เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๓)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา
ประจําป ๒๕๕๗
ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล า ฯ พระราชทานเหรี ย ญจั ก รมาลา จํ า นวน ๕,๒๖๓ ราย
และเหรียญจักรพรรดิมาลา จํานวน ๒๓,๑๙๓ ราย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ รวมทั้งสิ้น ๒๘,๔๕๖ ราย ดังรายชื่อทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๓)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘

เหรียญจักรพรรดิมาลา
กระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานรัฐมนตรี
๑ นางสาวสุนทรี เพ็ชรหัสณะโยธิน
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายกนก ธราธารกุลวัฒนา
๒๑ นายกัมปนาท จันทนะ
นายกนก มาศจรัส
๒๒ นายกัมปนาท ปญโญวัฒน
นายกมล กัญญาประสิทธิ์
๒๓ นายกัมปนาท ยังปรางค
นายกมล เศรษฐชัยยันต
๒๔ นายกัมพล วิบูลยศักดิ์สกุล
นายกฤช โชติการณ
๒๕ นายกัมพล แสงสงวน
นายกฤชกัมปนาท นาคคํา
๒๖ นายกิตติ ตันติวงศกานต
นายกฤชเพชร ซึง่ พรหม
๒๗ นายกิตติ เหลาสุภาพ
นายกฤตภาส ภูทัยกุล
๒๘ นายกิตติกร ดีอนิ ทร
นายกฤตภาส หลักหนองจิก
๒๙ นายกิตติคณ
ุ บัวศรีพันธุ
นายกฤตเมธ สุทธิหาญ
๓๐ นายกิตติพงศ ชูชวย
นายกฤษฎา กุลกระจาง
๓๑ นายกิตติพงษ สองวิหค
นายกฤษฎา รัตตานุกูล
๓๒ นายกิตติศกั ดิ์ วังสถาพร
นายกฤษฎิ์ สุวมิ ลโกศล
๓๓ นายกิติพงษ บําเพ็ญ
นายกฤษฎี ออนนอม
๓๔ นายกิติพัฒน บุญธรรม
นายกฤษณะ แกงทองหลาง
๓๕ นายกิติภูมิ สุวรรณกุล
นายกฤษณะ ดาโรจน
๓๖ นายกีรติ ไพชํานาญ
นายกฤษณะ โมราสุข
๓๗ นายกูศกั ดิ์ กูเ กียรติกูล
นายกฤษณะ วรนุช
๓๘ นายเกตุแกว แกวใส
นายกวินภพ พรมนิวาส
๓๙ นายเกรียงไกร บุญเพ็งรักษ
นายกวี เมฆประดับ
๔๐ นายเกรียงศักดิ์ ครุธกูล

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ 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

นายเกรียงศักดิ์ ธนอัศวนนท
นายเกษียร สิรินําบุญทวี
นายเกียรติ แกวพันตา
นายเกียรติชัย สุภามณี
นายเกียรติศกั ดิ์ ทองมูล
นายเกียรติศกั ดิ์ วงศแสงวัฒนา
นายไกรสร วิเศษวิสัย
นายขจรศักดิ์ แกวจรัส
นายขยัน แกวแพง
นายคงกระพัน คงพิรุณ
นายคเชนทร ชวงชัย
นายคณัฑฒ นุนเสง
นายคติชาติ สวัสดิรักษ
นายคนอง ทองศรี
นายคม ยิบประดิษฐ
นายคมสัน สุระเวช
นายคมสัน อินทวิเศษ
นายคมสันต เพิ่มพวง
นายคมสันต เลิศคูพินิจ
นายคลาย อาจสาลี
นายคัชชรินทร โควสมจีน
นายคํารณ มั่งมี
นายจเด็ด ดียงิ่
นายจตุรงค อินทรสร
นายจรัญ บุญฤทธิการ
นายจรัญ สิงหพรหม

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒

(เลมที่ ๑๕/๓)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายจรัล ปนกองงาม
นายจรุง บุญกาญจน
นายจรูญ วงษารัตน
นายจรูญ สุรารักษ
นายจักรกฤษณ ลูกอินทร
นายจักรพงศ แหลทองคํา
นายจักรพงษ ศรีพุทธ
นายจักรพงษ สุมประสงค
นายจักรพล จันทิตย
นายจักรี ทักษิณานุรักษ
นายจักรี สงตลาด
นายจารึก ไพศาล
นายจารึก หนูชัย
นายจารุญ ลําพูนโหง
นายจารุวัฒน บุษราคัมรุหะ
นายจํานงค นิลวัน
จาเอก จําเนียน กลอมแกว
นายจําเนียร สุวรรณชาติ
นายจํารัส ธัญญเจริญ
นายจําเริญ บุญสุข
นายจิตติ นิโครพิทักษ
นายจินดา แกวทอง
นายจิรพัฒน ออนเกตุพล
นายจิรภัทร คงสุข
นายจิรยุทธ ศรีชุม
นายจิรวัฒน ขุนเพชรวรรณ

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ 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

นายจิระวัฒน นพรัตน
นายจิระศักดิ์ บุญทวี
นายจิระศักดิ์ ศิริกุลพาณิชย
นายจีระศักดิ์ ศรีเจริญ
นายเจตต คูสวุ รรณ
นายเจนณรงค จิตอารีย
นายเจริญธรรม สะอาดเอี่ยม
นายฉลอง นาคเสน
นายฉลองชัย สิทธิวัง
นายฉลอม วิชาชัย
นายฉัตรชัย ไวยลาภ
นายฉัตรณรงค คงบารมี
นายเฉลิมเกียรติ เนตรผง
นายเฉลิมพล ทรัพยอุไรรัตน
นายเฉลิมพล สุทธิจิวมิ ล
นายเฉิดพันธุ ภัทรพงศสนิ ธุ
นายชนภัทร ณ วาโย
นายชนวีร กรีมละ
นายชลิต จิตเจือจุน
นายชลินทร จันทะพันธุ
นายชวน อะโนศรี
นายชวมัย สืบนุการณ
นายชะพิต ชอบเสร็จ
นายชัช จันทรงาม
นายชัชวาล บุญพา
นายชัชวาล พงษสิงหจนั ทร

หนา ๔
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 ๑๕/๓)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายชัชวาลย จันทรเกตุ
นายชัชวาลย บุญเรือง
นายชัชวาลย สรอุบล
นายชัยกร บรรลือพืช
นายชัยณรงค ทองออน
นายชัยณรงค พรหมโสภา
นายชัยพฤกษ สรางผล
นายชัยมิตร ไฝจันทึก
นายชัยยศ ขําเพ็ง
นายชัยยุทธ บัวหอม
นายชัยรัตน จันปุม
นายชัยวัฒน ปญญา
นายชัยวัฒน พันธรศั มี
นายชัยวัฒน ภูทอง
นายชัยวิเชียร กิจพอคา
นายชาง ชูรัตน
นายชาญชัย จันทรวรชัยกุล
นายชาญชัย จายสวย
นายชาญวิทย จิตตภักดี
นายชาญศักดิ์ ชิดดี
นายชาตรี รังษี
นายชาตรี สุทธมงคล
นายชาติชาย จินดาศรี
นายชาลี ทะนาไธสง
นายชํานาญ ไวแสน
นายชิตชนินทร นิยมไทย

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ 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

นายชินพันธ เลือดนักรบ
นายชินวัฒน สุขศรีงาม
นายชุมพร จันดา
นายชุมพล แสบงบาล
นายชุษณะ คันธธรรมนนท
นายชูเกียรติ เพชรสัมฤทธิ์
นายชูชัย คชเถียร
นายชูชัย เต็มธนะกิจไพศาล
นายชูชาติ บัวบานชื่น
นายชูชาติ ผองโต
นายเชษฐา สวดประโคน
นายเชาวฤทธิ์ บุญลี
นายเชิดชัย จันทรบุญเจือ
นายเชิดชัย พลดงนอก
นายเชิดชาย อสิพงษ
จาเอก เชิดศักดิ์ เทศนเรียน
นายแชน อะทะไชย
จาเอก โชคชัย คงสมบุญ
นายไชยณรงค ปตุรตั น
นายไชยณรงค มุง เครือกลาง
นายไชยพงศ สะอิ้งทอง
นายไชยยันต อินทรศักดิ์
นายไชยยา เกลียวทอง
นายไชยยา จักรสิงหโต
นายไชยรัตน แกวเศวต
นายไชยรัตน เอกอุน

หนา ๕
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 ๑๕/๓)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายไชยวัฒน ภูติยานันต
นายไชยวัฒน ศรีมารุต
นายไชยศรี จิตรปรีดา
นายณรงค เกษร
นายณรงค แกวหนอ
นายณรงค จันทศร
นายณรงค นอยโสภา
นายณรงค บัวแกว
นายณรงค พวงดาว
นายณรงค พุทธรักษา
นายณรงค ออนละมัย
นายณรงค อินตะศิลป
นายณรงคชัย จันทรพร
นายณรงคชัย วรรณโคตร
นายณรงคฤทธิ์ คงสมาน
นายณรงคศักดิ์ เตชะศักดิศ์ รี
นายณรัท พชรวิจิตร
นายณรินทร อนุชน
นายณัฏฐ นอมพรรโณภาส
นายณัฏฐ บุญนิธิ
นายณัฏฐ ศรีวชิรวัฒน
นายณัฏฐกิตติ์ กิตติอภิธาน
นายณัฐดนัย หาญกุล
นายณัฐพงษ เงาศรี
นายณุชิน สุขเกษ
นายดนัย สุทธิพรไพศาลกุล

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ 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

นายดารี่ พลนามอินทร
นายดํารงคเกียรติ พลพิทักษ
นายดิลก กลิ่นบัวแกว
นายดุลย ถอยคํา
นายดุษฎี ไชยมาตย
นายดุษฎี แสงดํา
นายดุสพงษ พรมเสน
นายเดชชัย สินเจริญ
นายเดชชาติ ศิรขิ ันธ
นายเดชา พงษสุพรรณ
นายเดชา แสนคํา
นายเดชาธร ผาผอง
นายแดนสรวง วรรณวงศสอน
นายตรึงใจ ศาลาโรจน
นายตอพันธุ ศรีแกว
นายตอศักดิ์ แสนศรี
นายตะวัน พลสระคู
นายไตรรงค ทองนาค
นายถนอม หอกแสง
นายถวิล สันติภูบาล
นายถวิล หมอก็เปน
นายถาวร เมฆราช
นายถาวร สายสวรรค
นายถิรพล ธารทอง
นายทนงค ดวงมุกพะเนาว
นายทนงศักดิ์ หอมทรัพย

หนา ๖
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 ๑๕/๓)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายทรงกรด ภิญโยดม
นายทรงยศ คําชัย
นายทรงยศ สรรพมงคล
นายทวน โศภิษฐพันธ
นายทวี ชูชว ย
นายทวีบุญ คําแหง
นายทวีศักดิ์ สินรา
นายทวีศิลป จักรพิมพเงิน
นายทศพร ถันทอง
นายทองดี อุนทะโคตร
จาเอก ทองใบ สุขรี
นายทองพูน แตงตาด
นายทองเพชร โสหนองบัว
นายทัปปณ สัมปทณรักษ
นายทัศนะ เสือลายตลับ
นายทิชากร เลาหกุล
นายทินกร จักรสมศักดิ์
นายทินกร ใจเครือคํา
จาอากาศตรี ทูล คุมสวัสดิ์
นายเทวัญ พูลทวี
นายเทอดศักดิ์ แจงไพร
นายเทิดพงษ เรืองโกสินทร
นายแทนนิตย นาใจ
นายธงชัย กาสมุทร
นายธงชัย ลุนจักร
นายธงภักดิ์ มีเพียร

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ 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

นายธนกร จินวงษ
นายธนกร ศรัณยภิญโญ
นายธนเดช วัฒนธานินทร
นายธนภณ คลองศาสตร
นายธนรรณพ วงศไชย
นายธนวัฒน พรมศรี
นายธนศักดิ์ จันทรสนิทศรี
นายธนศักดิ์ พัทมุข
นายธนะกรษ ชุมภูวเิ ศษ
นายธนัช ตันหยงทอง
นายธนัท ไตรภูมิ
นายธนากร จิรชวาลา
นายธนากร พืชทองหลาง
นายธนากร มณีเจริญ
นายธนาวุฒิ พรมดี
นายธนิต มณีอินทร
นายธนิศ คํานึง
นายธนิส มหาบุญปติ
นายธเนศ มัน่ คงดี
นายธรรมนูญ คําชาลี
นายธรรมนูญ ชินฤทธิ์
นายธวัช ธรรมบวร
นายธวัช ลายวิเศษกุล
นายธวัชชัย คําภีรทูล
นายธวัชชัย ใจคําวัง
นายธวัชชัย แตงอ่าํ

หนา ๗
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 ๑๕/๓)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายธวัชชัย บุญวัฒนานุสรณ
จาเอก ธวัชชัย เพทาย
นายธวัชชัย วรเตชะ
นายธวัชชัย อรุณรัตน
นายธะเนตร เอือ้ เฟอพันธุ
พันจาเอก ธัชชัย ภูร ะหงษ
จาเอก ธัญญพงศ ใจกลา
นายธาดา อุดมธาดา
นายธาตรี สุวรรณปกษิณ
นายธานินทร สุขเสงี่ยม
นายธารา รัตนอํานวยศิริ
นายธารินทร ภักดี
นายธีรพงศ ธรรมาภรณ
นายธีรพจน บัวสุวรรณ
นายธีรพล ชลเดช
นายธีรภัทร มารอด
นายธีรวัฒน สวยสมเรียม
นายธีรศักดิ์ จุฑาจันทร
นายธีรศักดิ์ ปริยวงศกร
นายธีระ เกงเขตรกรณ
นายนครินทร ปกปอง
นายนพดล กมลกลาง
นายนพดล กลําพบุตร
นายนพดล กลิ่นหวล
นายนพดล เกษทองมา
นายนพดล คงแทน

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ 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

นายนพดล โยธาทัย
นายนพดล ละอองวิจิตร
นายนพดล ศุภโกศล
นายนพดล อิม่ อุดม
นายนพปฎล คูหาสวัสดิ์
นายนพพร ทัพอยู
นายนพพล เทพประสาร
นายนพรัตน ตั้งหลักมัน่ คง
นายนพรัตน นนทะมาตย
นายนพรัตน สองพาลี
นายนพสิทธิ์ โชติสถิตยโภคิน
นายนภดล ดวงทาวเศษ
นายนรเศรษฐ พูนสุวรรณ
นายนรา ศักดา
นายนรากรณ นราธิกรณฤทธิ์
นายนรินทร สุวรรณาโค
นายนริศ เพชรบอใหญ
นายนฤเบศ วงศมิตร
นายนฤพนธ ยุทธเกษมสันต
นายนวพล หวงปรากฎ
นายนันทพงศ พงศสวุ รรณ
นายนาวิน เชื้อเมืองพาน
นายนาวี นุชชม
นายนิคม เงินรัตน
นายนิคม พุทธา
นายนิคม สันโสภา

หนา ๘
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 ๑๕/๓)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายนิติพนธ อาเรฟ
นายนิติพล พรมประดิษฐ
นายนิติศาสตร เหล็กชาย
นายนิธิ ปรัสรา
นายนินนาท พิทักษ
นายนิพนธ ปนทะรส
นายนิรดล นวลจีน
นายนิรวิทธ ทากอง
นายนิรญ
ั หมอมฤทธิ์
นายนิรนั ดร เตจะ
นายนิรนั ดร ศรีมูล
นายนิรนั ดร ศรีวิชัย
นายนิรุจน แยมบู
นายนิสติ จงศุภวิศาลกิจ
นายนุกูล แสงสินธุ
นายนุภาพ อินทรมาศ
นายบงการ ชัยชาญ
นายบพิตร นันทคุปตธาํ รง
นายบรรจง ทรายสุวรรณ
นายบรรพญัติ ศรีกอง
นายบรรพต พินิจจันทร
นายบรรพต วังวล
นายบรรลือ หนูวงษ
นายบรรหาร ปรุงโพธิ์
นายบริรักษ ลัภนะกุล
นายบัญชา ผลานุวงษ

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ 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

นายบัญชา ภูริปาณิก
นายบัญชา เอกศิริ
นายบัญญัติ เศวตเวช
นายบํารุง ใจทัน
นายบํารุง นามเขต
นายบุญเกื้อ เอี่ยมจอย
นายบุญชัย จรรยาภรณ
นายบุญเชิด ทะนันชัย
นายบุญนเรนทร เจริญพูนพาณิชย
นายบุญนํา จันลุทิน
นายบุญมาก ไชยฤทธิ์
นายบุญเลิศ บุตรจันทร
นายบุญเลิศ ปลอดปลอง
นายบุญเลิศ ศรีชัย
นายปกรณ ริมประนาม
นายประกอบ ชัยทวีพรสุข
นายประกอบ ทองจิบ
นายประกอบ นารัมย
นายประกอบ บุญเสริม
นายประกอบ เอี้ยงแสนเมือง
นายประกอบกิจ ศิลาโชติ
นายประกันชัย ไกรรัตน
นายประกิต สิงหประพันธ
นายประครอง ไชยปญหา
นายประครอง วิเชียรสาร
นายประจวบ ธ.น.ลี

หนา ๙
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 ๑๕/๓)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายประจวบ มีแลบ
นายประจวบ โลแกว
นายประจักร กองตัน
นายประจักษ เพ็ญโพธิ์
นายประจักษ ละมั่งทอง
นายประดับ ฉัตรสูงเนิน
นายประดิษฐ รัตนพันธ
นายประทีป กาญจนวิกัย
นายประทีป สุขศีลล้ําเลิศ
นายประทุมทอง ยาทุม
นายประเทือง อมรวิริยะชัย
นายประนม ปททุม
นายประพนธ พันธุประเสริฐ
นายประพันธ กาญจนพันธ
นายประพันธ ชูวงค
นายประพันธ นุยเกลี้ยง
นายประภัสสร โกษาคาร
นายประภาส พยมพฤกษ
นายประมวล กันเกตุ
นายประมุข สุหิรญ
ั
นายประยงค เสมจิตร
นายประยุทธ เนตรวงค
นายประยุทธ โพธิหอม
นายประยูร คําจา
นายประยูร ศรีพล
นายประโยชน ชวยจุลจิตร

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ 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

นายประวิทย กุตระแสง
นายประวิทย เสรีขจรจารุ
นายประเวทย อุปพงษ
นายประศม ฟกขํา
นายประศาสตร ธรรมรักษ
นายประสงค ธีรกิจไพศาล
นายประสงค ปงสนิท
นายประสงค ประกอบธัญ
นายประสพพร สังขทอง
นายประสาท คชเดช
นายประสาน ตันวิสุทธิ์
นายประสาน สินธุอุทัย
นายประสิทธิ์ ใจแข็ง
นายประสิทธิ์ แซหอ
นายประสิทธิ์ บอสารคาม
นายประสิทธิ์ บุญนายงค
นายประสิทธิ์ พุฒซอนดอก
นายประสิทธิ์ มณีเรืองสิน
นายประสิทธิ กลาหาญ
นายประสูตร เพ็ชรภูมิ
นายประเสริฐ กิตติประภัสร
นายประเสริฐ เตียวศิริชัยสกุล
นายประเสริฐ ทองเรือง
นายประเสริฐ บุญเอี่ยม
นายประเสริฐ แปจะโปะ
นายประเสริฐ เมืองทวี

หนา ๑๐
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 ๑๕/๓)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายประเสริฐ ลิ้มสกุล
นายประเสริฐ วองชูวงศ
นายประเสริฐ สังวาลยเพชร
นายประเสริฐ เสียงเพราะ
นายปราโมทย งานจัตุรัส
นายปราโมทย ชอยบําเพ็ญ
นายปราโมทย โพธิ์นอก
นายปรารภ ทองหลิม
นายปริญญา นามวงศ
นายปริวรรต แจมสวาง
นายปรีชา กันทะมาลา
นายปรีชา ทองมูล
นายปรีชา พลเยี่ยม
นายปรีชา พุกจีน
นายปรีชา รัตนพรสมปอง
นายปรีชา ศรีเจริญสุข
นายปรีชา สิริจติ ราภรณ
นายปรีดาศักดิ์ ดวงพิลา
นายปองพล ธรรมคง
นายปฐม กวีวัชรวรรณ
นายปติพงษ พังสอาด
นายปยพันธ รุธริ โก
นายปยวิทย อรชร
นายปยะ บุญชิต
นายปยะพงษ ภุมรินทร
นายผดุงวิทย ยศทวี

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ 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

นายเผด็จ ชมชื่น
นายเผด็จ วิเชียรสรรค
นายพงศกร มากมี
นายพงศธร คําบอเศรา
นายพงษนเรศ โพธิโยธิน
นายพงษพันธ คําทอง
นายพงษพันธ สิทธิเชาวนะ
นายพงษศักดิ์ ธนวชิรกุล
นายพงษศักดิ์ มุสิกพันธ
นายพงษสุข สุระเสน
นายพชรดนัย ทับทิม
นายพนธสุทธิ์ พุทธิระ
นายพนม สุขเกษม
นายพนมกร อินทนนท
นายพนิช โชคอนุวัฒน
นายพยงค ศรีเจริญ
นายพรชัย มีทรัพย
นายพรเทพ ทิพยสุทธิ์
นายพรพจน ภาณุพรพงษ
นายพรมแดน นําระนะ
นายพรสวรรค โพธิ์สัย
นายพรหมมินทร สําแดงเดช
นายพฤหัส พรวงคเลิศ
นายพล ปน กลาง
นายพลกฤต แกวรัตน
นายพศิณ หลาสุพรม

หนา ๑๑
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 ๑๕/๓)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายพัฒนา จันทรจรัสทอง
นายพัลลพ บุญมาตร
นายพัลลภ พลสวาง
นายพิจารณ คงชาตรี
นายพิชัย สุขสบาย
นายพิชิต บุตรสิงห
นายพิชิต เผื่อนงูเหลือม
นายพิเชฐ อินยอด
นายพิเชษฐ กฤษณะทรัพย
นายพิเชษฐ ทรัพยสิน
นายพิเชษฐ มาศวิเชียร
นายพิทักษ ศิริบตุ ร
นายพิทักษ เอมสวัสดิ์
นายพินัย โรจนเมฆา
นายพินิจ พูลชะโก
นายพิภพ คงใจ
นายพิภพ มุสิกพันธุ
นายพิภพ เมืองศิริ
นายพิภพ เอี้ยวสกุล
นายพิศณุ ระดาฤทธิ์
นายพิสิฐ แปนหอม
นายพิสิธ สมศักดิ์
นายพีระเดช มะโนภักดิ์
นายพีระพันธ โกมล
นายพุทธิพงศ บุญชู
นายเพทาย ดัสดี

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ 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

นายไพฑูรย เดชหาญ
นายไพฑูรย ตุลติ ะธรรม
นายไพฑูรย ใบประเสริฐ
นายไพฑูรย เพชรแกว
นายไพทูรย นาคหิรัญ
นายไพบูลยศกั ดิ์ ศิวาวุธ
นายไพรวรรณ ชูราษี
นายไพรวัลย ขัตติยบุตร
นายไพรวัลย ภูมปิ ระมาณ
นายไพรัตน เสมาชัย
นายไพโรจน บุญลักษณศริ ิ
นายไพโรจน บุญศรี
นายไพศาล ภูสามสาย
นายภคิน กันทะสาร
นายภราดร ชัยเจริญ
นายภักดี เวชมะโน
นายภัทรพล วงศธวุ นนท
นายภาคย โพคะรัตนศริ ิ
นายภาณุ ศรีวรรัตน
นายภาษิฤร เปลื้องทุกข
นายภาสกร ฉายจิต
นายภิภพ นาคโปรง
นายภูไทย กมลวารินทร
นายภูนาน ธงหิมะ
นายภูเบศ ชัยพิทักษ
นายภูวดล ดอกหอม

หนา ๑๒
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 ๑๕/๓)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายมงคล ทองทัศน
นายมณฑป เธียรวรรณ
นายมณเฑียร ปุณวัตร
นายมนตชัย เกตุรงั ษี
นายมนตชัย อโณวรรณพันธ
นายมนตรี ทาอูฐ
นายมนตรี พงศทลุง
นายมนตรี สวนงาม
นายมนัส โตสมบัติ
นายมโนรมภ สินธพอาชากุล
นายมรกต ขุนหาญ
นายมะฆอซี แลมีซอ
นายมะฮาซัน เซียว
นายมานพ ไชยการ
นายมานพ บุญภักดี
นายมานพ ผลวิเศษสิทธิ์
นายมานพ วัฒนพันธุ
นายมานพ สังวร
นายมานพ สุริยวงษ
นายมานะ เปาทุย
นายมานิต รอดจินดา
นายมานิตย ไชยพะยวน
นายมานิตย ทวีหนั ต
นายมานิตย ประดับการ
นายมานิตย วิมลวรกุล
นายมาโนช อูว ุฒิพงษ

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ 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

นายมาโนชญ ชายครอง
นายมาหามะสุกรี แวหามะ
นายมิตธิพนธ มอสูงเนิน
นายมิตรชัย ศุภธีรสกุล
นายมุนี เหมือนชาติ
นายเมธา จันทร
นายเมธี แสงวัฒนรัตน
นายโมลี วนิชสุวรรณ
นายยงยุทธ นวลสันเทียะ
นายยงยุทธ โลศุภกาญจน
นายยงยุทธ สุพล
นายยงยุธ เถื่อนกลาง
นายยศกร เนตรแสงทิพย
นายยศจรัส มีมั่งคัง่
นายยศวัจน อธิอัครศิรพร
นายยืนยง ไชยยงค
นายยุทธชัย แสวงสุทธิ์
นายยุทธนา สรวิเชียร
นายยุทธนา สระประทุม
นายโยธิน จันทรทิพย
นายรณาวุธ กล่าํ สมบัติ
นายรพี จันทรโสภา
นายรัก นันตะ
นายรักษพลเดช เสนหา
นายรังสรรค บุตรชา
พันจาเอก รังสิทธิ์ แสงเลิศ

หนา ๑๓
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 ๑๕/๓)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายรังสิมันตุ ทองสวัสดิ์
นายรัชนิกร ปานทอง
นายรัฐพล แสนโสม
นายราเชนทร ประสพศิลป
นายราเชล แสนกิจตะ
นายรุงเพชร แยมสุคนธ
นายรุงโรจน ฉันทรัชดา
นายรุงโรจน สุขล้ําเลิศ
นายรุงวิทย เหราบัตย
นายเรวัต ไชยเพชร
นายเรวัต ถาวร
นายเริงสิทธิ์ นามวิชัยศิรกิ ุล
นายเรืองฤทธิ์ ปนทับทิม
นายเรืองศักดิ์ ใจโพธิ์
นายฤทธิรงค โนนใหญ
นายลภวภฬัชช บูรพัตนชัยกุล
นายลือชัย พันธุภา
นายเลขา โมพวง
นายเลอศักดิ์ ประจวบอารีย
นายเลอศักดิ์ วัฒยากร
นายเลิศชาย จักคาม
นายเลียง อุปมัย
นายวงศประสิทธิ์ มะลิรส
นายวงศวรี ะ ศุภมันตา
นายวชิรญาณ มนตกระโทก
นายวธัญู สิทธิยะ

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ 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

นายวรพงษ พูลทรัพย
นายวรพล เลือดทหาร
นายวรภพ คุมทรัพย
นายวรมัน เที่ยงแท
นายวรรณกิจ สินออน
นายวรรณชัย คาดสนิท
นายวรรณชัย เพชรชํานาญ
นายวรรณะ วีระผาสุก
นายวรวิทย โชติวรางกูล
นายวรัญู เที่ยงขันธ
นายวราวุธ บํารุงรัมย
นายวรุตม ออดทรัพย
นายวสันต ปน วิเศษ
นายวสิษฐพล ตัณฑสุระ
นายวัชชราวุฒิ แกวเกตุ
นายวัชรชัย อักษรครบุรี
นายวัชรพล ทองควัน
นายวัชระ พัฒนรักษ
นายวัชระ ศรัณยรตั น
นายวัชรา ศรีจาํ นอง
นายวัชรินทร พันแกน
นายวัชรินทร วิชัยศึก
นายวัชรินทร วิรมยเจียม
นายวัธพล ใจดี
นายวันชัย เตชะนิเวศน
นายวันชัย ศิลปสุวรรณ

หนา ๑๔
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 ๑๕/๓)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายวัลลภ รินรุด
นายวาณิชย พงษประดิษฐ
นายวิจัย ยานวิมตุ ิ
นายวิจติ ร โสมพงษากุล
นายวิชัย โกสลาทิพย
นายวิชัย เจริญสุข
นายวิชัย ดวงเงิน
นายวิชัย วนิชสุวรรณ
นายวิชัย ศรีผา
นายวิชัย สุวรรณเทวะคุปต
นายวิชัย อารยะถาวร
นายวิชติ หมื่นจํารัส
นายวิเชษฐ พงศกติ ติศักดิ์
นายวิเชียร โกลาวัลย
นายวิเชียร แปนปลัด
นายวิเชียร มูลจิตร
นายวิเชียร วงคษา
นายวิเชียร สงคราม
นายวิเชียร สมิทธิเวศม
นายวิเชียร เอี่ยมสะอาด
นายวิญู นามปญญา
นายวิทวัส มุขพิทักษกุล
นายวิทกั แสนสิงห
นายวิทรู บุญเพ็ชร
นายวินัย กลอมแกว
นายวินัย ใจแสง

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ 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

นายวินัย สุภาพจน
นายวินิต วิไลวงษวฒ
ั นกิจ
นายวิม เหมโส
นายวิระ ตติยานุพันธวงศ
นายวิรัชต คูค ิด
นายวิรัตน เปยมจิตต
นายวิโรจน ธัชศฤงคารสกุล
นายวิฤทธิ์ ตันติไชยากุล
นายวิลนุ มนตรี
นายวิวัฒ คําเพ็ญ
นายวิวัฒน ธาราสมบัติ
นายวิวัฒน ยืนยง
นายวิศวะ แสงประชุม
นายวิษณุ พจนานุเคราะห
นายวิษณุ มากบุญ
นายวิษวุ ัติ จินดาพงษ
นายวิสนั ต วินวิ รรณ
นายวิสุทธิ์ สุขศรี
นายวีรชาติ ผลรอย
นายวีระโชติ ใจสุธํา
นายวีระวุธ เพ็งชัย
นายวุฒิชัย อัจฉริยะเมธากุล
นายวุฒินนั ท สุดบอนิจ
นายวุฒิพงษ ฆารวิพัฒน
นายวุฒิพันธ ทานะมัย
วาที่รอยตรี เวชมนต แสนโคตร

หนา ๑๕
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 ๑๕/๓)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายเวียงชัย พุทธมนสิงห
นายแวสะการียา แวโดยี
นายแวอิลยัส อีบุ
นายไวพจน แสนใจธรรม
นายศตพงษ พิสุทธิ์ธนกาญจน
นายศรชัย ใยสิงสอน
นายศรัณย ปุราชะกา
นายศรากร โรจนกร
นายศราภพ สุวรรณธาดา
วาที่รอยตรี ศรายุธ สิมะดํารง
นายศราวุธ ศุภรวิชญานนท
นายศรีวรรณ กันทวงศ
นายศรีไวย คําออน
นายศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม
นายศรีศักดิ์ วงคชัยทะ
นายศรุตยา สุทธิรักษ
นายศศิกฤษฏิ์ เทพบุตร
นายศักดาพล โกสุมภศิริ
นายศักดิ์สิทธิ์ สิงหรา ณ อยุธยา
นายศิรบัญชา วุฒี
นายศิรสิทธิ์ วงศชัย
นายศิริชัย ตันตระกูลเจริญ
นายศิรศิ ักดิ์ นันทะ
นายศิวภัทร โชคสุขสมสกุล
นายศุกร สําเภา
นายศุภกิจ คงเกิด

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ 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

นายศุภชัย ธรรมวงศ
นายศุภชัย ไพบูลยผล
นายศุภชัย สุทธิธรรม
นายศุภรัชต ผาธรรม
นายศุภฤกษ ทิฉลาด
นายศุภฤกษ วานกระ
นายศุลีวฒ
ุ ิ แสงโสภิต
นายเศวต บุญมาเกี๋ยง
นายสกรรจ สุขเอี่ยม
นายสกลรัฐ วติวฒ
ุ ิพงศ
นายสกุลชาติ กสิพงษ
นายสงคราม วงษศรี
นายสงา จันทรหอม
นายสญชัย กาญจนบัตร
นายสถาพร ปอมสุวรรณ
นายสนธยา เนียมมูสิก
นายสนอง ไหวดี
นายสนิท อินทะรังษี
นายสมเกียรติ บริสุทธิ์
นายสมเกียรติ บุญสงกรานต
นายสมเกียรติ สอดโคกสูง
นายสมควร พรหมสกุลปญญา
นายสมควร สวัสดิน์ ที
นายสมคิด ชั้นไพศาลศิลป
นายสมคิด เทพสุวรรณ
นายสมคิด นัยนานนท

หนา ๑๖
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 ๑๕/๓)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายสมคิด พุมพวง
นายสมคิด เลิศสินอุดม
นายสมจิตร แกวดวงดี
นายสมจิตร แกวพิมพา
นายสมใจ คํามุงคุล
นายสมชัย ยิ้มศิริ
นายสมชาติ อาจกมล
นายสมชาย กิจกระวี
นายสมชาย เจนลาภวัฒนกุล
นายสมชาย ฉัตรมาลีรัตน
นายสมชาย ชาลี
นายสมชาย เชาวศรีกุล
นายสมชาย ประจญกลา
นายสมชาย เผือสุภาพ
นายสมชาย รักวงษวาน
นายสมชาย ลีลาวงศสันติ
นายสมชาย โลกคําลือ
นายสมชาย หลินถาวรดี
นายสมชาย อยูด ี
นายสมโชค แบนเพชร
นายสมนึก วีระนรพานิช
นายสมบัติ จตุพรรัตนะพันธ
นายสมบัติ ชาลีกุล
นายสมบัติ ตัง้ ขจรโกศล
นายสมบัติ บุญโต
นายสมบัติ พุมพัว

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ 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

นายสมบัติ ลิ้มอํานวยลาภ
นายสมบัติ สมบัตวิ งษ
นายสมบูรณ ขําคม
นายสมบูรณ คาวิจิตร
นายสมบูรณ ปติจะ
นายสมบูรณ เพ็ญพิมพ
นายสมบูรณ มะลิขาว
นายสมบูรณ สุภาอิน
นายสมบูรณ โหตระวารีกาญจน
นายสมปอง กรุณา
นายสมปอง ฤทธิ์ศรีบุญ
นายสมพงศ ทองใส
นายสมพงศ ยอดคง
นายสมพงศ ศรีประทีปบัณฑิต
นายสมพงษ จันทวงศ
นายสมพงษ ชลคีรี
นายสมพงษ นิสยันต
นายสมพงษ วันหนุน
นายสมพงษ สิทธิพุทธา
นายสมพร กานแกว
นายสมพร อุดมตะคุ
นายสมพล จันทรใจ
นายสมพาส ทองคํา
นายสมเพชร วงคใหญ
นายสมภพ ชัยเดชสุริยะ
นายสมยศ แสงหิง่ หอย

หนา ๑๗
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 ๑๕/๓)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายสมลักษณ จาบประไพ
นายสมศักดิ์ ชัยชววุฒิ
นายสมศักดิ์ เทพภูเขียว
นายสมศักดิ์ บุง นาแซง
นายสมศักดิ์ พรมจันทร
นายสมศักดิ์ ยอดศิริ
นายสมศักดิ์ รุง พานิช
นายสมศักดิศ์ รี ราชชิต
นายสมหมาย ชุมพล
นายสมัย นิลสาริกา
นายสมิทธิ ลักษณะเลขา
นายสรรคชัย วองไวคุณอนันต
นายสรวิชญ เชิญผึ้ง
นายสรวิทย จันทรังสิกุล
นายสรศักดิ์ สุดศรี
นายสราวุฒิ คงสัมฤทธิ์
นายสราวุฒิ ริดเขียว
นายสราวุธ เตมียธ นะ
นายสราวุธ หิริ
นายสวัสดิ์ ดวงใจ
นายสวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ
นายสวาง เตียวโล
นายสวาท อุดมศรี
นายสองบุญ พูลประสาท
นายสังเวียน อินออน
นายสัญชัย อมรวัฒน

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ 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

นายสัญชาติ พลมีศกั ดิ์
นายสัญญา แพทยจะเกร็ง
นายสัญญา ยวงรัมย
นายสันติ จีนะสอน
นายสันติ ศรีนิล
นายสันติ สุภาวิชัย
นายสันติ หมอยา
นายสันติสิทธิ์ เขียวเขิน
นายสันทัด คงศรี
นายสันธาน นุมนวลประดิษฐ
นายสัมพันธ ซอเสียง
นายสาคร หมอกมุงเมือง
นายสาคร อาจคงหาญ
นายสาชล กาญจนกําเนิด
นายสาธร จรัสดํารงควฒ
ั น
นายสาธร พันทนาคง
นายสาธิต ทิมขํา
นายสามารถ ตั้งเจริญไพศาล
นายสามารถ อยูยง
นายสามิตร รมยาคม
นายสายชล สุขสําราญ
นายสายชล แสงแดงชาติ
จาเอก สาโรจน ไทยโต
นายสํารวม พรหมศิรไิ พบูลย
นายสําราญ ธรรมสาร
นายสําเริง สีแกว

หนา ๑๘
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 ๑๕/๓)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายสิทธิ อติรตั นา
นายสิทธิชัย จันทรสดี ํา
นายสิทธิชัย ปุริสชาติ
นายสิทธิพงศ หัสโนดาต
นายสิทธิศักดิ์ บุญมงคล
นายสิน พรหมแกว
นายสินชัย ตันติรตั นานนท
นายสิรภพ ธีรพงศธร
นายสิรภัค อนันเตา
นายสุกรี โสพัฒน
นายสุกิจ พึ่งเกศสุนทร
นายสุกิจ ยาพรหม
นายสุขประเสริฐ ทับสี
นายสุเคน บุญซอน
นายสุจินต บุญลอม
นายสุชาญ ปริญญา
นายสุชาติ กมลเนตร
นายสุชาติ กิจสินธพชัย
นายสุชาติ ครูทํานา
นายสุชาติ ทรัพยศรี
นายสุชาติ บุรรี ัตน
นายสุชาติ สนพะเนาว
นายสุชาติ สุขทรัพยศรี
นายสุชาติ หอมจันทรดี
นายสุดสาคร สังกฤษ
นายสุทธา บุระวงค

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ 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

นายสุทธิ จันทสุข
นายสุทธิ วิบูลยวฒ
ั นกิจ
นายสุทธิชัย ศรีสุวรรณ
นายสุทธิพงศ หัสดิเสวี
นายสุทธิศักดิ์ ธีระเชื้อ
นายสุทนต ทั่งศิริ
นายสุทรรศน สิทธิศักดิ์
นายสุทัศน ไชยยศ
นายสุทัศน สีทน
นายสุเทพ ภคเมธาวี
นายสุเทพ วรรณา
นายสุเทพ หะยีสาและ
นายสุธรรม เยี่ยมสวัสดิ์
นายสุธรี พันธ จิตตานนท
นายสุนทร ทะอินทร
นายสุเนตร สุขแกว
นายสุพจน กังใจ
นายสุพนธ นวลดี
นายสุพัฒ ไตรยวงค
นายสุพัฒน ติยสถาพร
นายสุพัฒน โลจรัส
นายสุพัฒนกิจ ชูศิลปชัย
นายสุภวิทย บุญขันธ
นายสุภัทร กตัญูทิตา
นายสุภาพ เขาทอง
นายสุภาพ ทรัพยแกว

หนา ๑๙
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 ๑๕/๓)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายสุภาพ แพงมา
นายสุมล แตงจัน่
นายสุมติ ร ธรรมาภิมุข
นายสุเมธ ฉายศิริกุล
นายสุเมธ สัจเดว
นายสุเมธ แสงดี
นายสุรจิตร ภูทอง
นายสุรชัย คํามะนาถ
นายสุรชัย ทิพยชิต
นายสุรชัย มะลิงาม
นายสุรชัย สูตรสุวรรณ
นายสุรเดช บุญออม
นายสุรพงษ ผดุงเวียง
นายสุรพงษ พุฒซอน
นายสุรพล ทรัพยแสนดี
นายสุรพล นวลพลอย
นายสุรพล พจนสุภาวรรณ
นายสุรยุทธ ประอินทร
นายสุรศักดิ์ จริยาสิริสุข
นายสุรศักดิ์ จันทรเชาวลิตร
นายสุรศักดิ์ ติลการยทรัพย
นายสุรสิทธิ์ เสนาเลี้ยง
นายสุรสิทธิ์ อุดมเดชาเวทย
นายสุระ วิเศษศักดิ์
นายสุรตั น คนขยัน
นายสุรินทร อุบลบาน

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ 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

นายสุวชัช ฉิมรักษ
นายสุวรรณชัย นิยมสกุล
นายสุวฒ
ั น อุบลทัศนีย
นายสุวฒ
ั นะ วงศปฏิมาพร
นายสุวัส เนตรสมบูรณ
นายสุวิช เศรษฐโศภณ
นายสุวิทย ชูทอง
นายสุวิทย พรหมบุตร
นายสุวิทย ยินดีสุข
นายสุวิทย รุง ประทีปไพบูลย
นายสุวิทย สิงหนนท
นายสูติ ปจฉาภาพ
นายเสกสรร มีธรรม
นายเสกสรร ศรีเจริญ
นายเสกสัณห นิยมธรรม
นายเสกสิทธิ์ จงรักษ
นายเสงี่ยม ศรีทวี
วาที่รอยโท เสถียร ปทมวัฒน
นายเสถียร สีบาล
จาเอก เสนห กิติอาษา
นายเสนห บูรณวรศิลป
นายเสนีย โปรยกลาง
นายแสงชัย สมนาค
นายโสภณ นุชเจริญ
นายโสภณ ปนทวงศ
นายโสภา สุขโสภา

หนา ๒๐
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 ๑๕/๓)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายโสฬส อนไชยะ
นายไสว ลีกระจาง
นายหทัย พันธพงษวงศ
นายหรินทร คลายพึ่ง
นายหัสดิน ถิน่ ลําปาง
พันจาเอก องอาจ จรดล
นายอดิเรก ขุนสนิท
นายอดิเรก มหัธธัญญวาณิชย
นายอดิศร ชุมคช
นายอดิศักดิ์ ศรีละออง
นายอดิศักดิ์ อากรสกุล
นายอดุลย ทองเรือง
นายอดูล เสนาสังข
นายอติเทพ จินดา
นายอธิคม บัวเลิศ
นายอธิสนั ต นิธกิ ุลธนสิทธิ์
นายอนนท ยุติ
นายอนัน โกนสันเทียะ
นายอนันต มาลัยรุงสกุล
นายอนันต เรืองศรี
นายอนันตชัย กาญจนวาหะ
นายอนิรุจน จูมจะนะ
นายอนุ ยกทอง
นายอนุชัย กอนจันทร
นายอนุชา เสรีจติ ติมา
นายอนุพันธ ศิรชิ ัยวัฒนกุล

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ 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

นายอนุพันธ แสงศรี
นายอนุศิษฎ โพธิ์ทอง
นายอนุสรณ ผลพฤกษา
นายอนุสรณ สวัสดี
นายอเนก นนทะมาตย
นายอโนทัย ถวัลยเสรีวัฒนา
นายอภิชัย วัฒนปรีชานนท
นายอภิชาติ ไชยมาโย
นายอภิชาติ ไมทอง
นายอภิชาติ อยูสําราญ
นายอภิชาติ ฮงประยูร
นายอภินนั ท เนียมถนอม
นายอภิสิทธิ์ อัมวงศา
นายอภิเสก คงศิริ
นายอมร ตงศิริ
นายอรรจนกร สมเกียรติกลุ
นายอรรถพล กลางณรงค
นายอรรถพล จรัสโสภณ
นายอรรถวุฒิ ชารีผล
นายอรรถวุฒิ ลิ่มสถิตคงวิศาล
นายอรรถสิทธิ์ วิพันธุเงิน
นายอรุณ พุฒแกว
นายอรุณ เพ็ญสุวรรณ
นายอรุณโชค ขวัญเพชร
นายอวยชัย สิทธิหาโคตร
นายอักษร สันติไชยกุล

หนา ๒๑
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 ๑๕/๓)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายอัครเดช คําชมภู
นายอัครเดช ปนนาวิน
นายอัครเดช พลศักดิ์
นายอัครเดช เสงยอง
นายอังกาศ สิงหพิทักษ
นายอัศวิน ตันทอง
นายอัษฎาวุธ ภูเหลามวง
นายอากรณ กองฉลาด
นายอาคม เดชประมวลพล
นายอาคม มูลสาร
นายอาทิตย แกวใจ
นายอาทิตย เชี่ยวชาญ
นายอาทิตย บุญผล
นายอาทิตย เลิศล้ํา
นายอายุวฒ
ั น สุระเสียง
นายอารีย เจษฎาญานเมธา
นายอารีย ลัสมาน
นายอาวุธ โพธิ์แกว
นายอํานวย ภูทองกลม
นายอํานวยพร จันทรเหมือน
นายอํานาจ จิตประเสริฐ
นายอํานาจ บัตรมาก
นายอํานาจ โพธิผลิ
นายอํานาจ สุขอุดม
นายอําพร เอี่ยมศรี
นายอําพล เพิ่มเยาว

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ 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

นายอําพล อัครปทุมวงศ
นายอิทธิพล เคนเดิม
นายอิทธิพล นามโพธิ์ชัย
นายอินชัย อุน หนอย
นายอิสระ เอกสินชล
นายอิสสระ ดํารงคุณาวุฒิ
นายอุดม รูยาม
นายอุทัย ชาวสวน
นายอุทัย นอยพรหม
นายอุเทน ไชยคํา
นายอุระชาติ ชิณจักร
นายอูทอง นามวงษ
นายเอกชัย เสงี่ยม
นายเอกพงศ กองพงศธร
นายเอกพงศ พงศชิณสีห
นายเอกราช บุญอาจ
นายเอกศักดิ์ ดอรอเฮง
นายเอกศิษฐ เลิศกิจธนนันท
นายเอนก ลอมวงษ
นายโอภาศ เจริญศิริ
นายฮาฮามัด อาลี
นางสาวกชกร ทองสุขแกง
นางกชกร สมมัง
นางสาวกชนิภา ภคเลิศรวิพร
นางสาวกชพรรณ ศรีทว ม
นางกติยา นิธรรม

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา
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 ๑๕/๓)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวกนกนาฏ ตุระคะวินทร
นางกนกพร โพธิ์หอม
นางกนกพร เลิศคอนสาร
นางสาวกนกพร วุฒิอารีย
นางกนกรต ใจสวาง
นางสาวกนกรัตน เนตรไสว
นางกนกวรรณ กิจรานนท
นางกนกวรรณ เกื้อรักษ
นางกนกวรรณ คันธจรรย
นางสาวกนกวรรณ ทองชุม
นางสาวกนกวรรณ ภูไพศาล
นางกนกวรรณ มิ่งขวัญ
นางกนกวรรณ ศรีสขุ วัฒน
นางสาวกนกอร ชาวเวียง
นางกนิษฐา จํานงนิตย
นางกนิษฐา ฉายจิต
นางสาวกนิษฐา ธนูศิลป
นางกนิษฐา ยานะธรรม
นางกมลทิพย กิรประภา
นางสาวกมลทิพย ตั้งหลักมัน่ คง
นางสาวกมลพรรณ ชางปน
นางกมลภัทร มณฑานุช
นางกมลรัตน จูมสีมา
นางสาวกมลรัตน สุขแสวง
นางกมลวรรณ ลิ่ววิริยกุล
นางสาวกมลวรรณ สนามทอง

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ 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

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางกรกมล เชี่ยวชาญ
นางกรขวิกาณ ติ้วสกุล
นางกรชวัล ศรีกระจางศิลป
นางกรณกรรักษ นาคทอง
นางสาวกรณัฏฐ ทิมกลัด
นางสาวกรพินทุ ปานวิเชียร
นางสาวกรภัทร เครืออินตะวรรณ
นางสาวกรรณิกา กอนสุรินทร
นางกรรณิกา เรืองเดช
ชาวสวนศรีเจริญ
นางสาวกรรณิกา โหตกษาปนกุล
นางกรรณิกา อําพนธ
นางกรรณิการ กนกอังกูร
นางกรรณิการ จันตระ
นางกรรณิการ จันอะคะ
นางกรรณิการ ปลืม้ สง
นางกรรณิการ ผองโต
นางสาวกรรณิการ มณีวรรณ
พันจาเอกหญิง กรรณิการ มีศิริ
นางสาวกรรณิการ ฮวดหลี
นางสาวกรรวี ฟูเต็มวงค
นางกรองกาญจน ปะทิ
นางกรองแกว จารุพันธ
นางกรองทิพย เจริญบูลยววิ ัฒน
นางกรองมาลย แกวสนิท
นางกรุณา ทศพล

๑๑๐๖
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

(เลมที่ ๑๕/๓)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวกฤชญา ไตรรัชดาพงษ
นางกฤตยา หลงหัน
นางสาวกฤติยา โฉมอุปฮาด
นางสาวกฤษณา จันทรเมือง
นางกฤษณา จําลองรัตน
นางกฤษณา ญาณไพศาล
นางกฤษณา นิลบดี
นางกฤษณา บัวเกษร
นางกฤษณา บํารุงศรี
นางกฤษณา พึ่งแพง
นางกฤษณา มโนปราณีต
นางกฤษณา สังขประสิทธิ์
นางกฤษณี จันทะนะ
นางกฤษดาภรณ กุศล
นางกฤษตยา จันทรเทศ
นางกฤษวรรณ จุลทรัพย
นางกลิน่ สุคนธ แสงแกว
นางสาวกษมา กานจันทร
นางกอแกว กะสิรักษ
นางกัญจนรัตน ลอมพรม
นางกัญจนอมร วิจิตรปฐมกุล
นางกัญญา กําเนิดกาญจน
นางกัญญา พฤทธยานันต
นางกัญญา สามะ
นางกัญญาณี แกววันนา
นางสาวกัญญาภัทร เพชรประกอบ

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๑๓๒
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

นางสาวกัญญารัตน เกียกระจาง
นางกัญญารัตน คําพิมูล
นางกัญญารัตน โสคําภา
นางสาวกัญฐณา คงสมบัติ
นางกัตติมา เหมทานนท
นางกันยา ธรรมวงษ
นางกันยา ศรีเสมอ
นางกันยาพร ไชยศักดิ์
นางกันหา สีเหลือง
นางกัลยนพร เกียรติบัณฑิต
นางสาวกัลยา แกวสีเขียว
นางสาวกัลยา คันธอุลิศ
นางกัลยา ชินศรี
นางกัลยา ไชยฤทธิ์
นางสาวกัลยา ตันสกุล
นางสาวกัลยา นิยมเพ็ง
นางกัลยา ภูหองเพชร
นางกัลยา สิทธิศกั ดิ์
นางกัลยาณี นอมพรรโณภาส
นางสาวกัลยาณี บําเพ็ญดี
นางสาวกัลยาณี ภัทรวงศา
นางกาญจนา กอสาลี
นางกาญจนา กิจจา
นางกาญจนา เกตุนาค
นางกาญจนา คงเผาพงษ
นางกาญจนา คนทา

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๕๘
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

(เลมที่ ๑๕/๓)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางกาญจนา จันทรังษี
นางสาวกาญจนา จันทวิเศษ
นางกาญจนา จันทศร
นางกาญจนา จารุพันธ
นางกาญจนา ฉายคุณรัฐ
นางสาวกาญจนา เทพมาลัย
นางกาญจนา บุญชวย
นางกาญจนา ปอคูสุวรรณ
นางกาญจนา พงศพฤทธิวฒ
ั น
นางกาญจนา โรจนศุภมิตร
นางสาวกาญจนา ลอเทียน
นางกาญจนี คําเพ็ญ
นางกาญดา กังแฮ
นางกานดา เรืองศรี
นางกานดา อินทรอราม
นางกานตธรี า ชัยเรียบ
นางกานตนะรัตน จรามร
นางกานตสินี อุไรรัตน
นางสาวกําไร ยิ้มยอง
นางกิง่ กมล พฤกษสินงาม
นางกิง่ แกว ทองมี
นางสาวกิง่ แกว ปกรณกิจอาภา
นางกิง่ ดาว เพชรวัตร
นางกิง่ ดาว สุดสน
นางสาวกิตติมา โกไสยรัตน
นางกิตติมา พังสอาด

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๑๘๔
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

นางกิตติยา มหามงคล
นางกิตติยาพรรณ พุทธบาล
นางกิติมา ทองคําอน
นางกิรณา ฐานสันโดษ
นางสาวกิรตา คงเมือง
นางกุลจิรา จิตตะประพันธ
นางกุลดา พจนานุเคราะห
นางกุลนาถ กําลังดี
นางกุลพัชร ศรีศริ ิสิทธิกุล
นางกุลภัสสร จิตศรัทธา
นางสาวกุลมาศ มัญญะหงษ
นางสาวกุลยา วัฒนะกิจกําจร
นางกุลิสรา ทองใบ
นางสาวกุศล นิมากร
นางกุสมุ า เนรมิตตกพงศ
นางสาวกุหลาบ จันดีบุตร
นางสาวกูล โพธิ์ทอง
นางเกยูร พรมกร
นางเกศแกว ศรีวฒ
ั นไชย
นางสาวเกศรัตน ไกรวงศ
นางเกศรินทร สุรชัยสติกุล
นางเกศรินทร หอมเจริญ
นางเกศสุดา โสตถิฤทธิ์
นางสาวเกศิณี ใจทน
นางเกษกนก วิทยา
นางสาวเกษแกว กาญจนีย

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๑๐
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

(เลมที่ ๑๕/๓)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางเกษร พั่วเหล็ก
นางเกษร รัตนวิไลย
นางเกษร ศรีธรรมมา
นางเกษราวดี ขันตี
นางเกิดศิริ แสงคําสุข
นางเกียรติกุล เพียงจันทร
นางเกียรติสุดา ชุมสุวรรณ
นางแกวใจ ทิพยรัตนสนุ ทร
นางแกวใจ บุญเจริญ
นางแกวใจ สุวรรณคํา
นางแกวตา ธานีรัตน
นางแกวตา วัฒนดํารงเดชน
นางโกลัญญา สมานวงษ
นางโกสุม บํารุงพันธุ
นางสาวใกลรงุ เกตุพิจิตร
นางใกลรุง บัวขันธ
นางขจรวรรณ โชคเกื้อกูล
นางขนิษฐา กลิ่นขจร
นางขนิษฐา เดนประภัสร
นางขนิษฐา ปานศิลา
นางขนิษฐา ผกานนท
นางสาวขนิษฐา พาเรือง
นางขนิษฐา วงศจินดา
นางขนิษฐา สุขทอง
นางขนิษฐา สุวรรณ
นางขนิษฐา เสมอภพ

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๒๓๖
๑๒๓๗
๑๒๓๘
๑๒๓๙
๑๒๔๐
๑๒๔๑
๑๒๔๒
๑๒๔๓
๑๒๔๔
๑๒๔๕
๑๒๔๖
๑๒๔๗
๑๒๔๘
๑๒๔๙
๑๒๕๐
๑๒๕๑
๑๒๕๒
๑๒๕๓
๑๒๕๔
๑๒๕๕
๑๒๕๖
๑๒๕๗
๑๒๕๘
๑๒๕๙
๑๒๖๐
๑๒๖๑

นางขวัญจิต เวทยวฒ
ั นชัย
นางขวัญจิตต จันทรนาหวา
นางขวัญใจ ใยบัว
นางขวัญใจ วงศระศีล
นางขวัญดาว ชัยจินดา
นางสาวขวัญตา เกาเอี้ยน
นางขวัญเรือน วรเตชะ
นางสาวขวัญฤดี จันทวรรณ
นางสาวเขมจิรา ถาวรฟง
นางเขมจิรา สุขสุวรโชติ
นางแขไข บุญอนันต
นางสาวไขมุกข โกสินทรจิตต
นางคงขวัญ วิทยาศิรกิ ุล
นางคณิวรรณ ภูษา
นางคติ แซไหล
นางคมคาย สิทธิโชค
นางสาวคริษฐา พูลเปรม
นางคัคนางค นอยอาษา
นางคัธรีญา ทองยัง
นางเครือวัลย ดิษเจริญ
นางงามจิตร นิยมกูล
นางสาวงามชื่น ทองลิ่ม
นางงามตา รัตนมาลี
นางงามศักดิ์ พัฒโท
นางเงินยวง ศิรกิ าญจนโรจน
นางจงกรณ พันนาเหนือ

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๖๒
๑๒๖๓
๑๒๖๔
๑๒๖๕
๑๒๖๖
๑๒๖๗
๑๒๖๘
๑๒๖๙
๑๒๗๐
๑๒๗๑
๑๒๗๒
๑๒๗๓
๑๒๗๔
๑๒๗๕
๑๒๗๖
๑๒๗๗
๑๒๗๘
๑๒๗๙
๑๒๘๐
๑๒๘๑
๑๒๘๒
๑๒๘๓
๑๒๘๔
๑๒๘๕
๑๒๘๖
๑๒๘๗

(เลมที่ ๑๕/๓)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางจงกลณี หมอยา
นางจงจิตร ไทยแท
นางสาวจงดี สุขโข
นางจตุพร เขมาทานต
นางจตุพร หาคุมคลัง
นางจตุพิธ จันคง
นางจรรณจิฬา โมราสุข
นางสาวจรรยา กาใจ
นางจรรยา เคหฐาน
นางจรรยา ฉายประทีป
นางจรรยา ชัยศิรริ ัตน
นางสาวจรรยา แซลิ่ม
นางจรรยา ธํารงวุฒกิ ุล
นางจรวยพร กันภูมิ
นางจรัญ เลี้ยงประเสริฐ
นางจรัสศรี จันทรเสง
นางสาวจรัสศรี อาจศิริ
นางจริญญา พนังนุวงศ
นางจรินทร เบญจานุวัตรา
นางจริยา กุศลสวัสดิ์
นางสาวจริยา ขุนชิต
นางสาวจริยา บินสมะ
นางจริยา มิ่งขวัญ
นางจริยา เรียนวาที
นางจริยา เรืองรอง
นางสาวจริยา วิริยะประสพโชค

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๒๘๘
๑๒๘๙
๑๒๙๐
๑๒๙๑
๑๒๙๒
๑๒๙๓
๑๒๙๔
๑๒๙๕
๑๒๙๖
๑๒๙๗
๑๒๙๘
๑๒๙๙
๑๓๐๐
๑๓๐๑
๑๓๐๒
๑๓๐๓
๑๓๐๔
๑๓๐๕
๑๓๐๖
๑๓๐๗
๑๓๐๘
๑๓๐๙
๑๓๑๐
๑๓๑๑
๑๓๑๒
๑๓๑๓

นางจริยา สีกงพลี
นางจริยา อติชาติธํารง
นางจรีภรณ วิชยศาสตร
นางจรูญรักษ พินาธุวงค
นางจรูญศรี ปญญาดี
นางจอมขวัญ วนะกรรม
นางสาวจอย ขอชิดกลาง
นางสาวจันจิรา เมฆาวรรณ
นางสาวจันทกานต จําปาโพธิ์
นางจันทนา กะการดี
นางจันทนา ซื่อชวกรกุล
นางจันทนา วงศพนั ธุ
นางจันทนี หอมทอง
นางจันทรจิรา กงอุบล
นางสาวจันทรจิรา ประสงคสุข
นางจันทรจิรา มารมย
นางจันทรจิรา ยานุ
นางจันทรจิรา ถุงแกว
นางจันทรฉาย มีพัฒน
นางจันทรตรา แตงออน
นางจันทรไตย วัฒโน
นางจันทรทิพย จันทรเปยง
นางจันทรทิพย แตงทอง
นางจันทรทิพย บุดดา
นางจันทรทวิ า สิทธิ
นางจันทรธิลา ศรีกระจาง

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๑๔
๑๓๑๕
๑๓๑๖
๑๓๑๗
๑๓๑๘
๑๓๑๙
๑๓๒๐
๑๓๒๑
๑๓๒๒
๑๓๒๓
๑๓๒๔
๑๓๒๕
๑๓๒๖
๑๓๒๗
๑๓๒๘
๑๓๒๙
๑๓๓๐
๑๓๓๑
๑๓๓๒
๑๓๓๓
๑๓๓๔
๑๓๓๕
๑๓๓๖
๑๓๓๗
๑๓๓๘
๑๓๓๙

(เลมที่ ๑๕/๓)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางจันทรประภา นางาม
นางจันทรเพ็ญ กลอมแกว
นางสาวจันทรเพ็ญ คําสี
นางสาวจันทรเพ็ญ ชูสงิ ห
นางจันทรเพ็ญ เชื่อมกลาง
นางสาวจันทรเพ็ญ นิลวัชรมณี
นางจันทรเพ็ญ ผลวงษ
นางจันทรเพ็ญ พละศักดิ์
นางจันทรเพ็ญ พุฒลา
นางจันทรเพ็ญ รัตนศรี
นางสาวจันทรแรม ขุนประเสริฐ
นางจันทรวรรณ เหล็นเรือง
นางจันทรวัน ไชยรุงเรือง
นางสาวจันทรหอม แกวบุดตา
นางจันทรหอม เอกษัตริย
นางจันทรอาภา ธนธรรมสถิตย
นางจันทรา เริ่มเสริมสุข
นางจันทราภรณ บุญศรี
นางสาวจันทอาภา ดีสรุ ะกุล
นางจันทิพย พงษพยุหะ
นางจันทิมา โยธาพิทักษ
นางจันทิมา วัฒนานนท
นางสาวจันทิรา กําจัดโรค
นางจันทิรา โกมล
นางจามรี ศิธราชู
นางจาริ ยอดสวัสดิ์

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๓๔๐
๑๓๔๑
๑๓๔๒
๑๓๔๓
๑๓๔๔
๑๓๔๕
๑๓๔๖
๑๓๔๗
๑๓๔๘
๑๓๔๙
๑๓๕๐
๑๓๕๑
๑๓๕๒
๑๓๕๓
๑๓๕๔
๑๓๕๕
๑๓๕๖
๑๓๕๗
๑๓๕๘
๑๓๕๙
๑๓๖๐
๑๓๖๑
๑๓๖๒
๑๓๖๓
๑๓๖๔
๑๓๖๕

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางจารี ศรีปาน
นางจารี แสงสวาง
นางจารีย ทองเสงี่ยม
นางจารุณี กาญจนกัณโห
นางจารุณี มหาชัย
นางจารุณี เมืองสนธิ์
นางจารุพร วิทยาคุณ
นางสาวจารุวรรณ สิรวิ ัฒนสกุล
นางจารุวรรณ อัครวิสุทธิ์เจริญ
นางจารุวรรณ โอสถธนากร
นางจํารัส อินทะรังษี
นางสาวจําเรียง พรมมา
นางสาวจําลอง สันปาเปา
นางจําลองลักษณ เรืองฤทธิ์
นางจิดาภา กุลภา
นางจิตตสุภา นามบุปผา
นางจิตติญา พรหมศร
นางสาวจิตรคนึง วิภาภรณพรรณ
นางจิตรภา กลัน่ ชัยภูมิ
นางสาวจิตรลดา เตชะสืบ
นางสาวจิตรลดา นันตะสุข
นางสาวจิตรา สมจิตตสกุล
นางสาวจินจารีย มณีแดง
นางจินดา ธนพัฒนศริ ิ
นางจินดา มุณีแกว
นางจินดา ใสสุขสอาด

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

(เลมที่ ๑๕/๓)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางจินดา อารีพงศ
นางจินตจุฑา รอดพาล
นางจินตนา เงินกอง
นางจินตนา จักรสิงหโต
นางจินตนา ดวงคงทอง
นางสาวจินตนา ประทุมทอง
นางจินตนา ปยะมาภรณ
นางจินตนา พรรณเนตร
นางจินตนา พันธุเ กตุ
นางจินตนา พูลสุขเสริม
นางสาวจินตนา เพชรรัตน
นางจินตนา มีวรรณสุขกุล
นางจินตนา รัชอินทร
นางจินตนา รัตนพรชัยวัตร
นางสาวจินตนา ลิ่มระนางกูร
นางสาวจินตนา ลิ้มสันฑาวี
นางจินตนา วิชญเศรณี
นางจินตนา สดากร
นางจินตนา สวัสดี
นางจิรฐา สุดสาย
นางจิรพันธ เลาหวณิช
นางจิรภรณ อานามวัฒน
นางจิรภา จุลพูล
นางสาวจิรวดี เหลืองวุฒิธรรม
นางจิรวรรณ โปรดบํารุง
นางสาวจิรสุภา อัศวภารุจ

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๓๙๒
๑๓๙๓
๑๓๙๔
๑๓๙๕
๑๓๙๖
๑๓๙๗
๑๓๙๘
๑๓๙๙
๑๔๐๐
๑๔๐๑
๑๔๐๒
๑๔๐๓
๑๔๐๔
๑๔๐๕
๑๔๐๖
๑๔๐๗
๑๔๐๘
๑๔๐๙
๑๔๑๐
๑๔๑๑
๑๔๑๒
๑๔๑๓
๑๔๑๔
๑๔๑๕
๑๔๑๖
๑๔๑๗

นางจิระดี พรหมสุวรรณ
นางจิระพร ลาวิลัย
นางสาวจิระพรรณ สุปญ
 ญา
นางจิระวรรณ ตอวัฒนกิจกุล
นางจิราพร เปงราชรอง
นางจิราพร พันธุโ สภณ
นางจิราพร พูลเกื้อ
นางจิราพร รัตนสุรการย
นางสาวจิราพร วังจํานงค
นางสาวจิราพรรณ โพธิก์ ําเนิด
นางจิราพรรณ ลุยะพันธ
นางสาวจิราภรณ ลิ่มนิจสรกุล
นางจิราภรณ สมศรี
นางจิราภรณ สุวรรณชาติ
นางจิราภรณ สุวรรณศรี
นางจิราภา รามัญวงษ
นางจิลา สุทนิ
นางจีรตินันท นีระเสน
นางจีรนันท จะเกร็ง
นางจีรพร เมืองสุข
นางจีรพรรณ พวงแมกลอง
นางจีรภา กล่ํากลิน่
นางจีระดา โคตรอาสา
นางจีระนันท คําแฝง
นางจีระนันท ธรรมโชติ
นางจีระวรรณ บุญพิทักษ

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๑๘
๑๔๑๙
๑๔๒๐
๑๔๒๑
๑๔๒๒
๑๔๒๓
๑๔๒๔
๑๔๒๕
๑๔๒๖
๑๔๒๗
๑๔๒๘
๑๔๒๙
๑๔๓๐
๑๔๓๑
๑๔๓๒
๑๔๓๓
๑๔๓๔
๑๔๓๕
๑๔๓๖
๑๔๓๗
๑๔๓๘
๑๔๓๙
๑๔๔๐
๑๔๔๑
๑๔๔๒
๑๔๔๓

(เลมที่ ๑๕/๓)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางจีรานา สมานไทย
นางจีริสดุ า ทรัพยเกษมสุข
นางจุฑาทิพย งอยจันทรศรี
นางจุฑาธิป วงศประดู
นางจุฑามาศ ชัยชาญ
นางจุฑามาศ รักทอง
นางสาวจุฑามาศ รังศาสตร
นางจุฑามาศ ลัภนะกุล
นางจุฑามาศ วิลาศรี
นางสาวจุฑามาศ หมืน่ วิเศษ
นางจุฑารัตน แซลอ
นางจุฑารัตน วงศเทพบุตร
นางจุรี ศรีนวลละออง
นางสาวจุรรี ัตน กิจจาพานิชย
นางจุรรี ัตน ทะนงศักดิ์สกุล
นางจุรรี ัตน ยอดสุรางค
นางจุรรี ัตน สารีบุตร
นางจุไรรัตน ธัญพืช
นางจุไรรัตน เนื่องนํา
นางจุไรรัตน อัจฉริยมงคล
นางจุลจิรา ทองเจียว
นางสาวจุฬาภรณ สิงหแป
นางเจตสุภา ตระการไทย
นางเจนจิรา เจะสมอเจะ
นางเจะดารีฟะห หมาดบากา
นางสาวเจะฟารีดะ อับดุลสอมัด

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๔๔๔
๑๔๔๕
๑๔๔๖
๑๔๔๗
๑๔๔๘
๑๔๔๙
๑๔๕๐
๑๔๕๑
๑๔๕๒
๑๔๕๓
๑๔๕๔
๑๔๕๕
๑๔๕๖
๑๔๕๗
๑๔๕๘
๑๔๕๙
๑๔๖๐
๑๔๖๑
๑๔๖๒
๑๔๖๓
๑๔๖๔
๑๔๖๕
๑๔๖๖
๑๔๖๗
๑๔๖๘
๑๔๖๙

นางเจียรณัย บัวลอย
นางแจมจิตร ยงรัตนกิจ
นางสาวแจมศรี มัสการ
นางใจรัก รัมมะภาพ
นางสาวฉวีวรรณ จันทนะโพธิ
นางฉวีวรรณ ตรีชมวารี
นางฉวีวรรณ พรอมจะบก
นางสาวฉวีวรรณ พันธุมณี
นางฉวีวรรณ พูลสิทธิ์
นางฉวีวรรณ รัตนวรรณี
นางสาวฉวีวรรณ ศีลวัฒนพันธ
นางสาวฉัตรทอง เวบสูงเนิน
นางฉันทนา แกวเกตุ
นางเฉลิมศรี ยิ่งยงยุทธ
นางเฉลิมศรี วิริยโชค
นางเฉลิมศรี อานกําปง
นางชญากานท ถนอมทรัพย
นางชญานุตม ทุม ทวน
นางชญาพร ตนศรี
นางชฎา ภูยาดาว
นางสาวชฎาภรณ จิรรัตนโสภา
นางชฎาวัลย รุณเลิศ
นางชนกเนตร นันไชย
นางสาวชนกพร ตันวัฒนานนท
นางชนมชนก อรรถวรรธน
นางสาวชนัณชิดา ชวยชูตระกูล

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๗๐
๑๔๗๑
๑๔๗๒
๑๔๗๓
๑๔๗๔
๑๔๗๕
๑๔๗๖
๑๔๗๗
๑๔๗๘
๑๔๗๙
๑๔๘๐
๑๔๘๑
๑๔๘๒
๑๔๘๓
๑๔๘๔
๑๔๘๕
๑๔๘๖
๑๔๘๗
๑๔๘๘
๑๔๘๙
๑๔๙๐
๑๔๙๑
๑๔๙๒
๑๔๙๓
๑๔๙๔
๑๔๙๕

(เลมที่ ๑๕/๓)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางชนากานต เชวงกูล
นางชนากานต แสนสิงหชัย
นางชนิกา ทองอันตัง
นางสาวชนิกานต สมจารี
นางชนิกามาศ ดุงโคกกรวด
นางชนิดา บุตรศรี
นางสาวชนิดา ไพรสุวรรณ
นางสาวชนิดา วชิรบรรจง
นางสาวชนิดาภรณ มาตายะสี
นางชนิตรนนั ท กนกรัตนไพศาล
นางชนิตา ตั้งชิงชัย
นางชบา ศรีวิเศษ
นางชมพร สีเงิน
นางชมพูนุช สวางวัฒนาภรณ
นางชมพูนุท นาคประสิทธิ์
นางชมภู ศรีอดุ มขจร
นางสาวชมฬนาฎ สารีวงษ
นางชมัยพร นาคเพชร
นางชมัยพร สมจิตรักษากุล
นางชมัยพร เสียงสนัน่
นางชไมฤดี โพธินา
นางชยาสิกานต สนแจง
นางชรินทรทิพย มรรคสันต
นางชลดา ผลศิริ
นางชลดา หิรัญพัฒนกุล
นางชลธิชา ลิ่มอุสันโน

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๔๙๖
๑๔๙๗
๑๔๙๘
๑๔๙๙
๑๕๐๐
๑๕๐๑
๑๕๐๒
๑๕๐๓
๑๕๐๔
๑๕๐๕
๑๕๐๖
๑๕๐๗
๑๕๐๘
๑๕๐๙
๑๕๑๐
๑๕๑๑
๑๕๑๒
๑๕๑๓
๑๕๑๔
๑๕๑๕
๑๕๑๖
๑๕๑๗
๑๕๑๘
๑๕๑๙
๑๕๒๐
๑๕๒๑

นางสาวชลธิชา สุขวิสิฎฐ
นางชลธิรา ขําผิวพรรณ
นางชลนิชา เพชรบัว
นางชลพินทุ พิกุลทอง
นางชลระดา พรหมน้ําดํา
นางชลลดา ไคลมี
นางชลลดา ติยะวิสุทธิ์ศรี
นางชลาทิพย จิตรานุวฒ
ั นกุล
นางสาวชลิดา แจงสวาง
นางชลิดา ดอนเสนา
นางสาวชลิดา พัฒนบัณฑิต
นางสาวชลิตา เมามาก
นางชวนขวัญ ใจตุน
นางสาวชวิกา มีสวัสดิ์
นางชองนุช เสนลา
นางชัญญา วาศพงศกร
นางชาลิสา คุมสวาง
นางชิดชนก นุรกั ษ
นางชิดชนก สุวรรณรัตน
นางชินนันทน บุญสนอง
นางสาวชินสุมน โพธิพฤกษ
นางชิรากร บุญลี
นางชืน่ จิตต ภัทรากร
นางชืน่ สุมณ เลขะกุล
นางชุฐติกาญจน ชัยประเสริฐ
นางสาวชุดาภรณ บุญเพ็ง

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๒๒
๑๕๒๓
๑๕๒๔
๑๕๒๕
๑๕๒๖
๑๕๒๗
๑๕๒๘
๑๕๒๙
๑๕๓๐
๑๕๓๑
๑๕๓๒
๑๕๓๓
๑๕๓๔
๑๕๓๕
๑๕๓๖
๑๕๓๗
๑๕๓๘
๑๕๓๙
๑๕๔๐
๑๕๔๑
๑๕๔๒
๑๕๔๓
๑๕๔๔
๑๕๔๕
๑๕๔๖
๑๕๔๗

(เลมที่ ๑๕/๓)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางชุติกร จันทราภรณ
นางสาวชุติกาญจน ฉัตรรุง
นางสาวชุติกาญจน ชางสาร
นางชุติกาญจน สายบุญรอด
นางชุตินาถ ชยวัฑโฒ
นางสาวชุติภรณ แกวศรี
นางชุติมา เกาเอี้ยน
นางสาวชุติมา ชยาวนิช
นางชุติมา ผานสําแดง
นางสาวชุติมา ฟุงสุทธิรตั น
นางสาวชุติมา มาตยมูล
นางชุติมา ลยมานุมาน
นางชุติมา สืบวงศลี
นางสาวชุติมา อรรคลีพันธุ
นางสาวชุติมา อินหัน
นางสาวชุลดิ า เผาพนัส
นางชุลกี ร ไชยศิลป
นางชูใจ ศิลปสมบูรณ
นางชูดี ฤทธิชู
นางชูตา มวงขาว
นางชูศรี ชวยศรีนวล
นางสาวชูศรี พรหมมาลี
นางชูศรี เหลืองสอาดกุล
นางโชติกา นิลชาติ
นางสาวโชติกา บํารุง
นางโชติพร พันธุวฒ
ั นาชัย

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๕๔๘
๑๕๔๙
๑๕๕๐
๑๕๕๑
๑๕๕๒
๑๕๕๓
๑๕๕๔
๑๕๕๕
๑๕๕๖
๑๕๕๗
๑๕๕๘
๑๕๕๙
๑๕๖๐
๑๕๖๑
๑๕๖๒
๑๕๖๓
๑๕๖๔
๑๕๖๕
๑๕๖๖
๑๕๖๗
๑๕๖๘
๑๕๖๙
๑๕๗๐
๑๕๗๑
๑๕๗๒
๑๕๗๓

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวโชติมา อภิวฒ
ั นชัชวาลย
นางซอนกลิ่น โพธิ์รุง
นางซอนกลิ่น อักษร
นางซากีเราะ ตาฮา
นางซาลีฮะ นิแห
นางญาณณิศา จิตตพาณิชย
นางญาณิศา นาคถั่ว
นางญาณี ภูสุวรรณนานนท
นางญาณี แสงสาย
นางญาดา ชัยกุลประเสริฐ
นางสาวญาติรัตน วงศโสภา
นางญามีละฮ พรัดขํา
นางฐานะมาศ ชาวนาน
นางฐานิต โชคพระสมบัติ
นางสาวฐานิสรา กนกการ
นางฐิตนิ ันท แกววิลัย
นางฐิติภรณ ไกรเพ็ชร
นางฐิติรตั น พันธุเขียน
นางฐิติรตั น มูลพฤกษ
นางฐิติรตั น สุขกําเนิด
นางณฐมน เรืองกิจจา
นางณพมาศ เลาศศิวฒ
ั นพงศ
นางณภัทร ธรรมานุวงศ
นางณภัทร เล็กสูงเนิน
นางณภัทรพร ศิริพรวิวฒ
ั น
นางณฤชล รัญเสวะ

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

(เลมที่ ๑๕/๓)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวณัชชา ตลับเพชร
นางณัชชามน เดือนแจง
นางสาวณัชณิชา ทับศรีลา
นางณัฏฐกาญจน ศรศุกลรัตน
นางสาวณัฏฐกุล หนูจกั ร
นางสาวณัฏฐณิชา สมจิตร
นางณัฏฐนิช เกศรินหอมหวล
นางณัฏฐพร จันทรแสนโรจน
นางณัฏฐพร อิม่ ธูป
นางณัฏฐภัทร อัฐวงศ
นางณัฏฐรี จิรยุวฒ
ั นกุล
นางณัฏฐศิกา ใครครวญ
นางณัฏฐา ดิษฐานนท
นางสาวณัฐกฤตา วงศละคร
นางณัฐกฤตา ศรีรอด
นางณัฐกาญจน ดลประสิทธิ์
นางณัฐชยา จําปาแพง
นางณัฐชยา รักการ
นางณัฐชา นานานุกูล
นางณัฐติกาญจน เอกวิทยาเวชนุกูล
นางสาวณัฐธดา หิรญ
ั
นางสาวณัฐธยาน ปฐวีนนทวงศ
นางณัฐธิญา บุญชัยมาตย
นางณัฐนันท บุลนิม
นางณัฐนิช มณีฉาย
นางสาวณัฐปภัสร อวะศรี

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๖๐๐
๑๖๐๑
๑๖๐๒
๑๖๐๓
๑๖๐๔
๑๖๐๕
๑๖๐๖
๑๖๐๗
๑๖๐๘
๑๖๐๙
๑๖๑๐
๑๖๑๑
๑๖๑๒
๑๖๑๓
๑๖๑๔
๑๖๑๕
๑๖๑๖
๑๖๑๗
๑๖๑๘
๑๖๑๙
๑๖๒๐
๑๖๒๑
๑๖๒๒
๑๖๒๓
๑๖๒๔
๑๖๒๕

นางสาวณัฐปยา วิไลสวัสดิ์
นางสาวณัฐพร น้ําใจดี
นางณัฐพร เนตรากูล
นางสาวณัฐพร เพชรสวัสดิ์
นางณัฐพัชร กมุทติรา
นางณัฐภัทร ใจทา
นางณัฐยาพร วังซาย
นางณัฐวดี เจษฎาไพสิฐ
นางณัฐหทัย ตรีธนูชัย
นางณัทนันทชนก แพทยเพียร
นางณัทศรณ บารมี
นางณิชกานต กําลังศิลป
นางณิชรัตน จิตรสุวรรณ
นางณิชากร ขําทัพ
นางณิชากร สังขนอ ย
นางณิชาภา ไชยศรี
นางดรรชนี เขียนนอก
นางดรุณี คําปาน
นางดรุณี มัน่ ใจวงค
นางดรุณี รัชอินทร
นางดรุณี ศรีงาม
นางดรุณี สุวรรณชาตรี
นางดวงแกว สุระเสียง
นางสาวดวงแข ภูมิพลับ
นางดวงจัน ขาขันมะลี
นางดวงจันทร รองกาศ

หนา ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๒๖
๑๖๒๗
๑๖๒๘
๑๖๒๙
๑๖๓๐
๑๖๓๑
๑๖๓๒
๑๖๓๓
๑๖๓๔
๑๖๓๕
๑๖๓๖
๑๖๓๗
๑๖๓๘
๑๖๓๙
๑๖๔๐
๑๖๔๑
๑๖๔๒
๑๖๔๓
๑๖๔๔
๑๖๔๕
๑๖๔๖
๑๖๔๗
๑๖๔๘
๑๖๔๙
๑๖๕๐
๑๖๕๑

(เลมที่ ๑๕/๓)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางดวงใจ เกริกชัยวัน
นางดวงใจ ลอกาญจนรัตน
นางดวงดาว เตชะนันท
นางดวงเดือน การสงา
นางดวงเดือน เฆพวง
นางดวงเดือน ปาณะวีระ
นางดวงทิพย กุลรัตน
นางดวงเนตร ขันติพงษ
นางสาวดวงเนตร โถนิมิตร
นางสาวดวงพร ขาวขํา
นางดวงพร ไชยรักษ
นางดวงพร ถิ่นถา
นางสาวดวงพร พหลยุทธ
นางดวงมณี จันทเลิศ
นางดวงรัตน ไชยแกว
นางดวงรัตน ตาคํา
นางดวงรัตน วิชนี
นางดวงฤดี คงแสง
นางดวงวรรณ ไชยรัตนโชติ
นางสาวดวงสมร ศรีสุขคํา
นางดวงสมร สุวรรณระ
นางดอกเทพ พิมพา
นางสาวดอกไม ศรีสวุ รรณ
นางดารณี ศิริวชั รกาญจน
นางดารัตน สงวนตระกูล
นางดารา แสงเพชร

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๖๕๒
๑๖๕๓
๑๖๕๔
๑๖๕๕
๑๖๕๖
๑๖๕๗
๑๖๕๘
๑๖๕๙
๑๖๖๐
๑๖๖๑
๑๖๖๒
๑๖๖๓
๑๖๖๔
๑๖๖๕
๑๖๖๖
๑๖๖๗
๑๖๖๘
๑๖๖๙
๑๖๗๐
๑๖๗๑
๑๖๗๒
๑๖๗๓
๑๖๗๔
๑๖๗๕
๑๖๗๖
๑๖๗๗

นางดาราณี การจุนสี
นางดารานี โชติเจริญไพศาล
นางสาวดาริน จึงพัฒนาวดี
นางสาวดารุณี ชวยมณี
นางดาวพันธ ธรรมแท
นางดาวรัก กันทวี
นางดาวรุง ศิริพันธ
นางดิศราพรรณ ไชยโรจน
นางสาวดุษฎี ใจโปรง
นางเดียงสา ยังเจริญ
นางเดือนงาม ภักดี
นางสาวเดือนเพ็ญ ตรีศร
นางสาวเดือนเพ็ญ แยมแสง
นางตวนรอกีเยาะ ตวนตีมุง
นางตองจิตร ลันโคตร
นางเตาะหะเหราะ กิติยามาศ
นางเตือนจิตต ซุยหาญ
นางเตือนจิตร จันทรโคตร
นางสาวเตือนใจ บุญเทียม
นางเตือนใจ ยศสงคราม
นางเตือนใจ ศรสิทธิ์
นางเตือนใจ ศิริพิรุณ
นางเตือนใจ อธิเวสส
นางสาวถนอมนวล สายเชือ้
นางถนอมศรี อินทนนท
นางถวยเงิน จินดาวงษ

หนา ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๗๘
๑๖๗๙
๑๖๘๐
๑๖๘๑
๑๖๘๒
๑๖๘๓
๑๖๘๔
๑๖๘๕
๑๖๘๖
๑๖๘๗
๑๖๘๘
๑๖๘๙
๑๖๙๐
๑๖๙๑
๑๖๙๒
๑๖๙๓
๑๖๙๔
๑๖๙๕
๑๖๙๖
๑๖๙๗
๑๖๙๘
๑๖๙๙
๑๗๐๐
๑๗๐๑
๑๗๐๒
๑๗๐๓

(เลมที่ ๑๕/๓)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางถาวร พิมศร
นางทยานิจ แกวภมร
นางทรงกลด คงทวี
นางทรรณรต เมอรฟย
นางสาวทรรศนีย ภูชฎาภิรมย
นางทรรษพร คลังทับ
นางทรัพยา ปลืม้ กมล
นางทวีพร เจริญจิตร
นางสาวทวีพร สุขสมโสตย
นางทองคํา ทะเรรัมย
นางสาวทองจันทร นาคพริก
นางสาวทองมวน โพธิ์ษาราช
นางสาวทองมา ทิพยทิม
นางสาวทองวัน สุนทร
นางทองศรี คันทะมูล
นางทองสาย รักภักดี
นางสาวทองออน ศรีสุข
นางทักษิณา ธานี
นางทับทิม ลอยหา
นางทับทิม อนุสรณประดิษฐ
นางทัศนทรวง ทาธิจันทร
นางทัศนา ทองอินทราช
นางทัศนา เพียรประสพ
นางสาวทัศนี ดําริธรรมเจริญ
นางทัศนีย แกวนวม
นางทัศนีย คําดา

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๗๐๔
๑๗๐๕
๑๗๐๖
๑๗๐๗
๑๗๐๘
๑๗๐๙
๑๗๑๐
๑๗๑๑
๑๗๑๒
๑๗๑๓
๑๗๑๔
๑๗๑๕
๑๗๑๖
๑๗๑๗
๑๗๑๘
๑๗๑๙
๑๗๒๐
๑๗๒๑
๑๗๒๒
๑๗๒๓
๑๗๒๔
๑๗๒๕
๑๗๒๖
๑๗๒๗
๑๗๒๘

หนา ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวทัศนีย ตันติมงคลวัฒน
นางทัศนีย ธีระศานต
นางสาวทัศนีย พานพรหม
นางทัศนีย พิพัฒนวรสกุล
นางทัศนีย มวงศิริ
นางทัศนีย มะโนจิต
นางสาวทัศนีย สุวรรณเทพ
นางทัศนีย อภิชัยบุคคล
นางทัศวลี ศึกษา
นางทิชา ตะบองเพ็ชร
นางทินารัตน วงศน้ําคํา
เรืออากาศเอกหญิง ทิพมล
สรอยสกุล
นางสาวทิพยเกษร ขุนเสถียร
นางทิพยธญ
ิ ากร ภูบ ุบผา
นางทิพยระยา เพียรคงชล
นางทิพยวัลย ขําเจริญ
นางสาวทิพวรรณ ขําโท
นางสาวทิพวรรณ เทียมแสน
นางทิพวรรณ รัตถา
นางทิพวรรณ วรรณบวร
นางสาวทิพวรรณ สถิตวิภารวงศ
นางทิพวัลย วงศศักดา
นางทิพวัลย เอี่ยมจันทร
นางทิพสุคนธ ทวมอน
นางทิพสุดา อูวฒ
ุ ิพงษ

๑๗๒๙
๑๗๓๐
๑๗๓๑
๑๗๓๒
๑๗๓๓
๑๗๓๔
๑๗๓๕
๑๗๓๖
๑๗๓๗
๑๗๓๘
๑๗๓๙
๑๗๔๐
๑๗๔๑
๑๗๔๒
๑๗๔๓
๑๗๔๔
๑๗๔๕
๑๗๔๖
๑๗๔๗
๑๗๔๘
๑๗๔๙
๑๗๕๐
๑๗๕๑
๑๗๕๒
๑๗๕๓
๑๗๕๔

(เลมที่ ๑๕/๓)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางทิพากร บุณยรัตน
นางทิพาภรณ เกษตรสินธุ
นางสาวทิรา รัตนกาย
นางสาวทิวาวรรณ สาเอี่ยม
นางทีนุชา ทันวงศ
นางสาวทุมทิพย ทองดุลดํา
นางเทวี พัฒนะผล
นางเทวี เมืองเหนือ
นางเทียนทอง หนองสูง
นางสาวไทรงาม มะกรูดอินทร
นางธนกมัย อรุณพงษ
นางธนกาญจน คงรัตน
นางธนชพร ศิวายพราหมณ
นางธนพร กมลแสน
นางธนพร ลั่นซาย
นางธนพร ศรีสําอาง
นางสาวธนภรณ เลิศสุโภชวณิชย
นางธนภัค เฝอแกว
นางสาวธนยา ศรีมาฆะ
นางธนวรรณ ปนดีกา
นางสาวธนวรรณ รุง ถาวรวงศ
นางสาวธนัชชา จรัสใส
นางสาวธนัชญา เดชธงชัย
นางธนัญชนก ธรรมรงค
นางธนันณัฏฐ มณีศิลป
นางธนาภรณ ใจมา

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๗๕๕
๑๗๕๖
๑๗๕๗
๑๗๕๘
๑๗๕๙
๑๗๖๐
๑๗๖๑
๑๗๖๒
๑๗๖๓
๑๗๖๔
๑๗๖๕
๑๗๖๖
๑๗๖๗
๑๗๖๘
๑๗๖๙
๑๗๗๐
๑๗๗๑
๑๗๗๒
๑๗๗๓
๑๗๗๔
๑๗๗๕
๑๗๗๖
๑๗๗๗
๑๗๗๘
๑๗๗๙
๑๗๘๐

หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางธนิดา ทองบุญเกียรติ
นางธนิษฐา จันทรเสนา
นางธมลวรรณ แกวกระจก
นางสาวธมลวรรณ คณานิตย
นางสาวธวัลฉัตร ลีลานันทวงศ
นางธวัลรัตน พวงภู
นางธัชศรัณพร พรหมเศรณี
นางธัญกร เอี้ยวซิโป
นางธัญพร ทําเนียบ
นางธัญรัตน อุดชาชน
นางธัญลักษณ พูลสวัสดิ์
นางสาวธัญลักษณ สถิรเสถียร
นางสาวธัญวรรณ บุญละเอียด
นางธัญวรัตม สุดใจ
นางธันยพร เสรีรักษ
นางธันยพร แสงผองใส
นางสาวธันยมัย โปรงจิต
นางธันยาภัทร เฐียรธนิศร
นางสาวธารทิพย มุกดาเพชรรัตน
นางธารทิพย สายรัศมี
นางสาวธิดา กิจจาชาญชัยกุล
นางสาวธิดาจิต มณีวัต
นางธิดารัตน บูรณสมภพ
นางธิดารัตน วิลเลี่ยมส
นางธิดาวัลย ฤทธิไชยกูล
นางธิตมิ า โคตรประดา

๑๗๘๑
๑๗๘๒
๑๗๘๓
๑๗๘๔
๑๗๘๕
๑๗๘๖
๑๗๘๗
๑๗๘๘
๑๗๘๙
๑๗๙๐
๑๗๙๑
๑๗๙๒
๑๗๙๓
๑๗๙๔
๑๗๙๕
๑๗๙๖
๑๗๙๗
๑๗๙๘
๑๗๙๙
๑๘๐๐
๑๘๐๑
๑๘๐๒
๑๘๐๓
๑๘๐๔
๑๘๐๕
๑๘๐๖

(เลมที่ ๑๕/๓)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางธิตมิ า สมรูป
นางธิพยญา ทองนอย
นางธิวา สมบัติยานุชติ
นางธิสรา ผาหลัก
นางสาวธีรพร ลิมปนันท
นางสาวธีรยา วชิรเมธาวี
นางสาวธีราภรณ บัวงาม
นางธีรารัตน ภานุวาส
นางเธียรศิริ พงษพันธ
นางนงคเยาว สุขแปง
นางสาวนงคราญ ปรีจํารัส
นางนงคราญ ศรีสุข
นางนงนาฎ ศรีบญ
ุ เอียด
นางนงนาฏ ทองวโรทัย
นางสาวนงนุช กิตติวราพล
นางนงนุช ดนตรีเจริญ
นางนงนุช พงษตุย
นางนงนุช เมืองทอง
นางนงนุช เอี้ยงลักขะ
นางนงพเยาว จงมี
นางสาวนงเยาว ขันยาเปา
นางนงเยาว จงวัฒนไพบูลย
นางสาวนงเยาว ดวงดี
นางสาวนงเยาว ตันติประภาส
นางนงเยาว ยาหิรัญ
นางนงลักษณ ควรคํา

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๘๐๗
๑๘๐๘
๑๘๐๙
๑๘๑๐
๑๘๑๑
๑๘๑๒
๑๘๑๓
๑๘๑๔
๑๘๑๕
๑๘๑๖
๑๘๑๗
๑๘๑๘
๑๘๑๙
๑๘๒๐
๑๘๒๑
๑๘๒๒
๑๘๒๓
๑๘๒๔
๑๘๒๕
๑๘๒๖
๑๘๒๗
๑๘๒๘
๑๘๒๙
๑๘๓๐
๑๘๓๑
๑๘๓๒

นางสาวนงลักษณ โตบันลือภพ
นางนงลักษณ ธนัชอธิรตั น
นางนงลักษณ พิมพศรี
นางนงลักษณ ยะสะกะ
นางนงลักษณ สิรกิ าร
นางสาวนงลักษณ สุนาพันธ
นางนงลักษณ สุรโิ ย
นางนงลักษณ อ่ําทอง
นางสาวนฏา ปฐมทอง
นางนนทรี เมืองศรี
นางนพกมล ประจงทัศน
นางสาวนพเกา ศรีภา
นางนพพร แกนจันทร
นางนพพร ศรีเพ็ง
นางนพมาศ คุม รําไพ
นางนพมาศ สุวรรณภูเต
นางนพรัตน จันทรเพ็ง
นางนพรัตน จันทศรี
นางสาวนพรัตน สุอุทัย
นางนพวรรณ เกศโพคะศิริ
นางนพวรรณ ศรีงาม
นางนพวรรณ อุดมจริยกุล
นางสาวนภกานต ประสาททอง
นางสาวนภกุล ศรีอดุ มวุฒิ
นางสาวนภวรรณ ปะรักมะสิทธิ์
นางนภสร เจริญคงคา

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๓๓
๑๘๓๔
๑๘๓๕
๑๘๓๖
๑๘๓๗
๑๘๓๘
๑๘๓๙
๑๘๔๐
๑๘๔๑
๑๘๔๒
๑๘๔๓
๑๘๔๔
๑๘๔๕
๑๘๔๖
๑๘๔๗
๑๘๔๘
๑๘๔๙
๑๘๕๐
๑๘๕๑
๑๘๕๒
๑๘๕๓
๑๘๕๔
๑๘๕๕
๑๘๕๖
๑๘๕๗
๑๘๕๘

(เลมที่ ๑๕/๓)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวนภัสวรรณ เพ็งลี
นางนภัสวรรณ วัฒนรณชัย
นางนภัสวรรณ ศุภทิน
นางสาวนภัสวรรณ สันจร
นางนภัสสร พลานุพัฒน
นางนภา คลายโพธิท์ อง
นางนภาพร กันธิยะ
นางสาวนภาพร โชติกะ
นางสาวนภาพร โชติชวงนิรนั ดร
นางนภาพร ปนรัตน
นางสาวนภาพร ศึกเสือ
นางนภาพร สัมฤทธิ์มโนพร
นางนภาพร โสดาสรอย
นางนภาภรณ เขื่อนทอง
นางนภาภรณ คําแสน
นางนภาภรณ แสงสวาง
นางสาวนภาวรรณ วิริยะศิริกุล
นางนรรธพร พัชรเวทิน
นางนรา สังขแสง
นางนราพร คุม ไพฑูรย
นางสาวนราภรณ สมะจิตติ
นางนริศรา ตะตองใจ
นางนริศรา หนูนวล
นางสาวนริศานาฎ บวรกุลเนตร
นางนฤดี กุลวิเศษณ
นางนฤพร ไชยวงศ

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๘๕๙
๑๘๖๐
๑๘๖๑
๑๘๖๒
๑๘๖๓
๑๘๖๔
๑๘๖๕
๑๘๖๖
๑๘๖๗
๑๘๖๘
๑๘๖๙
๑๘๗๐
๑๘๗๑
๑๘๗๒
๑๘๗๓
๑๘๗๔
๑๘๗๕
๑๘๗๖
๑๘๗๗
๑๘๗๘
๑๘๗๙
๑๘๘๐
๑๘๘๑
๑๘๘๒
๑๘๘๓
๑๘๘๔

หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางนฤภร พรสวรรค
นางนฤมนต แจมปญญา
นางนฤมล นครไชย
นางสาวนฤมล มากหวาน
นางสาวนฤมล เลิศเจริญวัฒน
นางสาวนฤมล วังวิทยา
นางนฤมล ศรีมนั ทยามาศ
นางนฤมล สรวิเชียร
นางนฤมล โสรัจจ
นางนลินาสน มูลจันทะ
นางนวดี อภัยพัฒน
นางนวนนิต จันทรสด
นางนวพร เกตุสระ
นางสาวนวพร จิรังกร
นางนวพร ปญญวรรณศิริ
นางนวพรรษ พงษเผือก
นางสาวนวยนาถ แกวชัย
นางนวรัตน สิมมา
นางสาวนวรัตน สุอุทัย
นางสาวนวรัตน หงษยนต
นางสาวนวลจันทร รัตนพร
นางนวลจันทร สวัสดีมี
นางสาวนวลจันทร อาศัยพานิชย
นางนวลจิรา จันระลักษณะ
นางนวลฉวี เนตรแสงทิพย
นางนวลทิพย ศรีจงใจ

๑๘๘๕
๑๘๘๖
๑๘๘๗
๑๘๘๘
๑๘๘๙
๑๘๙๐
๑๘๙๑
๑๘๙๒
๑๘๙๓
๑๘๙๔
๑๘๙๕
๑๘๙๖
๑๘๙๗
๑๘๙๘
๑๘๙๙
๑๙๐๐
๑๙๐๑
๑๙๐๒
๑๙๐๓
๑๙๐๔
๑๙๐๕
๑๙๐๖
๑๙๐๗
๑๙๐๘
๑๙๐๙
๑๙๑๐

(เลมที่ ๑๕/๓)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางนวลนภา ครองทรัพย
นางนวลนภา บุญวิเศษ
นางนวลประภา โตเสาวลักษณ
นางนวลพรรณ พิมพิสาร
นางนวลสกุล แกวลาย
นางนวลสนิท อัตตะเปโม
นางสาวนวลอนงค ลอออุดมพงศ
นางนอมฤทัย ยังรอด
นางนัชกร ลับบัวงาม
นางนัฌฐา กองลําเจียก
นางนัฐยา จิตจักร
นางนัฐิมา เพียงตา
นางสาวนัทธมน เฉียบแหลม
นางสาวนัทธวรรณ จันทรพมุ
นางนันทกา ฤทธิธํารงกุล
นางนันทธีรา ทวีผล
นางนันทนา คําปอ
นางนันทนา คูณทอง
นางนันทนา พาฬอนุรกั ษ
นางนันทนา วงศสุวรรณ
นางสาวนันทนา วรสุทธิพงษ
นางสาวนันทนา วัชรเผา
นางนันทพร ศรีสุวรรณ
นางนันทพรรณ แตงใหญ
นางนันทยา ประคองสาย
นางนันทยา อุตตมะกุล

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๙๑๑
๑๙๑๒
๑๙๑๓
๑๙๑๔
๑๙๑๕
๑๙๑๖
๑๙๑๗
๑๙๑๘
๑๙๑๙
๑๙๒๐
๑๙๒๑
๑๙๒๒
๑๙๒๓
๑๙๒๔
๑๙๒๕
๑๙๒๖
๑๙๒๗
๑๙๒๘
๑๙๒๙
๑๙๓๐
๑๙๓๑
๑๙๓๒
๑๙๓๓
๑๙๓๔
๑๙๓๕
๑๙๓๖

นางสาวนันทลินี อนุราช
นางนันทวรรณ บุญญานุพนั ธ
นางนันทวัน เมืองแกว
นางนันทวัน สุรโิ ย
นางนันทา ศรีจรัส
นางนันทา อินทรวิชัย
นางสาวนันทิญา ทองชัย
นางนันทิตา สัสดี
นางนันทิยา คุรุการวัฒนา
นางนันทิยา ตอโคกสูง
นางสาวนันทิยา ผาแกว
นางนัยนา กระจะจาง
นางสาวนัยนา นอยประเทศ
นางสาวนัยนา อุยยะพัฒน
นางนาฎยา คลี่เกษร
นางนาตยา กิตติพงษพัฒนา
นางนาตยา เจาเจ็ด
นางนาตยา มณีเรืองแสง
นางสาวนาบีลา โอลําผล
นางสาวนาริณี อนุตรโสตถิ
นางนารี บุศยพงศชัย
นางสาวนารี มงคลโภชน
นางนารีรัตน พงษสทิ ธิถาวร
นางน้ําจิตร หิระประยูรพงษ
นางน้ําทิพย เผาพันธ
นางน้ําทิพย รัตนายน

หนา ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๓๗
๑๙๓๘
๑๙๓๙
๑๙๔๐
๑๙๔๑
๑๙๔๒
๑๙๔๓
๑๙๔๔
๑๙๔๕
๑๙๔๖
๑๙๔๗
๑๙๔๘
๑๙๔๙
๑๙๕๐
๑๙๕๑
๑๙๕๒
๑๙๕๓
๑๙๕๔
๑๙๕๕
๑๙๕๖
๑๙๕๗
๑๙๕๘
๑๙๕๙
๑๙๖๐
๑๙๖๑
๑๙๖๒

(เลมที่ ๑๕/๓)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวน้าํ ทิพย อินทรฉาย
นางน้ําฝน ตันประเสริฐ
นางน้ําเพชร รัศมี
นางน้ําออย เดชสุภา
นางน้ําออย รินฤทธิ์
นางนิชดา วันวิวฒ
ั น
นางนิตยดา ชินเมธีพิทกั ษ
นางนิตยา แกวลี
นางนิตยา ขอนพิกุล
นางนิตยา คํารัศมี
นางนิตยา ชีพประสพ
นางนิตยา ดิลกธรรมนารา
นางนิตยา วันทยานันท
นางนิตยา วิเศษชาติ
นางนิตยา ศรีแจม
นางสาวนิตยา ศักดิ์ศรีชนารักษ
นางนิตยา สนิทวงศ ณ อยุธยา
นางนิตยา สุรวัตร
นางนิตยา หนูแกว
นางนิตยา เอี่ยมไอ
นางนิตยาภรณ สุระสาย
นางนิบพร แสนโท
นางสาวนิพา เกตุเคน
นางนิพารีดะ ห หริรตั นกุล
นางนิภัทรชล ภูนารถ
นางนิภา ไกรเสวกวิสัย

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๙๖๓
๑๙๖๔
๑๙๖๕
๑๙๖๖
๑๙๖๗
๑๙๖๘
๑๙๖๙
๑๙๗๐
๑๙๗๑
๑๙๗๒
๑๙๗๓
๑๙๗๔
๑๙๗๕
๑๙๗๖
๑๙๗๗
๑๙๗๘
๑๙๗๙
๑๙๘๐
๑๙๘๑
๑๙๘๒
๑๙๘๓
๑๙๘๔
๑๙๘๕
๑๙๘๖
๑๙๘๗
๑๙๘๘

นางนิภา จักรสมศักดิ์
นางนิภา บุญนํา
นางนิภา พัฒนเพชร
นางสาวนิภา อินทนิล
นางนิภากร ชาตะสุวัจนานนท
นางสาวนิภาพร จันทราทิพย
นางนิภาพร พอใจ
นางนิภารัตน ฉ่าํ สมบูรณ
นางนิภาวรรณ อิศรภักดี
นางนิรมล ตันติธรรม
นางนิรมล วีระ
นางนิลยา จันทรเสนา
นางสาวนิลรัตน นิลจํารัส
นางนิลวรรณ บึงราษฏร
นางนิลุบล ชาลีพจน
นางนิลุบล ราชโสภา
นางนิศาชล ศรีหริ่ง
นางสาวนิศานาถ ทองนุน
นางนิศารัตน จันทรแจมใส
นางสาวนิษฐ เกื้อสกุล
นางนิสรา อัศวภาคย
นางนิสศิมาส ปุนศิริ
นางนิสากร บุตตะ
นางสาวนีรนุช ถีราวุฒิ
นางนีระมล สิงหธนะ
นางนุกูล บุญที่สุด

หนา ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๘๙
๑๙๙๐
๑๙๙๑
๑๙๙๒
๑๙๙๓
๑๙๙๔
๑๙๙๕
๑๙๙๖
๑๙๙๗
๑๙๙๘
๑๙๙๙
๒๐๐๐
๒๐๐๑
๒๐๐๒
๒๐๐๓
๒๐๐๔
๒๐๐๕
๒๐๐๖
๒๐๐๗
๒๐๐๘
๒๐๐๙
๒๐๑๐
๒๐๑๑
๒๐๑๒
๒๐๑๓
๒๐๑๔

(เลมที่ ๑๕/๓)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวนุกูลกิจ ลาพันธ
นางนุจรี ยานวิมตุ
นางนุจรีย กันภัย
นางนุชจรินทร ชัยชมภู
นางนุชจรี บุญมี
นางนุชจรีย เกิดนานา
นางสาวนุชจรีย ทรัพยสอน
นางสาวนุชนาฏ ทิมสูงเนิน
นางนุชนาฏ ธรรมดี
นางนุชนาตย เอมอินทร
นางนุชมาศ แกวกุลฑล
นางนุชรีย เชิดพานิชย
นางนุชลี หลามะโฮง
นางนุชสิรภัค คําวงคษา
นางสาวนุศรา ตันติภัณฑรักษ
นางนุสรา ฉิมสุวรรณ
นางสาวนุสรา ประเสริฐศรี
นางสาวนุสรา มณีโชติสกุลวงษ
นางสาวนุสรา ระลึกชอบ
นางนุสรา วิโรจนกูฏ
นางนูรอสนะห ดือราฮิง
นางสาวเนตรนภา ไพรวันรัตน
นางสาวเนตรนิภา ธนอารักษ
นางสาวเนาวรัตน แกวนกสิการณ
นางเนาวรัตน ไชยมนตรี
นางเนาวรัตน นิลประเสริฐ

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๒๐๑๕
๒๐๑๖
๒๐๑๗
๒๐๑๘
๒๐๑๙
๒๐๒๐
๒๐๒๑
๒๐๒๒
๒๐๒๓
๒๐๒๔
๒๐๒๕
๒๐๒๖
๒๐๒๗
๒๐๒๘
๒๐๒๙
๒๐๓๐
๒๐๓๑
๒๐๓๒
๒๐๓๓
๒๐๓๔
๒๐๓๕
๒๐๓๖
๒๐๓๗
๒๐๓๘
๒๐๓๙
๒๐๔๐

นางเนาวรัตน ประดับการ
นางเนาวรัตน สาครินทร
นางแนงนอย กวินทิพยวงศ
นางแนงนอย สุขเผือก
นางไนสิทธิ์ ใสลําเพาะ
นางบงกช นุนสงค
นางบงกช บุญฟู
นางบงกช เมธียนตพิริยะ
นางบงกช หิริ
นางบงกชรัตน คนดี
นางบงกชรัตน จันทรสนิทศรี
นางบรรจง มั่นเขตกร
นางบรรจง สรอยคํา
นางบรรณรสี ใสสุก
นางบังอร เตือประโคน
นางบังอร นาคฤทธิ์
นางบังอร บัติปน
นางบังอร ผึง่ ผาย
นางบังอร สังขเงิน
นางสาวบังอร สิงหแกว
นางบังอร หมีวัน
นางสาวบังอรรัตน เธียรญาณี
นางสาวบัวบาน หลาหนูเมา
นางบัวผัน เขตการ
นางสาวบัวหลัน มีชํานะ
นางสาวบานเย็น ศิริสกุลเวโรจน

หนา ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๔๑
๒๐๔๒
๒๐๔๓
๒๐๔๔
๒๐๔๕
๒๐๔๖
๒๐๔๗
๒๐๔๘
๒๐๔๙
๒๐๕๐
๒๐๕๑
๒๐๕๒
๒๐๕๓
๒๐๕๔
๒๐๕๕
๒๐๕๖
๒๐๕๗
๒๐๕๘
๒๐๕๙
๒๐๖๐
๒๐๖๑
๒๐๖๒
๒๐๖๓
๒๐๖๔
๒๐๖๕
๒๐๖๖

(เลมที่ ๑๕/๓)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางบานเย็น แสนเรียน
นางบําเพ็ญ จันทรดก
นางบุญจิรา เลิศพรลักษณา
นางบุญชวย ชนะจะโปะ
นางบุญฑริกา เหลากลม
นางบุญตา ประเสริฐสงค
นางสาวบุญแตง โอชาพันธ
นางบุญธัญญา วชิรวงศารักษ
นางบุญนอม เดนดวง
นางบุญพริ้ง จรรยพรพงศ
นางบุญพริ้ง เจริญภัทราวุฒิ
นางสาวบุญยัง ขันทะหัด
นางสาวบุญยืน เพิ่มพูล
นางบุญรับ มงคลกุล
นางบุญเรือง แซองึ้
นางบุญเรือน นิยมแสง
นางบุญลักษณ คําอิ่ม
นางบุญศรี เขียวเขิน
นางบุญศรี นุเกตุ
นางสาวบุญสง สุประดิษฐ
นางสาวบุญสม ขันพิจิตร
นางบุญสวย เหลือลน
นางบุญสวาง พิลาโสภา
นางสาวบุณณดา พนมพร
นางบุณยนุช ศรีสัตยา
นางบุณยาพร พันธิตพงษ

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๒๐๖๗
๒๐๖๘
๒๐๖๙
๒๐๗๐
๒๐๗๑
๒๐๗๒
๒๐๗๓
๒๐๗๔
๒๐๗๕
๒๐๗๖
๒๐๗๗
๒๐๗๘
๒๐๗๙
๒๐๘๐
๒๐๘๑
๒๐๘๒
๒๐๘๓
๒๐๘๔
๒๐๘๕
๒๐๘๖
๒๐๘๗
๒๐๘๘
๒๐๘๙
๒๐๙๐
๒๐๙๑
๒๐๙๒

นางบุณยาพร แสงแกว
นางบุบผา ผิวสุวรรณ
นางบุปผา ขันธแกว
นางบุปผา รัตนสรรพคุณา
นางบุศรา มุมานะจิตต
นางบุศรินทร ธนะไชย
นางสาวบุศรินทร เพชรคง
นางบุศรินทร อินทรชาง
นางบุษบา โคกระบินทร
นางบุษบา แสนสุข
นางบุษบา หิมะ
นางสาวบุษบากานต อุตรพงศ
นางบุษริน ณะวงษ
นางสาวบุษริน เพ็งบุญ
นางบูรณประภา มาพบ
นางสาวเบญจพร ศิลารักษ
นางเบญจมาศ ตัน้ ตี๋
นางเบญจมาศ มาสิงบุญ
นางเบญจมาศ เอมสวัสดิ์
นางสาวเบญจมาส ถิ่นหัวเตย
นางเบญจมาส ผิวงาม
นางสาวเบญจลักษณ สีเกิดพงษ
นางเบญจวรรณ จอมอินตา
นางสาวเบญจวรรณ แซตั้ง
นางเบญจวรรณ ถนอมชยธวัช
นางสาวเบญจวรรณ เนตรแขม

หนา ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๙๓
๒๐๙๔
๒๐๙๕
๒๐๙๖
๒๐๙๗
๒๐๙๘
๒๐๙๙
๒๑๐๐
๒๑๐๑
๒๑๐๒
๒๑๐๓
๒๑๐๔
๒๑๐๕
๒๑๐๖
๒๑๐๗
๒๑๐๘
๒๑๐๙
๒๑๑๐
๒๑๑๑
๒๑๑๒
๒๑๑๓
๒๑๑๔
๒๑๑๕
๒๑๑๖
๒๑๑๗
๒๑๑๘

(เลมที่ ๑๕/๓)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางเบญจวรรณ ปจจักขะภัติ
นางเบญจวรรณ ศรีนอยขาว
นางเบญจวรรณ เสนาธรรม
นางเบ็ญจวรรณ รักษยศ
นางเบ็ญจวรรณ วงศไตรพิพัฒน
นางเบ็ญจวรรณ อัศวกิตติพร
นางปฏิญญา จิตรักษ
นางปณิดา เรืองฤทธิ์
นางสาวปณิยา ลือวิเศษ
นางสาวปถมาวดี เดชฤกษปาน
นางสาวปทิตตา สายวงษ
นางปทิตตา อภิสนทสมบัติ
นางปทุม มยูรภักดิ์
นางสาวปนัดดา เพชรดี
นางปนัดดา อินทรา
นางปนิษฐา วงศคําจันทร
นางสาวปภากรณ แสงกระจาง
นางปภาดา ประจําเมือง
นางสาวปรมัย ฉิมทับ
นางปรมาภรณ ภูหวล
นางประคอง เจริญพงศ
นางสาวประจวบ วงศมณีโรจน
นางประจวบลาภ แกวพิมพ
นางสาวประจิน ทับมาก
นางประชัน จันทรทาฬอ
นางสาวประชุมพร คงฤทธิ์

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๒๑๑๙
๒๑๒๐
๒๑๒๑
๒๑๒๒
๒๑๒๓
๒๑๒๔
๒๑๒๕
๒๑๒๖
๒๑๒๗
๒๑๒๘
๒๑๒๙
๒๑๓๐
๒๑๓๑
๒๑๓๒
๒๑๓๓
๒๑๓๔
๒๑๓๕
๒๑๓๖
๒๑๓๗
๒๑๓๘
๒๑๓๙
๒๑๔๐
๒๑๔๑
๒๑๔๒
๒๑๔๓
๒๑๔๔

หนา ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางประดับ ยศสิงห
นางสาวประตินพ นอยนาค
นางสาวประถม บุญทา
นางสาวประทีป จงแจง
นางประทุมพร ลีนาลาศ
นางประทุมมาศ ไชยสุนทร
นางประนอม แกวกระจาง
นางประนอม แควงใจ
นางสาวประนอม ประสงคมงคล
นางสาวประนอม ศิลปวงศ
นางประนอม อินทรชิต
นางประนอมจิตร แยมหลัง่ ทรัพย
นางประไพ บรรณทอง
นางประไพ อุนาราช
นางประไพศรี หลักคํา
นางสาวประภัตรษร พรหมประสิทธิ์
นางประภัสสร ขันเดช
นางประภัสสร คอนศรี
นางประภัสสร จํานงคผล
นางประภัสสร บัววันเพ็ญ
นางประภัสสร ปกษี
นางประภัสสร ศักดาณรงค
นางประภา ศิริกุล
นางประภา อมรกิจทวี
นางประภาพร แกวพิทักษ
นางสาวประภาพร หงษตระกูล

๒๑๔๕
๒๑๔๖
๒๑๔๗
๒๑๔๘
๒๑๔๙
๒๑๕๐
๒๑๕๑
๒๑๕๒
๒๑๕๓
๒๑๕๔
๒๑๕๕
๒๑๕๖
๒๑๕๗
๒๑๕๘
๒๑๕๙
๒๑๖๐
๒๑๖๑
๒๑๖๒
๒๑๖๓
๒๑๖๔
๒๑๖๕
๒๑๖๖
๒๑๖๗
๒๑๖๘
๒๑๖๙
๒๑๗๐

(เลมที่ ๑๕/๓)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวประภาภรณ คงกระจาง
นางประภาภรณ ทุมนัส
นางประภาภรณ บุญมาตร
นางประภารัต วรวสุวัส
นางประภารัตน หรัญรัตน
นางประภาวัลย เกิดแลว
นางสาวประภาศรี ตรีสุวรรณ
นางสาวประยูร ปดจะยัง
นางประยูรศรี สุนันโฉ
นางประวีณา ปรีดี
นางประวีณา อนุกูลพิพัฒน
นางประหยัด ธุระแพง
นางปราณี กัลยาวุฒิพงศ
นางสาวปราณี จันทนา
นางปราณี จันธิมา
นางปราณี ฉิมสกุล
นางปราณี ทองโต
นางปราณี บัวสวาง
นางปราณี ผลวิบูรณ
นางปราณี เพชรอุด
นางปราณี ฟกมงคล
นางสาวปราณี ภูใหผล
นางปราณี มณีเลิศ
นางปราณี มีหาญพงษ
นางปราณี วารีกูล
นางปราณี ใสเพี้ย

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๒๑๗๑
๒๑๗๒
๒๑๗๓
๒๑๗๔
๒๑๗๕
๒๑๗๖
๒๑๗๗
๒๑๗๘
๒๑๗๙
๒๑๘๐
๒๑๘๑
๒๑๘๒
๒๑๘๓
๒๑๘๔
๒๑๘๕
๒๑๘๖
๒๑๘๗
๒๑๘๘
๒๑๘๙
๒๑๙๐
๒๑๙๑
๒๑๙๒
๒๑๙๓
๒๑๙๔
๒๑๙๕
๒๑๙๖

หนา ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวปราณี หมวกทอง
นางปราณี หลงไหม
นางปราณีต กุลกระจาง
นางปรานอม ทรายใจ
นางสาวปรานี บุญถูก
นางสาวปรารถนา เชื้อสําราญรัตน
นางปรารถนา วันขวา
นางปรารภย ตัว้ โล
นางปราวีณนตุ ฉลาดแฉลม
นางปริชาต คุมสุพรรณ
นางสาวปริญญชาติ เปรมาสวัสดิ์
นางปริญญา วงษประยูร
นางปริญดา เล็กอุทัย
นางสาวปริทรรศน วันจันทร
นางปรินดา สามงาม
นางปริ่มกมล แกวชวย
นางปริยานุช คณีกุล
นางปริยาภัทร นุชจอย
นางปริศนา บุญสรอย
นางสาวปริศนา ผิวออน
นางสาวปริศนา โหลสกุล
นางสาวปริษา เฟองฟู
นางปรีดา วิเศษสิงห
นางปรีดาวดี กิตติรตั
นางสาวปรียา ชูผล
นางสาวปรียารัตน จิระพงษสุวรรณ

๒๑๙๗
๒๑๙๘
๒๑๙๙
๒๒๐๐
๒๒๐๑
๒๒๐๒
๒๒๐๓
๒๒๐๔
๒๒๐๕
๒๒๐๖
๒๒๐๗
๒๒๐๘
๒๒๐๙
๒๒๑๐
๒๒๑๑
๒๒๑๒
๒๒๑๓
๒๒๑๔
๒๒๑๕
๒๒๑๖
๒๒๑๗
๒๒๑๘
๒๒๑๙
๒๒๒๐
๒๒๒๑
๒๒๒๒

(เลมที่ ๑๕/๓)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวปรียารัตน สีหิน
นางปรียาวรรณ วิบูลยวงศ
นางสาวปลาเงิน ปทมะศิริ
นางปลายออ เรืองวาณิชยกุล
นางปวริศา โขมะนาม
นางปวลี คงประดิษฐ
นางสาวปวีณภัสสร คล้ําศิริ
นางสาวปวีรร ักษ ชินากรฐิติกุล
นางสาวปญจเพ็ญ แกวทุง
นางปญจรัตน พจนพิมล
นางสาวปญญดา ฐิตะฐาน
นางสาวปญญภัทร ภัทรกัณทากุล
นางสาวปณณพร เรืองแดง
นางสาวปทมา ตัณฑวิวฒ
ั น
นางปทมา บุญลน
นางปทมา อิสระพงค
นางปทมาพร ชนะสิทธิ์
นางปางธาราไพร นราพงศพุทธ
นางสาวปาจรีย นอยนาค
นางปาจรีย หนูอินทร
นางสาวปาจิรรัตน เจริญทัศนศิริ
นางปาณิศา ผองสวาง
นางสาวปานจิตร แกวขาว
นางปานพิกุล สกุลคู
นางปาริฉัตร กอนคํา
นางปาริชาต ใจสุภาพ

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๒๒๒๓
๒๒๒๔
๒๒๒๕
๒๒๒๖
๒๒๒๗
๒๒๒๘
๒๒๒๙
๒๒๓๐
๒๒๓๑
๒๒๓๒
๒๒๓๓
๒๒๓๔
๒๒๓๕
๒๒๓๖
๒๒๓๗
๒๒๓๘
๒๒๓๙
๒๒๔๐
๒๒๔๑
๒๒๔๒
๒๒๔๓
๒๒๔๔
๒๒๔๕
๒๒๔๖
๒๒๔๗
๒๒๔๘

นางปาริชาต ศุภภูตานนท
นางปาริชาติ กาญจนพังคะ
นางปาริชาติ ตุลาพันธุ
นางปารียา เกกินะ
นางสาวปาหนัน กฤษณบัตร
นางปณฑิรา ตันเจริญ
นางปติกานต สุรพัฒนา
นางปยกัณญา แกนวิชา
นางสาวปยนุช สหธรรมสกุล
นางปยนุช สิงหทอง
นางสาวปยพร นิภาพร
นางปยมณฑ พฤกษชาติ
นางปยมาภรณ โกมลวิสุทธิ์
นางปยรัช สุทธิเมฆ
นางปยรัตน จิตรภักดี
นางสาวปยรัตน ชูมี
นางสาวปยรัตน รอดฤทธิ์
นางปยรัตน สวางวงศ
นางปยวรรณ แสงสวาง
นางปยสุดา พงษสวัสดิ์
นางปยะทิพย กาญจนสุนทร
นางปยะนาฏ ประเทศสิงห
นางสาวปยะนาถ จิระจรัส
นางสาวปยะนุช ไชยสวัสดิ์
นางปยะรัตน ภูวนพงศ
นางสาวปยะวรรณ จริยโกศล

หนา ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๔๙
๒๒๕๐
๒๒๕๑
๒๒๕๒
๒๒๕๓
๒๒๕๔
๒๒๕๕
๒๒๕๖
๒๒๕๗
๒๒๕๘
๒๒๕๙
๒๒๖๐
๒๒๖๑
๒๒๖๒
๒๒๖๓
๒๒๖๔
๒๒๖๕
๒๒๖๖
๒๒๖๗
๒๒๖๘
๒๒๖๙
๒๒๗๐
๒๒๗๑
๒๒๗๒
๒๒๗๓
๒๒๗๔

(เลมที่ ๑๕/๓)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางปยาณี อภิวัจนีวงศ
นางปุณญณิน เขื่อนเพ็ชร
นางสาวปุณยวีร ธนะโชคชัยพงศ
นางปูรณินทุ ศิริอนันต
นางเปรมฤดี ไชยเดช
นางสาวเปรียบดาว เลิศไตรภพ
นางเปรุวรรณ วุนบํารุง
นางผกาพันธ พรหมวิเศษ
นางผกามาศ ภูจอมจิต
นางผกามาศ สุฐิตวิ นิช
นางสาวผการัตน แสงกลา
นางผกาวดี จาภา
นางผลบุญ จริงจิตร
นางผองจิตต ดุกลอง
นางสาวผองศรี ธาตุทองเหลือง
นางผานิตย อินทรัตน
นางผาสุข ไทยรัศมี
นางผิน สุบงกช
นางผุสดี เชี่ยวชาญ
นางผุสดี ดานพิทักษกุล
นางผุสดี มงคลรัตน
นางผุสดี สระทอง
นางพงศทอง สุวรรณเทวะคุปต
นางพจนพร เสรีจิตติมา
นางสาวพจนสรา คําพุฒ
นางพจนา จุสมใจ

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๒๒๗๕
๒๒๗๖
๒๒๗๗
๒๒๗๘
๒๒๗๙
๒๒๘๐
๒๒๘๑
๒๒๘๒
๒๒๘๓
๒๒๘๔
๒๒๘๕
๒๒๘๖
๒๒๘๗
๒๒๘๘
๒๒๘๙
๒๒๙๐
๒๒๙๑
๒๒๙๒
๒๒๙๓
๒๒๙๔
๒๒๙๕
๒๒๙๖
๒๒๙๗
๒๒๙๘
๒๒๙๙
๒๓๐๐

นางสาวพจนา รุง รัตน
นางพจนารถ กรึงไกร
นางพจนีย ไชโย
นางพจนีย สวนศรี
นางสาวพชรพร บัวเกตุ
นางพชรพร ภุมรินทร
นางพชรวรรณ คูสกุลรัตน
นางพชรวรัตถ แสงทองชนาพงศ
นางสาวพนารัตน ตัณฑไพบูลย
นางพนารัตน หรดี
นางพนิดา แกวยาศรี
นางพนิดา ประชาชน
นางสาวพนิดา ปานรอด
นางพนิดา ภาดี
นางพนิดา วรรณวงศ
นางพนิตนาฏ อังกูรพิทักษ
นางพยอม เกียงแกว
นางพยอม คงทอง
นางพยอม ศรีกงพลี
นางพยุงพร แสงจันทร
นางพรกมล มากเจริญ
นางสาวพรจิต ศรีใส
นางสาวพรชนก ปญญายงค
นางพรทิพย โฉมทอง
นางพรทิพย ตระกูลพันธ
นางพรทิพย ตัณฑวรกุล

หนา ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๓)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘

๒๓๐๑ นางพรทิพย เที่ยงภักดิ์
๒๓๐๒ นางพรทิพย พรหมสาขา
ณ สกลนคร
๒๓๐๓ นางพรทิพย วรรณนิยม
๒๓๐๔ นางสาวพรทิพย ศรีเงินพันธุ
๒๓๐๕ นางสาวพรทิพย อนุตรพงศ
๒๓๐๖ นางพรทิภา ซาบุตร
๒๓๐๗ นางพรทิวา อุนเจริญ
๒๓๐๘ นางพรพนา รอดทอง
๒๓๐๙ นางสาวพรพรรณ เกตุลา
๒๓๑๐ นางพรพรรณ บุญทศ
๒๓๑๑ นางพรพรรณ ปญญาประดิษฐ
๒๓๑๒ นางพรพรรณ พานทวีป
๒๓๑๓ นางพรพรรณ เมตไตรพันธ
๒๓๑๔ นางพรพรหม สุวรรณะ
๒๓๑๕ นางพรพิทยา เสนหา
๒๓๑๖ นางสาวพรพิมล บํารุง
๒๓๑๗ นางพรพิมล พรหมมา
๒๓๑๘ นางพรพิมล อุลติ ผล
๒๓๑๙ นางพรเพ็ญ หากันได
๒๓๒๐ นางพรรณทิพย กัลปหา
๒๓๒๑ นางพรรณทิพยภา จิตติธรรมวัฒน
๒๓๒๒ นางพรรณรมณ เดือนจํารูญ
๒๓๒๓ นางพรรณวดี อาแวนิ
๒๓๒๔ นางพรรณี แกวสวัสดิ์
๒๓๒๕ นางพรรณี เขมะดุษฎี

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๒๓๒๖
๒๓๒๗
๒๓๒๘
๒๓๒๙
๒๓๓๐
๒๓๓๑
๒๓๓๒
๒๓๓๓
๒๓๓๔
๒๓๓๕
๒๓๓๖
๒๓๓๗
๒๓๓๘
๒๓๓๙
๒๓๔๐
๒๓๔๑
๒๓๔๒
๒๓๔๓
๒๓๔๔
๒๓๔๕
๒๓๔๖
๒๓๔๗
๒๓๔๘
๒๓๔๙
๒๓๕๐

หนา ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพรรณี คลอวุฒิวฒ
ั น
นางพรรณี รัตนปทุมวรรณ
นางสาวพรรษชล ไวทยะบูรณ
นางพรรษพร อินทรทองปาน
นางสาวพรรัตน โชคบันดาลสกุล
นางสาวพรลภัส ทรัพยสําเร็จ
นางพรศรี สมพงศ
นางสาวพรสุดา โสวรรณี
นางสาวพลอยพัชชา
เขมรัชตบุรานนท
นางพวงเงิน เส็งสมวงศ
นางพวงทอง เจริญราษฎร
นางพวงทิพย กัจฉมาภรณ
นางพวงทิพย กิติศกั ดิไ์ ชยกุล
นางพวงทิพย ศรีจันทร
นางพวงผกา ชูชว ย
นางสาวพวงพร ปญญา
นางสาวพวงเพชร กล่ําสมบุญ
นางสาวพวงเพชร ทองเปง
นางสาวพวงเพชร วุฒิพงศ
นางพวงเพชร สุมประเสริฐ
นางพวงรัตน คงมีบญ
ุ
นางสาวพวงรัตน ชุมคช
นางพวงลัดดา สิงหไพร
นางสาวพอระดี มหานาม
นางพะเนือง วะชังเงิน

๒๓๕๑
๒๓๕๒
๒๓๕๓
๒๓๕๔
๒๓๕๕
๒๓๕๖
๒๓๕๗
๒๓๕๘
๒๓๕๙
๒๓๖๐
๒๓๖๑
๒๓๖๒
๒๓๖๓
๒๓๖๔
๒๓๖๕
๒๓๖๖
๒๓๖๗
๒๓๖๘
๒๓๖๙
๒๓๗๐
๒๓๗๑
๒๓๗๒
๒๓๗๓
๒๓๗๔
๒๓๗๕
๒๓๗๖

(เลมที่ ๑๕/๓)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางพะเยาว พนัสนาชี
นางพะเยาว ไพรพงษ
นางสาวพัชญภา บุณยประภาพันธ
นางพัชฎาพร เสาทอง
นางพัชฎาภรณ ขุนแกว
นางพัชนี คําออน
นางพัชนี ผองใส
นางพัชนี สุมานิตย
นางสาวพัชรณัฐ ประดิษฐสวุ รรณ
นางพัชรพร ชัยมนัสกุล
นางสาวพัชรพร ทักษรานุพงศ
นางพัชระ อรรถเวทิน
นางสาวพัชรา ผาผง
นางสาวพัชรา พันธาสุ
นางพัชรา มาลัยทอง
นางพัชราภรณ ทะเกียง
นางพัชราภรณ บุญคง
นางพัชราภรณ วีระอาชากุล
นางพัชรินทร จันทวงศ
นางพัชรินทร จิตตสวัสดิ์
นางพัชรินทร ติงมหาอินทร
นางพัชรินทร ทองพุม
นางพัชรินทร นพณัฐธนากุล
นางสาวพัชรินทร มีกศุ ล
นางพัชรินทร เลิศวีรพล
นางพัชรินทร สวยสวัสดิ์

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๒๓๗๗
๒๓๗๘
๒๓๗๙
๒๓๘๐
๒๓๘๑
๒๓๘๒
๒๓๘๓
๒๓๘๔
๒๓๘๕
๒๓๘๖
๒๓๘๗
๒๓๘๘
๒๓๘๙
๒๓๙๐
๒๓๙๑
๒๓๙๒
๒๓๙๓
๒๓๙๔
๒๓๙๕
๒๓๙๖
๒๓๙๗
๒๓๙๘
๒๓๙๙
๒๔๐๐
๒๔๐๑
๒๔๐๒

นางพัชรินทร อภิสิทธิเกษม
นางพัชรี จันทรชู
นางพัชรี ทองพลับ
นางพัชรี นุยผอม
นางสาวพัชรี เนียมศรี
นางพัชรี ปานทอง
นางพัชรี พรหมเขต
นางพัชรี พวงมาลัย
นางพัชรี พันธไชย
นางพัชรี มีทรัพย
นางพัชรี เรืองศรี
นางพัชรี สายทอง
นางพัชรีกร อักษรถึง
นางพัชรีจติ วงษสุธน
นางสาวพัชรีภรณ นามจันทรา
นางพัชรีย ยิ้มขาวผอง
นางพัชรียภรณ ปรีชาชน
นางสาวพัชสรัญ เขียวบริบรู ณ
นางพัฒนา แกวประสิทธิ์
นางพัฒนา ธารณธรรม
นางสาวพัฒนา อุดมกิจไพบูลย
นางพัฒนาพร นางวงค
นางพัฒนี เอกบุตร
นางพัณณชติ า สารสม
นางสาวพัณณรฐา ไตรภูริชสิน
นางสาวพัดชา ชินธนาวงศ

หนา ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๔๐๓
๒๔๐๔
๒๔๐๕
๒๔๐๖
๒๔๐๗
๒๔๐๘
๒๔๐๙
๒๔๑๐
๒๔๑๑
๒๔๑๒
๒๔๑๓
๒๔๑๔
๒๔๑๕
๒๔๑๖
๒๔๑๗
๒๔๑๘
๒๔๑๙
๒๔๒๐
๒๔๒๑
๒๔๒๒
๒๔๒๓
๒๔๒๔
๒๔๒๕
๒๔๒๖
๒๔๒๗
๒๔๒๘

(เลมที่ ๑๕/๓)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางพัทธกานต สกุลวิริยะชัย
นางพัทธมน สุรโิ ย
นางพัทธวรรณ ศิริเจริญกิจ
นางสาวพันธุทิพย วิจักษณจินดา
นางสาวพาขวัญ ดวงครุธ
นางพาชืน่ ภุมมา
นางพาฝน โชติมา
นางพิกุล แกวสุขศรี
นางพิกุล โกมินทร
นางพิกุล ตันพานิช
นางสาวพิกุล ภวสถาพร
นางพิกุล มุกดาประเสริฐ
นางพิงสวรรค จันทรวงศ
นางพิชชานันท จัดเจนวาณิชย
นางพิชญสนิ ี มงคลศิริ
นางสาวพิชญา จํานงครักษา
นางสาวพิชญา สาระรัตน
นางพิชญาภา สายนภา
นางพิณณรัฐ ศรีหารักษา
นางพิทภรณ พลโคต
นางพิพิศน อินทรพันธุ
นางพิมพจิตต ทันประเสริฐ
นางพิมพใจ เหลืองออน
นางพิมพชนก บัวแกว
นางพิมพชนก ปานทอง
นางพิมพณิดา พึ่งผาสุกเตชิน

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๒๔๒๙
๒๔๓๐
๒๔๓๑
๒๔๓๒
๒๔๓๓
๒๔๓๔
๒๔๓๕
๒๔๓๖
๒๔๓๗
๒๔๓๘
๒๔๓๙
๒๔๔๐
๒๔๔๑
๒๔๔๒
๒๔๔๓
๒๔๔๔
๒๔๔๕
๒๔๔๖
๒๔๔๗
๒๔๔๘
๒๔๔๙
๒๔๕๐
๒๔๕๑
๒๔๕๒
๒๔๕๓
๒๔๕๔

หนา ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพิมพธาดา จิราพัฒนกีรติ
นางพิมพนิภา ปุยไชยศร
นางสาวพิมพพันธุ เทพศิริ
นางสาวพิมพพิชชา ธารารัตนสุวรรณ
นางพิมพรรณ มณีแดง
นางสาวพิมพลดา โรจนวิภาต
นางพิมพวลัญช จํารัสฤกษ
นางพิมพา พรมสิทธิ์
นางพิมพาพร เชื้อบางแกว
นางพิมภากร ภูมิพัฒนากุล
นางพิมล เต็มธนะกิจไพศาล
นางพิมลพรรณ สุวรรณละออง
นางพิมลวรรณ กัมปนานุรกั ษ
นางพิรชา ปนชุน
นางพิลัยพร กลางประพันธ
นางพิลัยวรรณ แกวภมร
นางสาวพิไลลักษณ นักพิณพาทย
นางพิไลวรรณ ทรัพยพญา
นางพิศมัย บุทธิจักร
นางพิศมัย พละกุล
นางพิศมัย อุน อบ
นางพิสมัย จันทรสมัย
นางพิสมัย นพรัตน
นางพิสมัย ยอดยิง่
นางพิสมัย สกุลเดช
นางพิสมัย สิริภัทรชัย

๒๔๕๕
๒๔๕๖
๒๔๕๗
๒๔๕๘
๒๔๕๙
๒๔๖๐
๒๔๖๑
๒๔๖๒
๒๔๖๓
๒๔๖๔
๒๔๖๕
๒๔๖๖
๒๔๖๗
๒๔๖๘
๒๔๖๙
๒๔๗๐
๒๔๗๑
๒๔๗๒
๒๔๗๓
๒๔๗๔
๒๔๗๕
๒๔๗๖
๒๔๗๗
๒๔๗๘
๒๔๗๙
๒๔๘๐

(เลมที่ ๑๕/๓)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางพีรญา เทพเสน
นางสาวพีรดา เสารกลาง
นางพีรยาภรณ ทุมนัส
นางพีรวรรณ กราบกลาง
นางพึงใจ มังคุด
นางพุฒิพร ศิลาวรรณ
นางพุดตาล ศรีสุวงศ
นางพุทธรักษา หอมรส
นางพุธสดี จันทรเหม
นางพูนทวี วรินทักษะ
นางพูนสุข ตรีประพิณ
นางเพชรชรินทร ตันคงจํารัสกุล
นางเพชรพราว ลาภไพศาล
นางสาวเพ็ชรฟา อัครวรมาศ
นางสาวเพชรมณี นาคโสภา
นางเพ็ชรัตน ตั้งตระกูลพงศ
นางเพ็ชรี มานะศักดิ์
นางเพ็ญจันทร ลิม
นางสาวเพ็ญนภา เหลียงไพบูลย
นางเพ็ญประภา สีออน
นางเพ็ญพิชญา ปน ประยูร
นางเพ็ญมณี จันทรแจม
นางเพ็ญรุง บํารุงจิตต
นางเพ็ญศรี กมลผาด
นางเพ็ญศรี คําเหล็ก
นางเพ็ญศรี จันทรละออง

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๒๔๘๑
๒๔๘๒
๒๔๘๓
๒๔๘๔
๒๔๘๕
๒๔๘๖
๒๔๘๗
๒๔๘๘
๒๔๘๙
๒๔๙๐
๒๔๙๑
๒๔๙๒
๒๔๙๓
๒๔๙๔
๒๔๙๕
๒๔๙๖
๒๔๙๗
๒๔๙๘
๒๔๙๙
๒๕๐๐
๒๕๐๑
๒๕๐๒
๒๕๐๓
๒๕๐๔
๒๕๐๕
๒๕๐๖

หนา ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวเพ็ญศรี ใจปานแกน
นางเพ็ญศรี บุญบริบูรณสขุ
นางสาวเพ็ญศรี ละออ
นางเพ็ญศิรา คูหาทอง
นางเพ็ญศิริ ชูพันธ
นางเพ็ญศิริ อัตถาวงศ
นางเพ็ญสินี พงศอนิ ทร
นางสาวเพริศพจี โพธินิมติ ร
นางเพลิน สูงโคตร
นางเพลินพิศ วรรณทอง
นางเพียงใจ เวชชวงศ
นางเพียงพิศ ตรีพูนสุข
นางเพียงเพ็ญ สืบหลา
นางเพียงเพ็ญ อาทะวิมล
นางสาวแพรวพรรณ สาสุธรรม
นางแพรวพรรณ สิงหคํา
นางแพรวพรรณ สุนารักษ
นางสาวแพรวพราว สุขยืนนานยิ่ง
นางโพธิ์ทอง ขันธสอาด
นางไพจิตต สงเสริม
นางไพทูรย คําภิรมย
นางสาวไพรจิตร ชัยจํารูญพันธุ
นางไพรวรรณ โพนสิงห
นางไพรัช เทพโมง
นางไพรัช ปานพรหม
นางไพรัตน ผิวออน

๒๕๐๗
๒๕๐๘
๒๕๐๙
๒๕๑๐
๒๕๑๑
๒๕๑๒
๒๕๑๓
๒๕๑๔
๒๕๑๕
๒๕๑๖
๒๕๑๗
๒๕๑๘
๒๕๑๙
๒๕๒๐
๒๕๒๑
๒๕๒๒
๒๕๒๓
๒๕๒๔
๒๕๒๕
๒๕๒๖
๒๕๒๗
๒๕๒๘
๒๕๒๙
๒๕๓๐
๒๕๓๑
๒๕๓๒

(เลมที่ ๑๕/๓)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางไพรินทร บุญประสพ
นางไพเราะ โหรวิชติ
นางเฟองลดา ตัณฑุลกนกรัชต
นางภคมน เก็งธรรม
นางภคมน คํากู
นางภควรรณ แวและ
นางภคินี ขุนเศรษฐ
นางภัควดี สมศรี
นางสาวภัชรี วิชานา
นางภัททิรา สืบสังข
นางภัทรภร นุกูลกิจ
นางสาวภัทรวรรณ แปงออน
นางสาวภัทรานิษฐ คุม ทอง
นางสาวภัทรานิษฐ วงศทิพย
นางภัทราภรณ คุณแขวน
นางสาวภัทราภรณ จิรภัทรพิมล
นางภัทราวรรณ ปริกัมศีล
นางภัสราวรรณ ประยูรสิงห
นางภากมล เจริญพร
นางสาวภารดี ศรีโพธิ์ชาง
นางภารดี สวาสุด
นางภาวดี ปญญากาศ
นางภาวนา ตันติไชยากุล
นางภาวนา ลิม้ อําไพ
นางภาวิณี ครุธศรี
นางภาวิดา พันอินากูล

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๒๕๓๓
๒๕๓๔
๒๕๓๕
๒๕๓๖
๒๕๓๗
๒๕๓๘
๒๕๓๙
๒๕๔๐
๒๕๔๑
๒๕๔๒
๒๕๔๓
๒๕๔๔
๒๕๔๕
๒๕๔๖
๒๕๔๗
๒๕๔๘
๒๕๔๙
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘

หนา ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางภาสินีนุช พงษไพบูลย
นางภิญญดา คําภาแกว
นางภิพาภรณ โมราราช
นางภิรญา จําปาศรี
นางสาวภูรดา ศะรีวงศ
นางสาวมณฑา จารุเรืองศรี
นางสาวมณฑา ธรรมณี
นางมณฑา พุมเกลี้ยง
นางมณฑารพ สระแกทอง
นางมณฑิตา ตันยะกุล
นางมณฑิรา พูลราม
นางสาวมณฑิรา รสใจ
นางมณทนา ธนัตวรานนท
นางมณทิพย งามขํา
นางมณรัตน สีมาวงษ
นางมณี ใจสวาง
นางสาวมณี ดีประสิทธิ์
นางสาวมณี มาตรา
นางสาวมณีกานต กาลเนาวกุล
นางมณีกานต นาถุงคํา
นางมณีกานต สุภาเส
นางสาวมณีพร สงนาค
นางสาวมณีพรรณ ภิญโญวรพจน
นางมณีรัตน เจิมกลิ่น
นางมณีรัตน ธีระชีพ
นางสาวมณีรัตน ศรีสนิ ธุ

๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๒๕๖๖
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖๙
๒๕๗๐
๒๕๗๑
๒๕๗๒
๒๕๗๓
๒๕๗๔
๒๕๗๕
๒๕๗๖
๒๕๗๗
๒๕๗๘
๒๕๗๙
๒๕๘๐
๒๕๘๑
๒๕๘๒
๒๕๘๓
๒๕๘๔

(เลมที่ ๑๕/๓)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางมณีรัตน สมหาญวงค
นางมณีรัตน อนันตธนวณิช
นางสาวมณีวัชราภรณ ตังควานิช
นางสาวมธุรส ณัฏฐารมณ
นางมธุรส เทศะบํารุง
นางมนฤดี นามวงษ
นางมนสินี ลีลาขจรกิจ
นางสาวมนัสชนก มิตรประเสริฐ
นางมยุรา ไพยารมณ
นางมยุรี จันทรโท
นางมยุรี ดีแท
นางมยุรี นุยมาก
นางมยุรี บุตรศรีดว ง
นางสาวมยุรี พวงเงิน
นางมยุรี วิสุทธาจารย
นางสาวมยุรี ศรีอดุ ร
นางมยุรี สกุลวรรณวงศ
นางมยุรี สมอาษา
นางสาวมรกต กองศรี
นางมรกต ศรีโพธิ์
นางสาวมฤณี เธียรเจริญ
นางสาวมลกิจ สุทธิพันธ
นางมลเทียน กลมพุก
นางมลธิดา สายน้ําผึง้
นางมลิวรรณ แสงทอง
นางมลิวรรณ มะลิตน

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๒๕๘๕
๒๕๘๖
๒๕๘๗
๒๕๘๘
๒๕๘๙
๒๕๙๐
๒๕๙๑
๒๕๙๒
๒๕๙๓
๒๕๙๔
๒๕๙๕
๒๕๙๖
๒๕๙๗
๒๕๙๘
๒๕๙๙
๒๖๐๐
๒๖๐๑
๒๖๐๒
๒๖๐๓
๒๖๐๔
๒๖๐๕
๒๖๐๖
๒๖๐๗
๒๖๐๘
๒๖๐๙
๒๖๑๐

นางสาวมะลิ สวาง
นางสาวมะลิเครือ มโนธรรม
นางสาวมะลิวรรณ แจงอาญา
นางมัณฑนา แสงสวาง
นางสาวมัณฑนา อุเทน
นางสาวมัทนา ศิริโชคปรีชา
นางมัลลิกา เลงเวหาสถิตย
นางสาวมัลลิกา เสนาเหนือ
นางมัลลิกา อภัยจิตต
นางมัสตูรีณา สาและ
นางมาดี เหลืองทองเจริญ
นางมาติกา ทองแกมแกว
นางมารยาท อินตะมูล
นางมารีนา อับดุลหละ
นางสาวมาลิน กายประสิทธิ์
นางสาวมาลินี ขลิบเงิน
นางสาวมาลินี จรัสโรจนกุล
นางสาวมาลี เกื้อนพกุล
นางสาวมาลี จันทรลําภู
นางมาลี ทะนิตะ
นางสาวมาลี วันทนาศิริ
นางมาลี อนันตนาวีนุสรณ
นางมาเลียม มีกลิ่นหอม
นางมาหลา เจะอูมา
นางมินทรลดา เกื้อพิทักษธนา
นางมุตตาภรณ จิตมณี

หนา ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๖๑๑
๒๖๑๒
๒๖๑๓
๒๖๑๔
๒๖๑๕
๒๖๑๖
๒๖๑๗
๒๖๑๘
๒๖๑๙
๒๖๒๐
๒๖๒๑
๒๖๒๒
๒๖๒๓
๒๖๒๔
๒๖๒๕
๒๖๒๖
๒๖๒๗
๒๖๒๘
๒๖๒๙
๒๖๓๐
๒๖๓๑
๒๖๓๒
๒๖๓๓
๒๖๓๔
๒๖๓๕
๒๖๓๖

(เลมที่ ๑๕/๓)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวเมตตา ชื่นสุขอุรา
นางเมตตา พันธเสนา
นางสาวเมตตา รุงแสง
นางเมตตา ลี้วงศกร
นางเมตตา สุขแกว
นางเมธยา ชูเหล็ก
นางเมธินี กอนแกว
นางไมลีย มณฑิราช
นางยาวาเฮ หะยีแวกะจิ
นางยินดี เมืองสุวรรณ
นางยีสะ อิหะโละ
นางยุพดี อินทรงาม
นางสาวยุพเยาว แสงจันทร
นางยุพร คนใจบุญ
นางยุพเรศ แกวประเสริฐ
นางสาวยุพา ประสพมานะชัย
นางสาวยุพา รามคํา
นางสาวยุพา วสันตดิลก
นางสาวยุพาดา จงแสง
นางยุพาพร ศรีเรือง
นางยุพาพรรณ วิชชโอฬารกุล
นางยุพาวดี มีชัย
นางยุพาวดี สกุลวรรณรักษ
นางสาวยุพิน จิตรีทน
นางสาวยุพิน ชัยเวชสกุล
นางยุพิน ภวายน

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๒๖๓๗
๒๖๓๘
๒๖๓๙
๒๖๔๐
๒๖๔๑
๒๖๔๒
๒๖๔๓
๒๖๔๔
๒๖๔๕
๒๖๔๖
๒๖๔๗
๒๖๔๘
๒๖๔๙
๒๖๕๐
๒๖๕๑
๒๖๕๒
๒๖๕๓
๒๖๕๔
๒๖๕๕
๒๖๕๖
๒๖๕๗
๒๖๕๘
๒๖๕๙
๒๖๖๐
๒๖๖๑
๒๖๖๒

หนา ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางยุพิน หิรัญพต
นางยุภา จินดาวงค
นางยุรภรณ ขายสุวรรณ
นางยุวดี ลีฬหาวงศ
นางยุวลี สหายแกน
นางเยาวณาฐ สุวรรณกาศ
นางเยาวธิดา พูลเพิ่ม
นางเยาวพา ตัง้ บวรพิเชฐ
นางสาวเยาวภรณ บุญรักษ
นางสาวเยาวภา สุนทรพิธ
นางสาวเยาวรักษ จูตระกูล
นางเยาวเรศ คํามะนาด
นางเยาวเรศ วรศีตกาลกุล
นางเยาวลักษณ คําคาน
นางสาวเยาวลักษณ จริยพงศไพบูลย
นางเยาวลักษณ ศรีกุลคร
นางรจนา ฉิมพลี
นางรจนา เทพแปง
นางรจิต พัฒนภักดี
นางสาวรจิตา ธรรมมารักษ
นางรณัทอร ธัญญผล
นางรณิดา ศักดิศ์ รี
นางรติกร ประเสริฐไทยเจริญ
นางสาวรติกร พรหมประสิทธิ์
นางสาวรติฏา ฤทธิรุง
นางรพีพร สุขสอาด

๒๖๖๓
๒๖๖๔
๒๖๖๕
๒๖๖๖
๒๖๖๗
๒๖๖๘
๒๖๖๙
๒๖๗๐
๒๖๗๑
๒๖๗๒
๒๖๗๓
๒๖๗๔
๒๖๗๕
๒๖๗๖
๒๖๗๗
๒๖๗๘
๒๖๗๙
๒๖๘๐
๒๖๘๑
๒๖๘๒
๒๖๘๓
๒๖๘๔
๒๖๘๕
๒๖๘๖

(เลมที่ ๑๕/๓)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘

นางสาวรภีพร ประกอบทรัพย
นางรมแพร ศิริโสภณ
นางรมยชลี อุบลทัศนีย
นางรวงทอง อภิยา
นางสาวรวมพร กูลเริ่มตั้ง
นางรวมสุมล ทองอยู
นางสาวรวีวรรณ เล็กวิลัย
นางสาวรวีวรรณ สืบพงษพนั ธุ
นางรสนา หะบาแย
นางรสสุคนธ เข็มมณี
นางรสสุคนธ จริงไธสง
นางรอดขวัญ เชื้อไทย
นางรอยพิมพ นาระทะ
นางรอฮานา สานิง
นางระเบียบ บุญปญญา
นางระพีพร เกิดวิชัย
นางระพีพร พูลสวัสดิ์
นางระพีพร สิทธานุกูล
นางสาวระพีพรรณ มีสูงเนิน
นางระวีพร ทรงพันธุคชสาร
นางรักปราณี ถนอมเงิน
นางรังสิมา ศรีสุพรรณ
นางรัชกร ชาญพานิชย
นางสาวรัชจิราวรรณ
พงษพิทักษวิเศษ
๒๖๘๗ นางสาวรัชณี คํามี

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๒๖๘๘
๒๖๘๙
๒๖๙๐
๒๖๙๑
๒๖๙๒
๒๖๙๓
๒๖๙๔
๒๖๙๕
๒๖๙๖
๒๖๙๗
๒๖๙๘
๒๖๙๙
๒๗๐๐
๒๗๐๑
๒๗๐๒
๒๗๐๓
๒๗๐๔
๒๗๐๕
๒๗๐๖
๒๗๐๗
๒๗๐๘
๒๗๐๙
๒๗๑๐
๒๗๑๑
๒๗๑๒
๒๗๑๓

หนา ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวรัชดาภรณ วงศจนี าพันธุ
นางรัชดาวรรณ จาหมื่นไวย
นางรัชนก กาวีจนั ทร
นางรัชนี ชุนเกาะ
นางรัชนี ตรีนรินทร
นางรัชนี ทองผึ้ง
นางรัชนี ทองออน
นางรัชนี นวลทอง
นางรัชนี ปญญะ
นางสาวรัชนี เมืองพูล
นางรัชนีกร ใจคําสืบ
นางสาวรัชนีบูล มรมวง
นางรัชนีย ฐีตะพงษ
นางรัตชนก วิฑูรยพันธุ
นางรัตดาวัลย อาจหาญ
นางรัตติกร ชางทอง
นางรัตนา จันทรา
นางสาวรัตนา ชาติกุล
นางรัตนา ยอดอานนท
นางรัตนา เรืองโต
นางรัตนา ศักดิ์ปูชนียกุล
นางรัตนา สอและ
นางรัตนา สําเร็จผลดี
นางรัตนา เหลากุลวาณิช
นางรัตนากร สังขแกว
นางสาวรัตนากร อุตราวิสิทธิกุล

๒๗๑๔
๒๗๑๕
๒๗๑๖
๒๗๑๗
๒๗๑๘
๒๗๑๙
๒๗๒๐
๒๗๒๑
๒๗๒๒
๒๗๒๓
๒๗๒๔
๒๗๒๕
๒๗๒๖
๒๗๒๗
๒๗๒๘
๒๗๒๙
๒๗๓๐
๒๗๓๑
๒๗๓๒
๒๗๓๓
๒๗๓๔
๒๗๓๕
๒๗๓๖
๒๗๓๗
๒๗๓๘
๒๗๓๙

(เลมที่ ๑๕/๓)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางรัตนาภรณ ครองธรรม
นางสาวรัตนาภรณ ศิริจนั ทร
นางรัตนาภรณ สงาแสง
นางรัตนาภรณ สรรพศรี
นางรัตนารมณ เฉลิมเกียรติ
นางรัตนาวลี พิบูลนิยม
นางรัศมี พันธุลาภ
นางรัศมี ลือฉาย
นางสาวรัสนา เลิศรุงชัยสกุล
นางสาวรัสรินทร ธนิสบุญประเสริฐ
นางสาวราณี ศิรดิ ํา
นางสาวราตรี กระดี่
นางราตรี ครองราษฎร
นางสาวราตรี โชติธรรมโม
นางสาวราตรี บุญชู
นางราตรี อรามศิลป
นางราตรี อินเตา
นางสาวราศรี สุขจะนัน
นางรําจินต โสมนัส
นางรํานวย ฤทธิไ์ ธสง
นางสาวรําพรรณ จันทรมณี
นางรําพรรณ นาคจู
นางรําไพ ไชยทิพย
นางรําไพ สมเกียรติยศ
นางรินธิญา ประเสริฐศักดิ์
นางรุง กาญจน กองวงศ

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๒๗๔๐
๒๗๔๑
๒๗๔๒
๒๗๔๓
๒๗๔๔
๒๗๔๕
๒๗๔๖
๒๗๔๗
๒๗๔๘
๒๗๔๙
๒๗๕๐
๒๗๕๑
๒๗๕๒
๒๗๕๓
๒๗๕๔
๒๗๕๕
๒๗๕๖
๒๗๕๗
๒๗๕๘
๒๗๕๙
๒๗๖๐
๒๗๖๑
๒๗๖๒
๒๗๖๓
๒๗๖๔
๒๗๖๕

นางสาวรุง กาญจน ชูชว ย
นางสาวรุง กานต ซอนกลิ่น
นางรุง เจริญ ภะวัง
นางรุง ทิพย กุศลสนอง
นางรุง ทิพย คํายอด
นางรุง ทิพย ทากอง
นางรุง ทิพย ประเสริฐฤทธี
นางรุง ทิพย เอกพงษ
นางรุง ทิวา พลสินธ
นางรุง ทิวา พลอยสุวรรณ
นางรุง ทิวา สุทธิศกั ดิ์
นางรุง ธิภา กิจพิพัฒน
นางสาวรุง นภา กลอมแกว
นางรุง นภา เกตุแกว
นางรุง นภา คนรู
นางสาวรุง นภา เชื้อสูงเนิน
นางรุง นภา เปลงอารมณ
นางสาวรุง นภา ศรีดอกไม
นางรุง นภา ปรากฏดี
นางรุง นภา เพิ่มพูล
นางรุง รัชฎา อันสงคราม
นางสาวรุง รัชนี ชํานิธุระการ
นางสาวรุง รัตน กล่ําสนอง
นางสาวรุง รัตน ดุลยาภรณ
นางรุง รัตน อนุกูลพิพัฒน
นางรุง เรือง เพ็งพูน

หนา ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา
๒๗๖๖
๒๗๖๗
๒๗๖๘
๒๗๖๙
๒๗๗๐
๒๗๗๑
๒๗๗๒
๒๗๗๓
๒๗๗๔
๒๗๗๕
๒๗๗๖
๒๗๗๗
๒๗๗๘
๒๗๗๙
๒๗๘๐
๒๗๘๑
๒๗๘๒
๒๗๘๓
๒๗๘๔
๒๗๘๕
๒๗๘๖
๒๗๘๗
๒๗๘๘
๒๗๘๙
๒๗๙๐
๒๗๙๑

(เลมที่ ๑๕/๓)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางรุง ฤดี ศรีนนท
นางสาวรุง วันเพ็ญ แสนสม
นางรุง สินี อําชําฤทธิ์
นางรุจชิ ญาน ทองเทศ
นางสาวรุจมิ า สายเพชร
นางรุจริ ัชช สมจิตร
นางรุจริ ัตน มณีศรี
นางรุจริ า แตสกุล
นางรุจริ าภา พุทธพิพัฒน
นางรุจวิ รรณ หมืน่ แกว
นางสาวรุจี พานิช
นางเรณู ขันเมือง
นางเรณู เดชมา
นางสาวเรณู บุญทา
นางเรณู โพธิ์เหลือง
นางเรณู รัตนแกว
นางสาวเรณู ออนธานี
นางเรวดี เขียวพุมพวง
นางเรวดี ทิพยกุมาร
นางเรวดี เสร็จกิจ
นางเรียม พรมคํา
นางเรืองรอง เย็นใจมา
นางสาวเรืองรําไพ พันธุเมธิศร
นางสาวฤดี บุญประเสริฐ
นางฤดีภรณ จารุธานีวงศ
นางสาวฤทัยรัตน ทองพงษเนียม

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๒๗๙๒
๒๗๙๓
๒๗๙๔
๒๗๙๕
๒๗๙๖
๒๗๙๗
๒๗๙๘
๒๗๙๙
๒๘๐๐
๒๘๐๑
๒๘๐๒
๒๘๐๓
๒๘๐๔
๒๘๐๕
๒๘๐๖
๒๘๐๗
๒๘๐๘
๒๘๐๙
๒๘๑๐
๒๘๑๑
๒๘๑๒
๒๘๑๓
๒๘๑๔
๒๘๑๕
๒๘๑๖
๒๘๑๗

นางลฎาภา ชารีผล
นางสาวลดาวัลย ชัยสุขสันต
นางสาวลมโชย กลมมิ
นางสาวลลิตา เดชาวุธ
นางสาวลอย คูณประโคน
นางลออทิพย เจติยานุวัตร
นางละมอม หงษคาํ
นางละเมียด เบ็ญฮัจยีการีม
นางละอองดาว บุตรฉัยยา
นางลักขณา กองมณี
นางลักขณา ผิวเหลือง
นางลักขณา อรรถพร
นางลักษณีวัลย เสนนะ
นางสาวลักษมี สุดดี
นางลัคณา สฤษดิ์ไพศาล
นางสาวลัดดา เพชรนิล
นางลัดดา ยศตื้อ
นางลัดดา สมุหเสนีโต
นางลัดดา สุภรโภคี
นางลัดดาวรรณ ชุตมิ ากรกุล
นางลัดดาวรรณ มวงมะเริง
นางลัดดาวัลย ทองเกลี้ยง
นางสาวลาวัณย เพชรคํา
นางลาวัลย นาคจู
นางสาวลาวัลย เวทยาวงศ
นางลําดวน รูไธสง

หนา ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๘๑๘
๒๘๑๙
๒๘๒๐
๒๘๒๑
๒๘๒๒
๒๘๒๓
๒๘๒๔
๒๘๒๕
๒๘๒๖
๒๘๒๗
๒๘๒๘
๒๘๒๙
๒๘๓๐
๒๘๓๑
๒๘๓๒
๒๘๓๓
๒๘๓๔
๒๘๓๕
๒๘๓๖
๒๘๓๗
๒๘๓๘
๒๘๓๙
๒๘๔๐
๒๘๔๑
๒๘๔๒
๒๘๔๓

(เลมที่ ๑๕/๓)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางลําดวน สํานักบานโคก
นางลํายา เกียรติดํารงสกุล
นางลินจง นวลเหลือ
นางลินดา มูซา
นางลุนณี จันทร
นางวงเดือน กตัญูทติ า
นางวชิรญา จึงเจริญนรสุข
นางสาววชิรา เจริญศรี
นางวชิรา นิ่มนวล
นางสาววชิรา ประเทืองทิน
นางวชิรา มุกดาพิทักษ
นางวชิรา ใหญบก
นางสาววชิราภรณ พยาคภิบาล
นางสาววณิชา ลิ่มศิลา
นางวธัญญา สถานสุข
นางวนัฏฐา บุตะโลม
นางวนิดา คําเกาะ
นางวนิดา จันทรศรี
นางสาววนิดา ตันสกุล
นางวนิดา นิธิวฒ
ั นเลิศ
นางวนิดา ผลึกเพชร
นางวนิดา ยังปรางค
นางสาววนิดา สิงหประสาทสุข
นางวนิดา อินทราชา
นางวรกร โคตรรัตน
นางสาววรญา สุขสําราญ

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๒๘๔๔
๒๘๔๕
๒๘๔๖
๒๘๔๗
๒๘๔๘
๒๘๔๙
๒๘๕๐
๒๘๕๑
๒๘๕๒
๒๘๕๓
๒๘๕๔
๒๘๕๕
๒๘๕๖
๒๘๕๗
๒๘๕๘
๒๘๕๙
๒๘๖๐
๒๘๖๑
๒๘๖๒
๒๘๖๓
๒๘๖๔
๒๘๖๕
๒๘๖๖
๒๘๖๗
๒๘๖๘
๒๘๖๙

หนา ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางวรนารถ อิ่มเกียรติ
นางสาววรภรณ ปานมวง
นางวรภรณ รอดคืน
นางวรภัทร นะที
นางวรรณดี แดงกะเปา
นางวรรณทนา เสารชัย
นางสาววรรณทนี เพชรทอง
นางสาววรรณนิภา สละชัว่
นางสาววรรณพร ถาวรศิรภิ ัทร
นางสาววรรณพัชร ยับสุวรรณ
นางสาววรรณภรณ ขัตติยานุวฒ
ั น
นางวรรณภา สีทอนสุด
นางวรรณภา สุระพร
นางสาววรรณรัตน บํารุงสงฆ
นางวรรณรา เจริญผล
นางสาววรรณฤดี เมืองอินทร
นางสาววรรณละภา ทรัพยพูลเพชร
นางวรรณวิมล แพงประสิทธิ์
นางสาววรรณวิมล เอียวตระกูล
นางวรรณศิริ ธีรธนาธร
นางวรรณอนงค ปานทอง
นางวรรณะ เชื่อถือ
นางวรรณา คงยัง
นางวรรณา ชูเชิดรัตน
นางวรรณา เดชบุญ
นางสาววรรณา ติ้นสัน้

๒๘๗๐
๒๘๗๑
๒๘๗๒
๒๘๗๓
๒๘๗๔
๒๘๗๕
๒๘๗๖
๒๘๗๗
๒๘๗๘
๒๘๗๙
๒๘๘๐
๒๘๘๑
๒๘๘๒
๒๘๘๓
๒๘๘๔
๒๘๘๕
๒๘๘๖
๒๘๘๗
๒๘๘๘
๒๘๘๙
๒๘๙๐
๒๘๙๑
๒๘๙๒
๒๘๙๓
๒๘๙๔
๒๘๙๕

(เลมที่ ๑๕/๓)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางวรรณา โตะมัน
นางวรรณา ปติพัทธพงศ
นางสาววรรณา ราญไพร
นางวรรณา สาลีวรรณ
นางวรรณา หนายคอน
นางวรรณา อินทอง
นางสาววรรณิภา แสงจําปา
นางวรรณี กีรติเตชากร
นางวรรณี มานะกิจศิริสุทธิ
นางวรรณี แยมโสพิศ
นางวรรธธพร แกวหิน
นางสาววรรษาโรจ เทพพิพิธ
นางสาววรลักษณ ศรีแสง
นางสาววรลักษณ อนันตกูล
นางสาววรวรรณ คุโณทัย
นางวรวัน เธียรสุวรรณ
นางสาววรวิมล ศรีตะลานุกค
นางวรศิรินทร ดวงคิด
นางวรัชญา แสนโสม
นางวรัชฎา ชมภูวัฒนา
นางวรัชนา วงศบปุ ผา
นางวรัญญา สรัญชาติ
นางวรัญู วองวานิช
นางวรัญยา อรรถานุรักษ
นางวรัทยา อินภมร
นางวรางคณา ขนาบแกว

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๒๘๙๖
๒๘๙๗
๒๘๙๘
๒๘๙๙
๒๙๐๐
๒๙๐๑
๒๙๐๒
๒๙๐๓
๒๙๐๔
๒๙๐๕
๒๙๐๖
๒๙๐๗
๒๙๐๘
๒๙๐๙
๒๙๑๐
๒๙๑๑
๒๙๑๒
๒๙๑๓
๒๙๑๔
๒๙๑๕
๒๙๑๖
๒๙๑๗
๒๙๑๘
๒๙๑๙
๒๙๒๐
๒๙๒๑

นางสาววรางคณา จําปาเงิน
นางวรางคณา มหาพรหม
นางวรางคณา วสุรตั น
นางวรางครตั น รังษี
นางวราพร ทองแท
นางวราภรณ กฤษประจันต
นางสาววราภรณ จรัสมาธุสร
นางวราภรณ จิโน
นางวราภรณ ติยสถาพร
นางวราภรณ ปทุมนุกูลศรี
นางวราภรณ ประทีปธีรานันท
นางวราภรณ ผาทอง
นางวราภรณ พิมพาสอน
นางวราภรณ ภูวันเพ็ญ
นางวราภรณ รักษาสุรสาร
นางสาววราภรณ วิเศษสิงห
นางสาววราภรณ สุทธิวารี
นางวราภรณ เหลาเจริญสุข
นางวรามล มาสสร
นางวรารัตน ประทานวรปญญา
นางวราวรรณ ศรีแกว
นางวราวรรณ สมบุญนาค
นางสาววรินทมาศ เกษทองมา
นางวริษา กิจสวน
นางสาววริษา เจริญเวช
นางวริษา ตันนารัตน

หนา ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๙๒๒
๒๙๒๓
๒๙๒๔
๒๙๒๕
๒๙๒๖
๒๙๒๗
๒๙๒๘
๒๙๒๙
๒๙๓๐
๒๙๓๑
๒๙๓๒
๒๙๓๓
๒๙๓๔
๒๙๓๕
๒๙๓๖
๒๙๓๗
๒๙๓๘
๒๙๓๙
๒๙๔๐
๒๙๔๑
๒๙๔๒
๒๙๔๓
๒๙๔๔
๒๙๔๕
๒๙๔๖
๒๙๔๗

(เลมที่ ๑๕/๓)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางวริสา นพคุณ
นางวรีพรรณ ศรีอาวัชนาการ
นางวฤณดา สุทธิบุตร
นางวลัยพร ใจอารีย
นางวลัยพร หนองมวง
นางวลาลัย ศรีเดช
นางสาววลีรัตน บุญรัตน
นางสาววลีรัตน รักแตงาม
นางวัชราภรณ ผิวเหลือง
นางวัชรี แกวงาม
นางวัชรี คําภิระปาวงศ
นางวัชรี ผลมาก
นางวัชรี วงศวัฒนดิลก
นางวัชรี แสงจันทร
นางวัฒนา แชมเทศ
นางวัฒนา ภูมิวรัตน
นางวันดี แกวเฮียง
นางวันดี ผลลาภ
นางวันดี โพธิ์พรหม
นางสาววันดี อัศวรัตน
นางสาววันทนา ไทรงาม
นางสาววันทนีย ทับทอง
นางสาววันทนีย รัตนสูรย
นางวันทนีย วัฒนาวานิชกูล
นางวันธนา หอมนาน
นางวันเพ็ญ แกวพรหมลัด

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๒๙๔๘
๒๙๔๙
๒๙๕๐
๒๙๕๑
๒๙๕๒
๒๙๕๓
๒๙๕๔
๒๙๕๕
๒๙๕๖
๒๙๕๗
๒๙๕๘
๒๙๕๙
๒๙๖๐
๒๙๖๑
๒๙๖๒
๒๙๖๓
๒๙๖๔
๒๙๖๕
๒๙๖๖
๒๙๖๗
๒๙๖๘
๒๙๖๙
๒๙๗๐
๒๙๗๑
๒๙๗๒
๒๙๗๓

นางวันเพ็ญ ขันตยาภรณ
นางวันเพ็ญ เจริญทรัพย
นางวันเพ็ญ บัวเทศ
นางวันเพ็ญ พงษสถิตยพร
นางสาววันเพ็ญ พูลเพิ่ม
นางวันเพ็ญ รักษชูชนื่
นางวันเพ็ญ วียานนท
นางวันเพ็ญ สายวรณ
นางวันวิสา ทิพยมณฑา
นางวันวิสา อุทุมโภค
นางวันวิสาข เส็งประเสริฐ
นางวัลภา ทองมูล
นางวัลภา อมรวงค
นางสาววัลยลดา ปริสุทธิกลุ
นางสาววัลยลียา ฤทธิรณ
นางวัลยา ศรีผดุ ผอง
นางวัลยา หลาธรรม
นางสาววัลลภา เหลมตระกูล
นางวัลลิกา คงวิวัฒน
นางวารุณี ประทุมทิพย
นางวารุณี มีมาก
นางวาสนา จีนไกว
นางวาสนา ชินกาญจนโรจน
นางวาสนา นนทนิรตั ศัย
นางวาสนา นาคสมบูรณ
นางวาสนา เพ็งจันทร

หนา ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๙๗๔
๒๙๗๕
๒๙๗๖
๒๙๗๗
๒๙๗๘
๒๙๗๙
๒๙๘๐
๒๙๘๑
๒๙๘๒
๒๙๘๓
๒๙๘๔
๒๙๘๕
๒๙๘๖
๒๙๘๗
๒๙๘๘
๒๙๘๙
๒๙๙๐
๒๙๙๑
๒๙๙๒
๒๙๙๓
๒๙๙๔
๒๙๙๕
๒๙๙๖
๒๙๙๗
๒๙๙๘
๒๙๙๙

(เลมที่ ๑๕/๓)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาววาสนา มั่งคัง่
นางวาสนา รักษาพล
นางสาววาสนา เรืองบานโคน
นางวาสนา ศรัณยรตั น
นางสาววาสนา ศังขะภูติ
นางวาสนา ศิริรกั ษ
นางวาสนา แสนมหาชัย
นางสาววาสนา แสนศรีแกว
นางวาสนา หลาบหนองแสง
นางวิจิตรา โสมาตร
นางวิชชุดา ชินกิ่ง
นางสาววิชชุนี พิตรากูล
นางวิฑูร เสนานคร
นางวิพรม วงศรตั นพิบูลย
นางสาววิภา อุทยานินทร
นางวิภาดา คุยสี
นางวิภาดา วิเชียรสาร
นางวิภานันท ออนวิจารย
นางวิภาพร จันทนาม
นางวิภาพร ใบศิริ
นางวิภาภรณ กันทะเตียน
นางวิภาภรณ สิงหทอง
นางสาววิภารัตน บํารุงพานิช
นางวิภาวดี จินตนา
นางวิภาวัลย สลัดทุกข
นางสาววิภาวี จารุมา

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๓๐๐๐
๓๐๐๑
๓๐๐๒
๓๐๐๓
๓๐๐๔
๓๐๐๕
๓๐๐๖
๓๐๐๗
๓๐๐๘
๓๐๐๙
๓๐๑๐
๓๐๑๑
๓๐๑๒
๓๐๑๓
๓๐๑๔
๓๐๑๕
๓๐๑๖
๓๐๑๗
๓๐๑๘
๓๐๑๙
๓๐๒๐
๓๐๒๑
๓๐๒๒
๓๐๒๓
๓๐๒๔
๓๐๒๕

นางสาววิมล ตันสกุล
นางสาววิมล พรหมรักษ
นางวิมลรัตน ตันตินาม
นางสาววิมลวรรณ ดําคลาย
นางสาววิมลวรรณ รวดเร็ว
นางวิยะดา ประสานจิตต
นางวิยะดา เมืองศิริ
นางสาววิยะดา อางแกว
นางวิระกาญจน สุเมธานุรกั ขกูล
นางสาววิรัตติยา ปอมสุวรรณ
นางวิราภรณ ริยะกุล
นางวิราวรรณ ประยูรสวัสดิ์เดช
นางสาววิริยา คุมภัย
นางสาววิริยา ตุลารักษ
นางสาววิรุณา โกสุมภศิริ
นางวิลัย ใจแกว
นางวิลัย ซาเหลา
นางวิลารัตน พอนุย
นางสาววิลาวรรณ กางออนตา
นางวิลาวรรณ ออกเวหา
นางวิลาวัณย ยะปะภา
นางวิลาวัณย รักพริก
นางวิลาวัล จินาจิ้น
นางสาววิลาวัลย พงษบตุ ร
นางสาววิลาวัลย อัธยาจิรกูล
นางวิไล ณรงคฤทธิ์

หนา ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐๒๖
๓๐๒๗
๓๐๒๘
๓๐๒๙
๓๐๓๐
๓๐๓๑
๓๐๓๒
๓๐๓๓
๓๐๓๔
๓๐๓๕
๓๐๓๖
๓๐๓๗
๓๐๓๘
๓๐๓๙
๓๐๔๐
๓๐๔๑
๓๐๔๒
๓๐๔๓
๓๐๔๔
๓๐๔๕
๓๐๔๖
๓๐๔๗
๓๐๔๘
๓๐๔๙
๓๐๕๐
๓๐๕๑

(เลมที่ ๑๕/๓)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางวิไล เย็นเยือก
นางวิไล หนอคํา
นางวิไลพรรณ แกวเอก
นางวิไลภรณ กาซอ
นางสาววิไลรัตน รุจิวฒ
ั นพงศ
นางวิไลรัตน สอดโคกสูง
นางวิไลลักษณ ประฏิภาณวัตร
นางวิไลลักษณ มณีรตั นกร
นางวิไลลักษณ รวิพรนันทภัค
นางสาววิไลลักษณ วงศจุลชาติ
นางวิไลลักษณ วิไลพันธ
นางสาววิไลวรรณ จงตระการสมบัติ
นางวิไลวรรณ บุญคุม ครอง
นางสาววิไลวรรณ ประโยชน
นางวิไลวรรณ พุทธสิมมา
นางวิไลวรรณ สะใบแพร
นางวิไลวรรณ สุขอินทร
นางวิวธั นี บุญฤทธิ์
นางวิวัลย สังขชาติ
นางสาววิสัย อุดกอน
นางวีณา ไชยยศ
นางสาววีณา ศรีสําราญ
นาวาอากาศตรีหญิง วีรยา สุรารักษ
นางเวียงฟา นอยจีน
นางสาวแวนทิพย วงศลาภพานิช
นางแวรุสนารี ศรีชัยสุวรรณ

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๓๐๕๒
๓๐๕๓
๓๐๕๔
๓๐๕๕
๓๐๕๖
๓๐๕๗
๓๐๕๘
๓๐๕๙
๓๐๖๐
๓๐๖๑
๓๐๖๒
๓๐๖๓
๓๐๖๔
๓๐๖๕
๓๐๖๖
๓๐๖๗
๓๐๖๘
๓๐๖๙
๓๐๗๐
๓๐๗๑
๓๐๗๒
๓๐๗๓
๓๐๗๔
๓๐๗๕
๓๐๗๖
๓๐๗๗

นางสาวแววดาว สีสด
นางสาวแววตา เต็มพรอม
นางแววเนตร เสมคุม หอม
นางแววมณีย ดิษฐสมบรูณ
นางสาวศมพร คงจันทร
นางศรมน บุษยะกนิษฐ
นางสาวศรัญญตา แสงมณี
นางศรัญญา ฉินตระกูลประดับ
นางศรัญญา เดชะคําภู
นางศรัญญา เพาะโภชน
นางศรัณญา แกวคําลา
นางสาวศรัณยา สุคันธไชยวงศ
นางศรัทธา พรหมทอง
นางศรันยา ดีสมบูรณ
นางสาวศรันยา ปยวิไลวรรณ
นางศรารักษ โกวิทย
นางศราวรรณ หุนดี
นางศรินรัตน บัวงาม
นางสาวศรีกาญดา แกวอําไพ
นางศรีจันทร เงาคํา
นางศรีจุฬา สิทธิเวช
นางศรีนวล เคลือบพวง
นางศรีนวล เอี่ยมสนิทอมร
นางศรีผกา พงศนฤเดช
นางศรีพร จินจํา
นางศรีพร บถพิบูลย

หนา ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐๗๘
๓๐๗๙
๓๐๘๐
๓๐๘๑
๓๐๘๒
๓๐๘๓
๓๐๘๔
๓๐๘๕
๓๐๘๖
๓๐๘๗
๓๐๘๘
๓๐๘๙
๓๐๙๐
๓๐๙๑
๓๐๙๒
๓๐๙๓
๓๐๙๔
๓๐๙๕
๓๐๙๖
๓๐๙๗
๓๐๙๘
๓๐๙๙
๓๑๐๐
๓๑๐๑
๓๑๐๒
๓๑๐๓

(เลมที่ ๑๕/๓)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวศรีพูนสุข เทพสาร
นางศรีไพร ผลบุญเรือง
นางศรีไพร วองไวพาณิชย
นางศรีไพร วัฒนากลาง
นางศรีวรรณ โนศรี
นางสาวศรีวรรณ มโนสัมฤทธิ์
นางสาวศรีวรรณ เมฆพัฒน
นางศรีวกิ า เล็กสิงหโต
นางสาวศรีสมบูรณ คําผง
นางสาวศรีสมัย เชื้อชาติ
นางศรีสอางค ชํานาญยา
นางศรีสุพรรณ พงษนา
นางสาวศรีสุพรรณ วรรณเสริฐ
นางศรีสุรางค ภัทรคามินทร
นางศรีสุวรรณ ปุยพลทัน
นางสาวศลาฆนันท หงษสวัสดิ์
นางศลิษา สอนวงษา
นางศศิกานต เคยเหลา
นางสาวศศิกานต เพ็งพาศ
นางศศิธร ครุฑปราการ
นางสาวศศิธร จันทรศรี
นางสาวศศิธร ชํานาญยา
นางศศิธร นฤนาท
นางศศิธร ปลีนารัมย
นางสาวศศิธร ภูขยัน
นางศศิธร มณีไพโรจน

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๓๑๐๔
๓๑๐๕
๓๑๐๖
๓๑๐๗
๓๑๐๘
๓๑๐๙
๓๑๑๐
๓๑๑๑
๓๑๑๒
๓๑๑๓
๓๑๑๔
๓๑๑๕
๓๑๑๖
๓๑๑๗
๓๑๑๘
๓๑๑๙
๓๑๒๐
๓๑๒๑
๓๑๒๒
๓๑๒๓
๓๑๒๔
๓๑๒๕
๓๑๒๖
๓๑๒๗
๓๑๒๘
๓๑๒๙

นางสาวศศิธร ยุทธพงศาพิทักษ
นางศศิธร วัดศรี
นางสาวศศิธร ศรีประดิษฐ
นางศศิมา สิริจตุพร
นางศศิรตั น พลเพชร
นางศศิวมิ ล สุทธปรีดา
นางสาวศันสนีย นิยมธรรม
นางศาลิพร จรัสโชค
นางศิรดา หลาวทอง
นางศิราณี คําวังสวัสดิ์
นางศิราวรรณ สามสี
นางศิริ ไชยวรรณ
นางศิริ บวชสันเทียะ
นางศิริกัลย มะลัยทอง
นางสาวศิริกานต โสพรม
นางศิริกุล ศรีมะโน
นางศิริฉตั ร ชัยทุมมา
นางศิริณี ศิรอิ อน
นางสาวศิริน เฮงอุดมทรัพย
นางศิรินทรทิพย ทิมสุนทร
นางสาวศิรินิภา อินทรพาณิชย
นางศิรินุช ศรีสุวรรณ
นางศิริประไพ สอนอาจ
นางศิริพร กิจเลิศตระกูล
นางศิริพร แซตงั้
นางสาวศิริพร ธนะกุลมาส

หนา ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑๓๐
๓๑๓๑
๓๑๓๒
๓๑๓๓
๓๑๓๔
๓๑๓๕
๓๑๓๖
๓๑๓๗
๓๑๓๘
๓๑๓๙
๓๑๔๐
๓๑๔๑
๓๑๔๒
๓๑๔๓
๓๑๔๔
๓๑๔๕
๓๑๔๖
๓๑๔๗
๓๑๔๘
๓๑๔๙
๓๑๕๐
๓๑๕๑
๓๑๕๒
๓๑๕๓
๓๑๕๔
๓๑๕๕

(เลมที่ ๑๕/๓)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางศิริพร บุญมี
นางสาวศิริพร ปนเจริญ
นางศิริพร มีทอง
นางศิริพร รังพงษ
นางศิริพร เรืองวิริยะนันต
นางศิริพร ฤทธิสร
นางสาวศิริพร ลวณะสกล
นางสาวศิริพร วงคชัย
นางศิริพร วัฑฒนายน
นางสาวศิริพร ศรนารายณ
นางศิริพร ศรีภูสติ โต
นางศิริพร สาหราย
นางศิริพร หลิมตระกูล
นางศิริพรรณ กลีบจันทร
นางศิริพรรณ โมกขพันธ
นางสาวศิริพัทธ วิหกโต
นางศิริพันธ บุญโต
นางศิริมา นุชเจริญ
นางศิริมา วิริยะ
นางศิริรตั น จารุรัชกุล
นางศิริรตั น พิทยรังสฤษฏ
นางศิริรตั น เพ็ญธิสาร
นางศิริรตั น วงษาเวียง
นางศิริรตั น วรรธกจตุรพร
นางศิริรตั น ศิริจันทร
นางศิริรตั น สันติไชยกุล

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๓๑๕๖
๓๑๕๗
๓๑๕๘
๓๑๕๙
๓๑๖๐
๓๑๖๑
๓๑๖๒
๓๑๖๓
๓๑๖๔
๓๑๖๕
๓๑๖๖
๓๑๖๗
๓๑๖๘
๓๑๖๙
๓๑๗๐
๓๑๗๑
๓๑๗๒
๓๑๗๓
๓๑๗๔
๓๑๗๕
๓๑๗๖
๓๑๗๗
๓๑๗๘
๓๑๗๙
๓๑๘๐
๓๑๘๑

นางศิริรตั น โสตศิริ
นางศิริลักษณ นาคบุรี
นางศิริลักษณ มีสขุ โข
นางสาวศิริลักษณ อุปวาณิช
นางศิริลักษณ เอกสาร
นางศิริลักษณ แอลเจล
นางศิริวรรณ การะเกษ
นางสาวศิริวรรณ จันทนะภาพ
นางศิริวรรณ ทานธรรม
นางศิริวรรณ ใบตระกูล
นางศิริวรรณ ภูสามสาย
นางศิริวรรณ สิงหศิริ
นางสาวศิริวรรณ อัฌธวรพงษ
นางศิริวรรณ อิ่มจงใจรักษ
นางศิริวัลย ศรีประทีปบัณฑิต
นางสาวศิริออน ศรีแสนดี
นางศิโรรัตน ออนสุวรรณ
นางสาวศิวนาถ เทอดไทยสงา
นางศิวพร จิตมะโน
นางศุทธินี ฉายแสง
นางศุนัญญา มีทอง
นางศุภมาศ ศรีราชา
นางสาวศุภร เธียรมนตรี
นางศุภลักษณ ศรีตระกูล
นางศุภวรรณ สุวรรณอักษร
นางศุภิสรา วรโคตร

หนา ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑๘๒
๓๑๘๓
๓๑๘๔
๓๑๘๕
๓๑๘๖
๓๑๘๗
๓๑๘๘
๓๑๘๙
๓๑๙๐
๓๑๙๑
๓๑๙๒
๓๑๙๓
๓๑๙๔
๓๑๙๕
๓๑๙๖
๓๑๙๗
๓๑๙๘
๓๑๙๙
๓๒๐๐
๓๒๐๑
๓๒๐๒
๓๒๐๓
๓๒๐๔
๓๒๐๕
๓๒๐๖
๓๒๐๗

(เลมที่ ๑๕/๓)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางโศภิตา จิตรวิกรานต
นางส.นันทนา ใจอารีย
นางสกาวรัตน รัตนพันธุ
นางสาวสงบ บุญขวัญ
นางสงศรี ไชยวงษ
นางสถาพร ปดทุมแฝง
นางสถาพร ภัทราภินนั ท
นางสถาพร ศุภนัตร
นางสาวสนทนา บูรณะธนัง
นางสนธยา สุขเกื้อ
นางสนธยา หงษวเิ ศษ
นางสใบทรง วติวฒ
ุ ิพงศ
นางสมแกว บัวชู
นางสาวสมจริง ถึกสูงเนิน
นางสมจิต พูนเพชร
นางสมจิต ยาใจ
นางสมจิต ศรีโบราณ
นางสมจิตต เสนีวงศ ณ อยุธยา
นางสมจิตร ยอดระบํา
นางสาวสมจิตร ริว้ มงคล
นางสมจิตร วงษดี
นางสมจิตร วัฒนะกูล
นางสาวสมจินตนา วิทยาลัย
นางสมใจ คํารื่น
นางสมใจ จารุสารสุทธิกุล
นางสาวสมใจ จินดา

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๓๒๐๘
๓๒๐๙
๓๒๑๐
๓๒๑๑
๓๒๑๒
๓๒๑๓
๓๒๑๔
๓๒๑๕
๓๒๑๖
๓๒๑๗
๓๒๑๘
๓๒๑๙
๓๒๒๐
๓๒๒๑
๓๒๒๒
๓๒๒๓
๓๒๒๔
๓๒๒๕
๓๒๒๖
๓๒๒๗
๓๒๒๘
๓๒๒๙
๓๒๓๐
๓๒๓๑
๓๒๓๒
๓๒๓๓

หนา ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสมใจ จุงจิตร
นางสมใจ แสนสุข
นางสมใจ เองฉวน
นางสมชิด อินสมบัติ
นางสาวสมชืน่ พิมพเกา
นางสมถวิล คํามาบุตร
นางสาวสมถวิล เพชรนอก
นางสมนึก ชุมจันทร
นางสมนึก ติยะไทธาดา
นางสาวสมบัติ นนทขุนทด
นางสาวสมบัติ รัตนะนาม
นางสาวสมบัติ อินทรกอง
นางสมประสง อึ้งวิจิตรอําไพ
นางสมประสงค สุขอุดม
นางสาวสมปรารถนา สถิตยวัฒน
นางสาวสมปอง เจียมสุวรรณ
นางสาวสมปอง ใจกลา
นางสาวสมปอง ทองศรี
นางสมพร ขายสุวรรณ
นางสาวสมพร ชะมาย
นางสาวสมพร ดีหมั่น
นางสมพร มะโนขันธ
นางสมพร สารถี
นางสมพร เหมวงศ
นางสมพรรณ ไกรษร
นางสมพาน รมพา

๓๒๓๔
๓๒๓๕
๓๒๓๖
๓๒๓๗
๓๒๓๘
๓๒๓๙
๓๒๔๐
๓๒๔๑
๓๒๔๒
๓๒๔๓
๓๒๔๔
๓๒๔๕
๓๒๔๖
๓๒๔๗
๓๒๔๘
๓๒๔๙
๓๒๕๐
๓๒๕๑
๓๒๕๒
๓๒๕๓
๓๒๕๔
๓๒๕๕
๓๒๕๖
๓๒๕๗
๓๒๕๘
๓๒๕๙

(เลมที่ ๑๕/๓)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสมพิศ จําปาเงิน
นางสาวสมภร จัน่ จํารัส
นางสมมาตร สีแสด
นางสมยงค ทุงสาร
นางสมฤดี บุญเหลือ
นางสมฤทัย วงษสนิท
นางสมลักษณ ศรีจนั ทร
นางสมวาสน เตรียมเชิดติวงศ
นางสาวสมศรี เกษโกวิท
นางสมศรี คชเวช
นางสาวสมศรี ฉันทสุวรรณกุล
นางสมศรี เพชรคง
นางสาวสมศรี เสรีอภินันท
นางสาวสมศิริ วนัสบดีวงศ
นางสมสกุล อินทรทุม
นางสมสวย แกวเต็ม
นางสมสอาด ฝกแต
นางสาวสมเสี้ยว อิ่มเนย
นางสาวสมหมาย เจริญจิตร
นางสมหวัง ศรีสงั ข
นางสรวงสุดา สมภาร
นางสรวญศิริ ชลหัตถ
นางสรอยทิพย วีระไวทยะ
นางสรอยรัตน สาไพบูลย
นางสรอยสน ธาราสมบัติ
นางสรอยสน พามา

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๓๒๖๐
๓๒๖๑
๓๒๖๒
๓๒๖๓
๓๒๖๔
๓๒๖๕
๓๒๖๖
๓๒๖๗
๓๒๖๘
๓๒๖๙
๓๒๗๐
๓๒๗๑
๓๒๗๒
๓๒๗๓
๓๒๗๔
๓๒๗๕
๓๒๗๖
๓๒๗๗
๓๒๗๘
๓๒๗๙
๓๒๘๐
๓๒๘๑
๓๒๘๒
๓๒๘๓
๓๒๘๔
๓๒๘๕

นางสรัญญา สินโสภา
นางสรัลพิมพ ลาประวัติ
นางสริญญา ปนเพชร
นางสลิลยา จตุรงคศิริ
นางสวาง เทียกมูล
นางสวาท ดําสุวรรณ
นางสาวสอลีหะ เลาะมะ
นางสะธิทร จีมกลาง
นางสาวสะอาด ทองยอย
นางสะอาด สังขตะอําพน
นางสังวร ใจวรรณะ
นางสังวาลย ฝนอิ่นแกว
นางสาวสังวาลย เพริดพราว
นางสังวาลย วงศสมศักดิ์
นางสัจจา กลิน่ ละออ
นางสัญญาลักษณ แดงสนัน่
นางสัตนา ทวันเวช
นางสันทนา บุญชวย
นางสาคร เจริญทรัพย
นางสาวสาทิพย กวางมาก
นางสายใจ ทองอิว้
นางสาวสายใจ มุครสกุล
นางสายใจ สุขทาน
นางสายใจ สุรชิต
นางสายชล คตวงค
นางสาวสายชล จันทรวิจติ ร

หนา ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา
๓๒๘๖
๓๒๘๗
๓๒๘๘
๓๒๘๙
๓๒๙๐
๓๒๙๑
๓๒๙๒
๓๒๙๓
๓๒๙๔
๓๒๙๕
๓๒๙๖
๓๒๙๗
๓๒๙๘
๓๒๙๙
๓๓๐๐
๓๓๐๑
๓๓๐๒
๓๓๐๓
๓๓๐๔
๓๓๐๕
๓๓๐๖
๓๓๐๗
๓๓๐๘
๓๓๐๙
๓๓๑๐
๓๓๑๑

(เลมที่ ๑๕/๓)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวสายชล พฤกษขจร
นางสายชล รมยาคม
นางสายชิน กัลยาณี
นางสาวสายทอง ธรรมวัน
นางสายทอง ภูลนแกว
นางสาวสายฝน ทิพยสุข
นางสายฝน เนาวรังษี
นางสาวสายฝน ปางคุณ
นางสายฝน เศรษฐีสมบัติ
นางสาวสายฝน หาญลิพงศ
นางสายพินน ยมเกิด
นางสายมาน ใจเกือ้
นางสายระวี พรหมเขจร
นางสายรุง จันทรเส็ง
นางสายรุง วงศศริ ิ
นางสายสมร ตัง้ จรูญศรี
นางสายสมร ศักดาศรี
นางสาวสายสุณี เนตรพริ้ง
นางสาวสายสุด โฉมสุข
นางสายสุดา ตัง้ ศิริวฒ
ั นวงศ
นางสาวสายสุนี คุมครองญาติ
นางสายสุนีย ภิญโญ
นางสาวสายหยุด กลอมเรือง
นางสารภี โสสุทธิ์
นางสาวสาระ หมงรักษ
นางสารีพะ มาหมัด

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๓๓๑๒
๓๓๑๓
๓๓๑๔
๓๓๑๕
๓๓๑๖
๓๓๑๗
๓๓๑๘
๓๓๑๙
๓๓๒๐
๓๓๒๑
๓๓๒๒
๓๓๒๓
๓๓๒๔
๓๓๒๕
๓๓๒๖
๓๓๒๗
๓๓๒๘
๓๓๒๙
๓๓๓๐
๓๓๓๑
๓๓๓๒
๓๓๓๓
๓๓๓๔
๓๓๓๕
๓๓๓๖
๓๓๓๗

นางสาโรจน โนศรี
นางสาลี แกวสม
นางสาวิตรี สุขพล
นางสาหราย หนูเทพย
นางสํารวย ทํามาน
นางสาวสํารวย โยธาวิจติ ร
นางสาวสําราญ จงรักษ
นางสาวสําราญ ดวงสวาง
นางสําราญ หวานจริง
นางสาวสําริด อารีชม
นางสําเริง นนทปญญา
นางสําอาง สิงหแกว
นางสินธร สุขุมาลวงศ
นางสาวสินนี าฏ เดี่ยววานิช
นางสินีนาฏ ทิพยมูสิก
นางสินีนาถ สุริยกาญจน
นางสินีนุช มุง ถิน่
นางสิมาภรณ เย็นสําราญ
นางสิรดา ปญญาดี
นางสิรวัศยา คณะสุข
นางสาวสิรวีร ขวัญเมือง
นางสาวสิรนิ ทร ทองสุข
นางสาวสิรนิ ทรพร ภูประเสริฐ
นางสิรนิ าฏ เจริญฤทธิ์
นางสิรนิ ารถ สกุลมา
นางสิรมิ า วิไลลักษณ

หนา ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา
๓๓๓๘
๓๓๓๙
๓๓๔๐
๓๓๔๑
๓๓๔๒
๓๓๔๓
๓๓๔๔
๓๓๔๕
๓๓๔๖
๓๓๔๗
๓๓๔๘
๓๓๔๙
๓๓๕๐
๓๓๕๑
๓๓๕๒
๓๓๕๓
๓๓๕๔
๓๓๕๕
๓๓๕๖
๓๓๕๗
๓๓๕๘
๓๓๕๙
๓๓๖๐
๓๓๖๑
๓๓๖๒
๓๓๖๓

(เลมที่ ๑๕/๓)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสิริยคุ ล เลี้ยงประเสริฐ
นางสาวสิรริ ัตน กระกัน
นางสาวสิรริ ัตน มิตรเจริญถาวร
นางสิรริ ัตน เลขะกุล
นางสิรริ ัตน สถิตยเสถียร
นางสิรลิ ักษณ วรพงษ
นางสิรวิ ลัญช ปานศิริ
นางสิรวิ นั ท รัตนเศวตสรรค
นางสิรวิ ิมล ลมเมฆ
นางสาวสิรวี ัฒน อายุวัฒน
นางสีน้ํา กรัณยวิรุฬห
นางสีฟา เวหะชาติ
นางสุกฤตา พานิชยวไิ ล
นางสุกญ
ั ญา คงเพชร
นางสุกญ
ั ญา พัฒนคิมหันต
นางสุกญ
ั ญา พัฒนนิตศิ ักดิ์
นางสุกญ
ั ญา แสงรุงเรือง
นางสาวสุกัลยา นิมติ สุรชาติ
นางสุกานดา ตีพดั ดี
นางสุกานดา สุวรรณฤทธิ์
นางสุกานดา เอกสินชล
นางสุขเกษม เอื้ออารีพงษ
นางสุขใจ เอี่ยมสําอางค
นางสุขฑกฤตา ประสมทรัพย
นางสุขสม ลัดดาแยม
นางสุขสันต เจริญพงศ

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๓๓๖๔
๓๓๖๕
๓๓๖๖
๓๓๖๗
๓๓๖๘
๓๓๖๙
๓๓๗๐
๓๓๗๑
๓๓๗๒
๓๓๗๓
๓๓๗๔
๓๓๗๕
๓๓๗๖
๓๓๗๗
๓๓๗๘
๓๓๗๙
๓๓๘๐
๓๓๘๑
๓๓๘๒
๓๓๘๓
๓๓๘๔
๓๓๘๕
๓๓๘๖
๓๓๘๗
๓๓๘๘
๓๓๘๙

หนา ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสุขมุ า คุมบุญนอย
นางสุขุมาพร สาวแกม
นางสาวสุขมุ าล ตอยแกว
นางสุคนธ เสริมแกว
นางสาวสุจันทิพย กิตติศาสตรา
นางสาวสุจติ รา กิตติหัช
นางสุจนิ ดาราจิตร
นางสุจนิ เพชรมาก
นางสุจนิ ดา มณีกาศ
นางสุจนิ ดา วิทยเดช
นางสุจนิ ต ปญญาดี
นางสุจนิ ต วงษมณี
นางสาวสุจิรัชยา ทองทา
นางสาวสุจิราพร ศรีตระการโกศล
นางสุชนา ทิพยเพ็ง
นางสุชาดา ขวัญสิรดิ ํารง
นางสุชาดา จันทะศรี
นางสุชาดา เจริญชีวะกุล
นางสุชาดา ใจสุดา
นางสุชาดา ชุมศรี
นางสาวสุชาดา เดชะศิลารักษ
นางสุชาดา นิสัยมั่น
นางสุชาดา มณีลาภ
นางสุชาดา วิลาสคัมภีร
นางสุชาดา ศรีหาพล
นางสุชาดา แสงสุกวาว

๓๓๙๐
๓๓๙๑
๓๓๙๒
๓๓๙๓
๓๓๙๔
๓๓๙๕
๓๓๙๖
๓๓๙๗
๓๓๙๘
๓๓๙๙
๓๔๐๐
๓๔๐๑
๓๔๐๒
๓๔๐๓
๓๔๐๔
๓๔๐๕
๓๔๐๖
๓๔๐๗
๓๔๐๘
๓๔๐๙
๓๔๑๐
๓๔๑๑
๓๔๑๒
๓๔๑๓
๓๔๑๔

(เลมที่ ๑๕/๓)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสุชาดา หงษเหมือน
นางสาวสุชาดา อุปพัทธวานิชย
นางสุชานันท สัมฤทธิ์สกุลชัย
นางสุชามา จงจริงวงศ
นางสาวสุชนิ ทร จันทรนาค
นางสาวสุชิรา สระบัว
นางสาวสุชีรา ชํานาญยา
นางสุชีลา บุญเซี่ยง
นางสุณิสา ชืน่ ตา
นางสุณีย มานะกิจเจริญ
นางสุณีย สวนกูล
นางสุดใจ บัวกลม
นางสาวสุดใจ พลมณี
นางสุดใจ มอนไข
นางสาวสุดนภา จันลา
รอยตํารวจเอกหญิง สุดปราณี
ศรีโกมุท
นางสาวสุดา กลิ่นเพ็ง
นางสุดา แกวกอเกื้อ
นางสุดา งามวิลาศ
นางสุดา ทองเจือ
นางสาวสุดา ธวัชวัฒนานันท
นางสุดา บัวพันธ
นางสุดาณี มณีนวม
นางสุดารัตน กองสุวรรณ
นางสาวสุดารัตน ประเสริฐสังข

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๓๔๑๕
๓๔๑๖
๓๔๑๗
๓๔๑๘
๓๔๑๙
๓๔๒๐
๓๔๒๑
๓๔๒๒
๓๔๒๓
๓๔๒๔
๓๔๒๕
๓๔๒๖
๓๔๒๗
๓๔๒๘
๓๔๒๙
๓๔๓๐
๓๔๓๑
๓๔๓๒
๓๔๓๓
๓๔๓๔
๓๔๓๕
๓๔๓๖
๓๔๓๗
๓๔๓๘
๓๔๓๙
๓๔๔๐

หนา ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสุดารัตน วงศนัฏจิรา
นางสุดารัตน แสนทวีสุข
นางสุดาวรรณ จันทรศริ ิตระกูล
นางสุดาวัลย รัตนะ
นางสุทธดา บุญเองฉวน
นางสาวสุทธิจันทร พิมพพงษ
นางสุทนิ เอมเสม
นางสุทิศา แกวสนธยา
นางสุทิศา แสงจันทร
นางสุที ดวงจิต
พันจาอากาศเอกหญิง สุธาทิพ อนันต
นางสาวสุธาทิพย อนันต
นางสุธาศิณี หะยีมะสาและ
นางสุธิดา บุญยศ
นางสุธิดา วนแสงสกุล
นางสุธินนั ทน จําเริญพัฒน
นางสุธี ปรมสุข
นางสุธีวรรณ ขวดใส
นางสุนทร กิติวรรณ
นางสุนทรา สนทยา
นางสาวสุนทรี งามเสงี่ยม
นางสุนทรี ลาภพรประเสริฐ
นางสุนทรี หาญเสมอ
นางสุนันท คันธอุริศ
นางสาวสุนนั ท ชาตะรูปะ
นางสุนันท บุญนิธิ

๓๔๔๑
๓๔๔๒
๓๔๔๓
๓๔๔๔
๓๔๔๕
๓๔๔๖
๓๔๔๗
๓๔๔๘
๓๔๔๙
๓๔๕๐
๓๔๕๑
๓๔๕๒
๓๔๕๓
๓๔๕๔
๓๔๕๕
๓๔๕๖
๓๔๕๗
๓๔๕๘
๓๔๕๙
๓๔๖๐
๓๔๖๑
๓๔๖๒
๓๔๖๓
๓๔๖๔
๓๔๖๕
๓๔๖๖

(เลมที่ ๑๕/๓)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสุนันทา กาญจนพงศ
นางสุนันทา ชัยงาม
นางสุนันทา โชคสุชาติ
นางสาวสุนนั ทา ตีรถะ
นางสาวสุนนั ทา เหล็กเพชร
นางสาวสุนนั ทา อยูพะเนียด
นางสุนิฏฐา ดิษฐลําภู
นางสุนิษา สุดสวาสดิ์
นางสุนิษา เหลาใหญ
นางสุนิสสา ดําริห
นางสุนิสา ตุกชูแสง
นางสาวสุนิสา เสียงสกุลไทย
นางสุนี ชวชลาศัย
นางสุนีย คล้ําฉาย
นางสุนีย เจริญพรหม
นางสาวสุนีย พลภาณุมาศ
นางสาวสุนีย หาญยุทธพงศ
นางสุบงกต สุขจิตต
นางสุบนิ ทองเอีย
นางสุประวีณ วงศวรรณา
นางสาวสุปราณี แถมพยัคฆ
นางสุปราณี วิเศษศรี
นางสุปราณีย ฟูสุวรรณ
นางสาวสุปาณี นิลสะอาด
นางสุปต า ชูสงค
นางสุปยา พิมพแกว

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๓๔๖๗
๓๔๖๘
๓๔๖๙
๓๔๗๐
๓๔๗๑
๓๔๗๒
๓๔๗๓
๓๔๗๔
๓๔๗๕
๓๔๗๖
๓๔๗๗
๓๔๗๘
๓๔๗๙
๓๔๘๐
๓๔๘๑
๓๔๘๒
๓๔๘๓
๓๔๘๔
๓๔๘๕
๓๔๘๖
๓๔๘๗
๓๔๘๘
๓๔๘๙
๓๔๙๐
๓๔๙๑
๓๔๙๒

นางสุปยา สืบศรี
นางสุพร ยุรพันธ
นางสุพร อนันตประเสริฐ
นางสุพรพรรณ ถ้ําแกว
นางสุพรรณี มิ่งขวัญ
นางสุพรรณี ลันสุชีพ
นางสุพรรณี วิชกูล
นางสุพรรณี หนอแกว
นางสุพรรณี อุนอบ
นางสุพรรัตน อมรวรพักตร
นางสุพัตร บุญเที่ยงตรง
นางสุพัตรา ไกรพานิช
นางสุพัตรา ชางเขียว
นางสุพัตรา พรหมมินทร
นางสุพัตรา พวงทอง
นางสาวสุพัตรา วงศศิรทิ รัพย
นางสุพัตรา ศิรปิ รีชากูล
นางสุพัตรา หงษทอง
นางสุพาณี พุมเรืองนาม
นางสุพาศิลป คงทวี
นางสุพิทยา โมฆะศิริ
นางสุพิน บุพตา
นางสุพินดา ราศรี
นางสุพิศ พูลเอียด
นางสาวสุภกร วรรณบุตร
นางสุภมาส วงศลงั กา

หนา ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา
๓๔๙๓
๓๔๙๔
๓๔๙๕
๓๔๙๖
๓๔๙๗
๓๔๙๘
๓๔๙๙
๓๕๐๐
๓๕๐๑
๓๕๐๒
๓๕๐๓
๓๕๐๔
๓๕๐๕
๓๕๐๖
๓๕๐๗
๓๕๐๘
๓๕๐๙
๓๕๑๐
๓๕๑๑
๓๕๑๒
๓๕๑๓
๓๕๑๔
๓๕๑๕
๓๕๑๖
๓๕๑๗
๓๕๑๘

(เลมที่ ๑๕/๓)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวสุภรณ อดิศัยสกุล
นางสาวสุภรณทิพย สังวรกาญจน
นางสาวสุภรักษ พิมพบุตร
นางสาวสุภัตรา พงศศกั ดิ์
นางสุภัทรา กฤษเกลา
นางสุภัทรา นิรมิตรมหาปญญา
นางสุภา พะสริ
นางสุภา ภาณุพรพงษ
นางสุภา ศรีบุญเรือง
นางสาวสุภา ศรีรุงเรือง
นางสุภางค สินธัญญาธรรม
นางสุภาณี เพ็งเขียว
นางสุภาพร ฉิมพาลี
นางสุภาพร ไชยะคํา
นางสุภาพร เตชวันโต
นางสาวสุภาพร รัตนธรรม
นางสุภาพร สุนทรานันทกิจ
นางสุภาพร แสนปุชุม
นางสุภาพร อังจารุศิลา
นางสุภาพรณ ตัณฑสุระ
นางสุภาพิน จันทรังสิกุล
นางสาวสุภาภรณ คําแวง
นางสาวสุภาภรณ จารุสมบัติ
นางสุภาภรณ จูกูล
นางสุภาภรณ ชวนรําลึก
นางสุภาภรณ ไชยราชา

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๓๕๑๙
๓๕๒๐
๓๕๒๑
๓๕๒๒
๓๕๒๓
๓๕๒๔
๓๕๒๕
๓๕๒๖
๓๕๒๗
๓๕๒๘
๓๕๒๙
๓๕๓๐
๓๕๓๑
๓๕๓๒
๓๕๓๓
๓๕๓๔
๓๕๓๕
๓๕๓๖
๓๕๓๗
๓๕๓๘
๓๕๓๙
๓๕๔๐
๓๕๔๑
๓๕๔๒
๓๕๔๓
๓๕๔๔

นางสุภาภรณ ไชยาวรรณ
นางสุภาภรณ โตะซอ
นางสุภาภรณ บุตรโคตร
นางสุภาภรณ พรมแพง
นางสุภาภรณ รักผกาวงศ
นางสุภาภรณ องอาจ
นางสุภาวดี นันทะเสน
นางสุภาวดี พุมวงษ
นางสุภาวดี รูปสมดี
นางสุภาวดี อยูเชียร
นางสุภาวดี ออกแดง
นางสุภาวดี อัศวศรีอนันต
นางสุภิญญา ฉันทรัชดา
นางสุมนทิพย สุริยพันธุ
นางสาวสุมลฑา แตงโต
นางสุมลมาลย เตียตระกูล
นางสุมธั ยา สุรวัฒนวิเศษ
นางสาวสุมานี ศรีกําเหนิด
นางสุมาลทิพย แสนราช
นางสุมาลัย ประจวบอารีย
นางสุมาลินี อนเกษม
นางสุมาลี รองนวล
นางสาวสุมาลี ราชเดิม
นางสุรดา มาลี
นางสาวสุรกั จันทร บางศิริ
นางสาวสุรางค พันธุเอี่ยม

หนา ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา
๓๕๔๕
๓๕๔๖
๓๕๔๗
๓๕๔๘
๓๕๔๙
๓๕๕๐
๓๕๕๑
๓๕๕๒
๓๕๕๓
๓๕๕๔
๓๕๕๕
๓๕๕๖
๓๕๕๗
๓๕๕๘
๓๕๕๙
๓๕๖๐
๓๕๖๑
๓๕๖๒
๓๕๖๓
๓๕๖๔
๓๕๖๕
๓๕๖๖
๓๕๖๗
๓๕๖๘
๓๕๖๙
๓๕๗๐

(เลมที่ ๑๕/๓)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสุรางค มณีวรรณ
นางสุราณี แสงสุรเดช
นางสาวสุรี เฮงจิตตระกูล
นางสุรีภรณ ภัทรนวกุล
นางสาวสุรีย จินเรือง
นางสุรีย มวงอยู
นางสุรีย ศรีบรุ ี
นางสุรียพร สุขรินทร
นางสาวสุรรี ัตน รัตนสําเนียง
นางสุรรี ัตน เสนาเทพ
นางสุลักขณา จันทวีสขุ
นางสุลดั ดา สุวรรณวิเศษ
นางสุวณีย โรจนานนท
นางสาวสุวดี แสงขํา
นางสาวสุวนีย ไตรสินวัฒนกุล
นางสุวพิทย แกวสนิท
นางสาวสุวรรณพร เอี่ยวพิบูลย
นางสาวสุวรรณา ไกรคงจิตต
นางสุวรรณา จันทรสนั เทียะ
นางสาวสุวรรณา จิตรสุวรรณ
นางสุวรรณา พลอยไป
นางสุวรรณา เวคะทร
นางสุวรรณี อุณาศรี
นางสาวสุวรี ลิ้มไทย
นางสุวลัย เสมาเงิน
นางสาวสุวทั นีย พานทอง

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๓๕๗๑
๓๕๗๒
๓๕๗๓
๓๕๗๔
๓๕๗๕
๓๕๗๖
๓๕๗๗
๓๕๗๘
๓๕๗๙
๓๕๘๐
๓๕๘๑
๓๕๘๒
๓๕๘๓
๓๕๘๔
๓๕๘๕
๓๕๘๖
๓๕๘๗
๓๕๘๘
๓๕๘๙
๓๕๙๐
๓๕๙๑
๓๕๙๒
๓๕๙๓
๓๕๙๔
๓๕๙๕
๓๕๙๖

นางสาวสุวารี ชุมภูธิมา
นางสุวารี พวกเมืองพล
นางสุวิมล ขุนล่ํา
นางสุวิมล จิมจวน
นางสุวิมล ณ เชียงใหม
นางสาวสุวมิ ล เลืองวัฒนะวนิช
นางสุวิมล สนัน่ ชาติวณิช
นางสุอร ชัยนันทสมิตย
นางเสริมศรี อุดทะ
นางเสวกา ประสงคเสียง
นางเสาวคนธ ไตรพิพัฒน
นางเสาวคนธ นวลจันทร
นางเสาวคนธ อาสา
นางสาวเสาวณี อุดมการไพศาล
นางเสาวณีย เจือทอง
นางเสาวณีย ยิ่งดํานุน
นางสาวเสาวนีย ครองทรัพย
นางเสาวนีย เดนสมสกุล
นางเสาวนีย ประสิทธิชัย
นางสาวเสาวนีย เมตตารมณ
นางสาวเสาวนีย โรจนบุรานนท
นางเสาวนีย ศรีภา
นางสาวเสาวนีย สมรรถนเรศวร
นางเสาวภา แกนศิริ
นางเสาวภา ธรรมเพชร
นางเสาวภา เริงสนาม

หนา ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา
๓๕๙๗
๓๕๙๘
๓๕๙๙
๓๖๐๐
๓๖๐๑
๓๖๐๒
๓๖๐๓
๓๖๐๔
๓๖๐๕
๓๖๐๖
๓๖๐๗
๓๖๐๘
๓๖๐๙
๓๖๑๐
๓๖๑๑
๓๖๑๒
๓๖๑๓
๓๖๑๔
๓๖๑๕
๓๖๑๖
๓๖๑๗
๓๖๑๘
๓๖๑๙
๓๖๒๐
๓๖๒๑
๓๖๒๒

(เลมที่ ๑๕/๓)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางเสาวรัตน อินทรแปน
นางเสาวรีย วงษหงษ
นางเสาวลักษณ ใจเอก
นางเสาวลักษณ ไชยโชค
นางสาวเสาวลักษณ ตรงรัศมีจันทร
นางเสาวลักษณ พุฒแกว
นางเสาวลักษณ เรืองเกษมพงศ
นางสาวเสาวลักษณ สุดใจ
นางแสงจันทร ขนอม
นางสาวแสงจันทร พลลาภ
นางแสงจันทร วิทยศักดิ์
นางแสงจันทร ศรีพิเมือง
นางสาวแสงเดือน ดีผิว
นางแสงเดือน เทียนเจริญชัย
นางแสงตะวัน กัลยาบุตร
นางสาวแสนสุข สงา
นางแสนสุข สุวรรณเทน
นางสาวโสพิศ วงศจนั ทร
นางโสภา ไชยพันธ
นางสาวโสภา ปานชืน่
นางโสภา พิชัยณรงค
นางโสภา โพธิรชั ต
นางโสภาพันธ งานจัตุรัส
นางโสภิญ ทรัพยมีสกุล
นางโสภิดา มีแกว
นางโสภิดา วิสามาศ

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๓๖๒๓
๓๖๒๔
๓๖๒๕
๓๖๒๖
๓๖๒๗
๓๖๒๘
๓๖๒๙
๓๖๓๐
๓๖๓๑
๓๖๓๒
๓๖๓๓
๓๖๓๔
๓๖๓๕
๓๖๓๖
๓๖๓๗
๓๖๓๘
๓๖๓๙
๓๖๔๐
๓๖๔๑
๓๖๔๒
๓๖๔๓
๓๖๔๔
๓๖๔๕
๓๖๔๖
๓๖๔๗
๓๖๔๘

นางสาวโสภิตา เหมาะหมาย
นางโสมนัส นามโพธิ์ชัย
นางสาวหทัยพร อวนภักดี
นางสาวหทัยรัตน จิรนันทิพัทธิ
นางหทัยรัตน บุษยพรรณพงศ
นางสาวหทัยรัตน ศรีโท
นางหนึ่งฤทัย บรรพต
นางหนูครอง ศิลาไสล
นางหนูเพียร มัศยามาศ
นางหยาดฝน มงคลลักษมี
นางหรรษา ชืน่ ชูผล
นางสาวหัสยา เกตุจติ ร
นางหิรัญญา ไพสิฐการ
นางอกนิษฐ จินดามณีมาศ
นางองศา ศุภสาร
นางสาวองุน นิธิอาชากุล
นางอจิราวดี ราชมณี
นางสาวอชิรญา นาคฤทธิ์
นางอณิษฐา มวงไหมทอง
นางอโณทัย จันแกว
นางสาวอนงค ธิมา
นางอนงค เบญจฆรณี
นางอนงค มณีศรี
นางอนงค แยมสวาง
นางอนงค เลขพลการ
นางอนงค วงศวิเศษ

หนา ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา
๓๖๔๙
๓๖๕๐
๓๖๕๑
๓๖๕๒
๓๖๕๓
๓๖๕๔
๓๖๕๕
๓๖๕๖
๓๖๕๗
๓๖๕๘
๓๖๕๙
๓๖๖๐
๓๖๖๑
๓๖๖๒
๓๖๖๓
๓๖๖๔
๓๖๖๕
๓๖๖๖
๓๖๖๗
๓๖๖๘
๓๖๖๙
๓๖๗๐
๓๖๗๑
๓๖๗๒
๓๖๗๓
๓๖๗๔

(เลมที่ ๑๕/๓)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางอนงค ศรีเฉลิม
นางสาวอนงค อกนิษฐาภิชาติ
นางอนงคนาฏ จตุรานนท
นางอนงคพร เครือศรี
นางอนงคภัทร จองสกุลวงษ
นางสาวอนงคลกั ษณ เคนสุโพธิ์
นางอนงนาต มุงสันติ
นางสาวอนัญญา บัวละภา
นางอนามัย สมราง
นางอนินพร สาธุภาค
นางอนุชดิ า ชนะจน
นางอนุตา หนุนการคา
นางอนุวรรณ แกวชูเสน
นางอโนชา สิงหคง
นางอโนทัย อิวิโส
นางสาวอพชา บุญมงคล
นางอภิญญา จองญาติ
นางสาวอภิญญา ทรงพลอย
นางอภิญญา รัตนคช
นางสาวอภิญญา วงศเดช
นางสาวอภิญญา อุยยะพัฒน
นางอภินยา ทองระอา
นางสาวอภินนั ท รัตนคํา
นางอภิรดี กลับทับลังค
นางอภิรดี คําเงิน
นางอภิรดี คุปตจิต

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๓๖๗๕
๓๖๗๖
๓๖๗๗
๓๖๗๘
๓๖๗๙
๓๖๘๐
๓๖๘๑
๓๖๘๒
๓๖๘๓
๓๖๘๔
๓๖๘๕
๓๖๘๖
๓๖๘๗
๓๖๘๘
๓๖๘๙
๓๖๙๐
๓๖๙๑
๓๖๙๒
๓๖๙๓
๓๖๙๔
๓๖๙๕
๓๖๙๖
๓๖๙๗
๓๖๙๘
๓๖๙๙
๓๗๐๐

หนา ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางอภิรดี สายยศ
นางอภิษฎา ศรีสงคราม
นางอภิสลักษณ ไชยขันธ
นางอมรกานต ทองใบ
นางอมรรัตน คะตะวงศ
นางอมรรัตน ชวนะรักษ
นางอมรรัตน ชุมวงษ
นางอมรรัตน ดํารงเกียรติกลุ
นางอมรรัตน นพรัตน
นางอมรรัตน นันตะปน
นางอมรรัตน เบญจางคประเสริฐ
นางสาวอมรรัตน วุฒิสถิรภิญโญ
นางอมรรัตน ศรีนิล
นางสาวอมาวสี พลับจุย
นางอรกัญญา สุภามณี
นางอรชกุล โมกขกระแสร
นางสาวอรชภา วงคทาวิน
นางอรชร จันตะคะรักษ
นางสาวอรชร ออนโอภาส
นางสาวอรดี ตอวิวัฒน
นางสาวอรทัย พาทีทนิ
นางสาวอรทัย พุทธมงคล
นางสาวอรทัย มัธยัสถสขุ
นางสาวอรทัย สิทธิมงคล
นางอรนรินทร ขจรวงศวัฒนา
นางอรนุช สารเจริญ

๓๗๐๑
๓๗๐๒
๓๗๐๓
๓๗๐๔
๓๗๐๕
๓๗๐๖
๓๗๐๗
๓๗๐๘
๓๗๐๙
๓๗๑๐
๓๗๑๑
๓๗๑๒
๓๗๑๓
๓๗๑๔
๓๗๑๕
๓๗๑๖
๓๗๑๗
๓๗๑๘
๓๗๑๙
๓๗๒๐
๓๗๒๑
๓๗๒๒
๓๗๒๓
๓๗๒๔
๓๗๒๕
๓๗๒๖

(เลมที่ ๑๕/๓)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวอรนุช อาภารัตน
นางอรพินท ชองวารินทร
นางสาวอรพินท ศิริ
นางอรพินธุ ปทมาภรณพงศ
นางอรพิมพ วงศเปง
นางอรวรรณ ณ ลําปาง
นางอรวรรณ นามสวาง
นางอรวรรณ เรไรวรรณ
นางอรวรรณ เรืองชาติ
นางสาวอรวรรณ เรืองสนาม
นางอรวรรณ แสนลัง
นางสาวอรวรรยา ภูมิศรีแกว
นางสาวอรศรี วันดี
นางอรศศิร กรอบทอง
นางสาวอรศิริ มาทัพ
นางอรษา อินทจักร
นางอรสา ชูแกว
นางอรสา เดชประมวลพล
นางอรสา บัวอินทร
นางอรสา สุรีย
นางอรสา แสงแกว
นางอรอนงค แปลงงาน
นางอรอนงค ศรัณยภิญโญ
นางอรัญญา เขื่อนแกว
นางอรัญญา ตวนภูษา
นางอรัญญา บุตรดี

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๓๗๒๗
๓๗๒๘
๓๗๒๙
๓๗๓๐
๓๗๓๑
๓๗๓๒
๓๗๓๓
๓๗๓๔
๓๗๓๕
๓๗๓๖
๓๗๓๗
๓๗๓๘
๓๗๓๙
๓๗๔๐
๓๗๔๑
๓๗๔๒
๓๗๔๓
๓๗๔๔
๓๗๔๕
๓๗๔๖
๓๗๔๗
๓๗๔๘
๓๗๔๙
๓๗๕๐
๓๗๕๑
๓๗๕๒

หนา ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางอรัญญา พิศวง
นางอรัญญา ภูภักดิ์
นางอรัญญา สิงหใจ
นางสาวอริสรา จันทเรืองโรจน
นางสาวอริสรา ศิริไพศาลประเสริฐ
นางอรุณ ทรัพยแกว
นางอรุณ ทับทิมยอย
นางอรุณรัตน เชือ้ ตาเคน
นางอรุณรัศมี ดอนชัย
นางสาวอรุณศรี บุญมาศิริ
นางสาวอรุณี กาญจนประภาส
นางอรุณี แซลอ
นางอรุณี ตระการรังสี
นางอรุณี ธัญญารักษ
นางอรุณี ยันตรปกรณ
นางอรุณี สองประเสริฐ
นางสาวอลิสา บัวมัน่
นางอวยพร จินาวงศ
นางอวยพร แตงโสภา
นางออพร บุตมิ ูลตรี
นางออยผกา เจริญสุข
นางสาวอักษร พูลนิติพร
นางอังคณา พานิชอัตรา
นางอังคณา เมาพิมพพา
นางอังสนา ฉัตรรัตนแสง
นางอังสุมาลิน ทองอยู

๓๗๕๓
๓๗๕๔
๓๗๕๕
๓๗๕๖
๓๗๕๗
๓๗๕๘
๓๗๕๙
๓๗๖๐
๓๗๖๑
๓๗๖๒
๓๗๖๓
๓๗๖๔
๓๗๖๕
๓๗๖๖
๓๗๖๗
๓๗๖๘
๓๗๖๙
๓๗๗๐
๓๗๗๑
๓๗๗๒
๓๗๗๓
๓๗๗๔
๓๗๗๕
๓๗๗๖
๓๗๗๗
๓๗๗๘

(เลมที่ ๑๕/๓)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางอัจฉรวรรณ กันมงคล
นางอัจฉรา ไชยกุล
นางอัจฉรา โปรงจันทึก
นางสาวอัจฉรา พรโคกสูง
นางอัจฉรา รัตนโกเศรษฐ
นางสาวอัจฉรา โรจนชาญชัยกุล
นางอัจฉรา ศรีสําราญ
นางสาวอัจฉราพร บุญยืน
นางอัจฉราวดี ศรีสถิตยนรากูร
นางสาวอัจฉราวรรณ มูสิกธรรม
นางอัจฉริยา หุนกิตติเวชกุล
นางอัจฉรี อินทรกุล
นางอัญชณา แจมแสงทอง
นางอัญชนา นิลเกษ
นางอัญชนา อึ้งสวัสดิ์
นางอัญชลี ไตรฟน
นางอัญชลี ประดับวงค
นางสาวอัญชลี พรผล
นางอัญชลี รองแกว
นางอัญชลี ระวิพงษ
นางอัญชลี วรฉัตร
นางอัญชลี ศักดาสาวิตร
นางอัญชลี สาทิภักดี
นางอัญชลีพร ครุธวงษ
นางอัญชุลี นิตยคําหาญ
นางอัฒรัตต เลาวัฒนากูล

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๓๗๗๙
๓๗๘๐
๓๗๘๑
๓๗๘๒
๓๗๘๓
๓๗๘๔
๓๗๘๕
๓๗๘๖
๓๗๘๗
๓๗๘๘
๓๗๘๙
๓๗๙๐
๓๗๙๑
๓๗๙๒
๓๗๙๓
๓๗๙๔
๓๗๙๕
๓๗๙๖
๓๗๙๗
๓๗๙๘
๓๗๙๙
๓๘๐๐
๓๘๐๑
๓๘๐๒
๓๘๐๓
๓๘๐๔

นางสาวอัปสร เหมนาไลย
นางสาวอัมพร กําลังกิจ
นางสาวอัมพรินทร เลิศอัศวพล
นางอัมภาพันธุ คําดวงกาศ
นางอัศนี วรรณดี
นางสาวอัษฎภร บัวจันทร
นางอัสนี นาคาวงค
นางสาวอัสนี นุสสะ
นางอาดิษร นวรัตนาพงษ
นางอาพร จรุมเครือ
นางอาพิน ไชยมัชชิม
นางอาภรณ กาษี
นางสาวอาภรณ กําเนิดดี
นางสาวอาภรณ ชูพนั ธุ
นางอาภรณรตั น ปานโบ
นางสาวอาภัสรา อติโรจน
นางอาภากร มนัสฉัตรโสภณ
นางอารมณ คลองเชาวชาญ
นางอารมณ นุมถึก
นางอารมณ ปยทวีสุข
นางสาวอารมณ พัวพันธพงษ
นางอารมย พรหมดี
นางอารยา กิจวัฒนานุสนธิ์
นางอารยา ผองแผว
นางอารยา สุขสําราญ
นางอารี คงคาชวย

หนา ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา
๓๘๐๕
๓๘๐๖
๓๘๐๗
๓๘๐๘
๓๘๐๙
๓๘๑๐
๓๘๑๑
๓๘๑๒
๓๘๑๓
๓๘๑๔
๓๘๑๕
๓๘๑๖
๓๘๑๗
๓๘๑๘
๓๘๑๙
๓๘๒๐
๓๘๒๑
๓๘๒๒
๓๘๒๓
๓๘๒๔
๓๘๒๕
๓๘๒๖
๓๘๒๗
๓๘๒๘
๓๘๒๙
๓๘๓๐

(เลมที่ ๑๕/๓)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางอารี พลศรีสุทธิกุล
นางอารี สืบสมบัติ
นางอารี อัมรนันท
นางอารีย ตาตุ
นางอารีย ศรีบัว
นางอารียา ตันอารีย
นางอารียา สุพรรณดี
นางอารีรตั น ชวนคิด
นางอารีรตั น สุวรรณปรีชา
นางสาวอารีวรรณ กันทะสอน
นางอํานวย ชวยบํารุง
นางอํานวย ทองนพ
นางอําพร ไชยวงศ
นางอําพัณ ศรีลัดดา
นางสาวอําพา ทศภานนท
นางสาวอําไพ กิติสอน
นางอําไพ ตนโพธิ์ทอง
นางอําไพ รัตนชาญกร
นางอําไพ สิทธิกูล
นางสาวอําไพพิชญ นิลมานัต
นางอําไพรัตน วรครบุรี
นางอําไพศรี ไทยวงษ
นางอําภา ทวีพันธ
นางอํามรา โพธิ์หลา
นางอิงอร ตราหยก
นางสาวอิงอร พงศพุทธชาติ

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๓๘๓๑
๓๘๓๒
๓๘๓๓
๓๘๓๔
๓๘๓๕
๓๘๓๖
๓๘๓๗
๓๘๓๘
๓๘๓๙
๓๘๔๐
๓๘๔๑
๓๘๔๒
๓๘๔๓
๓๘๔๔
๓๘๔๕
๓๘๔๖
๓๘๔๗
๓๘๔๘
๓๘๔๙
๓๘๕๐
๓๘๕๑
๓๘๕๒
๓๘๕๓
๓๘๕๔
๓๘๕๕
๓๘๕๖

นางอินเดีย เงาตะคุ
นางอินทิยา มัน่ จิตร
นางอินทิรา ธีรเมธาทิพรัตน
นางอินทิรา ผองแผว
นางอินธิรา ธรรมแงะ
นางอิศวรา อายุพงศ
นางสาวอิสรีย นามแกว
นางอิสรีย วรสิทธิ์ตระกูล
นางอิสรีย อิม่ สรรพางค
นางอุณไจย สงสีจันทร
นางอุดม วงษแสน
นางอุดมพร พรหมดวง
นางสาวอุดมลักษณ ลอองแกว
นางอุดมศรี พจนา
นางอุดมศรี แสงสวาง
นางอุดมศิลป หลานทาว
นางสาวอุตบล ไทยแท
นางอุทัยวรรณ แจมถาวร
นางอุน เรือน ณัฐวรพงศ
นางอุบล โคตรแสนลี
นางอุบล แจมนาม
นางอุบล พงศวฒ
ุ ิศกั ดิ์
นางอุบล ศรีนากรุง
นางสาวอุบล ศิริโชติ
นางอุบล ศิรวิ รากุล
นางอุบลนุช วรจักร

หนา ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา
๓๘๕๗
๓๘๕๘
๓๘๕๙
๓๘๖๐
๓๘๖๑
๓๘๖๒
๓๘๖๓
๓๘๖๔
๓๘๖๕
๓๘๖๖
๓๘๖๗
๓๘๖๘
๓๘๖๙
๓๘๗๐
๓๘๗๑
๓๘๗๒
๓๘๗๓
๓๘๗๔
๓๘๗๕
๓๘๗๖
๓๘๗๗
๓๘๗๘
๓๘๗๙
๓๘๘๐
๓๘๘๑
๓๘๘๒

(เลมที่ ๑๕/๓)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางอุบลพรรณ ชีชาง
นางอุบลรัตน คําผม
นางสาวอุบลรัตน พรหมรักษ
นางอุบลรัตน สมวงษ
นางอุบลวรรณ กัญจนพรเจริญ
นางอุบลวรรณ ยิ่งรัตนสุข
นางอุบลศรี เสนงาม
นางอุมา ยานวิมตุ ิ
นางอุมากร จันทรมหา
นางอุมาพร แสงไพโรจน
นางอุมาพร หาญเจริญ
นางสาวอุมาลี แซหลี
นางอุรา สุวรรณรักษา
นางอุรารัตน มีสบาย
นางอุราวรรณ ผลพานิช
นางอุไร เชาวลิต
นางสาวอุไร เตชะเจษฎารังษี
นางอุไร นามวงษ
นางอุไร บุญมา
นางอุไร ภูนวกุล
นางสาวอุไรวรรณ แซจงึ
นางสาวอุไรวรรณ บัวเกษ
นางสาวอุไรวรรณ บุญถม
นางสาวอุไรวรรณ ลุนบง
นางสาวอุไรวรรณ ศรีดามา
นางอุไรวรรณ อภินวถาวรกุล

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๓๘๘๓
๓๘๘๔
๓๘๘๕
๓๘๘๖
๓๘๘๗
๓๘๘๘
๓๘๘๙
๓๘๙๐
๓๘๙๑
๓๘๙๒
๓๘๙๓

หนา ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอุไรวรรณ อมรไชย
นางอุไรศรี ขํานุรักษ
นางอุศมา นามแกว
นางอุษณีย กีรติพงศธรรม
นางอุษณีย เกิดมี
นางสาวอุษณีย บุญวรรณโณ
นางอุษณีย พวงสุวรรณ
นางอุษา จัตวากุล
นางอุษา รอดทอง
นางอุษา วีรเดชกําพล
นางอุสา จิตยุติ

(เลมที่ ๑๕/๓)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘

๓๘๙๔
๓๘๙๕
๓๘๙๖
๓๘๙๗
๓๘๙๘
๓๘๙๙
๓๙๐๐
๓๙๐๑
๓๙๐๒
๓๙๐๓

นางอุสาห กุลปรีดารัตน
นางอุสาห บุญหลง
นางเอกสุรีย วงศชัยภูมิ
นางเอือ้ งออย วรรณมาศ
นางสาวเอื้อมเดือน เทียมเหรียญทอง
นางเอือ้ มพร จันทรทอง
นางเอือ้ มพร ประวาฬ
นางเอือ้ มรัตดา ไชยรา
นางฮัสสณา หวันประรัตน
นางฮาหยาด สองเมือง

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

นายกฤษณะพันธ ธนกรณไพศาล
นายกัณฐณัฎฐ ณัฎฐพล
นายเกษม เสรีพรเจริญกุล
นายจินดา โรจนเมธินทร
นายจิรวัฒน มวงสัมฤทธิ์
นายชํานาญ บุญเนย
นายถาวร ศรไชย
นายณัฐพงษ สุมนศาสตร
นายธวัชชัย สุวรรณบรรณ
นายประเสริฐ ภัคนิรชากุล
นายพีระพัฒน มกรพงศ
นายภาณุพงศ ธนูสูตร
นายมนัส รามเกียรติศักดิ์
นายระพล พูลสวัสดิ์กติ ิกูล

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

นายรังสรรค จันทนสมิต
นายล่ําซํา ลักขณาภิชนชัช
นายวิชัย ปุริสา
นายวิรัตน เตชะอาภรณกุล
นายเวสารัช เวสสโกวิท
นายไวยวุฒิ สีห่ ิรญ
ั วงศ
นายศิลปชัย แยมชืน่
นายสถิตย สมพงศ
นายสนชัย กํานล
นายสมจิต ศรีอดุ มขจร
นายสมชาย เดชมิง่ มงคล
นายสุรวุฒิ สุขสวัสดิ์
นายสุรศักดิ์ กองเกียรติกุล
นายอภินนั ท สุขบท

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔

นางกชชุกร หวางนุม
นางสาวกนกพร เยี่ยงศุภพานนทร
นางกนกวรรณ ธาตุทําเล
นางกรรณิการ เพชรเรืองสุด
นางสาวกฤติยา จิตราภัณฑ
นางกฤษณา ตรียมณีรัตน
นางกฤษณา สิงหทองวรรณ
นางสาวกัญญาณี ดาววงศ
นางสาวกัลยาณี เขมะสุริจนั ทรโญ
นางกานดา ซือ่ สัตยาภิรมย
นางกิติญา อากาศสุภา
นางสาวกุลญนาท ผองแผว
นางเกษร หอมกลาง
นางสาวเกสรี บุญสูตร
นางขนิษฐา ทองนํา
นางขนิษฐา บุญตะนัย
นางสาวขวัญใจ พลังไพบูลย
นางจงกล ปญญาไว
นางสาวจรรยารักษ สุพัฒน
นางจริตงาม บุญบํารุง
นางสาวจันทรวไิ ล เสรีเสถียรทรัพย
นางสาวจันทรา จันทรจรัส
นางจิดาภา ธรรมศิริ
นางสาวจิตติมา ศรีสมพร
นางจิตรลดา วิมลปญญาธร
นางสาวจินตนา ตรีเงิน

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

(เลมที่ ๑๕/๓)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางจิระประภา เนียมวงษ
นางสาวจิราภรณ เชี่ยววิทย
นางสาวจิราภรณ ตามประวัติ
นางจุฬาลักษณ สอนดิษฐ
นางฉัตรมนตร ปน แกว
นางเฉลิม เติมทอง
นางชุติมา สุดประเสริฐ
นางชุลรี ัตน สาระรัตน
นางญาดา จีนประชา
นางสาวณัฏฐารมย ทองเจิมศิริ
นางสาวณัฐกฤตา ชูสวุ รรณ
นางณัฐธยาน เนื่องแสง
นางสาวณัฐพร ไพศาล
นางสาวดรุณี เจริญเขตต
นางดวงกมล รอดแสง
นางดวงเดือน ศรไชย
นางสาวดารณี ศรสุวรรณ
นางสาวเตือนใจ คําขุนทด
นางทยิดา ชูบาล
นางทรงศิริ นิลจุลกะ
นางสาวทัศนีย ชลนากิจกุล
นางทัศนีย บุญสมประสงค
นางทิพวรรณ สุวรรณพล
นางสาวทิพาพร ทองสวาง
นางสาวธนาภรณ ทับทิม
นางธนินทธร สุรียโชติเสถียร

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖

นางธมนวรรณ วิไลรัตน
นางธารนี คงสินธุ
นางสาวธีราภรณ สันธนะโยธิน
นางนงครัตน จันทรมหา
นางนงคาร โฉมสะอาด
นางสาวนภัสนันท ชัยพัฒนปรีชา
นางสาวนฤมล เส็งสาย
นางสาวนวภรณ วิมลสาระวงศ
นางนวลจันทร เลิศวิริยะ
นางสาวนวลฉวี หวังดี
นางนันทนา ชปลเลส
นางสาวนาฎยา สุธีรวุฒิ
นางสาวน้าํ ทิพย มะลิ
นางนิภาวัล บุญทับถม
นางนุชนวรัตน ศีลประเสริฐ
นางนุชนาถ แกวไชโย
นางสาวบังอรศรี ผลสด
นางบุญเรือน อรัณยะนาค
นางบุศยศรี สุขฤทธิ์
นางบุศรินทร มีชชู ีพ
นางสาวประพิณ เปยมพริง้
นางสาวประไพ บุญยเจริญเลิศ
นางประอร เชื่อมชัยตระกูล
นางสาวปรัญญา ไทยแท
นางสาวปราณี คงธีรภาพ
นางปราณี ชูทรัพย

หนา ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒

(เลมที่ ๑๕/๓)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวปราณี เอี่ยมอภิชาติ
นางปรียาณัฐ พวงศรี
นางปรียาพร จันทรโอทาน
นางปวีนชุ จีนกูล
นางสาวปองหทัย พุมระยา
นางปญญฉัตร ซอสุขไพบูลย
นางสาวปาริชาต วุฒิพงศ
นางปยฉัตร เตี้ยวซี
นางปยาอร บุญวงศ
นางผกามาศ มณีอินทร
นางสาวพรทิพย วิริยะไพศาลพงศ
นางพรทิวา เฉลิมวิภาส
นางสาวพรวดี พิศาลสฤษดิกรรม
นางสาวพิมวดี ตรีโรจนพร
นางพูลทรัพย ธงสิบเจ็ด
นางเพชรจรัส ธัญญา
นางเพชรา ยกเลื่อน
นางสาวเพ็ญศรี ทรัพยสอน
นางเพียงใจ อดิศัยมนตรี
นางสาวไพรวัลย จันทาป
นางฟาใส เรืองสารกุล
นางภศิชา เธียรเชาวน
นางสาวภัคภร ทองเชื้อ
นางภัทรา อังสุวรรณ
นางภีรพร คําพิมูล
นางมณทิรา เมธา

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘

นางสาวมนัสนันทน จิตตเกษม
นางสาวยมลวรรณ โปรงทอง
นางสาวยสวันต กะระโสภณ
นางยุพิณ คํากรุ
นางสาวรพีพรรณ เรือนรังสี
นางรวิวรรณ ปญจมนัส
นางสาวระภีภรณ สิงหไกร
นางรัตนา ดีปญญา
นางรุง นภา พรหมแยม
นางลมโชย วศินะเมฆินทร
นางลินจง หลักเมือง
นางสาวลีลยา จักขุจันทร
นางสาววนิดา หาญคุณากุล
นางสาววรรณนิภา จันทรคาธ
นางวรรณา จงจิตรไพศาล
นางสาววรรณา ธนาวิวิธพร
นางสาววรรณา อติโรจนวงศ
นางวรัญู อุดมศักดิ์
นางสาววราภรณ ลิโมทัย
นางสาววาณี แมนยํา
นางวาสนา วังอินทร
นางวิภาวรรณ ดอนจันทร
นางสาววิลาวรรณ ประสพบุญ
นางสาววิไลพร สุเวชยถาวร
นางสาววิศัลยา สีสขุ
นางวีณา พรอมประเสริฐ

หนา ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔

(เลมที่ ๑๕/๓)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางศราวดี ตันธรรมจาริก
นางศิราณี คําเพราะ
นางศิริพร อุตตะระนาค
นางสมใจ ไกยเวช
นางสมบัติ มากัน
นางสมพร สุวรรณมาโจ
นางสมพิศ มากุลสวัสดิ์อดุ ม
นางสมสกุล ศิรไิ ชย
นางสาวสายชล ใจกุศล
นางสาวสายชล สิรวิ ฒ
ั นไพศาล
นางสายนที ไทยสวัสดิ์
นางสิรขิ วัญ สวนกระตาย
นางสุกญ
ั ญา บริบรู ณ
นางสาวสุกญ
ั ญา มงคลวรกิจชัย
นางสุจติ รา ธรรมวงศ
นางสาวสุชีรา อึ้งตระกูล
นางสุฑารัตน ตั้งสกุลวัฒนา
นางสุนันท ยิ่งแจมจันทร
นางสุนันทา เรืองศรี
นางสุนิสา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
นางสุภัสรา อยูสขุ
นางสาวสุมาลี จารุสุขถาวร
นางสาวสุรัสวดี เที่ยงวิบูลยวงศ
นางเสาวลักษณ คูณทวี
นางเสาวลักษณ สุขแกว
นางสาวโสพิศ สังขประสิทธิ์

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔

นางสาวโสฬวรรณ อินทสิทธิ์
นางอดิศร เจษฎปยะวงศ
นางสาวอนันญา กาญจนจันทร
นางอนุรักษ มันศรีชุม
นางสาวอมรรัตน วงศประเสริฐ
นางอมาวสี ดวงนิมติ ร
นางสาวอรพรรณ พุมไพศาลชัย
นางอรพิน เกตุแกวมณี
นางอรวรรณ สังขชาติ
นางอรอนงค คุมกลิ่นวงษ

หนา ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔

(เลมที่ ๑๕/๓)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางอัชฌา พัฒนาศรีโรจน
นางอัญชลี สุขขัง
นางอัญชลี อรามเธียรธํารง
นางสาวอัญชิษฐา นุมโต
นางสาวอําพร อุบลธชาติ
นางสาวอําพัน รุจนสุธี
นางสาวอําไพ แยมกลาง
นางอําไพ สารขันธ
นางสาวอุษณี ยุทธศิลป
นางอุษณีย พรหมประกอบ

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

นายชํานาญ บุญตาราษฎร
นายเชิดพงษ มงคลสินธุ
นายณัฐกฤตย เสงี่ยมศักดิ์
นายณัฐกิจ พิพัฒนจาตุรนต
นายทวีฤทธิ์ สิทธิเวคิน
นายทัชนัด โสอิติกุล
นายธรณพงศ จันทรวงศ
นายธีรศักดิ์ พรหมพันใจ
นายนิยม ไกรปุย
นายบําเพ็ญ เกงขุนทด
นายบุญเทียน อาสารินทร
นายพรชัย เกิดศิริ
นายพสุธร ชาญโลหะ
นายไพรัช วัชรกุลธรไทย
นายลือชัย เนียมจันทร

๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐

นายศักดิ์ชัย ไชยมหาพฤกษ
นายสมควร หาญคําหลา
นายสมพงษ จันทรขอนแกน
นายสมยศ กิตติมั่นคง
นายสมาน สยุมภูรุจินนั ท
นายสฤษกุล กอนศิลา
นายสุระพร วรสวาท
นายสุวรรณ อดิศัยมนตรี
นายเสฏฐวุฒิ นิธิโชติชัยสิริ
นายแสวง ทองสีจัด
นายอัมพร ไตรสุธา
นายอานุภาพ พงษพานิช
นายอํานวย ทิพศรีราช
นางกนกพร เมืองชนะ
นางกมลชนก เทพสิทธา

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖

หนา ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวกมลทิพย วิจิตรสุนทรกุล
นางกมลวรรณ อิ่มดวง
นางสาวกรวรินท ทวมนิม่
นางกองเพ็ชร ดอกไมเพ็ง
นางสาวกังสดาล สุวรรณรงค
นางกัญลักษณ สุขใหญ
นางกิง่ กมล จิตเมตตา
นางจิรายุ แคสกี้
นางฉัตรารัศมิ์ อธิยวัฑฒิ
นางสาวชญานิค ฤกษพัฒนะ
นางญาดา โตอุตชนม
นางฐิติพร วงศศริ ิอํานวย
นางสาวณิษาอร พิหูสูตร
นางตรีอมร วิสุทธิศริ ิ
นางทัศนงค ออนแกว
นางนภัทร วัชราภรณ
นางนันทนา แตประเสริฐ
นางนุชนารถ แกวดําเกิง
เรืออากาศเอกหญิง บุษบัน เชื้ออินทร
นางสาวปนัดดา ขาวสะอาด
นางปวีณา ทีฆภาคยวิศิษฎ
นางเปรมปรีดิ์ ชวนะนรเศรษฐ
นางพรรวินท ชํานาญกิจ
นางพวงทิพย บุตรรักษ
นางพวงเพชร เข็มสวาง
นางพิมพชนก คงมะกล่าํ

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

(เลมที่ ๑๕/๓)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางเพชรรัตน อรุณภาคมงคล
นางมณจีรา จันทร
นางมณีรัตน ทศรฐ
นางมยุรี ราชสีหวรรณ
นางสาวรวีนนั ท จันทรศรีธรรม
นางสาวเรณู นามเจริญ
นางสาวฤทัยทิพย แกวสุก
นางสาวละเอียด จันทรัตนวงศ
นางสาวลัดดา ธรรมการัณย
นางวนิดา อธิคมกุลชัย
นางสาววราภรณ คลายชัง
นางวัชราภรณ ปริวัตร
นางสาววัชรี ศรีศิริสิทธิกุล
นางวันทนา กลางบุรมั ย
นางสาววันทนีย ธารณธนบูลย
นางสาววันเพ็ญ วัฒนอมรเกียรติ
เรืออากาศเอกหญิง วิชชุดา โลจนานนท
นางสาววิภาสิริ อังประทีป
นางสาววิมล พันธุมะโอภาส
พันตรีหญิง วิมลพรรณ กมลเพ็ชร
นางสาวศรีสุชา เชาวพรอม
นางศิริพร ธนพรชัยสิทธิ์
นางสาวศุภราภรณ พันธเถระ
นางสาวสมปอง โรจนรุงศศิธร
นางสาวสมหมาย ยิ้มขลิบ
นางสวรรยา จันทูตานนท

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๑
๒
๓
๔
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

นางสัญญา สิงหนาท
นางสายสุนี พันธุไ พโรจน
นางสิรภัทร วิริยะวงศานุกลู
นางสิรหิ ญิง ทิพศรีราช
นางสุกญ
ั ญา เพ็ชรสันทัด
นางสุกญ
ั ญา ศรีกระทุม
นางสุจติ รา เทพมงคล
นางสาวสุธารัตน วิทยชัยวุฒิวงศ
นางสุธิรา ศรีวงศ

หนา ๘๓
ราชกิจจานุเบกษา
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐

(เลมที่ ๑๕/๓)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสุปยา จันทรมณี
นางสุพินดา ตีระรัตน
นางสุภาพร อยูแ ดง
นางสุรญ
ั ญา วรรลยางกูร
นางสาวหทัยทิพย จุทอง
นางอรัญญา ออนรักษ
นางอัญชณา ออนละออ
นางอัมพวา คุณยศยิง่
นางอารี ชวยสงค

กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
นายศิวาลัย เสริฒนิธิวงศ
๕ นางแสงเพ็ชร ภูมา
นายสมนึก สุชัยธนาวนิช
๖ นางอัจฉรา เชียงทอง
นายสมศักดิ์ กรีชัย
๗ นางสาวอัญชลี จูฑะพุทธิ
นางพรทิพย เทียนทองดี
กรมวิทยาศาสตรการแพทย
๑๒ นางนงลักษณ พุทธิรักษกุล
นายฐิติวัสส สุวคนธ
๑๓ นางประชุม ครุฑไทย
นายธราธิป เรืองวิทยานนท
๑๔ นางสาวพรรณเกษม แผพร
นายบุญรัตน วงศชมภู
๑๕ นางสาวพรรณราย วีระเศรษฐกุล
นายยงยุทธ พรหมพันธุใจ
๑๖ นางสาววลัยลักษณ เมธาภัทร
นายอภิชัย ศุภสารสาทร
๑๗ นางวัฒนา ปอมสกุล
นางสาวกนกวรรณ สุโธ
๑๘ นางสาววารุณี จิรวัฒนาพงศ
นาวาอากาศตรีหญิง กันยารัตน ชลสิทธิ์
๑๙ นางวิชชุดา จริยะพันธุ
นางกาญจนา ทรัพยอนุกูล
๒๐ นางสาววีณา ปยสิริชวู งศ
นางสาวกุลชญา ไชยราช
นางสาวจิตผกา สันทัดรบ
๒๑ นางศศิธร ฐิตเิ พชรกุล
นางสาวจิตรา ชัยวัฒน
๒๒ นางสมใจ ไผสมบูรณ

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๒๓ นางสิริพรรณ แสงอรุณ
๒๔ นางสุกญ
ั ญา กําแพงแกว
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑
๒
๓
๔
๕
๖

นายกฤษฏ อยูคง
นายกิติศักดิ์ หนูแทน
นายธงชัย กีรติหตั ถยากร
นายบุญเลิศ เตียวสุวรรณ
นายประวิทย สืบศรี
นายพงศศกั ดิ์ สุขสุมิตร
นายพิภพ วิทยศิลป
นายวรสิทธิ์ พันธุเกษร
นายวิกรม ถนอมนาค
นายวิจติ ร พรมบุตร
นายวิมล ยาทองไชย
นายศรัณย หงษเจริญ
นายสมภพ อาจชนะศึก
นายสุชาติ เลาบริพัตร
นายสุนทร สีทองแกว
นายสุพล กฤษสุวรรณ
นาย ก.สินศักดิ์ สุวรรณโชติ
นายกิตติคม ปนเปง
นายชนภัทร คําทา
นายชัยพร ยิ่งเจริญพาสุข
นายชาญชัย สุภากุล
นายชาญวิทย หอมกอ

หนา ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๓)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘

๒๕ นางสุดารัตน แกวมณี
๒๖ นางอนงคนุช เนยเมืองปก
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
๑๗ นายสุรเทพ สุกใส
๑๘ นายสุรตั น พลเยี่ยม
๑๙ นายอับดุลกอเดส อมรึก
๒๐ นายอําพร ทิมเจริญ
๒๑ นายอุทิศ จิตเงิน
๒๒ นางสาวณัฐศรัณย บุณยามระ
๒๓ นางพนิดา ภูกาญจนพรอย
๒๔ นางพรพิศ กาลนาน
๒๕ นางพัชรี ศรีสวัสดิ์
๒๖ นางระพีพร ผิวออนดี
๒๗ นางสาวลัดดา สวางวุฒไิ กร
๒๘ นางสุณี หาญศรีวรวงศ
๒๙ นางสาวสุธาทิพย จันทรักษ
๓๐ นางอนัญญา ประสงคพร
๓๑ นางสาวอนันต วงศเจริญ
๓๒ นางอังกุล วรรณแสง
กรมสุขภาพจิต
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

นายทวีจติ ร สารราษฏร
นายทวีศิลป วิษณุโยธิน
นายธรณินทร กองสุข
นายธรรมรัตน ลีละสุลธี รรม
นายธัชพงษ พีมะผล
วาที่รอยตรี ธีระเดช ศรีเทพ

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘

นายนรวีร พุมจันทร
นายบดินทรเดช แกวสุวรรณ
นายประเสริฐ สุขพิทักษ
นายพิชิตพงษ อริยะวงศ
นายพิเชษฐ บุญเลิศ
นายพิทยา บังศรี
นายมนัส บุญนํา
นายวัยพจน ไปลโสภณ
นายวิบูลย ชานวิทิตกุล
นายวิศิษยศักดิ์ ทวีวฒ
ั นปรีชา
นายวีระ ดุลยชปู ระภา
นายวุฒิกร จันทรังษี
นายสมชาย งามสัตตบุษย
นายสุรศักดิ์ เศรษฐวิชาภรณ
นายสุรัช สุนนั ตา
นายอนล สุจริตสุระการ
นางสาวกาญจนา สุทธิเนียม
นางกานตสิรี กันบัว
นางกิตติวรรณ เทียมแกว
นางเกษกนก ดีสมสกุลพันธ
นางเกื้อกูล พรหมจรรย
นางเขมิกา ศิริเสถียร
นางเครือวัลย แหงชาติ
นางจริยารัศมิ์ คามวัลย
นางจันทนา เทศวัฒนา
นางจํานงจิตต สุขพิทักษ

หนา ๘๕
ราชกิจจานุเบกษา
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔

(เลมที่ ๑๕/๓)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางจินตนา โพธิรกั ษ
นางจิรภัทร ประเสริฐศักดิ์
นางสาวจิราภรณ ดีประเสริฐ
นางจุฑารัตน สัตนันท
นางเฉลา หนูตุนศรี
นางเฉลิมพร จิรนภาวิบูลย
นางสาวชลพร กองคํา
นางชิดชนก โอภาสวัฒนา
นางชินารัตน จิตรพริง้
นางชุติมา ลือนาม
นางทิพยวัลย กฤตศรลักษณ
นางเทียนทอง บังศรี
นางธันยธรณ ซือ่ สัตย
นางนงลักษณ คําบัวตอง
นางนภาพร นวลสุทธิ์
นางนรารักษ ศิลปพิพัฒน
นางนฤมล ทีปะปาล
นางสาวนันทนา ทองดวง
นางสาวนิตยา เชื้อโชติ
นางนิภารัตน รมซาย
นางนิรมัย คุม รักษา
นางนิฤมล เผือกคง
นางสาวนิลวรรณ อึ้งสกุล
นางนุชนาถ ชัยเจริญ
นางสาวบุญชู ยุทธพลไพบูลย
นางปณิศา คงมะลวน

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐

นางปทิตตา ศาตานันท
นางปภาจิต บุตรสุวรรณ
นางปภาดา มนตรี
นางปราณี เชษขุนทด
นางปรีดา เอกวานิช
นางปทมา โพธิ์สุวรรณ
นางสาวปารย นราภัทรลัทธเดช
นางปยะดา สารราษฏร
นางพนาวัลย จางประเสริฐ
นางพนิดา กองสุข
นางสาวพรประไพ แขกเตา
นางพรรณี แสงหิรญ
ั
นางพรรณราย แสงกําพลี
นางพิมพชนก หาคํา
นางพิมพาภรณ แกวมา
นางเพ็ญนภา อนุการ
นางไพล อนพันธ
นางไพลออ มูลวิจติ ร
นางภัทราจิตต ศักดา
นางภัทราวรรณ สุนทโร
นางภัทรีนาฏ บุญชู
นางภารณี ชวาลวุฒิ
นางมณีรัตน คงแสนคํา
นางเมตตา ขัมภรัตน
นางเมตตา บัวสด
นางสาวราณี ฉายินทุ

หนา ๘๖
ราชกิจจานุเบกษา
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖

(เลมที่ ๑๕/๓)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางราตรี ภูบ ุญ
นางรําไพ สามสีทอง
นางสาวรุง ดาว สกุลเขื่อน
นางละออง วัฒนศิลป
นางลัดดาวัณย คุณวุฒิ
นางวจิรา ณ บํารุง
นางวยุณี ชางมิง่
นางวัลยา ภิญญาคง
นางวาสนา จินากลึง
นางวิมล เนติวิธวรกุล
นางศศิรส ชอบดี
นางศิรภัสสร ลิมปติเกียรติ
นางศิริพร หอมคําวะ
นางสาวสมพร อินทรแกว
นางสาวสวัสดิ์ เที่ยงธรรม
นางสายใจ นิโรจน
นางสายวสันต อนันตะ
นางสิรนิ ภา จาติเสถียร
นางสุกญ
ั ญา เห็มภูมิ
นางสุจติ รา ดานภูว งศ
นางสาวสุจิรา คงเทพ
นางสุชญา ปูรณปวิตร
นางสุพรรณี แสงรักษา
นางสุภาภรณ มาตรพลากร
นางสุภิญญา พรหมขัติแกว
นางสุรดา ภูมปิ ญญา

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

หนา ๘๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุลนิ ดา จันทรเสนา
นางเสาวภา เจริญธนจินดา
นางเสาวภา บุญวิทย
นางแสงจันทร บุญศรี
นางอรสา ศรีเสริม
นางสาวอัธยา ญาณหาร
นายกองเกียรติ เติมเกษมศานต
นายกิตติพงศ แซเจ็ง
นายกิติพงศ ศักดิ์สวัสดิ์
นายชัยนันต เถียรสุทธิกุล
นายธวัช ชูตระกูล
นายธีระชัย อนุวงศเจริญ
นายมานะ หะสาเมาะ
นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน
นายสมเกียรติ อรุณภาคมงคล
นายสมภพ สุทศั นวิริยะ
นางกรแกว ถิรพงษสวัสดิ์
นางกฤษฎิ์ณิชา คงทอง
นางสาวจริยา บุญอนันต
นางจันทิรา นันทมงคลชัย
นางสาวจิตติมา ธาราพันธ
นางจิตติมา รอดสวาสดิ์
นางดวงหทัย จันทรเชื้อ
นางสาวทรรศนีย โสรัจธรรมกุล
นางนภาพรรณ วิริยะอุตสาหกุล

๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
กรมอนามัย

๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘

(เลมที่ ๑๕/๓)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางอาภรณ ลอมวงศ
นางสาวอารีย ปนทอง
นางอุทศิ ศรี เรืองบุตร
นางสาวอุบญ
ุ รัตน ธุรีราช
นางอุไรวรรณ ยิ้มละมาย

นางสาวนริศรา มณีนิล
นางนุชรินทร ปตะวรรณ
นางปรียานุช บูรณะภักดี
นางสาวปยะวรรณ กลิน่ สุคนธ
นางพรพิมล ศรีบุญเรือง
นางพัชรินทร กสิบุตร
นางสาวพัชรีวรรณ เจนสาริกรณ
นางสาวพิมพภวดี ศรีจันทร
นางสาวพิริยา วัฒนารุงกานต
นางพูลสุข สวัสดี
นางภิญญา ศรีเงินถม
นางมณฑวรรณ ยุชงั กูล
นางมุกดา คําภีระ
นางยุพา ชัยเพ็ชร
นางสาวละมัย มั่นคง
นางลักขณา ถาปาบุตร
นางสาววรางคนา เวชวิธี
นางวาทินี แจมใส
นางวาริสา กองคําบุตร

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข

หนา ๘๘
ราชกิจจานุเบกษา
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖

(เลมที่ ๑๕/๓)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสุจติ รา สุมนนอก
นางสุดธิดา อินนามมา
นางสาวสุเทียน ตันตระวาณิชย
นางสาวสุวพร ทวีสิทธิ์
นางสุวรรณี กอวิวัฒนาการ
นางสุวลั ลีย จอมจักร
นางโสภิดา เทิดทําดี
นางอภิสรา หอมหวล
นางสาวอัญญา จันทรัตน

๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗

นางวิไลวรรณ มาเจริญทรัพย
นางสาววีรวรรณ บุญวงศ
นางสาวศศิพร ตัชชนานุสรณ
นางศิรพัทธ หาญโสดา
นางศิริพร จริยาจิรวัฒนา
นางสาวศิริพร พูลสมบัติ
นางศิริพร แสงวิภาสนภาพร
นางศิริพร หีบแกว
นางสิรภัทร สาระรักษ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
นายนคร ตัง้ วันเจริญชัย
๑๓ นางสาวมธุรส หลาวเจริญ
นายปนพงศ อินทรพาณิช
๑๔ นางสาวรัชตา พงศรุจิกร
นายวิมล ลิม้ สมวงษ
๑๕ นางสาววรสุดา ยูงทอง
นายสมศักดิ์ หาญหัทยา
๑๖ นางวารีรัตน เลิศนที
นางโกสุม สุดสิ้น
๑๗ นางศรีสุดา ฉ่าํ ทรัพย
นางสาวจารุณี กฤษณพันธ
๑๘ นางสิรนิ มาส คัชมาตย
นางจุติมา ลิขิตรัตนพร
๑๙ นางสุดาวรรณ อวมออง
นางณัฏฐา ณ รังษี
๒๐ นางสุภาวดี ธีระวัฒนสกุล
นางธารกมล จันทรประภาพ
๒๑ นางสุรียว รรณ พัฒนวงศยนื ยง
นางสาวพรทิพย เจียมสุชน
๒๒ นางอรวรรณ วงศสวาสดิ์
นางสาวเพชรรัตน อาภรณรัตนานนท
๒๓ นางอัจจิมา สถาพรเจริญยิง่
นางสาวเพ็ญศิริ โปราณานนท
๒๔ นางสาวอวิกา จันประภาส

กระทรวงอุตสาหกรรม
สํานักงานรัฐมนตรี
๑ นางกาญจนา แตงแกว

