หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ
ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ
ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๙ รวมทั้งสิ้น ๗,๒๑๖ ราย
ดังรายนามทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙

รายนามผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
อันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ
ประจําป ๒๕๔๙
สํานักนายกรัฐมนตรี

๑ นายเจริญ วรรธนะสิน

ปฐมดิเรกคุณาภรณ
นางละออ ตั้งคารวคุณ
ตติยดิเรกคุณาภรณ
นายซุยพาง กาญจนพาสน
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ
๒ นางมุกดา อินตะสาร

กระทรวงกลาโหม

๑ นายนนท คนึงสุขเกษม
๑ นายบุญชัย ไชยธีรัตต
๒ นายโอภาส เตพละกุล
๑
๒
๓
๔
๕

พลตรี ชิต พรหมเดช
เรือตรี พิทักษ นาคพัฒน
นายปรีชา ลิ้มอั่ว
นายวิวัฒน กิรานนท
พันโทหญิง เปรม เกงชน

๑ พันเอก เดชา กิ่งวงษา
๒ พันเอก ธีรพร คัมภีรพันธุ

ตติยดิเรกคุณาภรณ
นายทัต คนึงสุขเกษม
จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๒ นางสาวมรกต คนึงสุขเกษม
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๓ นางสาวปวีณา คชเสนี
๔ นางลัดดา บุญทิม
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ
๖ นางดวงกมล ทรงวุฒิวิชัย
๗ นางสาวประพีร เกียรติเสวี
๘ นางพเยาว ชอยหิรัญ
๙ นางสงิม วารุณประภา
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ
๓ พันเอก วิชัย ทัศนมณเฑียร
๔ พันโท ชัยพิพัฒน รันสูงเนิน

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ 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
๓๑

พันโท วัลลภ ถาวรพัทธ
พันโท สมศักดิ์ บุญชรัตน
พันโท อาทิตย อรุณโชติ
พันตรี เฉลิมพล ขวัญแกว
พันตรี ธนพล ขันทกาญจน
พันตรี ปราโมทย สุวรรณกลาง
พันตรี ไพรัช อยูพัฒน
พันตรี วรรณโณ นิลแสง
พันตรี อํานาจ อนันต
รอยเอก ลือชา นวลชาวนา
รอยเอก อนุวรรตน คงทอง
รอยโท กิตติพงษ จูเจริญ
รอยโท นิพิฐ ตงศิริ
รอยโท นุกูล ดําสุวรรณ
รอยโท พิศาล ศิริชีพชัยยันต
รอยโท สุเทพ สาระคง
รอยโท สุวิทย โพธิ์ประดิษฐ
รอยโท อดุลย แปนจํารัส
จาสิบเอก เกรียงไกร ครุฑธาโรจน
จาสิบเอก เกรียงไกร เพชรภู
จาสิบเอก เกษม นาคอาทิตย
จาสิบเอก จิตกําพล บุญแกว
จาสิบเอก ชัชชัย มิตรชู
จาสิบเอก ชัยชาญ พริกไทย
จาสิบเอก ชัยวุฒิ ชูจันทร
จาสิบเอก ดลกิจหลี ลิบัง
จาสิบเอก ทะนง ทับทิมเดิม

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา
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
๕๗
๕๘

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
จาสิบเอก
จาสิบเอก
จาสิบเอก
จาสิบเอก
จาสิบเอก
จาสิบเอก
จาสิบเอก
จาสิบเอก
จาสิบเอก
จาสิบเอก
จาสิบเอก
จาสิบเอก
จาสิบเอก
จาสิบเอก
จาสิบเอก
จาสิบเอก
จาสิบเอก
จาสิบเอก
จาสิบเอก
จาสิบเอก
จาสิบเอก
จาสิบเอก
จาสิบเอก
จาสิบเอก
จาสิบเอก
จาสิบเอก
จาสิบเอก

ธนาดล จันทรเชาว
นิตย สินวารินทร
บุญเทียม เนตรเจริญ
ประสิทธิ์ เขตอรัญ
ประสิทธิ์ ทรงแกว
ประเสริฐ ขุนฤทธิ์
ปราโมท แกวกัลยา
ปรีชา ทองจันทร
ปรีชาญ ชวยสุน
ปยะ สุนทวงษ
ผดุง แดงชนะ
พิชา ศรีรัตนา
ไพรัช มัคสิงห
ไพรัตน สงแสง
มนัส ชวงสม
มนัส รัตนฉายา
มานิตย แยมแกว
ระวีวัฒน อนุสรณคีรี
ราชันต เทพทุงหลวง
วรพงศ โสมรัตนพงศ
วรพล แกวราตรี
วัลลภ จันทรอุดม
วิเชียร เสงถั่น
วิทยา เพชรสถิตย
วิวัฒน ไชยชนะ
ศุภกฤต เณรตากอง
สถาพร อินทรแกว

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕

จาสิบเอก สนธยา ทองเนื้อสุก
จาสิบเอก สมเกียรติ รมเมือง
จาสิบเอก สมมาส ดวงมุสิก
จาสิบเอก สมร พรมโสภา
จาสิบเอก สมศักดิ์ เสือชาวปา
จาสิบเอก สัญญา ศรีเมธาฤกถกุล
จาสิบเอก สารภาพ ไสสุวรรณ
จาสิบเอก สุทัศ นาคปลัด
จาสิบเอก สุเทพ แมนเมฆ
จาสิบเอก สุรศักดิ์ เทพรักษา
จาสิบเอก เสนห ดวงเพียร
จาสิบเอก อนุตร นวลไทย
จาสิบเอก อภิชาติ นิยมไทย
จาสิบเอก อรุณ ภคโล
จาสิบโท สําเริง นิลสดใส
สิบเอก คเชนทร ศรีเกิด
สิบเอก จตุพล โยสาจันทร
สิบเอก จรินทร เกิดกุลรัตน
สิบเอก จรุง ซับมัน
สิบเอก เจนกิจ เมฆลัย
สิบเอก เจริญ วิเชียร
สิบเอก ณรงคศกั ดิ์ เทือกสุบรรณ
สิบเอก เดชอดุลย กาจกระโทก
สิบเอก ทวนชัย ศรีประดิษฐ
สิบเอก ธนรัตน ขุนสูงเนิน
สิบเอก ปราโมทย บุญประถม
สิบเอก ปราโมทย มณีรัตน

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
สิบเอก ปญญา หนูทอง
สิบเอก โปะ ทรัพยประเสริฐ
สิบเอก พยัพ เพ็ชรกูล
สิบเอก พรศักดิ์ พรหมมาศ
สิบเอก พรศักดิ์ เอี่ยมสะอาด
สิบเอก พิทักษ จิตราภิรมย
สิบเอก พูนศักดิ์ หงภัทรคีรี
สิบเอก รอง หุนสูงเนิน
สิบเอก รัษรัตน แกวบุดดี
สิบเอก วรรณยุทธ นวลพลับ
สิบเอก วัชรชัย ขุนชู
สิบเอก สมเดช ศรีกาญจน
สิบเอก สมศักดิ์ วังบุญคง
สิบเอก สราวุฒิ เพชรชลธาร
สิบเอก สุทธิศักดิ์ อยูประสิทธิ์
สิบเอก สุเทพ สมเขียวหวาน
สิบเอก สุพจน ชูเงิน
สิบเอก สุรศักดิ์ รุมจิตร
สิบเอก อนันต ศรีพิชิต
สิบเอก อารีย ปูเนียม
สิบโท ณรงคเดช สรอยเสนา
สิบโท เทพทักษิณ ชวยหนุนตระกูล
สิบโท ปฐมพงษ ศรีพรหม
สิบโท สุพัฒชัย คงทอง
สิบโท อรรถกร นิลกิจ
พลทหารกรกฎ กิจราช
พลทหารกิตติพงศ สังขขาว

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙

พลทหารโกศล ตูเชื้อ
พลทหารจักรพงษ ยืนนาน
พลทหารชวน เมฆมุสิก
พลทหารณรงคชัย เพชรจรัส
พลทหารณรงคฤทธิ์ เข็มทอง
พลทหารณัฐวุฒิ ภูคุณาทร
พลทหารถาวรกิจ ชวยบํารุง
พลทหารทวีศักดิ์ ศรเกตริน
พลทหารทะนงศักดิ์ จินาภิรมน
พลทหารธนวัฒน มานสะอาด
พลทหารธรรมนาถ ชยานันต
พลทหารธีรศักดิ์ ฉิมบานดอน
พลทหารนพพร บุญมี
พลทหารนพพร พัฒฉิม
พลทหารนภดล ศิริ
พลทหารบันเทิง สารภี
พลทหารประเสริฐศักดิ์ ใหมแกว
พลทหารพรศักดิ์ จีนหีต
พลทหารพิษณุวัฒน สุสดี
พลทหารภานุพงษ แกวชูกุล
พลทหารฤทธิชัย พุฒทอง
พลทหารวิโรจน เล็กขํา
พลทหารวีรชัย จันทรประสงค
พลทหารวีรวุฒิ ลิ้มเกียรติกุล
พลทหารวีระศักดิ์ บํารุง
พลทหารวุฒิไกร ควบทรัพย
พลทหารศรายุทธ นิลพัฒน

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
พลทหารสงวน สุพะยุง
พลทหารสมชาย ขําเกิด
พลทหารสมชาย พรหมรักษ
พลทหารสราวุฒิ เกิดนุย
พลทหารสันติ ทองวิเศษ
พลทหารสิทธิพล บุญทรัพย
พลทหารสิทธิพันธ สามล
พลทหารสิริเทียรชัย ศรีรักษา
พลทหารสุชาติ ตรีสุวรรณ
พลทหารสุทธิพงษ ศรีเมือง
พลทหารสุธาวุธ พรประสิทธิ์
พลทหารสุรกิจ ทองคํา
พลทหารสุรเชษฐ แสงเดช
พลทหารสุรศักดิ์ วารีวนิช
พลทหารสุวรรณภพ บุญภูมิ
พลทหารอดุลเดช สุวรรณรัตน
พลทหารอนนต สุบรรณ
พลทหารอนนท แซอยุ
พลทหารอนุพัฒน ภูประภัย
พลทหารอนุรักษ ปานวัน
พลทหารอนุวัฒน แซเคา
พลทหารอนุสรณ ปาลคเชนทร
พลทหารอภินันต ชนะเกลื่อน
พลทหารอมรศักดิ์ เรืองออน
พลทหารอยุธยา วิเชียร
พลทหารอาทิตย พินิจสุวรรณ
พลทหารอาทิตย ศักดา

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑

พลทหารอิทธิชัย ไชยนาเคนทร
พลทหารเอกรินทร ศรีอยูโยง
พลทหารเอกลักษณ บัวเพชร
พลอาสาณรงค ภคโล
พลอาสาประเวศ เรียบรอย
พลอาสาอนุชา มีมุสิก
นายโกศล ถมยา
นายมณเฑียร โรจนวัฒนบูลย
หมอมราชวงศรัชนิกร รัชนี
นายอภิรัฐ อภิรัฐประชา
พันตรีหญิง จุฬาภรณ บัวเพชร
พันตรีหญิง นพวรรณ วรวิชยาภรณ
รอยเอกหญิง กนกรัตน ชางนรินทร
รอยตรีหญิง จุฑาภรณ บัวชวย
รอยตรีหญิง สดศรี พรประสิทธิ์

๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
จาสิบเอกหญิง วิไลวรรณ ขาวดี
จาสิบเอกหญิง อัชระพินทร เทพเลื่อน
สิบเอกหญิง กัลยา สันซัง
สิบเอกหญิง ดอกไม จันสนิท
สิบเอกหญิง นุพรมณี ศรีแดน
นางจําเริญ เลิศฤทธิ์วิมานแมน
นางจุไรรัตน นิพัทธสัจก
นางนลินี ตุงคะเศรณี
นางประทิน ประกอบไวทยกิจ
นางสาวประสงค รายณสุข
นางมัลลิกา ลิมปอนันตชัย
นางลักษณา หนุนนาค
นางศรีสงวน ทีวะเวช
นางสุพร ทัตตานนท
นางอุไร ศิริวรรณ

กระทรวงการตางประเทศ

๑
๒
๓
๔
๕

จตุตถดิเรกคุณาภรณ
นายกอบชัย รวิพันธากุล
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ
นายประทิน สุขจําเริญ
๖ นายสมพงษ ทิตาราม
นายปญจวัฒน แพทยานนท
๗ นางนาตยา เปยานนท
นายพิพิธ เจียมมงคลทิพย
๘ นางพะเยาว ชมขุนทด
นายวิวิต เลอวิศิษฎ
๙ นางสุจิตรา สุระพิบูลยชัย
นายศรีชัย แปงศรี

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
๑ นายประสม โปสรักขะกะ

เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ
๒ นายปรัชญา เพิ่มพานิช

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
ทุติยดิเรกคุณาภรณ
๑ นางสาวอาบทิพย แสงโสรจสุข
๒ คุณหญิงเอื้อปรานี เจียรวนนท
จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๑ นางรัชนี จงรัตนากุล
๒ นางอุรัส ชัยรัตน
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๑๓ นางสาวชมพูนุท สัตยพันธไพบูลย
๑ นายธีระพล มงคลวนิช
๑๔ นางสาวทัจฐนีย ศิริเยี่ยม
๒ นายประวิทย หงรัตนากร
๑๕ นางนิภา ศรีพงษธนากุล
๓ นายพงษศักดิ์ กิตติธนากุล
๑๖ นางบุญศิริ ตันติโสภณวรกิจ
๔ นายมนูญ เดชณรงค
๑๗ นางสาวมุจรินทร พวงนาค
๕ นายวนสิทธิ์ สิทธิยานนท
๑๘ นางวราพร ตรงสุจริตสิน
๖ นายสมบูรณ ไพรัชเวชภัณฑ
๑๙ นางศรีสอาด ชั้นสามารถ
๗ นายสมศักดิ์ จันทรแกวมณี
๒๐ นางสุภาภรณ ตัณฑชน
๘ นายสุนาม ตัดติโสภณวรกิจ
๒๑ นางสุมาลี ศรีสุภรวาณิชย
๙ นายสุริยง มงคลวนิช
๒๒ นางอาจารีย พงศพันธุรดา
๑๐ นายอุดม พรมพันธใจ
๒๓ นางอําพัน เมธิยนนท
๑๑ นางเครือวัลย นุมวงศ
๑๒ นางจํานูน จารุจินดา
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ
๑ นายบรรยงค ตันเจริญ
๙ นายวีระ ปุญญวิจติ ร
๒ นายบุรินทร โรจนัย
๑๐ นาวาอากาศเอก วีระยุทธ ดิษยะศริน
๓ นายประมุข บรรเจิดสกุล
๑๑ นายสงา อมรวิทยกิจเวช
๔ นายประสาธน เกียรติไพบูลยกิจ
๑๒ นายสุขสมเกียรติ เสือกลิน่ ศักดิ์
๕ นายพินิจ ประเสริฐวิทย
๑๓ นายสุชาติ ไชยมะโน
๖ นายไพบูลย คงปยาจารย
๑๔ นายอํานาจ เทศศรีแดง
๗ นายเมธี จึงสงวนสิทธิ์
๑๕ นางกันยารัตน เกียรติอนันต
๘ นายวัฒนชัย พินิตไพศาล
๑๖ นางชญาดา หอมจันทร

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

นางชลดา ธารีรัตนาวิบูลย
นางสาวปราณี พงษพานิช
นางสาวปทมา ฉัตรสุนทโรจน
นางพรจิตร เกลือกัน
นางพะเยาว สืบจากอินทร
นางพัชรินทร ลัภยพร
นางภัทรา พุฒิพรรณพงศ
นางราศรี บุมวรรณา
นางสาวลัดดา พึ่งแกว
นางสาวลัดดา รติโรจนากุล
นายกฤตภาส ชูศรี
นายกฤษระ รุมจิตร
นายกิตติ อินทรกุล
นายเกรียงศักดิ์ รักเพชรมณี
นายคมเพชร พิลุม
นายคํารนทร เพชรบุรี
นายคําแหง ออนเย็น
นายจงรักษ อามิตย
นายฉัตรชัย ศิลปรัศมี
นายชนิตพล คงทอง
นายชัยพร กุมุทพงษพานิช
นายชัยรัตน เชื้อศักดิ์
นายชิต หวานบุญ
นายชื้น ฟกออน
นายเชน ซื่อตรง
นายฐิติ วิริยะกุล

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นางศศิ เทียนพิทักษ
นางสาวสมบูรณ นวนมิ่ง
นางสมอร วงศเมือง
นางสังวาลย ถิรพัฒน
นางสุนันทา ลีเลิศพันธ
นางอั้ง ชางพานิช
นางอารมย สุวรรณ
นางอุบล วิวัฒนะ
นางเอมอร เทวิน

เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ
๑๗ นายไตรรงค เรืองศิริ
๑๘ นายไตรรัตน ไขวารี
๑๙ นายทวีศักดิ์ เต็กสงวน
๒๐ นายทองคํา ปะวะภูทะ
๒๑ นายทองเตือน แสงพันธุ
๒๒ นายทองสุข เปรมพรหม
๒๓ นายธงชัย คงคุม
๒๔ นายธเนตร แชมชื่น
๒๕ นายธเนศ พานิชชีวะ
๒๖ นายธวัชชัย งามผองใส
๒๗ นายธํารง บุญญานุวัตร
๒๘ นายธีระศักดิ์ อักขบุตร
๒๙ นายบุญเรือน สามงามไกร
๓๐ นายประวิตร ทองนิ่ม
๓๑ นายประเสริฐ จันทารกอโต
๓๒ นายปจจานนท ไพลวัลย

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙

นายเปง บุญรัตน
นายพจน สุรสร
นายพลชัย จินดา
นายพิทักษ แซตั้น
นายไพฑูรย พรหมเมือง
นายไพรัตน เกิดจินดา
นายมงคล สิงหะพล
นายมานะนอ บีเดาะ
นายมาโนชย พัดบึ้ง
นายวิชยั คงสุข
นายวินัย กรรไพเราะ
นายวินัย หลีจิ
นายวินิตย สังขแกว
นายวิโรจน เจตมะณีรัตน
นายวีรภัทร อินะมูนา
นายวีระพล วังคุมภัย
นายวีระศักดิ์ ไกรสิทธิ์
นายวุฒิชัย เปรมภักดี
นายเวชยันต พึ่งพิน
นายศิริพงษ ประทับสิงห
นายศุภฤกษ ภิญโญ
นายสมเจตน ถิรพุทธิพงศ
นายสมชาย กุละปาลานนท
นายสมชาย วงษสวรรค
นายสมปอง อุนทรีจันทร
นายสมพร กิ้มภู
นายสมพร เทพสุวรรณ

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นายสมพร แสงสฤษดิ์
นายสมศักดิ์ ครุฑจอน
นายสมศักดิ์ พูรัตนะ
รอยเอก สมหมาย ยกสกูล
นายสรรเพชญรัตน เย็นวัตร
นายสัญญา ศรีคง
นายสายัน ผอมฉิม
นายสิงหทอง เหลืองเจริญกิจ
นายสิริ พัวพันธ
นายสุขุมรัฏฐ สาริบุตร
นายสุเทพ หอมจันทร
นายสุธา จันทนา
นายสุพล เสตเขตต
นายสุพัชชัย ฟุงฟูเดช
นายสุพัฒน สุระดนัย
นายสุรชาติ เรืองงาม
นายสุรินทร นาคศุภมิตร
นายไสว ประทุมทอง
นายอกนิษฐ ชัยรัตน
นายอนันต ดิสระ
นายอนันต ทองคํา
นายอภิศักดิ์ อุฬวรกุล
นายอรรถพร คงอาวุธ
นายอัมพร ดวงปาน
นายอัมรัญ หะยีสะมะแอ
นายอัศวชัย ศรีเกื้อกูล
นายอําพล หลิมเฮงฮะ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓

นายอุทัย หัทยานนท
นายเอิบ คงมา
นายโอกาศ ยูนิพันธ
นายโอภาส พิพัฒนดิเรกกุล
นางสาวกนกวรรณ เพียงเกต
นางสาวกอบพร มีศรีสุข
นางกาญจนา แกนเพ็ชร
นางสาวกาญจนา แจมจันทา
นางกานดา คงวีระประดิษฐ
นางกิตติมา ชัยเกตุ
นางสาวเกตสุดา ศรีวารีรัตน
นางสาวเกตุมณี สินพูนภักดิ์
นางเกษร เขงเงิน
นางสาวไกรเนตร ยอดเจริญ
นางคะนึงนิตย ถึงมุสิก
นางจงดี ทองนพคุณ
นางจรรยา มัชชิกะ
นางสาวจารุณี แกวมีชัย
นางจิตญา สวางแจง
นางจิตติมา กรีอารี
นางสาวจิตรลดา สังขประพันธ
นางจินตนา ศรีนันธพันธ
นางสาวจินตนา สัจจัง
นางจินตนา ฮอกเกอร
นางจุฑามาศ หนูชวย
นางเจติยา บุญหยาด
นางโฉมเฉลา ศรีคง

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นางชะเอก กุมลา
นางชูจิต พันธุมจินดา
นางชูศรี ชุมศรี
นางเชาวนีย บัวชื่น
นางสาวซาราห บินเยาะ
นางฐิตาภา จินดา
นางณฐพรรณ ทับทองหลาง
นางดวงเดือน มุสิกโกเมน
นางสาวดวงฤดี บุหลัง
นางดารารัตน คชนิล
นางสาวดาวเรือง นามวงศ
นางแดง สุวรรณตานนท
นางทิวาพร ทวีทรัพย
นางสาวธัญญาพร พิณวานิช
นางธิดา นันทะพงษ
นางนงเยาว พุมแยม
นางนนทินี เพ็ชญไพศิษฎ
นางนภัสวรรณ ดีอ่ํา
นางสาวนภาพร จุทอง
นางนภาพร วีริยานันท
นางสาวนฤดี ดํารงรัตน
นางสาวนิตยา เมืองไทย
นางนิตยา วงศสวรรค
นางสาวนิตยา สามารถ
นางสาวนิธิญา หนูแสง
นางสาวนุศรา กอนใส
นางบังอร มหิวรรณ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางบัวแกว วาระเลิศ
นางบัวหลวง สุขแกว
นางปณิดา ทองคํา
รอยโทหญิง ปทัยทิพย
ทินกร ณ อยุธยา
นางประนอม กอบัว
นางสาวประนอม ทองนิ่ม
นางประไพ คุมพรอม
นางสาวประไพพรรณ พันธุปญญา
นางประไพศรี คงเสฐียร
นางปราณี จินตยะ
นางปริญาติ จันทรเจริญ
นางสาวปุณิกา ศรีงาม
นางผองเพ็ญ มณีราช
นางสาวผุศฎี วางกลอน
นางสาวพรพิไล หิรัญสาลี
นางพรรณทิพย ฤทธิกัน
นางสาวพรรณี สิทธิการ
นางสาวพวงเพ็ญ ใจกวาง
นางสาวพัชนี เกรียงณรงค
นางสาวพัชรี รักจุย
นางพัชรีย สุพโปฎก
นางสาวพาฝน ลําดับพันธุ
นางพิมพร ขอศานติวิชัย
นางเพ็ญ ตรีพันธ
นางเพ็ญศรี เนียมแสง
นางเพิ่มพร รอยบาง

๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นางภัทราพร เพี้ยนศรี
นางมลฑา สุวรรณโรจน
นางสาวยุวลักษณ จันทนา
นางสาวเยาวณี เนียมเกตุ
นางรวยพร วงศถาวรจิตร
นางสาวรัชนีย ใจหาว
นางรัตติยา จันทรโชตะ
นางรัตนา สนามพลี
นางราตรี พัฒทอง
นางสาวเรณู หอมขจร
นางลดาวัลลิ์ วงศศรีวงศ
นางลอองวรรณ คงคุม
นางละออง หงษเจริญ
นางสาวลักษมี ทองเจริญ
นางลําเจียก บัวสุข
นางสาวลําใย เสงยอง
นางสาววรลักษณ เกลี้ยงเกลา
นางวรานันท ใจมั่น
นางวันทนีย มหาสวัสดิ์
นางสาววารินทร พักเกาะ
นางสาววารุณี อําภรณ
นางวิไล บุณยเขมนันท
นางสาววีณา ลีละกุล
นางสาวศรีดา บริสุทธิ์
นางสาวศศิกาญจน ศรีจันทร
นางสาวศศิพร แมนนนทรัตน
นางสาวศุภมนต โชติสุทธิ์

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖

นางสาวสตบงกช สมบูรณ
นางสมคิด สโทคส
นางสมใจ โศภาวชิรพรพงศ
นางสาวสมพร ดังแกวแดง
นางสมศิริ แกวบุญปน
นางสมศิริ ชูสกุล
นางสายใจ เรืองรอง
นางสาวสายทิพย ชูสุข
นางสาวสาลิกา เมืองประชา
นางสาวสําราญ วงษดี
นางสําอางค โชคชัยวัฒนา
นางสาวสิริลกั ษณ สุรการ
นางสุจิตรา เกรียงไกรฉัตร
นางสาวสุจิตรา สุวรรณประเสริฐ
นางสาวสุดา รัตนมาโร
นางสาวสุดา อุปมา
นางสาวสุดารัตน นิลบุศย
นางสุทธิสา ศิริมงคล
นางสุทนา กลอมแสง
นางสาวสุธารัตน ฉายามนตรี
นางสุภัทรา สุวรรณตานนท
นางสาวสุภาภรณ นันทสังข
นางสุรีย ปานแมน

๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นางสาวสุวรรณ ถนอมบุญ
นางสาวสุวรรณา ชัยสงคราม
นางสุวิมล นิรันดร
นางสุวิมล วัฒนาณรงค
นางเสาวลักษณ พลสงคราม
นางสาวหทัยรัตน เอี่ยมรานไร
นางสาวหนูอิ้น สุวรรณวงศ
นางสาวหวังถวิล ชูดมวิโรจน
นางอนงควิชญา สาริบุตร
นางอภัย คงคาสวัสดิ์
นางสาวอรพินท เพชรบาง
นางอารมณ อุตตะมัง
นางสาวอารี ขวัญซาย
นางอารีย พนภัย
นางสาวอารีย อุสสาหะ
นางอารีวรรณ ลลิตพิพัฒน
นางอําไพ เกรียงไกรฉัตร
นางสาวอุทัยวรรณ คงตรีแกว
นางสาวอุทัยวรรณ ฉันทโส
นางอุบลวรรณ จันทรสุรินทร
นางสาวอุบลวรรณ แสงเพชร
นางอุษณีย คําสุข

กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ทุติยดิเรกคุณาภรณ
นายทรวง เลี่ยวไพโรจน

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๑ นายปรีชา ประกอบกิจ
๒ นายมารวย ผดุงสิทธิ์

จตุตถดิเรกคุณาภรณ
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ
๓ นายวัลลภ รุงกิจวรเสถียร

เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ
๒๑ นายบรรจง ชอบมาก
๑ นายกมล อาศิรเมธี
๒๒ นายบุญเกรียง ทองพา
๒ นายกฤษณ สุริยินทร
๒๓ นายบุญดํารง มีกลิ่น
๓ นายกฤษณวิกรม แกลวกลา
๒๔ นายบุญปลูก เอนสาร
๔ นายกฤษณะ ทอทิพย
๒๕ นายบุญเรียง สมาน
๕ นายเก็จบูรณ เลี่ยวตระกูล
๒๖ นายปณพล ชีวะเสรีชล
๖ นายเกียรติชัย มนตเสรีนุสรณ
๒๗ นายประวิทย ชูประดิษฐ
๗ นายโกศล สุวรรณเนตร
๒๘ วาที่รอยตรี ประศาสน ทองปอง
๘ นายไกรวิทย เพชรทวี
๙ นายจตุรเทพ โควินทวงศ
๒๙ นายประสิทธิ์ ทิพยแกว
๑๐ นายจรัญ ขุนณรงค
๓๐ นายปรารพ แปลงงาน
๓๑ นายปรีชา จันทรเพ็ญ
๑๑ นายจรัญญา พิชิตกุล
๓๒ นายปรีชา วิทยพันธุ
๑๒ นายจีรศักดิ์ แสงศรี
๓๓ นายปกษา ขอถือกลาง
๑๓ นายชนิศ นิติกุล
๓๔ นายเผชิญ โมฬี
๑๔ นายชาญชัย จรเสมอ
๓๕ นายพงศชาติ เชื้อหอม
๑๕ นายชาลี จําปาทอง
๓๖ นายพรชัย คชภักดี
๑๖ นายชูชัย แซฟุง
๓๗ นายพิศาล เหงาสุวรรณ
๑๗ นายณรงคศักดิ์ โอปลันธน
๓๘ นายพิษณุ วิเชียรสรรค
๑๘ นายถาวร ศรีออน
๓๙ นายพุทธพจน คูประสิทธิ์
๑๙ นายธนพงศ อภัยโส
๔๐ นายพูนศักดิ์ สูสุข
๒๐ นายธํารงค พริกบางเข็ม

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗

นายมงคล เหลาทวีสุข
นายมรกต จันทรไทย
นายมานพ เสนจันทร
นายยง อารีเจริญเลิศ
นายยอด เยรัมย
นายวาด พรหมยา
นายวิรัตน จันทรคง
นายวิวัฒน ขุนฤทธิ์
นายวิสุทธิ์ พินิจ
นายสงกรานต เรือนคํา
นายสนชัย ลาชโรจน
นายสนอง อินทการ
นายสนิท เสถียรสัมฤทธิ์
นายสมเกียรติ หลวงบํารุง
นายสมชาย จิตรหลัง
นายสมชาย เอียดชวย
นายสมนึก ชนะพาล
นายสมนึก สนเทียนวัด
นายสมร จันทะแจม
นายสมศักดิ์ เนติรังษีวัชรา
นายสมุทร หัตถสิงห
นายสัญญา สังวังเลาว
นายสําราญ ทองมี
นายสุชล คงนาม
นายสุชาติ พะลัง
นายสุทธิพร สินคา
นายสุทิน แกวประชุม

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
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
๙๓
๙๔

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นายสุธน แซหลิม
นายสุธี นิยมไทย
นายสุรพงศ ทองเลี่ยมนาค
นายเสถียร ชวยหนู
นายใหญ ตรีสุคนธ
นายอนันต เจริญสุข
นายอนุชิต แตงออน
นายอนุสิษ บุญอติชาต
นายอภิเชษฐ ตลาสุข
นายอวัช นิติกุล
นายอานนท แซหลิม
นายอําภัย เนียมทอง
นายอุเทน สิริภูวดล
นายอูเส็น พลายกวม
นางสาวกันติยา เทพบํารุง
นางฉวีวรรณ ทิพยแกว
นางเฉลียว แนมใส
นางสาวชนาพรรณ จึงรุงเรืองกิจ
นางสาวชุติมา สวาสดี
นางสาวนภัสกรณ บรมทองชุม
นางสาวบัวเหลียว มณีวรรณ
นางสาวพัชรินทร พลพันธ
นางมลธิชา ทองหยู
นางสาวรัชนี เมตตาธรรมกุล
นางวรรณา พรหมยา
นางสายสนิท ศุภวงษ
นางสุชาดา อิทธิจารุกุล

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๙๕ นางสาวสุวรรณเพ็ญ สุจริตธรรม
๙๖ นางสาวโสภา รัตนสิทธิ์

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙

๙๗ นางอยูเย็น ทองมี
๙๘ นางอรัญญา มีกลิ่น

กระทรวงพาณิชย
๑
๒
๓
๔

เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ
นายทรงเดช ประดิษฐสมานนท
๕ นายสมศักดิ์ ปณีตัธยาศัย
นายนิลสุวรรณ ลีลารัศมี
๖ นายอรุณ อันประเสริฐพร
นายบุญชัย โชควัฒนา
๗ นางสาวปยะนุช มาลากุล ณ อยุธยา
นายสมชาย พรรัตนเจริญ
๘ นางวราภรณ ศิริไชย

กระทรวงพลังงาน
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ
นายธารา ธีรธนากร

กระทรวงมหาดไทย

๑ นายสุจริต ปจฉิมนันท
๒ นายเสริมศักดิ์ พงษพานิช

จตุตถดิเรกคุณาภรณ
นายชาญ เถาวศิริ
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๓ นายฉิ่ง รังศิริ
๔ นางสุดใจ เกตุแกว
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ
๕ นางรําเพย ปอมนอย
๖ นางสมปอง พรหมนารท
๗ นางสมหมาย ดวงสุข

๑
๒
๓
๔

นายพงศเผา เกษทอง
นายสนธิ เตชานันท
นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต
นางมัจฉา พอคา

๑
๒
๓
๔

เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ
วาที่รอยตรี มณฑณัฐ พรหมคงบุญ
๕ นายกสิณ มีนวล
นายกมล ดํายศ
๖ นายกังวาน มาบจะบก
นายกฤษฏิ์ พูนเกษม
๗ นายกัมปนาท บุญชวย
นายกฤษดา อินทรพาเพียร
๘ นายการุณย แนมใส

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕

นายกําธร สินทอง
นายเกริกขจร ชัยชาญ
นายเกียรติศักดิ์ มูลศาสตรสาทร
นายโกมล พรามแกว
นายโกมล รัตนพิทักษ
นายโกศล สุวรรณธนะ
นายโกศล เอกอุดมพงศ
นายโกษา สุขะภิรมย
นายไกรพงษ ภูมรักษ
นายคลอง ทองสุวรรณ
นายคะนอง เมฆขยาย
นายจรัญ ขุนทิพยสมบัติ
นายจรัส มีสวน
นายจารุต จารุศิริสมบัติ
นายจารุวัฒน พรหมพงศ
นายจํานงค แสงกลา
นายจําเนียร ถิกิจ
นายจําเนียร สุขกันตะ
นายจําเริญ กองาน
นายจําเริญ ยุติธรรมสกุล
นายจําลอง ดําหนู
นายจิตติ แซอุย
นายจิตติโชติ เจตนานนท
นายจิรวัฒน กุญชรินทร
นายจิรศักดิ์ เสสรินทร
นายจิระ มิศกาชีพ
นายจิระวิทย พวงจิตร

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นายจิระศักดิ์ จุลสวัสดิ์
นายจิระศักดิ์ พวงจิตร
นายจิราพันธ พวงจิตร
นายจุติ ปานรักษ
นายจุติ ผิวขํา
นายจุมพล ขอพงษไพบูลย
นายฉลาด บุหลันพฤกษ
นายเฉลิม วรดี
นายเฉลิม อินสุม
นายแฉลม ซุย รักษา
นายชลอ เลือดแดง
นายชวง โพธิ์ศรีทอง
นายชวยชาติ โอภาณุมาศ
นายชัยณรงค ขาวเอี่ยม
นายชัยนุวัฒน แพใหญ
นายชัยพล ตันประภา
นายชัยมงคล พินิจจิตรสมุทร
นายชัยยศ เอี่ยมสะอาด
นายชัยยา มิตรวงศ
นายชัยยา สัตยารักษ
นายชัยรัตน ประเสริฐศรี
นายชัยวิทย คําวิเศษณ
นายชัยสิทธิ์ ลิมปานนท
นายชาญชัย แซอึ้ง
นายชาตรี พรหมคีรี
นายชํานาญ หมายแร
นายชูเกียรติ รักเหมือน

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙

นายชูเกียรติ สิทธิสุข
นายเชษฐ ทรายทอง
นายเชาวฤทธิ์ งามสุด
นายเชิดเกียรติ แกวกําเนิด
นายเชิดชัย นันทะศรี
นายโชติ ชัชพงศ
นายไชยภัทร เอี่ยมสําอางค
นายไชยวัฒน จินดาโชติ
นายณรงค กลอมใจ
นายณรงค ใกลชิด
นายณรงค เย็นเหลือ
นายณรงค สถานรัมย
นายณรงค สองเมือง
นายณรงค หินแกว
นายณัฐนัย อุดมศรี
นายณัฐพล โชติแสง
นายดนัย ใจแข็ง
นายดนัย ยมโดย
นายดาหนี กองแกว
นายเดชะ หนูสง
นายเดนชัด วัฒนะ
นายตอง ธีระโชติ
นายเต็กไล ตันนุรักษ
นายไตรภพ สารธิมา
นายถนอม ตันเถียร
นายถนัด อาจพังเทียม
นายทรงวุฒิ อินทรสวัสดิ์

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา
๙๐
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

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นายทวี ณ นคร
นายทวี รัตนบุษยาพร
นายทองพูน ศรีจันทรแกว
นายเทพพิชัย สุชาฎา
นายเทอดศักดิ์ คชรัตน
นายธนพล คงราษฎร
นายธนา ศรีสมุทร
นายธราดล ทองเชื่อม
นายธวัชชัย ประมูลทรัพย
นายธาดา มุสิกะเจริญ
นายธานนท แซตัน
นายธํารงศักดิ์ ทํามา
นายธีรยุทธ ชัยกิจ
นายนรินทร โสะสุบ
นายนเรศ เจริญรัตน
นายนฤมิตร อวิรุทธนานนท
นายนลิน เหมะสุทธินันท
นายนิกร วองไว
นายนิเทศ มาหริน
นายนิพนธ เพ็ชรกุล
นายนิมิต ลิมปานนท
นายนิรุทธ เกรียงไกร
นายนิวัฒน ผาสุข
นายนิวัตต บุญรอด
นายบรรจบ อวมกระโทก
นายบรรพต จิตตซื่อ
นายบรรพต พลไตร

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๑๗
๑๑๘
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

นายบัญชา สุขเขียว
นายบําเพ็ญ นิลวงศ
นายบุญชู อ่ํานาเพียง
นายบุญทอง โพชนา
นายบุญรวม นามทองที
นายบุญสง วิลาศ
นายบุญสอด คงอิ้ว
นายบุญสุข แซอุย
นายบุญเสริม วงเวียน
นายบุญเหลือ สีกาแกว
นายบุญอัน จันทรเรือง
นายบุณยรัตน จงสิริวงศ
นายปนมพร คงเคว็จ
นายประกอบ อิ่มโอ
นายประคิ่น แซลิ่ม
นายประจวบ จันทรศร
นายประดิษฐ สีนอร
นายประพาส พวงทอง
นายประมวล โตสันเทียะ
นายประมุข ลิ่มดุลย
นายประวิทย หมัดสนิ
นายประสงค ตันติเจริญวงศ
นายประสงค ปญญาโต
นายประสิทธิ์ ไชยฤทธิ์
นายประหยัด นากาย
นายปราโมทย คงเทพ
นายปริวรรต ยั่งยืน

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นายปรีชา ไชยศรี
นายปรีชา ทัศวงศ
นายปรีชา เพ็งระวะ
นายปรีชา ศิริ
นายปลด สังขดวง
นายปญญา ทัศนภักดี
นายปญญา แยมสระโส
นายปญญา สุนทร
นายเผด็จ อองแจม
นายเผียน สุวรรณจํารูญ
นายพงศกร หนอสกุล
นายพงษศักดิ์ จิวรพันธ
นายพงษศักดิ์ ธีระกิตติวัฒนา
นายพงษศักดิ์ รักนุย
นายพจนา ลีลานนท
นายพนัส ฐานทองดี
นายพรภิรมย หมวดทอง
นายพรศักดิ์ โบวสุวรรณ
นายพรศักดิ์ อุปพงศ
สิบเอก พรสุข ณ ถลาง
นายพรอมสรรพ นักระนาด
นายพันธ เลิศประสิทธิ์
นายพัลลภ สิงหเสนี
นายพิชัย อินทรักษา
นายพิชิต ทานา
นายพิน สุวรรณรัตน
นายพิภพ หนูขวัญ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
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
๑๙๗

นายพีระนน มูลคะเสน
นายเพ็ชร วงศกาฬสินธุ
นายไพจิตร รามมะมะ
นายไพฑูรย ทองเจิม
นายไพฑูรย ประทุมวรรณ
นายไพรัตน อิ่มสมบัติ
นายไพรินทร ลิ่มเจริญ
นายไพโรจน ทิพยบุญชู
นายไพโรจน รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
นายไพวัลย วงศวันดี
นายไพศาล เจริญ
นายภัทรพงศ ไชยคํา
นายภาสกร บุญญลักษม
นายภิญโญ หนักแนน
นายมนชัย ชลกิจ
นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน
นายมนตศักดิ์ รัตนจรุงพร
นายมนตสิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน
นายมนูญ เพ็งเอียด
นายมโนชาญ ชวยหวัง
นายมานพ เพชรตะโก
นายมานะ ชคัตตรัย
นายมาโนช เอกอดิธรรม
นายมิตการ เศกปทาน
นายเมธา พุกพิบูลย
นายเมธี ทานันท
นายยิ่งยศ ศรีรส

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
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
๒๒๓
๒๒๔

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นายยุทธพงศ บรรจงสวัสดิ์
นายเยาว อินทจักร
นายโยธิน ประทีป ณ ถลาง
นายรณฤทธิ์ นิจจะ
นายรวยชัย กิตติพรหมวงศ
นายรอง มีครุฑ
นายรัชพล จารึกสมาน
นายราวี เล็กดํา
นายรุงโรจน สุภาพ
นายเรืองเกียรติ สุเภากิจ
นายฤภวัฒน โพธิ์นอย
นายละเอียด รัมมะนพ
นายเลิศศิลป อิ๋วสกุล
นายวรงค ศรีหรัญ
นายวรวุธ วงศหนองเตย
นายวัชระ ซุนสุวรรณ
นายวัชราห พลายจันทร
นายวันชัย เพ็ชรเกลี้ยง
นายวัลลภ กัวศรี
นายวิกรม ตันไทย
นายวิกรานต ถิ่นตองโขบ
นายวิชัย ทองอาสน
นายวิชัย บุญเรือง
นายวิชาญ บุตรทรัพย
นายวิเชียร จิตตพิศาล
นายวิเชียร เมยเคา
นายวิทยา สืบแตตระกูล

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑

นายวิทยา อินทผลา
นายวินัย ชูศรี
นายวินัย เมฆขยาย
นายวินิจ มะเดื่อนิ่ม
นายวิมล กุฎี
นายวิรัตน แซเซี้ยว
นายวิวัฒน สงวนพงษ
นายวิศาล กองโชค
นายวิศาล มูสิกะ
นายวิศษิ ฐ พลรงค
นายวีรชัย คีรี
นายวีระ ติ๊บศรีบุตร
นายวีระ ศรีไสย
นายวีระ สกุลทอง
นายวีระธร ทวีศักดิ์
นายวีระยุทธ สิงหยอง
นายวุฒิพงษ กาญจนา
นายศรัณยู เสมา
นายศักดิ์ชัย พัฒนะ
นายศิริพงษ หลีประสิทธิ์
นายศิริศักดิ์ อุทิศธรรม
นายศิวะ ระวังกุล
นายศุภชัย ธํารงค
นายศุภศักดิ์ โภคบุตร
นายสกล คิดหมาย
นายสกล ไชยธรรม
นายสงบ สายแกว

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นายสดับ สุกใส
นายสนองพจน อยูเล็ก
นายสนิท วรกิจ
นายสมเกียรติ พลันการ
นายสมเกียรติ สมนึก
นายสมเกียรติ อินทรศรี
นายสมควร เทียมพัด
นายสมจิตร ประมูลทรัพย
นายสมชาย เตชะธีรศานต
นายสมชาย ประเสริฐพรพงศ
นายสมชาย ปลอดทุกข
นายสมชาย พัฒนกิจ
นายสมชาย วิจิตร
นายสมนัด สิทธิวงษ
นายสมนึก ชูดวง
นายสมนึก ยาสุข
นายสมนึก วิจิตร
นายสมบัติ จินดาพล
นายสมบัติ วรรณลักษณ
นายสมบูรณ เขินแกว
นายสมพงศ เหลืองทอง
นายสมพงษ ขอสืบ
นายสมพงษ คุมรอบ
นายสมพงษ ชาติไทย
นายสมพงษ ภูทอง
นายสมพงษ ฤทธิ์เดช
นายสมพร พรหมสุริยากร

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕

นายสมพร สังขปลอด
นายสมพร หนูนอย
นายสมภพ ขําณรงค
นายสมภักดิ์ ศรีพะเนิน
นายสมโภช ชัยกิจ
นายสมมาต โชติประดิษฐ
นายสมยศ คงขํา
นายสมยศ ปุยฝาย
นายสมศักดิ์ พันธดี
นายสมัย สารีบุตร
นายสมาน ปางวัชรากร
นายสราวุธ หนูหาญ
นายสวน สิงหเชื้อ
นายสวาง กิตติวงศวิศาล
นายสัจจา กิตติประสงค
นายสัญชัย พิละมาตย
นายสัญญา นอยผล
นายสันทัด ลางคุลเสน
นายสัมพันธ หมาดหลี
นายสัมฤทธิ์ จุลโชค
นายสําเนียง ระวะรักษ
นายสิทธิพงษ เพชรรัตน
นายสิทธิศักดิ์ มาศรังสฤษดิ์
นายสุขสันต พิทักษงามวงศ
นายสุชาติ เทพทอง
นายสุชาติ รวมชาติ
นายสุทธิ สมพงษ

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นายสุทธิเดช สามเกลียว
นายสุทัศน เดชเพ็ง
นายสุทัศน บุญโชติ
นายสุทัศน อุนกาศ
นายสุทิน ศรีบัวไทย
นายสุทิศ ชูสมบัติ
นายสุเทพ ชํานาญศิริ
นายสุนทร ขอเสริมกลาง
นายสุนทร หวงจริง
นายสุนทร อนุรักษ
นายสุเนตร ยอดปรางค
นายสุพรรณ ระดมบุญ
นายสุพัฒน สายยศ
นายสุภแมน ใจออน
นายสุภาพ ภิรมยพันธ
นายสุรจิต หาญชาง
นายสุรสิทธิ์ ทองการะสงค
นายสุรินทร ศรีนิล
นายสุรินทร อินทัสโร
นายสุริยันต ทุมศรีมา
นายสุวิทย ขาวระนอง
นายสุวิทย ถวิลการ
นายสุวิทย รัตนานุภาพ
นายเสกสรรค นามสม
นายแสนคม คงเทพ
นายแสวง บัวเชย
นายไสว นักรบ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙

นายไสว ศรีรัตน
นายหยาด เหมือนกู
นายแหลน เสสรินทร
นายองอาจ พรมสิทธิ์
นายอดุลย ดําแกว
นายอนันต ชูศิริ
นายอนันต ตนสน
นายอนันต ทองมา
นายอนันต รัตนบุรี
นายอนุกูล ไชยพรหม
นายอนุพงษ อาษาราษฎร
นายอภิเชษฐ แข็งแรง
นายอภิศักดิ์ พาศรี
นายอมร เอี่ยมสําอางค
นายอมรศักดิ์ หวงจริง
นายอมรศักดิ์ อินธิแสง
นายอรรคพล ชัยทวีทรัพย
นายอรุณ ดีเลิศ
นายอัครพล เพ็ชรเล็ก
นายอัมมร อิฐสกุล
นายอาคม ทองเจิม
นายอํานวย เปรมใจยุทธิ์
นายอํานาจ ตันนุรักษ
นายอํานาจ เนียมทอง
นายอํานาจ สืบศิลป
นายอุดม โยมเรือง
นายอุดมศักดิ์ แซลิ่ม

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นายอุทัย กันทะวงศ
นายอุทิศ ผองสุข
นายอุบล ใสขาว
นายอุไล วงศรีเทพ
นายเอกชัย ขาวสู
นายเอี่ยมศักดิ์ อรุโณทัยสกุล
นายเอื้อ นิ่งราวี
วาที่รอยตรี โอภาส สุขบูรณ
นางกรรณิกา ดุลยไพศาล
นางสาวกรรณิการ พุมแกว
นางกรุณา สินทวี
นางสาวกัญชรีย อารียกุล
นางสาวกัญญา คงเจริญ
นางกัญญารัตน กอนทรัพย
นางสาวกัลยา รัตนจุฑามณี
นางสาวกัลยานี ทวมแสนงาม
นางสาวเกศิณี ทองสกุล
นางสาวขนิษดา เพ็ชรภักดิ์
นางสาวขวัญใจ เพ็ชรพันธ
นางเขียว ถี่ถว น
นางสาวคิรินทรา มุสิกะเจริญ
นางจรรยา ฉายัษฐิต
นางสาวจันทรา เหลาสกุล
นางสาวจินตนา เทียนรัตน
นางสาวจุฑามาศ แซพู
นางจุฑามาศ ศรีพิทักษ
นางสาวจุไร พินนาศักดิ์

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓

นางจุไร วาณิชยเจริญ
นางชไมพร เจตนานนท
นางสาวฐิติพร บุญรอด
นางณัชฐิตา ดุกสุขแกว
นางณัฐกมล ทองสม
นางถิรวรรณ ขวัญเมือง
นางทรงลักษณ จาระกิจ
นางทัศนีย พูลศิริ
นางนฤมล หนูขวัญ
นางนวลจันทร ตันทอง
นางนวลจิตราวรรณ พลแกว
นางนัดดา ตันติวิวัฒน
นางนารี แซอุย
นางนิทรา ไมหมาด
นางสาวนิภา มธุรส
นางสาวนิรมล ดานประเสริฐกุล
นางสาวนุจรียา ปฐมอรรฆยกุล
นางบุญรอด โพชะเรือง
นางประทุมทิพย ตันสกุล
นางประไพ ตันสกุล
นางสาวประไพ โลหกุล
นางประยูร คงเอียด
นางปราณี เอกชัย
นางสาวปรีดี สัจจารักษ
นางเปรมฤดี รักแตงาน
นางสาวผกาวรรณ เกิดสวาง
นางสาวพรสวรรค ภิรมยวงศ

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘
๔๓๙
๔๔๐

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นางสาวพัชรนันท พรหมคีรี
นางพิมพา สุขศิริสถาพร
นางสาพิมพิมนต ตอฑีฆะ
นางพิเลิศ ศรีสัจจัง
นางมณฑา ฤกษวิเศษ
นางมยุรี ตรีบํารุง
นางมาลี นาวาลอย
นางสาวรวิวรรณ รุงเรืองพันธ
นางสาวรังสิมันตุ สุวรรณจาง
นางรัชฎาภรณ ภักดี
นางรัตนา กุลวานิช
นางรัตนา นามสม
นางสาวรัตนา ลาภธนาพงศ
นางสาวรุงกานต ปรีชาหาญ
นางละเอียด เอกชัย
นางสาวลัดดาวรรณ เดชประสิทธิ์
นางสาววนิดาวรรณ สงวนวิชัยกุล
นางสาววราภรณ พูลวาสน
นางวันดี เซงบุตร
นางวันดี ปยนามวาณิช
นางวันเพ็ญ ขันติพิพัฒน
นางสาววาสนา กองมณีรัตน
นางสาววิมลา ถิ่นทับปุด
นางสาววิลาวัลย พฤกษรังษี
นางสาวศศิธร วังสุวรรณ
นางสาวศิริวรรณ ไชยภาษี
นางสดใส เสสรินทร

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๗
๔๔๘
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓
๔๕๔
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗
๔๕๘

นางสมคิด ฮิลล
นางสมใจ ทองสมบัติ
นางสมปอง วัฒนุวรรณ
นางสาวสมลักษณ รอดทอง
นางสมศรี คงพัฒน
นางสาวสมสุข รามแกว
นางสุขอารมณ ยะใจ
นางสุจิต อินทรรักษ
นางสุดใจ ชานิเวช
นางสุดใจ ชินเดช
นางสุปรียา ณ ตะกั่วทุง
นางสุภาณี พูลศิริ
นางสุภาวดี กูลเมือง
นางสุมล สมบูรณปรีชากุล
นางสุวลี บุหิรัญ
นางสาวเสาวนีย ไชยมุข
นางเสาวลักษณ จันทรแกว
นางสาวเสาวลักษณ ชวยเหลือ

๔๕๙
๔๖๐
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔
๔๗๕

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นางสาวเสาวลักษณ เสือนิล
นางโสภา มาศรี
นางโสภาภรณ ณ นคร
นางหทัยพร แซออง
นางอนุช วงษยี่
นางอมรรัตน โชคบุญธิยานนท
นางอรพินท นาคสิงห
นางอรอนงค สมแปน
นางอรุณทิพย ยาดี
นางอังศนา ถกลชัยศรี
นางสาวอังสนา หะนนท
นางสาวอัญชลี บัวเชย
นางอําไพ สุพรรณอาสน
นางอุทัยวรรณ สุวรรณโณ
นางอุบล แซเซี้ยว
นางอุบลรัตน รัสมี
นางสาวอุไรพร รักษา

กระทรวงยุติธรรม
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

นายกิตติ คุณะเกษม
นายทวี ศรีฮุย
นายทองสืบ นวลนิ่ม
นายปราณีต ศิริภูล
นายภู ปรางคลัง
นายวัชรา มหิศนันท
นายวันชาติ เต็งเจริญ

เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ
๘ นายวิภาคย เหมพรหม
๙ นายศิริพันธุ เรืองจินดา
๑๐ นายสมพงษ จูตันซวน
๑๑ นายสมศักดิ์ สําเร็จ
๑๒ นายสุทธยา จรรยงค
๑๓ นายอุดม ถิ่นวงษเมือง

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙

กระทรวงแรงงาน
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ
นายสมพร ซึง้ ไพศาลกุล

กระทรวงศึกษาธิการ
๑ นางสาวกนิษฐา กาญจนจารี
๒ นางจรินทร อรุณรัตน
๑

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

ปฐมดิเรกคุณาภรณ
๓ นางเมธวดี นวพันธ

ทุติยดิเรกคุณาภรณ
พันตรีหญิง ประจวบสุข กาญจนลักษณ
๒ พันเอกหญิง สมสมัย สิทธิเกษร
ตติยดิเรกคุณาภรณ
นายประเสริฐ บุญมีโชติ
จตุตถดิเรกคุณาภรณ
นายปติ สิทธิอํานวย
๘ นางบุญชวย มาตรศรี
นายวรวุฒิ ลอพูนศรี
๙ นางระพีพรรณ เรืองวิสุทธิ
นายสัมพันธ อยูพูนทรัพย
๑๐ นางสาวลันทม สุขสุเมฆ
นายสุขประชา วาจานนท
๑๑ นางสาววรนุช เลาหวัฒน
นายสุวิทย วิวัฒนขจรสุข
๑๒ นางวรวรรณ กนิษฐานนท
นางชลธิชา ดิลกศักยวิทูร
๑๓ นางวิมลรัตน ลีนุตพงษ
นางบังอร ตันติวรศรี
๑๔ นางศิริพรรณ ตันติวิวัฒนพันธ
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
นายพจน อรามวัฒนานนท
๘ นางดอริส วิบุลศิลป
นายสมศักดิ์ เตชะรัตนประเสริฐ
๙ นางสาวดารณี กริชชาญชัย
นายสิน เสริมประภาศิลป
๑๐ นางมณฑาทิพย โกวิทเจริญกุล
นายทรวง หุนมหัทธนกุล
๑๑ นางกัลยา ยิ่งวิริยะประพันธ
นายพีระ ปทมวรกุลชัย
๑๒ นางสาวจารุวรรณ บรรณวัฒน
นายมารชัย กองบุญมา
๑๓ นางสุจินต วัฒนากูล
นายยิ่ง ยิ่งวิริยะประพันธ
๑๔ นางอังสนา ศรีสมิต

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙

เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ
นายโกศล กัลปนา
๑๙ นางสาวกุลวีณ สุจริต
นายนพสิทธิ์ อมรมธุรพจน
๒๐ นางสาวเกษรา พัฒนพิฑูรย
นายปพณ กัลปนา
๒๑ นางเฉลียว เหราบัตย
นายรัตน ภักดีกิจเจริญ
๒๒ นางสาวธัญลักษณ กุลชล
พันตํารวจโท เกรียงเดช สดใสกิจ
๒๓ นางธาริน ปรารถนาดี
นายซื่อตรง เจียมจรรยา
๒๔ นางนภาพร ปุญปน
นายณรงค ตนานุวัฒน
๒๕ นางสาวนันทนา ตันตาคม
นายธนพล กองบุญมา
๒๖ นางนิภา วิศวชัยพันธ
นายธาดา เลาหวัฒน
๒๗ นางบัวจีน ศังขะศิลปน
นายบุญมา พยุงธนากร
๒๘ นางเบญจนี ไชยศรี
นายประพัฒน ชางไม
๒๙ นางประสาทนีย จันทร
นายรณชัย กองบุญมา
๓๐ นางพาชื่น รอดโพธิ์ทอง
นายวรพงศ นันทาภิวัฒน
๓๑ นางมรกต นันทวิทยา
นายวิวัฒน หวังปรีดาเลิศสกุล
๓๒ นางฤดี ศิริมงคลเกษม
นายสามารถ นพสูริย
๓๓ นางวิภานันท วัฒนศิริชัยกุล
นายโสมนัส โนตานนท
๓๔ นางสมรวย เพชราภินันท
นายอํานาจ เทียนชัยอนันต
๓๕ นางสุพร บุญออน
นางสาวกรองทอง ชุติมา
๓๖ นางอุบล จํารูญรัตน
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ
นายกอลาภ วงษกลาหาญ
๘ นายสุนทร พรรณรัตน
นายจีระศักดิ์ ทอทิพย
๙ นายเสถียรพงษ ครบุรี
นายชูศักดิ์ หาดพรม
๑๐ นายเสรี สหะโชค
นายณรงค มาคง
๑๑ นายกมล ฉันทานุมัติ
นายถนอม หลวงฤทธิ์
๑๒ นายกวีวัธน เฮงสวัสดิ์
นายประวิทย เตชะพัตราภรณ
๑๓ นายโกวิท ปริวราพันธ
นายสวิง บุญเจิม
๑๔ นายขัตติยะ เหราบัตย

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒

นายจงรักษ พุฒพิมพ
นายจเร นักรบ
นายจําลอง ดิษยวณิช
นายชาตรี นพสูริย
นายชูชาติ พรามจร
นายเทิดเกียรติ พันธมี
นายธีรสุต สิมะเสถียร
นายนิพนธ จรัญวาศน
นายประกอบ ตั้งงามจิตต
นายประเดิม อารีรักษ
นายประทวน ศิริโภคา
นายประวิตร พิศาลบุตร
นายประเสริฐ เกตุเนียม
นายปรีชา อาระยานิมิตสกุล
นายพิษณุ ขันติพงษ
นายพิสิทธิ์ พัฒนาอนุสรณ
นายไพฑูรย พิศุทธกุล
นายมนัส เนียมสัมฤทธิ์
นายวิชาญ ดนัยสวัสดิ์
นายวิเชียร อธิเศรษฐ
นายวินิจ วงษดนตรี
นายสมจิต ยิ้มเปย
นายสมพงษ พรหมปน
นายสมพร หอมอินทร
นายสมัย นครชัย
นายสาโรจน ชาวแพรกนอย
นายสุชาติ ภาษาประเทศ
นายหลง ปานโคก

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นายอรรณพ หวังตระกูลชัย
นายอาคม วงศปรีดี
นายอําพล ลิขิตธนสมบัติ
นางกุศล นิลลออ
นางจินดา มณีขาว
นางสาววิจิตร อริยโสภารักษ
จาสิบเอกหญิง สุมนา เริงใจ
นางสาวสุมาลี เมฆขยาย
นางสาวสุวารี โกสุม
นางอรอนงค ซื่อเพียรธรรม
นาวาโทหญิง ลักษมี วองกุศลกิจ
นางกรวิกา โอภาสถิรกุล
นางสาวกุลยา เบญจกาญจน
นางเกษสิณี เลิศรมยานันท
นางเครือวัลย อจลานนท
นางจินดาวรรณ อาระยานิมิตสกุล
นางดวงเดือน ภาวสุทธิไพศิฐ
นางนภาวรรณ วิชชาวุธ
นางพริ้มเพรา ดิษยวณิช
นางพัชรพร สงสุวรรณ
นางเรณู ปนทอง
นางวิภารัตน ธรรมสโรช
นางสาววิมลรัตน อารียมิตร
นางสมลักษมิ์ นิ่มสกุล
นางสาวสมศรี จันทรุจานนท
นางสายทอง จิตตไสยะพันธ
นางสาวสิริลกั ษณ ธีระลักษณ
นางสุนัที อิศวพรชัย

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙

กระทรวงสาธารณสุข

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

ทุติยดิเรกคุณาภรณ
นางทัศนีย เทียนทอง
จตุตถดิเรกคุณาภรณ
นายปวิตร กุลธนวิทย
๓ นางเยาวภา ลิ้มสวัสดิวงศ
นางสาวปลื้มใจ ศศะรมย
๔ นางอําไพ สุนทรเภสัช
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๒๐ นางสาวทองคํา วงศเพ็ชรศรี
นายเกษม เลาหกรรณวนิช
๒๑ นางสาวนภาพร โกศัลวัฒน
นายโกศล ปญจกุล
๒๒ นางบุษรา ศิริพลวุฒิกุล
นายขจร ศิริพลวุฒิกุล
๒๓ นางประทุม ฤกษนันที
นายจรัล สังขไพบูลย
๒๔ นางเพ็ญศรี ฐิติเวชญาคุณ
นายชลิต โอปนายิกุล
๒๕ นางสาวภูมิจิต โกศัลวัฒน
นายชาญชัย ศิริพลวุฒิกุล
นายเชื้อชาติ รุงจรัสแสง
๒๖ นางมาลี สิทธิมงคล
นายทองลักษณ หวังเจริญรุง
๒๗ นางราณี ศรีอินทรสุทธิ์
นายบรรลือศักดิ์ ทิพยชุน
๒๘ นางลัดดาวัลย สังขไพบูลย
๒๙ นางลิ้นจี่ แซเอี้ยว
นายประเสริฐ รุงจรัสแสง
๓๐ นางวัชราภรณ พรรณเชษฐ
นายประเสริฐ อนันตศิริวัฒนา
๓๑ นางวิภา เลาพรศักดิ์
นายวีรวัฒน โอปนายิกุล
๓๒ นางศิริรัตน วัฒนากร
นายสมบัติ ชุนรักษา
๓๓ นางศุลี โอปนายิกุล
นายสหัสชัย มุสิกะภุมมะ
๓๔ นางสาวสาลี่ จงสวัสดิ์
นายเสรี พัฒนพันธชัย
๓๕ นางสิริภัทร กรัณกิติกร
นายแสวง ดวงพลอย
นายอําพล ศิริพลวุฒกิ ุล
๓๖ นางสาวสุกัญญา โอปนายิกุล
๓๗ นางสุรีวรรณ วองชาญกิจ
นางเฉวียง ดวงพลอย
๓๘ นางสาวอุไร ฟกอังกูร
นางสาวณัฐกัญญา ศิริพลวุฒิกุล

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙

เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ
๑ นายทองคํา บํารุงราษฎร
๙ นางสาวชุติมา ประมูลสินทรัพย
๒ นายนิวัต อภัยทาน
๑๐ นางสาวผองศรี จันทร
๓ นายวัฒนา ลิ่มเศรษโฐ
๑๑ นางมานี รัตนพันธุศรี
๔ นายสวัสดิ์ พัฒนาไพศาล
๑๒ นางสองแสง โกวพัฒนกิจ
๕ นายสวัสดิ์ สินธุเสน
๑๓ นางสุคนธา จิวะวิชกุล
๖ นายสุรชัย ทรงสวัสดิ์ชัย
๑๔ นางสาวสุจิตรี จันทรผดุงสุข
๗ นางกรองทอง รูปสวาง
๑๕ นางสุวีรา นาสัก
๘ นางสาวจิรวรรณ จารุพัฒน
๑๖ นางอมรรัตน กุลวานิช
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ
๑๘ นายชนิด คําทา
๑ จาสิบเอก สมบัติ วัฒนะโชติ
๒ นายกฤษฎา วรรณการ
๑๙ นายชัยพฤกษ สรางผล
๓ นายกําธร สิทธิบุตร
๒๐ นายชัยสิทธิ ศิริคาม
๔ นายกิตติ คันธานนท
๒๑ นายชาคริต หนูทวี
๕ นายกิตติพงษ สงวนพงษ
๒๒ นายชุมสาย รักชีพ
๖ นายกิติรัตน ลิ่มภัทรเจริญ
๒๓ นายโชคชัย ชุลีวัฒนะพงศ
๗ นายเกรียงศักดิ์ ไทยแท
๒๔ นายโชติวัฒน พูลสิน
๘ นายไกรสร ไถนาเพรียว
๒๕ นายไชยรัตน แกวเศวต
๙ นายขวัญชัย คงทอง
๒๖ นายดํารงค ลือเสียง
๒๗ นายดํารงศักดิ์ งานแข็ง
๑๐ นายคําคูณ แกวทอง
๑๑ นายจํานง ศรีสมุทร
๒๘ นายตะวัน จุงจิตร
๑๒ นายจํานงค พูลมา
๒๙ นายไตรรงค แสงไสย
๑๓ นายจําเริญ รอบการ
๓๐ นายถาวร กันยุตะ
๑๔ นายจิตติพันธ อธิวาสนพงค
๓๑ นายทนุศักดิ์ ลิ่มปสุทธิ์
๑๕ นายจิตรกร วนะรักษ
๓๒ นายทรงยศ มาลัย
๑๖ นายจิรวัฒน บุญรักษ
๓๓ นายทวิท นักสราง
๑๗ นายจิระวัตร เพิ่มทรัพย
๓๔ นายทวี เสริมทรัพย

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑

นายทศพร ไกรเทพ
นายทศพร ทศกาญจน
นายทศพล พรหมแกว
นายทองดี หรรษคุณารมณ
นายทินกร จุลแกว
นายธนภัทร เมฆาสุวรรณดํารง
นายธนวัต ทองชุม
นายนวรัตน ทองเครือ
นายบํารุง ไวยเจริญ
นายบุญชวย ไพรสุวรรณ
นายบุญยก ทันยุภักดิ์
นายบุญฤทธิ์ เอกธรรมเสถียร
นายบุญเลิศ นิลวัฒนวนาพันธ
นายบุรินทร ปรีดาภรณภากร
นายประจวบ ทศพรมงคล
นายประทวน มีศรีจันทร
นายประพันธ พันธภาพ
นายประพันธ พินสุวรรณ
นายประวิตร สุวรรณรัตน
นายปรารภ บาลบุรี
นายปองเดช คุมภัย
นายพงษศักดิ์ สอนเสริม
นายพันธวิทย สรางสมจิตร
นายพิษณุ ขุนดาน
นายไพรวัลย รักษา
นายไพศาล ชินวรวิฑิต
นายภัทรศักดิ์ สุวรรณมณี

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นายภัสสร ตนวิชา
นายภาณุรัตน ชัยศิริ
นายภาณุสิต เพชราภิรัชต
นายมงคล บุญฮอง
นายมนฑิต พูลสงวน
นายมนตรี ธนกิจ
นายยูโสบ ยืนยงค
นายฤทัย เร็วเรียบ
นายลิ่ม โฉมทอง
นายวรชัย ใจเย็น
นายวรยศ ผลแกว
นายวรรชัย วารี
นายวราห ขําคม
นายวิชัย มาตรักษา
นายวิชาญ เพ็ชรศิริ
นายวิชาญ เริงสมุทร
นายวิเชียร จิตตพิศาล
นายวิเชียร มาตรักษา
นายวิทยา ไลสกุล
นายวิรตั น เพาะปลูก
นายวิโรจน ดาวเรือง
นายวิษณุ วรรณวงศ
นายวีรศักดิ์ วิศุภกาญจน
นายวีระเดช พิมพโคตร
นายวีระศักดิ์ แสวงผล
นายศรรษตรา เกตุแกว
นายศักดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๘๙
๙๐
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

นายศักดิ์ แทนชัยกุล
นายศักดิ์ชัย ระวิวรรณ
นายศิรินทร ศรีสุพรรณ
นายศิลปชัย นามสงวน
นายสมเกียติร สังดวง
นายสมเกียรติ ชูฉิม
นายสมคิด จั้นเอียบ
นายสมชาย ปยะเดช
นายสมชาย ผดุงผล
นายสมชาย สามารถ
นายสมเดช เจียมธีระนาถ
นายสมพร เกิดกอบ
นายสมพร ถุงสุวรรณ
นายสมศักดิ์ มิตรปาเว
นายสมาน แกวบุญเรือง
นายสมาน มาตรบุตร
นายสราวุธ หิริ
นายสวัสดิ์ บุตรชวย
นายสัจจะ โกวพัฒนกิจ
นายสันติ พุทธรักษ
นายสําราญ ตันนาภัย
นายสําราญ เทียนสุวรรณ
นายสิทธิชัย สุดศรี
นายสิทธิโชค จุฬาลักษณกุล
นายสุทิพย ไพรสุวรรณ
นายสุเทพ รักเมือง
นายสุธา วงศพานิช

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นายสุนทร เชาวนะพานิช
นายสุนทร รัศมีฤกษเศรษฐ
นายสุนัน โชติเชย
นายสุนันท จํารัสกาญจน
นายสุพิศ กันชัย
นายสุเมธ บัวบูชา
นายสุรพล เดนมาลัย
นายสุรวุฒิ รักเมือง
นายอดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรนั ดร
นายอดิศร วิศาล
นายอติเทพ จินดา
นายอภิสิทธิ์ สุวรรณราช
นายอมร จินดาพล
นายอาพร กอบกิจ
นายอํานวย คาไกล
นายโอภาส คันธานนท
นางจตุพิธ จันคง
นางกนกรส มหาแร
นางกนิษฐา มาทลุง
นางสาวกมลทิพย สินโต
นางกรรณิกา พรหมทิพย
นางสาวกรรณิกา พวงทอง
นางกรรณิการ ชูแกว
นางกรรณิการ สันตยากร
นางกัลยา คลองแคลว
นางสาวกัลยา พิกุลทอง
นางกัลยา สุวรรณกิจ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙

นางสาวกัลยา อินทรัตน
นางกานดา เศรษฐบุตร
นางกิตติมา ประสิทธิ์วงษ
นางสาวกุศล เทียนทอง
นางเกษิณี สิทธิบุตร
นางขวัญฤดี จินดาพล
นางสาวงามใจ อุดมผล
นางจงจิตร กะมินสิน
นางสาวจงดี เนตรบุตร
นางจงรักษ ใจเย็น
นางจรัสศรี พลประสิทธิ์
นางจรัสศรี สิกขฤทธิ์
นางจริยา บุณยะประภัศร
นางสาวจริยา พรมสิทธิ์
นางสาวจอมขวัญ แกวบํารุง
นางสาวจันจิรา บุญรักษ
นางจันทนา โสพรรณ
นางจันทรฉาย รวมสกุล
นางสาวจันทรเพ็ญ ฉายแสง
นางจันทรเพ็ญ ปยนามวาณิช
นางจันทรสุดา เดชจูด
นางสาวจารุรัตน เพ็ชรคง
นางสาวจารุวรรณ แขมคํา
นางจิดาภา เจียระกิจ
นางจินดา นาคประเสริฐ
นางสาวจิราพร หอมหวน
นางจิราภรณ แซลิ่ม

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๐
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

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นางจิราภรณ เพชรปานวงศ
นางจุฑาทิพย เทพณรงค
นางจุฑาภรณ เมืองจร
นางจุฑามาศ จีวะรัตน
นางสาวจุฑามาศ ไชยเจริญ
นางจุฑามาศ เอกชัย
นางจุฑารัตน เพชรรัตนโมรา
นางจุรีรัตน ฐานบุรี
นางจุรีรัตน สุธีร
นางจุฬาลักษณ ปจฉิม
นางเจริญศรี กลิ่นเกษร
นางเจริญศรี พึ่งกิจ
นางเจะมีเนาะ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
นางเจิดจันทร ชลกิจ
นางสาวฉลวย บูรพาพร
นางฉวีพักตร คงเขามวง
นางฉวีรักษ ลีลา
นางฉวีวรรณ ผลิโกมล
นางฉัตรนรา สิทธิการ
นางฉันทนา ทิพยแกว
นางสาวชนัดดา ณ สุวรรณ
นางชนิตา ตันสกุล
นางชมัยพร มาลัย
นางชวิศา จินดาพล
นางชื่นจิตต ยานทรัพย
นางชุติมา การะกํา
นางชุติมา เกาเอี้ยน

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓

นางชุติมา จันทรเพ็ญ
นางสาวชุมเจตน จตุราบัณฑิต
นางฐิติมา เทพณรงค
นางณิชชา บุญบรรณฉายา
นางณิชารีย จงไกรจักร
นางดนุชา พูลสิน
นางสาวดรุณี คชพรหม
นางสาวดรุณี ทรายทอง
นางสาวดวงทิพย สองรอบ
นางดวงพร จุงจิตร
นางสาวดวงพร พลายมวง
นางดุริยา บุญฮอง
นางแดง เติมวัฒนะ
นางตรีรัตน ตอไมตรี
นางเตือนจิตต สุขบรรจง
นางถนอมนวล ผลแกว
นางสาวทัศนีย ตันติมงคลวัฒน
นางสาวทัศนีย ทัศการ
นางทัศวรรณ รําไพ
นางทิพยวัลย มุขแกว
นางทิพยวิมล อินอํารุง
นางธนิษฐา เทพณรงค
นางธัญญาภรณ ผาสุขกุล
นางสาวธันยพร เสรีรักษ
นางสาวธิดารัตน ทรายทอง
นางสาวนพัชญา พิรุณรัตน
นางสาวนภาพันธ เปรมจิตร

หนา ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา
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
๒๔๙
๒๕๐

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นางนวรัตน รอบการ
นางนวลจันทร นวลศรี
นางนวลศรี ดานสกุลรัตน
นางสาวนันทนา ปานรัตน
นางนันทิยา จีระทรัพย
นางนัยนา คชออน
นางนัยนา ธนาวิวัฒนสกุล
นางสาวนิชรา วงศบุญรอด
นางสาวนิตยา กอบบุญ
นางนิตยา เหมาะมาศ
นางสาวนิพาภร บัวนุย
นางสาวนิภา ทองเล็ก
นางนิภา สนิทรักษ
นางนิรมล เจริญรัตน
นางสาวนิสา ชายกุล
นางนิสากร ชุติโชติ
นางนิอภัย นนทฤทธิ์
นางนุกูล สุเภากิจ
นางนุชฎา โบบทอง
นางนุชฎา สนธิ
นางเนตรนภา งามทรัพย
นางสาวเนาวรัตน การประกอบ
นางสาวบงกช ธรรมรักษ
นางบงกช ปญจสุวรรณ
นางสาวบังอร ศรีเนตรพัฒน
นางบานชื่น ศรีสําอางค
นางบุญเอื้อ พิกุลทอง

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗

นางบุปผา เทพณรงค
นางเบ็ญจวรรณ อุดม
นางประนอม ชายเขาทอง
นางประสงค รอตเสวก
นางปราณี กําลัง
นางสาวปราณี เพ็ชรคลาย
นางปราณี วงษนิ่ม
นางสาวปริศนา จวนเจนกิจ
นางสาวปริศนา ปานทผลิน
นางปรีญา ธงสอาด
นางสาวปรีณนุช บุญมีประจํา
นางปรีดา สงวนวงศ
นางสาวปทมา ทอเจริญ
นางสาวปานใจ ชัยกิจ
นางปาริชาต เดนมาลัย
นางปาริชาต เอี่ยมวรนิรันดร
นางสาวปยวรรณ อุดม
นางปยะรัตน ใจบุญลือ
นางผาณิต คุมภัย
นางสาวพรทิพย กัปตัน
นางพรทิพย ดําวัน
นางพรทิพย ตรีรัตน
นางพรนภา คําหอมกุล
นางพรพรหม เจริญศิลป
นางสาวพรรณพร ธนกิจประภา
นางพรลภัส ทองชุม
นางพรศรี สุวรรณฉายา

หนา ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นางสาวพวงรัตน ยมนา
นางสาวพัชณี เหี้ยมสนิท
นางพัชดา สาแม
นางพัตรสรวง ขนบธรรมกุล
นางพัทธิมา พวงจิตร
นางพันธุทิพ ไตรบุญ
นางพัสนี สิทธิคุณ
นางพัสวี เพชรจํารัส
นางสาวพิกุล คมสัน
นางพิทยา สิริรัตนไพฑูรย
นางพิมพิกุล แสงไสย
นางพิรุณ นาคฤทธิ์
นางพึงใจ ชัยสุวรรณ
นางสาวเพ็ญประภา รัตนบรรลือ
นางเพ็ญพักตร ทองเพชร
นางเพ็ญศรี อัยสานนท
นางสาวเพียงจันทร จรสุวรรณ
นางเพียงใจ เที่ยงตัน
นางเพียงใจ เร็วเรียบ
นางเพียงพิศ กรีโส
นางไพรินทร การเรียบ
นางไพรินทร แกวเศวต
นางภัชราวลัย บํารุง
นางสาวภาวดี จิวะวิชกุล
นางภาวนิตย พวงจิตร
นางสาวมณฑิกา แกวทองคํา
นางสาวมณี ประสารการ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑

หนา ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางมณี โรมินทร
นางมธุกร พลประสิทธิ์
นางมนทะญา สุขวโรดม
นางมลฑา เนื้อแกว
นางมลฑา วัฒนชาลี
นางมาลัยพร นุยสิน
นางมาลี ทศกาญจน
นางมาลี สมสุข
นางมุทิตา ทวีรัตน
นางสาวเมทินี เพชรจู
นางสาวเมธยา ลักษณจันทร
นางยุพิน นิลวงค
นางเยาวนิต อาวะกุล
นางสาวเยาวภรณ บุญรักษ
นางเยาวเรศ โสตรทิพย
นางเยาวลักษณ เพ็ชรเล็ก
นางสาวรจนา จันทรักษ
นางรวยริน เอกชัย
นางรวีวรรณ ชุสุวรรณ
นางสาวรสสุคนธ เองฉวน
นางรัชฎา สุทจิตร
นางรัชฎาภรณ ภูมาลา
นางสาวรัชฎาวรรณ วชิรหัตถสกุล
นางรัชนี หนูเพชร
นางรัชนีกร สุวรรณราช
นางรัชวณี สําเภารัตน
นางรัญจวน ประมูลศิลป

๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นางสาวรุงทิพย ทองพุฒน
นางรุงทิพย วิสาละ
นางสาวรุงนภา แตศักดาธรรม
นางเรวดี ขวัญดี
นางเรืองรัตนา อุนะพํานัก
นางสาวฤทัยภัทร เจียระกิจ
นางลดาวัลย กรอบแกว
นางละหง โลหสมบูรณ
นางละออ ประสิทธิ์วรนันท
นางวนิดา ชื่นเพ็ชร
นางวนิดา โตะสอีด
นางวนิดา รอบคอบ
นางวรรณา ขาวทอง
นางวรรณา ถนัดกิจ
นางวรรณา หิรัญ
นางวรรณี ใจประโชติ
นางสาววรวรรณ อภิชาโต
นางวรสิริ โชติปาละกุล
นางวรัทยา เอกอุดมพงศ
นางวราภรณ หงอสกุล
นางวรุณี นามสงวน
นางสาววลัยพร ผลาการ
นางสาววลัยพร มุขแกว
นางวัชรี ตัณฑชน
นางสาววัฒนา บุญเรือง
นางวันทนา เจริญยศ
นางวันเพ็ญ วิสุทธิไมตรี

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕

นางวันเพ็ญ แวววับศรี
นางวันลัดดา วงศรัตนาวุธ
นางสาววัลลภา นิลกาญจน
นางวัลลี ระวิวรรณ
นางวัลลีย จอนนิตย
นางวารุณี โกยกุล
นางวาสนา เดชะพันธ
นางวาสนา หนูรักษ
นางวิจิตร ยงยุทธ
นางสาววิภาดา การประกอบ
นางสาววิภาวี ภูชฎาภิรมย
นางสาววิมลมาศ จินดาพล
นางสาววิมาลา เจริญชัย
นางสาววิลาวัณย เดชบุญชวย
นางวิลาวัณย สุขขะจนะ
นางวิไล นันทาพจน
นางสาววิไล ลิ่มประดิษฐ
นางสาววิไลพร มิตรวงศ
นางวิไลวรรณ แกวจรัส
นางสาววิไลวรรณ สองรอบ
นางสาววีรยา ณ นคร
นางวีรยา บัวบูชา
นางศรียะตรา สุขชุม
นางศรีรัตน วิวัฒนโชติการย
นางสาวศรีวรรณ อารีการ
นางศิขริน ศรีสมุทร
นางศิริภรณ เจริญภักตร

หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นางศิวะพร ทองเสน
นางศุฎารัตน พรายพรรณ
นางสาวศุภกาญจน สุตันติราษฎร
นางศุภลักษณ ธิบดี
นางสาวโศภิษฐ อภิชาโต
นางสมจิตร สิงคิพร
นางสาวสมใจ ไวยเจริญ
นางสมปอง สังขพันธ
นางสาวสมลักษณ วงศวิลาศสกุล
นางสมสุข ไชยศรี
นางสานิรัตน สมบูรณ
นางสายใจ ภิญโญ
นางสายรุง จาริการ
นางสาวสาลินี คูประเสริฐ
นางสาวิตรี สุขพล
นางสํารวย คูนิอาจ
นางสิริลักษณ เกิดลาภ
นางสิริลักษณ จําปาทอง
นางสิริลักษณ ภูมิผล
นางสิริวลัญช ปานศิริ
นางสุกัญญา เจริญงาน
นางสุกัญญา ตันธิติกุล
นางสุกัลยา คชลน
นางสุจิตรา เตะละ
นางสุจินต กลาสมุทร
นางสุชาดา บุญรักษ
นางสาวสุชาดา ผลยิ่ง

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘
๔๓๙

นางสุณิสา ประสพมิตร
นางสุดใจ จตุราบัณฑิต
นางสุธิดา ไกรเทพ
นางสุธี ฉวีพงษประทีป
นางสาวสุนีย ไตรบุญ
นางสุปาณี อินทโชติ
นางสาวสุพรรัตน หวานสนิท
นางสุพัตรา คุมครอง
นางสาวสุภางค จริภักดิ์
นางสาวสุภาพร ประดับสมุทร
นางสุภาพร พันธสวัสดิ์
นางสุภาพร วาชี
นางสาวสุมณฑา ชูดวง
นางสุมณฑา ทองนาคขาว
นางสาวสุมนา ศรีชลาชัย
นางสาวสุมลรัตน ไมแกว
นางสาวสุมาลย เติมวัฒนะ
นางสุมาลี เรืองรักษ
นางสุมิตรา ธนกิจ
นางสุยจิ้น ตันสกุล
นางสาวสุรภี ใจหลัก
นางสุรีพร ตันสกุล
นางสุรีรัตน คงจันทร
นางสุวดี บุญเฉิด
นางสาวสุวรรณพร เอี่ยวพิบูลย
นางสุวรรณี เพ็งสกุล
นางสุวรีย สุทธิมากร

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา
๔๔๐
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๗
๔๔๘
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓
๔๕๔
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗
๔๕๘
๔๕๙
๔๖๐
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นางเสาวดี สังขทอง
นางเสาวภา พัฒนแกว
นางเสาวลี นิจอภัย
นางสาวโสภา เลาสัม
นางโสภิณ ศุภวิศาล
นางหทัยกาญจน ผดุงผล
นางอนงค ลอมลิ้ม
นางอภิญญา เสียมศักดิ์
นางอภิรดี ขุมทอง
นางสาวอมรรัตน บุญแกว
นางอมรา สิงสันจิตร
นางสาวอรทัย ชูเรือง
นางสาวอรทัย หินวีระ
นางอรทัย อินทรแกว
นางอรพิน บุญรงค
นางอรวรรณ ณ ถลาง
นางอรวรรณ นาคพัฒน
นางอรวรรณ พิมพโคตร
นางอริสรา ตนวิชา
นางอรุณณี ไชยบุตร
นางสาวออนอนงค ทรายทอง
นางออมกมล แสวงทรัพย
นางสาวอังคณา สงวนพันธ
นางอัจฉรา พูลศิริ
นางสาวอัจฉรา สิทธิศิลป
นางสาวอัจฉราภรณ พูลศรี
นางอัญชลี ศักดาสาวิตร

หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓

นางสาวอัสนัย เหินหาว
นางอารดา จินดาพล
นางอาริยา บุญรอง
นางอารี สาระผล
นางสาวอารีพร มวงเพชร
นางอํานวย คําทอง
นางอําพร อินทรบุญสังข

๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นางอุบล จันทรประเสริฐ
นางอุมาภรณ กําลังดี
นางอุไร เพ็งงาน
นางอุไร รอดรักษ
นางอุไรวรรณ หัสนีย
นางอุษา รอดทอง
นางสาวเอื้อมพร เจียรนัย

กระทรวงอุตสาหกรรม
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ
๒ นายอภิวัฒน วังวิวัฒน

๑ นายวิชัย อัศรัสกร

สํานักราชเลขาธิการ
ปฐมดิเรกคุณาภรณ
๓ นายอารี วัลยะเสวี
๔ นางจุฑามาศ เบญจรงคกุล

๑ นายไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร
๒ นายวิศิษฏ สิตปรีชา

สํานักงานตํารวจแหงชาติ
๑ นายสมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล
๒ นางสาวแกวใจ เผอิญโชค

ปฐมดิเรกคุณาภรณ
๓ นางสาวปทมา เจียจวบศิลป
ตติยดิเรกคุณาภรณ
นางสาวรัตนา เขียวเพชร
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
นางสุดใจ เฉลยวิมาน
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ
นางพาชาญ เหลาสัมฤทธิ์

หนา ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
๑ นายณรงค ปยะสมบัติกุล
๒ นางกุหลาบ เอมสาร
๑ นายอภิรักษ วิชินโรจนจรัล
๑ นายสมจิตต สุขมะโน
๒ นางกิมลี้ หาญกิติวัธน
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

นายณรงค ตันเปาว
นายนพพร บูรณะรักษธรรม
นายพีระพงษ นพนาคีพงษ
นายไสว สถาพร
นายหยัด มั่งมีทรัพย
นายอดิศักดิ์ ลาภพณิชพูลผล
นางกานดา วิมลวัฒนา
นางสาวเขียวหวาน สมรรคนัฏ
นางโฉม หมอมศิลา
นางตุกตา แซเอี๊ยบ
นางทองใบ พันธดี

๑
๒
๓
๔
๕

นายกวี สังขฉิม
จาโท เฉลิม ฝกแคเล็ก
นายฐิติกร เจริญรุงเรือง
นายเดชา สงคประเสริฐ
นายธนสัน ลี้ศัตรูพาย

ปฐมดิเรกคุณาภรณ
๓ นางสุชาดา ไทยผดุงพานิช
ทุติยดิเรกคุณาภรณ
๒ นางหนู ทรัพยบุญ
ตติยดิเรกคุณาภรณ
๓ นางชูจิต พุมพวง
๔ นางภู เริงพงษพันธ
จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๑๒ นางสาวทองอยู บุญมีศรีสถิตย
๑๓ นางสาวบุญเรือง ทองวิเศษ
๑๔ นางบุญเรือน รวงผึ้ง
๑๕ นางสาวพัทนา สมรรคนัฏ
๑๖ นางละออง อินทรเนื่อง
๑๗ นางไล เณรยอด
๑๘ นางสาววิภาดา จิตนันทกุล
๑๙ นางสนั่น จารุวรรโณ
๒๐ นางสัมฤทธิ์ ไกรสําเร็จ
๒๑ นางสุดใจ นาประเสริฐ
๒๒ นางสุวรรณา เอี่ยมชีรางกูร
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๖ นายนอม ศรีเกษม
๗ นายบุญเยี่ยม ปนแกว
๘ นายบุญไว ยอดจิตร
๙ นายประเสริฐ จงขวัญ
๑๐ นายประเสริฐ นิลเหม

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๑
๒
๓
๑
๒
๓
๔
๕

หนา ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙

๒๘ นางผวน เกษประดิษฐ
๒๙ นางไพลิน พรปยะรัศมี
๓๐ นางสาวเมธาพร เกษประดิษฐ
๓๑ นางเยาวมิตร รักษา
๓๒ นางเรื่อง ฤกษเย็น
๓๓ นางวารินทร นกขมิ้น
๓๔ นางสาวศรีสุดา โตเรืองศรี
๓๕ นางสาวศศิกานต ศรีกิจเกษมวัฒน
๓๖ นางสอน ระยา
๓๗ นางสา ตรีเพ็ชร
๓๘ นางสํารวย เข็มกลัด
๓๙ นางสํารวย แซดั่น
๔๐ นางสุชาดา อําพันยุทธ
๔๑ นางสุนันท สุวรรณ
๔๒ นางสาวสุภิณ ลือชัยสิทธิ์
๔๓ นางสาวอนงค แกวฉิม
๔๔ นางอํานวย รัตนผุสดีกุล
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ
นายณัฐวุฒิ อังศวาภิมณฑ
๔ นายอรุณ อัศวสกุลศร
นายปณณวัฒน ธนกิจเจริญวงษ
๕ นางสาวจรรยา อภิชัยศิริภัทร
นายสมศักดิ์ โชติสุวรรณรัตน
๖ นางละมัย เพ็ชรวงคษา
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ
นายดํารงค เศรษฐสมภพ
๖ นายสุทธินันท ศีลธร
นายปรีชา กออุดมศักดิ์
๗ นางคชาภรณ คําสอนทา
นายวิชิต นวมเพ็ชร
๘ นางปรียา โรจนรัตนรักษ
นายวิเชียร รอศรี
๙ นางสมจิตร เสาวรักษ
นายสมพาน บริบูรณ
นายรั้ว แสงฉิม
นายวรชัย แทงทอง
นายวิชัย ยอดรัก
นายวิรัช ขําสกุลวัฒน
นายวิรัตน วิวัฒรางกูล
นายอภิชัย แกวกราง
นายฮงชัย ปอวิจิตกุล
นางสาวจํานูญ เนียมประเสริฐ
นางฉวี กล่ําฮุย
นางชมอย สินธุประเสริฐ
นางชื่นจิตต เวลาดี
นางซอนกลิ่น นครจันทร
นางนิตย พรอมจิตร
นางบุญเรือน สําราญวงษ
นางสาวเบญญาภา เกษประดิษฐ
นางประจวบ โตเรืองศรี
นางผกาภรณ จงขวัญ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข

หนา ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ่ ประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

๑ นายตัน ภาสกรนที
๒ นายสันติ ภิรมยภักดี
๓ นางวนิดา ตัณศุภผล
๑ นายตอ สัจจกุล
๒ นางจรัสศรี จินดาสงวน
๓ นางสาวจิราพร จาตุรัตน

๑
๒
๓
๔
๕
๖

ตติยดิเรกคุณาภรณ
นางยุพา วิริยวงศ
จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๔ นางสิริพรรณ พึ่งละออ
๕ นางสาวสุนิสา สุขพันธุถาวร
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๔ นางบุญชุบ แสงจันทร
๕ นางอนงค ปรีดายันต

เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ
นายรัตนะ ปนดี
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ
นายกุลพงศ ยูนิพันธุ
๗ นางสาวนันทิกา มิ่งขวัญ
นายพิชิต วิวัฒนรุจิราพงศ
๘ นางประณีต สีหโสภณ
พันเอก รอยบุญ เลาหะวิไลย
๙ นางสาวพิมพวัฒน กมลศิริ
นายวีระ อัครพรพรหม
๑๐ นางวิไล ตั้งสิน
นายสิริพงษ หงสเลิ้ศกวิน
๑๑ นางสาววีรวรรณ หงสวิลาส
นางจินดา โอสถจันทร
๑๒ นางสาวอาริน กมลศิริ

กรุงเทพมหานคร
๑ นางจิตรา บําเพ็ญนรกิจ

ปฐมดิเรกคุณาภรณ
๒ นางปลื้มจิตต กนิษฐสุต
ตติยดิเรกคุณาภรณ
นายวัชรชัย เสนีวงศ
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
นางละออง สุวรรณนอย

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข

๑ นางอัญญรัตน พัฒนเตชะ
๒ นางสิริลักษณ บุญสมบัติ

หนา ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙

เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ
คุณหญิงณฐนนท ทวีสิน
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ
๓ นางไหม โมสันเทียะ

สภากาชาดไทย

๑ นายสันติธาร เสถียรไทย
๑ นายสมชัย สันตินิภานนท
๒ นายสมศักดิ์ จิตติพลังศรี
๑ นายสนธิ ดํารงศิลป
๒ นายอนันต ลีชัยอนันต
๑ นายจรูญ อัศวาภิรมย
๒ นายชูศกั ดิ์ รวมพรรณพงศ

ปฐมดิเรกคุณาภรณ
นางเฉิดโฉม จันทราทิพย
ตติยดิเรกคุณาภรณ
นายวุฒา ภิรมยภักดี
จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๒ นางประทิน เหตระกูล
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๓ นางสาวจงรักษ พจนโสภณากุล
๔ นางสุภัทร วรคุณธาดา
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ
๓ นางพจมาน กัลยาพิเชฏฐ
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ
๓ นางจันทนา จิตติพลังศรี
๔ นางลัดดา กวีสุนทรเสนาะ

นักกีฬา
๑ นายทองสา มารศรี
๑ นายกิตติพงษ ศรีบุญเรือง
๒ นายจรัญ ขจรเวช

ตติยดิเรกคุณาภรณ
๒ นายพิเชษฐ กรุงเกต
จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๓ นายชินรัตน ผดุงศิลป
๔ นายณรงค คําดี

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๕
๖
๗
๘
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

นายพิจิตร เพ็ชรเกษม
สิบเอก สิทธิ เจริญฤทธิ์
นายอนุจิตต หิรัญรัตนากร
นายอภิวัฒน อางหิรัญ
นายกรกช สาพิน
นายเจษฎา ยอดยางแดง
นายนพดล แสงนิล
นายศุภชัย สงพินิจ
นายสนิท เดชยก
นายสมชาย นาคพรหม
นายสมศรี ทุรินไธสง
นายสมัคร นามบุตร
นายสุทัศน สวัสดิตาล
นายกอบกิจ พลาจิณ
นายกิติศักดิ์ สะสม
นายจํานงค เหมือนถวิล
นายโจ เนื่องเกิด
นายชัชวาล ขาวละออ
นายชูชาติ สุขเจริญ
นายณรงคศักดิ์ คงแกว
นายนิรุทธิ ศนีบุตร
นายบุญทน สัญจร
นายบุญศักดิ์ พลสนะ
นายประสิทธิ์ ทองดี
นายประเสริฐ อินนุย

หนา ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙

๙ นางรัตนา เตชะมณีวัฒน
๑๐ นางสาวสาคร ขันทะสิทธิ์
๑๑ นางสาวอิษยา พงษสามารถ
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๑๐ นายสุพัฒน ปนศิริ
๑๑ นายเสถียร ทองดี
๑๒ นายอํานวยพร โชติพงษ
๑๓ นางสาวปรมาภรณ พงษเหลาขํา
๑๔ นางรสริน ศรมณี
๑๕ นางสาววันดี ทําคํา
๑๖ นางสาวศุภดี ปานเสนห
๑๗ นางสาวสุภาวรรณ กระแจะจันทศักดิ์
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ
๑๓ นายปริญญา ปนดี
๑๔ นายปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ
๑๕ นายเปนเอก การะเกตุ
๑๖ นายพัทยา เปยมคุม
๑๗ นายไพรวัลย หาดี
๑๘ นายราวิน สลุงอยู
๑๙ นายรุงโรจน ไทยนิยม
๒๐ นายเลิศชาย อิศราสุวิภากร
๒๑ นายวรวิทย แกวคํา
๒๒ นายวสวัตติ์ สมแสวง
๒๓ นายวิทยา พิมพมี
๒๔ นายวิทยา วิชัยวัฒนา

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๑
๒
๓
๔
๕
๖

นายวินัย แสงหัวชาง
นายศักดิ์ดา วงศทิม
นายศิริ ปตุจาตุรนต
นายศุภชัย เพ็ชรสาย
นายสงวน ชนะมาร
นายสมคิด ชืน่ ตา
นายสายัน ศรีอินทร
นายสุดเขต ประภากมล
นายเสริมพันธ คุมถิ่นแกว
นายอนุชา มัน่ เจริญ
นายอนุสรณ คํานารักษ
นายอังคาร ชนะบุญ
รอยเอก แอบ สายกี้เส็ง
นางสาวกรกมล พงษหาญยุทธ
นางสาวญานิศา ตอรัตนวัฒนา
นางสาวฎายิน มุณีพรหม
นางทรงศิลป เชาว
นางทอง โอเมน
นางสาวทองใบ ชัยสวัสดิ์
นางสาวนงคนุช รสหวาน
นายกฤษณะ รักนาค
นายกัมพล จิตตรีทรง
นายขวัญชัย พิมพกรณ
นายคณิน ชนะมาร
นายจรูญ ยอดสุวรรณ
นายจักรกิจ ปนทอง

หนา ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นางสาวนนทยา ศรีสวาง
นางสาวนิภาดา แสงสุภา
นางสาวปสุตา วงษเวียน
นางสาวพรสวรรค ไวยโชติกา
นางสาวพุฒินาฎ คณิตนุสรณ
นางสาวเพ็ญศิริ เหลาศิริกุล
นางสาวยวงจันทร พันธคาร
นางสาววงศผกา จันทรวงค
นางสาววัชราภรณ มาสิม
นางสาววิวัฒนา วุฒาภิรมย
นางสาวแววตา คงจันทร
นางสาวสมดี วรรณกัมมิโก
เรืออากาศตรีหญิง สราลีย ทุงทองคํา
นางสาวสุดสายฝน ยอดผา
นางสาวสุธีรา ชนะชัย
นางสาวสุรางค คําสุข
นางสาวหทัยพัทร มาแมน
นางสาวหัสมาศ รุจิราโรจนากร
นางสาวอรวรรณ บุตรโพธิ์

เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ
๗ นายเจียรณัฎฐ นาคะวิโรจน
๘ นายชายไทย กาญจนาคพันธ
๙ นายเชิดชัย แสนวงค
๑๐ นายณรงค แคสนั่น
๑๑ เด็กชายณัฐวุฒิ แปนแยม
๑๒ เด็กชายธนกานต กอเกิด

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ 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
๓๙

เด็กชายพลเพชร สุขอุดม
นายทนงศักดิ์ กลิ่นสอน
นายทวีสุข สมุหเสนียโต
นายธีระ ไมไทย
นายนครินทร รัตนกูล
นายนพกร เขียวแสงสี
นายนพดล วรรณบวร
นายนพพร แพรมวง
นายนัทวุฒิ สุดสนิท
นายนิวัฒ กองคา
นายบัญดิษฐ ฤทธิ์นวน
นายบุญดา ชอบทําดี
นายประกอบ ทองแมน
นายประสิทธิ์ หมั่นนอก
นายผดุงศักดิ์ ศรีภักดี
นายพิเชษฐ ตรีสิทธินพคุณ
นายพิทยา ประถิ่น
นายมานพ ตะเคียนคาม
นายมิตรมงคล แกวกา
นายไมตรี คงเรือง
นายรัตนพร เจือจันทร
นายวสันต จันทินมาธร
นายวสันต เมธาภัทร
นายวันชัย ชัยวุฒิ
นายวิทยา วงษแพทย
นายวิสูตร สุขออน
นายสงัด ไชยคีนี

หนา ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา
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
๖๕
๖๖

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นายสมคิด คํามุงคุณ
นายสมพงษ วงศชื่น
นายสมพร คณะแกว
นายสมยศ สิทธิชัย
นายสหัส ศรีจรุง
นายสายชล คนเจน
นายสําเริง เครือไม
นายสืบพงศ มีเพียร
นายสุขุม มุงชมกลาง
นายสุธน บุตรกริม
นายสุธรรม พงษหาญยุทธ
นายสุธี คลองรั่ว
นายสุมาตร พนาลัย
นายสุริยะ ยิ่งชูรส
นายสุวิทย เมืองพรหม
นายเอกชัย จันทร
นายเอกพงษ พิบูลสินตระกูล
นายเอกสิทธิ์ จูมเจริญ
นายโอภาส ใจทน
นางสาวกุง นิลา
นางสาวชูศรี อินทนิล
นางสาวธนชพร กําลังพักตร
นางสาวปรีญานุช สุขเจริญ
นางสาวพิกุล เจริญยิ่ง
นางสาวเพฑูรย จันทรอุดม
นางสาวภัทรวดี วราฤทธิ์ดํารงกุล
นางสาวมานิต ทับทิมโต

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐

นางสาวยุภาพร นุยจุย
นางสาววันนา ลาดี
นางสาววิจิตรา ใจออน
นางสาววี วงศนนทภูมิ

หนา ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙

๗๑ นางสาวสวาด รักษาศิริ
๗๒ นางสาวสุนียภรณ ถนอมวงค
๗๓ นางสาวสุภาพร ชัยมีแรง

บุคลากรโรงเรียนเอกชน
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

ตติยดิเรกคุณาภรณ
นายทวี พรหมวิเศษ
๑๒ นางปราณี อินทรขาว
นายทองใบ ปญญาภินันท
๑๓ นางปฤษณา บุญจิตสิทธิ์ศักดิ์
นายนิมิตร จิวะสันติการ
๑๔ นางละออง แยมเกตุหอม
นายบุญธรรม พุมพวง
๑๕ นางลําเพยพรรณ เนียมพลอย
นายบุญยง สุขประพฤติ
๑๖ นางสันธยา ดารารัตน
นายสมาน บุญจิตสิทธิ์ศักดิ์
๑๗ นางสุธีรา จิวะสันติการ
นายอุดม แสงหิรัญ
๑๘ นางสุมาลี วัชรพงศ
นายเอกมล แสงหิรัญ
๑๙ นางสุรางค เปรมปรีดิ์
นางสาวนงลักษณ ปตะวรรณ
๒๐ นางโสพิศ จินดาประเสริฐ
นางสาวนพรัตน ชุติเรืองอนันต
๒๑ นางอารยา ชัยวัฒนศิริกูล
นางนิตยา บุรณศิริ
๒๒ นางอุไรวรรณ จันทรสวัสดิ์
จตุตถดิเรกคุณาภรณ
นายกมล กาบสุวรรณ
๑๐ นายโกวิทย พันธุภักดี
นายกิจชัย กสิกรชํานาญกุล
๑๑ นายคธาศักดิ์ โสวภาค
นายกิตติพงศ ราชเจริญ
๑๒ นายคนองเดช แกวเนรมิตร
นายกิตติพงษ สุพรรณวิบูล
๑๓ นายคุมพันธุ จันทวัน
นายเกษม กุลชิงชัย
๑๔ นายจตุพงษ ศรีโพธิ์
นายเกษม ธรรมรังษี
๑๕ นายจตุรงค เพชรสงคราม
นายเกียรติชูพงษ เถาวบุญ
๑๖ นายจรัล เทพสาร
นายเกียรติศักดิ์ จงวิริยะเจริญชัย
๑๗ นายจวน หนูเย็น
นายโกเมศ มินมุนินท
๑๘ นายจิรวัฒน ปาลิไชยวัฒน

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕

นายจิระศักดิ์ กออวยชัย
นายจีรพงษ วิชัยหาญ
นายเจริญ ยอดทราย
นายเจือ นวลสาย
นายฉัตรชัย เฉลิมอิสระชัย
นายฉัตรดนัย รัตนวราหะ
นายเฉลิมพล จิตติวัฒนพงศ
นายชนะ ศรีวิหค
นายชนินทร อังสุโวทัย
นายชยันตวุฒิ ปนมวงแดง
นายชรัตน สิงหมณี
นายชรินทร เดือนแจม
นายชัยนันท คงสงค
นายชัยวัฒน ปลั่งสุวรรณ
นายชาคริต ทาจันทร
นายชาญชัย เฟองกาญจน
นายชาติชาย พรพงษกุล
นายชุมพจน พรพงษกุล
นายชูชาติ บุญยัง
นายเชษฐา เหมือนจันทรเชย
นายไชย ธนวุฒิคติวรกุล
นายไชยวัฒน บุญเลิศ
นายไชยา บูรณารมย
นายเซ็น ชุมเย็น
วาที่รอยตรี ณฐพงศ สุริยวงศ
นายณฐพล ประสาทเขตการ
นายณรงค กราสันเทียะ

หนา ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นายณรงค ฟกขยัน
นายณรงค รุผักชี
นายณัช ศิรินันท
นายณัฐเกียรติ ฉิมภู
นายณัฐจักร รชตะไพโรจน
นายณัฐพล มโนวชิรสรรค
นายดนัย ลอมงคล
นายดนุพล อรุโณทัย
นายดลฤทธิ์ คงสุนทร
นายดํารง สงวนพรรค
นายดํารงค ปราถนาธรรมกุล
นายถาวน ปญญา
นายถาวร สมบูรณวงค
นายถาวร สมัตถะ
นายทรงยุทธ ยะหนัก
นายทวีสันต แสงสุวรรณ
นายทอง ดวงดี
นายเทวินทร ดีหลา
นายธนกร โพธิ์เงิน
นายธนพงศ มงคล
นายธนศักดิ์ ศรีพิทักษพาณิชย
นายธนากร เจริญเตีย
นายธนู เลี้ยงมณีกุล
นายธวัช มั่นปาน
นายธวัช เมืองแกว
นายธัชยันต อินทรางกูร ณ อยุธยา
นายธัญผล เศรษฐสมพงษ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙

นายธาดา จียะพันธ
นายธีรพงศ โสวภาค
นายธีรพร บุรพรัตน
นายธีรพล อองนก
นายธีระ กุลวิทย
นายธีระ แทนศิริ
นายธีระ นามงาม
นายธีระยุทธ พุมพวง
นายธีระวุทธิ์ เหล็กกลา
นายธีระศักดิ์ บางมวง
นายนคร บุญราช
นายนพดล ผิวนวล
นายนพดล โสรินทร
นายนพพร ตั้งสิทธิโชค
นายนพพร รัตนสรรค
นายนเรศ ศรีวงศวาน
นายนฤนาท พุมพวง
นายนวพล แกวภูมิแห
นายนิคม สมผล
นายนิรันดร ศรีวรกุล
นายนิรันดร สีคํายอด
นายนิรันดร สุรสิทธิ์
นายนิวัติ อรุณวิไล
นายนิวัติชัย วอนยอดพันธุ
นายนิเวศ ประทุมตรี
นายนุกูล ยนพิมาย
นายนุกูล ศรีพุฒตาล

หนา ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นายเนรมิต เสมานารถ
นายบรรจง สรอยจําปา
วาที่รอยตรี บรรทูล วงษสุวรรณ
นายบวร ลีพรหมมา
นายบัญชา บุญคุมครอง
นายบัญชา ศรีสุธรรม
นายบัญชา สมพันธ
วาที่รอยตรี บัญชา อินทผลัญ
นายบัญญัติ จันทรฉาย
นายบัณดิษ คุณาบุตร
นายบาง ศรีสวัสดิ์
นายบุญเกิด ซื่อตรง
นายบุญชวย เต็มดวง
นายบุญเชาว ชุมแสง
นายบุญเชิด อินทรพราหมณ
นายบุญเทง เถระ
นายบุญธรรม ติแกว
นายบุญธรรม เหลืองธนพลกุล
นายบุญยิ่ง อินทรบุตร
นายบุญลักษณ โถเหลือง
นายบุญสิน ผิวขํา
นายบุญหนา พากเพียร
นายบุญหลาย สายัญ
นายบุดดี วุฒิเสลา
นายประจวบ มีมุข
นายประเทือง คําจันดา
นายประเทือง ชีพบริสุทธิ์

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓

นายประนมศักดิ์ จุฑาชื่น
นายประพันธ วามะเกตุ
นายประยุทธ สายคําฟู
นายประวิทย วนวัฒนากุล
นายประสงค นอยจริง
นายประสบสุข ปราชญากุล
นายประสาน ดําทองสุก
นายประสิทธิ์ สุขวรรณโณ
นายประหยัด เกตุขาว
นายปริญญา ไชยเจริญ
นายปริวัตร โวหาร
นายปรีชา ตันวัฒนานันท
นายปรีชา ยุติธรรม
นายปยะ ดําทิพย
นายพงษฤทธิ์ ชุนลิ้ม
นายพงษศักดิ์ นอยนาม
นายพงษศักดิ์ บุษมาโร
นายพจนสรรค โภชนา
นายพนาเวศ หลายรัตน
นายพรสิงห ชุปวา
นายพรหม วัฒนศิริ
นายพัฒนา ธรรมดี
นายพันธุฤทธิ์ ทวมเพิ่มทรัพย
นายพิชัย ทองเครือ
นายพิพัฒน เองศิลป
นายพิศิษฐ สันติโรจนมงคล
นายพีรสรณ แสงทอง

หนา ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นายพีระ ศรีประพัฒน
นายเพชร บุญญกาญจน
นายเพ็ชรนอย เส็งสุข
นายไพฑูรย อารี
นายไพบูลย เจริญกิตติกุล
นายไพรักษ กําเนิดเรือง
นายไพรัช ทองอยู
นายไพรัช สถิตย
นายไพโรจน คุมภัยเพื่อน
นายไพโรจน สินชัย
นายไพศาล ชัยกิจตระกูล
นายไพศาล รัศมีมารีย
นายไพศาล เลาหะโชติ
นายภัทร เจิมขวัญ
นายภัทราวุธ จิตรสุภ
นายภิรมย เชิญขวัญ
นายภุมรินทร สมนวล
นายภูริชญ วันชัย
นายมงคล ปะสะจะ
นายมณี ครไชยศรี
นายมนตชัย ตันติพิบูลทรัพย
นายมนตรี ชุมนุม
นายมนตรี เผือกประดิษฐ
นายมานพ แจงจิตร
นายมานพ ศรีระพันธ
นายมานะ วีรพันธ
นายเมธี วัตยา

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
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
๒๐๗

นายยงยศ บุญโพธิ์
นายยรรยงค สายสุข
นายโยเซฟ คําตุย
นายรุงโรจน นันศรีเกตุ
นายเรวัต ศูนยกลาง
นายเรืองชัย กวางคํา
นายเรือน ชนะวาที
นายฤชากร บุญจํานงค
นายเลื่อน เทพสุวรรณ
นายวรพงษ ธรรมผล
นายวรพนธ กิจเจริญ
นายวรรณรัชต สองศรียนต
นายวรวิทย สุขะวัชรินทร
นายวรวุฒิ จิรสุจริตธรรม
นายวรวุฒิ รามนัฏ
นายวรุณ บุญยูฮง
นายวัชรชัย ชมจันทร
นายวัฒนชัย ไวยากรณ
นายวันชัย จาพล
นายวันชัย ลานอย
นายวัลลภ นกพึ่งพุม
นายวัลลภ ไมแกว
นายวิจิตร เอีย่ มประชา
นายวิชัย เลาหโรจนวงศา
นายวิชาญ อันธพันธ
นายวิชิต มาทจันทร
นายวิเชษฐ สายนําทาน

หนา ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นายวิเชียร จันทะชารี
นายวิเชียร ลิมปนเวยานนท
นายวิเชียร แสนสนิท
นายวิญญข จินดาประเสริฐ
นายวิทัย พฤกษาธํารงกุล
นายวินัช นิ่มแสง
นายวินัย คงจันทร
นายวินัย ผิวเกลี้ยง
นายวินัย สระเอี่ยม
นายวินิจ เกษรา
นายวิรัช เกษเบ็ญฤทธิกุล
นายวิรัช จารุวรรณ
นายวิรัช เพ็ชรกุล
นายวิเลิศ พิบูลยวัฒนา
นายวิวัฒน เจริญสําราญ
นายวิวัฒน ธีรฐิตยางกูร
นายวิศิษฎ สายพรหม
นายวิสิทธิ์ รัมยไธสง
นายวีระชัย รัตนศิลป
นายวุฒิชยั กิจวาส
นายศรัณยวิทย พวงสุวรรณ
นายศักดิ์พินิจ จิตสงค
นายศิรพงษ เจริญกุศล
นายศิริ บับภีร
นายศิริภัณฑ ทยานกิจเจริญ
นายศิริศักดิ์ สรรเสริญสุข
นายศุภกรณ เลิศไกร

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑

นายสงา ภูมิสุข
นายสถาพร ลิ่มผดุง
นายสนอง บัวงาม
นายสนั่น เพียรเศรษฐกิจ
นายสนิท อาภัย
นายสมเกียรติ มาพลาย
นายสมเกียรติ วงศยะรา
นายสมจิตร โพธิ์เงิน
นายสมชาย เนื้อนุม
นายสมชาย บัวทอง
นายสมชาย ประภาสะโนบล
นายสมชาย พุทธิมา
นายสมชาย ลังกะสูตร
นายสมบัติ งามอยู
นายสมบัติ สุทธิรอด
นายสมบูรณ ณ ลําพูน
นายสมบูรณ มงคลชัย
นายสมพงษ แกวจรัส
นายสมพงษ นิยมลักษณ
นายสมพงษ รุงเรืองธัช
นายสมพล ใยมณี
นายสมเพชร มุทธากาญจน
นายสมภพ จันทนาคม
นายสมมารถ มีศรี
นายสมยศ พุมมาก
นายสมยศ ศรีรัตนา
นายสมศักดิ์ จัตวัฒนกุล

หนา ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นายสมศักดิ์ จําลอง
นายสมศักดิ์ บวรวงศพิทักษ
นายสมศักดิ์ หมอกบุญเรือง
นายสมัย ชินะผา
นายสรศักดิ์ นอยอําแพง
นายสรายุทธ ทรัพยกมล
นายสรายุทธ ศรีประมงค
นายสฤษดิ์ นทีนันท
นายสวัสดิ์ สงพูลทรัพย
นายสวัสดิ์ อาจสม
นายสอาด คําประกอบ
นายสะอาด อนุสนธิ์
นายสิทธิ สิทธิศักดิ์
นายสิทธิชัย เกี้ยวสกุลงาม
นายสิทธิชัย สุขะสุคนธ
นายสิทธิชัย อยูดี
นายสิทธิพันธ สุขเกษม
นายสุคนธ อินเตชะ
นายสุชาติ พินธุรักษ
นายสุชาติ วิสุทธิไพบูลย
นายสุดใจ วิชัย
นายสุเทพ คิดดี
นายสุนทร รูปสูง
นายสุนิจ พูลสวัสดิ์
นายสุบัน เสือแปน
นายสุพงษ วงศอํามาตย
นายสุพจน คลังทรัพย

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕

นายสุพจน ศรีจันทร
นายสุพจน สุขพันธ
นายสุม โพธิเสน
นายสุมน ชินะผา
นายสุเมธ แยมชุติ
นายสุรชัย กุศลสง
นายสุรชาติ บุญมา
นายสุรเชษฐ สิทธิมงคล
นายสุรพงษ วรศิลป
นายสุรพล สุธธี ร
นายสุรพันธ สกลเวียง
นายสุรศักดิ์ สุภารัตน
นายสุรัตน โชคสกุลเจริญ
นายสุวรรณ อินทรชิต
นายสุวัช เกียรติมณีรัตน
นายสุวิชาญ พางาม
นายสุวิทย ขุนทรัพย
นายสุวิทย ธิปตย
นายสุวทิ ย ภูพลอย
นายสุวิทย เมืองวงศ
นายสุวิทย ศิริศุภโภ
นายเสกสรรค นิลสุวรรณโฆษิต
นายเสกสรรค สัจจเสนีย
นายเสถียร ชางเงิน
นายเสนห เกิดเกตุ
นายเสนห คําวินิจ
นายโสภณ มโนวชิรสรรค

หนา ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นายโสฬส ปราโมทย
นายหาญมนตรี สถานสุข
นายอนันต จิตติวัฒนพงศ
นายอนันต โพธิกุล
นายอนามัย วงษเวียงจันทร
นายอนุกูล เตรมะวงศ
นายอนุชา กลิ่นแกนจันทร
นายอนุชา ต.เจริญ
นายอนุชา สุวรรณกูล
นายอภิชัย แยมชุติ
นายอภิชาติ โพธิเสน
นายอภิเดช ผังรักษ
นายอภินันท บุญรักษา
นายอรรถพล ดารารัตน
นายอรรถวุฒิ ตรากิจธรกุล
นายอรุณ สนโสม
นายอวน ศรีคําฮวด
นายอาคม จินดาพันธุ
นายอํานาจ ไพรีขยาด
นายอํานาจ ภูเสภา
นายอํานาจ มินวงษ
นายอุดมเดช ต.เจริญ
นายอุทัย บัวดํา
นายอุทิศ ลิ้มสุวรรณ
นายอุน แจมศรี
นายเอกราช สมบูรณ
นายเอกสิทธิ์ วัฒนศัพท

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙

นางกชกร ยืนยง
นางกนกกานต รัมยไธสง
นางกนกนริน อินเภา
นางกนกพร ยวงคํา
นางกนกวรรณ ทวินันท
นางสาวกนกวรรณ แสงกลา
นางสาวกนกวรรณ อิ่มสุด
นางสาวกมลทิพย เครือบสูงเนิน
นางสาวกมลภัค เริงรื่น
นางกมลภัทร หรองเจริญ
นางสาวกมลลักษณ ดิษฐภิญโญ
นางกมลวัลย เคียงจัตุรัส
นางสาวกมลา สุริยพงศประไพ
นางกมสี วราภรณพิทักษ
นางกรรณิกา คงเพ็ชร
นางกรรณิกาญจน ตัญเจริญ
นางกรรณิการ คุณุ
นางกรรณิการ เจนพึ่งพร
นางกรรณิการ ดวงจิรประภา
นางกรรณิการ ภูมิมาลา
นางกรรณิการ สรรเสริญ
นางกรรัตน ศรีนวลจันทร
นางกรองทอง เกียรติชูวงศ
นางกรองทิพย ตันสุวรรณรัตน
นางสาวกรุณา นวมศรี
นางกรุณา สิงหอินทร
นางสาวกฤช ไวยากรณ

หนา ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นางกฤติพร ศิริไพโรจน
นางกฤษณา กฤษณะพันธ
นางกฤษณา เจริญผล
นางกฤษณา ภูไทย
นางสาวกลอยใจ ทิพยเทพ
นางสาวกัญวรรณ ตรีนอยวา
นางกันตยา สุขโภคา
นางกันยา เดโชนันทกุล
นางสาวกัลยภรณ เทศทองลา
นางสาวกัลยา ใจหาญ
นางกัลยา บัวหลาด
นางกัลยา บุญเนียม
นางสาวกัลยา วิชัย
นางกัลยา ศรีทรัพยพานิช
นางสาวกัลยา ศิริชัย
นางกาญจนา ชูประดิษฐ
นางกาญจนา เดนอุดม หอมชื่น
นางสาวกาญจนา พรศักดิ์กุล
นางกาญจนา เพ็ชรแกว
นางกาญจนา โยธาทิพย
นางสาวกาญจนา วสุวัต
นางสาวกาญจนา วิมานวิจิตรศิลป
นางกาญจนา ศรีใหม
นางสาวกาญจนา สุดประเสริฐ
นางสาวกาญจนี พันธปอม
นางกานดา ลือกาญจนวนิช
นางกานตรวี ศรีแกว

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓

นางการุณรัตน ภูมิทอง
นางสาวกิตติมา เหลืองศุภบูล
นางกิติมาศ จันทรศิริ
นางกุลจิรา นิลกําแหง
นางกุลนิษฐ ศิลปอุดม
นางกุลวดี บรรเลง
นางกุสุมา ติชะนะ
นางกุสุมา ทองชวง
นางเกดสุดา สินมะเริง
นางสาวเกวลิน เกียรติกุลภักดี
นางสาวเกศร แกวประเสริฐ
นางเกษกานดา คงทวีเลิศ
นางเกษร สีนวล
นางเกษรา แสงจันทร
นางเกสดา ตั้งฮั่น
นางแกว เฟองฟุง
นางโกสุมภ ตุลาธร
นางขนิษฐา ชุนสอาด
นางสาวขนิษฐา นาคคุม
นางขนิษฐา สมบูรณ
นางขวัญจิตต เหม็งชัง
นางขวัญใจ จันทรตา
นางขวัญใจ มีสันเทียะ
นางสาวขวัญใจ วอนยอดพันธุ
นางขวัญเนตร สุธธี ร
นางเข็มทอง สงาในเมือง
นางสาวคณิตา สายรัตน

หนา ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘
๔๓๙
๔๔๐
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๗
๔๔๘
๔๔๙
๔๕๐

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นางสาวคนึงนิจ รอตเสวก
นางคนึงนิจ สมสวัสดิวัฒน
นางสาวคําผอน ทองมา
นางคําพักตร นนทไชย
นางคุนัญญา เดชสกุลไกร
นางเครือวรรณ เสนนอก
นางเครือวัลย โฉมขวัญ
นางสาวเครือวัลย ปามา
นางจงจิตร สินมา
นางจตุรพร เกิดรังษี
นางจรรยา ทอดสนิท
นางสาวจรรยา นิยมเอื้อ
นางจรรยา นิลสม
นางสาวจรรยา สินหนู
นางจรัสศรี เทียนโต
นางจริญญา อุนกรม
นางจรินทร จารุจันทร
นางสาวจรินทร ประภานาวิน
นางจริยา บุญมาก
นางจวงจันทร จิตติวัฒนพงศ
นางสาวจันจิรา อภิมั่นจินดากุล
นางสาวจันทนา เตปนยะ
นางจันทนา ทวมเล็ก
นางจันทนา เพ็ชรบุญศรี
นางจันทนา หวังสมนึก
นางสาวจันทนา อนันตสวัสดิ์
นางจันทรจีรา พรึงลําภู

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓
๔๕๔
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗
๔๕๘
๔๕๙
๔๖๐
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗

หนา ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวจันทรฉาย จันทรศรี
นางจันทรเพ็ญ มณีจักร
นางจันทรเพ็ญ ศรีภา
นางจันทรศรี วีแสงศรี
นางสาวจันทรา แซหลิม
นางสาวจันทรา ทองกระจาง
นางจันทิมา ทองชวง
นางจันทิรา ทัศนภูมิเดชา
นางจารุณี แกวสุขใส
นางจารุณี มั่งคั่ง
นางจารุพร เผือกผอง
นางจารุภา งามสงา
นางสาวจารุมาศ เติมประยูร
นางจารุรัตน ญาติทอง
หมอมหลวงจารุรัตน ศิริวัฒนาพันธ
นางจํานง เฉื่อยสําราญ
นางจําเปน รื่นเริง
นางสาวจํารูญ ชัชวาลย
นางจําเรียง สงวนชม
นางจําลอง แกวพลงาม
นางสาวจิณฑณา จันทรสอง
นางจิตตคัมภรณ บุญญาลงกรณ
นางจิตรมณี พึ่งสําเภา
นางจิตรลดา ขําดี
นางจินดา โกมุที
นางจินดา บุญทัน
นางจินดา โพลใจอาน

๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓
๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐
๔๙๑
๔๙๒
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘
๔๙๙
๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นางสาวจินตนา กฤทศิลป
นางจินตนา ลวิตรังสิมา
นางจินตนา ศรีสวัสดิ์
นางจินตนา สัตโยภาส
นางจิรประภา ไพรเพ็ชรศักดิ์
นางสาวจิรภรณ รักกิจเกษตร
นางสาวจิรภัทร โตสงวน
นางจิรสิน ฉัตรวีระชัยกิจ
นางจิระกุล เอี่ยมตระกูล
นางจิระพันธุ พิมพพันธุ
นางสาวจิระภา สวนสระแกว
นางสาวจิรา จิรกุลพัฒนา
นางจิราพร บุญเมือง
นางจิราพร สุคันธวิภัติ
นางจิราภรณ บุนนาค
นางจิราภรณ สุทธิรักษ
นางสาวจิราภา ภาคสุทธิผล
นางจิรารัตน วรวงศ
นางสาวจุฑาพร แกนอินทร
นางสาวจุฑารัตน กองจินดา
นางสาวจุฑารัตน เจริญสินธุ
นางสาวจุฑารัตน ศรีจันทร
นางจุติพร สุขจีระเดช
นางจุรี วรไพชยนต
นางจุไรรัตน บัวธรรม
นางสาวจุไรรัตน พณะสรรพ
นางจุฬารัตน ฤทธิ์มงคล

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๕๐๕
๕๐๖
๕๐๗
๕๐๘
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖
๕๑๗
๕๑๘
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕
๕๒๖
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐
๕๓๑

นางจุฬาลักษณ คุปตรัตน
นางเจริญพร แสวงหา
นางสาวเจือทอง จีรจิตต
นางใจทิพย เย็นสุข
นางใจมณี รักบุญสง
นางฉวีวรรณ ควรแสวง
นางฉวีวรรณ จั่นนิล
นางฉวีวรรณ ทั่นเสง
นางสาวฉวีวรรณ บุญทัน
นางฉวีวรรณ ศรคุปต
นางฉวีวรรณ ศรีอุทัย
นางฉออน นราพันธ
นางฉัตรสวัฒน พงศะบุตร
นางฉันทนา มงคลเจริญ
นายเฉลย กิตติธีระวงศ
นางสาวเฉลา ทับคง
นางสาวเฉลิมขวัญ นามประดิษฐ
นางเฉลิมศรี ผานสําแดง
นางเฉลียว พูลสวัสดิ์
นางชญชทิเนษต นิ่มสมบุญ
นางชญานิษฐ แสงอากาศ
นางสาวชนัดดา โพธิ์แสง
นางชนิดา ศิริเขตต
นางสาวชนิศา แจงอรุณ
นางสาวชมเดือน ชัยสนิท
นางสาวชมพูนุท กุชโร
นางสาวชไมพร ทองชมภู

หนา ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา
๕๓๒
๕๓๓
๕๓๔
๕๓๕
๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒
๕๔๓
๕๔๔
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘
๕๔๙
๕๕๐
๕๕๑
๕๕๒
๕๕๓
๕๕๔
๕๕๕
๕๕๖
๕๕๗
๕๕๘

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นางชไมพร ราชวังเมือง
นางชลพร วรรณภีร
นางชลัยรัตน สุพรรณพรรค
นางชลิตา นวลศรี
นางชวนพิศ เกิดเจริญ
นางชวัลรัตน ตันจิตวิริยะ
นางสาวชอลําดวน มณีวงศ
นางสาวชัชราวัลย พรพงษกุล
นางชัฎชฎา เอกแพทย
นางชีวา กลิ่นดี
นางชุติมา เนียมอิ่ม
นางชุตมิ า บุตรยะ
นางสาวชุติมา พิณตะคุ
นางชุติมา สุภาพึ่ง
นางชุลีพร อนะมาน
นางชูใจ คูโชติกุล
นางชูศรี สกาวจิต
นางสาวชูศรี สัตยานนท
นางสาวชูศรี อวมดวง
นางซารีนา สวางวงษ
นางสาวญาณอาภา ทับทิมทอง
นางสาวฐิติญา สิ่งที่สุข
นางฐิติมน เลิศโชคชัย
นางฐิติรัตน บุตรรัตน
นางณภัทร ปณยาลักษณ
นางณัฏฐี กระจง
นางสาวณัฏฐี เจริญเกียรติบวร

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๕๕๙
๕๖๐
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

นางณัฐกนก ศรีจันทร
นางสาวณัฐนรี ไทยาภิรมย
นางณัฐพร บุญลาภ
นางณัฐยา เชาวริทธิ์
นางณัฐยา ภิงคารวัฒน
นางสาวณัฐา บัณฑิตย
นางณัฐิยา ชนะกุล
นางณิชากร ชาวชัยนาท
นางดวงกมล รุงเรือง
นางสาวดวงแกว ทะจะกัน
นางดวงใจ ตระกูลชาง
นางดวงเดือน จุลดิษฐ
นางดวงเดือน นทีนันท
นางดวงนภา คําคุณา
นางดวงพร ชมจันทร
นางสาวดวงรัตน อยูศรีเจริญ
นางดวงฤทัย เจตตวัน
นางสาวดารณี สิทธิเดช
นางดารา เรืองประพันธ
นางสาวดาราภา กาญจนพันธุ
นางสาวดารารัตน วานิชกร
นางดารินทร ปานนพภา
นางสาวเดือน สุจริตกุล
นางตวงพร ทิพยจอย
นางสาวตวงรัตน แขวง
นางตองจิตต จิตดี
นางตุลยา มาตยานุมัติ

หนา ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา
๕๘๖
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

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นางถนอมรัตน ศรีดวง
นางถวิล สถิตอยูคูไทย
นางสาวเถาวัลย ทาจันทร
นางทรงทิพย ศรีกาญจนา
นางทราย เศรษฐยานนท
นางทวีทรัพย ยินดีสุข
นางสาวทองแกว ศรีละพันธ
นางทองเจือ โลลุพิมาน
นางสาวทองหลอ โพธิ์ทอง
นางทับทิม ชมทวีวิรุตม
นางทัศนวรรณ เฉลิมทอง
นางทัศนีย แกวกลิ่น
นางสาวทัศนีย ขวัญหวัง
นางทัศนีย จากทัพเนตร
นางทัศนีย ชํานาญคง
นางทัศนีย แนบสนิท
นางทัศนีย ลิ่มผดุง
นางทัศนีย ศิริโสดา
นางสาวทัศนียกุล ทองนาค
นางทัศนีวรรณ พงษพานทอง
นางทิฆัมพร ออดวงษ
นางสาวทิพยมาศ โคธนันท
นางสาวทิพยรดา ไตรศร
นางทิพยรัตน เหตระกูล
นางทิพยวรรณ ชวงฉ่ํา
นางทิพยวรรณ พวงอําภัย
นางทิพวรรณ ประกอบกิจ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ 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
๖๓๙

นางทิศารัตน แกวยิ่ง
นางทุเรียน หาญณรงค
นางสาวเทพอนงค ทับทิมแสง
นางเทียบ แสงสงค
นางสาวธนพรรณ ชัยวิชู
นางธนภรณ จันทรประเสริฐ
นางธนมน บุญจันทร
นางธวัลรัตน ทรงสุนทรวงศ
นางธัญจิตรา หงษพญา
นางธัญจิรา ภูสําลี
นางธัญญพร กุลกิ่ง
นางธัญญาณีย บัวกล่ํา
นางธัญญานี ศิริรัตน
นางสาวธัญภา อุปจันทร
นางธัญรดี เบญจนวนนท
นางสาวธัญลักษณ เต็มสุขกมล
นางสาวธัญลักษณ สุขปลื้ม
นางธัญวิภา ทองใหม
นางธารินี ชุนงาม
นางสาวธารีรตั น มาดเมาะ
นางธิดารัตน ศิริโกมล
นางนงคนาถ ยังปฐม
นางสาวนงคราญ ดาวเรือง
นางนงคราญ ประทุมตรี
นางนงนภัส สมณะ
นางนงนภัส เอี่ยมละออ
นางสาวนงนิจ ตังสุวรรณ

หนา ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา
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
๖๖๕
๖๖๖

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นางนงนุช โกยสมบูรณ
นางสาวนงนุช แซโงว
นางนงนุช รักพงศ
นางนงเยาว นิวาตานนท
นางสาวนงเยาว ผิวกระดาง
นางนงลักษณ คําไทย
นางนงลักษณ นกแกว
นางนงลักษณ พิมพปราโมทย
นางนงลักษณ เมืองแกว
นางสาวนงลักษณ เล็กศิริ
นางนพมาศ สวัสดินันทน
นางนพรัตน นาจันทอง
นางนพวรรณ พลพิณฑ
นางนภัสวรรณ กันตาคม
นางนภา กอนทอง
นางสาวนภา กิจสวัสดิ์
นางสาวนภาพร ราชคําสุข
นางนภาภรณ ไวยากรณ
นางนภาภรณ สายพรหมทอง
นางนริณี สุวรรณะโสภณ
นางนริศรา เรืองมณียา
นางนวรัตน คันหาดี
นางนวรัตน เทพคํา
นางนวรัตน บูรณประสิทธิ์
นางสาวนวลพรรณ ธรรมศิลา
นางนวลพรรณ เพียรทอง
นางนวลพรรณ โพธิ์หมื่น

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๖๖๗
๖๖๘
๖๖๙
๖๗๐
๖๗๑
๖๗๒
๖๗๓
๖๗๔
๖๗๕
๖๗๖
๖๗๗
๖๗๘
๖๗๙
๖๘๐
๖๘๑
๖๘๒
๖๘๓
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖
๖๘๗
๖๘๘
๖๘๙
๖๙๐
๖๙๑
๖๙๒
๖๙๓

หนา ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวนะลินี สุขี
นางสาวนันทนา สุขสอาด
นางนันทวรรณ พิมพนพพันธุโชติ
นางนันทา คลอยเขษม
นางนันทา ปานเสียง
นางสาวนันทา เมฆี
นางนันทิวา จยาวรรณ
นางสาวนัยนปพร เพิ่มฉลาด
นางนัยนา นามงาม
นางนาฏยา แสงประทีป
นางนาตยา แกวเสียง
นางสาวนาตยา ศศิวิมลกาล
นางนารี ชุมเย็น
นางนารีรัตน เสือทอง
นางน้ําคาง กัลณา
นางน้ําคาง ธีระวรรณ
นางน้ําทิพย เฮงตระกูล
นางนิดา เลี้ยงมณีกุล
นางสาวนิตยทรา ศรีกรด
นางนิตยา ณ เชียงใหม
นางสาวนิตยา นาคออน
นางนิตยา พวงกุลอุทัย
นางสาวนิตยา พิสัยพันธ
นางนิตยา ศรีสมบูรณ
นางนิทรา สุจริตจิตร
นางนิธิมา ปนสลัก
นางนิภา ตางทวม

๖๙๔
๖๙๕
๖๙๖
๖๙๗
๖๙๘
๖๙๙
๗๐๐
๗๐๑
๗๐๒
๗๐๓
๗๐๔
๗๐๕
๗๐๖
๗๐๗
๗๐๘
๗๐๙
๗๑๐
๗๑๑
๗๑๒
๗๑๓
๗๑๔
๗๑๕
๗๑๖
๗๑๗
๗๑๘
๗๑๙
๗๒๐

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นางสาวนิภา บูรณธัญญ
นางสาวนิภาพร ปนตี
นางนิ่มนวล นวมอยู
นางนิ่มนอย ธาราพันธ
นางสาวนิรมล ประเสริฐศรี
นางนิรมล สุขสําราญ
นางสาวนิลุบล แสงสาคร
นางนิศารัตน เลี้ยงอํานวย
นางสาวนิฮามีดะ ระเดนอาหมัด
นางสาวนุกูล เกตุแกว
นางนุจรินทร สุทธินนท
นางนุจรี พันจริต
นางสาวนุชณิชา ธรรมารักษ
นางสาวนุชนันท แซจู
นางนุดี แจมสมบูรณ
นางนุปกรณ สิทธิสา
นางเนาวรัตน จันทรมอม
นางเนาวรัตน มโนรส
นางสาวเนาวรัตน มุทิตาสกุล
นางเนาวรัตน สิริกัลย
นางแนงนอย ชื่นจิตร
นางแนงนอย บูรณกิจจานนท
นางแนงนอย ลิ่มสมบูรณ
นางบงกช สุรินทรวงศ
นางบรรณพร พัฒนศรี
นางบังอร สงาวงษ
นางบังอร สุดแสวง

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๗๒๑
๗๒๒
๗๒๓
๗๒๔
๗๒๕
๗๒๖
๗๒๗
๗๒๘
๗๒๙
๗๓๐
๗๓๑
๗๓๒
๗๓๓
๗๓๔
๗๓๕
๗๓๖
๗๓๗
๗๓๘
๗๓๙
๗๔๐
๗๔๑
๗๔๒
๗๔๓
๗๔๔
๗๔๕
๗๔๖
๗๔๗

นางสาวบัวทิพย เชื้อบํารุง
นางสาวบัวบาน มีเสียง
นางบานเย็น จันทศิลา
นางสาวบําเพ็ญ ทองอินทร
นางบุญเตือน สุทธิเรือง
นางบุญทรัพย ศรีมา
นางบุญทวี ตรงงาม
นางบุญมา โพธิ์ปน
นางบุญรวม ณ สงขลา
นางสาวบุญรัตน ยอดยิ่ง
นางบุญเรือน สีงาม
นางบุญลอม ตันติกุล
นางสาวบุญศรี สุขีทรัพย
นางบุญสนอง ศรีสวัสดิ์
นางบุญสม ไพศาลพานิช
นางบุญเสริม แตงพันธ
นางบุญเอื้อ เทพยศ
นางบุญเอื้อ สีสด
นางบุปผา อ่ําเอี่ยม
นางบุศรินทร ลิ้มสุวรรณ
นางบุษกร กรวยสุวรรณ
นางบุษบรรณ แสงวณิช
นางบุษบา รอดอน
นางสาวบุษบา ศุกระศร
นางบุษรา เตชะปติกุล
นางบุหงา เลิศศิล
นางเบญจมาศ ตริสกุล

หนา ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา
๗๔๘
๗๔๙
๗๕๐
๗๕๑
๗๕๒
๗๕๓
๗๕๔
๗๕๕
๗๕๖
๗๕๗
๗๕๘
๗๕๙
๗๖๐
๗๖๑
๗๖๒
๗๖๓
๗๖๔
๗๖๕
๗๖๖
๗๖๗
๗๖๘
๗๖๙
๗๗๐
๗๗๑
๗๗๒
๗๗๓
๗๗๔

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นางเบ็ญจมาศ ไทยพร
นางเบญจมาศ เพ็งตะโก
นางสาวเบญจมาศ รุจิรวงศ
นางเบญจมาศ อวมฉิม
นางเบญจวรรณ แกวทอง
นางเบญจวรรณ สะเทินรัมย
นางเบ็ญจา สุขเกษม
นางปณิฏฐา กลั่นการบุณ
นางสาวปนัดดา รัตนมณี
นางสาวประกิจ เชี่ยวนาวิน
นางประคอง เลาหะจินดา
นางประคอง สุวรรณประทีป
นางประจวบ พุมพวง
นางประติชญา ชูเฉลิม
นางสาวประทีป บรรเทา
นางประทุม สระทองยอด
นางสาวประนอม ไตรเวียง
นางประนอม บุปผา
นางประนอม พวงรอด
นางประพิศ นิสุวรรณโฆษิต
นางประพิศ รัตนคม
นางประไพ งามละออ
นางประไพ จันทรแฉง
นางประไพ เปาแดง
นางสาวประไพ วาปทํา
นางสาวประภัสสร สิทธิสุวรรณ
นางประภา จันทรวิจิตร

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๗๗๕
๗๗๖
๗๗๗
๗๗๘
๗๗๙
๗๘๐
๗๘๑
๗๘๒
๗๘๓
๗๘๔
๗๘๕
๗๘๖
๗๘๗
๗๘๘
๗๘๙
๗๙๐
๗๙๑
๗๙๒
๗๙๓
๗๙๔
๗๙๕
๗๙๖
๗๙๗
๗๙๘
๗๙๙
๘๐๐
๘๐๑

นางสาวประภาพร เศิกศิริ
นางประภาศรี คชารักษ
นางประยงค หลักแหลง
นางประเสริฐ ศิริภาพ
นางปราณี กล่ําเจริญ
นางปราณี จิวประเสริฐ
นางปราณี ชะเอม
นางปราณี ชัยสถิตย
นางสาวปราณี ณ นคร
นางปราณี เตากล่ํา
นางปราณี ทับหิรัญ
นางปราณี นาคเอี่ยม
นางปราณี พรหมรส
นางสาวปราณี สัมมาทรัพย
นางสาวปรานอม ฉัตรโชคไพศาล
นางปรานอมจิตร สาหรายทองคํา
นางสาวปรีดา ประยูร
นางปรียวัลลิ์ วังชะรัตน
นางปรียานุช ชุมศรี
นางปรียาลักษณ นีลดานุวงศ
นางปวันรัตน วะราหล
นางปวีณา รังศิริ
นางสาวปญชรี ทองวิสุทธิ์
นางสาวปณชนก ปนยศ
นางสาวปทมา ไตรคุป
นางปานศรี แกวเล็ก
นางปยดา เอกมานะชัย

หนา ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา
๘๐๒
๘๐๓
๘๐๔
๘๐๕
๘๐๖
๘๐๗
๘๐๘
๘๐๙
๘๑๐
๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕
๘๑๖
๘๑๗
๘๑๘
๘๑๙
๘๒๐
๘๒๑
๘๒๒
๘๒๓
๘๒๔
๘๒๕
๘๒๖
๘๒๗
๘๒๘

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นางปยะดา กันภัยเพื่อน
นางสาวปรัญญา วิธิศุภกร
นางปุณณภา คุมภัย
นางผกาวัลย สิงหะสุริยะ
นางผล เจริญผล
นางผองพรรณ ธนศักดิ์โสภณ
นางผานิตย สังขวรรณ
นางสาวผุสดี ทิพพิชัย
นางพงษลัดดา สังขแกว
นางพจนพร นาคขําพันธ
นางพจนีย วงษศิริ
นางสาวพจนีย สังขพงษ
นางสาวพจนีย อยูจันทร
นางพชรพร ศุภเลิศ
นางพนารัตน จําศักดิ์
นางพยงค สุทธิผล
นางพรกมล สกุณี
นางพรจรัส บัวเล็ก
นางพรจิต ตนสน
นางสาวพรจิตต รังสรรค
นางพรทิพย จันทมาระ
นางพรทิพย นิ่มแสง
นางสาวพรทิพย บุตรดี
นางพรนิภา จันทรนอย
นางสาวพรพัฒน นิยมคาสําเภาเงิน
นางสาวพรพิมล แกวภูมิแห
นางพรพิมล สุขะวัธนกุล

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๘๒๙
๘๓๐
๘๓๑
๘๓๒
๘๓๓
๘๓๔
๘๓๕
๘๓๖
๘๓๗
๘๓๘
๘๓๙
๘๔๐
๘๔๑
๘๔๒
๘๔๓
๘๔๔
๘๔๕
๘๔๖
๘๔๗
๘๔๘
๘๔๙
๘๕๐
๘๕๑
๘๕๒
๘๕๓
๘๕๔
๘๕๕

นางพรภัทร ยงวานิชจิต
นางพรรณทิพย สินแสงแกว
นางพรรณมหา วุฒิวโรภาส
นางพรรณลดา แชมทองดี
นางพรรณลักษณ ฉัตรมณีสุวรรณ
นางพรรณวิภา วาลุกาสุวรรณ
นางพรรณา อุยฟกเจริญ
นางพรรณิภา พันธุสีดา
นางพรรณี คํามา
นางพรรณี นาคทับ
นางพรรณี เนื่องขัมขวา
นางพรรณี ปลอดดี
นางพรรณี ปลายชัยภูมิ
นางพรรณี ลวสินอาภรณ
นางพรรณี สงเคราะหชาติ
นางพรรณี อมรศิรินุเคราะห
นางสาวพรรณี อํานาจกิติกร
นางสาวพรรธิพา มาชม
นางสาวพรอุมา โคตะมี
นางพริ้มเพรา แสวงศรี
นางพวงแกว รัตนวิสาลนนท
นางสาวพวงแกว โอฬารวัตร
นางพวงทอง วรรณกุล
นางพวงรัตน ไชยมงคล
นางพัชนี ผลจันทรงาม
นางพัชรวดี เจริญสุข
นางพัชรา จองศิริกุล

หนา ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา
๘๕๖
๘๕๗
๘๕๘
๘๕๙
๘๖๐
๘๖๑
๘๖๒
๘๖๓
๘๖๔
๘๖๕
๘๖๖
๘๖๗
๘๖๘
๘๖๙
๘๗๐
๘๗๑
๘๗๒
๘๗๓
๘๗๔
๘๗๕
๘๗๖
๘๗๗
๘๗๘
๘๗๙
๘๘๐
๘๘๑
๘๘๒

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นางสาวพัชรา ศรีสวัสดิ์
นางสาวพัชราภรณ ตรีครุธพันธ
นางพัชรินทร ศรีชาติ
นางพัชรี มั่นสกุล
นางสาวพัชรี สงาสินธุ
นางพัชรีพร ปรรณารม
นางพัฒนา จันทรสอน
นางพัทธนันท ศุกระศร
นางพันธุชุลี เผาสา
นางพาณี พุมประยูร
นางสาวพิณทิพย ศิริพัฒนานันท
นางสาวพิมพา อินทกานนท
นางพิลาสลักษณ บุญวัฒน
นางพิศมร ดวงแข
นางสาวพิศสมัย ทิวไผงาม
นางพิสมัย ศรีพระนาม
นางสาวพีชาลิกา จําปาเทศ
นางพีรญา กลมเจก
นางพึงจิตร ศรีแพรศรี
นางพูนทรัพย พวงนาคพันธุ
นางเพชรา มาพิจารณ
นางสาวเพ็ญแข ขําขุนจุย
นางเพ็ญณี รุงเชา
นางเพ็ญทิพย ใจขํา
นางเพ็ญนภา ดีจรัส
นางเพ็ญพร พยัคฆเพศ
นางเพ็ญพรรณ ตันตินิรันดร

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๘๘๓
๘๘๔
๘๘๕
๘๘๖
๘๘๗
๘๘๘
๘๘๙
๘๙๐
๘๙๑
๘๙๒
๘๙๓
๘๙๔
๘๙๕
๘๙๖
๘๙๗
๘๙๘
๘๙๙
๙๐๐
๙๐๑
๙๐๒
๙๐๓
๙๐๔
๙๐๕
๙๐๖
๙๐๗
๙๐๘
๙๐๙

หนา ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางเพ็ญมาศ โกศลานันท
นางเพ็ญลักษณ กาญจนโอฬาร
นางเพ็ญศรี ดัดสร
นางสาวเพ็ญศรี บานไกรทอง
นางเพ็ญศรี โพธิ์ทอง
นางเพ็ญศรี รุงเรือง
นางสาวเพ็ญศรี แสงทองศรี
นางเพ็ญศรี หยงกิจ
นางเพ็ญศิริ จันทรสวาง
นางเพธิน ถวยทองคํา
นางเพราพรรณ เบญจมาศ
นางเพลินชม คนิชฉาย
นางเพลินพิศ มั่นกันนาน
นางเพลินพิศ สอนชุมเสียง
นางเพลินพิศ สุดจินดา
นางเพียงใจ มงคล
นางสาวเพียงพิศ สุขทับ
นางแพรวพรรณ ชอไสว
นางสาวไพบูรณ สิงหครุ
นางไพรวรรณ สลาประโคน
นางไพริน สุวรรณเกตกะ
นางไพเราะ ลานอย
นางไพเราะพรรณ มงคลสกุลฤทธิ์
นางไพลิน จินดามัย
นางสาวไพลิน ลือศักดิ์
นางภัควิภา แยมศรี
นางภัทรพิชา รัตนวัชรากร

๙๑๐
๙๑๑
๙๑๒
๙๑๓
๙๑๔
๙๑๕
๙๑๖
๙๑๗
๙๑๘
๙๑๙
๙๒๐
๙๒๑
๙๒๒
๙๒๓
๙๒๔
๙๒๕
๙๒๖
๙๒๗
๙๒๘
๙๒๙
๙๓๐
๙๓๑
๙๓๒
๙๓๓
๙๓๔
๙๓๕
๙๓๖

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นางภัทรสุกาญจน ไพรอด
นางภัทรา บัวคํา
นางภาณี ผลิเจริญสุข
นางภาณี ภิญญะพันธ
หมอมหลวงภานุช พริ้งพัฒนพงษ
นางภาวดี ชางศร
นางสาวภาวนา เห็นแกว
นางสาวภาวรรณ กลิ่นขจาย
นางภาวิณี ทองปาน
นางภิรมย ศราทธทัต
นางมณฑาทิพย ทับบํารุง
นางสาวมณเฑียนทิพย พุทธตรัส
นางสาวมณิดา แสงโยจารย
นางมณี โพธิเสน
นางมธุรส กิติมูล
นางสาวมธุริน ยิ้มแยม
นางมนตณัฐ ปุณยธร
นางมนทิรา มาชัยวงค
นางสาวมยุรี ดีประชา
นางมยุรี ทองประเสริฐ
นางมยุรี แยมลีมูล
นางมยุรี อยูสวัสดิ์
นางสาวมรกต เทพหัสดิน ณ อยุธยา
นางมรกต ยุทธนานนท
นางมลตรา อยูเปยม
นางมลิกา เทิดมณฑล
นางมลิวรรณ ไวยขุนทด

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๙๓๗
๙๓๘
๙๓๙
๙๔๐
๙๔๑
๙๔๒
๙๔๓
๙๔๔
๙๔๕
๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘
๙๔๙
๙๕๐
๙๕๑
๙๕๒
๙๕๓
๙๕๔
๙๕๕
๙๕๖
๙๕๗
๙๕๘
๙๕๙
๙๖๐
๙๖๑
๙๖๒
๙๖๓

นางมลิวัลลิ์ สุริยานุภาพ
นางมะลิ พรรณขาม
นางมัณฑนา สุทธิจิตภักดี
นางมัทนา เกตุนอย
นางมันทนีย ชวประพันธ
นางมาติกา สิงหปน
นางมาลัย โรจนลิขิตกุล
นางมาลี เกตุแกว
นางสาวมาลี เดชบุญ
นางมาลี พวงมะโหด
นางมาลี ภักดีพิบูลย
นางมาลี วิลัยรัตน
นางมาลี ศรีสมบูรณ
นางมาลีรัตน แกววิจิตร
นางสาวมุกดา ชมภูอินไหว
นางมุกดา เปรมศรี
นางสาวมุฑิตา ทิพวัฒน
นางสาวเมธินี เอี่ยวเจริญ
นางเมนา สมัครรบ
นางยุดา นุชสวาท
นางสาวยุพนี ลํายอง
นางสาวยุพา เทพรัสมี
นางสาวยุพา นาคใหม
นางสาวยุพา พฤกษาแกว
นางสาวยุพา สุดสวาสดิ์
นางยุพิน แชมชอย
นางยุพิน หิรัณยรักษ

หนา ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา
๙๖๔
๙๖๕
๙๖๖
๙๖๗
๙๖๘
๙๖๙
๙๗๐
๙๗๑
๙๗๒
๙๗๓
๙๗๔
๙๗๕
๙๗๖
๙๗๗
๙๗๘
๙๗๙
๙๘๐
๙๘๑
๙๘๒
๙๘๓
๙๘๔
๙๘๕
๙๘๖
๙๘๗
๙๘๘
๙๘๙
๙๙๐

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นางยุพิน ออนผึ้ง
นางสาวยุวดี ตุมจอย
นางเย็นดี ธนวุฒิคติวรกุล
นางเยาวนิจ เนตรศุขํา
นางสาวเยาวภา ประสงคจินดา
นางสาวเยาวภาศรี จรูญสมิทธิ์
นางสาวเยาวมาลย ทองเนื้อนอย
นางสาวเยาวลักษณ จรุงพิพัฒน
นางรจนา ชางทอง
นางรจนา บุญอาษา
นางรจิตตรี วงษสวรรค
นางสาวรฤวรรณ อุดมศิลป
นางรวยริน ทองมูลเนือง
นางรวิวรรณ ปานอุทัย
หมอมหลวงรวีวรรณ กมลาศน
นางรวีวรรณ ถนอมวงศมณี
นางระเบียบ เย็นเยือก
นางสาวระพีพรรณ อุยตา
นางระวีวรรณ อยูสําราญ
นางรัชดา พลับแดง
นางรัชนี ชํานาญรบ
นางรัชนี บุญคง
นางรัชนี อยูเพชร
นางรัชนีพร สุริยวงศ
นางรัฐพรรณี สิทธิจิรโชติ
นางรัตนา กองแสวง
นางรัตนา งามเนตร

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๙๙๑
๙๙๒
๙๙๓
๙๙๔
๙๙๕
๙๙๖
๙๙๗
๙๙๘
๙๙๙
๑๐๐๐
๑๐๐๑
๑๐๐๒
๑๐๐๓
๑๐๐๔
๑๐๐๕
๑๐๐๖
๑๐๐๗
๑๐๐๘
๑๐๐๙
๑๐๑๐
๑๐๑๑
๑๐๑๒
๑๐๑๓
๑๐๑๔
๑๐๑๕
๑๐๑๖
๑๐๑๗

หนา ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางรัตนา จันทราวิรุธ
นางรัตนา ฟูเกียรตินิยม
นางรัตนา โยธาจันทร
นางสาวรัตนา รังษิยาภา
นางสาวรัตนา รัศมีมารีย
นางสาวรัตนา ศรีปญญา
นางรัตนา แสงไกร
นางรัตนา เหมรัตนานนท
นางรัตนากร วรรธนะเพียร
นางรัสดา เจียรนัยธนะกิจ
นางราตรี กลิ่นประทุม
นางราตรี ขจรฤทธิ์
นางสาวราตรี ใบเกตุ
นางสาวราตรี ไวศยไพบูลยรุง
นางสาวราตรี สมความคิด
นางสาวราศี กิมเสาว
นางรุงทิพย จําเริญ
นางรุงทิวา ประพฤติดี
นางรุงรวี ผิวผอง
นางรุงระวี มูลฟู
นางสาวรุงรัตน กมลศิริประเสริฐ
นางรุงรัตน ใจยะเสน
นางรุงฤดี เชียงทอง
นางรุงลาวัณย พงศพญา
นางรุจิราภรณ บัวแยม
นางรุจี เสวยทรง
นางเรวดี วิเศษสุมน

๑๐๑๘
๑๐๑๙
๑๐๒๐
๑๐๒๑
๑๐๒๒
๑๐๒๓
๑๐๒๔
๑๐๒๕
๑๐๒๖
๑๐๒๗
๑๐๒๘
๑๐๒๙
๑๐๓๐
๑๐๓๑
๑๐๓๒
๑๐๓๓
๑๐๓๔
๑๐๓๕
๑๐๓๖
๑๐๓๗
๑๐๓๘
๑๐๓๙
๑๐๔๐
๑๐๔๑
๑๐๔๒
๑๐๔๓
๑๐๔๔

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นางสาวเรืองศิริ รัตนศรีมงคล
นางเรือนทอง รัตนสุรการย
นางลมัย จันทะโพธิ์
นางละมอม มุงประสพพร
นางละเมียด ปยะรัตนวัฒน
นางสาวละเมียด สุขมาก
นางสาวละออ พลอยโพลงสุข
นางละออ สวนแกวมณี
นางละออง ปานเทศ
นางลักขณา นัคราโรจน
นางลักษณา ชางสมบูรณ
นางลักษณา ทาเงิน
นางลัคณา บุญกัณฑ
นางลัดดา เกิดสุข
นางลัดดา ชื่นชม
นางลัดดา พิเชฐพิริยะ
นางลัดดา ภูทับทิม
นางลัดดา แววนิล
นางลัดดา หุนะปุน
นางลัดดาวรรณ คงพูล
นางสาวลัดดาวัลย นาคทับทิม
นางลาวรรณ เจริญสุข
นางลาวรรณ เจียวพวง
นางลาวรรณ เสริมเจริญกิจ
นางลาวัลย บุญทรง
นางลาวัลย พฤกษาธํารงกุล
นางลาวัลย พันธุมณี

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๐๔๕
๑๐๔๖
๑๐๔๗
๑๐๔๘
๑๐๔๙
๑๐๕๐
๑๐๕๑
๑๐๕๒
๑๐๕๓
๑๐๕๔
๑๐๕๕
๑๐๕๖
๑๐๕๗
๑๐๕๘
๑๐๕๙
๑๐๖๐
๑๐๖๑
๑๐๖๒
๑๐๖๓
๑๐๖๔
๑๐๖๕
๑๐๖๖
๑๐๖๗
๑๐๖๘
๑๐๖๙
๑๐๗๐
๑๐๗๑

นางลาวัลย ศรจิตติ
นางลําจวน กิจไพบูลยทวี
นางสาวลําจวน รัตนบุรี
นางสาวลําเจียก กัณหา
นางลําเจียก ชูเชิด
นางลําดวน กัลยาณวุฒิ
นางลําดวน ภิญโญจิต
นางลําพอง อินขําวงศ
นางลําภา สอดแสงอรุณงาม
นางลํายอง ไวยรูป
นางสาวลิ้นจี่ รัตนนัฏ
นางวชิรา บุญชู
นางวณี พฤกษภักดีวงศ
นางวนัชพร มาลากุล
นางวนิดา นวกูล
นางวนิดา บริบูรณ
นางวนิดา พันธุนะ
นางวนิดา เสาเงิน
นางวนิดา หอมศิริ
นางวนิดา อุตมะ
นางวรดา วิกัยนภากุล
นางสาววรนุช รัตนจรัสโรจน
นางวรรชลีย สอนไม
นางวรรณดา หรินทรานนท
นางวรรณพา เดชะบุญ
นางวรรณวิมล พรมศรี
นางสาววรรณศิริ ผลประมูล

หนา ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๗๒
๑๐๗๓
๑๐๗๔
๑๐๗๕
๑๐๗๖
๑๐๗๗
๑๐๗๘
๑๐๗๙
๑๐๘๐
๑๐๘๑
๑๐๘๒
๑๐๘๓
๑๐๘๔
๑๐๘๕
๑๐๘๖
๑๐๘๗
๑๐๘๘
๑๐๘๙
๑๐๙๐
๑๐๙๑
๑๐๙๒
๑๐๙๓
๑๐๙๔
๑๐๙๕
๑๐๙๖
๑๐๙๗
๑๐๙๘

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นางวรรณา กอวงษ
นางวรรณา เชิดวุฒิ
นางสาววรรณา พงษไสว
นางวรรณา ภิรมยฤทธิ์
นางสาววรรณา ศรีมงคลชัย
นางสาววรรณา ศฤงคารีกุล
นางวรรณา สาระกูล
นางวรรณา แสงแกว
นางสาววรรณิภา ทัพซาย
นางวรรณี จันฤาไชย
นางสาววรรณี มวงอารีย
นางวรรณีรัตน สุวรรณภูมิ
นางวรรธนา ภาคสัญไชย
นางวรัญญา วิริยะวรพันธ
นางวราพร ดวงดารา
นางสาววราพร เภกะนันทน
นางวราพร รสมนตรี
นางวราภรณ โดดไทย
นางสาววราภรณ พณิชยกุล
นางวราภรณ ไมแกว
นางวรารัตน จิตติธีระนนท
นางวรารัตน ใจอาสา
นางวราวรรณ จินจํา
นางสาววราสรณ ขวัญทอง
นางวรินทรทิพย นวกิจวัฒนา
นางสาววฤนดา โฝดสูงเนิน
นางวลัยพร เทวะเวชพงษ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๐๙๙
๑๑๐๐
๑๑๐๑
๑๑๐๒
๑๑๐๓
๑๑๐๔
๑๑๐๕
๑๑๐๖
๑๑๐๗
๑๑๐๘
๑๑๐๙
๑๑๑๐
๑๑๑๑
๑๑๑๒
๑๑๑๓
๑๑๑๔
๑๑๑๕
๑๑๑๖
๑๑๑๗
๑๑๑๘
๑๑๑๙
๑๑๒๐
๑๑๒๑
๑๑๒๒
๑๑๒๓
๑๑๒๔
๑๑๒๕

นางวลัยลักษณ ยนตพิทักษกิจ
นางวลีลักษณ สืบตอย
นางสาววสิณี โกยผดุงเกียรติ
นางสาววัชราภรณ แสนภักดี
นางวัชรี จาดเจริญ
นางวัฒนา พรมลา
นางสาววัฒนา พูลมา
นางวัฒนา ศรีวิภาสกุล
นางสาววัฒนา อํานาจกิตกิ ร
นางวันดี มงคลธนพร
นางวันทนา สวนแกว
นางวันทนี เพชรรักษ
นางสาววันทนีย บุรานนท
นางวันนา มังคลาด
นางวันเพ็ญ คลายคลึงดี
นางวันเพ็ญ เย็นสุข
นางวันเพ็ญ วรรัตน
นางวันเพ็ญ สุขเกษม
นางวันใหม ขันนาก
นางวัลภา อินทรวิเชียร
นางวัลลภา กุสุมวิจิตร
นางวัลลภา ขุมหิรัญ
นางสาวัลลี ฉิมะพันธุ
นางวาริน วัฒนศิริ
นางวารีทิพย ปะสะจะ
นางสาววารุณี พุมเพ็ง
นางวารุณี รัตนพงษ

หนา ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๒๖
๑๑๒๗
๑๑๒๘
๑๑๒๙
๑๑๓๐
๑๑๓๑
๑๑๓๒
๑๑๓๓
๑๑๓๔
๑๑๓๕
๑๑๓๖
๑๑๓๗
๑๑๓๘
๑๑๓๙
๑๑๔๐
๑๑๔๑
๑๑๔๒
๑๑๔๓
๑๑๔๔
๑๑๔๕
๑๑๔๖
๑๑๔๗
๑๑๔๘
๑๑๔๙
๑๑๕๐
๑๑๕๑
๑๑๕๒

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นางวารุณี ศรัทธาพันธ
นางสาววาสนา ทองมุกข
นางวาสนา ผิวเกลี้ยง
นางวาสนา มงคลทรัพย
นางวาสนา ลับกิ่ม
นางวาสนา ศาสตรสุทธิศิลป
นางวาสนา สงวนทรัพย
นางวาสนา เสนาะคํา
นางวิจิตร จันทนะโสตถิ์
นางวิจิตรา คุณประสพ
นางสาววิจิตรา จินดาพาณิชย
นางวิจิตรา แทนศิริ
นางวินิด ภูษิตประภา
นางวิภา ทิพยธารา
นางสาววิภาณี พลศักดิ์
นางวิภาภรณ กงมา
นางวิภารดี กระเบากลาง
นางวิภาวรรณ เหมฤดี
นางสาววิมล นิลสมุย
นางวิมลรัตน จึงสมาน
นางวิรัชดา เลิศรมยานันท
นางสาววิรัญอร ระดมกิจ
นางวิรัตน จันทรประดับ
นางวิรัตน บุตรธนู
นางสาววิรัลพัชร พิมพอักษร
นางสาววิลัยพร วอแพง
นางวิลาวัลย โพธิ์นิ่มแดง

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๑๕๓
๑๑๕๔
๑๑๕๕
๑๑๕๖
๑๑๕๗
๑๑๕๘
๑๑๕๙
๑๑๖๐
๑๑๖๑
๑๑๖๒
๑๑๖๓
๑๑๖๔
๑๑๖๕
๑๑๖๖
๑๑๖๗
๑๑๖๘
๑๑๖๙
๑๑๗๐
๑๑๗๑
๑๑๗๒
๑๑๗๓
๑๑๗๔
๑๑๗๕
๑๑๗๖
๑๑๗๗
๑๑๗๘
๑๑๗๙

หนา ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางวิลาวัลย สุวรรณอัตถ
นางสาววิโลบล พรหมแยม
นางสาววิไล บุญบํารุงศิลป
นางวิไล รอยนาค
นางวิไล อังกินันทน
นางสาววิไลรัตน เกยพุดซา
นางสาววิไลรัตน สิงหภาณุพงศ
นางวิไลลักษณ แกวจินดา
นางสาววิไลลักษณ ชัยประสิทธิ์
นางวิไลลักษณ ยลละออ
นางวิไลลักษณ เหนี่ยวผึ้ง
นางสาววิไลวรรณ เจริญสุข
นางวิไลวรรณ เมฆโปธิ
นางวิไลศรี จันทรมาศ
นางวีรวรรณ สุขสบาย
นางวีระวรรณ จันทรเลิศ
นางสาววุฒิวรรณ คงคามาศ
นางแววมยุรี ประสานเนตร
นางศจีมาศ ธนะมั่น
นางศรัญญา สุพรรณ
นางศรีกุล ยอดชุม
นางศรีจันทร ศรีสัมฤทธิ์
นางศรีนวล ตระกูลไพศาล
นางศรีนวล ถนอมบุญ
นางสาวศรีนวล เมธา
นางสาวศรีประไพ พลนิล
นางสาวศรีพร เภกะนันทน

๑๑๘๐
๑๑๘๑
๑๑๘๒
๑๑๘๓
๑๑๘๔
๑๑๘๕
๑๑๘๖
๑๑๘๗
๑๑๘๘
๑๑๘๙
๑๑๙๐
๑๑๙๑
๑๑๙๒
๑๑๙๓
๑๑๙๔
๑๑๙๕
๑๑๙๖
๑๑๙๗
๑๑๙๘
๑๑๙๙
๑๒๐๐
๑๒๐๑
๑๒๐๒
๑๒๐๓
๑๒๐๔
๑๒๐๕
๑๒๐๖

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นางศรีพรรณ จันทะวัง
นางศรีพรรณ ปญญายศ
นางสาวศรีเมือง ศรีตระกูล
นางศรีวรรณ วิมาลา
นางศรีสมร ทรัพยกมล
นางศรีสมร พงษศักดิ์ชาติ
นางสาวศรีสุภา ธนสินทรัพย
นางศศิธร คําวินิจ
นางสาวศศิธร ชัยชาญ
นางสาวศศิธร สัตยานนท
นางศศิธร อ่ําเจริญ
นางศศิภรณ เถระ
นางสาวศันสนีย เกษสุวรรณ
นางศิริจันทร ศรีอิ่นแกว
นางศิรินทร ถึงแกว
นางสาวศิรินารถ กําเนิดสุข
นางสาวศิริพร จิตรสวัสดิ์กุล
นางศิริพร โชคพิบูลยรัตน
นางศิริพร บัวประคอง
นางศิริพร พิพิธทอง
นางศิริพร ภูแสนสะอาด
นางศิริพร สมงาม
นางศิริพร เสือแปน
นางศิริพร แสงมหาชัย
นางศิริพรรณ วงศวรรณ
นางสาวศิริพรรณ อนะมาน
นางศิริยา คนิวรานนท

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๒๐๗
๑๒๐๘
๑๒๐๙
๑๒๑๐
๑๒๑๑
๑๒๑๒
๑๒๑๓
๑๒๑๔
๑๒๑๕
๑๒๑๖
๑๒๑๗
๑๒๑๘
๑๒๑๙
๑๒๒๐
๑๒๒๑
๑๒๒๒
๑๒๒๓
๑๒๒๔
๑๒๒๕
๑๒๒๖
๑๒๒๗
๑๒๒๘
๑๒๒๙
๑๒๓๐
๑๒๓๑
๑๒๓๒
๑๒๓๓

หนา ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางศิริรัตน งามอยู
นางสาวศิริวรรณ กิจเตง
นางศิริวรรณ วงษสกุล
นางศิริวรรณ วัชราไทย
นางสาวศิริวัลย ศรีสลับ
นางศิริอร คณากูล
นางศิลทราพร คันธรส
นางสาวศิวาภรณ วสุวัต
นางศุกัญญา หาสุวรรณดํารง
นางศุภมาส ชัยประสิทธิ์
นางศุภรา บัณฑุกุล
นางสาวศุภลักษณ ประสงคศิลป
นางศุภิศา หนึ่งฤทัย
นางโศพิศ ไพเราะ
นางสาวสกุณา สําเนียงใหม
นางสกุล เอกพจน
นางสนธยา เหลืองศศิพงษ
นางสมควร กอเกิดวงศ
นางสาวสมควร พรอยูศรี
นางสมคิด งามสงวน
นางสมคิด เต็มสังข
นางสมจิต ภักดิ์พิบูลย
นางสาวสมจิต วรรณรักษ
นางสาวสมจิต ไวยทิพย
นางสาวสมจิตต พุมนึก
นางสาวสมจิตต อินพวง
นางสมจิตร บุญคลาย

๑๒๓๔
๑๒๓๕
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

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นางสาวสมจิตร พงศอุดม
นางสมจิตร พลายสีนิล
นางสมใจ ทาทราย
นางสมใจ นิจันทร
นางสาวสมใจ มนตออน
นางสาวสมถวิล ตังคโณบล
นางสมทรง บัวเปด
นางสาวสมนึก หรั่งทรัพย
นางสมบัติ แตรไชย
นางสมบุญ สมสนิท
นางสมบูรณ ฉิมเชาวดี
นางสาวสมบูรณ พลอยเสนา
นางสมบูรณ ศรีวิหค
นางสมบูรณ อินทรรอด
นางสมพร เงาอไร
นางสมพร ญาณสมบูรณ
นางสมพร บุญเพชร
นางสมพร ปนโต
นางสมพร พานออง
นางสมพร อังคตรีรัตน
นางสมพลอย จันทขาว
นางสมพิศ ทองทิพย
นางสมพิศ พรแหยม
นางสมพิศ อาจอาสา
นางสมมาส รุงเรืองวงค
นางสาวสมรัก ปริยะวาที
นางสาวสมฤดี ยุทธนาเสวิน

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๒๖๑
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

หนา ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสมฤดี ศิริชัยเอกวัฒน
นางสมฤทธิ์ วงศสงา
นางสมฤทัย ชัยพิมาน
นางสมลักษณ ลาภะนาวิน
นางสมศรี ขันทีทาว
นางสมศรี มรรคธรรมกุล
นางสมศรี วสิษฐวุฒิ
นางสมสวน ใจดี
นางสาวสมหมาย บุญญะสิทธิ์
นางสมหมาย วงฉิม
นางสาวสมหมาย ศักดิ์รุงพงศากุล
นางสมหวัง ฉายแสง
นางสาวสมาน สนจิตร
นางสาวสรณีย แตงสวน
นางสาวสรัฏฐตรา เครือวัลย
นางสวลี สิทธิมงคล
นางสังวรณ เพ็ญพานิช
นางสัญญา แสงสวาง
นางสาวสัณหสุภา ศรีวานิชย
นางสันทนา ปตถาวโร
นางสันทนีย ประจงการ
นางสาคร สดสวาง
นางสาธาทิพย ปราบนอก
นางสาวสาธิตา กําจร
นางสายจิตร รอดพงษา
นางสายทิพย หวังตรงจิตร
นางสายธาร ปญญวัตวงศ

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
๑๓๑๔

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
วาที่รอยตรีหญิง สายพิน อุมนาวงศ
นางสายรุง เกิดผล
นางสายวลี จารุจินดา
นางสาวสายสนม แสงโชติ
นางสายสมร เข็มทอง
นางสาวสายสุดา อนสุวรรณ
นางสายสุนีย เวทยากร
นางสาระภี พึ่งเจริญ
นางสาลินี อรัณยกานนท
นางสาวสาลี่ แกวละมัย
นางสาวสาลี่ คูเทียม
นางสํานวน อัญญะโพธิ์
นางสําเนา อวมมา
นางสาวสําเนียง ศรีสดใส
นางสําราญ พุทธา
นางสําเริง นุตวงษ
นางสําอาง อุสิมาศ
นางสําอางค นิตยธีรานนท
นางสิริกร ทองเกิด
นางสิรินดา ศรีสังข
นางสิรินิพรรณ สงวนพงษ
นางสิริยา เวียงนนท
นางสิริรัตน ตอพล
นางสิริลักษณ เตรียมสันติภาพ
นางสิริลักษณ ปาลกวงศ ณ อยุธยา
นางสาวสิริวรรณ ฉันทนะสานนท
นางสาวสีนวล นันตะสุข

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
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
๑๓๔๐
๑๓๔๑

นางสีฟา ชุณหรัต
นางสาวสุกัญญา ทองศรี
นางสาวสุกัญญา บรรลือฤทธิ์
นางสุกัญญา พันธพานิช
นางสุกัญญา อัตบุตร
นางสุกาญดา วีระชุนย
นางสุกานดา รอดถาวร
นางสุกานดา รักวงษ
นางสุกานดา รัตนสุมาลย
นางสุขใจ วุฒิยะพันธ
นางสาวสุขใจ หนูขวัญ
นางสุคนธ ศรีสกุล
นางสุจิต ถีสูงเนิน
นางสุจิตรา ปานพุม
นางสุจินดา ธูปแกว
นางสุจินต สุภาพกุล
นางสุจิรา โสมติด
นางสุชัญญา เสนาธรรม
นางสุชาดา พรหมมณี
นางสุชาลี สมคํา
นางสุชิรา ชุมนุม
นางสาวสุดใจ ขําดี
นางสุดเฉลียว ศิลปเดช
นางสุดสงวน กีปทอง
นางสุดสงวน วงษสูง
นางสุดสวาท สุทธิสรรค
นางสุดสายใจ สุริวงษ

หนา ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๔๒
๑๓๔๓
๑๓๔๔
๑๓๔๕
๑๓๔๖
๑๓๔๗
๑๓๔๘
๑๓๔๙
๑๓๕๐
๑๓๕๑
๑๓๕๒
๑๓๕๓
๑๓๕๔
๑๓๕๕
๑๓๕๖
๑๓๕๗
๑๓๕๘
๑๓๕๙
๑๓๖๐
๑๓๖๑
๑๓๖๒
๑๓๖๓
๑๓๖๔
๑๓๖๕
๑๓๖๖
๑๓๖๗
๑๓๖๘

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นางสุดาวดี จตุรงควาณิช
นางสุทธาทิพ ไชยรัตนะ
นางสาวสุทธิฉันท ศุภไพบูลยกิจ
นางสุทธิมาลย ใยมณี
นางสุทธิรักษ ไชยวุฒิ
นางสุทิน พีงาม
นางสุทิน เอกประเสริฐ
นางสุธนี วิสทุ ธิมรรค
นางสาวสุธาดา พลอยสิทธิ์
นางสุธาทิพย จิโนรส
นางสุนทรี ศรีโพธิ์
นางสาวสุนทรีย จิตตเปนธรรม
นางสุนทรียา พลรัตน
นางสุนัน สาลี
นางสุนันท ก่ํามอญ
นางสาวสุนันท ฉิมวัย
นางสุนันท แดงประไพ
นางสาวสุนันท นาควะรี
นางสุนันท นิติรัตนโชติ
นางสาวสุนันทา เนวิลยั
นางสุนันทา ปญจมะวัต
นางสุนารี สิงหสมาน
นางสาวสุนิศา ศุภวิมุติ
นางสุนิษฐา สงแกว
นางสุนิสา จินะชิต
นางสุนิสา สุขะหุต
นางสาวสุนีย ทองใบอุดม

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๓๖๙
๑๓๗๐
๑๓๗๑
๑๓๗๒
๑๓๗๓
๑๓๗๔
๑๓๗๕
๑๓๗๖
๑๓๗๗
๑๓๗๘
๑๓๗๙
๑๓๘๐
๑๓๘๑
๑๓๘๒
๑๓๘๓
๑๓๘๔
๑๓๘๕
๑๓๘๖
๑๓๘๗
๑๓๘๘
๑๓๘๙
๑๓๙๐
๑๓๙๑
๑๓๙๒
๑๓๙๓
๑๓๙๔
๑๓๙๕

นางสุนีย พุมพวง
นางสุนีย ยินดีทวีทรัพย
นางสุนีย โลหสุวรรณ
นางสุนีย วงศาโรจน
นางสาวสุประวีณ ตรีศาสตร
นางสุปราณี จาตุรชาต
นางสุปราณี วิไลจิตต
นางสุปรีดา เตยวงศศักดิ์
นางสุพร แสแสงสีรุง
นางสุพรรณ ยศสังข
นางสุพรรณา สัจจเสนีย
นางสุพรรณี สายนําทาน
นางสาวสุพัตรา กําแพงแกว
นางสุพัตรา ชูเนตร
นางสาวสุพัตรา บุญสุข
นางสุพัตรา สุมาลกันต
นางสุพัตรา สุวรรณนารี
นางสุพิน มณีธรรม
นางสุภมาส เนียมเงิน
นางสุภรณ ชางงาเนียม
นางสุภวสา กลั่นพร
นางสุภัทรินทร รุนจํารัส
นางสุภา จิตดํารงชัย
นางสาวสุภา ใจสบาย
นางสุภา สัมพันธรัตน
นางสุภา ออนจงไกร
นางสุภาณี ธานี

หนา ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๙๖
๑๓๙๗
๑๓๙๘
๑๓๙๙
๑๔๐๐
๑๔๐๑
๑๔๐๒
๑๔๐๓
๑๔๐๔
๑๔๐๕
๑๔๐๖
๑๔๐๗
๑๔๐๘
๑๔๐๙
๑๔๑๐
๑๔๑๑
๑๔๑๒
๑๔๑๓
๑๔๑๔
๑๔๑๕
๑๔๑๖
๑๔๑๗
๑๔๑๘
๑๔๑๙
๑๔๒๐
๑๔๒๑
๑๔๒๒

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นางสาวสุภาพ กลิ่นขจร
นางสุภาพ เที่ยงดี
นางสุภาพ มากประมูล
นางสุภาพ มีวงษสม
นางสุภาพร ชุติวิศวกุล
นางสาวสุภาพร ปรีชาวัฒน
นางสุภาพร สายคําฟู
นางสุภาพร หลิมสกุล
นางสุภาภรณ กําลัง
นางสุภาภรณ บุญวงศศรี
นางสุภาภรณ เปลงรัตน
นางสุภาวดี ชื่นฉ่ํา
นางสุภาวดี พึ่งดวง
นางสุภาวดี เพ็ชรสกุล
นางสุภาวดี วัฒนศิริ
นางสุภาวดี อักษรพันธ
นางสาวสุภาวดี อินทรโท
นางสาวสุภี วรชิต
นางสุภี สุขลอย
นางสุภีวรรณ ลิ้มสุวรรณ
นางสุมณฑา อาจสม
นางสุมนรัตน ศิลาประเสริฐ
นางสุมาตรา ศุภขจรวนิช
นางสุมาลี แจงอรุณ
นางสุมาลี ซาสอนตา
นางสุมาลี พูลเอี่ยม
นางสุมาลี รังสิยนันทน

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๔๒๓
๑๔๒๔
๑๔๒๕
๑๔๒๖
๑๔๒๗
๑๔๒๘
๑๔๒๙
๑๔๓๐
๑๔๓๑
๑๔๓๒
๑๔๓๓
๑๔๓๔
๑๔๓๕
๑๔๓๖
๑๔๓๗
๑๔๓๘
๑๔๓๙
๑๔๔๐
๑๔๔๑
๑๔๔๒
๑๔๔๓
๑๔๔๔
๑๔๔๕
๑๔๔๖
๑๔๔๗
๑๔๔๘
๑๔๔๙

หนา ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสุมาลี ลัดดากลม
นางสุมาลี เศวตทัต
นางสุมาลี สงาเพ็ชร
นางสุมาลี หงษคํา
นางสาวสุมาลี เหลาศิริวิจิตร
นางสาวสุมาลี อนันตมี
นางสุมิตรา อุนจิตร
นางสุระณา หอทอง
นางสาวสุรัตน ถาวรพจน
นางสุรางค พรหมจันทร
นางสุรางค พิทักษสินธุ
นางสุรางค สุวรรณศรี
นางสุรางคพร โมสุทธิ
นางสุรินทรดา แจมเจริญลาภ
นางสุริยันต หลวงมณีวัน
นางสุรีพร จันทรคํา
นางสาวสุรีย ตริการชาง
นางสุรีย ไพโรจน
นางสุรีย มหานนท
นางสุรีย วันครองโชค
นางสุรียรัตน วรรคตอน
นางสาวสุรียรัตน อิ่มประภากมล
นางสุรีรัตน ฉายอรุณ
นางสุรีรัตน บุบผาสังข
นางสาวสุรีรตั น ประเสริฐศักดิ์
นางสุรีรัตน อนันทานนท
นางสุวคนธ ชางคนมี

๑๔๕๐
๑๔๕๑
๑๔๕๒
๑๔๕๓
๑๔๕๔
๑๔๕๕
๑๔๕๖
๑๔๕๗
๑๔๕๘
๑๔๕๙
๑๔๖๐
๑๔๖๑
๑๔๖๒
๑๔๖๓
๑๔๖๔
๑๔๖๕
๑๔๖๖
๑๔๖๗
๑๔๖๘
๑๔๖๙
๑๔๗๐
๑๔๗๑
๑๔๗๒
๑๔๗๓
๑๔๗๔
๑๔๗๕
๑๔๗๖

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นางสุวณี ทองกาย
นางสุวรรณรัตน จันใด
นางสาวสุวรรณา กรีธาพล
นางสุวรรณา บุญเพิ่ม
นางสาวสุวรรณา พันธุภักดี
นางสุวรรณา เสมคํา
นางสาวสุวรรณี การูจี
นางสุวัฒนา จันทรผอง
นางสุวาณิช สันติวัฒนธรรม
นางสุวารี วัตยา
นางสุวิภา คลายจาด
นางสุวิมล ไกรเนตร
นางสุวิมล ชัยพรเจริญศรี
นางเสกสม กอนทรัพย
นางเสมอใจ วุฑฒมี
นางเสริมศรี ไกรกลิ่น
นางเสริมศรี ไชยเศรษฐ
นางสาวเสาวคนธ ปทมพงศา
นางสาวเสาวณีย วุฒิระวัฒน
นางเสาวนีย ตรียุทธ
นางเสาวรัตน สมัตถะ
นางเสาวลักษณ ตันติพิบูลทรัพย
นางสาวเสาวลักษณ ผาสุขฤทธิ์
นางเสาวลักษณ พลารชุน
นางเสาวลักษณ ศิริมา
นางเสาวลักษณ สมมะลวน
นางแสงจันทร อรุโณทัย

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๔๗๗
๑๔๗๘
๑๔๗๙
๑๔๘๐
๑๔๘๑
๑๔๘๒
๑๔๘๓
๑๔๘๔
๑๔๘๕
๑๔๘๖
๑๔๘๗
๑๔๘๘
๑๔๘๙
๑๔๙๐
๑๔๙๑
๑๔๙๒
๑๔๙๓
๑๔๙๔
๑๔๙๕
๑๔๙๖
๑๔๙๗
๑๔๙๘
๑๔๙๙
๑๕๐๐
๑๕๐๑
๑๕๐๒
๑๕๐๓

นางแสงดาว กันยะธง
นางแสงดาว แบนปง
นางแสงหลา อัศวบัญญัติกุล
นางสาวโสภัคค เตี่ยไพบูลย
นางโสภา โชคอุดมมั่น
นางโสภิณ มวงทอง
นางสาวโสรยา อยูคง
นางสาวหทยา งามญาติ
นางเหมือนฝน นันทิยกุล
นางอติภา แจมเหมือน
นางสาวอนงค แถลงธรรม
นางอนงค เห็นแจง
นางอนงคนาฏ คมสวาท
นางสาวอนงคนาถ สรอยโมรี
นางอนัญญา ตามพร
นางอนัญญา นวกิจวัฒนา
นางอนัญญา เรือนงาม
นางอนัญญา ศรีมงคล
นางสาวอนุตร ไพรีขยาด
นางอนุสรณ แปนจันทร
นางสาวอภิญญา ไวยากรณ
นางสาวอภินนั ท นุตนก
นางสาวอภิพร แตงรื่น
นางสาวอมรรัตน ติระกุล
นางอมรรัตน พูนวงษ
นางอมรรัตน สุขสมบูรณ
นางอมรา สกุลณีย

หนา ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๐๔
๑๕๐๕
๑๕๐๖
๑๕๐๗
๑๕๐๘
๑๕๐๙
๑๕๑๐
๑๕๑๑
๑๕๑๒
๑๕๑๓
๑๕๑๔
๑๕๑๕
๑๕๑๖
๑๕๑๗
๑๕๑๘
๑๕๑๙
๑๕๒๐
๑๕๒๑
๑๕๒๒
๑๕๒๓
๑๕๒๔
๑๕๒๕
๑๕๒๖
๑๕๒๗
๑๕๒๘
๑๕๒๙
๑๕๓๐

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นางอมรา สินเหลือ
นางสาวอรชร สําอางค
นางอรทัย นิลวดี
นางอรนุช ตุมฉาย
นางอรนุช โสรินทร
นางสาวอรประภา คุณะเกษม
นางอรปรียา ปฏิตัง
นางอรพรรณ สัตถากุล
นางสาวอรพิน ขําศิริ
นางอรพิน ตังโพธิ์กลาง
นางอรรณจพร กาญจนวัฒกุล
นางอรวรรณ ตะกรุดทอง
นางอรวรรณ เนียมเฟอง
นางอรวรรณ รักนาย
นางสาวอรวรรณ สุวรรณนอย
นางอรวรรณ หนูฤทธิ์
นางสาวอรวรรณ โออวด
นางสาวอรอนงค รัศมีรังษีเหลือง
นางสาวอรอนงค เอมบัว
นางอรอุมา ติขิณานนท
นางอรัญญา เจริญบรรเลง
นางอรัญญา ทองรับใบ
นางสาวอรุณณี ปญทะโชติ
นางสาวอรุณี เมฆบังวัน
นางอรุณี สุวรรณาภรณ
นางสาวอวยพร กาญจนพิบูลย
นางอวยพร ทวมเพิ่มทรัพย

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๕๓๑
๑๕๓๒
๑๕๓๓
๑๕๓๔
๑๕๓๕
๑๕๓๖
๑๕๓๗
๑๕๓๘
๑๕๓๙
๑๕๔๐
๑๕๔๑
๑๕๔๒
๑๕๔๓
๑๕๔๔
๑๕๔๕
๑๕๔๖
๑๕๔๗
๑๕๔๘
๑๕๔๙
๑๕๕๐
๑๕๕๑
๑๕๕๒
๑๕๕๓
๑๕๕๔
๑๕๕๕
๑๕๕๖
๑๕๕๗

นางออนศรี แสงฮวด
นางออนสลวย วิเชียรทวี
นางสาวอังคณา ถุงกลาง
นางสาวอังคณา สามสี
นางสาวอังคณา อนันตกุล
นางสาวอังคณา โออิฐ
นางอัจฉรา วิเศษสมบูรณ
นางอัจฉรา สุวรรณวิก
นางสาวอัญชลี คชจันทร
นางสาวอัญชลี เตริยาภิรมย
นางสาวอัญชลี ไตรสวัสดิ์
นางสาวอัญชลี ทองออน
นางอัญชลี ศรีวิชัย
นางสาวอัญชลี แสงหิรัญ
นางสาวอัมพร กลาหาญ
นางอัมพร ชวนะดิษฐ
นางอัมพร ลี้เจริญ
นางอัมพรศรี เอี่ยมตระกูล
นางสาวอัมพา มงคลยศ
นางอัสนีวรรณ กอผจญ
นางอาจิตตรี พาเจริญ
นางอาจิน วงษทองดี
นางอานีฉัตร กิติสุธาธรรม
นางอาภรณ มังคละ
นางอาภาภรณ รักความสุข
นางอาภารักษ วัจนะรัตน
นางสาวอารมณ สุขสนาน

หนา ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๕๘
๑๕๕๙
๑๕๖๐
๑๕๖๑
๑๕๖๒
๑๕๖๓
๑๕๖๔
๑๕๖๕
๑๕๖๖
๑๕๖๗
๑๕๖๘
๑๕๖๙
๑๕๗๐
๑๕๗๑
๑๕๗๒
๑๕๗๓
๑๕๗๔
๑๕๗๕
๑๕๗๖
๑๕๗๗
๑๕๗๘
๑๕๗๙
๑๕๘๐
๑๕๘๑
๑๕๘๒
๑๕๘๓
๑๕๘๔

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นางสาวอารมย พงษชุบ
นางสาวอารยา กิจสมัคร
นางสาวอารยา วองสกุล
นางอารยา เหลานาคํา
นางอารี นอยนาม
นางอารีย กลัน่ กลา
นางอารีย กวีวงศประเสริฐ
นางอารีย นิลสนธิ
นางอารีย อดใจ
นางสาวอารีรตั น ชางเรือ
นางอารีรัตน เผาแสงนิล
นางสาวอารีวรรณ จันทมาลี
นางอํานวย บําเพ็ญสัตย
นางอํานวย ฮวมกี่
นางสาวอําพรศรี กรมมา
นางอําพัน อินทรประเสริฐ
นางอําไพ จันทกาญจน
นางสาวอําไพ เชิญทอง
นางอําไพ ศิริวรรณ
นางสาวอําภร เพชรสุวรรณ
นางอิงจันทร จันทนาคม
นางอินทิรา พานิชย
นางอินทิรา ภมรบุตร
นางอิสรีย ทองเจริญ
นางอุดม ฤทธิโชค
นางอุดมพร ออนไทย
นางอุดมรัตน พจนสุจริต

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๕๘๕
๑๕๘๖
๑๕๘๗
๑๕๘๘
๑๕๘๙
๑๕๙๐
๑๕๙๑
๑๕๙๒
๑๕๙๓
๑๕๙๔
๑๕๙๕
๑๕๙๖
๑๕๙๗
๑๕๙๘
๑๕๙๙
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

นางอุดมศรี ซื่อตรง
นางอุทัย แกววิไล
นางอุทัยวรรณ ราชาตัน
นางอุทัยวรรณ ลิขิตผลิน
นางสาวอุนใจ จิตมุง
นางสาวอุบล ฉิมะพันธุ
นางอุบล ธีระชีพ
นางสาวอุบล โพธิสุทัศน
นางอุบล ยิ้มละมัย
นางอุบล สมศรี
นางอุบลรัตน สุทธิสิงห
นางสาวอุมาพร มาตระกูล
นางอุรา สามิภักดิ์
นางอุไร แซเตียว
นางสาวอุไรวรรณ คําวงศ

หนา ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๐๐
๑๖๐๑
๑๖๐๒
๑๖๐๓
๑๖๐๔
๑๖๐๕
๑๖๐๖
๑๖๐๗
๑๖๐๘
๑๖๐๙
๑๖๑๐
๑๖๑๑
๑๖๑๒
๑๖๑๓

เบญจมดิเรกคุณาภรณ
นายกรรมาธิการ จิตตะมาก
๑๒
นายกฤษชัย แดดภู
๑๓
นายกฤษฎา ชมเพลินใจ
๑๔
นายกฤษณะ คูรัตนศิริ
๑๕
นายกฤษณะ สันติสถาพรสุข
๑๖
นายกฤษดา แสนมุงคุณ
๑๗
นายกฤษศักดิ์ ไชยศร
๑๘
นายกอบศักดิ์ รามสูต
๑๙
๒๐
นายกอบสิน เขียวมีสวน
๒๑
นายกาญจน เพียรเจริญ
นายการุญ บุญมี
๒๒

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นางอุไรวรรณ เนียมแสง
นางสาวอุไรวรรณ ศิริวงษ
นางสาวอุลิศา อัมพรแสงทอง
นางสาวอุษณี เพ็ชรสวัสดิ์
นางสาวอุษา เดือนคลอย
นางสาวอุษา ตันจารุพันธ
นางอุษา วังสําเภา
นางสาวอุสาห สถิตยเสถียร
นางเอมอร ไกรประสิทธิ์
นางเอมอร ประเสริฐยิ่ง
นางสาวเอมอร พรหมเพ็ญ
นางเอมอร อุบล
นางเอื้อ สินเดระดาษ
นางเอื้อมพร ฉวีพัฒน

นายกิตติ ยอดคําลือ
นายกิตติกร ประทุมเทา
นายกิตติพงษ นามเคน
นายกิตติพงษ บุญยืน
นายกิตติพัฒน สุวรรณชิน
นายกีระเกียรติพงศ มะยัง
นายกูเกียรติ บุญยะกร
นายเกรียงศักดิ์ จันทรวงค
นายเกรียงศักดิ์ สมหวัง
นายเกษตร ไชยทองศรี
นายเกียรติ อริยนิพันธ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙

นายเกียรติขจร ชัยอมฤต
นายไกรทอง คําอินทร
นายไกรวิทย สุขสําอางค
นายขดดะรี บินเซ็น
นายคงฤทธิ์ ดิษฐเนตร
นายคณาวิทย ระคณา
นายคณิต กันตโฉม
นายคติพจน จินดาวงศ
นายครรชิต สุขสาร
นายคริสวัฒน บุญญะสิทธ
นายคํารณ อยูจันทร
นายจงดี เพชรสังคูณ
นายจรัส เสรีรัตนาคร
นายจริญ อินทรทอง
นายจรินทร ตาบทอง
นายจักรกริช กิจเดช
นายจักรกริช จุมพลพงษ
นายจํานงค กองเส็ง
นายจิรวัตน กรุณา
วาที่รอยตรี จิรศักดิ์ สมบูรณ
นายจิระศักดิ์ ศรไชย
นายจิรายุทธ กรรณาลงกรณ
นายจีรเดช ธรรมตาล
นายจุน จีรจิตต
นายเจริญ กรทรวง
นายเจริญ อนุรักษโกศล
นายเจษฎา ชืน่ เชาวไว

หนา ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นายฉัฐวัฒน ระงับภัย
นายเฉลิมชัย จุฑาภักดิ์
นายเฉลิมพันธ ยศสมบัติ
นายเฉลิมศักดิ์ ลาโพธิ์
นายชมภู จัตุรัส
นายชรินทร คงทิม
นายชวนชัย ชาติศักดิ์
นายชเวงศักดิ์ ทองไพบูลย
วาที่รอยตรี ชัชวาลย แซโตว
นายชัยณรงค คงชนะ
นายชัยณรงค เปลี่ยนวิจารณ
นายชัยณรงค เอกวัฒน
นายชัยนรินท ศรีประมงค
นายชัยมิตร ลําพูนสัก
นายชัยยุทธ พิณีรัตน
นายชาญ โยธินกรวงศ
นายชาญชัย ชูศรี
นายชาญชัย บุญรอด
นายชาญชัย สิทธิไกรพงษ
นายชาญชัย สุทธิพงศสกุล
นายชาญฤทธิ์ มณีจอม
นายชาตรี สายพรหม
นายชาติชาย ปานทอง
นายชาติชาย สารบรรณ
นายชายเดียว คลายดวง
นายชูศิลป วรเศรษฐศักดิ์
นายเชาวลิต บุญมั่น

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓

นายโชติ พิมปดชา
นายซัมซูดิง วาเตะ
นายฐิติพันธุ ฮึกหาญ
นายณรงค อยูพวง
นายณรงคเดช ผาสุข
นายณลงกรณ คลายขํา
นายณัฐนนท คุณพลอย
นายณัฐรัฐ ธนธิติกร
นายณัฐวัฒน นิลนาก
นายณัฐวุฒิ ดํารงค
นายดนัย อัยรานอย
นายดวงรุง ออนสมพงษ
นายดอน ไชยดวง
นายดํารงค จันทรเสน
นายดิเรก ประเสริฐศรี
นายแดง ปนรอบรู
นายตฤณ ไชยสถาน
นายตะวัน ศิริมิรินทร
นายถนอมศักดิ์ กระทุมนอก
นายถาวร จิระประทีป
นายทนงศักดิ์ ใจหนอย
นายทรงพันธ ศรีออนคง
นายทวิช แสงภักดี
นายทวีสิทธิ์ ใสคํา
นายทองพูน โพธิสาร
นายทองหลอ พรมสาสน
นายทักดนัย เพชรเภรี

หนา ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา
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
๑๒๙
๑๓๐

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นายทัศนัย สาวิสัย
นายทูรย มีกุดเวียน
นายเทพอุทิตย จงจอหอ
นายเทอด ทองธานี
นายเทอดพงศ มัจฉาวานิช
นายธงชัย นาคเกษม
นายธงชัย อินทุมาร
นายธนกฤต เลิศพงษ
นายธนเดช หริญบูรณานนท
นายธนปตย ปทมโกมล
นายธนะศักดิ์ พรหมจันทร
นายธนัญชัย เฉลิมสุข
นายธนาชัย ทัยธิษา
นายธนาพล สุขเจริญ
นายธนาวุธ คงเอียด
นายธเนศ ลังกะสูตร
นายธเนศ สิงหสูง
วาที่รอยตรี ธรรมศักดิ์ เอียดคง
นายธวัชชัย เงินสมบัติ
นายธวัชชัย ธรรมานุวงศ
นายธวัชชัย รักดํา
นายธวัชชัย เสนารถ
นายธัญญาศักดิ์ หนูเมือง
นายธัมมนิติ ตั้งใจ
นายธานี นิ่มเนตร
นายธีรพันธุ แสงหลา
นายธีรวัฒน จิตธรรม

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗

นายธีรวัฒน สะราคํา
นายธีระพงษ วรวงษ
นายธีระพล เขงวา
นายธีระพล มีนา
นายนพดล แกวอักษร
นายนพดล พรมใย
นายนพดล ยะมะละ
นายนพปฎล เปยเมือง
นายนรินทร ทันตะยะกิจ
นายนเรศ สังขศิริ
นายนฤดล มัธยัสถสุข
นายนันทพงษ ลายทอง
นายนันทิช กิจถาวร
นายนิกร วองวิกยการ
นายนิกร แสวงหา
นายนิพนธ ศรีชน
นายนิพันธ ศากยวิกรม
นายนิรมล ศักดิ์ศรี
นายนิรันดร จิรชุณหทรัพย
นายนิรันดร ชื่นชูศิลป
นายนิรุทธิ์ บุญศิริรัช
นางเนาวรัตน รุงเรือง
นายบพิธ การุญญเวทย
นายบรรจง ไตรสารศรี
นายบรรเจิด นิยมกิจ
นายบรรพจน อัญชุลี
นายบัญชา สมศรีรื่น

หนา ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นายบานเย็น อิ่มใจ
นายบารมี อ่ําขํา
นายบุญชวย พลิกศิริ
นายบุญชัย ศุภศิริพงษชัย
นายบุญโชติ ไวถาวร
นายบุญณรงค เกื้อหนุน
นายบุญธรรม ผดุงศักดิ์ชัยกุล
นายบุญพรอม แลงโดน
นายบุญเพ็ง พิมพกรรณ
นายปกรณ เทศกาล
นายปฏิภาน เหตระกูล
นายปณตกร พิณทอง
นายประจวบ เข็มทอง
นายประจวบ ฉาบฉิมพลี
นายประจักษ เวียงสงค
นายประชา กัลปนารถ
นายประดิษฐ ภมรสูตร
นายประดิษฐ เภสัชมาลา
นายประดิษฐพร สุทธิรักษ
นายประทด เสนา
นายประเทือง พูลผล
นายประพันธ อินทะนัย
นายประภาส คะโยธา
นายประมวล คิดไร
นายประยุทธ นอยแกว
นายประยูร จันทรเดช
นายประวัติ ผุดผอง

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑

นายประวิง รุนประพันธ
นายประวิทย จันทรสวาง
นายประวิทย วงศตระกูล
นายประสงค จันทรศรีบุตร
นายประสาน ครองแถว
นายประสาน ประวัติรุงเรือง
นายประสิทธิ์ ชั่งชัย
นายประสิทธิ์ โปธาซาง
นายประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ
นายประสิทธิ์ สิทธิพันธ
นายประสิทธิ์ แสนคํา
นายประเสริฐ แหวนวงษ
นายปราโมทย อุดติลา
นายปรารถนา จันทรศาลา
นายปริวรรต นพสุวรรณ
นายปรีชาวุฒิ หิรัญเพิ่ม
นายปรีดา บุญแสง
นายปรีดี ชูชื่น
นายปาน สุระ
นายปติพงศ วีระกมลมาลย
นายปยะพงษ กุณา
นายพงศศักดิ์ จิรวงศาโรจน
นายพจน ปญญานวล
นายพนัส วิริยะกูล
นายพนา อัครวิทยาพัฒน
นายพร สุวรรณประทีป
นายพรเทพ เตนฉอย

หนา ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นายพรเทพ รักษบางแหลม
นายพรเลิศ จริงจิตร
นายพรสิทธิ์ มนตขลัง
นายพรอมพงษ พะนา
นายพริศวร อิมราพร
วาที่รอยตรี พลชาติ นามวงษ
นายพลาวุฒิ หนอนันตา
นายพหล ศรีธรรมานุวัฒน
นายพัฒนา สมพงษผึ้ง
นายพัฒนา อินทรทอง
นายพายัพ ปกษี
นายพิชัย แพรวงศนุกูล
นายพิเชษฐ ศรีพันธ
นายพินิจ ขุนพินิจ
นายพินิจ ตรงตอธรรม
นายพินิจ ปานเนตรแกว
นายพิพัฒน เกิดปราโมทย
นายพิพิธ อังติกุล
นายพิภู อินทรบํารุง
นายพิรุณ เปยมสุวรรณ
นายพิษณุ ยอดมั่น
นายพิสิษฐ คชวิเชียร
นายพิสุทธิ์ สุขขี
นายพีรพัฒน ชนะพิศ
นายพุฒิพนธ ศรีสวาง
นายพูนศักดิ์ สุขบท
นายโพทอง โอสถานนท

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕

นายไพรัช สุริวงษ
นายไพรัตน สุมา
นายไพโรจน โตนิล
นายไพศาล แซแต
นายไพศาล เหมรังคะ
นายภักดี สิริภัคนันท
นายภัทรศักดิ์ มนุญโย
นายภานุเดช เรืองกลิ่น
นายภานุเดช สุขใจ
นายภาสกร พวงสายใจ
นายภูมพิ ันธุ กิตติสุวรรณกุล
นายภูมิศักดิ์ เลิศหลาย
นายเภรินทร ริยาพันธ
นายมนตรี พอคา
นายมนัส ปาคํานอย
นายมนูญ บุนนาค
นายมลรักษ เลิศวิลัย
นายมหินทร จีรจิตต
นายมานพ เจริญสะอาด
นายมาวิน ดานกุล
นายมาสัน หงะหงอ
นายมาหะมะ ดือเระ
นายยิ่งศักดิ์ บุญออน
นายยุทธนา บุญยเลขา
นายยุทธนา หมวกแสง
นายยุทธนา ฮมแสน
นายยุทธพงศ วงศเบญจพล

หนา ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นายยุทธศักดิ์ ดิษเจริญ
นายโยธิน โกกาธรรม
นายรณภพ เหล็กสูงเนิน
นายรังสรรค ทองทา
นายรังสิมันต เจริญสุข
นายรัฐสิทธิ์ ยะจอ
นายราเชนทร กีรติปาล
นายรุจ ดุลยากร
นายเรวัต สวางจิต
นายเริงฤทธิ์ จันทรพินิจ
นายเรียง ตันยศ
นายลําพอง กองศรีมา
นายเลิศศักดิ์ จาแกว
นายวนัย เสมทรัพย
นายวรเทพ ภูมิภักดีพรรณ
นายวรพันธ โรจนรัต
นายวรวุฒิ จันทรขอนแกน
นายวราวุธ อังกุรัตน
นายวสันต เหมรัญ
นายวันชัย ฉ่ําชาง
นายวันชัย แฉงสําอางค
นายวันชัย เอนกลาภ
นายวิจิตร เจริญตา
นายวิชาญ ทองสง
นายวิชิต สุทธินนท
นายวิเชียร ชูฤทธิ์
นายวิเชียร เนียมนอม

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙

นายวิเชียร ภิรมยญาณ
นายวิเชียร อุน ดอนตอง
นายวิทยา ไชยประคอง
นายวิทยา วงคไชย
นายวินันท เหลารอด
นายวินัย โพธิ์หวี
นายวิบูลยชัย คงศรี
นายวิมาน ธิใจ
นายวิรัช เชษฐา
นายวิรัช ไชยทอง
นายวิโรจน ไวยรูป
นายวิโรจน เสียงไพเราะ
นายวิเศษ วรรณพันธ
นายวิสุทธิ์ สุขสวัสดิ์
นายวีรชัย เลาะหมิน
นายวีรชัย สวางทุกข
นายวีรนันท ชูรัก
นายวุฒิ ศรีวรรัชตเมธิน
นายวุฒิกร สุนทรวิภาต
นายศราวุธ พิมสิม
นายศราวุธ แสวงเจริญ
วาที่รอยตรี ศรีปราชญ คําแสง
นายศักดิ์ชริน อาจหาญ
นายศักดิ์ชัย ชุมชื่น
นายศักดิ์ชัย สุริยวงศ
นายศักดิ์ชาย จันที
นายศักดิ์ศิริ ชูศักดิ์

หนา ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นายศักดิ์สิทธิ์ ศุภวิศิฏกุล
นายศักดิ์สุดา พระวิวงค
นายศิรินทร ผรณาปติ
นายศิริพล สายพุม
นายศิลปชัย ปอมคํา
นายศุภกร ยอดมณี
นายศุภชัย บัวทอง
นายศุภศิลป รีฮุง
นายศุภศิษฏ สุทธากูล
นายศุภเสฏฐ คณากูล
นายเศกสิทธิ์ เกิดประสงค
นายสงกรานต กันธะพรม
นายสงกรานต บุตรดีสุวรรณ
นายสงคราม ประพันธวงค
นายสงบ เครือพันธุ
นายสงวน สุดตาชาติ
นายสงา ยอเสน
นายสถาพร ทองบรรเทิง
นายสถาพร ยิ้มวัน
นายสถาพร รัตนวุฒิ
นายสถาพร สุทธยาคม
นายสมควร คันซอทอง
นายสมควร หมายแมน
นายสมคะเน โตวัฒนา
นายสมจิตร ษรสกุลทรัพย
นายสมเจตน สุขศาลา
นายสมใจ สมจันทร

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓

นายสมชัย จินากลึง
นายสมชาย คงสมกัน
นายสมชาย ธนสายสัมพันธ
นายสมชาย เพชรนุย
นายสมชาย เมาะซัง
นายสมชาย สรอยน้ํา
นายสมนึก นอยใจนัก
นายสมบัติ เครือสาย
นายสมบัติ จันโท
นายสมบูรณ นะชา
นายสมบูรณ ปนเงิน
นายสมพงษ กราสันเทียะ
นายสมพงษ แกวตา
นายสมพงษ ธรรมชัยตา
นายสมพร เจิมจั่น
นายสมพร ทองเทือก
นายสมพร มันตะสูตร
นายสมพิศ สงเสือ
นายสมยศ จีนรัตน
นายสมยศ ทองเจริญ
นายสมยศ ศรีภักดี
นายสมยศ หลีตระกูล
นายสมศักดิ์ จิตโรจน
นายสมศักดิ์ โปรงใจ
นายสมศักดิ์ สุขสวาง
นายสมศักดิ์ แหละแอ
นายสมศักดิ์ อุปพงษ

หนา ๘๓
ราชกิจจานุเบกษา
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นายสมศักดิ์ อูปทอง
นายสมหมาย แกวแผว
นายสมหวัง สมบัติคํา
นายสมาน สําราญฤทธิ์ปรีชา
นายสรพงษ ภูเขาทอง
นายสรรเสริญ หลีจู
นายสละ บุญแจง
นายสวรรค ชางเนียม
นายสวัสดิ์ สีขาว
นายสัญญา แนวทะวิช
นายสันติ ไกรสิงหสม
นายสันติ วงษพันธุ
นายสันติ ศรีเครือแกว
นายสัมพันธ เกตุสม
นายสัมพันธ ธีระพจน
นายสัมฤทธิ์ วรรณี
นายสา ดาทอง
นายสาคร นพเดช
นายสาทิศ เพิ่มสวาง
วาที่รอยตรี สาธิต นาคประสม
นายสาฝอี อาหลีสาหัส
นายสามารถ ทรัพยชื่น
นายสามารถ ปททุมมา
นายสายชล ธนากิจเจริญ
นายสายชล ประสพสุข
นายสาโรจ แพงคํา
นายสาโรจน ประจําทอง

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗

วาที่รอยตรี สําราญ กันทวี
นายสําฤทธิ์ ทิพยรักษา
นายสําลี ไพรสน
นายสิรินทร อาจวิชัย
นายสุขกิตต อิ่มทวีกุล
นายสุขสันต จันทรทน
นายสุจินต คํานวนสิงห
นายสุชาติ กลาเวช
นายสุชาติ กุลชิงชัย
นายสุชาติ สมตน
นายสุเชฏฐ คูกิติรัตน
นายสุเชาว เสนพงศ
นายสุทธินันท ศรีเกื้อกลิ่น
นายสุทธิพร นอยนิวรณ
นายสุทธิพล สังประกุล
นายสุทัศน ลีดี
นายสุธรรม คงหนู
นายสุธี คนงาม
นายสุธี เทศวิรัช
นายสุธี พิพิธวัฒนาพันธุ
นายสุธีร บุญโต
นายสุพจน งามสูงเนิน
นายสุพจน แสงกรด
นายสุพรรณ ทําสุนา
นายสุภาพ กาละปลูก
นายสุภาพ ชื่นใจ
นายสุเมธ คุรธุ ัช

หนา ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘
๔๓๙
๔๔๐
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๗
๔๔๘
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓
๔๕๔

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นายสุรชัย เงินศรี
นายสุรเชษฐ สุขมะโน
นายสุรพล แชมสิริสวัสดิ์
นายสุรพล มั่นภาวนา
นายสุรศักดิ์ ไขวพันธุ
นายสุรศักดิ์ พงษสิทธิศักดิ์
นายสุรศักดิ์ มวงพล
นายสุริน รวมคํา
นายสุริยน ภิญโญ
นายสุวัฒน ทะเลนอย
นายสุวัฒน สุวรรณรังษี
นายสุวัฒน หนองใหญ
นายสุวัณชัย ตรีชา
นายสุวิจักขณ หมอมตา
นายสุวิทย วงเวียน
นายสุวิทย สันธนภัทรพงศ
นายเสกสรรค สมเพชร
นายเสกสิฐ เลากิจเจริญ
นายเสถียร ริยาคํา
นายเสรี อัคจร
นายแสวง เปงทา
นายโสพล วิวรรธมงคล
นายโสภณ กมลเวช
นายโสภณ แกวกัญญาติ
นายหรอฝอี ไชยภักดี
นายหะยีเซ็ง โตะตาหยง
นายเหรียญชัย การัตน

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๔๕๕
๔๕๖
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

นายอดิศักดิ์ ไวยากรณ
นายอดิสร ธาราดล
นายอดิสรณ กสาบสัน
นายอดุลย ธนาคุณ
นายอดุลย รุงไพบูลยฤชุกุล
นายอดุลย วิเชฏฐพงษ
นายอดุลย ศิริเกตุ
นายอนวัช เสมบัว
นายอนันต มั่นเจก
นายอนุกูล อโหสิ
นายอนุชน ปานเทศ
นายอนุชา ไกรทอง
นายอนุชา รัมมะโรจน
นายอนุชา วองประชานุกูล
นายอนุชิต เวียงทอง
นายอนุพันธ เจริญผล
นายอนุรักษ วองประชานุกูล
นายอนุศิษฏ ธรรมราช
นายอภิชยั เหลาพิเดช
นายอภินันท ทรัพยธนมั่น
นายอภิรักษ จินะกาศ
นายอภิรัตน ยะบาล
นายอมรรัตน สําเนียงหวาน
นายอรรณพ ทองกอน
นายอรรถพล แสงนวล
นายอรัญ ทองคําปน
นายอรุณ มณีนอย

หนา ๘๕
ราชกิจจานุเบกษา
๔๘๒
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

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นายอะหมัด หมูเก็ม
นายอัดสวิช กวยลี
นายอัมพร มูลเงิน
นายอัศวิน จันทรพุม
นายอานันท สุทธิชัย
นายอารีฟน บุญรอด
นายอํานาจ งามขํา
นายอํานาจ อินทรหมื่นไวย
นายอําพร จันทพรม
นายอิทธิ ออนสุภาพ
นายอิทธิพล พลวิฑูรย
นายอิศรายุทธ พรหมชาวนา
นายอุณรุทธ สวางเมฆ
นายอุดร สีตาล
นายอุถาวร ไชยเขตต
นายอุทัย ดวงเสน
นายเอกชัย พรอมชัยยาพร
นายเอกลักษณ เครื่องพันธ
นายโอภาส ธิราศักดิ์
นายโอภาส อินทรประทับ
นายโอฬาร แซโอว
นายไอศวรรย เกตุแกว
นายฮันนาน หมัดแหละ
นางกนกกาญจน ระฆังทอง
นางกนกกาญจน ศรประเสริฐ
นางกนกกานต โสภาพร
นางกนกทิพย สันติวิกรานนท

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ 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
๕๓๕

หนา ๘๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวกนกพร ถาวร
นางกนกวรรณ กาวิโล
นางกนกวรรณ ชํานาญราช
นางกนกวรรณ ปาลกะวงศ ณ อยุธยา
นางสาวกนกวรรณ พรมมานนท
นางกนกวรรณ ภูษาแกว
นางกนกวรรณ มีชู
นางกนกวรรณ รัตนมุสิก
นางกนกวรรณ สิทธิโกศลจิต
นางสาวกนกวรรณ สุขกระจาง
นางกนกวรรณ เสมเสริมบุญ
นางกนกอร คํานิ่มนวล
นางกนิษฐา จอดนอก
นางกมนนุช หทัยวุฒิพันธ
นางสาวกมล แซฝุง
นางกมลชนก สีมาตร
นางสาวกมลทิพย ผลหาร
นางสาวกมลทิพย เหมรังคะ
นางกมลรัตน เกษมณี
นางสาวกมลรัตน เทพสุวรรณ
นางกมลรัตน ศรีโยธา
นางสาวกมลวรรณ ฉายแกว
นางสาวกมลวรรณ ชางอินทร
นางกมลวรรณ รัตนะ
นางกมลาภรณ หะกาศ
นางกรกนก ถุงเงิน
นางกรกนก แสงหลา

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
๕๖๑
๕๖๒

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นางสาวกรรณทิพา เผือกหอม
นางกรรณิกา พิทักษ
นางกรรณิกา เรืองทอง
นางกรรณิกา สุขแสวง
นางกรรณิการ กอนกระสัง
นางสาวกรรณิการ จันทรผึ้งพลาย
นางกรรณิการ โตไทย
นางสาวกรรณิการ นัยผองศรี
นางกรรณิการ พลีสุดใจ
นางกรรณิการ พัฒนา
นางกรรณิการ มาณกิจ
นางกรรณิการ สายอุปราช
นางกรรภิรมย ชะเอม
นางกรวิกา สุวรรณกูล
นางสาวกรองแกว เชิดชู
นางกระจาย แกวจันทร
นางกรุณา ผิวนวล
นางกรุณา มีสังเกต
นางกฤตยา รุจิพงศไพร
นางกฤติกา อองชาติ
นางสาวกฤติยา สุทธิศิริกุล
นางสาวกฤษณา แกวเกษ
นางกฤษดาภรณ ฉ่ําแสง
นางกฤษราภรณ ศรีสุนทร
นางกลอยใจ บุญเงิน
นางกวิสรา แสงแกว
นางกอบกาญจน ลวนปรีดา

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๕๖๓
๕๖๔
๕๖๕
๕๖๖
๕๖๗
๕๖๘
๕๖๙
๕๗๐
๕๗๑
๕๗๒
๕๗๓
๕๗๔
๕๗๕
๕๗๖
๕๗๗
๕๗๘
๕๗๙
๕๘๐
๕๘๑
๕๘๒
๕๘๓
๕๘๔
๕๘๕
๕๘๖
๕๘๗
๕๘๘
๕๘๙

นางกอบกุล โพธิ์สร
นางกอบแกว ศิลาชัย
นางสาวกะนุรัตน บัวพงษชน
นางกัญจนา วรพิทักษานนท
นางกัญญา เจียมวิจักษณ
นางกัญญา วิมาโคกกรวด
นางกัญญา ศิริโพธิ์ตะ
นางกัญญาณี เชื้อนอย
นางกัญญาลักษณ สิงหเหลือง
นางสาวกัณธิมา แกวมน
นางกัณหา จั่นแกว
นางกันยา เนียมนาค
นางกัลยกร ตั้งใจ
นางกัลยา จวบทรัพย
นางสาวกัลยา ชํานาญในเมือง
นางสาวกัลยา ธรรมวงศา
นางกัลยา ศรีแกว
นางกัลยา ศศิสนธิ์
นางกัลยา สงางาม
นางกัลยา สามะบุตร
นางกัลยา อารมฤทธิ์
นางกัลยาพร พรมกันดร
นางกัลยาลักษณ สุผาครอง
นางสาวกาญกฐิน กาญจณะวิวิณ
นางกาญจนา กาละภักดี
นางกาญจนา คุมพร
นางกาญจนา จิตตสุโภ

หนา ๘๗
ราชกิจจานุเบกษา
๕๙๐
๕๙๑
๕๙๒
๕๙๓
๕๙๔
๕๙๕
๕๙๖
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐
๖๐๑
๖๐๒
๖๐๓
๖๐๔
๖๐๕
๖๐๖
๖๐๗
๖๐๘
๖๐๙
๖๑๐
๖๑๑
๖๑๒
๖๑๓
๖๑๔
๖๑๕
๖๑๖

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นางกาญจนา ชํานาญอักษร
นางกาญจนา แซเตี้ยว
นางกาญจนา โพธิ์กลั่น
นางกาญจนา ภูมิสวัสดิ์
นางกาญจนา เย็นใจ
นางสาวกาญจนา รักษาพล
นางกาญจนา ศรีวิศาล
นางกาญจนา อินเขียว
นางสาวกาญจนา เอี่ยมสําราญ
นางการเกศ มังคุด
นางกําจาย ช้ําเกตุ
นางกําแพง แกวมูล
นางกิ่งกาญ พึงขุนทด
นางกิ่งกูล หมูปาน
นางกิ่งทอง เอกวัฒน
นางสาวกิตญาภัทร แข็งฤทธิ์
นางกิตติกุล บัวแกว
นางสาวกิตติพร ดวงแกว
นางกิตติยา ทองลาภ
นางกิติพร วัยเหนิดลื้อ
นางกุลนิภา บุตรสาร
นางสาวกุลยา คุมมานนท
นางสาวกุลวดี บุญษร
นางสาวกุลิสรา ขาวชม
นางกุสุมา พูลประดิษฐ
นางกุสุมา ศาสตรศรีเมือง
นางสาวเกศแกว ดวงคํา

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๖๑๗
๖๑๘
๖๑๙
๖๒๐
๖๒๑
๖๒๒
๖๒๓
๖๒๔
๖๒๕
๖๒๖
๖๒๗
๖๒๘
๖๒๙
๖๓๐
๖๓๑
๖๓๒
๖๓๓
๖๓๔
๖๓๕
๖๓๖
๖๓๗
๖๓๘
๖๓๙
๖๔๐
๖๔๑
๖๔๒
๖๔๓

หนา ๘๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางเกศนี ตั้งสกุล
นางสาวเกศินี พรหมประพันธ
นางสาวเกษมณี วาป
นางสาวเกษร คําพันธ
นางสาวเกษร แตงโม
นางเกษร ทองคํา
นางเกษร รุงเรือง
นางสาวเกษร ศรีทอง
นางสาวเกษร สังฆารักษ
นางเกษสุดาวัลย กิจสกุล
นางเกื้อกูล หงษมณี
นางสาวโกสุมภ ศรีมันตะ
นางสาวใกลรุง จิตตชนะ
นางใกลรุง ธรรมยา
นางใกลรุง ออนจันทร
นางขนิษฐา จันทะโก
นางสาวขนิษฐา จําปาทอง
นางขนิษฐา เชยแกว
นางขนิษฐา แนวนาค
นางขนิษฐา ไพลกลาง
นางขนิษฐา ฟองศรี
นางขนิษฐา สาตี
นางสาวขนิษฐา สุรกุลประภา
นางสาวขนิษฐา อาสนาทิพย
นางสาวขวัญจิต ปนทอง
นางสาวขวัญจิต อนันตนาวีนุสรณ
นางขวัญใจ จอมกลาง

๖๔๔
๖๔๕
๖๔๖
๖๔๗
๖๔๘
๖๔๙
๖๕๐
๖๕๑
๖๕๒
๖๕๓
๖๕๔
๖๕๕
๖๕๖
๖๕๗
๖๕๘
๖๕๙
๖๖๐
๖๖๑
๖๖๒
๖๖๓
๖๖๔
๖๖๕
๖๖๖
๖๖๗
๖๖๘
๖๖๙
๖๗๐

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นางขวัญใจ วันดีรัตน
นางขวัญชนก เกษไธสง
นางสาวขวัญชา สุวรรณวิจิตร
นางขวัญทิชา ทัสสิมนต
นางสาวขวัญนภา อินปอง
นางขวัญเมือง พงศจรัส
นางสาวขวัญเรือน จันที
นางขวัญเรือน บุญบางขันธ
นางขวัญหลา ใจหาว
นางเขมิกา จันทรสุขสวัสดิ์
นางสาวไขมุก ตรีพงค
นางไขศรี คูสรอย
นางไขแสง ใจเสน
นางคณิตตา ประสิทธิ์
นางคณิตา มณฑาทิพย
นางคณิตา สุยาอินทร
นางสาวคมคาย สุมมาตย
นางคัทลียา จันทรสนิท
นางคันทนา ลําดวน
นางสาวคํานึง ทวีการไถ
นางสาวคิรากร ชิตชลธาร
นางคุณากร รัตนจีนะ
นางคุณาพัชร แสงนิกรเกียรติ
นางเคญา จิตรรังสิมันตุ
นางสาวเครือวัลณ ผูล้ําเลิศ
นางสาวเครือวัลย กาวิละเดช
นางเครือวัลย สิงหพรม

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๖๗๑
๖๗๒
๖๗๓
๖๗๔
๖๗๕
๖๗๖
๖๗๗
๖๗๘
๖๗๙
๖๘๐
๖๘๑
๖๘๒
๖๘๓
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖
๖๘๗
๖๘๘
๖๘๙
๖๙๐
๖๙๑
๖๙๒
๖๙๓
๖๙๔
๖๙๕
๖๙๖
๖๙๗

นางงามตา เสนรัตน
นางงามทรัพย ฤทธิ์ชัยภูมิ
นางงามพิศ สมจิตร
นางงามพิศ สิมะจารึก
นางจงกล สมานพรอม
นางจงจิต ศุภมิตร
นางจงจิตร จันทรบุญเปง
นางจงดี นอยหมื่นไวย
นางจงดี ปนสุวรรณ
นางจรรญา พลายเพ็ชร
นางจรรยพร สัมพันธ
นางสาวจรรยา กิ่มเปยม
นางสาวจรรยา ประพิณพงศา
นางสาวจรรยา ศรีเหรา
นางสาวจรรยา อุเทน
นางสาวจรรยาพร กูหลี
นางสาวจรัลพร ฉันทภากร
นางสาวจรัสศรี โภชนเกาะ
นางสาวจริญญา กองแกว
นางจริญทิพย รีเรืองชัย
นางจรินทร พฤกษาเอกอนันต
นางจริยา เกษรา
นางสาวจริยา ค้ําคูณรักษ
นางจริยา อินทรแกว
นางจรีรัตน เสาทอน
นางสาวจรุณี สุทธศิริ
นางจรูญลักษณ บุญชิต

หนา ๘๙
ราชกิจจานุเบกษา
๖๙๘
๖๙๙
๗๐๐
๗๐๑
๗๐๒
๗๐๓
๗๐๔
๗๐๕
๗๐๖
๗๐๗
๗๐๘
๗๐๙
๗๑๐
๗๑๑
๗๑๒
๗๑๓
๗๑๔
๗๑๕
๗๑๖
๗๑๗
๗๑๘
๗๑๙
๗๒๐
๗๒๑
๗๒๒
๗๒๓
๗๒๔

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นางจันจิรา กลิ่นฟุง
นางจันจิรา สะสมสงค
นางจันทกานติ์ ฤกษดาวชัย
นางจันทนา จัดนอก
นางสาวจันทนา ฉายแสง
นางจันทนา ชุติวิริยะนากุล
นางจันทนา นิ่มนวล
วาที่รอยตรีหญิง จันทนา ไพลกลาง
นางจันทนี พัชรอาภา
นางสาวจันทนี พิณคันเงิน
นางจันทร นิลพัฒน
นางสาวจันทรขาว สายแปลง
นางสาวจันทรจิรา ยี่โตะ
นางสาวจันทรฉาย ทะนุก้ํา
นางจันทรฉาย บุตรศรีภูมิ
นางจันทรตรี ลิขิตศิริรัตน
นางจันทรทิพย คําจันทร
นางสาวจันทรธิญา ขุมทอง
นางจันทรพิมล จันทรยก
นางจันทรเพ็ญ กุลโท
นางจันทรเพ็ญ แกวสา
นางจันทรเพ็ญ พิพิธวัฒนาพันธุ
นางจันทรเพ็ญ พิมพิสาร
นางจันทรเพ็ญ ยอดศิลป
นางจันทรเพ็ญ สุใจ
นางจันทรสุดา หนอนันตา
นางสาวจันทรัช ปจจมะ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๗๒๕
๗๒๖
๗๒๗
๗๒๘
๗๒๙
๗๓๐
๗๓๑
๗๓๒
๗๓๓
๗๓๔
๗๓๕
๗๓๖
๗๓๗
๗๓๘
๗๓๙
๗๔๐
๗๔๑
๗๔๒
๗๔๓
๗๔๔
๗๔๕
๗๔๖
๗๔๗
๗๔๘
๗๔๙
๗๕๐
๗๕๑

นางจารุณี สืบศรี
นางสาวจารุณี แสนสุวรรณ
นางจารุนันท จีนนา
นางสาวจารุพร ธรรมวิชญ
นางจารุพรรณ กีเรียง
นางจารุภา อางทอง
นางจารุรัตน แสงพันธ
นางจารุวรรณ คันธวิธูร
นางจารุวรรณ ศรีประภา
นางสาวจาเร แจมแจง
นางจํานง สีแกวสิ่ว
นางจํานงค สัมฤทธิ์
นางสาวจําเนียร เกิดสอน
นางจําเนียร วงษโท
นางจําเปน บรรจงชวย
นางสาวจิณณพัต ดวงอาจนา
นางจิตตรา ปนทอง
นางจิตติมา ทองเมืองหลวง
นางจิตรเจือ สุขแสง
นางจิตรลัดดา วะนา
นางจิตรโสภา แสงศิลปมณี
นางสาวจิตรอารีย คําพันธ
นางจิตรา เกลี้ยงสอาด
นางสาวจิตรา รัตนะ
นางจิตราพร ชุมถาวร
นางจิตราพร นางหลาด
นางสาวจิตสุภาณัฐ ประยงครัตน

หนา ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา
๗๕๒
๗๕๓
๗๕๔
๗๕๕
๗๕๖
๗๕๗
๗๕๘
๗๕๙
๗๖๐
๗๖๑
๗๖๒
๗๖๓
๗๖๔
๗๖๕
๗๖๖
๗๖๗
๗๖๘
๗๖๙
๗๗๐
๗๗๑
๗๗๒
๗๗๓
๗๗๔
๗๗๕
๗๗๖
๗๗๗
๗๗๘

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นางจินดา จันทรเพ็ชร
นางจินดาทรัพย วงศสถิตย
นางจินดาพร นพพะ
นางสาวจินดามัย จุยมา
นางสาวจินตนา แจมศรี
นางจินตนา ทรายขาว
นางสาวจินตนา ทองสุข
นางจินตนา บัวอนนท
นางจินตนา พูลสุข
นางจินตนา รักขา
นางจินตนา สุนทร
นางจินตนา อินทะพันธุ
นางจินตนา อุทัย
นางสาวจินตนา เอกอํานวย
นางจินตนา เอี่ยมสุภา
นางจินนะวรรณ รักศรี
นางจิรชยา ผาตินาวิน
นางจิรนัน ชูแสง
นางจิรนันท เล็กสุวรรณ
นางจิรภรณ อุปวรรณ
นางจิรวรรณ ค่ําสูงเนิน
นางจิรวรรณ อัครส
นางจิรวัฒน ดาวดี
นางจิรา รื่นเริง
นางจิราพร เชิญบอแก
นางจิราพร ทองมอญ
นางสาวจิราพร บุญคํามูล

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๗๗๙
๗๘๐
๗๘๑
๗๘๒
๗๘๓
๗๘๔
๗๘๕
๗๘๖
๗๘๗
๗๘๘
๗๘๙
๗๙๐
๗๙๑
๗๙๒
๗๙๓
๗๙๔
๗๙๕
๗๙๖
๗๙๗
๗๙๘
๗๙๙
๘๐๐
๘๐๑
๘๐๒
๘๐๓
๘๐๔
๘๐๕

นางสาวจิราพร พลสังข
นางจิราพร พูลนวล
นางสาวจิราพร ลัทธิ
นางจิราพร โสตรโยม
นางจิราพันธ ชนะภัย
นางจิราภรณ ขันทะ
นางจิราภรณ ธรรมเจริญ
นางจิราภรณ มาเอย
นางจิราภรณ ศิริโรจน
นางสาวจิราภา ณรงคนอย
นางจิราวรรณ เกิดคูณ
นางจีรพร ขวัญเรียง
นางจีรพรรณ เพชรรัตน
นางจีรวัตร เบาโพธิ์
นางจีระวรรณ หงษพงษ
นางจีราภรณ คําประเสริฐ
นางจุฑาทิพย ชัยบัณฑิต
นางจุฑาทิพย ชัยศุจยากร
นางสาวจุฑาทิพย เทาเทียมตน
นางจุฑาภรณ สุขวัฒนศริ ิ
นางจุฑามาศ แซเดียว
นางสาวจุฑามาศ บุญเสริม
นางจุฑามาศ สาคร
นางจุฑามาศ อยูดี
นางสาวจุฑามาส เชิญธงไชย
นางสาวจุฑารัตน จันทรคํา
นางจุฑารัตน บุญรักษา

หนา ๙๑
ราชกิจจานุเบกษา
๘๐๖
๘๐๗
๘๐๘
๘๐๙
๘๑๐
๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕
๘๑๖
๘๑๗
๘๑๘
๘๑๙
๘๒๐
๘๒๑
๘๒๒
๘๒๓
๘๒๔
๘๒๕
๘๒๖
๘๒๗
๘๒๘
๘๒๙
๘๓๐
๘๓๑
๘๓๒

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นางจุฑารัตน มงคล
นางจุฑารัตน วงศวิวัฒน
นางจุฑาลักษณ แกวมณี
นางจุฑาลักษณ เชษฐพฤนทสกุล
นางจุติพร สุขสิงห
นางจุราภรณ แสงแกว
นางจุรีพร รัตนปาน
นางสาวจุรีย สินกําเนิด
นางจุรีรัตน นวลทอง
นางจุรีรัตน มีพันธ
นางสาวจุไรรัตน ทองออน
นางจุไรรัตน ไทรงาม
นางจุฬากร อยูนาน
นางสาวจุฬาภรณ ขุนทอง
นางจุฬาภรณ จันทรวงค
นางจุฬาลักษณ กันธิยะ
นางจุฬาลักษณ ตันเจริญ
นางเจริญพร มณีจันทร
นางเจษฎาพร กอบศรีไตรรัตน
นางเจียมจิต สุริยวงศ
นางเจียมใจ บรรพต
นางฉลวย กวยเจริญ
นางสาวฉลวย กุหลาบ
นางฉลองรัฐ จันทรชารี
นางฉวีวรรณ เมืองผาง
นางฉวีวรรณ วิชัย
นางสาวฉัตรดาว สิริสรรคานันต

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๘๓๓
๘๓๔
๘๓๕
๘๓๖
๘๓๗
๘๓๘
๘๓๙
๘๔๐
๘๔๑
๘๔๒
๘๔๓
๘๔๔
๘๔๕
๘๔๖
๘๔๗
๘๔๘
๘๔๙
๘๕๐
๘๕๑
๘๕๒
๘๕๓
๘๕๔
๘๕๕
๘๕๖
๘๕๗
๘๕๘
๘๕๙

นางฉันทนา แกนจันทร
นางฉันทนา นนทแกว
นางฉันทนา หัตถินาท
นางเฉลา ศรีจําเริญ
นางเฉลิมพร สุวิชากร
นางเฉลิมศรี วรรณสุวรรณ
นางเฉลียว ภูหรุน
นางโฉมยงค โพธิ์ชัย
นางสาวชญานิษฐ ไฝเขียว
นางชฎา ตัวละมูล
นางชฎาพร ชื่นชูศิลป
นางชตพร ศรีหานู
นางสาวชนกานต สวัสดี
นางสาวชนากานต ศรีชมภู
นางชนิกา โนใจวงค
นางสาวชนิกาญจน ขาทิพย
นางสาวชนิกานต ศรีถาวร
นางสาวชนิดา ไชยชนะ
นางชนิดา ศรีสวัสดิ์
นางชบา เกตุคง
นางชมกร ธีระเทพ
นางชมบงกช คลายหนองสรวง
นางชมพู ศรีเปารยะ
นางชมพูนุช ปงแกว
นางสาวชมภู สุกใส
นางชมภูนุช ประกอบศรี
นางชไมพร จิตรชัยนานุกูล

หนา ๙๒
ราชกิจจานุเบกษา
๘๖๐
๘๖๑
๘๖๒
๘๖๓
๘๖๔
๘๖๕
๘๖๖
๘๖๗
๘๖๘
๘๖๙
๘๗๐
๘๗๑
๘๗๒
๘๗๓
๘๗๔
๘๗๕
๘๗๖
๘๗๗
๘๗๘
๘๗๙
๘๘๐
๘๘๑
๘๘๒
๘๘๓
๘๘๔
๘๘๕
๘๘๖

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นางชไมพร ยังสนอง
นางสาวชไมพร ออนอนงค
นางชยาภา กิมศุก
นางชลกนก เยาวเรศ
นางชลธิชา แจงสวาง
นางสาวชลธิชา พอบาล
นางสาวชลธิชา พานิชย
นางชลธิชา แมนไทย
นางชลิตตา จิตรเมตตา
นางชลินทร สิงหอาจ
นางสาวชลินทรา มิตรวงศ
นางสาวชวนพิศ พันธสิงห
นางชอบัว ธาดาธนวงศ
นางชัญญญาณ ศรีพิเชียร
นางชัยฉวี เหรียญเสาวภาคย
นางชารินี สุขปลั่ง
นางชารีฝะ หมัดลิหมีน
นางชาลี สงแสง
นางสาวชาลี อินทรจันทร
นางสาวชินาบูรณ จินตนุกูล
นางสาวชีวารัตน วรฤทธานนท
นางสาวชื่นจิตร สังขปลอง
นางชุดารัตน รอดนิตย
นางสาวชุติมา ดอกไม
นางสาวชุติมา บรรจงสัตย
นางชุติสรา สําราญ
นางชุทิมา มุยฮะสูญ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๘๘๗
๘๘๘
๘๘๙
๘๙๐
๘๙๑
๘๙๒
๘๙๓
๘๙๔
๘๙๕
๘๙๖
๘๙๗
๘๙๘
๘๙๙
๙๐๐
๙๐๑
๙๐๒
๙๐๓
๙๐๔
๙๐๕
๙๐๖
๙๐๗
๙๐๘
๙๐๙
๙๑๐
๙๑๑
๙๑๒
๙๑๓

นางสาวชุลีพร ดัดงาม
นางสาวชุลีรักษ วรกุลพิสุทธิ์
นางสาวชูจิต พิพัฒวรากร
นางสาวชูพักตร สานุม
นางชูฤทัย ตนสําโรง
นางเชาวณีย เดชศักดาพร
นางเชาวนี สีออน
นางสาวโชติกา ชูเลิศ
นางโชตินุช ชางเยาว
นางสาวโชติมา พรหมพัฒน
นางโชติรัตน จุลขันธ
นางโชษิตา ปญโญ
นางซอนกลิ่น ทิวสกุล
นางซอนกลิ่น อินยิ้ม
นางสาวโซระญา ประดิษฐพจน
นางไซนิง อูเซ็ง
นางญาณวีร คําแผลง
นางสาวฐนัดดา มาสุวัฒนะ
นางสาวฐาปณีย ชุมชื่น
นางฐิตาภา ไชยสอาด
นางฐิติชญา พลราชม
นางฐิติปวีณ อํามะเทศ
นางฐิติพร เทียนจันทร
นางฐิติพร บุญพรม
นางฐิติพร พิริยะประทานคุณ
นางฐิติพร วิวัฒนวานิช
นางสาวฐิติพร สังขรัตน

หนา ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา
๙๑๔
๙๑๕
๙๑๖
๙๑๗
๙๑๘
๙๑๙
๙๒๐
๙๒๑
๙๒๒
๙๒๓
๙๒๔
๙๒๕
๙๒๖
๙๒๗
๙๒๘
๙๒๙
๙๓๐
๙๓๑
๙๓๒
๙๓๓
๙๓๔
๙๓๕
๙๓๖
๙๓๗
๙๓๘
๙๓๙
๙๔๐

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นางสาวฐิติมา มะมิง
นางฐิติยา ทองจันทร
นางฐิติรัตน ปญญาวงค
นางสาวฑิตฐิตา พรหมราช
นางสาวณชนน วไลวงษ
นางณราวดี สุนทรชัย
นางณัชชา จริยะกุลเจริญ
นางณัญชลี พิระขัมม
นางณัฎฐณิชา คลายแกว
นางสาวณัฎภกร เพชรศรี
นางสาวณัฏฐภัทร คําพิชัย
นางณัฏฐรี โพธิ์คง
นางณัฏฐา อภัยพิมพ
นางณัฐกนกพร แกวศรีสด
นางณัฐกานต กรแกว
นางณัฐการุณ อยูยืนยงค
นางสาวณัฐชยา คิสารัง
นางสาวณัฐชยา รังสิมันต
นางณัฐชา พาที
นางณัฐชา อาศัย
นางสาวณัฐพร สุวรรณศรี
นางณัฐภัสส หิระนิล
นางสาวณัฐมน กลั่นทิพย
นางสาวณัฐมาศ ชิตกูล
นางสาวณัฐศญกมล มีนา
นางณัฐสินี เด็ดรักษทิพย
นางสาวณัฐหทัย เรืองศรี

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๙๔๑
๙๔๒
๙๔๓
๙๔๔
๙๔๕
๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘
๙๔๙
๙๕๐
๙๕๑
๙๕๒
๙๕๓
๙๕๔
๙๕๕
๙๕๖
๙๕๗
๙๕๘
๙๕๙
๙๖๐
๙๖๑
๙๖๒
๙๖๓
๙๖๔
๙๖๕
๙๖๖
๙๖๗

นางณัฐิกานต หมื่นระยา
นางสาวณัฐิณี สุจิพิธธรรม
นางณัฐิยา ชัยบัง
นางณาตยา เกตุแกวมรกต
นางณาตยา ทองหลอ
นางดรุณี ศศิธร
นางดรุณี สุนทรพินิจ
นางสาวดรุณี เสียงเพราะ
นางดลพร วองสกุล
นางดวงกมล คมขํา
นางดวงกมล จันทรวัน
นางสาวดวงกมล แยมอําพล
นางดวงใจ เกษานนท
นางดวงใจ พระอภัย
นางดวงดาว ยะมะละ
นางดวงเด็ด แสงแกว
นางดวงเดือน จันทรเหลือง
นางดวงเดือน พัฒนภูทอง
นางดวงเนตร เวทยานนท
นางสาวดวงพร กิจอาทร
นางดวงพร วงศวิชิต
นางสาวดวงพร สิงหแดง
นางดวงพร เอี่ยมประยูร
นางสาวดวงฤทัย แซตั๊น
นางสาวดวงสมร ไชยชนะโสภณ
นางดวงสิน รักษากลิ่น
นางดอกไม คงดี

หนา ๙๔
ราชกิจจานุเบกษา
๙๖๘
๙๖๙
๙๗๐
๙๗๑
๙๗๒
๙๗๓
๙๗๔
๙๗๕
๙๗๖
๙๗๗
๙๗๘
๙๗๙
๙๘๐
๙๘๑
๙๘๒
๙๘๓
๙๘๔
๙๘๕
๙๘๖
๙๘๗
๙๘๘
๙๘๙
๙๙๐
๙๙๑
๙๙๒
๙๙๓
๙๙๔

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นางดอกออ มณีวงศ
นางสาวดามภวรรณ สามิภักดิ์
นางดารณี อิ่มทรัพย
นางดารา มาซา
นางดารา ศิริพงษ
นางดาราณี วงษสุวรรณ
นางสาวดาราพร ชูวงษ
นางดาริกา สมคิด
นางสาวดาริณี หมั้นทรัพย
นางดารุณี ศรีสมบัติ
นางสาวดาวเรือง ทาหิน
นางดาวัลย แดงวิสุทธิ์
นางดุษฎี มั่นกิจ
นางสาวดุษฎี เวียงสิมา
นางสาวดุสิดา จันทรศิริ
นางเดนนภา แกวสีทอง
นางเดือนฉาย กิจสุจริตกุล
นางสาวเดือนพร สานารินทร
นางสาวเดือนเพ็ญ เพ็งสําราญ
นางตรีชฎา ธรรมโชติ
นางตรึงตา รวีพิทักษ
นางตุกตา โสภณธรรมคุณ
นางเตือนใจ ประทุมตรี
นางเตือนใจ พลอยศรีไพร
นางสาวถนอมจิตร เรืองวิเศษทรัพย
นางถนอมศรี พูลสวัสดิ์
นางสาวถวิล แสนกลา

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๙๙๕
๙๙๖
๙๙๗
๙๙๘
๙๙๙
๑๐๐๐
๑๐๐๑
๑๐๐๒
๑๐๐๓
๑๐๐๔
๑๐๐๕
๑๐๐๖
๑๐๐๗
๑๐๐๘
๑๐๐๙
๑๐๑๐
๑๐๑๑
๑๐๑๒
๑๐๑๓
๑๐๑๔
๑๐๑๕
๑๐๑๖
๑๐๑๗
๑๐๑๘
๑๐๑๙
๑๐๒๐
๑๐๒๑

นางถาวร ประรงคทอง
นางถาวรีย สุขมังสา
นางสาวทรงพร บวบเอม
นางทวี กองอังกาบ
นางทวีวรรณ สุขวัน
นางทองกอน เมี้ยนชัยภูมิ
นางสาวทองคํา การินทร
นางสาวทองคํา ภูแซมแสง
นางทองจันทร ทองภู
นางสาวทองพูน ดวงศรี
นางสาวทองพูล เสนาจ
นางทองมี พรประเสริฐ
นางสาวทองสุข อินทไทร
นางทองหยิบ ชนนิกร
นางทัศนดาว นอยเอี่ยม
นางสาวทัศนวรรณ พรมภิชัย
นางทัศนา แสงมวง
นางสาวทัศนีย จารุศิลาวงศ
นางสาวทัศนีย ชั่งใจ
นางทัศนีย ยอดดําเนิน
นางสาวทัศนีย เรณู
นางทัศนีย วิทิตธีรานนท
นางสาวทัศนีย สุดขาว
นางทัศนีย เสียมไหม
นางทัศนีย หนันทุม
นางทัศนียวรรณ แกวดวงเล็ก
นางทิตยา นาคพุม

หนา ๙๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๒๒
๑๐๒๓
๑๐๒๔
๑๐๒๕
๑๐๒๖
๑๐๒๗
๑๐๒๘
๑๐๒๙
๑๐๓๐
๑๐๓๑
๑๐๓๒
๑๐๓๓
๑๐๓๔
๑๐๓๕
๑๐๓๖
๑๐๓๗
๑๐๓๘
๑๐๓๙
๑๐๔๐
๑๐๔๑
๑๐๔๒
๑๐๔๓
๑๐๔๔
๑๐๔๕
๑๐๔๖
๑๐๔๗
๑๐๔๘

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นางทิพยผกา ทิพยมณเฑียร
นางทิพยลออ มีบุญ
นางทิพยวรรณ งามสกุล
นางทิพยวรรณ ตันแกว
นางสาวทิพยสุคนธ อเนกเวียง
นางทิพวรรณ เรืองศิลป
นางทิพวรรณ ฤกษวิชา
นางสาวทิพวรรณ สกุลกาญจนาภรณ
นางทิพสุคนธ สุนทรวิภาต
นางทิพาพร เขาทอง
นางทิพาภร ตั้งบัวทอง
นางทิพาภรณ ศรีสุระ
นางทิวาวรรณ นาอุดมทรัพย
นางทุมมา ศรีทองอยู
นางเทพมณี เครือเทพ
นางเทพี ชูฤทธิ์
นางเทียนทอง จรูญพันธ
นางเทียมจันทร แดงเดช
นางธนตวรรณ ขวัญแกว
นางธนพร เพงคุณ
นางสาวธนพร โอวเจริญ
นางธนพรรณ แกวจันดี
นางธนภรณ บุญชวยชู
นางสาวธนวรรณ อินออน
นางธนศมน พาบัว
นางธนาพร ลองแกว
นางสาวธนาภรณ วรรณแวงควง

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๐๔๙
๑๐๕๐
๑๐๕๑
๑๐๕๒
๑๐๕๓
๑๐๕๔
๑๐๕๕
๑๐๕๖
๑๐๕๗
๑๐๕๘
๑๐๕๙
๑๐๖๐
๑๐๖๑
๑๐๖๒
๑๐๖๓
๑๐๖๔
๑๐๖๕
๑๐๖๖
๑๐๖๗
๑๐๖๘
๑๐๖๙
๑๐๗๐
๑๐๗๑
๑๐๗๒
๑๐๗๓
๑๐๗๔
๑๐๗๕

หนา ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางธนารัชต มิกขุนทด
นางธนารัตน คงสงค
นางธนิดา บุตรแสง
นางธนิตา ขาวทอง
นางสาวธนิษฐา เกตุเรืองโรจน
นางสาวธนิษฐา โชคชัย
นางธนิสร เชษฐนอก
นางสาวธัญญรัตน ชูสุวรรณ
นางธัญญา เขงวา
นางสาวธัญญา วงษสวัสดิ์
นางสาวธัญญาภรณ เกิดอําแพง
นางสาวธัญธิดี จอกกระจาย
นางธัญพร วงศปอง
นางธัญลักษณ เพ็งพูน
นางธัญวรัตม ตองจิตต
นางสาวธัญศญา ธรรมิสกุล
นางธันยพร ภิรมยไทย
นางสาวธานี วิเศษคุปต
นางสาวธิดารัตน วงษพระจันทร
นางธิติยา ใจชื่น
นางสาวธิรดา ถาวรทัศนกิจ
นางธิษณา สุขเพ็ง
นางธีนิดา เจริญวัฒนะโภคา
นางธีรนาฏ บุญทิพยภานนท
นางสาวธีรวรรณ แซลิ้ม
นางสาวธีระภา ยโสธร
นางนกแกว อินอิ่ม

๑๐๗๖
๑๐๗๗
๑๐๗๘
๑๐๗๙
๑๐๘๐
๑๐๘๑
๑๐๘๒
๑๐๘๓
๑๐๘๔
๑๐๘๕
๑๐๘๖
๑๐๘๗
๑๐๘๘
๑๐๘๙
๑๐๙๐
๑๐๙๑
๑๐๙๒
๑๐๙๓
๑๐๙๔
๑๐๙๕
๑๐๙๖
๑๐๙๗
๑๐๙๘
๑๐๙๙
๑๑๐๐
๑๑๐๑
๑๑๐๒

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นางนกนอย ยอดผักแวน
นางนงครัก พุมศรี
นางนงคลักษณ ฝอฝน
นางสาวนงชนก อัศวโชคปญญา
นางสาวนงนภัส แซยิ้ว
นางสาวนงนิตย สกุลสุขมงคล
นางนงนุช เกณฑขุนทด
นางนงนุช แกวไชยะ
นางสาวนงนุช ไทยแท
นางนงนุช นะชา
นางนงนุช เผากา
นางนงนุช วิสิทธิวงศ
นางนงนุช สรอยจําปา
นางสาวนงนุช สุนทรา
นางสาวนงนุช หาญแกว
นางนงเยาว ขวัญสุริยะ
นางนงเยาว คําอินตะ
นางสาวนงลักษณ คงขจรกุล
นางนงลักษณ จินดากุล
นางนงลักษณ ปนเปรม
นางนงลักษณ พุกกะเจียม
นางนงลักษณ รักพงษ
นางสาวนงลักษณ รุงเรือง
นางสาวนงลักษณ สุขแตม
นางนงลักษณ สุวรรณนอย
นางนงลักษณ อริยธนพงศ
นางนฐิตา เกิดในมงคล

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๑๐๓
๑๑๐๔
๑๑๐๕
๑๑๐๖
๑๑๐๗
๑๑๐๘
๑๑๐๙
๑๑๑๐
๑๑๑๑
๑๑๑๒
๑๑๑๓
๑๑๑๔
๑๑๑๕
๑๑๑๖
๑๑๑๗
๑๑๑๘
๑๑๑๙
๑๑๒๐
๑๑๒๑
๑๑๒๒
๑๑๒๓
๑๑๒๔
๑๑๒๕
๑๑๒๖
๑๑๒๗
๑๑๒๘
๑๑๒๙

นางนนทิยา พวงกลัด
นางนพมาศ พึ่งนอย
นางนพมาศ สุทธิแสน
นางนพรัตน แตมทอง
นางนพรัตน นิติพันธุ
นางสาวนพรัตน วิญูวิทย
นางสาวนพรัตน อดกลั้น
นางนพวรรณ ชัยวีรพันธ
นางนพวรรณ วงศไพสิฐพิศาล
นางนภชฎา ประเสริฐ
นางนภัสนันท โปราณานนท
นางสาวนภัสรพี คําเนตร
นางสาวนภาทิพย ถิ่นบานใหม
นางนภาพร ขนอม
นางนภาพร วงศมณี
นางนภาพร วิทยาการ
นางสาวนภาพรรณ มวนทอง
นางนภาพรรณ ลิ่มจันทร
นางนภาพัฒน ภักดีสุข
นางนภาภรณ สุขสวัสดิ์
นางสาวนภาวรรณ นักเคน
นางสาวนราพร ไชยลังการณ
นางสาวนราพร ประกอบกิจ
นางนราพร ศรีสุนทร
นางนราภรณ ตุลยสุวรรณ
นางนรินภรณ อินมา
นางสาวนริศรา สิทธิมงคล

หนา ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๓๐
๑๑๓๑
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

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นางนริสา จิตตพงษ
นางสาวนฤทัย ประเสริฐศรี
นางนฤมล กาญจนนพวงศ
นางสาวนฤมล แกววิเศษ
นางนฤมล จงมี
นางนฤมล ชมสูงเนิน
นางสาวนฤมล แซโคว
นางนฤมล บัวแยม
นางสาวนฤมล ผิวดํา
นางนฤมล ภูขะโร
นางนฤมล สุพล
นางนลินี เถียรถาวร
นางนลินี รัตนวงษ
นางนวพร กิจวัฒนาบูลย
นางนวพร เรือนใจหลัก
นางนวรัตน จันทรขอนแกน
นางนวรัตน ไชยนาพันธ
นางนวลแข สัมพันธ
นางนวลจันทร กิ่งสกุล
นางนวลจันทร แควนพรมทอง
นางนวลจันทร ดําสุด
นางนวลจันทร หยงสตาร
นางนวลจันทร อักษรมัต
นางสาวนวลนอย คชเสนา
นางสาวนวลนิตย กระจางสุวรรณ
นางนวลปราง พุมพฤกษ
นางนวลรัตน บุญสุขขัง

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๑๕๗
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

นางสาวนวลลออ สิทธิโชค
นางนวลศรี กอนศรีษะ
นางสาวนวลสวาท จันทวัฒนา
นางสาวนองนุช เฟองไกรศรี
นางนัชฎาพร พูลศักดิ์วรสาร
นางนัฐณี ธรรมพรสุภา
นางนัดดาวรรณ จิตรปราณี
นางนันทธรกัญญ ชื่นสิริกจิ
นางนันทนภัส ดวงอินทร
นางนันทนา ขาวขํา
นางนันทนา ครองไขน้ํา
นางนันทนา ชวศิริกุลฑล
นางนันทนา วงศยะรา
นางสาวนันทพร ชนะเพชร
นางนันทพร พาทรัพยมา
นางสาวนันทรัตน ปญโญวัฒน
นางสาวนันทวัน ประจงจิตร
นางนันทอง เรืองยศ
นางสาวนันทา เนื่องเผือก
นางนันทินี สุขเจริญ
นางสาวนันทินี สุดประเสริฐ
นางสาวนันทิยา พวงบุบผา
นางนันทิยา พานิชชีวะ
นางนัยนา สุดสาคร
นางนัยนา อินทวงศ
นางนาฏยา เพียชิน
นางนาตยา นาขยัน

หนา ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา
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
๑๒๑๐

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นางนาตยา ศิลปประเสริฐ
นางนาตยา แสงสอง
นางนาถลดา ชุนออน
นางนาทระภี นอยเอี่ยม
นางนามัย จิตรสมัคร
นางสาวนารี นักป
นางนารี ปรอกระโทก
นางสาวนารียา อารีอับดุลซอมะ
นางนารีรัตน พันธสุข
นางนารีรัตน มูลใหม
นางนาวาลย ปานากาเซ็ง แมงกาจิ
นางนาอีมะห สาเล็ง
นางน้ําคาง ขําจันทรา
นางน้ําผึ้ง ดุสิตบุตร
นางน้ําฝน ปลักปลา
นางน้ําฝน อาจหาญ
นางน้ําหวาน ศรีสุวรรณ
นางน้ําออย ทัติวงษ
นางน้ําออย พุมพฤกษ
นางสาวนิตยา กาบเครือ
นางสาวนิตยา คชสิทธิ์
นางสาวนิตยา ชิดนอก
นางนิตยา ซอนกลิ่น
นางสาวนิตยา เซี่ยงฉี
นางสาวนิตยา ทองสา
นางสาวนิตยา นอยพินิช
นางนิตยา บุญกรณ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๒๑๑
๑๒๑๒
๑๒๑๓
๑๒๑๔
๑๒๑๕
๑๒๑๖
๑๒๑๗
๑๒๑๘
๑๒๑๙
๑๒๒๐
๑๒๒๑
๑๒๒๒
๑๒๒๓
๑๒๒๔
๑๒๒๕
๑๒๒๖
๑๒๒๗
๑๒๒๘
๑๒๒๙
๑๒๓๐
๑๒๓๑
๑๒๓๒
๑๒๓๓
๑๒๓๔
๑๒๓๕
๑๒๓๖
๑๒๓๗

นางนิตยา ยุกตะเสวี
นางสาวนิตยา ศุภจินดา
นางสาวนิตยา สุขารมย
นางนิธิมา สุขพิทักษ
นางสาวนิพาพร เกงจริง
นางนิภา คําแคลว
นางนิภา เทียนทอง
นางนิภา อุรัจฉัท
นางนิภาพร ศรีสงคราม
นางนิภาพันธ สุวรรณรัตน
นางนิภาภรณ โพธิหิรัญ
นางนิภารัตน สายโท
นางนิภาวรรณ กั้ววงษ
นางนิแย สาและ
นางสาวนิรมล เกิดเพิ่มพูล
นางนิรมล มกรารัตต
นางนิรมัย เพิ่มอุบล
นางนิสากร โชติมณี
นางนิสากร ภาวศุทธิวงศ
นางสาวนุจรี เกาะแกว
นางสาวนุช บุญพิทักษ
นางนุชจรีย จาปญญา
นางนุชนาฏ กีรติปาล
นางนุชนาฏ ชาญชัยวณิชพงศ
นางสาวนุชนาถ ชุมพล
นางนุชนารถ ถึงสุข
นางนุชนารถ บริสุทธิ์

หนา ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๓๘
๑๒๓๙
๑๒๔๐
๑๒๔๑
๑๒๔๒
๑๒๔๓
๑๒๔๔
๑๒๔๕
๑๒๔๖
๑๒๔๗
๑๒๔๘
๑๒๔๙
๑๒๕๐
๑๒๕๑
๑๒๕๒
๑๒๕๓
๑๒๕๔
๑๒๕๕
๑๒๕๖
๑๒๕๗
๑๒๕๘
๑๒๕๙
๑๒๖๐
๑๒๖๑
๑๒๖๒
๑๒๖๓
๑๒๖๔

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นางนุชนารถ อินทรทัต
นางนุชราภรณ ศรีสาพันธ
นางนุศรา เกษรา
นางสาวนูซียะ มาตาจะแร
นางสาวนูรลี มันหวัง
นางสาวเนตนุช ไชยทองดา
นางสาวเนตรดาว พจนพิสิทธิ์
นางสาวเนาวภา ขุนสุย
นางเนาวรัตน สุกใส
นางแนงนอย ประเสริฐศรี
นางสาวบรรจง หลาวเงิน
นางสาวบรรเจิด ทองดี
นางบรรณา ศรีสุทธิ์
นางบวร ใสสุขสอาด
นางสาวบังอร ชาญอุประการ
นางสาวบังอร ชุมกูล
นางบังอร ไชโสดา
นางสาวบังอร เนตรทอง
นางบังอร บุญแกว
นางบังอร โพธิ์พันธุ
นางสาวบังอร โพธิราช
นางบังอร รื่นเริง
นางบัณฑิตา ยงรัตนโชติ
นางบัวคลี่ ยะทา
นางบัวลิน จะเรียมพันธ
นางบัวศร จันทรา
นางบัวหอม เทียนกันเทศ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๒๖๕
๑๒๖๖
๑๒๖๗
๑๒๖๘
๑๒๖๙
๑๒๗๐
๑๒๗๑
๑๒๗๒
๑๒๗๓
๑๒๗๔
๑๒๗๕
๑๒๗๖
๑๒๗๗
๑๒๗๘
๑๒๗๙
๑๒๘๐
๑๒๘๑
๑๒๘๒
๑๒๘๓
๑๒๘๔
๑๒๘๕
๑๒๘๖
๑๒๘๗
๑๒๘๘
๑๒๘๙
๑๒๙๐
๑๒๙๑

นางบารมี ศิลาโคตร
นางบารยิน วุฒิปญญา
นางบาหยัน เจิมขุนทด
นางบาหยัน นอยวิเศษ
นางบุญฉลอง วงศไชยะ
นางบุญชู หนูทอง
นางสาวบุญญาพร อินทรักษา
นางสาวบุญนอม ศรีวุฒิพงศ
นางสาวบุญยง จันทรเอี่ยม
นางบุญยงค ศรีจรัส
นางบุญเรือง แกนจันทร
นางสาวบุญเรือง บุตรมาลา
นางบุญเรือง สอนปงคํา
นางบุญเรือน สางกลาง
นางบุญลอม จัดสงคราม
นางบุญล้ํา นารอด
นางบุญศรี ไทยนุกูล
นางบุญศิริ เรืองเดช
นางสาวบุญสง จานสิบสี
นางสาวบุญสม ปนสุวรรณ
นางบุญสิตา แกวมูณี
นางบุญเสริม กรรณสมบัติ
นางบุญเอื้อ แสงประทีป
นางบุบผา สมศักดิ์
นางบุปผา เทียมสิงห
นางบุปผา มีแจ
นางบุปผา มีเผือก

หนา ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๙๒
๑๒๙๓
๑๒๙๔
๑๒๙๕
๑๒๙๖
๑๒๙๗
๑๒๙๘
๑๒๙๙
๑๓๐๐
๑๓๐๑
๑๓๐๒
๑๓๐๓
๑๓๐๔
๑๓๐๕
๑๓๐๖
๑๓๐๗
๑๓๐๘
๑๓๐๙
๑๓๑๐
๑๓๑๑
๑๓๑๒
๑๓๑๓
๑๓๑๔
๑๓๑๕
๑๓๑๖
๑๓๑๗
๑๓๑๘

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นางบุศรา พิมล
นางสาวบุศรา มงคลเอก
นางสาวบุศรา ยุกตะเสวี
นางสาวบุศราคํา ชมจันทร
นางบุศราภรณ หาพุทธา
นางบุษกร มีนคร
นางบุษกร ศรีสวัสดิ์
นางบุษกร สระประทุม
นางบุษณี มินเด็น
นางบุษบง สมานมิตร
นางบุษบงค ลาแกว
นางบุษบา โพธิคงคา
นางบุษบา เหลาจันตา
นางบุษยสิริ กองแกน
นางสาวบุษรา นงคสวัสดิ์
นางสาวบุษริน วงศคําตา
นางเบญจพร เหมือนทอง
นางเบญจภรณ นันติยะ
นางเบญจมาภรณ พรหมเกาะ
นางเบญจมาศ จรรยาธรรม
นางเบญจมาศ ทับกฤษ
นางเบญจมาศ ทัศดร
นางสาวเบญจมาศ มวลทอง
นางสาวเบ็ญจมาศ ยิ้มเจียม
นางเบญจมาศ รุงวรรณ
นางเบญจมาศ สุดสงวน
นางสาวเบญจมาศ เหมือนสุทธิวงศ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๓๑๙
๑๓๒๐
๑๓๒๑
๑๓๒๒
๑๓๒๓
๑๓๒๔
๑๓๒๕
๑๓๒๖
๑๓๒๗
๑๓๒๘
๑๓๒๙
๑๓๓๐
๑๓๓๑
๑๓๓๒
๑๓๓๓
๑๓๓๔
๑๓๓๕
๑๓๓๖
๑๓๓๗
๑๓๓๘
๑๓๓๙
๑๓๔๐
๑๓๔๑
๑๓๔๒
๑๓๔๓
๑๓๔๔
๑๓๔๕

หนา ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวเบญจมาศ อยูเย็น
นางเบ็ญจมาศ ออนศรี
นางสาวเบญจมาษ ออนอนงค
นางสาวเบญจวรรณ เจริญธรรม
นางสาวเบญจวรรณ ปราณีตพลกรัง
นางเบญจวรรณ สิงหทองลา
นางเบ็ญจางค แจงใจเจริญ
นางสาวปฏิญญา บุญเลิศ
นางสาวปณิดา สุวรรณาภา
นางปทุมวัน โลหะชาละ
นางสาวปนัดดา วีแกว
นางปพิชญา สิงหวงศ
นางประกายมาศ เกิดสมบัติ
นางประคอง ศรีไหม
นางสาวประคอง เอียดเหล็น
นางประจงจิต สุอินไหว
นางประทีป ไชยเสน
นางประทุม ทรรพคช
นางประทุม เรืองมาลัย
นางประทุมพร นาคาอินทร
นางประทุมพร บัวหลวง
นางสาวประทุมวรรณ ปญญาเลิศ
นางประนอม ไทยประยูร
นางประนอม เมฆขจร
นางประนอม รัตนวงษวิวัฒน
นางประนอม วิโรจนวรรณ
นางสาวประนอม สุพีร

๑๓๔๖
๑๓๔๗
๑๓๔๘
๑๓๔๙
๑๓๕๐
๑๓๕๑
๑๓๕๒
๑๓๕๓
๑๓๕๔
๑๓๕๕
๑๓๕๖
๑๓๕๗
๑๓๕๘
๑๓๕๙
๑๓๖๐
๑๓๖๑
๑๓๖๒
๑๓๖๓
๑๓๖๔
๑๓๖๕
๑๓๖๖
๑๓๖๗
๑๓๖๘
๑๓๖๙
๑๓๗๐
๑๓๗๑
๑๓๗๒

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นางประนอม แสงผลึก
นางประนอมศรี จัยสิน
นางประพันธ หงษศิลา
นางประพิมพร สิริวัฒนภักดี
นางประพิมพรรณ รจนา
นางประพิศ นวลนิจ
นางประไพ ทองพัฒน
นางประไพ บุญฉ่ํา
นางประไพ ปองกัน
นางประไพ แสงสวาง
นางประไพพร เกษมคุณ
นางสาวประไพพร สะอาดศรี
นางประไพพรรณ เสมาเงิน
นางสาวประไพพิศ ศรีสัมพันธ
นางสาวประไพรัช เพ็งหา
นางประไพรัตน สายหนู
นางประภัสสร ไชยสุนันท
นางประภัสสร ทองทั่ว
นางสาวประภัสสร อาษานอก
นางสาวประภา อิ่มสมบัติ
นางประภาพร สังคีรี
นางประภาพรรณ ชาระมาตย
นางประภาพรรณ ลี้จินดา
นางประภาวดี จํานงคจิตร
นางสาวประภาศรี ทาขุน
นางสาวประภาศรี แสนเสนา
นางประมวล นอยสวรรค

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๓๗๓
๑๓๗๔
๑๓๗๕
๑๓๗๖
๑๓๗๗
๑๓๗๘
๑๓๗๙
๑๓๘๐
๑๓๘๑
๑๓๘๒
๑๓๘๓
๑๓๘๔
๑๓๘๕
๑๓๘๖
๑๓๘๗
๑๓๘๘
๑๓๘๙
๑๓๙๐
๑๓๙๑
๑๓๙๒
๑๓๙๓
๑๓๙๔
๑๓๙๕
๑๓๙๖
๑๓๙๗
๑๓๙๘
๑๓๙๙

นางสาวประวีณา ชูแสงศรี
นางประสาร ทองนาค
นางประเสริฐศรี สาโพธิ์
นางประเสริฐศรี อุยอําไพ
นางปรัญญา แสงหิรัญ
นางปรางคทิพย บุญจันทรเชย
นางปรางทิพย แสวงศักดิ์
นางปราณี เกษมสวัสดิ์
นางปราณี แกวเก็บ
นางปราณี แกวทอง
นางปราณี จันมา
นางปราณี จีรจิตต
นางปราณี จูเจริญ
นางปราณี ฉิมพาลี
นางสาวปราณี ฐิติปทุมกาญจน
นางปราณี ทําเนา
นางปราณี ลินลา
นางสาวปราณี ศิวะพรประเสริฐ
นางปราณี สมพิทักษ
นางปราณี สุขะปุณพันธ
นางปราณี หวอตะเห
นางปราณี ออนสรอย
นางสาวปราณีต เชี่ยวนาวิน
นางสาวปราณีต บินสัน
นางสาวปราณีย ชนะสิทธิ์
นางสาวปรานอม เปลี่ยนขํา
นางสาวปรานอม พัสถาน

หนา ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๐๐
๑๔๐๑
๑๔๐๒
๑๔๐๓
๑๔๐๔
๑๔๐๕
๑๔๐๖
๑๔๐๗
๑๔๐๘
๑๔๐๙
๑๔๑๐
๑๔๑๑
๑๔๑๒
๑๔๑๓
๑๔๑๔
๑๔๑๕
๑๔๑๖
๑๔๑๗
๑๔๑๘
๑๔๑๙
๑๔๒๐
๑๔๒๑
๑๔๒๒
๑๔๒๓
๑๔๒๔
๑๔๒๕
๑๔๒๖

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นางสาวปรานอม สังขขํา
นางปรารถนา เอกอัจฉริยา
นางปรารมย เจริญสุข
นางสาวปราวีณา เทพคํา
นางปริฉัตร คํากอน
นางปริชาติ ลามอ
นางสาวปริญญา คงดวง
นางสาวปริญธรณ รายสันเทียะ
นางสาวปริมประภา ฟุฝน
นางสาวปริศนา จันทรเอียด
นางปรีดา ทองศรี
นางสาวปรีดา แสงสี
นางสาวปรียา ศุภชัยศิริเรือง
นางปรียาภรณ ชลภักดี
นางปรียาภา ทิพยดับภัย
นางปรียารัตน แจมเพลง
นางสาวปรีวรรณ เกื้อหนุน
นางปฤษณา ปานสกุล
นางปวริศา ลําพูนสัก
นางปวีณา บุตรดีมี
นางสาวปวีณา ปงลังกา
นางสาวปวีณา สมภักดี
นางปวีณา อาวรัตนกุล
นางสาวปสันทนีย อัจฉริยบุตร
นางปองศิริ อินบัวทอง
นางปองสุข สุจริต
นางสาวปณณพร โพธิ์เจริญ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๔๒๗
๑๔๒๘
๑๔๒๙
๑๔๓๐
๑๔๓๑
๑๔๓๒
๑๔๓๓
๑๔๓๔
๑๔๓๕
๑๔๓๖
๑๔๓๗
๑๔๓๘
๑๔๓๙
๑๔๔๐
๑๔๔๑
๑๔๔๒
๑๔๔๓
๑๔๔๔
๑๔๔๕
๑๔๔๖
๑๔๔๗
๑๔๔๘
๑๔๔๙
๑๔๕๐
๑๔๕๑
๑๔๕๒
๑๔๕๓

นางปทมวรรณ เดชโยธิน
นางปทมา จีนธรรม
นางสาวปทมา เทียมทรัพย
นางปทมา บุญยวรรณ
นางสาวปทมา พรมขํา
นางปทมา ลาขุนทด
นางปทมา อินทรสอาด
นางสาวปทมาภรณ ศิริ
นางปาณิศา ศรีสิน
นางปานทิพย ตลับทอง
นางสาวปานทิพย ประสาทแกว
นางสาวปานฤดี วงษคํา
นางสาวปาริชาติ ลองจํานงค
นางปาริชาติ วิเศษกาศ
นางปาลิดา น้ําทิพย
นางสาวปาลิตา คงแสงทอง
นางสาวปติภัทร เทพรักษา
นางปนนา อุดมบุณยลักษณ
นางปยนันท ธนกาญจน
นางสาวปยนุช แกวคูณ
นางสาวปยนุช ดานกุล
นางปยพร ชัยศักดิ์ประเสริฐ
นางปยพร นาคบอคา
นางปยะดา รัตนผลิน
นางสาวปยะรัตน สวัสดิ์ศรี
นางปยานุช ดัชถุยาวัตร
นางปยาภรณ ซาแสงบง

หนา ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๕๔
๑๔๕๕
๑๔๕๖
๑๔๕๗
๑๔๕๘
๑๔๕๙
๑๔๖๐
๑๔๖๑
๑๔๖๒
๑๔๖๓
๑๔๖๔
๑๔๖๕
๑๔๖๖
๑๔๖๗
๑๔๖๘
๑๔๖๙
๑๔๗๐
๑๔๗๑
๑๔๗๒
๑๔๗๓
๑๔๗๔
๑๔๗๕
๑๔๗๖
๑๔๗๗
๑๔๗๘
๑๔๗๙
๑๔๘๐

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นางสาวปยาภรณ แซจิว
นางปุณฑริกา ยอดแกว
นางปุณยวีร สถิตยวงศ
นางปุลพร โนนนอย
นางเปรมปรี แสนใจ
นางสาวเปรมฤดี นามเทพา
นางเปรมฤดี มามาตร
นางสาวผกามาส ยุติธรรมนนท
นางสาวผกาวลี อยูผอง
นางผณีศวร เลิศประดิษฐ
นางผองพรรณ พรมอัตถ
นางผองศรี จันทรรักษา
นางสาวผองศรี วงศสอน
นางผองศรี สรรพอุดม
นางผองศรี หมอนทอง
นางผุสดี จิตรมาลี
นางสาวพงษลดา วิทยประไพพันธ
นางสาวพจนา คิดดี
นางพจนา ชูจันทร
นางสาวพจนาฏ สําเนียง
นางพจนาถ ทองนอย
นางพจนีย กาญจนจันทร
นางพจนีย ปนสุวรรณ
นางสาวพจนีย สรรพประเสริฐ
นางพจมาน เอกนัย
นางพชร กรีแกว
นางพชรพรรณ จันทรดี

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๔๘๑
๑๔๘๒
๑๔๘๓
๑๔๘๔
๑๔๘๕
๑๔๘๖
๑๔๘๗
๑๔๘๘
๑๔๘๙
๑๔๙๐
๑๔๙๑
๑๔๙๒
๑๔๙๓
๑๔๙๔
๑๔๙๕
๑๔๙๖
๑๔๙๗
๑๔๙๘
๑๔๙๙
๑๕๐๐
๑๕๐๑
๑๕๐๒
๑๕๐๓
๑๕๐๔
๑๕๐๕
๑๕๐๖
๑๕๐๗

นางสาวพนมวรรณ ตาลจรุง
นางพนารัตน ขุนชํานาญ
นางสาวพนารัตน แชมชื่น
นางพนาวัลย บุญไชย
นางสาวพนิดา แกนสําโรง
นางพนิดา รักญาติ
นางสาวพนิดา เหลไม
นางสาวพยงค อินทรกล่ํา
นางสาวพยอม เกิดทองเล็ก
นางพยุง ศรีจําลอง
นางพเยาว ผลพฤกษ
นางพรกมล เงินเขียว
นางพรชนก นอยแรม
นางพรทิพย กาญจนกุล
นางพรทิพย ไชยศิริ
นางสาวพรทิพย โมออน
นางพรทิพย ใยสวัสดิ์
นางพรทิพย วารีกุล
นางพรทิพย สิงหเสนี
นางสาวพรทิพย อาจหาญอาคม
นางสาวพรทิพยพา เกษไธสง
นางพรทิพา สายะโสภณ
นางสาวพรนิภา สุทธิธรรม
นางพรพรรณ กระแสเสน
นางพรพรรณ พลอยกระโทก
นางพรพิมล ประวัติรุงเรือง
นางพรพิมล ปวงนิยม

หนา ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๐๘
๑๕๐๙
๑๕๑๐
๑๕๑๑
๑๕๑๒
๑๕๑๓
๑๕๑๔
๑๕๑๕
๑๕๑๖
๑๕๑๗
๑๕๑๘
๑๕๑๙
๑๕๒๐
๑๕๒๑
๑๕๒๒
๑๕๒๓
๑๕๒๔
๑๕๒๕
๑๕๒๖
๑๕๒๗
๑๕๒๘
๑๕๒๙
๑๕๓๐
๑๕๓๑
๑๕๓๒

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙

นางสาวพรพิมล เพ็ญสวาง
นางพรพิมล ศักดิ์ศรี
นางพรพิมล สิรเิ จริญพร
นางพรพิมล เสถียรทิพย
นางพรเพ็ญ ศรีอาจ
นางพรเพ็ญ สอนอาจ
นางพรรณงาม นวลนิล
นางพรรณทิพย จีระพันธุ
นางพรรณธิภา เจิ่งฤทธิ์
นางพรรณประไพ บัวเทศ
นางพรรณภา กลิ่นนิ่มนวล
นางพรรณวดี บุญเต็ม
นางสาวพรรณะ จุลหงษ
นางพรรณิชา นุมหนู
นางพรรณี เงางาม
นางสาวพรรณี พารา
นางพรรณี สังขทอง
นางพรรัตน ขวัญมงคลพงศ
นางสาวพรวิมล ขจรไชยกุล
นางสาวพรศรี พัวพิมลศิริ
นางสาวพรศรี วงศสานุภา
นางสาวพรสวรรค มูลสมบัติ
นางพรสวรรค เอี่ยมละมัย
นางพรสุข ชืน่ บาน
นางสาวพลอยชนกภรณ
เปรมสําราญ
๑๕๓๓ นางพวงแกว เยาวไสย

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๕๓๔
๑๕๓๕
๑๕๓๖
๑๕๓๗
๑๕๓๘
๑๕๓๙
๑๕๔๐
๑๕๔๑
๑๕๔๒
๑๕๔๓
๑๕๔๔
๑๕๔๕
๑๕๔๖
๑๕๔๗
๑๕๔๘
๑๕๔๙
๑๕๕๐
๑๕๕๑
๑๕๕๒
๑๕๕๓
๑๕๕๔
๑๕๕๕
๑๕๕๖
๑๕๕๗
๑๕๕๘
๑๕๕๙
๑๕๖๐

หนา ๑๐๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางพวงทอง รัตนารมย
นางพวงผกา แพงไทย
นางพวงพยอม กันธิ
นางพวงเพชร ชุปวา
นางสาวพวงเพ็ญ เยี่ยงอยางสุริยา
นางพะเยาว ยาโสภา
นางพัชณี ไสยเรือง
นางพัชนี จําลองพิมพ
นางพัชนี ทวมตะเคียน
นางพัชนี ปานทผลิน
นางพัชนี ศรีเมืองบุญ
นางพัชรณัฏฐ แสงออน
นางสาวพัชรา ทุมนันท
นางพัชรา พจนธนมาศ
นางพัชราภรณ โพธิมาศ
นางสาวพัชราภรณ มั่งจันทึก
นางพัชรินทร คําฤาชัย
นางสาวพัชรินทร จันทิหลา
นางพัชรินทร เจริญลาภตระกูล
นางสาวพัชรินทร ดวงจันทร
นางพัชรินทร เพชรราช
นางสาวพัชรินทร สังขสําราญ
นางพัชรินทร อุดมจรัสเดช
นางสาวพัชรี จันทรหอม
นางสาวพัชรี ดอกไมไหว
นางพัชรี ภัคดีวิลัย
นางสาวพัชรี แสงเพ็ง

๑๕๖๑
๑๕๖๒
๑๕๖๓
๑๕๖๔
๑๕๖๕
๑๕๖๖
๑๕๖๗
๑๕๖๘
๑๕๖๙
๑๕๗๐
๑๕๗๑
๑๕๗๒
๑๕๗๓
๑๕๗๔
๑๕๗๕
๑๕๗๖
๑๕๗๗
๑๕๗๘
๑๕๗๙
๑๕๘๐
๑๕๘๑
๑๕๘๒
๑๕๘๓
๑๕๘๔
๑๕๘๕
๑๕๘๖
๑๕๘๗

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นางสาวพัชรี โสนันทะ
นางพัชรีพร โคตรบุญมา
นางพัชรียา แกวประดิษฐ
นางพัฒนา เครือพิมาย
นางสาวพัฒนา รัตนาวลี
นางพัฒนา ศรียอด
นางสาวพัทราภรณ นิมาพันธ
นางพันธทิพย ทองเย็น
นางพิกุล จันเจอร
นางสาวพิกุลแกว บุรินทรกุล
นางสาวพิกุลทอง ขลิบทอง
นางสาวพิชชาภา นิมา
นางสาวพิชชาภา ภูงามนิล
นางสาวพิชญา บุญผุด
นางสาวพิชญานันต ดานสูงเนิน
นางพินญาณ ชัยปญญา
นางพิมพใจ เขียวขาว
นางพิมพใจ สาระสนธิ
นางพิมพประภา หนอนันตา
นางสาวพิมพพรรณ คําบาง
นางสาวพิมพา รอดจันทร
นางสาวพิมลนาฎ ปนทอง
นางพิมสมร บุญจําภู
นางสาวพิรณี ชาญดนตรี
นางสาวพิรุณพรรณ ชัยสันทนะ
นางพิลาไล สิตวงษ
นางพิไลพร โทนแกว

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๕๘๘
๑๕๘๙
๑๕๙๐
๑๕๙๑
๑๕๙๒
๑๕๙๓
๑๕๙๔
๑๕๙๕
๑๕๙๖
๑๕๙๗
๑๕๙๘
๑๕๙๙
๑๖๐๐
๑๖๐๑
๑๖๐๒
๑๖๐๓
๑๖๐๔
๑๖๐๕
๑๖๐๖
๑๖๐๗
๑๖๐๘
๑๖๐๙
๑๖๑๐
๑๖๑๑
๑๖๑๒
๑๖๑๓
๑๖๑๔

หนา ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพิไลพร ศรประสิทธิ์
นางสาวพิไลลักษณ บริบูรณสกุลสุข
นางพิศมร มวงมี
นางพิศมัย เดชคํารณ
นางสาวพิศมัย ปรุงเกียรติ
นางพิศมัย เสนาคม
นางสาวพิศวง สวางไว
นางพิสมัย อิรยะดิบ
นางพุฒ ถัวทอง
นางพุทธรักษา เชียงอินทร
นางสาวพูนทรัพย แสงดี
นางสาวพูนสุข กุลรุงโรจน
นางสาวพูนสุข แดงเพ็ชร
นางสาวพูลศรี คําเพียร
นางเพชรชุดา เกษประยูร
นางสาวเพ็ชรนอย สุจริตธนะการ
นางเพชรรัตน จีนกลั่น
นางสาวเพชรรัตน เสนบุญ
นางเพชรา ศรีทอง
นางเพชรา เหมือนวงศ
นางเพ็ญแข สุทธา
นางสาวเพ็ญจันทร กิจเจริญ
นางเพ็ญจันทร หาญสิงห
นางสาวเพ็ญโฉม ปานจอย
นางเพ็ญประไพ เกิดทิพย
นางเพ็ญประภา สุขจันทร
นางสาวเพ็ญผกา สุนทรประทุม

๑๖๑๕
๑๖๑๖
๑๖๑๗
๑๖๑๘
๑๖๑๙
๑๖๒๐
๑๖๒๑
๑๖๒๒
๑๖๒๓
๑๖๒๔
๑๖๒๕
๑๖๒๖
๑๖๒๗
๑๖๒๘
๑๖๒๙
๑๖๓๐
๑๖๓๑
๑๖๓๒
๑๖๓๓
๑๖๓๔
๑๖๓๕
๑๖๓๖
๑๖๓๗
๑๖๓๘
๑๖๓๙
๑๖๔๐
๑๖๔๑

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นางสาวเพ็ญพร มีศรี
นางสาวเพ็ญพักตร ฟูเจริญ
นางเพ็ญฤดี เพ็ชรประไพ
นางเพ็ญศรี นิติพนากุล
นางเพ็ญศรี เพิ่มพูล
นางเพ็ญศรี ภูเลื่อมคํา
นางเพ็ญศรี มานิตยศิริกุล
นางเพ็ญศรี ศรบุญทอง
นางเพ็ญศรี ศิริสวัสดิ์
นางเพ็ญศรี สมพงษพันธ
นางเพ็ญศรี หงษคํา
นางสาวเพ็ญสิริ วรจริยาสกุล
นางสาวเพ็ญสุข ตันตรานนท
นางเพลินตา นาคสูงเนิน
นางเพลินพิศ พรหมโน
นางเพลินพิศ ศรีมาตย
นางเพลินพิศ ศรีรุงเรือง
นางสาวเพียงจันทร กุณดอย
นางเพียงใจ ทับธานี
นางสาวเพียงใจ เพชรสังข
นางแพรทอง โสกันทัต
นางแพรว อนุศาสนนันท
นางไพจิต เทียมสวรรค
นางสาวไพจิตร สุภาเมศ
นางสาวไพฑูรย สมเสนา
นางสาวไพรพนา โสระสิงห
นางไพรินทร กล่ําขํามี

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๖๔๒
๑๖๔๓
๑๖๔๔
๑๖๔๕
๑๖๔๖
๑๖๔๗
๑๖๔๘
๑๖๔๙
๑๖๕๐
๑๖๕๑
๑๖๕๒
๑๖๕๓
๑๖๕๔
๑๖๕๕
๑๖๕๖
๑๖๕๗
๑๖๕๘
๑๖๕๙
๑๖๖๐
๑๖๖๑
๑๖๖๒
๑๖๖๓
๑๖๖๔
๑๖๖๕
๑๖๖๖
๑๖๖๗
๑๖๖๘

หนา ๑๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางไพรินทร มีปญญา
นางไพเราะ พันธนิยม
นางไพลิน ธรรมสอน
นางไพลิน แสนใจมูล
นางฟองนอย คงแกวเคลื่อน
นางฟาตินันท ศรัทธานุรักษ
นางฟารุง หิรัญสถิตย
นางภคอร ศรีทราไชย
นางสาวภณิดา หุมจันทร
นางภัคภิญญา แสงพิทักษ
นางภัชธีญา ชนันชนะ
นางภัชรินทร ปรรณารม
นางสาวภัณฑิรา นุสนธิธารารัตน
นางภัณฑิรา สดสรอย
นางภัททนี เลิศไธสง
นางภัททิยา นารถสกุล
นางสาวภัทรกร นักเจริญ
นางสาวภัทรพร ทัดภูธร
นางภัทรสุดา ปนทองพันธ
นางสาวภัทราพร เพิ่มพิบูลย
นางสาวภัทราวรรณ ฤทธิ์เดช
นางภัสพร ใจแข็ง
นางภัสสร ลาโพธิ์
นางภาณุมาศ แกวเกิด
นางภาพร แสงมุงคุณ
นางสาวภาวดี จันทรศรี
นางสาวภาวดี รังมณี

๑๖๖๙
๑๖๗๐
๑๖๗๑
๑๖๗๒
๑๖๗๓
๑๖๗๔
๑๖๗๕
๑๖๗๖
๑๖๗๗
๑๖๗๘
๑๖๗๙
๑๖๘๐
๑๖๘๑
๑๖๘๒
๑๖๘๓
๑๖๘๔
๑๖๘๕
๑๖๘๖
๑๖๘๗
๑๖๘๘
๑๖๘๙
๑๖๙๐
๑๖๙๑
๑๖๙๒
๑๖๙๓
๑๖๙๔
๑๖๙๕

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นางสาวภาวนา ตะวันหะ
นางภาวสุทธิ์ บัวทอง
นางภาวิณี รัตนวัน
นางสาวภูณิศา ธรรมดี
นางสาวภูระหงษ เสริมใหม
นางสาวภูริพร วัฒโนทัยวิทย
นางมณฑา เพชรพนาศักดิ์
นางสาวมณฑิชา แสนชุม ชื่น
นางสาวมณฑิรา กองสมุท
นางมณเทียร โนทะนะ
นางมณินาถ รัตนปรัชญา
นางมณี เงากระจาง
นางมณี ศรีชัย
นางสาวมณีนาฏ ตระกูล
นางมณีรัตน เย็นเปยม
นางมณีรัตนา เขือ่ นแกว
นางมณีวรรณ สาบุตร
นางสาวมธุรส คงเจริญ
นางมธุรส บัวพันธ
นางสาวมนทกานต กุลเจริญ
นางสาวมนทิรา รุมแสง
นางสาวมนพัทธ ใจสอาด
นางมนภรณ ใจรูรอบ
นางมนสิชา สุขดี
นางมยุรฉัตร ธุระสะ
นางมยุรา สวางจิตต
นางสาวมยุรี จริยารักษ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๖๙๖
๑๖๙๗
๑๖๙๘
๑๖๙๙
๑๗๐๐
๑๗๐๑
๑๗๐๒
๑๗๐๓
๑๗๐๔
๑๗๐๕
๑๗๐๖
๑๗๐๗
๑๗๐๘
๑๗๐๙
๑๗๑๐
๑๗๑๑
๑๗๑๒
๑๗๑๓
๑๗๑๔
๑๗๑๕
๑๗๑๖
๑๗๑๗
๑๗๑๘
๑๗๑๙
๑๗๒๐
๑๗๒๑
๑๗๒๒

นางมยุรี พลบุตร
นางสาวมยุรีย โพธิ์แพง
นางสาวมลเทียน บุตรเบา
นางสาวมลิ นากเกิดพะเนา
นางมะยุรี วงศรัตน
นางมะลัย หมายทวี
นางมะลิ ดิษธรรม
นางสาวมะลิ ปอมมาก
นางมะลิวรรณ ตันเสนา
นางสาวมะลิวัลย สุพรรณนนท
นางมัณฑนา หนูสุข
นางมัณฑริกา ทิพยวงศ
นางมัทนา กุดกังวล
นางสาวมัทนา คําภาพันธ
นางมัทนา ชมภูจันทร
นางสาวมันจนา อนเงิน
นางสาวมัลทนา วิเศษศรี
นางสาวมัลลิกา ฟาคุม
นางมาดีนา อินทมี
นางมาติกา สรอยทอง
นางมารินทร ดําเนินเกษม
นางมาริษา ฐิติสุนทรลักษณ
นางมาเรียม จันทะ
นางมาลัย พูลพจน
นางมาลัย อจลานนท
นางมาลินี เมฆขุนทด
นางมาลิสา สุดสอน

หนา ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๒๓
๑๗๒๔
๑๗๒๕
๑๗๒๖
๑๗๒๗
๑๗๒๘
๑๗๒๙
๑๗๓๐
๑๗๓๑
๑๗๓๒
๑๗๓๓
๑๗๓๔
๑๗๓๕
๑๗๓๖
๑๗๓๗
๑๗๓๘
๑๗๓๙
๑๗๔๐
๑๗๔๑
๑๗๔๒
๑๗๔๓
๑๗๔๔
๑๗๔๕
๑๗๔๖
๑๗๔๗
๑๗๔๘
๑๗๔๙

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นางมาลี ดวงรัตน
นางสาวมาลี ตนแกว
นางมาลี พาบัว
นางมาลี โพธิละเดา
นางมาลี วงศอินทร
นางสาวมาลี ศรีวิริยไชย
นางมาลี สุรยิ ะ
นางสาวมาลีวรรณ พื้นผา
นางมินา บุญณโร
นางมุกดา ใจสมัคร
นางมุกดา ฉายดํารงค
นางสาวมุกประดับ ไหมสุข
นางสาวมุขรา ศรีวิธรรม
นางสาวมุจรินทร โอดพิมพ
นางเมตตา ยอดหอม
นางเมตตา ศรีจําลอง
นางเมทนี นิ่มทองคํา
นางเมนิตา สัมพันธ
นางยศวดี คุณพูล
นางสาวยอดสรอย อยูพงษพิทักษ
นางยะลาวรรณ เนตรวัตร
นางสาวยาใจ วิชญพงศ
นางยิ่งวรรณ รัตนเพ็ญชาติ
นางสาวยินดี คงเลข
นางยุพดี จีรจิตต
นางสาวยุพดี ไหมสุข
นางสาวยุพา เขียวขํา

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๗๕๐
๑๗๕๑
๑๗๕๒
๑๗๕๓
๑๗๕๔
๑๗๕๕
๑๗๕๖
๑๗๕๗
๑๗๕๘
๑๗๕๙
๑๗๖๐
๑๗๖๑
๑๗๖๒
๑๗๖๓
๑๗๖๔
๑๗๖๕
๑๗๖๖
๑๗๖๗
๑๗๖๘
๑๗๖๙
๑๗๗๐
๑๗๗๑
๑๗๗๒
๑๗๗๓
๑๗๗๔
๑๗๗๕
๑๗๗๖

นางยุพา นายรักษา
นางยุพา บุญสถิตย
นางยุพา ฟองแกว
นางสาวยุพา เรืองโชติ
นางยุพา หลาคอม
นางยุพา เหลามวง
นางยุพาพร สวนฟก
นางสาวยุพาภรณ แจงเจนกิจ
นางยุพาภรณ มุงคุณคําชาว
นางยุพาวดี ทองคํา
นางยุพิน เกิดนอย
นางสาวยุพิน ทองสงโสม
นางสาวยุพิน พัดพาน
นางยุพิน ภูประเสริฐ
นางสาวยุพิน รอดไผลอม
นางสาวยุพิน สังขภิญโญ
นางสาวยุภาพร เทพสุริยานนท
นางสาวยุภาวดี พาชื่นใจ
นางสาวยุวดี วุฒิพล
นางสาวยุวดี ศรีสุระ
นางยุวดี แสนยาง
นางยุวดี อักษรศรี
นางสาวยุวดี อารีจิตรานุสรณ
นางสาวยุวเรส คีรีวงษ
นางเยาวดี แจมแจง
นางเยาวดี ยกศิริ
นางเยาวนารถ แสงสุขใส

หนา ๑๐๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๗๗
๑๗๗๘
๑๗๗๙
๑๗๘๐
๑๗๘๑
๑๗๘๒
๑๗๘๓
๑๗๘๔
๑๗๘๕
๑๗๘๖
๑๗๘๗
๑๗๘๘
๑๗๘๙
๑๗๙๐
๑๗๙๑
๑๗๙๒
๑๗๙๓
๑๗๙๔
๑๗๙๕
๑๗๙๖
๑๗๙๗
๑๗๙๘
๑๗๙๙
๑๘๐๐
๑๘๐๑
๑๘๐๒
๑๘๐๓

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นางสาวเยาวเพ็ญ ใจหาว
นางเยาวภา แกวเนตร
นางสาวเยาวภา นิลเพ็ชร
นางเยาวรี พรภิญโญ
นางเยาวลักษณ ดานกลาง
นางเยาวลักษณ แมนศรแผลง
นางเยาวลักษณ รัตนพรมรินทร
นางสาวเยาวลักษณ อยูพิศาล
นางเยี่ยมจิต เกตุพงศสุดา
นางโยธการ โกษาจันทร
นางสาวรจนา ดวงดอก
นางรชต มากูล
นางสาวรติกรณ ไพรเขียว
นางรติมา ทิพรักษ
นางรติรัตน แขมคํา
นางสาวรพี อาภัย
นางสาวรมิดา ผลัดรื่น
นางรวงพร คําภีระ
นางสาวรวยรื่น พาหุจินดา
นางรวิวรรณ มณีอินทร
นางรวีวรรณ มีปาน
นางรวีวรรณ อินปน
นางสาวรสคนธ ประทุมนพรัตน
นางสาวรสสุคนธ สมบูรณชัย
นางสาวรสสุคนธ เอี่ยวศิริ
นางรอฝอะ เหล็มปาน
นางรอมะ คชาไพร

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๘๐๔
๑๘๐๕
๑๘๐๖
๑๘๐๗
๑๘๐๘
๑๘๐๙
๑๘๑๐
๑๘๑๑
๑๘๑๒
๑๘๑๓
๑๘๑๔
๑๘๑๕
๑๘๑๖
๑๘๑๗
๑๘๑๘
๑๘๑๙
๑๘๒๐
๑๘๒๑
๑๘๒๒
๑๘๒๓
๑๘๒๔
๑๘๒๕
๑๘๒๖
๑๘๒๗
๑๘๒๘
๑๘๒๙
๑๘๓๐

นางสาวรอฮานีย หะยีสาและ
นางสาวระเบียบ คําภา
นางสาวระเบียบ งามสะอาด
นางระเบียบ สุขจินดา
นางระภีภรณ ศรีทอง
นางระวิวรรณ รมลําดวน
นางสาวรังสิยา ดวงจินดา
นางรัชชนก ภิญโญ
นางรัชฎากร สุขเพ็ง
นางรัชฎาภรณ สืบชมภู
นางรัชฎาวรรณ พันธฤทธิ์
นางรัชฎาวรรณ อุปถัมภ
นางรัชดาพร เหลืองสุดใจชื้น
นางรัชนก อินทรจันทร
นางสาวรัชนิดา อุตะโม
นางรัชนี จันใด
นางสาวรัชนี นวมศิริ
นางสาวรัชนี หงษวะชิน
นางรัชนี อสุนี ณ อยุธยา
นางรัชนีกร พวงมาลย
นางรัชนีบูลย ออนอก
นางสาวรัชนีพร พิณทอง
นางรัชนีย ตรีเนตร
นางรัชนีย ถินกลาง
นางสาวรัชนีวรรณ จันทะสอน
นางรัชนีวรรณ รอดไทย
นางรัญชนาวลัย อินทรนารมย

หนา ๑๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๓๑
๑๘๓๒
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

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นางรัญญา ชุปวา
นางรัฐษราภรณ ศรีสิตานนท
นางสาวรัตติกร สงวนญาติ
นางสาวรัตติญา ลีละวัฒนพันธ
นางรัตนภรณ สังฆะมณีย
นางรัตนศรี แกวทอง
นางรัตนา ขันกสิกรรม
นางรัตนา งามสุข
นางรัตนา ชมานนท
นางรัตนา ญาณวรพงศ
นางสาวรัตนา บุญฉิม
นางรัตนา บุญรักษา
นางรัตนา หงีสงา
นางรัตนา อนันตพันธุ
นางสาวรัตนาพร ชูชัยเจริญ
นางสาวรัตนาพร ทองถาวร
นางสาวรัตนาภรณ กิตติทนงวัตร
นางรัตนาภรณ นันทกร
นางรัตนาภรณ ปานแกว
นางรัมภาพิศ ปติมล
นางรัศมี จันทรสาขา
นางราชิน นวลกล่ํา
นางราตรี การะเกตุ
นางราตรี แดงสายทอง
นางราตรี ทองนอก
นางราตรี ปรางโท
นางสาวราตรี ศรีสุข

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๘๕๘
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

นางราตรี เสนามิตร
นางสาวราตรี แสงทอง
นางราตรี อินทรวิเศษ
นางรานี ไชยวงค
นางสาวราศรี ไกรเทพ
นางสาวรําจวน จันทรขาว
นางรําไพ บุญเพ็ง
นางรินจง คงศิลป
นางรินดา อึ๊งพานิช
นางรื่นฤดี เจกะบุตร
นางสาวรุงกาญจน อารีย
นางสาวรุงกานต อนุกูล
นางรุงตนา สมิตเมฆ
นางสาวรุงทิพย เกิดมีเงิน
นางรุงทิพย จันทรศาลา
นางรุงทิพย ทาสีดา
นางสาวรุงทิพย มั่งคั่ง
นางสาวรุงทิพย ศรีสุระ
นางสาวรุงทิวา ฉัททันตรัศมี
นางรุงทิวา มูลสถาน
นางสาวรุงนภา เจริญการ
นางสาวรุงนภา วาปทะ
นางสาวรุงนภา วิจิตรวงศ
นางรุงนภา สรรคสวาสดิ์
นางรุงพร นิลบดี
นางรุงรพี มวนทอง
นางรุงระวี สินธุรัตน

หนา ๑๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
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
๑๙๑๑

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นางสาวรุงรัตน นาคคํา
นางรุงรัตน นุมทองคํา
นางรุงรัตน ผรณาปติ
นางรุงรัตน สิงหนอย
นางรุงรัตน สุธีรัตนวัฒนกุล
นางสาวรุงอรุณ ปนทอง
นางรุงอรุณ รัตนพันธ
นางรุจิรา คะโยธา
นางรุจิรา จารุพันธจรัสศรี
นางรุจี ขาวพรหม
นางรุวิญา เย็นสถิตย
นางเรณู พุทธรักษา
นางเรณู ศรีสุวรรณ
นางสาวเรณู เหมมั่น
นางสาวเรไร เกิดกลาง
นางสาวเรไร ไชยธิสาร
นางสาวเริ่มรุง เชี่ยวกล
นางสาวแรมใจ ชัยวิเชียร
นางสาวโรจนา มณีทา โพธิ์
นางฤทัย สุวรรณผอง
นางลมโชย กลิ่นศรีสุข
นางสาวลลิตา มัณยานนท
นางละมัย บุญสาคร
นางละมัย สนิทกุล
นางสาวละเมียด สมยา
นางละไม ศรีธรรม
นางละออ เดชสมบูรณรัตน

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
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
๑๙๓๗
๑๙๓๘

หนา ๑๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางละออ แสงสี
นางสาวละเอียด กองคํา
นางสาวละเอียด แกววารี
นางสาวลักขณา จามิกรณ
นางลักขณา เชิดบารมี
นางสาวลักขณา บริสุทธิ์
นางสาวลักขณา มาหญานันท
นางลักษณาวดี สถาปนวรรณธนะ
นางสาวลักษมี สุนทรจันทร
นางสาวลัคนา ทับทิม
นางสาวลัดดา เกษลักษณ
นางลัดดา ชูวงควาน
นางสาวลัดดา ดอกอําพันธ
นางสาวลัดดา สายพาณิชย
นางสาวลัดดา แสนสูงเนิน
นางลัดดา อาจตา
นางลัดดาวัณย สังขทอง
นางลัดดาวัลย โกวิทยวรวุฒิ
นางสาวลัดดาวัลย แหนงแหยม
นางลั่นทม อยูประพัฒน
นางลาวัลย เจริญศิลป
นางลําดวน จิรพัฒนานนท
นางลําดวน ไชยประคอง
นางลําดวน มันทากาศ
นางสาวลําดวน สินธุใส
นางสาวลําดวล ศรีจุไร
นางลําปาง ชัยชะนะ

๑๙๓๙
๑๙๔๐
๑๙๔๑
๑๙๔๒
๑๙๔๓
๑๙๔๔
๑๙๔๕
๑๙๔๖
๑๙๔๗
๑๙๔๘
๑๙๔๙
๑๙๕๐
๑๙๕๑
๑๙๕๒
๑๙๕๓
๑๙๕๔
๑๙๕๕
๑๙๕๖
๑๙๕๗
๑๙๕๘
๑๙๕๙
๑๙๖๐
๑๙๖๑
๑๙๖๒
๑๙๖๓
๑๙๖๔
๑๙๖๕

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นางลําพอง ภาพน้ํา
นางลําเพย ศรีคะโชติ
นางลําไพ ถานทองดี
นางลินดา เจริญสุข
นางสาวเลิศลักษณ มูลตา
นางวงวรรณ สุคนธรัตน
นางวงษจันทร ศรีทับทิม
นางวงษเดือน วันทอง
นางสาววงษศรี เจริญราษฎร
นางวนิชา ชูโฉม
นางสาววนิชา สืบสุข
นางวนิดา บุญแยมวงศ
นางวนิดา ลิ่มกุล
นางสาววนิดา สกุลเจริญไพโรจน
นางสาววนิดา หมัดสุริยะ
นางสาววนิดา อิ่มใจ
นางสาววรกานต อยูสมบูรณ
นางสาววรนุช บรรยงบุญฤทธิ์
นางสาววรนุช วอทอง
นางวรรณดี สุวรรณรัตน
นางวรรณทนา หลอเลิศประดิษฐ
นางสาววรรณทนีย โตแคลวภัย
นางวรรณทิพย ทองถาวร
นางสาววรรณธนา วัฒนเขตการณ
นางสาววรรณธนี ศรีสงา
นางสาววรรณพร คําหริ่ม
นางวรรณพร วรกนกพร

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๙๖๖
๑๙๖๗
๑๙๖๘
๑๙๖๙
๑๙๗๐
๑๙๗๑
๑๙๗๒
๑๙๗๓
๑๙๗๔
๑๙๗๕
๑๙๗๖
๑๙๗๗
๑๙๗๘
๑๙๗๙
๑๙๘๐
๑๙๘๑
๑๙๘๒
๑๙๘๓
๑๙๘๔
๑๙๘๕
๑๙๘๖
๑๙๘๗
๑๙๘๘
๑๙๘๙
๑๙๙๐
๑๙๙๑
๑๙๙๒

หนา ๑๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางวรรณพร สินธุวงค
นางสาววรรณภา รัชตารมย
นางวรรณภา สุขแสง
นางวรรณภา อินชวนจิ๋ว
นางวรรณวรางค หิญชีระนันทน
นางสาววรรณวิไล เชื้อมหาวัน
นางสาววรรณวิษา ไชชลาแสง
นางวรรณศิริ มาลัย
นางสาววรรณา บรรลือศรีศักดิ์
นางวรรณา พรหมศรี
นางสาววรรณา โภคพิพัฒน
นางสาววรรณา ศรีทองเทศ
นางวรรณา อนะมาน
นางวรรณิตา วงศทวีทรัพย
นางวรรธนา วาดมณี
นางวรวรรณ โตโคกสูง
นางวรวรัย ติใจ
นางสาววรัญญาภรณ สําอางคกูล
นางวรัปสร พับบรรจง
นางวราพร จันทรเดช
นางวราพร พานทอง
นางวราภรณ กิจสวัสดิ์
นางวราภรณ คงสุนทร
นางวราภรณ จิตรศิริ
นางวราภรณ เจนใจ
นางวราภรณ เจริญผล
นางวราภรณ ตั้งคลัง

๑๙๙๓
๑๙๙๔
๑๙๙๕
๑๙๙๖
๑๙๙๗
๑๙๙๘
๑๙๙๙
๒๐๐๐
๒๐๐๑
๒๐๐๒
๒๐๐๓
๒๐๐๔
๒๐๐๕
๒๐๐๖
๒๐๐๗
๒๐๐๘
๒๐๐๙
๒๐๑๐
๒๐๑๑
๒๐๑๒
๒๐๑๓
๒๐๑๔
๒๐๑๕
๒๐๑๖
๒๐๑๗
๒๐๑๘
๒๐๑๙

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นางสาววราภรณ ทองเนตร
นางวราภรณ ทัพภะ
นางวราภรณ พูนโต
นางวราภรณ เพ็งหา
นางวราภรณ รัชตวัฒน
นางสาววราภรณ วัชรางคกุล
นางสาววราภรณ ไวยากรณ
นางวรารินทน บํารุงผล
นางวริศรา สุวรรณบุตร
นางวลัญชภรณ ลอมวงษ
นางสาววลัยพันธ ธเนศกิตติภูมิ
นางสาววลัยภรณ หนูรัตน
นางสาววลัยรุจี วิเชียรทวี
นางวลัยลักษณ พุมอ่ํา
นางวลารัตน กุลธรวัฒนา
นางสาววลิดา จารึกสถิตยวงศ
นางสาววลิดา พลอยกระโทก
นางสาววลี ดานวิเศษกาญจน
นางวลี สุขสองหอง
นางสาววลีรัตน เกิดวิชัย
นางวลีรัตน ศิโรรัตนธัญโชค
นางสาววัจนา โรจนรุงทวี
นางสาววัชรา เชือ้ รามัญ
นางสาววัชราภรณ เจริญสุข
นางวัชราภรณ ไตรรงค
นางสาววัชราภรณ นอยนรินทร
นางวัชราภรณ ยาพันธ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๐๒๐
๒๐๒๑
๒๐๒๒
๒๐๒๓
๒๐๒๔
๒๐๒๕
๒๐๒๖
๒๐๒๗
๒๐๒๘
๒๐๒๙
๒๐๓๐
๒๐๓๑
๒๐๓๒
๒๐๓๓
๒๐๓๔
๒๐๓๕
๒๐๓๖
๒๐๓๗
๒๐๓๘
๒๐๓๙
๒๐๔๐
๒๐๔๑
๒๐๔๒
๒๐๔๓
๒๐๔๔
๒๐๔๕
๒๐๔๖

นางวัชราภรณ เรืองเวช
นางสาววัชรินทร เกตุรัตน
นางวัชรินทร อาเรฟ
นางวัชรี ชนะนา
นางวัชรี ชั่งเพ็ชรผล
นางสาววัชรี น้ําจันทร
นางสาววัชรี เพียรสกุล
นางสาววัชรี ภูมิพินิจ
นางสาววัชรีพร พวงเพชร
นางวัชรีวรรณ แสงทอง
นางวัชลี รอยอําแพง
นางวัฒนา คงเมือง
นางวัฒนา แตงออน
นางสาววันดี บุญรังษี
นางวันดี แปนเจริญ
นางสาววันดี พุทธวรานนท
นางวันดี สารมาศ
นางวันดี โสดกําปง
นางวันดี เหลืองอักษร
นางสาววันทนา นิอิสมัย
นางวันทนี เกื้อกลิ่น
นางสาววันทนีย หุนดี
นางวันธนา อนุกูล
นางวันนิตา ศิริทัพ
นางวันเพ็ญ คนหลัก
นางสาววันเพ็ญ ดําขํา
นางสาววันเพ็ญ โตมอญ

หนา ๑๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๔๗
๒๐๔๘
๒๐๔๙
๒๐๕๐
๒๐๕๑
๒๐๕๒
๒๐๕๓
๒๐๕๔
๒๐๕๕
๒๐๕๖
๒๐๕๗
๒๐๕๘
๒๐๕๙
๒๐๖๐
๒๐๖๑
๒๐๖๒
๒๐๖๓
๒๐๖๔
๒๐๖๕
๒๐๖๖
๒๐๖๗
๒๐๖๘
๒๐๖๙
๒๐๗๐
๒๐๗๑
๒๐๗๒
๒๐๗๓

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นางวันเพ็ญ ทาแกง
นางวันเพ็ญ มวงงาม
นางวันเพ็ญ เมยขันหมาก
นางวันเพ็ญ เรียงสันเทียะ
นางสาววันเพ็ญ ละฟู
นางวันเพ็ญ วงศคําเสาร
นางวันเพ็ญ วนศิรากุล
นางวันเพ็ญ ศิริจันทร
นางวันเพ็ญ สุขศาสตร
นางวันวิษา เหลืองไทย
นางวันวิสาข พัฒนวิบูลย
นางวันวิสาข ฤทธิ์เสือ
นางสาววัลภา สําเภาพงษ
นางวัลยา เกิดคุม
นางสาววัลลีย พลอยองอาจ
นางวัสสวดี รักเลิศ
นางวาริน ศุภศฤงคาร
นางวารี โกพิมาย
นางสาววารี แซเลา
นางวารี เปรมวิศิษฐ
นางวารี รัตนวิชัย
นางวารี ฤทธิ์ชูชัย
นางวารี เอมดิษฐ
นางวารีรัตน ทองนาค
นางวารุณี จินณะแกว
นางวารุณี ญานิวงค
นางวารุณี บรรจงทรัพย

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๐๗๔
๒๐๗๕
๒๐๗๖
๒๐๗๗
๒๐๗๘
๒๐๗๙
๒๐๘๐
๒๐๘๑
๒๐๘๒
๒๐๘๓
๒๐๘๔
๒๐๘๕
๒๐๘๖
๒๐๘๗
๒๐๘๘
๒๐๘๙
๒๐๙๐
๒๐๙๑
๒๐๙๒
๒๐๙๓
๒๐๙๔
๒๐๙๕
๒๐๙๖
๒๐๙๗
๒๐๙๘
๒๐๙๙
๒๑๐๐

หนา ๑๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางวารุณี ผาสุข
นางวาสนา ครุธจันทร
นางวาสนา แจมแจง
นางวาสนา ใจสะอาด
นางวาสนา ฐิตะวรรณ
นางสาววาสนา ถ้ําอมร
นางสาววาสนา เทพนรินทร
นางวาสนา นอมมณี
นางวาสนา ภูมิประมาณ
นางวาสนา มีศรี
นางวาสนา เรืองฮุย
นางวาสนา ฤกษงาม
วาที่รอยตรีหญิง วาสนา ลองจํานงค
นางวาสนา วงศนอย
นางวาสนา วณิชยกุล
นางสาววาสนา สมจันทร
นางวาสนา สุทธิสะโร
นางวาสนา อาจอุดม
นางสาววาสนา อําภาพร
นางวาสิตา เทวอักษร
นางวิจิตรา จริยา
นางสาววิชชุดา แจมจันทร
นางสาววินัย ครอบกลาง
นางสาววินัยธร วิชัยดิษฐ
นางวิภา ตะครอ
นางวิภา แตงออน
นางวิภา ทินประภา

๒๑๐๑
๒๑๐๒
๒๑๐๓
๒๑๐๔
๒๑๐๕
๒๑๐๖
๒๑๐๗
๒๑๐๘
๒๑๐๙
๒๑๑๐
๒๑๑๑
๒๑๑๒
๒๑๑๓
๒๑๑๔
๒๑๑๕
๒๑๑๖
๒๑๑๗
๒๑๑๘
๒๑๑๙
๒๑๒๐
๒๑๒๑
๒๑๒๒
๒๑๒๓
๒๑๒๔
๒๑๒๕
๒๑๒๖
๒๑๒๗

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นางวิภานันท อันทระ
นางสาววิภารัตน ปนทอง
นางวิภาวรรณ ปุญศิริ
นางสาววิภาวรรณ ศรีประมงค
นางสาววิมลรัตน นภาวิชยานันท
นางสาววิมลรัตน โบกคํา
นางวิยดา จันทรดวง
นางวิระนันท ออนวรรณะ
นางสาววิรากร ผลาหาญ
นางวิลัย เมฆประยูร
นางวิลาวรรณ แดงสาย
นางวิลาวัณย ทรัพยคต
นางวิลาวัณย นัยนา
นางวิลาวัลย คุณลาน
นางสาววิลาวัลย บุญมิตร
นางวิลาวัลย ไพรวัลยทิพยกุล
นางสาววิไล พรพระ
นางสาววิไล สีหานาม
นางวิไลรัตน ครูเกษตร
นางสาววิไลรัตน ตั้งมั่นคง
นางสาววิไลวรรณ รวมธรรม
นางวิไลวรรณ วัลนา
นางวิไลวรรณ หมื่นสิทธิแพร
นางสาววิไลวรรณ อนุฤทธิ์
นางวิสา ออนนิ่ม
นางวีณา ทิพยวงศ
นางแวววิมล เสาหงษ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๑๒๘
๒๑๒๙
๒๑๓๐
๒๑๓๑
๒๑๓๒
๒๑๓๓
๒๑๓๔
๒๑๓๕
๒๑๓๖
๒๑๓๗
๒๑๓๘
๒๑๓๙
๒๑๔๐
๒๑๔๑
๒๑๔๒
๒๑๔๓
๒๑๔๔
๒๑๔๕
๒๑๔๖
๒๑๔๗
๒๑๔๘
๒๑๔๙
๒๑๕๐
๒๑๕๑
๒๑๕๒
๒๑๕๓
๒๑๕๔

นางสาวศจีอร สกุลมาศ
นางสาวศตพร วงษปาน
นางศนิดา เฟองขจร
นางสาวศรัญญา ธัญญะกิจ
นางสาวศรัญยา ผิดเกลี้ยง
นางสาวศริญญา มาทํามา
นางศรินญา ศรีภูวงศ
นางศรินทิพย วานิชสรรพ
นางศรินยา ศิริทรัพย
นางศรีทัย พงษโสด
นางศรีนวล ทรายหมอ
นางสาวศรีประไพ บัวเลี้ยง
นางสาวศรีประภา เทวราช
นางศรีพรรณ มหาเทพ
นางสาวศรีเพ็ญ แสงสงาพงศ
นางสาวศรีแพร จงออนกลาง
นางศรีรัตน นาคเกิด
นางสาวศรีรุง บุญสนอง
นางศรีเรือน สีสวนแกว
นางศรีสมัย แสงพันธ
นางศรีสุดา เอกออนแสง
นางสาวศรีอําพร อนสุวรรณ
นางสาวศรีอําไพ กุลีนอย
นางสาวศรุดา บุปผเวส
นางศศิธร กองสิน
นางศศิธร คงชะนะ
นางศศิธร ทองขาว

หนา ๑๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๕๕
๒๑๕๖
๒๑๕๗
๒๑๕๘
๒๑๕๙
๒๑๖๐
๒๑๖๑
๒๑๖๒
๒๑๖๓
๒๑๖๔
๒๑๖๕
๒๑๖๖
๒๑๖๗
๒๑๖๘
๒๑๖๙
๒๑๗๐
๒๑๗๑
๒๑๗๒
๒๑๗๓
๒๑๗๔
๒๑๗๕
๒๑๗๖
๒๑๗๗
๒๑๗๘
๒๑๗๙
๒๑๘๐
๒๑๘๑

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นางศศิธร พวงมีชัย
นางสาวศศิธร ไพรเลิศ
นางศศิธร สุขเกษม
นางสาวศศิธร แสงใส
นางศศิวรรณ ศรีเผาพันธ
นางศศิวิมล สวัสดี
นางศิประไพ ติยะบุตร
นางศิราณี จันมา
นางสาวศิราณี นฤมลวัฒนกุล
นางสาวศิริ ซํามาซา
นางศิริจิตต ธานี
นางสาวศิริธร สุรินทร
นางศิรินภา อีสา
นางศิริพร แกวพวง
นางศิริพร คําจริง
นางศิริพร ใจเย็น
นางศิริพร ชายวิชัย
นางศิริพร ชินชํานาญ
นางศิริพร ตรงตอธรรม
นางศิริพร ไตรธรรม
นางศิริพร บํารุงวงษ
นางสาวศิริพร ประสงคมณี
นางศิริพร วงศศรีสุข
นางศิริพร อุตตาลกาญจนา
นางสาวศิริพร เอี่ยมสะอาด
นางสาวศิริเพ็ญ ชนะตรีรัตนพันธุ
นางศิริภา อุดมศักดิ์

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๑๘๒
๒๑๘๓
๒๑๘๔
๒๑๘๕
๒๑๘๖
๒๑๘๗
๒๑๘๘
๒๑๘๙
๒๑๙๐
๒๑๙๑
๒๑๙๒
๒๑๙๓
๒๑๙๔
๒๑๙๕
๒๑๙๖
๒๑๙๗
๒๑๙๘
๒๑๙๙
๒๒๐๐
๒๒๐๑
๒๒๐๒
๒๒๐๓
๒๒๐๔
๒๒๐๕
๒๒๐๖
๒๒๐๗
๒๒๐๘

หนา ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางศิริมา มาธิ
นางศิริรัตน เทพบัณฑิตย
นางศิริรัตน ไทยแสน
นางศิริลักษณ พวงความสุข
นางศิริลักษณ สายสุข
นางศิริวดี พรหมคง
นางสาวศิริวรรณ กลิ่นเจริญ
นางสาวศิริวรรณ ดุสิต
นางสาวศิริวรรณ เทวะผลิน
นางศิริวรรณ มณีรัตน
นางศิริวรรณ สุวรรณศิลป
นางสาวศิริวรรณ อัมพรจรัสแสง
นางศิริวรรณ อุนประดิษฐ
นางศิริวัลย พยัคเลิศ
นางศิริออร อัครวนาธร
นางศิริอังคณา โภคาเจริญสุข
นางสาวศิวาณี กันธะมัง
นางศิวาลัย ประสิทธิผล
นางสาวศุภพร ดวงสกุล
นางสาวศุภมาส คณากูล
นางสาวศุภมาส เจริญสุข
นางศุภรักษ พงษเกษตรกรรม
นางศุภรัตน ออนโอภาส
นางศุภวรรณ ขันธพัฒน
นางสาวศุภวรรณ เดื่อมทั้น
นางศุภวรรณ ทวีลาภภิรมยสุข
นางสกุณา อุน ยศ

๒๒๐๙
๒๒๑๐
๒๒๑๑
๒๒๑๒
๒๒๑๓
๒๒๑๔
๒๒๑๕
๒๒๑๖
๒๒๑๗
๒๒๑๘
๒๒๑๙
๒๒๒๐
๒๒๒๑
๒๒๒๒
๒๒๒๓
๒๒๒๔
๒๒๒๕
๒๒๒๖
๒๒๒๗
๒๒๒๘
๒๒๒๙
๒๒๓๐
๒๒๓๑
๒๒๓๒
๒๒๓๓
๒๒๓๔
๒๒๓๕

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นางสกุลกาญจน บุษบงก
นางสงา พูนผล
นางสนธยา ธิมาลัย
นางสาวสนธยา รวยลาภ
นางสนิทรัตน แสงทอง
นางสมควร ซอนจําปา
นางสมควร ผองแผว
นางสมคิด นาคพิน
นางสาวสมจริง ธรรมเพชร
นางสมจิต บัวทอง
นางสมจิต เพ็ชรกอ
นางสาวสมจิตต กุลเรือง
นางสาวสมจิตต ขุนล่ํา
นางสมจิตร กลอมจิตต
นางสมจิตร จิตตอารียเทพ
นางสาวสมจิตร ชํารัมย
นางสมจิตร บรรเทิงสุข
นางสาวสมจิตร ละออเอี่ยม
นางสาวสมจิตร สุวรรณโชติ
นางสมใจ จัตุรงค
นางสาวสมใจ ชํารัมย
นางสาวสมใจ แซลิ้ม
นางสาวสมใจ มีสมวิทย
นางสาวสมใจ สารธรรม
นางสมถวิล เดชมิตร
นางสมถวิล ปนสุวรรณ
นางสมถวิล รัตนพลแสนย

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๒๓๖
๒๒๓๗
๒๒๓๘
๒๒๓๙
๒๒๔๐
๒๒๔๑
๒๒๔๒
๒๒๔๓
๒๒๔๔
๒๒๔๕
๒๒๔๖
๒๒๔๗
๒๒๔๘
๒๒๔๙
๒๒๕๐
๒๒๕๑
๒๒๕๒
๒๒๕๓
๒๒๕๔
๒๒๕๕
๒๒๕๖
๒๒๕๗
๒๒๕๘
๒๒๕๙
๒๒๖๐
๒๒๖๑
๒๒๖๒

นางสาวสมทรง คลังสิน
นางสมทรง รุขชาติ
นางสมนึก พระพิชัย
นางสมนึก แพงศรี
นางสมนึก รักษทอง
นางสาวสมบัติ เกษศรี
นางสมบูรณ ชามะลิ
นางสมบูรณ ยะหัวดง
นางสมบูรณ สืบนุกูล
นางสาวสมปรารถนา อุบลเพ็ง
นางสมปอง ทองนวล
นางสมปอย ทิพยญาณ
นางสาวสมพร งามดอกไม
นางสมพร เทศเล็ก
นางสาวสมพร บัณฑรวรรณ
นางสมพร เยื่อใย
นางสาวสมพร รักษาพล
นางสมพร อุดมศักดิ์ศิริ
นางสมพิศ สุวรรณสุระ
นางสมพิส เพรียวสามพราน
นางสาวสมภาร เสิกภูเขียว
นางสาวสมมาศ คําทอง
นางสมร นิยมชัย
นางสมร ศิริมา
นางสมฤทัย ศรีสวัสดิ์
นางสมฤทัย หอเหวียง
นางสมศรี กลั่นประเสริฐ

หนา ๑๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๖๓
๒๒๖๔
๒๒๖๕
๒๒๖๖
๒๒๖๗
๒๒๖๘
๒๒๖๙
๒๒๗๐
๒๒๗๑
๒๒๗๒
๒๒๗๓
๒๒๗๔
๒๒๗๕
๒๒๗๖
๒๒๗๗
๒๒๗๘
๒๒๗๙
๒๒๘๐
๒๒๘๑
๒๒๘๒
๒๒๘๓
๒๒๘๔
๒๒๘๕
๒๒๘๖
๒๒๘๗
๒๒๘๘
๒๒๘๙

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นางสมศรี ขําละมาย
นางสมศรี ผาแกว
นางสมศรี ภูเปยม
นางสมศรี สหัสสพล
นางสมศรี สารอินจักร
นางสมสกุล ธูปบุตร
นางสาวสมสุข วันเพ็ญ
นางสาวสมหญิง พระคุมรักษา
นางสมหมาย ขําสุข
นางสมหมาย นุชแดง
นางสาวสมหมาย ผดุงศิลป
นางสมหมาย ภูมิเกาะ
นางสาวสมัชญา ทับเปนไทย
นางสมาพร ยางสูง
นางสาวสมิตาภัสร ศรีอนันต
นางสรณีย สิงขรวัฒน
นางสาวสรวีร มนตสวรรค
นางสรศกร นิติศักดิ์
นางสรอยเพชร สถาปนพิทักษกิจ
นางสรอยสุวรรณ เกาพันธ
นางสรัลนุช คําชด
นางสรัลภรณ เอือ้ งอาย
นางสราญจิตร ทั่งทอง
นางสราณจิตร ปญญามูล
นางสรินนา กลิ่นสุคนธ
นางสาวสโรชา สายเนตร
นางสาวสลินนา วาปโส

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๒๙๐
๒๒๙๑
๒๒๙๒
๒๒๙๓
๒๒๙๔
๒๒๙๕
๒๒๙๖
๒๒๙๗
๒๒๙๘
๒๒๙๙
๒๓๐๐
๒๓๐๑
๒๓๐๒
๒๓๐๓
๒๓๐๔
๒๓๐๕
๒๓๐๖
๒๓๐๗
๒๓๐๘
๒๓๐๙
๒๓๑๐
๒๓๑๑
๒๓๑๒
๒๓๑๓
๒๓๑๔
๒๓๑๕
๒๓๑๖

นางสาวสวรินทร โคตรพันธ
นางสวัสดิ์ นกเขา
นางสาวสวาท นิติ
นางสัทธาทิพย บุญมา
นางสาคร วงศคงดี
นางสาวสายใจ เทือกสุบรรณ
นางสายชล ธนบูรณรุงโรจน
นางสายชล หัสดี
นางสายชล อุดมสมุทร
นางสายทิพย นิยม
นางสายฝน จันทรปอง
นางสายฝน อินประชา
นางสายพิณ ตันเจริญ
นางสาวสายพิน ไกรทองสุข
นางสายรุง ผาสุข
นางสาวสายรุง วงษบรรณะ
นางสาวสายรุง โสมนัส
นางสายวรุณ ยาทองทิพย
นางสายสุนีย ภาโนชิต
นางสาวสายสุนีย รักดี
นางสายสุนีย หงษบิน
นางสายหยุด ศรีวิลา
นางสายใหม เพ็ชรสุทธิ์
นางสาวสาลี่ ชัยเวชพันธุ
นางสาวิกา สุภาพเพชร
นางสาวิตรี ชุมศรี
นางสาวสาวิตรี วงคสิทธิ์

หนา ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๑๗
๒๓๑๘
๒๓๑๙
๒๓๒๐
๒๓๒๑
๒๓๒๒
๒๓๒๓
๒๓๒๔
๒๓๒๕
๒๓๒๖
๒๓๒๗
๒๓๒๘
๒๓๒๙
๒๓๓๐
๒๓๓๑
๒๓๓๒
๒๓๓๓
๒๓๓๔
๒๓๓๕
๒๓๓๖
๒๓๓๗
๒๓๓๘
๒๓๓๙
๒๓๔๐
๒๓๔๑
๒๓๔๒
๒๓๔๓

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นางสาวิตรี หวังจิตต
นางสําเนา วงศทิม
นางสาวสําเนียง ขันทะ
นางสําเนียง คําคง
นางสาวสําราญ คําสุทธิ
นางสําริด หุตะมาน
นางสําอางค เรียงจันทร
นางสินีนาถ เทิดชนะกุล
นางสิราณี บุญวังแร
นางสิริณา เมธาธราธิป
นางสิรินธร บุญออน
นางสาวสิรินพร คัมภิรา
นางสิรินรัตน ชัยวาระศิริพงษ
นางสาวสิริพร กัณฑมณี
นางสาวสิริมา วงศมณีรุง
นางสาวสิริยา แกวบุตร
นางสาวสิริรตั น พุกคํามี
นางสิริลักษณ ชางแกว
นางสิริลักษณ นวสกุลธนนนท
นางสิริลักษณ บุญสุวรรณ
นางสาวสิริลกั ษณ ผาสุข
นางสิริวรรณ ทรัพยสิน
นางสิริวรรณ สมสุขเจริญ
นางสิริอุมา เฉลิมวงค
นางสีตีพาตีเมาะ ลีวัน
นางสุกัญญา กลัดนอย
นางสาวสุกัญญา ขวักไขวพวก

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๓๔๔
๒๓๔๕
๒๓๔๖
๒๓๔๗
๒๓๔๘
๒๓๔๙
๒๓๕๐
๒๓๕๑
๒๓๕๒
๒๓๕๓
๒๓๕๔
๒๓๕๕
๒๓๕๖
๒๓๕๗
๒๓๕๘
๒๓๕๙
๒๓๖๐
๒๓๖๑
๒๓๖๒
๒๓๖๓
๒๓๖๔
๒๓๖๕
๒๓๖๖
๒๓๖๗
๒๓๖๘
๒๓๖๙
๒๓๗๐

นางสุกัญญา คงสุข
นางสาวสุกัญญา ณ ลําปาง
นางสุกัญญา เทอดเทียนวงษ
นางสาวสุกัญญา นะทเวสน
นางสุกัญญา ผดุงสุทธิ์
นางสุกัญญา รวีภิญโญ
นางสุกัญญา แสงไข
นางสาวสุกัญญา อุตรภัทร
นางสุกัญญา โอเจริญ
นางสาวสุกัลดา บุญสม
นางสุกัลยา ดีหมี
นางสุกิจ ศิริสิทธิ์
นางสุขศรี ปอเย็น
นางสาวสุขุมา ธนเสน
นางสุคนธรัตน สงเจริญทรัพย
นางสาวสุจรรยา วงศศิริทรัพย
นางสุจารี ตุมนิลกาล
นางสุจิตรา ขาวเหลือง
นางสุจิตรา พุมพวง
นางสาวสุจิตราภรณ ปานเทศ
นางสุจินต บุญทิม
นางสุจินต พลากร
นางสุจิรา ชืน่ วิเศษ
นางสุจิรา ประทุม
นางสุจีระ หลาภูเขียว
นางสุชาดา คงศรี
นางสาวสุชาดา ตะกรุดแกว

หนา ๑๒๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๗๑
๒๓๗๒
๒๓๗๓
๒๓๗๔
๒๓๗๕
๒๓๗๖
๒๓๗๗
๒๓๗๘
๒๓๗๙
๒๓๘๐
๒๓๘๑
๒๓๘๒
๒๓๘๓
๒๓๘๔
๒๓๘๕
๒๓๘๖
๒๓๘๗
๒๓๘๘
๒๓๘๙
๒๓๙๐
๒๓๙๑
๒๓๙๒
๒๓๙๓
๒๓๙๔
๒๓๙๕
๒๓๙๖
๒๓๙๗

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นางสาวสุชาดา ธนกนกวรรณ
นางสุชาดา สังขรักษ
นางสาวสุชาดา สุริยะ
นางสุชาดา หมัดตะทวี
นางสุชิลา ทาสีลา
นางสาวสุชีรา รื่นภิรมย
นางสาวสุฑาวรรณ คงวิเศษ
นางสาวสุณิสา แกวธรรมมา
นางสุดใจ ทวีสุข
นางสุดใจ ออนสกุล
นางสุดเฉลียว ธรฤทธิ์
นางสาวสุดนารี วิเศษ
นางสาวสุดสายใจ แสงหิรัญ
นางสุดสายชล ปรางวัด
นางสุดา เหตระกูล
นางสุดาดวง จันทร
นางสุดาภรณ ขัดธิพงษ
นางสุดารัตน เกากัญญา
นางสุดารัตน เตชะกําพุช
นางสุดารัตน หลาสรวย
นางสุดาวรรณ โฉมสอาด
นางสุดาศรี สิงหทอง
นางสาวสุดี คงสองเมือง
นางสุทธิรักษ ศรีวรรณ
นางสาวสุทธิลักษณ คํากอง
นางสุทัศนษา เกิดปราโมทย
นางสาวสุทิศา เกิดไทยดี

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๓๙๘
๒๓๙๙
๒๔๐๐
๒๔๐๑
๒๔๐๒
๒๔๐๓
๒๔๐๔
๒๔๐๕
๒๔๐๖
๒๔๐๗
๒๔๐๘
๒๔๐๙
๒๔๑๐
๒๔๑๑
๒๔๑๒
๒๔๑๓
๒๔๑๔
๒๔๑๕
๒๔๑๖
๒๔๑๗
๒๔๑๘
๒๔๑๙
๒๔๒๐
๒๔๒๑
๒๔๒๒
๒๔๒๓
๒๔๒๔

นางสุธาทิพย ทับทิมเทศ
นางสาวสุธาทิพย ทัศนศรี
นางสุธาภรณ เหลือนาค
นางสาวสุธารัตน สุขเกษม
นางสาวสุธาวัลย มุกดา
นางสาวสุธาสินี แชมมี
นางสุธาสินี ไชยอุดม
นางสุธาสินี ณ ตะกั่วทุง
นางสาวสุธชิ า ดังสทาน
นางสาวสุธิดา พิมทนต
นางสุธิดา ยังรักษ
นางสุธี จันทรพราหมณ
นางสาวสุนทร เฉียงกลาง
นางสุนทรา ออนบัว
นางสุนทราภรณ คําตุย
นางสุนทรี ญาณรัตน
นางสาวสุนทรี ทองเภา
นางสาวสุนทรี นิระหานี
นางสุนทรี พลอยรัตน
นางสุนทรี โพธิยา
นางสาวสุนทรี สวางจิตต
นางสุนัน นาคเดน
นางสุนันต นาคสมบูรณ
นางสุนันท กัดสุวรรณ
นางสุนันทา ชุมชื่น
นางสุนันทา มะลิซอน
นางสาวสุนันทา อินทรสวัสดิ์

หนา ๑๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๔๒๕
๒๔๒๖
๒๔๒๗
๒๔๒๘
๒๔๒๙
๒๔๓๐
๒๔๓๑
๒๔๓๒
๒๔๓๓
๒๔๓๔
๒๔๓๕
๒๔๓๖
๒๔๓๗
๒๔๓๘
๒๔๓๙
๒๔๔๐
๒๔๔๑
๒๔๔๒
๒๔๔๓
๒๔๔๔
๒๔๔๕
๒๔๔๖
๒๔๔๗
๒๔๔๘
๒๔๔๙
๒๔๕๐
๒๔๕๑

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นางสุนิสา สินกัน
นางสาวสุนิสา สุรินทร
นางสุนิสา อวนเจริญ
นางสาวสุนี ใจตรง
นางสุนีพร พลอยดี
นางสุนีย ใจชื่น
นางสุนีย ชื่นพักตร
นางสาวสุนีย อิซา
นางสาวสุนีรัตน ฤกษสุจริต
นางสาวสุบิน พละสุข
นางสุปราณี เจริญศรี
นางสาวสุปราณี ทองสุพรรณ
นางสุปรานี ดวนสิงห
นางสุปรียา เจริญสรรพพืช
นางสาวสุพนิดา บูรณะโกศล
นางสุพรรณ วนะภูติ
นางสุพรรณ หอมดวง
นางสาวสุพรรณทิพย ปยสถาพรพงศ
นางสาวสุพรรณี บํารุงเวช
นางสุพัชรินทร สัมปตตะวนิช
นางสาวสุพัฒนศรี ครุฑไทย
นางสาวสุพัตรา จิตรโรจน
นางสุพัตรา จุฑาเศรษฐ
นางสุพัตรา ตมะวิโมกษ
นางสุพัตรา นาคแกว
นางสาวสุพัตรา มาลัย
นางสาวสุพัตรา วรสรวง

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๔๕๒
๒๔๕๓
๒๔๕๔
๒๔๕๕
๒๔๕๖
๒๔๕๗
๒๔๕๘
๒๔๕๙
๒๔๖๐
๒๔๖๑
๒๔๖๒
๒๔๖๓
๒๔๖๔
๒๔๖๕
๒๔๖๖
๒๔๖๗
๒๔๖๘
๒๔๖๙
๒๔๗๐
๒๔๗๑
๒๔๗๒
๒๔๗๓
๒๔๗๔
๒๔๗๕
๒๔๗๖
๒๔๗๗
๒๔๗๘

หนา ๑๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสุพัตรา สุนทรานุสรณ
นางสาวสุพาณี ศรีบุญ
นางสุพิศ การะเกตุ
นางสาวสุภนิดา ดุณดิลกคุณาธร
นางสุภรณ ธรรมชาติ
นางสุภรัตน จันทรยุย
นางสุภลักษณ อนุษา
นางสาวสุภวรรณ ขันธทัต
นางสุภัค กันจะนะ
นางสุภัค บุญสราง
นางสุภัทรา ชูศรีเพริศ
นางสุภัสสา นอยจีน
นางสาวสุภา ยิ่งขจร
นางสาวสุภากร ซื่อตรง
นางสาวสุภานิกาญจน เคหะนาค
นางสาวสุภานี สุวรรณรุงเรือง
นางสุภาพ มารโลว
นางสุภาพ ศิริวัฒน
นางสุภาพร ดําทองแกว
นางสุภาพร นอยบุตร
นางสุภาพร พลจันทึก
นางสุภาพร เพิ่มพูล
นางสาวสุภาพร ศรีเรืองสกุล
นางสุภาพร สุขเจริญ
นางสุภาพร สุเหร็น
นางสุภาพร เสาวภา
นางสุภาพร อมาตยวิศว

๒๔๗๙
๒๔๘๐
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

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นางสุภาพันธุ เพ็งบุญ
นางสุภาภรณ พงศจิรพันธุ
นางสาวสุภาภรณ มวงมณี
นางสาวสุภาภรณ สาวะดี
นางสุภาภรณ หงษสุวรรณ
นางสุภาวดี พรหมมา
นางสาวสุภาวดี ศรีเพชร
นางสุภิญญา ศิริบุตร
นางสุภี สอนวงษ
นางสุมาณี ทรัพยจรูญวงศ
นางสุมานี ผลเสวก
นางสุมามาลย สุดใจ
นางสุมาลี งามสาย
นางสุมาลี ชัยชอุม
นางสุมาลี ธีระพิทยาตระกูล
นางสาวสุมาลี ผองสุขใจ
นางสุมาลี พานิช
นางสาวสุมาลี วงศอินทร
นางสาวสุมาลี วองไว
นางสุมาลี ศรณรินทร
นางสุมาลี สายรอด
นางสุมิตตา นาคง
นางสุมิตรา คําฟูบุตร
นางสาวสุมิตรา จันทรแสง
นางสุเมธตรา ไชยวงศ
นางสาวสุรนุช กะทาง
นางสุรพร คละตัน

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๕๐๖
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

นางสุรวิน พาสุนันท
นางสุรัตน แกวทอง
นางสุรัตนา ใจอุน
นางสุรางค เอกตระกูล
นางสุรารักษ เปลงปลั่ง
นางสุริยา บัวงาม
นางสาวสุรีย กุลติยะรัตนะ
นางสุรีย คงนคร
นางสุรีย จํานงนิจ
นางสาวสุรีย รุงอุดมลาภ
นางสุรียพร แมนมินทร
นางสุรียพร สุทธิไชยากุล
นางสุรีรัตน รักศิลป
นางสาวสุรีวรรณ ศรีสูงเนิน
นางสาวสุลัดดา แสงตา
นางสุวจี เปลี่ยนศรี
นางสุวพิศ ศรีบุญ
นางสุวภา ผึ่งฉิมพลี
นางสุวรรณา ชื่นอารมณ
นางสุวรรณา ภักดี
นางสุวรรณา สามศรแกว
นางสุวรรณา เฮงธนารักษ
นางสุวรรณี บุษบงค
นางสุวรรณี ปรีชาบูรณะ
นางสาวสุวรรณี พันธผูก
นางสุวรรณี มานสะอาด
นางสาวสุวรรดี ศรีบุญจิต

หนา ๑๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
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
๒๕๕๙

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นางสุวรีย คําแกว
นางสุวัฒนา โตะอิ๊
นางสาวสุวัฒนา สุขเกษม
นางสุวันระพา สุขุมคัมภีรภาพ
นางสุวันลี คลี่บํารุง
นางสุวิชญา ประเทศ
นางสาวสุวิดา ไชยวงศ
นางสุวิมล บุรีรัตน
นางสาวสุวิมล ยนตสิงห
นางสาวสุวิมล อิ่มถวิล
นางสุวีณา มีศร
นางสาวสุอําพร ปงศิริเจริญ
นางเสนอ สุภีรัตน
นางสาวเสริมจิตร เมฆพยัพ
นางสาวเสาวนี ทองคํา
นางสาวเสาวนีย แคลวเครือ
นางสาวเสาวนีย ตวนเครือ
นางเสาวภา จวนเพ็ชร
นางสาวเสาวภา อัมพวรรณ
นางสาวเสาวรีย ลัทธพงศพิพัฒน
นางสาวเสาวลักษณ ใจเอือ้
นางสาวเสาวลักษณ บุญเกียรติบุตร
นางสาวเสาวลักษณ มาศรักษา
นางสาวเสาวลักษณ วารีอดุ ม
นางแสงจันทร จําปาโพธิ์
นางสาวแสงเดือน ควรชม
นางแสงเดือน เครือจันทรแกว

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
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
๒๕๘๕
๒๕๘๖

นางแสงเดือน ฐิติพันธรังสฤต
นางแสงเดือน เอี่ยวศิริ
นางแสงอรุณ กรองทอง
นางสาวแสงอรุณ แพงดวง
นางโสน วิเศษสมบัติ
นางโสพิศ ศศิธร
นางโสภา ถนอมถิ่น
นางโสภา แยมพันธุนุย
นางสาวโสภิต ฉัตรแกว
นางสาวโสภิต นุมอุปถัมภ
นางโสภิส โสเจยยะ
นางโสลยา ตั้งพรถิรกุล
นางสาวโสวรีย จุลรัตน
นางหทัยกาญจน ฤทธิ์สกุลชัย
นางหทัยรัตน เรืองไกร
นางสาวหทัยรัตน อยูมั่นธรรมา
นางหนึ่งฤทัย ธัญญเจริญ
นางหนึ่งฤทัย เสาเอี่ยม
นางหนูคลาย เข็มจันทร
นางหฤทัย บุญมาไชย
นางหวานใจ โสตถิรัตนพันธ
นางหอมเกษร ขลุยประเสริฐ
นางหัตถยา จาติกานนท
นางหัตถาภรณ พงษบุผา
นางหัทกาญจน บุญเปยม
นางหัทยา สุรินตะ
นางสาวหุยฟา แซโคว

หนา ๑๒๔
ราชกิจจานุเบกษา
๒๕๘๗
๒๕๘๘
๒๕๘๙
๒๕๙๐
๒๕๙๑
๒๕๙๒
๒๕๙๓
๒๕๙๔
๒๕๙๕
๒๕๙๖
๒๕๙๗
๒๕๙๘
๒๕๙๙
๒๖๐๐
๒๖๐๑
๒๖๐๒
๒๖๐๓
๒๖๐๔
๒๖๐๕
๒๖๐๖
๒๖๐๗
๒๖๐๘
๒๖๐๙
๒๖๑๐
๒๖๑๑
๒๖๑๒
๒๖๑๓

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นางเหมวดี กายใหญ
นางเหรียญทอง สงวนพันธุ
นางสาวอณิชา รอดโต
นางอโณทัย สุวรรณประเสริฐ
นางอติญา จิตรบํารุง
นางอนงค พระสุทิพย
นางอนงค ภาวสุทธิกุล
นางอนงค สุขพันธพงศ
นางอนงคนอย อาจหาญ
นางอนงคนาฎ มวงทอง
นางสาวอนุชสรา มณีตัน
นางสาวอนุชิดา ทองชูศักดิ์
นางสาวอโนชา พิลึก
นางอโนทัย ทรรทุรานนท
นางอบเชย คูวงษ
นางอบอุน ปรางควัฒนานนท
นางอภิญญา จิราตระกาล
นางสาวอภิญญา อูเ งิน
นางสาวอภินันท อินเขียวสาย
นางอภิวันท เรือนฝายกาศ
นางสาวอมรรัตน แซเอี๊ยว
นางอมรรัตน ทองเชื้อ
นางสาวอมรรัตน เปรมรา
นางสาวอมรรัตน พูลสุข
นางสาวอมรรัตน โสดา
นางอมรรัตน โสภากุ
นางอมรา กองสกุล

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๖๑๔
๒๖๑๕
๒๖๑๖
๒๖๑๗
๒๖๑๘
๒๖๑๙
๒๖๒๐
๒๖๒๑
๒๖๒๒
๒๖๒๓
๒๖๒๔
๒๖๒๕
๒๖๒๖
๒๖๒๗
๒๖๒๘
๒๖๒๙
๒๖๓๐
๒๖๓๑
๒๖๓๒
๒๖๓๓
๒๖๓๔
๒๖๓๕
๒๖๓๖
๒๖๓๗
๒๖๓๘
๒๖๓๙
๒๖๔๐

นางอมราภรณ เอียดอน
นางสาวอมลรัตน มั่นสมบูรณ
นางอรกัญญา ขจรกลิ่น
นางสาวอรชภรณ สุขสวัสดิ์
นางอรชร โคตรโมลี
นางอรทัย กําบังภัย
นางอรทัย จิตจํา
นางอรทัย ชุมพลกุล
นางอรทัย ทองเนียม
นางอรทัย ธรรมประเสริฐ
นางอรทัย ศรียะพันธุ
นางสาวอรทัย เอี่ยมมวง
นางอรนิต พรหมณา
นางสาวอรนิตย พึ่งวิชา
นางอรนุช วงศรักษงาน
นางอรนุช สนั่นกอง
นางอรนุช โสภณะกาญจน
นางสาวอรพิน ทรายคํา
นางสาวอรพิน อนุสรพรพงศ
นางอรพินท ตนคําใบ
นางอรพินท เตะขันหมาก
นางอรพินท พูลถาวร
นางสาวอรพินธ เตชะสกุล
นางอรเพ็ญ สุคนธ
นางอรรถยา ศุกรถิระกาล
นางอรวรรณ กัลชาญพิเศษ
นางสาวอรวรรณ คุมครอง

หนา ๑๒๕
ราชกิจจานุเบกษา
๒๖๔๑
๒๖๔๒
๒๖๔๓
๒๖๔๔
๒๖๔๕
๒๖๔๖
๒๖๔๗
๒๖๔๘
๒๖๔๙
๒๖๕๐
๒๖๕๑
๒๖๕๒
๒๖๕๓
๒๖๕๔
๒๖๕๕
๒๖๕๖
๒๖๕๗
๒๖๕๘
๒๖๕๙
๒๖๖๐
๒๖๖๑
๒๖๖๒
๒๖๖๓
๒๖๖๔
๒๖๖๕
๒๖๖๖
๒๖๖๗

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นางอรวรรณ ลุลวง
นางอรวรรณ เหล็กกลา
นางสาวอรวรรณ ไหลไผทอง
นางสาวอรษา เฮงธนารักษ
นางอรสา วัฒนพันธ
นางสาวอรอนงค กาขาว
นางอรอนงค ราชปญญา
นางอรอวน นครทัศน
นางสาวอรอุมา ชวยตั้ง
นางอรอุมา ไชยศรีษะ
นางอรอุมา สุภาดิษฐ
นางสาวอรัญญา คําสมหมาย
นางอรัญญา พรหมมินทร
นางอรัญญา แสงทอง
นางอริยา แกวเจริญ
นางอริสรา ทองอวมใหญ
นางสาวอรุณศรี ชาตรีกุล
นางอรุณี โกมล
นางอรุณี ยะสารวรรณ
นางสาวอรุณี หงษพรหม
นางอลิสา ฤทธิเดชะ
นางสาวอวยพร ปถะคามินทร
นางอองศรี พงศรุจิกร
นางออนทิพย พิศพันธ
นางออมทิพย ฉัตรพันธ
นางสาวออระสา ทิพวัฒน
นางออรักษา ศรีสุขพรอม

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๖๖๘
๒๖๖๙
๒๖๗๐
๒๖๗๑
๒๖๗๒
๒๖๗๓
๒๖๗๔
๒๖๗๕
๒๖๗๖
๒๖๗๗
๒๖๗๘
๒๖๗๙
๒๖๘๐
๒๖๘๑
๒๖๘๒
๒๖๘๓
๒๖๘๔
๒๖๘๕
๒๖๘๖
๒๖๘๗
๒๖๘๘
๒๖๘๙
๒๖๙๐
๒๖๙๑
๒๖๙๒
๒๖๙๓
๒๖๙๔

หนา ๑๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอังคณา กุลชัยวัฒนะ
นางสาวอังคณา ฆวีวงษ
นางอังคณา จิตตรีทรง
นางอังคณา ลีจิตรจํา
นางอังคสุมารินทร สนธิปาน
นางสาวอังศุมา รตะพันธุ
นางอัจจิรา ปนทองพัน
นางอัจฉรา เกษนาค
นางอัจฉรา นิติพงศสกุล
นางอัจฉรา พลพวก
นางอัจฉรา เสือเมือง
นางสาวอัจฉรา อาจบํารุง
นางอัจฉราพร กลัดสวัสดิ์
นางอัจฉราวรรณ อุณาพรหม
นางสาวอัจฉริยา ศรีสุชาติ
นางสาวอัจนา กุนเกียว
นางอัฉราวดี งามขํา
นางสาวอัชรี หมอยาดี
นางอัญชนา นอยตา
นางสาวอัญชลี ชัยพฤกษไพรวัน
นางสาวอัญชลี ศรีสวาง
นางสาวอัญชลี สมัยบุรี
นางสาวอันธิกา เรี่ยวแรง
นางอัมพร ใจจิตร
นางอัมพร ปลุกใจราษฎร
นางอัมพร ปญญากาศ
นางอัมพร รักชัย

๒๖๙๕
๒๖๙๖
๒๖๙๗
๒๖๙๘
๒๖๙๙
๒๗๐๐
๒๗๐๑
๒๗๐๒
๒๗๐๓
๒๗๐๔
๒๗๐๕
๒๗๐๖
๒๗๐๗
๒๗๐๘
๒๗๐๙
๒๗๑๐
๒๗๑๑
๒๗๑๒
๒๗๑๓
๒๗๑๔
๒๗๑๕
๒๗๑๖
๒๗๑๗
๒๗๑๘
๒๗๑๙
๒๗๒๐
๒๗๒๑

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นางสาวอัมพร สุกใส
นางอัมพร อยูสุข
นางอัมพวัน ครรชิต
นางอัมพันธ คูณขุนทด
นางอัมพาภรณ คุมมงคล
นางอัมรา รามพิชัย
นางสาวอัมรา เล็กขาว
นางสาวอัศรา วงศไตรโพธิ์
นางอัษฎาภรณ พนอําพน
นางอัสนีย เหมือนสุวรรณ
นางอัสมา มหากลั่น
นางอาจารีย รัตนเกษมศักดิ์
นางอาภรณ ขุนทอง
นางอาภรณ จันทรรัศมี
นางอาภรณ จินาชาญ
นางอาภัสรา นามวงษ
นางอาภา วีระภาคยการุณ
นางอาภาพร มีระเสน
นางอาภาภรณ ฉัตราภิวัฒน
นางอาภาภรณ บุญแกว
นางอาภาภรณ ริยาคํา
นางอารมณ กองวงคจันทร
นางอารมณ ไพสมบูรณ
นางอารยา นาพนัง
นางอารยา ศุภโกมลนันท
นางอารักษ ศรีทองกุล
นางสาวอารินี เจะเลาะ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๗๒๒
๒๗๒๓
๒๗๒๔
๒๗๒๕
๒๗๒๖
๒๗๒๗
๒๗๒๘
๒๗๒๙
๒๗๓๐
๒๗๓๑
๒๗๓๒
๒๗๓๓
๒๗๓๔
๒๗๓๕
๒๗๓๖
๒๗๓๗
๒๗๓๘
๒๗๓๙
๒๗๔๐
๒๗๔๑
๒๗๔๒
๒๗๔๓
๒๗๔๔
๒๗๔๕
๒๗๔๖
๒๗๔๗
๒๗๔๘

นางอารี บุญประเสริฐ
นางอารี มูลจรัส
นางอารี สองสา
นางสาวอารี โสมนาค
นางอารีย แกลวกสิกิจ
นางอารีย จันทศิริ
นางอารีย ไชยรุงเรือง
นางอารีย เทพกิจ
นางสาวอารีย มณีศรีสุข
นางอารีย วัฒนะตันทะ
นางอารีย โสภา
นางอารีย หิตะรัตน
นางสาวอารียร ัต พงศทองเมือง
นางอารียลักษณ ฉิมสอน
นางอารียลักษณ สุขโข
นางสาวอารีรตั น สีตะวัน
นางสาวอารีวรรณ ตันศิริ
นางสาวอําพร วุฒิศักดิ์ชัยกุล
นางอําไพ ขันทะเสน
นางอําไพ ผลพิบูลย
นางสาวอําไพ เมืองสม
นางสาวอําไพ อุนศิริ
นางสาวอําไพ ไอยราพัฒนา
นางอําไพร บุญมี
นางอําภา ปาอินทร
นางอิงอร ทองประสม
นางสาวอินทรละออง เจริญผล

หนา ๑๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๗๔๙
๒๗๕๐
๒๗๕๑
๒๗๕๒
๒๗๕๓
๒๗๕๔
๒๗๕๕
๒๗๕๖
๒๗๕๗
๒๗๕๘
๒๗๕๙
๒๗๖๐
๒๗๖๑
๒๗๖๒
๒๗๖๓
๒๗๖๔
๒๗๖๕
๒๗๖๖
๒๗๖๗
๒๗๖๘
๒๗๖๙
๒๗๗๐
๒๗๗๑
๒๗๗๒
๒๗๗๓
๒๗๗๔
๒๗๗๕

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นางอินทราภรณ สิงหเวิน
นางสาวอินทิรา ตากใบ
นางอินทิรา ทองอน
นางอินทิรา โอภาบูรณะกุล
นางอิศรางค ฤทธิเดช
นางอิสราภรณ ปริปุรณะ
นางอุดม กานลาย
นางอุดมลักษณ ทองจันทร
นางอุดมลักษณ ศรีจันทร
นางสาวอุดร อาษาสุข
นางอุทัย มณีรัตน
นางอุทัยรัตน หวงจริง
นางอุทัยวรรณ คงทอง
นางอุทัยวรรณ เพชรพิรุณ
นางอุทัยวรรณ เลิศพงษไทย
นางอุทัยวรรณ ศรีชลาลัย
นางอุทัยวรรณ อินทรเอี่ยม
นางสาวอุทุมพร แกวภู
นางอุทุมพร ดวงจาด
นางอุนใจ ปฏิมาประกร
นางสาวอุนเรือน เณรเจียม
นางอุบล กลางอรัญ
นางอุบล อักโขสุวรรณ
นางอุบลรัตน พิมพใหม
นางอุบลศรี เฉลยวาเรศ
นางสาวอุมา บุญสม
นางอุมาพร จันทรวรรณ

หนา ๑๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๗๗๖
๒๗๗๗
๒๗๗๘
๒๗๗๙
๒๗๘๐
๒๗๘๑
๒๗๘๒
๒๗๘๓
๒๗๘๔
๒๗๘๕
๒๗๘๖
๒๗๘๗
๒๗๘๘
๒๗๘๙

นางอุมาภรณ โปรงจิตต
นางสาวอุรชา พรหมเจดีย
นางสาวอุราพร คอนเพ็ชร
นางอุไร ผอนผัน
นางอุไรภรณ กองไธสง
นางอุไรวรรณ กสิหัตถ
นางอุไรวรรณ จันมี
นางอุไรวรรณ ทวีพัฒน
นางอุไรวรรณ ศรีถนัด
นางอุไรวรรณ เอกประยูร
นางสาวอุษณีย ชุนประเสริฐ
นางสาวอุษณีย ธีระพัชรรังษี
นางอุษณีย รุงเรือง
นางสาวอุษณีย วัยศิริโรจน

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙

๒๗๙๐
๒๗๙๑
๒๗๙๒
๒๗๙๓
๒๗๙๔
๒๗๙๕
๒๗๙๖
๒๗๙๗
๒๗๙๘
๒๗๙๙
๒๘๐๐
๒๘๐๑
๒๘๐๒
๒๘๐๓

นางอุษา กาญจนศรี
นางสาวอุษา ทําสวน
นางสาวอุษา เรืองพุม
นางสาวอุษา เศวตสุนทรพันธุ
นางสาวอุษาวดี พยอมแยม
นางสาวอุสนีย เทพวิเชียร
นางอุสาห เดชพลกรัง
นางเอ็นดู ชํานาญชานันท
นางเอมอร นามมนตรี
นางเอมอร บริบูรณ
นางเอมอร บัวทอง
นางเอสินี พุม ทานนท
นางโอภา กลัดเทศ
นางฮาซานะห เสมสายัณห

บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ตติยดิเรกคุณาภรณ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

นายกิตติภัต ยิ่งปญญาโชค
นายทิพยจันทร วงศจันทรตา
นายธนู กุลชล
นายบุญรอด วุฒิศาสตรกุล
นายเพชร โอสถานุเคราะห
นายรัตน โอสถานุเคราะห
นายศุภณัฐ ชูชินปราการ

๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

นายสมหมาย ดอกไม
นางสาวภาวิณี ชอยสุนิรชร
นางสาวมัทนา สานติวัตร
นางลักษณา สตะเวทิน
นางสมจิตต ลิขิตถาวร
นางสุรี บูรณธนิต

จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๑ นายไกรศร ทศชนะ
๒ นายโชคชัย แสงมงคล

๓ นายธนกร หวังพิพัฒนวงศ
๔ นายธเนศ อาวสินธุศิริ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

นายพิชิต วิจิตรบุญยรักษ
นายวาณิช กาญจนรัตน
นายวิญญข สถิตวิทยานันท
นายเสกสรรค เฉิดรัศมี
นายอนุโพธ สุคนธพานิช
นายอาคม ระดมสุข
นายเอกภพ คงสวัสดิ์
นางกาญจนา ปทุมบาล
นางจันทิมา โกวิท
นางสาวทิพา ปลื้มจิตติกุล
นางรจิต แจงกระจาง
นายกิตติ บุญชู
นายคะนอง ปาลิภัทรางกูร
นายจรินทร อาสาทรงธรรม
นายจักรกฤษณ โปณะทอง
นายจักรพงศ ศรีสุนทร
นายจิตกร จันทะวงษา
นายเจษฎา สุทธิอุดม
นายชลชัย ธรรมวิวัฒนุกูร
นายชัชวิน รัตนาภิรมย
นายชาญณรงค ชัยพัฒน
นายชํานาญ ดอกไม
นายปติพงศ ตันติพัฒนเสรี
นายพรชัย เสมแจง
นายพรพจน เพ็ชรทวีพรเดช

หนา ๑๒๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นางสาวรชยา เนียมกูล
นางสาวรัตนสุดา ปุณณะหิตานนท
นางเรืองรอง จรูญพงษศักดิ์
นางสาววลัยพร ริ้วตระกูลไพบูลย
นางสาววิรัชดา อรรถสิทธิ์
นางสาวศิริวรรณ ศิริภิรมย
นางศิวพร หวังพิพัฒนวงศ
นางสาวสุนทรี ทองปากน้ํา
นางสาวสุรศรี นอยแกว
นางสาวอัจฉรา โยมสินธุ

เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๑๕ นายพิจารณ เจริญศรี
๑๖ นายภาณุวัฒน ชํานาญมนต
๑๗ นายมนตชัย สันติเวส
๑๘ นายเลิศชัย วิเชียร
๑๙ นายวรพงศ พิรอด
๒๐ นายวิกร ปรัชญพฤทธิ์
๒๑ นายศรัณยพงศ เที่ยงธรรม
๒๒ นายศิริชัย มงคลเกียรติศรี
๒๓ นายอภิรักษ แสงลิ้มสุวรรณ
๒๔ นายอรุณ เรืองศิลปกลการ
๒๕ นางเกศสุดา พึ่งพระเกียรติ
๒๖ นางสาวขวัญฤทัย กุลกิจเจริญ
๒๗ นางสาวทักษิณา พิพิธกุล
๒๘ นางสาวธัญลักษณ นามจักร

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑

นางธันยกร จันทรสาสน
นางสาวนันทมาส เกตุแกว
นางสาวนิภา ขวัญงาม
นางเนตรนภิส ชมปรีชา
นางสาวเบญจมาศ บุญจรรยา
นางสาวพนิดา ตันศิริ
นางสาวเพ็ญจิรา คันธวงศ
นางสาวเพ็ญนภา คันธวงศ
นางสาวภัทราวดี วงศสุเมธ
นางภาสประภา ตระกูลอินทร
นางสาวเยาวเรศ รัตนอักษรศิลป
นางสาวรวิชุดา บรรจงมณี
นางสาวรัชชุมาศ ลัภยวิจิตร

หนา ๑๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙

๔๒ นางรุงลาวัลย สกุลมาลัยทอง
๔๓ นางวนิดา คูชัยสิทธิ์
๔๔ นางสาวสมฤดี กันดี
๔๕ นางสาวสมหมาย คาขาว
๔๖ นางสรัญญา คาแนล
๔๗ นางสินหณิสาธ บุญพระธรรมชัย
๔๘ นางสุกัลยา รัตนประภาพร
๔๙ นางสาวสุภาภร นพพิชญังกูร
๕๐ นางสุภาภรณ คงสวัสดิ์
๕๑ นางสุมาลี เล็กประยูร
๕๒ นางสาวเสาวคนธ จูงพงษไพศาล
๕๓ นางสาวแสงเดือน รตินธร
๕๔ นางสาวอธิษฐาน พรหมสิริแสง
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๕ นายสมเดช โอบออม
๖ นายสมศักดิ์ บุญทิน
๗ นางปราณี คงธนสมุทร

๑
๒
๓
๔

นายเฉลิมชัย ภูริพัฒน
นายนเรศ อารียสมาน
นายประโชค ชัยสุวรรณ
นายรักชาติ แสงวงศ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

เบญจมดิเรกคุณาภรณ
นายกิตติกาญจน กาญจนะคูหะ
๘ นายพิเชษฐ สําเนียง
นายจารุภัทร ฤาชา
๙ นายไพศาล พันธมิตร
นายจํานงค เวนุอาธร
๑๐ นายวิเชียร ศรีเสือขาม
นายชัยพล ผองพลีศาล
๑๑ นายอดิศร สรอยทอง
นายชาติชาย นรเศรษฐาภรณ
๑๒ นายอมรชัย โกมลโรจน
นายโชติไกร ไชยวิจารณ
๑๓ นางสาวกรภัค จายประยูร
นายพงษศิริ แหลมทอง
๑๔ นางสาวกรรณิการ สรไกร

หนา ๑๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐

นางสาวเกษร ปยะทัต
นางสาวเกษร โยมา
นางสาวจุฑารัตน สุทัศโชติ
นางสาวณัฐฌา วงษบุญศรี
นางสาวทิพวรรณ สุวรรณประภา
นางสาวธิญาดา ยอดแกว
นางสาวน้ําสม โพธิ์กระจาง
นางสาวบุษรา อวนศรี
นางสาวปนัดดา บุญสิงห
นางสาวปภาวรินทร สุรินทรราช
นางสาวประไพพร โกศิลญวงศ
นางปทมา อารียสมาน
นางผกาเพ็ญ จรูญแสง
นางสาวผองศรี พรหมรักษา
นางสาวพัชรินทร เกริกฤทธิ์วณิช
นางเพ็ญแข แสนลี

๑ นายสนอง ดีประดิษฐ
๑ นายศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณ
๒ นายสังคม ทองคํา

๑ นายพิเศษ ชัยดิเรก
๒ นายไพรัช ทนุผล

๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นางมณฑาทิพย บุญรอด
นางสาวมณฑิรา นาสวาท
นางสาวมนฤดี อํานวยโชติทวี
นางสาวเมตตา เสมสมบูรณ
นางสาวเรวดี อันนันนับ
นางสาวลักขณา ถึงคําภู
นางสาวลัลนา รมัณญา
นางสาววรรณี สนิสุริวงษ
นางสาววราพร อนันนับ
นางศิริรัตน บุญเตาชู
นางสาวสุพรรณี ลีอ่ํา
นางสาวสุภาวดี ไชยสาร
นางสาวสุรีพร เข็มลา
นางแสงดาว ทักษิณ
นางสาวอัญชลี ฤทธิเรือง

มหาวิทยาลัยเกริก
จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๒ นายสุเทพ จันดาวัน
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๓ นางพรรณี สาโพธิ์
๔ นางสาวรัชนี คงภักดี
มหาวิทยาลัยเซนตจอหน
จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๓ นางสาวจิตรี กิจเพียรเจริญ
๔ นางสุขุมาลย ประสมศักดิ์

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๑ นายโกมล แจมจันทร
๒ นายนเรนทร เดชสําเภา
๓ นายอรรถพร กงวิไล

๑
๒
๓
๔
๕
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

๑
๒
๓

หนา ๑๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙

เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๔ นางสาววัลลภา ศรีทองพิมพ
๕ นางสุภาพร ชวรางกูร

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
จตุตถดิเรกคุณาภรณ
นายชุติระ ระบอบ
๖ นางผองใส เพ็ชรรักษ
นายอัครเศรษฐ ตินตะโมระ
๗ นางสําราญ ไผนวล
นางสาวเกศสุดา รัชฎาวิศิษฐกุล
๘ นางสาวสุกัญญา สิงหตุย
นางเข็มเพชร เจริญรัตน
๙ นางสุปราณี หรรษาจักรตรี
นางจารุณี บุญญวิจิตร
๑๐ นางสาวอุดมลักษณ อําพันธุ
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๑๑ นางปยวลี ยิ่งสวัสดิ์
นายทัณฑกานต ดวงรัตน
๑๒ นางพัฒนี ทองพึง
นายบงการ หอมนาน
๑๓ นางเพียรใจ โพธิ์ถาวร
นายศุภรัชชัย วรรัตน
๑๔ นางไพรินทร ไกรศรานนท
นายสัณฑ เที่ยงตระกูล
๑๕ นางเริงฤดี จันทรวิสูตร
นางสาวกนกพร ปมแปง
๑๖ นางวิภาวดี เกษมสันต
หมอมหลวงกุณฑลรัตน ทวีวงศ
๑๗ นางสมศิริ วัฒนสิน
นางสาวกุลทิพย ศาสตระรุจิ
๑๘ นางอัจฉรียา ชูตินันทน
นางสาวทยาวีร ชางบรรจง
๑๙ นางอาจารี มีสิทธิ์
นางสาวนภาภรณ จันทรศัพท
นางสาวปรียานันต สุจปลื้ม
มหาวิทยาลัยรังสิต
จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๔ นายเกียรติศักดิ์ สหะศักดิ์มนตรี
นายกฤษณ ทองเลิศ
๕ นายจรูญ โกมุทรัตนานนท
นายกิตติศักดิ์ ไตรพิพัฒพรชัย
๖ นายจําลอง วงษยี่
นายเกรียงไกร ศิริภาณุเสถียร

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓

นายชาลี ไกรฤกษ
นายญาณวุฒิ สุพิชญางกูร
นายณัฐธงชัย ตรีทวีวงศกุล
นายณัฐธร ธรรมบุตร
นายตรีรัตน นิลรัตน
นายทรงพล อัตถากร
นายทวี เมืองนก
นายนครเทพ ทิพยศุภราษฎร
นายนฤพนธ ไชยยศ
นายประทีป ติยะปญจนิตย
นายประพนธ มะกรครรภ
นายพงศภัทร อนุมัติราชกิจ
นายพงศศิลป ฤทธิพงศ
นายพงษยุทธ กลายุทธ
นายพิทยา คุณโอภาส
นายพิศิษฐ นามจันทรา
นายพิษณุ สมบูรณ
นายไพกานท รักษาสุทธิพันธ
นายวิทยา ตันติพิมล
นายวิทวัชช เจริญพงศ
นายวินัย อวยพรประเสริฐ
นายวิวัฒน บุญจับ
นายศุภมิตร วัฒนสังขกาศ
นายสมศักดิ์ พาขุนทด
นายสมสฤทธิ์ ตาณพันธุ
นายสิกขวัฒน นักรอง
นายสุรพล โลหวนิชชัย

หนา ๑๓๓
ราชกิจจานุเบกษา
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นายอนุสรณ ศรีแกว
นายอภิรัฐ ศิริวงษ
นายอภิราม ทัฬหวิรุฬหวงศ
นางสาวเกศรา สุพยนต
นางโกสุม เศรษฐาวงศ
นางสาวจิรพร รักษาพล
นางชลธิรา สัตยาวัฒนา
นางสาวชลาศัย กันมินทร
นางดาริณี สุวภาพ
นางสาวนิภาพร ปญญายงค
นางนุจรีย โลหะการ
นางบุปผา บุญสมสุข
นางปรัศนียา จารุมณี
นางสาวผการัตน จําปานอย
นางสาวเพียงจันทร จริงจิตร
นางมัลลิกา บุณฑริก
นางสาวมุกดา โควหกุล
นางรัชยา ภักดีจิตต
นางวรรณี ศุขสาตร
นางสาววารินทร บินโฮเซ็น
นางสาวศนิวาร วุฒฑกุล
นางสาวศศิธร งวนพันธ
นางศิริวรรณ วาสุกรี
นางสนธาภรณ จิตสมบูรณมิตร
นางสมหมาย จงจิตรนันท
นางสุกัญญา โพธิสิทธิ์
นางสาวสุจิตรา บุญเกิด

หนา ๑๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

นางสุธารทิพย เรืองประภาวุฒิ
นางสุนีย ทองสวาง
นางสุพัตรา ราษฎรศิริ
นางสุรางศรี วิเศษ
นางหทัยชนก หวังวงศเจริญ

๖๖
๖๗
๖๘
๖๙

นายธีระ เตชะมณีสถิตย
นายประธาน จินายน
นายพรรคพงษ แกนณรงค
นายพลศักดิ์ อุประ
นายวินัย พยัคฆ
นายเอกชาต สมพงษ
นางสาวกัลยรัตน หลอมณีนพรัตน

นายฐิติศักดิ์ ศักดิ์ศรีวัฒนา
นายทวีป เกษชัย
นายธนา ทัพมงคล
นายพงษกร หงษกราย
นายไพจิตร ผาวัน
นายอดุลย พัฒนภักดี
นายอมร ถุงสุวรรณ
นางกิตติมา เจริญหิรัญ

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นางอรนันท พรหมมาโน
นางสาวอรนุช ปุณยกนก
นางอารีรัตน แยมเกษร
นางอําภาพร พัววิไล

เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๘ นางสาวณกมล จันทรสม
๙ นางสาวนิภา วลัยพัชรา
๑๐ นางปาริสุทธิ์ เลิศคชาธาร
๑๑ นางมนสภรณ วิทูรเมธา
๑๒ นางรัตนจินต จิตตานุภาพ
๑๓ นางอรลดา นัยสุทธิ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตติยดิเรกคุณาภรณ
นางสาวรัชนีพร พุคยาภรณ
จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๙ นางสาวขนิษฐา ชัยรัตนาวรรณ
๑๐ นางธัญญากร ขุนทอง
๑๑ นางธาราวัน เพชรเจริญ
๑๒ นางสาวธิดา มุตธิกุล
๑๓ นางสาวนงลักษณ สุนทรชัยนาคแสง
๑๔ นางนวรัตน แซโคว
๑๕ นางสาวพรวรรณ นันทแพศย

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข

หนา ๑๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙

เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๒๔ นายอัศวิน ไทรสาคร
๑ นายกีรติ ชยะกุลคีรี
๒๕ นายอาคม เผือกจันทึก
๒ นายจงรักษ พลสงคราม
๒๖ นายเอกราช พลูนอย
๓ นายจักรี ปาลกะวงศ ณ อยุธยา
๒๗ นางสาวจิราพร ประสานวรรณ
๔ นายชัชวาลย วรวิทยรัตนกุล
๒๘ นางสาวชอทิพย ราศรีเกรียงไกร
๕ นายชัยยนต ชิโนกุล
๖ นายชิษณุ อัมพรายน
๒๙ นางชิดใจ วรพงษ วงษวุฒิพงษ
๗ นายถวัลย สุวรรณฉวี
๓๐ นางสาวนพวรรณ ยุติธรรม
๘ นายธนา สุขวารี
๓๑ นางสาวนุชศรา กลัดเนียม
๙ นายบุญเลิศ วงศพรม
๓๒ นางสาวพรสวรรค ประสิทธิเขตร
๑๐ นายประพันธ ชัยกิจอุราใจ
๓๓ นางพิมพพร ฟองหล่ํา
๑๑ นายผิน ฉัตรแกวมณี
๓๔ นางสาวมณีรัตน เกตุไสว
๑๒ นายเผชิญ จันทรสา
๓๕ นางสาววันทนีย จาริยศิลป
๑๓ นายพศวีร ศรีโหมด
๓๖ นางวารุณี บัวศรี
๑๔ นายพัฒนพงศ อริยสิทธิ์
๓๗ นางสาวศศิภัทร อัมพวรรณ
๓๘ นางสาวสมทรง สีตลายัน
๑๕ นายภัทรวัต ปติวรรณ
๓๙ นางสาวสุทธิรักษ สุวรรณเดชา
๑๖ นายเริงวุฒิ ชูเมือง
๔๐ นางสาวสุนันทา ชูตินันท
๑๗ นายวิทยา ปนทอง
๔๑ นางสุวรีย ชิตะปรีชา
๑๘ นายศุภชัย แซเจียม
๔๒ นางสาวอนพัทย หนองคู
๑๙ นายสมเกียรติ กรวยสวัสดิ์
๔๓ นางสาวอริสรา ศรีคชา
๒๐ นายสมเกียรติ สมบูรณเงิน
๔๔ นางอินทิรา ศตสุข
๒๑ นายสมภพ มีบุญ
๔๕ นางสาวอุทัยรัตน เพงผล
๒๒ นายสัญญา คูณขาว
๒๓ นายโสภณ เจริญ
มหาวิทยาลัยสยาม
ตติยดิเรกคุณาภรณ
นายถาวร ตันติพงศอนันต

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข

หนา ๑๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙

เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๒๑ นายอานนท ครุฑธานุช
๑ นายกิตติชัย ถาวรธรรมฤทธิ์
๒๒ นางขวัญใจ อุณหวัฒนไพบูลย
๒ นายขรรคชัย วัลลิโภดม
๒๓ นางชลิศา รัตรสาร
๓ นายตะวัน ภูรัต
๒๔ นางสาวณัฐนันท ประกายสันติสุข
๔ นายทวีพฤทธิ์ ศิริศักดิ์บรรจง
๒๕ นางสาวธัญญาภรณ ศิริเลิศ
๕ นางประภาส วงศเจตจันทร
๒๖ นางธิดา ลิสวัสดิ์รัตนากุล
๖ นายปรัชญา ปนมณี
๒๗ นางสาวนลินรัตน วิศวกิตติ
๗ นายปติกันต รักราชการ
๘ นายพิจักษณ จันทวิโรจน
๒๘ นางสาวประกายรัตน สุวรรณ
๙ นายภัทรพงศ ประกอบผล
๒๙ นางสาวปญจมา เปมะโยธิน
๑๐ นายภาณุมาศ สนโศรก
๓๐ นางสาวพัชรีพร เทียมสิงห
๑๑ นายยุทธนา ทองสุก
๓๑ นางสาวพิชญากร เลค
๑๒ นายเริงสันต มวลชนธรรม
๓๒ นางสาวมณฑา ชัยหิรัญวัฒนา
๑๓ นายเรืองฤทธิ์ ประสันรักษ
๓๓ นางมยุรี วงศจรัสเกษม
๑๔ นายวิโชค โหทองคํา
๓๔ นางสาวมลินี สมภพเจริญ
๑๕ นายวิบูลย ชินบูรพา
๓๕ นางสาวยุพาภรณ นวลเพ็ง
๑๖ นายสมชัย เอือ้ วิบูลยทรัพย
๓๖ นางวิมล ประคัลภพงศ
๑๗ นายสมพร ธิติมุทา
๓๗ นางสาวศรีไพร ศักดิ์รุงพงศากุล
๑๘ นายสรายุทธ อินทรเสมา
๓๘ นางสาวศิวิไล สายบัวทอง
๑๙ นายสุภาพ พิทักษวงศาโรจน
๓๙ นางสาวหทัยกาญจน นิกรพงษสิน
๒๐ นายสุรชาติ ศรีเมืองใต
๔๐ นางสาวอรนุช อินทวงศ
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๑ นายคมกริช ถาวรวันชัย
๕ นายวันชัย รัตนวงษ
๒ นายเดชา อินเด
๖ นายโศภน กัณหะเสน
๓ นายประเสริฐ ศิริเสรีวรรณ
๗ นายสัญญา ภูแ กวเผือก
๔ นายราเชนทร สิงหเรศร
๘ นายสันติ ทองแกว

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

๑
๒
๓

นายอมร ตันวรรณรักษ
นางขนิษฐา จิตชินะกุล
นางจินตนา แววศรีเพริด
นางฉันทนา ทิพยวรธรรม
นางสาวชุณหอุไร ยุทธิวัจน
นางสาวชูวงศ เลาหพฤฒิสาร
นางสาวทัศนีย ภูมิรัตน

หนา ๑๓๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นางประณอ พุมศิริ
นางปรียานุช จันทรประเสริฐ
นางผาณิต รุจิรพิสิฐ
นางระวีวรรณ สอนสังข
นางสาวสุนีย คลองการพานิช
นางเสาวนีย เอี้ยวสกุลรัตน

เบญจมดิเรกคุณาภรณ
นายกัญช อินทรโกเศศ
๑๕ นางสาวฐานิตา ฆองฤกษ
นายเจษฎา แกววิทย
๑๖ นางสาวทัศนีย คลายดี
นายชนินทร อยูเพชร
๑๗ นางสาวทัศสุรีย เปรมศรีรัตน
นายณัฐพร ฤทธิ์นุม
๑๘ นางสาวนราพร สังขชัย
นายธนวรรธน พลวิชัย
๑๙ นางพัชรินทร จํารูญโรจน
๒๐ นางสาวพิจิตรา ดิสวโรธรรม
นายพฤทธิ์ เทศจีบ
๒๑ นางเพ็ญศรี นวมงคลวัฒนา
นายวันชัย ฉิมฉวี
๒๒ นางลักขณา คิดบรรจง
นายเวชยันต ชวยชูวงษ
๒๓ นางวงเดือน สิมะโชคดี
นายสถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา
๒๔ นางสาววิภา ประดิษฐผลพานิช
นายสันตชัย รัตนนนท
๒๕ นางวิภาวรรณ สุนทรจามร
นายอัทธ พิศาลวานิช
๒๖ นางสาวสาริณี ตั้งสถาพรพันธ
นายไอศุริย สุดประเสริฐ
๒๗ นางสาวสิริพันธ วงศอินทวัง
นางสาวกฤติยา ดาบเพชร
๒๘ นางสาวอภิญญา ปุยพันธวงศ
นางฐานันทิยา ฐิตะปญญ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๔ นายระวิ ปญจสวัสดิ์
นายธวัช จัตุรัส
๕ นายศรัณย กอสนาน
นายปยุต ถาวรสถิตย
๖ นายอติวัตน พรหมาสา
นายพลสัณห นําหนากองทัพ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

นางกรวรรณ วัฒนชัย
นางจุฑารัตน ภาวินาดล
นางทรรศจันทร ปยะตันติ
นางนพมาศ อัครจันทโชติ
นางสาวปาณิศา มหาชนก
นางสาวพรทิพย พึ่งมวง

หนา ๑๓๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
นางมนตรัก ไสยสมบัติ
นางสาววิชิดา โอฬารกิจกุลชัย
นางสาวสุวรรณา เมธีภัทรากูล
นางสาวเสาวณีย วรวุฒางกูร
นางสาวอัจฉรา บัวเลิศ

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๑๘ นางสาวประภา ศรีแสวงทรัพย
๑ นายจามร กระสานติโภทร
๑๙ นางประภาสิริ กุลมาตย
๒ นายชาญ มายอด
๒๐ นางสาวปรางคทิพย ตระกูลวิไลวรรณ
๓ นายตวง ตวงทอง
๔ นายทองดี กิจบุญชู
๒๑ นางสาวปุษยา ฤทธิ์ดี
๕ นายนพดล กรรณิกา
๒๒ นางผองพรรณ ผดุงสุนทรารักษ
๖ นายวรยุทธ ศรีวรกุล
๒๓ นางสาวพิมพพร จันทรดี
๗ นายวัฒนชวินท บุญศิริสมบัติ
๒๔ นางแพ็ตติเซีย อรรถจริยา
๘ นายวิชิต อาวัชนากร
๒๕ นางวาทินี ลิ้มโภคา
๙ นายสมพล ณ สงขลา
๒๖ นางสาวศศิมา รัตนสุต
๑๐ นางสาวจิรประภา หลักคํา
๒๗ นางสาวศิริพร พงษสวัสดิ์
๒๘ นางสาวสุชาดา ชุนสนิท
๑๑ นางสาวชุฎารัตน วุฒิสวางวงศ
๒๙ นางสาวสุนิดา เมตะศิริ
๑๒ นางดารณี ตรีพรชัยศักดิ์
๑๓ นางธนยา อโนภาส
๓๐ นางสุนิสา เนียมเปรม
๑๔ นางเธเรซา ธานีรณานนท
๓๑ นางสาวสุนิสา บริบาลบุรีภัณฑ
๑๕ นางสาวนฤมล ไตรเดชาพล
๓๒ นางสุวรรณา เบญจดล
๑๖ นางนุจรี สุพัฒน
๓๓ นางสาวอภิญญา สรอยธุหร่ํา
๑๗ นางสาวบุญบรรจง อูรัตนมณี
๓๔ นางสาวอมรลักษณ ธนสินทรัพย

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
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หนา ๑๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙

เบญจมดิเรกคุณาภรณ
นายกิตติ โพธิกิตติ
๑๙ นายสหดล บุษยพรรณพงศ
นายกิตติพันธุ เตชะกิตติโรจน
๒๐ นายอโนทัย จินาพร
นายไกรสีห วิปุลาคม
๒๑ นางกัลปนา อุปทยา
นายจีระพงษ โรจนโรวรรณ
๒๒ นางจิราพร สงแสง
นายชยกฤต อัศวธิตานนท
๒๓ นางสาวชนัญญา อภิวัฒนพงค
นายณรงค โฉมเฉลา
๒๔ นางฐิติยา ตันติสัจจธรรม
นายดรัณ เกษรารัตน
๒๕ หมอมราชวงศนรรยโสภาคย สวัสดิวัตน
นายทรงศักดิ์ จันทรนฤกุล
๒๖ นางสาวนัทธีรา ปวารณเวช
นายธีระศักดิ์ ณ ระนอง
๒๗ นางบุญพิมพ สุธาทร
๒๘ นางสาวปติพร ภักดีพินิจ
นายบุญรอด เวียงพระปก
นายประดิษฐ โงนมณี
๒๙ นางสาวปยกุล ติลภัทร
นายพีระพล เหมาะเหม็ง
๓๐ นางสาวพัทธหทัย ซินเลี่ยมทอง
นายวัชรัตน สมัครคามัย
๓๑ นางภัทราบูลย พุทธรักษา
นายวันฉัตร เจษฎาวนิชกุล
๓๒ นางวนิตา อินทบุหรั่น
นายวุฒิกร ตรีวิทยานนท
๓๓ นางสาววิกานดา พรสกุลวานิช
นายศตนันท ชโนวรรณะ
๓๔ นางศิริวรรณ กิจเจริญ
นายศุภวัฒน เจริญวิกรม
๓๕ นางสุกัญญา ศีลนํากิจ อัครอมรธรรม
นายสงวน ธรรมโรจนสกุล
๓๖ นางสาวหนึ่งฤทัย แกนจันทร
มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเซีย
จตุตถดิเรกคุณาภรณ
นายเฉลิมชัย มนูเสวต
๓ นางบุษยมาส สินธุประมา
นางฐิติยาภรณ มนูเสวต
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๔ นางสาวบํารุงรัตน ชดชอย
นายโชติรัส ชวนิชย
๕ นางมานี ชวนิชย
นายประมวล วรปรีชาพันธุ
๖ นางสุภกัญญา ชวนิชย
นายปริญ ลักษิตานนท

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
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นายชัยพร เสมอภาพ
นายธนภณ โคธิเสน
นายธาตรี คลังนาค
นายพรพล ธนะศรีนนท
นายสมบูรณ ฤทธิ
นายเกียรติศักดิ์ รักษาสัตย
นายจักรี ติยะวงศสุวรรณ
นายจิรัฐิติ์ บรรจงศิริ
นายเทอดศักดิ์ สายสุทธิ์
นายนพพร จันทรนําชู
นายบุญชัย เชิญเกียรติประดับ
นายวิบูลย สุรสาคร
นายสมจริง ตั้งนิมิตรมงคล
นายสมภพ ลิ้มประไพพงษ

นายธวัช อัศวเดชาฤทธิ์
นายนที แกวคําอาย
นายนิคม ชัยขุนพล
นางจรรยา ศรีวิชัยลําพันธ
นางจริยา อินทะพันธุ
นางฐิติพร ธรรมโรจน
นางสาวทีปประพิน สุขเขียว

หนา ๑๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย
จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๖ นางชญานิษฐ โมทํา
๗ นางชนิดา จันทรตรี
๘ นางนารีรัตน สกลเกียรติ
๙ นางศิริมา ตันติธํารงวุฒิ
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๑๐ นางกุลธิดา บรรจงศิริ
๑๑ นางสาวจุรีรัตน ประยูรฉัตรพันธุ
๑๒ นางธิดา จินดามณี
๑๓ นางสาวปภาศรี บัวสวรรค
๑๔ นางเพ็ญศรี ฉิรินัง
๑๕ นางลดาวรรณ เสริมสงสกุลชัย
๑๖ นางสมใจ ธวัชผองศรี
๑๗ นางสาวอภินันท ศรีไพวัลย
มหาวิทยาลัยพายัพ
จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๘ นางสาวเทียน เลรามัญ
๙ นางสาวพิมประภา วรรณเนตร
๑๐ นางพิรดา กัลยา
๑๑ นางไพเราะ เบญจกุล
๑๒ นางมาลี ไพรสน
๑๓ นางสาวรัชนีกร สันติธรรม
๑๔ นางสาวศรินทรทิพย ชวพันธุ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๕ นางสาวศรีสุดา แซลี้
๑๖ นางสายฝน เลาหะวิสุทธิ์
๑๗ นางสาวสุปรียา มณีใส
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

๑
๒
๑
๒

๑
๒

นายคมกฤต วงคนาง
นายศุภชัย บุญธีรารักษ
นายสะอาด ใจแกว
นายสุรเชษฐ เนียมทัง
นางสาวเกวลิน แสงบุญ
นางสาวขัตติยาพร คนเที่ยง
นางสาวจริยา ชาติเชยแดง
นางสาวฐติกุล ไชยวรรณ
นางสาวธันยากร ตนชลขันธ
นางบงกช หวานแกว
นางบุศรา กายี

หนา ๑๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙

๑๘ นางหัทยา พลภัทรพิจารณ
๑๙ นางอัญชลี รักอริยะธรรม
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๑๒ นางสาวปาริชาติ ตียปรีชญา
๑๓ นางพิมพจันทร ไชยกัณฑา
๑๔ นางสาวพีรนุช จันทรคุปต
๑๕ นางสาวมนทกานติ์ บุญยการ
๑๖ นางรักทัย ดํารงมณี
๑๗ นางสิรินภา ประกิจ
๑๘ นางสุนิศา แซแต
๑๙ นางสุรชฎา ชูไทย
๒๐ นางสาวสุรางครัตน กรมวังกอน
๒๑ นางอาทิตยา เรืองนนท

วิทยาลัยคริสเตียน
ตติยดิเรกคุณาภรณ
นางจันทรจิรา วงษขมทอง
จตุตถดิเรกคุณาภรณ
นางกมลเนตร วงษวรรณะ
๓ นางเบ็ญจวรรณ พุทธิอังกูร
นางนฤมล มีสวย
๔ นางสาวสุพัฒนา คําสอน
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
นายสุเทพ วุฒิวโรภาส
๓ นางวรรณา ชื่นจู
นางวรรณดี สุทธิศักดิ์
๔ นางสุนันท ยิ่งชัยยะกมล
วิทยาลัยดุสิตธานี
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
นางกฤชวรรณ อรุณสุริยศักดิ์
๓ นางสาวไพรวรรณ เฉื่อยฉ่ํา
นางสาวปานทิพย ปานแสง

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข

๑ นางสาวปยสุดา พานิช
๒ นางมาลี วิชัยดิษฐ

๑ นายสําราญ บุญเจริญ
๒ นายสุรีย สถิรางกูร
๑ นางจริยา จงสมาธิวงศ
๑ นายกมล เพชรออน
๒ นายกิจทวี แพสุวรรณ

๑ นายบุรินทร รุจจนพันธุ
๒ นายอติชาต หาญชาญชัย
๑
๒
๓
๔

นายชลาพันธ อุปกิจ
นางสาวชารินี ไชยชนะ
นางปทมา จงสุวรรณวัฒนา
นางศศิวิมล แรงสิงห

๑ นายจิรพันธ ธรรมประสิทธิ์
๒ นางฐิตพิ ร กรัยวิเชียร

หนา ๑๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙

วิทยาลัยเซนตหลุยส
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๓ นางสาวสุนีย อินทรสิงห
๔ นางสาวอังเนส เจียจวบศิลป
มหาวิทยาลัยภาคกลาง นครสวรรค
ตติยดิเรกคุณาภรณ
๓ นางโสภิต สถิรางกูร
จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๒ นางสาวศรีนวล อินผึ้ง
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๓ นายสุเมธ เพชรออน
วิทยาลัยโยนก
จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๓ นางปฏิญญา ธรรมเมือง
๔ นางอรุณมาศ เตชะนิเวศน
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๕ นางสาวศิรินธร อุทิศชลานนท
๖ นางสาวสมพร ไสยวงศ
๗ นางสาวอัศนีย ณ นาน
๘ นางสาวอุษณีย โพธิ์ยิ้ม
วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี
จตุตถดิเรกคุณาภรณ
นายประวิทย ชุมสวัสดิ์
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๓ นางสาวสุกานดา โรจนประภายนต
๔ นางสาวอัญชลี ทรัพยเกษม

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข

หนา ๑๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙

นักวิจัยดีเดนแหงชาติ
๑
๒
๓
๔
๕

นายนันทวัฒน บรมานันท
นายประพันธ ภานุภาค
นายวิชัย ริ้วตระกูล
นายศุภชัย ยาวะประภาษ
นายสมหวัง พิธิยานุวัฒน

จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๖ นายสันติ เล็กสุขุม
๗ นางกาญจนา แกวเทพ
๘ นางเบญจมาศ ศิลายอย
๙ นางมิ่งสรรพ ขาวสอาด
๑๐ นางสุภางค จันทวานิช

ศิลปนแหงชาติ

๑
๒
๓
๔
๕

นายฉลาด สงเสริม
นายทวี รัชนิกร
นายประเทือง เอมเจริญ
นายประยอม ซองทอง
นายมานพ ยาระณะ

ตติยดิเรกคุณาภรณ
นายแมนรัตน ศรีกรานนท
จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๖ นายวิเชียร คําเจริญ
๗ นายศุภชัย จันทรสุวรรณ
๘ นายสถาพร ศรีสัจจัง
๙ นายสําราญ เกิดผล

