นางน้ําฝน ครุปติ
๒๔ นางสุภาภรณ แววศร
นางปาจรีย จันทสวาง
๒๕ นางสาวสุรางครัตน ศรีสุรภานนท
นางสาวปารมี เพ็ชรคุม
๒๖ นางสุวดี ชวนไชยะกูล
นางสาวพรสุข หุนนิรันดร
๒๗ นางสาวเสาวนีย จันทรนอย
นางพวงทอง พุมอยู
๒๘ นางอมรา วิสูตรานุกูล
นางสาวพัชรี เจริญศิริ
๒๙ นางอัทธนีย พิทยากรศิลป
นางพิมพร ศิริไกรวัฒนาวงศ
๓๐ นางอําพรรณ ยินดี
นายกมล แมลงทับ
นายเกียรติ อุดมกาญจนานนท
นายคณะศร กิจสาระภักดี
นายเฉลิมพล ศรีนราวัฒน
นายชินศักดิ์ ตัณฑิกุล
นายโชติวัฒน ปุณโณปถัมภ
นายธนิก เลิศชาญฤทธ
นายธีระพันธุ สันติเทวกุล

มหาวิทยาลัยศิลปากร
๙ นายนิพนธ เอกจริยกร
๑๐ นายบํารุง ชํานาญเรือ
๑๑ นายปยะวัฒน หวังอารี
๑๒ นายวุฒิ คงรักษา
๑๓ นายอรรถพงศ อันตะริกานนท
๑๔ นางสาวเกศินี เพ็ญศิริ
๑๕ นางโชคพิศิษฐ เทพสิทธา
๑๖ นางดวงเดือน ไกรลาศ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒

นางดาวลอย กาญจนมณีเสถียร
นางนิศารัตน ขุมทอง
นางสาวพจนา อินทะเตชะ
นางพัชรี เวชการ
นางสาวพิชญาภรณ ชูลาภ
นางพิมพใจ สัจจาพิทักษ

หนา ๑๙๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางพิสมร วิญญกูล
นางสาวเยาวลักษณ อ่ํารําไพ
นางลัดดาวัลย ภูริกุลทอง
นางสาววรรณวีร บุญคุม
นางอรวรรณ บุญยฤทธิ์
นางอรุณศรี ลีจีรจําเนีนร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
๑ นายกิตติภูมิ วรฉัตร
๑๙ นายหเทิญ ถิ่นธารา
๒ นายโชคชัย เหลืองธุวปราณีต
๒๐ นายอนุชิต บิลหละ
๓ นายณรงค แกวชื่น
๒๑ นายอาทิตย จิระดารากุล
๔ นายนิพัฒน พลดวง
๒๒ นายอุทัย ไทยเจริญ
๕ นายนุกูล กุลสิรวิชย
๒๓ นางกาญจนา ศิริมุสิกะ
๖ นายบุญสม ธีระวัฒนพงศ
๒๔ นางสาวกุลภัสสร แซเอง
๗ นายประสิทธิ์ จันทรประกอบ
๒๕ นางสาวกุสม พฤกษภัทรานนท
๘ นายปริญญา เชาวนาศัย
๒๖ นางเกษนี อําไพชัยโชค
๙ นายปญญรักษ งามศรีตระกูล
๒๗ นางคัทลียา อุคติ
๑๐ นายพันธ ทองชุมนุม
๒๘ นางจงกลนี ตงมิตร
๑๑ นายไพโรจน คีรีรัตน
๒๙ นางจงจิตร ทองสมบูรณ
๑๒ นายไพสิฐ ทับเที่ยง
๓๐ นางจรรยา วงศกิตติถาวร
๑๓ นายภุชงค วรรัตนานุรักษ
๓๑ นางจันทรวดี ลิ่มสกุล
๑๔ นายมงคลชัย หาทรัพย
๓๒ นางจันทิรา ชีวะอิสระกุล
๑๕ นายวรพงษ ปญญายงค
๓๓ นางจารุวรรณ กฤตยประชา
๑๖ นายวิญู มิตรานันท
๓๔ นางจุฬาลักษณ พัฒนศักดิ์ภิญโญ
๑๗ นายวิภัทร ศรุติพรหม
๓๕ นางสาวชุติมา จินตนปญญา
๑๘ นายศุภชาต อังแสงธรรม
๓๖ นางสาวชุติมา ผาติดํารงกุล

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓

นางสาวฐาปาณีย นิเดรฮะ
นางสาวฐิตารีย ศรีสุรัตน
นางสาวณิชมน สิริลาภยศ
นางดารารัตน แซลี้
นางถนอมจิต ใฝบุญ
นางสาวธนวรรณ โชติวัฒนา
นางนอยหนา กั่วพานิช
นางนัฏฐา แกวนพรัตน
นางนิตยา เพ็ชรรัตน
นางสาวนิภา นิยมไทย
นางสาวนิรมล พิชญปรีชา
นางนุชนาตย เติมสายทอง
นางเนตรนภา คูพันธวี
นางบรรเจิด ยะพงศ
นางสาวปทุมมาลัย พัฒโร
นางปรัชญานันท เที่ยงจรรยา
นางสาวปราโมทย ทองสุข
นางปาตีเมาะ ดอเลาะ
นางปานใจ แสงศิลา
นางปยรัช อุนทริจันทร
นางเปรมทิพย ชลิดาพงศ
นางผกายมาศ กิตติวิทยากุล
นางพยอม ยอดธรรม
นางพรทิวา มีสุวรรณ
นางพวงจิตร ถิ่นธารา
นางพวงผกา บวรลักษณ
นางพัชรี คีรีวัลย

หนา ๒๐๐
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
๘๙
๙๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางเพียงตา กิจรุงโรจน
นางโพยม วงศภูวรักษ
นางภูศิตา จันทรอินทร
นางสาวมัณฑนา คงวิจิตร
นางยุพา แกวมณี
นางลมัย คงสกูล
นางลออง ผดุงกูล
นางละไม บัวคีรี
นางวันทนา เหรียญมงคล
นางวาสนา ธรรมศิริพงษ
นางสาววิภา แซเซี้ย
นางสาวศิริลักษณ ประวีณวรกุล
นางสมพร บูรโชควิวัฒน
นางสมสมร ชิตตระการ
นางสาวสุภาพร สุวิวัฒน
นางสุรจิตร ทีฆสกุล
นางโสภณา วองทวี
นางองุน สังขพงศ
นางอนงค ประสาธนวนกิจ
นางอนงค ภูริวัฒนกุล
นางสาวอรทัย ชยาภิวัฒน
นางอรวรรณ หนูแกว
นางสาวอัญชลี ศิริโชติ
นางอุบลวรรณ ตันสกุล
นางสาวอุมา จันทวิเศษ
นางสาวเอมอร แซจิว
นางฮุสนา อุษมานี

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑
๒
๓
๔
๕

หนา ๒๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นายทวี สุรฤทธิกุล
๑๑ นางเบญจลักษณ สุนทรชาติ
นายบุญชัย บุญธรรมติระวุฒิ
๑๒ นางภัทรฤดี สุพัฒโสภณ
วาที่รอยตรี บัญชา สมพงษ
๑๓ นางสาวรัชนีกร โชติชัยสถิตย
นายประกิต จักกรวย
๑๔ นางรสคนธ รัตนเสริมพงศ
นายวันชัย เปรมากรณ
๑๕ นางสาววรรณา ศิลปอาชา
นางสาวเครือทิพย เจียรณัย
๑๖ นางวรรณา แจะมินทร
นางสาวจินดารัตน นิธิเมธีโรจน
๑๗ นางสาววรินทรรักษ ศุภวิบูลย
นางสาวจตุพร ทองอุน
๑๘ นางสุนทรี สายพิณ
นางนฤมล ปทมพันธุ
๑๙ นางสุณีรัตน วสุพงศโสธร
นางสาวนพรัตน อรไชยสุวรรณ
นายญาณิน โอภาสพัฒนกิจ
นายรังสรรค จันตะ
นายสุกิจ ขันธปราบ
นายเสมอขวัญ ตันติกุล
นางกนกพร นันทดี

มหาวิทยาลัยแมโจ
๖ นางสาววราภรณ ปญญาวดี
๗ นางวิจิตรา แดงปรก
๘ นางสมปอง สรวมศิริ
๙ นาวาตรีหญิง อุดมลักษณ ธรรมปญญา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
๑ นายพงษเจต พรหมวงศ
๔ นางสาวพิมพลออ กรพิพัฒน
๒ นายรัชสิตวิชญสิริ เบ็ญจวัลลภ
๕ นางสาวรัตนา ใจดี
๓ นางนงนุช เลาหะวิสุทธิ์
๖ นางสาววิภาดา สืบสุข
๑ นายเนียน คํามุลตรี
๒ นายราชันย ออนครบุรี

มหาวิทยาลัยนครพนม
๓ นายรุงศิริ อรุณพานิชเลิศ
๔ นางปราณี บัวบาน

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข

หนา ๒๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
๑ นายจิรศักดิ์ คงเกียรติขจร
๓ นางณภัสสรณ โลหะญาณจารี
๒ นายศักดิ์ชัย สุริยจันทราทอง
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
นายเกรียง คุปตรัตน
๑๐ นายสุรชัย จันทรฉาย
นายถนอมศักดิ์ อรรถสิษฐ
๑๑ นายสุรินทร เพชรมุณี
นายธารี วารีสงัด
๑๒ นางธันยพัฒน เดชดนู
นายนิวัติ สุขศิริสันต
๑๓ นางสาวนฤมล เครือองอาจนุกูล
นายบุญชอบ โสตประวัติ
๑๔ นางพรรณาย เหรียญอัมพร
นายวชิร ฉายสุวรรณ
๑๕ นางสมจิตร วิริยานนท
นายวัชระ ภัคมาตร
๑๖ นางสาวสมศรี สารจิตต
นายวิโรจน เตชะวิญูธรรม
๑๗ นางสุวรรณา อนรรฆจินดา
นายศักดิ์สิทธิ์ งามแดน
๑๘ นางเสาวภา วงศอกนิษฐ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
๑ นายจําลอง โพธิ์บุญ
๓ นางเตือนใจ มังคลัง
๒ นายชัยธวัตร วิเชียรสมุทร
๔ นางสาวปทมา หมัดนุรักษ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

นายขจัดภัย ทิพยผอง
นายชูชาติ พินพาทย
นายทนงศักดิ์ ประสบกิตติคุณ
นายทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข
นายธนาวุฒิ สุคนธทรัพย
นายธรรมศักดิ์ สิงคเสลิต
นายนฤพนธ วงศจตุรภัทร

มหาวิทยาลัยบูรพา
๘ นายนิคม มูลเมือง
๙ นายบัณฑร จิตตสุภาพ
๑๐ นายประโชติ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
๑๑ นายพงษวุฒิ ดวงศรี
๑๒ นายพิชัย สนแจง
๑๓ นายไพฑูรย มกกงไผ
๑๔ นายมาโนช โกมลวนิช

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๑
๒
๓
๔

นายศักดินา บุญเปยม
นายสมพล รักชาติ
นายสุรพล ฉลาดคิด
นายสุรพล ปุยเจริญ
นางสาวกนกนุช ชื่นเลิศสกุล
นางสาวกนกนุช นรวรธรรม
นางกฤษณา นรนราพันธ
นางเกศรา กฤษณะโลม
นางสาวเขมารดี มาสิงบุญ
นางสาวจงจิตร อริยประยูร
นางจันทรพร พรหมมาศ
นางสาวจันทวรรณ แสงแข
นางสาวฉลวย มุสิกะ
นางตันหยง ประทับสิงห
นางสาวธนวรรณ อาษารัฐ
นางสาวนัยนา พิพัฒนวณิชชา
นายจิรวัฒน พิระสันต
นายณัถวุฒิ แซลิ้ม
นายสุริศักดิ์ ประสานพันธ
นายอัษฎางค พลนอก

๑ นางสาวสารภี ไชยรัตน

หนา ๒๐๓
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางประภา นันทวรศิลป
นางสาวปาริชาต คงชุมชื่น
นางรวิวรรณ วัฒนดิลก
นางระพิน ชูชื่น
นางวนิดา โอฬารกิจอนันต
นางวรรณา ศุภจิตกุลชัย
นางสาววัลลดา เลากอบกุล
นางสาววิไล ลิ่มถาวรานันต
นางสาวแววตา ทองระอา
นางสาวศิริพร จันทรฉาย
นางสมหมาย แจมกระจาง
นางสาวสหัทยา รัตนจรณะ
นางสาวสุภาพร เลิศรวมพัฒนา
นางสาวสุวิมล ชุนถนอม
นางอุษาวดี ตันติวรานุรักษ
นางเอื้องนภา กําบุญเลิศ

มหาวิทยาลัยนเรศวร
๕ นางสาวทิพยวรรณ กิตติพร
๖ นางนิษวัน วรานุสาสน
๗ นางสาวมุกดา ทองนุย
๘ นางอารีรักษ มีแจง
มหาวิทยาลัยทักษิณ
๒ นางสาวสุรัติ ปจจันตโชติ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข

หนา ๒๐๔
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๑ นายเกื้อกูล ดวงจันทรทิพย
๔ นางสาวเกื้อพันธ กลั่นการดี
๒ นายเทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาส
๕ นางเบญจวรรณ ศรีสุธรรม
๓ นายสุรชา อมรพันธุ
๑
๒
๓
๔
๕

นายปราณีต งามเสนห
สิบเอก วินัย สายงาม
นายสราญ ปริสุทธิกุล
นายอัมพล พันธุวงศ
นางกัลยา ธีระพงษธนากร

๑ นายจํานงค จุลเอียด
๒ นายเจษฎา แกวฉาย
๓ นายทวี บุญภิรมย
๑ นายชัชวาล พรพัฒนกุล
๒ นายเทียบ เอื้อกิจ
๓ นายธวัชชัย จิตตสนธิ์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๖ นางนิชนันท สุวรรณกูฏ
๗ นางสาวสุรีพร เกตุงาม
๘ นางสุฬดี กิตติวรเวช
๙ นางสาวสุธิดา แจมใส ไวท
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
๔ นางทิพยวรรณ นิลทยา
๕ นางยุพาวรรณ ศรีสวัสดิ์
๖ นางศิริพันธุ ศิริพันธุ
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
๔ นายสุรศักดิ์ ธนูทอง
๕ นายเสถียร ธัญญศรีรัตน

๑ นางสาวกิตติมา พฤกภูษณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
๒ นางณิชาภา มีวาสนา

๑ นายชัยรัตน บุมี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
๒ นายนพคุณ ชูทัน

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑ นายกฤช คําณูนธรรม
๒ นางสาวกิดานันท ชํานาญเวช

หนา ๒๐๕
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
๓ นางสาวนวพร สาทประสิทธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
๑ นายสมนึก ขวัญเมือง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
๑ นายพัฒนพงษ วีรยุทธกําจร
๒ นางพัชรา กอยชูสกุล
๑ นายเฉลิมชัย ไชยชมภู
๒ นางพิชญสินี ชมภูคํา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๓ นางสาวสนธยา สวัสดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
๑ นายพงศธร ลิมปกฤตนุวตั ร
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
๑ นายวสันต ลิมปเฉลิม

๑
๒
๓
๔

นายบุญธง วสุริย
นายสุกรี แกวมณี
นายโสรัจ กายบริบูรณ
นางกัณฑธิมา นิลทองคํา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
๕ นางนภวรรณ โชติกะมงคล
๖ นางสาวนันทนภัส ประสพสุข
๗ นางสาวสมใจ บุญทานนท

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
๑ นายพัฒนพงษ จํารัสประเสริฐ
๓ นายอดิศร เนาวนนท
๒ นายพิเศษ ตูกลาง
๔ นางสาวขวัญใจ ดีจริง

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข

หนา ๒๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
๑ นายพิสิฐ กาญจนะภังคะ
๓ นางทัศนีย พาเจริญ
๒ นายอนุสรณ จิตมนัส
๔ นางสาวฟองจันทร เพชรมาก
๑ นายไชยา อูชนะภัย
๒ นายธานี เกสทอง
๓ นายศุภชัย ทวี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
๔ วาที่รอยตรี อภิเดช มงคลปญญา
๕ นางสาวพรสิริ เอี่ยมแกว
๖ นางสาลินี อินทพิบูลย

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
๑ นายเผด็จ กาคํา
๔ นายสาธิต โกวิทวที
๒ นายพันธศักดิ์ พวงพงษ
๕ นายอนุรักษ บุญแจะ
๓ นายพูนสุข กุหลาบวงษ
๖ นางมณีนาถ แกวเนียม
๑ นางสาวจารีรัตน ปรกแกว
๒ นางรังสิมา สวางทัพ
๓ นางสาวรุงฤดี อนุสรณ
๑ นายเสวียน เจนเขวา
๒ นางสาวจงกล เก็ตมะยูร

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
๔ นางสาวสุมิตรา พรรณกุลบดี
๕ นางสาวเสาวรจ เรืองไพศาล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
๓ นางสาวโรจนี พิริยะเวชากุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
๑ นางสาวนิตยา พรหมวนิช
๓ นางสาวศุกรวรรณ แซอึ้ง
๒ นางสาวบวรศรี มณีพงษ
๔ นางหทัยรัตน ทรรพวสุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
๑ นายประกรณ เลิศสุวรรณไพศาล
๓ นายอดุลย วังศรีคูณ
๒ นายไพศาล ริ้วธงชัย
๔ นางอารีย ปรีดีกุล

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑ นายพจนารถ บัวเขียว
๒ นายอําพล โตตอบ

หนา ๒๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
๓ นางสาวอัญชนา พานิช
๔ นางสาวอรุณรัตน ชินวรณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
๑ นายประสิทธิ์ สุขสุมิตร
๓ นายอําพล เทศดี
๒ นายสุรพงษ ธรรมขันธ
๔ นางสาวสุจิราภรณ ฟกจันทร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
๑ นายสมบูรณ พานิชศิริ
๔ นางสาวศศิธร แทนทอง
๒ นางพรพิมล ออนศรี
๕ นางอรทัย ศรีวิพัฒน
๓ นางสาวมณีรักษ กาญจนรางกูร
๑ นายสาวิตร พงศวัชร
๒ นายสุชาติ พึ่งมั่น
๑ นายกมล พลคํา
๒ นายประดิษฐ เอกทัศน
๓ นายไพศาล วรคํา
๑ นายชาติเชื้อ สุวรรณมุสิก
๒ นายวิชิต เรืองแปน
๑ นายเจริญ แกวประดิษฐ
๒ นายอํานวย ปาอาย
๓ นางนพมาศ หงษาชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
๓ นางสาวนิศา ชัชกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
๔ นายยงยุทธ สุยอย
๕ วาที่รอยตรี อรัญ ซุยกระเดื่อง
๖ นางเนตรชนก จันทรสวาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
๓ นางนิตยา เรืองแปน
๔ นางเพ็ญประภา ใหญลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
๔ นางปยะนุช พุฒแกว
๕ นางพิมพจันทร อารยเมธาเลิศ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑ นายถาวร ฉิมเลี้ยง
๑
๒
๓
๔

นายเกียรติชาย ชาติมาลากร
นายวีระศักดิ์ ซอมขุนทด
นายอานนท ผกากรอง
นายอดิศักดิ์ สุเฌอ

๑ นายกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ
๒ นายสมศักดิ์ ศรีสวการย

หนา ๒๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
๒ นางสาวมาดิน เฮงตระกูล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
๕ นายอํานวย อรรจนาทร
๖ นางสาวมาริยา เถาอินปาก
๗ นางยุพดี ชินพีระเสถียร
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
๓ นางจินตนา อํานาจกิติกร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
๑ นายจรูญ ขาวสีจาน
๔ นายอุปถัมภ โพธิกนิษฐ
๒ นายภวัต มิสดีย
๕ นางสาวศิริลักษณ ศรีพระจันทร
๓ นายภูมิพงศ จอมหงษพิพัฒน
๖ นางเกษร ขาวสีจาน
๑
๒
๓
๔
๑
๒
๓
๔

นายฆนัท ธาตุทอง
นายพิชิต รอดทอง
นายพินิจ ดํารงเลาหพันธ
นายมนตรี เดนดวง
นายเทอดศักดิ์ ศรีสุรพล
นายพิทักษ จันทรเจริญ
นายสินชัย จันทรเสม
นายสุขเกษม จารุวิจิตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
๕ นายสถิตย ประสิทธิธากรณ
๖ นายสืบพงษ แสงวัณณ
๗ นางสบาย ตันไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
๕ นางฉวีทิพย สิงหสงา
๖ นางเต็มสิริ เนาวรังสี
๗ นางอภิรดี ผลประเสริฐ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑ นายสมเดช รุงศรีสวัสดิ์
๒ นายวิชาญ เลิศลพ
๑ นายสุรินทร สมณะ
๒ นางสาวธารณา กาญจนรจิต
๑
๒
๓
๔

นายดําเกิง โถทอง
นายประชิต อินทะกนก
นายวสันตชัย กากแกว
นางเสาวคนธ วรรณคํา

หนา ๒๐๙
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
๓ นางสาวนวพร ทองนุช
๔ รอยตํารวจเอกหญิง อรุณรุง วงศกังวาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
๓ นางสาวอุไรวรรณ มีเพียร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร
๕ นางสาวมัญญนา จําปาเทศ
๖ นางระเบียบ วุฒิปยพงศ
๗ นางสิงหา จันทริยวงษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
๑ นายธนวัฒน จารุภัทรศิรพิ งษ

๑
๒
๓
๔

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
๕ นางรพีพร สรอยน้ํา
นายนวภัทร นวกะคาม
๖ นางสิริกุล ศิริธรรมขันติ
นายประกาศ แสนทอง
๗ นางสุทัศนา สุทธิกุลสมบัติ
นายเพียร สิงหจานุสงค
๘ นางสาวสุภาพงศ แกนสาร
นางกิตติยาภรณ โชคสวัสดิ์ภิญโญ

๑ นายธนวัฒน จอมประเสริฐ
๒ นายบุญมัน่ ธนาศุภวัฒน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
๓ นางสาวกาญจนา ดํารงศุภกร

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
๑ นายดํารงคฤทธิ์ วิบูลกิจธนากร
๓ นายภูษิต ฉัตรวิริยาวงศ
๒ นายประกิต สมัครคา
๔ นายสมพร แซจอง

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๕ นายสุนทร วรหาร
๖ นายอาคม สวัสดิ์มงคล
๗ นางสาวชญดา ดานุวงศ

หนา ๒๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕

๘ นางสาวนงนุช เพชรบุญวัฒน
๙ นางนลินี ทองประเสริฐ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
๙ นางจุฬาลักษณ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
นายกรีฑา บัวใบ
๑๐ นางสาวณภัทร ยศยิ่งยง
นายนิพนธ โอฬารสุวรรณชัย
๑๑ นางสาวนารี บุนนาค
นายมนตรี ทวาโรจน
๑๒ นางพรศรี โรจนเมฆี
นายวิริยะ ศิริชานนท
๑๓ นางลัคคนา สวนลมาย
นายสมพร สุขะ
๑๔ นางสาววิมลรัตน ภมรสุวรรณ
นายสุรัตน บุญพึ่ง
๑๕ นางสาวสบพร ขุทรานนท
นางกรกมล ศรีเดือนดาว
นางจิตราพัชร ศรีเดือนดาว

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
๙ นางคมเดือน โพธิสุวรรณ
นายทรงศักดิ์ จันทรอุดม
๑๐ นางสาวพรสิณี ดาราพงษ
นายปราโมทย พรสุริยา
๑๑ นางสาวปาริดะ ยีเส็นเบ็นหละ
นายธเนศ วินิจฉัยกุล
๑๒ นางปรารถนา อังคประสาทชัย
นายวิชัย เลาภากรณ
๑๓ นางรัชนีวรรณ ติยะวงศ
นายสมชาย พุยศิริ
๑๔ นางวรฤทัย เริงฮัง
นายสุชาติ ชัยวรกุล
๑๕ นางวีนัส ปนคลาย
นายอธิคม พฤกษศศิธร
๑๖ นางยุวดี คงภิรมยชื่น
นางสาวกาญจนา เลิศคชสีห

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
๔ นายปญญา ดาวจรัสแสงชัย
๑ นายเจริญ เจริญชัย
๕ นายยุทธชัย เลิศวรปรัชญ
๒ นายชนงกรณ กุณฑลบุตร
๖ นายวิสิทธิ์ ลอธรรมจักร
๓ นายนิยม บัวบาน

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑
๒
๓
๔
๕
๖

นายสมนึก สังขหนู
นายสวัสดิ์ พิมพสุวรรณ
นายสุรยุทธ เพ็ชรพลาย
นายเสริมศักดิ์ สุขเปยม
นายอรุณ ศรีจันทร
นางญาศิณี อัศเวศน
นางสาวนภาพร นิลาภรณกุล

หนา ๒๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางนุชจรี พิเชฐกุล
นางสมพร เพลินใจ
นางสันทนา วุนจูด
นางสิริลักษณ หาญวัฒนานุกูล
นางสุภาพร คูพิมาย
นางสุรีย เลิศพัฒนสกุลชัย
นางสาวอาภา ชวงสุวนิช

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
๗ นางสาวพจนีย บุญนา
นายตุลา มหาพสุธานนท
๘ นางสาวเพชราภรณ เพ็ชรแกว
นายอานันต โรจนตันติกุล
๙ นางรติกร บุญเพ็ง
นางกนกภรณ กัลณา
๑๐ นางสาวรติวรรณ มัณฑศิริ
นางเกื้อกูล ตาเย็น
๑๑ นางอภิรัติ โสฬศ
นางณัฐชมัย ลักษณอํานวยพร
๑๒ นางสาวอิ่มใจ ภมรนนท
นางดวงตา ลัคณาพาชื่นกุล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
๔ นางสาวพรพรรณ อิทธิรัตนสุนทร
๑ นายวิฑูร ปยศิริพงษ
๕ นางสาววรรณา นราเลิศสุขุมพงศ
๒ นางชูศรี ลีตะภวังค
๖ นางสุรภี วรรณบูรณ
๓ นางผาณิต ทรงประเสริฐ
๑
๒
๓
๔
๕
๖

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
๗ นางเนาวลักษณ เอื้อพิชญานนท
นายประสงค เหลี่ยมโสภณ
๘ นางพรทหัย ตัณฑจิตานนท
นายปยะศักดิ์ คงวิริยะกุล
๙ นางสาวสุรียพร ใหญสงา
นายมนู ปญญาคํา
๑๐ นางอังคณา สุขเกษม มีเกษ
นายสมศักดิ์ วรรณชัย
๑๑ นางอําไพ ขันแกวหลา
นางกัลยา สุวรรณวิไล
๑๒ นางอิสรีย ดิษฐสาคร
นางจารุณี มีจุย

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข

หนา ๒๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
นายกฤษณพงค สังขวาสี
๘ นายสําราญ ขวัญยืน
นายเฉลิม ศิริรักษ
๙ นายอภิวัน สมบูรณดํารงกุล
นายธีรวุฒิ ศรีมณี
๑๐ นางทรรศรีย คีรีศรี
นายพรโรจน บัณฑิตพิสุทธิ์
๑๑ นางภัทราภรณ แกวกนิษฐารักษ
นายมุจลินท ติณสิริสุข
๑๒ นางเยาวดี ติณสิริสุข
นายยืนยง วาณิชยปกรณ
๑๓ นางสุนียรัตน ศรีเปารยะ
นายสารคาม แกวทาสี

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
นายกมล โพสพสุวรรณ
๑๐ นายอํานวย ทองคํา
นายคมกฤช ฮะกีมี
๑๑ นางกฤษฎี สุขฉายี
นายฉัตรพงษ สุขเกื้อ
๑๒ นางสาวเกษสิริ ศักดานเรศว
นายชาญณรงค ศรีทรงเมือง
๑๓ นางสาวชูสี สิงหศรีธงชัย
นายเดชา พลเสน
๑๔ นางณัฐกานต มวงเขียว
นายพัฒนพงษ สินธุไพฑูรย
๑๕ นางสาวพรทิพย เทพสุวรรณ
นายภูสิทฐ บวรวัฒนดิลก
๑๖ นางราตรี เอี่ยมประดิษฐ
นายศักดิ์กษิดิฎ บุญรัตนกิตติภูมิ
๑๗ นางสิริรัตน โพสพสุวรรณ
นายสมควร ตระกูลพร
๑๘ นางอัญชลี เธียรกระจาง

๑
๒
๓
๔
๕
๖

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
นายโกเมท จันทรสมโภชน
๗ นายเมธา สุธีรโรจน
นายเฉลิมเกียรติ ศรีศิลา
๘ นายยุทธศักดิ์ วังไพศาล
๙ นายสงา สืบสอาด
นายเชิดศักดิ์ ศิริหลา
นายธนากร บูรณเพชร
๑๐ นายสมชาย ศรีสกุลเตียว
นายปรมาพร ออนจันทร
๑๑ นายสมศักดิ์ เหล็กโคกสูง
นายประวิช เปรียบเหมือน
๑๒ นายสุชาติ วรรณขาว

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข

หนา ๒๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕

๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

นายสุระ ตันดี
นายอภิชาติ คงวิริยะกูล
นางสาวขวัญจิต รัตนวรรณนุกูล
นางจรูญรัตน วัฒนศักดิ์ศิริ

นางชนิดา เยรัมย
นางพนิดา สวัสดี
นางสาวรวีประภา สิทธิลภ
นางสาวสมหมาย สงบาง

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

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นายกรีพล ศิริบุญสุข
๒๑ นายเจริญ กฤษกลาง
นายกฤษณะ เฉลิมชัย
๒๒ นายเจริญ สุชาติพงษ
นายกลาย หวานแกว
๒๓ นายเจริญ หวังนิรันดร
นายกิตติ จันทรา
๒๔ นายแฉลม ฉิมชาติ
นายกิตตินันท พิฤกษ
๒๕ นายชนินทร เขียวงาม
นายกิตติพงษ แสนสระดี
๒๖ นายชลอ แกวประเสริฐ
นายกิตติภัฏ พุมพระภา
๒๗ นายชัชวาล รัตนประทีป
นายกิติพงษ พงษจําปา
๒๘ นายชัชวาลย สกลพรวศิน
นายกิติพงษ ลิ้มสุวรรณ
๒๙ นายชัยเจริญ ดวงแข
นายโกวิท ศรีธรรมรัตน
๓๐ นายชัยพร นาคะพงศ
นายโกสุม ธนะไพบูลย
๓๑ นายชัยยุทธ โกศลเมธี
วาที่รอยโท ขจรศักดิ์ ปนวิเศษ
๓๒ นายชัยรัตน สุดภักดี
นายจรงค อุนเสียม
๓๓ นายชัยโรจน เดชชนะสกุล
วาที่รอยตรี จรรยา พาบุ
๓๔ นายชัยวัสส วรพงศธร
นายจรูญพรรณ กุลมาตย
๓๕ นายชัยสิทธิ์ ทองคํา
นายจเร งามศักดิ์
๓๖ นายชัยสิทธิ์ ลัดดาหอม
นายจําเนียร สุมาริธรรม
๓๗ นายชาญชัย ภัทรพฤกษา
นายจําเริญ ธีรัชกุล
๓๘ วาที่รอยตรี ชาติชาย ตลุนจันทร
นายจินดา ชุมแสง
๓๙ นายชานนท ชมสุนทร
นายจินดา ผิวยะกา
๔๐ นายชํานาญ จัลวรรณา

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖

นายชิงชัย ศรีสุรัตน
นายชูศักดิ์ บํารุงศักดิ์
สิบเอก เชิดชู พะนา
นายณภัทร ธรรมลิขิต
นายณรงค จรูญศรีสวัสดิ์
นายณรงค ฤทธิเดช
นายณรงควิทย แกวกัลยา
นายณัฐพล จันทรโมรา
นายณัฐวิชญ ศิริรัชฎานันท
นายดิเรก นาครักษ
นายถนอมศักดิ์ นะโรภาส
นายถวิล โสขุมา
นายถาวร หงษา
นายทนงศักดิ์ ศิลปภักดี
นายทวีผล แปงณีวงค
นายเทพหัสดิน นิลนามะ
นายธน สังขทอง
นายธนภัทร พิกุลไทยประภา
วาที่รอยตรี ธนัท จางวาง
นายธนิด ภัคธนาเดชานนท
นายธวัชชัย ปทะวานิช
นายธวัชชัย ระวงศ
นายธวัชไชย ลิ้มสุวรรณ
นายธัมไสว เทพอํานวย
นายธํารงค สวางเดือน
นายธีร บุญศิริ

หนา ๒๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายธีรพงษ พรหมเนตร
นายธีระชัย บุญโสดา
นายธีระพล ลครรํา
นายนงค เชื้อพราหมณ
นายนพดล ธนะภักดิ์
นายนฤพงษ สวางศรี
นายนวรัตน แกวขาว
นายนิพนธ โพธิ์ถิรเลิศ
นายนิมิตร ลินลา
นายนิมิตร อมฤทธิ์วาจา
นายนิรันดร จันทรรัศมี
นายนิวัฒน ญาณวีรศักดิ์
นายนิสิต ตันติวัฒนไพศาล
นายนุกูล ปรางคจันทร
นายนุกูล อินทมโน
นายบรรจง เหลาทอง
นายบรรจบ โพธิ์ศรี
นายบัญชา บํารุงญาติ
นายบัณฑิต บุตรคําโชติ
นายบุญชวย บัวคลี่
นายบุญชวย สัจจะผลกุล
นายบุญถม เดชหามาตย
นายบุญทิม ญาณะกอง
นายบุญธรรม สอนงาย
นายบุญสม พงศพนิตานนท
วาที่รอยตรี ปฏิ ขันคํานันตะ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘

หนา ๒๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

วาที่รอยตรี ประกิต แสนสุข
นายประจันชัย บุญศล
นายประดิษฐ โชติไธสง
สิบเอก ประเดิม คํานูเอนก
นายประพัฒน กองแกว
นายประภาส รัตนบุษยาพร
นายประเวศร เดี่ยววานิช
นายประสพชัย สินธุเทาว
นายประสาน ไกรดํา
นายประสาน คงจันทร
นายประสิทธิ์ กุลวิโรจน
นายประสิทธิ์ สาระมาศ
นายประเสริฐ จัตุรภัทร
นายประเสริฐ ปนตาเขียว
นายปรัชญานันท เย็นอวม
นายปราโมทย ขุนเพ็ง
นายปราโมทย ฤกษมงคล
นายปริญญา เพกกิ้ม
นายปรีชา ทิพยพันธ
นายปรีชา รักกลาง
นายปรีชา เริงวิทย
นายปรีชา เรืองฉิม
นายปรีชาชัด เมฆาวรรณ
นายปติ สุนทรนนท
นายพงคสิลป รัตนอุดม
วาที่รอยตรี พงศพิสุทธิ์ วรรณโกฏิ

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

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายพงษศักดิ์ วิสุทธิ์
นายพจนันท พจนียเกษม
นายพนมพร แฉลมเขตต
นายพรชัย สระศรีสุวรรณ
วาที่รอยตรี พรพจน เชื่อมาก
นายพรรษา ฉายกลา
นายพัฒนา สมปรารถนา
นายพัสกร คําเพราะ
นายพิทักษ เกียรตินันทน
นายพิเสก สองสง
นายพุทธิพงศ พานิช
นายไพโรจน ชวยนุกูล
นายไพโรจน พอใจ
นายไพศาล แกวไชย
นายภักดี ดาวกระจาง
นายภักดี พรหมเกิด
นายภัธนา มูลมณี
นายภูวนาถ สุทธิสาร
นายภูษิต หัสดินทร ณ อยุธยา
นายมงคล นาคประสม
นายมนตรี แกวนาเส็ง
นายมนตรี เปาวิมาน
นายมังกร พรจําศิลป
นายรังสรรค สะสมผลสวัสดิ์
นายรังสรรค แสงนาค
นายรุงโรจน หนูขลิบ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐

นายรุงวิจักขณ หวังมวนกลาง
นายลือชัย ปริปุณนัง
นายวชิระ ไชยสิงห
นายวรกิจ วิริยะเกษามงคล
นายวรพิทย รัชพิทยกาญจน
นายวรยุทธ ชีวรัตน
นายวรรณยุทธ จิตสมุทร
นายวรวัฒน บุญดี
นายวโรทัย ตลับนาค
นายวิชัย จิตมาลีรัตน
นายวิชา กองเกียรติวารี
นายวิชิตพล อินตะนนท
นายวิทยา บุญทวีวัฒน
นายวินัย ศรีสุภาสิตานนท
นายวินัย สุวรรณคง
นายวิบูลย ภักดีศรี
นายวิบูลย สมศักดิ์
นายวิรัตน ทองคํา
นายวิรัตน รุงนภากานต
นายวิรัตน อาธิดากร
นายวิริยะ คงพระบาท
นายวิริยะ ศุภเขตกิจ
นายวิรุณ ใสแวน
นายวิโรจน ธิมา
นายวิศิษฎ ชฎาศิลป
นายวิษณุ เปาทอง

หนา ๒๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายวิสุทธิ์ พุทธิศาวงศ
นายวีระพงษ ขําเปรม
นายวุฒิชาติ ตุงคศิริวัฒน
นายศรัณย นิลธิเสน
นายศักดา ทิพยอักษร
นายศักดิ์ดา กิ้มบัวทอง
นายศุภชัย บริสุทธิ์พงศากุล
นายศุภชัย พฤกษวัฒนวงศ
นายศุภชัย ศิริธรรมรักษ
นายสถาพร คุณีพงษ
นายสถาพร พรพิทักษนุกูล
นายสมกิจ ตันศิริ
นายสมเกียรติ เพ็ญสวัสดิ์
นายสมเกียรติ หะยาจันทา
นายสมคิด แกวเตชะ
นายสมชาติ พรหมเกิด
นายสมชาย ชนะชัย
นายสมชาย ลัดดาออน
นายสมชาย ศรีเจริญพันธุ
นายสมไทย โอฐยิ้มพราย
นายสมนึก ดํานุย
นายสมนึก อุนแกว
นายสมบัติ ทิพยสูงเนิน
นายสมบูรณ ชดชอย
นายสมบูรณ ชางพึ่ง
นายสมบูรณ สุวรรณพิทักษ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒

นายสมบูรณ หาญวีรกุล
นายสมปอง พูลเพิ่ม
นายสมพงษ แคสา
นายสมภาส จิตรา
นายสมโภชน หลวงเทพ
นายสมรัก พรหมจารย
นายสมศักดิ์ ศรีดาวทอง
นายสมศักดิ์ ศรียุบล
นายสมสกุล ดีเสมอ
นายสมหมาย โพธิ์ออน
นายสมัย ศรีหาบุตรี
นายสมาน ปรีชา
นายสมาน สงครามภู
นายสรอยฟา ประพันธวงค
นายสฤษดิ์ ชัยสิทธิ์
นายสวัสดิ์ ธงไชย
นายสัมฤทธิ์ จันทรจิตรจริงใจ
นายสัมฤทธิ์ ชูเชิด
นายสัมฤทธิ์ มากโทก
นายสาธิต ขันทนันท
นายสาธิต สุทธธง
นายสามารถ ควนเครือ
นายสามารถ พูนวงษ
นายสายัณห สายไตย
นายสํารวย ยอดเยี่ยมแกร
นายสําราญ พลอยประดับ

หนา ๒๑๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายสําราญ สีปวน
นายสําเริง สุขสวัสดิ์
นายสิทธิชัย พงศศรีโรจน
นายสิน ชวยสกุล
สิบเอก สิวากร พงษสุวรรณ
นายสุกี้ เงินอินตะ
วาที่รอยตรี สุขุม เขตรเขื่อน
นายสุจินต วองนาวี
นายสุชาติ กลั่นทอง
นายสุชาติ แปนเมือง
นายสุทธิเดช เพิ่มสินธุ
นายสุทัศน เทพมณี
นายสุเทพ คลายชม
นายสุธี โมคบุรุษ
นายสุพจน วงศพัฒน
นายสุพล จันปอภาร
นายสุพิศ เพ็ชราการ
นายสุภาพ ไขบุญนาค
นายสุภาพ มณีรัตน
นายสุมาลัย คําตน
นายสุรชัย ทองทัพ
นายสุรทิน คงเมือง
นายสุรพล ชวยดํารงค
นายสุรพล นามเสนา
นายสุรพล มีสุวรรณ
นายสุริยา ทองนพคุณ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔

หนา ๒๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

วาที่รอยตรี สุริยา สาวะรีพล
นายสุวิทย ศานติพิบูล
นายสุวิทย เหลายัง
นายเสนาะ เสือดอนกลอย
นายเสนีย เทพสุคนธ
นายเสมา เดชะดิลก
นายแสงเพชร ฉายสุวรรณ
นายไสว สีบูจันดี
นายหอมจันทร แกวกาสี
นายแหนม กาสี
นายอธิปไตย โพแตง
นายอนุรักษ แดงแสน
นายอนุศิษฏ แสงสวาง
นายอนุสิษฐ ประเสริฐดี
นายอภิชาต พุมประทีป
นายอภิชาติ แกวเจริญ
นายอภิชาติ ชุมวงศ
นายอภิชาติ บุญผิว
วาที่รอยตรี อภิชาติ สุวรรณเกษร
นายอภิวัชร เปลงเจริญศิริชัย
นายอมฤต สุชาตานนท
นายอรรณพ ทองธีรกุล
นายอรรณพ นันทขวาง
นายอรัญ ปุสธรรม
นายอรุณ จิตรีงาม
นายอรุณ พวงสุวรรณ

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

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายอานันท วรกิจ
นายอาวุธ ลุงใส
นายอํานวย เมืองเกลี้ยง
นายอํานาจ ใจตรง
นายอิทธิวัฒน สุวรรณรังสิมา
นายอุดมศักดิ์ ชัยวงค
นายอุทัย สุมามาลย
นายอุทิศ บุญนาน
วาที่รอยเอก เอนก แสนมหาชัย
นายโอภาส ปญญาพฤกษ
นางกนกพร พิชัย
นางสาวกมณพร ใสมงคล
นางกมลวรรณ สมบูรณ
นางกรณิการ พันพอน
นางกรรณิการ ใหมตาจักร
นางกรวิภา ไชยประสิทธิ์
นางกรุณา สิทธิพันธ
นางกฤษฎา พงศสกุล
นางกองแกว ลอวิดาล
นางกัณทิมา สุธีดวงสมร
นางสาวกันยา ดานประเสริฐ
นางกัลยาณี ไขมุกข
นางกาญจนา หมื่นสวัสดิ์
นางกานดา ขําเปรม
นางกานดา ประสพธรรม
นางกานดา เอี่ยมกระสินธ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖

นางกุสุมา ขันกสิกรรม
นางเกษรา สวนแกว
นางแกวตา กํามะหยี่
นางขนิษฐา ดรายเยอร
นางขนิษฐา พลอยประดับ
นางสาวจรวย ธนวรรณพงศ
นางสาวจรินทร เลี้ยงสุข
นางจริยา พูนสวัสดิ์
นางสาวจันทรศรี ดนูนาถ
นางจันทิมา สัตยาภรณ
นางจารุณี นิยมประชาชน
นางจินตนา ศิริธรรม
นางจิรพันธ ชัชเวช
นางจิรภัทร ทุงนากลาง
นางสาวจุฑาพันธ บัวศรี
นางจุฑามาศ พรสินชัย
นางสาวจุฑารัตน เทพรัตน
นางเจิดฤดี ชินเวโรจน
นางชนิตา สัตบุตร
นางชมนาด รัฐสมุทร
นางชลทิชา ศรีวิลัย
นางสาวชุติมา ไทยวิรัช
นางสาวชูจิตต ไวถนอมทรัพย
นางชูศิริ วันทนีย
นางฐาปนี กูลพิมาย
นางณภัทร อิ่มวิทยา

หนา ๒๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางณัฏฐกา ชามะรัตน
นางสาวณัฏฐิณี จันทรละออง
นางณัฐชรินทร หวันทา
นางดารณี ขุนโขลนสถาพร
นางดุษณี ปญญาพฤกษ
นางทรัพยอารีย ศาลติกุลนุการ
นางทองใบศรี อินสวาง
นางทิพยผกา รอดพาย
นางทิพยมาศ ทองวล
นางทิพวรรณ ตีรชาติ
นางสาวธนพรรณ ไพศาลสุขสมบูรณ
นางธัญญลักษณ ทองอินทร
นางธัญญาภรณ จําลองกุล
นางธันยพร หนูสวัสดิ์
นางธารทิพย พัชรมณีปกรณ
นางนพรัตน วองนาวี
นางสาวนพวรรณ ขวัญสุวรรณ
นางนภาพร สาธร
นางนวลนอย จันทมาลาพฤกษ
นางนันทนา สุวรรณเพชร
นางสาวนันทพร หาญวิทยสกุล
นางนิตยรดี สุขปานประดิษฐ
นางนิภาพรรณ ลัทธิธรรม
นางนิภาภรณ ชุมศรี
นางนิลุบล น้ําเงิน
นางนุบล ทวีตา

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘

นางบัวผา หทัยกิจเกษม
นางสาวบุญชวย จันทรเสม
นางบุญเรียม เฉลิมพักตร
นางบุญสงค คงศรี
นางเบญจพร โสภาพงศ
นางสาวประคอง เจนคุณาวัฒน
นางประไพ ปนวิเศษ
นางประภาพร อภิสิทธิรัตนากร
นางปรัศนี สัตยากูล
นางปางทิพปภา แสนปญญา
นางผกากรอง ดางเหลา
นางสาวผองศรี บัวบุตร
นางสาวผาณิต ใจตระกูล
นางพรทิพย โตสถาน
นางพรทิพย บุตรครุธ
นางพรทิพย เอกมหาราช
นางพรทิพา จันทรคีรี
นางพรรณี ชัยสิทธิ์
นางพวงทิพย อิ่มธนบัตร
นางพัชรา กอปรทศธรรม
นางสาวพัฒนศัจกร อรรถาศิลป
นางพิชชาพร จองกา
นางสาวพิมพใจ พจนสมพงส
นางพิมพใจ สายวิภู
นางเพ็ญแข พิมพิไสย
นางเพ็ญรุง กิตติไชย

หนา ๒๒๐
ราชกิจจานุเบกษา
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสาวแพรวพรรณ สิทธิวีระกุล
นางสาวโพธิ์ทิพย วัชระสวัสดิ์
นางภวิภา รัตนมาลานุกูล
นางภัคภร แอบเนียม
นางภัทรนันท พรรณสมบัติ
นางภัทราภรณ ไกรวิสุทธิ์
นางภาณัททกา วงษากิตติกุล
นางภารณี ฤกษอังคาร
นางสาวมยุรี ชัยสวัสดิ์
นางสาวมาณี กสิกรอุดมไพศาล
นางมาลี สืบตระหงาน
นางมาลี อุษณะอําไพพงษ
นางยุพิน พิศร
นางยุพิน แสงเหมือนเพ็ชร
นางเยาวเรศ คณะเกษม
นางเยาวเรศ วัชราคม
นางรจนา จันทรากุล
นางรจนา เฉลิมชัย
นางรพีพันธ กลั่นสมจิตต
นางสาวรสิตา เพิ่มนาม
นางรัตนา สําเภานนท
นางราตรี อิสสระโชติ
นางสาวรุจิรา นิลเพชรพลอย
นางรุจิรา บุญรักษา
นางรุจิษยา ลิมปเศวต
นางเรณู สันตโยภาส

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐

หนา ๒๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวเรืองรัตน ฤทธิ์วิรุฬห
นางลาวัลย ภักดีลิขิต
นางวชิราภรณ โลหะชาละ
นางวนิดา พูลสวัสดิ์
นางวรรณนุช จันทรเสละ
นางวรรณา แคนยุกต
นางสาววรลักษณ ปราบไพรี
นางวราภรณ เจริญสืบสกุล
นางวันเพ็ญ พงษเกา
นางวัลลภา จับประยงค
นางสาววัลลภา ฉายโอภาส
นางสาววารี ธีรพัฒนพิสิฐ
นางวาสนา เทอดเกียรติกุล
นางวาสนา วิเชียร
นางวิภา ปติยานุวัฒน
นางวิภาวัลย สุขสําราญอนันต
นางวิรัลพัชร ธนะศรีอนันต
นางสาววิลาวัณย พิศฉลาด
นางสาววิลาวัณย เลิศวีระวัฒน
นางวิไลลักษณ กฤติยาเมธากุล
นางวิไลวรรณ แสงสวาง
นางวีรวรรณ ฤกษประวัติ
นางวีรา โปซิว
นางศรินธร รัตนไพบูลยกิจ
นางสาวศรีบังอร นรินทรางกูร ณ อยุธยา
นางศศิธร กุลสิริสวัสดิ์

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

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสาวศิริเพ็ญ คุมทุกข
นางศิริวรรณ ภักดีศิริวงศ
นางสาวศุภลักษณ ทองโรจนาพัฒน
นางศุลีพร ใบไพศาล
นางสมจิต ศรีสุข
นางสาวสมทรง สุทธิประภา
นางสมร สุวรรณมนตรี
นางสาวสมฤทัย ทรงสิทธิโชค
นางสรกมล ผาคําสระศรี
นางสินีพร ศรีจันทร
นางสิริกร แพงทอง
นางสาวสิรินีย แซตัน
นางสาวสุกัญญา เปนสุข
นางสุจารี พงษกุลสิริ
นางสาวสุจิต วรวิทยกิจ
นางสุชาดา เทพพิบูล
นางสุชาดา บุญมา
นางสุชาดา ศิริลิขิตชัย
นางสุดธิรา คงสมนาม
นางสุดาพร จันทรศิริ
นางสุทธภา เจริญสุข
นางสุธีรา มวงคํา
นางสุนันทา ชางเพ็ง
นางสาวสุนีรัตน โกมุที
นางสาวสุปราณี กันแตง
นางสาวสุพร จีนประชา

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
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๔๖๐
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๔๖๙
๔๗๐
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๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔

นางสาวสุภรณ รัตนมณี
นางสาวสุภรณี อยูจันทร
นางสุภัชชา เครื่องเทศ
นางสุภาพ กิตติรัตนกรกุล
นางสุภาวดี ตัณทานนท
นางสุมาลี จันทวงษ
นางสุลี พุมไพบูลย
นางสุวภาคย ทัศนา
นางสุวรรณา พงษศรีศุภกร
นางสุวรรณา พรมทอง
นางสาวเสาวภา สรอยจําปา
นางแสงเทียน ทิพยประจิตต
นางโสภา ทองแกว
นางหทัยรัตน เทพสถิตย
นางอนุสรณ มงคลวัจน
นางอโนทัย ไชยศิริ
นางสาวอมรรัตน คมนามูล
นางอมรรัตน ศุภเขตกิจ

หนา ๒๒๒
ราชกิจจานุเบกษา
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(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางอรชา เงินอินตะ
นางสาวอรนุช สุวรรณรัตน
นางสาวอรวรรณ นารียจรัล
นางสาวอังศนา คุณลักษณธํารง
นางอังสนา อนุตตรังกูร
นางสาวอัจฉรา มานะอริยกุล
นางสาวอัญชลี ขวัญสงา
นางสาวอัญชลี ติวานนท
นางอัญชลี ปาปะเก
นางสาวอาภัสรา ยิ่งเจริญ
นางอารมณ พรหรมนิวาส
นางอาริษา สุวรรณวงศ
นางอารียะ นอยคํา
นางสาวอิสริยา นอมนําทรัพย
นางอุดมลักษณ ประถมบุตร
นางสาวอุไร ศันสนียเกษม
นางอุษา ผลินยศ

