เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
ประจําปี ๒๕๕๓
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
ในโอกาสพระราชพิ ธี เฉลิ ม พระชนมพรรษา วั น ที่ ๕ ธั น วาคม ๒๕๕๓ รวมทั้ ง สิ้ น ๗,๐๑๕ ราย
ดังรายนามท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี

หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

รายนามผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
ประจําปี ๒๕๕๓
ชั้นสายสะพาย
ปฐมดิเรกคุณาภรณ์
กระทรวงศึกษาธิการ
๑ นางสาวรัตน์ ประธานราษฎร์นิกร

๒ นางสรญา ชวาลดิฐ

กระทรวงสาธารณสุข
๑ นายชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ

สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๑
๒
๓
๔

นายธวัชชัย พัตบุญมา
นายวิวัฒน์ สุวรรณนภาศรี
นางกมลทิพย์ เมธีธนวิจิตร์
นางกรองมณี ดุจจานุทัศน์

๕ นางจันทร์เพ็ญ แตงจุ้ย
๖ นางวีณา ศิลาสุวรรณ
๗ นางหทัยเทพ ธีระธาดา

กรุงเทพมหานคร
๑ นางพรทิพย์ วงศ์ศิริเดช

๒ นางสาวอุไรศรี คนึงสุขเกษม

สภากาชาดไทย
๑ นางวิไลลักขณ์ รัตนสวัสดิ์

ชั้นต่ํากว่าสายสะพาย
สํานักนายกรัฐมนตรี
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายกําจัด มงคลกุล
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายศักดิ์ณรงค์ แสงสง่าพงศ์

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข

หน้า ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

กระทรวงกลาโหม
๑
๒
๓
๔

นายชลิต งามไตรเลิศ
นายบุญชัย ลิขิตธนวงศ์
นายศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิติยศ
นางฉลวย อุ่นจิตต์

๑
๒
๓
๔
๕

พลตรี ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์
นายนรินทร์ พชร
นายลบพาล ธีระบุตร
นายสมชัย มยุระสาคร
นางณัชฑิรา ศิริโชติ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

นายขจรพงษ์ อุไรเลิศ
นายชุติเดช ศิริมงคล
นายเชิดชัย วุฒิการณ์
นายเท้งค้วง แซ่อึ้ง
นายธนิตศักดิ์ ธนเลิศธิวัฒน์
นายบรรจง สุวัฒนะพงศ์เชฎ
นายปรีชา กีรพิมล
นายภานพ อังศุสิงห์
นายวิฑูรย์ เลิศยิ่งยศ
นายวินิจ จินดารัตน์
นายสมชัย ตัณมานะศิริ
นายสัญชาติ นภาสวัสดิ์
นายสุวัฒน์ เด่นดํารงกุล
นางกัญญารัตน์ ประทีปเสน

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๕ นางสาวนารีรัตน์ อุ่นจิตต์
๖ นางวิภาพร ลิขิตธนวงศ์
๗ นางสะอาดศรี คงนิล
๘ นางสาวอรทัย ชีวะประเสริฐ
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
๖ นางดุษฎี สุชํานิวรการ
๗ นางนิสากร ปลูกสวัสดิ์
๘ นางสาวเพ็ญรุ่ง ปานใหม่
๙ นางโสภาพรรณ วงษ์ท้าว
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
๑๕ นางกุลภัทรา ปรีชา
๑๖ นางสาวต้องหทัย กุวานนท์
๑๗ นางธิชา บิณษรี
๑๘ นางประยงค์ ศรีมงคล
๑๙ นางปิยนันท์ อิ่มสม-สมบูรณ์
๒๐ นางปิยนารถ แสวงศักดิ์
๒๑ นางสาวพรทิพย์ ตันติธาดาพิทักษ์
๒๒ นางศิริพร ตังครัตนกุล
๒๓ นางสาวศิริลักษณ์ ธัญญขันธ์
๒๔ นางสาวสิบพร ถาวรฉันท์
๒๕ นางสุชีวิน จันทราสุริยารัตน์
๒๖ นางอรวรรณ ชินทรารักษ์
๒๗ นางอารีย์ ธงทอง

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข

หน้า ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

กระทรวงการต่างประเทศ
๑ นายประสิทธิ์ กอบสมบัติ

๑
๒
๓
๔

นายณรงค์ วงษ์สุนทร
นายยงยุทธ สวยงาม
นายวิสุทธิ์ จิวะรังสรรค์
นางคนึงนิจ การ์เน็ทท์

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๒ นางมัณฑรา พยัคฆพันธ์
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑ นางสาวอุบล ร่วมสุข
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
๕ นางนงนุช หวั่งหลี
๖ นางสุจิตรา ปาลีวงศ์
๗ นางสุมิตรา ซัลซ์มันน์-บางอ้อ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๑
๑
๒
๑
๒
๓
๑
๒
๓
๔

ตติยดิเรกคุณาภรณ์
ดาบตํารวจ ปราโมทย์ ธีระวิวัฒน์
๒ นายภัททพล เงินศรีสุข
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
นายเกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร
๓ ร้อยตรี วิทยา สําเร็จ
นายชนัตถา ธนกฤษ์ชัย
๔ สิบตํารวจเอก อภิสิทธิ์ ขัตติยะวรรณ
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
นายชูชาติ ไตรรัตนประดิษฐ์
๔ พันโท วิทัย ลายถมยา
นายนภดล วันหวัง
๕ นายศิริพงษ์ ศิริกูล
พันเอก เฟื่องวิชญุ์ อนิรุทธเทวา
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
นายกิตติพงศ์ ขําบาง
๕ พันจ่าเอก สมเกียรติ พูนพัฒน์
จ่าเอก ชัยชุมพล ชํานาญมาก
๖ นายสมพล คูเกษมกิจ
พลเรือตรี ธานี ผุดผาด
๗ จ่าโทหญิง สายพิณ เดชแสง
นายพีระ ภิรมย์รัตน์

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓

หน้า ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
นายกมล ตันกิมหงษ์
๒๔ นายวิฑูรย์ มิ่งขวัญ
นายกามนิตย์ นารีรักษ์
๒๕ นายวิทยา ปัทมะรางกูล
นายเกรียงไกร สกุลแพ่ง
๒๖ นายวิริทธิ์พล เวียงนนท์
พันจ่าเอก ขวัญมณี ลาธุลี
๒๗ นายวิวัฒน์ ขวัญสูงเนิน
เรืออากาศเอก คมกฤษ ทับแก้ว
๒๘ นายวีรัส ณ หนองคาย
๒๙ นายวุฒิพร สุวรรณกุล
พลตํารวจโท เจตนากร นภีตะภัฎ
๓๐ นายศักดา รัตนสุบรรณ
นายชัยรัตน์ รัตนสุภากร
๓๑ พลตํารวจตรี ศุภวณัฏฐ์ อริยะมงคล
นายไชยรัตน์ อุดมกิจปัญญา
๓๒ นายสกลธี ภัททิยกุล
นายทนงศักดิ์ แก่นท้าว
พันจ่าเอก ทวีป ทองกําเหนิด
๓๓ จ่าเอก สถาพร สว่างเรือง
นายธวัช กุมุทพงษ์พานิช
๓๔ นาวาตรี สมจิตร กางนอก
นายนภา แตงโม
๓๕ จ่าสิบเอก สมพร แสนยบุตร
นายนฤพล เกิดนาค
๓๖ นาวาตรี สังวร ทวีเฉลิมดิษฐ์
เรือเอก ปรีชา พ่วงไพโรจน์
๓๗ นายสุนทร จารุมนต์
๓๘ นายสุภรัตน์ อัลภาชน์
นายพีรพร สุวรรณฉวี
๓๙ นายเสน่ห์ เหล่าศักดิ์ชัย
นายไพโรจน์ อาชารุ่งโรจน์
๔๐ นาวาเอก อนันท์ สุราวรรณ์
นายภวัต วงศ์เกียรติพร
๔๑ นายอุดม เหลืองเพชราภรณ์
เรืออากาศเอก มานพ ลอยเมฆ
นายยศพล พรมมนต์
๔๒ นายเอกวิทย์ แสวงผล
นายรชต ยอดบางเตย
๔๓ นายเอกสิทธิ์ ผดุงชัย
พันเอก รัฐพล การุณยปราชญ์
๔๔ นางสาวจันทรัศม์ เธียรฐิติธัช
นายวรนารถ ดิษยบุตร
๔๕ ร้อยเอกหญิง อภิญญา ดัชถุยาวัตร
นายวิเชษฐ์ ทีปกากร

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๑ นายสําเริง มนูญผล

ตติยดิเรกคุณาภรณ์
๒ นางขนิษฐา ไพศาลบูรพา

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๑ นายอดิทธิ์ เชี่ยวสกุล
๑
๒
๓
๔
๕
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑
๒
๓
๔

พันเอก ชาตรี เรืองฤทธิ์นําชัย
นายณัฎฐิพล ปูรานิธี
นายทศพร รุจิยากร
นายนิมาโซ นิยอ
นายประวิทย์ จรุงพิทักษ์สกุล

หน้า ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๒ นางโพสพ โพธิ์บุปผา
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๖ นายป้อมเพ็ชร กาพึง
๗ นายอํานวย กลิ่นอยู่
๘ นางสาวชนัญทิพ วิรัชศิลป์
๙ นางสาวยลรดา ธิติกาญจน์พจนา

เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
๑๓ นายอุทัย ปิยะธนาพงษ์
นายจํานงค์ แซ่ตั้ง
๑๔ นางเกศณีย์ ตั้งเศรณีกุล
นายจินดา บุญจันทร์
๑๕ นางขนิษฐา จิรสูตรสกุล
นายจินดา หนังสือ
๑๖ นางสาวจุไร รัตนโอภาส
นายจิรวัฒน์ ห่อสถาพรพันธุ์
๑๗ นางจุไรรัตน์ วิรุฬห์วรวุฒิ
พลตํารวจตรี พิกัด ตันติพงศ์
๑๘ นางสาวณัฐร์กานต์ อังคชัยวนิชย์
นายเล็ก กุดวงศ์แก้ว
๑๙ นางพรสวรรค์ ผกามาศ
นายสนิท วัฒนะพนาลัย
๒๐ นางมะลิ แซ่ตั้ง
นายสอาด อนุจันทร์
๒๑ นางสมนวล คุณปลื้ม
นายสังวาลย์ บุญส่ง
๒๒ นางเสริมศิริ อุดมรัตนาวิทย์
นายสิงห์ไชย มงคล
๒๓ นางอรินทรา ปิตตะรงค์
นายสุนทร มงคลกิจงาม
นายอํานวย บัวเขียว
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
นายเกษตร ยศบุญเรือง
๕ นายณัฐพงศ์ วิเศษศิริ
นายชัยพฤกษ์ ค้อมคิรินทร์
๖ นายธีรวิทย์ โตวิวัฒน์
นายชาติชาย นิศามณีวงศ์
๗ นายพรเลิศ ทิพย์ประเสริฐ
พลเรือเอก ณรงค์ ยุทธวงศ์
๘ นายพิศิษฐ์ ปัทมสัตยาสนธิ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

นายยิ่งยศ อุดมมหันติสุข
นายสัณฐิติสุข แก้วคง
นายสุแก้ว ฟูงฟู
นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์
นายสุพัฒน์ ปราบใหญ่
นายอัศวิน อิงคะกุล
นางกัลยา พัฒนาเสมากุล
นางขันทอง อุดมมหันติสุข
นางสาวจรินทร ปัทมสัตยาสนธิ
นางสาวจํารวย เงินวิจิตร

หน้า ๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นางณินทิรา โสภณพนิช
นางทัศนีย์ ลิ้มอุดมพร
นางสาวนลิน วิภูษณมังคละ
นางนิเด๊าะ อิแตแล
นางประมวล เจริญยิ่ง
นางพวงเพชร บุญสาย
นางพัชรา วีรบวรพงศ์
นางลัดดา เอี่ยมสมุทร
นางวิเชียร บัวซ้อน
นางสนอง รวยสูงเนิน

กระทรวงพาณิชย์

๑ นายโชคชัย เศรษฐีวรรณ
๒ นายประสิทธิ์ ดํารงชิตานนท์
๑ นายว่องไว วิฑูรชาติ
๒ นายสุวิทย์ รัตนจินดา

ตติยดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายดุสิต นนทะนาคร
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
๓ นายวิชัย เจริญธรรมานนท์
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
๓ นายเสริมศักดิ์ ควรทรงธรรม

กระทรวงมหาดไทย
๑ นายสนั่น ซิ้มสกุล
๑ นายกระแส จ๋ายอุ่น
๒ นายบรรทม ดวงล้อมจันทร์

ตติยดิเรกคุณาภรณ์
๒ นางประคอง ศรประสิทธิ์
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๓ นางสละ จิตต์อาจหาญ
๔ นางสาวนวณัฐ สุขะมงคล

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๑ นายโกวิทย์ ทรงคุณ
๒ นายสําเริง จิตต์อาจหาญ
๑ นายครั่น ทวีรัตน์
๒ นายแถม เลิศลบ
๓ นายบุญส่ง โชติภักดี
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

นายไกรกังวาล พึ่งวงศ์
นายจําปี ทองบ่อ
นายชระ องอาจอิทธิชัย
นายชวลิตร เสาร์สิงห์
นายชูเกียรติ นาประเสริฐ
นายเผื่อน คนขยัน
นายมงคล สุวรรณโชติ
นายเรืองยศ แซ่โค้ว
นายเลิศยุทธ เกตุนาค
นายสนาม กอนวงษ์
นายสมคิด สุรินทร

หน้า ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๓ นางสาวอัมพร ศรีอินทร์สุทธิ์
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
๔ นายพิเชษฐ โชคชัยกวิน
๕ นางทองดํา จันทรกําเนิด
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
๑๒ นายสมบัติ อรุณเกษม
๑๓ นายสรศักดิ์ เสริมปรุงสุข
๑๔ นายสาโรจน์ มิตรน้อย
๑๕ นายสาโรช ธัญญเจริญ
๑๖ นายอุดม ศิริภักดี
๑๗ นางกันยา ทองคํา
๑๘ นางทัศนีย์ ลิ้มศาลา
๑๙ นางบุญธรรม ทองพีรพันธุ์
๒๐ นางพรรณี ณ น่าน
๒๑ นางสาวพรศิริ ปั่นใจ
๒๒ นางสมาน ใจชื่น

กระทรวงยุติธรรม
๑
๒
๓
๔
๕
๖

นายกมล บุญเพ็ง
นายกุล ดาวเรือง
นายขวัญชาย แก้วรอด
นายจรูญ ธารารัตนากุล
นายจารุสรณ์ วรินทรีย์
นายฉลอง แก้วกุณโฑ

เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
๗ นายชวลิต จงสกุล
๘ นายชํานาญ พันชมภู
๙ นายฐิติพงษ์ เสนาะสวย
๑๐ นายแดง ชูคุ้ม
๑๑ นายถนอม มาท้วม
๑๒ นายทรงศักดิ์ โสตถิสถาวร

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘

พันเอก ทรงสวัสดิ์ อุณหะรัตนะ
นายทวี งามเขียว
นายทวี ชื่นศิริ
นายทองมา มนเหลา
นายบุญเกื้อ รอดเจริญ
นายบุญศรี คําปันแปง
นายประสิทธิ์ กลิ่นยวง
นายประหยัด เวฬุนัส
นายปรีชา ลือคําหาญ
นายพิทักษ์ อ่วมอําพล
นายพิศิษฐ กัณหารี
นายมงคล ติยวัฒน์เรืองกุล
นายลําพอง นาคปานเสือ
นายวิทยากร ศรีเกตุ
นายวิศิษฐ์ กล่อมดวงจันทร์
นายสนิท เปี่ยมสวัสดิ์

หน้า ๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นายสมนึก มูลประหัส
นายสมบัติ คงประเสริฐ
นายสุรเทพ น้ําผึ้ง
นายเสรี เนินพลับ
สิบตรี หยิม นันทเวช
นายหวัน ชินเชษฐ์
นายอนุชา เอกวานิช
นางทัศนีย์ โกจิราพันธ์
นางสาวธนาวดี เรืองอุทัย
นางนกน้อย ผดุงพงษ์
นางบัวทอง ตรีธารา
นางวัชรี ลิ้มศรีมณีรัตน์
นางศศิวรรณ เหมพิจิตร
นางศิริวดี ภัทรภูวดล
นางสาวสุทธิรัตน์ ภู่ทอง
นางสุนันทา ไชยปัญญา

กระทรวงแรงงาน
๑ นายมโน สีตะสิทธิ์

เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
๒ นายวรวุธ พงษ์วิทยภานุ

กระทรวงศึกษาธิการ
๑ นายเขียน ไชยศุภรากุล
๑ นายกฤษฎา ธนตระกูลวงศ์
๒ นายณัฐพล หงส์ศรีสุข

ตติยดิเรกคุณาภรณ์
๒ นางธนี พหลโยธิน
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๓ นายดิสสกร กุนธร
๔ นายธาตรี ดะลุณเพธย์

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์
นายภัทรภณ หงส์ศรีสุข
นายวิชัย ชัยสถาพร
นายวิธาน ดวงพลอย
นายสว่าง วงศ์ศรีรุ่งเรือง
นายอภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์
นางฉวีพรรณ ภู่ทอง
นางทองดี ปานจับ
นางนวลละออ โรจนประภา
นางนิตยา วงศ์ศรีรุ่งเรือง
นางนิภาวรรณ ไชยศุภรากุล
นางแนนซี่ เฉลิมกาญจนา

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

นายกมล หาญโรจนวุฒิ
นายกิติชัย รุ้งจรัสแสง
นายชัยวิทย์ อมรพันธุ์
นายชาญ จารุเจตรังสรรค์
นายดํารง พุฒตาล
นายถนอม ชั้นเจริญ
นายแทนคุณ จิตต์อิสระ
นายประสาทศิลป์ อ่อนอรรถ
นายประสิทธิ์ เหตระกูล
นายประเสริฐ ประเสริฐวณิช
นายปัทมกิตติ์ รัตนากร
นายปิฎก เหตระกูล

หน้า ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

๑๗ นางบุญภา รุ้งจรัสแสง
๑๘ นางปราณี กุนธร
๑๙ นางปราณี สําเริงราชย์
๒๐ นางเยาวภา จิตวิริยะกุล
๒๑ นางระเบียบ ชั้นประเสริฐ
๒๒ นางรุ่งนภา ตรีวิรัตนากุล
๒๓ นางเรณู สีบุญเรือง
๒๔ นางวรลักษณ์ ปิดารังษี
๒๕ นางวัฒนา ทองประยูร
๒๖ นางวัลลีย์ แย้มแฉ่ง
๒๗ นางสุภาพร สุทธิเรืองวงศ์
๒๘ นางสาวอริสรา ธนาปกิจ
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑๓ พันจ่าอากาศเอก เพ็ชร ชั้นเจริญ
๑๔ นายไพบูลย์ เจริญวิศรุตกุล
๑๕ นายไพรัช อํามฤตโชติ
๑๖ นายวรวิทย์ วงศ์ศรีรุ่งเรือง
๑๗ นายวันชัย ขัณฑวีระมงคล
๑๘ พลตํารวจเอก วันชัย ศรีนวลนัด
๑๙ นายวิชาญ สุวัฒนพงษ์
๒๐ นายวิวัฒน์ ประเสริฐวณิช
๒๑ นายสมชาย ตั้งพัฒน์เจริญ
๒๒ นายสมบูรณ์ ไชยสงวนมิตต์
๒๓ นายสรวุฒิ วงศ์ศรีรุ่งเรือง
๒๔ นายสุพล ตั้งพัฒน์เจริญ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐

นายสุพันธ์ ปูรณคุปต์
นายสุวิชัย อุไรพันธุ์
นายอธิทัชร์ โภควรรณวิทย์
นายอภิสิทธิ์ อึ้งอร่าม
นายอาวุธ ศรีศุกรี
นายอุดม ธรรมวาทิน
นางกมนณพ ลิ้มเจริญ
นางกฤษณา ศุภศฤงคาร
นางสาวกัลยา กิตติวัฒนากูล
นางจรัส ประเสริฐสม
นางจันทรา เกตุวรวิทย์
นางจุไรรัตน์ อุไรพันธุ์
นางเจริญ บุญมีโชติ
นางฉวี ศรีทองสุข
นางสาวชนนิกานต์ หงษ์ศรีสุข
นางชวนพิศ ภัทรกุลวณิชย์
นางสาวณัฐฐา ชัยสิทธิเวชช
นางดวงเดือน อมรพันธุ์
นางทองพูน จั่นเผือก
นางบุญเรือน แก้วนุ่ม
นางบุณยนาถ เหล่าวานิช
นางประไพ เหตระกูล
นางสาวประไพลักษณ์ พงษ์สามารถ
นางสาวปริษฐา วรวงศ์วสุ
นางผะดาพร ปลัดรักษา
นางพรรณทอง ชมรุ่ง

หน้า ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นางพรรณี เลี้ยงหิรสิทธิ์
นางสาวเพิ่มพร ศรีพิพัฒน์
นางภัณฑิรา วงศ์ศรีรุ่งเรือง
นางสาวภัณฑิรา หงษ์ศรีสุข
นางสาวมารีษา เกียรติสุรนันท์
นางมาลีนี โสภีอมร
นางลัดดา ลีสวัสดิ์ตระกูล
นางลําเจียก บัวสุข
นางวณี ธรรมรัตโนทัย
นางสาววนิดา ชูเกียรติชัย
นางวนิดา วรปัญญาสกุล
นางวริศรา ทัศนะชัยโรจน์
นางศรี ศรีศุกรี
นางสาวสกนธ์รัตน์ จารุเจตรังสรรค์
นางสนิท ลี้วระ
นางสมผล พูลสุข
นางสาวสุจินดา ลีสวัสดิ์ตระกูล
นางสุพรรณี ประเสริฐวณิช
นางสาวสุวิมล เกียรติสุรนันท์
นางอรกมล โสภณพงษ์
นางอรพร เหลืองอรุณรุ่ง
นางอรุณี ตันพิพัฒน์
นางอังคณา หมุดธรรม
นางอัญชลี เกิดผล
นางสาวอัญชุลี ผู้พิพัฒน์หริ ัญกุล
นางอําพรรณ คงกระพันธ์

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข

หน้า ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายกําธร วรรธนะเลาหะ
๒๖ นายธนวิชญ์ ภูติโยธิน
๒ นายกิติชัย สินเจริญกุล
๒๗ นายธวัชชัย แขวงโสภา
๓ นายจงวิวัฒน์ อู่สิริมณีชัย
๒๘ นายธวัชชัย มาจิตนภากุล
๔ นายจิตติ อภิบุญ
๒๙ นายธัญ คูวินิชกุล
๕ นายเจริญ ปาจริยานนท์
๓๐ นายธีรชาติ ภัทรภิญโญ
๖ นายเจริญศักดิ์ จิตต์สัจจะพงษ์
๓๑ นายธีรพงศ์ จันศิริ
๗ นายเจษฎา เดชสกุลฤทธิ์
๓๒ นายธีระพงศ์ รอบบรรเจิด
๘ นายเจียน กานดา
๓๓ นายนิมิต มิตินันท์วงศ์
๙ นายชนะ โตวัน
๓๔ นายเนรมิต ธีรนิตยาธาร
๑๐ นายชยุต ผลชวนปัญโญ
๓๕ นายบัณฑิต เกียรติไกรกังวาน
๓๖ นายบัลลพ์กุล ทิพย์เนตร
๑๑ นายชัชวาล ชาครียวณิชย์
๓๗ นายบํารุง จิตรบรรเทา
๑๒ นายชาญ เธียรกานนท์
๑๓ นายชาญชาลี สารชวนะกิจ
๓๘ นายบุญชัย สวาทยานนท์
๑๔ นายเชษฐ์ รักตะกนิษฐ
๓๙ นายบุญญภัค ศิริรัตน์
๑๕ นายโชคชัย ชูชัยพฤฒิพงศ์
๔๐ นายปกรณ์ ภานุไพศาล
๑๖ นายไชยะ แช่มช้อย
๔๑ นายประกิต เตคุณาทร
๑๗ นายณัฎฐพล ทรัพย์สัณฐิติกุล
๔๒ นายประจักษ์ พงศ์เรขนานนท์
๑๘ นายดิเรก ลาวัณย์ศิริ
๔๓ นายประยูร ศรีวัลลภ
๑๙ นายเดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ
๔๔ นายประสิทธิ์ เตคุณาทร
๔๕ นายประเสริฐ เตคุณาทร
๒๐ นายทวี สกุลก่อเกียรติ
๔๖ นายปัญญา ตั้งจิตร์พร
๒๑ นายทศพร พรธาดาวิทย์
๔๗ นายปัญญา รัตนสงวน
๒๒ นายทอง บริวารวัฒนรักษ์
๔๘ นายปิติ ตั้งเรืองวงศ์
๒๓ นายทักษพล พีระวัฒนชาติ
๒๔ นายทินกฤต สุนทรศิริบุญมา
๔๙ นายพยนต์ ยุทธไตร
๒๕ นายธนกร จินดาดวงรัตน์
๕๐ นายพรชัย งามมณีวัฒน์

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖

นายพัฒนะ พัฒนศรี
นายพิชิตพล อังธีระนุวงศ์
นายพิทยะ คําสุวรรณ
นายพิสิษฐ์ ศิรธนันต์ชัย
นายพีระเดช ตรงกิจไพศาล
นายไพบูลย์ โสภณพิศ
นายไพโรจน์ สังขจันทร์
นายไพศาล ทรวงสุรัตนกุล
นายภาคภูมิ เดชสกุลฤทธิ์
นายมนตรี มังกรกนก
พลตํารวจตรี มนัส ขันธทัตบํารุง
นายมาโนช เติมรัตนกุล
นายยุทธพร อิสรชัย
นายรังสิน กฤตลักษณ์
นายรุ่งศักดิ์ จิตต์สัจจะพงษ์
นายวรเชษท สินธุโรจน์
นายวรศักดิ์ กาญจนปิยนันท์
นายวรัตม์เวช เหรียญเดชาเวชกุล
นายวิชัย เหลืองวิริยะแสง
นายวิทูร ศรีจงศิริกุล
นายวินิต นิวาศะบุตร
นายวินิต พรรณเชษฐ์
นายวิรัช สมสุขทวีกูล
นายวิโรจน์ วงศ์ปิยะสถิตย์
นายวิโรจน์ เหล่าประภัสสร
นายวิวัฒน์ ปลั่งพงษ์พันธ์

หน้า ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นายวิศิษฐ์ คงเจริญสมบัติ
นายวีระ ลิ้มตระกูล
นายวีระนนท์ รอบบรรเจิด
นายวุฒิชัย สัตยพานิช
นายศิตชัย จีระธัญญาสกุล
นายศุภชัย จันทสุรียวิช
นายสมชัย ชัยชนะวงศ์
นายสมชัย วงศ์ศิริกุล
นายสมชัย ศรีรัฐ
นายสมบูรณ์ ชุมศักดิ์วินิจ
นายสมพงษ์ ชาญศิริศักดิ์สกุล
นายสมพร พงศ์ขจร
นายสมศักดิ์ คณาวิวัฒน์
นายสมศักดิ์ ลิ้มไพบูรณ์
นายสมศักดิ์ วิราพร
นายสรรณรงค์ นิมิตไชยาพงศ์
นายสรรเสริญ ลีลาวานิชกุล
นายสวัสดิ์ เตชะศรีสุขโข
ว่าที่พันตรี สัจจา กิตติยามั่นคง
นายสันติ ปริสุทธิมาน
นายสัมพันธ์ หาญชเล
ร้อยโท สารท สิริสิงห
นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์
นายสุรเชษฐ น้านาคินทร์
นายสุรพล ชุณหะวัต
นายสุรพล ปิยะธีรธิติวรกุล

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘

นายสุรพัฒน์ พรรณเชษฐ์
นายสุริยา อินทรมณเฑียร
นายสุวิทย์ ศรีอินทราวานิช
นายแสงสุข พิทยานุกูล
นายโสภณ อิทธิสัจจะ
นายอภิชาติ จิตวิริยะกุล
นายอรุณ สีแสงทอง
นายอาคม สุวรรณสัญญา
นายอาภรณ์ พรหมประสิทธิ์
นางกนกพร จรูญชัยคณากิจ
นางกนกวรรณ เล็กศิวิไล
นางสาวกนิษฐา ศรีสุทธิ์
นางกนิษฐา สถาพรเสริมสุข
นางสาวกฤติกา สิวายุ
นางสาวกัณฑพร จันทราวิวัฒน์
นางกันต์กนิษฐ หล่อกิติยะกุล
นางกัลยา จันทรานุวัฒน์
นางกิตติยา สิมะวรา
นางกิตติยา สุวรรณสัญญา
นางกิมล้วน แซ่อึ้ง
นางเก็จวลี โรจน์รัตนวลี
นางขนิษฐา จิตต์กุศล
นางสาวคงคา รุ่งโรจน์
นางจงกล แซ่คู
นางจงรักษ์ วงศ์สุนพรัตน์
นางสาวจรรยาลักษณ์ วรรณพุฒ

หน้า ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นางจรูญ สุขสมจิตร
นางจันทร์ทิพย์ ศรีวัลลภ
นางจันทิมา รักษ์พงษ์
นางสาวจารุวรรณ จารุมงคล
นางสาวจิรัฏฐ์ อู่สิริมณีชัย
นางสาวจุไรรัตน์ รุ่งโรจนารักษ์
นางฉลวย ลี้เจริญ
นางโฉมตรู นาคศรีชุ่ม
นางชญาน์ทิพย์ ชูวณิชชานนท์
นางชฎาพร ไชยสง่าศิลป์
นางสาวชวนุช ทั่งสัมพันธ์
นางชวาลา แก้ววิรุฬ
นางชุติมา เวศย์วรุตม์
นางซื้อยัง บริวารวัฒนรักษ์
นางสาวญดา วิสุทธิกุลพาณิชย์
นางสาวณัฐชนก อัครนาคร
นางสาวณัฐณิชา สุชาติกุลวิทย์
นางสาวดรรชนี ตันติกุล
นางดรุณี ชุณหะวัต
นางดวงเดือน ศรีเชื้อ
นางสาวไตรมิตร์ ชาญชัยวานิช
นางทองสุข บุญจันทร์
นางทัศนีย์ สุพลพิชิต
นางธนัชพร อุชุวัฒนะ
นางธนาภรณ์ สกุลทอง
นางสาวนภัสนันท์ ใบสมุทร

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐

นางนภาภรณ์ มะลิแดง
นางสาวนลินทิพย์ พรประเสริฐชัย
นางนันทนา วิราพร
นางนาตยา รัตนโภคา
นางสาวนารีรัตน์ เบ็ญญาสาร
นางนิตยา เหลืองวิริยะแสง
นางนิภาวัลย์ คูวินิชกุล
นางสาวนิรมล เหล่าเรืองธนา
นางสาวนิลุบล พงศ์ศุภะมงคล
นางนุชจรินทร์ ศรีทองพนาบูลย์
นางเนาวรัตน์ อนันต์มนตรีโชค
นางสาวบุญเจือ แซ่เจ็ง
นางสาวบุบผา ศิริอัครกรกุล
นางประกายรัตน์ นลินภูอุดม
นางประทัย ปิยะชน
นางประพิณ รุจิรวงศ์
นางสาวประไพพิศ ไวนิทรา
นางสาวปราณี ศิริกุลพิสุทธิ์
นางปองทิพย์ สุนทรศิริบุญมา
นางสาวปิยนุช สิวายุ
นางปิยะรัตน์ โชคชวนันท์
นางผุสดี อริยวุฒยากร
นางพยอม สุขโรจน์
นางพรทิวา ปลั่งพงษ์พันธ์
นางสาวพรนภา ปริปัญญาพร
นางสาวพรพรรณ ชยะตังวัฒนะ

หน้า ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นางสาวพรพิมล ไม้สุพร
นางสาวพรรณอร เฉลิมดําริชัย
นางสาวพรรณิดา อุดมรัตน์
นางพะยอม จิตต์อารี
ดาบตํารวจหญิง พิมผกา พรหมเจริญ
นางพิมพ์ประพรรณ ลาภสมทบ
นางสาวเพ็ญทิพย์ จรัสรุ่งโรจน์
นางเพ็ญพันธุ์ ฮวลเจริญ
นางเพราพรรณ เปลี่ยนภู่
นางเพลินจิตต์ เมธิยนนท์
นางเพียงใจ สกาวรัตนากุล
นางภักดิ์ บุญเขียน
นางสาวภัทรฉัตร เสรีกุล
นางสาวภัทรพร เหมพัฒน์
นางสาวภัทริน กิจสุวรรณ
นางมณทิรา รังคกูลนุวัฒน์
นางมณี บูรณภิญโญ
นางมัณฑนา โพธิสวัสดิ์
นางสาวมาลัย วูวนิช
นางสาวมาลินี จรูญธรรม
นางสาวมาลี โชคล้ําเลิศ
นางมาลี สุคนธมาน
นางมิชิตา จําปาเทศ รอดสุทธิ
นางยศทัศน์ พรสังสรรค์
นางสาวยุพิน ลิ่วศิริ
นางสาวรตนา วิชชุยานนท์

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒

นางเรียบ สมิตยนต์
นางลดาพร ทองพ่วง
นางสาวลออ ลิ้มตระกูล
นางละม่อม ปิยะกุล
นางสาวละออง ม่วงโสภา
นางลักษณี เทพพรพิทักษ์
นางสาวลัดดาวัลย์ จิตต์กุศล
นางลําพูน ซ่อนกลิ่น
นางวณี เทียนพิทักษ์
นางวนิดา กันตะบุตร
นางสาววนิดา จิตต์สัจจะพงษ์
นางวรเทวี ชลวณิช
นางสาววรรณวิมล สมจิตชอบ
นางวรวรรณ ชาญศิริศักดิ์สกุล
นางวลัยพร สุจินัย
นางสาววลัยลักษณ์ เฉลยสมัย
นางสาววลาวัลย์ จิตต์สัจจะพงษ์
พันตรีหญิง วัฒนา ศิรินาม
นางสาววันทนานันท์ สุธรี ไกรลาศ
นางสาววันนา นาถพิริยรัตน์
นางวันเพ็ญ อัศวกาญจน์
นางสาววารีรัตน์ สวาทยานนท์
นางสาววาสนา ประมัยพิมพ์
นางวิภา ไพรรุ่งเรือง
นางวิมล บุญบรรดารสุข
นางสาววิลาวัลย์ พงษ์สุนทร

หน้า ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นางวิไล เฮ้ารัง
นางสาววิไลพร เหล่าชูวงศ์
นางสาววีณา นิธิปภานันท์
นางสาวศิริพร ศิริกุลพิสุทธิ์
นางศิริเพ็ญ อัศวเกษม
นางศิริวรรณ เดชสกุลฤทธิ์
นางศุภรัตน์ กอแสงเรือง
นางสาวศุภวรรณ เทียนพิทักษ์
นางสาวศุภสรา จงกลรัตนาภรณ์
นางสงัด บุญทับทาบ
นางสมถวิล จันทรัตน์
นางสมถวิล วรพิบูลชัย
นางสมทรง จามรมาน
นางสาวสมบุญ สมสุขทวีกูล
นางสมบูรณ์ ซึ้งหทัยพร
นางสาวสมปอง ศรีเทศ
นางสาวสมพร โมบัณฑิตย์
นางสมพิศ โกสินทร์
นางสมพิศ ธิมาภรณ์
นางสมพิศ นาคนาค
นางสวง พรรณวัฒน์
นางสวรรยา จิตต์สัจจะพงษ์
นางสังเวียน สุชาการณ์
นางสาณี เรืองฤทธิ์
นางสิริสิน พงศธราธิก
นางสุขใจ ผลถาวรกุลชัย

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๑
๒
๓
๔
๕

หน้า ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

นางสุจิตรา ภูสุวรรณ
๒๗๙ นางอรนุช แสงสุริยจันทร์
นางสุจินต์ ศรีทองคํา
๒๘๐ นางอรพิณ ระเบียบพักตร์
นางสุนทรี ภูติโยธิน
๒๘๑ นางสาวอรพินท์ แก้วบุบผา
นางสาวสุนิสา วัฒนกิจแสงดาว
๒๘๒ นางสาวอังศุมาลี เอนกวรกุล
นางสุนีย์ อมรฤทธิ์
๒๘๓ นางอัจฉรา เตชะศรีสุขโข
นางสุพร จิตบุญทวีสุข
๒๘๔ นางอัจฉรีย์ วัชระ
นางสุพัตรา แซ่ตั้ง
๒๘๕ นางอัญชลี ชงเชื้อ
นางสุภัทรา ทัพพะรังสี
๒๘๖ นางอัมพร ศุภพิศาล
นางสาวสุภาพ สิทธิวงศ์
๒๘๗ นางอัมภา พรรณเกศา
นางสุภาภรณ์ เติมรัตนกุล
๒๘๘ นางอาภรณ์ จันทรศรี
นางสาวสุภาวดี มะภิโกสี
๒๘๙ นางอารี เต็มพิทยาคม
นางสุภีร์ กลิ่นสุคนธชาติ
๒๙๐ นางสาวอําพาสิริ สุดโสภณพร
นางสุมล กาญจนวิกัติ
๒๙๑ นางสาวอําไพ เที่ยงบุญ
นางสาวสุรีย์ แซ่เจี่ย
๒๙๒ นางสาวอุดม บุญมี
นางสุวรรณา ชูชัยพฤฒิพงศ์
๒๙๓ นางอุทัย เขียวชะอุ่ม
นางโสภา พรหมเศรณี
๒๙๔ นางสาวอุไร วนานุกูล
นางอนงค์ เลิศวรชน
๒๙๕ นางอุไร วิวัฒรางกูล
นางอนงค์ อินทร์ชัยญะ
๒๙๖ นางอุไรวรรณ เงาเจริญจิตร
นางอภิญญา สกุลรัตน์
๒๙๗ นางสาวอุไรวรรณ มะภิโกสิ
นางอภิรดี หาญสุวณิช
๒๙๘ นางเอมิลี่ เกตุทัต
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
นายกรัยศิริ ปุณณะหิตานนท์
๖ นายไกรวัล ปวราจารย์
นายกฤษณะ มรรควาณิช
๗ นายไกรศร นนทการ
นายกําจร ปั้นบุญ
๘ นายจรัญ หัตถกรรม
นายกําแหง เลี่ยวบุ้นกิม
๙ นายจํานง ศรีประเทือง
นายกิติพงษ์ นนทพิมลชัย
๑๐ นายจิรพงษ์ จิรวัชรเดช

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖

นายจิโรจน์ โรจน์รัตนวลี
นายฉ้วน วิชิตวาที
นายชยณัฏฐ์ สุโขชัยยะกิจ
นายชลิต ฉัตรมณีเวช
นายชวินท์ ธัมมนันท์กุล
นายชัยณรงค์ วิเศษสินธุ์
นายชัยยศ สัชฌะไชย
นายชัยรัตน์ สัชฌะไชย
นายชัยวัฒน์ โลหะกิจถาวร
นายชาคร จารุพิสิฐธร
นายชินเทพ เพ็ญชาติ
นายชูเกียรติ กองอํานวยสุข
นายชูชาติ ตันอังสนากุล
นายชูชาติ พุฒิพรชัยกุล
พลอากาศโท ชูศักดิ์ ชุติวงศ์
นายชูศิลป์ นนทการ
นายไชยันต์ โลหะกิจถาวร
นายณรงค์ พณิชากิจ
นายณัฐพล ชวลิตชีวิน
นายดํารง เจริญมาก
นายดํารง สุริยงค์
นายแดน ปรีชา
นายตรีพิศ รอดบัณฑิต
นายถนัดกิจ เตชานุกูลชัย
นายทรงวุฒิ พรหมเจริญ
นายทศพร จิตประไพกุลศาล

หน้า ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นายทักษิณ เทพชาตรี
นายไทร แซ่ตั้ง
นายธนชัย กาลวิโรจน์
นายธนชาติ ก่อประดิษฐ์
นายธวัช พันธาสุ
นายธวัชชัย ดํารงสินสวัสดิ์
นายธวัชชัย ธนกิจเกษม
นายธวัชชัย นิรมิตศรีชัย
นายธิติพันธ์ วงศ์อารีย์สวัสดิ์
นายธีชลิต ศรีหล่มสัก
นายธีรวัจน์ วรสุวัฒน์
นายธีรศักดิ์ ธรรมศรัณย์
นายธีรานนท์ จิตสันติวรรักษ์
นายนภดล กลิ่นสุวรรณ
นายนิติพันธุ์ นิวาตวงศ์
นายเนาว์ จงกลรัตนาภรณ์
นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์
นายบุญเกียรติ วาริพันธน์
นายบุญไชย สุธิราธิกุล
นายบุญยงค์ สุธางค์กรกุล
นายปณิธาน ลักคุณะประสิทธ์
นายประกิจ โซวิกุล
นายประสพ สันติวัฒนา
นายประสิทธิ์ ธนาวิริยะชัย
นายประเสริฐ ชื่นประภารัตน์
นายประเสริฐ นิชโรจน์

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙

นายประเสริฐ อึ้งอร่าม
นายปลอด บัวสุข
นายปัณณวิชญ์ เพี้ยนภักตร์
นายพงษ์ศักดิ์ เลี้ยงศิริ
นายพรชัย กิตติมงคลชัย
นายพรศิลป์ แต้มศิริชัย
นายพัฒนา สุวัณณาคาร
นายพิทักษ์ บุญพจนสุนทร
นายไพโรจน์ ศรีจามร
นายไพศาล สันติธรรมนนท์
นายไพสิฐ อัศวนิเวศน์
นายภิเศก ลุมพิกานนท์
นายมงคล เจียมวรกุลชัย
นายมงคล ชาญไพบูลย์รัตน์
นายมนัส ลีลาภัทรพันธุ์
นายมานพ เจียมสมบัติ
นายมาโนช กฤตมโนรถ
นายมุกข์ อนันต์สมสิน
นายรวีโรจน์ จินตวิวัฒน์
นายรัตน์ ฉัตรนรัตนกุล
นายรุ่งวิทยา ควรผดุง
นายเลิศวิทย์ จูห้อง
นายวรภัทร์ รุ่งนพคุณศรี
นายวรวุฒิ ตั้งราษฎร์นิยม
นายวรวุฒิ สายพวรรณ์
นายวริน อิทธิโรจนกุล
นายวสันต์ อิทธิโรจนกุล

หน้า ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นายวัฒกร ชาติวิวัฒน์พรชัย
นายวิชัย พรรณเชษฐ์
นายวิเชียร เลิศนุวัฒน์
นายวิเชียร หอมพูลทรัพย์
นายวิทยา กอจรัญจิตต์
นายวิศณุ ทรัพย์สมพล
นายวีรชัย เวชภัณฑ์เภสัช
นายวีรวัฒน์ เตชานุกูลชัย
นายวีรวัฒน์ รังคกูลนุวัฒน์
นายวุฒิชัย อาจริยะพร
นายศักรินทร์ อมรฤทธิ์
นายศิรเวท ศุขเนตร
นายศิริสิทธิ์ พุทธรักษา
นายศุภวัช วงศ์ชัยบูรณ์
นายสบโชค ศรีทองสุข
นายสมชาย จรัสรุ่งโรจน์
นายสมชาย เดชภิรัตนมงคล
พลตํารวจตรี สมพงษ์ สุวรรณะรุจิ
นายสมโภช วงษ์ชัยพฤกษ์
นายสมยศ พงศ์ผกาทิพย์
นายสมศักดิ์ ตัณทนาวิวัฒน์
นายสันติ จรัสมนัสกุล
นายสัมฤทธิ์ ลักษมาณา
นายสุกิจ จรัสรุ่งโรจน์
นายสุขุม เฉลยทรัพย์
นายสุชัย จิตต์กุศล
นายสุทธิชัย ยงค์วงศ์ไกรศรี

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒

นายสุธรรม สุริยะมงคล
นายสุนทร จรัสรุ่งโรจน์
นายสุเมธ จรัสรุ่งโรจน์
นายสุเมธ ยงเกียรติพานิช
นายสุวัฒน์ จรัสรุ่งโรจน์
นายสุวัฒน์ สิริยุทธพงศ์
นายสุวิทย์ ประเสริฐท่าไม้
จ่าสิบเอก เสนาะ ยี่สาคร
นายใส พรงาม
นายหะริน หิรัญวัฒน์ศิริ
นายเหรียญ บุญดีสกุลโชค
นายอดิศักดิ์ อังศรีประเสริฐ
นายอดิสรณ์ ออศิริวิกรณ์
นายอนวัช อุทัยชลานนท์
นายอนันต์ ช่ําชองเกษตร
นายอิทธิพันธ์ วงศ์อารีย์สวัสดิ์
นายเอกศิษฎ์ ลีวรวัฒน์
นายเอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ
นายเอี่ยม มังคละอภินันท์
นายเอี่ยม อิ่มอํานวยทรัพย์
นางกนกภรณ์ รัชตเสรีกุล
นางสาวกมลมาศ ชุณหะวัต
นางกมลวรรณ พลหาญ
นางกรรณิการ์ ลิปตพัลลภ
นางกัญญาณี วงพงษ์สาคร
นางกันยา สิริวัฒน์

หน้า ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นางสาวกัลยา สว่างกุลรุ่งเรือง
นางสาวกัลยา สิทธิ์อมรพร
นางกัลยาณี ชัยชนะวงศ์
นางกิมเลี้ยง พรงาม
นางกิมฮ้วน อุยตระกูล
นางเกษมสุข รุ่งเรือง
นางสาวเกสร สังขจันทร์
นางขจรรัตน์ หัตถกรรม
นางขวัญใจ บรรเทา
นางไขศรี ปุณณะหิตานนท์
นางคุณัญญา ธาดาเธียร
นางงามจิต พานิชไกร
นางงามเนตร สุทธินันท์
นางเง็กอี่ ตั้งกฤษณขจร
นางจิตรา วงศ์วัฒนะเดช
นางสาวจุฑารัตน์ เพ็ชร์ธงไชย
นางสาวจุรีภรณ์ กิจยรรยง
นางฉอ้อน สุดกลับ
นางสาวฉัฐพร ธารัตถพันธุ์
นางฉันทนา ชลสายพันธ์
นางฉันทนา อัศวนิเวศน์
นางฉันทพัฒนุ์ จงแย้มเหมือน
นางชนิษฐา โตธนะโภคา
นางชวนี ทองโรจน์
นางช่อทิพย์ รุ่งเรืองสุวรรณ
นางชุลีพร ณ ลําพูน

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔

นางฐานิดานันท์ สันติธรณ์
นางสาวฐิติพร แต้มศิริชัย
นางณัฎฐา อัครนาคร
นางสาวณัฐนันท์ โชคล้ําบุญ
นางดรุณี ผ่องแผ้ว
นางดวงพร ธรรมศรัณย์
นางเตียง ลิติกรณ์
นางถนอม สแตริทท์
นางทองใบ กงนอก
นางสาวทองหล่อ ไทยศรีคํา
นางทิพเรศ ศรีนวลดี
นางเทพวรรณ ม้าประเสริฐ
นางสาวธนพรรณ กีรติมโนชญ์
นางธัญญรักข์ ชลาวดิฐ
นางสาวธัญญลักษณ์ นิมมานนิตย์
นางสาวธีรนุช รัตติวัธน์
นางสาวนงนุช เตียงพิทยากร
นางนงนุช ปันจัยสีห์
นางสาวนนทลี มรรคาวาณิช
นางนภา ลิ้มตระกูลธงชัย
นางสาวนราทร กล้าสุคนธ์
นางน้อย กฤษณวิภาคพร
นางสาวนิตย์พร มหาวีรชาติกุล
นางสาวนิภา ทัศนมานะ
นางนิภา พุ่มทอง
นางนิภา สวนฐิตะปัญญา

หน้า ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นางนุชสรา พยับเดชาชัย
นางบังอร กีรติชีวนันท์
นางบังอร ยุทธเนตร
นางบัวผิน ศรีจามร
นางบุญช่วย ไชยนิตย์
นางบุญทอง ขันแก้วผาบ
นางบุญพร้อม เลิศสําราญ
นางบุญล้อม บํารุงปรีชา
นางสาวปภัสสิริย์ สันถวรักษ์
นางประพิศ เพิ่มทรัพย์
นางประภา จรูญชัยคณากิจ
นางสาวประภา รุ่งเรือง
นางสาวประภาวัลย์ เมธีสุทธิวงศ์
นางประยงค์ อัชนันท์
นางประยูร ภัตติชาติ
นางปราณี หิรัญวัฒน์ศิริ
นางพนิดา ตั้งอิทธิพลากร
นางพยุงจิต ยงเจริญ
นางพรทิพย์ ศิริรัตนาคินทร์
ร้อยเอกหญิง พรเพชร หรูจิตรวัฒนา
นางสาวพรรณี ตั้งเรืองวงศ์
นางพรรณี สิริยุทธพงศ์
นางพร้อมพรรณ ตั้งพัฒน์เจริญ
นางพลอยจันท สุนทรนันท
นางพวงแก้ว เจริญสวรรค์
นางพัชรินทร์ จันทสุรียวิช

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖

นางสาวพัชรินทร์ สุวรรณธาร
นางพัชรี สวนแก้ว
นางพันธุ์พิมล จีวรตานนท์
นางพิกุล ประดิษฐวงษ์
นางสาวพูนศรี นนทการ
นางพูลพร แสงบางปลา
นางสาวเพ็ญศรี จรัสรุ่งโรจน์
คุณหญิงเพ็ญศรี ไชยยงค์
นางสาวเพ็ญศรี ภู่อุทัย
นางสาวเพ็ญศรี วุฒิสทิ ธิกุลกิจ
นางภัทร์ภูรี จงเฟื่องปริญญา
นางภัสราภรณ์ จิระโชติธนันท์
นางภาวดี จรัสมนัสกุล
นางสาวภาวนา เนียมลอย
นางสาวมะโนรัตน์ นนทการ
นางมัลลิกา สันตโยภาส
นางมาลี พวงพัฒน์
นางยุพิน เจริญเลิศทวี
นางเย็น กาลวิโรจน์
นางรัตนา สุวรรณธาร
นางรัศนภา ธรรมภิรัฐวงศ์
นางริดา ศรีหล่มสัก
นางสาวรุ่งกานต์ บรรเทา
นางสาวรุ่งนภา สุทธิรักษ์
นางเรณู ชุมมานนท์
นางลดาวัลย์ ศรีดอนชัย

หน้า ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นางลัญชนา จําปาทอง
นางลัดดาวัลย์ วิชัยดิษฐ
นางเลาจนา เพชรคุ้มพล
นางสาววชิราภรณ์ น้อยเจริญ
นางสาววรวรรณ สุขสงวน
นางวราภรณ์ วจีไกรลาศ
นางวัชรวรรณ์ บํารุงกิจ
นางสาววัชรินทร์ สุธีรไกรลาศ
นางวัชรี วุฒิชาติ
นางวัลลิยา ทวีวงศ์ ณ อยุธยา
นางวารุณี ดํารงสินสวัสดิ์
นางวิภา จงสุวรรณวัฒนา
นางวิมลรัตน์ เลิศนุวัฒน์
นางวิลาวรรณ เฮงตระกูล
นางสาววิศัลยา มธุรส
นางสาววีรวรรณ สุธีรไกรลาศ
นางศรีประภา นิชโรจน์
นางศิรประภา บูรณภิญโญ
นางศิริกร ณิลังโส
นางศิริทิพย์ อุ่นอนุโลม
นางศิรินารถ ชวิตวงศ์พัฒนา
นางศิริรัตน์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
นางศิริวรรณ อิสสระชัยยศ
นางศิริอร พหลภาคย์
นางสาวโศภิน โลหเจริญวนิช
นางสงวน เยี่ยมสวัสดิ์

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘

นางสงวนศรี ปาละกูล
นางสาวสนุ่น ฤกษ์จารี
นางสมคิด จิตต์ปฐมวณิช
นางสมคิด โต๊ะสุวรรณโรจน์
นางสาวสมพร เลี่ยวบุ้นกิม
นางสมฤดี ปุณณะหิตานนท์
นางสมศรี ยี่สุ่นหลวง
นางสมาน วีรกุล
นางสมิหลา หยกอุบล
นางสาวสวภัค เตชะวัฒนาการ
นางสําราญ ดุษฎีพาณิชย์
นางสินีนาฏ ฟักเยียรยง
นางสุฉัตรา พฤกษ์ขจร
นางสุชาดา สิทธิเสถียรชัย
นางสุณี ภัทจารีสกุล
นางสาวสุดจินดา เฟื่องสังข์
นางสาวสุดารัตน์ สารสว่าง
นางสาวสุดารัตน์ หอรักษา
นางสุธารา โกมลเสน
นางสุนนั ท์ อาชวกุลเทพ
นางสาวสุนิสา โตวัน
นางสุนีย์ วงษ์พิชญ์
นางสุปัญญา เอื้อวัฒนสกุล
นางสุพร พรประเสริฐมานิต
นางสุพร วาริพันธน์
นางสุพรรณี อิทธิโรจนกุล

หน้า ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นางสุพัตรา ฐิติวณิชภิวงศ์
นางสาวสุรีย์ จ้อยเล็ก
นางสุวนาถ ศรีสดใส
นางสาวสุวรรณา วีระมงคลกุล
นางสุวรรณี จินชาง
นางสุวารี แซ่อึ้ง
นางสุวิมล เลาหวิศิษฏ์
นางสาวแสงทอง รักษาพล
นางสาวหมวย ตันเจริญ
นางสาวอมรรัตน์ หม่องพิชัย
นางอรทัย สุโขชัยยะกิจ
นางอรพิน ตาปสนันทน์
นางสาวอรัญญา โลหะกิจถาวร
นางอัจฉรา อิทธิโรจนกุล
นางอัญชลี เกษมรัติ
นางสาวอัญญรัตน์ ตันนะไพบูรณ์
นางสาวอัมพร แซ่ซิ้ม
นางอัมรา กุลาตี
นางสาวอารีย์ เงินแย้ม
นางสาวอารีรัตน์ โชคล้ําบุญ
นางอําไพ ฟองรัตนะกุล
นางอินทรามณี วจีไกรลาศ
นางอุทัยวรรณ รอดคะเชนทร์
นางอุบลรัตน์ นครชัย
นางสาวเอกรัฏฐา ชงเชื้อ
นางเอียดฤดี มิ่งขวัญ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข

หน้า ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

กระทรวงสาธารณสุข

๑
๒
๓
๔
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

ทุติยดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายเชาว์ จิระมงคล
ตติยดิเรกคุณาภรณ์
๑ นางสาวจําปี คงทรัพย์
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
นายเกรียงชัย พานิชภักดี
๕ นางสาวทองพูน มั้วพิบูล
นายวิศิษฏ์ อภิรักษ์คุณวงศ์
๖ นางรัชนี สืบขจร
๗ นางวีณา จันทรภูมิ
นายวิษณุ เทพเจริญ
นางจุไร อิสระพิทักษ์กุล
๘ นางอําพัน เมธิยนนท์
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑๖ นายอรุณ ตั้งพาณิชย์
นายเกรียง วงศ์ตั้งใจ
๑๗ นายเอี่ยม เอี่ยมกาญจนาลัย
นายจงกล พิพัฒน์
๑๘ นางกัณตรัก สุวรรณชาติ
นายชวน ชัยปัทมานนท์
๑๙ นางกันยา สุจิวโรดม
นายชาตรี จริยะธีรวงศ์
๒๐ นางขวัญใจ รัตนพงษ์
นายชาย ฐาปนากร
นายณัฎฐวัฒน์ สุวรรณชาติ
๒๑ นางเข็มทอง เรืองกฤตยา
นายบูรพ์ ฮึกหาญ
๒๒ นางจิตรา ทะละวงศ์
นายประกิจ อภิศักดิ์ศิริกุล
๒๓ นางบุญเตือน พสุรัตนวงศ์
นายมงคล พรหมจุล
๒๔ นางสาวปณีต วีรานุวัตติ์
นายลือ ทองแสงสุข
๒๕ นางสาวปัญจมา สาธุการ
๒๖ นางพยูง พิพัฒน์
นายเว็งหงี พิษณุวงษ์
๒๗ นางภารดี เกียรติภิญโญชัย
นายสมเกียรติ ไพศาลอัชพงษ์
๒๘ นางสาวม่วย บัวไร่ขิง
นายสรศักดิ์ เล็กปรีชากุล
๒๙ นางรุจิรา ตันมิตร
นายสุขุม วัฒนพงษ์วานิช
นายสุวิทย์ ศฤงคารินทร์
๓๐ นางละม้าย ศรีนวกุล

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๓๑ นางสนอง จํารักษ์
๓๒ นางสมใจ แซ่ตัง
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓

นายกมล แซ่ตั้ง
นายจรูญ คุ้มประยูร
นายจุลรัตน์ โชคคติวัฒน์
นายเฉลิมชัย สรรสง่าสกุล
นายทองดี จงสุข
นายนิวัฒน์ กิระนันทวัฒน์
นายปฐม เกษมสง่าทรัพย์
นายประคอง วุฒิวณิช
นายปรีชา ทองชื่น
นายปรีดา เซียงเห็น
นายพิบูลย์ เลี่ยวไพโรจน์
นายไพบูลย์ ศิลปานันทกุล
นายวรุต คุ้มประยูร
นายวันชัย วิทยาปัญญา
นายวิชัย ลิ่วเกษมศานต์
นายวิชัย ศรีนวกุล
นายวีระชัย สันตินรนนท์
นายเวหา ไชยงาม
นายศิริวุฒิ์ ติระพงศ์ไพบูลย์
นายสมเกียรติ ศรีอุทารวงศ์
นายสมชาย ไทยอาจ
นายสมบัติ ทองไกรรัตน์
นายสมประสงค์ สายสมยา

หน้า ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

๓๓ นางสุดา พรหมจุล
๓๔ นางอัมพร วงศ์อภัย
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
๒๔ นายสมพงษ์ พวงเวียง
๒๕ นายสมพล วัชรเสรีกุล
๒๖ นายสมรรถชัย สีหพันธุ์
๒๗ นายสรรพสิทธิ์ เบญจาทิกุล
๒๘ นายสุกิจ ศรีสงวน
๒๙ นายสุพัฒน์ แสงมิ่ง
๓๐ นายหมาย สายถิ่น
๓๑ นายอนุชิต มาอ้วน
๓๒ นายอวบ เสาะสนธิ์
๓๓ นายเอี่ยม แก้วดอนรี
๓๔ นางกาญจนา ทรัพย์ทวี
๓๕ นางกาญจนา สงวนวงศ์วิจิตร
๓๖ นางกาญจนา โอวัฒนากิจ
๓๗ นางเกสรา ตันโชติกุล
๓๘ นางครองรัตน์ ดนตรีเจริญ
๓๙ นางคําจันทร์ ไชยขาว
๔๐ นางสาวจันทร์เพ็ญ ทัตตากร
๔๑ นางจิตตรา แซ่ซี้
๔๒ นางสาวแจ่มจันทร์ หมอมูล
๔๓ นางสาวฉวีวรรณ มณีอินทร์
๔๔ นางซิวจู ตันติมาวงศ์
๔๕ นางสาวฎาฎะนี จิตนุยานนท์
๔๖ นางฐานิต ไตรรัตน์รุ่งเรือง

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
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

นางสาวฐิติมา ศรีสวัสดิ์
นางณัฏฐรี ระถี
นางสาวดวงกมล อินทรพานิช
นางดาริณี แซ่ตั้ง
นางทัศนีย์ ฤกษ์อุดมถวิลย์
นางสาวธัณย์จิรา ไพบูลย์กฤตธนา
นางสาวน้อย โชคมีสุข
นางน้อย อินทอง
นางสาวนาริฐา ไชยหงษ์
นางสาวนิตยา บุณยเกียรติ
นางสาวบุญธิวา สุกใส
นางบุญมี เรืองบุบผา
นางบุบผา บุตรยิ่ง
นางประคอง พรหมชุม
นางสาวปราณีต เลิศสงคราม
นางป่อง แกล้มกระโทก
นางพนิดา สุขะวัฒนาการ
นางพรรณอร ก๊กเกียรติกุล
นางพิกุล ศิริพรหมโชติ
นางพุฒิพร ถนอมบุญฉัตร
นางระเบียบ เดชสนธิ
นางรัชดาพร ป้อมบุบผา
นางวรรณวิภา เซียงเห็น
นางวราภรณ์ ศิวเวทพิกุล
นางวิไล โสมนัส

หน้า ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นางสาวศรีสุข สรรวิริยะ
นางสาวศิรินุช สุนทราศรี
นางศิริวรรณ ทองคง
นางสนิท ทินนานุกูล
นางสมบูรณ์ จิตสวัสดิ์
นางสาวสมพร เจตสิกทัต
นางสมศรี กาญจนสมบูรณ์
นางสาวสมศรี ศรีสวัสดิ์
นางสาวสว่าง แซ่ตัง
นางสอิ้ง แย้มวาที
นางสังวาล วรรัตนกุล
นางสายใจ ประจวบเหมาะ
นางสําราญ คลมั่น
นางสุกัญญา เหล่าสุวรรณ
นางสุนิษฐา ครุฑธาพันธ์
นางสุภาภรณ์ ตันติประภา
นางสุภาวดี จูวัฒนสําราญ
นางสุมาลี พลนิกรกิจ
นางสุรภี ไตรสุวรรณ
นางสาวสุฮั่ว ก๊กเกียรติกุล
นางอรุณี เผ่าจิระศิลป์ชัย
นางอํานวย สุขสุเสียง
นางอํานวยพร พัฒนจักร
นางอุทร กาญจนเวนิช

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข

หน้า ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายเกษม สรณาคมน์
๒๗ นายวรเดช สุขขวัญ
๒ นายคณินพิชญ์ ชาติเชิดศักดิ์
๒๘ นายวิชาญ ศรีนวกุล
๓ นายคํา เตลา
๒๙ นายวิสูตร งามวิทย์โรจน์
๔ นายคํามูล ดีพรมกุล
๓๐ นายวีระ เหล่าวิทวัส
๓๑ นายสมพงษ์ บุญเดช
๕ นายจําลอง แก้วแดง
๓๒ นายสมศักดิ์ พลอยเรืองรัศมี
๖ นายชั้น พุ่มมณี
๓๓ นายสมศักดิ์ โอวัฒนาพานิช
๗ นายชาญวุฒิ ชัยบุลวัชร
๓๔ นายสุข แซ่โค้ว
๘ นายชิวปอ สรณาคมน์
๓๕ นายสุนทร ชนานุศิริ
๙ นายโชติ จูตระกูล
๓๖ นายสุระชัย พงษ์ชาญยุทธ์
๑๐ นายทรงสมรรถ จันทร์เทพ
๑๑ นายทวีศักดิ์ สิริประเสริฐศิลป์
๓๗ นายสุวิทย์ เหรียญรุ่งเรือง
๑๒ นายนําชัย แซ่ตั้ง
๓๘ นายอภิชาต โพธิสาร
๑๓ นายบุรินทร์ หิรัญบูรณะ
๓๙ นายอรุณ เต็มภัทราโชค
๔๐ นายอัครพล สุภาชัยวัฒน์
๑๔ นายประจักษ์ แต้สกุล
๔๑ นายเอนก ลิ่มศรีวิไล
๑๕ นายประมวลพจน์ บุญเรืองศรี
๔๒ นายเอนก สิทธิ
๑๖ นายประสงค์ จิตนุยานนท์
๔๓ นางกัลยา กิติรัตน์ตระการ
๑๗ นายปิยะพงษ์ ติยะประเสริฐกุล
๔๔ นางสาวกานดา เหรียญมณี
๑๘ นายเป๊ะ แกลงกระโทก
๔๕ นางคลี่ ชูชาติ
๑๙ นายพินิจ วงศ์พานิช
๒๐ นายพือลี ดอเลาะ
๔๖ นางสาวจันทร์ธร ธารบุปผา
๒๑ นายเพิ่ม สังข์วิชัย
๔๗ นางสาวจิตเกษม ตั้งศิริพัฒน์
๒๒ นายไพโรจน์ โพธาภรณ์
๔๘ นางฉวีวรรณ ศรีนวกุล
๒๓ นายไพสิทธิ์ ศิวเวทพิกุล
๔๙ นางดวงแก้ว แก้วอุ่นเรือน
๕๐ นางดอกไม้ อุขุนทด
๒๔ นายภาณุวัฒน์ ชูศรี
๕๑ นางทองคํา สอิ้งทอง
๒๕ นายมณฑล บุดดาเลิศ
๕๒ นางนฤมล สาและ
๒๖ นายรฐนนท์ ซื่อตรง

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘

นางสาวนันทนา สุขสถิตย์ธนวัฒ
นางนิภาพร พัฒนาขา
นางสาวใบศรี จําลองราช
นางพวงแก้ว ศรีนวกุล
นางพาณี บัวไร่ขิง
นางพิชุกร สุนทรเกส
นางเพ็ญประภา สมบัติกําไร
นางยามิงละห์ มะ
นางยุพิน สีต๊ะสาร
นางร่อบีด๊ะ กระบี่วงศ์
นางระพีพรรณ แก้วิศิษฏ์
นางรัชนี ชีวินศิริวัฒน์
นางเรณู แสงหิรัญ
นางลออ ทองโรจน์
นางวงษา สรณาคมน์
นางสาวศรีธิดา ติยะประเสริฐกุล

หน้า ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นางศิริพรรณ ภัทรสิริวรกุล
นางสมใจ ซื่อยิ่งกาญจน์
นางส้มลิ้ม คณูวัฒนา
นางสาวสังวาลย์ จี่จาวงษ์
นางสําอางค์ ช้อยชด
นางสาวสุจิตรา ลีลารจเลข
นางสุจินดา แซ่โค้ว
นางสาวสุทธินาฏ สุนทราศรี
นางสุทัศน์ กล้าคง
นางสุมัทนา ไวทยาวันศิริ
นางสุรีย์ ทองคํา
นางเสาวลักษณ์ จําลองราช
นางอัมพร เต็มภัทราโชค
นางอําพัน มงคลชนธัญ
นางอิฐพร พลอยเรืองรัศมี
นางอุทัย นามวงศ์ชัย

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
๑

๑
๑
๒

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
นางสาวฉลวย กรพุกกะณะ
๒ พันโทหญิง อุดมลักษณ์ อ่อนเจริญ
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑ นางสาวสุรีย์ สุขะมงคล
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
นางสุชาดา โกมลโรจนาภรณ์
๒ นางสุดารัตน์ นุกูลกิจ
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
นายมนตรี รัตนาวิวัฒน์พงศ์
๓ นางฉลวย รักษิตานนท์
นางสาวจิตภัทร์ อุปราวิทยานันท์
๔ นางยุพาพันธ์ รักษามั่น

หน้า ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑ นางสุพรรณา ดีรุ่งโรจน์
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายเลิศวงศ์ มงคลรัตนชาติ
๒ นายสมเกียรติ งามดํารงเกียรติ
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
๑ นางสาวพรรณา แสงนภาเพ็ญ

สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๑ นายบุญชัย อัศวกุล
๒ นางสมนึก โพธิ์สุข
๑ นายเทียน ชูรา
๒ นายปรุง สุขเจริญ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

นายชัย เจริญขจรชัย
นายณัฐสิทธิ์ ชวนสนิท
นายทรงชัย ตันติสิริสมบูรณ์
นายทองใบ พูนธนะพันธ์
นายทองหล่อ สุขะมงคล
นายบรรลือศักดิ์ ฤทธิ์อิ่ม
นายบุญนาค ป้องกันภัย
นายประเสริฐ สุสมบูรณ์
นายพัตร์ ทองชวัชน์
นายพิทักษ์ โลหะพิบูลย์

ทุติยดิเรกคุณาภรณ์
๓ นางสมหวัง เกียรติศรีธนกร
ตติยดิเรกคุณาภรณ์
๓ นายเสงี่ยม รอดบุญชัง
๔ นางสาวสุนันท์ สุวรรณนภาศรี
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑๑ นายวิชัย ธรรมาเจริญราช
๑๒ นายสมชาติ โง้วจุงดี
๑๓ นายสะอาด ทองเย็น
๑๔ นายสืบวงษ์ สุขะมงคล
๑๕ นายสุจิตร แก้วศรี
๑๖ นางสาวกัลยา แก้วศรี
๑๗ นางเจียม กองทรัพย์
๑๘ นางสาวนิธินาถ ป้องกันภัย
๑๙ นางบุญช่วย ขาวมีศรี
๒๐ นางสาวปทุม แก้วศรี

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖

นางฟื้น รัตนกําเนิด
นางมารยาท โอสายไทย
นางวรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล
นางศิริพร พุดด้วง
นางสงวนศรี วิจัยกุล
นางสมจิตร ขันดี

หน้า ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นางสมจิตร ต่อพงษ์พันธุ์
นางสังเวียน เจริญศรี
นางสายสุดา บุตรน้ําเพชร
นางสาวสุนีย์ ฐานมงคลกุล
นางอรสา มณีรัตน์

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายจันทร์ อ้นสอาด
๑๙ นางสาวดลินี พงศ์ทองปาน
๒๐ นางดวงมณี พงศ์สันติสุข
๒ นายฉลาด ดาโรจน์
๒๑ นางน้ําค้าง เรืองธรรม์
๓ นายเฉลียว เกาะแก้ว
๒๒ นางสาวนิภารัตน์ บุญรัตนาภรณ์
๔ นายดําเนิน กนิษฐกา
๒๓ นางบุญเรือง เสนะเปรม
๕ นายนิกร หงษ์ศรีสุข
๒๔ นางบุบผา แจ่มนุช
๖ นายปัณณวัฒน์ ธนกิจเจริญวงษ์
๒๕ นางสาวมาลี เปาทอง
๗ นายพศวีร์ อนันต์ฐานิต
๒๖ นางสาวยุวดี เปาทอง
๘ นายเรืองยศ อาริยะเรืองกิจ
๒๗ นางรัตนา แซ่ลี้
๙ นายวิจิตร ลี้ทรงศักดิ์
๒๘ นางละเอียด สังข์อ่อง
๑๐ นายวิชัย ทรัพย์บัณฑิตย์
๑๑ นายสงัด มงคลประเสริฐ
๒๙ นางวรณ์ แซ่กัง
๓๐ นางศิริพร ทรัพย์ตันติกุล
๑๒ นายสิทธิชัย เนี๋ยมเจริญ
๓๑ นางสงบ สุวรรณ
๑๓ นายสุคนธ์ ผดุงยศ
๓๒ นางสมนึก ตันเจริญ
๑๔ นายสุนทร ทรัพย์ตันติกุล
๓๓ นางสุรินทร์ วิชิตนาถ
๑๕ นางงึ่นฮวย ลือสกุลกิจไพศาล
๓๔ นางอัจฉรา ธนกิจเจริญวงษ์
๑๖ นางสาวจรวย อ่อวิเชียร
๓๕ นางอัญชลี มูลสารภี
๑๗ นางจําปี อ่อนเปรี้ยว
๓๖ นางสาวอุไร ชีวะธนรักษ์
๑๘ นางฉลวย โตอินทร์

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

นายทวี ศรีสะอาด
นายประวิทย์ ศิริกุลประดิษฐ
นายพรชัย โควสุรัตน์
นายสมควร เกตุคง
นางสาวซ่อนกลิ่น ดวงสวัสดิ์
นางบุญรวม สิงห์โต
นางประเสริฐ เหลืองยิ่งยงค์
นางลําใย กนกเกียรติกุล
นายเกลียว แสงอุรัย
นายคณพล ศรีหอมรื่น
นายนิกร ศรศรี
นายลือชัย เลพล
นายสมชาย จินาเฟย
นายสมรักษ์ อุ่นญาติ
นายสุวรรณ อังศวาภิมณฑ์
นายอรงกรณ์ พูลสวัสดิ์
นางกฤษณา บุญรอด

หน้า ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
๙ นางวิไล อังศวาภิมณฑ์
๑๐ นางสนิท สํานักสกุล
๑๑ นางสมปอง นาคะเดช
๑๒ นางสํารวย เกตุคง
๑๓ นางสุรีย์ จีนาภักดิ์
๑๔ นางสาวอัมพร ทรัพย์ตันติกุล
๑๕ นางสาวอุไร เอี่ยมทวีเจริญ
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
๑๐ นางจันทรรัตน์ ศรีบูรณะไชย
๑๑ นางสาวณัฐฐาพร วรรณะชาติ
๑๒ นางสาวนิชานันท์ แซ่ภู่
๑๓ นางล้วน ม่วงประเสริฐ
๑๔ นางสุนีย์ สันติคุณากุล
๑๕ นางสุพรรณษา พลเสน
๑๖ นางอรอนงค์ ทารัตน์ใจ
๑๗ นางอารีย์ กุลสินนิธิพงศ์

สํานักงานศาลยุติธรรม
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายสุปถัมภ์ สําเริง

กรุงเทพมหานคร
ตติยดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายอดิศักดิ์ อ่องเอี่ยม

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๑ นายบุญเรือง ล้ําเลิศ
๒ นายวินยั ดีเจริญ

หน้า ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๓ นางวาณี เติมผล
๔ นางสาวอามีนะ ดีเจริญ
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายมิตร หงษ์กลการ
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายเสรี พรประสิทธิ์กุล

สภากาชาดไทย
๑ นายบุญเอก มีนะโยธิน
๑ นายวัลลภ กิ่งชาญศิลป์
๒ นายสายหยุด ฟักอ่อน

๑ นายทวีศักดิ์ ธํารงธัญวงศ์
๒ นายรายินเดอร์ซิงห์ สัจจเทพ
๓ นายสมชาย แซ่ตั้ง

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๒ นางอํานวย ทองมิ่ง
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๓ นางสาวยุภา สุนทรปักษิน
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายสุกิจ วงศ์เดชา
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
๔ นางปราณีจิตร เมฆธน
๕ นางวังจันทร์ ยุกตะนันทน์

นักกีฬา
๑
๒
๓
๔
๕

นายเกรียงไกร แก้วเมียน
นายเจียรณัฎฐ์ นาคะวิโรจน์
นายณราชัย ชูเมืองกุศล
นายทรงพล อนุกฤตยาวรรณ
นายเทพไชยา อุ่นหนู

ตติยดิเรกคุณาภรณ์
๖ นายธรรศกร นาคพรหม
๗ นายนาชา ปั้นทอง
๘ นายบุญศักดิ์ พลสนะ
๙ นายเป็นเอก การะเกตุ
๑๐ นายพนมพร เอี่ยมสะอาด

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๑
๒
๓
๔

นายภูริชญ์ แผ่นศิลา
นายรุ่งโรจน์ ไทยนิยม
นายวัชระ สอนดี
นายวัฒนา ใจเย็น
นายวิทยา พิมพ์มี
นายศุภชัย สงพินิจ
นายสมพร ใจสิงหล
นายสมโภช สุวรรณรังสี
นายสายชล คนเจน
นายสายัน ศรีอินทร์
นายสิงหา สมสกุล
นายสุดเขต ประภากมล
นายสุทัศน์ สวัสดิ์ตาล
นายสุพัฒน์ ปั้นศิริ
นายเสถียร ทองดี
นายอนุวัฒน์ ชัยชนะ
นายอังคาร ชะนะบุญ
นายเอกชัย จันทร
นางสาวกมลทิพย์ กุลนา
นางสาวกุลชลา วรวิจิตรชัยกุล
นางสาวแก้วใจ พุ่มสว่างแก้ว
นายจักรกิจ ปั้นทอง
นายจักรทิพย์ โพธิ์เจริญ
นายจีรวัฒน์ มีสุข
นายเจษฎา ยอดยางแดง

หน้า ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นางสาวเจนจิรา ศรีสงคราม
นางสาวโชติกา บุญทอง
นางสาวดวงอนงค์ อรุณเกษร
นางสาวดารณี วงศ์เจริญ
นางสาวตรีวดี ยงพันธ์
นางนงนุช รสหวาน
นาวาโทหญิง นิตยา ตู้แก้ว
นางสาวนิสา ธนะอรรถวุฒิ
นางสาวประภาวดี เจริญรัตนธารากูล
นางสาวปลื้มจิตร์ ถิ่นขาว
นางสาววรรณา บัวแก้ว
นางวันวิสา จันทร์แก่น
นางสาวศศิธร หงษ์ประเสริฐ
นางสาวสลักจิต พลสนะ
นางสาวสวาท รักษาศิริ
นางสาวสาวิตรี อมิตรพ่าย
นางสาวสุธิยา จิวเฉลิมมิตร
นางสาวสุนทรี รูปสูง
นางสาวสุภดี ปานเสน่ห์
นางสาวอรวรรณ บุตรโพธิ์

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๕ นายชัชวาล พลเยี่ยม
๖ นายณรงค์ แคสนั่น
๗ นายณรงค์เดช จันทร์ใจ
๘ นายณัฐพงษ์ เทวะเวชพงษ์

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔

นายณัฐวุฒิ พิมพา
นายดําเนิน จันทร์ทอง
สิบโท เถลิงเกียรติ์ ภู่สอาด
นายแถว บัณฑิต
นายทวีสุข สมุหเสนีโต
นายทับสิทธิ์ คํามุงคุณ
นายธนาวุฒิ กลิ่นขจร
นายนันทชัย ขันธ์สาคร
นายนิพนธ์ จันทโร
นายบรรจบ วงศ์คําเครือ
นายประจิม เรียงสันเทียะ
นายประสิทธิ์ หมั่นนอก
นายปริญญา ปั้นดี
นายปองพล กุลชัยรัตนา
นายเพ็ชร รุ่งศรี
นายภัทรพงศ์ ยุพดี
นายมานพ ตะเคียนคาม
นายรัชพล ภู่โอบอ้อม
นายเลิศชาย อิสราสุวิภากร
นายวรวิทย์ แก้วคํา
นายวัชรากรณ์ เสือสืบพันธุ์
นายสงัด ไชยคีนี
นายสมยศ สิทธิชัย
นายสานิตย์ สงนอก
นายสําเริง เครือไม้
นายสุชัย เจริญพักติ์

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

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นายสุธี คลองรั้ว
นางสาวจันทร์เพ็ง นนทะสิน
นางสาวจารุณี สารนอก
นางสาวชนาธิป ซ้อนขํา
นางสาวธัญลักษณ์ โชติพิบูลศิลป์
เด็กหญิงนพเก้า พูนพัฒน์
นางสาวนฤมล ขานอัน
นางสาวนิภาดา แสนสุภา
นางสาวประภาภรณ์ แสงนรินทร์
นางปรีญานุช ศรีบุญเรือง
นางสาวปวริศา ยกทวน
นางสาวพิกุล สีดํา
นางสาวภัสสร จักษุนิลกร
นางสาวรภัทกร ประสพสุข
นางสาววงศ์ผกา จันทวงศ์
หม่อมหลวงวราภา ชุมพล
นางสาววันดี ทําคํา
นางสาววันนา ลาดี
นางสาววัลลภา พันธุ์สูงเนิน
นางสาววิลาวัณย์ อภิญญาพงศ์
นางสาวนุศรา ต้อมคํา
นางสาวเสาวลี แก้วช่วย
นางสาวหนึ่งฤทัย ไชยเพชร
นางสาวอมรรัตน์ วินาโท
นางสาวอําพร หญ้าผา

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ 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

นายกฤษณะ จอฉุย
นายกฤษดา วงศ์ทิม
สิบเอก แก้ว พงษ์ประยูร
นายขวัญชัย นุชพุ่ม
นายคมกริช ประยูรชาญ
นายจักรินทร์ หอมหวาน
เด็กชายจิรวัฒน์ จาดคล้าย
นายชัยพร ดีปลื้ม
เด็กชายทศพล มหาวิเชียร
เด็กชายธัชรินทร์ นาบอนน์
นายประสิทธิ์ หว่าหลํา
นายภาณุวัฒน์ จันทา
นายไมตรี คงเรือง
นายรัตน์พร เจือจันทร์
นายวสันต์ จันทินมาธร
นายวิทยา วิชัยวัฒนา
นายวีรพล กว้างขวาง
นายศุภชัย เพ็ชรสาย
เด็กชายสิทธิศาสตร์ พรพันธุ์
นายสุธิพร วัฒนากสิกรรม
นายสุพจน์ แสนหล้า
นายสุวิทย์ เมืองพรหม
นายเสริมพันธ์ คุ้มถิ่นแก้ว
นายอดิศักดิ์ แสงอริยะกุล
นายโอภาส ใจทน

หน้า ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๒๖ นางสาวกะรัต ศรีเมือง
๒๗ นางสาวกุ้ง นิลา
๒๘ นางสาวจิราพันธ์ เชาว์ชวานิล
๒๙ นางสาวจุฑาธิป มณีพันธุ์
๓๐ นางสาวญาณิศา ต่อรัตนวัฒนา
๓๑ นางสาวฐิติมา เมืองจันทร์
๓๒ นางสาวณัชฐานันตร์ จันทร์กระจ่าง
๓๓ นางสาวตรีวราภรณ์ ทองนุ่น
๓๔ นางสาวนภาลัย ธารใส
๓๕ นางสาวนาลีรัตน์ เกสโร
๓๖ นางสาวนิภา เทียนสว่าง
๓๗ นางสาวปิยนุช บัวผัน
๓๘ นางสาวพรรณาภา อัศวาณิชย์
๓๙ นางสาวมลฤดี ชาภูคํา
๔๐ นางสาวยุพา ภูครองพลอย
๔๑ เด็กหญิงเยาวเรศ นิสสระ
๔๒ นางสาวรอยพิมพ์ งามพีระพงศ์
๔๓ นางสาวฤทัย สันทัดวัฒนา
๔๔ นางสาววรรณภา กันหา
๔๕ นางสาวสมดี วรรณกัมมิโก
๔๖ นางสาวสุจิรัตน์ ปุกคํา
๔๗ นางสาวสุดสายฝน ยอดผา
๔๘ นางสาวสุพรรณี วงศ์สุทธิ์
๔๙ นางสาวหทัยชนก เทพคุณ
๕๐ นางสาวอลิสา ลิ้มสําราญ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๕๑ นางสาวอัจฉรา พวงเงิน
๕๒ นางสาวอํานวย เวชฐาน
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓

นายกฤษณะ จุลโพธิ์
นายกฤษณะ ธนะกรณ์
นายกฤษดา วงษ์แก้ว
นายกิตติศักดิ์ บุญเสมเสน
นายเกียรติยศ แฉล้มเขตร์
เด็กชายขวัญเกียรติ ผิวผ่อง
นายขวัญชัย พิมพ์กรณ์
นายขวัญยืน จันทรา
นายจันทร์นี วงศ์นนทภูมิ
นายจิตติ แก่นทองหลาง
นายชนาธิป รักษ์บุรี
นายชัยรัตน์ ทาอ่อน
สิบโท ชัยวัฒน์ นิ่มมา
นายชาคริต ทองวัฒนา
นายณัฐพล สิทธิโรจน์
นายดิเรก ทองนุ่น
นายเดช มณีรัตน์
นายทนงศักดิ์ หิตะคุณ
นายทรงวุธ ลําสัน
นายธนกร สันทนาประสิทธิ์
นายธวัช สุจริตธุระการ
นายธวัชชัย ใจศิลป
สิบตํารวจเอก ธวัชชัย มะเส

หน้า ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

๕๓ นางสาวอุษา เต็นปักษี
๕๔ เด็กหญิงเอรียา จุฑานุกาล
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
๒๔ นายธวัชชัย โมระพัฒน์
๒๕ นายธันยกร ครองผา
๒๖ นายธีรยุทธ พิลาคง
๒๗ นายนคเรศ วันทะนะ
๒๘ นายนภดล วรรณบวร
๒๙ นายนภัส วงศ์นนทภูมิ
๓๐ นายนัฐกร ทองงาม
๓๑ นายนัทวุฒิ สุดสนิท
๓๒ นายนําโชค จันต๊ะคาด
๓๓ นายนิวัฒ กองตา
๓๔ พันจ่าอากาศเอก บดินทร์ ปัญจบุตร
๓๕ นาวาโท ประมุข สุวรรณประทีป
๓๖ นายพงษ์พันธ์ เปล่งสันเทียะ
๓๗ นายพนมกรณ์ สายสอน
๓๘ นายพรหมธร กิ่งวรรณ
๓๙ นายพิชัย บุญศรี
๔๐ นายพิทยา ตีบนอก
๔๑ นายพิทยา ประถิ่น
๔๒ นายพิสิษฐ์ สนั่นพานิชกุล
๔๓ นายไพฑูรย์ แก้วคํา
๔๔ นายไพบูลย์ วงศ์นนทภูมิ
๔๕ จ่าสิบเอก ภาคิน ภู่คร้าม
๔๖ นายภาณุพงษ์ โปรเฑียรณ์

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
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

นายยุทธนา นามสง่า
นายรดมยศ มาตเจือ
นายวงษ์สวัสดิ์ จันทรางศุ
นายวสันต์ เมธาภัทร
พลทหารวิริยะ เพิ่มพูน
นายวีรภัฎ ปิกานนท์
นายวีระพงษ์ โนนทิง
นายศราวุฒิ เพ็ชรสิงห์
นายศักดิ์ธัช ศักดาราช
นายศาสตรา ปลีนารัมย์
นายศิริวัฒน์ สาขา
เด็กชายศุภกร พงษ์วิเชียร
นายศุภชัย มณีนาถ
นายศุภวุฒิ เถื่อนกลาง
นายเศรษฐกรชัย ชื่นตา
นายสมศักดิ์ ค้าขึ้น
เด็กชายสมัชญ์ ไทยานนท์
จ่าเอก สายลม อาดี
สิบเอก สารมนต์ เจรียงจิต
นายสืบพงศ์ มีเพียร
นายสุขสรรค์ เพียจันทร์
นายสุทิศ อ่วมสมุทร
นายสุบิน ชูชม
นายสุประกิต แก้วตระกูล
นายสุรพงค์ ทมพา
นายเสกสรร ขุนทอง

หน้า ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นายอคีเลียส แรลลี่
นายอนันท์ สุวรรณนิโรจน์
นายอนุชิต สถิต
นายอนุรักษ์ ลาวงษ์
นายอนุรักษ์ ศรีนรงค์
นายอภิศักดิ์ รองพิชัย
นายอํานาจ วงค์เงิน
นายเอก บุญสวัสดิ์
นายเอกพงษ์ สุรัตน์สว่าง
นายเอกสิทธิ์ จูมเจริญ
นางสาวกมลทิพย์ สุวรรณชนะ
นางสาวกรณิการ์ นวลบริบูรณ์
นางสาวกัญญา ทาชื่นจิต
นางสาวเกศศินี ทองงอก
นางสาวจงดี เทมแกว
นางสาวจันจิรา ปานประเสริฐ
นางสาวจารุวรรณ ไชยการ
นางสาวจินดาพันธ์ พ่วงจุ้ย
นางสาวจินตหรา เสียงดี
นางสาวจิราพร วงศ์สุวรรณ
นางสาวจีรวรรณ ในทอง
นางสาวจุฑาทิพย์ มธุรส
นางสาวจุฑามาศ จันทกาล
นางสาวจุฑารัตน์ น้อยเทพา
นางสาวชนิดา ศรีนวกุล
นางสาวชโรทัย สุขสมวงษ์

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔

นางสาวชลดา ชัยประพันธ์
นางสาวชวนพิศ สําราญรื่น
นางสาวชิดชนก อยู่ศรี
นางสาวชุเมรินทร์ ผ่องสําอางค์
นางสาวชูศรี อินทนิล
นางสาวณัฐนิดา หลวงแนม
นางสาวณัสญ์ศยา สู่สุข
นางสาวณิชชาอร จินดาพล
นางสาวณีนารุจิราภรณ์ ลิเกิ้น
นางสาวดารารัตน์ อาสายุทธ์
นางสาวเดือนนภา งามล้ํา
นางสาวทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย
นางสาวทัศพร วรรณกิจ
นางสาวทัศมาลี ทองจันทร์
นางสาวแทรี่ ลิมน์ อิมพ์สัน
นางสาวธนชพร กําลังพักตร์
นางสาวธันยพร พฤกษากร
นางสาวนพวรรณ จันทูล
นางสาวนริศรา ทินบัว
นางสาวนริศรา นามสีลี
นางสาวนริศรา วรกิจศิริกุล
นางสาวนรีรัตน์ ตาขัน
นางสาวน้ําฝน ค้างคีรี
นางสาวนุชนาถ ไม้หวั่น
นางสาวบุศญา บุญรักษ์
นางสาวประกายดาว ประมะรี

หน้า ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นางสาวประทุมรัตน์ นากุย
นางสาวประภัสภรณ์ ศรีโรจน์
นางสาวปัญญดา มั่นกิจเจริญโชค
นางสาวเปี่ยมวิไล เล่าเปี่ยม
นางสาวพรทิพย์ บูรณะประเสริฐสุข
นางสาวพัชรี ทิพยะมณฑล
นางสาวพันธ์ทิพย์ภา วงค์วังจันทร์
นางสาวพิมพ์นารา เปี่ยมธนาการกุล
นางสาวเพ็ญพรรณ โยธานันท์
นางสาวเพ็ญศิริ เหล่าศิริกุล
นางสาวภัทรวดี วราฤทธิ์ดํารงกุล
นางสาวภานุมาศ ยิ้มมาก
นางสาวมนันชญา นามพิชัย
นางสาวมลธิรา วัฒนภักดี
นางสาวมลฤทัย บางสลัด
นางสาวมลิกา กันทอง
นางสาวมัญชรี หาริกุล
นางสาวมัสยา ดวงศรี
นางสาวโมรียา จุฑานุกาล
นางสาวรัชฎาภรณ์ เปล่งแสงทอง
นางสาวรัชนก อินทนนท์
นางสาวรุ่งทิพย์ ตะนะขิง
นางสาวรุจาภา ไชยพิเดช
นางสาววรพร บุญยู่ฮง
นางสาววรรทกานต์ กรรมโชติ
นางสาววันวรินทร์ อยู่สวัสดิ์

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

หน้า ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

๑๖๖ นางสาวสุภมาส วันแก้ว
นางสาววัลยา ป้องทา
๑๖๗ นางสาวสุมิตรา โงกสูงเนิน
นางสาววาสนา พรสามทอง
๑๖๘ นางสาวสุรัตนา ทองศรี
นางสาววิจิตรา ใจอ่อน
๑๖๙ นางสาวสุรีรัตน์ คําแก้ว
นางสาววิลัยวัลย์ นาเมืองจันทร์
นางสาวเวณิกา แก้วชัยวงค์
๑๗๐ นางสาวเสาวณีย์ ลิมปนะยิ่งยง
นางสาวศศิชา โพธิ์วงษ์
๑๗๑ นางสาวโสภิดา สะทุมรัมย์
นางสาวศิริพร แก้วดวงงาม
๑๗๒ นางสาวอรทัย ศรีมะณี
นางสาวศิริพร พิมพิสาร
๑๗๓ นางสาวอรภา เสนาธรรม
นางสาวศุภิสรา คําสุข
๑๗๔ นางสาวอรอารียา ก้อนเงิน
นางสาวสรารัตน์ คงสว่าง
๑๗๕ นางสาวอรอุมา สิทธิรักษ์
๑๗๖ นางสาวอัญชลี กันยายน
นางสาวสุณีย์ เดชโชกุล
๑๗๗ นางสาวอัญชลี ขันธธง
นางสาวสุทารัตน์ ทองหุน
๑๗๘ นางสาวอารีวรรณ จันทร์ศรี
นางสาวสุพร ทัศน์สูงเนิน
๑๗๙ นางสาวอุทุมพร เลี่ยมรัตน์
นางสาวสุพรรณี ประวัติ
นางสาวสุพัตรา ผลศิลป์
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
๑๑ นายคมกฤษณ์ ดวงสุวรรณ์
นายกรีฑา สินธวาชีวะ
๑๒ นายคมฤทธิ์ หาญเบญจพงศ์
นายกฤดิน ศรีภมร
๑๓ นายจํารัส ฤทธิเดช
นายกฤษฎา เกียรติก้องทวี
๑๔ นายจิรนันท์ หทัยชูเกียรติ
นายกวี พันธ์ศิริ
๑๕ นายจีระพงศ์ มีนาพระ
นายกัมปนาท กิตติราช
๑๖ เด็กชายเจษฎา วงศ์ธนพนธ์
นายกิตติคง ศรีมงคล
๑๗ นายฉัตร์ชัย บุตรดี
นายกิตติชัย สัมผัสสุข
๑๘ นายชัยวัฒน์ แกดํา
นายเกรียงไกร สุวรรณชาติ
๑๙ นายฐิติพงศ์ ลาโพธิ์
นายไกรวิทย์ เวทวิทยากิจ
๒๐ นายณัฐพงศ์ ตราชูวณิช
นายขจรศักดิ์ ธรรมโสภณ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ 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

นายณัฐพงษ์ เกษอินทร์
นายณัท เวชชศาสตร์
นายดรงค์พันธ์ อภิรมย์วิไลชัย
นายเดชาวัต พุ่มแจ้ง
จ่าเอก เด่นชัย เทพนา
นายถนัตกิจ บุญนะ
นายทนงศักดิ์ แสนสมบูรณ์สุข
นายทวีศักดิ์ พูลทอง
นายธนกิตต์ บริบูรณ์
นายธนาชัย แก้วกาหลง
นายธรรมศร เกิดเงิน
นายธีรวัฒน์ วรรณลี
นายธีระพงษ์ รักคบ
นายนพพล พิทักษ์วงษ์ดีงาม
นายนภดล นภจร
นายนภา โสภากุล
นายนรากร ไชยประเสริฐ
นายนิรันดร์ เจริญกิจศิรวงศ์
นายนิรันดร์ ทิพย์ประสงค์
นายบดินทร์ อิสสระ
เด็กชายบารมี กูลสวัสดิ์มงคล
นายประกิต ทองสังข์
นายประจักรศิลป์ แก่นจันทร์ใบ
นายประพันธ์ ไม้น้อย
จ่าสิบตํารวจ ประวิต พลจังหรีด
เด็กชายปัญจพล คงเขียว

หน้า ๔๐
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

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นายพงค์ศักดิ์ แซ่ย่าง
นายพลวัต บุญปาน
เด็กชายพิทยา แซ่ย่าง
นายพูมมนัส จันทร์เข็ม
นายภควัฒน์ วิไลลักษณ์
นายภวัฒน์ มาตเจือ
นายภวินท์ อิงคะประดิษฐ์
นายมณีพงศ์ จงจิตร
นายมนตรี คุมพล
นายมูฮัมมัดนูรเด่น อาบ๊ะ
นายยุทธนา กล่ําพระบุตร
นายรัชเดช เครือทิวา
นายลิขิต ฤทธิศักดิ์
นายวงศกร ชูวงษ์
นายวรรณนิมิต พรมดี
นายวศิน ศรีภัทรานุสรณ์
นายวัฒนา ดีวงษ์
จ่าตรี วิทยา ทําว่อง
นายวีระ เชี่ยวชาญ
นายวีระพงษ์ วันทา
นายวีระวุฒิ ณ หนองคาย
นายวุฒิชัย มาสุข
นายศักดิ์ชัย ยิ้มบ้านช้าง
นายศุภชัย ฉิมดี
นายศุภนร ศุขสวัสดิ ณ อยุธยา
สิบโท สรรค์ชัย ชมภูพวง

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘

นายสรสิทธิ์ หาญวิวัฒนกูล
นายสหรัฐ สัมมาญาณ
นายสัพพัญญู อวิหิงสานนท์
เด็กชายสามารถ เทพรัตน์
นายสิทธิชัย สุวรประทีป
นายสุขุม นามลุน
นายสุคิรินทร์ อุดมวงษ์
นายสุจินดา แซ่ย่าง
นายสุเทพ อ้อมชมภู
นายสุพรรณ ทองภู
นายสุรเชษฐ ขวัญใน
นายหัด โหมดนอก
นายหิรัญนิธิชัชพล สารธรรม
นายอภิเชษฐ์ แสนสิทธิ์
นายอภิศักดิ์ สาระชอน
นายอัครวัฒน์ เรืองชัยฤทธิ์
นายอาทิตย์ พวงวิเชียร
นายอํานาจ รื่นเริง
นายอุเทน กู้เขียว
นายเอกลักษณ์ เกล็ดกระโทก
นายเอกสิทธิ์ ผดุงสรรพ
นางสาวกนกศรี พงษ์เทียน
นางสาวกมลพร สุขมาก
นางสาวกรแก้ว จันทนิยม
นางสาวกาญจนา ปอสุวรรณ
นางสาวคัคนางค์ ประไพทรัพย์

หน้า ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นางสาวงามฟ้า โพธา
นางสาวจริยารัตน์ อนันชัย
นางสาวจันทร์จิรา หาญสุวรรณ
นางสาวจินดามนต์ กูบโคกกรวด
นางสาวจีระประภา ทัพสุรีย์
นางสาวจีระวรรณ กัลยา
นางสาวจีราพร ภีระบุณานนท์
นางสาวจุฑาทิพย์ บําเพ็ญบุญ
นางสาวจุฬาลักษณ์ เยี่ยอ้น
นางสาวฉัฐญา กิจเจริญ
นางสาวชณาภา ซ้อนขํา
นางสาวชุติกาญจน์ ธนวณัฐพงศ์
นางสาวฐาปไพพรรณ ไชยศรี
นางสาวณัฐกานต์ บุญเรือง
นางสาวเณริศศา ยกสุวรรณ
นางสาวดารุณี อรอินทร์
นางสาวทัดดาว พันธ์เดช
นางสาวทัศมล เพชรแสงโรจน์
นางสาวธนาภรณ์ พานิช
นางสาวธรณ์ธันย์ บุญด้วง
นางสาวธิดารัตน์ สวัสดิ์นํา
นางสาวนพวรรณ เลิศชีวกานต์
นางสาวนัชชา เทพรักศิริกุล
นางสาวนัชญา สุทธิ์อาภรณ์
นางสาวนัฎชญา อนนท์
นางสาวนาฎอนงค์ บุตรธาจร

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐

นางสาวนิชา ปฐมเอกมงคล
นางสาวนิตยา ชุ่มใจ
นางสาวนิภาพร นพศรี
นางสาวนิภาพร ศรีวะรมย์
นางสาวนิรมล พรมแดง
นางสาวนูรมา เจ๊ะโด
นางสาวปราญชลี มูลเกษม
นางสาวปัทมา ตะวงษา
นางสาวปารมี ปัญญาแจ่ม
นางสาวปิติมา ทวีรัตนศิลป์
นางสาวปิยะทิพย์ เรืองปัญญาวุฒิ
นางสาวปิยะมาศ ชมภูมี
นางสาวปิยะวรรณ ถิ่นจันทร์
นางสาวเปมิกา เมษสุวรรณ
นางสาวเปรมศิริ บุญพิทักษ์
นางสาวไปรมา จูสม
นางสาวพรรณนิภา ลุกจันทึก
นางสาวพรรณิภา กมลรัตน์
นางสาวพัชรินทร์ แสนจําหน่าย
นางสาวพัทยา แสงคํามา
นางสาวพันนิพา จุ้ยเจริญ
นางสาวพิกุล พลโต
นางสาวพิมพ์นิภา ธนวัตพิพัฒน์
นางสาวพิมพ์รวี วิไลกรวด
นางสาวเพชร ก๋าวงศ์
นางสาวเพชรลดา หนูอินทร์แก้ว

หน้า ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นางสาวภาวิณี เนตรทิพย์
นางสาวมลิวรรณ แสงกล้า
นางสาวรวิสรา สังข์สุวรรณ
นางสาวรัตนา สุระประเสริฐ
นางสาวรัศมี ศรีสงคราม
นางสาวรุ่งไพลิน สังข์สุวรรณ
นางสาวรุ่งรัตน์ หมายเหนี่ยวกลาง
นางสาววนิดา บุญวรรณ์
นางสาววรวงษ์ พงษ์พานิช
นางสาววรัชญา วงค์เทียนชัย
นางสาววาทินี สราญบุรุษ
นางวาสนา คูทวีทรัพย์
นางสาววิชชุดา ไพจิตรกาญจนกุล
นางสาววิภาวี ดีคาบาเลส
นางสาววิไลวรรณ ทองก่ํา
นางสาวศิรินยา คลองเจริญ
นางสาวสริตา ผ่องศรี
นางสาวสโรชา พุ่มไพร
นางสาวสายระวี บุญปล้อง
นางสาวสิรัญญา ศรีมะณี
นางสาวสิริจิตร คงนิล
นางสาวสิริวิมล ปิ่นจันทร์
นางสาวสุกัญญา ชมชื่นดี
นางสาวสุจิตรา เชื้อมั่ง
นางสาวสุนันทา มัจฉาชีพ
นางสาวสุนิสา เพชรบ้านนา

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑

นางสาวสุวนันท์ ชูวงษ์
นางสาวสุวีร์ณัส เมืองอินทร์
นางสาวอรวรรณ แซ่ลี
นางสาวอลิซ ชนะเคน
นางสาวอ้อยใจ ธรรมวัตร

หน้า ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นางสาวอัจจิมา เอ่งฉ้วน
นางสาวอิรศราภา อิ่มประเสริฐสุข
นางสาวอุทัยวรรณ แก่นสิงห์
นางสาวเอ็มอร พานุสิทธิ์

บุคลากรโรงเรียนเอกชน
ตติยดิเรกคุณาภรณ์
๒๐
๑ นายจินดา ตันตราจิณ
๒๑
๒ นายต่อศักดิ์ จิตรพันธ์
๒๒
๓ นายนรุตม์ ภัทรวารินทร์
๒๓
๔ นายประพนธ์ วงศ์สืบชาติ
๒๔
๕ นายประพันธ์ เพ็งโสภา
๒๕
๖ นายประภาส ศรีเจริญ
๒๖
๗ นายประสาร ตันตสุรฤกษ์
๒๗
๘ นายพงษ์ไพโรจน์ รัชตะทรัพย์
๒๘
๙ นายพงษ์ศักดิ์ จิตรพันธ์
๒๙
๑๐ นายพจน์ บุณยานุเคราะห์
๓๐
๑๑ นายพจน์ พูลสวัสดิ์
๑๒ นายพลพจน์ ตินตมุสิก
๓๑
๑๓ นายระเด่น ศรีวิชัย
๓๒
๑๔ นายราชศักดิ์ จิตรพันธ์
๓๓
๑๕ นายวิทยา รัตนาคม
๓๔
๑๖ นายวิสิทธิ์ งามเลิศชัย
๓๕
๑๗ นายสถาพร รัชตะทรัพย์
๓๖
๑๘ นายสนธยา ตุ๋นเจริญ
๓๗
๑๙ นายสมภพ เทศวิรัช
๓๘

นายสมหมาย มะลิซ้อน
นายสละ ปานรัตน์
นายสุวรรณ์ ฟักผล
นายเอี่ยม ไตรยารังสี
นายเอื้อม แก้วภู่
นางกมล ศรีไพโรจน์
นางสาวกรุณา เลิศพุฒิภิญโญ
นางสาวกัญฐณัฏ ฉลอง
นางสาวกัณฐชา จารุจินดา
นางจํารัส บุญประสพ
นางจิตรา ชนะวาที
นางสาวจินตนา อุดมศรี
นางสาวจุฑามาศ หนุนภักดี
นางชนิดาภา ตินตมุสิก
นางชุลีกร พูลสุข
นางณิชาภัทร จารุจินดา
นางสาวดวงพร รวมเมฆ
นางทัศนีย์ ตันตราจิณ
นางทัศนีย์ ยศไกร

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐

นางธัญยธรณ์ ยุคันธร ณ อยุธยา
นางนันทกร เสสุคนธ์
นางเบญจมาภรณ์ คุณะรังษี
นางเบญจมาศ พานิชพันธ์
นางเบ็ญจา เสมวงษ์
นางปทุม นวรัตนาภรณ์
นางปรัศนี ศิริธรรม
นางปราณีต กันทอง
นางปรียานุช สถาวรมณี
นางปัทมา คุณสืบพงษ์พันธ์
นางเปลี่ยน รัชตะทรัพย์
นางผจงกร พัฒนาศิริรักษ์
นางสาวพงศ์พันธุ์ พันธุ์สวัสดิ์
นางพนาวัลย์ เกียรติทวี
นางพรพิกุล สายทอง
นางสาวพิณทิพย์ จึงจําเริญกิจ
นางพิมพ์อนงค์ สินภัทรบดี
นางพิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์
นางเพ็ญแข ใบโพธิ์
นางเพลินพิศ เรืองชาญ
นางสาวมณี อุดมศรี
นางยุพา ม่วงยา

๑ นายกนกศักดิ์ วันพุธ
๒ นายกมล กัสโป
๓ นายกมล หมายบุญ

หน้า ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นางยุพิน ทรัพย์เกิด
นางสาวรัชนี ศิริชัยเอกวัฒน์
นางรุจิรา สามเมือง
นางวรลักษณ์ ไชยเดชะ
นางวารุณี วีระโสภณ
นางวิไลวรรณ์ หงษ์ยุพา
นางสาวสมคิด จิตร์ประวัติ
นางสมจิตต์ วีระโสภณ
นางสมนึก พลอยประดับ
นางสวาท คูสกุลรัตน์
นางสุชาดา ตันตสุรฤกษ์
นางสุรีรักษ์ แทนบุญ
นางสาวสุวรรณา ศรีบูรพาภิรมย์
นางสุวรรณี บุญวิวัฒนา
นางสาวสุวรีย์ ศิวะวรเวท
นางสาวอรอุมา ไชยเศรษฐ
นางอรัญญา อุดมศรี
นางสาวอารีย์ คํานึงกิจ
นางอารีรัตน์ อัศวเวศน์
นางอุไรวรรณ ไชยมุสิก
นางสาวอุไรวรรณ ตันประภัสร์

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๔ นายกมล เหมือนสีชัย
๕ นายกมลวิช พันโบ
๖ นายกฤตณ์ชนนท์ สวัสดิ์พานิช

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒

นายกฤศน์วัต คงทอง
นายกฤษณะ ฉิมวงษ์
นายกลไกร กิติศักดิ์
นายกั่น เกิดแสงสุริยงค์
นายกิจจา แก้วประทุม
นายกิตติภูมิ ธรรมแสน
นายกิติศักดิ์ แสงอินทร์
นายกุศล เจริญพงษ์
นายเกรียงยศ ตรีหิรัญ
นายเกรียงศักดิ์ สร้อยเพชรประภา
นายเกิดติศักดิ์ มโนวชิรสรรค์
นายเกียรติชัย ฉิมงาม
นายโกมล จันทร์หัสดี
นายไกรฤกษ์ แก้วสีทอง
นายขจร ฤทธิไกร
นายขวัญชัย จรัสวิริยะกุล
นายขวัญมงคล ตันติภักดิ์
นายเขมชาติ สุวรรณนัง
นายคงทอง พุฒนาค
นายคณาพจน์ สกุลวงศ์
นายคมสันต์ หมายมั่น
นายจตุพร ศิริพร
ว่าที่ร้อยตรี จรูญ คันธะระ
นายจรูญพันธ์ ยะเรือนงาม
นายจรูณ พันกลั่น
นายจักรกริศน์ เพ็ญสุวภาพ

หน้า ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นายจักรี สุสุทธิ
นายจาตุรันต์ เสมเสริมบุญ
นายจํารอง เมืองศรี
นายจํารัส ศรีเมือง
นายจําเริญ ติ่งต้อย
นายจําเริญ เทพมงคล
นายจิรพงษ์ กีระสุนทรพงษ์
นายจิรศักดิ์ สายตระกูล
นายจิรายุส สร้อยวงศ์
นายจีระพันธ์ พูลสวัสดิ์
นายเจนกิจ สวัสดิโอ
นายเจษฎา วรรณวิมลกุล
นายเจษฎา อนุเคราะห์
นายฉลาด ชุนณะวงค์
นายเฉลย สุพร
นายเฉลิม คมขํา
นายเฉลียว บัวเอี่ยม
นายชวน กิติเกียรติศักดิ์
นายชวน ด้วงนิ่ม
นายชัชวาล วิโรจน์ศศิธร
นายชัยเดช สินอยู่
นายชาญ นามมูลน้อย
นายชาญชัย พลประสิทธิ์
นายชาญณรงค์ ลฆุจิตต์พงษ์
นายชาติชาย สุวรรณชัญ
นายชํานาญ เลาะวิถี

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔

นายชํานาญ อยู่เครือ
นายชํานิ กิจเครือ
นายชินพัฒน์ หาญกล้า
นายชุมพล เขียวเอี่ยม
นายชูชาติ วีระพลิน
นายไชยยงค์ สมประสงค์
นายไชยยัณห์ ชาญปรีชารัตน์
นายณจน์พร ศรีใส
นายณภัทร ตันติน้อย
นายณรงค์ คงประจักษ์
นายณรงค์ คําดี
นายณรงค์ บุญเตี้ย
นายณรงค์ ปัญญาฟู
นายณรงค์ โภชนจันทร์
นายณรงค์ มะโรงทอง
นายณัฐ พรหมโชติ
นายณัฐพงศ์ พิมพา
นายณัฐพนธ์ มานะ
นายณัฐวัฒน์ สงเคราะห์ธรรม
นายณัฐสิทธิ์ สุวรรณนิมิตร
นายดุลยวัฒน์ พัฒนวงศ์ไทย
นายดุสิทธิ์ กองจันทา
นายต่อศักดิ์ เฟื่องปัญญา
นายไตรรงค์ แสงสว่าง
นายทนงรักษ์ วิทยากูล
นายทนงศักดิ์ ศรีประสงค์

หน้า ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา
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

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นายทวีศักดิ์ เทียบคุณ
นายทศวัชร์ ปึงไพบูลย์
นายธงชัย กิจดํารงวินิจกุล
นายธนัท มะโนคํา
นายธนากร วัฒนะสุข
นายธนาคาร วัฒนะสุข
นายธรรมนูญ เทพชุม
นายธราวุทธ์ กําเนิดสุข
นายธวัชชัย วิจันทมุข
นายธิติ ผ่องใส
นายธีรพงศ์ พงษ์ตน
นายธีรพงษ์ สายศิริวิทย์
นายธีระ รัศมี
นายธีระยุทธ ระฆังทอง
นายธีระวัฒน์ ธีระเดชานันท์
นายนพดล ส่งทวน
นายนพรัตน์ โพธิ์คํา
นายนรงฤทธิ์ สายสุวรรณ
นายนรินทร์ ทองประเทศ
นายนรินทร์ แสงพรรณ์
นายนเรศ ดวงแก้ว
นายนาวาพล คําภีระ
นายนิกร วันควร
นายนิคม สมรูป
นายนิคม หมดราคี
นายนิทัศน์ ชะบํารุง

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
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

นายนิรัญ จันทร์ส่ง
นายนิรัตน์ ชัยวิชิต
นายนิรันดร์ มากล้น
นายนิวัติ สายปินตา
นายบรรจง แก้วทอง
นายบัวศรี แก้วเข้ม
นายบุญชอบ คณิตารงค์
นายบุญชัย ศุภขจรวนิช
นายบุญเทียน พรมปิงเครือ
นายบุญผ่อง จารุกิจสินไพศาล
นายบุญมี พันธ์ศรี
นายบุญเริศ แตงทอง
นายบุญฤทธิ์ ธรรมกิจวัฒน์
นายบุญลือ พัฒนะอิ่ม
นายบุญวัฒน์ อ้นหลํา
นายบุญส่ง ใบครุธ
นายบุญเอิบ สุขรัตนี
นายปกรณ์ สีลัดดา
นายประคอง ศักดิ์บริบูรณ์
นายประจวบ เทพปินตา
นายประจวบ ปาระมะศิลป
นายประจวบ ภูษา
นายประจักษ์ แก้วหย่อง
นายประเทือง ซื่อสัตย์
นายประพนธ์ สินเจริญเลิศ
นายประพันธ์ ขิงสร้อย

หน้า ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา
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

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นายประพันธ์ ดวงจันทร์
นายประสิทธิ์ สิงห์คะ
นายประสิทธิ์ สุวรรณภพ
นายประเสริฐ ลาภวุฒิพจน์
นายประหยัด แก้วบุดดา
นายปริญญา ท้วมประเสริฐ
นายปริญญา วงษ์ปัจฉิม
นายปรีชา นิ่มมี
นายปรีชา เอนเอียง
นายปรีดา กระโห้ทอง
นายปัญญา กันไพรี
นายปิ่นทอง ทองวงสา
นายผดุง เงินสร้อย
นายผดุงศักดิ์ แสงสวงค์
นายพงษ์ชัย สุวรรณ
นายพงษ์ศิฏฐ วรรณา
นายพงษ์สิงห์ อ่อนเงิน
นายพจน์มงคล ผาดรุ่งเรือง
นายพชรพล เงาธรรม
นายพนม จองเฉลิมชัย
นายพรเทพ มานิตย์ศิริกุล
นายพรพิคเณศ รัตนสุนทรสิทธิ์
นายพรมมา พรมเรศสุนทร
นายพลากร ดีสวัสดิ์
นายพัฒนพงษ์ พัฒนวงศ์ไทย
นายพันธ์ฉัตรทอง อ้ายล้อม

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
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

นายพันธ์ศักดิ์ เปรมประทิน
นายพัลลภ ศิระจันทรศักดา
นายพิพัฒน์ เสนาพิทักษ์กุล
นายพิศาล มณีสุธรรม
นายพิศิษฐ์ สาระคํา
นายพิษณุ พิมพ์ครู
นายพีระวัฒน์ จรูญรัตนวิเชียร
นายพูนเกียรติ นิติประพุทธ
นายเพชรายุธ ภิญญาพงษ์
นายไพจิตต์ พึ่งพา
นายไพบูลย์ วงศ์ฮาด
นายไพโรจน์ สุทธินันท์ไชย
นายไพศาล ยิ้มประเสริฐ
นายภพธรรม บุญศรี
ว่าที่ร้อยตรี ภวันพงศ์
สกุลชัยธนานันท์
นายภานุวัชร จําเขียน
นายภิญโญ เชียงน้อย
นายภิเษกสิทธิ์ ชุมแวงวาปี
นายภุชพงศ์ ต. เจริญ
นายภูษิต วงศ์วานิช
นายมณเฑียร วุฒิศิลป์
นายมนตรี สุนทรวิวัฒน์
นายมานพ ปานะนิล
นายมานพ ศรัทธาผล
นายมาโนช เพ็ญสละพันธ์

หน้า ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๘
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

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นายมาโนช ระดิ่งหิน
นายเมตตา ชูเพชร
นายยอย เมืองศรี
นายยาคิม คําเขื่อน
นายยุทธนา ศรีพิจารณ์
นายรัฐวรินทร์ ชุ่มอุระ
นายรัตนะ อุทิศผล
นายราชัย แป้นถนอม
นายรุ่งนิรัญ เที่ยงธรรม
นายฤทธิไกร เกียรติกุลภักดี
นายลัญจกร วิโรจนะ
นายลิขสิทธิ์ พัทมินทร์
นายลือชา หอมศิริ
นายวรกิจ อ่าวสกุล
นายวรพชร แก้วกุน
นายวรยุทธ แช่มชูศรี
นายวรสิทธิ์ รัตนสิทธิโรจน์
นายวราห์ อภัยสุวรรณ
นายวรุณพร รัตนบุตรชัย
นายวฤภัส ชูวิทย์
นายวสันต์ ทองประเสริฐสุข
นายวสันต์ รักพ่วง
นายวันชัย ปิลินประสาน
นายวิชัย ทองทิพย์
นายวิเชียร รักษา
นายวิเชียร รู้ยืนยง

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙

นายวินัย กองแสวง
นายวินัย คงชาติ
นายวินัย ทีหอคํา
นายวิรัตน์ วงษ์คําซาว
นายวิโรจน์ ทิมบํารุง
นายวิเศษ ศรีกระจ่าง
นายวิสิทธิ์ อิ่มไพร
นายวีรยุทธ เหลืองอร่าม
นายวีระวัฒน์ ศรีจํารัส
นายวุฑฒิชัย พงษ์ศิริรักษ์
นายไว สมนุกิจ
นายศรฬภ พงษ์โพธิ์
นายศราวุธ เจริญกุศล
นายศักดิ์ธวัช มุ่งงาม
นายศักดิ์สยาม สุทัศน์
นายศุภกาญจน์ ภูระก้านตรง
นายศุภชาติชัย ตองตาสี
นายศุภโชค เสือทอง
ว่าที่รอ้ ยตรี สกนธ์ ชวนชม
นายสงคราม เอี่ยมดารา
นายสถาพร แซ่ภู่
นายสถาพร วงษ์นิพนธ์
นายสถิตย์ ถินสูงเนิน
นายสถิตย์ บวรศิวมนต์
นายสท้าน มาสืบ
นายสนิท อภิชาตเธียรโกวิท

หน้า ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นายสมเกียรติ พวงสุวรรณ
นายสมเกียรติ สถาปนพิทักษ์กิจ
นายสมใจ คงคาชาติ
นายสมชัย ไตรวรรณทวี
นายสมชาย คําแก้ว
นายสมโชค กันติวงศ์
นายสมบัติ พิมพ์จันทร์
นายสมบัติ ลี้สกุล
นายสมบูรณ์ ทองเกี๋ยว
นายสมพงษ์ ศรีประดิษฐ์
นายสมพงษ์ หลักคํา
นายสมพร ขุนเพชร
นายสมพร ฝังดี
นายสมโภชน์ จูมั่น
นายสมรัฐ โชติสวัสดิ์
นายสมศักดิ์ พรมวัง
นายสมศักดิ์ รัตนวงษ์วิบูลย์
นายสมศักดิ์ อัมพรวิสิทธิ์โสภา
นายสมหมาย มะกรูดอินทร์
นายสรรค์พงษ์ เทียนบุญประเสริฐ
นายสรายุทธ ชัยประกายวรรณ์
นายสหัสพร เปล่งพานิช
นายสังคม โลกาวิทย์
นายสันติ ศรีชัยปัญหา
ว่าที่ร้อยตรี สันติ สุขจินตนาการ
นายสันติชัย บึงโบราณ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑

หน้า ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

นายสันทัด เอี่ยมสําลี
นายสัมพันธ์ ดอนเมฆ
นายสัมฤทธิ์ เทียมสิงห์
นายสายัณต์ พลเชียงสา
นายสําเภา สันติพร้อมวงศ์
นายสํารวม ไชยเผือก
นายสําราญ จินาปุก
นายสําราญ อาวรณ์
นายสําเริง ชูสาย
นายสิทธิชัย ถนอมโกมล
ว่าที่ร้อยตรี สิทธิพงศ์ ห่วงแก้วพราย
นายสิทธิพร เกตุวงษ์
นายสิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง
นายสิทธิศักดิ์ ใจชื่นบาน
นายสุขุม ฉิมสุวรรณ์
นายสุชาติ ขาวสม
นายสุชาติ จิตตาศิรินุวัตร
ว่าที่ร้อยตรี สุชาติ วิบูลศิลป์โสภณ
นายสุชาติ อินต๊ะเขียว
นายสุทธินันท์ เสนฤทธิ์
นายสุทธิพันธุ์ จันทรนิล
นายสุทธิศักดิ์ ปรีดาภาพ
นายสุทิน ภานุพันธ์
นายสุเทพ คํามะเนิน
นายสุเทพ พัดทอง
นายสุธรรม ธราพร

๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นายสุนทร พุกเฉื่อย
นายสุพล อนามัย
นายสุมิตร สุขจิตต์
นายสุรเจต ไชยพันธ์พงษ์
นายสุรชัย คําบุญลือ
นายสุรชัย จามรเนียม
นายสุรพล จันใบเล็ก
นายสุรพล น้อยหล่อง
นายสุรพล รอดเครือมิตร
นายสุรพล สิทธิธัญญ์
นายสุริยัน ปัญญาพี่
นายสุริยัน สาริกา
นายสุริยา แจ่มจํารัส
นายสุริยา ผู้งามชื่น
นายสุลัยมาน สมจิตร
นายสุวรรณ กฤตยากรนุพงศ์
นายเสรี ปาลเดชพงศ์
นายแสวง ชนะโชติ
นายแหลมทอง รัตนสมัย
นายอณุชา บุญเสงี่ยม
นายอนุชา พยัคฆ์หาญ
นายอนุรัฐ หมอยา
นายอภิชัย วังตระกูล
นายอภิชาติ ไชยคําภา
นายอภิชาติ ใบโพธิ์
ว่าที่ร้อยตรี อรรถพร ศรีบัวพันธุ์

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓

นายอรุณ วันอารีย์
นายอรุณศักดิ์ ปัญญาผูก
นายอังกูล เพลิดโฉม
นายอันเร ไชยเผือก
นายอัมพร มิ่งภูนา
นายอาคม จรัสศรีโชติช่วง
นายอาภากร ศุภเลิศ
นายอํานวย ศรีเจริญสุข
นายอํานาจ เกียรติสมชาย
นายอํานาจ วิรุฬยะ
นายอํานาจ หัตถชาติ
นายอําพล ทองทั่ว
นายอิทธิพล ชัชวาลย์
นายอุดม น้อมนุช
นายอุดม ลิ้มไพบูลย์
นายเอนก ดวงถาวร
นางสาวกชพร สร้างสวนผล
นางสาวกณภา ศรีเหรา
นางกนกนาฏ ตาดมี
นางกนกพร จัดพล
นางกนกวรรณ เดียวอิศเรศ
นางกนกวรรณ ศรีประยูร
นางกนกวรรณ สนธิวรรธนะ
นางกนกวรรณ หมีทอง
นางกนกอร หมื่นวิชิต
นางกมลชนก แก่นเมือง

หน้า ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นางสาวกมลชนก ชุ่มเลิศ
นางกมลเนตร จิตตะ
นางกมลพร สิทธิวนกุล
นางกมลรส บุญศักดาพร
นางกมลลักษณ์ เกษจํารัส
นางกมลลักษณ์ ชาญปรีชารัตน์
นางกมลวรรณ งามสอาด
นางกรกฏ มงคลศิลป์
นางสาวกรฑิกา มงคลกิจสุนทร
นางสาวกรรณธิยา เสริมทอง
นางสาวกรรณิกา คันธรส
นางกรรณิกา คําเขื่อน
นางสาวกรรณิกา พานุรัตน์
นางกรรณิกา สุภาษร
นางกรรณิการ์ คําภักดี
นางสาวกรรณิการ์ ใจแก้ว
นางกรรณิการ์ ใจดี
นางกรรณิการ์ เพ็ชร์ศรี
นางกรรณิการ์ มาเดช
นางกรรณิการ์ สุภาพจน์
นางกรรณิการ์ หล้าเถิง
นางสาวกรรณิภา เมืองแก้ว
นางกรวิก พรนิมิตร
นางสาวกรองแก้ว ปิ่นแก้ว
นางสาวกริยา ทองสุข
นางกรุณา มงคลชัยหาญ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕

นางสาวกฤตพร ปลายยอด
นางกฤติญา เซ่งฮะ
นางกฤติยา ตลับนาค
นางกฤติยา สายสุภาเทพ
นางกฤติยา อินทราวุธ
นางกฤษณา สว่างจิต
นางกฤษณา แสงมา
นางกลิ่นแก้ว ทะสุนทร
นางกองเพชร ขันธรรม
นางกอบกาญจน์ พัวพรพงษ์
นางสาวกังสดาล เถื่อนสุริยะ
นางกัญจนพร คํากอดแก้ว
นางกัญจนา วัฒนเดชาวงศกร
นางกัญญรัตน์ มหามนตรี
นางสาวกัญญา กรรณแก้ว
นางกัญญา จุลแก้ว
นางกัญญา สุขนิยม
นางกัญญาณี บุดดา
นางกัญญาพัชร มณีดิษฐ์
นางกัญญาวรรณ์ เงาธรรม
นางกัลยา พ่วงดี
นางกัลยา รังสูงเนิน
นางกัลยา ไวยรูป
นางกัลยา สุวรรณจันทร์
นางสาวกัลยา แสนต่างนา
นางสาวกัลยาณี คําดวงดาว

หน้า ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นางกัลยาณี มีทรัพย์มั่น
นางกัลยาณี วิชชุกร
นางสาวกาญจนา เกมูล
นางกาญจนา จินกลับ
นางกาญจนา ทัศนะโสภณ
นางกาญจนา บุญวงศ์วรรณ์
นางกาญจนา พัวเกียรติสกุล
นางกาญจนา มีเจตนา
นางสาวกาญจนา เยื้อนหนูวงศ์
นางกานดา พรมกล่ํา
นางกานดา ศิริประภารัตน์
นางสาวกานต์รวี ช่วยทอง
นางกาบแก้ว บุญคง
นางกาบแก้ว พลชา
นางการุณ ภูมิใหญ่
นางกาหลง พันโบ
นางกิ่งแก้ว รอดนิล
นางกิตติพันธ์ ดุษฎีวิริยกุล
นางกิตติวรรณ แสงฉาย
นางกิติมา เปียแก้ว
นางกิ้มเอีย เหมทานนท์
นางสาวกุลธิดา กิจสมชีพ
นางกุลธิดา ทรัพย์พิพัฒนา
นางสาวกุลธิดา วงศ์เงินยวง
นางกุลศิริ ศรีอินทร์
นางกุสุมา ใบโพธิ์

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘
๔๓๙
๔๔๐
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๗

นางเกณิกา ช่วยเจริญ
นางเกณิกา พุ่มพวง
นางเกศรินทร์ สิทธิธัญญ์
นางเกษณีย์ ศรีสละ
นางเกษร ยะนา
นางเกื้อกูล สิตกุลพงษ์
นางแก้วตา รอดสการ
นางแก้วลุน จินาราช
นางสาวขจิตพรรณ ศรีประเสริฐ
นางขจีรัตน์ สังขพิชัย
นางขนิษฐา ลฆุจิตต์พงษ์
นางสาวขนิษฐา แสงโชติ
นางสาวขวัญจิตร นิลอรุณ
นางขวัญใจ บานเย็น
นางขวัญใจ พรหมเจริญ
นางขวัญใจ ม่วงกรุง
นางสาวขวัญใจ รุ่งขจรกลิ่น
นางขวัญเรือน ศรีทา
นางสาวขวัญฤทัย ผิวอ่อน
นางเข็มทอง จงกล
นางสาวเข็มพร คณะแสวง
นางแขนภา หาญเหมย
นางไขแสง ใจหวัง
นางคณิยา ขมิ้นทอง
นางคนิง ชัยสา
นางคนึง บําเพ็ญผล

หน้า ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา
๔๔๘
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓
๔๕๔
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗
๔๕๘
๔๕๙
๔๖๐
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นางสาวคนึงนิจ ศรีประเสริฐ
นางสาวคมขํา คงเชื้อนาค
นางสาวคมคาย คงเชื้อนาค
นางคมคาย พูลสมบัติ
นางเครือวัลย์ ใจสม
นางงามจิตร การะสิน
นางจงจิต สมงาม
นางสาวจรรยา คนชุม
นางจรรยา เลิศเรืองศิลป์
นางสาวจรรยารักษ์ ทรัพย์เกรียงไกร
นางจรัญ อัคลา
นางสาวจรัญญา แซ่เฮ้ง
นางจริญภรณ์ พิมพา
นางสาวจรินทร์ งามแม้น
นางจรินทร์ สุขบท
นางจังกรณ์ บุตรวาปี
นางสาวจันดี นามณี
ว่าที่ร้อยตรีหญิง จันทนา พงษ์สุวรรณ
นางสาวจันทร์แก้ว โมคศิริ
นางจันทร์จิรา คงศรี
นางจันทร์จิรา พงษ์โพธิ์
นางจันทร์ฉาย พงษ์ลังกา
นางสาวจันทร์เพ็ญ กาญจนพงศ์
นางจันทร์เพ็ญ ทิพย์โอสถ
นางจันทร์เพ็ญ พันธุเวช
นางจันทรัตน์ หอมหวล

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓
๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐
๔๙๑
๔๙๒
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘
๔๙๙

หน้า ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางจันทรา วีระโชติสกุล
นางจันทราภรณ์ พลดี
นางสาวจันทิมา ใจสนุก
นางจันทิรา ชุบสุวรรณ
นางจามจุรี ปะสุตะ
นางจามรี นจันทรเกษร
นางสาวจารนัย จูฑะศร
นางจารุนันท์ ฉวีรัตน์
นางจารุนันท์ บูรณจินดา
นางจารุพร แก้วมีชัย
นางจารุพรรณ ช่อมะกอก
นางสาวจารุลักษณ์ วงศ์วนิชกังวาฬ
นางจารุวรรณ เพ็งสาย
นางจารุวรรณ ศิลปรัตน์
นางจารุวรรณ สงวนสุข
นางจารุวรรณ สุขสุนทรีย์
นางจารุวรรณ โสมศรีคํา
นางจารุวรรณ หนูจันทร์
นางจารุวรรณ อุดอ่อง
นางจําเนียร เครือสาร
นางจําเนียร เจริญขวัญ
นางสาวจํารัส พิมพะ
นางจําเรียง ฟูเจริญไพบูลย์
นางจิดาภา คงชนะ
นางจิดาภา สุขใจ
นางจิตติมณฑน์ ธเนศโชติกร

๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔
๕๐๕
๕๐๖
๕๐๗
๕๐๘
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖
๕๑๗
๕๑๘
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นางสาวจิตรลดา ทองน้อย
นางจิตรสนา พรมสุทธิ
นางจิตรา วงค์คําหล้า
นางจิตรา วุฒิปรีชา
นางจิตราพร สุทธิสาร
นางสาวจินดา ชื่นวิรัชสกุล
นางสาวจินดา แดงสง่า
นางสาวจินดาวรรณ ตรีบุตรวณิชโรจ
นางจินต์จิรา ธนสถิตย์
นางจินตนา กลั่นเกตุ
นางจินตนา คําสิงห์
นางจินตนา ธัญญาวัฒนา
นางสาวจินตนา พูลบางยุง
นางจินตนา ภาคาบุตร์
นางจินตนา รัตตะมาน
นางจินตนา เลขานุกิจ
นางจินตนา ศรีกนก
นางจินตนา สูงทรง
นางจินตนา ใสส่อง
นางสาวจินตนา อาศัยสุข
นางจินตนาภรณ์ นันทดิลก
นางจิ้มลิ้ม รุ่งเจริญ
นางจิรพร สิงห์แหลม
นางจิรพรรณ สุวรรณสุระ
นางสาวจิรภัทร ขําปัญญา
นางจิรภา คุณล้าน

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๕๒๖
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐
๕๓๑
๕๓๒
๕๓๓
๕๓๔
๕๓๕
๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒
๕๔๓
๕๔๔
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘
๕๔๙
๕๕๐
๕๕๑

นางจิรภา วงค์ขวัญ
นางจิรวรรณ มีทองจันทร์
นางจิราพร ศุภจัมปิย์ยา
นางจิราภรณ์ บุญดา
นางสาวจิราภรณ์ มากนวล
นางจิรายุ บุญมาปลูก
นางจิรายุ พิมดา
นางสาวจิวัสสา รุมพล
นางจีรนันท์ ตรียุทธ
นางจีรพร สารถ้อย
นางจีรภา จิตต์น้อม
นางจีรยา พลับลัดโพธิ์
นางสาวจีรวรรณ ทองคํา
นางสาวจีราวรรณ์ สิทธิภักดี
นางจุฑาทิพย์ อั้งเจริญ
นางสาวจุฑานุช พรหมบุญ
นางจุฑามณี วิจิตร์นภาสรรค์
นางสาวจุฑามาศ กรรณสูตร
นางจุฑามาศ วงษ์คําลือ
นางสาวจุฑามาศ สินสกุล
นางสาวจุฑามาศ อธิคมบัณฑิตกุล
นางจุฑามาส ภักดีคง
นางสาวจุฑารัตน์ อธิดมเสรณี
นางจุไรรัตน์ กวยทะวิมล
นางจุไรรัตน์ ปฏิเวธ
นางสาวจุฬาภรณ์ ละหุกาญ

หน้า ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา
๕๕๒
๕๕๓
๕๕๔
๕๕๕
๕๕๖
๕๕๗
๕๕๘
๕๕๙
๕๖๐
๕๖๑
๕๖๒
๕๖๓
๕๖๔
๕๖๕
๕๖๖
๕๖๗
๕๖๘
๕๖๙
๕๗๐
๕๗๑
๕๗๒
๕๗๓
๕๗๔
๕๗๕
๕๗๖
๕๗๗

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นางจุฬารัตน์ วรรณจุฑา
นางเจริญศรี แพงไพรี
นางสาวเจริญศรี ศรีจันทร์ดร
นางเจรียมพร พิชัยบัณฑิตกุล
นางเจียรไน ตั้งจิตรักษาพร
นางฉวีวรรณ กันพยุง
นางฉวีวรรณ เข็มเงิน
นางสาวฉวีวรรณ ท่าไม้สุข
นางสาวฉวีวรรณ รามไผ่วงษ์
นางสาวฉันทนา ท่าไม้สุข
นางสาวฉันทนา สุรเดชพงษ์พัฒน์
นางสาวโฉมยงค์ โพธิ์จาด
นางชญานันทน์ คําศรี
นางชญานิษฐ์ ชํานาญกุล
นางชญานี ภัทรวารินทร์
นางชณารดี วงษ์ตะวัน
นางชนากานต์ กามุณี
นางชนาลัย เจริญเยาว์
นางชนิดา ทองสิน
นางชนิตา ศิลาโคตร
นางชมพูนุช กาบสุวรรณ
นางชไมพร ไกรทอง
นางสาวชไมพร ตระการสาธิต
นางชไมพร ป้องกัน
นางสาวชลธร บัวตูม
นางชลธิรา ศรีสดใส

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๕๗๘
๕๗๙
๕๘๐
๕๘๑
๕๘๒
๕๘๓
๕๘๔
๕๘๕
๕๘๖
๕๘๗
๕๘๘
๕๘๙
๕๙๐
๕๙๑
๕๙๒
๕๙๓
๕๙๔
๕๙๕
๕๙๖
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐
๖๐๑
๖๐๒
๖๐๓

นางสาวชลิดา ทวีกุล
นางชลิดา ราศรีชัย
นางชวนจิต ธรรมถนอม
นางชวนพิศ ภูระก้านตรง
นางสาวชวนพิศ สุทาพงศ์
นางสาวช่อฟ้า เจริญวงศ์
นางชะโลมใจ บัวเปรม
นางชัชชร สุวารัชตกุล
นางสาวชัชฎาพร มาลารัตน์
นางชัญญณัฏฐ์ เอี่ยมเผ่าจีน
นางชัฎนันท์ อูปคํา
นางสาวชิดชม ขําภิบาล
นางชุติกาญจน์ ศิริจรูญวงศ์
นางสาวชุติมา เกิดน้อย
นางชุติมา ปรารถนา
นางสาวชุติมา ลีลานนท์
นางชุลีกร ฟูฟุ้ง
นางชุลีรมย์ ชมชื่น
นางสาวชูศรี เถาตระกูล
นางสาวเชาวลี สุทธินันท์ไชย
นางเชียงใหม่ ล้ําเลิศ
นางโชติกา ถนอมวัฒน์
นางโชติกา วงษ์ปัญญา
นางสาวโชติมา ชีวชัยพิมล
นางฌาณิกา ธิวงศ์เงิน
นางสาวญันนะฮ์ มีสมบูรณ์

หน้า ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา
๖๐๔
๖๐๕
๖๐๖
๖๐๗
๖๐๘
๖๐๙
๖๑๐
๖๑๑
๖๑๒
๖๑๓
๖๑๔
๖๑๕
๖๑๖
๖๑๗
๖๑๘
๖๑๙
๖๒๐
๖๒๑
๖๒๒
๖๒๓
๖๒๔
๖๒๕
๖๒๖
๖๒๗
๖๒๘
๖๒๙

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นางสาวญาณี วงศ์พันธ์
นางสาวญานิศา ฟูวัฒนเกียรติ
นางฐานิส ธิติทรัพย์อุดม
นางสาวฐาปนันท์ เจริญศรี
นางฐาปนี จวนอาจ
นางฐิตาภา ดาเอี่ยม
นางฐิตารีย์ วาศพุฒิสิทธิ์
นางสาวฐิติเนตร ขันธมาลี
นางฐิติพร วรรณขาม
นางฐิติรัตน์ ไชยานุวงศ์
นางฐิภาดา แก้วกระจ่าง
นางสาวฑิตฐิตา บุญศรี
นางณปภัช จันทจิโรช
นางณสิกาญจน์ จันทร์กระจ่าง
นางณัฎฐา ชมโลก
นางณัฏฐวรรณ เมฆคง
นางณัฏฐา ศรีสมบูรณ์
นางสาวณัฐกฤตา งามผิวเหลือง
นางสาวณัฐกาญจน์ ประเสริฐจิตสรร
นางสาวณัฐชนัญ ล้ําเลิศหิรัญ
นางสาวณัฐชลัยย์ ทวีผล
นางณัฐฐา ใจสงเคราะห์
นางสาวณัฐฐิญา ศิริสัตยาโสภณ
นางสาวณัฐนิภา หลากจิตร
นางณัฐพร ตันสถาพร
นางณัฐพร ศรีอินทร์

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๖๓๐
๖๓๑
๖๓๒
๖๓๓
๖๓๔
๖๓๕
๖๓๖
๖๓๗
๖๓๘
๖๓๙
๖๔๐
๖๔๑
๖๔๒
๖๔๓
๖๔๔
๖๔๕
๖๔๖
๖๔๗
๖๔๘
๖๔๙
๖๕๐
๖๕๑
๖๕๒
๖๕๓
๖๕๔
๖๕๕

นางณัฐรีพร เมนะรุจิ
นางณัฐฤตา ณ รังสี
นางสาวณัฐวรรณ นันทเสน
นางณัฐสิรี อธิมุติภาพ
นางณิชากร จุลสวัสดิ์
นางสาวณิชาภัทร์ ผิวจันทร์
นางสาวณิชารัตน์ ชมภู
นางดนยา ประยูรศักดิ์
นางสาวดรุณี คําปา
นางดรุณี จันทะอุทัย
นางดรุณี พงศ์โสภา
นางดรุณี สุวรรณเรืองศรี
นางสาวดรุณีย์ ยิ้มจู
นางดลหทัย ศักดิ์ชินบุตร
นางดวงจันทร์ ชุบรัมย์
นางดวงใจ ตุ๋นเจริญ
นางสาวดวงใจ อรุณทัต
นางดวงใจ อุดมทิตรัชต์
นางดวงดาว พรหมเกตุแก้ว
นางดวงเดือน เกษม
นางดวงเดือน เกษรบัว
นางดวงเดือน เกษอมรวัฒนา
นางดวงเดือน ปานศิริ
นางดวงนภา ช่อทอง
นางดวงมณี คําป่าแลว
นางดวงรัตน์ อินทร์ใจเอื้อ

หน้า ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา
๖๕๖
๖๕๗
๖๕๘
๖๕๙
๖๖๐
๖๖๑
๖๖๒
๖๖๓
๖๖๔
๖๖๕
๖๖๖
๖๖๗
๖๖๘
๖๖๙
๖๗๐
๖๗๑
๖๗๒
๖๗๓
๖๗๔
๖๗๕
๖๗๖
๖๗๗
๖๗๘
๖๗๙
๖๘๐
๖๘๑

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดารญา ตันตินีรนาท
นางดารณี เกษมสินธุ์
นางดารณี เทศสุวรรณ
นางดารา รัถกาล
นางดาราภรณ์ ไชยวงศ์
นางดารารัตน์ เมืองคําบุตร
นางสาวดาราวรรณ บานเย็น
นางดารุณี โอภาศรี
นางดุษฎีพร ระงับภัย
นางสาวเดือนฉาย ศาสตร์ประสิทธิ์
นางเดือนเพ็ญ ปิ่นวัฒนชัย
นางเดือนเพ็ญ พันธุ์พิญญา
นางเดือนรุ่ง ทองสอน
นางตองหทัย เกื้อก่อบุญ
นางเติมนภา ปานเจริญ
นางเตือนจันทร์ หนูงาม
นางสาวเตือนใจ กล่อมใจ
นางสาวเตือนใจ กัญญา
นางเตือนใจ บุญมา
นางสาวเตือนหทัย เหลือศรีจันทร์
นางสาวถนอมทรัพย์ จอมคํา
นางสาวถิระนันท์ พัฒโน
นางถุงเงิน ชูวงษ์
นางสาวทวี จงมีสุข
นางสาวทวีทรัพย์ กิจสงวน
นางทวีวรรณ์ สังข์พยุง

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๖๘๒
๖๘๓
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖
๖๘๗
๖๘๘
๖๘๙
๖๙๐
๖๙๑
๖๙๒
๖๙๓
๖๙๔
๖๙๕
๖๙๖
๖๙๗
๖๙๘
๖๙๙
๗๐๐
๗๐๑
๗๐๒
๗๐๓
๗๐๔
๗๐๕
๗๐๖
๗๐๗

นางสาวทองทิพย์ เสาทอง
นางทองใบ เรไร
นางสาวทองใบ เสี้ยวเส็ง
นางทองพัสดุ์ ชูตระกูล
นางทองพูล หาวิเชียร
นางทองย้อย ฮุงหวล
นางทองสุข สนสกล
นางทองสูตร แก้วมณี
นางทัชชา โนรี
นางทับทิม ขุมทรัพย์
นางสาวทัศนัย ชัยวงศ์
นางทัศนา สมศรี
นางทัศนีย์ แช่มชมดาว
นางทัศนีย์ ธาราศินานนท์
นางสาวทัศนีย์ ฝอยทับทิม
นางทัศนีย์ วัฒนา
นางทัศนีย์ ศิริมงคล
นางทัศนีย์ เอี่ยมทิม
นางทัศนีย์ แอนดะริส
นางทิพย์ทิวา ปัญญาใส
นางทิพย์พรัตน์ วีระพัสดุ
นางทิพยรัช เวชสถล
นางทิพย์วรรณ นามวงค์
นางสาวทิพยวรรณ สวัสดิวงศ์
นางสาวทิพยา ยอดจิตร
นางทิพรัตน์ วงษ์บุตร

หน้า ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา
๗๐๘
๗๐๙
๗๑๐
๗๑๑
๗๑๒
๗๑๓
๗๑๔
๗๑๕
๗๑๖
๗๑๗
๗๑๘
๗๑๙
๗๒๐
๗๒๑
๗๒๒
๗๒๓
๗๒๔
๗๒๕
๗๒๖
๗๒๗
๗๒๘
๗๒๙
๗๓๐
๗๓๑
๗๓๒

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นางสาวทิพวรรณ วงศ์ชัย
นางทิพวัลย์ รัตนเพ็ชร
นางสาวทิพวัลย์ เอื้ออารีย์
นางเทพทอง ทองเหลือง
นางเทพี พันธ์บุตร
นางเทียมจันทร์ เจิมจรุง
ว่าที่ร้อยตรีหญิง แทนกานต์
ศิลปวิสุทธิ์
นางธนธร ชาติแพงตา
นางธนพร พรรณราย
นางสาวธนพร มนต์ไชยะ
นางสาวธนภรณ์ กาญจนพังคะ
นางสาวธนวรรณ รอดธูป
นางธนวรรณ วานิชานนท์
นางสาวธนัญญา เกาะแก้ว
นางธนัญภรณ์ สุนทรนันท
นางสาวธนาลักษณ์ ชอบสูงเนิน
นางธะนิตย์ การุญญเวทย์
นางสาวธัญญรัตน์ ยืนยง
นางสาวธัญญลักษณ์ รอบคอบ
นางธัญญา แก้วศรีหาวงษ์
นางธัญพร นวลนุ่น
นางสาวธันฐกานต์ ทองสินเกียรติ
นางสาวธันยพร สิทธิวงค์
นางธานีรัตน์ ศิลากร
นางธารา สุวรรณนพ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๗๓๓
๗๓๔
๗๓๕
๗๓๖
๗๓๗
๗๓๘
๗๓๙
๗๔๐
๗๔๑
๗๔๒
๗๔๓
๗๔๔
๗๔๕
๗๔๖
๗๔๗
๗๔๘
๗๔๙
๗๕๐
๗๕๑
๗๕๒
๗๕๓
๗๕๔
๗๕๕
๗๕๖
๗๕๗
๗๕๘

นางธิดารัตน์ สถิตย์
นางธิดาวุฒิ จันทร์จําปา
นางธีราภรณ์ วงศรีวอ
นางสาวธีวรา คําภู่
นางนงค์นุช ขาวพันธุ์
นางนงคราญ ใจชนะ
นางนงค์ลักษณ์ ติละกุล
นางนงนุช พัฒนวงศ์ไทย
นางนงนุช รินชุมภู
นางนงนุช สุปันนี
นางสาวนงนุช เอกตระกูล
นางสาวนงนุช โอศิริ
นางนงเยาว์ ถําชัยภูมิ
นางสาวนงเยาว์ ผมงาม
นางนงเยาว์ รักพ่วง
นางนงเยาว์ หณุกําแหง
นางนงลักษณ์ กัปปิยบุตร
นางสาวนงลักษณ์ นิตย์ใหม่
นางสาวนงลักษณ์ ศรีโพนงาม
นางนงลักษณ์ สุดทองคง
นางนงลักษณ์ สุวรรณ
นางนนทนา ทรงวิผล
นางสาวนพณพรรณ เกียรติอัมพร
นางนพนิภา อิ้งจะนิล
นางนพรพรรณ วงศ์ประณุท
นางนพรัตน์ จงควดี

หน้า ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา
๗๕๙
๗๖๐
๗๖๑
๗๖๒
๗๖๓
๗๖๔
๗๖๕
๗๖๖
๗๖๗
๗๖๘
๗๖๙
๗๗๐
๗๗๑
๗๗๒
๗๗๓
๗๗๔
๗๗๕
๗๗๖
๗๗๗
๗๗๘
๗๗๙
๗๘๐
๗๘๑
๗๘๒
๗๘๓
๗๘๔

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นางสาวนพรัตน์ ศรีประเสริฐ
นางสาวนภัสกร บางสายน้อย
นางนภัสพร สุขโข
นางสาวนภาดา บํารุงสุข
นางนภาพร คําพิชชู
นางนภาพร สมจันทร์ตา
นางนภาพรรณ เขียวแก้ว
นางนรมน ธีระวุฒิปัญญา
นางสาวนริศรา จรรยาวิทย์
นางนริศรา วลัญชพฤกษ์
นางนฤมล กระโห้ทอง
นางนฤมล ฉิมตระกูล
นางสาวนฤมล เตียวพิพัฒน์
นางนฤมล มหาราช
นางนฤมล อุตมะโชค
นางนลพรรณ นวลละออง
นางสาวนลินพร พรมแก้ว
นางสาวนลินรัตน์ คามแสน
นางนลินรัตน์ บุญดํา
นางนลินี สุสัมฤทธิ์
นางนวพร คําอ้าย
นางนวลฉวี สุวรรณก้อน
นางนวลพรรณ จันทร์พุฒ
นางนวลพันธ์ ตรานานนท์
นางนวลศรี คุปตรัตน์
นางสาวนวลอนงค์ วงศ์ประภา

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๗๘๕
๗๘๖
๗๘๗
๗๘๘
๗๘๙
๗๙๐
๗๙๑
๗๙๒
๗๙๓
๗๙๔
๗๙๕
๗๙๖
๗๙๗
๗๙๘
๗๙๙
๘๐๐
๘๐๑
๘๐๒
๘๐๓
๘๐๔
๘๐๕
๘๐๖
๘๐๗
๘๐๘
๘๐๙
๘๑๐

นางนวัตมน สวัสดิ์พูน
นางนัจนันทน์ ใจมาแก้ว
นางนัชชนันท์กร วัชระสวัสดิ์
นางนันดา เปี่ยมไพศาล
นางนันท์นภัส แก้วใส
นางสาวนันทนา ศังขวณิช
นางนันทนา สาคร
นางนันทพร วิเศษรจนา
นางนันทา ชุติแพทย์วิภา
นางนันทา ศันธนะ
นางนันทิกานต์ สุขรัตนี
นางนันทิญา มงคลเอก
นางนันทิพร ม่วงแจ่ม
นางนาฏยา ธรรมกิจวัฒน์
นางนาถวดี โสบุญ
นางนารถวดี ชาญสมุทร
นางสาวนารี บุญเปรม
นางนารี อยู่เย็น
นางสาวนารีรัตน์ ท้วมทอง
นางนารีรัตน์ ยิ่งยวด
นางสาวนารีรัตน์ สิงห์ทอง
นางสาวน้ําค้าง มีสุขใจ
นางสาวน้ําผึ้ง แช่มช้อย
นางน้ําผึ้ง บุญทกูล
นางสาวน้ําฝน สังข์ทอง
นางนําสุข เลียดประถม

หน้า ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา
๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕
๘๑๖
๘๑๗
๘๑๘
๘๑๙
๘๒๐
๘๒๑
๘๒๒
๘๒๓
๘๒๔
๘๒๕
๘๒๖
๘๒๗
๘๒๘
๘๒๙
๘๓๐
๘๓๑
๘๓๒
๘๓๓
๘๓๔
๘๓๕
๘๓๖

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นางน้ําอ้อย ตั้งวงศ์
นางนิชกานต์ สิงห์โตแก้ว
นางนิชนิภา กลิ่นศรีราช
นางนิตดา ทวีวัฒน์
นางนิตยา การรอบรู้
นางนิตยา ขําปาน
นางสาวนิตยา จงเสมอสิทธิ์
นางสาวนิตยา จันทร์กลิ่น
นางนิตยา สุดหอม
นางสาวนิตยา อ่อนจ้อย
นางนิตสลา อินทอง
นางนิธิกานต์ กิจเจริญ
นางนิภา ดวงรัตน์
นางสาวนิภาพร เชื้อเมืองพาน
นางนิมลรัตน์ ทอดสนิท
นางนิรชา ยามันซาบีดีน
นางนิรมล จันทร์หงษ์
นางสาวนิรมล ตั้งพงศ์ศิรประภา
นางสาวนิรมล พิพิธวัฒนาพันธุ์
นางสาวนิรมล สุขสุลาภ
นางนิลยา แสงเมือง
นางสาวนิศารัตน์ ชัยพิทยา
นางนิสญา ชอบดอน
นางสาวนิสรีน อัศวะวิวัฒน์กุล
นางนิสากร กิจกลาง
นางสาวนุกูล ทวีพงศ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๘๓๗
๘๓๘
๘๓๙
๘๔๐
๘๔๑
๘๔๒
๘๔๓
๘๔๔
๘๔๕
๘๔๖
๘๔๗
๘๔๘
๘๔๙
๘๕๐
๘๕๑
๘๕๒
๘๕๓
๘๕๔
๘๕๕
๘๕๖
๘๕๗
๘๕๘
๘๕๙
๘๖๐
๘๖๑
๘๖๒

นางนุจรี จิระยิ่งเจริญ
นางนุช ทองสว่าง
นางสาวนุชจรินทร์ จั่นบํารุง
นางสาวนุชจรินทร์ บุญธรรม
นางนุชนารถ สิงห์อินทร์
นางสาวนุชสรา นาคคงคํา
นางสาวนุดา นุชสวัสดิ์
นางนุศรา โกณานนท์
นางเนติมา กมลเลิศ
นางเนาวรัตน์ ไทยทอง
นางเนาวรัตน์ นิลรักษา
นางเนาวรัตน์ ผ่องฟูผล
นางบงกช พุ่มพร้อมจิตร
นางบงกชมาศ ยืนยิ่ง
นางบังอร ทองจํารัส
นางสาวบังอร พานมะลิ
นางบังอร เพ็ชรขาว
นางบังอร เหมือนจันทร์
นางสาวบัวทอง เผ่าผม
นางบัวพา กิจควรดี
นางบาหยัน สาตราวุธ
นางบุญเกื้อ รากบัว
นางบุญช่วย บ่มไล่
นางบุญดี ศรีอ่ําอ่วม
นางบุญทรัพย์ มาลัย
นางบุญธิดา เตมิยาจล

หน้า ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา
๘๖๓
๘๖๔
๘๖๕
๘๖๖
๘๖๗
๘๖๘
๘๖๙
๘๗๐
๘๗๑
๘๗๒
๘๗๓
๘๗๔
๘๗๕
๘๗๖
๘๗๗
๘๗๘
๘๗๙
๘๘๐
๘๘๑
๘๘๒
๘๘๓
๘๘๔
๘๘๕
๘๘๖
๘๘๗
๘๘๘

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นางบุญนาค ทับทิมไทย
นางบุญพา สิทธิเดช
นางสาวบุญยดา ล้ําแสง
นางสาวบุญรอด วันจันทร์
นางสาวบุญรักษ์ หมั้นทรัพย์
นางสาวบุญรัตน์ เหลี่ยมสมบุญ
นางบุญเรือง วงศ์มณีนิล
นางบุญเรือน วงษ์ถาวรเรือง
นางบุญล้อม พุฒกลาง
นางบุญล้อม สุขเกษม
นางบุญลาภ ธันยาวาท
นางบุญศรี พลชนะ
นางบุญส่ง ราชจําปี
นางบุญสินธุ์ สอนจีน
นางบุบผา ใจหนัก
นางบุปผา กิติศักดิ์
นางบุปผา โพธิ์ทองนาค
นางสาวบุปผา สังข์ทอง
นางสาวบุศรินทร์ ขําทัศน์
นางบุศรินทร์ มังกรแก้ว
นางสาวบุษกร กาดํา
นางบุษกร จันทรวงศ์
นางบุษกร แสงไทย
นางสาวบุษบง ศรีสง่า
นางบุษบง หามนตรี
นางสาวบุษบงค์ สกุลหงษ์

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๘๘๙
๘๙๐
๘๙๑
๘๙๒
๘๙๓
๘๙๔
๘๙๕
๘๙๖
๘๙๗
๘๙๘
๘๙๙
๙๐๐
๙๐๑
๙๐๒
๙๐๓
๙๐๔
๙๐๕
๙๐๖
๙๐๗
๙๐๘
๙๐๙
๙๑๐
๙๑๑
๙๑๒
๙๑๓
๙๑๔

นางสาวบุษบา ลีละผลิน
นางบุษยมาศ เขื่อนคํา
นางสาวบุษรา ปัตถะมะ
นางสาวบุหงา ปลั่งสีใส
นางสาวเบญจพร อยู่ชูชัยมงคล
นางเบญจมาภรณ์ โหง่นคํา
นางเบญจมาศ เดชมัด
นางเบ็ญจมาศ รอดพิทักษ์
นางเบญจวรรณ เหลาพรม
นางเบญจวรรณ อกนิษฐวงศ์
นางเบญญาภา อรุณโชติ
นางใบศรี หิรัญคํา
นางปณิดา ถกลสุขสรรค์
นางปณิตา กิจประสงค์
นางปนัดดา พานทอง
นางปนัดดา ศุภนิมิตกาลัญญู
นางสาวปนิฎฐา สวนบุญศรีธนา
นางสาวประกายมาตร ทองอินทร์
นางประจวบ ศรีถัน
นางประณัยยา ช้างอยู่
นางประณีต วงษ์เกษกรณ์
นางสาวประดับ ประเสริฐศรี
นางประดับ สุขศรี
นางประทวน เทสะเวส
นางประทุม พรมวิหาร
นางประทุม เรืองนิมิตร

หน้า ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา
๙๑๕
๙๑๖
๙๑๗
๙๑๘
๙๑๙
๙๒๐
๙๒๑
๙๒๒
๙๒๓
๙๒๔
๙๒๕
๙๒๖
๙๒๗
๙๒๘
๙๒๙
๙๓๐
๙๓๑
๙๓๒
๙๓๓
๙๓๔
๙๓๕
๙๓๖
๙๓๗
๙๓๘
๙๓๙
๙๔๐

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นางประเทือง คําศิริ
นางประเทือง มานะนิต
นางประเทืองทิพย์ บรรจบเวช
นางประนอม เจริญทรัพย์
นางประนอม ต่อชีวัน
นางประนอม พลจันทึก
นางประนอม เลิศจันทรางกูร
นางประนอม ศรีโสภณ
นางประพิน ศรีบุญเลิศ
นางประพิมพร ปิ่นพา
นางประพิมพร เผื่อนพงศ์
นางสาวประไพ ใจเอื้อ
นางประไพ ตุ้มทอง
นางสาวประไพ ส่งเสริม
นางสาวประไพ อินทะแสง
นางประไพพรรณ ดํารงวิเศษพาณิชย์
นางประไพพรรณ พันธุ์มาก
นางประไพศรี โวหาร
นางประภัศสร สุทธิรัตนากร
นางสาวประภา แซ่คู้
นางประภา สําอางศรี
นางประภาศรี โดมมงคล
นางประภาศรี ติณวัฒน์
นางสาวประยูร ลาวัลย์
นางประยูร สว่างทุกข์
นางประสพสุข จินณวัฒน์

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๙๔๑
๙๔๒
๙๔๓
๙๔๔
๙๔๕
๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘
๙๔๙
๙๕๐
๙๕๑
๙๕๒
๙๕๓
๙๕๔
๙๕๕
๙๕๖
๙๕๗
๙๕๘
๙๕๙
๙๖๐
๙๖๑
๙๖๒
๙๖๓
๙๖๔
๙๖๕
๙๖๖

นางประสาทพร จ่ายนอก
นางสาวประสานสุข ลี้สกุล
นางสาวประสิทธิ์พร ไทยงาม
นางปราณิสา อ่ําทอง
นางสาวปราณี เจริญกุล
นางสาวปราณี เซี้ยวเส้ง
นางสาวปราณี โดดดี
นางปราณี ยวนจิตร
นางปราณี ยินดีวงษ์
นางปราณี วิเวกวรรณ์
นางปราณี ศรีมาศ
นางปราณี อิงคนินันท์
นางสาวปรานอม กันยา
นางสาวปรารถนา ปิตกาญจนกุล
นางปรารถนา ไม้เขียว
นางสาวปริตตาภา วีรพัฒนคุปต์
นางสาวปริศณา โภคไพบูลย์
นางสาวปริษา พุ่มเรือง
นางปรีญา จันทร์หอม
นางปรีดา ก๋งหมึง
นางปรียนันท์ ฉัตรสิริคุปต์
นางปรียา นิลมณี
นางปรียา เสริมศิลป์
นางปรียาภรณ์ ขมสนิท
นางปรียาภรณ์ มาตหนองแวง
นางสาวปรียารัตน์ ประทุมเทา

หน้า ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา
๙๖๗
๙๖๘
๙๖๙
๙๗๐
๙๗๑
๙๗๒
๙๗๓
๙๗๔
๙๗๕
๙๗๖
๙๗๗
๙๗๘
๙๗๙
๙๘๐
๙๘๑
๙๘๒
๙๘๓
๙๘๔
๙๘๕
๙๘๖
๙๘๗
๙๘๘
๙๘๙
๙๙๐
๙๙๑
๙๙๒

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นางปรุงจิตร ไวทยานนท์
นางสาวปวีณา มุสิกาสวัสดิ์
นางปวีณา แสนดวง
นางปัจณี บุญส่งสวัสดิ์
นางสาวปัญจพร ศรีสวรรค์
นางสาวปัณฑิตา ทองสิมา
นางปัณณ์พิชชา วรเมธาพิพัฒน์
นางสาวปาณิสรา นาคสนิท
นางสาวปานทิพย์ เกษมวงศ์ราช
นางปานทิพย์ มณีกุล
นางปาริชาติ วาปีโส
นางสาวปาริชาติ หนองใหญ่
นางปาริชาติ อังคณาเอมอร
นางสาวปาลิตา พุฒเอก
นางปิติพร มีสุข
นางปิยมาภรณ์ ปิ่นทอง
นางสาวปิยรัตน์ ชัยบัตร
นางปิยรัตน์ ทองเงิน
นางปิยรัตน์ พูลอําไพ
หม่อมหลวงปิยวรรณ คงศักดิ์
นางปิยะนุช ศรีเรืองทอง
นางปิยาภัสร์ ฉิมพลี
นางปุญชรัศมิ์ ภูษณะพงษ์
นางสาวปุญญาพัฒน์ รัตนสันเทียะ
นางปุญญิศา มะโนรมย์
นางสาวเปมกร นุ่นขาว

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๙๙๓
๙๙๔
๙๙๕
๙๙๖
๙๙๗
๙๙๘
๙๙๙
๑๐๐๐
๑๐๐๑
๑๐๐๒
๑๐๐๓
๑๐๐๔
๑๐๐๕
๑๐๐๖
๑๐๐๗
๑๐๐๘
๑๐๐๙
๑๐๑๐
๑๐๑๑
๑๐๑๒
๑๐๑๓
๑๐๑๔
๑๐๑๕
๑๐๑๖
๑๐๑๗
๑๐๑๘

นางสาวเปมิกา สินธนวัชร์
นางเปรมจิต บุญวรรณ
นางสาวเปรมฤดี เมืองซื่อ
นางสาวผจงจิต จํานงค์สุทธิ์
นางผ่องพรรณ คํามา
นางผ่องพรรณ พุฒนาค
นางผ่องพรรณ เสาวภาคพฤกษ์
นางผ่องศรี ทวีศรี
นางผุสดี สุตมิตร
นางสาวพจนา สุจริตจันทร
นางสาวพจนารถ เครือวัลย์
นางพจนีย์ ใจหาญ
นางพนม วรภัฏ
นางพนิดา ดอนเมฆ
นางพนิดา ปิยะสุวรรณ
นางพยอม กฤษณะโยธิน
นางพยอม แป้นอินทร์
นางสาวพยอม วงศ์เจริญ
นางสาวพยอม ศิลาโคตร
นางพยุง แก้วตาทิพย์
นางพเยาว์ พราหมณ์คล้ํา
นางสาวพรทิพย์ ชัยนิลพันธ์
นางพรทิพย์ นิ่มเสมอ
นางพรทิพย์ ปั้นมณี
นางสาวพรทิพย์ พันธุ์พิทกั ษ์
นางพรทิพย์ รัตนประสิทธิ์

หน้า ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๑๙
๑๐๒๐
๑๐๒๑
๑๐๒๒
๑๐๒๓
๑๐๒๔
๑๐๒๕
๑๐๒๖
๑๐๒๗
๑๐๒๘
๑๐๒๙
๑๐๓๐
๑๐๓๑
๑๐๓๒
๑๐๓๓
๑๐๓๔
๑๐๓๕
๑๐๓๖
๑๐๓๗
๑๐๓๘
๑๐๓๙
๑๐๔๐
๑๐๔๑
๑๐๔๒
๑๐๔๓
๑๐๔๔

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นางสาวพรเทวี พิชิต
นางพรปวีณ์ กลิ่นบุญ
นางพรปวีณ์ พุทธวาทิน
นางสาวพรพนา ปัญญาสุข
นางสาวพรพรรณ คงยา
นางพรพรรณ จิณรักษ์
นางพรพิมล ธรรมเนียม
นางพรพิมล ศรีบุญรอด
นางพรรณนิภา อัชฌากุล
นางพรรณี ชุมพลวงศ์
นางสาวพรรณี วงศ์มณีกิจ
นางพรรทิพา เจริญวงศ์
นางพรรสุนี สิทธิมงคล
นางพรรัตน์ แสงกระจ่าง
นางพรสวรรค์ จันทร์ศิริ
นางพรสวาท แก้วจันทร์
นางพรสุข มาลากรอง
นางสาวพราวดี คล้ายทับทิม
นางพลอยไพลิน พรมคํา
นางพวงทอง เจริญกุล
นางพวงน้อย โพธิ
นางพวงบุบผา คมเวช
นางพวงเพ็ญ พลเสน
นางสาวพวงไพร สายสกล
นางพวงมาลัย จําปาชนย์
นางสาวพอตา พุกสุริยวงษ์

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๑๐๔๕
๑๐๔๖
๑๐๔๗
๑๐๔๘
๑๐๔๙
๑๐๕๐
๑๐๕๑
๑๐๕๒
๑๐๕๓
๑๐๕๔
๑๐๕๕
๑๐๕๖
๑๐๕๗
๑๐๕๘
๑๐๕๙
๑๐๖๐
๑๐๖๑
๑๐๖๒
๑๐๖๓
๑๐๖๔
๑๐๖๕
๑๐๖๖
๑๐๖๗
๑๐๖๘
๑๐๖๙
๑๐๗๐

หน้า ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพังงา รุ่งจิรกาล
นางสาวพัชณีย์ วงษ์เสียงดัง
นางพัชนี จําเริญพานิช
นางพัชรา ด้วงนุ้ย
นางพัชรา เปลี่ยนสมุทร
นางพัชรา ฤกษ์เกษี
นางพัชรา ลายประดิษฐ์
นางพัชรานันท์ ลูกบัว
นางพัชราพร อินทร์จะนะ
นางสาวพัชราภรณ์ สุทธินันท์ไชย
นางสาวพัชรินทร์ เผือกทองคํา
นางพัชรินทร์ วงษ์สถิตย์
นางสาวพัชรี เกษแก้ว
นางพัชรี ประทุมพันธ์
นางสาวพัชรี มหาพรหม
นางพัชรี สร้อยสกุล
นางพัชรี สังเกตุ
นางพัชรี แสงหิรัญ
นางพัชรี อินทร์น้อย
นางพัชรีวรรณ กิจมี
นางพัฒนา พันธจิตต์
นางพัฒนาพร เมืองศรี
นางพัฒนี ช่วยโสภา
นางพัฒนี ยอดเพชร
นางสาวพัณณ์ชิตา ผลจิตร
นางพัทธวรรณ ญาณโอสถ

๑๐๗๑
๑๐๗๒
๑๐๗๓
๑๐๗๔
๑๐๗๕
๑๐๗๖
๑๐๗๗
๑๐๗๘
๑๐๗๙
๑๐๘๐
๑๐๘๑
๑๐๘๒
๑๐๘๓
๑๐๘๔
๑๐๘๕
๑๐๘๖
๑๐๘๗
๑๐๘๘
๑๐๘๙
๑๐๙๐
๑๐๙๑
๑๐๙๒
๑๐๙๓
๑๐๙๔
๑๐๙๕
๑๐๙๖

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นางพาณี ยกศิริ
นางพิกุล ไชยยศ
นางพิกุล ทับทิม
นางพิกุลทอง บุญโสม
นางสาวพิกุลทอง สร้อยแสงแดง
นางสาวพิทยา ทนันชัย
นางพิมพ์ใจ ชูผล
นางสาวพิมพ์ชนก หงษาคํา
นางพิมพา สัมปทาเสถียร
นางพิมลรัตน์ จันทร์วงค์
นางสาวพิราวรรณ์ ปวนแดง
นางพิศมัย กลิ่นศรีสุข
นางพิศมัย คันทะมาศ
นางสาวพิศมัย บุญกระจ่าง
นางพิศมัย เอกะวิภาต
นางพิสินี ไชยรัตน์
นางสาวพึงพิศ บุญชูเลิศรัตน์
นางเพชรรัตน์ นิลเหลือง
นางสาวเพชรรัตน์ อภิรัชตานนท์
นางเพ็ชรรัตน์ ทับแสงสี
นางเพชรัตน์ สุขสวัสดิ์
นางเพชรา เหลืองอ่อน
นางเพ็ญแข ปฐมกําเนิด
นางสาวเพ็ญจันทร์ คูกิติรัตน์
นางเพ็ญพักตร์ ลักษณะ
นางสาวเพ็ญพิศ เหม่นแหลม

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๑๐๙๗
๑๐๙๘
๑๐๙๙
๑๑๐๐
๑๑๐๑
๑๑๐๒
๑๑๐๓
๑๑๐๔
๑๑๐๕
๑๑๐๖
๑๑๐๗
๑๑๐๘
๑๑๐๙
๑๑๑๐
๑๑๑๑
๑๑๑๒
๑๑๑๓
๑๑๑๔
๑๑๑๕
๑๑๑๖
๑๑๑๗
๑๑๑๘
๑๑๑๙
๑๑๒๐
๑๑๒๑
๑๑๒๒

นางเพ็ญศรี ควรหา
นางเพ็ญศรี ไชยสง
นางเพ็ญศรี มีนิล
นางเพ็ญศรี รามสูต
นางเพ็ญศรี ลิ้มม่วงนิล
นางเพ็ญศิริ สุขเจริญ
นางสาวเพ็ญศิริ สุขรี
นางเพ็ญสิริ จีนเวียงคอย
นางสาวเพลินพิศ ปันอินทร์
นางเพลินพิศ เวชยันตรัตน์
นางเพิ่มพูน วงษ์พานิช
นางเพิ่มสุข รุ่งเรือง
นางเพียงใจ จันทร์ช่วง
นางเพียงใจ เจริญศรี
นางเพียงดาว มีนมณี
นางเพียร สืบสกุลน้าเจริญ
นางแพงศรี ทองเย็น
นางไพพร ประสานนาม
นางไพรพนา แย้มประดิษฐ์
นางไพรสนธิ์ สุทธิจิตไพศาล
นางไพริน ถือมั่น
นางสาวภคมณ รุ่งโรจน์
นางสาวภมรพรรณ์ อินทสุนทร
นางภรณ์วิมล พุ่มทอง
นางภริตพร นวลเท่า
นางภัคธณัช ม่วงศรี

หน้า ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๒๓
๑๑๒๔
๑๑๒๕
๑๑๒๖
๑๑๒๗
๑๑๒๘
๑๑๒๙
๑๑๓๐
๑๑๓๑
๑๑๓๒
๑๑๓๓
๑๑๓๔
๑๑๓๕
๑๑๓๖
๑๑๓๗
๑๑๓๘
๑๑๓๙
๑๑๔๐
๑๑๔๑
๑๑๔๒
๑๑๔๓
๑๑๔๔
๑๑๔๕
๑๑๔๖
๑๑๔๗

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นางภัทรพร กลั่นชัยภูมิ
นางภัทราพร เบ็ญจมาลย์
นางภัทราพร พรมกล่ํา
นางภัศรา อ่อนคง
นางภัสสร แก้วพะเนาว์
นางภารดี เนติเจียม
นางภารุจา ใจแก้วแดง
นางภาวิณี หอมจันทร์
นางภิญโญรัตน์ คงเจริญ
นางภีรภรณ์ ศรีปาน
นางสาวภูษนาภรณ์
เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
นางมณฑา วัฒนพรจิรา
นางสาวมณฑา สังข์ทอง
นางสาวมณฑา สุขศรี
นางสาวมณฑิรา อุสาหะ
นางสาวมณี แจ่มกระจ่าง
นางมนทกานต์ ดาทอง
นางมนทา กายา
นางสาวมนวิภา สุนทราภรณ์
นางมนัสนันท์ จันทรภัทร
นางสาวมนัสนันท์ มุงเมือง
นางสาวมนิด ทองไทย
นางมยุรี ธิแก้ว
นางมลศิการณ์ นงรัตน์
นางมลิวรรณ์ มั่งสูงเนิน

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๑๑๔๘
๑๑๔๙
๑๑๕๐
๑๑๕๑
๑๑๕๒
๑๑๕๓
๑๑๕๔
๑๑๕๕
๑๑๕๖
๑๑๕๗
๑๑๕๘
๑๑๕๙
๑๑๖๐
๑๑๖๑
๑๑๖๒
๑๑๖๓
๑๑๖๔
๑๑๖๕
๑๑๖๖
๑๑๖๗
๑๑๖๘
๑๑๖๙
๑๑๗๐
๑๑๗๑
๑๑๗๒
๑๑๗๓

นางมลิวัลย์ กัลยา
นางสาวมะลิ ศิริพิน
นางสาวมะลิวัลย์ ทองกําเนิด
นางมัทนา ผาสุข
นางสาวมัทษมล พลคราม
นางมันทนี น้อยเพชร
นางสาวมัลลิกา ฝั้นเต็ม
นางสาวมัลลิกา พวกพล
นางมัลลิกา หวังพัฒนากุล
นางสาวมาณี ชูกิตติกลุ
นางมารยาท อานามนารถ
นางมารศรี ภู่พลพิศาล
นางสาวมาลัย จารึกวรกุล
นางมาลัย ดาษพินิจ
นางสาวมาลัย ริญญา
นางมาลัยภรณ์ พรหมเปี่ยม
นางมาลา ด้วงพันธุ์
นางมาลา เทพพฤกษา
นางมาลา พิมพ์หาร
นางสาวมาลาตี แซ่ย่าง
นางมาลินี สกุลพิเชฐรัตน์
นางมาลินี สินธุ์ฉาย
นางมาลินีย์ นาคพวง
นางมาลี กิจเจริญ
นางมาลี ไชยราช
นางมาลี ไทยอาจ

หน้า ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๗๔
๑๑๗๕
๑๑๗๖
๑๑๗๗
๑๑๗๘
๑๑๗๙
๑๑๘๐
๑๑๘๑
๑๑๘๒
๑๑๘๓
๑๑๘๔
๑๑๘๕
๑๑๘๖
๑๑๘๗
๑๑๘๘
๑๑๘๙
๑๑๙๐
๑๑๙๑
๑๑๙๒
๑๑๙๓
๑๑๙๔
๑๑๙๕
๑๑๙๖
๑๑๙๗
๑๑๙๘
๑๑๙๙

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นางมาลีรัตน์ พึ่งธรรม
นางสาวมิ่งขวัญ อุดชิน
นางสาวมีนา สุริสาร
นางเมตตา ถิ่นทุ่งทอง
นางเมทินี ราชวงศ์
นางสาวไมตรี เปรมสุข
นางยาวี เอียงผาสุข
นางสาวยุพดา วิหารทอง
นางสาวยุพยง เกษศิริ
นางสาวยุพรัตน์ เอกอมรพาณิชย์
นางยุพา โพธิ์ทอง
นางยุพา มีศรี
นางยุพา สุขสกุล
นางยุพาภรณ์ วีระวัฒนาพงษ์
นางยุพิณ ทองจีน
นางยุพิน เสือบัว
นางยุภา หาหล้า
นางยุรีพร ทองพรรณ
นางยุวดี เขาโคกกรวด
นางสาวยุวดี จันทร์เอียด
นางยุวดี ชีชนะ
นางยุวดี เทพถนอม
นางยุวดี บุญถึง
นางสาวยุวดี หุ่นเทอดไทย
นางยุวดี อินทร์รุ่ง
นางยุวรัตน์ กลิ่นหอม

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๑๒๐๐
๑๒๐๑
๑๒๐๒
๑๒๐๓
๑๒๐๔
๑๒๐๕
๑๒๐๖
๑๒๐๗
๑๒๐๘
๑๒๐๙
๑๒๑๐
๑๒๑๑
๑๒๑๒
๑๒๑๓
๑๒๑๔
๑๒๑๕
๑๒๑๖
๑๒๑๗
๑๒๑๘
๑๒๑๙
๑๒๒๐
๑๒๒๑
๑๒๒๒
๑๒๒๓
๑๒๒๔
๑๒๒๕

หน้า ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางเยาวดี ใจซื่อ
นางเยาวภา โคจรนา
นางเยาวเรศ เมืองสมบูรณ์
นางเยาวเรศ สิงห์จันทึก
นางรพีพรรณ นาคมาก
นางรวงทอง เคี่ยมทองคํา
นางรวงทอง ศรีศุภมิตร
นางสาวรวีวรรณ ฉัตรสุรกิจพาณิช
นางรสลดา แก้วมณี
นางสาวระเบียบ สอสิริกุล
นางรัจนา ฝังดี
นางรัชฎา บุณยรังค
นางรัชณีย์ แสนสุนนท์
นางรัชนาถ พิมพ์กําเนิด
นางรัชนี มนูพิพัฒน์พงศ์
นางรัชนี มะลิวัลย์
นางรัชนี สะไบบาง
นางรัชนีบูรณ์ พึ่งบํารุง
นางรัชนีย์ รอดนิตย์
นางรัฐนภรณ์ นาทอง
นางสาวรัดสวรรณ บรมพิชัยชาติกุล
นางสาวรัตติกร เจริญโพธิ์
นางรัตติกาล เหล่าภัทรเกษม
นางรัตติยา มาตะวงษ์
นางรัตนา คําบุญลือ
นางสาวรัตนา แซ่ลิ้ม

๑๒๒๖
๑๒๒๗
๑๒๒๘
๑๒๒๙
๑๒๓๐
๑๒๓๑
๑๒๓๒
๑๒๓๓
๑๒๓๔
๑๒๓๕
๑๒๓๖
๑๒๓๗
๑๒๓๘
๑๒๓๙
๑๒๔๐
๑๒๔๑
๑๒๔๒
๑๒๔๓
๑๒๔๔
๑๒๔๕
๑๒๔๖
๑๒๔๗
๑๒๔๘
๑๒๔๙
๑๒๕๐
๑๒๕๑

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นางสาวรัตนา เทียมศิริโภค
นางรัตนา ลานทอง
นางรัตนา ศรีพันธ์
นางรัตนา สุริยะมณี
นางรัตนา หล่ํารัศมี
นางรัตนาภร วิจิตรเศรณี
นางรัตนาภรณ์ เปยะกัง
นางสาวรัตนาภรณ์ รอดเกตุกูล
นางรัตนาภรณ์ สุคําวัง
นางสาวรัตยา ดอนจักร์
นางสาวรัศมิมาน สัตยารักษ์
นางราตรี กลิ่นจันทร์
นางสาวราตรี ขุระสะ
นางสาวราตรี ยศเจริญ
นางราตรี ศรีจันทร์
นางรําจวน สร้อยมาลัย
นางรําพรรณ ภิระบรรณ์
นางรําพึง บูรโณภาส
นางริญณรัตน์ เกิดทอง
นางรินดา รพีกาญจน์
นางสาวรินนา รินทะระ
นางรุ่งทิพย์ โกศลานันท์
นางรุ่งทิวา คงคํา
นางสาวรุ่งทิวา พลชนะ
นางสาวรุ่งนภา โกศลานันท์
นางรุ่งนภา ฝายฝึกคณะ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๑๒๕๒
๑๒๕๓
๑๒๕๔
๑๒๕๕
๑๒๕๖
๑๒๕๗
๑๒๕๘
๑๒๕๙
๑๒๖๐
๑๒๖๑
๑๒๖๒
๑๒๖๓
๑๒๖๔
๑๒๖๕
๑๒๖๖
๑๒๖๗
๑๒๖๘
๑๒๖๙
๑๒๗๐
๑๒๗๑
๑๒๗๒
๑๒๗๓
๑๒๗๔
๑๒๗๕
๑๒๗๖
๑๒๗๗

นางรุ่งนภา อํานวยพงศา
นางสาวรุจิกร พรจตุรินทร์
นางรุจิรา เจริญพิริยะ
นางสาวรุจี ทรัพย์แสง
นางเรณู วาดโคกสูง
นางเรณู ศรีสุวรรณ์
นางเรียม มาลีกุล
นางฤดี ทองเปี่ยม
นางลดาวัลย์ จํารัสบุญสม
นางลลิตา พิทกั ษ์ภูพันธ์
นางละม่อม หวังวิไล
นางสาวละมัย ผดุงกิจ
นางสาวละออ อุบลแย้ม
นางละอองศรี ถือความตรง
นางสาวลักขณา กาญจนเกยูร
นางลักขณา ศรีสุริยจันทร์
นางลักขณา สุขมะโน
นางสาวลักขณา อุ่นจันทร์เงิน
นางลักษณ์สิภา แสงโสด
นางสาวลักษณี จุฬาคํา
นางลักษมี สมเนต
นางลัคนา โตมี
นางลัดเกล้า รั้วสําราญ
นางสาวลัดดา จันทรเพชร
นางลัดดา เจริญแสง
นางลัดดา บุญสําเร็จ

หน้า ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๗๘
๑๒๗๙
๑๒๘๐
๑๒๘๑
๑๒๘๒
๑๒๘๓
๑๒๘๔
๑๒๘๕
๑๒๘๖
๑๒๘๗
๑๒๘๘
๑๒๘๙
๑๒๙๐
๑๒๙๑
๑๒๙๒
๑๒๙๓
๑๒๙๔
๑๒๙๕
๑๒๙๖
๑๒๙๗
๑๒๙๘
๑๒๙๙
๑๓๐๐
๑๓๐๑
๑๓๐๒
๑๓๐๓

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นางลัดดา พรมวัง
นางลัดดา วารีรินสิริ
นางสาวลัดดา วิลาราช
นางลัดดาพร สิงหธวัช
นางสาวลั่นทม ม่วงแพร
นางลาวัณย์ อภิชาตะพงศ์
นางสาวลาวัลย์ ก๊กเครือ
นางลําดวน ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
นางสาวลําพวน แก้วงาม
นางลําพึง ฉวีวรรณ
นางลําพึง อินหันต์
นางลําเพ็ญ ดอกไม้
นางลําเพยพรรณ พิมพ์จันทร์
นางลํายอง จิตรใจตรง
นางลินดา สะโรบล ณ อยุธยา
นางสาวเลขา วิจิตร
นางวงค์จันทร์ เสงี่ยมงาม
นางวงเดือน แสงทิม
นางวนัสเพ็ญ วงศ์ครองศักดิ์
นางวนาพร พลเยี่ยม
นางวนิดา ผมงาม
นางสาววนิดา พานุรักษ์
นางวนิดา มูลเมือง
นางวนิดา สมจิตต์
นางวรณี ทองเหลือ
นางสาววรนารถ เพ็ชรไกร

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๑๓๐๔
๑๓๐๕
๑๓๐๖
๑๓๐๗
๑๓๐๘
๑๓๐๙
๑๓๑๐
๑๓๑๑
๑๓๑๒
๑๓๑๓
๑๓๑๔
๑๓๑๕
๑๓๑๖
๑๓๑๗
๑๓๑๘
๑๓๑๙
๑๓๒๐
๑๓๒๑
๑๓๒๒
๑๓๒๓
๑๓๒๔
๑๓๒๕
๑๓๒๖
๑๓๒๗
๑๓๒๘
๑๓๒๙

นางวรนารี หว้านเครือ
นางวรนุช โกมลกิติสกุล
นางสาววรนุช ทองเปลว
นางวรรณดี เกษรราษฎร์
นางสาววรรณดี พิมจาด
นางสาววรรณพร เจริญแสนสวย
นางวรรณพร มั่นกลิ่น
นางวรรณพา เหยื่อแสวง
นางวรรณเพ็ญ สุขประเสริฐ
นางวรรณภา แก่นสน
นางสาววรรณภา วนากุลชัย
นางวรรณภา สมนวล
นางวรรณรักษ์ มลนอก
นางวรรณา กล่อมเกษม
นางวรรณา ฉิมเนย
นางสาววรรณา ชะบางบอน
นางสาววรรณา ภาคสุทธิผล
นางวรรณา วงศ์ภักดี
นางวรรณิภา บรรเริงเสนาะ
นางวรรณี ครุฑธา
นางสาววรรณี เตชไพศาลสุข
นางวรรณี สุรีย์
นางวราภรณ์ กุมภิโร
นางวราภรณ์ แก้วคุณ
นางวราภรณ์ เรืองปราชญ์
นางวราภรณ์ วงศ์เอนก

หน้า ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๓๐
๑๓๓๑
๑๓๓๒
๑๓๓๓
๑๓๓๔
๑๓๓๕
๑๓๓๖
๑๓๓๗
๑๓๓๘
๑๓๓๙
๑๓๔๐
๑๓๔๑
๑๓๔๒
๑๓๔๓
๑๓๔๔
๑๓๔๕
๑๓๔๖
๑๓๔๗
๑๓๔๘
๑๓๔๙
๑๓๕๐
๑๓๕๑
๑๓๕๒
๑๓๕๓
๑๓๕๔
๑๓๕๕

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นางวราลักษณ์ ตันมณี
นางสาววราวรรณ์ สมบัติทัฬห
นางสาววรินทร์กุล อาภาพูลสวัสดิ์
นางสาววรินยุพา สิทธา
นางวริศศรา ฉายากุล
นางวลัย ชัยยะ
นางวลัยภรณ์ วัยวัฒนะ
นางวัชรา ฮิเท้ง
นางวัชราพร เวศอุไร
นางสาววัชรารัสมิ์ ตรังคสันต์
นางวัชรี ทองแก้ว
นางสาววัฒนา เชื้อสุวรรณ์
นางวัฒนา อร่ามรัศมี
นางวัฒนี อ่วมภักดี
นางวันณา บินอาวัง
นางสาววันดี สุขนาค
นางวันทนี ห่อทอง
นางวันทา ทองจินดา
นางสาววันทา สิทธิพล
นางสาววันเพ็ญ กรุดนาค
นางวันเพ็ญ บุษดี
นางวันเพ็ญ พ่วงสมจิตต์
นางวันเพ็ญ ภู่มีศรี
นางสาววันวิสา งามสอาด
นางวัลลภา ประกอบแก้ว
นางสาววารินี อัศนธรรม

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๑๓๕๖
๑๓๕๗
๑๓๕๘
๑๓๕๙
๑๓๖๐
๑๓๖๑
๑๓๖๒
๑๓๖๓
๑๓๖๔
๑๓๖๕
๑๓๖๖
๑๓๖๗
๑๓๖๘
๑๓๖๙
๑๓๗๐
๑๓๗๑
๑๓๗๒
๑๓๗๓
๑๓๗๔
๑๓๗๕
๑๓๗๖
๑๓๗๗
๑๓๗๘
๑๓๗๙
๑๓๘๐
๑๓๘๑

หน้า ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางวารี ทิพรัตน์
นางวาลานุกูล กนกมโนมัย
นางสาววาสนา จุลวานิช
นางวาสนา เด่นประภา
นางสาววาสนา ต่ายธานี
นางสาววาสนา ธารีจิตร
นางวาสนา นิลแพทย์
นางวาสนา เพชรประพันธ์
นางวาสนา เยี่ยมมโน
นางวาสนา สร้างการนอก
นางวาสิตา เปี่ยมศักดิ์
นางสาววิจิตรพรรณ นิติเกตุโกศล
นางวิชญาพร ชัยนิคม
นางวิเชียร อิ่มสมบัติ
นางวิภา ผู้งามชื่น
นางสาววิภา ศิริชมภู
นางสาววิภา สิงหภักดี
นางวิภาวดี ชีวะผลาบูรณ์
นางสาววิภาวี ปาลเดชพงศ์
นางสาววิภาวี ลีสินลา
นางวิมล จุลระศร
นางวิมล สงวนยวง
นางวิมลศรี หว้านเครือ
นางวิมาเณ คล้ายคลึง
นางวิรมล เลาหศักดาเดช
นางสาววิรัตน์ แสงน้ํา

๑๓๘๒
๑๓๘๓
๑๓๘๔
๑๓๘๕
๑๓๘๖
๑๓๘๗
๑๓๘๘
๑๓๘๙
๑๓๙๐
๑๓๙๑
๑๓๙๒
๑๓๙๓
๑๓๙๔
๑๓๙๕
๑๓๙๖
๑๓๙๗
๑๓๙๘
๑๓๙๙
๑๔๐๐
๑๔๐๑
๑๔๐๒
๑๔๐๓
๑๔๐๔
๑๔๐๕
๑๔๐๖
๑๔๐๗

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นางสาววิลาวัณย์ ไชยประสพ
นางวิลาวัณย์ พรหมสุรีย์
นางวิลาวัลย์ สุภาพันธ์
นางวิไล รัตนพลที
นางสาววิไล ศรีประภาสุขสันติ
นางวิไล อสุนี ณ อยุธยา
นางสาววิไลจิต คอแก้ว
นางสาววิไลรัตน์ เกียรติไชยากร
นางวิไลวรรณ บุตรศรี
นางวิไลวรรณ วงศ์มณีกิจ
นางวิไลวรรณ เหล่ากาวี
นางวิวรรณ์ แสงรัชฎากุล
นางวิวา พุ่มมาก
นางวิสา ตั้งมณีพิทักษ์
นางวิสา มังคละสุ
นางวีณา พูลพิพัฒน์
นางวีรยา จันทเลิศ
นางวีรวรรณ มธุรส
นางสาวแววตา พูลสวัสดิ์
นางศมนพร บุตรพิมพ์
นางสาวศยามล นนกันทา
นางสาวศรัญญา มีสุขใจ
นางสาวศรัญญา อักษร
นางศรัณย์ญากรณ์ อุดมฤทธิ์
นางศรัณยา แสงหิรัญ
นางศรัทธา จิตต์การุณย์

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๑๔๐๘
๑๔๐๙
๑๔๑๐
๑๔๑๑
๑๔๑๒
๑๔๑๓
๑๔๑๔
๑๔๑๕
๑๔๑๖
๑๔๑๗
๑๔๑๘
๑๔๑๙
๑๔๒๐
๑๔๒๑
๑๔๒๒
๑๔๒๓
๑๔๒๔
๑๔๒๕
๑๔๒๖
๑๔๒๗
๑๔๒๘
๑๔๒๙
๑๔๓๐
๑๔๓๑
๑๔๓๒
๑๔๓๓

นางศรีนวน โพธิ์คํา
นางศรีนวล เนตรสุวรรณ
นางศรีประไพ สุดสวาท
นางศรีรัตนา เอมประณีตร์
นางศรีสมบัติ ธูปวงศ์
นางศรีสมร ภูมิพาณิชย์
นางศรีสุดา พิมสาร
นางศรีอรุณ สว่างแจ้ง
นางสาวศศิมาส สินอยู่
นางศศิรดา วัจนะรัตน์
นางสาวศศิวรรณ พงศ์มัฆวาน
นางศศิวิมล ตันวานิช
นางศสิธาพร สุขสวัสดิ์
นางศันสนีย์ หนูขาว
นางศันสนีย์ หลําบูรณะ
นางศาริณี อินทกุล
นางสาวศิณี ตาน้อย
นางศิรัญญา ปักษิณ
นางศิราภรณ์ เกื้อขันสกุล
นางสาวศิราภรณ์ เทวะผลิน
นางศิริกุล มีโภค
นางศิริญญา แก้วจินดา
นางศิริธร พุ่มศิริ
นางศิรินา โพยประโคน
นางศิริพร ไทยถาวร
นางศิริพร ปิยะตระกูล

หน้า ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๓๔
๑๔๓๕
๑๔๓๖
๑๔๓๗
๑๔๓๘
๑๔๓๙
๑๔๔๐
๑๔๔๑
๑๔๔๒
๑๔๔๓
๑๔๔๔
๑๔๔๕
๑๔๔๖
๑๔๔๗
๑๔๔๘
๑๔๔๙
๑๔๕๐
๑๔๕๑
๑๔๕๒
๑๔๕๓
๑๔๕๔
๑๔๕๕
๑๔๕๖
๑๔๕๗
๑๔๕๘
๑๔๕๙

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นางสาวศิริพร พันธุ์เงิน
นางสาวศิริพร มงคล
นางสาวศิริพร รัตนประดิษฐ์
นางศิริพร วงศ์อารี
นางศิริพร สุขสะอาด
นางศิริพร หว้าหวัด
นางศิริยศ อินทรเพชร
นางศิริรัตน์ พาปา
นางสาวศิริรัตน์ ยาวิศิษฏ์
นางสาวศิริลักษณ์ แก้วโกสีย์
นางศิริลักษณ์ โรจนประดิษฐ
นางศิริลักษณ์ ศรีอนันต์
นางศิริวรรณ สําราญมล
นางศิวาภรณ์ กะสิประกอบ
นางศิษฎาภา เทียนทอง
นางสาวศุพิชญา สายสิทธิ์
นางศุภรัตน์ มาสาร
นางศุภวรรณ โควินท์
นางศุภางค์ ต่ายชาวนา
นางศุภาสินีย์ วิรัชวิสิฐ
นางสาวศุลีพร ปั้นประดับ
นางโศรยา บุญเสริมศิริ
นางสกุณา นพศิริ
นางสาวสกุลณา จูฑะพุทธิ
นางสงวน ดวงเงิน
นางสง่า พิพัฒน์

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๑๔๖๐
๑๔๖๑
๑๔๖๒
๑๔๖๓
๑๔๖๔
๑๔๖๕
๑๔๖๖
๑๔๖๗
๑๔๖๘
๑๔๖๙
๑๔๗๐
๑๔๗๑
๑๔๗๒
๑๔๗๓
๑๔๗๔
๑๔๗๕
๑๔๗๖
๑๔๗๗
๑๔๗๘
๑๔๗๙
๑๔๘๐
๑๔๘๑
๑๔๘๒
๑๔๘๓
๑๔๘๔
๑๔๘๕

นางสไบนาง พวงมาลัย
นางสมควร ชูรัศมี
นางสมควร วิศวกรสกาว
นางสมคิด ทองเกิน
นางสมคิด พันกลั่น
นางสมคิด มะโนคํา
นางสาวสมจิต แพงเวียง
นางสมจิตร์ ก้องรัตนโกศล
นางสมจิตร์ ขุนจันทึก
นางสมจิตร์ จินทศร
นางสมจิตร์ สังฆโสภณ
นางสาวสมจิตร กุลชิงชัย
นางสาวสมจิตร พุกปานญา
นางสาวสมจิตร ยะซะระ
นางสาวสมจิตร ลิขิตธรรม
นางสาวสมใจ ทีกา
นางสมใจ แย้มเพ็ง
นางสมชวน ทีคํา
นางสมถวิล เพียจุน
นางสมทรง แก้วสุวรรณ
นางสมทรง ตรีเดชา
นางส้มทิพย์ ทองเหลือ
นางสาวสมนารถ อภินันตชัย
นางสมบุญ คงเอียด
นางสมบูรณ์ กาญจนเลขา
นางสาวสมบูรณ์ ทัศนะโสภณ

หน้า ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๘๖
๑๔๘๗
๑๔๘๘
๑๔๘๙
๑๔๙๐
๑๔๙๑
๑๔๙๒
๑๔๙๓
๑๔๙๔
๑๔๙๕
๑๔๙๖
๑๔๙๗
๑๔๙๘
๑๔๙๙
๑๕๐๐
๑๕๐๑
๑๕๐๒
๑๕๐๓
๑๕๐๔
๑๕๐๕
๑๕๐๖
๑๕๐๗
๑๕๐๘
๑๕๐๙
๑๕๑๐
๑๕๑๑

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นางสมบูรณ์ศิริ สถานสถิตย์
นางสมประสงค์ เนคะมานุรักษ์
นางสมประสงค์ สอาดจิตต์
นางสาวสมปอง นิยมศิลป์
นางสาวสมปอง สะอาด
นางสมพร กาศเกษม
นางสมพร เข็มทอง
นางสมพร นิลเดช
นางสมพร ปินตา
นางสมพร อ้นสุวรรณ
นางสมพิศ แต้สมบัติ
นางสมพิศ วงษ์สวรรค์
นางสมพิศ สว่างเนตร
นางสาวสมร ปราศจาก
นางสมฤดี ชิดศรี
นางสาวสมฤทัย บุญทิม
นางสมลักษณ์ สุวรรณไศละ
นางสมวรัตน์ พันธุหงษ์
นางสมศรี สาริมาน
นางสมสมร สิริโรจน์
นางสมสุข คงเหลือ
นางสาวสมหมาย พูลสมบัติ
นางสมหมาย รัตนรอด
นางสมหมาย วงค์ตันฮวด
นางสมหมาย เอี่ยมเวียง
นางสมหวัง เพิ่มสว่าง

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๑๕๑๒
๑๕๑๓
๑๕๑๔
๑๕๑๕
๑๕๑๖
๑๕๑๗
๑๕๑๘
๑๕๑๙
๑๕๒๐
๑๕๒๑
๑๕๒๒
๑๕๒๓
๑๕๒๔
๑๕๒๕
๑๕๒๖
๑๕๒๗
๑๕๒๘
๑๕๒๙
๑๕๓๐
๑๕๓๑
๑๕๓๒
๑๕๓๓
๑๕๓๔
๑๕๓๕
๑๕๓๖
๑๕๓๗

หน้า ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสมาพร แก้วเขียว
นางสยมพร ทองเนื้อดี
นางสาวสร้อยเพทาย อุรสาห์ศิลป์
นางสาวสรัชนุช บุญวุฒิ
นางสรัญญา ดวงสุวรรณ
นางสลับพร ศรีพล
นางสวัสดิ์ เกิดแก้ว
นางสวาท เดชษา
นางสอิ้ง จิระประทีป
นางสาวสัญชนีย์ สุขเรืองศรี
นางสาคร คนตรง
นางสาคร พิทักษ์ธํารง
นางสาคร เมาฬี
นางสาธิดา ธรรมแท้
นางสาวสายจิตต์ คํารัตน์
นางสาวสายชล แก้วไทรหาญ
นางสายทอง ภู่ระย้า
นางสายทอง เศวตศิลา
นางสายนะที ฤทธิโสม
นางสาวสายฝน บุญยงค์
นางสายรุ้ง สมเครือ
นางสายสมร ภักดี
นางสาวสายสวาท พันธุ์อุดม
นางสาวสายสุดา กิจเต่ง
นางสาวสายสุนี ไชยเวช
นางสายหยุด ชูเชิด

๑๕๓๘
๑๕๓๙
๑๕๔๐
๑๕๔๑
๑๕๔๒
๑๕๔๓
๑๕๔๔
๑๕๔๕
๑๕๔๖
๑๕๔๗
๑๕๔๘
๑๕๔๙
๑๕๕๐
๑๕๕๑
๑๕๕๒
๑๕๕๓
๑๕๕๔
๑๕๕๕
๑๕๕๖
๑๕๕๗
๑๕๕๘
๑๕๕๙
๑๕๖๐
๑๕๖๑
๑๕๖๒
๑๕๖๓

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นางสาวสายหยุด วัตรผลัด
นางสายันต์ จีนา
นางสาวสารสิน เล็กเจริญ
นางสาริยา ศรีบุญคํา
นางสารี สุพรรณ
นางสาวสาวิตรี อวนศรี
นางสําเนียง ชื่นชมน้อย
นางสาวสําเนียง สนทอง
นางสํารวม บัวทอง
นางสํารวย ศรียานงค์
นางสําอาง จิรรุ่งรุจี
นางสําอาง รวมศิลป์
นางสาวสินีนาถ ไชยทิพย์
นางสินีนาถ ศรีพงษ์คํา
นางสิริกุล ฉวีวรรณ
นางสาวสิริพรรณ ป้อมเป็ง
นางสิริพิม วงษ์โพธิ์ผล
นางสิริมา สังข์สอาด
นางสาวสิริลักษณ์ ลครศรี
นางสิริวรรณ อิ่มธนบัตร
นางสาวสีดา ไชยสมบูรณ์
นางสีลักษณ์ พันธุมจินดา
นางสุกัญญา ธรรมประเสริฐ
นางสาวสุกัญญา ปิ่นทอง
นางสุกัญญา เพลงอินทร์
นางสุกัญญา วรรณวงษ์

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๑๕๖๔
๑๕๖๕
๑๕๖๖
๑๕๖๗
๑๕๖๘
๑๕๖๙
๑๕๗๐
๑๕๗๑
๑๕๗๒
๑๕๗๓
๑๕๗๔
๑๕๗๕
๑๕๗๖
๑๕๗๗
๑๕๗๘
๑๕๗๙
๑๕๘๐
๑๕๘๑
๑๕๘๒
๑๕๘๓
๑๕๘๔
๑๕๘๕
๑๕๘๖
๑๕๘๗
๑๕๘๘
๑๕๘๙

นางสุกัญญา วุฒิพันธ์
นางสาวสุกันติมา ยศพล
นางสุกุลธีร์ จรัสศรีสุนทร
นางสาวสุขดี ชาตโกศล
นางสุคนธ์ ดีมาก
นางสาวสุคนธ์รัตน์ บุหลัน
นางสุจิตรา กังก๋ง
นางสุจิตรา ไชยชาติ
นางสุจิตรา ประสานเนตร
นางสาวสุจิตรา เพ็งสว่าง
นางสุจิตรา แพงวงษ์
นางสาวสุจิตรา อรุณรัตน์
นางสุจินดา เหมือนแท้
นางสุจินต์ ถนอมชัยสนิท
นางสุจิรัตน์ ไชยสุภา
นางสาวสุจีรา สังขรัตน์
นางสุชาดา ธรรมนิยม
นางสุชาดา เปาวัฒนกุล
นางสุณี สิทธิเวช
นางสุดถนอม สุวรรณจันทร์
นางสาวสุดา จารย์อุปการะ
นางสาวสุดา ฉากไธสง
นางสุดา ชาญณรงค์
นางสุดารัตน์ จันทะคา
นางสุดารัตน์ บุญชุม
นางสุดารัตน์ รู้รอบดี

หน้า ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๙๐
๑๕๙๑
๑๕๙๒
๑๕๙๓
๑๕๙๔
๑๕๙๕
๑๕๙๖
๑๕๙๗
๑๕๙๘
๑๕๙๙
๑๖๐๐
๑๖๐๑
๑๖๐๒
๑๖๐๓
๑๖๐๔
๑๖๐๕
๑๖๐๖
๑๖๐๗
๑๖๐๘
๑๖๐๙
๑๖๑๐
๑๖๑๑
๑๖๑๒
๑๖๑๓
๑๖๑๔
๑๖๑๕

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นางสาวสุดาลักษณ์ โพธิกุดไสย
นางสุทิ เกิดเอี่ยม
นางสาวสุทิน เอมะสุวรรณ
นางสุธาทิพย์ ทองวงค์บุตร
นางสาวสุธามาศ แสงวิมา
นางสาวสุธารัตน์ ลครเขต
นางสุธาศินี รักษาบุญ
นางสุธิดา เวชชาชีวะ
นางสุธีรา จินตไพจิตร
นางสาวสุนทร ไตรเวช
นางสุนทร สุขปรีดา
นางสุนทรี จัดการ
นางสุนนั ต์ทา จันทร์น้อย
นางสาวสุนันท์ เติมธนะศักดิ์
นางสุนันท์ ทองดีแท้
นางสุนันท์ ลาวิณห์
นางสุนันท์ สําเนียงหวาน
นางสาวสุนันทา ชํานาญฉา
นางสาวสุนันทา เทพพิทักษ์
นางสุนันทา เอื้อสลุง
นางสาวสุนาริน คงเทศน์
นางสาวสุนี ถนอมพุดซา
นางสาวสุนีย์ เติมธนะศักดิ์
นางสาวสุนีย์ ศิริวงศ์พากร
นางสาวสุนีย์ อนุศาสนี
นางสุปริญญา เหลาเจริญ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๑๖๑๖
๑๖๑๗
๑๖๑๘
๑๖๑๙
๑๖๒๐
๑๖๒๑
๑๖๒๒
๑๖๒๓
๑๖๒๔
๑๖๒๕
๑๖๒๖
๑๖๒๗
๑๖๒๘
๑๖๒๙
๑๖๓๐
๑๖๓๑
๑๖๓๒
๑๖๓๓
๑๖๓๔
๑๖๓๕
๑๖๓๖
๑๖๓๗
๑๖๓๘
๑๖๓๙
๑๖๔๐
๑๖๔๑

นางสาวสุปรีดา วัฒนชัย
นางสุปาณี ศรีพันธุ์วงศ์
นางสุพรทิพย์ ศรีกังวาล
นางสาวสุพรรณี วรรณเพ็ชร
นางสุพรรณี เหมะธุลิน
นางสุพรรณี เหลืองพวงทอง
นางสุพัชรี คํากลั่น
นางสุพัฒตา ประแดงปุย
นางสุพัตรา ถุงสุวรรณ
นางสุพตั รา บํารุงศรี
นางสุพัตรา บินอุมา
นางสุพัตรา ปัญญา
นางสุพินยา เข็มตรง
นางสุพิศ ตัณฑศรีสุข
นางสุเพียบ สายสาลี
นางสาวสุภัตรา จงจิตต์ล้ําเลิศ
นางสุภัททา สําลีพันธุ์
นางสาวสุภัทรา เต็งรัง
นางสุภัทรา ฮานาฟี
นางสุภัสรา บุญเรือง
นางสุภัสสรา กล่อมเกษม
นางสุภาพ มีภักดี
นางสุภาพ วรมานะกุล
นางสาวสุภาพร ตะกรุดแก้ว
นางสุภาพร เทียมนุช
นางสุภาพร ภาคีพันธ์

หน้า ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๔๒
๑๖๔๓
๑๖๔๔
๑๖๔๕
๑๖๔๖
๑๖๔๗
๑๖๔๘
๑๖๔๙
๑๖๕๐
๑๖๕๑
๑๖๕๒
๑๖๕๓
๑๖๕๔
๑๖๕๕
๑๖๕๖
๑๖๕๗
๑๖๕๘
๑๖๕๙
๑๖๖๐
๑๖๖๑
๑๖๖๒
๑๖๖๓
๑๖๖๔
๑๖๖๕
๑๖๖๖
๑๖๖๗

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นางสุภาพร มาวัน
นางสาวสุภาพรรณ สุวรรณประเสริฐ
นางสุภาภรณ์ พงษ์ศิริ
นางสาวสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล
นางสุภาวดี มั่นคง
นางสาวสุภาวดี อุทโท
นางสาวสุภาวิณี นาทอง
นางสาวสุมณี หลบภัย
นางสุมนา เสือเอก
นางสุมนา เอี่ยมละออ
นางสุมลรัตน์ ศรีสําราญ
นางสาวสุมามาลย์ แสงหิรัญ
นางสุมาลี เกษแก้ว
นางสุมาลี แก้วกันเนตร์
นางสาวสุมาลี ชลหาญ
นางสุมาลี ตันติน้อย
นางสุรัชวดี พิริยะตระกูล
นางสาวสุรัตน์ อนันตชาติ
นางสาวสุรางค์ ศรีสุระ
นางสุรางค์ สุภาเลิศ
นางสุรางคนา ฟ้าประทานชัย
นางสาวสุรางค์รัตน์ จิตตภิรมย์
นางสุรินทร์ ใจทอง
นางสุรินทร์ ทาไชยวงค์
นางสาวสุริยา จอมมะเริง
นางสุริยา แสนละเอียด

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๑๖๖๘
๑๖๖๙
๑๖๗๐
๑๖๗๑
๑๖๗๒
๑๖๗๓
๑๖๗๔
๑๖๗๕
๑๖๗๖
๑๖๗๗
๑๖๗๘
๑๖๗๙
๑๖๘๐
๑๖๘๑
๑๖๘๒
๑๖๘๓
๑๖๘๔
๑๖๘๕
๑๖๘๖
๑๖๘๗
๑๖๘๘
๑๖๘๙
๑๖๙๐
๑๖๙๑
๑๖๙๒
๑๖๙๓

นางสุรีพรรณ วิสุทธิสวัสดิ์
นางสุรีย์ นวลแจ่ม
นางสุรีย์ บุญสืบ
นางสุรีย์ มาลากุล ณ อยุธยา
นางสาวสุรีย์ สุกระมณี
นางสุรีย์พร บริสุทธิ์
นางสาวสุรีย์พร วรรณะพาหุณ
นางสุรีรัตน์ ตุ่นคํา
นางสุรีรัตน์ เศรษฐจินดา
นางสุเรียม วงศ์ฟู
นางสุวดี เงาศรี
นางสุวรรณ ตันสุวรรณรัตน์
นางสุวรรณา ธรรมสุจริต
นางสาวสุวรรณา ธัญญธาดา
นางสุวรรณา พุทธพงษ์
นางสาวสุวรรณี พลิคามิน
นางสุวรัตน์ บัวก้านทอง
นางสุวรัตน์ ศิริรักษ์
นางสุวรัตน์ สุทธิวุฒินฤเบศร์
นางสาวสุวารี เนตรพลับ
นางสาวสุวิมล วิเศษกุล
นางเสนาะ บุญญพนิช
นางเสาวณี สวนเดช
นางเสาวลักษณ์ เจียมกรกต
นางเสาวลักษณ์ ชาญปรีชารัตน์
นางแสงจันทร์ อารีรมย์

หน้า ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๙๔
๑๖๙๕
๑๖๙๖
๑๖๙๗
๑๖๙๘
๑๖๙๙
๑๗๐๐
๑๗๐๑
๑๗๐๒
๑๗๐๓
๑๗๐๔
๑๗๐๕
๑๗๐๖
๑๗๐๗
๑๗๐๘
๑๗๐๙
๑๗๑๐
๑๗๑๑
๑๗๑๒
๑๗๑๓
๑๗๑๔
๑๗๑๕
๑๗๑๖
๑๗๑๗
๑๗๑๘
๑๗๑๙

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นางแสงเดือน เงินสร้อย
นางแสงเดือน วงศ์คําผุย
นางแสงระวี โพธิ์ศรีแก้ว
นางแสงระวี รุ่งรัศมี
นางสาวแสงระวี อินทิยศ
ว่าที่ร้อยตรีหญิง แสงสุรีย์ ธรรมเสน
นางแสงอรุญต์ รอดสถิตย์
นางโสพิศ พันเมือง
นางโสพิศ วงศ์ดี
นางสาวโสภา สีทา
นางโสภิต เกรียงเกตุกมล
นางสาวโสภิต ภู่สุวรรณ
นางโสภิต มีสุขมาก
นางโสรยา คันธินทระ
นางสาวไสว สุขตะโก
นางไสวริน ปินตา
นางไสวรินทร์ วงศ์วรพันธ์
นางหญิงนภา เมฆพัฒน์
นางหทัยรัตน์ แซะจอหอ
นางหทัยรัตน์ สุวรรณพรม
นางหนับเส๊าะ แหละตี
นางหฤทัย ชูภู่
นางหัสทยารัช จิรเมธาธนนันท์
นางสาวอชิรญา สิงธพ
นางอธิพร เพชรนอก
นางสาวอนงค์ คอนรัมย์

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๑๗๒๐
๑๗๒๑
๑๗๒๒
๑๗๒๓
๑๗๒๔
๑๗๒๕
๑๗๒๖
๑๗๒๗
๑๗๒๘
๑๗๒๙
๑๗๓๐
๑๗๓๑
๑๗๓๒
๑๗๓๓
๑๗๓๔
๑๗๓๕
๑๗๓๖
๑๗๓๗
๑๗๓๘
๑๗๓๙
๑๗๔๐
๑๗๔๑
๑๗๔๒
๑๗๔๓
๑๗๔๔
๑๗๔๕

หน้า ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางอนงค์ รุ่งเกิดเกรียงไกร
นางอนัญญา ภู่ทวี
นางสาวอนัญพร จาระศรี
นางอนันต์ เกิดเขาทะลุ
นางอนุรี สุขเจริญ
นางสาวอนุสรา ศิริมงคล
นางสาวอพินดา ปานโชติ
นางอภิญญา คงกิตติ
นางสาวอภิญญา ตั้งสุขเกษมสันต์
นางอภิญญา บุญมูสิก
นางสาวอภิญญา พงษ์มาลี
นางอภิญญาณ กาญจนกุล
นางอภิรดี จํารูญวัฒน์
นางอภิสรา เจริญพร
นางอมรรัตน์ สุพร
นางอมรรัตน์ เอื้อนสุภา
นางอมรา ชัยมณี
นางสาวอมรา สังขรัตน์
นางอรณิช อ่อนเอกสิทธิ์
นางสาวอรทัย เกียรติขจร
นางอรทัย แก่งสันเทียะ
นางสาวอรทัย สุทธิรัตนากร
นางสาวอรนุช ลี้สุริยวงศ์
นางอรนุช ศรีโกเศรษฐ
นางสาวอรนุช เสาวรส
นางสาวอรพรรณ เครือแก้ว

๑๗๔๖
๑๗๔๗
๑๗๔๘
๑๗๔๙
๑๗๕๐
๑๗๕๑
๑๗๕๒
๑๗๕๓
๑๗๕๔
๑๗๕๕
๑๗๕๖
๑๗๕๗
๑๗๕๘
๑๗๕๙
๑๗๖๐
๑๗๖๑
๑๗๖๒
๑๗๖๓
๑๗๖๔
๑๗๖๕
๑๗๖๖
๑๗๖๗
๑๗๖๘
๑๗๖๙
๑๗๗๐
๑๗๗๑

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นางสาวอรพรรณ เครือเนตร
นางอรพรรณ จันทร์เปรม
นางอรพิน โสระเวช
นางอรพินท์ จันทร์ลักษมี
นางอรพินท์ จารุสาร
นางอรพินท์ ซ้อนพุฒ
นางอรพินทร์ เจริญส่ง
นางสาวอรวรรณ กิจจิว
นางสาวอรวรรณ จันทร์ชลอ
นางสาวอรวรรณ มีพ่วง
นางอรวรรณ สุกใส
นางอรวรรณ หาไชย
นางอรสา กตัญญู
นางสาวอรอุมา เขียวนาค
นางสาวอรุณ เชิดชู
นางสาวอรุณรัตน์ โพธิ์อ่อง
นางอรุณโรจน์ บุญแจ่ม
นางอรุณวรรณ ทนันชัย
นางอรุณี จันทร์กิตติสาร
นางอรุณี นาคกล่อม
นางสาวอลงกรณ์ แก้วสุข
นางสาวอลิสา แสงเวช
นางอวยพร ทิพย์บุรี
นางสาวอวยพร สิทธิรัมย์
นางอ้อ งามสุวรรณ์
นางอ้อยทิพย์ เขมปัญจกุล

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๑๗๗๒
๑๗๗๓
๑๗๗๔
๑๗๗๕
๑๗๗๖
๑๗๗๗
๑๗๗๘
๑๗๗๙
๑๗๘๐
๑๗๘๑
๑๗๘๒
๑๗๘๓
๑๗๘๔
๑๗๘๕
๑๗๘๖
๑๗๘๗
๑๗๘๘
๑๗๘๙
๑๗๙๐
๑๗๙๑
๑๗๙๒
๑๗๙๓
๑๗๙๔
๑๗๙๕
๑๗๙๖
๑๗๙๗

นางอ้อยทิพย์ ไทยเจริญ
นางออรอรา ศรีบัวพันธุ์
นางอังคณา รักสงบ
นางอังคณา หนูคง
นางอังคณา เหล่ารักผล
นางสาวอังคนา กิจดํารงวินิจกุล
นางอังศนา มาทอง
นางอัจจิมา ปักษาสุข
นางอัจฉรา ขาวอุไร
นางอัจฉรา นครสุวรรณ์
นางอัจฉรา อยู่สถิตย์
นางอัจฉราณี ธูปบ้านเซ่า
นางอัจฉราพร ปิงไฝ
นางอัจฉราลัย รักญาติ
นางอัจฉรี กานต์ขจรเดช
นางอัชลาพร ชูเกียรติวนา
นางสาวอัญชลี กันร้าย
นางสาวอัญชลี กีสี
นางอัญชลี จันทรสว่าง
นางอัญชลี ตาบุรี
นางอัญชลีพร เผยกระโทก
นางสาวอัญญารัตน์ สุริยะวงค์
นางอัมพร ไกรสีห์
นางสาวอัมพร แน่นดี
นางสาวอัมพร บวมขุนทศ
นางสาวอัมพร ภูธิพันธุ์

หน้า ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๙๘
๑๗๙๙
๑๘๐๐
๑๘๐๑
๑๘๐๒
๑๘๐๓
๑๘๐๔
๑๘๐๕
๑๘๐๖
๑๘๐๗
๑๘๐๘
๑๘๐๙
๑๘๑๐
๑๘๑๑
๑๘๑๒
๑๘๑๓
๑๘๑๔
๑๘๑๕
๑๘๑๖
๑๘๑๗
๑๘๑๘
๑๘๑๙
๑๘๒๐
๑๘๒๑
๑๘๒๒
๑๘๒๓

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นางอัมพร วัฒนพานิช
นางสาวอัมพร แสงทอง
นางสาวอัมพร หัมภานนท์
นางอัมพวัน นาคง
นางอัมพวัน ศรีบัวนํา
นางอัมพันธ์ สุทธิสาร
นางอาทิตยา ธารีรักษ์
นางอาทิตยา ธีรานพ
นางอาทิตยา สุวรรณกิติ
นางอาภรณ์ จันต๊ะนาเขต
นางอาภรณ์ เชื้อชาติ
นางอาภรณ์ ศรีธรรมา
นางอาภัสรา ธาตรีพิทักษ์
นางอาภา อ่อนละมัย
นางสาวอาภากร สุวรรณพันธ์
นางอารมณ์ ประสาทแก้ว
นางอารมณ์ ศิริศักดิ์วัฒนา
นางอารินทร์ ปัญญารัมย์
นางอารี มีศิลป์
นางอารีย์ กันรอบรู้
นางอารีย์ แก้วประสิทธิ์
นางอารีย์ บือนา
นางสาวอารีย์ บุญทิศาล
นางอารีย์ ประเมินชัย
นางอารีย์ ผลวุฒิ
นางอารีรัตน์ พรหมภู่

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๑๘๒๔
๑๘๒๕
๑๘๒๖
๑๘๒๗
๑๘๒๘
๑๘๒๙
๑๘๓๐
๑๘๓๑
๑๘๓๒
๑๘๓๓
๑๘๓๔
๑๘๓๕
๑๘๓๖
๑๘๓๗
๑๘๓๘
๑๘๓๙
๑๘๔๐
๑๘๔๑
๑๘๔๒
๑๘๔๓
๑๘๔๔
๑๘๔๕
๑๘๔๖
๑๘๔๗
๑๘๔๘
๑๘๔๙
๑๘๕๐

นางอารีรัตน์ อูปแก้ว
นางสาวอํานวย ปานดารา
นางอํานวย เพ็ชรแสนงาม
นางอํานวย หนูพริก
นางอํานวยพร เจริญบุตรานนท์
นางอําพร จันทร์ขาว
นางอําพร พิมพ์เงิน
นางอําพรพันธ์ พงษ์วุฒิธรรม
นางอําพลอย ยาสมุทร์
นางอําไพ นิลรังษี
นางอําไพ อุทัย
นางอําไพเพ็ญ วงษ์จันทร์เพ็ญ
นางอิ่มใจ มาฆะสิทธิ์
นางสาวอุดม พัวไพบูลย์
นางสาวอุดมพร กิจบรรจง
นางสาวอุดมพร ยิ้มทัด
นางอุดมลักษณ์ วิจบ
นางอุทัชวรรณ กตาธิการ
นางอุทัย สถาพรเจริญชัย
นางอุทัยวรรณ อ้นใจหาญ
นางอุทิศพร ยิ่งปัญญา
นางอุทุมพร กุลมุติวัฒน์
นางอุทุมพร รวบยอด
นางสาวอุทุมพร วิสิฎฐพรอักษร
นางอุบล เจนดง
นางสาวอุบล ทรงชน
นางสาวอุบล ฝ่ายจีน

หน้า ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๕๑
๑๘๕๒
๑๘๕๓
๑๘๕๔
๑๘๕๕
๑๘๕๖
๑๘๕๗
๑๘๕๘
๑๘๕๙
๑๘๖๐
๑๘๖๑
๑๘๖๒
๑๘๖๓
๑๘๖๔
๑๘๖๕
๑๘๖๖
๑๘๖๗
๑๘๖๘
๑๘๖๙
๑๘๗๐
๑๘๗๑
๑๘๗๒
๑๘๗๓
๑๘๗๔
๑๘๗๕
๑๘๗๖

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นางอุบล สุขดีศรีสวัสดิ์
นางอุบล สุขะนันท์
นางสาวอุบล สุภิสิงห์
นางอุมาพร จิตต์เอื้อเฟื้อ
นางอุราวัลย์ สุวรรณวิหค
นางอุไร พรหมคํา
นางอุไรกรณ์ ไทรเกิดศรี
นางอุไรวรรณ คล้ายมณี
นางสาวอุไรวรรณ บูรณะนัติ
นางอุไรวรรณ พรหมมะ
นางอุไรวรรณ พูลสุข
นางอุไรวรรณ รุจิรวนิช
นางสาวอุษณีย์ เก่งบัญชา
นางสาวอุษณีย์ นวลสกุล
นางอุษณีย์ ศิลปรัศมี
นางอุษา กิ่งชา
นางอุษา นิลพันธุ์
นางสาวอุษา สมณะ
นางอุสาห์ บุญหล่ํา
นางสาวเอื้องคํา นุหยิ่น
นางเอื้องไพร หนูเสริม
นางสาวเอื้อพร อ่อนน้อม
นางเอื้อมพร พรมมา
นางแอนนา ศรีทับทิม
นางแอปเปิ้ล เงินเส็ง
นางสาวไอศวรรย์ สุวรรณไตรย์

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ 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

หน้า ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
นายกมล ชุ่มจันทร์จิรา
๒๖ นายโกสนธิ์ กุลเวชกิจ
นายกมล หวังชื่น
๒๗ นายไกรษร วงศ์พรัด
นายกมล อินทร์หอม
๒๘ นายไกรสิทธิ์ ดิบรุณย์
นายกรีชา ขัติประทุม
๒๙ นายขจรศักดิ์ ศรีวิราช
นายกฤติกร สินเภตรา
๓๐ นายขรรค์ชัย ริทู
นายกฤษฎา พัฒนิบูลย์
๓๑ นายคงเดช ฟองไววิทย์
นายกฤษฎา พุทธิพิพฒ
ั น์ขจร
๓๒ นายคงพันธ์ ปัญญาหลวง
นายกฤษฎาบุญ หงษ์ไทย
๓๓ นายคงภัค จันทะภา
นายกฤษณะ หวังดี
๓๔ นายคณินธนันทน์ ยะอนันต์
นายกฤษณะ อะโน
๓๕ นายคม โพธิ์ปาน
๓๖ นายคมศักดิ์ เที่ยงตรง
นายกวีเวทค์ วัฒนะแสง
๓๗ นายเคารพ นิติเสถียร
นายกัญตพิชญ์ ยิ้มรักษา
๓๘ นายแคล้ว ภิญโญวัย
นายกันตินันท์ เฮงสกุล
๓๙ นายโฆษิต สกุลทองเงิน
นายกําพล บุญรอด
นายกิจติศักดิ์ ยอดคํา
๔๐ นายจตุรงค์ ศิริเลิศ
นายกิตติ สมบุญรอด
๔๑ นายจรัญ หาญภูบาล
นายกิตติเดช อ้นภา
๔๒ นายจอมพล แปพิมพา
นายกิตติพงษ์ ปินตา
๔๓ นายจักรกริช สาระขันธ์
นายกิตติพัฒน์ อุดมผล
๔๔ นายจักรกฤช ทองมา
นายกิติศักดิ์ รอดหนองแห้ว
๔๕ นายจักรกฤษณ์ เรือนวุฒิ
๔๖ นายจักรกฤษณ์ วงค์อ๊อด
นายกิติศักดิ์ รุ่งเจริญ
๔๗ นายจักรพล แดงสุวรรณ
นายกีรติ ทองเจริญทรัพย์
๔๘ นายจักรพันธ์ ขวัญศรีสุทธิ์
ว่าที่ร้อยตรี เกรียงศักดิ์ ไชยภาพ
๔๙ นายจักรินทร์ แย้มเกษร
นายเกียรติศักดิ์ จันทนาม
๕๐ นายจักรี วงศ์เงิน
นายโกวิท สุวรรณน้อย

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖

นายจามิกร ปัญญาโกษา
นายจํานงค์ ธุระ
นายจํานงค์ ปั้นมา
นายจําเนียร จิตเสรีวงศ์
นายจิรวรรตน์ จรัสธีรพงษ์
นายจิรวัฒน์ อุทโท
นายจิระ โกไศยกานนท์
นายจิรัฐกานต์ สุวรรณกาญจน์
นายจุมพล สมบัติยานุชิต
นายจุลพล พันธุ์พฤกษ์
นายเจริญ ทะศรีแก้ว
นายเจริญรัตน์ ล้อมพิทักษ์
นายเจษฎา เต็งรัง
นายเจษฎาวุฒิ พัวพันสวัสดิ์
นายฉลวย บรรพต
นายฉัตรชัย ม้วนทอง
นายฉัตรชัย มั่งคั่ง
นายฉัตรชัย สรณเจริญพงศ์
นายฉัตรชัย หว้านเครือ
นายชนินทร์ สุวรรณวัฒน์
นายชรินทร์ ทรงสิริวรกุล
นายชลธวัช บือทอง
นายชวลิต เหมาะมาศ
นายชัชวาล ร่มโพธิ์ทอง
นายชัชวิน วิเศษศรี
นายชัยณรงค์ ไสยกิจ

หน้า ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นายชัยพร งะสันเทียะ
นายชัยยง จิตจักร
นายชัยยาพร สาริน
นายชัยวัชร์ ต่อจรัส
นายชัยวัฒน์ พงศ์ภัสสร
นายชัยวัน ยิ้มละมูล
นายชัยสิทธิ์ อ่องมะลิ
นายชาญณรงค์ พ่วงสุข
นายชาญณรงค์ มีสุข
นายชาตรี กรบัณฑิตย์
นายชาตรี ช่างเหลา
นายชาตรี วงศ์พันธุ์
นายชาติชาย ทับทิมทอง
นายชาลี สท้านไตรภพ
นายชุมพล ราชสีห์
นายชูศักดิ์ สุเพ็งคํา
นายเชษฐา บัวลีเอ่น
นายไชยวัฒน์ ขุมนิธิ
นายณรงค์ ทะโคดา
นายณรงค์ ศรีโคต
นายณรงค์พันธ์ การพันธ์
นายณัฏฐ์พิภัช มัชฌิมานิธิศ
นายณัฐนรินทร์ สอนทะ
นายณัฐประสงค์ ไชยพินิจ
นายณัฐภูม รอดถนอม
นายดนัย พิมพ์หาร

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘

นายดํารงศักดิ์ ศรีสุรินทร์
นายดิเรก ชิตพันธ์
นายดิเรก ทองแขก
นายดุลย์ตระกูล ดอกบัว
ว่าที่ร้อยตรี เดชา บุญเลิศ
นายเดชา สมบูรณ์สิน
นายเด็ดเดี่ยว เด็ดขาด
นายแดน สุวรรณ
นายแดนชัย เปาจีน
นายตั้ม วงษ์พรหม
นายเติมศักดิ์ เศวตศิริกุล
นายถาวร ศุกรโยธิน
นายถาวร สอนจันทร์แดง
นายถี กลิ่นเกตุ
นายทรงชัย แจงวาณิชย์
นายทรงวิทย์ จันทร์พุทธา
นายทวน แก้วเผือก
นายทวิชชัย อุรัจฉัท
นายทวี จํารัส
นายทวีเกียรติ ทะไกรราช
นายทวีเกียรติ วิริยะนราทิพย์
นายทวีศักดิ์ ขัติกันทา
นายทองขาน ผาลา
นายทิพากร โรจนนิมิต
นายเทวฤทธิ์ ยิ้มช้อย
นายเทวินทร์ รุ่งเรืองวงศ์

หน้า ๘๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นายธงชัย การัตน์
นายธงชัย ขวัญศรี
นายธงชัย พรประสงค์สุข
นายธนกร นาคดิลก
นายธนเนตร์ ชําพาลี
นายธนพจน์ สุขสถาพรสกุล
นายธนวัฒน์ เพ็งประโคน
นายธนะพงษ์ คงสวัสดิ์
นายธนัช วงษ์ษา
นายธนัท กอบแก้ว
นายธรรศ อนันต์ถาวร
นายธวัช ฤกษ์สง่า
นายธวัชชัย ดําขํา
นายธวัชชัย ติยะสุทธิพันธุ์
นายธวัชชัย ศรียะวงษ์
นายธานินทร์ เทียนเจริญ
นายธานี ไชยศิริ
นายธํารง อินทร์ธูป
นายธิติ มหบุญพาชัย
นายธีรพงษ์ วงษ์ประเวศ
นายธีรยุทธ ทับพร
นายธีระ คู่ปิตุภูมิ
นายธีระ อารักษ์วิชานันท์
นายธีระพล มลิวัลย์
นายนคร เทพพานิช
นายนครินทร์ บัวหลวง

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐

นายนนทกร ปรอดครบุรี
นายนพดล ประคองธรรม
นายนพดล สิงห์ทองวรรณ
นายนพรัตน์ งามพ้อง
นายนเรศ กองเงิน
นายนะโรดม อินต๊ะปัน
นายนักสิบ องครักษ์
นายนัฐกานต์ พรมดํา
นายนัฐพงษ์ โปลาหา
นายนาวี เกศแก้ว
นายนิกร ชุกะวัตน์
นายนิธิศ เปรมดี
นายนิพนธ์ เคี่ยมการ
ว่าที่ร้อยตรี นิพล จันทะคุณ
นายนิรันดร์ นิธิพัฒนกุล
นายนิวัฒน์ พลกลาง
นายนิวัฒน์ หว้านเครือ
นายนิเวศน์ ผาณิตเศรษฐกร
นายนุวัตร สังข์ทอง
นายเนียม วรปัญญา
นายบรรจง มณีวงษ์
นายบรรพต โพธิ์สีดี
นายบรรหาร ปาโล
นายบวร คุ้มสิริพิทักษ์
นายบัญชา สร้อยมาลา
นายบัณฑิต อุทิศผล

หน้า ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นายบัณฑิตย์ คงศักดิ์ไพบูลย์
นายบุญทัน คําสุภาพ
นายบุญเลิศ สมจันทร์
นายบุญส่ง ขาวผ่อง
นายบุญสม สวนยะเสรี
นายปกรณ์ กาญจนะวสิต
นายปณิธาน พงศ์จิรพันธุ์
นายปรมินทร์ วงษ์คําสิงห์
นายประกาย ผ่านเมือง
นายประกาศิต สุพรรณเภษัช
นายประกิจ พิศรูป
นายประกิต พงษ์สุทัศน์
นายประจวบ ทองอ้ม
นายประชัน อุปชิน
นายประดิษฐ์ เย็นสถิตย์
นายประทีป บุญประเสริฐ
นายประทีป บุหลัน
นายประพาฬ ทองดี
นายประมวล อ่วมจุก
นายประยงค์ พัดงาม
นายประโยชน์ นิยม
นายประวัติ ศิริคําภา
นายประวิตย์ ศรีหนองหว้า
นายประสพ ถัวทอง
นายประสาท หิรัญคํา
นายประสิทธิ์ ชูเกียรติไพศาล

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒

หน้า ๘๕
ราชกิจจานุเบกษา

นายประสิทธิ์ สันติวิไลพร
นายประเสริฐ ใจชุ่มชื่น
นายประเสริฐศักดิ์ พงษ์ขจร
นายปรัชญา ประเสริฐผล
นายปราโมทย์ โสภา
นายปรีชา กลัดมี
นายปรีชา ดาวเรือง
นายปรีชา ทดแทน
นายปรีชา พลีสุดใจ
นายปรีชา พึ่งพา
นายปรีดา นารีคํา
นายปัญญา กุศลเอี่ยม
นายปัญญา เดชทิพย์พรพงศ์
นายปิติ เกี่ยวศรีกุล
ว่าที่ร้อยตรี ปิยเกียรติ เกียรติสมชาย
นายปิยะพงษ์ ชัยประเสริฐ
ว่าที่ร้อยตรี ปิโยรส เกียรติสมชาย
นายเปลี่ยน พูนกลาง
นายผไท ชัยนํา
นายเผด็จ งามสูงเนิน
นายพงศกร ฉลอง
นายพงษ์ศักดิ์ สาลีผล
นายพร จันทร์หอมกุล
นายพรชัย เผือกเพิ่ม
นายพรพจน์ ศรีทัศน์
นายพล ฟองฟัก

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

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นายพลกฤต ไชยกุหลาบ
นายพันธ์ศักดิ์ หลอดโสภา
นายพิชัย ชมภูจันทร์
นายพิชัย ไสยวิจีณ
นายพิเชษฐ์ โพธิ์ทอง
นายพิเชษฐ์ ม่วงสอน
นายพิเชษฐ บินรามัน
นายพิทักษ์ จันทรบุตร
นายพิทักสันต์ ปัญญา
นายพินิจ กล่อมโอสถ
นายพิภพ จันทร์เขียว
นายพิภพ ปัญญาฟู
นายพิศัลย์ ณรงค์น้อย
นายพิษณุ พลจันทึก
นายพีระชัย เกษโข
นายพีระศักดิ์ อินทรสุวรรณ
นายพูนทอง ฟุ้งเฟื่องวงศ์
นายพูนศักดิ์ สีเลี้ยง
นายเพียว บุญมา
นายไพฑูรย์ สุวรรณภักดี
นายไพบูลย์ โรจน์ทนงค์
นายไพรรัตน์ ไชยทองศรี
นายไพรวัลย์ ไต่เมฆ
นายไพรัช วันแอเลาะ
นายไพโรจน์ มะหะหมัด
นายไพศาล รัตนเจริญ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔

นายไพศาล อาแซ
นายภาณุวัฒน์ สัญญโภชน์
นายภาสธนัช รุ่งรัศมี
นายภิญโญ เพ็งดา
นายภิสิทธิ์ เต็งประเสริฐ
นายมงคล โคตรบุตร
นายมณฑล กระจง
นายมณฑล กําแพงทอง
นายมนตรี กิจเจริญ
นายมนูญ นิมิตสถิตธรรม
นายมะโนต ไชยเยชน์
นายมารุจน์ บริบูรณ์
นายมาหะมะ คอแล
นายเมธี ทองเอี่ยม
นายยอดธง ประสาทแก้ว
นายยิ่งยง บุญยิ่ง
นายยิ่งยศ จิตร์ประวัติ
นายโยแมน อิ่มถวิล
นายรมลี เรืองปราชญ์
นายรังสรรค์ เกษรคุปต์
นายรัฐนิรันดร์ จันทร์มุ้ย
นายรัตนชัย อู่เงิน
นายรัตนศักดิ์ จันทรรวงทอง
นายรุ่งนพัฒน์ เขื่อนแก้ว
นายรุ่งโรจน์ บางยี่ขัน
นายรุ่งสุริยา ศรีน้อยขาว

หน้า ๘๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นายรุจิภาส นิลสาย
นายเรวัต สุขีฐาน
นายเรวัตตะ ปุรณะ
นายเลอเกียรติ บุญโชติ
นายวงค์ เกิดมณี
นายวนิชย์ ยุทธพิมุข
นายวรพงษ์ อินทร์เพ็ญ
นายวรวุฒิ จินะฤทธิ์
นายวรเศรษฐ์ พงษ์รุจปรีชา
นายวรากรณ์ นาถมทอง
นายวราวุฒิ สุริยะ
นายวรุตม์ วัชโรทยาน
นายวสันต์ ชัยทนุ
นายวัชรศักดิ์ เชียงแรง
นายวัชรินทร์ ผ่องภักดี
นายวันชัย นพคุณ
นายวิชชุ มั่งคั่ง
นายวิชัย ขวัญใจ
นายวิชัย พลับดี
นายวิชัย ภู่วัฒนกุล
นายวิชา บุญสม
นายวิชาญ แกล้วทนงค์
นายวิชาญ บรรจงศิลป์
นายวิเชียร ดวงอําไพ
จ่าเอก วิเชียร ไตรอรุณ
นายวิเชียร ปึงสว่างวงศ์

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖

นายวิฑูรย์ ทวีสุข
นายวิฑูรย์ แพงวังทอง
นายวิบูรณ์ ลอดเผือก
นายวิรัช จันทร์สําราญ
นายวิรัช หาญกล้า
นายวิรุฬห์ หุตะวัฒนะ
นายวิลาศ ศิริพันธ์
นายวิศณุ หวังดี
นายวิษณุ ม่วงภูเขียว
นายวิสุทธิ์ ตันติลักขณา
นายวีระ ศิวิลัย
นายวีระชัย เกียรติจรรยา
นายวีระชัย เจริญงาม
นายวีระชัย เตชะวิจิตร์
นายวีระพจน์ โต๊ะลีบํารุง
นายวีระพันธ์ แก้วพันธ์
นายวีระพันธ์ แสงไชย
นายวีระพันธุ์ นาทอง
นายวุฒิพงษ์ ปะนัดตะเน
นายศรราม จ่ามมาตย์
นายศรัณย์พงษ์ กวางวิเศษ
นายศราวุธ อับดุลกอเดร์
นายศักดา สกนธวัฒน์
นายศักดิ์สิทธิ์ หน่อแก้ว
นายศักดิ์โสภณ แสงพันธ์
นายศานิต ศรีสวัสดิ์

หน้า ๘๗
ราชกิจจานุเบกษา
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
ว่าที่ร้อยตรี ศิริ ทรัพย์สมบูรณ์
นายศิริพงศ์ สาลี
นายศิริสมบัติ ดอกผึ้ง
นายศิลป์สมัย พลวงค์ษา
นายศุภชัย จําเริญเนาว์
นายศุภชัย โสไกร
นายศุภนันท์ ขันธปรีชา
นายศุภฤกษ์ สุพพัตเวช
นายศุภัค ธนเสน
นายสงคราม กันบุญ
นายสถิต นาคเพชร
นายสนิท เจนประโคน
นายสนุก สุขคําฟอง
นายสมเกียรติ ขันทอง
นายสมคิด พีระพาณิชย์
นายสมจิตร พึ่งหรรษพร
นายสมชัย ชนะวรรโณ
นายสมชาย คลับคล้าย
นายสมชาย ทิพย์ประเสริฐสุข
นายสมชาย อินธิมา
นายสมเดช พันธ์สมบัติ
นายสมบัติ อาวะภาค
นายสมพงษ์ มัจฉิม
นายสมพงษ์ ศิริเพ็ง
นายสมพบ ทุนเมือง
นายสมยศ โกลี

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘

นายสมศักดิ์ เชื้อผู้ดี
นายสมศักดิ์ เชื้อผู้ดี
นายสมศักดิ์ ส่งแสงรัตน์
นายสมศักดิ์ หล่มระลึก
นายสมส่วน วงษ์มี
นายสมาน มิตรอําพัน
นายสมาน สืบนาคะ
นายสมุทร กลศาสตร์เสนี
นายสรายุธ ภูมิคอนสาร
นายสรายุธ โภคะสุวรรณ
นายสราวุธ นาบอน
นายสราวุธ รักขกุล
นายสวย ยอดหนองแก้ว
นายสวัสดิ์ ศรีบุญเรือง
นายสหรัฐ มูลหลวง
นายสันติ เจริญศิลป์
นายสันติ วราห์บัณฑูรวิทย์
นายสันติพงษ์ ปัญญาดง
นายสันติราษฎร์ สุธรรม
นายสาธิต นกแก้ว
นายสามารถ เผือกเนียม
นายสายลม ชอบสวย
นายสาโรจน์ ปุ้งมา
นายสํานวน พุ่มจันทร์
นายสํารวย จันทะภา
นายสํารวย แสงวงศ์

หน้า ๘๘
ราชกิจจานุเบกษา
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นายสิทธิโชค ชมชื่น
นายสิทธิพร เพ็ญนิ่มนวล
สิบเอก สิทธิวัช บํารุงอินทร์
นายสิทธิศักดิ์ ฉายเรือง
นายสิทธิศักดิ์ ไชยพันธ์พงษ์
ว่าที่ร้อยตรี สุกิจ จินะเป็งกาศ
นายสุขสันต์ ตรีเหรา
นายสุขสันต์ ปุณโณทก
นายสุคนธ์ คตกฤษณ์
นายสุทธิศักดิ์ นันทวิทย์
นายสุทธิศักดิ์ วิริยะเจริญวงศ์
นายสุทน สุปินโน
นายสุทัศน์ แดงคงแก้ว
นายสุทิน รักษาเจริญ
นายสุทิน ศรีมณียงค์
นายสุเทพ แก้วมุติ
นายสุธน เดชพงษ์
นายสุธี มัณฑุสินธุ์
นายสุนทร กลิ่นพิกุล
นายสุเนตร มิ่งมะณี
นายสุพจน์ เผือกอุดม
นายสุพจน์ วิเวก
นายสุพชัย ทองคําฟู
นายสุพรรณ ทองหน้าศาล
นายสุมนต์ จุลวานิช
นายสุเมธ กันทะรา

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘
๔๓๙
๔๔๐

นายสุเมธ สิงห์สิกุล
นายสุรชาติ นาคมี
นายสุรพงษ์ เหล่าจันตา
นายสุรพล ยอดธรรม
นายสุรพล วิชาชัย
นายสุรศักดิ์ คุณดิลกสิโรดม
นายสุรศักดิ์ รอดโฉมฉิน
นายสุรสิทธิ์ โชคนัติ
นายสุระเชษฎ์ สีปินตา
นายสุริยะ พรมกล่ํา
ว่าที่ร้อยตรี สุริยัณห์ พรมโสภา
นายสุริยา เด็นลีเมาะ
นายสุวิทย์ ตุลยสิทธิกุล
นายเสด็จจร บุญเหลี่ยม
นายเสนีย์ เจริญจิตร์
นายเสริฐศักดิ์ ทะสุวรรณ
นายเสาร์ ศรียมาตร
นายโสภณวิชญ์ กันนิดา
นายโสมนัส ทองงาม
นายองอาจ สังข์ทอง
นายอดิศร เชี่ยวชาญปฏิบัติ
นายอดิศักดิ์ ยมสีดา
นายอนันต์ พรมแดง
นายอนันต์ วงศ์ศรีใส
นายอนันต์ อินทร์ชื่น
นายอนุพงค์ มกรานุรักษ์

หน้า ๘๙
ราชกิจจานุเบกษา
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๗
๔๔๘
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓
๔๕๔
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗
๔๕๘
๔๕๙
๔๖๐
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นายอนุพงศ์ ทรงกําพล
นายอนุพงศ์ ศรีชมภู
นายอนุศักดิ์ บุญศรี
นายอภิชัย ทองอนันติวงศ์
นายอภิชาติ ทองเจริญ
นายอภิรักษ์ นาประเสริฐกูล
นายอมร สุนทรพฤกษ์
นายอรรถพล ชาติพฤกษพันธุ์
นายอรรถวิท ภูมณี
นายอรุณ ฤทธิ์เทพ
นายอรุณ อัครปรีดี
นายอวยชัย คงแก้ว
นายอักษร คําภูแก้ว
นายอัคเดศ กานต์อัศฒ์เดช
นายอัครเดช อารีสมาน
นายอัครสันต์ เสียงหลาย
นายอัครัช ขันธปรีชา
นายอัศฎาวุธ นุ่มฤทธิ์
นายอานนท์ ทองมาก
นายอามีนาเล๊าะ อาแว
นายอํานาจ กาศเกษม
นายอิทธิศักดิ์ พิเชษฐ์ปกรณ์กุล
นายอินทร์จันทร์ สอนเผ่า
นายอิมรอน เสมสายัณห์
นายอิศรา บุตรอากาศ
นายอุดมพร ทองอนันต์

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓
๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐
๔๙๑
๔๙๒

นายอุดร กมล
นายอุ้มชู พาดี
นายเอกชัย บุญเกตุ
นายเอกรินทร์ สมสะอาด
นางสาวกชนันท์ ช่างปัด
นางกชนันท์ ศรีสุข
นางกตัญญุตา คําตาล
นางสาวกนกนภัส หงษ์ทับ
นางกนกพร บัวคํา
นางกนกภรณ์ แกว่นกสิกร
นางสาวกนกวรรณ เนาว์ประดิษฐ์
นางกนกวรรณ พรหมแก้ว
นางสาวกนกวรรณ ยาสระคู
นางสาวกนกวรรณ วิทย์สุธรรมกุล
นางสาวกนกวรรณ ศุภสิริโรจน์
นางกนกวรรณ แสงสุวรรณ
นางสาวกนกวลี ฉายเกียรติคุณ
นางสาวกนกอร ศิลปวิโรจน์
นางกนิษฐา เรียบร้อย
นางสาวกมลทิพย์ ใจดี
นางสาวกมลทิพย์ ทิพย์จรูญ
นางสาวกมลรัชต์ กาญจนรัชต์
นางสาวกมลรัตน์ ขัตติยกุลวานิช
นางกมลวรรณ เจริญศิลป์
นางสาวกมลวรรณ สุขเกษม
นางสาวกมลวรรณ สุรพัฒน์

หน้า ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘
๔๙๙
๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔
๕๐๕
๕๐๖
๕๐๗
๕๐๘
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖
๕๑๗
๕๑๘

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นางสาวกมลอร รองฤทธิ์
นางกมัยธร เหล่าพร
นางสาวกรกช นิติธีรวรรณ
นางกรกนกวรรธ์ สุภาษา
นางสาวกรชนก อุตรา
นางสาวกรณัฐ ไชยพันธ์พงษ์
นางสาวกรณิศ บุณยกะลิน
นางสาวกรรณิกา แก้วกระจาย
นางสาวกรรณิกา แก้วตา
นางสาวกรรณิกา คาสโตร์
นางกรรณิกา คํารุณ
นางกรรณิกา ปริมล
นางสาวกรรณิกา อักษรขํา
นางกรรณิการ์ นวลงาม
นางกรรณิการ์ พรมขันตี
นางกรรณิการ์ พิลาคง
นางสาวกรรยารัตน์ ล้วนพฤกษ์
นางกรองแก้ว ขวัญม่วง
นางกรองแก้ว เชื้อศิริ
นางกรองแก้ว สุขสนาน
นางกรองแก้ว หาสียา
นางกรองทอง วิทโยภาส
นางกรองมาศ ใจกล้า
นางสาวกระแสร์ ประเสริฐเมือง
นางกรุณา พรรณพิกุล
นางสาวกรุณา วงษ์พิไลวัฒน์

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕
๕๒๖
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐
๕๓๑
๕๓๒
๕๓๓
๕๓๔
๕๓๕
๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒
๕๔๓
๕๔๔

นางกฤชสมัย ศรีวรรณะ
นางสาวกฤติยา พิมลภัทรกุล
นางกฤษฎา ศรีวิชา
นางกฤษณ์ ชัยพิมาน
นางกฤษณา กาช่อง
นางสาวกฤษณา คงพุ่ม
นางกฤษณา บุญเริ่ม
นางกศกรณ์ อาจภักดี
นางกษมา ก้อนแก้ว
นางกองพัน ทับทิม
นางกัญจน์ณิช วีระพันธ์กุล
นางสาวกัญจนา ไชยฤกษ์
นางกัญญ์ณวรา บุญขุนยัง
นางกัญญนันท์ ศรีภูธร
นางกัญญา คล้ายมณี
นางกัญญา ใบกุหลาบ
นางกัญญา พิมเสน
นางสาวกัญญาณัฐ จันปัญญา
นางสาวกัญญาณัฐ เจริญบุตร
นางสาวกัญญาณี สืบชมภู
นางสาวกัญญาภัค ศิริฤกษ์
นางกัญญาวัลย์ สมวิชัย
นางสาวกัญณลัคน์ พรหมอินทร์
นางกัญหา รัตนฉายา
นางกัณนิกา ทองโชติ
นางสาวกันจนา ห้วยหงษ์ทอง

หน้า ๙๑
ราชกิจจานุเบกษา
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘
๕๔๙
๕๕๐
๕๕๑
๕๕๒
๕๕๓
๕๕๔
๕๕๕
๕๕๖
๕๕๗
๕๕๘
๕๕๙
๕๖๐
๕๖๑
๕๖๒
๕๖๓
๕๖๔
๕๖๕
๕๖๖
๕๖๗
๕๖๘
๕๖๙
๕๗๐

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นางกันจะนา อิติปิโซ
นางสาวกันตพัฒน์ ภัทรประสิทธิ์ผล
นางสาวกันต์ฤทัย อภิวุฒิธนพนต์
นางสาวกันยากร คุณเจริญ
นางสาวกันยารัตน์ ทาขุน
นางกันยารัตน์ วงษ์สวัสดิ์
นางกัลย์เกลา ปั๋นแจ้งอรุณ
นางสาวกัลย์ฑิรา บุญครอง
นางกัลยา กูลเกื้อ
นางกัลยา เข็มกลัด
นางกัลยา ถาวรพัทธ์
นางสาวกัลยา ทาลําปาง
นางกัลยา ทําบุญ
นางสาวกัลยา ศรีน้อย
นางสาวกัลยา สมควร
นางกัลยา หาที
นางสาวกัลยาณี กวาวสิบสี่
นางกัลยาภัสร์ คําสอาด
นางกาญจนา กุลอ่อน
นางกาญจนา เกียรติเพิ่มศักดิ์
นางกาญจนา ชยางศุ
นางสาวกาญจนา แซ่หว๋อง
นางกาญจนา ญาณะรักษ์
นางสาวกาญจนา เบ้าสุข
นางกาญจนา เพชรอํานวยสุข
นางสาวกาญจนา รุ่งเรือง

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๕๗๑
๕๗๒
๕๗๓
๕๗๔
๕๗๕
๕๗๖
๕๗๗
๕๗๘
๕๗๙
๕๘๐
๕๘๑
๕๘๒
๕๘๓
๕๘๔
๕๘๕
๕๘๖
๕๘๗
๕๘๘
๕๘๙
๕๙๐
๕๙๑
๕๙๒
๕๙๓
๕๙๔
๕๙๕
๕๙๖

นางกาญจนา วงศ์ข้าหลวง
นางสาวกาญจนา สิงห์มณี
นางสาวกาญจนา โอปนพันธ์
นางกานดา จงพล
นางกานดา พวงศรี
นางกานดา เพิ่มทรัพย์
นางกานดา ศรีประมงค์
นางกานต์ชนา เหลือศรีจันทร์
นางสาวกําไรรัตน์ บรรจงอนุรีย์
นางสาวกิ่งกาญจน์ วงค์ทองดี
นางกิ่งไผ่ พรหมนนท์
นางสาวกิตติมา เลี้ยงรักษา
นางสาวกิติยา สายฟ้า
นางกินรี ตาลาสิน
นางกุลธิดา ยอแซฟ
นางกุลลัดดา จันทร์อินทร์
นางกุสุมา ทองคํา
นางกุสุมา สายทอง
นางกุหลาบ ท่าทราย
นางสาวเกล้านภา บุญประเสริฐ
นางเกศกนก ชนะพิศ
นางสาวเกศริน จันทรพิกุล
นางสาวเกศริน ทาดาริน
นางสาวเกศริน บุญจิโน
นางเกศรินทร์ ทองปรุง
นางเกศสุดา จันทะคู

หน้า ๙๒
ราชกิจจานุเบกษา
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐
๖๐๑
๖๐๒
๖๐๓
๖๐๔
๖๐๕
๖๐๖
๖๐๗
๖๐๘
๖๐๙
๖๑๐
๖๑๑
๖๑๒
๖๑๓
๖๑๔
๖๑๕
๖๑๖
๖๑๗
๖๑๘
๖๑๙
๖๒๐
๖๒๑
๖๒๒

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นางเกศินี สอนใย
นางสาวเกษฎาภรณ์ ศรีบัวบาน
นางเกษร ไชยสนธิ์
นางสาวเกษราภรณ์ เกิดเกษม
นางเกษราภรณ์ อุปการะ
นางเกษรินทร์ รวงผึ้ง
นางเกิดศรี รักขกุล
นางเกียรติสุดา อินทรถาวร
นางสาวแก้วใจ ปิ่นรัตน์
นางสาวแก้วตา หมัดหลํา
นางสาวขนิษฐา กอดสอาด
นางสาวขนิษฐา แจ้งพันธุ์
นางขนิษฐา เชื้อแก้ว
นางสาวขนิษฐา แสงศรี
นางสาวขวัญแก้ว หญ้าปล้อง
นางขวัญจิต ใจบุญ
นางขวัญจิต ทรัพย์มาก
นางขวัญจิตต์ ขุนโต
นางขวัญใจ เพิ่มศรี
นางขวัญณภัทร ไปไหน
นางสาวขวัญดาว คําป้อม
นางสาวขวัญดาว ถิ่นสุข
นางขวัญนภา จานสันเทียะ
นางขวัญนภา เจียวิริยบุญญา
นางขวัญเมือง คําชาย
นางขวัญยืน แจ้งกระจ่าง

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๖๒๓
๖๒๔
๖๒๕
๖๒๖
๖๒๗
๖๒๘
๖๒๙
๖๓๐
๖๓๑
๖๓๒
๖๓๓
๖๓๔
๖๓๕
๖๓๖
๖๓๗
๖๓๘
๖๓๙
๖๔๐
๖๔๑
๖๔๒
๖๔๓
๖๔๔
๖๔๕
๖๔๖
๖๔๗
๖๔๘

นางสาวขวัญรัก สุขคํา
นางสาวขวัญเรือน แซ่แต้
นางสาวขวัญเรือน ทวีคูณ
นางขวัญเรือน พุ่มพร
นางสาวขวัญเรือน ศรีเวียง
นางสาวขันทอง แสงสวัสดิ์
นางเขมมิกากาญจน์ เจาวรรณศิริ
นางคนึงนิจ พุ่มสงวน
นางสาวคนึงนิด ศรีสุภา
นางสาวคนึงนิด เหมะปาเลลัย
นางคอลนี ภักดิ์โพธิ์
นางคัทลียา ไฝไทย
นางเครือวัลย์ เสรีรักษ์
นางจงกล หนูพราย
นางสาวจงกลกร ขวัญเมือง
นางจงกลณี คูหะสุวรรณ
นางสาวจงจิน สุขสิงห์
นางสาวจงรักษ์ พุ่มพูลสวัสดิ์
นางสาวจงลักษณ์ เปี่ยมจิตต์สกุล
นางจตุรพร ศรีนาง
นางสาวจรรยา เกตุจินดา
นางสาวจรรยา แก้วจินดา
นางจรรยา เขาเหิน
นางสาวจรรยา บัวเมฆ
นางจรรยา ป้องพาล
นางจรรยา อนงคณะตระกูล

หน้า ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา
๖๔๙
๖๕๐
๖๕๑
๖๕๒
๖๕๓
๖๕๔
๖๕๕
๖๕๖
๖๕๗
๖๕๘
๖๕๙
๖๖๐
๖๖๑
๖๖๒
๖๖๓
๖๖๔
๖๖๕
๖๖๖
๖๖๗
๖๖๘
๖๖๙
๖๗๐
๖๗๑
๖๗๒
๖๗๓
๖๗๔

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นางจรวยพร แดงโชติ
นางจรัญ ทองดีนอก
นางจรินทร์ ตุ้มทอง
นางสาวจริยา กุลวานิช
นางสาวจริยา เจริญวงศ์
นางสาวจริยา ใช้วัฒน์
นางจริยา วิชชุรังษี
นางจริยา ศรีทับทิม
นางสาวจริยา สร้อยสิงห์
นางจริยา หงสเลิศพิภพ
นางสาวจรีพร พูลชัย
นางสาวจอมขวัญ กัญญากรณ์
นางสาวจอมเพชร ยะภักดี
นางจักรี เต่ยเลี้ยง
นางจันดี รุกขชาติ
นางสาวจันทนา เชี่ยวชาญ
นางจันทนา เทียนเกตุแก้ว
นางสาวจันทนา บัวทอง
นางจันทร ฉิมเอี่ยม
นางจันทร์จิรา บุญโต
นางจันทร์จิรา ประทุมมาศ
นางจันทร์จิรา ภูมิปาโล
นางสาวจันทร์จิรา สําราญบํารุง
นางสาวจันทร์จิรา โสตถิกุล
นางสาวจันทรจิรา อยู่ยง
นางจันทร์ตรี ศักด์ชัชวาล

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๖๗๕
๖๗๖
๖๗๗
๖๗๘
๖๗๙
๖๘๐
๖๘๑
๖๘๒
๖๘๓
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖
๖๘๗
๖๘๘
๖๘๙
๖๙๐
๖๙๑
๖๙๒
๖๙๓
๖๙๔
๖๙๕
๖๙๖
๖๙๗
๖๙๘
๖๙๙
๗๐๐

นางจันทร์เพ็ญ ความหมั่น
นางจันทร์เพ็ญ ไชยพรม
นางจันทร์เพ็ญ ด่อนดี
นางสาวจันทิมา สอนสืบ
นางจาระนัย กลิ่นเกตุ
นางจารุณี โชคเจริญ
นางสาวจารุณี โนนศรีโคตร
นางสาวจารุณี เพิ่มทรัพย์
นางสาวจารุวรรณ ไชยบุรมย์
นางสาวจารุวรรณ สารศิริ
นางจารุวัตร เขียวโชติ
นางจําเนียร นกพึ่ง
นางสาวจําเนียร บุญยงค์
นางจําเนียร ปินตานา
นางสาวจําเนียร มณีพงศ์
นางจําเนียร สกุลโพน
นางจิณห์จุฑา นนทภักดี
นางสาวจิดานันท์ สตภูมินทร์
นางสาวจิดาภา ด้วงอินทร์
นางจิตติมา กุลแก้ว
นางจิตติมา ตัญญะเกตุ
นางจิตติมา หวานตลอด
นางจิตติมา อาดู
นางสาวจิตติยา มนเทวิน
นางจิตประภา จูประชากรณ์
นางสาวจิตรวรรณ การะภักดี

หน้า ๙๔
ราชกิจจานุเบกษา
๗๐๑
๗๐๒
๗๐๓
๗๐๔
๗๐๕
๗๐๖
๗๐๗
๗๐๘
๗๐๙
๗๑๐
๗๑๑
๗๑๒
๗๑๓
๗๑๔
๗๑๕
๗๑๖
๗๑๗
๗๑๘
๗๑๙
๗๒๐
๗๒๑
๗๒๒
๗๒๓
๗๒๔
๗๒๕
๗๒๖

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นางสาวจิตรัตน์ เกียรติสมชาย
นางสาวจิตรา จันทร์หอม
นางจิตรา วงศ์กาฬสินธุ์
นางสาวจิตรา อํานวยโชติทวี
นางสาวจิตลัดดา ฤกษ์วิทยชัยกุล
นางจิติมา กลั่นภูมีศรี
นางสาวจินดา กรเจริญ
นางจินดา บุญไชยสุริยา
นางจินดา พุ่มเกษม
นางจินดา สุขสําอางค์
นางจินดา เอี่ยมสืบทัพ
นางสาวจินดาพร อ่อนละมูล
นางสาวจินตนา ชี้แจง
นางจินตนา ทัพสิทธิ์
นางจินตนา ธุถาวร
นางจินตนา ธุลีจันทร์
นางจินตนา นิลแสง
นางสาวจินตนา เย็นทรวง
นางจินตนา สายสุวรรณ
นางจินตนา สุริยะศรี
นางจินตนา อมรวิริยะนนท์
นางจินตนา อินทรสุวรรณ
นางจินนวารี จันทิ
นางสาวจินห์จุฑาค์ เหลืองอาสนะทิพย์
นางจิรญา โสภามิตร์
นางจิรภา มีศักดิ์

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๗๒๗
๗๒๘
๗๒๙
๗๓๐
๗๓๑
๗๓๒
๗๓๓
๗๓๔
๗๓๕
๗๓๖
๗๓๗
๗๓๘
๗๓๙
๗๔๐
๗๔๑
๗๔๒
๗๔๓
๗๔๔
๗๔๕
๗๔๖
๗๔๗
๗๔๘
๗๔๙
๗๕๐
๗๕๑
๗๕๒

นางจิรวรรณ ซอนจําปา
นางสาวจิรวรรณ พรหมทอง
นางสาวจิรสุข เกิดปราโมทย์
นางจิรัชฌา เปรมสุวรรณ
นางจิรัญญา จินงี่
นางสาวจิรา อ่อนทะเล
นางจิราพร ชมชื่น
นางจิราพร แซ่อ๊วง
นางสาวจิราพร นันทะธรรม
นางสาวจิราพร โสภี
นางสาวจิราพัชร วัฒนวิภัทรเจริญ
นางจิราภรณ์ จิตรเหลี่ยม
นางจิราภรณ์ นารายณ์
นางจิราภรณ์ ลานเงิน
นางจิราภรณ์ วงศ์ชุมภู
นางสาวจิราภรณ์ วิจิตรวงค์
นางจิราภรณ์ สุวชิรางกูร
นางสาวจีรนันต์ วันแก้ว
นางจีรนันท์ ดีทองขาว
นางสาวจีรประภา สารจันทร์
นางสาวจีรพรรณ เจริญชัย
นางจีรภา เรืองรําไพกุล
นางสาวจีระพร เมืองอินทร์
นางจีระภา เรืองบวรเกษ
นางจีรานุช มูลประเสริฐ
นางจุฑาทิพย์ ชินะผา

หน้า ๙๕
ราชกิจจานุเบกษา
๗๕๓
๗๕๔
๗๕๕
๗๕๖
๗๕๗
๗๕๘
๗๕๙
๗๖๐
๗๖๑
๗๖๒
๗๖๓
๗๖๔
๗๖๕
๗๖๖
๗๖๗
๗๖๘
๗๖๙
๗๗๐
๗๗๑
๗๗๒
๗๗๓
๗๗๔
๗๗๕
๗๗๖
๗๗๗
๗๗๘

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นางจุฑานาฎ เมฆเจริญวิวัฒนา
นางจุฑาภรณ์ ภูตยานนท์
นางจุฑามณี บุญเกิด
นางสาวจุฑามณี ผลิโกมล
นางจุฑามาศ แจ่มแจ้ง
นางจุฑารัตน์ เทพบาท
นางจุฑารัตน์ เอี่ยมเดช
นางจุฑาลักษม์ ลาภเกษร
นางจุติพร ไกรเทพ
นางจุรีรัตน์ เกตุแก้ว
นางจุฬารัตน์ บุณยะโอภาส
นางเจฎสลา พ่วงพี
นางเจติยา สุวรรณสุนทร
นางเจนจิรา เชื้อแก้ว
นางสาวเจนจิรา เสือเสน
นางเจนจิรา อิทธิพลานุคุปต์
นางสาวเจนเนตร คงมาก
นางสาวเจียงหลิง จารุจิตร
นางเจียมศักดิ์ พงษ์ขจร
นางใจทิพย์ มูลยศ
นางฉลวย อินทรศิริ
นางสาวฉวีวรรณ ชะงัด
นางฉวีวรรณ ปากบั้น
นางฉวีวรรณ สว่างดวงตา
นางสาวฉัตรชฎา ขันธมาลา
นางสาวฉันทนา รานุรักษ์

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๗๗๙
๗๘๐
๗๘๑
๗๘๒
๗๘๓
๗๘๔
๗๘๕
๗๘๖
๗๘๗
๗๘๘
๗๘๙
๗๙๐
๗๙๑
๗๙๒
๗๙๓
๗๙๔
๗๙๕
๗๙๖
๗๙๗
๗๙๘
๗๙๙
๘๐๐
๘๐๑
๘๐๒
๘๐๓
๘๐๔

หน้า ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางเฉลา พรมนอก
นางเฉลิมพร เพ็ชรสง
นางเฉลิมลักษณ์ พะสิม
นางสาวเฉลิมศรี กมล
นางสาวเฉิดโฉม ชัยอุดมสุข
นางสาวโฉมเฉลา สุวรรธนะกุล
นางโฉมศรี ทับทิมทอง
นางชฎาพร ใจระวัง
นางชนกพรรณ โอสิริ
นางชนมณี เปรมดี
นางชนม์พิสุทธิ์ นาคสุวรรณ์
นางสาวชนัญญา ยิ่งสกุล
นางชนากานต์ เต่าทอง
นางชนานาถ ชาติวิทยา
นางสาวชนาพร ขุนเปีย
นางชนาพร เอี่ยมสําอางค์
นางชนิตา ชอบสอาด
นางสาวชมบงกช ศรีสุระ
นางสาวชมพูนุช พงษ์นารายณ์
นางชมพูนุท นรินทรกุล ณ อยุธยา
นางสาวชมพูนุท สินธุนาวา
นางชมภู มีเจริญ
นางชมัยพร วงศ์กองแก้ว
นางชไมพร บุญศรีอนันต์
นางชไมพร เพชรรักษ์
นางชลทิชา ต่อจรัส

๘๐๕
๘๐๖
๘๐๗
๘๐๘
๘๐๙
๘๑๐
๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕
๘๑๖
๘๑๗
๘๑๘
๘๑๙
๘๒๐
๘๒๑
๘๒๒
๘๒๓
๘๒๔
๘๒๕
๘๒๖
๘๒๗
๘๒๘
๘๒๙
๘๓๐

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นางชลธิชา เอื้อสัมฤทธิ์ผล
นางชลอ นิ่มนวล
นางชลันดา สุทธากรณ์
นางชลีกร พงษ์ศิริ
นางชวิศา จิ๋วใหญ่
นางช่อระย้า บุญเชื่อง
นางสาวชเอม อร่ามรส
นางสาวชัชชญา ล้วนรัตน์
นางชัชชม ทรัพย์สิน
นางชัชฎา เอกวงษา
นางชัชฎาพร มะหาดไทย
นางชัชรินทร์ เสนีวงค์
นางชัญญา เรืองผล
นางชาญา สมแก้ว
นางชารินีย์ สว่างไพร
นางชํานาญ แจ้งเหล็ง
นางชิดชนก นาคสัมพันธุ์
นางชิดชนก มาลีเวช
นางชิดชไม จันทร์ดี
นางชินสุดา แก้วตรัง
นางสาวชื่นจิตร โลตุฤทธิ์
นางสาวชื่นชีวัน บุญทัน
นางชุติกาญจน์ ขัติกันทา
นางชุติกาญจน์ สารเจริญ
นางสาวชุติณัฏฐ์ มหาธนะอัฑฒ์
นางชุติภัทร ผ่านภู

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๘๓๑
๘๓๒
๘๓๓
๘๓๔
๘๓๕
๘๓๖
๘๓๗
๘๓๘
๘๓๙
๘๔๐
๘๔๑
๘๔๒
๘๔๓
๘๔๔
๘๔๕
๘๔๖
๘๔๗
๘๔๘
๘๔๙
๘๕๐
๘๕๑
๘๕๒
๘๕๓
๘๕๔
๘๕๕
๘๕๖

นางชุติมณฑน์ เจริญสุข
นางสาวชุติมา เขียนดี
นางชุติมา เปลี่ยนน้อย
นางชุติมา ลาภังยะวิทย์
นางสาวชุลีพร เหง้าพรหมมินทร์
นางชุลีภร ไทยเกิด
นางชูชีพ ปุยะติ
นางสาวชูศรี จริตศรี
นางสาวชูศรี เพ็งสุข
นางเชาวนี ศุภภะ
นางเชาวลี เรณูหอม
นางซันมา มาลาอี
นางสาวฌานิกา คูเจริญทรัพย์
นางสาวญาณนันท์ งามศิริ
นางญาณามาศ พรหมภักดี
นางญาณิศา นวลแก้ว
นางญาณี ทองหล่อ
นางญานี จ่าแก้ว
นางฐานมญ มะณี
นางฐานิฏฐ์ ดวงดาว
นางฐานิตา กากแก้ว
นางฐานุตรา โคตรวงษ์
นางสาวฐิตสิริ เอี่ยมกาฬกาญจน์
นางสาวฐิตาพร เหมาะประมาณ
นางฐิตาภา ทองปัญจา
นางฐิตาภา รังสิมันตุชาติ

หน้า ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา
๘๕๗
๘๕๘
๘๕๙
๘๖๐
๘๖๑
๘๖๒
๘๖๓
๘๖๔
๘๖๕
๘๖๖
๘๖๗
๘๖๘
๘๖๙
๘๗๐
๘๗๑
๘๗๒
๘๗๓
๘๗๔
๘๗๕
๘๗๖
๘๗๗
๘๗๘
๘๗๙
๘๘๐
๘๘๑
๘๘๒

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นางฐิตารีย์ จิรภาสสุวรรณ
นางฐิติกานต์ วงศ์กันยา
นางฐิตินันท์ อุปการ
นางฐิติพร ชํานาญ
นางฐิติยา บุญใจใหญ่
นางฐิติยา เมืองมูล
นางสาวฐิติยาพรรณ วรากรพัฒน์
นางฐิติวรรณ เล็กแดงอยู่
นางณปภัช ล้ําเลิศ
นางณภัสสรณ์ กฤษศิริวรวิทย์
นางณรัญญา บุตรเกตุ
นางสาวณฤดี ประชานอก
นางณัฎฐนิช พงษ์พานิช
นางสาวณัฎฐิรา อมราสิงห์
นางณัฏฐกานต์ กลิ่นหอม
นางณัฏฐาภรณ์ นาคไร่ขิง
นางสาวณัฏฐิกาญจณ์ ชาติบุตร
นางณัฐกานต์ บุญล้ํา
นางณัฐชไม สาดฟัก
นางณัฐชานันท์ ชุมรุม
นางสาวณัฐฐินันท์ จันทะขึ้น
นางณัฐนันท์ อาจกล้า
นางณัฐภรณ์ สร้อยสนธิ
นางสาวณัฐรดี ชาสําโรง
นางณัฐวิภา เพ่งพินิจ
นางณัฐินี เอซัน

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๘๘๓
๘๘๔
๘๘๕
๘๘๖
๘๘๗
๘๘๘
๘๘๙
๘๙๐
๘๙๑
๘๙๒
๘๙๓
๘๙๔
๘๙๕
๘๙๖
๘๙๗
๘๙๘
๘๙๙
๙๐๐
๙๐๑
๙๐๒
๙๐๓
๙๐๔
๙๐๕
๙๐๖
๙๐๗
๙๐๘

หน้า ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางณัฐิยาภรณ์ พานิชพงษ์
นางสาวณัณษกานต์ ทองดี
นางณิชชิตา พานถม
นางสาวณิชนันทน์ ทัศนานุตริยกุล
นางสาวณิชนันทน์ น้อยแรม
นางณิชาภัทร กันแก้ว
นางดรุณี ดาวเรือง
นางดรุณี พรหมสาขา ณ สกลนคร
นางสาวดรุณี ยินดี
นางดลฤดี มหาฤทธิ์
นางดวงแก้ว ฆ้องต้อ
นางดวงจันทร์ แสนใจ
นางสาวดวงใจ พรหมบุญ
นางสาวดวงใจ มิ่งขวัญสุข
นางดวงใจ เรืองแก้ว
นางดวงดาว ทุมเมืองปัก
นางดวงดาว วงศ์สุวรรณ
นางสาวดวงเดือน ปัญญารัตน์
นางดวงเดือน สุคนธมาลี
นางดวงตา ทุนเมือง
นางดวงนภา กลิ่นอยู่
นางสาวดวงนภา ศรีพักดี
นางดวงนภา สัตยาคุณ
นางสาวดวงพร สารใจวงค์
นางดวงฤทัย จดแตง
นางสาวดารณี ใจคุณ

๙๐๙
๙๑๐
๙๑๑
๙๑๒
๙๑๓
๙๑๔
๙๑๕
๙๑๖
๙๑๗
๙๑๘
๙๑๙
๙๒๐
๙๒๑
๙๒๒
๙๒๓
๙๒๔
๙๒๕
๙๒๖
๙๒๗
๙๒๘
๙๒๙
๙๓๐
๙๓๑
๙๓๒
๙๓๓
๙๓๔

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นางดารณี โสรัจจกิจ
นางดารา จําลองมิตร
นางสาวดาราน้อย จันดี
นางดาราพร สร้อยเสพ
นางสาวดาราลักษณ์ ภิบาลจอมมี
นางดาราวัลย์ พิชากร
นางดารุณี แดงด้วง
นางสาวดารุณี หอมสมบัติ
นางดาเรศ โชติพันธ์
นางดาวใจ เพ็งเอม
นางดาวนภา สีซุย
นางดาวรุ่ง สายบัว
นางดาวเรือง มาสันเทียะ
นางสาวดาวัลย์ สงวนให้
นางสาวดิษยา กุโลภาส
นางดุจฤดี หอมหวล
นางสาวดุฤษดี ยืดเนื้อ
นางเดือนเพ็ญ กลัสนิมิ
นางเดือนแรม เปลี่ยนศรี
นางต้นมณี แสงนาโก
นางสาวต้องตา ปิ่นสุภา
นางตันติมา มณีฉาย
นางสาวเต็มใจ นารอง
นางเติมศรี สอนบุญชู
นางสาวเตื้อง เทศศิริ
นางเตือนใจ แก้วประเสริฐ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๙๓๕
๙๓๖
๙๓๗
๙๓๘
๙๓๙
๙๔๐
๙๔๑
๙๔๒
๙๔๓
๙๔๔
๙๔๕
๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘
๙๔๙
๙๕๐
๙๕๑
๙๕๒
๙๕๓
๙๕๔
๙๕๕
๙๕๖
๙๕๗
๙๕๘
๙๕๙
๙๖๐

นางสาวเตือนใจ จิตต์ชื่น
นางเตือนใจ เจริญสุข
นางเตือนใจ พัวพันสวัสดิ์
นางสาวเตือนตา แอดํา
นางทรงศรี รัตนอัศวินวงศ์
นางทรรศนีย์ จันทร์เพ็ญแข
นางสาวทรายทิพย์ เซี่ยงจัง
นางทองจันทร์ หาริเทศ
นางสาวทองทิพย์ บุตรวาปี
นางสาวทองใบ พรมมาก
นางทองย้อย สมเสมอ
นางสาวทองวัน ธรรมเจริญ
นางทักษวดี ภิญโญภาคินกุล
นางทับทิม เทพคําอ้าย
นางสาวทับทิม บิลโพชน์
นางทับทิม เฮี้ยนเจริญ
นางสาวทัศณีย์ ทัศระเบียบ
นางสาวทัศนีย์ ตระกูลศุภชัย
นางสาวทัศนีย์ ถนอมรัตน์
นางทัศนีย์ ทับเจริญ
นางทัศนีย์ บุญมา
นางสาวทัศนีย์ พงษ์บัณฑิต
นางสาวทัศนีย์ ม่วงแก้ว
นางทัศนีย์ รัตนาพรทิพย์
นางทัศนีย์ ลิขิตวัฒนกิจ
นางทัศนีย์ ศรีธัญญแก้ว

หน้า ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา
๙๖๑
๙๖๒
๙๖๓
๙๖๔
๙๖๕
๙๖๖
๙๖๗
๙๖๘
๙๖๙
๙๗๐
๙๗๑
๙๗๒
๙๗๓
๙๗๔
๙๗๕
๙๗๖
๙๗๗
๙๗๘
๙๗๙
๙๘๐
๙๘๑
๙๘๒
๙๘๓
๙๘๔
๙๘๕
๙๘๖

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นางทัศนียา วรปาณิ
นางสาวทัศวรรณ์ จําปา
นางสาวทัศวรรณ หุ่นสุวรรณ์
นางทิชารัตน์ ชูเชิด
นางสาวทิพย์ทมนต์ สวัสดี
นางสาวทิพย์รัตน์ จุลวัจนะ
นางทิพย์วรรณ กาญจนพันธุ์
นางทิพย์วรรณ เปียสุวรรณ
นางทิพย์วรรณ อมรรักษา
นางทิพรัตน์ มณีทัศน์
นางสาวทิพวรรณ ภิญญะเดช
นางทิพวรรณ ฮัมสกุล
นางทิพวัลย์ ปลูกงาม
นางสาวทิพาภรณ์ แก้วบรรจง
นางทิพาวรรณ์ โกฏิแก้ว
นางทิวาพร ทวีผล
นางทิวาภรณ์ ศรีบรรเทา
นางทุมมา บรรนามล
นางสาวเทพิน ทองพูน
นางสาวเทียมจันทร์ โตวิชา
นางธนพร บุญประสิทธิ์
นางธนพร มูลงาม
นางธนวร ช่อเจี้ยง
นางสาวธนวรรณ งามศรีทอง
นางสาวธนวรรณ โสกขุนทด
นางธนัญญา สุขประเสริฐ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๙๘๗
๙๘๘
๙๘๙
๙๙๐
๙๙๑
๙๙๒
๙๙๓
๙๙๔
๙๙๕
๙๙๖
๙๙๗
๙๙๘
๙๙๙
๑๐๐๐
๑๐๐๑
๑๐๐๒
๑๐๐๓
๑๐๐๔
๑๐๐๕
๑๐๐๖
๑๐๐๗
๑๐๐๘
๑๐๐๙
๑๐๑๐
๑๐๑๑
๑๐๑๒

หน้า ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวธนันท์ธร สุกุลโชคเศรษฐี
นางสาวธนิดา จันบัว
นางธนิดา พัธโนทัยธาดา
นางธนิยา ทัศนภักดิ์
นางสาวธมน เอี่ยมทศ
นางธมนฐวรรณ วิชกูล
นางสาวธัชพรรณ จันทะวัน
นางสาวธัญกร เมืองมา
นางธัญชนก อรรฆยะพิศุทธิ์
นางธัญญ์ณิดา ตั้งพัฒนพันธุ์
นางสาวธัญญพัทธ์ วิริยะดีตระกูล
นางธัญญพัทธ์ ศรีเกษวุฒิวงศ์
นางสาวธัญพร จ่ากลาง
นางธัญพร ทองขาว
นางสาวธัญลักษณ์ วิริยะโรจน์
นางธัญลักษณ์ อ่างแก้ว
นางสาวธันวรัตน์ เปรมปรุงวิทย์
นางธารทิพย์ คงแสง
นางธารารัตน์ ทองลอย
นางสาวธารินี สําราญพานิช
นางธาสินีย์ ฉิมทับ
นางสาวธิดาพร ทองคํา
นางสาวธิดารัตน์ พึ่งทอง
นางธิดารัตน์ มีศรี
นางสาวธิดารัตน์ ราชสีห์
นางธิตินัดดา ซื่อสัตย์

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

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นางธิติมา เสาวยงค์
นางธิติสุดา หมวกแก้ว
นางสาวธีร์จุฑา เทศสมบูรณ์
นางสาวธีรภรณ์ ติษยาธิคม
นางนกน้อย ขอบเหลือง
นางนกน้อย บุญยัง
นางสาวนงค์นุช สมุทรดนตรี
นางนงนุช แทนกอง
นางนงนุช โพธิดา
นางสาวนงนุช ยืดเนื้อ
นางสาวนงนุช ฤทธิ์เต็ม
นางนงนุช สุริแสง
นางนงนุช หงษ์วิเศษ
ว่าที่ร้อยตรีหญิง นงนุช อบอุ่น
นางสาวนงเยาว์ แก้วพิชัย
นางนงเยาว์ จันทร์ฉาย
นางนงเยาว์ เมาลานนท์
นางนงลักษณ์ ก่อเกียรติวนิช
นางนงลักษณ์ กุลสิทธาวิเวท
นางนงลักษณ์ จันทร์แก้ว
นางสาวนงลักษณ์ เรืองศิริ
นางนชนก ด้วงเพ็งรักษ์
นางนฐนล ประสูตร์แสงจันทร์
นางสาวนนทยา ทําลานดี
นางนนทวัน ยศสมบัติ
นางนพเก้า แสงจันทร์

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๑๐๓๙
๑๐๔๐
๑๐๔๑
๑๐๔๒
๑๐๔๓
๑๐๔๔
๑๐๔๕
๑๐๔๖
๑๐๔๗
๑๐๔๘
๑๐๔๙
๑๐๕๐
๑๐๕๑
๑๐๕๒
๑๐๕๓
๑๐๕๔
๑๐๕๕
๑๐๕๖
๑๐๕๗
๑๐๕๘
๑๐๕๙
๑๐๖๐
๑๐๖๑
๑๐๖๒
๑๐๖๓
๑๐๖๔

นางนพพร นิกรสุข
นางนพภัสสร ชูชื่น
นางนพมาศ สุวรรณธาดา
นางสาวนพรัตน์ ชํานาญพืช
นางนพรัตน์ พร้อมทอง
นางนพัสร เพลิดโฉม
นางนภักษร จรจันทึก
นางนภัสกรณ์ จําปาทอง
นางนภัสวรรณ ยะปะแพ
นางสาวนภาพร พรหมมี
นางนภาพรรณ ลินโพธิ์ศาล
นางนภารัตน์ เทพภักดี
นางนภาวรรณ กัฬหะสุต
นางนราธิป วัฒนสังสุทธิ์
นางนรินทร์ วงษ์สุวรรณ์
นางนริสา ยางสวย
นางสาวนฤดี แก้วสกุล
นางนฤนาฏ พงษ์วิลัย
นางสาวนฤมล ไชยพันธ์พงษ์
นางสาวนฤมล ไชยราช
นางสาวนฤมล ทรัพย์วิระปกรณ์
นางนฤมล เทียนแจ่ม
นางนฤมล นพจิราพงษ์
นางสาวนฤมล นุกาศ
นางสาวนฤมล สุขศิริ
นางนลินรัตน์ ธีรเกียรติปภาดา

หน้า ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๖๕
๑๐๖๖
๑๐๖๗
๑๐๖๘
๑๐๖๙
๑๐๗๐
๑๐๗๑
๑๐๗๒
๑๐๗๓
๑๐๗๔
๑๐๗๕
๑๐๗๖
๑๐๗๗
๑๐๗๘
๑๐๗๙
๑๐๘๐
๑๐๘๑
๑๐๘๒
๑๐๘๓
๑๐๘๔
๑๐๘๕
๑๐๘๖
๑๐๘๗
๑๐๘๘
๑๐๘๙
๑๐๙๐

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นางสาวนลินี นวลขาว
นางสาวนวพร กอบวิทยากุล
นางสาวนวพร วงษ์วัฒนพงษ์
นางนวรัตน์ เพ็ชรเล็ก
นางนวรัตน์ รักสนิท
นางสาวนวลจันทร์ ชมภูจันทร์
นางสาวนวลจันทร์ แสงค้า
นางสาวนวลจันทร์ อุ่นเรือน
นางนวลฉวี ดําริห์
นางนวลนิช รอดเนียม
นางสาวนวลสวรรค์ ศรีพักดี
นางสาวนัญยนา ขันทอง
นางนันทกา บินตาฮี
นางนันทกา สามปลื้ม
นางนันท์นภัส ดวงจันทร์
นางสาวนันทนา กัญญาคํา
นางสาวนันทนา แซ่ลี้
นางนันทนา อยู่โชติพัฒนา
นางสาวนันทพร จันนา
นางนันทพร สุเมธประดิษฐ์
นางนันทภัค แสงพิทูร
นางสาวนันทรัตน์ สักเขียน
นางสาวนันทวดี แดงสีอ่อน
นางนันทวดี ศรีปินตา
นางนันทวดี ศรีพรม
นางนันทวัน พินแก้ว

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๑๐๙๑
๑๐๙๒
๑๐๙๓
๑๐๙๔
๑๐๙๕
๑๐๙๖
๑๐๙๗
๑๐๙๘
๑๐๙๙
๑๑๐๐
๑๑๐๑
๑๑๐๒
๑๑๐๓
๑๑๐๔
๑๑๐๕
๑๑๐๖
๑๑๐๗
๑๑๐๘
๑๑๐๙
๑๑๑๐
๑๑๑๑
๑๑๑๒
๑๑๑๓
๑๑๑๔
๑๑๑๕
๑๑๑๖

นางสาวนันทวัน มุสิกบุตร
นางนันทวัน เรียงเครือ
นางสาวนัยนา กองสิงห์
นางสาวนัยนา เปลี่ยนมา
นางสาวนัยนา ภูฆัง
นางนัยนา ลายสังข์
นางสาวนัยนา สุขวิมลพรรณ
นางนัยนา อิงคสวัสดิ์
นางนาตยา ทองชิว
นางน้ําค้าง ทุ่งลาด
นางน้ําทิพย์ คําลือ
นางสาวน้ําทิพย์ เจริญสุข
นางสาวน้ําฝน สินธุกูต
นางนิกร มีสุขเสมอ
นางนิดา ใจธรรม
นางสาวนิต สิริคุตจตุพร
นางนิตยา ไข่แก้ว
นางนิตยา ชัยที
นางนิตยา ตุลา
นางนิตยา เต็งประเสริฐ
นางนิตยา แน่งน้อย
นางนิตยา เปี้ยสา
นางนิตยา เฟื่องวุฒิ
นางสาวนิตยา มณฑาทิพย์
นางนิตยา วงค์เจริญ
นางนิตยา ศรีธรรมานุวัฒน์

หน้า ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๑๗
๑๑๑๘
๑๑๑๙
๑๑๒๐
๑๑๒๑
๑๑๒๒
๑๑๒๓
๑๑๒๔
๑๑๒๕
๑๑๒๖
๑๑๒๗
๑๑๒๘
๑๑๒๙
๑๑๓๐
๑๑๓๑
๑๑๓๒
๑๑๓๓
๑๑๓๔
๑๑๓๕
๑๑๓๖
๑๑๓๗
๑๑๓๘
๑๑๓๙
๑๑๔๐
๑๑๔๑
๑๑๔๒

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นางสาวนิตยาภรณ์ สกุลโพน
นางนิติยา ขาวฟอง
นางสาวนิธินันท์ ปิติคณ
ุ พงศ์สุข
นางนิธิมา กาญจนเกตุ
นางนิพาพร ชุมนุมมณี
นางนิภา จิตตวีระ
นางสาวนิภา ผินกลับ
นางสาวนิภารัตน์ ดิษยนันทน์
นางสาวนิภาศิริ ฉุงน้อย
นางนิยดา ศรีจันทร์โฉม
นางนิยมสุข แก้วชาย
นางนิรมล กวีนันทชัย
นางนิรมล ศรีสวัสดิ์
นางนิรอร วังศรี
นางสาวนิศากร สีตะระโส
นางนิศารัตน์ เกษรประทุม
นางสาวนิศารัตน์ เหลือผล
นางนิอร แก้วพิจิตร
นางนีรนาท ฐิติปัญโยภาส
นางสาวนีรนุช เหลือลมัย
นางสาวนุกูล สังข์คลุย
นางนุชจรินทร์ พลจันทร
นางสาวนุชดา ลาทอง
นางนุชนาถ จรบุรี
นางนุชนารถ โพธิ์พยอม
นางนุชนารถ อุทัยนูญ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๑๑๔๓
๑๑๔๔
๑๑๔๕
๑๑๔๖
๑๑๔๗
๑๑๔๘
๑๑๔๙
๑๑๕๐
๑๑๕๑
๑๑๕๒
๑๑๕๓
๑๑๕๔
๑๑๕๕
๑๑๕๖
๑๑๕๗
๑๑๕๘
๑๑๕๙
๑๑๖๐
๑๑๖๑
๑๑๖๒
๑๑๖๓
๑๑๖๔
๑๑๖๕
๑๑๖๖
๑๑๖๗
๑๑๖๘

นางสาวนุชบา นิ่มคุ้ม
นางนุสรา เหลืองศุภบูล
นางนูดรีย๊ะ มั่งมี
นางเนื้อทอง ลยังคานนท์
นางบรรจง เพิกเอี่ยม
นางบังอร จันทร์ดิษฐ์
นางบังอร อรัญมิตร
นางบัญชรจิต ไชยพันโท
นางสาวบัณฑิตา ส่งเสริม
นางบัวแก้ว สุกใส
นางสาวบัวขัน สิมมา
นางสาวบัววัน เดือนนิล
นางบัวหลัน บุญเล
นางบานเย็น รักเดชะ
นางสาวบุญกอง สร้อยสิงห์
นางบุญญา แซ่ภู่
นางบุญตา ฟักทองอยู่
นางบุญทวน ฮุนพานิช
นางบุญธิตา น้ําหอม
นางสาวบุญรักษ์ ทองขาว
นางสาวบุญรัตน์ วงค์เกตุใจ
นางบุญรัตน์ วิริยะเจริญวงศ์
นางบุญเรือน จับเทียน
นางบุญไร ทองประกอบ
นางบุญล้อม แพงงา
นางบุญเลิศ แก้วประเสริฐ

หน้า ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๖๙
๑๑๗๐
๑๑๗๑
๑๑๗๒
๑๑๗๓
๑๑๗๔
๑๑๗๕
๑๑๗๖
๑๑๗๗
๑๑๗๘
๑๑๗๙
๑๑๘๐
๑๑๘๑
๑๑๘๒
๑๑๘๓
๑๑๘๔
๑๑๘๕
๑๑๘๖
๑๑๘๗
๑๑๘๘
๑๑๘๙
๑๑๙๐
๑๑๙๑
๑๑๙๒
๑๑๙๓
๑๑๙๔

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นางบุญเลื่อน เที่ยงตรง
นางบุญอารีย์ จําเริญเนาว์
นางบุณฑริก บัวโรย
นางสาวบุบผรัตน์ แต่งศรี
นางสาวบุปผาลักษณ์ ดวงสี
นางสาวบุศรินทร์ จุลสุตร์
นางสาวบุศรินทร์ ตั้งผไท
นางสาวบุษกร บุญตาระวะ
นางสาวบุษกร ปุยสําลี
นางบุษบา ประจวง
นางสาวบุษบา สัตยบัณฑิต
นางบุษบาจันทร์ ศรีชาติ
นางบุษราภรณ์ ชัยศัตรา
นางเบญจ ใหญ่แก้ว
นางสาวเบญจภรณ์ แก้วมูล
นางสาวเบญจมาภรณ์ กุลวัฒน์
นางเบญจมาศ นพรัตน์ศิริ
นางเบญจมาศ พักตร์ฉัตร์ทัน
นางเบญจมาศ ลังกาวงศ์
นางสาวเบ็ญจมาศ ยืนยง
นางเบ็ญจมาศ ยืนยั่ง
นางเบญจมาส น้อยวานิช
นางเบญจวรรณ ใกล้ชิด
นางสาวเบญจวรรณ ชูเชิด
นางสาวเบญจวรรณ นุชโส
นางสาวเบญจวรรณ อ่อนพลี

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๑๑๙๕
๑๑๙๖
๑๑๙๗
๑๑๙๘
๑๑๙๙
๑๒๐๐
๑๒๐๑
๑๒๐๒
๑๒๐๓
๑๒๐๔
๑๒๐๕
๑๒๐๖
๑๒๐๗
๑๒๐๘
๑๒๐๙
๑๒๑๐
๑๒๑๑
๑๒๑๒
๑๒๑๓
๑๒๑๔
๑๒๑๕
๑๒๑๖
๑๒๑๗
๑๒๑๘
๑๒๑๙
๑๒๒๐

นางเบ็ญจา ตันตา
นางเบญจาภรณ์ ปิ่นแก้ว
นางสาวเบญญาภา ศิวะสกุล
นางสาวปฐมารัตน์ อิสโร
นางปณิดา ลิมสุข
นางสาวปดิวรัดา นวลเขียว
นางสาวปทุมพร เอ้งฉ้วน
นางสาวปทุมวดี สมดี
นางสาวปนัชชา นาชิน
นางสาวปนัดดา ดีสดใส
นางประกาณฑ์ แสงสว่าง
นางประกายมาศ ตรีแจ่ม
นางสาวประครองศรี เจริญวัย
นางสาวประจวบ คงชาวนา
นางสาวประดับ ประสมทรัพย์
นางสาวประถมาภรณ์ ฟักฤกษ์
นางประทีป เวียงกระโทก
นางสาวประพิมพร อันพาพรหม
นางประไพ ก้อนพรหม
นางประไพ งามแดน
นางประไพ จันสุข
นางสาวประไพ ประมาณ
นางสาวประไพ ศรีไสยเพชร
นางสาวประไพพรรณ ขยา
นางสาวประไพวรรณ หนูแก้ว
นางประภัสสร กอผจญ

หน้า ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๒๑
๑๒๒๒
๑๒๒๓
๑๒๒๔
๑๒๒๕
๑๒๒๖
๑๒๒๗
๑๒๒๘
๑๒๒๙
๑๒๓๐
๑๒๓๑
๑๒๓๒
๑๒๓๓
๑๒๓๔
๑๒๓๕
๑๒๓๖
๑๒๓๗
๑๒๓๘
๑๒๓๙
๑๒๔๐
๑๒๔๑
๑๒๔๒
๑๒๔๓
๑๒๔๔
๑๒๔๕
๑๒๔๖

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นางประภา ธรรมมา
นางสาวประภากร กรรเจียกพงษ์
นางประภาพร คํามุก
นางประภาพร ไชยวุฒิ
นางสาวประภาพรรณ โหมดพันธุ์
นางประยงค์ สอนอาจ
นางสาวปรางค์ทิพย์ เกียรติสํารอง
นางสาวปรางค์สิมา ทวีศรี
นางสาวปรางทิพย์ จันทร์ฉาย
นางสาวปราญชลี โซตา
นางปราณี กนกทอง
นางสาวปราณี จันทร์นาคา
นางสาวปราณี ธรดุษฎี
นางปราณี ธวัชบัณฑิต
นางปราณี เพชรนิล
นางปราณี ยุโส๊ะ
นางปราณี เรืองสม
นางสาวปราณี อินโต
นางปราณีต ภู่สุวรรณ
นางปรานอม เรือนแก้ว
นางปรานอม อินตาธรรม
นางปรารถนา เดชมนต์
นางปริชาติ ปิตะสิงห์
นางปรินดา เสมสายัณห์
นางปริศนา กันภัย
นางสาวปริศนา ยืนนาน

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๑๒๔๗
๑๒๔๘
๑๒๔๙
๑๒๕๐
๑๒๕๑
๑๒๕๒
๑๒๕๓
๑๒๕๔
๑๒๕๕
๑๒๕๖
๑๒๕๗
๑๒๕๘
๑๒๕๙
๑๒๖๐
๑๒๖๑
๑๒๖๒
๑๒๖๓
๑๒๖๔
๑๒๖๕
๑๒๖๖
๑๒๖๗
๑๒๖๘
๑๒๖๙
๑๒๗๐
๑๒๗๑
๑๒๗๒

นางปริศนา อาบูบากา
นางปรียนันท์ อัศวธนานันต์
นางสาวปรียา ฝอยหิรัญ
นางสาวปรียา เภาหิงค์
นางสาวปรียารัตน์ คนหลัก
นางปรียารัตน์ วงศ์ชัย
นางปลื้มจิตร เหมวัตร
นางปวริศา ไชยพรหม
นางปวีณา ไพบูลย์นันทพงศ์
นางสาวปวีณา หมดราคี
นางป้อมเพชร โตประเสริฐ
นางปัจฉิมา พูนเจ็ก
นางปัญจนา ฉิมอินทร์
นางปัญจนุช สุนทรศารทูล
นางสาวปัญจพร นามมนตรี
นางปัญจา อุประชาบาล
นางสาวปัญญดา จิตต์อารีย์เทพ
นางปัตมาวดี รัตนบุรี
นางสาวปัทมา ขีระพะโย
นางสาวปัทมา แช่มสันเทียะ
นางปัทมา ทองเหวียง
นางปัทมา ภูลสนอง
นางสาวปัทมาวดี นาครักษา
นางปานจิตต์ ชนะกานนท์
นางสาวปานฤดี นาฏะคายี
นางสาวปารวี สีสดดี

หน้า ๑๐๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๗๓
๑๒๗๔
๑๒๗๕
๑๒๗๖
๑๒๗๗
๑๒๗๘
๑๒๗๙
๑๒๘๐
๑๒๘๑
๑๒๘๒
๑๒๘๓
๑๒๘๔
๑๒๘๕
๑๒๘๖
๑๒๘๗
๑๒๘๘
๑๒๘๙
๑๒๙๐
๑๒๙๑
๑๒๙๒
๑๒๙๓
๑๒๙๔
๑๒๙๕
๑๒๙๖
๑๒๙๗
๑๒๙๘

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นางสาวปาริฉัตร ปัญญานะ
นางปาริชาต ยิ้มการบุญ
นางสาวปาริชาต วรรณวัฒน์
นางสาวปาริชาต สุวรรณาภา
นางปาริชาติ กอสัมพันธ์
นางปาริชาติ คําพานิช
นางปาริชาติ ประสานสงฆ์
นางสาวปาริชาติ วาริกุด
นางปาริชาติ อภิสมาจารโยธิน
นางสาวปิ่นนภา อุทธา
นางสาวปิ่นประภา วงศ์ขันธ์
นางปิ่นมณี ชัยวงศ์
นางสาวปิยนาถ เกียรติสมชาย
นางปิยวรรณ เทพศิริ
นางสาวปิยวรรณ แท่นทอง
นางสาวปิยวรรณ วงศ์วณิชย์เจริญ
นางสาวปิยวัน เครือนาค
นางปิยะฉัตร์ จันทร์สุวรรณ์
นางปิยะดา แบบนา
นางปิยะนันท์ พรพัฒนานิคม
นางสาวปิยะนาถ ด่านกุล
นางสาวปิยะนุช สุรกูล
นางปิยะเรศ สมงาม
นางปิยะวดี บุญเติม
นางปิยะวรรณ เลอไพศาล
นางสาวปิยานันท์ ศรีคิรินทร์

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๑๒๙๙
๑๓๐๐
๑๓๐๑
๑๓๐๒
๑๓๐๓
๑๓๐๔
๑๓๐๕
๑๓๐๖
๑๓๐๗
๑๓๐๘
๑๓๐๙
๑๓๑๐
๑๓๑๑
๑๓๑๒
๑๓๑๓
๑๓๑๔
๑๓๑๕
๑๓๑๖
๑๓๑๗
๑๓๑๘
๑๓๑๙
๑๓๒๐
๑๓๒๑
๑๓๒๒
๑๓๒๓
๑๓๒๔

นางปิยาพัชร แสนบุตร
นางสาวปุณณภา แสนเขื่อน
นางปุณยนุช ทิพย์รัตน์
นางปุณยวีร์ สุขตระกูล
นางสาวเปรมจิต บุญเกิด
นางสาวไปรมา จุลกะ
นางผกามาศ กือสันเทียะ
นางสาวผกาลักษ์ พิมพิเศษ
นางผ่องฉวี วรโยธา
นางผ่องศรี สมบุญ
นางสาวผาสุข พูลวัฒนะ
นางผุสดี ปัญสมคิด
นางพงศ์ลัดดา มีลาภ
นางสาวพงษ์สุดา แกมคํา
นางสาวพจณา แก้วอ่อน
นางสาวพจนีย์ ทรายงาม
นางพจนีย์ ปาจันทร์
นางสาวพจนีย์ ม่วงคร้าม
นางพจมาน ปานสกุล
นางพนอ ปริกสุวรรณ
นางสาวพนาวัลย์ เฉยพันธ์
นางพนิดา เด็กหลี
นางสาวพนิดา สามารถ
นางสาวพนิดา หวานฉ่ํา
นางพยอม เกตุดํา
นางพรชนก กาบตุ้ม

หน้า ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๒๕
๑๓๒๖
๑๓๒๗
๑๓๒๘
๑๓๒๙
๑๓๓๐
๑๓๓๑
๑๓๓๒
๑๓๓๓
๑๓๓๔
๑๓๓๕
๑๓๓๖
๑๓๓๗
๑๓๓๘
๑๓๓๙
๑๓๔๐
๑๓๔๑
๑๓๔๒
๑๓๔๓
๑๓๔๔
๑๓๔๕
๑๓๔๖
๑๓๔๗
๑๓๔๘
๑๓๔๙
๑๓๕๐

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นางพรฐินี ถําวาปี
นางสาวพรฑิพย์ สัมมากสิพงศ์
นางพรทิพ ผอมคง
นางพรทิพย์ จิตดวงวัน
นางพรทิพย์ ทองเนื้อห้า
นางพรทิพย์ โพธิ์บัว
นางพรทิพย์ สิงห์โต
นางสาวพรทิพา รัตนศักดิ์ธารา
นางพรทิวา แก้วกาญจน์
นางพรนิชา ปัญญาแวว
นางสาวพรนิพา วันอาจ
นางสาวพรนิมิตร ป้องเรือ
นางพรผกา นิลดวง
นางพรพนา จันทร์จีน
นางพรพรรณ แสงไชย
นางพรพิมล แก้วสีทอง
นางสาวพรพิมล พรหมเจริญ
นางสาวพรพิมล พรหมเพ็ชร
นางพรพิมล รอดเลี้ยง
นางพรพิไล บุญวราเดชา
นางสาวพรพิศ ยิ่งมี
นางพรเพ็ญ ป้อมบุญมี
นางสาวพรรณทิพย์ ลิ้มสุวรรณ์
นางพรรณีย์ เสนางาม
นางพรริยา จุลทัศน์
นางพรวรรณ์ แจ่มศรี

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๑๓๕๑
๑๓๕๒
๑๓๕๓
๑๓๕๔
๑๓๕๕
๑๓๕๖
๑๓๕๗
๑๓๕๘
๑๓๕๙
๑๓๖๐
๑๓๖๑
๑๓๖๒
๑๓๖๓
๑๓๖๔
๑๓๖๕
๑๓๖๖
๑๓๖๗
๑๓๖๘
๑๓๖๙
๑๓๗๐
๑๓๗๑
๑๓๗๒
๑๓๗๓
๑๓๗๔
๑๓๗๕
๑๓๗๖

นางพรวรรณ มากลิ่น
นางพรศิริ ทองนิ่ม
นางพรศิริ ล้ําเลิศ
นางพรสวรรค์ สัมมาพล
นางพลอย พงษ์ภักดี
นางพลอยมาดา วิญญาสุข
นางพลับพลา พึ่งจันทร์
นางพลับพลึง ตื้อยศ
นางพลับพลึง ทองอุ่ม
นางสาวพวงทอง กุลนา
นางสาวพวงทิพย์ ภาคีมนต์
นางสาวพวงเพชร ศรีมูล
นางสาวพวงเพ็ชร วงษ์เลิศ
นางพวงสร้อย กันเผือก
นางพศิตา ภิญโญ
นางพสชนันท์ ประจําทอง
นางพัชทร พนมพริ้ง
นางพัชรจิตรา สดคมขํา
นางสาวพัชรา ดําอุไร
นางสาวพัชราลักษณ์ แก้วภักดี
นางพัชริดา ทองจาด
นางพัชรินทร์ บาทบํารุง
นางพัชรินทร์ พันธ์พรม
นางพัชรินทร์ มุทธานุวัฒน์
นางพัชรี ทรงอยู่
นางสาวพัชรี พิสิฐพิพัฒนา

หน้า ๑๐๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๗๗
๑๓๗๘
๑๓๗๙
๑๓๘๐
๑๓๘๑
๑๓๘๒
๑๓๘๓
๑๓๘๔
๑๓๘๕
๑๓๘๖
๑๓๘๗
๑๓๘๘
๑๓๘๙
๑๓๙๐
๑๓๙๑
๑๓๙๒
๑๓๙๓
๑๓๙๔
๑๓๙๕
๑๓๙๖
๑๓๙๗
๑๓๙๘
๑๓๙๙
๑๔๐๐
๑๔๐๑
๑๔๐๒

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นางสาวพัชรี มาลีรัตน์
นางพัชรีกุล หอมนาน
นางสาวพัชรีนลิน วีระดํารงมนัส
นางพัชรียา ยูนุช
นางพัชรีวรรณ ทรัพย์ทิม
นางพัฒชรี ชาติขุนทด
นางสาวพัทยา ฤกษ์จํานง
นางพันทิพา นิตยาจาร
นางสาวพันธ์ทิพย์ คิ้มแหน
นางสาวพันธ์นิภา สุจริตจิตร
นางสาวพันธิภา ทองจันทร์
นางพัสนันท์ อ๋องสุวรรณ
นางสาวพาชื่น ปิยมาพรชัย
นางพาณิชย์ เภาราษฎร์
นางสาวพาณี คชเสนี
นางพาฝัน ณรงค์
นางสาวพาวณี เพ็ชรแก้วนุ้ย
นางพิกุล ไพจิตรโยธี
นางพิกุลทอง สีขาว
นางพิจิตร อิบบราเฮง
นางสาวพิจิตรา หลินลาโภ
นางสาวพิชญดา บุนนาค
นางพิชญา ปานพันธุ์
นางสาวพิชยา กรมทนา
นางพิณทองลักษณ์ จันทิมาต
นางพิมพ์ใจ เรืองอ่อง

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๑๔๐๓
๑๔๐๔
๑๔๐๕
๑๔๐๖
๑๔๐๗
๑๔๐๘
๑๔๐๙
๑๔๑๐
๑๔๑๑
๑๔๑๒
๑๔๑๓
๑๔๑๔
๑๔๑๕
๑๔๑๖
๑๔๑๗
๑๔๑๘
๑๔๑๙
๑๔๒๐
๑๔๒๑
๑๔๒๒
๑๔๒๓
๑๔๒๔
๑๔๒๕
๑๔๒๖
๑๔๒๗
๑๔๒๘

นางสาวพิมพ์ประไพ ธรรมชาติ
นางพิมพ์พิศา จุลศักดิ์
นางพิมพ์พุทธ ทองจันทร์แก้ว
นางสาวพิมพ์มาดา ศรฐิติการ
นางพิมพ์วลัญช์ ธัญญวรัญญู
นางพิมพ์วลัญช์ รักษาวงษ์
นางสาวพิมพ์ศิริ พวงจันทร์
นางสาวพิมพา หลักฐาน
นางพิมลภัทร์ จันทร์ก้อน
นางพิลาศลักษณ์ บุ่งนาแซง
นางพิศมัย ยังนึก
นางสาวพูนธิวา ลาปะ
นางพูลสุข อ้นบุตร
นางเพชรรัตน์ จําปาหอม
นางเพชรรัตน์ เอกพันธุ์
นางสาวเพชรรุ่ง ฉิมยงค์
นางเพชรศรี จันทร์โรจนานนท์
นางเพชรสุภัค กิจสกุล
นางสาวเพชราภรณ์ วงค์หลวง
นางเพชรินน์ เหมหอม
นางเพ็ชรี รักวงศ์วาน
นางเพ็ญจันทร์ ดวงวิโรจน์
นางสาวเพ็ญนพา คําสัตย์
นางสาวเพ็ญนภา วิสารวุฒิ
นางเพ็ญประภา ชมบุญ
นางสาวเพ็ญศรี กิมิฬาร์

หน้า ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๒๙
๑๔๓๐
๑๔๓๑
๑๔๓๒
๑๔๓๓
๑๔๓๔
๑๔๓๕
๑๔๓๖
๑๔๓๗
๑๔๓๘
๑๔๓๙
๑๔๔๐
๑๔๔๑
๑๔๔๒
๑๔๔๓
๑๔๔๔
๑๔๔๕
๑๔๔๖
๑๔๔๗
๑๔๔๘
๑๔๔๙
๑๔๕๐
๑๔๕๑
๑๔๕๒
๑๔๕๓
๑๔๕๔

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นางเพ็ญศรี ฉัตรบวรพิทักษ์
นางสาวเพ็ญศรี แสงบดี
นางเพ็ญศิริ กิตติธาร
นางเพ็ญศิริ นุชอ่อง
นางเพ็ญศิริ เพิ่มสุข
นางเพลิน รอดสะอาด
นางสาวเพลินทิพย์ พิชัย
นางสาวเพลินเนตร นีระสิงห์
นางเพลินพิศ เมืองแก้ว
นางเพิ่มสุข อนันต์มั่งคั่ง
นางเพียงใจ คําพึ่ง
นางสาวเพียงเพ็ญ สันหพงศ์
นางสาวโพธิ์ศรี ปะวะเส
นางไพฑูรย์ แก้วศรีงาม
นางไพฑูรย์ รุ่งเรืองวงศ์
นางสาวไพรงาม โสดา
นางไพรชล ชินโย
นางไพรวัลย์ ศรียานนท์
นางสาวไพรสุดา หมั่นหาดี
นางไพรัตน์ เลขะวัฒนากรณ์
นางไพริน สมาคม
นางสาวไพเราะ เอมโกษา
นางสาวเฟื่องจิต มัสอูดี
นางสาวภทรพรรณ สุกปลั่ง
นางภรณี สว่างวงศ์
นางสาวภรภัทร พรสุรัตน์

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๑๔๕๕
๑๔๕๖
๑๔๕๗
๑๔๕๘
๑๔๕๙
๑๔๖๐
๑๔๖๑
๑๔๖๒
๑๔๖๓
๑๔๖๔
๑๔๖๕
๑๔๖๖
๑๔๖๗
๑๔๖๘
๑๔๖๙
๑๔๗๐
๑๔๗๑
๑๔๗๒
๑๔๗๓
๑๔๗๔
๑๔๗๕
๑๔๗๖
๑๔๗๗
๑๔๗๘
๑๔๗๙
๑๔๘๐

นางภรภัทร ศรีอ่อน
นางภัคนิจ จุ้ยมา
นางภัณฑิลา มูลสถาน
นางภัทรพร วัชรเสถียร
นางสาวภัทรภา เพ็งทะเล
นางภัทรมน หอยสังข์
นางสาวภัทรายุ ศิริสวัสดิ์
นางสาวภัทริญาภรณ์ ทิศพรม
นางสาวภัสราพร นิลเอก
นางภาณี สุพรรณเภษัช
นางภาณุมาส แก้วกงพาน
นางภารวี ผิวอ่อน
นางสาวภาริณี วรรณทวี
นางสาวภาวดี จุติสีมา
นางสาวภาวดี ทิพย์วรรณ
นางภาสินี เจริญหิรัญศิลป์
นางภิณผกา สิริพงศ์บุญสิทธิ
นางภิราพร คําเนตร
นางภุมรินทร์ ภู่อินทร์
นางภูรีมาศ สุนทรพันธุ์
นางสาวมณฑาทิพย์ เงินโสภา
นางมณฑาทิพย์ วัฒนวงศ์
นางมณฑิชา ปาวสานต์
นางสาวมณฑิตา เต่าแก้ว
นางมณฑิตา ทวีจันทร์
นางมณเทียน จําปาเกิดทรัพย์

หน้า ๑๐๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๘๑
๑๔๘๒
๑๔๘๓
๑๔๘๔
๑๔๘๕
๑๔๘๖
๑๔๘๗
๑๔๘๘
๑๔๘๙
๑๔๙๐
๑๔๙๑
๑๔๙๒
๑๔๙๓
๑๔๙๔
๑๔๙๕
๑๔๙๖
๑๔๙๗
๑๔๙๘
๑๔๙๙
๑๕๐๐
๑๕๐๑
๑๕๐๒
๑๕๐๓
๑๕๐๔
๑๕๐๕
๑๕๐๖

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นางมณี พูลเพิ่ม
นางสาวมณีรัตน์ จินจันทร์
นางมณีวรรณ์ แก้วมณี
นางมนต์ทิพย์ รัศมี
นางมนต์รัตน์ ตามา
นางสาวมนตรี ไชยพล
นางสาวมนตรี ราชเนตร
นางสาวมนทินี พิมพา
นางมนทิรา สารวัตร์
นางมนันยา อิ่มนาง
นางสาวมนัสสวาท ศรพงษ์
นางมยุรา ณุวงษ์ศรี
นางมยุรี เกตุเอี่ยม
นางมยุรี โกญจนาท
นางมยุรี คงเอียด
นางสาวมยุรี บุญชูวงค์
นางมยุรี สุนทรพฤกษ์
นางมยุรี แสวงทอง
นางสาวมยุเรศ พรสวัสดิ์
นางมรกต ทรงนิโครธ
นางมรกต บุญจู
นางสาวมรกต สิทธิพล
นางมลชนก อยู่สุข
นางมลฑิชา มีมั่งคั่ง
นางมลทณา พิศวง
นางสาวมลฤดี คนขยัน

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๑๕๐๗
๑๕๐๘
๑๕๐๙
๑๕๑๐
๑๕๑๑
๑๕๑๒
๑๕๑๓
๑๕๑๔
๑๕๑๕
๑๕๑๖
๑๕๑๗
๑๕๑๘
๑๕๑๙
๑๕๒๐
๑๕๒๑
๑๕๒๒
๑๕๒๓
๑๕๒๔
๑๕๒๕
๑๕๒๖
๑๕๒๗
๑๕๒๘
๑๕๒๙
๑๕๓๐
๑๕๓๑
๑๕๓๒

นางสาวมลฤดี จันโทภาษ
นางสาวมลิ เอี่ยมสอาด
นางมลิวรรณ์ สังข์ทอง
นางมะณี เหมวัฒน์
นางมะลิ กาญจนะ
นางสาวมะลิญา ธรรมวงค์
นางมะลิวรรณ ทองอ่อน
นางมะลิวัลย์ ธิบดี
นางสาวมะลิวัลย์ วงษ์คํา
นางมะลิษา ประสมทองแท้
นางมะลิษา มงคลกุล
นางมัทนา ขุนราช
นางสาวมันทนา เจนใจ
นางมัลติกา โกแสนตอ
นางสาวมัสตกา อ่อนเกตุพล
นางสาวมานิดา เนตรนิล
นางมารยาท เจริญสุกาญจน์
นางสาวมาริสา อวิรุทธิโยธิน
นางมาลัย ธรรมารักษ์
นางสาวมาลัย ธารมัติ
นางสาวมาลัย ล้อมจันทร์
นางสาวมาลัยภรณ์ บุตรดี
นางมาลา ทับผดุง
นางสาวมาลินี รุจิภักดิ์
นางมาลี คําชื่น
นางสาวมาลี บรรเทาทุกข์

หน้า ๑๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๓๓
๑๕๓๔
๑๕๓๕
๑๕๓๖
๑๕๓๗
๑๕๓๘
๑๕๓๙
๑๕๔๐
๑๕๔๑
๑๕๔๒
๑๕๔๓
๑๕๔๔
๑๕๔๕
๑๕๔๖
๑๕๔๗
๑๕๔๘
๑๕๔๙
๑๕๕๐
๑๕๕๑
๑๕๕๒
๑๕๕๓
๑๕๕๔
๑๕๕๕
๑๕๕๖
๑๕๕๗
๑๕๕๘

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นางมาลี โภคาพาณิชย์
นางสาวมาลี หนูเทศ
นางสาวมาลี อินทร์สง่า
นางสาวมาลีรัตน์ กระต่ายทอง
นางสาวมาลีรัตน์ บุญอนันตบุตร
นางมาลีวรรณ เทพเจริญ
นางมาลีวรรณ สกุลกรุณา
นางสาวมาลีวัลย์ ณะแก้ว
นางมาเลียม อรรถพันธุ์
นางมิ่งขวัญ กระแซง
นางสาวมิ่งขวัญ ปรางงาม
นางสาวมีนา ชินากร
นางมุกดา บุญกัณฑ์
นางเมธาณี ดงขุนทด
นางเมธินี โคกครุฑ
นางยุคลธร หัศกรรจ์
นางยุคลธร อินทรศร
นางยุพดี จะระ
นางยุพา คงรักษาเกียรติ
นางสาวยุพา มั่นคง
นางยุพาพร พรหมพันธ์ใจ
นางสาวยุพิน เกิดป้อม
นางสาวยุพิน โกสุม
นางยุพิน ขันธฤกษ์
นางยุพิน พรมเมืองเก่า
นางยุพิน โพธิ์ดอก

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๑๕๕๙
๑๕๖๐
๑๕๖๑
๑๕๖๒
๑๕๖๓
๑๕๖๔
๑๕๖๕
๑๕๖๖
๑๕๖๗
๑๕๖๘
๑๕๖๙
๑๕๗๐
๑๕๗๑
๑๕๗๒
๑๕๗๓
๑๕๗๔
๑๕๗๕
๑๕๗๖
๑๕๗๗
๑๕๗๘
๑๕๗๙
๑๕๘๐
๑๕๘๑
๑๕๘๒
๑๕๘๓
๑๕๘๔

หน้า ๑๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางยุพิน โรจนศิริ
นางยุรินทร์ จันทร์ทนต์
นางยุวดี ทองคํา
นางยุวนี พยัฆกุล
นางยุวรี ประสานแก้ว
นางสาวยุวรีย์ วงษ์สารสนิท
นางเย็นตา ชูสกุล
นางเยาว์พา ชุ่มเกตุ
นางเยาวภา ฐาปนะดิลก
นางสาวเยาวเรศ ไชยมงคล
นางเยาวลักษณ์ คงทน
นางสาวเยาวลักษณ์ ยอดบุญ
นางเยาวลักษณ์ ลําพุทธา
นางสาวเยาวลักษณ์ วัฒนเสรีชัยสกุล
นางเยาวลักษณ์ โสภาลดาวัลย์
นางโยษิตา กิ่งโคกกรวด
นางรงค์ภวรรณ ชุณห์ศรี
นางรจนา สุนทรสุวรรณ
นางสาวรชต ปัญญาพิสิทธิ์
นางรณพร บุญพรม
นางสาวรตนพร ยงค์กมล
นางรติรัตน์ ช่วงโชติ
นางสาวรพีพร พีระธรรม
นางสาวรพีพร อุทโท
นางร่มไทร รัตนเกรียงไกร
นางรวีวรรณ เบ็ญซาอิด

๑๕๘๕
๑๕๘๖
๑๕๘๗
๑๕๘๘
๑๕๘๙
๑๕๙๐
๑๕๙๑
๑๕๙๒
๑๕๙๓
๑๕๙๔
๑๕๙๕
๑๕๙๖
๑๕๙๗
๑๕๙๘
๑๕๙๙
๑๖๐๐
๑๖๐๑
๑๖๐๒
๑๖๐๓
๑๖๐๔
๑๖๐๕
๑๖๐๖
๑๖๐๗
๑๖๐๘
๑๖๐๙
๑๖๑๐

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นางรสนันส์ ดอกคํา
นางรสรดา ศรีไชย
นางสาวรสรินทร์ ณ เชียงใหม่
นางสาวรสรินทร์ เถาว์ชาลี
นางระเบียบ ฝ่ายคําตา
นางระเบียบ วิสุทธิเสน
นางสาวระฟ้า แก้วโคมทอง
นางระวีวรรณ คําเทศ
นางระวีวรรณ สัมพันธารักษ์
นางสาวรักศรี สี่มหาศาล
นางรักษมล ยิ้มน้อย
นางรังสิมันต์ คามวรรณ
นางรัชฎา อ่อนทรัพย์
นางรัชฎาภรณ์ กลับรอด
นางรัชฎาวรรณ นราเทียม
นางรัชดา พรมมาลุน
นางรัชดา อุปชิต
นางรัชดาภรณ์ เนติ
นางรัชดาภรณ์ พิมพิสาร
นางรัชนา พรหมดนตรี
นางสาวรัชนี ดอนชัย
นางสาวรัชนี แพงยา
นางสาวรัชนี แสงอุทัย
นางรัชนีกร บุญจีน
นางรัชนีพร มิลเลอร์
นางรัชนีวรรณ เขียวขําแสง

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๑๖๑๑
๑๖๑๒
๑๖๑๓
๑๖๑๔
๑๖๑๕
๑๖๑๖
๑๖๑๗
๑๖๑๘
๑๖๑๙
๑๖๒๐
๑๖๒๑
๑๖๒๒
๑๖๒๓
๑๖๒๔
๑๖๒๕
๑๖๒๖
๑๖๒๗
๑๖๒๘
๑๖๒๙
๑๖๓๐
๑๖๓๑
๑๖๓๒
๑๖๓๓
๑๖๓๔
๑๖๓๕
๑๖๓๖

นางสาวรัชนีวรรณ เวชปาน
นางรัชยาภรณ์ ฤกษ์สง่า
นางสาวรัชฤทัย อรพินทร์
นางรัตติกร จิติมา
นางรัตติญา ทวีชาติ
นางรัตติญา พิมพา
นางรัตติยา สกุลสิทธิวัฒน์
นางรัตนพร สุทธาวาส
นางสาวรัตนวรรณ ทองนวล
นางรัตนา ตาจา
นางรัตนา เบี้ยวไข่มุข
นางสาวรัตนา พันธ์พงษ์
นางรัตนา พิมพ์สาลี
นางสาวรัตนา พุทธโส
นางสาวรัตนา รอดธานี
นางสาวรัตนา สามเกลียว
นางรัตนา หนูคง
นางรัตนา อรรคศรีวร
นางรัตนาพร ปราณี
นางรัตนาพร มั่นศรีจันทร์
นางรัตนาภรณ์ ถิรวงศ์วรรณ
นางสาวรัตนาภรณ์ มาทา
นางสาวรัตนาภรณ์ อินอําพร
นางราตรี แก้วมณี
นางราตรี ไชยา
นางราตรี ดวงงาม

หน้า ๑๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๓๗
๑๖๓๘
๑๖๓๙
๑๖๔๐
๑๖๔๑
๑๖๔๒
๑๖๔๓
๑๖๔๔
๑๖๔๕
๑๖๔๖
๑๖๔๗
๑๖๔๘
๑๖๔๙
๑๖๕๐
๑๖๕๑
๑๖๕๒
๑๖๕๓
๑๖๕๔
๑๖๕๕
๑๖๕๖
๑๖๕๗
๑๖๕๘
๑๖๕๙
๑๖๖๐
๑๖๖๑
๑๖๖๒

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นางราตรี พูลประเสริฐ
นางราตรี ลิยงค์
นางสาวราตรี หล้าสุดตา
นางรําพึง ช่วยสําโรง
นางรําไพ ไสสุทธิ์
นางรื่นจิตร รัตถาภรณ์กุล
นางสาวรุ้งตะวัน เมืองแก้ว
นางรุ่งทิพย์ กาญจนศรี
นางรุ่งทิพย์ นาคเพชร
นางสาวรุ่งทิพย์ วิทยานุกรณ์
นางรุ่งทิวา ปัญญาไว
นางรุ่งนภา ฉิมเล็ก
นางสาวรุ่งนภา ตันหราพันธุ์
นางสาวรุ่งนภา มีบุตรภักดี
นางรุ่งนภา ศรีวิราช
นางรุ่งพนา พึ่งบุญ
นางรุ่งพร ภานนท์
นางรุ่งรัตน์ รัตนเศรษฐ
นางรุ่งรัตนา อินทมานนท์
นางรุ่งฤดี รัตน์ชัยศิลป์
นางรุ่งอนันท์ พึ่งโคกสูง
นางสาวรุ่งอรุณ คงแก้ว
นางรุ่งอรุณ ชินะอมรรัตน์
นางสาวรุ่งอรุณ บุญกระสินธุ์
นางรุ่งอรุณ รังคะวงษ์
นางรุ่งอรุณ วงษ์มี

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๑๖๖๓
๑๖๖๔
๑๖๖๕
๑๖๖๖
๑๖๖๗
๑๖๖๘
๑๖๖๙
๑๖๗๐
๑๖๗๑
๑๖๗๒
๑๖๗๓
๑๖๗๔
๑๖๗๕
๑๖๗๖
๑๖๗๗
๑๖๗๘
๑๖๗๙
๑๖๘๐
๑๖๘๑
๑๖๘๒
๑๖๘๓
๑๖๘๔
๑๖๘๕
๑๖๘๖
๑๖๘๗
๑๖๘๘

นางรุจรี แสงท้าว
นางสาวรุจินันทน์ ภาศักดี
นางสาวรุจิรา คุณากรธํารง
นางรุจิรา ยาเรือน
นางรูปลักษณ์ จรูญเนตร
นางเรขา ศรีวิชัย
นางเรณู คุ่ยต่วน
นางเรณู ชิดชอบ
นางเรณู ปัญญาดา
นางเรณู พรหมเมือง
นางเรไร ใจเมตตา
นางเรไร มิลังค์
นางเรืองอนันท์ มิดชิด
นางสาวลลดา สรณปกรณ์
นางละมัย รัตนบุรี
นางสาวละมัยวงค์ พลอาจ
นางละม้าย จันทะ
นางละออ รักอ่อน
นางละออง คงเลิศ
นางสาวละเอียด แจ้งแสงทอง
นางลักขณา กิจวาส
นางสาวลักขณา ดีเจริญ
นางลักขณา นาคนวม
นางลักขณาวดี กันตรี
นางลักษณารีย์ ขาวพลับ
นางสาวลักษมี เรืองศุข

หน้า ๑๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๘๙
๑๖๙๐
๑๖๙๑
๑๖๙๒
๑๖๙๓
๑๖๙๔
๑๖๙๕
๑๖๙๖
๑๖๙๗
๑๖๙๘
๑๖๙๙
๑๗๐๐
๑๗๐๑
๑๗๐๒
๑๗๐๓
๑๗๐๔
๑๗๐๕
๑๗๐๖
๑๗๐๗
๑๗๐๘
๑๗๐๙
๑๗๑๐
๑๗๑๑
๑๗๑๒
๑๗๑๓
๑๗๑๔

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นางลัคกี้ โจนส์
นางลัดดา ทนานใหญ่
นางลัดดา ไววุฒิวรกุล
นางสาวลัดดา สันโดษวนาไพร
นางสาวลัดดาพร โชติกนกรัตน์
นางลัดดาวัลย์ สุระปัญญา
นางสาวลั่นทม สระทองขาว
นางสาวลาวัลย์ วรรณชนะ
นางสาวลําดวน ปัญญาคํา
นางสาวลําดวน สิริชาตานันท์
นางลําพอง สุขช่วย
นางลําไพ คําชมภู
นางสาวลําใย สามเมือง
นางลุนณี คุณดี
นางลูกนก ลาดบัวคํา
นางเลิศลักษณ์ แซ่ลิ้ม
นางวงค์จันทร์ ศรีคํามา
นางวงเดือน สวัสดิ์ใช้
นางวงเดือน หลอดทอง
นางวงเพชร จันทร์ฤทธิ์
นางวงศ์มณี พิมพ์พล
นางวชิราพรรณ สมจิตต์
นางสาววชิราภรณ์ ชํานิ
นางวณิชชา ภัทรประสิทธิ์
นางสาววดาพร ชุมจุล
นางสาววตาภรณ์ มุ่งชมกลาง

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๑๗๑๕
๑๗๑๖
๑๗๑๗
๑๗๑๘
๑๗๑๙
๑๗๒๐
๑๗๒๑
๑๗๒๒
๑๗๒๓
๑๗๒๔
๑๗๒๕
๑๗๒๖
๑๗๒๗
๑๗๒๘
๑๗๒๙
๑๗๓๐
๑๗๓๑
๑๗๓๒
๑๗๓๓
๑๗๓๔
๑๗๓๕
๑๗๓๖
๑๗๓๗
๑๗๓๘
๑๗๓๙
๑๗๔๐

หน้า ๑๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาววธิดา เล็งแล
นางสาววนาลี มณีแสง
นางวนิดา กาดกลาง
นางวนิดา นิ่มเวชอารมย์ชื่น
นางสาววนิดา บรรดิษฐ์
นางวนิดา พึ่งตัว
นางวนิดา ศิริทรัพย์
นางวนิดา แสงสว่าง
นางวรจิตรา ชายสุทธิ์
นางสาววรณัน สมภาร
นางวรนัน โสวรรณ์
นางวรนุช ศิริกุล
นางสาววรมน บุญจันทร์
นางวรรณชนก สุขีวงค์
นางสาววรรณฑนา ทองทอดทาน
นางวรรณดี หวานแก้ว
นางวรรณทนีย์ จันทนา
นางสาววรรณประภา มลทา
นางสาววรรณพร โชติชื่น
นางสาววรรณพร ลักษณะโภคิน
นางสาววรรณพา พรมมี
นางสาววรรณภา อริยพากย์
นางวรรณภา เอียดเสน
นางวรรณวิภา รัตนะวิศ
นางวรรณวิมล ครุฑางคะ
นางวรรณศิริ ชวาลรติกุล

๑๗๔๑
๑๗๔๒
๑๗๔๓
๑๗๔๔
๑๗๔๕
๑๗๔๖
๑๗๔๗
๑๗๔๘
๑๗๔๙
๑๗๕๐
๑๗๕๑
๑๗๕๒
๑๗๕๓
๑๗๕๔
๑๗๕๕
๑๗๕๖
๑๗๕๗
๑๗๕๘
๑๗๕๙
๑๗๖๐
๑๗๖๑
๑๗๖๒
๑๗๖๓
๑๗๖๔
๑๗๖๕
๑๗๖๖

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นางสาววรรณา จันทร์วรชัยกุล
นางวรรณา ตรีวิชา
นางสาววรรณา มูซอเฮต
นางวรรณา ยอดราช
นางสาววรรณา ยามา
นางวรรณา ลาภแก้ว
นางวรรณา สหศักยะ
นางสาววรรณา โสอุดร
นางวรรณิภา วันหวัง
นางวรรณี กริ่งกระโทก
นางสาววรรณี เกื้อกูล
นางวรรณี ป้องฉิม
นางสาววรรณี ศิริเพ็ญ
นางวรรดี ดิษฐปาน
นางวรรธนา นันตาเขียน
นางวรรธนานุช สิงหรัตน์
นางวรรเพ็ญ แก้วมีชัย
นางวรรษชล ขันโมลี
นางวรฤทัย พุทธิ
นางวรลักษณ์ ต๊ะอุ่น
นางวรวรรณ ศิลาลอย
นางสาววรวรรณ สันติพงศกร
นางวรวลัญช์ ปัญติ
นางสาววรวีร์ เภกะสุต
นางสาววรัชยา ศรีสมรทอง
นางสาววรางค์คณา ตระกูลบุญฤทธิ์

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๑๗๖๗
๑๗๖๘
๑๗๖๙
๑๗๗๐
๑๗๗๑
๑๗๗๒
๑๗๗๓
๑๗๗๔
๑๗๗๕
๑๗๗๖
๑๗๗๗
๑๗๗๘
๑๗๗๙
๑๗๘๐
๑๗๘๑
๑๗๘๒
๑๗๘๓
๑๗๘๔
๑๗๘๕
๑๗๘๖
๑๗๘๗
๑๗๘๘
๑๗๘๙
๑๗๙๐
๑๗๙๑
๑๗๙๒

หน้า ๑๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาววรางคณา บุณยบวรวิวัฒน์
นางสาววราภรณ์ จันลา
นางสาววราภรณ์ นฤมลต์
นางวราภรณ์ เพศประเสริฐ
นางวราภรณ์ ภักดิ์ชื่น
นางสาววราภรณ์ รัตนคันทรง
นางวราภรณ์ โอศิริ
นางสาววรารัตน์ ดวงศรี
นางสาววริษฐา คมขํา
นางสาววลัย พินทุพีรโกวิท
นางวลัยพร ศรีรัตน์
นางวลัยพร สุวรรณเมธา
นางสาววลัยพันธ์ แสงภู
นางสาววลีญา นุตคําแหง
นางวัชราภรณ์ คุณาพรม
นางสาววัชราภรณ์ เพชรดี
นางวัชริตา แก้วมี
นางวัชรี แซ่เล้า
นางสาววัชรี ศรีวงษา
นางสาววัชรี อนุศรี
นางวัฒนา แซ่ห่นุ
นางวัฒนา อยู่สําราญ
นางสาววัฒนี กุสลางกูรวัฒน์
นางสาววัธนา จันทรเปารยะ
นางวันดี เศรณีพงศ์
นางวันดี แสนสม

๑๗๙๓
๑๗๙๔
๑๗๙๕
๑๗๙๖
๑๗๙๗
๑๗๙๘
๑๗๙๙
๑๘๐๐
๑๘๐๑
๑๘๐๒
๑๘๐๓
๑๘๐๔
๑๘๐๕
๑๘๐๖
๑๘๐๗
๑๘๐๘
๑๘๐๙
๑๘๑๐
๑๘๑๑
๑๘๑๒
๑๘๑๓
๑๘๑๔
๑๘๑๕
๑๘๑๖
๑๘๑๗
๑๘๑๘

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นางสาววันทนา โกกิม
นางวันทนา จีระประภา
นางสาววันเพ็ญ ผึ้งน้อย
นางวันเพ็ญ วาทิน
นางสาววันเพ็ญ ศิวะยุทธกิจ
นางวันเพ็ญ สระเอี่ยม
นางวันวิสา ปิ่นนาค
นางวันวิสา โรจนบุญธรรม
นางสาววันฬุรีย์ วิทยเมธากุล
นางวัลจิรา ดินแดง
นางวัลภาภรณ์ จูด้วง
นางสาววัลยา ศรีคงจันทร์
นางวัลลภา บุระ
นางวาทินี ดะห์ลัน
นางวารี กิจอินทรีย์
นางวารี ประทุมรัตน์
นางสาววารี มะโนวงค์
นางวารี โสพิตะชา
นางวารี อ่างมณี
นางวารีย์ ไชยพินิจ
นางสาววารุณี พลพฤกษ์
นางสาววารุณี พูลสวัสดิ์
นางสาววารุณี ม่วงสอน
นางสาววาสนา ก่ําแพ
นางสาววาสนา คลังทรัพย์
นางสาววาสนา ใจบุญ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๑๘๑๙
๑๘๒๐
๑๘๒๑
๑๘๒๒
๑๘๒๓
๑๘๒๔
๑๘๒๕
๑๘๒๖
๑๘๒๗
๑๘๒๘
๑๘๒๙
๑๘๓๐
๑๘๓๑
๑๘๓๒
๑๘๓๓
๑๘๓๔
๑๘๓๕
๑๘๓๖
๑๘๓๗
๑๘๓๘
๑๘๓๙
๑๘๔๐
๑๘๔๑
๑๘๔๒
๑๘๔๓
๑๘๔๔

นางวาสนา ดิษฐปาน
นางวาสนา ทินราช
นางสาววาสนา นฤภัย
นางสาววาสนา นาคสุวรรณ
นางสาววาสนา บัวมล
นางสาววาสนา โพธิ์พันธุ์
นางวาสนา ฤทธิไกร
นางสาววาสนา ศรีธเนศศักดิ์
นางวาสนา สีบุญเรือง
นางวาสนา เหตุอาหลี
นางวาสุรัตน์ ช่างทอง
นางวิจิตต์ บุญเกิด
นางสาววิจิตรา ศิริจันทร์
นางวิชาดา ลําพูลน้อย
นางสาววิชิตา ด่านปรีดา
นางสาววิชุดา กลิ่นชนะ
นางวิเชียร อุทุมภา
นางสาววิณุรา ชื่นเจริญ
นางวิพา เครือกล้วย
นางวิภา มงคลล้อม
นางวิภาดา กิมจันทร์
นางสาววิภาดา เกตุทอง
นางวิภาดา ไชยสงคราม
นางวิภาดา บางสุวรรณ
นางวิภาดา รอดรุ่งเรือง
นางสาววิภาพร พุ่มวิมล

หน้า ๑๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๔๕
๑๘๔๖
๑๘๔๗
๑๘๔๘
๑๘๔๙
๑๘๕๐
๑๘๕๑
๑๘๕๒
๑๘๕๓
๑๘๕๔
๑๘๕๕
๑๘๕๖
๑๘๕๗
๑๘๕๘
๑๘๕๙
๑๘๖๐
๑๘๖๑
๑๘๖๒
๑๘๖๓
๑๘๖๔
๑๘๖๕
๑๘๖๖
๑๘๖๗
๑๘๖๘
๑๘๖๙
๑๘๗๐

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นางวิภาพร ลาล่องคํา
นางวิภารัตน์ กลิ่นนิล
นางสาววิภารัตน์ กาขันธ์
นางสาววิภารัตน์ ตะไก่แก้ว
นางสาววิภารัตน์ เถาวัลย์
นางสาววิภาวดี ไทยวี
นางสาววิภาสิริ อื้อกงฮะ
นางวิมนณัฐ ตันสกุล
นางสาววิมลพรรณ แสนคํา
นางวิยดา มั่นคง
นางสาววิยดา วาสนาสมสกุล
นางวิยดา ศิริสาคร
นางวิรอร เสวกะ
นางสาววิระจิตร โล่ห์นารายณ์
นางสาววิลาวรรณ กําลังเหลือ
นางวิลาวัณย์ นึกชัยภูมิ
นางสาววิลาวัณย์ วชิรธรรมโรจน์
นางวิลาวัลย์ เมืองสุวรรณ
นางวิลาวัลย์ วิถีธรรมศักดิ์
นางวิลาศ อินทร์นาค
นางวิไล สมศรี
นางสาววิไล เฮงสุวรรณ
นางวิไลภรณ์ เมฆแจ้ง
นางวิไลลักษณ์ คีรินทร์นนท์
นางวิไลลักษณ์ มณีรัตน์
นางวิไลวรรณ มั่นคํา

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๑๘๗๑
๑๘๗๒
๑๘๗๓
๑๘๗๔
๑๘๗๕
๑๘๗๖
๑๘๗๗
๑๘๗๘
๑๘๗๙
๑๘๘๐
๑๘๘๑
๑๘๘๒
๑๘๘๓
๑๘๘๔
๑๘๘๕
๑๘๘๖
๑๘๘๗
๑๘๘๘
๑๘๘๙
๑๘๙๐
๑๘๙๑
๑๘๙๒
๑๘๙๓
๑๘๙๔
๑๘๙๕
๑๘๙๖

นางวิไลวรรณ สุคันโธ
นางวิสาข์ คู่ปิตุภูมิ
นางวีณา มั่นเหมาะ
นางสาววีรวรรณ กิจเจริญ
นางสาววีรวรรณ ขําพวง
นางวีรวรรณ ธาราวร
นางวุฑิศา หริรักษ์พงศ์
นางเวสิยา สิทธิสุทธิ์
นางแววตา มะโนเสาร์
นางสาวแวววิมล ยอดนาคี
นางสาวศรจิตร ครุฑตําคํา
นางศรรยา อินทรวิชัย
นางศรัญญา พงษ์พิทักษ์
นางศรัญญาณี สีโพธิ์
นางศรัณยา เกิดยิด
นางศรินทิพย์ เพ็ญทอง
นางศรีกัญญา พิมพ์ศรี
นางศรีนวล ถ้ํากลาง
นางศรีนวล ส่งเสริม
นางศรีประภา ทรัพย์ประเสริฐ
นางสาวศรีแพร ธนะขว้าง
นางสาวศรีไพร ประหยัด
นางสาวศรีรัตน์ การไว
นางศรีวิมล วงศ์ชมภู
นางสาวศรีวิไลวรรณ คิ้มแหน
นางศรุดา ปัญญานิมิต

หน้า ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๙๗
๑๘๙๘
๑๘๙๙
๑๙๐๐
๑๙๐๑
๑๙๐๒
๑๙๐๓
๑๙๐๔
๑๙๐๕
๑๙๐๖
๑๙๐๗
๑๙๐๘
๑๙๐๙
๑๙๑๐
๑๙๑๑
๑๙๑๒
๑๙๑๓
๑๙๑๔
๑๙๑๕
๑๙๑๖
๑๙๑๗
๑๙๑๘
๑๙๑๙
๑๙๒๐
๑๙๒๑
๑๙๒๒

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นางศลิษา ชุมพร
นางสาวศวรรณี อินอ่อน
นางศวิตา สุรชัย
นางศศิกาญจน์ น้อยอรุณ
นางศศิชนันท์ บุญฤทธิการ
นางศศิณา กันทมูล
นางสาวศศิธร เจียมจิตต์
นางสาวศศิธร ปั้นบัว
นางสาวศศิธร วงษ์เพิก
นางสาวศศิวรินญ์ มาชม
นางศศิวิมล ภู่ประยูร
นางสาวศิราทิพย์ ใจบุญ
นางศิริกร พูลทรัพย์
นางสาวศิริกัญญา ทองประพันธ์
นางศิริกัลยา ศรีบุญญารักษ์
นางสาวศิริกาญจน์ ชุติมามารค
นางสาวศิริกาญจน์ สีนา
นางสาวศิริกูร เวชกามา
นางสาวศิริขวัญ ฟักประไพ
นางสาวศิริญญา ช่างทําร่อง
นางศิริถวิล ภูมิเพ็ง
นางศิริพร งามมณฑา
นางศิริพร ชุ่มชื่น
นางศิริพร ทองเพียง
นางสาวศิริพร ทิพย์ประพันธ์
นางสาวศิริพร ทุเครือ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๑๙๒๓
๑๙๒๔
๑๙๒๕
๑๙๒๖
๑๙๒๗
๑๙๒๘
๑๙๒๙
๑๙๓๐
๑๙๓๑
๑๙๓๒
๑๙๓๓
๑๙๓๔
๑๙๓๕
๑๙๓๖
๑๙๓๗
๑๙๓๘
๑๙๓๙
๑๙๔๐
๑๙๔๑
๑๙๔๒
๑๙๔๓
๑๙๔๔
๑๙๔๕
๑๙๔๖
๑๙๔๗
๑๙๔๘

หน้า ๑๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวศิริพร เนื่องจํานงค์
นางศิริพร ปัญโญ
นางศิริพร พรหมสอาด
นางศิริพร มารอด
นางสาวศิริพร ลิ้มศิริ
นางสาวศิริพร อยู่มั่น
นางศิริพร อาวาส
นางศิริพร อินทุภูติ
นางศิริพร เอี่ยมสําอางค์
นางศิริเพ็ญ กลั่นสมจิตต์
นางสาวศิริเพ็ญ จันทร์นิยม
นางศิริมา พรมบุตร
นางศิริรัตน์ เกตุประสิทธิ์
นางสาวศิริรัตน์ วงศ์เดช
นางศิริรัตน์ สีสันต์
นางศิริลักษณ์ เคียงขุนทด
นางสาวศิริลักษณ์ จันทร์ประเสริฐ
นางสาวศิริลักษณ์ ระบอบ
นางสาวศิริลักษณ์ ศรุติการช่าง
นางสาวศิริลักษณ์ แสนกล้า
นางศิริวรรณ์ เกษดี
นางศิริวรรณ นิมิตสถิตธรรม
นางศิริวรรณ พงษ์วะดี
นางศิริวรรณ เพชรจรุงพร
นางศิริวรรณ วงษ์ขํา
นางสาวศิริวรรณ สมบูรณ์

๑๙๔๙
๑๙๕๐
๑๙๕๑
๑๙๕๒
๑๙๕๓
๑๙๕๔
๑๙๕๕
๑๙๕๖
๑๙๕๗
๑๙๕๘
๑๙๕๙
๑๙๖๐
๑๙๖๑
๑๙๖๒
๑๙๖๓
๑๙๖๔
๑๙๖๕
๑๙๖๖
๑๙๖๗
๑๙๖๘
๑๙๖๙
๑๙๗๐
๑๙๗๑
๑๙๗๒
๑๙๗๓
๑๙๗๔

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นางสาวศิริวรรณ สังขรัตน์
นางสาวศิริวรรณ สุวรรณการ
นางสาวศิริวรรณ อ่วมเจริญ
นางศิวกานต์ แก้วธิมา
นางสาวศิวาภรณ์ แก้วโหมดตาด
นางศุกลรัตน์ อินทร์เพ็ญ
นางศุทรา อาภรณ์รัตน์
นางศุภกานต์ นครวงค์
นางสาวศุภกานต์ ไวพิมาย
นางศุภกานต์ สีสิงห์
นางศุภชาสุตา เสียงใหญ่
นางสาวศุภรัชฎาร์ สุทธิจิตต์
นางศุภลักษณ์ ศรีเงิน
นางสาวศุภศิริ ไชยณรงค์
นางศุภสิริ พิทักษ์สายชล
นางศุภาพร ปินคํา
นางศุมัชฌา หมวดนุ่ม
นางศุลีพร ดรุณเพ็ชร์
นางษรนารี เอียดด้วง
นางสาวสกาวเดือน เพียผิว
นางสกาวรัตน์ เหลืองพิสุทธิกุล
นางสกุณี ศรีทองอินทร์
นางสกุล คงเมือง
นางสาวสกุลรัตน์ ชุ่มเมืองเย็น
นางสาวสงกรานต์ แสนเกียง
นางสาวสงัด วุฒิสันต์

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๑๙๗๕
๑๙๗๖
๑๙๗๗
๑๙๗๘
๑๙๗๙
๑๙๘๐
๑๙๘๑
๑๙๘๒
๑๙๘๓
๑๙๘๔
๑๙๘๕
๑๙๘๖
๑๙๘๗
๑๙๘๘
๑๙๘๙
๑๙๙๐
๑๙๙๑
๑๙๙๒
๑๙๙๓
๑๙๙๔
๑๙๙๕
๑๙๙๖
๑๙๙๗
๑๙๙๘
๑๙๙๙
๒๐๐๐

นางสง่า อาจทวีกุล
นางสดชื่น สุทธิแก้ว
นางสาวสมจิต ตุ่นแยง
นางสมจิตร การพันธ์
นางสมจิตร ผลกล่ํา
นางสาวสมใจ ประทีป
นางสมถวิล กันไพรี
นางสมถวิล แก้วเกื้อ
นางสมถวิล เอี่ยมสําอางค์
นางสมทรง ไขแสง
นางสาวสมนึก คีรีธาร
นางสาวสมนึก โหรสกุล
นางสาวสมบัติ บุญรอด
นางสาวสมบัติ สาระชาติ
นางสาวสมบูรณ์ หน่อไชย
นางสมปอง ธรรมโชติ
นางสมพร คูณขุนทด
นางสมพร บุญช่วย
นางสมพร บุณยบวรวิวัฒน์
นางสมพร แป้นสีทอง
นางสมพร พวงแก้ว
นางสาวสมพร สมไพบูลย์
นางสาวสมพร หมอกเจริญ
นางสาวสมพร อินทนู
นางสมพวน เวียงนนท์
นางสาวสมพิศ จันทร

หน้า ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๐๑
๒๐๐๒
๒๐๐๓
๒๐๐๔
๒๐๐๕
๒๐๐๖
๒๐๐๗
๒๐๐๘
๒๐๐๙
๒๐๑๐
๒๐๑๑
๒๐๑๒
๒๐๑๓
๒๐๑๔
๒๐๑๕
๒๐๑๖
๒๐๑๗
๒๐๑๘
๒๐๑๙
๒๐๒๐
๒๐๒๑
๒๐๒๒
๒๐๒๓
๒๐๒๔
๒๐๒๕
๒๐๒๖

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นางสมพิศ จันทรดี
นางสมพิศ จันทร์พวงเสน
นางสมพิศ ไชยราช
นางสมพิศ ประทุมผาย
นางสาวสมพิศ สายสมคุณ
นางสมเพียร จันโท
นางสาวสมมาตร ศุภรัตน์
นางสมยงค์ หอมเลิศ
นางสาวสมฤดี ลิ้มเอิบไทย
นางสมศรี กล่ําเชย
นางสมศรี ขวาเนาว์
นางสมศรี บุญชู
นางสมสวน สินธุ์ประจิม
นางสาวสมหญิง ชาวนาวิก
นางสมหมาย มามะ
นางสาวสมัธยา สุทธิตานนท์
นางสมาพร หงษ์เวียงจันทร์
นางสรญา วรพิศาล
นางสาวสรวงกนก โปสันเทียะ
นางสาวสรัลชนา ก้านกลาง
นางสาวสริญญา ตันประยูร
นางสาวสริตา คูณสามัญ
นางสาวสรียา สุธาพจน์
นางสาวสลาลักษณ์ สีนวล
นางสาวสฬารัตน์ สมดา
นางสะอาด พรพนม

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๒๐๒๗
๒๐๒๘
๒๐๒๙
๒๐๓๐
๒๐๓๑
๒๐๓๒
๒๐๓๓
๒๐๓๔
๒๐๓๕
๒๐๓๖
๒๐๓๗
๒๐๓๘
๒๐๓๙
๒๐๔๐
๒๐๔๑
๒๐๔๒
๒๐๔๓
๒๐๔๔
๒๐๔๕
๒๐๔๖
๒๐๔๗
๒๐๔๘
๒๐๔๙
๒๐๕๐
๒๐๕๑
๒๐๕๒

นางสัจจะ พระไชยบุญ
นางสันทนา พลกลาง
นางสาวสาคร ตุ้ยชัย
นางสาคร บํารุงบุตร
นางสาคร เรือนนุช
นางสาธิต นุชนาฎ์
นางสาวสายกุล ปะนันเป็ง
นางสายชล พิมเสน
นางสาวสายธาร แก้วโพนงาม
นางสาวสายฝน ขุนพิทักษ์
นางสายฝน ทานะเวช
นางสายพิณ เมฆนิวัตน์
นางสายสมร จารวัฒน์
นางสาวสายสมร ศรีเจริญ
นางสายสมร โสภาคํา
นางสาวสายสุนีย์ แถวทิม
นางสายสุรีย์ กลัดกลีบ
นางสาวสายัณห์ ศรีสุขผ่อง
นางสาวสาระภี วังมะนาว
นางสาวสาระวัน ปั้นสุวรรณ
นางสาลินี เจริญขํา
นางสาวิตรี ถาวรประสิทธิ์
นางสาวิตรี นอบนบ
นางสาวิตรี นันทโกมล
นางสาวิตรี รอตภัย
นางสาวสาวินี เกษตรบริบูรณ์

หน้า ๑๒๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๕๓
๒๐๕๔
๒๐๕๕
๒๐๕๖
๒๐๕๗
๒๐๕๘
๒๐๕๙
๒๐๖๐
๒๐๖๑
๒๐๖๒
๒๐๖๓
๒๐๖๔
๒๐๖๕
๒๐๖๖
๒๐๖๗
๒๐๖๘
๒๐๖๙
๒๐๗๐
๒๐๗๑
๒๐๗๒
๒๐๗๓
๒๐๗๔
๒๐๗๕
๒๐๗๖
๒๐๗๗
๒๐๗๘

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นางสําเนียง นัยถนอม
นางสําราญ โตตาบ
นางสิตนันท์ เอกจินดา
นางสินีนาฎ เศษสุวรรณ
นางสินีนาฎ อักษรดี
นางสิริกันยา บัววัฒนา
นางสิริขวัญ อาภานุรังษี
นางสิริณ ข้องรัก
นางสาวสิรินารถ สื่อสิน
นางสิรินุช ตุมแก้ว
นางสิริพร กลางพรม
นางสิริพร วงษ์คงดี
นางสาวสิริพรรณ หลวงมูล
นางสิริมา ไทยอุส่าห์
นางสิริมา ปานแย้ม
นางสาวสิริมา วิริยะสม
นางสิริมา โหจันทร์
นางสิริมิตร ทวีปรังษีนุกูล
นางสาวสิริลักษณ์ ทองชุบ
นางสิริวรรณ สัมประทาน
นางสิริสุมาลย์ ลายถมยา
นางสาวสีแพรว คําเผี่ยน
นางสาวสุกัญญา เกิดสมบูรณ์
นางสาวสุกัญญา เชื้อเขตกรรม
นางสุกัญญา ทองอ่วม
นางสุกัญญา ทิพย์นนท์

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๒๐๗๙
๒๐๘๐
๒๐๘๑
๒๐๘๒
๒๐๘๓
๒๐๘๔
๒๐๘๕
๒๐๘๖
๒๐๘๗
๒๐๘๘
๒๐๘๙
๒๐๙๐
๒๐๙๑
๒๐๙๒
๒๐๙๓
๒๐๙๔
๒๐๙๕
๒๐๙๖
๒๐๙๗
๒๐๙๘
๒๐๙๙
๒๑๐๐
๒๑๐๑
๒๑๐๒
๒๑๐๓
๒๑๐๔

นางสุกัญญา เทพวงศ์
นางสุกัญญา นิพิวรรณ์
นางสุกัญญา บัวพันธ์
นางสุกัญญา บุรพัฒนานนท์
นางสาวสุกัญญา มรกตคันโธ
นางสาวสุกัญญา มั่งคั่ง
นางสุกัญญา เมธังกูร
นางสุกัญญา ศรีคช
นางสาวสุกัญญาณี นิติเสถียร
นางสุกันยา นามปักษา
นางสุกันยา มณีจักร
นางสุกันยา ศรีสวัสดิ์
นางสุกัลยา ศิริเขต
นางสุกานดา แก้วลอย
นางสุคนธ์ ใจบํารุง
นางสาวสุคนธา แสงชัยทวีกุล
นางสุจารีย์ ชูสิทธิ์
นางสาวสุจิตรา จิระพงษ์
นางสุจิตรา ชินวรรัตน์
นางสุจิตรา สีดาหัวดี
นางสุจิตรา สุริยะโยธิน
นางสาวสุจิตรา เหล่าสุนทรศิริ
นางสาวสุจิตรา อ่วมสุขโข
นางสาวสุจินต์ พูลปั้น
นางสุจินตนา คันธิวงศ์
นางสาวสุจิมา บรรจงแต้ม

หน้า ๑๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๐๕
๒๑๐๖
๒๑๐๗
๒๑๐๘
๒๑๐๙
๒๑๑๐
๒๑๑๑
๒๑๑๒
๒๑๑๓
๒๑๑๔
๒๑๑๕
๒๑๑๖
๒๑๑๗
๒๑๑๘
๒๑๑๙
๒๑๒๐
๒๑๒๑
๒๑๒๒
๒๑๒๓
๒๑๒๔
๒๑๒๕
๒๑๒๖
๒๑๒๗
๒๑๒๘
๒๑๒๙
๒๑๓๐

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นางสุชญา หัสไทรทอง
นางสุชาดา กิจอํานวยพร
นางสุชาดา ชะใบรัมย์
นางสาวสุชาดา ประสงค์เจริญ
นางสุชาดา ฟักทอง
นางสาวสุชาดา เลี่ยนกัตวา
นางสาวสุชาดา สนองอุทัย
นางสาวสุชาดา โหมดประดิษฐ์
นางสุชีรา ริ้วทอง
นางสุณิสา พลาก้านตรง
นางสุณิสา ภูเนตร
นางสาวสุณี จันดํา
นางสุดใจ ฐิติปัญญากุล
นางสุดใจ บุตรศรี
นางสุดใจ มั่งคั่ง
นางสุดใจ รักไทยนิยม
นางสุดปิติ กูระเสถียร
นางสุดา กิจบํารุง
นางสุดา บุญยัง
นางสุดา พุทธิวัย
นางสาวสุดารัตน์ ทวนประสิทธิ์
นางสาวสุดารัตน์ ธรรมโชติ
นางสุดารัตน์ โพธิ์ศรี
นางสุดารัตน์ สุขจันทร์
นางสาวสุดารัตน์ สุรัตน์จันทร์กุล
นางสาวสุทธาวดี สุขเกษม

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๒๑๓๑
๒๑๓๒
๒๑๓๓
๒๑๓๔
๒๑๓๕
๒๑๓๖
๒๑๓๗
๒๑๓๘
๒๑๓๙
๒๑๔๐
๒๑๔๑
๒๑๔๒
๒๑๔๓
๒๑๔๔
๒๑๔๕
๒๑๔๖
๒๑๔๗
๒๑๔๘
๒๑๔๙
๒๑๕๐
๒๑๕๑
๒๑๕๒
๒๑๕๓
๒๑๕๔
๒๑๕๕
๒๑๕๖

นางสาวสุทธิกานต์ รัญจวน
นางสุทธิกานต์ อุปพงษ์
นางสุทธิพร คําพิมพา
นางสุทิน กระจ่างพันธ์
นางสุทิน เครือเพ็ชร์
นางสุทิน เมนกูลน์
นางสุทิมา มะเฟือง
นางสาวสุธาทิพย์ สันติภาณุมาศ
นางสาวสุธารส ลอยถาวร
นางสุธินนั ท์ งามเกรียงไกร
นางสุธีรา สิทธิเสนา
นางสุนทรี เกวียกกุทัณฑ์
นางสาวสุนทรี คงสิน
นางสุนทรี สุวรรณสุต
นางสาวสุนทรีย์ ประเสริฐอาภา
นางสุนภา นิลแก้ว
นางสุนัน รุ่งอยู่ทอง
นางสุนันท์ ทวีชัยวัฒน์
นางสุนนั ท์พร สายคําภา
นางสุนันทพร บัวหลวง
นางสุนันทา คุนุ
นางสาวสุนันทา นาคจู
นางสุนันทา เมฆคราม
นางสาวสุนันทา แสงเดือน
นางสาวสุนันทา โสรณสุทธิ์
นางสุนันทา อนันติรสาท

หน้า ๑๒๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๕๗
๒๑๕๘
๒๑๕๙
๒๑๖๐
๒๑๖๑
๒๑๖๒
๒๑๖๓
๒๑๖๔
๒๑๖๕
๒๑๖๖
๒๑๖๗
๒๑๖๘
๒๑๖๙
๒๑๗๐
๒๑๗๑
๒๑๗๒
๒๑๗๓
๒๑๗๔
๒๑๗๕
๒๑๗๖
๒๑๗๗
๒๑๗๘
๒๑๗๙
๒๑๘๐
๒๑๘๑
๒๑๘๒

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นางสุนารี พันธุ์พิชัย
นางสาวสุนิฎา อาจหาญ
นางสาวสุนิตฑา แสงสุข
นางสาวสุนิสา นิลบุตร
นางสุนิสา ศิริรัตนพันธ
นางสุนิสา สาสดีอ่อง
นางสาวสุนิสา อนันตกุล
นางสุนีย์ สุนทร
นางสุนีย์พร วัยนิพลี
นางสาวสุเนตร ชาคระธรรม
นางสุปราณี คงกระพันธ์
นางสาวสุพจนีย์ คงไกร
นางสาวสุพรรณา ผังรักษ์
นางสุพรรณิกา ทิพพศรี
นางสุพรรณี ทองสวัสดิ์
นางสาวสุพรรณี ย่ํารุ่ง
นางสาวสุพรรณี สรรพทรัพย์
นางสุพักตร์ ศุจิภานันท์
นางสาวสุพัตรา จันทรโฆษิต
นางสุพัตรา เทียนบุตร
นางสาวสุพัตรา สุทธิกุล
นางสุพัศสินี ไผ่ศิริกุล
นางสุพิชชา ปักเคธาติ
นางสุพิน ปุยสุวรรณ
นางสุพินดา ศรีบุญเรือง
นางสาวสุภมาศ วิมลจิตต์

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๒๑๘๓
๒๑๘๔
๒๑๘๕
๒๑๘๖
๒๑๘๗
๒๑๘๘
๒๑๘๙
๒๑๙๐
๒๑๙๑
๒๑๙๒
๒๑๙๓
๒๑๙๔
๒๑๙๕
๒๑๙๖
๒๑๙๗
๒๑๙๘
๒๑๙๙
๒๒๐๐
๒๒๐๑
๒๒๐๒
๒๒๐๓
๒๒๐๔
๒๒๐๕
๒๒๐๖
๒๒๐๗
๒๒๐๘

หน้า ๑๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุภลักษณ์ ไชยสถาน
นางสาวสุภัสสร สุภาพ
นางสาวสุภา กลิ่นนิรัญ
นางสุภาณี ยอดกุล
นางสาวสุภาพ ตากิ่มนอก
นางสาวสุภาพ ทีอุปมา
นางสุภาพ ยาปะโลหิต
นางสุภาพ แสงทอง
นางสาวสุภาพ หิรัญสาย
นางสาวสุภาพร เกิดศิริ
นางสุภาพร คําน้อย
นางสาวสุภาพร ชํานิประเสริฐกุล
นางสาวสุภาพร ซุ้นสุวรรณ
นางสาวสุภาพร ตันภิญโญ
นางสาวสุภาพร บัวกลาง
นางสุภาพร มาตผล
นางสาวสุภาพร สุขีทัศน์
นางสุภาพร หิรัญพงษ์
นางสาวสุภาพรรณ ศิริวรไพบูลย์
นางสาวสุภาพันธ์ ทักสูงเนิน
นางสุภาภรณ์ ขอนเกษม
นางสาวสุภาภรณ์ ทอแสงเสถียร
นางสาวสุภาภรณ์ พูลโสภา
นางสุภาภรณ์ อินสอาด
นางสาวสุภามาส สุวรรณศรี
นางสุภาวดี บุตรจันทร์

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

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นางสาวสุภาวดี ปานเกษม
นางสาวสุภาวดี วิไลสอน
นางสาวสุภี วงศ์พลับ
นางสุมณฑา หอยบาง
นางสาวสุมณี สังข์พุก
นางสุมนฑา ชีพประสพ
นางสุมนา นวลมณี
นางสุมนา มะลิหอม
นางสุมล โชติโก
นางสาวสุมลรัตน์ เต๋งมณีวิวัฒน์
นางสุมาลี คําพันธ์
นางสาวสุมาลี เจริญสุข
นางสาวสุมาลี โมหอชัย
นางสาวสุมาลี เริกม่วง
นางสุมาลี สกุลทองเงิน
นางสาวสุมาลี สะโรบล
นางสุไมตรี ถาวราภรณ์
นางสุรพร กลิ่นอ่อน
นางสุรัชนี พบแพ
นางสาวสุรัตนา กล่อมสกุล
นางสาวสุรารักษ์ เปรมตั้งธนา
นางสาวสุรินทร์ แก้วบ้านฝาย
นางสุริยา นิตเิ สถียร
นางสุริษา สังข์เพ็ชร
นางสาวสุรี สําเนียง
นางสาวสุรีย์ แสงวงษ์งาม

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๒๒๓๕
๒๒๓๖
๒๒๓๗
๒๒๓๘
๒๒๓๙
๒๒๔๐
๒๒๔๑
๒๒๔๒
๒๒๔๓
๒๒๔๔
๒๒๔๕
๒๒๔๖
๒๒๔๗
๒๒๔๘
๒๒๔๙
๒๒๕๐
๒๒๕๑
๒๒๕๒
๒๒๕๓
๒๒๕๔
๒๒๕๕
๒๒๕๖
๒๒๕๗
๒๒๕๘
๒๒๕๙
๒๒๖๐

นางสุรีย์พร จาระนัย
นางสุรีย์ภรณ์ อินทร์ยังดี
นางสุวคนธ์ รังษี
นางสาวสุวดี เยี่ยมสวัสดิ์
นางสาวสุวนีย์ สุขสัมฤทธิ์
นางสุวรรณ บุญช่วย
นางสุวรรณา โขโลจวง
นางสุวรรณา ดวงจินดา
นางสุวรรณา วลัยอักษรลิขิต
นางสาวสุวรรณา อัมพรดนัย
นางสุวรรณี เชิดชูวุฒิกุล
นางสาวสุวรรณี สีฉิม
นางสาวสุวรีย์ ประหา
นางสุวัจนา คําแปล
นางสุวัชรภรณ์ ดีอ้น
นางสาวสุวัฒนา ลือพันธ์
นางสาวสุวัฒนา หาญกิติวัฒน์
นางสาวสุวารี อิงรัตนชัยรัตน์
นางสาวสุวิมล งามนิล
นางสุวิมล จันทร์แดง
นางสุวิมล พาที
นางสุวีณา เริงสําราญ
นางสุวีธา รัตนวรางกูร
นางสุอัชลี ทองสิทธิ์
นางสาวเสริมทรัพย์ วรปัญญา
นางเสริมสุข ปานมา

หน้า ๑๒๔
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๖๑
๒๒๖๒
๒๒๖๓
๒๒๖๔
๒๒๖๕
๒๒๖๖
๒๒๖๗
๒๒๖๘
๒๒๖๙
๒๒๗๐
๒๒๗๑
๒๒๗๒
๒๒๗๓
๒๒๗๔
๒๒๗๕
๒๒๗๖
๒๒๗๗
๒๒๗๘
๒๒๗๙
๒๒๘๐
๒๒๘๑
๒๒๘๒
๒๒๘๓
๒๒๘๔
๒๒๘๕
๒๒๘๖

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นางสาวเสริมสุข ฟองประพันธ์
นางสาวเสาวณีย์ ตรงศิริวัฒน์
นางสาวเสาวณีย์ วิเชียรชาติ
นางสาวเสาวณีย์ สิทธิเวทย์
นางสาวเสาวนา วงศ์นิล
นางเสาวนีย์ จันแดง
นางเสาวนีย์ ไชยพันธุ์
นางเสาวนีย์ ศรีจันทร์
นางเสาวนีย์ ศรีใส
นางสาวเสาวนีย์ สร้างนอก
นางสาวเสาวภา ปรีชายศ
นางเสาวภาคย์ สร้อยดอกไม้
นางเสาวรส กาญจนวรงค์
นางเสาวลักษณ์ เกษมุล
นางเสาวลักษณ์ เกาสุรัตน์
นางเสาวลักษณ์ เหง้าพรหมมินทร์
นางแสงจันทร์ พัฒนิบูลย์
นางแสงดาว สุวรรณดี
นางแสงระวี สุตะภักดิ์
นางแสงอรุณ เจ็งสนาม
นางสาวโสภา ธนาเขต
นางสาวโสภิดา ยิ้มสิงห์
นางสาวโสภิตา คําตีบ
นางโสรดา แจ่มใส
นางโสรยา งามเสงี่ยม
นางโสรยา ธรรมใจ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๒๒๘๗
๒๒๘๘
๒๒๘๙
๒๒๙๐
๒๒๙๑
๒๒๙๒
๒๒๙๓
๒๒๙๔
๒๒๙๕
๒๒๙๖
๒๒๙๗
๒๒๙๘
๒๒๙๙
๒๓๐๐
๒๓๐๑
๒๓๐๒
๒๓๐๓
๒๓๐๔
๒๓๐๕
๒๓๐๖
๒๓๐๗
๒๓๐๘
๒๓๐๙
๒๓๑๐
๒๓๑๑

หน้า ๑๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวโสฬส สุริยธรรม
นางสาวหทัย ผึ้งผ่อง
นางสาวหทัยพร สุภากิจ
นางสาวหทัยพัฒน์ชนก เทียมผล
นางสาวหทัยภัทร์ ศตะรัตน์
นางสาวหทัยรัตน์ กลีบกมล
นางหทัยรัตน์ พวงพิลา
นางหทัยรัตน์ ไพศาลพานิชย์
นางหทัยรัตน์ ยงบรรทม
นางหทัยรัตน์ ลายทอง
นางสาวหทัยรัตน์ สุดถวิล
นางหนึ่งฤทัย ทรัพย์พร้อม
นางสาวหนึ่งฤทัย ทองตา
ว่าที่ร้อยตรีหญิง หนึ่งฤทัย
แสงสว่าง
นางสาวหนูกรานต์ สมน้อย
นางหนูจันทร์ พิรุณ
นางหยาดนภา พลโยธา
นางหรรษา นุ่มฤทธิ์
นางสาวอจิรวดี พันธุ์จันทร์
นางสาวอโณทัย ยืนยง
นางอทัยรัตน์ สมผลึก
นางอธิญาภัชท์ ภูมี
นางสาวอนงค์ จันทรวงศ์
นางอนงค์ ถวิลหวัง
นางสาวอนงค์ เรือนติ๊บ

๒๓๑๒
๒๓๑๓
๒๓๑๔
๒๓๑๕
๒๓๑๖
๒๓๑๗
๒๓๑๘
๒๓๑๙
๒๓๒๐
๒๓๒๑
๒๓๒๒
๒๓๒๓
๒๓๒๔
๒๓๒๕
๒๓๒๖
๒๓๒๗
๒๓๒๘
๒๓๒๙
๒๓๓๐
๒๓๓๑
๒๓๓๒
๒๓๓๓
๒๓๓๔
๒๓๓๕
๒๓๓๖
๒๓๓๗

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นางสาวอนงนาฎ นวลละออง
นางสาวอนิศา พงศ์ยี่หล้า
นางสาวอนุรดี บรรจงมณี
นางอโนทัย กาญจนังกูร
นางอภิญญา นีลโสภณ
นางสาวอภิญญา สุดา
นางอภิญญา ไสยา
นางสาวอภินันท์ เดชะกันธ์
นางสาวอภิรดี จีระธัญญาสกุล
นางสาวอภิรดี ชั้นศิริ
นางอมรรัตน์ กวยทะวิมล
นางสาวอมรรัตน์ จําปาเงิน
นางอมรรัตน์ วงศ์ชัย
นางอมรรัตน์ วิศว์รุ่งโรจน์
นางอมรวดี พรหมใจบุญ
นางสาวอมรวรรณ กุลเพชรโชติ
นางอมรา มั่งคั่ง
นางสาวอมรินทร์ ฤทัยคงถาวร
นางอมาวศรี สมบูรณ์สิน
นางอรจิรา ถาวรฉันท์
นางอรชพร เดชพงษ์
นางอรทัย รัตนสมบัติ
นางสาวอรไทย สืบสิงห์
นางอรนาล สาระเจริญ
นางอรนุช บัวคีรี
นางอรพิณ ปิ่นสุวรรณ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๒๓๓๘
๒๓๓๙
๒๓๔๐
๒๓๔๑
๒๓๔๒
๒๓๔๓
๒๓๔๔
๒๓๔๕
๒๓๔๖
๒๓๔๗
๒๓๔๘
๒๓๔๙
๒๓๕๐
๒๓๕๑
๒๓๕๒
๒๓๕๓
๒๓๕๔
๒๓๕๕
๒๓๕๖
๒๓๕๗
๒๓๕๘
๒๓๕๙
๒๓๖๐
๒๓๖๑
๒๓๖๒
๒๓๖๓

นางสาวอรพิน ทิวไผ่งาม
นางอรพินท์ กองสุวรรณ์
นางอรเพ็ญ บุญเกียรติบุตร
นางอรรณุ ศรีสมบูรณ์
นางอรวรรณ ปัตตาลาโพธิ์
นางสาวอรวรรณ แร่กรูด
นางสาวอรวรรณ ศรีประดู่
นางอรวรรณ สวัสดี
นางสาวอรวรรณ สัมฤทธิ์
นางอรวินทินี อมราพิทักษ์
นางอรสา บุญส่ง
นางอรสา ไม้ไหว
นางอรอนงค์ ชมภูพวง
นางอรอนงค์ สามหงษ์
นางอรอนงค์ สีหมื่น
นางอรอุมา สุขเกษม
นางอรัญญา ไชยศร
นางอรัญญา ทองชู
นางสาวอรัญญา เปลี่ยนศรี
นางสาวอรัญญา ภาวดี
นางอรัญญา อินทร์เพชร
นางสาวอรุชา ศรีสมัย
นางอรุณ ศรีนาม
นางอรุณ สุขสว่าง
นางสาวอรุณนภา อร่ามสุขเสรี
นางสาวอรุณรัตน์ ทองคํา

หน้า ๑๒๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๖๔
๒๓๖๕
๒๓๖๖
๒๓๖๗
๒๓๖๘
๒๓๖๙
๒๓๗๐
๒๓๗๑
๒๓๗๒
๒๓๗๓
๒๓๗๔
๒๓๗๕
๒๓๗๖
๒๓๗๗
๒๓๗๘
๒๓๗๙
๒๓๘๐
๒๓๘๑
๒๓๘๒
๒๓๘๓
๒๓๘๔
๒๓๘๕
๒๓๘๖
๒๓๘๗
๒๓๘๘
๒๓๘๙

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นางอรุณรัตน์ ศรีชมภู
นางอรุณี บุณยพุกกณะ
นางสาวอรุณี มูลศรี
นางสาวอรุณี แย้มมณฑา
นางสาวอรุณี สนหมื่นไวย
นางอลิสา แตงอ่อน
นางอวยพร ฉิมบ้านไร่
นางสาวอวยพร ฉุ้นเขา
นางสาวอังคณา คํารังษี
นางสาวอังคณา ตั้งพัฒนากิจการ
นางอังคณา บุญกว้าง
นางสาวอังคณา พุ่มหมื่นไวย
นางอังคณา โหมดสุวรรณ
นางสาวอังคณาลักษณ์ ช้างเย็นฉ่ํา
นางสาวอังคณีย์ แซ่หลี
นางอังษณา คําก้อน
นางอัจฉรา ธรรม์ทวีวุฒิ
นางอัจฉรา พรรณมาลัย
นางอัจฉรา ศรีเงินพันธุ์
นางสาวอัจฉรา ศรีผา
นางสาวอัจฉรา อุดมรัชต์ยานนท์
นางอัจฉราพร ทองจันฮาด
นางอัจฉราภรณ์ หมิดปน
นางอัจฉราวรรณ โรจรัตน์
นางอัฉริยา คล้ายคลึง
นางสาวอัฌรินทร์ สว่างอารมณ์

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๒๓๙๐
๒๓๙๑
๒๓๙๒
๒๓๙๓
๒๓๙๔
๒๓๙๕
๒๓๙๖
๒๓๙๗
๒๓๙๘
๒๓๙๙
๒๔๐๐
๒๔๐๑
๒๔๐๒
๒๔๐๓
๒๔๐๔
๒๔๐๕
๒๔๐๖
๒๔๐๗
๒๔๐๘
๒๔๐๙
๒๔๑๐
๒๔๑๑
๒๔๑๒
๒๔๑๓
๒๔๑๔
๒๔๑๕
๒๔๑๖

หน้า ๑๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอัญฉลิน ทองดี
นางอัญชนา มานะกิจ
นางอัญชรี สีดา
นางสาวอัญชลี โคสาดี
นางอัญชลี ชูลิขิต
นางอัญชลี ญาณอุดม
นางสาวอัญชลี ทับกลัด
นางอัญชลี ทิพย์วงษ์ทอง
นางสาวอัญชลี พุกจีน
นางอัญชลี รักษ์หิรัญ
นางอัญชลี ศรลัมพ์
นางอัญชลี ศรีสมทรัพย์
นางสาวอัญชลี เหลืองพิพัฒน์สร
นางสาวอัญชุลี พันธ์เครือบุตร
นางอัญชุลี เศาภายน
นางสาวอัณกาญจน์ กุลจิตติพิเชียร
นางสาวอัณชรินทร์ โนรินทร์
นางอัณศยา ซื่อมั่น
นางอันธิกา ใจยะสิทธิ์
นางสาวอัปสร ดาหะตอ
นางอัมพร เผือกอิ่ม
นางอัมพวรรณ เตชะ
นางสาวอัมภาพรรณ์ ศรีบุตร
นางสาวอัมภาวัน กานุวงษ์
นางอัศวินี ทองแสน
นางอัษฎาพร มาตรวังแสง
นางสาวอาดีศร โกลา

๒๔๑๗
๒๔๑๘
๒๔๑๙
๒๔๒๐
๒๔๒๑
๒๔๒๒
๒๔๒๓
๒๔๒๔
๒๔๒๕
๒๔๒๖
๒๔๒๗
๒๔๒๘
๒๔๒๙
๒๔๓๐
๒๔๓๑
๒๔๓๒
๒๔๓๓
๒๔๓๔
๒๔๓๕
๒๔๓๖
๒๔๓๗
๒๔๓๘
๒๔๓๙
๒๔๔๐
๒๔๔๑
๒๔๔๒
๒๔๔๓

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นางสาวอาทิตยา อ้นขวัญเมือง
นางสาวอาภรณ์ ช่างสาน
นางอาภรณ์ แซ่ตั้ง
นางสาวอาภรณ์ มาศเสม
นางอาภาภัทร ชํานาญ
นางอาภาวรรณ เกียรติโอภาส
นางสาวอามีเนาะ เจ๊ะอุบง
นางอารมย์ เนตร์สีเงิน
นางอารยา บินอูเซ็น
นางสาวอารยา โพธิเวชกุล
นางสาวอารี ขวดแก้ว
นางสาวอารี มั่นศิลป์
นางอารี หอมกุหลาบ
นางอารี อินทร์หอม
นางสาวอารีย์ เครือวีระ
นางอารีย์ จันทีนอก
นางอารีย์ สวัสดี
นางสาวอารีย์วรรณ พรหมธารี
นางสาวอารียา บูรณัติ
นางสาวอารียา พลีขันธ์
นางอารียา สถิตย์วัฒนาสันติ์
นางอาศิรา เผือกผ่อง
นางอาสยา ช่างฝั้น
นางอํานวย ธิโสภา
นางอํานวย นากกร
นางสาวอํานวย บัวดี
นางสาวอําพร แก้วคง

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๒๔๔๔
๒๔๔๕
๒๔๔๖
๒๔๔๗
๒๔๔๘
๒๔๔๙
๒๔๕๐
๒๔๕๑
๒๔๕๒
๒๔๕๓
๒๔๕๔
๒๔๕๕
๒๔๕๖
๒๔๕๗
๒๔๕๘
๒๔๕๙
๒๔๖๐
๒๔๖๑
๒๔๖๒

หน้า ๑๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางอําพร ยุพิน
นางอําพัน ปริมาณ
นางอําไพ ทิมนาค
นางอําไพ วิละรัตน์
นางสาวอําไพ แหวนทองสุข
นางอําไพพรรณ สมพงษ์
นางอําไพศิริ ศรีลาแสง
นางสาวอิงอร สาเหลา
นางอิสรากานต์ ปานดวง
นางอุดม ด้วงเนียม
นางอุดม สุระอุดร
นางสาวอุทัยวรรณ แก้วสุขศรี
นางสาวอุทัยวรรณ สุวรรณประเสริฐ
นางอุทัยศิลป์ หัทยานนท์
นางสาวอุทุมพร เฉลิมรมย์
นางอุบล ยูงทอง
นางสาวอุบลรัตน์ จันทร์วงษ์
นางอุบลวดี แขกไทย
นางอุมาทิพย์ วรพิพัฒน์

๒๔๖๓
๒๔๖๔
๒๔๖๕
๒๔๖๖
๒๔๖๗
๒๔๖๘
๒๔๖๙
๒๔๗๐
๒๔๗๑
๒๔๗๒
๒๔๗๓
๒๔๗๔
๒๔๗๕
๒๔๗๖
๒๔๗๗
๒๔๗๘
๒๔๗๙
๒๔๘๐

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นางสาวอุมาพร มีสิทธิ์
นางสาวอุมาพร ศรีเมือง
นางสาวอุมาวดี บุตรโคตร
นางอุไร แก้วภราดัย
นางอุไร ใจปลื้ม
นางสาวอุไร นุชสา
นางสาวอุไร วงสุริย์
นางสาวอุไรวรรณ ปฐมบูรณ์
นางอุไรวรรณ ปิ่นเกล้า
นางอุไรวรรณ สายศร
นางอุไรวรรณ แสงคะนิจ
นางอุษา เบาแรง
นางสาวอุษามาศ โนนะบุตร
นางเอมอร หังเสวก
นางเอศิณา สถานทรัพย์
นางเอื้องคํา อินทร์ศักดิ์
นางสาวเอื้อจิตต์ ชวนประยูร
นางสาวเอื้อมพร พรมสุคนธ์

บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ทุติยดิเรกคุณาภรณ์
๑ นางสาวทิพรัตน์ วงษ์เจริญ
ตติยดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายชัชวาล หังสพฤกษ์
๓ นางสาวอรรยา สิงห์สงบ
๒ นายธีรพล ภูรัต

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ 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

นายจรูญศักดิ์ เขียวเขื่อน
นายชวลิต ฉัตรชัยอนันต์
นายณัฐพงศ์ ตรีสุวรรณ
นายถิรพล วงศ์สอาดสกุล
นายธนดล พรพุทธพงศ์
นายนพดล ชาติรังสรรค์
นายนิพันธ์ โอฬารนิเวศน์
นายนิรันดร์ ชื่นจรูญ
นายบรรพต ชมงาม
นายประวงศ์ มณีเลิศรัตนา
นายภูมิสิทธิ์ ประดิษฐ์ธีระ
นายวินัย ดีปัญญา
นายวิรัตน์ รัตตากร
นายสงกรานต์ กันทวงศ์
นายสรรเพชญ พนัสบดี
นายสัมพันธ์ ยิ้มพงษ์
นายสุวเดช แก้วช่วย
นางจารี ตั้งมี
นางสาวชุติมาวดี ทองจีน
นางสาวณฐมน ปัญญาวัชร
นางสาวณฐอร วรมงคลชัย
นางณัฐา ฉางชูโต
นางสาวดารารัตน์ ก่ําเสริฐ
นางสาวนภาพร ศรีจรรยาชน

หน้า ๑๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๒๕ นางนันทนา ตันตระรัตน์
๒๖ นางสาวนิดา ถาวรกุล
๒๗ นางสาวปัทมาภรณ์ พิมพ์หานาม
๒๘ นางสาวปุษยาพร อุทัยพยัคฆ์
๒๙ นางพรศิริ วิเชียร
๓๐ นางพิมพ์จิต ตปนียะ
๓๑ นางพิมพินันท์ โตนอก
๓๒ นางพิมพินี ดําสงค์
๓๓ นางสาวภัทรภร จารุหิรัญสกุล
๓๔ นางมะลินี เทพปาน
๓๕ นางมุจรินทร์ วุฒิกุล
๓๖ นางสาววนิดา แสงสารพันธ์
๓๗ นางสาววิลาสินี บุณยะศรี
๓๘ นางสาวศรัญญาภรณ์ โชลิตกุล
๓๙ นางสาวศิริรัตน์ วีรชาติยานุกุล
๔๐ นางสาวศิริวัฒน์ แสนเสริม
๔๑ นางสาวสภารัตน์ ฟองมาศ
๔๒ นางสาวสุชาดา จารุพรโกศล
๔๓ นางสาวสุดารัตน์ ขําละเอียด
๔๔ นางสุติมาพร แหลมหลัก
๔๕ นางสุพัตรา พูนแก้ว
๔๖ นางสาวสุภัทรา วรภัทรพานิชย์
๔๗ นางสุภา พนัสบดี
๔๘ นางอรุณศรี แมนมิตร

หน้า ๑๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

นายธีรเนตร เศรษฐบุตร
นายนฤเทพ เทียมพันธ์
นายบุรินทร์ สิงห์โตอาจ
นายประพาฬ กาญจโนภาศ
นายไพบูลย์ นาสําราญ
นายภัทรกร ฉ่ําเฉื่อย
นายสราวุธิ ราษฎร์นิยม
นายอรรถกร สุขนันทฬส
นายอริชัย อรรคอุดม
นายเอกชัย กันยานุชรัตน์
นางสาวกฤติกา จังกาจิตต์
นางสาวจุฬาลักษณ์ หงส์อติกุล
นางสาวชลธิชา อาภากาศ

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑๔ นางสาวนพวรรณ คงเทพ
๑๕ นางนัณชลิกา วิศวพลานนท์
๑๖ นางสาวนันทิยา ชัยบุตร
๑๗ นางสาวปฐมาพร เนตินันทน์
๑๘ นางสาวเพ็ญพักตร์ ศิริไตรรัตน์
๑๙ นางสาวมณฑาสินี หอมหวาน
๒๐ นางรณิดา รัตตากร
๒๑ นางสาวรุจิพรรณ สัมปันณา
๒๒ นางสาวลักคณา วรศิลป์ชัย
๒๓ นางสาวลักษณ์วรรณ พิมพ์สวัสดิ์
๒๔ นางสาวสมใจ อํานาจบัณฑิต
๒๕ นางสาวอติภา อ่องเอี่ยม
๒๖ นางสาวอารีรัตน์ สุจิรปัญญา

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

๑ นายคณิต สายลิ่ม
๒ นายดนัย เหลืองคชนารถ
๓ นางสาวนงลักษณ์ ศิริพิศ

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายปราการ เกิดมีสุข
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๔ นางสาวสุธีรา ธาตรีนรานนท์
๕ นางสาวอัจฉรา พุทธจันทร์

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
๑ นายชัยศักดิ์ จิตต์เจริญ
๒ นายธนวัฒน์ ดีนพเก้า

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๓ นายธีรยุทธ จันทร์แจ่ม
๔ นายพิสิทธิ์ จิตติสุขพงษ์

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

นายวัฒนา เจริญชัยนพคุณ
นายวิญญู แสวงสินกสิกิจ
นายวุฒิ นิ่มพานิชย์
นายสมบัติ บุญประธรรม
นายสําลี ลายลักษณ์
นายสุวิทย์ วงศ์คุ้มสิน
นายเสนีย์ เวชพัฒน์พงษ์
นายอภิชาติ ทวีวัฒน์
นายอํานวย ไกรทอง
นางจรวยพร แก้วเกตุ
นางจักรีรัตน์ แสงวารี
นายกิตติกร เรืองขํา
นายธนา ศิริจันทร์สว่าง
นายวรากร เกิดทรัพย์
นายสงกรานต์ แก่นเชิดชู
นายอํานวย อังกาบสี
นายเอกสิทธิ์ สนามทอง
นางสาวขวัญลักษณ์ มิตรโสภณศิริ

หน้า ๑๓๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นางสาวจันทร์เพ็ญ ต้นสกุลอารี
นางชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
นางสาวธนาพร ทศานนท์
นางไพรวรรณ โชติยุทธ
นางสาวมันทนา ชิงชัย
นางสมสมัย เจริญสุข
นางสุทธิวรรณ กัลยา
นางสาวสุเนตรา บินมาอน
นางอรวรรณ แสงอนันต์
นางสาวอัญชลี ปรีชาอนุสรณ์

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๘ นางประไพพรรณ สาลิตุล
๙ นางพัฒนา สูงเจริญศิริ
๑๐ นางสาวโสภา เอกทัศน์
๑๑ นางสาวหนึ่งฤทัย ทิมย้ายงาม
๑๒ นางอนัญญา จินดาวัฒนะ
๑๓ นางอรอนงค์ แซ่จิว

มหาวิทยาลัยเกริก
๑
๒
๓
๔

นายปรีชา พันธุ์แน่น
นายอนันต์ บุญสนอง
นายอภิสิทธิ์ พวงประเสริฐ
นางกฤษณา ศุขหมอก

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๕ นางสาวกิตติยา อารีย์ชน
๖ นางสาวณัฐถะปราน คล้ายประสิทธิ์
๗ นางสาวบุญยัง สหเทวสุคนธ์
๘ นางปราณี จิตรรัตนพงษ์

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๑ นายพลวัฒน์ เร่งรีบ
๒ นางสาวณภัทร มังคละพฤกษ์
๓ นางธารณา เปีย่ มชาคร

หน้า ๑๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๔ นางสาวนุสรา สินสุข
๕ นางสาววิภารัตน์ คําบับภา
๖ นางสาวศศิธร นาคขาว

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

๑ นายสมโภช พรหมจํารัส
๒ นายสุพจน์ สุทธิศักดิ์
๑ นายยุทธเดช ช้อยแสง
๒ นายวีระชัย ภัทรารมย์

ทุติยดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายปรีชา วัฒนคุณากร
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๓ นางกาญจนา สวาทะสุข
๔ นางสาวกานต์เทวี ด้วงพลู
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๓ นางสาวนิตยา เปล่งเจริญศิริชัย

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
๑ นายกิติกร ดาวพิเศษ
๑ นายครรชิต จามีกร
๒ นายไชยเยศ ธงภักดิ์
๓ นายวันชาติ ทรัพย์เฮง
๑ นางสาวชมพู เนื่องจํานงค์

ตติยดิเรกคุณาภรณ์
๒ นางธนีนาฏ ณ สุนทร
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๔ นายศุภกิจ เศิกศิริ
๕ นางกัลยาณี คงรัศมี
๖ นางสาวกาญจนา ภัทราวิวัฒน์
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๒ นางวิมลศิริ ชํานาญเวช

มหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์
๑ นางจินตนา อาจสันเที๊ยะ

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๒ นางศรีสมร กลิ่นเพ็ช

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข

หน้า ๑๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
๑
๒
๓
๔

นายธีรยุทธ รุ่งเรือง
นายนันทภัค แก้วใหญ่
นายสิทธิชัย ฝรั่งทอง
นายสุคนธ์ สนธิ

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๕ นายอรุษ สาระชัย
๖ นางสาวชัญญ์ญาณ์ ป้อมสา
๗ นางวิมลวัลย์ ทรงศิริยศ

วิทยาลัยดุสิตธานี
๑ นายฉัตรชัย บุณยะอนันต์
๒ นายภูวเรศ อับดุลสตา
๓ นางสาวนิศา บูรณภวังค์

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๔ นางศรัณญา กังพานิชกุล
๕ นางสาวสิริชัญญา ปิยะมงคลกุล

วิทยาลัยตาปี
๑ นางกนกพร ขุนศรี
๑ นายธีระยุทธ์ ขุนศรีแก้ว

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๒ นางนิสากร แสนเสน่ห์
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๒ นางทัศนียา ศรีฤทธิ์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
๑
๒
๓
๔
๕
๖

นายชาลี โกมลสุทธิ์
นายธีระเดช อังธีระปัญญา
นายพงษ์ศักดิ์ ไผ่แดง
นายพินิจ ทิพย์มณี
นายวิฑูรย์ เย็นเจริญ
นางนิภา พวงกนก

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๗ นางปิยะนุช เปรมกิจพรพัฒนา
๘ นางสาวสุฏิกา รักประสูติ
๙ นางสุวนิตย์ จีรวงส์
๑๐ นางสาวอภิรจิตร์ คนศิลป
๑๑ นางอมรัตน์ พ่วงศิริ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

นายจันทร์พา ทัตภูธร
นายจุลศักดิ์ ชาญณรงค์
นายเฉลิมพล ศิริกายน
นายณรงค์เดช กีรติพรานนท์
นายธัญญะ พรหมศร
นายปิลันธ ปิยศิริเวช
นายพงษ์ภิญโญ แม้นโกศล
นายรัชเดช สุขสิน
นายสนธยา แช่ม
นายอัศวิน แสงพิกุล
นายอํานาจ ผดุงศิลป์
นางสาวจตุพร มีสกุล

หน้า ๑๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑๓ นางสาวจรัญญา ปานเจริญ
๑๔ นางจารุวรินทร์ โอสถานุเคราะห์
๑๕ นางฉวีวรรณ เพ็ชรศิริ
๑๖ นางสาวนัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ
๑๗ นางนุชรี เปรมชัยสวัสดิ์
๑๘ นางสาวเบญจวรรณ บุญศรี
๑๙ นางลีลา เตี้ยงสูงเนิน
๒๐ นางสาวสร้อยศิธร อิศรางกูร ณ อยุธยา
๒๑ นางสาวสิริลักษณ์ หุ่นศรีงาม
๒๒ นางสุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์
๒๓ นางเสาวลักษณ์ แสงมงคลพิพัฒน์

มหาวิทยาลัยพายัพ
๑ นายรักษ์ พรหมปาลิต
๒ นายศรีธรณ์ โรจนสุพจน์
๑
๒
๓
๔

นายจิระ บุรีคํา
นายพิชาภพ พันธุ์แพ
นางจงรักษ์ ศรีคําหน้อย
นางสาวธีราลักษณ์ สัจจะวาที

๑ นายกัลป์ อุโฆษกิจ
๒ นายธนัญชัย ทิพยมณฑล
๓ นายนวกาล สิรารุจานนท์

ตติยดิเรกคุณาภรณ์
๓ นางสาวพรรณี อวนสกุล
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๕ นางสาวพุทธมนต์ พรนิมิตร
๖ นางวัลลภา ทรงพระคุณ
๗ นางอรอนงค์ ศรีไพโรจน์
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๔ นายวสันต์ชาย อิ่มโอษฐ์
๕ นายวัชรพล คนเที่ยง
๖ นายศุภธณิศร์ เติมสงวนวงศ์

หน้า ๑๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

นางสาวกชกร สอิ้งทอง
นางสาวจิตรา สามสา
นางไฉไล ผาเงิน
นางชนกพร ชูชาติ
นางสาวดารินทร์ เหมะวิบูลย์
นางนฤมล วันทนีย์
นางสาวเบญจมาภรณ์ เมฆรา
นางสาวปรมาภรณ์ นิรมล
นางประภาวรรณ ปุรณะพรรค์

๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นางสาวปริญญา พรหมเดชะ
นางพิกุล พงษ์กลาง
นางพิมผกา ปัญโญใหญ่
นางสาวมนัสวี รุ่งสุวรรณ
นางรัตนาภรณ์ บุญมา
นางสาววรรณทนี รุ่งเรืองสภากุล
นางสาวศิริลักษณ์ เจริญรัตน์
นางสาวสุกัญญา เขียวสะอาด

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
๑ นายฐานันดร ปรีดากัญญารัตน์
๒ นายนราธิป วงษ์ปัน
๓ นายสิระ สมนาม

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๔ นางสาวเยาวลักษณ์ เคลือบมาศ
๕ นางสาววันทนา จันตา

มหาวิทยาลัยภาคกลาง
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายจักรกริสน์ สนธิกนกกุล
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายอาชวะ ประทุมมา

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
๑ นายชํานิ กิ่งแก้ว
๒ นายสัญญา ตบะนิยม
๓ นางสาวจิราวรรณ รักษายศ

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๔ นางชื่นฤดี วะระทรัพย์
๕ นางบายาตี ดือรามัน
๖ นางสาวมณฑาทิพย์ แคนยุกต์

หน้า ๑๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๗ นางวันทนา สิงห์โต
๘ นางวัลภา วงศ์แก้ว

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

๙ นางสาวสุกัญญา ใจเย็น

วิทยาลัยทองสุข
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๒ นางสาวสุชบา วสุนันต์

๑ นางสาวพรชุลี มีสีผ่อง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
๑ นายฐานิตย์ เมธิยานนท์
๒ นายวิษณุ มีอยู่

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๓ นายสมภพ ภูริวิกรัยพงศ์

มหาวิทยาลัยธนบุรี
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายไพบูลย์ จันทร์เศษ
๓ นางสาววารุณี มิลินทปัญญา
๒ นางสาวเบญจกัลยาณี ไชยคําภา
๔ นางสาวศศิธร เปอร์เขียว

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
๑
๒
๓
๔

นายปรมินทร์ นวลอินทร์
นายพงศกร ทวันเวช
นายพงษ์ศักดิ์ วิทยากร
นายอาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๕ นายอํานาจ อมรเกียรติไพศาล
๖ ว่าที่ร้อยตรีหญิง ปานศิริ พูนพล
๗ นางสาววชิรา จันทร์คายโคตร
๘ นางสาวสุจิตรา อร่ามพงษ์พันธ์

มหาวิทยาลัยโยนก
๑ นายธวัชชัย แสนชมภู
๑ นายวันชาติ นภาศรี
๒ นายวีระศักดิ์ สวนจันทร์

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๒ นายมงคล ใจสุข
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๓ นางปวินท์รัตน์ สุดประเสริฐ
๔ นางศรินยา โพธิ์ขํา

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข

หน้า ๑๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

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

นายไกรสร วงศ์อนันต์ศักดิ์
นายคงรัฐ สุนทรโรจน์พัฒนา
นายธนภัทร ทรงศักดิ์
นายธรรมศักดิ์ รุจิระยรรยง
นายนพวงษ์ พิรุณ
นายนเรฏฐ์ พันธราธร
นายประเสริฐ ศิรินรานันตร์
นายสมาน ดอกกุหลาบ
นายสรไน รอดนิตย์
นายสุชาติ ธีราธรรม
นายสุวัฒน์ พิพิธวณิชธรรม
นายอวิรุทธ์ เจริญทรัพย์
นายอิทธิพันธ์ พัฒนานุพงษ์
นางสาวกนกพร ฉายะบุระกุล
นางทัศนีย์ เล็บนาค
นางสาวธนวรรณ อัศวไพบูลย์
นายจิรศักดิ์ กุศลวิริยะวงศ์
นายสําราญ แสงเดือนฉาย
นายเอกสิทธิ์ เจริญศิลป์
นางกัลยาณี รองนาค
นางสาวจรัสศรี ศรีสุข
นางจีรนันท์ ทองแป้น
นางชฎารัตน์ บุญถนอม
นางสาวชะอ้อน พันถัน

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑๗ นางนันทนา กุญชร ณ อยุธยา
๑๘ นางประภา รัตตสัมพันธ์
๑๙ นางสาวปรานอม ขาวเมฆ
๒๐ นางสาวพรนภา แก้วลาย
๒๑ นางสาวพิมพ์พรรณธร บริสุทธิ์
๒๒ นางวันทิกา เครือน้ําคํา
๒๓ นางสาววาจวิมล เดชเกตุ
๒๔ นางวีริสา ธีรทัศน์สุทธิชีพ
๒๕ นางสาวศราพร หริการภักดี
๒๖ นางศิรดา รังษีสันติวานนท์
๒๗ นางสยัมวรา เชื้อทิน
๒๘ นางสาวสิริมา กิจวัฒนชัย
๒๙ นางสุดาญา ออประยูร
๓๐ นางสาวอรทัย เหรียญทิพยะสกุล
๓๑ นางสาวอารีรัตน์ ตันวีระชัยสกุล
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๙ นางดาวรัตน์ แท่นรัตน์
๑๐ นางนิดาวรรณ เพราะสุนทร
๑๑ นางสาวภาวิณี เส็งสันต์
๑๒ นางสาวรัตนาภรณ์ กาศโอสถ
๑๓ นางสาววีณา วงษ์ปถัมภ์
๑๔ นางสาวศิรินทรา กอแสงเรือง
๑๕ นางสุรางค์ศรี อยู่โต
๑๖ นางหทัยรัตน์ พงษ์ศิริ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข

หน้า ๑๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
๑ นายกนก เพ่งจินดา
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

นายประสาน ฮกชุน
นายวันชัย หลิ่วอํานวยโชค
นายสกล สุดชนะ
นายสราวุธ รามณรงค์
นายอนุวัฒน์ เอี่ยมแสน
นางสาวกมลทิพย์ ถิรสัตยวงศ์
นางสาวชนัดดา พ่วงกลาง
นางฐิติมาศ จันทราภิรมย์
นางสาวนวพร ขู้เปี้ยเต้ง
นางสาวนิพัทธ์ ดอกกุหลาบ
นางสาวนุชนารถ แซ่บ้าง
นางสาวปัทมา สุขศรี

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๒ นางศรญา อ่องสุข
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑๓ นางสาวปิลันธนา อินทรมาศ
๑๔ นางปุณยนุช ชนะวิเศษ
๑๕ นางสาวพรชนัน ทูลขุนทด
๑๖ นางสาวพัชรี ดําทอง
๑๗ นางสาวพัชรี แสงบัวแก้ว
๑๘ นางสาววิไลลักษณ์ ซ่อนกลิ่น
๑๙ นางสาววิไลวรรณ ศรีอักษร
๒๐ นางสาวสุจิตรา คงคล้าย
๒๑ นางสาวโสวัตรธนา ธารา
๒๒ นางอัญชลี อุมัษเฐียร
๒๓ นางสาวอําพร ศรีรัตน์
๒๔ นางอุมาพร สุวรรณโรจน์

มหาวิทยาลัยปทุมธานี
ตติยดิเรกคุณาภรณ์
๑ นางชนากานต์ ยืนยง
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายวิบูลย์ พุ่มพูลสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
๑ นายศิริชัย ห่วงจริง
๒ นายหวังแก้ว บุญสวน

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๓ นางสํารวย บุญรักษา

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข

หน้า ๑๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑๓ นางจิราภรณ์ ชมยิ้ม
นายกมล น้อมงามศักดิ์
๑๔ นางสาวบุษกร เพ็งหาจิตต์
นายเฉลิมชัย สินธุอารีย์
๑๕ นางสาวปรางค์ทิพย์ เลขบวรวงศ์
นายณรงค์ชัย ปินทรายมูล
๑๖ นางสาวปริยา ศุภวงศ์
นายธนภณ สมหวัง
๑๗ นางสาวมนนภา เทพสุด
พันเอก ประสงค์ ชิงชัย
๑๘ นางสาววริสรา เลิศไพฑูรย์พันธ์
นาวาอากาศเอก ประสงค์
๑๙ นางสาววันดี บุญเด็ด
ประณีตพลกรัง
นายพิสุทธิ์ สถาพรภูริศักดิ์
๒๐ นางวิกานดา เจียมสุข
นายสุทัศน์พงษ์ กุลบุตร
๒๑ นางสิริรัตน์ มัชฌิมาดิลก
นายโสภิต ภาโนมัย
๒๒ นางสาวสุดีพร ฉันท์เฉลิมพงศ์
๒๓ นางสุภาวดี ฮะมะณี
นายอาทิตย์ เสาธงใหญ่
๒๔ นางอัญญา ศรีสมพร
นายโอภาส โกมลวัฒนาพาณิชย์
นางสาวจันทิมา สุรรัตน์
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑๑ นายสรพล บูรณกูล
นายกฤษณ์ตินทร์ รักษาคํา
๑๒ นายสุรชัย ทองแก้ว
นายเกียรติศักดิ์ สกุลพันธ์
๑๓ นายอภิชัย ตระหง่านศรี
นายคมวุธ วิศวไพศาล
๑๔ นายอุดมศักดิ์ จันทรทาโพ
นายจรรยา ผลประเสริฐ
๑๕ นางขวัญเดือน ชื่นใจ
นายธ.ธง พวงสุวรรณ
๑๖ นางสาวจิราภรณ์ อัมพรพรรดิ์
นายธนัญ เรือนคง
๑๗ นางจีระวรรณ วิสายอน
นายนภดล รอดบุญ
๑๘ นางพรอําไพ สมิตานนท์
นายประภัสสร คําสวัสดิ์
๑๙ นางพูนทรัพย์ วัจนสุนทร
นายวนายุทธ์ แสนเงิน
๒๐ นางสาวเพ็ญประภา สุวรรณะ
นายวรพจน์ พันธุ์คง

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕

นางสาวมาลิวรรณ บุญพลอย
นางเยาวนารถ พันธุ์เพ็ง
นางสาวรัตนติญา ฤทธิโชติ
นางวรพรรณ วงศ์พิศาล
นางวรวรรณ อเนกะเวียง

หน้า ๑๔๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นางวันเพ็ญ จารลี
นางสาววาณี ฐาปนวงศ์ศานติ
นางสิรินธร สินจินดาวงศ์
นางสาวอภิรดี อํานรรฆมณี

มหาวิทยาลัยสยาม
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๖ นายสิน งามประโคน
๗ นายสุวิจักขณ์ บุญมี
๘ นางจารุณี วรรณศิริกุล
๙ นางอัชฌาธร นุชิตประสิทธิ์ชัย

๑
๒
๓
๔
๕

นายประเสริฐ อินประเสริฐ
นายไพรัตน์ โชควิบูลย์กิจ
นายมนตรี สมดุลยกนก
นายศักดิ์ชัย ศักดิ์ทวีวงศ์
นายสมชาย เบ็ญจวรรณ์

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
นายเฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชทวี
๑๐ นางสาวปิยนุสร์ น้อยด้วง
นายณรงค์ฤทธิ์ สุคนธสิงห์
๑๑ นางสาวพิมพ์พรรณ สุริยบัลลพ
นายนิวัฒน์ เตชะเกียรตินันท์
๑๒ นางสาวภัทรพร อรัณยภาค
นายภาคภูมิ มงคลสังข์
๑๓ นางสาววิรากานต์ เทวินภิบาลพันธุ์
นายมารุจ ลิมปะวัฒนะ
๑๔ นางศิริกุล หนูเกื้อ
นายเวทิต ทองจันทร์
๑๕ นางสาวศิริรัตน์ สุคนธสิงห์
นายสุทธิเกียรติ ชลลาภ
๑๖ นางสาวสรัญญา ชมฉัยยา
นางจิรนาถ บุญคง
๑๗ นางอัญชลี จันทาโภ
นางสาวเบญจวรรณ อุชุพงศ์อมร
๑๘ นางสาวอําพรรณ ชัยกุลเสรีวัฒน์

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
๑ นายสมพงษ์ แก้วเจริญไพศาล

ตติยดิเรกคุณาภรณ์
๒ นางธัญญรัตน์ ชีวะเกตุ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๑
๒
๓
๔
๕

นายเฉลิมชนม์ ไวศยดํารง
นายนพดล ยุทธสุขประเสริฐ
นายประยง มหากิตติคุณ
นายประวัติ ชัยประภา
นายพิชัย นิรมานสกุล
นายภาสกร เกตุชาญวิทย์
นายมนตรี ห่วงอาษา
นายวรภัทร กอแก้ว
นายวรวิทย์ จิตรงค์
นายวัฒนชัย พฤกษ์กานนท์
นายสาโรช เลิศวนัสบดี
นายสุวโรจน์ อัครวุฒิพรภัทร์
นายอภิวัฒน์ แสงโนรี
นางสาวกนกพร แสงวารี
นางสาวกิตติมา อัครนุพงศ์
นางชื่นกมล ธัญไพบูลย์
นางสาวฐะปะนี มะลิซ้อน
นางณัฎฐชา พฤกษ์กานนท์
นางดลฤทัย ลภัสรดากุล
นางทรงพร ศรีช่วย
นายไชยพศ แจ่มใส
นายปรเมศ ส่งแสงเติม
นายสิทธิพร รุจิระยรรยง
นางกันยิกา ชอว์
นางชุติมา เพชรประกอบ

หน้า ๑๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๒๑ นางนัยน์พัศ ประเสริฐเมฆากุล
๒๒ นางประทานพร โสภาจิตต์วัฒนะ
๒๓ นางสาวปิยาพร รัฐพร
๒๔ นางสาวพัชรี พรหมคช
๒๕ นางโพธิญาณี มเปตา
๒๖ นางเยาวลักษณ์ จิตต์วโรดม
๒๗ นางรัตนวดี นาควานิช
๒๘ นางสาวรุ่งทิพย์ อักษรสาร
๒๙ นางสาววรรณี ลาภจินดา
๓๐ นางสาวสิริธร เจริญรัตน์
๓๑ นางสาวสุภางค์ เรืองฉาย
๓๒ นางสาวสุภาภรณ์ เกียรติสิน
๓๓ นางสาวสุวรินทร์ ไม้สุวรรณกุล
๓๔ นางเหมือนหมาย อภินทนาพงศ์
๓๕ นางสาวอรฤดี ศรีธราพิพัฒน์
๓๖ นางสาวอวภาส์ ฉันทศาสตร์รัศมี
๓๗ นางสาวอัจจิมา อินทรีย์
๓๘ นางอัญชลี มาฟัก
๓๙ นางอาภัสรา เทพจํานงค์
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๖ นางเบญจพร วัจฎานนท์
๗ นางสาวมณิสรา บารมีชัย
๘ นางสรลักษณ์ พงษ์โพธิ์
๙ นางสาวสิริพันธ์ ดีศีลธรรม
๑๐ นางสาวสุกัญญา เบญจวนิช

หน้า ๑๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
๑
๒
๓
๔
๕

นายคัมภีร์ ทองพูน
นายจักรเกียรติ์ เมธานัย
นายประภาศ ปานเจี้ยง
นายยรรยง คชรัตน์
นางสาวเจรจา บุญวรรณโณ

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๖ นางสาวลีลี่ รัศมีมณฑล
๗ นางสาวสวย หลักเมือง
๘ นางสุจิตราภรณ์ จุสปาโล
๙ นางสาวสุวัจนี เพชรรัตน์
๑๐ นางสาวอริสรา กิตติพงษ์

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

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑๔ นางสาวพัชรินทร์ บูรณะกร
นายชาญชัย สาดแสงจันทร์
๑๕ นางสาวยิ่งลักษณ์ วิรุณรัตนกิจ
นายภุชงค์ เสนานุช
๑๖ นางสาวรัชนีพร ศรีรักษา
นายสถาพร ปิ่นเจริญ
๑๗ นางรุ่งฤดี รัตนวิไล
นายอรรถสิทธิ์ สุนาโท
๑๘ นางวรนุช ปลีหจินดา
นางสาวจรัสศรี จิรภาส
๑๙ นางสาววัชรินทร์ รังษีภาณุรัตน์
นางสาวจริยาวัฒน์ โลหะพูนตระกูล
๒๐ นางสาวศิรประภา ทับทิม
นางสาวดวงใจ ลิมตโสภณ
๒๑ นางสาวศิริพร เกื้อกูลนุรักษ์
นางดวงพร เบญจนราสุทธิ์
๒๒ นางสาวสรวลสรรค์ พจนอารี
นางสาวนัฐธิยา บุญอาพัทธิ์เจริญ
๒๓ นางสาวโสภา อ่อนโอภาส
นางสาวนุชนาฎ ยูฮันเงาะ
นางบังอร ฉางทรัพย์
๒๔ นางสาวหทัยชนก บัวเจริญ
นางสาวปวีณา ว่องตระกูล
๒๕ นางอรวรรณ คุณสนอง
นางสาวพรรัชนี วีระพงศ์
๒๖ นางอลิศรา พรายแก้ว
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
นายเกรียงศักดิ์ อวยพรเจริญชัย
๓ นายสมศักดิ์ นัคลาจารย์
นายนนทวิชญ์ ไพรัตน์
๔ นายสุเมษ เลิศจริยพร

หน้า ๑๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

นายอรรถพล ธรรมไพบูลย์
นางสาวเจริญรัตน์ เบญจรัตนาภรณ์
นางสาวชลันดา กองมะเริง
นางสาวชวาลินี อัศวเหม
นางชัชราวรรณ มีทรัพย์ทอง
นางสาวปิยนุช ประใจครบุรี
นางสาวเพ็ญฤดี เหล่าปทุมวิโรจน์
นางมยุรี เก่งเกตุ
นางสาวรัตนา จันทรสารโสภณ

๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นางสาววรรณา แซ่เซียว
นางสาวสมฤดี บุญทองใหม่
นางสุกัญญา เพชรศิริเวทย์
นางสุชัญญา จีระพันธุ์
นางเสาวนิจ นิจอนันต์ชัย
นางสาวองุ่น กตัญญูทิตา
นางอรชุลี จันทรา
นางสาวอ้อยใจ พูลเกตุ

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๑
๒
๓
๔
๕
๖

นายเกษม สุขสวัสดิ์
นายนเรศ สุรสิทธิ์
นายวิเชียร ปรีดาวงศากร
นายศิริศักดิ์ มุสิผล
นายสิริวิช ทัดสวน
นางธรรญธร พ่วงทอง
นายกิตติ นิลผึ้ง
นายชัชวิช อมาตยกุล
นายพงษ์พิพัฒน์ มัลลิกะมาลย์
นายมงคลธรรม รองรัตน์
นายรัฐสิทธิ์ คุรุสุวรรณ
นายสุวัฒน์ ชิตามระ

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๗ นางสาวพรรณ์ธิดา เหล่าพวงศักดิ์
๘ นางสาวเพลินพรรณ โชติพงษ์
๙ นางสวรรยา นาควัชระ
๑๐ นางสาวสุดถนอม ตันเจริญ
๑๑ นางสุมนา ธรรมจารี
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๗ นางสาวกรรณิกาณ์ หิรัญกสิ
๘ นางพิศมร จันทร์สว่าง
๙ นางสุขุมาล ธีรชัย
๑๐ นางโสมวรรณ ศรีอรุณรุ่งเรือง
๑๑ นางอรทัย เจริญสิทธิ์

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข

หน้า ๑๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
๑ นายชวลิต หมื่นนุช
๒ นายบัญชา แสงหิรัญ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

นายจํานงค์ จึงธีรพานิช
นายชนินทร จิตตวิริยานุกูล
นายประวีร์ ศรีพุกกานนท์
นายปราโมทย์ ผิวเงิน
นายพาวุฒิ สถิตย์สุขเสนาะ
นายสุรสีห์ พราหมณ์แก้ว
นายสุริยา รัตนะวงศ์กุล

ตติยดิเรกคุณาภรณ์
๓ นางลินจง ฉ. โรจน์ประเสริฐ
๔ นางสมพิศ ป. สัตยารักษ์
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๘ นางสาวกมลณัฐน์ น้อยไกรไพร
๙ นางสาวปภัสสร สินชัยสุข
๑๐ นางสาวพรเพ็ญ ปัญจปิยะกุล
๑๑ นางพินทุสร ปัตยะกร
๑๒ นางสาวรัชดา แดงจํารูญ
๑๓ นางรัตนา วรัญญสาธิต

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑๒ นางสาวพริมา วิริยวัฒน์
นายณัฏฐพล ศุภวงศ์
๑๓ นางสาวพัชนีย์ ยะสุรินทร์
นายธนกร หมื่นนุช
๑๔ นางสาวพัชรี จันทรักษา
นายประทีป ม. โกมลมาศ
๑๕ นางสาวภาวดี คณานุรักษ์
นายพรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย
๑๖ นางรุ้งดาว กลิ่นจะโป๊ะ
นายมนูศักดิ์ ดีแกง
๑๗ นางวลัยพรรณ ทองคําบรรจง
นายอาทิตย์ ปิ่นปัก
๑๘ นางศิริพรรณ โพธิ์ชัยเลิศ
นางสาวกรกมล ตระกูลสุขอนันต์
๑๙ นางศิริวรรณ สุขพานิช
นางณัฐรดา ตียาภรณ์
๒๐ นางสาวสุชาวดี วิรัทธิโกวิท
นางสาวนิฎา บุญมา
๒๑ นางสาวสุวิมล อริยประกาย
นางสาวปวริศา ถือซื่อ
นางผูกใจ วรรธนะภัฏ
๒๒ นางสาวอมราวดี ณ อุบล

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
๑ นายปฏิภาณ เกิดลาภ

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๒ นายไพศาล ลีมอปาแล

หน้า ๑๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

นายรัชกฤช ธนพัฒนดล
นางสาวเกษรา วรนาถจินดา
นางสาวจิตลดา ซิ้มเจริญ
นางสาวดวงเพ็ญ เจตน์พิพัฒนพงษ์
นางสาวธนิสสรา คงฉิม
นางสาวนิชาภา ทิชากรสกุล
นางสาวปนัดดา เจริญศักดิ์

๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นางสาวภัทราวดี มากมี
นางสาวราตรี โกวิทชาคร
นางสาวสายสุนีย์ เจริญสุข
นางสุมามาลย์ พงษ์ไพบูลย์
นางสาวอรอุมา กอสนาน
นางสาวอารียา ศรีประเสริฐ

นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
๑
๒
๓
๔
๕

นายธีรวัติ ณ ป้อมเพชร
นายประภาศ จงสถิตย์วัฒนา
นายประเสริฐ ภวสันต์
นายพิชญ์ ศุภผล
นายวีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๖ นายสมยศ พลับเที่ยง
๗ นายสมศักดิ์ ปัญหา
๘ นายสุวบุญ จิรชาญชัย
๙ นางรัตนา จิระรัตนานนท์

ศิลปินแห่งชาติ
๑
๒
๓
๔
๕

นายจตุพร รัตนวราหะ
นายประยงค์ ชื่นเย็น
นายปรีชา เถาทอง
นายวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร
นายเสกสรรค์ ประเสริฐกุล

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๖ นายองอาจ สาตรพันธุ์
๗ นายอุทัย แก้วละเอียด
๘ นางเพ็ญพรรณ สิทธิไตรย์
๙ นางมัณฑนา เกียรติวงศ์

ผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัลหรือการยกย่องระดับชาติ
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายบุญเพ็ญ นวลฉวี

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข
๑ นายสํารวย มีสมชัย
๑
๒
๓
๔
๕

นายกี่ชา วิมลเมธี
นายทัศน์ กระยอม
นายบุญนาค พินิจพล
นายฝาก ตรีถวัลย์
นายพุทธ ตันมณี

หน้า ๑๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
๒ นายสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
๖ นายวาทิต ไทรวิมาน
๗ นายสมบัติ กาญจนา
๘ นายสุรเดช หวังเจริญ
๙ นายหะมะ แบลือแบ

ผู้ชนะการประกวดหรือการแข่งขันต่าง ๆ ในระดับนานาชาติ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๗ นายสมาพร ติญญนนท์
๘ นายสิขริณญ์ อุปะละ
๙ นายสุวรรณ สุวรรณรัตน์
๑๐ นางสาวนันทนัช วุฒิไกรวิทย์
๑๑ นางสาววรวรรณ ลิ่มปิติกุล

นายชญานนท์ ร่วมเจริญ
นายชนติ จันทรโชติชัชวาล
นายณัฐพล ชัยประเศียร
นายทวีศักดิ์ เอี่ยมพงษ์
นายปุณณวิช คงพิทักษ์สกุล
นายภูมิชนิตย์ วัฒนะประกรณ์กุล
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
นายคามิน ศิริวัฒน์เวชกุล
๘ นายวิทวัชร์ โฆษิตวัฒนฤกษ์
นายจตุพร วานิชานนท์
๙ นายวีรภัทร คิ้ววงศ์งาม
๑๐ นายศิรวิศ สุรพฤกษ์
นายธนาตย์ คุรุธัช
๑๑ นายอาภาพงศ์ จันทร์ทอง
นายนิปุณ ปิติมานะอารี
๑๒ นางสาวฝันฝ้าย สมเกียรติ
นายพงศ์ภัค ภูมิวัฒน์
๑๓ นางสาวพิณนรี เตี่ยมังกรพันธุ์
นายภควุฒิ จิรดิลก
๑๔ นางสาวศศิลดา ศิริรุ่งเรือง
นายวิชญ์ ฮึงวัฒนากุล
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
๑ นางสาวณิชา ลีโทชวลิต

