หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๒ ข

๓ ธันวาคม ๒๕๔๘

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ
ประจําป ๒๕๔๘
ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล า ฯ พระราชทานเครื่ อ งราชอิ สริ ย าภรณ อั น เปน ที่ ส รรเสริ ญ ยิ่ ง
ดิเรกคุณาภรณ ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๘ รวมทั้งสิ้น
๕,๓๓๘ ราย ดังรายนามทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๒ ข

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓ ธันวาคม ๒๕๔๘

บัญชีรายนามผูสมควรไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
อันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ
ประจําป ๒๕๔๘
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ผูกระทําคุณประโยชนแกประเทศ ศาสนา และประชาชน
ปฐมดิเรกคุณาภรณ
นายเกรียงไกร โชติวัฒนะพันธุ
๑๑ นายสุเมธ ตันติเวชกุล
นายแกวขวัญ วัชโรทัย
๑๒ คุณหญิงทองยอย เปาโรหิตย
นายขวัญแกว วัชโรทัย
๑๓ นางนันทนา โชติวัฒนะพันธุ
นายชาตรี โสภณพนิช
๑๔ นางนิภา สุพิชญางกูร
นายประสพ รัตนากร
๑๕ นางปราณี เผอิญโชค
นายผาไท สิริเวชชะพันธ
๑๖ นางสาววราภรณ สุรวดี
นายเพิ่มศักดิ์ สิงหสมบุญ
๑๗ นางวันทนีย จิราธิวัฒน
หมอมหลวงมานิจ ชุมสาย
๑๘ หมอมหลวงสิระอร นพวงศ
นายยงศักดิ์ คณาธนะวนิชย
๑๙ นางสุมาลี สุขายะ
นายสมพงษ เผอิญโชค
๒๐ นางอุบลฉัตร มาศรีนวล
ทุติยดิเรกคุณาภรณ
นายกุณฑล สุนทรเวช
๘ นายภราเดช พยัฆวิเชียร
นายกุศะ ปนยารชุน
๙ นายสุธรรม ฮุนตระกูล
นายโกศัลย คูสําราญ
๑๐ นายหาญ จันทรตระกูล
๑๑ นางเกสนี กาญจนาลัย
นายเฉลิม อภัยวงศ
๑๒ นางสาวประจวบ ผิวสวัสดิ์
นายเฉียบ นิรันดร
๑๓ นางสาวผูกจิตร สิริเวชชะพันธ
นายดํารงพันธุ พูนวัตถุ
นายประทักษ ประทีปะเสน
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นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ
นายประสาน เสือโต
นายมานะ เนตรสาริกา
นางถนอมฤดี แสงอุทัย
นางทิพวรรณ วงศกิจ
นางนิภา วิธานวัฒนา
นายชัชวาลย เจียรวนนท
นายเชาว จิระมงคล
นายดุสิต นนทะนาคร
นายถวิล เพ็ชรรัตน
นายธวัชชัย ปฐมวาณิชย
นายธาตรี จิตตงามกุศล
นายนกุล เจียรวนนท
นายบรรจง วรรธนะพงษ
นายประจวบ อินวกูล
นายประพันธ ปญญาวุฒิไกร
นายประมวล พนาพงศวศิน
นายพงศภัทร โพธิ์สุวัฒนากุล
นายพิชญ โพธารามิก
นายภุชงค ศรีเศรษฐนิล
นายมาโนช ลี้โกมลชัย
รอยตํารวจตรี วิชัย สุริยุทธ
นายสมประเสริฐ นําพาเจริญ
นายสมศักดิ์ วงศวิเศษสุข

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๓ ธันวาคม ๒๕๔๘

ตติยดิเรกคุณาภรณ
๗ นางยุพา ล่ําซํา
๘ นางระเบียบ เพชรคลาย
๙ นางสมจิตร พรมขํา
๑๐ นางสมนึก จันทรจารุวัฒน
๑๑ นางสุนทรี เตรยาภรณ
จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๑๙ นายสุรพร จรูงจิตรอารี
๒๐ นายสุรินทร โพธิ์พุฒิตาล
๒๑ นายสุฤทธิ์ จิตตกุศล
๒๒ นายเหรียญ พึ่งพิศ
๒๓ นายอภิพร ภาษวัธน
๒๔ นางกรทอง ลําใย
๒๕ นางกิมลี้ สุขมะโน
๒๖ นางกิมเฮียะ นามเวช
๒๗ นางจิตินันท ชูกร
๒๘ นางจิรภา ใจชื่น
๒๙ นางเจริญ เพ็งนรพัฒน
๓๐ นางเจียน ควรชม
๓๑ นางชั้น ตาลชวง
๓๒ นางดวงวรพร สิทธิเวทย
๓๓ นางทองเจือ ชลสายพันธ
๓๔ นางทองเจือ เสือโต
๓๕ นางทองดี แทนวันดี
๓๖ นางทิพวรรณ รุจิรอาภรณ
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นางนงนุช ตันสัจจา
นางบุญเลิศ ผลานุสนธิ์
นางปทุมมาศ แกนรัตนะ
นางแปว ถาวร
นางมนัสสุดา ศรีสงคราม
นางเมตตา อุทกะพันธุ
นางสาววนิดา ธํารงวิทวัสพงศ
นางวัชรี สังฆสุบรรณ
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นายกิจจา ศุภวิฑูรย
นายขยัน แกวประสิทธิ์
นายเขษม สิริมังคลกิตติ
นายคํา ศรีสวาง
นายจรีวัล ประดิษฐรุงวัฒนา
นายจํานงค สุวรรณนที
นายเจริญผล อังคสุโข
นายชลอ รุงแสง
นายชวลิต ปรัชญาภักดี
นายชาญชัย สมพลพงษ
นายชิงชัย เสริฐคัมภศร
นายชุมพล ขําญาต
นายณรงค ปฏิบัติสรกิจ
นายทวี เขียวงาม
นายทอง นนทสวัสดิ์ศรี
นายทองหลอ นิ่มทิม
นายธนวัฒน เลิศสมบัติวัฒนา

หนา ๔
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๓ ธันวาคม ๒๕๔๘

๔๕ นางวันเพ็ญ เจิมประไพ
๔๖ นางสมจิต วงศผดุง
๔๗ นางสมจิตต ลิขิตมุงมงคล
๔๘ นางสังเวียน ทิมอิ่ม
๔๙ นางสาวสุทธีทิพ วองไววิทย
๕๐ นางสุวรรณา อนุวงศนุเคราะห
๕๑ หมอมราชวงศปรียนันทนา รังสิต
๕๒ นางสาวอังศณา คณางกูร
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๑๘ นายธวัช ปุณโณทก
๑๙ จาเอก นอม ออนสวัสดิ์
๒๐ นายบริพัฒน พัฒนธีรพงศ
๒๑ นายบัญชา ปญญาตรง
๒๒ นายบุญเอก มีนะโยธิน
๒๓ นายประดิษฐ สุวรรณนอย
๒๔ นายประภาส ชูติมาวรพันธ
๒๕ นายประสาน ตันประเสริฐ
๒๖ นายปริญญา ธรรมวัฒนะ
๒๗ นายมนตรี เกรียงวัฒนา
๒๘ นายรัตน วังซาย
๒๙ นายสงวน คลองกิจการคา
๓๐ นายสมจิตต รุงรุจี
๓๑ นายสวัสดิ์ เจริญภัทรขจี
๓๒ นายสอน เสรีรัฐ
๓๓ นายสุรศักดิ์ จํารัสผลเลิศ
๓๔ นายเหมโชค สิงหสมบุญ
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นายเหล็ง พันธุ
นายอภิชาติ ธนัญชยะ
นายอรรณพ เลาหกรรณวนิช
นายอักษร โปรงอากาศ
นายอาคม พันธเฉลิมชัย
นายอุทัย วงศอัศวเทพชัย
นางกฤษณา พิชิตการคา
นางกัญญา ศิริโชติ
นางกัลญา เทศกาล
นางกุยเฮียง รัชกิจประการ
นางจันทร ตันศิริคงคล
นางจินตนา ธนาลงกรณ
นางจิรภา ศักดาทร
นางเจริญ สินอยู
นางสาวเจือ งิ้วราย
นางฉวยฟา แซฝุน
นางสาวชวนพิศ เกียรติกําจร
นางสาวชวย โปลิตะ
นางชูศรี เลิศอมรสกุลชัย
นางณัฐสุรีย ออนสวัสดิ์
นางดารณีย สรอยทอง
นางทองคํา แซลี้
นางทองสุข โรจนทรัพย
นางทองหลอ อิศรากูร
นางสาวทับทิม สวัสดี
นางสาวนงนุช ศรีสวัสดิ์
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๓ ธันวาคม ๒๕๔๘
นางนงลักษณ วิสุทธิผล
นางนฤพร เทียนเสม
นางนฤมล เอี่ยมอดุง
นางนิภาวดี ผลประเสริฐ
นางบุญชู ตั้งตระกูล
นางประทุม กรัดศิริ
นางประไพศรี สุทธินรเศรษฐ
นางประภากรณ เทียนประทุม
คุณหญิงปราณีต ศิริธร
นางพงางาม ศตวรรษธํารง
นางพนอ ยอดอินทร
นางพเยาว กุลมุติวัฒน
นางพรจิตต พงศวราภา
นางพันธนา ไตรพิพัฒน
นางพิศมัย นาครวาจา
นางเพ็ญจิตต ปติอนุสรณ
นางสาวมาลี ตัณฑวณิช
นางยิ้ม อังคสุโข
นางยุพิน เผือกมณี
นางเยาวเรศ ชินวัตร
นางระวิวรรณ ปนทวงศ
นางรัตนาภรณ คูภิรมย
นางสาวละออง รอดแยม
นางละอองทิพย พัฒนธีรพงศ
นางเลิศลักษณ ลีนุตพงษ บุญนิพัทธ
นางวันดี รุงสุวรรณ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๒ ข

หนา ๖
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๓ ธันวาคม ๒๕๔๘

๙๘ นางสาลี่ ไตรมรรค
๙๙ นางสําอางค เขียวงาม
๑๐๐ นางสุนทรี เกียรติเฟองฟู
๑๐๑ นางสุปรีชา ควรเดชะคุปต
๑๐๒ นางสุภา คลองกิจการคา
๑๐๓ นางเสนาะ เรืองศรี
๑๐๔ นางอรุณี สีวิภาพงษ
๑๐๕ นางสาวอสมา วิมลรัตน
๑๐๖ นางสาวอารมณ สุขจั่น
๑๐๗ นางอุบล ลีวงศพันธ
๑๐๘ นางเอมอร เพียวพงศ
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ
๑ นายกัมพล ตันสัจจา
๑๕ นายบุญธรรม พิกุลทอง
๒ นายเกียรติสวัสดิ์ พงศกุศลจิตต
๑๖ นายบุญมา อินทรยู
๓ นายคํารณ ครบนพรัตน
๑๗ นายบุณยรักษ วิสุทธิผล
๔ พลเรือเอก คํารณ นุชนารถ
๑๘ นายปญญา แสนอยู
๕ นายเฉลียว หวานชะเอม
๑๙ นายผาย ภักขํา
๒๐ นายพัชร เคียงศิริ
๖ นายชัยนรินท ศิริมาศรังษี
๒๑ นายพิชัย วรประสิทธิ์
๗ นายชัยเลิศ มนูญผล
๒๒ นายพีระพงศ บุญสูง
๘ นายชาญณรงค ขันทีทาว
๒๓ นายเพียร โกยสันติสุข
๙ นายชูเกียรติ นวไพบูลย
๑๐ นายณรงค ไชยวงศทอง
๒๔ นายภาณุพล กาลวันตวานิช
๑๑ นายณอคุณ สิทธิพงศ
๒๕ นายยรรยง เกียรติชัยประสพ
๑๒ นายทศพล ตันติวงษ
๒๖ นายยู เจียรยืนยงพงศ
๑๓ นายนิคม ไวยรัชพานิช
๒๗ นายฤทธิชัย ติงธนาธิกุล
๑๔ นายนิติพงษ บุบผามาลา
๒๘ นายเล็ก เตพิมลรัตน
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นางวันทนี ลิมปพวงทิพย
นางวิมลรัตน ลีนุตพงษ
นางวิไลวรรณ วิชิตบุญญเศรษฐ
นางวีราพรรณ อุทัยศรี
นางสกาวเดือน จริยากรกุล
นางสงบ ปญญาตรง
นางสาวสมปอง บัวพืชน
นางสมรศรี กุลเกียรติประเสริฐ
นางสมศิริ นามบุญเรือง
นางสายหยุด พูลเจริญ
นางสาวสาริณี เนื่องจํานงค

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๒ 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

นายเลอเกียรติ์ วงศสารพิกูล
นายวรุณ คุณวาสี
นายวัชรินทร พงศกุศลจิตต
นายวันชัย คุณานันทกุล
นายวาณิช จํานงนรวุฒิ
นายวิชัย นวลประเสริฐสุข
นายวิชาญ ธรรมวิโรจนศิริ
นายวิเชียร อันประเสริฐ
นายวิทยา พงศกุศลจิตต
นายวิทยา สุวรรณรัตน
รอยเอก วิธูร วิสุทธิผล
นายวิรัช ลิมปวรรณ
นายวิศาล ตันพันธุ
นายวิสุทธิ์ อมรบัญชรเวช
นายวิสูจน เอื้องโชคชัย
นายศักดิ์ชัย วงศมาลาสิทธิ์
นายศักดิ์ณรงค โลจนะรุงสิริ
นายศุภวัตร ภูวกุล
นายสงวน พงศกุศลจิตต
นายสมจิต มุณีกร
นายสมชาย พัฒนพีชัย
นายสมนึก ดํารงกิจชัยพร
นายสมพงศ นครศรี
นายสมพงษ บุญศรีสุข
นายสัญชัย โลจนะรุงสิริ
นายสันติ ปญญาวุฒิไกร

หนา ๗
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

๓ ธันวาคม ๒๕๔๘
นายสายชล โพธิ์ศรี
นายสินชัย วรวัฒนพิบูลย
นายสุชาติ มนูญผล
นายสุนทร รัชกิจประการ
นายสุรวุฒิ บูลกุล
นายสุรศักดิ์ พันธทวีสุขเจริญ
นายสุวัฒน จิตรถเวช
นายสุเวทย ธีรวชิรกุล
นายโสภณ จิรสิริธรรม
นายโสฬส ตระกูลลีวัฒนา
หมอมราชวงศโอภาศ กาญจนะวิชัย
นายอนุตร อัศวานนท
นางกัญญพร กาญจนพิบูลย
นางกัลยา ตันติวิรุฬห
นางกัลยา ลิมปจันทรา
นางกิมเนย วรรณฤดี
นางคํา อยูคง
นางจริยา ปญญาวุฒิไกร
นางจําเรียง โพธิ์นฤมิต
นางจินตนา กุลไพศาล
นางจิรายุ มนูญผล
นางเซียะหุย ไตรรัตนโกศล
นางสาวทองยอย ชงบางจาก
นางทิตย หอมหวล
นางทิพวรรณ โพธิ์ศรี
นางธนิฏฐา ประเสริฐวิทย

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๒ 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

นางสาวนฤมล วิชิระประเสริฐ
นางนฤมล อุณหะนันทน
เรือโทหญิง นิ่มนวล นิลกุล
นางบุญเรือน พูลสินากร
นางบุปผา มังกรพันธุ
นางสาวปยสุดา จันทรสุข
นางผุด ศรีสวาง
นางสาวพชิรา ทิพยะวัฒน
นาวาเอกหญิง พนอศรี ขันธหิรัญ
นางสาวพรทิพย นาคหิรัญกนก
นางพรพิมล แซโงว
นางพรรณี รุจิพรรณ
นางสาวพรรณี ลิ้มปญญากุล
นางสาวพินทองทา ชินวัตร
นางสาวพิมพ สุวรรณสถิตย
นางพิมพผกา วนานุกูล
นางพิมพา ยงศิริวัฒน
นางพิศณีร จุฬาพงษวนิช
นางพูนทรัพย นวลประเสริฐสุข
นางเพ็ชรัตน ทิพยะวัฒน
นางสาวแพทองธาร ชินวัตร
นางภัทร เมฆเจริญลาภ
นางภัทรา อัศวพงษโชติ
นางภู เริงพงษพันธ
นางมาลี มนูญผล

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐

๓ ธันวาคม ๒๕๔๘
นางมุกดา ฐิตะสุต
นางยุพนา กระจางประทีป
นางเย็นจิตร บุญชัยศรี
นางรัตนา กุสุมา ณ อยุธยา
นางรัตนา ตันศิริคงคล
นางเรวดี อาชาพิลาศ
นางละเอียด ศรีสําอางค
คุณหญิงวรรณี วิทยะสิรินันท
นางสาวศุภมาศ ดรบัณฑิต
นางสมจิตต อรรถสกุลชัย
นางสมบูรณ วรประสิทธิ์
นางสมานใจ ทิพยรัตน
นางสรอยทอง สุนอนันต
นางสาวสุนันท ทักษิณวราจาร
นางสุพัฒนา มนูญผล
นางสาวสุมาลี พึ่งจิตตประไพ
นางเสงี่ยม อนสุวรรณ
นางใหม บูรณะเศรษฐกุล
นางอรพรรณ ฉันทวิไลกิจ
นางอรศรี ทิพยบุญทอง
นางสาวอัจฉรา จิตตบรรยงค
นางสาวอัจฉรา ตั้งสวัสดิรัตน
นางอัมพรรณ ขามเขตต
นางสาวอารมณ ประพันธ
นางอุบลรัตน กาญจนากร

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๒ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕

นายกมล เทพทุงหลวง
นายกมล สุรังคสุริยกุล
นายกฤษณ ฤทธิ์เดชา
นายกิตติ อริยพงศ
นายเกรียงศักดิ์ โตรุงเลิศ
นายเกษม ลีลาวรวงศ
นายเกษม อเนกบุญลาภ
นายโกศล ตันติวรนุกูล
นายคมสรรค ธิวะโต
นายเคลา แกวเพชร
นายจรัญ กาญจนโกศล
นายจํานงค คําแสง
นายจําลอง แยมผกา
นายจิตตจํานงค วิชัยกุล
นายเฉลิม นันทิกานตอมร
นายเฉลียว หงวนศิริ
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา
นายชัยวัฒน อัศวนิเวศน
นายชุณห ศิริชัยคีรีโกศล
นายไชยรัตน รัตนจิตบรรจง
นายดุษฎี สวางวิบูลยพงศ
นายเดชา คุปตถาวรฤกษ
นายตอง นาควิโรจน
นายทวี สุวัณณาคาร
นายทวี เอกสมบัติชัย

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓ ธันวาคม ๒๕๔๘

เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ
๒๖ นายทวีวัฒน โฆษิตชัยวัฒน
๒๗ ดาบตํารวจ ทองหลอ วีระโสภณ
๒๘ นายทินกร กลิ่นหอม
๒๙ นายเทอดพงศ วัฒนลีลารัตน
๓๐ นายธงชัย ปกปอง
๓๑ นายธีระ อารักษวิชานันท
๓๒ นายนพ เอี่ยมออน
๓๓ นายนิวัฒน อรุณรัตน
๓๔ นายบรรยง อภิรักษเหลาสกุล
๓๕ นายบํารุง ลอเจริญวัฒนะชัย
๓๖ นายบุญกิจ ลีเลิศพันธ
๓๗ นายบุญชอบ อุยตระกูล
๓๘ นายบุญธรรม พฤฒิธาดา
๓๙ นายบุญเลิศ ประเสริฐสิทธิ์
๔๐ นายประสิทธิ์ เชี่ยวสกุล
๔๑ นายประเสริฐ เสริมสุขสกุลชัย
๔๒ นายปราโมทย วัฒนพันธ
๔๓ นายปรีชา ตันตราพล
๔๔ นายเผดิมเกียรติ สมบัติพิบูลย
๔๕ นายพรชัย เฉลยวุฒิโรจน
๔๖ นายพิชิต ตันติศักดิ์
๔๗ นายพิชิต ติยะวุฒิโรจน
๔๘ นายพิพัฒน ปุสยานนท
๔๙ นายไพฑูรย ดีประหลาด
๕๐ นายไพรัตน สุนิรันดร

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๒ ข
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖

นายไพโรจน ภัทรสุขเสริม
นายภิญโญ ธนิตาภิรมย
นายมนตชัย คูหาเปรมกิจ
นายมนตรี ปูคํา
นายมนตรี เพชราภิรัชต
นายมานิจ บุญสราง
นายเมธี เอื้อพิสฐิ
นายยงยุทธ ตรีนุชกร
นายยงยุทธ อดุลยธีรกิจ
นายยอดชาย เปรมวชิระนนท
นายยุทธนา อิฐรัตน
นายรุงฟา บุญเจริญ
นายวราวุฒิ ติวารี
นายวัฒนา สุขโภชน
นายวัด บุตุธรรม
นายวิฑูรย รัศมินทราทิพย
นายวิฑูรย เอมปรากฎ
นายวิรุฬห พันธพานิช
นายวิโรจน เหลาประภัสสร
นายวิวัฒน นิติกาญจนา
นายวิศักดิ์ พิริยะถาวร
นายวิสิทธิ์ ไทรทอง
นายวุฒิชัย แซก่ํา
นายศุภสิทธิ์ ตั้งตรงจิตร
นายสงคราม ยังวัฒนา
นายสมเกียรติ เลิศจิรราตง

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓ ธันวาคม ๒๕๔๘

๗๗ นายสมเกียรติ วีระวุฒิวงศ
๗๘ นายสมจินต หงษสระแกว
๗๙ นายสมชัย สุวรรณบรรณ
๘๐ นายสมชาย กมลพันธทิพย
๘๑ นายสมบูรณ บุญครอบ
๘๒ นายสมพงษ จีระผดุงเกียรติ
๘๓ พลโท สมพันธ เรืองไวทยะ
๘๔ นายสมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล
๘๕ นายสมศักดิ์ ศิริจันทโรภาส
๘๖ นายสมัย สุปยะวัฒน
๘๗ นายสมิง หนูยงค
๘๘ นายสังข เหลาอุดม
๘๙ นายสําเภา บุญประเสริฐ
๙๐ นายสืบศักดิ์ สุวุฒิกุล
๙๑ นายสุเทพ วัชรอําไพวัณย
๙๒ นายสุรพงษ หวังศุภกิจโกศล
๙๓ นายสุรพล อารักษวิชานันท
๙๔ นายสุรศักดิ์ โตรุงเลิศ
๙๕ นายสุรศักดิ์ ศรีสุขสวัสดิกุล
๙๖ นายสุเวทย โกศลสุรภูมิ
๙๗ นายแสง บุษราเทพกุล
๙๘ นายโสภณ ถาวร
๙๙ นายไสว ปนตา
๑๐๐ นายหิน จุฑาทิพยชาติกุล
๑๐๑ นายองอาจ ชอบเจริญ
๑๐๒ นายอดิศักดิ์ คุมเมือง

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๒ ข
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘

นายอนุพงษ เรืองชัยศิวเวท
นายอภิชัย เทพธาราทิพย
นายอภิสิทธิ์ อึ้งอราม
นายอรรถพล วรรณนุรักษ
นายอาทร ติตติรานนท
นางกนกวรรณ นโรปการณ
นางกมลรัตน อรรถพรมงคล
นางกรรณิการ กาญจนาภา
นางกรรณิการ วงศจินดาเวศย
นางกุณฑิรา เตียวิรัตน
นางกุลกันยา จารุศุภกรกุล
หมอมหลวงกุลรัตน เทวกุล
นางแกว พุมโพธิงาม
นางขวัญฤดี หงสรานากร
นางคํามูล มาลัยทอง
นางจริยา ธนะภูมิกุล
นางจวงจันทน เลิศหิรัญวิบูลย
นางสาวจันทมาศ จริยเวชชวัฒนา
นางจําเนียร เพชราภิรัชต
นางจําลอง เทพพานิช
นางจําลอง ศรีศาลา
นางจิตติมา ศรีธันดร
นางจิตติมา สังกรณีวรรณ
นางจิติมา ณ นคร
นางจุฑามาศ รุจิราวรรณ
นางสาวเฉลิมศรี แซฉั่ว

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔

๓ ธันวาคม ๒๕๔๘
นางชมชื่น เลาวกุล
นางชุติกาญจน เธียรธนารีย
นางสาวฐานิยา ธรรมวัฒนะ
นางสาวณัฐชา ธํารงปรีชากุล
นางสาวดาราณี โตรุงเลิศ
นางดุษฎี คูนสันต
นางตุลา อุนพงศถาวร
นางทองแดง วงษศรี
นางทองใบ ไทยเจริญ
นางทองหยอด แซซง
นางทับทิม เพ็ญพิบูลรัตนา
นางทัศนีย ชลสายพันธ
นางทัศนีย เรืองวรพจน
นางสาวทาริกา ประมูลสินทรัพย
นางไทรทอง เมฆรารัตน
นางธีรนุช ศรีรุงกิจสวัสดิ์
นางสาวนงลักษณ คุณาธรรมรักษ
นางนภาพรรณ อุเมะโมโตะ
นางนรี จรรยจรัสสิน
นางนวลศรี บุนฑารักษ
นางนันทพร ศรีสุขสวัสดิกุล
นางนันทวัน เพชราภิรัชต
พลโทหญิง นันทา รอดวรรณะ
นางนารี บุญคงชื่น
นางสาวนารีรัตน แซฉั่ว
นางน้ําริน โพธิ์ศรี

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๒ ข
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐

นางนิภา เกิดโชคงาม
นางสาวนิภาวรรณ เกรียงวงค
นางนิรมล ชยุตสาหกิจ
นางบุญเตรียม กองทอง
นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา
นางบุญศรี เบนน
นางสาวประจวบ จันทาโลก
นางสาวประทุม คําประกอบ
นางประทุม อินทรทูต
นางประมวล พฤฒิธาดา
นางปราณี ราชบุรี
นางสาวปนัชนี ชาติบุรุษ
นางเปยมจิตต แซเตีย
นางสาวผกาพันธุ เลิศนิมิตเทวัญ
นางผองศรี แซเลี้ยง
นางพรศรี กกกวง
นางพัชราภรณ ปญญาวุฒไกร
นางพัชรินทร ภัทรกุลขจร
นางพิน วรรณสําเริง
นางสาวพิมพใจ ณรงคฤทธิ์
นางพิมพพร วงศาภาคย
นางสาวพุฒ อินทรปญญา
นางเพ็ญจิตร เจริญศิริ
นางเพ็ญศรี วงศแสงอนันต
นางเพ็ญศรี หงษพานิช
นางภัทรันดา ลีละยูวะ

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖

๓ ธันวาคม ๒๕๔๘
นางสาวมณีรัตน พิทักษสถิต
นางสาวมวยเกี้ย แซหลิม
นางมวลลักษ ลังกาวงค
นางยุพยง ติตติรานนท
นางยุพา เอี่ยมดีงามเลิศ
นางสาวยุวรัตน โชคปญญาพงษ
นางสาวระวิวรรณ ฉายเหมือนวงศ
นางราตรี หาญพานิช
นางรื่นจิตต วิจารณกรณ
นางรุจี ศรัทธาธรรม
นางสาวเรืองรอง กาวิละ
นางลดาวัลย ธนะธนิต
นางสาวลัดดา เบญโชติเดช
นางวรนุช บุญทรัพย
นางสาววรรณภรณ เอี่ยมธนะมาศ
นางวรรณา เตียมพานิช
นางวรรณา อารักษวิชานันท
นางวรวรรณ ศิริจันทโรภาส
นางวันเพ็ญ วัชรพิชิตชัย
นางวารี ประเสริฐศรี
นางวาสนา กิจเกิดไพบูลย
นางสาวศตพร จารุศุภกรกุล
นางศรีพร สุทธิพงศ
นางสาวศรีสวลัย คํารังษี
นางศิริพร จันทรกระจาง
นางศิริวรรณ เอื้อพิสิฐ

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๒ ข
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑

นางสาวศุภวรรณ เตชาธรรมาวงษ
นางสาวสมปอง สุขเอี่ยม
นางสมพร บัวชาติ
นางสมลิ้ม อรุณโรจน
นางสมศรี เรืองแสง
นางสมหญิง ตันปชาติ
นางสวัสดิ์ เอี่ยมออน
นางสอางค ผองใส
นางสายสุณี นิ้มคุมภัย
นางสาลี่ คุณวิริยะ
นางสุดใจ พึ่งหงษ
นางสุทิน เศรษฐจินดา
นางสุนันทา ลีเลิศพันธ
นางสุพร อัศวสัจจะพงษ
นางสุภา ไชยวงศทอง

๓ ธันวาคม ๒๕๔๘

๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕

นางสาวสุมาลี วนิชประภา
นางเสาวภาคย บุญสาธร
นางแสงโสม ริ้วตระกูล
นางอัมพร ศรีพฤฒิกุล
นางอํานวย รัตนวงษ
นางอําไพ เผาประมาณ
นางอําไพ หุยากรณ
นางอําภร พิงคยางกูร
นางอุทัย อุทัยพัฒน
นางสาวอุบล ดิษฐพันธุ
นางอุบล เพ็ญจันทร
นางอุไร เตียมพานิช
นางอุไร ทับทิมดี
นางสาวอุษา ใบหยก

นักกีฬา
ตติยดิเรกคุณาภรณ
๑ สิบเอก จักรกฤษณ พณิชยผาติกรรม
จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๑ นายญาณพล ลาภอาภารัตน
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๑ นายกัญจนพัฒศ รัตนสูงเนิน

๔ นายนันทชัย ขันธสาคร

๒ นายทวี ดําสี

๕ นายนาคิน คําศรี

๓ นายนพดาว เรือนปรางค

๖ นายมิฟตาหน และแว

