หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
ประจําป ๒๕๕๒
ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล า ฯ พระราชทานเครื่ อ งราชอิ สริ ย าภรณ อั น เปน ที่ ส รรเสริ ญ ยิ่ ง
ดิเรกคุณาภรณ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ รวมทั้งสิ้น
๕,๘๙๔ ราย ดังรายนามทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒

รายนามผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
อันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ
ประจําป ๒๕๕๒
ชั้นสายสะพาย
ปฐมดิเรกคุณาภรณ
สํานักนายกรัฐมนตรี
๑ นางสาวกฤษณา ไกรสินธุ

กระทรวงศึกษาธิการ
๑ นายจรูญ จึงยิ่งเรืองรุง
๒ นายจักรินทร วงศเบญจรัตน
๓ นายศุภชัย ศรีศุภอักษร

๔ นางสุภาภรณ อุชชิน
๕ นางสุเรขา วัชรบุญโชติ
๖ นางสาวอุรภา สุทธิพงษชัย

กระทรวงสาธารณสุข
๑ นายบุญยง สวาทยานนท

๒ พันเอก พูลผล แสงอิน

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
๑ นายขันธชัย เกียรติศรีธนกร
๒ นางสาวตวงหงส ลีลาประชากุล
๓ นางบุญมา วงษพานิชย

๔ นางพวงผกา ตั้งบรรยงค
๕ นางสุวรรณ แสงสุขเอี่ยม

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
๑ นางสาวราวดี วัฑฒกานนท

ชั้นต่ํากวาสายสะพาย
สํานักนายกรัฐมนตรี
จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๑ นายวีรธรรม ตระกูลเงินไทย

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒

กระทรวงกลาโหม
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เบญจมดิเรกคุณาภรณ
นายธนภัทร โมรินทร
๔ นางจิรานันทน บุนนาค
นายประกิต ไขมุกด
๕ นางพูนสุข ไกรกาญจน
นายอดิศักดิ์ ภูติกชกร
๖ นางสุพาที ไปลานนท
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ
นายกําพล สุขสุภกิจ
๑๑ นายสุวัตร ตันติวงษ
นายจักรี ทองยินดี
๑๒ นายอาทิตย นาคีรักษ
นายชาญชัย บุรารักษาเกียรติ
๑๓ นางสาวเกษร วัฒนวรางกูร
พันเอก ดาบศักดิ์ กองสมุทร
๑๔ นางดวงใจ ไตรบัญญัติกุล
นายธรรมนูญ หิรัญสิ
๑๕ นางนิภา ฐานานุศักดิ์
นายประเจษฎ เรืองกาญจนเศรษฐ
๑๖ นางสาวพรพิน ชัยวิกรัย
พลเอก ประยุทธ โกศลยุทธสาร
๑๗ นางสาวลออ วัฒนวรางกูร
พลอากาศเอก พิธพร กลิ่นเฟอ ง
๑๘ นางวนิดา วรรณทวี
นายพีรธรรม วิริยธรรมภูมิ
๑๙ นางสอางค วังตาล
นายศักรินทร ฐานานุศักดิ์
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ
๑๐ พันจาอากาศเอก จรูญ รักษาญาติ
วาที่เรือโท กรวีร จําเนียร
นายกลิ่น สรอยแสง
๑๑ นายจักรชัย เอี่ยมประไพ
นายกอน เพ็งเหล็ง
๑๒ นายจาง อนุชาญ
พลทหารการุณ สระพรม
๑๓ จาอากาศเอก จารึก นะระโต
นายกาหลง เจริญทัพ
๑๔ พลทหารจิระ หมีแร็ต
นายคํานึง ธรรมโชติ
๑๕ จาอากาศเอก ฉัตรชัย สกุลแกว
เรือตรี จตุพร จตุทอง
๑๖ นายเฉลิม เชื้อแกว
นายจรัญ สุขแดง
๑๗ จาเอก ชนะชัย ชื่นชวน
นายจรัญ องคทองคํา
๑๘ นาวาอากาศโท ชอง นาคเงิน

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
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หนา ๔
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นายชัยยงค ศรีวงษกลาง
พันจาอากาศเอก ชัยยา สีดาธรรม
จาอากาศตรี ชัยฤทธิ์ ทองงาม
วาที่เรือตรี ชัยสิทธิ์ เตชะสวางวงศ
นายเชาว มั่นพรม
จาอากาศเอก ไชยะ อิสระพานิช
นายไชยัญ ทับมั่น
พันจาอากาศเอก ณรงค เผือกพวง
นายณัฐวุฒิ กาญจนเวนิช
พลทหารณัฐวุฒิ กาญจนะ
นายเดช ธงชัย
พลทหารตน เสนา
นายทนงศักดิ์ โกมลเพ็ชร
นายทวะรัช รองสวัสดิ์
พลทหารทะแกลว สวัสดิ์เชิดวงษ
นายเทือน แกวชูทอง
พันจาอากาศเอก ธนวัฒน ฟุงเฟอง
จาอากาศเอก ธรรมนันท สุวรรณสิทธิ์
นาวาเอก ธรรมนูญ วิเศษสิงห
พันจาอากาศเอก ธวัช ตายเมือง
เรือตรี ธารไชยยันต ตันติอํานวย
นาวาอากาศโท ธีระศักดิ์ เมืองสง
พลทหารนรินทร ธรรมรักษา
วาที่เรือเอก นฤนาท ปานคํา
พันจาเอก บรรณธนากรณ อุระแสง
นายบุญชัย พรมนะกิจ
นายบุญมี วงศเสนา
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๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
นายบุญลือ วัตปลั่ง
นายประจวบ บุญประสิทธิ์
พันจาอากาศเอก ประนอม แกวกาญจน
นายประสงค ทิมถาวร
เรืออากาศโท ประสาร บุตรอ่ํา
พันจาอากาศเอก ประสิทธิ์ ศิริโภคา
วาที่เรือโท ปราโมทย สอนสวัสดิ์
นายปยะวัชร ชุมกมล
พลทหารโปรง แอพืช
วาที่เรือโท พงศธร ยิ่งอินทร
พลทหารพงษศักดิ์ ทับเอี่ยม
พลทหารพงษสยาม เพ็ญศรี
พลทหารพรเทพ สุวรรณมุสิทธิ์
เรือตรี พลพิพัฒน เศวตวงศ
เรือโท พันเดช สังขศิลปเลิศ
พลทหารพินิจ พรมภักดี
นายพูลสุข เชี่ยวชาญยนต
เรืออากาศโท ไพโรจน แสงลภ
เรือโท ภัทรฉัตร รุงแสง
พันจาอากาศเอก ภัทรพล ทองแท
เรือโท มงคล เทือกพุดซา
นายมานพ ซูสกุล
นายมานะ ขุนทอง
วาที่เรือโท เมธาวี ชูเมือง
พลทหารรถ ยันเดช
นายรุงโรจน คําบันเทิง
พลทหารรุงอรุณ สุขแจม

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
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นายเรียม แสงแกว
จาเอก วิชาญ สําโรงลุน
นายวิชิต ปุนทมุณี
พลทหารวิฑูรย รัศสุวรรณ
นายวิทยา สอาดศรี
นายวิวัฒน สุนทรเทพวรากุล
เรือตรี วีรกมล สวนจันทร
นายวีระพงษ ตั้งเพียร
เรือโท ศรัณย ภูติโยธิน
พลทหารศราวุธ บุญเจียก
จาอากาศตรี ศุภชัย แทนพันธุ
นายสงัด มัดติโถ
พลเรือโท สนิท บัวสาย
เรือตรี สมเกียรติ ยิ้มกริ่ม
พลทหารสมคิด ศาลาจันทร
นายสมคิด สุวรรณดี
พลทหารสมปอง คําไท
พันจาอากาศเอก สมปอง มีสังข
จาอากาศตรี สมมิตร สิงหอาสา
นายสมศักดิ์ จุลจินดา
นายสมศักดิ์ พรอมสุขสันต
วาที่เรือโท สรชัย ศักดิ์สิทธิ์
พันจาอากาศเอก สวัสดิเกียรติ ดียิ่ง
นาวาเอก สันติ ลยางกูร
นายสามารถ สายสกุล
นายสาลี่ บุญกมุติ
นาวาโท สําราญ ตางศรี

หนา ๕
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๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
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๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
นายสําราญ นิลพันธ
นายสําราญ ศรีแกว
นายสุวรรณ บานแยม
พลทหารอภิชาติ อุดรธร
เรือตรี อภิเชษฐ นุน สวัสดิ์
พลทหารอานนท ทับทิมทอง
จาอากาศตรี เอ แกวดอนรี
จาอากาศตรี เอกชัย บัวแดง
พลทหารเอกวิช หลักเพชร
นางกระจาง ภูบัวเผื่อน
นางจิระพรรณ กาญจนสุนทร
นางสาวฉวี เรงรีบ
นางฉันทนา ปยะสมบัติกุล
นางดวงตะวัน ไตรบัญญัติกุล
นางสาวนภาพร สภานนท
นางปรียา กัลยาณประดิษฐ
นางพนิดา ลีสัมพันธ
นางพาณี ภาคสุวรรณ
นางสาวเพลินพิศ ปรมาธิกุล
นางสาวภัทรา สกุลไทย
นางมนฤดี เกตุพันธุ
นางเมียง เล็กเจริญ
นางสาวฤดี สกุลไทย
นางวารุณี พรมนะกิจ
นางสาวศุภลักษณ กาญจนเวนิช
รอยเอกหญิง อัจฉรา วิบูลยรณรงค
นางสาวอุษา สกุลไทย

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒

กระทรวงการตางประเทศ
๑

๑
๒
๑
๒
๓
๔
๕

จตุตถดิเรกคุณาภรณ
นายบุญยง พฤฒิธาดา
๒ นายยิ่งยง พิษณุวงศ
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๑ นายนคเรศ เทพชาตรี
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ
นายกรีฑา อภิบุณโยภาส
๓ นางพัชรินทร รีแตร
นายสุชิน ประไพศิลป
๔ นางสาลีวรรณ ลิมะวรารัตน
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ
๖ นางสาวสายชล สุรพินิจ
นายวรรณกร เหลืองนภา
๗ นางอรพินท ดาวสัน
นายวิษณุ ศักดิยากร
๘ นางอรวรรณ จารุนงคราญ
นางปรียาภรณ บัดเดอรี่
๙ นางอัญชัญ เฮียรลิ่ง
นางพรพิมล เฉลิมพลานุภาพ
นางภรณี เจมส

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
๑ พันเอก โอสถ ภาวิไล

จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๒ นางบุษบา ยอดบางเตย
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๑ นายเอกชัย เศวตสมภพ
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ
๑ นายอนิรุทธ โปษะกฤษณะ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
๑ นายสมศักดิ์ วิวัฒนธนาฒย
๒ นายอํานาจ ทานากา

จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๓ นางสุธาสินี นอยอินทร
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๕ ธันวาคม ๒๕๕๒

เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๑๑ นางจิตรา กิจเลิศศุภศรี
นายกิตติพงษ เตรัตนชัย
นายแกว สังขชู
๑๒ นางเจริญศรี ศรีอนันต
นายจิตติ มูลทองจาด
๑๓ นางซิ้วงอ พรสุขสวาง
นายณัฐพล รัตนสกลพัฒน
๑๔ นางดารารัตน ชุณหะวัต
นายดือราแม ดาราแม
๑๕ นางนิตยา เจียรวนนท
นายมงคล เหลาทวีสุข
๑๖ นางพูลศรี จงแสงทอง
นางสาวกัญญพร กาญจนพิบูลย
๑๗ นางสาวภิญญภา ไทยวงศ
นางกานดา ศรีชีวะชาติ
๑๘ นางมณีรัตน ทองเปย
นางเกศณี กาญจนคีรีธํารง
๑๙ นางสมทรง หัมพานนท
นางจําป คงนาค
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ
๑๕ นางไทรทอง เมฆรารัตน
นายชาลี สุภัทรมงคล
๑๖ นางธัญธารีย จารุจิตติวัฒน
นายพรมมา สุวรรณศรี
๑๗ นางนงนาท สนธิสุวรรณ
นายเพียวพันธุ วาริชนันท
๑๘ นางนภาวรรณ สิงหกุล
นายมงคล อุนจิตติกุล
๑๙ นางพิพิธพร หลิวจันทรพัฒนา
นายวีรวัฒน ขอไพบูลย
๒๐ นางมุยเซี้ยม ปรีดาวิภาต
นายสนอง เนียมเหลี่ยม
นายสังคม เจริญทรัพย
๒๑ นางยุวดี เตรัตนชัย
นายอภิชัย เทพธาราทิพย
๒๒ นางวันเพ็ญ พันธุวิชาติกุล
นายอับดุลเลาะ อับรู
๒๓ นางวิมลรัตน วิชชาบุญศิริ
นายอิศรา สุนทรวิภาต
๒๔ นางสาวัน ตัน
๒๕ นางสุวรา เรียงพล
นางสาวจารุณี ชุณศิริรักษ
๒๖ นางสาวเสาวนี ตันเสถียร
นางสาวชวัลพร จึงเจริญสุข
๒๗ นางสาวเอกดรุณ ศรีสนิท
นางชัญญา บัวประเสริฐ
นางทิวาพร ศรีวรกุล

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒

เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ
๒๑ นายสุรินทร นิลเลิศ
นายจวน ผลเกิด
๒๒ นายสุวิทย จริยวัฒนวิจิตร
นายแฉลม ทรัพยมูล
๒๓ นายเอกบุรุษ ศรีสนิท
นายชวง เรืองจันทร
๒๔ นายเอนก ศรีสนิท
นายทวี อัมพรมหา
๒๕ นางกมลวัน บุณยัษฐิติ
นายธาดา อําพิน
๒๖ นางจารุวรรณ วชิราโภคา
นายบุญเรือง เสนีวงศ ณ อยุธยา
๒๗ นางดรุณี ศรีสนิท
นายประทีป บุญหมั้น
๒๘ นางสาวนิษฐานันท อนัญชนินทร
นายประวิชย ริรัตนพงษ
๒๙ นางสาวบุศรา พูลเกษม
นายปรีดี ธนปรีดากุล
๓๐ นางพรรณี แกนสุวรรณ
นายเพิ่มศักดิ์ เลื่อนสุขสันต
นายรุงโรจน เจริญธัญรักษ
๓๑ นางรัชนีวรรณ อุทัยศรี
นายวิชาญ ชื่นเจริญ
๓๒ นางรัตนา จาวทวิภาส
นายเศรษฐกานต อัตถากรพันธ
๓๓ นางสาวลัดดาวัลย ณรงค
นายสน รูปสูง
๓๔ นางวรรณี ฉัตรสันติประภา
นายสามารถ วินไธสง
๓๕ นางวัลลภา วิศวสุขมงคล
นายสํารวง ดีผิว
๓๖ นางสมัคร คังคายะ
นายสุนทร มัจฉิม
๓๗ นางสายพิน คําฝอย
นายสุนทร สุนทรธาราวงศ
๓๘ นางสุนิสา อุรุพัฒนาการ
นายสุนันท แจงวงษ
๓๙ นางสุภัสธาม วทาวิทยากร
นายสุรพงษ กองจันทึก
๔๐ นางสุวรรณา คําแสง

กระทรวงพาณิชย
๑ นายคมสัน โอภาสสถาวร

เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ
๒ นางสาวกอบสุข เอี่ยมสุรีย

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๑
๒
๓
๔
๕

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒

เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ
๖ นายวิเชียร วิไลงาม
รอยตํารวจโท เจริญ เหลาธรรมทัศน
๗ นายสุชาติ พิทักษเกชา
นายนันทวัฒชัย วงษชนะชัย
๘ นายสุเมธ เหลาโมราพร
นายประพจน นันทวัฒนศิริ
๙ นางประดับ โกมุท
นายปราโมทย โชคศิริกุลชัย
นายเปลงศักดิ์ ประกาศเภสัช
๑๐ นางริสรวล อรามเจริญ

กระทรวงมหาดไทย
๑ นายทัตภณ เกิดเจริญ
๒ นายไพฑูรย ชื่นจิตต
๑ นายจุล จรุงกลิ่น
๒ นายอินทร สินธารา
๑
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๓ นางอรุณ บํารุงวัด
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๓ นางสมบัติ อันนันหนับ

เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ
นายประทุม เตาทอง
๒ นางสาลี่ สุขสมแดน
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ
๑๐ นายวรกฤต กาญจนเกยูร
นายกรีธา มติธนวิรุฬห
๑๑ นายวันชัย ขาวคง
นายขวัญเมือง พลอยศรีธรรมชาติ
๑๒ นายวิชัย กุลศิริ
นายจํานงค ธานี
๑๓ นายวินัย โกมาร
นายจํารัส สุขสมแดน
๑๔ นายวิศาล เอี่ยมสําอางค
นายชาญ เพิ่มสวัสดิ์
๑๕ นายศรายุทธ เย็นใจ
นายบุญเสริม ศรีอุชา
๑๖ นายศราวุธ สิทธิชุม
นายประมวล ธรฤทธิ์
๑๗ นายศิริชัย แซจง
นายปรีชา เย็นใจ
๑๘ นายสนธยา พัสกุล
นายยิ่งเจริญ อํานวยศิลป

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘

นายสมคิด อาจไธสง
นายสมบูรณ สุขประเสริฐ
นายสมพิศ จันทรทิน
นายสะอาด สุทโน
นายสุชาติ จงเจริญ
นายสุรเชษฐ อิงคนันทวารี
นายสุรเดช พานบัว
วาที่รอยตรี สุวสันต บัวงาม
นายสุวิทย อนันตสมบูรณ
นายเสกสรรค ศรีวิชัย

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
นายเหลียง เมืองเสือ
นายอิ่นแกว แกวพิลาบ
นายอุดร อึ้งเสนาะ
นางคิ้ม สถาวร
นางเฉลียว ยศเทียม
นางบรรเลง ซื่อชัยเจริญ
นางละเมียด บรมบรรเจิด
นางวาสนา ยั่งยืน
นางสมหมาย เสือหลง

กระทรวงยุติธรรม
๑ นายชล วองสวัสดิ์
๒ นายเริงฤทธิ์ วิเศษประสิทธิ์
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

นายชนินทร เตาเงิน
นายชิต วันอังคาร
นายชูศักดิ์ ตันติประภา
นายเชษฐา หิมอนุกูล
นายแดนชัย ชาญกวาง
นายธงชัย สมใจ
นายนิรันดร แสงทวม
นายบุญนาค สุริยะธวานนท
นายบุญลือ ศรีหทัย
นายบุญเลี้ยง จําปกลาง

เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ
๓ นางคมคิด วงศพานิช
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ
๑๑ นายประสาท คุมสะอาด
๑๒ นายพงศกร จีนเสาร
๑๓ นายภิรมย ชัยประยูรหัทธยา
๑๔ นายวรศักดิ์ ศรีวิฑูรยศักดิ์
๑๕ รอยตํารวจตรี ศิริ ขันธคง
๑๖ นายสมจิตร มาตรโคกสูง
๑๗ นายสมชาย หลําพรม
๑๘ นายสมศักดิ์ พลพิทักษ
๑๙ นายสมหมาย พรมสุขกาย
๒๐ นายสหัส เบญจลาภ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗

นายสามารถ ทรงศิล
นายสุนัย อยูสุข
นายอําพันธ ฉายสินธุ
นางสาวจันทร มณีเทพ
นางสาวทิพยมาส สันตจิตต
นางสาวบุษกร มงคลนิธิธรรม
นางปรัษฐา วงศอากาศ

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
นางปราณี สงบจิตร
หมอมหลวงปรีดารัตน สุบรรณ
นางลัดดา เหรียญมงคลชัย
นางสุบงกช วงศวิชยาภรณ
นางอารฎา โถรัตน
นางอําไพพรรณ ธีระพงษ

กระทรวงแรงงาน
๑ นายจิรวัฒน เตชะปรีชาวงศ
๒ นายบรรฤทธิ์ งามสม
๓ นายประติยุกต สุขบุญมา
๑ นายนิพนธ เอื้อศักดิ์
๒ นายพยุงศักดิ์ พันธุปญญาเลิศ

เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๔ นายประวิทย บุญหลา
๕ นายปยะวัฒน เกิดมูล
๖ นายสมชาย พรมหมี
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ
๓ นางศรีสมร คงพันธุ

กระทรวงศึกษาธิการ

๑ นายดําหริ ดารกานนท
๑
๒
๓
๔

นายกระหยิ่ม ศานตตระกูล
นายกีรติ พานิชชีวะ
นายเกรียงไกร มณีรัตน
นายเฉลิมชัย ตัณฑวิรุฬห

ทุติยดิเรกคุณาภรณ
๑ นายธราลัทธ วรศะรินนบ
ตติยดิเรกคุณาภรณ
๒ นางสุมนา วิสุทธิธรรม
จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๕ นายชลินทร มโหฬารกิจ
๖ นายณัฐพล ปกานนท
๗ นายประชา นิ่มปุญญกําพงษ
๘ นายประสิทธิ์ จิระพงศวัฒนา

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

นายปยวัฒน สมานะวณิชย
นายราชัญ ทยานุวัฒน
นายวิชชุ จารุจันทร
นายศิโรจน ผลพันธิน
นายสมชาย บุญศรี
นายสมัย ลี้สกุล
นายสุนทราภรณ ธารีสาร
นายสุปกิจ คชเสนี
นายสุรศักดิ์ กิจสวัสดิ์
นายอรรณพ พรประภา
รอยเอกหญิง จงกลนี จารุจันทร
นางสาวจินตนา ปนทอง
นางชอพิภพ โอสถานุเคราะห
นางสาวชูศรี แดงประไพ
นางฐิติมา ภูศิริ
นางสาวนงเยาว วงศวิศิษฐ
นางสาวประพีรพรรณ นิลณรงค
นายกิตติพัฒน สิทธัตถ
นายกิติพันธ วิสุทธิธรรม
นายเจริญชัย ตุลยกิจจา
นายชาคร ตะยาภิวัฒนา
นายธีรชัย ลีลายั่งยืน
นายนัทพล ศรีรัตนประไพ
นายบุญเกียรติ เอื้อสุดกิจ
นายบุญยืน คงจินดา

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
นางประไพ ทยานุวัฒน
นางประยงค เกงชน
นางปทมาวลัย รัตนพล
นางสาวพรสวรรค เสมาเงิน
นางพวงเพ็ญ ทิสยากร
นางไพจิตร รัตนานนท
นางมะลิ กันสิทธิ์
นางยุพา เอี่ยมดีงามเลิศ
นางสาวลัดดา ตัญศิริสุข
นางสาวลัดดา พรหมเจริญ
นางสาววรรณนรา นิลณรงค
นางศศิธร สิงหบุตร
นางสุปราณี กุลไพศาล
นางสาวอติลาภ วาจานนท
นางอังคณา พานิชชีวะ
นางอําพัน อัสสกุล

เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๙ นายประพันธ พลธนะวสิทธิ์
๑๐ นายประสงค เหตระกูล
๑๑ นายปลิว มังกรกนก
๑๒ นายปญญวิชช พึงจิตติสานติ์
๑๓ นายพิชัย กรรณกุลสุนทร
๑๔ นายวรพันธ อุณจักร
๑๕ นายศักดิ์ชัย ธัญวัฒนกุล
๑๖ นายสงวน ชื่นพาณิชยกุล

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘

นายสมชัย ครุจิตร
นายเสริมศักดิ์ ทองประเสริฐ
นายแสงทอง ศรีประกอบพร
นางกิมลี้ ริ้วเหลือง
นางสาวชนิดา ศรีงาม
นางณัฐสุรางค นิ่มปุญญกําพงษ
นางเถ็กเฮี้ยน หิรัญสาย
นางประวิง อุดมรัตน
นางสาวปอเชียม พงษไพฑูรย
นางพอพิณ เลาหเรณู
นางมรกต ลีนุตพงษ
นางรุงมณี กิติวัฒนศักดิ์

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

นายกอบเกียรติ รักเผาพันธ
นายขจง ทั้งสุข
นายจิตร ตัณฑเสถียร
นายจุน แสงจักร
นายทศพร รุจิยากร
นายทองชัย ตั้งวิบูลปญญา
นายธนกร จํานงคภักดี
นายธิติ เมธีสุทธิพรรณ
นายนพรัตน พิริยเลิศศักดิ์
นายบุญไทย จันทรานุวัฒน
นายบุญเพ็ญ นวลฉวี
นายบุญสง พอคาทอง
นายประกอบ เอื้อไพบูลย

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒

๒๙ นางสาววรรณารัตน เต็มฤทธิกุลชัย
๓๐ นางสาววิไล ธนสารอักษร
๓๑ นางสาวศิริบุญ พูลสวัสดิ์
๓๒ นางศิริพร กรรณกุลสุนทร
๓๓ นางสาวสมปอง รักษาศุข
๓๔ นางสุชัญญา ธนาลงกรณ
๓๕ นางสาวสุดารัตน วรุณเทพรักษา
๓๖ นางสุภาวดี อารีกุล
๓๗ นางสุมาลี อุนพงศเจริญสุข
๓๘ นางสุวรรณา สุเมธโชติเมธา
๓๙ นางอรวรรณ ธัญวัฒนกุล
๔๐ ทานผูหญิงอรุณี ราชากร
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ
๑๔ นายประทิน กลัดพิบูลย
๑๕ นายประพันธ เอี่ยมรุงโรจน
๑๖ นายประสงค ชุมพลไพศาล
๑๗ นายประเสริฐ ประคุณศึกษาพันธ
๑๘ นายปรีชา นันทนฤมิต
๑๙ นายพงษศักดิ์ จินดาสุข
๒๐ นายพอควร โกเมศโสภา
๒๑ นายพิทักษ ไพศาขมาศ
๒๒ นายไพฑูรย สมบัติพิบูลย
๒๓ นายมนูญ บุณยทรรพ
๒๔ นายมานพ ซับซอน
๒๕ นายเยือน ริยะตานนท
๒๖ นายวรวีร ลาภบุญทรัพย

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒

นายวัชรพงศ เพียรชูพัฒน
นายวิชิต จันทราวุฒิกร
นายวิวัฒน ลิ้มพัสถาน
นายศุภชัย ราชพิตร
นายศุภโชค อังคสุวรรณศิริ
พันโท เศวต ทัศนบรรจง
นายสมชาย บุระมาน
นายสมชาย สัญญลักษณศิริ
นายสมนึก ไกรทัศน
นายสมบัติ เลิศสุมิตรกุล
นายสมยศ เลิศสุมิตรกุล
พันตํารวจเอก สวาสดิ์ พัวเวส
นายสัมฤทธิ์ ทองโพธิ์
นายสินชัย เตชัสหงส
นายสุรพล ศิริเศรษฐ
นายสุรินทร นาควิเชียร
นายอดิศร อาภาสุทธิรัตน
นายอัครพล เหลาสุนทรศิริ
นางกมลทิพย พวงจิตต
นางกมลพรรณ พันธุโกศล
นางกรรณิการ ลินพิศาล
นางสาวกรรณิการ สถิรอังกูร
นางกองแกว ศรีอุดมพร
นางกัลยา มามณี
คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
นางกานดา ไพบูลยพูนผล

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
นางงามลักษณ สุขมงคล
นางสาวจงจิตต วีระพัฒนา
นางจันทิรา โลหะวิริยศิริ
นางจินตนา เลิศสุมิตรกุล
นางจุงเค็ง แซเลา
นางจุฬาวรรณ ภัคอธิคม
นางสาวฐิติวรรณ จุลเสนีย
นางดวงจันทร อัครลาวัณย
นางดวงพร นพคุณ
นางสาวดารารัตน อานันทนะสุวงศ
นางทวีพร กิติยาดิศัย
นางทวีสุข ลบตุม
นางทองเปลว วงศพยัคฆ
นางนลินี มานะวุฒิเวช
นางนวลนิจ ศิริจิตร
นางนิตยา วิริยะบุศย
นางสาวนิภา ธนะภูมิ
นางนิภา บุพธรรม
นางนิภา วันเพ็ง
นางสาวนิภาพร เวสโกสิทธิ์
นางนุชจรี โอภาสสถาวร
นางบังอร เอื้อไพบูลย
นางสาวบุญเทียม แสงศิริ
นางเบญจา ตั้งตระกูลเจริญ
นาวาเอกหญิง ประภา สลายแผว
นางปราณี ศุภวิไล

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒

นางสาวปรียา โกวิทตรพงศ
๑๐๒ นางวรรณภา กอดํารงค
นางสาวพรสวรรค กุลไพศาล
๑๐๓ นางสาววันดี รัศมีอัมพร
นางพวงรัตน ชันซื่อ
๑๐๔ นางวันดี ศรีอมรตระกูล
นางสาวพัชรี ทองธํารง
๑๐๕ นางสาววันเพ็ญ จิรากรวรรณ
นางสาวพัชรี วนินทานนท
๑๐๖ นางสาววิมล เจือสันติกุลชัย
นางพิมล เชี่ยวศิลป
๑๐๗ นางศรีประพันธ ฟุงเกียรติ
นางเพ็ญผล พานิชภักดิ์
๑๐๘ นางสาวศิริพร ศุภโอภาสพันธุ
นางเพ็ญศรี โกเมศโสภา
๑๐๙ นางสาวศิริรัตน เกียรติชัยไพบูลย
นางสาวภคินี พฤฒิธํารง
๑๑๐ นางสพรั่ง สิทธิกิจ
นางสาวภัทริน แซอุย
๑๑๑ นางสมพร กนกกุล
นางมยุรี อุนจิตร
๑๑๒ นางสมพร จงบุญทรัพย
๑๑๓ นางสมพร รุงงามฤกษ
นางมาลินี ศรีจริยางกูร
๑๑๔ นางสาวสมพิศ เลิศสุมิตรกุล
นางสาวมุกดา แซเลี่ยว
๑๑๕ นางสํารวย อิสระ
นางสาวยุรี ปภังกร
๑๑๖ นางสาวสินี ชันซื่อ
นางเยาวลักษณ พูลทอง
๑๑๗ นางสิริวรรณ ละอองวารี
นางรัชนีย รางแดง
๑๑๘ นางสาวสุขศรี ศิริพจนโศภณ
นางรัตนา พรมสวัสดิ์
นางรําพรรณ โภคะกุล
๑๑๙ นางสาวสุดศรี กาญจโนมัย
นางสาวรุงรัตน สุนทรวรเชษฐ
๑๒๐ นางสุวรรณี จันทราวุฒิกร
นางโรจนา ผลพันธิน
๑๒๑ นางโสภาวดี บุณยรักษ
นางลัดดา วัฒนประกายรัตน
๑๒๒ นางอสมา ปาลเดชพงศ
๑๒๓ นางอัจฉรา บุญญวัฒน
นางลําเจียก ทับทิม
๑๒๔ นางสาวอุบลพรรณ ปานปูน
นางสาววนิดา ชวนรุงวัฒนา
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ
๑ นายกมลมิตร วุฒิจํานงค
๓ นายกริ้ม สินธุรัตน
๒ นายกระจาง พุทธศรี
๔ นายกวิน สุรกิจบวร

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ 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

นายกิตติพันธ สิมธรรมนิมิต
นายคะนอง เนินอุไร
นายจงสุวัฒน อังคสุวรรณศิริ
นายจรินทร ตันสิริธเนศ
นายจักรกริศษ สุขสวัสดิ์
นายจําลอง เกษมสวัสดิ์
นายจิระพงศ กุลพฤทธานนท
นายชาญชัย ยะมะรัต
นายชิน ลิม้ ปวงทิพย
นายดํารงศักดิ์ ชุมแสงพันธ
นายทองเจริญ ดาเหลา
นายทีปทัศน ชุณหสวัสดิกุล
นายธรรมรักษ พิชญกุล
นายธีรพล เดชดําเกิงชัย
นายธีระ จาตุรนตรัศมี
นายนรินทร แจมจํารัส
นายบรรจบ ชุณหสวัสดิกุล
นายบุญชัย เชาวนไกลวงศ
นายบูรณมี วิเวโก
นายปยุต พันธวงศเดชา
นายประจักษ อัสสันตชัย
นายประนอม พลวิชัย
นายประวิทย อนันตวราศิลป
นายประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ
นายปรีชา กุลโชติ
นายปติพัฒน เหมือนทองจีน

หนา ๑๖
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

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
นายพงศรัตน ชิวชรัตน
นายพงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ
นายพงษอมร นิ่มพูลสวัสดิ์
นายพรศักดิ์ ผูพัฒนะพงศ
นายพัฒน เกื้อสกุล
นายพิชัย ศรีวิไลลักษณ
นายพิสิษฐ จินตวิวัฒน
นายพีรสัณฑ ไชยจิตร
นายไพศาล เบญจทรัพยถาวร
นายภควัต จงสถิตเกียรติ
นายภิรมย รุงจํารัสโสภา
นายมนัส ตระการรัศมี
นายลัภย หนูประดิษฐ
นายวรรธนันท ศรีวัชรินทร
นายวันชัย ขัณฑวีระมงคล
นายวันชัย วิชญชาคร
นายวิชัย นครชัย
นายวินัย โตวฮวดใช
นายวินัย บุญโสภณ
นายวินิจ องคเนกนันต
นายวิวัฒน จิรพงศานานุรักษ
นายวีรชัย จรูญเมธี
นายวีรพัฒน พูนศักดิ์อุดมสิน
นายศิริศักดิ์ เหลาสุวรรณ
นายศิวะ มหาสันทนะ
นายศุภณัฐ คําตื้อ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
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
๘๒

นายสนั่น ชวาลเวชกุล
นายสมชัย ไกรครุฑรี
นายสมชาย ปยะมงคล
นายสมศักดิ์ ศักดิ์ทวีกุลกิจ
นายสมศักดิ์ สุมิตสวรรค
นายสอาด ไชยวุฒิ
นายสังวาลย อายุเจริญ
นายสาธร ศรีสุเทพ
พันเอก สิทธา มหาสันทนะ
นายสิทธิกาจ อังคสุวรรณศิริ
นายสิทธิชัย ณ นคร
นายสิทธิชัย ลีเกษม
นายสุชิต ไพศาล
นายสุนทร อัศวานันท
นายสุภาสพงษ อังคสุวรรณศิริ
นายสุรีย สวาทสุต
นายเสวก มาลาพงษ
นายโสรัจ นามออน
นายอดิศร ไชยบาง
นายอเนตุ เสมรสุต
นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย
นายอัศวิน วิชญชาคร
นายอิทธิศักดิ์ วิชญชาคร
นายอุทัย ตั๊นสวัสดิ์
นางกรกพร หวังประเสริฐกุล
นางสาวกรรณิการ มิคะเสน

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
นางกอบกาญจน ชุณหสวัสดิกุล
นางกิมหลั่น เหลมประวัติ
นางสาวกิมเหลี่ยง เหลมประวัติ
นางจันทิมา องคโฆษิต
นางจิรกัญญา เธียรประมุข
นางสาวจีราพร วัฒนานิมิตกูล
นางจุฑารัตน ศรีประเทือง
นางเฉลิม เจริญกุล
นางสาวชนาทิพย ตันตโรดม
นางชะเวง ออนละมาย
นางชูศรี เรืองศิริ
นางสาวณัฏฐพร มยุระสาคร
นางสาวณัฐชลี ทองประเจียด
นางสาวณิชกานต นิธิโชติกุล
นางดวงมน จึงเสถียรทรัพย
นางดาราวรรณ ธราภาค
นางสาวทวีพร กีรติอดิศัย
นางทองแยม ตั๊นสวัสดิ์
นางทัศนา หลิวเสรี
นางสาวทาริกา ประมูลสินทรัพย
นางสาวธนิกา ปนยารชุน
นางสาวนรีรัตน แยมลมาย
นางนฤมล โตวฮวดใช
นางนันทพันธ เสตะจันทน
นางนิ ชัยเรืองพร
นางนิตยา สุขีโมกข

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔

นางนุจิณี โฮ
นางสาวนุชจรินทร ไชยณรงค
นางสาวบงกช ศิวปญญา
นางบุญนะ วัฒนสินธุ
นางปทุมพร วิชญชาคร
นางประกอบ โพธิจินดา
นางประชุมพร ระกิติ
นางปริศนา นาคอราม
นางปรียาพร สุวรรณจินดา
นางพงษศรี ศรีสุเทพ
นางพนิตา จักกะพาก
นางสาวพรทิพย นันทเสนามาตร
นางพรรณี ฉันทวรลักษณ
นางพรรณี พรหมเศรณี
นางพวงเพ็ชร ชัยถาวรเสถียร
นางพัชราภรณ สฤษดิ์อภิรักษ
นางพัชรี พรมรกตแกว
นางเพชรินทร พิริยคุณพร
นางเพ็ญพรรณ โฆษิตชัยวัฒน
นางภาทินันทน มหาสันทนะ
นางมลฤดี อัศวกาญจนา
นางมาลี ไชยวุฒิ
นางสาวมาลี สุขวิบูลย
นางยุพา กลัดพิบูลย
นางยุวดี ไทยหิรัญ
นางสาวเยาวพรรณ ศุภมิตร

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
นางรัฐภรณ สีนะวัฒน
นางรัตนา พันธพานิช
นางลมัย ศัตรูลี้
นางลัดดา ถวัลยธนากร
นางวนิดา อัมระปาล
นางวราภรณ ตันสิริธเนศ
นางสาววัชราพร อัศวสิทธิกิจ
นางสาววิมล ธนจิรจรัสชัย
นางศรีวิรัตน คงทรัพย
นางศิริพร เปลี่ยนผดุง
นางสาวศิริรัตน ประเทืองสุข
นางศิริวรรณ เสรีรัตน
นางสงวนศรี วิจัยกุล
นางสมจิต ธารัตถพันธุ
นางสมบูรณ แซเลี่ยว
นางสมฤดี เอื้อสุดกิจ
นางสมศรี พลาดิสัย
นางสมหะทัย พานิชชีวะ
นางสาวสลิลทิพย พัฒนพิฑูรย
นางสํารวย หทัยรัตนศิริ
นางสิริมณี ประคุณศึกษาพันธ
นางสุดารัตน หอรุงเรือง
นางสุนันท มหาสันทนะ
นางสุพตั รา เกษมสวัสดิ์
นางสาวสุวัฒนา จุฬาวัฒนทล
นางโสภาพจนี ศรีวัชรินทร

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖

นางเหมือนจันทร สงบสกุล
นางสาวอติพร เทอดโยธิน
นางสาวอรชร รัตนมณี
นางสาวอรวรรณ วิภารัตน
นางสาวอรสา วิมลเฉลา
นางอลิศรา มหาสันทนะ

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
นางอัจฉรา แกวกิติชัย
นางสาวอัจฉริยา แสงงาม
นางอุชัญญา ปราสาททองโอสถ
นางอุดมลักษณ ขัมพานนท
นางอุษาภรณ วิชญชาคร

กระทรวงสาธารณสุข
๑
๒
๓
๔

นายบาย หัสดิพันธ
นางสาวชุติมา คําเนียม
นางทองเบือน หัสดิพันธ
นางลังเกียว เจริญพันธ

จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๕ นางลํายอง หะรินสุต
๖ นางสาวสรอย ฤทธิรงค
๗ นางสาวสําเรียง เหมาะมาศ

เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๑ นายเกียรติ วงศกสิกิจ
๑๓
๒ นายจําเนียร ใครครวญ
๑๔
๓ นายชอ แซเหลา
๑๕
๔ นายชัยพิทักษ อิ๋งสินคาตระกูล
๑๖
๕ นายชัยวัฒน นฤขัตพิชัย
๑๗
๖ นายดําเนิน รัตนยันต
๑๘
๗ นายเดชา คุปตถาวรฤกษ
๑๙
๘ นายทองอยู อุทยานิน
๒๐
๙ นายธวัช ตันติพิริยะกิจ
๒๑
๒๒
๑๐ นายบรรเจิด ตันติวิท
๒๓
๑๑ นายพยุงศักดิ์ เกิดวงศบัณฑิต
๒๔
๑๒ นายพรชัย เติมทรัพยสิน

นายไพรัช รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
นายวรยศ เผาเสถียรพันธ
นายวิษณุ เอกวานิช
นายสมนึก ผลเจริญ
นายสมบัติ อติเศรษฐ
นายสมศักดิ์ ชูสขุ
นายสุชาย โชติสมิทธิ์กุล
นายสุธรรม แซหลู
นายโสภณ เอกวานิช
นางกิมลอง แซซิว
นางกิมเหลียน ตันติวิท
นางจันทนหอม สุขใจ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗

นางสาวจันทรา จรรยแสง
นางจินตนา หงษหยก
นางชลธิชา วองชาญกิจ
นางฐิตาภรณ ฐิตะภาส
นางดวงจิตต ตันติวิท
นางทัศนีย ตันพันธุ
นางนันทินี เกิดวงศบัณฑิต
นางสาวนัยนา เอกวานิช
นางเบญจมาศ โกยศิริพงศ
นางสาวประกอบ แสงมณี
นางประพิมพ มหาเมธเวคินท
นางเพ็ญแข บุญทอง
นางมณฑา เอกศิลป

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

นายชลอ กองปญญา
นายธวัชชัย ปติชัยชาญ
นายธีระชัย สุภาชัยวัฒน
นายบุญรักษ วงศรัชตโภคัย
นายบุญสม ฤทธิจันทร
นายพิเชฐ แสงดี
นายไพฑูรย พรรณา
นายมนัส ธิติบดินทร
นายแรม เชียงกา
นายสนิท งานจัตุรัส
นายสมพงศ ยงสุวรรณกุล
นายสรรเสริญ จูฑะมงคล

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒

๓๘ นางมลิวัลย ไตรทิพยพิกุล
๓๙ นางมันฟา วงษทอง
๔๐ นางไมตรี วิทยาพิเชฐ
๔๑ นางเยาวลักษณ หงษหยก
๔๒ นางรัชฎา อยูสุข
๔๓ นางรัตนา เซี่ยงเห็น
๔๔ นางสุจรรยา ลีลายนะ
๔๕ นางสุนีย หลิมพานิชย
๔๖ นางสุมารัตน วิประกษิต
๔๗ นางอนงค บรรเจิดพงศชัย
๔๘ นางอุบล หลาวประเสริฐ
๔๙ นางเอง กี่ประเสริฐพงศ
๕๐ นางแอด นาคเกิด
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ
๑๓ นายสองศรี แสงศรี
๑๔ นายสารัตถ วรัญญาพร
๑๕ นายสํารวย กันตศิริ
๑๖ นายเสริม จูฑะมงคล
๑๗ นายอนันต เสมอมิตร
๑๘ นายอรรถยุทธ พิรวินิจ
๑๙ นายอํานาจ เตียเอี่ยมดี
๒๐ นางจําป ปนวิเศษ
๒๑ นางซิวจิง ทัศนมานะ
๒๒ นางสาวฐิติยา วิริยจารี
๒๓ นางสาวทศพร สุภาชัยวัฒน
๒๔ นางทองพูน เกิดนาวี

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒

๓๖ นางยุพิน แซตั้ง
๓๗ นางระเบียบ มาตรคําจันทร
๓๘ นางละมอม แซหลือ
๓๙ นางสาววรียา อารียวงศสกุล
๔๐ นางศิริพร ทนงค
๔๑ นางสงวน อากาศวิภาต
๔๒ นางสาวสมพร พุมพวง
๔๓ นางสีไพร แดงปอม
๔๔ นางสาวสุภาพ สะคราญ
๔๕ นางสาวสุวณี เสมอมิตร
๔๖ นางสุวัฒนา แพงงาม
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ
๑๕ นายสํารวย อํานวย
นายคํา บุญลือชา
๑๖ นายสุชัย พรชัยศักดิ์อุดม
นายเจริญ เกิดพิพัฒน
๑๗ นายสุวัฒนชัย วิไลวณิชวงศ
นายเจริญ เจริญจิระตระกูล
๑๘ นายไสว ยะกาศคะนอง
นายเจะอูมา ดือราแม
๑๙ นายหมัดอุเส็น สามารถ
นายเชิดพงศ โสภณ
นายซอน เกิดพิพัฒน
๒๐ นายอนุกูล ปติชัยชาญ
นายตรีวิทย ชาครียเวส
๒๑ นายอัดนัน เซ็ง
นายบุญกอง ตราชู
๒๒ นายเอกชัย ติวุตานนท
นายบุญนาค อัฑฒากร
๒๓ นางกมลพร อัมพรพันธุ
นายประสิทธิ์ ชัยจิตติประเสริฐ
๒๔ นางเครือ เนตรภักดี
๒๕ นางสาวจิรวัลย มานะตระกูล
นายเปลี่ยน ฟาอรุณ
๒๖ นางสาวเจ็ง แซโคว
นายพันธุวสิณ ขามสาม
๒๗ นางสาวฉวีวรรณ บุบผาคํา
นาวาอากาศเอก มกราชัย บูชาชาติ
๒๘ นางซิวลัง แซอึ้ง
นายยนต พิรวินิจ
นางทัศนียพร ดีนาน
นางสาวนัดดา ตัณฑปุตตะ
นางสาวนิภา อภัยทาน
นางบุญนาค สําเภาพันธ
นางสาวประไพ ศรีเงินยวง
นางปนทอง วงษดี
นางพงษสิมา โกสลาทิพย
นางพัชรา นวมะชิติ
นางพัชรี จงเลิศวณิชกุล
นางภิรมณพร กวาวสาม
นางยุพา ไชยภูมิสกุล

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐

นางสาวดวงสม ชุติศิลป
นางทัศนีย กิตติดําเกิง
นางทิพจุทา เพิ่มชาติ
นางธวัลรัตน คงรอด
นางนภาพร ภูมิเรศสุนทร
นางสาวปนัดดา ศรีเงินยวง
นางสาวประชุม เนตรแกว
นางพยอม แกววงษจันทร
นางสาวมันทนา บุญประสิทธิ์
นางยุพารักษ พรมนอก
นางยุวรี ยิ้มแสง
นางระแบบ ตันทวีวงศ

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
นางละมาย จวนจบ
นางสาววรรณวิไล บุษหมั่น
นางสาววิเชียร ดิษฐบุตร
นางศรีวัย ชมฉ่ํา
นางสายสุนีย วิโรจวานิช
นางสุขศรี อาวัชนาการ
นางสุดารัตน จันทรทอง
นางสุนีย สุขสันตสิริมา
นางสุมาลี อธึกนิรันดรกุล
นางอรุณ สุนทรประเวส
นางอารีย ธรรมคุณ

กระทรวงอุตสาหกรรม
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๑ นายสุจินต เหลาแสงงาม

สํานักงานตํารวจแหงชาติ
๑
๑
๑
๒
๓
๔

เบญจมดิเรกคุณาภรณ
นายวาณิช จํานงนรวุฒิ
๒ นางเพ็ญพิมล จํานงนรวุฒิ
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ
นายวรวัฒน จํานงนรวุฒิ
๒ นายวีระพงศ จํานงนรวุฒิ
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ
สิบตํารวจโท กฤษณะ สระบัว
๕ สิบตํารวจตรี จักรี ดิษใจ
รอยตํารวจตรี เกรียงศักดิ์ ดีประสิทธิ์
๖ นายชาญกิจ วิทยาวราภรณ
สิบตํารวจตรี ไกรสร หอมระรื่น
๗ ดาบตํารวจ ชาติ วรรณกนก
สิบตํารวจตรี จรัส ยางสูง
๘ นายฐิติพงศ ศิริเทียนทอง

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔

สิบตํารวจตรี ดําริ ทองแผน
สิบตํารวจตรี ทวีพร ทองมา
รอยตํารวจโท ทศพล มนทสิทธิ์
นายธรรมชัย ศีลอุดม
จาสิบตํารวจ นิยม ธีระวรรณสาร
รอยตํารวจโท บุญโชค อูโภคิน
สิบตํารวจตรี ประมวล รัศมี
นายประสิทธิ์ ซึ่งมหากิจ
นายพงษสวัสดิ์ จิรดาพิพัฒน
สิบตํารวจโท พิสิฐ ศรีสนิท
สิบตํารวจโท พีรวัฒน เอสมนึก
ดาบตํารวจ ไพรินทร ศรีนิล
รอยตํารวจโท โยธิน สีหาทิพย
สิบตํารวจโท วสันต รักษากุล
สิบตํารวจโท สนอง วิเศษสิงห
สิบตํารวจตรี สมเกียรติ นาลวน

๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
สิบตํารวจตรี สมคิด จันทรทอง
สิบตํารวจตรี สมพงษ สุขนิรัญ
สิบตํารวจตรี สมศักดิ์ พงษภู
สิบตํารวจตรี สาโรจน ทองดี
ดาบตํารวจ สําเริง เล็กนอย
สิบตํารวจตรี สิทธิโชค จันทรนอย
สิบตํารวจโท สุเทพ คงสืบชาติ
สิบตํารวจตรี สุริยา รักษาแกว
นายสุวัฒน ไววิทยลิขิต
สิบตํารวจตรี แสนยากรณ หรสัตย
สิบตํารวจตรี อนุสรณ ทิพยบุรี
สิบตํารวจตรี อภิชาติ แดงประดับ
ดาบตํารวจ อวน วังเย็น
สิบตํารวจโท อํานาจ เบ็ญพาด
นางบุญมี แมนสมุทรใจ

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ

๑ นายอนุชิต เดชคุณากร
๒ นางเฉลิมพร มหาภาพ
๓ นางบุญสง คงมนัส
๑ นายเฉว ธรรมนิมิตโชค
๒ นายชวลิต เตาทอง

ทุติยดิเรกคุณาภรณ
๑ นายสุข ทับทิมศรี
ตติยดิเรกคุณาภรณ
๔ นางสาวประทุม เหมวันต
๕ นางละไมพร เลิศอมรสกุลชัย
จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๓ นายชัยยิ่ง ศรีประเสริฐ
๔ นายณัฐนนท อุนพงศเจริญสุข

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

นายทวี หาญไกรวิไลย
นายธนิต โสรัตน
นายนันท พึ่งทอง
นายบุญธรรม ผุยมูลตรี
นายปริญญา เอครพานิช
นายปลิว ถิ่นไทรงาม
นายพิพัฒน ธาตวากร
นายสนิท พัฒบุญมา
นายสมจิตร นอยไม
นายสมพงษ เภตรานนท
นายสมโภช คลายอินทร
นายอนันต ถนอมรอด
นายอนุพงศ ประชาราษฎรนิยม
นายอํานวย เผือกบางนา
นางเกตุ กลิ่นพวง
นางสาวจันทนา วานิชสัมพันธ
นายกมล เหมทานนท
นายจํานงค ฉายทอง
นายดิเรก นิยมธรรม
นายติ่ง ดอกบัว
นายธีระ ธีรกวินสกุล
นายบุญมี จอยประสิทธิ์
นายบุญสง นาคเกิด
นายพิระชัย อนมณี
นายภิรมย กมลโชติ

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒

๒๑ นางนรินดา นอยไม
๒๒ นางนิตย หอมกรุน
๒๓ นางไพเราะ อั้งลิ้ม
๒๔ นางภัทร เมฆเจริญลาภ
๒๕ นางภิรมย ปานสงา
๒๖ นางสาวมณฑา สิริโรจนากร
๒๗ นางมะลิ สิริโรจนากร
๒๘ นางมาลา พึ่งทอง
๒๙ นางเย็นจิตร บุญชัยศรี
๓๐ นางละมัย เตาทอง
๓๑ นางเล็ก พัฒบุญมา
๓๒ นางสมถวิล ตั้งสมบุญ
๓๓ นางสังวาล ครุธศุข
๓๔ นางสําราญ รอดโพธิ์ทอง
๓๕ นางเสียม กมลโชติ
๓๖ นางอรสา ตั้งคารวคุณ
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๑๐ นายมนตรี สิริโรจนากร
๑๑ นายมาโนชญ คลายอินทร
๑๒ นายวิชัย ธรรมวิจิตเดช
๑๓ นายสมศักดิ์ วงษดรุณีย
๑๔ นายเสริมศักดิ์ นรินทรวงษ
๑๕ นางสาวฉันทนา จูเผือก
๑๖ นางณมน แสงประสิทธิ์
๑๗ นางสาวธัญวรรณ ศรีสุขวัฒนา
๑๘ นางนงนุช สุวรรณศรี

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑

นางนภัสสร กีรติยาพงษ
นางนาตยา มากแจง
นางนิภา ใจตรง
นางบุญปรุง คําทั่ง
นางสาวบุญศิริ กองลี
นางเบญจวรรณ ไกรกิตติภูมิ
นางผาณิต กันตามระ
นางเพลินตา จันทรเลิศลักษณ
นางภิรมย อยูวิจิตร
นางสาวมันทนา สิริโรจนากร
นางรมณีย ธีมะสมบัติ
นางรุจิรา เพชรชู
นางลัดดา พรอมรธรรม

๑
๒
๓
๔

นายสมคิด จานสิบสี
นายสุวิทย สิทธิไกรพงษ
นางตุย แซโลว
นางทุเรียน สาปาน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

นายชัยยันต นุมฤทธิ์
นายธวัชชัย สมใจนึก
นายบุญมา มโนรมย
นายพงศา พุมพฤกษ
นายไพบูลย ศรีทรัพยเมธิน
นายมงคล ราชภิรมย
นายสมพล ขวัญศรี

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
นางศรีนวล อนมณี
นางศศิธร ปรีชาวิทย
นางโศภิตา ภักดี
นางสมใจ จําเนียรบุญ
นางสําราญ ศรีทองอุทัย
นางสาวสุขใจ บุญชัยศรี
นางสุภัคจิตต ผิวชอุม
นางสาวสุภาณี เทียนสุวรรณ
นางเสงี่ยม โสมาภา
นางเสริม หงษชุน
นางสาวแสงจันทร กุลทรัพยตระกูล
นางสาวอรุณณี สาระไลย

เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ
๕ นางปราณี วัชระสุขโพธิ์
๖ นางสาวเยาวเรศ นวลสุมา
๗ นางเรือน จานสิบสี
๘ นางสงุน โสกุล
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ
๘ นายสายนอย นวมเจริญ
๙ นายสําเริง ปานนุย
๑๐ นายสุทิน ดิษสงวน
๑๑ นายสุภชัย วงศเมฆ
๑๒ นายสุรพล วิไลแกว
๑๓ นายเสรี ทวีกาญจน
๑๔ นางกัลยา มีคุณ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๕ นางนพวรรณ ธนะสุวัตถิ์
๑๖ นางนันทภรณ ทองพันธุ
๑๗ นางปาณิสรา ชูโอสถ

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒

๑๘ นางเปา ภัคธรรมกุล
๑๙ นางวัลทนีย พลไพรินทร
๒๐ นางอัญชลี โรจนเกียรติ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

๑
๒
๑
๒
๑

ตติยดิเรกคุณาภรณ
๑ นางสาวเสาวลักษณ สุวรรณประกร
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
นาวาอากาศเอก เดชา กรมสุริยศักดิ์
๓ นางสาวสุภร แซตั้ง
พลโท หมอมหลวงประสบชัย เกษมสันต
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ
นายคงศักดิ์ อิ่มพรหม
๓ นายประวิง ฐิตะวรรโณ
นายบุรินทร ริมคีรี
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ
นางกมลทิพย รัตนรังษิวัฒน
๒ นางขวัญเรือน เทียนทอง

สํานักงานศาลยุติธรรม
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ
๑ นายอนุชิต งามขจรวิวัฒน

กรุงเทพมหานคร
๑ นางสําเนียง พรหมจักร

จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๒ นางสุนี เทียนเล็ก
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๑ นางสาวนวลสะอาด พุกชูนาม

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๑ นายวิเชียร เทียนเล็ก
๒ นายวินัย เทียนเล็ก
๓ นางทองใบ ยอดอินทร

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒

เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ
๔ นางปราณี จันทรเพ็ญ
๕ นางอุบล มากแพ

สภากาชาดไทย
๑ นายสมศักดิ์ เศรษฐกร
๑ นายชวลิต ลิ่มอติบูลย
๒ นายชัยวัฒน นิตยาพร
๑ นายสมคิด จิรานันตรัตน
๒ นางกิ้มหยก แซจิว

เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๒ นางจันทรเพ็ญ เศรษฐกร
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ
๓ นายสมศักดิ์ ชายะพงศ
๔ นางสมใจ เลิศวรรณวิทย
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ
๓ นางประนอม แซฮอ
๔ นางสวาท มณฑลผลิน

นักกีฬา
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

นายกีระติ บัวลง
นายชัชวาล ขาวละออ
นายดนัย อุดมโชค
นายดาม ศรีจันทร
นายประเสริฐ ผองผึ้ง
นายพรชัย เคาแกว
นายเรวัติ ผาบชมพู
นายศิริโรจน ดาราสุริยงค
นายสนฉัตร รติวัฒน
นายสรรคชัย รติวัฒน
สิบเอก สราวุธ อินเล็ก

ตติยดิเรกคุณาภรณ
๑๒ นายสหรัฐ อุนอําไพ
๑๓ นางสาวกาญจนา ยัญญะจันทร
๑๔ นางสาวชลนภัส เปรมแหวว
๑๕ นางสาวนงนุช แสนราช
๑๖ นางสาวบัวบาน ผามั่ง
๑๗ นางสาวบุตรี เผือดผอง
๑๘ นางสาวปรมาภรณ พงษเหลาขํา
๑๙ นางสาวปยะพันธ ตั้งใจ
๒๐ นางสาวศรีรัตน พงศาวกุล
๒๑ นางสาวสมควร อนนท
๒๒ นางสาวอรนุช กลอมดี

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ 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
๒๖

นายกีรเดช อภิบาลรัตน
นายเกรียงไกร แกวเมียน
นายเจียรณัฎฐ นาคะวิโรจน
นายณราชัย ชูเมืองกุศล
นายณัฐพล นาคทอง
นายทรงพล อนุกฤตยาวรรณ
นายเทพไชยา อุนหนู
นายธรรศกร นาคพรหม
นายนาชา ปน ทอง
นายบุญศักดิ์ พลสนะ
นายพนมพร เอี่ยมสะอาด
นายพิพัฒน วองประเสริฐ
นายภัททพล เงินศรีสุข
นายภิรมย อุทัศน
นายภูมิพัฒน ทรัพยกุลชนนาถ
นายภูริชญ แผนศิลา
นายวรัณ อิศรภักดี
นายวรุฒ โฉมแฉลม
นายวัชระ สอนดี
นายวัฒนา ใจเย็น
นายสมพร ใจสิงหล
นายสมโภช สุวรรณรังสี
นายสมศรี ทุรินไทสง
นายสรวิศ เลาหนิมิต
นายสายชล คนเจน
นายสิงหา สมสกุล

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒

จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๒๗ อาสาสมัครทหารพรานสุกรี เพิ่มทรัพย
๒๘ นายสุดเขต ประภากมล
๒๙ นายอนุวัฒน ชัยชนะ
๓๐ นายอภินันท สุขอภัย
๓๑ นายเอกชัย จันทร
๓๒ นายเอกลักษณ ไวศยากุล
๓๓ นางสาวกมลทิพย กุลนา
๓๔ นางสาวกุลชลา วรวิจิตรชัยกุล
๓๕ นางสาวแกวใจ พุมสวางแกว
๓๖ นางสาวเจนจิรา ศรีสงคราม
๓๗ นางสาวโชติกา บุญทอง
๓๘ นางสาวดวงอนงค อรุณเกษร
๓๙ นางสาวดารณี วงศเจริญ
๔๐ นางสาวนิตยา ตูแกว
๔๑ นางสาวนิสา ธนะอรรถวุฒิ
๔๒ นางสาวประภาวดี เจริญรัตนธารากูล
๔๓ นางสาวมลฑิลา มีเมฆ
๔๔ นางสาวแมน้ํา เชิดเกียรติศักดิ์
๔๕ นางสาวรัชฎาภรณ เปลงแสงทอง
๔๖ นางสาววันวิสาข จันทรแกน
๔๗ นางสาวศศิธร หงสประเสริฐ
๔๘ นางสาวสลักจิต พลสนะ
๔๙ นางสาวสาวิตรี อมิตรพาย
๕๐ นางสาวสุธิยา จิวเฉลิมมิตร
๕๑ นางสาวสุนทรี รูปสูง
๕๒ นางสาวโสรัจจา จันทรศรีสุคต

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓

นายกิตติพล ปาภูงา
นายจักรพันธ แกวพรม
นายฉัตรชัย บุตรพรม
นายณรงค แคสนั่น
นายเดชน สุทธิกุลการณ
นายเทวฤทธิ์ จุลสม
นายธฤติ โนนศรีชัย
นายนพพล ปตะฝาย
นายนราวิชญ รุจิราโรจนากร
สิบเอก นัฐวุฒิ ภาโนมัย
นายนิธิ พึ่งศรี
นายนิพนธ จันทโร
นายปราการ การดี
นายปองพล กุลชัยรัตนา
นายพฤทธ ศรียะพันธ
นายเพ็ชร รุงศรี
นายภานุพงษ วงศษา
ดาบตํารวจ ภิรมย จุลหุน
นายยิ่งยง แทนโสภา
นายวิศรุต พันนาสี
นายวีรยุทธ จิตรขุนทด
นายวุฒิชัย ทาทอง
นายสมคิด สุเมโธเวชกุล

๑ นายกฤษฎ ภูมิสิริกุล
๒ นายกฤษดา วงศทิม

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒

เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๒๔ นายสมปอง สอเหลบ
๒๕ นายสุชนม สงวนดี
๒๖ นายสุมัญญา ปุริสาย
๒๗ นายอฐิเมชฌ คําเกษม
๒๘ นายอดิศักดิ์ กานู
๒๙ นายอภิภู สุนทรพนาเวศ
๓๐ นายอภิวัฒน งั่วลําหิน
๓๑ นายอัมรินทร เยาดํา
๓๒ นายอานนท สังสระนอย
๓๓ นายเอกพันธ อินทเสน
๓๔ นางสาวกุสุมา ทวีศรี
๓๕ นางสาวจารุณี สารนอก
๓๖ นางสาวชนาธิป ซอนขํา
๓๗ นางสาวฐิติชญา เด็ดแกว
๓๘ นางสาวนันทนา คําวงศ
๓๙ นางสาวนิตยา บุญจวง
๔๐ นางสาวพัชรินทร จันแดง
๔๑ นางสาวรุงตะวัน จินดาซิงห
๔๒ นางสาววัลลภา พันธุสูงเนิน
๔๓ นางสาวศิรดา ฤกษศิริรัตน
๔๔ นางสาวสังวาล จักษุนิล
๔๕ นางสาวอภิภรณ ชมสมบูรณ
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ
๓ พลทหารคมกริช โปกสันเทียะ
๔ พลทหารคมคิด เสือพิมพา

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ 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

นายจักรินทร ขันทอง
นายจีรพันธุ โปงคํา
นายชัชนันท สิริวัฒนากูล
เด็กชายชัยพร ดีปลื้ม
นายณรงคชัย ชูเมคา
นายณัฐวุฒิ แปนแยม
นายทรงยศ ยุทธโกศา
สิบตรี ทินกร พันธเทศ
นายนาวิน สิงสารท
นายผลา มีชัย
นายพรอม พรเสนห
พลทหารพักตรพงษ เดชเจริญ
นายพิเชฐ เสร็จธุระ
สิบตรี พิหมาย วิชัยวงษ
นายยุทติพงษ นกแกว
พลทหารวรฉัตร ไตรรัตน
นายวันชัย กาญจนพิมาย
นายวันชัย แสงสุริยะฤทธิ์
นายวิตรฐี ศรีโย
นายวีระพงษ มณีชม
นายศักดา รุงสมบัติ
นายศุภเดช ธารใส
นายสมบูรณ อาษา
นายสมภาร บุริจันทร
นายสมร คนล่ํา
เด็กชายสิทธิศาสตร พรพันธ

หนา ๓๐
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

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
นายสุธีร พีรพงศพรรณ
นายสุริยะ เจียรสถาวรศ
นายสุริยันต สุนทองหาว
นายสุวิทย วิเศษหาร
นายเสกสรรค ทับทอง
นายอนุรักษ บุญศรี
นายอัลดุล เดวีเลาะ
นายอาทิตย วงคปนตา
นายอุบล ภูตะเวช
นายเอกชล กิ่งชาญศิลป
เด็กหญิงกนกพร แผนสมบูรณ
นางสาวเกวลิน วุนจินา
นางสาวจริยา ศรีสวาท
นางสาวจันตรี ยั่งยืน
เด็กหญิงจิตตาภา ทับจันทร
เด็กหญิงจิตรทิวา ธนะวิทวิลาศ
นางสาวชลิดา ทองแปน
นางสาวณฐนรรท ศิริสวัสดิ์
นางสาวดวงใจ เถาวหอม
นางดารณี สําราญผล
นางสาวตรีวราภรณ ทองนุน
นางสาวทิพวรรณ วงศมาก
นางสาวทิยา ไชยณรงค
เด็กหญิงนพเกา พูนพัฒน
เด็กหญิงนริศรา อยูสวัสดิ์
นางสาวนวลจันทร สุภาพันธ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

นางสาวนันติยา ชาวดร
นางสาวนาตยา บัวผัน
นางสาวนาลีรัตน เกสโร
นางสาวเนติกาญจน เปาโสภา
นางสาวบุญวิไล ธิยานันท
นางสาวบุษราคัม ศรีรักษา
นางสาวเบญจรัตน สุทธินนท
นางสาวปรียานุช บุรีรักษ
นางสาวปณฑา ศรีลา
นางสาวพันทิวา ผลชู
นางสาวเฟองฟา ประพัศรางค
นางสาวภัทรศิริ ธนวัฒน
นางสาวมณทา พันพรม
นางสาวมุธิตา ชานัย
นางสาวยุพา ภูครองพลอย
นายกฤษณะ จินตกสิกรรม
นายกฤษวรรณ เรียนจันทร
นายกวีวัฒน พาชืน่
นายกอเกียรติ เซี่ยงฉิน
นายแกวมณี บุญลี
นายไกรลาศ ขันศรี
นายไกรสร คําพูน
นายคมสัน ทองคํา
นายจักรกฤษ พจนสะอาด
นายฉัตรชัย ใจอาวุธ

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
นางยุวดี บุญเสวก
เด็กหญิงเยาวเรศ นิสสระ
นางสาวรัตนาภรณ ทรงพระนาม
นางสาวรุงเจริญ เพ็ชรหลาบ
นางสาวฤทัยรัตน พรอมมูล
นางสาววงศเดือน สถาพร
นางสาววรรณิศา โนคํา
นางสาววันเพ็ญ สีลา
นางวันเพ็ญ สุวรรณชัยรบ
นางสาวสุวิมล เกิดทั่ง
นางสาวอรทัย บัวศรี
นางสาวอลิสา ลิ้มสําราญ
นางสาวอัจฉรา พวงเงิน
นางสาวอุษา เต็นปกษ

เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ
๑๑ นายชัยณรงค ศรีซง
๑๒ นายชัยณรงค โสภณพงษ
๑๓ นายชาญณรงค หุนวัน
๑๔ นาวาอากาศตรี ชาติชาย จันทรัตน
๑๕ นายชุมพล ชัยวุฒิ
๑๖ เรืออากาศตรี ชูศักดิ์ ศรีผล
๑๗ ดาบตํารวจ เชิดชู สุขโต
๑๘ นายโชคอุทิศ โมลี
๑๙ นายณัฐวุฒิ ชูทรงเดช
๒๐ นายถาวร แซแต

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖

นายทิตยอุทัย ชัยมาสพงษ
นายธนากร เอกเชี่ยวชาญ
นายบุลากร คงคา
นายปราจิน รุงโรจน
นาวาอากาศโท ปญญา ดินมวง
นายพรชัย เฉิมบํารุง
นายพินิจ เคยกอบแกว
นายลภัส ชูแทน
นายวัชรินทร เลิศนอก
นายวันฉัตร จีนประชา
นายสมภพ บัณฑิตพิบูล
นายสมยศ กาญจนนิรันดร
นายสมาน แซลี้
นายสราวุฒิ รุงเรืองนรา
นายสานิตย เอี่ยมผูชวย
นายสุรชัย ศศิบุตร
นายเสกสรร ขุนทอง
นายอธิปไตย รัตนวัน
นายเอนก สมบุญจิตร
เด็กหญิงกัญญา ทาชื่นจิต
นางสาวกีรติกา โลหคํา
นางสาวจัตุภรณ พลเสน
เด็กหญิงจารุวรรณ ไชยการ
นางสาวจิตฐิตา ศรีภักดิ์
นางสาวจิลาวัลย เมธารสิทธิ์
นางสาวชมัยพร คําจันทร

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
นางสาวชอผกา คํากันศิลป
เด็กหญิงชุติกาญจน ธนาณัฐพงศ
นางสาวณัฎฐา สุภาสนันท
นางสาวณัฐชยา ศุภกิจธนากร
นางสาวทวีภรณ มีเพียร
เด็กหญิงธนาภรณ ทานิช
นางสาวธมนตรัตน โภคะธนวัฒน
เด็กหญิงธัญญาลักษณ ขันธธง
เด็กหญิงนริศรา นามสีลิ
นางสาวนิรมล คร่ําสุข
เด็กหญิงนิลุบล จิตรฐาน
นางสาวประทุมรัตน นากุย
นางสาวปรียาภัทร เงาใส
นางสาวพัชรี ทิพยะมณฑล
เด็กหญิงพันธิยา คชประเสริฐ
นางสาวมลฤทัย บางสลัด
นางสาววรพร บุญยูฮง
นางสาววัชราพร ดงนอย
นางสาวสวิตา ปนถา
นางสาวสุพรรณี วิละแสง
นางสาวสุพัตรา ผลศิลป
เด็กหญิงสุภาวดี เปงวัง
นางสาวสุรียพร กระชั้น
นางสาวสุรีรัตน กระชั้น
นางสาวสูรยกานต ปานยิ้ม
นางสาวหนึ่งฤทัย แสงเมือง

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๗๓ เด็กหญิงอภิญญา ตั๋นฟอง
๗๔ นางสาวอรนุช จะที
๗๕ นางสาวอรพรรณ หมื่นแล

หนา ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒

๗๖ เด็กหญิงอะหมี่มะ แมปา
๗๗ นางสาวอัญชลี ขันธธง
๗๘ นางสาวอารีรัตน พินิจมนตรี

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

นายการุณ ประกาศวุฒิสาร
นายจักรินทร มีประเสริฐสกุล
นายชัชลินทร โยธาทิพย
นายชั้น เหมือนสุทธิวงษ
นายชูเกียรติ สุภาพ
นายไชรัช ใยเทศ
นายประทีป อุนสําราญ
นายประเวช ไกรเทพ
นายผดุง สุวานิช
นายผล ตอยสําราญ
นายไพฑูรย พันธุชาตรี
นายลมูล ใยเทศ
นายวิเชียร จิตรออนนอม
นายสกนธ อินทกุล
นายสงวนสิทธิ์ สัตยานนท
นายสัญญา ศรีวิเชียร
นายอดินันท แสงหิรัญ
นายอัคนี ศุขโรจน
นายอําไพพณ เล็กสุภาพ
นางสาวกรรณิการ กี่มายนต

ตติยดิเรกคุณาภรณ
๒๑ นางกฤษณา แกวดี
๒๒ นางสาวจิราภรณ วงษออน
๒๓ นางบริบูรณ สุดแสง
๒๔ นางบุญชู ไตรรัตนรังษี
๒๕ นางประภาวดี จิรังบุญกุล
๒๖ นางสาวปราศรัย ประวัติรุงเรือง
๒๗ นางสาวปญจพร เอื้อจงประสิทธิ์
๒๘ นางปานตา คุนผลิน
๒๙ นางฟองแกว ทิตาทร
๓๐ นางมธุรส แกวประเสริฐ
๓๑ นางมยุรี ไพสุนทรสุข
๓๒ นางยุพา พันธุมโกมล
๓๓ นางลัดดาวัลย อรชร
๓๔ นางสาววชิรินทร มวงนอยเจริญ
๓๕ นางสาววรรณา ตันประภัสร
๓๖ นางวันดี วิทยะสุนทร
๓๗ นางวารินทร หุนดี
๓๘ นางศรีนวล ศรีสวัสดิยาภรณ
๓๙ นางศรีสกุล กฤษณจินดา
๔๐ นางศรีสุดา บูรณตรีเวทย

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑

นางศุภารมย จําเดิม
นางสมพร กิติสาธร
นางสาวสุภาพร สําเภาเงิน
นางสุมล พวงพูล
นายกมล ประทุมรุง
นายกมลศิษฐ ศรีสินวรากูล
นายกฤษฎา จุลชาต
นายกฤษฎา แสวงการ
นายกฤษณะ เขพะ
นายกฤษณุพงษ บุญทกูล
นายกฤษดา สมวถา
นายกังวาน สิทธิมา
นายกําพล ศรีสุข
นายกิจพัฒน สิริปุณยวัฒน
นายกิตติชัย หวังสุข
นายกิตติพันธ อุดมเศรษฐ
นายกิตติศักดิ์ ตุมมี
นายกิติสิน จางตระกูล
นายเกรียงไกร โพนแกน
นายเกรียงดวง รังศิลป
นายเกษม บุญทา
นายเกษม สีตาบุตร
นายโกศล เฉลิมโชควัฒน
นายไกรสร ประยูรวงค
นายคมสัน ศิริดาวรรัตน

หนา ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒

๔๕ นางไสววงศ สุขศรี
๔๖ นางสาวอุบลวรรณ เพ็ชรสหาย
๔๗ นางสาวเอมอร ฤทธิจันทร
จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๒๒ นายคมสันต รางศรี
๒๓ นายคํานวณ บุญศรัทธา
๒๔ นายจรัญ ไชยศักดิ์
๒๕ นายจักรพงษ สีสัน
๒๖ นายจันทรัตน วงชารี
๒๗ นายจามร ชัยโอภาส
๒๘ นายจารึก รุงเรือง
๒๙ นายจํานงค บุญยิ่ง
๓๐ นายจํานงค สุรนารถ
๓๑ นายจําลอง ดอกชะเอม
๓๒ นายจินดา พัฒนา
๓๓ นายจีระเดช วัฒนโยธิน
๓๔ นายเจนวุฒิ เขียวเจริญ
๓๕ นายเจริญ ธนะชัยขันธ
๓๖ นายเจือม อากร
๓๗ นายฉลอง โรจนรัตนาวิชัย
๓๘ นายฉัตรชนก ศิริผลา
๓๙ วาที่รอยตรี ฉัตรณรงค พิทักษทรัพยากร
๔๐ นายชนุดม นอมจิตร
๔๑ นายชรินทร สังขทอง
๔๒ นายชลอ วงษนอย

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘

นายชลอ หอมระรื่น
นายชลิต บุญเชิดชู
เรืออากาศโท ชโลทัย ชืน่ วิทยา
นายชวลิต ชื่นกมล
นายชัชวาล วัฒนกีบุตร
นายชัชวาลย ใหญโต
นายชัยพงษ กองสมบัติ
นายชัยพัฒน สุสุข
นายชัยยศ ยุรศักดิ์พงศ
นายชัยวัฒน สมศรี
นายชาญชัย อัตโน
นายชาติชาย คุณศรี
นายชํานาญ พรมประเสริฐ
นายชินวัตร ณ วิเชียร
นายชุมพล อินธนูราช
นายชูเกียรติ สอนผลเสริฐ
นายชูชัย สุวรรณกิติ
นายเชน สุขสวี
นายเชาวรัตน โทณผลิน
นายไชยา ระกาศรี
วาที่รอยตรี ณฐโชค เกตุปภาจันทน
นายณรงค บุญทศ
วาที่รอยตรี ณรงคศักดิ์ ภาณุภาส
นายณรงคศักดิ์ เอกปญญานุวัฒน
นายณรัช ธนิตจารุกุล
นายณัฐกฤษ มั่นคงธนาชัย

หนา ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
นายดนัย สุวรรณไพโรจน
นายดํารง นอยเพชร
นายดํารงศักดิ์ เจริญศักดิ์
นายดํารงศักดิ์ อภิวงค
นายดํารงศิลป สมจันทร
นายดิเรก พรหมเมศร
นายเดน คนสําโรง
นายไตรรัตน สุวรรณปาล
นายไตรวุฒิ เอี่ยมสอาด
นายถาวร จินะกาศ
วาที่รอยเอก ถาวร สถาพรศุภพงศ
นายถิระ เกตุการณ
นายทนงศักดิ์ พลธรส
นายทวี โถเงิน
นายทวี ยี่เผติ๊บ
นายทองพูล วรรณนา
นายทองสุข มูลตรีสา
นายทองเอิบ เดชสอน
นายทินกร อินทรติยะ
นายทีปกร ถาวรวิลาส
นายเทวฤทธิ์ รุงเรืองวงศ
นายธงชัย เพ็ชรมี
นายธนพงศ วราหะกิจ
นายธนะวัฒน ลี่ไพฑูรย
นายธเนศ สุวรรณเรืองศรี
นายธรรมรัตน นิยมไทย

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐

นายธวัช บุญประเสริฐ
นายธัชพล บุญเจริญ
นายธาดา ดิฐสตัมภ
นายธาดา พลอยจินดา
นายธาตรี ดวงจิตร
นายธาตรี ภูมิกระโทก
นายธานี บุศบงค
นายธีรพงศ กะโหทอง
นายธีรพงศ จันทะชารี
นายธีรวัฒน คําทิพย
นายธีระพล เขียวสด
นายธีระพล แสงระวี
นายนพดล สุขจิต
นายนพพร เนียมเทศ
นายนพรัตน กันอินทร
นายนพรัตน ต. เจริญสุขดี
วาที่พันตรี นรินทร อินตาใจ
นายนริศ นวลเขียว
นายนเรศ พึ่งทรัพย
นายนฤพนธ อัมระรงค
นายนัฐพร ดีบูชา
นายนันทภูมิ ภูหัดธรรม
นายนิธิโรจน ธีรหิรัญพงษ
นายนิยม กริ่มใจ
นายนิรันดร ตั้งธีระบัณฑิตกุล
นายนิวร นระดี

หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
นายเนติวุฒิ สอนโพธิ์
นายบพิตร ภัทรบูรณ
นายบรรจง เขตรกรณ
นายบรรจง ศิริพันธุ
นายบรรลือศักดิ์ อัตวัฒนา
นายบัญชา มีศิลป
นายบุญเกต คุมครองเล็ก
นายบุญครอง กะลืมศรี
นายบุญจันทร ราชซุยแสน
นายบุญมา พลสีดา
นายบุญยัง ขวัญอยู
นายบุญรุง ศรีสุข
นายบุญเลิศ บัวหุง
นายบุญสม ชวงโชติ
นายบุรินทร แพรกอุดม
นายบุรินทร วรุณพันธุ
นายปชัญ ยุวชิต
นายปณต เทพภิบาล
นายประจักษ วิเชียรรักษ
นายประชา วีรวัฒน
นายประชิต พรหมสุวรรณ
นายประเทือง เจนไพจิตร
นายประเทือง เจริญลาภ
นายประเทือง โปรงมะณี
นายประยงค ยิ่งสกุล
นายประยูร แนนเกลี้ยง

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒

นายประวิทย สาลี
นายประสงค เจริญพร
นายประสพสิน เปลื้องประศาสน
นายประสาน พานแกว
นายปรัษฐา เลิศประดิษฐ
นายปญญา โรจนวิภาต
นายปณณทัต ปรางทอง
นายปยพัฒน ไทยทอง
นายปยะนันท พิทักษภูเบนทร
นายผอน พงศนาค
นายเผาพงษสันติ์ แสงหิรัญ
นายพงศอนันต แสงกรด
นายพงษเทพ มาอุน
นายพงษศักดิ์ เทนโสภา
นายพงษศักดิ์ ภูมิภักดิ์
นายพงษศักดิ์ ศรีจันทรงาม
นายพนม บุณยะประยูร
นายพยุงศักดิ์ รูปชัยภูมิ
นายพร หนูเรือง
นายพรชัย ลี้ตระกูล
นายพระรช แกวระยา
นายพิชัย เวชไชโย
นายพิชัยศิริ ศิลาแกว
นายพิชิต ตะวงค
นายพิทักษ ศรศิริ
นายพินิจ แดงสัก

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
นายพิบูล เชาวนเพชร
นายพิรุฬห พัฒนวงศไทย
นายพิษณุ ออนศรี
นายพีรเชษฐ เชื้อชาติ
นายพีระ ไทยทอง
นายไพฑูรย มงคลธนพร
นายไพบูลย ริบรวมทรัพย
นายไพบูลย เสริมชานุ
นายไพรรุง งามสมพรพงศ
นายไพรสันต สารสุระกิจ
นายไพรินทร ผาสะคู
นายไพโรจน พงษสุขเจริญกุล
นายไพศักดิ์ บัวทอง
วาที่รอยตรี ไฟซอล บุญรอด
นายภคนันต ทองคํา
นายภัทร ผิวเกลี้ยง
นายภัทรพล พาลพาย
นายภานุพันธ หงสหิรัญ
นายภิรมย ยอดคง
นายภุญชัย อัคนิถิน
นายภูดิศ รอดอรินทร
นายภูมิเกียรติ นิลภูมิ
นายภูมิชนะ เกิดพงษ
นายภูมินทร ปานมา
นายมงคล กระจะจาง
นายมงคล เขียวปง

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔

นายมงคล พัฒนวิบูลย
นายมณฑล ทองประเสริฐ
นายมณฑล มนูตรัง
นายมนู อินทรวิเชียร
นายมานพ พนะจะโปะ
นายมานัส สีสงา
นายมานิตย ธิยะสืบ
นายมารุจน เชาววรารักษ
นายมีชัย แชมเชื้อ
นายยงยุทธ เขียวคํา
นายราฆพ ออนนุช
นายรุงยศ ปาวิน
นายรุงโรจน สารสุข
นายเลอพงษ วัชรมัย
นายวรเนตร จันทรศรี
นายวรพล ธิติวรกิจ
นายวรพันธ ครูเกษตร
นายวรยุทธ ศรีสังข
นายวรวุฒิ เจริญวุฒิวิทยา
นายวรินทร ทองพูนกิจ
นายวัฒนพล เจริญพักตร
นายวัฒนา เอี่ยวเส็ง
นายวัยวัฒน เพลัมพิทักษ
นายวาชิต รัตนเพียร
นายวิชัย จันทรประเสริฐ
นายวิชัย รอดนิล

หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
นายวิชาญ กฤษณะพันธ
นายวิชาน สุริแสง
นายวิเชฐ สินธุชัย
นายวิเชียร จินากลึง
นายวิเชียร ไพรเลิศ
นายวิเชียร มีสม
นายวิทยา เทพพิมาน
นายวินัย คูพันธวี
นายวิรัตน ครองแถว
วาที่รอยตรี วิริยะ จันไทย
นายวิวัฒน เหมือนจันทรเชย
นายวิสิฐศักดิ์ ผิดพันธ
นายวิสิทธิ์ คลังสิน
นายวีรพงศ ยุวชิต
นายวีรวัฒน วังกาวรรณ
นายวีรวัฒน สุวรรณศร
นายวีระชาติ หนันดี
นายวีระศักดิ์ แจมเจริญพร
นายวุฒิชัย ชลวานิช
นายศนิเดช ไกรเทพ
นายศักดิ์ สุภาพกุล
นายศักดิ์ชัย ยอดเมือง
นายศุภกร ศรีอยุธย
นายศุภชัย จตุทิพยคันธา
นายสงา พรหมศรี
นายสนธยา ตั้งจินตวิวัฒน

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖

นายสนธยา สรอยคีรี
นายสมเกียรติ ปลาบูทอง
นายสมควร ทองฮา
นายสมชัย คุตปา
นายสมชัย ตั้งทวีวัฒนา
นายสมชัย เตียวเดชวรรณ
นายสมชาย ทองคง
นายสมชาย นามวงค
นายสมชาย นิ่มเจริญ
นายสมชาย วิรัตน
นายสมนึก ทองคํา
นายสมนึก รื่นพิทักษ
นายสมนึก สรรพสิทธิ์
นายสมบัติ เพงวิริวานนท
นายสมบูรณ คําฟู
นายสมบูรณ วัฒนมงคลสุข
นายสมบูรณ ศรีระสันต
นายสมบูรณ สังขทอง
นายสมพล แยมฉาย
นายสมโภชน จันทะกูฏ
นายสมมาท ดีเซ็น
นายสมมุติ ชัยมะโน
นายสมยศ แกวแกมคํา
นายสมยศ ชัยชนะ
นายสมรชัย สุภาษา
นายสมศักดิ์ คําใบ

หนา ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
นายสมศักดิ์ เครือนาค
นายสมศักดิ์ ฉัตรเสถียรพงศ
นายสมศักดิ์ ชมสินธุจีระศักดิ์
นายสมศักดิ์ วชิรดุสิต
นายสมหมาย ประเสริฐสังข
นายสมอาจ ฉลาดลน
นายสมัคร จันโส
นายสรอย ฉิมทองดี
นายสราวุธ วุฒิเดช
นายสะมะแอ สีหโรจน
นายสัญญลักษณ โสณายะ
นายสันติ ดาวเรือง
นายสันติ บุญนาค
นายสันติ โอวรางค
นายสัมพันธุ รัตนสุวรรณ
นายสัมภาษณ เพชรนันท
นายสายรุง แกวนุช
วาที่รอยตรี สําเนา ไทยทอง
นายสํารวย ชมโคกกรวด
นายสําเริง จริยะปญญา
นายสิทธิพล ทิพยคงคา
นายสิทธิศักดิ์ กันธรส
นายสิริ พวงสอน
นายสุขสันต สุวิชากร
นายสุชิน อุบลรัศมี
นายสุเชษฐ ชโลธรสุวรรณ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘

นายสุทธิชัย เนตรงามวงศ
นายสุเทพ คงศิลป
นายสุเทพ รัตนะ
นายสุธน จันทรชู
นายสุธา ทอเจริญ
นายสุนทร ชื่นพลี
นายสุนทร เที่ยงศิริ
นายสุนทร บุญเอียด
นายสุนทร พุมสวย
นายสุพจน แยมอดุลย
นายสุพจน โรจนทอง
นายสุพจน สุขตระกูล
นายสุพัฒน ศรีมี
นายสุภาพ เนียมจันทร
นายสุรเดช คนตรง
นายสุรพล ภมรมานพ
นายสุรสิทธิ์ มูฮัมหมัดยูซบ
นายสุรสิษฐ นาคคํา
นายสุรสีห บรรทัดจันทร
นายสุรินทร บุญกอง
นายสุวิทย ธนนิลกุล
นายสุวิทย หอเหวียง
นายเสนาะ ทับทิมงาม
นายไสว ลักษณาวงศ
นายอนันต เงินวิเศษ
นายอนุชา วันเอเลาะ

หนา ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
นายอนุสรณ วีระพงษ
นายอภิบาล เปงเรือน
นายอภิรักษ ปรีชา
นายอภิวิชญ ภูทับทิม
นายอภิสิทธิ์ มูลเชื้อ
นายอมร กลิ่นชู
นายอรรคสิทธิ์ สงสุวรรณ
นายอรรถกานต ออนละออ
นายอริยธัช รพีกาญจน
นายอวยชัย แสนวงค
นายอัครเดช จําเดิม
นายอัสนี หะยีเจะมะ
นายอาทิตย นาคเสนห
นายอาทิตย เพ็ชรรัตน
นายอําพล เอี้ยวฮะ
นายอิสมาแอล หมินหวัง
นายเอกรัฐ นาที
นางกชมน สวัสดิ์ไสว
นางกณพา กรัดภิบาล
นางกนกรัตน หอมศิริ
นางสาวกนกวรรณ แกวมาก
นางกนกวรรณ ประถมบูรณ
นางกนกวรรณ เรืองประโคน
นางสาวกนกวรรณ สุขสงวน
นางกมลกร คงแกว
นางกมลกรานต กิจไพบูลทวี

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐

นางกมลกาญจน พันพิทักษ
นางกมลทิพย พุทธวิโร
นางกมลทิพย วรรโณภาส
นางสาวกมลวรรณ มนตอุน
นางกรทอง จรุงสัจธรรม
นางกรรณิกา บุตราช
นางสาวกรรณิกา รัตนะนาม
นางสาวกรรณิกา สุวรรณทะ
นางกรรณิกา แสงพราย
นางกรรณิการ คุมคํา
นางสาวกรรณิการ ชินธะวรรณ
นางกรรณิการ เหมพูลเสริฐ
นางกรรณิการ อภิไชย
นางสาวกรวรรณ ปานทอง
นางกรุณา ผนึกดี
นางกฤตยา บุญเชิดชู
นางสาวกฤติกา จันทรเกษม
นางกฤติกา โพธิกุล
นางกฤษณา ดวงศรี
นางกฤษณา ธีระเชาวพัฒน
นางสาวกฤษณา สิงหโตแกว
นางกลอมจิต ฟองเพชร
นางสาวกอบแกว กามะ
นางกัญจนณัฏฐ ทองธารี
นางกัญญพร สมทรง
นางกัญนิกา พรอมเพรียง

หนา ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
นางกัญรัตน ตั้งบุญทวี
นางสาวกัญรินทร เอกภัทรคุณานนท
นางกัญวรา แชมวงษ
นางสาวกัลยกร กัญจา
นางกัลยา เกิดทอง
นางกัลยา ฉันทะ
นางกัลยา บุญมาก
นางกัลยา ศรีปาน
นางกัลยา สุดโต
นางสาวกัลยา หมั่นภักดี
นางกัลยาณี โฉมงาม
นางกัลยาณี ทองสุข
นางกัลยารัตน สูงติวงค
นางกาญจนา กําภู
นางกาญจนา แคนยุกต
นางกาญจนา ไชยชมภู
นางกาญจนา ธรรมรังษี
นางกาญจนา พรอมประดิษฐ
นางสาวกาญจนา มวลสกุล
นางกาญจนา รัตนผล
นางกาญจนา เรืองอุตมานันท
นางกาญจนา วัฒนาเพิ่มพูล
นางกาญจนา สุพรรณคง
นางสาวกาญจนาพร สกุลทอง
นางสาวกาญจนาวดี สิงคิวิบูลย
นางกานตรวี จงใจรัก

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒

หนา ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางกาละศิล ใจหนักแนน
นางกิ่งกาญจน วงศพรม
นางสาวกิ่งทอง พานิชสุโข
นางกิตติมา สุวรรณมณี
นางกิตติยา กิตติรัตนสุนทร
นางกิตติยา บุตรกระจาง
นางกิริยา สุการาม
นางกุณฑลี ลิมปนุสสรณ
นางกุสุมา สินทรัพย
นางกุหลาบ ทองประสม
นางเกยูร ตัถยาธิคม
นางเกศนี คงขาว
นางเกศินี พันธดี
นางเกษร เจริญทรัพยมาก
นางเกษร พิมพะทิตย
นางเกษร สุภาภา
นางสาวเกษราภรณ สันธนภัทรพงศ
นางแกวตา หาขาย
นางขจิตวรรณ พลชนะ
นางขณารัศม ลิมปะฉัตรพงศ
นางสาวขนิษฐา ทองเล็ก
นางขนิษฐา ศรีอนุสรณวงษ
นางขนิษฐา หนิมสุข
นางสาวขวัญใจ พวงเกษม
นางขวัญชีพ ขําสา
นางขวัญเมือง กลิ่นพุฒซอน

๔๓๓
๔๓๔
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘
๔๓๙
๔๔๐
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๗
๔๔๘
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓
๔๕๔
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗
๔๕๘

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
นางขวัญเรือน ใหมใจ
นางสาวขันทอง โพธิ์เตี้ย
นางไขมุก ทองนพรัตน
นางสาวคณิตา ลิขิต
นางคนึงนิจ แกวกิติ
นางสาวคนึงนิจ ผองศิริ
นางคอลีเยาะ ปาเนาะ
นางคํามอน พงษประเสริฐ
นางเครือวัลย ชัยเจริญ
นางเครือวัลย ตั้งจินตวิวัฒน
นางสาวเครือวัลย ธํารงพล
นางสาวเครือวัลย เผาผึ้ง
นางเครือวัลย เสนพงศ
นางงามตา เจริญพร
นางงามตา บุญยะพรรค
นางจงกลนี บุตรกระจาง
นางสาวจงจิตต สมบูรณศักดิ์ศรี
นางสาวจงจิตร ฉัตรเงิน
นางสาวจรรยา คงเนียม
นางจรรยา บํารุงแขวง
นางจรวย หมื่นแกลวกลาวิชิต
นางจรวยพร ทรัพยเกิดปญญา
นางจรัญญา สหายสุข
นางจรัณญา ตันมีสุข
นางจรัสศรี อินทรฤกษ
นางสาวจริญญา ศรีนกทอง

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๔๕๙
๔๖๐
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓
๔๘๔

นางจริยาพร ทรัพยเมฆ
นางจะรุ ทองนพรัตน
นางจันทณี สันติธรรมากร
นางจันทนา จันทรเทียมเพ็ชร
นางจันทนา สุขวันเพ็ญ
นางจันทร พุทธชืน่
นางจันทรจิรา ชุมเทศสร
นางสาวจันทรจิรา ทองอินทร
นางจันทรฉาย ขอนจันทร
นางสาวจันทรฉาย ไทยรัตน
นางจันทรฉาย มาปลูก
นางจันทรดี ณุวงษศรี
นางสาวจันทรทิพย พระพุทธ
นางจันทรทิพย อินตะ
นางสาวจันทรนภา มหัคฆพงศ
นางจันทรเพ็ญ กุลชนะญาณ
นางสาวจันทรเพ็ญ ปนเพ็ชร
นางจันทรเพ็ญ พึ่งสังวาลย
นางจันทรเพ็ญ รังสิโย
นางจันทรเพ็ญ หาญกิจ
นางจันทรสา แสงมา
นางจันทรสุดา เกาะยอ
นางสาวจันทรสุดา ไชยเสน
นางจันทรา คูหเพ็ญแสง
นางจันทิมา คมสัน
นางสาวจันทิมา วิจิตรพร

หนา ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา
๔๘๕
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐
๔๙๑
๔๙๒
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘
๔๙๙
๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔
๕๐๕
๕๐๖
๕๐๗
๕๐๘
๕๐๙
๕๑๐

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
นางสาวจั่นเพชร ประสารศรี
นางจารี ศรีไพโรจน
นางจารุวรรณ เมฆาวณิชย
นางจารุวรรณ คันธวงค
นางสาวจารุวรรณ ยุทธยง
นางจารุวรรณ รัตนมณี
นางสาวจํานงค สงคสกุล
นางจําเนียร เสนาวงศ
นางจําปา เขื่อนเพชร
นางสาวจําเรียน บัวใบ
นางจิดาภา ทรัพยัย
นางสาวจิตตรา จุลทะโกศล
นางสาวจิตตินันท ภูมิอาจ
นางจิตติมา แกวทันคํา
นางจิตติมา คงสมฤกษ
นางจิตติมา แนนอุดร
นางสาวจิตรพรรณ พึ่งพงษ
นางสาวจิตรวี เสือแดง
นางจิตรา ชันแสง
นางจิตรา โพธิ์แดง
นางจินดา ประกอบธรรม
นางจินดา ยินดีสิงห
นางสาวจินดารัตน มงคลเจริญสุข
นางสาวจินดารัตน โสภณ
นางจินตนา กลีบพิพัฒน
นางจินตนา คุตปา

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๕๑๑
๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖
๕๑๗
๕๑๘
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕
๕๒๖
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐
๕๓๑
๕๓๒
๕๓๓
๕๓๔
๕๓๕
๕๓๖

นางจินตนา งามชนะ
นางจินตนา จันทรสงคราม
นางจินตนา จาดโต
นางจินตนา ดอกรัก
นางจินตนา พันธุมวดี
นางสาวจินตนา มณีฉาย
นางจินตนา วะชังเงิน
นางสาวจินตนา สุพรรณพงศ
นางสาวจินตนา อุณอนันต
นางสาวจินตนา อุตรา
นางจินตภา หมื่นหัส
นางจินาภา แกวสุกใส
นางสาวจิรพร วิทยกิจพิพัฒน
นางจิรพันธุ ศิรินภาพันธ
นางจิรัชญา ศรีพรรณ
นางจิราพร ชิตวงศ
นางจิราพร ศรีทราไชย
นางจิราพร ศรีวิชา
นางจิราพร แสงทอง
นางสาวจิราภรณ จิตธรรม
นางจิราภรณ สุวิชากร
นางจิราวรรณ วงศสุภา
นางจีระภรณ ศรีจันทร
นางจีราพร วุฒิการณ
นางสาวจุฑาทิพย ทองคู
นางจุฑาทิพย พุทธะไชยศักดิ์

หนา ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา
๕๓๗
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒
๕๔๓
๕๔๔
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘
๕๔๙
๕๕๐
๕๕๑
๕๕๒
๕๕๓
๕๕๔
๕๕๕
๕๕๖
๕๕๗
๕๕๘
๕๕๙
๕๖๐
๕๖๑
๕๖๒

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
นางจุฑาภค สวางเนตร
นางจุฑามณี ยามาเจริญ
นางสาวจุฑามณี อัมพุชินีวรรณ
นางจุฑามาศ นิลไสว
นางสาวจุฑารัตน บัวทั่ง
นางจุฑารัตน พรรณสมัย
นางสาวจุรี พลายยงค
นางจุรีภัทร ขาลสุวรรณ
นางจุรีรัตน สุรินทรอุด
นางจุรีรัตน อุทัยรัตน
นางจุไรรัตน แจงสุข
นางสาวจุไรรัตน ยอดหวาน
นางเจณิศา ฤกษศิริ
นางเจริญสุข ชะอุมเกษ
นางฉไลพร จึงบรรเจิดศักดิ์
นางฉวี คําเตือนใจ
นางฉวี รัตนวงศ
นางฉันทนา โปรงน้ําใจ
นางสาวเฉลา สวางศรี
นางเฉลิมรัตน มานะตอ
นางเฉลิมศรี ภูเกษม
นางสาวเฉลียว เพทายประกายเพชร
นางสาวเฉลียว เลากิมพงษสวัสดิ์
นางสาวชญากาณฑ กิจสกุล
นางสาวชญานันทน ทับทิมทอง
นางชนากานต เพชรไทย

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๕๖๓
๕๖๔
๕๖๕
๕๖๖
๕๖๗
๕๖๘
๕๖๙
๕๗๐
๕๗๑
๕๗๒
๕๗๓
๕๗๔
๕๗๕
๕๗๖
๕๗๗
๕๗๘
๕๗๙
๕๘๐
๕๘๑
๕๘๒
๕๘๓
๕๘๔
๕๘๕
๕๘๖
๕๘๗
๕๘๘

นางชนิกา ยนปลัดยศ
นางชนิดา ดวงแข
นางชนิดา สรรคประศาสน
นางสาวชมชื่น เกิดประดับ
นางชมัยพรณ อุดมทรัพย
นางชยาภรณ ทะสวัสดิ์
นางชลทิชา ชมภูพื้น
นางชลธิชา ณ เชียงใหม
นางสาวชวนชม อาจสัญจร
นางชวันรัตน เทพนรินทร
นางชวาพร อินใจ
นางชอลดา แพทยารักษ
นางชออารีย รอดภัย
นางชอุม สุวรรณโณ
นางชัญญาพร วงษอุดม
นางชารี วรรณบวร
นางสาวชําเรือง สีสม
นางชื่นจิตต เอี่ยมวิมังสา
นางสาวชุติกาญจน อุชชิน
นางสาวชุติพร บรรดา
นางชุติมา คูเจริญไพศาล
นางชุติมา ปนสินชัย
นางชุติมา ริ้วเลิศศิริกุล
นางชุติมา หอมกลิ่นจันทน
นางชุติมา อักษรพจน
นางชุลี มณีโชติ

หนา ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา
๕๘๙
๕๙๐
๕๙๑
๕๙๒
๕๙๓
๕๙๔
๕๙๕
๕๙๖
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐
๖๐๑
๖๐๒
๖๐๓
๖๐๔
๖๐๕
๖๐๖
๖๐๗
๖๐๘
๖๐๙
๖๑๐
๖๑๑
๖๑๒
๖๑๓
๖๑๔

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
นางสาวชุลีพร ตั้งล้ําเลิศ
นางชุลีพร เทวรัตน
นางสาวโชติมา ปนสมบุญ
หมอมหลวงโชติสุภา สายสนั่น
นางญาณิน จันทะกูฏ
นางญาณิศา โตจวง
นางญาดา หอมเกษร
นางฎารัช บุญทองนุม
นางฐิตญา เตชกิจเวช
นางฐิติชญา บัณฑิตย
นางฐิติมา แสงโชติ
นางเฑียรกานดา ไพรวรรณ
นางณฐวรรณ ผาทอง
นางสาวณหทัย คงนมนาน
นางณัฐธิดา เชียงทา
นางณัฐมนต คําอินทร
นางณัฐวลี เหมือนจันทรเชย
นางณัฐินี กิตติพลภักดี
นางณัทธนกร ทัตชญากาญจน
นางณิชนันท มีสุข
นางณิชาภัทร ชมวิชา
นางสาวดรุณวรรณ หะยีเยะ
นางดรุณี มณีวรรณ
นางสาวดวงกมล จันทรลา
นางสาวดวงแข วีระนอย
นางดวงใจ บุญประคอง

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๖๑๕
๖๑๖
๖๑๗
๖๑๘
๖๑๙
๖๒๐
๖๒๑
๖๒๒
๖๒๓
๖๒๔
๖๒๕
๖๒๖
๖๒๗
๖๒๘
๖๒๙
๖๓๐
๖๓๑
๖๓๒
๖๓๓
๖๓๔
๖๓๕
๖๓๖
๖๓๗
๖๓๘
๖๓๙
๖๔๐

นางดวงใจ ประทุมทอง
นางดวงพร สมศรี
นางดวงรัตน สุรินทรวงศ
นางดอกไม เตาเล็ก
นางสาวดารณี ดียิ่ง
นางดารณี ทรัพยอินทร
นางสาวดารณี เพ็ชรเลิศ
นางสาวดารณี สายคํายะ
นางสาวดารัตน เนื่องอน
นางดารา ชัยสวัสดิ์
นางดาริกา วรจิตติ
นางดาวรุง ภุมมารักษ
นางดาวรุณี บัวบาน
นางเดือน ลาทอง
นางเดือนเพ็ญ สุขประเสริฐ
นางสาวแดงตอย ตาวินโน
นางเตรียมใจ สุดดี
นางเตือน คุมเกิด
นางเตือนจิต อนุใจ
นางเตือนใจ หลายรัตน
นางถนอมจิต ปนหยา
นางถิรนันท กลิน่ นอย
นางถุงเงิน วัฒนพรหม
นางทวาย กลั่นสกล
นางทองดี ทระกุลพันธ
นางทองเพชร ชํานาญ

หนา ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา
๖๔๑
๖๔๒
๖๔๓
๖๔๔
๖๔๕
๖๔๖
๖๔๗
๖๔๘
๖๔๙
๖๕๐
๖๕๑
๖๕๒
๖๕๓
๖๕๔
๖๕๕
๖๕๖
๖๕๗
๖๕๘
๖๕๙
๖๖๐
๖๖๑
๖๖๒
๖๖๓
๖๖๔
๖๖๕
๖๖๖

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
นางสาวทองสุก เขียวสลับ
นางทองหลอ สําเริงเรือง
นางสาวทองอยู กิจสกุล
นางทักษิณาวรรณ คําตา
นางทับทิม มานะตอ
นางทัศนีย กสิพนั ธุ
นางทัศนีย ฉัตรสวาง
นางสาวทัศนีย ปอมา
นางทัศนีย พรมสอาด
นางทัศนีย มีสมั ฤทธิ์
นางสาวทัศนีย สิทธิวงค
นางทัศนีย อินทรักษ
นางสาวทัศนียวรรณ เรืองดี
นางทัศนียา โททํา
นางทิฆัมพร ภูมิภาค
นางทิติภา นาคศรี
นางสาวทิพยพาพร จันใจวงค
นางสาวทิพยภาพร เนตรแกว
นางทิพยภาพร บรรลือทรัพย
วาที่รอยตรีหญิง ทิพยวรรณ คงสมคิด
นางทิพยวรรณ อยูเพ็ชร
นางทิพยสุดา พันธุ
นางทิพวัลย พราวศรี
นางทุเรียน บรรทัดจันทร
นางธนพร กิจสุทธิ
นางสาวธนพร ดําสนิท

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๖๖๗
๖๖๘
๖๖๙
๖๗๐
๖๗๑
๖๗๒
๖๗๓
๖๗๔
๖๗๕
๖๗๖
๖๗๗
๖๗๘
๖๗๙
๖๘๐
๖๘๑
๖๘๒
๖๘๓
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖
๖๘๗
๖๘๘
๖๘๙
๖๙๐
๖๙๑
๖๙๒

นางธนภรณ ขอนเคียน
นางธนภรณ มีชนู ึก
นางสาวธนัชพร ทองงาม
นางสาวธนันดา พุมแสง
นางธมลวรรณ ธีระอนุกูล
นางธัญญรักษ อยูเย็น
นางสาวธัญญารัตน ยอดสุวรรณ
นางธัญวรัตน ชมชืน่
นางธารทิพย บุญมี
นางสาวธารทิพย เหมวรรณกร
นางสาวธิดา ศรีติราช
นางสาวธิดารัตน แซซื้อ
นางนงคนุช พลเดช
นางนงครัตน ทองดี
นางนงคลักษณ ศรีสมบัติ
นางนงณัชชภัสภ ทองใบ
นางนงนภัส แกวมาเมือง
นางนงนุช ประจงใจ
นางสาวนงนุช ปานอุรัง
นางนงนุช ปุดจีน
นางนงนุช พูลแสวง
นางนงพร จิตสงค
นางนงเยาว แสนกมล
นางนงลักษณ ดิษฐชัง
นางนงลักษณ บุญรอด
นางสาวนงลักษณ บุตระ

หนา ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา
๖๙๓
๖๙๔
๖๙๕
๖๙๖
๖๙๗
๖๙๘
๖๙๙
๗๐๐
๗๐๑
๗๐๒
๗๐๓
๗๐๔
๗๐๕
๗๐๖
๗๐๗
๗๐๘
๗๐๙
๗๑๐
๗๑๑
๗๑๒
๗๑๓
๗๑๔
๗๑๕
๗๑๖
๗๑๗
๗๑๘

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
นางนงลักษณ พระบาง
นางสาวนงลักษณ ไววอง
นางนงลักษณ สูสุข
นางสาวนงลักษณ แสงเรืองรอบ
นางนงลักษณ แสงสัมฤทธิ์
นางนทพัดตรี ชัยชินกฤต
วาที่รอยตรีหญิง นนทลี ชื่นอารมณ
นางนพรัตน นบนอบ
นางนพรัตน รัตนบวร
นางสาวนพวรรณ อุมญาติ
นางนพวัลย โพธิ์สวัสดิ์
นางนริศรา ปานมา
นางนริสา วัฒนกุล
นางนฤมล สวนพันธ
นางนฤมล อมรสุริยา
นางสาวนวลจันทร วงศคํา
นางสาวนวลจันทร สีดอกบวบ
นางสาวนวลจันทร สุวรรณชัย
นางสาวนวลฉวี กิจไพศาล
นางสาวนวลศรี ชื่นชม
นางนอมจิต สีมาวงศ
นางนัดดา พาสนาโสภณ
นางสาวนันทนา เศษกระโทก
นางนันทนา หาญวงค
นางนันทนิจ พิมพสิงห
นางสาวนันทพร จุลพันธ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๗๑๙
๗๒๐
๗๒๑
๗๒๒
๗๒๓
๗๒๔
๗๒๕
๗๒๖
๗๒๗
๗๒๘
๗๒๙
๗๓๐
๗๓๑
๗๓๒
๗๓๓
๗๓๔
๗๓๕
๗๓๖
๗๓๗
๗๓๘
๗๓๙
๗๔๐
๗๔๑
๗๔๒
๗๔๓
๗๔๔

นางสาวนันทริกา ชื่นชม
นางนันทสรวง พวงเงิน
นางนัยนา อูศิริสมบัติ
นางสาวนาฏยา ทรงสุภาพ
นางนาถคณา บํารุงสุข
นางสาวนารถลดา ชมภูศรี
นางสาวนารี สีทา
นางน้ําเพชร เกิดพงษ
นางนิตยา ทาสวัสดิ์
นางนิตยา เสนาไชย
นางนิตรา ครเมฆ
นางนิธิกานต ละออง
นางนิพพิทา จรรยา
นางสาวนิภา ขันธเครือ
นางสาวนิภา ยอแซฟ
นางสาวนิภา สุขใจ
นางสาวนิภา แสงโชติ
นางนิภาพรรณ โรจนวิภาต
นางนิภาภรณ ชาตยาภรณ
นางนิ่มนวล เมฆคะ
นางนิ่มรัตน ไชยะดา
นางนิยดา กรโกวิท
นางนิศากร กังสดาลสุวรรณ
นางสาวนิสา หนูจันทร
นางนุชจรินทร คงตอง
นางนุชนาถ นิยม

หนา ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา
๗๔๕
๗๔๖
๗๔๗
๗๔๘
๗๔๙
๗๕๐
๗๕๑
๗๕๒
๗๕๓
๗๕๔
๗๕๕
๗๕๖
๗๕๗
๗๕๘
๗๕๙
๗๖๐
๗๖๑
๗๖๒
๗๖๓
๗๖๔
๗๖๕
๗๖๖
๗๖๗
๗๖๘
๗๖๙
๗๗๐

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
นางนุชนาถ องอาจ
นางนุชรินทร คําแผน
นางนุชรี ชุมละออง
นางนุตสรา ศิริอุดมภาส
นางเนตรนภา บํารุงใจ
นางเนตรนภา วงคจันทร
นางสาวเนาวรัตน ธีระพัชรรังษี
นางเนาวรัตน บุญญา
นางเนาวรัตน พรหมสุวรรณ
นางแนงนอย กลิน่ ชู
นางบงกชธร ภิญโญ
นางบังอร สุยะนา
นางบัวซอน ทาปน
นางสาวบานเย็น สรอยจิตร
นางสาวบํารุง สรอยสุวรรณ
นางบุญตา สหวงศเจริญ
นางสาวบุญนาค สุขสุผล
นางบุญพา คําวิเศษณ
นางสาวบุญพา จันทรมั่น
นางบุญยัง สุรินทร
นางสาวบุญรัตน แกวศรี
นางบุญเรือง เจริญศิลป
นางบุญเรือน เอี่ยมป
นางบุญศิล หวลเงิน
นางบุญสนอง ชมชื่น
นางบุญสม พานิชย

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๗๗๑
๗๗๒
๗๗๓
๗๗๔
๗๗๕
๗๗๖
๗๗๗
๗๗๘
๗๗๙
๗๘๐
๗๘๑
๗๘๒
๗๘๓
๗๘๔
๗๘๕
๗๘๖
๗๘๗
๗๘๘
๗๘๙
๗๙๐
๗๙๑
๗๙๒
๗๙๓
๗๙๔
๗๙๕
๗๙๖

นางบุญสม มาลาศรี
นางบุญเหลือ ลพบุตร
นางบุณณดา พันธุพํานัก
นางสาวบุบผชาติ นิมิตเดชวงศ
นางบุบผา พุดตาล
นางบุปผา คันศร
นางสาวบุปผา ชุมชืน่
นางบุปผา ทองสาย
นางบุปผา ยกยอง
นางบุปผา รอดสมนาม
นางบุปผาพรรณ ดวงสุวรรณ
นางสาวบุศรา มาอุน
นางบุษกร สุรพรหม
นางบุหงา เกษตรกาลาม
นางบูรณา ชนประเสริฐ
นางเบญจพร ใจเที่ยง
นางสาวเบ็ญจมาศ รัศมี
นางเบญจลักษณ ชูชาติ
นางเบญจวรรณ บุญจง
นางเบ็ญจวรรณ ภูขาว
นางเบญจา ชินประภาพ
นางปฐมรัตน นาคสงวน
นางปณาลี วิไลแสงจันทร
นางสาวปทุมรัตน แสงเทียน
นางสาวปทุมวดี จันทรประภาส
นางสาวประกาย ศรีกระจาง

หนา ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา
๗๙๗
๗๙๘
๗๙๙
๘๐๐
๘๐๑
๘๐๒
๘๐๓
๘๐๔
๘๐๕
๘๐๖
๘๐๗
๘๐๘
๘๐๙
๘๑๐
๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕
๘๑๖
๘๑๗
๘๑๘
๘๑๙
๘๒๐
๘๒๑

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
นางประคอง ตั้งวรรธนะกุล
นางประคอง เนียมรัตน
นางสาวประชิด เกิดมาก
นางประชิต ตุลาธร
นางประณีต ดิษยะศริน
นางประดับ ธรรมรัตน
นางประดับ ออนนอม
นางประทวน อุทรา
นางประนอม คงคาลึก
นางประนอม ไชยออน
นางสาวประนอม เนี้ยอั๋น
นางประไพ คงรัตน
นางสาวประไพ
ปาลกะวงศ ณ อยุธยา
นางประไพพิศ ภิระตา
นางประไพร อ่ํานอย
นางประไพวรรณ สิริรานันท
นางประไพศรี เจริญเปลี่ยน
นางสาวประไพศรี มีวาสนา
นางประภัสสร ชนิจกุล
นางสาวประภัสสร ศิริมูล
วาที่รอยตรีหญิง ประภาพร ยอดออน
นางประภาพร สุวรรณเพชร
นางประภาวดี เทียมฮอ
นางประภาวรินทร จิราเศรษฐวุฒิ
นางประภาวัลย จิตโสภิณ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๘๒๒
๘๒๓
๘๒๔
๘๒๕
๘๒๖
๘๒๗
๘๒๘
๘๒๙
๘๓๐
๘๓๑
๘๓๒
๘๓๓
๘๓๔
๘๓๕
๘๓๖
๘๓๗
๘๓๘
๘๓๙
๘๔๐
๘๔๑
๘๔๒
๘๔๓
๘๔๔
๘๔๕
๘๔๖
๘๔๗

นางสาวประภาศรี เพ็งสุข
นางสาวประภาศรี ภมรกูล
นางสาวประยงค ประจงไสย
นางประโลม คงแกว
นางปราการ แกวลังกา
นางสาวปราณี ชัชวาลรัตน
นางปราณี ไชยานุกิจ
นางสาวปราณี นันทศาสนศักดิ์
นางปราณี ประวาลพฤกษ
นางสาวปราณี ปริยวาที
นางปราณี พิมพา
นางปราณี พึ่งแสงจันทร
นางปราณี ฟองทอง
นางปราณี สิงหทองวรรณ
นางปราณี หนอเรือง
นางปรานอม นิลสนธิ
นางปรานอม อินทราวุธ
นางสาวปรานี คําเลิศ
นางสาวปราศรัย ประสงคทรัพย
นางปริญญา กรกมล
นางปริศนา กังวาฬ
นางปริษา โชติจักรดิกุล
นางสาวปรีดารัตน ไชยพัฒน
นางปรียานุช สุรพรรณ
นางปรียารัตน เทพบุตร
นางสาวปวริศา ดวงดํารงค

หนา ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา
๘๔๘
๘๔๙
๘๕๐
๘๕๑
๘๕๒
๘๕๓
๘๕๔
๘๕๕
๘๕๖
๘๕๗
๘๕๘
๘๕๙
๘๖๐
๘๖๑
๘๖๒
๘๖๓
๘๖๔
๘๖๕
๘๖๖
๘๖๗
๘๖๘
๘๖๙
๘๗๐
๘๗๑
๘๗๒
๘๗๓

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
นางปญชนิตต วิชานนท
นางปณณพร สุขประเสริฐ
นางปทมา จําเริญพานิช
นางปทมา ดวงเนตร
นางปทมา ตั้งชัยฤกษ
นางปทมา รูปสุวรรณกุล
นางปานจิตร รอดภัย
นางสาวปาริฉัตร มาอุน
นางสาวปาริชาต หลาศักดิ์
นางปาริชาติ จิตประกอบ
นางปาริชาติ ภูขวัญพงษ
นางปยดา มาเอียด
นางสาวปยวดี ชูมณี
นางปยะภรณ โคจรานนท
นางปยะรัตน จิ๋วเจริญ
นางสาวปยะวรรณ เจียมจิรชาติ
นางปยาภัทร วิบูลยศรีสัจจะ
นางปยนารถ อุปรี
นางปูซียะ หมินหวัง
นางเปรมฤดี กฤษเจริญ
นางเปรมฤดี อารี
นางผกา ดุลยสิทธิ์
นางสาวผกามาศ ปญญาวงค
นางผกาวรรณ ภูสมที
นางผองพรรณี กาวินชัย
นางผองศรี พันธุลํายอง

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๘๗๔
๘๗๕
๘๗๖
๘๗๗
๘๗๘
๘๗๙
๘๘๐
๘๘๑
๘๘๒
๘๘๓
๘๘๔
๘๘๕
๘๘๖
๘๘๗
๘๘๘
๘๘๙
๘๙๐
๘๙๑
๘๙๒
๘๙๓
๘๙๔
๘๙๕
๘๙๖
๘๙๗
๘๙๘
๘๙๙

หนา ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางผาสุข ตรงสถิตย
นางผาสุข เอี่ยมเพ็ชร
นางผุดผอง เสถียรพงษ
นางผุสดี วัลลิกุล
นางสาวพงศสะปาร ไทยทอง
นางสาวพงษลัดดา หงษบุญญารักษ
นางสาวพจนารถ นิลภิรมย
นางสาวพจนีย แพงศรีสาร
นางสาวพจมาน สําราญพานิช
นางพนมพร ธีระโชติ
นางพนมไพร เจริญศิลป
นางสาวพนมวรรณ แกวผอง
นางพยอม คงเจริญ
นางพยอม แพงคํา
นางพยุง ใหมสุวรรณ
นางพรใจ ฉัตรบรรยงค
นางสาวพรชนก ชั้นไพศาลศิลป
นางพรทินีย ดิสระมุณี
นางสาวพรทิพย แซเตียว
นางสาวพรทิพย เนียมนิ่ม
นางพรทิพย พุมภักดี
นางพรทิพย วัดทอง
นางสาวพรทิพย ศรีจันทรงาม
นางพรทิพย ศรีสังข
นางพรทิพย แสงมงคล
นางพรทิพย อินทรพราหมณ

๙๐๐
๙๐๑
๙๐๒
๙๐๓
๙๐๔
๙๐๕
๙๐๖
๙๐๗
๙๐๘
๙๐๙
๙๑๐
๙๑๑
๙๑๒
๙๑๓
๙๑๔
๙๑๕
๙๑๖
๙๑๗
๙๑๘
๙๑๙
๙๒๐
๙๒๑
๙๒๒
๙๒๓
๙๒๔
๙๒๕

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
นางพรนิต ศิริเดช
นางพรนิภา ตายเทศ
นางพรพรรณ เสรีพงษ
นางสาวพรพิมล หรั่งเพชร
นางสาวพรพิศ คําชนะ
นางสาวพรเพ็ญ ศรีจันทรงาม
นางพรเพ็ญ อํานวยกิจ
นางสาวพรรณทิพา รักขิตพินิจดุลย
นางสาวพรรณทิพา เหลืองสอาด
นางสาวพรรณพิลาศ ตรีชัยศรี
นางพรรณราย สละชั่ว
นางพรรณา ใจซื่อ
นางสาวพรรณี เกษตรสกุล
นางพรรณี ตั้งใจดี
นางสาวพรรณี ทรัพยประเสริฐ
นางพรรณี ทองศรีรักษ
นางพรรณี บุญประเสริฐ
นางพรรณี ปองกาน
นางสาวพรรณี ศรีจันทรงาม
นางพรรณี อินทรกรด
นางพรรษกร จีนประชา
นางพรรษชล เวชรัชตพิมล
นางสาวพรศรี กองโกย
นางสาวพรศิริ แกวมาก
นางพรสุข วุฒิเวชช
นางพรอมพงษ ชื่นชม

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๙๒๖
๙๒๗
๙๒๘
๙๒๙
๙๓๐
๙๓๑
๙๓๒
๙๓๓
๙๓๔
๙๓๕
๙๓๖
๙๓๗
๙๓๘
๙๓๙
๙๔๐
๙๔๑
๙๔๒
๙๔๓
๙๔๔
๙๔๕
๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘
๙๔๙
๙๕๐
๙๕๑

หนา ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางพลอยใจ โจทยครบุรี
นางพวงเล็ก ชวยสงคราม
นางสาวพะเยาว มารยาท
นางสาวพัชธรัตน หิรัญรัตนชัย
นางสาวพัชนี เกตุแกว
นางสาวพัชรพรรณ โชคนิธิอเนกคุณ
นางพัชรัช แสงสวาง
นางพัชรา ตะวงค
นางพัชรา พันธไพโรจน
นางสาวพัชราณี ฟกทองพรรณ
นางสาวพัชราภรณ ปงวัชรสมิทธิ์
นางพัชรินทร คําชาง
นางพัชรินทร นุสพรรณ
นางสาวพัชรินทร วงคจันทร
นางพัชรี ชัยกิจ
นางพัชรี เทพจันทร
นางพัชรี วิชพันธุ
นางพัฒนา โปรงมะณี
นางพัฒนา ยาพัด
นางพัสตราภรณ ธรรมสอน
นางพิกุล สมบูรณชัย
นางพิกุลชยา จินณรัตน
นางพิกุลทอง รอดรัตน
นางสาวพิชชาพร นพฤทธิ์
นางพิชชารีย ศิลาภรณ
นางพิณวรรณ สิทธิมล

๙๕๒
๙๕๓
๙๕๔
๙๕๕
๙๕๖
๙๕๗
๙๕๘
๙๕๙
๙๖๐
๙๖๑
๙๖๒
๙๖๓
๙๖๔
๙๖๕
๙๖๖
๙๖๗
๙๖๘
๙๖๙
๙๗๐
๙๗๑
๙๗๒
๙๗๓
๙๗๔
๙๗๕
๙๗๖
๙๗๗

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
นางพิณวัณน เสรีวุฒิชัย
นางพิณัฐญา จุยเจริญ
นางพิมทอง คุณา
นางพิมพใจ วัชรานุรักษ
นางพิมพชนก ณ พัทลุง
นางสาวพิมพณิกา กุลสิริพัชร
นางสาวพิมพรัตน อรรถสมบัติ
นางพิมพลดา เกริกอริยพัฒน
นางพิมพศิริ พานิชกุล
นางพิมลพร ฉัตรเสถียรพงศ
นางสาวพิลาศรักษ นิลภูมิ
นางพิไลพร นิธิรักขพันธ
นางสาวพิไลวรรณ แววศรี
นางพิศเพลิน แสนฤทธิ์
นางพิศมร ทองศรีจันทร
นางสาวพิสมัย ขัตติยะวงศ
นางสาวพิสมัย ผุยผัน
นางพิสมัย พุมพึ่งพุฒ
นางพุทธชาด มณีขัติ
นางสาวพูนทรัพย โชคปตินันท
นางพูนศรี คงคาเย็น
นางสาวเพชรนอย จันทรนอย
นางเพ็ชรรัตน นอยหลอง
นางสาวเพ็ญแข เพชรฤทธิ์
นางเพ็ญนภา จิตสกุลชัย
นางเพ็ญประภา ปญญาวงศ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๙๗๘
๙๗๙
๙๘๐
๙๘๑
๙๘๒
๙๘๓
๙๘๔
๙๘๕
๙๘๖
๙๘๗
๙๘๘
๙๘๙
๙๙๐
๙๙๑
๙๙๒
๙๙๓
๙๙๔
๙๙๕
๙๙๖
๙๙๗
๙๙๘
๙๙๙
๑๐๐๐
๑๐๐๑
๑๐๐๒
๑๐๐๓

นางเพ็ญพันธ สาสุจิตร
นางเพ็ญพิมล คําบุญเรือง
นางเพ็ญพิลาศ วงคเขียว
นางเพ็ญรุง พลอยแยม
นางสาวเพ็ญศรี ก่ําแสง
นางสาวเพ็ญศรี คหะวงษ
นางเพ็ญศรี เพียรพาก
นางเพ็ญศรี มูกขุนทด
นางเพลินพิศ ศรีกสิกิจ
นางเพลินพิศ เสมาคํา
นางเพิ่มศรี ยะไข
นางเพียงใจ แกวเจริญ
นางเพียงใจ สุภาจักร
นางสาวเพียงใจ แสงสวัสดิกุล
นางสาวไพจิต ขจรศรี
นางสาวไพจิตร สุวรรณ
นางไพจิตรา อุมบุญ
นางไพริน สันวงค
นางสาวไพลิน ลายจุด
นางฟาติมา ศุภจินดากรณ
นางเฟองฟา สุทธิจินดา
นางสาวภณิตา นิ่มชูชีพ
นางภรณี แสง-ชูโต
นางสาวภัคชนิตร สัตยารักษ
นางภัชรี มหาจันทร
นางสาวภัทรชนก ไชยทนุ

หนา ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๐๔
๑๐๐๕
๑๐๐๖
๑๐๐๗
๑๐๐๘
๑๐๐๙
๑๐๑๐
๑๐๑๑
๑๐๑๒
๑๐๑๓
๑๐๑๔
๑๐๑๕
๑๐๑๖
๑๐๑๗
๑๐๑๘
๑๐๑๙
๑๐๒๐
๑๐๒๑
๑๐๒๒
๑๐๒๓
๑๐๒๔
๑๐๒๕
๑๐๒๖
๑๐๒๗
๑๐๒๘
๑๐๒๙

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
นางภัทรวดี ศิริอนันต
นางภัทรานิษฐ ชอบดี
นางสาวภัทราพรรณ จันทรพิบูลย
นางภัทราวรรณ วงศคําไพร
นางสาวภัสสร เอมโกษา
นางภาณีภัทร สยามไชย
นางภานิชชยา วาจาหวาน
นางภารณี พรมประเสริฐ
นางภารดี เดือนแจม
นางสาวภารดี พุกแกว
นางภาริณี อินตะจักร
นางภาวิณี รูปแกว
นางภาวิณี ศักดิ์ศิริ
นางภาวิณี สมิทธินันท
นางภาวินี มูลขํา
นางภาวินีย เวชประเสริฐ
นางสาวมณฐิรา แสงสิงห
นางสาวมณฑา วัฒนเดช
นางสาวมณฑิรา เกิดกล่ํา
นางมณทิรา คํามา
นางสาวมณีรัตน กานตศิลป
นางมนฑกานต บุญเจริญ
นางสาวมนสิชา ชัยมี
นางสาวมนสิชา บุญเทียม
นางมนิดา สุวรรณราช
นางสาวมยุรา งามดี

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๐๓๐
๑๐๓๑
๑๐๓๒
๑๐๓๓
๑๐๓๔
๑๐๓๕
๑๐๓๖
๑๐๓๗
๑๐๓๘
๑๐๓๙
๑๐๔๐
๑๐๔๑
๑๐๔๒
๑๐๔๓
๑๐๔๔
๑๐๔๕
๑๐๔๖
๑๐๔๗
๑๐๔๘
๑๐๔๙
๑๐๕๐
๑๐๕๑
๑๐๕๒
๑๐๕๓
๑๐๕๔
๑๐๕๕

นางมยุรี มณีจันทึก
นางมยุรีย จันทรวรชาต
นางมยุเรศ มณีนิล
นางมลทิพย วังเรียง
นางมลิวัลย ผลวิจิตร
นางมลิวัลย สัมมาขันธ
นางสาวมะยุรี บุญงาม
นางมะลิ แสงพูล
นางมะลิวัลย กระตุดนาค
นางมะลิวัลย เจริญสุข
นางมัณฑนา สันติคุณากร
นางมัณฑนา แสงศรี
นางสาวมาฆะศิริ แสงดอก
นางมารตี วรกัณห
นางมารศรี กมลานนท
นางมาริสา การะเกตุ
นางมารียะ แยมแสงสังข
นางมาลัย ภูสวัสดิ์
นางมาลัย สมอหมอบ
นางสาวมาลัย อินทยงค
นางมาลี จินดารัตน
นางมาลี ซารีมี
นางสาวมาลี บัวงาม
นางมาลี บุญมี
นางมาลี วงมุสิก
นางสาวมาลี อุนแกว

หนา ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๕๖
๑๐๕๗
๑๐๕๘
๑๐๕๙
๑๐๖๐
๑๐๖๑
๑๐๖๒
๑๐๖๓
๑๐๖๔
๑๐๖๕
๑๐๖๖
๑๐๖๗
๑๐๖๘
๑๐๖๙
๑๐๗๐
๑๐๗๑
๑๐๗๒
๑๐๗๓
๑๐๗๔
๑๐๗๕
๑๐๗๖
๑๐๗๗
๑๐๗๘
๑๐๗๙
๑๐๘๐
๑๐๘๑

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
นางสาวมินอ ปานนอย
นางสาวมีนา บุญประเสริฐ
นางสาวมุกธิดา โยลัย
นางมุสลิมะ ฤทธิ์สุวรรณ
นางสาวเมตตา ศิริวรรณ
นางสาวเมทินี สุพรรณพยัคฆ
นางสาวเมลดา ศรีโรจน
นางไมตรี ยางธิสาร
นางยศวดี นงคสวัสดิ์
นางยอดแกว สมีพันธ
นางยาจิต คําอุดม
นางยินดี นาคะรอด
นางยุพกา จันทนรุงโรจน
นางยุพดี ซาลิมี
นางยุพดี ธัญภัทรานนท
นางยุพวรรณ ณ นคร
นางสาวยุพา ทาผา
นางยุพา บุษราคํา
นางยุพา แสนวงคคํา
นางยุพาวรรณ สุวรรณะ
นางยุพิน คะวีรัตน
นางยุพิน ธรรมาชีพ
นางยุพิน นิม่ เจริญ
นางยุพิน เพ็ชรบูรณ
นางยุพิน หงษารัมย
นางยุพินธ ชาญทวีคุณ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๐๘๒
๑๐๘๓
๑๐๘๔
๑๐๘๕
๑๐๘๖
๑๐๘๗
๑๐๘๘
๑๐๘๙
๑๐๙๐
๑๐๙๑
๑๐๙๒
๑๐๙๓
๑๐๙๔
๑๐๙๕
๑๐๙๖
๑๐๙๗
๑๐๙๘
๑๐๙๙
๑๑๐๐
๑๑๐๑
๑๑๐๒
๑๑๐๓
๑๑๐๔
๑๑๐๕
๑๑๐๖
๑๑๐๗

นางยุภา แกวเกรียงไกรกุล
นางยุภาภร ริมดุสิต
นางสาวเยาวนารถ รักขาเกิด
นางเยาวนุช แสงอุบล
นางเยาวพา โภชนสมบูรณ
นางเยาวรัตน นพศิริ
นางเยาวรัตน สุวรรณรัตน
นางเยาวเรศ จุลสุข
นางเยาวลักษณ ขําประเสริฐ
นางสาวเยาวลักษณ รอดงาม
นางรจกร สมพร
นางสาวรมยรวินท วรรณหนอง
นางสาวรมิภา สุพัฒนกุล
นางสาวรวงทอง สวัสดิ์มงคล
นางรวีวรรณ ภูวัชรวรานนท
นางสาวรวีวรรณ สามารถ
นางรสสุคนธ วีรวัฒน
นางระเบียบ อักษร
นางระยา ทรัพยประเสริฐ
นางระวีวรรณ กองศักดิ์อิ่มลาภ
นางระวีวรรณ ชาวไร
นางรัชฎา อนันตวงศ
นางสาวรัชฎาพร สุปนนะ
นางรัชฎาพร อนันตสกุลโรจน
นางสาวรัชดา ปนเวียง
นางรัชนก เรือนเย็น

หนา ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๐๘
๑๑๐๙
๑๑๑๐
๑๑๑๑
๑๑๑๒
๑๑๑๓
๑๑๑๔
๑๑๑๕
๑๑๑๖
๑๑๑๗
๑๑๑๘
๑๑๑๙
๑๑๒๐
๑๑๒๑
๑๑๒๒
๑๑๒๓
๑๑๒๔
๑๑๒๕
๑๑๒๖
๑๑๒๗
๑๑๒๘
๑๑๒๙
๑๑๓๐
๑๑๓๑
๑๑๓๒
๑๑๓๓

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
นางรัชนี กิจฉวี
นางสาวรัชนี กุศลกูเกียรติ
นางรัชนี จําปาทิพย
นางรัชนี พรมแพงดี
นางรัชนี เพ็ชรเย็น
นางรัชนี ลีบาง
นางรัชนี เสนาะดี
นางรัชนี อินทรีย
นางรัชนีย แหลงสนาม
นางรัฐใจ สังขรัตน
นางรัฐถยา วงศศิริปรีดา
นางสาวรัตนา เกตุสกุล
นางรัตนา ศิริวิบูลยชัย
นางรัตนา หวองเจริญ
นางรัตนาพร ฟองจันทรงาม
นางรัตนาภรณ วัฒนศัพท
นางรัศมี ไชยงาม
นางรําพรรณ จิ๋วสูงเนิน
นางรําพรรณ ดวงคํา
นางรําพึง พันธุ
นางรุงทิพย สุนทรา
นางรุงทิวา รัมมะญาณ
นางรุงนภา แกนสี
นางรุงนภา นิ่มเสนาะ
นางสาวรุงนภา มอทิพย
นางรุงนภา ศรีสุข

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๑๓๔
๑๑๓๕
๑๑๓๖
๑๑๓๗
๑๑๓๘
๑๑๓๙
๑๑๔๐
๑๑๔๑
๑๑๔๒
๑๑๔๓
๑๑๔๔
๑๑๔๕
๑๑๔๖
๑๑๔๗
๑๑๔๘
๑๑๔๙
๑๑๕๐
๑๑๕๑
๑๑๕๒
๑๑๕๓
๑๑๕๔
๑๑๕๕
๑๑๕๖
๑๑๕๗
๑๑๕๘
๑๑๕๙

นางรุงรัตน ชวงโชติ
นางสาวรุงฤดี พรมแกวงาม
นางสาวรุงอรุณ ปถวี
นางเรณู พันธุถนอม
นางเรณู รวิประภัสสร
นางเรณู ลีลาเศรษฐกุล
นางเรณู สุขสุลาภ
นางเรณู เอี่ยมสงวน
นางเรวดี ฉายสุวรรณ
นางฤดีวรรณ ฤทธิสร
นางลดาวรรณ วรรณา
นางลดาวัลย รอบคอบ
นางสาวลดาวัลย อินทรสมบัติ
นางลมโชย พุมริ้ว
นางลลิดา กําเหนิดผล
นางละมุน จันทรศรี
นางละออ มามะ
นางละเอียด เกสะวัฒนะ
นางลักขณา คุมวัง
นางสาวลักขณา ทองลอย
นางลักขณา บุญธรรมสง
นางลักษณา ปวงจักรทา
นางสาวลัคนา นุปยะ
นางสาวลัดดา จางโพธิ์แจง
นางสาวลัดดา ทองพาศน
นางสาวลัดดา รัตนพาหิระ

หนา ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๖๐
๑๑๖๑
๑๑๖๒
๑๑๖๓
๑๑๖๔
๑๑๖๕
๑๑๖๖
๑๑๖๗
๑๑๖๘
๑๑๖๙
๑๑๗๐
๑๑๗๑
๑๑๗๒
๑๑๗๓
๑๑๗๔
๑๑๗๕
๑๑๗๖
๑๑๗๗
๑๑๗๘
๑๑๗๙
๑๑๘๐
๑๑๘๑
๑๑๘๒
๑๑๘๓
๑๑๘๔
๑๑๘๕

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
นางลัดดา ฤทธิวงศ
นางสาวลัดดา เหลืองศศิพงษ
นางสาวลัดดา อายวรรณศรี
นางสาวลัดดา อุนศิริยศ
นางลัดดาวัลย วงษปราชญ
นางลัดดาวัลย สืบจากเทียม
นางลั่นทม เสือโรจน
นางลัสธลิมา ขวัญดี
นางลําปาง ไทยทอง
นางลําพึง นงครัก
นางลําภา หอมยก
นางลํายอง ศรีไพฑูรย
นางลําใย กันหาพันธ
นางลิ้นจี่ ขําเลิศ
นางเลขา ชูเกลี้ยง
นางเลขา ดําศรี
นางสาววงเดือน ผองแผว
นางวงพระจันทร เจริญสุข
นางวจีพร ชินชัยพงษ
นางวนารัตน ธีระเจริญกุล
นางวนิดา นาควงค
นางวนิดา โปธาเจริญ
นางวนิดา ราชแพทยาคม
นางวนิดา วัฒนินทร
นางวนิดา สะสม
นางสาววนิดา สังขรัตน

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๑๘๖
๑๑๘๗
๑๑๘๘
๑๑๘๙
๑๑๙๐
๑๑๙๑
๑๑๙๒
๑๑๙๓
๑๑๙๔
๑๑๙๕
๑๑๙๖
๑๑๙๗
๑๑๙๘
๑๑๙๙
๑๒๐๐
๑๒๐๑
๑๒๐๒
๑๒๐๓
๑๒๐๔
๑๒๐๕
๑๒๐๖
๑๒๐๗
๑๒๐๘
๑๒๐๙
๑๒๑๐
๑๒๑๑

หนา ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางวนิดา อุดมพร
นางวรนาถ ยุวชิต
นางวรนุช ทิพยเนตร
นางวรนุช ภัทรกําจร
นางวรนุช สุดอําพัน
นางวรพรรณ โยธาทิพย
นางสาววรพิณ พิณทอง
นางวรภา ณ ลําพูน
นางวรรณนา คําอิน
นางวรรณพร ใบทอง
นางสาววรรณภา กิจแกว
นางสาววรรณภา สิทธิชัย
นางวรรณระวี วิรัตน
นางสาววรรณวิมล บุญพบ
นางวรรณา กงมีประเสริฐ
นางวรรณา ฉัตรหิรัญ
นางวรรณา ชั้นเจริญ
นางวรรณา พรหมแกว
นางสาววรรณา พิทักษถิร
นางวรรณา วัดฟุงเฟอง
นางวรรณาภรณ นิติกรนุสรณ
นางวรรณี ทวีกายุจันทร
นางสาววรรณี ธรรมชาติ
นางวรรณี หองโสภา
นางสาววรลักษณ คลายบุญนาน
นางวรัญญา ศิรเดชวัฒนา

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

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
นางสาววรากุล ภมรศิลปธรรม
นางสาววราภรณ คชรัตน
นางวราภรณ แตงจั่น
นางสาววราภรณ ทรัพยวิทยาภัณฑ
นางวราภรณ บุตรสุวรรณ
นางวราภรณ ประทีปชัชวาล
นางวราภรณ ปอสุวรรณ
นางวราภรณ เย็นนุม
นางวราภรณ วงศสอน
นางวราภรณ สามงามนอย
นางวราวัลย ทวมวงษ
นางวรินทา แยมศรีบัว
นางสาววริศรา จิตรอักษร
นางวลัยพร ตันปน
นางสาววลีพร อุนจิตตธรรม
นางวไลนารถ หอตระกูล
นางสาววไลลักษณ ภาณุภาส
นางวัชรา ทวมละมูล
นางวัชรา ธารวิทยากุล
นางสาววัชราพร จรูญวิตต
นางวัชรินทร ดุษรักษ
นางสาววัชรี กรีธาสันต
นางสาววัชรี นิ่มวัฒน
นางสาววัชรี บัวภิบาล
นางวัชรี สุวรรณฤทธิ์
นางวัชรี หงสกุล

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๒๓๘
๑๒๓๙
๑๒๔๐
๑๒๔๑
๑๒๔๒
๑๒๔๓
๑๒๔๔
๑๒๔๕
๑๒๔๖
๑๒๔๗
๑๒๔๘
๑๒๔๙
๑๒๕๐
๑๒๕๑
๑๒๕๒
๑๒๕๓
๑๒๕๔
๑๒๕๕
๑๒๕๖
๑๒๕๗
๑๒๕๘
๑๒๕๙
๑๒๖๐
๑๒๖๑
๑๒๖๒
๑๒๖๓

นางสาววัชรีย ทองยอย
นางวัฒนา กิตติทิวากุล
นางวัฒนา มะละกูล
นางสาววันดี เงาจินดา
นางวันดี สังขทอง
นางวันทนา ไชยปน
นางสาววันทนา ทองเรือง
นางวันทนา ภูพนั ธ
นางวันทนีย สิลาทอง
นางวันเพ็ญ ตี่ดวง
นางวันเพ็ญ ทาวขุนราชา
นางวันเพ็ญ บุญทา
นางสาววันเพ็ญ บุญมา
นางวันเพ็ญ บุตรยศ
นางวันเพ็ญ ปานรอด
นางวันเพ็ญ มัจฉิม
นางวันเพ็ญ วิถีธรรม
นางวันเพ็ญ วิวัฒนเจริญ
นางวันเพ็ญ สําราญอินทร
นางวัลภา จิรกุลธรวณิช
นางสาววัลภา ใจเที่ยง
นางวัลภา มหาภูมิ
นางสาววัลภา สุวรรณศรวล
นางวัลยลดา สาริสุทธิ์
นางสาววัลลา มโนธรรม
นางสาววัลลิภา แสงหิรัญ

หนา ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๖๔
๑๒๖๕
๑๒๖๖
๑๒๖๗
๑๒๖๘
๑๒๖๙
๑๒๗๐
๑๒๗๑
๑๒๗๒
๑๒๗๓
๑๒๗๔
๑๒๗๕
๑๒๗๖
๑๒๗๗
๑๒๗๘
๑๒๗๙
๑๒๘๐
๑๒๘๑
๑๒๘๒
๑๒๘๓
๑๒๘๔
๑๒๘๕
๑๒๘๖
๑๒๘๗
๑๒๘๘
๑๒๘๙

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
นางวัลลี กระทอง
นางวายุพร บุศบงค
นางสาววารี ดวงจิตร
นางวารี โพธิ์ทอง
นางวารี ภัทราวณิชย
นางวารีรัตน พิมพา
นางวารุณี สิทธิอักษร
นางวาสนา คําทิพย
นางวาสนา จันทรบัว
นางสาววาสนา เชิดแสง
นางวาสนา ตนานนทชัย
นางวาสนา เนตรวิจิตร
นางวาสนา พรหมบุญ
นางสาววาสนา วัดนอย
นางวาสนา เหมวิหค
นางวาสนา อําแพงใต
นางวิจิตรรัตน ยิ่งยืน
นางวิจิตรา เทพรักษาใจ
นางวิติญา มัณฑุสินธุ
นางวิภา แยมปว
นางวิภา ศิริโต
นางวิภาพร โพนทอง
นางสาววิภารัตน ดีบัว
นางวิภารัตน ผดุงประเสริฐ
นางวิมล ศุภจัตุรัส
นางสาววิมล สังขพันธ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๒๙๐
๑๒๙๑
๑๒๙๒
๑๒๙๓
๑๒๙๔
๑๒๙๕
๑๒๙๖
๑๒๙๗
๑๒๙๘
๑๒๙๙
๑๓๐๐
๑๓๐๑
๑๓๐๒
๑๓๐๓
๑๓๐๔
๑๓๐๕
๑๓๐๖
๑๓๐๗
๑๓๐๘
๑๓๐๙
๑๓๑๐
๑๓๑๑
๑๓๑๒
๑๓๑๓
๑๓๑๔

นางวิมลรัตน นอยทรงศ
นางวิรัช ไชยเขตต
นางวิรัตน ถึงนอก
นางวิริยา นิ่มสุวรรณ
นางวิลาวัณย ทิมกุล
นางวิไล เพชรศรี
นางสาววิไล เมฆแสน
นางสาววิไล อินทมุณี
นางสาววิไลลักษณ โพธิ์ศรี
นางวิไลลักษณ มิ่งประยูร
นางสาววิไลวรรณ จิตกุล
นางวิศสุณี แทนประเสริฐสุข
นางสาววีณา พวงเพ็ง
นางวีนัส สุวรรณมณี
นางสาววีรวรรณ วาปโส
นางศกุนตลา พลอาษา
นางศนิชา กลิน่ หอม
นางสาวศมานันท รัฐธนะรัชต
นางศรทิพย คิดอาน
นางสาวศรัณยภัทร
สงเคราะหราษฎร
นางศรัณยา ธรรมวิวรณ
นางศราวดี จตุปาริสุทธิศีล
นางศรินทิพย เงอสวัสดิ์
นางสาวศรีกัลยา ศรีพัชรานุกูล
นางสาวศรีกุล สําเนียง

หนา ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๑๕
๑๓๑๖
๑๓๑๗
๑๓๑๘
๑๓๑๙
๑๓๒๐
๑๓๒๑
๑๓๒๒
๑๓๒๓
๑๓๒๔
๑๓๒๕
๑๓๒๖
๑๓๒๗
๑๓๒๘
๑๓๒๙
๑๓๓๐
๑๓๓๑
๑๓๓๒
๑๓๓๓
๑๓๓๔
๑๓๓๕
๑๓๓๖
๑๓๓๗
๑๓๓๘
๑๓๓๙
๑๓๔๐

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
นางศรีนารถ ธรรมาชีพ
นางศรีพรรณ แมนหมาย
นางศรีพันธ สุริยะปอ
นางศรีไพร เข็มทอง
นางสาวศรีวรรณ ศิริอารีรัตน
นางศรีวิรัช ศิริรัตน
นางศรีสุนา หนองมวง
นางศรีเสาวลัคน เทียมทอง
นางศศิเขมณัฐ สิญจนาพิมาน
นางศศิธร ครินชัย
นางศศิเพ็ญ วิมุกตานนท
นางศันสุนีย ตันธีระพลชัย
นางศิรนันท สุขอยู
นางสาวศิรประภา พารา
นางศิราณี จันทรไทย
นางสาวศิราณี วงษพระจันทร
นางศิรินาถ เตียวเดชวรรณ
นางศิริพร ทับทิมงาม
นางสาวศิริพร นาคสุวรรณ
นางสาวศิริพร ศุระศรางค
นางศิริพร สบายจิตต
นางศิริพร สุขพรหม
นางศิริพร โสมาภา
นางศิริพร อินถาบุตร
นางสาวศิริเพ็ญ แซแต
นางศิริเพ็ญ นันทสกุลการ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๓๔๑
๑๓๔๒
๑๓๔๓
๑๓๔๔
๑๓๔๕
๑๓๔๖
๑๓๔๗
๑๓๔๘
๑๓๔๙
๑๓๕๐
๑๓๕๑
๑๓๕๒
๑๓๕๓
๑๓๕๔
๑๓๕๕
๑๓๕๖
๑๓๕๗
๑๓๕๘
๑๓๕๙
๑๓๖๐
๑๓๖๑
๑๓๖๒
๑๓๖๓
๑๓๖๔
๑๓๖๕
๑๓๖๖

หนา ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางศิริเพ็ญ สุวรรณโณ
นางสาวศิริภา อัยศิริ
นางศิริรัตน ชุมสาย ณ อยุธยา
นางศิริรัตน โชคอุทร
นางศิริรัตน พิณแกว
นางสาวศิริรัตน ศิริชีพชัยยันต
นางศิริลักษณ พรหมงาม
นางศิริวรรณ ครองภิญโญ
นางศิริวรรณ จันทรแสงสุก
นางสาวศิริวรรณ จิตตบุญ
นางศิริวัฒน บุญลน
นางศิวนาถ รายณะสุข
นางศิวพร คงชัย
นางศิวพร จันทรฉาย
นางศิวพร จุลวรรณา
นางสาวศิวพร สําราญอยู
นางศุภนิดา พวงแกว
นางสาวศุภนิดา วิเศษหลง
นางศุภลักษณ เครือครุฑ
นางสาวศุภลักษณ โสตถิสรรเสริญ
นางสาวศุภวรรณ ปญทะ
นางศุภิสรา ฤกษเย็น
นางสาวสนทยา ปรางเพ็ชร
นางสนธยา คงธรรมา
นางสาวสนธยา ฟองธุลี
นางสาวสนิท แกนเพ็ชร

๑๓๖๗
๑๓๖๘
๑๓๖๙
๑๓๗๐
๑๓๗๑
๑๓๗๒
๑๓๗๓
๑๓๗๔
๑๓๗๕
๑๓๗๖
๑๓๗๗
๑๓๗๘
๑๓๗๙
๑๓๘๐
๑๓๘๑
๑๓๘๒
๑๓๘๓
๑๓๘๔
๑๓๘๕
๑๓๘๖
๑๓๘๗
๑๓๘๘
๑๓๘๙
๑๓๙๐
๑๓๙๑
๑๓๙๒

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
นางสมคิด จงเจียมใจ
นางสาวสมคิด ตันกิม
นางสมคิด ปญญานิมิต
นางสมคิด ภาคทวี
นางสมจิต ศรีธรรมพงษ
นางสมจิตร งิ้วผา
นางสาวสมจินต กลิ่นถนอม
นางสมใจ ไตรมรรค
นางสมทรง เตชะ
นางสาวสมทรง เปลงอรุณ
นางสมทรง พูนคํา
นางสมทรง รีวงษ
นางสาวสมทรง อิ่มใจ
นางสมทรง เอี่ยมใจรักษ
นางสมนึก หนสมสุข
นางสมบัติ งามวงษ
นางสมบูรณ จันทรสุข
นางสมบูรณ ปุญญะอาคม
นางสมบูรณ รัตนสินธุ
นางสาวสมประสงค สุขเกษม
นางสมปอง แกวเขียว
นางสมปอง จตุพงษ
นางสมพร งามขํา
นางสาวสมพร มาวิน
นางสมพร เลหเหลี่ยม
นางสาวสมพร สุขสําราญ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๓๙๓
๑๓๙๔
๑๓๙๕
๑๓๙๖
๑๓๙๗
๑๓๙๘
๑๓๙๙
๑๔๐๐
๑๔๐๑
๑๔๐๒
๑๔๐๓
๑๔๐๔
๑๔๐๕
๑๔๐๖
๑๔๐๗
๑๔๐๘
๑๔๐๙
๑๔๑๐
๑๔๑๑
๑๔๑๒
๑๔๑๓
๑๔๑๔
๑๔๑๕
๑๔๑๖
๑๔๑๗
๑๔๑๘

หนา ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสมพร หิริโอตัปปะ
นางสมพิศ จันทรลอย
นางสาวสมพิศ ไวถนอมสัตว
นางสมรรัตน มีกลิ่น
นางสมรักษ แสงทอง
นางสมรัตน มะกอกเดิม
นางสมลักษณ เมืองฮามพันธ
นางสมศรี ไตรสรณะศาสตร
นางสมศรี ทองแท
นางสมศรี รัตนโรจนฤทธิ์
นางสมศรี หิตะชัยภูมิ
นางสมสะไหม พุมจัตุรัส
นางสมหมาย จันทรเนตร
นางสมหมาย ทับทอง
นางสมหมาย ประสูตรแสงจันทร
นางสาวสรอยสวาท จารุจินดา
นางสาวสรัลพร พรหมเหลา
นางสาวสรัลรัตน รอดนิล
นางสราญทิพย คุมพล
นางสราภา เรืองเต็ม
นางสราวดี ปรีดิ์เปรม
นางสาวสรีนา สิทธิโชค
นางสลิลรัตน อังคะนาวิน
นางสวง มลิวัลย
นางสวนีย หนายคอน
นางสวาท สุวรรณมาโจ

๑๔๑๙
๑๔๒๐
๑๔๒๑
๑๔๒๒
๑๔๒๓
๑๔๒๔
๑๔๒๕
๑๔๒๖
๑๔๒๗
๑๔๒๘
๑๔๒๙
๑๔๓๐
๑๔๓๑
๑๔๓๒
๑๔๓๓
๑๔๓๔
๑๔๓๕
๑๔๓๖
๑๔๓๗
๑๔๓๘
๑๔๓๙
๑๔๔๐
๑๔๔๑
๑๔๔๒
๑๔๔๓
๑๔๔๔

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
นางสาวสหัทยา พึ่งแตง
นางสาวสะลีนะ ซามัน
นางสังวรณ เพ็งนู
นางสังวาลย ศิริโสดา
นางสาวสังวาลย โฮมหงษ
นางสาวสังเวียน แสนสวัสดิ์
นางสาวสังเวียน หนูยิ้มซาย
นางสาวสาคร อัตโต
นางสายใจ รัตนรมย
นางสายใจ ออนเงิน
นางสาวสายทอง จงจิตกลาง
นางสายทอง พงษนัยรัตน
นางสายทิ้ง ประเทศ
นางสายนอย มงคลโพธิ์
นางสาวสายพิณ จําเนียรกุล
นางสายพิน เดชเรือง
นางสายพิน แมดเมือง
นางสายสุนี จันทรอินทร
นางสายสุนีย วีระพันธุ
นางสายหยุด คงรัศมี
นางสารินี มูลสถาน
นางสาวสารี ลอยไสว
นางสาวสาลี่ คันศร
นางสําเนา พวงทรัพย
นางสํารวม โทณผลิน
นางสํารวย นามปา

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๔๔๕
๑๔๔๖
๑๔๔๗
๑๔๔๘
๑๔๔๙
๑๔๕๐
๑๔๕๑
๑๔๕๒
๑๔๕๓
๑๔๕๔
๑๔๕๕
๑๔๕๖
๑๔๕๗
๑๔๕๘
๑๔๕๙
๑๔๖๐
๑๔๖๑
๑๔๖๒
๑๔๖๓
๑๔๖๔
๑๔๖๕
๑๔๖๖
๑๔๖๗
๑๔๖๘
๑๔๖๙
๑๔๗๐

นางสาวสําราญ ตันกุล
นางสาวสําเริง ศรีไพโรจน
นางสําลี สุขอดิศัย
นางสําอางค ศิลาเหลือง
นางสิดาพร เปรมจิตต
นางสิตานันท ธีรศาสตรศิลป
นางสาวสินีนาฏ กัญญา
นางสินีนาฏ เอมอมร
นางสาวสิริกร กลวัยกลาง
นางสิริธนา พุมประทีป
นางสาวสิรินทร ระดมกิจ
นางสิรินทรา แจมเจริญพร
นางสิริมนต บุญตัน
นางสาวสิริมาศ รักษาพล
นางสิริรัตน บุษบก
นางสาวสิริรัตน รัตนะ
นางสิริวันเพ็ญ ธนาคุณ
นางสีนวล จันทรแจมใส
นางสาวสุกัญญา เกาสุรัตน
นางสาวสุกัญญา จูสวย
นางสาวสุกัญญา ปญญาหอม
นางสุกัญญา เพียววาณิช
นางสุกัญญา ยีหวังเจริญ
นางสุกัญญา โรจนวรรัตน
นางสุกัญญา ศุขวิทย
นางสุกัลยา บุญมาศ

หนา ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๗๑
๑๔๗๒
๑๔๗๓
๑๔๗๔
๑๔๗๕
๑๔๗๖
๑๔๗๗
๑๔๗๘
๑๔๗๙
๑๔๘๐
๑๔๘๑
๑๔๘๒
๑๔๘๓
๑๔๘๔
๑๔๘๕
๑๔๘๖
๑๔๘๗
๑๔๘๘
๑๔๘๙
๑๔๙๐
๑๔๙๑
๑๔๙๒
๑๔๙๓
๑๔๙๔
๑๔๙๕
๑๔๙๖

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
นางสุขจิตต สุวรรณศร
นางสาวสุขดี กรินทรากุล
นางสาวสุขทิพย เหรียญเกษมสกุล
นางสาวสุขวสา ชัยสนิท
นางสุขศรี บุญสนธิ
นางสาวสุคนธ ภาผล
นางสาวสุจิตรา บํารุงกาญจน
นางสุจิตรา บุตรประเสริฐ
นางสุจิตรา มณีโชติ
นางสาวสุจินดา เชื้อบุญ
นางสุจินต จันคง
นางสุจินต จิตรผูก
นางสุจินต พลสิทธิ์
นางสาวสุชาดา ไตรรัตนโชติ
นางสุชาดา นามวงค
นางสุชาดา เบ็ญจาทิกุล
นางสาวสุชาดา พันธนิมิตร
นางสาวสุชิน เกตุสวัสดิ์
นางสาวสุชีพ พันธุสมบัติ
นางสุณิสา วงศวาร
นางสุดยินดี อูทองมาก
นางสุดศิริ จันทรสารี
นางสาวสุดา เพทายประกายเพชร
นางสาวสุดารัตน จิรสุขศิริ
นางสุดารัตน อุปญญ
นางสาวสุดาวรรณ ผลแกว

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๔๙๗ นางสุตราภัทร เนตรคํายวง
๑๔๙๘ วาที่รอยตรีหญิง สุทธิรา
ศิริรัตนวัฒนาก
๑๔๙๙ นางสาวสุทิศา นิธิเมธาวี
๑๕๐๐ นางสุธาทิพย อุนจันที
๑๕๐๑ นางสุธาลักษณ จําปาเทศ
๑๕๐๒ นางสุธาสินี วิถีธรรมศักดิ์
๑๕๐๓ นางสุนทรี คําสาเลา
๑๕๐๔ นางสาวสุนทรี สังขทอง
๑๕๐๕ นางสุนันท ขยันกิจ
๑๕๐๖ นางสุนันท ทองออน
๑๕๐๗ นางสุนันทา สุนีรักษ
๑๕๐๘ นางสุนิษา ดวงสกาวพิสุทธิ์
๑๕๐๙ นางสุนิษา ดีเซ็น
๑๕๑๐ นางสาวสุนิสา เถลิงศรีสกุล
๑๕๑๑ นางสุนีย คลายจันทร
๑๕๑๒ นางสุนีย พรพลาดิศัย
๑๕๑๓ นางสุนีย ยิ้มสุข
๑๕๑๔ นางสาวสุนีย รัตนบุรี
๑๕๑๕ นางสุนีย โอวรางค
๑๕๑๖ นางสาวสุนีรัตน ประเสริฐศักดิ์
๑๕๑๗ นางสุเนตร พลพงษ
๑๕๑๘ นางสาวสุปราณี บุญหยาด
๑๕๑๙ นางสาวสุปราณี ระงับพิศม
๑๕๒๐ นางสุปรียชาติ สังขทองจีน
๑๕๒๑ นางสุพรร หริรักษ

หนา ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๒๒
๑๕๒๓
๑๕๒๔
๑๕๒๕
๑๕๒๖
๑๕๒๗
๑๕๒๘
๑๕๒๙
๑๕๓๐
๑๕๓๑
๑๕๓๒
๑๕๓๓
๑๕๓๔
๑๕๓๕
๑๕๓๖
๑๕๓๗
๑๕๓๘
๑๕๓๙
๑๕๔๐
๑๕๔๑
๑๕๔๒
๑๕๔๓
๑๕๔๔
๑๕๔๕
๑๕๔๖
๑๕๔๗

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
นางสุพรรณา ตาคํา
นางสาวสุพรรณี จันทรวิรุจ
นางสุพรรณี ยิ้มใย
นางสาวสุพรรษา ฉิมเล็ก
นางสุพัตรา จรูญเรือง
นางสาวสุพัตรา บุณยศิวาพงศ
นางสุพัตรา สุวรรณเมฆ
นางสุพัตรา หนอแดง
นางสุพิชา เอี่ยมสอาด
นางสุพิน ชอบเลี้ยงสัตว
นางสุพิน ศักดิ์ฤทธิรณ
นางสุภภัค กันหาประกอบ
นางสาวสุภัชชา เบ็ญจลักษณ
นางสาวสุภัส เลิศประเสริฐรัตน
นางสาวสุภา เกตุจรัญ
นางสุภาพ หวานฤดี
นางสาวสุภาพ หาญกุลพงษ
นางสุภาพร เวียนหาผล
นางสาวสุภาพร เสาะขุนทด
นางสาวสุภาพร แสงอรุณ
นางสุภาพรรณ กาญจนโสภณ
นางสุภาพรรณ คิมประสูตร
นางสุภาวดี กิตติไชย
นางสาวสุภาวดี เพียวสามพราน
นางสุภิดา แสงนุมพงษ
นางสาวสุมณฑา หงษทอง

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๕๔๘
๑๕๔๙
๑๕๕๐
๑๕๕๑
๑๕๕๒
๑๕๕๓
๑๕๕๔
๑๕๕๕
๑๕๕๖
๑๕๕๗
๑๕๕๘
๑๕๕๙
๑๕๖๐
๑๕๖๑
๑๕๖๒
๑๕๖๓
๑๕๖๔
๑๕๖๕
๑๕๖๖
๑๕๖๗
๑๕๖๘
๑๕๖๙
๑๕๗๐
๑๕๗๑
๑๕๗๒
๑๕๗๓

หนา ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

วาที่รอยตรีหญิง สุมนา เยาวพันธุ
นางสุมารยาท จันทรวงศ
นางสุมาลี จันโส
นางสาวสุมาลี เปลี่ยนพันธ
นางสาวสุรพิน โพธิ์ทอง
นางสุรภี แสงสุวรรณ
นางสาวสุรัตน ทองคําดี
นางสุรางค เกาะแกว
นางสุรางครัตน ชมระกา
นางสุรารักษ ติมนาค
นางสาวสุริยัน เศรษฐพรมรินทร
นางสาวสุริยา ลาจันทึก
นางสาวสุริยา วัฒนานนท
นางสุรี วรรณวงศวัฒนา
นางสุรีพร ออนหวาน
นางสุรีย ตะระโสภณ
นางสุรียพร จิระสถิตยพร
นางสุรีวรรณ กันทา
นางสาวสุวจี ธัญญวนิช
นางสุวดี ลามอ
นางสุวนิตย ผองพักตร
นางสุวพร กิตติมั่นคง
นางสุวรรณา ตั้งแกว
นางสุวรรณา วงควิชัย
นางสุวรรณี สังขทอง
นางสุวลักษณ หนูสมตน

๑๕๗๔
๑๕๗๕
๑๕๗๖
๑๕๗๗
๑๕๗๘
๑๕๗๙
๑๕๘๐
๑๕๘๑
๑๕๘๒
๑๕๘๓
๑๕๘๔
๑๕๘๕
๑๕๘๖
๑๕๘๗
๑๕๘๘
๑๕๘๙
๑๕๙๐
๑๕๙๑
๑๕๙๒
๑๕๙๓
๑๕๙๔
๑๕๙๕
๑๕๙๖
๑๕๙๗
๑๕๙๘
๑๕๙๙

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
นางสุวัฒนา จิตรดี
นางสุวัฒนา มั่นภาวนา
นางสาวสุวาลี อุมา
นางสุวิมล เปรมปรี
นางสาวสุวิมล พรประภาศักดิ์
นางเสวยจิต มิ่งมงคล
นางเสาวณี ชมภูนุช
นางเสาวณีย กุลเพชรประสิทธิ์
นางเสาวนี โชคสุชาติ
นางเสาวภา แสงจันทรเลิศ
นางเสาวรส เพชรอําไพ
นางสาวเสาวลักษณ กรโกวิท
นางเสาวลักษณ เกื้อกาญจน
นางสาวเสาวลักษณ ศรีมะเริง
นางสาวแสงจันทร เทพวงษา
นางแสงดาว ทิพยาวงศ
นางแสงเดือน กมลมาลย
นางแสงเดือน ทรงธรรม
นางสาวแสงเดือน เริ่มรัตน
นางแสงทอง เฮ็งไล
นางสาวแสงธิรา เจริญนาน
นางโสภา พอจิต
นางโสภา อยูโต
นางสาวโสภาวรรณ ไหลลน
นางสาวโสภิต จันทรชลอ
นางโสภี ชูทรัพย

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๖๐๐
๑๖๐๑
๑๖๐๒
๑๖๐๓
๑๖๐๔
๑๖๐๕
๑๖๐๖
๑๖๐๗
๑๖๐๘
๑๖๐๙
๑๖๑๐
๑๖๑๑
๑๖๑๒
๑๖๑๓
๑๖๑๔
๑๖๑๕
๑๖๑๖
๑๖๑๗
๑๖๑๘
๑๖๑๙
๑๖๒๐
๑๖๒๑
๑๖๒๒
๑๖๒๓
๑๖๒๔
๑๖๒๕

นางโสภี ศิลปชัย
นางไสว ทายอด
นางหงษชนัณ ปยะวัณเวช
นางหทัยรัตน จั่นรอด
นางหนึ่งฤทัย โลหนิมิตร
นางหนึ่งฤทัย อินทเศียร
นางหนูเรือง ชิณหงษ
นางหัสดาภรณ งามยิ่ง
นางอตินุช เวียงคํา
นางอนงค เลิศวัฒนวาณิชย
นางสาวอนงค สิริเลิศกุล
นางอนันตา วรรณแมน
นางอพันธิยา พัชรวีระรัชต
นางอภิชญา ศักดิ์เพชร
นางอมร ศิริสวัสดิ์
นางอมรรัตน เนื่องจํานงค
นางสาวอมรรัตน ปานขาว
นางอมรรัตน พานิชอุดม
นางอมรรัตน ศรีนวล
นางสาวอมรรัตน สุดตา
นางสาวอมรศรี ฆองสนั่น
นางอมรา ทัพภะพยัคฆ
นางอมราพร กมลานนท
นางอรทัย โคพิชัย
นางอรทัย แพงคํา
นางอรทัย สุรทัตโชค

หนา ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๒๖
๑๖๒๗
๑๖๒๘
๑๖๒๙
๑๖๓๐
๑๖๓๑
๑๖๓๒
๑๖๓๓
๑๖๓๔
๑๖๓๕
๑๖๓๖
๑๖๓๗
๑๖๓๘
๑๖๓๙
๑๖๔๐
๑๖๔๑
๑๖๔๒
๑๖๔๓
๑๖๔๔
๑๖๔๕
๑๖๔๖
๑๖๔๗
๑๖๔๘
๑๖๔๙
๑๖๕๐
๑๖๕๑

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
นางอรพรรณ คําทรัพย
นางอรพรรณ สินประสงค
นางอรพิณ สมสวย
นางอรพิน เจริญทรัพย
นางอรพิน ดํารงฤทธิ์
นางสาวอรพินท วัฒนการ
นางอรวรรณ ทองเปลว
นางสาวอรวรรณ รอดสวัสดิ์
นางอรวรรณ สิริสุขะ
นางสาวอรวรรณ อัคสินธวังกูร
นางอรษา แกวแดง
นางอรสา ศิริชาติวัฒนา
นางอรอินทร เรืองทวีคูณ
นางอรัญญา กาศอุดม
นางอรัญญา เชียงเงิน
นางอรัญญา ศรีดาวเรือง
นางอรัญญา อนุจารีวัฒน
นางอริยา ศรีพล
นางอรุณรัตน ดอกบัว
นางอรุณา เขื่อนสุวรรณ
นางอรุณี กระบองเพ็ชร
นางอรุณี ฉัตรสอน
นางอรุณี ฝงสระ
นางสาวอรุณีย โรจนะไพบูลย
นางออยทิพย อินทปาสาน
นางอังคณา นอยเพชร

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๖๕๒
๑๖๕๓
๑๖๕๔
๑๖๕๕
๑๖๕๖
๑๖๕๗
๑๖๕๘
๑๖๕๙
๑๖๖๐
๑๖๖๑
๑๖๖๒
๑๖๖๓
๑๖๖๔
๑๖๖๕
๑๖๖๖
๑๖๖๗
๑๖๖๘
๑๖๖๙
๑๖๗๐
๑๖๗๑
๑๖๗๒
๑๖๗๓
๑๖๗๔
๑๖๗๕
๑๖๗๖
๑๖๗๗

นางอังคณา นิวาศะบุตร
นางสาวอังคณา พันธุเอี่ยม
นางอังคณา มุตตะศิริ
นางสาวอัจฉรา ชาญฤทธิ์
นางสาวอัจฉรา ตนสอน
นางอัจฉรา เทพเนาว
นางอัจฉรา เนตรายน
นางสาวอัจฉรา พิสุทธิกรพงษ
นางสาวอัจฉรา เพ็ชรเลิศ
นางสาวอัจฉรา เย็นยาซัน
นางอัจฉรา แสงสิริโรจน
นางอัจฉรีย แสงรัตนวัชรา
นางอัญชลี วิไลศิริ
นางอัญชลี สัทธรรมนุวงศ
นางสาวอัญชลี สุยะโมงค
นางสาวอัญชลี อัญฤาชัย
นางอัญชลี อินทรสาย
นางอัญชัญ ตันติวิบูลยวงษ
นางอัญชัน ใจแกว
นางอัญชุลี เมฆคต
นางอันธิกา อริยะวงศ
นางสาวอัมพร เจริญสุข
นางอัมพร ถือสัตย
นางอัมพร ปรากฏมงคล
นางอัมพร หลีซี่
นางอัมพวัน จิตรจิระวาณิชย

หนา ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๗๘
๑๖๗๙
๑๖๘๐
๑๖๘๑
๑๖๘๒
๑๖๘๓
๑๖๘๔
๑๖๘๕
๑๖๘๖
๑๖๘๗
๑๖๘๘
๑๖๘๙
๑๖๙๐
๑๖๙๑
๑๖๙๒
๑๖๙๓
๑๖๙๔
๑๖๙๕
๑๖๙๖
๑๖๙๗
๑๖๙๘
๑๖๙๙
๑๗๐๐
๑๗๐๑
๑๗๐๒
๑๗๐๓

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
นางอัมไพวรรณ เสนาบุตร
นางอาภรณ ทองประกอบ
นางอาภรณ ทับสี
นางสาวอาภา แสงเมือง
นางอารมย ชมเดช
นางอารี เจือไทย
นางสาวอารี สุขศรี
นางสาวอารี โอชวงษ
นางอารีจิตต ขัติครุฑ
นางสาวอารีย ภูมณี
นางอารีย ยศศักดิ์
นางอารีย เสริมบุญสง
นางสาวอารีย อุนคํา
นางอารีวัลย เตียวสุวรรณ
นางอํานวย สมยา
นางอํานวย แสงพิทักษ
นางอําพร ทองไทย
นางอําพร สูงเพีย
นางอําพันธ พัฒนจันทร
นางอําพา สายทอง
นางอําไพ กิตติรพีโชติ
นางสาวอําไพ ทองอิ่ม
นางสาวอําไพ บุญยะวาศรี
นางสาวอําไพพรรณ ประพันธศิริ
นางอําภา วีระพงษ
นางอินทิรา อูปอินทร

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๗๐๔
๑๗๐๕
๑๗๐๖
๑๗๐๗
๑๗๐๘
๑๗๐๙
๑๗๑๐
๑๗๑๑
๑๗๑๒
๑๗๑๓
๑๗๑๔
๑๗๑๕
๑๗๑๖
๑๗๑๗
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

หนา ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗๑๘
นางอุดม เกตุสุวรรณ
๑๗๑๙
นางอุดมรักษ ศรพรหม
๑๗๒๐
นางอุทัยวรรณ เผือกวัฒนะ
๑๗๒๑
นางอุทิศา มากฤทธิ์
๑๗๒๒
นางสาวอุบล ผังรักษ
๑๗๒๓
นางอุบล สวนสุข
๑๗๒๔
นางอุบล สาธุจรัญ
นางอุบล อินทรกมล
๑๗๒๕
นางอุบลรัตน อุบลรัศมี
๑๗๒๖
นางสาวอุมาพร ตั้งวิจิตรเจนการ
๑๗๒๗
๑๗๒๘
นางสาวอุมาพร อรุณลักษณ
๑๗๒๙
นางสาวอุไร คลี่สุวรรณ
๑๗๓๐
นางอุไร สุวภิญโญภาส
นางอุไรพรรณ กานุวงศ
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
นายกมล จินะปอก
๑๒
นายกฤช เนติประวัติ
๑๓
นายกฤษฎา บุญญะสิทธิ์
๑๔
นายกฤษฎา รักชู
๑๕
นายกฤษณะ ถึกไทย
๑๖
นายกฤษดากร บุษปฤกษ
๑๗
นายกัมพล แจมแจง
๑๘
นายกานตพนธ ชัยสวัสดิ์
๑๙
นายกําพล ใจนะ
๒๐
นายกิตติ คําศิริ
๒๑
นายกิตติพงษ จงไพบูลย
๒๒

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
นางสาวอุไรภรณ ยงยศ
นางสาวอุไรวรรณ ศรีศรีสวาง
นางอุไรวรรณ ชาวนา
นางอุไรวรรณ ลื้อยอดพิทักษ
นางสาวอุไรวรรณ สุนทรนันท
นางอุไรวรรณ เสงี่ยม
นางสาวอุไรวรรณ อนุศักดิ์
นางสาวอุไรวรรณ ฮวดปากน้ํา
นางอุลัยวรรณ มังคละ
นางอุฬุวรรณ อุทัยจันทร
นางเอมอร งามแสง
นางเอื้อมเดือน ตั้งเจริญถาวร
นางเอื้อมพร เลิศครบุรี

นายกุญชธนา สังขาวิเชียร
นายกุลชาติ หัสดี
นายโกมินทร มูลลักษณ
นายโกวิท กิติตระกูลญะนันท
นายโกวิทย เสวกทรัพย
นายไกยสิทธิ์ เดชพละ
นายขวัญชัย หมีทอง
นายขวัญเพชร คิดเห็น
นายเขมณัฏฐ เหงี่ยมสงา
นายคณิต จันทกาญจน
นายคเณศ แสงจันทร

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘

นายคมสัน อัครเดชลือชา
นายคุณวัฒน ขอดคํา
นายจตุรงค นัดสันเทียะ
นายจตุรงค สมตระกูล
นายจักรกฤษ ยศอิ
นายจักรกฤษณ นามสมุทร
นายจักรรินทร ขัดนาค
นายจัตุพร ภูศรีออน
นายจารึก ลออสิทธิภิรมย
นายจําเนียร มีขํา
นายจําเริญ เทพพิมล
นายจิตรกร เกดุก
นายจิตรกร เขมขัน
นายจิตรกร คานิยอ
นายจิรพงศ บุญเรือง
นายจิระเดช เอกออมพิทักษ
นายจีรศักดิ์ ประยงคขํา
นายจุมพล บุตรศรี
นายจุมพล อยูคง
นายเจด็จ พรหมดีราช
นายเจริญ อินสุข
นายฉัตชัย เกิดศรีเพ็ง
นายฉัตรชัย ดิษฐาน
นายเฉลิม ชูจันทร
นายเฉลิม เนียมกําเนิด
นายเฉลิม ภูวมโนนาถ

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

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
นายเฉลิมเกียรติ เจริญพร
นายชยา ชารีรมณ
นายชยาคมน สมบูรณสิน
นายชลิต พิมพแกว
นายชัชพงศ เชื้อสา
นายชัชวาลย อินทพุฒ
นายชัยพัฒน ติณสุข
นายชัยวัฒน รัตพันธุ
นายชาญณรงค ไกรบุดดา
นายชาญยุทธ รัตนมงคล
นายชาญยุทธ สัญญาถนอมรัช
นายชาญศักดิ์ สายน้ําผึ้ง
นายชาตรี กิจมงคล
นายชาติกลา บุญชมภู
นายชาติชาย คชประภา
นายชิด สุขหนู
นายชิต หาญสงคราม
นายชุมพล กุบแกว
นายชูเกียรติ มรรยาทออน
นายชูธรรม บุญรอดชู
นายชูศักดิ์ มะลิเครือ
นายฐนาทิจจ ภิญโญวิศาล
นายฐากูร สังขทอง
นายณรงค ดวงพรม
นายณรงค บุษราคํา
นายณรงค ลอมลิ้ม

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐

นายณรงค สุริยวงษ
นายณรงค หนูรอด
นายณรงคศักดิ์ นันทะสิงห
นายณัฏฐชัย จรัสดํารงนิตย
นายณัฐพงษ สุวรรณประสิทธิ์
นายดนัย วงคนาง
นายเดช ปานเหลือง
นายตรีเนตร ชัยสมทิพย
นายตะวัน ออนนอม
นายเตชิต ศิริบูรณ
นายไตรเทพ อูสกุล
นายไตรวรรณ สายหยุด
นายถวัลย มานะทน
นายถาวร กราบขุนทด
นายถาวร ทองดอนนอย
นายทนงค พอดี
นายทนงศักดิ์ มูลเซอร
นายทรงราชย ศรีระหงษ
นายทรงศักดิ์ มาตเลิง
นายทรัพย สูงหา
นายทวี มวงออน
นายทวีชัย อ.อะดิต
นายทองสุข ศรีหงษ
นายทินกร ภาคไทย
นายทินวุฒิ เชื้อเฉลิม
หมอมหลวงเทวพร เทวกุล

หนา ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
นายธงไชย พันธุหงษ
นายธชกร รอดเพ็ง
นายธนกฤต งามธนนันท
นายธนัท เลิศผดุงสุข
นายธเนศ อุทธโยธา
นายธรรมนาถ ภูรัตน
นายธวัช ดวงเพ็ชรแสง
นายธวัชชัย สมหวัง
นายธัณณุวรรธน รัตนมุสิก
นายธันยกานต วงษออน
นายธานินทร ใหมพิมพ
นายธีรวิทย ไชยกาล
นายธีรศาสตร ธาราไทย
นายนคร คมขํา
นายนครัตน มณีรัตน
นายนที ครองยุติ
นายนพดล พุกอินทร
นายนพดล วรมานะกุล
นายนพพร เจริญพันธ
นายนพพร วุฒิการณ
วาที่รอยตรี นภดล แกวศรี
นายนภดล ยุกตะบุตร
นายนรเศรษฐ สินประสงค
นายนราวิทย วอนเพียร
นายนเรนทร จรวงศ
นายนเรศน สถิตยพร

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒

นายนัฐวุฒิ โคตรนาวัง
นายนัดที แจมใส
นายนันทวัฒน กั้วกําจัด
นายนิคม ปน สนิท
นายนิคม พุทธิมา
นายนิคม เพ็งสมยา
นายนิธิวัชร แกวยม
นายนิรันดร อินทะพันธุ
นายนุกรณ รัตนมุณี
นายบรรจง ขันตี
นายบุญยง วรศิลป
นายบุญฤทธิ์ ทองเกลี้ยง
นายบุญเลิศ เรือนติ๊บ
นายปกรณ เรืองดิษฐ
นายปฏิยุทธ เจริญวัย
นายประคอง ชวยยัง
นายประจงฤทธิ์ พลราษฎร
นายประจวบ อุตมะมุณีย
นายประเชิญ ฮะซิ้ม
นายประพันธ มรกตจินดา
นายประภาส มะลิวรรณ
นายประมวล โทมุลตรี
นายประเมียด สมานพรอม
นายประยุทศักดิ์ สงวนเพชรจินดา
นายประยูร กวางประสิทธิ์
นายประวิทย ดําทองสุก

หนา ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
นายประศาตร วงษสนิท
นายประสงค ยังวัน
นายประสิทธิ์ รอดขํา
นายปราโมทย ทองใหม
นายปราโมทย ประเสริฐเลิศอารีย
นายปรีชา จันทรทรง
นายปรีชา ศรีสงา
นายปรีชา อูปคํา
นายปรีชาพล สมานหมู
นายปยนนท แกวบุตร
นายผดุง หงษโต
นายพงคเทพ นันตาบุญ
นายพงศภัค วรภิรักษ
นายพงษนิวัฒน วารี
นายพงษศักดิ์ สุนนทะนาม
นายพงษศักดิ์ แสนอินตะ
นายพรณรงค ทรัพยคง
นายพรเทพ ชุปวา
นายพรเทพ ไชยวรรณ
นายพรเทพ วงศวิไล
นายพรรษนนท ไตรสมบัติ
นายพรสินธ ศรีสุพรรณ
นายพล พลประสิทธิภาพ
นายพักตรสวรรค บุญรอดจุย
นายพัฒนชนก ภัทรวารีนนท
นายพัฒนเดช บุญเจริญ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔

นายพันธเทพ พัฒนจุรีพันธ
นายพันธมิตร อินธิเสน
นายพิชัย เพ็ชรหนู
นายพิชัย ลําจวน
นายพิชาภพ ใจมัน่
นายพิเชษฐกร โพธิโต
นายพิทักษ ผุยทอง
นายพิบูลยชัย มานะมนตรี
นายพิมาน พิสุทธิพนั ธพงศ
นายพิระ หมื่นแกลวกลาวิชิต
นายพิศาล แสงประทีป
นายพิสัยสิทธิ์ ทับทิมดี
นายพีรสรรค สามิตร
นายพุฒ จตุราเพศ
นายพุฒิพงศ จันทรอําไพ
นายพูนศักดิ์ สิงหลอ
นายเพิ่มศักดิ์ กาญจนบุตร
นายไพจิตร ทัดเทียม
นายไพบูลย วาปกัง
นายไพโรจน อวบสําอางค
นายไพศาล ปานสูงเนิน
นายไพศาล วงษระหงษ
นายภักดี ฐานปญญา
นายภัค สินภัทรบดี
นายภัทรชัย วิเศษอุตรภาดา
นายภาณุ เอมอิ่มธรรม

หนา ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
นายภาสญวิชญ รุงฟา
นายภิญโญ เงินศิริ
นายภิเษก วงศแกว
นายภูมิ แพทยคดี
นายภูมินทร ขุนภักดี
นายภูเมศวร เกษรา
นายมงกุฎ ธีระศักดิ์คชา
นายมงคล เกียรติสมชาย
นายมงคล จันทรสุขสันต
นายมงคล มะเมียทอง
นายมงคล หลอสุวรรณ
นายมณฑล ประทุมราช
นายมนตรี คีลาวงค
นายมนตรี ศรีวารี
นายมังโสด หมะเตะ
นายมานะ สุดจินดา
นายมาโนช จีระดิษฐ
นายมาโนช เจริญวงศ
นายมาโนด แกวสิทธิ์
นายมุกตาด หมัดแหละ
นายเมธา ประเดิมวงศ
นายเมธี อิ่มมณี
นายแมนรัตน เสรีวงศ
นายยงยุทธ ทองจํารูญ
นายยงยุทธ สิงหเดช
นายยรรยง พาใจธรรม

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖

หนา ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

นายยอดยิ่ง อิ่มปาน
นายยิ่งยศ ทารัตน
นายยุทธนา วิวัฒนเดชากุล
นายยุทธพงษ เจริญวัย
นายรักษชัย ฉัตรเงิน
นายรังสรรค กับเปง
นายรัฐนันท ปญญาบุญ
นายราชวิทย พูดดี
นายราวินทร สามิภักดิ์
นายเรวัตร บุญขํา
นายฤชา จันทบูรณ
นายลัทธวัฒน สอนศรีนุสรณ
นายลําไพ โสโพ
นายวรพจน กองสีหา
นายวรากร ภูยะตะ
นายวริทธิ์ธร เกียรติการคา
นายวศิน ปาลเดชพงศ
นายวสันต ภิรมยกุล
วาที่พันตรี วสุธนบดี คุรุเสถียรพร
นายวัชรพงศ แกวศรี
นายวัชระ นาดี
นายวัฒนชัย ไชยรัตนะ
นายวันชัย พิเชฐบวรกุล
นายวันชัย พิริยะประภากุล
วาที่รอยตรี วาชยุ ปยะสุวรรณ
นายวิจิตร หนอแกว

๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
นายวิชิต มะเดื่อ
นายวิเชียร สีเสือ
นายวิฑูรย ฟาคะนอง
นายวิทยา วองวารี
นายวิทยา เสียงล้ํา
นายวิทยา เฮืองฮุง
นายวิทยากร สังวาลยวงค
นายวิทวัส คนมาก
นายวินะรัตน เลาหภิชาติชัย
นายวินัย เชื้อบุญมี
นายวิรวรรธน พงษสีชมพู
นายวิรัช ผุสดี
นายวิรัตน เกรียทาทราย
นายวิรัตน แกวประเสริฐ
นายวิรัตน ดาวศรี
นายวิรัติ นุมัติ
นายวิราช รมโพธิ์ชี
นายวิโรจน อิทธิฤทธิ์
นายวิวรณ อยูเปนสุข
นายวิวัฒน วิระกุล
นายวิวัฒน แสงพุม
วาที่รอยตรี วิวัธ วงควรรณ
นายวิศาล กันพิพิธ
นายวิสุทธิพงศ จงดี
นายวีรพล ยิ้มยอง
นายวีรพันธ อินทรสิทธิ์

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘

นายวีรยุทธ นันทขวาง
นายวีรยุทธ บุญพราหมณ
นายวีระ เพชรคง
นายวีระ ลาวงศเกิด
นายวีระ หมั่นสระเกษ
นายวีระพงค โพธิมล
นายไวยวิทย ซื่อสัตย
นายศรศักดิ์ กังวาฬ
นายศรส คําคม
นายศรัณย ขอยายกลาง
นายศรัณย เหลานภาพร
นายศราวุธ ทรัพยโมค
นายศักดา กิจเจริญ
นายศักดิ์ชัย อะทุน
นายศักดิ์ชาย วองไว
นายศักดิ์โสภณ หาญเลิศฤทธิ์
นายศิริชัย สุนาถวนิชยกุล
นายศุภชัย สุวรรณโกศัย
นายศุภรัตน อนุชาญ
นายสงบ กิมอิ่ม
นายสนธยา กลการ
นายสนธยา จันทรภักดี
นายสมเกียรติ ขําสําราญ
นายสมเกียรติ สุยะสืบ
นายสมคิด วรรณสอน
นายสมชัย อรรถวิทย

หนา ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
นายสมชาย คุณา
นายสมโชค สุขเกื้อ
นายสมบูรณ ศรีทองเทศ
นายสมพงค แกวเขม
จาสิบเอก สมพงษ บุญฤทธิ์
นายสมพร ฉลวย
นายสมพร สุวรรณพืช
นายสมพร แสงกลา
นายสมพล คณานุเคราะห
นายสมภพ จิตรโชคนิมิตร
นายสมภพ สดคมขํา
นายสมยงค ทองยอย
นายสมศักดิ์ ทองเงิน
นายสมศักดิ์ สาระนิตย
นายสมหมาย สุวิกาโล
นายสมิทธิ โมกกรานต
นายสยาม เจริญศรี
นายสรพงศ พาลพาย
นายสรยุทธ ภาคมฤค
นายสราวุธ เกื้อกูล
นายสันติ ทองประสูตร
นายสันติ นงคสวัสดิ์
นายสันติ รุงสอาด
วาที่รอยตรี สันติรักษ บุญประดับ
นายสานิต เจนศิลป
นายสามารถ ชูวงษ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐

นายสายชล เกตุดี
นายสําเริง ธาตุประกอบ
นายสําเริง สันจะโปะ
นายสิทธิชัย โกเสนตอ
นายสิทธิโชค เพชรเอียง
นายสิทธิพงษ ชัยเทือง
นายสิทธิพร มีเดช
นายสิทธิสุข หนุนทรัพย
นายสิริพงษ เมฆไพศาลศิลป
นายสุกรรณ อันเกรียงไกร
นายสุขสันต ชัยศิริวัฒน
นายสุคนธ ประกอบบุญ
นายสุชาติ ตรีรัตนวัฒนา
นายสุชิน อิม่ ศรี
นายสุทธิพล คูณแกว
นายสุทธิศักดิ์ แวนเรืองรอง
นายสุทิตย ไชยวงศ
นายสุเทพ ขันทอง
นายสุเทพ โฉมอุปฮาด
นายสุเทพ บุญไทย
นายสุเทพ บุณยฤทธิ์รักษา
นายสุเทพ โพธิ์เมือง
นายสุเทพ มาลัยสงศรี
นายสุเทพ ศรศิริ
นายสุธรรม อดทน
นายสุธีร หนูเลี่ยม

หนา ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
นายสุนทร ปานบุษราคัม
นายสุนทร ศรีสมุทรนาค
นายสุพจน ยี่ทอง
นายสุพัฒน วัฒนธรรม
นายสุภาพ สุดแสงตา
นายสุรชัย สมบูรณวิทย
นายสุรเชษฐ เคนสมดี
นายสุรพงษ ภูมิสัย
นายสุรพงษ หงษคํา
นายสุรพันธ โตศิริ
นายสุรศักดิ์ จันทรสิริสถาพร
วาที่รอยตรี สุรศักดิ์ สุทธิศรี
นายสุรัตน ศรีษะภูมิ
นายสุรินทร บุญมาเลิศ
นายสุวรรณ เพชรผา
นายสุวิทย พุมนวล
นายสุวิทย สายสมร
นายเสกสรร ศรีนุนวิเชียร
นายเสรี วงศสรรเสริญ
นายเสรี ศรีจํานงค
นายแสง สอนบุญเกิด
นายโสภณ สุมมาตย
นายหะยีไซนุดีน เบ็นแหละแหนะ
นายอดิศร กวาวสิบสาม
นายอธิพันธ วิชกูล
นายอนันต ปานแยม

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒

นายอนุวัตร เอี่ยมสอาด
นายอนุศักดิ์ สังขทอง
นายอนุสรณ เรืองสุขสุด
นายอภัย นาคเกตุ
นายอภิชาติ ลอยเวหา
นายอภิรัฐ รุงเรือง
นายอภิรัตน กิตติกูล
นายอภิศักดิ์ กสิณธร
นายอรรนพ เที่ยงทองคุง
นายอริยะ สุพรรณเภษัช
นายอรุณ แคนจา
นายอรุณ ไชยนิตย
นายอลงกต ฎิธิพิน
นายอลงกรณ เตาทอง
นายอะหมัด อิสัน
นายอักขราทร ออนยอ
นายอักษร สื่อกระแสร
นายอัชฎา บุญยรัตน
นายอับดุลมายิ อาบูบากา
นายอับดุลสุโก ดินอะ
นายอัศวิน งามเผา
นายอาคม พรหมศิริ
นายอาทิตย จันทรสงแสง
นายอาทิตย มุรี
นายอาทิตย สารมะโน
นายอาธร แสงคําคม

หนา ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
นายอานนท งามกุศล
นายอานนท สรณะพิบูลย
นายอานนท เอี่ยมไธสง
นายอานันต เสงี่ยมงาม
นายอาแวกือจิ อีปง
นายอํานวย จูดศรี
นายอํานาจ หนูมี
นายอิทธิพล กาญจนพิมล
นายอิศเรศร วงศสวัสดิ์
นายอุดม ปงวงค
นายอุทร ตัณฑสมบูรณ
นายอุเทน ครุฑวิไล
นายอุเทน นาคินชาติ
นายอุเทน วรชินา
นายเอกชัย กัลปพฤกษ
นายเอกชัย แปนดี
นายเอกตะวัน ดอกพิกุล
นายเอกราช แสงสวาง
นายเอกวินัย นวอรหาทิคุณ
นายเอนก เจียรนันท
นายโอฬาร มงคลเอก
นางกชกร แกวมณีวรรณ
นางกชพร ฉิมปอง
นางสาวกชามาส นนทพันธ
นางกณิการ สุรกุล
นางกตัญุตา ชอบชื่น

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๔๓๙
๔๔๐
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๗
๔๔๘
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓
๔๕๔
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗
๔๕๘
๔๕๙
๔๖๐
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔

หนา ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวกนกพร เกตุพิมล
นางสาวกนกพร เคลือบวัณณรัตน
นางสาวกนกพร ลิ่มสุวรรณโรจน
นางสาวกนกรัตน จงใจพานิชเจริญ
นางสาวกนกรัตน มณีเนตร
นางกนกวรรณ ญาติดุสดี
นางกนกวัลย ไมคาง
นางกนกอร แดงสมุทร
นางกนกอร มาตเลิง
นางสาวกนกอร สารแดง
นางสาวกนิษฐา นวกิจวงศ
นางกมลกานต ธรรมชาดา
นางกมลทิพย เกี้ยวสันเทียะ
นางสาวกมลทิพย พูลสมบัติ
นางกมลรัตน ทองเสือ
นางสาวกมลวรรณ สุนทร
นางกมลวรรณ อินทรจันทร
นางกรกนก เหมะธุลิน
นางกรณิกา พรมขํา
นางสาวกรณิชศา คลายสวี
นางกรณิศา ขจิตเพชร
นางกรธกานต ศรีใส
นางกรรณิกา กาญจนะ
นางกรรณิกา เซงมณี
นางกรรณิกา เพชรศรี
นางกรรณิกา ศรีภักดี

๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓
๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
นางสาวกรรณิการ จิตรักมณีเลิศ
นางสาวกรรณิการ นอยสุภา
นางกรรณิการ รัตนพชรากร
นางสาวกรรณิการ แสงจันทร
นางกรองแกว แมนศรี
นางกรองแกว วัณณคุปต
นางกรองจิตต ซื่อสัตย
นางกรุณา บุญประดิษฐ
นางกฤตยา นุมอวม
นางกฤษณา กุลจิตตเจือวงศ
นางสาวกฤษณา ดําหริวงศ
นางกฤษณา หอมแดง
นางกฤษติยา เวียงสมุทร
นางกลอยใจ กลิ่นเกษร
นางสาวกลอยใจ วันใจ
นางกลิ่นแกว มาตา
นางกษมา โทณะวณิก
นางกษมา พรวีระยานนท
นางกอบกุล นอมสมบัติ
นางสาวกัญจนา ศรีภัททิยกุล
นางสาวกัญญวรรณ โสมสมบัติ
นางสาวกัญญวรา หอมตา
นางกัญญา เจริญทรัพย
นางสาวกัญญา ศุภพร
นางกัญญาพิชญ ประดิษฐกําจรชัย
นางสาวกัณฑาทิพย อินจันทรศรี

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๔๙๑
๔๙๒
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘
๔๙๙
๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔
๕๐๕
๕๐๖
๕๐๗
๕๐๘
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖

นางสาวกันตนา สุขเจริญ
นางกันยา เฉียบแหลม
นางสาวกันยารัตน บรรเทา
นางสาวกันยารัตน อุทิม
นางกัลธิมา ทิมคํา
นางกัลนิกา โพธิ์ไทย
นางกัลปธีร พละศรี
นางกัลยกร เถื่อนแอน
นางสาวกัลยรัตน ธนวัฒนวรากร
นางสาวกัลยา ขุนเพชร
นางกัลยา คําตะเคียน
นางกัลยา รุงเรือง
นางกัลยา สินธุชล
นางกัลยา สุขพานิช
นางสาวกาญจนา กะตะปุญโญ
นางสาวกาญจนา ครุฑทอง
นางกาญจนา ชอยบัวงาม
นางกาญจนา ชุมชวย
นางสาวกาญจนา ยังนอย
นางกาญจนา ศรีจันทร
นางกาญจนา โสนิกร
นางสาวกาญจนา อินทรไพร
นางกาญจนา อุดมเดช
นางกาญจนี อินทรนอ ย
นางกานดา เจริญพัฒนสมบัติ
นางกานติ์สิมา มะลิดา

หนา ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา
๕๑๗
๕๑๘
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕
๕๒๖
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐
๕๓๑
๕๓๒
๕๓๓
๕๓๔
๕๓๕
๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
นางกิ่งกมล เบ็ญจพันธ
นางกิ่งกาญจน ธนัพประภัศร
นางกิ่งดาว สวนแยม
นางกิจจา ศรีเกตุ
นางกิตติพร แยงสอง
นางกิตติพร ฦาชา
นางกิตติมา มีลาด
นางสาวกิตติยา ธรรมรัตนพฤกษ
นางสาวกิติยา สุระภาพ
นางสาวกุลชาติ เกาะลอย
นางกุลณัฐ เตปนตา
นางกุลิสรา รักสนิท
นางสาวกุสุมา โงวอมราภรณ
นางกุหลาบ กองเกิด
นางเกตนสิรี สิงคิวิบูลย
นางสาวเกตุวดี ชูหนู
นางเกตุสุดา ทรัพยวโรดม
นางสาวเกยูร เองฉวน
นางเกวลี เต็งรัตนลอม
นางเกศกนก ยศใจ
นางเกศรา นาสังข
นางเกศสุดา คชรัตน
นางสาวเกศสุดา จาพันดุง
นางเกศสุดา รูซื่อ
นางเกษณี เพิ่มบุญมา
นางสาวเกษมสาน แสนตางนา

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๕๔๓
๕๔๔
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘
๕๔๙
๕๕๐
๕๕๑
๕๕๒
๕๕๓
๕๕๔
๕๕๕
๕๕๖
๕๕๗
๕๕๘
๕๕๙
๕๖๐
๕๖๑
๕๖๒
๕๖๓
๕๖๔
๕๖๕
๕๖๖
๕๖๗
๕๖๘

นางเกษร คํามูล
นางเกษร มิ่งกลิ่น
นางเกษร สุขรัตนปรีชา
นางสาวเกสริน วิเศษรจนา
นางเกียรติสุดา ศรีสุเทพ
นางแกวตา สุทธิศรี
นางไกษร วัฒนธรรม
นางขนิษฐา นาคบุรินทร
นางขนิษฐา พูลลาภ
นางสาวขวัญใจ ตันตินามชัย
นางขวัญชนก เสมานารถ
นางขวัญดาว เตชะสาย
นางขวัญหลา ศรีทอง
นางขัตติยา ปฏิภาณพงษ
นางสาวขัติยา หวาจอย
นางคจิตพร ขามชาติ
นางสาวคชาภรณ จําปาอิ่ม
นางคนางค กระแสฉิมพลี
นางคนึงนิจ แกววิเชียร
นางคนึงนิตย ดําขํา
นางคมคาย ชิโนดม
นางสาวคอดีเยาะ ซาเก็ง
นางคอลีเยาะ คาเดร
นางเงิน สุทธาวาศ
นางจงจิตต จันทป
นางจงจิตต สุนทรารักษ

หนา ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา
๕๖๙
๕๗๐
๕๗๑
๕๗๒
๕๗๓
๕๗๔
๕๗๕
๕๗๖
๕๗๗
๕๗๘
๕๗๙
๕๘๐
๕๘๑
๕๘๒
๕๘๓
๕๘๔
๕๘๕
๕๘๖
๕๘๗
๕๘๘
๕๘๙
๕๙๐
๕๙๑
๕๙๒
๕๙๓
๕๙๔

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
นางจงจิตร ปูยา
นางจรรยา โกะโซะ
นางจรรยา ทิณนะรัตน
นางจรรยา ระบอบ
นางจรรยา สายทน
นางสาวจรรยารักษ ชูสังวาลย
นางจรัสศรี นาคะเสนีย
นางจริญญา ดลไพร
นางสาวจริญญา สารจินดาพงศ
นางสาวจริยวดี คมสารพางค
นางจริยา นามวงศ
นางสาวจริยาพัชร พัฒนวินิจ
นางสาวจรุญรัตน จรณธรรม
นางจอมศรี สายสมบัติ
นางจันตรี ทวีสินสุวรรณ
นางสาวจันทนา ชมดี
นางสาวจันทรจรัส เฟองวิจารณ
นางจันทรฉาย กาละวิน
นางจันทรฉาย ปญญานวน
นางสาวจันทรทิพย ผลทํามีบุญ
นางจันทรเพ็ญ แกวมุขดา
นางจันทรเพ็ญ เจิมจรุง
นางจันทรเพ็ญ ไชยบุตร
นางสาวจันทรเพ็ญ บุปผา
นางจันทรเพ็ญ ปญญาสีห
นางสาวจันทรเพ็ญ ลออรัตนาวงศ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๕๙๕
๕๙๖
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐
๖๐๑
๖๐๒
๖๐๓
๖๐๔
๖๐๕
๖๐๖
๖๐๗
๖๐๘
๖๐๙
๖๑๐
๖๑๑
๖๑๒
๖๑๓
๖๑๔
๖๑๕
๖๑๖
๖๑๗
๖๑๘
๖๑๙
๖๒๐

นางสาวจันทรเพ็ญ ศรีกําเนิด
นางสาวจันทรเพ็ญ ศิริคง
นางสาวจันทวรรณ ริ้วทอง
นางจันทิพย อาทิตยา
นางจันทิรา ศรีวิราช
นางจามารี สุขหิต
นางจารุพรรณ นิลวงศ
นางสาวจารุวรรณ คงประสงคศิริ
นางสาวจารุวรรณ ชูมณี
นางสาวจารุวรรณ ฟกเจริญ
นางจารุวรรณ เมนอยู
นางสาวจารุวรรณ วงศศิรประภา
นางสาวจารุวัจน คําภู
นางสาวจําเนียร บุญทัน
นางจําป ภิวงศ
นางสาวจําลอง บุญแจง
นางจิณหวรา ตูทรัพย
นางสาวจิตตรา เยี่ยมศักดิ์
นางจิตติมา หาญขวาง
นางจิตรา พรมไหมทอง
นางจิตรา มณีเสวตร
นางจิตราภรณ บัวนอย
นางจิตวิมล ภูมิภูทอง
นางสาวจิตินันท อิสโม
นางสาวจินกันดา เสงี่ยมศรี
นางจินดา ปญจเรือง

หนา ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา
๖๒๑
๖๒๒
๖๒๓
๖๒๔
๖๒๕
๖๒๖
๖๒๗
๖๒๘
๖๒๙
๖๓๐
๖๓๑
๖๓๒
๖๓๓
๖๓๔
๖๓๕
๖๓๖
๖๓๗
๖๓๘
๖๓๙
๖๔๐
๖๔๑
๖๔๒
๖๔๓
๖๔๔
๖๔๕
๖๔๖

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
นางจินดา มากทอง
นางจินดา วิรุณหะ
นางสาวจินตจุฑา สาระคํา
นางสาวจินตนา เกาะลอย
นางจินตนา คุมทรัพย
นางสาวจินตนา ประดิษฐจา
นางจินตนา ปรีชาพานิชพัฒนา
นางสาวจินตนา เปยมชัยวัฒน
นางสาวจินตนา มนตรีกุล
นางจินตะหรา งามเลิศ
นางสาวจิรนันท พิมพงษ
นางจิรนุช เอี่ยมสอาด
นางสาวจิระนันท ทิพวาศรี
นางจิระพร ชุมแสง
นางจิรัชญา เสารแดน
นางจิรา ศรีเมือง
นางสาวจิรา ศิริสวัสดิ์
นางสาวจิราพร อินทุสมิต
นางจิราพร อุนเมือง
นางจิราพรรณ รัตนบดินทร
นางสาวจิราภร สมสอน
นางจิราภรณ กาฬภักดี
นางจิราภรณ จิตประกอบ
นางสาวจิราภรณ นิสกุล
นางสาวจิราภรณ บูชา
นางจิราภรณ พิมพทอง

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๖๔๗
๖๔๘
๖๔๙
๖๕๐
๖๕๑
๖๕๒
๖๕๓
๖๕๔
๖๕๕
๖๕๖
๖๕๗
๖๕๘
๖๕๙
๖๖๐
๖๖๑
๖๖๒
๖๖๓
๖๖๔
๖๖๕
๖๖๖
๖๖๗
๖๖๘
๖๖๙
๖๗๐
๖๗๑
๖๗๒

นางจิราภรณ สหายา
นางจิราภรณ เสนาวงศ
นางจิราภา ใจกลา
นางจิรารัตน อินมณเทียร
นางจีรนันทร เหนียนเฉลย
นางจีรภา ลอมศรี
นางจีรมาตร ฤทธิ์เมา
นางสาวจีรวรรณ ทวีวัฒนานนท
นางสาวจีรวัส กลิ่นทอง
นางจีระนันท ไชยมา
นางจีระภรณ แตงอักษร
นางสาวจุฑาทิพย ศรีไพบูลย
นางจุฑาภรณ เวฬุวะนาธร
นางจุฑามาศ ขวัญศรีสุทธิ์
นางจุฑามาศ พุทชา
นางจุฑารัตน ยูโซะ
นางจุฑารัตน สุขอราม
นางจุฑาวรรณ เพิ่มสาย
นางสาวจุติมา ฐิติชาญชัยกุล
นางจุรี ศรีสวัสดิ์
นางจุรีพร สมศรี
นางจุไรพรรณ เตชะพันธุ
นางจุไรรัตน ผิวเหลือง
นางจุลจิรา บุญประคอง
นางจุลีภรณ สุขาทิพย
นางจุฬาพร จินดาศักดิ์

หนา ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา
๖๗๓
๖๗๔
๖๗๕
๖๗๖
๖๗๗
๖๗๘
๖๗๙
๖๘๐
๖๘๑
๖๘๒
๖๘๓
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖
๖๘๗
๖๘๘
๖๘๙
๖๙๐
๖๙๑
๖๙๒
๖๙๓
๖๙๔
๖๙๕
๖๙๖
๖๙๗
๖๙๘

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
นางจุฬารัตน โมงขุนทด
นางสาวเจตวิภา บุรณเวช
นางเจวรินทร โคผดุง
นางแจมจันทร มีสําลี
นางฉวี วิไลวรรณ
นางฉวีวงค ธัญญพันธ
นางฉวีวรรณ กาหลง
นางสาวฉวีวรรณ คณาวงศ
นางสาวฉวีวรรณ วรรณพรหม
นางสาวฉวีวรรณ สายเสนี
นางฉันททิพ เรืองสวัสดิ์
นางสาวฉันทนา เกษทอง
นางสาวฉันทนา ลวนดี
นางเฉลิมขวัญ รอดอิ่ม
นางสาวเฉลิมศรี ตันชะ
นางเฉลียว มะลิแกว
นางแฉลม ปานเมือง
นางชญาธร ธนิตธนาโชค
นางสาวชญานิษฐ รัตนภิรมย
นางสาวชนกชนม ผูประสิทธิ์
นางชนธิภา คุณยศยิ่ง
นางสาวชนมณกานต อาจโต
นางชนันทกานต จิรธรรมวศิน
นางสาวชนาทิพย นามไพโรจน
นางสาวชนาภา สวัสดี
นางชนิดา สืบเสนาะ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๖๙๙
๗๐๐
๗๐๑
๗๐๒
๗๐๓
๗๐๔
๗๐๕
๗๐๖
๗๐๗
๗๐๘
๗๐๙
๗๑๐
๗๑๑
๗๑๒
๗๑๓
๗๑๔
๗๑๕
๗๑๖
๗๑๗
๗๑๘
๗๑๙
๗๒๐
๗๒๑
๗๒๒
๗๒๓
๗๒๔

นางชมพูนุท ไชยชนะ
นางชมภูนุช ดีพรอม
นางสาวชมัยพร อรชร
นางสาวชลธิชา เริ่มวงษ
นางชลธิชา ศรีมะโนรมย
นางชลพินท ธีรชาติธนสิน
นางชลอรัตน ฤทธิ์นวม
นางสาวชลาริน ชยุติ
นางชวนพิศ โรจนะเสน
นางชวินดา ชัยยะ
นางสาวชวิศา กันทะสี
นางชะออน เหลาอัน้
นางชัชรียา สุบิน
นางชัญญา รัตนาธนสกุล
นางสาวชัญญานุช เนตรวงษ
นางสาวชัญญาภัท ผลเกิด
นางชาลินี พันเรือง
นางชีวรัตน ผองพุทธคุณ
นางสาวชุติกาญจน นินทะลาด
นางชุติกาญจน วีระสมบูรณศิลป
นางชุติกานต นวลอนงค
นางชุติมณฑน จิตชัยภรณ
นางสาวชุติมันต ทองรักษจันทร
นางชุติมา แดงชัย
นางสาวชุลีกร บุญแสง
นางชุลีพร แกนวงค

หนา ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา
๗๒๕
๗๒๖
๗๒๗
๗๒๘
๗๒๙
๗๓๐
๗๓๑
๗๓๒
๗๓๓
๗๓๔
๗๓๕
๗๓๖
๗๓๗
๗๓๘
๗๓๙
๗๔๐
๗๔๑
๗๔๒
๗๔๓
๗๔๔
๗๔๕
๗๔๖
๗๔๗
๗๔๘
๗๔๙
๗๕๐

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
นางชุลีพร จันทรแปลง
นางชูจิตต ทองเล็ก
นางสาวชูชื่น สุดสวาสดิ์
นางชูศรี ออนแกว
นางโชติกา ใจมั่น
นางสาวโชติกา ผดุงพงษ
นางโชติกา ราชบุตร
นางสาวโชติกา สุขเจริญ
นางซันมา สามะ
นางสาวญาณินี ดีหลอง
นางสาวญาณิศา กระจางเสน
นางญาธิป สังขกรมภา
นางฐติญาภรณ แสงทอง
นางฐะปะนีย นิโครธานนท
นางฐานิตา ทองศิริ
นางฐิตาภรณ เมฆะ
นางสาวฐิตามร ขุนจันทร
นางสาวฐิตินันท นนทเต็ม
นางฐิติพร พิณพาทย
นางฐิติภัทรา มงคล
นางฐิติลักษณ วีระวรรณโณ
นางฐิภาพรรณ โพธิ์
นางฑีฆากาญจน สวัสดิ์เกษม
นางฑีตา เลื่องศิริกุล
นางสาวณพวรรณ วงคปน
นางณภัทร ออนหวัน

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๗๕๑
๗๕๒
๗๕๓
๗๕๔
๗๕๕
๗๕๖
๗๕๗
๗๕๘
๗๕๙
๗๖๐
๗๖๑
๗๖๒
๗๖๓
๗๖๔
๗๖๕
๗๖๖
๗๖๗
๗๖๘
๗๖๙
๗๗๐
๗๗๑
๗๗๒
๗๗๓
๗๗๔
๗๗๕
๗๗๖

นางณฤศา คําสุขใส
นางณัชชา ภารินทร
นางณัฎฐสิริ เชยสวาสดิ์
นางณัฏฐชนก บุญมาถา
นางณัฏฐชิสา สงวนทรัพย
นางสาวณัฏฐา ไชยพุทธ
นางณัฐกกกร เพชรรัตน
นางณัฐกมล เกื้อเสง
นางสาวณัฐกฤตา อุปถัมภ
นางณัฐญาดา บุญประสม
นางสาวณัฐฐาพร รอดทัต
นางสาวณัฐธิดาพร พุทธิษา
นางณัฐนันท คําอยู
นางณัฐนิชา ชื่นแยม
นางสาวณัฐพร ชางประดับ
นางณัฐภรณ อรุณรัมย
นางสาวณัฐยา วรรธนะศักดิ์
นางณัฐวดี สีสดเขียว
นางณัฐศุภา เงาใส
นางสาวณัฐา โรจนวิภาต
นางณัฐาภรณ ขาวสุข
นางณิชกมล กาบมาลี
นางสาวณิชากร แกวเฉิดโฉม
นางณิชากร พลไพรฟา
นางสาวณิชากร เรืองเจริญ
นางณิชานันท โลมรัตน

หนา ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา
๗๗๗
๗๗๘
๗๗๙
๗๘๐
๗๘๑
๗๘๒
๗๘๓
๗๘๔
๗๘๕
๗๘๖
๗๘๗
๗๘๘
๗๘๙
๗๙๐
๗๙๑
๗๙๒
๗๙๓
๗๙๔
๗๙๕
๗๙๖
๗๙๗
๗๙๘
๗๙๙
๘๐๐
๘๐๑
๘๐๒

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
นางสาวณิชาพิชญ กลิ่นชื่น
นางสาวณิศากร ปุตระเศรณี
นางดรรชนี เสาศิลา
นางดรุณี ยุวพันธุ
นางดรุณี โรจนะ
นางสาวดรุณี อาภรณ
นางดวงแกว จันทรสูตร
นางดวงจิต หลักเพชร
นางดวงจิตร กองแกว
นางสาวดวงใจ เลิศวิชญกมล
นางสาวดวงใจ แสงเภา
นางดวงใจ เอี่ยมเอิบ
นางสาวดวงดาว แสนชอบ
นางสาวดวงเดือน อุคํา
นางดวงตา ชาวโพธิ์สระ
นางสาวดวงนภา ชัยสวัสดิ์
นางดวงนภา ดาวแดน
นางสาวดวงนภา บานชื่น
นางดวงนภา ยี่โชติชวง
นางดวงพร ทัตตะทองคํา
นางสาวดวงพร ผิวขม
นางสาวดวงพร สอนคูณ
นางสาวดวงรัตน กงเหลียง
นางดวงสมร กอวาณิชกุล
นางสาวดารารัตน นิลเพ็ชร
นางดารารัตน สุขผองใส

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๘๐๓
๘๐๔
๘๐๕
๘๐๖
๘๐๗
๘๐๘
๘๐๙
๘๑๐
๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕
๘๑๖
๘๑๗
๘๑๘
๘๑๙
๘๒๐
๘๒๑
๘๒๒
๘๒๓
๘๒๔
๘๒๕
๘๒๖
๘๒๗
๘๒๘

นางสาวดาราวรรณ จุลอักษร
นางดาริษา แสงสินธุ
นางสาวดาวรุง เกียรติดํา
นางสาวดิศรา วงศแสนคํา
นางสาวดุจดวงใจ พุทธสุวรรณ
นางดุษณี สองนาม
นางดุสิตา ละอองแกว
นางเดือนฉาย ทูลแกว
นางตรัยรัตน ธารวิโรจน
นางตรีรัตน ผลทรัพย
นางสาวตฤษณา ไชยหงษ
นางสาวเตือนจิต เศรษสระ
นางสาวเตือนจิตต ขมเจริญ
นางเตือนใจ แกวมุข
นางเตือนใจ วรเดช
นางสาวถนอมขวัญ เจือจารย
นางสาวถาวร ทิมทะวงษ
นางถาวรรัตน สารียุทธ
นางสาวทวินันท ศรีโพนทอง
นางทวีวรรณ จันทนาคิน
นางทศพร ไกรฤกษ
นางทองเทียน โพทวี
นางสาวทองใบ ไชยเสนา
นางสาวทองหลอ เขียวภักดี
นางสาวทัดทรวง สําอางค
นางสาวทัศนีย เกษรศรี

หนา ๘๓
ราชกิจจานุเบกษา
๘๒๙
๘๓๐
๘๓๑
๘๓๒
๘๓๓
๘๓๔
๘๓๕
๘๓๖
๘๓๗
๘๓๘
๘๓๙
๘๔๐
๘๔๑
๘๔๒
๘๔๓
๘๔๔
๘๔๕
๘๔๖
๘๔๗
๘๔๘
๘๔๙
๘๕๐
๘๕๑
๘๕๒
๘๕๓
๘๕๔

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
นางสาวทัศนีย ใจบุญ
นางสาวทัศนีย ปลั่งศิริ
นางทัศนีย ปานสูงเนิน
นางทัศนีย สมบูรณไชย
นางทัศนีย สังขสําราญ
นางทัศนียา สัตยะวงค
นางทิฆัมพร ศิวะยิ่งสุวรรณ
นางทิพพาภรณ ไชยพัฒน
นางสาวทิพยพา ไพรสณฑ
นางสาวทิพยวรรณ คําเหลา
นางสาวทิพวรรณ ชูเกษร
นางทิพวัลย จันทรตะวงค
นางทิพากร วองประเสริฐ
นางทุเรียน พันธปรุ
นางเทวี จันทมา
นางเทอดขวัญ ศิริรุงเรืองสาร
นางสาวเที่ยง ภาษี
นางสาวธนนันท ชาญกาญจน
นางธนพร กระสังข
นางธนพร ศรีมาทา
นางธนพรรณ โพธิ์ลังกา
นางสาวธนภัค วรรักษ
นางสาวธนวรรณ ศรีมณี
นางสาวธนัชชา บินดุเหล็ม
นางธนาภา เรือนกุณา
นางธนารัตน ขันลา

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๘๕๕
๘๕๖
๘๕๗
๘๕๘
๘๕๙
๘๖๐
๘๖๑
๘๖๒
๘๖๓
๘๖๔
๘๖๕
๘๖๖
๘๖๗
๘๖๘
๘๖๙
๘๗๐
๘๗๑
๘๗๒
๘๗๓
๘๗๔
๘๗๕
๘๗๖
๘๗๗
๘๗๘
๘๗๙
๘๘๐

หนา ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางธนิตา ไทยประยูร
นางสาวธนิษฐา กําเนิดสินธุ
นางสาวธริกานต ลิ้มนุสนธิ์
นางธวัลรัตน กันทะวงศ
นางธัญชนก ชวยบุญ
นางธัญชนก ศิริสงคราม
นางธัญญา เปาจํานงค
นางสาวธัญญารัตน ลิ้นฤาษี
นางสาวธัญพิชชา เกตุชาญ
นางสาวธัญลักษณ แสนมุข
นางสาวธัญวรัตม คําสิงห
นางธันยนันท อัจฉริยชัยกุล
นางธันยมัยญ แกวโกมินทร
นางสาวธารินทร สุขเกษม
นางสาวธาวิณี เรียงทอง
นางสาวธิดาพร เรืองกูล
นางธีรารัตณ ดวงประชา
นางสาวธีรารัตน ไตรสรณะศาสตร
นางนงคเยาว ชัยวังตา
นางนงคเยาว เฮืองฮุง
นางนงคราญ แกววงศา
นางสาวนงนุช เชิดชู
นางนงนุช ทิพยวนาวัฒน
นางนงนุช พันทอง
นางนงนุช หยงเฮง
นางนงพงา พิชัย

๘๘๑
๘๘๒
๘๘๓
๘๘๔
๘๘๕
๘๘๖
๘๘๗
๘๘๘
๘๘๙
๘๙๐
๘๙๑
๘๙๒
๘๙๓
๘๙๔
๘๙๕
๘๙๖
๘๙๗
๘๙๘
๘๙๙
๙๐๐
๙๐๑
๙๐๒
๙๐๓
๙๐๔
๙๐๕
๙๐๖

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
นางสาวนงพงา พุคยาภรณ
นางสาวนงลักษณ เชื้อดี
นางนงลักษณ พงษสุทธิรักษ
นางนงลักษณ สุรินทร
นางสาวนฏกร รอดแกว
นางนฐดา หนูเส็ง
นางสาวนพภร แสงเศวต
นางสาวนพมล หงษทอง
นางนพรัตน ผลเต็ม
นางนพวรรณ สิทธิยะ
นางสาวนพวรรณ นาคะวนิชเวชสิทธิ์
นางสาวนพวรรณ น้ําทับทิม
นางนภัสวรรณ แกวโพนงาม
นางนภัสวรรณ พงษภมร
นางนภาพร โชติกลาง
นางสาวนภาภรณ คําตันสมบัติ
นางสาวนภาภรณ ทองระดา
นางนราพร ประสาทพร
นางนราลักษณ ดีบุญมี ณ ชุมแพ
นางนรินทรรัตน อยูเย็น
นางสาวนริศรา โสภณสุขสันต
นางนริสรา สิงหสา
นางนริสา สันติสุข
นางนรีกานต ตรีรัตนพันธ
นางนฤมล แกวศรีเมือง
นางนฤมล ขัติยนนท

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๙๐๗
๙๐๘
๙๐๙
๙๑๐
๙๑๑
๙๑๒
๙๑๓
๙๑๔
๙๑๕
๙๑๖
๙๑๗
๙๑๘
๙๑๙
๙๒๐
๙๒๑
๙๒๒
๙๒๓
๙๒๔
๙๒๕
๙๒๖
๙๒๗
๙๒๘
๙๒๙
๙๓๐
๙๓๑
๙๓๒

นางนฤมล คําธรวงค
นางนฤมล ชูพูล
นางนฤมล ดวงติ๊บ
นางสาวนฤมล เดนเจริญโสภณ
นางสาวนฤมล วงษแหวน
นางสาวนฤมล วุฒิผล
นางสาวนฤมล อินลังกา
นางนฤสรณ ศิริพร
นางนลทพร ปญญา
หมอมหลวงนลินทิพย เทวกุล
นางนลินรัตน วงษแจงจินดา
นางนลินี นาคดี
นางสาวนลินี พิพัฒวรากร
นางนวพร เอะเวอรเรทท
นางนวรัตน แข็งแรง
นางนวลจันทร ผลเจริญ
นางสาวนวลจันทร อุมเครือ
นางนวันพรรษ บุญพิทักษ
นางนอย ขันทองดี
นางนัฐธิดา แสงภู
นางนัดดา สุมาลัย
นางนันทนา คําตุย
นางสาวนันทนา พันตาวงษ
นางนันทนา วานิชดํารงคกุล
นางนันทพร ปยะภาค
นางสาวนันทรมย ปาวะรี

หนา ๘๕
ราชกิจจานุเบกษา
๙๓๓
๙๓๔
๙๓๕
๙๓๖
๙๓๗
๙๓๘
๙๓๙
๙๔๐
๙๔๑
๙๔๒
๙๔๓
๙๔๔
๙๔๕
๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘
๙๔๙
๙๕๐
๙๕๑
๙๕๒
๙๕๓
๙๕๔
๙๕๕
๙๕๖
๙๕๗
๙๕๘

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
นางสาวนันทวัน ตอบงาม
นางนันทวัน วงศโพธิสาร
นางนันทา กุลศรี
นางสาวนันทา ทั่งสุวรรณ
นางสาวนันทิชา แสนนาค
นางนันทิญา ควันทอง
นางนันทิตา พลอยแกว
นางสาวนัยนา ผุดผองใส
นางนัยนา แหนคํา
นางสาวนัยรัตน กอนสุรินทร
นางนาฏนัดดา แกวพรหม
นางนาฏยา เจนแพทย
นางสาวนาถลดา รมโพธิ์ทอง
นางสาวนารี สุตตะนา
นางนารีรัตน ขัมภรัตน
นางนารีรัตน ลิภา
นางน้ําทิพย กลอมสุภาพ
นางสาวน้ําฝน แจมแจง
นางนิตทรา นวลอุทัย
นางนิตยรดี ชินมโนพันธ
นางสาวนิตยา กันทะ
นางนิตยา ทรัพยเกิด
นางนิตยา พงศวุฒิเวศย
นางนิตรีกรณ ธรรมชัยกุล
นางสาวนิติการณ ฤทธิเดช
นางสาวนิธาลัคน สุพโปฎก

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๙๕๙
๙๖๐
๙๖๑
๙๖๒
๙๖๓
๙๖๔
๙๖๕
๙๖๖
๙๖๗
๙๖๘
๙๖๙
๙๗๐
๙๗๑
๙๗๒
๙๗๓
๙๗๔
๙๗๕
๙๗๖
๙๗๗
๙๗๘
๙๗๙
๙๘๐
๙๘๑
๙๘๒
๙๘๓
๙๘๔

นางสาวนิธินาถ เรืองสุข
นางสาวนิธิมา ทีระภัณฑ
นางสาวนิพาดา พาปอ
นางนิพาภรณ ภูมิโคกรักษ
นางนิภา สิทธิสุพร
นางนิภาพร จิตบุญ
นางสาวนิภาพัฒน กันทะวงค
นางนิภาวรรณ พัลพัฒน
นางสาวนิยดา ขําศิริ
นางนิรชรา สมเพียร
นางสาวนิรสุดา กายราช
นางนิรัชดา ทะลอมคํา
นางสาวนิลรัตน รุจนสถิตย
นางนิศากร จรวงศ
นางสาวนิศาชล ศรีสุชาติ
นางนุจรี จิตรักมณีเลิศ
นางสาวนุจรี มีแกว
นางสาวนุจรีย เหลาทา
นางนุชจรี ภูอาวรณ
นางสาวนุชดา หมขวา
นางนุชธยา แกววิเศษ
นางสาวนุชนาฏ เจริญวรรณ
นางนุชนาถ เบาบัวเงิน
นางสาวนุชนารถ เชื้อกรุง
นางนุชรี ศรีจํานงค
นางสาวนุชรีย หวาหลํา

หนา ๘๖
ราชกิจจานุเบกษา
๙๘๕
๙๘๖
๙๘๗
๙๘๘
๙๘๙
๙๙๐
๙๙๑
๙๙๒
๙๙๓
๙๙๔
๙๙๕
๙๙๖
๙๙๗
๙๙๘
๙๙๙
๑๐๐๐
๑๐๐๑
๑๐๐๒
๑๐๐๓
๑๐๐๔
๑๐๐๕
๑๐๐๖
๑๐๐๗
๑๐๐๘
๑๐๐๙
๑๐๑๐

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
นางสาวนุสรา สวางแจง
นางนุสรา สีทับทิม
นางนุสรี บุญชูเชาว
นางสาวเนตรนภา โมงเปา
นางเนตรนภา หลาสกุล
นางสาวเนตรนรินทร พิมละมาศ
นางสาวเนาวรัตน จันทนา
นางเนาวรัตน ดานโคกสูง
นางเนาวรัตน หงสกุล
นางโนรียะ เจะโซะ
นางบรรจง เจริญไชย
นางบรรจง ศรีเจริญ
นางบังเกิด รัตนประสิทธิ์
นางสาวบังอร ทิมทอง
นางบังอร ราศี
นางบังอร เสนตรง
นางสาวบัวสอน อินทรลี
นางบัวหลัน ณ วิเชียร
นางบานเย็น นันติ
นางบุญงาม จอยแปลก
นางบุญชวย ชูพนั ธ
นางสาวบุญเชิด สอนพงษ
นางบุญฑริกา ชุปวา
นางบุญเฑียร เพ็ชรอําไพ
นางบุญทวี กาวิระชัย
นางบุญมี โกกัน

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๐๑๑
๑๐๑๒
๑๐๑๓
๑๐๑๔
๑๐๑๕
๑๐๑๖
๑๐๑๗
๑๐๑๘
๑๐๑๙
๑๐๒๐
๑๐๒๑
๑๐๒๒
๑๐๒๓
๑๐๒๔
๑๐๒๕
๑๐๒๖
๑๐๒๗
๑๐๒๘
๑๐๒๙
๑๐๓๐
๑๐๓๑
๑๐๓๒
๑๐๓๓
๑๐๓๔
๑๐๓๕

หนา ๘๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวบุญยังศิญา ศรีสางาม
นางบุญรอด เซงตระกูล
นางบุญเรือน สุวรรณพืช
นางบุญลอม พิลาวัลย
นางบุบผา กําพุฒกลาง
นางสาวบุปผา กองหลา
นางสาวบุปผา รื่นรวย
นางบุปผา หมัดเจริญ
นางบุษกร เวียงวิเศษ
นางสาวบุษราคัม สกุลกลจักร
นางสาวบูรณิจฉ โอเจริญ
นางเบญจพร พานิชดี
นางสาวเบญจมาพร จันทรศรีบุตร
นางสาวเบญจมาภรณ
โพธิ์ถวิลเกียรติ์
นางเบญจมาภรณ มั่งคั่ง
นางเบญจมาภรณ สงวนพันธุ
นางเบญจมาศ ศรีเดช
นางเบ็ญจมาศ สาวทรัพย
นางเบญจรัตน ศรีธระชิยานนท
นางเบญจลักษณ ห่ําเจริญ
นางเบญจวรรณ บุญตอ
นางสาวเบญญทิพย เอี่ยมโอภาส
นางสาวใบทอง วิมานจตุรงค
นางสาวปฏิมา ประโยชนอุดมกิจ
นางปณิชา มีบุญธรรม

๑๐๓๖
๑๐๓๗
๑๐๓๘
๑๐๓๙
๑๐๔๐
๑๐๔๑
๑๐๔๒
๑๐๔๓
๑๐๔๔
๑๐๔๕
๑๐๔๖
๑๐๔๗
๑๐๔๘
๑๐๔๙
๑๐๕๐
๑๐๕๑
๑๐๕๒
๑๐๕๓
๑๐๕๔
๑๐๕๕
๑๐๕๖
๑๐๕๗
๑๐๕๘
๑๐๕๙
๑๐๖๐
๑๐๖๑

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
นางปทุมมา กอแกว
นางสาวปนัดดา จิณวงศ
นางสาวปนิดา สุวรรณะ
นางสาวปรวิศา โกวรรธนะกุล
นางสาวประจิม ทองนาค
นางสาวประดับ ฤทธิบุญ
นางประทิน ศิริวงษ
นางสาวประทีป แดงฉ่ํา
นางประทุม กิตติมงคล
นางประทุม สีลาภเกื้อ
นางสาวประเทือง อินขลิบ
นางประเทืองทิพย อรัญญวนานนท
นางสาวประนอม ผาเลิศ
นางสาวประนอม เรืองทอง
นางสาวประนอม ศรีสังข
นางประนอม สุขีรัตน
นางประนอม อินทรสุเทพ
นางสาวประพัตรา วิเชียรสรรค
นางประพิศ ประสบสม
นางสาวประไพ ปลั่งประเสริฐ
นางประไพ พานสายตา
นางประไพพิศ ศรีใหม
นางประภัสสร ทองดียิ่ง
นางประภัสสร ธรรมอักษร
นางสาวประภัสสร ภูสะพาน
นางสาวประภัสสร สุขเกษม

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๐๖๒
๑๐๖๓
๑๐๖๔
๑๐๖๕
๑๐๖๖
๑๐๖๗
๑๐๖๘
๑๐๖๙
๑๐๗๐
๑๐๗๑
๑๐๗๒
๑๐๗๓
๑๐๗๔
๑๐๗๕
๑๐๗๖
๑๐๗๗
๑๐๗๘
๑๐๗๙
๑๐๘๐
๑๐๘๑
๑๐๘๒
๑๐๘๓
๑๐๘๔
๑๐๘๕
๑๐๘๖
๑๐๘๗

หนา ๘๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางประภัสสร อิฐสุวรรณศิลป
นางสาวประภาพร คําภูเวียง
นางประภาพรรณ มหาพรหมวัน
นางประภาพรรณ แสงรัตนายนต
นางประภาพันธ บุญไทย
นางประภาภรณ คงแสน
นางสาวประภาศรี นพรัตน
นางประภาสิริ ตันสกุล
นางประมาภรณ นิลอรุณ
นางประวาส สวัสดี
นางประสงคพร นาคกีรติ
นางประหยัด พุฒดํา
นางสาวปราณี เกิดพึ่งบุญประชา
นางปราณี ไชยศิริ
นางสาวปราณี ทองสุข
นางสาวปราณี แนบพุดซา
นางปราณี บุญลือ
นางปราณี เพ็งสวาง
นางปราณี เมืองอุดม
นางปราณี รุงเรือง
นางปราณี สุนสุข
นางปราณี สุริยะโยธิน
นางสาวปราณี สุวรรณสุขสําราญ
นางสาวปราณี อ่ําทุงพงษ
นางสาวปรายฟา วงษคําภา
นางปรารถนา หนูประดับ

๑๐๘๘
๑๐๘๙
๑๐๙๐
๑๐๙๑
๑๐๙๒
๑๐๙๓
๑๐๙๔
๑๐๙๕
๑๐๙๖
๑๐๙๗
๑๐๙๘
๑๐๙๙
๑๑๐๐
๑๑๐๑
๑๑๐๒
๑๑๐๓
๑๑๐๔
๑๑๐๕
๑๑๐๖
๑๑๐๗
๑๑๐๘
๑๑๐๙
๑๑๑๐
๑๑๑๑
๑๑๑๒
๑๑๑๓

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
นางปริฉัตร บุญงาม
นางปริญญา ทองออน
นางปริญญา เหมเปา
นางสาวปริญดา สากระแส
นางปริญดา หอมสวัสดิ์
นางสาวปริศนา รวดเร็ว
นางปริศนา อินทรชิต
นางสาวปรียาภรณ แดงเพ็ง
นางปรียาภรณ สิทธิเลิศ
นางสาวปลื้มใจ ไพจิตร
นางสาวปวริศา ทองพูนกิจ
นางปวลี เทพไกรวัล
นางปวันรัตน เสถียรกุลศักดิ์
นางปสุตา ตระกูลวงษ
นางปญจพร พลอยนิล
นางสาวปทมา กําเนิดจอก
นางสาวปทมา คชวงศ
นางปทมา บุญเจริญ
นางสาวปทมา ปนลําพอง
นางสาวปทมา สิงหนนท
นางสาวปทมาวดี พลภักดี
นางสาวปาริชาติ แซจึง
นางปาริชาติ สุวรรณสุข
นางสาวปาลินี สุวรรณะ
นางสาวปนทอง เจริญวรรณ
นางปยนุช ประไพเพ็ชร

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๑๑๔
๑๑๑๕
๑๑๑๖
๑๑๑๗
๑๑๑๘
๑๑๑๙
๑๑๒๐
๑๑๒๑
๑๑๒๒
๑๑๒๓
๑๑๒๔
๑๑๒๕
๑๑๒๖
๑๑๒๗
๑๑๒๘
๑๑๒๙
๑๑๓๐
๑๑๓๑
๑๑๓๒
๑๑๓๓
๑๑๓๔
๑๑๓๕
๑๑๓๖
๑๑๓๗
๑๑๓๘
๑๑๓๙

หนา ๘๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวปยภรณ สุขหาญ
นางปยมาศ เมืองจันทร
นางสาวปยรัตน เมฆสุวรรณ
นางสาวปยลักษณ พินิจภารการณ
นางปยวรรณ ชวยชนะ
นางสาวปยอร วงคติ่ง
นางปยะฉัตร ขาวนอก
นางปยะนุสรณ ชนะชาญชัย
นางสาวปยาภรณ ไกยะลึก
นางสาวปยาภรณ สาปอง
นางเปรมฤดี ขุมเพ็ชร
นางผองศรี บัวศรี
นางสาวผองใส พิสถาน
นางผองใส สุขคําเมือง
นางผาสุก สุคนธี
นางสาวผุสดี เกตุนิรันดร
นางพจนพร แยมขจร
นางพจนันท ณ เชียงใหม
นางพจนารถ คงเผือก
นางสาวพชรพร พะสริ
นางพนอม สมหมาย
นางพนารัตน ขัดชุมแสง
นางพนิดา จิระสถิตยถาวร
นางพนิดา พูแกวสิริ
นางพนิตตา ตะแดง
นางพรจนีย สิงหสุรศักดิ์

๑๑๔๐
๑๑๔๑
๑๑๔๒
๑๑๔๓
๑๑๔๔
๑๑๔๕
๑๑๔๖
๑๑๔๗
๑๑๔๘
๑๑๔๙
๑๑๕๐
๑๑๕๑
๑๑๕๒
๑๑๕๓
๑๑๕๔
๑๑๕๕
๑๑๕๖
๑๑๕๗
๑๑๕๘
๑๑๕๙
๑๑๖๐
๑๑๖๑
๑๑๖๒
๑๑๖๓
๑๑๖๔
๑๑๖๕

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
นางพรชนก นิยม
นางสาวพรทิพย กิมาคม
นางพรทิพย กุลเฉียบ
นางสาวพรทิพย ขาวบุบผา
นางพรทิพย คุยเสงี่ยม
นางสาวพรทิพย จันทราช
นางพรทิพย นิลสําราญ
นางพรทิพย บุตรเกตุ
นางพรทิพย ลิ่มปนกติกา
นางพรทิพย วรรณทรัพย
นางพรทิพย ออนสนิท
นางสาวพรนภา บัวมณี
นางสาวพรนภา ประพันธ
นางพรนิพันธ วงศพยัคฆ
นางพรประภัสสร เชื้อเฉลิม
นางพรพรรณ กองประดิษฐ
นางสาวพรพรรณ จันสุปน
นางสาวพรพรรณ ชางประดับ
นางพรพรหม เขมตระกูล
นางสาวพรพันธ ดุลยพันธ
นางพรพิมพ อรุณพงษ
นางสาวพรพิมล วิริยามโนสิทธิ์
นางพรพิศ กุดแถลง
นางพรเพ็ญ ฤทธิบุญ
นางสาวพรเพ็ญ ศรีรัตน
นางพรรณชนก มีมงคล

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๑๖๖
๑๑๖๗
๑๑๖๘
๑๑๖๙
๑๑๗๐
๑๑๗๑
๑๑๗๒
๑๑๗๓
๑๑๗๔
๑๑๗๕
๑๑๗๖
๑๑๗๗
๑๑๗๘
๑๑๗๙
๑๑๘๐
๑๑๘๑
๑๑๘๒
๑๑๘๓
๑๑๘๔
๑๑๘๕
๑๑๘๖
๑๑๘๗
๑๑๘๘
๑๑๘๙
๑๑๙๐
๑๑๙๑

หนา ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางพรรณทิพย รอดธานี
นางสาวพรรณทิพย รอดประเสริฐ
นางสาวพรรณทิพา พิมพศักดิ์
นางพรรณวดี เสมอพิทักษ
นางสาวพรรณวิไล รักวิโรจนสุข
นางพรรณี ขันดวง
นางสาวพรรนิภา มวงคราม
นางพรรวณา ทนันชัย
นางพรรวินท พวงสวัสดิ์
นางพรศิริ รุกขพันธ
นางพรสวรรค แกววงศ
นางสาวพรอมพรรณ แหวนแกว
นางพราวพรรณ ตนคํา
นางสาวพวงแกว สกุลทอง
นางพวงเพชร เพ็ญพิมพ
นางพวงเพชร วงคเขียว
นางสาวพวงรัตน ตุลยนิษก
นางพักตรเพ็ญ สิทธิพันธ
นางพักตรวิมล ศรีจันทรทัพ
นางพักตรวิไล แสงสุวรรณ
นางสาวพัชรพฤกษ ภาสะศิระวัฒน
นางสาวพัชรวรรณ พุมเกษม
นางสาวพัชรา คงทวี
นางสาวพัชรา สหจิตตา
นางพัชราภรณ ขันทอง
นางพัชราภรณ จะยันรัมย

๑๑๙๒
๑๑๙๓
๑๑๙๔
๑๑๙๕
๑๑๙๖
๑๑๙๗
๑๑๙๘
๑๑๙๙
๑๒๐๐
๑๒๐๑
๑๒๐๒
๑๒๐๓
๑๒๐๔
๑๒๐๕
๑๒๐๖
๑๒๐๗
๑๒๐๘
๑๒๐๙
๑๒๑๐
๑๒๑๑
๑๒๑๒
๑๒๑๓
๑๒๑๔
๑๒๑๕
๑๒๑๖
๑๒๑๗

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
นางพัชรินทร กฤษณะสุคนธ
นางพัชรินทร แกววิเชียร
นางสาวพัชรินทร โตชยามานนท
นางพัชรินทร สุวรรณ
นางพัชรินทร หินหนุน
นางพัชรี ราชา
นางพัชรี วัชรภาสกร
นางพัณณชิตา วงศวองไว
นางพัทยา ทาวทิ
นางสาวพัทรีย พวงแกว
นางพันทิวา เชิดชู
นางพันธวะดี ซิงรัมย
นางพาวดี เทพสําเริง
นางพิกุล จาลุย
นางพิกุล ทับศรีนวล
นางสาวพิชญสินี อัครโกศลเดชา
นางพิชญานิน สินเติม
นางพิชมญชุ เกตดํา
นางพินรัฐ สายสี
นางสาวพินิพพา นอยยา
นางพิมใจ ไตรพันธุ
นางสาวพิมใจ แสงอรุณ
นางพิมพชนก บุญจันทร
นางพิมพนิภา แสงเพ็ชร
นางพิมพพจี เดนประกายเพชร
นางพิมพพร ตระการจันทร

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๒๑๘
๑๒๑๙
๑๒๒๐
๑๒๒๑
๑๒๒๒
๑๒๒๓
๑๒๒๔
๑๒๒๕
๑๒๒๖
๑๒๒๗
๑๒๒๘
๑๒๒๙
๑๒๓๐
๑๒๓๑
๑๒๓๒
๑๒๓๓
๑๒๓๔
๑๒๓๕
๑๒๓๖
๑๒๓๗
๑๒๓๘
๑๒๓๙
๑๒๔๐
๑๒๔๑
๑๒๔๒
๑๒๔๓

หนา ๙๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางพิมพพร ทองเงิน
นางพิมพรรณ อักษรเพ็ชร
นางพิมพา ชวยประคอง
นางพิมลพรรณ นาถมทอง
นางพิมลศรี สุภาพร
นางพิรานันท สุวรรณคํา
นางพิศมัย กั่นชัยภูมิ
นางสาวพิสมัย ชูกร
นางสาวพุทธชาติ ทับสี
นางพุทธชาติ โอคอนเนอร
นางสาวเพ็ญจันทร ทรัพยประเทือง
นางเพ็ญจิตร ดาบเงิน
นางเพ็ญนภา กาญจนนัมพะ
นางสาวเพ็ญนภา เทียมกลาง
นางเพ็ญผกา ดํารงคกุล
นางเพ็ญพักตร สุทธิประภา
นางเพ็ญพิมล เรืองศิริ
นางเพ็ญวิภา สูญทุกข
นางเพ็ญศรี ชายปา
นางสาวเพ็ญศรี บํารุงศักดิ์
นางเพ็ญศรี บุญเทียมทัด
นางโพธิ์งาม ทรงเจริญ
นางไพรวรรณ นาเรือง
นางสาวไพรวัล คําแหงพล
นางสาวไพรัตน บุญแจง
นางสาวไพริน อัสโม

๑๒๔๔
๑๒๔๕
๑๒๔๖
๑๒๔๗
๑๒๔๘
๑๒๔๙
๑๒๕๐
๑๒๕๑
๑๒๕๒
๑๒๕๓
๑๒๕๔
๑๒๕๕
๑๒๕๖
๑๒๕๗
๑๒๕๘
๑๒๕๙
๑๒๖๐
๑๒๖๑
๑๒๖๒
๑๒๖๓
๑๒๖๔
๑๒๖๕
๑๒๖๖
๑๒๖๗
๑๒๖๘
๑๒๖๙

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
นางไพรินทร คีรี
นางไพรินทร จันทมงคลเลิศ
นางไพเราะ ทําพนม
นางสาวภคพร ยอดมั่ง
นางสาวภณิดา มัธยมชาติ
นางสาวภัควดี นิพลนาม
นางสาวภัณฑิลา เกียรติกําธร
นางภัทรจิรา พรมไชยา
นางภัทรชา ไทยรัตน
นางภัทรทิรา จันทะวงศ
นางสาวภัทรวดี โกสาวัง
นางภัทราวดี วรตันติ
นางสาวภัสสราลักษณ อินทฤทธิ์
นางภาวะนา หนอแกวมูล
นางสาวภาวิณี เตียนธนา
นางภาสกร สายเนตร
นางภิญญลักษณ ไชยวรรณ
นางภิญญา จินดาพงษ
นางภูติวิภา ฤทธิไชย
นางมณฑา สุวิชาชนันทร
นางมณฑา แสงสาคร
นางสาวมณฑิพา เครือเตียว
นางมณฑิรา พุมรัตน
นางมณฑิรา รังษี
นางมณี ไกรงาม
นางมณีจันทร หลอมทอง

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๒๗๐
๑๒๗๑
๑๒๗๒
๑๒๗๓
๑๒๗๔
๑๒๗๕
๑๒๗๖
๑๒๗๗
๑๒๗๘
๑๒๗๙
๑๒๘๐
๑๒๘๑
๑๒๘๒
๑๒๘๓
๑๒๘๔
๑๒๘๕
๑๒๘๖
๑๒๘๗
๑๒๘๘
๑๒๘๙
๑๒๙๐
๑๒๙๑
๑๒๙๒
๑๒๙๓
๑๒๙๔
๑๒๙๕

หนา ๙๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวมนทิกานต วิมลสันติรังษี
นางมนทิรา ปรียานนท
นางมนัสนันท กันขุนทด
นางสาวมนัสวี ฮอลลิงกา
นางสาวมนิดา พิมลนอก
นางมยุรี คําชู
นางสาวมยุรี แตงไทย
นางมยุรี ฟกเขียว
นางมยุรี วงอุบล
นางมยุรี ศรีจันทร
นางสาวมยุรี สุขวุฒิยา
นางมยุรีย ยิ่งถาวร
นางสาวมยุเรศ ใจบาน
นางมลทิภา จงสวัสดิ์
นางสาวมลฤดี นิลนิตย
นางมลิวัลย ศิริปรุ
นางมอญแกว มะณี
นางมะลิ พิกุลทอง
นางมะลิวรรณ อุนสอน
นางสาวมะลิวัลย เกียรติ์สุพิมล
นางสาวมัจนา สุขแจม
นางมัณฑิตา เซี่ยงจง
นางมัณทนา ชนาวิรัตน
นางมัทนา เกิดทอง
นางสาวมัทนียา จุฑาภูวดล
นางสาวมันริกาญจน แซเทา

๑๒๙๖
๑๒๙๗
๑๒๙๘
๑๒๙๙
๑๓๐๐
๑๓๐๑
๑๓๐๒
๑๓๐๓
๑๓๐๔
๑๓๐๕
๑๓๐๖
๑๓๐๗
๑๓๐๘
๑๓๐๙
๑๓๑๐
๑๓๑๑
๑๓๑๒
๑๓๑๓
๑๓๑๔
๑๓๑๕
๑๓๑๖
๑๓๑๗
๑๓๑๘
๑๓๑๙
๑๓๒๐
๑๓๒๑

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
นางมานิตา ซกจิตั้น
นางมานิสา ไชยเสริฐ
นางสาวมารีเยาะ ปูแล
นางสาวมาลัย สวนนอย
นางสาวมาลัยพร เครือทอง
นางมาลิน อินตาสาย
นางสาวมาลินี ยงคคําชา
นางมาลี งามกระจาง
นางสาวมาลี พวนกิ่ง
นางสาวมาลี ศิริเจริญวัฒนา
นางสาวมาลีรักษ แกวอุนเรือน
นางสาวมินทรชนก ถือคุณ
นางสาวมุทิตา ถือสัตย
นางมุทิตา ฟกนวม
นางไมตรี มาศพันธ
นางยิ่งรัก ปนทรัพย
นางสาวยุพา คงสวัสดิ์
นางสาวยุพา ศาสตรไพศาล
นางสาวยุพาพร เจียมเมืองปก
นางสาวยุพาพร ปรีชา
นางยุพาภรณ พงษประสิทธิ์
นางยุพิน จันทองแท
นางยุพิน นวลเต็ม
นางยุพิน ศรียอด
นางยุพิน เหรียญคํา
นางยุภา ทองแท

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๓๒๒
๑๓๒๓
๑๓๒๔
๑๓๒๕
๑๓๒๖
๑๓๒๗
๑๓๒๘
๑๓๒๙
๑๓๓๐
๑๓๓๑
๑๓๓๒
๑๓๓๓
๑๓๓๔
๑๓๓๕
๑๓๓๖
๑๓๓๗
๑๓๓๘
๑๓๓๙
๑๓๔๐
๑๓๔๑
๑๓๔๒
๑๓๔๓
๑๓๔๔
๑๓๔๕
๑๓๔๖
๑๓๔๗

นางยุภาวดี แกวแสงออน
นางยุมาพร สักกะตะ
นางยุรี เสริฐเลิศ
นางยุวพา เอื้อวิจิตรสิริ
นางยูงทอง ทาวมหาวงษ
นางยูนัยดะห เขร็มกา
นางเยาวนา เชื้อสีดา
นางเยาวนิตย ศรีพันธชาติ
นางเยาวพา นอยแสง
นางสาวเยาวภา รัตนวงษ
นางสาวเยาวมาลย ธัญญา
นางสาวเยาวรัตน วงศคูณ
นางเยาวเรศ พาใจธรรม
นางเยาวลักษณ วีระฉันทะชาติ
นางเยาวลักษณ สุทธิธรรม
นางสาวรจ ออนนอม
นางรจนา แกวมณีกรณ
นางสาวรจนา เข็มเพ็ชร
นางรจนา ประวันโน
นางรดา จิรานนท
นางรมณีญา จุลวงษ
นางรวงรัตน แทงทอง
นางรวิพรรณ แสนใจดี
นางรวิวรรณ อินตุน
นางรสธร สายเงิน
นางสาวรสริน สวัสดิ์ศรี

หนา ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๔๘
๑๓๔๙
๑๓๕๐
๑๓๕๑
๑๓๕๒
๑๓๕๓
๑๓๕๔
๑๓๕๕
๑๓๕๖
๑๓๕๗
๑๓๕๘
๑๓๕๙
๑๓๖๐
๑๓๖๑
๑๓๖๒
๑๓๖๓
๑๓๖๔
๑๓๖๕
๑๓๖๖
๑๓๖๗
๑๓๖๘
๑๓๖๙
๑๓๗๐
๑๓๗๑
๑๓๗๒
๑๓๗๓

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
นางสาวรสสุคนธ นิยมจันทร
นางสาวรสสุคนธ เมฆอุตสาห
นางสาวรสิการย อินตะหลอ
นางรอปอะ บอเตย
นางระเบียบ สระสันเทียะ
นางระพิน อยูสุข
นางระพี มหาบุณย
นางระพีพัฒน จันทรใส
นางระวิวรรณ โกไศยกานนท
นางสาวรักษณาลี คุมทับ
นางสาวรัชชาดา เชี่ยวชาญ
นางรัชฎาพร โฉมยา
นางรัชฎาวดี สุพรรณพงศ
นางรัชณี เสือเหลือง
นางรัชดา ไชยสิทธิ์
นางสาวรัชดากร วรพันธุ
นางสาวรัชติยา สบูแกว
นางรัชนงค มวงนอยเจริญ
นางรัชนี กองสีหา
นางรัชนี ขุมเพชร
นางรัชนี ยิ่งประเสริฐ
นางรัชนี ศิริประพิมพ
นางสาวรัชนี สุขประเสริฐ
นางสาวรัชนี อินทรกฤษณ
นางรัชนีกร ทองทะวัย
นางรัชนีย เกิดทรง

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๓๗๔
๑๓๗๕
๑๓๗๖
๑๓๗๗
๑๓๗๘
๑๓๗๙
๑๓๘๐
๑๓๘๑
๑๓๘๒
๑๓๘๓
๑๓๘๔
๑๓๘๕
๑๓๘๖
๑๓๘๗
๑๓๘๘
๑๓๘๙
๑๓๙๐
๑๓๙๑
๑๓๙๒
๑๓๙๓
๑๓๙๔
๑๓๙๕
๑๓๙๖
๑๓๙๗
๑๓๙๘
๑๓๙๙

หนา ๙๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางรัชนีย หัศรังษี
นางรัชนีวรรณ เจริญโชคมณี
นางสาวรัชยา สุพโปฎก
นางรัชวรรณ อวนศรี
นางรัญจวน ชินวงศ
นางรัตติกร เสารอิน
นางรัตติกาล เทพดวง
นางสาวรัตติยา แกวโชติ
นางรัตติยา สุริยะ
นางรัตน ตอมประยูร
นางสาวรัตนชญาพร บุญประสาร
นางสาวรัตนชนี เด็นหลี
นางสาวรัตนพร บุญเสนา
นางสาวรัตนพร อุปพงศ
นางสาวรัตนา กันทะโล
นางรัตนา ดีสุย
นางสาวรัตนา บิลหยา
นางรัตนา พิมพโพธิ์
นางรัตนา ล่ําสัน
นางสาวรัตนา ลิ้มศรีวาณิชยกร
นางรัตนา สุขเจริญ
นางรัตนา อินตะโมงค
นางรัตนากร วงษมาก
นางรัตนากร อุนเรือน
นางรัตนาพร ภูมิเหลาแจง
นางรัตนาภรณ แดนดงเมือง

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

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
นางรัตนาภรณ สุนนทะนาม
นางสาวรัศมี พันธวารี
นางรัสรินทร อัครพลคุณานนท
นางสาวราตรี แกวกุลนิล
นางสาวราตรี คําฟู
นางสาวรําไพพรรณ จันทรอินทร
นางสาวรินดา อุนใจชน
นางรุงกาญจน องคอาจ
นางสาวรุงทิพย กิจเจริญ
นางสาวรุงทิพย โพธิ์จอหอ
นางสาวรุงทิพย อยูภักดี
นางรุงทิวา กาญจนะประโชติ
นางรุงทิวา ปานดํา
นางสาวรุงระวัน โคตรแสงศรี
นางสาวรุงระวี ยศวิจิตร
นางรุงระวี สมะวรรธนะ
นางรุงรัตน ดวงมี
นางรุงรัตน บุตรพุฒ
นางรุงฤดี เจริญผล
นางสาวรุงฤดี ตันสุวรรณศิริ
นางรุงฤดี บุญฤทธิ์
นางรุงสินี สุขสุวานนท
นางสาวรุจิรา มณีพงษ
นางรุจิรา แสงชวง
นางรูฮานี สาเฮาะ
นางเรณู นาคเมือง

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๔๒๖
๑๔๒๗
๑๔๒๘
๑๔๒๙
๑๔๓๐
๑๔๓๑
๑๔๓๒
๑๔๓๓
๑๔๓๔
๑๔๓๕
๑๔๓๖
๑๔๓๗
๑๔๓๘
๑๔๓๙
๑๔๔๐
๑๔๔๑
๑๔๔๒
๑๔๔๓
๑๔๔๔
๑๔๔๕
๑๔๔๖
๑๔๔๗
๑๔๔๘
๑๔๔๙
๑๔๕๐
๑๔๕๑

นางสาวเรณู บัวสุนทร
นางเรณู เย็นใจ
นางสาวเรณู อิ่มอุระ
นางสาวเรืองนิตย ปญโญ
นางสาวฤกษระวี แสงหิรัญ
นางลดาวัลย แหยมมี
นางสาวลลิตา แกวประเสริฐ
นางลลิตา สุนทรรักษ
นางละออ โปนุย
นางละออ พัวพันธ
นางละออ อินตานนท
นางละออง บัวคํา
นางสาวละอองดาว แสวงนาม
นางละเอียด โพธิ์ศรี
นางลักขณา อุดมรัตน
นางลักษณาพร อินสุข
นางลัดดา ชีวจินตน
นางสาวลัดดา ติ๊บอาย
นางสาวลัดดา รินทรแกวงาม
นางลัดดาวรรณ ยุบลพันธุ
นางสาวลัดดาวัลย จันทรยอย
นางสาวลัดดาวัลย วงศชุม
นางลัดดาวัลย วันคํา
นางสาวลัดดาวัลย หนักแนน
นางลัทธวรรณ จํานงคผล
นางสาวลายนี สาและ

หนา ๙๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๕๒
๑๔๕๓
๑๔๕๔
๑๔๕๕
๑๔๕๖
๑๔๕๗
๑๔๕๘
๑๔๕๙
๑๔๖๐
๑๔๖๑
๑๔๖๒
๑๔๖๓
๑๔๖๔
๑๔๖๕
๑๔๖๖
๑๔๖๗
๑๔๖๘
๑๔๖๙
๑๔๗๐
๑๔๗๑
๑๔๗๒
๑๔๗๓
๑๔๗๔
๑๔๗๕
๑๔๗๖
๑๔๗๗

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
นางลํายอง สุขเกิด
นางวงเดือน ศรีใจ
นางสาววชิรา สิริสุทธิ์
นางวณัฐสุดา นระแสน
นางวณิดา ออนพรหม
นางวนิจ หยดยอย
นางวนิดา ทนุวงษ
นางวนิดา ภูระหงษ
นางวนิดา วงศอารีย
นางวนิดา อังศุสานนท
นางวรพันธ คงทน
นางวรรณดี เลี่ยมเพ็ชรรัตน
นางสาววรรณพร ณ ถลาง
นางวรรณพรรธน ชื่นบุญเพิ่ม
นางวรรณภา อกผาย
นางวรรณยุรี พละโชติ
นางสาววรรณศิริ โชติชนาวงษ
นางวรรณษา สรรพศรี
นางวรรณา จันทรวงศ
นางสาววรรณา ใจกลา
นางวรรณา บําเพ็ญผล
นางสาววรรณา เฟองฟู
นางวรรณา มั่นจันทร
นางสาววรรณา ศรีทันเดช
นางวรรณา สังขรัตน
นางวรรณิดา สุวรรณสิริเมธี

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๔๗๘
๑๔๗๙
๑๔๘๐
๑๔๘๑
๑๔๘๒
๑๔๘๓
๑๔๘๔
๑๔๘๕
๑๔๘๖
๑๔๘๗
๑๔๘๘
๑๔๘๙
๑๔๙๐
๑๔๙๑
๑๔๙๒
๑๔๙๓
๑๔๙๔
๑๔๙๕
๑๔๙๖
๑๔๙๗
๑๔๙๘
๑๔๙๙
๑๕๐๐
๑๕๐๑
๑๕๐๒
๑๕๐๓

นางวรรณิภา ใครครวญ
นางวรรณี บุญรอด
นางวรรักษ ทรัพยไพบูลย
นางวรวลัญช คําผานาง
นางสาววราพร ตาปราบ
นางวราพร เพ็งทับ
นางวราพร วัฒนวรากร
นางวราพรรณ ประพัฒนโพธิ์
นางสาววราภรณ กันธิยะ
นางสาววราภรณ เจริญสุข
นางวราภรณ ปญญาประโชติ
นางสาววราภรณ เพ็งบุญ
นางวราภรณ แรงเริง
นางสาววราภรณ สุขกอน
นางสาววราภรณ แสงเมฆ
นางวราภรณ เอมอิ่มธรรม
นางสาววรินทร ไชยะสม
นางสาววริศรา สิงหราช
นางวลัยพร หนูรอด
นางสาววลาวัลย คงยืน
นางสาววะหรี ดารากัย
นางวัจนันท พวงเงิน
นางสาววัจรินทร สิทธิพันธ
นางสาววัชรา สมสุข
นางวัชราพร ธรรมดา
นางวัชรี เรืองขํา

หนา ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๐๔
๑๕๐๕
๑๕๐๖
๑๕๐๗
๑๕๐๘
๑๕๐๙
๑๕๑๐
๑๕๑๑
๑๕๑๒
๑๕๑๓
๑๕๑๔
๑๕๑๕
๑๕๑๖
๑๕๑๗
๑๕๑๘
๑๕๑๙
๑๕๒๐
๑๕๒๑
๑๕๒๒
๑๕๒๓
๑๕๒๔
๑๕๒๕
๑๕๒๖
๑๕๒๗
๑๕๒๘
๑๕๒๙

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
นางสาววัชรีวรรณ เจริญชัย
นางวัฒนา หาญภักดีสกุล
นางวันดี แกวกระจก
นางสาววันดี ไชยชิต
นางวันดี เทพมะที
นางวันทนา ดวงศรีแกว
นางวันเพ็ญ ประมาณ
นางวันเพ็ญ ปลงจิตร
นางสาววันเพ็ญ ยกกลิ่น
นางวัลยลดา พาหูถิต
นางสาววัลยลดา หลีจิ
นางสาววัลยา แซแต
นางสาววาณี ธรรมมะ
นางวาริน ไชยพูล
นางวารี จันทรแจม
นางวารี เนืองทอง
นางสาววารุณี บุญชวยชีพ
นางวาสนา กรุดเพชร
นางสาววาสนา คณะศรี
นางวาสนา จันไทย
นางวาสนา จิตออง
นางสาววาสนา จีนพุก
นางสาววาสนา ใจระหอย
นางสาววาสนา พรสุรัตน
นางวาสนา พรหมโต
นางสาววาสนา ฟกประไพ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๕๓๐
๑๕๓๑
๑๕๓๒
๑๕๓๓
๑๕๓๔
๑๕๓๕
๑๕๓๖
๑๕๓๗
๑๕๓๘
๑๕๓๙
๑๕๔๐
๑๕๔๑
๑๕๔๒
๑๕๔๓
๑๕๔๔
๑๕๔๕
๑๕๔๖
๑๕๔๗
๑๕๔๘
๑๕๔๙
๑๕๕๐
๑๕๕๑
๑๕๕๒
๑๕๕๓
๑๕๕๔
๑๕๕๕

นางวาสนา เรืองดิษฐ
นางวิชชุดา พิมานแมน
นางสาววิชุดา นอยนวล
นางวิชุดา หงสกุล
นางสาววิภา จันทรประเสริฐ
นางวิภา นาคมา
นางสาววิภา วีระเดช
นางวิภาพรรณ มณีรักษ
นางสาววิภาภรณ ชัยปญหา
นางวิภารัตน ครุฑธาโรจน
นางสาววิภารัตน ยี่ตระกูล
นางวิภาวี แกนลา
นางสาววิมล อิสสระสุขยิ่งยง
นางสาววิมลรัตน บุญเสริม
นางวิรัญชนา โพธิลังกา
นางสาววิไร จันทรกระจาง
นางวิลาวรรณ ศรีทอง
นางสาววิลาวัลย อาหมาด
นางวิลาสินี ประวิง
นางสาววิไล ศรชัยไพศาล
นางวิไลกุล ปญญาพรหม
นางวิไลตา กลิ่นมะณี
นางวิไลรัตน เอกตระกูล
นางสาววิไลลักษณ ผาสุขธรรม
นางวิไลลักษณ ยิ้มมาก
นางวิไลวรรณ พลวิฑูรย

หนา ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๕๖
๑๕๕๗
๑๕๕๘
๑๕๕๙
๑๕๖๐
๑๕๖๑
๑๕๖๒
๑๕๖๓
๑๕๖๔
๑๕๖๕
๑๕๖๖
๑๕๖๗
๑๕๖๘
๑๕๖๙
๑๕๗๐
๑๕๗๑
๑๕๗๒
๑๕๗๓
๑๕๗๔
๑๕๗๕
๑๕๗๖
๑๕๗๗
๑๕๗๘
๑๕๗๙
๑๕๘๐
๑๕๘๑

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
นางวิไลวรรณ วงแกว
นางวิสาขา พุทธบูชา
วาที่รอยตรีหญิง วีณา มณีพนั ธ
นางวีณา ยวดยิ่งยง
นางวีนา แบบกัน
นางวีรนุช สอดสี
นางสาววีรวรรณ จันทรนิเวศ
นางสาววีรวรรณ ชมนาวัง
นางวีระยา จันทรอุน
นางวุฒิกรณ สายยา
นางเวียง เขตแวงควง
นางแวหนะ หมะขะเหร็ม
นางศรัญญา กลการ
นางศรัญญา ติงหงะ
นางสาวศรัญญา มีพึ่ง
นางศรัณยู วนวัฒนากุล
นางศราลักษณ ดวนแสง
นางศราวดี สิงหนิก
นางศรีกัญจนา เรืองฉาย
นางศรีจันทร แสงปมปา
นางศรีนวล กาสําโรง
นางสาวศรีนวล ผลโพธิ์
นางสาวศรีประไพ ลีลาขจรจิต
นางสาวศรีวิกา อินทรสอาด
นางสาวศรีสุดา ศรีสรินทร
นางศรีอนุศร ปานกลาง

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๕๘๒
๑๕๘๓
๑๕๘๔
๑๕๘๕
๑๕๘๖
๑๕๘๗
๑๕๘๘
๑๕๘๙
๑๕๙๐
๑๕๙๑
๑๕๙๒
๑๕๙๓
๑๕๙๔
๑๕๙๕
๑๕๙๖
๑๕๙๗
๑๕๙๘
๑๕๙๙
๑๖๐๐
๑๖๐๑
๑๖๐๒
๑๖๐๓
๑๖๐๔
๑๖๐๕
๑๖๐๖
๑๖๐๗

นางศศิธร เกาะนอย
นางสาวศศิธร อนหอม
นางศศิมา จุเรศร
นางศศิมา มรกต
นางศศิมา มาสบดี
นางสาวศศิวิมล ฉัตรวิไล
นางศศิวิมล แสงสุวรรณ
นางสาวศิมันตรา เกตุแกว
นางศิรวรรณ เอมอิ่มธรรม
นางสาวศิราณี แกวไทรดวง
นางศิริกุล สวางวรรณ
นางสาวศิริญญา จรเทศ
นางศิริญา ตนแขม
นางศิริธรณ วันวงษา
นางศิรินธร ขามผลา
นางศิริพร กนกแกว
นางศิริพร คงคาสวัสดิ์
นางศิริพร ชอบอินทร
นางศิริพร ชาตะสิงห
นางศิริพร ธีรศาสตรศิลป
นางศิริพันธ เมืองแกว
นางสาวศิริภรณ ไชยมณี
นางสาวศิริมา ไชยทองพันธ
นางศิริรักษ แกวดี
นางสาวศิริรักษ สิทธิเดช
นางสาวศิริรัตน อิ่มทรัพย

หนา ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๐๘
๑๖๐๙
๑๖๑๐
๑๖๑๑
๑๖๑๒
๑๖๑๓
๑๖๑๔
๑๖๑๕
๑๖๑๖
๑๖๑๗
๑๖๑๘
๑๖๑๙
๑๖๒๐
๑๖๒๑
๑๖๒๒
๑๖๒๓
๑๖๒๔
๑๖๒๕
๑๖๒๖
๑๖๒๗
๑๖๒๘
๑๖๒๙
๑๖๓๐
๑๖๓๑
๑๖๓๒
๑๖๓๓

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
นางศิริลักษณ ธนูชาญ
นางศิริลักษณ รักษาทรัพย
นางศิริลักษณ สมวถา
นางสาวศิริเลิศ บุญนรา
นางศิริวรรณ ชุมนุย
นางสาวศิริวรรณ สื่อรุงเรือง
นางศิวนาถ อุน ภักดิ์
นางศุภณี ศรีกันยา
นางศุภนัฐ บัวประเสริฐ
นางศุภนันท เรืองจันทร
นางศุภนารี จักรบุญมา
นางศุภพิชญ แสนโซง
นางสาวศุภมาศ อยูรุงเรือง
นางสาวศุภรักษน ธชณรงค
นางศุภรัตน เอี่ยมไธสง
นางสาวศุภรา คํามี
นางศุภรานันท หนอแกว
นางศุภวัลย ภูธนะกูล
นางสาวศุภิดา สุจรต
นางสกล สวนสมัย
นางสกาวเดือน ซางซื่อมูล
นางสกุณา จากงูเหลือม
นางสกุณา ศรีจันทร
นางสงกรานต พันธุพินิจ
นางสงวน หนูเอียด
นางสาวสนธยา คงสิน

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๖๓๔
๑๖๓๕
๑๖๓๖
๑๖๓๗
๑๖๓๘
๑๖๓๙
๑๖๔๐
๑๖๔๑
๑๖๔๒
๑๖๔๓
๑๖๔๔
๑๖๔๕
๑๖๔๖
๑๖๔๗
๑๖๔๘
๑๖๔๙
๑๖๕๐
๑๖๕๑
๑๖๕๒
๑๖๕๓
๑๖๕๔
๑๖๕๕
๑๖๕๖
๑๖๕๗
๑๖๕๘
๑๖๕๙

นางสนา สังฆรักษ
นางสใบทิพย นะตาคํา
นางสมจิตต แสงคําคม
นางสมจิตร ขันติพงษ
นางสมจิตร ชุมพร
นางสมจิตร บุญใจใหญ
นางสมใจ เกษทอง
นางสาวสมใจ ทัศนอินทร
นางสาวสมใจ สนใจยิ่ง
นางสมใจ สําเภานอย
นางสมใจ สุขยัง
นางสมนึก มุณแี นม
นางสาวสมบัติ ชาญธัญกรรม
นางสมบัติ สมคะเนย
นางสมบัติ สรอยมี
นางสมบูรณ จําวัน
นางสาวสมบูรณ นอยโสภา
นางสมประสงค จากลาง
นางสาวสมพร ขัดสืบ
นางสาวสมพร ตรีจักร
นางสมพร ปนสุนา
นางสาวสมพร ยิ้มเจียม
นางสมพร รุงราตรี
นางสมพร ศรีภัครวัตร
นางสาวสมพร สันติธาราภรณ
นางสมพรจิต ปรองดอง

หนา ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๖๐
๑๖๖๑
๑๖๖๒
๑๖๖๓
๑๖๖๔
๑๖๖๕
๑๖๖๖
๑๖๖๗
๑๖๖๘
๑๖๖๙
๑๖๗๐
๑๖๗๑
๑๖๗๒
๑๖๗๓
๑๖๗๔
๑๖๗๕
๑๖๗๖
๑๖๗๗
๑๖๗๘
๑๖๗๙
๑๖๘๐
๑๖๘๑
๑๖๘๒
๑๖๘๓
๑๖๘๔
๑๖๘๕

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
นางสมพันธ บัวมูล
นางสาวสมพิศ แสงเพิ่ม
นางสมภลักษณ ยาขันทิพย
นางสมร อินทพันธ
นางสมฤดี คอมันตร
นางสมฤดี แทนกลาง
นางสมฤทธิ์ อุนจันทร
นางสาวสมฤทัย แปลงศรี
นางสาวสมลักษณ ดวงแกว
นางสมวลี เขียวมณี
นางสมศรี ขําเมือง
นางสาวสมศรี นาคดี
นางสาวสมศรี นิโครธะ
นางสมสงวน แยมฉาย
นางสาวสมสมัย กองเพ็ชร
นางสมหญิง ชุมพล
นางสมหมาย พุมพวง
นางสมหมาย เสตะพันธ
นางสาวสรอยทอง ทองศรี
นางสรอยเพชร กันทะวงค
นางสาวสรัลพร ไชยมงคล
นางสราวรรณ สุวรรณอาสน
นางสรินยา ขอเจริญ
นางสาวสรี มกรามณี
นางสลักจิต ใจนอย
นางสาวสังวาลย หาญอยู

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๖๘๖
๑๖๘๗
๑๖๘๘
๑๖๘๙
๑๖๙๐
๑๖๙๑
๑๖๙๒
๑๖๙๓
๑๖๙๔
๑๖๙๕
๑๖๙๖
๑๖๙๗
๑๖๙๘
๑๖๙๙
๑๗๐๐
๑๗๐๑
๑๗๐๒
๑๗๐๓
๑๗๐๔
๑๗๐๕
๑๗๐๖
๑๗๐๗
๑๗๐๘
๑๗๐๙
๑๗๑๐
๑๗๑๑

นางสาคร โกมลวิทย
นางสาคร เปลงศรี
นางสายใจ แซลิ่ม
นางสายใจ ปรางคจันทร
นางสายชล คําภิระวงศ
นางสายฝน แทนกอง
นางสายฝน หาขุนทด
นางสาวสายรุง ปรีชาธีรศาสตร
นางสาวสายสุดา กิจประยูร
นางสาวสายสุนีย ผายบึงแกว
นางสาวสายสุนีย อินธนู
นางสายสุรีย สุริยะกาญจน
นางสายใหม ลิ่มวลี
นางสายไหม อินทุเศรษฐ
นางสาวสายันต ดิษมา
นางสาลี วงศทาเรือ
นางสาลี่ สงสาร
นางสาวสาวณี พึ่งทอง
นางสาวิตรี กสิณธร
นางสาวิตรี ละอองเดช
นางสําเนียง พงษเสือ
นางสําราญ ชุมวรฐายี
นางสําราญ หลวงพล
นางสําราญ หอมกลาง
นางสิรัชยา สืบคําเปยง
นางสิริกร ชาญณรงค

หนา ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๑๒
๑๗๑๓
๑๗๑๔
๑๗๑๕
๑๗๑๖
๑๗๑๗
๑๗๑๘
๑๗๑๙
๑๗๒๐
๑๗๒๑
๑๗๒๒
๑๗๒๓
๑๗๒๔
๑๗๒๕
๑๗๒๖
๑๗๒๗
๑๗๒๘
๑๗๒๙
๑๗๓๐
๑๗๓๑
๑๗๓๒
๑๗๓๓
๑๗๓๔
๑๗๓๕
๑๗๓๖
๑๗๓๗

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
นางสิริธร คําหมื่น
นางสิรินันท กิจวาส
นางสาวสิรินารถ เปลี่ยนพันธ
นางสาวสิริพร ศรีสมวงษ
นางสาวสิริพร ศิริรักนาวี
นางสิริพร สมบัติ
นางสาวสิริมนัส สุริยวงศ
นางสิริยากร เคนชาลี
นางสิริรัตน ดวงขวัญ
นางสิริลักษณ กระธง
นางสิรีธร ทองบัวแกว
นางสุกมล จันทรคง
นางสาวสุกฤตา พลอยงาม
นางสาวสุกัญญา คงทน
นางสุกัญญา คําเฮียง
นางสุกัญญา จันลองภาส
นางสาวสุกัญญา ฟกสกุล
นางสาวสุกัญญา หมั่นอาษา
นางสาวสุกันยา เพชรซอน
นางสุกาญดา ศรีจันทรอินทร
นางสาวสุขใจ ปรีศิริ
นางสุขุมาลย ประโมจนีย
นางสุจรรยา สนธิ
นางสุจิตตา คงคารักษ
นางสุจิตรา จันทรัตน
นางสุจิตรา ชื่นโภคาสกุล

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๗๓๘
๑๗๓๙
๑๗๔๐
๑๗๔๑
๑๗๔๒
๑๗๔๓
๑๗๔๔
๑๗๔๕
๑๗๔๖
๑๗๔๗
๑๗๔๘
๑๗๔๙
๑๗๕๐
๑๗๕๑
๑๗๕๒
๑๗๕๓
๑๗๕๔
๑๗๕๕
๑๗๕๖
๑๗๕๗
๑๗๕๘
๑๗๕๙
๑๗๖๐
๑๗๖๑
๑๗๖๒
๑๗๖๓

นางสาวสุจิตรา มารุงเรือง
นางสาวสุชนัน ดิษนิล
นางสาวสุชาดา บัวจูม
นางสุชาดา รักษาแลง
นางสาวสุชาลินี ศรีชุม
นางสุชาวดี ยั่งยืน
นางสาวสุณัฏฐา ทองนาค
นางสุดจิต วอลส
นางสุดใจ ตะครอ
นางสุดใจ ศิริมาลา
นางสาวสุดนภา บํารุง
นางสุดสวาท ศรีใหม
นางสุดา เชี่ยวชาญ
นางสุดา เชื้ออภัย
นางสุดาภรณ อาจสมพงษ
นางสุดารัตน ศิริชาติ
นางสาวสุดารัตน สุดา
นางสุถิกา กายจริต
นางสาวสุทธาวัลย สุขนาม
นางสาวสุทธิมาลย เจริญผล
นางสุทธิรักษ ชวยอยู
นางสุทิน หงษหิน
นางสุธรรม ชุมใจ
นางสุธาทิพย อิสริยวงศปรีดี
นางสุธานิธิ สรรพศาสตร
นางสุธานี ทหาร

หนา ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๖๔
๑๗๖๕
๑๗๖๖
๑๗๖๗
๑๗๖๘
๑๗๖๙
๑๗๗๐
๑๗๗๑
๑๗๗๒
๑๗๗๓
๑๗๗๔
๑๗๗๕
๑๗๗๖
๑๗๗๗
๑๗๗๘
๑๗๗๙
๑๗๘๐
๑๗๘๑
๑๗๘๒
๑๗๘๓
๑๗๘๔
๑๗๘๕
๑๗๘๖
๑๗๘๗
๑๗๘๘
๑๗๘๙

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
นางสุธาสินี คชสงค
นางสุธิดา อนันทปน
นางสุนทรี จันตะเภา
นางสาวสุนทรีย สมมะโน
นางสุนันท ศิริวงษ
นางสุนันทา กมลเสต
นางสาวสุนันทา โกศลจิตร
นางสาวสุนันทา แจงกิจ
นางสุนันทา แสงงาม
นางสาวสุนิศา กิจพิทักษ
นางสุนิสา จําเริญทรัพย
นางสุนิสา แชมสา
นางสุนิสา แพทยรังษี
นางสุนิสา รวมจิตร
นางสาวสุนิสา วองไวอมรเวช
นางสาวสุนีย ไชยวงค
นางสุนีย ทรัพยศิริ
นางสาวสุนีย เปาทอง
นางสุเนตร เพ็ชรพิมาย
นางสุบิน สุขสิงห
นางสุบุญ ตั้งตระกูล
นางสาวสุปราณี คลองรั้ว
นางสุปราณี เทียนไสว
นางสุปราณี พงษศาสตร
นางสาวสุพร สัตยซื่อ
นางสุพร หมวดฉิม

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๗๙๐
๑๗๙๑
๑๗๙๒
๑๗๙๓
๑๗๙๔
๑๗๙๕
๑๗๙๖
๑๗๙๗
๑๗๙๘
๑๗๙๙
๑๘๐๐
๑๘๐๑
๑๘๐๒
๑๘๐๓
๑๘๐๔
๑๘๐๕
๑๘๐๖
๑๘๐๗
๑๘๐๘
๑๘๐๙
๑๘๑๐
๑๘๑๑
๑๘๑๒
๑๘๑๓
๑๘๑๔
๑๘๑๕

หนา ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุพรรณทิภา เกตุเมฆ
นางสาวสุพรรณา สมจิตต
นางสุพรรณี ดรศรีโยเพชร
นางสุพรรณี สารมะโน
นางสุพัชรา อินทรโฉม
นางสุพัตรา จอมคําสิงห
นางสาวสุพัตรา ฉ่ํามะนา
นางสุพัตรา ทองแดง
นางสาวสุพัตรา มวงทอง
นางสุพิชญา ฐานสมบัติ
นางสุพิศ บุญสนอง
นางสาวสุภลักษณ เลิศจิรัฐติกาล
นางสุภวรรณ อยูมาก
นางสุภัค จันทรทองสุข
นางสุภัควดี เสโส
นางสาวสุภัตรา สถิตเสถียร
นางสาวสุภัทรา จิระวัชชะนานนท
นางสาวสุภัทรา พรหมบรรดาโชค
นางสาวสุภัทรารัตน จุไร
นางสาวสุภา ไชยเสน
นางสุภาดา ทองเพ็ชร
นางสาวสุภาพ จําปาศรี
นางสุภาพ พิจอมบุตร
นางสาวสุภาพ เพิ่มพูล
นางสุภาพ ริยะปา
นางสาวสุภาพร ดวงเอ็นอาจ

๑๘๑๖
๑๘๑๗
๑๘๑๘
๑๘๑๙
๑๘๒๐
๑๘๒๑
๑๘๒๒
๑๘๒๓
๑๘๒๔
๑๘๒๕
๑๘๒๖
๑๘๒๗
๑๘๒๘
๑๘๒๙
๑๘๓๐
๑๘๓๑
๑๘๓๒
๑๘๓๓
๑๘๓๔
๑๘๓๕
๑๘๓๖
๑๘๓๗
๑๘๓๘
๑๘๓๙
๑๘๔๐
๑๘๔๑

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
นางสาวสุภาพร ทาวแกว
นางสุภาพร บูรณะจันทร
นางสาวสุภาพร ยะสินธ
นางสาวสุภาพร วงษสนม
นางสุภาพร วิเชียรพงษ
นางสุภาพรรณ สายสินธุ
นางสาวสุภาภรณ เผาหนอง
นางสุภาภรณ พรรัตนกิจกุล
นางสาวสุภาภรณ ยี่สุนแซม
นางสุภาภรณ โสรมรรค
นางสาวสุภาภักดิ์ แกวศรีมล
นางสุภารัตน ประไพ
นางสาวสุภิญญา วรธงไชย
นางสุมณฑา จัตุรัส
นางสาวสุมาลา บุญจริโท
นางสุมาลี กระสายสินธ
นางสาวสุมาลี ขันสุกรณ
นางสุมาลี ขํารัตน
นางสาวสุมาลี เณรปญหา
นางสุมาลี ภักดีรัตน
นางสุมาลี มณีวรรณ
นางสุมาลี สุขทิน
นางสาวสุรัฐฐา แกวดี
นางสุรางครัตน ประสานศิลปชัย
นางสุรีพร มีสุข
นางสุรีย พุมพวง

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๘๔๒
๑๘๔๓
๑๘๔๔
๑๘๔๕
๑๘๔๖
๑๘๔๗
๑๘๔๘
๑๘๔๙
๑๘๕๐
๑๘๕๑
๑๘๕๒
๑๘๕๓
๑๘๕๔
๑๘๕๕
๑๘๕๖
๑๘๕๗
๑๘๕๘
๑๘๕๙
๑๘๖๐
๑๘๖๑
๑๘๖๒
๑๘๖๓
๑๘๖๔
๑๘๖๕
๑๘๖๖
๑๘๖๗

นางสุรีย ศรีดาดิษฐ
นางสุรียพร ติ่งแตง
นางสุรียภร ปตพรรณา
นางสุรียวรรณ อุนสุขสวัสดิ์
นางสุรีรัตน จันทรเทียน
นางสาวสุวภัทร สุวรรณ
นางสุวรรณา กอบกาญจนพฤติ
นางสุวรรณา นาวา
นางสาวสุวลี พรพิษณุพรหม
นางสุวาณี เจียรพันธ
นางสุวารี ทองอินทร
นางสาวสุวิชญา แทงทองหลาง
นางสุวิน มาโนช
นางสุวิมล คันธวังอินทร
นางสุวิมล ธรรมรัตน
นางสุวิมล เภกะนันทน
นางสุวิมล ศรีจํานงค
นางเสาวคนธ แสงนวกิจ
นางสาวเสาวนีย กลิ่นเจริญ
นางเสาวนีย แกวพูล
นางเสาวนีย ฤกษมวง
นางเสาวนีย สุปนตี
นางสาวเสาวรส พรประสิทธิ์
นางเสาวรส เลาหวิโรจน
นางเสาวลักษณ แกวกันทะ
นางเสาวลักษณ เครือแกว

หนา ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๖๘
๑๘๖๙
๑๘๗๐
๑๘๗๑
๑๘๗๒
๑๘๗๓
๑๘๗๔
๑๘๗๕
๑๘๗๖
๑๘๗๗
๑๘๗๘
๑๘๗๙
๑๘๘๐
๑๘๘๑
๑๘๘๒
๑๘๘๓
๑๘๘๔
๑๘๘๕
๑๘๘๖
๑๘๘๗
๑๘๘๘
๑๘๘๙
๑๘๙๐
๑๘๙๑
๑๘๙๒
๑๘๙๓

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
นางเสาวลักษณ วงศรีรักษ
นางสาวเสาวลักษณ วองประเสริฐ
นางแสงแข โสวิชัย
นางแสงจันทร นามเชือ้
นางแสงจันทร ยาคําปอก
นางแสงเดือน จอมใจเหล็ก
นางแสงเดือน จิตตวิกูล
นางแสงเดือน ชวยปลอด
นางแสงเทียน แสงเมืองเปยง
นางแสงรัตน หลีจวน
นางโสพิศ อุปฐาก
นางโสภา มากอน
นางโสภี บุญประสม
นางโสภี เศรษฐธนารักษ
นางโสมนัส สีมวง
นางสาวโสลี ทิศวงศ
นางหงษนภา วิลัย
นางหทัยรัตน ตาแกว
นางหทัยรัตน เปรี่ยมตราชู
นางสาวหนึ่งฤทัย กูระเสถียร
นางหนึ่งฤทัย เนื่องขจร
นางหนูเมือง พวงศรี
นางสาวหอมไกร อังกาบ
นางหัสยานันท หมันเหร็น
นางเหรียญ รุงเรือง
นางสาวอติศรี ฤกษยามดี

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๘๙๔
๑๘๙๕
๑๘๙๖
๑๘๙๗
๑๘๙๘
๑๘๙๙
๑๙๐๐
๑๙๐๑
๑๙๐๒
๑๙๐๓
๑๙๐๔
๑๙๐๕
๑๙๐๖
๑๙๐๗
๑๙๐๘
๑๙๐๙
๑๙๑๐
๑๙๑๑
๑๙๑๒
๑๙๑๓
๑๙๑๔
๑๙๑๕
๑๙๑๖
๑๙๑๗
๑๙๑๘
๑๙๑๙

นางอธิฏญา ศีลโภไคย
นางอนงค แจงจิตร
นางสาวอนงคนาฎ จันทรหอม
นางสาวอนงคพรรณ คําวัง
นางอนงรัตน นอยเพชร
นางอนันรัตน ทัยธิษา
นางอนุธิดา คําวงค
นางอนุรักษ นครไธสง
นางอโนมา บุญเข็ม
นางอภันตรี สําเภาทอง
นางสาวอภิญญา ตามบุญ
นางอภิญญา เนาวสันเทียะ
นางอภิญญา สังขาวิเชียร
นางสาวอภิรดี คําฝอย
นางอภิริญา ไชยขันธุ
นางอมรรัตน ชะนะนาค
นางสาวอมรรัตน โศจิพลกุล
นางสาวอมรรัตน สรอยแสง
นางสาวอมรรัตน สองหอง
นางอมรา มหามิตร
นางสาวอมราภรณ บัวเจริญ
นางอมินตา สําเร็จผล
นางสาวอรณิษา คชวิน
นางอรณี คชสิงห
นางอรดา รํามะพต
นางอรทัย ชูชาติ

หนา ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๒๐
๑๙๒๑
๑๙๒๒
๑๙๒๓
๑๙๒๔
๑๙๒๕
๑๙๒๖
๑๙๒๗
๑๙๒๘
๑๙๒๙
๑๙๓๐
๑๙๓๑
๑๙๓๒
๑๙๓๓
๑๙๓๔
๑๙๓๕
๑๙๓๖
๑๙๓๗
๑๙๓๘
๑๙๓๙
๑๙๔๐
๑๙๔๑
๑๙๔๒
๑๙๔๓
๑๙๔๔

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
นางอรทัย เต็งชัยภูมิ
นางอรทัย เทพนวล
นางสาวอรทัย บัวละออ
นางสาวอรทัย วรรณสวัสดิ์
นางสาวอรธิรา ไทยทอง
นางสาวอรนงค จีนทองคํา
นางสาวอรปวีณ ศรีพิเศษ
นางอรพร บุญฤทธิ์
นางสาวอรพรรณ บัวมณี
นางสาวอรพันธ คําเดชา
นางอรพิน เกียรติกุลภักดี
นางอรวรรณ วิลาวรรณ
นางอรวรรณ ครุฑพาหะ
นางอรวรรณ ทองสวัสดิ์
นางอรวรรณ พันธุปาล
นางสาวอรวรรณ ศรีสงวน
นางอรวรา บุญเปง
นางสาวอรสา สังขชาติ
นางอรสา เหมือนชาง
นางสาวอรอุมา กงไกรราช
วาที่รอยตรีหญิง อรัญญา
จันทสุวรรณ
นางอรัญญา นําสุย
นางอรัญญา สุนัติ
นางสาวอริศรา บุญกล่ํา
นางอริศรา สุริวงค

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๙๔๕
๑๙๔๖
๑๙๔๗
๑๙๔๘
๑๙๔๙
๑๙๕๐
๑๙๕๑
๑๙๕๒
๑๙๕๓
๑๙๕๔
๑๙๕๕
๑๙๕๖
๑๙๕๗
๑๙๕๘
๑๙๕๙
๑๙๖๐
๑๙๖๑
๑๙๖๒
๑๙๖๓
๑๙๖๔
๑๙๖๕
๑๙๖๖
๑๙๖๗
๑๙๖๘
๑๙๖๙
๑๙๗๐

หนา ๑๐๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอรุณ จันทรยอย
นางอรุณรัตน แพงจันทร
นางสาวอรุณวดี พูลพิทักษ
นางอรุณี กาขาว
นางอรุณี ขุนสอาดศรี
นางสาวอรุณี พันธุนาค
นางสาวอรุณี เมฆโสภณ
นางอลิศา โนรัตน
นางอวัสดา อภิอัญมณี
นางสาวอองศรี เลี้ยงบํารุง
นางสาวออมอารี สุวรรณศรี
นางออยใจ นิ่มนวล
นางสาวอังคณา ทีภูเวียง
นางอังคณา มุงพิมาย
นางอังคณา หีดรักษ
นางอังคนา มูลศรีทา
นางอัจจิมา มาศนิยม
นางอัจฉรา ตันติมาลา
นางสาวอัจฉรา เทวาฤทธิ์
นางสาวอัจฉรา เปลี่ยนทอง
นางสาวอัจฉรา วองทวีเจริญพร
นางอัจฉรา อุทธโยธา
นางอัจฉราภรณ ชินโคตร
นางสาวอัจฉราวรรณ สิทธิมงคล
นางอัจฉรี ชวงสุคันธ
นางสาวอัญชลี ชางอินทร

๑๙๗๑
๑๙๗๒
๑๙๗๓
๑๙๗๔
๑๙๗๕
๑๙๗๖
๑๙๗๗
๑๙๗๘
๑๙๗๙
๑๙๘๐
๑๙๘๑
๑๙๘๒
๑๙๘๓
๑๙๘๔
๑๙๘๕
๑๙๘๖
๑๙๘๗
๑๙๘๘
๑๙๘๙
๑๙๙๐
๑๙๙๑
๑๙๙๒
๑๙๙๓
๑๙๙๔
๑๙๙๕
๑๙๙๖

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
นางอัญชลี ไชยเทพ
นางสาวอัญชลี เทพรัตนะ
นางสาวอัญชลี พลเยี่ยม
นางสาวอัญชลีทอน ผิวเหลือง
นางอัญชัน ขุนนาแกว
นางสาวอัญชิษฐา สุวรรณสะอาด
นางอัญธิกา สุวรรณประสิทธิ์
นางอัมพร พวงไสว
นางอัมพวรรณ ศรัณยวัตร
นางอัมภา สุวรรณ
นางอัมรินทร สีทับ
นางอาณดา คูณวัตร
นางสาวอาภรณ คําผา
นางอาภรณ พิทธิยะกุล
นางอาภัสรา ทองประเสริฐแสง
นางอาภาภรณ ไหมพูล
นางอารม พันธเกษม
นางอารมย กลิ่นทอง
นางสาวอารมย จุลนิล
นางสาวอารมย ผุดผอง
นางสาวอารยา ตาลสิทธิ์
นางอาริยา จันทรน้ําใส
นางอารี นพสุวรรณ
นางอารี นิ่มนอย
นางอารี มีแตม
นางอารี ยอดนวล

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๙๙๗
๑๙๙๘
๑๙๙๙
๒๐๐๐
๒๐๐๑
๒๐๐๒
๒๐๐๓
๒๐๐๔
๒๐๐๕
๒๐๐๖
๒๐๐๗
๒๐๐๘
๒๐๐๙
๒๐๑๐
๒๐๑๑
๒๐๑๒
๒๐๑๓
๒๐๑๔
๒๐๑๕
๒๐๑๖
๒๐๑๗
๒๐๑๘
๒๐๑๙
๒๐๒๐
๒๐๒๑
๒๐๒๒

นางอารีย เจริญวัย
นางอารีย ตุงคะศิริ
นางอารีย ทิวากาลกุล
นางสาวอารีย ศรีเดือน
นางอารีย เหลชาย
นางสาวอารีระ บินละ
นางอารีรัตน ประทีป
นางอารีรัตน รัตนาวิวัฒน
นางอารีวรรณ ทองแพง
นางอารีวรรณ ศรีประยูรวงษ
นางสาวอํานวย กิ่งก้ํา
นางสาวอํานวย โขสันเทียะ
นางอํานวย ปนหอม
นางอํานวย สีพั้วฮาม
นางอํานวย หงษโต
นางอํานวย เอี่ยมสอาด
นางอํานวยพร ทุมโคตร
นางอําพร ชูกุล
นางอําพร สกุลสอน
นางอําพร อินทรแปน
นางอําพา มณีมอญ
นางสาวอําไพ พัดทอง
นางสาวอําไพ ยวนทะเล
นางอําไพพรรณ กริมเขียว
นางอําภรณ จันทเลิศ
นางสาวอินทิรา เมตตาราษฎร

หนา ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๒๓
๒๐๒๔
๒๐๒๕
๒๐๒๖
๒๐๒๗
๒๐๒๘
๒๐๒๙
๒๐๓๐
๒๐๓๑
๒๐๓๒
๒๐๓๓
๒๐๓๔
๒๐๓๕
๒๐๓๖
๒๐๓๗
๒๐๓๘
๒๐๓๙
๒๐๔๐
๒๐๔๑
๒๐๔๒
๒๐๔๓
๒๐๔๔
๒๐๔๕
๒๐๔๖
๒๐๔๗
๒๐๔๘

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
นางอิสริยาภรณ จันทป
นางสาวอิสรีย ขุนเพ็ชร
นางอิสรีย สีหวงษวิลาศ
นางอิสรียา สันติวงศสถิตย
นางอุดมรัก คุมสา
นางอุดมศรี พันทองหลอ
นางสาวอุตสาห จาจิตต
นางสาวอุทัย เปาประจําเมือง
นางสาวอุทัยวรรณ ถิรคุณโกวิท
นางอุทัยวรรณ ประเสริฐสุข
นางอุนนิดา คะเนนัย
นางอุบลรัตน สังขสําราญ
นางอุมขวัญ หัตถสาร
นางสาวอุมา นวลแกว
นางสาวอุมาพร เทียมทัด
นางสาวอุรชา ประภาวดี
นางอุไร แกวรัตน
นางอุไร คนแคลว
นางอุไร ทองไพบูลย
นางอุไร สามิภักดิ์
นางอุไรรัตน ยองดํา
นางสาวอุไรวรรณ กายไธสง
นางอุไรวรรณ แกวนาเคียน
นางสาวอุไรวรรณ ชุมพงศ
นางอุไรวรรณ ฐิติพงศธร
นางอุไรวรรณ ติราวรัมย

หนา ๑๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๒๐๔๙
๒๐๕๐
๒๐๕๑
๒๐๕๒
๒๐๕๓
๒๐๕๔
๒๐๕๕

นางสาวอุษณา สายทอง
นางสาวอุษณี ขําคง
นางอุษณีย สุดเฉลียว
นางอุษา วิเชียรพงษ
นางอุษา สงเคราะหธรรม
นางอุษารัตน ศรีสังข
นางอุษาวดี พรหมดีราช

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒

๒๐๕๖
๒๐๕๗
๒๐๕๘
๒๐๕๙
๒๐๖๐
๒๐๖๑

นางเอื้อจิตร ชาพลู
นางสาวเอื้อมพร อินทรโท
นางแอนนา เจริญรุงสกล
นางสาวแอมรา วงคคําขาว
นางไอยรา เลาะหมิน
นางฮาลีเหมาะ ยีหมะ

บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ตติยดิเรกคุณาภรณ
๑ นายสุรวุธ กิจกุศล
๒ นางสาวสิริวรรณ รัตนาคาร

๓ นางสุดารัตน ดิษยวรรธนะ
จันทราวัฒนากุล

จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๑ นายกรัณยพล ทองเกตุ
๑๔
๒ นายจรัญ สมสงวน
๑๕
๓ นายเจตน พงษเจริญฤทธิ์
๑๖
๔ นายดัมพ ผดุงวิเชียร
๑๗
๕ นายธนะศักดิ์ พันธประสิทธิ์
๑๘
๖ นายธนุตม ธรรมพิทักษ
๑๙
๗ นายนราธิป โกวิท
๒๐
๒๑
๘ นายนุกูล นิลวงษานุวัติ
๒๒
๙ นายภราดร ฉางชูโต
๒๓
๑๐ นายวารินทร ภัทรปทุมทอง
๑๑ นายสมรรถ สุวรรณพงษ
๒๔
๑๒ นายสุพจน สุขโพธารมณ
๒๕
๑๓ นายสุพัฒน รัตนสุขสันติ์
๒๖

นายเสริมยศ ธรรมรักษ
นายอนุชา ปยะวาณิชยสกุล
นายอัฏฐ กูพงษศักดิ์
นางกังสดาล บุญเฉลิมวิเชียร
นางสาวขจรจิต บุนนาค
นางสาวฉัตราภรณ เหลาเมธากร
นางญาณัน อุน อารีย
นางสาวณัฏฐนุช มัน่ สาคร
นางนวลละออ เกตุภูษา
นางสาวนิตยา อารยะเดโช
นางสาวประภาพร แกวเสนหใน
นางปราณี แสงจันทร
นางสาวปทมา อินทรรักขา

หนา ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

นางปาลีรัฐ ศาสตรอมร
นางสาวปยะดา ภักดิ์โสภา
นางพรชนิตว รอดพรอม
นางสาวพรรณี วิรุณานนท
นางสาวเพชรรัตน ลีละพงศวัฒนา
นางมธุรส รักเหยา
นางสาวยศสินี วิพัชนานนท
นางสาววิยะดา ฐิติมัชฌิมา
นายณัฐภพ นิ่มปติวัน
นายทิวากร ศรีบรรจง
นายนันทวิช เหลาวิชยา
นายนิสิต มโนตั้งวรพันธุ
นายปริวรรต ธรรมาปรีชากร
นายพีระพงศ คติเกษมเลิศ
นายวสันต มากธนะรุง
นายวิน เจนภัทรกุล
นายวุฒิชัย บุญวรรณ
นายศุภเจตน จันทรสาสน
นายสมโชค สงขํา
นางสาวกมลศม นาสมพันธ

๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
นางสุทธิลักษณ มีอําพล
นางสาวสุวารี อริยพูลพงศ
นางเสาวนีย เจริญศรี
นางเสาวภา วิชาดี
นางสาวอรณัชชา ภานุพินทุ
นางสาวอรุณี วิเศษสังข
นางสาวอังศวีร ทองรอด

เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๑๓ นางสาวกัลวรรณ ดิษเกษม
๑๔ นางสาวจิรายุ สินทอง
๑๕ นางสาวจีรวรรณ ศรีวงษ
๑๖ นางสาวชมนาด โกมลมาลย
๑๗ นางสาวญาณินี เพชรานันท
๑๘ นางธาริดา บุญภัทรกานต
๑๙ นางสาวบุณฑริก ศิริกิจจาขจร
๒๐ นางพรนิภา ถาวะโร
๒๑ นางสาวสมพร รับพร
๒๒ นางสมฤทัย ณ นาน
๒๓ นางสาวสาริกา คาสุวรรณ
๒๔ นางสาวอาทิตยา ศิริอังกูร

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
๑ นายจักรภัทร ดําริธรรมาภรณ
๒ นายชํานิ ใจประดิษฐธรรม
๓ นายชํานิ สุวรรณวงศ

จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๔ นายนฤตย หม็องพรา
๕ นายไพบูลย นอยนนท
๖ นายไพบูลย บุบผา

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

นายสุเทพ เดชะชีพ
นายสุรสีห ภูริโสภณ
นายอริยะ ทรงประไพ
นางเบ็ญจมาศ ขัตติยาภิรักษ
นางสาวพิสมัย บุญกัณฑ
นางวาสนา กาญจนะคูหะ
นางสาววิชุดา เผือกพิบูลย

๑ นายวีรวัฒน พุมพยอม
๒ นายสุรัติ จิตรสิงห
๓ นางสาวชุติญา ชวลิตอุชุกร

หนา ๑๐๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
นางวิญลี่ รุงฤดีสมบัติกิจ
นางสาวสมชนก แกวสมนึก
นางสุจิตรา แดงอินทวัฒน
นางสาวสุรียพร เกียรติเฉลิมพร
นางสาวโสภา กกบางยาง
นางอรทัย วานิชดี

เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๔ นางสาวทวีวรรณ คงมณีชัชวาล
๕ นางสาวมารยาท จันทพันธ
๖ นางอัญชลี สวัสดิยากร

มหาวิทยาลัยเกริก
๑ นายปยชาติ สุขเกษม
๒ นายวิโรจน มานะมั่นชัยพร
๑
๒
๓
๔
๕
๖

นายเลิศ ไชยณรงค
นายสามารถ พันธเวหา
นายอธิชาติ บุญญยศยิ่ง
นางสาวจารุวรรณ จําปา
นางสาวเชิญขวัญ ยี่สุน
นางพัสรินณ พันธุแนน

จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๓ นางสาวกนกนาถ รัตนานุพงศ
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๗ นางสาวเพ็ญประภา ภัทรานุกรม
๘ นางเพ็ญศรี วรรณศิริพิพัฒน
๙ นางสาวมุทิตา อารยะเศรษฐากร
๑๐ นางศราวดี ศรีอวม
๑๑ นางสมใจ เทศนดี

มหาวิทยาลัยเซนตจอหน
๑ นายจุฬาเกษม ชินะผา
๒ นายปราการ วยาจุต
๓ นายวิษณุ กอพยัคฆินทร

ตติยดิเรกคุณาภรณ
๔ นายสุวิชากร ชินะผา
๕ นางจินตนา มนเทียรวิเชียรฉาย
๖ นางวัชริณี ตระการสาธิต

หนา ๑๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๑
๒
๓
๔
๑
๒

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒

จตุตถดิเรกคุณาภรณ
นายเจตนา สุขเอนก
๕ นางกชกร คงเสมา
นายนพพร เมืองคํา
๖ นางสาวกันทิมา คงสถิตสุวรรณ
วาที่รอยตรี มนูญ โตะอาจ
๗ นางสาวมุกดา สาระกูล
นายอําพล พิชัยเชิด
๘ นางโสภา ผลเจริญ
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
นายนิพิฐพนธ สนิทเหลือ
๓ นางสาวลดานาถ สุขพัฒนธี
นางสาวนันทน นนทปทมะดุลย
๔ นางสาวศิริพร พรหมนา

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
๑
๒
๓
๔
๕
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

นายนที มีระเกตุ
นายวัชรินทร เมฆา
นางสาวกรกช อัญชลีนุกูล
นางเกื้อจิตร ชีระกาญจน
นางสาวชุตินันท ดิษฐสันเทียะ
นายเชียง เภาชิต
นายธานี วรภัทร
นายปยณัฏฐ แพทยวงษ
นายพอพล อุยยานนท
นายพิทยะ ศรีวัฒนสาร
นายภูเบศร สมุทรจักร
นายรอบทิศ ไวยสุศรี
นายวรวุฒิ สวัสดิชัย
นายศิวนารถ หงษประยูร

จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๖ นางสาวราศี เพชรศุข
๗ นางวศินา ธีระลีลา
๘ นางสาววิไลลักษณ สายเสนห
๙ นางสมพร โกมารทัต
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๑๐ นายสุรินทร รอดเมือง
๑๑ นายอัศวิน เนตรโพธิ์แกว
๑๒ นายเอกวิน ขุนบุญจันทร
๑๓ นางสาวการดา รวมพุม
๑๔ นางสาวเกษร ชินเมธีพิทักษ
๑๕ นางจันทิมา เกื้อแกว
๑๖ นางสาวชนิดา เชื้อสุวรรณชัย
๑๗ นางสาวฐิตินัน บุญภาพ
๑๘ นางสาวเนื่องวงศ ทวยเจริญ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓

นางสาวพนมพร ดอกประโคน
นางสาวพิรุณา พลศิริ
นางมณฑกานติ แลนแคสเตอร
นางมณฑิตา สันติธรรมนนท
นางมนัสสา ชินปู การพงศ

หนา ๑๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
นางสาวรุงวิไล โคตรสาลี
นางสาววิลาวัลย วโรภาษ
นางสาวสุธิดา วัฒนชัย
นางสาวอรวรรณ อิ่มสมบัติ

มหาวิทยาลัยรังสิต

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑
๒

ตติยดิเรกคุณาภรณ
๑ นายอํานวยวุฒิ สาระศาลิน
จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๑๔ นางสาวชมนภัส ชูโชติ
นายกีรติ ตันเสถียร
๑๕ นางชัชชญา พีระธรณิศร
นายชาติชาย ตระกูลรังสิ
๑๖ นางสาวฐิตารีย ธีรชยานันท
นายธรรมศักดิ์ เอื้อรักสกุล
๑๗ นางนพวรรณ ผลพานิช
นายนวนิต ประถมบูรณ
๑๘ นางสาวนันทนิตย หงษศรีจินดา
นายปญญา มณีจักร
๑๙ นางสาวปยสุดา มาไว
นายพิชญา เผือกขาว
๒๐ นางสาวพรรณี จรัมพร
นายยุทธนา มาลยเวช
นายวิสูตร จิระดําเกิง
๒๑ นางพัชรี คําธิตา
นายวุฒิพล อินทรเทวี
๒๒ นางวาสินี ลิ่มวงศ
นายสกลกิจ นกสกุล
๒๓ นางสาวศิริรัตน คลองพานิชภักดิ์
๒๔ นางสายใจ ดิถีเพ็ง
นายสราวุธ จันทรผง
๒๕ นางสาวสุมิตรา สุรัตตะเศรณี
นายอาภากร วัฒนะ
๒๖ นางสาวอินทิรา แถมพยัคฆ
นางกุสาวดี เมลืองนนท
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
นายกสิณ จันทรเรือง
๓ นายวีระ วันดี
นายประทีป นรินทรางกูร ณ อยุธยา
๔ นายอรรถวิท อุไรรัตน

หนา ๑๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๕ นางสาวศศิธร ปงศิริกุล
๖ นางสาวสุชาดา จงรุงเรืองโชค

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒

๗ นางสาวเสาวภาคย เกษมสุข
๘ นางสาวอาภาลักษณ พรรคสายชล

มหาวิทยาลัยสยาม
ตติยดิเรกคุณาภรณ
๑ นางวิมลมาส ตันติพงศอนันต
จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๙ นางสาวกันทิมา ปลื้มใจ
๑ นายชาญชัย ประคินกิจ
๑๐ นางสาวจารุพร เลิศพิสัณห
๒ นายพกิจ สุวัตถิ์
๓ นายยงยุทธ นาราษฎร
๑๑ นางดารณี พลวิเศษ
๔ นายไวยพจน ศุภบวรเสถียร
๑๒ นางสาวมัลลิกา เวสประชุม
๕ นายสันติสุข สวางกลา
๑๓ นางสาวเยาวภรณ เลิศกุลทานนท
๖ นายสัมฤทธิ์ เทียนดํา
๑๔ นางสาววนิดา เลิศพิพัฒนานนท
๗ นายสิทธิพร เพ็ชรกิจ
๑๕ นางวันเพ็ญ วสุพงษพันธ
๘ นางกรุณา เกษรสุวรรณ
๑๖ นางอุราเพ็ญ ยิ้มประเสริฐ
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๗ นายสมปอง บุญหล่ํา
๑ นายจิระศักดิ์ เกษรสุวรรณ
๘ นายสุทธิ เรืองรัตนสุนทร
๒ นายชนัตถ พูนเดช
๙ นางนลินี สุตเศวต
๓ นายปริวรรต องคศุลี
๑๐ นางนุชรี เอกศิลป
๔ นายพิเชษฐ มุสิกะโปดก
๕ นายวิจิตร สุพินิจ
๑๑ นางปรียธิดา เชิดชูเกียรติสกุล
๖ นายวิทูร วิริยพิพัฒน
๑๒ นางวัฒนีย ปานจินดา

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
๑ นายไชยยศ นุดล
๒ นายนฤพนธ สอนศรี

จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๓ นายประสิทธิ์ มะหะหมัด
๔ นายรุงโรจน เบญจมสุทิน

หนา ๑๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒

๑๓ นางสาวปราณี เอี่ยมละออภักดี
นายวรินทร วงษมณี
๑๔ นางสาวปทมพร ราชภักดี
วาที่รอยตรี สมเกียรติ เหลืองศักดิ์ชัย
นางกมลพรรณ คุณูปการ
๑๕ นางสาวพูลทรัพย อิศรางกูร ณ อยุธยา
นางฐานิตย เอี่ยมอุตมะ
๑๖ นางสุภนันท ตันวรรณรักษ
นางนฤมล รุจิพร
๑๗ นางสุมณฑา ศักดิ์ชัยสมบูรณ
นางสาวนิภาพรรณ สิงหพันธุ
๑๘ นางอรสา รัตนวงษ
นางสาวนิศานาถ ขันธวิสูตร
๑๙ นางสาวอัญชลี ปรีดาภัทรพงษ
นางสาวปรมาภรณ ลิมปเลิศเสถียร
๒๐ นางสาวอัมพวรรณ มงคลอินทร
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๑๐ นางสาวภาวิณี เพชรสวาง
นายชัยณรงค บุตรเพ็ง
๑๑ นางสาวยอดหญิง จิตรีขันธ
นายไพโรจน วิไลนุช
นายอรรถวิท กปลกาญจน
๑๒ นางสาวรวิดา วิริยกิจจา
นางสาวขวัญกมล ทิพยมโนสิงห
๑๓ นางสาวเรวดี พานิช
นางสาวคัดเคา สันธนะสุข
๑๔ นางสาวศุกลมาน เอี่ยมโอภาสดิษฐ
นางดรุณี ดุจสิค
๑๕ นางสาวศุภนิตย วงศทางสวัสดิ์
นางสาวนวลพรรณ พงษแตง
๑๖ นางสลิลทิพย รุงโรจนทรัพย
นางสาวเบ็ญจรัตน ลักขณาวงศ
๑๗ นางสาวสุกาญดา มีความดี
นางสาวภัทรา แตงเที่ยง
๑๘ นางอรดล แกวประเสริฐ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
๑ นางพรรณราย แสงวิเชียร
๑ นายคณพศ สิทธิเลิศ
๒ นายดิเรก พนิตสุภากมล
๓ นายธีรโชติ เกิดแกว

ตติยดิเรกคุณาภรณ
๒ นางอุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท
จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๔ นายวิทยา แตงโม
๕ นายวิรัตน ทองรอด
๖ นายอนุลักษณ ปงยศ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑
๒
๓
๔
๕

นางสาวกนกพร นทีธนสมบัติ
นางสาวกรวรรณ พรมนาถ
นางสาวกานตรวี นาทอง
นางสาวจริยา พงศวิวัฒน
นางสาวเตือนจิตต จิตตอารี
นางสาวธิติมาส หอมเทศ
นางสาวนพพร คุรุเสถียร
นางสาวนริศรา เกตวัลห
นางสาวนิรมล เจริญสวรรค
นายทรงวุฒิ อินทจักร
นายยุทธนา เพ็งแจม
นางสาวฐิติมา จอยศิริ
นางธันยพร แสงทอง
นางสาวบุณยวีร เกตุขวง

หนา ๑๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒

๑๖ นางสาวบุลอรญา สนสี
๑๗ นางสาวรังสิมา ใชเทียมวงศ
๑๘ นางวรพรรณี เผาทองสุข
๑๙ นางสาวสมปรารถนา กองคํา
๒๐ นางสาวสุขจิต ณ นคร
๒๑ นางสุภาภรณ ทัดบุบผา
๒๒ นางสาวอารียา จงเสถียรธรรม
๒๓ นางอิสยา จันทรวิทยานุชิต
๒๔ นางอุมารังษี วงษสุบรรณ
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๖ นางสาวปานทิพย รัตนศิลปกัลชาญ
๗ นางพวงชมพู โจนส
๘ นางสาวลั่นทม จอนจวบทรง
๙ นางอัญชลี ชุม บัวทอง

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

๑
๒
๓
๔
๕
๖

นายขจรพัฒน ตังหยิน
นายธิติพงศ ตันประเสริฐ
นายปรีชา เมธาวัสรภาคย
นายพัฒน วนแสงสกุล
นายไพบูลย แตรศิริพงศ
นายวรภาคย สโรบล

ตติยดิเรกคุณาภรณ
๑ นายบัญชา สกุลดี
จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๗ นายวิชิตณรงค พุกกะคุปต
๘ นายวิษุวัฒน ปลอดประดิษฐ
๙ นายวีรชาติ นิ่มอนงค
๑๐ นายสมบูรณ ทองประไพแสง
๑๑ นายสาคร อุนหลา
๑๒ นางสาวจารุวรรณ พวงมาลี

หนา ๑๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๓ นางธนภร เตชะเสถียร
๑๔ นางนิตยา ยูเลย

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒

๑๗ นางสาวรัศมี เจริญทรัพย
๑๘ นางสาวศศิธร ผลแกว

๑๕ นางสาวปยวรรณ พุทธิบาลเจริญศรี
๑๙ นางสาวสุภาพร แซลี้
๑๖ นางสาวพจมาน โภชนสมบูรณ
๒๐ นางสาวสุวรรณา กิจเสรี
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๑๑ นายสันติธร บุญเจือ
๑ นายกฤษฎา บําเพ็ญบุญ
๒
๓
๔
๕

นายเกียรติพร อําไพ
นายจิตติ ทองเมือง
วาที่รอยตรี ทศวรรณ ดีสมจิตร
นายธวัชชัย วิบูลยจันทร

๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

นายสุนทร พิบูลยเจริญสิทธิ์
นายอรรถ ละวรรณา
นางกมลพร จาวรุงฤทธิ์
นางสาวจิตติภา งามเกริกโชติ

๖
๗
๘
๙

นายบุญธรรม ศรสวัสดิ์
นายปยะบุตร เฟองคอน
นายยุทธพงษ โชติวรรณ
นายวรพจน รักธรรม

๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

นางชัชศรัณย ฉัตรแสงอุทัย
นางสาวทัศพร โตธนะเกษม
นางสาวเบญจวรรณ ศรีสุระ
นางสาวปรวัน กอเกียรติสันติ

๑๐ นายวิสิฐ ญาณภิรัต

๒๐ นางสาวพิริยา สุรขจร

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย
๑ นายจันทพงศ จันทรภักดี
๒
๓
๔
๕

นายประดิษฐ โพธิทะโสม
นายพงศกร เกิดชาง
นายพิพัฒน เงินคงหลัก
นายวันชัย อมรมงคลทอง

๖ นายสาโรจน หลั่งน้ําทิพย
๗ นายสิทธิ์ สิตไทย

จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๘ นางขนิฐา นิลรัตนานนท
๙
๑๐
๑๑
๑๒

นางสาวนพรัตน ธนานุรักษากุล
นางสุพัตรา ฐานไชยยิ่ง
นางสาวเสมอใจ ตงศิริ
นางสาวโสภิดา เสรีสุชาติ

๑๓ นางอภิญญา คงอุทัยกุล
๑๔ นางสาวอรสา สภาพพงษ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๑ นายวีระพงษ กาญจนวงศกุล
๒ นายวีระพันธ ดวงทองสุข

หนา ๑๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒

เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๓ นายสุรศักดิ์ คลังสุภาวิพัฒน
๔ นางสาวเนาวรัตน อัศวเทศามงคล

มหาวิทยาลัยพายัพ
๑ นางสาวชุลีพร วิมุกตานนท

ตติยดิเรกคุณาภรณ
๒ นางสาวมาลี คงวรรณนิติ
จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๑๒ นางประยดา แสงอาสภวิริยะ
๑๓ นางสาวปวีณรัตน เลิศจีระจรัส
๑๔ นางยุวลักษณ จิวะกิดาการ
๑๕ นางรัชนีกร วงศจันทร
๑๖ นางศิริพร วิษณุมหิมาชัย
๑๗ นางศิวิไล ลิ้มจีระจรัส
๑๘ นางศุกรสิริ เถกิงรังสฤษดิ์
๑๙ นางสิริเลิศ กระแสชัย
๒๐ นางสาวสุชาดา รัตนพิบูลย
๒๑ นางสุรียวรรณ จันทรบูรณ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

นายชวาล มาลีหอม
นายประยงค คูศิริสิน
นางกษมา เดชรักษา
นางกุลกนก มณีวงศ
นางสาวจารุณี สะอาดไพร
นางชุลีพรรณ ศรีสุนทร
นางญาณิศา จันทรเส็ง
นางสาวณัชชา สิทธิการ
นางธวัลรัตน เชื้อวงศบุญ
นางธิดาดาว ภักดี
นางเนตรชนก คงชวย

๑
๒
๓
๔
๕
๖

เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๗ นายสุรชัย จินณะแกว
นายกุลฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา
๘ นางสาวกรณิการ รักธรรม
นายกุลวัฒน ทศพะรินทร
๙ นางกรรณิการ กาวิล
นายดํารงไท อูปเงิน
๑๐ นางกัญจนพิชญ ไพบูลย
นายทรงเกียรติ จรัสสันติจิต
นายเทวมิตร รุงเรืองวงศ
๑๑ นางจิตนธี ริชชี่
นายสาธนัญ บุณยเกียรติ
๑๒ นางสาวชีวพร อินแสง

หนา ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

นางธัญลักษณ ภูริยะพันธ
นางนงนุช แหลงอุโมงค
นางนพรัตน ธาระณะ
นางนฤมล พงษประเสริฐ
นางสาวเบญญา เลิศสุวรรณ

๑๘
๑๙
๒๐
๒๑

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
นางสาวปรานอม ชัยเลิศ
นางสาววีรวรรณ สุกิน
นางสาวหัทยา แผนชัยภูมิ
นางสาวเอกกมล เอกลักษณดิลก

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
๑ นายณัฏฐณัฏฐ บุญสงไพศาล
๒ นางสาวนุชรี คีรีเสถียร
๑ นายอภินันต อันทวีสนิ
๒ นางประภาพร ภูประดิษฐ

จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๓ นางสุภัสสรา วิภากูล
๔ นางโสภิณ ทวีพงศากร
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๓ นางลักษณา อินทรกลับ

วิทยาลัยเซนตหลุยส
๑ นางแกวตะวัน ศิริลักขณานันท
๒ นางสาวนงคราญ วงษศรี
๓ นางสาววิภา เลค

จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๔ นางสุดารัตน วงศจุลชาติ
๕ นางสุวรรณี ละออปกษิณ

เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๔ นางผองพักตร นันทารมยเจริญ
๑ นายทรงวุฒิ บุริมจิตต
๕ นางพรรณวดี สนธิทรัพย
๒ นางสาวกิ่งกาญจน กาญจนทรางกูร
๖ นางสาวหยกตระการ พิพัฒนศิริศักดิ์
๓ นางสาวชุติมา แสงดารารัตน

มหาวิทยาลัยภาคกลาง นครสวรรค
ตติยดิเรกคุณาภรณ
๑ นายสถาพร เกียรติพิริยะ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๑ นายวิเชียร โสมวิภาต
๑ นายกฤษพล อัมระนันท

หนา ๑๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒

จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๒ นายศราวุฒิ บุษหมั่น
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๒ นายปรัชญา รักรุงโรจน

มหาวิทยาลัยโยนก
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

นายชินพันธ โรจนไพบูลย
นายนิยม จันทกูล
นายอัศวิน สุนอนันต
นางกานต เลิศวิภาภัทร
นางสาวจิรวรรณ จิตกลา
นางณัฐกานต ไชยยาสมบัติ
นางปริศนา เขียวอุไร

เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๘ นางสาวเปรมจิต อินทรวิจิตร
๙ นางสาวพัชรินทร สันสุวรรณ
๑๐ นางพิมลพรรณ ฟูเต็มวงศ
๑๑ นางมณธิชา แสนชมภู
๑๒ นางสาวเรณู อินทะวงศ
๑๓ นางลัดดาวรรณ เรือนทัศนีย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
๑
๒
๓
๔
๕
๖

นายจิรพงษ จันทรงาม
นายณกมล ปุญชเขตตทิกุล
นายณัฐวัฒน จุฑารัตน
นายดุสิต บุณยากร
นายไตรสิทธิ์ ทิศาเจริญศักดิ์
นายธนิต สงวนเนตร

๑ นายกฤช กาญจนาภา
๒ นายจิโรจน จริตควร
๓ นายฐิติวัฒน นงนุช

จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๗ นายวิรัช เลิศไพฑูรยพันธ
๘ นายสุพล พรหมมาพันธุ
๙ นายอดุลย จวงสอน
๑๐ นางสาวงามตา ศรีวะรมย
๑๑ นางสาวประพาฬรัตน อ่ําประเสริฐ
๑๒ นางสิปาง สวนสุข
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๔ นายณัฐวุฒิ อัศวโกวิทวงศ
๕ นายเติมพงษ ศรีเทศ
๖ นายธรรมศักดิ์ เสนามิตร

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖

นายธีระพันธ ชนาพรรณ
นายประสิทธิ์ ชวยเกื้อ
นายปญญรักษ คํากลา
นายเพชร นันทิวัฒนา
นายภาวิณ สุทธินนท
นายภูริลาภ จุฑาวัชระพล
นายมณเฑียร แกนสน
นายมาโนช บุตรเมือง
นายโยธิน มัชฌิมาดิลก
นายรัฐสภา แกนแกว
นายวรพงษ ไพรินทร
นายวิชิต เครือสุข
นายศิระ สัตยไพศาล
นายสุจินต สุขะพงษ
นายสุชาย ธนวเสถียร
นายสุรพันธ สันติยานนท
นายสุรัตน วงศรัตนภัสสร
นายสุวัฒน จรรยาพูน
นายอนุชิต ศิริกิจ
นายอัศว กําแหงฤทธิรงค

หนา ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
นายอุปพันธ ทวีผล
นายเอกชัย ดีศิริ
นายเอกพล เตี้ยชั้ว
นางกุสุมา กิจประเสริฐ
นางจิณดา เตชะวณิช
นางสาวชนกพร ไผทสิทธิกุล
นางสาวชนิษฎา ถนัดคา
นางสาวฐิตาภรณ สินจรูญศักดิ์
นางสาวณัฐกานต จูฉิม
นางสาวณัฐธยาน ตรีผลา
นางสาวนราวดี พันธุนรา
นางสาวปริญญา บรรณเภสัช
นางพรพรรณ สวัสดิสิงห
นางสาวมุกดาฉาย แสนเมือง
นางสาวรองเอก วรรณพฤกษ
นางศรัณยภัทร เรืองประไพ
นางสาวเสาวลักษณ เลิศวรสิริกุล
นางโสมพิทยา อบรม
นางสาวอรนุช อุสาหะ

วิทยาลัยดุสิตธานี
๑
๒
๓
๔

นายคัมภีร สุวรรณรัต
นายเจริญชัย พิริยาทร
นายชนินทธ โทณวณิก
นายพิชัย ฉวีจันทร

จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๕ นายสุวัฒณ จันทรีย
๖ ทานผูหญิงชนัตถ ปยะอุย
๗ นางวีรา พาสพัฒนพาณิชย

หนา ๑๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒

เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๒ นายศิริพงศ รักใหม

๑ นายกัญจน ผลภาษี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๑ นายศุภกัลย วัฒนการุณ

มหาวิทยาลัยธนบุรี
๑ นายสิทธิศักดิ์ ทองสุข
๒ นางสาวนิภาภรณ คําเจริญ

เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๓ นางมยุรี แจงประจักษ

มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล
๑
๒
๓
๔
๕

เบญจมดิเรกคุณาภรณ
นายจําเริญรัตน เจือจันทร
๖ นางฐิติรัตน มีมาก
วาที่รอยตรี ปานัฏสิริ จันทรศิริ
๗ นางสาวรัตนดา เลิศวิชัย
นายอรรถพงษ โภชนเกาะ
๘ นางวราพร โภชนเกาะ
นายอานนท ศรีสวาง
๙ นางศรุดา ชัยสุวรรณ
นางสาวชอผกา สุวรรณโอภาศรี
๑๐ นางสาวสงวนพงศ ชวนชม

มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
๑
๒
๓
๔
๕

นายบัณฑิต รัตนไตร
นายอติกร เสรีพัฒนานนท
นายอนุวัต เจริญสุข
นางกฤติมา เหมวิภาต
นางขนิษฐา ทรงจักรแกว

เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๖ นางจงดี จันทรเรือง
๗ นางพัชรินทร ไวกวี
๘ นางสาววิลาวัณย พึ่งตัว
๙ นางสาวสมหญิง พรหมเจริญ
๑๐ นางสาวสุคนธทิพย คําจันทร

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข

หนา ๑๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒

วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๑ นางบังอร เบ็ญจาธิกุล
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๑ นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล

วิทยาลัยเชียงราย
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๑ นายวีรพันธุ ศิริฤทธิ์

วิทยาลัยเซนตเทเรซา อินติ
๑ นางดาวรุง วงษไกร
๒ นางวิรัชนี พรหมสุนทร
๑ นายสุวัฒน เบญจธรรมธร

จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๓ นางสมดี งอบสูงเนิน
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๒ นางปยะดา วรรธนะสาร

วิทยาลัยเซาธอีสทบางกอก
๑ นายทิวา พงศธนไพบูลย
๒ นายภูษติ ย วงษเล็ก
๓ นางสาวจิระภา สุขเกษม
๑
๒
๓
๔
๕

นายบวรวิช พุทธลีลาศ
นายอภิชาติ ปุยยะรุณ
นายอําพล นววงศเสถียร
นางสาวพรรณทิพย บุญเหลือ
นางสาวพิชยา พรพันธ

จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๔ นางสาววัลยา ชูประดิษฐ
๕ นางสุณี ทิพยเกษร
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๖ นางสาวรวมพร ทองรัศมี
๗ นางเรณู จันทะวงศา
๘ นางวฤนดา วงษเล็ก
๙ นางสาวอารีย เพชรหวน

หนา ๑๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒

วิทยาลัยตาป
๑
๒
๓
๔

จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๕ นางรุงอรุณ อินทรโยธา
๖ นางวราภรณ สุทธิรักษ
๗ นางสมศรี ชูจิตร

นายชูศักดิ์ สุขขัง
นายบัญชาญ ทิมธรรม
นายไวพจน ปจฉิม
นางขวัญดี ศรีไพโรจน

เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๓ นางนารีรัตน ประดิษฐสาร

๑ นายพิเจตส ประยุทธสินธุ
๒ นางดวงตา อินทรนาค

วิทยาลัยนอรทกรุงเทพ
๑ นายประเสริฐ ประวัติรุงเรือง
๒ นางสาวอมรรัตน วรรณะ

เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๓ นางสาวอรพินธุ คุณธรรมนิธิ

มหาวิทยาลัยนอรท-เชียงใหม
๑ นายณรงค ชวสินธุ
๒ นายบัณฑูร พิทักษวงศ
๑
๒
๓
๔
๕
๖

นายชัยพร วงษสถาน
นายณัฐกิตติ์ ตรีวิทยากรานต
นายดวงดี แสนรักษ
นายพันธศักดิ์ ปนไชย
นายพิชิต เทพวรรณ
นายพิเชษฐ ทานิล

จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๓ นางสาวชฏิลรัตน อัศววิวัฒนพงศ
๔ นางสุภาพร เกษมสุนทร
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๗ นายศุภกิจ จรูญโรจน ณ อยุธยา
๘ นางชุติมา เกิดดี
๙ นางสาวบงกช สุทัศน ณ อยุธยา
๑๐ นางสาวสุประวิน ณ เชียงใหม
๑๑ นางเสริมรัชต สิทธิกูล

หนา ๑๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒

มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
๑ นางสาวฉัตรทิพย สุวรรณชิน
๑
๒
๓
๔
๕
๖

นายกวิน อําไพพงษ
นายจํารัส นองมาก
นายเฉลิมชนม วราหลิน
นายชวลิต เตริยาภิรมย
นายเดชาธร แสนชัย
นายนิทัศน บุญไพศาลสถิตย

จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๒ นางมรกต สุวรรณชิน
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๗ นายเนรมิต ชุมสาย ณ อยุธยา
๘ นายพิเชษฐ ศิริรัตนไพศาลกุล
๙ นายสิทธิชัย เดชะพันธ
๑๐ นางจันทรจิรา มาลําพอง
๑๑ นางสาวทัศนีย สุทธิโสภาอาภรณ
๑๒ นางสาววณิชากร แกวกัน

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต
๑ นายสุทา รัตนพันธ
๒ นางสาวจุฑาพร รัตนมุสิก
๑
๒
๓
๔
๕

นายตรีพล เจาะจิตต
นายประสบ ตันติอุโฆษ
นางสาวกรกนก ตันติอุโฆษ
นางคนึงนิจ ศรีสุวรรณ
นางปนัดดา จิตคง

จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๓ นางสาวปรานี การะศรี
๔ นางสาวพวงนอย โลหะขจรพันธ
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๖ นางสาวปาริชาติ เกตุแกว
๗ นางสาวปุญฑรษา อุนเลิศ
๘ นางมานิตา สองสี
๙ นางสาวโสภนา สุดสมบูรณ

วิทยาลัยนครราชสีมา
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๑ วาที่พันตรี ชาญเดช ผุงศิริ

วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ
๑ นายอัษฎางค แสวงการ

จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๒ นางจรรยา แสวงการ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข

หนา ๑๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๑ นายกษม ชนะวงศ

วิทยาลัยรัชตภาคย
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๑ นายธีรพงษ มณีโชติ

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

๑
๒
๓
๔
๕
๖

นายดนัย ศรีวัชรเมธากุล
นายนรเศรษฐ พิทยาภรณ
นายพันยา เขียวบุญจันทร
นายสหัส พรหมจักร
นายอภิชาติ คงสวัสดิ์
นางสาวธิดา อิงคสฤษฎ

จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๑ นางเลิศลักษณ เดชกลา
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๗ นางเบญจมาศ มณีสาร
๘ นางสาวพิมพชนก พรมสวัสดิ์
๙ นางภาพร พุฒิธนกาญจน
๑๐ นางหทัยกาญจน เซ็นหลวง
๑๑ นางอินธชา ประภาศิริลักษณ

วิทยาลัยลุมน้ําปง

๑
๒
๓
๔

นายบรรยงค โตจินดา
นายมังกร ปุมกิ่ง
นายวีรพงษ สุทาวัน
นายสถิต วงศสวรรค

จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๑ นายพิเศศ บูรณะสมบัติ
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๕ นายสวัสดิ์ ลุสุข
๖ นายสําราญ แดงประเสริฐ
๗ นายสุข บุปผา
๘ นายโอภาส เอี่ยมสิริวงศ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข
๙
๑๐
๑๑
๑๒

นางจีราภรณ บูรณะสมบัติ
นางดลนภา ลําภู
นางปริยานุช เอี่ยมสิริวงศ
นางพัชรินทร เครือเทพ

หนา ๑๒๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
นางพิมพปภัสสร ตาเรือนสอน
นางศิริอมร กาวีระ
นางสิรินี วองวิไลรัตน
นางสาวสุธาทิพย มูลอุดม

มหาวิทยาลัยปทุมธานี
๑
๒
๓
๔

นายจิโรจน พรวัฒนา
นายธนาพล สุขชนะ
นายผดุงศิลป พิทักษ
นายอธิพงษ เพชรสุทธิ์

เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๕ นางสาววรรณวิภา ไตลังคะ
๖ นางสาวสุกัญญา หมูเย็น
๗ นางสาวเสาวลักษณ แซมสนธิ์

มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๑ นายนิพนธ ฐานะพันธุ

มหาวิทยาลัยหาดใหญ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๑๑ นางปุณยนุช รุธิรโก
นายชัยรัตน จุสปาโล
๑๒ นางสาวพัชรี เสงมณีย
นายธารพรรษ สัตยารักษ
๑๓ นางภัทรินทร ทางรัตนสุวรรณ
นายปกรณ ลิ้มโยธิน
๑๔ นางสิริกาญจน พิมพงศไพศาล
นายวัน เดชพิชัย
๑๕ นางสิริลักษณ ทองพูน
นายวิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ
๑๖ นางสุดาพร ทองสวัสดิ์
นายวิวัฒน จันทรกิ่งทอง
๑๗ นางสุธาสินี จําดวง
นายเอกชัย เหลาอิสริยกุล
๑๘ นางสาวสุภาภรณ โกสีย
นางกอแกว จันทรกิ่งทอง
๑๙ นางสาวเสาวลักษณ ณ พัทลุง
นางสาวโกมลมณี เกตตะพันธ
นางประภัสรา ชวยออน
๒๐ นางอรอุมา สุพัฒนกุล

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๗ ข

หนา ๑๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๕ ธันวาคม ๒๕๕๒

นักวิจัยดีเดนแหงชาติ
๑ นายมนัส พรหมโคตร
๒ นายสนอง เอกสิทธิ์
๓ นายสุทธวัฒน เบญจกุล

จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๔ นายสุทธิชัย อัสสะบํารุงรัตน
๕ นายสุทัศน ฟูเ จริญ

ศิลปนแหงชาติ
๑
๒
๓
๔

จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๕ นายศิริ วิชเวช
นายกรีพงศ เทียมเศวต
๖ นายอดุล จันทรศักดิ์
หมอมราชวงศถนัดศรี สวัสดิวัตน
๗ นายอิทธิพล ตั้งโฉลก
นายประสิทธิ์ ปนแกว
พลเรือตรี วีระพันธ วอกลาง

