หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา
ทรงพระกรุ ณาโปรดเกลา ฯ พระราชทานเหรียญจั กรมาลา จํานวน ๘,๓๕๘ ราย และ
เหรียญจักรพรรดิมาลา จํานวน ๓๖,๗๑๒ ราย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๙ รวมจํานวน ๔๕,๐๗๐ ราย ดังรายนามทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
ผูรบั สนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐

เหรียญจักรพรรดิมาลา
กระทรวงศึกษาธิการ
๑๔๐๐๑
๑๔๐๐๒
๑๔๐๐๓
๑๔๐๐๔
๑๔๐๐๕
๑๔๐๐๖
๑๔๐๐๗
๑๔๐๐๘
๑๔๐๐๙
๑๔๐๑๐
๑๔๐๑๑
๑๔๐๑๒
๑๔๐๑๓
๑๔๐๑๔
๑๔๐๑๕
๑๔๐๑๖
๑๔๐๑๗
๑๔๐๑๘
๑๔๐๑๙
๑๔๐๒๐
๑๔๐๒๑
๑๔๐๒๒
๑๔๐๒๓

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางภัททิยาภรณ เอียดสุวรรณ
๑๔๐๒๔ นางภัทรีย นนทสาร
นางภัทรจิต ผลประเสริฐ
๑๔๐๒๕ นางภัทรียา โมฬา
นางภัทรนันท นพรัตนเมธี
๑๔๐๒๖ นางภันทิญา ปานดํา
นางภัทรพรรณ มะธุ
๑๔๐๒๗ นางภัสรา กลาการขาย
นางสาวภัทรภร ไชยมงคล
๑๔๐๒๘ นางภัสสร พลคํา
นางสาวภัทรมน ตระกูลแพทย
๑๔๐๒๙ นางภัสสร พวงศิริ
นางภัทรมน นุตาดี
๑๔๐๓๐ นางภาคินี มณี
นางภัทรวรรณ บุญทวี
๑๔๐๓๑ นางภาณี เกษมสุข
นางภัทรา คงไทย
๑๔๐๓๒ นางภาณี เทสินทโชติ
นางภัทรา จรอนันต
๑๔๐๓๓ นางภาณี เนื่องกระโทก
นางภัทรา แซเกา
๑๔๐๓๔ นางภาณี พาหุกาญจน
๑๔๐๓๕ นางภาณี ยินดีสิทธิ์
นางภัทรา สุขสุทธิ์
๑๔๐๓๖ นางภาณี สัจจาพันธ
นางภัทรา แสงคือ
๑๔๐๓๗ นางภานิชา โชคอนุวัฒน
นางภัทรา อินภิบาล
๑๔๐๓๘ นางภานิดา ทองนอก
นางภัทรานิษฐ บุญแกว
๑๔๐๓๙ นางภานีย ปรีชาไว
นางภัทรานิษฐ พงษพานิช
๑๔๐๔๐ นางภานุชนารถ ภูมิสาขา
นางภัทราพร บัวจันทร
๑๔๐๔๑ นางภาพร จันทรงาม
นางภัทราภร ธนะ
๑๔๐๔๒ นางภาพรรณ สังขพงษ
นางภัทราภรณ นวมเจิม
๑๔๐๔๓ นางภาพิมล ปนพิภพ
นางภัทราภรณ พิทักษวงศ
นางภัทราภรณ ศรีปญญา
๑๔๐๔๔ นางภารณี วรดิเรก
นางภัทราวรรณ พงษสุวรรณ
๑๔๐๔๕ นางสาวภารดี จินะณรงค
นางภัทริน จันทรมณี
๑๔๐๔๖ นางภารดี เตชะรัฐ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๔๐๔๗
๑๔๐๔๘
๑๔๐๔๙
๑๔๐๕๐
๑๔๐๕๑
๑๔๐๕๒
๑๔๐๕๓
๑๔๐๕๔
๑๔๐๕๕
๑๔๐๕๖
๑๔๐๕๗
๑๔๐๕๘
๑๔๐๕๙
๑๔๐๖๐
๑๔๐๖๑
๑๔๐๖๒
๑๔๐๖๓
๑๔๐๖๔
๑๔๐๖๕
๑๔๐๖๖
๑๔๐๖๗
๑๔๐๖๘
๑๔๐๖๙
๑๔๐๗๐
๑๔๐๗๑
๑๔๐๗๒

นางสาวภารดี มั่นศุข
นางภารดี อินทรักษาทรัพย
นางสาวภารดี อุโพธิ์
นางภารนี นาคทั่ง
นางภาริณี ลิขิตวรสิริ
นางภารุจา ลาภานุตตริยะ
นางภาวณี แสงมณี
นางภาวดี จิรวัฒนวิจิตร
นางภาวดี ณ ชัย
นางภาวดี บัวมาศ
นางภาวดี ผสมทรัพย
นางภาวนา คันศร
นางภาวนา พูลสุข
นางภาวนา เรียมริมมะดัน
นางภาวนา วิทยาคง
นางสาวภาวศุทธิ ยศธร
นางภาวิณี พรมไพร
นางภาวิณี ศรีดาคํา
นางภาวิณี สมไชยวงค
นางภาวิดา ประสมทรัพย
นางภาวินี ชิดพรมราช
นางภาวินี วิชัยนันท
นางภาวินี อารีย
นางภาสจันทร ดวงภมร
นางภาสวรรณ โฮซิน
นางภาสิกา พรรณพัฒน

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๐๗๓
๑๔๐๗๔
๑๔๐๗๕
๑๔๐๗๖
๑๔๐๗๗
๑๔๐๗๘
๑๔๐๗๙
๑๔๐๘๐
๑๔๐๘๑
๑๔๐๘๒
๑๔๐๘๓
๑๔๐๘๔
๑๔๐๘๕
๑๔๐๘๖
๑๔๐๘๗
๑๔๐๘๘
๑๔๐๘๙
๑๔๐๙๐
๑๔๐๙๑
๑๔๐๙๒
๑๔๐๙๓
๑๔๐๙๔
๑๔๐๙๕
๑๔๐๙๖
๑๔๐๙๗
๑๔๐๙๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางภิญญา ไชยชนะ
นางภิญญาภรณ สุขประเสริฐ
นางภิญโญ จันทรลาภ
นางภิญโญ ชูหมวกโชติ
นางภิญโญ ไทยสยาม
นางภิญโญ พานิชย
นางภิรมย โคกทอง
นางสาวภิรมย ชุมสนิท
นางสาวภิรมย ทับทิมเทศ
นางภิรมย เพชรนอย
นางภิรมย ลากุล
นางภุมริน อาทมาท
นางภูริกา คุมเกรง
นางภูลิพัตร กะสมหมาย
นางภูษิดา มาแกว
นางสาวเภาภัทรา กุลสุจริต
นางมงคล กองพิธี
นางมณฑนา เรืองวงษวาร
นางมณฑา กระวีพันธ
นางมณฑา ชาตินฤดม
นางมณฑา ถนอมสิงห
นางมณฑา ทองจันทร
นางมณฑา ไทยเอื้อ
นางมณฑา นิลดี
นางมณฑา บุญหนุน
นางมณฑา โภคะละ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๔๐๙๙
๑๔๑๐๐
๑๔๑๐๑
๑๔๑๐๒
๑๔๑๐๓
๑๔๑๐๔
๑๔๑๐๕
๑๔๑๐๖
๑๔๑๐๗
๑๔๑๐๘
๑๔๑๐๙
๑๔๑๑๐
๑๔๑๑๑
๑๔๑๑๒
๑๔๑๑๓
๑๔๑๑๔
๑๔๑๑๕
๑๔๑๑๖
๑๔๑๑๗
๑๔๑๑๘
๑๔๑๑๙
๑๔๑๒๐
๑๔๑๒๑
๑๔๑๒๒
๑๔๑๒๓
๑๔๑๒๔

นางมณฑา ศรีจันทรฉาย
นางมณฑา สิขิวัฒน
นางมณฑา สุขเกื้อ
นางมณฑา สุทธิพิบูลย
นางมณฑา หมานปุเตะ
นางมณฑาทิพย ณ วังอาง
นางสาวมณฑาทิพย มุสิเอก
นางมณฑาทิพย ฤกษเย็น
นางมณฑิชา วิจิตรภาพ
นางมณฑิรา วัฒนา
นางมณฑี เตะวงษ
นางมณทิพย เจียวพวง
นางมณทิพย หมอนทอง
นางมณทิรา จันทบุบผา
นางสาวมณทิรา นามทิพย
นางมณธิชา สุขสัมฤทธิ์
นางสาวมณภัสสรณ ยองหิ้น
นางมณิตา โพธิ์พุทธ
นางมณี เกิดปาน
นางมณี คุมขาว
นางมณี ไชยชนะ
นางมณี ไชยสุนทร
นางมณี ดวงเขตต
นางมณี ทิพเนตร
นางมณี นุยจันทร
นางมณี เพียรอดวงษ

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๑๒๕
๑๔๑๒๖
๑๔๑๒๗
๑๔๑๒๘
๑๔๑๒๙
๑๔๑๓๐
๑๔๑๓๑
๑๔๑๓๒
๑๔๑๓๓
๑๔๑๓๔
๑๔๑๓๕
๑๔๑๓๖
๑๔๑๓๗
๑๔๑๓๘
๑๔๑๓๙
๑๔๑๔๐
๑๔๑๔๑
๑๔๑๔๒
๑๔๑๔๓
๑๔๑๔๔
๑๔๑๔๕
๑๔๑๔๖
๑๔๑๔๗
๑๔๑๔๘
๑๔๑๔๙
๑๔๑๕๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางมณี มั่นฟก
นางมณี มุงขุนทด
นางมณี สัจจา
นางมณี หมื่นศรีจูม
นางมณี หิรัญวงศ
นางมณี เหงางาม
นางมณี อธิกพันธุ
นางสาวมณีกานต พัดกลม
นางมณีรัตน กาญจนกูล
นางมณีรัตน นามศิริ
นางมณีรัตน ปรินายวนิชย
นางมณีรัตน ยะโกะ
นางมณีรัตน สุวรรณสิงห
นางมณีรัตน เสาสูง
นางมณีรัตน แสงงาม
นางมณีวรรณ งิ้วโสม
นางมณีวรรณ จริยวิทยานนท
นางมณีวรรณ ตรีอัมพร
นางมณีวรรณ นามโสม
นางมณีวรรณ ลบบํารุง
นางมณีวรรณ วิชัยวงษ
นางสาวมณีวรรณ สุทธิกาปลูก
นางมณีวรรณ สุนันตะกุล
นางมณีวรรณ สุวรรณรัตน
นางมณีวรรณ เสริฐสม
นางมณีวรรณ แสนกิติ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๔๑๕๑
๑๔๑๕๒
๑๔๑๕๓
๑๔๑๕๔
๑๔๑๕๕
๑๔๑๕๖
๑๔๑๕๗
๑๔๑๕๘
๑๔๑๕๙
๑๔๑๖๐
๑๔๑๖๑
๑๔๑๖๒
๑๔๑๖๓
๑๔๑๖๔
๑๔๑๖๕
๑๔๑๖๖
๑๔๑๖๗
๑๔๑๖๘
๑๔๑๖๙
๑๔๑๗๐
๑๔๑๗๑
๑๔๑๗๒
๑๔๑๗๓
๑๔๑๗๔
๑๔๑๗๕
๑๔๑๗๖

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางมณีวัลย สาตะรักษ
นางสาวมนกนก วัลยศิริกุล
นางมนตแข ภิบาลชนม
นางมนตชนก คุมญาติ
นางมนตทิพย คันศร
นางมนตทิพย ปานดิษฐ
นางมนตรธา สุดจิตร
นางมนทิตา กิตติโกสินทร
นางมนทิพย นาดี
นางมนทิรา เชื้อผูดี
นางมนทิรา เนตรวงศ
นางมนทิรา บุตรกระจาง
นางมนทิรา พวงแกว
นางมนฤดี ธรรมวัฒน
นางมนลักษณ ศรียาเทพ
นางมนัญยา เลี้ยงประยูร
นางมนัฐนันท ศรีสุวรรณ
นางมนัสนันท ขจรเกียรติวัฒนา
นางมนัสนันท ชัชวาลยปรีชา
นางมนัสมนต สุรโยธี
นางมนิสรา สัตยฌุชนม
นางมนิสรา อดิสรณกุล
นางมนูญ เสรีสมบูรณ
นางสาวมยุรฉัตร อุตสาหกิจ
นางมยุรา กาวีวน
นางมยุรา จันทรประทัศน

๑๔๑๗๗
๑๔๑๗๘
๑๔๑๗๙
๑๔๑๘๐
๑๔๑๘๑
๑๔๑๘๒
๑๔๑๘๓
๑๔๑๘๔
๑๔๑๘๕
๑๔๑๘๖
๑๔๑๘๗
๑๔๑๘๘
๑๔๑๘๙
๑๔๑๙๐
๑๔๑๙๑
๑๔๑๙๒
๑๔๑๙๓
๑๔๑๙๔
๑๔๑๙๕
๑๔๑๙๖
๑๔๑๙๗
๑๔๑๙๘
๑๔๑๙๙
๑๔๒๐๐
๑๔๒๐๑
๑๔๒๐๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางมยุรา รอนรา
นางมยุรา วรรณวัต
นางสาวมยุรา ศรีสวัสดิ์
นางมยุรา หัสดินรัตน
นางมยุรินทร แกวมา
นางมยุรี กลิ่นสุคนธ
นางมยุรี กองประดิษฐ
นางมยุรี กํากัดวงษ
นางสาวมยุรี แกลวกลา
นางมยุรี งานวิเศษ
นางมยุรี จันทรแดง
นางมยุรี จามรวรรณ
นางมยุรี เจริญสุข
นางมยุรี ฉิมมา
นางมยุรี เชื้อหมอ
นางมยุรี นวลสาย
นางมยุรี บุญรอด
นางมยุรี เปรมปรีดิ์
นางมยุรี มังคลังกูร
นางมยุรี รักษาทรัพย
นางมยุรี รัตนบุรี
นางมยุรี วงศทองคํา
นางมยุรี วัฒนสมบูรณ
นางมยุรี วิมลสถิตย
นางมยุรี แววภักดี
นางมยุรี ศรีสุวรรณ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๔๒๐๓
๑๔๒๐๔
๑๔๒๐๕
๑๔๒๐๖
๑๔๒๐๗
๑๔๒๐๘
๑๔๒๐๙
๑๔๒๑๐
๑๔๒๑๑
๑๔๒๑๒
๑๔๒๑๓
๑๔๒๑๔
๑๔๒๑๕
๑๔๒๑๖
๑๔๒๑๗
๑๔๒๑๘
๑๔๒๑๙
๑๔๒๒๐
๑๔๒๒๑
๑๔๒๒๒
๑๔๒๒๓
๑๔๒๒๔
๑๔๒๒๕
๑๔๒๒๖
๑๔๒๒๗
๑๔๒๒๘

นางมยุรี สงวนประสิทธิ์
นางมยุรี สําเภาพล
นางมยุรี สีชมภู
นางมยุรี สุริยะจักร
นางมยุรี หนูสุวรรณ
นางมยุรี หวลหงษ
นางมยุรี อนันตธนสาร
นางมยุรี อัครพินท
นางมยุรี อัจฉริยานุกูล
นางมยุรี อัดโดดดร
นางมยุรี อินทสันตา
นางมยุรี ไอกเนอร
นางสาวมยุรีย ชัยศรีสวัสดิ์
นางมยุรีย อัฐวงศ
นางมรรษมน พูนออย
นางมรินทร เกิดวังหิน
นางมลเฑียร ปนเปง
นางมลฤดี คงมั่น
นางมลฤดี จิตคงสง
นางมลฤดี มั่นเรืองศรี
นางมลฤดี อํานาจบุดดี
นางมลิ สุตตะนาคา
นางมลิวรรณ เคนหาญ
นางมลิวรรณ โชควิเศษ
นางมลิวรรณ พิมพเงิน
นางมลิวรรณ หลวงทิพย

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๒๒๙
๑๔๒๓๐
๑๔๒๓๑
๑๔๒๓๒
๑๔๒๓๓
๑๔๒๓๔
๑๔๒๓๕
๑๔๒๓๖
๑๔๒๓๗
๑๔๒๓๘
๑๔๒๓๙
๑๔๒๔๐
๑๔๒๔๑
๑๔๒๔๒
๑๔๒๔๓
๑๔๒๔๔
๑๔๒๔๕
๑๔๒๔๖
๑๔๒๔๗
๑๔๒๔๘
๑๔๒๔๙
๑๔๒๕๐
๑๔๒๕๑
๑๔๒๕๒
๑๔๒๕๓
๑๔๒๕๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางมลิวรรณ จิโนดวง
นางสาวมลิวัลย ทองนอก
นางมลิวัลย ทับทัน
นางมลิวัลย นาคสมบูรณ
นางมลิวัลย นานนท
นางมลิวัลย มณีจักร
นางมลิวัลย มาตยคํา
นางมลิวัลย รอดยอย
นางมลิวัลย ลิมปนชัยพรกุล
นางสาวมลิวัลย หวานเสียง
นางมลิวัลย อินทรุจิกุล
นางมลิวัลย อุนนะนันทน
นางมลีวรรณ ผลจันทร
นางมะรวง วิจันทึก
นางมะลิ เกื้อมี
นางสาวมะลิ คงสกุล
นางมะลิ จงไกรจักร
นางมะลิ ชางหลอ
นางมะลิ แตงทอง
นางมะลิ แตงพงษ
นางมะลิ ทองขาว
นางมะลิ บุญสุยา
นางมะลิ ไพศูนย
นางสาวมะลิ มะลิแกว
นางมะลิ ยารังกา
นางมะลิ ราโชติ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๔๒๕๕
๑๔๒๕๖
๑๔๒๕๗
๑๔๒๕๘
๑๔๒๕๙
๑๔๒๖๐
๑๔๒๖๑
๑๔๒๖๒
๑๔๒๖๓
๑๔๒๖๔
๑๔๒๖๕
๑๔๒๖๖
๑๔๒๖๗
๑๔๒๖๘
๑๔๒๖๙
๑๔๒๗๐
๑๔๒๗๑
๑๔๒๗๒
๑๔๒๗๓
๑๔๒๗๔
๑๔๒๗๕
๑๔๒๗๖
๑๔๒๗๗
๑๔๒๗๘
๑๔๒๗๙
๑๔๒๘๐

นางมะลิ ลีลาสุธานนท
นางมะลิ วรรณสินธ
นางมะลิ สวางแกว
นางมะลิ สุริยะ
นางมะลิ แสนทวี
นางมะลิจันทร หนูพันธ
นางสาวมะลิณี วงษพุฒ
นางมะลิดา เวชตรียานนท
นางมะลิทอง บรรเทา
นางมะลิทอง ปญญาพอ
นางมะลิพร จันทรรัตนมณี
นางมะลิวรรณ สุดบางธง
นางมะลิวัลย โชคชัยภักดี
นางมะลิวัลย ถิ่นทิพย
นางมะลิวัลย ปนตระกูล
นางมะลิวัลย พบลาภ
นางมะลิวัลย วิปชชา
นางมะลิวัลย สวางภักดิ์
นางมะลิวัลย สิงหสาย
นางมะลิวัลย หลอสกุล
นางมัญชรี วรรณธรรม
นางสาวมัญชุสา วรรณชาติ
นางมัณฑณา ตันสุภายน
นางสาวมัณฑณา นอยพันธุ
นางมัณฑนา เกิดแกว
นางมัณฑนา จุฑามณี

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๒๘๑
๑๔๒๘๒
๑๔๒๘๓
๑๔๒๘๔
๑๔๒๘๕
๑๔๒๘๖
๑๔๒๘๗
๑๔๒๘๘
๑๔๒๘๙
๑๔๒๙๐
๑๔๒๙๑
๑๔๒๙๒
๑๔๒๙๓
๑๔๒๙๔
๑๔๒๙๕
๑๔๒๙๖
๑๔๒๙๗
๑๔๒๙๘
๑๔๒๙๙
๑๔๓๐๐
๑๔๓๐๑
๑๔๓๐๒
๑๔๓๐๓
๑๔๓๐๔
๑๔๓๐๕
๑๔๓๐๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางสาวมัณฑนา บุญจันทร
นางมัณฑนา ประทุมมา
นางมัณฑนา ปรีชาชาญ
นางมัณฑนา ปนทิพย
นางมัณฑนา พงษเพชร
นางมัณฑนา รุจจนเวท
นางสาวมัณฑนา วิภาตะภูติ
นางมัณฑนา ศรีเจริญ
นางมัณฑนา สิงหพันธุ
นางมัณฑนา โสมานุสรณ
นางมัณฑิรา ศรีกรุงพลี
นางมัณตนา ศิวะศิลปประศาสน
นางสาวมัณทนา เสมอจิตต
นางมัตติกา สุทธิสาร
นางมัตติกา อินทรสุข
นางมัทนา ธรรมราช
นางมัทนา ผิวสานต
นางมัทนา พุมไพจิตร
นางมัทนา อินทนิล
นางมัทนาพร ดีชัยทน
นางมัธณี พรหมดวง
นางมัธนี นาคไพรัชช
นางสาวมันทนา พรเพิ่มสุข
นางมันทนา สุขประเสริฐ
นางสาวมัลลวีร ปรมานุรักษ
นางมัลลิกา แกวชลคราม

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๔๓๐๗
๑๔๓๐๘
๑๔๓๐๙
๑๔๓๑๐
๑๔๓๑๑
๑๔๓๑๒
๑๔๓๑๓
๑๔๓๑๔
๑๔๓๑๕
๑๔๓๑๖
๑๔๓๑๗
๑๔๓๑๘
๑๔๓๑๙
๑๔๓๒๐
๑๔๓๒๑
๑๔๓๒๒
๑๔๓๒๓
๑๔๓๒๔
๑๔๓๒๕
๑๔๓๒๖
๑๔๓๒๗
๑๔๓๒๘
๑๔๓๒๙
๑๔๓๓๐
๑๔๓๓๑
๑๔๓๓๒

นางมัลลิกา คัมภิรานนท
นางมัลลิกา จอมจันทรกานต
นางมัลลิกา ทิพยบุญศรี
นางมัลลิกา เทพทอง
นางมัลลิกา นฤมิตกริ่มกมล
นางมัลลิกา นาคดิลก
นางมัลลิกา บริสุทธิ์
นางสาวมัลลิกา พรหมพฤกษ
นางมัลลิกา วังยายฉิม
นางมัลลิกา สมบูรณ
นางมัลลิกา สุกายะ
นางมัลลิกา เสียงใส
นางมัลลิกา อุตรสินธุ
นางมาณี สุบรรณวงศ
นางมานะ ชาญจะโปะ
นางมานิดา บวนเพชร
นางมานิดา รองเดช
นางมานิดา เริ่มฤกษ
นางมานิต กลัดภู
นางมานิต จันทาธอน
นางสาวมานิต ประสานนาม
นางมานิตย กุลวงษ
นางมานิตย เขียวหวาน
นางมานิตย สุมขุนทด
นางมานี พูลเพิ่ม
นางมานี รักเกาะรุง

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๓๓๓
๑๔๓๓๔
๑๔๓๓๕
๑๔๓๓๖
๑๔๓๓๗
๑๔๓๓๘
๑๔๓๓๙
๑๔๓๔๐
๑๔๓๔๑
๑๔๓๔๒
๑๔๓๔๓
๑๔๓๔๔
๑๔๓๔๕
๑๔๓๔๖
๑๔๓๔๗
๑๔๓๔๘
๑๔๓๔๙
๑๔๓๕๐
๑๔๓๕๑
๑๔๓๕๒
๑๔๓๕๓
๑๔๓๕๔
๑๔๓๕๕
๑๔๓๕๖
๑๔๓๕๗
๑๔๓๕๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางสาวมารยาท ดํารงสุกิจ
นางมารยาท ธีระพงศ
นางมารศรี แกวกา
นางมารศรี โกการัตน
นางมารศรี ใจเสน
นางมารศรี ทองเนตร
นางมารศรี นันทนุม
นางมารศรี ปกษา
นางมารศรี เปรมเล็ก
นางสาวมารศรี วันรอด
นางมารศรี ศรีสวัสดิ์
นางสาวมารศรี แสงตะวัน
นางมาริน ดําเนินสวัสดิ์
นางมาริสา ปงหลั่งสิน
นางมาริสา วงศวรกุล
นางมารีแย นราพิทักษกุล
นางมาไร มันตะสูตร
นางสาวมาลัย กองลาแซ
นางมาลัย เกตมณี
นางสาวมาลัย แกวขอนแกน
นางมาลัย ไกรเพชร
นางมาลัย คําภักดี
นางมาลัย คําสุข
นางมาลัย คีรีวรรณ
นางมาลัย คุมผล
นางมาลัย เจาแกนแกว

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๔๓๕๙
๑๔๓๖๐
๑๔๓๖๑
๑๔๓๖๒
๑๔๓๖๓
๑๔๓๖๔
๑๔๓๖๕
๑๔๓๖๖
๑๔๓๖๗
๑๔๓๖๘
๑๔๓๖๙
๑๔๓๗๐
๑๔๓๗๑
๑๔๓๗๒
๑๔๓๗๓
๑๔๓๗๔
๑๔๓๗๕
๑๔๓๗๖
๑๔๓๗๗
๑๔๓๗๘
๑๔๓๗๙
๑๔๓๘๐
๑๔๓๘๑
๑๔๓๘๒
๑๔๓๘๓
๑๔๓๘๔

นางมาลัย ถนอมชีพ
นางสาวมาลัย ไทยญานุสร
นางมาลัย แนวจิตร
นางมาลัย ประจงมูล
นางมาลัย พรสินชัย
นางมาลัย พลขันธ
นางมาลัย พุกกะณะสุต
นางมาลัย แยมคลี่
นางมาลัย รักบุญ
นางมาลัย ไวยโชติ
นางสาวมาลัย ศรีวงศรัตน
นางมาลัย สงากุล
นางมาลัย สมัยงาม
นางมาลัย ใหญสูงเนิน
นางมาลัยวรรณ อินทรบํารุง
นางมาลา แกวมนตรี
นางสาวมาลา วงษนายะ
นางสาวมาลา สรอยทอง
นางมาลา อุตสาหะ
นางมาลาชื่น นอยอินวงษ
นางมาลิน ปรีดานนท
นางมาลิน พิสิษฐกุล
นางสาวมาลินี จั่นชอย
นางมาลินี โชหนู
นางมาลินี พาหะมาก
นางมาลินี เพ็ญวิจิตร

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๓๘๕
๑๔๓๘๖
๑๔๓๘๗
๑๔๓๘๘
๑๔๓๘๙
๑๔๓๙๐
๑๔๓๙๑
๑๔๓๙๒
๑๔๓๙๓
๑๔๓๙๔
๑๔๓๙๕
๑๔๓๙๖
๑๔๓๙๗
๑๔๓๙๘
๑๔๓๙๙
๑๔๔๐๐
๑๔๔๐๑
๑๔๔๐๒
๑๔๔๐๓
๑๔๔๐๔
๑๔๔๐๕
๑๔๔๐๖
๑๔๔๐๗
๑๔๔๐๘
๑๔๔๐๙
๑๔๔๑๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางมาลินี ศรีพัญญะ
นางมาลินี สมสกุลชัย
นางมาลินี อินจันทร
นางมาลี กลองเจริญ
นางมาลี แกวศิริ
นางสาวมาลี ไกรพรศักดิ์
นางมาลี ขันทอง
นางสาวมาลี ไขมุกข
นางมาลี เครือจันทร
นางมาลี จันทรกลั่น
นางมาลี จันทราช
นางมาลี จันทิสา
นางมาลี จั่นบุญมี
นางมาลี ชัยธิ
นางมาลี เด็ดรักษทิพย
นางมาลี ตุลยนิษก
นางมาลี เถาทอง
นางมาลี ทองมี
นางมาลี ทองโอภาส
นางมาลี ธีรธนานุกูล
นางมาลี ประทุม
นางมาลี ปริษาวงศ
นางมาลี ปสเสนะ
นางมาลี พรหมสุข
นางมาลี ภคาพัลย
นางมาลี ราชปนติ๊บ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๔๔๑๑
๑๔๔๑๒
๑๔๔๑๓
๑๔๔๑๔
๑๔๔๑๕
๑๔๔๑๖
๑๔๔๑๗
๑๔๔๑๘
๑๔๔๑๙
๑๔๔๒๐
๑๔๔๒๑
๑๔๔๒๒
๑๔๔๒๓
๑๔๔๒๔
๑๔๔๒๕
๑๔๔๒๖
๑๔๔๒๗
๑๔๔๒๘
๑๔๔๒๙
๑๔๔๓๐
๑๔๔๓๑
๑๔๔๓๒
๑๔๔๓๓
๑๔๔๓๔
๑๔๔๓๕
๑๔๔๓๖

นางมาลี ลิ้มประเสริฐ
นางมาลี ลิมานันท
นางมาลี วราคํา
นางมาลี ศรีอาจ
นางสาวมาลี สมเสียง
นางสาวมาลี สุขสงา
นางมาลี สุทธิไชยา
นางมาลี แสนสุด
นางมาลี หวงจริง
นางมาลี อินตะศรี
นางมาลีรัตน ขันลื้อ
นางมาลีวรรณ โตสารเดช
นางมาลีวรรณ ปรากฏ
นางมาเลียม แจงเจริญ
นางมิ่งขวัญ กัณหา
นางสาวมิ่งขวัญ ศรีจงกล
นางมิ่งขวัญ อยูหลาย
นางมิดะ สตอหลง
นางมินตรา เกษนอย
นางมีจิตต อารามตระกูล
นางมือเลาะ บินมะโซ
นางสาวมุกขดา มฤคทัต
นางมุกดา กันทะวิน
นางมุกดา คัมภีรพจน
นางสาวมุกดา คําฟู
นางมุกดา เถื่อนวิถี

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๔๓๗
๑๔๔๓๘
๑๔๔๓๙
๑๔๔๔๐
๑๔๔๔๑
๑๔๔๔๒
๑๔๔๔๓
๑๔๔๔๔
๑๔๔๔๕
๑๔๔๔๖
๑๔๔๔๗
๑๔๔๔๘
๑๔๔๔๙
๑๔๔๕๐
๑๔๔๕๑
๑๔๔๕๒
๑๔๔๕๓
๑๔๔๕๔
๑๔๔๕๕
๑๔๔๕๖
๑๔๔๕๗
๑๔๔๕๘
๑๔๔๕๙
๑๔๔๖๐
๑๔๔๖๑
๑๔๔๖๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางมุกดา ทองแดง
นางสาวมุกดา เนตรศิริสวรรค
นางมุกดา บํารุงศักดิ์
นางมุกดา พูลศรี
นางมุกดา มีชัย
นางมุกดา มีลักษณะ
นางมุกดา ยิ่งนึก
นางสาวมุกดา ลอนใหม
นางสาวมุกดา สุขเสงี่ยม
นางมุกดา หนูกลัด
นางมุกดา หนูขาว
นางมุกดา ไหคํา
นางมุกดา อินทริง
นางมุฑิตา คําสมาน
นางเมขลา กมลนัตร
นางเมตตา กริชพิทักษเงิน
นางเมตตา กาฬพันธ
นางเมทินี จําศิลป
นางเมทินี บุญญศิริ
นางเมธพร นาคะสรรค
นางเมธาวี สุภานัส
นางเมธิณี โลหศิริปญญา
นางแมรรี่ มณวิจิตร
นางไมตรีจิต โคตรทอง
นางไมตรีจิตร แดงมะลัง
นางยบ บุญครบ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๔๔๖๓
๑๔๔๖๔
๑๔๔๖๕
๑๔๔๖๖
๑๔๔๖๗
๑๔๔๖๘
๑๔๔๖๙
๑๔๔๗๐
๑๔๔๗๑
๑๔๔๗๒
๑๔๔๗๓
๑๔๔๗๔
๑๔๔๗๕
๑๔๔๗๖
๑๔๔๗๗
๑๔๔๗๘
๑๔๔๗๙
๑๔๔๘๐
๑๔๔๘๑
๑๔๔๘๒
๑๔๔๘๓
๑๔๔๘๔
๑๔๔๘๕
๑๔๔๘๖
๑๔๔๘๗
๑๔๔๘๘

นางยมโดย ชินวุฒิ
นางยวนใจ ฤทธิคง
นางยองใย แสนอุดม
นางยอดสวาท อุดมเพ็ญ
นางยาจันทร กําเนิด
นางยาใจ อินดีคํา
นางยานี บุญประสิทธิ์
นางยาวาเห ดางีดิง
นางยินดี เกียรติเสรีกุล
นางยินดี จันทรัตน
นางยินดี จันทรัมพร
นางยินดี ทองปาน
นางยินดี บุญสนอง
นางยินดี รักสนิท
นางยินดี รุงเรือง
นางยินดี วั่นเสง
นางยินดี ศรีธรรมธร
นางยินดี ศิริมวง
นางยินดี สงครินทร
นางยินดี สมพูเวช
นางยินดี หนุมาศ
นางยินดี อินยอด
นางยี่สุน ศิริเมฆา
นางสาวยืนยง ฆองเสนาะ
นางยุบล สกุลทอง
นางยุพดี เกษราพงศ

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๔๘๙
๑๔๔๙๐
๑๔๔๙๑
๑๔๔๙๒
๑๔๔๙๓
๑๔๔๙๔
๑๔๔๙๕
๑๔๔๙๖
๑๔๔๙๗
๑๔๔๙๘
๑๔๔๙๙
๑๔๕๐๐
๑๔๕๐๑
๑๔๕๐๒
๑๔๕๐๓
๑๔๕๐๔
๑๔๕๐๕
๑๔๕๐๖
๑๔๕๐๗
๑๔๕๐๘
๑๔๕๐๙
๑๔๕๑๐
๑๔๕๑๑
๑๔๕๑๒
๑๔๕๑๓
๑๔๕๑๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางยุพดี แจงเศรษฐ
นางยุพดี ชูเทพ
นางยุพดี นิมิตแสงเทียน
นางยุพดี เปลงฉวี
นางยุพดี พงษไพโรจน
นางยุพดี พูนผล
นางยุพดี แยมพราม
นางสาวยุพยง วุนวงษ
นางสาวยุพยงค พัฒนิบูลย
นางยุพยงค วิไลพัฒน
นางยุพยงค เวชโภติ
นางยุพา การะเวก
นางยุพา กูลโท
นางสาวยุพา เกษรสุจริต
นางยุพา เกาะประเสริฐ
นางยุพา เกิดในมงคล
นางยุพา จักรคํา
นางยุพา เจริญวรรณกูล
นางยุพา แจงชัด
นางยุพา ชวยสงค
นางยุพา ชอไมทอง
นางสาวยุพา เซียมตะคุ
นางยุพา ทับทอง
นางยุพา บุญลอม
นางยุพา พุกดี
นางสาวยุพา มวยกระโทก

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๔๕๑๕
๑๔๕๑๖
๑๔๕๑๗
๑๔๕๑๘
๑๔๕๑๙
๑๔๕๒๐
๑๔๕๒๑
๑๔๕๒๒
๑๔๕๒๓
๑๔๕๒๔
๑๔๕๒๕
๑๔๕๒๖
๑๔๕๒๗
๑๔๕๒๘
๑๔๕๒๙
๑๔๕๓๐
๑๔๕๓๑
๑๔๕๓๒
๑๔๕๓๓
๑๔๕๓๔
๑๔๕๓๕
๑๔๕๓๖
๑๔๕๓๗
๑๔๕๓๘
๑๔๕๓๙
๑๔๕๔๐

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางยุพา ลําเจียก
นางยุพา วาจายิ้ม
นางยุพา วาโย
นางยุพา วุฒิจันทร
นางยุพา ศิริรักษ
นางสาวยุพา เศวภีย
นางยุพา สัมพันธชิต
นางยุพา สิงหแจม
นางยุพา สิงหโตทอง
นางยุพา เสนาะพิน
นางยุพาพร กานจักร
นางยุพาพร ชวลิตธาดา
นางยุพาพร พงษชีพ
นางยุพาพร เพชรดี
นางสาวยุพาพรรณ สัตยธรรม
นางยุพาพัน วามะกัน
นางยุพาภรณ เพ็ญสุภา
นางสาวยุพาวรรณ สุวรรณรัตน
นางยุพาศรี กระเชาทอง
นางยุพิน กัดกอน
นางสาวยุพิน เกียรติสูงสง
นางยุพิน แกลวกลา
นางยุพิน คงทน
นางยุพิน จันทวม
นางยุพิน จิตมะกล่ํา
นางยุพิน ฉางกันทา

๑๔๕๔๑
๑๔๕๔๒
๑๔๕๔๓
๑๔๕๔๔
๑๔๕๔๕
๑๔๕๔๖
๑๔๕๔๗
๑๔๕๔๘
๑๔๕๔๙
๑๔๕๕๐
๑๔๕๕๑
๑๔๕๕๒
๑๔๕๕๓
๑๔๕๕๔
๑๔๕๕๕
๑๔๕๕๖
๑๔๕๕๗
๑๔๕๕๘
๑๔๕๕๙
๑๔๕๖๐
๑๔๕๖๑
๑๔๕๖๒
๑๔๕๖๓
๑๔๕๖๔
๑๔๕๖๕
๑๔๕๖๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางยุพิน เฉลยทัศน
นางยุพิน เฉลิมสุข
นางยุพิน ชออวม
นางยุพิน เซงเถี้ยน
นางสาวยุพิน แซสัว
นางยุพิน เดชแกว
นางยุพิน ตุมตางหู
นางสาวยุพิน ถาวรสิน
นางยุพิน ทุยอน
นางยุพิน ธรรมษา
นางยุพิน ธีสา
นางยุพิน นอยคนดี
นางยุพิน บัวพล
นางยุพิน ประเสริฐกุล
นางยุพิน ปานดี
นางยุพิน ปนเกตุ
นางยุพิน พงษเพ็ง
นางยุพิน เพชรศรีเงิน
นางยุพิน โพธิ์ศรี
นางยุพิน ภูยาธร
นางยุพิน เภาพาน
นางยุพิน มนูประเสริฐ
นางยุพิน มั่งมีชัย
นางสาวยุพิน เมฆพยับ
นางยุพิน รอดธง
นางยุพิน รัตนพิกุล

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๔๕๖๗
๑๔๕๖๘
๑๔๕๖๙
๑๔๕๗๐
๑๔๕๗๑
๑๔๕๗๒
๑๔๕๗๓
๑๔๕๗๔
๑๔๕๗๕
๑๔๕๗๖
๑๔๕๗๗
๑๔๕๗๘
๑๔๕๗๙
๑๔๕๘๐
๑๔๕๘๑
๑๔๕๘๒
๑๔๕๘๓
๑๔๕๘๔
๑๔๕๘๕
๑๔๕๘๖
๑๔๕๘๗
๑๔๕๘๘
๑๔๕๘๙
๑๔๕๙๐
๑๔๕๙๑
๑๔๕๙๒

นางสาวยุพิน รื่นกลิ่น
นางยุพิน เลาเหล็กพลี
นางยุพิน วโรรส
นางยุพิน วิยะสาร
นางยุพิน เวชประสิทธิ์
นางยุพิน ศุภนคร
นางยุพิน สิงหแกว
นางยุพิน สิทธิจินดา
นางยุพิน สุนทรภักดี
นางยุพนิ เสมอใจ
นางยุพิน แสงผดุง
นางยุพิน เหมือนกู
นางยุพิน อนันตเวชานุวัฒน
นางยุพิน อาปรีชา
นางยุพิน อาสวาง
นางยุไพ บุญพิชิตทรชน
นางยุภา เขียวเหลือง
นางยุภา จิระพินทุ
นางยุภา ถิ่นชีลอง
นางยุภา ปรีชานุกูล
นางยุภา สอนชา
นางยุภานี กาบคํา
นางยุภาพร ตรันเจริญ
นางยุภาพรรณ ศรีมงคล
นางยุภาภรณ พันธุพล
นางยุราพร สมบุญสุข

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๕๙๓
๑๔๕๙๔
๑๔๕๙๕
๑๔๕๙๖
๑๔๕๙๗
๑๔๕๙๘
๑๔๕๙๙
๑๔๖๐๐
๑๔๖๐๑
๑๔๖๐๒
๑๔๖๐๓
๑๔๖๐๔
๑๔๖๐๕
๑๔๖๐๖
๑๔๖๐๗
๑๔๖๐๘
๑๔๖๐๙
๑๔๖๑๐
๑๔๖๑๑
๑๔๖๑๒
๑๔๖๑๓
๑๔๖๑๔
๑๔๖๑๕
๑๔๖๑๖
๑๔๖๑๗
๑๔๖๑๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางสาวยุรี คุมบุดดี
นางยุรี จันทรักษ
นางยุรี ปาอินทร
นางยุไร สังขเงิน
นางยุวณี ศรีโยธี
นางยุวดี กังสดาล
นางยุวดี จอกสถิตย
นางยุวดี จันทะรัง
นางยุวดี ชูรินทร
นางยุวดี ดอกรังกูล
นางยุวดี ถวิลรมย
นางยุวดี ทะมังกลาง
นางยุวดี ทันขวา
นางยุวดี นาคคํา
นางยุวดี บรมพิชัยชาติกุล
นางยุวดี บุญชู
นางยุวดี พลพิทักษ
นางยุวดี เพิ่มพูล
นางยุวดี ลิภาภิรักษ
นางยุวดี สมศรี
นางสาวยุวดี สรอยคํา
นางยุวดี สุขเจริญ
นางยุวดี อนอุน
นางยุวนิตย หลาสุพรม
นางยุวนุช ไชยพฤกษกุล
นางยุวรรณดา โมกมัน

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๔๖๑๙
๑๔๖๒๐
๑๔๖๒๑
๑๔๖๒๒
๑๔๖๒๓
๑๔๖๒๔
๑๔๖๒๕
๑๔๖๒๖
๑๔๖๒๗
๑๔๖๒๘
๑๔๖๒๙
๑๔๖๓๐
๑๔๖๓๑
๑๔๖๓๒
๑๔๖๓๓
๑๔๖๓๔
๑๔๖๓๕
๑๔๖๓๖
๑๔๖๓๗
๑๔๖๓๘
๑๔๖๓๙
๑๔๖๔๐
๑๔๖๔๑
๑๔๖๔๒
๑๔๖๔๓
๑๔๖๔๔

นางยุวรีย บุญศิริ
นางยุวเรศ อาจเดช
นางยุวะพงษ โสกัณทัต
นางยูถิกา จุนปาน
นางเย็นจิต มุงเหมือย
นางเย็นจิต แสงจันทร
นางสาวเย็นจิตต พงษอักษร
นางเย็นฤดี ขวัญจันทร
นางเยาวณี อายุสุข
นางเยาวดี ขนอม
นางเยาวดี วุฒิวงษ
นางเยาวธิดา เขื่อนปญญา
นางเยาวนาถ ขวัญทอง
นางเยาวนาถ เชาวนเชฎฐ
นางเยาวนาถ จันธุรต
นางเยาวนิจ ภักดี
นางเยาวนุช แจมแจง
นางเยาวพร วรวิบูล
นางสาวเยาวพา ถาวระ
นางเยาวพา วัชระมงคล
นางสาวเยาวภา ญาณสุภาพ
นางเยาวภา ทองคําสุก
นางเยาวภา สุวรรณวิฑิต
นางเยาวมาลย คนขยัน
นางเยาวมาลย พอคา
นางเยาวมาลย ลาสุดตา

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๖๔๕
๑๔๖๔๖
๑๔๖๔๗
๑๔๖๔๘
๑๔๖๔๙
๑๔๖๕๐
๑๔๖๕๑
๑๔๖๕๒
๑๔๖๕๓
๑๔๖๕๔
๑๔๖๕๕
๑๔๖๕๖
๑๔๖๕๗
๑๔๖๕๘
๑๔๖๕๙
๑๔๖๖๐
๑๔๖๖๑
๑๔๖๖๒
๑๔๖๖๓
๑๔๖๖๔
๑๔๖๖๕
๑๔๖๖๖
๑๔๖๖๗
๑๔๖๖๘
๑๔๖๖๙
๑๔๖๗๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางเยาวมาลย หมายดี
นางเยาวรัตน เชี่ยวชาญ
นางเยาวรัตน วรวัฒนธรรม
นางเยาวรัตน ศรีกระจาง
นางเยาวรัตน สุขโกษา
นางเยาวเรศ พันธุประเสริฐ
นางเยาวเรศ อวนดํา
นางเยาวลักษณ คํากวน
นางสาวเยาวลักษณ จําปานิล
นางเยาวลักษณ ชัยฤทธิ์
นางเยาวลักษณ แถบทอง
นางสาวเยาวลักษณ ทองอุมใหญ
นางเยาวลักษณ นนทะศรี
นางเยาวลักษณ บัวลอย
นางเยาวลักษณ บุญยานยาว
นางเยาวลักษณ บุญหัตถ
นางเยาวลักษณ พื้นผา
นางเยาวลักษณ เพชรชวย
นางเยาวลักษณ ภูศิริวัฒนกุล
นางสาวเยาวลักษณ วงศงาม
นางเยาวลักษณ เวียงอินทร
นางเยาวลักษณ ศรีเวียงราช
นางเยาวลักษณ ศักดิ์ศรี
นางเยาวลักษณ ไศละบาท
นางเยาวลักษณ โสตถิรัตนพันธ
นางเยาวลักษณ อินทรพงษนุวัฒน

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๔๖๗๑
๑๔๖๗๒
๑๔๖๗๓
๑๔๖๗๔
๑๔๖๗๕
๑๔๖๗๖
๑๔๖๗๗
๑๔๖๗๘
๑๔๖๗๙
๑๔๖๘๐
๑๔๖๘๑
๑๔๖๘๒
๑๔๖๘๓
๑๔๖๘๔
๑๔๖๘๕
๑๔๖๘๖
๑๔๖๘๗
๑๔๖๘๘
๑๔๖๘๙
๑๔๖๙๐
๑๔๖๙๑
๑๔๖๙๒
๑๔๖๙๓
๑๔๖๙๔
๑๔๖๙๕
๑๔๖๙๖

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางเยาวลักษณ เอกสุทธิ์
นางรจนพร การะเกตุ
นางรจนา คงจําป
นางรจนา จันทรทอง
นางรจนา จันทรวิวัฒน
นางรจนา ทรงเจริญ
นางรจนา มวงพลับ
นางรจนา ราชมูล
นางรจนา ฦาชา
นางรจนา วิภาสกรวราวุธ
นางรจนา เสมากูล
นางรจนา แสนใจวุฒิ
นางรจนา อยูประจํา
นางรจนีย ลี้ภัยพาล
นางสาวรจเรข เข็มทอง
นางรชยา วิภาณุรัตน
นางสาวรชรินทร อนันตวิเชียร
นางรดาณัฐ คนนอย
นางรตา ประดิษฐ
นางรติพร เนตรมุข
นางรติมัย โยธาคํามี
นางรติยากรณ วิเศษโวหาร
นางรติรัตน ชูชื่น
นางรพิธร เสนาไชย
นางรพิพรรณ วงศพุฒ
นางรพีพรรณ ชีพพานิช

๑๔๖๙๗
๑๔๖๙๘
๑๔๖๙๙
๑๔๗๐๐
๑๔๗๐๑
๑๔๗๐๒
๑๔๗๐๓
๑๔๗๐๔
๑๔๗๐๕
๑๔๗๐๖
๑๔๗๐๗
๑๔๗๐๘
๑๔๗๐๙
๑๔๗๑๐
๑๔๗๑๑
๑๔๗๑๒
๑๔๗๑๓
๑๔๗๑๔
๑๔๗๑๕
๑๔๗๑๖
๑๔๗๑๗
๑๔๗๑๘
๑๔๗๑๙
๑๔๗๒๐
๑๔๗๒๑
๑๔๗๒๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางรพีพรรณ วงศเกย
นางรพีภรณ ปดสา
นางรมณียา ธรรมสา
นางรมยนลิน จําปาศรี
นางรมยรวิน ศรีอินทร
นางรมิดา สําราญจิต
นางรวงทอง กองแกว
นางสาวรวงทอง ใจแสวง
นางรวงทอง นาควงษ
นางสาวรวงทอง สังวริบุตร
นางสาวรวงทอง อุนเรือน
นางรวมทรัพย ศรีแตงออน
นางรวินันท ชัยเทศ
นางรวิวรรณ ทับทิมโต
นางรวิวรรณ นาคสวัสดิ์
นางรวิวรรณ มนัส
นางรวิวรรณ ศรีไพโรจน
นางรวิวรรณ แสนเมืองชิน
นางรวีวรรณ จันปะโสม
นางรวีวรรณ วงษเคี่ยม
นางรวีวรรณ สุริยะ
นางรวีวรรณ อินผล
นางสาวรสรมย สถาปตานนท
นางรสรินทร กลั่นทัศน
นางรสวันต มะลัยสิทธิ์
นางรสสวรรค วันชัยสถิร

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๔๗๒๓
๑๔๗๒๔
๑๔๗๒๕
๑๔๗๒๖
๑๔๗๒๗
๑๔๗๒๘
๑๔๗๒๙
๑๔๗๓๐
๑๔๗๓๑
๑๔๗๓๒
๑๔๗๓๓
๑๔๗๓๔
๑๔๗๓๕
๑๔๗๓๖
๑๔๗๓๗
๑๔๗๓๘
๑๔๗๓๙
๑๔๗๔๐
๑๔๗๔๑
๑๔๗๔๒
๑๔๗๔๓
๑๔๗๔๔
๑๔๗๔๕
๑๔๗๔๖
๑๔๗๔๗
๑๔๗๔๘

นางรสสุคนธ จันทรสวาง
นางรสสุคนธ ชลารักษ
นางสาวรสสุคนธ ชัยศรีมา
นางรองรัตน กันยะกาญจน
นางรองรัตน ภูมิภักดิ์
นางรอติเยาะ ยะผา
นางรอปอะ เจะอุบง
นางรอปยะ นิสนิ
นางรอปอะ โตะเฮ็ง
นางรอยพิมพ สายพันธ
นางระบอบ เชื้ออินทร
นางระบาย สวัสดิรักษ
นางระบุญ สวัสดี
นางระเบียบ กําปนทอง
นางระเบียบ เกตุพงศ
นางระเบียบ ขันเงิน
นางระเบียบ เจนจริยานนท
นางระเบียบ เจริญชัยบัว
นางระเบียบ ฉลองกลาง
นางระเบียบ เชิดฉาย
นางระเบียบ ทองแสนคํา
นางระเบียบ ทาวิลาศ
นางระเบียบ ประดาสุข
นางระเบียบ ปญญาฤทธิ์
นางระเบียบ ปนทอง
นางระเบียบ ฝนเต็ม

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๗๔๙
๑๔๗๕๐
๑๔๗๕๑
๑๔๗๕๒
๑๔๗๕๓
๑๔๗๕๔
๑๔๗๕๕
๑๔๗๕๖
๑๔๗๕๗
๑๔๗๕๘
๑๔๗๕๙
๑๔๗๖๐
๑๔๗๖๑
๑๔๗๖๒
๑๔๗๖๓
๑๔๗๖๔
๑๔๗๖๕
๑๔๗๖๖
๑๔๗๖๗
๑๔๗๖๘
๑๔๗๖๙
๑๔๗๗๐
๑๔๗๗๑
๑๔๗๗๒
๑๔๗๗๓
๑๔๗๗๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางระเบียบ พินจันทึก
นางระเบียบ โพธิ์พันธุ
นางระเบียบ มงคลศิริ
นางระเบียบ วัฒนสิงหดํารงค
นางระเบียบ วิชัยตะ
นางระเบียบ ศิวะวรเวท
นางระเบียบ สวามิวัศดิ์
นางระเบียบ หรั่งลาย
นางระเบียบ อวนเสง
นางระพิน กองพฤกษชาติ
นางสาวระพินทร ครามมี
นางระพี ศิริสิงห
นางระพีพร ระโส
นางระพีพรรณ ทรัพยสกุล
นางระพีพรรณ อรินฤทธิ์
นางระมัด บุญยิ่ง
นางระยอง เพ็ญศรี
นางสาวระยอง ภักดีสมัย
นางระรวย อิสโร
นางระรื่น จันทรแดง
นางสาวระรื่น บุญชัด
นางระลึก ทับทวี
นางระวิกานต นุตเวช
นางระวิวรรณ คําคันธฤทธิ์
นางระวิวรรณ บุญเรือง
นางระวิวรรณ สหัสนา

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๔๗๗๕
๑๔๗๗๖
๑๔๗๗๗
๑๔๗๗๘
๑๔๗๗๙
๑๔๗๘๐
๑๔๗๘๑
๑๔๗๘๒
๑๔๗๘๓
๑๔๗๘๔
๑๔๗๘๕
๑๔๗๘๖
๑๔๗๘๗
๑๔๗๘๘
๑๔๗๘๙
๑๔๗๙๐
๑๔๗๙๑
๑๔๗๙๒
๑๔๗๙๓
๑๔๗๙๔
๑๔๗๙๕
๑๔๗๙๖
๑๔๗๙๗
๑๔๗๙๘
๑๔๗๙๙
๑๔๘๐๐

นางระวี ไชยเฉลิม
นางระวีวรรณ เกษนอย
นางระวีวรรณ ใจเชิดชู
นางระวีวรรณ ชาวเชียงตุง
นางสาวระวีวรรณ ดุลยาภรณ
นางระวีวรรณ ไทยสงค
นางระวีวรรณ บุญยิ่ง
นางระวีวรรณ ปฏิมาพรเทพ
นางระวีวรรณ เพ็ชรคง
นางระวีวรรณ มะนุน
นางระวีวรรณ มัฆาพาฬ
นางระวีวรรณ สมานพันธ
นางระวีวรรณ สุชาตานนท
นางสาวรักชาติ จินดา
นางรักดี สามงามนอย
นางรักติญภร สันติธรรม
นางรักษชนก พุทธา
นางรักษา ศิริไกร
นางสาวรัชชา หาญประทุม
นางรัชฎา อินทรติยะ
นางรัชฎาภรณ จันทรแกว
นางรัชฎาภรณ ดีเส็ง
นางรัชฎาภรณ โพธิ์พฤกษ
นางรัชฎากร มูลวงค
นางรัชณี ชัยสงค
นางรัชณี แหยมงาม

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๘๐๑
๑๔๘๐๒
๑๔๘๐๓
๑๔๘๐๔
๑๔๘๐๕
๑๔๘๐๖
๑๔๘๐๗
๑๔๘๐๘
๑๔๘๐๙
๑๔๘๑๐
๑๔๘๑๑
๑๔๘๑๒
๑๔๘๑๓
๑๔๘๑๔
๑๔๘๑๕
๑๔๘๑๖
๑๔๘๑๗
๑๔๘๑๘
๑๔๘๑๙
๑๔๘๒๐
๑๔๘๒๑
๑๔๘๒๒
๑๔๘๒๓
๑๔๘๒๔
๑๔๘๒๕
๑๔๘๒๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางรัชณีกร พรหมศรี
นางรัชณีย ทาบสุวรรณ
นางรัชดา ทรัพยมูล
นางรัชดา นาคเสน
นางรัชดา บุญอยู
นางรัชดา มรรคเจริญ
นางรัชดา รสฉ่ํา
นางรัชดากาญจน ศรีแกว
นางรัชดาวัลย วัฒนาชัยถาวร
นางรัชตา วิจิตรโลห
นางรัชติการ ศรีประเสริฐ
นางรัชนา ปรีชารัตน
นางสาวรัชนา สมบูรณแกว
นางรัชนาท ศรีละมนตรี
นางรัชนารี จันทรแกว
นางรัชนี กลาหาญ
นางรัชนี กิ่งนอก
นางรัชนี กิจสวัสดิ์
นางรัชนี เกตุใหม
นางสาวรัชนี เขตตกรณ
นางรัชนี เขียวเงิน
นางรัชนี คงสุข
นางรัชนี คมขํา
นางรัชนี คุณยศยิ่ง
นางรัชนี งามรัตนกุล
นางรัชนี จันทรแกว

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๔๘๒๗
๑๔๘๒๘
๑๔๘๒๙
๑๔๘๓๐
๑๔๘๓๑
๑๔๘๓๒
๑๔๘๓๓
๑๔๘๓๔
๑๔๘๓๕
๑๔๘๓๖
๑๔๘๓๗
๑๔๘๓๘
๑๔๘๓๙
๑๔๘๔๐
๑๔๘๔๑
๑๔๘๔๒
๑๔๘๔๓
๑๔๘๔๔
๑๔๘๔๕
๑๔๘๔๖
๑๔๘๔๗
๑๔๘๔๘
๑๔๘๔๙
๑๔๘๕๐
๑๔๘๕๑
๑๔๘๕๒

นางรัชนี จันทรขาว
นางรัชนี จันทรศรี
นางรัชนี จิตรอารี
นางรัชนี จิวหานัง
นางรัชนี จึ่งสกุล
นางรัชนี เจริญพร
นางรัชนี เจาแกว
นางรัชนี ชมวงศ
นางรัชนี ไชยหาวงศ
นางรัชนี ญาณคง
นางรัชนี ตันติพันธุวดี
นางรัชนี ทองนุน
นางรัชนี ทองมาก
นางรัชนี ธนารักษ
นางรัชนี ธรรมนิตยกิจ
นางรัชนี นฤชาติ
นางรัชนี บัวฉิม
นางรัชนี บุกบุญ
นางรัชนี ปรางรัตน
นางรัชนี ปกขาว
นางรัชนี พาลเสือ
นางรัชนี ภูภาณุธาดา
นางรัชนี แยมชมสวน
นางรัชนี รัษฐปานะ
นางรัชนี ราชเมืองฝาง
นางสาวรัชนี ราตรี

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๘๕๓
๑๔๘๕๔
๑๔๘๕๕
๑๔๘๕๖
๑๔๘๕๗
๑๔๘๕๘
๑๔๘๕๙
๑๔๘๖๐
๑๔๘๖๑
๑๔๘๖๒
๑๔๘๖๓
๑๔๘๖๔
๑๔๘๖๕
๑๔๘๖๖
๑๔๘๖๗
๑๔๘๖๘
๑๔๘๖๙
๑๔๘๗๐
๑๔๘๗๑
๑๔๘๗๒
๑๔๘๗๓
๑๔๘๗๔
๑๔๘๗๕
๑๔๘๗๖
๑๔๘๗๗
๑๔๘๗๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางรัชนี วงศชัย
นางสาวรัชนี วิภาตะจิตร
นางรัชนี ศรีโบรงค
นางรัชนี ศรีพินิจ
นางรัชนี ศรีระษา
นางรัชนี สมยศ
นางรัชนี สารพัฒน
นางรัชนี สาสุนทร
นางรัชนี สําแดงสุข
นางรัชนี สิงหธรรม
นางรัชนี สืบเพ็ง
นางรัชนี สุขนพกิจ
นางรัชนี สุริยฉาย
นางรัชนี หมื่นเดช
นางรัชนี หัสมา
นางรัชนี เหมือนใจ
นางรัชนี ใหลเจริญ
นางสาวรัชนีกร พันธพัฒนกุล
นางรัชนีกร สมศักดิ์
นางรัชนีกร สายพรม
นางรัชนีบูลย ซึมดอน
นางรัชนีบูลย มีเครือรอด
นางรัชนีพร บุตรมาน
นางรัชนีพร เสมาเงิน
นางรัชนีภรณ แกวดวง
นางรัชนีภรณ ถาวรศิลป

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๔๘๗๙
๑๔๘๘๐
๑๔๘๘๑
๑๔๘๘๒
๑๔๘๘๓
๑๔๘๘๔
๑๔๘๘๕
๑๔๘๘๖
๑๔๘๘๗
๑๔๘๘๘
๑๔๘๘๙
๑๔๘๙๐
๑๔๘๙๑
๑๔๘๙๒
๑๔๘๙๓
๑๔๘๙๔
๑๔๘๙๕
๑๔๘๙๖
๑๔๘๙๗
๑๔๘๙๘
๑๔๘๙๙
๑๔๙๐๐
๑๔๙๐๑
๑๔๙๐๒
๑๔๙๐๓
๑๔๙๐๔

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางรัชนีภรณ นาวะลี
นางรัชนีย แกวกล่ํา
นางสาวรัชนีย เจนโชติสุวรรณ
นางสาวรัชนีย ซุนสั้น
นางรัชนีย ดวงทิพยมา
นางรัชนีย ถนัดคา
นางรัชนีย ธรรมภิบาลอุดม
นางรัชนีลาวัลย ศิริตันติวัฒน
นางรัชนีวรรณ ตระกูลรัมย
นางรัชนีวรรณ บุญรอด
นางสาวรัชนีวรรณ วงศรัตน
นางรัชนีวรรณ สีน้ําคํา
นางรัชวรรณ เครือคํา
นางรัชวรรณ เหมะธุลิน
นางรัญจวน วิจิตร
นางรัตตนา ราหุรักษ
นางรัตติกร แกวตุย
นางรัตติกร อิ่มกําเหนิด
นางรัตติกาล สุภาวงศ
นางรัตติยา คันธรักษ
นางรัตนกมล บรรดาล
นางรัตนกานต นิรัตติมานนท
นางรัตนกานต ศรีสุขศิริพันธ
นางสาวรัตนพันธ คณะเมือง
นางรัตนภรณ ศรีผึ้ง
นางรัตนมณี มุงจงกลาง

๑๔๙๐๕
๑๔๙๐๖
๑๔๙๐๗
๑๔๙๐๘
๑๔๙๐๙
๑๔๙๑๐
๑๔๙๑๑
๑๔๙๑๒
๑๔๙๑๓
๑๔๙๑๔
๑๔๙๑๕
๑๔๙๑๖
๑๔๙๑๗
๑๔๙๑๘
๑๔๙๑๙
๑๔๙๒๐
๑๔๙๒๑
๑๔๙๒๒
๑๔๙๒๓
๑๔๙๒๔
๑๔๙๒๕
๑๔๙๒๖
๑๔๙๒๗
๑๔๙๒๘
๑๔๙๒๙
๑๔๙๓๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางรัตนมณี มูลทรัพย
นางรัตนะ สรอยเงิน
นางรัตนา กระพี้สัตย
นางรัตนา กุญชะโร
นางรัตนา กุลสุรินทร
นางสาวรัตนา แกวคําขาว
นางรัตนา ขวัญชัย
นางรัตนา ขันทองดี
นางรัตนา คงขาว
นางรัตนา คงดี
นางรัตนา คงตุก
นางรัตนา คันศร
นางรัตนา เจริญกิจศิริวงศ
นางรัตนา เจิมชัยมงคล
นางรัตนา ใจเสมอ
นางสาวรัตนา เชาวชอบ
นางรัตนา โชติกลาง
นางสาวรัตนา ไชยปุริวงศ
นางรัตนา แซโลว
นางรัตนา ณ ลําปาง
นางรัตนา ดวงแกว
นางรัตนา เดชชัย
นางรัตนา เดชะสุรวานิชย
นางรัตนา แดงเจริญ
นางรัตนา แตงโสภา
นางรัตนา ไตรทาน

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๔๙๓๑
๑๔๙๓๒
๑๔๙๓๓
๑๔๙๓๔
๑๔๙๓๕
๑๔๙๓๖
๑๔๙๓๗
๑๔๙๓๘
๑๔๙๓๙
๑๔๙๔๐
๑๔๙๔๑
๑๔๙๔๒
๑๔๙๔๓
๑๔๙๔๔
๑๔๙๔๕
๑๔๙๔๖
๑๔๙๔๗
๑๔๙๔๘
๑๔๙๔๙
๑๔๙๕๐
๑๔๙๕๑
๑๔๙๕๒
๑๔๙๕๓
๑๔๙๕๔
๑๔๙๕๕
๑๔๙๕๖

นางรัตนา
นางรัตนา
นางรัตนา
นางรัตนา
นางรัตนา
นางรัตนา
นางรัตนา
นางรัตนา
นางรัตนา
นางรัตนา
นางรัตนา
นางรัตนา
นางรัตนา
นางรัตนา
นางรัตนา
นางรัตนา
นางรัตนา
นางรัตนา
นางรัตนา
นางรัตนา
นางรัตนา
นางรัตนา
นางรัตนา
นางรัตนา
นางรัตนา
นางรัตนา

ทองนุยพราหมณ
ทุนชิงชัย
เทศนา
เทือกสุบรรณ
นิยมราษฎร
นิลประภา
แนนหนา
บริรักษ
บัวงาม
บาลเพียร
บึงไกร
บุญพงษ
บุญเอนก
ปรางคชัยภูมิ
ปทมปราณี
ผลหมู
พงษพิทักษ
พลชัย
พิทักษวงศ
พีรพฤกษ
พุฒบานเย็น
พุมลําเจียก
พุมไสว
เพ็ชรประยูร
โพธิบิ
เมฆขาว

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๙๕๗
๑๔๙๕๘
๑๔๙๕๙
๑๔๙๖๐
๑๔๙๖๑
๑๔๙๖๒
๑๔๙๖๓
๑๔๙๖๔
๑๔๙๖๕
๑๔๙๖๖
๑๔๙๖๗
๑๔๙๖๘
๑๔๙๖๙
๑๔๙๗๐
๑๔๙๗๑
๑๔๙๗๒
๑๔๙๗๓
๑๔๙๗๔
๑๔๙๗๕
๑๔๙๗๖
๑๔๙๗๗
๑๔๙๗๘
๑๔๙๗๙
๑๔๙๘๐
๑๔๙๘๑
๑๔๙๘๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางรัตนา ยงวิริยกุล
นางรัตนา รอดออง
นางสาวรัตนา รัตนพงศ
นางรัตนา รัตนสมบัติ
นางสาวรัตนา เรี้ยนสุวงศ
นางรัตนา ลือฤทธิพงษ
นางสาวรัตนา เล็กพันธ
นางรัตนา วรรณสอน
นางรัตนา วัยรัตนา
นางรัตนา วาสแสดง
นางรัตนา ศรีสุมิ่ง
นางสาวรัตนา ศิริคุปต
นางรัตนา สงวนรัมย
นางรัตนา สมบูรณชัย
นางสาวรัตนา สมัครเขตการ
นางรัตนา สังขแกว
นางรัตนา สารดิษฐ
นางรัตนา สุขเสาร
นางรัตนา สุทธิ
นางรัตนา สุบิน
นางสาวรัตนา สุพลจิตต
นางรัตนา สุวรรณวงศ
นางสาวรัตนา แสงสรอย
นางรัตนา หาวหาญ
นางรัตนา ไหมแพง
นางรัตนา อายุยืน

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๔๙๘๓
๑๔๙๘๔
๑๔๙๘๕
๑๔๙๘๖
๑๔๙๘๗
๑๔๙๘๘
๑๔๙๘๙
๑๔๙๙๐
๑๔๙๙๑
๑๔๙๙๒
๑๔๙๙๓
๑๔๙๙๔
๑๔๙๙๕
๑๔๙๙๖
๑๔๙๙๗
๑๔๙๙๘
๑๔๙๙๙
๑๕๐๐๐
๑๕๐๐๑
๑๕๐๐๒
๑๕๐๐๓
๑๕๐๐๔
๑๕๐๐๕
๑๕๐๐๖
๑๕๐๐๗
๑๕๐๐๘

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางรัตนา อินทรพรหม
นางรัตนากร แกนแกว
นางสาวรัตนาภรณ การะนุต
นางสาวรัตนาภรณ กาละวิชัย
นางรัตนาภรณ ขันธะ
นางสาวรัตนาภรณ เขียวบรรจง
นางรัตนาภรณ คงเจริญ
นางสาวรัตนาภรณ จันทร
นางรัตนาภรณ ชาวงษ
นางรัตนาภรณ ชื่นนอก
นางรัตนาภรณ ชูสุข
นางรัตนาภรณ ทองคําชุม
นางรัตนาภรณ นนทวัน
นางสาวรัตนาภรณ บุญเฉลิม
นางรัตนาภรณ ประภาษี
นางสาวรัตนาภรณ ปนศักดิ์
นางรัตนาภรณ พูนพิพัฒน
นางรัตนาภรณ ไลสมบูรณ
นางรัตนาภรณ ศรีสมทรง
นางรัตนาภรณ สามิบัติ
นางรัตนาภรณ อนุรักษ
นางรัตนาภรณ อภิวงคงาม
นางรัตนาภรณ อุปการัตน
นางสาวรัตนารมย อนุจันทร
นางรัตนาวดี ดารากัย
นางรัตนีย นอยยอด

๑๕๐๐๙
๑๕๐๑๐
๑๕๐๑๑
๑๕๐๑๒
๑๕๐๑๓
๑๕๐๑๔
๑๕๐๑๕
๑๕๐๑๖
๑๕๐๑๗
๑๕๐๑๘
๑๕๐๑๙
๑๕๐๒๐
๑๕๐๒๑
๑๕๐๒๒
๑๕๐๒๓
๑๕๐๒๔
๑๕๐๒๕
๑๕๐๒๖
๑๕๐๒๗
๑๕๐๒๘
๑๕๐๒๙
๑๕๐๓๐
๑๕๐๓๑
๑๕๐๓๒
๑๕๐๓๓
๑๕๐๓๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางรัติกร เทพกุล
นางรัติกร ศรีสุนทร
นางรัถยา ยอดพรหมทอง
นางรันดา วีระพันธ
นางรันได แกวคง
นางรัมภาพร ใจผอง
นางรัศมี เชียรประโคน
นางรัศมี ดีปญญา
นางรัศมี ดุสดี
นางรัศมี ทองแวน
นางรัศมี ทับพงษ
นางรัศมี บุญเกิด
นางรัศมี รักษาวงศ
นางรัศมี เหมเวช
นางสาวรัศมี อูทรัพย
นางรัศมีเพ็ญ หาญณรงค
นางรัสวรรณ เรืองศรี
นางสาวราณี วิทูรวรากร
นางราณีกูล ธรรมชาติ
นางราตรี กุลวงศ
นางสาวราตรี แกวฉ่ํา
นางราตรี คงเจริญ
นางราตรี คงดํา
นางราตรี คืนดี
นางราตรี เคลือบหมื่นไว
นางราตรี จิตอารีรัตน

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๕๐๓๕
๑๕๐๓๖
๑๕๐๓๗
๑๕๐๓๘
๑๕๐๓๙
๑๕๐๔๐
๑๕๐๔๑
๑๕๐๔๒
๑๕๐๔๓
๑๕๐๔๔
๑๕๐๔๕
๑๕๐๔๖
๑๕๐๔๗
๑๕๐๔๘
๑๕๐๔๙
๑๕๐๕๐
๑๕๐๕๑
๑๕๐๕๒
๑๕๐๕๓
๑๕๐๕๔
๑๕๐๕๕
๑๕๐๕๖
๑๕๐๕๗
๑๕๐๕๘
๑๕๐๕๙
๑๕๐๖๐

นางราตรี จินตกสิกรรม
นางสาวราตรี ชวงไชยยะ
นางราตรี ชํานิ
นางราตรี ชิณวงศ
นางราตรี ฐิตอาภากุล
นางสาวราตรี เทียนมณี
นางราตรี ไทยเมือง
นางราตรี นุยภิรมย
นางราตรี บริพันธ
นางราตรี บัวงาม
นางราตรี บัวพรวน
นางราตรี เบียนชัย
นางราตรี พรมสมบัติ
นางราตรี พรรณรัตน
นางราตรี พันธพืช
นางราตรี มาตะวงศ
นางราตรี เมืองซอง
นางราตรี แยมผกา
นางราตรี รัตนวงษา
นางราตรี ลํานวล
นางสาวราตรี ศรีแกว
นางราตรี ศรีเปารยะ
นางราตรี ศรีพิเมือง
นางสาวราตรี ศรีสังวาลย
นางราตรี ศิริเศวตวาริน
นางราตรี สงวนศักดิ์บารมี

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๐๖๑
๑๕๐๖๒
๑๕๐๖๓
๑๕๐๖๔
๑๕๐๖๕
๑๕๐๖๖
๑๕๐๖๗
๑๕๐๖๘
๑๕๐๖๙
๑๕๐๗๐
๑๕๐๗๑
๑๕๐๗๒
๑๕๐๗๓
๑๕๐๗๔
๑๕๐๗๕
๑๕๐๗๖
๑๕๐๗๗
๑๕๐๗๘
๑๕๐๗๙
๑๕๐๘๐
๑๕๐๘๑
๑๕๐๘๒
๑๕๐๘๓
๑๕๐๘๔
๑๕๐๘๕
๑๕๐๘๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางราตรี สิโรดม
นางสาวราตรี เสนาะเมือง
นางสาวรานี กรพิพัฒน
นางรานี โคตรมิตร
นางรานี เทพหนู
นางรานี สมรักษ
นางรานีย เดชธรรมฤทธิ์
นางราพิศ วงศสาขา
นางรามวดี ขุนชํานาญ
นางราศรี มันนะรัตน
นางราศรี รินทา
นางราศรี รุนบาง
นางสาวราศี กุลสิงห
นางรําเนา พลอยขาว
นางรําพรรณ กุลขลา
นางรําพรรณ คําสัตย
นางรําพรรณ ปนใจ
นางรําพรรณ นวมดี
นางรําพัน ผาเจริญ
นางรําพา เทียนศรี
นางรําพึง แกวเขียว
นางรําพึง จัดภัย
นางรําพึง บุญสุทธิ
นางรําพึง ปยะปานันท
นางรําพึง พินิจพรรณ
นางรําพึง ลุนไธสง

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๕๐๘๗
๑๕๐๘๘
๑๕๐๘๙
๑๕๐๙๐
๑๕๐๙๑
๑๕๐๙๒
๑๕๐๙๓
๑๕๐๙๔
๑๕๐๙๕
๑๕๐๙๖
๑๕๐๙๗
๑๕๐๙๘
๑๕๐๙๙
๑๕๑๐๐
๑๕๑๐๑
๑๕๑๐๒
๑๕๑๐๓
๑๕๑๐๔
๑๕๑๐๕
๑๕๑๐๖
๑๕๑๐๗
๑๕๑๐๘
๑๕๑๐๙
๑๕๑๑๐
๑๕๑๑๑
๑๕๑๑๒

นางสาวรําพึง แสงอรุณ
นางรําเพย กรีดกราย
นางรําเพย ขวัญเอกพงษ
นางสาวรําเพย ปนทอง
นางรําเพย ศรีโมรา
นางรําเพย สอนสืบ
นางรําเพียร ขําไชโย
นางสาวรําเพียร ตะมะโน
นางรําไพ ชุมชอบ
นางรําไพ แตงโต
นางรําไพ ธวะบุรี
นางรําไพ บุตรสุพรรณ
นางรําไพ ผลศิริ
นางรําไพ เพชรรัตน
นางรําไพ ภูสีเหลื่อม
นางรําไพ เวรวร
นางรําไพ ศรีชํานิ
นางรําไพ ศรีทองออน
นางรําไพ ออนสองชั้น
นางรําไพพรรณ สาระหงษ
นางรินจง กาญจนา
นางรินดา กัณฑศรี
นางสาวริพรรณ โสบุตร
นางสาวรีณา บุญญฤทธิ์
นางรื่นฤดี เดือนตะคุ
นางรุงทิพย จุลสุคนธ

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๑๑๓
๑๕๑๑๔
๑๕๑๑๕
๑๕๑๑๖
๑๕๑๑๗
๑๕๑๑๘
๑๕๑๑๙
๑๕๑๒๐
๑๕๑๒๑
๑๕๑๒๒
๑๕๑๒๓
๑๕๑๒๔
๑๕๑๒๕
๑๕๑๒๖
๑๕๑๒๗
๑๕๑๒๘
๑๕๑๒๙
๑๕๑๓๐
๑๕๑๓๑
๑๕๑๓๒
๑๕๑๓๓
๑๕๑๓๔
๑๕๑๓๕
๑๕๑๓๖
๑๕๑๓๗
๑๕๑๓๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางรุงทิพย ชื่นพันธุ
นางรุงทิพย เชื้อบุญ
นางรุงทิพย หนูบานยาง
นางรุงทิพย อุนอนันต
นางสาวรุงทิวา คงเจริญ
นางรุงทิวา นิยมธรรมนิตย
นางรุงทิวา ปาณธูป
นางสาวรุงทิวา ศรีเริงหลา
นางรุงนภา บุญชื่นชุมวงศ
นางรุงนภา พละสิทธิ์
นางรุงนภา ภัยพิทักษ
นางรุงฟา มาดาปอง
นางรุงระวี วะสัตย
นางรุงราตรี มวงใหม
นางรุงรําไพ ยีตํา
นางรุงเรือง ปนทอง
นางรุงลักษณ ยงวณิชย
นางรุงศรี พิมพสอน
นางรุงอรุณ บุญชม
นางรุงอรุณ รัตนาธรรม
นางรุงอรุณ รุงเรือง
นางรุงอรุณ เหมทานนท
นางรุจาภา หอมหวาน
นางรุจิพรรณ ผกาวรรณ
นางรุจิรา ขุมทรัพย
นางรุจิรา จันทรอุทัย

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๕๑๓๙
๑๕๑๔๐
๑๕๑๔๑
๑๕๑๔๒
๑๕๑๔๓
๑๕๑๔๔
๑๕๑๔๕
๑๕๑๔๖
๑๕๑๔๗
๑๕๑๔๘
๑๕๑๔๙
๑๕๑๕๐
๑๕๑๕๑
๑๕๑๕๒
๑๕๑๕๓
๑๕๑๕๔
๑๕๑๕๕
๑๕๑๕๖
๑๕๑๕๗
๑๕๑๕๘
๑๕๑๕๙
๑๕๑๖๐
๑๕๑๖๑
๑๕๑๖๒
๑๕๑๖๓
๑๕๑๖๔

นางรุจิรา จันภูถิ่น
นางรุจิรา เฉยเจริญ
นางรุจิรา ณ สงขลา
นางรุจิรา ตุมมล
นางรุจิรา ทองเปราะ
นางรุจิรา ทองภู
นางรุจิรา บัวเผื่อน
นางรุจิรา บุญเรือน
นางรุจิรา ปอมสนาม
นางรุจิรา มงคล
นางรุจิรา วงศแกว
นางสาวรุจิรา สิงหบุราณ
นางสาวรุจิรา สินสันเทียะ
นางรุจิรา หทัยดํารงวิทยา
นางรุจิรา อนุรักษ
นางสาวรุจิเรข จิระเสวี
นางรุจิวรรณ กัลชนะ
นางรุจี โกสยะมาศ
นางรุจี จันทรสมวงศ
นางสาวรุจี รําพึงจิต
นางรุจี เสงเนตร
นางรุจีวรรณ พรหมเสนา
นางรูสะนานิง เทพลักษณ
นางเรณา ประสิทธิ์
นางเรณู กิ่งแกว
นางเรณู เขียวออน

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๑๖๕
๑๕๑๖๖
๑๕๑๖๗
๑๕๑๖๘
๑๕๑๖๙
๑๕๑๗๐
๑๕๑๗๑
๑๕๑๗๒
๑๕๑๗๓
๑๕๑๗๔
๑๕๑๗๕
๑๕๑๗๖
๑๕๑๗๗
๑๕๑๗๘
๑๕๑๗๙
๑๕๑๘๐
๑๕๑๘๑
๑๕๑๘๒
๑๕๑๘๓
๑๕๑๘๔
๑๕๑๘๕
๑๕๑๘๖
๑๕๑๘๗
๑๕๑๘๘
๑๕๑๘๙
๑๕๑๙๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางสาวเรณู ครวญหา
นางสาวเรณู คลังศิริ
นางสาวเรณู จันทรกุย
นางเรณู เจริญ
นางเรณู เจิมนาค
นางเรณู ฉิมพานิชย
นางเรณู ชุมจันทร
นางสาวเรณู ดํามินทร
นางเรณู ตรึกตรอง
นางเรณู ทวมนาค
นางเรณู ทองเสง
นางเรณู ธรรมสุวรรณ
นางเรณู นิมะวัลย
นางเรณู บัวศรีจันทร
นางเรณู ปุมตะมะ
นางเรณู พุกสอน
นางเรณู ภูศรี
นางเรณู มวงพลับ
นางเรณู ศรีจันทร
นางเรณู ศิริคํา
นางเรณู สังขพญา
นางเรณู แสนสุรียรังสิกุล
นางเรณู เหลานภาพร
นางเรณูนวล ศรประสิทธิ์
นางเรนุการ พันธุคา
นางเรไร ทองเพ็ง

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๕๑๙๑
๑๕๑๙๒
๑๕๑๙๓
๑๕๑๙๔
๑๕๑๙๕
๑๕๑๙๖
๑๕๑๙๗
๑๕๑๙๘
๑๕๑๙๙
๑๕๒๐๐
๑๕๒๐๑
๑๕๒๐๒
๑๕๒๐๓
๑๕๒๐๔
๑๕๒๐๕
๑๕๒๐๖
๑๕๒๐๗
๑๕๒๐๘
๑๕๒๐๙
๑๕๒๑๐
๑๕๒๑๑
๑๕๒๑๒
๑๕๒๑๓
๑๕๒๑๔
๑๕๒๑๕
๑๕๒๑๖

นางเรไร วังสุนทร
นางเรไร ออกศิริ
นางเรวดี จรูญศักดิ์
นางสาวเรวดี จันทะยานี
นางเรวดี ชูสกุลวงศ
นางเรวดี แตมสีทอง
นางเรวดี นนทบุตร
นางเรวดี บุตรกระจาง
นางเรวดี ผูกเกษร
นางเรวดี พงษสมบูรณ
นางเรวดี วิบูลยกาญจน
นางเรวดี สวี
นางเรวดี สุขอราม
นางเรวดี หลิมทอง
นางเรียม ทองรอด
นางเรียม พูลเจริญ
นางเรียม รัตนพันธ
นางเรียม โสภา
นางเรียมชัย สุขเฉลิม
นางเรียมลักษณ วิริยโกศล
นางเรืองอุไร โกสุม
นางเรืองอุไร นิลดีสระนอย
นางเรืองอุไร สืบสายลา
นางเรือนทอง ทาปลูก
นางฤชากร ธนโชคสวาง
นางฤดี เจริญสมบัติ

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๒๑๗
๑๕๒๑๘
๑๕๒๑๙
๑๕๒๒๐
๑๕๒๒๑
๑๕๒๒๒
๑๕๒๒๓
๑๕๒๒๔
๑๕๒๒๕
๑๕๒๒๖
๑๕๒๒๗
๑๕๒๒๘
๑๕๒๒๙
๑๕๒๓๐
๑๕๒๓๑
๑๕๒๓๒
๑๕๒๓๓
๑๕๒๓๔
๑๕๒๓๕
๑๕๒๓๖
๑๕๒๓๗
๑๕๒๓๘
๑๕๒๓๙
๑๕๒๔๐
๑๕๒๔๑
๑๕๒๔๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางฤดี ณ นคร
นางฤดี ตันติกิตติชัย
นางฤดี ทองทวี
นางฤทธิ์สมร วงศรีแกว
นางฤทัยวรรณ พิมพแสง
นางฤทัยวรรณ รากทอง
นางลดารัตน จิระพงษธร
นางลดารัตน สิงหนันท
นางลดาลักษณ ภมร
นางลดาลักษณ ศรีสมพร
นางสาวลดาวรรณ รัศมีเวียงชัย
นางลดาวัลย แกวมั่ง
นางลดาวัลย จันทรารักษ
นางลดาวัลย เจริญชัย
นางลดาวัลย ทบหา
นางลดาวัลย บุญเมือง
นางลดาวัลย ปลื้มใจ
นางลดาวัลย ภูศรีฤทธิ์
นางลดาวัลย มวงไหมทอง
นางสาวลดาวัลย วงศสัมพันธ
นางลดาวัลย วรรณพฤติ
นางลดาวัลย ศรีประดิษฐ
นางลดาวัลย ศรีไสยเพชร
นางลดาวัลย ศิริประเสริฐ
นางสาวลดาวัลย หนุนอนันต
นางลดาศรี พฤกษพัฒนพงศ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๕๒๔๓
๑๕๒๔๔
๑๕๒๔๕
๑๕๒๔๖
๑๕๒๔๗
๑๕๒๔๘
๑๕๒๔๙
๑๕๒๕๐
๑๕๒๕๑
๑๕๒๕๒
๑๕๒๕๓
๑๕๒๕๔
๑๕๒๕๕
๑๕๒๕๖
๑๕๒๕๗
๑๕๒๕๘
๑๕๒๕๙
๑๕๒๖๐
๑๕๒๖๑
๑๕๒๖๒
๑๕๒๖๓
๑๕๒๖๔
๑๕๒๖๕
๑๕๒๖๖
๑๕๒๖๗
๑๕๒๖๘

นางลมโชย อันยงค
นางลมัย เงินเรียน
นางลมัย ทองจันทร
นางลมัย ทัพเจริญ
นางสาวลมัย เปยมพรอม
นางลมัยพร พรหมเมตจิต
นางลมุล กองจันทรดี
นางลลิดา ทรายคํา
นางลลิตา เชื้อสระคู
นางลวน สังกะเพศ
นางลวาศรี ศรีจําปา
นางลองฟา ปญใจแกว
นางลออ แขกเณร
นางลออ จําไป
นางลออ บุตรออน
นางลออ ลําใย
นางลออจิตร ผลามิตร
นางลออศรี ศรีชัยเชิด
นางสาวละครคํา เสงี่ยมทอง
นางสาวละมล เตาหิม
นางละมอม แจงโพธิ์
นางละมอม อารีราษฎร
นางละมัย คําหลอม
นางละมัย จันทรฝาก
นางสาวละมัย ชัยพัฒน
นางละมัย เดชอาญา

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๒๖๙
๑๕๒๗๐
๑๕๒๗๑
๑๕๒๗๒
๑๕๒๗๓
๑๕๒๗๔
๑๕๒๗๕
๑๕๒๗๖
๑๕๒๗๗
๑๕๒๗๘
๑๕๒๗๙
๑๕๒๘๐
๑๕๒๘๑
๑๕๒๘๒
๑๕๒๘๓
๑๕๒๘๔
๑๕๒๘๕
๑๕๒๘๖
๑๕๒๘๗
๑๕๒๘๘
๑๕๒๘๙
๑๕๒๙๐
๑๕๒๙๑
๑๕๒๙๒
๑๕๒๙๓
๑๕๒๙๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางสาวละมัย นอยนนท
นางละมัย บุญสมบูรณ
นางละมัย ปลื้มใจ
นางละมัย ผลรักษ
นางละมัย พละพึง
นางละมัย ยะระสิทธิ์
นางละมัย ระฆังแกว
นางละมัย รุจิยาปนนท
นางละมาย เพชรนอย
นางละมาย โศภิษฐิกุล
นางละมาย สีหะรอด
นางละมาย หาญอาสา
นางละมุล บัวทอง
นางละมุล พันธุบุตร
นางละมุล วงศจินดา
นางละมุล ศรีปญญา
นางละมุลศรี บุญตา
นางละเมาะ อิทธิไพสิฐพันธุ
นางละเมียด กองทอง
นางสาวละเมียด คงภักดี
นางละเมียด โฉมจันทร
นางสาวละเมียด พรมจันทร
นางละเมียด สมบูรณพงศ
นางละไม พฤกษวานิช
นางละไม มารศรี
นางละไม วิรัตน

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๕๒๙๕
๑๕๒๙๖
๑๕๒๙๗
๑๕๒๙๘
๑๕๒๙๙
๑๕๓๐๐
๑๕๓๐๑
๑๕๓๐๒
๑๕๓๐๓
๑๕๓๐๔
๑๕๓๐๕
๑๕๓๐๖
๑๕๓๐๗
๑๕๓๐๘
๑๕๓๐๙
๑๕๓๑๐
๑๕๓๑๑
๑๕๓๑๒
๑๕๓๑๓
๑๕๓๑๔
๑๕๓๑๕
๑๕๓๑๖
๑๕๓๑๗
๑๕๓๑๘
๑๕๓๑๙
๑๕๓๒๐

นางละออ กล่ํารัศมี
นางละออ คงกระพันธุ
นางละออ คําดี
นางละออ จินดากุล
นางละออ ทองแท
นางละออ นนทะดี
นางสาวละออ นุขุนทด
นางละออ บัวจันทร
นางละออ บุญเจริญ
นางละออ พาแพง
นางละออ ภิญโญยาง
นางละออ เมฆหมอก
นางละออ รอดแกว
นางละออ ฤาชา
นางละออ สุดประเสริฐ
นางละออ โสมจันทร
นางละออ หนูทองคํา
นางสาวละออง ตันเก็ง
นางละออง ถาวรานุรักษ
นางละออง นิจสุนกิจ
นางละออง ประชาเรืองฤทธิ์
นางละออง สติความ
นางละออง สุดหนองบัว
นางละออง สุบิน
นางละออง หนูดํา
นางละอองศรี สมบูรณพรอม

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๓๒๑
๑๕๓๒๒
๑๕๓๒๓
๑๕๓๒๔
๑๕๓๒๕
๑๕๓๒๖
๑๕๓๒๗
๑๕๓๒๘
๑๕๓๒๙
๑๕๓๓๐
๑๕๓๓๑
๑๕๓๓๒
๑๕๓๓๓
๑๕๓๓๔
๑๕๓๓๕
๑๕๓๓๖
๑๕๓๓๗
๑๕๓๓๘
๑๕๓๓๙
๑๕๓๔๐
๑๕๓๔๑
๑๕๓๔๒
๑๕๓๔๓
๑๕๓๔๔
๑๕๓๔๕
๑๕๓๔๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางละออจิต สุขเชย
นางละออทิพย สมสิงห
นางละเอียด กําบังตน
นางละเอียด กุดเลา
นางละเอียด งามชุม
นางละเอียด จันทรแดง
นางละเอียด ชาวไชย
นางสาวละเอียด แดงสี
นางละเอียด นนทะวงษ
นางละเอียด ประกอบผล
นางละเอียด มณฑาสวรรค
นางละเอียด มิ่งปรีชา
นางละเอียด รักษากาญจนสิน
นางละเอียด เรืองมะเริง
นางละเอียด แวนแกว
นางละเอียด ศรัทธาวาณิชย
นางละเอียด ศรีสวัสดิ์
นางละเอียด สําอางตา
นางละเอียด สุขจิตต
นางละเอียด สุวรรณมณี
นางละเอียด หนายทอง
นางลักขณา จรินนอย
นางลักขณา จันทรโต
นางลักขณา ชาญชัยศรี
นางลักขณา ทรัพยวารี
นางลักขณา ทองฤทธิ์

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๕๓๔๗
๑๕๓๔๘
๑๕๓๔๙
๑๕๓๕๐
๑๕๓๕๑
๑๕๓๕๒
๑๕๓๕๓
๑๕๓๕๔
๑๕๓๕๕
๑๕๓๕๖
๑๕๓๕๗
๑๕๓๕๘
๑๕๓๕๙
๑๕๓๖๐
๑๕๓๖๑
๑๕๓๖๒
๑๕๓๖๓
๑๕๓๖๔
๑๕๓๖๕
๑๕๓๖๖
๑๕๓๖๗
๑๕๓๖๘
๑๕๓๖๙
๑๕๓๗๐
๑๕๓๗๑
๑๕๓๗๒

นางลักขณา ประสมทรัพย
นางลักขณา พรหมเดน
นางลักขณา ภูวิลัย
นางลักขณา ยังจีน
นางลักขณา สกุลสงเคราะห
นางลักขณา อัจจิมาจิตร
นางลักขณาวรรณ โคตรชนะ
นางลักษณ ทรงธรรม
นางลักษณวดี อินทรธีรวิชัย
นางลักษณสุภา เกตุชาง
นางสาวลักษณา ไชยวุฒิ
นางลักษณา บริสุทธิ์
นางลักษณา สายัณห
นางลักษมี ดวงธานิน
นางลักษมี เสือวงษ
นางสาวลัคณา แพงอุด
นางลัคนา สังขพันธ
นางลัญจนา อาเซ็งมาแบ
นางลัญฉนา นาขุนทด
นางลัญชนา ยุวพงศพิพัฒน
นางลัดดา กลิ่นลั่นทม
นางลัดดา กิจนุรักษ
นางลัดดา เกลี้ยงประเสริฐ
นางลัดดา เกิดบัณฑิต
นางลัดดา ไกยฝาย
นางสาวลัดดา ขันทะยศ

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๓๗๓
๑๕๓๗๔
๑๕๓๗๕
๑๕๓๗๖
๑๕๓๗๗
๑๕๓๗๘
๑๕๓๗๙
๑๕๓๘๐
๑๕๓๘๑
๑๕๓๘๒
๑๕๓๘๓
๑๕๓๘๔
๑๕๓๘๕
๑๕๓๘๖
๑๕๓๘๗
๑๕๓๘๘
๑๕๓๘๙
๑๕๓๙๐
๑๕๓๙๑
๑๕๓๙๒
๑๕๓๙๓
๑๕๓๙๔
๑๕๓๙๕
๑๕๓๙๖
๑๕๓๙๗
๑๕๓๙๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางลัดดา คณะใน
นางลัดดา คําแกว
นางลัดดา คําดี
นางลัดดา โครเนาเออร
นางลัดดา จันทรศรี
นางลัดดา ชมภูมิ่ง
นางลัดดา ชัยเพชร
นางลัดดา ชูเกียรติศิริชัย
นางสาวลัดดา ดานวิริยะกุล
นางลัดดา ตฤณปฤษฎางค
นางลัดดา ตันเรืองศรี
นางลัดดา เถามานกูล
นางสาวลัดดา ทองดวง
นางลัดดา ทองพบ
นางลัดดา ทัศนสุวรรณ
นางลัดดา พรหมณี
นางลัดดา โพธิ์ไพจิตร
นางลัดดา ภูนภาอําพร
นางลัดดา มิตกิตติ
นางลัดดา มีประเสริฐ
นางสาวลัดดา รอดคํา
นางลัดดา เรืองเดช
นางลัดดา ลาภหลาย
นางสาวลัดดา ลิมปนวัฒนกุล
นางลัดดา วงศฐานะ
นางลัดดา วิญญาณ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๕๓๙๙
๑๕๔๐๐
๑๕๔๐๑
๑๕๔๐๒
๑๕๔๐๓
๑๕๔๐๔
๑๕๔๐๕
๑๕๔๐๖
๑๕๔๐๗
๑๕๔๐๘
๑๕๔๐๙
๑๕๔๑๐
๑๕๔๑๑
๑๕๔๑๒
๑๕๔๑๓
๑๕๔๑๔
๑๕๔๑๕
๑๕๔๑๖
๑๕๔๑๗
๑๕๔๑๘
๑๕๔๑๙
๑๕๔๒๐
๑๕๔๒๑
๑๕๔๒๒
๑๕๔๒๓
๑๕๔๒๔

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางลัดดา สระสําราญ
นางลัดดา สวางทิศ
นางลัดดา สีทองสุก
นางลัดดา สีสุข
นางลัดดา แสงเทศ
นางลัดดา แสงเย็น
นางลัดดา แสงวิลัย
นางลัดดา แสนคมคาย
นางสาวลัดดาพร มหาโชคลาภ
นางลัดดารัตน กระจางศรี
นางลัดดาวรรณ กุญชู
นางลัดดาวัลย กันหาสินธุ
นางลัดดาวัลย กุหลาบศรี
นางลัดดาวัลย ใจหาญ
นางลัดดาวัลย ไชยศรี
นางลัดดาวัลย ตนจันทร
นางลัดดาวัลย ตรีสอน
นางลัดดาวัลย บัวงาม
นางลัดดาวัลย บุญรอด
นางลัดดาวัลย ผองแผว
นางสาวลัดดาวัลย พงษพิมาย
นางลัดดาวัลย เรือนคํา
นางลัดดาวัลย ฤาชัย
นางลัดดาวัลย ลาหนองแคน
นางลัดดาวัลย ลิ้มปรารถนาศักดิ์
นางลัดดาวัลย ศรีลาศักดิ์

๑๕๔๒๕
๑๕๔๒๖
๑๕๔๒๗
๑๕๔๒๘
๑๕๔๒๙
๑๕๔๓๐
๑๕๔๓๑
๑๕๔๓๒
๑๕๔๓๓
๑๕๔๓๔
๑๕๔๓๕
๑๕๔๓๖
๑๕๔๓๗
๑๕๔๓๘
๑๕๔๓๙
๑๕๔๔๐
๑๕๔๔๑
๑๕๔๔๒
๑๕๔๔๓
๑๕๔๔๔
๑๕๔๔๕
๑๕๔๔๖
๑๕๔๔๗
๑๕๔๔๘
๑๕๔๔๙
๑๕๔๕๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางลัดดาวัลย ศักดิ์สกุล
นางลัดดาวัลย หริ่งกระโทก
นางลัดดาวัลย โหมดนุช
นางลัดดาวัลย อารอบ
นางลั่นทม ศรีมวง
นางลัยลา ลายนารี
นางสาวลาวัณย กาญจนะวรรณ
นางลาวัณย แกวนาค
นางลาวัณย ชางยนต
นางลาวัณย สายเทพ
นางลาวัล พันธุแกว
นางลาวัลย เขตเจริญ
นางลาวัลย คอทอง
นางลาวัลย ใจกวาง
นางลาวัลย บัวตูม
นางลาวัลย ประขุณี
นางลาวัลย ประเสริฐศรี
นางลาวัลย พุฒพันธ
นางลาวัลย รัตถา
นางลาวัลย วงศลอมนิล
นางสาวลาวัลย วิริยะประสิทธิ์
นางลาวัลย ศรีเจริญ
นางลาวัลย สารชาติ
นางลาวัลย สิขิวัฒน
นางลาวัลย หนอสีดา
นางลําจวน ทิพรส

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๕๔๕๑
๑๕๔๕๒
๑๕๔๕๓
๑๕๔๕๔
๑๕๔๕๕
๑๕๔๕๖
๑๕๔๕๗
๑๕๔๕๘
๑๕๔๕๙
๑๕๔๖๐
๑๕๔๖๑
๑๕๔๖๒
๑๕๔๖๓
๑๕๔๖๔
๑๕๔๖๕
๑๕๔๖๖
๑๕๔๖๗
๑๕๔๖๘
๑๕๔๖๙
๑๕๔๗๐
๑๕๔๗๑
๑๕๔๗๒
๑๕๔๗๓
๑๕๔๗๔
๑๕๔๗๕
๑๕๔๗๖

นางลําจวน ภิรมยนิล
นางลําจวน สระทองขาว
นางลําจวน อินปนาม
นางลําเจียร สุรจิต
นางลําดวน กัปโก
นางลําดวน จิตสํารวย
นางลําดวน ไชยฤกษ
นางลําดวน แซจิ๋ว
นางลําดวน ทองดี
นางลําดวน เนียมคลาย
นางลําดวน พิบูลย
นางลําดวน มากนวล
นางสาวลําดวน ยิ่งโยชน
นางลําดวน แรมจบก
นางลําดวน วงศฝน
นางลําดวน สางหลวง
นางสาวลําดวน อ่ําศรี
นางลําดวน อึ้งพวงศรี
นางสาวลําดับ ธาระเนตร
นางลําปราง ฤทธิ์อราม
นางลําปลาย ไวยวัฒน
นางลําปาง วงษชาดี
นางลําพอง พูลเพิ่ม
นางลําพัน ฉิมโห
นางลําพิน ฮุงหวล
นางลําพึง มีกลิ่น

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๔๗๗
๑๕๔๗๘
๑๕๔๗๙
๑๕๔๘๐
๑๕๔๘๑
๑๕๔๘๒
๑๕๔๘๓
๑๕๔๘๔
๑๕๔๘๕
๑๕๔๘๖
๑๕๔๘๗
๑๕๔๘๘
๑๕๔๘๙
๑๕๔๙๐
๑๕๔๙๑
๑๕๔๙๒
๑๕๔๙๓
๑๕๔๙๔
๑๕๔๙๕
๑๕๔๙๖
๑๕๔๙๗
๑๕๔๙๘
๑๕๔๙๙
๑๕๕๐๐
๑๕๕๐๑
๑๕๕๐๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางลําพึง เลิศฤทธิ์
นางลําพูน กระแซง
นางลําพูน ปรัชญคุปต
นางลําพูน พรหมสิทธิ์
นางลําพูน พุทธโฆษ
นางลําพูน ศรีชัยบาล
นางลําพูล คํามุก
นางลําเพลิน พรมสุพรรณ
นางลําเพียร แกวฮอน
นางลําเพียร บุญเรือง
นางสาวลํายวน ใจแปง
นางลํายวน ดงใต
นางลํายอง จืมทราย
นางลํายอง ประจักษจิตร
นางลํายอง รอดโฉมฉิน
นางลํายอง อินตะนอน
นางลําเยาว ดําใหม
นางลําใย ดวงนอย
นางลําใย ทาวเพชร
นางลําใย นาอน
นางลําใย บัวเล็ก
นางลําใย ประสาร
นางลําใย พรมเคน
นางลําใย พรหมสถิตย
นางลําใย พันธุเสือ
นางลําใย สุระคาย

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๕๕๐๓
๑๕๕๐๔
๑๕๕๐๕
๑๕๕๐๖
๑๕๕๐๗
๑๕๕๐๘
๑๕๕๐๙
๑๕๕๑๐
๑๕๕๑๑
๑๕๕๑๒
๑๕๕๑๓
๑๕๕๑๔
๑๕๕๑๕
๑๕๕๑๖
๑๕๕๑๗
๑๕๕๑๘
๑๕๕๑๙
๑๕๕๒๐
๑๕๕๒๑
๑๕๕๒๒
๑๕๕๒๓
๑๕๕๒๔
๑๕๕๒๕
๑๕๕๒๖
๑๕๕๒๗
๑๕๕๒๘

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางลําใย หนันกุละ
นางลําใย แซจึง
นางลําไย เยาวบุตร
นางลําไย ใหญสาร
นางลิขิต สุวรรณรงค
นางลิดา ปาลิยะประภา
นางลิตฉวี เนตตกุล
นางลินดา นิลวิเชียร
นางลินดา ศรีเหนี่ยง
นางเลขา แกวสูงเนิน
นางเลขา พุฒกลาง
นางเลขา ไพชํานาญ ณ พัทลุง
นางเลิศลักษณ ชุมรักษ
นางเลิศลักษณ วชิรโสภาไพฑูรย
นางวงเดือน จอมอาษา
นางวงเดือน จันทนา
นางวงเดือน ชาญชัยวรวุฒิ
นางวงเดือน ตายสอาด
นางวงเดือน นุยงคภักดิ์
นางวงเดือน โพธิบัติ
นางวงเดือน สรอยมณี
นางวงเดือน เอกกัณหา
นางวงศเพชร มีเดช
นางวงศศรี ผคุณสินธ
นางวงษเดือน บายเที่ยง
นางวงษเดือน วงษโอวาท

๑๕๕๒๙
๑๕๕๓๐
๑๕๕๓๑
๑๕๕๓๒
๑๕๕๓๓
๑๕๕๓๔
๑๕๕๓๕
๑๕๕๓๖
๑๕๕๓๗
๑๕๕๓๘
๑๕๕๓๙
๑๕๕๔๐
๑๕๕๔๑
๑๕๕๔๒
๑๕๕๔๓
๑๕๕๔๔
๑๕๕๔๕
๑๕๕๔๖
๑๕๕๔๗
๑๕๕๔๘
๑๕๕๔๙
๑๕๕๕๐
๑๕๕๕๑
๑๕๕๕๒
๑๕๕๕๓
๑๕๕๕๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางวงษศรี คําแท
นางวชิรา สระเอี่ยม
นางวชิราภรณ พึ่งนวม
นางวชิราภรณ วงศวชิระ
นางวชิราภรณ ศิริบูรณ
นางวชิราวรรณ ตันติรัษฎากร
นางวชิราวลี เซ็นเจริญ
นางวณิต พูลพิพัฒน
นางสาววณี ณ พัทลุง
นางวณี พยุยงค
นางวณี มวงแพรสี
นางวณีพรรณ แปนสุวรรณ
นางวณียุท แยมยิ่ง
นางสาววดี ภูสกุล
นางวดีวิภา ชํานาญพันธ
นางวทันยา พิทักษมา
นางวนัสนันท ธิสาร
นางวนัสนันท นาคนาม
นางวนัสรินทร พละพันธ
นางวนัสสุดา ทีนอย
นางวนาพรรณ ผิวบาง
นางวนาภรณ เพ็งระแกว
นางวนารัตน เรืองทับ
นางวนิดา กันหาชน
นางวนิดา กํามเลศ
นางวนิดา แกวคงคา

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๕๕๕๕
๑๕๕๕๖
๑๕๕๕๗
๑๕๕๕๘
๑๕๕๕๙
๑๕๕๖๐
๑๕๕๖๑
๑๕๕๖๒
๑๕๕๖๓
๑๕๕๖๔
๑๕๕๖๕
๑๕๕๖๖
๑๕๕๖๗
๑๕๕๖๘
๑๕๕๖๙
๑๕๕๗๐
๑๕๕๗๑
๑๕๕๗๒
๑๕๕๗๓
๑๕๕๗๔
๑๕๕๗๕
๑๕๕๗๖
๑๕๕๗๗
๑๕๕๗๘
๑๕๕๗๙
๑๕๕๘๐

นางวนิดา แกวสวาง
นางวนิดา ขาวสุทธิ
นางวนิดา คชพลายุกต
นางวนิดา คริศณุ
นางวนิดา จันทรสวาง
นางสาววนิดา จัยสิน
นางวนิดา โชติศรี
นางวนิดา ทองดีเจริญ
นางวนิดา ทองภูสวรรค
นางวนิดา ธิเขียว
นางวนิดา บุญเนื้อ
นางวนิดา ปลุกปลื้ม
นางวนิดา ผลินยศ
นางวนิดา ไผลอม
นางวนิดา ภักดิ์วาป
นางสาววนิดา ภักดีวงษ
นางวนิดา ภูเปลี่ยน
นางวนิดา ยังชวย
นางวนิดา วรเทพนันทกิจ
นางวนิดา วรสุเมธากุล
นางวนิดา วัชรกิจ
นางวนิดา วิบูลยพันธ
นางวนิดา เวชกามา
นางวนิดา ไวยรัตน
นางวนิดา ศรีบุญพิมพสวย
นางวนิดา ศรีมา

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๕๘๑
๑๕๕๘๒
๑๕๕๘๓
๑๕๕๘๔
๑๕๕๘๕
๑๕๕๘๖
๑๕๕๘๗
๑๕๕๘๘
๑๕๕๘๙
๑๕๕๙๐
๑๕๕๙๑
๑๕๕๙๒
๑๕๕๙๓
๑๕๕๙๔
๑๕๕๙๕
๑๕๕๙๖
๑๕๕๙๗
๑๕๕๙๘
๑๕๕๙๙
๑๕๖๐๐
๑๕๖๐๑
๑๕๖๐๒
๑๕๖๐๓
๑๕๖๐๔
๑๕๖๐๕
๑๕๖๐๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางสาววนิดา ศิริมงคลลาวัลย
นางวนิดา สมบัติ
นางวนิดา สมบัติ
นางวนิดา สัมพันธพร
นางวนิดา สุพร
นางวนิดา แสนโสม
นางวนิดา อักษรวงศ
นางวนี ศรีสุข
นางวนุช แกวใหญ
นางสาววยุพา ศรีนวลเครือ
นางวรกมล แกวอิศวร
นางวรกาล พลนาคู
นางวรญา อดุลยศักดิ์
นางวรณี พงษไพบูลย
นางวรณี วิทยบุษราคัม
นางวรนาถ เบ็ญกาโต
นางสาววรนาถ ไพโรจนภักดิ์
นางวรนุช พงศสุธีรกุล
นางวรนุช พลแกว
นางวรนุช แพงขะ
นางวรนุช สัตยวงศทิพย
นางวรปฐมา จองทรัพย
นางวรพรรณ กลอมจิต
นางวรภรณ ถนอมลาภ
นางวรรฒณี อินทรประทับ
นางสาววรรณกนก หลาสุพรม

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๕๖๐๗
๑๕๖๐๘
๑๕๖๐๙
๑๕๖๑๐
๑๕๖๑๑
๑๕๖๑๒
๑๕๖๑๓
๑๕๖๑๔
๑๕๖๑๕
๑๕๖๑๖
๑๕๖๑๗
๑๕๖๑๘
๑๕๖๑๙
๑๕๖๒๐
๑๕๖๒๑
๑๕๖๒๒
๑๕๖๒๓
๑๕๖๒๔
๑๕๖๒๕
๑๕๖๒๖
๑๕๖๒๗
๑๕๖๒๘
๑๕๖๒๙
๑๕๖๓๐
๑๕๖๓๑
๑๕๖๓๒

หนา ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาววรรณกาญจน นาวาทอง
นางวรรณคดี นิ่มวิจิตร
นางวรรณงาม ทองธรรมชาติ
นางวรรณจันทร ชวยเมือง
นางวรรณจิต รัตนอุบล
นางวรรณณี สุวรรณวิหค
นางสาววรรณดี จันทรภักดี
นางวรรณดี มงคลศิริ
นางวรรณดี หงษเกิด
นางวรรณทนา เลาศรีรัตนชัย
นางวรรณทอง บุคํา
นางสาววรรณธนา คําสุภา
นางวรรณธนี มั่งคั่ง
นางวรรณธีรา สุทธิชล
นางวรรณพร ไตรติลนนท
นางวรรณพร ทองมี
นางวรรณพร ภูมี
นางวรรณพร ศรีคเรศ
นางวรรณพร ศรีทองสุข
นางวรรณพร สิงคิบุตร
นางวรรณพา แยมแกว
นางวรรณเพ็ญ วรรณคํา
นางวรรณภักดิ์ ถานทองดี
นางวรรณภา กลอมเกลี้ยง
นางวรรณภา ถนอมวงษ
นางวรรณภา เที่ยงแท

๑๕๖๓๓
๑๕๖๓๔
๑๕๖๓๕
๑๕๖๓๖
๑๕๖๓๗
๑๕๖๓๘
๑๕๖๓๙
๑๕๖๔๐
๑๕๖๔๑
๑๕๖๔๒
๑๕๖๔๓
๑๕๖๔๔
๑๕๖๔๕
๑๕๖๔๖
๑๕๖๔๗
๑๕๖๔๘
๑๕๖๔๙
๑๕๖๕๐
๑๕๖๕๑
๑๕๖๕๒
๑๕๖๕๓
๑๕๖๕๔
๑๕๖๕๕
๑๕๖๕๖
๑๕๖๕๗
๑๕๖๕๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางวรรณภา ปะสังติโย
นางวรรณภา พรหมโส
นางวรรณภา มุสิกปกษ
นางวรรณภา รตะเสรี
นางวรรณภา ลาน้ําคํา
นางวรรณภา ใหมโพธิ์กลาง
นางวรรณยง นอยนนท
นางสาววรรณรัตน กองตาวงค
นางวรรณรี กะการัมย
นางวรรณรี แกวมา
นางวรรณลักษณ จันทรตะ
นางสาววรรณวดี ศรีสุพรรณ
นางวรรณวรางค เรืองบุรพ
นางวรรณวิมล คีรีวงศ
นางวรรณวิมล นาคนารี
นางวรรณวิมล วิภาดา
นางวรรณวิไล บุตรจินดา
นางวรรณศรี คเชนชาติ
นางวรรณศรี คมขํา
นางสาววรรณศรี เอี่ยมสอาด
นางสาววรรณเศรษฐ พานอังกาบ
นางวรรณสิริ วนพฤกษ
นางวรรณหทัย คํารัตน
นางสาววรรณะ การะนุต
นางวรรณะ เทียนแกว
นางวรรณะ เพ็ญทอง

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๕๖๕๙
๑๕๖๖๐
๑๕๖๖๑
๑๕๖๖๒
๑๕๖๖๓
๑๕๖๖๔
๑๕๖๖๕
๑๕๖๖๖
๑๕๖๖๗
๑๕๖๖๘
๑๕๖๖๙
๑๕๖๗๐
๑๕๖๗๑
๑๕๖๗๒
๑๕๖๗๓
๑๕๖๗๔
๑๕๖๗๕
๑๕๖๗๖
๑๕๖๗๗
๑๕๖๗๘
๑๕๖๗๙
๑๕๖๘๐
๑๕๖๘๑
๑๕๖๘๒
๑๕๖๘๓
๑๕๖๘๔

นางสาววรรณา เกตุวัตถา
นางวรรณา แกวมหากาฬ
นางวรรณา ขันมะลิ
นางวรรณา คารศรี
นางวรรณา คํามี
นางวรรณา เงินมี
นางวรรณา จันทรเจิม
นางวรรณา เจริญศรี
นางวรรณา ชาญนคร
นางวรรณา เตชะกฤตธีรพงศ
นางวรรณา ทวีชื่นสกุล
นางวรรณา เทียมเมือง
นางสาววรรณา นาคแกว
นางวรรณา นําเจริญลาภ
นางวรรณา นิยมพันธ
นางวรรณา เนตรใจ
นางวรรณา บุญยัง
นางวรรณา ผลาผล
นางวรรณา ผังรักษ
นางวรรณา พรวิระวงศวารี
นางวรรณา เพชรสํารวล
นางวรรณา โพธิ์ฉาย
นางวรรณา เฟองวิวัฒน
นางวรรณา เมืองสมบัติ
นางสาววรรณา แมนพยัคฆ
นางวรรณา ไมตรีวงษ

หนา ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๖๘๕
๑๕๖๘๖
๑๕๖๘๗
๑๕๖๘๘
๑๕๖๘๙
๑๕๖๙๐
๑๕๖๙๑
๑๕๖๙๒
๑๕๖๙๓
๑๕๖๙๔
๑๕๖๙๕
๑๕๖๙๖
๑๕๖๙๗
๑๕๖๙๘
๑๕๖๙๙
๑๕๗๐๐
๑๕๗๐๑
๑๕๗๐๒
๑๕๗๐๓
๑๕๗๐๔
๑๕๗๐๕
๑๕๗๐๖
๑๕๗๐๗
๑๕๗๐๘
๑๕๗๐๙
๑๕๗๑๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางสาววรรณา รูปกลม
นางวรรณา วินุราช
นางวรรณา วุฒิวงศ
นางวรรณา ศรีนิลทา
นางสาววรรณา ศรีพรหม
นางวรรณา ศักดาณรงค
นางวรรณา ศิริพันธุ
นางวรรณา สงาเนตร
นางวรรณา สยามพันธ
นางวรรณา สาระภี
นางวรรณา สิมาเลาเตา
นางวรรณา สุขสวัสดิ์
นางวรรณา สุขแสน
นางวรรณา โสภา
นางวรรณา หนูสุก
นางวรรณา หมื่นอนันต
นางวรรณา หาญอังกูร
นางวรรณา อุยสกุล
นางวรรณา เอี่ยมเศวต
นางวรรณาพร อยูสุข
นางวรรณาภรณ สาขา
นางสาววรรณิภา กัณฑโชติ
นางวรรณิภา ทิพยสังข
นางวรรณิภา มุสิกะศิริ
นางวรรณิภา สําเภา
นางวรรณี กราบเคหะ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๕๗๑๑
๑๕๗๑๒
๑๕๗๑๓
๑๕๗๑๔
๑๕๗๑๕
๑๕๗๑๖
๑๕๗๑๗
๑๕๗๑๘
๑๕๗๑๙
๑๕๗๒๐
๑๕๗๒๑
๑๕๗๒๒
๑๕๗๒๓
๑๕๗๒๔
๑๕๗๒๕
๑๕๗๒๖
๑๕๗๒๗
๑๕๗๒๘
๑๕๗๒๙
๑๕๗๓๐
๑๕๗๓๑
๑๕๗๓๒
๑๕๗๓๓
๑๕๗๓๔
๑๕๗๓๕
๑๕๗๓๖

นางสาววรรณี กุลทนันท
นางสาววรรณี เกษมสุข
นางวรรณี คงชุม
นางวรรณี จันทรศิริ
นางวรรณี จิตตชวย
นางวรรณี เจริญสุข
นางวรรณี ชัยมาดสิริกุล
นางวรรณี ตันตะราวงศา
นางวรรณี ถึงแกว
นางวรรณี ทิพยดวงดี
นางวรรณี เทพพิชัย
นางวรรณี นวลเจริญ
นางวรรณี นันทะชัย
นางวรรณี นาคนอย
นางวรรณี นิลโชวาท
นางวรรณี บุญไทร
นางวรรณี บุญประเสริฐ
นางวรรณี บุญพัตร
นางวรรณี บุตรอยู
นางสาววรรณี ประเสริฐสรรค
นางวรรณี ปรีชานนท
นางสาววรรณี ปลอดออน
นางวรรณี ปดถาวโร
นางสาววรรณี พจนพัฒนพล
นางวรรณี เพชรกลับ
นางวรรณี ภิรมยนาค

หนา ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๗๓๗
๑๕๗๓๘
๑๕๗๓๙
๑๕๗๔๐
๑๕๗๔๑
๑๕๗๔๒
๑๕๗๔๓
๑๕๗๔๔
๑๕๗๔๕
๑๕๗๔๖
๑๕๗๔๗
๑๕๗๔๘
๑๕๗๔๙
๑๕๗๕๐
๑๕๗๕๑
๑๕๗๕๒
๑๕๗๕๓
๑๕๗๕๔
๑๕๗๕๕
๑๕๗๕๖
๑๕๗๕๗
๑๕๗๕๘
๑๕๗๕๙
๑๕๗๖๐
๑๕๗๖๑
๑๕๗๖๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางวรรณี มัญชสิงห
นางวรรณี รักชะนะงาม
นางวรรณี เวชกามา
นางวรรณี ศิริมุสิกะ
นางสาววรรณี สุขกุล
นางวรรณี สุขาบูรณ
นางสาววรรณี สุยะชัย
นางวรรณี อินทเชื้อ
นางวรรณีย แกวสี่ดวง
นางวรรดี แพรกทอง
นางวรรดี หนูในน้ํา
นางวรรลี ศิลารัตน
นางวรรัตน ใจซื่อ
นางวรรัตน ดีพิจารณ
นางสาววรรัตน ศีลวัตวงศ
นางวรลักษณ รอยแกว
นางวรวรรณ ครุฑอวน
นางวรวรรณ จันทรกูล
นางวรวรรณ ชูแกว
นางวรวรรณ พอดี
นางวรวรรณ ภิญญะวรรณ
นางสาววรวรรณ วงศกาฬสินธุ
นางวรวรรณ วรรณสอน
นางวรวรรณ หงษจินดา
นางวรวรรณ อรัญญกานนท
นางวรวรรณ อุระ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๕๗๖๓
๑๕๗๖๔
๑๕๗๖๕
๑๕๗๖๖
๑๕๗๖๗
๑๕๗๖๘
๑๕๗๖๙
๑๕๗๗๐
๑๕๗๗๑
๑๕๗๗๒
๑๕๗๗๓
๑๕๗๗๔
๑๕๗๗๕
๑๕๗๗๖
๑๕๗๗๗
๑๕๗๗๘
๑๕๗๗๙
๑๕๗๘๐
๑๕๗๘๑
๑๕๗๘๒
๑๕๗๘๓
๑๕๗๘๔
๑๕๗๘๕
๑๕๗๘๖
๑๕๗๘๗
๑๕๗๘๘

นางวรัญญา ยอดระบํา
นางสาววรางคณา กิจยรรยง
นางวรางคณา นะเวรัมย
นางวรางคณา บุญครอบ
นางวรางคณา ไพรสิงห
นางวรางคณา เล็กกระจาง
นางวรางคณา ศรีสุขใส
นางวราณี สรอยสวรรค
นางวราทร กระจาง
นางวราทิพย กํามา
นางวราทิพย ชัยมงคล
นางวราทิพย แสงสุวรรณ
นางวราทิพย หวยกัญจน
นางวราพร จวงพลงาม
นางวราพร วงษสุวรรณ
นางวราพันธ ลังกาวงศ
นางวราภรณ กานิล
นางสาววราภรณ การะบุญ
นางวราภรณ คําแกว
นางวราภรณ เครือเมือง
นางวราภรณ จันทรมล
นางวราภรณ ดวงกูล
นางสาววราภรณ ทวีชัย
นางวราภรณ นิ่มแสวงกุล
นางวราภรณ บัวทอง
นางวราภรณ บุญวรรณ

หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๗๘๙
๑๕๗๙๐
๑๕๗๙๑
๑๕๗๙๒
๑๕๗๙๓
๑๕๗๙๔
๑๕๗๙๕
๑๕๗๙๖
๑๕๗๙๗
๑๕๗๙๘
๑๕๗๙๙
๑๕๘๐๐
๑๕๘๐๑
๑๕๘๐๒
๑๕๘๐๓
๑๕๘๐๔
๑๕๘๐๕
๑๕๘๐๖
๑๕๘๐๗
๑๕๘๐๘
๑๕๘๐๙
๑๕๘๑๐
๑๕๘๑๑
๑๕๘๑๒
๑๕๘๑๓
๑๕๘๑๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางวราภรณ ผลาหาญ
นางวราภรณ พงษพานิช
นางวราภรณ พรมวิเศษ
นางวราภรณ พรหมจักร
นางวราภรณ พรหมศรี
นางสาววราภรณ พลนาคู
นางวราภรณ เพชรเขาทอง
นางวราภรณ ภวเวส
นางวราภรณ มนตประสิทธิ์
นางวราภรณ รัตนศรีวิจติ ร
นางวราภรณ ลี้ตระกูล
นางวราภรณ วัฒนสุข
นางวราภรณ วิลยาลัย
นางวราภรณ วิศาล
นางสาววราภรณ ศรีวิโรจน
นางสาววราภรณ ศศิพยุงศักดิ์
นางวราภรณ สมศรี
นางวราภรณ สรอยสุวรรณ
นางวราภรณ สังเว
นางวราภรณ สารสม
นางวราภรณ สุขดิษฐ
นางวราภรณ โสมนัส
นางวราภรณ หงสะมัต
นางวราภรณ เหรียญหิรัญ
นางวราภรณ อยูโทน
นางวราภรณ อ่ําพูล

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๕๘๑๕
๑๕๘๑๖
๑๕๘๑๗
๑๕๘๑๘
๑๕๘๑๙
๑๕๘๒๐
๑๕๘๒๑
๑๕๘๒๒
๑๕๘๒๓
๑๕๘๒๔
๑๕๘๒๕
๑๕๘๒๖
๑๕๘๒๗
๑๕๘๒๘
๑๕๘๒๙
๑๕๘๓๐
๑๕๘๓๑
๑๕๘๓๒
๑๕๘๓๓
๑๕๘๓๔
๑๕๘๓๕
๑๕๘๓๖
๑๕๘๓๗
๑๕๘๓๘
๑๕๘๓๙
๑๕๘๔๐

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางวราภรณ อินทรประดิษฐ
นางวรารัตน วงศรัตน
นางวราลักษณ คงศักดิ์ศรี
นางวราลักษณ อนุตรการย
นางวราวัณย ดิษดํา
นางวราห หงษแพง
นางวริณษยา พลไพรินทร
นางวรินทร โคปาละสูตร
นางวรินทรพร บริบูรณธนะชัย
นางวริมน สุทธิพงษ
นางวริยา เมตตาหมู
นางวริยา สังขเพชร
นางวริยาภรณ ผัดเจริญ
นางวริยาภรณ ยุวรัตน
นางวริษฐา ปนะถา
นางสาววรุณทิพย วัชรคุปต
นางวรุณพร มะโนยานะ
นางวรุณี ภุมมาลา
นางวรุพรรณ เทพอุบล
นางวไร ตาละนาค
นางวลัย ธนานุสนธิ์
นางวลัยพร ขัดเกลา
นางวลัยพร ณ บางชาง
นางวลัยพร พรสวัสดิ์
นางวลัยพรรณ จันทรหอม
นางวลัยภรณ นพคุณ

๑๕๘๔๑
๑๕๘๔๒
๑๕๘๔๓
๑๕๘๔๔
๑๕๘๔๕
๑๕๘๔๖
๑๕๘๔๗
๑๕๘๔๘
๑๕๘๔๙
๑๕๘๕๐
๑๕๘๕๑
๑๕๘๕๒
๑๕๘๕๓
๑๕๘๕๔
๑๕๘๕๕
๑๕๘๕๖
๑๕๘๕๗
๑๕๘๕๘
๑๕๘๕๙
๑๕๘๖๐
๑๕๘๖๑
๑๕๘๖๒
๑๕๘๖๓
๑๕๘๖๔
๑๕๘๖๕
๑๕๘๖๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางวลัยภรณ มีเกาะ
นางวลัยภรณ รวบสิงหทอง
นางวลัยภรณ สมจิตต
นางวลัยภรณ อนุรักษ
นางวลัยรัตน ดือเระ
นางวลัยรัตน ภูทอง
นางวลัยรัตน องคศิริมงคล
นางวลัยศรี ศรีระษา
นางวลาสินี บุญคง
นางวลินดา พลเจียก
นางวลีรัตน จําปาไทย
นางวลีรัตน ฉิมมาลา
นางวลีวัลย ประทุมสินธุ
นางวไล พินรุง
นางวไลพร ทะชัย
นางวไลพร ปานเรือง
นางวไลพร พรทวีทรัพย
นางวไลพร สิทธิสันต
นางวไลภรณ ศรีกระจาง
นางวสุกาญจน อินแสน
นางวสุดา ยศวิไล
นางสาววะนิจ วันดี
นางวัจนา คําแกว
นางวัจนา นุชนุม
นางวัจนา ประสงค
นางวัจนา เพ็ชรสุข

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๕๘๖๗
๑๕๘๖๘
๑๕๘๖๙
๑๕๘๗๐
๑๕๘๗๑
๑๕๘๗๒
๑๕๘๗๓
๑๕๘๗๔
๑๕๘๗๕
๑๕๘๗๖
๑๕๘๗๗
๑๕๘๗๘
๑๕๘๗๙
๑๕๘๘๐
๑๕๘๘๑
๑๕๘๘๒
๑๕๘๘๓
๑๕๘๘๔
๑๕๘๘๕
๑๕๘๘๖
๑๕๘๘๗
๑๕๘๘๘
๑๕๘๘๙
๑๕๘๙๐
๑๕๘๙๑
๑๕๘๙๒

หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางวัชรพรรณ ศรีคัณฑะ
นางวัชรา ฉิมพลี
นางวัชรา ชื่นตา
นางวัชรา ชูเกษ
นางสาววัชรา เทพนม
นางสาววัชราทิพย สีแดง
นางวัชราพร บุตรศรี
นางวัชราพรรณ สวนบุญ
นางวัชราภรณ ธงไชย
นางวัชราภรณ บุญสุข
นางวัชราภรณ พุฒธิ นากร
นางวัชราภรณ ศรีสิทธิยานนท
นางวัชรินทร คัมภิโร
นางสาววัชรินทร ธงทาสี
นางวัชรินทร ราษี
นางวัชรินทร สายสีนพคุณ
นางวัชรินทร สุขสวาง
นางวัชรินทร อุไรพันธุ
นางวัชรี กะวิเศษ
นางสาววัชรี คําสงฆ
นางวัชรี จันทนามล
นางวัชรี จันทรจิระ
นางวัชรี จุฬพันธทอง
นางวัชรี ชาวบล
นางวัชรี เซ็นหลวง
นางสาววัชรี แซเอ็ง

๑๕๘๙๓
๑๕๘๙๔
๑๕๘๙๕
๑๕๘๙๖
๑๕๘๙๗
๑๕๘๙๘
๑๕๘๙๙
๑๕๙๐๐
๑๕๙๐๑
๑๕๙๐๒
๑๕๙๐๓
๑๕๙๐๔
๑๕๙๐๕
๑๕๙๐๖
๑๕๙๐๗
๑๕๙๐๘
๑๕๙๐๙
๑๕๙๑๐
๑๕๙๑๑
๑๕๙๑๒
๑๕๙๑๓
๑๕๙๑๔
๑๕๙๑๕
๑๕๙๑๖
๑๕๙๑๗
๑๕๙๑๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางสาววัชรี ตนางกูร
นางสาววัชรี ตั้งประเสริฐ
นางวัชรี เทียมพิจารณ
นางวัชรี บุญมานํา
นางสาววัชรี ประสพสุข
นางวัชรี ปานทับ
นางวัชรี พงษปลื้ม
นางวัชรี พรมแพน
นางวัชรี พลเสน
นางวัชรี เรืองประทุม
นางวัชรี ลวงลือ
นางวัชรี ศรีลาโชติ
นางวัชรี สวนสุวรรณ
นางสาววัชรี สาริกบุตร
นางวัชรี สุขประเสริฐ
นางวัชรี สุนทรนนท
นางวัชรี เหล็กดี
นางสาววัชรี เหลืองหิรัญ
นางวัชรี อภัยรัตน
นางสาววัชรีภรณ แกววิเชียร
นางวัชรีภรณ ศรีบุดดา
นางวัชรีภรณ โสดาทิพย
นางวัชรีย รัตนวงศ
นางวัชรียา ใจสิทธิ์
นางวัชรียา ทองจีน
นางวัฒณา อิฐรัตน

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๕๙๑๙
๑๕๙๒๐
๑๕๙๒๑
๑๕๙๒๒
๑๕๙๒๓
๑๕๙๒๔
๑๕๙๒๕
๑๕๙๒๖
๑๕๙๒๗
๑๕๙๒๘
๑๕๙๒๙
๑๕๙๓๐
๑๕๙๓๑
๑๕๙๓๒
๑๕๙๓๓
๑๕๙๓๔
๑๕๙๓๕
๑๕๙๓๖
๑๕๙๓๗
๑๕๙๓๘
๑๕๙๓๙
๑๕๙๔๐
๑๕๙๔๑
๑๕๙๔๒
๑๕๙๔๓
๑๕๙๔๔

นางสาววัฒณี วันรอด
นางวัฒนะ แกนเกษ
นางวัฒนา กงวิรัตน
นางวัฒนา แกวแท
นางวัฒนา คลายจันทร
นางวัฒนา โคตรมี
นางวัฒนา จงประเสริฐ
นางวัฒนา ใจมณี
นางสาววัฒนา เชยจิตต
นางวัฒนา ทองนพรัตน
นางวัฒนา นาคกลอม
นางวัฒนา นิ่มวิญญา
นางวัฒนา บูรณเพชร
นางวัฒนา พรหมชิระกูร
นางวัฒนา ภูโสภา
นางสาววัฒนา เมืองมุงคุณ
นางสาววัฒนา ยังอุปการ
นางสาววัฒนา รอดสําอางค
นางวัฒนา ฤทธิ์เพชร
นางวัฒนา วงศประดิษฐ
นางวัฒนา วรรณเลิศ
นางสาววัฒนา วังทะพันธ
นางวัฒนา สอาดเมือง
นางวัฒนา สินธุบุญ
นางวัฒนา สุทธิทรัพย
นางวัฒนา สุภาพ

หนา ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๙๔๕
๑๕๙๔๖
๑๕๙๔๗
๑๕๙๔๘
๑๕๙๔๙
๑๕๙๕๐
๑๕๙๕๑
๑๕๙๕๒
๑๕๙๕๓
๑๕๙๕๔
๑๕๙๕๕
๑๕๙๕๖
๑๕๙๕๗
๑๕๙๕๘
๑๕๙๕๙
๑๕๙๖๐
๑๕๙๖๑
๑๕๙๖๒
๑๕๙๖๓
๑๕๙๖๔
๑๕๙๖๕
๑๕๙๖๖
๑๕๙๖๗
๑๕๙๖๘
๑๕๙๖๙
๑๕๙๗๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางวัฒนาพร เพิ่มพูล
นางวัฒนาพร สราวัน
นางวัฒนาภรณ เพชรโต
นางวัฒนิกา ใจภักดี
นางวัฒนี จันทรเจริญสุข
นางวัณภา มวงสมัย
นางวัณลา บํารุงญาติ
นางวัธนีย สําเร็จ
นางวันดี กระมล
นางวันดี แกวเกิด
นางวันดี คงพูล
นางวันดี จันทนหอม
นางวันดี จิตรแข็ง
นางวันดี ดับโศรก
นางวันดี ตุลยนิษก
นางวันดี ทับทอง
นางสาววันดี พงษอุดมปญญา
นางวันดี ไพรัช
นางวันดี เภาเพิ่ม
นางวันดี วงศประสิทธิ์
นางสาววันดี วนภู
นางวันดี วุฒิประดิษฐ
นางสาววันดี ไวเรืองศิริพงศ
นางวันดี ศรีสถาพร
นางวันดี สระพรม
นางวันดี สวยดี

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๕๙๗๑
๑๕๙๗๒
๑๕๙๗๓
๑๕๙๗๔
๑๕๙๗๕
๑๕๙๗๖
๑๕๙๗๗
๑๕๙๗๘
๑๕๙๗๙
๑๕๙๘๐
๑๕๙๘๑
๑๕๙๘๒
๑๕๙๘๓
๑๕๙๘๔
๑๕๙๘๕
๑๕๙๘๖
๑๕๙๘๗
๑๕๙๘๘
๑๕๙๘๙
๑๕๙๙๐
๑๕๙๙๑
๑๕๙๙๒
๑๕๙๙๓
๑๕๙๙๔
๑๕๙๙๕
๑๕๙๙๖

นางวันดี สุทธิศักดิ์
นางวันทณี สงวนบุญญพงษ
นางวันทดี หลักบาน
นางวันทนา แกวผอม
นางสาววันทนา คูเสถียร
นางวันทนา จําปาสิม
นางวันทนา เฉลยวาเรศ
นางวันทนา บาสนุง
นางวันทนา บุญละมาย
นางวันทนา เพชรรัตน
นางวันทนา วงษอุดม
นางวันทนา สาสีดา
นางวันทนา แสงปญญา
นางสาววันทนี พานิชกุล
นางวันทนี แยมแกว
นางวันทนี สุขออน
นางวันทนีย ไกรสุขกุลศรี
นางวันทนีย ดวงอาจ
นางวันทนีย ดิตตศรี
นางวันทนีย สีเขม
นางวันทา สมทรัพย
นางสาววันทิพย ทับโพธิ์
นางวันธนา ทวีบุญญาวัตร
นางวันนอย ขาวสังข
นางวันเพ็ญ การสมโชค
นางวันเพ็ญ กิตติยายาม

หนา ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๙๙๗
๑๕๙๙๘
๑๕๙๙๙
๑๖๐๐๐
๑๖๐๐๑
๑๖๐๐๒
๑๖๐๐๓
๑๖๐๐๔
๑๖๐๐๕
๑๖๐๐๖
๑๖๐๐๗
๑๖๐๐๘
๑๖๐๐๙
๑๖๐๑๐
๑๖๐๑๑
๑๖๐๑๒
๑๖๐๑๓
๑๖๐๑๔
๑๖๐๑๕
๑๖๐๑๖
๑๖๐๑๗
๑๖๐๑๘
๑๖๐๑๙
๑๖๐๒๐
๑๖๐๒๑
๑๖๐๒๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางวันเพ็ญ ขวัญพุฒ
นางวันเพ็ญ คําจันทร
นางวันเพ็ญ จงรักษ
นางวันเพ็ญ จันทรภู
นางวันเพ็ญ จามรมาน
นางวันเพ็ญ ใจคํา
นางวันเพ็ญ ใจปา
นางวันเพ็ญ ชวยประสิทธิ์
นางวันเพ็ญ ชางถาย
นางสาววันเพ็ญ ชูเอี่ยม
นางวันเพ็ญ ไชยชนะ
นางวันเพ็ญ ซื่อตรง
นางวันเพ็ญ ตันประเสริฐ
นางวันเพ็ญ ถือทอง
นางสาววันเพ็ญ ทองกันทา
นางวันเพ็ญ ทองแดง
นางวันเพ็ญ ทิพยมาลัย
นางวันเพ็ญ ธรรมนิติเวทย
นางวันเพ็ญ นาควิเชียร
นางวันเพ็ญ เนติพัฒน
นางสาววันเพ็ญ บอทรัพย
นางสาววันเพ็ญ บุญมี
นางวันเพ็ญ ปาลีกุย
นางสาววันเพ็ญ พานุทัต
นางวันพ็ญ ภูหอย
นางวันเพ็ญ มวงเย็น

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๖๐๒๓
๑๖๐๒๔
๑๖๐๒๕
๑๖๐๒๖
๑๖๐๒๗
๑๖๐๒๘
๑๖๐๒๙
๑๖๐๓๐
๑๖๐๓๑
๑๖๐๓๒
๑๖๐๓๓
๑๖๐๓๔
๑๖๐๓๕
๑๖๐๓๖
๑๖๐๓๗
๑๖๐๓๘
๑๖๐๓๙
๑๖๐๔๐
๑๖๐๔๑
๑๖๐๔๒
๑๖๐๔๓
๑๖๐๔๔
๑๖๐๔๕
๑๖๐๔๖
๑๖๐๔๗
๑๖๐๔๘

นางวันเพ็ญ มะโนชัย
นางวันเพ็ญ มุงจงรักษ
นางวันเพ็ญ ยินงาม
นางวันเพ็ญ รักเจริญ
นางวันเพ็ญ รุงเรือง
นางวันเพ็ญ เรืองรัชนีกร
นางวันเพ็ญ แรงเขตการ
นางวันเพ็ญ ลือฉาย
นางวันเพ็ญ เลี่ยมสกุล
นางวันเพ็ญ วงสกุลไพบูลย
นางวันเพ็ญ วัฒฐานะ
นางสาววันเพ็ญ วิเชียรรัตน
นางวันเพ็ญ ศรีบุญเรือง
นางวันเพ็ญ ศรีสงคราม
นางวันเพ็ญ สมพงษพันธุ
นางวันเพ็ญ สอาดลวน
นางสาววันเพ็ญ สิมมา
นางวันเพ็ญ สุพรรณสาร
นางวันเพ็ญ สุภมาตย
นางวันเพ็ญ เสนไชย
นางวันเพ็ญ แสงจันทร
นางวันเพ็ญ หุตะเสวี
นางวันเพ็ญ ออดพันธ
นางวันเพ็ญ อารีศรีสม
นางวันเพ็ญ อุทัยผล
นางวันวิสาข ดอนรอดไพร

หนา ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๐๔๙
๑๖๐๕๐
๑๖๐๕๑
๑๖๐๕๒
๑๖๐๕๓
๑๖๐๕๔
๑๖๐๕๕
๑๖๐๕๖
๑๖๐๕๗
๑๖๐๕๘
๑๖๐๕๙
๑๖๐๖๐
๑๖๐๖๑
๑๖๐๖๒
๑๖๐๖๓
๑๖๐๖๔
๑๖๐๖๕
๑๖๐๖๖
๑๖๐๖๗
๑๖๐๖๘
๑๖๐๖๙
๑๖๐๗๐
๑๖๐๗๑
๑๖๐๗๒
๑๖๐๗๓
๑๖๐๗๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางวัลธิภา ใจดี
นางวัลนภัส อักษรพันธ
นางวัลนภา วีระพงษ
นางวัลภา ชารีนิวัตร
นางวัลภา ทองรอด
นางวัลภา รอดกําเนิด
นางวัลภา วัฒนกุล
นางวัลภา สมยศ
นางวัลภากร สุมอิ่ม
นางวัลยา ขาวหอม
นางวัลยา ตะโกพร
นางสาววัลยา ปทุมมาศ
นางวัลยา ปุกมณี
นางวัลยา เอี่ยมนาค
นางสาววัลยาภรณ แซตั้ง
นางวัลลญาณ ปานแกว
นางวัลลดา คงสามารถวัฒนา
นางวัลลดา จันทรวัฒนเดชากุล
นางวัลลภา จิตรประเสริฐ
นางวัลลภา หมื่นสีทา
นางวัลลา บุศเนตร
นางวัลลิยา ชวยรักษา
นางวัลลีย สิริปญญาพงศ
นางสาววัลลีย เสตพรรณ
นางวัลลีย หนูคง
นางวัสณี สุรสินธุ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๖๐๗๕
๑๖๐๗๖
๑๖๐๗๗
๑๖๐๗๘
๑๖๐๗๙
๑๖๐๘๐
๑๖๐๘๑
๑๖๐๘๒
๑๖๐๘๓
๑๖๐๘๔
๑๖๐๘๕
๑๖๐๘๖
๑๖๐๘๗
๑๖๐๘๘
๑๖๐๘๙
๑๖๐๙๐
๑๖๐๙๑
๑๖๐๙๒
๑๖๐๙๓
๑๖๐๙๔
๑๖๐๙๕
๑๖๐๙๖
๑๖๐๙๗
๑๖๐๙๘
๑๖๐๙๙
๑๖๑๐๐

นางสาววาจา ชูชวย
นางวาณิชา พลดี
นางวาณี บุญมี
นางวาณี ระสุวรรณ
นางวาณี อนันตอิทธิ
นางวาทิณี มณีรัตน
นางวานีรี จิระสุโข
นางสาววาริณี เดชศิริบูรณ
นางวารินทร กาบแกว
นางวารินทร รัตนจามิตร
นางวารินทร สมญา
นางวารินทร อุเทนสุต
นางวารี ขอสูงเนิน
นางสาววารี ชลพนารักษ
นางวารี โตพันธุ
นางวารี ธาราเกลา
นางวารี พิมพตา
นางวารี เพชรเลิศ
นางสาววารี ยี่สมบุญ
นางสาววารี รุจิวโรดม
นางวารี วงศคํา
นางวารี ศรีพอ
นางวารี สีเหนี่ยง
นางวารีย แกมนิล
นางวารีย คงไทย
นางสาววารีรัตน คงคําศรี

หนา ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๑๐๑
๑๖๑๐๒
๑๖๑๐๓
๑๖๑๐๔
๑๖๑๐๕
๑๖๑๐๖
๑๖๑๐๗
๑๖๑๐๘
๑๖๑๐๙
๑๖๑๑๐
๑๖๑๑๑
๑๖๑๑๒
๑๖๑๑๓
๑๖๑๑๔
๑๖๑๑๕
๑๖๑๑๖
๑๖๑๑๗
๑๖๑๑๘
๑๖๑๑๙
๑๖๑๒๐
๑๖๑๒๑
๑๖๑๒๒
๑๖๑๒๓
๑๖๑๒๔
๑๖๑๒๕
๑๖๑๒๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางวารุณี เงินบํารุง
นางวารุณี จํานงคถอย
นางวารุณี ไชยจางวาง
นางวารุณี ดํารงควงศ
นางวารุณี ธรรมพันธุ
นางสาววารุณี บุญคง
นางสาววารุณี บุญทัด
นางวารุณี โพธิโสภณ
นางวารุณี ยิ้มเข็ม
นางสาววารุณี ศุภบัณฑิต
นางสาววารุณี สงวนวงษ
นางสาววารุณี สําเภาทอง
นางวารุณี สิทธิวิชัย
นางวารุณี สุขมวง
นางวารุณี อาจหาญ
นางวาสนา กิ้มนวน
นางวาสนา แกนลา
นางวาสนา แกวระงับ
นางวาสนา ขอบโคกกรวด
นางวาสนา ขอพึ่ง
นางวาสนา จันตะ
นางวาสนา จํานงค
นางวาสนา จุลจินดา
นางสาววาสนา ชลอํานวย
นางสาววาสนา ชูเจริญผล
นางวาสนา โชติธรรม

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๖๑๒๗
๑๖๑๒๘
๑๖๑๒๙
๑๖๑๓๐
๑๖๑๓๑
๑๖๑๓๒
๑๖๑๓๓
๑๖๑๓๔
๑๖๑๓๕
๑๖๑๓๖
๑๖๑๓๗
๑๖๑๓๘
๑๖๑๓๙
๑๖๑๔๐
๑๖๑๔๑
๑๖๑๔๒
๑๖๑๔๓
๑๖๑๔๔
๑๖๑๔๕
๑๖๑๔๖
๑๖๑๔๗
๑๖๑๔๘
๑๖๑๔๙
๑๖๑๕๐
๑๖๑๕๑
๑๖๑๕๒

นางวาสนา ไชยอามิตร
นางสาววาสนา ดงยะโสภา
นางวาสนา ดาราแกว
นางวาสนา ตะมะโน
นางวาสนา ตันเจริญรัตน
นางวาสนา ถาวรศักดิ์
นางสาววาสนา ทรัพยเรือง
นางวาสนา ทองไทย
นางสาววาสนา ทองเปลว
นางสาววาสนา ธูปบูชา
นางสาววาสนา นาพิมพ
นางสาววาสนา นินทอน
นางวาสนา นุชสวัสดิ์
นางวาสนา พวงสวัสดิ์
นางวาสนา เพชรคุม
นางวาสนา เพชรฤทธิ์
นางวาสนา เพชรศรี
นางวาสนา ภักดี
นางวาสนา มณีนาค
นางวาสนา มณีศรี
นางวาสนา มั่นคง
นางสาววาสนา มารอด
นางวาสนา ยลไชย
นางสาววาสนา ใยยะธรรม
นางวาสนา รวยสูงเนิน
นางวาสนา รังสิวรารักษ

หนา ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๑๕๓
๑๖๑๕๔
๑๖๑๕๕
๑๖๑๕๖
๑๖๑๕๗
๑๖๑๕๘
๑๖๑๕๙
๑๖๑๖๐
๑๖๑๖๑
๑๖๑๖๒
๑๖๑๖๓
๑๖๑๖๔
๑๖๑๖๕
๑๖๑๖๖
๑๖๑๖๗
๑๖๑๖๘
๑๖๑๖๙
๑๖๑๗๐
๑๖๑๗๑
๑๖๑๗๒
๑๖๑๗๓
๑๖๑๗๔
๑๖๑๗๕
๑๖๑๗๖
๑๖๑๗๗
๑๖๑๗๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางสาววาสนา รัตนปญญา
นางวาสนา เร็วอุไร
นางวาสนา ลาภพล
นางวาสนา วรรณนิยม
นางวาสนา วัฒนประพันธ
นางวาสนา ศรีวงษ
นางวาสนา ศิริชาติ
นางวาสนา โศภิตวจนะ
นางวาสนา สงละออง
นางวาสนา สนไชย
นางสาววาสนา สวนเศรษฐ
นางวาสนา สวยสม
นางวาสนา สังขกรณ
นางวาสนา สิริพฤกษา
นางวาสนา อยูเจริญกิจ
นางวาสนา อวมจันทร
นางวิจัย เรือนมูล
นางสาววิจิตร แกวดวงดี
นางวิจิตร เฉลิมแสน
นางสาววิจิตร วงษมิตรแท
นางวิจิตร วันภูงา
นางวิจิตรา กองแกว
นางวิจิตรา คลังกลาง
นางวิจิตรา จันทนลักษณ
นางวิจิตรา ฉิมจิ๋ว
นางวิจิตรา ธัญญา

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๖๑๗๙
๑๖๑๘๐
๑๖๑๘๑
๑๖๑๘๒
๑๖๑๘๓
๑๖๑๘๔
๑๖๑๘๕
๑๖๑๘๖
๑๖๑๘๗
๑๖๑๘๘
๑๖๑๘๙
๑๖๑๙๐
๑๖๑๙๑
๑๖๑๙๒
๑๖๑๙๓
๑๖๑๙๔
๑๖๑๙๕
๑๖๑๙๖
๑๖๑๙๗
๑๖๑๙๘
๑๖๑๙๙
๑๖๒๐๐
๑๖๒๐๑
๑๖๒๐๒
๑๖๒๐๓
๑๖๒๐๔

นางสาววิจิตรา บรรจงปรุ
นางวิจิตรา บุญคุม
นางสาววิจิตรา พรสิงชัย
นางสาววิจิตรา พรหมชาติ
นางวิจิตรา พวงเกตุ
นางวิจิตรา เมืองแกว
นางวิจิตรา รักงาม
นางวิจิตรา วรพุฒิ
นางวิจิตรา เศรษฐกร
นางวิจิตรา หุนวัน
นางวิชชุดา นอยวัฒนกุล
นางวิชชุดา อินทนนท
นางวิชชุดา อุดมสุข
นางวิชชุนันท บุญศิริ
นางวิชาดา ภมร
นางวิชุดา ชวงโชติ
นางวิชุดา ถิรศาสตร
นางวิชุดา แนวเงินดี
นางวิชุดา ภวภูริพันธ
นางวิเชียร ขิงหอม
นางวิเชียร แซลี้
นางสาววิเชียร โดยดวน
นางวิเชียร แนมสมบัติ
นางวิเชียร สกุลงาม
นางวิเชียร สลับศรี
นางวิเชียร อ่ําพันธ

หนา ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๒๐๕
๑๖๒๐๖
๑๖๒๐๗
๑๖๒๐๘
๑๖๒๐๙
๑๖๒๑๐
๑๖๒๑๑
๑๖๒๑๒
๑๖๒๑๓
๑๖๒๑๔
๑๖๒๑๕
๑๖๒๑๖
๑๖๒๑๗
๑๖๒๑๘
๑๖๒๑๙
๑๖๒๒๐
๑๖๒๒๑
๑๖๒๒๒
๑๖๒๒๓
๑๖๒๒๔
๑๖๒๒๕
๑๖๒๒๖
๑๖๒๒๗
๑๖๒๒๘
๑๖๒๒๙
๑๖๒๓๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางวิเชียร อินพักทัน
นางสาววิเชียร เอื้ออวยพร
นางวิญญา จันทรสด
นางวิญญา นาคมิตร
นางวิทยาพร บุตรดา
นางวินัย แกวเนิน
นางวินา ทองแดง
นางวินิจ สุวรรณวงศ
นางวินิตย กุลวงษ
นางสาววินิตา ตันติวิธิเวท
นางสาววินิตา มาลี
นางวิบูลยศรี มโนวัฒน
นางวิภา เกตุเทพา
นางวิภา จําปาทอง
นางวิภา ใจขาน
นางวิภา เทอดคุณ
นางสาววิภา บุญหอ
นางสาววิภา พันธุเปรม
นางสาววิภา มณีอินทร
นางวิภา มโนรา
นางวิภา รอดทุกข
นางวิภา รักกลาง
นางวิภา ลูกอินทร
นางวิภา เศษกลาง
นางสาววิภา สัตบุศย
นางวิภา สุภาผล

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๖๒๓๑
๑๖๒๓๒
๑๖๒๓๓
๑๖๒๓๔
๑๖๒๓๕
๑๖๒๓๖
๑๖๒๓๗
๑๖๒๓๘
๑๖๒๓๙
๑๖๒๔๐
๑๖๒๔๑
๑๖๒๔๒
๑๖๒๔๓
๑๖๒๔๔
๑๖๒๔๕
๑๖๒๔๖
๑๖๒๔๗
๑๖๒๔๘
๑๖๒๔๙
๑๖๒๕๐
๑๖๒๕๑
๑๖๒๕๒
๑๖๒๕๓
๑๖๒๕๔
๑๖๒๕๕
๑๖๒๕๖

นางวิภา หอมชิต
นางสาววิภา อุตอามาตย
นางวิภาดา กําบังภัย
นางวิภาดา พิบูลยผล
นางวิภาดา เมฆฉาย
นางวิภาดา ยาวขันแกว
นางวิภาดา ศุภะพันธุ
นางสาววิภานันท เรืองดี
นางวิภาพร ขําพวง
นางวิภาพร ดวงประวัติ
นางวิภาพร ไตรวุฒานนท
นางวิภาพร แลบุญมา
นางสาววิภาพร วศะพงศ
นางวิภาพร หลวงจันทร
นางสาววิภาพร อมรเสนารักษ
นางวิภาพรรณ ผาจวง
นางวิภาพรรณ พิมพสาร
นางวิภาภรณ จุฑาธิปไตย
นางสาววิภาภรณ มานิมนต
นางวิภาภรณ ศรีจันทร
นางวิภารัตน จันทรหอม
นางวิภารัตน ปาคํา
นางวิภาลักษณ ธงตะทบ
นางวิภาวดี ทองคํา
นางวิภาวดี เพชรประดับ
นางวิภาวดี อังคะสี

หนา ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๒๕๗
๑๖๒๕๘
๑๖๒๕๙
๑๖๒๖๐
๑๖๒๖๑
๑๖๒๖๒
๑๖๒๖๓
๑๖๒๖๔
๑๖๒๖๕
๑๖๒๖๖
๑๖๒๖๗
๑๖๒๖๘
๑๖๒๖๙
๑๖๒๗๐
๑๖๒๗๑
๑๖๒๗๒
๑๖๒๗๓
๑๖๒๗๔
๑๖๒๗๕
๑๖๒๗๖
๑๖๒๗๗
๑๖๒๗๘
๑๖๒๗๙
๑๖๒๘๐
๑๖๒๘๑
๑๖๒๘๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางวิภาวรรณ ชื่นสมจิตต
นางวิภาวรรณ ตรีผลพันธุ
นางวิภาวรรณ แผวประสงค
นางวิภาวรรณ ศรีเสนห
นางสาววิภาวิญญ มุงธัญญา
นางวิภาวี กําลังผล
นางวิภาวี ขจรโมทย
นางวิภาวี ดวงจักร
นางวิภาวี สิทธิวิบูลยชัย
นางวิภาศิณี สนิทมัจโร
นางวิมพวิภา พลอินทร
นางวิมล กันพรอม
นางวิมล แกวศรี
นางสาววิมล คลองมีคุณ
นางวิมล ชมสวน
นางวิมล ชัยชาติสุตานนท
นางวิมล แดงประสิทธิ์
นางวิมล ประคองโพธิ์ทอง
นางวิมล ปานาภรณ
นางสาววิมล พุทธรักษา
นางวิมล มะลิวัลย
นางวิมล มุสิกะ
นางวิมล สมัย
นางวิมล สุขนิตย
นางสาววิมล หลีสกุล
นางวิมล อินทรประสิทธิ์

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๖๒๘๓
๑๖๒๘๔
๑๖๒๘๕
๑๖๒๘๖
๑๖๒๘๗
๑๖๒๘๘
๑๖๒๘๙
๑๖๒๙๐
๑๖๒๙๑
๑๖๒๙๒
๑๖๒๙๓
๑๖๒๙๔
๑๖๒๙๕
๑๖๒๙๖
๑๖๒๙๗
๑๖๒๙๘
๑๖๒๙๙
๑๖๓๐๐
๑๖๓๐๑
๑๖๓๐๒
๑๖๓๐๓
๑๖๓๐๔
๑๖๓๐๕
๑๖๓๐๖
๑๖๓๐๗
๑๖๓๐๘

นางวิมลกานต เอียดแกว
นางวิมลจันทร ปานขาว
นางวิมลพรรณ ไชยยงยศ
นางวิมลพรรณ ดีทรัพย
นางวิมลพรรณ อักษร
นางวิมลภรณ พบพาน
นางวิมลมาลย สําลีออน
นางวิมลรัตน กองชาวนา
นางวิมลรัตน เทพอํานวย
นางวิมลรัตน รักแกว
นางวิมลรัตน สุภานันท
นางวิมลรัตน สุวรรณอักษร
นางวิมลรัตน อยูเลห
นางวิมลวรรณ ฟนแจง
นางวิมลศรี สูงปานเขา
นางวิมลสวาท ลาสุดี
นางวิมลสิริ เทศยรัตน
นางสาววิมาลา ทองหนู
นางวิมาลา รักพรม
นางวิมาลา วงษสมบูรณ
นางวิมาลา สารเนตร
นางวิยดา ชวยบํารุง
นางวิยดา นวกุลฤทธิไกร
นางวิยะดา จิตชู
นางวิยะดา ปานไพรศล
นางวิรชา วินทะไชย

หนา ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๓๐๙
๑๖๓๑๐
๑๖๓๑๑
๑๖๓๑๒
๑๖๓๑๓
๑๖๓๑๔
๑๖๓๑๕
๑๖๓๑๖
๑๖๓๑๗
๑๖๓๑๘
๑๖๓๑๙
๑๖๓๒๐
๑๖๓๒๑
๑๖๓๒๒
๑๖๓๒๓
๑๖๓๒๔
๑๖๓๒๕
๑๖๓๒๖
๑๖๓๒๗
๑๖๓๒๘
๑๖๓๒๙
๑๖๓๓๐
๑๖๓๓๑
๑๖๓๓๒
๑๖๓๓๓
๑๖๓๓๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางวิรยา ดวงประภา
นางวิรยา อินทรภิรมย
นางสาววิระวรรณ โกนันท
นางวิระวรรณ จบมะรุม
นางวิระวรรณ ช่ําชอง
นางวิรัช ปญญาทิพย
นางวิรัชนี บุญงอก
นางวิรัตน วิรัชพันธุ
นางวิราภรณ บุญเจริญ
นางวิราภรณ มั่งคง
นางวิราวรรณ ธรรมผล
นางวิริยากุล คําวงษา
นางวิรุฬห วงศสุพรหม
นางวิลัดดา บุตรโพธิ์ศรี
นางวิลัย หัตถิยา
นางวิลา คงอินทร
นางสาววิลาไล จําเนียรเวช
นางวิลาวดี เอกอัคร
นางวิลาวรรณ แกวทานัง
นางวิลาวรรณ ชัยบุญมา
นางวิลาวรรณ ทองทา
นางวิลาวรรณ พิมพวงศ
นางวิลาวรรณ ศรีวรกุล
นางวิลาวรรณ พัฒนจักร
นางวิลาวัณย จันทรสะอาด
นางวิลาวัณย ชมสา

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๖๓๓๕
๑๖๓๓๖
๑๖๓๓๗
๑๖๓๓๘
๑๖๓๓๙
๑๖๓๔๐
๑๖๓๔๑
๑๖๓๔๒
๑๖๓๔๓
๑๖๓๔๔
๑๖๓๔๕
๑๖๓๔๖
๑๖๓๔๗
๑๖๓๔๘
๑๖๓๔๙
๑๖๓๕๐
๑๖๓๕๑
๑๖๓๕๒
๑๖๓๕๓
๑๖๓๕๔
๑๖๓๕๕
๑๖๓๕๖
๑๖๓๕๗
๑๖๓๕๘
๑๖๓๕๙
๑๖๓๖๐

หนา ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางวิลาวัณย ชาญสมุห
นางวิลาวัณย ทองพบ
นางสาววิลาวัณย เทศประสิทธิ์
นางวิลาวัณย นุชโพธิ์พันธุ
นางวิลาวัณย พลแสน
นางวิลาวัณย มณีฉาย
นางวิลาวัณย มนตรี
นางวิลาวัณย มาละอินทร
นางวิลาวัณย วงศดินดํา
นางวิลาวัลย ขาวเขียว
นางวิลาวัลย จันทรสีหราช
นางวิลาวัลย แจมรัศมี
นางวิลาวัลย นภเวชวิชญ
นางวิลาวัลย นึกชอบ
นางวิลาวัลย บุตรดี
นางวิลาวัลย บุรีขวัญ
นางวิลาวัลย ยอดรักษา
นางวิลาวัลย รัชโพธิ์
นางวิลาวัลย วะรีวัฒน
นางวิลาวัลย วิเชียร
นางวิลาศ คลายวิชิตร
นางวิลาศ จรูญศักดิ์
นางวิลาศ ชูภิรมย
นางวิลาศ ทางดี
นางวิลาศ พิบูลย
นางวิลาศ สรรพอุดม

๑๖๓๖๑
๑๖๓๖๒
๑๖๓๖๓
๑๖๓๖๔
๑๖๓๖๕
๑๖๓๖๖
๑๖๓๖๗
๑๖๓๖๘
๑๖๓๖๙
๑๖๓๗๐
๑๖๓๗๑
๑๖๓๗๒
๑๖๓๗๓
๑๖๓๗๔
๑๖๓๗๕
๑๖๓๗๖
๑๖๓๗๗
๑๖๓๗๘
๑๖๓๗๙
๑๖๓๘๐
๑๖๓๘๑
๑๖๓๘๒
๑๖๓๘๓
๑๖๓๘๔
๑๖๓๘๕
๑๖๓๘๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางสาววิลาสินี เหลาพงศพิชญ
นางวิลาสินี อวนคํา
นางวิไล กลาหาญ
นางวิไล แกวเนตร
นางวิไล คงรุง
นางวิไล คนฟู
นางวิไล คัมภีรกิจ
นางวิไล จําปาเทศ
นางวิไล จิตตแจง
นางวิไล เจริญสุข
นางวิไล ดงบัง
นางวิไล ดําจุติ
นางวิไล ตนทับทิมทอง
นางวิไล ทิพยศิโรเวฐน
นางวิไล ธนทรัพยทวี
นางวิไล พลเยี่ยม
นางวิไล พลสมบัติ
นางวิไล พันทะไชย
นางสาววิไล มีศรี
นางวิไล วงคแวน
นางสาววิไล วงศสุดดี
นางวิไล วงษบุญธรรม
นางวิไล ศรีตระกูล
นางวิไล ศิริมโณ
นางวิไล สนิทนา
นางวิไล สายแกว

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๖๓๘๗
๑๖๓๘๘
๑๖๓๘๙
๑๖๓๙๐
๑๖๓๙๑
๑๖๓๙๒
๑๖๓๙๓
๑๖๓๙๔
๑๖๓๙๕
๑๖๓๙๖
๑๖๓๙๗
๑๖๓๙๘
๑๖๓๙๙
๑๖๔๐๐
๑๖๔๐๑
๑๖๔๐๒
๑๖๔๐๓
๑๖๔๐๔
๑๖๔๐๕
๑๖๔๐๖
๑๖๔๐๗
๑๖๔๐๘
๑๖๔๐๙
๑๖๔๑๐
๑๖๔๑๑
๑๖๔๑๒

หนา ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาววิไล สําเนียง
นางวิไล เสรีรมย
นางสาววิไล เสือเหลือง
นางวิไล แสงเงิน
นางวิไล แสงสวาง
นางวิไล อินมี
นางสาววิไล โอษฐาภรณชัย
นางวิไลจิต ทัตพงษศรีธร
นางวิไลจิตร วองวัฒนกิจ
นางวิไลพร ใจสมุทร
นางวิไลพร ชัยประสิทธิ์
นางวิไลพร ชางสรรค
นางวิไลพร เซ็งมา
นางวิไลพร ดําสะอาด
นางวิไลพร รื่นสุข
นางวิไลรัตน เฉพาะธรรม
นางวิไลรัตน แสนทวีสุข
นางสาววิไลลักษณ กิตติวงศโสภา
นางวิไลลักษณ ขวัญสกุล
นางวิไลลักษณ เงาศรี
นางวิไลลักษณ จันฤาไชย
นางวิไลลักษณ จินาภาค
นางวิไลลักษณ ตระกูลพรพงศ
นางวิไลลักษณ เตานอย
นางวิไลลักษณ ถาวรแกว
นางสาววิไลลักษณ บุญประเสริฐ

๑๖๔๑๓
๑๖๔๑๔
๑๖๔๑๕
๑๖๔๑๖
๑๖๔๑๗
๑๖๔๑๘
๑๖๔๑๙
๑๖๔๒๐
๑๖๔๒๑
๑๖๔๒๒
๑๖๔๒๓
๑๖๔๒๔
๑๖๔๒๕
๑๖๔๒๖
๑๖๔๒๗
๑๖๔๒๘
๑๖๔๒๙
๑๖๔๓๐
๑๖๔๓๑
๑๖๔๓๒
๑๖๔๓๓
๑๖๔๓๔
๑๖๔๓๕
๑๖๔๓๖
๑๖๔๓๗
๑๖๔๓๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางวิไลลักษณ วิเชียรศรี
นางวิไลลักษณ ศิริรักษ
นางวิไลลักษณ สุพรหม
นางวิไลลักษณ โสศรีทา
นางวิไลลักษณ อินออน
นางวิไลเลิศ โคสวิดา
นางวิไลวรรณ ขวัญสมคิด
นางวิไลวรรณ คํามั่น
นางวิไลวรรณ คําศรี
นางวิไลวรรณ โคกขุนทด
นางสาววิไลวรรณ จันตะมา
นางสาววิไลวรรณ จุลพงษ
นางวิไลวรรณ โฉมประเสริฐ
นางสาววิไลวรรณ โชคหนุน
นางวิไลวรรณ ไชยสิงห
นางวิไลวรรณ ถาวัลย
นางวิไลวรรณ แถวเนิน
นางวิไลวรรณ นวลเลิศ
นางวิไลวรรณ นอยนอนเมือง
นางวิไลวรรณ ปุณณารักษ
นางวิไลวรรณ ผองขํา
นางวิไลวรรณ พรมทอง
นางวิไลวรรณ พิริยะกฤต
นางวิไลวรรณ มณเฑียร
นางวิไลวรรณ มีเย็น
นางวิไลวรรณ มูลศาสตร

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๖๔๓๙
๑๖๔๔๐
๑๖๔๔๑
๑๖๔๔๒
๑๖๔๔๓
๑๖๔๔๔
๑๖๔๔๕
๑๖๔๔๖
๑๖๔๔๗
๑๖๔๔๘
๑๖๔๔๙
๑๖๔๕๐
๑๖๔๕๑
๑๖๔๕๒
๑๖๔๕๓
๑๖๔๕๔
๑๖๔๕๕
๑๖๔๕๖
๑๖๔๕๗
๑๖๔๕๘
๑๖๔๕๙
๑๖๔๖๐
๑๖๔๖๑
๑๖๔๖๒
๑๖๔๖๓
๑๖๔๖๔

หนา ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาววิไลวรรณ ฤกษตระกูล
นางสาววิไลวรรณ ฤกษสังเกตุ
นางวิไลวรรณ ลิ้มจิตรกร
นางวิไลวรรณ วรรณทองสุก
นางวิไลวรรณ ศรีแกว
นางวิไลวรรณ ศรีจันทร
นางสาววิไลวรรณ ศรีบัวเผื่อน
นางวิไลวรรณ สมบัติกําไร
นางวิไลวรรณ สุวรรณกาญจน
นางวิไลวรรณ เหมทานนท
นางวิไลวรรณ เหล็กแกว
นางวิไลวรรณ เอี่ยมอนุพงษ
นางวิวรรณ พัฒนากลา
นางสาววิวรรณ ศรีกุศลานุกูล
นางสาววิสาขะ บุญแท
นางวิสุทธิ์ มั่นตาย
นางวิสุทธี นําภานนท
นางวิสูตร พงศทองเมือง
นางวิฬาวรรณ เสาวะพาน
นางวีณา โกยสมบูรณ
นางวีณา ขัตติยะ
นางวีณา ชะนะภัย
นางวีณา ฐานกุมมา
นางวีณา เปลี่ยนวิจารณ
นางสาววีณา พาศิริ
นางวีณา ฟุงธีรกุล

๑๖๔๖๕
๑๖๔๖๖
๑๖๔๖๗
๑๖๔๖๘
๑๖๔๖๙
๑๖๔๗๐
๑๖๔๗๑
๑๖๔๗๒
๑๖๔๗๓
๑๖๔๗๔
๑๖๔๗๕
๑๖๔๗๖
๑๖๔๗๗
๑๖๔๗๘
๑๖๔๗๙
๑๖๔๘๐
๑๖๔๘๑
๑๖๔๘๒
๑๖๔๘๓
๑๖๔๘๔
๑๖๔๘๕
๑๖๔๘๖
๑๖๔๘๗
๑๖๔๘๘
๑๖๔๘๙
๑๖๔๙๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางวีณา ภูทรัพย
นางวีณา มีแมนวิทย
นางวีณา โมราราย
นางวีณา วงศชัยพาณิชย
นางวีณา วิจิตร
นางวีณา วิชิตวาที
นางวีณา วิญญายงค
นางวีณา วิวัฒนเดชากุล
นางสาววีณา ศิริสม
นางวีณา สัตยซ้ํา
นางวีณา สุวพรศิลป
นางวีณา เสิบกลิ่น
นางสาววีณา โอฬเรืองนิรันดร
นางวีณารัตน พิสุทธินนทกุล
นางวีนัส สุจริตวิบูลย
นางวีนัสนีย มณีทิพย
นางวีนา กลมสอาด
นางวีนา ทองเกิด
นางวีนา ปาหินา
นางวียีนิช ศรีคํา
นางวีรจิตร นุชแผน
นางวีรยาภรณ ศรบุญทอง
นางวีรวรรณ ระโส
นางวีรวรรณ เส็นสะเห
นางวีระจิตต ใสแสง
นางวีระชน การบุญ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๖๔๙๑
๑๖๔๙๒
๑๖๔๙๓
๑๖๔๙๔
๑๖๔๙๕
๑๖๔๙๖
๑๖๔๙๗
๑๖๔๙๘
๑๖๔๙๙
๑๖๕๐๐
๑๖๕๐๑
๑๖๕๐๒
๑๖๕๐๓
๑๖๕๐๔
๑๖๕๐๕
๑๖๕๐๖
๑๖๕๐๗
๑๖๕๐๘
๑๖๕๐๙
๑๖๕๑๐
๑๖๕๑๑
๑๖๕๑๒
๑๖๕๑๓
๑๖๕๑๔
๑๖๕๑๕
๑๖๕๑๖

หนา ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางวีระพร เอกทัศน
นางวีระวงศ แสงพิชัย
นางวีระวรรณ เปาชัง
นางวีรัตน บุศยจันทร
นางสาววุฒาวดี เตชะเสน
นางเวทิดา ชัยวิฑูอนุกูล
นางเวธกา ณ ศรีธะ
นางสาวเวศ ไชยบุดดี
นางเวียงวรรณ พรหมปฏิมา
นางแววดาว จันทรา
นางแววดาว อยูสุข
นางแววตา กองไชย
นางแววตา ถวาย
นางแววตา ผายชํานาญ
นางแววเนตร คังคายะ
นางไวยยาณี ณ บางชาง
นางศกุนตลา โฆษิตชัยวัฒน
นางศจีพร ภาคเดช
นางศณีนาท พรหมพูล
นางศตรรคพร วิทยา
นางสาวศนิ โอภาสตระการกุล
นางศนิวาร วโรทัย
นางสาวศมาภรณ มูลมาก
นางศรวณีย พูลสวัสดิ์
นางศรัญญา จุลทอง
นางศรัณญา เกตุเตียน

๑๖๕๑๗
๑๖๕๑๘
๑๖๕๑๙
๑๖๕๒๐
๑๖๕๒๑
๑๖๕๒๒
๑๖๕๒๓
๑๖๕๒๔
๑๖๕๒๕
๑๖๕๒๖
๑๖๕๒๗
๑๖๕๒๘
๑๖๕๒๙
๑๖๕๓๐
๑๖๕๓๑
๑๖๕๓๒
๑๖๕๓๓
๑๖๕๓๔
๑๖๕๓๕
๑๖๕๓๖
๑๖๕๓๗
๑๖๕๓๘
๑๖๕๓๙
๑๖๕๔๐
๑๖๕๔๑
๑๖๕๔๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางศรัณยพร เทียนหอม
นางศรัณยา แพงดี
นางศรัทธา กลิ่นแกว
นางศรันยา ปานสง
นางศรันยา ภิรมยภักดิ์
นางศรันยา ภูวนารถ
นางศรัยฉัตร ฉัตรปลันธนา
นางศราพร หาญยุทธกร
นางศราวดี บุญญะโสภัต
นางสาวศราวินี กิตติวงศกร
นางศริญญา คงสมบูรณ
นางศรินทรทิพย ประสิว
นางศรินทิพย ภูมิโคกรักษ
นางศรินทิพย มุกดาลอย
นางศรินนา กวางคีรี
นางศรินยา ปลัดกอง
นางศรีกันยา วงศเทพบุตร
นางศรีเกตุสมบุญ ทองนวล
นางสาวศรีจันทร เพชรดี
นางศรีจันทร แสงเขื่อนแกว
นางศรีจันทร หางแกว
นางศรีจันทร เหล็กดี
นางศรีไทย คําลือ
นางศรีไทย สุริยวัฒนานนท
นางศรีธรรม สามกองงาม
นางศรีนคร คณาศักดิ์

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๖๕๔๓
๑๖๕๔๔
๑๖๕๔๕
๑๖๕๔๖
๑๖๕๔๗
๑๖๕๔๘
๑๖๕๔๙
๑๖๕๕๐
๑๖๕๕๑
๑๖๕๕๒
๑๖๕๕๓
๑๖๕๕๔
๑๖๕๕๕
๑๖๕๕๖
๑๖๕๕๗
๑๖๕๕๘
๑๖๕๕๙
๑๖๕๖๐
๑๖๕๖๑
๑๖๕๖๒
๑๖๕๖๓
๑๖๕๖๔
๑๖๕๖๕
๑๖๕๖๖
๑๖๕๖๗
๑๖๕๖๘

นางศรีนคร ฤทธิวงศ
นางสาวศรีนภา ธรเสนา
นางศรีนวล กลาหาญ
นางศรีนวล กิมพิทักษ
นางศรีนวล เกตุเมฆ
นางศรีนวล เกิดกําไร
นางศรีนวล ขอพร
นางศรีนวล นาใจคง
นางศรีนวล นุชอุดม
นางศรีนวล บุญธรรม
นางศรีนวล ประเสริฐสันติ
นางสาวศรีนวล ปวงคํา
นางศรีนวล รุงโรจน
นางศรีนวล ลุนธาตุ
นางศรีนวล วรสรรพการ
นางศรีนวล สุปนราษฎร
นางศรีนวล อินแบน
นางศรีนุช ศรีนวล
นางศรีเนียร เขื่อนปญญา
นางศรีบังอร สงวนนาม
นางศรีบุญเรือง ทิพยทอง
นางศรีบุตร สันบุญเปง
นางศรีประจันทร ประคําทอง
นางศรีประพันธ ทิพยชิต
นางศรีประภา เถื่อนมา
นางศรีประภา มีมงคล

หนา ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๕๖๙
๑๖๕๗๐
๑๖๕๗๑
๑๖๕๗๒
๑๖๕๗๓
๑๖๕๗๔
๑๖๕๗๕
๑๖๕๗๖
๑๖๕๗๗
๑๖๕๗๘
๑๖๕๗๙
๑๖๕๘๐
๑๖๕๘๑
๑๖๕๘๒
๑๖๕๘๓
๑๖๕๘๔
๑๖๕๘๕
๑๖๕๘๖
๑๖๕๘๗
๑๖๕๘๘
๑๖๕๘๙
๑๖๕๙๐
๑๖๕๙๑
๑๖๕๙๒
๑๖๕๙๓
๑๖๕๙๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางศรีประภา สนธิพร
นางศรีพร แกวฉิมมา
นางศรีพร รุจิภักดิ์
นางศรีพรรณ แกวคุณ
นางศรีพรรณ ปนแจม
นางสาวศรีเพ็ญ วรวาส
นางศรีเพียร แตงเจริญ
นางศรีไพ ตวนภูษา
นางศรีไพร ศิริวงศ
นางศรีไพร อินยายานยศ
นางศรีฟา เรือนทิพย
นางสาวศรีภรณ จาตุรพาณิชย
นางศรีภัทรา ชัยรัตน
นางศรีมร มหาวัน
นางศรีมลฑา ไชยยงค
นางศรีเมือง ปองพาล
นางศรีเมือง โพธิไชยแสน
นางสาวศรียุพา อยูเย็น
นางศรีรวย เชิดศิลป
นางศรีรัตน กิจวรรณ
นางสาวศรีรัตน ถาวรวงษ
นางศรีรัตน บํารุงชาติ
นางศรีรัตน ยั่งยืน
นางศรีเรือน สายรัตน
นางศรีลวน สุขสมโสด
นางศรีวรรณ คุณสิทธิ์

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๖๕๙๕
๑๖๕๙๖
๑๖๕๙๗
๑๖๕๙๘
๑๖๕๙๙
๑๖๖๐๐
๑๖๖๐๑
๑๖๖๐๒
๑๖๖๐๓
๑๖๖๐๔
๑๖๖๐๕
๑๖๖๐๖
๑๖๖๐๗
๑๖๖๐๘
๑๖๖๐๙
๑๖๖๑๐
๑๖๖๑๑
๑๖๖๑๒
๑๖๖๑๓
๑๖๖๑๔
๑๖๖๑๕
๑๖๖๑๖
๑๖๖๑๗
๑๖๖๑๘
๑๖๖๑๙
๑๖๖๒๐

นางศรีวรรณ งามรุงโรจน
นางศรีวรรณ ตระการ
นางสาวศรีวรรณ ศรีวิราช
นางสาวศรีวรรณ สงวนทรัพย
นางศรีวรรณ สายบัวทอง
นางศรีวรรณา อยูเจริญ
นางศรีวลา กันทะจันทร
นางศรีวัฒนา นาดูลย
นางศรีวัน ศรีพลัง
นางศรีวันนา รสชุม
นางสาวศรีวิกา แพรนิมิตร
นางสาวศรีวิภา ฉัยยายนต
นางศรีเวียง ชัยบุตร
นางศรีสถาพร สุพรรณกุล
นางศรีสมบูรณ แสนสมบัติ
นางศรีสมร ทรายเพชร
นางศรีสวรรค ทิพยสุวรรณ
นางศรีสวรรค ศรียะวงศ
นางศรีสวัสดิ์ แกวงาม
นางศรีสวาง ดลกุล
นางศรีสวาท ศรีฟาเลื่อน
นางศรีสวาท สมศรีสุข
นางศรีสังวาลย ทุมคํา
นางศรีสุคนธ แนบสนิทวงศ
นางศรีสุดา กุมแกว
นางศรีสุดา ขวัญพูน

หนา ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๖๒๑
๑๖๖๒๒
๑๖๖๒๓
๑๖๖๒๔
๑๖๖๒๕
๑๖๖๒๖
๑๖๖๒๗
๑๖๖๒๘
๑๖๖๒๙
๑๖๖๓๐
๑๖๖๓๑
๑๖๖๓๒
๑๖๖๓๓
๑๖๖๓๔
๑๖๖๓๕
๑๖๖๓๖
๑๖๖๓๗
๑๖๖๓๘
๑๖๖๓๙
๑๖๖๔๐
๑๖๖๔๑
๑๖๖๔๒
๑๖๖๔๓
๑๖๖๔๔
๑๖๖๔๕
๑๖๖๔๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางสาวศรีสุดา จุลทอง
นางศรีสุดา เจริญราษฎร
นางศรีสุดา นาคานุสนธิ์
นางศรีสุดา มาสมพงษ
นางศรีสุดา เมยชม
นางสาวศรีสุดา ราชมณี
นางศรีสุดา สระสม
นางศรีสุดา สิงนิสัย
นางศรีสุดา สีแดง
นางศรีสุดา สุจินพรัหม
นางสาวศรีสุดา อิ่มใจ
นางศรีสุนทร นุชนารถ
นางศรีสุนันท เปรมศรทอง
นางศรีสุรางค วาดโคกสูง
นางศรีสุรางค อายุยง
นางศรีสุรีย ทองจันทร
นางศรีโสภณ ศรีอําไพ
นางศรีอรุณ เฉียงสระนอย
นางศรีอัมพร พรประสงค
นางศรีอัมพร เรืองเสนา
นางสาวศรีอุบล จันทรไทย
นางศศิกร กันคํา
นางศศิกาญจน แกวคํา
นางศศิกานต ชํานาญยา
นางสาวศศิกานต แสวงลาภ
นางศศิชารักษ ยงพาณิชย

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๖๖๔๗
๑๖๖๔๘
๑๖๖๔๙
๑๖๖๕๐
๑๖๖๕๑
๑๖๖๕๒
๑๖๖๕๓
๑๖๖๕๔
๑๖๖๕๕
๑๖๖๕๖
๑๖๖๕๗
๑๖๖๕๘
๑๖๖๕๙
๑๖๖๖๐
๑๖๖๖๑
๑๖๖๖๒
๑๖๖๖๓
๑๖๖๖๔
๑๖๖๖๕
๑๖๖๖๖
๑๖๖๖๗
๑๖๖๖๘
๑๖๖๖๙
๑๖๖๗๐
๑๖๖๗๑
๑๖๖๗๒

นางศศิญา ประพิณ
นางสาวศศิธร จันทรมา
นางศศิธร เจริญรอย
นางศศิธร ชิตินทร
นางศศิธร ทนุกิจ
นางสาวศศิธร ปลอดโคกสูง
นางสาวศศิธร ปยะนพรัตน
นางศศิธร ผลไกรเพชร
นางศศิธร วีระกูล
นางศศิธร เหิมหาญ
นางศศิพรรณ ปญญาฟู
นางสาวศศิภา สุภาภรณ
นางสาวศศิยา บุตรเนียร
นางสาวศศิวรรณ ศรีชลัมภ
นางศศิวิมล ครองกิจการ
นางศศิวิมล ซิ้มฉันท
นางศศิวิมล โตสิงห
นางสาวศศิวิมล บุญตาม
นางศักดิ์ศจี กาละพงศ
นางสาวศักดิ์ศรี มณีวงษ
นางศันศนีย จันทรกระจาง
นางศันสนีย ไคลคง
นางศันสนีย ชะนะพันธ
นางศันสนีย พิมแพง
นางศันสนีย สกุลณี
นางศันสนีย สมาธิวัฒน

หนา ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๖๗๓
๑๖๖๗๔
๑๖๖๗๕
๑๖๖๗๖
๑๖๖๗๗
๑๖๖๗๘
๑๖๖๗๙
๑๖๖๘๐
๑๖๖๘๑
๑๖๖๘๒
๑๖๖๘๓
๑๖๖๘๔
๑๖๖๘๕
๑๖๖๘๖
๑๖๖๘๗
๑๖๖๘๘
๑๖๖๘๙
๑๖๖๙๐
๑๖๖๙๑
๑๖๖๙๒
๑๖๖๙๓
๑๖๖๙๔
๑๖๖๙๕
๑๖๖๙๖
๑๖๖๙๗
๑๖๖๙๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางศัสยา ชนะวงศ
นางสาวศากุน เสาวคตภูมิ
นางศาตพร ตันติดุสิตา
นางสาวศิญาภรณ อาวแกว
นางศินันทธรา จันธํารงค
นางศินาภรณ นวลทอง
นางศินีนาฏ นอยเกิด
นางศินีนาถ เหลาตระกูล
นางศิรประภา สุวรรณศรี
นางสาวศิรภัสสร ศรีสุวรรณ
นางศิรากร มุงทอง
นางศิราณี สุขสบาย
นางศิราภรณ ศักดิ์ชลพันธ
นางศิริ กาพยเกิด
นางศิริ เข็มทอง
นางศิริ คงแกว
นางศิริกลรัตน วรคําแหง
นางศิริกัญญา วังคํา
นางศิริกาญจน โรจนบุญถึง
นางศิริกานต สมหมาย
นางศิริกุล ขําขาล
นางศิริกุล ใจดี
นางศิริกุล ดวงใจบุญ
นางศิริกุล มากประมูล
นางศิริกุล มูลทองทิพย
นางศิริกุล ลําขาว

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๖๖๙๙
๑๖๗๐๐
๑๖๗๐๑
๑๖๗๐๒
๑๖๗๐๓
๑๖๗๐๔
๑๖๗๐๕
๑๖๗๐๖
๑๖๗๐๗
๑๖๗๐๘
๑๖๗๐๙
๑๖๗๑๐
๑๖๗๑๑
๑๖๗๑๒
๑๖๗๑๓
๑๖๗๑๔
๑๖๗๑๕
๑๖๗๑๖
๑๖๗๑๗
๑๖๗๑๘
๑๖๗๑๙
๑๖๗๒๐
๑๖๗๒๑
๑๖๗๒๒
๑๖๗๒๓
๑๖๗๒๔

หนา ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางศิริเกศ เปรมใจ
นางศิริญญา ลือขจร
นางศิริญา ออนพรรณา
นางศิริธร จารุพันธ
นางศิริธร สุวรรณพงษ
นางศิรินดาว พิทธยะพงษ
นางศิรินทิพย สุวรรณสิริศักดิ์
นางศิรินยา เปรมผล
นางศิรินรัตน จันทรภิรมย
นางศิรินันท คงสมบูรณ
นางศิรินันท คําบุญเรือง
นางศิรินันท ณรงคใย
นางศิรินันท บูรณพรชัย
นางศิรินันท พรหมดี
นางศิรินันท ลักษิตานนท
นางศิรินาถ กิตติยายาม
นางศิรินาถ ดําชุม
นางศิรินาถ เบญญาวงศ
นางศิรินาถ อินทรแกว
นางศิรินารถ สายแกว
นางศิริบงกช หนูดี
นางศิริบูลย ชวลี
นางสาวศิริพงษ ศรียงค
นางสาวศิริพร กุลวัฒน
นางศิริพร คงสมปราชญ
นางศิริพร ครุฑจันทร

๑๖๗๒๕
๑๖๗๒๖
๑๖๗๒๗
๑๖๗๒๘
๑๖๗๒๙
๑๖๗๓๐
๑๖๗๓๑
๑๖๗๓๒
๑๖๗๓๓
๑๖๗๓๔
๑๖๗๓๕
๑๖๗๓๖
๑๖๗๓๗
๑๖๗๓๘
๑๖๗๓๙
๑๖๗๔๐
๑๖๗๔๑
๑๖๗๔๒
๑๖๗๔๓
๑๖๗๔๔
๑๖๗๔๕
๑๖๗๔๖
๑๖๗๔๗
๑๖๗๔๘
๑๖๗๔๙
๑๖๗๕๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางศิริพร
นางศิริพร
นางศิริพร
นางศิริพร
นางศิริพร
นางศิริพร
นางศิริพร
นางศิริพร
นางศิริพร
นางศิริพร
นางศิริพร
นางศิริพร
นางศิริพร
นางศิริพร
นางศิริพร
นางศิริพร
นางศิริพร
นางศิริพร
นางศิริพร
นางศิริพร
นางศิริพร
นางศิริพร
นางศิริพร
นางศิริพร
นางศิริพร
นางศิริพร

ครุธจู
คํานวนสิน
งามยิ่งยวด
จองสุขี
จันทรมณี
ชมโฉม
ชลพิทักษพงษ
ชะบาศรี
ดานบุญเรือง
เดชธิสา
ถาวรไพศาลชีวะ
ทองศรี
นงคทอง
นาคลอง
นาคเอี่ยม
นิ่มเรือง
ปอมบุบผา
ปะวะศรี
พงษเหลาขํา
พลอยแสงสาย
พิมพะนิตย
มาเดช
มาลัย
เมืองใย
รุงสวาง
ฤกษงาม

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๖๗๕๑
๑๖๗๕๒
๑๖๗๕๓
๑๖๗๕๔
๑๖๗๕๕
๑๖๗๕๖
๑๖๗๕๗
๑๖๗๕๘
๑๖๗๕๙
๑๖๗๖๐
๑๖๗๖๑
๑๖๗๖๒
๑๖๗๖๓
๑๖๗๖๔
๑๖๗๖๕
๑๖๗๖๖
๑๖๗๖๗
๑๖๗๖๘
๑๖๗๖๙
๑๖๗๗๐
๑๖๗๗๑
๑๖๗๗๒
๑๖๗๗๓
๑๖๗๗๔
๑๖๗๗๕
๑๖๗๗๖

นางศิริพร วรรณา
นางศิริพร วิริยมานะธรรม
นางศิริพร สิงหเดช
นางศิริพร สิงหอาจ
นางศิริพร สุขอนันต
นางศิริพร สุภักดี
นางศิริพร สุภาศรี
นางสาวศิริพร สุวรรณวงศ
นางศิริพร แสงงาม
นางศิริพร หาดสูง
นางศิริพร อัศวมงคล
นางศิริพร อินทนุพัฒน
นางสาวศิริพร อุดมธาดา
นางศิริพร อุตมะ
นางศิริพร อุนไธสง
นางศิริพรรณ กระแจม
นางศิริพรรณ คงสันติ
นางศิริพรรณ ฉิมมิ
นางศิริพรรณ ซุยโพธิ์นอย
นางสาวศิริพรรณ เที่ยงจรรยา
นางศิริพรรณ ประพันธพจน
นางศิริพรรณ ภูพิทักษพงศ
นางสาวศิริพรรณ สงวนดีกุล
นางศิริพันธ สูงงาม
นางศิริพันธ อินทโกสุม
นางศิริพันธ เอี่ยมสอาด

หนา ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๗๗๗
๑๖๗๗๘
๑๖๗๗๙
๑๖๗๘๐
๑๖๗๘๑
๑๖๗๘๒
๑๖๗๘๓
๑๖๗๘๔
๑๖๗๘๕
๑๖๗๘๖
๑๖๗๘๗
๑๖๗๘๘
๑๖๗๘๙
๑๖๗๙๐
๑๖๗๙๑
๑๖๗๙๒
๑๖๗๙๓
๑๖๗๙๔
๑๖๗๙๕
๑๖๗๙๖
๑๖๗๙๗
๑๖๗๙๘
๑๖๗๙๙
๑๖๘๐๐
๑๖๘๐๑
๑๖๘๐๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางศิริภรณ กิจทวีสินพูน
นางศิริภรณ รักพงษไทย
นางศิริภรณ หนูดํา
นางศิริมา ดอนแสง
นางศิริมา เตี้ยวเนี่ยว
นางศิริมา นีละเสถียร
นางศิริมา บุญประภา
นางสาวศิริมา สุธาสันติรักษ
นางศิริมา หาญสมศรี
นางศิริมา เอี่ยมโต
นางศิริยุพา ประเสริฐสังข
นางศิริรักษ เสตะสุหัท
นางศิริรัช รัตนกูล
นางศิริรัตน กางกั้น
นางศิริรัตน คําชมภู
นางศิริรัตน เจือสกุล
นางศิริรัตน ชัชวาลย
นางศิริรัตน ญาณรัตน
นางศิริรัตน เดชคุณมาก
นางสาวศิริรัตน ทัศนะสกุล
นางศิริรัตน เที่ยงผดุง
นางศิริรัตน นาคชํานาญ
นางสาวศิริรัตน เนินเพิ่มพิสุทธิ์
นางศิริรัตน ประสานพิมพ
นางศิริรัตน ผลพิมาย
นางสาวศิริรัตน ผองแผว

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๖๘๐๓
๑๖๘๐๔
๑๖๘๐๕
๑๖๘๐๖
๑๖๘๐๗
๑๖๘๐๘
๑๖๘๐๙
๑๖๘๑๐
๑๖๘๑๑
๑๖๘๑๒
๑๖๘๑๓
๑๖๘๑๔
๑๖๘๑๕
๑๖๘๑๖
๑๖๘๑๗
๑๖๘๑๘
๑๖๘๑๙
๑๖๘๒๐
๑๖๘๒๑
๑๖๘๒๒
๑๖๘๒๓
๑๖๘๒๔
๑๖๘๒๕
๑๖๘๒๖
๑๖๘๒๗
๑๖๘๒๘

หนา ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางศิริรัตน พันหลิ่ง
นางศิริรัตน วังนอย
นางสาวศิริรัตน เศรษฐสกล
นางสาวศิริรัตน สายเชื้อ
นางศิริรัตน สิทธิใหญ
นางศิริลักษณ แกวทับทิม
นางศิริลักษณ ไกรนิธิสม
นางสาวศิริลักษณ ใจขาว
นางศิริลักษณ ชัยรัตน
นางศิริลักษณ เตปนวงศ
นางศิริลักษณ เที่ยงธรรม
นางศิริลักษณ ธนูศิลป
นางศิริลักษณ เนียมสลุด
นางศิริลักษณ พจนสุนทร
นางศิริลักษณ โพธิภิรมย
นางศิริลักษณ มาลีศรีประเสริฐ
นางสาวศิริลักษณ รบชนะ
นางศิริลักษณ เรื่อศรีจันทร
นางศิริลักษณ วงศศิริ
นางศิริลักษณ สุดโต
นางศิริลักษณ แสนแกวใส
นางศิริลักษณ หลาเชียงของ
นางศิริวรรณ คําแปน
นางศิริวรรณ งอกงาม
นางศิริวรรณ ใจกลา
นางศิริวรรณ ไชยคันธา

๑๖๘๒๙
๑๖๘๓๐
๑๖๘๓๑
๑๖๘๓๒
๑๖๘๓๓
๑๖๘๓๔
๑๖๘๓๕
๑๖๘๓๖
๑๖๘๓๗
๑๖๘๓๘
๑๖๘๓๙
๑๖๘๔๐
๑๖๘๔๑
๑๖๘๔๒
๑๖๘๔๓
๑๖๘๔๔
๑๖๘๔๕
๑๖๘๔๖
๑๖๘๔๗
๑๖๘๔๘
๑๖๘๔๙
๑๖๘๕๐
๑๖๘๕๑
๑๖๘๕๒
๑๖๘๕๓
๑๖๘๕๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางศิริวรรณ ทอนทองแดง
นางศิริวรรณ นาวาจักร
นางศิริวรรณ ปญญามัง
นางศิริวรรณ พรหมจันทร
นางศิริวรรณ พันธศรีโรจน
นางสาวศิริวรรณ พันธุพิทักษ
นางสาวศิริวรรณ พึ่งรุง
นางศิริวรรณ มิตรธรรมศิริ
นางสาวศิริวรรณ ลิขิตวรวรรณ
นางศิริวรรณ วะยาคํา
นางศิริวรรณ แวซอเหาะ
นางศิริวรรณ สมดี
นางสาวศิริวรรณ สมนันชัย
นางศิริวรรณ สุระยศ
นางศิริวรรณ แสงทอง
นางศิริวรรณ หนองบัวลาง
นางศิริวรรณ เหมบุปผกะ
นางศิริวรรณภา ฉิมสุข
นางศิริวัฒน สาดศรี
นางศิริวาท ผลินยศ
นางสาวศิริศรี แผวพรายงาม
นางศิริสิน สิงสาคร
นางศิริ ยะปอม
นางสาวศิวพร ฉิมณรงค
นางศิวพร ชูสิงห
นางศิวพร ทัตตะทองคํา

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๖๘๕๕
๑๖๘๕๖
๑๖๘๕๗
๑๖๘๕๘
๑๖๘๕๙
๑๖๘๖๐
๑๖๘๖๑
๑๖๘๖๒
๑๖๘๖๓
๑๖๘๖๔
๑๖๘๖๕
๑๖๘๖๖
๑๖๘๖๗
๑๖๘๖๘
๑๖๘๖๙
๑๖๘๗๐
๑๖๘๗๑
๑๖๘๗๒
๑๖๘๗๓
๑๖๘๗๔
๑๖๘๗๕
๑๖๘๗๖
๑๖๘๗๗
๑๖๘๗๘
๑๖๘๗๙
๑๖๘๘๐

หนา ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางศิวพร รัตนพิพัฒน
นางศิวพร ศุขเกษม
นางศิวรักษ วงศสุธี
นางศิวลี แข็งเขตรการณ
นางศิวะพร เบาจังหาร
นางศิวาพร ครองสิน
นางศิวาพร โยธะคง
นางศิวาพร สุกปลั่ง
นางศิวาภรณ นวนกระโทก
นางศิวาภรณ สุทธิลักษณ
นางศิวิลัย ผุดเพชรแกว
นางศิวิลัย อวมอ่ํา
นางศิวิไล บุญรักษา
นางศิวิไล ประเสริฐ
นางศุกรศรี ธรรมกิรติ
นางสาวศุจิรัตน ทีฆะทิพยสกุล
นางศุจิรัตน ลัดเลีย
นางศุทธินี เตชะตา
นางศุนิศา นัดวิไล
นางศุภจิต รัตนคําฟู
นางศุภณัฎฐา สุขวงศ
นางศุภดี ทิพยวารี
นางศุภดี รัตนบุรี
นางศุภนันท หงษภู
นางศุภนิจ เชาวประสิทธิ์
นางศุภนิจ วรมิศร

๑๖๘๘๑
๑๖๘๘๒
๑๖๘๘๓
๑๖๘๘๔
๑๖๘๘๕
๑๖๘๘๖
๑๖๘๘๗
๑๖๘๘๘
๑๖๘๘๙
๑๖๘๙๐
๑๖๘๙๑
๑๖๘๙๒
๑๖๘๙๓
๑๖๘๙๔
๑๖๘๙๕
๑๖๘๙๖
๑๖๘๙๗
๑๖๘๙๘
๑๖๘๙๙
๑๖๙๐๐
๑๖๙๐๑
๑๖๙๐๒
๑๖๙๐๓
๑๖๙๐๔
๑๖๙๐๕
๑๖๙๐๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางศุภนิตย แนบสนิท
นางสาวศุภนิตย เมนวิจิตร
นางศุภพร คลายเอม
นางศุภพร สุขปาน
นางศุภร เพ็ชรแกว
นางสาวศุภรัตน พูลศิริ
นางศุภรัตนา สุนทรวัฒน
นางสาวศุภรา จักรเพชร
นางศุภลักษณ กลิ่นทอง
นางศุภลักษณ ชูศรีนวล
นางศุภลักษณ ไชยวรรณ
นางศุภลักษณ แตมเติม
นางศุภลักษณ ถิรศิลาเวทย
นางศุภลักษณ ทรัพยแสนดี
นางสาวศุภลักษณ ไทยนุกูล
นางศุภลักษณ ธัญญขันธ
นางศุภลักษณ นอยศรี
นางศุภลักษณ บัวมั่น
นางศุภวรรณ ตรีพลอักษร
นางศุภวรรณ ทองคํา
นางศุภวรรณ เที่ยงธรรม
นางศุภวรรณ นิตยอํานวยผล
นางศุภวรรณ รอดชีวะ
นางสาวศุภวรรณ รักษาสุข
นางสาวศุภวรรณ ลิมานนทดํารงค
นางศุภวัลย โสภาพ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๖๙๐๗
๑๖๙๐๘
๑๖๙๐๙
๑๖๙๑๐
๑๖๙๑๑
๑๖๙๑๒
๑๖๙๑๓
๑๖๙๑๔
๑๖๙๑๕
๑๖๙๑๖
๑๖๙๑๗
๑๖๙๑๘
๑๖๙๑๙
๑๖๙๒๐
๑๖๙๒๑
๑๖๙๒๒
๑๖๙๒๓
๑๖๙๒๔
๑๖๙๒๕
๑๖๙๒๖
๑๖๙๒๗
๑๖๙๒๘
๑๖๙๒๙
๑๖๙๓๐
๑๖๙๓๑
๑๖๙๓๒

หนา ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางศุภสุดา เกษกาญจน
นางศุภานัน แกววิลัย
นางศุภานัน ยิ้มถนอม
นางศุภารัตน พิชัยรัตน
นางศุภาวิณีย บําเพ็ญวัฒนา
นางศุภิกา ชูศรี
นางศุรดา สุวรรณยุหะ
นางศุลีพร กุหลาบเหลือง
นางศุลีพร บุศราทิจ
นางศุลีพร รักบํารุง
นางศุลีพร แสนประสิทธิ์
นางสาวศุลีมาศ อุปริวงศ
นางศุษมา อุยนอง
นางสาวเศรษฐิยา เปรื่องพิชญาธร
นางโศภิน ขาวจันทร
นางสาวไศลทิพย สุวรรณรัตน
นางษมาพร ปญญาอินทร
นางสาวษาวดี พานาดา
นางสกุลวีร หรายเจริญ
นางสคราญ หนูคําหอม
นางสงกราน จุลเจือ
นางสงกรานต ภิรมย
นางสงกรานต มณีดํา
นางสงกรานต หอระตะ
นางสงบ พะสริ
นางสาวสงบ ภาคจัตุรัส

๑๖๙๓๓
๑๖๙๓๔
๑๖๙๓๕
๑๖๙๓๖
๑๖๙๓๗
๑๖๙๓๘
๑๖๙๓๙
๑๖๙๔๐
๑๖๙๔๑
๑๖๙๔๒
๑๖๙๔๓
๑๖๙๔๔
๑๖๙๔๕
๑๖๙๔๖
๑๖๙๔๗
๑๖๙๔๘
๑๖๙๔๙
๑๖๙๕๐
๑๖๙๕๑
๑๖๙๕๒
๑๖๙๕๓
๑๖๙๕๔
๑๖๙๕๕
๑๖๙๕๖
๑๖๙๕๗
๑๖๙๕๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางสงบ สามาอาพัฒน
นางสงวน ทัศมาลัย
นางสงวน ปองพาล
นางสงวน ปญญาประดิษฐ
นางสาวสงวน เปนกระโทก
นางสงวน มีแสง
นางสงวน โรจนบํารุง
นางสงวนศรี จันทรา
นางสงวนศรี ดันงา
นางสงวนศรี อยูพุม
นางสงวนศักดิ์ ปานคง
นางสงศรี บริรักษกุลธร
นางสงศรี มุสิกปาน
นางสงสาร แกวคําแสน
นางสงา แตงวงษ
นางสงา มะชะรา
นางสงา วงศเพชรชารัต
นางสงา ศรีสวัสดิ์
นางสงา สุวรรณโสภา
นางสดศรี จันทรโคตร
นางสาวสดศรี ตันติปาลีพันธ
นางสาวสดใส โกยสมบูรณ
นางสดใส ดาวสุวรรณ
นางสาวสดใส ภิญโญศักดิ์
นางสดใส สถิตศรีวงศ
นางสดับพิณ พลนันท

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๖๙๕๙
๑๖๙๖๐
๑๖๙๖๑
๑๖๙๖๒
๑๖๙๖๓
๑๖๙๖๔
๑๖๙๖๕
๑๖๙๖๖
๑๖๙๖๗
๑๖๙๖๘
๑๖๙๖๙
๑๖๙๗๐
๑๖๙๗๑
๑๖๙๗๒
๑๖๙๗๓
๑๖๙๗๔
๑๖๙๗๕
๑๖๙๗๖
๑๖๙๗๗
๑๖๙๗๘
๑๖๙๗๙
๑๖๙๘๐
๑๖๙๘๑
๑๖๙๘๒
๑๖๙๘๓
๑๖๙๘๔

หนา ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสถาภรณ เขียวศรี
นางสถิตย เมืองเจริญ
นางสาวสถิตย ศิริรักษ
นางสนทนา คุมรักษา
นางสนทนา บุญประสาร
นางสนทยา งามผิว
นางสนทยา ทองภูสวรรค
นางสนธยา กุมพล
นางสนธยา ดําใหม
นางสนธยา พรหมกิ่งแกว
นางสนธยา พุทธารัตน
นางสนธยา โพธิ์ขาว
นางสาวสนธยา ลําเนาว
นางสนธยา สุวรรณคาม
นางสาวสนธยา อรามรัตนพันธุ
นางสนธยา อินทรภูเมศร
นางสนม สุขอราม
นางสนอง คํามิ
นางสนอง รัตนวิจิตร
นางสนั่น พรหมเดช
นางสนาม กันเพ็ชร
นางสนาม ปานชื่น
นางสนิท ยศติวงศ
นางสนิท ฤทธิบาล
นางสนิท วรรณวิโรจน
นางสมกมล ดีประเสริฐ

๑๖๙๘๕
๑๖๙๘๖
๑๖๙๘๗
๑๖๙๘๘
๑๖๙๘๙
๑๖๙๙๐
๑๖๙๙๑
๑๖๙๙๒
๑๖๙๙๓
๑๖๙๙๔
๑๖๙๙๕
๑๖๙๙๖
๑๖๙๙๗
๑๖๙๙๘
๑๖๙๙๙
๑๗๐๐๐
๑๗๐๐๑
๑๗๐๐๒
๑๗๐๐๓
๑๗๐๐๔
๑๗๐๐๕
๑๗๐๐๖
๑๗๐๐๗
๑๗๐๐๘
๑๗๐๐๙
๑๗๐๑๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางสมแกว ปงกองแกว
นางสมควร เทพปริวัฒน
นางสมควร นําสงค
นางสมควร บุญกอน
นางสมควร ปนทอง
นางสมควร พันธุไม
นางสมควร พันอนุ
นางสมควร พุมจําปา
นางสมควร ภูหัวดอน
นางสมควร มาลี
นางสาวสมควร สีนา
นางสมคิด การถาง
นางสมคิด จิตรนอม
นางสมคิด ตะกรุดแกว
นางสาวสมคิด นวมดี
นางสมคิด บรรพต
นางสมคิด ปนประดับ
นางสมคิด พิมพประสานต
นางสมคิด พูลสวัสดิ์
นางสมคิด ภูถมดี
นางสมคิด มหาขันตี
นางสาวสมคิด มุสิกะโรจน
นางสมคิด ราชหงษ
นางสมคิด เรืองรุง
นางสมคิด วงศอนันต
นางสมคิด ศรีจะ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๗๐๑๑
๑๗๐๑๒
๑๗๐๑๓
๑๗๐๑๔
๑๗๐๑๕
๑๗๐๑๖
๑๗๐๑๗
๑๗๐๑๘
๑๗๐๑๙
๑๗๐๒๐
๑๗๐๒๑
๑๗๐๒๒
๑๗๐๒๓
๑๗๐๒๔
๑๗๐๒๕
๑๗๐๒๖
๑๗๐๒๗
๑๗๐๒๘
๑๗๐๒๙
๑๗๐๓๐
๑๗๐๓๑
๑๗๐๓๒
๑๗๐๓๓
๑๗๐๓๔
๑๗๐๓๕
๑๗๐๓๖

นางสมคิด ศรีภาชน
นางสมคิด ศรีสอาด
นางสมคิด ศิริเพ็ง
นางสมคิด สิทธิพงศธร
นางสมคิด สิทธิวุฒิ
นางสมคิด แสนโคตร
นางสมคิด เหมือนมาตย
นางสมจันทร เถาวพันธ
นางสมจิฏ เดชาทัย
นางสมจิต จันทรสุริยศักดิ์
นางสมจิต จันทิกาแกว
นางสมจิต จินดาศรี
นางสมจิต ชมภูมิ่ง
นางสมจิต บัวศรี
นางสมจิต บุญรอด
นางสาวสมจิต เพชรทอง
นางสมจิต รอดคุม
นางสมจิต รานจันทร
นางสมจิต เลาหวฤทธิ์
นางสมจิต แสนพรม
นางสมจิต หนูพิชัย
นางสมจิต อยูยืนยง
นางสมจิต อาจนาวัง
นางสมจิต อุปดี
นางสาวสมจิตต แกวอําไพ
นางสมจิตต เขตตะเคียน

หนา ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๐๓๗
๑๗๐๓๘
๑๗๐๓๙
๑๗๐๔๐
๑๗๐๔๑
๑๗๐๔๒
๑๗๐๔๓
๑๗๐๔๔
๑๗๐๔๕
๑๗๐๔๖
๑๗๐๔๗
๑๗๐๔๘
๑๗๐๔๙
๑๗๐๕๐
๑๗๐๕๑
๑๗๐๕๒
๑๗๐๕๓
๑๗๐๕๔
๑๗๐๕๕
๑๗๐๕๖
๑๗๐๕๗
๑๗๐๕๘
๑๗๐๕๙
๑๗๐๖๐
๑๗๐๖๑
๑๗๐๖๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางสาวสมจิตต เขียวหอม
นางสมจิตต คลี่แกว
นางสมจิตต ทองนาค
นางสาวสมจิตต บุญลา
นางสมจิตต พรสวัสดิ์
นางสมจิตต ภูสัตยาธนพร
นางสมจิตต ยีหอม
นางสมจิตต ลางศรี
นางสมจิตต สีนาง
นางสมจิตต โสกัณทัต
นางสมจิตร ขัติวงษ
นางสมจิตร ชมตะคุ
นางสมจิตร ดุริยศาสตร
นางสมจิตร ตุมสูงเนิน
นางสมจิตร ทองเกิด
นางสมจิตร แทนบุญ
นางสมจิตร ประทุมสุวรรณ
นางสมจิตร พิทาคํา
นางสมจิตร เมืองโคตร
นางสมจิตร รวยชัยอุดมโชค
นางสาวสมจิตร ศรีเมือง
นางสมจิตร สังขทอง
นางสมจิตร สังขเพิ่ม
นางสมจิตร สุขเลิศตระกูล
นางสมจิตร อวะภาค
นางสมจิตร ชลยุทธประพันธ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๗๐๖๓
๑๗๐๖๔
๑๗๐๖๕
๑๗๐๖๖
๑๗๐๖๗
๑๗๐๖๘
๑๗๐๖๙
๑๗๐๗๐
๑๗๐๗๑
๑๗๐๗๒
๑๗๐๗๓
๑๗๐๗๔
๑๗๐๗๕
๑๗๐๗๖
๑๗๐๗๗
๑๗๐๗๘
๑๗๐๗๙
๑๗๐๘๐
๑๗๐๘๑
๑๗๐๘๒
๑๗๐๘๓
๑๗๐๘๔
๑๗๐๘๕
๑๗๐๘๖
๑๗๐๘๗
๑๗๐๘๘

นางสมจิตร พูลมี
นางสมเจตน บัวคํา
นางสมเจือ สุขสวัสดิ์
นางสมใจ กันทะชมภู
นางสาวสมใจ กิจพรประเสริฐ
นางสมใจ เกลี้ยงสอาด
นางสมใจ ขาวนอย
นางสาวสมใจ คนตรง
นางสมใจ คีรีนารถ
นางสมใจ จันทสี
นางสมใจ จีนเทห
นางสมใจ เจริญสวัสดิ์
นางสาวสมใจ แจมกระจาง
นางสาวสมใจ ชนะสิทธิ์
นางสมใจ ชัยฤทธิ์
นางสมใจ ชัยศิริ
นางสมใจ ชางสาร
นางสมใจ ชุมพล
นางสาวสมใจ ดํารงกิตติกุล
นางสมใจ เทพหนู
นางสมใจ ธรรมาภิวัฒน
นางสาวสมใจ นราหุตพล
นางสาวสมใจ นิกรพล
นางสมใจ เพ็ชรพลพันธ
นางสมใจ โพนพุทธ
นางสมใจ ภักดีรุจีรัตน

หนา ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๐๘๙
๑๗๐๙๐
๑๗๐๙๑
๑๗๐๙๒
๑๗๐๙๓
๑๗๐๙๔
๑๗๐๙๕
๑๗๐๙๖
๑๗๐๙๗
๑๗๐๙๘
๑๗๐๙๙
๑๗๑๐๐
๑๗๑๐๑
๑๗๑๐๒
๑๗๑๐๓
๑๗๑๐๔
๑๗๑๐๕
๑๗๑๐๖
๑๗๑๐๗
๑๗๑๐๘
๑๗๑๐๙
๑๗๑๑๐
๑๗๑๑๑
๑๗๑๑๒
๑๗๑๑๓
๑๗๑๑๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางสมใจ มีคติธรรม
นางสมใจ ยิ้มแยม
นางสาวสมใจ วิริยะตระกูล
นางสมใจ เสรีพัฒนานนท
นางสมใจ แสงพงษพิทยา
นางสมใจ แสนเสนาะ
นางสมใจ อินทสิทธิ์
นางสาวสมใจ อึ้งประดิษฐ
นางสมใจ เอกธนานนท
นางสมชิต บุญเกิด
นางสมเชา มวงศรี
นางสาวสมเชื้อ มนตรี
นางสมญา ดูละ
นางสาวสมญา รักษาดี
นางสมญาพร รักษาคง
นางสมดังจินต กีรติพลพงษ
นางสมดี เขียวไปรเวช
นางสมดี นาคหฤทัย
นางสมเด็จ จุลนันท
นางสมเด็จ นนทารักษ
นางสมเด็จ มณีรัตน
นางสมถวิล กาญจนบริสุทธิ์
นางสมถวิล คําเมือง
นางสมถวิล ไชยชะนะ
นางสมถวิล พลลาภ
นางสมถวิล โพธิ์ดี

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๗๑๑๕
๑๗๑๑๖
๑๗๑๑๗
๑๗๑๑๘
๑๗๑๑๙
๑๗๑๒๐
๑๗๑๒๑
๑๗๑๒๒
๑๗๑๒๓
๑๗๑๒๔
๑๗๑๒๕
๑๗๑๒๖
๑๗๑๒๗
๑๗๑๒๘
๑๗๑๒๙
๑๗๑๓๐
๑๗๑๓๑
๑๗๑๓๒
๑๗๑๓๓
๑๗๑๓๔
๑๗๑๓๕
๑๗๑๓๖
๑๗๑๓๗
๑๗๑๓๘
๑๗๑๓๙
๑๗๑๔๐

นางสมถวิล ยอดเยี่ยม
นางสมถวิล รวมใหม
นางสมถวิล สมบัติทิพย
นางสมทรง กีรติมาพงศ
นางสมทรง โกยสิน
นางสมทรง ฉ่ํามาลัย
นางสาวสมทรง บรรเริงศรี
นางสาวสมทรง ปนออน
นางสมทรง โปซิ้ว
นางสาวสมทรง พรหมสถิตย
นางสมทรง พิบูลยพล
นางสาวสมทรง ไพรศรีสวัสดิ์
นางสาวสมทรง ภัทรารักษ
นางสมทรง มั่งคั่ง
นางสมทรง มาเหงา
นางสมทรง สุโธ
นางสมนา ตะนะวิไชย
นางสาวสมนิตย เจียมธีระนาถ
นางสมนึก กลั่นจังหรีด
นางสมนึก คงแกว
นางสมนึก จงอรามเรือง
นางสมนึก ฉิมอ่ํา
นางสมนึก ดอบขุนทด
นางสมนึก ทับทิมไทย
นางสมนึก ทัพซาย
นางสมนึก ทิพยประเสริฐ

หนา ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๑๔๑
๑๗๑๔๒
๑๗๑๔๓
๑๗๑๔๔
๑๗๑๔๕
๑๗๑๔๖
๑๗๑๔๗
๑๗๑๔๘
๑๗๑๔๙
๑๗๑๕๐
๑๗๑๕๑
๑๗๑๕๒
๑๗๑๕๓
๑๗๑๕๔
๑๗๑๕๕
๑๗๑๕๖
๑๗๑๕๗
๑๗๑๕๘
๑๗๑๕๙
๑๗๑๖๐
๑๗๑๖๑
๑๗๑๖๒
๑๗๑๖๓
๑๗๑๖๔
๑๗๑๖๕
๑๗๑๖๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางสมนึก นันทะไสย
นางสมนึก บัวคง
นางสมนึก ประสิทธิ์กุล
นางสมนึก ไฝทอง
นางสมนึก พัฒนใหญยิ่ง
นางสมนึก พัฒนาอนุสรณ
นางสมนึก ศรีสุข
นางสมนึก สุพรรณพันธุ
นางสมบัตร สืบศักดิ์
นางสาวสมบัติ กาศเกษม
นางสมบัติ ขันโท
นางสมบัติ จงศิริ
นางสมบัติ เจริญเกษ
นางสมบัติ เชยทอง
นางสมบัติ ถิรพงศพันธ
นางสมบัติ ปานรัตน
นางสมบัติ ปติเขตร
นางสมบัติ พลายจั่น
นางสมบัติ เมธาชวลิต
นางสมบัติ ยิ้มชอย
นางสมบัติ รอดประทับ
นางสมบัติ ระหานสิม
นางสมบัติ ฤกษขจรนามกุล
นางสมบัติ ลิ้มนุสนธิ์
นางสาวสมบัติ วิเชียรรัตน
นางสมบัติ ศีลสอน

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๗๑๖๗
๑๗๑๖๘
๑๗๑๖๙
๑๗๑๗๐
๑๗๑๗๑
๑๗๑๗๒
๑๗๑๗๓
๑๗๑๗๔
๑๗๑๗๕
๑๗๑๗๖
๑๗๑๗๗
๑๗๑๗๘
๑๗๑๗๙
๑๗๑๘๐
๑๗๑๘๑
๑๗๑๘๒
๑๗๑๘๓
๑๗๑๘๔
๑๗๑๘๕
๑๗๑๘๖
๑๗๑๘๗
๑๗๑๘๘
๑๗๑๘๙
๑๗๑๙๐
๑๗๑๙๑
๑๗๑๙๒

หนา ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสมบัติ เหมทานนท
นางสมบัติสิริ ไชยโอสถ
นางสมบุญ คีรี
นางสาวสมบูรณ แกวคง
นางสมบูรณ แกวเรืองฤทธิ์
นางสมบูรณ จําปารัตน
นางสมบูรณ ณ กาฬสินธุ
นางสมบูรณ ดําศรี
นางสมบูรณ ตั้งอุดมภพ
นางสาวสมบูรณ ตุนคํา
นางสมบูรณ นิ่มปลอด
นางสมบูรณ บุญมาก
นางสมบูรณ พรหมเทพ
นางสมบูรณ พันธศรี
นางสมบูรณ มีก่ํา
นางสมบูรณ รักกาญจนันท
นางสมบูรณ วรพิทย
นางสมบูรณ วัชรพงศากุล
นางสมบูรณ สดใส
นางสาวสมบูรณ สัจจา
นางสมบูรณ สุขมียิ่ง
นางสมบูรณ เสาโกมุท
นางสมบูรณ แสงเจริญ
นางสาวสมบูรณ แสงประเสริฐ
นางสมบูรณ โสภกุล
นางสมบูรณ หอยมุกข

๑๗๑๙๓
๑๗๑๙๔
๑๗๑๙๕
๑๗๑๙๖
๑๗๑๙๗
๑๗๑๙๘
๑๗๑๙๙
๑๗๒๐๐
๑๗๒๐๑
๑๗๒๐๒
๑๗๒๐๓
๑๗๒๐๔
๑๗๒๐๕
๑๗๒๐๖
๑๗๒๐๗
๑๗๒๐๘
๑๗๒๐๙
๑๗๒๑๐
๑๗๒๑๑
๑๗๒๑๒
๑๗๒๑๓
๑๗๒๑๔
๑๗๒๑๕
๑๗๒๑๖
๑๗๒๑๗
๑๗๒๑๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางสมบูรณ เหลืองอิงคสุต
นางสมบูรณ อาจหาญ
นางสมบูรณ ฮวดหลี
นางสาวสมบูรณศิลป นิลบรรจง
นางสาวสมประสงค ชัยโฉม
นางสมประสงค ภาณุพินทุ
นางสมประสงค หุนทาไม
นางสมปอง เงินจันทร
นางสาวสมปอง จันทคง
นางสมปอง จันทรบุญจันทร
นางสาวสมปอง ชากร
นางสมปอง ญาติคํา
นางสมปอง ธรรมวันนา
นางสมปอง นาคพงษ
นางสมปอง บุญแข็ง
นางสมปอง ประกอบแกว
นางสมปอง ปานมณี
นางสมปอง วองไว
นางสมปอง ศรลัมภ
นางสมปอง สุวิมลญาณ
นางสมปอง ออนพรรณา
นางสาวสมปนนา พันธุปลาโด
นางสมพงษ ชินบุตร
นางสมพงษ สามทอง
นางสมพร กิ่งวาที
นางสมพร กิจวิธี

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๗๒๑๙
๑๗๒๒๐
๑๗๒๒๑
๑๗๒๒๒
๑๗๒๒๓
๑๗๒๒๔
๑๗๒๒๕
๑๗๒๒๖
๑๗๒๒๗
๑๗๒๒๘
๑๗๒๒๙
๑๗๒๓๐
๑๗๒๓๑
๑๗๒๓๒
๑๗๒๓๓
๑๗๒๓๔
๑๗๒๓๕
๑๗๒๓๖
๑๗๒๓๗
๑๗๒๓๘
๑๗๒๓๙
๑๗๒๔๐
๑๗๒๔๑
๑๗๒๔๒
๑๗๒๔๓
๑๗๒๔๔

นางสมพร แกนนาคํา
นางสมพร ขวัญทอง
นางสาวสมพร คงคําขวัญ
นางสมพร คงสุข
นางสมพร จันทะสิม
นางสาวสมพร เจริญสกุล
นางสมพร ใจแกว
นางสาวสมพร ฉาโยทัย
นางสมพร ชาชิโย
นางสมพร แตงกอ
นางสมพร นามไพร
นางสมพร บุญคง
นางสมพร ประโคทัง
นางสมพร ประทิ่นนพคุณ
นางสมพร ปญยะขันธ
นางสมพร เผาภูรี
นางสมพร พงศจันทรเสถียร
นางสมพร พงษสุวรรณ
นางสมพร พลสวัสดิ์วานิชย
นางสมพร พิมพสุทธิ์
นางสมพร พูนบางยุง
นางสมพร มณีรัตน
นางสมพร มั่นคง
นางสมพร มัยตรีเดช
นางสมพร ยอดชมภู
นางสมพร รอดประชา

หนา ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๒๔๕
๑๗๒๔๖
๑๗๒๔๗
๑๗๒๔๘
๑๗๒๔๙
๑๗๒๕๐
๑๗๒๕๑
๑๗๒๕๒
๑๗๒๕๓
๑๗๒๕๔
๑๗๒๕๕
๑๗๒๕๖
๑๗๒๕๗
๑๗๒๕๘
๑๗๒๕๙
๑๗๒๖๐
๑๗๒๖๑
๑๗๒๖๒
๑๗๒๖๓
๑๗๒๖๔
๑๗๒๖๕
๑๗๒๖๖
๑๗๒๖๗
๑๗๒๖๘
๑๗๒๖๙
๑๗๒๗๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางสมพร วงษวิสิทธิ์
นางสาวสมพร วราวิทยศรี
นางสมพร วสุวัต
นางสาวสมพร ศรีรัตน
นางสมพร สงนอก
นางสมพร สุขเสือ
นางสมพร แสงคุม
นางสมพร แสงลา
นางสมพร แสวงดี
นางสมพร หอมหวน
นางสมพร หิรัญมูล
นางสมพร อินคําสืบ
นางสมพรรณ พรหมพันธใจ
นางสาวสมพิศ ไกรนารถ
นางสมพิศ คุณสงฆ
นางสมพิศ เคาแคน
นางสมพิศ งามดี
นางสมพิศ จับจัด
นางสมพิศ ดิษฐพลขันธ
นางสมพิศ ทรัพยสิน
นางสมพิศ นนสุราช
นางสมพิศ นวลเจริญ
นางสมพิศ นิยม
นางสมพิศ บุญทัย
นางสมพิศ บุญธรรม
นางสมพิศ เพ็ชรตุน

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๗๒๗๑
๑๗๒๗๒
๑๗๒๗๓
๑๗๒๗๔
๑๗๒๗๕
๑๗๒๗๖
๑๗๒๗๗
๑๗๒๗๘
๑๗๒๗๙
๑๗๒๘๐
๑๗๒๘๑
๑๗๒๘๒
๑๗๒๘๓
๑๗๒๘๔
๑๗๒๘๕
๑๗๒๘๖
๑๗๒๘๗
๑๗๒๘๘
๑๗๒๘๙
๑๗๒๙๐
๑๗๒๙๑
๑๗๒๙๒
๑๗๒๙๓
๑๗๒๙๔
๑๗๒๙๕
๑๗๒๙๖

นางสมพิศ มณีปกรณ
นางสมพิศ มวงเกลี้ยง
นางสมพิศ เลิศเจริญ
นางสมพิศ วัชราเดชากร
นางสาวสมพิศ สายไพศรี
นางสาวสมพิศ โสจะยะพันธุ
นางสมพิศ หิรัญสาลี
นางสมพิศ โอภาสวัฒนา
นางสมพิษ เพลียซาย
นางสมพูน นามภูงา
นางสมเพชร กาวิชัย
นางสมเพชร สุทธหลวง
นางสมเพศ พาคํา
นางสมเพียร ใจธรรม
นางสมเพียร วรวิทยาคม
นางสาวสมภัก พันธะไชย
นางสมภาร มณีวงศ
นางสมภาร อินทมาส
นางสมภาษณ สืบวงศ
นางสมภู สุทธิสุวรรณ
นางสมมาตร เศวตวงศ
นางสมมาศ ชุมสิงห
นางสมมาศ วังซาย
นางสมร เกลี้ยงสะอาด
นางสมร ไชยยนต
นางสมร ตะคํา

หนา ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๒๙๗
๑๗๒๙๘
๑๗๒๙๙
๑๗๓๐๐
๑๗๓๐๑
๑๗๓๐๒
๑๗๓๐๓
๑๗๓๐๔
๑๗๓๐๕
๑๗๓๐๖
๑๗๓๐๗
๑๗๓๐๘
๑๗๓๐๙
๑๗๓๑๐
๑๗๓๑๑
๑๗๓๑๒
๑๗๓๑๓
๑๗๓๑๔
๑๗๓๑๕
๑๗๓๑๖
๑๗๓๑๗
๑๗๓๑๘
๑๗๓๑๙
๑๗๓๒๐
๑๗๓๒๑
๑๗๓๒๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางสมร ธรรมโชติ
นางสมร นิ่มนวล
นางสมร บุญประเวศ
นางสมร พลศรี
นางสมร พิชยานุวรรต
นางสมร พูนเอียด
นางสมร รื่นกมล
นางสมร สวางจันทร
นางสมร แสนภูมิ
นางสมรใจ สารีบุตร
นางสมรวม บุญศรี
นางสมรศรี วรสัณฐิติ
นางสมฤดี ตุมศิริ
นางสมฤดี ลิขิตธนานันท
นางสมฤดี วิมุกตายน
นางสมฤดี ศรีประเสริฐ
นางสมฤทัย ทดแทนสุข
นางสมฤทัย ศฤงคาร
นางสมลักษณ คุมชนะ
นางสมลักษณ เดชสุภา
นางสมลักษณ พงศาปาน
นางสมลักษณ พิมา
นางสมลักษณ สุธรรม
นางสมลักษณ หลาบคํา
นางสมลักษณ เอมละออ
นางสมลิ้ม สิทธิวิภัทร

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๗๓๒๓
๑๗๓๒๔
๑๗๓๒๕
๑๗๓๒๖
๑๗๓๒๗
๑๗๓๒๘
๑๗๓๒๙
๑๗๓๓๐
๑๗๓๓๑
๑๗๓๓๒
๑๗๓๓๓
๑๗๓๓๔
๑๗๓๓๕
๑๗๓๓๖
๑๗๓๓๗
๑๗๓๓๘
๑๗๓๓๙
๑๗๓๔๐
๑๗๓๔๑
๑๗๓๔๒
๑๗๓๔๓
๑๗๓๔๔
๑๗๓๔๕
๑๗๓๔๖
๑๗๓๔๗
๑๗๓๔๘

นางสมเวียง สิมนาม
นางสมศรี ขํากลิ่น
นางสาวสมศรี คําโคกกวด
นางสมศรี เครือจันทร
นางสมศรี งั่วสมบูรณ
นางสมศรี จงอยูเย็น
นางสมศรี จันทรไพศรี
นางสมศรี จันลา
นางสมศรี ชัยมงคลศักดิ์
นางสมศรี ชิโนสุนทรากร
นางสมศรี ชูเลิศ
นางสมศรี แซเลา
นางสมศรี ดลเสมอ
นางสมศรี ทองขาว
นางสมศรี ทองนวล
นางสมศรี ทับทิมทอง
นางสาวสมศรี เทพประชา
นางสมศรี ไทยฤทธิ์
นางสมศรี ธุวสิน
นางสมศรี นาคเจริญ
นางสมศรี นาคสินธุ
นางสมศรี บวบนา
นางสมศรี บัวพันธุ
นางสมศรี บํารุงปรีชา
นางสมศรี บุญสง
นางสมศรี ปทุมป

หนา ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๓๔๙
๑๗๓๕๐
๑๗๓๕๑
๑๗๓๕๒
๑๗๓๕๓
๑๗๓๕๔
๑๗๓๕๕
๑๗๓๕๖
๑๗๓๕๗
๑๗๓๕๘
๑๗๓๕๙
๑๗๓๖๐
๑๗๓๖๑
๑๗๓๖๒
๑๗๓๖๓
๑๗๓๖๔
๑๗๓๖๕
๑๗๓๖๖
๑๗๓๖๗
๑๗๓๖๘
๑๗๓๖๙
๑๗๓๗๐
๑๗๓๗๑
๑๗๓๗๒
๑๗๓๗๓
๑๗๓๗๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางสมศรี ประสมศรี
นางสมศรี พงศละไม
นางสมศรี พนมวิจิตร
นางสมศรี พัฒนใหญยิ่ง
นางสมศรี พิทยากิต
นางสมศรี โพธิ์ทอง
นางสมศรี มักคุน
นางสมศรี มาตรวชิระ
นางสมศรี มีแกว
นางสมศรี ยะกลิ้ง
นางสมศรี รัตนิพล
นางสมศรี เล็กกระจาง
นางสาวสมศรี วรรณวิไลย
นางสมศรี ศรีวิลาศ
นางสมศรี ศานติเนตร
นางสมศรี ศิริบัวภา
นางสาวสมศรี สังขรณ
นางสมศรี สินธโร
นางสมศรี สุทธิพันธ
นางสมศรี เสียงเพราะดี
นางสมศรี เอี่ยมวงศ
นางสมศิริ ลิ่มสกุลเศรษฐ
นางสมศิลป มวงนิกร
นางสมสกุล ลาภพล
นางสาวสมสนิท บุญญาภิสมภาร
นางสมสนิท พิลาไชย

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๗๓๗๕
๑๗๓๗๖
๑๗๓๗๗
๑๗๓๗๘
๑๗๓๗๙
๑๗๓๘๐
๑๗๓๘๑
๑๗๓๘๒
๑๗๓๘๓
๑๗๓๘๔
๑๗๓๘๕
๑๗๓๘๖
๑๗๓๘๗
๑๗๓๘๘
๑๗๓๘๙
๑๗๓๙๐
๑๗๓๙๑
๑๗๓๙๒
๑๗๓๙๓
๑๗๓๙๔
๑๗๓๙๕
๑๗๓๙๖
๑๗๓๙๗
๑๗๓๙๘
๑๗๓๙๙
๑๗๔๐๐

นางสมสนิท อินทรสุวรรณ
นางสมสนุก จวนสาง
นางสมสมร กลาผจญ
นางสมสมร แกวไชย
นางสมสมร พลซา
นางสมสมัย กันสการ
นางสมสมัย จุมพลศรี
นางสมสมัย เทพนรินทร
นางสมสมัย บูรณะขจร
นางสมสมัย สมทรัพย
นางสมสมัย สายแสง
นางสมสวน ฮมแสน
นางสมสวัสดิ์ สุขสุวรรณ
นางสมสา แกวหลวง
นางสมสาย อัมพุช
นางสมสิน ศรีไชยปญหา
นางสมสิริ ชัยทองรักษ
นางสมสิริ ทองแกว
นางสาวสมสุข ไขสุวรรณ
นางสมสุข ตรงสุวรรณ
นางสมสุข นวนวิลัย
นางสมสุข พยัฆเนตร
นางสมสุข ราชกรม
นางสาวสมสุข หอแกว
นางสาวสมสุข เฮงสุนทร
นางสมหญิง ทิมรอด

หนา ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๔๐๑
๑๗๔๐๒
๑๗๔๐๓
๑๗๔๐๔
๑๗๔๐๕
๑๗๔๐๖
๑๗๔๐๗
๑๗๔๐๘
๑๗๔๐๙
๑๗๔๑๐
๑๗๔๑๑
๑๗๔๑๒
๑๗๔๑๓
๑๗๔๑๔
๑๗๔๑๕
๑๗๔๑๖
๑๗๔๑๗
๑๗๔๑๘
๑๗๔๑๙
๑๗๔๒๐
๑๗๔๒๑
๑๗๔๒๒
๑๗๔๒๓
๑๗๔๒๔
๑๗๔๒๕
๑๗๔๒๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางสมหมาย กองสุข
นางสมหมาย โคตรทา
นางสมหมาย จันทรบาง
นางสมหมาย จิตตเสถียร
นางสมหมาย เดชโคตร
นางสมหมาย เดชผล
นางสมหมาย ทองจันทนาม
นางสาวสมหมาย พรรณเสมา
นางสมหมาย พูลสวัสดิ์
นางสมหมาย มาพันธุ
นางสมหมาย มีแกว
นางสมหมาย ยิ้มหอย
นางสาวสมหมาย ราเริงยิ่ง
นางสมหมาย วงศกาวี
นางสมหมาย ศรีแผว
นางสมหมาย ศิริ
นางสมหมาย สารประสงค
นางสมหมาย แสงพรม
นางสมหมาย เหลืองทองคํา
นางสมหวัง แกวสุกใส
นางสมหวัง บํารุงพงศ
นางสาวสมหวัง พรสี่
นางสมหวัง ศรีหริ่ง
นางสมหวัง สารพัฒน
นางสมัดดา กลางประพันธ
นางสมัย ชุมวารี

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๗๔๒๗
๑๗๔๒๘
๑๗๔๒๙
๑๗๔๓๐
๑๗๔๓๑
๑๗๔๓๒
๑๗๔๓๓
๑๗๔๓๔
๑๗๔๓๕
๑๗๔๓๖
๑๗๔๓๗
๑๗๔๓๘
๑๗๔๓๙
๑๗๔๔๐
๑๗๔๔๑
๑๗๔๔๒
๑๗๔๔๓
๑๗๔๔๔
๑๗๔๔๕
๑๗๔๔๖
๑๗๔๔๗
๑๗๔๔๘
๑๗๔๔๙
๑๗๔๕๐
๑๗๔๕๑
๑๗๔๕๒

นางสมัย ทาแทงทอง
นางสมัย เทวฤทธิ์
นางสมัย ปนป
นางสมัย สราวรรณ
นางสาวสมัยพร ทองดี
นางสมัยพร ภักดี
นางสมาน ศรีเครือ
นางสมานจิต กิจสมใจ
นางสมานจิตร สนสี
นางสมาพร เทียมทอง
นางสมาพร บุญบรรดาล
นางสมาพร วงศเสนานุรักษ
นางสมาพร สรอยทองศรี
นางสมาพร สุขตระกูล
นางสมาภรณ ภิญโญ
นางสมุทร หอมสุวรรณ
นางสไมพร เลิศพานิช
นางสยาม ฟาสาร
นางสยุมพร เชื้อวงศ
นางสยุมพร ปนนาค
นางสยุมพร วิทยาภัค
นางสรชา แสงจันทร
นางสรนันท ทับทอง
นางสรรธานี ใจปวง
นางสรฤดี วรุณศรี
นางสรวงสุดา แสวงเทศ

หนา ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๔๕๓
๑๗๔๕๔
๑๗๔๕๕
๑๗๔๕๖
๑๗๔๕๗
๑๗๔๕๘
๑๗๔๕๙
๑๗๔๖๐
๑๗๔๖๑
๑๗๔๖๒
๑๗๔๖๓
๑๗๔๖๔
๑๗๔๖๕
๑๗๔๖๖
๑๗๔๖๗
๑๗๔๖๘
๑๗๔๖๙
๑๗๔๗๐
๑๗๔๗๑
๑๗๔๗๒
๑๗๔๗๓
๑๗๔๗๔
๑๗๔๗๕
๑๗๔๗๖
๑๗๔๗๗
๑๗๔๗๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางสาวสรอยทอง ทาโพธิ์
นางสรอยทอง สุภีคํา
นางสรอยลัดดา ใบเนียม
นางสรอยสน พนานุสรณศิลป
นางสรัญญา บินนิมุ
นางสรินทร เที่ยงตรง
นางสรินยา ตุลยศักดิ์
นางสาวสโรชา นุสติ
นางสโรชา วรราช
นางสลวยรัตน ถาวรกันต
นางสาวสละ ขุนใหม
นางสาวสลิ้ง กอมมะณี
นางสลิล กําลังงาม
นางสลีลา เตชนันท
นางสวง ตั้งประยูรเลิศ
นางสาวสวง พันธุมิตร
นางสวง สุรัสโม
นางสวงค ผลประดิษฐ
นางสวนบุญ วิลาพรรณ
นางสวนิต รักชอบ
นางสวนีย เรืองศรี
นางสวยแสง ไตรเวทย
นางสวรรค จันทนา
นางสวรรยา พึ่งเนตร
นางสวรรยา ลิ้มสถิรานันท
นางสาวสวลี จุลศิริ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๗๔๗๙
๑๗๔๘๐
๑๗๔๘๑
๑๗๔๘๒
๑๗๔๘๓
๑๗๔๘๔
๑๗๔๘๕
๑๗๔๘๖
๑๗๔๘๗
๑๗๔๘๘
๑๗๔๘๙
๑๗๔๙๐
๑๗๔๙๑
๑๗๔๙๒
๑๗๔๙๓
๑๗๔๙๔
๑๗๔๙๕
๑๗๔๙๖
๑๗๔๙๗
๑๗๔๙๘
๑๗๔๙๙
๑๗๕๐๐
๑๗๕๐๑
๑๗๕๐๒
๑๗๕๐๓
๑๗๕๐๔

นางสวลีภิรมย เสือสา
นางสวางจิต แผนมณี
นางสวางจิต มีสติ
นางสวางจิต วรรณโกฎิ
นางสวาท นามเสน
นางสวาลี ชางกลาง
นางสวาสดิ์ ทวนธง
นางสหพร สงนรินทร
นางสองเมือง วรชิราภรณ
นางสองศรี ฤทธิรัตน
นางสาวสอางคศรี ผโลดม
นางสาวสอาด ไชยมงคล
นางสอาด นุมแสง
นางสอาด เนตวงษ
นางสอาดศรี ศิริธนะ
นางสาวสอิ้ง บุญประคอง
นางสอิ้ง พาสี
นางสอิ้ง ศาลาศักดิ์
นางสาวสอิ้ง สามทอง
นางสาวสะอาด เชยอักษร
นางสะอาด พัดทอง
นางสะอาด ไอยรารัตน
นางสะอื้น สุขสม
นางสะอุเดาะ สังขเสน
นางสะเอม กุยศรีกุล
นางสังวรณ คันถี

หนา ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๕๐๕
๑๗๕๐๖
๑๗๕๐๗
๑๗๕๐๘
๑๗๕๐๙
๑๗๕๑๐
๑๗๕๑๑
๑๗๕๑๒
๑๗๕๑๓
๑๗๕๑๔
๑๗๕๑๕
๑๗๕๑๖
๑๗๕๑๗
๑๗๕๑๘
๑๗๕๑๙
๑๗๕๒๐
๑๗๕๒๑
๑๗๕๒๒
๑๗๕๒๓
๑๗๕๒๔
๑๗๕๒๕
๑๗๕๒๖
๑๗๕๒๗
๑๗๕๒๘
๑๗๕๒๙
๑๗๕๓๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางสังวอน ทองออน
นางสังวาล กิจพิทักษ
นางสังวาล ศรีสุข
นางสังวาลย ขวัญพงษ
นางสังวาลย จันดาหอม
นางสังวาลย ชูเชิด
นางสังวาลย นนตรี
นางสังวาลย บูรพงศพิพัฒน
นางสังวาลย ภาระหันต
นางสังวาลย เมืองแดง
นางสังวาลย เรืองชัยภูมิ
นางสังวาลย ศรีเฉลิมศักดิ์
นางสังวาลย แสนชนะ
นางสังเวียน แตงออน
นางสังเวียน นฤนรกุลโสภิต
นางสังเวียน สาคร
นางสัญญลักษณ ปรัชญเมธา
นางสัญญลักษณ ลี้เจริญรักษา
นางสัญญา แกวพิทักษ
นางสาวสัญญา คงสอน
นางสัญญา แสงนิล
นางสัญทนาพร กองสุข
นางสัญศิฎา เทพพิชิตสมุทร
นางสัณหพิชชา ชวนสําราญ
นางสัตยา สมจิตต
นางสันตฤทัย นิลสีสุวรรณ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๗๕๓๑
๑๗๕๓๒
๑๗๕๓๓
๑๗๕๓๔
๑๗๕๓๕
๑๗๕๓๖
๑๗๕๓๗
๑๗๕๓๘
๑๗๕๓๙
๑๗๕๔๐
๑๗๕๔๑
๑๗๕๔๒
๑๗๕๔๓
๑๗๕๔๔
๑๗๕๔๕
๑๗๕๔๖
๑๗๕๔๗
๑๗๕๔๘
๑๗๕๔๙
๑๗๕๕๐
๑๗๕๕๑
๑๗๕๕๒
๑๗๕๕๓
๑๗๕๕๔
๑๗๕๕๕
๑๗๕๕๖

นางสันติยา เรืองเดช
นางสันทยา พูลสําราญ
นางสันธนา พูนสวัสดิ์
นางสัมผัส สงขํา
นางสัมพันธ เจียมตน
นางสัมพันธ ดั่นสกุล
นางสัมฤทธิ์ ชาญยุทธ
นางสัมฤทธิ์ เทียนเงิน
นางสัมฤทธิ์ ปราณีสร
นางสัมฤทธิ์ สุทธิผาสุข
นางสัมฤทธิ์ อารมณสุขโข
นางสาคร คําทอง
นางสาคร เฉลิมภักตร
นางสาคร ตั้งโต
นางสาคร ภูจันทึก
นางสาคร มหาหิงค
นางสาคร มะโนมัย
นางสาคร มิ่งขวัญ
นางสาวสาคร ระเห็ดหาญ
นางสาคร รักษศรีทอง
นางสาคร วุฒิรักรังสรรค
นางสาคร ศิริจันทร
นางสาคร สําเนียงล้ํา
นางสาคร สุขราช
นางสาคร สุปริยศิลป
นางสาวสาคร สุวรรณ

หนา ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๕๕๗
๑๗๕๕๘
๑๗๕๕๙
๑๗๕๖๐
๑๗๕๖๑
๑๗๕๖๒
๑๗๕๖๓
๑๗๕๖๔
๑๗๕๖๕
๑๗๕๖๖
๑๗๕๖๗
๑๗๕๖๘
๑๗๕๖๙
๑๗๕๗๐
๑๗๕๗๑
๑๗๕๗๒
๑๗๕๗๓
๑๗๕๗๔
๑๗๕๗๕
๑๗๕๗๖
๑๗๕๗๗
๑๗๕๗๘
๑๗๕๗๙
๑๗๕๘๐
๑๗๕๘๑
๑๗๕๘๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางสาคร โหกลัด
นางสาธกา วิจารณปรีชา
นางสาวสาธุ สรางตนเอง
นางสาวสายเงิน รุงวิสัย
นางสาวสายจรรยา ปนบัวงาม
นางสายจิต พันธรักษ
นางสายจิต วงษขวัญเมือง
นางสายจิตร รมเงิน
นางสายใจ ขวัญสนิท
นางสายใจ จินดาพล
นางสายใจ จุลภักดิ์
นางสาวสายใจ ทองเนื้อหา
นางสายใจ บุญหอม
นางสายใจ ประกอบ
นางสายใจ มาศจุฑาเศรณี
นางสายใจ สุขเกษม
นางสายชล หนูสม
นางสายชลี คูหาอุดมลาภ
นางสายทอง ไกรพิมาย
นางสายทอง จารณะ
นางสายทอง จีปราบนันท
นางสายทอง ปนฟู
นางสายทอง ยุติธรรม
นางสายทอง สัมฤทธิ์
นางสายทอง สีนวล
นางสายทิพย นันทขวาง

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๗๕๘๓
๑๗๕๘๔
๑๗๕๘๕
๑๗๕๘๖
๑๗๕๘๗
๑๗๕๘๘
๑๗๕๘๙
๑๗๕๙๐
๑๗๕๙๑
๑๗๕๙๒
๑๗๕๙๓
๑๗๕๙๔
๑๗๕๙๕
๑๗๕๙๖
๑๗๕๙๗
๑๗๕๙๘
๑๗๕๙๙
๑๗๖๐๐
๑๗๖๐๑
๑๗๖๐๒
๑๗๖๐๓
๑๗๖๐๔
๑๗๖๐๕
๑๗๖๐๖
๑๗๖๐๗
๑๗๖๐๘

นางสายทิพย แสงเพชร
นางสายไทย เชื้อเฉลิม
นางสายธาร ตันมี
นางสายธาร ผูอยูสุข
นางสายนต อินกอ
นางสายน้ําผึ้ง ศรีโนเรตน
นางสายฝน กองแกว
นางสาวสายฝน กิจอานนท
นางสายฝน ณ นคร
นางสายฝน นครสุต
นางสายฝน ฟูเกียรติสุทธิ์
นางสาวสายพิณ บุญแนบ
นางสายพิณ เบาทอง
นางสายพิณ ผลไชยวัฒน
นางสายพิน สินธุนาวา
นางสายพิมพ แสนพรม
นางสายฟา มัทนารมยกิจ
นางสายยมพร พิทักษ
นางสายใย โกศัย
นางสายใย อาคะราช
นางสายวรุณ พุฒยืน
นางสายวรุณ วีระยุทธ
นางสายสม มาศโอสถ
นางสายสมร นนทะโคตร
นางสายสมร มวงรอด
นางสายสมร วงศชื่น

หนา ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๖๐๙
๑๗๖๑๐
๑๗๖๑๑
๑๗๖๑๒
๑๗๖๑๓
๑๗๖๑๔
๑๗๖๑๕
๑๗๖๑๖
๑๗๖๑๗
๑๗๖๑๘
๑๗๖๑๙
๑๗๖๒๐
๑๗๖๒๑
๑๗๖๒๒
๑๗๖๒๓
๑๗๖๒๔
๑๗๖๒๕
๑๗๖๒๖
๑๗๖๒๗
๑๗๖๒๘
๑๗๖๒๙
๑๗๖๓๐
๑๗๖๓๑
๑๗๖๓๒
๑๗๖๓๓
๑๗๖๓๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางสายสมร อดทนดี
นางสายสมร อินตะเสน
นางสายสมร โอชะกลิ่น
นางสายสรอย แชมชอย
นางสายสิญจน ตันปา
นางสายสิน บุญเรืองศักดิ์
นางสายสิริ ศรีวิชัย
นางสาวสายสุนี เกิดนนท
นางสายสุนีย ไกงาม
นางสายสุนีย รอนกาด
นางสายสุนีย สมยศ
นางสาวสายสุนีย เหมทอง
นางสายสุวรรณ สวัสดี
นางสายหยุด กลัดจันทน
นางสายหยุด คงปรีพันธุ
นางสายหยุด จันทรมา
นางสายหยุด จิราวัสน
นางสายหยุด ดิบดี
นางสายหยุด พรศักดิ์กุล
นางสายหยุด วิชาภรณ
นางสายหยุด ศิริวรประสาท
นางสายหยุด แหงมงาม
นางสายัณห กลับคง
นางสาวสายัณห แจมเพ็ง
นางสาวสายัณห บุญชู
นางสายัณห สดใส

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๗๖๓๕
๑๗๖๓๖
๑๗๖๓๗
๑๗๖๓๘
๑๗๖๓๙
๑๗๖๔๐
๑๗๖๔๑
๑๗๖๔๒
๑๗๖๔๓
๑๗๖๔๔
๑๗๖๔๕
๑๗๖๔๖
๑๗๖๔๗
๑๗๖๔๘
๑๗๖๔๙
๑๗๖๕๐
๑๗๖๕๑
๑๗๖๕๒
๑๗๖๕๓
๑๗๖๕๔
๑๗๖๕๕
๑๗๖๕๖
๑๗๖๕๗
๑๗๖๕๘
๑๗๖๕๙
๑๗๖๖๐

นางสายัณห แสงแกว
นางสาวสายิน ศัพทเสวี
นางสารณี ไมตรีจิตร
นางสารภี แกวมาก
นางสารภี เฉื่อยฉ่ํา
นางสารภี ชูชวยสุวรรณ
นางสารภี ไชยสัตย
นางสารภี ทองเจือ
นางสารภี ธรรมบุตร
นางสารภี ประทุมหวล
นางสารภี มีสุข
นางสารภี สงดวง
นางสารภี สวางทิศ
นางสารินทร อัสโม
นางสารี บําเพ็ญ
นางสารี ยิ้มสุข
นางสาลิกา ชาติมนตรี
นางสาลี บริพิศ
นางสาลี อาหนาย
นางสาลี่ เชื้อนิล
นางสาลี่ ดิษฐศริ
นางสาวสาลี่ พันธุเจริญ
นางสาลีรักษ กลิ่นเจริญ
นางสาลีวรรณ พิริยนนทกุล
นางสาวิตรี คุมสุข
นางสาวิตรี มะลิขาว

หนา ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๖๖๑
๑๗๖๖๒
๑๗๖๖๓
๑๗๖๖๔
๑๗๖๖๕
๑๗๖๖๖
๑๗๖๖๗
๑๗๖๖๘
๑๗๖๖๙
๑๗๖๗๐
๑๗๖๗๑
๑๗๖๗๒
๑๗๖๗๓
๑๗๖๗๔
๑๗๖๗๕
๑๗๖๗๖
๑๗๖๗๗
๑๗๖๗๘
๑๗๖๗๙
๑๗๖๘๐
๑๗๖๘๑
๑๗๖๘๒
๑๗๖๘๓
๑๗๖๘๔
๑๗๖๘๕
๑๗๖๘๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางสาวิตรี ยิ้มชอย
นางสาวิตรี สาคร
นางสาวิตรี เหลืองอรุณ
นางสาวิสตรี สุขวัฒนากรณ
นางสํานอง มานะตอ
นางสําเนา กมลสัจจะ
นางสําเนา เดชกฤษ
นางสาวสําเนา นาคปานเสือ
นางสําเนา นิลอรุณ
นางสําเนา วันควร
นางสําเนา ศิริแพทย
นางสําเนา เสือยอด
นางสําเนาว ผิวรําไพ
นางสําเนาว วงศวายุรักษ
นางสําเนียง พารา
นางสําเนียง มีแพ
นางสําเภา ขุนทวี
นางสําเภา งามดี
นางสํารวง นาไทย
นางสํารวม บุญไธสง
นางสํารวม บุษบา
นางสํารวย กามูณี
นางสํารวย คชเสนา
นางสํารวย คัมภีระธัม
นางสํารวย จันทรศรี
นางสํารวย ชาจันทึก

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๗๖๘๗
๑๗๖๘๘
๑๗๖๘๙
๑๗๖๙๐
๑๗๖๙๑
๑๗๖๙๒
๑๗๖๙๓
๑๗๖๙๔
๑๗๖๙๕
๑๗๖๙๖
๑๗๖๙๗
๑๗๖๙๘
๑๗๖๙๙
๑๗๗๐๐
๑๗๗๐๑
๑๗๗๐๒
๑๗๗๐๓
๑๗๗๐๔
๑๗๗๐๕
๑๗๗๐๖
๑๗๗๐๗
๑๗๗๐๘
๑๗๗๐๙
๑๗๗๑๐
๑๗๗๑๑
๑๗๗๑๒

นางสํารวย บุญประชุม
นางสํารวย ประมวลทรัพย
นางสํารวย เพียมะลัง
นางสํารวย มีวันเนือง
นางสาวสํารวล ประดับศรี
นางสํารอง ลามี
นางสาวสําราญ กลิ่นเมือง
นางสําราญ กลิ่นรอง
นางสําราญ กอนดวง
นางสําราญ คงบุญแกว
นางสําราญ คงสมปราชญ
นางสําราญ ฉัตรแกว
นางสําราญ โตหนองหวา
นางสําราญ เทียรเดช
นางสําราญ เมฆขลา
นางสําราญ เวชวิฐาน
นางสําราญ สมานจิตต
นางสําราญ สินสงวน
นางสําราญ แสงนวกิจ
นางสําราญ ออนเจริญ
นางสําราญ อุนพงษ
นางสํารี เกษสาคร
นางสําเร็จ ศรีสงคราม
นางสาวสําเร็จ อาจธะขันธ
นางสําเริง จันดาแกว
นางสําเริง ลําทะแย

หนา ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๗๑๓
๑๗๗๑๔
๑๗๗๑๕
๑๗๗๑๖
๑๗๗๑๗
๑๗๗๑๘
๑๗๗๑๙
๑๗๗๒๐
๑๗๗๒๑
๑๗๗๒๒
๑๗๗๒๓
๑๗๗๒๔
๑๗๗๒๕
๑๗๗๒๖
๑๗๗๒๗
๑๗๗๒๘
๑๗๗๒๙
๑๗๗๓๐
๑๗๗๓๑
๑๗๗๓๒
๑๗๗๓๓
๑๗๗๓๔
๑๗๗๓๕
๑๗๗๓๖
๑๗๗๓๗
๑๗๗๓๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางสําเริง ออนสําลี
นางสําเริง อาชวานนท
นางสําเริง อึ้งพานิช
นางสําเรียง อุดม
นางสําลอง จิตรเจริญ
นางสําลี ดงจารย
นางสาวสําลี พรหมมา
นางสําลี โลหะสาร
นางสําลี สมรูป
นางสําลี สอนสนาม
นางสาวสําอาง เกิดพระ
นางสําอาง ใจเสงี่ยม
นางสําอาง ผิวนวล
นางสําอาง ศรีตระกูลวงศ
นางสาวสําอางค แกวปาน
นางสําอางค จรรยาธรรม
นางสําอางค ดอนนิยม
นางสําอางค มั่นจิตร
นางสําอางค อุนอินทร
นางสาวสิญจนา จิระเกียรติ
นางสิดาพัณณ วิมุกติบุตร
นางสิทธิณี อินทรา
นางสิทธิพร เครืออิ่ม
นางสินถนอม ธุรานุช
นางสินีนาถ ปญจศิล
นางสินีนาถ เวทการ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๗๗๓๙
๑๗๗๔๐
๑๗๗๔๑
๑๗๗๔๒
๑๗๗๔๓
๑๗๗๔๔
๑๗๗๔๕
๑๗๗๔๖
๑๗๗๔๗
๑๗๗๔๘
๑๗๗๔๙
๑๗๗๕๐
๑๗๗๕๑
๑๗๗๕๒
๑๗๗๕๓
๑๗๗๕๔
๑๗๗๕๕
๑๗๗๕๖
๑๗๗๕๗
๑๗๗๕๘
๑๗๗๕๙
๑๗๗๖๐
๑๗๗๖๑
๑๗๗๖๒
๑๗๗๖๓
๑๗๗๖๔

นางสินีนาถ เอี่ยมปน
นางสิริกร พุมขุน
นางสิริกานต บัวแกว
นางสิริกานต พรหมพิทักษ
นางสิริกุล ชะเอมสินธุ
นางสิริณา หิรัญคํา
นางสิริดารา ใสสุก
นางสิรินทร เกตุกิ่ง
นางสิรินทรทิพย สรรพอคา
นางสิรินทิพย เกาลิ้ม
นางสิรินธรทิพย ภักษา
นางสิรินภรณ ผองลําเจียก
นางสิรินภา คชสิทธิ์
นางสิรินรัตน แกวเจริญ
นางสิรินันท นวมศาลา
นางสิรินันท ศักดิ์ประเสริฐ
นางสิรินาฏ กองมงคล
นางสิรินาฏ คานคร
นางสิรินาฏ ศรีเผด็จ
นางสิรินาถ วัชระวิชย
นางสิรินาท คําชู
นางสิรินี จันทรแจง
นางสิริพร แกวพิกุล
นางสิริพร คันธเมธี
นางสิริพร จิตอุทัศน
นางสิริพร จินดารัตน

หนา ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๗๖๕
๑๗๗๖๖
๑๗๗๖๗
๑๗๗๖๘
๑๗๗๖๙
๑๗๗๗๐
๑๗๗๗๑
๑๗๗๗๒
๑๗๗๗๓
๑๗๗๗๔
๑๗๗๗๕
๑๗๗๗๖
๑๗๗๗๗
๑๗๗๗๘
๑๗๗๗๙
๑๗๗๘๐
๑๗๗๘๑
๑๗๗๘๒
๑๗๗๘๓
๑๗๗๘๔
๑๗๗๘๕
๑๗๗๘๖
๑๗๗๘๗
๑๗๗๘๘
๑๗๗๘๙
๑๗๗๙๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางสิริพร ดีมี
นางสิริพร ราชวัตร
นางสิริพร วงศโกมลเชษฐ
นางสิริพร วงษดิษฐ
นางสิริพร วิเชียรสรรค
นางสิริพร สิงหะภักดี
นางสิริพร สุวรรณประภา
นางสิริเพ็ญ ชัยวิยารัตน
นางสิริภัค นอยพรหม
นางสาวสิริภา โกวิทวิกรัย
นางสิริมน แกวจินดา
นางสิริมาลี โพธิ์พัฒน
นางสาวสิริรัตน จิตรระเบียบ
นางสิริรัตน บุญประจวบ
นางสิริลักษณ ชวยสงค
นางสิริวรรณ กัลยาสิริ
นางสาวสิริวรรณ ขําเกิด
นางสิริวรรณ ตัณฑศรี
นางสิริวรรณ ตันติสันติสม
นางสิริวรรณ พูนศิริ
นางสิริวันต รอดขันเมือง
นางสิรี สารารัตน
นางสิไรรัตน อาจสมิติ
นางสิวภรณ ปญญา
นางสีนวม บุญนอก
นางสีไพร บูรณะ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๗๗๙๑
๑๗๗๙๒
๑๗๗๙๓
๑๗๗๙๔
๑๗๗๙๕
๑๗๗๙๖
๑๗๗๙๗
๑๗๗๙๘
๑๗๗๙๙
๑๗๘๐๐
๑๗๘๐๑
๑๗๘๐๒
๑๗๘๐๓
๑๗๘๐๔
๑๗๘๐๕
๑๗๘๐๖
๑๗๘๐๗
๑๗๘๐๘
๑๗๘๐๙
๑๗๘๑๐
๑๗๘๑๑
๑๗๘๑๒
๑๗๘๑๓
๑๗๘๑๔
๑๗๘๑๕
๑๗๘๑๖

นางสุกรรณิการ สันติวิชช
นางสุกัญญา กัญญสกุล
นางสุกัญญา กันทะชัย
นางสุกัญญา เกิดดวยทอง
นางสุกัญญา ขมอาวุธ
นางสุกัญญา ขวัญมา
นางสุกัญญา คําใส
นางสุกัญญา จันทนา
นางสุกัญญา จิตรวิชัย
นางสุกัญญา ฉลวย
นางสุกัญญา ชาวบัวใหญ
นางสุกัญญา ชูเกียรติ
นางสุกัญญา ไชยกิจบํารุง
นางสุกัญญา ดวงสวาง
นางสุกัญญา ดีทองหลาง
นางสุกัญญา ตุละยากรณ
นางสุกัญญา โตวสัจจา
นางสุกัญญา ทองอินทร
นางสุกัญญา นวลแสง
นางสุกัญญา นาคสมบูรณ
นางสุกัญญา นุชถนอม
นางสุกัญญา เนื่องพุก
นางสาวสุกัญญา บัวรักสกุล
นางสุกัญญา เปรื่องสมบูรณ
นางสุกัญญา เปยจําปา
นางสุกัญญา พูลเพิ่ม

หนา ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๘๑๗
๑๗๘๑๘
๑๗๘๑๙
๑๗๘๒๐
๑๗๘๒๑
๑๗๘๒๒
๑๗๘๒๓
๑๗๘๒๔
๑๗๘๒๕
๑๗๘๒๖
๑๗๘๒๗
๑๗๘๒๘
๑๗๘๒๙
๑๗๘๓๐
๑๗๘๓๑
๑๗๘๓๒
๑๗๘๓๓
๑๗๘๓๔
๑๗๘๓๕
๑๗๘๓๖
๑๗๘๓๗
๑๗๘๓๘
๑๗๘๓๙
๑๗๘๔๐
๑๗๘๔๑
๑๗๘๔๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางสุกัญญา ภูริยะพันธ
นางสุกัญญา มีบางไทร
นางสุกัญญา มีพวง
นางสุกัญญา มีมา
นางสุกัญญา เมฆสุนทร
นางสุกัญญา แมลงภู
นางสาวสุกัญญา รัตนอุบล
นางสุกัญญา วงศกาฬสินธุ
นางสุกัญญา วงศวิชัย
นางสุกัญญา วรรณวิชิต
นางสุกัญญา เวชสวรรค
นางสุกัญญา สวยนภานุสรณ
นางสุกัญญา สาริน
นางสุกัญญา สิงหวงษ
นางสุกัญญา สิทธิโน
นางสุกัญญา สุขมานพ
นางสุกัญญา สุทธินันท
นางสุกัญญา แสงทอง
นางสุกัญญา หมั่นหาโชค
นางสุกัญญา อินทรภักดิ์
นางสาวสุกันยา คชนาค
นางสุกันยา ยิ่งใหญ
นางสุกัลยา ธงอาษา
นางสุกัลยา นาวีรัตนวิทยา
นางสาวสุกัลยา นิลรัตน
นางสาวสุกัลยา วรรณโชติ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๗๘๔๓
๑๗๘๔๔
๑๗๘๔๕
๑๗๘๔๖
๑๗๘๔๗
๑๗๘๔๘
๑๗๘๔๙
๑๗๘๕๐
๑๗๘๕๑
๑๗๘๕๒
๑๗๘๕๓
๑๗๘๕๔
๑๗๘๕๕
๑๗๘๕๖
๑๗๘๕๗
๑๗๘๕๘
๑๗๘๕๙
๑๗๘๖๐
๑๗๘๖๑
๑๗๘๖๒
๑๗๘๖๓
๑๗๘๖๔
๑๗๘๖๕
๑๗๘๖๖
๑๗๘๖๗
๑๗๘๖๘

หนา ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุกัลยา วิชิต
นางสุกัลยา สนธิรักษ
นางสุกัลยา อยูปาน
นางสุกานดา จันณะ
นางสุกานดา บุปผาถา
นางสาวสุกานดา รัตนวงษ
นางสุกานดา สืบศิริวิริยะกุล
นางสุกามาศ มากพันธ
นางสาวสุขเกษม ทักษิณสัมพันธ
นางสุขโข นิ่มประเสริฐ
นางสุขจร เทพพิทักษ
นางสาวสุขจิตร ไชยูปถัมภ
นางสุขใจ พวงศิลป
นางสุขธิดา วจีสุนทร
นางสุขศิริ ทักษกวิน
นางสุขสมบัติ มาลัย
นางสุขสวัสดิ์ ยุปา
นางสุขสันต ประเสริฐสังข
นางสุขาวดี จันทรเทาว
นางสุขิตา ประจง
นางสุคนธ กิจวิจิตร
นางสุคนธ คีรี
นางสุคนธ จบศรี
นางสุคนธ ชัยชนะ
นางสุคนธ ชาติกุล
นางสาวสุคนธ ทองศรีเทพ

๑๗๘๖๙
๑๗๘๗๐
๑๗๘๗๑
๑๗๘๗๒
๑๗๘๗๓
๑๗๘๗๔
๑๗๘๗๕
๑๗๘๗๖
๑๗๘๗๗
๑๗๘๗๘
๑๗๘๗๙
๑๗๘๘๐
๑๗๘๘๑
๑๗๘๘๒
๑๗๘๘๓
๑๗๘๘๔
๑๗๘๘๕
๑๗๘๘๖
๑๗๘๘๗
๑๗๘๘๘
๑๗๘๘๙
๑๗๘๙๐
๑๗๘๙๑
๑๗๘๙๒
๑๗๘๙๓
๑๗๘๙๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางสุคนธ ทิพยบุญแกว
นางสุคนธ เทพณรงค
นางสุคนธ นิ่มนวล
นางสุคนธ นิลพันธ
นางสุคนธ พงศศรีโรจน
นางสุคนธ พรหมสุข
นางสุคนธ เพชรชิต
นางสุคนธ ยั่งยืน
นางสุคนธ ลองวิไล
นางสุคนธ ศรีพุฒ
นางสุคนธ สุจริตจันทร
นางสุคนธ สุระกําแหง
นางสุคนธ หนูฤทธิ์
นางสาวสุคนธ ไหมกระโทก
นางสุคนธ อนเจก
นางสุคนธ อึ้งประเสริฐ
นางสุคนธรัตน กานตธนกุล
นางสุคนธา จันทรวิบูลย
นางสาวสุคนธา สกุลคู
นางสุคล ผิวสรอย
นางสาวสุจรรยา ใจหาญ
นางสุจรรยา เพชรขาวชวย
นางสุจา การรุงโรจน
นางสุจารี จรจะนะ
นางสุจารี พรหมลักษณ
นางสุจารีย กระมล

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๗๘๙๕
๑๗๘๙๖
๑๗๘๙๗
๑๗๘๙๘
๑๗๘๙๙
๑๗๙๐๐
๑๗๙๐๑
๑๗๙๐๒
๑๗๙๐๓
๑๗๙๐๔
๑๗๙๐๕
๑๗๙๐๖
๑๗๙๐๗
๑๗๙๐๘
๑๗๙๐๙
๑๗๙๑๐
๑๗๙๑๑
๑๗๙๑๒
๑๗๙๑๓
๑๗๙๑๔
๑๗๙๑๕
๑๗๙๑๖
๑๗๙๑๗
๑๗๙๑๘
๑๗๙๑๙
๑๗๙๒๐

นางสุจิต ชื่นมนุษย
นางสุจิตต เวชชิรารัตน
นางสุจิตตรา วงศเรือง
นางสุจิตร พรมจันทึก
นางสุจิตรา คูณขุนทด
นางสุจิตรา จันทรโอ
นางสาวสุจิตรา จุงจิตตเมต
นางสุจิตรา ญาติกลาง
นางสาวสุจิตรา ทนุวงษ
นางสุจิตรา ทองศรี
นางสุจิตรา นามโนรินทร
นางสุจิตรา บํารุงจิตต
นางสุจิตรา ประสิทธิสา
นางสาวสุจิตรา พันธนิตย
นางสุจิตรา เพ็ญศรี
นางสุจิตรา โพธิ
นางสุจิตรา มหาสวัสดิ์
นางสุจิตรา ยอดมณี
นางสุจิตรา รัตตมณี
นางสุจิตรา ราชปองขันธ
นางสุจิตรา ลุประสงค
นางสุจิตรา ศักดิเศรษฐ
นางสุจิตรา สระมณี
นางสุจิตรา สังขเสวี
นางสุจิตรา แสงเพชร
นางสุจิตรา หลาศักดิ์

หนา ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๙๒๑
๑๗๙๒๒
๑๗๙๒๓
๑๗๙๒๔
๑๗๙๒๕
๑๗๙๒๖
๑๗๙๒๗
๑๗๙๒๘
๑๗๙๒๙
๑๗๙๓๐
๑๗๙๓๑
๑๗๙๓๒
๑๗๙๓๓
๑๗๙๓๔
๑๗๙๓๕
๑๗๙๓๖
๑๗๙๓๗
๑๗๙๓๘
๑๗๙๓๙
๑๗๙๔๐
๑๗๙๔๑
๑๗๙๔๒
๑๗๙๔๓
๑๗๙๔๔
๑๗๙๔๕
๑๗๙๔๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางสุจิตรา ออนพุทธา
นางสุจินดา กาฬภักดี
นางสุจินดา ธิปตดี
นางสุจินดา ศรีรัตนสุข
นางสุจินดา สาระ
นางสุจินต ไกรทัศน
นางสุจินต พรหมสังคหะ
นางสุจินต ภวังคนันท
นางสุจินต มุกดา
นางสุจินต ศักดิ์นิติจารุชัย
นางสุจินต สัตตะบุตร
นางสุจินต สุพวาล
นางสาวสุจินต หมื่นราษฎร
นางสาวสุจินตนา ประคําทอง
นางสุจินตนา พรมงาม
นางสุจิรวรรณ เรขะวรางครัตน
นางสุจิรา ธงงาม
นางสุจิรา ประจงไสย
นางสุจิรา รัตนพันธ
นางสุจิรา สัมพันธ
นางสุจิราภรณ วีระพงศ
นางสุชญา บุตตะโยธี
นางสุชญา มณีโชติ
นางสุชณีย วรินทรเวช
นางสุชัญญา เกตุนวม
นางสุชาดา เกตุสัตบรรณ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๗๙๔๗
๑๗๙๔๘
๑๗๙๔๙
๑๗๙๕๐
๑๗๙๕๑
๑๗๙๕๒
๑๗๙๕๓
๑๗๙๕๔
๑๗๙๕๕
๑๗๙๕๖
๑๗๙๕๗
๑๗๙๕๘
๑๗๙๕๙
๑๗๙๖๐
๑๗๙๖๑
๑๗๙๖๒
๑๗๙๖๓
๑๗๙๖๔
๑๗๙๖๕
๑๗๙๖๖
๑๗๙๖๗
๑๗๙๖๘
๑๗๙๖๙
๑๗๙๗๐
๑๗๙๗๑
๑๗๙๗๒

นางสุชาดา เกิดแกว
นางสุชาดา ขันฤทธิ์
นางสาวสุชาดา ใจสิงห
นางสุชาดา ชาบาง
นางสุชาดา ชุนจินดา
นางสุชาดา ทองมูล
นางสุชาดา ทาวเพชร
นางสุชาดา นนทสาย
นางสาวสุชาดา พงศพุทธชาติ
นางสุชาดา พรศิริกาญจน
นางสุชาดา พันธุสงา
นางสาวสุชาดา เพชรคง
นางสุชาดา ภักดี
นางสุชาดา วรรณตรง
นางสุชาดา วัฒนพายัพกุล
นางสุชาดา วันทะยะ
นางสาวสุชาดา ศิริ
นางสุชาดา สนธนวณิชย
นางสุชาดา สมอยู
นางสุชาดา สุตะโคตร
นางสุชาดา อธิกิจรุงเรือง
นางสุชาดา อัฐชัยวรกุล
นางสุชานันท นัยเนตร
นางสุชานันท ภิญโญภาพ
นางสาวสุชารินี ดวงสวาง
นางสุชิน โพธิ์ทอง

หนา ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๙๗๓
๑๗๙๗๔
๑๗๙๗๕
๑๗๙๗๖
๑๗๙๗๗
๑๗๙๗๘
๑๗๙๗๙
๑๗๙๘๐
๑๗๙๘๑
๑๗๙๘๒
๑๗๙๘๓
๑๗๙๘๔
๑๗๙๘๕
๑๗๙๘๖
๑๗๙๘๗
๑๗๙๘๘
๑๗๙๘๙
๑๗๙๙๐
๑๗๙๙๑
๑๗๙๙๒
๑๗๙๙๓
๑๗๙๙๔
๑๗๙๙๕
๑๗๙๙๖
๑๗๙๙๗
๑๗๙๙๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางสุชิน สุขรักษ
นางสุชินา พลเสน
นางสุชิรา เกียรติกังวาน
นางสาวสุชิรา ฆารพวง
นางสุชีรา โกมโลทก
นางสุชรี า ประพันธอนุรักษ
นางสุชีรา พัฒนะ
นางสุชีรารัตน กั้วสิทธิ์
นางสุชีลา ฉิวภิรมย
นางสาวสุชีลา ศรีพยัฆ
นางสุชีลา สุจิตรกุล
นางสุชีวัน วรรณศรี
นางสุณิสา เจติยะกุล
นางสุณิสา วงษปาน
นางสุณี คาดสนิท
นางสุณี โคตะมะ
นางสุณี จุนเจือ
นางสุณี ผลาวรรณ
นางสุณี พญาพรหม
นางสาวสุณี เมฆธรรม
นางสุณี รอบุญ
นางสุณี โรจนเมธีสกุล
นางสุณี ฤกษวิชานันท
นางสุณี สุจริตตานันท
นางสุณี หงษาชาติ
นางสุณีพร ลิ่มสายควร

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๗๙๙๙
๑๘๐๐๐
๑๘๐๐๑
๑๘๐๐๒
๑๘๐๐๓
๑๘๐๐๔
๑๘๐๐๕
๑๘๐๐๖
๑๘๐๐๗
๑๘๐๐๘
๑๘๐๐๙
๑๘๐๑๐
๑๘๐๑๑
๑๘๐๑๒
๑๘๐๑๓
๑๘๐๑๔
๑๘๐๑๕
๑๘๐๑๖
๑๘๐๑๗
๑๘๐๑๘
๑๘๐๑๙
๑๘๐๒๐
๑๘๐๒๑
๑๘๐๒๒
๑๘๐๒๓
๑๘๐๒๔

นางสุณีย จิตสมบูรณ
นางสุณีย มาศสุวรรณ
นางสุณีย หนูดํา
นางสาวสุณีย เหลือลอยเลิศ
นางสุณีรัตน แยมอาภา
นางสาวสุดคนึง ไชยสิทธิ์
นางสุดจิต คนดี
นางสุดจิตร กอบฝน
นางสุดจิตร เกษรสิทธิ์
นางสุดจิตร เข็มเพ็ชร
นางสาวสุดใจ กกมาศ
นางสุดใจ แกนไมหอม
นางสุดใจ เจริญรักษา
นางสุดใจ ฉายาเรือง
นางสุดใจ ชมภู
นางสุดใจ ตะหยวน
นางสุดใจ ประเดิมชัย
นางสุดใจ ปกษี
นางสุดใจ พลภูงา
นางสุดใจ พันธกําเหนิด
นางสุดใจ รัตนวิลัย
นางสุดใจ วังขุนพรหม
นางสุดใจ สมสา
นางสุดใจ อวมประดิษฐ
นางสุดนารี ประจันทร
นางสุดฤทัย สมบูรณวิทย

หนา ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๐๒๕
๑๘๐๒๖
๑๘๐๒๗
๑๘๐๒๘
๑๘๐๒๙
๑๘๐๓๐
๑๘๐๓๑
๑๘๐๓๒
๑๘๐๓๓
๑๘๐๓๔
๑๘๐๓๕
๑๘๐๓๖
๑๘๐๓๗
๑๘๐๓๘
๑๘๐๓๙
๑๘๐๔๐
๑๘๐๔๑
๑๘๐๔๒
๑๘๐๔๓
๑๘๐๔๔
๑๘๐๔๕
๑๘๐๔๖
๑๘๐๔๗
๑๘๐๔๘
๑๘๐๔๙
๑๘๐๕๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางสุดลักษณ เอี่ยมแสง
นางสุดสงวน ติละบาล
นางสาวสุดสงวน มุงเที่ยง
นางสุดสวาท วรศรี
นางสุดสาคร ศรีสุข
นางสุดสายใจ อุทัยกุล
นางสุดา คําอักษร
นางสุดา จันทพรม
นางสาวสุดา ชาตรีนันท
นางสุดา ถมฉิมพลี
นางสุดา ทองเจริญ
นางสุดา เทพเกลี้ยง
นางสุดา นวลนอย
นางสุดา น้ําเงิน
นางสุดา ปานแกว
นางสุดา พิมกิ
นางสุดา พุมขจร
นางสาวสุดา วงศสวัสดิ์
นางสุดา ศรีสุขโข
นางสุดา ศุกระศร
นางสาวสุดา สงางาม
นางสุดา สมิทธิ
นางสุดา สังหาด
นางสุดา อุไรมาลย
นางสุดาดวง ชะราจันทร
นางสุดาดวง ทองคํา

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๘๐๕๑
๑๘๐๕๒
๑๘๐๕๓
๑๘๐๕๔
๑๘๐๕๕
๑๘๐๕๖
๑๘๐๕๗
๑๘๐๕๘
๑๘๐๕๙
๑๘๐๖๐
๑๘๐๖๑
๑๘๐๖๒
๑๘๐๖๓
๑๘๐๖๔
๑๘๐๖๕
๑๘๐๖๖
๑๘๐๖๗
๑๘๐๖๘
๑๘๐๖๙
๑๘๐๗๐
๑๘๐๗๑
๑๘๐๗๒
๑๘๐๗๓
๑๘๐๗๔
๑๘๐๗๕
๑๘๐๗๖

หนา ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุดาพร ควรครู
นางสุดาพร เชียงเถียร
นางสุดาพร ถาวร
นางสุดาพร มะโนธรรม
นางสุดาพร สืบแล
นางสุดาพร หมุดสุวรรณ
นางสุดารัตน กําเงิน
นางสุดารัตน กิ่งมณี
นางสุดารัตน เกษษา
นางสุดารัตน แกวตาบรรเจิด
นางสุดารัตน คําโสภา
นางสุดารัตน ตรรกโชติ
นางสาวสุดารัตน ทับสาย
นางสุดารัตน ธนะไชย
นางสุดารัตน นพพันธ
นางสาวสุดารัตน เผาโผน
นางสุดารัตน พงศสัมพันธ
นางสุดารัตน ลิ้มเสรี
นางสาวสุดารัตน วานิชภิญโญ
นางสาวสุดารัตน วิริยาธิปตย
นางสุดารัตน ศรีบุญเรือง
นางสุดารัตน ศรีสุราช
นางสาวสุดารัตน สงเคราะห
นางสุดารัตน สีทิอาย
นางสุดารัตน สุทธิชาติ
นางสุดารัตน สุวรรณธาดา

๑๘๐๗๗
๑๘๐๗๘
๑๘๐๗๙
๑๘๐๘๐
๑๘๐๘๑
๑๘๐๘๒
๑๘๐๘๓
๑๘๐๘๔
๑๘๐๘๕
๑๘๐๘๖
๑๘๐๘๗
๑๘๐๘๘
๑๘๐๘๙
๑๘๐๙๐
๑๘๐๙๑
๑๘๐๙๒
๑๘๐๙๓
๑๘๐๙๔
๑๘๐๙๕
๑๘๐๙๖
๑๘๐๙๗
๑๘๐๙๘
๑๘๐๙๙
๑๘๑๐๐
๑๘๑๐๑
๑๘๑๐๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางสุดารัตน เฮงพก
นางสุดาวดี รังษีพงศ
นางสุดาวดี วงศสังข
นางสุดาวดี เหลาเกิด
รอยโทหญิง สุดาวรรณ เครือพานิช
นางสาวสุดาวรรณ วงศอภิชาติ
นางสุดาวัลย ศิลปกุล
นางสุดี ใจมณี
นางสุตฏิพงค เรืองรุง
นางสุทธา ละมุล
นางสุทธาทิพย จันทรธนู
นางสุทธาทิพย ศรีศักดิ์
นางสาวสุทธิดา ผาทอง
นางสุทธิดา มั่นเหมาะ
นางสุทธินี กายสะอาด
นางสุทธินีย ภัทรวงศโยธิน
นางสุทธิพร จิตรักษ
นางสุทธิพร ทุมพิสาน
นางสุทธิพร ศรีตุลา
นางสุทธิพร อรุณ
นางสุทธิภรณ สุขเกษม
นางสุทธิรักษ เชาวนทวี
นางสาวสุทธิรา บาลเพียร
นางสุทธิรา พัฒนเชียร
นางสุทธิลักษณ ภควัตสุนทร
นางสุทธิวรรณ บูรณะหิรัญ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๘๑๐๓
๑๘๑๐๔
๑๘๑๐๕
๑๘๑๐๖
๑๘๑๐๗
๑๘๑๐๘
๑๘๑๐๙
๑๘๑๑๐
๑๘๑๑๑
๑๘๑๑๒
๑๘๑๑๓
๑๘๑๑๔
๑๘๑๑๕
๑๘๑๑๖
๑๘๑๑๗
๑๘๑๑๘
๑๘๑๑๙
๑๘๑๒๐
๑๘๑๒๑
๑๘๑๒๒
๑๘๑๒๓
๑๘๑๒๔
๑๘๑๒๕
๑๘๑๒๖
๑๘๑๒๗
๑๘๑๒๘

นางสุทธิวรรณ ปลื้มสุด
นางสุทัศนา จําปาหอม
นางสุทาทิพย ตันตินิมิตรกุล
นางสุทิน ทองหลอ
นางสุทิน นาสิทธิ์
นางสุทิน แผนสมบูรณ
นางสุทิน พรหมสูงวงษ
นางสุทิน ยศยาวิไล
นางสุทิน สิริโยธิน
นางสุทิน เสียดขุนทด
นางสุทิศา ไกรเจริญ
นางสุเทพ นนทธรรม
นางสุเทอม เกิดมี
นางสุเที่ยง รอดคําวงศ
นางสุธรรมมา สิงหเส
นางสุธัญญา พาชีรัตน
นางสาวสุธา จันออน
นางสุธา วิเชียรเพชร
นางสุธา วิทยา
นางสุธาดา เบญจมาลา
นางสุธาทิพย บุญมา
นางสุธาทิพย มาตํานาน
นางสุธาทิพย รักษากลิ่น
นางสุธาทิพย วรรณไทย
นางสุธาธินี ทองนวล
นางสุธานี รัตนละออ

หนา ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๑๒๙
๑๘๑๓๐
๑๘๑๓๑
๑๘๑๓๒
๑๘๑๓๓
๑๘๑๓๔
๑๘๑๓๕
๑๘๑๓๖
๑๘๑๓๗
๑๘๑๓๘
๑๘๑๓๙
๑๘๑๔๐
๑๘๑๔๑
๑๘๑๔๒
๑๘๑๔๓
๑๘๑๔๔
๑๘๑๔๕
๑๘๑๔๖
๑๘๑๔๗
๑๘๑๔๘
๑๘๑๔๙
๑๘๑๕๐
๑๘๑๕๑
๑๘๑๕๒
๑๘๑๕๓
๑๘๑๕๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางสุธารัต สาธะวงค
นางสุธารัตน พลอาษา
นางสุธารัตน เลิศบวร
นางสุธารา พิชัยณรงค
นางสุธาวัลย ศรีอํานวย
นางสุธาวัลย เหมหมาด
นางสุธาวาส ทิมใหผล
นางสุธาสินี กุณหลวง
นางสุธาสินี เกษตรสุนทร
นางสุธาสินี ไชยมณี
นางสุธาสินี ถีราวุฒิ
นางสุธาสินี สราญรมย
นางสุธิดา ศรีสงคราม
นางสุธิดา สกุลเจริญ
นางสุธิตา ทิยาคํา
นางสุธินี เคนเหลื่อม
นางสุธีนี อดิวัฒนชัย
นางสาวสุธิรา คูสกุล
นางสุธิรา สิงหเชื้อ
นางสุธี เคารพ
นางสุธีรัตน เรืองสกุล
นางสาวสุธีรา เข็มทอง
นางสุธีรา ทาวเวชสุวรรณ
นางสุธีรา พาติกบุตร
นางสุธีรา วงศชวลิต
นางสุธีรา หมาดทิ้ง

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๘๑๕๕
๑๘๑๕๖
๑๘๑๕๗
๑๘๑๕๘
๑๘๑๕๙
๑๘๑๖๐
๑๘๑๖๑
๑๘๑๖๒
๑๘๑๖๓
๑๘๑๖๔
๑๘๑๖๕
๑๘๑๖๖
๑๘๑๖๗
๑๘๑๖๘
๑๘๑๖๙
๑๘๑๗๐
๑๘๑๗๑
๑๘๑๗๒
๑๘๑๗๓
๑๘๑๗๔
๑๘๑๗๕
๑๘๑๗๖
๑๘๑๗๗
๑๘๑๗๘
๑๘๑๗๙
๑๘๑๘๐

หนา ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุนทนา สุขเข
นางสุนทร ทองชุบ
นางสุนทร แองเพชร
นางสุนทราภรณ ธรรมวิเศษ
นางสุนทรี แกวมณี
นางสุนทรี โกสิลารัตน
นางสุนทรี คงยิ่ง
นางสุนทรี จันทรผง
นางสุนทรี ชูนาคา
นางสาวสุนทรี ถาบุตร
นางสุนทรี ทัพขวา
นางสุนทรี นนทิกร
นางสุนทรี บุญเดช
นางสุนทรี บุญทองดี
นางสุนทรี บุญเปลง
นางสุนทรี พรหมทา
นางสุนทรี ภักดีโต
นางสุนทรี ภูกงลี
นางสาวสุนทรี รอดมาก
นางสุนทรี วัฒนสุนทร
นางสาวสุนทรี ศรีมงคล
นางสุนทรี หนูนาค
นางสุนทรี อรรถาวี
นางสุนทรีย ดีไพร
นางสุนทรีย ทาริยะอินทร
นางสุนทรีรัตน มหาปญญาวงศ

๑๘๑๘๑
๑๘๑๘๒
๑๘๑๘๓
๑๘๑๘๔
๑๘๑๘๕
๑๘๑๘๖
๑๘๑๘๗
๑๘๑๘๘
๑๘๑๘๙
๑๘๑๙๐
๑๘๑๙๑
๑๘๑๙๒
๑๘๑๙๓
๑๘๑๙๔
๑๘๑๙๕
๑๘๑๙๖
๑๘๑๙๗
๑๘๑๙๘
๑๘๑๙๙
๑๘๒๐๐
๑๘๒๐๑
๑๘๒๐๒
๑๘๒๐๓
๑๘๒๐๔
๑๘๒๐๕
๑๘๒๐๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางสุนัน นาคสุข
นางสุนันต โพธิเสน
นางสุนันท แกวศรีมล
นางสุนันท จันทรวีนุกูล
นางสาวสุนันท จําปาเงิน
นางสุนันท เจริญสุข
นางสุนันท แจงใจ
นางสุนันท ใจเกื้อ
นางสุนันท ชาญณรงค
นางสุนันท ชินกร
นางสุนันท ดวงประทีป
นางสุนันท ตัณฑพาทย
นางสาวสุนันท ธีระวิศิษฐชัย
นางสุนันท น้ําจันทร
นางสุนันท นิสยันต
นางสุนันท บริหาร
นางสุนันท บัวเนียม
นางสุนันท บารมี
นางสุนันท บุตรราช
นางสุนันท พราวศรี
นางสาวสุนันท พลาบดีวัฒน
นางสุนันท พวงมาลัย
นางสาวสุนันท พอใจ
นางสุนันท พิมใจใส
นางสุนันท โพธิบาย
นางสาวสุนันท มั่นมานะเสรี

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๘๒๐๗
๑๘๒๐๘
๑๘๒๐๙
๑๘๒๑๐
๑๘๒๑๑
๑๘๒๑๒
๑๘๒๑๓
๑๘๒๑๔
๑๘๒๑๕
๑๘๒๑๖
๑๘๒๑๗
๑๘๒๑๘
๑๘๒๑๙
๑๘๒๒๐
๑๘๒๒๑
๑๘๒๒๒
๑๘๒๒๓
๑๘๒๒๔
๑๘๒๒๕
๑๘๒๒๖
๑๘๒๒๗
๑๘๒๒๘
๑๘๒๒๙
๑๘๒๓๐
๑๘๒๓๑
๑๘๒๓๒

หนา ๘๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุนันท มีศรี
นางสุนันท เยโท
นางสุนันท รมสุข
นางสุนันท ล่ําสัน
นางสุนันท ศรีชางสาร
นางสุนันท สัญญา
นางสุนันท สัตยาภรณ
นางสุนันท สุภาศักดิ์
นางสุนันทา แกวคําอาย
นางสุนนั ทา ขวัญเพชร
นางสุนันทา จันทรสุขเกษม
นางสาวสุนันทา จิตตะเสนีย
นางสุนันทา เจริญศิลป
นางสุนันทา ชัยบุรินทร
นางสุนันทา ชัยเพ็ชร
นางสาวสุนันทา ตรีทิพศิริศีล
นางสุนันทา ทองรื่น
นางสุนันทา แทนโชติ
นางสุนันทา นันโท
นางสาวสุนันทา บัญดิษฐ
นางสุนันทา บุญมาก
นางสุนันทา บุญสนอง
นางสุนันทา ปกเกษ
นางสาวสุนันทา ประทุมมินทร
นางสุนันทา ประสพวงศ
นางสุนันทา พยัคฆไธสง

๑๘๒๓๓
๑๘๒๓๔
๑๘๒๓๕
๑๘๒๓๖
๑๘๒๓๗
๑๘๒๓๘
๑๘๒๓๙
๑๘๒๔๐
๑๘๒๔๑
๑๘๒๔๒
๑๘๒๔๓
๑๘๒๔๔
๑๘๒๔๕
๑๘๒๔๖
๑๘๒๔๗
๑๘๒๔๘
๑๘๒๔๙
๑๘๒๕๐
๑๘๒๕๑
๑๘๒๕๒
๑๘๒๕๓
๑๘๒๕๔
๑๘๒๕๕
๑๘๒๕๖
๑๘๒๕๗
๑๘๒๕๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางสุนันทา มั่นเมือง
นางสาวสุนันทา รัตนไพฑูรยพงศ
นางสุนันทา รัศมี
นางสุนันทา เรือนสวัสดิ์
นางสุนันทา วิมลรัตน
นางสาวสุนันทา ศิริไสย
นางสุนันทา สาเพิ่มทรัพย
นางสุนันทา สืบประทานกุล
นางสุนันทา แสนคํา
นางสุนัย บุญสิน
นางสุนา จินาหุน
นางสุนาฏ แทนพิทักษ
นางสุนารัตน พลอยเจริญ
นางสุนารี ไตรประวัตร
นางสุนารี เย็นจิตต
นางสุนารี สาธุนัศ
นางสาสุนารี แสงสมบูรณ
นางสุนิดา พูนสวัสดิ์
นางสุนิต วงศวอ
นางสุนิตย สุพรรณชนะบุรี
นางสุนิตา ยอดทอง
นางสุนิศา ปญญาวราภรณ
นางสุนิสา กลิ่นนิรัญ
นางสุนิสา การะแบก
นางสุนิสา เกื้อหนุน
นางสุนิสา จันทรคํา

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๘๒๕๙
๑๘๒๖๐
๑๘๒๖๑
๑๘๒๖๒
๑๘๒๖๓
๑๘๒๖๔
๑๘๒๖๕
๑๘๒๖๖
๑๘๒๖๗
๑๘๒๖๘
๑๘๒๖๙
๑๘๒๗๐
๑๘๒๗๑
๑๘๒๗๒
๑๘๒๗๓
๑๘๒๗๔
๑๘๒๗๕
๑๘๒๗๖
๑๘๒๗๗
๑๘๒๗๘
๑๘๒๗๙
๑๘๒๘๐
๑๘๒๘๑
๑๘๒๘๒
๑๘๒๘๓
๑๘๒๘๔

นางสุนิสา ถนอมนาม
นางสุนิสา นรากุลพิสัย
นางสุนิสา มงคล
นางสุนิสา หวังกุหลํา
นางสุนิสา หิรัญรักษ
นางสุนิสา อัครานนท
นางสุนิสา อุเทศนันท
นางสุนี ปญญาวานิชกุล
นางสุนี มูเก็ม
นางสุนี รักษายศ
นางสุนีตา จักรเทพวงศ
นางสุนีนารถ งามนาท
นางสุนีย คงบางปอ
นางสุนีย จันทรแกว
นางสุนีย จันทวงษ
นางสุนีย จันทสระ
นางสาวสุนีย จารุจิตมณีกุล
นางสุนีย ฉิมทอง
นางสุนีย ชัยราษฎร
นางสุนีย ชินินทร
นางสุนีย ตุงโสธานนท
นางสุนีย ทับจันทร
นางสุนีย เนตรสน
นางสุนีย บุญทองจันทร
นางสุนีย พันธุเพ็ง
นางสุนีย มณีวงศ

หนา ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๒๘๕
๑๘๒๘๖
๑๘๒๘๗
๑๘๒๘๘
๑๘๒๘๙
๑๘๒๙๐
๑๘๒๙๑
๑๘๒๙๒
๑๘๒๙๓
๑๘๒๙๔
๑๘๒๙๕
๑๘๒๙๖
๑๘๒๙๗
๑๘๒๙๘
๑๘๒๙๙
๑๘๓๐๐
๑๘๓๐๑
๑๘๓๐๒
๑๘๓๐๓
๑๘๓๐๔
๑๘๓๐๕
๑๘๓๐๖
๑๘๓๐๗
๑๘๓๐๘
๑๘๓๐๙
๑๘๓๑๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางสุนีย มวงนอก
นางสุนีย รักษาพล
นางสุนีย โรจนพุทธิ
นางสุนีย เลิศศุภฤกษกุล
นางสุนีย สองโสม
นางสุนีย สังขเกื้อ
นางสุนีย สุทธการ
นางสุนีย แสงบรรจง
นางสุนีย ใสบริสุทธิ์
นางสุนีย หลําเบ็นหมุด
นางสุนีย หินแกว
นางสุนีย อภัยวงศ
นางสุนีย เอี่ยมสนธิ
นางสุนียนารถ เลี่ยมวัฒนสุธา
นางสุนียรัตน มีบํารุง
นางสุนีรัตน ทองศิริ
นางสุนีรัตน ผลนาค
นางสุนีรัตน สีออน
นางสาวสุนีรัตน อัคราพร
นางสุนีวรรณ ณ สงขลา
นางสุเนตร ชัยแกว
นางสุเนตร ซื่อเหลื่อม
นางสุบิน วงษมาก
นางสาวสุบินรัตน รัตนศิลา
นางสาวสุเบญจาภา สุขสังวร
นางสุปรางภรณ สอนทรัพย

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๘๓๑๑
๑๘๓๑๒
๑๘๓๑๓
๑๘๓๑๔
๑๘๓๑๕
๑๘๓๑๖
๑๘๓๑๗
๑๘๓๑๘
๑๘๓๑๙
๑๘๓๒๐
๑๘๓๒๑
๑๘๓๒๒
๑๘๓๒๓
๑๘๓๒๔
๑๘๓๒๕
๑๘๓๒๖
๑๘๓๒๗
๑๘๓๒๘
๑๘๓๒๙
๑๘๓๓๐
๑๘๓๓๑
๑๘๓๓๒
๑๘๓๓๓
๑๘๓๓๔
๑๘๓๓๕
๑๘๓๓๖

หนา ๘๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุปราณี เขียวแดง
นางสุปราณี จันทรเรือง
นางสุปราณี โดยดวน
นางสุปราณี ทองสุข
นางสุปราณี ธรวิวัฒน
นางสุปราณี นครศรี
นางสาวสุปราณี ภูมาลี
นางสุปราณี มีวงค
นางสุปราณี วิไลลักษณ
นางสุปราณี สุขสรอย
นางสุปราณี สุภาจรูญ
นางสุปราณี อยูแสง
นางสุปราณี อรุณเมธี
นางสุปราณี พิเคราะห
นางสุปราณี สรรพคุณ
นางสุปรีดา ถนอมพุดซา
นางสุปวีณ สีทองเพีย
นางสาวสุปญจมาลย พลับพลาทอง
นางสาวสุปาณี บุญรุง
นางสุปยดา เพชรหับ
นางสุปยาพร ไชยศรี
นางสาวสุพจน ชมเชย
นางสุพจน พุฒนอก
นางสุพจนี วาดพิมาย
นางสุพร คงกะเรียน
นางสาวสุพร คําหอม

๑๘๓๓๗
๑๘๓๓๘
๑๘๓๓๙
๑๘๓๔๐
๑๘๓๔๑
๑๘๓๔๒
๑๘๓๔๓
๑๘๓๔๔
๑๘๓๔๕
๑๘๓๔๖
๑๘๓๔๗
๑๘๓๔๘
๑๘๓๔๙
๑๘๓๕๐
๑๘๓๕๑
๑๘๓๕๒
๑๘๓๕๓
๑๘๓๕๔
๑๘๓๕๕
๑๘๓๕๖
๑๘๓๕๗
๑๘๓๕๘
๑๘๓๕๙
๑๘๓๖๐
๑๘๓๖๑
๑๘๓๖๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางสุพร จันทรประทักษ
นางสุพร ตอพล
นางสุพร ทองทราย
นางสุพร เทิดรัตนพงศ
นางสุพร นิลประยูร
นางสุพร ลัทธิจิตต
นางสุพร วงศกูล
นางสุพรณี รามสูตร
นางสุพรเพ็ญ เกียวจันทึก
นางสุพรเพ็ญ ประดิษฐศิลป
นางสุพรรณ ชัยภักดี
นางสุพรรณ ปุงปแกว
นางสุพรรณ ศรีวิราช
นางสุพรรณ อินดีคํา
นางสุพรรณทอง มาตยวิเศษ
นางสุพรรณนิการ สมรัตน
นางสุพรรณวิภา รักชาติ
นางสุพรรณา เลาหะเพ็ญแสง
นางสุพรรณา แสงสวาง
นางสุพรรณี แกวพระอินทร
นางสุพรรณี คมขํา
นางสาวสุพรรณี ชุมวรฐายี
นางสุพรรณี โชติกวิรัตน
นางสุพรรณี แถวไธสง
นางสุพรรณี ทองเทพ
นางสุพรรณี นาคีอนุรักษ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๘๓๖๓
๑๘๓๖๔
๑๘๓๖๕
๑๘๓๖๖
๑๘๓๖๗
๑๘๓๖๘
๑๘๓๖๙
๑๘๓๗๐
๑๘๓๗๑
๑๘๓๗๒
๑๘๓๗๓
๑๘๓๗๔
๑๘๓๗๕
๑๘๓๗๖
๑๘๓๗๗
๑๘๓๗๘
๑๘๓๗๙
๑๘๓๘๐
๑๘๓๘๑
๑๘๓๘๒
๑๘๓๘๓
๑๘๓๘๔
๑๘๓๘๕
๑๘๓๘๖
๑๘๓๘๗
๑๘๓๘๘

นางสุพรรณี นิยมดี
นางสุพรรณี ผลทับทิม
นางสุพรรณี พรหมศิริ
นางสุพรรณี มหาพรหม
นางสุพรรณี มูลวงษ
นางสุพรรณี สาทิสรัตนโสภิต
นางสุพรรณี สุทธรินทร
นางสุพรรณี สุทธิภูมิ
นางสุพรรณี สุวรรณศรี
นางสุพรรณี อารีพันธ
นางสุพรรัตน ศิรวงศกร
นางสุพราง ออนพรม
นางสุพรีย เจริญสินธุ
นางสุพล นาคกระแสร
นางสุพัชร หมวดเมือง
นางสุพัชรีย แหลมคม
นางสุพัฒตรา ทันตาเร็ว
นางสุพัฒน พรศักดา
นางสุพัฒนา โพธิบุตร
นางสุพัฒนา แหวนเพชร
นางสุพตั ร ซุกซอน
นางสุพัตร ทองตง
นางสุพัตร ภูธรภักดี
นางสุพัตรา คําคัน
นางสุพัตรา เจะเล็ม
นางสุพัตรา ชุมเมืองปก

หนา ๘๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๓๘๙
๑๘๓๙๐
๑๘๓๙๑
๑๘๓๙๒
๑๘๓๙๓
๑๘๓๙๔
๑๘๓๙๕
๑๘๓๙๖
๑๘๓๙๗
๑๘๓๙๘
๑๘๓๙๙
๑๘๔๐๐
๑๘๔๐๑
๑๘๔๐๒
๑๘๔๐๓
๑๘๔๐๔
๑๘๔๐๕
๑๘๔๐๖
๑๘๔๐๗
๑๘๔๐๘
๑๘๔๐๙
๑๘๔๑๐
๑๘๔๑๑
๑๘๔๑๒
๑๘๔๑๓
๑๘๔๑๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางสุพัตรา เชยชัยภูมิ
นางสุพัตรา ดีลน
นางสาวสุพัตรา ตาคํา
นางสุพัตรา ตุงคะเศรณี
นางสุพัตรา ทั่งพรม
นางสุพัตรา ธนะสิริวัฒน
นางสุพัตรา ธีระวร
นางสาวสุพัตรา บุตรเจริญ
นางสุพัตรา พรมภักดี
นางสุพัตรา พรมมาวันนา
นางสุพัตรา เพิ่มศักดิ์มีทรัพย
นางสุพัตรา ฟูแกว
นางสาวสุพัตรา ภูเจริญ
นางสุพัตรา ภูศรี
นางสุพัตรา มิตรแอ
นางสุพัตรา มีอนันต
นางสุพัตรา รอดเหลือ
นางสุพัตรา เล็กถวิลวงศ
นางสุพัตรา ศัพทเสวี
นางสุพัตรา สดสะอาด
นางสุพัตรา สมสุข
นางสุพัตรา สุสมบูรณ
นางสุพัตรา แสงทอง
นางสุพัตรา เหมรัตน
นางสุพัตรา เหลาทวีทรัพย
นางสุพัตรา อาจริยะวัฒนกุล

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๘๔๑๕
๑๘๔๑๖
๑๘๔๑๗
๑๘๔๑๘
๑๘๔๑๙
๑๘๔๒๐
๑๘๔๒๑
๑๘๔๒๒
๑๘๔๒๓
๑๘๔๒๔
๑๘๔๒๕
๑๘๔๒๖
๑๘๔๒๗
๑๘๔๒๘
๑๘๔๒๙
๑๘๔๓๐
๑๘๔๓๑
๑๘๔๓๒
๑๘๔๓๓
๑๘๔๓๔
๑๘๔๓๕
๑๘๔๓๖
๑๘๔๓๗
๑๘๔๓๘
๑๘๔๓๙
๑๘๔๔๐

นางสุพันธ แกวนํา
นางสุพิชฌา ยอดสะเทิ้น
นางสุพิชฌาย ศิริกรวิทยา
นางสุพิชญา บัญชาเกียรติ
นางสุพิชญา พงษพิเดช
นางสุพิณ พรมมินทร
นางสุพิณ มณิรุจิ
นางสุพิณดา นิลพันธ
นางสุพิณรัตน รัตนภาค
นางสุพิทยา นนทมาลย
นางสาวสุพิน นิทัศนวิจิตร
นางสุพิน ปนทะวัง
นางสุพิน ฤทธิ์เพ็ญ
นางสุพิน หลอหลอม
นางสุพิศ ชูชวย
นางสุพิศ ดีแกว
นางสุพิศ โทบุรี
นางสุพิศ พิพัฒนสุข
นางสุพิศ สมบัติสวัสดิ์
นางสุพิศ สิงหศิริ
นางสุพิศ แสงอําพล
นางสุเพ็ญ ออนวิมล
นางสุเพ็ญ คงเรือง
นางสาวสุเพ็ญ ผองขาว
นางสุเพ็ญ สาเหล
นางสุเพ็ญศรี ปรัชญาวาทิน

หนา ๘๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๔๔๑
๑๘๔๔๒
๑๘๔๔๓
๑๘๔๔๔
๑๘๔๔๕
๑๘๔๔๖
๑๘๔๔๗
๑๘๔๔๘
๑๘๔๔๙
๑๘๔๕๐
๑๘๔๕๑
๑๘๔๕๒
๑๘๔๕๓
๑๘๔๕๔
๑๘๔๕๕
๑๘๔๕๖
๑๘๔๕๗
๑๘๔๕๘
๑๘๔๕๙
๑๘๔๖๐
๑๘๔๖๑
๑๘๔๖๒
๑๘๔๖๓
๑๘๔๖๔
๑๘๔๖๕
๑๘๔๖๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางสุเพียร ดวงนิล
นางสุไพรวัลย วงษาจันทร
นางสุภจิตร คงสุวรรณ
นางสุภณิกาญจน ผสารพจน
นางสุภดี โภคาพันธ
นางสุภมาส ทวีผล
นางสุภรณ จินดาโชติ
นางสุภรณ เพ็ชรสูงเนิน
นางสุภรณ ศิริสุธากุล
นางสุภวรรณ ขุนจาศาล
นางสุภัค จันทรแจมศรี
นางสุภัชชา ธงหาญ
นางสุภัชชา แสนอุบล
นางสุภัตรา หาเคน
นางสุภัทตรา รินเกลื่อน
นางสุภัทรา เจริญผล
นางสาวสุภัทรา ธรรมธร
นางสุภัทรา นิธิรุจโรจน
นางสุภัทรา นิ่มทอง
นางสุภัทรา บุญทวี
นางสุภัทรา พุกกะณะสุต
นางสาวสุภัสสรา จรจรัญ
นางสุภา แกวบริสุทธิ์
นางสุภา ขุมกระโทก
นางสุภา เจิมเครือ
นางสุภา แจงกิจ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๘๔๖๗
๑๘๔๖๘
๑๘๔๖๙
๑๘๔๗๐
๑๘๔๗๑
๑๘๔๗๒
๑๘๔๗๓
๑๘๔๗๔
๑๘๔๗๕
๑๘๔๗๖
๑๘๔๗๗
๑๘๔๗๘
๑๘๔๗๙
๑๘๔๘๐
๑๘๔๘๑
๑๘๔๘๒
๑๘๔๘๓
๑๘๔๘๔
๑๘๔๘๕
๑๘๔๘๖
๑๘๔๘๗
๑๘๔๘๘
๑๘๔๘๙
๑๘๔๙๐
๑๘๔๙๑
๑๘๔๙๒

นางสุภา ดวงเจริญ
นางสุภา ทองเจริญ
นางสุภา ประสิทธิศุภพร
นางสุภา พรหมรักษ
นางสุภา มิ่งเมือง
นางสุภา ละมนเทียร
นางสุภา วิริยกิจโกศล
นางสุภา วิริยภาพ
นางสุภา สิทธิราช
นางสุภา โอภาโส
นางสุภางค กนกสิงห
นางสุภางค ยุวราชรัตนากร
นางสุภางค วงษทรัพย
นางสุภาณี บิลหมัด
นางสุภาณี ประคีตวาทิน
นางสุภาณี พูลชวย
นางสุภาณีย คงกลาง
นางสุภาณีย ปญญาเทพ
นางสุภานันท รัชชุศิริ
นางสุภานี มุขแกว
นางสุภานี ลิมประภัทร
นางสุภาพ ขันแกว
นางสุภาพ คําโคกกรวด
นางสุภาพ ณ แฉลม
นางสุภาพ ดีสุทธิ
นางสุภาพ ทะแสง

หนา ๘๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๔๙๓
๑๘๔๙๔
๑๘๔๙๕
๑๘๔๙๖
๑๘๔๙๗
๑๘๔๙๘
๑๘๔๙๙
๑๘๕๐๐
๑๘๕๐๑
๑๘๕๐๒
๑๘๕๐๓
๑๘๕๐๔
๑๘๕๐๕
๑๘๕๐๖
๑๘๕๐๗
๑๘๕๐๘
๑๘๕๐๙
๑๘๕๑๐
๑๘๕๑๑
๑๘๕๑๒
๑๘๕๑๓
๑๘๕๑๔
๑๘๕๑๕
๑๘๕๑๖
๑๘๕๑๗
๑๘๕๑๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางสุภาพ นวลพลกรัง
นางสุภาพ ปญจมณี
นางสุภาพ ปาลกะวงศ ณ อยุธยา
นางสาวสุภาพ พลสวาง
นางสาวสุภาพ โภชนิกร
นางสุภาพ โมลา
นางสุภาพ ยอดสุทธิ
นางสุภาพ แรมลี
นางสุภาพ ฤทธาภิรมย
นางสุภาพ วินิจ
นางสุภาพ เวชกามา
นางสุภาพ ศรีทอง
นางสุภาพ ศรีสวาง
นางสุภาพ สารัตน
นางสุภาพ สุกใส
นางสุภาพ สุทธิจันทร
นางสุภาพ สุวรรณศรี
นางสาวสุภาพ อุทยานุกูล
นางสุภาพร ขําทวี
นางสุภาพร คงวุฒิ
นางสุภาพร คํานิกร
นางสุภาพร คุณอนันต
นางสุภาพร งามเนตร
นางสุภาพร จิตธนวัฒน
นางสุภาพร ไชยทิพย
นางสุภาพร ดานวิวัฒนพร

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๘๕๑๙
๑๘๕๒๐
๑๘๕๒๑
๑๘๕๒๒
๑๘๕๒๓
๑๘๕๒๔
๑๘๕๒๕
๑๘๕๒๖
๑๘๕๒๗
๑๘๕๒๘
๑๘๕๒๙
๑๘๕๓๐
๑๘๕๓๑
๑๘๕๓๒
๑๘๕๓๓
๑๘๕๓๔
๑๘๕๓๕
๑๘๕๓๖
๑๘๕๓๗
๑๘๕๓๘
๑๘๕๓๙
๑๘๕๔๐
๑๘๕๔๑
๑๘๕๔๒
๑๘๕๔๓
๑๘๕๔๔

นางสุภาพร ถิ่นพังงา
นางสุภาพร ทรัพยแกวยอด
นางสุภาพร ทัพใหญ
นางสุภาพร ทานา
นางสุภาพร นอยนวล
นางสุภาพร นิมิตรสายทิพย
นางสุภาพร บุญกูล
นางสุภาพร บุญดี
นางสุภาพร บุบผาชาติ
นางสุภาพร ปราบพาล
นางสุภาพร ปานตะระษี
นางสุภาพร พักเรือนดี
นางสาวสุภาพร วิรัตนาภรณ
นางสุภาพร วีระอนันตวัฒน
นางสุภาพร ศักดิ์สูง
นางสุภาพร สาระรัตน
นางสาวสุภาพร สุนพะวงษ
นางสุภาพร แสงแกว
นางสุภาพร หนิมสุข
นางสุภาพร อนันทราวัน
นางสุภาพันธ คันธะรส
นางสุภาพิศ สติมั่น
นางสุภาภร กันทะวงค
นางสุภาภรณ กฤษณจินดา
นางสุภาภรณ แจงพุม
นางสุภาภรณ เดี่ยววานิช

หนา ๘๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๕๔๕
๑๘๕๔๖
๑๘๕๔๗
๑๘๕๔๘
๑๘๕๔๙
๑๘๕๕๐
๑๘๕๕๑
๑๘๕๕๒
๑๘๕๕๓
๑๘๕๕๔
๑๘๕๕๕
๑๘๕๕๖
๑๘๕๕๗
๑๘๕๕๘
๑๘๕๕๙
๑๘๕๖๐
๑๘๕๖๑
๑๘๕๖๒
๑๘๕๖๓
๑๘๕๖๔
๑๘๕๖๕
๑๘๕๖๖
๑๘๕๖๗
๑๘๕๖๘
๑๘๕๖๙
๑๘๕๗๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางสุภาภรณ ถาวร
นางสุภาภรณ ทองเขียน
นางสุภาภรณ ทางทอง
นางสุภาภรณ บาลธนจักร
นางสุภาภรณ ปฐมพงษไพโรจน
นางสุภาภรณ ประทีปโชติ
นางสุภาภรณ ฝอยพิกุล
นางสาวสุภาภรณ โพสิทธิ์วิญู
นางสุภาภรณ ยศบุตร
นางสาวสุภาภรณ วงศตะวัน
นางสุภาภรณ สงพรหม
นางสุภาภรณ สมบัติ
นางสุภาภรณ สุขอมรรัตน
นางสุภาภรณ สุริยะรัตนพรหม
นางสุภาภรณ สุวรรณหาญ
นางสุภาภรณ สุวรรณา
นางสุภาภรณ สูกี้
นางสุภาภรณ หนูเสน
นางสาวสุภาภรณ หลอปฏิมากร
นางสุภาภรณ อันทรินทร
นางสุภามาส เผือกเผา
นางสุภารดี สุขเกษม
นางสาวสุภารัตน กิจจารักษ
นางสุภารัตน เขียนภักดี
นางสุภารัตน ไชยะเดชะ
นางสุภารัตน นันทะพรหม

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๘๕๗๑
๑๘๕๗๒
๑๘๕๗๓
๑๘๕๗๔
๑๘๕๗๕
๑๘๕๗๖
๑๘๕๗๗
๑๘๕๗๘
๑๘๕๗๙
๑๘๕๘๐
๑๘๕๘๑
๑๘๕๘๒
๑๘๕๘๓
๑๘๕๘๔
๑๘๕๘๕
๑๘๕๘๖
๑๘๕๘๗
๑๘๕๘๘
๑๘๕๘๙
๑๘๕๙๐
๑๘๕๙๑
๑๘๕๙๒
๑๘๕๙๓
๑๘๕๙๔
๑๘๕๙๕
๑๘๕๙๖

นางสุภารัตน ปนแกวกาญจน
นางสุภารัตน สุวรรณพงศ
นางสุภาลักษณ ถิ่นจันทร
นางสุภาลักษณ รัตนมาลี
นางสุภาลักษณ วรรณสิทธิกุล
นางสุภาลักษณ วิไลวงศ
นางสุภาลัย ไชยมาศ
นางสุภาวดี คําสุมาลี
นางสุภาวดี จันทรัตน
นางสุภาวดี จิวะนนท
นางสาวสุภาวดี ตนวงศแกว
นางสุภาวดี ทองสีนาค
นางสุภาวดี บุญสง
นางสุภาวดี มั่นยืน
นางสาวสุภาวดี มากมี
นางสุภาวดี รัตนา
นางสาวสุภาวดี วัชรกิตติ
นางสุภาวดี วัชระคุปต
นางสุภาวดี สมพงษ
นางสุภาวดี อินทรกระโทก
นางสุภาวดี อิ่มแสงจันทร
นางสาวสุภาวรรณ ถายะพิงค
นางสุภาวิดา พลทา
นางสุภาส จันทรบัว
นางสุภาสรณ จิตไธสง
นางสุภาสินี ถวิลไพร

หนา ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๕๙๗
๑๘๕๙๘
๑๘๕๙๙
๑๘๖๐๐
๑๘๖๐๑
๑๘๖๐๒
๑๘๖๐๓
๑๘๖๐๔
๑๘๖๐๕
๑๘๖๐๖
๑๘๖๐๗
๑๘๖๐๘
๑๘๖๐๙
๑๘๖๑๐
๑๘๖๑๑
๑๘๖๑๒
๑๘๖๑๓
๑๘๖๑๔
๑๘๖๑๕
๑๘๖๑๖
๑๘๖๑๗
๑๘๖๑๘
๑๘๖๑๙
๑๘๖๒๐
๑๘๖๒๑
๑๘๖๒๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางสุภิญญา พินทุวัฒนะ
นางสุภิญญา เพิ่มจิตร
นางสุภิดา บุญไพบูลย
นางสุภีร โคตพันธ
นางสุภีร วิสุงเร
นางสุภีลาวัลย ยิ้มเนียม
นางสาวสุมณฑ เสมอวงค
นางสาวสุมณฑา บุญนวม
นางสุมณฑา ศิริวัฒนา
นางสุมณฑา สมคง
นางสาวสุมณฑา อินทจันทร
นางสุมณฑา อินทนิล
นางสุมนฑ พานิชยิ่ง
นางสุมนศรี ไหมบุญแกว
นางสุมนา ชวลิต
นางสุมนา พยัฆเนตร
นางสุมนา พันธภิบาล
นางสุมนา มุกดาใส
นางสุมนา รอดรัสสะ
นางสุมนา ลิ่มทอง
นางสุมนา อินสิน
นางสุมล กุฎีศรี
นางสาวสุมล จันทนะวงษ
นางสุมล โสโท
นางสุมลทา ปานมณี
นางสุมลมาลย นคราวงศ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๘๖๒๓
๑๘๖๒๔
๑๘๖๒๕
๑๘๖๒๖
๑๘๖๒๗
๑๘๖๒๘
๑๘๖๒๙
๑๘๖๓๐
๑๘๖๓๑
๑๘๖๓๒
๑๘๖๓๓
๑๘๖๓๔
๑๘๖๓๕
๑๘๖๓๖
๑๘๖๓๗
๑๘๖๓๘
๑๘๖๓๙
๑๘๖๔๐
๑๘๖๔๑
๑๘๖๔๒
๑๘๖๔๓
๑๘๖๔๔
๑๘๖๔๕
๑๘๖๔๖
๑๘๖๔๗
๑๘๖๔๘

นางสาวสุมลรัตน ทองสกุล
นางสุมัญธนา เอื้อนกิ่ง
นางสุมัทธนา เมฆฉาย
นางสุมาภรณ เจริญตะคุ
นางสุมามาลย ตินะมาส
นางสุมามาลย ศิริจร
นางสุมาลัย ภักดีคง
นางสุมาลัย วงศน้ําคํา
นางสุมาลา วงศบุญ
นางสุมาลิน ทองเจือ
นางสุมาลินี เตหลิ่ม
นางสุมาลี กอนตาล
นางสุมาลี กันเมียน
นางสุมาลี กัวตระกูล
นางสุมาลี เขียวกันยะ
นางสาวสุมาลี จันทรสมบัติ
นางสุมาลี จันทรัตโน
นางสุมาลี จิยะจันทน
นางสุมาลี ชัดขุนทด
นางสุมาลี ตันตะราวงศา
นางสุมาลี ถาวรสุข
นางสุมาลี ทองจันทร
นางสุมาลี ทัศนา
นางสุมาลี ทาหอม
นางสุมาลี นาสืบ
นางสุมาลี นิคมรักษ

หนา ๙๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๖๔๙
๑๘๖๕๐
๑๘๖๕๑
๑๘๖๕๒
๑๘๖๕๓
๑๘๖๕๔
๑๘๖๕๕
๑๘๖๕๖
๑๘๖๕๗
๑๘๖๕๘
๑๘๖๕๙
๑๘๖๖๐
๑๘๖๖๑
๑๘๖๖๒
๑๘๖๖๓
๑๘๖๖๔
๑๘๖๖๕
๑๘๖๖๖
๑๘๖๖๗
๑๘๖๖๘
๑๘๖๖๙
๑๘๖๗๐
๑๘๖๗๑
๑๘๖๗๒
๑๘๖๗๓
๑๘๖๗๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางสุมาลี พงษเจริญ
นางสุมาลี โพธิ์กุล
นางสุมาลี มณีพงศ
นางสุมาลี มาศบํารุง
นางสุมาลี มีจันที
นางสุมาลี รัตนพันธ
นางสุมาลี วงศบุญชู
นางสุมาลี วงศหริรักษ
นางสุมาลี เวียงตา
นางสาวสุมาลี ศรีนุย
นางสุมาลี สวัสดี
นางสุมาลี สวางโรจน
นางสุมาลี สารวิก
นางสาวสุมาลี สิมมา
นางสุมาลี เสนศิริวรวงศ
นางสุมาลี โสครู
นางสุมาลี หิรัญสุข
นางสุมาลี อนุศาสนกุล
นางสุมาลี อยูกําเนิด
นางสุมาลี อ่ําพลู
นางสุมาลี อินถากอน
นางสุมิตตา เกษร
นางสุมิตรา ชุนรัมย
นางสุมิตรา พัดทอง
นางสุมิตรา รีรมย
นางสาวสุมิตรา วงษสุวรรณ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๘๖๗๕
๑๘๖๗๖
๑๘๖๗๗
๑๘๖๗๘
๑๘๖๗๙
๑๘๖๘๐
๑๘๖๘๑
๑๘๖๘๒
๑๘๖๘๓
๑๘๖๘๔
๑๘๖๘๕
๑๘๖๘๖
๑๘๖๘๗
๑๘๖๘๘
๑๘๖๘๙
๑๘๖๙๐
๑๘๖๙๑
๑๘๖๙๒
๑๘๖๙๓
๑๘๖๙๔
๑๘๖๙๕
๑๘๖๙๖
๑๘๖๙๗
๑๘๖๙๘
๑๘๖๙๙
๑๘๗๐๐

นางสุมิตรา อุทัยธวัช
นางสุเมตตา เชิดชู
นางสุรจิตร ฟากระจาง
นางสุรณี สุทโธ
นางสุรดา อิ่มพงษ
นางสาวสุรนุช กีรติวานิชย
นางสุรพิศ โคตรสี
นางสุรเพ็ญ ณ สงขลา
นางสุรภา ขันธคามโภชก
นางสุรภา ดีประหลาด
นางสุรภี บุญสุวรรณ
นางสาวสุรภี มโนธรรม
นางสุรภี ศิริมังคลากุล
นางสุรัชฎี มูลศรี
นางสุรัดดา กุหลาบขาว
นางสุรัตน ทองแจง
นางสุรัตน เธียรพงษ
นางสุรัตน มั่นเจริญ
นางสุรัตน วรนุช
นางสุรัตน สอนออน
นางสุรัตนา ใจบุญ
นางสุรันยา หวังเก็ม
นางสุรัสวดี คงสุวรรณ
นางสาวสุรางค ชูสิงห
นางสุรางค เนียมแกว
นางสุรางค บุญตนาชัย

หนา ๙๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๗๐๑
๑๘๗๐๒
๑๘๗๐๓
๑๘๗๐๔
๑๘๗๐๕
๑๘๗๐๖
๑๘๗๐๗
๑๘๗๐๘
๑๘๗๐๙
๑๘๗๑๐
๑๘๗๑๑
๑๘๗๑๒
๑๘๗๑๓
๑๘๗๑๔
๑๘๗๑๕
๑๘๗๑๖
๑๘๗๑๗
๑๘๗๑๘
๑๘๗๑๙
๑๘๗๒๐
๑๘๗๒๑
๑๘๗๒๒
๑๘๗๒๓
๑๘๗๒๔
๑๘๗๒๕
๑๘๗๒๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางสุรางค บุญนาดี
นางสุรางค ปนทอง
นางสุรางค วัยนิพิฐพงษ
นางสุรางค สุขกลับ
นางสุรางคนา วรชินา
นางสุรางคนางค ชวงพิมาย
นางสุรางครัตน ไชยบุญตา
นางสุรางรัตน อาชีวะพนิช
นางสุราตรี เหลานภาพร
นางสุริจันทร จินะการ
นางสุรินทร เกี้ยวเกิด
นางสาวสุรินทร ตั้งใจ
นางสุรินทร น้ําสา
นางสุรินทร มหาพรหม
นางสุรินทร เมนไทยสง
นางสุริยา ขาขันมะลี
นางสุริยา ชะอุม
นางสุริยา ทองสีขาว
นางสุริยา มงคลครุธ
นางสุริยา อริยพยัคฆ
นางสุรีพร คงสิทธิ์
นางสุรีพร ทิพยจันทร
นางสุรีพร บัณฑุสุวิมล
นางสาวสุรีพร ยิ้มวารี
นางสุรีพร วารุกา
นางสาวสุรีพร สวนแกวเมือง

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๘๗๒๗
๑๘๗๒๘
๑๘๗๒๙
๑๘๗๓๐
๑๘๗๓๑
๑๘๗๓๒
๑๘๗๓๓
๑๘๗๓๔
๑๘๗๓๕
๑๘๗๓๖
๑๘๗๓๗
๑๘๗๓๘
๑๘๗๓๙
๑๘๗๔๐
๑๘๗๔๑
๑๘๗๔๒
๑๘๗๔๓
๑๘๗๔๔
๑๘๗๔๕
๑๘๗๔๖
๑๘๗๔๗
๑๘๗๔๘
๑๘๗๔๙
๑๘๗๕๐
๑๘๗๕๑
๑๘๗๕๒

นางสุรีพร เสนาสังข
นางสุรีพรรณ พุมพวง
นางสุรีภรณ สุวรรณจาง
นางสุรีย กันยะมี
นางสุรีย กิติรัตน
นางสุรีย เกลาเทียน
นางสุรีย แกวบุญสง
นางสุรีย แกวมรกต
นางสุรีย ขันโท
นางสุรีย คงเวียง
นางสุรีย จูออง
นางสุรีย เจียมจริยธรรม
นางสุรีย ตั้งทวีวัฒนา
นางสุรีย เตียบฉายพันธุ
นางสุรีย แตรบรรเลง
นางสุรีย ทองสิน
นางสุรีย นรวรรณ
นางสุรีย แนนอน
นางสุรีย บุญธรรม
นางสุรีย ปรีสําเนียง
นางสุรีย ปญญาพร
นางสาวสุรีย เพ็งรักษา
นางสุรีย ภูมิอุไร
นางสุรีย วงษมั่น
นางสุรีย ศรีมณี
นางสาวสุรีย หมอมปลัด

หนา ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๗๕๓
๑๘๗๕๔
๑๘๗๕๕
๑๘๗๕๖
๑๘๗๕๗
๑๘๗๕๘
๑๘๗๕๙
๑๘๗๖๐
๑๘๗๖๑
๑๘๗๖๒
๑๘๗๖๓
๑๘๗๖๔
๑๘๗๖๕
๑๘๗๖๖
๑๘๗๖๗
๑๘๗๖๘
๑๘๗๖๙
๑๘๗๗๐
๑๘๗๗๑
๑๘๗๗๒
๑๘๗๗๓
๑๘๗๗๔
๑๘๗๗๕
๑๘๗๗๖
๑๘๗๗๗
๑๘๗๗๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางสุรีย หมายบุญ
นางสุรีย ฮดโท
นางสุรียพร พันธุแพง
นางสาวสุรียพร ขอผดุง
นางสุรียพร ฤทธิ์เทวา
นางสุรียพร สุริยปราการ
นางสุรียรัตน ทองลักษณศิริ
นางสุรีรัตน ขอพึ่งบัว
นางสุรีรัตน จิตตจํานงค
นางสุรีรัตน เจริญขํา
นางสุรีรัตน เชียงเงิน
นางสาวสุรีรัตน ตั้งพรประเสริฐ
นางสุรีรัตน ปตตะพัฒน
นางสุรีรัตน พุมกุมาร
นางสุรีรัตน ไพรสารี
นางสุรีรัตน ฤกษหราย
นางสุรีรัตน วรศักดิ์วุฒิพงษ
นางสุรีรัตน ศรสิทธิ์
นางสุรีรัตน ศิริมนตรี
นางสุรีรตั น แหยมประสงค
นางสาวสุเรวดี ทัศศิริ
นางสาวสุฤดี นามชวัด
นางสุลัย หมอมูล
นางสุลัย อาจพรม
นางสุลี ตนานนทชัย
นางสาวสุลี ศิลธุศัย

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๘๗๗๙
๑๘๗๘๐
๑๘๗๘๑
๑๘๗๘๒
๑๘๗๘๓
๑๘๗๘๔
๑๘๗๘๕
๑๘๗๘๖
๑๘๗๘๗
๑๘๗๘๘
๑๘๗๘๙
๑๘๗๙๐
๑๘๗๙๑
๑๘๗๙๒
๑๘๗๙๓
๑๘๗๙๔
๑๘๗๙๕
๑๘๗๙๖
๑๘๗๙๗
๑๘๗๙๘
๑๘๗๙๙
๑๘๘๐๐
๑๘๘๐๑
๑๘๘๐๒
๑๘๘๐๓
๑๘๘๐๔

นางสุลี สุขขัตติย
นางสาวสุวคนธ พรหมเมตตา
นางสุวคนธ สะอาด
นางสุวณา พลเยี่ยม
นางสุวณี ปนประเสริฐ
นางสุวณี พิกุล
นางสุวณีย เทพี
นางสุณีย พาศิริ
นางสุวดี ไตรรงค
นางสุวดี ธัญกิจ
นางสุวดี นพมิตร
นางสุวดี ปญญาคม
นางสุวดี รัชฎาภิบาล
นางสาวสุวนันท โททอง
นางสุวนา รวงผึ้ง
นางสุวนิช เสงเอียด
นางสุวนิตย ประดิษฐวงษ
นางสุวนิตย แสงใส
นางสุวนีย ดอนเส
นางสุวพร พันธุแกว
นางสุวพักต ไกยเลิศ
นางสุวพีร ขีดวัน
นางสุวพีร เมธาภควัตพันธุ
นางสุวภัทร แกวเพ็ชร
นางสุวภัทร สุคันธา
นางสาวสุวภา ดวงจันทร

หนา ๙๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๘๐๕
๑๘๘๐๖
๑๘๘๐๗
๑๘๘๐๘
๑๘๘๐๙
๑๘๘๑๐
๑๘๘๑๑
๑๘๘๑๒
๑๘๘๑๓
๑๘๘๑๔
๑๘๘๑๕
๑๘๘๑๖
๑๘๘๑๗
๑๘๘๑๘
๑๘๘๑๙
๑๘๘๒๐
๑๘๘๒๑
๑๘๘๒๒
๑๘๘๒๓
๑๘๘๒๔
๑๘๘๒๕
๑๘๘๒๖
๑๘๘๒๗
๑๘๘๒๘
๑๘๘๒๙
๑๘๘๓๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางสาวสุวภาพ เส็งเล็ก
นางสาวสุวรรณ ทองบัวงาม
นางสุวรรณ เนตรสูงเนิน
นางสุวรรณ หรรษา
นางสุวรรณา กสิกรณ
นางสุวรรณา กิ่งแกว
นางสาวสุวรรณา กิตติศรีอนันต
นางสุวรรณา จันทรโชตะ
นางสุวรรณา เดชอินทร
นางสุวรรณา นุตะมาน
นางสุวรรณา บํารุงศรี
นางสุวรรณา พุมแจง
นางสุวรรณา โพธิ์ทอง
นางสุวรรณา มีศรี
นางสุวรรณา มุมเรือนทอง
นางสุวรรณา ราชคํา
นางสุวรรณา ลิ้มอํานวยลาภ
นางสุวรรณา วงศวรรณดี
นางสุวรรณา วัฒนานนท
นางสุวรรณา ศรีจันทร
นางสุวรรณา ศิริเบ็ญนรัต
นางสุวรรณา สําแดงเดช
นางสุวรรณา สุขสังข
นางสุวรรณา สุขานนท
นางสุวรรณา สุนทรภักดี
นางสาวสุวรรณา อนุทรงศักดิ์

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๘๘๓๑
๑๘๘๓๒
๑๘๘๓๓
๑๘๘๓๔
๑๘๘๓๕
๑๘๘๓๖
๑๘๘๓๗
๑๘๘๓๘
๑๘๘๓๙
๑๘๘๔๐
๑๘๘๔๑
๑๘๘๔๒
๑๘๘๔๓
๑๘๘๔๔
๑๘๘๔๕
๑๘๘๔๖
๑๘๘๔๗
๑๘๘๔๘
๑๘๘๔๙
๑๘๘๕๐
๑๘๘๕๑
๑๘๘๕๒
๑๘๘๕๓
๑๘๘๕๔
๑๘๘๕๕
๑๘๘๕๖

นางสุวรรณา อภิรัตนมนตรี
นางสุวรรณี กอบกระโทก
นางสุวรรณี การดา
นางสุวรรณี การดี
นางสุวรรณี จันทรอยู
นางสุวรรณี ชินกร
นางสุวรรณี ไชยพานิช
นางสุวรรณี ดวงแสง
นางสุวรรณี ตระกูลเงินไทย
นางสุวรรณี บุญชัย
นางสุวรรณี ประดุจชนม
นางสุวรรณี ปาลวัฒน
นางสุวรรณี พิบูรณ
นางสุวรรณี พุทธอินทร
นางสุวรรณี วิริยพงศ
นางสุวรรณี ศรีประเสริฐ
นางสุวรรณี สังขะโห
นางสาวสุวรรณี สิงหชางชัย
นางสุวรรณี สุวรรณรัตน
นางสุวรรณี อิสโร
นางสุวรส ไพรัตน
นางสาวสุวรา ลอธรรมจักร
นางสุวรินทร พานิชวัฒนา
นางสุวรีย ประกอบบุญ
นางสุวรีย เราประจง
นางสุวรีย ศรีจันทรกิจ

หนา ๙๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๘๕๗
๑๘๘๕๘
๑๘๘๕๙
๑๘๘๖๐
๑๘๘๖๑
๑๘๘๖๒
๑๘๘๖๓
๑๘๘๖๔
๑๘๘๖๕
๑๘๘๖๖
๑๘๘๖๗
๑๘๘๖๘
๑๘๘๖๙
๑๘๘๗๐
๑๘๘๗๑
๑๘๘๗๒
๑๘๘๗๓
๑๘๘๗๔
๑๘๘๗๕
๑๘๘๗๖
๑๘๘๗๗
๑๘๘๗๘
๑๘๘๗๙
๑๘๘๘๐
๑๘๘๘๑
๑๘๘๘๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางสุวลักษณ เตียวศิริชัยสกุล
นางสุวลักษณ ลอมสมบัติ
นางสุวลักษณ ลาภสาร
นางสุวลี เอื้อวีรวัฒนวงศ
นางสาวสุวไล สุขนอย
นางสุวัจนา สมณะ
นางสุวัจนา อยูสนิท
นางสุวัชรา วิมานรัตน
นางสุวัฒนา จันทรเจริญ
นางสุวัฒนา ทองคํา
นางสุวัฒนา หาญสําเภา
นางสุวานิตย สืบนิพนธ
นางสุวาริน เกียรติอุปถัมภ
นางสาวสุวาริน สุขหนูแดง
นางสุวารี นันทกรพิทักษ
นางสาวสุวารี บัวงาม
นางสุวารี ปราบใหญ
นางสุวารีย ยะนะเลิศ
นางสุวาสน เดชประเสริฐ
นางสุวิจิตร วรรณมาตย
นางสุวิชา รัตนชัยเดชา
นางสุวิน พาสุกรี
นางสุวินันท ปราณพรหม
นางสุวินา ออนจันทร
นางสุวินี บัวระภา
นางสุวิมล กนิษฐชาติ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๘๘๘๓
๑๘๘๘๔
๑๘๘๘๕
๑๘๘๘๖
๑๘๘๘๗
๑๘๘๘๘
๑๘๘๘๙
๑๘๘๙๐
๑๘๘๙๑
๑๘๘๙๒
๑๘๘๙๓
๑๘๘๙๔
๑๘๘๙๕
๑๘๘๙๖
๑๘๘๙๗
๑๘๘๙๘
๑๘๘๙๙
๑๘๙๐๐
๑๘๙๐๑
๑๘๙๐๒
๑๘๙๐๓
๑๘๙๐๔
๑๘๙๐๕
๑๘๙๐๖
๑๘๙๐๗
๑๘๙๐๘

หนา ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุวิมล กระสินหอม
นางสุวิมล ครุธดิลกานันท
นางสุวิมล เครือคําไหล
นางสาวสุวิมล เครือวุฒิกุล
นางสุวิมล จําปาสัก
นางสุวิมล ชัญพลา
นางสุวิมล ไชยานุพัทธกุล
นางสุวิมล เทพแกว
นางสุวิมล พันชะนะ
นางสุวิมล พันธุศรี
นางสุวิมล พุมอิ่ม
นางสุวิมล ภัทรกําพล
นางสาวสุวิมล มาลีลัย
นางสุวิมล ฤทธิเนื่อง
นางสุวิมล วรสา
นางสุวิมล ศรีลุนชาง
นางสุวิมล ศรีสุนนท
นางสุวิมล สงกุล
นางสาวสุวิมล สิทธิ์สุวรรณกร
นางสุวิมล สุวรรณเรือง
นางสุวิมล อาชวาคม
นางสุศรี ตันติกิจกุล
นางสุสัญญา เพ็งมรดก
นางสุฬาลินี ดีจาง
นางเสงี่ยม แกวบุญปน
นางเสงี่ยม ขยันชุมชน

๑๘๙๐๙
๑๘๙๑๐
๑๘๙๑๑
๑๘๙๑๒
๑๘๙๑๓
๑๘๙๑๔
๑๘๙๑๕
๑๘๙๑๖
๑๘๙๑๗
๑๘๙๑๘
๑๘๙๑๙
๑๘๙๒๐
๑๘๙๒๑
๑๘๙๒๒
๑๘๙๒๓
๑๘๙๒๔
๑๘๙๒๕
๑๘๙๒๖
๑๘๙๒๗
๑๘๙๒๘
๑๘๙๒๙
๑๘๙๓๐
๑๘๙๓๑
๑๘๙๓๒
๑๘๙๓๓
๑๘๙๓๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางสาวเสงี่ยม จันน้ําใส
นางเสงี่ยม พิมพจันทร
นางเสงี่ยม ไพฑูรย
นางเสงี่ยม เรียงรอง
นางเสงี่ยม สายวรรณะ
นางเสงี่ยม สุวรรณวงศ
นางเสงี่ยม ใหมจันทร
นางสาวเสงี่ยม อนันต
นางเสถาว ไกลภัย
นางเสนห คีรี
นางเสนห จันทรอน
นางเสนห เนียมสันเทียะ
นางสาวเสนห ลาดนอก
นางเสนห วัชระพงษเทพ
นางสาวเสนอ แสงนิล
นางเสนียม พันธไทย
นางเสมอ แคชัยภูมิ
นางเสมอมาศ ฉายผาด
นางเสริฐหทัย เขียนวงศ
นางเสริมพร เกิดพงษ
นางเสริมศรี ยศพิทักษ
นางเสริมศรี ศิริโสดา
นางเสริมศรี สารพัฒน
นางสาวเสริมศรี อนันตพงศ
นางเสริมศิริ เสร็จกิจ
นางเสริมสิริ ชนะสงคราม

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๘๙๓๕
๑๘๙๓๖
๑๘๙๓๗
๑๘๙๓๘
๑๘๙๓๙
๑๘๙๔๐
๑๘๙๔๑
๑๘๙๔๒
๑๘๙๔๓
๑๘๙๔๔
๑๘๙๔๕
๑๘๙๔๖
๑๘๙๔๗
๑๘๙๔๘
๑๘๙๔๙
๑๘๙๕๐
๑๘๙๕๑
๑๘๙๕๒
๑๘๙๕๓
๑๘๙๕๔
๑๘๙๕๕
๑๘๙๕๖
๑๘๙๕๗
๑๘๙๕๘
๑๘๙๕๙
๑๘๙๖๐

นางเสริมสุข จิระการณ
นางเสริมสุข โชติชวงฉัตรชัย
นางเสวย กล่ําประเสริฐ
นางสาวเสวี บุญสง
นางเสวียน แกวแกมทอง
นางเสวียน ดอนมอญ
นางเสาวคนธ เกิดขุมทอง
นางเสาวคนธ จินดามัย
นางเสาวคนธ ใจดี
นางสาวเสาวคนธ ดวงเพชร
นางเสาวคนธ บุญแกว
นางเสาวคนธ ปญญา
นางเสาวคนธ โพธิราช
นางสาวเสาวคนธ สีพญา
นางสาวเสาวณี โคกทอง
นางเสาวณี ถาวรเศรษฐ
นางเสาวณี สุธาวา
นางเสาวณี แสงบุญ
นางเสาวณี แหยมเจริญ
นางเสาวณีย โกมล
นางเสาวณีย คงเรือง
นางเสาวณีย ไชยจารีย
นางเสาวณีย เดโชเม็ง
นางเสาวณีย ทองขํา
นางสาวเสาวณีย วรรณวงษ
นางเสาวณีย หมายงาม

หนา ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๙๖๑
๑๘๙๖๒
๑๘๙๖๓
๑๘๙๖๔
๑๘๙๖๕
๑๘๙๖๖
๑๘๙๖๗
๑๘๙๖๘
๑๘๙๖๙
๑๘๙๗๐
๑๘๙๗๑
๑๘๙๗๒
๑๘๙๗๓
๑๘๙๗๔
๑๘๙๗๕
๑๘๙๗๖
๑๘๙๗๗
๑๘๙๗๘
๑๘๙๗๙
๑๘๙๘๐
๑๘๙๘๑
๑๘๙๘๒
๑๘๙๘๓
๑๘๙๘๔
๑๘๙๘๕
๑๘๙๘๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางเสาวนิตย เปลี่ยนกริม
นางสาวเสาวนิตย สนิทชน
นางเสาวนีย แกวสมศรี
นางสาวเสาวนีย ขวางแปน
นางเสาวนีย จันทรวงศ
นางเสาวนีย ชีวสุขานนท
นางสาวเสาวนีย นวลแปง
นางเสาวนีย พรหมโคตร
นางเสาวนีย มณีโชติ
นางเสาวนีย ศรีธัญรัตน
นางเสาวนีย สือรี
นางสาวเสาวนีย หนูชัยแกว
นางเสาวภา กันทรสมบูรณ
นางเสาวภา ทรงสังข
นางเสาวภา มั่นประสิทธิ์
นางเสาวภา ละมายแข
นางเสาวภา โลหากาศ
นางเสาวภา สิทธิมาตย
นางเสาวภา แสงทอง
นางเสาวภาค พงษา
นางเสาวรส เพิ่มเสม
นางเสาวรส อยูใจเย็น
นางเสาวรักษ ฉิมพลีกุล
นางเสาวรักษ ผลเจริญ
นางเสาวรัตน การพรอม
นางเสาวรัตน ภมรสูต

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๘๙๘๗
๑๘๙๘๘
๑๘๙๘๙
๑๘๙๙๐
๑๘๙๙๑
๑๘๙๙๒
๑๘๙๙๓
๑๘๙๙๔
๑๘๙๙๕
๑๘๙๙๖
๑๘๙๙๗
๑๘๙๙๘
๑๘๙๙๙
๑๙๐๐๐
๑๙๐๐๑
๑๙๐๐๒
๑๙๐๐๓
๑๙๐๐๔
๑๙๐๐๕
๑๙๐๐๖
๑๙๐๐๗
๑๙๐๐๘
๑๙๐๐๙
๑๙๐๑๐
๑๙๐๑๑
๑๙๐๑๒

นางเสาวรีย ลิขิตกาญจน
นางเสาวรีย สถาผล
นางเสาวรุณ ทองเอียด
นางเสาวลักษณ กองชาง
นางเสาวลักษณ คงเถื่อน
นางเสาวลักษณ ฉิมงาม
นางเสาวลักษณ ชูทอง
นางเสาวลักษณ ชูมณี
นางเสาวลักษณ เดชบุรัมย
นางเสาวลักษณ ทองโคตร
นางเสาวลักษณ ธรรมศิริ
นางเสาวลักษณ นาคคํา
นางเสาวลักษณ ฝายจันทึก
นางเสาวลักษณ ภูมสากล
นางสาวเสาวลักษณ มั่งคั่ง
นางเสาวลักษณ ยี่ขอ
นางเสาวลักษณ รุณเกตุ
นางเสาวลักษณ โรยสกุล
นางเสาวลักษณ วิชาลัย
นางเสาวลักษณ สิทธิธรรม
นางสาวเสาวลักษณ สุปงคลัด
นางเสาวลักษณ สุริยะบุญ
นางเสาวลีย บุญเรือง
นางเสาวะณี ดวงคําสวัสดิ์
นางเสียงพิณ ฉิมสะอาด
นางแสงแกว คํามีสวาง

หนา ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๐๑๓
๑๙๐๑๔
๑๙๐๑๕
๑๙๐๑๖
๑๙๐๑๗
๑๙๐๑๘
๑๙๐๑๙
๑๙๐๒๐
๑๙๐๒๑
๑๙๐๒๒
๑๙๐๒๓
๑๙๐๒๔
๑๙๐๒๕
๑๙๐๒๖
๑๙๐๒๗
๑๙๐๒๘
๑๙๐๒๙
๑๙๐๓๐
๑๙๐๓๑
๑๙๐๓๒
๑๙๐๓๓
๑๙๐๓๔
๑๙๐๓๕
๑๙๐๓๖
๑๙๐๓๗
๑๙๐๓๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางแสงคํามา นะติกา
นางแสงจันทร ขยันดี
นางแสงจันทร ของหลิม
นางแสงจันทร คํามาสาร
นางแสงจันทร ไชยยา
นางสาวแสงจันทร ถานอย
นางแสงจันทร นาดี
นางแสงจันทร พลเสน
นางแสงจันทร พันธุระ
นางแสงจันทร เพียนอก
นางแสงจันทร เรืองศักดิ์
นางแสงจันทร ศรีสมศักดิ์
นางแสงจันทร สมนอย
นางแสงจันทร หนองหารพิทักษ
นางแสงจันทร หาญจริง
นางแสงดาว เทพจันทร
นางแสงดาว สาวงศทะ
นางแสงเดือน เนื่องพืช
นางแสงเดือน รอดรัตนาทูล
นางแสงเดือน วังนัยกูล
นางแสงเดือน ศรีบุญเรืองกมล
นางแสงเดือน สิริมูล
นางสาวแสงตะวัน ออนพุทธา
นางแสงทอง ขอบเขต
นางแสงทอง น้ําใจสัตย
นางแสงทอง พรมเสน

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๙๐๓๙
๑๙๐๔๐
๑๙๐๔๑
๑๙๐๔๒
๑๙๐๔๓
๑๙๐๔๔
๑๙๐๔๕
๑๙๐๔๖
๑๙๐๔๗
๑๙๐๔๘
๑๙๐๔๙
๑๙๐๕๐
๑๙๐๕๑
๑๙๐๕๒
๑๙๐๕๓
๑๙๐๕๔
๑๙๐๕๕
๑๙๐๕๖
๑๙๐๕๗
๑๙๐๕๘
๑๙๐๕๙
๑๙๐๖๐
๑๙๐๖๑
๑๙๐๖๒
๑๙๐๖๓
๑๙๐๖๔

หนา ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางแสงทอง วงษวัฒนะ
นางแสงทอง ศรีวิพัฒครุฑ
นางแสงทัยห สารนวน
นางแสงทิพย บูรพาสวัสดิ์
นางแสงนภา ตาลอําไพ
นางแสงประภา ทาทอง
นางแสงปน ตุมทอง
นางแสงพิไล เสนาธรรม
นางแสงระวี แนวบุตร
นางแสงระวี วุฒิรัตน
นางแสงเลย ปนคํา
นางแสงสุรีย หลําริ้ว
นางแสงอรุณ กันไชยสัก
นางแสงอรุณ ประสพสุข
นางแสงอรุณ วาลีย
นางสาวแสงอรุณ สุขสอาด
นางแสงอรุณ แสงทองสุข
นางสาวแสงอุทัย เครื่องกําแหง
นางแสนนิตย มาศเมฆ
นางสาวแสนสุข บรรเริงศรี
นางแสวง มีหนุน
นางโสพิน ขวัญโพธิ์
นางสาวโสพิศ คีรีศรี
นางโสพิศ ปานสุวรรณ
นางโสพิศ พิบูลย
นางโสพิศ มากเมือง

๑๙๐๖๕
๑๙๐๖๖
๑๙๐๖๗
๑๙๐๖๘
๑๙๐๖๙
๑๙๐๗๐
๑๙๐๗๑
๑๙๐๗๒
๑๙๐๗๓
๑๙๐๗๔
๑๙๐๗๕
๑๙๐๗๖
๑๙๐๗๗
๑๙๐๗๘
๑๙๐๗๙
๑๙๐๘๐
๑๙๐๘๑
๑๙๐๘๒
๑๙๐๘๓
๑๙๐๘๔
๑๙๐๘๕
๑๙๐๘๖
๑๙๐๘๗
๑๙๐๘๘
๑๙๐๘๙
๑๙๐๙๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางโสพิศ ศรีชะวา
นางโสภณาภรณ อุดร
นางสาวโสภะณา กองคลัง
นางโสภา จันทรศรี
นางโสภา เจริญพร
นางโสภา ญาณสูตร
นางโสภา เตียเจริญ
นางโสภา ถึงสุข
นางโสภา ทองพันธ
นางโสภา ทองอรุณ
นางโสภา ทองอินทร
นางโสภา ธรรมสะโร
นางโสภา นันตติกูล
นางโสภา นาจรัส
นางโสภา พจนานุภาพ
นางโสภา พานิชสรรพ
นางโสภา มณีกลาง
นางโสภา มุงการนา
นางโสภา โยธาทิพย
นางโสภา สาระโกเศศ
นางสาวโสภา สุขวิทยาภรณ
นางสาวโสภา แสงศิลา
นางโสภา ออนแดง
นางโสภา ออนเอี่ยม
นางโสภา อินทรชํานาญ
นางโสภาพร บรรจงศิลป

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๙๐๙๑
๑๙๐๙๒
๑๙๐๙๓
๑๙๐๙๔
๑๙๐๙๕
๑๙๐๙๖
๑๙๐๙๗
๑๙๐๙๘
๑๙๐๙๙
๑๙๑๐๐
๑๙๑๐๑
๑๙๑๐๒
๑๙๑๐๓
๑๙๑๐๔
๑๙๑๐๕
๑๙๑๐๖
๑๙๑๐๗
๑๙๑๐๘
๑๙๑๐๙
๑๙๑๑๐
๑๙๑๑๑
๑๙๑๑๒
๑๙๑๑๓
๑๙๑๑๔
๑๙๑๑๕
๑๙๑๑๖

หนา ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางโสภาพร เรืองประเสริฐ
นางโสภาพร หยีมะยิ
นางสาวโสภาพรรณ หงสจิตตินันท
นางโสภาพรรณ คําบุญชู
นางโสภาภรณ ธานี
นางโสภาวรรณ กล่ําคลาย
นางสาวโสภาวรรณ สติกรกุล
นางโสภิญญา เกื้อกูล
นางโสภิต ไทรเมือง
นางโสภิต บุตรแสนดี
นางโสภิต มะหิพันธ
นางสาวโสภิต สิทธิจู
นางโสภิต แสงทอง
นางโสภิต หนูบรรจง
นางโสภี สุขเจริญ
นางโสภี แสงหลา
นางสาวโสมพรรณ นวลวิวัฒน
นางโสมาบดี เกิดสุวรรณ
นางโสรฎา ประยงคขํา
นางโสรตี แกวพิชัย
นางโสวดี นิลสม
นางไสว ปรางงาม
นางไสว ยศสมบัติ
นางไสว โสภากุล
นางไสววัลย พาทัน
นางหงษสุดา เจริญยศ

๑๙๑๑๗
๑๙๑๑๘
๑๙๑๑๙
๑๙๑๒๐
๑๙๑๒๑
๑๙๑๒๒
๑๙๑๒๓
๑๙๑๒๔
๑๙๑๒๕
๑๙๑๒๖
๑๙๑๒๗
๑๙๑๒๘
๑๙๑๒๙
๑๙๑๓๐
๑๙๑๓๑
๑๙๑๓๒
๑๙๑๓๓
๑๙๑๓๔
๑๙๑๓๕
๑๙๑๓๖
๑๙๑๓๗
๑๙๑๓๘
๑๙๑๓๙
๑๙๑๔๐
๑๙๑๔๑
๑๙๑๔๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางหทัยกาญจน ชุมพล
นางสาวหทัยกาญจน ทองดี
นางหทัยชนก คําฝน
นางหทัยชนก พรมเพียงชาง
นางหทัยทิพย พันธอุดม
นางหทัยพร โรจนารัตน
นางหทัยรัตน คงประสิทธิ์
นางหทัยรัตน ธิกะ
นางหทัยรัตน ภูหินกอง
นางหทัยรัตน อรอินทร
นางหทัยวรรณ โสรัจประสพสันติ
นางหนูจวน บุญผาสุก
นางหนูแดง บัวหลวง
นางหนูทิพย กาญจนสิงห
นางหนูทิพย พันธงาม
นางหนูนอย เอียบฉุน
นางหนูนี พาที
นางหนูพร อุบลหลา
นางหนูพิศ กลิ่นสัมผัส
นางหนูเพียร เจียรวาป
นางหนูศิลป สมวัชรจิต
นางหยุกฟา เทพเกื้อ
นางหรรษา ของหลิม
นางสาวหรรษา หัวใจมั่น
นางหฤทัย จิตตศิริ
นางหฤทัย วีระมาชา

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๙๑๔๓
๑๙๑๔๔
๑๙๑๔๕
๑๙๑๔๖
๑๙๑๔๗
๑๙๑๔๘
๑๙๑๔๙
๑๙๑๕๐
๑๙๑๕๑
๑๙๑๕๒
๑๙๑๕๓
๑๙๑๕๔
๑๙๑๕๕
๑๙๑๕๖
๑๙๑๕๗
๑๙๑๕๘
๑๙๑๕๙
๑๙๑๖๐
๑๙๑๖๑
๑๙๑๖๒
๑๙๑๖๓
๑๙๑๖๔
๑๙๑๖๕
๑๙๑๖๖
๑๙๑๖๗
๑๙๑๖๘

นางหวง ทองคํา
นางหวังฤทัย ปรารมภ
นางหอมหวล มหาวงศนันท
นางหอมหวล อุภัยพรม
นางหัตถศิลป ศรีโพธิ์ไทร
นางหัตทัย นาคราชนิยม
นางหัทยา จุลสัตย
นางหัทยา โชติกูล
นางหัทยา ทับทิมดี
นางหัทยาภรณ นอยสําลี
นางหัสดี หนองหาง
นางเหมวรรณ หนูเกตุ
นางเหรียญ ละออ
นางเหรียญทอง เคลือบคณโท
นางเหลี่ยมศิริ ลือนาม
นางอกณิษฐ เนื่องแกว
นางองคอร ปยะเสถียรรัตน
นางองุน แสงทอง
นางอณัชญา ดวงแสง
นางอณุสยา อนันตโรจน
นางอโณทัย วงศฉลาด
นางอธิชา ปลื้มปรีชา
นางอนงค กลิ่นหอม
นางอนงค ขวดแกว
นางอนงค ขีดขั้น
นางอนงค คําภาศรี

หนา ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๑๖๙
๑๙๑๗๐
๑๙๑๗๑
๑๙๑๗๒
๑๙๑๗๓
๑๙๑๗๔
๑๙๑๗๕
๑๙๑๗๖
๑๙๑๗๗
๑๙๑๗๘
๑๙๑๗๙
๑๙๑๘๐
๑๙๑๘๑
๑๙๑๘๒
๑๙๑๘๓
๑๙๑๘๔
๑๙๑๘๕
๑๙๑๘๖
๑๙๑๘๗
๑๙๑๘๘
๑๙๑๘๙
๑๙๑๙๐
๑๙๑๙๑
๑๙๑๙๒
๑๙๑๙๓
๑๙๑๙๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางอนงค งามเสงี่ยม
นางอนงค จรโคกกรวด
นางอนงค จวนทองรักษ
นางอนงค จอยทองมูล
นางอนงค ชูรักษา
นางอนงค โชติไพรัตน
นางสาวอนงค ไชยชนะ
นางสาวอนงค ซ่ําศาสตร
นางสาวอนงค เดชะบุญ
นางอนงค ถ้ําวัตร
นางอนงค ทองอินทร
นางสาวอนงค ธูปทอง
นางอนงค บวรสิทธิรัตน
นางอนงค บัวจันทร
นางอนงค บุญเปง
นางอนงค ประไพวัลย
นางอนงค ปรีดาศักดิ์
นางอนงค พลภักดี
นางอนงค พวงคํา
นางอนงค พันธุชัยโย
นางอนงค เพชรสังคุณ
นางอนงค รุงโรจน
นางอนงค ฤทธิสิน
นางอนงค ศศิวิมลฤทธิ์
นางอนงค สังขสุข
นางอนงค สิงหแดง

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๙๑๙๕
๑๙๑๙๖
๑๙๑๙๗
๑๙๑๙๘
๑๙๑๙๙
๑๙๒๐๐
๑๙๒๐๑
๑๙๒๐๒
๑๙๒๐๓
๑๙๒๐๔
๑๙๒๐๕
๑๙๒๐๖
๑๙๒๐๗
๑๙๒๐๘
๑๙๒๐๙
๑๙๒๑๐
๑๙๒๑๑
๑๙๒๑๒
๑๙๒๑๓
๑๙๒๑๔
๑๙๒๑๕
๑๙๒๑๖
๑๙๒๑๗
๑๙๒๑๘
๑๙๒๑๙
๑๙๒๒๐

หนา ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางอนงค สียา
นางอนงค สุราเลิศ
นางอนงค สุวรรณ
นางอนงค หอมทวนลม
นางอนงค หาญชนะ
นางอนงค อรุณสุขมาก
นางอนงค เอี่ยมตอม
นางอนงค เฮาบุญ
นางอนงคธนางค พิมพทนต
นางอนงคนารถ ขจรเดชะศักดิ์
นางอนงคนิตย นวมเศวตร
นางอนงคพร ผดุงสงฆ
นางอนงคพร อนุตรวิรามกุล
นางอนงคพรรณ จันทเลิศ
นางอนงคพรรณ ยาสมุทร
นางอนงครัตน พงศพินทุกาญจน
นางอนงคลักษณ เคมาชัย
นางอนงคลักษณ ชัยภูมิ
นางอนงคลักษณ อนันตวงษ
นางอนงคศรี นครไทยภูมิ
นางสาวอนงคศิริ เยาวรัตน
นางอนงนุช บรรณกาล
นางอนงลักษณ มุณีรัตนากร
นางอนัญญา อัครวิชญ
นางอนับผล วายโศกา
นางอนามัย เชาวนปรีชา

๑๙๒๒๑
๑๙๒๒๒
๑๙๒๒๓
๑๙๒๒๔
๑๙๒๒๕
๑๙๒๒๖
๑๙๒๒๗
๑๙๒๒๘
๑๙๒๒๙
๑๙๒๓๐
๑๙๒๓๑
๑๙๒๓๒
๑๙๒๓๓
๑๙๒๓๔
๑๙๒๓๕
๑๙๒๓๖
๑๙๒๓๗
๑๙๒๓๘
๑๙๒๓๙
๑๙๒๔๐
๑๙๒๔๑
๑๙๒๔๒
๑๙๒๔๓
๑๙๒๔๔
๑๙๒๔๕
๑๙๒๔๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางอนามัย ผองแผว
นางอนิสชัย ฉวีวงค
นางอนุกูล เจียมฉวี
นางอนุกูล สุทธิอาคาร
นางอนุช ทรัพยนัย
นางอนุชิดา จันทราวุธ
นางอนุชิดา เหลืองสอาด
นางอนุตตร เพชรรัตน
นางอนุรักษ นนทพิพัฒน
นางอนุรักษ รอดเกตุ
นางอนุรักษ สารทอง
นางอนุลักษณ วงศไชย
นางอนุวัลย ศิริอํานาจ
นางอนุสรณ อาจเอี่ยม
นางอโนชา จันทบุตร
นางอโนชา ไหลหลั่ง
นางอโนชา ฮวบนอย
นางสาวอโนทัย นวลสอาด
นางอโนทัย รมโพธิ์ภักดิ์
นางอภัชรีย คํายอด
นางอภิชญา ดําทองสุก
นางอภิชา สิงหวิภาส
นางอภิชา แสงสวาง
นางอภิญญา เกื้อกูลประชา
นางอภิญญา ขอยันกลาง
นางอภิญญา คงราศรี

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๙๒๔๗
๑๙๒๔๘
๑๙๒๔๙
๑๙๒๕๐
๑๙๒๕๑
๑๙๒๕๒
๑๙๒๕๓
๑๙๒๕๔
๑๙๒๕๕
๑๙๒๕๖
๑๙๒๕๗
๑๙๒๕๘
๑๙๒๕๙
๑๙๒๖๐
๑๙๒๖๑
๑๙๒๖๒
๑๙๒๖๓
๑๙๒๖๔
๑๙๒๖๕
๑๙๒๖๖
๑๙๒๖๗
๑๙๒๖๘
๑๙๒๖๙
๑๙๒๗๐
๑๙๒๗๑
๑๙๒๗๒

หนา ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางอภิญญา นามแสง
นางสาวอภิญญา เปยมประเสริฐ
นางสาวอภิญญา พรหมสูงวงษ
นางอภิญญา พีระพัฒน
นางอภิญญา วานิช
นางอภิญญา ศรีคิรินทร
นางสาวอภิญญา สุรินราช
นางอภิญญาลักษณ โพธิ์เจริญ
นางอภินันท สงแสงรัตน
นางอภินันท สิงหกา
นางอภิพิม สุรวนิช
นางอภิรดี ผิวดี
นางสาวอภิรดี หนองสิมมา
นางอภิรมย ไชยโย
นางอภิษฐา สวนเขม
นางอมร ไชยวิลยศ
นางอมร นีระพจน
นางอมร พนมศักดิ์
นางอมร พิสัยพันธุ
นางอมร ฤทธิ์ล้ําเลิศ
นางอมร สุวรรณชาตรี
นางอมรพันธ พุมภชาติ
นางอมรรัตน คําถาเครือ
นางอมรรัตน จันทนุกูล
นางอมรรัตน จําปาเงิน
นางอมรรัตน เจียวกก

๑๙๒๗๓
๑๙๒๗๔
๑๙๒๗๕
๑๙๒๗๖
๑๙๒๗๗
๑๙๒๗๘
๑๙๒๗๙
๑๙๒๘๐
๑๙๒๘๑
๑๙๒๘๒
๑๙๒๘๓
๑๙๒๘๔
๑๙๒๘๕
๑๙๒๘๖
๑๙๒๘๗
๑๙๒๘๘
๑๙๒๘๙
๑๙๒๙๐
๑๙๒๙๑
๑๙๒๙๒
๑๙๒๙๓
๑๙๒๙๔
๑๙๒๙๕
๑๙๒๙๖
๑๙๒๙๗
๑๙๒๙๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางอมรรัตน ชาลีเครือ
นางสาวอมรรัตน แซใช
นางอมรรัตน บงชมโพธิ์
นางอมรรัตน ปราชญสันเทียะ
นางอมรรัตน ปาณีนิจ
นางอมรรัตน ฝนจักรสาย
นางอมรรัตน โพธิจักร
นางอมรรัตน ยามา
นางสาวอมรรัตน เย็นภิญโญ
นางอมรรัตน ละมัยสะอาด
นางสาวอมรรัตน ลิ้มสมบูรณ
นางอมรรัตน ศิริมิตรตระกูล
นางสาวอมรรัตน สงวนไชยกฤษณ
นางอมรรัตน สัตตานุสรณ
นางสาวอมรรัตน เหมือนเงิน
นางสาวอมรรัตน เอียดเกิด
นางอมรศรี จีนสวัสดิ์
นางสาวอมรศรี ประสาทแกว
นางอมรา กองแพ
นางอมรา แกวบุตร
นางอมรา คชรินทร
นางอมรา ชะตาญาณ
นางอมรา ดอกไมขาว
นางอมรา นุมนอย
นางอมรา พรหมเกาะ
นางอมรา พรหมจรร

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๙๒๙๙
๑๙๓๐๐
๑๙๓๐๑
๑๙๓๐๒
๑๙๓๐๓
๑๙๓๐๔
๑๙๓๐๕
๑๙๓๐๖
๑๙๓๐๗
๑๙๓๐๘
๑๙๓๐๙
๑๙๓๑๐
๑๙๓๑๑
๑๙๓๑๒
๑๙๓๑๓
๑๙๓๑๔
๑๙๓๑๕
๑๙๓๑๖
๑๙๓๑๗
๑๙๓๑๘
๑๙๓๑๙
๑๙๓๒๐
๑๙๓๒๑
๑๙๓๒๒
๑๙๓๒๓
๑๙๓๒๔

นางอมรา พันธุเพ็ง
นางอมรา ภูสําลี
นางอมรา อามาตยสมบัติ
นางอมรารัตน วรรณพัฒน
นางอรกมล ใจบุญ
นางอรจันทร ปานปน
นางสาวอรฉัตร ชินโคตร
นางอรชร จันดาเบา
นางสาวอรชร อินทกุล
นางอรชร เสนาปน
นางอรชุมา มุทุจัด
นางอรญา พิมพวรากร
นางอรณัฐ ไทยประเสริฐ
นางอรณิช ชูมี
นางอรดี ธรรมเมธา
นางอรดี อินมนเทียร
นางสาวอรทัย ขันธวิชัย
นางสาวอรทัย คเชนทร
นางอรทัย จันทรป
นางอรทัย ชุมมงคล
นางอรทัย โชติคุตร
นางอรทัย ดาวสุด
นางอรทัย ทองสุก
นางอรทัย ประครองเมือง
นางอรทัย ปลั่งกลาง
นางอรทัย เพราะคํา

หนา ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๓๒๕
๑๙๓๒๖
๑๙๓๒๗
๑๙๓๒๘
๑๙๓๒๙
๑๙๓๓๐
๑๙๓๓๑
๑๙๓๓๒
๑๙๓๓๓
๑๙๓๓๔
๑๙๓๓๕
๑๙๓๓๖
๑๙๓๓๗
๑๙๓๓๘
๑๙๓๓๙
๑๙๓๔๐
๑๙๓๔๑
๑๙๓๔๒
๑๙๓๔๓
๑๙๓๔๔
๑๙๓๔๕
๑๙๓๔๖
๑๙๓๔๗
๑๙๓๔๘
๑๙๓๔๙
๑๙๓๕๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางสาวอรทัย มีแสง
นางอรทัย ศิริบุตร
นางอรทัย สวัสดิ์แดง
นางอรทัย สองเนตร
นางอรทัย สาหัส
นางอรทัย หินนนท
นางอรทัย หิรัญศิริวัฒน
นางสาวอรทัย อัชฌานุเคราะห
นางอรไท นิลเนตร
นางอรไท พัฒนพงศ
นางอรไท วรศรี
นางอรไท แสนมูล
นางอรนอม ขวัญพัทลุง
นางสาวอรนิธี เพ็ญเพียร
นางสาวอรนุช ตั้งศิริ
นางอรนุช ทองนิตย
นางอรนุช นิลราช
นางสาวอรนุช วิศาลสมพงษ
นางอรนุช วิเศษรัตน
นางอรนุช สรอยทองดี
นางสาวอรนุชา วิริยะรัตน
นางอรนุต เมฆลอย
นางอรนุตร บัวหยู
นางอรพร พจนจําเนียร
นางอรพรรณ จินดาโชติ
นางอรพรรณ วรรณเวช

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๙๓๕๑
๑๙๓๕๒
๑๙๓๕๓
๑๙๓๕๔
๑๙๓๕๕
๑๙๓๕๖
๑๙๓๕๗
๑๙๓๕๘
๑๙๓๕๙
๑๙๓๖๐
๑๙๓๖๑
๑๙๓๖๒
๑๙๓๖๓
๑๙๓๖๔
๑๙๓๖๕
๑๙๓๖๖
๑๙๓๖๗
๑๙๓๖๘
๑๙๓๖๙
๑๙๓๗๐
๑๙๓๗๑
๑๙๓๗๒
๑๙๓๗๓
๑๙๓๗๔
๑๙๓๗๕
๑๙๓๗๖

นางอรพรรณ วัฒนะบุตร
นางอรพรรณ ศรีขวาชัย
นางอรพรรณ ศรีสวางรัตน
นางอรพรรณ สุขโข
นางอรพรรณ สุขสําราญ
นางอรพรรณ หวาละ
นางอรพรรณ แปนเหลือ
นางอรพันธ บุญวงศ
นางอรพันธ รวยร่ํา
นางสาวอรพิณ ธรรมยิ่ง
นางอรพิณ ศรีพันธุ
นางอรพิณ สุขใจ
นางอรพิน กุลจันทร
นางสาวอรพิน แกนจันทร
นางอรพิน ญานุปติศักดิ์
นางอรพิน บุญเพ็ญ
นางอรพิน พรสีมา
นางอรพิน พลอยสระศรี
นางอรพิน ภารังกูล
นางอรพิน ภูทับทิม
นางอรพิน เลียงผา
นางอรพิน ศรีสุข
นางสาวอรพิน สวัสดิ์สินธุ
นางอรพิน อรัญนารถ
นางอรพิน อุเทนสุต
นางอรพินท คลายสุบรรณ

หนา ๑๐๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๓๗๗
๑๙๓๗๘
๑๙๓๗๙
๑๙๓๘๐
๑๙๓๘๑
๑๙๓๘๒
๑๙๓๘๓
๑๙๓๘๔
๑๙๓๘๕
๑๙๓๘๖
๑๙๓๘๗
๑๙๓๘๘
๑๙๓๘๙
๑๙๓๙๐
๑๙๓๙๑
๑๙๓๙๒
๑๙๓๙๓
๑๙๓๙๔
๑๙๓๙๕
๑๙๓๙๖
๑๙๓๙๗
๑๙๓๙๘
๑๙๓๙๙
๑๙๔๐๐
๑๙๔๐๑
๑๙๔๐๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางอรพินท คําเกษ
นางอรพินท แจมจันทร
นางสาวอรพินท เฉลยทรัพย
นางอรพินท ผลสนอง
นางอรพินท มงคลสวัสดิ์
นางอรพินท มาเกิด
นางอรพินท เมืองชมภู
นางสาวอรพินท เรืองศุภนิมิต
นางอรพินท สุนเจริญ
นางอรพินท สุวรรณรัตน
นางอรพินธ แกวสวาง
นางอรพินธ นามวงศ
นางอรพิมพ กิมาวะหา
นางสาวอรพิมพ สุดจะชารี
นางสาวอรรจนา แซอุย
นางสาวอรรถชรัตน ศรชัย
นางอรรัตน พุมกาหลง
นางอรรัตนา วรมุกสิก
นางอรวรรณ กลับมั่งมี
นางอรวรรณ กลางประพันธ
นางอรวรรณ จันทรหนองสรวง
นางอรวรรณ จันทา
นางอรวรรณ จิตใหญ
นางอรวรรณ ชัยทนุวงศ
นางอรวรรณ ชัยเรืองวุฒิ
นางอรวรรณ ชัยศร

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๙๔๐๓
๑๙๔๐๔
๑๙๔๐๕
๑๙๔๐๖
๑๙๔๐๗
๑๙๔๐๘
๑๙๔๐๙
๑๙๔๑๐
๑๙๔๑๑
๑๙๔๑๒
๑๙๔๑๓
๑๙๔๑๔
๑๙๔๑๕
๑๙๔๑๖
๑๙๔๑๗
๑๙๔๑๘
๑๙๔๑๙
๑๙๔๒๐
๑๙๔๒๑
๑๙๔๒๒
๑๙๔๒๓
๑๙๔๒๔
๑๙๔๒๕
๑๙๔๒๖
๑๙๔๒๗
๑๙๔๒๘

นางอรวรรณ ไชยสงค
นางอรวรรณ ดํารงรัตน
นางอรวรรณ ทองประสาน
นางอรวรรณ ธาตุไชย
นางอรวรรณ นาคอน
นางอรวรรณ นุชนา
นางอรวรรณ ปราบหนองบัว
นางอรวรรณ แพถนอม
นางสาวอรวรรณ ภักดีนิติ
นางอรวรรณ มากนวน
นางอรวรรณ ยศคําลือ
นางอรวรรณ วรรณโชติ
นางอรวรรณ สงฆธรรม
นางอรวรรณ สืบอาย
นางอรวรรณ เหมือนสุดใจ
นางอรวรรณ อินจันทร
นางอรวรรณ อินทวงศ
นางอรวินท อินทรสายใจ
นางสาวอรวีร วิรุฬหรัตกุล
นางอรศรี เวียงลอ
นางสาวอรศรี แสงแกวมณี
นางสาวอรษา ทรงมณี
นางอรสา กองขุนทด
นางอรสา กองมะลิ
นางสาวอรสา ณัมคนิสรณ
นางอรสา พูลพวง

หนา ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๔๒๙
๑๙๔๓๐
๑๙๔๓๑
๑๙๔๓๒
๑๙๔๓๓
๑๙๔๓๔
๑๙๔๓๕
๑๙๔๓๖
๑๙๔๓๗
๑๙๔๓๘
๑๙๔๓๙
๑๙๔๔๐
๑๙๔๔๑
๑๙๔๔๒
๑๙๔๔๓
๑๙๔๔๔
๑๙๔๔๕
๑๙๔๔๖
๑๙๔๔๗
๑๙๔๔๘
๑๙๔๔๙
๑๙๔๕๐
๑๙๔๕๑
๑๙๔๕๒
๑๙๔๕๓
๑๙๔๕๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางอรสา โพธิทรัพย
นางอรสา มานะมโนรถ
นางอรสา แมนมินทร
นางสาวอรสา สุดรัก
นางอรสา สุรสิทธิ์
นางอรสา แสงพิทักษ
นางอรหทัย สุนทรวงษ
นางอรอนงค คําชมภู
นางอรอนงค เจริญสิริภัทร
นางอรอนงค ชุมเพ็ง
นางอรอนงค ไชยรัตน
นางอรอนงค โพธิ์พันธ
นางอรอนงค มูลลิสาร
นางอรอนงค โสขุมา
นางอรอนงค เอมะรุจิ
นางสาวอรอร แกวฉ่ํา
นางอรอา ธรรมราช
นางอรอุมา บํารุงการ
นางอรอุมา พงคธัญญะดิลก
นางอรอุมา วันดี
นางอรอุษา ตันสุวรรณ
นางอรอุษา วงษยะลา
นางอรัญญา จันทคาร
นางอรัญญา สุขเกษม
นางอราม แปนแกว
นางสาวอรามศรี ทรงเจริญ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๙๔๕๕
๑๙๔๕๖
๑๙๔๕๗
๑๙๔๕๘
๑๙๔๕๙
๑๙๔๖๐
๑๙๔๖๑
๑๙๔๖๒
๑๙๔๖๓
๑๙๔๖๔
๑๙๔๖๕
๑๙๔๖๖
๑๙๔๖๗
๑๙๔๖๘
๑๙๔๖๙
๑๙๔๗๐
๑๙๔๗๑
๑๙๔๗๒
๑๙๔๗๓
๑๙๔๗๔
๑๙๔๗๕
๑๙๔๗๖
๑๙๔๗๗
๑๙๔๗๘
๑๙๔๗๙
๑๙๔๘๐

นางอริยภรณ ภักดี
นางอริสรา ศรีฐาน
นางอรุณ คงภักดี
นางสาวอรุณ คชศิลา
นางอรุณ เทพเมืองมา
นางอรุณ พราหมณแกว
นางอรุณ พูลเพิ่ม
นางอรุณ วงศพิเชษฐ
นางอรุณ สุมาลี
นางอรุณทิพย ทองเรือง
นางอรุณพรรณ การกลา
นางอรุณรัตน ไทรผองศรี
นางอรุณรัตน โสพิกุล
นางอรุณลักษณ เลาหะพันธ
นางอรุณวดี คงพันธ
นางอรุณวรรณ งอยผาลา
นางอรุณวรรณ บุษสาย
นางอรุณวรรณ วรรณเลิศ
นางอรุณวรรณ แสงแพง
นางอรุณศรี เชาวธุรี
นางอรุณศรี พูลพัฒน
นางอรุณศรี ภาพฉิมพลี
นางอรุณศรี สงเคราะห
นางสาวอรุณี จงรักษ
นางอรุณี จันทรอําพร
นางอรุณี จํานงคไทย

หนา ๑๐๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๔๘๑
๑๙๔๘๒
๑๙๔๘๓
๑๙๔๘๔
๑๙๔๘๕
๑๙๔๘๖
๑๙๔๘๗
๑๙๔๘๘
๑๙๔๘๙
๑๙๔๙๐
๑๙๔๙๑
๑๙๔๙๒
๑๙๔๙๓
๑๙๔๙๔
๑๙๔๙๕
๑๙๔๙๖
๑๙๔๙๗
๑๙๔๙๘
๑๙๔๙๙
๑๙๕๐๐
๑๙๕๐๑
๑๙๕๐๒
๑๙๕๐๓
๑๙๕๐๔
๑๙๕๐๕
๑๙๕๐๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางสาวอรุณี เจริญศรี
นางอรุณี โชติกุล
นางอรุณี ไชยวงศ
นางอรุณี ตั๊นงาม
นางอรุณี ตันสุวรรณ
นางอรุณี ธรรมโสภณ
นางอรุณี นักฟอน
นางอรุณี นันทวัฒนานุกูล
นางอรุณี นางแยม
นางสาวอรุณี พงษสุวิริยสกุล
นางสาวอรุณี พิมเสน
นางอรุณี เพียรหาสิน
นางอรุณี ภารัตนวงศ
นางอรุณี แมบจันทึก
นางสาวอรุณี รัตนพันธุ
นางอรุณี วสุวัต
นางอรุณี วสุวัต
นางอรุณี ศุภภัทรโสภณ
นางอรุณี สดศรี
นางอรุณี สวางแสง
นางอรุณี สิทธิ
นางอรุณี ใหมวงค
นางอรุณี เอี่ยมสถานุกูล
นางอรุณี โองอินทร
นางอรุณีย สุอังคะวาทิน
นางอรุโณทัย กล่ําสนอง

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๙๕๐๗
๑๙๕๐๘
๑๙๕๐๙
๑๙๕๑๐
๑๙๕๑๑
๑๙๕๑๒
๑๙๕๑๓
๑๙๕๑๔
๑๙๕๑๕
๑๙๕๑๖
๑๙๕๑๗
๑๙๕๑๘
๑๙๕๑๙
๑๙๕๒๐
๑๙๕๒๑
๑๙๕๒๒
๑๙๕๒๓
๑๙๕๒๔
๑๙๕๒๕
๑๙๕๒๖
๑๙๕๒๗
๑๙๕๒๘
๑๙๕๒๙
๑๙๕๓๐
๑๙๕๓๑
๑๙๕๓๒

นางอลิตา ขจรกลิ่น
นางอลิตา เจนวิถีสุข
นางอลิษา ศรเพชร
นางอลิสา ฮะซานี
นางอวน เสงรอด
นางอวภาส ลายอด
นางอวยพร คําภา
นางสาวอวยพร จันทรมาลี
นางอวยพร ทะลาสี
นางอวยพร บุญผอง
นางอวยพร ไพเราะ
นางอวยพร ศรีสุข
นางอวยพร สอนพรม
นางอวยพร สังขเงิน
นางอวยพร โสภานะ
นางอวยพร เหมทานนท
นางสาวอวยพร อินแปลง
นางออนจันทร พูลเอี่ยม
นางออนศรี สนธิเศวต
นางออมเดือน เหลืองทองคํา
นางออมตะวัน ศิลปประเสริฐ
นางออมทิพย ใสสะอาด
นางสาวออมสิน คําภิระแปง
นางออย มงคลรัตน
นางออยทิพย หาญนาวี
นางออยอุมา วิจารณ

หนา ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๕๓๓
๑๙๕๓๔
๑๙๕๓๕
๑๙๕๓๖
๑๙๕๓๗
๑๙๕๓๘
๑๙๕๓๙
๑๙๕๔๐
๑๙๕๔๑
๑๙๕๔๒
๑๙๕๔๓
๑๙๕๔๔
๑๙๕๔๕
๑๙๕๔๖
๑๙๕๔๗
๑๙๕๔๘
๑๙๕๔๙
๑๙๕๕๐
๑๙๕๕๑
๑๙๕๕๒
๑๙๕๕๓
๑๙๕๕๔
๑๙๕๕๕
๑๙๕๕๖
๑๙๕๕๗
๑๙๕๕๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางออระพิน ชมกิจ
นางสาวอะสะหนะ หมานมานะ
นางอัคราพร เอี่ยมพงษไพฑูรย
นางอังคณา ชัยจํา
นางอังคณา ซิเวอรทเซน
นางอังคณา ดวงคําจันทร
นางสาวอังคณา ตุลาพิทักษ
นางอังคณา ถาวรพล
นางอังคณา ทองศรีนุน
นางอังคณา นาราคาม
นางอังคณา ประมวลวุฒิรณ
นางสาวอังคณา สรอยทอง
นางอังคณา เสนาะ
นางอังคณา โสประดิษฐ
นางสาวอังคณา หมูพิกุล
นางอังชัญ นรินนอก
นางอังศุมาลิน ไวยกาญจน
นางอังสนา เกิดบุญสง
นางอังสนา ปานชาลี
นางอังสนา วรรณประสิทธิ์
นางอังสนา สื่อเรืองศักดิ์
นางอังสุมาลิน บุญมณี
นางอัจจิมา รินเที่ยง
นางอัจจิมา เวชเตง
นางสาวอัจจิมา อูวิเชียร
นางอัจจิลักษณ กระสันต

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๙๕๕๙
๑๙๕๖๐
๑๙๕๖๑
๑๙๕๖๒
๑๙๕๖๓
๑๙๕๖๔
๑๙๕๖๕
๑๙๕๖๖
๑๙๕๖๗
๑๙๕๖๘
๑๙๕๖๙
๑๙๕๗๐
๑๙๕๗๑
๑๙๕๗๒
๑๙๕๗๓
๑๙๕๗๔
๑๙๕๗๕
๑๙๕๗๖
๑๙๕๗๗
๑๙๕๗๘
๑๙๕๗๙
๑๙๕๘๐
๑๙๕๘๑
๑๙๕๘๒
๑๙๕๘๓
๑๙๕๘๔

นางอัจฉรพร แกวมรกต
นางอัจฉรา กงบังเกิด
นางสาวอัจฉรา กระสานติ์กุล
นางอัจฉรา กาซอ
นางอัจฉรา โฆมานะสิน
นางอัจฉรา จันทนพยอม
นางอัจฉรา จํานงคพลี
นางอัจฉรา ชื่นพัฒนพงศ
นางอัจฉรา ชูแกว
นางอัจฉรา ทรัพยขํา
นางอัจฉรา ทวีวรรณ
นางอัจฉรา เทพาศักดิ์
นางอัจฉรา บุญโภค
นางอัจฉรา ปนโฉมฉาย
นางสาวอัจฉรา ฝอยหิรัญ
นางอัจฉรา ภูจุฬา
นางอัจฉรา ศรีงามผอง
นางสาวอัจฉรา ศรีตรีเวทย
นางสาวอัจฉรา สินธุสอาด
นางอัจฉรา สุขวดี
นางสาวอัจฉรา แสงอินทร
นางอัจฉรา อองละออ
นางอัจฉรา อินทรปาทานนท
นางอัจฉราพร จริตงาม
นางอัจฉราพร ทรัพยแกว
นางอัจฉราพร พินิจ

หนา ๑๐๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๕๘๕
๑๙๕๘๖
๑๙๕๘๗
๑๙๕๘๘
๑๙๕๘๙
๑๙๕๙๐
๑๙๕๙๑
๑๙๕๙๒
๑๙๕๙๓
๑๙๕๙๔
๑๙๕๙๕
๑๙๕๙๖
๑๙๕๙๗
๑๙๕๙๘
๑๙๕๙๙
๑๙๖๐๐
๑๙๖๐๑
๑๙๖๐๒
๑๙๖๐๓
๑๙๖๐๔
๑๙๖๐๕
๑๙๖๐๖
๑๙๖๐๗
๑๙๖๐๘
๑๙๖๐๙
๑๙๖๑๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางสาวอัจฉราพร แสงโชติ
นางอัจฉราภรณ แจมจันทร
นางอัจฉราลักษณ หองดอกไม
นางอัจฉราวรรณ งามสุวรรณ
นางอัจฉริยา ธรรมรักษา
นางสาวอัจฉริยาภรณ กรมทะนา
นางสาวอัจนา ไชยนุวัติ
นางสาวอัชฌา แพรสุวรรณ
นางอัชฌาพร งาคชสาร
นางสาวอัชณา นรพัลลภ
นางอัชรี คําดอนหัน
นางอัญชณี มูณีวรรณ
นางอัญชนา ชูเชื้อ
นางอัญชนา วัฒนานุกิจ
นางอัญชนา เหลาจันตา
นางอัญชนา อินทุรัตน
นางอัญชลาภรณ เนตรดุลย
นางอัญชลี กอเกิด
นางอัญชลี เขื่อนเพชร
นางอัญชลี เครือวงศ
นางอัญชลี ใจผดุงวงษ
นางสาวอัญชลี ชนะเพียร
นางอัญชลี ชุมวรฐายี
นางอัญชลี ดวงแกว
นางสาวอัญชลี ดวงทรัพย
นางอัญชลี ตาลสอน

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๙๖๑๑
๑๙๖๑๒
๑๙๖๑๓
๑๙๖๑๔
๑๙๖๑๕
๑๙๖๑๖
๑๙๖๑๗
๑๙๖๑๘
๑๙๖๑๙
๑๙๖๒๐
๑๙๖๒๑
๑๙๖๒๒
๑๙๖๒๓
๑๙๖๒๔
๑๙๖๒๕
๑๙๖๒๖
๑๙๖๒๗
๑๙๖๒๘
๑๙๖๒๙
๑๙๖๓๐
๑๙๖๓๑
๑๙๖๓๒
๑๙๖๓๓
๑๙๖๓๔
๑๙๖๓๕
๑๙๖๓๖

นางอัญชลี โตอุสาห
นางอัญชลี เทพสุคลธ
นางอัญชลี นนทะธรรม
นางสาวอัญชลี นิยมญาติ
นางอัญชลี บุญทะจิตต
นางอัญชลี บุญมา
นางอัญชลี พงษแตง
นางอัญชลี พันธเที่ยงธรรม
นางอัญชลี พุทธวิบูลย
นางอัญชลี พูลเจริญ
นางสาวอัญชลี มีสุข
นางอัญชลี รังสาดทอง
นางสาวอัญชลี วรรณรัตน
นางสาวอัญชลี ศิริมาก
นางอัญชลี สิทธิเหรียญชัย
นางอัญชลี หนูสวี
นางอัญชลีพร วิรัชกุล
นางอัญชัญ ขําแกว
นางอัญชัญ เรียนมงคล
นางอัญชิษฐา วังทะพันธ
นางอัญชิษฐา ศรีจันทร
นางอัญชิสา ภูฆัง
นางอัญญรัตน เสนากลาง
นางอัญญาดา ตันไล
นางอัญญาพร ปญญาพอ
นางอัญธิญา พานิชเจริญ

หนา ๑๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๖๓๗
๑๙๖๓๘
๑๙๖๓๙
๑๙๖๔๐
๑๙๖๔๑
๑๙๖๔๒
๑๙๖๔๓
๑๙๖๔๔
๑๙๖๔๕
๑๙๖๔๖
๑๙๖๔๗
๑๙๖๔๘
๑๙๖๔๙
๑๙๖๕๐
๑๙๖๕๑
๑๙๖๕๒
๑๙๖๕๓
๑๙๖๕๔
๑๙๖๕๕
๑๙๖๕๖
๑๙๖๕๗
๑๙๖๕๘
๑๙๖๕๙
๑๙๖๖๐
๑๙๖๖๑
๑๙๖๖๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางอัญสมา วุชรัตน
นางอัฎนา ศักดิ์บูรณาเพชร
นางสาวอัฐพร สุขขี
นางอัณชนาพร ศิริพรทุม
นางอัธยาณี สวัสดี
นางสาวอันธิฌา เสริมสุข
นางสาวอัปสร บุบผาทอง
นางอัปสร สุรินทรโท
นางอัปสร หมองกี
นางอัปสรศรี คลองอักขระ
นางอัมพร เกิดมงคล
นางอัมพร เขียวระยับ
นางอัมพร คงเพชรศักดิ์
นางสาวอัมพร คําอาย
นางอัมพร เงี่ยงไธสง
นางอัมพร ฉันทา
นางอัมพร ถาวงศ
นางอัมพร ทุงมีผล
นางอัมพร เที่ยงแท
นางสาวอัมพร นรรัตนพุทธิ
นางอัมพร นอยมหาไวย
นางอัมพร นะติกา
นางอัมพร บัวอินทร
นางอัมพร บําเพ็ญ
นางอัมพร บุญมาก
นางอัมพร บุญเรือง

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๙๖๖๓
๑๙๖๖๔
๑๙๖๖๕
๑๙๖๖๖
๑๙๖๖๗
๑๙๖๖๘
๑๙๖๖๙
๑๙๖๗๐
๑๙๖๗๑
๑๙๖๗๒
๑๙๖๗๓
๑๙๖๗๔
๑๙๖๗๕
๑๙๖๗๖
๑๙๖๗๗
๑๙๖๗๘
๑๙๖๗๙
๑๙๖๘๐
๑๙๖๘๑
๑๙๖๘๒
๑๙๖๘๓
๑๙๖๘๔
๑๙๖๘๕
๑๙๖๘๖
๑๙๖๘๗
๑๙๖๘๘

นางสาวอัมพร บุญเสริมสุข
นางอัมพร ประทุมพงษ
นางอัมพร เปรมปรี
นางอัมพร พรหมนิกร
นางอัมพร พันจันทึก
นางสาวอัมพร พันธุพาณิชย
นางอัมพร พูลสวัสดิ์
นางอัมพร เพชรรัตน
นางอัมพร ภูจอมแกว
นางอัมพร ภูระหงษ
นางอัมพร มาตยากูร
นางอัมพร รําพึงนิตย
นางอัมพร รูปชัยภูมิ
นางอัมพร เรือนแกว
นางสาวอัมพร ลี้ตระกูล
นางอัมพร วรรณพินิจ
นางอัมพร วังไพบูลย
นางอัมพร ศรีวิชา
นางอัมพร สันติชัยรัตน
นางอัมพร สายนาค
นางสาวอัมพร สารารักษ
นางอัมพร สิงหล
นางอัมพร สุขปรีดา
นางอัมพร สุคํามา
นางอัมพร สุรยศ
นางอัมพร สุวรรณพันธ

หนา ๑๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๖๘๙
๑๙๖๙๐
๑๙๖๙๑
๑๙๖๙๒
๑๙๖๙๓
๑๙๖๙๔
๑๙๖๙๕
๑๙๖๙๖
๑๙๖๙๗
๑๙๖๙๘
๑๙๖๙๙
๑๙๗๐๐
๑๙๗๐๑
๑๙๗๐๒
๑๙๗๐๓
๑๙๗๐๔
๑๙๗๐๕
๑๙๗๐๖
๑๙๗๐๗
๑๙๗๐๘
๑๙๗๐๙
๑๙๗๑๐
๑๙๗๑๑
๑๙๗๑๒
๑๙๗๑๓
๑๙๗๑๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางอัมพร แสงจันทร
นางอัมพร แสงเดช
นางสาวอัมพร อรุณรัตน
นางอัมพร ออมเงิน
นางอัมพร อินทิพย
นางอัมพร อึ้งชัยพงษ
นางอัมพร อึ่งเส็ง
นางอัมพร เอี่ยมโคกสูง
นางอัมพรทิพย วงษสมาจารย
นางอัมพรพรรณ ตามล
นางอัมพรพรรณ ทิพยเลิศ
นางอัมพรพรรณ บุญรักษา
นางอัมพรพรรณ พงษรัตน
นางอัมพรรณ จักรบุญมา
นางอัมพรรณ ฉิมนนท
นางอัมพวัน ชูแปน
นางอัมพวัน ตันติศิรินทร
นางอัมพวัน สนธิศรี
นางอัมพันธ ใจยศ
นางอัมพันธ สุขสมบูรณ
นางอัมพา ภูมิพิชญดํารง
นางอัมพิกา รมแสง
นางอัมพิกา เอี่ยมสําอางค
นางอัมภา ยาวิชัย
นางอัมภา วรศาสตรศิลป
นางอัมภาพรรณ สกุลเรือง

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๙๗๑๕
๑๙๗๑๖
๑๙๗๑๗
๑๙๗๑๘
๑๙๗๑๙
๑๙๗๒๐
๑๙๗๒๑
๑๙๗๒๒
๑๙๗๒๓
๑๙๗๒๔
๑๙๗๒๕
๑๙๗๒๖
๑๙๗๒๗
๑๙๗๒๘
๑๙๗๒๙
๑๙๗๓๐
๑๙๗๓๑
๑๙๗๓๒
๑๙๗๓๓
๑๙๗๓๔
๑๙๗๓๕
๑๙๗๓๖
๑๙๗๓๗
๑๙๗๓๘
๑๙๗๓๙
๑๙๗๔๐

นางอัมภาภรณ ผิวเงิน
นางสาวอัมภาศรี ไวยกุฬา
นางอัมรา ศรีชัย
นางอัมรา อุนมีศรี
นางอัมรินทร ลัดลอย
นางอั้ว ไชยโม
นางสาวอัศณา ชั่งทอง
นางอัศนีรัตน ถาริยะ
นางอัศรอน รักษสุจริต
นางอัษฎาพร พงศพิพัฒน
นางอัสณีย ตันศิริสุข
นางอัสสมะ ฮะอุรา
นางอาจศรี วันเย็น
นางอาจารี มาลา
นางอาจิน สิงคมาศ
นางอาชีพ เขียวจันทร
นางอาณิสา จันทรอิ่ม
นางอาทร รักษสุวรรณ
นางอาทิตยา เกตุพันธ
นางอาพร ชูตระกูล
นางอาพร มะนูน
นางสาวอาพร มะสุทธิ
นางอาภร เจริญสมบัติ
นางสาวอาภรณ กิ้มเอา
นางอาภรณ เก็งวินิจ
นางอาภรณ เขาเขจร

หนา ๑๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๗๔๑
๑๙๗๔๒
๑๙๗๔๓
๑๙๗๔๔
๑๙๗๔๕
๑๙๗๔๖
๑๙๗๔๗
๑๙๗๔๘
๑๙๗๔๙
๑๙๗๕๐
๑๙๗๕๑
๑๙๗๕๒
๑๙๗๕๓
๑๙๗๕๔
๑๙๗๕๕
๑๙๗๕๖
๑๙๗๕๗
๑๙๗๕๘
๑๙๗๕๙
๑๙๗๖๐
๑๙๗๖๑
๑๙๗๖๒
๑๙๗๖๓
๑๙๗๖๔
๑๙๗๖๕
๑๙๗๖๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางอาภรณ เขื่อนเพชร
นางอาภรณ คํานอย
นางอาภรณ จํานงคถอย
นางอาภรณ จิตตมาลา
นางอาภรณ เจริญผล
นางอาภรณ เจริญวิวัฒนภักดี
นางอาภรณ ใจสุข
นางอาภรณ ชาวนอก
นางอาภรณ ชูนอย
นางอาภรณ ไชยวรรณ
นางสาวอาภรณ ณ นคร
นางอาภรณ ดามาพงษ
นางอาภรณ ดําเดน
นางสาวอาภรณ เทพอักษร
นางอาภรณ นวลเลื่อน
นางอาภรณ บุญชัย
นางสาวอาภรณ บุญทวี
นางอาภรณ บูรพาพรพันธ
นางอาภรณ พรหมอินทร
นางอาภรณ พรายแพรว
นางอาภรณ พัวพันธ
นางอาภรณ พิมพพยัคฆ
นางอาภรณ มณีขัติ
นางอาภรณ มัชฌิกะ
นางอาภรณ รําเพย
นางอาภรณ ศรีวรสาร

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๙๗๖๗
๑๙๗๖๘
๑๙๗๖๙
๑๙๗๗๐
๑๙๗๗๑
๑๙๗๗๒
๑๙๗๗๓
๑๙๗๗๔
๑๙๗๗๕
๑๙๗๗๖
๑๙๗๗๗
๑๙๗๗๘
๑๙๗๗๙
๑๙๗๘๐
๑๙๗๘๑
๑๙๗๘๒
๑๙๗๘๓
๑๙๗๘๔
๑๙๗๘๕
๑๙๗๘๖
๑๙๗๘๗
๑๙๗๘๘
๑๙๗๘๙
๑๙๗๙๐
๑๙๗๙๑
๑๙๗๙๒

หนา ๑๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางอาภรณ ศรีสุขใส
นางอาภรณ ศิลพรชัย
นางอาภรณ สรอยศรีทอง
นางอาภรณ สัตยาสุชีพ
นางอาภรณ สุดสาย
นางอาภรณ แสวง
นางอาภรณ อินธุโสภณ
นางอาภรณพรรณ เขียวออน
นางอาภรณรัตน โทนุสิทธิ์
นางอาภา กัณฑาทู
นางสาวอาภา ใจสม
นางอาภา ตันธิกุล
นางอาภา สาระมาศ
นางอาภากร ขุนเพิ่ม
นางอาภาพร มวงเนียม
นางอาภาพร มาเนตร
นางสาวอาภาภรณ ชลการ
นางอาภาวรรณ ไชยวงศ
นางอารม บัวเขียว
นางอารมณ ดิษฐสวรรค
นางอารมณ นาคเงิน
นางอารมณ บุญประเสริฐ
นางอารมณ พรหมมา
นางสาวอารมณ มีทรัพยอนันต
นางอารมณ แสงแจ
นางสาวอารมณ อินทรภูเมศร

๑๙๗๙๓
๑๙๗๙๔
๑๙๗๙๕
๑๙๗๙๖
๑๙๗๙๗
๑๙๗๙๘
๑๙๗๙๙
๑๙๘๐๐
๑๙๘๐๑
๑๙๘๐๒
๑๙๘๐๓
๑๙๘๐๔
๑๙๘๐๕
๑๙๘๐๖
๑๙๘๐๗
๑๙๘๐๘
๑๙๘๐๙
๑๙๘๑๐
๑๙๘๑๑
๑๙๘๑๒
๑๙๘๑๓
๑๙๘๑๔
๑๙๘๑๕
๑๙๘๑๖
๑๙๘๑๗
๑๙๘๑๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางอารมย ชลสิทธิ์
นางอารมย ปกเข็ม
นางอารมย มีชนะ
นางอารมย ระเบียบดี
นางอารยา ธนบัตร
นางอารยา บุญเลิศ
นางสาวอารยา เพิกโสภณ
นางอารยา ภูจําปา
นางอารยา ไลไธสง
นางอารยา เหล็กขํา
นางอารยา อินทรประเสริฐ
นางอารยา อุดมพล
นางอารอบ ชูประเสริฐ
นางอารอบ ถนิมลักษณ
นางอารอบ ปรีดาศักดิ์
นางอารักษ ทรงพุฒิ
นางอารี กรุตนารถ
นางอารี แกวกองมา
นางอารี คงดี
นางอารี จันทรศรี
นางอารี จิตรดํารงค
นางอารี ชัยเร็ว
นางอารี ทักษิณธรรม
นางอารี บัวแฝง
นางอารี ปนแกว
นางสาวอารี พรหนองแสน

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๙๘๑๙
๑๙๘๒๐
๑๙๘๒๑
๑๙๘๒๒
๑๙๘๒๓
๑๙๘๒๔
๑๙๘๒๕
๑๙๘๒๖
๑๙๘๒๗
๑๙๘๒๘
๑๙๘๒๙
๑๙๘๓๐
๑๙๘๓๑
๑๙๘๓๒
๑๙๘๓๓
๑๙๘๓๔
๑๙๘๓๕
๑๙๘๓๖
๑๙๘๓๗
๑๙๘๓๘
๑๙๘๓๙
๑๙๘๔๐
๑๙๘๔๑
๑๙๘๔๒
๑๙๘๔๓
๑๙๘๔๔

นางอารี พินิจกิจ
นางอารี พึ่งชาติ
นางอารี เพ็ชรศรี
นางอารี มยาเศรษฐ
นางอารี มีนิล
นางอารี ศรีสงา
นางสาวอารี สุภาณิชย
นางอารี สุวรรณลมัย
นางอารี หนูเทพ
นางอารี หอมละออ
นางอารี อินทรวงศ
นางอารีพร หลงสมบุญ
นางอารีภรณ อุคํา
นางอารีย กันทะวิน
นางอารีย แกวเชิด
นางอารีย ขําสุข
นางอารีย คีรีลักษณ
นางอารีย เคาโคน
นางอารีย จูงกลาง
นางสาวอารีย ชูชีพ
นางอารีย ชูพงศ
นางอารีย ชูแสงจันทร
นางอารีย เชื้อทรัพย
นางอารีย ไชยแกว
นางสาวอารีย ไชยานะ
นางอารีย ซังยัง

หนา ๑๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๘๔๕
๑๙๘๔๖
๑๙๘๔๗
๑๙๘๔๘
๑๙๘๔๙
๑๙๘๕๐
๑๙๘๕๑
๑๙๘๕๒
๑๙๘๕๓
๑๙๘๕๔
๑๙๘๕๕
๑๙๘๕๖
๑๙๘๕๗
๑๙๘๕๘
๑๙๘๕๙
๑๙๘๖๐
๑๙๘๖๑
๑๙๘๖๒
๑๙๘๖๓
๑๙๘๖๔
๑๙๘๖๕
๑๙๘๖๖
๑๙๘๖๗
๑๙๘๖๘
๑๙๘๖๙
๑๙๘๗๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางอารีย ดีมานพ
นางอารีย ถาวรวีย
นางอารีย ถิ่นนคร
นางอารีย นิจอภัย
นางอารีย บุญศรี
นางอารีย บุญเฮี๊ยะ
นางสาวอารีย พรมนิ่ม
นางอารีย เพ็งจันทร
นางอารีย มินมุนินทร
นางอารีย ยอมคํา
นางอารีย รุงโรจน
นางอารีย วิจิตรกูล
นางอารีย สกุลรัตนเจริญ
นางอารีย สานุสุข
นางสาวอารีย สุขศิริ
นางอารีย สุขสวัสดิ์
นางอารีย สุขสวัสดิ์
นางอารีย สุคนธสาคร
นางอารีย สุริยะ
นางอารีย แสงพลบ
นางอารีย แสนกลา
นางอารีย หงิมทิวา
นางอารีย หลงขาว
นางอารีย อิ่นอาย
นางอารียพรรณ วงศลังกา
นางอารียา ชัยรัตน

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๙๘๗๑
๑๙๘๗๒
๑๙๘๗๓
๑๙๘๗๔
๑๙๘๗๕
๑๙๘๗๖
๑๙๘๗๗
๑๙๘๗๘
๑๙๘๗๙
๑๙๘๘๐
๑๙๘๘๑
๑๙๘๘๒
๑๙๘๘๓
๑๙๘๘๔
๑๙๘๘๕
๑๙๘๘๖
๑๙๘๘๗
๑๙๘๘๘
๑๙๘๘๙
๑๙๘๙๐
๑๙๘๙๑
๑๙๘๙๒
๑๙๘๙๓
๑๙๘๙๔
๑๙๘๙๕
๑๙๘๙๖

หนา ๑๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางอารียา เดชารุงโรจน
นางอารียา นครแสน
นางอารียา แนงนอย
นางอารียา สุทธิประภา
นางสาวอารีรัตน เจษฎาปกรณ
นางอารีรัตน ทนงาน
นางอารีรัตน พันธุโยธิน
นางอารีรัตน มีชํานาญ
นางอารีรัตน รุงโรจน
นางอารีรัตน ฤทธิ์กระจาง
นางอารีรัตน ศรีณรงค
นางอารีรัตน สาแกว
นางอารีรัตน อินทรวิชัย
นางอารีลักษณ ยิ้มสิน
นางอารีลักษณ อินมูล
นางสาวอารีวรรณ จิตตบรรเทา
นางอารีวรรณ เติมสายทอง
นางอารีวรรณ ทองมีหลาก
นางอารีวัลย ทองพูน
นางอารุณ ขันธเพชร
นางอาลัยลักษณ บุญนวม
นางอาวร นารินคํา
นางอาวรณ เชาวชาญ
นางอํานวย กลางวาป
นางอํานวย กําจร
นางอํานวย ขันมะลิ

๑๙๘๙๗
๑๙๘๙๘
๑๙๘๙๙
๑๙๙๐๐
๑๙๙๐๑
๑๙๙๐๒
๑๙๙๐๓
๑๙๙๐๔
๑๙๙๐๕
๑๙๙๐๖
๑๙๙๐๗
๑๙๙๐๘
๑๙๙๐๙
๑๙๙๑๐
๑๙๙๑๑
๑๙๙๑๒
๑๙๙๑๓
๑๙๙๑๔
๑๙๙๑๕
๑๙๙๑๖
๑๙๙๑๗
๑๙๙๑๘
๑๙๙๑๙
๑๙๙๒๐
๑๙๙๒๑
๑๙๙๒๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางอํานวย จันประทักษ
นางอํานวย ชูชาง
นางอํานวย เชิดฉันท
นางอํานวย ธารเนตร
นางอํานวย บุญทวี
นางสาวอํานวย บุญมาทิต
นางสาวอํานวย บุรณศรี
นางอํานวย ปฏิทัศน
นางอํานวย ปดไธสง
นางอํานวย ปาณะลักษณ
นางอํานวย แผนสุพรรณ
นางอํานวย พรหมมิ
นางอํานวย มากมณี
นางอํานวย มานาค
นางอํานวย มุลเสนา
นางอํานวย ยอดเปลี่ยน
นางอํานวย เวฬุการ
นางสาวอํานวย สมสวัสดิ์
นางอํานวยพร เขื่อนเพชร
นางอํานวยพร ใจอินผล
นางอํานวยพร เถาวโท
นางอํานวยพร โพธิ์จันทึก
นางอํานวยพร เสือเล็ก
นางอําพร จอมแปง
นางอําพร ฉัตรชูเกียรติกุล
นางอําพร ทาวีราช

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๙๙๒๓
๑๙๙๒๔
๑๙๙๒๕
๑๙๙๒๖
๑๙๙๒๗
๑๙๙๒๘
๑๙๙๒๙
๑๙๙๓๐
๑๙๙๓๑
๑๙๙๓๒
๑๙๙๓๓
๑๙๙๓๔
๑๙๙๓๕
๑๙๙๓๖
๑๙๙๓๗
๑๙๙๓๘
๑๙๙๓๙
๑๙๙๔๐
๑๙๙๔๑
๑๙๙๔๒
๑๙๙๔๓
๑๙๙๔๔
๑๙๙๔๕
๑๙๙๔๖
๑๙๙๔๗
๑๙๙๔๘

นางอําพร ธีรกิดาการ
นางอําพร นันตา
นางสาวอําพร บรรเทาวงษ
นางสาวอําพร มณีทิพย
นางอําพร เมนวังแดง
นางอําพร ศรีพรหมมา
นางอําพร สาระกุมาร
นางอําพร สินธหนัง
นางอําพร สุทธวานิช
นางอําพร สุริยะ
นางอําพร หัวไผ
นางอําพรทิพย พันธนาค
นางสาวอําพรรณ พรหมเสน
นางอําพัน ฟกนวม
นางอําพัน หลวงนา
นางสาวอําพันธ บรรดาศักดิ์
นางอําพันธ ฮวมรุณ
นางอําพา ฉลอม
นางสาวอําพา โพธา
นางอําพา วงศโกฏ
นางอําเพียร รัตนกุล
นางสาวอําไพ กรายทอง
นางอําไพ คําปรีชา
นางอําไพ คําวัง
นางอําไพ ฉัตรทันต
นางสาวอําไพ ฉันทถาวรกุล

หนา ๑๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๙๔๙
๑๙๙๕๐
๑๙๙๕๑
๑๙๙๕๒
๑๙๙๕๓
๑๙๙๕๔
๑๙๙๕๕
๑๙๙๕๖
๑๙๙๕๗
๑๙๙๕๘
๑๙๙๕๙
๑๙๙๖๐
๑๙๙๖๑
๑๙๙๖๒
๑๙๙๖๓
๑๙๙๖๔
๑๙๙๖๕
๑๙๙๖๖
๑๙๙๖๗
๑๙๙๖๘
๑๙๙๖๙
๑๙๙๗๐
๑๙๙๗๑
๑๙๙๗๒
๑๙๙๗๓
๑๙๙๗๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางอําไพ โชติมณี
นางอําไพ แดงมา
นางอําไพ ตางใจ
นางอําไพ ตินะมาส
นางอําไพ ทุมสงคราม
นางสาวอําไพ นอยสะปุง
นางอําไพ นาบูรณะ
นางอําไพ เนื่องวัง
นางอําไพ บัวพันธุ
นางอําไพ ปานเขียว
นางอําไพ ปานภาษี
นางสาวอําไพ พลเสน
นางอําไพ มิ่งแกว
นางอําไพ ยิ่งยวด
นางอําไพ แยมประสวน
นางอําไพ วงศกอม
นางอําไพ วงศคําปน
นางอําไพ วัฒนสิทธิ์
นางอําไพ ศิริบุตร
นางอําไพ สารีบท
นางสาวอําไพ สิทธิสงคราม
นางอําไพ หงสหิรัญ
นางอําไพ อินณรงค
นางอําไพ อุลิศ
นางอําไพจิต ดลรัศมี
นางอําไพพร วัยนิพิฐพงษ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๙๙๗๕
๑๙๙๗๖
๑๙๙๗๗
๑๙๙๗๘
๑๙๙๗๙
๑๙๙๘๐
๑๙๙๘๑
๑๙๙๘๒
๑๙๙๘๓
๑๙๙๘๔
๑๙๙๘๕
๑๙๙๘๖
๑๙๙๘๗
๑๙๙๘๘
๑๙๙๘๙
๑๙๙๙๐
๑๙๙๙๑
๑๙๙๙๒
๑๙๙๙๓
๑๙๙๙๔
๑๙๙๙๕
๑๙๙๙๖
๑๙๙๙๗
๑๙๙๙๘
๑๙๙๙๙

หนา ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางอําไพพรรณ โสมะเกษตริน
นางสาวอําไพวรรณ สวนแกว
นางอําฟอง พานิชดี
นางอําภร จงจิตร
นางอําภร นันตา
นางสาวอําภรณพรรณ
วัฒนวงศอนันต
นางอําภา ชูคันหอม
นางอําภา นาราช
นางสาวอําภา บุญศิริ
นางอําภา พันธพานิช
นางอําภา พิทักษพิมพเจริญ
นางอําภา โพธิเกษม
นางอําภา ภูหิน
นางอําภา มณีงาม
นางอําภา สงเสริม
นางอําภา สุวรรณลพ
นางอําไร อินหาดกรวด
นางอิงอร ชิณวงศ
นางอิชยา ทะสุวรรณ
นางอินถวา ดุลยพิจารณ
นางสาวอินทิมา โยคิกานนท
นางอินทิรา พุมรวมใจ
นางอินวรรณ ลิ้นฤาษี
นางสาวอิสรา สิทธิปราโมทย
นางสาวอิสราพร อิสสระพงศ

๒๐๐๐๐
๒๐๐๐๑
๒๐๐๐๒
๒๐๐๐๓
๒๐๐๐๔
๒๐๐๐๕
๒๐๐๐๖
๒๐๐๐๗
๒๐๐๐๘
๒๐๐๐๙
๒๐๐๑๐
๒๐๐๑๑
๒๐๐๑๒
๒๐๐๑๓
๒๐๐๑๔
๒๐๐๑๕
๒๐๐๑๖
๒๐๐๑๗
๒๐๐๑๘
๒๐๐๑๙
๒๐๐๒๐
๒๐๐๒๑
๒๐๐๒๒
๒๐๐๒๓
๒๐๐๒๔
๒๐๐๒๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางอิสราภรณ เทพอํานวย
นางอิสราภรณ พรรณวรรณ
นางอิสราภรณ โพธิ์สุวรรณ
นางอิสริยาภรณ ทะณูชัย
นางสาวอิสรีย ชัชชวารัตน
นางอุดม ชัยพรม
นางอุดมทรัพย สมุทรเวช
นางสาวอุดมผล สุขเกิด
นางอุดมพร วงศเฉลียว
นางอุดมรัตน เชิดชิด
นางอุดมรัตน พานิชเจริญ
นางอุดมรัตน มวงคราม
นางอุดมลักษณ ทองเลิศ
นางอุดมลักษณ บุญซาย
นางอุดมลักษณ พวงสุวรรณ
นางอุดมลักษณ รอดโพธิ์ทอง
นางอุดมลักษณ สุวรรณเจริญ
นางอุดมลักษณ แสงสวาง
นางอุดมศรี คงวิจิตต
นางอุดมสิน สมพันธุ
นางอุดร อาษาพล
นางอุดรทิพย ปราบปจจามิตร
นางอุตสาห ภัทรพงศพันธ
นางอุทยาน อาจอาษา
นางอุทร อารัมภวิโรจน
นางอุทัย กวดขุนทด

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๒๐๐๒๖
๒๐๐๒๗
๒๐๐๒๘
๒๐๐๒๙
๒๐๐๓๐
๒๐๐๓๑
๒๐๐๓๒
๒๐๐๓๓
๒๐๐๓๔
๒๐๐๓๕
๒๐๐๓๖
๒๐๐๓๗
๒๐๐๓๘
๒๐๐๓๙
๒๐๐๔๐
๒๐๐๔๑
๒๐๐๔๒
๒๐๐๔๓
๒๐๐๔๔
๒๐๐๔๕
๒๐๐๔๖
๒๐๐๔๗
๒๐๐๔๘
๒๐๐๔๙
๒๐๐๕๐
๒๐๐๕๑

นางอุทัย คงสถาน
นางอุทัย จันทรกระจาง
นางอุทัย จําเนียร
นางอุทัย ชาบัวนอย
นางอุทัย ดวงแกว
นางอุทัย นิลพงษ
นางอุทัย พละศูนย
นางอุทัย ลําโกน
นางอุทัย วรรณปาน
นางอุทัย วามนตรี
นางอุทัยทิพย ทองแสง
นางสาวอุทัยวรรณ จันทรศิริ
นางอุทัยวรรณ เจรณาเทพ
นางอุทัยวรรณ ใจเรือน
นางอุทัยวรรณ ชาติน้ําเพชร
นางอุทัยวรรณ แทนทอง
นางอุทัยวรรณ ธนรัตนโสภณ
นางอุทัยวรรณ นาหนองตูม
นางอุทัยวรรณ ประดับสุข
นางอุทัยวรรณ พรมมา
นางอุทัยวรรณ พิทยาคุณ
นางสาวอุทัยวรรณ พิลาภ
นางอุทัยวรรณ โพธิ์ศรี
นางอุทัยวรรณ โพธิ์เอม
นางอุทัยวรรณ มีประกอบ
นางสาวอุทัยวรรณ เมฆฉาย

หนา ๑๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๐๕๒
๒๐๐๕๓
๒๐๐๕๔
๒๐๐๕๕
๒๐๐๕๖
๒๐๐๕๗
๒๐๐๕๘
๒๐๐๕๙
๒๐๐๖๐
๒๐๐๖๑
๒๐๐๖๒
๒๐๐๖๓
๒๐๐๖๔
๒๐๐๖๕
๒๐๐๖๖
๒๐๐๖๗
๒๐๐๖๘
๒๐๐๖๙
๒๐๐๗๐
๒๐๐๗๑
๒๐๐๗๒
๒๐๐๗๓
๒๐๐๗๔
๒๐๐๗๕
๒๐๐๗๖
๒๐๐๗๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางอุทัยวรรณ ราชวงษ
นางอุทัยวรรณ สอนสุด
นางอุทัยวรรณ สังขภิรมย
นางอุทัยวรรณ สังฆะ
นางอุทัยวรรณ สุวรรณผิว
นางอุทัยวรรณ สุวรรณรักษ
นางสาวอุทัยวรรณ สุวรรณรัตน
นางอุทัยวรรณ หงษหา
นางอุทัยวรรณ อารีรมย
นางอุทัยวรรณ อินโต
นางอุทัยวรรณ อินทิพย
นางอุทาน แกวปฏิบัติ
นางสาวอุทิน จึงวิเศษพงศ
นางอุทิศ พนมแกน
นางอุทิศ รัตนบุรี
นางสาวอุทิศ สราญชื่น
นางอุทุมพร คุมบุญ
นางอุทุมพร พรหมโส
นางอุทุมพร สารภักดิ์
นางอุทุมวรรณ วีระประสิทธิ์
นางอุเทนศิลป อุทโท
นางอุนใจ ชาวนา
นางอุนทรัพย ประกิจรัมย
นางสาวอุนเรือน ไกรรัตน
นางสาวอุนเรือน มาลีศรี
นางอุบล กดทรัพย

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๒๐๐๗๘
๒๐๐๗๙
๒๐๐๘๐
๒๐๐๘๑
๒๐๐๘๒
๒๐๐๘๓
๒๐๐๘๔
๒๐๐๘๕
๒๐๐๘๖
๒๐๐๘๗
๒๐๐๘๘
๒๐๐๘๙
๒๐๐๙๐
๒๐๐๙๑
๒๐๐๙๒
๒๐๐๙๓
๒๐๐๙๔
๒๐๐๙๕
๒๐๐๙๖
๒๐๐๙๗
๒๐๐๙๘
๒๐๐๙๙
๒๐๑๐๐
๒๐๑๐๑
๒๐๑๐๒
๒๐๑๐๓

นางอุบล กลิ่นดี
นางอุบล กาญจนอรุโณทัย
นางสาวอุบล กาทอง
นางอุบล กุลศรี
นางอุบล แกวนาโอ
นางอุบล คลุมดวง
นางอุบล คุมพงษ
นางสาวอุบล จันทิมา
นางอุบล จิระศิริ
นางอุบล ดีสวัสดิ์
นางอุบล โตลาภ
นางสาวอุบล นวมดี
นางอุบล นาคสกุล
นางอุบล บรรเทิง
นางอุบล บํารุงตัว
นางอุบล บุญชู
นางอุบล บุษบง
นางอุบล ประเทืองผล
นางอุบล ผสมจันทร
นางอุบล พึ่งธรรมจิตต
นางอุบล มาแกว
นางอุบล มีสตั ธรรม
นางอุบล มีสุข
นางอุบล ยอดสลุง
นางอุบล ราชวัตร
นางอุบล วุฒิธนากรกุล

หนา ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๑๐๔
๒๐๑๐๕
๒๐๑๐๖
๒๐๑๐๗
๒๐๑๐๘
๒๐๑๐๙
๒๐๑๑๐
๒๐๑๑๑
๒๐๑๑๒
๒๐๑๑๓
๒๐๑๑๔
๒๐๑๑๕
๒๐๑๑๖
๒๐๑๑๗
๒๐๑๑๘
๒๐๑๑๙
๒๐๑๒๐
๒๐๑๒๑
๒๐๑๒๒
๒๐๑๒๓
๒๐๑๒๔
๒๐๑๒๕
๒๐๑๒๖
๒๐๑๒๗
๒๐๑๒๘
๒๐๑๒๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางอุบล สมแกว
นางอุบล สินธุมาลย
นางอุบล สุวรรณพานิช
นางอุบล สุวรรณอินทร
นางอุบล หรั่งวัด
นางอุบลพรรณ นพคุณ
นางอุบลพรรณ ยิ่งหาญ
นางอุบลมาศ อูมา
นางอุบลรัตน กิตติพูนพัฒน
นางอุบลรัตน เขียวขจร
นางอุบลรัตน เครือภู
นางอุบลรัตน เชื้อดวงผุย
นางอุบลรัตน ดอนเขียวไพร
นางอุบลรัตน นุมเกลี้ยง
นางอุบลรัตน เบญจมาศ
นางอุบลรัตน พราหมณพันธุ
นางอุบลรัตน พัฒนเพ็ญ
นางอุบลรัตน พิทักษเขื่อนขันธ
นางอุบลรัตน ฤทธิ์เดช
นางอุบลรัตน ฤทธิ์สอน
นางสาวอุบลรัตน วรวัฒน
นางอุบลรัตน วัฒนวงศ
นางอุบลรัตน สังขแกว
นางอุบลรัตน สุขสวัสดิ์
นางอุบลรัตน สุวิรักษ
นางอุบลรัตน โสมทัศน

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๒๐๑๓๐
๒๐๑๓๑
๒๐๑๓๒
๒๐๑๓๓
๒๐๑๓๔
๒๐๑๓๕
๒๐๑๓๖
๒๐๑๓๗
๒๐๑๓๘
๒๐๑๓๙
๒๐๑๔๐
๒๐๑๔๑
๒๐๑๔๒
๒๐๑๔๓
๒๐๑๔๔
๒๐๑๔๕
๒๐๑๔๖
๒๐๑๔๗
๒๐๑๔๘
๒๐๑๔๙
๒๐๑๕๐
๒๐๑๕๑
๒๐๑๕๒
๒๐๑๕๓
๒๐๑๕๔
๒๐๑๕๕

นางอุบลวนา วงเวียน
นางอุบลวรรณ กงบุราณ
นางอุบลวรรณ กันทรักษ
นางอุบลวรรณ แกวหวังสกูล
นางอุบลวรรณ ขําขจร
นางสาวอุบลวรรณ พากเพียร
นางอุบลวรรณ วินุวงษศรี
นางอุมา จันทวีระ
นางอุมากร เมฆขุนทด
นางอุมากรณ ผัดเจริญ
นางอุมาจรีย ปนแสง
นางอุมาพร ใจสวรรค
นางอุมาพร สุริยา
นางอุมาภรณ วิเชียรรักษ
นางอุมารังษี สิงหะ
นางอุมาวดี เมฆอากาศ
นางสาวอุรา ยศออน
นางอุราพร บุริโท
นางอุราวดี หมื่นเพชร
นางอุราวรรณ เรืองจรูญ
นางอุราวรรณ สุวรรณภักดี
นางอุริน สังขะโร
นางอุไร แกวโชติ
นางสาวอุไร แกวมีศรี
นางอุไร ใจดี
นางอุไร ชัมพูนทะ

หนา ๑๒๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๑๕๖
๒๐๑๕๗
๒๐๑๕๘
๒๐๑๕๙
๒๐๑๖๐
๒๐๑๖๑
๒๐๑๖๒
๒๐๑๖๓
๒๐๑๖๔
๒๐๑๖๕
๒๐๑๖๖
๒๐๑๖๗
๒๐๑๖๘
๒๐๑๖๙
๒๐๑๗๐
๒๐๑๗๑
๒๐๑๗๒
๒๐๑๗๓
๒๐๑๗๔
๒๐๑๗๕
๒๐๑๗๖
๒๐๑๗๗
๒๐๑๗๘
๒๐๑๗๙
๒๐๑๘๐
๒๐๑๘๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางอุไร ดงวัง
นางอุไร ตะเวทีกุล
นางอุไร เต็มหลวง
นางอุไร ทองปาน
นางอุไร ธรรมวัชราภา
นางอุไร บุญจันทร
นางอุไร บุญทิพยจําปา
นางอุไร บุญมาก
นางอุไร พรหมวัชรานนท
นางอุไร ภัทรางกูน
นางอุไร ภิญโญยิ่งทรัพย
นางอุไร มโนรัตน
นางอุไร มะเริงสิทธิ์
นางอุไร โมระมัต
นางอุไร เรืองดิษฐ
นางอุไร ลั่นนาวา
นางอุไร ศรีสุนารถ
นางอุไร สุขวนิช
นางอุไร เสือทรงศีล
นางอุไร แสงสุบิน
นางอุไร หมื่นจิตร
นางอุไร เหรียญตะคุ
นางอุไร อังคสิงห
นางอุไรพร ทองคํา
นางอุไรรัตน นิยมสิทธิ์
นางอุไรรัตน บุญศรี

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๒๐๑๘๒
๒๐๑๘๓
๒๐๑๘๔
๒๐๑๘๕
๒๐๑๘๖
๒๐๑๘๗
๒๐๑๘๘
๒๐๑๘๙
๒๐๑๙๐
๒๐๑๙๑
๒๐๑๙๒
๒๐๑๙๓
๒๐๑๙๔
๒๐๑๙๕
๒๐๑๙๖
๒๐๑๙๗
๒๐๑๙๘
๒๐๑๙๙
๒๐๒๐๐
๒๐๒๐๑
๒๐๒๐๒
๒๐๒๐๓
๒๐๒๐๔
๒๐๒๐๕
๒๐๒๐๖
๒๐๒๐๗

หนา ๑๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางอุไรรัตน บูรณะพิมพ
นางอุไรรัตน วงศคําชัย
นางอุไรรัตน แสงสุก
นางอุไรลักษณ เพิ่มศิริกุล
นางอุไรลักษณ สรอยฟา
นางอุไรวรรณ กะลําพะบุตร
นางอุไรวรรณ การุญ
นางอุไรวรรณ เกตุพุดซา
นางอุไรวรรณ เกตุสระ
นางอุไรวรรณ เขื่อนกองแกว
นางอุไรวรรณ จันทศิลป
นางอุไรวรรณ จิตรกุล
นางอุไรวรรณ ชนะแกว
นางสาวอุไรวรรณ เชื้อสมบูรณ
นางอุไรวรรณ ติงสะ
นางอุไรวรรณ โตบัว
นางอุไรวรรณ ทองเจิม
นางอุไรวรรณ ทองฟุก
นางอุไรวรรณ นาเสถียร
นางอุไรวรรณ บุญมา
นางอุไรวรรณ ผลจันทร
นางอุไรวรรณ พุมมาลา
นางสาวอุไรวรรณ โพธิ์หอมศิริ
นางอุไรวรรณ รักดานกลาง
นางสาวอุไรวรรณ รัตนวิระกุล
นางอุไรวรรณ วงศทองดี

๒๐๒๐๘
๒๐๒๐๙
๒๐๒๑๐
๒๐๒๑๑
๒๐๒๑๒
๒๐๒๑๓
๒๐๒๑๔
๒๐๒๑๕
๒๐๒๑๖
๒๐๒๑๗
๒๐๒๑๘
๒๐๒๑๙
๒๐๒๒๐
๒๐๒๒๑
๒๐๒๒๒
๒๐๒๒๓
๒๐๒๒๔
๒๐๒๒๕
๒๐๒๒๖
๒๐๒๒๗
๒๐๒๒๘
๒๐๒๒๙
๒๐๒๓๐
๒๐๒๓๑
๒๐๒๓๒
๒๐๒๓๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางอุไรวรรณ วงศประไพ
นางอุไรวรรณ สิงหศักดิ์
นางอุไรวรรณ สีตะพงศ
นางอุไรวรรณ สุจิรานุธรรม
นางอุไรวรรณ สูเสน
นางอุไรวรรณ เสาวดี
นางอุไรวรรณ อยูคง
นางสาวอุไรวรรณ อินริราย
นางอุไรวรรณ อุปนันท
นางอุไรวรรณ จิตรังษี
นางอุษณา เลิศวิชัย
นางอุษณี จอมพุก
นางสาวอุษณีย เจะโกะ
นางอุษณีย ใจเสารดี
นางอุษณีย วงศไชย
นางอุษณีย จํานงคไทย
นางอุษณีย นึกชอบ
นางอุษา คูเจริญทรัพย
นางอุษา ณ ระนอง
นางอุษา ดวงเพชร
นางอุษา ทรงศิริเลิศ
นางอุษา ทองพรหม
นางอุษา ทองอยู
นางอุษา นามเรืองศรี
นางอุษา นิลเอี่ยม
นางอุษา พุทธรักษา

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๒๐๒๓๔
๒๐๒๓๕
๒๐๒๓๖
๒๐๒๓๗
๒๐๒๓๘
๒๐๒๓๙
๒๐๒๔๐
๒๐๒๔๑
๒๐๒๔๒
๒๐๒๔๓
๒๐๒๔๔
๒๐๒๔๕
๒๐๒๔๖
๒๐๒๔๗
๒๐๒๔๘
๒๐๒๔๙
๒๐๒๕๐
๒๐๒๕๑
๒๐๒๕๒
๒๐๒๕๓
๒๐๒๕๔
๒๐๒๕๕
๒๐๒๕๖
๒๐๒๕๗
๒๐๒๕๘
๒๐๒๕๙

นางอุษา มักพิมล
นางอุษา มารคทรัพย
นางอุษา ยิ่งยงเมธี
นางอุษา ยี่ตัน
นางสาวอุษา รักษา
นางอุษา ลอมวงศ
นางอุษา เวชกามา
นางสาวอุษา ศรีเกลื่อนกิจ
นางอุษา ศรีวิลัย
นางอุษา สังขทอง
นางอุษา สังขมณี
นางอุษา สุขสงา
นางสาวอุษากร ชินพัฒน
นางอุษาห เกิดเกลี้ยง
นางอุสา ทวีวัฒน
นางสาวอุสาห สนองวงศ
นางอุสุมา สุขมาก
นางอุฬาลิน สุวรรณวงศ
นางเอกฤทัย ภูสกุล
นางเอกอุไร ซัง
นางเอ็นดู บุญนิล
นางสาวเอ็นดู บุญเพ็ชร
นางเอมอร กลิ่นประเสริฐ
นางเอมอร กองแกว
นางเอมอร คํามะสอน
นางเอมอร ใจดี

หนา ๑๒๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๒๖๐
๒๐๒๖๑
๒๐๒๖๒
๒๐๒๖๓
๒๐๒๖๔
๒๐๒๖๕
๒๐๒๖๖
๒๐๒๖๗
๒๐๒๖๘
๒๐๒๖๙
๒๐๒๗๐
๒๐๒๗๑
๒๐๒๗๒
๒๐๒๗๓
๒๐๒๗๔
๒๐๒๗๕
๒๐๒๗๖
๒๐๒๗๗
๒๐๒๗๘
๒๐๒๗๙
๒๐๒๘๐
๒๐๒๘๑
๒๐๒๘๒
๒๐๒๘๓
๒๐๒๘๔
๒๐๒๘๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางเอมอร ดาอาษา
นางเอมอร ติ๊บปาละวงศ
นางเอมอร ทองคําสุก
นางเอมอร นาคเสน
นางเอมอร เนือยทอง
นางเอมอร สงวนดี
นางเอมอร หนูแกว
นางเอริสา สกุลวิโรจน
นางเอษณีย ฉัตรวิทยานนท
นางเอิบจิตต วงศชูศักดิ์
นางเอี่ยมจิต ขีดขิน
นางเอี่ยมไพวัลย ฮองกุล
นางเอี่ยมละออ ชมภูนุช
นางเอี่ยมละออ สุนทรส
นางเอื้องจิตร จันทรกล่ํา
นางเอื้องนภา พรมมาลา
นางเอื้อพันธุ เจนจัดการ
นางเอื้อมพร ภูไพจิตร
นางเอื้อมพร ภูศรีเทศ
นางสาวเอื้อมพร วงษบัณฑิตย
นางสาวเอื้อมพร ศรีสุวรรณ
นางสาวเอื้อมพร สายเสมา
นางเอื้อมพร สุวรรณชาติ
นางเอื้อมพร อาษาพงษ
นางเอื้อมพรรณ เขียวสอาด
นางสาวเอื้อสุข เหมยะรัตน

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๒๐๒๘๖
๒๐๒๘๗
๒๐๒๘๘
๒๐๒๘๙
๒๐๒๙๐
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

นางเอื้ออารีย ขุนณรงค
นางเอื้ออารีย แยมประดิษฐ
นางเอื้ออารีย ศรีโชติชวง
นางแอนนา เทพเลื่อน
นางโอจันทร ใจเที่ยง

หนา ๑๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๒๙๑
๒๐๒๙๒
๒๐๒๙๓
๒๐๒๙๔
๒๐๒๙๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางโอปอล นิลดี
นางโอภา ศุขเสงี่ยม
นางโอสถ ชนะกุล
นางฮาซีนะ บินนิแว
นางฮาปเสาะ ตาเละ

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นายกนกพล เกรียงไกรเพ็ชร
๒๑ นายคนอง กุฎีรัตน
๒๒ นายคนึง ศรีอําพร
นายกรีฑาพล พุกภิญโญ
๒๓ นายคัมภีร ศรีณรงค
นายกฤชพนธ ทามวง
๒๔ นายคํารณ แสนหาญ
นายกฤษฎี ศรีจามร
๒๕ นายจตุพร มหาพรหม
นายกวินกร ทองดวง
๒๖ นายจรัญ การกรณ
นายกายสิทธิ์ เชื้อศิริโรจน
๒๗ นายจรัญ เกลานพรัตน
วาที่รอยตรี กิติพงษ บุตรบุราณ
๒๘ นายจรัญ เทียมทัน
นายเกรียงไกร สารากิจ
๒๙ นายจรัสพงษ วรรณสอน
นายเกรียงศักดิ์ ตะกะศิลา
๓๐ นายจรูญ ตันสุหัช
นายเกรียงศักดิ์ พูนประสิทธิ์
นายเกษม จันทรนอย
๓๑ นายจรูญ ไสเพี้ย
นายเกษม โชติชวง
๓๒ นายจําเนียร รัตนโชติ
๓๓ นายจําลอง มังคละมณี
นายเกษม สมัยกุล
๓๔ นายจินดา คงหมวก
นายเกษม สาสาย
๓๕ นายจินดา สินจินดา
นายเกษม สุขสบาย
๓๖ นายจิรพล บุญรอด
นายเกษมสันต บูรณศรี
๓๗ นายจิรโรจน ทวีวุฒิเศรษฐ
นายโกมล เรืองฤทธิ์กูล
๓๘ นายจิรวัฒน ทิพยมาลัย
นายโกเศศ รัตนะ
๓๙ นายจิรศักดิ์ สิทธิยานนท
นายขจรศักดิ์ นาคพังกาญจน
๔๐ นายจิระ เฉลิมศักดิ์
นายเขต กองวิมาน

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ 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

หนา ๑๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

นายจีรปฏน พุมศฤงฆาร
นายจุตติ ประนมศรี
นายเจริญ มณีจันทร
นายเจริญฤทธิ์ ฤทธิ์เจริญ
นายเจษฎา อินทวงศ
นายฉลอง ดอกยี่สุน
นายฉัตรชัย ธูปมงคล
นายฉัตรชัย พงษประไพ
นายฉัตรชัย รัชฏะ
นายเฉลิม ออนอิ่ม
นายเฉลิมชัย ภูจีนาพันธ
นายเฉลิมชัย วิเศษ
วาที่รอยเอก เฉลิมชัย โสมาบุตร
วาที่รอยโท เฉลิมพล สุจิตรธรรมคุณ
นายเฉลิมศักดิ์ พงษกลาวขํา
นายเฉลียว บํารุงการ
นายไฉล คมขํา
นายชณรรษ ฤทธิเลิศ
นายชนัฎ วงษแสงจันทร
นายชนินทร ภมราภินันท
นายชยุตม แสนกลาง
นายชรินทร เดชดํารงคปรีชา
นายชลวัฒน ศิริวาจา
นายชลอ การทวี
นายชวย เกียรตินฤมล
นายชวลิต พึ่งโภคา

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)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นายชวลิต ลาชโรจน
นายชัชวาล แดนโพธิ์
นายชัชวาล รุงเรืองบางชัน
นายชัชวาลย ธารารักษ
นายชัยยงค บุญดาว
นายชัยโรจน ตระกูลกาญจน
นายชัยฤทธิ์ แสงสวาง
นายชัยวิรุฬ โนนสระ
นายชัยสิทธิ์ ดีรักษา
นายชาญณรงค พาประโยชน
นายชาญทนงค บุญรักษา
นายชาญนิวัฒน ตรีศรี
นายชาญวิทย สัทธาวรกุล
นายชาญวุฒิ ลิ้มนิวัติกุล
นายชาติชาย มังกโรทัย
นายชายชาญ ปงเมือง
นายชาลี สามทอง
นายชินวัฒน โพธิ์พิทักษ
นายชูเกียรติ กัลปศิริไพศาล
นายชูเกียรติ ทําทอง
นายชูชาติ บัวภิบาล
นายชูชาติ วนสันเทียะ
นายชูชาติ สุขเกษม
นายชูชาติ สุนทรอินทร
นายชูชาติ โอฐยิ้มพราย
นายชูชีพ เหมือนพรอม

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ 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

นายชูเชิด มัจฉาฉ่ํา
นายชูศักดิ์ แจมจํารัส
นายชูศักดิ์ นายะสุนทรกุล
นายเชฏฐกมล พันเยาว
นายเชาวรินทร สุกรินทร
นายเชิงชน ทัพฤทธิ์
นายไชยศิริ สมสกุล
นายญาณพิพัทธ โกมลพันธุ
นายฐนพงศ กัลชาญพันธุ
นายฐปนนท สารสุวรรณ
วาที่รอยตรี ณรงค เกษตรภิบาล
นายณรงค ไทยทอง
นายณรงค ธรรมวัติ
นายณรงค บุญเต็ม
นายณรงค พันธุสอิ้ง
นายณรงค มูลทองนอย
นายณรงค สําราญ
นายณัฐวุฒิ สฤทธิบูรณ
นายดวงรัตน ศิวิลัย
นายดาหนาน เส็นติหยะ
นายดํารงค ซื่อสัตย
นายดํารงค นิมมานพิสุทธิ์
นายดําริห ดําริสถลมารค
นายดิเรก ธาราภูมิ
นายดุลยวิศ สมจิตต
นายดุสิต แดงนอย

หนา ๑๒๕
ราชกิจจานุเบกษา
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)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นายเดชา ณ นคร
นายเดชา ภัทรมูล
นายเดชา สุขรัตน
นายเดชา ฮวบหิน
นายเดโช โพธิ์ประดิษฐ
นายเดน วิเศษโวหาร
นายตฤณ อภัยภักดี
นายตุย สุวงษ
นายเติมศักดิ์ ทองตันไตรย
นายถาวร รุงอวัสดา
นายถาวร ศรีตังนันท
นายทรงพล เลขวัต
วาที่รอยตรี ทรงพล โสภา
นายทรงวิทย กองทอง
นายทรงวุฒิ พรหมมาศ
นายทรงวุฒิ วิมลพัชร
นายทรงวุฒิ เสมาคํา
นายทรงศักดิ์ จิตรไพศาล
นายทรงศิลป คงพลปาน
นายทรรศพนธ ศิริแจม
นายทรัพยสิน ชฏากุล
นายทวีวัฒน ธรรมชัย
นายทวีศักดิ์ คําพระ
นายทวีศักดิ์ แสงนาค
นายทองพูน หนอแกวมูล
นายทองหนัก ดวงสุวรรณ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ 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

นายทัศนัย ทัศนาสกุล
นายทัศนัย มีเฉลา
นายทิฐิพันธุ อนันตพัฒนา
นายทินกร คงศักดิ์ศรี
นายทิวา กันปาน
นายเทพชัย รมโพธิ์
นายเทวฤทธิ์ มัณฑาลัย
นายเทอดธรรม ปรักมานนท
นายธงชัย ไชยวงศกาญจน
นายธนทัต ชัยภักดี
นายธนวงศ ทิพยมาลัย
นายธนา แกวประชุม
นายธนา นิชรานนท
นายธนานันต เทาทอง
นายธนิต อาภรณรัตน
นายธเนศ ทักษณา
นายธรรมรง โสฬส
นายธวัช การกระวี
นายธวัช กําเหนิดเกิด
นายธวัชชัย ลุประสงค
นายธวัชชัย เจริญลาภ
นายธวัชชัย ชนะบํารุง
นายธวัชชัย มาลัยทอง
นายธวัชชัย ศรีสวัสดิ์
นายธวัชชัย แสงโพธิ์
นายธานินทร รอดหลง

หนา ๑๒๖
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)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นายธานี ทองสาย
นายธํารงค ชางเพชร
นายธิติกานต นิลพัฒน
นายธีระ ขิขุนทด
นายธีระ พวงแมกลอง
นายธีระศักดิ์ พรหมรักษา
นายนครินทร สุตา
นายนนทพงศ ยอดทอง
นายนพดล วงศศรี
นายนพรัตน คลายนิมิตร
นายนพรัตน ไพรวรรณ
นายนรา เทือใหม
นายนรินทร นักฟอน
นายนรินทร นักฟอน
นายนริศ ศรีเมฆ
นายนเรศ ไตรอนุเชษฐ
นายนฤมิตร รุงระวีวิลาศ
นายนัน เชื้อพราหมณ
นายนันทิวุฒิ สุวรรณพงศ
นายนิพนธ ลิ้มรักษา
นายนิพนธ สุขไชยะ
นายนิพล วงศชัยวัฒน
นายนิพัฒน อนสุวรรณ
นายนิมะ หะยีดือเระ
นายนิมิต กฤษณานุวัตร
นายนิยม แสงวงศ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ 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

นายนิรภัย ถวิล
นายนิรันดร ไชยชนะ
นายนิวัฒน เวชชศาสตร
นายนิวัตร เทียมพิภพ
นายนิเวศ วงศทองคํา
นายนิศิษฐ เชี่ยวชาญ
นายนิสิต รัตนพันธ
นายนีรชร โภวาที
นายในกอง ตุลวัฒนกุล
นายบรรจง สุรพุทธ
นายบรรยงก ภักดีณรงค
นายบรรลือศักดิ์ คะเนสม
นายบัญชา มณีวรรณ
นายบัญชา สามทอง
นายบัญญัติ แกวกัน
วาที่รอยตรี บัณฑิต บุญทาศรี
นายบัณฑิต สรรพานิช
นายบัณฑูรย สมจิตต
นายบุญชัย จุลวาทิน
นายบุญทรัพย สุขพันธ
นายบุญทศ วังแวว
นายบุญทัน แกวเต็ม
นายบุญปน บุญยะเดช
วาที่รอยตรี บุญมั่น มาลากรรณ
นายบุญเยี่ยม เดชชัย
นายบุญรอด ยิ้มเจริญ

หนา ๑๒๗
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)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นายบุญลือ ชุมศรี
นายบุญเลิศ ชลชวยชีพ
นายบุญเลิศ ชาญณรงค
นายบุญเลิศ ถิ่นเซโปน
นายบุญเลิศ นอยสระ
นายบุญเลิศ บุญถนอม
นายบุญเลิศ วิเศษ
นายบุญสง จําปาโพธิ์
นายบุญสง ชนะศรีรัตนกุล
นายบุญเอก คุมหอม
นายบุญโฮม พิมพภักดี
นายบูรณะ สมชัย
นายเบ็ญจะ อิศรางกูร ณ อยุธยา
นายปกาศิต ภัทรรังษี
นายปฏิคม เทียมภักดิ์
นายประกวด ใยแกว
นายประคอง กาญจนโสภาคย
นายประคอง ชลสาคร
นายประจวบ ยอดนิล
นายประจักษ ยอดเยี่ยม
นายประจักษ ศรีวงษราช
นายประชน บุญสุข
นายประชิต มารยาตร
นายประดล อูสุวรรณ
นายประดิษฐ คําหอม
นายประดิษฐ พาชื่น

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ 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

นายประดิษฐ อุดรรัตน
นายประเดิม บุตรเพลิง
นายประทีป เพ็ชรขาว
นายประทีป โรจนลิขิตกุล
นายประเทือง พัชโรรส
นายประเทือง หนูยัง
นายประนม ศรีฟา
นายประพนธ คีรี
นายประพนธ จุนทวิเทศ
นายประพันธ ยาวิลาศ
นายประพันธ วิวัฒนพณิชย
นายประภากร ถนอมพุดซา
นายประภากร สังฆะราม
นายประภาส ศิริสัมพันธ
นายประมินทร เพงพินิจ
นายประยงค กองจินดา
นายประยุทธ บานชื่น
นายประยูร วงษภาษ
นายประยูร สีนิล
นายประสงค คุยหลํา
นายประสงค จิตรารัชต
นายประสงค ฉอุมประโคน
นายประสงค สินธุประสิทธิ์
นายประสาท ศิริรัตนโสพร
นายประสาท สารจันทร
นายประสาน ปุตระเศรณี

หนา ๑๒๘
ราชกิจจานุเบกษา
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)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นายประสิทธิ์ ชนินทรเศรษฐ
นายประสิทธิ์ รักทวม
นายประสิทธิ์ แสนสะอาด
นายประเสริฐ คงฉิม
นายประเสริฐ เทศพันธ
นายประเสริฐ บุญยงค
นายประเสริฐ ภัทรธาดา
นายประเสริฐ สอระสัน
นายประหยัด แกวจินดา
นายประหัส เบ็ญพาด
นายปริญญา งามเมืองปก
นายปริญญา ปนเทียน
นายปริเยศ ปทุมลักษณ
นายปรีชา จุลชัยวรกุล
นายปรีชา ดําเกลี้ยง
นายปรีชา ทวีชาติ
นายปรีชา เนื่องลา
นายปรีชา เพชรนุย
นายปรีชา แพวงศจีน
นายปรีชา รานวล
นายปรีชา หนูชู
นายปรีดี อุตระชัย
นายปยะพล ทรงอาจ
นายเผก สิทธิพันธ
นายพงศเดช ยอดพยุง
นายพงศศักดิ์ ศรีมะเริง

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ 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

นายพงษ พรสัทธา
นายพงษดิตร วิริยพลปรีชา
นายพงษศักดิ์ ศรีขวัญ
นายพงษศักดิ์ สวางวัฒนเศรษฐ
นายพงษสวัสดิ์ หวังดี
นายพงษสันติ์ ธนพงศทวีวุฒิ
นายพจน อนุกูลเวช
นายพยอม ณ นาน
นายพรชัย ลิ้มประเสริฐ
นายพรณรงค วรศิลป
นายพล รัตนอุบล
นายพลฤทธิ์ จินดาหลวง
นายพลวัฒน สายสุวรรณ
นายพลากร โคตรจันทร
นายพศิน รุงเจริญ
นายพัชรพล พานประทีป
นายพิชัย เพ็ชรมงคล
นายพิชัย ภูวานคํา
นายพิชัย ศรีสําราญ
นายพิชาญ ศิริบุตร
วาที่รอยตรี พิชิต แจมมิน
นายพิชิต ชวนานันท
นายพิเชฐ เขียวสีมวง
นายพิทยา บุญประเศรษฐผล
นายพิเนตร แสนปญญา
นายพิพัฒน จันทรประสพพร

หนา ๑๒๙
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)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นายพิมล แผวพยัคฆ
นายพิศาล ปรีชากาศ
นายพิศิษฐ พลแกว
นายพิสิทธิ์ สมสอาด
นายพิสุทธิ์ ตันตระกูล
นายพีรพงค มีแกว
นายพีระกิต อิสสอาด
นายพูนพิพัฒน ภาระพรมราช
นายเพชร อุนอินทร
นายเพิ่มศักดิ์ บัวสอง
นายโพธิชัย ศรีเดช
นายไพชยันต ชาตะนาวิน
นายไพฑูรย จันทรนิมิตร
นายไพฑูรย เผือกบุญเกิด
นายไพบูลย คงผลาญ
นายไพบูลย ฉกามาพจร
นายไพบูลย วัฒนาวนิช
นายไพบูลย ออนแกว
นายไพรวรรณ พอธานี
นายไพโรจน ทิพกร
นายไพโรจน สุวรรณพฤกษ
นายไพศาล จงเกษมวงศ
วาที่รอยตรี เฟองยศ สายเพ็ชร
นายภคพงษ ภัคโชตานนท
นายภัทรพงก จันทรวงศ
นายภัทรพล บุญนํา

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ 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

นายภาณุ วัฒนวิชัย
นายภานุรุจ กลิ่นโพธิ์
นายภิญญา รงรองรจเรข
นายภิญโญ คงสิน
นายภูวดล ทรัพยสิน
นายมงคล ขจรมงคลนันท
นายมงคล จึงมั่นคง
นายมงคล เจตินัย
นายมงคล ธุระ
นายมงคล ไมตรีจิตต
นายมณฑป สิงหคศิริ
นายมณีรัตน ยอดโต
นายมนตรี จันทรวังทอง
นายมนตรี พิพัฒนสุข
นายมนตรี หาเรือนทรง
นายมนัส หงิมหวง
นายมนัส อาจองค
นายมนู มาพะเนาว
นายมนูญ โทนหงษา
นายมาณพ เปลี่ยนแกว
นายมานพ กาญจนเพ็ญ
นายมานพ บุญสูง
นายมานะ โพธิ์นอย
นายมานะ ศมนลักษณ
นายมานิต รัตนบุรี
นายมาโนช เตียวตระกูล

หนา ๑๓๐
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)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นายมาโนชย อินทรสวาท
นายมาวิล โรจนรัตนชัย
นายมิตรชัย จันทรศรี
นายเมธา ธนะชัย
นายเมธี บุญเต็งชาญ
นายยงยุทธ พรมบุตร
นายยรรยงค ศัตรูคราม
นายยอดชาย พลหาญ
นายยิ่งยง ดุรงคดํารงชัย
นายยิ่งศักดิ์ ยอดยัง
นายยุทธชัย ศุภผล
นายยุทธชาติ ประกอบเสริม
นายยุทธนา รัตโส
นายยุทธพงษ ยุคุณธร
นายยุทธพงษ แหวดี
นายโยธิน บุณยกาญจนากร
นายรชฎ หอมลา
นายรณภพ สุขสม
นายรณฤทธิ์ ชื่นอุทัย
นายรพินทร หวังเลี้ยงกลาง
นายรอมลี เจะเฮาะ
นายระพีพัฒน ทองพูน
นายระลึก ภูสวาสดิ์
นายระไว สุดเฉลย
นายรักษ โชตสุวัฒนสกุล
นายรังษี ทะนุพันธ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ 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

นายรังสรรค หมายเจริญ
นายรังสิต วงษแกว
นายรัตน สอนใจ
นายราชิน นวนอนันต
นายราเชนทร กาบคํา
นายราวี ดวงไพรี
นายรุง งามขํา
นายเริงชัย ซื่อตรง
นายเริงศักดิ์ ศิริพลานนท
นายเรืองฤทธิ์ ลํามะยศ
นายโรม กิจจาวิเศษ
นายลือชัย จันทรศิริ
นายเลอศักดิ์ ทนไชย
นายเลิศชาย สายสุทธิ์
นายวงษ ไชยวัน
นายวรการ ศรีไกรวัชร
นายวรชัย ลิขิตายน
นายวรดร จอยจินดา
นายวรรณกิจ เทศวัฒน
นายวรวิทย เกตุบรรลุ
นายวรวิทย สุขภาพ
นายวรวุธ รัตนวัน
นายวสันต มานะชนม
นายวสันต เลิศอรุณรัตน
นายวัชรินทร โตนชัยภูมิ
นายวัชรินทร อํานวยสิทธิ์

หนา ๑๓๑
ราชกิจจานุเบกษา
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)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นายวัฒนศักดิ์ แนนอุดร
นายวัฒนะ อุดมสุข
นายวัฒนา เขียวอิ่ม
นายวัฒนา วสุนธราธรรม
นายวันชัย ชํานาญศรี
นายวันชัย พราหมณมณี
นายวันชัย ยอดฤทธิ์
วาที่รอยตรี วันชัย ลอสมทรัพย
นายวันชัย วิชิตพรชัย
นายวันไชย ชัยสมัคร
นายวัยวุฒิ ธรรมกุล
นายวัลลพ ศรีพระราม
นายวัลลภ จิตบริบูรณ
นายวานิช ทวิยานนท
นายวิกิต เกิดแสง
นายวิจารณ แสงซื่อ
นายวิจิตร ปวนวันประสม
นายวิชัย ธรรมศิริไพบูลย
นายวิชัย แพงเวียงจันทร
นายวิชัย หงสศุภางคพันธ
นายวิชัย หาญพลาชัย
นายวิชัย เอี่ยมสําอางค
นายวิเชียร งามจันทราทิพย
นายวิเชียร ดาวสกุล
นายวิเชียร แทนโป
นายวิเชียร ประเสริฐกุล

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๔๕๗
๔๕๘
๔๕๙
๔๖๐
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒

นายวิเชียร ปญญาจักร
นายวิเชียร เปยปลูก
นายวิเชียร มั่นพรม
นายวิเชียร เสงี่ยมวิบูล
นายวิทยา วินาลัย
นายวิทยา วีระโชติ
นายวิทย อนุศาสนะนันทน
นายวิทูร เปรมภิรักษ
นายวิธูร บุญชูสง
นายวินัย สุขาทิพย
นายวิมล จําปา
นายวิมล เทพรักษ
นายวิมล สาระคํา
นายวิรัช จันทะสะเร
นายวิรัตน ธนาศัยกุล
นายวิรัตน ลังการพินธุ
นายวิรัตน ศรีวิไล
นายวิโรจน คงดวง
นายวิโรจน ชางเนียม
นายวิโรจน ภักดีสังข
นายวิโรจน เลิศธิติวงศ
นายวิโรจน วองวรานนท
นายวิโรจน เหรียญวิยากุล
นายวิลาบ ดีเสมอ
นายวิลาศ โรจนกุศล
นายวิวัฒน มงคงเพ็ชร

หนา ๑๓๒
ราชกิจจานุเบกษา
๔๘๓
๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐
๔๙๑
๔๙๒
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘
๔๙๙
๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔
๕๐๕
๕๐๖
๕๐๗
๕๐๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นายวิศวะ คงแกว
นายวิศาล วงศเจริญ
นายวิศิษฎ ดวงหัสดี
นายวีรวุธ ศรีคงดวง
นายวีรศักดิ์ แวยูโซะ
นายวีระ พิชิตกุล
นายวีระ สําเนียงแจม
นายวีระพันธ เจริญปรุ
นายวีระศักดิ์ อินทรกลับ
นายวุฒิ จริงจิตต
จาสิบเอก วุฒิเดช กองจันทร
นายวุฒิพงษ ชวนประสงค
นายวุฒิพงษ วงศสุวรรณ
นายศวนิต ศรีเมือง
นายศักดา กิ่งโก
นายศักดา เกษมุติ
นายศักดา ชาติกุล
นายศักดา ชินวงศ
นายศักดา สุวรรณประเสริฐ
นายศักดิ์ชัย ธีระประทีป
นายศักดิ์ชัย เรืองรัตนสุนทร
นายศักดิ์ชัย เลิศกุศลจิตต
นายศิริพงษ ชุมอิ่ม
นายศิริพันธ พุทธชาติ
นายศิลปวิทยา เชี่ยววิชา
วาที่รอยตรี ศิลปชัย ฉายศรี

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖
๕๑๗
๕๑๘
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕
๕๒๖
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐
๕๓๑
๕๓๒
๕๓๓
๕๓๔

นายศุภกร ปานแจม
นายศุภกิจ ฟงสุวรรณรักษ
นายศุภชัย ฟกทอง
นายศุภชัย มีหนองหวา
นายศุภเดช มวงนวล
นายศุภพิศิษฐ ไกรศรวัชร
นายเศวต ฉายาบล
นายสงคราม พงษนา
นายสงบ ธารีธาร
นายสงวน หอกคํา
นายสงา เกษศรี
นายสถานะ อยูคงคราม
นายสถาพร อารีรักษ
นายสนใจ วิเศษฤทธิ์
นายสนธยา จันทรสมบูรณ
นายสนธยา บุปผาพันธุ
นายสนั่น ดาดวง
นายสนั่น หอมชื่น
นายสนิท คําพา
นายสนิท จันทรัตน
นายสนิท แสนรัมย
นายสมเกียรติ กระจางพันธ
นายสมเกียรติ ทองเกษม
นายสมเกียรติ ทองชวง
นายสมเกียรติ ทองสุขโข
นายสมเกียรติ ธีรวิโรจน

หนา ๑๓๓
ราชกิจจานุเบกษา
๕๓๕
๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒
๕๔๓
๕๔๔
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘
๕๔๙
๕๕๐
๕๕๑
๕๕๒
๕๕๓
๕๕๔
๕๕๕
๕๕๖
๕๕๗
๕๕๘
๕๕๙
๕๖๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นายสมเกียรติ พัสสร
นายสมควร บุญแสวง
นายสมควร พงษพานิช
นายสมคิด จีนจรรยา
นายสมคิด เพ็ชรเทพ
นายสมคิด ศิลาคุปต
นายสมคิด อันกลาง
นายสมคิด อินทนุพัฒน
พันจาอากาศเอก สมคิด ฮามคําไพ
นายสมจิตร โคตะเป
นายสมเจตน พรหมบุญตา
นายสมชด วงศอินทร
นายสมชัย จินดาละออง
นายสมชัย ศรีสุขสมวรรณ
นายสมชัย แสงเดช
นายสมชาย กาญจนสมคิด
นายสมชาย กิติศรีวรพันธุ
นายสมชาย จันทรอินทร
นายสมชาย ปรีชาศิลป
นายสมชาย พชรธนสาร
วาที่พันตรี สมชาย มุงเอื้อมกลาง
นายสมชาย รัตนพันธ
นายสมชาย ศิริมานะกุล
นายสมชาย สงา
นายสมชาย สุบรรณจุย
นายสมเดช สุดทองคง

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๕๖๑
๕๖๒
๕๖๓
๕๖๔
๕๖๕
๕๖๖
๕๖๗
๕๖๘
๕๖๙
๕๗๐
๕๗๑
๕๗๒
๕๗๓
๕๗๔
๕๗๕
๕๗๖
๕๗๗
๕๗๘
๕๗๙
๕๘๐
๕๘๑
๕๘๒
๕๘๓
๕๘๔
๕๘๕
๕๘๖

นายสมทบ สุวรรณา
นายสมทรง สวัสดิ์พาณิชย
นายสมนึก คุณากรพิสุทธิ์
นายสมนึก คุมปาน
นายสมนึก สุชาติพงษ
นายสมนึก หวังธรรมาชีพ
นายสมบัตร ขําเสถียร
นายสมบัติ ชื่นตา
นายสมบัติ ฟากระจาง
นายสมบูรณ กฤษณาฉิมพลี
นายสมบูรณ เนียมกล่ํา
นายสมบูรณ ภูมิวัฒนพิมพ
นายสมบูรณ วงศวิวัฒน
นายสมบูรณ วันใจ
นายสมประสงค โพธิ์ปญญาศักดิ์
นายสมปอง คําดวง
นายสมปอง นพรัตน
นายสมผัด อินทรมา
นายสมพงษ การภักดี
นายสมพงษ พรหมปน
นายสมพงษ ภูอินทร
นายสมพงษ สิงหโตนอย
นายสมพงษ สุวรรณมาลี
นายสมพงษ เสมาไชย
นายสมพจน เจริญกุลศักดิ์
นายสมพร ขันติโก

หนา ๑๓๔
ราชกิจจานุเบกษา
๕๘๗
๕๘๘
๕๘๙
๕๙๐
๕๙๑
๕๙๒
๕๙๓
๕๙๔
๕๙๕
๕๙๖
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐
๖๐๑
๖๐๒
๖๐๓
๖๐๔
๖๐๕
๖๐๖
๖๐๗
๖๐๘
๖๐๙
๖๑๐
๖๑๑
๖๑๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นายสมพร จันทสระ
นายสมพร ดํายศ
นายสมพร แสงไสว
นายสมพล ศักดิ์ทวีกุลกิจ
นายสมพล แสงแกว
นายสมโพธ วงศพันธุ
นายสมภพ ศรีบญ
ุ รอด
นายสมภพ ใหญลา
นายสมโภชน เกตุกลิ่น
นายสมยศ บุญอุไร
นายสมยศ เปสี
นายสมยศ โพธิ์จันทร
นายสมยศ สงสําเภา
นายสมศรี เนตรรัตน
นายสมศักดิ์ กระจายศรี
นายสมศักดิ์ กรีชัยศรี
นายสมศักดิ์ คําตา
นายสมศักดิ์ คําภักดี
นายสมศักดิ์ ไทยแกว
นายสมศักดิ์ นอยศรี
นายสมศักดิ์ เบ็ญจวงค
นายสมศักดิ์ ปองสุขเวสม
นายสมศักดิ์ อามุตตาภรณ
นายสมหมาย แสงแกววัฒนา
นายสมหวัง ทองบุญ
นายสมาน จันทรโยธา

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๖๑๓
๖๑๔
๖๑๕
๖๑๖
๖๑๗
๖๑๘
๖๑๙
๖๒๐
๖๒๑
๖๒๒
๖๒๓
๖๒๔
๖๒๕
๖๒๖
๖๒๗
๖๒๘
๖๒๙
๖๓๐
๖๓๑
๖๓๒
๖๓๓
๖๓๔
๖๓๕
๖๓๖
๖๓๗
๖๓๘

นายสมาน ไชยชนะ
นายสมาน พิมพิเศษสาร
นายสมาน มหาอุดม
นายสรยุทธิ์ ไวยศยะวรรณ
นายสรรเพชญ วิโรจนเวชภัณฑ
นายสรศักดิ์ ทัศพร
นายสรศิลป ศรีสุข
นายสวง แพจุย
นายสวรรค กุญชู
นายสวัสดิ์ จอมพูน
นายสะอาด เมฆเลื่อม
นายสะอาด ศรีขาว
นายสักขี พฤกษะศรี
นายสั่งพล นิตยนรา
นายสังวรณ สมบัติ
นายสังเวย แกวอวม
นายสัญชัย จันทิ
นายสัญชัย พรหมจมร
นายสัญญา ไชยประเสริฐ
นายสัญญา ศรีอําไพ
นายสันติ ประไพพักตร
นายสันติ สวนพลาย
นายสันติ สุวรรณกิจ
นายสันติธรรม บุญรังษี
นายสันติสุข มงคล
นายสันต ดวงประภา

หนา ๑๓๕
ราชกิจจานุเบกษา
๖๓๙
๖๔๐
๖๔๑
๖๔๒
๖๔๓
๖๔๔
๖๔๕
๖๔๖
๖๔๗
๖๔๘
๖๔๙
๖๕๐
๖๕๑
๖๕๒
๖๕๓
๖๕๔
๖๕๕
๖๕๖
๖๕๗
๖๕๘
๖๕๙
๖๖๐
๖๖๑
๖๖๒
๖๖๓
๖๖๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นายสัมพันธ เอี่ยมจอย
นายสัมฤทธิ์ ดุลยะลา
นายสัมฤทธิ์ ทิศพวน
นายสัมฤทธิ์ อนุศิลป
นายสาคร นาคสุวรรณ
นายสามารถ คงประเสริฐ
นายสามารถ ณ สงขลา
นายสามารถ โภคาวัฒนา
นายสามารถ เหลากอดี
นายสามารถ อินพรหม
นายสายชล กุญชร
นายสายัณห คํามงคล
นายสายัณห สุวรรณสาม
นายสาโรจน บุญแสน
วาที่รอยตรี สําเภา ชิ้นประกอบเกิด
นายสํารอง กองสวัสดิ์
วาที่รอยตรี สําราญ เสนานุช
นายสําเร็จ มะวิญธร
นายสําเริง บุญมาก
นายสิทธิชัย สนุนพิทักษ
นายสิทธิพงศ จงขจรวงศ
นายสิทธิพงษ พัวประเสริฐ
นายสิทธิศักดิ์ ประดับวงศ
นายสิทธิศักดิ์ ศิระวงษ
นายสิทธิ์ สายหลา
นายสินเธาว ชัยสวัสดิ์

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๖๖๕
๖๖๖
๖๖๗
๖๖๘
๖๖๙
๖๗๐
๖๗๑
๖๗๒
๖๗๓
๖๗๔
๖๗๕
๖๗๖
๖๗๗
๖๗๘
๖๗๙
๖๘๐
๖๘๑
๖๘๒
๖๘๓
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖
๖๘๗
๖๘๘
๖๘๙
๖๙๐

นายสิริยุค วัฒนสุนทร
นายสืบพงษ ทองนาค
นายสุกุล สุวรรณธาดา
วาที่รอยตรี สุขุม กาญจนสุระกิจ
นายสุโข เพทอวยพร
นายสุคนธ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
นายสุจินต พันธวาศิษฎ
นายสุชาติ การสมาน
นายสุชาติ ใจตรง
นายสุชาติ ตั้งจิตรวัฒนากุล
นายสุชาติ วิชาชวย
นายสุชาติ สงวนสุข
นายสุชาติ สุทธิจิระพันธ
นายสุชิน เถื่อนอิ่ม
นายสุชิน น้ําจันทร
นายสุเชษฐ สุวรรณทีป
นายสุทธิ สิขัณฑกสมิต
นายสุทธิพงศ วุฒิไทย
นายสุทัศน กมลศรี
นายสุทัศน ใจหลัก
นายสุทิน กองเพชร
นายสุทิน แทนบุญ
นายสุเทพ กอสกุลใหม
นายสุเทพ เกียรติธิวัฒน
นายสุเทพ มีบุญ
นายสุเทพ ศรีศักดิ์วรชัย

หนา ๑๓๖
ราชกิจจานุเบกษา
๖๙๑
๖๙๒
๖๙๓
๖๙๔
๖๙๕
๖๙๖
๖๙๗
๖๙๘
๖๙๙
๗๐๐
๗๐๑
๗๐๒
๗๐๓
๗๐๔
๗๐๕
๗๐๖
๗๐๗
๗๐๘
๗๐๙
๗๑๐
๗๑๑
๗๑๒
๗๑๓
๗๑๔
๗๑๕
๗๑๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นายสุเทพ ศิริพันธ
นายสุเทพ สังวาลย
นายสุเทพ สุทธิผล
นายสุธีร กิจฉวี
นายสุนทร คลังเงิน
นายสุนทร ใครวงษ
นายสุนทร จองกา
นายสุพจน สุทธิ
นายสุพจน อินทรสุข
นายสุพร พานิชประภา
นายสุพรรณ ทมธิแสง
นายสุพัฒน ไชยกุล
นายสุพัฒน ศรีสัมฤทธิ์
นายสุพัฒน ศิริมูล
นายสุภาพ แกวจําปาวิจิตร
นายสุภาพ เดชคําภู
นายสุยศ นามเฑียร
นายสุรชัย ทรรพวสุ
นายสุรชัย สายนอย
นายสุรชาติ สังขแกว
นายสุรทิน ปนทอง
นายสุรพงษ เกลียวสีนาค
นายสุรพงษ เดชตุลา
นายสุรพงษ ทองเชื้อ
นายสุรพล ชุมเปย
นายสุรพล ฝนศิริ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๗๑๗
๗๑๘
๗๑๙
๗๒๐
๗๒๑
๗๒๒
๗๒๓
๗๒๔
๗๒๕
๗๒๖
๗๒๗
๗๒๘
๗๒๙
๗๓๐
๗๓๑
๗๓๒
๗๓๓
๗๓๔
๗๓๕
๗๓๖
๗๓๗
๗๓๘
๗๓๙
๗๔๐
๗๔๑
๗๔๒

นายสุรพล มุงสูงเนิน
นายสุรพล รักษาวนิชชา
นายสุรพล รูปงาม
นายสุรพันธ แซจิว
นายสุรศักดิ์ ทองกร
นายสุรศักดิ์ พรมศรี
นายสุรศักดิ์ มนีกานนท
นายสุรศักดิ์ ศรีภิรมย
นายสุรศักดิ์ สาลีพัชราภรณ
นายสุรศักดิ์ สุนทร
นายสุรศักดิ์ หินหุมเพ็ชร
นายสุรเศรษฐ ตันสุวรรณรัตน
นายสุรสิทธิ์ เหลี่ยววิริยกิจ
นายสุระ นัดพบสุข
นายสุรัติ รสสุคนธ
นายสุรินทร คงเนียม
นายสุรินทร พรมนัส
นายสุรินทร พุทธปจเจก
นายสุรินทร อองสุวรรณ
นายสุริยะ ภัทรพงศสินธุ
นายสุริยัน อธิปตยกุล
นายสุริยา วงศบุญชู
นายสุวงศ พินิจการ
นายสุวรรณ เจียมจิตรวนิช
นายสุวัฒน วงษนิพนธ
นายสุวิทย ดํารงคชาติ

หนา ๑๓๗
ราชกิจจานุเบกษา
๗๔๓
๗๔๔
๗๔๕
๗๔๖
๗๔๗
๗๔๘
๗๔๙
๗๕๐
๗๕๑
๗๕๒
๗๕๓
๗๕๔
๗๕๕
๗๕๖
๗๕๗
๗๕๘
๗๕๙
๗๖๐
๗๖๑
๗๖๒
๗๖๓
๗๖๔
๗๖๕
๗๖๖
๗๖๗
๗๖๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นายสุวิทย รัตนประสิทธิ์
นายสุวิทย วาสบุญเรือง
นายสุวิทย สุระกิจ
นายสุวิน กฤษสุริยา
นายเสมา บุญญสิริ
นายเสริม รวมสุข
นายเสริม ศิริประเสริฐ
วาที่รอยตรี แสวง ไชยลังกา
นายโสภณ จอมเมือง
นายไสว ทองคํา
นายหัตถพร เทพพิทักษ
จาสิบเอก อดิศร ศุภมิตร
นายอดิศักดิ์ ตรีพิษจักร
นายอดิศักดิ์ บุตรคํา
นายอนวัช รัตนศีล
นายอนันต จินดารักษ
นายอนันต มณีประวัติ
นายอนันต สําเร็จ
นายอนิรุธ เหลืองอราม
นายอนุ ปนกระจาย
นายอนุกูล จรัสศรีพิบูลย
นายอนุชา ประคองวิทยา
นายอนุชาติ เพ็ชรศรี
นายอนุชิต เชิงจําเนียร
นายอนุสรณ นนทธราธร
นายอภัย กินาวงศ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๗๖๙
๗๗๐
๗๗๑
๗๗๒
๗๗๓
๗๗๔
๗๗๕
๗๗๖
๗๗๗
๗๗๘
๗๗๙
๗๘๐
๗๘๑
๗๘๒
๗๘๓
๗๘๔
๗๘๕
๗๘๖
๗๘๗
๗๘๘
๗๘๙
๗๙๐
๗๙๑
๗๙๒
๗๙๓
๗๙๔

นายอภิชาต พจนจิราภรณ
นายอภิชาต วงศมิตร
นายอภิชาต เอฬกานนท
นายอภิชาติ กําลังฟู
นายอภิชาติ บูรณเขตต
นายอภิชาติ ลิ้มสุวัฒน
นายอภินันท เพชรสม
นายอมร ฤทธิกูล
นายอรชุน มีเพียร
นายอรรถพล จันทรอุดม
นายอรรถพล ภูเพชร
นายอรุณ อาชาวงศ
นายอวยชัย เข็มจิตต
นายอัครพงษ วงศชัย
นายอัครพงษ ศรีโพธิ์ออน
นายอับดุลรอมาน เจะเมาะ
นายอัมพร ขันธิรัตน
นายอาคม วัฒนะวิทย
นายอาชัย วาทะสุนทรพงศ
นายอาทิตย วิบูลชัย
นายอานนท ทองแกว
นายอานนท รัตนทวีป
นายอานันโท เกิดสันเทียะ
นายอารักษ จันทรสมวงศ
นายอารักษ ทองปาน
วาที่รอยโท อารีย วัดสงา

หนา ๑๓๘
ราชกิจจานุเบกษา
๗๙๕
๗๙๖
๗๙๗
๗๙๘
๗๙๙
๘๐๐
๘๐๑
๘๐๒
๘๐๓
๘๐๔
๘๐๕
๘๐๖
๘๐๗
๘๐๘
๘๐๙
๘๑๐
๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕
๘๑๖
๘๑๗
๘๑๘
๘๑๙
๘๒๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นายอํานวย วรพงศธร
นายอํานวย อยูไทย
นายอํานาจ จันทรศรี
นายอํานาจ ดีการกล
นายอํานาจ พันธุเขียน
นายอํานาจ แสงโชติ
พันจาอากาศเอก อําพล งอกออน
นายอิทธิพล กัจจายะนันท
นายอินทรพัชร ยงใจยุธ
นายอุด รักตลาด
นายอุดม สัญญา
นายอุดมศักดิ์ นามมนตรี
นายอุดมศักดิ์ หนูรินทร
นายอุเทน ตันวัฒนา
นายอุบล ไชยสิทธิ์
นายเอกชัย นาคอราม
นายเอนก พงศานนท
นายเอิบ แกลวกลา
นายเอี่ยมโอภาส วาณิชยปกรณ
นายโองการ โกมลทัต
นายโอภาส แสงอํานาจเจริญ
นางกงเหรียญ รัตนปญญา
นางกรณิการ แสงรัตนกุล
นางกรรชลีย ยั่งยืน
นางสาวกรรณิกา มารตอม
นางสาวกรรณิการ ชุมภูแกว

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๘๒๑
๘๒๒
๘๒๓
๘๒๔
๘๒๕
๘๒๖
๘๒๗
๘๒๘
๘๒๙
๘๓๐
๘๓๑
๘๓๒
๘๓๓
๘๓๔
๘๓๕
๘๓๖
๘๓๗
๘๓๘
๘๓๙
๘๔๐
๘๔๑
๘๔๒
๘๔๓
๘๔๔
๘๔๕
๘๔๖

นางกรรณิการ เนื่องจํานงค
นางกรรณิการ สุขเกื้อ
นางกฤตยา พลยมมา
นางกฤตยา อึงอํานวยพร
นางสาวกฤษณีย อุทุมพร
นางสาวกัญชลี สาครไพบูลย
นางกัญญา สินธุเจริญ
นางกัณฑิมา ศิริเธียร
นางกันญารัตน สุวรรณา
นางกัลยา ทักษณา
นางกัลยาณี กนกการ
นางสาวกาญจนา ธีระพัชร
นางกาญจนา นุมนวล
นางการุญรัตน วงศชัยโชคลาภ
นางกิ่งแกว แสงอุดมรัตน
นางกิติยา สันคม
นางสาวกุลชาติ บุญมา
นางกุลนิษฐ เชื้อแหลม
นางกุหลาบ สุขปาน
นางสาวเกยูร เกตุหอม
นางเกยูร คงคารักษ
นางเกลานภา สุขประสงค
นางเกลียวทอง โชคณัติ
นางสาวเกศยา ยงภูมิพุทธา
นางสาวเกศินี เกียรติวงคกมล
นางขนิษฐา พวงบุหงา

หนา ๑๓๙
ราชกิจจานุเบกษา
๘๔๗
๘๔๘
๘๔๙
๘๕๐
๘๕๑
๘๕๒
๘๕๓
๘๕๔
๘๕๕
๘๕๖
๘๕๗
๘๕๘
๘๕๙
๘๖๐
๘๖๑
๘๖๒
๘๖๓
๘๖๔
๘๖๕
๘๖๖
๘๖๗
๘๖๘
๘๖๙
๘๗๐
๘๗๑
๘๗๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางขวัญใจ ภัทรกายะ
นางเขมิกาญ เลาหพงษ
นางคนึงนิจ จานโอ
นางคนึงนิจ ฉลาดธัญกิจ
นางคนึงนิจ สันธวกุล
นางคุรุวรรณ ยังวนิชเศรษฐ
นางจงจิต มวงชื่น
นางจรรยา ปยะพิสุทธิ์
นางสาวจรวยพร เตชะเจริญรุงเรือง
นางจรัสศรี ยงวนิช
นางจรีรัตน ชื่นจิตต
นางจรูญรัตน สมจันทรา
นางจันทนา เจตินัย
นางจันทนา อยูคงคราม
นางจันทนี จันทรศร
นางจันทนีย คลายเนตร
นางจันทรทิพย สุทธาวาส
นางสาวจารุจิตต ชูตระกูล
นางสาวจารุวรรณ เกษมสุข
นางจารุวรรณ จึงมั่นคง
นางจารุวรรณ พัชโรรส
นางจําป ชุปวา
นางสาวจิตรา วิเชียร
นางจิตลดา ออมทรัพยสิน
นางจินดารัตน นนทธราธร
นางจินตนา ขิขนุ ทด

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๘๗๓
๘๗๔
๘๗๕
๘๗๖
๘๗๗
๘๗๘
๘๗๙
๘๘๐
๘๘๑
๘๘๒
๘๘๓
๘๘๔
๘๘๕
๘๘๖
๘๘๗
๘๘๘
๘๘๙
๘๙๐
๘๙๑
๘๙๒
๘๙๓
๘๙๔
๘๙๕
๘๙๖
๘๙๗
๘๙๘

นางจินตนา จูชัง
นางจินตนา นานบุญมี
นางจิรภา แสงวิลัย
นางจิราพร อุเทนสุต
นางจิราภรณ เวชสิทธิ์
นางสาวจิรายุส พิมพสมาน
นางจีรดา ปลื้มสําราญ
นางจีรวรรณ บุญศรี
นางจุฑารัตน พรหมจุย
นางจุฬาลักษณ ธาราวุฒิ
นางสาวจุฬีรัตน บุญยะศิลป
นางสาวเจตวดี จูสุวรรณ
นางเจียมจิรา ศิริธนานุกูลวงศ
นางแจมจันทร กองแกว
นางฉลองศรี สิทธิดํารง
นางฉวี แยมประยูร
นางฉัจชิสา เพชรหนองชุม
นางสาวฉัตรชฎา เชษฐพันธ
นางเฉิดโฉม สังขนันท
นางโฉมเฉลา ยุทธศักดิ์วงศ
นางชนานุช นันตสุข
นางชไมพร พลเพ็ชร
นางชไมสรวง พงษพานิช
นางสาวชลฤทัย กุลเรืองทรัพย
นางชลันรัตน อาภรณรัตน
นางสาวชัชนีย นวมพิทักษ

หนา ๑๔๐
ราชกิจจานุเบกษา
๘๙๙
๙๐๐
๙๐๑
๙๐๒
๙๐๓
๙๐๔
๙๐๕
๙๐๖
๙๐๗
๙๐๘
๙๐๙
๙๑๐
๙๑๑
๙๑๒
๙๑๓
๙๑๔
๙๑๕
๙๑๖
๙๑๗
๙๑๘
๙๑๙
๙๒๐
๙๒๑
๙๒๒
๙๒๓
๙๒๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางสาวชื่นพริ้ง สุรนันท
นางชุติมา คงสวัสดิ์วรากุล
นางเชื้อทิพย สุวรรณไพฑูรย
นางโชติกา ดาราโพธิ์
นางโชติมา ปฐมกุลวงศ
นางสาวฐานิสสร แคนทอง
นางฐาปณีย กาญจนรัตน
นางสาวฐิติกาญจน ขาวสอาด
นางฐิติมน สุดจรัสธรรม
นางณภอร เขมแข็ง
นางณภัคอร ธารณธนาธร
นางสาวณัฐนีย ดนูนาถ
นางณัฐพร เนียมวิลัย
นางณัฐสุกานดา ศิริแจม
นางณิชยา รัศมี
นางณิชา เจริญภักดี
นางดรุณี มะลิซอน
นางดรุณี มีสังข
นางดวงจันทร ชัยสมัคร
นางดวงเนตร เอี่ยมหงษเหม
นางดวงพร ชวยมั่นคง
นางสาวดวงมาลย แสงไกร
นางดารณี รัชฎาวรรณพงษ
นางสาวดาราณี ชาลี
นางดุลยา งามฤทธิ์
นางดุษฎี วงศไตรทิพย

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๙๒๕
๙๒๖
๙๒๗
๙๒๘
๙๒๙
๙๓๐
๙๓๑
๙๓๒
๙๓๓
๙๓๔
๙๓๕
๙๓๖
๙๓๗
๙๓๘
๙๓๙
๙๔๐
๙๔๑
๙๔๒
๙๔๓
๙๔๔
๙๔๕
๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘
๙๔๙
๙๕๐

นางสาวเดือนเพ็ญ ชุลีสาร
นางเตือนใจ พรรณากิจ
นางถมตระการ ชิดชอบ
นางเถาวัลย คําพุฒ
นางทองใบ วงศสวัสดิ์สุริยะ
นางทองพูล ทิพยเนตร
นางสาวทิพามน เปรมมงคล
นางทิพาวรรณ หุนตระกูล
นางทิวาพร เทพสุนทร
นางธนพร เปรมปรีดา
นางธนพร โปธา
นางสาวธนิดา ประทุมเวียง
นางสาวธารทิพย นอยคํา
นางธิดา นุชนารถ
นางธิดา วงศเนียม
นางนงนภัส พิริยะถาวร
นางนงนาถ ศิรินภาทรัพย
นางสาวนงนิตย วังตระกูล
นางสาวนงนุช ชะโนภาส
นางสาวนงเยาว กาญจนภูมิ
นางนงเยาว ตรีรณยุทธพิชัย
นางนงลักษณ ชมพูพัทธิพงศ
นางนพวรรณ กสิพรอง
นางนพวัลย บุญมาก
นางนภา กาญจนกิจโสภณ
นางนภา โลไธสง

หนา ๑๔๑
ราชกิจจานุเบกษา
๙๕๑
๙๕๒
๙๕๓
๙๕๔
๙๕๕
๙๕๖
๙๕๗
๙๕๘
๙๕๙
๙๖๐
๙๖๑
๙๖๒
๙๖๓
๙๖๔
๙๖๕
๙๖๖
๙๖๗
๙๖๘
๙๖๙
๙๗๐
๙๗๑
๙๗๒
๙๗๓
๙๗๔
๙๗๕
๙๗๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางสาวนรี วงศสวัสดิ์
นางนฤมล วิสุทธิพันธุ
นางสาวนวรัตน วิบูลยพันธุ
นางนวรัตน อุนเรือน
นางนวลจันทร จันทรมณี
นางนวลพร ประสพพระ
นางนอมพร ศรีอนงค
นางนันทวัน สุทธิยานุช
นางนัยรัตน กลาวิเศษ
นางสาวนัสรา พรหมพัชรา
นางนาฏ ศิริอักษร
นางนารียา บุญเพ็ง
นางสาวนิตยา ประเสริฐประศาสน
นางนิพาพร คัดธนะเงิน
นางสาวนิ่มนวล สุขสวรรค
นางสาวนิรมล เฉลิมวรรณพงศ
นางนิลภา วัชรมน
นางนิศานาถ ยอดยัง
นางนิสา ธนวนกุล
นางนิสา ปถวี
นางสาวนุชนาถ จันทรประภาพ
นางนุสรา เชียงหลิว
นางนุสรา ศตเบญญา
นางเนาวรัตน ประภัสโรทัย
นางบังอร บุตรโส
นางบังอร ภิงคะสาร

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๙๗๗
๙๗๘
๙๗๙
๙๘๐
๙๘๑
๙๘๒
๙๘๓
๙๘๔
๙๘๕
๙๘๖
๙๘๗
๙๘๘
๙๘๙
๙๙๐
๙๙๑
๙๙๒
๙๙๓
๙๙๔
๙๙๕
๙๙๖
๙๙๗
๙๙๘
๙๙๙
๑๐๐๐
๑๐๐๑
๑๐๐๒

นางบํารุง พิชยานนท
นางบุญแสง ภักดีสุข
นางสาวบุณฑริกา พิสิฐประภา
นางบุบผา มังคละมณี
นางสาวบุษบง หาญเจริญ
นางบุษบาจันทร อํานวยสุขวงศ
นางบุหงา นาคฤทธิ์
นางสาวเบญจมาศ โกมลไสย
นางเบญจวรรณ ตั้งสกุล
นางเบญจวรรณ ศุภวัฒน
นางเบญจา ขวัญยืน
นางสาวเบญจางค สังขะสัญญา
นางปณิธิดา บูรณะพิมพ
นางปภาพิต สุภารัตน
นางสาวประไพ พณนันท
นางสาวประไพ พรหมเจริญ
นางสาวปราณี บูรณะสมภพ
นางปราณี ประวิล
นางปราณี ศรีสุโข
นางสาวปราณี สิโรดมสกุล
นางปริศนา แสงหัวชาง
นางปรียนันท อารมณรัตน
นางปรียา ไชยสมคุณ
นางปรุงวดี ประเสริฐเตชาโต
นางสาวปองใจ ตันพิพัฒนาวิทย
นางปทมา โภคะสุวรรณา

หนา ๑๔๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๐๓
๑๐๐๔
๑๐๐๕
๑๐๐๖
๑๐๐๗
๑๐๐๘
๑๐๐๙
๑๐๑๐
๑๐๑๑
๑๐๑๒
๑๐๑๓
๑๐๑๔
๑๐๑๕
๑๐๑๖
๑๐๑๗
๑๐๑๘
๑๐๑๙
๑๐๒๐
๑๐๒๑
๑๐๒๒
๑๐๒๓
๑๐๒๔
๑๐๒๕
๑๐๒๖
๑๐๒๗
๑๐๒๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางสาวปาณิสรา ทัศนพลสกุล
นางปยวรรณ ชวลิต
นางปยะนาถ หวังภักดี
นางผกากรอง ใจเอื้อ
นางผกากรอง ทองปาน
นางผองศรี จตุทอง
นางผุสดี ดาดวง
นางผุสดี ศิวกุล
นางพงศทิพย รัตนวิชา
นางพจนาถ กุลสุก
นางพนิดา อมรชีวานันท
นางพยงค นวลไดศรี
นางพรทิพ บุญจันทร
นางพรทิพย ชัยนิลพันธ
นางพรทิพย รัตนพันธ
นางพรทิพย สุวรรโณ
นางพรทิพา มูลแกว
นางสาวพรปวีณ บุญญาภิรดี
นางพรพรรณ ศรีจรัส
นางพรพรรณ บุญรักษา
นางพรรณประไพ เบญจสุขสวัสดิ์
นางพรรณสิริ แกวเจริญ
นางพรรณี ขอบบัวคลี่
นางพรรณี เครือบุญราช
นางพวงทอง เทพยศ
นางพวงรัตน ธํารงทรัพย

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๐๒๙
๑๐๓๐
๑๐๓๑
๑๐๓๒
๑๐๓๓
๑๐๓๔
๑๐๓๕
๑๐๓๖
๑๐๓๗
๑๐๓๘
๑๐๓๙
๑๐๔๐
๑๐๔๑
๑๐๔๒
๑๐๔๓
๑๐๔๔
๑๐๔๕
๑๐๔๖
๑๐๔๗
๑๐๔๘
๑๐๔๙
๑๐๕๐
๑๐๕๑
๑๐๕๒
๑๐๕๓
๑๐๕๔

หนา ๑๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางพัชรศรัณย รัตนกาญจน
นางพัชรินทร ชินวิชา
นางพัชรินทร มีทรัพย
นางพัชรินทร แสงนิล
นางพัชรี ตายวัลย
นางพัชรี บุญสราง
นางพัชรี พุมเข็ม
นางพันธวดี นิลวิลัย
นางพันธศิริ สมจิตต
นางพิมพาพร กลิ่นจันทรแดง
นางพิมพาวรรณ คุณัชน
นางพิมพวดี สุวรรณพงษี
นางพิมลศรี สุขอนันต
นางพุทธชาด ศุภลักษณ
นางพูนศรี สังขทอง
นางพูลสุข จุติมา
นางเพชรรัตน พิมพานนท
นางสาวเพ็ญพร พันธุนะ
นางเพ็ญศรี แพงไพรี
นางเพ็ญศรี มิเกล็ด
นางสาวเพ็ญศิริ กูลแกว
นางเพทาย ซื่อสัจจพงษ
นางสาวเพลินพิศ ไชยจักร
นางเพียงใจ หอวงศรัตนะ
นางสาวแพรวพรรณ อุทัยรัตนกิจ
นางไพรินทร มุงสูงเนิน

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

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางเฟองฉัตร ชนะอุทัย
นางสาวภนิตตา สุพัฒนกุล
นางภรณี คําตา
นางสาวภรธนัน คงศรี
นางภัทรพร หาวหาญ
นางภัทรมน นุนกําเนิด
นางมณีรัตน รัตนผล
นางมนัส ภูมิวัฒน
นางสาวมยุรี เบ็ญจวรรณ
นางมยุรี ประทุมมาศ
นางมลิวัลย พงศสุเสนีย
นางมาริษา ฐิติกุล
นางมาลัย เรืองฤทธิ์
นางมาลินี เกงงาน
นางมาลินี ทองบุญ
นางมาลี แจมจํารัส
นางมาลี ศิริมานะกุล
นางสาวมุกดา ตามประวัติ
นางสาวมุจลินทร บินชัย
นางเมธาวี ทศไกร
นางไมตรี ทิพาพงศ
นางยอดศิล ภาชนะทิพย
นางยุพดี ภูภูมิรัตน
นางสาวยุพา ชื่นเนียม
นางยุพนิ ฟุงเฟอง
นางยุพิน ลิมปปฎกบุญ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๐๘๑
๑๐๘๒
๑๐๘๓
๑๐๘๔
๑๐๘๕
๑๐๘๖
๑๐๘๗
๑๐๘๘
๑๐๘๙
๑๐๙๐
๑๐๙๑
๑๐๙๒
๑๐๙๓
๑๐๙๔
๑๐๙๕
๑๐๙๖
๑๐๙๗
๑๐๙๘
๑๐๙๙
๑๑๐๐
๑๑๐๑
๑๑๐๒
๑๑๐๓
๑๑๐๔
๑๑๐๕
๑๑๐๖

นางยุภา ธารีศัพท
นางยุวดี ตาปนานนท
นางยุวนา ศรีเอียง
นางยุวนิษฐ บํารุงสุข
นางเยาวดี ปราชญนครเขตต
นางเยาวนารถ วงศพวก
นางรวิษฎา สรวมศิริ
นางรสริน เอี้ยงผล
นางรัชดากร เหลี่ยมดี
นางรัชนี เกตุประทุม
นางรัชนี วงศกาฬสินธุ
นางรัตนา เกิดผล
นางรัตนา ปนตาเขียว
นางรัตนาวดี ชมโฉม
นางรัมภา ภูมิกิจ
นางรัศมี มีอํานาจ
นางราตรี โพธิ์เต็ง
นางรําไพ ลิ่มสกุล
นางรุจารัตน สวัสดิพันธ
นางสาวรุจิมา รัชชปญญา
นางเรณู สอนศิริ
นางเรวดี สลิลปราโมทย
นางเรียน ศิรินันทนานนท
นางสาวฤติมา สืบนุการณ
นางลดาวัลย เพ็ชรเทพ
นางละออ โพธิภิรมย

หนา ๑๔๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๐๗
๑๑๐๘
๑๑๐๙
๑๑๑๐
๑๑๑๑
๑๑๑๒
๑๑๑๓
๑๑๑๔
๑๑๑๕
๑๑๑๖
๑๑๑๗
๑๑๑๘
๑๑๑๙
๑๑๒๐
๑๑๒๑
๑๑๒๒
๑๑๒๓
๑๑๒๔
๑๑๒๕
๑๑๒๖
๑๑๒๗
๑๑๒๘
๑๑๒๙
๑๑๓๐
๑๑๓๑
๑๑๓๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางละเอียด ฉ่ําอ่ํา
นางสาวละเอียด สิตะยัง
นางลัดดา จิตตภักดี
นางลัดดา พิมพสกุลานนท
นางลัดดา สุขปาน
นางลัดดาวัลย สิทธิกรณไกร
นางลัลนา เสาวภา
นางวนิดา ชลสิทธิ์
นางวนิดา นาคปลัด
นางวนิดา เหลาคม
นางวรพร เกียรติศักดิ์โสภณ
นางสาววรรณา เทวบุรี
นางสาววรรณา มาลีหวล
นางสาววรรณี ชื่นบาน
นางสาววรรณี ญาณรังสี
นางวรรณุบล งามประเสริฐชัย
นางวรรธนา หมึกดํา
นางวรัทยา เจนพจนารถ
นางวราภรณ พรรณสมัย
นางวรุณรัตน หอประสิทธิ์กุล
นางวไลพร ทวิสุวรรณ
นางสาววสุมดี อิ่มแกว
นางวัชรี แสนสิงหชัย
นางวัฒนา ซุยกระเดื่อง
นางสาววัฒนา นาทะพันธ
นางวัฒนี พันธุทอง

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๑๓๓
๑๑๓๔
๑๑๓๕
๑๑๓๖
๑๑๓๗
๑๑๓๘
๑๑๓๙
๑๑๔๐
๑๑๔๑
๑๑๔๒
๑๑๔๓
๑๑๔๔
๑๑๔๕
๑๑๔๖
๑๑๔๗
๑๑๔๘
๑๑๔๙
๑๑๕๐
๑๑๕๑
๑๑๕๒
๑๑๕๓
๑๑๕๔
๑๑๕๕
๑๑๕๖
๑๑๕๗
๑๑๕๘

นางวัฒนี อุดมกุศลศรี
นางวันทนา บัวแสง
นางสาววันเพ็ญ ใจเย็น
นางวัลภา ภาระพฤติ
นางวัลยลิกา สุขกมล
นางวัลยวิภา สะพรั่ง
นางสาววัลลภา กลิ่นกุหลาบ
นางสาววัลลภา จิรนิรัติศัย
นางวัลลภา ใจกวาง
นางวาสนา ศิลปกรรมพิเศษ
นางวิกรานตา โชติชวงรัศมี
นางสาววิญู บุญเดช
นางวินฑฎา วิเศษศิริกุล
นางวิภา จันทรัตน
นางวิภา รอยตระกูล
นางวิภาวรรณ สุขสถิตย
นางวิมลวรรณ เจริญ
นางสาววิมวลัย ดวงประทีป
นางวิรงรอง อุไรเวศ
นางสาววิรดา อูแกว
นางวิราวัลย เอี่ยวพานิช
นางวิไล ศิลาบุตร
นางวิไล เหรียญวิทยากุล
นางวิไลรัตน แสงวณิช
นางสาววิไลลักษณ พึ่งวิทย
นางวิไลวรรณ ติจันทึก

หนา ๑๔๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๕๙
๑๑๖๐
๑๑๖๑
๑๑๖๒
๑๑๖๓
๑๑๖๔
๑๑๖๕
๑๑๖๖
๑๑๖๗
๑๑๖๘
๑๑๖๙
๑๑๗๐
๑๑๗๑
๑๑๗๒
๑๑๗๓
๑๑๗๔
๑๑๗๕
๑๑๗๖
๑๑๗๗
๑๑๗๘
๑๑๗๙
๑๑๘๐
๑๑๘๑
๑๑๘๒
๑๑๘๓
๑๑๘๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางวิไลวรรณ เกตุบรรลุ
นางวีนา ขจีจิตร
นางสาวศรีประไพ เทียมทอง
นางสาวศรีเปรม คงกรุด
นางศรีพรรณ จารุฑีฆัมพร
นางศรีวรรณ ปณิธานะรักษ
นางศรีวรรณ เหรียญเจริญ
นางศรีสุรางค กุวลัยรัตน
นางศรีอุบล การพนักงาน
นางศฤณรัตน ตาสุยะ
นางศศินา ภารา
นางศศิพร สินธุ
นางศันสนีย จินดารักษ
นางศิรประภา รอดใหม
นางสาวศิรนิ ยา ไทรงาม
นางสาวศิรินันท หอสมบัติ
นางศิริพร เวียงวิเศษ
นางศิริพร ศรีสัมฤทธิ์
นางศิริพัฒน สุพิมพานนท
นางศิริเพ็ญ เพลิงพิษ
นางสาวศิริวรรณ วงศวิลา
นางศุภนิตย วรศิลป
นางสาวศุภวรรณ นิลวรางกูร
นางสาวสไบทิพย ธํารงโชติ
นางสมจิตต ศิริอังกูร
นางสมจิตต สังขจันทร

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๑๘๕
๑๑๘๖
๑๑๘๗
๑๑๘๘
๑๑๘๙
๑๑๙๐
๑๑๙๑
๑๑๙๒
๑๑๙๓
๑๑๙๔
๑๑๙๕
๑๑๙๖
๑๑๙๗
๑๑๙๘
๑๑๙๙
๑๒๐๐
๑๒๐๑
๑๒๐๒
๑๒๐๓
๑๒๐๔
๑๒๐๕
๑๒๐๖
๑๒๐๗
๑๒๐๘
๑๒๐๙
๑๒๑๐

นางสมจิตร เกริกภุญชัย
นางสาวสมจิตร ยิ่งยงดํารงฤทธิ์
นางสาวสมใจ เอื้อความดี
นางสาวสมถวิล วงมาเจริญสิน
นางสมบัติ เมธาวีวินิจ
นางสมบุญ กมลศรี
นางสมปอง ชารีศรี
นางสมพร เสงี่ยมสูงเนิน
นางสมพิศ เล็กเฟองฟู
นางสมพิศ สระแสง
นางสมลักษณ เดี่ยววานิช
นางสมสุนีย แซโอว
นางสมหมาย จิระปญญาเลิศ
นางสรัญธร ครุธทิน
นางสาธิตา ทันตเวช
นางสายใจ ตระกูลสันติ
นางสารินทร สินอําพล
นางสิตา แพรเมือง
นางสิรินธร มหาพรหม
นางสาวสิริพรรณ เจริญสุข
นางสิริรัตน ไลทองคํา
นางสิริวัฒน ทองเลิศ
นางสาวสุกัญญา งามสิทธิพงศา
นางสุกัญญา พอธานี
นางสุกัญญา อูทอง
นางสาวสุขใจ เผื่อนพงษ

หนา ๑๔๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๑๑
๑๒๑๒
๑๒๑๓
๑๒๑๔
๑๒๑๕
๑๒๑๖
๑๒๑๗
๑๒๑๘
๑๒๑๙
๑๒๒๐
๑๒๒๑
๑๒๒๒
๑๒๒๓
๑๒๒๔
๑๒๒๕
๑๒๒๖
๑๒๒๗
๑๒๒๘
๑๒๒๙
๑๒๓๐
๑๒๓๑
๑๒๓๒
๑๒๓๓
๑๒๓๔
๑๒๓๕
๑๒๓๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางสุขศรี จันทรเทพ
นางสาวสุขาวดี บุญสิทธิ
นางสุจิตรา ไทยแกว
นางสาวสุจิตรา ปทุมลังการ
นางสุจิรา แสงไชยราช
นางสุชาดา เรืองพริ้ม
นางสุชาดา สินธุรส
นางสุชีรา กุลชนะประสิทธิ์
นางสุดา ปลื้มพันธ
นางสาวสุทธิพร สายธนู
นางสาวสุธีรัตน ปจจัยคา
นางสุธีรา เชฏฐวาณิชย
นางสาวสุธีรา วงศพุฒิ
นางสาวสุนิดา พณิชยกุล
นางสุนีย คําดวง
นางสุปราณี ปงสมบูรณยิ่ง
นางสุพรรณี คูเจริญถาวร
นางสุพัณณี การสมสิษฐ
นางสุพัตรา เกตุวงษ
นางสุพัตรา ไผแสวง
นางสุพิชฌาย ศักดิ์ไพบูลย
นางสุภาณี วรรณสอน
นางสุภาพ ผลาพิบูลย
นางสาวสุภาพร วงษสุวรรณ
นางสาวสุภาพร เอี่ยมโหมด
นางสุภาภรณ แชม

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๒๓๗
๑๒๓๘
๑๒๓๙
๑๒๔๐
๑๒๔๑
๑๒๔๒
๑๒๔๓
๑๒๔๔
๑๒๔๕
๑๒๔๖
๑๒๔๗
๑๒๔๘
๑๒๔๙
๑๒๕๐
๑๒๕๑
๑๒๕๒
๑๒๕๓
๑๒๕๔
๑๒๕๕
๑๒๕๖
๑๒๕๗
๑๒๕๘
๑๒๕๙
๑๒๖๐
๑๒๖๑
๑๒๖๒

นางสุภาภรณ ลอยแกว
นางสาวสุภาภรณ สิงหเสนา
นางสาวสุภารัตน ไชยศรี
นางสาวสุภาวดี พรเจริญ
นางสาวสุภาวดี ภคพงศ
นางสุมณฑา จันทรอินทร
นางสาวสุมาลย ปราบพยัคฆา
นางสุมาลี อยูรุงเรือง
นางสุมิตรา วาดวิจิตร
นางสุรคณา ศรีเดช
นางสุรัตน หาญพลาชัย
นางสุรางค อภิรมยวิไลชัย
นางสุรีย บุณยาภรณ
นางสาวสุรียรัตน อมรพิสุทธิ์
นางสุรีรัตน มณีกุต
นางสุวดี ศรีขวัญ
นางสุวพร หริศพรรณ
นางสุวรรณดี ตุลวัฒนกุล
นางสุวรรณา สาสนรักกิจ
นางสุวรรณี พุกภิญโญ
นางสุวรรณี วิทยอุดม
นางสุวรีภรณ วัณณะสุต
นางสุวิภา ถิ่นปะเหลียน
นางสุวิภา ปตธารากร
นางสาวสุวิมล วิสุทธิกุล
นางเสาวลักษณ จันทรหอม

หนา ๑๔๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๖๓
๑๒๖๔
๑๒๖๕
๑๒๖๖
๑๒๖๗
๑๒๖๘
๑๒๖๙
๑๒๗๐
๑๒๗๑
๑๒๗๒
๑๒๗๓
๑๒๗๔
๑๒๗๕
๑๒๗๖
๑๒๗๗
๑๒๗๘
๑๒๗๙
๑๒๘๐
๑๒๘๑
๑๒๘๒
๑๒๘๓
๑๒๘๔
๑๒๘๕
๑๒๘๖
๑๒๘๗
๑๒๘๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางสาวไสว เตชัย
นางเหมลักษณ ทองเหม
นางเหรียญ เผื่อนดวง
นางอตินุช นามอรรถ
นางอนงค กมลจิตรวี
นางอนงคศรี พิมพสุต
นางอนันตฐดา สุดสวาสดิ์
นางอนุรักษ วีระกุล
นางอโนชา โชคเสริสุวรรณ
นางอภิญญา ชุมเจริญ
นางอมรรัตน พึ่งสุข
นางอมรา วุฒิสาร
นางอรทัย สฤษดิ์นิรันดร
นางอรพิน ขําประพันธ
นางอรยา วันทนีย
นางอรวรรณ เทียมสีหา
นางอรษา บุญปญญา
นางอรอุมา รัตนคํา
นางสาวอรุณี จันทรลําภู
นางอรุณี หอมดํารงคศักดิ์
นางสาวอวยพร โรจนัย
นางสาวอังคณา ชุวัสวัต
นางอัจจิมา แกวเนียม
นางอัจฉรา ประกอบกิจ
นางอัจฉรา เปรมภิรักษ
นางอัจฉรา ลอมคําดี

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๒๘๙
๑๒๙๐
๑๒๙๑
๑๒๙๒
๑๒๙๓
๑๒๙๔
๑๒๙๕
๑๒๙๖
๑๒๙๗
๑๒๙๘
๑๒๙๙
๑๓๐๐

นางสาวอัจฉราวรรณ ศรีโกมุท
นางอัจฉรียา แกวเจริญ
นางอัจรา สมวรรธนะ
นางอัญชลี กุศลสถิตย
นางอัญชลี สารจันทร
นางอัมพร บุศปพงศ
นางอัมพา มะปรางหวาน
นางอาภรณ ศรีสุขสมวรรณ
นางอารยา โพธิ์พันธุ
นางอารี ดวงกําเหนิด
นางอารีย ศรีศักดิ์วรชัย
นางสาวอารีวรรณ แซโคว

หนา ๑๔๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๐๑
๑๓๐๒
๑๓๐๓
๑๓๐๔
๑๓๐๕
๑๓๐๖
๑๓๐๗
๑๓๐๘
๑๓๐๙
๑๓๑๐
๑๓๑๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางสาวอํานวย วราหะ
นางอําไพ ยิ่งยงค
นางอุทัยวรรณ ฉัตรสุวรรณ
นางสาวอุทัยวรรณ อัครวุฒิ
นางอุบล คุงบรรพต
นางอุบล พูลภักดี
นางอุบลรัตน เกียรติไพบูลย
นางอุมาพร โกมลทัต
นางอุษณี สุนทรพงษ
นางอุษา พงษเภตรารัตน
นางเอื้อมจิตร กลั่นจัตุรัส

๑
๒
๓
๔

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๕ นางนภาพร อารมสตรอง
นายนุกานต จอดกลาง
๖ นางสาวผองศรี ศรียาภรณ
นายอรรณพ วิริยะวิทย
๗ นางสาวศรีสอางค เอี่ยมศิลา
นางสาวกัลยา ทัพใจหาญ
๘ นางสุณี สอนไธสง
นางนงลักษณ มั่นวาจา

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๘
นายกองฟา บุญคุม
๙
นายกิจจา หุตายน
๑๐
นายกิตติศักดิ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ
นายเกษม เชมชม
๑๑
นายเกียรติวรรณ อมาตยกุล
๑๒
นายจักรสิน พิเศษสาทร
๑๓
นายจีระศักดิ์ เมฆอัมพรพงศ
๑๔

นายชนินทร กัลลประวิทธ
นายชัชวาล ศรีสละ
นายชัยชน โลวเจริญกูล
นายชัยรัตน วิวัฒนวรพันธ
นายฐิตินันท เอื้ออํานวย
นายดํารง ทิพยโยธา
นายตีรณ พงศมฆพัฒน

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐

นาวาโท ไตรวัฒน วิรยศิริ
นายทวีรัก เจริญสุข
วาที่รอยตรี เทพวรา ธนพัฒน
นายธงชัย เฉลิมชัยกิจ
นายธราพงษ วิทิตศานต
นายธเรศ ศรีสถิตย
นายธานินทร อินทรกําธรชัย
นายธีระวัฒน เหมะจุฑา
นายธีระศักดิ์ นรภักดิ์สุนทร
นายนพพร พรหมเพ็ชร
นายเนื่อง เหล็กขนาย
นายบัญชา ชลาภิรมย
นายประพจน อัศววิรุฬหการ
รอยเอก ประยุทธ โรจนพรประดิษฐ
นายประศาสน ลักษณะพุกก
นายปรีดา บุญ-หลง
นายปญญา เสกสรรค
นายเผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ
นายพรเทพ จุลละทรัพย
นายพีระพันธุ ครุธเวโช
นายไพฑูรย ไกรพรศักดิ์
นายมานิต รุจิวโรดม
นายวรพล สุขอํานิษฐ
นายวันชัย ดีเอกนามกูล
นายวิเชียร จงบุญประเสริฐ
นายวีระชาติ สวนไพรินทร

หนา ๑๔๙
ราชกิจจานุเบกษา
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นายวุฒิไกร ทิพยเมธ
นายศิริชัย พงษวิชัย
นายศิริศักดิ์ ดํารงพิศุทธิกุล
นายศุภฤกษ มั่นใจตน
นายสมเกียรติ ปญญามีผลกิจ
นายสมคิด ทองศิลา
นายสมใจ เพ็งปรีชา
นายสมบัติ อยูเมือง
นายสมบูรณ ธนาศุภวัฒน
นายสมพงษ ศิริโสภณศิลป
นายสมยศ ชิดมงคล
นายสมศักดิ์ เครือสนิท
นายสมศักดิ์ เจิ่งประภากร
นายสรรพัชญ นามะโน
นายสฤทธิ์เดช พัฒนเศรษฐพงษ
รอยเอก สังคม จงพิพัฒนวณิชย
นายสําเริง เทียนเย็น
นายสุรพล ชุณหบัณฑิต
นายโสภณ ขันติอาคม
นายเหรียญ บุญดีสกุลโชค
นายอนันต วีระณรงค
นายอรัญ หาญสืบสาย
นางกอบรัตน เกรียวสกุล
นางกาญจนา บุนนาค
นางสาวกาญจนา ศรีวรพงษ
นางสาวกาญจนา อุดมการ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒

นางสาวกิติยา ศรีศักดิ์วัฒนะ
นางสาวจงจิตต หลีกภัย
นางจงดี ภัทรนาวิก
นางจรุงจิตร งามไพบูลย
นางสาวจันทรา ทองคําเภา
นางสาวจําเรียง เฮงเจริญ
นางจินตนา ชื่นสมบัติ
นางสาวจินตนา สรายุทธพิทักษ
นางจุฑาภรณ สุวรรณเปยม
นางจุฬาพา แพทยรัตน
นางเจนจิรา รัตนเดชาพิทักษ
นางสาวฉันทแข บุณยะสุนทร
นางฉันทนา เชาวปรีชา
นางสาวชนาทิพย เกสะวัฒนะ
นางชนิตา รักษพลเมือง
นางสาวชัชฎา ทวิชชาติวิทยากุล
นางชูศรี มีวงศอุโฆษ
นางณัฐวรรณ ดีเลิศยืนยง
นางดวงพร บุราคม
นางเตือนใจ โกสกุล
นางสาวธนพรรณ สุนทระ
นางธนภร เดชวัชรวงศ
นางสาวนารินาถ พิมมานุรักษ
นางบังอร จิระเกียรติ์
นางบุษบง ตันติวงศ
นางสาวปรียาพร ฤกษพินัย

หนา ๑๕๐
ราชกิจจานุเบกษา
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางปยลัมพร หะวานนท
นางปยานันต ประสารราชกิจ
นางผองผุด หาญนรเศรษฐ
นางสาวผองศรี ศรีไพศาลเลิศ
นางพรทิพย โภไคยอุดม
นางสาวพรทิพย อภินันทพร
นางพรพรรณ อุดมกาญจนนันท
นางพรศรี ปฏิมานุเกษม
นางพัชราวลัย ชัยปาณี
นางพัชรีพร สิริคุปตโภคากร
นางเพ็ญพรรณ แนนหนา
นางเพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท
นางเพ็ญสุดา ฮงภู
นางไพวิภา กมลรัตน
นางภัทรมน ออสุวรรณ
นางสาวภัสสร สิงคาลวณิช
นางภาณุมาศ เรือนทองดี
นางภาสนีย วรรณีเวชศิลป
นางภิญโญ ตาโนวัน
นางสาวมลิวรรณ วงศสิทธาจารย
นางรัชนี คุปติมิตร
นางรัชนี คูผาสุข
นางรัชนี นภามรกต
นางเรณู ธูปแกว
นางสาวลาวัลย อิ่มเงิน
นางวรรณภา ศานติเกษม

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓

นางสาววรรณี พฤฒิถาวร
นางวราภรณ เหลืองทวีผล
นางสาววริศรา วัยศิริโรจน
นางวลัย พานิช
นางสาววัฒนา ศรีออน
นางวิภา หอมศิริ
นางวิภาวี มณีเนตร
นางสาววิไลพร วิบูลยเลิศ
นางสาวศรีสุดา ประสงคผลชัย
นางสาวศรีสุดา ฤทธิ์วัฒนพงศ
นางสาวศิริพร ศรแกว
นางสาวศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท
นางศิริวัฒนา บัญชรเทวกุล
นางศิวพร กาญจนภู
นางสาวศุกรวดี บุญชุม
พันตํารวจโทหญิง สมทรง
ลาวัณยประเสริฐ
นางสมพร ประภารธนาธร
นางสิรินุช อังกินันทน
นางสาวสิริพร ลิ้มอุทัยทิพย
นางสิริพันธุ สุวรรณมรรคา
นางสุจิตรา ดาโรจน
นางสุจิตรา ตุลยาเดชานนท
นางสาวสุจิตรา วิไลพงษ
นางสาวสุชาดา โกรศุภมิตร
นางสุชาดา ชุติมาวรพันธ

หนา ๑๕๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางสุชาดา วัฒนบุรานนท
นางสุดา พรอมเชื้อแกว
นางสาวสุทธิรักษ นิยมฤทธิ์
นางสุธีรา ลิมปสุรีย
นางสาวสุนันท ทองมาก
นางสุปราณี วิเชียรเนตร
นางสุพร ชัยเดชสุริยะ
นางสุพรรณณี ปุณณภุม
นางสุภัทรา อมาตยกุล
นางสุภาภรณ บุนนาค
นางสุมิตรา เทียนตระกูล
นางสุรัชวดี วิริยะยิ่งศิริ
นางสุวรรณา ทองพูนกิจ
นางสาวสุวไล พวงไสว
นางโสพิศ ชนะภัย
นางอภิฤดี เหมะจุฑา
นางอรนารถ จันทรศุภฤกษ
นางสาวอรนุชา อัฏฏะวัชระ
นางสาวอรุณี รัตนาธาร
นางสาวอัครภา จันทรแจม
หมอมหลวงหญิงอิจจิมา เกิดผล
นางอัญชริดา อัครจรัลญา
นางอัญชลี กฤษณจินดา
นางอัมพร แสงสวาง
นางสาวอาภาพร ปริตรานันท
นางสาวอารีย เจนกิตติวงศ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๗๐ นางอารีย เสือกอน
๑๗๑ นางสาวอุทัยวรรณ รุงเรืองผล
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓

หนา ๑๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐

๑๗๒ นางอุไร พันธธนพฤกษ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
๒๔ นายประพันธพงษ ขวัญธรรมชาติ
นายกวิศร วานิชกุล
๒๕ นายประสพสุข ผลดี
นายกอโชค จันทวรางกูร
๒๖ นายประหยัด สุตเศวต
นายกาญจน จันทรลอย
๒๗ นายปรีชา งามเสาวรส
นายขจร ศุภนคร
๒๘ นายปรีชา ต. ตระกูล
นายคณิตพันธุ สิทธิเทศานนท
๒๙ นายปรีชา ตราดธารทิพย
นายจํารัส ลิ้มตระกูล
๓๐ นายปรีชา สิทธิกรณไกร
นายจิรวัฒน พุมเพชร
๓๑ นายเปรื่องบุญ จักกะพาก
นายจิรวัฒน วีรังกร
๓๒ นายพงศเทพ อัครธนกุล
นายชัชวาล คังคายะ
๓๓ นายพงศวัฒน เกิดโชคชัย
นายชานันก สุดสุข
นายณรงค อุนคง
๓๔ นายพงษศักดิ์ สุริยวนากุล
นายถนัด ทัศจันทร
๓๕ นายพรศักดิ์ นากชื่น
นายธนินทร สุวรรณปรีชา
๓๖ นายพันธศักดิ์ ซาเล
นายธวัช ศรีโรจน
๓๗ นายเพิ่มพงษ ศรีประเสริฐศักดิ์
นายธวัชชัย นาควงษ
๓๘ นายภรต กุญชร ณ อยุธยา
นายธัญญา นิยมาภา
๓๙ นายภานพ เพ็งแพ
นายนพปฎล สุทธิศิริ
๔๐ นายมาโนช สุวรรณศิลป
นายนารถพล สงสุรพันธ
๔๑ นายมีลาภ นัฏสถาพร
นายนิพนธ ลิ้มแหลมทอง
๔๒ นายยงยุทธ เปยมขําดี
๔๓ นายระพิน สุขสุเดช
นายบุญฤทธิ์ แจมเจริญ
๔๔ นายเลอชาติ บุญเอก
นายปรเมษฐ พลอยประดับ
นายประพจน เลิศประเสริฐ
๔๕ นายวิชัย กิจวัทวรเวทย
นายประพันธ บุญคง
๔๖ นายวิชัย พาณิชยสวย

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ 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

นายวิชัย สุระพัฒน
นายวิสิฐ กิจสมพร
นายศานิต เกาเอี้ยน
นายสนั่น ประกอบศรี
นายสมทบ ขันทอง
นายสมนึก คีรีโต
นายสมนึก ทองบอ
นายสมพงษ ทั่งบุญ
นายสมพงษ ปรีชาคม
นายสมศิริ แสงโชติ
นายสหัส ภัทรฐิตินันท
นายสังเวียน จันทรทองแกว
นายสายชล เกตุษา
นายสําเร็จ ไพบูลย
นายสุบรรณ เสถียรจิตร
นายสุพจน วางมูล
นายสุรพล อาจสูงเนิน
นายเสกสม อาตมางกูร
นายแสงชัย โชววิวัฒนา
นายอดิศักดิ์ บวนกียาพันธุ
นายอนันต จิตตประยูร
นายอนุกูล วัฒนสุข
นายอภิชัย กฤษณามระ
นายอวยชัย จีระชน
นางกณิษฐา สังคะหะ
นางกรรณิการ สระทองมา

หนา ๑๕๓
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)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางกาญจนา สิทธิชัย
นางสาวกุสุมา สายสนิท
นางเครือวัลย ทองสงศรี
นางสาวจงรักษ แกวประสิทธิ์
นางจันทนา ศรีอินทร
นางจารุวรรณ สมบัติภิรมย
นางสาวจุรีย ปานกําเหนิด
นางเจน สราทไทย
นางฉันทนา กอพยัคฆินทร
นางสาวชัชณี กลั่นสอน
นางสาวชุติมา เทพเฉลิม
นางสาวฐานิตา แสงธรรมประทีป
นางทองฟู ศิริวงศ
นางทองเมี้ยน ศรีนอก
นางธนภรณ ธรรมโอรส
นางธีรดา รุจิกัณหะ
นางนงนุช อังยุรีกุล
นางนงลักษณ จูสนิท
นางนงลักษณ ผลวงษ
นางนงสมร พงษพานิช
นางสาวนฤนาท ลี้รัตนกุล
นางสาวนฤมล ศักดิ์อุดมวัฒโน
นางสาวนฤวรรณ สินเกิดสุข
นางนันทพร อัศวมาชัย
นางนัยนา ตรีเนตรสัมพันธ
นางนิชาภา สุวรรณนาวิน

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ 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

นางสาวนิตยา ทับทิมทัย
นางสาวนิตยา สอนอาจ
นางสาวนิตยศรี แสงเดือน
นางสาวบุศรา สีบัว
นางปณิตชา กลิ่นหวล
นางสาวประกอบ ชุมปก
นางสาวประเทือง ปนดํา
นางประภา บุญชัยกมลอากร
นางสาวประภาพร ตั้งกิจโชติ
นางปญจวรรณ มณีโทน
นางปทมา แตงเที่ยง
นางสาวปุณฑริกา หะริณสุต
นางปุณณภา สายขุนทด
นางผกาแกว แกวคง
นางผลทาน ศรีณรงค
นางพงษศิริ เลาหสุรโยธิน
นางพัชราภรณ ภูไพบูลย
นางพัฒนา ศรีฟา ฮุนเนอร
นางพัฒนา อนุรักษพงศธร
นางสาวพันธิภา ศรีนามเมือง
นางสาวพิณทิพ เสริมสมัคร
นางสาวพิมพใจ คีรีเมฆ
นางเพ็ญแข บางนอย
นางมาลี ณ นคร
นางสาวมาลี สกุลนิยมพร
นางสาวยุพา วงษอุบล

หนา ๑๕๔
ราชกิจจานุเบกษา
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)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางยุพิน เจนจริยโกศล
นางสาวรมณีย เจริญทรัพย
นางรัตติยา สิทธิสาร
นางรัตนา โลหะ
นางรําพวน มวงสีตอง
นางสาวลภิตา อัคนิทัต
นางลักขณา จรรยาชัยเลิศ
นางลักษณสงา ไทรมา
นางลาวัลย เกียรติกําจาย
นางลิลลี่ กาวีตะ
นางสาววนิดา กมลจินดา
นางวนิดา เสาะดน
นางวรรณวิภา คูสกุล
นางวรรณวิมล ศรีประเสริฐศักดิ์
นางสาววรรณีย เล็กมณี
นางวราภรณ ชุมพาลี
นางสาววลัยพร ทรัพยทัต
นางวลีรัตน กาญจนปกรณชัย
นางวันทนีย พึ่งแสง
นางสาววันเพ็ญ นภาทิวาอํานวย
นางวารุณี ธนะแพสย
นางสาววาสนา บัวจันทร
นางสาววาสนา สุวรรณรัตน
นางวิชชุพร จันทรศรี
นางสาววิมล ไตรสวัสดิ์รัตน
นางวิไลวรรณ แกวสมประสงค

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

นางวิไลวรรณ สอนประสม
นางศรินทิพย พันธลิมา
นางศรีอุษา ปาละวัธนะกุล
นางสาวศันษนีย ภูมณี
นางศุภลักษณ โรมรัตนพันธ
นางสดศรี จินดาพล
นางสาวสมจิต ออนเหม
นางสมศรี หาญณรงค
นางสาวิตรี จันทรานุรักษ
นางสิริไฉไล ทรงเที่ยง
นางสิริพรรณ คลายมณี
นางสุชาดา หงษทอง
นางสาวสุชีพ จันทอง
นางสุดา จารุเสน
นางสุปราณี สิงหโตทอง
นางสุภาพร แจมเจริญ

หนา ๑๕๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑

มหาวิทยาลัยขอนแกน
นายขจรจิตต ศิริขอนแกน
๑๐
นายคํามอน สาหลา
๑๑
๑๒
นายเฉลิมเกียรติ มินา
๑๓
นายชัยศิลป ชินพรเจริญพงศ
๑๔
นายโชติชนะ วิไลลักขณา
๑๕
นายณรงค พิศขุมทอง
๑๖
นายธํารงค กฤตสิน
๑๗
นายนิมิตร มาหนู
๑๘
นายประวัติ ผดุงเจริญ

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางสุภาพร เลาะมะ
นางสุรียพร แสงหิรัญ
นางสุวรรณา นาครุง
นางสาวสุวันนา ดวงสโมสร
นางสาวสุวิมล สัจจวาณิชย
นางสาวเสาวนิตย ทิพยเสวก
นางโสภา พึ่งตระกูล
นางสาวหยกฟา จิตรมิตร
นางสาวอมรรัตน ประสานศัพท
นางอรจันทร ธรรมมิญช
นางอรนุช สองเมือง
นางอรพิน อินทรหะ
นางอรวรรณ ชวนตระกูล
นางอรวรรณ ทองเพิ่ม
นางอารีลักษณ เต็มตระกูล

นายประสงค ตอโชติ
นายประสิทธิ์ ใจศิล
นายประเสริฐ ถาวรดุลยสถิตย
นายปราโมทย ครองยุทธ
นายปริญญา จินดาประเสริฐ
นายปสาสน กงตาล
นายปญญา แสนชัย
นายพยุงศิลป เปศรี
นายพรชัย ยูระทัย

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔

นายพัฒนา ภูวนิชย
นายเพชรากร หาญพานิชย
นายภาณุทรรศน กฤชเพชรรัตน
นายมณฑป ปลั่งสูงเนิน
นายมนตรี ภูมี
นายมนเทียร มโนสุดประสิทธิ์
นายมนูญ บรรณวงศิลป
นายรักษเกียรติ กระแสร
นายรุงเรือง เลิศศิริวรกุล
นายวรชัย ตั้งวรพงศชัย
นายวันชัย กาญจนสุรัตน
นายวันชัย ศรจิตรเสนศิริ
นายวิทยา อมรกิจบํารุง
นายวิสุทธิ์ กังวานตระกูล
นายวีระชัย โควสุวรรณ
นายวีระพงศ ลุลิตานนท
นายวีระพันธ หมื่นหัสถ
นายวุฒิพงศ ลิมปวิโรจน
นายศักดา จันทรประเสริฐ
นายศักดิ์สิทธิ์ จันทรไทย
นายศุภชัย ทุมมา
นายสนั่น จอกลอย
นายสมเดช พินิจสุนทร
นายสมนึก ปนทอง
นายสมบูรณ เทียนทอง
นายสัญญา เรืองสิทธิ์

หนา ๑๕๖
ราชกิจจานุเบกษา
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นายสัมฤทธิ์ พิพุฒ
นายสุเทพ ทักษิณาเจนกิจ
นายสุพรรณ ฟูเจริญ
นายสุพล สุขศรีมั่งมี
นายสุพัฒน หมูบานมวง
นายสุเมธ แกนมณี
นายสุรพล ภูมิพระบุ
นายอนุชา พัวไพโรจน
นายอนุพงษ ชุติธาดา
นายอุดม สุพรมพันธุ
นายอุเทน ลาแสง
นางกมลรัตน ทองศรีจันทร
นางสาวกรรณิการ มานะกิจ
นางกัญญาภัค ไชยชุมพล
นางสาวกัญญชลี จังสถิตยกุล
นางกันยา ชลวิสุทธิ์
นางสาวกาญจนา สิมะจารึก
นางกาญจนา หอยไธสง
นางกาญจนา อุปปญ
นางกุลนภา ฟูเจริญ
นางคําหยาด ไพรี
นางจรรยาวัลย สุกรรม
นางสาวจริยา ชมวารินทร
นางจันทร พจนรักษ
นางจันทรเพ็ญ โทมัส
นางจันทา คนล้ํา

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๗๑
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

นางจันทิมา พันทาอามาตย
นางจารุณี เพียรทอง
นางจินดารัตน ตระกูลทอง
นางจินตนา กนกปราน
นางจินตนา พัวไพโรจน
นางจิราภรณ ทองอุทัยศิริ
นางสาวจุไรรัตน กุหลาบแกว
นางจุลจิรา วงศนรา
นางจุฬาภรณ โสตะ
นางเฉลิมศรี พงศศักดิ์
นางชลิดา ขามกุล
นางชิดชม สุวรรณนอย
นางชุติวรรณ สถาพร
นางฑิตยา พลเรือง
นางดอกล้ํา สามัคคี
นางตวงรัตน พูนปริญญา
นางสาวทวนทอง พัณธะโร
นางทองมุข อนุพันธ
นางทองยุน ศรีบุญลือ
นางทัศนีย สันติพงศศุภกร
นางทํานอง มณีมาตร
นางสาวธิติพร ลีลาเศรษฐ
นางนงนุช ขาวขํา
นางสาวนพฉัตร ธนะกิตติภูมิ
นางนพวรรณ ปานสวัสดิ์
นางนภาพร ครุสันธิ์

หนา ๑๕๗
ราชกิจจานุเบกษา
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
๑๒๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางนลินทิพย ตํานานทอง
นางนวลสวาท โชติชัยสถิตย
นางนัยนา ศรีสะอาด
นางนารี อิสสระพงศ
นางนิลมณี พิทักษ
นางนิลาวรรณ ฉันทะปรีดา
นางนิศากรณ เวียงอินทร
นางนุรักษ มากพูน
นางบัวไข ชุมพงษศักดิ์
นางบัวไข ไสยาสน
นางสาวบุญ ชฎาศิลป
นางบุปผา เนตรแสงศรี
นางเบญจมาศ พระธานี
นางประนอม เข็งพิมล
นางสาวปราจีน ออนสา
นางปทมา อมาตยคง
นางสาวปยะวรรณ ลัดดางาม
นางเปรมใจ อารีจิตรานุสรณ
นางสาวผองพรรณ อรุณแสง
นางสาวผิวพรรณ จันทรหอม
นางเผาทิพย บุญญศาสตรพันธุ
นางพนอ เตชะอธิก
นางพรทิพย บุญเรืองศรี
นางพรพิมล ชูสอน
นางพรรณี สิงหนุวนานนท
นางพรสุฎา ขันเดช

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘

นางสาวพัชราวลัย เวทศักดิ์
นางพัชรีพร บุญบานเย็น
นางพิจิตรา เปรมชัยสวัสดิ์
นางพิมพา โสภา
นางภัคณัณท อุสันเทียะ
นางสาวภาสิริ คําบอน
นางสาวมณเฑียร เปสี
นางมณีวรรณ ชวลิต
นางสาวมณีวรรณ แทนรัตนวิจิตร
นางมณีวรรณ ยอดบุญมา
นางมยุรี ภัทรโสภสกุล
นางสาวมะลิวัลย นามกิ่ง
นางมาลินี เกิดกุญชร
นางมาลินี มีแสง
นางมาลินี เหลาไพบูลย
นางสาวระเบียบ บุราณวัตร
นางรัชนี คาดสนิท
นางรัชนี โชติมงคล
นางรัฐมณี บุระคํา
นางรุงทิวา ชอบชื่น
นางสาวลลิตา คงกันกง
นางลักคณา สาระรัตน
นางวรา เปศรี
นางสาววราภรณ ศุกลพงศ
นางวรารัตน สุนทราภา
นางวัฒนา ตันทนะเทวินทร

หนา ๑๕๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางวัฒนา สุขีไพศาลเจริญ
นางวันเพ็ญ บัวสาย
นางสาววัลลภา อารีรัตน
นางวาสนา ทิพยวิชิน
นางวิมลพรรณ พูนสวัสดิ์
นางวิไลลักษณ เกษมศรี
นางสาววิไลลักษณ ชินะจิตร
นางวิไลวรรณ อังสุโวทัย
นางศรินทิพย รักษาสัตย
นางศรีวิไล วโรภาสตระกูล
นางศิริบูรณ ชายผา
นางศิริพรรณ จันทรเพ็ง
นางศิริรําไพ บุญตา
นางสนั่น ขุนคงเสถียร
นางสาวสมจิต แดนสีแกว
นางสมจิตร ชุมจันทร
นางสาวสมพร วัฒนนุกูลเกียรติ
นางสายสมร แกวไผ
นางสาวสิริพร วิธินันทกิตต
นางสิริยากร จัตุชัย
นางสาวสิริวรรณ พรมบุตร
นางสุกัญญา คําแสน
นางสาวสุกัญญา ศรีกุลบุตร
นางสุกัญญา เอมอิ่มธรรม
นางสุดา วงษรัตนกิจ
นางสุดานี คะมะปะเต

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

นางสุดารีย ประเสริฐเจริญสุข
นางสุนันทา ลี้ประกอบบุญ
นางสุพิน จันทรี
นางสาวสุภัตรา ไกรโสภา
นางสาวสุภาภรณ พัดแกว
นางสุมาลี สุพัฒน
นางสุริยา วันชาติ
นางสาวสุรีมาศ ธนพฤฒิบดี
นางสุวดี หลวงแกว
นางสุวรรณี มหาวีรวัฒน
นางสาวสุวลี โลวิรกรณ
นางเสาวลักษณ สุขประเสริฐ
นายการุณ การดําริห
นายกําธร ธรรมประเสริฐ
นายกําพล พูลทาจักร
นายขวัญชาติ อุดมศรี
นายคมสัน ยอดสุทธิ
นายจิระพงษ เลิศสุขศักดา
นายชนินทร สิงหรุงเรือง
นายชาตรี สิทธิกุล
พันโท ชํานาญ ตรีณรงค
นายชํานาญ ปญญาเรือง
นายชุม มหาวรรณ
นายชูศักดิ์ วิทยาภัค
นายชูศักดิ์ สิริวณิชชัย

หนา ๑๕๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางโสน ตระกาลไทย
นางสาวโสภิดา ทัดพินิจ
นางสาวอมร เวียงแสง
นางสาวอรพิณ โกมลไพศาล
นางอรสา กงตาล
นางอรอนงค กฤชเพชรรัตน
นางอาภรณี ไชยาคํา
นางอํานวย ปลั่งสูงเนิน
นางอุนใจ เกตุสิว
นางอุบล จวงพานิช
นางสาวอุษา คําเวียง
นางสาวอุสาห ศุภรพันธ
นายเชาว ดวงทวี
นายโชคชัย ศศิสุนทร
นายดํารงศักดิ์ บุลยเลิศ
จาสิบเอก ถาวร ออนประไพ
นายทรงศิลป ซื่อสัตย
นายธีรพงศ ตาใจ
หมอมราชวงศธีรภัทร จักรพันธุ
นายธีระวัฒน โชติกเสถียร
นายนคร ปริวัตรสกุลชัย
นายบรรลือ สโมสร
นายบุญธรรม สุวรรณประเสริฐ
นายประพัฒน จินะเงิน
นายเผชิญ ปุษยายนันท

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ 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

นายภุทชงค กุณฑลบุตร
นายมนัส พงษสุวรรณ
นายไมตรี สุวรรณสิทธิ์
นายยุทธนา หมั่นดี
นายรุจน พรหมพุทธา
นายวรวัฒน หิรัญรังสิต
นายวัฒนะ สัมฤทธิ์
นายเวช ชูโชติ
นายศักดิ์ดา จงแกววัฒนา
นายสนิท นันธิ
นายสมบูรณ ชัยศรีสวัสดิ์สุข
นายสมศักดิ์ วรรณวิไลรัตน
นายสิริเกียรติ รัชชุศานติ
นายสุชาติ หินมะลิ
นายสุทัศน คําราพิศ
นายสุรทิน จอมมาวรรณ
นายสุวัฒน จริยาเลิศศักดิ์
นายเสนห ปญญาแกว
นายหนึ่ง เอกมหาชัย
นายอนิรุทธ ธงไชย
หมอมหลวงอนิวรรต สุขสวัสดิ์
นายอเนก ชางนอย
นายอภิธาน สมใจ
นายอภิวัฒน บารมี
นายอลงกรณ ดีอุโมงค
นายอวยชัย เสียงเพราะ

หนา ๑๖๐
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)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นายอํานวย ตั้งตัว
นางกนกทิพย หลาพัฒนกุล
นางกนกนาถ ศรีคําซาว
นางกนกวรรณ คาเดท
นางสาวกรทิพย ชัยบุญเรือง
นางสาวกฤษณา จิตรอมร
นางกอบกุล รายะนาคร
นางสาวเกษณา แซลอ
นางสาวเกสรา ศรีพิชญาการ
นางคนึงนิจ ไชยสังการณ
นางจงลักษณ วัฒนานุกร
นางจรรยา บูรณะวิริยะกุล
นางสาวจรัสพันธ โพธิ์ศรี
นางจันทรเพ็ญ สุจา
นางจันทรสม ชนสุต
นางจารุณี แกวคํา
นางจิตจํานง ไชยวุฒิ
นางจิตตอารีย กนกนิรันดร
นางสาวจิราพร สุวรรณธีรางกูร
นางสาวจิราภรณ สุนันตา
นางจีระพรรณ กาวีแวน
นางจีราภรณ พัฒนวรรณ
นางสาวชวัลนุช จันทรวัชร
นางดวงเดือน อุปนันท
นางสาวดาราวรรณ ตะปนตา
นางทรงศรี ชุมประดิษฐ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔

นางทรงศรี วิชัยดิษฐ
นางสาวทรียาพรรณ สุภามณี
นางสาวทัศนีย ญาวิละ
นางทิพาพร นักหลอ
นางเทียมใจ สุขสภา
นางธันวา ใจจิต
นางสาวนงนุช กันธมา
นางนงเยาว แสงคําเฉลียง
นางสาวนงลักษณ แสงหลา
นางสาวนฤมล วงศมณีโรจน
นางสาวนัทธมน วุทธานนท
นางนันทวัน ทิรานนท
นางสาวนาฏยา ตนานนท
นางนิ่มนอย สุขวนาชัยกุล
นางนุรัตน วรรณเวก
นางบริบูรณ อุดมศรี
นางบังอร เกเก็นวารท
นางบุญจิรา กิติสิทธิ์
นางบุษบัน ศิริธัญญาลักษณ
นางเบญจวรรณ ตาแกว
นางสาวปทิตตา หาญประเสริฐ
นางประกายมาส มิยะ
นางสาวประภา วัฒนะคีรี
นางประภาพันธ พลายจันทร
นางสาวปราณี หะซัน
นางพรพิมล ใจมั่น

หนา ๑๖๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางสาวพรพิลาส เรืองโชติวิทย
นางสาวพรรณนิภา คันธรส
นางพรรณี กันทะวัง
นางพรรณี ชะฎิล
นางพรรณี ภูพันธ
นางสาวพัชนี สมวิลาศ
นางพัชรา อุบลศรี
นางพัชราภรณ คงตัน
นางพิกุลทอง สิทธิยศ
นางสาวเพ็ญ ยานะ
นางเพ็ญประภา ถวิลลาภ
นางภารดี นานาศิลป
นางสาวภาวินี โอภาสถิรกุล
นางมณีพร คุณยศยิ่ง
นางมัทนา จันทรเชา
นางมาลี ทะวงค
นางมุทิตา ตระกูลทิวากร
นางเยาวลักษณ พลภักดี
นางรจเร นพคุณวงศ
นางสาวรวิวัลย วงศลือเกียรติ
นางรสสุคนธ สุใจ
นางรัชนี เมืองลือ
นางรัตนาภรณ ไชยเศรษฐ
นางราตรี ศรีเวียน
นางรําพรรณ ดีจิตร
นางรุงลาวัลย ยศสมแสน

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖

นางละเอียด ประพันธดารา
นางลัดดาวัลย ฟูเจริญ
นางวราภรณ วิภาสวงศ
นางสาววริยา สาคเรศ
นางวัชราภรณ ทศพร
นางวันเพ็ญ ทาทอง
นางวารุณี บุญ-หลง
นางวิไล โคตรฐิติธรรม
นางวิสฎาพร วนรัตนวิจิตร
นางสาววีระวรรณ เรืองยุทธิการณ
นางศันสนีย คําเรืองฤทธิ์
นางสาวศิริพร พรพุทธษา
นางสาวศิริพร วิญญรัตน
นางสาวศิริพร ศรีสวัสดิ์
นางศิริพร สุนทรชัยบูรณ
นางสาวศิริพร สุวรรณรัฐ
นางศิริพรรณ จารนัย
นางศิริมนัส อินตะแกว
นางศิริวรรณ สิทธิโพธิ์ไชย
นางศุวศา กานตวนิชกูร
นางสมจิตร ศิริพลับพลา
นางสมพร เรือนคํา
นางสายทอง คุณาชีวะ
นางสาวสิริภรณ หันพงศกิตติกูล
นางสาวสุกัญญา นิมานันท
นางสุดาพร บุญสูง

หนา ๑๖๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางสาวสุดาวรรณ สินธุประมา
นางสุทธิดา รอยดวง
นางสาวสุทธิรา แกวมณี
นางสาวสุนันทา วังกานต
นางสุพรรณี ชัยยอง
นางสุพัตรา กิ่งเนตร
นางสุพาณี อิศรางกูร ณ อยุธยา
นางสุพิน เรืองเดช
นางสาวสุพิศ อินศวร
นางสุภฎารัตน สุธีพรวิโรจน
นางสุภาภรณ กรุดทอง
นางสุภิญ ใจแสน
นางสาวสุมาลี สวัสดิรักษพงศ
นางสุรีย ชูประทีป
นางสุวิไล แสงวัณณ
นางสาวสุสัณหา ยิ้มแยม
นางสาวโสภา กรรณสูต
นางสาวอภิชนา โฆวินทะ
นางอมรมาศ จันทรสุข
นางอมรรัตน วิลัยรักษ
นางสาวอรศิริ ศาลิคุปต
นางอัจฉรา คําแหง
นางสาวอัจฉรา สุคนธสรรพ
นางสาวอัจฉรา อินทรทอง
นางอัญชลี ดวงยศ
นางสาวอัมพร อินวงค

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑

นางอัมพวัลย หาญเตชะ
นางสาวอารยา ราษฎรจําเริญสุข
นางอารีย จักรชัยชาญ
นางอินทิรา ธงไชย

หนา ๑๖๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางอุทัย สิงหตะแกว
นางอุบล เลี่ยวปรีชา
นางอุไรวรรณ ตียพันธ
นางอุสา เกษรสุจริต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
นายกิตติ สิริพัลลภ
๒๒ นายอํานาจ วงศบัณฑิต
นายกิติพัฒน นนทปทมะดุลย
๒๓ นางสาวกรกาญจน รักเผาพันธ
นายเกียรติขจร สุเวทเวทิน
๒๔ นางเกษร สําเภาทอง
นายจักรพงษ เล็กสกุลไชย
๒๕ นางสาวคนึงกิจ เสรีวงษ
นายนพพล จรัสวิทยา
๒๖ นางจรรยา ภัทรอาชาชัย
นายประณิต ภูมิถาวร
๒๗ นางสาวจันทรเพ็ญ ทองประเสริฐ
นายปยะ ศิริพันธุ
๒๘ นางฉวี คุณากรธรรม
นายเผาทอง ทองเจือ
๒๙ นางฉวีวรรณ กระแสสินธุ
นายพรวิชัย แชมศิริวัฒน
๓๐ นางเฉลียว แกวจันทรดี
๓๑ นางชนิดา ปนทอง
นายไพโรจน กลิ่นเกษร
นายมนัสสิทธิ์ นาคสวัสดิ์
๓๒ นางสาวชิดกมล สังขทอง
นายยุทธนา เพชรโพธิ์ศรี
๓๓ นางสาวเดือนเพ็ญ คณาฤทธิ์
นายรุจนะ เทียนศรี
๓๔ นางสาวทัศนีย ถนอมเพ็ชรสงา
นายวันชัย ขันตี
๓๕ นางสาวทิพวัลย เตชะนิธิสวัสดิ์
นายวิบูลพงศ พูนประสิทธิ์
๓๖ นางธนัญญา เชรษฐา
นายศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธุ
๓๗ นางนวลรักษ ชอบชื่น
นายสมชาย ศุภธาดา
๓๘ นางนันทนา รณเกียรติ
นายสมบูรณ ศิริประชัย
๓๙ นางบุญเตือน วงศชวลิต
นายสมโภช พจนพิมล
๔๐ นางสาวเบ็ญจวรรณ เฉยกลิ่น
นายสายันต ไพรชาญจิตร
๔๑ นางพรรณวดี ถาวรกิรติขจร
นายสุรชัย ธรรมทวีธิกุล
๔๒ นางสาวพวงเล็ก ศิริทวี

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข

หนา ๑๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐

๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖

นางพัชรา พรหมเพ็ชร
นางพูลศรี ษมาคุณากร
นางภรรดา ทามุระ
นางภัพพร เกตุวิทยา
นางภัทรา ขําดี
นางยุพิน ไทยรัตนานนท
นางสาวโยทะกา ภคพงศ
นางสาววรรณภา จิตรประสงค
นางสาววรรณะ เวชพราหมณ
นางสาววัชนีพร เศรษฐสักโก
นางวัลลภา กลิ่นสวาท
นางวาสนา เอกจริยกร
นางสาววิภา ไฉดิลก
นางสาวศรีสมรัก อินทุจันทรยง

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๒ นายชํานาญ อภิวัฒนศร
นายกฤษฎี ประภาสะวัต
๑๓ นายชูชาติ ปานนาง
นายเกษม รัตนชูโชติ
๑๔ นายชูศักดิ์ บุญเสริมสุข
นายโกเศศ ปนประดับ
๑๕ นายตุย ยังนอย
นายโกสินทร ลือศิริ
๑๖ นายทรรศน สนั่นสินธุ
นายฉัตรชัย แกวชูเงิน
๑๗ นายเทวัญ จิตรบานชื่น
นายเฉลิมชัย สืบแสง
๑๘ นายธราดล เกงการพานิช
นายชนก โพธิ์พืช
๑๙ นายธราธิป โคละทัต
นายชัยพงษ ธูปมงคล
๒๐ นายธวัชชัย บุญโชติ
นายชัยยศ ชัยเศรษฐศิริ
๒๑ นายธานี เศรษฐจันทร
นายชาญคณิต กฤตยา สุริยะมณี
นายชาญวิทย ประเสริฐศิลปกุล
๒๒ นายนคร ประเสริฐสม

๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙

นางศิริกุล บุญสมบัติ
นางศิริลักษณ โรจนกิจอํานวย
นางสงา ทายนต
นางสุกัญญา นทีรัยไทวะ
นางสุจิตรา จริยธีรเวช
นางสุดสงวน สุธีสร
นางสุดสวาท สุริยันต
นางสุดาณี หงษทรัพยภิญโญ
นางสุวิมล สัมฤทธิ์ทรัพย
นางอมรวรรณ นิลสุวรรณ
นางอรเพ็ญรัศมิ์ รังสิปราการ
นางอรุณพร อิฐรัตน
นางอุไรวรรณ รักคง

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘

นายนพคุณ วงษสวรรค
นายนภชัย สุทธิสัย
นายบรรจง มไหสวริยะ
นายบุญเทียม คงศักดิ์ตระกูล
นายบุญสง จงสุจริตธรรม
นายประเชิญ สวัสดี
นายประดิษฐ เรืองรองรัตน
นายประมุข โอศิริ
นายประสาน เชิดชูงาม
นายปรีชา จํานงศิลป
นายปรีชา ลอเสรีวานิช
นายปรีชา สุนทรานันท
นายปญญาวุฒิ หิรัญญะชาติธาดา
นายปานเทพ รัตนากร
นายปยพงษ สิทธิคง
นายผดุงศักดิ์ ศิลากรณ
นายพงษธารา วิจิตรเวชไพศาล
นายพิทักษ น้ําจันทร
นายพิศณุพงษ พลับจุย
นายไพบูลย พันธุประภาส
นายไพบูลย สุริยะวงศไพศาล
นายมนัส พงษพันธุ
นายยงยุทธ บุราสิทธิ์
นายรุงเรือง บุญสําราญ
นายรุงโรจน ศิริอักษรศิลป
นายวงศสถิตย ฉั่วกุล

หนา ๑๖๕
ราชกิจจานุเบกษา
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นายวัฒนา เปยมเจียก
นายวันชัย วนะชิวนาวิน
นายวิชา สุขพัทธี
นายวิเชียร กล่ําอินทร
นายวิเชียร อยูแฉง
นายวิทเชษฐ พิชัยศักดิ์
นายวินัย ฤกษมงคล
นายวิบูลย อ่ําเจริญ
นายวิรุณ บุญนุช
นายวิสิฐ จะวะสิต
นายวิสูตร ฟองศิริไพบูลย
นายวีระศักดิ์ ธีระพันธุเจริญ
นายศักดา สินสวัสดิ์
นายศุภชัย แสงรัตนกุล
นายศุภณัฐ โทนบํารุง
นายสถาพร เทียมปฐม
นายสถาพร ภาสุรเลิศสกุล
นายสมชาย เพิ่มพูล
นายสมชาย วัฒนเจริญ
นายสมยศ คุณจักร
นายสมยศ จารุวิจิตรรัตนา
นายสมศักดิ์ เปนสมุทร
นายสมาน ออนเรียบรอย
นายสมิง เกาเจริญ
นายสัญชัย หิญชีระนันทน
นายสาธิต กรเณศ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐

นายสําเริง เพ็ชรอินทร
นายสุชาติ สุจินตวงษ
นายสุเทพ ศิลปานันทกุล
นายสุประกอบ สุบรรณวงศ
นายสุพจน ศุภศรี
นายสุรพงษ สงวนมิตร
นายสุรินทร พลเสน
นายเสริมพันธุ นิตยนรา
นายอนันต สบฤกษ
นายอรรณวุฒิ อิ่มพูลทรัพย
นายอารยัน ตระหงาน
นางกนกพร ธรรมวณิช
นางกนกวรรณ วุฒิชาติ
นางสาวกมลเนตร โอฆานุรักษ
นางกรณิฐา ศริ
นางกรรณิกา กลิ่นมาลี
นางกรรณิกา เพชรรุง
นางสาวกรรณิกา เวชสนิท
นางสาวกรีสุธา อิทธิสวัสดิ์
นางกฤษณา เลิศสุขประเสริฐ
นางกัญญาภรณ จงเจษฎ
นางสาวกันยา หุตะสังกาศ
นางกัลยาณี สุขประเสริฐ
นางกาญจนา คชินทร
นางสาวการเกด ชัยสุวรรณรักษ
นางสาวกิ่งแกว เสรีกุล

หนา ๑๖๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางกุลวดี นวลตระกาล
นางเกื้อกูล เพ็ญภาคกุล
นางขนิษฐา ไกรประสิทธิ์
นางขนิษฐา ปุสสะ
นางขวัญเรือน หึกขุนทด
นางสาวคนึงนิจ เพ็ชรน้ําขาว
นางคลายอัปสร พงศรพีพร
นางสาวจงกล สุขพินิจ
นางจรรยา ออเขายอย
นางสาวจรรยาธรณ กิตติวรรณจรูญ
นางสาวจรัสศรี ธีระกุลชัย
นางจรินทิพย อุดมพันธุรัก
นางจรูณ มัททวกุล
นางจอมศรี อภิสิทธิสานนท
นางจําเนียร ชะโลธร
นางจําป ตันปยะกุล
นางจิตรา ถนอมวงษ
นางสาวจินตนา หยางอารี
นางสาวจิราพร จักรไพวงศ
นางจิราภรณ โตเจริญชัย
นางสาวจุรี เจียรนัยศิลาวงศ
นางเจนจิรา คําพาที
นางสาวฉวีวรรณ ลิ้มวัฒนพันธชัย
นางสาวฉวีวรรณ อยูสําราญ
นางสาวฉัฐรักข วัยเจริญ
นางฉันทนา ธนิสสร

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒

หนา ๑๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางชนิกานต คุณวิภูศิลกุล
นางชนิดา คชาทอง
นางชบา ศรีสุวรรณ
นางสาวชมชื่น สมประเสริฐ
นางสาวชไมพร ปยะสุวรรณ
นางสาวชรัสนิกูล ยิ้มบุญณะ
นางชลิตา เฉลิมพัฒนาพงศ
นางสาวชลิตา หุตางกูร
นางชวนพิศ ปรีชาวุฒิวงศ
นางสาวชื่นจิตต บุญเฉิด
นางสาวชุตินธร จินดา
นางชูชื่น ชีวพูนพล
นางฌานาพร เฉลิมศิลป
นางฐิติมา ชัยนิตย
นางณัฏฐวรรณ สุดรัก
นางณัฐวิภา จินดาศรี
นางดลพร พวงสาร
นางดวงใจ บุญแตม
นางดวงศิริ ทองแสน
นางสาวดาราวรรณ สรอยอินทร
นางถวิล ปานนาง
นางทิพวรรณ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
นางธัชกร ฐิติกวิน
นางนงนุช กาญจนินทุ
นางนงเยาว บุญโสม
นางสาวนพวรรณ อัครผล

๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางสาวนฤมล กิจจานนท
นางนัทธหทัย วรรณทิม
นางสาวนันทพร โพธิ์ภักดิ์
นางนัยนา ฉันติกุล
นางนาตยา ศิวะเสน
นางนิตยา เพ็งรักษ
นางนิภา ทองประศรี
นางสาวนิภา พรหมสุวรรณ
นางสาวนิภา โรจนรุงวศินกุล
นางสาวนิษา แสงทอง
นางนิสากร อังกลมเกลียว
นางนุชนาฏ กิติสิน
นางนุชสโรช เพ็ชญไพศิษฎ
นางเนตรนภา ขุมทอง
นางสาวเนาวรัตน ชางไม
นางสาวบงกช ทองวรินทร
นางสาวบุญฑริก สมรมิตร
นางบุญเนื่อง หมื่นรักษ
นางบุญเลี่ยม สิงหเรือง
นางสาวบุษกร อนุชาติวรกุล
นางบุษราพร ปามา
นางสาวปทุมรัตน ตูจินดา
นางประทุม มาตรวังแสง
นางประนมพร โรจนบวรวิทยา
นางประภา สระสมบูรณ
นางสาวปราณี ไกรที่พ่งึ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔

นางปราณี ฉิมพาลี
นางปราณี แยมตวน
นางสาวปราณี เหลืองศิริธัญญะ
นางปรารถนา บุญชู
นางปรียพงศ บรรณการ
นางสาวปรียารัตน แกวเกตุทอง
นางปวริศา โชติชูศรี
นางปญจรส มวงสาลี
นางปทมา เอกโพธิ์
นางปทมาภรณ กฤตยพงษ
นางสาวเปรมจิตต เริงโกสุม
นางเปรมฤทัย วงศทับแกว
นางผกามาศ รัตนเสวี
นางผาณิต สินธุเสก
นางผานิต ธรรมาภิรัต
นางพงษลดา ชวยกันจักร
นางพจนา เลาหอุดมพันธ
นางสาวพจี เจาฑะเกษตริน
นางพเยาว สุดแสง
นางพรทิพย ชื่นศิริ
นางสาวพรภิวรรณ สังขวิเศษ
นางพวงทอง ตันวงษวาน
นางพัชรวลัย อบมาลี
นางสาวพัชรา ตันติศิริคุณ
นางพัชรา วิสุมา
นางพัชรินทร ประไพศิลป

หนา ๑๖๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางพัชรินทร ภาษยะวรรณ
นางพัชรินทร สุวรรณกูฏ
นางพัชรี พันธุนิล
นางพิมพรรณ กิจพอคา
นางสาวพิมพประไพ
เสนีวงศ ณ อยุธยา
นางพิมพพรรณ ศิลปสุวรรณ
นางสาวพิมสุดา โพธิ์พันธุ
นางพิศนี อาจสูงเนิน
นางพิสมัย วิธีสอน
นางเพ็ชรา บุญแสง
นางเพ็ญโฉม ศรีแจม
นางเพ็ญศรี เลาสวัสดิ์ชัยกุล
นางเพ็ญสินี ดวงขํา
นางสาวเพลินพิศ กุลธนปรีดา
นางสาวเพียงใจ โภคา
นางเพียงเพ็ญ ธัญญะตุลย
นางสาวภัททิยา ยิมเรวัต
นางสาวภัทรวดี อินทสอน
นางสาวภัทรา พรหมสงา
นางสาวภัสรา หากุหลาบ
นางสาวภาวนา ภูสุวรรณ
นางมณิสร สมบุญลาภ
นางมนัชญา อาคมวัฒนะ
นางสาวมรรยาท ยุทดร
นางมะลิ รัศมีจันทร

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
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
๒๕๕

นางมาลัย ชื่นอารมณ
นางยาดาฤดี วิรวุฒิ
นางยุพดี จตุทิพยคันธา
นางสาวยุพา จรรยงควรกุล
นางสาวยุพา เตาทอง
นางสาวยุพา ศิริสธนพันธ
นางยุพิน ประสิทธิศาสตร
นางสาวยุวดี ชาติไทย
นางรจนา เขียนหมื่นไวย
นางระพีพรรณ สุธีโอฬาร
นางระพีพันธุ ทินวงษ
นางรัตติภรณ จตุนราพิทย
นางรัตนา จันทรทิม
นางรัตนาภรณ จํานงคสุข
นางราตรี ปนพินิจ
นางสาวราศรี นันทอมรรัตน
นางรุงอรุณ ซิ้มสมบูรณ
นางสาวลลนา วราวรรณ
นางสาวลักขณา เติมศิริชัยกุล
นางสาวลักขณา บํารุงชูเกียรติ
นางสาวลักขะณา นวนสําเนียง
นางลุลิน ชอบธรรม
นางวชิรา มหาราช
นางวนิดา นิมมานนท
นางวนิดา ศรีตัณฑ
นางวนิดา อิฐรัตน

หนา ๑๖๙
ราชกิจจานุเบกษา
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
๒๘๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางวรนุช หวังศุภชาติ
นางวรรณดี แสงใหญ
นางวรรณภา ประไพพานิช
นางสาววรรณวิภา ปสันธนาทร
นางวรรณวิมล แสงโชติ
นางสาววราภรณ เมฆาวิบูลย
นางวราภรณ สรอยเงิน
นางสาววัชราวัณย วนเกียรติ
นางวันเพ็ญ ชมสวน
นางวันเพ็ญ นิจสุนกิจ
นางสาววันเพ็ญ อัมระปาล
นางวัลลีย เผาสันทัดพาณิชย
นางสาววาทินี วราเดชสถิตวงศ
นางวาสนา อินแกว
นางวิจิตรา สรอยสงิม
นางสาววิภา จึงจตุพรชัย
นางสาววิภา พหลภาคย
นางสาววิภาวัลย ชีวชุติรุงเรือง
นางวิมลรัตน มาลีวรรณ
นางวิยะดา ชลายนนาวิน
นางสาววีณา สาลี
นางวีรวรรณ วงษสวรรค
นางสาวศรีวิไล สังฆสุบรรณ
นางศรีสุภา แกวประพาฬ
นางสาวศรีสุรางค ตันติมาวานิช
นางศันสนีย วงศไวศยวรรณ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
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
๓๐๗

นางศิรินันท กิตติสุขสถิต
นางศิรินันท วิเศษสินธุ
นางสาวศิริพร เกียรติวิทยโสภณ
นางสาวศิริพร ปติมานะอารี
นางศิริพรรณ ศรีสุวรรณ
นางศิริลักษณ เนตยวิจิตร
นางศุภลักษณ ปริญญาวุฒิชัย
นางศุภลักษณ เหลืออาลัย
นางสาวศุภวรรณ บุญสอง
นางสม ไวทยานนท
นางสมใจ แดงประเสริฐ
นางสาวสมประสงค ศิริบริรักษ
นางสมพร อยูนอย
นางสมพิศ อาริยะ
นางสมฤทธิ์ รอดอยู
นางสมสิน กล่ําอินทร
นางสมหมาย พุกะทรัพย
นางสาวสวาง ประสมทรัพย
นางสวาท นิ่มนวล
นางสะอาด ฟงปญญาโรจน
นางสายชล พงษสุพรรณ
นางสายพรวน แกววิเชียร
นางสายฤดี วรกิจโภคาทร
นางสายสุนีย ทับทิมเทศ
นางสาวสิทธา ปยะวินิจวงศ
นางสาวสิริเสาวนีย จันทรภักดี

หนา ๑๗๐
ราชกิจจานุเบกษา
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
๓๓๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางสุกัญญา จิรากร
นางสุจิตรา นิลบดี
นางสุชีลา จันทรวิทยานุชิต
นางสาวสุดจิตต มั่นพลศรี
นางสาวสุดสงวน งามสุริยโรจน
นางสุธา เนื่องนิยม
นางสาวสุธาดา ใจมนต
นางสุนทราภรณ พิพัทธกุศลกุล
นางสุนันท ปญหา
นางสุปราณี ศรีทอง
นางสาวสุปวีณ ตันสุหัช
นางสาวสุพรรณ เพชรรัตน
นางสุพรรณี สุขศิริ
นางสุพัชรา นามวิเศษ
นางสุพัตรา คําลือ
นางสุพัตรา สํารวมผล
นางสาวสุพินดา ศิริลักขณานันท
นางสาวสุภาพร ตันติปยสกุล
นางสาวสุภาพร ทองประจวบ
นางสุภาพร นวมทนง
นางสุภาภรณ ธังศิริ
นางสุภาภรณ ลิ่มทอง
นางสาวสุภาภรณ แสงศิริ
นางสุมณฑา ปลองอิศวร
นางสาวสุมาลี ดีจงกิจ
นางสาวสุมาลี ตั้งประดับกุล

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข

หนา ๑๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐

๓๓๔ นางสาวสุมาลี ตันตาศนี

๓๕๘ นางสาวอรพรรณ จรูญฉาย

๓๓๕ นางสาวสุมาลี เทพสุวรรณ

๓๕๙ นางอรุณจันทร ศรีวิลัย

๓๓๖ นางสุมาลี สารัตน

๓๖๐ นางอังคณา เมธีไตรรัตน

๓๓๗ นางสาวสุมาลี อยูผอง

๓๖๑ นางอังคณา เหลืองนทีเทพ

๓๓๘ นางสาวสุมิตรา มิ่งคํา

๓๖๒ นางอังสนา รุงรักษสันติ์

๓๓๙ นางสุรภร มิคผล

๓๖๓ นางสาวอัจฉรา มาศมาลัย

๓๔๐ นางสุรภี เทียนกริม

๓๖๔ นางอัจฉรา โอภาส

๓๔๑ นางสุรัตน จารุพินทุโสภณ

๓๖๕ นางอัจฉราพร สี่หิรัญวงศ

๓๔๒ นางสาวสุรางค วิเศษมณี

๓๖๖ นางสาวอัจฉรียา ปทุมวัน

๓๔๓ นางสาวสุรินทร อยูยง

๓๖๗ นางอัญชลี ตั้งตรงจิตร

๓๔๔ นางสุรีพันธ อังสโวทัย

๓๖๘ นางสาวอัปสร วิตตินานนท

๓๔๕ นางสุวดี บุบผาคํา

๓๖๙ นางอัมพาพร พรคุณธรรม

๓๔๖ นางสาวสุวรรณา ตระกูลสมบูรณ

๓๗๐ นางสาวอารยา เสงี่ยมพงษ

๓๔๗ นางสุวรี ทองวงศ

๓๗๑ นางอารีย เอื้อราษฎร

๓๔๘ นางสุวัลยณี เนตรนิยม

๓๗๒ นางอารุณ ลือชารัศมี

๓๔๙ นางสาวเสาวนีย ปรัชญาโณทัย

๓๗๓ นางอําพร ภูสถิตยอนันต

๓๕๐ นางสาวเสาวภา กระจางพล

๓๗๔ นางอําพร วงศภัทรนนท

๓๕๑ นางสาวเสาวภาคย มาแสงชัย

๓๗๕ นางสาวอุทัยวรรณ ธํารงยุทธ

๓๕๒ นางแสงระพี เฉยเจริญ

๓๗๖ นางอุมาพร พินิจนึก

๓๕๓ นางสาวหทัยรัตน สําโรง

๓๗๗ นางสาวอุมาพร ภิญโญศิริกุล

๓๕๔ นางสาวอนงควรรณ ไพโรจน

๓๗๘ นางอุมาพร สุทัศนวรวุฒิ

๓๕๕ นางอมรรัตน จันทรพิมล

๓๗๙ นางสาวอุไรรัตน สุบรรณวิลาศ

๓๕๖ นางอมราภรณ มาประเสริฐ

๓๘๐ นางสาวอุสาห รุจิระวิโรจน

๓๕๗ นางอรทัย ศิริพิทักษโยธิน

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕

นายโกมล ปราชญกตัญู
นายคมเดช กลิ่นมาลัย
นายจรินทร เจริญศรีวัฒนกุล
นายจักรพันธุ ชาญชัยศิลป
นายโชคดี รักทอง
นายธนวัฒน เพ็ญสุข
นายธัญพงศ มูลสุวรรณ
นายนิพนธ ชาญชัยศิลป
นายประกอบ เต็มสังข
นายมนัส คุมชู
นายวิทยา ชินบุตร
นายเวทิต คําพอ
นายสมชาย คงสวาง
นายสมพงษ รุมโรย
นายสมศักดิ์ นัยสดับ
นายสมศักดิ์ อุสมาน
นายสิริพล ธนวิวัฒน
นายสุพจน เชาวลิต
นายสุพจน อองคํา
นายสุเมธ งามลักษณ
นายสุระพันธุ บุญจันทร
นายสุรินทร มากอุสาห
นายเสถียร ไกรเพียร
นายเสวก อินทรพรหม
นายอภิชาต เฉลิมสมัย

หนา ๑๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
๒๖ นายอรรถสิทธิ์ เอกอิ่มผล
๒๗ นายอุทัย ลิ้มตระกูล
๒๘ นางกอบกุล เต็มสังข
๒๙ นางสาวกาญจนา ศรีธูป
๓๐ นางเกสรี จุยชุม
๓๑ นางครองทรัพย เจิดนภาพันธ
๓๒ เรืออากาศตรีหญิง จันทรฉาย ยงไสว
๓๓ นางเฉิดชไม เตมัยสมิธิ
๓๔ นางสาวชัชนี ศรแกว
๓๕ นางทรงสคราญ เศวตศิโรรัตน
๓๖ นางเทียมใจ ใชไหวพริบ
๓๗ นางธนานิธ เสือวรรณศรี
๓๘ นางธนารีย เพ็ชรรัตน
๓๙ นางธนิดา สุวรรณศาสตร
๔๐ นางนันทิพัทธ พิสัยพันธ
๔๑ นางนิภา รุงเรืองวุฒิไกร
๔๒ นางสาวบุญฐิตา ชื่นภักดี
๔๓ นางสาวบุษบา สถิระ
๔๔ นางปนัดดา อินทรชุมนุม
๔๕ นางสาวปุณณดา จริยะวรกุล
๔๖ นางผกาพรรณ จันทรโรจน
๔๗ นางผองพักตร วิทยารุงเรืองศรี
๔๘ นางพรทิพย วงศวาสนา
๔๙ นางสาวพรพรรษ ชาญชัยศิลป
๕๐ นางพรพิไล ยวงสาย

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕

นางพอตา วิทยารุงเรืองศรี
นางพีรดา เอกอิ่มผล
นางภูริชญา วัฒนรุง
นางระพีพรรณ ทองหอ
นางรําจวน เบญจศิริ
นางลักขณา ชางแจง
นางลาวัลย ศรีรัตน
นางสาวลีวรรณ คูภูมิใจสกุล
นางวรรณนภา พุทธเจริญ
นางวรรณา ยางสุข
นางวันเพ็ญ ภิญโญสุนันท
นางวิภาภรณ มหามนตรี
นางศรีอุไร นิลหยก
นางสําอางค ปอกกันทา
นางสุพัฒน สุนศักดิ์สวัสดิ์

หนา ๑๗๓
ราชกิจจานุเบกษา
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางสาวสุภาภรณ แกวศักดา
นางสุภาภรณ เหลาวงศวิวัฒน
นางสุรพันธุ ราชณรงค
นางสาวสุวรรณี เดชวรชัย
นางสุวรรณี แสงมหาชัย
นางโสภาพรรณ ทิพยโยธา
นางอนงคทิพย เอกแสงศรี
นางสาวอรพิน ชัยประสพ
นางอัญชไม สุขี
นางสาวอัญชลี ทวีสมบัติ
นางอัญชลี สารสัมฤทธิ์กุล
นางสาวอาบจิต ตูจินดา
นางสาวอารี ลําดวน
นางอินทุรัตน วีรเดชะ
นางอุไร สุทธิแยม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๑๑ นางสาวญาณิสา บูรณะชัยทวี
๑ นายกจายศักดิ์ เรี่ยมรัตนากร
๑๒ พันตรีหญิง ดวงพร พลเสน
๒ นายจักราทิตย ธนาคม
๑๓ นางสาวทิพาพร วงศสุรสิทธิ์
๓ นายทศวร มณีศรีขํา
๑๔ นางบุปผา ปลื้มสําราญ
๔ นายปญญา มีถาวรกุล
๑๕ นางสาวผุสดี ไชยชนะ
๕ นายไพบูลย ศรีชัยสวัสดิ์
๑๖ นางเพลินจันทร จรูญวิทย
๖ นายศิลปชัย ธูปสุวรรณ
๑๗ นางวรรณกานต ลิขิตรัตนาพร
๗ นายสมชาย วรัญญานุไกร
๑๘ นางวาสนา สุขุมศิริชาติ
๘ นายสมศักดิ์ เกตุแกนจันทร
๑๙ นางสาวศรีวรรณ เจนหัตถการกิจ
๙ นายแสงชัย นิยมศักดิ์
๒๐ นางสาวศิรินันท ศรีเนาวรัตน
๑๐ นางกาญจนา ชูครุวงศ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๒๑ นางสุพรรณนา หนูรักษ
๒๒ นางสุภาพร ธนะชานันท
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

หนา ๑๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐

๒๓ นางอุษาวดี เอกแสงศรี
๒๔ นางเอมอร เจริญสรรพพืช

มหาวิทยาลัยศิลปากร
๑๕ นางนภัสนันท อินทรโพธิ์
นายจํานงค ฉายเชิด
๑๖ นางสาวนวลจันทร ขจรบุญ
นายดําเริง วรรณภิรมย
๑๗ นางสาวนิตยา เชาวนปรีชา
นายธีรศักดิ์ โอภาสบุตร
๑๘ นางผกามาศ ไมตรีมิตร
นายไพรวัลย ดาเกลี้ยง
๑๙ นางพจนา ฤทธิรงค
นายลุย กานตสมเกียรติ
๒๐ นางสาวพรเพ็ญ ฮั่นตระกูล
นายวศิน อิงคพัฒนากุล
นายวิชัย จันทรักษา
๒๑ นางพิมพ ผิวออน
นายวิโรจน กนกศิลปธรรม
๒๒ นางมัณฑนา นอยพิทักษ
นายสมชัย กุลจนิรักษ
๒๓ นางสาวมายุรี จันทรวรัญู
นายสมชาติ จึงสิริอารักษ
๒๔ นางมาลินี วิกรานต
๒๕ นางวัฒนา เกาศัลย
หมอมราชวงศสุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์
๒๖ นางวัลภา เสียงเสนาะ
นางจีระพันธ หิญชีระนันทน
๒๗ นางสาวสมบูรณ ใจเที่ยง
นางจุไรรัตน นันทานิช
๒๘ นางสาวสมพิศ ขัตติยพิกุล
นางชิดชงค นันทนาเนตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
๘ นายจําเริญ ยืนยงสวัสดิ์
นายกนก จันทรทอง
๙ นายจิตวัต รุงเจิดฟา
นายกมล สงวัฒนา
๑๐ นายชนันท สุวรรณรัตน
นายกรัสไนย หวังรังสิมากุล
นายกําพล มีสวัสดิ์
๑๑ นายไชยวัฒน ฤทธิรงค
นายกิจจา สวางเจริญ
๑๒ นายดุสิต นาคะชาต
นายกิตติ เจิดรังษี
๑๓ นายไตรภพ ผองสุวรรณ
นายคงพัฒน พงศไพบูลย
๑๔ นายทวาทศ สุวรรณโร

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐

นายทินกร ทินทยานนท
นายธนาศักดิ์ มะหมัด
นายธวัช ทันโตภาส
นายธวัชชัย ปลูกผล
นายธีรสาสน คีรีรัฐนิคม
นายนิพัฒน สวนแสดง
นายบรรจง ฟารุงสาง
นายบุญเจริญ บํารุงชู
นายบุญสง ศรีทองชวย
นายประกิต พฤกษประเสริฐ
นายประสาท ศรประสิทธิ์
นายปรารถนา ประเสริฐ
นายเปรมินทร คาระวี
นายเปลือน ณ มณี
นายพิทยา ศิริสงคราม
นายพูนศักดิ์ เงินหมื่น
นายเพทาย หิรัญพันธุ
นายมงคล ควรหาเวช
นายมนตรี ดวงจิโน
นายโรจนัจฉริย ดานสวัสดิ์
นายเล็ก ศรีคง
นายวาสุกรี สุขสุอรรถ
นายวิลาค รัญดร
นายวิวัฒน แซหลี
นายวีระ ไทยสยาม
นายวีระพล จันทรดียิ่ง

หนา ๑๗๕
ราชกิจจานุเบกษา
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นายศุภฤกษ วัฒนสิทธิ์
นายสนอง จันทวงศ
นายสมเกียรติ นาคกุล
นายสมใจ เพ็ชรประวัติ
นายสมชาย ถมศิริ
นายสมปอง เตชะโต
นายสมยศ ทุงหวา
นายสรยุทธ วาสิกนานนท
นายสินชัย เอื้องสุวรรณ
นายสีลม แจมอุลิตรัตน
นายสุพจน โกวิทยา
นายสุรไกร เพิ่มคํา
นายสุรพล เจียมสกุล
นายสุวัต ชูกําเนิด
นายองคการณ อรัญดร
นายอนุชิต เหมือนคิด
นายอานุภาพ เลขะกุล
นายอารักษ จันทศิลป
นายอํานวย แกวไพบูลย
นายอํานวย แสงนวล
นายอิบรอเฮม ยีดํา
นายอุสมาน สารี
นางกมลชนก สุกใส
นางสาวกมลวรรณ ภูวัฒนานนท
นางกัญจนี พลอินทร
นางสาวกัลยา อนุพัฒน

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒

นางกัลยาณี ดวงทอง
นางกาญจนา พรประภา
นางกานตพิชชา ฤทธิพฤกษ
นางกุศล แจมประเสริฐ
นางเกษิณี เพชรศรี
นางสาวเขมิกา พงศกิจเจริญ
นางสาวจงกลณี แซจัง
นางจันทรเพ็ญ ทิพยมณี
นางจําเปน ยอดมุณี
นางจิตใส ลาวัลยตระกูล
นางจินดา จันทรโท
นางจินดารัตน บุญพรัด
นางจินตา พิทักษ
นางสาวจิรา แกวประดับ
นางสาวจิราภรณ อักษรถึง
นางจุรี พันธเจริญ
นางแจมจันทร กุลวิจิตร
นางฉมาภรณ วรกุล
นางเฉลียว ขวัญทองยิ้ม
นางเฉลียว ภูดอก
นางฐาปณี พูนพานิช
นางสาวฐิติพร อิงคถาวรวงศ
นางดวงจันทร เกรียงสุวรรณ
นางดวงใจ อยูเย็น
นางถิราทิพย โสรัสสะ
นางทัศนีย นะแส

หนา ๑๗๖
ราชกิจจานุเบกษา
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางทิพยภา เชษฐเชาวลิต
นางธนิดา สินธุทอง
นางธัญลักษณ โฆษิตพันธวงศ
นางนงพร โตวัฒนะ
นางนฤมล ภัทรกิจวานิช
นางนันทา แกวสนิท
นางนันทิยา เซงเจริญ
นางสาวนาฎสุดา จันทรมณี
นางนิติพร สุนทรนนท
นางนิภา หลีระพันธ
นางนิษฐิดา เอลซ
นางนีรชา เดนศรีเสรีกุล
นางนุศรา ยีละ
นางบุญเอิบ รอดรักษ
นางบูรณิจฉ แกวพิบูลย
นางเบญจมาศ สัตยเสวนา
นางประสิน จันทรวิทัน
นางปราณี จันทรัตน
นางปริญญา ธรรมชาติ
นางปลื้มจิต บุณยพิพัฒน
นางปณฑชนิต มโนสิทธิกุล
นางสาวปทมพร อินสุวรรโณ
นางปยนุช โกศล
นางสาวพรทิพา บรรทมสินธุ
นางสาวพรรณี แซตั้น
นางสาวพรรษมน บุษบงษ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕

นางพัทธยา อรอดุลย
นางสาวพิกุลรัตน วงศพาณิชย
นางสาวพิณทิพย วัฒนสุขชัย
นางพิรญาณ แกวอินทร
นางพูนสุข ประเสริฐสรรพ
นางเพชรา คงเลิศ
นางเพ็ญศิริ อุทัยพันธ
นางสาวเฟองฟา สุธาประดิษฐ
นางภานดา จินตวงศ
นางยุพา ลําธารทรัพย
นางยุพิน จันทนชัย
นางยุวดี อัคขนิฐ
นางยุวพรรณ ชีวะพันธ
นางสาวเยื้อ วงศชนะ
นางรวีวรรณ ขําพล
นางระเนาว สุขสวัสดิ์
นางสาวรัตนา โพชะเรือง
นางลัดดา เอกสมทราเมษฐ
นางวราภรณ คีรีพัฒน
นางสาววัชรินทร รุกขไชยศิริกุล
นางวันทนา ไกรฤกษ
นางวิลาวัณย เจริญจิระตระกูล
นางวิไลวรรณ วิริยะไชโย
นางศรีพงา มัณฑางกูร
นางศรีสุดา วัฒนพฤกษ
นางศศิธร นิมมานเสรี
นางศิริพร รัตนเลิศ

หนา ๑๗๗
ราชกิจจานุเบกษา
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
๑๗๑
๑๗๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางสถาพร ใบงาม
นางสมปอง เฉลิมบุญ
นางสมศรี นฤคนธ
นางสังวาล ผองสะอาด
นางสุกัญญา ทัศนกุล
นางสาวสุดใจ ขอเสริมศรี
นางสาวสุทธาทิพย กมลมาตยากุล
นางสุทัสสา พุทธนุกูล
นางสาวสุนีย แสงชโยสวัสดิ์
นางสุปราณี บุญมาทัต
นางสุพรรณนพ ตั้งจิตกมล
นางสาวสุมณฑา ทรงไกรศรี
นางสาวสุวรรณภา ทวีสินธ
นางเสาวคนธ เจียรนัย
นางสาวเสาวภา อังสุภานิช
นางสาวหัสดี อัพภาสกิจ
นางอรัญญา เชาวลิต
นางอัจฉรา ธรรมประสิทธิ์
นางอัญชลี มหัทธนตระกูล
นางอัมพร อวนเสง
นางอาภรณ พรหมคงบุญ
นางสาวอายีซะ มามิง
นางอารี เมธีธรรมวัฒน
นางสาวอารีย คณาวิวัฒนไชย
นางอิสราภรณ รัตนคช
นางสาวอุไรวรรณ หีมใบ
นางอุษณีย ธรรมสุวรรณ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕

หนา ๑๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๒๖ นางจันทกานต สุวรรณนานาภูติ
นายคุณธัม วศินเกษม
๒๗ นางสาวจิตตินันท เดชะคุปต
นายจิรศักดิ์ คุณากรวงศ
๒๘ นางจิตรา พึ่งพานิช
นายชยพล สุทธิโยธิน
๒๙ นางจินตนา พิรุณเกียรติ
นายชํานาญ เชาวกีรติพงศ
นายชูชาติ หงสะมัต
๓๐ นางสาวดวงตา สิงหะผลิน
นายดุสิต เวชกิจ
๓๑ นางตัสมาริน อธิจิตตา
นายทันดร ธนะกูลบริภัณฑ
๓๒ นางสาวธนบูรณ ธนารักษ
นายบรรพต ฤทธิศาสตร
๓๓ นางสาวธนวรรณ ถาวรเลิศรัตน
นายประเสริฐศักดิ์ คุมบุญมี
๓๔ นางสาวธัญญแกว สมิตผลิน
นายปรีชา ศรีสวาง
๓๕ นางนพวรรณ จารุโรจนเนาวรัตน
๓๖ นางสาวนวลเสนห วงศเชิดธรรม
นายภูบดินทร พันธสวัสดิ์
๓๗ นางนิสา ฤทธิ์เดชะ
นายยศวัฒน ปณิธิเจริญวงศ
๓๘ นางประชุม เพ็ชรรักษ
นายวัชรพงษ อนันตชื่น
๓๙ นางปราณี สังขะตะวรรธน
นายวิระชัย ตั้งสกุล
๔๐ นางปราณี สีเหล็ก
นายเวชยันต จดจํา
วาที่รอยตรี สนธยา ครุฑธา
๔๑ นางเปรมฤดี หาญปราบ
นายสุนันท นิลบุตร
๔๒ นางผาณิตา ดวงมณีมรกต
นายสุวิทย ไพทยวัฒน
๔๓ นางสาวพรทิพย สุวันทารัตน
นายเสกข อธิจิตตา
๔๔ นางพรพงศ พยัพพฤกษ
นายอนุสรณ จารุโรจนเนาวรัตน
๔๕ นางพรรณราย อมรพินิจ
๔๖ นางเพายุพา จันทรชนะ
นายอรุณ ภูพิชญนันท
๔๗ นางภทรพร ยุทธาภรณพินิจ
นายอํานาจ วงษสมิง
๔๘ นางมันธิยา อรัณยะปาล
นางกลิ่นอุดม รุงเจริญ
๔๙ นางสาวยุพดี ยุทธศิลป
นางสาวกิ่งขจร เนียมทรัพย
๕๐ นางสาวยุพา ทรัพยศิริ
นางจรินทร วิมานอมรแมน

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

นางสาวเยาวลักษณ ศิริสุวรรณ
นางสาวระเบียบ เปยภิรมย
นางรัชตา รุงเจริญ
นางรัตตัญู เทียนปฐม
นางสาวรําไพ บุญสุข
นางรุงนภา แกวดี
นางวรนุช มานะวนิชย
นางวรรณี จดจํา
นางสาววรรณดี แสงประทีปทอง
นางสาววราภรณ รุงเรืองกลกิจ
นางสาววาสนา ทวีกุลทรัพย
นางสาวศศโสฬส เกียรติภักดีกุล
นางศศิธร มลิวัลย
นางศิรประภา บุณยาศัย
นางสาวศุทธินี โอปายะวาทย
นายจงกล แสงอาสภวิริยะ
นายดําเกิง ปองพาล
นายพิชัย สมบูรณวงศ
นายสุรัตน นักหลอ
นายอดิศร คันธรส
นายอภิชาติ สวนคํากอง
นางสาวเขมิกา วิริยา
นางจงกลณี เกิดพิบูลย
นางสาวณัฐฐินีย สินฉิม
นางดลกร ขวัญคํา

หนา ๑๗๙
ราชกิจจานุเบกษา
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางสงวนวรรณ กิจเมฆ
นางสมฤดี วงษสมิง
นางสวรรยา ใจสุภาพ
นางสาริศา คลบแคลว
นางสาวสุณี เกษมสุขสกุล
นางสาวสุนิสา จุยมวงศรี
นางสุรัชดา สุบรรณ ณ อยุธยา
นางสุรางค ณรงคศักดิ์สกุล
นางเสาวภา มีถาวรกุล
นางสาวอมรมาศ คงธรรม
นางอมรรัตน ภิญโญอนันตพงษ
นางอมรา พินิจไพฑูรย
นางอุไรวรรณ เตชะจงจินตนา
นางอุไรวรรณ ทรัพยสาร

มหาวิทยาลัยแมโจ
๑๑ นางนรมน โลไทยสงค
๑๒ นางสาวนิตยา ชุมบัวทอง
๑๓ นางประนอม จันทรังษี
๑๔ นางปรัญญินี พงษพานิช
๑๕ นางปฐมา สิทธิชัย
๑๖ นางเพ็ญรัตน หงษวิทยากร
๑๗ นางศิรินทรญา ภักดี
๑๘ นางสนทนา สุวรรณนิตย
๑๙ นางสมจิตต กิจรุงเรือง
๒๐ นางสมพร แรกชํานาญ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๒๑ นางสุนิลา ทนุผล
๒๒ นางสุปราณี เทวรักษพิทักษ
๒๓ นางแสงจันทร ศรีวังพล
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒

หนา ๑๘๐
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐

๒๔ นางออมทิพย เมฆรักษาวนิช แคมป
๒๕ นางอาบทิพย มงคลเทพ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
นายกฤษฎา อินทรสถิตย
๒๓ นายสมศักดิ์ ธรรมเวชวิถี
นายกิตติ ไพฑูรยวัฒนกิจ
๒๔ นายสมศักดิ์ บัณฑุชัย
นายโกศล ชวนขยัน
๒๕ นายสุรินทร ทองฟุก
นายคุนชอน เสนีชัย
๒๖ นายเสรี บูรณะพาณิชยกิจ
นายธนกร ชื่นปรีชา
๒๗ นายหัตถชัย กสิโอฬาร
นายธีรวัฒน มงคลอัศวรัตน
๒๘ นายอนุชา แสงโสภณ
นายธีระพล เทพหัสดิน ณ อยุธยา
๒๙ นายอภิชาต ศรีสันติธรรม
นายประภาษ ไพรสุวรรณา
๓๐ นายอมร แสงแผว
นายพันธมิตร จันทรนุช
๓๑ นายอํานวย แสงโนรี
๓๒ นายอิทธิสุนทร นันทกิจ
วาที่รอยโท พิชัย สดภิบาล
นายโมไนย ไกรฤกษ
๓๓ นายอุทัย ศรีธีระวิโรจน
นายวรเดช จันทรสร
๓๔ นางกรองแกว ทิพยศักดิ์
นายวัฒนชัย พงษนาค
๓๕ นางสาวกานตรวี โกมลดิษฐ
นายวินัย กลาจริง
๓๖ นางสาวเกษรา บุญปาล
นายวีระเดช ประดับทอง
๓๗ นางสาวขนิษฐา แซตั้ง
นายศักดา ไตรศักดิ์
๓๘ นางสาวขวัญนคร อินทรเอี่ยม
นายศักดิ์โชค มโนภครัตน
๓๙ นางจุฑาทิพย มาศนุย
นายศุภร เหมินทร
๔๐ นางชอฉัตร บุญสมบัติ
นายสมชาย ดีมาก
๔๑ นางสาวชัชมณฑ แกวประเสริฐ
๔๒ นางตองออน คลําทั่ง
นายสมภพ แกวมีชัย
นายสมโภชน ประไพ
๔๓ นางสาวทัศนีย นรินทร
นายสมศักดิ์ ชาวคําเขตต
๔๔ นางสาวธนกร คุมลําไภย

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

นางนงลักษณ ศรีสุวรรณ
นางสาวนวลพรรณ ณ ระนอง
นางสาวบานชื่น ทวีสิน
นางบุญลือ กลาหาญ
นางสาวประภัสสร ขุนพิลึก
นางปทมา ลีฬหาวงศ
นางสาวพวงเพชร รัตนรามา
นางสาวพาชื่น ออนเอกสุข
นางภัคคินี ชิตสกุล
นางภัทรพร ธรรมประดิษฐ
นางมัลลิกา มังกรวงษ
นางสาวมาลินี ชัยศุภกิจสนธ
นางยุวรี ไตรตรองศร
นางสาวรวยรินทร จันทรเทศ
นายกาญจน หงษณี
นายคร คลองดี
นายชัยฤทธิ์ แข็งแรง
นายตรีภพ ชินบูรณ
นายทศพล บํารุงโชค
นายประยูร เทพพิทักษศักดิ์
นายปรารีด ไชยพันธ
นายปรีชา ศิริสม
นายศตวรรษ ศรีอินทร
นายสถาวร ผาอิดดี
นายสุรชาติ มงคลสวัสดิ์

หนา ๑๘๑
ราชกิจจานุเบกษา
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางรุจิรา ตาปราบ
นางสาววทัญญา วิสาระโท
นางศรีสกุล วรจันทรา
นางสาวศิริพร นคราวัฒน
นางสริ เสนีชัย
นางสุดาพันธ มั่นเข็มทอง
นางสาวสุทธีรา พุมชูศรี
นางสุมิตรา เจริญสิน
นางสาวเสริมสุข เธียรสุนทร
นางสาวโสภา ผลโพธิ์
นางอมรศรี ตันพิพัฒน
นางอรัญญา หวังวิวัฒนา
นางสาวอัจฉรา เชยสอาด
นางอัมพร สรอยระยา

มหาวิทยาลัยนครพนม
๑๒ นายสุรพงษ ทุมประเสน
๑๓ นายสุรสิทธิ์ ศรีสุภาพ
๑๔ นายสุวรรณ สิงหเงา
๑๕ นายอําพล ซองทอง
๑๖ นางสาวเกษมสุข บุญญา
๑๗ นางชนาธิป สันติวงศ
๑๘ นางนพวรรณ ศรีสุภาพ
๑๙ นางพิสุทธี ซองทอง
๒๐ นางวรรณภา พูนพาณิชย
๒๑ นางสุรียพร ชินบูรณ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

หนา ๑๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
นายพรพจน หันหาบุญ
๖ นางรัชนี จงรุจา
นายพิชัย นามประกาย
๗ นางสาววิลาวรรณ นาคนิตย
นางจันทนา กุญชรรัตน
๘ นางโศภิษฐ ปรีเปรมใจ
นางชุติมา เทพา
๙ นางสุภาภรณ ดั๊กกลาส
นางสาวเมตตา ญาปรีชา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
นายจิระศักดิ์ วิตตะ
๒๐ นายสมยศ เจตนเจริญรักษ
นายทนงศักดิ์ บุนนาค
๒๑ นายสมศักดิ์ ระฆังทอง
๒๒ นายสมศักดิ์ วองวิชญกร
นายธงชัย เสริมพงษพันธ
๒๓ นายสมศักดิ์ ศิริชู
นายธนาคม สุนทรชัยนาคแสง
๒๔ นายสืบศักดิ์ พันธุไพโรจน
นายธนู ฉุยฉาย
๒๕ นายสุรกิจ เกษสัมมะ
นายบัณฑิต ฟุงธรรมสาร
๒๖ นายสุรัตน นันตะสุคนธ
นายประสงค พรจินดารักษ
๒๗ นายอดิศักดิ์ แกวใส
นายพงษศักดิ์ วิสูตรกาญจนชัย
๒๘ นายอนันต มีนาค
นายพูนศักดิ์ เอื้อดุลเดชา
๒๙ นางสาวกนกวรรณ เสาวลักษณ
นายไพฑูรย คงประชา
นายไพโรจน ลิ้มสกุล
๓๐ นางกมลวรรณ สีสวย
นายภาณุวัชร อึ้งโสภาพงษ
๓๑ นางสาวกานดา พูนลาภทวี
๓๒ นางสาวชูศรี เลิศรัตนเดชากุล
นายวันชัย วนรัตนวิจิตร
๓๓ นางทองคํา ไมกลัด
นายวิบูลย ลีฬาพัฒนาเลิศ
๓๔ นางเพ็ญแข ประจงใจ
นายวีรพล ทับแกน
๓๕ นางวรรณี ต.ตระกูล
นายวีระ จันทรวัฒนะ
๓๖ นางสุกัญญา ฉัตรเฉลิม
นายวีระ อรัญมงคล
๓๗ นางสุจิตรา จิรธรรมประดับ
นายศิลปชัย ยุทธชนะ
๓๘ นางสุชาดา จิตรเมตตาชน
นายสมชาย เวชกรรม

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๓๙ นางสุวรรณา จงประเสริฐพร
๔๐ นางสาวอรพรรณ เทอดพรรณ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑
๒
๓
๔
๕

หนา ๑๘๓
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐

๔๑ นางสาวอัปสร แยมสรวล

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
๘ นางจุรี วิจิตรวาทการ
นายกฤษ เพิ่มทันจิตต
๙ นางชนิดา เล็บครุฑ
นายชัยพร พิบูลศิริ
๑๐ นางสาวทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน
นายไพโรจน ภัทรนรากุล
นายราเชนทร ชินทยารังสรรค
๑๑ นางสาวพรเพ็ญ เพชรสุขศิริ
นายสุพจน สุตัณฑวิบูลย
๑๒ นางภัทรินทร โลหวัชระกุล
นางจามรี มวงพัฒน
๑๓ นางเรณู การะเกตุ
นางจิราภรณ คายกนกวงศ
นายวิโรจน อรุณนพรัตน
นายสมาน สรรพศรี
นางนฤมล ลี้ปยะชาติ
นางเนาวรัตน โกมารพิมพ
นางพรทิพย สินุธก
นางพัชนี นนทศักดิ์
นางพิริยา ศุภศรี
นางสาวพิสมัย เสรีขจรกิจเจริญ
นางสาวภรดี พันธุภากร
นายประทีป นักป
นาวาโท วัฒนชัย หมั่นยิ่ง
นายวิทยา จันทรศิลา
นายสุรีย มูลกัณฑา
นางจุฑารัตน เกตุปาน

มหาวิทยาลัยบูรพา
๑๐ นางสาวภิญโญ เปยมประสาทพร
๑๑ นางเรณู คฤคราช
๑๒ นางสาววัชราภรณ เขื่อนแกว
๑๓ นางสาววัลภา คุณทรงเกียรติ
๑๔ นางสาวอารีรัตน ขําอยู
๑๕ นางสาวอุบล ธเนศไชยคุปต
๑๖ นางสาวอุษา ฮกยินดี
๑๗ นางสาวโอริสา อยูอุดมสุข
มหาวิทยาลัยนเรศวร
๖ นางนงนุช พัดชุมพร
๗ นาวาโทหญิง ปรีชยา กิตติพันธุ
๘ นางรสริน วองวิไลรัตน
๙ นางสุจินดา เจียมศรีพงษ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข

หนา ๑๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐

มหาวิทยาลัยทักษิณ
๖ นายสมโภชน ศรีวรรณ
๗ นางจรินทร เทพสงเคราะห
๘ นางสุธิตา ตั้นสุวรรณ
๙ นางอุบลวรรณ อุโพธิ์
๑๐ นางอุไร สุขสวาง

๑
๒
๓
๔
๕

นายเกษม ตั้นสุวรรณ
นายเกษม สุริยกัณฑ
นายคํานวณ นวลสนอง
นายนพดล สุธาพาณิชย
นายสกรรจ จันทรัตน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นายกาญจน เรืองมนตรี
๘ นายศุภรัตน จิตตจํานง
นายโกวัฒน เทศบุตร
๙ นายอรรถ นันทจักร
นายตอศักดิ์ โกมาสถิตย
๑๐ นายเอกชัย พัฒนจักร
นายพัฒนานุสรณ สถาพรวงศ
๑๑ นางทิพวรรณ เจริญศักดิ์
๑๒ นางธูปทอง กวางสวาสดิ์
นายมณเฑียร พัวไพบูลย
๑๓ นางสาวนิตยา สุทธยากร
นายยุทธศิลป จุฑาวิจิตร
นายวิทยา อรรถโยโค

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

นายกิตติ วงสพิเชษฐ
นายนิธิศักดิ์ แกวเสนา
นายนิรันดร หันไชยุงวา
วาที่รอยตรี ศักดิ์ชาย สิกขา
นายอิศว ปทมธรรมกุล
นายอุทัย สุขสิงห
นายอุทิศ อินทรประสิทธิ์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๘ นางกิติพร โชประการ
๙ นางสาวจุฬามาศ สุวรรณบูล
๑๐ นางเฉลิมศรี ฤทธาภัย
๑๑ นางพัชรี นาวานิช
๑๒ นางสาวศันสนีย ชวนะกุล
๑๓ นางสุมนา อินทรคํานอย

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
๑ นายอาคม มณีคันโท
๓ นางสรัญรส พละพงศ
๒ นางสาววรรณภา เหมือนพลอย
๔ นางสาวสุภาพ ลีลาวัณย

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑ นายพรชัย หนูแกว
๒ นายวิเชียร เพียงโงก
๓ นายสุธาตุ ติงสะ

หนา ๑๘๕
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
๔ นางสาวณัฐนรี ศรีทอง
๕ นางสาวพรรณิภา กวีธนาธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
๑ นายกวี ครองแกว
๓ นายศรัณย วงศคําจันทร
๒ นายทวนทอง เชาวกีรติพงศ
๔ นางอมรา ครองแกว
๑
๒
๓
๔

นายศักดิ์ ทองชวง
นายสมเดช เฉยไสย
นายสังศิต พิริยะรังสรรค
นายอดิพล เปยทอง

๑ นายเจษฎา สุวรรณ
๒ นายทวี หมูทอง
๑
๒
๓
๔
๕

นายไกรสิทธิ์ พิรุณ
นายณรงค สุขประเสริฐ
นายนิสิต โสมพัฒนะพงษ
นายรณชิต แมนมาลัย
นายสุรินทร ยอดคําแปง

๑ นายประสิทธิ์ ปุระชาติ
๒ นางจันทวัน เบ็ญจวรรณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
๕ นางนัทญา จะเรียมพันธ
๖ นางสาวยุพดี พิลาศลักษณ
๗ นางสายพิณ มวงนา
๘ นางสุภาคย ดุลสัมพันธ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
๓ นางพิมานา ธิฉลาด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๖ นายเอกรัฐ อินทรแสง
๗ นางทิพยา สิงหลักษณ
๘ นางบุลรัตน สิทธิพงศ
๙ นางพิทยาภรณ มานะจุติ
๑๐ นางพูลสุข บุณยเนตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
๓ นางสาววิไล ทองแผ
๔ นางสาวอุไร เงินงอก

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑ นายวัฒนา มัคคสมัน
๒ นางบงกชรัตน ล้ําเลิศ
๑
๒
๓
๔

นายชูชีพ คงมีชนม
นายชัยเลิศ ปริสุทธกุล
นายธีระ กาญจนสินธุ
นายสิทธิชัย โรจนรุงศศิธร

๑ นายกานต เนตรกลาง
๒ นายนิคม บุญสุวรรณ
๑
๒
๓
๔
๑
๒
๓
๔
๕

นายดุสิต หวันเหล็ม
นายนภดล กิตติกุล
นายวิเชียร ทองสิน
นางวิภา ศุภจารีรักษ
นายทีปพิพัฒน สันตะวัน
นายนิเวศน คํารัตน
นายไพฑูรย ทองทรัพย
นายไพศาล สรรสรวิสุทธิ์
นายสมชาย ศรีพูล

หนา ๑๘๖
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
๓ นางพรเพ็ญ ตันประเสริฐ
๔ นางสุนันทา แกวสุข
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
๕ วาที่รอยตรี อัมรินทร อินทรอยู
๖ นางจิตตรา ชลิตพันธุ
๗ นางเรวดี ศรีเอี่ยมสะอาด
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
๓ นางสาวนฤมล ศักดิ์ปกรณกานต
๔ นางเพชรสุดา ภูมิพันธุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
๕ นางวรดี เลิศไกร
๖ นางศุภมาตร ปาลรังษี
๗ นางสุภาวดี หนูเจริญ
๘ นางสาวอภิณหพร สถิตยภาคีกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
๖ นายสุกิตติ กําแพงเศรษฐ
๗ นายสุรชัย รังสิยานนท
๘ นางฐิตินันท ดวงสุวรรณ
๙ นางเสาวดี ธนวิภาคะนนท

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
๑ นายสุชาครีย กอเกียรติตระกูล
๓ นางสมหมาย มหาบรรพต
๒ นางสาวศศิธร สกุลกิม

หนา ๑๘๗
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
๑ นายโกวิทย ไกยสิทธิ์

๓ นายประชัน คะเนวัน

๒ นายนิคม ศรีรักสูงเนิน

๔ นางประยงค ธรรมสุภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

๑ นายณรงคศักดิ์ จักรกรณ

๔ นายสมเดช บุญประจักษ

๒ นายณัฐพล ชุมวรฐายี

๕ นางสาวจิตราภา กุณฑลบุตร

๓ นายสมพน ศรีวราทิตย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
๑ นางจินดา นัยผองศรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
๑ นายสาคร สรอยสังวาลย

๓ นายสุรินทร วิจิตรพงษา

๒ นายสุขแกว คําสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
๑ วาที่รอยโท คงฤทธิ์ ติณะรัตน

๔ นางสาวกาญจนา บุญสง

๒ นายตรีวิทย แพทยเพียร

๕ นางสาวสิริเพ็ญ เอมละออง

๓ นายสุรพล นาคนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
๑ นายอติภูมิ บุญมาก

๓ นางสาวสุชาดา บัวใบ

๒ นางวรรณิภา พาณิชกรกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
๑ นายกําธร สุทธิสารากร

๓ นายสมยศ จันทรสมบัติ

๒ นายดํารัสวิทย ปทุมมาศ

๔ นางสุรีย สุทธิสารากร

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑
๒
๓
๔

นายกนก สมะวรรธนะ
นายประสิน ปูนอน
นายสุรพล เสารม
นายอุดร อรกุล

๑ นายสุพร สุนทรนนท
๒ นางสาวชูจิตต เหลาเจริญสุข
๑ นายพลรัตน สรางวัด
๒ นายสมพงษ ทองคํา
๑ นายดุสิต อุบลเลิศ

หนา ๑๘๘
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
๕ นางกฤษณา สมะวรรธนะ
๖ นางรัชนี แสนมีมา
๗ นางสุวรรณ อภัยวงศ
๘ นางอรุณี จันทรศิลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
๓ นางนิตยา สิทธิสาร
๔ นางสาวศุภลักษณ สินธนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
๓ นายอัครชัย เรืองวุฒิ
๔ นายอํานาจ บุญประเสริฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
๒ นางสนธยา นอยวังคลัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
๑ นายวิโรจน อิม่ เอิบ

๑
๒
๓
๔
๕

นายครรชิต ทิพรส
นายไชยวุฒิ มนตรีรักษ
นายประดิษฐ วิชัย
นายวินัย เชื่อมทอง
นายวิเชียร ชาบุตรบุณฑริก

๑ นายนิลวัฒน พัฒนพงษ
๒ นายปรีชา ไชยโย
๓ นายเสรีย ศรีสวการย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
๖ นางสาวกอบกาญจน กัปตพล
๗ นางสาวพรสวรรค สุวรรณศรี
๘ นางเพ็ญศรี ศรีชํานาญ
๙ นางเพียงจิต อึ๊งโพธิ์
๑๐ นางมาศสุภา เพชรรักษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
๔ นางสาวเกษริน วะนะวิเชียร
๕ นางประนอม วงศหมื่นรัตน
๖ นางปยดา ชัชวาลยปรีชา

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑ นายยงยศ วงศแพงสอน
๒ นายสพสันติ์ เพชรคํา
๑ นายสุรชัย ฉายศิริพันธ
๒ นางเฉลิมศรี อรรจนกุล
๑
๒
๓
๔

๑
๒
๓
๔

นางขวัญฟา รังสิยานนท
นางจันทรแรม เรือนแปน
นางนฤมล นันทรักษ
นางสาวผกาพรรณ
พรหมสาขา ณ สกลนคร

หนา ๑๘๙
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
๓ นายสมเสนห อุปพงษ
๔ นายสุรชาติ เทียนกล่ํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
๓ นางสุภาพร สุขจันทร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
๕ นางวรพรรณ กีรานนท
๖ นางสุชาศนีย ศรีพันธุ
๗ นางสุพรรณ สมไทย
๘ นางสาวสุวนิต เศรษฐสุทธิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นายนิพนธ ศศิธรเสาวภา
๕ นางสาววิมลศรี แสนสุข
นายอภิชาต กําภูมิประเสริฐ
๖ นางสาวสจีวรรณ ทรรพวสุ
นายอุบล กลองกระโทก
๗ นางสาวสมรวย อภิชาติบุตรพงศ
นางสาวจิดาภา สหัสโพธิ์

๑ นายมนตรี ดวงชนะ
๑ นายกอทวี อุปชฌาย
๒ นายธนศักดิ์ อัศวจุฬามณี
๓ นายวิเศษ ชิณวงศ
๑ นายชาญชัย ยมดิษฐ
๒ นายประเมิล อินทพิบูลย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
๒ นางน้ําออย มิตรกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
๔ นางกรรณิกา มีมาก
๕ นางคนึง สายแกว
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
๓ นางสุรางค มันยานนท

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑
๒
๓
๔

นายธวัช วิวัฒนปฐพี
นายธวัช สุทธิกุลสมบัติ
นายบรรจง จันทร
นายประยงค มุทธเสน

๑ นายศรายุทธ วัยวุฒิ

หนา ๑๙๐
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
๕ นายยอดยิ่ง ชาวพงษ
๖ นายสุวิทย นามมหาจักร
๗ นางสาวฉวีวรรณ เปสี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
๒ นางศุภลักษณ ศรุติสุต

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
๑ นายเกริกไกร แกวลวน
๔ นายประณต พลอาษา
๒ นายจรัญศักดิ์ แสงรัตนกุล
๕ นายไพวุฒิ ลังกา
๓ นายชื่น ศรีสวัสดิ์
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
นายกรีฑายุทธ เพิงใหญ
๑๔ นางกมลลักษณ ทิพากร
นายจําลอง กุรัง
๑๕ นางเกสร ศิษยธานนท
นายณัฐเสกข เรืองศิริ
๑๖ นางเกสรี ชํานาญเดชากุล
นายดํารงฤทธิ์ ปนประดับ
๑๗ นางเขมิกา เรืองศิริ
นายนเรนธร เรืองสกุล
๑๘ นางสาวจรีย อัศวดีกูล
นายประสาน อุฬารธรรม
๑๙ นางจิราภรณ สัพทานนท
นายไพฑูรย พลเสน
๒๐ นางดวงพร เผาทองบุตร
นายวิโรจน เพชรพันธุศรี
๒๑ นางดารณี ทองไทยนันท
นายศุภชัย นพพรสุวรรณ
๒๒ นางสาวทองปลิว ปลื้มปญญา
๒๓ นางบุญมี มีสุข
นายศุภฤกษ แกวกมลรัตน
๒๔ นางสาวเบญจมาภรณ ภัทรนาวิก
นายสมชาย บุญญบาล
นายสวัสดี พฤกษตระกูล
๒๕ นางประชุมพร วิสารทวิศิษฏ
นางกนกวรรณ นิศามณีวงศ
๒๖ นางผุสดี พฤกษะวัน

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข

หนา ๑๙๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐

๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕

นางพูลศรี จันทรนิภาพงศ
นางมณฑิรา เนตรทิพย
นางยุพา คงสวัสดิ์พร
นางรัญชนี วลัญชพฤกษ
นางวนิดา ศิริเลิศตระกูล
นางวรพร สุนทรวัฒนศิริ
นางสาววราภรณ ธนะกุลรังสรรค
นางสาววัจนา นิ่มเวชอารมยชื่น
นางวิไลวรรณ อ่ําคําสรง

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
นายเกรียงศักดิ์ เหลือประเสริฐ
๑๗ นางจตุพร เผาพงษไทย
นายคํารณ ศรีนอย
๑๘ นางสาวจําเนียร นาคเลิศ
นายจเรวัต สาริชีวิน
๑๙ นางสาวจุฑาพร กบิลพัฒน
นายชโลธร วัฒนจงกล
๒๐ นางฉวีวรรณ เจนจิตศิริ
นายชวลิต แสงสวัสดิ์
๒๑ นางสาวชญานุตม นิติศฤงคาริน
๒๒ นางธีรวัลย วรรธโนทัย
นายนิพนธ กิจชระภูมิ
๒๓ นางสาวประไพพร เสริมสกุล
นายประสิทธิ์ สิทธิไกรวงษ
๒๔ นางสาวประภารัตน นววิภาพันธ
นายประเสริฐ ดานธํารงกูล
๒๕ นางปรียา นาคเงินทอง
นายวัลลภ พรหมทอง
๒๖ นางปวีณณัส ศิริจารุวงศ
นายวีระพงษ ครูสง
นายสมเดช บุญตั้ง
๒๗ นางพรทิตา ผองนพคุณ
นายสมภพ นราภิรมยอนันต
๒๘ นางสาววันทนีย นําชัยศรีคา
นายสุทธิ ชัยพฤกษ
๒๙ นางวาสนา เจริญสุข
นายสุพัฒน เผาพงษไทย
๓๐ นางสุดทัย ครูสง
๓๑ นางสุนทรส นุกูลรักษ
นางกนกพร ปรัชญารักษา
๓๒ นางสาวสุภัทรา โพธิ์พวง
นางกัญญาวีร ขจรไชยกุล

๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓

นางสมใจ หุตะสุขพัฒน
นางสุดารัตน ผดุง
นางสุนีย บุญญบาล
นางสาวสุภาณี ชีวเลิศวิบูลย
นางสาวอังสนา กาญจนากร
นางอัญชลี วสุนธราภิวัฒก
นางสาวอุบล ผจญภัย
นางเอมอร ฤทธิ์อราม

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข

หนา ๑๙๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐

๓๓
๓๔
๓๕
๓๖

นางสุภิญญา อนุกานนท
นางสาวสุรวงค ศรีสุวัจฉรีย
นางแสงจันทร ภูเย็น
นางอริยา สุอังคะวาทิน

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
นายกิจทวีสิน วิชัยดิษฐ
๒๒ นายออน ศิริธนากิจ
นายจตุรงค จตุรเชิดชัยสกุล
๒๓ นางสาวกานดาภรณ จิโรภาส
นายดํารงฤทธิ์ พลสุวัตถิ์
๒๔ นางสาวจินตนา จินดารัตน
นายทินกร จันทรกระจาง
๒๕ นางจุรีพร แสนสิ่ง
นายธวัชชัย แสงน้ําเพชร
๒๖ นางจุฬาภรณ ตันติประสงค
นายบรรพต ขุนจันทร
๒๗ นางสาวฉวีวรรณ แจงกิจ
นายบุญธรรม พวงลา
๒๘ นางสาวดรุณี โอวจริยาพิทักษ
นายประพันธ ลาวัณยกาญจน
๒๙ นางสาวทองศรี อัครเสรีนนท
นายประยุทธ สุวรรณศรี
๓๐ นางธันยพร บุษปฤกษ
๓๑ นางนาถฤดี ศรีนอย
นายพงษศักดิ์ จตุรนาคากุล
นายมนตรี รัตนวิจิตร
๓๒ นางนิตยา บุญสิทธิ์
นายมนตชัย นรเศรษฐสิงห
๓๓ นางเนตรนภา ปนเงิน
นายเลอสรร สุวรรณนาคร
๓๔ นางบุษรา สรอยระยา
นายวรพจน โหรวิชิต
๓๕ นางผองพรรณ จันทรกระจาง
นายวิชัย โกศัลวัฒน
๓๖ นางสาวพเยาว ดีใจ
นายวินิตย กิตติสหนิยม
๓๗ นางสาวพรประภา แสงสินเจริญชัย
นายวิรัช คูหาวันต
๓๘ นางภัทราวรรณ แกวผดุง
นายสมชัย ลัคณาพาชื่นกุล
๓๙ นางสาวภัทรทิพา เพรียวพาณิชย
นายสมศักดิ์ สงวนเดือน
๔๐ นางยุพา จันทรเกษมจิต
๔๑ นางสาวรัชนี เมฆาเดนอัมพร
นายสุคี ศิริวงศพากร
นายสุรพล จักรชัยกุล
๔๒ นางรัตนา เหลาสินชัย

๓๗ นางอัญชลี สงวนพงษ
๓๘ นางอํานวยพร ชมชาญ
๓๙ นางสาวเอื้ออารี เศรษฐวานิช

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๑
๒
๓
๔
๕
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

นางวรัชยา ศรีสกาวกุล
นางสาววัชรินทร แสงมา
นางวิภา จักรชัยกุล
นางศรีจันทร โตเลิศมงคล

หนา ๑๙๓
ราชกิจจานุเบกษา
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางสาวศิราภรณ ชวเลขยางกูร
นางสัมปชัญ ดวงอาทิตย
นางสาวิตรี วัฒนศิริ
นางสาวสุจินตนา อดิศรวัฒนารมณ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
นายจิรศักดิ์ สมทรง
๖ นายศิวะ วสุนธราภิวัตถ
นายเชษฐ เดชศิริ
๗ นายสําเริง เอนกลาภ
นายบัณฑิต สอนมาก
๘ นางกาญจนา พรายงาม
นายเมธี ฉายอรุณ
๙ นางสาวธีรวรรณ ทรัพยคลาย
นายศักดิ์สิทธิ์ วิจิตรเตมีย
๑๐ นางสาวอุระสา จุลเสวก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
นายกฤษณะ เวชพร
๑๖ นายวิศิษฎ เพ็งพงศ
นายกอเกียรติ ศุภพิมล
๑๗ นายสมบัติ เสนียวงศ ณ อยุธยา
วาที่รอยตรี จําเนียร แดงเถิน
๑๘ นายสาธิต ชูติกุล
นายเจริญ แสงดี
๑๙ นายสุนทร โปธา
นายทองลวน มาซา
๒๐ นายสุพิทย สมภักดี
นายนเรศร แกววานิช
๒๑ นายสุรยุทธ ปรัชญา
๒๒ นายเสนห จินะ
นายนุกูล พิกุล
๒๓ นายอภิชาต ศรีอรุณ
นายเบญจพงษ พรนิมิตร
๒๔ นายอารยะ วรามิตร
นายประพนธ โพธิ์ออน
๒๕ นายอํานวย ปทุมป
นายประหยัด สิงหเดช
นายพิชัย เพงพันธุพัฒน
๒๖ นางเกตสุดา พานิชกุล
นายภานุ วัชระนฤมล
๒๗ นางญาณี ดานดํารงรักษ
นายไมตรี จันทรคง
๒๘ นางนันทา เติมสมบัติถาวร
นายวรเกียรติ ทองไทย
๒๙ นางบุญสม อังศุภโชติ
นายวิรัตน คําดี
๓๐ นางประนอม วงศศรี

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖

นางปราณี เอื้อวิริยานุกูล
นางพรพิมล วิกรัยพัฒน
นางรุงนภา จันทรปุม
นางวันดี ออดปญญา
นางสาววิภาวรรณ ติปญโญ
นางสมคิด นวรัตนภิรมย

หนา ๑๙๔
ราชกิจจานุเบกษา
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางสุทธิดา จันทรคง
นางสุพรรัตน วัชระนฤมล
นางสุภวรรณ พันธุจันทร
นางสุภัทรา ปานสุวรรณจิตร
นางสาวสุภี สุกิตนิตยากรณ

๑
๒
๓
๔

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
๕ นางสาวชุลินทร ทองอําภา
นายเจริญ วัฒนหนู
๖ นางพิจิตรา ทิมกุล
นายณชพร รัตนาภรณ
๗ นางวรรณา แกวคง
นายนพ ศักดิเศรษฐ
๘ นางวีราวรรณ มารังกูร
นายสุชาติ เย็นวิเศษ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
๑๔ นางจิติมา แสงตะวัน
นายชัยขรรค ขวัญสอน
๑๕ นางจินตนา พรหมมากรณ
วาที่รอยตรี เชน รอดศิริ
๑๖ นางจิราภรณ เอื้อศิริพรฤทธิ์
นายพรชัย สินสวัสดิ์
๑๗ นางฐิติมา จิโนวัฒน
นายยุทธนา หริรักษาพิทักษ
๑๘ นางปทมา พุทธชาติ
นายวิทยา ประพิณ
๑๙ นางสาวมารศรี ประดับทอง
นายสมยศ สวางวรรณ
๒๐ นางสาวเยาวเรศ มณีรัตน
นายสหายพล มีชูนึก
๒๑ นางระวีวรรณ สุวรรณศร
นายสุพจน พยัฆเกรง
นายเสนห กลิ่นบุนนาค
๒๒ นางรัตนา ปติฤทธิ์
นายองอาจ พฤกษประมูล
๒๓ นางวชิรา สารฤทธิ์
๒๔ นางวรัชฎา ขําเลิศ
นายอดิศร บุญสรรค
๒๕ นางอําไพวรรณ ทัพเปนไทย
นายอาคม สระบัว
นางสาวกมลลักษณ ลอทอง

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

หนา ๑๙๕
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
๑๓ นายศิรินทร เพชรศรีชวง
นายฉลอง จะระ
๑๔ นายสมชาติ บุญโท
นายชาตรี ภูจีน
๑๕ นายสมภพ อนันตศานต
นายซุย กําลังงาม
๑๖ นายสุรศักดิ์ ราตรี
นายณัฐพงษ พรอมจิตร
๑๗ นางชุลีรัตน อรุณสง
นายบุญสง นิยมธรรม
๑๘ นางนิตยา แจมยวง
นายพิเชษฐ สถิตยวัฒนวงศ
๑๙ นางปลิดา ควินรัมย
นายภูวิพัฒน เกียรติ์สาดเรศ
๒๐ นางไพศาล เขยกลาง
นายวัลลภ อรุณสง
๒๑ นางวันดี เพ็ชรไพโรจน
นายวิชัย สายคติกรณ
นายวิทยา บุญคํา
๒๒ นางสุรณี เหลาวัฒนกุล
๒๓ นางอิสรีย วงศศรีใส
นายวิดิษฐ อาบสุวรรณ
นายวิสุทธิ์ สีมันตวิมาน

กระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานรัฐมนตรี
๑ นายผดุง เคียนทอง
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๙ นายกัญจนณัฏฐ เจริญชัย
นายกมล ไชยอามิตร
๑๐ นายกันตภณ รัตนปญญา
นายกมล บุญรอด
๑๑ นายกาน แกวลวน
นายกรทิพย สิงหจร
นายกฤชปณต รณศิริ
๑๒ นายกําพล ศิริกุล
นายกฤตภาส อารมณรัตน
๑๓ นายกําพล หอยทอง
นายกฤษฎิพัฒน ขาวเหลือง
๑๔ นายกิจจา อนุเครือ
นายกฤษณ แกวมณี
๑๕ นายกิตติ กือเจริญ
นายกวี คําหลา
๑๖ นายกิตติพงษ ทองเหลือ

