เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑
๒
๓
๔
๕
๖

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

หนา ๑๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐

นางพรรณี บางสัมฤทธิ์
นางสาวรุงอรุณ ฤกษเจริญ
นางสาววรรณา รอดตัว
นางสิริมาศ จันทวโร

๑๕ นางสุดาพร อิ่มเจริญ
๑๖ นางสุภาภรณ ดอกแกวดี
๑๗ นางสุมนา มณีศรี
๑๘ นางอภิชยา กิจเจา
ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑๑ ราย)
นายจักรกฤษณ ลิมปษเฐียร
๗ นางสาววรรณี ศิริวัฒน
นายศุภโชค สุขมาก
๘ นางวิมลรัตน วิจินธนสาร
นายสมเกียรติ กมลพันธ
๙ นางวิลาสินี ปยางสุ
นายสุภัทร บุญสง
๑๐ นางโสมสิริ ติขิณานนท
๑๑ นางสาวหทัยกาญจน ทิพยมา
นางสาวกนกพร นุมดี
นางสาวชุลีกร ภูบุญเจริญไชย
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑ ราย)
๑ นางสาวอภิญญา สาถั่ว
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๑๑๒ ราย)
นายกอบชัย ภัทรกุลวณิชย
๑๒ นายเดวิด บรรเจิดพงศชัย
นายกิตติศักดิ์ กุลวิชิต
๑๓ นายตระการ พนมวัน ณ อยุธยา
นายกิตติศักดิ์ อัจฉริยะขจร
๑๔ นายไตรรัตน จารุทัศน
นายใจลส ใจ อึ๊งภากรณ
๑๕ นายถนอม บรรณประเสริฐ
นายชัยเดช อินทรชัยศรี
๑๖ นายทรงกลด เอี่ยมจุตรภัทร
นายชาญชัย โหสงวน
๑๗ นายทวนทัน กิจไพศาลสกุล
นายชุมพล คุณวาสี
๑๘ นายทวีชัย เตชะพงศวรชัย
นายชุษณา สวนกระตาย
๑๙ นายทศพล ปนแกว
๒๐ นายทินกร บัวพูล
นายชูเกียรติ เฉลิมพันธพิพัฒน
นายชูพงศ ปญจมะวัต
๒๑ วาที่รอยตรี เทพวรา ธนพัฒน
นายเดชา ลลิตอนันตพงศ
๒๒ นายธงชัย สุขเศวต

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

นายธีรพงษ ประทุมศิริ
นายธีรศักดิ์ ฤกษสมบูรณ
รอยโท บรรจบ บรรณรุจิ
นายบัญชา พูลโภคา
นายประวิทย กิติดํารงสุข
นายประเสริฐ ภวสันต
นายประเสริฐ อัครประถมพงศ
นายปยะศักดิ์ ชอุมพฤกษ
นายไพศาล สันติธรรมนนท
นายมงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์
นายรัชทิน จันทรเจริญ
นายรุงโรจน ธนาวงษนุเวช
นายลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ
นายวศิน พุทธารี
นายวิจิตร บรรลุนารา
นายวิทย สุนทรนันท
นายวิทยา ไลทอง
นายวิโรจน อรุณมานะกุล
นายศักดา ธนิตกุล
นายศิริเชษฐ สังขะมาน
นายศุภมิตร เตชะมนตรีกุล
นายสนอง เอกสิทธิ์
นายสมชาย ธนวัฒนาเจริญ
นายสราวุธ อนันตชาติ
นายสัญชัย นิลสุวรรณโฆษิต
นายสุชิต พูลทอง

หนา ๑๒๕
ราชกิจจานุเบกษา
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔

(เลมที่ ๘/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นายสุชิน อรุณสวัสดิ์วงศ
นายสุธา ขาวเธียร
นายสุนทร พุมจันทร
นายสุวทิ ย กัมทรทิพย
นายสุวิทย บุณยะเวชชีวิน
นายอนุเทพ รังสีพิพัฒน
นางสาวกนกพร บุญสง
นางกมลรัตน แดงสวาง
นางกรพินท มหาทุมะรัตน
นางสาวกฤตยา สุธีโสภณ
นางกฤษณา ศิรเลิศมุกุล
นางกาญจนา โชติเลอศักดิ์
นางกาญจนา นิยมบัตรเจริญ
นางงามจิตต เกษตรสุวรรณ
นางสาวงามตา ตันนุกูล
นางสาวจันตรี สินศุภฤกษ
นางจิตรา รูกิจการพานิช
นางชญาพิมพ อุสาโห
นางทรายแกว ทิพากร
นางสาวทวิตีย เสนีวงศ ณ อยุธยา
นางสาวทิพวรรณ ธราภิวัฒนานนท
นางธนภร เดชวัชรวงศ
นางสาวธาราทิพย สุวรรณศาสตร
นางสาวธีรนุช โชคสุวณิช
นางนภาพร หีบทาไม
นางนฤพร สุตัณฑวิบูลย

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๑
๒
๓
๔
๕
๖

หนา ๑๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐

๙๔ นางเรวดี หิรัญ
นางนฤมล อรุโณทัย
นางสาวนววรรณ วุฒฑะกุล
๙๕ นางวรสนันท สิริขจร
นางนันทยา แกวปลั่ง
๙๖ นางสาววราภรณ ชัยวัฒน
นางสาวนารินาถ พิมมานุรักษ
๙๗ นางวสี ตุลวรรธนะ
นางเนาวรัตน กาญจนาคาร
๙๘ นางสาววัฒนา อุนใจ
รอยโทหญิง เนาวรัตน สุธัมนาถพงษ
๙๙ นางสาววันดา พัฒนกิจการุณ
นางสาวบุษยา ชิตทวม
๑๐๐ นางสาววิไล อัศวเดชศักดิ์
นางสาวประภาพรรณ รัชตะปติ
๑๐๑ นางสาวสมจิต จิระนันทิพร
นางปานใจ จุฬาพันธุ
๑๐๒ นางสมใจ จงรักวิทย
นางสาวผมพัทชรี สุภางยยุทธลิขิต
๑๐๓ นางสาวสุกัญญา ชัยกิตติศิลป
๑๐๔ นางสุชาดา บวรกิติวงศ
นางสาวพรทิพย อภินันทพร
นางสาวพรรณชลัท สุริโยธิน
๑๐๕ นางสาวสุชาดา รัชชุกูล
นางสาวพรศิริ หมื่นไชยศรี
๑๐๖ นางสาวสุดธิดา วงศสถาพรพัฒน
นางพรอนงค บุษราตระกูล
๑๐๗ นางสุภาพร โพธิ์แกว
นางพรอรุณ สิริโชติวิทยากร
๑๐๘ นางอตินุช มาลากุล ณ อยุธยา
นางแพร กีระสุนทรพงษ
๑๐๙ นางอรนารถ จันทรศุภฤกษ
นางมัญชุมาส เพราะสุนทร
๑๑๐ นางสาวอรุณศิริ ชิตางกูร
นางรัตนวรรณ มกรพันธุ
๑๑๑ นางอัจฉรา มหายศนันท
นางสาวรัตนา รุจิรวนิช
๑๑๒ นางสาวอุษา แสงวัฒนาโรจน
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑๓๗ ราย)
๗ นายฉัตรชัย วิริยะไกรกุล
นายกมล สกุลวิระ
๘ นายฉัตรพันธ จินตนาภักดี
นายกิตติ ใจออนนอม
๙ วาที่รอยตรี ชยการ คีรีรัตน
นายเกียรติพิเชษฐ โคมิน
นายจตุรงค พุทธพรทิพย
๑๐ นายชวาล คูรพิพัฒน
นายจิรยุทธ สินธุพันธุ
๑๑ นายชาตรี คติวรเวช
นายเจษฎา สุขพิทักษ
๑๒ นายณรงคชัย ศรีบัว

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ 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

นายณรงคฤทธิ์ อัศวเรืองพิภพ
นายณัฐกร ทับทอง
นายณุวีร ประภัสระกูล
นายทรงพล กาญจนชูชัย
นายทองสุข เจตนา
นายทิลดิสร รุงเรืองกิจไกร
นายธงชัย โรจนกังสดาล
นายธนศักดิ์ บุญเสริม
นายธวัช เล็กดํารงศักดิ์
นายธัญญพงษ ณ นคร
นายธาชาย เหลืองวรานันท
นายนพนันท วรรณเทพสกุล
นายนราพงษ จรัสศรี
นายบุญชัย เลิศนุวัฒน
นายประเสริฐ คณาวัฒนไชย
นายปรีชา สุริยะ
นายปุณณรัตน วิบูลยจันทร
นายพีรพนธ ลือบุญธวัชชัย
นายไพบูลย ศรีภคากร
นายยุรวัฒน คลายมงคล
นายรชฎ ตันติเลิศเจริญ
นายวรงค ปวราจารย
นายวรโชค ไชยวงศ
นายวรวุธ สุธีวีระขจร
นายวีรพันธุ โขวิฑูรกิจ
นายศรัณย เตชะเสน

หนา ๑๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔

(เลมที่ ๘/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นายศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพงศ
นายศุภมิตร ปติพัฒน
นายศุภอัฐ พึ่งพาพงศ
นายสมคิด ขานดา
นายสมภพ รุงสุภา
นายสิทธิศักดิ์ หรรษาเวก
นายสีรง ปรีชานนท
นายสุคคเณศ ตุงคะสมิต
นายสุทธิชัย นรนิตชัยกุล
นายสุธนะ ติงศภัทิย
นายโสตถิพงศ พิชัยสวัสดิ์
นายอดิษฐ จิรเดชนันท
นายอเนกพล เกื้อมา
นายอรรถกร ปาละสุวรรณ
นายอัครเดช ไชยเพิ่ม
นายอาภรณ ธีรมงคลรัศมี
นางกนกพร พะลัง
นางสาวกนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ
นางสาวกอบกาญจน ขําแจง
นางสาวกาญจนา สิทธิจรรยาวัลย
นางสาวเกศสุดา โทวนิช
นางสาวเกษรา ธัญลักษณภาคย
นางสาวขนิษฐา คําทอน
นางสาวขําคม พรประสิทธิ์
นางไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ
นางสาวคนึงนิจ กิ่งเพชร

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐

หนา ๑๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางจินตนา ชํานัญมนูญธรรม
รอยตํารวจโทหญิง จุฑามาส ทองสองสี
นางสาวจุฬาภรณ กองแกว
นางดุษฎี ชาญวาณิช
นางเดนดวง วัดละเอียด
นางทรรศนีย พฤกษาสิทธิ์
นางธนิษฐา อ่ํากําเนิด
นางสาวธิดาวดี สกุลโพน
นางธิติมา วัฒนวิจิตรกุล
นางนันทรี ชัยชนะวงศาโรจน
นางสาวนันทวรรณ เจริญจิตต
นางสาวนุษรา ปานกรด
นางสาวบุษยรัตน ธรรมพัฒนกิจ
นางเบญจพร อัคควัฒน
นางสาวประสพสรรพ กมลยะบุตร
นางปราณีต เพ็ญศรี
นางสาวเปยมปติ ชางสาร
นางโปรดปราน บุณยพุกกณะ
นางผกาภรณ พิศาลธุรกิจ
นางพรชนก คัมภีรยส คูเวนเบิรค
นางสาวพรทิพย เอื้ออภัยกุล
นางพรพรรณ พิบูลยรัตนกิจ
นางสาวพรพิมพ กิจสิริพันธุ
นางสาวพรเพ็ญ วีระวัฒกานนท
นางสาวพัชริน สงวนผลไพโรจน
นางพัฒทรา สวัสดี

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

(เลมที่ ๘/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางพัสตรา สมบูรณธเนศ
นางพุทธรักษา วรานุศุภากุล
นางภาวิกา ศรีรัตนบัลล
นางสาวมนธิรา ราโท
นางสาวมนัสวาสน โกวิทยา
นางมารศรี อุชชิน
นางยุพิน บํารุงผล
นางสาวรชพร ชูชวย
นางสาวรุงทิพย ชวนชื่น
นางสาวรุงรัตน โกวรรธนะกุล
นางสาวลักษณา ลิ่มสวรรค
นางสาววรรณี วัฒนเสริมกิจ
นางวราภรณ เหลืองทวีผล
นางวารี นิยมธรรม
นางวิธัณยา มธุราสัย
นางวิภา เกียรติธนะบํารุง
นางวิมลมาลย พูนศิริ
นางสาวศรีรักษ ศรีทองชัย
นางสาวศันธยา กิตติโกวิท
นางสาวศิรกานต ฐิตวัฒน
นางสาวศิริพร ชื้อชวาลกุล
นางศิริรัตน นิสารัตนพร
นางศุภางค มณีศรี เลอกรองค
นางสาวสยาณี วิโรจนรัตน
นางสัญลักษณ ศรียากร
นางสาลี่ หมั่นเจริญ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

หนา ๑๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐

๑๒๘ นางสาวสุรีย พุมรินทร
นางสิณะตา ศรีสวาท
๑๒๙ นางสุวรรณา ทิมสถิตย
นางสิริกาญจน เสรีวัฒนารัตน
๑๓๐ นางสาวสุวิมล ราชธนบริบาล
นางสาวสิรินี โอวาทชัยพงศ
๑๓๑ นางสาวหนึ่งฤดี โลหผล
นางสาวสิริพรรณ พัฒนาฤดี
๑๓๒ นางสาวอภิญญา บุญประกอบ
นางสาวสุจิตรา บุญหยง
๑๓๓ นางสาวอรฤทัย ภิญญาคง
นางสาวสุจิตรา สื่อประสาร
๑๓๔ นางอรอนงค ศิลโกเศศศักดิ์
นางสุญาณี พงษธนานิกร
๑๓๕ นางสาวอัครภา จันทรแจม
นางสาวสุนทรี วัชรดํารงกุล
๑๓๖ นางสาวอุบลรัตน สิริภัทราวรรณ
นางสุนันทา เจริญปญญายิ่ง
นางสุภาภรณ พรพิศณุกิจจา
๑๓๗ นางสาวเอมอร ใจเกงกิจ
นางสาวสุรีย ชุณหเรืองเดช
ตริตาภรณชางเผือก (รวม ๙๑ ราย)
๑๕ นายนิรัตน ปฐมปทมะ
นายกฤษฎา ภูมี
๑๖ นายปริญญา พวงนาค
นายกําธร คลายสงคราม
๑๗ นายพนิต ภูจินดา
นายเกรียงศักดิ์ ทาศรีภู
๑๘ นายพิพฒ
ั น ศรีเที่ยง
นายชาญณรงค รอดคํา
๑๙ นายมนกานต อินทรกําแหง
นายฐสิณัส ดิษยบุตร
๒๐ นายเริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย
นายณรงค เพชรสุก
๒๑ นายวัชระ เพียรสุภาพ
นายณัฐวุฒิ ปลอดปยะคุณ
นายทรงพล วงษกุหลาบ
๒๒ นายวิภาส โพธิแพทย
นายธรา จันทรทะธรรม
๒๓ นายศิริสรรพ เหลาหะเกียรติ
นายธวัชชัย นาคลอยแกว
๒๔ นายศุภสวัสดิ์ บุรณเวช
๒๕ นายสรรควัฒน ประดิษฐพงษ
นายธํารงค มะลิออง
๒๖ นายสวาง เกษแดงสกลวุฒิ
นายธีรวัฒน ธาราศานิต
๒๗ นายสันติ หานศรีวิจิตร
นายธีระ ปานะรัตน
๒๘ นายสายชล พิมพมงคล
นายนพดล พิฬารัตน

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔

นายสุทธิ มนาป
นายสุวิชา จุฑาเทพ
นายอนุรักษ แกวมีแสง
นายอรุณชัย นรเศรษฐกมล
นายเอกสิทธิ์ โกวิทยดํารงค
นายโอภาส ผดุงพจน
นางสาวกนิษฐา สราญเลิศ
นางสาวกัลยา ลิ้มฮกไล
นางสาวกาญจนา ตันจอ
นางสาวเขมาภรณ บุญบํารุง
นางจารุวรรณ แกววงคหาญ
นางจุฑารัตน จิระศุภโชค
นางฉัตราพร เปยมใส
นางสาวชนิฎฐา อินทรศักดิ์
นางสาวชมนาด มาดนาค
นางฐปนา บางยี่ขัน
นางฐิติรัตน เมืองมั่งคั่ง
นางณัฐฐินี เยี่ยมภพ
นางสาวดวงเพ็ญ ถิระบัญชาศักดิ์
นางสาวเทพนาฏ พุมไพบูลย
นางธีราภรณ เพชรประเสริฐ
นางสาวนงนุช กาญจนรุจี
นางปริญา จันทรเสียงเย็น
นางปญญาพร มีโบ
นางพนิดา ขานดา
นางพนิดา ไพศิริยืนยง

หนา ๑๓๐
ราชกิจจานุเบกษา
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐

(เลมที่ ๘/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางพัชรินทร สิทธิชาญคุณะ
นางสาวพิม คงแสงไชย
นางสาวเพชรรัตน นามพิมูล
นางสาวเพ็ญศรี ชูบรรจง
นางมาลินี กิตกําธร
นางรัตนา ดอนขันธ
นางรําไพร ทองคํา
นางสาวลาวัลย บุญประคอง
นางสาววลีพร ศรีเพ็ญประภา
นางสาววาณี ทองออน
นางวารินทร โสสุด
นางสาววาสนา เหลาชินชาติ
นางสาววีวรรณ โทนชัย
นางสาวศศรักษ เพชรเชิดชู
นางสาวศุกรินทร วิมุกตายน
นางศุภนุช คุมทอง
นางสาวสมพร เตชะงามสุวรรณ
นางสมพิศ สุขสม
นางสมศรี ภูหานาม
นางสรอยนภา ญาณวัฒน
นางสายชล ภักตรโกมล
นางสาวสายสวาท สุวัณณกีฏะ
นางสาวสุจินต ศิริสวัสดิ์
นางสาวสุปราณี บูรณประดิษฐกุล
นางสุภา บุญศรี
นางสุภาพร อมรสิริวัฑฒ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

หนา ๑๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุรีย สุทธาโรจน
นางสาวสุรีรัตน เหลืองวรคุณ
นางเสาวลักษณ พงษพิเทศ
นางอนุรีย ขันบุญ
นางอรสา เอี่ยมสะอาด
นางสาวอรอุมา ซองรัมย
ตริตาภรณมงกุฎไทย
นายจตุรงค เทียมศิริ
นายชวลิต งามจรัสศรีวิชัย
นายฐนภัทร จําปาจันทร
นายดํารงค โสพิณ
นายทวีศักดิ์ แซเตีย
นายธงชัย ชาวพรหม
นายธราดล เหลืองทองคํา
นายธวัชชัย เตชัสอนันต
นายธีระ ทรัพยไพศาลกิจ
นายนักสิทธ นุมวงษ
นายพจนะ เงินแจม
นายพรชัย นะราศรี
นายภาณุสิทธิ์ ดวงศรี
นายมานพ เลาศิริ
นายรัตน กลิ่นจันทรหอม
นายวรภัทร อิงคโรจนฤทธิ์
นายวิชชากร จารุศิริ
นายสถิตย อัฌชสมบูรณ
นายสนธยา เตียวศิริทรัพย

๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑

(เลมที่ ๘/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางสาวอรุณี รัตนาธาร
นางสาวอัญชลี สุขสุด
นางสาวอารยา นันทราทิพย
นางอําไพ เขตสาลี
นางอุดมลักษณ บุญมาก

(รวม ๖๗ ราย)
๒๐ นายสมศักดิ์ เรืองวุฒิชนะพืช
๒๑ นายสัมฤทธิ์ เกิดแกว
๒๒ นายสุริยะ สมพร
๒๓ นายอดิศักดิ์ พันธุสะอาด
๒๔ นางสาวกาญจนา จันทรวิวัฒน
๒๕ นางสาวกุลวดี ซายอิ่ม
๒๖ นางจันทิมา อินทรปญญา
๒๗ นางจุฑาทิพย ชื่นอารมย
๒๘ นางสาวชญานิษฐ สีหเดชวีระ
๒๙ นางสาวชุติมา คชาชีวะ
๓๐ นางสาวณัฏฐา ทองจุล
๓๑ นางสาวณัฐวรี อุดมศรีพันธุ
๓๒ นางตติยา ณรงคเพชร
๓๓ นางเตือนใจ วิจิตร
๓๔ นางธัญญารัตน สิงหนาท
๓๕ นางธัญพร สุขไพบูลย
๓๖ นางสาวธิติพร บุญทวี
๓๗ นางสาวนารี อยูสุข
๓๘ นางสาวบังอร วัฒนาอําไพ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

หนา ๑๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางปทมา พิมพิสัย
นางปาณิศา วิเชียรญาณ
นางสาวปาริฉัตร วนลาภพัฒนา
นางเพ็ญพร อภิชาตกุล
นางเพ็ญพิมล พงศพันธุภาณี
นางมณีวรรณ แสนอุบล ซีย
นางรุงเรือง มีโบ
นางวนิดา เซียสกุล
นางวรรณจันทร ตั้งสุนทรขัณฑ
นางวรรณธนา วงษสุด
นางวรรณภา หวังรักษดีสกุล
นางศรีสุรัตน ธนาคมชาคร
นางศิริพัฒน ชอบทํากิจ
นางสรัญญา นุมโต
นางสาวสรัญญา มณีโรจน
จัตุรถาภรณชางเผือก
นายกิจชัย กาญจนประภากุล
วาที่รอยโท โกแวลน ตะกรุดโฉม
นายเจษฎา สาททอง
นายชาตรี วัฒนศิลป
นายณัฐ กาญจนศิริ
นายนริศ สุดใจดี
นายเวนิช ภูมี
นายอดิศักดิ์ ถือพลอย
นางกนกพรรณ กรธนเกียรติ์

(เลมที่ ๘/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐

๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗

นางสัญญา หวลบุตตา
นางสาวสายทอง ธารารัตนวงศ
นางสาวสุธิดา สวัสดิ์นที
นางสาวสุรียพร ชาวแพรกนอย
นางสาวสุรีรัตน เครือสุวรรณ
นางสาวโสภาวรรณ บุญนิมิตร
นางอภิชญา ไชยวุฒิกรณวานิช
นางอมรา ศิริศักดิ์
นางสาวอรนุช อุดมประสิทธิ์
นางอรบงกช ภูเกิด
นางสาวอักษรา พฤทธิวิทยา
นางอังศุมาลิน เสนจันทรฒิไชย
นางสาวอัมพร วิเวกแวว
นางสาวอารตี แกวสัมฤทธิ์

(รวม
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

๑๘ ราย)
นางสาวกฤษณา นาดี
นางกุหลาบ เข็มทอง
นางบังอร โสภากุล
นางประครองฤทธิ์ แกวจันดี
นางสาวพิทยา วีระศิลป
นางสาวเพทาย กองเมืองปก
นางสาวศิริพร สิงหเดช
นางสมพร ไชยสาลี
นางสาวสุกัญญา พวงศรี

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑ นายถาวร มุงสมัคร

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒

หนา ๑๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๒ ราย)
๒ นางเกษรา วามานนท

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๙๕ ราย)
นายกฤษณะ สีดานุพนธุ
๒๓ นายประเสริฐ ฉัตรวชิระวงษ
นายกฤษณ พลอยโสภณ
๒๔ นายปรีชา ต.ตระกูล
นายคมกริช เชาวพานิช
๒๕ นายผจญ คําชูสังข
นายเจดีย เต็มวิจิตร
๒๖ นายผึ่งผาย พรรณวดี
นายชัยวัฒน บํารุงจิตต
๒๗ นายพงษภวัลย ภัทรประภานันท
นายชาติชาย ยมะคุปต
๒๘ นายพัฒนธนันตร ตนานุประวัติ
นายชาติชาย อมิตรพาย
๒๙ นายพิชญ วิมุกตะลพ
นายเชษฐพงษ เมฆสัมพันธ
๓๐ นายพุทธพร สองศรี
๓๑ นายมนัส ศรีละออ
นายฐากูร เหมยะรัตน
๓๒ นายเรืองวิชญ ยุนพันธ
นายณรงค กูเจริญประสิทธิ์
นายณรงค เขียนทองกุล
๓๓ นายลักษณ เพียซาย
นายณรงคชัย พิพัฒนธนวงศ
๓๔ นายวัลลภ ลําพาย
นายณัฐวุฒิ รัตนวนิชยโรจน
๓๕ นายวิรัตน วาณิชยศรีรัตนา
นายเดชรัต สุขกําเนิด
๓๖ นายสมพงษ เจษฎาธรรมสถิต
นายเติมศักดิ์ สุขวิบูลย
๓๗ นายสมโภชน ทับเจริญ
นายธงไชย ศรีนพคุณ
๓๘ นายสรรเสริญ จําปาทอง
นายธนกร นาคประกอบ
๓๙ นายสันติ ชินานุวัติวงศ
นายธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ
๔๐ นายสาธิต ลาภเกิน
๔๑ นายสําเร็จ ไพบูลย
นายนริศ อนันตยา
๔๒ นายสุบรรณ เสถียรจิตร
นายนิรันดร ทัพไชย
นายเนรมิตร สุขมณี
๔๓ นายสุพจน ยุคลธรวงศ
นายประดนเดช นีละคุปต
๔๔ นายอนามัย ดําเนตร

