เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๑
๒
๓
๔
๑
๒
๓
๑

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

หนา ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๖)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘

จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๘ ราย)
นายบูรฮาน ยิแต
๕ นางสาวพรทิวา ทองหลอ
นายมนัส มามะ
๖ วาที่รอยตรีหญิง รัญชณา กระแกว
นายอุสมาน บากา
๗ นางสาวรัตนา ดามาอู
นางนูรตี า ตะนิรี
๘ นางอุศนา แวและ
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๕ ราย)
นายกานต เกษโกวิท
๔ นางสาวฐิติวรดา รุจิระนาวิน
จาเอก เทพสรร ผึ่งผาย
๕ นางเบญจมาศ สงวนวงศ
นายนันทวัฒน อัครทรงสวัสดิ์
เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๒ ราย)
นายผล บุญมี
๒ นางสาวชลดา พูนดี
กรมการพัฒนาชุมชน
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๔๐๘ ราย)
๑๔ วาที่รอยตรี จักพันธ คําแท
นายกมล ปาลา
๑๕ วาที่รอยตรี จักรพันธ ศิริรตั น
นายกรณิศ กุสาวดี
๑๖ นายจําเลือง พูลภักดี
นายกองเกียรติ รองรัตนพันธุ
๑๗ นายเจษฎา โพธิต์ าก
นายกิตติวิทย จินตนุกูล
๑๘ นายฉลอง บุญชวย
นายเกรียงไกร สิงหแกว
๑๙ นายเฉลิมพงษ หัตถา
นายโกศล ชูลําภู
๒๐ นายชนะ พรศิรวิ งศ
นายขจรเดชฐณวัษ จันทรเทศ
๒๑ นายชนะพล บุญเกา
นายขวัญชัย ยะสะกะ
๒๒ นายชยากร หมอดี
วาที่พันตรี คธาวุธ แสงประจักษ
๒๓ นายชัยยุทธ สุทธิรักษ
นายคนอง สงชวย
๒๔ นายชาคริต ถิระสาโรช
นายจตุพล ศรีดํา
๒๕ นายชาญณรงค กันภัย
นายจรัส ศรีผุย
๒๖ นายชูศักดิ์ คชาธาร
นายจรัส สิทธิครอง

เลม ๑๓๒ 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

หนา ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

นายชูศักดิ์ วงษบตุ ร
พันจาอากาศเอก เชาวลิต โรจนาธิวฒ
ั น
นายเชี่ยวชิต สวดธรรมกิตติ์
นายณรงคพล ปนสีทอง
นายณัฎฐิพล วงศเมธี
นายณัฐธวัช ผูล้ําเลิศ
นายณัฐภพ จําปา
นายเดช ชวนชัยภูมิ
นายถนัด มวงนาคํา
นายถาวร แสนเพ็ง
นายทนง อริยะวงศทอง
นายทรงฤทธิ์ ประโกทะสังข
นายทรัพยศิลป สังสีแกว
นายทวี ศรีชาติ
นายทินวัฒษ เมาะราษี
นายไทย สีสิทธิ์
นายธนธรณ เจริญชัย
นายธนวัฒน เที่ยงแทอนุกลู
นายธนศักดิ์ นาเลิศ
นายธนสรรค คงสงฆ
นายธนะ ธัญญะเจริญ
สิบเอก ธรรมจักร สุดไพ
นายธวัช พะโยม
นายธวัชชัย ขิขุนทด
นายธวัชชัย บุญยืน
นายธีระพล ทัศวงษา

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

(เลมที่ ๖)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายธีระพันธ รัตนบุศย
นายนฤทธิ ณะนวล
นายนิธิศ หลีนอย
นายนิรนั ดร โคตรธรรม
นายนิรนั ดร เชื้อเมืองพาน
นายนิรนั ดร ภักดี
นายบรรชากิจ หีตจันทร
นายบรรพจน จันทรงาม
นายบัญชา ศิลกุล
นายบุญจันทร ราวีศรี
นายบุญเลิศ มะโนปา
นายประจัญ จันทรเนตร
นายประดิษฐ นัดทะยาย
นายประพันธ วรรณบวร
นายประมวล หนูสงั ข
นายประยูร โพธิรักษา
นายประวิทย วงคธิดา
นายประสาตร หมั่นดี
นายประสาน ไชยสมบัติ
นายประสิทธิ์ เกิดชาติ
นายประสิทธิ์ ปานงาม
นายประเสริฐ ปญญากุล
นายปราโมทย ฉายศรี
นายปราโมทย ชูสวัสดิ์
นายปรีชา ชูชื่น
นายปรีชา ปวงคํา

เลม ๑๓๒ 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
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔

หนา ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

นายปญญา นันทะวงษ
นายปุณยวีร ประสิทธิศ์ ร
นายเผด็จ คงศักดิ์
นายพงษศักดิ์ วามน
พันจาอากาศเอก พนม ปญญาวงค
นายพรหมรินทร ทาทอง
นายพัฒนา ตุนา
นายพิเชฐ บุญยะรัตน
นายพีระ คําศรีจนั ทร
นายพีระ สุวรรณลา
นายพืชมงคล สิงหกุล
นายพุฒิพงศ พิมพพิศุทธิ์
นายเพียว อรัญ
นายไพฑูรย จรรยา
นายภาณุวิชญ พันพละ
นายภีระพล ฤทธิวงศ
นายมงคล ฤทธิสนธิ์
นายมนตรี แดนเขตต
นายมนูญ หงษสามสิบหก
นายมหามะบักรี ลือบาฮางุ
นายมะนาวี เจะเตะ
นายมานิต ไหลงาม
นายมีชัย นาใจดี
นายยศวีร คงสวัสดิ์
นายยอดชาย โนนคูเขตโขง
นายยุทธพงค สุริยะวงค

๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐

(เลมที่ ๖)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายรังสรรค เชื้อสาวะถี
นายรังสรรค โทสาลี
นายรังสฤษฎ นาคเพ็ชร
นายรือทัย ตงบุญชัย
นายโรม โสนาค
นายลิขติ สุขสมบูรณ
นายวรพิสิฐ ดวงสงค
นายวรวุฒิ สุขสนอง
นายวรศักดิ์ สังวาลรัมย
นายวรศักดิ์ สันชุมภู
นายวัฒนา ศรีวิรัช
นายวิเชียร เบาหนองบัว
นายวิญู ครชัย
นายวิพล ศรีเลิศ
นายวิรัตน โพชะกะ
นายวีรชัย จันทรศรีนวล
นายวีรวัฒน คงหุน
นายวีระพงษ อางทอง
นายวีระวัฒน ธรรมเนียมดี
นายวุฒิภาค นาคเปยมสุข
นายศรีสมั พันธ มีดี
นายศลักษณ สาครเสถียร
นายศักดาวุฒิ ยุติธรรม
นายศิลปกร วชิราวงศ
นายศิววิทย อาชวปณฑธร
นายเศรษฐสงศักดิ์ ตันสอน

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖

นายสถาพร ศรีนาม
นายสถาพร สินธุศิริ
นายสนอง จันทรดวง
นายสนิท พรหมสุข
นายสนิท รัตนสําเนียง
นายสมเกียรติ คงศิริ
นายสมเกียรติ คําแพง
นายสมเกียรติ ปูคะธรรม
นายสมควร ประทุมชาติ
นายสมจิต มะเดื่อ
นายสมชาย บัวสองสี
นายสมนึก นาคกุญชร
นายสมพงษ หมื่นเข็ม
นายสมยศ ฉันฉายา
นายสมัย เชิงหอม
นายสรศักดิ์ เสนาภักดิ์
นายสริห หอมหวล
นายสวาท เขียวขํา
นายสะมะภู สิงหดง
นายสัมภาษณ นวลมี
นายสาคร รุจิระพงศ
นายสําเริง เกษาชาติ
นายสุกฤษฎิ์ มิตรวงค
นายสุทธิเกียรติ จันทพันธ
นายสุทธินันท โนนทนวงษ
นายสุทธิรักษ ศรีสเุ ลิศ

หนา ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒

(เลมที่ ๖)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายสุนทร พลายแกว
นายสุนัย ไตรศร
วาที่รอยตรี สุนมิ ิต ชุมพงษ
นายสุภัท สังฆโต
นายสุภัทร ศรีวิชา
นายสุภาพ บุญสวาง
นายสุเมธ ทัพพุน
นายสุเมธ พัฒนะราช
จาสิบเอก สุรชัย ไขสิงหทอง
นายสุรพล พุทธบุญ
นายสุรศักดิ์ แหลงหลา
นายสุริยเดช ยอดอุดม
นายสุริยะ โสภาพงศ
นายสุวิทย สุขาทิพย
นายเสถียร เทพวิลัย
นายแสงจันทร กันยาง
นายไสว มโนรัตน
นายองอาจ ซองทุมมินทร
นายอนันต แกวประสงค
จาสิบตรี อนันท สามภักดี
นายอนุฑติ จันทรงาม
นายอนุพงศ นาจรัส
นายอรรถพงษ อยูเกตุ
นายอรุณ แสงสุขคู
นายอัครเดช ชางเหล็ก
นายอานุภาพ อินทรภิรมย

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘

นายอํานวย ออนเกลี้ยง
นายอําพรชัย วิชิตพรชัย
นายอุดม ไชยวงษา
นายอุดมศักดิ์ นิสัยหาญ
นายอุทิศ จันทรธริ าช
นายเอ็กซตรา เขตบรรพต
พันจาอากาศเอก โอภาส ภาคการ
นางกชพร เพ็ชรรัตน
นางกนกอร โพธิ์สงิ ห
นางสาวกมนนุช ดําประเสริฐ
นางสาวกมลพร คงเมือง
นางสาวกรรณิการ ลิขติ พัฒนะกุล
นางกรรษกา อชิรบุญเกื้อ
นางกลิน่ สุคนธ พรหมชัย
นางสาวกันยารัตน พิพัฒนวัชรา
นางสาวกัลยา ศรีสวัสดิ์
นางสาวกาญจนา เชิดสูงเนิน
นางสาวกาญจนา ทองเกษม
นางกิตติมา ตั้งตระกูล
นางกุลวดี บุญมา
นางขนิษฐา เกตุภูงา
นางสาวขวัญดาว ลือเปยม
นางเขมณัฏฐ ตึกขาว
นางเขมากร วุทฒิรกั ษ
นางจรัสพร บุญเงิน
นางจรัสศรี รัตนบุรี

หนา ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔

(เลมที่ ๖)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางจริญญา อูปแกว
นางจริยา สมวันดี
นางจริยาภรณ ปาลวิจิตร
นางสาวจันทรพร สุดยอด
นางจันทรเพ็ญ ชิณภา
นางจันทา ทองจินดา
นางสาวจันทิมา พุมสําเภา
นางจิณณพัต สาครบุตร
นางจินตนา แนมใส
นางจินตนา บุญเลิศ
นางจินตนา มูลคําสุก
นางจินตนา ฤกษศิริ
นางจิรนันทร บัวคํา
นางจิรพรรณ แสงมณี
นางจิรสุภา สมบัติธนดล
นางจิราพร สิมมาลี
นางสาวจิรารัตน ถึงสุข
นางสาวจุธารัตน อนันทมาศ
นางเจะรอเมาะ สะมูเดง
นางเฉลา มาสงา
นางสาวชณลดา บุษราคัม
นางชยาภา วิเลปะนะ
นางฐิตนิ ันท บุญคํา
นางฐิติยา สรอยเสพ
นางสาวฐิติรตั น รสนู
นางสาวณปภัช รักษากุล

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐

หนา ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางณัฏฐพัชญาณ มุสิกะปาน
นางสาวณัฐฐาพันธุ โชติบญ
ุ นนท
นางสาวณัฐนันท หอมวิเศษวงศา
นางสาวณัฐนิช อินทสระ
นางณิชพลัฏฐ วรรณคํา
นางดนยา กิง่ แกว
นางดวงใจ เพชรคงทอง
นางดวงใจ อินทรพรม
นางดวงมณี นวลจันทร
นางสาวดาเรศ ชูยก
นางตันติมา สิทธิพงศ
นางทรัพยสิน โพธิ์ขาว
นางสาวทวีวรรณ เกิดกอ
นางสาวทันตา เถกิงกาญจน
นางสาวทับทิม แทงคํา
นางสาวทัศนาภรณ จันทรดง
นางทัศนีย ครุฑกรานต
นางสาวทัศนีย สุวรรณนิตย
นางทิพยวรรณ แกวทอง
นางทิพยวรรณ อิศรางกูร ณ อยุธยา
นางสาวทิพยศรา เพชระ
นางทิพาพันธ บัวเผื่อนนอย
นางธนพร สีกะโดน
นางธนัชพร จันทรเผิบ
นางธนัฐดา จันทรเสน
นางนงคราญ เจริญภักดี

๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖

(เลมที่ ๖)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางนวลจิตร สุขประเสริฐชัย
นางนวลพันธ ศรีบุญชู
นางสาวนันทนภัส สุมงคล
นางนันทา ทองไทย
นางนัยนา อัศวธาดา
นางนารี กิติศัพทวรกุล
นางนารีรัตน แยมกลิ่น
นางสาวนิตยา คํายา
นางนิตยา ชุนหกิจ
นางสาวนิทยา ปานเกลา
นางสาวนิพัทธา รองเดช
นางนิรดา สงวนคัมธรณ
นางสาวนิรมล เพชรชู
นางนุชนาถ อินทสุชาติ
นางบงกชกาญจน ทวดเสนา
นางบําเพ็ญ จันทรกุบ
นางบุณฑริกา ยอดไพบูลย
นางสาวเบ็ญจมาศ จินดาไพศาล
นางสาวประดับ ชูดํา
นางประเพิน ภูสงา
นางสาวประภัสสร ชัยสิทธิ์
นางปรียานุช สุพิมพานนท
นางปทมรัตน สุวรรณเกยูร
นางปทมาวดี สุปญ
 ญา
นางปยะกานต วงศสกิ ุล
นางเปลี่ยน ดวงเข็ม

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒

นางพจนารถ เหลาที
นางพนิดา ธํารงทรัพย
นางสาวพรทิพย จันทะพา
นางพรรณี พุมสุข
นางพรศรี พุมพัว
นางพัชรี สุขบัติ
นางพัณณิตา ประถมมูล
นางพันทณี แปนทอง
นางสาวพิมพประไพ สรางดี
นางพิมลนาถ ครองยุทธ
นางสาวพิมลลักษณ บุญมีวเิ ศษ
นางสาวพิสมัย สุพะกํา
นางสาวเพ็ญโฉม สีแสด
นางเพ็ญศรี สายชวย
นางสาวภัทรชุพร จันทรสิงห
นางภัทรานิษฐ ภัทรานิติภมู ิ
นางภาสิริ สําเภาพล
นางสาวมนัสนันท แสนวิไล
นางมัจฉา สมานรัตน
นางมัลลิกา จีนหลักรอย
นางสาวเมตตา แสนอินอํานาจ
นางยุพา แพงจันทร
นางยุภาพร ทีบตุ ร
นางยุวดี ปรีชาวนา
นางเยาวรัตน พันธุทอง
นางเยาวลักษณ ปรีชาเวทยากุล

หนา ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘

(เลมที่ ๖)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวรจนา ทัพศรี
นางระเบียบ จินดา
นางรัชดาวรรณ คําเอี่ยม
นางรัชนี สาระวิถี
นางรัชนี แสงสวาง
นางรัชนีกร กลมกลอม
นางรัตนาวดี ครุยทอง
นางรัตนาวดี นาคมูล
นางราณี วงศลุน
นางรุง เพชร รัตนบุศย
นางสาวรุง รัตน พณิชตระกูลพันธ
นางฤดี หาดอาน
นางลัดดา สุมาวงศ
นางลัดดาวัลย วามน
นางลําดวน อินชัย
นางสาววณัฐณิชา คําภากุล
นางวนิดา ไชยเมือง
นางวรภาดา วงษวรรณ
นางสาววะดี จักรราช
นางวันดี ผลวิเชียร
นางวันทนา สมรรถการ
นางสาววันเพ็ญ ทองมูล
นางวิภาดา วิบูลยพันธ
นางสาววิภาวี ลุยจันทร
นางสาววิรชา ใจเย็น
นางวิไลภรณ สุรชน

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔

นางวิไลวรรณ ทองประชุม
นางศศิกาญจน ตระการศาสตร
นางศศิธร เชิงหอม
นางศศิธร ลักษณะงาม
นางศิรดา ปานสมทรง
นางศิริบรู ณ สวัสดี
นางศุภรี เวชสิทธิ์
นางสาวศุภาณัฐ จันทรฤาชัย
นางสกลวรรณ พัวพิทักษชยั
นางสาวสมธัญ เล็กเซง
นางสาวสมพร จงประเสริฐวงศ
นางสาวสมพิศ อุตอามาตย
นางสาวสมฤทัย ยิม้ หิน้
นางสาวสวณีย มีเจริญ
นางสายเนตร อานุ
นางสาวสายพิณ เกิดจันทรตรง
นางสายรุง วรรณศรี
นางสํารวย เทียมธรรม
นางสาวสินนภา น้ําหมัน่ คง
นางสาวสินิทธิ์ ขวัญนิมติ ร
นางสาวสิรกิ ร นิลกําแหง
นางสาวสิรนิ ี ยมนา
นางสาวสุกรีฑา อรุณจิตต
นางสุกใส เข็มอุทา
นางสาวสุขนันทิพย ศรีสมวงษ
นางสุจิรา สัมพันธ

หนา ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐

(เลมที่ ๖)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสุชาดา สุพรรณ
นางสาวสุชีรา โบหวาน
นางสุนันทา เพชรพันธ
นางสุนีย เวทยาวงศ
นางสุปราณี แสงเดือน
นางสาวสุพิชา สอนบุญลา
นางสุพิณญา เคียงสูงเนิน
นางสุภาวดี สุขคํา
นางสุมติ รา บุญโสดากร
นางสาวสุรตั น ไชยธวัช
นางสุรียม าศ กลอมกมล
นางสาวสุรรี ัตน ศักดิ์เดชากุล
นางสาวสุวรรณา รอดเรือง
นางสาวสุวรรณา สิทธิ์เสนี
นางสาวสุวรรณี ศิริโกศล
นางแสงเงิน ไกรนรา
นางแสงอรุณ ใจยืน
นางโสพัตร สืบสุข
นางเหรียญทอง ทําเนาว
นางสาวอนงค ตุนรัตน
นางอนุรักษ พิเนตรเสถียร
นางอภิรดี พวงชวาลวงศ
นางอมรรักษ วงศษา
นางอมรรัตน หนูประเสริฐ
นางสาวอรวรรณ สรางคํา
นางอรัญญา คําไพเราะ

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

หนา ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๖)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘

นางอรุณลักษณ สังขดว งยาง
๔๐๐ นางอารี ประภารัตน
นางสาวอรุโณทัย รงควานิช
๔๐๑ นางอารีย เนื่องไชยยศ
นางสาวอังคณา ผาลิพัฒน
๔๐๒ นางอําพัน ยศกลาง
นางสาวอัจจิมา มุสิกะพันธุ
๔๐๓ นางอําไพ ชัยสาร
นางสาวอัมพร ไชยโย
๔๐๔ นางอําไพ พุฒิสนธิ์
นางสาวอัมพร ยิ่งไดชม
๔๐๕ นางสาวอําไพวรรณ ชื่นอุทยั
นางอัมพร สุดดี
๔๐๖ นางอิสรนันท ทรงเนติเชาวลิต
นางอัมพวัน แสงทอง
๔๐๗ นางอุบล อินทรสูต
นางอาภัสสร ช่ําชอง
๔๐๘ นางสาวอุไร บรรเทิงสุข
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (รวม ๒๗๔ ราย)
วาที่รอยโท จรัญ บุญเฉลิม
๑๗ นายธีรศักดิ์ จําปาทอง
นายจรัญ พามา
๑๘ นายธีระพล คูคิด
นายจักรพงษ แพงแซง
๑๙ นายนัทธี ธงทอง
นายจิระศักดิ์ พรหมสะอาด
๒๐ นายบุญฤทธิ์ แสงสุวรรณ
นายจีระศักดิ์ บุตรดวง
๒๑ นายบุญเลิศ ปาเขือ
นายเฉลิมพล วรรณสิงห
๒๒ นายประทีป รัศมีเดือน
นายเติมพล หลําภักดี
๒๓ นายประพล เขียนนุกูล
นายถวิล รัตนวงศ
๒๔ นายประพันธ จันแดง
นายทรงเดช พรหมจรรย
๒๕ นายประเสริฐ ขันทะ
นายทรงยศ ดวงคําบุตร
๒๖ นายพรเทพ สุวรรณพงศ
นายทรงศักดิ์ โภคทรัพยเขียวขํา
๒๗ นายพิเชฐ แตงบุญงาม
นายธนภัทร เสนารักษ
๒๘ นายพิศิษฐ บินรอหีม
นายธนัญโชติ เถาวประสาท
๒๙ นายพุฒินันท เกษทองมา
นายธนิต ทวีกาญจน
๓๐ นายยงยุทธ คุมผล
นายธรรมกานต มูลสาร
๓๑ นายวรพจน ตงศิริ
นายธาดา ธีระวาทิน
๓๒ นายวรัญู หลาก่ํา

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘

นายวัชรินทร ศรีบุญเรือง
นายวัลลภ ศรีนิธิเจษฎาเศรณี
นายวิชาญ มาตโค
นายวิทยา คําตา
นายวิรัตน ทะวะโร
นายวีระ ผสมสี
นายเวสารัช คงนวลใย
นายสถาภรณ อันทะระ
นายสถิต ยอดอาจ
นายสมชาย สุเทศ
นายสมนึก คําใจหนัก
นายสมบูรณ บุญโฉม
นายสมบูรณ ภูจอมดาว
นายสมพงษ เกตุพันธ
นายสมพงษ จวงพันธ
นายสมยศ คงทอง
นายสมาน ชมถิ่น
นายสวัสดิ์ แกวพูล
นายสาทิศ ไชยสาร
นายสุกิจ อยูนิยม
นายสุริยา ขันอาสา
นายองอาจ อักษร
นายอนันต อักษรนิตย
นายอนิรุทธ ยานะวิมุติ
นายอนุสรณ กาญจนวณิชย
นายอนุสรณ ไตรสังข

หนา ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔

(เลมที่ ๖)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายอรรถพงศ สงวนเดือน
นายอัมพร ศรีกรด
นายอาทิตย ทวดเสนา
นายอารักษ ทองสกุล
นายอุทัย ขันโอฬาร
นายอุทัย ปนเจริญ
นางกชมน บุษบงค
นางกรรณิกา ถาวงศ
นางกลิ่นสุคนธ บัญญัติศิลป
นางสาวกัญจนพรรณ การะศรี
นางสาวกัญจนา ศิริรัตนคุณ
นางกัญญาพร โพธิ์ศรีอุน
นางกาญจนจิรานันท ราวินิต
นางกาญจนา มานตะ
นางกาญจนา แสนสูง
นางสาวกาญจนาวดี แซอื้อ
นางการณภัสร รัตนะ
นางเกศกร ตุนา
นางขวัญตา นิ่มนวล
นางขวัญเมือง พงษนุช
นางจงกลณี ศรีชุม
นางสาวจรรยา พงษสุวรรณ
นางจําปา ศรีสมทรง
นางจําลอง บุญอาจ
นางจิดาภา พุมมณี
นางสาวจิตตวดี นกพะเนาว

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐

หนา ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางจิตรวรรณ ศิริประเสริฐ
นางสาวจิรลักษณ เอกดิลก
นางจีรวัฒน สติคํา
นางจุฑาธิป วรรณสาย
นางสาวจุฑามาศ ปลาดศรี
นางจุฑารัตน ชุนเกาะ
นางสาวฉัตรพิศุทธิ์ รักษวงศ
นางสาวชญาญพิมพ สวนหนองแวง
นางสาวชนมสิตา เดชเกรียงไกร
นางชนิตา แข็งธัญญกรรม
นางชมพูนุท ดวงทอง
นางชลิตา ลชิตาวงศ
นางสาวชอเพชรรัดดา ปานโท
นางชุรีพร อักษร
นางสาวฌานิฎา ศรีสิทธิชัยสกุล
นางสาวญาณินท หงสวรานนท
นางสาวญาดา รัตนพันธากุล
นางสาวฐิติรัตน เกิดเอนก
นางณัชญาภรณ มีงาม
นางสาวณัฏฐชุดา สุวรรณศร
นางณัฐธนัน ยิ่งสุด
นางสาวณัฐธภา คุมจอหอ
นางดรุณี จูมกุมาร
นางดวงจันทร หมานละงู
นางดวงพร คงปาน
นางดวงพร งามเสนห

๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖

(เลมที่ ๖)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวดาวรุง ตะนุเรือง
นางถนอมศรี ตุยหลา
นางสาวทัศนาภรณ จิรารักษ
นางทัศนีย นาดอน
นางทิตยาภรณ สุขแจม
นางสาวธนิกา ปกการะโน
นางสาวธวัลรัตน มงคลรอย
นางสาวธารทิพย ขวัญเมือง
นางสาวนกยูง อนุสุเรนทร
นางนงครัก ภาคบุญ
นางสาวนงลักษณ เซงแกว
นางนภาพร ดงทอง
นางนัฐอุทัยพร สุขคะละ
นางนันทนา อุนหนาฝาคั่ง
นางนันทพร คําสมบัติ
นางสาวนันทศัย จันทรประทักษ
นางนัยนันท ชูสกุลนิติสินธ
นางนิภาภรณ มูลสูตร
นางสาวนิรงรอง เลียงลิลา
นางสาวบุญชวย กิจสิริสินชัย
นางบุญชอบ แจมจํารัส
นางบุญรัตน เชื้อประดิษฐ
นางบุญศิริ เทพภูธร
นางบุณฑริกกา ไชยริบูรณ
นางสาวบุปผา คีรีเดช
นางบุศยรินทร นามวงษลือ

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒

นางสาวบุศรินทร เบนอะสาร
นางปกกมล ธนนาทธนะชน
นางสาวปฐมพร คงสมบูรณ
นางสาวปณิตา ฉลาดเอื้อ
นางปนัดดา แกวภิรมย
นางปพิชญา หลําภักดี
นางประคอง แสงเรือง
นางประพัสศร ตอสูงเนิน
นางสาวประไพพัฒน จินดารัตน
นางประภัสราภรณ ศรีปตเนตร
นางสาวปราณี จตุธรรม
นางสาวปราณี ทองแทง
นางปราณี บัววังโปง
นางสาวปณฑิตา สุขกําเนิด
นางปาณิสรา วันชูเพลา
นางปาริชาติ มายืนยง
นางปยะนุช เสาะสมบูรณ
นางสาวปุญฐิตา คงแกว
นางผกาทิพย พอคา
นางผองใส หอมบุญมา
นางสาวพชรพร แกวทิตย
นางพนารัตน จันวิภาค
นางพนารัตน มาตยสมบัติ
นางพรนฤมล พรหมบุตร
นางพรรณนภา จันทรสวาง
นางพรรณวดี โชคบัณฑิต

หนา ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘

(เลมที่ ๖)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
สิบตํารวจตรี พรวิไล จันพิรักษ
นางพฤธา เพ็งสวย
นางพัชรินทร ทองเอื้อ
นางพัชรินทร ธรรมสาร
นางพาวดี ออนนอม
นางสาวพิมพัชญา สิมลี
นางสาวพิศมัย แพนสมบัติ
นางพีรญา อุดทังไข
นางสาวพูลทรัพย รอดสําอางค
นางเพ็ญนภา พุมสิโล
นางเพียงแข สุริยะ
นางสาวฟาฮานา หะยีสาและ
นางสาวภัณฑิราภา สุขเสริม
นางสาวภัททิยา พวงรักษา
นางภัทรรินทรญา กองศูนย
นางสาวภาวดี ไวยราบุตร
นางภูริตา ทองเดชะ
นางสาวมะลิวรรณ มะเสนา
นางมัญชุกร ธงยี่สิบ
นางยุภาพร นรทัด
นางสาวยุภารัตน ฟองคํามูล
นางยุภาวดี เนื้อทอง
นางยุวดี นรจีน
นางสาวรมณ ณะรังษี
นางรมณี นุบาล
นางรวีวรรณ ดมอุนดี

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔

หนา ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางรัชนี ภิญโญยาง
นางรัชนีลักษณ ฦาชา
นางรัฐยา ภักคคุณพันธ
นางรัตนา ชาวสวน
นางรัศมี ศรีตวัน
นางสาวริตยา รอดนิ่ม
นางสาวรุงนภา ลักษณะงาม
นางสาวลัคณา แพงมา
นางสาวลัดดาวัลย รัตนบุรี
นางสาววจีพร รงคทอง
นางวณาภรณ มิสา
นางสาววนิดา นิยม
นางวนิดา เพชรกาฬ
นางสาววรรณชนก ชูเผือก
นางวรรณา สวางศรี
นางสาววรวลัญช จันทรสงเคราะห
นางสาววริศรา เพชรทองดวง
นางสาววริศรา ลามแขก
นางวัชราภรณ สรอยศิลา
นางวัชรีพร สุทธิศักดิ์
นางสาววันดี อภิรักษ
นางสาววันเพ็ญ วรรณภีร
นางวันวิสา ทองหาญ
นางวาทินี น้ํายาทอง
นางสาววารุณี ปนแสง
วาที่รอยตรีหญิง วาสนา พรหมจรรย

๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐

(เลมที่ ๖)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางวิลาวรรณ บํารุงกลาง
นางสาววิไลพร สินประเสริฐ
วาที่รอยตรีหญิง วิไลย ไพบูลย
นางวิไลลักษณ อุทัยโชติกาญจน
นางวิไลวรรณ เรืองเทศ
นางวีนา สิทธิดา
นางสาววีรวรรณ วรรณรี
นางสาวศนิชา เหลาชัย
นางศรัญญา อยูแยม
นางศรัณรัตน เหงี่ยมสมบัติ
พลตํารวจหญิง ศรียา บุญรินทร
นางศิริกาญจน แดงงาม
นางสาวศิรินุช ศิริสุริยะ
นางศิริพร แชมชื่น
นางสาวศิริพร รัตนวงศ
นางศุปริญญา ปญญาแกว
นางสไบแพร เฉลยพจน
นางสมสาย เปนพรอม
นางสวนสวรรค วังวงค
นางสาวสาลี ภิไชยวงค
นางสาวสิรีธร อาจหาญ
นางสุกัญญา ไชยพันธุ
นางสาวสุกัญญา ศรีสุรเดชชัย
นางสุกัญญา สุวรรณ
นางสุชญา กําลังหาญ
นางสาวสุณี ภิรมยรักษ

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

หนา ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๖)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘

นางสาวสุดารัตน ล่ํางาม
๒๕๘ นางสาวโสภี บุญศิริ
นางสุทธิพร ศรีฤทธิสกุล
๒๕๙ นางสาวหงษา ศรีวิลาศ
นางสาวสุนันท เธียรวรรณ
๒๖๐ นางหัสตกมล นายอง
นางสาวสุนันทา เนียมรัตน
๒๖๑ นางสาวอภิรดี รื่นกลิ่นจันทน
นางสุนิภา สุภาวัฒน
๒๖๒ นางอมรรัตน ชาญสวัสดิ์
นางสุปราณี เพลิดพราว
๒๖๓ นางอรกฤช จันทรพูล
นางสุพรรณี โพธิ์จุมพล
๒๖๔ นางสาวอรนุช มิคะนุช
นางสาวสุพัทธธีรา ศรีโสดาพล
๒๖๕ นางอรพินท วงศบุรินทรพาน
นางสุภาวดี คงชวย
๒๖๖ นางอรมัย เกิดสมบูรณ
นางสุมาลี โคตรเพชร
๒๖๗ นางอรัญญา ขุขันธิน
นางสุมิตรา รัตนเรืองเดช
๒๖๘ นางอรุณี โพธิลุขา
นางสุมิตรา แสงสรอย
๒๖๙ นางออนอุมา คําพิลา
นางสุรภี ใจเกลี้ยง
๒๗๐ นางสาวอุมาพร ศิริมังคลา
นางสุรีญาพร เขียวสีทอง
๒๗๑ นางอุมาวรรณ แกวกรม
นางสุวรรณ จิตหนักแนน
๒๗๒ นางอุไรวรรณ คําจันดี
นางสาวสุวรรณา อินตัน
๒๗๓ นางสาวอุษา จําปาวิทยาคุณ
นางสาวเสาวนีย ไชยมุข
๒๗๔ นางเอมอร นพหิรัญ
ตริตาภรณชางเผือก (รวม ๕๘ ราย)
วาที่รอยตรีหญิง กานติกานต บัวเนียม
๙ นายไพรัช ณ ถลาง
นายกิตติ พิศงาม
๑๐ นายมนตรี กิมาคม
นายณัฐกิตต สตันนอด
๑๑ นายยุทธชัย เครือแกว
นายณิกรณ ทองคํา
๑๒ นายเศรษฐวิชญ พิสิฐพุฒนิ นั ท
นายเทพวสันต จันพล
๑๓ นายสมปรารถ จิวานิจ
นายธนิศร ศรีกกเจริญ
๑๔ นายสุวัจชัย ปาลี
นายนาท บัวแกว
๑๕ นายอมร ธุษาวัน
นายพศิน ชูเมือง
๑๖ นายอุดร ธรรมวิฐาน

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗

หนา ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

นายเอกสิทธิ์ เลาะมิง
นางสาวกมลรัตน กอบกระโทก
นางกมลวรรณ ฉายบัณดิษฐ
นางสาวกัญญภา ภูษณปญญาภฤศ
นางสาวกันตถนิษฐ เกาสันเทียะ
นางกาญจนา ศรีพรม
นางสาวเกศินี ออดยง
นางสาวจริยา อินทา
นางสาวจารุวรรณ จันทรแยมสงค
นางสาวจิรนันท ธรรมชาติ
นางสาวจีระพา เรืองปุย
นางชลิดา เกือ้ บุญแกว
นางณัฐชนา พันธดํา
นางดรุณี สายพันธ
นางสาวนภัทร แสนดํารง
นางสาวนัยนา มากแกวกุล
นางสาวนิฟาตีฮาห สนิ
นางพฤกษฤดี พันธุพฤกษ
นางสาวพิรดี เอี่ยมขุนทด
นางสาวเพ็ญนภา วรรณทอง
นางภัทรานิษฐ คําสราง
ตริตาภรณมงกุฎไทย
๑ นายกมล แสงสิทธิศักดิ์
๒ นายกฤษวิสิฐ จิรทิพยรัช
๓ นายจรินทร จันทรทอง

(เลมที่ ๖)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘

๓๘ นางสาวภัสสมณฑ กําเนิดเพ็ชร
๓๙ นางสาวมณฑิราพรรณ มณีฝน
๔๐ นางสาวยุวลักษณ สรอยสุวรรณ
๔๑ นางสาวรสสุคนธ ปอนอย
๔๒ นางสาวแววตา ทองโสด
๔๓ นางสาวศิริกุล ค้ําชู
๔๔ นางสายพิณ รอดพูล
๔๕ นางสาวสิริอร นิยมเดช
๔๖ นางสุดารัตน จันดารัตน
๔๗ นางสาวสุภัทรา ศรีอําไพ
๔๘ นางสาวสุภาภรณ กุยรัมย
๔๙ นางอนรรฆอร แกวทองหลาง
๕๐ นางอมรรัตน จันทรถา
๕๑ นางสาวอรวรรณ เจริญฤทธิ์
๕๒ นางสาวอรุณลักขณ โพธิ์พุทธ
๕๓ นางสาวอฤชร อัมวรรณ
๕๔ นางอัฏฐมา กัว้ นามน
๕๕ นางสาวอัมพร วรรณมานะ
๕๖ นางสาวอําพา ดวงเนตร
๕๗ นางสาวอุมาพร จินนะงาม
๕๘ นางสาวอุมาพร หลาจันทร
(รวม ๙๒ ราย)
๔ พันจาอากาศเอก จิระพันธ วินทะไชย
๕ นายเฉลิมพล จีระสมบัติ
๖ นายณฐกร เอียดดํา

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑

หนา ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

นายธนวรรธน สุนนั ตะเครือ
นายธิติพันธ พลสิงห
นายปณวิชญ สายธนู
นายประชิดชัย จันตะคาด
นายประเสริฐ สมบัติทยานนท
นายมนตรี ประกอบศรี
นายโรม พลภูมี
นายวิรัช แฝงเพ็ชร
นายวีระกร แกวพินิจ
นายศิรบิ ูรณ พรหมคุณ
นายสงกรานต แกนแกว
พันจาอากาศเอก สงกรานต ดุจธรรมสาร
นายสมคิด วงษกันยา
นายสิทธิศักดิ์ ศิรวิ ัฒนโชติกุล
สิบตํารวจโท สุริยา บุญเรือง
นายอภิสิทธิ์ มาตยวังแสง
นายอรรถพร ทับงาม
นายอัดนัน สะอุ
นายอุบล เมืองพรม
นางสาวกมลวรรณ พึ่งพิบูลย
นางสาวกรชนก ปดเกษม
นางสาวกฤษณา สนธิมูล
นางเครือวัลย บุญหวัง
นางงามศิริ ดาอ่าํ
นางสาวจันทรเพ็ญ บุญเลิศ

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

(เลมที่ ๖)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวจันทรา พูลโภคา
นางสาวจารุเนตร แสงสวาง
นางจิตรา รักวุน
นางสาวจุฑาพร พิมพพงศ
นางสาวจุฑามาศ กุลยวิชญ
นางสาวเจียรนัย ศรีใส
นางชนัญญา ภูระหงษ
นางสาวณัฏฐชดุ า สถานสุข
นางณัฐกานต ชางปรุ
นางสาวดาว บุตรชวง
นางสาวทานตะวัน เย็นรัมย
นางทิพยวรรณ เพียรสงวน
นางธัญลักษณ ออยหอม
นางสาวนรากร วนวาที
นางสาวนันธนา ปลืม้ ใจ
นางสาวนิชานาถ สุทธิชัยกุล
นางสาวนิภาภร บุญประสิทธิ์
นางสาวนีรนันท สีโน
นางสาวบุษดา ไชยภา
นางสาวเบญจมาส หลอพันธมณี
นางสาวปฐมาวดี พงคสุวรรณ
นางสาวปทุมพร หมัน่ ทํา
นางสาวปรางคทิพย เซาะจอหอ
นางสาวปรายปตย คณะทอง
นางสาวปญจรัตน ฐิติรชั ชพันธุ

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๑
๒
๓
๔
๕
๖

หนา ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางปนฑารีย จุฑา
นางสาวปาริชาต ภัทรธาดา
นางสาวปาริชาติ รักออน
นางปติรตั น จันทวงศ
นางสาวพรทิพย แกวประพล
นางสาวพรทิพย เทวสิทธิ์
นางสาวพรรณสิริ แผวไพรี
นางสาวพรศิลป จันทวีเมือง
นางสาวรัตจิรา พูลเกิด
นางสาวราตรี เกตวิริยะการ
นางสาวรุง ลักษณ คําภีระ
นางสาวเรณุกา ทองมี
นางสาวโรสินี ทองดอนเหมือน
นางวรรณภา ตาคํา
นางสาววรรษมน ไชยเวียงแกว
นางสาววิไลรัตน กรอบเพ็ชร
นางวีณา ประดาสุข
นางสาวศรินทิพย ปนตา
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย
นายพีรณัฐวุฒิ แบบกัน
นายสิริสนิ มีสิน
นางเตือนใจ พิมพมะมุก
นางสาวธีรยา เจริญสุข
นางสาวนิตยา สามารถ
นางนุชนารถ นาคมา

๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
(รวม
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

(เลมที่ ๖)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวศิราภรณ ตวนเย็น
นางสาวศิริลักษณ โพธิศ์ รี
นางสาวสายบัว อุนทะยา
นางสาริศา ยุคนั ธร
นางสาวสุทธิมาศ ใบบัวทอง
นางสุภาณี กันภัย
นางสุมติ ตา เจริญสิงห
นางอรพินท แมหลาย
นางสาวอรุณลักษณ อบมา
นางสาวออยทิพย ณรงคชัย
นางสาวอัจฉรา เขียวภักดี
นางสาวอัญชนา โคตรมณีทวีทอง
นางสาวอัญชิษฐา สิงหสุทัศน
นางอัมพิกา สุกทอง
นางอารียนุช กล่ําเชาว
นางอุทัยวรรณ วรรธนะสมบัติ
นางสาวอุทุมพร เซาะจอหอ
นางสาวเอมอร อินทะนัด
๑๑ ราย)
นางสาวพนารัตน รัตนะ
นางสาวพาฝน ณ สงขลา
นางวิชุกานต เงินแทง
นางสาวสุลาวัลย ภากร
นางสาวอัจฉรา คลายสมบัติ

