หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข

๗ มกราคม ๒๕๕๑

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ
ประจําป ๒๕๕๐
ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ
ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ รวมทั้งสิ้น ๕,๗๒๒ ราย
ดังรายนามทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๗ มกราคม ๒๕๕๑

รายชื่อผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
อันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๐
สํานักนายกรัฐมนตรี
ปฐมดิเรกคุณาภรณ
๑ นายชวลิต ตวงสิทธิสมบัติ
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ
๑ นางปริยา จีระพันธุ
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ
๑ นายอุดม รุงเรืองศรี

กระทรวงกลาโหม
๑
๑
๒
๑
๒
๓
๔
๑
๒
๓
๔
๕
๖

จตุตถดิเรกคุณาภรณ
นายธีรลักษ แสงสนิท
๒ นางพูนทรัพย บํารุงชีพ
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
พันเอก นาฬิกอติภัค แสงสนิท
๓ นางสาววิศณี เอี่ยมสอาด
นางประคิน ชวยประสิทธิ์
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ
นายถาวร สุทธิพงศ
๕ นางสมศรี ไวยสุระสิงห
นายเอกดนัย ยอดสุขา
๖ นางสุรีรัตน ธูปกล่ํา
นางสาวเจียรพรรณ วราชิต
๗ นางอรภิญญา วัชรเสวี
นางสาวมลรัตน นิยมศิริวนิช
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ
๗ นางสุทธิวรรณ โรจนธรรม
นายอัศวิน กรรณสูต
๘ นางสุมาลี ศรีทองสุข
นายอุดม อัครพิศาลโสภณ
๙ นางอนงค นุชประมูล
นางดวงจันทร อัครลาวัณย
๑๐ นางอรุณ บุรุษรัตนพันธุ
นางบุญมา ศิริรักษ
นางสาวเพียงฤทัย ยอดสุขา
๑๑ นางสาวอรุณี วิสุทธิกุล
นางละออง บุญยะไวโรจน

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๗ มกราคม ๒๕๕๑

กระทรวงการตางประเทศ

๑
๑
๒
๓
๔
๕

เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๑ นายพนม พึ่งเชิดชู
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ
นายสมบุญ ยุประพันธ
๒ นายสุวัฒน ศิลปสุวรรณ
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ
๖ นางพิมใจ มัตสึโมโต
นายจตุพร พัฒนภิญโญ
๗ นางสาวระวีวรรณ ทองเพชร
นายไพโรจน ประทุมรัตน
๘ นางวีริน ทาเคดะ
นายมาโนช พุฒวันเพ็ญ
๙ นางสีฟา คอลลิ่งวูด ไพรซ
นายยรรยง จิระนคร
นางนงลักษณ นอรา เทร็พพ ใจสงฆ

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

๑ พลเอก ทวีป จันทรโรจน
๒ นายธนา ไชยประสิทธิ์
๑ นายภัคพงษ เกรียงศักดิ์
๒ นายวารินทร ตัณฑศุภศิริ

จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๑ พลตรี จารึก อารีราชการัณย
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๑ พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ
๓ นายสงวน โฆษะวินทะ
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ
๓ นางเยาวลักษณ แพงสภา

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
๑ นางกุสุมา มินทะขิน

ทุติยดิเรกคุณาภรณ
๒ นางเรณู บํารุงชีพ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข
๑ นายชิต รุงเรือง
๑ นายชาติศิริ โสภณพนิช
๒ นางจินดา มณีขาว
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑
๒
๓
๔
๕

นายกําชัย สงวนสิน
นายเกษม สุทธิจิตรานันท
นายโกวิท ธารีรัตนาวิบูลย
นายจิมมี่ ชวาลา
นายชัยวิทย สิทธิวงศ
พันเอก ธีรจิตติ์ นิพิทสุขการ
นายประเสริฐ จิตรสกุล
นายปยะวัชร บุญยืนยงสกุล
นายวิฑูรย พูลคลองตัน
นายวิริยะ วิรัตนมาลี
นายสมชาย ทรัพยสินโอฬาร
นายสุรงค บูลกุล
นายโอฬาร จึงเจริญสุข
นางกาญจนา สายสิริพร
นายจักรเพชร จิตงามสุจริต
นายใจภิรมย วชิรโภคา
นายชวนศักดิ์ พฤกษไพศาล
นายชัยณรงค วิรุฬหชัยพงษ
นายชุมพล พิศุทธิวงษชัย

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๗ มกราคม ๒๕๕๑

ตติยดิเรกคุณาภรณ
๒ นางสาวสุดธิดา รัตนรักษ
จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๓ นางสาวปริม คุณะเกษม
๔ นางสมพร โอสถานุเคราะห
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๑๕ นางสาวชนัญญา กรณสิงห
๑๖ นางญาณนภัส รักชาติ
๑๗ นางนวลนอย ทิมกุล
๑๘ นางพนิดา จิตราคณี
๑๙ นางศรีศุภางค มอริส
๒๐ นางศิริพรรณ จึงเจริญสุข
๒๑ นางศิริวรรณ วิลาสศักดานนท
๒๒ นางสุณี หวังวณิชกุล
๒๓ นางโสภิณ กองเพิ่มพูล
๒๔ นางสาวโสภี หอมวงศ
๒๕ นางโสมนภา เฟองวุฒิราญ
๒๖ นางอัจฉรา นิพิทสุขการ
๒๗ นางอุมาศิริ ทารอน
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ
๖ นายเชิดศักดิ์ ภัทรานนทอุทัย
๗ นายณัฐสันต ลีลาแมนเทพ
๘ นายเดชา เดชนที
๙ นายทรงพล ธรรมบันดาล
๑๐ นายประภาส สมแกว

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข
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
๓๖
๓๗

นายประสิทธิ์ ลีลาแมนเทพ
นายเพี้ยน สีมา
นายไพศาล ภูพงษพานิช
นายวสุวัฒน ชัยกุล
นายวิบูลย ลีรัตนขจร
นายวิรัช บุญชัยศรี
นายวิรัช ปญญาทิพยสกุล
นายวิรัตน บัวมหะกุล
นายสถาพร วงศกิตติการ
นายสมชาย ภัทรานนทอุทัย
นายสมชาย เลิศสมิทวงศ
นายสมบูรณ ชูประเสริฐสุข
นายสมรรถ ขามเขตต
นายสันทัด อมรานันทกิจ
นายสิทธิชัย ชาตปญญา
นายสุกิตติ์ จรัสชัยวรรณา
นายสุชาติ อมรานันทกิจ
นายสุนทร ลีลาแมนเทพ
นายสุรพงษ บุญยืนยงสกุล
นายอาคม สุวัฒนนนท
นายอินทร ขันแกวผาบ
นางคิ้มเอ็ง วชิรโภคา
นางสาวจิรัฐา บุญยืนยงสกุล
นางสาวจิราภา นิมมานนิตย
นางสาวจุฑามาศ อุณเอกลาภ
นางฉวีวงษ คัมภีรพันธุ
นางดวงสมร ศรีพัฒนาวัฒน

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา
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
๖๓

๗ มกราคม ๒๕๕๑
นางนวลนอย วินทวามร
นางบุญสม ชูประเสริฐสุข
นางประยูร เหลาสายเชื้อ
นางปราณี เหลาทวีสุข
นางปยะทิพย สุขะวรรณะ
นางพยูร ไชยลา
นางพเยาว เคยอาษา
นางสาวพิมพชนก อินดี
นางเฟยม มหิงษา
นางรัชนี อัศวสุธีรกุล
นางรัตนา จิตสําราญ
นางรัตนา ทองยิ้ม
นางสาวลัดดา ตั้งเทวาประสิทธิ์
นางวัลลีย ภาศิวะมาศ
นางวีนัส จงประวัติสกุล
นางศรีวรรณ วงษเจริญ
นางศศมนต อินทุภูติ
นางศิริพร สุสมากุลวงศ
นางสาวสมจิตร ศิริเสนา
นางสมบูรณ พวงดอกรัก
นางสมปอง เดชนที
นางแสงทอง เชื้อเมืองพาน
นางโสภา สุวัฒนนนท
นางโสภิณ นําศรีรัตน
นางอรพิณ ภานุทัศนาภร
นางอําไพ เดชอุดม

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

นายคูณ ฐิติวัฒนาการ
นายธวัชชัย กันทะวงศ
นายประจวบ แตงทรัพย
นายวรวิทย วินิจเจริญศรี
นายสุทัศน ปงศิริพัฒนา
นายสุรินทร กิจนิตยชีว
นางเกื้อกูล มูลคํา
นางจิรทัย ชเนศร
นางไพเราะ วีระชาลี

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๗ มกราคม ๒๕๕๑

เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ
๑๐ นางภาวาส เทียมเศวต
๑๑ นางรัตนมณี ตันยิ่งยง
๑๒ นางราตรี จันทรวงศ
๑๓ นางลักษณีย สารสาส
๑๔ นางลี พึ่งบุญพระ
๑๕ นางศิวลี ปุสยานนท
๑๖ นางสาวสุนี อัศวปยุกตกุล
๑๗ นางสุนีย ชัยนาม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ปฐมดิเรกคุณาภรณ
๑ นายสันติ ภิรมยภักดี
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ
๑ นายเอนก สุขภูติ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๑ นายเชาวลา เย็นขุนทศ
๑ นายสาธิต จิตตจงรัก
๒ นางสาววรพรรณ ลิ้มตระกูล

เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ
๒ นายนําชัย ตันฑเทอดธรรม
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ
๓ นางสินี เธียรประสิทธิ์

กระทรวงพาณิชย
๑ นายเทียนชัย ปนวิเศษ
๒ นายสมเกียรติ อนุราษฎร

เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ
๓ นายสุทิน อึ้งพัฒนากิจ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๗ มกราคม ๒๕๕๑

กระทรวงมหาดไทย

๑ นายสอน ฤทธิ์เดช
๒ นางเกวลี เกตุชัยมงคล
๓ นางสาวทับทิม แซโกว
๑ นายวรยุกต เจียรพันธุ
๑ นายศิริ พูนไชยศรี
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

นายจันทรทิมา อิ่มใจ
นายจารุวัตร ดานสิริสุข
นายชัชพงษ วงศอินทร
นายชาคริต จํารัสแสง
นายทวีศักดิ์ กุณาศล
นายทศพล คํานิล
นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
นายธีระวัฒน ปาลกัลป
นายนิติพัฒน ดิษเณร
นายบุญยัง ถมใย
นายประดิษฐ ใคลแค
นายประสิทธิ์ ซีบังเกิด
นายประเสริฐ จิตศรัณยูกุล
นายปรีชา เศรษฐโชดึก
นายเผอิญ ชวยวงษญาติ
นายพิมล เตียวนะ

ตติยดิเรกคุณาภรณ
๑ นางลําไพ จิรายุส
จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๔ นางปราณี หิริโอตัปปะ
๕ นางสิริกาญจน อุยธนสิริ
๖ นางสุวณีย ไกรนรา
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๒ นายวิจิตร ไกรนรา
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ
๒ นางบล นักเจริญ
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ
๑๗ นายไพรัช สมณะ
๑๘ นายมงคลทอง ใสพิมพ
๑๙ นายยุทธนา ยุพฤทธิ์
๒๐ นายรังษี เดชาติวงศ ณ อยุธยา
๒๑ นายวิรัตน ชางเพชร
๒๒ นายวีระศักดิ์ แกววิเชียร
๒๓ นายสมนึก กุลจันทร
๒๔ นายสมาน นวนเกิด
๒๕ นายสุทธิศักดิ์ ตรีสังข
๒๖ นายสุเมธ คงเสือ
๒๗ นายสุรพงษ พลฉิม
๒๘ นายสุรพล สมาลาวงศ
๒๙ นางบุญชวย ศิริวรรณ
๓๐ นางราตรี บุญวัฒน
๓๑ นางสาวศิริรัตน อารีรัตนตระกูล

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๗ มกราคม ๒๕๕๑

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

นายกําพล วองเจริญสิน
นายจักรกฤษณ โสมวิภาต
นายชวลิต มิติกร
นายณรงค เทียนทองคํา
นายเทวินท โรจนวรพงศ
นายภาณุวัฒน พิณทอง
นายรวมชัย สุขแสงรัตน
นายวิเชียร โปรงจิตต
นายวิรุฬ รัตนสกุลดิลก
นายสมศักดิ์ เคลือแกว
นายสันติภาพ ลิ้มชื่น

เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ
๑๒ นายสายัณห วงศคําลือ
๑๓ นายสุริยา รังษี
๑๔ นายอุดม กล่ํานาค
๑๕ นางบุษบา ฉิมพลิกานนท
๑๖ นางสาวปณตพร โอฬารฤทธินันท
๑๗ นางมยุรี ศรีสําอาง
๑๘ นางสาวศิริวรรณ บุริมจิตต
๑๙ นางสายสวาท สุริยกุล ณ อยุธยา
๒๐ นางสุพรรณี ละอองศรี
๒๑ นางสาวอุดม ชื่นสายชล
๒๒ นางอุทัยวรรณ รมยานนท

กระทรวงแรงงาน
๑ นายกรกฤต แซโก
๒ นายไตรรัตน บัวสุข
๓ นายทวีศักดิ์ เอี่ยมพงษ

เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ
๔ นายประทีป ชินแสงทิพย
๕ สิบตรี พีรพล ศรีเพชร
๖ นายอภิสิทธิ์ สิทธิกัน

กระทรวงวัฒนธรรม
๑ นายคําผาย นุปง

ตติยดิเรกคุณาภรณ
๒ นายจิตต จงมั่นคง
จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๑ นายณรงค โชควัฒนา
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ
๑ นายอุดมศักดิ์ ศักดิ์มั่นวงศ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๗ มกราคม ๒๕๕๑

กระทรวงศึกษาธิการ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๑
๒
๓

ปฐมดิเรกคุณาภรณ
๑ นางสาวสัมพันธ ถาวรธนสาร
ทุติยดิเรกคุณาภรณ
๑ นายสมพงษ เกียรติอํานวย
ตติยดิเรกคุณาภรณ
๑ นางเพลิน มนัสรังษี
จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๘ นางบุญประจวบ ศรีหงส
นายดุสิต รัตนวรี
๙ นางสาวพัณณิน กิติพราภรณ
นายมนูญ เจียมบุรเศรษฐ
๑๐ นางยุรี สุกกล่ํา
นายวิชิต สุรพงษชัย
นายสุทธิพันธ บํารุงชีพ
๑๑ นางลิ้นจี่ วุฒิกุล
นายสุนทร ศรีหงส
๑๒ นางสาวสวิตา พิศาลบุตร
นางสาวตวงภาคย บํารุงชีพ
๑๓ นางสาวสอางค สนธิวุฒิ
นางสาวนลินา พิศาลบุตร
๑๔ นางสาวอัมพร ภิญโญภาวศุทธิ
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๗ นายปองพล เตชะวิจิตรา
นายโกมินทร แกวสุวรรณ
๘ นายภักดี คุณารักษ
นายชนินท วองกุศลกิจ
๙ นายสุวิทย นาถวังเมือง
นายชัยเกียรติ ณ ปอมเพชร
นายธวัชชัย สุภาจารุพันธุ
๑๐ นางสาวเกื้อกูล วงษเกษม
พลตํารวจตรี ธีรวัฒน ณ ปอมเพชร
๑๑ นางวรนันท กิตติอัมพานนท
นายประถม เอื้อตรงจิตต
๑๒ นางสรรเพชุดา ปญญาตรง
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ
๔ นายธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ
นายชัดชาญ เอกชัยพัฒนกุล
๕ นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี
นายดนัย ดีโรจนวงศ
๖ นายประพฤทธิ์ จักกะพาก
นายธรรมนูญ วานิยะพงศ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

นายประวิทย จิตนราพงศ
นายปราโมทย ธีรกุล
พลตรี พีรพล พิชิตไพริน
นายภรศิษฐ จิตรามวงศ
นายรุงโรจน จงชนะชัย
นายวัฒนเกียรติ จิรสิทธิธํารง
นายวีระยุทธ เมธากิจตระกูล
นายสมชาติ จิตรามวงศ
นายสุนทร พันธุพานิช
นายเอนก วังเกล็ดแกว
นางกัลยา เศวตประสาธน

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗

๗ มกราคม ๒๕๕๑
นางสาวชวนพิศ ภัทรกุลวณิชย
นางดารณี ภุมวรรณ
นางสาวธมน ยิ่งรักชัย
นางมาลินี โชคสุวัฒนสกุล
นางวรรณเรือง วัฒนลักษณ
นางวิภา สุภาจารุพันธุ
นางสงบ สืบศิริกุล
นางสิริณัฎฐา เตชะศิริวรรณ
นางอารีรัตน มีอําพล
นางเฮง แซโคว

เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ
๑๕ นายประกอบ อุบลขาว
๑ นายกษิดิศ โตประเสริฐพงศ
๑๖ นายปรีชา สุรศักดิ์ปญญา
๒ นายกี ขนิษฐานันท
๑๗ นายปญจะ ทั่งหิรัญ
๓ นายเกียรติ เอี่ยมสกุลรัตน
๑๘ นายพิชัย ตั้งตระกูล
๔ นายคเณตร เลิศหิรัญวิบูลย
๑๙ นายพินิจ อัศวานุชิต
๕ นายเฉลิมเกียรติ เทียมประเสริฐ
๒๐ นายไพฑูรย จึงสมานุกูล
๖ นายชวพล อิทธิพานิชพงศ
๗ นายชัยรัตน แซตั้ง
๒๑ นายไพโรจน ลิ้มศรีสกุลวงศ
๘ นายชัยฤทธิ์ แมนวงศ
๒๒ นายไพวงศ สวนดอก
๙ นายชํานิ จันทรฉาย
๒๓ นายภานุพงศ ภาสุภัทร
๑๐ นายทองเหมาะ แจมแจง
๒๔ นายมนตรี จันทรกุลพงศา
๒๕ นายมานิตย แสนมณีชัย
๑๑ นายธวัชชัย เชื้อประไพศิลป
๒๖ นายมุนินทร ติยายน
๑๒ นายธีรสรรค ขันธวิทย
๒๗ เรืออากาศตรี ยงยุทธ นอยเจริญ
๑๓ นายปกรณ พรรณเชษฐ
๒๘ นายวสันต เจียรมณีทวีสิน
๑๔ นายปกรณ วรปาณิ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ 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
๕๕

นายวิทยา จันตระกูล
นายวิโรจ อิ่มพิทักษ
นายศุภชัย พรรณเชษฐ
นายสกุล นครชัย
นายสมชาย แสงกิจพร
นายสมพงษ มาจันทร
นายสิรวัฒน ศรีฉัตราภิมุข
นายสิระ ศรีสวัสดิ์
นายสิริ เชี่ยวชาญวิทย
นายสุนทร อรอินทร
นายแสง จันทรงาม
นายอมรพล อนุวรรตนวร
นายอําพร แพทยศาสตร
นายอิ่ม จันทรชุม
นายเอกวรรณ ซันซื่อ
นางสาวกัลยา คุณาดร
นางสาวกิตติพร ตัณฑะพงษ
นางเง็กลั้ง คุณาพร
นางจันทรทิพย เชาวนไกลวงศ
นางจุฑามาศ จันทรวิเมลือง
นางจู ตั้งจิตตสัตยา
นางชลิดา เอกชัยพัฒนกุล
นางชุน เจียวใชเฮ็ง
นางสาวชูชีพ ปณฑะสิริ
นางสาวณัฐยา แซตั้ง
นางดุษณี พลอยมีคา
นางสาวทิพยวรรณ จันตระกูล

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
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
๘๑

๗ มกราคม ๒๕๕๑
นางนฤมล บูรพาไพศาล
นางสาวนิ่มอนงค แกวมณีวรรณ
นางนุมถนอม ศิลปกุล
นางบัวชุม เหลือโกศล
นางบัวซอน ถนอมบุญ
นางประนอม ทาแปง
นางปราณี สวัสดิ์แดง
นางปยพรรณ หันนาคินทร
นางปยะชนก ตั้งคารวคุณ
นางสาวพรพรรณ วิวิธนาภรณ
นางพันธณี สมวงศ
นาวาเอกหญิง ภาวิภา ธรรมโน
นางมัลลิกา แซตั้ง
นางลักขณา อัจฉริยะชาญวณิช
นางวงษ พลายมี
นางสาววัชราพรรณ งามเกษม
นางวีรนุช ไผเข็มศิริมงคล
นางศิริวรรณ ประชากุล
นางสมพิศ เชมนะศิริ
รอยตํารวจตรีหญิง สมศรี ไชยณรงค
นางสุพรทิพย สวนดอก
นางสุภา วทานยกุล
นางสาวสุภางค จารุตานนท
นางอรพิน พรรณเชษฐ
นางอรุณี ภาวิไล
นางอัญชุลี แสนมณีชัย

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๗ มกราคม ๒๕๕๑

กระทรวงสาธารณสุข

๑ นายสมชาย พงษประสิทธิ์
๒ นายสุชาติ เฉลิมกาญจนา
๓ นางจินดา สุโกมล

ทุติยดิเรกคุณาภรณ
๑ นางระเบียบ เพชรคลาย
จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๔ นางสาวชอย ออนฉวี
๕ นางสรรสุนี อาชาวรัตน

เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๑๑ นางสาวประคอง สุพิริยพฤนท
๑ นายดุสิต ตันเสถียร
๑๒ นางสาวไพรินทร ฐิติวัฒนพงษ
๒ นายเรือง ปุจฉาการ
๑๓ นางยุวดี เขมะจันตรี
๓ นายสุพจน รัศมีสวนสรอย
๑๔ นางศิริวรรณ วุฒิสถิรภิญโญ
๔ นายอดุลย เกษมณี
๑๕ นางสาวศิริวรรณ อัศวอารักษวงศ
๕ นางสาวจินดา ขันทอง
๑๖ นางสมใจ หวิงปด
๖ นางสาวชนิตา รุงจรัสแสง
๑๗ นางสําราญ ศรีสังวาลย
๗ นางชัยวัฒน พรสุรทิน
๑๘ นางสุคนธ ชูใจ
๘ นางสาวณัฐกฤตา รุงจรัสแสง
๑๙ นางสุรียพร โรหิโตปการ
๙ นางนิตยา วองชาญกิจ
๒๐ นางอัมพา จิตวิริยะยิ่งยง
๑๐ นางนิธินันท เปรื่องวิริยะ
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ
๑ นายจํานงค แชมสาคร
๗ นายสุรเดช มาลัยเจริญ
๒ นายปรียนันท รัตนะกนก
๘ นายสุรพงษ เลาหะอัญญา
๓ นายพรชัย ประภาสินทรัพย
๙ นางทิพยสุคนธ ลิ่มพานิช
๔ นายมงคล สมิทธาพิพัฒน
๑๐ นางนิตยา พนัสอําพน
๑๑ นางสุทิน สํารวยผล
๕ นายรุงโรจน วงษศิลป
๑๒ นางสาวสุนันทา จิตรานุเคราะห
๖ นายวัชรินทร ดวงดารา

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕

นายกษิต วิริยะนรอนันต
นายกิตติ พูลศรี
นายกิตติพงศ รามพรหม
นายขจร บุญยัง
นายเข็มชาติ ชุมแวงวาป
นายจักรพันธ นาคสุวรรณ
นายจันทา กันยา
นายจํารัส แกวซัง
นายเจริญ ทองเกตุ
นายเฉลิมชัย ไพรคณะรัตน
นายชัยโรจน คําบํารุง
นายชาญกิจ วัฒนไพฑูรยชัย
นายชาญศักดิ์ วัชรงค
นายชาตรี จาริภักดิ์
นายชาลี คําหลอ
นายฌานิศ จันทรนาคมูสิก
นายดํารงค ศิโรดม
นายเดชา ประสานแสง
นายเดชา ศิริทัพ
นายถิรพุทธ เจตนานนท
นายทวี เขียวออน
นายทวีศักดิ์ ฟนฟูไพศาล
นายทวีศักดิ์ รักแตงาน
นายธารี แสงทอง
นายธีระ บุญญานุวัตร

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๗ มกราคม ๒๕๕๑

เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ
๒๖ นายธีระยุทธ บุตรทหาร
๒๗ นายนพพล บุญชู
๒๘ นายนําโชติ พรหมภัทร
๒๙ นายนิทัสน นาคปนทอง
๓๐ นายนิพนธ ฉลวยศรี
๓๑ นายนิยม ภิรมจิตร
๓๒ นายเนียร เกตุแกว
๓๓ นายบริบูรณ เจนสมุทร
๓๔ นายบํารุง กอสุวรรณ
๓๕ นายบุญเชือน หลักฐาน
๓๖ นายบุญเลิศ นุยสิน
๓๗ นายบุณยฤทธิ์ บุญรอด
๓๘ นายประกิจ ทองรงค
๓๙ นายประพนธ วิศุภกาญจน
๔๐ นายประสิทธิ์ มุงกิจ
๔๑ นายปยะ ประทีป ณ ถลาง
๔๒ นายปยะ แยมบุญเรือง
๔๓ นายพงศธนภัทร สนธิ
๔๔ นายพงษกฤษฎ เทียนครบ
๔๕ นายพงษศักดิ์ พยนตรัตน
๔๖ นายพยงค ครองยุติ
๔๗ นายพรเลิศ จิตตประทุม
๔๘ นายพรสวัสดิ์ อินทรักษ
๔๙ นายพะเนียด บุญชวย
๕๐ นายพิเชฐ เจโสะ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖

นายพิพิธ เกยูรประสาธน
นายไพรวัลย มีนวล
นายภูวเนตร ตันติมงคลวัฒน
นายมงคล เกษมสันต ณ อยุธยา
นายมนตรชัย โลหะการ
นายยงยุทธ สองรอบ
นายระบิล ทาวเพ็ชร
นายราเมศวร ผลโชติ
นายวสันต พงษวิริยะธรรม
นายวัชระ วรรณวงศ
นายวัฒนา นิลกระจาง
นายวัลลพ ลังกาพินธ
นายวิชัย ชูจิต
นายวิชาญ โคกเคียน
นายวิชาญ ชํานาญวารี
นายวินนท เทียนขาว
นายวินัย ประธาน
นายวิรัช นันทบุตร
นายวีรชาติ ผลรอย
นายวีระวัฒน ชัยณรงค
นายวุฒิ วิโนทัย
นายวุฒิศาล จริยหัตถะกิจ
นายศักดิ์เกรีย เกปน
นายศิริ ตั๋นสกุล
นายศุภชัย จีรพงศ
นายศุภโรจน เวชกุล

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
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

๗ มกราคม ๒๕๕๑
นายเศรษฐา บุญฮก
นายษาธิต มาศรังสฤษดิ์
นายสงบ ฮั้วบางยาง
นายสนธยา นพรัตน
นายสมเกียรติ พวงแกว
นายสมชาย บัวสด
นายสมชาย พริกเบ็ญจะ
นายสมไชย โกศล
นายสมบูรณ สุขุมคัมภีร
นายสมพงศ อาจหาญ
นายสมพงษ ธุวพิรุฬห
นายสมพงษ ลิ้มสุวรรณ
นายสมพร ทัพพะปุรณะ
นายสมมนตร จินดากุล
นายสมยศ จันทรวัฒน
นายสมรักษ บูทอง
นายสมศักดิ์ โชคสุชาติ
นายสมศักดิ์ นันทบุตร
นายสาคร พรอมปฐมวงศ
นายสาย ทองทวิง
นายสุเจตน อุดมธรรมากุล
นายสุทัศน อักษรศรี
นายสุเทพ ทองถาวร
นายสุธี ใฮยวนกูล
นายสุรพล แซลิ่ม
นายสุรศักกร ณ นคร

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

นายสุรัตน รุจนเวชช
นายสุรินทร เกื้อสกุล
นายสุริยะ ตันจั่ว
นายเสวก เกิดลาภ
นายเหมรา เสกสรรณ
นายอดุล โรมินทร
นายอนนต หมอยา
นายอนิรุทย กุลกริณีธรรม
นายอนุชาติ สําเภารัตน
นายอรุณ เสลราษฎร
นายอรูณ คงสกูล
นายอับดุลรอแม กามางิน
นายอาทร ศิริกุล
นายอารัส ดุมลักษณ
นายอาลียะ วาและ
นายอํานาจ ศักดิ์แสงโสภา
นายอิบรอเฮ็ม อารีหมาน
นายเอนก ศรีทรัพย
นางกชทัศ สมานไทย
นางสาวกชพร จารุเสนารงค
นางกนกพร มีกุศล
นางสาวกนกพรรณ พรหมสุวรรณ
นางสาวกนกวรรณ โกยดุลย
นางกนกวรรณ ไชยแปน
นางกนิฎฐรัตน ผลแกว
นางสาวกมลพรรณ โลหกุล

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

๗ มกราคม ๒๕๕๑
นางสาวกมลวรรณ ตั๋นสกุล
นางสาวกมลศรี ยี่สุน
นางกาญจนา โกยดุลย
นางสาวกาญจนา ลิ่มภัทรเจริญ
นางสาวกาญจนา วารีศรี
นางสาวกานดา พลอยขาว
นางกานตพิชชา เทพเสถียร
นางกิ่งกมล โกยสกุล
นางกิตติมา ลิมปพัฒน
นางกุลทรัพย คํามี
นางกุลนภา พฤกษรังษี
นางสาวกุสุมา ตอวงษ
นางสาวเกดศินี บัวพันธ
นางสาวเกศมณี สิทธิศิลป
นางโกสุม เกตุแกว
นางสาวขนิษฐา แซเจี่ย
นางขวัญจิตต พิกุลทอง
นางขวัญใจ มีแสง
นางขวัญยืน ยืนยง
นางขวัญฤทัย ไลสกุล
นางสาวคุณากร เครือยศ
นางเครือวัลย กระจางศรี
นางสาวเครือวัลย ยึดมั่น
นางสาวงามชื่น ทองลิ่ม
นางงามตา ทองทวิง
นางจงกล หงษทวี

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐

นางสาวจงจิตร ตีรณอมรวงศ
นางสาวจตุมาส จาริภักดิ์
นางสาวจรรยา กาญจนกุล
นางจรรยา เจียรนัย
นางสาวจรวยพร อุดมธรรมากุล
นางจอมขวัญ วนะกรรม
นางจันทรติมา เล็กมาก
นางจันทรทิมา ทองถาวร
นางจันทรเพ็ญ จั่นเที่ยง
นางสาวจันทรเพ็ญ ทุงปรือ
นางจันทรเพ็ญ สมบูรณวรวงษ
นางจันทรา จินดาพล
นางจันทรี แกวซัง
นางจิตรอนงค หนูขาว
นางจินดามณี วังบุญคง
นางสาวจินตนา สมนึก
นางจิรพร ศรีชุมพวง
นางจิรพร เหาตะวานิช
นางจิรภา สุเมธ
นางจิรา กอเกื้อ
นางจิราภรณ กิจกลา
นางสาวจิราภรณ ตุลารักษ
นางจุฑามณี ประวัติกุล
นางจุฑามาศ คุมสุข
นางสาวจุไร ตันสกุล
นางสาวจุไร เพิ่มทรัพย

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖

๗ มกราคม ๒๕๕๑
นางสาวจุไรรัตน รัตนเลิศนาวี
นางสาวเจะรอเมาะ เจะดือราแม
นางสาวฉวีวรรณ ลิ่มสกุล
นางฉัตรดาว เจริญศิลป
นางฉันทนา สูงสงา
นางเฉลิมศรี ภักดี
นางสาวชฎาพร นวลออน
นางชวน แซลิ้ม
นางชวนชม ศิริชัย
นางสาวชวนพิศ แกวทองรักษ
นางสาวชวลี ณ ตะกั่วทุง
นางชัชชลัย คลายวรรณ
นางชาตรี พลหารเสนห
นางสาวชื่นจิต สอสกุล
นางชื่นจิตร ตัณฑสมบูรณ
นางชุติมา ยิ่งเจริญภักดี
นางชูศรี กลับแดง
นางเชาวนี แซเอี้ยว
นางญาณี ศิริธานนท
นางฑรรศนพรชนก ทองแยม
นางณัฏฐพร จุลแสน
นางณัฏยา สุนทรทัต
นางณิชกานต หลักฐาน
นางดรุณี หนูชู
นางสาวดวงกมล คลเรียน
นางสาวดวงใจ ถนอมจิตร

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข
๒๐๗
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

นางสาวดวงสมร ปนทอง
นางดารารัตน พานิชย
นางดาวเรือง สารีธงชัย
นางสาวดุษฎี บุญกาญจน
นางสาวตติยา ตันติวิวัฒน
นางสาวติรานันท เอียบสกุล
นางเตือนใจ ฉลวยศรี
นางเตือนใจ หิรัญ
นางสาวทัศนัย ทองประเสริฐ
นางทัศนีย คําบํารุง
นางสาวทัศนีย ชุมจีน
นางทัศนีย นุยสิทธุ 
นางทิพยวัลย พยนตรัตน
นางสาวทิพวรรณ เอียบอวน
นางสาวธนวรรณ ปนตะกั่ว
นางธนัฐพร อุดมศรี
นางธรรมรัตน ศรีสุพรรณ
นางธานิยา ขวัญมิ่ง
นางธารทิพย ถาวร
นางสาวธิดารัตน ภูทอง
นางธิดารัตน ศรีทรัพย
นางธีระวรรณ คุมเกิด
นางนงคเยาว ภิรมย
นางนงนุช ประทุม
นางนงลักษณ สะสม
นางนนทลี รักแตงาน

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘

๗ มกราคม ๒๕๕๑
นางสาวนพมาศ สุขใส
นางนราพร สุนาวินวิวัฒ
นางนฤมล ใจเย็น
นางนฤมล ทองสกุล
นางนฤมล มณีศรี
นางนวรัตน เจตนานนท
นางสาวนวรัตน ศิริกุล
นางนวลจันทร เพชรฑูรย
นางนวลละมัย ขวัญเพ็ชร
นางนวลศรี ตาเจริญ
นางสาวนวลศรี ประทีป ณ ถลาง
นางนวลสวาท จั่นสกุล
นางนองรัก คมกลา
นางนอมจิตต เจนการ
นางนอย เทียวขาว
นางนัฐพร แปนลาภ
นางนันจา ชูสุวรรณ
นางสาวนันทนา เดี่ยวถิรกุล
นางนันทพร เชาวลิต
นางนันทมนัส บุญโลง
นางสาวนันทา เกื้อบุญสง
นางสาวนารีรัตน จันทรภักดี
นางสาวนารีรัตน อมตกุลสิริ
นางนาว ชัยประทุม
นางสาวน้ําทิพย ยกคง
นางสาวนิดร ตั้นตั้ง

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔

นางนิตธรา บุญธรรม
นางนิทรา เลิศผล
นางนิศา บัวพันธ
นางเนตรนภา คงทอง
นางแนงนอย เขาทอง
นางสาวแนงนอย โลหะผล
นางบรรจง แกวจํารัส
นางบรรจง ทศไพรินทร
นางบรรจง สัญญาใย
นางบังอร ราชแกว
นางบัวคลี่ หนูนาค
นางสาวบุญชม เอียบสกุล
นางสาวบุญชื่น ภิรมย
นางบุญละมัย แกวไพรํา
นางบุปผา ทองเหลือง
นางบุปผา อัยรักษ
นางบุสบา พรอมปฐมวงศ
นางเบญจมาส ลิ่มอุสันโน
นางสาวเบญจวรรณ ชุมทอง
นางประดับ สงคราม
นางประไพ ตั๋นสกุล
นางประภา ทองขาวบัว
นางประภา ศิริกุล
นางปราณี จามพฤกษ
นางปราณีต บุญยัง
นางปราณีต วิเชียร

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐

๗ มกราคม ๒๕๕๑
นางปรีดา พัฒนกุล
นางปรียา เจี่ยกุญธร
นางปรียา อินทะจักร
นางปานใจ โมราสุทธิ์
นางปาริฉัตร จริยหัตถะกิจ
นางสาวปยฉัตร ลิ่มสกุล
นางสาวปยภรณ สุขสวัสดิ์
นางปยะมาศ สินทรัพย
นางปุญญสิริ จินดากุล
นางปุณญสิริ ดอกไม
นางผกา เกี่ยวพันธ
นางพจมาลย พูลสวัสดิ์
นางสาวพนมวัลย บุญรักษ
นางพนอ แสงสวาง
นางพรทิพย รวมทอง
นางพรปรียา เกียรติกุล
นางพรรณทิพา ถิ่นพังงา
นางพรรณี นุยสินธิ์
นางสาวพราวพรรณ เกื้อสกุล
นางพอพันธ เหลาเอี่ยม
นางพัชรี ธรรมบุตร
นางสาวพัลลภา เจริญรัตน
นางพิกุล วิริยะนรอนันต
นางสาวพิจิตรา เพ็งสมบัติ
นางสาวพิมพพร สุขเสถียร
นางสาวพิมพา ธนกรวิทย

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖

นางพิมลดา ราชพิทักษ
นางสาวพิรุฬห สิทธิพล
นางเพ็ญแข นันทบุตร
นางสาวเพ็ญศรี ชนะศรี
นางไพรัตน สืบสอาด
นางภัทรพร หนูสวัสดิ์
นางสาวภาวะดี ณ นคร
นางสาวมณฑา เอียบสกุล
นางมณฑิรา กาฬรัตน
นางมณี สําลี
นางมณี หองดุลย
นางมณีรัตน มวงยิ้ม
นางสาวมธุรส เมฆดี
นางมนตธิรา ไชยแขวง
นางสาวมนลิกา จั้นเอียบ
นางมโนพร สนธิเศวต
นางมยุรา สายนุย
นางสาวมันเสารียะ ตะลี
นางสาวมัลลิกา จักรกรด
นางสาวมาลายา สุวรรณขํา
นางมาลี ชูเพ็ชร
นางเมตตา พรมบุตร
นางสาวเมตตา พรหมภัทร
นางเมธาวี วิโนทัย
นางยุพา ทรัพยนอง
นางสาวยุพาพรรณ สําลี

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒

๗ มกราคม ๒๕๕๑
นางยุพิน ฆโนทัย
นางเย็นจิตร วิบูลสุตกิจ
นางสาวเยาวนิช กิจกลา
นางสาวเยาวภา อินทแยม
นางเยาวรัตน แสงทอง
นางรวีวรรณ ไชยมา
นางระวิจันทร กองทัพ
นางระวิวรรณ จุไร
นางสาวระวีวรรณ เปราซิงห
นางรัชนี ทองผึ้ง
นางรัชนีวรรณ นิลวัฒน
นางรัตนา ศิโรดม
นางรัมภา ตันติเพชราภรณ
นางสาวราตรี อภิรมย
นางราตรี อาจหาญ
นางรําภา สองรอบ
นางรุงทิวา สุขทากอ
นางรุงภักดิ์ เทียนครบ
นางรุงรัชนี ลองสกุล
นางรุงรัตน กิ้มติ๋น
นางรุงเรือง เกื้อสกุล
นางรุงอรุณ แสงจันทร
นางรุจิรา แตสกุล
นางสาวละมอม บิลละโสย
นางละมาย จันทรภักดี
นางละออ ขอสกุล

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘

นางละออ เพชรดํา
นางละออง จันทรภักดี
นางลัญชนา จีรพงศ
นางลาวัลย ชัยศิริ
นางสาววนิดา ไชยทองคํา
นางวนิดา อยูเย็น
นางสาววรรณทิพย เลี่ยนจํารูญ
นางวรรณนี ผิวพรรณ
นางวรรณเพ็ญ พงศติวัฒนากุล
นางสาววรรณภา แซเจี้ยว
นางวรรณี ทาดี
นางวลีพร ทองชุม
นางสาววัชรี เริงสมุทร
นางวัชรี ลังกาพินธ
นางวัชลี วรรณพงษ
นางวันดี นวลอินทร
นางวันเพ็ญ มังคละ
นางสาววันเพ็ญ มั่นคง
นางวัลยดา ปนตะกั่ว
นางวาทินี นวลเอียด
นางสาววาริณี ณ รังษี
นางวาสนา เตี่ยวสกุล
นางสาววาสนา เอมสกุล
นางสาววิกานดา ตันติโสภารักษ
นางวิชลี กาญจนานนท
นางสาววิชุกร เมตตาจิตร

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา
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
๔๑๔

๗ มกราคม ๒๕๕๑
นางสาววิภารัตน สินทรัพย
นางวิมล ฉิมพลี
นางวิลาวรรณ หมอนกันทา
นางวิลาวัน ศรีฟา
นางวีณากร กดทรัพย
นางสาวศจีมาศ เพ็ญรัตน
นางสาวศรัญญา ศิริโสภโณ
นางศรีนวล ปรุงปลื้ม
นางศรีวิไล พัฒนพิชัย
นางสาวศิริขวัญ คุมแควน
นางศิริพร คันธานนท
นางศิริพร จึ่งสกุล
นางศิริพร ทองสกุล
นางศิริลักษณ ศรีเมืองใต
นางศิริวรรณ วันหนุน
นางศุภนิจ วรกิจ
นางสงวนพร ไทรแกว
นางสาวสดศรี ทองแสน
นางสนิท ทองปาน
นางสาวสมกมล บุญยืน
นางสาวสมเกลี้ยง ขลังธรรมเนียม
นางสมจิตร คําโสภา
นางสมใจ ทองดียิ่ง
นางสาวสมใจ เผาจํารูญ
นางสาวสมฤดี อินทรกานอน
นางสโรชินี หมาดดํา

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข
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

นางสาวสวนีย ณ ตะกั่วทุง
นางสายใจ เจริญฤทธิ์
นางสายฟา ไชยโสดา
นางสาวสาริณี พันธสวัสดิ์
นางสําราญ คําหลอ
นางสิริพร ตั๋นสกุล
นางสิริรัตน อุดมศักดิ์
นางสุกุลยา กิตติโพวานนท
นางสุชาดา ผลรอย
นางสาวสุดใจ สมบูรณรตั น
นางสุดฤทัย ใยยอง
นางสุดา แสงแกว
นางสุดาพร ไพรคณะรัตน
นางสุดารัตน รอดบุญ
นางสุดาวรรณ บรรดาศักดิ์
นางสาวสุทธิพร จั่นสกุล
นางสุทัสษา ลานทอง
นางสาวสุทิณา วงศสกุล
นางสุนทรี เมฆดี
นางสาวสุนันทรัตน เอี่ยมทองกุล
นางสุนันทา โชคสุชาติ
นางสุนันทา แตสกุล
นางสุนันทา หยีราเหม
นางสุนิสา รัตนบุรี
นางสุพรรณี เจียมทวีผล
นางสุพัตรา พรหมณะ

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
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

๗ มกราคม ๒๕๕๑
นางสุภา มรดก
นางสุภาพร ดีทองออน
นางสุภาพร พนัสนาชี
นางสุภิญญา ไสยรัตน
นางสาวสุมนา แตสกุล
นางสาวสุมาลี รัตนะ
นางสาวสุเมตตา พวงจิตร
นางสุรัชวดี ขจิตร
นางสุรินทร พลันการ
นางสุรินทร มนูสาร
นางสุรีย อติสิงห
นางสาวสุวารี ไลสกุล
นางสุวิณา สิทธิทัต
นางสุวิมล กางตั้น
นางสาวสุวิมล คงนุกูล
นางเสงี่ยม แยมยิ่ง
นางเสริมศรี ลิ่มสกุล
นางเสาวณีย นันทบุตร
นางสาวเสาวภา แขวงเมฆ
นางเสาวลักษณ ทองใบ
นางโสพิศ ติ๋วสกุล
นางโสภา แจมจันทร
นางหทัยรัตน ตันเกง
นางอนงค สุนทวารีฤทธิ์
นางอภิญญา พราวศรี
นางสาวอมรทิพย จิตตะ

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓

นางอมรรัตน นพรัตน
นางอมรรัตน เลิศพิทยานนท
นางอรทัย พยนตรัตน
นางอรทัย เมฆดี
นางสาวอรนงค สิริทิวาภรณ
นางอรวรรณ ศรีพจน
นางอรวรรณ แสงโทโพ
นางสาวอรวินท ฦาชา
นางสาวอรอนงค จรุงเกียรติขจร
นางอรอนงค แปลงงาน
นางสาวอรอุมา ทองมี
นางอรุณรัตน ประสานแสง
นางอรุณศรี นิลาวงศ
นางสาวออนศา ลิ่มสกุล
นางอัจฉรา เพ็ชรสุทธิ์
นางสาวอัชฌาฤดี เจริญรัตน
นางสาวอัญชลี กิตติชมมธวัช

๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐
๔๙๑
๔๙๒
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘
๔๙๙
๕๐๐

๗ มกราคม ๒๕๕๑
นางสาวอัญชลี วิศาลธรรมกร
นางสาวอัฐภิญญา วังเมือง
นางอัมพร ฤทธาภัย
นางอัมพรรัตน สีขาว
นางสาวอาชีพ เพิ่มผล
นางอาพร เที่ยงแท
นางอารมณ ศรีหอมกลิ่น
นางอารีย บุญชวย
นางสาวอาศิรา คําเอียด
นางสาวอินทรา จันทรธรรม
นางอุนตา ขอเพชร
นางสาวอุมาพร พลประสิทธิ์
นางอุรา มาลี
นางอุไร ธรรมโอภาส
นางสาวอุไรวรรณ โสตถิเสาวรถย
นางสาวอุษณี เก็บทรัพย
นางแอนทิวา จรูญศักดิ์

กระทรวงอุตสาหกรรม

๑ นายปญญา อดุลยพิจิตร
๒ นายวัลลภ ลีวิวัฒนาพรชัย

เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๑ นายสันติ วิลาสศักดานนท
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ
๓ นายอัตถกร กลั่นความดี

สํานักพระราชวัง
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๑ นางปรุง ตรีพืช

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข

๗ มกราคม ๒๕๕๑

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
๑ นายสมชาย ธนกุสุมาลย

๑ นายสวง ศรีพัฒน
๒ นางนิดา ธรรมาเจริญราช
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

นายเจริญ ศาลิคุปต
นายดํารงค สิริวัฒน
นายทวี เขียวงาม
นายวรุตม วรรณะเอี่ยมพิกุล
นายวิเชียร ธรรมอารี
นายวิบูลย รุจิเรกสาธร
นายสมควร สันทัดวัฒนา
นายสมนึก รุจโอฬาร
นายสมพงษ ธีระมงคลกุล
นายสําเนาว แจมศรี
นางกาญจนา ภัทรธีรานนท
นางกิมเฮียง ชินารักษ
นางจง ไวกุลเพ็ชร
นางสาวจําเนียร สิริมณีรัตน
นางสาวจําลอง ทองเจริญ
นางชื่นใจ เทพภิบาล
นางดารัตน พิทักษสิทธิ์

ปฐมดิเรกคุณาภรณ
๒ นางสาวแหมม แทนวันดี
ทุติยดิเรกคุณาภรณ
๑ นางสาวธัญญานี สุดเกษ
ตติยดิเรกคุณาภรณ
๓ นางหนวง ศรีพัฒน
จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๑๘ นางสาวทองสุข ชีชะนะ
๑๙ นางนงเยาว รดีศรี
๒๐ นางสาวนิตย ชีชะนะ
๒๑ นางประไพ เดชประเสริฐ
๒๒ นางพรรณรัตน ธนารัตนปทมา
๒๓ นางระยา ศิลธรรม
๒๔ นางสาววนิดา สุดสงวน
๒๕ นางวรษา สวาสดิ์
๒๖ นางวิภาดา เกศวการุณย
๒๗ นางสงอม สุขพานิช
๒๘ นางสมจิตต จันทรอํารุง
๒๙ นางสาวสมบัติ หยุนสมาน
๓๐ นางสมพร ชวลิตนิติธรรม
๓๑ นางสาวสมพร แซตั้ง
๓๒ นางสายหยุด พุมเจริญ
๓๓ นางสําอางค เขียวงาม
๓๔ นางสุดา วิลคัส

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข
๓๕ นางสุวรรณ รุจโอฬาร
๓๖ นางเสาวลักษณ ธีระมงคลกุล
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๗ มกราคม ๒๕๕๑

๓๗ นางสาวหวานใจ ชูกร

เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๒๔ นางจินตนา สนทราพรพล
นายกริด เอี่ยมแกว
๒๕ นางเฉลา กิ่งแกว
นายเชิญ กันภัย
๒๖ นางแฉลม ขาวขํา
นายณัฐวุฒ สุขสําอางค
๒๗ นางสาวถนอมกาญจน ออนสวัสดิ์
นายทรัพย ปะกังลําภู
๒๘ นางทองดี อัมรานนท
นายทวี สดใส
๒๙ นางทับทิม สดใส
นายเทียน คลายจันทร
๓๐ นางสาวนภาพร บัวประชุม
นายธวัชชัย ตันติธีรบูลย
นายนพ เอี่ยมออน
๓๑ นางสาวบังอร มานุม
นายนรินทร เสือชื่น
๓๒ นางบุญมี สุขสําราญ
นายบุญชัย สกุลธรรมรักษ
๓๓ นางประทิน ศรีสุวรรณ
๓๔ นางพยอม เคลิ้มวิลัย
นายบุญสม ฟกทอง
๓๕ นางพิกุล สมนวล
นายบุญสืบ อวมคุม
๓๖ นางพิกุล อินแบน
นายประคอง แยมผกา
๓๗ นางมณี ฟกทอง
นายประทุม ศรีสุวรรณ
๓๘ นางสาวมารศรี จาตุรงคกุล
พันจาอากาศเอก ลําพูน เมชฌสมภพ
๓๙ นางสาวยุพา แยงพยุง
นายเลิศศักดิ์ วรรณะเอี่ยมพิกุล
๔๐ นางเยื่อ ไชยยันตบูรณ
นายศิริชัย ศันสนียวาณิช
๔๑ นางลิ้นจี่ ปานนาค
นายสมมุติ เสนามนตรี
นายสมศักด ทินกร ณ อยุธยา
๔๒ นางลิ้นจี่ ศิริมงคล
นายสําเนียง เอี่ยมออน
๔๓ นางวงเดือน จันทรไกรทอง
นายสุนันท เอี่ยมออน
๔๔ นางศิริ โหเฉื่อย
นายสุวัฒน เทศกาล
๔๕ นางสวัสดิ์ เอี่ยมออน
นายอุทัย ธเนศวรกุล
๔๖ นางสายหยุด โตรื่น

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข
๔๗ นางสุชิน อยูพลี
๔๘ นางสุภาพ เต็กอารีย
๑ นายฉัตรชัย ชินะโยธิน
๒ นายสุเทพ นามประกาย
๓ นางสาวปราณี แซเลียว
๑
๒
๓
๔

นายนวล เชยกลิ่น
นายยุพัด รัตนมุณี
นายสมชาย มณี
นางนิภา อารีจิตพานิช

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๗ มกราคม ๒๕๕๑

๔๙ นางอุบล วงษสุวรรณ
๕๐ นางอุไร งามสะพรั่ง
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ
๔ นางสาวพิมพ จุลไชย
๕ นางยุพิณ เปรมมณี
๖ นางวันทนี ชมภูรัตน
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ
๕ นางบุญสม สารสิทธิธรรม
๖ นางประทีป มะสุนสืบ
๗ นางมนตชิตา ธีระชาญณรงค
๘ นางสมจิต ขันธสิทธิ์

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

๑ นางกรรณิกา ชีวาพร
๒ นางประยงค หวังอารี

๑
๒
๓
๔

ปฐมดิเรกคุณาภรณ
๑ นางสาวคมคาย นิลประภัสสร
จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๓ นางอุไรรัตน เจริญกุล

เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๑ พันเอก วิเชียร กิจจานุวัฒน
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ
นายเชษฐ ตันติวรวงศ
๕ นางบุญธรรม หงษไทย
นางจิตตินันท อิสระลือพงศ
๖ นางพรสม รองรัตน
นางสาวเฉลิมศรี สุวรรณเจษฎา
๗ นางสาวศิราณี ภัทรธารวณิชย
นางนุช เจริญสุข

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๗ มกราคม ๒๕๕๑

เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ
นายจักริน ฉายะพงศ
๘ นางมันทนา พิสิษฐเกษม
หมอมราชวงศยงสวาสดิ์ กฤดากร
๙ นางสาวมาลี สนธิเกษตริน
นางจรินทร ชนะภัย
๑๐ นางวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ
นางจารุนีย ไชยพรพัฒนา
๑๑ นางศิริภา สุมิตรัชตานนท
๑๒ นางสาวศุภางคพรรณ พิสิษฐเกษม
นางสาวจิราวรรณ ประภาสะโนบล
๑๓ นางสาวสุภาวดี พิสิษฐเกษม
นางพิณทิพย พงษภักดี
นางเพ็ญศิริ ธนสารอักษร

สํานักงานตํารวจแหงชาติ

๑ นายประสงค ขจรศิลป
๒ นางกรรณิการ ทาศักดิ์

จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๑ นางสงา ขจรศิลป
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๓ นางพิศมัย ขจรศิลป
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ
๑ นางบุญชวย อิ่มเนตร

กรุงเทพมหานคร

๑ นายเสถียร รุงสยาม
๑
๒
๓
๔

นายสมบัติ เดชเสน
นางขวัญ ยิ้มเยื้อน
นางบุญเรือง สินพูนศักดิ์
นางพรพิมล แพรสีดํา

ปฐมดิเรกคุณาภรณ
๑ นางกาญจนา สุวรรณนภาศรี
จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๒ นางสมปอง พรหมประทุม
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๕ นางสาวพิไลพร อนุรักษวงศศรี
๖ นางรุงอรุณ รอดฤดี
๗ นางเสวียน แพรสีเจริญ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๗ มกราคม ๒๕๕๑

สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ

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

ทุติยดิเรกคุณาภรณ
๑ นายนรนิติ เศรษฐบุตร
ตติยดิเรกคุณาภรณ
นาวาอากาศตรี ประสงค สุนศิริ
๒ นายเสรี สุวรรณภานนท
จตุตถดิเรกคุณาภรณ
นายกนก โตสุวรรณ
๒๑ นายไชยยศ เหมรัชตะ
นายกฤษฎา ใหวัฒนานุกุล
๒๒ นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์
นายกลาณรงค จันทิก
๒๓ นายธนพิชญ มูลพฤกษ
นายการุณ ใสงาม
๒๔ พลตํารวจโท ธรรมนิตย ปตะนีละบุตร
นายกิตติ ตีรเศรษฐ
๒๕ นายธวัช บวรวนิชยกูร
นายเกียรติชัย พงษพาณิชย
๒๖ นายธิติพันธุ เชื้อบุญชัย
นายคมสัน โพธิ์คง
๒๗ นายนครินทร เมฆไตรรัตน
นายจรัญ ภักดีธนากุล
๒๘ นายนิตย วังวิวัฒน
นายจรัส สุวรรณมาลา
๒๙ นายนิมิตร ชัยจีระธิกุล
นายจุตินันท ภิรมยภักดี
๓๐ นายนุรักษ มาประณีต
นายเจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ
๓๑ นายปกรณ ปรียากร
นายเจิมศักดิ์ ปนทอง
๓๒ นายประดิษฐ เหลืองอราม
นายช.ชัยนาท ศรีเสมาเมือง
๓๓ นายประพันธ นัยโกวิท
นายชนินทร บัวประเสริฐ
๓๔ นายประวิทย อัครชิโนเรศ
นายชาติชาย เจียมศรีพงษ
๓๕ นายประสงค พิทูรกิจจา
นายชาติชาย แสงสุข
๓๖ นายปริญญา ศิริสารการ
นายชาลี กางอิ่ม
๓๗ นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ
นายชํานาญ ภูวิลัย
๓๘ นายพิสิฐ ลี้อาธรรม
นายชูชัย ศุภวงศ
๓๙ พลเรือเอก พีรศักดิ์ วัชรมูล
นายโชคชัย อักษรนันท
๔๐ นายไพบูลย วราหะไพฑูรย

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ 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

นายไพโรจน พรหมสาสน
นายมนตรี เพชรขุม
นายมนตรี ศรีเอี่ยมสะอาด
นายมานิจ สุขสมจิตร
พลตํารวจเอก มีชัย นุกูลกิจ
นายรัฐ ชูกลิ่น
นายวัชรา หงสประภัศร
นายวิจิตร วิชัยสาร
นายวิจิตร สุระกุล
นายวิชัย รูปขําดี
นายวิชัย เรืองเริงกุลฤทธิ์
นายวิชัย ศรีขวัญ
นายวิชา มหาคุณ
นายวิทธยา บริบูรณทรัพย
นายวิทยา คชเขื่อน
นายวิทยา งานทวี
นายวิทวัส บุญญสถิตย
นายวีนัส มานมงศิลป
นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร
นายวุฒิสาร ตันไชย
นายศรีราชา เจริญพานิช
นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล
นายศักดิ์นรินทร เขื่อนอน
นายศิวะ แสงมณี
นายเศวต ทินกุล
นายสมเกียรติ รอดเจริญ

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒

๗ มกราคม ๒๕๕๑
นายสมชาย ฤชุพันธุ
นายสมยศ สมวิวัฒนชัย
นายสวาง ภูพัฒนวิบูลย
นายสวิง ตันอุด
นายสามขวัญ พนมขวัญ
นายสุนทร จันทรรังสี
นายสุพจน ไขมุกต
นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย
นายสุรพล พงษทัดศิริกุล
นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ
นายเสรี นิมะยุ
นายหลักชัย กิตติพล
นายอนุศาสน สุวรรณมงคล
นายอภิชาติ ดําดี
นายอรรครัตน รัตนจันทร
นายอรัญ ธรรมโน
นายอัครวิทย สุมาวงศ
นายอัชพร จารุจินดา
พลเอก อัฏฐพร เจริญพานิช
นายอุทิศ ชูชวย
นายโอกาส เตพละกุล
นายโอรส วงศสิทธิ์
นางกรรณิการ บรรเทิงจิตร
นางกาญจนารัตน ลีวิโรจน
นางดวงสุดา เตโชติรส
นางสาวพวงเพชร สารคุณ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๗ มกราคม ๒๕๕๑

๙๖ นางสาวอลิสา พันธุศักดิ์
๙๗ นางอังคณา นีละไพจิตร
๙๘ นางสาวอาภา อรรถบูรณวงศ

๙๓ นางมนูญศรี โชติเทวัญ
๙๔ นางรุจิรา เตชางกูร
๙๕ นางสดศรี สัตยธรรม

สภากาชาดไทย

๑ นายประจักษ ศรีธนสัณห
๑ นายณรงคศักดิ์ เตชะไกรศรี
๒ นางแตเตียวสี แซแต
๑ นายมนัส มนัสศิริวิทยา
๑ นายวรวุธ เรืองไทย
๒ นางสาวอรุณรัตน แสงดี

ปฐมดิเรกคุณาภรณ
๑ นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน
ตติยดิเรกคุณาภรณ
๒ นางพรดี ลี้อิสสระนุกูล
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๓ นางประพาฬ รัตนะกนก
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ
๒ นางพัชรา มนัสศิริวิทยา
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ
๓ นางสาวอุษา เตชะไกรศรี

นักกีฬา
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

นายกิตติพงษ ศรีบุญเรือง
นายจรัญ ขจรเวช
นายญาณพล ลาภอาภารัตน
นายสมชาย ดวงแกว
นายสิทธิ เจริญฤทธิ์
นายอภิวัฒน อางหิรัญ
นายเอกชัย มาสุข

ตติยดิเรกคุณาภรณ
๘ นางสาวกอบกุล ชินชัยภูมิ
๙ นางสาวธิดาวรรณ ดาวสกุล
๑๐ นางสาวนิตินัดดา แกวคําไสย
๑๑ จาตรีหญิง บุษยามาส แผลงกระโทก
๑๒ นางสาวพยอม ศรีหงษา
๑๓ นางสาวเยาวภา บุรพลชัย
๑๔ นางรัตนา เตชะมณีวัฒน

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๗ มกราคม ๒๕๕๑

๑๘ นางสาวสายสุนีย จะนะ
๑๕ นางสาววิภารัตน เรืองรัตน
๑๙ นางสาวหวาน โสชัยยันต
๑๖ เรืออากาศตรีหญิง สราลีย ทุงทองคํา
๑๗ นางสาวสาคร ขันทะสิทธิ์
จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๒๑ นางสาวจิรพร ชูชื่น
๑ นายกีระติ บัวลง
๒๒ นางสาวชลนภัส เปรมแหวว
๒ นายไชยา วัฒนถาโน
๒๓ นางสาวนฤมล สารการ
๓ นายดนัย อุดมโชค
๒๔ นางสาวนฤมล โสดา
๔ นายธไนวัฒน อยูสุข
๒๕ นางสาวบัวบาน ผามั่ง
๕ นายปฏิวัติ ทองสลับ
๒๖ นางสาวบุตรี เผือดผอง
๖ จาเอก ประเสริฐ ผองผึ้ง
๒๗ นางสาวปรมาภรณ พงษเหลาขํา
๗ นายเปนเอก การะเกตุ
๒๘ นางสาวปยะพันธ ตั้งใจ
๘ นายพรชัย เคาแกว
๒๙ นางสาวพิมพร ครองบุงคล้ํา
๙ นายพัทยา เทศทอง
๓๐ นางสาวพุสดี สวนจรูญ
๑๐ สิบเอก เรวัต ผาบชมภู
๓๑ นางสาววันดี คําทํา
๑๑ นายวสวัตติ์ สมแสวง
๓๒ นางสาววารี นันทสิงห
๑๒ นายวิรัตน เมืองกุศล
๑๓ นายศุภชัย สงพินิจ
๓๓ นางสาวศรีรัตน พงศาวกุล
๑๔ นายสมัคร นามบุตร
๓๔ นางสาวศิรินภา พรหนองแสน
๑๕ อาสาสมัครทหารพรานสราวุธ อินเล็ก
๓๕ นางสาวสมควร อนนท
๑๖ นายสหรัฐ อุนอําไพ
๓๖ นางสาวสุพรพรรณ จิวเฉลิมมิตร
๑๗ นายสุพัฒน ปนศิริ
๓๗ นางสาวสุภดี ปานเสนห
๑๘ นายสุรศักดิ์ จิตตชื่น
๓๘ นางสาวอนุสสรา ศุภการกําจร
๑๙ นายเสถียร ทองดี
๓๙ นางสาวอังสุมารินทร ดีบานโศก
๒๐ นางสาวกาญจนา ยัญญะจันทร
๔๐ นางสาวอุไรวรรณ บุงทอง
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๑ นายกิตติศักดิ์ สะสม
๒ นายเจียรณัฎฐ มาคะวิโรจน

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔

นายชนัตถา ธนฤกษชัย
นายชัชวาล ขาวละออ
นายชูชาติ สุขเจริญ
นายดาม ศรีจันทร
นายนิรุทธ ศนีบุตร
นายบุญทน สัญจร
นายไพรวัลย หาดี
นายราวิน สลุงอยู
นายรุงโรจน ไทยนิยม
นายวรวิทย แกวคํา
นายวัชรินทร หนูทอง
นายวิทยา พิมพมี
นายศรพิทักษ ศรีหริ่ง
นายศักดิ์ดา วงศทิม
นายศิริ ปตุจาตุรนต
นายศิริโรจน ดาราสุริยงค
นายสนฉัตร รติวัฒน
นายสรรคชัย รติวัฒน
เด็กชายสรวิศ เลาหนิมิต
นายสายัน ศรีอินทร
นายสุกรี เพิ่มทรัพย
นายสุดเขต ประภากมล

๑ นายจักรกิจ ปนทอง
๒ นายจีรวัฒน มีสุข
๓ นายชาญวิทย ยศนี

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕

๗ มกราคม ๒๕๕๑
นายเสกสรรค วงศสละ
นายอังคาร ชมพูพวง
นายอังคาร ชะนะบุญ
นางสาวฎายิน มุณีพรหม
นางสาวณัฐชยาน แสงศศิธร
นางสาวตรีวดี ยงพันธ
นางสาวนงคนุช รสหวาน
นางสาวนิภาดา แสนสุภา
นางสาวประภาภรณ แสงนรินทร
นางสาวประภาวดี เจริญรัตนธารากุล
นางสาวเพ็ญศิริ เหลาศิริกุล
นางสาวรัตนกาล ทองขาว
นางสาวลักษมี อยูมั่นคง
นางสาววงศผกา จันทรวงศ
นางสาววรภัทกร ประสพสุข
นางสาวสวาด รักษาศิริ
นางสาวสุดา ชาลีผาย
นางสาวสุรางค คําสุข
นางสาวอรวรรณ บุตรโพธิ์
นางสาวอัญชลี สุวรรณมาโจ
เรือตรีหญิง อารีย วิชัฐถาวร

เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ
๔ นายณรงค แคสนั่น
๕ เรือตรี ณรงค ชาติเวช
๖ นายณรงค หิริสัจจะ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ 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

นายณัฐพงษ เทวะเวชพงษ
นายเดชน สุทธิกุลการณ
นายตอลาภ สุดจันตา
นายแถว บัณฑิต
นายทวีศักดิ์ พูนทอง
นายทวีสุข สมุหเสนียโต
นายทับสิทธิ์ คํามุงคุณ
นายเทวฤทธิ์ จันทะพันธ
นายเทอดศักดิ์ ปแหล
นายธรรศกร นาคพรหม
นายธานินทร วิเชียรศรี
นายนพกร เขียวแสงสี
นายนาชา ปนทอง
เด็กชายนาวี ธรรมสุนทร
นายบุญธรรม ศรีบุญทอง
นายประจิม เรืองสันเทียะ
นายประธาน พาเรือง
นายประยูร ปนจโรจน
นายประสิทธิ์ หมั่นนอก
นายพนมพร เอี่ยมสะอาด
นายพูริชญ แผนศิลา
นายเพ็ชร รุงศรี
นายมนตรี ศรีมันตะ
นายมานพ ตะเคียนคาม
นายยอดขวัญ หงสเกิด
นายรัตติกร เพียลุน

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา
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

๗ มกราคม ๒๕๕๑
นายรัตนพร เจือจันทร
พันจาตรี รัตนพล เทพภิบาล
นายวรัญู คงนิล
นายวสันต จันทรทิมาธ
นายวัชระ สอนดี
นายวิเศษฐ พึ่งนอย
นายวีระเดช คอธนีย
นายวุฒิชัย สางตุละ
นายวุฒินนท ปรีชาวุฒิ
นายศักดิ์สิทธิ์ เล็งเนตร
นายสกล จันทรดวง
นายสงัด ไชยคีนี
นายสมคิด สุเมโธเวชกุล
นายสมพร ใจสิงหล
นายสมโภช สุวรรณรังษี
นายสมยศ สิทธิชยั
รอยโท สังเวย มากเอี่ยม
นายสากล อินแกว
นายสายชล คนเจน
นายสาเรศ ลิ่มกังวาฬมงคล
นายสําเริง เครือไม
นายสิงหา สมสกุล
สิบโท สิทธิชัย เกตแกวมณี
นายสุทธิ รักสมัย
นายสุธี คลองรั้ว
นายสุมาตร พนาลัย

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

นายเสถียร พิมพทอง
จาเอก อนุพงษ เทียนแจม
นายอรรถสิทธิ์ มหิทธิ
นายอัครเดช บุญเพ็ง
นายเอกชัย จันทร
นายเอกชัย รักษาชล
นายเอกเทศ เกตุเอี่ยม
นายแฮมันน ลุดวิก ฮุสไลน
นางสาวกฤตพร เพ็งสุทธิ
นางสาวกะรัต ศรีเมือง
นางสาวกัญญา หาญทอง
นางสาวกาญจนา อึ้งตระกูล
นางสาวกุง นิสา
นางสาวจันทรเพ็ง นนทะสิน
นางสาวจันทรหอม มาสายออ
นางสาวจุฑาธิป มณีพันธุ
นางสาวเจนจิรา ศรีสงคราม
นายกฤษฎ ภูมิสิริกุล
นายกฤษณะ จอฉุย
นายขวัญยืน จันทรา
นายจักรกฤษ นารี
นายจิตติ แกนทองหลาง
นายชัยชาญ จงใจรัก
นายชัยวุฒิ นปล
นายณรงคชัย ชูเมคา

หนา ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑

๗ มกราคม ๒๕๕๑
นางสาวโชติกา บุญทอง
นางสาวถนิมพัสตร วิสารทนันท
นางสาวทัศนีย วิชนา
นางสาวธัญลักษณ ชติพิบูลศิลป
นางสาวนภาลัย ธารใส
นางสาวนิตยา ตูแกว
นางสาวนิสา ธนะอรรถวุฒิ
นางสาวปรียานุช สุขเจริญ
นางสาวพรรณาภา อัศวาณิชย
นางสาวรุงตะวัน จินดาซิงห
นางสาววันนา ลาดี
นางสาวสุทิน สีตา
นางสาวสุนิสา กลาหาญ
นางสาวสุนียภรณ ถนอมวงศ
นางสาวสุบิน ทิพยมะณี
นางสาวสุภมาส วันแกว

เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ
๙ นายณัฐชัย แกนกลา
๑๐ นายทรงยศ ยุทธโกศา
๑๑ นายธีระเวธน ตะวันหะ
๑๒ นายนที เกตุตันเจริญ
๑๓ นายปยพงศ ลีนะพงศพานิช
๑๔ นายมานพ คํามี
๑๕ นายยุทติพงษ นกแกว
๑๖ นายวิทวัช จันสุรีวงศ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖

นายวุฒิชัย เงื่อนกลาง
นายศักดิ์นัน บุตรกริม
นายสมบูรณ อาษา
นายอดิสรณ ศรีอรุณ
นายอนุรักษ บุญศรี
นายอนุวัฒน เยาวธานี
นายอาคม ปนนอย
นายอาทิวัช ปญญา
นางสาวเกศศิริ วงศไชย
นางสาวจันทคาด จักรคาม

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

๗ มกราคม ๒๕๕๑
นางสาวจิตติกาญจน เทียมสุรกานต
นางสาวจิตลัดดา ขันแกว
นางสาวจินตหรา เสียงดี
นางสาวเบญจมาศ พูนพัฒน
นางสาวพรทิวา หนอแกว
นางสาววิลาสินี สุขราช
นางสาวอภิภรณ ชมสมบูรณ
นางสาวอังคณา เนตรวิเศษ
นางสาวแอนนิภา มูลธาร

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

ตติยดิเรกคุณาภรณ
นายคเณศ เพชโรทัย
๑๕ นางสาวนฤมล เพ็ชรสุวรรณ
นายชาญวุฒิ พันธาภิรัตน
๑๖ นางนวลศรี จันใจเด็ด
นายธิภัทร สุวานิช
๑๗ นางบุญทวี รัตนทับทิม
นายประชา เธียรประสิทธิ์
๑๘ นางประจิตรา เธียรประสิทธิ์
นายพงษธาดา สุภาแสน
๑๙ นางสาวประสม โกมลผลิน
นายพิทักษ มหบุญพาชัย
๒๐ นางพรสวรรค พานิชชีวะ
นายวิเชียร เจนจบเขต
๒๑ นางวงสรรค ศรีมงคลกุล
๒๒ นางสาววิลัยวรรณ ภูผาเดน
นายสงวนศักดิ์ ตั้งจิตเจริญ
๒๓ นางเวียงสรวง เจริญสุข
นายสุรสิทธิ์ จันทราปตย
๒๔ นางศรีสมบัติ เทพกาญจนา
นายอภินันท เหงี่ยมสงา
นางจารุวดี กูตลาด
๒๕ นางสมทรง ชนะมา
นางสาวจินตนา ธรรมวานิช
๒๖ นางสิรินดา ชินแสงทิพย
นางสาวจุฑามาศ จุฑาพันธสวัสดิ์
๒๗ นางเอมอร มีสุข
นางสาวฐนิตา นาครัตน
๒๘ นางสาวเอื้ออารี สุขศรี

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕

นายกฤษพล เครือคลาย
นายกองเกียรติ ขําแจง
นายกําธร บุญเลิศ
นายกําธร โพธิ์คํา
นายกุศล ภูหนู
นายเกรียงศักดิ์ ขําหุน
นายเกียรติ สิทธิวงศ
นายขจรพรรณ แกวสุวรรณ
นายขยัน ติ๊บเมืองมา
นายเขมพัฒน เศรษฐธรรม
นายคมกฤช รัตตะมณี
นายคมสัน ขําเมือง
นายคําแสน กันทะโน
นายจรัญ สั่งยัง
นายจรัล เนติ
นายจรัล มหานิล
วาที่รอยตรี จรินทร ธรรมรักษ
นายจํานงค มาแสง
นายจําเนียร สมแสง
นายจําเริญ ใจปญญา
นายจิรวัฒน ศรีสวัสดิ์
นายจุมพล ขอบขํา
นายฉลวย พันธทอง
นายฉัตรชัย ผองสุวรรณ
นายเฉลียว ขอดนอก

หนา ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๗ มกราคม ๒๕๕๑

จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๒๖ นายชนะการณ ออสุวรรณ
๒๗ นายชนินทร เศรษฐศฤงคาริน
๒๘ นายชลิต บัวทอง
๒๙ นายชัชชัย เวียงพระปรก
๓๐ นายชัยพิพัฒน พิมพโคตร
๓๑ นายชัยยงค จันทรศรี
๓๒ นายชัยสิทธิ์ ภูมิประภาส
๓๓ นายชาญชัย ผองสุวรรณ
๓๔ นายชาลี อรุณจิตต
๓๕ นายชิงชัย กลิ่นจันทร
๓๖ นายชูศักดิ์ จันทยานนท
๓๗ นายเชวง สามบุญเรือง
๓๘ นายฐิตติวัฒน ศรีสถาพร
๓๙ นายณรงค เหลืองตระกูล
๔๐ นายณัฐพัฒน ลากุล
๔๑ นายเดชา ไทยมานิตย
๔๒ นายเดน ธาราดล
๔๓ นายตรี อิงคุทานนท
๔๔ นายถวิล กาวิล
๔๕ นายถวิล ประดับสุข
๔๖ นายทรงเดช สายตรง
๔๗ นายทวีป แยมจะบก
๔๘ นายธงชัย วรรณธนศิลป
๔๙ นายธนกร สายสน
๕๐ นายธนณัฎฐ กะฐินทอง

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖

นายธนภัทร เดชสถิตย
วาที่รอยโท ธนัตถ ลิ้มศิริลักษณ
นายธนารักษ หลายรัตน
นายธนิตย ทองไทย
นายธวัช เจริญวงษ
นายธวัชชัย ธารวิทยากุล
นายธวัชชัย พัฒนวงศ
นายธีรทัศน เกษมณี
นายธีระยุทธ พิมลเสถียร
นายนที ธีรานุวรรตน
นายนนทกร บุญพิสุทธิ์
นายนพดล เทียมฮอ
นายนภาเดช บุญเชิดชู
นายนันทวุธ จินตวิวัฒนกุล
นายนิทัศน ผังรักษ
นายนิยม ทองสกุล
นายบัญชา นวกูล
นายบุญทรง ผุดผอง
นายบุญนาค จันทรปราง
นายบุญมี ตองเสรีกุล
นายบุญเยี่ยม ชวยกระจาง
นายบุญฤทธิ์ ลวดคํา
นายบุญเลี้ยง ดานประจํา
นายประกอบ เปยจันทึก
นายประดับ สงวนเจียม
นายประพันธ พรมโสภา

หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา
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

๗ มกราคม ๒๕๕๑
นายประภาส เอื้อนนทัช
นายประยุทธ กาญจนแกว
นายประเวทย ขาวสุวรรณศรี
นายประสงค จันทเมธิ
นายประสิทธิ์ เสนาบุตร
นายประเสริฐ เพียรธรรม
นายประเสริฐศักดิ์ นอยมิ่ง
นายปราโมทย เจริญศรี
นายปรีชา วิจิตรพร
นายปรีดา ออนละเอียด
นายปญญา คําปก
นายปญญา เฉื่อยฉ่ํา
นายปญญา สุขศรีงาม
นายปยะ บุญมาถา
นายเปลี่ยน คัมภีรบูรณา
นายเผาเกษม คงจําเนียร
นายแผน ธรรมโกศล
นายพงษเดช รักตะรัตนา
นายพยงค ขุนเณร
นายพรพิชัย นครวงศ
นายพรศักดิ์ ขาวพรหม
นายพิชัย พรหมกายา
นายพิชิต ดิษฐสมบูรณ
นายพิเชษฐ ดอกรัก
นายพิเชษฐ เนตรสุขแสง
นายพิมล อินทรวิกะสิต

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘

นายพีระพงษ สนามภู
นายเพยาว จิตเจริญทวีโชค
นายไพ ปญญามา
นายไพฑูรย กระโทกนอก
นายไพฑูรย ทวมกร
นายภัสวัฒน ปญญาเวชมนตรี
นายภูไทย แซลิ้ม
นายมณัฐ เฮประโคน
นายมนตรี พรหมทอง
นายมนตรี สูญสิ้นภัย
นายมานพ ภักวงษทอง
นายมุนิ สังโฆ
นายเมธี เกิดแสงสุริยงค
นายยงศักดิ์ เฉิดฉายมณีนิล
นายยุทธนา รังสิยนันทน
นายยุธยา ทองอรุณ
นายรุจ คเนจร ณ อยุธยา
นายเรืองฤทธิ์ อนุพันธพงศ
นายวรพงศ จงเทพ
นายวรพจน ประเสริฐสุข
นายวรศักดิ์ เลิศกุศล
นายวรา ขันธเครือ
นายวรายุทธ พัฒนาศิริรักษ
นายวสันต เพิ่มทรัพย
นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา
นายวันชัย ศรีเพ็ง

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔

๗ มกราคม ๒๕๕๑
นายวัลลภ ปสมาลา
นายวายุกูล ณรงคทิพย
นายวิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน
นายวิญู สุวรรณรินทร
นายวินัย ตั้งประเสริฐ
นายวินัย มีคาพันธุ
นายวินัย ยงบรรทม
นายวินัย สุจริต
นายวินิจ ธนากรกานต
นายวิรัช จันทรเกิด
นายวิรัช บุญสถิตย
นายวิโรจน วรรณชลา
นายวีระ สังคีรี
นายวีระชัย เลอบุญ
นายวุฒินันท นิตยกระโทก
นายวุฒิพร วรประวัติ
นายศรีธร ชัยบุญเรือง
นายศิริ ชุมแจม
นายสถาพร ภูระกานตรง
นายสนิท บุญแลน
นายสนิท ภิระตา
วาที่รอยตรี สมเกียรติ์ ปานศิริ
นายสมคิด ทิชัย
นายสมคิด พรมขลิบนิล
นายสมคิด สุวรรณคํา
นายสมจิตร ฤกษมวง

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐

นายสมนึก ชาวดาน
นายสมนึก พัฒนเรืองกุล
นายสมนึก ภักวงษทอง
นายสมบัติ โรจนารุณ
นายสมบัติ สืบจุย
นายสมบูรณ เอมอิ่ม
นายสมพงษ ขอสินกลาง
นายสมพงษ ตรีตรึก
นายสมศักดิ์ ไชเหล็ก
นายสมศักดิ์ บุญสง
นายสวงษ พิมลมาตร
นายสวาง โกษารัตน
นายสังวร ฟองคํา
นายสัญญา บุญเผือก
นายสันทิพย จิวศรี
นายสามารถ นวลขาว
นายสายันต แควนไทยสง
นายสํารวย มีสุข
นายสิทธิชัย สมัครจิตร
นายสิทธิพงค สุขเกษม
นายสิทธิพล ฤทธิปญญา
นายสิริชัย บุญเผือก
นายสุกิจจา นพคุณรัตน
นายสุขสันต ลําดวน
นายสุทธิพงศ ฉายากุล
นายสุทัศน สมสุข

หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖

๗ มกราคม ๒๕๕๑
นายสุทิตย ประกรณ
นายสุทิน นิติวัฒนานนท
นายสุนทร ใจพรมเมือง
นายสุนทร พลธรส
นายสุบิน รอดดี
นายสุพจน จันทราช
นายสุพิทย คําพันธ
นายสุภาพ จันทราช
นายสุเมธ สุโมตยะกูล
นายสุรชัย รุงเรือง
นายสุรชาติ เจิดจํารัส
นายสุรวิทย อุเทนสุต
นายสุวัฒน กระดาษ
นายสุวิชาติ ดลประสิทธิ์
นายเสริม พรมศรี
นายเสวก เรืองศรี
นายโสภณ จันทรสมมิตร
นายโสภณ สาระวิโรจน
นายโสม เพ็ชรสมบัติ
นายอดุลย เปยปลูก
นายอนันต ปานคลัง
นายอนุวัธน แทนศิริ
นายอภิชาติ เชียงสง
นายอภิชาติ วรหาญ
นายอภิเชษฐ จรูญชนม
นายอภิรักษ หลาสีทา

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข
๒๐๗
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

นายอรรณพ นามเทียร
นายอัมพล ถาดแสง
นายอัศวิน มณีราษฎร
นายอาจ เขื่อนจินดา
นายอาทิตย ประสาทแกว
นายอาสา มรพงษ
นายอํานวย แตงไทย
นายอํานวย นนทศรี
นายอํานวย มาคุม
นายอํานาจ ตีรณานนท
นายอินทร จันทรเจริญ
นายอุดม ฉัตรบรรยงค
นายอุดมศักดิ์ ชวชาติ
นายอุดร พูลสวัสดิ์
นายอุทิตย สรสินธ
นายเอกพงศ ทองแท
นายเอกลักษณ จิ๋วอยู
นายเอกสิทธิ์ หอมสินธุ
นายเอนก สุขกุล
นางกนกพร วรมานะกุล
นางสาวกรรณิกา กิจสมัคร
นางสาวกรรณิกา ทรงสัตย
นางกรรณิกา ไทยเดิม
นางสาวกรรณิกา นิ้วยะวงศ
นางสาวกรรณิการ เปลงรัศมี
นางสาวกรองแกว ชวยบํารุง

หนา ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘

๗ มกราคม ๒๕๕๑
นางกรองแกว เหลาจันทร
นางกรองแกว ออมสิน
นางกรุณา เรืองทิพย
นางกฤษณา แกวศรี
นางสาวกฤษณา ปณยวณิช
นางกฤษณา ผองสุวรรณ
นางกลิ่นนารี เลาหวิวัฒน
นางกองทรัพย มุกดาไทยวิวัฒน
นางกอบแกว โทมุลา
นางกัญญา พงศสิฏานนท
นางกัญญา พวิโภษา
นางกัญญาภัค บุตรธาจารย
นางกัญณมาศ รุงโรจนสุวรรณ
นางกัญหา นอยสัมฤทธิ์
นางกันทนา ไพศาลโรจนรัตน
นางกันยมาศ อักษรพันธ
นางกันยา นวเลิศปญญา
นางกัลฑิมา คัมภิรานนท
นางกัลยา ผูกพัทธิ์
นางสาวกัลยาณี ปสสาวะโท
นางกาญจนมน พันธุคุณากร
นางกาญจนา เกียรติภัทรชัย
นางกาญจนา ติยะภูมิ
นางกาญจนา พงษเจริญ
นางกาญจนา พัดนาค
นางกาญจนา พิทักษโสภณ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔

นางสาวกาญจนา สัตยสงวน
นางกาญจนา หาญสมบูรณ
นางกาญจนา อึ๊งโพธิ์
นางกานดา ออนเหลือ
นางการดิสรณ จันทโชติ
นางกิ่งกาญจน โพธิ์ปญญากุล
นางกิ่งแกว อินทรโทโล
นางสาวกิ่งดาว ชาวแพรกนอย
นางกิตติภา ศิโรรัตนธัญโชค
นางกิตติลักษณ จันทรแจม
นางกุสุมาลย สงเทศ
นางกุหลาบ ทาวัง
นางเกตุการ ภักวงษทอง
นางเกษณี รัตนเคหะ
นางสาวเกษรา เฉยงาม
นางเกษรี กิมยงค
นางเกษสุดา คงเนตร
นางขจรศรี พันธคง
นางขนิษฐา พิมพาลา
นางขนิษฐา มากรักษา
นางสาวขนิษฐา รัตตะมณี
นางขวัญรัตน ไกรศรีวรรธนะ
นางสาวขวัญหทัย ปองประภา
นางสาวเข็ม ทองภู
นางเข็มมา ธระเสนา
นางไขมุกข สุจริต

หนา ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐

๗ มกราคม ๒๕๕๑
นางคชาภรณ อินทรเสงี่ยม
นางสาวคนึงนิจ เชาวนนทปญญา
นางคนึงนิจ ศิริเวช
นางคนึงนิตย ชูชื่น
นางคํานึง เกศีนิลพรรณ
นางสาวคุณทิพ พูลสวัสดิ์
นางสาวเครือวัลย ทิมทอง
นางจงกล ตรียศกล
นางจงฐิติ นาคเงิน
นางจงดี จิรศิลป
นางจรรยา สินถาวร
นางจรัส ปรีเปรมโอน
นางสาวจรัสศรี ปานรัตน
นางจริญญา รัตนกันทา
นางจรินทร ทรัพยไพบูลย
นางสาวจรินทร เพชรฤทธิ์
นางจรินทร โพธิ์มวง
นางสาวจริยา นิวรณ
นางจริยา เลิศสมบูรณ
นางจริยาพร ยุทธการ
นางจันทนา มัทธยาส
นางจันทนา วราชัย
นางจันทนา สุวรรณประเสริฐ
นางสาวจันทร ศันธนะ
นางสาวจันทรฉาย สิงหคํา
นางจันทรทิพย จันทรกะพอ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖

นางสาวจันทรเทศ เชื้อคําลือ
นางจันทรเพ็ญ คุณวัฒนสุขสันติ
นางจันทรเพ็ญ จงพิพัฒนมงคล
นางจันทรเพ็ญ สุวานิช
นางจันทรเพ็ญ อินทะเคหะ
นางจันทรมาศ พลสวัสดิ์
นางจันทรา แชมเอี่ยม
นางสาวจันทรา พงษสวัสดิ์
นางจันทราพร อรรถเวทิน
นางจันทิรา ธนสงวนวงศ
นางจาระไน พงษศิริพัฒน
นางสาวจารี หนูสิทธิ์
นางจารุณี ทองปรีชา
นางจารุพร ทําไธสง
นางจารุภา เรืองบุญ
นางสาวจํานงค นิลบรรจง
นางจําเนียร เต็มประสิทธิ์ศักดิ์
นางสาวจํารัส เกลี้ยงอุบล
นางจิตตกุศล วองวทัญู
นางจิตติมา แกวเกิด
นางจินดา โกมลปาณิก
นางจินดา อินทรพุม
นางสาวจินตนา ชูจันทร
นางจินตนา ดีรอด
นางจินตนา ทัพรัตน
นางจินตนา เทพพิทักษ

หนา ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒

๗ มกราคม ๒๕๕๑
นางจินตนา พลอารีย
นางจินตนา สุขโรจน
นางจินตศุจี แพรพิชัย
นางจิรพร เนียมเกิด
นางจิรพรรณ เตจะนัง
นางสาวจิรา โซโดบ
นางจิรากร ทัศเกตุ
นางสาวจิราพร วัชรสินธุ
นางจิราภรณ สิทธิเลิศประสิทธิ์
นางจีรวรรณ บูรณะเจริญ
นางจีราภา พันธทา
นางสาวจุฑาทิพย ตันติพงศพีรเดช
นางสาวจุฑามาศ ปนผล
นางจุฑารัตน เกิดเดช
นางจุฑาวรรณ พุมเกิด
นางจุไร เกษรังสรรค
นางจุไร บุษบงค
นางจุฬา มหันตภาค
นางจุฬาภรณ พุมรส
นางจุฬารัตน เดชสองชั้น
นางเจริญ ใจรัก
นางเจริญสุข แกวนคร
นางสาวฉลวย ชาติวิทยา
นางสาวฉวีวรรณ เอี่ยมทับนอย
นางฉออน เกิดพันธ
นางสาวฉัฐมณฑน ธรรมนิตยกุล

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘

นางฉัตรา เพ็ญพันธุ
นางเฉลียว คราประยูร
นางโฉมศิริ บุญเขียว
นางชญาดา ถิระรณรงค
นางชฎารัตน แดงมณี
นางสาวชนกานต ปนสุวรรณ
นางสาวชนัญญา มุขสดี
นางสาวชมพู หอมสอาด
นางชมพูนุช เรือนแกว
นางชมภู เพ็งคง
นางชโลม แชมชอย
นางชวณี เจียระวาณิชย
นางสาวชวนพิศ เสือแท
นางชวนลักษ พันธุบุตร
นางชวิศา เดชารัตนเจริญกิจ
นางชารี สมานจิต
นางชาลินี จิตตสวาง
นางชาลินี ลีชนะวานิชพันธ
นางชิดชม ชาญสมร
นางชีวะรัตน สันติบุญเลิศ
นางชุติภา กําดวง
นางชุติมา คันทรง
นางสาวชุติมา ใจสุทธิ์
นางสาวชุติมา หิรัญอร
นางชุลีพร พงษพรต
นางสาวชูจิตต วรสายัณห

หนา ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา
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
๔๑๔

๗ มกราคม ๒๕๕๑
นางชูจิตร สมสืบ
นางชูศรี ภาสะศิระวัฒน
นางสาวโชติกา คงเพ็ชร
นางโชติกา เสวตะโสภณ
นางเซี่ยม พิริยะประภากุล
นางญดา มั่นคง
นางญาณี รัตนเนนย
นางฐาศินี ทับขาว
นางฐิติพร ก่ําศิริ
นางฐิติมาพร ชัยสมุทร
นางฐิติรัตน จันทยานนท
นางสาวณฐวรรณ หัตถบูรณ
นางณัฐกานต จันทรงาม
นางณัฐธิชา จั่นวงศแกว
นางสาวณัฐธิดา คลองแคลว
นางณัฐธีลา อรุณศักดิ์
นางณัฐรัตน ประโยชนอุดมกิจ
นางสาวณัฐวีณ สารพันธุ
นางสาวณัฐสิณี ใจตาบ
นางณิชาภา อินทรโต
นางสาวณีรมล คอวนิช
นางดรรชนี พิพัฒนพิมพ
นางสาวดรุณี ศรีมงคล
นางดลฤดี ถนนแกว
นางสาวดวงกมล มูลพลาศัย
นางดวงใจ บานเกาะ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข
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

นางสาวดวงเดือน ปุอุบล
นางดวงตา ฤกษมวง
นางดวงธิดา นามสมุทร
นางดวงพร จันทรทิพย
นางดวงพร เชื้อสะอาด
นางดวงสมร บุญรอด
นางดารุณี แกวงาม
นางดาวเรือง คําพราว
นางสาวเดือนเพ็ญ ลิ้มภักดี
นางสาวเตือนใจ นันทกิจ
นางเตือนใจ รอดโพธิ์ทอง
นางถนอมวงศ เอมอิ่ม
นางถนอมศรี โพธิราช
นางทองเทียน มิ่งขวัญ
นางสาวทัณฑิกา สุวรรณวัฒนกุล
นางสาวทัศนา จันทะเรือง
นางทัศนา จิตนุกูล
นางสาวทัศนีย เจกจันทึก
นางสาวทัศนีย เจริญยิ่ง
นางทิพพาพร ภูศิริไพบูลย
นางสาวทิพยวรรณ เจริญจิตต
นางทิพยา สันตยากร
นางทิพวรรณ กิจธรรมกูลนิจ
นางทิพวรรณ ทองหอ
นางทิพวรรณ มะลิรัตน
นางสาวเทพิน เดชานนท

หนา ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา
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

๗ มกราคม ๒๕๕๑
นางเทวีพร สินประวัติ
นางธฏนันท สุพานิช
นางธนขวัญ ชูชม
นางธนนันท พิกุลศิริ
นางธนพร ไชยวงศคต
นางธนวรรณ ลีพุด
นางสาวธนัชพร จันทรทรง
นางธนัชพร จิราพงษ
นางธวัลรัตน ถ้ําอมร
นางธัชพรรณ หนูเนียม
นางธัญญามาศ กฤษณา
นางธัญนันท พึ่งวงศญาติ
นางสาวธัญรดา จันทรแจง
นางธิดารัตน จารุไพสิฐ
นางสาวธิดารัตน แพงศรี
นางนงคราญ บัวสําอางค
นางนงคลักษณ เขียวศิริ
นางนงนารถ ศรีประไพ
นางนงนุช อวรัญ
นางนงลักษณ คําผาลา
นางนงลักษณ จันทรอน
นางนงลักษณ บัวสกุล
นางนพวรรณ วรรณประภา
นางสาวนภชา จั่นจุย
นางนภสร วัฒนพานิช
นางนภสร เอี่ยมสําลี

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓
๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐
๔๙๑
๔๙๒

นางสาวนภา สงพิทักษชัย
นางนภาพร จันตะวงศ
นางสาวนภาพร พินภิรมย
นางนราภรณ มานะ
นางนราภรณ อินทรมา
นางสาวนริศรา แจมจํารัส
นางนริศรา อัศวเลิศศักดิ์
นางนริสา คาพริกไทย
นางนฤมล ผดุงชีวิต
นางนลิน ศรินทุ
นางนวรัตน วิบูลยศรี
นางนวลจันทร อนขวัญเมือง
นางสาวนวลพรรณ คุณพันธ
นางนวลพรรณ มีลังค
นางนวลละออ สาครนาวิน
นางนวลอนงค นวลเขียว
นางสาวนัดดา สิงหศรี
นางนัธยา สุวรรณรัตน
นางนันทกาพันธุ อมตพร
นางนันทนา เตียระกุล
นางนันทภรณ อินทรสูต
นางนันทวัน เรืองบุตร
นางนันทินี ชัยยุทธ
นางสาวนัยนา แสงกระจาง
นางนาฎนภางค รวยดี
นางนาฏอนงค น้ําชัยศรี

หนา ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘
๔๙๙
๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔
๕๐๕
๕๐๖
๕๐๗
๕๐๘
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖
๕๑๗
๕๑๘

๗ มกราคม ๒๕๕๑
นางนารถนอย บุตรยิ่ง
นางนารีนาถ สนธิรัตน
นางสาวนารีรัตน รักมิตร
นางนิกูล พรหมพัฒน
นางนิตย ไทยเลิศ
นางนิตยดา สงวนเจียม
นางสาวนิตยา ศิวิลัย
นางนิติยา ปญญาเสวนมิตร
นางนิภา โฆษะโก
นางนิภา บุญเรือง
นางนิภา อรุณสุโรจน
นางนิภาพร บุญเจริญ
นางสาวนิ่มนวล คงปญญา
นางสาวนิ่มนวล ศิริจันทรเพ็ญ
นางนิรมล โพธิ์ชู
นางนิลุบล สงวนพันธ
นางนิสา เพชรถึก
นางสาวนิสา หิรัญคํา
นางนิสารัตน ชัยชีพ
นางสาวนุกูล เจียระไนภรณ
นางนุชจิรา แจมกระจาง
นางสาวนุชเนตร ปญญาศาสตร
นางสาวเนาวรัตน พูลสวัสดิ์
นางบงกช ทิพาดุษฎีกุล
นางบรรจบ แสนคุม
นางบังอร จารีรัตน

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕
๕๒๖
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐
๕๓๑
๕๓๒
๕๓๓
๕๓๔
๕๓๕
๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒
๕๔๓
๕๔๔

นางบังอร ดอนคํา
นางบังอร ทานนท
นางบังอร สื่อกระแสร
นางบังอร หะลีบุตร
นางบังอร เหลืองอราม
นางสาวบัวคลาย จีนกระจัน
นางบานเย็น ฉายรักษา
นางบุญจันทร สรอยสมุทร
นางสาวบุญชวย คําภีระ
นางบุญเติม แคนหนอง
นางสาวบุญเตือน สินเวช
นางบุญเพ็ญ เถื่อนสุคนธ
นางสาวบุญยงค เปรมศรี
นางสาวบุญยรัตน ลมงาม
นางสาวบุญยืน แยมสมบัติ
นางสาวบุญเยี่ยม แสงออน
นางบุญสง สรรพาณิชย
นางบุณรดา ทัฬหชัยกุล
นางบุบผา ทองสาย
นางสาวบุปผา ใจเงินสุทธิ์
นางบุปผา ดานประจํา
นางบุศรา พรหมสวัสดิ์
นางบุษราค หิริโอตัปปะ
นางบุสพรรณ เบื้องสูง
นางเบ็ญจมาศ เฟองดอกไม
นางสาวเบญจวรรณ คชวงค

หนา ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘
๕๔๙
๕๕๐
๕๕๑
๕๕๒
๕๕๓
๕๕๔
๕๕๕
๕๕๖
๕๕๗
๕๕๘
๕๕๙
๕๖๐
๕๖๑
๕๖๒
๕๖๓
๕๖๔
๕๖๕
๕๖๖
๕๖๗
๕๖๘
๕๖๙
๕๗๐

๗ มกราคม ๒๕๕๑
นางปณาภรณ พวงทอง
นางสาวประกายทิพย ขันธทัต
นางประคอง วัฒนะตันทะ
นางประคอง หลาคําเปยง
นางสาวประจวบ เรืองกูล
นางสาวประชุมพร กระจางมล
นางประชุมพร รุนประพันธ
นางประทีป จั่นเรไร
นางประทุม ทองเสวก
นางประทุมพร ศรีประหลาด
นางสาวประเทือง นนทมิตร
นางสาวประเทือง ประทุมเทา
นางประเทือง โอวเจริญ
นางประนอม ระงับพิศม
นางประพิมพพร สนธิซื่อสัตย
นางสาวประไพ พยัคมะเริง
นางประไพ มณีรัตนวรกุล
นางประไพ อักษรพาลี
นางประไพพรรณ ลิ้มเทียมรัตน
นางประภัสสร วิเวก
นางประภา ทองมวน
นางสาวประภาพร กลิ่นชื่น
นางประภาพร พจนานุสรณ
นางประภาศรี คุมเสนียด
นางสาวประมวลทรัพย จงดี
นางประยงค โมกขมงคลกุล

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข
๕๗๑
๕๗๒
๕๗๓
๕๗๔
๕๗๕
๕๗๖
๕๗๗
๕๗๘
๕๗๙
๕๘๐
๕๘๑
๕๘๒
๕๘๓
๕๘๔
๕๘๕
๕๘๖
๕๘๗
๕๘๘
๕๘๙
๕๙๐
๕๙๑
๕๙๒
๕๙๓
๕๙๔
๕๙๕
๕๙๖

นางประสาน คาสม
นางสาวปราครอง แควนอย
นางปราง ขําแจง
นางปราณี ชุมเพี้ยน
นางปราณี ผลงาม
นางปราณี รัสมี
นางสาวปราณี วงศสมบุญ
นางสาวปราณี วรสุทธิ์พิศาล
นางปราณี วรุณวานิชบัญชา
นางสาวปราณี อยูยอด
นางปราณี เฮี้ยนชาศรี
นางสาวปรานี เสกาจารย
นางสาวปริศนา ปนเกษร
นางสาวปริศนา เลี้ยงเจริญ
นางปรียา เย็นนะสา
นางปรียา ศรีเอียด
นางปวีณา อิทธิประเสริฐ
นางสาวปณฑิตา อินพาเพียร
นางสาวปทมา จันทรประสาท
นางปทมาวดี ศรีเจริญ
นางปทมาวรรณ พิมพวงคสัตย
นางสาวปาริชาต คุณะรังษี
นางปาริชาติ สิงหอยู
นางปนรัตน วโรนิธิภาส
นางปยนุช เจริญยัง
นางสาวปยะนารถ สุดแสน

หนา ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐
๖๐๑
๖๐๒
๖๐๓
๖๐๔
๖๐๕
๖๐๖
๖๐๗
๖๐๘
๖๐๙
๖๑๐
๖๑๑
๖๑๒
๖๑๓
๖๑๔
๖๑๕
๖๑๖
๖๑๗
๖๑๘
๖๑๙
๖๒๐
๖๒๑
๖๒๒

๗ มกราคม ๒๕๕๑
นางปยะพร เสงี่ยมพงษ
นางสาวปยะรัตน สัญวงค
นางสาวปยาภรณ คําเวียงจันทร
นางปุญญิศา ฮุนสกุล
นางปุณณดา จิตตอําไพ
นางเปมิกา บริรักษเลิศ
นางผกา ศรีนุต
นางผกาทิพย แกววงค
นางผจงจิต ตันสกุล
นางผองพรรณ โทบาง
นางผองศรี นิ่มละมูล
นางสาวผานิต สารศรี
นางสาวผาสุข ทิพยเที่ยงแท
นางสาวผาสุข ยังรอต
นางผุดผอง โกมลรัตน
นางสาวพงศพันธุ อภิชาตะพงศ
นางพงศสิริ พวงพลับ
นางสาวพงษพยุง รุงสมัย
นางพจนา กิจเจริญ
นางสาวพนิชนาถ อรุณแสงฉาน
นางพนิดา ชวนประเสริฐ
นางพเยาว สระทองขาว
นางสาวพรทิพย กอคุณ
นางพรทิพย เจนการกิจ
นางพรทิพย เชาวนสมบูรณ
นางสาวพรนภา ชัยเนตร

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข
๖๒๓
๖๒๔
๖๒๕
๖๒๖
๖๒๗
๖๒๘
๖๒๙
๖๓๐
๖๓๑
๖๓๒
๖๓๓
๖๓๔
๖๓๕
๖๓๖
๖๓๗
๖๓๘
๖๓๙
๖๔๐
๖๔๑
๖๔๒
๖๔๓
๖๔๔
๖๔๕
๖๔๖
๖๔๗
๖๔๘

นางพรนภา แสงแกว
นางพรนภา แสงอะโน
นางสาวพรพเยาว ศรีอนงค
นางสาวพรพรรณ เพ็ชรเย็น
นางพรพิมล แปนนอก
นางสาวพรพิมล พิมพรุน
นางสาวพรพิมล โรจนธารา
นางพรเพ็ญ เริงโกมุท
นางพรรณทิพย พงษหิรัญ
นางพรรณทิวรรณ กิจธรรมเจริญ
นางสาวพรรณรัตน กลิ่นขจร
นางพรรณี เข็มพงษ
นางสาวพรรณี มโหรี
นางสาวพรรณี ลภะวงศ
นางพรรณี วรนิติเยาวภา
นางพรรษา ขันธเครือ
นางพรลัดดา ปอมลอย
นางพรวาณี จันทรศรีสุขใจ
นางพรสุดา แกวจีน
นางสาวพวงชมพู จันหอม
นางพวงทอง วงศพลับ
นางพวงผกา ภวกุล
นางพวงเพ็ญ ทาวีกุล
นางสาวพอใจ สาธุการ
นางพะยับ บุญลอม
นางพัชรา รุงโรจน

หนา ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา
๖๔๙
๖๕๐
๖๕๑
๖๕๒
๖๕๓
๖๕๔
๖๕๕
๖๕๖
๖๕๗
๖๕๘
๖๕๙
๖๖๐
๖๖๑
๖๖๒
๖๖๓
๖๖๔
๖๖๕
๖๖๖
๖๖๗
๖๖๘
๖๖๙
๖๗๐
๖๗๑
๖๗๒
๖๗๓
๖๗๔

๗ มกราคม ๒๕๕๑
นางพัชรา สุยาม
นางสาวพัชรินทร ทวีวงษโอฬาร
นางพัชรินทร ทัตตะทองคํา
นางพัชรี นวมเทียบ
นางสาวพัชรี มานะ
นางสาวพัชรี เมฆสมุทร
นางพัชรี สืบตระกูล
นางสาวพัชรีย ชุมสาชัย
นางสาวพัฒนี สายัณหกุล
นางพัตราภรณ บํารุงไทย
นางพัทธธีรา พิจารณ
นางพัธนี ปณฑะรุจิ
นางสาวพันธทอง โชติผล
นางสาวพัสกร นนทตา
นางพิชญนันท ไพศาลพฤกษกุล
นางสาวพิมพชนก คุมแผน
นางสาวพิมพร เบี้ยววงษ
นางพิมพวลัญช จันทรจรัส
นางพิมพสุจี กลาวิกรณ
นางสาวพิมพันธ ศิริโส
นางพิมพา ปานสะอาด
นางพิมล กัณฑะสิทธิ์
นางพิรียภรณ ดวงสุวรรณ
นางพิรุณ พันธุขนุน
นางสาวพิศมัย ปูเถา
นางสาวพิศมัย เองศิลป

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข
๖๗๕
๖๗๖
๖๗๗
๖๗๘
๖๗๙
๖๘๐
๖๘๑
๖๘๒
๖๘๓
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖
๖๘๗
๖๘๘
๖๘๙
๖๙๐
๖๙๑
๖๙๒
๖๙๓
๖๙๔
๖๙๕
๖๙๖
๖๙๗
๖๙๘
๖๙๙
๗๐๐

นางพีรวรรณ ลีนะเปสนันท
นางพีรายา เจริญศิริ
นางพูลสิน ภูศิริรุงโรจน
นางสาวเพชรรัตน ชมจันทร
นางเพชรรัตน ผุดวัฒน
นางเพชรา อิ้วสกุล
นางเพ็ญจันทร ชลสวัสดิ์
นางเพ็ญจันทร เทพสวัสดิ์
นางเพ็ญประภา วงษสมิง
นางเพ็ญพรรณ พันเพิ่มสิน
นางเพ็ญศรี เกษมทรัพย
นางเพ็ญศรี ทองกวาว
นางเพยาว เจียมกุล
นางสาวเพลินจิตร ทิพยธัญญา
นางเพียงพิศ บุญชู
นางไพจิต พรมวงษ
นางสาวไพจิตร เจริญขํา
นางสาวไพฑูรย อุนขจร
นางสาวไพรวัลย วิญญา
นางไพเราะ ราชสมบูรณ
นางไพเราะ สุขมี
นางไพศาล ออนพันธุ
นางสาวภัคมน แดงนอย
นางภัทรจิตร มโหทาน
นางภัสรา งวดชัย
นางภัสสรสรรค วิศวสมภพ

หนา ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา
๗๐๑
๗๐๒
๗๐๓
๗๐๔
๗๐๕
๗๐๖
๗๐๗
๗๐๘
๗๐๙
๗๑๐
๗๑๑
๗๑๒
๗๑๓
๗๑๔
๗๑๕
๗๑๖
๗๑๗
๗๑๘
๗๑๙
๗๒๐
๗๒๑
๗๒๒
๗๒๓
๗๒๔
๗๒๕
๗๒๖

๗ มกราคม ๒๕๕๑
นางภาคิณี เผือกพูลผล
นางสาวภาวิณี เฟองตะเคียน
นางสาวภิรมณ ฟกจีน
นางภูริษา กอเกื้อ
นางมณฑกานต ดิเรกผล
นางมณฑา มีกลิ่นหอม
นางมณฑา เลื่อนแปน
นางมณีรัตน คนหาญ
นางสาวมนัสนันท คลังสิน
นางมนัสศรี เหลาประภัสสกุล
นางมยุรี เกื้อสกุล
นางมยุรี แกวขาว
นางสาวมยุรี รื่นบุตร
นางมยุรี รุงอวัสดา
นางมยุรี อธิคมสวัสดิ์
นางสาวมยุรี อิสรไกรศีล
นางมรกต ผดุงเศรษฐกิจ
นางสาวมลฑา รัตนวิจิตร
นางสาวมลวิภา เผาจินดา
นางมลิวัลย คําสุขใส
นางมลิวัลย จันทรประสิทธิ์
นางมลิวัลย ตีรณานนท
นางมะลิ ตรีเพ็ชร
นางสาวมะลิ สกุเกต
นางมัณฑนา สิทธิบุศย
นางสาวมัทนา เครือแกว

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข
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
๗๕๒

นางมัทนา อภิปจนากร
นางมาลัย ภูหอย
นางมาลัยพร แยมเสนาะ
นางมาลา สายสงวน
นางสาวมาลินี ทิพเศษ
นางสาวมาลี น้ําสมบูรณ
นางมาลี บุณโยประการ
นางสาวมาลี วรวุฒิวิมล
นางมาลีนี ทิพยสอน
นางมุกดา พรหมวงศนันท
นางยวงจันทร จายะกัน
นางสาวยุบล คงลา
นางยุพเยาว พูลพิพัฒน
นางสาวยุพเยาว มานะสันติเลิศ
นางยุพิน คุณาพรพิพัฒนกิจ
นางยุพิน รัตนกุลดิลก
นางยุพิน ศรีเกตุ
นางยุพิศ รักษาชนม
นางยุภา ทองพรหม
นางยุวดี ตันตระกูล
นางสาวยุวดี พาสพิษณุ
นางเย็นกมล จันทรทน
นางเยาวนารถ ตาบประสิทธิ
นางเยาวนิตย พูลเจริญ
นางเยาวเรศ ตามธรรม
นางเยาวเรศ หลอดเข็ม

หนา ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา
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

๗ มกราคม ๒๕๕๑
นางรจนี เรืองแกว
นางสาวรพีพรรณ กลัดจําป
นางสาวรพีพรรณ โสวภาค
นางรพีพรรณ อินทราเวช
นางรวินันท ฟกสุวรรณ
นางรวิวรรณ วงศอนิ ทร
นางรองรัตน ตันตยาภิรมย
นางระเบียบ แกวมีศรี
นางสาวระพีพร แกวกระจาง
นางระวีวรรณ วิจิตรพร
นางรักษา อวมทัพ
นางรัชฎาภรณ เจริญสุข
นางสาวรัชณี ศรีสุวรรณ
นางรัชดาวรรณ สังขเพชร
นางรัชนี โบน
นางสาวรัดดาวรรณ ดีประสิทธิ์ปญ
 ญา
นางรัตนา ชาติมานพ
นางรัตนา ทองคําพันธุ
นางรัตนา ทองจันทร
นางสาวรัตนา ทองนอย
นางรัตนา พัฑฒฆายน
นางรัตนา พันธุ
นางรัตนา มรพงษ
นางรัตนา ยังรอต
นางรัตนา วงศพยัคฆ
นางรัตนา แสงพวง

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ 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

นางรัตนา หวลหอม
นางสาวรัตนา อดุลยฐานานุศักดิ์
นางรัตนา อัคนิจ
นางรัตนาพร สิทธิวงศ
นางรัตนาพร อางมณี
นางสาวรัตนาภรณ มาทอง
นางรัตภรณ ชางเหล็ก
นางสาวรัติยา วิจิตรวงษ
นางสาวรัศมี เสงี่ยมแกว
นางรัศมีเพ็ญ ปริปุณนานนท
นางสาวรัสวดี ธรรมนิตยกุล
นางสาวราตรี เทียนเจริญ
นางราตรี ปยะยาตัง
นางราศรี กําราญศึก
นางรําพึง จิตติอาภรณ
นางรําพึง ทิพยมณฑา
นางรําพึง ศรีสวัสดิ์
นางรําพึง สอนธรรม
นางสาวรินนา บุญเพ็ญ
นางรินรดา เงินเนย
นางรุงทิวา พูลนิล
นางรุงรัตน สดเจริญ
นางรุงอรุณ ขาวสระคู
นางรุจิราพร หงษทอง
นางเรณู กานกนก
นางเรณู ชุมวารี

หนา ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา
๘๐๕
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

๗ มกราคม ๒๕๕๑
นางเรณู ไตรวิทยากร
นางเรณู บุญมา
นางเรณู เลอยิ้ม
นางเรณู สืบบุตร
นางเรณู แสงทอง
นางเรไร จมูศรี
นางสาวเรวดี ยิ้มสุข
นางเรียม จาตะเสม
นางฤทัยรัตน รัตนพันธ
นางลดาวรรณ ดําโอ
นางลออ แกวสงวน
นางละขิต สุปารา
นางละมัย พันธุสัมฤทธิ์
นางละมาย หอมภู
นางละมุล พันธนาเหนือ
นางละเมียด พูลสวัสดิ์
นางละออ ศรีสุข
นางละออง รัตนากาญจน
นางลักษณพรรณ นอยโสภา
นางสาวลัคนา ทรัพยชื่น
นางลัดดา ทองงาม
นางลัดดา เที่ยงธรรม
นางสาวลัดดา เอี่ยมแมน
นางลัดดาวรรณ นารถนรกิจ
นางลัดดาวรรณ ศรีพันธ
นางลาภพร พิบูลศักดิ์

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข
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
๘๕๖

นางลําดวน บุญฟู
นางลําพูน วรสาร
นางลําเพย สวนงาม
นางสาวลูกจันทร แกวเหม
นางวชิรา ไชยศรีเฉลิมพล
นางวชิราวัลย สุพรรณกลาง
นางสาววนิดา กลิ่นคําหอม
นางวนิดา กุณฑลจินดา
นางวนิดา จันทวี
นางวนิสา นิรมาณ
นางวรชา อิงคยะกุล
นางวรพิมล สุวรรณรัตน
นางสาววรรณณี แซเตียว
นางวรรณนา ลาภทรงสกุล
นางวรรณพร บัวเงิน
นางวรรณภรณ จันทรสงคราม
นางวรรณยุพา หิรัญฤทธิ์
นางวรรณา กิตติเจริญสินชัย
นางวรรณา พวงบัลลังก
นางวรรณา ภักวงษทอง
นางสาววรรณี วัธนวิสูตร
นางวรรณี วิเชียรรักษ
นางวรรดี กลั้งเนียม
นางสาววรรัตน ธรรมคําสอน
นางวรัสนันท ฝกฝน
นางวรา มะโนมั่น

หนา ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา
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

๗ มกราคม ๒๕๕๑
นางสาววรางคณา ปองประภา
นางวราทิพย กมโลบล
นางวราพร ไวทยการ
นางสาววราภรณ ดวงแสงฤทธิ์
นางสาววราภรณ ถาวระ
นางวราภรณ ทะนัน
นางวราภรณ รื่นระเริงศักดิ์
นางสาววราภรณ ศุภสร
นางวราภรณ แสงชัยมงคลลาภ
นางวราภรณ เหมือนสุดใจ
นางวรารัตน ถิ่นจันท
นางวรินทรทิพย วุฒิศิลป
นางวรุณี ไชยเผือก
นางวลัญชร อดิพัฒน
นางวลัยพร อุดมอารีวงษ
นางวไลทิพย เจริญพาโชค
นางสาววไลลักษณ แกวคํา
นางวัชรินทร รัตตะมณี
นางวัชรี เกิดทาไม
นางวัชรีย ยิ้มละมัย
นางสาววัฒนาภรณ เปาศิลา
นางวัฒนี สําเภา
นางวันดี อิ่มสมบูรณ
นางวันทนา พลาเวชกิจ
นางวันทนีย ดิษฐสมบูรณ
นางวันทนีย มะโนวิริยะ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ 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

นางสาววันทนีย รชตะภาคย
นางวันทนีย วิเศษสมบัติ
นางวันเพ็ญ ดนตรี
นางสาววันเพ็ญ ปนพุมโพธิ์
นางวันเพ็ญ พรรณไวย
นางวันเพ็ญ เรืองจุย
นางวันเพ็ญ เรืองหิรัญ
นางวันเพ็ญ ศิริไพบูลย
นางสาววันเพ็ญ สถาวรกวิน
นางวันเพ็ญ สัตยากูล
นางวัลยลดา จันทรอุไร
นางวาริชา คุมกุมาร
นางวารินทร มณีทอง
นางวารินทร หมื่นหวัด
นางวารุณี ดํารงคชัยธนา
นางวารุณี มาศวิจิตรวงศ
นางสาววารุณี ฤกษงามสงา
นางสาววาสนา ไชยชนะ
นางวาสนา ณ ระนอง
นางสาววาสนา นิยมทรัพย
นางวิจิตรา เจริญพงษ
นางวินิตา กรรณเกรียงวงศ
นางสาววิภา เชื้อดี
นางสาววิภา นามแสง
นางวิภา ศรีอินทรคํา
นางสาววิภา เหมือนเตย

หนา ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา
๙๐๙
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

๗ มกราคม ๒๕๕๑
นางสาววิภาพร ลิ้มเฉลิม
นางสาววิภาพร อินทรพล
นางสาววิภาพักตร สูบุญ
นางวิมลรัตน นัยเนตร
นางสาววิมลวรรณ บุณยปรัตยุษ
นางสาววิลาวรรณ ศรีสะอาด
นางวิลาวัณย คํางาม
นางวิลาสินี หลีตระกูล
นางวิไล จรรยาวงษ
นางสาววิไล รอดสุด
นางวิไล ศิริศิลป
นางวิไล ศุขวัฒน
นางสาววิไลพร ไทยเลี้ยง
นางวิไลรัตน เพิ่มพูลบุญ
นางวิไลลักษณ ไกรหาญ
นางวิไลวรรณ เครือเทพ
นางวิไลวรรณ ระดมกิจ
นางวิไลวรรณ ศุขสุเมฆ
นางวิไลวรรณ อายุวัฒน
นางวิวรรณ สารกิจปรีชา
นางสาววิสาขา สายบัว
นางวีณา จันทรเสน
นางวีระนาฏ คลายสงคราม
นางวีระวรรณ อรามศรี
นางแววตา รัตนถาวร
นางสาวศรินยา แปนดะเกล

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข
๙๓๕
๙๓๖
๙๓๗
๙๓๘
๙๓๙
๙๔๐
๙๔๑
๙๔๒
๙๔๓
๙๔๔
๙๔๕
๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘
๙๔๙
๙๕๐
๙๕๑
๙๕๒
๙๕๓
๙๕๔
๙๕๕
๙๕๖
๙๕๗
๙๕๘
๙๕๙
๙๖๐

นางสาวศรีนวล นุยหงษ
นางสาวศรีนวล ภูมิประเทศ
นางศรีนวล เสงี่ยมพงษ
นางศรีประไพ นิตยมงคล
นางศรีประภา นาคะศักดิ์เสวี
นางศรีพร หาญพัฒนากิจ
นางสาวศรีพรรณ ศิริอาดัมพันธุ
นางสาวศรีไพร ตาอินทร
นางศรียาตรา แกววิจิตร
นางศรีรัตน รุงแกร
นางสาวศรีเรือน เหลี่ยมเจริญ
นางศรีวรรณ เรียนแพง
นางสาวศรีวรรณรีย ยรรยงค
นางศรีวัฒนา ธีระเผาพงษ
นางศรีสอาด บุญเลิศรบ
นางศศิมาศ คุมสุภา
นางศันสนีย สุวรรณบุตร
นางศิริญญา หุนพานิช
นางศิรินันท สาตรา
นางศิริเนตร โสภา
นางศิริพร จารุวัฒนะ
นางสาวศิริพร ชนะวงศ
นางศิริพร โพธิ์ชื่น
นางศิริพรรณ เกษรมาลา
นางศิริพรรณ เคลือบแกว
นางสาวศิริพรรณ ชมไพรวัน

หนา ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา
๙๖๑
๙๖๒
๙๖๓
๙๖๔
๙๖๕
๙๖๖
๙๖๗
๙๖๘
๙๖๙
๙๗๐
๙๗๑
๙๗๒
๙๗๓
๙๗๔
๙๗๕
๙๗๖
๙๗๗
๙๗๘
๙๗๙
๙๘๐
๙๘๑
๙๘๒
๙๘๓
๙๘๔
๙๘๕
๙๘๖

๗ มกราคม ๒๕๕๑
นางศิริมาศ พฤหัสนันท
นางสาวศิริรัตน เปราะสงา
นางศิริรัตน เลื่อนแปน
นางศิริลักษณ ทองเจริญ
นางศิริวรรณ โกศล
นางสาวศิริวรรณ จิตรสวัสดิ์กุล
นางศิริวรรณ นามงาม
นางสาวศิวาภรณ ปยะทัต
นางสาวศุภรัช งามรัศมีวงศ
นางสงกรานต ชูรัตน
นางสงา แกวตา
นางสดใส สุขสําราญ
นางสถิตย แตงเกษม
นางสนทิ บานเย็น
นางสนม จาดขํา
นางสมคิด สินงาม
นางสาวสมจิต ขวดใส
นางสาวสมจิตร พรมมี
นางสมถวิล วงศพันธุ
นางสมนึก วงษสันต
นางสมบัติ กุลบุญเรืองรัตน
นางสาวสมบัติ มีสมพร
นางสมบูรณ เหล็กกลา
นางสมพร กรณีย
นางสาวสมพร จันทรา
นางสมพร ปุสสวงษ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข
๙๘๗
๙๘๘
๙๘๙
๙๙๐
๙๙๑
๙๙๒
๙๙๓
๙๙๔
๙๙๕
๙๙๖
๙๙๗
๙๙๘
๙๙๙
๑๐๐๐
๑๐๐๑
๑๐๐๒
๑๐๐๓
๑๐๐๔
๑๐๐๕
๑๐๐๖
๑๐๐๗
๑๐๐๘
๑๐๐๙
๑๐๑๐
๑๐๑๑
๑๐๑๒

นางสมพร เปรมจิตต
นางสาวสมพร รางแดง
นางสมพิศ แกวมา
นางสาวสมพิศ จันทรดารา
นางสาวสมพิศ พัฒนจันทร
นางสาวสมพิศ พิมพศิริ
นางสมโภชน จําปทอง
นางสมร สุทธิไชยา
นางสมฤดี สุทัสนมาลี
นางสาวสมฤทธิ์ เรืองบํารุง
นางสมฤทัย ศรจิตติ
นางสมศรี แกวคํามูล
นางสมศรี ดัชถุยาวัตร
นางสมศรี เนียมบุญ
นางสาวสมศรี มัจฉาเดช
นางสมศรี สองนาม
นางสาวสมศรี อริยะทัศ
นางสมศิริ กลิ่นหอม
นางสมสวน จันทศร
นางสมสวน สิทธิวงศ
นางสมสุข ชื่นจิตร
นางสาวสมหมาย ใจซื่อ
นางสรอยแกว ดวงเบี้ย
นางสาวสวาท บําเพ็ญทาน
นางสาวสอิ้ง จันทรทอง
นางสังวรณ วะเกิดเปง

หนา ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๑๓
๑๐๑๔
๑๐๑๕
๑๐๑๖
๑๐๑๗
๑๐๑๘
๑๐๑๙
๑๐๒๐
๑๐๒๑
๑๐๒๒
๑๐๒๓
๑๐๒๔
๑๐๒๕
๑๐๒๖
๑๐๒๗
๑๐๒๘
๑๐๒๙
๑๐๓๐
๑๐๓๑
๑๐๓๒
๑๐๓๓
๑๐๓๔
๑๐๓๕
๑๐๓๖
๑๐๓๗
๑๐๓๘

๗ มกราคม ๒๕๕๑
นางสาคร เกตุโสภณ
นางสายญา เอี่ยมใย
นางสายพิณ บริบูรณ
นางสาวสายพิณ เผือกประพัฒน
นางสาวสารภี พุดดวง
นางสาวสารภี ศุระศรางค
นางสาวสาลิกา สุขะนิล
นางสาลี่ ศรีทอง
นางสาวสาวิตรี ตูสําราญ
นางสาวิตรี ยิ้มยงยุทธ
นางสํารวม ศิริรัตน
นางสําอางค รื่นภาคแดน
นางสิวิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา
นางสาวสีนวล วรดิลก
นางสาวสุกัญญา ขาวผอง
นางสาวสุกัญญา งามรัศมีวงศ
นางสุกัญญา พลรัตนมงคล
นางสุกัญญา ภูระกานตรง
นางสุกัญญา รัศมีดารา
นางสุกัญญา สารเล็ก
นางสุกัลยา ตุมเมืองโดน
นางสาวสุกัลยา พงษวิจิตร
นางสุขเพ็ญ เหรียญเกษมสกุล
นางสุจิตตพร ตระการกมล
นางสุจิตรา จงเจริญ
นางสุจิตรา นิมติ รชัย

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข
๑๐๓๙
๑๐๔๐
๑๐๔๑
๑๐๔๒
๑๐๔๓
๑๐๔๔
๑๐๔๕
๑๐๔๖
๑๐๔๗
๑๐๔๘
๑๐๔๙
๑๐๕๐
๑๐๕๑
๑๐๕๒
๑๐๕๓
๑๐๕๔
๑๐๕๕
๑๐๕๖
๑๐๕๗
๑๐๕๘
๑๐๕๙
๑๐๖๐
๑๐๖๑
๑๐๖๒
๑๐๖๓
๑๐๖๔

นางสุจิตรา ปองประภา
นางสุจิตรา วีระชาติ
นางสุจิรา แกววิจิตร
นางสุจิรา ชางสําลี
นางสาวสุใจ แกลวทนงค
นางสุชดาพร จันทนเกษร
นางสุชาดา ตั้งทองสกุล
นางสุชาดา เรืองขจร
นางสุชาดา สุภธีระ
นางสุชาดา แสงเดช
นางสาวสุชานันท ทองดี
นางสุชีรา ทิพยรักษ
นางสุณีย หาญใจไทย
นางสุดใจ ปลื้มจิตร
นางสาวสุดเชาวดี ยางงาม
นางสาวสุดสวาท บุญเจริญ
นางสาวสุดา กลับกลาย
นางสุดา ปานสัน
นางสุดา โวหารสุนทร
นางสุดารัตน เถื่อนแกว
นางสุดารัตน เหลาวิริยะสุนทร
นางสุดารัตน อัมเรศ
นางสาวสุทธิรัตน เลิศจตุรวิทย
นางสุทธิวรรณ อุดมกิจมงคล
นางสุทิน พูลเจริญ
นางสุทิม เปยปลูก

หนา ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๖๕
๑๐๖๖
๑๐๖๗
๑๐๖๘
๑๐๖๙
๑๐๗๐
๑๐๗๑
๑๐๗๒
๑๐๗๓
๑๐๗๔
๑๐๗๕
๑๐๗๖
๑๐๗๗
๑๐๗๘
๑๐๗๙
๑๐๘๐
๑๐๘๑
๑๐๘๒
๑๐๘๓
๑๐๘๔
๑๐๘๕
๑๐๘๖
๑๐๘๗
๑๐๘๘
๑๐๘๙
๑๐๙๐

๗ มกราคม ๒๕๕๑
นางสุธาทิพย รอดภัย
นางสุธาพร ไนยทอง
นางสุธารัตน สิริปทุมานนท
นางสุธารัตน เหรา
นางสุธารี เปาวิมาน
นางสุธินี ตะแสง
นางสาวสุธีรา หอมชะเอม
นางสาวสุธีวัลย ฉิมพลีย
นางสุนันท กันธิยะ
นางสุนันท บารมี
นางสุนันท พัฒนมงคล
นางสาวสุนันทา แกวเกียรติยศ
นางสาวสุนันทา นิลเพ็ชร
นางสุนันทา ศาตรใจเย็น
นางสุนา เจริญยิ่ง
นางสุนิภา กลอมจันทร
นางสุนิภา เมฆสุวรรณ
นางสาวสุนิสา รัตนพันธ
นางสุนี กลอมเกลี้ยง
นางสาวสุนีย คงวัฒนา
นางสุนีย สุขประเสริฐ
นางสุนีย อินทร
นางสุบิน นารถพินิจ
นางสาวสุประภา คําสุข
นางสุปราณี มีสิทธิ์
นางสุปราณี ศรีระอัมพุช

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข
๑๐๙๑
๑๐๙๒
๑๐๙๓
๑๐๙๔
๑๐๙๕
๑๐๙๖
๑๐๙๗
๑๐๙๘
๑๐๙๙
๑๑๐๐
๑๑๐๑
๑๑๐๒
๑๑๐๓
๑๑๐๔
๑๑๐๕
๑๑๐๖
๑๑๐๗
๑๑๐๘
๑๑๐๙
๑๑๑๐
๑๑๑๑
๑๑๑๒
๑๑๑๓
๑๑๑๔
๑๑๑๕
๑๑๑๖

หนา ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสุพร อึ๊งโพธิ์
นางสาวสุพรรณี ยิ้มละมัย
นางสาวสุพัตตรา ทรงพระ
วาที่รอยตรีหญิง สุพัตรา บุษราคัม
นางสุพา สุขพันธ
นางสุเพ็ญจิตต ศรีรอด
นางสุภรศรี ปานอุทัย
นางสาวสุภัคชา แกวศิริ
นางสุภัตรา ปฐมกุลนันท
นางสุภัทรา ทองคําวงศ
นางสุภัสสรา สุดชื่น
นางสุภา จันทรสุข
นางสุภา สุวรรณรัตน
นางสุภาพ ดวงประเสริฐ
นางสุภาพ สีตาบุตร
นางสาวสุภาพ โสภวงษ
นางสุภาพร แตงไทย
นางสาวสุภาพรรณ กอนสุวรรณ
นางสุภาภรณ กิตติประเสริฐ
นางสาวสุภาวดี คําฝกฝน
นางสาวสุภาวดี ไชยสุต
นางสุภาวดี เหลี่ยวเจริญ
นางสุภาวรรณ ครุฑคาบแกว
นางสุภิตา คุณพันธ
นางสุมณฑา ไกรฤกษ
นางสุมน จริงจิตร

๑๑๑๗
๑๑๑๘
๑๑๑๙
๑๑๒๐
๑๑๒๑
๑๑๒๒
๑๑๒๓
๑๑๒๔
๑๑๒๕
๑๑๒๖
๑๑๒๗
๑๑๒๘
๑๑๒๙
๑๑๓๐
๑๑๓๑
๑๑๓๒
๑๑๓๓
๑๑๓๔
๑๑๓๕
๑๑๓๖
๑๑๓๗
๑๑๓๘
๑๑๓๙
๑๑๔๐
๑๑๔๑
๑๑๔๒

๗ มกราคม ๒๕๕๑
นางสาวสุมาลี กรีถาวร
นางสุมาลี จั่นไรขิง
นางสาวสุมาลี ดาศิริ
นางสุมาลี ทิพยางกูร
นางสุมาลี นพพันธุ
นางสาวสุมิตรา กุมารัน
นางสาวสุรดา เพชรคง
นางสุรภา ดิษยรัตน
นางสุรัตน อมรปยะพงศ
นางสุรางค ฤทธิปญญา
นางสาวสุรางคนา สุจริตกุล
นางสุรินทร ศรีสมบัติ
นางสุรีย เตชะวณิชย
นางสุรีย โพธิ์ลิบ
นางสาวสุรีย สุขวัน
นางสุรีรัตน ศิริรัตน
นางสุวพรรณ ยะวิญชาญ
นางสุวภีร สุขเกษม
นางสาวสุวรรณ วิงวอน
นางสุวรรณา ใจเด็ด
นางสาวสุวรรณา ภักดีวุฒิพงศ
นางสาวสุวรรณา วิทยาวุฒิอนันต
นางสาวสุวรรณี แกวบุตร
นางสุวารี กิ่งวิชิต
นางสาวสุวารี ใจไว
นางสุวิมล ชโลธร

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข
๑๑๔๓
๑๑๔๔
๑๑๔๕
๑๑๔๖
๑๑๔๗
๑๑๔๘
๑๑๔๙
๑๑๕๐
๑๑๕๑
๑๑๕๒
๑๑๕๓
๑๑๕๔
๑๑๕๕
๑๑๕๖
๑๑๕๗
๑๑๕๘
๑๑๕๙
๑๑๖๐
๑๑๖๑
๑๑๖๒
๑๑๖๓
๑๑๖๔
๑๑๖๕
๑๑๖๖
๑๑๖๗

นางสาวสุวิมล แสงชัน
นางสุวิมล อินชาวนา
นางสุหทัย จําปา
นางเสาวณี ปาลเดชพงศ
นางสาวเสาวณีย ศิริคณากุล
นางเสาวณีย อัครณีวงศ
นางสาวเสาวรส ทวีสุวรรณพร
นางเสาวลักษณ ยาทิพย
นางสาวเสาวลักษณ
รจิตไพศาลสิริกุล
นางแสงเดือน แยมสมพร
นางสาวแสงเทียน สุภารัตน
นางแสงเทียน อากรสกุล
นางแสงสุคนธ คุณะพันธ
นางโสน อองเทศ
นางโสพิศ วงคกาษา
นางโสภา จิตรมั่นคง
นางโสภา วิริยะบุศย
นางไสว เกตุแดง
นางสาวหทัยวรรณ สิทธิเดช
นางสาวหัทยา ลิขิตสุวรรณกุล
นางสาวเหมพรรณ โนทะยะ
นางอโณทัย ตันติสุรัติธรรม
นางอนงค เปรพิพัฒน
นางสาวอนงค ศรีเสริม
นางอนรรฆพัฒน มีประเสริฐ

หนา ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๖๘
๑๑๖๙
๑๑๗๐
๑๑๗๑
๑๑๗๒
๑๑๗๓
๑๑๗๔
๑๑๗๕
๑๑๗๖
๑๑๗๗
๑๑๗๘
๑๑๗๙
๑๑๘๐
๑๑๘๑
๑๑๘๒
๑๑๘๓
๑๑๘๔
๑๑๘๕
๑๑๘๖
๑๑๘๗
๑๑๘๘
๑๑๘๙
๑๑๙๐
๑๑๙๑
๑๑๙๒
๑๑๙๓

๗ มกราคม ๒๕๕๑
นางสาวอนุภาค พันธุมจินดา
นางอนุสิทธิ์ สุขะสุคนธ
นางสาวอภิรดี กูตลาด
นางอภิวันทน เพชรคง
นางอมรทิพย พิมาน
นางสาวอมรมาลย วิพุธานุพงษ
นางอมรรัตน ทาศิริ
นางอมรวรรณ สุดสงวน
นางอรทัย ขจรกลิ่น
นางอรทัย นอยญาโณ
นางอรนุช เชื้อแกว
นางสาวอรพรรณ สุธาพันธ
นางอรพันธ ทัฬหะวาสน
นางอรวรรณ ธนะวัฒน
นางสาวอรวรรณ ยังรอต
นางอรวรรณ สายหลักคํา
นางอรัญญา นุมหอม
นางอรัญญา พิจารณา
นางอรัญญา รอมดอน
นางอรัญญา อยูวงษอั๋น
นางอรุณรัตน รัตนภูมิ
นางอรุณวรรณ หวังจิ
นางอรุณี พิลาดา
นางอรุณี พุกอินทร
นางอรุณี โอเจริญ
นางอังคณา กันตังกุล

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข
๑๑๙๔
๑๑๙๕
๑๑๙๖
๑๑๙๗
๑๑๙๘
๑๑๙๙
๑๒๐๐
๑๒๐๑
๑๒๐๒
๑๒๐๓
๑๒๐๔
๑๒๐๕
๑๒๐๖
๑๒๐๗
๑๒๐๘
๑๒๐๙
๑๒๑๐
๑๒๑๑
๑๒๑๒
๑๒๑๓
๑๒๑๔
๑๒๑๕
๑๒๑๖
๑๒๑๗
๑๒๑๘
๑๒๑๙

นางสาวอังคณา บุญลอย
นางสาวอังชนา พินสิน
นางอัจฉรา ชื่นจิตร
นางอัจฉรา พลายเวช
นางสาวอัจฉรา ยศเทียม
นางอัจฉรา อุเทนสุต
นางอัจฉราภรณ สุวรรณรัตน
นางอัจฉรียา ออสุวรรณ
นางอัญชนา เขียววิจิตร
นางอัญชลี วัฒนวันยู
นางสาวอัญชลี แสนเกษม
นางอัญมณี ประสานทรัพย
นางสาวอันธิฌา ชูสิงหแค
นางอัมพร ทองหอม
นางอัมพร ปนเพ็ชร
นางสาวอัมพร พลเยี่ยม
นางอัมพร ภูริภัตราวัฒน
นางอัมพร ลออวิไล
นางสาวอัมพร สุโรพันธ
นางอัมพรพรรณ ลายทอง
นางสาวอัมพวรรณ เสนาปา
นางอัมพวา ชมภูมิ่ง
นางอัมรา สุกดิษฐ
นางอาพาณี นฤมล
นางอาภรณ จุลเพชร
นางอาภรณ ตาจันทร

หนา ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๒๐
๑๒๒๑
๑๒๒๒
๑๒๒๓
๑๒๒๔
๑๒๒๕
๑๒๒๖
๑๒๒๗
๑๒๒๘
๑๒๒๙
๑๒๓๐
๑๒๓๑
๑๒๓๒
๑๒๓๓
๑๒๓๔
๑๒๓๕
๑๒๓๖
๑๒๓๗
๑๒๓๘
๑๒๓๙
๑๒๔๐
๑๒๔๑
๑๒๔๒
๑๒๔๓
๑๒๔๔
๑๒๔๕

๗ มกราคม ๒๕๕๑
นางอาภรณ ทวมลี้
นางอาภรณ ประเสริฐ
นางอาภรณ สินออน
นางสาวอาภรณ สีชมภู
นางอาภิญญา อรุณพงษ
นางอารมณ ขอบขํา
นางอารมณ คําหริ่ม
นางสาวอารมย ลาภเจริญ
นางสาวอารยา ภัทราวุฒิชัย
นางสาวอารี วงษมาก
นางอารีย เมฆหมอก
นางอารีย สุวรรณมณี
นางอารีรัตน มาพันธสุ
นางสาวอําพรรณ นอยนารถ
นางอําพัน บรรจงคชาธาร
นางอําพัน วงศเทพเตียน
นางอําพันธ ณ ลําพูน
นางอําไพ เพชรสุข
นางอําไพ ศรีชัย
นางอําภา ชางเผือก
นางสาวอําภา วรรณเลิศ
นางสาวอิงอร วีระดีตานนท
นางสาวอิ่มแสง ทองวิสุทธิ์
นางอิศลักขณ เจนเขวา
นางอิสริยา วาระสิทธิ์
นางอุทัยวรรณ เย็นชื่นใจ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข
๑๒๔๖
๑๒๔๗
๑๒๔๘
๑๒๔๙
๑๒๕๐
๑๒๕๑
๑๒๕๒
๑๒๕๓
๑๒๕๔
๑๒๕๕
๑๒๕๖
๑๒๕๗
๑๒๕๘
๑๒๕๙
๑๒๖๐
๑๒๖๑
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

หนา ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

๗ มกราคม ๒๕๕๑

๑๒๖๒
๑๒๖๓
๑๒๖๔
๑๒๖๕
๑๒๖๖
๑๒๖๗
๑๒๖๘
๑๒๖๙
๑๒๗๐
๑๒๗๑
๑๒๗๒
๑๒๗๓
๑๒๗๔
๑๒๗๕
๑๒๗๖

นางอุไรพร นาคะเสถียร
นางอุไรวรรณ มังคลา
นางอุษณีย พุมอยู
นางสาวอุษา กลิ่นคําหอม
นางอุษา ศรีสวัสดิ์
นางอุษา แสงอินทร
นางอูด ศรีรัตน
นางเอ็นดู กุลวงษ
นางเอ็มอร ทองเหลือ
นางเอื้องทิพย ทองเล็ก
นางเอื้องพันธ วิบูลยมรรค
นางเอื้องไพร ปนเพ็ชร
นางเอื้องฟา ตระกูลอุดมเพชร
นางเอื้อมจิตร ยีทองภา
นางเอื้อมพร ฟูเต็มวงค

เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๑๐
นายกมล ศรีวัฒนะ
๑๑
นายกฤษฏา ชุมสวัสดิ์
นายกฤษณ กาวาท
๑๒
นายกฤษณะ ถาวร
๑๓
นายกองเกียรติ ยอดนวล
๑๔
นายกัณฑพจน ขันธมาลี
๑๕
นายกําธร พันธศรี
๑๖
นายกิตติทัช สืบคัด
๑๗
นายกิตติศักดิ์ สุวรรณวงษ
๑๘

นายกิติศักดิ์ สพานกลาง
นายกุศล คําทอง
นายเกรียงศักดิ์ เพ็งมาก
นายเกศว สังขนุกิจ
นายเกษม ชํานินอก
นายโกมล มาลัยทอง
นายโกเมนทร ภัทรสิทธิกุลชัย
นายโกสินทร เนตรรัศมี
นายไกรพิศ มาอุย

นางอุทัยวรรณ ลิขิตผลิน
นางสาวอุทัยวรรณ อรามกุล
นางอุทุมพร จันทรโชติ
นางสาวอุบล ทองหลอ
นางอุบล พรมศักดิ์
นางสาวอุบล พรหมเกิด
นางสาวอุบลรัตน มากโภคา
นางอุบลวรรณ ขันธทัต
นางสาวอุบลศรี โรจนพันธุ
นางสาวอุมาพร ขาวละเอียด
นางอุรวี สาริกบุตร
นางอุราณ วงษชัยเพ็ง
นางอุไร เครือสุข
นางสาวอุไร แตรชัย
นางอุไร ลิ้มศรีมงคลชัย
นางสาวอุไร สุวรรณรัตน

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ 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

นายไกรสร จริงจังธนังกูล
นายไกรสร ทิพยมณี
นายคมสัน ชัยวิลยศ
นายคมสัน ปานสมุทร
นายคํารณ สิงหวี
นายจรัญ เรือนแกว
นายจรัญ วงพิมล
นายจรัส แสงกลา
นายจรุง แกวเอียด
นายจรูญ มาลาคํา
นายจักรพันธ ลีลายุทธ
นายจํานงค นาคบุญ
นายจําเริญ คํานึงถึง
นายจิรัสย หอมจันทร
นายจิรายุ ศิลปานันทกุล
นายจุลทัศน เยาวสกุลมาศ
นายเจตวัฒน สมเจริญเกียรติ
นายเจนณรงค รัตนบุรี
นายเจริญ รวีภิญโญ
นายเจริญ วรรณรักษ
นายเจษฎา ชมชื่น
นายเจษฏา จิระสวัสดิ์พงศ
นายฉัตรชัย ดวงแสนโย
นายชนินทร กีรติยรรยง
นายชวลิต เอนกเวียง
นายชัยเทพ ชนะตั้งเจริญ

หนา ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา
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

๗ มกราคม ๒๕๕๑
นายชัยยันต สีลาบัว
นายชัยรัตน ธรรมสุจิตร
นายชาครี ผูกกระแส
นายชาญณรงค สมเขียวหวาน
นายชาญวิทย สรอยคํา
นายชาดา บุญธรรม
นายชาลี ดวงเอียด
นายชํานาญ เหลารักผล
นายชุบ มะกอกเดิม
นายเชี่ยวชาญ แพรขุนทด
นายโชคชัย ตันตระกูล
นายโชควีระ เจริญศักดิ์
นายไชยพัฒน บางแกว
นายไชยา หงษณี
นายฐานพัฒน ธีระเชาวพัฒน
นายฐานิสร สิงหเสนี
นายฐิติชัย ฐิติจําเริญพร
นายณฐพล มาฬมงคล
นายณรงค คงสุวรรณ
นายณรงค ทองรับใบ
นายณรงค เล็กแดงอยู
นายณรงคศักดิ์ คําแปล
นายณรงคศักดิ์ พุทธรักษา
นายณัชกร งามจามรีกุล
นายณัฏฐ ศรีนาค
นายณัฐพงศ โฆษิตวิทยศิลป

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖

นายณัฐพล ทุงลาด
นายณัฐพันธุ ไชยวงศ
นายณัฐวร สินสุพรรณ
นายณัฐวัฒน ทูขุนทด
นายณัทพงศ หนูมณี
นายดอน แกวครบุรี
นายตอยศ ปาลเดชพงศ
นายไตรทิพย ทิพยสอน
นายถนอม อุปสม
นายถวัลย ใจสมัคร
นายทนงศักดิ์ ถาวร
นายทรงฤทธิ์ ติ่งสมบูรณ
นายทวิชชัย เซี่ยงวอง
นายทวี เนื่องอาชา
นายทวีวัฒน จรกระจาง
นายทวีวัฒน อรรคเสลา
นายทวีศักดิ์ เรืองหิรัญ
นายทศพร วิมุกตาคม
นายทองยศ นามวงษา
นายทองใส บุญเข็ม
นายทินกร สุดหอม
นายเทเวศ แตมใจ
นายเทิดพิทักษ พวงเงินมาก
นายธนกร ธิเสนา
นายธนบดี มนตคล้ํา
นายธนพล บูรณะสมบัติ

หนา ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒

๗ มกราคม ๒๕๕๑
นายธนพล พงษประเสริฐวิไล
นายธนากร เลาหบุตร
นายธนายุทธ คงอยู
นายธนิต ปรีเปรมโอน
นายธนินทร วงษตระกูล
นายธนูกรด เสมานารถ
นายธเนศ ราชาตัน
นายธเนศพล แกวเกตุ
นายธเนส บุญชวย
นายธวัชชัย ชาญวิทยากุล
นายธวัชชัย สวัสดี
นายธีรภัทร บุญพิมพ
นายธีรวุฒิ มุงรมกลาง
นายธีระพัทธ วงษทอง
นายนพพันธ สายแสง
นายนพรัตน ใจหาญ
นายนราธิป โทบุราณ
นายนรินทร กุลกิ่ง
นายนวพล เอนไชย
นายนิกร รัตนะ
นายนิธิศ ปราบหนองบัว
นายนิมิตร พุทธคุณพิทักษ
นายนิมิตร ภูอาวรณ
นายนิยม นิสัยกลา
นายนิยม ลาภเย็น
นายนิรันดร ไกลถิ่น

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘

นายนิรันดร ศรีสุข
นายนิรันดร อินทรธูป
นายนิราศ สุขวิลัย
นายนิวัจน ศรีสวัสดิ์
นายเนรมิต เศรษฐรุงเรือง
นายบรรจง ปยศทิพย
นายบรรเจิด บุญฤทธิการ
นายบรรเทิง ราชพลีสิงห
นายบรรพต ทาระธรรม
นายบรรพต สอนขํา
นายบรรพต เอี่ยมเหนือ
นายบรรยวัสถ สินทรัพย
นายบัญชา ราชรักษ
นายบัญชาศักดิ์ เหลาสูงเนิน
นายบัญญัติ คงชะนะ
นายบัณฑิต พิมพจันทร
นายบัณฑิต มีแกว
นายบํารุง รากกระโทก
นายบุญเทิด เต็มรักษ
นายบุญธรรม พลธรส
นายบุญมี เขาโคกกรวด
นายบุญเยี่ยม ออนตีบ
นายบุญรวม ภูดวงเดือน
นายบุญรอด ศรีขวัญ
นายบุญเรือง เจริญสุข
นายบุญฤทธิ์ กสิกิจ

หนา ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔

๗ มกราคม ๒๕๕๑
นายบูชิด หงษา
นายปกรณ ธรรมรัตนปรานี
นายปฏิพัทธ ประเสริฐผล
นายปณิธาน เปรื่องนนท
นายประกอบ กระดังงา
นายประจักษกฤษณ หาญสิริมาศ
นายประณีต เกื้อชวย
นายประดับ ชินรินทร
นายประดิษฐ บุตรจู
นายประดิษฐ เรียนประยูร
นายประทีป กีรติพงศ
นายประธาน เสนีวงศ ณ อยุธยา
นายประพล ฤทธิเรือง
นายประพันธ ขวัญศรีสุทธิ์
นายประพันธ ลือชัยคาม
นายประภาด เนตินนท
นายประภาส สิงสมดี
นายประยูร สายสิทธิ์
นายประวัติ ทีรวม
นายประสพสันต ลือสัตย
นายประสาท เครื่องทอง
นายประสิทธิ์ ผสมประโยชน
นายประสิทธิ์ พลาบดีวัฒน
นายประเสริฐ กุนอก
นายประเสริฐ เทพอํานวยสุข
นายประเสริฐ มั่นศิลป

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐

นายประเสริฐชัย ศุภกุล
นายประหยาด แตงโม
นายปรัตถกร รติฤทยาวงศ
นายปราการ แกวเขียว
นายปราโมทย โหยชุม
นายปรีชา กมลทิพยวงศ
นายปรีชา ชินเสนา
นายปรีไชย แชมสอาด
นายปยะ ไชยอาย
นายพงศชัย พงศพรอนันต
นายพงศธร สงวนสิน
นายพงศสฎา เฉลิมกลิ่น
นายพงษศักดิ์ ภาณุรัตน
นายพงษศักดิ์ วงกลม
นายพนา วิทยานุกรณ
นายพเนตร พุทธิวัย
นายพยัพ ฤกษสุวรรณี
นายพรชัย วอแสวง
นายพรทวี นาเมืองรักษ
นายพรพิสุทธิ์ มงคลวนิช
นายพรภิรมย แสนทวีสุข
นายพรหมชาติ กองสินหลาก
นายพัชโรดม รักตประจิต
นายพัฒนา คฤหเดช
นายพัฒนา เนาวคุณ
นายพัทธจิต จุลโลบล

หนา ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖

๗ มกราคม ๒๕๕๑
หมอมราชวงศพันธุรังษี ภาณุพันธุ
นายพิเชษฐ ศรีพัฒนสกุล
นายพิทักษ ทรงธรรม
นายพิทักษ โพธิ์ธรรม
นายพิทักษ สุมนต
นายพิมล บังเกิดสุข
นายพิสันต กั้ววงษ
นายพิสิษฐ พริ้มพราย
นายพีระ พานิชนอก
นายพีระพงษ แกวคําจันทร
นายไพรัช สาริกา
นายไพโรจน รัตตะใส
นายไพศาล คงภิรมยชื่น
นายไพศาล เชาวนดี
นายภฤศ ศรสินชัย
นายภาคภูมิ แพงจันทร
นายภาณุวัฒน ภัทรวงคจินดา
นายภานุมาส สุริยะโชติ
นายภูติ ภูติเกียรติขจร
นายภูสิทธิ์ สมสอางค
นายมณฑล ถีนา
นายมนตรี ปนนิล
นายมนตรี สุพล
นายมนตรี อาทิตย
นายมนัส ดงหวยมวง
นายมังกร ณ นาน

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข
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
๒๕๒

นายมานะ ตายะสืบ
นายมานะ เนตรคํา
นายมีชัย เครือชะเอม
นายมีสุข จรคงสี
นายเมธา พรหมมา
นายเมธา เวสพันธ
นายไมตรี พรนิรันดรสกุล
นายยงยุทธ ทาวี
นายยรรยงค เพชรพราว
นายยุทธการ กลัดงาม
นายยุทธนา กลิ่นหอม
นายยุทธนา ดํากระ
นายยุทธนา เพาะนาไร
นายยุทธนา มณเฑียรรัตน
นายยุทธนา ไวประเสริฐ
นายยุรนันท ศรีสุระ
นายรชฏ นารี
นายระเดน สกุณนี
นายรังสรรค ปอมสุวรรณ
นายรัฐวุฒิชัย มาจิตตภาสกร
นายรัตนชัย หนูนาค
นายรุงโรจน พงษรุงเรือง
นายฤทธิไกร สิงหสาร
นายละมัย เหลากอดี
นายลิลิต เทวะประทีป
นายเล็ก พงษสมัครไทย

หนา ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา
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

๗ มกราคม ๒๕๕๑
นายเลอศักดิ์ พันธแดง
นายเลอศักดิ์ เพิ่มพิณทอง
นายเลิศศักดิ์ วรรณศรี
นายวงศกฤต อินเอี่ยม
นายวรรณชัย วัธนวงสศิริ
นายวรรณวิทย กันธวงศ
นายวรัชญ ดวงรัตน
นายวราวุธ มั่งมีสุข
วาที่เรือตรี วสันต สุขสําราญ
นายวสิษฐพล วิลพรรณ
นายวัชรพงษ ใบอิสสระ
นายวัชระ อรุณสิงครัตน
นายวัชรินทร สุวดินทรกูร
นายวัชริศ บุญสา
นายวัฒนา ขุนคํา
นายวันชัย คูแกว
นายวันชัย บุตรดามา
นายวานิช ลิ่มกุล
วาที่รอยตรี วิเชษฐ เตชะ
นายวิเชียร นัยชล
นายวิฑูรย อวมเอก
นายวิทยา กันทะสอน
นายวิทยา จิตเฉย
นายวิทยา ฮวดเจริญกิจ
นายวิทูล แจมกลิ้ง
นายวินัย นวลจันทร

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ 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

นายวินัย มณีกูล
นายวินัย วรรณโชติ
นายวินิจ มูลวิชา
นายวิบูลยศักดิ์ วงษแหวน
นายวิรัตน เกษตรกาลาม
นายวิโรจน เดนวานิช
นายวิโรจน ตันติวัฒน
นายวิโรจน บรรลือทรัพย
นายวิโรจน ศรีใส
นายวิโรจน สุขประเสริฐ
นายวิศิษฐ ฤทธิบุญไชย
นายวีทัศน ทองลวน
นายวีรเดช มุขเสถียร
นายวีรวัฒน ไกรทองสุข
นายวีระ แกวหนู
นายวีระพล มนตหมื่นไวย
นายวีระศักดิ์ เขื่อนคํา
นายวีระศักดิ์ สกุลออน
นายวุฒิกร พรพัฒนกุลชัย
นายวุฒิชาติ บุญขันธ
นายวุฒิศักดิ์ ลีพรหมมา
นายศรัณย ภาดี
นายศรัณย สีนิลแท
เรืออากาศเอก ศรัณย อินทกุล
นายศรายุทธ ไชยวงศ
นายศรายุทธ รุงเรือง

หนา ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา
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

๗ มกราคม ๒๕๕๑
นายศราวุธ กัญญาพันธุ
นายศราวุธ ธรรมตา
นายศักดิ์ชัย สุขหรุน
นายศักดิ์ชาย ชีวตานนท
นายศักดิ์ชาย พิรุณทอง
นายศักดิ์ดา สําเร็จผล
นายศักดิ์สิริ ดําดี
นายศารทูล ชลมารค
นายศิรศักดิ์ เรืองสินทรัพย
นายศิระศักดิ์ เจาวรรณศิริ
นายศิริพงศ ศรีปาน
นายศิริพงษ จรัสโรจนกุล
นายศุภกิจ ศรีมาศ
นายศุภกิจ อินทรวิเศษ
นายศุภดิศ สงวนนวน
นายศุภวิทย จันทพันธุ
นายศุภศักดิ์ เชยประเสริฐ
นายเศรษฐพงศ ทับพร
นายสกุล บุญเพิ่มพูล
นายสงคราม ผานสําแดง
นายสงวน บุญนํามา
นายสงา เหลืองเพชรงาม
นายสถิตย ชวยพิชัย
นายสนธชัย คํากายปรง
นายสมเกียรติ รัดไว
นายสมเกียรติ์ ลีลาพจนาพร

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข
๓๓๑
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

นายสมเกียรติ สืบพันธโกย
นายสมคิด ฉิมมุจฉา
นายสมคิด สุขสวัสดิ์
นายสมจิต ไชยมุง
นายสมจินต วาดเขียน
นายสมชาย เชื้อสุดใจ
นายสมชาย เตียวเจริญ
นายสมชาย บุญลอย
นายสมชาย วัจนรัตนากูล
นายสมญา ณ นคร
นายสมทรัพย จิวประสาท
วาที่รอยตรี สมบัติ บางอน
นายสมบูรณ มาศเสม
นายสมพบ คํามี
นายสมพร ขันธโสภา
นายสมพร วรรณสวน
นายสมภพ ฤกษเย็น
นายสมโภช คําสิงห
นายสมมาตร อนุสกุล
นายสมยศ ชิณโคตร
นายสมศรี แกววัน
นายสมศักดิ์ กอเด็ด
นายสมศักดิ์ คลายประยูร
นายสมศักดิ์ ดังกลาง
นายสมศักดิ์ มกรมณเฑียร
นายสมัย คําสุวรรณ

หนา ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒

๗ มกราคม ๒๕๕๑
นายสมาน กนิษฐ
นายสยาม งามดี
นายสราวุฒิ วงษโต
นายสราวุธ บุตรโส
นายสราวุธ อนามพงษ
นายสังคม สระแกว
นายสัญญา ลูกแกว
นายสัตยา ปนวิเศษ
นายสันติ เกื้อกูล
นายสัมฤทธิ์ แสงคํา
นายสายัณห เถื่อนพังเทียม
นายสํานวน ไกรแสงศรี
นายสําเร็จ สุมณนอก
วาที่รอยตรี สิทธิเดช จิตโรภาส
นายสิทธิพล พุคยาภรณ
นายสิปปวัฒน ศุภฤกษชัยศร
นายสิริพงศ นวสกุลธนนนท
นายสุขทวี อินาลา
นายสุขสันต ขัดทุงฝาย
วาที่รอยตรี สุขุม เรืองแสง
นายสุจินต จาดใจดี
นายสุชาติ ยอดราช
นายสุชาติ ลลิตวิภาส
นายสุดใจ ภูทองเงิน
นายสุทธิรักษ สําราญพัฒน
นายสุทัศน แสงกอน

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘

นายสุทิน พยนตเลิศ
นายสุนทร พุมจําปา
นายสุนันท เชื้อขาวพิมพ
นายสุปญญา เกิ้นโนนกอก
นายสุพจน วุนศิริ
นายสุพจน สุรเสียง
นายสุภีย จิตสม
นายสุมานะ แนวดง
นายสุมิตร อภิชนวณิช
นายสุรจิต บูรภักดิ์
นายสุรเชษฐ แกวหาวงค
นายสุรพล ศรีแดง
นายสุรยุทธ พันธเผือก
นายสุรวุฒิ แสนทอง
นายสุรศักดิ์ หวังธนพรชัย
นายสุรสิทธิ์ ใจวงค
นายสุรัส กอสนาน
นายสุรินทร วิรัตนธัญญารักษ
นายสุริยงค พรคนึง
นายสุริยน ประโทนเทพ
นายสุวรรณ เขื่อนแกว
นายสุวิทย เพ็ชรนารายณ
นายสุอรุณ แกวพรม
นายเสกสิทธิ์ ทองเหวียง
นายเสถียร สีขุนทด
นายเสรี สนธิอนุเคราะห

หนา ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔

๗ มกราคม ๒๕๕๑
นายแสนสุรศักดิ์ ทีปรักษพันธ
นายแสวง ชุมแวงวาป
นายโสภณ ถิรนันทไพรจน
เรือเอก หฤษฎ ลิ้มสัมพันธ
นายอคนิษฐ ไชยศรีอนันต
นายองอาจ ศรีภักดี
นายองอาจ หนูเส็ง
นายอดิเทพ เรืองชาญ
นายอดิศร สินประสงค
นายอดิศักดิ์ ภักษร
นายอดิศักดิ์ ศรีพลภา
นายอดุลย ใจสมัคร
นายอนนท ใจกลา
นายอนันต อินทรจันทร
นายอนิวัตร อินทราเวช
นายอนุกูล ทัดวรพงศ
นายอนุชัย ตาวงษ
นายอนุวัฒน นุตวัฒน
นายอนุศักดิ์ ทองบุตร
วาที่รอยตรี อนุสรณ ศรีพนม
นายอภิชัย ลาศนันท
นายอภินันท ทาทอง
นายอภินันท บุญลอม
นายอภิสิทธิ์ สมุทเฉทวิรัตน
นายอรุณ คูณขาว
นายอรุณรัตน ฝาดซิ้น

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘
๔๓๙
๔๔๐
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๗
๔๔๘
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓
๔๕๔
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗
๔๕๘
๔๕๙
๔๖๐

นายอักษรศาสตร ฝายกลาง
วาที่รอยตรี อัครพล สมศรีโหนง
นายอัญวุฒิ ทวีศรี
นายอัศวิน กลั่นกลา
นายอัศวิน จารุเกียรติกุล
นายอานพ ทองแสง
นายอานิมิตต อุณหพงศา
นายอารักษ อุตมะ
นายอาหะมัด กูทา
นายอิทธินันทน คิมหะจันทร
นายอิทธิศักดิ์ พึ่งวงศญาติ
นายอุดม พิมพมหา
นายอุดมศักดิ์ บุญยรังกาญจน
นายอุทัย วิชัย
นายอุทิศ สุวรรณคีรี
นายเอกมล สงวนนาม
นายเอกราช อาจณรงค
นางสาวกนกกาญจน สัญวงษ
นางกนกขวัญ กิจเจริญ
นางสาวกนกนาฎ โหมาศวิน
นางกนกพร คงธนธีระบวร
นางกนกพร สังฆธรรม
นางกนกรัตน กันบุญ
นางสาวกนกรัตน จันทรสีดา
นางกนกรัตน ทับทอง
นางสาวกนกวรรณ เขียวชอุม

หนา ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓
๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖

๗ มกราคม ๒๕๕๑
นางกนกวรรณ ธาราธร
นางกนกวรรณ นัยชล
นางสาวกนกวรรณ ฤทธิ์ลือชัย
นางสาวกนกวรรณ สมโต
นางสาวกนกวรรณ สิทธิวงศ
นางสาวกนกวรรณ หนูมณี
นางกนกศรี แปนสุข
นางกนิษฐกานต อริยะสัจจา
นางกมรา สะเตโช
นางกมลทิพย จินดาทิพย
นางสาวกมลเนตร จิตรตรีนิตย
นางกมลพรรณ ปนทะศรีวิชัย
นางกมลพัชร เบ็ญขันธ
นางสาวกมลมณี พินิจชัย
นางกมลมาศ ดอนกระสินธุ
นางสาวกมลมาศ วงษพลับ
นางสาวกมลรัตน ธัญญผล
นางกมลรัตน วิบูลรังสรรค
นางสาวกมลลักษณ แกวคํา
นางสาวกมลวรรณ แกวแดง
นางสาวกมลวรรณ ไชยศรี
นางกมลวรรณ ศรีแสง
นางกมลา เหย็มโหนง
นางกรกช ธัญญพันธ
นางกรกมล ศรีษะเกตุ
นางสาวกรรณิกา แตงฮอ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐
๔๙๑
๔๙๒
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘
๔๙๙
๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔
๕๐๕
๕๐๖
๕๐๗
๕๐๘
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒

นางกรรณิกา เถื่อนรอด
นางกรรณิกา พึ่งศรี
นางกรรณิการ ขอสินกลาง
นางสาวกรรณิการ ทองวงศษา
นางกรรณิการ พันธุลําใย
นางกรรณิการ โพธิ์รัตนพิทักษ
นางสาวกรรณิการ วงษประเสริฐ
นางสาวกรรวี แชมประเสริฐ
นางกรองจิตต จันทรจิรอาภา
นางกรองทอง วรรณโชติ
นางกรุณา รัตนเจริญ
นางสาวกฤติยาพร สีเมฆ
นางกฤษณา คชสิทธิ์
นางกฤษณา จั่นนงเยาว
นางกฤษณา วงศจันทรัตน
นางสาวกฤษณา ศุภสมบูรณ
นางกฤษณา สัจถาอุน
นางกฤษณา หนูมณี
นางกฤษรินทร รัศมี
นางสาวกลทิพย วรรณวงศวัฒนา
นางกวินนาถ วังธะพันธุ
นางกษมา ศรีสุวรรณ
นางกอบแกว ไตรรัตนอัศว
นางกอบแกว วงษศิลป
นางกอวัฒนา วัฒนธรรม
นางกัญจนา ปรางไสย

หนา ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖
๕๑๗
๕๑๘
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕
๕๒๖
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐
๕๓๑
๕๓๒
๕๓๓
๕๓๔
๕๓๕
๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘

๗ มกราคม ๒๕๕๑
นางสาวกัญญณัช แทนคุณ
นางสาวกัญญา ชูเวช
นางกัญญา บุญทาทิพย
นางสาวกัญญา พัชรพัสตาภรณ
นางสาวกัญญา โพธิบุตร
นางกัญญา มณีโชติ
นางกัญญา สาธิตอภินันท
นางสาวกัญญา อุทัยใหม
นางสาวกัญญาวีร เรืองหงษา
นางกันตกนิษฐ ภาคบุบผา
นางกันทิมา พันธดี
นางสาวกันยา โคพิชัย
นางกันยา เที่ยงธรรม
นางสาวกันยา พุงพวง
นางกันยารัตน ทัดวรพงศ
นางกันยารัตน เอี่ยมสะอาด
นางสาวกัลยกร ทรัพยภิวัฒน
นางกัลยรัตน แทงทอง
นางกัลยา ขมสนิท
นางกัลยา ตันติอุโฆษ
นางกัลยา เติมชัยโรจน
นางกัลยา ทศศิลา
นางกัลยา ทิพยนําภา
นางกัลยา มั่งคั่ง
นางกัลยา วงศชาลี
นางสาวกัลยา วุฒิอรรถสาร

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒
๕๔๓
๕๔๔
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘
๕๔๙
๕๕๐
๕๕๑
๕๕๒
๕๕๓
๕๕๔
๕๕๕
๕๕๖
๕๕๗
๕๕๘
๕๕๙
๕๖๐
๕๖๑
๕๖๒
๕๖๓
๕๖๔

หนา ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางกัลยา ศรัทธาบุญ
นางกัลยา สายบัว
นางสาวกัลยา อินชวย
นางกัลยานี วัฒนเสย
นางกัลยารัตน มาลาศิลป
นางสาวกาญจนฏิมา อัครขจรพัฒน
นางกาญจนา กันแกว
นางกาญจนา กุลเพชรโชติ
นางกาญจนา เกตุเรืองโรจน
นางกาญจนา แกวแผว
นางกาญจนา คุณาธรรม
นางกาญจนา คุมทรัพย
นางกาญจนา ผดุงนาม
นางกาญจนา พรมแกว
นางกาญจนา เพ็ญทะเล
นางสาวกาญจนี พูลออน
นางกาญจนุช อนพรอม
นางกานตสุดา เทงฮวง
นางสาวกาบจันทร ทรายสมุทร
นางกําไร โชติจรุง
นางสาวกําไล ทัพมงคล
นางกิ่งกาญจน กมขุนทด
นางกิ่งกาญจน จงทวีไพโรจน
นางกิตติมา เที่ยงฤทธิ์
นางกิตติยา สุขสวัสดิ์
นางกิตติวรรณ แซเจน

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
๕๙๐

๗ มกราคม ๒๕๕๑
นางกุญจนาท สัจจะมโน
นางสาวกุณฑลี ปานะเจริญ
นางกุลกนิษฐ เกษตรสินธุ
นางสาวกุลธิดา สิทธิมงคล
นางสาวกุสุมาลย สุทธิ
นางสาวกุหลาบ บุญรอง
นางกุหลาบ อุสุพานิช
นางเกตุสุดา กาลิตา
นางเกยูร สายสิน
นางเกวรินทร เทศธรรม
นางเกศรี แกวนอย
นางเกศวรรณ สมกาศ
นางเกศสุดา จันทรมา
นางเกศสุดา ชัยเกตุ
นางเกษม สินทรัพย
นางเกษร รํามะนา
นางเกษร วิจิตรปญญา
นางเกษร สุริยแสง
นางสาวเกษรินทร อนุสรณ
นางเกสรินทร ดาวพิเศษ
นางเกสรี ศรีนุม
นางสาวเกียรติมณี สกุลเกียรติศักดิ์
นางขจีนุช สนั่นแสง
นางสาวขนิษฐา คุณยะโคตร
นางสาวขนิษฐา จิโรจนวงศ
นางสาวขนิษฐา ชูรัตน

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข
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

นางขนิษฐา นาวีวงค
นางขนิษฐา มากทอง
นางขนิษฐา รัตนะทองมา
นางสาวขนิษฐา สัตยากวี
นางขนิษฐา สุขสาม
นางขวัญแกว อินพล
นางขวัญใจ ดีเบา
นางขวัญใจ สอนศิริ
นางขวัญใจ หมั่นเรียน
นางสาวขวัญเดือน คุยเสงี่ยม
นางขวัญตา ไชยโชค
นางสาวขวัญทิพย ชินเศรษฐวงศ
นางสาวขวัญเรือน รักผกา
นางขวัญเรือน อยูแฉง
นางสาวขวัญฤทัย วงศเวียน
นางคณิลภรณ โทสา
นางคนิ บุญลอม
นางคนึง ทรัพยเจริญ
นางคนึง ทองบุญชู
นางคนึง ทองประสิทธิ์
นางคนึงนิจ กังบูรานนท
นางคนึงนิจ เขื่อนคํา
นางคํานวน สกุลปกษ
นางคุณัญญา เนตรสกุล
นางเครือทิพย พินิจจันทร
นางเครือวัลย ถุงพุดซา

หนา ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา
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

๗ มกราคม ๒๕๕๑
นางสาวฆภาวรรณ หีตเทศ
นางงามตา อนุเถกิงกุล
นางสาวจงกล กองศักดิ์
นางสาวจงกล ภูเทียน
นางจงกลนี ประเทืองบูรณ
นางสาวจงจิตต จันทรเกษมมณี
นางสาวจงดี แซอุย
นางจงถนอม ฉ่ําบุญชู
นางสาวจตุพร แซลิ้ม
นางจตุพร เทพพิชัย
นางจรรยา กองแกว
นางสาวจรรยา คงพวง
นางจรรยา ชูตานนท
นางสาวจรรยา ดวงแข
นางจรรยา เพชรสุวรรณ
นางจรรยาพร ศรีสมัย
นางสาวจรัส จงจอหอ
นางสาวจรัสพิมพ สุวรรณมณี
นางจรินทรญา จันทรขํา
นางสาวจรินทรทิพย วรกิจสวัสดิ์
นางสาวจริยา แกวแดง
นางจริยา ลี้ศิริกุล
นางสาวจรูญศรี กระบี่นอย
วาที่รอยตรี จักรวิดา เหล็กนิ่ม
นางจันทนา แกวกระจาง
นางสาวจันทนา ตันวัฒนเสรี

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข
๖๔๓
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

นางจันทนา เย็นอุทก
นางสาวจันทนา หนูขวัญ
นางจันทนา อึ่งทอง
นางสาวจันทเพ็ญ เฉลยนาค
นางจันทรจิรา ออนเงิน
นางสาวจันทรฉาย คําใจ
นางจันทรฉาย อินทรนอย
นางสาวจันทรทิพย จันทรดี
นางจันทรบาน ใยบัวเทศ
นางจันทรเพ็ญ กาญจนพรหม
นางจันทรเพ็ญ เขียวสวาท
นางจันทรเพ็ญ คาไกล
นางจันทรเพ็ญ ทุงพรหมศรี
นางจันทรเพ็ญ ธงภักดิ์
นางสาวจันทรเพ็ญ เลี้ยงมณีกุล
นางจันทรแรม ศรีประดู
นางจันทรสม ลาดไชย
นางสาวจันทรัตน เพิ่มพูล
นางสาวจันทิมา กอนทอง
นางจันทิมา โพธิ์พันธุ
นางสาวจันทิรา บัวภา
นางสาวจันทิราภรณ แกวจํานงค
นางจารึก ภูมิโคกรักษ
นางจารุ พรหมสุทธิ์
นางจารุณี บุญชุม
นางจารุณี มงคลไชยสิทธิ์

หนา ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา
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
๖๙๔

๗ มกราคม ๒๕๕๑
นางสาวจารุวรรณ เจริญวงษ
นางจารุวรรณ เฉลิมโชควัฒน
นางจารุวรรณ เตาทอง
นางจารุวรรณ เที่ยงถิ่น
นางจารุวรรณ สรอยนาค
นางจารุวรรณ สิงคะเน
นางจํานงคจิตร สุภาวรรณ
นางสาวจํานงศรี กอเกิด
นางจํานัน เทพแถบ
นางจําเนียร จิโน
นางจําเนียร เจิมศรี
วาที่รอยตรีหญิง จําป ถาวรเจริญวัฒน
นางสาวจําเรียง มณีฉาย
นางจําลอง ผลมะมวง
นางจิดาภา สุวรรณปากแพรก
นางจิตตวดี ตั้งมหาสถิตกุล
นางจิตติมา บุญสุข
นางจิตติมา สระแกว
นางสาวจิตรา สตภูมินทร
นางจิตโสมนัส ศศิธร
นางจิติมา โตะทอง
นางจินดา ประไพพงศ
นางจินดา วิริยะศักดิ์สกุล
นางจินดา สาระวิโรจน
นางจินตนา กัณหา
นางจินตนา กิจผดุง

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข
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

นางจินตนา คงกลาง
นางจินตนา จิตรกรียาน
นางสาวจินตนา ใจเร็ว
นางจินตนา โชครัศมีศิริ
นางจินตนา พรหมเมตตา
นางจินตนา เพ็ชรไทย
นางจินตนา เพชรผองแผว
นางจินตนา ภูหัวไร
นางจินตนา มุงหมาย
นางจินตนา แยมจันทร
นางจินตนา ศรีทองอินทร
นางจินตนา ศรีพุม
นางจิรฐา สวัสดี
นางจิรภรณ อุนทะ
นางจิรวรรณ ขําดํา
นางจิรวรรณ ฐานะอันเยี่ยม
นางจิราพร ชวงรัตน
นางจิราพร สวางศรี
นางสาวจิราพร สุขสันติ์
นางจิราภร พงศลักษมาณา
นางจิราภรณ ฉายอินทร
นางจิราภรณ นิลหมื่นไวย
นางจิราภรณ สายปาน
นางสาวจิรารัตน เลิศรัตนวณิช
นางจิราวัลย กุเรคา
นางสาวจีรนันท ขาวสระคู

หนา ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา
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

๗ มกราคม ๒๕๕๑
นางจีรวัฒน มีทวี
นางจีรานุช โชระเวก
นางจุฑาภรณ เกิดอุดมทรัพย
นางจุฑามาศ ปาระคะ
นางจุฑามาศ มีกุดเวียน
นางสาวจุฑามาศ วงศอาสา
นางจุฑารัตน จันทรลอยเมฆ
นางจุฑารัตน เจริญงาม
นางจุฑารัตน เสรีวัตตนะ
นางจุติพร จันทะวงศ
นางจุรีพร ทองคู
นางจุรียรัตน เมตตาจิตร
นางจุรีรัตน กังสุกุล
นางจุรีรัตน มีเพชร
นางสาวจุไรรัตน มีจํารัส
นางสาวจุไรรัตน ศรีจันทรดร
นางจุไรศรี กาญจนพรหม
นางจุลสลัก พินทะปะกัง
นางจุฬาพร แสนสุข
นางจุฬาลักษณ โสภา
นางแจมจิต วงศใหญ
นางฉลวย ทองโอ
นางฉวีวรรณ ทวีโชติ
นางฉวีวรรณ สงทะเล
นางฉวีวรรณ อวมนอย
นางฉัฏฐพัฒน สิบทัศน

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข
๗๔๗
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

นางสาวฉัตราภรณ สถาปตานนท
นางสาวฉันชนก รักแตง
นางฉันทนา ดวงอุไร
นางฉันทนา แสงเพชร
นางเฉลิม รักษาชนม
นางเฉลิมขวัญ ภูผาผุย
นางสาวเฉลิมศรี ยันตรทิปะ
นางสาวชญาดา พรมวัน
นางชญานนันท จิตวิริยนนท
นางชญานิษฐ รื่นเรืองฤทธิ์
นางสาวชญานุตม สังขขาว
นางสาวชณธิภา สุทธวิจิตร
นางชณิชล ปานณรงค
นางชนนิกานต จริตบุญ
นางชนาธินาถ รอดขุนทด
นางสาวชนิดา บัวกิ่ง
นางชนิดา ศิริสวัสดิ์
นางสาวชนิดาภรณ บุญพบ
นางชนิตา หงษกลาง
นางสาวชนิพร ตาสุวรรณ
นางสาวชนิสา ชัยดา
นางชบาไพร จินดาเนตร
นางชไมพร สุขเกษม
นางชลดา ทบประดิษฐ
นางชลทิชา บูรณะเสน
นางชลธิชา แดงโสภา

หนา ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา
๗๗๓
๗๗๔
๗๗๕
๗๗๖
๗๗๗
๗๗๘
๗๗๙
๗๘๐
๗๘๑
๗๘๒
๗๘๓
๗๘๔
๗๘๕
๗๘๖
๗๘๗
๗๘๘
๗๘๙
๗๙๐
๗๙๑
๗๙๒
๗๙๓
๗๙๔
๗๙๕
๗๙๖
๗๙๗
๗๙๘

๗ มกราคม ๒๕๕๑
นางชลธิชา อาจเอื้อม
นางสาวชลรัตน ชลมารค
นางชลลดา เอี่ยมโสภณ
นางชลาลัย อินทรตุล
นางสาวชวนพิศ พิศาภาค
นางสาวชวัลรักษ ยางแดง
นางชวาลา สุภาวงศ
นางชอทิพย วานิชพิทักษ
นางชอลดา ติยะบุตร
นางสาวชะบา โพธิ์ถาวร
นางชัชฎา ปานแพร
นางชัญญาพร คุมหนอแนว
นางชาลิสา เพชรพราว
นางสาวชื่นผกา พุทธรักษา
นางชุติกาญจน นุชสวาท
นางสาวชุตินันท โลกิตติกุล
นางชุติมา มาระเนตร
นางสาวชุติมา สุวรรณมณี
นางสาวชุธาทิพย โจงจาบ
นางสาวชุรีพร ปรีชาจารย
นางชุลีกานต ผองอําไพ
นางชุลีพรรณ สุวรรณกาญจน
นางสาวชุลีภรณ ศิลาพจน
นางชุลีรัตน เชื้อพันธุลาน
นางชูใจ เงินสมุทร
นางสาวโชติกา คชพงษ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข
๗๙๙
๘๐๐
๘๐๑
๘๐๒
๘๐๓
๘๐๔
๘๐๕
๘๐๖
๘๐๗
๘๐๘
๘๐๙
๘๑๐
๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕
๘๑๖
๘๑๗
๘๑๘
๘๑๙
๘๒๐
๘๒๑
๘๒๒
๘๒๓
๘๒๔

นางโชติกา ตันนันตา
นางญาณิน นวลขาว
นางญาณิศา การะเกตุ
นางญาณิศา ชมาฤกษ
นางญาณิศา ศรีไสยเพชร
นางสาวฐปนิษฐ เลี้ยงตน
นางฐิตาภรณ เกิดมณี
นางฐิตารีย แกมทอง
นางฐิติมา ฉลูพิทักษ
นางสาวฐิรีรัตน ตันติรถานนท
นางณพวรรณ เมธีชุติกุล
นางสาวณภัทร จันทะชาลี
นางสาวณภัทร สุขเกษม
นางณฤดี ศุภฤกษชัยศร
นางสาวณัฏฐกานต ปุกมณี
นางณัฏฐา อินทรอราม
นางณัฐกฤตา จีกระโทก
นางณัฐกฤตา หงษลอย
นางสาวณัฐชนก แซลิ้ม
นางณัฐชา คูแกว
นางสาวณัฐชา อินทรสุน
นางณัฐฐิกานต เทพทองดี
นางณัฐธิภรณ พุฒศรี
นางณัฐนิชาพรรณ อนสุวรรณ
นางณัฐนี สุดสงวน
นางณัฐพร แกวทับทิม

หนา ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา
๘๒๕
๘๒๖
๘๒๗
๘๒๘
๘๒๙
๘๓๐
๘๓๑
๘๓๒
๘๓๓
๘๓๔
๘๓๕
๘๓๖
๘๓๗
๘๓๘
๘๓๙
๘๔๐
๘๔๑
๘๔๒
๘๔๓
๘๔๔
๘๔๕
๘๔๖
๘๔๗
๘๔๘
๘๔๙
๘๕๐

๗ มกราคม ๒๕๕๑
นางณัฐพร พนภัย
นางณัฐพร แสงอาทิตย
นางณัฐวดี สงวนสิน
นางณัฐาศิริ ภูตาโก
นางสาวณัทชกมล ไชยจีนะ
นางณิชกานต ซํามะกุล
นางณิชากานตวดี เศรษฐี
นางสาวณิชารีย พิมพบุตร
นางสาวดลฤดี จุฑายรรยง
นางดวงกมล ศิลาคุปต
นางดวงแข จันทรสวาง
นางสาวดวงจันทร บัวเบา
นางสาวดวงใจ ชูเกียรติ
นางสาวดวงใจ ปตถา
นางดวงใจ เรือนคํา
นางดวงใจ หนุนพล
นางสาวดวงดาว ถิตยกุล
นางดวงเดือน พลมาก
นางดวงตา เกียรตินันทน
นางดวงนภา ธาราสันติสุข
นางดวงพร แกวศิริวรรณ
นางดวงพร ตรัยปกรณ
นางดวงพร วุฒิยาสาร
นางดวงฤดี ตันประยงค
นางสาวดวงสมร กลิ่นเจริญ
นางดวงสมร โพธิฉัตร

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข
๘๕๑
๘๕๒
๘๕๓
๘๕๔
๘๕๕
๘๕๖
๘๕๗
๘๕๘
๘๕๙
๘๖๐
๘๖๑
๘๖๒
๘๖๓
๘๖๔
๘๖๕
๘๖๖
๘๖๗
๘๖๘
๘๖๙
๘๗๐
๘๗๑
๘๗๒
๘๗๓
๘๗๔
๘๗๕
๘๗๖

นางดอกไม ศรีนอก
นางสาวดอกรัก คําสิงห
นางดอกรัก บุญชมภู
นางสาวดอกออ คําบัวสัก
นางดารณี ดอกแขมกลาง
นางดารณี มหามิตร
นางดารณี ศรีสุข
นางดารารัตน เบญญศรี
นางดาราวรรณ มาศภมร
นางดาลา โอโลม
นางดาวรรณ เชียงทอง
นางดาวริน ตั้งคํา
นางสาวดาวเรือง ระวังชนม
นางสาวดุษฎี คําพันนอย
นางดุษฎี หนีภัย
นางดุษฎี อุดชะยา
นางเดือนฉาย แจมสุวรรณ
นางเดือนฉาย พลจร
นางเดือนเพ็ญ เจริญศรี
นางเดือนเพ็ญ สุทธิพันธุ
นางตติญา ขุนรักษ
นางตติยา บุญกลา
นางสาวตวงพร จันทนโรจน
นางติณรัตน พรหมอารีย
นางเตือนใจ ศรีวิพันธ
นางสาวเตือนตา สุขสมบูรณ

หนา ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา
๘๗๗
๘๗๘
๘๗๙
๘๘๐
๘๘๑
๘๘๒
๘๘๓
๘๘๔
๘๘๕
๘๘๖
๘๘๗
๘๘๘
๘๘๙
๘๙๐
๘๙๑
๘๙๒
๘๙๓
๘๙๔
๘๙๕
๘๙๖
๘๙๗
๘๙๘
๘๙๙
๙๐๐
๙๐๑
๙๐๒

๗ มกราคม ๒๕๕๑
นางทรรศนีย ทองบัว
นางทวิดา สิงหอยู
นางทวีรัตน ขอนทอง
นางทองเจือ รักษาสัตย
นางทองมวน ตุละรัต
นางทองหลอ สังขเลิศ
นางทับทิม คํารินทร
นางทับทิม มาลาคํา
นางสาวทัศนา นะบุญ
นางทัศนีย นรินทร
นางทัศนีย วิชชาธรตระกูล
นางสาวทัศรินทร กันตี
นางสาวทัศวรรณ เอี่ยมกาย
นางทิพภาวรรณ บัวนาค
นางทิพยวรรณ พลวรรณ
นางสาวทิพยวรรณ อิ่มเอม
นางทิพยสุดา คําบุญรัตน
นางทิพวรรณ แกวมณี
นางทิพวรรณ ปนสุวรรณ
นางทิพวัน กิตติวรเชฏฐ
นางสาวทิพวัลย อุปมล
นางทิพากร สุวรรณกิจเจริญ
นางทิพากรณ วงศษา
นางสาวทิพาพันธ วงษเหมือน
นางสาวทิพาวดี คลี่ขจาย
นางทิวารัตน บุตรโพธิ์

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข
๙๐๓
๙๐๔
๙๐๕
๙๐๖
๙๐๗
๙๐๘
๙๐๙
๙๑๐
๙๑๑
๙๑๒
๙๑๓
๙๑๔
๙๑๕
๙๑๖
๙๑๗
๙๑๘
๙๑๙
๙๒๐
๙๒๑
๙๒๒
๙๒๓
๙๒๔
๙๒๕
๙๒๖
๙๒๗
๙๒๘

นางเทพติยา จําเริญ
นางเทวี บุญจับ
นางสาวแทนรวี เล็บครุฑ
นางธนมนตร แยมกลิ่น
นางธนวรรณ ไบรนส
นางสาวธนัชกร ศิริเรือนแกว
นางสาวธนัชกัญ ใชเจริญ
นางสาวธนัญญา พุมมะเดื่อ
นางธนาภา ผิวเกลี้ยง
นางสาวธนิดา รักศิลป
นางธนิดา รัตนกิจธนกุล
นางสาวธนียา มณีสวาง
นางสาวธัญญรัตน ชัยสา
นางธัญญารัตน ชางสาร
นางธัญนันท จงเทพ
นางธัญพร สุขภิรมย
นางธัญลักษณ คํารศ
นางธัญลักษณ แนวทอง
นางสาวธัญวรัตน นาบํารุง
นางธันยชนก วงษา
นางธาตรี หงษทอง
นางสาวธานทิพย มงคลพงษ
นางธารทอง เชื้อไทย
นางธิดา เหมือนทิพย
นางธีตรัตน หวายฤทธิ์
นางธีรนุช กาญจนมุกดา

หนา ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา
๙๒๙
๙๓๐
๙๓๑
๙๓๒
๙๓๓
๙๓๔
๙๓๕
๙๓๖
๙๓๗
๙๓๘
๙๓๙
๙๔๐
๙๔๑
๙๔๒
๙๔๓
๙๔๔
๙๔๕
๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘
๙๔๙
๙๕๐
๙๕๑
๙๕๒
๙๕๓
๙๕๔

๗ มกราคม ๒๕๕๑
นางสาวธีรนุช โซวเซ็ง
นางสาวนกยูง มณีใส
นางสาวนงคนภัทร ชาวบานคอย
นางนงครัก กลิ่นโพธิ์กลับ
นางสาวนงคราญ กาพยกลอน
นางสาวนงคราญ ปองวิเศษ
นางสาวนงชนก หมั่นเฮง
นางนงนภัส วัฒนวรรณกุล
นางนงนุช ทองทา
นางนงนุช บุญเจือ
นางนงนุช ฝาเรือนดี
นางนงนุช ยั่งยงสกุล
นางนงนุช วงศเขียว
นางนงนุช สุวรรณสูน
นางนงนุช หาดทราย
นางสาวนงนุช อรินพาย
นางนงเยาว คงพันธุรัตนา
นางสาวนงเยาว เคนปดตา
นางนงเยาว ตุยเต็มวงค
นางนงเยาว พานิชธนาคม
นางนงเยาว ศรีสวาง
นางสาวนงเยาว สุทธิแยม
นางสาวนงลักษณ กงประดิษฐ
นางสาวนงลักษณ กลิ่นหวล
นางนงลักษณ ชตูเบ็นเฮอเฟอร
นางนงลักษณ ดวงโพธิ์ทอง

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข
๙๕๕
๙๕๖
๙๕๗
๙๕๘
๙๕๙
๙๖๐
๙๖๑
๙๖๒
๙๖๓
๙๖๔
๙๖๕
๙๖๖
๙๖๗
๙๖๘
๙๖๙
๙๗๐
๙๗๑
๙๗๒
๙๗๓
๙๗๔
๙๗๕
๙๗๖
๙๗๗
๙๗๘
๙๗๙
๙๘๐

นางนงลักษณ เนตรยอง
นางสาวนงลักษณ ปดตาละเต
นางนพเกลา เจริญกฤตยาวุฒิ
นางสาวนพณัช แยมชุติ
นางนพรัตน ชาติดําดี
นางนพรัตน ผาสุข
นางสาวนพรัตน วันเย็น
นางนภวรรณ นาดี
นางสาวนภศร เหล็กกลา
นางนภัสวรรณ เกษี
นางนภากร พลับพลาทอง
นางสาวนภาจรี จารุวิจิตร
นางนภาพรณ ลิ้มสุขศิริ
นางนภาพันธ วงศพัฒนาเลิศ
นางนภารัตน ชูทองรัตน
นางสาวนรรัตน ออนชุม
นางนราทิพย วรสุพัฒน
นางนราพร วาทกิจ
นางนริชา ภิรมยกําพุช
นางนริศรา สุวรรณเทพ
นางนฤพร สุทธิศักดิ์
นางสาวนฤมล ไกรฤกษ
นางสาวนฤมล คงสมัย
นางสาวนฤมล โพธิ์สวย
นางสาวนฤมล ลี้เจริญรักษา
นางนฤมล สิงหทอง

หนา ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา
๙๘๑
๙๘๒
๙๘๓
๙๘๔
๙๘๕
๙๘๖
๙๘๗
๙๘๘
๙๘๙
๙๙๐
๙๙๑
๙๙๒
๙๙๓
๙๙๔
๙๙๕
๙๙๖
๙๙๗
๙๙๘
๙๙๙
๑๐๐๐
๑๐๐๑
๑๐๐๒
๑๐๐๓
๑๐๐๔
๑๐๐๕
๑๐๐๖

๗ มกราคม ๒๕๕๑
นางสาวนฤมล สุรชน
นางสาวนฤมล ใหมเพียรวงค
นางนลินี มัคคสมัน
นางนวพร ชมเชย
นางนวพร สมศิริ
นางสาวนวพร เอี่ยมกาย
นางนวรัตน ใจสุทธิ
นางนวลจันทร กิจเจริญ
นางนวลจันทร พรเจริญ
นางนวลจันทร วงษศรี
นางสาวนวลนภา บรรลือทรัพย
นางนวลพรรณ คชรัตน
นางนอมจิตร ศรีพงษ
นางนัฏ ยอดประเสริฐ
นางนัฏกา ดุษฎีพร
นางนัฏฐินี จันทวงค
นางนัน สัตยซื่อ
นางนันทนภัส ทองรักษ
นางสาวนันทนภัส พลเตมา
นางนันทนภัส แหยมโต
นางสาวนันทนัช ผอนวัฒนา
นางสาวนันทวัน บุญเรือง
นางสาวนันทวันท อินทรโฆษิต
นางสาวนันทา กุฎีสุข
นางสาวนันทา ประสาททอง
นางนันทา สุพจนเฉลิมขวัญ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข
๑๐๐๗
๑๐๐๘
๑๐๐๙
๑๐๑๐
๑๐๑๑
๑๐๑๒
๑๐๑๓
๑๐๑๔
๑๐๑๕
๑๐๑๖
๑๐๑๗
๑๐๑๘
๑๐๑๙
๑๐๒๐
๑๐๒๑
๑๐๒๒
๑๐๒๓
๑๐๒๔
๑๐๒๕
๑๐๒๖
๑๐๒๗
๑๐๒๘
๑๐๒๙
๑๐๓๐
๑๐๓๑
๑๐๓๒

นางนันทิยา คํามี
นางนันทิยา พงศรัชตนันทน
นางสาวนัยนปพร เมืองนก
นางนัยนา ขนอนเวช
นางนัยนา คูหพันธ
นางสาวนัยนา ทับทิมเทศ
นางสาวนัยนา ธาราฉัตร
นางนาตญา วิชัยดิษฐ
นางนาตยา สมรรถการ
นางสาวนาตยา สมิติษเฐียร
นางนารี กลั่นสุวรรณ
นางนารี กาญจนพิบูลย
นางนารี ไชยบุตร
นางนารี บุญขันธ
นางนารี บุญลือ
นางนารีรัตน รักชัย
นางนารีรัตน สาครขํา
นางน้ําผึ้ง ประสาร
นางสาวน้ําผึ้ง รักชื่น
นางสาวน้ําเพชร สายสุวรรณ
นางสาวน้ําออย ทวนดิลก
นางสาวนิจวรรณ เทียนทัด
นางนิชนันท ไพโรจน
นางนิดา เฉลิมชวง
นางนิตยา จูวันนะ
นางนิตยา สุขมงคลชัย

หนา ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๓๓
๑๐๓๔
๑๐๓๕
๑๐๓๖
๑๐๓๗
๑๐๓๘
๑๐๓๙
๑๐๔๐
๑๐๔๑
๑๐๔๒
๑๐๔๓
๑๐๔๔
๑๐๔๕
๑๐๔๖
๑๐๔๗
๑๐๔๘
๑๐๔๙
๑๐๕๐
๑๐๕๑
๑๐๕๒
๑๐๕๓
๑๐๕๔
๑๐๕๕
๑๐๕๖
๑๐๕๗
๑๐๕๘

๗ มกราคม ๒๕๕๑
นางนิตยา เหลืองเพชรงาม
นางนิตยาพร พุมประเสริฐ
นางนิตยาภรณ เทียรเดช
นางนิธิวดี ทับทิมศรี
นางนิภา ทนยิ้ม
นางนิภา อินทศักดิ์
นางสาวนิภาพร ดวงดัน
นางนิภาภรณ กงทง
นางนิภาภรณ รัตนวิชัย
นางนิมล ไชยภักดี
นางนิยม แพบุตร
นางสาวนิรมล เจริญสุข
นางนิรมล ยิ่งยงค
นางสาวนิรมล สวัสดิ์ลักษณ
นางนิรวรรณ จินดามาตย
นางนิราภร เพ็งมา
นางนิศารัตน คุมนาเรียง
นางนิศารัตน งามกุศล
นางนิศารัตน สุทธินานนท
นางนิสยา งามสิน
นางนิสา เพ็งมณี
นางนิสา ภักดี
นางนิสา สวนแยม
นางสาวนิสารัตน ตรีโจนอนันต
นางนุกูล ปอมสันเทียะ
นางนุจรี ทองทาบ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข
๑๐๕๙
๑๐๖๐
๑๐๖๑
๑๐๖๒
๑๐๖๓
๑๐๖๔
๑๐๖๕
๑๐๖๖
๑๐๖๗
๑๐๖๘
๑๐๖๙
๑๐๗๐
๑๐๗๑
๑๐๗๒
๑๐๗๓
๑๐๗๔
๑๐๗๕
๑๐๗๖
๑๐๗๗
๑๐๗๘
๑๐๗๙
๑๐๘๐
๑๐๘๑
๑๐๘๒
๑๐๘๓
๑๐๘๔

นางสาวนุจรี พรหมแกว
นางสาวนุจรี หลอวิจิตร
นางสาวนุชจรี พันธดี
นางนุชจรีย ยะฉิ้น
นางสาวนุชนภา เนียมหอม
นางนุชนาถ ชนะชัย
นางนุชนาถ มงคลไชยเดช
นางนุชนาถ ศรีสัจจะ
นางสาวนุษรา สุขเกษม
นางนุสรา ติลการยทรัพย
นางนุสสรา อารีบําบัด
นางสาวเนตรนภา สิทธิชัย
นางสาวเนาวรัตน ยศเมฆ
นางสาวเนื่องพร เจียเจริญ
นางเนื้อนวล เทียนทอง
นางสาวแนงนอย สังขรัตน
นางสาวแนงนอย สาระสะ
นางสาวบรรยง สื่อหลาย
นางสาวบังอร ประทุมเทา
นางบังอร มีธรรม
นางบัวพันธ เนติ
นางบัวลอย วากระโทก
นางบําเพ็ญ ศรีโยนา
นางบุญเกิด เกิดดี
นางบุญชวย พวงทอง
นางบุญนภัส รินทรคํา

หนา ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๘๕
๑๐๘๖
๑๐๘๗
๑๐๘๘
๑๐๘๙
๑๐๙๐
๑๐๙๑
๑๐๙๒
๑๐๙๓
๑๐๙๔
๑๐๙๕
๑๐๙๖
๑๐๙๗
๑๐๙๘
๑๐๙๙
๑๑๐๐
๑๑๐๑
๑๑๐๒
๑๑๐๓
๑๑๐๔
๑๑๐๕
๑๑๐๖
๑๑๐๗
๑๑๐๘
๑๑๐๙
๑๑๑๐

๗ มกราคม ๒๕๕๑
นางบุญนาค อ่ํากลาง
นางบุญนํา กลั่นบุศย
นางบุญนํา จันทรจิระ
นางบุญมา ระงับทุกข
นางบุญมา แสงเจริญ
นางบุญรอย ทอนทอง
นางสาวบุญเสริม งามวิลัย
นางบุณฑริก จิวเดช
นางบุตรตรี ณ นคร
นางสาวบุบผา ศรีสุระ
นางบุบผา โสภาสพ
นางสาวบุศรินทร สุขพัฒน
นางบุษณีย เทวะ
นางสาวบุษบง สุวรรณพยัคฆ
นางบุษบา จันทสดิษฐ
นางบุษบา พานิชกุล
นางบุษบา มนตโชคชัย
นางบุษรา วรรณสวน
นางบุหงา ศันเสนียกุล
นางเบญจพร พยอมหอม
นางสาวเบญจพร รุงทัพพวง
นางสาวเบญจมาภรณ จุลกะเศียน
นางสาวเบญจมาภรณ วสันตขจร
นางสาวเบญจมาภรณ สิทธิโสภณ
นางสาวเบญจมาศ ขุนเขียว
นางเบญจมาศ มีเมตตา

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข
๑๑๑๑
๑๑๑๒
๑๑๑๓
๑๑๑๔
๑๑๑๕
๑๑๑๖
๑๑๑๗
๑๑๑๘
๑๑๑๙
๑๑๒๐
๑๑๒๑
๑๑๒๒
๑๑๒๓
๑๑๒๔
๑๑๒๕
๑๑๒๖
๑๑๒๗
๑๑๒๘
๑๑๒๙
๑๑๓๐
๑๑๓๑
๑๑๓๒
๑๑๓๓
๑๑๓๔
๑๑๓๕
๑๑๓๖

หนา ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางเบญจวรรณ ชูเตชะ
นางสาวเบญจวรรณ ภวภูตานนท
นางสาวเบญจวรรณ รูปดี
นางเบญจวรรณ วิจิตร
นางสาวเบญจา เพ็งเกิด
นางสาวใบดะเหราะ หมัดอะหิน
นางสาวปฐมพร จิรายุส
นางปฐมาภรณ นิลคูหา
นางสาวปณิดา รอดทัศนา
นางสาวปณิธาน เจริญบุญณะ
นางสาวปณิธาน หมัดหมัน
นางปทิตตา สีบุญเรือง
นางปทุม มณีตัน
นางสาวปนัดดา คําภักดี
นางปนัดดา ใจภักดี
นางสาวปนัดดา ชมพุมรัตน
นางสาวปภาศรี บุญเลิศ
นางสาวประกายมาส โพธิ์จันทร
นางประคองศรี ประดิษฐพงษ
นางประชุมพร สายเปย
นางสาวประณัยยา เถื่อนทุง
นางสาวประณีต พงษผล
นางประทีป ประสพสิน
นางประทีป สมัครแกว
นางสาวประทุม ดวงศิริ
นางประทุม พึ่งละออ

๑๑๓๗
๑๑๓๘
๑๑๓๙
๑๑๔๐
๑๑๔๑
๑๑๔๒
๑๑๔๓
๑๑๔๔
๑๑๔๕
๑๑๔๖
๑๑๔๗
๑๑๔๘
๑๑๔๙
๑๑๕๐
๑๑๕๑
๑๑๕๒
๑๑๕๓
๑๑๕๔
๑๑๕๕
๑๑๕๖
๑๑๕๗
๑๑๕๘
๑๑๕๙
๑๑๖๐
๑๑๖๑
๑๑๖๒

๗ มกราคม ๒๕๕๑
นางประทุม ลีซอ
นางประทุมทิพย ธรรมบุตร
นางประนอม เจริญสุข
นางสาวประนอม ทิพยวนาวัฒน
นางประนอม บุราคร
นางสาวประนอม เปยงตา
นางประนอม พนมรักษ
นางประนอม ยางสงา
นางประนอม สิงหลอ
นางประนอม สุขเอมโอช
นางประพิณพร เย็นประเสริฐ
นางประพิน ชนะภักดี
นางประไพ ปนผสม
นางสาวประไพ สืบบางวัด
นางประไพศรี รักแจง
นางประภัสสร จันทะกรณ
นางประภา ศักดา
นางประภาพร ชาวนา
นางสาวประภาพรรณ ฉิ่งแกว
นางประภาภรณ เกตุหิรัญ
นางสาวประภาศิริ ตันติตระกูล
นางสาวประมวล ปะสังคะเต
นางสาวประเมิน เขียวพระอินทร
นางประยูร ปาลกะวงศ
นางประยูร เหลืองประเสริฐ
นางประสาน แสงดอกไม

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข
๑๑๖๓
๑๑๖๔
๑๑๖๕
๑๑๖๖
๑๑๖๗
๑๑๖๘
๑๑๖๙
๑๑๗๐
๑๑๗๑
๑๑๗๒
๑๑๗๓
๑๑๗๔
๑๑๗๕
๑๑๗๖
๑๑๗๗
๑๑๗๘
๑๑๗๙
๑๑๘๐
๑๑๘๑
๑๑๘๒
๑๑๘๓
๑๑๘๔
๑๑๘๕
๑๑๘๖
๑๑๘๗
๑๑๘๘

นางปรัชญวลี พุมศรี
นางปรัศนวดี งามสูงเนิน
นางปรางทิพย เจนพิพัฒนสกุล
นางปราณี กองคํา
นางปราณี กองชาง
นางปราณี พลอยสีสวย
นางสาวปราณี พุดดี
นางสาวปราณี มูลแจ
นางสาวปราณี เรงเจริญ
นางปราณี เรืองจันทร
นางสาวปราณีต เจริญภูมิ
นางปราณีต ออนแปน
นางปราณีย แจงจิตร
นางปรารถนา หมั่นดี
นางปริยานุช นามเขตต
นางสาวปริยาภัทร สุดเย็น
นางปริศนา ครุยทอง
นางสาวปริศนา เพชรงาม
นางปริศนา มายะ
นางสาวปริศนา โหกลัด
นางปรียพรรณ ลานแดง
นางสาวปรียา ตาสุวรรณ
นางปรียานุช อิ่มเอิบ
นางปรียาภรณ บุญศรี
นางสาวปรียาภรณ เสือจําศิล
นางสาวปวริศา วัฒนมะโน

หนา ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๘๙
๑๑๙๐
๑๑๙๑
๑๑๙๒
๑๑๙๓
๑๑๙๔
๑๑๙๕
๑๑๙๖
๑๑๙๗
๑๑๙๘
๑๑๙๙
๑๒๐๐
๑๒๐๑
๑๒๐๒
๑๒๐๓
๑๒๐๔
๑๒๐๕
๑๒๐๖
๑๒๐๗
๑๒๐๘
๑๒๐๙
๑๒๑๐
๑๒๑๑
๑๒๑๒
๑๒๑๓
๑๒๑๔

๗ มกราคม ๒๕๕๑
นางปวิตรา ยอแสง
นางปวีณา เปรมจิตร
นางสาวปองนุช เถื่อนศิริ
นางปะฐะนีย ชูป
นางสาวปทมพรรณ ปรกแกว
นางปทมา บุญจันทร
นางสาวปทมา หนูเอก
นางปาจรีย คลังบุญครอง
นางปาจรีย ปรีพูล
นางปาณิสรา หวานใจ
นางปาริฉัตร นาสมบูรณ
นางสาวปาริฉัตร ศรีนพรัตน
นางสาวปาริชาต คุณนัดดี
นางสาวปาริชาติ จันทรวิชิต
นางสาวปาริชาติ รัตนอุทัยกูล
นางสาวปาลิดา เชษฐขุนทด
นางปาลินฐ ศิริวรรณ
นางปณฑิรา อุระเพ็ญ
นางปยดา จันทรสวาง
นางปยนันท คุณากรสกุล
นางปยนันท มาศโอสถ
นางสาวปยนันท สังขรัตน
นางสาวปยนุช ธวัชชัยพิบูลย
นางสาวปยพร บุญยะพงศไชย
นางปยพร รักษสกูล
นางสาวปยมาศ เชาวเฉียบ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข
๑๒๑๕
๑๒๑๖
๑๒๑๗
๑๒๑๘
๑๒๑๙
๑๒๒๐
๑๒๒๑
๑๒๒๒
๑๒๒๓
๑๒๒๔
๑๒๒๕
๑๒๒๖
๑๒๒๗
๑๒๒๘
๑๒๒๙
๑๒๓๐
๑๒๓๑
๑๒๓๒
๑๒๓๓
๑๒๓๔
๑๒๓๕
๑๒๓๖
๑๒๓๗
๑๒๓๘
๑๒๓๙
๑๒๔๐

นางสาวปยวรรณ บุญหลา
นางสาวปยะฉัตร วิริยสถิตยกุล
นางปยะธิดา นิสัยกลา
นางปยะนันท อรรคสูรย
นางปยะนุช แกวประกอบ
นางสาวปยะมาศ โรจนไพบูลย
นางปยะรัตน พงศรัตน
นางสาวปยะรัตน อุตสาหพานิช
นางปยะวดี สันโดด
นางปยาภรณ นอยนาม
นางสาวปยาภรณ ศรีจันทร
นางปุญชิดา กิติกุลชยากร
นางปุณยนุช กังแฮ
นางสาวปุณิกา สิงหใส
นางเปนสุข สุทธหลวง
นางเปรมกมล คนโต
นางเปรมทิพย ไชยยาสมบัติ
นางผจงจิตร ภายสูงเนิน
นางผดุง อโนมา
นางผลดี แกวปฐมวัน
นางผองศรี ศรีสุวรรณ
นางผองศรี เสวกวิหารี
นางผุสดี แซเฮง
นางผุสดี พับขุนทด
นางผุสดี สิงควะนิช
นางผุสดี หอมจันทร

หนา ๘๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๔๑
๑๒๔๒
๑๒๔๓
๑๒๔๔
๑๒๔๕
๑๒๔๖
๑๒๔๗
๑๒๔๘
๑๒๔๙
๑๒๕๐
๑๒๕๑
๑๒๕๒
๑๒๕๓
๑๒๕๔
๑๒๕๕
๑๒๕๖
๑๒๕๗
๑๒๕๘
๑๒๕๙
๑๒๖๐
๑๒๖๑
๑๒๖๒
๑๒๖๓
๑๒๖๔
๑๒๖๕
๑๒๖๖

๗ มกราคม ๒๕๕๑
นางสาวพจนา สายัณหกุล
นางสาวพจนีย ปาละลี
นางพจมาน มูลตานันท
นางพนมพร อุตตะมะ
นางสาวพนอ คํานุชนารถ
นางพนอ บุตรเชื้อไทย
นางพนัสวรรณ สมบูรณ
นางพนารัตน ชุมอินทรจักร
นางพนาวัลย พลเศษ
นางพนาศรี ทองสวาง
นางพนิดา กุศล
นางพนิดา เชนสม
นางสาวพนิดา ทองอินทร
นางพนิตาพร อํารุงแควน
นางพยอม มะยะเฉียว
นางพยอม แมนอินทร
นางพยอม ลี้ตระกูล
นางพเยาว ชูบุญ
นางพเยาว เลิศชะเวียง
นางพเยาว วัลละ
นางสาวพรชนก นับเนืองทรัพย
นางพรทิพย กรองกําธร
นางสาวพรทิพย แกวไดขุน
นางสาวพรทิพย พันพิพัฒน
นางพรทิพย วิริยโสภาภาค
นางสาวพรทิพย เหหาสุข

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข
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
๑๒๙๒

นางสาวพรทิพย อินขลิบ
นางพรนิภา อมาตยกุล
นางพรประภา อุณหะรัตน
นางพรปวีณ แสงลับ
นางพรพรรณ เพชรจํารัส
นางพรพรรณ ศรีนอบนอม
นางพรพิมล ทิพยดารารัตน
นางพรพิมล สวัสดิ์พันธ
นางพรเพ็ญ กิจเจริญ
นางสาวพรเพ็ญ แดงเดช
นางพรเพ็ญ ปญจะ
นางสาวพรเพ็ญ รติพีรวาณิชย
นางพรเพ็ญ รอดประเสริฐ
นางพรรณณิภา ทองขาม
นางสาวพรรณทิมา รัตนโชติ
นางสาวพรรณทิมา วรรณสุทธิ์
นางพรรณี ฉิมสุวรรณ
นางสาวพรรณี โพธิ์ทอง
นางพรรณี ภูมิธนาศิลป
นางพรรณี รัตนมณี
นางสาวพรรณี ศรีวิชัย
นางพรรณี แหงมงาม
นางพรรษชล ชัยชโลธร
นางพรรษมน มหานิล
นางพรวิไล ขันธวิสูตร
นางพรวิไล นิลใบ

หนา ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา
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

๗ มกราคม ๒๕๕๑
นางพรอมเพ็ญ ปกรณณรงค
นางพลับพลึง เจริญรูป
นางพวงผกา กสิณธร
นางพวงพรรณ สวนนิถา
นางสาวพวงเพชร วาปทํา
นางพวงเพชร ศรีพราย
นางสาวพะการีย เขากลา
นางพัชญาภรณ กิจสุภา
นางสาวพัชมณฑ พนมกิจ
นางพัชรา เรืองศิริเดช
นางสาวพัชรา อารีย
นางพัชราภรณ ริปุฤทธิชัย
นางพัชรินทร คะใจ
นางพัชรินทร ชุมอินทร
นางพัชรินทร แตงกระโทก
นางพัชรินทร เทียมสอาด
นางพัชรินทร ผดุงกิจ
นางพัชรินทร พึ่งสุข
นางสาวพัชรินทร โรจนวัชร
นางพัชรินทร สมปาน
นางพัชรี ดีอินทร
นางพัชรี ทิพยรัตน
นางพัชรี ธงภักดิ์
นางพัชรี ภูจีวร
นางสาวพัชรี วรศรี
นางพัชรี สินกัน

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ 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

หนา ๘๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางพัชรี อยูเจริญ
นางพัฒทรา เอี่ยมสอาด
นางพัฒนา ทวีผล
นางพัฒนา ภัคเกษม
นางสาวพัตรา วิสาวะโท
นางสาวพัสตราภรณ พรายแพรว
นางพิกุล กุลธรรมเสรี
นางพิกุล ชวยชุม
นางสาวพิกุล โนนศรีชัย
นางพิกุล วงคเณร
นางสาวพิกุล แววกุดเรือ
นางสาวพิกุล เอี่ยมรัศมี
นางสาวพิกุลปภา บุญสะอาด
นางพิชชาอร ทองรักษ
นางสาวพิทยา ไชยภักดี
นางพินทุกาญจน สุจริตธุระการ
นางสาวพิมพกานต ดวงอินทร
นางพิมพไพจิตร ตรีศุกร
นางพิมพมาลา เรขวัฒนะ
นางพิมพรรณ จางวาง
นางพิมพิศุทธ ทั้งวิจิตรกุล
นางพิมยุบล คูหาวัลย
นางพิมล คงเพ็ชร
นางพิมลพร นฤเบศรไกรสีห
นางสาวพิรญาณ เดชกุล
นางสาวพิศมัย จิตรพันธุ

๑๓๔๕
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

๗ มกราคม ๒๕๕๑
นางพิสมัย บุญกาวิน
นางพิสมัย เศษสุวรรณ
นางสาวพีรญา อรามโชติ
นางสาวพุทธชาติ จันทลิลา
นางพูนพัฒน ผดุงพงษ
นางพูนศิริ สีเล
นางพูลศรี เสนานัย
นางเพชรา โลหะทิน
นางเพชราภรณ ยศศักดา
นางเพชราภรณ อิงคประเสริฐ
นางสาวเพ็ญจันทร กาญจนะรังษี
นางเพ็ญทิพย สารีบุตร
นางเพ็ญนภา คุณศึกษา
นางเพ็ญนภา สีมารักษ
นางเพ็ญพรรณ เหลาอุดม
นางสาวเพ็ญพักตร โสภากุ
นางเพ็ญพัชร สีมาพล
นางเพ็ญพิมล พลับพรึก
นางเพ็ญพิศ พรหมคีรี
นางเพ็ญภัสสร ทัดศรี
นางเพ็ญศรี แกวพรม
นางเพ็ญศรี จันทสา
นางเพ็ญศรี เฉลิมพิพัฒน
นางเพ็ญศรี ทวีจิตร
นางสาวเพ็ญศิริ ดีจริง
นางเพยาว สัมฤทธิ์ดี

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข
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
๑๓๙๖

นางสาวเพลิน เงินแจม
นางเพลินใจ พุมพวง
นางเพลินพรรณ กุมภะ
นางสาวเพลินพิศ มากทอง
นางสาวเพลินพิศ เสนาชัย
นางเพียงดาว ตัณฑโอภาส
นางแพรวพรรณ สวางสังวาลย
นางแพรวพรรณ สัตยาพันธุ
นางโพธิ์เงิน คงวิริยะกุล
นางไพรพรรณ เจริญทัศน
นางไพรวรรณ พานิชเจริญ
นางไพรัช กองเมืองปก
นางไพรินทร วลีเรืองรอง
นางสาวไพรินทร สุภาวดี
นางสาวไพลิน มโนวชิรสรรค
นางสาวไพวัลย บุปผา
นางไพศาล สุดกลับ
นางฟูเฟอง อินทรสมบัติ
นางสาวเฟองอําไพ อ่ําสอน
นางภคอร เตชะดํารงธรรม
นางภคินี อนสุวรรณ
นางภรณศรี ทาทอง
นางภรณี สวางรมย
นางสาวภรตี เลิศไตรรักษ
นางภรศศิร ปยาพัชรศักดิ์
นางภวิกา สระมาลา

หนา ๘๖
ราชกิจจานุเบกษา
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

๗ มกราคม ๒๕๕๑
นางภัคจิรา สุดสวาสดิ์
นางภัททรา อินทะศรี
นางสาวภัททิยา นาพนัง
นางภัทรนรินทร เนตรนิล
นางสาวภัทรพร พิมสามสี
นางสาวภัทรพร สวัสดิโภคิน
นางภัทรวดี ปนนอย
นางภัทรา นิธิฐาปนา
นางภัทราภรณ อินทรจันทร
นางภัสสร จําปา
นางสาวภัสสร นนทเภท
นางภารดี ปองประภา
นางภาราดา จันทนวงษ
นางภาวนา แปนบรรจบ
นางภาวินี พิมพา
นางภิรมย สังขกุล
นางภูริตา เอกมหาคุณ
นางสาวเภตรา เนาวบุตร
นางสาวมณฑา เกิดเรียน
นางสาวมณฑา ยิ่งรอด
นางสาวมณฑิชา ศรีมณฑก
นางสาวมณฑิรา พุทธผล
นางมณี ชัยพิวงค
นางมณีพรรณ อูทอง
นางมณีภา คุณโพธิ์ชัย
นางมณีรัตน หวังศิริ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ 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

หนา ๘๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวมณีรัตน อินเสือสี
นางมนัสนันท คําวลี
นางมนัสนันท จงจัดกลาง
นางมนัสนันท พึ่งวงศญาติ
นางมนัสนันท เพ็ชรคุม
นางสาวมนัสนันท อภินันทโชค
นางมยุรี กลิ่นศรีสุข
นางมยุรี ปวงคํา
นางมยุรี พรทอง
นางมยุรี โยธินนรธรรม
นางมยุรี วัชรสุนทรพงศ
นางมลทิชา โพธิ์ออง
นางสาวมลทิญา หริ่งกระโทก
นางสาวมลิ คชภูมิ
นางมะลิ วงษนอย
นางมะลิวรรณ นบนอบ
นางสาวมะลิวัลย โพธิสุขโข
นางมัญฑิตา จันทรอุทัย
นางสาวมัณฑนา มีวัฒนะ
นางมัณรวี เล็กอุทัย
นางมัลลิกา แกววิเศษ
นางมัลลิกา จําเริญสุข
นางสาวมัลลิกา ไซรยานี
นางมานิดา โพธิ์รอด
นางมารยาท เกิดรวย
นางมารยาท สิทธิวัย

๑๔๔๙
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

๗ มกราคม ๒๕๕๑
นางมาริษา แซซือ
นางมาริษา เล็กพอ
นางมารียะ ศรีคงคา
นางสาวมารุณี ทองอันตัง
นางมาเรีย อรรถตราสิงห
นางมาลัย เกลียวทอง
นางมาลัย จันทรนิล
นางมาลัยรําพึง นัทธีบุปผา
นางสาวมาลิณี จันทรังษี
นางสาวมาลิน นาครักษา
นางสาวมาลิน พันธระ
นางสาวมาลินดา อมัตติกุล
นางมาลี จิตตรีพล
นางสาวมาลี พอคาพานิช
นางสาวมีนา นามประโคน
นางมุกดา ขาวขวงศ
นางสาวมุขดา มีรัตน
นางสาวมุงรักษ วรรณสุทธะ
นางเมตตาภัทร บุญคง
นางเมทินี ไชยจรัส
นางสาวเมธิณี การะเกตุ
นางสาวยอดชีวัน ขยายแยม
นางสาวยาใจ ตันติสุโชติ
นางยุพดี สูคีรี
นางยุพยงค บุรีรักษ
นางยุพา ชัยวัน

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข
๑๔๗๕
๑๔๗๖
๑๔๗๗
๑๔๗๘
๑๔๗๙
๑๔๘๐
๑๔๘๑
๑๔๘๒
๑๔๘๓
๑๔๘๔
๑๔๘๕
๑๔๘๖
๑๔๘๗
๑๔๘๘
๑๔๘๙
๑๔๙๐
๑๔๙๑
๑๔๙๒
๑๔๙๓
๑๔๙๔
๑๔๙๕
๑๔๙๖
๑๔๙๗
๑๔๙๘
๑๔๙๙
๑๕๐๐

นางยุพา มะลิเผือก
นางยุพา ลี่อํานวยเจริญ
นางยุพาพร มิตสุวรรณ
นางสาวยุพาพันธ จิรารัตน
นางยุพาภรณ สุวรรณรัตน
นางยุพาภรณ อุดมพวก
นางสาวยุพิน กอนศิลา
นางยุพิน แกวนุกูล
นางสาวยุพิน รัตนะพันธ
นางยุพนิ สุคนธมณี
นางสาวยุรพรรณ นาวิกนันทน
นางสาวยุวดี ชูจิตต
นางยุวดี บินหรอหมาน
นางสาวยุวดี ลอคํา
นางสาวยุวดี สุขใจ
นางยุวนันท พลอยบุศย
นางยุวรีย ศรีโอษฐ
นางสาวเยาวดี ชองรักษ
นางเยาวภา เทพธานี
นางเยาวเรศ บัวหลวง
นางเยาวลักษณ ปตลา
นางเยาวลักษณ เพิ่งจันดา
นางรจนา สายตระกูล
นางรญาดารณี สังขโอภาส
นางรพีพร ศรีภักดี
นางสาวรพีพัฒน โกวิทย

หนา ๘๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๐๑
๑๕๐๒
๑๕๐๓
๑๕๐๔
๑๕๐๕
๑๕๐๖
๑๕๐๗
๑๕๐๘
๑๕๐๙
๑๕๑๐
๑๕๑๑
๑๕๑๒
๑๕๑๓
๑๕๑๔
๑๕๑๕
๑๕๑๖
๑๕๑๗
๑๕๑๘
๑๕๑๙
๑๕๒๐
๑๕๒๑
๑๕๒๒
๑๕๒๓
๑๕๒๔
๑๕๒๕
๑๕๒๖

๗ มกราคม ๒๕๕๑
นางรมิดาพร น้ําแกว
นางรมิตา กรรณิการ
นางสาวรวมรอง คนซื่อ
นางสาวรวินันท ปานเทวัญ
นางรวิวรรณ มณีอินทร
นางรวีพิชญา ชูจัตุรัส
นางรสสุคนธ พงษภักดี
นางสาวระติกร คําบุญมี
นางระพีพร ไชยกายุต
นางระพีพรรณ เดชคลัง
นางระวิวรรณ ยิ้มแยม
นางรักคะณา เอนไชย
นางสาวรักชนก แสวงกาญจน
นางสาวรัชฎา ศาลกลาง
นางสาวรัชฎา อัคราวิวัฒน
นางรัชดา แยมพรชัย
นางสาวรัชติยา โคตรุชัย
นางรัชนก ปอมอารินทร
นางสาวรัชนา มัคไพบูลย
นางสาวรัชนี ขวัญดี
นางรัชนี ไชยวรรณ
นางสาวรัชนี พิมพาพันธ
นางรัชนีกร ดานสิริสุข
นางรัชนีกร ทองดี
นางรัชนีกร ลําภา
นางรัชนีพัฒน เชื้อโฮม

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข
๑๕๒๗
๑๕๒๘
๑๕๒๙
๑๕๓๐
๑๕๓๑
๑๕๓๒
๑๕๓๓
๑๕๓๔
๑๕๓๕
๑๕๓๖
๑๕๓๗
๑๕๓๘
๑๕๓๙
๑๕๔๐
๑๕๔๑
๑๕๔๒
๑๕๔๓
๑๕๔๔
๑๕๔๕
๑๕๔๖
๑๕๔๗
๑๕๔๘
๑๕๔๙
๑๕๕๐
๑๕๕๑
๑๕๕๒

นางรัชนีย สุขจอย
นางสาวรัญชนรดา จันทรเทศ
นางสาวรัตติยา คําประชา
นางรัตติยา เศะ
นางรัตนชนก สุวรรณรัตน
นางสาวรัตนชนินทร อยูชา
นางรัตนสุดา เทพษร
นางรัตนา กลิ่นมณี
นางรัตนา ขันตยาภรณ
นางรัตนา จอยมี
นางรัตนา ทรัพยสิน
นางรัตนา ทาออน
นางรัตนา ผลเรือง
นางรัตนา พูลเกษร
นางสาวรัตนา มูลจิตต
นางสาวรัตนา วงศมุย
นางสาวรัตนา วัฒนสกุลเอก
นางสาวรัตนา ศิวะบุณย
นางรัตนา แสงเทียน
นางรัตนา หวังสุด
นางสาวรัตนา ฮุงหวล
นางรัตนาพร เกียรติอมรเวช
นางรัตนาพร คันทรุขา
นางรัตนาภรณ คงปรีชา
นางรัตนาภรณ โยธาวงศ
นางรัตนาภรณ สมบูรณ

หนา ๘๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๕๓
๑๕๕๔
๑๕๕๕
๑๕๕๖
๑๕๕๗
๑๕๕๘
๑๕๕๙
๑๕๖๐
๑๕๖๑
๑๕๖๒
๑๕๖๓
๑๕๖๔
๑๕๖๕
๑๕๖๖
๑๕๖๗
๑๕๖๘
๑๕๖๙
๑๕๗๐
๑๕๗๑
๑๕๗๒
๑๕๗๓
๑๕๗๔
๑๕๗๕
๑๕๗๖
๑๕๗๗
๑๕๗๘

๗ มกราคม ๒๕๕๑
นางรัตยา ปญญาวงค
นางสาวรัศมี เทพแกว
นางรัษฎาภรณ นิพัทธศานต
นางราตรี สําเริงราษฎร
นางรําพึง ไวพนิชการ
นางสาวรําเพย อุตทาลี
นางสาวรุงตะวัน สวางวงศชัย
นางรุงทิพย ตรีเดชา
นางรุงทิพย พรแกว
นางรุงทิพย ศรเดช
นางรุงทิพย สลับศรี
นางรุงทิพย สาครสุคนธ
นางรุงทิพย สุมังคละกุล
นางสาวรุงทิพย อินทรณรงค
นางสาวรุงนภา รอดดี
นางรุงนภา สุขประสมจิตต
นางสาวรุงรัตน โทนธนู
นางสาวรุงฤดี คํามณี
นางรุงฤดี ศรีทอง
นางรุงฤดี อังศิริ
นางรุจาภา สําราญรื่น
นางสาวรุจิมาพร ผิวออน
นางสาวรุจิรา โกเนตรสุวรรณ
นางเรณู ชูสุข
นางเรณู ตายแพร
นางเรณู นันทพฤกษา

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข
๑๕๗๙
๑๕๘๐
๑๕๘๑
๑๕๘๒
๑๕๘๓
๑๕๘๔
๑๕๘๕
๑๕๘๖
๑๕๘๗
๑๕๘๘
๑๕๘๙
๑๕๙๐
๑๕๙๑
๑๕๙๒
๑๕๙๓
๑๕๙๔
๑๕๙๕
๑๕๙๖
๑๕๙๗
๑๕๙๘
๑๕๙๙
๑๖๐๐
๑๖๐๑
๑๖๐๒
๑๖๐๓
๑๖๐๔

นางเรณู สวัสดี
นางสาวเรวดี ทรงประเสริฐชัย
นางเรวดี โพธิ์คํา
นางสาวเรวดี วัฒนรุง
นางเรวดี วาระเพียง
นางเรืองศิลป วงษพินิจ
นางลดาวัลย วีระวัฒน
นางลดาวัลย สมอนา
นางลภัสรดา วรพัฒนกิจ
นางสาวลลนา ปยะอารีธรรม
นางสาวลลิตา ใจงาม
นางลออ รัตนสุข
นางละมุล ศิริกุล
นางสาวละออ ธรรมวงษ
นางละออ ปญญาวงษรักษา
นางละออง ชุมนวล
นางสาวละออง ลิ้มติ้ว
นางละออศรี เกตุรัตน
นางลักขณา เจริญสุข
นางสาวลักคณา นอยสวาง
นางลักษณา ไชยชอฟา
นางลักษณา สังฆมาศ
นางลัดดา แกววิเชียร
นางสาวลัดดา ตามไท
นางลัดดา รักตะรัตนา
นางลัดดาวัลย แกงสันเทียะ

หนา ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๐๕
๑๖๐๖
๑๖๐๗
๑๖๐๘
๑๖๐๙
๑๖๑๐
๑๖๑๑
๑๖๑๒
๑๖๑๓
๑๖๑๔
๑๖๑๕
๑๖๑๖
๑๖๑๗
๑๖๑๘
๑๖๑๙
๑๖๒๐
๑๖๒๑
๑๖๒๒
๑๖๒๓
๑๖๒๔
๑๖๒๕
๑๖๒๖
๑๖๒๗
๑๖๒๘
๑๖๒๙
๑๖๓๐

๗ มกราคม ๒๕๕๑
นางลัดดาวัลย ถาวร
นางสาวลัดดาวัลย มะลิซอน
นางลัดดาวัลย ศรีวิชัย
นางลัดดาวัลย อภิกิจไพบูลย
นางสาวลัลนา ศรีราจันทร
นางลาวัณย เขียวจีน
นางลําดวน ปนจู
นางลําพอง พันธกิตติกุล
นางสาวลําไพ เนื่องพลี
นางลําใย พัฒจันทร
นางเลิศลักษณ ริยะวงษ
นางวงเดือน พรมดี
นางวชิรา ภูสุวรรณ
นางวชิราภรณ ธีปะนะ
นางวดี โสมะทัต
นางวนิดา คงไหม
นางวนิดา ชูสังข
นางสาววนิดา ดวงสงค
นางวนิดา แดงคัม
นางวนิดา นิลสังข
นางวนิดา บุญเฉลย
นางวนิดา โพธิ์ชู
นางวนิดา มณียศ
นางสาววนิดา รุงปน
นางวนิดา สุภาผล
นางวรนุช ศักดิ์แสน

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข
๑๖๓๑
๑๖๓๒
๑๖๓๓
๑๖๓๔
๑๖๓๕
๑๖๓๖
๑๖๓๗
๑๖๓๘
๑๖๓๙
๑๖๔๐
๑๖๔๑
๑๖๔๒
๑๖๔๓
๑๖๔๔
๑๖๔๕
๑๖๔๖
๑๖๔๗
๑๖๔๘
๑๖๔๙
๑๖๕๐
๑๖๕๑
๑๖๕๒
๑๖๕๓
๑๖๕๔
๑๖๕๕
๑๖๕๖

นางวรรณกมล เรียนประยูร
นางวรรณคดี แกวนุช
นางวรรณดี ศรีบัวบาน
นางวรรณทิพย คําแกว
นางวรรณทิภา มาลารัตน
นางวรรณนิดา พิทยาพล
นางสาววรรณนี เสนหา
นางวรรณภา ชิณโคตร
นางวรรณภา หงสสุภางคพันธุ
นางวรรณยุพา นาคาพงษ
นางวรรณรัตน หยุบแกว
นางสาววรรณวิไล ราษฎรศักดิ์
นางสาววรรณา จุยวรรณ
นางวรรณา ตั้งวรุตมพานิช
นางวรรณา ตั้งสืบทอดวงศ
นางวรรณา แตงเพ็ชร
นางสาววรรณา นุชออง
นางวรรณา พระแกว
นางวรรณา พลาบดีวัฒน
นางวรรณา เพ็งสลุง
นางสาววรรณา ไพจิตร
นางสาววรรณา มณีฉาย
นางสาววรรณา สุวรรณศรี
นางสาววรรณา เสรียวงศ
นางสาววรรณิภา พลบัติ
นางสาววรรณี สําเภาทอง

หนา ๙๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๕๗
๑๖๕๘
๑๖๕๙
๑๖๖๐
๑๖๖๑
๑๖๖๒
๑๖๖๓
๑๖๖๔
๑๖๖๕
๑๖๖๖
๑๖๖๗
๑๖๖๘
๑๖๖๙
๑๖๗๐
๑๖๗๑
๑๖๗๒
๑๖๗๓
๑๖๗๔
๑๖๗๕
๑๖๗๖
๑๖๗๗
๑๖๗๘
๑๖๗๙
๑๖๘๐
๑๖๘๑
๑๖๘๒

๗ มกราคม ๒๕๕๑
นางสาววรางคณา วัฒนพานิช
นางสาววราภรณ กองชุม
นางสาววราภรณ ขัติคําฟู
นางสาววราภรณ คําสะสม
นางวราภรณ จุยวงษ
นางวราภรณ บุญโยธา
นางวราภรณ ประตังทะสา
นางวราภรณ ปานอุรัง
นางสาววราภรณ พิพัฒนานนท
นางวราภรณ เมตพิบูลย
นางวราภรณ อินทรแปลง
นางสาววรารัตน นิยมไทย
นางวรารัตน พัฒนวรกิตต
นางสาววรารัตน แสนสิงห
นางวรินธร พิมพมุงหวาย
นางสาววริศรา ไลนอก
นางวรียพร ธิหมื่น
วาที่รอยตรีหญิง วรียพร บุญมั่น
นางวรีรัตน เสืออบ
นางสาววลัดดา ศิริโกศล
นางวลัยทิพย ฉายะพงษ
นางวลัยลักษณ เชื้อขาวพิมพ
นางวลี จินดาวงศ
นางวลีทิพย เขียวศิริ
นางวะรีรัตน ยงคคําชา
นางวัชราภรณ ปลิวพิมาย

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข
๑๖๘๓
๑๖๘๔
๑๖๘๕
๑๖๘๖
๑๖๘๗
๑๖๘๘
๑๖๘๙
๑๖๙๐
๑๖๙๑
๑๖๙๒
๑๖๙๓
๑๖๙๔
๑๖๙๕
๑๖๙๖
๑๖๙๗
๑๖๙๘
๑๖๙๙
๑๗๐๐
๑๗๐๑
๑๗๐๒
๑๗๐๓
๑๗๐๔
๑๗๐๕
๑๗๐๖
๑๗๐๗
๑๗๐๘

นางวัชราภรณ พิมสาร
นางสาววัชรินทร ตะถะวิบูลย
นางสาววัฒนี ดวงสําราญ
นางวันณี สินธุรงค
นางวันดี คิมหะจันทร
นางสาววันดี จันทรทิตย
นางวันดี จันทรโท
นางสาววันดี ประเสริฐสุข
นางสาววันดี ภูสุวรรณ
นางวันดี แสงวัณณ
นางสาววันทนี ยองบุตร
นางวันนา ทิมูลนีย
นางสาววันเพ็ญ โครตวิชัย
นางวันเพ็ญ แจงสกุล
นางสาววันเพ็ญ แดงเย็น
นางวันเพ็ญ บุญจันทร
นางวันเพ็ญ แผนทอง
นางวันเพ็ญ พนมรัตน
นางวันเพ็ญ พรหมดี
นางวันเพ็ญ พิสนั เทียะ
นางสาววันเพ็ญ วรกุล
นางสาววันเพ็ญ ศรสุวรรณ
นางวันเพ็ญ สนธิงาม
นางสาววันเพ็ญ สะอาดชื่อ
นางสาววันวิสาข ผลรอด
นางสาววันวิสาข พุมพวง

หนา ๙๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๐๙
๑๗๑๐
๑๗๑๑
๑๗๑๒
๑๗๑๓
๑๗๑๔
๑๗๑๕
๑๗๑๖
๑๗๑๗
๑๗๑๘
๑๗๑๙
๑๗๒๐
๑๗๒๑
๑๗๒๒
๑๗๒๓
๑๗๒๔
๑๗๒๕
๑๗๒๖
๑๗๒๗
๑๗๒๘
๑๗๒๙
๑๗๓๐
๑๗๓๑
๑๗๓๒
๑๗๓๓
๑๗๓๔

๗ มกราคม ๒๕๕๑
นางสาววัลลภา นันตะโภค
นางวัลลาภ ธนูศิลป
นางสาววารุณี นาวารัตน
นางสาววารุณี วิโรทัยสกุล
นางสาววารุณี ศิริเจริญ
นางวารุณี เส็งพานิชย
นางวารุณี ออนอก
นางสาววาสนา เกาะแกว
นางสาววาสนา แกวศรี
นางวาสนา ชาญณรงค
นางวาสนา ทองรอด
นางวาสนา เนตรเจริญ
นางวาสนา พิมพยงยาง
นางวาสนา แยบภายคํา
นางสาววาสนา สุขเผือก
นางวาสนา เสริมสุข
นางสาววาสนา แสนสงวน
นางวาสนา อินทรประสิทธิ์
นางวาสนา อุตสาหะ
นางสาววิจิตตรา แกวลวน
นางสาววิจิตตรา แสงสวาง
นางสาววิจิตรา แจมกระจาง
นางสาววิจิตรา แจมดวง
นางวิชชุดา โยธา
นางสาววิชุดา บุพนิมิตร
นางวิภาดา แกววิเศษ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข
๑๗๓๕
๑๗๓๖
๑๗๓๗
๑๗๓๘
๑๗๓๙
๑๗๔๐
๑๗๔๑
๑๗๔๒
๑๗๔๓
๑๗๔๔
๑๗๔๕
๑๗๔๖
๑๗๔๗
๑๗๔๘
๑๗๔๙
๑๗๕๐
๑๗๕๑
๑๗๕๒
๑๗๕๓
๑๗๕๔
๑๗๕๕
๑๗๕๖
๑๗๕๗
๑๗๕๘
๑๗๕๙
๑๗๖๐

หนา ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางวิภาดา วงศปุย
นางสาววิภารัตน ชมดง
นางวิภารัตน เนียนไธสง
นางสาววิภาวรรณ ชูจินดา
นางสาววิภูษิต จันทรเกิด
นางวิม การะยะ
นางสาววิมล กัญญาคํา
นางวิมล ทองปาน
นางสาววิมลทิพย เครือแกว
นางสาววิมลพักตร ทองประพันธ
นางวิรัตน ภักดีเขียว
นางวิรุณ เรือนวงศ
นางวิลาวรรณ กลาหาญ
นางสาววิลาวัณย อึ่งขวัญ
นางวิลาวัลย ขวัญเมือง
นางสาววิลาวัลย คําพิษงู
นางวิลาวัลย ปดถา
นางสาววิลาสินี ปรักมานนท
นางวิไล เกตุแกว
นางวิไล พุทธนาวงศ
นางวิไล มุณีกาญจน
นางสาววิไล รุงเรืองวิเศษกุล
นางสาววิไลจิตร บุญโชติ
นางวิไลรัตน เวชวิทย
นางสาววิไลลักษณ แวมิง
นางสาววิไลวรรณ แฝงศรีจันทร

๑๗๖๑
๑๗๖๒
๑๗๖๓
๑๗๖๔
๑๗๖๕
๑๗๖๖
๑๗๖๗
๑๗๖๘
๑๗๖๙
๑๗๗๐
๑๗๗๑
๑๗๗๒
๑๗๗๓
๑๗๗๔
๑๗๗๕
๑๗๗๖
๑๗๗๗
๑๗๗๘
๑๗๗๙
๑๗๘๐
๑๗๘๑
๑๗๘๒
๑๗๘๓
๑๗๘๔
๑๗๘๕
๑๗๘๖

๗ มกราคม ๒๕๕๑
นางวิไลวรรณ พุมงาม
นางวิไลวรรณ ศรีสุข
นางสาววิไลวรรณ อิดศะ
นางวิวรณ ลาธิวงค
นางวีณา ดีทะเนตร
นางสาววีนัส ภักดิ์นรา
นางวีนา มั่งมี
นางวีนา สุขมณี
นางสาววีรนุช สิริชัยเจริญกล
นางเวียงแกว คําปนทิพย
นางเวียงวรรณ คํากายปรง
นางสาวศจี กิตติดํารงชัย
นางศจี ลีลาพจนาพร
นางสาวศยามนต สังขะโพธิ์
นางศยามล พันธุหาญ
นางศรัญญา ปนวิเศษ
นางสาวศรัญญา สรอยจําปา
นางสาวศรัญพร มีทรัพย
นางศรินณา สิงหา
นางสาวศรีกัลยา ลออสิทธิภิรมย
นางศรีแพร ลอมโฮม
นางศรีไพร หนูเกตุ
นางศรีรัตน มีเจริญ
นางสาวศรีรัตน วิศวเดโชชัย
นางศรีวภา ศรีวิโรจน
นางศรีวิมล ขามเกาะ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข
๑๗๘๗
๑๗๘๘
๑๗๘๙
๑๗๙๐
๑๗๙๑
๑๗๙๒
๑๗๙๓
๑๗๙๔
๑๗๙๕
๑๗๙๖
๑๗๙๗
๑๗๙๘
๑๗๙๙
๑๘๐๐
๑๘๐๑
๑๘๐๒
๑๘๐๓
๑๘๐๔
๑๘๐๕
๑๘๐๖
๑๘๐๗
๑๘๐๘
๑๘๐๙
๑๘๑๐
๑๘๑๑
๑๘๑๒

นางศรีวิลัย นิลวณิช
นางศรีสกุล บุตรชวง
นางศรีสกูล ปานเถื่อน
นางสาวศรีสมพร งามวงค
นางศรีสิรินทร ทองภู
นางศรีสุดา สุขศาลา
นางศรีสุวรรณ นาสมบูรณ
นางศรีโสภา ทวนคง
นางศรีหยก หัตถาภรณ
นางสาวศรีอุบล แซอึ้ง
นางศรีอุบล เภสัชมาลา
นางศลิษา พันธแดง
นางศศิกร ไชยวิเศษ
นางศศิธร ทองชู
นางสาวศศิธร พรหมฉิน
นางสาวศศิธร โยธาภักดี
นางสาวศศิธร อุดมสิน
นางสาวศศิมล โถทอง
นางสาวศศิมา ชื่นดารา
นางศศิรอร มาลัย
นางสาวศศิวิมล ทิมพิทักษ
นางศะวิณี ทรรทรานนท
นางศันสนี พรมสอน
นางสาวศันสนีย อินทขีณี
นางศิรดา สุขเกษม
นางศิรประภา คงยืน

หนา ๙๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๑๓
๑๘๑๔
๑๘๑๕
๑๘๑๖
๑๘๑๗
๑๘๑๘
๑๘๑๙
๑๘๒๐
๑๘๒๑
๑๘๒๒
๑๘๒๓
๑๘๒๔
๑๘๒๕
๑๘๒๖
๑๘๒๗
๑๘๒๘
๑๘๒๙
๑๘๓๐
๑๘๓๑
๑๘๓๒
๑๘๓๓
๑๘๓๔
๑๘๓๕
๑๘๓๖
๑๘๓๗
๑๘๓๘

๗ มกราคม ๒๕๕๑
นางศิรินทร สารพงษ
นางศิรินันต นาคะเสถียร
นางสาวศิรินาถ บัวคลี่
นางศิรินาถ บุญชัยแสน
นางศิริพร กรุณา
นางศิริพร คงสกุลถาวร
นางศิริพร จิณวงศ
นางสาวศิริพร ผองใส
นางศิริพร พรพิพัฒนไพบูลย
นางสาวศิริพร พูลอาภรณ
นางสาวศิริพร เพชรเจริญ
นางศิริพร ลิมปโกมล
นางศิริพร สุวรรณแพร
นางศิริพร เอี่ยมสาย
นางศิริพรรณ แกวสิทธิ์
นางศิริพรรณ ตันธนศรีกุล
นางศิริเพ็ญ เทียมชัยภูมิ
นางศิริมา โภวาที
นางสาวศิริมา สุวิวัฒนธนกุล
นางศิริมา อรามศรี
นางสาวศิริยา โพธิ์มีศิริ
นางสาวศิริรัตน เดชอัศวกุล
นางศิริรัตน สาลการ
นางสาวศิริลักษณ บูรณะวงศตระกูล
นางศิริลักษณ พูลทวี
นางศิริวรรณ ชูประดิษฐ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข
๑๘๓๙
๑๘๔๐
๑๘๔๑
๑๘๔๒
๑๘๔๓
๑๘๔๔
๑๘๔๕
๑๘๔๖
๑๘๔๗
๑๘๔๘
๑๘๔๙
๑๘๕๐
๑๘๕๑
๑๘๕๒
๑๘๕๓
๑๘๕๔
๑๘๕๕
๑๘๕๖
๑๘๕๗
๑๘๕๘
๑๘๕๙
๑๘๖๐
๑๘๖๑
๑๘๖๒
๑๘๖๓
๑๘๖๔

หนา ๙๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางศิริสมพร ทํานุพันธ
นางสาวศิลาพร สุวรรณเกษม
นางศิลาลักษณ เนียมทอง
นางศิวพร ภูคงน้ํา
นางศิวารินทร ตุงคะศิริ
นางศุจิการ ไชยคช
นางศุภกาญจน ใบยา
นางศุภมาส ดีจานเหนือ
นางศุภรัตน ยิ่งนคร
นางสาวศุภรัตน ศิริธนานนท
นางสาวศุภลักษณ กาญจนเมธากุล
นางสาวศุภวรรณ หลําผาสุข
นางศุภศรี บัวคลี่
นางศุภัชชา ตะยาย
นางศุภางค พรมจันทึก
นางโศภชา เถื่อนคํา
นางสกาวรัตน เลิศธนาพงศอมร
นางสาวสกุณมาส สุขสอาด
นางสกุลแกว เนาวสวัสดิ์
นางสาวสกุลฎา ผลแกว
นางสกุลไทย คําผาย
นางสงกรานต ชมภูศรี
นางสงวน พุทธกันยา
นางสถาพร ใจสมัคร
นางสาวสถาพร พลสวัสดิ์
นางสนธยา นิลมวง

๑๘๖๕
๑๘๖๖
๑๘๖๗
๑๘๖๘
๑๘๖๙
๑๘๗๐
๑๘๗๑
๑๘๗๒
๑๘๗๓
๑๘๗๔
๑๘๗๕
๑๘๗๖
๑๘๗๗
๑๘๗๘
๑๘๗๙
๑๘๘๐
๑๘๘๑
๑๘๘๒
๑๘๘๓
๑๘๘๔
๑๘๘๕
๑๘๘๖
๑๘๘๗
๑๘๘๘
๑๘๘๙
๑๘๙๐

๗ มกราคม ๒๕๕๑
นางสาวสนอง สุริรัมย
นางสาวสปะ หนิมุสา
นางสมควร กองธรรม
นางสมควร คุมมวง
นางสาวสมควร ปนทะยา
นางสมคิด ไกรเจริญ
นางสมคิด ทองสกุล
นางสมคิด พุมเพิ่มผล
นางสมจิต เกิดแกว
นางสมจิต นิยมไทย
นางสมจิตร จงวิไลเกษม
นางสมจิตร จอกแกว
นางสาวสมจิตร สามารถ
นางสมจินดา ผิวขํา
นางสมใจ รัตนพรชัย
นางสมใจ วงศประภาศรี
นางสมใจ สุทธิธาทิพย
นางสมถวิล จั่นจํารูญ
นางสาวสมถวิล เอี่ยมอวม
นางสมทรง คําเอก
นางสมนึก คันธะเนตร
นางสมนึก มวงคง
นางสมบัติ ทองคําชู
นางสมบูรณ กลิ่นเสาวคนธ
นางสมบูรณ เกิดมีทรัพย
นางสาวสมประสงค มณฑลผลิน

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข
๑๘๙๑
๑๘๙๒
๑๘๙๓
๑๘๙๔
๑๘๙๕
๑๘๙๖
๑๘๙๗
๑๘๙๘
๑๘๙๙
๑๙๐๐
๑๙๐๑
๑๙๐๒
๑๙๐๓
๑๙๐๔
๑๙๐๕
๑๙๐๖
๑๙๐๗
๑๙๐๘
๑๙๐๙
๑๙๑๐
๑๙๑๑
๑๙๑๒
๑๙๑๓
๑๙๑๔
๑๙๑๕
๑๙๑๖

นางสมปอง เกตุมี
นางสมปอง เทพคนดี
นางสมปอง เทพหทัย
นางสาวสมปอง ประทุมเมศ
นางสมปอง วงษกําภู
นางสมปอง อาฆราช
นางสาวสมพร กูทรัพย
นางสมพร ฉุยฉาย
นางสมพร ฤทธิ์ประเสริฐ
นางสมพันธ เทพสุริยานนท
นางสาวสมพิศ กําเนิดกาญจน
นางสมพิศ ทนสิงห
นางสมพิศ มาตขาว
นางสาวสมพิศ รัตนตรัย
นางสมร วงษสันต
นางสมร สรภูมิ
นางสมรศรี เพ็ชรเล็ก
นางสมศรี ภาคีพร
นางสมศิริ สิงหสถิตย
นางสมสกุล ระแหง
นางสมสิน ยาวจันทึก
นางสมสุข สุขชัยศรี
นางสาวสมหญิง สุพรรณพยัคฆ
นางสมหมาย แคมจันทึก
นางสมหมาย สําราญพัฒน
นางสมหมาย แสงนอย

หนา ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๑๗
๑๙๑๘
๑๙๑๙
๑๙๒๐
๑๙๒๑
๑๙๒๒
๑๙๒๓
๑๙๒๔
๑๙๒๕
๑๙๒๖
๑๙๒๗
๑๙๒๘
๑๙๒๙
๑๙๓๐
๑๙๓๑
๑๙๓๒
๑๙๓๓
๑๙๓๔
๑๙๓๕
๑๙๓๖
๑๙๓๗
๑๙๓๘
๑๙๓๙
๑๙๔๐
๑๙๔๑
๑๙๔๒

๗ มกราคม ๒๕๕๑
นางสมหมาย เอี่ยมยิ้ม
นางสมหวัง เพ็ชรประเสริฐ
นางสมัย ภาระคุณ
นางสมาภรณ ชลวานิช
นางสรอยเกษ นาคเผือก
นางสรอยลัดดา ขอนอก
นางสรัญญา โยสิทธิ
นางสรัญยา มูลเสถียร
นางสราณีย ศรีสถาพร
นางสริตา วันเพ็ญ
นางสโรชา วังแวว
นางสลักจิต คําใส
นางสลักจิต โคตะมี
นางสวางศรี กลิ่นสุนทร
นางสาวสอน ธรศรี
นางสัจจาภรณ ชางนํา
นางสัณหสินี เชียรวิชัย
นางสันทนา สดใส
นางสัมพันธ รมแสง
นางสาวสาคร แขกพงษ
นางสาคร ทาแกง
นางสาคร ศรีบุญคง
นางสาธิกา สารรัตน
นางสายใจ พรหมมา
นางสายชล นาคอุปการณ
นางสายทอง สาสวด

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข
๑๙๔๓
๑๙๔๔
๑๙๔๕
๑๙๔๖
๑๙๔๗
๑๙๔๘
๑๙๔๙
๑๙๕๐
๑๙๕๑
๑๙๕๒
๑๙๕๓
๑๙๕๔
๑๙๕๕
๑๙๕๖
๑๙๕๗
๑๙๕๘
๑๙๕๙
๑๙๖๐
๑๙๖๑
๑๙๖๒
๑๙๖๓
๑๙๖๔
๑๙๖๕
๑๙๖๖
๑๙๖๗
๑๙๖๘

หนา ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสายทาน เกตุอรุณ
นางสาวสายฝน จิวทองสุข
นางสาวสายฝน บุญอินทร
นางสายพร จรูญรัตนวิเชียร
นางสาวสายพร พรหมเอียด
นางสายพิณ ชนาชน
นางสายพิณ สีดา
นางสายพิน สนิทอินทร
นางสายเพ็ญศรี แสนราช
นางสายลักษณ แกวโหมดตาด
นางสายวรุณ ใจเฉื่อย
นางสายวรุณ สวาสโพธิ์กลาง
นางสายสวาท ทองคํา
นางสาวสายสัมพันธ สุวรรณธาดา
นางสายสุนีย กอสนาน
นางสายสุนีย อินทรภาษิต
นางสารภี หงษสงวนศรี
นางสาลิณี รัสดีดวง
นางสาลี่ การมิตรี
นางสาวสาวิกา ศิริสวัสดิ์
นางสาวิตรี ชัยเกษตรสิน
นางสําเนาว โทเหิมกิจ
นางสาวสําเนียง หลาบงาม
นางสํารวย ศรีเมือง
นางสํารวย แสงทอง
นางสําราญ จอมหงษ

๑๙๖๙
๑๙๗๐
๑๙๗๑
๑๙๗๒
๑๙๗๓
๑๙๗๔
๑๙๗๕
๑๙๗๖
๑๙๗๗
๑๙๗๘
๑๙๗๙
๑๙๘๐
๑๙๘๑
๑๙๘๒
๑๙๘๓
๑๙๘๔
๑๙๘๕
๑๙๘๖
๑๙๘๗
๑๙๘๘
๑๙๘๙
๑๙๙๐
๑๙๙๑
๑๙๙๒
๑๙๙๓
๑๙๙๔

๗ มกราคม ๒๕๕๑
นางสาวสําเริง ฏิธิพิน
นางสําเริง ดีหะสิงห
นางสําอางค ดาวพิเศษ
นางสิดาพร คงสิน
นางสิดารัตน ศรีสวัสดิ์
นางสาวสิทธินี ดํารงทรงพร
นางสาวสิริกันยา ลําพอง
นางสาวสิริพงษ สินจิตร
นางสาวสิริพร ประมินทร
นางสิริพันธ ชิณวงษ
นางสาวสิริลักษณ สองหอง
นางสาวสิริวิภา มั่นศิลป
นางสิริสรณ ศักดิ์รามินทร
นางสีนวล สังขวิเศษ
นางสีลา สารรัตนะ
นางสาวสุกัญญา คงหวยรอบ
นางสุกัญญา เจนจุลพร
นางสุกัญญา บุญตา
นางสุกัญญา รัตนะ
นางสุกัญญา สุพรรณกลาง
นางสาวสุกัญญา หวังเกิดกลาง
นางสาวสุกัญญา อักษรศรี
นางสุกัญญา เอี่ยมประโคน
นางสุกันยา เนาวสูงเนิน
นางสาวสุกันยา รุงบรรเจิด
นางสุกันยา ศรีละ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข
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
๒๐๒๐

นางสาวสุกัลณี กฤษฎาพรรณ
นางสุกานดา แกวหาวงค
นางสุกานดา ขันใส
นางสุกานดา ชอบทํากิจ
นางสาวสุกานดา เอี่ยมสมัย
นางสาวสุขใจ เอี้ยงสําอางค
นางสุขนภา เปลงอราม
นางสุขปวีณ พลายศรีโพธิ์
นางสาวสุขสม จูอําไพ
นางสาวสุคนธ พิริยะกาญจน
นางสุคนธ พุกราชวงศ
นางสาวสุคนธ อินทรแกว
นางสุคนธทร ชายพรม
นางสาวสุคนธา สุทธิศิริมงคล
นางสาวสุจันทรเพ็ญ ถึงฝง
นางสุจิต เฟองพูลนุช
นางสุจิตรา กุลชนก
นางสุจิตรา ตันมณี
นางสาวสุจิตรา วัฒนะพันธศักดิ์
นางสุจิตรา ศรีพรปญญา
นางสุจินดา เอียดฤทธิ์
นางสุชาดา จิตรเปรม
นางสุชาดา ชมพันธุ
นางสุชาดา เพชรคงทอง
นางสาวสุชาดา ฤทธิบุญไชย
นางสาวสุชิน สําราญรมย

หนา ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา
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

๗ มกราคม ๒๕๕๑
นางสุชีวี พันธุครุฑ
นางสุณัฐชา วงคการณ
นางสุณีรัตน มีสมบูรณ
นางสุดใจ ชนะสงคราม
นางสุดใจ เพชรปานวงศ
นางสาวสุดใจ รามศรี
นางสุดใจ ศุภเอม
นางสุดใจ ออนดํา
นางสุดชาดา เต็มพรอม
นางสุดธิดา นาคสุทธิ์
นางสุดสวาท นิ่มนุช
นางสุดสวาท เรืองรอง
นางสาวสุดา มั่นนาค
นางสุดา มาศวรรณา
นางสุดา ศิริธร
นางสุดากุล คงชมสุข
นางสุดาพร พรหมนิมิตร
นางสุดารัตน เทพสวัสดิ์
นางสาวสุดารัตน ธนูสา
นางสุดารัตน นพดารา
นางสาวสุดารัตน ปนทองคํา
นางสุดารัตน พัฒนสิงห
นางสุดารัตน มั่นเพ็ชร
นางสุดารัตน ศิริตัง
นางสาวสุติมา มีแยม
นางสาวสุทธิรักษ แสงเทียนทอง

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข
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

นางสาวสุทัชชา นาชัยเวียง
นางสุธารา กระแสบุตร
นางสาวสุธาวีณ ตินตมุสิก
นางสุธิดา บัวลอยลม
นางสุธิภรณ คําใฝ
นางสาวสุธี เจริญพานิช
นางสาวสุธีรา พูนดี
นางสุนันท ชนะภัย
นางสุนันท วิญญา
นางสุนันทา ซิ้มประเสริฐ
นางสุนันทา ไตรเดชา
นางสุนันทา บัวงาม
นางสุนันทา พุฒศรี
นางสาวสุนันทา ยอยรูรอบ
นางสุนันทา รุงบุญคง
นางสาวสุนันทา สถิตานนท
นางสาวสุนี หินวิเศษ
นางสุนีพร พรหมคีรี
นางสุนีย ชูพูล
นางสุนีย นันทเกียรติ
นางสาวสุนีย สามใจ
นางสุนีย อายุโย
นางสุนียรัตน ประทุมพร
นางสุปราณี ดาผิวดี
นางสุปราณี หนูสม
นางสุปราณี ออนณะนัย

หนา ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๗๓
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

๗ มกราคม ๒๕๕๑
นางสุปรียา แกวระหันต
นางสุปรียา คิงขุนทด
นางสาวสุพรรณ ไวทยินทร
นางสุพรรณา พรมาธิ
นางสาวสุพรรณี เจียรนัยวิทยากุล
นางสุพรรณี ดิลกกัลยากุล
นางสาวสุพรรณี ทองมาก
นางสุพรรณี นกยูงทอง
นางสุพรรณี บูรณพล
นางสุพรรณี ลาภเย็น
นางสุพรรณี สทานพล
นางสาวสุพรรณี หงษทอง
นางสาวสุพรรณี หอมจันทรเจือ
นางสุพัฒธวดี ภูดี
นางสาวสุพัฒนา สายทอง
นางสาวสุพัตรา กรอบบาง
นางสุพัตรา คณานิตย
นางสุพัตรา ตั้งปรารถนา
นางสาวสุพัตรา ทัศนวรานนท
นางสุพัตรา รอดพลอย
นางสาวสุพัตรา สุดาทิพย
นางสุพาภรณ เกื้อกิจ
นางสุพิศ มอกมา
นางสุพิศ ศรีพอ
นางสาวสุภรณ ทองประดับ
นางสุภลักษณ สรอยมี

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข
๒๐๙๙
๒๑๐๐
๒๑๐๑
๒๑๐๒
๒๑๐๓
๒๑๐๔
๒๑๐๕
๒๑๐๖
๒๑๐๗
๒๑๐๘
๒๑๐๙
๒๑๑๐
๒๑๑๑
๒๑๑๒
๒๑๑๓
๒๑๑๔
๒๑๑๕
๒๑๑๖
๒๑๑๗
๒๑๑๘
๒๑๑๙
๒๑๒๐
๒๑๒๑
๒๑๒๒
๒๑๒๓
๒๑๒๔

หนา ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสุภักค วงศทวีทรัพย
นางสาวสุภากาญจน หนูมณี
นางสุภาณี จุลชาต
นางสุภาณี ชองรักษ
นางสาวสุภาณี วโรทัยพัฒนพงษ
นางสุภาพ ยมวรรณ
นางสาวสุภาพร แกวเรณู
นางสุภาพร คําเพ็ชรดี
นางสาวสุภาพร ฉัตรเฉลิม
นางสุภาพร ประกอบธรรม
นางสาวสุภาพร แพรกสมุทร
นางสาวสุภาพร ยมสาร
นางสาวสุภาพร อาจอุดม
นางสุภาพรรณ ปลอดโปรง
นางสุภาภรณ คงณรงค
นางสุภาภรณ ดวงจิตร
นางสาวสุภาภรณ ปรางละออ
นางสุภาภรณ วรรณบวร
นางสุภารัตน วงคปาน
นางสุภาวดี นามสวาง
นางสุภาวดี วรรณี
นางสุภาวดี หาญวิทยาพันธ
นางสาวสุภาวดี ออนยอ
นางสาวสุมนต มาลี
นางสาวสุมนมาลย อินทรง
นางสาวสุมล หอมมะลิ

๒๑๒๕
๒๑๒๖
๒๑๒๗
๒๑๒๘
๒๑๒๙
๒๑๓๐
๒๑๓๑
๒๑๓๒
๒๑๓๓
๒๑๓๔
๒๑๓๕
๒๑๓๖
๒๑๓๗
๒๑๓๘
๒๑๓๙
๒๑๔๐
๒๑๔๑
๒๑๔๒
๒๑๔๓
๒๑๔๔
๒๑๔๕
๒๑๔๖
๒๑๔๗
๒๑๔๘
๒๑๔๙
๒๑๕๐

๗ มกราคม ๒๕๕๑
นางสุมลยา เกยพุดซา
นางสุมามาลย อัตตะสาระ
นางสุมาลี กองเมือง
นางสุมาลี ขําภักดี
นางสาวสุมาลี เที่ยงจรรยา
นางสุมาลี สายพิณ
นางสุมาลี อินแปน
นางสุมิตรา เตโชชลาลัย
นางสุมิตรา ทรัพยสาร
นางสุมิตรา สิทธิมา
นางสุรัญชนา เนตรภักดี
นางสาวสุรางคณา รื่นถวิล
นางสุรางครักษ ทองดี
นางสาวสุรางครัตน ประจักษโพธา
นางสุรินทร โสมภีร
นางสุริยา พิมพิลา
นางสุริวัสสา ขรรทมาศ
นางสุรีพร กาฬออนศรี
นางสุรีพร ขันติธรรมรัตน
นางสุรีพร สัมพันธ
นางสุรีภรณ บุญเลิศวรกุล
นางสุรีย รูปสูง
นางสาวสุรีย สุขประเสริฐ
นางสาวสุรียา วันทอง
นางสุรีรัตน ซื่อตรง
นางสาวสุรีรัตน บุญรอด

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข
๒๑๕๑
๒๑๕๒
๒๑๕๓
๒๑๕๔
๒๑๕๕
๒๑๕๖
๒๑๕๗
๒๑๕๘
๒๑๕๙
๒๑๖๐
๒๑๖๑
๒๑๖๒
๒๑๖๓
๒๑๖๔
๒๑๖๕
๒๑๖๖
๒๑๖๗
๒๑๖๘
๒๑๖๙
๒๑๗๐
๒๑๗๑
๒๑๗๒
๒๑๗๓
๒๑๗๔
๒๑๗๕
๒๑๗๖

นางสุลักขณา บุญศิริ
นางสุลักษณ นาเมืองรักษ
นางสุวณีญาณ ไชยสิทธิ์
นางสุวณีย สงดี
นางสุวดี พิทยากร
นางสุวพันธ กันทาอินทร
นางสุวภรณ ทวมดี
นางสุวรรณ มณเฑียรรัตน
นางสาวสุวรรณรักษ หอมจะบก
นางสุวรรณา กันสัย
นางสุวรรณา หวานเหนือ
นางสุวรรณี ดีทองงาม
นางสุวรรณี ศรีทองอ่ํา
นางสุวรรณี เสนี
นางสุวรินทร รัมณะกัจจะ
นางสุวะรี ชาญพานิชย
นางสุวารี เกนขุนทด
นางสาวสุวิมล จันทรเมง
นางเสถียร ศรีเมือง
นางเสริมศรี สิงหะ
นางเสวย จุลเจิม
นางสาวเสาวคนธ บําเพ็ญบุญ
นางเสาวคนธ สรอยอากาศ
นางเสาวณี แกวแจง
นางเสาวณี ชุมศรี
นางเสาวณี ตุลยกุล

หนา ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๗๗
๒๑๗๘
๒๑๗๙
๒๑๘๐
๒๑๘๑
๒๑๘๒
๒๑๘๓
๒๑๘๔
๒๑๘๕
๒๑๘๖
๒๑๘๗
๒๑๘๘
๒๑๘๙
๒๑๙๐
๒๑๙๑
๒๑๙๒
๒๑๙๓
๒๑๙๔
๒๑๙๕
๒๑๙๖
๒๑๙๗
๒๑๙๘
๒๑๙๙
๒๒๐๐
๒๒๐๑
๒๒๐๒

๗ มกราคม ๒๕๕๑
นางเสาวณี แสนจันทร
นางเสาวณีย จันทรกระจาง
นางสาวเสาวณีย บุญสม
นางเสาวนีย ทองนา
นางสาวเสาวนีย เพียรพรเจริญ
นางเสาวนีย สุขทอง
นางสาวเสาวภา สาระพิมพ
นางเสาวภาคย กาญจนเสถียร
นางสาวเสาวรัตน ธาราสิงห
นางเสาวรัตน อภิรักษเสนา
นางเสาวลักษณ เจริญใจ
นางสาวเสาวลักษณ ทองใบ
นางสาวเสาวลักษณ สังกะเพศ
นางเสาวลักษณ อุนเรือน
นางแสงดาว หาทูล
นางสาวแสงเดือน สรรพกิจ
นางแสงเทียน แกวหลํา
นางสาวแสงนภา บุษบา
นางแสงระวี เทพภิบาล
นางแสงอรุณ สวาสุ
นางโสพิส จุฑามาตย
นางสาวโสภา ไชยสวนดอก
นางโสภา บุญพาฤทธิ์
นางสาวโสภา โลหะขจรพันธ
นางโสมนัส กมลธรรมวงศ
นางหญิง ดอนทอง

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข
๒๒๐๓
๒๒๐๔
๒๒๐๕
๒๒๐๖
๒๒๐๗
๒๒๐๘
๒๒๐๙
๒๒๑๐
๒๒๑๑
๒๒๑๒
๒๒๑๓
๒๒๑๔
๒๒๑๕
๒๒๑๖
๒๒๑๗
๒๒๑๘
๒๒๑๙
๒๒๒๐
๒๒๒๑
๒๒๒๒
๒๒๒๓
๒๒๒๔
๒๒๒๕
๒๒๒๖
๒๒๒๗
๒๒๒๘

หนา ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางหทัยกาญจน ทองหอม
นางหทัยชนก ซาลาคริสต
นางหทัยทิพย ยืนยง
นางสาวหทัยรัศม เอียดเรือง
นางสาวหทัยวรรณ ดวงแกว
นางหนูคิด บุญสน
นางหนูภักดิ์ วงษชํานาญ
นางสาวหัชชกร ยะบุญวัน
นางหัฏฐณิช คําพัฒน
นางหัทยาวรี โสโป
นางหัสณี โรมรุจนากร
นางสาวหัสฤทัย บุบผาโชติ
นางอติภา ตางสันเทียะ
นางอนงค คําหุล
นางอนงค จตุรวงค
นางอนงค หลวงวรรณา
นางอนงคนุช จางแกว
นางอนงนุช แกวมน
นางสาวอนันต บุญชู
นางสาวอนันต เวสสะภักดี
นางสาวอินนิทตา โปษะกฤษณะ
นางสาวอนุ สระทองหน
นางสาวอนุธิดา สิริมาตร
นางอนุสรา ทองเผือก
นางอโนดาด ถิ่นออน
นางสาวอพิชญา ยาพะวัง

๒๒๒๙
๒๒๓๐
๒๒๓๑
๒๒๓๒
๒๒๓๓
๒๒๓๔
๒๒๓๕
๒๒๓๖
๒๒๓๗
๒๒๓๘
๒๒๓๙
๒๒๔๐
๒๒๔๑
๒๒๔๒
๒๒๔๓
๒๒๔๔
๒๒๔๕
๒๒๔๖
๒๒๔๗
๒๒๔๘
๒๒๔๙
๒๒๕๐
๒๒๕๑
๒๒๕๒
๒๒๕๓
๒๒๕๔

๗ มกราคม ๒๕๕๑
นางอภิญญา สาระศาลิน
นางสาวอภิรดี ทองแขวน
นางอภิวรรณ ลูนละวัน
นางสาวอมรพรรณ จันทรเพ็ง
นางอมรมาศ ประสมทรัพย
นางอมรรัตน กอออ
นางสาวอมรรัตน เกษตรธนานุกูล
นางสาวอมรรัตน แกวเพชร
นางอมรรัตน ตาวัน
นางอมรรัตน ปญญานะ
นางอมรรัตน ศรีชนะ
นางสาวอมรรัตน สายชนะพันธ
นางอมรศิริ ถิ่นรัตน
นางอมรา เผือกเวช
นางอมราภรณ จุลเพ็ญ
นางอมเรศ งามสวัสดิ์
นางอรจิรา โชติจรูญ
นางอรดี เยื้องกราย
นางอรทัย กาญจนุบัติ
นางอรทัย จําปามณี
นางอรทัย ชางแกว
นางสาวอรทัย นุชบางเคียน
นางอรทัย ภิรมยรส
นางสาวอรทัย ภูพิพัฒน
นางอรทัย มะลากัน
นางอรทัย โอชาอัมพวัน

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข
๒๒๕๕
๒๒๕๖
๒๒๕๗
๒๒๕๘
๒๒๕๙
๒๒๖๐
๒๒๖๑
๒๒๖๒
๒๒๖๓
๒๒๖๔
๒๒๖๕
๒๒๖๖
๒๒๖๗
๒๒๖๘
๒๒๖๙
๒๒๗๐
๒๒๗๑
๒๒๗๒
๒๒๗๓
๒๒๗๔
๒๒๗๕
๒๒๗๖
๒๒๗๗
๒๒๗๘
๒๒๗๙
๒๒๘๐

หนา ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางอรนรินทร วิชัยดิษฐ
นางอรนิตย ฤทธิไชย
นางอรนุช ผมงาม
นางอรนุช มาศยคง
นางอรพรรณ โพธิ์พุม
นางอรพินท อินตรา
วาที่รอยตรีหญิง อรลักษณ หลีวิจิตร
นางอรวรรณ ชัยบุรัมย
นางสาวอรวรรณ ทองเลื่อน
นางอรวรรณ ฦาไชย
นางสาวอรวรรณ ศะริจันทร
นางสาวอรวรรณ เหมทานนท
นางอรอนงค ความคุนเคย
นางอรอนงค ผดุงผล
นางอรอนงค พิณธุรักษ
นางอรอนงค แสนผูก
นางอรอุมา วรวิกรัย
นางสาวอรอุมา องศารา
นางอรัญญา ขันธโสภา
นางสาวอรัญญา พุทธา
นางสาวอรัญญา วงษศาจันทร
นางอรัญญา ศรีสงสาร
นางสาวอริศรา ยุชิ
นางอรุณ ทิฆัมพรไพโรจน
นางอรุณรัตน แสนมุงคุณ
นางสาวอรุณโรจน แสงสีสด

๒๒๘๑
๒๒๘๒
๒๒๘๓
๒๒๘๔
๒๒๘๕
๒๒๘๖
๒๒๘๗
๒๒๘๘
๒๒๘๙
๒๒๙๐
๒๒๙๑
๒๒๙๒
๒๒๙๓
๒๒๙๔
๒๒๙๕
๒๒๙๖
๒๒๙๗
๒๒๙๘
๒๒๙๙
๒๓๐๐
๒๓๐๑
๒๓๐๒
๒๓๐๓
๒๓๐๔
๒๓๐๕
๒๓๐๖

๗ มกราคม ๒๕๕๑
นางสาวอรุณลักษณ กลิ่นพยอม
นางอรุณศรี ปญญาแปง
นางสาวอรุณี เกตุสุริยงค
นางอรุณี คงโนนกอก
นางอรุณี ไบรอัน
นางอรุณี วงศสุนทร
นางอรุณีย จิวประสาท
นางออทิพย จันทราช
นางออมจิตร บุญอินทร
นางออยใจ แดงอินทร
นางออยทิพย ยมจันทร
นางอักษร พานชาตรี
นางอังคณา พรหมดํารงค
นางสาวอังศณา บรรจมาตย
นางอังสนา บัณฑิตเอกตระกูล
นางอัจจิมา ครองตน
นางอัจจิมา ผลธรรมพิทักษ
นางอัจฉรา ทองธารี
นางสาวอัจฉรา ปราชญอักษร
นางอัจฉรา ปะเทสัง
นางอัชรีย ปานฉิม
นางอัญจลา จารุมิลินท
นางสาวอัญชลี พุทธรักษา
นางอัญชลี แพรหลาย
นางสาวอัญชลี มิ่งขวัญ
นางอัญชลี มีกัน

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข
๒๓๐๗
๒๓๐๘
๒๓๐๙
๒๓๑๐
๒๓๑๑
๒๓๑๒
๒๓๑๓
๒๓๑๔
๒๓๑๕
๒๓๑๖
๒๓๑๗
๒๓๑๘
๒๓๑๙
๒๓๒๐
๒๓๒๑
๒๓๒๒
๒๓๒๓
๒๓๒๔
๒๓๒๕
๒๓๒๖
๒๓๒๗
๒๓๒๘
๒๓๒๙
๒๓๓๐
๒๓๓๑
๒๓๓๒

นางอัญชลี ยังดี
นางอัญชลี รื่นระวัฒน
นางสาวอัญชลี สกิดใจ
นางอัญชลี อินทรัพย
นางอันชณา อาวสกุล
นางสาวอัมพร คุณลาน
นางอัมพร พรมขํา
นางอัมพรพรรณ รักษพรรณ
นางสาวอัมพรรัตน กาวินา
นางอาทิตยา ชัยวัฒน
นางสาวอาธิติยา มุสิกูล
นางสาวอาพรรัตน หนูเอก
นางอาภรณ เครือเนตร
นางอาภรณ ทับเที่ยง
นางสาวอาภรณ มั่นคง
นางอาภารัตน พุกยิ้ม
นางอารมย อินทรจํารัส
นางสาวอารยา นาโควงค
นางอารยา พูลลาภ
นางสาวอารยา เอกอธิคมกิจ
นางอารี พงษเกลา
นางอารี สวางจิตต
นางสาวอารี สุทธิดิส
นางสาวอารีย คงฆะ
นางอารีย คําแปล
นางสาวอารีย แดงปลาด

หนา ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๓๓
๒๓๓๔
๒๓๓๕
๒๓๓๖
๒๓๓๗
๒๓๓๘
๒๓๓๙
๒๓๔๐
๒๓๔๑
๒๓๔๒
๒๓๔๓
๒๓๔๔
๒๓๔๕
๒๓๔๖
๒๓๔๗
๒๓๔๘
๒๓๔๙
๒๓๕๐
๒๓๕๑
๒๓๕๒
๒๓๕๓
๒๓๕๔
๒๓๕๕
๒๓๕๖
๒๓๕๗
๒๓๕๘

๗ มกราคม ๒๕๕๑
นางอารีย ธนเกษพิศาล
นางอารีย สุขรื่น
นางอารียวรรณ วนิชธัญญาทรัพย
นางอารียาพร เขียวพันธ
นางสาวอารีรัตน เพชรรัตน
นางสาวอารีรัตน ไพรหก
นางสาวอารีรัตน หมูพยัคฆ
นางอารีรัตน หยูทองคํา
นางอาลัย บุญเรือง
นางอาลิษา เพชรสุก
นางสาวอาลิสา กสิณธร
นางอํานวย เถรวัตร
นางอํานวยพร จันทรภิรมย
นางอําพร เชาวลิต
นางอําพร ฤทธิ์สําเร็จ
นางอําพร วิเศษจัง
นางสาวอําพัน วลีเวชสุนทร
นางอําไพ แสงสกุล
นางอําภา แววทองคํา
นางอิษยา ธีระมิตร
นางสาวอิสราภรณ ปวาวัฒนพานิช
นางสาวอุดมพร พรมมา
นางอุดมลักษณ แชมสอาด
นางสาวอุดมลักษณ อาจปรุ
นางอุทัยรัตน แซลิ่ม
นางสาวอุทัยวรรณ จันทรสวาง

หนา ๑๐๕
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข
๒๓๕๙
๒๓๖๐
๒๓๖๑
๒๓๖๒
๒๓๖๓
๒๓๖๔
๒๓๖๕
๒๓๖๖
๒๓๖๗
๒๓๖๘
๒๓๖๙
๒๓๗๐
๒๓๗๑
๒๓๗๒
๒๓๗๓

นางอุทุมรัตน ครุฑวิไล
นางอุบล เขียนบรรจง
นางอุบล มีพี
นางอุบลรัตน พรหมพิทักษ
นางอุบลรัตน สุมมาตย
นางสาวอุมาสวรรค จันทรมะโน
นางสาวอุราพร คําสิม
นางสาวอุราภรณ ไทยอุบล
นางอุไร บุระชัด
นางสาวอุไร หมูไพรบูรณ
นางอุไรภร ถมคํา
นางอุไรลักษ ศรีรักษา
นางสาวอุไรวรรณ วรมานะกุล
นางอุไรวรรณ สุมงคล
นางสาวอุไรวรรณ ออนอุไร

๗ มกราคม ๒๕๕๑

๒๓๗๔
๒๓๗๕
๒๓๗๖
๒๓๗๗
๒๓๗๘
๒๓๗๙
๒๓๘๐
๒๓๘๑
๒๓๘๒
๒๓๘๓
๒๓๘๔
๒๓๘๕
๒๓๘๖
๒๓๘๗

นางอุไรวัลย สังเกตกิจ
นางอุษณา ขําประสิทธิ์
นางอุษณีย จันทรสุกรี
นางอุษณีย เสนวงษ
นางอุษา ชาญประไพร
นางอุษา พงษธัญญะวิริยา
นางเอกเอื้อย แสงหิรัญ
นางเอมอร เฉียดไธสง
นางเอื้อนจิตร ชุลิติตาภรณ
นางเอื้อมพร แกนจันทรดา
นางเอื้ออารีย ศรีสุวรรณ
นางโอทนี เกียรติทวี
นางสาวโอปอล รัตนธารส
นางสาวไอราวัณ มิตรางกูร

บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ตติยดิเรกคุณาภรณ
๑
๒
๓
๔

นางสาวขวัญใจ อั้งตระกูล
นางสาวชุติมา ธรรมรักษา
นางสาวณีณา สวัสดิสรรพ
นางนฤมล โอสถานุเคราะห

๕ นางพัชราภรณ เกษะประกร
๖ นางสุธา เจียรนัยกุลวานิช
๗ นางสาวอัมภารัชฏ วิเศษสมิต
จตุตถดิเรกคุณาภรณ

๑ นายกิจชัย ชัยนาคอนันต
๒ นายกุลเชษฐ เล็กประยูร

๓ นายคมสันต บุญอริยะ
๔ นายจักกรี เสริมทรัพย

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ 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

นายนนทวัจน อนันตาพันธ
นายนพคุณ ชีวะธนรักษ
นายนรเศรษฐ เจียมจิโรจน
นายนฤทธิ์ บุญรักษาทรัพย
นายปณิธิ เนตินันทน
นายประวัฒน เบญญาศรีสวัสดิ์
นายปริพล ทับทิมทอง
นายรัฐพงศ สงาแสง
นายวาทิต กัลวทานนท
นายศิรพัชร อนันตประภาสิริ
นายสมพร ปานขลิบ
นายสรพรรค ภักดีศรี
นายสิทธินันท สิทธิ
นายสุเมธ สายแวว
นายอานนท สุขเสถียรวงศ
นางกฤศวรรณ ประเสริฐสิทธิ์
นางกัณฐกร อูอน
นางสาวกิรณา สุขยืนยง
นางกุสุมา เทียมพันธ
นางสาวขวัญจิต ไตรโพธิ์
นางสาวจันทนา ไชยเดช
นางจิรภัทร นอยนามบุญ
นางชญานันท คุปตะวาทิน
นางสาวชลรส อนรรฆวิบูล
นางดวงรัตน สวัสดิ์ศฤงฆาร
นางนงเยาว เล็กกิม

หนา ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖

๗ มกราคม ๒๕๕๑
นางสาวนิตนา สุขเกษม
นางสาวประภัสสร สุรินทร
นางพจนา สัจจาศิลป
นางสาวพรทิพา สมงาม
นางสาวพรพรหม ชมงาม
นางพีธะกัญญ สุขโพธารมณ
นางสาวภัทริยา งามมุข
นางสาวภัสพร ตั้งใจกตัญญ
นางมนัสวัน ขันเงิน
นางยุบลวรรณ ตั่นเธียรรัตน
นางสาวลักขณาวัลย วงษอินทร
นางวลัยลักษณ ทวีคูณ
นางสาววิภาดา วงศเสนาอารี
นางสาววิภารัตน กีรติวิโรจนกุล
นางสาวศุภรดา ขันสิงหา
นางสมจิต ดําแกว
นางสมพร สิทธิ
นางสรวีย ตั้งวงศถาวรกิจ
นางสาวสุกัญญา เกษจันทร
นางสาวสุจินต วงศประธาน
นางสาวสุชาดา พลาชัยภิรมยศิล
นางสุชารัตน ศศิพัฒนวงษ
นางสาวสุธิดา คุณกิตติ
นางสาวอัจฉรา ไทยสมบูรณ
นางสาวอัฏฐิภา จุลพิสิฐ
นางสาวอุสราลักษณ อินทรสุวรรณ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

๑
๒
๓
๔
๕
๖

นายคธา แสงแข
นายคมสัน ตันสกุล
นายณัฐกร เฉยศิริ
นายประภัสสร วรรณสถิตย
นายวีระพงศ มาลัย
นายศิริชัย เติมโชคเกษม
นายสัญญา เหลืองดํารงค
นายสันติธร ภูริภักดี
นายสืบศักดิ์ เรืองรัตน
นายอุดม อุดมครบ
นายเอกราพล เอมสมบัติ
นางตรีทิพ บุญแยม
นางสาวบุษรา ประกอบธรรม

นายฉนวน เอื้อการณ
นายมงคล ภูมิภูเขียว
นายสัญชัยยะ ผสมกุศลศีล
นายเสนีย สุวรรณดี
นางขวัญจิต รวมสุข
นางชลธิชา สมสอาด

๑ นายจณิน ชัชวาลย
๒ นายจิรเมธา สังขเกษม

หนา ๑๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

๗ มกราคม ๒๕๕๑

เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๑๔ นางสาวปรียา แกวสมสี
๑๕ นางมนัสนันท หัตถศักดิ์
๑๖ นางระวีวรรณ แกววิทย
๑๗ นางสาวรัญชนา ทับแถม
๑๘ นางสาวละออ บุญเกษม
๑๙ นางสาววิศรา เอกะหิตานนท
๒๐ นางสาวศรีสุดา ถุงสุวรรณ
๒๑ นางสาวศศิประภา ชัยประสิทธิ์
๒๒ นางสาวสาธิตา ทรงวิทยา
๒๓ นางสาวสิรินธร จียาศักดิ์
๒๔ นางสาวสุภาภรณ เพ็ชรสังวาลย
๒๕ นางอรวรรณ วงศแกวโพธิ์ทอง
๒๖ นางสาวอาทรี วณิชตระกูล
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๗ นางชัฏภัสสร สังขถาวร
๘ นางสาวทัศนียา เชิดสูงเนิน
๙ นางพรหมมาศ เองฉวน
๑๐ นางสุญาณี ขอดเมชัย
๑๑ นางอรวรรณ บุญบูชาไชย
๑๒ นางสาวอัสรา ลิ่มเงิน
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๓ นายดํารงค รังสรรค
๔ นายนววิส ดวงมีสิน

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

นายปรเมษฐ บุญนําศิริกิจ
นายวิกรม พนิชการ
นายวิชญพงศ ศรีคชา
นายสัญชัย ขุนนุช
นายอาดิศร อิดรีส รักษมณี
นางสาวกิตติมา แปนเกิด
นางสาวจริยา สาลี
นางจันทณา บานแยม
นางสาวจารุวรรณ เกษมทรัพย
นางสาวชโลทร ศรีมณี

๑ นางสาวชเนตตี ชาญเดช
๒ นางดรุณี ชูประยูร
๓ นางสาวนิธิวดี อดุลยพันธ
๑
๒
๓
๔

นายวีระศักดิ์ สาเลยยกานนท
พลตรี สวัสดิ์ ศรลัมพ
นางณัฐชนก ธรรมเจริญ
นางนุสรา บุญสนอง

๑ นางกาญจนา ยิ่งสวัสดิ์
๒ นางนิภาพรรณ เวียงพระปรก

หนา ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔

๗ มกราคม ๒๕๕๑
นางทําเนียบ แกนดํา
นางสาวนภัสนันท วินิจวรกิจกุล
นางสาวประภาพร เหลืองชวยโชค
นางสาวผองพรรณ พันเลิศวงศสกุล
นางสาวภาวนา มาศผล
นางสาวมนัสนันท เพชรธรรมรัฐ
นางสาวมุจลินทร วิเศษนอย
นางศุภมาศ เกื้อหนุน
นางสุธาทิพย ชํานาญเวช
นางสาวอรพร สุวรรณ

มหาวิทยาลัยเกริก
จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๔ นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ
๕ นางสาวสุนิศา เส็งสันต
๖ นางสาวอนุภารัตน จาชัยภูมิ
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๕ นางปราถนา แกวสุขโข
๖ นางสาวสมนัฎฐา ภาควิหก
๗ นางสุภา จินดามงคล

มหาวิทยาลัยเซนตจอหน
จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๓ นางสาวอาทิตยา จารุจินดา

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข
๑ นายธํารง รัตนภรานุเดช
๒ นายสวัสดิ์ อโณทัย
๓ นางสาวกุนนที อนุรักติพันธุ

๑ นายจตุพร กระจายศรี

๑
๑
๒
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

หนา ๑๐๙
ราชกิจจานุเบกษา

๗ มกราคม ๒๕๕๑

เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๔ นางสาววริสสรา เทียมทัด
๕ นางสาวสิรินทร พิบูลภานุวัธน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๒ นายสมชัย อัครทิวา

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
ตติยดิเรกคุณาภรณ
นายประเสริฐ ประภาสะโนบล
๒ นางวรรณวิภา ทัพวงศ
จตุตถดิเรกคุณาภรณ
นางคนึงรัตน จันทรสุริยา
๓ นางอารีรัตน หูเต็ม
นางสาวพรรณิภา แจงสุวรรณ
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
นายชัยพร เขมะภาตะพันธ
๙ นางพรชนก สุขพันธ
นายติกะ บุนนาค
๑๐ นางสาวยุวดี ภูสําลี
นายสัตยะพล สัจจเดชะ
๑๑ นางสาวรัชดาภรณ เสมาขันธ
๑๒ นางศิวะนันท ศิวพิทักษ
นายสุทิน โรจนประเสริฐ
๑๓ นางสาวศุภธิดา เทียมสมบูรณ
นายสุพจน ปองทอง
๑๔ นางศุภรา คภะสุวรรณ
นางดวงจันทร วรคามิน
๑๕ นางสาวสุดคนึง นฤพนธจิรกุล
นางสาวทิพยวรรณ มาเบา
นางนิตย เพ็ชรรักษ

๑ นายกิตติวัฒน โลหะการ

มหาวิทยาลัยรังสิต
จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๒ นายกิติสาร วาณิชยานนท

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘

นายกีรติ ลีวัจนกุล
นายเกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน
นายคมศร สนองคุณ
นายชลภัสส วงษประเสริฐ
นายฐิติ วิทยสรณะ
นายณัฐพัชร หลวงพล
นายตอศักดิ์ อุทัยไขฟา
นายทวีศักดิ์ อวมนอย
นายธนเดช ธเนศกลจักร
นายธเนศ เฟองฟู
นายธรรมนูญ สุสําเภา
นายธีระศักดิ์ พัชรวิภาส
นายนพพร แสงสุวรรณ
นายปญญา พันพอน
นายปยะ ศรีชวนะ
นายพรชีวินทร มลิพันธุ
นายพิษณุ มนัสปติ
นายพิสุทธิ์ พรรคอนันต
นายไพรัช หิมเวช
นายไพโรจน รอดทอง
นายมานพ แกวกลา
นายเมธา ณรงคหนู
นายรังสิต เจียมปญญา
นายวรชาติ เฉิดชมจันทร
นายวสันต ยอดอิ่ม
นายวัชระ ลอยสมุทร

หนา ๑๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
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

๗ มกราคม ๒๕๕๑
นายวิชัย พิทักษวรรัตน
นายวิเชียร พลอยทับทิม
นายวิทยากร เชียงกูล
นายวิศิษฐ อยูยงวัฒนา
นายวิสิทธิ์ อนันตศิริประภา
นายศิลปชัย ทุงทอง
นายศิลปชัย วัฒนเสย
นายสมเกียรติ หอมยก
นายสมชาย เล็กเจริญ
นายสรัลภาษณ พัชรมนัสพร
นายสวัสดิ์ สมจิตร
นายสุขเกษม อุยโต
นายสุขชัย ภวการคาดี
นายสุจินต เสนาแพทย
นายสุเทพ ชูชวย
นายสุเทพ มงคลเลิศลพ
นายสุเทพ โลหะจรูญ
นายสุรพงษ เอี่ยมพิชัยฤทธิ์
นายสุรพจน วงศใหญ
นายสุริยา ศรีสุภาพ
นายเสมา สอนประสม
นายโสภณ ชัยกรณกิจ
นายอนันต สันติภาพ
นายอภิธวัฒน จรินทรธนันต
นายอรรจน สีหะอําไพ
นายอุดร ตันติประภาคาร

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข
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

นางสาวกัณฐิกา ศรีอุดม
นางสาวกันทิมา ชูแสง
นางกัลยาณี แชมชอย
นางกานดา วองไวลิขิต
นางกิ่งกมล ลีลาจารุวรรณ
นางสาวจงดี นิละนนท
นางจตุพร สถากุลเจริญ
นางสาวจิรัชฌา วิเชียรปญญา
นางสาวเจริญวิชญ หาญแกว
นางชนัฏตา สินธนพงศ
นางชิตสุดา ชัยศักดานุกูล
นางชุติมา พรรคอนันต
นางณัชชา พุมไทรมูล
นางดนยา เชี่ยววัฒกี
นางดารณี อินทะแสน
นางสาวดารุเรศ กาศโอสถ
นางนฤมล พฤกษศิลป
นางนวพร กุญชรจันทร
นางนันทนิตย คงวัน
นางสาวนันทพร นฤนาทวัฒนา
นางน้ําออย ภักดีวงศ
นางสาวเนาวรัตน กงเมง
นางเนาวรัตน ธาราทรัพย
นางสาวบาจรีย จันทราภาณุกร
นางสาวบุณยรัศมิ์ สุขเขียว
นางสาวบุษบา พิพิธพร

หนา ๑๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖

๗ มกราคม ๒๕๕๑
นางสาวเบ็ญจรัก วายุภาพ
นางสาวปรวรรณ ดวงรัตน
นางสาวประกายจันทร กมลทิพยสุคนธ
นางสาวปรารถนา โกเมน
นางปรียา อนุพงษองอาจ
นางสาวปาริชาต นารีบุญ
นางสาวพงษจันทร อยูแพทย
นางสาวพรทิพย โชติคุณากิตติ
นางพรพิมล เกียรติภาพันธ
นางสาวพรพิมล จันทรวิโรจน
นางพรรณี เจษฏาพันธ
นางสาวพัตรา สุนทรฐิติเจริญ
นางพิศมัย จินันทุยา
นางพิศมัย ประทุมทาน
นางพีรยา มหากิตติคุณ
นางมณฑา สิงหเสนี
นางสาวมยุรา ศุภลักษณากร
นางมานิต บุญประเสริฐ
นางยุพกนิษฐ พวงวีระกุล
นางสาวรวมพร มณีโรจน
นางรุจาภา แพงเกษร
นางสาววนิดา พงศสถาพร
นางสาววรรณวิมล อารยะปราณี
นางสาววรรณี เอกศิลป
นางวรวรรณ เพชรอนันตกุล
นางวราภรณ โรจนศิริวงศ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

นางวราวรรณ สุวรรณผาติ
นางวรีรัตน ลายทอง
นางวลัยรัตน เกษมสิน
นางสาววัชรี ศรีวิชัย
นางวัฒนา นุมนอย
นางสาววันฤดี สุขสงวน
นางวิภาดา คุปตานนท
นางวิมล ชอบชื่นชม
นางสาวศันสนีย พงษวัย
นางศิริกุล จันทรสวาง
นางศิริพร ศรีพิบูลย
นางสาวศิริเพ็ญ ธนานันทกิจ

หนา ๑๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
นายเกรียง กิจบํารุงรัตน
๑๓
นายเจนจัด ศรีอรุณ
๑๔
นายชัชชัย คุมทวีพร
๑๕
นายชินภัศร กันตะบุตร
๑๖
นายชูชัย อัศวอารีกุล
๑๗
นายฐิติพงศ นันทาภิวัฒน
๑๘
นายนที คัคนานตดิลก
๑๙
๒๐
นายนันทชัย หาญประมุขกุล
๒๑
นายพรรณรา ชูชาญ
๒๒
นายพรหมพงษ แกวดวงเดน
นายพันธุธัช ศรีอรุโณทัย
๒๓
นายพิเชฐ วานิชเจริญธรรม
๒๔

๗ มกราคม ๒๕๕๑
นางสาวสวรรยา พงศปริตร
นางสาวสุกัลยา วงศชมบุญ
นางสุปรียา สุธรรมธารีกุล
นางสาวสุมนา เกษมสวัสดิ์
นางหฤทัย ฐานนันท
นางสาวอโนมา ทองสืบสาย
นางอรพรรณ ทองประสงค
นางสาวอรพินท จิตตวิสุทธิกุล
นางสาวอัจฉรา นาคลดา
นางสาวอัจฉราวรรณ ทองมี
นางสาวอารีรัตน สงวัฒนา
นางอารีลักษณ บุลสถาพร
นายพิสิทธิ์ ขันติวัฒนะกุล
นายมงคล โสดาจันทร
นายวิรุจน ไทยแชม
นายไววิทย จันทรวิเมลือง
นายสมพงษ หิรัญมาศสุวรรณ
นายสราวุธ ศรีทอง
นายสิทธิกุล บุญอิต
นายสุขพงศ สุขพิพัฒน
นายเสรี ศุภราทิตย
นายไสว สังขารา
นายอภิวัฒน สูยะโพธ
นางสาวกนกกร ชูแกว

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

นางกฤษณา จรรยาพูน
นางสาวกัลยา กองวัฒนากุล
นางกาญจนา จันทรประเสริฐ
นางสาวเกศริน บุษรานนท
นางสาวเกษณี มณีรัตน
นางสาวเจริญศรี กี้ประเสริฐทรัพย
นางชรอยบุญ การาโกซโล
นางสาวดวงใจ ดวงฤทธิ์
นางธนัชยา เกณฑขุนทด
นางประไพพรรณ ศุภจัตุรัส
นางสาวพรทิพย ประเสริฐยิ่งสุข

นายกมล ชัยวัฒน
นายถาวร ทิศทองคํา
นายธราดล เสารชัย
นายธีรบูลย ฉลองมณีรัตน
นายประเสริฐ สิทธิจิรพัฒน
นายปรากฤต เหลี่ยงประดิษฐ
นายสมบูรณ เวสสุนทรเทพ
นายสุชาติ สาระผล

๑ นายเฉลิมวงศ วัจนสุนทร
๒ นายนิตินยั ตันพานิช
๓ นายพลวิท บัวศรี

หนา ๑๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕

๗ มกราคม ๒๕๕๑
นางสาวเพ็ญนภา มานิตยโชติพิสิฐ
นางเฟองฉัตร จรินทรธนันต
นางมาลี รุงไหรัญ
นางวรวรรณ โอริส
นางวันเพ็ญ อิ่มเอิบสิน
นางสาวสินี สุขกรมใส
นางสุดารัตน กรึงไกร
นางสุนทรา ธรนากร
นางสาวอรวรรณ เฑียรฆพงษ
นางอาทิมนต วุฒิพงศ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๙ นายอดิศักดิ์ ศุภธนสินเขษม
๑๐ นายอนุชา ยูสานนท
๑๑ นางจิตราพร ลีละวัฒน
๑๒ นางพัชราพร รัตนวโรภาส
๑๓ นางเพราพิลาส บูรณะวนิชกุล
๑๔ นางสาวภุมรี มวงเจริญ
๑๕ นางสาวสํารวย เหลือลน
๑๖ นางสาวสุพักตรา ศรีเจริญ
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๔ นายไพบูลย ปญญาคะโป
๕ นายฤทธิชัย บรรสารเดชาโชติ
๖ นายวิชิต อิ่มอารมย

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

นายวิโรจน ธนโชติชัยกุล
พลเอก สราวุธ บูรณดิลก
นายสายัณ พรหมสุคนธ
นายสําเริง ฮินทาไม
นายสิษฐษราวุฑฒิ์ พูนทวี
นายเสกสรร พรหมพิทักษ
นายเอกชัย แคลวกลาง
นายเอกณรงค วรสีหะ
นางกันยารัตน ศรีวิสทิยกุล

๑ นายเชิดชาย วรมงคล
๒ นายศักดิ์ชาย เลิศสาระ
๓ นายอาทร ไทยเจริญ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

นายไชยนันท ปญญาศิริ
นายพรชัย เปรมไกรสร
นายพิทักษพงศ ลัภนรังรอง
นายรัฐวุฒิ รูแทนคุณ
นายฤทธี หงษสาคร
นายวันชัย แกวโสภา
นายวินัย พิบูลยปรีชา
นายวิโรจน ถิรคุณโกวิท

หนา ๑๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔

๗ มกราคม ๒๕๕๑
นางจงกลณี อัศวเดชกําจร
นางสาวจินตวีร เกษมศุข
นางณพัชรวดี แสงบุญนํา หงษทอง
นางปราลี โพนคํา
นางสาวมาสวีร มาศดิศรโชติ
นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน
นางสาวสุวรรณี รุงจตุรงค
นางสาวเสาวนีย ศรีมนตรี
นางสาวอรนิษฐ แสงทองสุข

มหาวิทยาลัยสยาม
ตติยดิเรกคุณาภรณ
๑ นายพรชัย มงคลวนิช
จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๔ นางสาวนิศากร เตวชิระ
๕ นางสาวพงศพรรณ สินธุชัย
๖ นางสาววันทนา ชัยเวท
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๙ นายสุบเดศ วามสิงห
๑๐ นางสาวกาญจนา ศิลาวราเวทย
๑๑ นางจรวยพร ศรีศศลักษณ
๑๒ นางจรัสดาว เรโนลด
๑๓ นางจิตรลดา พิริยศาสน
๑๔ นางสาวเจตนา เกษสาคร
๑๕ นางสาวพิชาภรณ จันทนกุล
๑๖ นางสุภาพร พงษมณี

หนา ๑๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข
๑๗ นางสาวสุภารัตน ศุภภัควรุจา
๑๘ นางสาวสุรัสวดี ราชกุลชัย
๑๙ นางสาวโสภิดา ทะสังขา

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑
๒
๓
๔
๕
๖

๗ มกราคม ๒๕๕๑

๒๐ นางอมรรัตน ปญญาสุข
๒๑ นางอรทิพา สองศิริ
๒๒ นางอาภรณ นุชาชาติพงศ

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
จตุตถดิเรกคุณาภรณ
นายกิตติศักดิ์ เกิดอรุณสุขศรี
๑๑ นางสาวนลินี เวชวิริยกุล
นายดนัย หวังบุญชัย
๑๒ นางสาวนันทา เยาววิวัฒน
นายธนุตร เอี่ยมอราม
๑๓ นางสาวรัตนา เมฆนันทไพศิฐ
นายวิชัย ศรีกานดา
๑๔ นางรุงรัตน ชัยสําเร็จ
นางกนกพร กําเนิดแกว
๑๕ นางสาวลินดา พัฒนวิทยากุล
นางสาวฐิติพร สงวนพันธุ
๑๖ นางวิจิตรา เมืองจุย
นางทัศนีย วัฒนชัยยงค
๑๗ นางสมลักษณ กลิ่นแกวบุญวงศ
นางธนิชฌา ปรักกโมดม
๑๘ นางสุกัญญา สุขวิบูลย
นางสาวนงนภัส แกวพลอย
๑๙ นางสาวอรพรรณ สุนทรกลัมพ
นางสาวนภวรรณ คณานุรักษ
๒๐ นางอัมรา กองรอด
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๗ นางสาวทิฆัมพร รอดเงิน
นายชนะ เยี่ยงกมลสิงห
๘ นางสาวพรพิมล ชัยวุฒิศักดิ์
นายพรพงศ สุมานันท
๙ นางสาววรรณรพี บานชื่นวิจิตร
นายภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน
๑๐ นางวรลักษณ วงศโดยหวัง ศิริเจริญ
นางสาวกาญจนา โชคเหรียญสุขชัย
นางเกศศิริ เหลาวชิระสุวรรณ
๑๑ นางอัญชลี พิเชษฐพันธ
นางชนัญญา หลีนอย

๑ นายเกษม พลายแกว

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๒ นายชัยรถ หมอเมือง

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

หนา ๑๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๗ มกราคม ๒๕๕๑

๑๔ นางนวลใย วัฒนกูล
นายนริศ วศินานนท
๑๕ นางสาวบุญรัตน โงวตระกูล
นายนิก สุนทรธัย
๑๖ นางสาวปนหทัย ศุภเมธาพร
นายไพศาล ทองสัมฤทธิ์
๑๗ นางพรรณปพร ลีวิโรจน
นายมาโนชย ไชยสวัสดิ์
๑๘ นางพรรณศิริ แจมอรุณ
นายเมธี รัชตะวิศาล
๑๙ นางสาวเมตตา โพธิ์กลิ่น
นายสมนึก ใจกลา
๒๐ นางศรมน สุทิน
นายสุพจน ธรรมา
๒๑ นางสมพร เครือแกว
นางสาวกรรณิกา ขวัญอารีย
๒๒ นางสุกัญญา วศินานนท
นางกิติมา ฉันทพานิชย
๒๓ นางแสงอรุณ กนกพงศชัย
นางขัตติยาภรณ ธารัตถพันธุ วันทอง
นางชฎาภา ประเสริฐทรง
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
นายจงรักษ บุญเอนก
๙ นางดรุณวรรณ สมใจ
นายธวัชชัย ทิพยทินกร
๑๐ นางสาวนฤดี บูรณะจรรยากุล
นายบรรจบ ปยมาตย
๑๑ นางผุสดี สิรยากร
๑๒ นางสาวพรวิภา วัฒรัชนากูล
นายประวัติ วุฒิวงศ
๑๓ นางมณฑิรา บํารุงกิจ ทวีศรี
นายพรศักดิ์ คุณวุฒิมโนธรรม
๑๔ นางสาวยุคลธร สถาปนศิริ
นายวิโรจน นิยมนา
๑๕ นางสาวยุวธิดา ชิวปรีชา
นายสมนึก อัศดรวิเศษ
๑๖ นางสาววารุณี ลี้สัจจะกูล
นางสาวจรรยา ยอดนิล

๑ นายกมล กิจสวัสดิ์
๒ นายวินธัย โกกระกูล
๑ นายชลิต ลิมปนะเวช

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ตติยดิเรกคุณาภรณ
๓ นางสาวสุภาวดี นนทแกว
จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๒ นายเชิดชัย เชี่ยวธีรกุล

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข

หนา ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๗ มกราคม ๒๕๕๑

๖ นางสาวศศิธร ทัศนัยนา
๗ นางสุจินดา วงศคํา
๘ นางสาวอุรีย เจี่ยสกุล
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๑๐ นายศุภรัฐ วลัยเสถียร
นายกันตพงษ ประยูรศักดิ์
๑๑ นายสุรียพงศ โพธิ์ทองสุนันท
นายจิรพันธ แดงเดช
๑๒ นางสาวขวัญกมล หนองพงษ
นายทศพล สอตระกูล
๑๓ นางชญาดา ธนวิสุทธิ์
วาที่รอยตรี ธวัชชัย ธีรานุสนธิ์
๑๔ นางสาวพัฒนียา ชัยกีรติศักดิ์
นายธีรชาติ ชยาภรณ
๑๕ นางมยุรี อายุพงศ
นายธีระพงษ เจริญคุณวิวัฏ
๑๖ นางสาวสนธยา วนิชวัฒนะ
นายนิรเวต ศรีกาลรา
๑๗ นางอัจฉรีย หวั่งหลี
พลเรือตรี ประสาท ศรีผดุง
นายเมธี ปลันธนานนท

๓ นายมณฑล เพงเพียร
๔ นางญาณิดา สยามวาลา
๕ นางสาวลัดดา วิศิษฐานนท
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

๑ นายบํารุง ตันจิตติวัฒน
๒ วาที่รอยตรี วิรัช ถนอมทรัพย

๑
๒
๓
๔
๕
๖

นายชาญชัย ชื่นอารมย
นายเดชา พวงดาวเรือง
นายปญญา มาลีวัตร
นายภัทร ประธานทรง
นายวราธร แกวแสง
นายสมพร พิชิตธนปญญา

มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเซีย
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๓ วาที่รอยตรีหญิง ลํายอง แสนทวี
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย
จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๗ นายสุรัตน ดีรอด
๘ นายเสรีรัตน สุขสูงเนิน
๙ นายอดิศักดิ์ มนตประภัสสร
๑๐ นายอํานาจ จันทนกะพอ
๑๑ นายอิทธิพงศ ชัยสายัณห

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข
๑
๒
๓
๔
๕

๑
๒
๓
๔
๕
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

นายฉัตรชัย เอี่ยมพรสิน
นายธนบดี ศรีธนนันท
นายศักดิ์ชัย ศรีสุข
นายสมิทธิ์ ซงสมบุญ
นายเสรี คงบุญ

นายเขตไท ลังการพินธุ
นายชุติพงศ สมทรัพย
นายมานะ จิรพรสวัสดิ์
นายสมเกียรติ์ อินตาวงค
นางบุญสุข เผาศรีเจริญ
นายฉันทกร สระทองมาก
นายภูมินทร ดวงหาคลัง
นายมานิตย มณีวงค
นายสรวุฒิ บุญญพิทักษสกุล
นายสุชาติ เศรษฐมาลินี
นายอัครวัฒน อินทนันท
นายอุดม งามเมืองสกุล
นางสาวเกศินี วุฒิวงศ

๑ นายวิศาล ภัทรธรรมมาศ
๒ นางพรทิพย กวินสุพร

หนา ๑๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๗ มกราคม ๒๕๕๑

เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๖ นายอดิศักดิ์ ชูจินดา
๗ นางกิ่งแกว เมฆเฉลิม
๘ วาที่รอยตรีหญิง นันทพัทธ แกวแสง
๙ นางศรีพัชรา แกวพิจิตร
มหาวิทยาลัยพายัพ
จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๖ นางสาวมนฤดี มวงรุง
๗ นางวราภรณ สระมัจฉา
๘ นางสุดปราณี มณีศรี
๙ นางสุนิศา เฟรนเซิ้ล
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๙ นางณัฐฌาน สุพล
๑๐ นางสาวนิภาภรณ เอื้อตรงจิตต
๑๑ นางพลับพลึง พวงธนะสาร
๑๒ นางพิศมัย กิจเกื้อกูล
๑๓ นางสมพร กิ่วแกว
๑๔ นางสิรินยา พวงจําปา
๑๕ นางสาวอรสา โพธิพฤกษ
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
ตติยดิเรกคุณาภรณ
๓ นางเสาวนีย กานตเดชารักษ

หนา ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข
๑ นายศุภศิษฏ อรุณรุงสวัสดิ์
๒ นางกรรณิการ ฉัตรดอกไมไพร
๓ นางนริศรา ครสาคู

๑ นายชัชพล ทรงสุนทรวงศ
๒ นายชูวิทย รัตนพลแสนย

๑ นางกิติยา สมุทรประดิษฐ
๒ นางนฤมล ชองชนิล
๓ นางนัยนา จันจิระสกุล

๗ มกราคม ๒๕๕๑

จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๔ นางปานชีวา นาคสิทธิ์
๕ นางสาวสุพัตรา กอบกิจสุขสกุล
วิทยาลัยดุสิตธานี
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๓ นางสาวพัชรินทร ลาสมวงศ
๔ นางสาวโศจิลักษณ กมลศักดาวิกุล
วิทยาลัยเซนตหลุยส
จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๔ นางสาวภาวดี รามสิทธิ์
๕ นางสกาวเดือน ไพบูลย
๖ นางสาวสุภาพร ดาวดี
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๑ นางประภา ลิ้มประสูตร

วิทยาลัยรัชตภาคย
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๔ นางสาววราภรณ เจริญรัชตภาคย
๑ นายเกียรติศักดิ์ บัวชุม
๕ นางสาวอัญมณี ศรีวัชรินทร
๒ นายราชวิกรม อาทิตย เจริญรัชตภาคย
๓ นางสาวริญญารัศมิ์ เลิศพุทธิกุล

๑ นายณัฐวุฒิ สถิรางกูร
๒ นางสาวรุจกา สถิรางกูร

มหาวิทยาลัยภาคกลาง นครสวรรค
ตติยดิเรกคุณาภรณ
๓ นางสาวสราญภัทร สถิรางกูร

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข
๑ นายธเนศ จิตสุทธิภากร
๒ นายประเสริฐ ตันศรีวรรัตน
๓ นายไพรัช วัฒนเรืองรอง
๑ นายจุมพล สวัสดิยากร
๒ นายดนัย ปตตพงศ

หนา ๑๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๗ มกราคม ๒๕๕๑

จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๔ นายสุริยา ทัศนียานนท
๕ นายอภิโชติ เสาวภาคยภูษิต
๖ นางกันหา พฤทธิ์พงศกร
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๓ นายประจวบ ฟกผล
๔ นายรังสรรค บัวสีมวง

๑ นายวิเชพ ใจบุญ
๒ นางนงลักษณ สุวรรณวิชิตกุล

มหาวิทยาลัยโยนก
จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๓ นางสาวยุวดี ไวทยะโชติ
๔ นางเยาวลักษณ งามแสนโรจน
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๓ นางวาสนา สมหาญวงค
๔ นางสาวสุภิญญา ปญญาสีห

๑
๒
๓
๔
๕

มหาวิทยาลัยธนบุรี
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๖ นายสุรโชติ วิบูลยพันธ
๗ นางสาวนันทวัน นาคอราม
๘ นางสาววราภรณ จินงี่
๙ นางสาวเสาวภา เมืองแกน
๑๐ นางอุมาพร เภตราพรโชติ

๑ นายเถลิงศักดิ์ สุทธเขต
๒ นางสาวเกศริน อินเพลา

นายพงศดิศ ดิษยบุตร
นายพงษศักดิ์ เสริมพงษพันธ
นายพนัส อุณหบัณฑิต
นายสมชัย อภิรัตนพิมลชัย
นายสมชาย เลิศภิรมยสุข

นักวิจัยดีเดนแหงชาติ
๑ นายชัยวัฒน สถาอานันท

จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๒ นายชุมพร ปจจุสานนท

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข
๓ นายทวี ตันฆศิริ
๔ นายสกล พันธุยิ้ม
๕ นายอภิชาติ วรรณวิจิตร

หนา ๑๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๗ มกราคม ๒๕๕๑

๖ นายอภิวัฒน มุทิรางกูร
๗ นางสาวสุวิไล เปรมศรีรัตน

ศิลปนแหงชาติ
๑
๒
๓
๔
๕

จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๖ นายมณี พยอมยงค
รอยตํารวจตรี กาหลง พึ่งทองคํา
๗ นายระวี ภาวิไล
นายเกียรติพงศ กาญจนภี
๘ นายสุชาติ ทรัพยสิน
นายเกียรติศักดิ์ ชานนนารถ
๙ นางสมถวิล อุรัสยะนันท
นายเดชา บุญค้ํา
นายนนทิวรรธน จันทนะผะลิน

