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

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๒ ข
๗ นายยุทธนา ใบระหมาน
๘ นายสวัตติ์ สมแสวง
๙ นายเสนอ จริตรัมย
๑๐ นายอับดุลเลาะ มะหลี
๑๑ นางสาวจตุพร เอี่ยมสะอาด
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑
๒

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

๓ ธันวาคม ๒๕๔๘
นางสาวดิวย บุตรดี
นางสาวเพ็ญพร แสงมุกดา
นางสาวเรวดี จุลสุรี
นางสาวอังคณา อุนกสิเวส
นางสาวอิษยา พงษสามารถ

เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ
นายณัฐพงศ ศรียะพันธ
๑๗ นายสมชาย จันทรสัมฤทธิ์
นายทศพล ศิริวรเวทย
๑๘ นายสมบัติ เอื้อมมงคล
นายนพดล แสงนิล
๑๙ นายสมศรี ทุรินไธสง
๒๐ สิบเอก สิทธิ เจริญฤทธิ์
นายนิพนธ จันทโร
๒๑ นางสาวสุภาวรรณ กระแจะจันทศักดิ์
นายบุสหลี นิสะมะแอ
๒๒ นายอํานวยพร โชติพงษ
นาวาอากาศตรี ประพันธ ศรีสาทร
๒๓ นางสาวกรรญารัช แกวมวง
นายพิทยา เกิดทับทิม
๒๔ นางสาวคุณาพร โตไพบูลย
นายภวินทร ตันตินวะชัย
๒๕ นางสาวคุณีกร โตไพบูลย
นายภาณุวัฒก ชํานาญเวช
๒๖ นางสาวปรมาภรณ พงษเหลาขํา
นายภิรมย จุลหุน
นายยุทธนา พลศักดิ์
๒๗ นางสาวพรนภา อุปชาคํา
นายรณกร เรืองปญญาวุฒิ
๒๘ นางรสริน ศรมณี
นายรณยุทธ เรืองปญญาวุฒิ
๒๙ นางสาววิวัฒนา อิทธิพานิชพงศ
๓๐ นางสาวสุธิยา จิวเฉลิมมิตร
พันเอก ราชัน พันธุขะวงศ
๓๑ นางสาวอภิภรณ ชนสมบูรณ
นายวันชัย วิลาสินีกุล
นายสมควร ลีหพันธ
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ
นายเกียรติศักดิ์ ขอเจริญ
๓ นายขันธิพงษ มีปน
นายไกรยุทธ แสวงสุข
๔ นายจตุรงค หลอพัฒนากูร

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๒ ข
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐

นายโจ เนื่องเกิด
นายชาญชัย บัวสรวง
นายชูชาติ วรายุทธ
นายณรงคฤทธิ์ จางวาง
นายณรงคศักดิ์ คงแกว
นายดํารงค สมพงษ
นายธรรมศักดิ์ ธรรมสนิท
นายประสิทธิ์ หวาหลํา
นายประเสริฐ อินนุย
นายปริญญา ปนดี
นายปญจะ พงษไทย
นายพงศพล อุบลเดชประชารักษ
นายพงพันธ ชวยนุกูล
นายพงษนที เงินทอง
นายพงษระพี นรรัตน
นายพงษศักดิ์ คงแกว
นายพัทยา เปยมคุม
นายพิชิต ยิ่งเจริญ
นายพิสุทธิ์ บุพพวงศ
นายเพชร ศรฤทธิช์ ิงชัย
นายภูทิตต จุลาภา
พันเอก มนัญ บํารุงพฤกษ
นายโยธิน ประมวลโชค
นายเลิศชาย อิสราสุวิภากร
นายวรรัตน มีปรีชา
นายวสวัตต มุครสกุล

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
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

๓ ธันวาคม ๒๕๔๘
นายวัชชกร วรเชษฐ
พันตรี วัชรศุตม ทิพยเมธี
นายศิวดล วงษวรรณ
นายศุภกร ธนวรวิทย
นายศุภชัย พรหมศร
นายสมคิด ชื่นตา
นายสมคิด สุเมโธเวชกุล
นายสมพงษ พึ่งผูก
นายสมศักดิ์ เกี่ยวสาน
นายสุเทพ สุวรรณสุโรจน
พันจาอากาศเอก สุรพล ทรัพยกลา
นายสุริยงค เหมินทร
นายสุริยา สุวรรณสิงห
นายเสริมพันธ คุมถิน่ แกว
นายแสวง ปานะโปย
นายอนุชา มัน่ เจริญ
นายอนุพงศ พลศักดิ์
นายอภิสิทธิ์ จรดล
นายอรรถพล ชางเจริญ
นายอรรถพล อยูสุข
นายอริญชัย จันทรสุรินทร
จาอากาศเอกหญิง เฉลิม ชมพูศรี
นางทิพาพรรณ ลีนะเสน
นางสาวพิมพผกา แกวตา
นางสาวมนฤดี ชาภูคํา
นางสีดา รักสงบ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๒ ข
๕๗ นางสาวสุนนท กระแสงศรี
๕๘ นางสาวสุพร ทัศนสูงเนิน

๑ นายบัณฑิต ครุฑางคะ
๒ นายศรัญย ปญญา
๓ นายสมภพ สุดแสง
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

นายกมล โชติชูศรี
นายกมล ศิริสวัสดิ์
นายกฤษณ สดากร
นายกฤษณุ รุงเรือง
นายกาวิน คันหาดี
นายกิตติศักดิ์ สารประดิษฐ
นายเกรียงศักดิ์ จิตรเนื่อง
นายเกษม โพธิวงศ
นายเกียรติศักดิ์ เสือโต
นายคชภัค กุลกวีวุฒิ
นายจรัส ฟูสกุล
นายจังหวัด พรสวัสดิ์
นายจันทร มณีวรรณ
นายจารึก แจงเจริญ
นายจําเนียร คงคา
นายจําเนียร เล็กประทุม
นายจําเนียร ออนประมูล

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๓ ธันวาคม ๒๕๔๘

๕๙ นางอารียา สุคนธพันธ

บุคลากรโรงเรียนเอกชน
ตติยดิเรกคุณาภรณ
๔ นายอุทัย ชอมาลี
๕ นางสาวศุภนิตย มีศิริ
จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๑๘ นายจิโรจน สงามั่งคั่ง
๑๙ นายจุลพงษ จันทรฉาย
๒๐ นายเจริญ พวงพูล
๒๑ นายชณัฐ กะปตถา
๒๒ นายชนะวัฒน บุนนาค
๒๓ นายชรัมพร อังคารชุน
๒๔ นายชลัฐศักดิ์ พึ่งศรีเพ็ง
๒๕ นายชวน วรรณุสิทธิ์
๒๖ นายชัยณรงค คุณธาราภรณ
๒๗ นายชัยศิริ อาศัยสุข
๒๘ นายชาญไชย ใจนอม
๒๙ นายชาญศักดิ์ สุภาเลิศ
๓๐ นายชาลี จันทรทร
๓๑ วาที่รอยตรี ชุมพล ศักดิ์สาคร
๓๒ นายชูชีพ ศรีเทพ
๓๓ นายเชวงศักดิ์ แสงจันทร
๓๔ นายเชาวลิต ธรรมวงษ

