เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๓ ข

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
ประจําปี ๒๕๕๖
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิ มพระชนมพรรษา วัน ที่ ๕ ธัน วาคม ๒๕๕๖ รวมทั้งสิ้น ๖,๖๖๐ ราย
ดังรายนามท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๓ ข

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖

รายนามผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
ประจําปี ๒๕๕๖
ชั้นสายสะพาย
ปฐมดิเรกคุณาภรณ์

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๑ นายดิสธร วัชโรทัย
๑ นายชูพงษ์ ลือสุขประเสริฐ

กระทรวงสาธารณสุข

๒ นางศิริวรรณ อิสสระชัยยศ
๓ คุณหญิงเอื้อปรานี เจียรวนนท์

สํานักพระราชวัง

๑ นายวิทิต ลีนุตพงษ์
๑
๒
๓
๔

สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

นายชัช ธาระวานิช
นายประเสริฐ เกิดเปี่ยม
นายวรวิทย์ วีรบวรพงศ์
นางนงลักษณ์ ภัทรประสิทธิ์

๑ นายวิภาส พร้อมพันธุ์

๕ นางบุญมา บัวหอม
๖ นางพัชรา วีรบวรพงศ์
๗ นางสาวมารีย์ เกิดเปี่ยม
๘ นางวาสนา ธาระวานิช
๙ นางวิไลพร สวัสดิพาณิชย์

สภากาชาดไทย

๒ นางสาวสิทธลาภา ฮุนตระกูล
ชั้นต่ํากว่าสายสะพาย

กระทรวงกลาโหม
๑ พลตรี ปรีชา ไศละบาท
๑
๒
๓
๔

นายธงชัย หาญทวีวฒ
ั นา
นายไพฑูรย์ สาขากร
นายมานิตย์ เจริญพิทักษ์ชัย
นายเมธา ชํานาญเวช

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๒ นายสมพล โชติวรสกุล
๓ นางวิไล บุญทวีพัฒน์
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๕ นายโสภณ เจริญพิทักษ์ชยั
๖ นางนิภา วันเพ็ง
๗ นางบุญนาค กิมเยื้อน
๘ นางภักดี เผือกสกนธ์

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๓ ข

หน้า ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖

เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
๑ พันเอก ณัฏฐิพงษ์ เผือกสกนธ์
๓ นางศิริรัตน์ ธํารงธีระกุล
๒ นายทศพร เผือกสกนธ์
๔ นางสมวัลย์ สายพวรรณ์
๕ นางอัญชลี เจียมสมบัติ
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
๑๒ นายสุภัทร วัฒนวิทย์
๑ นายกฤษณ์ ศิริชัย
๑๓ นายสุรชัย เหลืองพรนุวัฒน์
๒ นายชัยธัช ชํานาญเวช
๑๔ นายอนันต์ พงษ์ชัยอัศวิน
๓ นายชาย วิชัยดิษฐ
๑๕ นายเอกราช เผือกสกนธ์
๔ นายเชณณ์ วิชัยดิษฐ
๑๖ นางกรองกาญจน์ วัฒนวิทย์
๕ นาวาเอก นรวิชญ์ ริยะกุล
๑๗ นางสาวจิรนันท์ ชํานาญเวช
๖ นายนิกม์ ศรีวิบูลย์
๑๘ ร้อยตรีหญิง พยูณ ผ่องประภา
๗ นายพรชัย พงษ์ชยั อัศวิน
๘ นายพิชัย เจียมอนุกูลกิจ
๑๙ นางพุฒ คุณาภรณ์
๙ นายแมนไกร ลีละพันธ์
๒๐ นางรุ่งทิพย์ ยอดวานิช
๑๐ พันโท เริงชัย บุญลือ
๒๑ นางสินี พัฒนวิบูลย์
๒๒ นางสาวสุพัชรี วีรชัยวัฒน์
๑๑ นายวิเชียร กรุดสาท

กระทรวงการต่างประเทศ
๑ นายสุเมธ เจียรวนนท์
๒ นางกัญญา มูลศิริ
๑ นายวิเชษฐ อึ้งวิเชียร
๒ นางกิ่งกาญจน์ สมิตามร
๑
๒
๓
๔
๕

นายเชิดศักดิ์ นิยมศิลป์
นายธีระชัย เปรมไทย
นายพงษ์ศักดิ์ ทองอําไพ
นายไพสันติ์ พรหมน้อย
นางนพมาศ ลิ้มสุวรรณ

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๓ นางแสงจันทร์ เฟรดริก
๔ นางสาวอริสรา รัตนบุตร
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
๓ นางนารี ลาภไชยวุฒิ
๔ นางอิ่มทิพย์ ซูฮาร์โต
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
๖ นางยุพดี ฮีเมอร์
๗ นางสุนิษา พิชา
๘ นางสุวรรณี ไตรยศรี
๙ นางสาวสุวรรณี วิทยพูม
๑๐ นางอรพิม ตันตระกูล
๑๑ นางอุทิศ เภกะนันท์

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๑ นายประสงค์ เอี่ยมอนันต์
๒ นายพงษ์ชยุตน์ โพทะนา

เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
๓ นางพรศิริ มโนหาญ
๔ นางสาวรําไพพรรณ แก้วสุริยะ

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๓ ข

หน้า ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๑ นางพิริยาภรณ์ โรจนวิทติ พงศ์

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

นายธนิตศักดิ์ อภิสิทธิ์อมรกุล
นายธีรพล คงอาชาภัทร
นายพลิศร์ ภิรมย์ภักดี
นายภากร พงศ์ศุภนิมิต
นายวิรุฬห์ศักดิ์ พูลลาภ
นายวุฒิธร มิลินทจินดา
นายศิริชัย เหลียงกอบกิจ
นายสุทิน ศรีสวัสดิ์
นายอัญชลิน พรรณนิภา
นางสาวชลอศรี ชาญจารุจิตร์

๑ นายณรงค์ เลิศกิตศิริ
๒ นายภูวนาถ วิพุธานุพงษ์
๓ นายวิวัฒน์ ศรีอ่อน
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

นายโกมล ตันติวรนุกูล
นายชัยรัตน์ แซ่ชั้ง
นายชาตรี ดวงเนตร
นายประดิษฐ์ ปิ่นสังข์
นายละอองดาว สีลาน้ําเที่ยง
นายสมหวัง เตชะอินทราวงศ์
นางสาวขวัญลักษณ์ โลศิริ
นางดวงใจ แก้วกาญจน์

ทุติยดิเรกคุณาภรณ์
๒ คุณวิลาวัณย์ วีรานุวัตติ์
๓ คุณหญิงอัมพร มีศุข
ตติยดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายประสงค์ พิทูรกิจจา
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑ นางผ่องศรี วรนุช
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑๑ นางซิ้วกิม แซ่เตียว
๑๒ นางสาวปราณี ตึกหิน
๑๓ นางพรนภา อภิรักษ์คุณวงศ์
๑๔ นางวาณี ต่อตระกูล
๑๕ นางศรีอนงค์ กีรติวรานนท์
๑๖ นางศิริพร ศรีสวัสดิ์
๑๗ นางสาวสิริพร อภิรักษ์คุณวงศ์
๑๘ นางสุภัสธาม์ วทาวิทยากร
๑๙ นางอรศรี ทิพยบุญทอง
๒๐ นางสาวอําพล เฟื่องฟูสิน
๒๑ นางอิษฏา เพิ่มพงศ์
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
๔ นายอภิชาต รมยะรูป
๕ นางมณฑา อังกูรวัฒนชัย
๖ นางสาวอุไรวรรณ รังคะอุไร
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
๙ นางเทียน นิลกุล
๑๐ นางสาวปิยาภรณ์ หัสดิ้น
๑๑ นางเรณู ธรรมสถิต
๑๒ นางสาวลัคนา ศรีสวัสดิ์
๑๓ นางสาววิภา วีระคงสุวรรณ
๑๔ นางศิริวรรณ ทางธนกุล
๑๕ นางสมปอง พึ่งทรัพย์สันติ
๑๖ นางสุทิน แย้มครวญ
๑๗ นางแสงทอง แสนสงค์

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๓ ข

หน้า ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖

กระทรวงพาณิชย์

๑
๑
๒
๓

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายบุญมา เตชะวณิช
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
นายจักกพงศ์ ณ บางช้าง
๒ นายธวัช ภูษิตโภยไคย
๓ นายสมชาย พรรัตนเจริญ
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
นายณัฐเสกข์ ฉิมโฉม
๔ นายวิชิต วิทยฐานกรณ์
นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล
๕ นางจันท์นิภา สถิรปัญญา
นายรุทร เชาวนะกวี
๖ นางสาวสิริมาศ วัฒนะโชติ

กระทรวงมหาดไทย
๑
๑
๒
๓
๑
๑
๒
๓
๔
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

ตติยดิเรกคุณาภรณ์
นายเกียรติ ทองตัน
๒ นายผาเมือง สิริเวชชะพันธ์
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
นายชัยรัตน์ ทรัพย์วรณิช
๔ นายสุรชัย สุริยะอาภา
นายทองไทร บูรพชัยศรี
๕ นางสาวพรเพ็ญ นครน้อย
นายพิเชียร สุริยะอาภา
๖ นางศรีศักดิ์ อิ่มสุวรรณ
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
นายสมชาย อยู่รุ่งเรืองศักดิ์
๒ นางบานเย็น เหล็กราช
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
นายกรวิชญ์ เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
๕ นายนิติพฒ
ั น์ ดิษเณร
นายทวีศักดิ์ กุณาศล
๖ นายรัตนชัย ยูนิพันธุ์
นายธงชัย ปกป้อง
๗ นายสุรพงษ์ พลฉิม
นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
๘ นายสุรศักดิ์ ลิ่มวิไลกุล
๙ นางอรประภา หนองหารพิทักษ์
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
นายกิตติ เกียรตินันทน์
๘ นายไตรณรงค์ ต่ายสุวรรณ์
นายจิรวัฒน์ กลัดนุ่ม
๙ นายถวิน วงวร
นายจิรศักดิ์ หนูคูขุด
๑๐ นายนิกร แสวง
นายชาญชัย ทองเขียว
๑๑ นายนิธี ช้างโต
๑๒ นายบุญส่ง คุ้มจบ
นายณรงค์ ร้อยศรี
๑๓ นายบุภา พิพัฒน์กุล
นายเด่นณรงค์ ธรรมา
๑๔ นายประจวบ พูนดี
นายเติม ขุนอินทร์

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๓ ข
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗

นายประสาน เพ็ชรรินทร์
นายปรีชา ดงภูยาว
นายปัญญา ปั้นงาม
นายพุฒ บริบูรณ์
นายไพศาล ศิริอารุณปัญญา
นายโยธิน เตี้ยทอง
นายว่อง อ่อนแก้ว
นายวิชัย สระน้ําหวาน
นายวีรวัฒน์ คีรีโต
นายวีระชน ชัยสมบูรณ์
นายสมใจ พูลขวัญ
นายสมพร ทองโม้
นายสมศักดิ์ วิถีคลองคืน

หน้า ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖

๒๘ นายสมหวัง บินฮาซัน
๒๙ นายสุชาติ ตาลยิ้ม
๓๐ นายสุชาติ เรืองนา
๓๑ นายสุนา จันทา
๓๒ นายสุรพล ตันสุวรรณ
๓๓ นายสุรสิทธิ์ ทองแย้ม
๓๔ นายสุรัตน์ มั่งคั่ง
๓๕ นายสุวรรณ ธิมา
๓๖ นายอภิชาติ อุดม
๓๗ นายอภิวัชร์ คัจฉสุวรรณมณี
๓๘ นางละออง ปั้นเปรม
๓๙ นางสมใจ วงศ์วิชัย
๔๐ นางสําเภา กุลจันทร์
๔๑ นางอัญญาณี ชัยช้าง

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

เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
นายประสิทธิ์ สุขรัตน์
๔ นายศรชัย จันทรชิต
นายพรเทพ ศักดิ์สุจริต
๕ นางมยุรี ศรีสําอาง
นายวิเชียร โปร่งจิตต์
๖ นางสาวศิริวรรณ บุริมจิตต์
๗ นางสาวอุดม ชื่นสายชล
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
จ่าสิบเอก เกรียงศักดิ์ เสนานุรักษ์วรกุล
๑๔ นายทองแดง ฉิมมาลี
ดาบตํารวจ เกษมสุข ยอดดี
๑๕ นายนิยม รุจิระพงศ์
นายคนอง สุริยะอินปั๋น
๑๖ นายนิรันดร์ พงศ์พทิ ยาภรณ์
นายจรัส หนูเพชร
๑๗ นายบุญโญ ราชบัณฑิตย์
นายจํานงค์ ล้อมรื่น
๑๘ นายบุญทิม ดาดิน
นายจํารัส จินะราช
๑๙ นายบุญเสริม ธานินทร์
๒๐ นายประจง ช้างแรงการ
นายจําลอง จันต๊ะขัติ
๒๑ นายประเสริฐ คุณเลิศ
นายจู หงษ์ไกร
๒๒ นายปรีชา พุ่มประดับ
นายเฉลิม ภาคภูมิ
๒๓ นายปรีชา สุขสมอรรถ
นายฐิติพันธ์ โกศลประดิษฐ์
นายณรงค์ ปิณฑรัตนวิบูลย์
๒๔ นายพรสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์
นายทวี แสนเมือง
๒๕ นายพร้อมวุฒ ธรรมนันท์
นายทองชัย เสริมชาติเสมาชัย
๒๖ นายไพวัลย์ ชํานินาวากุล
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นายมีพากเพียร โต๊ะกังวาล
ร้อยตํารวจตรี ยอด เจนป่า
นายลือชัย สังข์เพ็ง
นายวิรัตน์ ชัยราช
นายวิรัตน์ สุทธสา
นายวิโรจน์ อัศวเสมาชัย
นายวิศิษฐ เปี่ยมสวัสดิ์
นายสงบ สะลาม
นายสมพล บุญแช่ม
นายสมเพชร พรมเทพ
นายสัมฤทธิ์ สัมมานนท์
นายสําเนา สิงห์พรม
นายอลงกรณ์ รุ่งโรจน์วฒ
ุ ิกุล
นายอากร มณีคง
นายอินจันทร์ ดวงเต็ม
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๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖

นายอุดมศักดิ์ คันธาเศรษฐ
นายเอนก จูใจแจ่ม
นางกิ่งแก้ว เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
นางสาวเกษร แก้วทิตย์
นางสาวไขแสง กิตติวัชระชัย
นางชนาทิพย์ ซุยหาญ
นางนฤมล วรรณศรี
นางเบ่งก่อ แซ่ติ่ว
นางเบญจวรรณ กังใจ
นางพรทิพย์ ไชยเสนาะ
นางพัชรี เหลืองอุทัย
นางละออ เอกวานิช
นางสรรเสริญ แสงอรุณ
นางแสงอรุณ ขันวิชยั
นางเอมอร สุขพันธ์

กระทรวงวัฒนธรรม
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑ นางนฤมล ล้อมทอง

กระทรวงศึกษาธิการ
ทุติยดิเรกคุณาภรณ์
๑ นางสาวบุญศรี มณีขาว
ตติยดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายสมศักดิ์ จิตติพลังศรี
๓ นางสาวภัทระจิต บวรสมบัติ
๒ นางจิรภรณ์ รวยเจริญทรัพย์
๔ นางสิริกานต์ ทองไทย
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายคารม คูรัตน์
๙ นายวิชัย พิสิทธิวทิ ยานนท์
๒ นายคุณวุฒิ คุญชะวลี
๑๐ นายวิชา รุ่งแสง
๓ นายดํารงค์ เก่งรุ่งเรืองชัย
๑๑ นายวิรัตน์ ยอดอินทร์
๔ นายบุญนาค โมกข์มงคลกุล
๑๒ นายวิศิษฎ์ คชสิทธิ์
๕ นายประเสริฐ จิตรสกุล
๑๓ นายวีรพงศ์ เกษดํารงพาณิชย์
๖ นายปรัชญ์นนท์ เต็มฤทธิกุลชัย
๑๔ นายศฤงคาร สุทัศน์ชโู ต
๗ นายพิสิฐ รุ่งนพคุณศรี
๑๕ นายสมเกียรติ กฤตยาหรรษ์
๘ นายไพบูลย์ โสภณพิศ
๑๖ นายสมชาย ชุณหรัศมิ์
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๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖

นายสมศักดิ์ โอวจริยาพิทักษ์
๓๑ นางบุญทิพย์ สุดประเสริฐ
นายสุรศักดิ์ พิเชฐพงศา
๓๒ นางประสพศรี คุญชะวลี
นายสุวิชัย อุไรพันธุ์
๓๓ นางผาด ม่วงนุ่ม
นายเสงี่ยม สิทธิโชค
๓๔ นางพรรณิภา สุริยรังสิกุล
นายองอาจ เจียมจรรยา
๓๕ นางพิมพ์ประไพ สินสวัสดิ์
นางงามจิตต์ จิรสกุล
๓๖ นางเมตตา รุ่งแสง
๓๗ นางรัชนี รุ่งแสง
นางสาวจารุวรรณ บรรณวัฒน์
๓๘ นางลัดดา เอี่ยมสมุทร
นางจุไรรัตน์ อุไรพันธุ์
๓๙ นางสาวศิริณี ตินิกุล
นางเจริญ สิทธิโชค
๔๐ นางสุภาภรณ์ ตันติประภา
นางฉวี ศรีทองสุข
นางสาวนวลจันทร์ รัตนากร
๔๑ นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม
นางน้อย สมศรีรื่น
๔๒ นางอุมา แถบเงิน
นางนารี บุญคงชื่น
๔๓ นางสาวอุมาวดี วงศ์สมบูรณ์
นางสาวนิภา ธนะภูมิ
๔๔ นางสาวอุษา สมศรีรื่น
๔๕ นางสาวเอพริลมารี รุ่งแสง
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
ร้อยตรี กําธร สีตบุตร
๑๙ นายประสพ สันติวัฒนา
นายกิตติวัฒน์ พิพัฒน์เนติกุล
๒๐ นายปราโมทย์ สุวรรณปาล
นายกุลทัศน์ ทัศนบรรจง
๒๑ นายพงศ์พนั ธุ์ อุ่นพงศ์เจริญสุข
นายเกษม เกียรติบุญศรี
๒๒ นายภัทร์ วิจัยสุตกิจ
หม่อมหลวงจันทรจุฑา จันทรทัต
๒๓ นายภาคภูมิ ศรีชํานิ
นายเจริญ คงวิทย์เศรณี
๒๔ นายมงคลชัย ดวงแสงทอง
นายเจริญ ปิยะถาวรศิลป์
๒๕ นายเยือน ริยะตานนท์
นายเฉลิมชัย พัวพิพัฒน์
๒๖ นายรัตน์ ฉัตรนรัตนกุล
นายชัยณรงค์ ณรงค์ชัยสฤษดิ์
๒๗ นายวังชัย ลีสงวนกุล
พันเอก ชุมพล จินดาโชติ
๒๘ นายวินัย เสริมทรัพย์
๒๙ นายวิวัฒน์ ทยานุวัฒน์
นายธงชัย กายอรุณสุทธิ์
๓๐ นายสมชาย รมณียธรรม
นายธนชาติ ก่อประดิษฐ์
๓๑ นายสมพงษ์ รุ่งเรืองธัญญา
นายธนากร เกษตรสุวรรณ
๓๒ นายสุมล ผลิตนนท์เกียรติ
นายธีระ ธนพันธ์
๓๓ นายสุมิตร เพชราภิรัชต์
นายธีระ ธีรติ
๓๔ นายสุรินทร์ แสงมณี
นายนิวัฒน์ มนตรีวสุวัฒน์
๓๕ นายสุวิทย์ ประเสริฐท่าไม้
นายบุญสืบ ชนารัตน์
๓๖ นายอรัญ เลาหวินิจ
นายประยงค์ ธนพัฒน์พาณิชย์
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๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖

นายอํารุง สรรพสิทธิ์วงศ์
๖๑ นางวารี ศุภนิมิตวาสนา
นางสาวกรกรรัฐ รุ่งเรืองธัญญา
๖๒ นางสาววิมุติ จินดาศิลป์
นางสาวกาญจนา กาญจนสายะ
๖๓ นางสาววิไลวรรณ เหลืองรังรอง
นางเกศรา มานะศิลป์
๖๔ นางศรีประไพ วิภูสันติ
นางสาวจามรี สุทธิพงษ์ชัย
๖๕ นางศรีวรรณ สุจินดา
นางชุตินันท์ สนั่นเสียง
๖๖ นางสาวศรีสมาน ดีประดิษฐ์
๖๗ นางศรีสอางค์ พรหมชัย
นางสาวณัฐชุกร รุ่งเรืองธัญญา
๖๘ นางสมมาส ธีระปถัมภ์
นางสาวตวงพร สุทธิพงษ์ชยั
๖๙ นางสาวสมศรี เกษมศรีธนาวัฒน์
นางนนทพร โชติชวนันท์
๗๐ นางสําเภา วิเชียรไชย
นางนฤมล โฆษกุลบัณฑิต
นางสาวนฤมล เทิดกตัญญูพงศ์
๗๑ นางสุจารีย์ มีพานิช
นางนุชรี แสงทองอร่าม
๗๒ นางสุจินดา ชุณหชาคร
นางบุญฉวี ตั้งไทยขวัญ
๗๓ นางสุภาณี สุขวณิชนันท์
นางสาวเบญจวรรณ ตาทฤศโธรัยห์
๗๔ นางสุภาพร พรประสิทธิ์
นางประยูร รักเงิน
๗๕ นางสาวสุมาลี ชาญธวัชชัย
นางปิยะวดี อภิชาตบุตร
๗๖ นางสุมิตรา จินดาโชติ
๗๗ นางสาวสุมิตรา ภู่ศิริฤทธิ์
นางสาวปุณยกานต์ นาบุญพัฒนา
๗๘ นางสุวรรณี ตั้งทวีวฒ
ั นกุล
นางผกา สิทธิพันธุ์
๗๙ นางแสงระวี โกสีย์เดชาพันธ์
นางเพชรรัตน์ กองบุญมา
๘๐ นางองุ่น ปิยะเวช
นางสาวเพ็ญศรี มีกลิ่นหอม
นางสาวมาลี ปานพุ่มชื่น
๘๑ นางอรชุน เหลืองวิเศษกาล
นางระเบียบ วรทับทิมพันธ์
๘๒ นางอรุณรัตน์ โชติวิจติ ร
นางสาวรัศมี เหลืองรังรอง
๘๓ นางสาวอาภรณ์ จิรปุณยารักษ์
นางสาวละมัย ทิมประเสริฐ
๘๔ นางสาวอุไร ธนสารอักษร
๘๕ นางอุษา สัจจะรัตนะโชติ
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
นายกษาปณ์ วรานนท์
๙ นายจิรศักดิ์ ปานพุ่ม
นายกิตติศักดิ์ บุญเสริม
๑๐ นายเจษฎา ชัยจรีนนท์
นายกุลวิทย์ วณิชประภา
๑๑ นายชวลิต กุลกีรติการ
๑๒ นายชัย นิธิกุลตานนท์
นายเกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร
๑๓ นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา
นายไกรฤทธิ์ เศวตะโสภณ
๑๔ นายโชคชัย ประพนพจน์
นายเข็มเพชร พรรณวิไล
๑๕ นายถาวร ขุมมงคล
นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
๑๖ นายทรงวิทย์ ศรีธรรม
นายจํารัส รุ่งโรจน์บูลย์
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นายทวีเดช หวังธนภัทร
นายทองรัตน์ สรรพสิทธิด์ ํารง
หม่อมราชวงศ์ทองศิริ ทองแถม
พลตํารวจตรี ทองอินทร์ หาญผจญศึก
นายธงชัย เอราวัณ
นายธนันต์ ลีละยูวะ
เรือเอก นฤดล ภุมรา
นายนุชา กลยุทธสกุล
นายบัณฑิต นุสธรรม
นายบุญชอบ แย้มอุทัย
นายบุญญฤทธิ์ พิศาล
นายประไพ ฉายศิริ
นายประสิทธิ์ สิทธิจิตวัฒน์
นายประเสริฐ อินทร์พรหม
นายปรีชา เกลียวปิยะ
นายปัญญา ต่อเจริญ
พันตํารวจโท พงศธร มนธาตุผลิน
นายพรชัย พูลสุขสมบัติ
นายพัฒนา สุวัณณาคาร
นายพานทอง คงเจริญ
นายพิทักษ์ สรอดิศัยกุล
นายพิศาล พวงผกา
นายพีระพงษ์ เฮงรัศมี
นายไพโรจน์ สัตยสัณห์สกุล
พลอากาศตรี ภักดี สรรพสิทธิ์ดํารง
นายภาคย์ เหล่าสุวรรณวัฒน์
นายโยธิน เนื่องจํานงค์
นายเรืองชัย สินเชี่ยวชาญ
นายวรเทพ ก่อกิจพูนผล
นายวันชัย สุพัฒนากาญจน์
นายวิกรม ปรมาภูติ
นายวิทูรย์ พิพัฒน์กุลสวัสดิ์
นายวินิจ องค์เนกนันต์
นายวีระ พิพัฒน์กุลสวัสดิ์
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๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
นายศิริวัฒน์ กลิ่นสุคนธชาติ
นายสมเกียรติ โสภณสุข
นายสมนึก สุธารสขจรชัย
นายสมบูรณ์ ศุภนิมิตรกุลกิจ
นายสมศักดิ์ ปิยสุภรสกุล
นายสัมพันธ์ พรประสิทธิ์
นายสายัณห์ วงศ์เบญจรัตน์
นายสุเชษฐ มหาพรึกษ์พงษ์
นายสุนทร สุวรรณเมธา
นายสุรชัย โสตถีวรกุล
นายสุรพงษ์ หาญไกรวิไลย์
นายสุรพล พรกิจประสาน
นายสุรศักดิ์ โชคชัยพฤกษ์
นายอนันต์ เกียรติเฟื่องฟู
นายอภิชิต เทอดโยธิน
เรืออากาศเอก อัทยา วัฒนพงศ์
นายอัศวิน จิตต์จํานงค์
นายอุชัย วิไลเลิศโภคา
นายอุดม ลิ้มมีโชคชัย
นายอุทัย อุทัยศรี
นางกาญจนา ดิสถาพร
นางสาวกานดา ศรีเสน่ห์
นางกิติมา ยุทธวงศ์
นางกุลพร ศุภธีรเวทย์
นางกุลยา เจนธัญญารักษ์
นางเกศรา มัญชุศรี
นางสาวจันทนา เรืองยุทธิการณ์
นางจันทร์วิภา พิพัฒนกุล
นางจําปี บัวแฝง
นางจิตรา ธนเดชากุล
นางจุฑามาศ รุจิราวรรณ
นางสาวจุฑารัตน์ กาญจนศาสตร์
นางฉวี โลหเจริญวนิช
นางสาวฉวีวรรณ พรลี้เจริญ
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หน้า ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖

๑๑๗ นางสาวละออศรี นันทตันติ
นางสาวชัชณี อนันต์วัฒนพงษ์
๑๑๘ นางลัดดาวรรณ เจริญจิตสวัสดิ์
นางณัฐธยาน์ บุญสูง
๑๑๙ นางวนิดา อิศรางกูร ณ อยุธยา
นางสาวดวงหทัย บุญเสริม
๑๒๐ นางวรรณรัชต์ อุ๋ยตระกูล
นางสาวเตียง แซ่ตั้ง
๑๒๑ นางวรรณวิมล เกิดผล
นางสาวนงนุช สาราภรณ์
๑๒๒ นางวัชรี อโนมะศิริ
นางสาวนพวรรณ กาญจนะวรรณ
๑๒๓ นางวัลลภา ภู่เพียนเลิศ
นางนภา ไทยเจริญ
๑๒๔ นางวัลลภา มนูญพงศ์
นางนภาภรณ์ อัจฉริยะกุล
นางสาวนฤมล ธเนศสุนทร
๑๒๕ นางวิไล วงศ์เบญจรัตน์
นางนลินี จิราธิวัฒน์
๑๒๖ นางสาววิไลจิตร สุกาญจน์วัฒนชัย
นางสาวนันทพร อินทร์พรหม
๑๒๗ นางสาวศรีวัน ทองอยู่
๑๒๘ นางศศพินทุ์ เลาห์เรณู
นางนาตยา อ่อนหิรัญ
๑๒๙ นางสาวศิริพรรณ สุทธาโรจน์
นางนารี อธิวิทวัส
๑๓๐ นางสาวสมจิตต์ สุขสารธรรม
นางน้ําผึ้ง นิยมไทย
๑๓๑ นางสมจิตร์ ฉัตรทนานนท์
นางบรรยง สุภธีระ
๑๓๒ นางสมลักษณ์ ดีวงกิจ
นางประจิณ สดใส
๑๓๓ นางสวาท คล้ายนิล
นางปริยาภรณ์ ศฤงคารินทร์
๑๓๔ นางสังเวียน อินทร์พรหม
นางสาวปัณฑรัตน์ เจริญไทยทวี
นางสาวพรทิพย์ ตันติธาดาพิทักษ์
๑๓๕ นางสิริพันธ์ รุ่งเรือง
นางพรรณวิไล สุวาณิชย์กุล
๑๓๖ นางสุจิตรา ฉัตรนรัตนกุล
นางสาวพัชรา วิสุตกุล
๑๓๗ นางสาวสุดจินดา เฟื่องสังข์
๑๓๘ นางสาวสุนทะรา คําภูศิริ
นางพิศมร โซวิกุล
๑๓๙ นางสุมณ ปาเต็ล
นางสาวเพ็ญทิพา พัววรานุเคราะห์
๑๔๐ นางสุมลรัตน์ บรรจงเลี้ยง
นางเพิ่มสุข สรรพสิทธิ์ดํารง
๑๔๑ นางสาวสุวรรณ ถนอมบุญ
นางภาวิณี วัฒนโภคาสิน
๑๔๒ นางอนงค์ เสียงสุวรรณ
นางมณี บุญมี
๑๔๓ นางอรทัย แซ่อึ้ง
นางสาวมาลินี ชัยศุภกิจสินธ์
๑๔๔ นางสาวอรพิณ สันติธีรากุล
นางสาวมาลินี สถาวร
นางเมตตา ยศธร
๑๔๕ นางอรุณศรี ปี่มณี
นางรัชนี วชิระนิเวศ
๑๔๖ นางสาวอรุณี จันทรสนิท
นางสาวลดาวัลย์ คําภา
๑๔๗ นางอรุณี ลิ้มประนะ
๑๔๘ นางสาวอลิสา สุทธิพงษ์ชัย
นางสาวลลิดา บุญมานะ
๑๔๙ นางอุไรวรรณ หาญอุดมสุข
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ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖

เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
นายกนก เหวียนระวี
๓๔ นายบรรจง จรูญชนม์
นายกิจจา เหล่าบุญชัย
๓๕ นายบรรณสรณ์ เชาวน์เจริญ
นายกิตติ สิงห์อุสาหะ
๓๖ นายบรรยง ไพศาลธีระกร
นายกิตติภัต สุทธิสัมพัทน์
๓๗ นายบัญชา สมศรีรื่น
นายกุลศาสตร์ อินทร์พรหม
๓๘ นายบุญชู ฉัตรศรีนพคุณ
นายโกวิท ศุภกานน
๓๙ นายบุญทรง พฤกษาพงษ์
๔๐ นายบุญทวี จําปาทอง
นายโกศล ล้อสุริยนต์
๔๑ นายบุญยัง อบเชย
นายขวัญชัย อรรถวรากรณ์
๔๒ นายประสงค์ เหลืองสวัสดิ์
นายคีรินทร์ ชูธรรมสถิตย์
นายจรรโลง ศุภพิพฒ
ั นาทร
๔๓ นายประสาท จิตตานันท์
นายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์
๔๔ นายประสิทธิ์ วงศ์ปราโมทย์
นายจารึก อนุพงษ์
๔๕ นายประสิทธิชัย องค์วัฒนกุล
นายจํารัส วงค์อ๊อด
๔๖ นายประเสริฐ เอื้อกมลสุโข
นายจําลอง ธรรมมะ
๔๗ นายปรีชา ตันไพบูลย์
นายเจริญศักดิ์ เตชาภิวัฒน์พันธุ์
๔๘ นายปรีชา พหลเทพ
นายเฉลิมพร ตั้งธรรมวาณิชย์
๔๙ นายปรีดา พัฒนถาบุตร
นายชยุตม์พงศ์ สุขเจริญผล
๕๐ นายพงษ์พันธุ์ พฤกษาพงษ์
๕๑ นายพชร สุวัณณาคาร
นายชโลทร สมศรีรื่น
๕๒ นายพลากร หอพิสุทธิ์
นายช่วงโชติ โตมรศักดิ์
นายชัชวาลย์ ศุภพงศ์วาณิชย์
๕๓ นายพิศาล เชยคําแหง
นายฐานะ วรวัฒนบัญชา
๕๔ นายไพบูลย์ เธียรธัญญกิจ
นายณรงค์ สีตสุวรรณ
๕๕ นายไพพยนต์ พฤกษาอาชีพ
นายณัฐ จันทวงศ์
๕๖ นายภัสวุฒิ ตัณฑิกุล
นายดวงประทีป เจริญชาติ
๕๗ นายภาสกร เหล็กสมบูรณ์
นายเดชสิทธิ์ วินโกมินทร์
๕๘ นายภิรมย์ศักดิ์ สาสุนีย์
นายไตรรัตน์ ดําเนินชาญวนิชย์
๕๙ นายมนต์ชัย วณิชย์ธนารักษ์
๖๐ นายมานิต เศรษฐี
นายเทอดศักดิ์ แจ้งจิตร์
๖๑ นายยสวันต์ ตินิกุล
นายไทรมั่น ลัญฉน์ดี
นายธนา แสงดีจริง
๖๒ นายโยธิน ว่องวาณิช
นายนพดล ลิมปสนธิพงษ์
๖๓ นายราวินเดอร์ ปาลซิงห์ ไค
นายนารถ จันทวงศ์
๖๔ พันโท ราวี พรหมสวรรค์
นายนิพนธ์ ธาดากิตติสาร
๖๕ นายโรม ทีปะปาล
นายนิรุธ ธีรอําพน
๖๖ นายวรรธนะ เจริญนวรัตน์
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นายวรสิทธิ์ เคหะเสถียร
นายวัชระ นาควัชระ
นายวัชระ พัฒนานิจนิรนั ดร
นายวิเชียร ล่ําซํา
นายวิทยา จงจิตสุขวิทยา
นายวินัย สมบูรณ์
นายวิวัฒน์ เดชธํารง
นายวีรชัย ลิมปสนธิพงษ์
นายวีระ ประดิษฐผลพานิช
นายวุฒิกร เลียงสุนทรสิทธิ์
นายวุฒิพร เตลียะโชติ
นายศราวุธ เหล็กสมบูรณ์
นายศิรัสพงษ์ อุดมศรี
นายศีลวัต สันติวิสัฎฐ์
นายสกล เดชะรินทร์
นายสมชัย รุจิวงศ์โรจน์
นายสมชาย ตันติจินดา
นายสมชาย วิบูลย์อรรถกร
นายสมบุญ ภววงษ์ศักดิ์
นายสมประสงค์ อินทร์พรหม
นายสราวุธ โออนันต์
นายสว่าง เกษตรสุวรรณ
นายสัมผัส พึ่งประดิษฐ์
นายสิทธิศักดิ์ เปาอินทร์
นายสุธรรม เตชะปรีชาวงศ์
นายสุธี มงคลรัตนกุล
นายสุพล พันธุมโกมล
นายสุรชัย พฤกษาพงษ์
นายสุรศักดิ์ เอี่ยมดีงามเลิศ
นายสุวัฒน์ นิยมเสถียร
นายเสกสรรค์ ลาภประเสริฐพร
นายเสถียร พรยืนยง
นายโสภณ เธียรเจษฎาไชย
นายโสรัช ธนพันธ์
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๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
นายอนันต์ สิงหโกวินท์
นายอเนก อนันต์วัฒนพงษ์
นายอภิศักดิ์ วาทยานนท์
นายอัครเดช เตยหอม
นางสาวกรองทอง บุญประคอง
นางสาวกัญจนภัด น้อยดี
นางกัญญ์รรัศมิ์ ตันสุทัศน์
นางสาวกัญญา ประสิทธิ์กุศล
นางกันย์วิตา มานัสสถิตย์
นางสาวกัลยา คล้ายทอง
นางสาวเกษร จูฑะพุทธิ
นางสาวเกษลออ สวัสดิรักษา
นางเกษศิรินทร์ บุญญอารักษ์
นางสาวขันแก้ว มะโนชัย
นางคําออน แก้วอินศรี
นางเค้งฮุน แซ่แบ๊
นางจริยา ธีรอําพน
นางจริยา หาสิตพานิชกุล
นางสาวจันทนา ลิ่มระนางกูร
นางจันทร์เพ็ญ เหล็กสมบูรณ์
นางจารีนา รมณียธรรม
นางจํารัส จตุรภัทร
นางจินดา เลิศศิริวรกุล
นางสาวจินตนา ศรีกาญจนเพริศ
นางจิรชยา จิตต์จํานงค์
นางสาวจิระวรรณ เตชะเสน
นางสาวจิราพร วโรดมวนิชกุล
นางจุฑารัตน์ ไกรจิตเมตต์
นางเจนใจ ชื่นชูจิตต์
นางสาวฉวีวรรณ ปาละกูล
นางเฉลา สวัสดิไชย
นางชนิตา กิตติคุณสวัสดิ์
นางสาวชลัฐธร พิทักษ์สกุลหงส์
นางชื่นจิต มังคละอภินันท์
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นางชูชื่น ทันธะศิริ
นางสาวฐิติพร ฐาปนอนันต์
นางณัฐกาญจน์ ตุงคเศรวงศ์
นางสาวดารณี เลาหศรีวิจิตร
นางสาวดุลยา ไชยเศรษฐ
นางทอง อบเชย
นางทองอยู่ ฉันท์สําราญ
นางสาวทัศนีย์ การุณยวนิช
นางสาวทัศนีย์ โรจน์พจนรัตน์
นางสาวธนวรรณ เสงี่ยมศักดิ์
นางนงลักษณ์ ตันไพบูลย์
นางนภาพร พุธวัฒนะ
นางนภาภรณ์ ลัญฉน์ดี
นางสาวนฤตย์ ปิยวาทินทร์
นางสาวนฤมล พฤกษาพงษ์
นางนฤมล สุวัณณาคาร
นางนัดดา ศรีอรัญ
นางสาวนันทนา ขุนศรี
นางนันทิชา พงศ์เจตน์พงศ์
นางเนาวรัตน์ พฤกษาพงษ์
นางสาวบัวไข ป้องแก้ว
นางบุญชู สวยสม
นางบุญมี สําราญเริงจิตต์
นางบุญรอด ทิตระกูล
นางบุญส่ง คุณาบุตร
นางบุษยมาส รักสยาม
นางสาวเบญจวรรณ คุ้มคํา
นางเบ็ญจวรรณ์ ตันติสุขสันต์
นางสาวปพิชญา ทองจินดาวงศ์
นางประกอบ ธีระศักดิ์
นางประดับศรี หาญสกุลบรรเทิง
นางประภาวัลย์ บัณฑิตปรีชากุล
นางปราณี เมฆเปี่ยมสุข
นางสาวปรารถนา ทองสัมฤทธิ์

หน้า ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
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
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
นางปราศรัย บุญโสภาค
นางปัณฑิตา ลังกาพินธุ์
นางสาวปาณิสรา พ่วงศิลป์
นางสาวปิยะฉัตร วรวัฒนบัญชา
นางพรใจ จิตตชโลธร
นางพรรณทิพย์ โนรีวงศ์
นางสาวพรรัมภา ธิติโรจนะวัฒน์
นางสาวพรอุมา รัตนเชษฐ์
นางสาวพฤติยา ฉายชูผล
นางพวงเพ็ญ พันธุวิชิต
นางพวงมณี ชัยเสรี
นางสาวพัชรินทร์ เขมเพ็ชร์
นางสาวพัลลภา วิทยอุดม
นางสาวพิมพ์ผกา สุริยงค์
นางสาวพิมลลักษณ์ ปานขํา
นางสาวพิไล บุญวรเมธี
นางสาวพูนสุข มโนมัยอุดม
นางเพ็ญพร เกียรติไชยากร
นางเพ็ญพรรณ วิปุลากร
นางสาวเพ็ญศรี เจียรกาลวงศ์
นางเพ็ญศรี สิงห์อุสาหะ
นางสาวเพียงพอ หอพรสิริ
นางสาวภควดี กันภัย
นางสาวภาวศุทธ ยุทธวงศ์
นางภาวิตา สรรพอาษา
นางภูพินทร์ ไค
นางมาลี ฉัตราภรณ์วิเชียร
นางยินดี กุสุมาวลี
นางยุพิน โตพงษ์เกษม
นางรพีพรรณ เจริญสกุลไชย
นางรสสุคนธ์ พหลเทพ
นางสาวรัชนี มงคลทรัพยา
นางสาวรัตติยา ลือฤทธิกุล
นางรัตนาภรณ์ จารุชัยนิวฒ
ั น์

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๓ ข
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘

หน้า ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖

๒๓๙ นางสาวสิริมนต์ เกษรสมบุญ
นางรําพรรณ์ ลัทธิถ์ ีระสุวรรณ
๒๔๐ นางสุกัญญา พงษ์ชมพร
นางรุ่งทิพย์ คชินทร
๒๔๑ นางสุกัญญา พจนาสมสมาน
นางสาวรุ่งทิวา ศรีวรกุล
๒๔๒ นางสาวสุจิตร ปรักกมกุล
นางสาวเรียม โมราวงค์
๒๔๓ นางสุจิตรา ยังมี
นางฤทัย แววศรีผ่อง
๒๔๔ นางสาวสุจิตรา หาญบัญชากิจ
นางสาวลดาวัลย์ วีณิน
๒๔๕ นางสาวสุจิตรา อมรวัฒนสวัสดิ์
นางลําดวน จิตตานันท์
๒๔๖ นางสุธิดา ศิริพงศ์
นางสาวลูซี่ ตันอติชาติ
๒๔๗ นางสุนีย์ แซ่อั้ง
นางวรญา พวงผกา
๒๔๘ นางสุปราณี โอภาสวรกิจจา
นางสาววรรณวณัช บุญญานันต์
๒๔๙ นางสุปาณี มุสิกอง
นางสาววรรณวไล เลิศอุดมศักดิ์
๒๕๐ นางสาวสุพรรณวดี จาริตจิโรจน์
นางวรรณา อ่อนบัณณศิลป
๒๕๑ นางสาวสุภร ยุบลชู
นางวรรณิดา อาชวพรวิทูร
๒๕๒ นางสุภาพร มาร์ติน
นางวรวรรณ น้อยเจริญ
๒๕๓ นางสุวรรณี เตชะปรีชาวงศ์
นางวรากร วิริยะพันธุ์
๒๕๔ นางสาวเสาวณีย์ ปรีชาสุทธิรัตน์
นางวราภรณ์ หุ่นจําลอง
๒๕๕ นางเสาวลักษณ์ อังศรีประเสริฐ
นางวไล วินโกมินทร์
๒๕๖ นางโสพิศ พฤกษาพงษ์
นางวันเพ็ญ ทรัพย์ล้อม
๒๕๗ นางสาวโสมวดี ฟุ้งไมตรี
นางสาววันเพ็ญ สุรฤกษ์
๒๕๘ นางสาวหทัยรัตน์ พงษ์ระวีวงศา
นางวัลยา ดําเนินชาญวนิชย์
๒๕๙ นางห้องกี ประกอบกลิ่น
นางวัลยา เด่นโกวิทกิจ
๒๖๐ นางสาวอทิดา คุณากูลสวัสดิ์
นางวารี อิทธิวิภาต
๒๖๑ นางอรทัย เจริญชาติ
นางสาววิภา เกษตรสุวรรณ
๒๖๒ นางอรไท แสงนิพันธ์กูล
นางสาววิลาวัณย์ วนรักษ์
๒๖๓ นางอรพิน โอภาเจริญ
นางวิไล จงวรกิจวัฒนา
๒๖๔ นางอรวรรณ บรรยงกะเสนา ณ อยุธยา
นางวิไลภรณ์ ลบล้ําเลิศ
๒๖๕ นางอังกาบ มั่นถาวร
นางวีณา กรนิติ
๒๖๖ นางสาวอัญชุลี เรืองยุทธิการณ์
นางศริดา เย็นสบาย
๒๖๗ นางอัมพวา ธนศานติ
นางสาวศศิวิมล เศวตคชกุล
๒๖๘ นางสาวอัมพิกา ทิพยกมลพันธ์
นางสาวศันสนีย์ ศุภวรวงศ์
๒๖๙ นางอัศนีย์ ตั้งจิตปฏิยุทธ์
นางสาวศุกลรัตน์ ธาราศักดิ์
๒๗๐ นางอาภรณ์ มหาแถลง
นางสมจิต ธารวุฒิกุล
๒๗๑ นางสาวอามรรัตน์ สุทธิวัฒนานิชติ
นางสมใจ จรูญชนม์
๒๗๒ นางอําภา รุ่งนพคุณศรี
นางสมนึก วงษ์ดนตรี
๒๗๓ นางอุไร ตั้งตรงศักดิ์
นางสมพิศ ปาละวัฒน์
๒๗๔ ร้อยเอกหญิง อุไรวรรณ สุขสงวน
นางสาวสายสมร วโรดมวนิชกุล
๒๗๕ นางสาวอุสา สุวรรณฉัตรชัย

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๓ ข

หน้า ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖

กระทรวงสาธารณสุข
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายวัลลภ อธิคมประภา
๓ นางสาวศิริรัตน์ วุฒิวรารางค์
๒ นางพยงค์ จิระพันธุว์ าณิช
๔ นางเสงี่ยม เอกมหาชัย
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายเกียรติศักดิ์ จีรเธียรนาถ
๑๘ นายสุรพล อัศววิรุฬหการ
๒ นายโฆษิต เจริญภิญโญชัย
๑๙ สิบเอก อัครวัฒน์ จินภักดีชูพงศ์
๒๐ นายเอกพร พรรณเชษฐ์
๓ นายชัชวาล สุนทรชื่น
๒๑ นางสาวจารุวรรณ ชีวะประเสริฐ
๔ นายชัยยุทธ ศรีวิไลลักษณ์
๒๒ นางจินตนา แพลูกอินทร์
๕ นายชูศักดิ์ ภารัชสิทธิ์
๒๓ นางชุติมา แต่งสิงห์ตรง
๖ นายทิวา วงษ์รักษ์
๒๔ นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ
๗ นายธีณพัฒน์ วีรธนาพงษ์
๒๕ นางทองพูน แซ่โค้ว
๘ นายบรรจง ศรีสุทราภรณ์
๒๖ นางทัศนา ชุนรักษา
๙ นายบุญส่ง ป้อมสกุล
๑๐ นายประจักษ์ ซิ้มเจริญ
๒๗ นางสาวธัณญรักสิริ ชุนรักษา
๑๑ นายมงคล รุจิระกิติวกูล
๒๘ นางบุญสิริ ธนประกอบ
๒๙ นางสาวปวิน ชายชีวินลิขิต
๑๒ นายยงยุทธ เผยฉวี
๓๐ นางปัญญภัส เหลียงทอง
๑๓ นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล
๓๑ นางสาวปัทมาวดี ทาทองบุญ
๑๔ นายสมศักดิ์ กอบกัยกิจ
๓๒ นางพรศรี สิทธิสินทรัพย์
๑๕ นายสาโรช เมฆาวุฒิกุล
๓๓ นางมาลัย จุ่นวาที
๑๖ นายสํารวย พานทอง
๓๔ นางสาวสมจิตต์ ฉายาวรกุล
๑๗ นายสุนทร หิรัญปัณฑาพร
๓๕ นางสุดารัตน์ วงษ์โคเมท
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายคงศักดิ์ อินทรพานิช
๑๑ นายบุญชัย รัตนโสภณเกียรติ
๒ นายจินดา บุญรอด
๑๒ นายประคอง ธาวนพงษ์
๓ นายชูชัย ช่วงดํารงค์
๑๓ นายผัด แคนจันทร์
๔ นายชูชัย สังกาศ
๑๔ นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม
๕ นายดํารงศักดิ์ เทือกเถาว์
๑๕ นายเมตตา คงสุขสมบูรณ์
๖ นายตอเฮ บูรอดียา
๑๖ นายวิเชียร ศิวะบวร
๗ นายตี๋ เชื้อเจริญ
๑๗ นายวิทูร เลี่ยวไพโรจน์
๘ นายทวีศักดิ์ ศรีสงวน
๑๘ นายศักดิ์ชัย กานต์ธนวัฒน์
๙ นายนันทพล เทือกเถาว์
๑๙ นายสันทัด เกศดายุรัตน์
๑๐ นายเนาวรัตน์ กาจณรงค์
๒๐ นายสุพจน์ รัตนามหัทธนะ

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๓ ข
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หน้า ๑๗
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๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖

นายสุรินทร์ หลักเงินชัย
๔๘ นางสาวประวีณพร รังษี
จ่าสิบเอก สุริยา สิงห์วีรธรรม
๔๙ นางสาวพเยีย ควัฒน์กุล
๕๐ นางสาวพรพิมล เกียรติเสวี
นายอายุ กาซา
๕๑ นางสาวพรเลิศ โพธาภรณ์
นางกนกลักษณ์ นาคแท้
๕๒ นางพร้อมศรี จุลาณุกะ
นางสาวกิติมา บุศยารัศมี
๕๓ นางสาวพะเยาว์ จันทรศรี
นางเข็มทอง รุจิระกิติวกูล
๕๔ นางสาวพัทรา จันทร์อ่อน
นางสาวจิดาภา ศิรประภาพรสกุล
๕๕ นางพิชญ์สินี ปรีชานุภักดิ์
นางจินตนา ปู่สังข์
๕๖ นางเพ็ญสุดา ชูกลีบ
นางจิมเฮียง แซ่เอี๊ยบ
นางสาวเจริญศรี อรุณปราการ
๕๗ นางยอแสง ไชยเรืองศิริกุล
นางสาวชนิสรา แสงดวง
๕๘ นางยุพา บรรพพงศ์
นางณัฐธิวรรณ พันธุ์อภัย
๕๙ นางรัตนาวลี วิจัยพาณิชกิจ
๖๐ นางสาววัชรี ควัฒน์กุล
นางดวง พงศ์พฒ
ั นพาณิชย์
๖๑ นางวัชรี บุญชื่น
นางดวงจันทร์ เช้าวันดี
๖๒ นางวันเพ็ญ จงเพิ่มวัฒนะผล
นางถนอมศรี จันทร์วิจิตร์
๖๓ นางสาววัลลภา แซ่โง้ว
นางทองศรี พรหมศิริวานิช
๖๔ นางสาวศรีสกุล สาเรืองศรี
นางสาวทิพาภรณ์ อุคคกิมาพันธุ์
๖๕ นางสมจิต เชยประเสริฐ
นางเทียนทอง รัตนามหัทธนะ
๖๖ นางสมจิต หมื่นภูเขียว
นางสาวนงลักษณ์ สุตันไชยนนท์
นางนภาพร เขื่อนจินดาวงค์
๖๗ นางสาวสมถวิล เนียมแสง
นางสาวนันทนัช ครองมงคลกุล
๖๘ นางสมร บัตรเจริญ
นางสาวนัยนา พงษ์นุ่มกุล
๖๙ นางสอาด ชูกลีบ
๗๐ นางสาวสุติมา หมัดอะดัม
นางนัยนา พัฒนาภรณ์
๗๑ นางสาวสุทธนา ฮั่นเกียรติพงษ์
นางนิภา จันทร์ดี
๗๒ นางสาวสุนันทา แซ่ตั้ง
นางนิภาพร เกศดายุรัตน์
๗๓ นางสาวสุนีย์ อธิมุติภาพ
นางบังอร สิงห์วีรธรรม
๗๔ นางสาวอารี ไชยวรรณ
นางบุญผิน เจริญรักษ์
๗๕ นางอารุณี ทิพย์พิลา
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
นายกฤษฎา โพธิสมภรณ์
๖ นายชัยพร ศิริจันทร์
นายกุศล เจนรังสรรค์
๗ นายชัยยันต์ จิตรชิรานันท์
นายคงฤทธิ์ เกื้อศิริกุล
๘ นายชาญยุทธ เปรียบปรางค์
นายจักร เจริญไชย
๙ นายณัฏฐ์นนท์ มัณยานนท์
นายชวนะ บรรณวัฒน์
๑๐ นายดนัย บางภู่ภมร

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๓ ข
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔

นายดิลก มังกรกิม
นายถกล ถวิลเติมทรัพย์
นายทรงวุฒิ ชีวินศิริวฒ
ั น์
นายทอมี กาญจนพันธุ์บุญ
นายธํารง คันธศักดิ์ศิริ
นายธีรวรรธน์ อัมพวานนท์
นายนที ทับมณี
นายนพพล ศิริพานิชกร
นายนภชา สิงห์วีรธรรม
นายนําชัย ศิริโรจนกุล
นายนิติพฒ
ั น์ เตียนพลกรัง
นายนิติพฒ
ั น์ หงษ์กาญจนพงษ์
นายบรรเลง ศิริเพิ่มพูนสุข
นายบุญเติบ ชัชวาล
นายปรีชา ตรีเนตรกมล
นายปรีชา สังข์กลมเกลี้ยง
นายพรชัย ตันฑ์ศรีสุโรจน์
นายพรชัย เลิศรัตนศักดิ์
นายพัฒนา เบ้าสาทร
นายพิชัย อุทัยเชฏฐ์
นายเพิ่มเกียรติ โพธิเพียรทอง
นายไพชยนต์ ตันติเวสส
นายไพโรจน์ ชัยยุตต์
พันเอก ไพโรจน์ ลิมตระการ
นายภูมรินทร์ มิตรสัมพันธ์
นายมงคล ภิยโยทัย
นายเมธี กิจเจริญผล
นายวิช อมรวุฒิพงศ์
นายวิทยา วิริยะไชโย
นายวิวัฒน์ กาญจนพิมาย
นายวิวัฒน์ วัฒนสินศักดิ์
นายวิศิษฎ์ ประสิทธิศิริกุล
นายศิรินนท์ โพธาวนานนท์
นายศิริพงษ์ วีระภัทรกุล

หน้า ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
นายสมชาย คําพะนาง
นายสมนึก เย็นฤดี
นายสมรวย พิทักษ์
นายสมศักดิ์ ทรงทรัพย์กุล
นายสะอาด ตาคํา
นายสุธีพงศ์ ชินวงศ์สกุล
นายสุรพล ห้วยหงษ์ทอง
นายสุรินทร์ อารีสุจริตลักษณ์
นายสุริยง การัณย์สทุ ธ์
นายเสกสรร แซ่โค้ว
นายเสรีย์ ภาคภูมิกมลเลิศ
นายแส่ เทพเนาว์
นายไสว แหยงกระโทก
นายเหรียญ จึงวิวัฒนาภรณ์
นายอานนท์ สุราฤทธิ์
นายอํานาจ จิตตขจรเกียรติ
นายอุดม ขาวสะอาด
นางสาวกุลชลี จุลาณุกะ
นางงามจิตต์ อัคควัฒน์
นางจงจินต์ เหลืองดิลก
นางจรัญ ฉายาทับ
นางจําเนียร ตะลุ่ม
นางจํารูญ กฤษณพันธุ์
นางจินตณา บุญอาจ
นางจินตนา ธรรมวิโรจน์ศริ ิ
นางจีรานา หีมสุวรรณ
นางสาวฐิติมา ชัยยุตต์
นางสาวดวง ช่วยเมือง
นางทองใบ แซ่กํา
นางทองหล่อ มธุรส
นางสาวธนพร เหงี่ยมวิจาวัฒ
นางธัญทิพย์ น้อยโพนทอง
นางสาวนงนุช บุญวิเศษ
นางนงเยาว์ พัวพัฒนกุล

หน้า ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๓ ข
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖

นางนวลน้อย วีระพันธ์
นางสาวนันทนา เหลืองดิลก
นางนิยม ไตรแพทย์
นางนุชรีย์ อับดุลคานาน
นางสาวบุญตา ทวีทรัพย์นวกุล
นางสาวบุศกร ตรีสุทรรศน์
นางสาวปกิตตา ฤทธีตานนท์
นางป่วยลั้ง แซ่เฮ้ง
นางสาวปาลิดา วิเศษประทับ
นางผานิต นาคประสิทธิ์
นางพรทิพย์ ตั้งอารมณ์สุข
นางพรรณี ปฏิมานุเกษม
นางสาวพรรัตน์ แซ่อึ้ง
นางสาวพรหมพักตร์ อภิชาติโยธิน
นางพลอย เกาะสมุทร
นางฟี หงษ์กาญจนพงษ์
นางมนธิรา ผดุงรัตน์
นางมาดา ภิยโยทัย
นางสาวยินดี เอ้งฉ้วน
นางยุพิญญา อติเวทิน
นางรัชนี ณ นคร
นางรัตติกร ไตรสิริโชค
นางรัตนา อุทัยคุปต์
นางราวรรณ แก่นมณี
นางรินนา กังวาฬศิลป์
นางลั้ง ศุภพงษ์
นางสาวลาวัณย์ พลอยพราว
นางสาววนิดา สงวนรักษา

๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
นางสาววรพรรณ ธนังธีรพงษ์
นางวาสนา ลัดดาวงศ์
นางวาสนา สุราฤทธิ์
นางวิชาดา แก่นสัจจะ
นางศรีจันทร์ สิริโสภณวรกุล
นางศรีรัตนา ภู่ศิริภิญโญ
นางศิรญา อรุณเดชาชัย
นางศิริพร ชาติปฏิมาพงษ์
นางศิริพร วิโรจนาภา
นางสมนึก จันทร์แสง
นางสายบัว กุหลาบ
นางสายไพร วรพิมลพงศ์
นางสิงห์ กระต่ายจันทร์
นางสาวสุทิน เตียนพลกรัง
นางสุทิน ลิ้มประยูรสวัสดิ์
นางสาวสุธิดา กมลรัตนกุล
นางสาวสุนีย์ แซ่อึ้ง
นางสาวสุภาพร คูวนิชกุล
นางสุภาพร หาญศรีวัฒนกุล
นางสุมาลัย กอบกัยกิจ
นางสาวสุรางค์พิมล เผ่าพงษ์ทอง
นางสุรางรัตน์ รอดรัตน์
นางสุอิ้ง วรพงศ์พัฒน์
นางโสลัดดา สี่ทิศประเสริฐ
นางหุน คงแก้ว
นางองุ่น สัธนะกุล
นางอมรา เศวตกมล
นางสาวอรรจน์ฉฎา เหงี่ยมวิจาวัฒ

สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๑ นายธงชัย พึ่งโพธิ์
๒ นางบังอร สะสม

ทุติยดิเรกคุณาภรณ์
๓ นางยี้ แซ่ซิ้ม
๔ นางสมหมาย น้อยไม้

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๓ ข
๑
๒
๓
๔
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

หน้า ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖

ตติยดิเรกคุณาภรณ์
นายธนาพัทธ์ กิจใบ
๕ นางฉอ้อน โกไศยกานนท์
นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล
๖ นางบุญมา เพ็ชรหล่ํา
นายประสงค์ เอี่ยมจินดา
๗ นางสาวบุญรอด โกมลวิศ
นางจุฑามาศ ปูชนียกุล
๘ นางสาวเพ็ญศรี ศิริเสรี
๙ นางฟุ้ง เนียมโฉมยงค์
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
นายจักรกรด วงษ์เพ็ง
๑๔ นางสาวเพ็ญวิภา โรจนารุณ
นายนม ต้นแทน
๑๕ นางมณี รุ่งเนียม
นายประยูร ไชยภูมิสกุล
๑๖ นางเมี้ยน ต้นแทน
นายสมนึก สกุลพราหมณ์
๑๗ นางยวง บุญอึ่ง
นายสุดใจ ปานสง่า
๑๘ นางละม่อม โชติณภาลัย
นายหนู เศษนิยม
๑๙ นางวารุณี พันธิสุนทร
พันตํารวจโท ไอยรัชต์ ปัทมพันธุ์
๒๐ นางสมจิตร จรดล
นางสาวกุหลาบ ปอประสิทธิ์
๒๑ นางสมพร สินธุรัตน์
๒๒ นางสาวสมัย ศักดิ์สนทอง
นางทิ้ง ตรีพจนีย์
๒๓ นางสันทนา วิสลี
นางนภัสสรณ์ ปอประสิทธิ์
นางประชิต ศรีอุบล
๒๔ นางสาวสําอางค์ น้อยศิริ
นางประภา แซ่จู
๒๕ นางสุวรรณี กวีญาณ
นางประเสริฐ ทรงสอาด
๒๖ นางองุ่น ลือชาพุฒิพร
๒๗ นางอรวรรณ แซ่ลี้
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
นายเกรียงศักดิ์ แก้วรากมุก
๑๓ นายเศกสันต์ จรดล
นายเกียรติพงศ์ เกตุลอย
๑๔ นายสมจิตร สุขสว่าง
นายจรัญ เจริญทรัพย์
๑๕ นายสรวุธ ต่อพงษ์พันธุ์
นายชํานาญ จันทร์โพธิ์
๑๖ นายสุเมธ ติยวรนันท์
นายเชาวลิต เอื้อชูยศ
๑๗ นางกรรณิการ์ ช้างเจริญ
นายนคร เขาแก้ว
๑๘ นางจวง บุญสม
นายนพพล คําเหลือ
๑๙ นางจารึก ต้นแทน
นายนิรันดร์ รักไทยเจริญชีพ
๒๐ นางจํารูญ ศรีเดือน
๒๑ นางจินดา เรืองรณฤทธิ์
นายประเสริฐ เหลืองบริบูรณ์
๒๒ นางเฉวียง ร่มรื่น
นายพัฒนกาญจน์ คหัฏฐา
นายมนัสพนธ์ จิรศักดิ์ธนา
๒๓ นางชลิดา อนันตรัมพร
พันเอก วรเดช ศรีวรเจษฎีกุล
๒๔ นางดวงพร เจริญภิญโญชัย

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๓ ข
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๑
๒
๓
๑
๒

หน้า ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖

นางสาวทองดํา ปิ่นทองดี
นางสาวนวพร ศุขสุฤทธิ์
นางนันทา เหลืองบริบูรณ์
นางประไพ ไชยภูมิสกุล
นางสาวประภา รุ่งเรือง
นางพะเยาว์ จําเริญ
นางพัชรินทร์ อาริยะเรืองกิจ
นางสาวมุกดา ผู้สัมฤทธิ์เลิศ
นางสาวสมปอง ปิ่นทองดี
นางสุนันท์ อินทหอม

๓๕ นางสุนีย์ อึ่งชื่น
๓๖ นางสุพร อินทร
๓๗ นางสุมาลี จันทร์โพธิ์
๓๘ นางสาวเสงี่ยม เรืองรุจิระ
๓๙ นางเสมอ พรหมประเสริฐ
๔๐ นางหทัยรัตน์ พานิชกุล
๔๑ นางอนงค์ ฮิทคอคค์
๔๒ นางสาวอังคณา เกตุลอย
๔๓ นางสาวอัจฉราพรรณ นาครักษ์
๔๔ นางสาวอุบล สามดี
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
นายกีรติกานต์ ต่อพงษ์พันธุ์
๔ นายพงษ์ฉัตรภูมิ ต่อพงษ์พันธุ์
นายทองกร ดวงแก้ว
๕ นางเต้า หมั่นสกุล
นายปรีชา ชูกําแพง
๖ นางน้ํากะทิ พรหมจรรย์
๗ นางหยัด เพ็ชร์วงษ์
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
นายจําปี จาดสะอาด
๓ นางสาวเนตรทราย โรจนศักดิ์ชยั
นางเฉลา มาดี
๔ นางสาวสิลดา เนียมศรีสมหมาย
๕ นางอบรม จริยเวชช์วัฒนา

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

๑
๑
๒
๑
๑

ตติยดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายอํานวย เนตยสุภา
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
นายกิตติพงษ์ สมส่งกุล
๒ นางวรัณญา วีนะกุล
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
นายพีระสิทธิ์ เดชอนันตชาติ
๓ นายอิทธิพล ปฏิมาวิรุจน์
นายสมชาย แสงเงิน
๔ นางพลอยพัชรินทร์ ประมวลอุรุรัตน์
๕ นางอัญชลี ไชยกูล
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
นางสาวกมลวรรณ ศิริบวรรัตนกุล
๒ นางสาวฐิติรัตน์ ศิริบวรรัตนกุล
๓ นางสาวศรีวิไล แดงไสว
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
นายไมตรี สุนทรวรรณ
๒ นางสาวเจริญศรี วรรธนะชีพ
๓ นางสาวรพีพรรณี ภู่บัวเผื่อน

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๓ ข

หน้า ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
ตติยดิเรกคุณาภรณ์
๑ นางระเอิบ แย้มชุติ
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายประสงค์ ศรีสัมมาชีพ
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายเกรียงศักดิ์ นิมมานวัฒนกุล
๒ นางมุกดา ไทยทอง
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายประสิทธิ์ ตระการวนิช
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
๑ นางพวงพรรณ เอี่ยมวัชรินทร์

กรุงเทพมหานคร
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายประยุทธ พูนบําเพ็ญ
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายชิต เปรมปรีดา

สภากาชาดไทย
๑
๑
๑
๒
๓
๔
๕

ตติยดิเรกคุณาภรณ์
นายชาญ เธียรกานนท์
๒ นายวิชัย ถาวรทวีวงษ์
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
นายขจรศักดิ์ เลาวานันท์พันธุ์
๒ นายสุพจน์ เพชราภิรัชต์
๓ นางจินตนา พรคุณพระ
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
นายชินการ สมะลาภา
๖ นางสาวดวงเดือน โภคประเสริฐ
นายพรชัย เครือญาติดี
๗ นางปราณี นาเจริญ
นายสมชาย วงศ์วิเศษสุข
๘ นางโพยมพร สุวรรณมาศ
นายสมพงษ์ ฟังปัญญาโรจน์
๙ นางสาวมาลี ศรีสวัสดิ์เสถียร
นางจําเนียร เพชราภิรัชต์
๑๐ นางสุพรรณแข สมะลาภา
๑๑ นางอรุนี รักษานาเวศ
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายภูริต มาศวงศ์ศา

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๓ ข
๑
๒
๓
๔

หน้า ๒๓
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๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖

เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
ว่าที่ร้อยตรี จาตุกร บุณยะจินดา
๕ นางสาวนุชรี อยู่วิทยา
นายสมชัย พรทศพล
๖ นางสาวบุญชื่น แซ่จิว
นายอมร ลาภโรจน์ไพบูลย์
๗ นางบุญถม รอดพันธุ์
นางกันยา ธรรมวัฒนะ
๘ นางสิริรัตน์ ผลเจริญ

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

ตติยดิเรกคุณาภรณ์
นายกฤษณะ ธนะกรณ์
๑๐ นางสาวเฟื่องฟ้า ประพัศรางค์
ร้อยตรี แก้ว พงษ์ประยูร
๑๑ นางสาวมัสยา ดวงศรี
นายจีรพันธ์ โป่งคํา
๑๒ นางสาวรัชนก อินทนนท์
สิบเอก เถลิงเกียรติ์ ภู่สอาด
๑๓ นางสาวรุ้งตะวัน จินดาชิงห์
นายวันชัย กาญจนพิมาย
๑๔ นางสาวลําปาง แก้วนพคุณ
นายศุภชัย มณีนาถ
๑๕ นางสาววันวิสา ป้อมประสิทธิ์
นางสาวชนาธิป ซ้อนขํา
๑๖ นางสาวศศิวิมล จันทสิทธิ์
นางสาวฐิติมา มหากุศล
๑๗ นางสาวอรทัย บัวศรี
นางสาวนพเก้า พูนพัฒน์
๑๘ นางสาวอัมพวัน สุวรรณพฤกษ์
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑๘ นายอภิรักษ์ พรมณี
นายกฤษดา วงษ์แก้ว
๑๙ สิบโท อรรถสิทธ์ หันประทับ
นายไกรศักดิ์ ฆารภัคดี
๒๐ นายอํานวย เชื้อเมืองพาน
นายคมคิด เสือพิมพา
๒๑ นายเอกพล กลุ่มยา
นายชาญณรงค์ การปรีชา
นายปรีชา วงษ์ษา
๒๒ นางสาวจริยา สีสวาท
นายพรเทพ พูลแก้ว
๒๓ นางสาวเจนจิรา หว้านเครือ
นายพักตร์พงษ์ เดชเจริญ
๒๔ นางสาวชลธิชา มณีศรี
นายพีรวิชย์ คล้ายพรม
๒๕ นางสาวณิชชาอร จินดาพล
นายมนัส สีระคาม
๒๖ นางสาวนงนุช อินทร์เรืองศร
นายรณรงค์ เจนชัยภูมิ
๒๗ นางสาวนงเยาว์ โกสีนาม
นายศรพิทักษ์ ศรีหริ่ง
๒๘ นางสาวพรทิพย์ บูรณะประเสริฐสุข
๒๙ นางสาวพิมพิกา มุ่งสุเพ็ง
นายศิริวัฒน์ สาขา
๓๐ นางสาวรุ่งทิพย์ ตะนะขิง
นายศุภวุฒิ เถื่อนกลาง
๓๑ นางสาววารี นันทสิงห์
นายสกล จันทร์ดวง
นายสาคร มาตรวังแสง
๓๒ นางสาวศิริพร แก้วดวงงาม
จ่าอากาศโท สุขสรรค์ เพียจันทร์
๓๓ นางสาวสุกัญญา คําทอง
นายสุรพงค์ ทมพา
๓๔ นางสาวสุดาพร พะลัง
๓๕ นางสาวอรวรรณ จูด้วง
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เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
นายคฑาหัตถ์ รักษาพล
๒๐ นายสุวิทย์ เกตุจินสา
นายจิรวัฒน์ ตระกูลมา
๒๑ นายเสกสรร ทับทอง
นายชิรกรณ์ สุรินทรทะ
๒๒ สิบเอก อภิศักดิ์ สาระซอน
นายชิรวิทย์ อุตตรี
๒๓ นายอิสยาส สาดารา
นายณัฐนนท์ ชุย
๒๔ นายเอก บุญสวัสดิ์
นายดํารงศักดิ์ สร้อยศรี
๒๕ นายฮากรีพส์ มะหลี
นายธีรพงษ์ ดี
๒๖ นางสาวจงดี เหมแก้ว
นายนาวิน สิงสาท
๒๗ นางสาวจารุวรรณ ไชยการ
นายพนร อ่อนนิ่ม
๒๘ นางสาวณัฐธนิทร์ สอนสุนทร
สิบเอก พีระเทพ ปั้นแตง
๒๙ นางทอง โอเมน
นายภานุพงษ์ ประทีป
๓๐ นางสาวนภาภรณ์ บุญชื่น
นายภานุวัฒน์ สุทธิการ
๓๑ นางสาวประทุมรัตน์ นากุย
๓๒ นางสาวระพีพัฒน์ ตะเคียนทอง
นายวรกร วงศกรเมือง
๓๓ นางสาวเรวดี ดําศรี
นายวิเชียร แจ่มจํารัส
๓๔ นางสาววราพร บุญยู่ฮง
จ่าอากาศโท ศราวุฒิ ศรีบุญเพ็ง
๓๕ นางสาวศิรินยา คลองเจริญ
นายสายันตรี อาวะภาค
๓๖ นางสาวสมฤดี ปรือปรัก
นายสุขสันต์ แก้วพิสดาร
๓๗ นางสาวอทิตยา ทองคําปั่น
สิบโท สุพรรณ ทองภู
๓๘ นางสาวอภิญญา ทองภู
นายสุรศักดิ์ ปักโคทะกัง
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
จ่าเอก กฤตเมธ สัตตะนันท์
๑๔ จ่าเอก ไชยกาล ชูชื่น
นายกิตติพงษ์ จันสุวรรณ
๑๕ นายฐานันดร ลันวงษา
นายไกรวิทย์ แก้วตะขบ
๑๖ นายฐิตินันท์ วงษ์มั่น
นายครองรัฐ ปานรักษ์
๑๗ นายณัฐพล พันธุ์สุภะ
จ่าเอก จักกฤษณ์ วิจารณ์
๑๘ นายณัฐวุฒิ หมัดยะลาน
นายจักรพัน แจ้งสว่าง
๑๙ นายดอน วิทคร๊าฟท์
๒๐ เด็กชายดีเลน วิทคร๊าฟท์
นายจันทพงษ์ เต็งสกุล
๒๑ นายเดชบดินทร์ จิตตรานนท์
นายจาวีร์ พันธุ์เมธาฤทธิ์
๒๒ นายติณณภพ ปานรักษ์
นายจิรวัฒน์ สอนวิเชียร
นายจิรายุทธ วุฒวิ รรณพงศ์
๒๓ นายไตรรัตน์ บุญสุข
นายเจษฎา ชูเดช
๒๔ นายทนงศักดิ์ กลิ่นสอน
นายฉัตรชัย หวานพร้อม
๒๕ จ่าเอก ทวีศักดิ์ อังคะณี
นายเชี่ยวชาญ ศุภดิลกลักษณ์
๒๖ จ่าเอก ทศพร พงเศษย์
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นายทิม สุพรรณโกมุท
นายเทวินทร์ ชาติสุวรรณ
นายธนกฤต ธรรมสาร
นายธนันทร เสรีทัศน์
นายธนา สังข์แก้ว
จ่าโท ธันยบูรณ์ นาโสก
นายธีรวัฒน์ อบอุ่น
นายธีระศักดิ์ รัตนโชติ
นายนคเรศ วันทะนะ
นายนเรศน์ เนาว์ประโคน
ั น์
นายนันทวัฒน์ ปวงคํารพีพฒ
จ่าเอก บุญทรง น้ําดอกไม้
นายประเวศ แก้วจีน
นายปิยะพงศ์ ครองสกุลสุข
นายปิยะพันธ์ เผ่าพันธุ์
นายพงศ์พนั ธ์ ครองสกุลสุข
นายพรชัย เทศดี
นายพิสัย เอี่ยมศิริ
นายพีระพงษ์ ชํานาญ
นายภัทรพล อังกูลพัฒนาสุข
นายภาสิทธิ์ จิระชัย
จ่าเอก มานิตย์ หายโศก
จ่าโท รัชราช ยิ้มพราย
นายรุ่งสวรรค์ สวนสันต์
นายโรจน์ฤทธิ์ อินทราวิชกุล
นายลออ เอี่ยมลึก
นายลิขิต เนียมวัน
นายวรวิทย์ มะกล่ําทอง
จ่าเอก วิญญา สีชมชื่น
นาวาตรี วินัย นิลคล้ํา
จ่าเอก วุฒิไกร วงษ์อุปรี
นายวุฒิชัย ดาวเรืองน้อย
นายศรัท สุมประดิษฐ์
นายศิริชัย ภู่ศิริ
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๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
นายสมบัติ สมทรง
นายสัญชัย ชูสัมฤทธิ์
จ่าเอก สามารถ พิมพ์หาญ
นายสํารวย วิมลพันธุ์
จ่าสิบเอก สําเริง แสงโสด
นายสุธี ทองอ่อน
นายสุวัฒน์ เทอดเกียรติ
นายอนันต์ กุลลูกอิน
จ่าเอก อนุชิต พรมดอนกลอย
นายอนุสรณ์ สมมิตร
นายอภิวัฒน์ แจ่มเจริญ
นายอาณพ แก้วเฟื่อง
นายอาทิตย์ ธรรมวงศ์สิน
นายอุเทน กู้เขียว
นายเอกรัตน์ อ่อนอ้วน
เด็กหญิงกมลชนก กล้าหาญ
นางสาวกมลชนก อินทมาตร์
นางสาวกรองแก้ว สกุลแฟง
นางสาวงามฟ้า โพธา
นางสาวจรัญญา ดวงคํา
นางสาวจิราวัฒน์ บุญยเกษตร
นางสาวจุฑาภรณ์ สุนทรห้าว
นางสาวชมพูนุช พุ่มแจ้ง
นางสาวชุติกาญจน์ ธนวณัฐพงศ์
นางสาวณัฐกานต์ บุญเรือง
นางสาวณัฐริกา ต้นกระโทก
นางสาวทิวาพร เนื่องจํานงค์
นางสาวธิดารัตน์ โสดา
นางสาวนฤมล ถิ่นทอง
นางสาวนิภาพร นพศรี
นางสาวบีชารินันท์ ประมูลเฉโก
นางสาวบุษรินทร์ สุกแก้ว
นางสาวเบญจวรรณ เจตุรุ่งพันธุ์
นางสาวปรางทิพย์ อ้นเจริญ

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๓ ข
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

หน้า ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖

นางสาวปราญชลี มูลเกษม
๑๐๓ นางสาวภัทราลักษณ์ ภูมิสถาน
เด็กหญิงปัทมา นันทอินทร์
๑๐๔ นางสาววาสนาพร สามทอง
๑๐๕ นางสาววิภาดา ศิริมงคล
นางสาวปัทมา สนธิ
๑๐๖ นางสาวศศิธร ดอนเส
นางสาวเปมิกา เมษสุวรรณ
๑๐๗ นางสาวศุภัทรา เคหา
นางสาวพนิดา คําศรี
๑๐๘ นางสาวสกุลรัตน์ หวลสัตย์
ว่าที่ร้อยตรีหญิง พัทยา แสงคํามา
๑๐๙ นางสาวสุนารี เสริมรส
นางสาวแพรวนภา เคนจันทึก
๑๑๐ นางสาวโสภิตา ธนสาร
นางสาวแพรวพรรณ แก้วศรี
๑๑๑ นางสาวอรัญญา ภู่ฉิม
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
นายจตุภูมิ ชินวงค์
๑๐ นางสาวธนพร ประเสริฐปั้น
นายณัฐพงษ์ โพธิน์ พรัตน์
๑๑ นางสาวธิดา บัวเบา
สิบตรี อุเทน อ้นทอง
๑๒ นางสาวนิพัชชา ภู่ทอง
นายเอกชัย ยีรัมย์
๑๓ นางสาวนุจเรศ ฉิมบ้านไร่
นางสาวกมลชนก กลิ่นหอมหวล
๑๔ นางสาวประภาพร ภูมิขุนทด
นางสาวกัญญลักษณ์ ชูมณี
๑๕ นางพิณทอง เพียช
พันจ่าโทหญิง เกศณี วงศ์โสภา
๑๖ นางสาวรัตติกาล กุลน้อย
นางสาวจริยา ขันกสิกรรม
๑๗ นางสาววิริยา สุวรรณรัตน์
จ่าตรีหญิง ชไมพร คชวงษ์
๑๘ นางสาวอรวรรณ โสดา

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

นายกําธร บุญเลิศ
ว่าที่ร้อยตรี จรินทร์ ธรรมรักษ์
นายฉลวย พันธ์ทอง
นายชนะการณ์ ออสุวรรณ
นายชาญณรงค์ ลักษณียนาวิน
นายทรงพล ศิริจันทร์
นายนที ธีรานุวรรตน์
นายนิคม อินทรโสภา
นายบาง ศรีสวัสดิ์
นายปฐมพงศ์ ศุภเลิศ
นายประดับ สงวนเจียม
นายประดิษฐ์ โมราศิลป์
นายประพันธ์ ลักษณียนาวิน

ตติยดิเรกคุณาภรณ์
๑๔ นายพิสุทธิ์ ยงค์กมล
๑๕ นายวินิจ เกษรา
๑๖ นายสมมิทธิ์ ทิพยมณฑล
๑๗ นายสมสกุล พัฒนะเอนก
๑๘ นายโสภณ สาระวิโรจน์
๑๙ นายหัสพงศ์ ศิริจันอมรชัย
๒๐ นางสาวกรรณิกา ลังกะสูตร
๒๑ นางสาวกาญจนา วสุวัต
๒๒ นางจรวยพร ดวงมรกต
๒๓ นางจินตนา เทพพิทักษ์
๒๔ นางจิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์
๒๕ นางสาวไฉไล วูติวัตต์
๒๖ นางชไมภัทร์ กุศลสุข

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๓ ข
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

หน้า ๒๗
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๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖

นางณภัทร ปัณยาลักษณ
๔๔ นางวารุณี รัตนพงษ์
นางสาวณัฐภัสสร รักเลี้ยง
๔๕ นางวิริยาวรรณ เริงเกษตรกรณ์
นางดวงสิริ กุโลภาส
๔๖ นางวิไลวรรณ ศุขสุเมฆ
๔๗ นางศรินทิพย์ สิงห์อุสาหะ
นางสาวเตือนใจ นันทกิจ
๔๘ นางศิริวรรณ วงษ์สกุล
นางเตือนใจ สุจริตกุล
๔๙ นางสมฤดี ศิริชัยเอกวัฒน์
นางสาวทัศนีย์ ทิพย์คงคา
๕๐ นางสรัญญา วัฒนวิศาล
นางทิพย์รัตน์ เหตระกูล
๕๑ นางสายเทียน ปั้นแตง
นางธัญนันท์ พึ่งวงศ์ญาติ
๕๒ นางสําอางค์ นิตย์ธีรานนท์
นางนงนุช โกยสมบูรณ์
๕๓ นางสาวสินีนาฏ สังข์แก้ว
นางนพวรรณ วรรณประภา
นางนวลละออ สาครนาวิน
๕๔ นางสาวสิริพันธุ์ โฆษิตวรกิจกุล
นางพัชรา จองศิริกุล
๕๕ นางสุปราณี จาตุรชาต
๕๖ นางเสงี่ยม ชินนาพันธ์
นางสาวพัชรินทร์ ทวีวงษ์โอฬาร
๕๗ นางหงษ์ทอง มณีขํา
นางมณฑิกา เทพกาญจนา
๕๘ นางสาวอรุณ ชูภาระ
นางสาวยุพาพรรณ จงพิพัฒนสุข
๕๙ นางอ่อนสลวย วิเชียรทวี
นางระรินทิพย์ สุทธินรเศรษฐ์
๖๐ นางสาวอําพรรณ น้อยนารถ
นางสาววรัทยา มีสิทธิ์
๖๑ นางเอื้อวรยา สิทธิมงคล
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
นายกมล อุบลธรรม
๑๖ นายเกื้อ บุญแต่ง
นายกฤษชัย แดดภู่
๑๗ นายโกศล บุญยงค์
นายกฤษฎา บุญคง
๑๘ นายไกรทอง คําอินทร์
นายกฤษณะ ถาวร
๑๙ นายไกรพิศ มาอุ้ย
นายกันตวิชญ์ จีนจํารัส
๒๐ นายขวัญ ร้อยผึ้ง
นายกําจร ยั่งยืน
๒๑ นายเข็มเพชร ศรีเกียรติวงศ์
๒๒ นายคมสัน กอนแก้ว
นายกําพล กิ่งทอง
๒๓ นายคมสัน ชัยวิลยศ
นายกิจติพล คงพยัคฆ์
๒๔ นายคําศรี ศรีนวล
นายกิตติ์ พรหมสงฆ์
๒๕ นายคุณากร แม้นทอง
นายกิตติกร ประทุมเทา
๒๖ นายจงดี เพชรสังคูณ
นายกิตติทัช สืบธรรมกูร
นายกิตติพงษ์ บุญยืน
๒๗ นายจรัญ แก้วอู๋
นายกิตติศักดิ์ สุวรรณวงษ์
๒๘ นายจอมพงศ์ มงคลวนิช
นายเกรียงศักดิ์ จันทร์วงค์
๒๙ นายจักรพันธ์ ลีลายุทธ
นายเกียรติคุณ ทองสุก
๓๐ นายจิรฐาวัฒน์ ฉัตรบรรยงค์

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๓ ข
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔

นายจิระชัย พูลพันธ์
นายจิระเดช พุ่มเรืองผล
นายจิรายุทธ กรรณาลงกรณ์
นายจีรัชญ์ ตาบทอง
นายเจริญ นามแก้ว
นายเจษฎา บุญประเสริฐ
นายเจษฎา สินสโมสร
นายเฉลิมพล เวทยานนท์
นายเฉลิมพันธ์ ยศสมบัติ
นายเฉลิมศักดิ์ ลาโพธิ์
นายชนินทร์ กีรติยรรยง
นายชยกรณัฏฐ์ สิริกุลบริวัตร
นายชวลิต เพ็ชรพราว
นายชัชวาล อินทุโศภน
นายชัยเชษฐ เหล่าแค
นายชัยณรงค์ เอกวัฒน์
นายชัยพร กิจมงคล
นายชัยพันธุ์ จตุพงษ์
นายชัยยศ เข็มเงิน
นายชัยรัตน์ ศรีสุวรรณ
นายชาครี ผูกกระแส
นายชาญวิทย์ สร้อยคํา
นายชาดา บุญธรรม
นายชาตรี สายพรหม
นายเชษฐธวัช ชวกาญจนกิจ
ว่าที่ร้อยตรี เชาวลิต สิทธิชัย
นายโชคชัย หนูขาว
นายโชควีระ เจริญศักดิ์
นายฐานกร เทรเวส
นายฐานิสร์ สิงหเสนี
นายณรงค์ ศรีศริ
นายณรงค์ อยู่พ่วง
นายณลงกรณ์ คล้ายขํา
นายณัชกร งามจามรีกุล

หน้า ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖

นายณัชกิตติ์ จันทร์รอด
นายณัฐพล ทุ่งลาด
นายณัฐพัชร รักสะอาด
นายดอน แก้วครบุรี
นายเดโชชัย ไทยวิรัช
นายตะวัน ศิริมิรินทร์
นายไตรทิพย์ เขียวดี
ว่าที่พันตรี ไตรธร เศรษฐีธร
นายทรงพล เจริญสุข
นายทรงศักดิ์ ขันตี
นายทวีวฒ
ั น์ จรกระจ่าง
นายทองพูล รังสิโย
นายทองสุข ขัติวงษ์
นายทองใส บุญเข็ม
นายทองหล่อ พรมสาส์น
นายเทพนม สาระบุตร
นายเทเวศ แต้มใจ
นายเทิดพิทักษ์ พวงเงินมาก
นายธงไชย หมอโอสถ
นายธนกฤต เลิศพงษ์
นายธนปัตย์ ปัทมโกมล
นายธนูกรด เสมานารถ
นายธเนตร ไชยสมร
นายธเนศ ลังกะสูตร
นายธรรมราช รามแก้ว
นายธวัชชัย รักดํา
นายธานี นิ่มเนตร
นายธิฒิวฒ
ุ ิ พันธุ์เจริญเกียรติ
นายธีรวัฒน์ สะราคํา
นายธีรศักดิ์ บุญทวี
นายธีระพล เข่งวา
นายธีระพัทธ์ วงษ์ทอง
นายธีระวัฒน์ แก่นทองคํา
นายนคร สุวานิช

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๓ 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
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒

หน้า ๒๙
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นายนพดล จิระนันทราพร
นายนพดล ดวงมรกต
นายนรา ภิญโญ
นายนฤพล หงษ์เจริญ
นายนันทภพ ฉ่ําบุญชู
นายนิมิตร ภู่อาวรณ์
นายนิรันดร์ จันทัง
นายนิรันดร์ ศรีสุข
นายนิรันดร อินทร์ธูป
นายนิวัฒน์ จรุงวัฒนานนท์
นายนีรนาท เสือเอี่ยม
นายบรรจง ปิยศทิพย์
นายบรรพต ศักดิ์สุนทร
นายบรรพต เอี่ยมเหนือ
นายบรรยวัสถ์ สินทรัพย์
นายบวรวิทย์ เลิศไกร
นายบัญญัติ รัตนกุล
นายบัณฑิต พันธ์มะโน
นายบัณฑิต มีแก้ว
นายบารมี เหมือนสุทธิวงษ์
นายบํารุง รากกระโทก
นายบุญธรรม ผดุงศักดิ์ชัยกุล
นายบุญสร้าง อิศรเสนา ณ อยุธยา
นายปกรณ์ ธรรมรัตนปรานี
นายประจักษ์ แพร่หลาย
นายประชา กัลปนารถ
นายประทด เสนา
นายประธาน วรรณพุฒ
นายประธาน เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
นายประพจน์ สาโรวาส
นายประพล ฤทธิเรือง
นายประพาส บุญทรัพย์
นายประภาด เนตินนท์
นายประภาส สิงสมดี

๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
นายประยุทธ นวลสุวรรณ
นายประยูร สายสิทธิ์
นายประสงค์ ศรีนิล
นายประสาน เสริมสกุล
นายประสิทธิ์ พลาบดีวัฒน
นายประสิทธิ์ แสนคํา
นายประเสริฐ กุนอก
นายปราศรัย แก้วสว่าง
นายปราศัย กลัดนิล
นายปริวรรต ศรีแก้ว
นายปานคํา ป้องกัน
นายปิยวัฒน์ ญาณกฤตยา
นายปิยะ ปุยซา
นายเปล่งศักดิ์ ชาระ
นายเผด็จ สิงห์กรณ์
นายพงศกร จามพฤกษ์
นายพงศ์ชยั พงศ์พรอนันต์
นายพงศักดิ์ พวงมณี
นายพงษ์ศธร สุยะมูล
นายพงษ์ศักดิ์ ภาณุรัตน์
นายพนา วิทยานุกรณ์
นายพยัพ ฤกษ์สุวรรณี
นายพรชัย วอแสวง
นายพรทวี นาเมืองรักษ์
นายพรเทพ วิธธี รรม
นายพรภิรมย์ แสนทวีสุข
นายพรภิรมย์ เอกพร
นายพรหมมา โพธิฉัตร์
นายพลศักดิ์ ฉัตรมณีรงุ่ เจริญ
นายพลาวุฒิ หน่อนันตา
นายพัฒนชัย ชายสุทธิ์
นายพิชยุตม์ ทับทิม
นายพิเชษฐ์ กุหลาบอ่ํา
นายพิเชษฐ์ จันทร์เสมา

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๓ ข
๑๖๗
๑๖๘
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
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐

นายพินิจ ตรงต่อธรรม
นายพินิจ ปานเนตรแก้ว
นายพินิจ ศิโรรัตนาวาทย์
นายพิสุทธิ์ สุขขี
นายพีระ พานิชนอก
นายพุฒิพนธ์ ศรีสว่าง
นายพุทธิวัฒน์ อริยะชัยสิริ
นายพูนศักดิ์ สุขบท
นายไพโรจน์ รัตต๊ะใส
นายไพโรจน์ วานิชสรรพ์
นายไพศาล เชาวน์ดี
นายภัคพนธ์ จันทโชติ
นายภานุมาศ สุวรรณโฉม
นายภานุมาส สุริยะโชติ
นายภาสกร พวงสายใจ
นายภูกิจ เรืองหิรัญ
นายภูริภัทร ปัตถา
เรืออากาศโท มงคล พิสิษฐเกษม
นายมนตรี กิจอินทรีย์
นายมนตรี สุพล
นายมนัส ปาคําน้อย
นายมนัส เวชนุวัฒน์
นายมานพ เจริญสะอาด
นายมานะ ตายะสืบ
นายมานะ เพ็งน่วม
นายมานิตย์ จอมศรีกระยอม
นายมาโนช เกตุกระจ่าง
นายมารุต ศิริธร
นายมาสัน หงะหงอ
นายเมธี เวสพันธ์
นายไมตรี พรนิรันดรสกุล
ว่าที่ร้อยตรี ไมตรี สายโกสุม
นายยงยุทธ์ สังข์ทอง
นายยอด สืบกลัด

หน้า ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
นายยะยา กระโห้ทอง
นายยุทธนา มณเฑียรรัตน์
นายยุทธพงศ์ วงศ์เบญจพล
นายยุทธศักดิ์ สินธุพงศ์
นายยุรนันท์ ศรีสุระ
นายรณภพ เหล็กสูงเนิน
นายรัชต์วสุพงศ์ ดวงแก้ว
นายรัฐสิทธิ์ ยะจ่อ
นายรัตนชัย หนูนาค
นายเรียง ตันยศ
ว่าที่พันตรี เลิศฤทธิ์ โพธิกุล
นายวรรณนพ ปัตตะแวว
ว่าที่ร้อยตรี วรวิทย์ คงสิมา
นายวรวิทย์ นาคสุวรรณ
นายวรัชญ์ ดวงรัตน์
นายวรา สุทธิพิบูลย์
นายวรากฤช สวัสดิ์ใช้
นายวสันต์ แก้วเกษ
นายวัชรสินธุ์ สอดศรี
นายวันชัย เอนกลาภ
นายวันระวี สื่อกระแสร์
นายวัลลภ โฉมอัมฤทธิ์
นายวิจิตร เจริญตา
นายวิชยุตม์ ศรีสะอาด
นายวิเชียร ทองดอนง้าว
นายวิเชียร นัยชล
นายวิเชียร อาจกันภัย
นายวิทยา ไชยประคอง
นายวิทยา ตรงมา
นายวินัย พาเจริญ
นายวิบูลย์ ไอยราพัฒนา
นายวิบูลย์ชัย คงศรี
นายวิรุ่งโรจน์ ฮวดวงษา
นายวิโรจน์ ไวยรูป

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๓ ข
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘

นายวิโรจน์ ศรีใส
นายวิโรจน์ สุขประเสริฐ
นายวิเศษ สมคิด
นายวิสูตร์ ปันนา
นายวีรชัย เลาะห์มิน
นายวีรวัฒน์ ไกรทองสุข
นายวีระพันธ์ เนื่องพลี
นายวุฒิศักดิ์ ลีพรหมมา
นายศรัณย์ ภาดี
นายศรัณย์ สีนิลแท้
ว่าที่ร้อยตรี ศรีปราชญ์ คําแสง
นายศักดิ์ชาย จันที
นายศักดิ์ชาย ชีวตานนท์
นายศักดิ์สิทธิ์ วิสทุ ธิไมตรี
นายศิรศักดิ์ เรืองสินทรัพย์
นายศิลป์ชัย ป้อมคํา
นายศุภดิศ สงวนนวน
นายศุภศิลป์ รีฮุง
ว่าที่ร้อยตรี เศกสรรค์ ใยพิมล
นายสงวน บุญนํามา
นายสถาพร คุณยศยิ่ง
นายสนธิ อนันตชาติ
นายสมจิตร์ ษรสกุลทรัพย์
นายสมชาย เตียวเจริญ
นายสมชาย เมาะซัง
นายสมบูรณ์ อุ่นเรือนงาม
นายสมพงษ์ ค้าแหวน
นายสมพร ศรีทอง
นายสมโภช คําสิงห์
นายสมยงค์ คําเหมือดแอ่
นายสมยศ ทองเจริญ
นายสมศรี แก้ววัน
นายสมศักดิ์ จิตพินิจยล
นายสมศักดิ์ แย้มคงเมือง

หน้า ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
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
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
นายสมศักดิ์ ริมมากุลทรัพย์
นายสยาม งามดี
นายสรพงษ์ สมธรรม
นายสรรเพชญ สุวรรณมณี
นายสรายุทธ เกิดรังษี
นายสหธัญ ธรรมชัยตา
นายสังคม สระแก้ว
นายสัญชัย เศรษฐ์วรกิจ
นายสัญชัย เอียดแก้ว
นายสัมฤทธิ์ แสงคํา
นายสาโรจน์ ลีสวรรค์
ว่าที่ร้อยตรี สําราญ กันทวี
นายสําราญ เกิดแก้ว
นายสิทธิชยั ชัยหมอน
นายสุชาติ กรีแก้ว
นายสุชาติ เกตุแก้ว
นายสุชาติ แก้วประเสริฐ
นายสุเชษฏฐ์ คูกิติรัตน์
นายสุดเขต หนูรอด
นายสุทธิพงศ์ อินทปัญญ์
นายสุทธิพรรณ กิยะแพทย์
นายสุทธิรักษ์ สําราญพัฒน์
นายสุธน ดีประชา
นายสุธี เทศวิรัช
นายสุนันท์ เชื้อขาวพิมพ์
นายสุพจน์ เย็นสบาย
นายสุพาส ปรียาโชติ
นายสุภาพ ขันทะกิจ
นายสุมานะ แนวดง
นายสุเมธ กาลนิล
ว่าที่ร้อยตรี สุรชัย นนทอ
นายสุรพล แช่มสิริสวัสดิ์
นายสุรสิทธิ์ ใจวงค์
นายสุรัส กอสนาน

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๓ ข
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖

นายสุริน ร่วมคํา
นายแสงประทีป วงษ์บุญมา
นายโสภณ แก้วกัญญาติ
นายโสภณ แตงโต
นายโสภณ บุณยะพรรค
นายโสภณ เอ้งฉ้วน
นายหนูออน สันตะนาโท
นายอดิศักดิ์ ศรีวรกุล
นายอดิสรณ์ กสาบสัน
นายอดุล นุชน้อย
นายอนันต์ เกาะน้อย
นายอนันต์ รัตนสรรค์
นายอนุชา รัมมะโรจน์
นายอนุพันธ์ เจริญผล
นายอนุวัต อิสสระวงศ์
ว่าที่ร้อยตรี อนุสรณ์ ศรีพนม
นายอภิชาติ วงษ์สุวรรณ์
นายอภินันท์ กุศลานันต์
นายอภินันท์ ทรัพย์ธนมั่น
นายอภิสิทธิ์ คุ้มรักษา
นายอรรถพล ศิริพงษ์
นายอักษรศาสตร์ ฝ่ายกลาง
นายอาคม ศาสตร์สุภาพ
นายอาจิณ เต่งตระกูล
นายอารีฟีน บุญรอด
นายอาวุธ มาแตง
นายอํานาจ โรณะวัฒน์
นายอํานาจ อินทร์หมื่นไวย
นายอิทธิศักดิ์ พึ่งพงศ์ญาติ
นายอินทรีย์ บัวสมบูรณ์
นายอิศรา ทองทวี
ว่าที่ร้อยตรี อุดม จุลนพ
นายอุทิศ แก่นกายศ
นายเอก เอกสกุล

หน้า ๓๒
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
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
นายเอกพจน์ สุภาษร
นายเอกพล สุมานันทกุล
นายเอกราช แก้วเขียว
นางกนกกาญจน์ ระฆังทอง
นางสาวกนกรัตน์ จันทร์สีดา
นางสาวกนกรัตน์ ทับทอง
นางสาวกนกวรรณ จารุสกุล
นางกนกวรรณ นัยชล
นางกนกวรรณ ผลจันทร์
นางสาวกนกวรรณ พรมมานนท์
นางสาวกนกอร ธิปะละ
นางสาวกมลทิพย์ ผลหาร
นางกมลทิพย์ ส่งเสริม
นางกมลพร มงคลศิลา
นางกมลมาศ ดอนกระสินธุ์
นางกมลรัตน์ ลิ้มทองคํา
นางกมลรัตน์ ศรีธาตุ
นางกมลวรรณ ผลมาก
นางกมลวรรณ รัตนะ
นางกมลวรรณ ศรีแสง
นางกรรณ ธนานุยุพงศ์
นางกรรณิกา เจริญวัย
นางสาวกรรณิกา นาควัชระ
นางกรรณิกา พึ่งศรี
นางสาวกรรณิการ์ กีไสย
นางกรรณิการ์ พลีสุดใจ
นางกรรณิการ์ พัฒนา
นางกรวิก ศรีแก้ว
นางสาวกรองกาญจน์ ปิ่นเกตุ
นางกรุณา รัตนเจริญ
นางกฤชษา หรุ่มรื่น
นางกฤตวรรณ วงศ์จันทรัตน์
นางสาวกฤติยาพร สีเมฆ
นางสาวกฤษฎาพร ชีพจําเป็น

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๓ ข
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
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔

นางกฤษณา สัจถาอุ่น
นางกอบกาญจน์ ล้วนปรีดา
นางกอวัฒนา วัฒนธรรม
นางกัญจานะ จงมาดี
นางสาวกัญญณัช แทนคุณ
นางสาวกัญญมล เจริญภูมิ
นางสาวกัญญา ชูเวช
นางสาวกัญญา พัชรพัสตาภรณ์
นางกัญญา พุ่มไสว
นางกัญญา สมทอง
นางกัญณัฐฐ์ เอื้อภราดร
นางสาวกัณฑมาศ เย็นตั้ง
นางสาวกัณฑิมา โลกาวิทย์
นางสาวกัณยา กลีบขจร
นางกันทิมา สุธิกุลไพบูลย์
นางสาวกันยา พุ่มพวง
นางกันยารัตน์ มุขดี
นางกัลยา จวบทรัพย์
นางกัลยา ดิษฐะ
นางสาวกัลยา ต่วนชะเอม
นางสาวกัลยา นิยมญาติ
นางกัลยา บุญประเทือง
นางสาวกัลยา เบญจมาตย์
นางกัลยา วงศ์ชาลี
นางกัลยา ศรีแก้ว
นางกัลยา ศศิสนธิ์
นางสาวกัลยา อ้วนอินทร์
นางสาวกัลยาณี ธรรมปิยะ
นางกัลยาณี อธิวาส
นางกัลยานี วัฒนเสย
นางกาญจณี คล้ายใจ
นางสาวกาญจนา จันทร์แก้ว
นางกาญจนา เดชฟุ้ง
นางกาญจนา ผดุงนาม

หน้า ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
นางสาวกาญจนา ลับปัญญา
นางกาญจนา ศรีวิศาล
นางกาญจนา สัมโมทย์
นางสาวกาญจนา แสนสงคราม
นางกาญจนี จอกทอง
นางกานดา วังศิลาบัตร
นางสาวกาบจันทร์ ทรายสมุทร
นางการุณรัตน์ ชัยสุข
นางสาวกําไล ทัพมงคล
นางกิ่งทอง เอกวัฒน์
นางกิตติมา โรจนสกุลสุข
นางกิติยา นิลโชวาท
นางสาวกิรณา ผังรักษ์
นางกุมารี นภาการ
นางกุลกนิษฐ์ เกษตรสินธุ์
นางกุลทอง เหล่าหว้าน
นางกุลนัดดา แสงทอง
นางกุลนันทน์ หนันดี
นางกุลพรภัสร์ พันธุ์โพธิ์
นางกุลภรณ์ ภาชนะ
นางกุลยา โพธิ์นิ่มแดง
นางเก็จชนก เต็มใจ
นางสาวเกตแก้ว เหล็กเทศ
นางเกศชมล เดชเดชะสุเมธ
นางเกศรินทร์ บุญทรัพย์
นางสาวเกศรินทร์ อินเทียน
นางเกษจันทร์ วงษ์แหยม
นางสาวเกษณี พิณเสนาะ
นางสาวเกษร คําพันธ์
นางเกสริน คงวัชระกุล
นางเกื้อกูล หงษ์มณี
นางสาวโกสุมา สุทธิ์ทวี
นางใกล้รุ่ง สุขสุถ้อย
นางสาวขนิษฐา คํานวณศิลป์

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๓ ข
๔๓๙
๔๔๐
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๗
๔๔๘
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓
๔๕๔
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗
๔๕๘
๔๕๙
๔๖๐
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒

นางสาวขนิษฐา ชูรัตน์
นางขนิษฐา มากทอง
นางขนิษฐา สาตี
นางขนิษฐา แสงทอง
นางสาวขวัญจิต ปิ่นทอง
นางสาวขวัญใจ เจริญสุข
นางขวัญใจ สุขไธสง
นางสาวขวัญชัย อ่อนละมัย
นางเขมิกา จันทร์สุขสวัสดิ์
นางคณัสนันท์ ผ่องพันธุ์งาม
นางคนึง ทรัพย์เจริญ
นางคริษฐา พวกสันเทียะ
นางควรพิศ เขียวแก้ว
นางสาวคํานึง ทวีการไถ
นางงามวัณย์ จันทร์สว่าง
นางจงดี ล่องฉ้อน
นางสาวจตุพร แซ่ลิ้ม
นางจรรยา จงเจริญ
นางจรรยา บุญเลิศ
นางสาวจรรยา ประพิณพงศา
นางจรรยา ภู่กิ่ง
นางจรรยา มีชาญ
นางสาวจรรยา ศรีเหรา
นางจรรยา สําเร็จเฟื่องฟู
นางจรรยา สุขเวช
นางสาวจรรยา อุเทน
นางจรัสศรี จตุพงษ์
นางจรัสศรี ช่วงถึก
นางจรินทร์ ดิษฐสัตย์ธรรม
นางสาวจรินทร์ทิพย์ วรกิจสวัสดิ์
นางจรี สามทอง
นางจอมขวัญ ศักดิ์สุนทร
นางจันจิรา สะสมสงค์
นางสาวจันทนา เกตุสุวรรณ

หน้า ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา
๔๗๓
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
๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔
๕๐๕
๕๐๖

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
นางสาวจันทนา ฉายแสง
นางจันทนี พัชรอาภา
นางสาวจันทร์จิรา หงษาคํา
นางจันทร์ฉาย บุตรศรีภูมิ
นางสาวจันทร์ดี ภู่สุวรรณ
นางจันทร์เพ็ญ แก้วสา
นางจันทร์เพ็ญ เขียวสวาท
นางสาวจันทร์เพ็ญ ชีรานนท์
นางจันทร์เพ็ญ พิมพิสาร
นางจันทร์สุดา หน่อนันตา
นางจันทิมา โพธิ์พันธุ์
นางจารวี ปัตตาละคะ
นางจารุณี จิตต์อักษร
นางจารุณี บุญชุ่ม
นางจารุณี สืบศรี
นางสาวจารุณี แสนสุวรรณ
นางจารุนันท์ ชาติชาตรี
นางจารุภา อ่างทอง
นางจารุวรรณ เจริญวงษ์
นางจารุวรรณ เฉลิมโชควัฒน
นางจารุวรรณ สร้อยนาค
นางสาวจารุวรรณ อ้วงอารีย์
นางสาวจํานงศรี ก่อเกิด
นางจําเป็น บรรจงช่วย
นางจํารูญศรี ศิริมงคล
นางจําลอง กลิ่นจันทร์
นางจิตตรา ปิ่นทอง
นางจิตตวดี ตั้งมหาสถิตกุล
นางจิตสุภา อินกรด
นางจินดา วัชรสมพร
นางจินดา สาระวิโรจน์
นางสาวจินตนา กองทอง
นางจินตนา กัณหา
นางจินตนา คงกลาง

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๓ ข
๕๐๗
๕๐๘
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖
๕๑๗
๕๑๘
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕
๕๒๖
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐
๕๓๑
๕๓๒
๕๓๓
๕๓๔
๕๓๕
๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒
๕๔๓

นางจินตนา จันทร์เจริญ
นางจินตนา นีซัง
นางจินตนา พูลสุข
นางจินตนา เพ็ชรไทย
นางจินตนา แย้มจันทร์
นางจินตนา ศรีทองอินทร์
นางจินตนา สกุลดี
นางจินตนา อินทะพันธุ์
นางสาวจินตนา เอกอํานวย
นางจินตวีร์ สง่า
นางจิรชยา ผาตินาวิน
นางจิรนัน ชูแสง
นางจิรภา มุสิกา
นางจิรวรรณ สายธารทิพย์
นางจิรัชชา ศิริสุวรรณพงศ์
นางจิราพร ช่วงรัตน์
นางสาวจิราพร สุขสันติ์
นางจิราพันธ์ ชนะภัย
นางสาวจิราภรณ์ รอดน้อย
นางสาวจิราภรณ์ หาปราโมทย์
นางจิรารัตน์ ภิบาลสิงห์
นางสาวจิรารัตน์ เลิศรัตนวณิช
นางจิราวรรณ เกิดคูณ
นางจิราวรรณ นามแก้ว
นางจิราวรรณ อุ่นนันกาศ
นางจีระพรรณ สุศิริภัทรพงศ์
นางจุฑาทิพ คํามาก
นางจุฑาทิพย์ วรศักดิ์เสนีย์
นางจุฑาธิบดิ์ ปรีชา
นางสาวจุฑาพร ช่วยชูวงศ์
นางสาวจุฑาพร ศรีรัตน์
นางสาวจุฑารัตน์ จันทร์คํา
นางจุฑารัตน์ วงศ์วิวฒ
ั น์
นางจุฑาลักษณ์ เชษฐพฤนท์สกุล
นางจุติพร จันทะวงศ์
นางจุรีพร ทองคู่
นางจุรีรัตน์ พงค์เพชร

หน้า ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา
๕๔๔
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘
๕๔๙
๕๕๐
๕๕๑
๕๕๒
๕๕๓
๕๕๔
๕๕๕
๕๕๖
๕๕๗
๕๕๘
๕๕๙
๕๖๐
๕๖๑
๕๖๒
๕๖๓
๕๖๔
๕๖๕
๕๖๖
๕๖๗
๕๖๘
๕๖๙
๕๗๐
๕๗๑
๕๗๒
๕๗๓
๕๗๔
๕๗๕
๕๗๖
๕๗๗
๕๗๘
๕๗๙
๕๘๐

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
นางสาวจุไรรัตน์ ทองอ่อน
นางสาวจุไรลักษณ์ เทียมเมธ
นางจุฬาพร ไกยะวณิชย์
นางจุฬาพร แสนสุข
นางจุฬาภรณ์ จันทร์วงค์
นางจุฬาภรณ์ เมฆาสวัสดิ์
นางจุฬาลักษณ์ กันธิยะ
นางจุฬาลักษณ์ โสภา
นางสาวเจณณิภา ดวงดัน
นางสาวเจนจิรา กองมณี
นางเจริญ พุ่มเนียม
นางเจียรลาวัลย์ มิตรป่าเว
นางฉลวย ทองโอ
นางฉวี ตั้งเจริญรุ่ง
นางฉวีวรรณ ไกวัลศิลป์
นางฉวีวรรณ เขตคาม
นางฉวีวรรณ เวียงหฤทัย
นางฉวีวรรณ สงทะเล
นางสาวฉอ้อน แก้วศรี
นางสาวฉัตรดาว สิริสรรคานันต์
นางฉัตรวิสาข์ สุวรรณ์ภูสิทธิ
นางสาวฉัตราภรณ์ สถาปิตานนท์
นางฉันทนา ผลาดิกานนท์
นางสาวเฉลิมศรี รุ่งเรือง
นางสาวไฉน เขตนิมิตร
นางชญาน์นันท์ จิตวิริยนนท์
นางสาวชนกนาถ จริตซื่อ
นางสาวชนกนาถ นนท์ชนะ
นางชนัญชิดา นามมา
นางชนันท์ญา ศิริสานต์
นางชนาธิป เกิดแก้ว
นางสาวชนิกานต์ ชลพลัง
นางชนิณีย์ ตรงต่อกิจ
นางสาวชนิดา บัวกิ่ง
นางชนิดา ศรีสวัสดิ์
นางสาวชนิดา สุทธิจิต
นางสาวชนิดาภา ม่วงสีตอง

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๓ ข
๕๘๑
๕๘๒
๕๘๓
๕๘๔
๕๘๕
๕๘๖
๕๘๗
๕๘๘
๕๘๙
๕๙๐
๕๙๑
๕๙๒
๕๙๓
๕๙๔
๕๙๕
๕๙๖
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐
๖๐๑
๖๐๒
๖๐๓
๖๐๔
๖๐๕
๖๐๖
๖๐๗
๖๐๘
๖๐๙
๖๑๐
๖๑๑
๖๑๒
๖๑๓
๖๑๔
๖๑๕
๖๑๖
๖๑๗

นางชนิดาภา หรุ่นมาบแค
นางชบา อ่อนเจริญ
นางชมบงกช คล้ายหนองสรวง
นางชไมพร จิตรชัยนานุกูล
นางชลธิชา แดงโสภา
นางสาวชลลดา ฉายสุริยะ
นางชลาลัย อินทรตุล
นางชลิตตา จิตรเมตตา
นางชลินทร สิงห์อาจ
นางสาวชวัลรักษ์ ยางแดง
นางช้องมาศ คําเชียง
นางสาวช่อทิพย์ กระจ่างมล
นางช่อบัว ธาดาธนวงศ์
นางสาวชะบา โพธิ์ถาวร
นางชัชชญา รุจิวรเมธ
นางชัญญา จันทร์สว่าง
นางชัญญา สิงหเสนี
นางชัญญาพร คุ้มหน่อแนว
นางชัญรัสสร์ ไชยศรณ์ปรมะ
นางชาลินี แก้ววิเชียร
นางชํามะนาด ลูกจันทร์
นางชิสา จันทรานุรักษ์
นางชีวนรรห์ กุลสุขรังสรรค์
นางชื่นจิตต์ พระกะยาพันธ์
นางสาวชื่นผกา พุทธรักษา
นางชุดาธร ถนัดผ่อง
นางชุติมน สาลีพิมพ์
นางสาวชุติมา ไชยพรรค
นางสาวชุติมา พรหมภิบาล
นางชุติมา ลาภศิริวัฒนา
นางชุทิมา มุ่ยฮะสูญ
นางสาวชุธาทิพย์ โจ้งจาบ
นางชุลีกร ผิวขาว
นางสาวชุลีพร ดัดงาม
นางชุลีภรณ์ แหลมสุวรรณกุล
นางชูใจ ปานแป้นน้อย
นางซ่อนกลิ่น ทิวสกุล

หน้า ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖

๖๑๘
๖๑๙
๖๒๐
๖๒๑
๖๒๒
๖๒๓
๖๒๔
๖๒๕
๖๒๖
๖๒๗
๖๒๘
๖๒๙
๖๓๐
๖๓๑
๖๓๒
๖๓๓
๖๓๔
๖๓๕
๖๓๖
๖๓๗
๖๓๘
๖๓๙
๖๔๐
๖๔๑
๖๔๒
๖๔๓
๖๔๔
๖๔๕
๖๔๖
๖๔๗
๖๔๘
๖๔๙
๖๕๐
๖๕๑
๖๕๒
๖๕๓
๖๕๔

นางญาณกร อภิสารบุญมา
นางฎารุณี เล็นคํา
นางฐาปนา ชุ่มศรี
นางฐิติกาญจน์ วีระวงศ์
นางฐิตินันท์ สหุนาลุ
นางฐิติพร พิริยะประทานคุณ
นางฐิติยา ทองจันทร์
นางฐิติรัตน์ ปัญญาวงค์
นางสาวฑิตฐิตา พรหมราช
นางณฐพร แก้วกิจการ
นางณพวรรณ เมธีชุติกุล
นางสาวณรัณธญาณ์ อนัณณภัทรกรณ์
นางสาวณศิกา ยิ่งยง
นางณัชชารินทร์ กิตติชนม์คุณัญญา
นางสาวณัชฌาภัทร์ สุทธิดิส
นางสาวณัชสรณ์ โพธิ์เงิน
นางณัฏฐ์จิรา สิริกุลบริวัตร
นางณัฐกนกพร แก้วศรีสด
นางสาวณัฐชนก ธูปทอง
นางณัฐชยา พอพิน
นางสาวณัฐชา อินทร์สุ่น
นางณัฐนิชาพรรณ อ้นสุวรรณ
นางณัฐผจง ทัศน์ประทุม
นางสาวณัฐพร เลิศกิจเจริญผล
นางสาวณัฐพร สุวรรณศรี
นางสาวณัฐวรรณ ปัญจะ
นางณัฐศญกมล ประเสริฐ
นางณัฐสุดา คงจรูญ
นางณัฐาศิริ ภูตาโก
นางณัฐิกานต์ รักษ์ไชย
นางสาวณัทชกมล ไชยจีนะ
นางสาวณิชชา บุญประเวศ
นางสาวณีรนุช บุญประสงค์
นางสาวดรุณี ขันโท
นางสาวดรุณี เชี่ยวชาญ
นางสาวดรุณี ตาเขียววงศ์
นางดรุณี มุสิก

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๓ ข
๖๕๕
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
๖๘๒
๖๘๓
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖
๖๘๗
๖๘๘
๖๘๙
๖๙๐
๖๙๑

นางดรุณี สุนทรพินิจ
นางดวงกมล จันทร์วัน
นางดวงแข จันทร์สว่าง
นางดวงใจ เกษานนท์
นางสาวดวงใจ พรมรัตน์
นางดวงเด็ด แสงแก้ว
นางดวงเดือน พลมาก
นางดวงเดือน พัฒนภูทอง
นางดวงตา เกียรตินันทน์
นางสาวดวงเนตร์ ยิ้มโสภา
นางดวงเนตร เวทยานนท์
นางดวงพร ฆารเจริญ
นางดวงพร เดือนขาว
นางดวงพร ปู่บุตรดี
นางดวงพร วุฒยิ าสาร
นางดวงรัตน์ อรุณรุ่ง
นางสาวดวงฤทัย หล่อเหมือนมณี
นางสาวดวงสมร ไชยชนะโสภณ
นางดารณี ศรีสุข
นางสาวดาราณี คงสกุล
นางดาราณี วงษ์สุวรรณ
นางดาราพร ชาญกิจ
นางดาราวรรณ เอกพร
นางดารินทร์ จันทรุกขา
นางดาลา โอ้โลม
นางดาวริน ตั้งคํา
นางสาวดาวเรือง ระวังชนม์
นางสาวดุษฎี คําพันน้อย
นางเด่นดวง ทัศนุรักษ์
นางสาวแดงนุช กิตตะยานนท์
นางสาวตรัยรัตน์ มณีรัตน์
นางตรีชฎา ธรรมโชติ
นางต้องจิตร เศรษฐรุ่งเรือง
นางถวิล นัยเลิศ
นางถาวร ยิ้มแย้ม
นางทรงพร พามณี
นางสาวทรงศรี ศรีฟ้า

หน้า ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา
๖๙๒
๖๙๓
๖๙๔
๖๙๕
๖๙๖
๖๙๗
๖๙๘
๖๙๙
๗๐๐
๗๐๑
๗๐๒
๗๐๓
๗๐๔
๗๐๕
๗๐๖
๗๐๗
๗๐๘
๗๐๙
๗๑๐
๗๑๑
๗๑๒
๗๑๓
๗๑๔
๗๑๕
๗๑๖
๗๑๗
๗๑๘
๗๑๙
๗๒๐
๗๒๑
๗๒๒
๗๒๓
๗๒๔
๗๒๕
๗๒๖
๗๒๗
๗๒๘

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
นางทรงสุดา คําดี
นางทองก้อน เมี้ยนชัยภูมิ
นางทองมี พรประเสริฐ
นางทัศนา แสงม่วง
นางทัศนาวดี สาวาสิทธิ์
นางสาวทัศนีย์ ชั่งใจ
นางทัศนีย์ ชัยประหลาด
นางสาวทัศนีย์ ทวีวัฒน์
นางสาวทัศนีย์ ทองสม
นางทัศนีย์ นิรนั ดรเกียรติ
นางสาวทัศนีย์ พิมจันทร์
นางทัศนีย์ หนันทุม
นางทัศนียว์ รรณ แก้วดวงเล็ก
นางสาวทัศพรรณ์ ภูมิคํา
นางสาวทัสนา จิตตนฤมล
นางทํานอง นาโสก
นางทิตา อิ่มตระกูล
นางสาวทิพย์จฑุ า คํายอด
นางทิพย์ภาพร วงศ์หอมนาน
นางทิพย์ภาวรรณ ปานเงิน
นางสาวทิพย์วรรณ จันทร์คง
นางทิพย์วัลย์ ลังกะสูตร
นางทิพรัตน์ บางเพ็ชร
นางทิพวรรณ ทับทิม
นางทิพวรรณ ปิ่นสุวรรณ
นางทิพวรรณ สงกา
นางทิพากร สุวรรณกิจเจริญ
นางทิพาพันธ์ บุญสนอง
นางสาวแทนรวี เล็บครุฑ
นางธนพร ดาวสุข
นางธนัตถ์ทรัพย์ กลิ่นศรีสุข
นางธนาพร กิ้มชง
นางธนาภา หัวใจ
นางสาวธนารีย์ นันทสมบัติ
นางธัชวรรณ แสนคุ้ม
นางธัญญภรณ์ เครือวัลย์
นางธัญญรัตน์ ฟุ้งศิลปชัยพร

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๓ ข
๗๒๙
๗๓๐
๗๓๑
๗๓๒
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
๗๕๙
๗๖๐
๗๖๑
๗๖๒
๗๖๓
๗๖๔
๗๖๕

นางสาวธัญญวัลย์ ความชอบ
นางธัญญา เข่งวา
นางสาวธัญญา วงษ์สวัสดิ์
นางสาวธัญญานี บุญหาร
นางธัญพร สุขภิรมย์
นางธันยพร ภิรมย์ไทย
นางธานทิพย์ วิชาคุณ
นางธาริณี กฤดากร ณ อยุธยา
นางธิดา สุริยวัฒนานนท์
นางธิดาพร สุกไสว
นางธิติยา ใจชื่น
นางธีตรัตน์ หวายฤทธิ์
นางนงคราญ คํากุณา
นางสาวนงค์ลักษณ์ มีธรรม
นางสาวนงนภา ศิริเจริญไชย
นางนงนาฏ ธราธรรมกุล
นางนงนุช จันทร์รอด
นางนงนุช ทองทา
นางนงนุช บุญเจือ
นางนงนุช เผ่าก๋า
นางนงนุช ศิลปพันธุ์
นางนงนุช หาดทราย
นางนงเยาว์ ตุ้ยเต็มวงค์
นางสาวนงลักษณ์ กงประดิษฐ์
นางนงลักษณ์ กรุ่นทอง
นางสาวนงลักษณ์ กลิ่นหวล
นางสาวนงลักษณ์ ปัญญา
นางสาวนงลักษณ์ ปิดตาละเต
นางนงลักษณ์ มั่งคั่ง
นางนงลักษณ์ สีนิลแท้
นางสาวนงลักษณ์ สุทธิฤกษ์
นางนงลักษณ์ อริยธนพงศ์
นางนนทิยา พ่วงกลัด
นางนพเกล้า เจริญกฤตยาวุฒิ
นางนพเก้า จันทร์กรณ์
นางนพพร โกษาคาร
นางนพรัตน์ ชาติดําดี

หน้า ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา
๗๖๖
๗๖๗
๗๖๘
๗๖๙
๗๗๐
๗๗๑
๗๗๒
๗๗๓
๗๗๔
๗๗๕
๗๗๖
๗๗๗
๗๗๘
๗๗๙
๗๘๐
๗๘๑
๗๘๒
๗๘๓
๗๘๔
๗๘๕
๗๘๖
๗๘๗
๗๘๘
๗๘๙
๗๙๐
๗๙๑
๗๙๒
๗๙๓
๗๙๔
๗๙๕
๗๙๖
๗๙๗
๗๙๘
๗๙๙
๘๐๐
๘๐๑
๘๐๒

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
นางนพรัตน์ ผาสุข
นางนพรัตน์ ไพเราะ
นางสาวนพรัตน์ อดกลั้น
นางนพวรรณ วงศ์ไพสิฐพิศาล
นางนภศร สนใหม่
นางสาวนภัสรพี คําเนตร
นางสาวนภาจรี จารุวิจิตร
นางนภาพรณ์ ลิ้มสุขศิริ
นางนภาพรรณ ลิ่มจันทร์
นางนภาภัช รัตนชัยฤทธิ์
นางนภารัตน์ ชูทองรัตน์
นางสาวนภาวรรณ นักเคน
นางนราภรณ์ ตุลยสุวรรณ
นางนริศรา สุวรรณเทพ
นางสาวนฤมล คงเจริญ
นางนฤมล จันทร์เทียน
นางนฤมล เทียนงามสัจ
นางสาวนฤมล สาระเทียน
นางสาวนฤมล ใหม่เพียรวงค์
นางนลินนาถ ศรีสุวรรณ
นางนลินรัตน์ ทองคํา
นางนวพร ชมเชย
นางนวพร บัวแก้ว
นางนวพร สมศิริ
นางนวรัตน์ ใจสุทธิ
นางสาวนวรัตน์ ธรรมสวัสดิ์
นางนวลจันทร์ ขันธ์ชัยภูมิ
นางนวลจันทร์ ชาวโคตร
นางนวลจันทร์ บุญจุรีนาค
นางนวลจันทร์ เยือกเย็น
นางสาวนวลน้อย คชเสนา
นางสาวนวลน้อย ศรีบุญเรือง
นางนัชชา ยุ้งย่าง
นางนัชรัตน์ ชูยิ่งสกุลทิพย์
นางสาวนัญญรัตน์ ชาญศิริ
นางนัฏธิกานต์ สิทธิรักษ์
นางนัทธมน พันธุ์หาญ

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๓ ข
๘๐๓
๘๐๔
๘๐๕
๘๐๖
๘๐๗
๘๐๘
๘๐๙
๘๑๐
๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕
๘๑๖
๘๑๗
๘๑๘
๘๑๙
๘๒๐
๘๒๑
๘๒๒
๘๒๓
๘๒๔
๘๒๕
๘๒๖
๘๒๗
๘๒๘
๘๒๙
๘๓๐
๘๓๑
๘๓๒
๘๓๓
๘๓๔
๘๓๕
๘๓๖
๘๓๗
๘๓๘
๘๓๙

นางนัทธี พงษ์ดนตรี
นางสาวนันทนา นุชนา
นางสาวนันทภัค เดชาศรีวงค์
นางสาวนันทา เนื่องเผือก
นางสาวนันวรี เจริญภัทราวุฒิ
นางนัยนา ใจกล้า
นางสาวนัยนา ธาราฉัตร
นางสาวนาตยา แก้วเกตุ
นางนาตยา ไกรเทพ
นางนาตยา สมรรถการ
นางน้ําผึ้ง นาคมา
นางสาวน้ําผึ้ง ภูมิชัยศรี
นางสาวน้ําผึ้ง รักชื่น
นางน้ําฝน อาจหาญ
นางสาวน้ําเพชร สายสุวรรณ์
นางน้ําหวาน ศรีสุวรรณ
นางสาวน้ําอ้อย ทวนดิลก
นางน้ําอ้อย ทัติวงษ์
นางสาวนิจวรรณ เทียนทัด
นางนิตยา กลั่นปาน
นางนิตยา พันธ์มะโน
นางนิตยา ยุกตะเสวี
นางนิตยา สุขมงคลชัย
นางนิตยา หล้ามูลชา
นางสาวนิตยารัตน์ คชเสนา
นางสาวนิตาชญา จันทร์คง
นางนิธินันท์ บุญญะพรนิวัฒน์
นางนิภา กิจพยัคฆ์
นางนิภา พัฒศรี
นางนิภา อินทศักดิ์
นางสาวนิภาธร อินธิสอน
นางนิภาภรณ์ ก้งท้ง
นางนิภาภรณ์ ภู่พูลทรัพย์
นางนิยม แพบุตร
นางสาวนิรมล เขียวดอกน้อย
นางนิลรัตน์ ขันเงิน
นางนิศารัตน์ คงสวัสดิ์

หน้า ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา
๘๔๐
๘๔๑
๘๔๒
๘๔๓
๘๔๔
๘๔๕
๘๔๖
๘๔๗
๘๔๘
๘๔๙
๘๕๐
๘๕๑
๘๕๒
๘๕๓
๘๕๔
๘๕๕
๘๕๖
๘๕๗
๘๕๘
๘๕๙
๘๖๐
๘๖๑
๘๖๒
๘๖๓
๘๖๔
๘๖๕
๘๖๖
๘๖๗
๘๖๘
๘๖๙
๘๗๐
๘๗๑
๘๗๒
๘๗๓
๘๗๔
๘๗๕
๘๗๖

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
นางนิศารัตน์ คุ้มนาเรียง
นางนิศารัตน์ สุทธินานนท์
นางนิสา ภักดี
นางนิสากร กรอบบาง
นางนุจรีย์ สอนวิชัย
นางนุชนาฏ ลิขิตตานนท์
นางนุชนาถ ชนะชัย
นางนุชนารถ ฉันทะสาร
นางนุศรา โรจน์พานิชกิจ
นางนุสรา ติลการยทรัพย์
นางสาวเนตรดาว พจน์พิสิทธิ์
นางสาวเนาวภา ขุนสุย
นางเนาวรัตน์ แก้วสว่าง
นางเนาวรัตน์ ภิญวัย
นางเนาวรัตน์ อินทุโศภน
นางบรรจง นาใจทน
นางบังอร เชาวะวณิช
นางบังอร เชิงการ
นางบังอร สมบูรณ์ศิลป์
นางสาวบังเอิญ รอดซุง
นางบาหยัน เอื้อเฟื้อพันธ์
นางบุญชญา ธรรมสิรโชติ
นางบุญชู แก้วแดง
นางบุญชู หนูทอง
นางสาวบุญญาณี หอมสุคนธ์
นางบุญนภัส รินทร์คํา
นางบุญเพ็ญ จันทวงษ์
นางสาวบุญมา เกษานิยม
นางสาวบุญเริ่ม นราศรี
นางบุญศรี ไทยนุกูล
นางสาวบุญส่ง จานสิบสี
นางบุญสิตา แก้วมูณี
นางบุณฑริกา จิวเดช
นางสาวบุบผา กิมทอง
นางบุบผา เงินมาก
นางสาวบุปผา เชยดี
นางบุปผา เทียมสิงห์

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๓ ข
๘๗๗
๘๗๘
๘๗๙
๘๘๐
๘๘๑
๘๘๒
๘๘๓
๘๘๔
๘๘๕
๘๘๖
๘๘๗
๘๘๘
๘๘๙
๘๙๐
๘๙๑
๘๙๒
๘๙๓
๘๙๔
๘๙๕
๘๙๖
๘๙๗
๘๙๘
๘๙๙
๙๐๐
๙๐๑
๙๐๒
๙๐๓
๙๐๔
๙๐๕
๙๐๖
๙๐๗
๙๐๘
๙๐๙
๙๑๐
๙๑๑
๙๑๒
๙๑๓

นางบุปผา ประสงค์สุข
นางสาวบุศรา ยุกตะเสวี
นางบุษณี มินเด็น
นางบุษบง ชูชัย
นางบุษบง สมานมิตร
นางบุษบา กลิ่นหอม
นางบุษบา โพธิคงคา
นางบุษบา มนต์โชคชัย
นางบุษบา สมบุญลาภ
นางสาวเบญจมาภรณ์ จุลกะเศียน
นางเบญจมาภรณ์ พรหมเกาะ
นางเบญจมาภรณ์ สุขสําราญ
นางเบญจมาศ จันทร์กุล
นางสาวเบญจมาศ มวลทอง
นางเบญจวรรณ วิจิตร
นางสาวปณิตา พันธ์หว้า
นางปทิตตา ตั้งพรถิรกุล
นางปทุม มณีตัน
นางสาวปทุมทิพย์ กาญจนพัฒน์
นางสาวปทุมพร พุฒวันเพ็ญ
นางสาวปทุมวัลย์ เตโช
นางปนัดดา ใจภักดี
นางสาวปภานัน ไชยพรม
นางสาวประครอง ราศรี
นางประคอง ตรีวารี
นางประจวบ มาลา
นางประชุม พิมพา
นางสาวประณัยยา เถื่อนทุ่ง
นางสาวประดับ สิงห์สา
นางสาวประทุม ดวงศิริ
นางประทุม ทรรพคช
นางประทุม เรืองมาลัย
นางประนอม บุราคร
นางประนอม ยางสง่า
นางประนอม สุขเอมโอช
นางประพันธ์ หงษ์ศิลา
นางประพัสณสรณ์ เจริญรวย

หน้า ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา
๙๑๔
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
๙๔๑
๙๔๒
๙๔๓
๙๔๔
๙๔๕
๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘
๙๔๙
๙๕๐

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
นางประพาพรรณ ตรีรัตน์
นางประไพ คงนาวัง
นางประไพ เย็นสบาย
นางสาวประไพจิตร มะหอม
นางสาวประไพพรรณ พวงเพชร์
นางประไพรัตน์ สายหนู
นางประภัสสร มิชัยยา
นางประภัสสร วชิรนิมิต
นางประภาพร ทองศิริ
นางประภาพร อุ่นเอ้ย
นางประภาพรรณ ลี้จินดา
นางประภาพรรณ หวังปัญญา
นางประภาภรณ์ เกตุหิรัญ
นางสาวประภาภรณ์ ดอกไม้
นางประภาภรณ์ สุริยะ
นางประภารัตน์ หัศกรรจ์
นางประภาวดี จํานงค์จิตร์
นางปราณี กองช้าง
นางปราณี เฉลิมมิตร
นางสาวปราณี ชิตจันทร์
นางปราณี พลอยสีสวย
นางปราณี รัตนพงศ์พนั ธุ์
นางสาวปราณี เร่งเจริญ
นางสาวปราณี หอมเจริญรัตน์
นางปราณี อินหอม
นางปราณีต แก้วมณี
นางปรานอม สังข์ขํา
นางสาวปริศนา เพชรงาม
นางปรีดา โรจนหัสดิน
นางสาวปรีดาพร สินธุเสน
นางปรีดาวรรณ แก้วน่วม
นางปรียพรรณ ลานแดง
นางปรุงสมร สุดโท
นางปลิดา บุญเศรฐกาญต์
นางสาวปวีณา สมภักดี
นางสาวปสุตา ประทุมเมศ
นางสาวปัณฑธร เกตุสกุล

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๓ ข
๙๕๑
๙๕๒
๙๕๓
๙๕๔
๙๕๕
๙๕๖
๙๕๗
๙๕๘
๙๕๙
๙๖๐
๙๖๑
๙๖๒
๙๖๓
๙๖๔
๙๖๕
๙๖๖
๙๖๗
๙๖๘
๙๖๙
๙๗๐
๙๗๑
๙๗๒
๙๗๓
๙๗๔
๙๗๕
๙๗๖
๙๗๗
๙๗๘
๙๗๙
๙๘๐
๙๘๑
๙๘๒
๙๘๓
๙๘๔
๙๘๕
๙๘๖
๙๘๗

นางสาวปัทมพร คงห้วยรอบ
นางปัทมา บุญจันทร์
นางสาวปัทมา พรมขํา
นางปาจรีย์ ปรีพูล
นางสาวปาริฉัตร ศรีนพรัตน์
นางสาวปาริชาติ คุณนัดดี
นางปาริชาติ พิณนา
นางสาวปาริชาติ รอดแตง
นางสาวปาลิดา เชษฐ์ขุนทด
นางปิ่นแก้ว แนนเกลี้ยง
นางปิ่นคนางค์ ลานแดง
นางปิยธิดา พลน้ําเที่ยง
นางปิยนันท์ คุณากรสกุล
นางปิยนันท์ ธนกาญจน์
นางปิยะนันท์ เขียวชู
นางปิยะนันท์ ตันสุวงษ์
นางสาวปิยะนุช เขียนพงศ์พันธุ์
นางปิยะพรรณ บุญทิม
นางเปรมปรี แสนใจ
นางสาวเปียว เต็มสมบัติ
นางผณีศวร เลิศประดิษฐ์
นางผ่องพรรณ อนันตกิจอุดม
นางผ่องศรี พัฒนวงศ์
นางพจนีย์ ปิ่นสุวรรณ์
นางพชร กรีแก้ว
นางพนมมาศ แสงม่วงยาง
นางพนอ บุตรเชื้อไทย
นางพนา ตรุษไทย
นางพนารัตน์ รัตนอภิโศภน
นางพนิตตา จิตต์อารีย์เทพ
นางสาวพเยาว์ เพ็งหนู
นางพรทิพย์ กรองกําธร
นางสาวพรทิพย์ เกตุอินทร์
นางสาวพรทิพย์ สดุกขํา
นางสาวพรนิภา สุทธิธรรม
นางพรพรรณ รสกระโทก
นางพรพรรณ ศรีนอบน้อม

หน้า ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา
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
๑๐๑๓
๑๐๑๔
๑๐๑๕
๑๐๑๖
๑๐๑๗
๑๐๑๘
๑๐๑๙
๑๐๒๐
๑๐๒๑
๑๐๒๒
๑๐๒๓
๑๐๒๔

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
นางสาวพรพิมล ลัคนากาล
นางสาวพรพิมล ศิวะพิรุฬห์เทพ
นางพรเพ็ญ ปัญจะ
นางพรรณทิพย์ จีระพันธุ
นางพรรณธิภา เจิ่งฤทธิ์
นางพรรณประไพ บัวเทศ
นางพรรณพิจิตร เข็มขาว
นางพรรณยะมล พัฒนวงศ์ไทย
นางสาวพรรณะ จุลหงษ์
นางสาวพรรณี ไชยพาลี
นางสาวพรวิมล ขจรไชยกุล
นางพรสวรรค์ ชนมาสุข
นางพรสวรรค์ ชุมพลกุล
นางสาวพรสวรรค์ ศรีวรกุล
นางพร้อมเพ็ญ ปกรณ์ณรงค์
นางสาวพลับพลึง นาคสกุล
นางพวงทอง รัตนารมย์
นางพวงผกา กสิณธร
นางสาวพวงผกา อุทพันธ์
นางพวงเพชร อิทธิเตชสี
นางพวงศรี แก้วผอม
นางสาวพสชนัน ศรเผือก
นางพะเยาว์ มณีรัตน์
นางพัชนี เพิ่มทอง
นางพัชนี ศรีเมืองบุญ
นางพัชนีย์ คําแดง
นางพัชรา ทนทองคํา
นางพัชรา พจน์ธนมาศ
นางพัชรา เรืองศิริเดช
นางพัชราภรณ์ ชาดา
นางพัชราภรณ์ โพธิมาศ
นางพัชราวรรณ พาเจริญ
นางพัชรินทร์ จงใจ
นางพัชรินทร์ แตงกระโทก
นางพัชรินทร์ พึ่งสุข
นางสาวพัชรินทร์ แสนโกศิก
นางพัชรี เขียวเปลื้อง

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๓ ข
๑๐๒๕
๑๐๒๖
๑๐๒๗
๑๐๒๘
๑๐๒๙
๑๐๓๐
๑๐๓๑
๑๐๓๒
๑๐๓๓
๑๐๓๔
๑๐๓๕
๑๐๓๖
๑๐๓๗
๑๐๓๘
๑๐๓๙
๑๐๔๐
๑๐๔๑
๑๐๔๒
๑๐๔๓
๑๐๔๔
๑๐๔๕
๑๐๔๖
๑๐๔๗
๑๐๔๘
๑๐๔๙
๑๐๕๐
๑๐๕๑
๑๐๕๒
๑๐๕๓
๑๐๕๔
๑๐๕๕
๑๐๕๖
๑๐๕๗
๑๐๕๘
๑๐๕๙
๑๐๖๐
๑๐๖๑

หน้า ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพัชรี จันทร์หอม
นางพัชรี ทิพย์รัตน์
นางสาวพัชรี เพียรทรัพย์
นางพัชรี มาตร์มนตรี
นางพัชรี สินกัน
นางพัชรี อภิวงค์
นางพัชรีย์ มากบุญ
นางสาวพัทราภรณ์ นิมาพันธ์
นางสาวพันทิพย์ จุ้ยศุขะ
นางพัสน์นันท์ ศรีทราไชย
นางพาฝัน นันเปรย
นางพาฝัน บุณยะเสน
นางสาวพิกุล เขียวจีน
นางพิกุล ช่วยชุ่ม
นางสาวพิกุล แววกุดเรือ
นางสาวพิกุล สุขวัฒโน
นางสาวพิกุลทอง ขลิบทอง
นางพิชชา เกิดแก่นแก้ว
นางพิทยา เพชรสังคูณ
นางพินญาณ์ เพชรพุ่ม
นางพิมพ์ ภาคศักดิ์ศรี
นางสาวพิมพกานต์ ด้วงอินทร์
นางสาวพิมพ์ใจ ใจงาม
นางพิมพ์ประภัทร์ โรจนศุภกุล
นางพิมพ์ประภา หน่อนันตา
นางสาวพิมพ์พรรณ คําบาง
นางพิมพรรณ จางวาง
นางสาวพิมพ์วลัญช์ คําพิมาน
นางพิมพา ประจวบบุญ
นางสาวพิมพา รอดจันทร์
นางพิมลศรี แสงสุวรรณ
นางสาวพิราอร สมศรี
นางพิลาไล สิตวงษ์
นางสาวพิไลลักษณ์ บริบูรณ์สกุลสุข
นางพิไลลักษณ์ ศิริธร
นางพิศมร ม่วงมี
นางพิศลักษณ์ วัฒนพิทักษ์พงศ์

๑๐๖๒
๑๐๖๓
๑๐๖๔
๑๐๖๕
๑๐๖๖
๑๐๖๗
๑๐๖๘
๑๐๖๙
๑๐๗๐
๑๐๗๑
๑๐๗๒
๑๐๗๓
๑๐๗๔
๑๐๗๕
๑๐๗๖
๑๐๗๗
๑๐๗๘
๑๐๗๙
๑๐๘๐
๑๐๘๑
๑๐๘๒
๑๐๘๓
๑๐๘๔
๑๐๘๕
๑๐๘๖
๑๐๘๗
๑๐๘๘
๑๐๘๙
๑๐๙๐
๑๐๙๑
๑๐๙๒
๑๐๙๓
๑๐๙๔
๑๐๙๕
๑๐๙๖
๑๐๙๗
๑๐๙๘

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
นางสาวพีรญา อร่ามโชติสกุล
นางพุทธิมา พุจารย์
นางสาวพูนทรัพย์ แสงดี
นางพูลพิศมัย ทองพุ่ม
นางเพชรชุดา เกษประยูร
นางสาวเพ็ชรน้อย สุจริตธนะการ
นางเพชรรัตน์ หวายเหวี่ยง
นางเพชราภรณ์ ทรงกลด
นางเพชราภรณ์ ยศศักดา
นางสาวเพ็ญจันทร์ พรหมตาด
นางเพ็ญจันทร์ หาญสิงห์กุญช์
นางเพ็ญนภา มั่นฤกษ์
นางสาวเพ็ญพรรณ สุขวิฑูรย์
นางเพ็ญพิมล ธีระเชาวพัฒน์
นางเพ็ญฤดี เพ็ชรประไพ
นางเพ็ญศรี จันทสา
นางสาวเพ็ญศรี ลีลาศ
นางสาวเพ็ญศรี ศรีสุข
นางสาวเพ็ญศิริ ดีจริง
นางเพลินพรรณ กุมภะ
นางเพลินพิศ พรหมโน
นางเพลินพิศ ศรีมาตย์
นางสาวเพียงรวี ดีอ่ํา
นางเพียร อยู่สําราญ
นางโพธิ์เงิน คงวิรยิ ะกุล
นางสาวไพบูลย์ หมูปัญญา
นางสาวไพรินทร์ มาลัยทอง
นางไพลิน ธรรมสอน
นางฟองนวล วิจิตรบรรจง
นางสาวภคอร คงบุญ
นางภคินี อ้นสุวรรณ
นางสาวภณิดา หุ้มจันทร์
นางภวิกา สระมาลา
นางภัชรพร ตั้งวนิชกุล
นางภัชรินทร์ ปรรณารม
นางภัณฑิรา สดสร้อย
นางภัทรนิษฐ์ จารุธนกุล

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๓ ข
๑๐๙๙
๑๑๐๐
๑๑๐๑
๑๑๐๒
๑๑๐๓
๑๑๐๔
๑๑๐๕
๑๑๐๖
๑๑๐๗
๑๑๐๘
๑๑๐๙
๑๑๑๐
๑๑๑๑
๑๑๑๒
๑๑๑๓
๑๑๑๔
๑๑๑๕
๑๑๑๖
๑๑๑๗
๑๑๑๘
๑๑๑๙
๑๑๒๐
๑๑๒๑
๑๑๒๒
๑๑๒๓
๑๑๒๔
๑๑๒๕
๑๑๒๖
๑๑๒๗
๑๑๒๘
๑๑๒๙
๑๑๓๐
๑๑๓๑
๑๑๓๒
๑๑๓๓
๑๑๓๔
๑๑๓๕

หน้า ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางภัทรสุดา ปิ่นทองพันธ์
นางภัทรา นิธิฐาปนา
นางภัทราวดี สอสกุล
นางสาวภัสสร นนทเภท
นางภัสสร ลาโพธิ์
นางสาวภารดี จันทร์ศรี
นางภาวนา สุระโคตร
นางสาวภาวินี ศรีทอง
นางภาสวรรณ เกษมสวัสดิ์
นางสาวภิญญพร ศรีหินกอง
นางสาวภิญญลักษณ์ ทิพยวนาวัฒน์
นางสาวภิญญา ยานะโค
นางสาวภิรัตน์ รัตนชู
นางภิริยา บุญโภคัย
นางสาวภีวนันท์ ฉ่ําฉวี
นางภูพิงค์ ชมภูวงศ์
นางสาวภูริชา จันทร์ดี
นางสาวภูริพร วัฒโนทัยวิทย์
นางมณทิพย พิณพาทย์
นางมณี จินดาธนานันท์
นางมณี เอกติชัยวรกุล
นางสาวมณีรัตน์ เจียมจวนขาว
นางมณีรัตน์ ชัยรัตนะ
นางมณีรัตน์ พรหมสถิต
นางมณีรัตนา เขื่อนแก้ว
นางมธุรส บัวพันธ์
นางสาวมนต์ฤดี ศักดิ์คํา
นางมนทิพย์ เลามีชัยเจริญ
นางมนธิรา ธรรมเพชร
นางมนัสนันท์ คําวลี
นางมยุรี คําดวง
นางสาวมยุรี ดังสนั่น
นางมยุรี ปวงคํา
นางมยุรี แสงพรหม
นางสาวมยุรีย์ บุณยปรรณานนท์
นางมลทิชา โพธิ์อ่อง
นางสาวมลเทียน บุตรเบ้า

๑๑๓๖
๑๑๓๗
๑๑๓๘
๑๑๓๙
๑๑๔๐
๑๑๔๑
๑๑๔๒
๑๑๔๓
๑๑๔๔
๑๑๔๕
๑๑๔๖
๑๑๔๗
๑๑๔๘
๑๑๔๙
๑๑๕๐
๑๑๕๑
๑๑๕๒
๑๑๕๓
๑๑๕๔
๑๑๕๕
๑๑๕๖
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๑๑๕๘
๑๑๕๙
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๑๑๖๑
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๑๑๖๓
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๑๑๖๙
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๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
นางสาวมะลิ สกุลเดชธนา
นางมัจฉา นฤภัย
นางสาวมัทนา สุมน
นางมัลลิกา ทองดีนอก
นางมานิดา แสนวันนา
นางมารีย๊ะ ศรีคงคา
นางสาวมาเรีย จันทร์ส่องแสง
นางมาเรียม กิจทวี
นางมาเรียม จันทะ
นางมาลา ชโลธรสุวรรณ
นางสาวมาลิณี จันทรังษี
นางสาวมาลินี เขียวชะอุ่มงาม
นางมาลินี ทัศนียกุล
นางมาลินี เมฆขุนทด
นางมาลี เจริญเมือง
นางมาลี โพธิละเดา
นางมาลี โภชนกุล
นางมาลี สุริยะ
นางมาลี อั้งลิ้ม
นางมุกดา ฉายดํารงค์
นางสาวมุขรา ศรีวิธรรม
นางเมตตา ยอดหอม
นางสาวยอดชีวัน ขยายแย้ม
นางสาวยอดนารี ฟักคง
นางยิ่งวรรณ รัตนเพ็ญชาติ
นางยินดี พึ่งสุข
นางสาวยุพดี เทพชุม
นางยุพา บุญสถิตย์
นางสาวยุพา พิณไทย
นางยุพาพร ยู่กี่
นางสาวยุพาพันธ์ จิรารัตน์
นางสาวยุพาภรณ์ แจ้งเจนกิจ
นางยุพาวดี ทองคํา
นางยุพิน จรเกตุ
นางยุพิน พรหมอนุมัติ
นางสาวยุภาวดี พาชื่นใจ
นางสาวยุวดี ชูจิตต์

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๓ ข
๑๑๗๓
๑๑๗๔
๑๑๗๕
๑๑๗๖
๑๑๗๗
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๑๑๘๘
๑๑๘๙
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๑๑๙๑
๑๑๙๒
๑๑๙๓
๑๑๙๔
๑๑๙๕
๑๑๙๖
๑๑๙๗
๑๑๙๘
๑๑๙๙
๑๒๐๐
๑๒๐๑
๑๒๐๒
๑๒๐๓
๑๒๐๔
๑๒๐๕
๑๒๐๖
๑๒๐๗
๑๒๐๘
๑๒๐๙
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นางยุวดี พารุ่ง
นางยุวดี แสนย้าง
นางยุวรี แช่มช้อย
นางยุวรีย์ ศรีโอษฐ์
นางเยาวรี พรภิญโญ
นางเยาวเรศ บัวหลวง
นางสาวเยาวลักษณ์ ขํานอง
นางเยาวลักษณ์ เพิ่งจันดา
นางเยาวลักษณ์ ศรีวันนา
นางสาวเยาวลักษณ์ อยู่พิศาล
นางรจนา สายตระกูล
นางสาวรชต สุบรรณ ณ อยุธยา
นางรพีพัฒน์ ชํานาญรักษา
นางรวงพร คําภีระ
นางรวีพิชญา ชูจัตุรัส
นางรวีวรรณ มีปาน
นางสาวระเบียบ อารมคง
นางระพินทร์ มณีประเสริฐ
นางระพีพร เดื่อมคั้น
นางสาวรักชนก แสวงกาญจน์
นางสาวรัคณา วชิรภูชัย
นางสาวรัชเกล้า ปัทมบงกช
นางสาวรัชฎา ศาลกลาง
นางสาวรัชฎาพร แก้วเฟื่อง
นางสาวรัชฎาภรณ์ ค้าแก้ว
นางรัชนี ชาญตะกั่ว
นางสาวรัชนี สุภาษี
นางรัชนี ห่อทอง
นางรัชนี อินทร์เนตร
นางรัชนีกร พวงมาลย์
นางสาวรัชนีพร พิณทอง
นางรัชนีย์ สุขจ้อย
นางรัชนีวรรณ ทองดี
นางสาวรัญชน์รดา จันทร์เทศ
นางรัฐษราภรณ์ ศรีสิตานนท์
นางรัตติกาล เมืองจันทร์
นางสาวรัตติยา คําประชา
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๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
นางสาวรัตน์ชรินทร์ อยู่ชา
นางรัตนพร นุ่นนาแซง
นางสาวรัตนา กลิ่นหอม
นางรัตนา ขันตยาภรณ์
นางรัตนา จันทรพันธ์
นางรัตนา แตงโต
นางรัตนา บุญรักษา
นางรัตนา พิมพ์ศิริ
นางรัตนา พูลเกษร
นางรัตนา วิทยาศาสตร์
นางสาวรัตนา เอกวิรัตน์
นางรัตนาพร เกียรติอมรเวช
นางรัตนาพร คันทรุขา
นางรัตนาภรณ์ คงปรีชา
นางรัถยา ซุ้นสุวรรณ
นางสาวรัสรินทร์ ศศิววิ ัฒน์กุล
นางสาวราตรี เจริญสุข
นางราตรี อินทรวิเศษ
นางสาวรําไพ พงษ์ศรี
นางรําไพร วงค์ใจหาญ
นางริญญานันท์ พิชยั ภูริพงศ์
นางรินจง คงศิลป์
นางรุ่งตนา สมิตเมฆ
นางรุ้งตวัน อนันตโท
นางรุ่งทิพย์ ตรีเดชา
นางรุ่งทิพย์ พงศ์ไพร
นางรุ่งทิพย์ สลับศรี
นางสาวรุ่งทิวา ฉัททันต์รศั มี
นางรุ่งนภา กิ่งสอน
นางสาวรุ่งนภา จันทาโท
นางสาวรุ่งนภา เจริญการ
นางรุ่งนภา ม่านทอง
นางสาวรุ่งนภา วาปีทะ
นางรุ่งนภา สรรค์สวาสดิ์
นางสาวรุ่งฤดี คํามณี
นางรุ่งฤดี อังศิริ
นางสาวรุ่งอรุณ ปิ่นทอง

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๓ ข
๑๒๔๗
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๑๒๘๓
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ราชกิจจานุเบกษา

นางรุ่งอรุณ อินนันท์
นางรุจนา บุญปักษ์
นางรุจี ขาวพรหม
นางรุราณี รุ่งสาครทอง
นางรูบี้ บี ยุวนะศิริ
นางเรณู เรือนงาม
นางสาวเรไร วงค์ชัย
นางเรวดี หวลระลึก
นางสาวเรืองอุไร จันทรครุธ
นางเรือนคํา บุญทา
นางฤดี ช่างฟอก
นางฤทัย สินประสงค์
นางสาวฤทัยรัตน์ ชุนนะวรรณ์
นางลดาวัลย์ แก้วสว่าง
นางลดาวัลย์ วีระวัฒน์
นางลภาวัน ประตังทะสา
นางสาวลลิดา เล็กเปลี่ยน
นางละเอียด เกตุเดชา
นางสาวละเอียด แก้ววารี
นางลักขณา เนื่องจํานงค์
นางลักษมี ลอยฉิม
นางลัดดา ชูวงค์วาน
นางลัดดา โทอ่อน
นางสาวลัดดาวรรณ สื่อมโนธรรม
นางลัดดาวัลย์ ศรีวิชยั
นางสาวลัดดาวัลย์ หมวกพิมาย
นางลําดวน ไชยประคอง
นางสาวลําดวล ศรีจุไร
นางสาวลําไพ เนื่องพลี
นางลีละดา สะสินทร
นางเลิศรักข์ลภณ เอี่ยมสุภา
นางสาววงเดือน ดอนน้อยหน่า
นางสาววงศ์เดือน ฤกษ์งาม
นางวชิรา จรัสสิงห์
นางวชิราภรณ์ ธีปะนะ
นางสาววณิชชา ภิรมย์
นางสาววณิชนันท์ เศวตสุนทรพันธุ์
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๑๒๙๒
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๑๒๙๔
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๑๒๙๖
๑๒๙๗
๑๒๙๘
๑๒๙๙
๑๓๐๐
๑๓๐๑
๑๓๐๒
๑๓๐๓
๑๓๐๔
๑๓๐๕
๑๓๐๖
๑๓๐๗
๑๓๐๘
๑๓๐๙
๑๓๑๐
๑๓๑๑
๑๓๑๒
๑๓๑๓
๑๓๑๔
๑๓๑๕
๑๓๑๖
๑๓๑๗
๑๓๑๘
๑๓๑๙
๑๓๒๐

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
นางวนิดา ทุนดี
นางวนิดา บุญแย้มวงศ์
นางสาววนิดา รุ่งปิ่น
นางวรนุช บรรยงบุญฤทธิ์
นางวรนุช องอาจ
นางวรรณกมล เรียนประยูร
นางสาววรรณทนีย์ โตแคล้วภัย
นางวรรณทิภา มาลารัตน์
นางวรรณพร ตรีสง่า
นางวรรณพร วรกนกพร
นางวรรณเพ็ญ มาลี
นางวรรณยุพา นาคาพงษ์
นางวรรณวรี พูลพิพฒ
ั น์
นางวรรณา จันทกูล
นางวรรณา ตั้งวรุตม์พานิช
นางสาววรรณา นุชอ่อง
นางวรรณา พลาบดีวัฒน
นางสาววรรณา มณีฉาย
นางวรรณา ยางจ้าน
นางวรรณา อนะมาน
นางสาววรรณิตา วงศ์ทวีทรัพย์
นางสาววรรณิภา ฟูเต็มวงศ์
นางวรรณี ดีประชา
นางวรรณี เทศเทียน
นางวรรณี ไทยตรง
นางวรรษมน มั่นคง
นางวรรษมน สร้อยฟ้า
นางสาววรัญญา สุดเย็น
นางวรัญญา อนันต์
นางวรัญญา อินทประเสริฐ
นางสาววรางคณา กามอย
นางวราทิพย์ ยมหา
นางสาววรานิษฐ์ ดิษยภูววิวัฒน์
นางวราพร พานทอง
นางวราภรณ์ กิจสวัสดิ์
นางสาววราภรณ์ ขัติคําฟู
นางวราภรณ์ จุ้ยวงษ์

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๓ ข
๑๓๒๑
๑๓๒๒
๑๓๒๓
๑๓๒๔
๑๓๒๕
๑๓๒๖
๑๓๒๗
๑๓๒๘
๑๓๒๙
๑๓๓๐
๑๓๓๑
๑๓๓๒
๑๓๓๓
๑๓๓๔
๑๓๓๕
๑๓๓๖
๑๓๓๗
๑๓๓๘
๑๓๓๙
๑๓๔๐
๑๓๔๑
๑๓๔๒
๑๓๔๓
๑๓๔๔
๑๓๔๕
๑๓๔๖
๑๓๔๗
๑๓๔๘
๑๓๔๙
๑๓๕๐
๑๓๕๑
๑๓๕๒
๑๓๕๓
๑๓๕๔
๑๓๕๕
๑๓๕๖
๑๓๕๗
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นางสาววราภรณ์ ทองเนตร
นางวราภรณ์ ทองมา
นางวราภรณ์ ปานอุรัง
นางวราภรณ์ พรมจีน
นางวราภรณ์ โพธิ์ศรี
นางวราภรณ์ มูลเอก
นางวราภรณ์ เรืองกิจ
นางสาววราภรณ์ วัชรางค์กุล
นางวราภรณ์ แสงพลสิทธิ์
นางสาววราภรณ์ แสงอุบล
นางวราภรณ์ แสนพรม
นางสาววรารัตน์ แสนสิงห์
นางสาววริญาพร วรรณวิไชยนาวิน
นางวริดา จันทรไชย
นางวริวรรณ เป้งทอง
นางวริศรา สุวรรณบุตร
นางวรุณี ดวงจําปา
นางสาววลัชญ์นันธน์ เชาวนปรีชา
นางสาววลัยภรณ์ โพธิ์ขํา
นางวลัยลักษณ์ เชื้อขาวพิมพ์
นางสาววลิดา พลอยกระโทก
นางวลีทิพย์ เขียวศิริ
นางสาววไลพร หงษ์ประเสริฐ
นางวะรีรัตน์ ยงค์คําชา
นางวัชราภรณ์ ญาณกฤตยา
นางวัชราภรณ์ ปลิวพิมาย
นางวัชรินทร์ ปั้นทอง
นางวัชรินทร์ อาเรฟ
นางวัชรี ปานเกลียว
นางสาววัชรี เพียรสกุล
นางวัชรีวรรณ แสงทอง
นางวัฒนา สุ่มทอง
นางสาววัฒนี ด้วงสําราญ
นางวันดี จันทร์โท
นางวันดี เจตนา
นางสาววันดี ถีระแก้ว
นางสาววันดี ภู่สุวรรณ์

๑๓๕๘
๑๓๕๙
๑๓๖๐
๑๓๖๑
๑๓๖๒
๑๓๖๓
๑๓๖๔
๑๓๖๕
๑๓๖๖
๑๓๖๗
๑๓๖๘
๑๓๖๙
๑๓๗๐
๑๓๗๑
๑๓๗๒
๑๓๗๓
๑๓๗๔
๑๓๗๕
๑๓๗๖
๑๓๗๗
๑๓๗๘
๑๓๗๙
๑๓๘๐
๑๓๘๑
๑๓๘๒
๑๓๘๓
๑๓๘๔
๑๓๘๕
๑๓๘๖
๑๓๘๗
๑๓๘๘
๑๓๘๙
๑๓๙๐
๑๓๙๑
๑๓๙๒
๑๓๙๓
๑๓๙๔

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
นางวันทนา สุมน
นางวันทา นาคนาคา
นางสาววันทิพย์ ชุ่มเย็น
นางวันธนา อนุกูล
นางสาววันเพ็ญ โคตรวิชยั
นางวันเพ็ญ แจ้งสกุล
นางวันเพ็ญ ญาณสิทธิ
นางวันเพ็ญ พนมรัตน์
นางวันเพ็ญ ม่วงงาม
นางสาววันเพ็ญ รอบรู้
นางสาววันเพ็ญ ศรสุวรรณ
นางวันเพ็ญ ศิโรรัตนาวาทย์
นางวันเพ็ญ อุ่นเรือนงาม
นางวัลนี สุดงาม
นางสาววัลภา สําเภาพงษ์
นางสาววัลลภา นันตะโภค
นางวาม ดุลยากร
นางวารี รัตนวิชัย
นางสาววารุณี นาวารัตน์
นางสาววารุณี ศิริเจริญ
นางวารุณี อ่อนอก
นางวาสนา เกิดผล
นางสาววาสนา สมจันทร์
นางสาววาสนา สัตยวินิจ
นางสาววิจิตตรา แก้วล้วน
นางวิชชุดา ไทยมิตร
นางวิชชุลดา ขุนทอง
นางสาววิชุดา บุพนิมิตร
นางวิภารัตน์ ปาลศรี
นางสาววิภารัตน์ ปิ่นทอง
นางวิภาวดี ขจรกลิ่น
นางวิภาวดี พุ่มจันทร์
นางวิภาศรี จ้อยสูงเนิน
นางวิมลพรรณ พวงพุฒิ
นางสาววิมลฤดี โชติกมาศ
นางสาววิมลวรรณ มั่นทอง
นางวิมลวัลย์ สุขพิริยะประทีป

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๓ ข
๑๓๙๕
๑๓๙๖
๑๓๙๗
๑๓๙๘
๑๓๙๙
๑๔๐๐
๑๔๐๑
๑๔๐๒
๑๔๐๓
๑๔๐๔
๑๔๐๕
๑๔๐๖
๑๔๐๗
๑๔๐๘
๑๔๐๙
๑๔๑๐
๑๔๑๑
๑๔๑๒
๑๔๑๓
๑๔๑๔
๑๔๑๕
๑๔๑๖
๑๔๑๗
๑๔๑๘
๑๔๑๙
๑๔๒๐
๑๔๒๑
๑๔๒๒
๑๔๒๓
๑๔๒๔
๑๔๒๕
๑๔๒๖
๑๔๒๗
๑๔๒๘
๑๔๒๙
๑๔๓๐
๑๔๓๑

หน้า ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางวิมลศรี ชุมหุน
นางสาววิยะดา จตุรานนท์
นางวิริยาภรณ์ บุญรอด
นางวิลัย เมฆประยูร
นางวิลาวัณย์ สัจจชลพันธ์
นางวิลาสิณี จุ่นหัวโทน
นางวิไล ญาณรัตน์
นางวิไล พรายศรี
นางวิไล พุทธนาวงศ์
นางวิไลพร สอนนวล
นางสาววิไลพร สีหาบุญจันทร์
นางวิไลรัตน์ ครูเกษตร
นางวิไลลักษณ์ กองเพิ่มพูล
นางสาววิไลลักษณ์ ขาวพรหม
นางวิไลวรรณ ตั้งจิรมงคล
นางวิไลวรรณ ยศภูมี
นางวิไลวรรณ ศรีจันทร์อโนมัย
นางวิไลวรรณ สิงหฬ
นางวิไลวรรณ อิสสระวงศ์
นางสาววีณา เกษรา
นางเวียงแก้ว คําปันทิพย์
นางสาวศกุนกันต์ ตันอํานวยวงค์
นางสาวศตพร วงษ์ปาน
นางศนิดา เฟื่องขจร
นางศรธร อ่อนตา
นางสาวศรัญญา พงษ์พุก
นางศรัญญา อุปโยคิน
นางศรัณย์กร สิริปทุมรัตน์
นางศรัณยา เทพสุวรรณ
นางสาวศรัยยา นาคะเมธากูร
นางสาวศรีกัลยา ลออสิทธิภิรมย์
นางศรีจันทร์ จิตหาญ
นางศรีทอง วงศ์รัตน์
นางสาวศรีนารา พิริยะสฤษฏ์
นางสาวศรีประไพ ช่างเจรจา
นางศรีพรรณ มหาเทพ
นางศรีสดใส เท่งเจียว

๑๔๓๒
๑๔๓๓
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
๑๔๖๐
๑๔๖๑
๑๔๖๒
๑๔๖๓
๑๔๖๔
๑๔๖๕
๑๔๖๖
๑๔๖๗
๑๔๖๘

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
นางศรีสมัย แสงพันธ์
นางศรีสุดา เอกอ่อนแสง
นางศรีสุภา สีพันธ์
นางศรีหยก หัตถาภรณ์
นางศรีอุทัย นิ่มนาค
นางสาวศรีอุบล แซ่อึ้ง
นางสาวศลิษา อยู่ยงค์
นางสาวศศิกาญจน์ จันทร์ดํา
นางสาวศศิธร ทุงยู
นางสาวศศิธร พรหมฉิน
นางสาวศศิธร อุดมสิน
นางศศิพิมพ์ นิตโย
นางศศิวิมล ทองมา
นางสาวศศิวิมล สีลาโคตร
นางศสิญา ดอนคําพา
นางสาวศันสนีย์ อินทขีณี
นางศิรประภา คงยืน
นางศิริจิตต์ ธานี
นางศิรินาถ บุญชัยแสน
นางศิรินาถ อินตาพรหม
นางศิรินุช ตั้งสุขสันต์
นางศิริพร กรรณิการ์
นางสาวศิริพร กรุณา
นางศิริพร ตรงต่อธรรม
นางศิริพร บํารุงวงษ์
นางศิริพร บุญเรืองรัตน์
นางศิริพร พึ่งโพธิ์ทอง
นางสาวศิริพร เพชรเจริญ
นางศิริพร ใสกลาง
นางศิริพร อุตตาลกาญจนา
นางศิริพร เอี่ยมสาย
นางศิริพรรณ เนื่องโนราช
นางศิริเพ็ญ เทียมชัยภูมิ
นางศิริรัตน์ สาลการ
นางศิริลักษณ์ สว่างพราว
นางศิริลาวัลย์ ธรรมจิตร
นางสาวศิริวรรณ กลิ่นเจริญ

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๓ ข
๑๔๖๙
๑๔๗๐
๑๔๗๑
๑๔๗๒
๑๔๗๓
๑๔๗๔
๑๔๗๕
๑๔๗๖
๑๔๗๗
๑๔๗๘
๑๔๗๙
๑๔๘๐
๑๔๘๑
๑๔๘๒
๑๔๘๓
๑๔๘๔
๑๔๘๕
๑๔๘๖
๑๔๘๗
๑๔๘๘
๑๔๘๙
๑๔๙๐
๑๔๙๑
๑๔๙๒
๑๔๙๓
๑๔๙๔
๑๔๙๕
๑๔๙๖
๑๔๙๗
๑๔๙๘
๑๔๙๙
๑๕๐๐
๑๕๐๑
๑๕๐๒
๑๕๐๓
๑๕๐๔
๑๕๐๕

หน้า ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางศิริวรรณ เหลาบับภา
นางศิริวรรณ เอี่ยมวุฒิ
นางสาวศิริวัฒนา สุ่นจันทร์
นางศิริวารี ศักดิ์เสือ
นางศิริสมพร ทํานุพันธุ์
นางสาวศิลาวัลย์ สายน้ําเขียว
นางศิวาลัย พงษ์ตระกูล
นางศุกลิน พุ่มชื่น
นางศุจิการ์ พุทธแก้ว
นางสาวศุทรา จินดามล
นางศุภมาศ บุญเรืองขาว
นางศุภมาส แถวโนนงิ้ว
นางศุภร เยาวรักษ์
นางศุภรัตน์ อ่อนโอภาส
นางศุภลักษณ์ กรัษนัยรวิวงค์
นางสาวศุภลักษณ์ กาญจนเมธากุล
นางศุภลักษณ์ ชูเดช
นางศุภวรรณ ขันธพัฒน์
นางสาวศุภวรรณ เครือแก้ว
นางศุภสร ปิดตาทะนัง
นางศุภัชชา ต๊ะยาย
นางศุภามาส สนิทนาน
นางศุภิสรา แจ่มจิตร
นางศุภิสรา วิทยาพิทักษ์วงศ์
นางสกุลแก้ว เนาว์สวัสดิ์
นางสกุลไทย คําผาย
นางสตรีวรรณ อารีรอบ
นางสาวสถาพร พลสวัสดิ์
นางสนธยา นวลสุวรรณ
นางสนิทรัตน์ แสงทอง
นางส้มเกลี้ยง แกว่นธัญกิจ
นางสาวสมคิด แจ้งเนตร์
นางสมคิด มีกลาง
นางสมคิด ฤกษ์ฉวี
นางสมคิด เหมือนบับ
นางสาวสมจริง ธรรมเพชร
นางสาวสมจิต บัวทอง

๑๕๐๖
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
๑๕๓๓
๑๕๓๔
๑๕๓๕
๑๕๓๖
๑๕๓๗
๑๕๓๘
๑๕๓๙
๑๕๔๐
๑๕๔๑
๑๕๔๒

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
นางสมจิตต์ เกิดกรุง
นางสมจิตร สอดศรีจันทร์
นางสมจินดา ผิวขํา
นางสมใจ พงษ์พัว
นางสาวสมใจ สารธรรม
นางสมทรง รุกขชาติ
นางสาวสมทรง รุ่งเรือง
นางสมบัติ แจ่มแสง
นางสมบูรณ์ พงษ์ธนู
นางสมบูรณ์ รอดดี
นางสมบูรณ์ วิทยากาศ
นางสมบูรณ์ ศรีจันทร์ดี
นางสาวสมประสงค์ มณฑลผลิน
นางสมปอง เกตุมี
นางสาวสมพร งามดอกไม้
นางสมพร ทัดทอง
นางสาวสมพร บัณฑรวรรณ
นางสมพร พันธุมจินดา
นางสาวสมพร อ่วมกรุด
นางสมร อุทานวรพจน์
นางสมฤดี เกียรติยศเจริญ
นางสมศรี ภาคีพร
นางสมหมาย นุชแดง
นางสมหมาย ปัญญากาศ
นางสาวสมหมาย ผดุงศิลป์
นางสมหมาย สําราญพัฒน์
นางสมหมาย แสงน้อย
นางสมหวัง เพ็ชรประเสริฐ
นางสาวสรทิพย์ ประภาสุติพัชร์
นางสราญจิตร ทั่งทอง
นางสราณีย์ ศรีสถาพร
นางสริตา วันเพ็ญ
นางสโรชา วังแวว
นางสาวสวรรยา แก้วตาทิพย์
นางสอางค์ เจริญแพทย์
นางสังวาลย์ กิจสกุล
นางสาธิกา สารรัตน์

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๓ ข
๑๕๔๓
๑๕๔๔
๑๕๔๕
๑๕๔๖
๑๕๔๗
๑๕๔๘
๑๕๔๙
๑๕๕๐
๑๕๕๑
๑๕๕๒
๑๕๕๓
๑๕๕๔
๑๕๕๕
๑๕๕๖
๑๕๕๗
๑๕๕๘
๑๕๕๙
๑๕๖๐
๑๕๖๑
๑๕๖๒
๑๕๖๓
๑๕๖๔
๑๕๖๕
๑๕๖๖
๑๕๖๗
๑๕๖๘
๑๕๖๙
๑๕๗๐
๑๕๗๑
๑๕๗๒
๑๕๗๓
๑๕๗๔
๑๕๗๕
๑๕๗๖
๑๕๗๗
๑๕๗๘
๑๕๗๙

นางสายชล อุดมสมุทร
นางสายทอง นิรมาณ
นางสายทิพย์ เชี่ยวชาญพัชรกุล
นางสายทิพย์ นิยม
นางสาวสายฝน วิบูลย์เพ็ง
นางสาวสายฝน โหจันทร์
นางสายพิณ เพียซุย
นางสายพิณ สีดา
นางสายพิน สนิทอินทร์
นางสายสุนีย์ กอสนาน
นางสาวสายสุนีย์ ยอดพยุง
นางสารภี หงษ์สงวนศรี
นางสาลิณี รัสดีดวง
นางสาลี แก้วสนั่น
นางสาวสาลี่ ผลมี
นางสาวิกา สุภาพเพชร
นางสําเนา เอี่ยมรักษา
นางสํารวย อารมย์สุข
นางสําราญ จอมหงษ์
นางสําราญ เมียงมาก
นางสําอางค์ ดาวพิเศษ
นางสาวสําอางค์ บัวทอง
นางสาวสิทธิพร ตั้งปฏิการ
นางสินีนาฎ คงศิลา
นางสิรภัทร ทองมาก
นางสิริกร พึ่งเฮง
นางสาวสิริกานต์ วารุณศาสตร์
นางสาวสิรินทิพย์ ระดมกิจ
นางสิรินาฎ ซาท่าไม้
นางสาวสิริพงษ์ สินจิตร์
นางสาวสิริพร กัณฑมณี
นางสิริพร จินตะสุวรรณ
นางสิริลักษณ์ ช้างแก้ว
นางสิริวรรณ ทรัพย์สนิ
นางสาวสิริวรรณ แสงวงศ์
นางสีตีพาตีเม๊าะ ลีวัน
นางสาวสุกมล คลอวุฒินันท์

หน้า ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๘๐
๑๕๘๑
๑๕๘๒
๑๕๘๓
๑๕๘๔
๑๕๘๕
๑๕๘๖
๑๕๘๗
๑๕๘๘
๑๕๘๙
๑๕๙๐
๑๕๙๑
๑๕๙๒
๑๕๙๓
๑๕๙๔
๑๕๙๕
๑๕๙๖
๑๕๙๗
๑๕๙๘
๑๕๙๙
๑๖๐๐
๑๖๐๑
๑๖๐๒
๑๖๐๓
๑๖๐๔
๑๖๐๕
๑๖๐๖
๑๖๐๗
๑๖๐๘
๑๖๐๙
๑๖๑๐
๑๖๑๑
๑๖๑๒
๑๖๑๓
๑๖๑๔
๑๖๑๕
๑๖๑๖

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
นางสาวสุกรรณิการ์ ทองศรี
นางสุกัญญา ผดุงสุทธิ์
นางสุกัญญา ผิวขํา
นางสุกัญญา รวีภิญโญ
นางสุกัญญา วิเชียรดิลก
นางสาวสุกัญญา สุทธการ
นางสาวสุกัญญา สุนทรวิภาต
นางสาวสุกัญญา หวังเกิดกลาง
นางสาวสุกันยา อนันต์ไวทยะกิจ
นางสุกัลยา ดีหมี
นางสาวสุขใจ เอี้ยงสําอางค์
นางสุขประเสริฐ คล้ายลี
นางสุขปวีณ์ พลายศรีโพธิ์
นางสาวสุขสราญ บัวทอง
นางสาวสุขุมาล ธาระ
นางสาวสุคนธ์ คงแก้ว
นางสุคนธ์ พุกราชวงศ์
นางสุคนธรัตน์ ส่งเจริญทรัพย์
นางสุจิต จูมทอง
นางสุจิตรา ขาวเหลือง
นางสุจิตรา เนียมนิล
นางสาวสุจิตรา วัฒนะพันธ์ศักดิ์
นางสุจิตรา ศรีพรปัญญา
นางสุจิตรา สุขเกษม
นางสุจิน เอื้อวิบูลย์ผล
นางสาวสุจิลา สุขคล้าย
นางสาวสุชาดา กลิ่นมาลี
นางสุชาดา คงศรี
นางสาวสุชาดา ธนกนกวรรณ
นางสาวสุชาดา ลูกจันทร์
นางสาวสุชีลา ยมะสมิต
นางสุณีวรรณ สอนเถื่อน
นางสาวสุดที คําเหลือ
นางสุดสุดา อ่องธรรมกุล
นางสุดา เจียรสถิต
นางสุดา ดงหลง
นางสุดา มูลประสาร

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๓ ข
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
๑๖๔๒
๑๖๔๓
๑๖๔๔
๑๖๔๕
๑๖๔๖
๑๖๔๗
๑๖๔๘
๑๖๔๙
๑๖๕๐
๑๖๕๑
๑๖๕๒
๑๖๕๓

หน้า ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุดา ศิริไสยาสน์
นางสุดาดวง จันทร
นางสาวสุดารัตน์ วาปีทะ
นางสุดาวดี เจริญสุข
นางสุดาวดี รื่นเริงใจ
นางสาวสุดาวรรณ เลาะห์มิน
นางสาวสุติมา มีแย้ม
นางสาวสุทธาทิพย์ เกียรติวัฒนกุล
นางสุทธินันท์ มหาวีระรัตน์
ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุทัชชา นาชัยเวียง
นางสุทัศน์ษา เกิดปราโมทย์
นางสุธาดา สุวรรณศร
นางสุธาทิพ วงษ์บุญมา
นางสาวสุธารทิพย์ ยินดีงาม
นางสุธารัตน์ เงินพุ่ม
นางสุธาสินี ไชยอุดม
นางสุธีรัตน์ รุ่งเรือง
นางสุนทราภรณ์ คําตุ้ย
นางสุนทรี พุทธพรทิพย์
นางสุนันท์ คุ้มครอง
นางสาวสุนันท์ พรมมงคล
นางสุนันท์ หุ่นเก่า
นางสาวสุนันทา คงชนะ
นางสาวสุนันทา นาทอง
นางสุนันทา ฤทธิ์บํารุง
นางสาวสุนิชาลัลน์ วรสรวง
นางสาวสุนิสา นักคุ่ย
นางสุนิสา สินกัน
นางสุนีย์ จอนสมาน
นางสาวสุนีย์ สามใจ
นางสุนีย์ สุวรรณ
นางสาวสุนีย์ อิซา
นางสุนีย์รัตน์ ประทุมพร
นางสุเนตร จาดเนือง
นางสาวสุปราณี ครสวรรค์
นางสุปราณี ดาผิวดี
นางสาวสุพร ชนวัฒน์

๑๖๕๔
๑๖๕๕
๑๖๕๖
๑๖๕๗
๑๖๕๘
๑๖๕๙
๑๖๖๐
๑๖๖๑
๑๖๖๒
๑๖๖๓
๑๖๖๔
๑๖๖๕
๑๖๖๖
๑๖๖๗
๑๖๖๘
๑๖๖๙
๑๖๗๐
๑๖๗๑
๑๖๗๒
๑๖๗๓
๑๖๗๔
๑๖๗๕
๑๖๗๖
๑๖๗๗
๑๖๗๘
๑๖๗๙
๑๖๘๐
๑๖๘๑
๑๖๘๒
๑๖๘๓
๑๖๘๔
๑๖๘๕
๑๖๘๖
๑๖๘๗
๑๖๘๘
๑๖๘๙
๑๖๙๐

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
นางสุพรรณ วนะภูติ
นางสุพรรณี เกษสาคร
นางสุพรรณี จิ๊มะ
นางสาวสุพรรณี ฐิติธรรมธรา
นางสุพรรณี ดิลกกัลยากุล
นางสาวสุพรรณี หงษ์ทอง
นางสาวสุพัฒน์ศรี ครุฑไทย
นางสาวสุพัฒนา สายทอง
นางสุพัตรา ตมะวิโมกษ์
นางสาวสุพัตรา ทัศนวรานนท์
นางสุพัตรา บุญปาน
นางสุพัตรา รอดพลอย
นางสาวสุพัตรา สุนทรานุสรณ์
นางสุพัตรา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
นางสุพาภรณ์ เกื้อกิจ
นางสุเพียร เฉื่อยฉ่ํา
นางสุภนิช จันทร์สว่าง
นางสาวสุภรี สอแจ่มจิตต์
นางสุภลักษณ์ อนุษา
นางสุภลัคน์ กาลนิล
นางสาวสุภักค์ วงศ์ทวีทรัพย์
นางสุภัค จันทร์เสมา
นางสุภา มั่นรักคง
นางสาวสุภางค์ เทพวงศ์
นางสุภาณี แทนทรัพย์
นางสุภาพ ยมวรรณ
นางสุภาพร เกษบุรมย์
นางสาวสุภาพร เจริญธรรม
นางสุภาพร พันธุโคตร
นางสุภาพร เพิ่มพูล
นางสาวสุภาพร วรานนท์วนิช
นางสุภาภรณ์ คงณรงค์
นางสาวสุภาวดี ภมรมงคล
นางสุภาวดี หันตุลา
นางสาวสุภาวดี อรุณจิตต์
นางสุภาวรรณ วะสัตย์
นางสาวสุมนา มุสิกสุวรรณ์

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๓ ข
๑๖๙๑
๑๖๙๒
๑๖๙๓
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
๑๗๒๐
๑๗๒๑
๑๗๒๒
๑๗๒๓

นางสาวสุมล หอมมะลิ
นางสุมลยา เกยพุดซา
นางสุมามาลย์ อัตตสาระ
นางสุมาลย์ ดีชุ่ม
นางสาวสุมาลี ผ่องสุขใจ
นางสุมาลี สายพิณ
นางสุมิตรา ทรัพยสาร
นางสุมิตรา สร้อยยานะ
นางสุเมตตา เยาวสังข์
นางสาวสุรนุช กะทาง
นางสุรพร ฉลองขวัญ
นางสุรภี ภาคย์ภิญโญกุล
นางสาวสุรภี วงค์ไพบูลย์
นางสุรัญชนา เนตรภักดี
นางสุรางค์ ไทยวิรัช
นางสาวสุรางคนา ทาบาง
นางสุริยา ตรีมงคล
นางสุริลักษณ์ พุฒิธีรกานต์
นางสุรีพร กาฬอ่อนศรี
นางสุรีพร สัมพันธ์
นางสุรีภรณ์ บุญเลิศวรกุล
นางสุรีย์ นุชน้อย
นางสาวสุรีย์ รุ่งอุดมลาภ
นางสาวสุรีย์ อนันต์ไวทยะกิจ
นางสาวสุรีรัตน์ ไชยศร
นางสาวสุรีรัตน์ บุญรอด
นางสุรีรัตน์ รักศิลป์
นางสุลักษณ์ นาเมืองรักษ์
นางสุวจี เปลี่ยนศรี
นางสุวณีญาณ์ ไชยสิทธิ์
นางสุวณีย์ สงดี
นางสาวสุวภาพ ศิริโพธิ์พันธุ์กุล
นางสุวรรณา ไข่ฟัก

หน้า ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๒๔
๑๗๒๕
๑๗๒๖
๑๗๒๗
๑๗๒๘
๑๗๒๙
๑๗๓๐
๑๗๓๑
๑๗๓๒
๑๗๓๓
๑๗๓๔
๑๗๓๕
๑๗๓๖
๑๗๓๗
๑๗๓๘
๑๗๓๙
๑๗๔๐
๑๗๔๑
๑๗๔๒
๑๗๔๓
๑๗๔๔
๑๗๔๕
๑๗๔๖
๑๗๔๗
๑๗๔๘
๑๗๔๙
๑๗๕๐
๑๗๕๑
๑๗๕๒
๑๗๕๓
๑๗๕๔
๑๗๕๕
๑๗๕๖

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
นางสุวรรณา เหลืองอุทัยศิลป์
นางสุวรรณี บุษบงค์
นางสาวสุวรรณี พันธ์ผูก
นางสุวรรณี ม้านสะอาด
นางสุวรรณี ศรีทองอ่ํา
นางสุวรรณี หนึ่งแววแดง
นางสุวรีย์ เปี่ยมวิไล
นางสุวัฒนา โต๊ะอิ๊
นางสาวสุวัฒนา สุขเกษม
นางสุวารี แหลมคม
นางสุวิมล จิณณธนพงษ์
นางสุวิมล พุทธทัน
นางเสริมศรี สิงหะ
นางสาวเสาวณีย์ จิตกล้า
นางสาวเสาวณีย์ บุญสม
นางสาวเสาวนี ทองคํา
นางเสาวนี เสถียรกุลพิทักษ์
นางเสาวนีย์ จินประยูร
นางเสาวนีย์ ทองนา
นางสาวเสาวรัตน์ ธาราสิงห์
นางเสาวรัตน์ อภิรักษ์เสนา
นางเสาวลักษณ์ กองทอง
นางเสาวลักษณ์ เจริญใจ
นางเสาวลักษณ์ เปี่ยมวิลัย
นางสาวแสงดาว สุดใจ
นางแสงทอง พื้นอินต๊ะศรี
นางแสงระวี เทพภิบาล
นางแสงหล้า กําพล
นางแสงอรุณ กรองทอง
นางโสพิศ ฮวดวงษา
นางสาวโสภา ไชยสวนดอก
นางสาวโสภิต ฉัตรแก้ว
นางโสภี เรือนคํา

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๓ ข
๑๗๕๗
๑๗๕๘
๑๗๕๙
๑๗๖๐
๑๗๖๑
๑๗๖๒
๑๗๖๓
๑๗๖๔
๑๗๖๕
๑๗๖๖
๑๗๖๗
๑๗๖๘
๑๗๖๙
๑๗๗๐
๑๗๗๑
๑๗๗๒
๑๗๗๓
๑๗๗๔
๑๗๗๕
๑๗๗๖
๑๗๗๗
๑๗๗๘
๑๗๗๙
๑๗๘๐
๑๗๘๑
๑๗๘๒
๑๗๘๓
๑๗๘๔
๑๗๘๕
๑๗๘๖
๑๗๘๗
๑๗๘๘
๑๗๘๙
๑๗๙๐
๑๗๙๑
๑๗๙๒
๑๗๙๓

นางโสมนัส กมลธรรมวงศ์
นางสาวโสรฎา อัคราพร
นางหทัยกาญจน์ เกตุเกลี้ยง
นางสาวหทัยรัตน์ อยู่มั่นธรรมา
นางหทัยวรรณ อยู่สบาย
นางหนูภักดิ์ วงษ์ชํานาญ
นางหวานใจ โสตถิรัตนพันธ์
นางสาวหัชชกร ยะบุญวัน
นางหัทยา สุรินต๊ะ
นางหัทยาวรี โสโป
นางอติภา อาจมาก
นางอติภา อิ่มธีระนนท์
นางอนงค์รัตน์ รักไพบูลย์ภรณ์
นางสาวอนันต์ บุญชู
นางอนันตร์ รัตนสรรค์
นางอโนดาด ถิ่นอ่อน
นางอบเชย คูวงษ์
นางอภิชญา อนันต์สิทธินนท์
นางอภิญญา เพิ่มสมบัติ
นางอภิรดา ทองเปราะ
นางสาวอภิวรรณ จันทะวงศ์
นางอภิวรรณ ลูนละวัน
นางสาวอภิษฐา กิตติธัชสุข
นางสาวอมรพรรณ จันทร์เพ็ง
นางสาวอมรพรรณ สีสุข
นางอมรรัตน์ ก่ออ้อ
นางอมรรัตน์ ชุ่มศรีทอง
นางอมรรัตน์ ทองเชื้อ
นางสาวอมรรัตน์ ธีระวรรณ
นางอมรรัตน์ ศรีพอ
นางอมรา กองสกุล
นางอมราภรณ์ จุลเพ็ญ
นางอมราภรณ์ เอียดอ้น
นางอมราวดี คุณยศยิ่ง
นางอรกัญญา พึ่งพรหม
นางอรจิรา ชูวงศ์วุฒิ
นางอรจิรา โชติจรูญ

หน้า ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา
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
๑๘๑๙
๑๘๒๐
๑๘๒๑
๑๘๒๒
๑๘๒๓
๑๘๒๔
๑๘๒๕
๑๘๒๖
๑๘๒๗
๑๘๒๘
๑๘๒๙
๑๘๓๐

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
นางอรชภรณ์ ภิรมรส
นางอรทัย กําบังภัย
นางอรทัย ชุมพลกุล
นางสาวอรทัย ปิยะพิเชษฐกุล
นางอรนลิน ภักดีวรกิจสกุล
นางอรนันท์ เกิดบัว
นางอรนุช มาศยคง
นางสาวอรพรรณ ศักดิ์แก้ว
นางอรพินท์ เต๊ะขันหมาก
นางอรพินท์ พูลถาวร
นางอรพินธิ์ เต้งชู
นางอรรจยา นิลแดง
ว่าที่ร้อยตรีหญิง อรลักษณ์ หลีวิจิตร
นางอรวรรณ์ ฦาไชย
นางอรวรรณ ชัยบุรัมย์
นางอรวรรณ ลุล่วง
นางสาวอรวรรณ ศะริจันทร์
นางอรสา กันตะวงศ์
นางสาวอรอนงค์ ภาคแสงศรี
นางอรัญญา กระจ่างศิลป์
นางอรัญญา คํานวณศร
นางสาวอรัญญา คําสมหมาย
นางสาวอรัญญา วัจนเทพินทร์
นางอริสา วงษ์น้อย
นางสาวอริสา โสคําภา
นางอรุณรัตน์ แสนมุงคุณ
นางสาวอรุณโรจน์ แสงสีสด
นางสาวอรุณศรี ธีระกาญจน์
นางอ้อมทิพย์ ฉัตรพันธ์
นางสาวอังคณา กาญจนานุรักษ์
นางอังคณา จิตตรีทรง
นางอังคณา พรมลังกา
นางอังคณา พรหมดํารงค์
นางอังค์สุมารินทร์ สนธิปาน
นางสาวอัจฉรา กาญจนกันติ
นางอัจฉรา ปะเทสัง
นางอัจฉรา มณีรัตน์

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๓ ข
๑๘๓๑
๑๘๓๒
๑๘๓๓
๑๘๓๔
๑๘๓๕
๑๘๓๖
๑๘๓๗
๑๘๓๘
๑๘๓๙
๑๘๔๐
๑๘๔๑
๑๘๔๒
๑๘๔๓
๑๘๔๔
๑๘๔๕
๑๘๔๖
๑๘๔๗
๑๘๔๘
๑๘๔๙
๑๘๕๐
๑๘๕๑
๑๘๕๒
๑๘๕๓
๑๘๕๔
๑๘๕๕
๑๘๕๖
๑๘๕๗
๑๘๕๘
๑๘๕๙
๑๘๖๐
๑๘๖๑
๑๘๖๒
๑๘๖๓
๑๘๖๔

หน้า ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖

นางอัจฉรีย์ คงคล้าย
๑๘๖๕ นางอินทิรา สงสุวรรณ
นางสาวอัชรี หมอยาดี
๑๘๖๖ นางอิศรางค์ ฤทธิเดช
นางอัญชลี บรรจุทรัพย์
๑๘๖๗ นางสาวอิศรินทร์ บุญรัตนไมตรี
นางอัญชลี แพร่หลาย
๑๘๖๘ นางอิษยา ธีระมิตร
นางอัญชลี สุนาคราช
๑๘๖๙ นางอิสรีย์ แช่มชูกุล
นางอัญชุลี สุทัศน์วิริยะ
๑๘๗๐ นางอุดร สิตานุรักษ์
นางอันธิกา วิจิตรกูล
๑๘๗๑ นางสาวอุดร อาษาสุข
๑๘๗๒ นางอุทัย ไชยลา
นางอัมพร ทองศรี
๑๘๗๓ นางอุทัยวรรณ บุญมา
นางอัมพร รักชัย
๑๘๗๔ นางสาวอุทัยวรรณ วงษ์จําปา
นางอัมพร ศรีธรรมกุล
นางอัมพร อยู่สุข
๑๘๗๕ นางอุบล ฉิมบรรเทิง
นางอัมพวัน ครรชิต
๑๘๗๖ นางอุบลรัตน์ วิวัฒน์เดชากุล
นางอัมพิกา เจียมพานทอง
๑๘๗๗ นางสาวอุบลรัตน์ ศรีวรกุล
นางอัมภาพรรณ จิตตรง
๑๘๗๘ นางอุไร ช่วยกูล
นางอัมรา รามพิชัย
๑๘๗๙ นางอุไร บุระชัด
นางอาทิตยา สมิธ
๑๘๘๐ นางอุไรภรณ์ สีถัน
๑๘๘๑ นางอุไรรัตน์ แก่นแก้ว
นางอาภา เกียรติเฟื่องฟู
๑๘๘๒ นางอุไรรัตน์ สัมทับ
นางอารมณ์ แสงศร
๑๘๘๓ นางอุไรรัตน์ แสวงทรัพย์
นางอารยา เวทางค์ยะมาตร
๑๘๘๔ นางสาวอุไรวรรณ ปาริฉัตรสกุล
นางสาวอาราดา ปรักมานนท์
๑๘๘๕ นางอุไรวรรณ มณีกาญจน์
นางอารี สว่างจิตต์
นางสาวอารีย์ จรเจริญ
๑๘๘๖ นางสาวอุไรวรรณ วรมานะกุล
นางสาวอารีย์ลักษณ์ สุขโข
๑๘๘๗ นางอุไรวรรณ สมปานวัง
นางอารีย์วรรณ วนิชธัญญาทรัพย์
๑๘๘๘ นางอุไรวรรณ สัจจากุล
นางสาวอาลิสา กสิณธร
๑๘๘๙ นางอุษณีย์ จิระวัฒน์ธนกุล
นางสาวอําพร เงินโสภา
๑๘๙๐ นางสาวอุษณีษ์ ธีระพัชรรังษี
๑๘๙๑ นางสาวอุษณีษ์ ยอดชมภู
นางอําพร เรือนงาม
๑๘๙๒ นางสาวอุษา เพิ่มพูล
นางอําพร ฤทธิ์สําเร็จ
๑๘๙๓ นางเอมอร เฉียดไธสง
นางอําพรรัตน์ เกตุดี
๑๘๙๔ นางสาวเอมอร ตั้งศุภกุล
นางอําพัน อํามาตย์มณี
๑๘๙๕ นางเอมอร นามมนตรี
นางสาวอําไพ สันติพงษ์
นางอําภาพรรณ พลอยสีสวย
๑๘๙๖ นางสาวโอปอล รัตนธารส
นางสาวอินทร์ละออง เจริญผล
๑๘๙๗ นางโอภา กลัดเทศ
นางอินทิรา เทพารักษ์
๑๘๙๘ นางไอรัชฎา ศิริมาศ
๑๘๙๙ นางสาวไอราวัณ มิตรางกูร

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๓ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓

หน้า ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
นายกรวีร์ ไม้หอม
๓๔ นายขวัญชัย ประจวง
นายกฤต สามนคร
๓๕ นายคณพศ ชินชนะโชค
นายกฤษ ทองกลอย
๓๖ นายคณาวุฒิ คํามานิธิโชติ
นายกฤษฎา ปานกลาง
๓๗ นายคมกฤช คงคลัง
นายกฤษณ์ เกียรติมณีสุกมล
๓๘ นายคมกฤต ฟองละแอ
นายกฤษณ์ เข็มพรหมมา
๓๙ นายคมกฤษ จิตรชัยนานุกูล
นายกลวัชร เครื่องคํา
๔๐ นายครรชิต ขอเจือกลาง
นายกล้อง ไชยเผือก
๔๑ นายคํารณ กันทะวะ
๔๒ นายจตุพล ถนอมศักดิ์
นายกล้าหาญ หนึ่งแววแดง
๔๓ นายจตุวิทย์ วุฒิประยูร
นายก้องเกียรติ จงอ้อมกลาง
๔๔ นายจรัญ ใหญ่โต
นายกันย์ วงษ์ชีรี
นายกานต์ นันทชิต
๔๕ นายจรูญ เกษราช
ว่าที่ร้อยตรี กําธร จรูญเลิศกิจจา
๔๖ นายจรูญ ทองนอก
นายกําพล พันธุ์อุดม
๔๗ นายจรูญ ฤทธิภักดี
นายกิตติ เหลาคํา
๔๘ นายจเร ชิงชัย
นายกิตติชัย จันทะเหลา
๔๙ นายจักรธร สุกสี
นายกิตติพงศ์ สุวรรณเทน
๕๐ นายจักรพันธ์ ถาวิกุล
นายกิตติวุฒิ กวยาวงศ์
๕๑ นายจักรินทร์ ปัณยาลักษณ
นายกิตติศักดิ์ เจริญผล
๕๒ นายจักรินทร์ ไสยนารถ
๕๓ นายจักรี นาดีด่านกลาง
นายกิตติศักดิ์ อุสุมสารเสวี
นายกิติศักดิ์ เรืองวชิรปัญญา
๕๔ นายจาตุวัฒน์ ลี้ตระกูล
นายกุลเชษฐ์ โพธิ์ทอง
๕๕ นายจิตณรงค์ เอี่ยมสําอางค์
นายเกรียง ฐิติจําเริญพร
๕๖ นายจิตรเสน ปาลศรี
นายเกรียงไกร วังเจริญธนกิจ
๕๗ นายจิรพันธ์ สิงห์คํา
นายเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว
๕๘ นายจิรวัฒน์ ทิศหล้า
นายเกษม ชุมภูสุวงค์
๕๙ นายจิรวัฒน์ สิงห์โต
นายเกษมศิษฐ์ นามาบ
๖๐ นายจีรเดช เลาคํา
นายเกียรติ ติใจ
๖๑ นายจีระวัฒน์ ทรัพย์บุญมี
๖๒ นายจุลนที สีสายชล
นายโกวิทย์ อิ้งจะนิล
๖๓ นายเจต บุณยฤทธิร์ ักษา
นายโกเวทย์ มนปัญญา
นายไกร ทองแดง
๖๔ นายเจริญ ต้นแทน
นายขจรศักดิ์ เลิศประดิษฐ์
๖๕ นายฉลอง ชมบุหรั่น
นายขวัญชัย ดวงทนัน
๖๖ นายฉัตรชัย อ่อนรัศมี

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๓ ข
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐

นายเฉลิมชัย เรืองคํา
นายชนก ณ วาโย
นายชยายส ขันโชค
นายชลวิชช์ ศรีใส
นายชวลิต กุศลสูงเนิน
นายชวลิต แสงนวลนิ่ม
นายชัชชีวิน ประสานพันธ์
นายชัชวาล ชาญฤทธิ์
นายชัชวาล ใหม่หะลา
นายชัยชาญ รอตภัย
นายชัยมงคล เกิดแก้ว
นายชัยวัฒน์ ศรีญากูล
นายชาญณรงค์ เกิดกลาง
นายชาญสิทธิ์ วงศ์เสงี่ยม
นายชาวฤทธิ์ เมืองเดช
นายชิติพทั ธ์ ยังมีมา
นายชิติพทั ธ์ รางสาด
นายชินกฤต วงศ์รักษ์
นายชิษณุพงศ์ โคตรบัณฑิต
นายชุมพร แสวงกาญจน์
นายชูเกียรติ ขําทวี
นายชูชัย อ้วนแก้ว
นายชูชาติ หวลเงิน
นายชูเวทย์ วันทอง
นายเชษฐา ตันตราภรณ์
นายเชษฐา สมไชย
นายโชคชัย สกุลโพน
นายโชคดี เซ่งเหลียน
นายซุ่ยจือ ลิ้มพิริยะรุ่งโรจน์
นายญาณพันธ์ สุขเกษม
นายฐปนวัฒน์ คํามีทอง
นายฐากูร ดุรงค์ภินนท์
นายฐิติกร เหตุทอง
นายณรงค์ ครุฑฒา

หน้า ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
นายณรงค์ โตอยู่
นายณัฐ ยุทธพงษ์
นายณัฐกร เรือนเหล็ก
นายณัฐพงศ์ เชื้อเพชร
นายณัฐพจน์ รัชชตระกูล
นายณัฐพล เลาะวิถี
นายณัฐพัชร์ วรพิมรัฐ
นายณัฐภัทร นิมมานนท์
นายณัฐวุฒิ วรรณปราการ
นายณัธพล ถิรวิจิตรกุล
นายดนัย นาชัยดี
นายดํารง พรหมแพทย์
นายดํารงค์ คงสวัสดิ์
นายดํารงค์เดช ผาริโน
นายดิเรก จันทร์ประทีป
นายดุลยวัฒน์ นวมนาค
นายเดชขจร ไพบูลย์
นายเดชนิติธร อิ่มปรีดา
นายเดชา โพธิ์ล่าม
นายเดชา รวดเร็ว
นายตฤณ โกมลธนกิจ
นายตะวัน สื่อกระแสร์
นายถนอม ศรีธรรม
นายถนอมศักดิ์ โตยัง
สิบเอก ถนัด อนันต์
นายถมยา กองอังกาบ
ว่าที่ร้อยตรี ถวัลย์ สังฆธรรม
นายถวิล พลเวียง
นายถาวร บุญชมภู
นายถิรพัฒน์ ชูชมชื่น
นายทรงเดช แม้นทอง
นายทรงพล อนันตะพัฒน์
นายทวิช พาธะขัน
นายทวี ดําเอี่ยม

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๓ ข
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘

นายทวีป อุรัจฉัท
นายทวีรตั น์ รอดจันทร์
นายทวีศักดิ์ ประพันธ์กุล
นายทศพล มงคลวิสทุ ธิ์
นายทองทศ บุตทะยา
นายทักดนัย ภูชัยศิริ
นายทิฐิกร ลําเจียกหอม
นายทินกร เกียรติมีแสง
นายเทวา ไตรเดช
นายเทวา หิรัญโรจน์
นายเทอดศักดิ์ เพชรสังหาร
นายเทียนชัย ศรีรักษ์
นายธนกร นพเกตุ
นายธนกร ปาวะภินันท์
นายธนณัฏฐ์ ชีวะวรวงษ์
นายธนพล เชียงโชติ
นายธนภัทร จันทร์เจริญ
นายธนวัฒน์ หมวกเหล็ก
นายธนวันต์ ศรีสะอาด
นายธนะนนท์ กรนุ่ม
นายธนะพัฒน์ ปฐมธนินพัฒน์
นายธนัตชัย วรรณชัยวัตร
นายธนาดร พิมพ์สุวรรณ์
นายธนินท์รัฐ วงษ์วราสุวรรณ
นายธรรมนูญ โพรามาต
นายธรรมรัตน์ พิทักษ์อุดมฤทธิ์
นายธราดล เดชรัตน์
นายธฤต อนันต์ไชย
นายธัญญเทพ แสวงกาญจน์
นายธันวา พุ่มบัว
นายธํารง อุรัมภากรณ์
นายธีรเดช สายเส็น
นายธีรพันธุ์ ศิริชัย
นายนคร สุขเจริญ

หน้า ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา
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
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
นายนที ศรีสมัย
นายนพฉัตร กิติยา
นายนพดล พิกุล
นายนพดล สุทธิจติ ต์
นายนพดล อิ่นแก้ว
นายนพพร วัฒนสิทธิ์
นายนรากร จรรยาสวัสดิ์
นายนราดรน์ วงค์สวัสดิ์
นายนรินทร์ บัวเงา
นายนริศ สาครนาวิน
นายนเรศ พรมบุตร
นายนันทพงศ์ วิเชียรฉาย
นายนันทวุฒิ ลีลาศสง่างาม
นายนันธสอน มัธยม
ว่าที่ร้อยตรี นําชัย ว่องวัฒนาการ
นายนิกร คงคาสอาด
นายนิคม ประสูตร์แสงจันทร์
นายนิติ เรืองรัตนากร
นายนิพนธ์ สมบูรณ์พูลเพิ่ม
นายนิรันดร์ บุญสนาน
นายนิรุตติ์ สาอุตม์
นายนิวัช ตันดี
นายนิวัฒน์ แก้วประเสริฐ
นายนิวัฒน์ ศิริสานต์
นายนิวัฒน์ อู่สุวรรณ
นายนิวัติ สนิท
นายนิเวช พลกลาง
นายเนรมิต อยู่ยั่งยืน
นายเนรมิตร เจริญทรัพย์
นายบพิษ วรรณชัย
นายบรรจง ปินะถา
นายบรรจง เรือนมูล
นายบรรจง วงษ์เฉลิม
นายบวร ศรีวิศร

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๓ ข
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖

หน้า ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

นายบัญชา ประสิทธิ์
นายบัณฑิต สีอ่อน
นายบุญถนอม บุญพ่วง
นายบุญมา นวลสาย
นายบุญมาก สําราญถิ่น
นายบุญรอด วิริยะสิริเวช
นายบุญเรือง สาชะรุง
นายบุญฤทธิ์ มีคุณ
นายโบน บัวพันธ์
ว่าที่ร้อยตรี ปชานาถ แก้วปลั่ง
นายปฏิภาน ประสาทสาร
ว่าที่ร้อยตรี ปณิธาน แสวงศิลปชัย
นายปรเมศร์ ไชยวงศ์
นายปรเมษฐ์ ฮานาฟี
นายประกายแก้ว ศิลาชัย
นายประการ เคหะฐาน
นายประกิต นาคชํานาญ
นายประคอง ทองขาว
นายประจวบ ภาลุน
นายประชา อาญาเมือง
นายประชารัฐ พงษ์ภิญโญ
นายประดิพัทธ์ ภูมลา
นายประดิษฐ์ ใจกันธิยะ
นายประดิษฐ์ วางวงศ์
นายประดิษฐ ฤทธิบุญ
นายประถม ปาระมัติ
นายประทวน ผลาเลิศ
นายประทีป ยอดสิงห์
นายประพัฒน์ กองศรี
นายประวิช ประเสริฐสิน
นายประวิทย์ มั่นปาน
นายประสงค์ ชัยสาร
นายประสบสุข อุดม
นายประเสริฐ เทดี

๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
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
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
นายประเสริฐ หมู่จันทร์
นายปราโมทย์ มีศรีดี
ว่าที่ร้อยตรี ปริญญา วรคุณาลัย
นายปรีชา แย้มกันชู
นายปรีชา หวังวิทยาคุณ
นายปรุงศักดิ์ นาแพง
นายปวีณวัจ ปฏิสันถาวร
นายปัญญา เขม้นงาน
นายปัญญา บุญครุฑ
นายปัญญา พุดซ้อน
นายปัญญา อริยพุทธิวงศ์
นายปิยพจน์ คกะเนปะ
นายปิยะ จันทร์กลม
นายปิยะ รามัน
นายปิยะณัฐ บุญรอดรักษ์
นายผดุงศักดิ์ ศรีผักหอม
นายพงศ์กฤตน์ ภูริชพิสิฐกร
นายพงศ์เกียรติ ณ พัทลุง
นายพงศชัย ประภัสรานันท์
นายพงศ์ภีระ ธนัสเกียรติพล
นายพงษ์พันธ์ แทนเทือก
นายพงษ์ศักดิ์ ม่วงคร้าม
นายพงษ์ศักดิ์ ศิริโอภา
ว่าที่ร้อยตรี พจน์จรินทร์ สิทธิวรชาติ
นายพชร คุณยศยิ่ง
นายพร ขวัญสุด
นายพรสวัสดิ์ มะรุมดี
นายพลภัทร พรมเมือง
นายพลังพล วารีวะนิช
นายพัชรนนท์ ชัยเมืองมูล
นายพัชรพล นิตวิ ัฒนะ
นายพัทฒพงษ์ จันทร์ทิพย์
นายพันทิพย์ จิตประพันธ์
นายพาที นาคนาคา

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๓ ข
๒๗๑
๒๗๒
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
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔

นายพิชัย เหล่าราช
นายพิชิต บัวเรือง
นายพิชิต อินตะคํา
นายพิเชฐ สุขช่วย
นายพิเชษฐ์ ปลื้มถนอม
นายพิเชษฐ์ โลกนิยม
นายพิเดช ปรางทอง
นายพิทักษ์ บุษบา
นายพินิช ชูทอง
นายพินิต จิตติยาพันธุ์
นายพิพัฒน์พงศ์ รุ้งดี
นายพิสิฐพล ไกรพิพัฒน์
นายพิสิทธิ์ บุญทองแพง
นายพีรพงษ์ พัชรพจนากรณ์
นายพุฒิชยั บุญอาจ
นายพูนเกียรติ ศุภรัตนกุล
นายพูลศักดิ์ พลโกษฐ์
นายไพฑูรย์ ศรีกระจ่าง
นายไพบูลย์ ทองยอด
นายไพรวัลย์ นพตะนา
นายไพรัช กล่ําสกุล
นายไพรัช ศรีสมพันธุ์
นายไพโรจน์ ล้อสินคํา
นายไพโรจน์ อิ่มเอิบ
นายไพศาล พวงแก้ว
นายไพศาล แสงงิ้ว
นายไพศาล อิสโร
นายไพสันต์ เจริญศักดิ์
นายภชเมธ แจ่มใส
นายภรภัทร แสนยะบุตร
นายภราดร ทองศิริ
นายภักดี พลชา
นายภักดี แสนทวีสุข
นายภัทรพล ปลงไสว

หน้า ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
นายภาณุ โคตรพิลา
นายภาวิน จันทราทิพย์
นายภิรมย์ ขําชื่น
นายภูไท ป้อมงาม
นายภูเบศร วรมานะกุล
นายภูมิชาย สิมมาเคน
นายมงกต ผ่านแผ้ว
นายมงคล แจ้งมงคล
นายมงคล นาคจุ้ย
นายมงคล ศรีคง
นายมณฑพ สุขเพ็ชรี
นายมณเฑียร จุ้ยแตง
นายมณัฐ กอบุตร
นายมนต์ชัย ช่อเกตุ
นายมนตรี ดาวุฒิ
นายมนัส ใหม่ขลิบ
นายมนูญ สนเจริญ
นายมนูศักดิ์ ปัญญาคํา
นายมะกีลา คาเดร์
นายมานพ แก้วบุรี
นายมาโนช กองทรัพย์
นายมาโนช ประกอบสุข
นายมาโนช พรหมจรรย์
นายมีชัย จิตมั่น
นายเมธี สมเสือ
นายไมเคิล ชนินทร์
นายไมตรี ณ พัทลุง
นายยันต์ พาละพล
นายยุทธนา จันทร์สว่าง
นายยุทธนา ไชยวิราช
นายยุทธนา สุรพันธุ์
นายรงษ์ เรืองวงษ์
นายรอยิ ราแดง
นายระพีพัฒน์ เย็นมาก

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๓ ข
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒

นายรุ่งเรือง ทศวงศ์ชาย
นายรุ่งเรือง เทวคุปต์
นายรุ่งโรจน์ เจริญตัว
นายรุ่งโรจน์ สุวรรณโณ
นายฤทธิจักร์ ชื่นจิตต์
นายฤทธิเดช ดีเปี่ยม
นายฤทธิพร พึ่งอยู่
ว่าที่ร้อยตรี ฤทธิยา ศรีสวนจิก
นายละพิน กุนนะ
นายลิขิต ชูวงศ์
นายวชิรวิทย์ วงศ์ภีรักษ์
นายวรพจน์ ตาลโกลกุล
นายวรฤทธิ์ เพ็ญน้อย
นายวรวิทย์ อันแสน
นายวรากร จิตเที่ยง
นายวราวุธ ลองคํา
นายวศิน รัตนวราหะ
นายวสันต์ ชนวัฒน์
นายวสันต์ วงศ์คํามา
นายวัชชิระ นุชประคอง
นายวัชนะ ยังเจริญ
นายวัชรชัย ไกรรัตน์
นายวัชรินทร์ ดีสุ
นายวัฒนา โยวะ
นายวัฒนา หงสกุล
นายวันฉัตร เทียมเดช
นายวันชัย เนยคํา
นายวันชัย อินทร์วรรณ
นายวันธวัช เกิดสมบูรณ์
นายวันสมภพ บุตรสละ
นายวัลลภ มารศรี
นายวิจักร์ พจนพิจิตต์
นายวิชัย เอกมั่น
นายวิชา ชัยกูล

หน้า ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
นายวิฑูรย์ สนุกแสน
นายวิทยา ศิริดํารง
นายวิทศณุกร ชื่นกลิ่น
นายวิทูน พฤกษาพนาไพร
นายวิธวินท์ คําพิชัย
นายวิธูร ลังกะสูตร
นายวินัย เจียมพานทอง
นายวินัย นาจันอ่อน
นายวินัย ฤทธิ์เดช
นายวินัย วิรยิ วิทยาวงศ์
นายวิมล ปั้นสวย
นายวิรัช ศากรวิมล
นายวิรัตน์ คําเจริญ
นายวิรัตน์ รัตนสิริภูมิ
นายวิโรจน์ คงสงค์
นายวิโรจน์ ด้วงละไม้
นายวิเศษ นาต๊ะ
นายวิษณุ ขันทะโฮม
นายวิสูตร ทํากิจการ
นายวีรชัย ปานแก้ว
นายวีรชาติ ออมสิน
นายวีรพงษ์ เคนผาพงษ์
นายวีรยุทธ วิริยะศิรพิ จน์
นายวีรวัฒน์ บัวแก้ว
นายวีรศักดิ์ วัฒนพร
นายวีระ ทะปะสบ
นายวีระ พลายพงษา
นายวีระชัย ปริณายกรัตน์
นายวีระพงศ์ สุขสวัสดิ์
นายวีระพงษ์ เทียนสว่าง
นายวีระพงษ์ หนูงาม
นายวุฒินันท์ เขิมขันธ์
นายวุฒิพงศ์ ตื้อคํา
นายศรเพชร์ อํานาจรุ่งตระกูล

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๓ ข
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘
๔๓๙
๔๔๐

หน้า ๖๐
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นายศรัณย์ จันทร์ศรี
นายศราวุธ ดาวพิเศษ
นายศรุต เจียงวิเศษ
นายศักดิ์ชัย เมืองมูล
นายศักดิ์ศิริ อ่องแตง
นายศักรินทร์ บรรจงสิริสทิ ธิ์
ร้อยตํารวจตรีหญิง ศิรพร เลิศนุวัฒน์
นายศิระ ศิระวงษ์
นายศิริชัย สุนันต๊ะ
นายศิริชัย อากะโรภาษ
นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์
นายศิริพันธุ์ พลอยหิน
นายศิริศักดิ์ ช่วยหลํา
นายศิลา ปริญานุภาพ
นายศุภกร รัตนจันทร์
นายศุภชัย กุศลสุข
นายศุภชัย พลอยทรัพย์
นายศุภชัย ยันต์พิเศษ
นายศุภชาติ เสถียรธนสาร
นายศุภชีพ พีรวุฒิประเสริฐ
นายศุภวิชญ์ ขาวระลึก
นายศุภัฒน์ ปริญญาตร
นายเศกสันติ์ แสงใสแก้ว
นายเศรษฐสิทธิ์ สันทอง
นายสงกราณต์ รัตนผล
นายสงกรานต์ ไชยวิวัฒมงคล
นายสงกรานต์ พรหมมะ
นายสงคราม พุฒทอง
นายสง่า พรมแสง
นายสถาพร ชมชื่น
นายสถาพร บางหลวง
นายสถาพร มีเพียร
นายสถิตย์ สุทธมงคล
นายสมคิด ดุจแสงธรรม

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
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
นายสมชัย พันธ์กง
นายสมชาติ ขุนทอง
นายสมชาติ หมวกเหล็ก
นายสมชาย แก้วสอาด
นายสมชาย เขียมสันเทียะ
นายสมชาย บุญรินทร์
นายสมชาย รอดเลี้ยง
นายสมชาย เอี่ยมสอาด
นายสมทบ นิลเดช
นายสมบัติ เชียงไขแก้ว
นายสมบัติ นาคนาวา
นายสมบูรณ์ ผ่องญาติ
นายสมบูรณ์ วิเศษไชย
นายสมบูรณ์ศักดิ์ อุดมดี
นายสมพงค์ คเชนทรภักดิ์
นายสมพงษ์ โกศลานนท์
นายสมพงษ์ ยันตะพันธ์
นายสมพงษ์ รัตนกุญชร
นายสมพงษ์ วรรณวงศ์
นายสมพงษ์ ศิลป์ชัย
นายสมพงษ์ อ่อนคํา
นายสมพร ขันโสดา
นายสมพร เทพขันธ์
นายสมภพ วรกิจจานุวัฒน์
นายสมโภชน์ ปิ่นละมัย
นายสมมารถ ศรียานงค์
นายสมศักดิ์ เขียวกําจัด
นายสมศักดิ์ ยังเจริญ
นายสมศักดิ์ สัจจรังสิตสกุล
นายสมัย นิยมสุข
นายสมาน กวยทอง
นายสมาน หลําจีน
นายสยาม พรหมโน
ว่าที่ร้อยตรี สรวิชญ์ ชินพีระเสถียร

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๓ ข
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
๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔
๕๐๕
๕๐๖
๕๐๗
๕๐๘

นายสรายุทธ อุสมาน
นายสราวุฒิ เจริญวัย
นายสราวุฒิ อินสันทราย
นายสราวุธ ขวัญส่ง
นายสวัสดิ์ ขุนเทียม
นายสวัสดิ์ พิชยเจริญ
นายสหรัฐ ดวงเนตร
นายสังกาศ นุ่มหอม
นายสัญญา บรรณทิพย์
นายสัญญา สําเภา
นายสัณห์พร กุลใย
นายสันติ สันติประเสริฐ
นายสันติชัย จันทร์เพ็ง
นายสันติภาพ สว่างวงค์
นายสัมภาษณ์ สนั่นไทย
นายสาธิต วงศ์จันทร์
นายสามพล เก่งสมรภูมิ
นายสาโรช มณีโชติ
นายสําลี แสงผา
นายสิงหราช สาระรัมย์
นายสิทธา นิลสันธิ
นายสิทธิ์ชยั ตะสายวา
นายสิทธิชยั เหลืองอ่อน
นายสิทธิพงษ์ เมียงเจียง
นายสิทธิศักดิ์ ศักดิ์สิตากร
นายสิทธิศักดิ์ อินเพลา
นายสิริภาส วงศ์วัฒนกรชัย
นายสุขเสิน คําอ่าง
นายสุจินต์ ศรชัย
นายสุจินต์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
นายสุชาติ เกตุกุล
นายสุชาติวงค์ ปลิวอิสสระ
นายสุฏิชัย อัครภานุวัฒน์
นายสุดสยาม จันทรัศมี

หน้า ๖๑
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๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖
๕๑๗
๕๑๘
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕
๕๒๖
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐
๕๓๑
๕๓๒
๕๓๓
๕๓๔
๕๓๕
๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
นายสุดสาคร คงแป้น
นายสุทธิพันธ์ รัตนสุต
นายสุทธิรักษ์ โพทุมทา
นายสุทธิศักดิ์ โพธิ์เจริญ
นายสุทัศน์ ประภูชะเนย์
นายสุเทพ ทองเพ็งจันทร์
นายสุธาเทพ พันธ์รตั น์
นายสุธี พุ่มรอด
นายสุนทร สุวรรณรัตน์
นายสุนทร เหมหอม
นายสุพจน์ คําใบ
นายสุพจน์ จันทร
นายสุพจน์ ดวงแก้ว
นายสุภัส ไพบูลย์โพธิจินดา
นายสุภัสสร ป้องประทุม
นายสุภาพ แสงกล้า
นายสุเมธ ศรีบุรินทร์
นายสุเมธ โห้ประเสริฐ
นายสุรชัย ใจชุ่มชื่น
นายสุรชัย นําพา
นายสุรชัย บุญพลอย
นายสุรชัย พิมพิรัตน์
นายสุรชัย ภัทรสิรพิ ัฒน์
นายสุรชาติ สุขุม
นายสุรพงษ์ เที่ยงศิริ
นายสุรพล ฐานานุศักดิ์
นายสุรพล สัตยวินิจ
นายสุรพันธ์ ดวงแก้วปั๋น
นายสุรพันธุ์ พะลายานนท์
นายสุรศักดิ์ จักขุเนตร
นายสุรศักดิ์ ชาวงษี
นายสุรศักดิ์ ตับทอง
นายสุรศักดิ์ บ้านด่าน
นายสุรศักดิ์ เปรมัษเฐียร

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๓ ข
๕๔๓
๕๔๔
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘
๕๔๙
๕๕๐
๕๕๑
๕๕๒
๕๕๓
๕๕๔
๕๕๕
๕๕๖
๕๕๗
๕๕๘
๕๕๙
๕๖๐
๕๖๑
๕๖๒
๕๖๓
๕๖๔
๕๖๕
๕๖๖
๕๖๗
๕๖๘
๕๖๙
๕๗๐
๕๗๑
๕๗๒
๕๗๓
๕๗๔
๕๗๕
๕๗๖

หน้า ๖๒
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นายสุรสิงห์ นัคเรต
นายสุระกิจ ตรีธารา
นายสุรัช ทองแก้ว
นายสุรัตน์ ทองโคตร
นายสุรินทร์ โพธิ์ทอง
นายสุริยันต์ กลยะณี
นายสุริยา มนัสศิลา
นายเสกสรร การใจเย็น
นายเสกสรร จันทรโชติ
ว่าที่ร้อยตรี เสกสรรค์ ปัญญาฐานะ
นายเสน่ห์ ปานแก้ว
นายเสนีย์ ศรีเสาวงค์
นายเสรี เซซ่ง
นายโสภณ เมนะสินธุ์
นายหัส หล้าทน
นายหิรัณย์ ศุภวนนิมิต
นายอดิศักดิ์ คําเผ่า
นายอดุลย์ จันทพาล
นายอติภพ ค้าแก้ว
นายอธินันต์ กวยาวงศ์
นายอนันชัย ไผ่กุลวนากร
นายอนันต์ โชคบรรดาลสุข
นายอนันตศักดิ์ คําอาบ
นายอนิเทพ ปันเจริญ
นายอนิรุตติ์ บุญณรงค์
นายอนุชัย ปิยะวาณิชย์สกุล
นายอนุชา นาแถมทอง
นายอนุตร เติมสายทอง
นายอนุพนธ์ ทองใหม่
นายอนุรักษ์ ฝีมือช่าง
นายอนุรักษ์ อรัญรุด
นายอนุวัตร คงกระจ่าง
นายอภิชา ทองเสริม
นายอภิชาติ คามภีรภาพพันธ์

๕๗๗
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
๖๐๔
๖๐๕
๖๐๖
๖๐๗
๖๐๘
๖๐๙
๖๑๐

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
นายอภิชาติ ศรีอินทิวรเนตร
นายอภิเชษฐ์ เทศเล็ก
นายอภิวัตต์ นิธิสุวรรณสุข
นายอภิสิทธิ์ อินดีคํา
นายอมรศิลป์ สิริติกิจ
นายอมฤต ศรีประเสริฐ
นายอรรถพล ทาโทน
นายอรรถวัฒน์ ราชา
นายอรรถวุฒิ น้อยศิริ
นายอ่อนจันทร์ ชิณศรี
นายอัครชัย ปัญญาคม
นายอันวา ตาเห
นายอานนท์ จาดิ
นายอานนท์ เรืองเวช
นายอานนท์ แสวงพรรค
นายอานนท์ อินนันท์
นายอานุแมน เทอํารุง
พันตํารวจเอก อาวุธ สิงห์สุวรรณ
นายอํานวย เหล่หมุด
นายอํานาจ จันทร์ขอด
นายอํานาจ สมทรัพย์
นายอิศเรศ ใบยูซบ
นายอุดร สอนอําคา
นายอุทัย คงครบ
นายอุทัย นะกะ
นายอุทัย บุญจันทร์เชย
นายอุทัย สุนันต๊ะ
นายอุเทน พุ่มจันทร์
นายอุเทน มูลผดุง
นายเอกชัย ทองอันตัง
นายเอกชัย มณีรัตน์
นายเอกฤทธิ์ เอี่ยมเอก
นายเอกลักษณ์ คล้ายสุบรรณ
นายเอกลักษณ์ เทศเล็ก

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๓ ข
๖๑๑
๖๑๒
๖๑๓
๖๑๔
๖๑๕
๖๑๖
๖๑๗
๖๑๘
๖๑๙
๖๒๐
๖๒๑
๖๒๒
๖๒๓
๖๒๔
๖๒๕
๖๒๖
๖๒๗
๖๒๘
๖๒๙
๖๓๐
๖๓๑
๖๓๒
๖๓๓
๖๓๔
๖๓๕
๖๓๖
๖๓๗
๖๓๘
๖๓๙
๖๔๐
๖๔๑
๖๔๒
๖๔๓
๖๔๔

นายเอกสิทธิ์ อ่อนสมจิตร์
นายเอนก ราชสมบูรณ์
นายเอนก วงศ์วรรณ
นายโอภาส ดีเจริญ
นางสาวกชกร ขันธะ
นางสาวกชณิภา วงษ์สีทา
นางสาวกชนันท์ ใช้ประทุม
นางกชพร ขันทะเสน
นางสาวกชพร มธุรส
นางสาวกชพรรณ เทพชมภู
นางสาวกชพรรณ บุญเพ็ชร์
นางกนก วัฒนภิรมย์
นางกนกกาญจน์ กันมล
นางสาวกนกพร ขมสนิท
นางกนกพร จันทรพินิจ
นางกนกพร โตจีน
นางกนกพร พันนาสี
นางสาวกนกพร มีอนันต์
นางกนกพร สุขแสงรัตน์
นางกนกวรรณ รักพะนา
นางกนกวรรณ เลิศมงคล
นางกนกวรรณ ศรีเฉลิม
นางกนิษฐา จํารูญนิธิพัฒน์
นางสาวกมลทิพย์ เมฆวงศาโรจน์
นางกมลทิพย์ เม่นแต้ม
นางสาวกมลมาศ ช่วงโชติ
นางสาวกมลวรรณ บุญสาย
นางกมลวรรณ สอนสืบ
นางสาวกมลวรรณ โสวรรณะ
นางกรกฎา จํานงกูล
นางสาวกรกนก พันธ์วงษ์
นางสาวกรกมล ทรงกรานต์
นางกรกานต์ เพชรนอก
นางสาวกรรณภัทร บุญพรรณ

หน้า ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา
๖๔๕
๖๔๖
๖๔๗
๖๔๘
๖๔๙
๖๕๐
๖๕๑
๖๕๒
๖๕๓
๖๕๔
๖๕๕
๖๕๖
๖๕๗
๖๕๘
๖๕๙
๖๖๐
๖๖๑
๖๖๒
๖๖๓
๖๖๔
๖๖๕
๖๖๖
๖๖๗
๖๖๘
๖๖๙
๖๗๐
๖๗๑
๖๗๒
๖๗๓
๖๗๔
๖๗๕
๖๗๖
๖๗๗
๖๗๘

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
นางสาวกรรณาภรณ์ ชัยวัณณคุปต์
นางกรรณาภรณ์ ประสิทธิ์กุลไพศาล
นางสาวกรรณิกา คมขํา
นางกรรณิกา คุณพูล
นางสาวกรรณิการ์ ดิลกวินิจกุล
นางสาวกรรณิการ์ โปธา
นางกรรณิการ์ สิงห์กะโล
นางสาวกรวลัย พนาศิลป์
นางสาวกรุณา สุตีคา
นางสาวกฤชญา ไชยสงคราม
นางกฤตติกา รัตนโกสม
นางกฤติมา เตียนสูงเนิน
นางกฤติยา อุเทนะพันธุ์
นางสาวกฤษฎาพร พะลายานนท์
นางกฤษฎาภรณ์ ยอดประเสริฐ
นางกฤษณา จํานงค์ศิลป์
นางกฤษณา ไพใหม่
นางกลิ่นแก้ว สุขขวัญ
นางกวีนิษฐ์ แก้วกุลนิษฐ์
นางสาวกษมณ คงเจ้าพุก
นางสาวกษมา ฑีฆประเสริฐกุล
นางกษิรา ลาภบุญเรือง
นางกองมี ฉัตรแก้ว
นางสาวกอบกุล รักษาทรัพย์
นางกัญชรีย์ เหมือนเตย
นางสาวกัญชลิกา วันติยา
นางกัญญรัตน์ นวลแก้ว
นางสาวกัญญา จันทร์ประเสริฐ
นางกัญญา พิชัย
นางกัญญา ศรีเสวก
นางกัญญา อินเคน
นางกัญญากานต์ ยะปิว
นางกัญญาณัฐ ภู่งาม
นางสาวกัญญานี รักยศ

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๓ ข
๖๗๙
๖๘๐
๖๘๑
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
๗๐๘
๗๐๙
๗๑๐
๗๑๑
๗๑๒

นางสาวกัญญาภรณ์ กระโทกนอก
นางกัญญาภรณ์ ชัยวงค์
นางสาวกัญญารัตน์ ยวนเมือง
นางสาวกัญหา โชติวรรณ
นางกัณจนันท์ แก้วคง
นางกันตรัตน์ สุจิตวนิช
นางกันยกร พันโนน
นางกันยา พันธ์แน่น
นางสาวกันยาณี ทองศรีนุ่น
นางกัลยา คงเพิ่มพูล
นางกัลยา วิรุณารักษ์
นางกัลยาณี ภูปองนา
นางกัลยาภรณ์ พรหมทา
นางสาวกัลยารัตน์ สุดจรรยา
นางกาญจนา เกษไชยศรี
นางกาญจนา คชาชาญ
นางกาญจนา จันทร์ลามุณี
นางสาวกาญจนา แจ้งจิตร์
นางสาวกาญจนา นิเวศนา
นางกาญจนา บรรณกิจ
นางสาวกาญจนา ปิยะธรรมาภาพ
นางสาวกาญจนา พรมมา
นางสาวกาญจนา ว่องไวรัตนกุล
นางสาวกาญจนา วิชัยคํา
นางสาวกาญจนา ศรีสุริยวงศ์
นางกาญจนา สมพงษ์
นางกาญจนา สังข์จันทร์
นางกาญจนา อาลีมามะ
นางกาญจนา อุปสาร
นางสาวกาญจนาพร ชูธัญญะ
นางสาวกาญจนี จันทร์บํารุง
นางกาญจนี รัตนคช
นางสาวกานดา โยยสูงเนิน
นางกานดารัตน์ ลั่นเต้ง

หน้า ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา
๗๑๓
๗๑๔
๗๑๕
๗๑๖
๗๑๗
๗๑๘
๗๑๙
๗๒๐
๗๒๑
๗๒๒
๗๒๓
๗๒๔
๗๒๕
๗๒๖
๗๒๗
๗๒๘
๗๒๙
๗๓๐
๗๓๑
๗๓๒
๗๓๓
๗๓๔
๗๓๕
๗๓๖
๗๓๗
๗๓๘
๗๓๙
๗๔๐
๗๔๑
๗๔๒
๗๔๓
๗๔๔
๗๔๕
๗๔๖

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
นางสาวกานต์พิชชา อ่อนแก้ว
นางสาวกาหลง บูชา
นางสาวกําไร พุฒพิมพ์
นางกิญจนา เปลี่ยนสมัย
นางกิตติกา ถาวรเศษ
นางสาวกิตติ์ธัญญา ชัยกุล
นางสาวกิตติยา ประวัง
นางกิติพรรณ ช้างขนุน
นางกิติมา น้อยโนนงิ้ว
นางกิติมา มีชัย
นางสาวกิติยา ภู่นาท
นางกิฬาพร ตรีรัตน์
นางสาวกุมารี ชุนเกษา
นางกุลธิดา วิวัฒนชีวิน
นางสาวกุลนลิน คงเพ็ชรศักดิ์
นางกุลยา ยศศรี
นางกุลรัศมิ์ ชินพีระเสถียร
นางกุสุมา ประจวง
นางสาวเกณิกา โกศลสุข
นางเกตุธิดา รัตนประภา
นางเกตุมณี เกตุเกษม
นางเกวลิณ ทนุโวหาร
นางเกวลิน ว่องประชานุกูล
นางสาวเกศกัญญา วงศ์มา
นางเกศรินทร์ ไทมุนี
นางสาวเกศินี สวนแก้ว
นางเกษร วุฒิสินธ์
นางสาวเกษร โออวด
นางเกษรินทร์ เกตุทิพย์
นางเกษรินทร์ บัวแก้ว
นางสาวเกษศิรินทร์ ปัญญาเยาว์
นางสาวเกษศิรินทร์ พันธ์ภักดี
นางสาวเกียมจิต วงษาพัด
นางเกื้อกุล โสชารี

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๓ ข
๗๔๗
๗๔๘
๗๔๙
๗๕๐
๗๕๑
๗๕๒
๗๕๓
๗๕๔
๗๕๕
๗๕๖
๗๕๗
๗๕๘
๗๕๙
๗๖๐
๗๖๑
๗๖๒
๗๖๓
๗๖๔
๗๖๕
๗๖๖
๗๖๗
๗๖๘
๗๖๙
๗๗๐
๗๗๑
๗๗๒
๗๗๓
๗๗๔
๗๗๕
๗๗๖
๗๗๗
๗๗๘
๗๗๙
๗๘๐

นางแก้วตา บุญเสริม
นางโกสุม ประเสริฐสุข
นางสาวขนิษฐา คํานาโฮม
นางขนิษฐา แซ่เตียว
นางขนิษฐา โพธิสาร
นางขนิษฐา ยะโส
นางขนิษฐา สุวรรณโรจน์
นางสาวขนิษฐา เสงี่ยมสูงเนิน
นางขวัญเรือน ชัยประโคน
นางสาวขวัญหทัย โตสุขเจริญ
นางสาวขัตติยา อ่อนมี
นางสาวเขมณัฏฐ์ ไผ่สมบูรณ์
นางสาวเข็มพร วอนเก่าน้อย
นางเขมมิกา เกตุแก้ว
นางสาวคนอ ฉายแก้ว
นางคนิภา วรรณศิลป์
นางสาวคนึงนิจ สามารถ
นางคนึงนุช พุ่มแจ้ง
นางคล้องจิตต์ กลมลี
นางคล้ายจันทร์ จิรัชยากร
นางคัทลียา ดีเจริญ
นางคําปอน จําญาติ
นางคําวัง ศรีษะเกตุ
นางคุณีนันท์ อังกูรทัศนียรัตน์
นางคูณทรัพย์ ศรีประไหม
นางสาวเครือมัน หวันกูล
นางสาวเครือมาส บัวทอง
นางแคทลียา เจนคุรุกิจ
นางสาวจงกล แก้วสุรินทร์
นางจงกล พัชณีย์
นางสาวจงจิตร์ คุณเศษ
นางจงรัก สันติภิญโญเลิศ
นางจรรธร แจ่มสว่าง
นางจรรยา ศรีแก้ว

หน้า ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา
๗๘๑
๗๘๒
๗๘๓
๗๘๔
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
๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๔

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
นางจรรยา หนักฟุ่น
นางสาวจรรยารักษ์ ธนวัฒน์กุลจิรา
นางจรัสศรี มูลศิริ
นางจรินทร์ กาเหว่านาค
นางสาวจรินทร์ แก้วม่วง
นางจรินทร์พร ราศรีดี
นางสาวจริยา พัดสุข
นางสาวจริยา สมาคม
นางจริยา สุขสมนาค
นางจริยา เอกมั่น
นางจริยาภรณ์ ฟิกกูโรว่า
นางจรูญ พุ่มพวง
นางสาวจวนศรี จันทร์แก้ว
นางสาวจอมขวัญ เหล่าคุณธรรม
นางจันทนา ศรีวิชัยมูล
นางจันทนา ศิริโสภาพงษ์
นางสาวจันทร์จิรา จันทร์อินทร์
นางสาวจันทร์จิรา สุทธวิชา
นางจันทร์ฉาย ธีรภาพสถาพร
นางจันทร์นภา ลือชา
นางจันทร์เพ็ญ เจตินัย
นางสาวจันทร์เพ็ญ พรมเจียม
นางสาวจันทร์เพ็ญ แสงกันชี
นางสาวจันทร์แรม ยาพะวัง
นางสาวจันทร์สุดา จันมหกุลโชติ
นางสาวจันทร์หอม แคนเตรียม
นางจันทราภรณ์ เลิศปิยะ
นางจันทิมา ทาพล
นางสาวจันทิรา ก่ําบัว
นางสาวจามจุรี เสาว์ยงค์
นางจารี เจตะโส
นางสาวจารีต สุขศักดิ์
นางสาวจารุจิต วาสรส
นางสาวจารุณี ขจรเกียรติ

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๓ ข
๘๑๕
๘๑๖
๘๑๗
๘๑๘
๘๑๙
๘๒๐
๘๒๑
๘๒๒
๘๒๓
๘๒๔
๘๒๕
๘๒๖
๘๒๗
๘๒๘
๘๒๙
๘๓๐
๘๓๑
๘๓๒
๘๓๓
๘๓๔
๘๓๕
๘๓๖
๘๓๗
๘๓๘
๘๓๙
๘๔๐
๘๔๑
๘๔๒
๘๔๓
๘๔๔
๘๔๕
๘๔๖
๘๔๗
๘๔๘

ว่าที่ร้อยตรีหญิง จารุณี ขําเขียว
นางสาวจารุณีย์ หินแก้ว
นางจารุนันท์ สายัญท้วม
นางจารุพรรณ เลี้ยวเจี้ยง
นางสาวจารุวรรณ จันทรังษี
นางสาวจารุวรรณ เชาวนวาที
นางจารุวรรณ สัจจะวัฒนวิมล
นางจารุวรรณ สุวรรณพุ่ม
นางสาวจารุวรรณ เอ็นดู
นางจํานรรจ์ หลงกระจ่าง
นางจําเนียร จันทร์อารี
นางจําเนียร ปูธิปิน
นางสาวจําเนียร เพ็ชรภักดี
นางจําเนียร สมัครการ
นางสาวจิณณพัต การบรรจง
นางจิณห์นิภา ชูแสง
นางจิตตรา แซ่เอี้ยว
นางจิตรลัดดา ลาน้ําคํา
นางจิตราพร ศรีขุมเหล็ก
นางสาวจิตราภรณ์ ขุนบุญ
นางสาวจินดา ผาดศรี
นางจินดาพร นวลนุช
นางจินดามณี หิรัญพันธุ์
นางสาวจินตนา จินดาวรรณ์
นางจินตนา แจ่มเพ็ชรรัตน์
นางสาวจินตนา ไชยเดช
นางสาวจินตนา ทั่งทน
นางจินตนา เนียมหมวด
นางสาวจินตนา พุทธิมูล
นางสาวจินตนา ม่วงงาม
นางสาวจินตนา สิงหราชัย
นางจินตนา สุวรรณฤทธิ์
นางจินตนา หนูจันทร์แก้ว
นางสาวจิรพรรณ เรียงสันเทียะ

หน้า ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา
๘๔๙
๘๕๐
๘๕๑
๘๕๒
๘๕๓
๘๕๔
๘๕๕
๘๕๖
๘๕๗
๘๕๘
๘๕๙
๘๖๐
๘๖๑
๘๖๒
๘๖๓
๘๖๔
๘๖๕
๘๖๖
๘๖๗
๘๖๘
๘๖๙
๘๗๐
๘๗๑
๘๗๒
๘๗๓
๘๗๔
๘๗๕
๘๗๖
๘๗๗
๘๗๘
๘๗๙
๘๘๐
๘๘๑
๘๘๒

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
นางจิรภิญญา คธาทร
นางจิรัชยา หอมทอง
นางสาวจิรัชยา เหล็กเจ๊ก
นางจิรัฐธนัน ทวีแสงสินชัย
นางจิรัฐิกา สุขสบาย
นางจิราพร บุญอุ้ม
นางจิราพร วุสันเทียะ
นางจิราภร สมอินอ้อย
นางจิราภรณ์ เครือจันทร์
นางสาวจิราภรณ์ จันทร์เทศ
นางสาวจิราภรณ์ รูปงาม
นางสาวจิราภรณ์ อ่วมเพียร
นางจิราภรณ์ อารีการ
นางจิรายุ พินิจกิจจาทร
นางจิราวรรณ เพชรก้อน
นางสาวจิราวรรณ สุเพ็งคํา
นางจิราวรรณ อิ่นแก้ว
นางสาวจิราวัลย์ มูลประเสริฐ
นางสาวจีรนันท์ นิยมไทย
นางจีรพร จ่างอยู่
นางสาวจีรวรรณ์ บัวรอด
นางสาวจีรวรรณ ขรภูมิ
นางจีระพันธ์ สีสัน
นางจีราภรณ์ ผักกูด
นางจุฑาทิพย์ ศักดิ์เพชร
นางจุฑาพร แย้มผล
นางจุฑามาศ เกิดพรัด
นางจุฑามาส ประเสริฐสังข์
นางสาวจุฑารัตน์ เกื้อชู
นางสาวจุฑารัตน์ ใจวังเย็น
นางสาวจุฑาสกนภ์ บุญนํา
นางจุรีพร มิตรเมือง
นางจุไรพร ขําเกลี้ยง
นางจุไรรัตน์ พึ่งเมือง

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๓ 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
๙๐๙
๙๑๐
๙๑๑
๙๑๒
๙๑๓
๙๑๔
๙๑๕
๙๑๖

นางจุไรรัตน์ โพธิ์เขียว
นางจุไรรัตน์ เรืองพยุงศักดิ์
นางจุฬาพร สุขศรีงาม
นางจุฬาภรณ์ ลุนพุฒ
นางจุฬารัตน์ ตรงธิ
นางจุฬาลักษณ์ ฝั้นแก้ว
นางสาวจุฬาลักษณ์ เรียนไธสง
นางเจนจิรา วณิชชากรพงศ์
นางสาวเจนเนตร ปฏิเวธ
นางเจะดูไวดา บากา
นางสาวเจียมใจ พอไทย
นางสาวเจือทิพย์ รัตนพันธ์
นางฉลวย จันทร์แสง
นางฉลองนาถ นํานาผล
นางสาวฉลองรัฐ ไชยสมบูรณ์
นางฉวีวรรณ กลิ่นชมแสง
นางฉวีวรรณ โกษากุล
นางฉวีวรรณ จัดชู
นางฉวีวรรณ ติญญาดี
นางสาวฉวีวรรณ บุผาสน
นางฉวีวรรณ วานิยพงศ์
นางสาวฉัตรแก้ว กี้อัมพร
นางสาวฉันทนา ทํามา
นางสาวเฉิดฉันท์ อนุกูล
นางชญาณิศา อัจจิมาพิพัฒน์กุล
นางชญานิษฐ์ คงสกุล
นางชตารักษ์ พุ่มทิพย์
นางชนภัทร กันยะมูล
นางชนัญญา ชินจักร
นางชนัญญา ประสิทธิ์พรพงศ์
นางชนากานต์ พันธ์ดารา
นางสาวชนากานต์ ภาคพรม
นางชนาทิพย์ แก้วคําศรี
นางชนิชา อินทร์รุ่ง

หน้า ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา
๙๑๗
๙๑๘
๙๑๙
๙๒๐
๙๒๑
๙๒๒
๙๒๓
๙๒๔
๙๒๕
๙๒๖
๙๒๗
๙๒๘
๙๒๙
๙๓๐
๙๓๑
๙๓๒
๙๓๓
๙๓๔
๙๓๕
๙๓๖
๙๓๗
๙๓๘
๙๓๙
๙๔๐
๙๔๑
๙๔๒
๙๔๓
๙๔๔
๙๔๕
๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘
๙๔๙
๙๕๐

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
นางสาวชนิดา รอดสัมฤทธิ์
นางสาวชนิดา วิญญูนันทกุล
นางสาวชนิดา อุดมสิทธิพัฒนา
นางสาวชมจิตร์ คมทัศนีย์
นางชมชื่น ไชยสงเมือง
นางชมพูนุช เงินดิษฐ
นางสาวชมพูนุช ศรีสวัสดิ์
นางสาวชมพูนุช อาคมศิลป์
นางชมภู คงคา
นางสาวชมาภรณ์ แจ้งจํารัส
นางชรินรัตน์ อริยพฤกษ์
นางชริยา คําจันทร์
นางชโรธร สาลี
นางชลชินี แก้ววิจิตต์
นางชลธิชา แก้วเกิด
นางสาวชลธิชา ณ บางช้าง
นางสาวชลธิชา บุญเลี้ยง
นางชลธิชา หิรัญคํา
นางสาวชลธิชา อินทรสถิตย์
นางชลธิดา กลิ่นสุคนธ์
นางชลอ น้ํานวล
นางสาวชลาลัย มณีวงษ์
นางชลีญา ทองเฮ็ง
นางสาวชวนพิศ ศักดารัตน์
นางสาวชวันรัตน์ ฐิรโพธิศักดิ์
นางสาวชวัลกร น้อยนพเก้า
นางสาวชวิศา พื้นทอง
นางสาวช่อเพชร สงเคราะห์
นางชัชรีย์ ภู่ตระกูล
นางชัชวดี สิริมาตร์
นางสาวชัญญ์ญาณ์ คําบุญ
นางชามา วิเศษเธียรกุล
นางชาลิณี เอี่ยมกุลวรพงษ์
นางสาวชิโนรส กวางแก้ว

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๓ ข
๙๕๑
๙๕๒
๙๕๓
๙๕๔
๙๕๕
๙๕๖
๙๕๗
๙๕๘
๙๕๙
๙๖๐
๙๖๑
๙๖๒
๙๖๓
๙๖๔
๙๖๕
๙๖๖
๙๖๗
๙๖๘
๙๖๙
๙๗๐
๙๗๑
๙๗๒
๙๗๓
๙๗๔
๙๗๕
๙๗๖
๙๗๗
๙๗๘
๙๗๙
๙๘๐
๙๘๑
๙๘๒
๙๘๓
๙๘๔

นางชื่นใจ โพธิไสย์
นางสาวชุติกาญจน์ หว้าปราง
นางสาวชุตินันท์ ธีระพร
นางชุติมา สิริติกิจ
นางชุติมา หิตะพงศ์
นางสาวชุติมากร แสงหัวช้าง
นางชูจิต ธีระจันทร์
นางโชติรส แสงทองล้วน
นางซอลาฮีย๊ะ อากิล
นางซิติม่าเหรียม สายสลํา
นางญาณภัท อินสอน
นางสาวญาณิศา สุวรรณชาตรี
นางญาดา จันทร์ศุกระ
นางสาวญานิศา โตเจริญ
นางสาวฎาปกรณ์ ทรงธรรม
นางฐณัฏฐา แซ่อึ้ง
นางสาวฐนัชยาต์ ยี่เข่ง
นางสาวฐลัชนัณท์ สุขปรุง
นางฐานวรรณ จินดา
นางสาวฐานวีร์ อินทร์สมบัติ
นางฐานิดา หอมหวล
นางสาวฐานิตา จันทร์กล่ํา
นางฐานียา กาลจักร
นางสาวฐิตารีย์ พรสมจิตร์
นางฐิติพร จิตจํารูญ
นางสาวฐิติพร นิลฉายรัตน์
นางฐิติมา ชูทอง
นางฐิติมา สังฆะโร
นางสาวฐิติยาพร พิภาค
นางฐิติรัตน์ จันทร์หา
นางสาวฐิติรัตน์ ณ พัทลุง
นางสาวฐิติรัตน์ พิทักษ์โยธากุล
นางฐิติรัตน์ อุชุมาโณ
นางฐิติวรรณ จินดาวรรณ

หน้า ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา
๙๘๕
๙๘๖
๙๘๗
๙๘๘
๙๘๙
๙๙๐
๙๙๑
๙๙๒
๙๙๓
๙๙๔
๙๙๕
๙๙๖
๙๙๗
๙๙๘
๙๙๙
๑๐๐๐
๑๐๐๑
๑๐๐๒
๑๐๐๓
๑๐๐๔
๑๐๐๕
๑๐๐๖
๑๐๐๗
๑๐๐๘
๑๐๐๙
๑๐๑๐
๑๐๑๑
๑๐๑๒
๑๐๑๓
๑๐๑๔
๑๐๑๕
๑๐๑๖
๑๐๑๗
๑๐๑๘

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
นางณณัฐพันธุ์ สัมภวคุปต์
นางณนฐกร ใจแก้ว
นางสาวณพัฐอร กันภัย
นางณภัทร บุตรสุวรรณ์
นางณฤดี จันทร์ถาวร
นางสาวณัชชภา แสนมะฮุง
นางณัชชา สะสม
นางสาวณัชชา หนูสีแก้ว
นางสาวณัชมน เพ็งศรี
นางสาวณัฎฐณิชา ผิดพันธ์
นางณัฎฐณิชา เริงรื่น
นางสาวณัฏฐณิชา สมกาวิ
นางสาวณัฏฐ์ธีตา มาลาพันธุ์
นางณัฏฐา เข็มเพ็ชร
นางสาวณัฏฐา มีเจริญ
นางณัฐกานต์ ยิ่งยวด
นางสาวณัฐชญา บุปผาชาติ
นางณัฐชนันท์ อู่ตุ้ม
นางสาวณัฐชยา ไพรเลิศ
นางณัฐชราภรณ์ รัตนธรรม
นางสาวณัฐชรินธร รวีนิภาเมธีกุล
นางณัฐชากรณ์ เกษศรี
นางณัฐทีภัสร์ ธนรัฐไชยศรี
นางณัฐธิดา ม่อนมะขัน
ว่าที่ร้อยตรีหญิง ณัฐธิดา สุวรรณมณี
นางสาวณัฐนันท์ ศิรังศิลป์
นางสาวณัฐนิษฐ พวงทอง
นางณัฐพร เปี่ยมประชา
นางณัฐพร อินอ่อน
นางสาวณัฐพิณ สัตย์ประกอบ
นางสาวณัฐรดา ศิริรักษ์
นางณัฐรดา สรรเพชุดา
นางสาวณัฐวดี จันสมดี
นางสาวณัฐสุดา ทํานา

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๓ ข
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
๑๐๔๕
๑๐๔๖
๑๐๔๗
๑๐๔๘
๑๐๔๙
๑๐๕๐
๑๐๕๑
๑๐๕๒

หน้า ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวณัฐิกานต์ จิตนารินทร์
นางณัฐิดา แตงอ่อน
นางสาวณัทธมนกาญจน์ พัฒนวินิจ
นางณาตยา ไชยศรียา
นางสาวณิชกานต์ กิจเจริญ
นางสาวณิชกุล นุชธิสาร
นางสาวณิชมน เพ็งผ่อง
นางณิชวรรณ เรืองกลิ่น
นางณิชาภา วีระชาติ
นางณุจรี สุขอนันต์
นางดรุณี กวงแหวน
นางสาวดรุณี สนิทด้วยพร
นางสาวดลฤดี เพชรแก้ว
นางดวงกมล เฉื่อยฉ่ํา
นางสาวดวงกมล ทนกล้าหาญ
นางดวงใจ พึ่งสุข
นางสาวดวงใจ เพ็งสุวรรณ
นางสาวดวงดาว กันฐา
นางดวงเดือน ทองสา
นางสาวดวงเดือน อินทะชัย
นางดวงตา เจตน์จําลอง
นางสาวดวงตา ธรรมระโส
นางสาวดวงตา ปัญญสังข์
นางสาวดวงพร ล้างภัย
นางสาวดวงพร เสือสืบพันธุ์
นางสาวดวงรัตน์ ชลศิรพิ งษ์
นางดวงสมร มาร์ติน
นางดวงหทัย นนท์ชมภู
นางสาวดารัตน์ ถาวรกังวาฬ
นางสาวดาริน ทองประสม
นางสาวดาริน ภาสกุล
นางดารุณี เจริญสุข
นางสาวดาวใจ บัวประดิษฐ์
นางสาวดาวประกาย เลิศศรี

๑๐๕๓
๑๐๕๔
๑๐๕๕
๑๐๕๖
๑๐๕๗
๑๐๕๘
๑๐๕๙
๑๐๖๐
๑๐๖๑
๑๐๖๒
๑๐๖๓
๑๐๖๔
๑๐๖๕
๑๐๖๖
๑๐๖๗
๑๐๖๘
๑๐๖๙
๑๐๗๐
๑๐๗๑
๑๐๗๒
๑๐๗๓
๑๐๗๔
๑๐๗๕
๑๐๗๖
๑๐๗๗
๑๐๗๘
๑๐๗๙
๑๐๘๐
๑๐๘๑
๑๐๘๒
๑๐๘๓
๑๐๘๔
๑๐๘๕
๑๐๘๖

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
นางสาวดาวรุ่ง ตรีวิสูตร
นางสาวดาวรุ่ง ริ้วงาม
นางดุสิตา จงจอหอ
นางเดือนเต็ม แซ่เล่า
นางเดือนเพ็ญ ทองบุญชู
นางสาวเดือนเพ็ญ ทองศักดิ์
นางสาวตติยา แสงจันทร์
นางตะวัน เหมวัฒน์
นางตุ๊กตา คงเขียว
นางสาวเตชินี สุขรักษ์
นางเตือนใจ นันทชมภู
นางเตือนใจ พิลาเกิด
นางเตือนใจ แสงสินทรัพย์
นางสาวถนอมศรี ราชปัญญา
นางสาวถาวร จันทร์ทพิ ย์
นางทยาพร ชัยวุฒิ
นางทรงลักษ์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
นางสาวทรัพย์ศิริ จรรยาศิริ
นางสาวทราภรณ์ สุนทรกะลัมพ์
นางทองทรัพย์ สุขสวัสดิ์
นางทองใส เขียวดี
นางสาวทองไสย แสงกล้า
นางสาวทัณฑิมา ภุชงค์
นางสาวทัศนัย ประชาสุข
นางทัศนา คุณวุฒิ
นางทัศนีย์ จันทร์กลาง
นางทัศนีย์ จันทร์ดีอนุภัทร
นางสาวทัศนีย์ ทีวะทัศน์
นางทัศนีย์ วิทยารัตน์
นางสาวทัศนีย์ ศรีปัญญา
นางสาวทัศนีย์ ศรีภุมมา
นางทัศนียา แก้วอุ่นเรือน
นางทัศพร สุขเจริญ
นางทาฝัน วงกลม

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๓ ข
๑๐๘๗
๑๐๘๘
๑๐๘๙
๑๐๙๐
๑๐๙๑
๑๐๙๒
๑๐๙๓
๑๐๙๔
๑๐๙๕
๑๐๙๖
๑๐๙๗
๑๐๙๘
๑๐๙๙
๑๑๐๐
๑๑๐๑
๑๑๐๒
๑๑๐๓
๑๑๐๔
๑๑๐๕
๑๑๐๖
๑๑๐๗
๑๑๐๘
๑๑๐๙
๑๑๑๐
๑๑๑๑
๑๑๑๒
๑๑๑๓
๑๑๑๔
๑๑๑๕
๑๑๑๖
๑๑๑๗
๑๑๑๘
๑๑๑๙
๑๑๒๐

หน้า ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวทิพย์มาลัย แพนอินทร์
นางทิพย์วดี สระทองเปลี่ยน
นางทิพวรรณ โคตรวัฒน์
นางทิวาพร เถาว์ชาลี
นางทิวาพร ภูเบ้าทอง
นางทุมวรรณ กิจรากิจ
นางเทพวิสาร วรรณวงษ์
นางเทพี หมื่นทัศน์
นางสาวธนกมล เนตรสุวรรณ์
นางธนกานต์ นภาธรรมสกุล
นางสาวธนพร เกียรติไชยากร
นางสาวธนพร ต่อวงษ์
นางธนพร อ่วมสร้อย
นางสาวธนะศรี อรัญญิก
นางธนัชนันท์ วราห์คํา
นางธนัทรัช กสิสิทธิ์
นางสาวธนันดา หนูโต
นางสาวธนัยนันท์ สุนทรไชยธรรม
นางสาวธนัสนันท์ อ่ําปรีดา
นางสาวธนาทิพย์ ศิลปวัฒนกุล
นางธนาภรณ์ งามเถื่อน
นางธนาภรณ์ ปินชัย
นางสาวธนาภรณ์ เพชรผ่องพันธุ์
นางสาวธนิดา ตอวิเชียร
นางสาวธมลวรรณ บูรณผาย
นางสาวธราภรณ์ คธาเพ็ชร
นางธสชา พัศระ
นางธัญญธร ภูวนัย
นางสาวธัญญลักษณ์ เกณฑ์กอบศรี
นางสาวธัญญลักษณ์ ดอเลาะ
นางธัญญ์วรัชญ์ วิเศษสุข
นางสาวธัญญา ซื่อตรง
นางธัญญาพร เปลี่ยนอํารุง
นางธัญญาภรณ์ อนุชน

๑๑๒๑
๑๑๒๒
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
๑๑๔๘
๑๑๔๙
๑๑๕๐
๑๑๕๑
๑๑๕๒
๑๑๕๓
๑๑๕๔

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
นางธัญญารัตน์ ทองล้วน
นางสาวธัญญารัตน์ พวงพุ่ม
นางธัญพร พลโกษฐ์
นางสาวธัญรัตน์ จาดเงิน
นางสาวธัญลักษณ์ สารีพุฒ
นางธัญวรัฒฐิ์ จาดนิล
นางสาวธัญวรัตม์ สังข์จันทึก
นางสาวธัญษิตา มงคลศิริ
นางธันยนันท์ ทองขุนดําเชาว์ฐิติ
นางสาวธันยนันท์ พุกประยูร
นางธันยพร สัญญะเขตต์
นางสาวธันยาภรณ์ บัวสอน
นางสาวธารณา บวรปรัส
นางสาวธารทิพย์ ปัญโญสา
นางธาริณี วิริยานนท์
นางธิดา ครองราช
นางธิดา จันทร
นางธิดาพร กลับรินทร์
นางธิดารัตน์ เถาว์ชาลี
นางสาวธิดารัตน์ รอตมงคลดี
นางสาวธิดารัตน์ โสภา
นางธิดารัตน์ อยู่เจริญกิจ
นางสาวธิติยา พงศ์ศิริไพศาล
นางสาวธีรกานต์ ถาน้อย
นางสาวธีรพร พันธุมจินดา
นางธีราพร สามเจริญ
นางสาวนงค์เยาว์ นามโยธี
นางสาวนงค์เยาว์ พร้อมมิตร
นางสาวนงคราญ แก้ววิเศษ
นางนงนภัส เนตวงษ์
นางสาวนงนุช ขว้างจิตต์
นางนงนุช ขุนทอง
นางนงนุช จินตนะ
นางสาวนงนุช พันธุ์อุดม

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๓ ข
๑๑๕๕
๑๑๕๖
๑๑๕๗
๑๑๕๘
๑๑๕๙
๑๑๖๐
๑๑๖๑
๑๑๖๒
๑๑๖๓
๑๑๖๔
๑๑๖๕
๑๑๖๖
๑๑๖๗
๑๑๖๘
๑๑๖๙
๑๑๗๐
๑๑๗๑
๑๑๗๒
๑๑๗๓
๑๑๗๔
๑๑๗๕
๑๑๗๖
๑๑๗๗
๑๑๗๘
๑๑๗๙
๑๑๘๐
๑๑๘๑
๑๑๘๒
๑๑๘๓
๑๑๘๔
๑๑๘๕
๑๑๘๖
๑๑๘๗
๑๑๘๘

หน้า ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวนงนุช ราชภักดี
นางนงนุช วรเวช
นางสาวนงเยาว์ จิตตรง
นางนงเยาว์ ชัยจํา
นางนงเยาว์ สิงห์คําป้อง
นางนงลักษณ์ แก้วเขตรการ
นางนงลักษณ์ ชูแก้ว
นางสาวนงลักษณ์ ดุรงค์รัตน์
นางนงลักษณ์ พันธุ์อารีย์
นางสาวนงลักษณ์ รักษาภักดี
นางนงลักษณ์ อ่ําช้าง
นางนนท์วิภา ศรีมูลมาตร
นางสาวนนทิยา บัวหลวง
นางนพมาศ คงรอด
นางสาวนพมาศ วิสพันธ์
นางนพรัตน์ ด้วงท้วม
นางนพรัตน์ เทศชารี
นางสาวนพวรรณ โชติพรม
นางสาวนพวรรณ ย้อยดี
นางสาวนภัทร สอนศรี
นางนภัสนันท์ แสงจําปา
นางสาวนภาพร โค้วอุดมประเสริฐ
นางนภาพร ธีรานุวรรตน์
นางสาวนภาพร ยะหัตตะ
นางสาวนภาพร สังข์แก้ว
นางนภาพร เหมทานนท์
นางนภาภรณ์ แก้วประเสริฐ
นางนภาลัย มิ่งขวัญ
นางนภาวรรณ มุ่งดี
นางนริชา วิจิตรทัศนา
นางสาวนริศรา บุญรุ่ง
นางสาวนริศรา ปัญจะมัง
นางสาวนริศรา ภูริธนาสวัสดิ์
นางนฤมล เกิดแดน

๑๑๘๙
๑๑๙๐
๑๑๙๑
๑๑๙๒
๑๑๙๓
๑๑๙๔
๑๑๙๕
๑๑๙๖
๑๑๙๗
๑๑๙๘
๑๑๙๙
๑๒๐๐
๑๒๐๑
๑๒๐๒
๑๒๐๓
๑๒๐๔
๑๒๐๕
๑๒๐๖
๑๒๐๗
๑๒๐๘
๑๒๐๙
๑๒๑๐
๑๒๑๑
๑๒๑๒
๑๒๑๓
๑๒๑๔
๑๒๑๕
๑๒๑๖
๑๒๑๗
๑๒๑๘
๑๒๑๙
๑๒๒๐
๑๒๒๑
๑๒๒๒

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
นางนฤมล ชิณโคตร
นางสาวนฤมล ทิพย์รัตน์
นางสาวนฤมล นิลโต
นางนฤมล บุญทัน
นางนฤมล สมิงพรม
นางนวพร แก้วใส
นางนวพร ไชยชนะ
นางสาวนวพร ป่วนภูเขียว
นางสาวนวพร อุคํา
นางนวลจันทร์ อเนกะเวียง
นางนวลชรินทร์ วงษ์เทเวศ
นางนวลน้อย ฉิมวัย
นางนวลรัตน์ แสวงกาญจน์
นางนวลอนงค์ ไชริยา
นางสาวน้อย ชื่นตา
นางสาวนัคมน มณีนิล
นางนัฐนรี ทวีลาภ
นางสาวนันทนัช มีลาภสม
นางนันทนา จันทาพูน
นางนันทนา ใจเอื้อ
นางนันทนา ศากรวิมล
นางนันทพร สีระกํา
นางสาวนันทพร โสมสมบัติ
นางนันทวดี สาวะ
นางสาวนันทวรรณ คูณพงษ์
นางสาวนันทวัน แจ้งจิตร
นางนันทวัน สุวภาพ
นางนันทา ขําเขียว
นางนันทา สนิทใจ
นางนันทาศิริ ณัฐเบรน
นางสาวนันทิยา ค้ําจุน
นางนันธพร ปากหวาน
นางนันธิดา ทาสุวรรณ
นางสาวนัยนา นาสูงเนิน

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๓ ข
๑๒๒๓
๑๒๒๔
๑๒๒๕
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
๑๒๕๒
๑๒๕๓
๑๒๕๔
๑๒๕๕
๑๒๕๖

นางนัยนา รัตนรัตน์
นางนัยนา แสนทวีสขุ
นางนัยพิมพ์ บุญมี
นางสาวนาฏอนงค์ ชาวพะเยาว์
นางนาตยา สมบูรณ์กุล
นางนาตยา หนูโคกสูง
นางนาตยา เหมือนปั้น
นางสาวนารี นิลวรรณ
นางสาวนารีรัตน์ ช่วยธรรมกิจ
นางนารีรัตน์ ปัทมาคม
นางสาวน้ําค้าง ปัจชา
นางนําโชค สินค้ําคูณ
นางสาวน้ําทิพย์ คงทอง
นางสาวน้ําทิพย์ ชาติวรรณ
นางสาวน้ําทิพย์ วรรณเลิศ
นางน้ําผึ้ง เกตุอัมพร
นางสาวน้ําผึ้ง ดอนกระจ่าง
นางน้ําผึ้ง บุญผ่อง
นางสาวน้ําฝน คชชะ
นางน้ําฝน คําเย็น
นางน้ําฝน บุญแสนไชย
นางน้ําฝน สุ่นบุญนาค
นางสาวน้ําอ้อย รุณเจริญ
นางสาวนิชาภา เครือแวงมล
นางสาวนิดหน่อย จูอาภรณ์
นางนิดา จันทร
นางสาวนิดา สมุทรางกูล
นางสาวนิตยา กลิ่นโกมุท
นางนิตยา กู๊ดเด้น
นางนิตยา คชพันธ์
นางนิตยา คําชุนห์
นางนิตยา งามยิ่งยง
นางสาวนิตยา ฉายปรีชา
นางนิตยา ต๊ะตา

หน้า ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๕๗
๑๒๕๘
๑๒๕๙
๑๒๖๐
๑๒๖๑
๑๒๖๒
๑๒๖๓
๑๒๖๔
๑๒๖๕
๑๒๖๖
๑๒๖๗
๑๒๖๘
๑๒๖๙
๑๒๗๐
๑๒๗๑
๑๒๗๒
๑๒๗๓
๑๒๗๔
๑๒๗๕
๑๒๗๖
๑๒๗๗
๑๒๗๘
๑๒๗๙
๑๒๘๐
๑๒๘๑
๑๒๘๒
๑๒๘๓
๑๒๘๔
๑๒๘๕
๑๒๘๖
๑๒๘๗
๑๒๘๘
๑๒๘๙
๑๒๙๐

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
นางนิตยา ทรัพย์มา
นางนิตยา เทพรักษาฤาชัย
นางนิตยา บุญเมือง
นางสาวนิตยา แพงศรี
นางสาวนิตยา เรือนสังข์
นางนิตยา สังข์แก้ว
นางนิตยา สายทองสุข
นางสาวนิตยา สืบสาย
นางสาวนิตยา สุขเกษม
นางสาวนิภา คงสมุทร
นางสาวนิภา อ่องเกษม
นางสาวนิภาพร ไชยรังษี
นางนิภาภรณ์ บุญยะโท
นางนิภารัตน์ พลศิริ
นางนิภารัตน์ เศิกศิริ
นางนิภาวรรณ ฆารเรือง
นางนิ่มนวล สิงห์น้อย
นางนิรมล ไตยนํา
นางนิรมล พึ่งพวก
นางนิรันดร สุจริต
นางนิรากรณ์ บัวบุญ
นางนิลยา ผาติปัญญากุล
นางสาวนิศากร เตโช
นางนิศารัตน สมพร
นางนิสาชล ขันติกูล
นางนิสารัตน์ ผลหมู่
นางสาวนียนา ศรีสนั่น
นางสาวนีรนุช โล่ว์กิม
นางนุชจรินทร์ แก้ววงวาล
นางสาวนุชจรินทร์ ถาน้อย
นางสาวนุชจรินทร์ สมหมาย
นางนุชจรินทร์ สุนันธไชย
นางนุชจรี วาจาสิทธิ์
นางสาวนุชจรีย์ ภุมมาลา

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๓ ข
๑๒๙๑
๑๒๙๒
๑๒๙๓
๑๒๙๔
๑๒๙๕
๑๒๙๖
๑๒๙๗
๑๒๙๘
๑๒๙๙
๑๓๐๐
๑๓๐๑
๑๓๐๒
๑๓๐๓
๑๓๐๔
๑๓๐๕
๑๓๐๖
๑๓๐๗
๑๓๐๘
๑๓๐๙
๑๓๑๐
๑๓๑๑
๑๓๑๒
๑๓๑๓
๑๓๑๔
๑๓๑๕
๑๓๑๖
๑๓๑๗
๑๓๑๘
๑๓๑๙
๑๓๒๐
๑๓๒๑
๑๓๒๒
๑๓๒๓
๑๓๒๔

นางสาวนุชธิกานต์ พันธ์บานชื่น
นางสาวนุชนภางค์ ไชยเผือก
นางสาวนุชนาฎ โมราวรรณ์
นางสาวนุชนาฏ กุลวิทย์
นางสาวนุชนาฏ สิทธิชัย
นางสาวนุชนาถ ตันสุทัศน์
นางนุชนาถ ภู่เนตร
นางนุชนาถ ยิ่งยวด
นางนุชนารถ กุสาปัน
นางนุชลักษณ์ สมอ
นางสาวนุชษรา จรโคกกรวด
นางสาวนุชสรา ร่มโพธิ์ตาล
นางนุตชา อินทนา
นางสาวนุศรา บินมาดี
นางสาวนุษรา รัตนมณี
นางเนตรชนก ดวงจันทร์
นางสาวเนตรชนก บุญสมปาน
นางสาวเนตรดาว ชีพสมทรง
นางสาวเนตรนภา จุลพันธ์
นางเนตรนภา ไชยเลิศ
นางเนตรนภา วงศ์ชารี
นางสาวเนาวรัตน์ วรรณพาหุล
นางสาวเนาวรัตน์ สาระพิน
นางเนาวรัตน์ สําลีกลาง
นางแน่งน้อย สีแตง
นางสาวบงกต ขําดี
นางบพิตร เชียงไขแก้ว
นางสาวบรรจง คงการ้อง
นางบรรจบพร จันทร์ทพิ ย์
นางบรรยดา ต้นทองคํา
นางบังอร ไทยประเสริฐ
นางบังอร ปรียาโชติ
นางสาวบังอร โพมีชัย
นางบังอร วรรณภาผล

หน้า ๗๓
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
๑๓๕๑
๑๓๕๒
๑๓๕๓
๑๓๕๔
๑๓๕๕
๑๓๕๖
๑๓๕๗
๑๓๕๘

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
นางบังอร อุ่นทะยา
นางบังออน อินทรัตน์
นางบังเอิญ ม่วงคํา
นางบัวจันทร์ พลเวียง
นางบัวทอง สมภาค
นางสาวบัวรมย์ ป้องศรี
นางบัววิไล แก้วอู๋
นางสาวบานเย็น ศักดิ์สงฆ์
นางบุญชุบ สอนขํา
นางสาวบุญญกานต์ สุวรรณเวียง
นางสาวบุญญาณี จันทร์โพธิ์
นางสาวบุญฑริกา ภูผาลี
นางสาวบุญทิวา เกษประยูร
นางบุญนาค ประทุมศิลป์
นางบุญนํา พรเลิศ
นางบุญนํา ศรีพันอ้วน
นางบุญรัตน์ พงษ์ดี
นางบุญเรือน ทองธรรมมา
นางบุญเรือน ปั้นทอน
นางบุญเรือน รัตนา
นางบุญล้อม นาแถมทอง
นางบุญศรี พรหมรักษ์
นางสาวบุญส่ง คําเคน
นางสาวบุญส่ง ศรีอนุตร์
นางบุญสม รัตนวงศ์จันทร์
นางสาวบุญสม อ่วมพยัคฆ์
นางบุญสร้าง ตันตินิจกุล
นางบุญอาจ ศิริบูรณ์
นางบุณฑริก หนูนวล
นางสาวบุณเณจจ์ ลิ่มสกุล
นางสาวบุณยาพร บุญเก
นางบุณิกา จันทร์วัติ
นางบุดสดี เสาะก่าน
นางบุปผา บุญคล้อย

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๓ ข
๑๓๕๙
๑๓๖๐
๑๓๖๑
๑๓๖๒
๑๓๖๓
๑๓๖๔
๑๓๖๕
๑๓๖๖
๑๓๖๗
๑๓๖๘
๑๓๖๙
๑๓๗๐
๑๓๗๑
๑๓๗๒
๑๓๗๓
๑๓๗๔
๑๓๗๕
๑๓๗๖
๑๓๗๗
๑๓๗๘
๑๓๗๙
๑๓๘๐
๑๓๘๑
๑๓๘๒
๑๓๘๓
๑๓๘๔
๑๓๘๕
๑๓๘๖
๑๓๘๗
๑๓๘๘
๑๓๘๙
๑๓๙๐
๑๓๙๑
๑๓๙๒

หน้า ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางบุศรา คอนหงาย
นางบุศรา ดีเรือง
นางบุศราคํา เคหฐาน
นางสาวบุศรินทร์ มีใย
นางสาวบุษกร บัวแตง
นางบุษกร พลเยี่ยม
นางสาวบุษดี มณีย้อย
นางสาวบุษบา สนใจ
นางสาวบุษยมาศ คงอ่อน
นางบุษยมาศ นาสมใจ
นางบุษรา งามขํา
นางบุษราคํา อิ่มเจือ
นางสาวบุษรินทร์ ทนันเรือน
นางบุหงา วรรณศิลป์
นางสาวเบญจพร ชอบกิตติคุณ
นางเบญจพรรณ พุกสวัสดิ์
นางสาวเบญจมาศ ก่ําเกี้ยง
นางเบญจมาศ ธนะปาละ
นางเบญจมาศ บุญทา
นางเบญจมาศ บุญมาก
นางเบญจมาศ พุกสุริย์วงศ์
นางสาวเบญจมาศ ยาวิเชียร
นางเบ็ญจมาศ อุปพงษ์
นางเบญจวรรณ วาระโว
นางสาวเบญจวรรณ วิทยะโอชะ
นางเบญจวรรณ ศิลาทะเล
นางเบญจวรรณ สถิรรัตน์
นางสาวเบ็ญจวรรณ บัวรอด
นางเบ็ญจวรรณ บุญอยู่
นางเบญจา โชติศรีนิล
นางเบ็ญจา ปั้นเทียม
นางเบญญาภา คาดกระโทก
นางสาวเบญญาภา ไทยแก้วรอด
นางสาวปฏิภรณ์ พิทักษ์

๑๓๙๓
๑๓๙๔
๑๓๙๕
๑๓๙๖
๑๓๙๗
๑๓๙๘
๑๓๙๙
๑๔๐๐
๑๔๐๑
๑๔๐๒
๑๔๐๓
๑๔๐๔
๑๔๐๕
๑๔๐๖
๑๔๐๗
๑๔๐๘
๑๔๐๙
๑๔๑๐
๑๔๑๑
๑๔๑๒
๑๔๑๓
๑๔๑๔
๑๔๑๕
๑๔๑๖
๑๔๑๗
๑๔๑๘
๑๔๑๙
๑๔๒๐
๑๔๒๑
๑๔๒๒
๑๔๒๓
๑๔๒๔
๑๔๒๕
๑๔๒๖

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
นางปณิญา สุวรรณนันท์
นางปณิดา ชมโคกกรวด
นางปณิดา รูปใส
นางสาวปณิตา เจนรักมาตุภูมิ
นางปณิตา รุ่งโรจน์
นางปณิตา วงศ์ใจคํา
นางปติมา พลประสิทธิ์
นางปทุมมา คู่กระสังข์
นางสาวปนัดดา กลิ่นแพทย์กิจ
นางสาวปนัดดา เขียวชะอุ่ม
นางปนัดดา ดาโสม
นางปนัดดา ถาวรพรม
นางสาวปนัดดา ปัญฎีกา
นางปนัดดา สายนุ้ย
นางปนัดดา สุวรรณผ่อง
นางปภา ทองสวัสดิ์
นางปภากร นัยอรชร
นางสาวปภาวดี ชูดํา
นางสาวปภาวรินท์ เชาวฤทธิ์
นางปภาอร ณรงค์หนู
นางสาวปภีร์ บุญเลี้ยง
นางประกาย แก้วคําศรี
นางประกายแก้ว อินทวงค์
นางประครอง แสงจันทร์
นางสาวประคอง ศิริสุข
นางประชาพร ประสพศักดิ์
นางประถมพร สังฆธรรม
นางประทุม พุดตาลเล็ก
นางสาวประนอม ไชยณรงค์
นางประนอม พิพิธกุล
นางประนอม ศรีโสภา
นางสาวประพิมพ์ แสงอ่อน
นางประไพ จํารัมย์
นางสาวประภัสสร แป้นหว่าง

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๓ ข
๑๔๒๗
๑๔๒๘
๑๔๒๙
๑๔๓๐
๑๔๓๑
๑๔๓๒
๑๔๓๓
๑๔๓๔
๑๔๓๕
๑๔๓๖
๑๔๓๗
๑๔๓๘
๑๔๓๙
๑๔๔๐
๑๔๔๑
๑๔๔๒
๑๔๔๓
๑๔๔๔
๑๔๔๕
๑๔๔๖
๑๔๔๗
๑๔๔๘
๑๔๔๙
๑๔๕๐
๑๔๕๑
๑๔๕๒
๑๔๕๓
๑๔๕๔
๑๔๕๕
๑๔๕๖
๑๔๕๗
๑๔๕๘
๑๔๕๙
๑๔๖๐

หน้า ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางประภัสสร สายะศิลปี
นางประภัสสร อรรถสงเคราะห์
นางประภา แก้วทา
นางสาวประภา สายน้ําผึ้ง
นางประภาดา บุญผ่อง
นางประภาพร มหาชัยราชัน
นางประภาพรรณ นิ่มละออ
นางสาวประภาภรณ์ ทรัพย์เขื่อนขันธ์
นางประภารัตน์ อู่อรุณ
นางประภาศรี พลภักดี
นางประภาส สีสถาน
นางประเมิน จันทร์รัตน์
นางประยูร กันกูล
นางสาวประวีณา สุวรรณมาโจ
นางประสิตา คงเทพ
นางปราง แฉล้มประเสริฐ
นางสาวปราณี กิ่งปรุ
นางสาวปราณี ฉ่ําชาลี
นางปราณี ทองเรียง
นางปราณี ทองศรีสุข
นางปราณี นาคสิน
นางสาวปราณี พัดประดับ
นางปราณี ม่วงเลี่ยม
นางปราณี เรียนรู้
นางสาวปราณี วิทยารมย์
นางปราณี สอนมี
นางสาวปรานอม ธุระกิจ
นางสาวปรารถนา กระโจมทอง
นางปรารถนา จรณธรรมสกุล
นางปรารถนา ดวงแค
นางปรารถนา ตรีสุขี
นางสาวปรารถนา ศรีวิศาลศักดิ์
นางปริญญา กมลภพ
นางปริญญาภรณ์ จงใจลาน

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
๑๔๘๖
๑๔๘๗
๑๔๘๘
๑๔๘๙
๑๔๙๐
๑๔๙๑
๑๔๙๒
๑๔๙๓
๑๔๙๔

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
นางปรินดา อับดุลเลาะฮ์
นางปริภาดา สุภาพิชิต
นางสาวปริศนา ชาญวิชัย
นางปรีกมล อภิณัฐธีรากุล
นางปรีญา ตุลาพันธุ์
นางปรีดา ทองแกมแก้ว
นางสาวปรีดา ประทุมราช
นางสาวปรียาพร บุญศรี
นางสาวปรียาภรณ์ พวงมะลิ
นางปรียาภรณ์ เมืองแพน
นางปลมัยจิตต์ มงคลชัย
นางปวรวรรณ ถิ่นมุกดา
นางปวีณา แก้ววิลา
นางสาวปวีณา โกศลานันท์
นางปวีณา บุสทิพย์
นางสาวปวีณา วงศ์ต่อ
นางสาวปอขวัญ พุฒิชาติ
นางสาวปองทิพย์ ภาแก้ว
นางสาวปัญญาทิพย์ ศรีแก้ว
นางปัญญาพร จันทร์จิตร
นางปัฐรียา มังตา
นางสาวปัทม์นลิน บุญผ่อง
นางสาวปัทมา จารุรัตนวิบูลย์
นางสาวปัทมา จูเจี่ย
นางสาวปัทมา ผิวสําลี
นางสาวปัทมา เมืองลี
นางสาวปัทมา สมพงษ์
นางสาวปัทมา อินทร์วิมล
นางปาจรีย์ ตราชู
นางปาณิสรา แก้วกาญจน์
นางปาณิสรา เทียนงามภัทร
นางปาณิสรา มานเจริญ
นางสาวปาณิสรา ลาพิง
นางสาวปานแก้ว อักษรขํา

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๓ ข
๑๔๙๕
๑๔๙๖
๑๔๙๗
๑๔๙๘
๑๔๙๙
๑๕๐๐
๑๕๐๑
๑๕๐๒
๑๕๐๓
๑๕๐๔
๑๕๐๕
๑๕๐๖
๑๕๐๗
๑๕๐๘
๑๕๐๙
๑๕๑๐
๑๕๑๑
๑๕๑๒
๑๕๑๓
๑๕๑๔
๑๕๑๕
๑๕๑๖
๑๕๑๗
๑๕๑๘
๑๕๑๙
๑๕๒๐
๑๕๒๑
๑๕๒๒
๑๕๒๓
๑๕๒๔
๑๕๒๕
๑๕๒๖
๑๕๒๗
๑๕๒๘

หน้า ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางปานดวงเนตร วิริยะวัลย์
นางปานนิพา อุดมศรี
นางปารณีย์ ไชยศรีธรรมคุณ
นางสาวปารณีย์ วรสุทธิพิศิษฎ์
นางปาริฉัตร บุญช่วยชู
นางสาวปาริชาต หยูทองคํา
นางสาวปาริชาติ เกื้อกูล
นางปาริชาติ จันทร์โป๊
นางสาวปาลิกา ชีวังกูล
นางสาวปิ่นทอง แหวนทองคํา
นางสาวปิยธิดา แอบเนียม
หม่อมหลวงปิยนุช สวัสดิวัตน์
นางปิยภัคร บุญถึง
นางปิยรัชด์ สุรพงศ์ประภา
นางสาวปิยรัตน์ แจ่มใส
นางปิยรัตน์ โอภาศย์
นางปิยวรรณ จินดาพันธ์
นางสาวปิยวรรณ พันธุ
นางสาวปิยะดา วงษ์ปรีดา
นางปิยะธิดา ชินจัตุพรพงศ์
นางสาวปิยะนารถ วรรณริโก
นางสาวปิยะนุช แก้วฤทธิ์
นางสาวปิยะนุช ยุตยาจาร
นางสาวปิยะวดี ปิติคาม
นางสาวปิยาภัสร์ แก้วเล็ก
นางสาวปุญญะภัค ซ่อมประโคน
นางสาวปุณณภา สถาพร
นางสาวปุริมปรัชญ์ ไพบูลย์สุข
นางสาวเปมิกา เฉลิมภคกุล
นางเปมิกา มุณีแนม
นางสาวเปรมกมล พรหมราช
นางเปรมยุดา ลุสมบัติ
นางสาวเปรมฤดี ศรีสุนารถ
นางเปรมศรี เทียนทอง

๑๕๒๙
๑๕๓๐
๑๕๓๑
๑๕๓๒
๑๕๓๓
๑๕๓๔
๑๕๓๕
๑๕๓๖
๑๕๓๗
๑๕๓๘
๑๕๓๙
๑๕๔๐
๑๕๔๑
๑๕๔๒
๑๕๔๓
๑๕๔๔
๑๕๔๕
๑๕๔๖
๑๕๔๗
๑๕๔๘
๑๕๔๙
๑๕๕๐
๑๕๕๑
๑๕๕๒
๑๕๕๓
๑๕๕๔
๑๕๕๕
๑๕๕๖
๑๕๕๗
๑๕๕๘
๑๕๕๙
๑๕๖๐
๑๕๖๑
๑๕๖๒

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
นางสาวไปยดา สุขสันติกุล
นางผกาแก้ว แก้วใส
นางผกาภรณ์ บุสบง
นางผกามาศ อนุสัย
นางผกาวัลย์ แทบประสิทธิ์
นางผาณิต รักษ์วงศ์
นางสาวผุสดี คีตวรนาฎ
นางสาวผุสดี โพธิ์ศรี
นางผุสดี อสิพงษ์
นางพจน์ชลีรัตน์ วงศ์ใยมูล
นางพจนีย์ จิตองอาจภักดี
นางพจนีย์ พลับพลี
นางสาวพจนีย์ ภุมรินทร์
นางสาวพชรภรณ์ ด้วงประเสริฐ
นางสาวพณัฏฐณิชา ขันอาษา
นางสาวพนมลักษณ์ ชุปวา
นางพนัชกร บัวชื่น
นางสาวพนัสรมย์ จันทร์เรือง
นางพนา เอี่ยมสุวรรณใส
นางสาวพนารัตน์ แสงเงิน
นางพนาวรรณ สังข์สวุ รรณ
นางพนาวัลย์ สระแก้ว
นางสาวพนิดา ขัตตินานนท์
นางพยอม จันทร์ท้วม
นางพยอม ชูบัณฑิต
นางพยอม ผ่องศรี
นางพเยาว์ ไชยชนะ
นางสาวพรกมล นุ่มหอม
นางพรชนก คําภาอินทร์
นางสาวพรทิพ กล้ารอด
นางพรทิพย์ จรัสรติกุล
นางพรทิพย์ เจริญมาศ
นางสาวพรทิพย์ แจ้งเวช
นางพรทิพย์ ช่วยดี

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๓ ข
๑๕๖๓
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
๑๕๙๐
๑๕๙๑
๑๕๙๒
๑๕๙๓
๑๕๙๔
๑๕๙๕
๑๕๙๖

หน้า ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพรทิพย์ ทองรอด
นางสาวพรทิพย์ เทพจันทึก
นางพรทิพย์ บริบูรณ์
นางพรทิพย์ ไพรัตน์
นางพรทิพย์ รัศมิทัต
นางพรทิพย์ สีหาคม
นางสาวพรทิพย์ สุขุมเงิน
นางสาวพรทิพา จอมเกาะ
นางสาวพรทิพา เอี่ยมเจริญ
นางพรนภา สุทธิสาร
นางพรนิภา มูสิกะ
นางพรนิภาร์ การะเกษ
นางสาวพรพรหมสมร อ่อนศรีน้อย
นางสาวพรพัฒสณี สังข์พวง
นางสาวพรพิมล จันทร์เคน
นางสาวพรพิมล ระสิตานนท์
นางพรพิมล สุวรรณคะโต
นางพรพิมล อุตบัววงศ์
นางพรพิไล ไชยศักดิ์
นางพรพิศ บัญชากร
นางสาวพรเพ็ญ สุขไกรไทย
นางสาวพรภัทร ชมชื่น
นางพรรณราย ยอดรัก
นางสาวพรรณวีร์ จับใจนาย
นางพรรณิภา ศิริคํา
นางสาวพรรณิภา สุกใส
นางสาวพรรณี แก่นค้างพลู
นางสาวพรรณี ฉายศิริ
นางสาวพรรณี ปิ่นวัฒนา
นางพรรณี สุนทรา
นางพรรษา รอดสัมฤทธิ์
นางสาวพรรัชต์ ลังกะสูตร
นางพรศรี หนูสง
นางสาวพร้อมพร รังสิยานนท์

๑๕๙๗
๑๕๙๘
๑๕๙๙
๑๖๐๐
๑๖๐๑
๑๖๐๒
๑๖๐๓
๑๖๐๔
๑๖๐๕
๑๖๐๖
๑๖๐๗
๑๖๐๘
๑๖๐๙
๑๖๑๐
๑๖๑๑
๑๖๑๒
๑๖๑๓
๑๖๑๔
๑๖๑๕
๑๖๑๖
๑๖๑๗
๑๖๑๘
๑๖๑๙
๑๖๒๐
๑๖๒๑
๑๖๒๒
๑๖๒๓
๑๖๒๔
๑๖๒๕
๑๖๒๖
๑๖๒๗
๑๖๒๘
๑๖๒๙
๑๖๓๐

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
นางสาวพร้อมพรรณ แต้สงเคราะห์
นางพวงแก้ว วิทนีย์
นางสาวพวงแข เสนเนียม
นางสาวพวงทอง กนกการ
นางพวงทอง กุลละวณิชย์
นางพวงทอง จู่ข้อง
นางพวงพิกุล ศรหิรัญ
นางสาวพวงรัตน์ มาลากาญจน์
นางสาวพวงรัตน์ อบเชย
นางพะเยาว์ คล้ายทวน
นางสาวพัชณีย์ บุญพัฒน์
นางพัชนี แสงจันทร์
นางสาวพัชยา กิ่งทอง
นางสาวพัชยา สุกใส
นางพัชรา ทินบุตร
นางพัชราภรณ์ เพ็ชรใจศักดิ์
นางสาวพัชราภรณ์ อุดมโสภกิจ
นางสาวพัชราวดี คณะวาปี
นางพัชริดา ตองตาสี
นางพัชรินทร์ เจริญไชย
นางสาวพัชรินทร์ ทาลุมพุก
นางพัชรินทร์ ธนะแก้ว
นางสาวพัชรินทร์ ธารหาญ
นางสาวพัชรินทร์ บุญธรรม
นางสาวพัชรินทร์ ศรีพรรณารักษ์
นางสาวพัชรินทร์ อินทร
นางสาวพัชรี ประสมพงศ์
นางพัชรี ภาโสม
นางสาวพัชรี มารัตน์
นางสาวพัชรีย์ แก้วศรีบุญ
นางสาวพัชลัยวรรณ อินทรเทศ
นางพัฒนา แก้วใจ
นางพัฒนาพร ท้วมอุปถัมภ์
นางสาวพัทธนันท์ นฤภัย

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๓ ข
๑๖๓๑
๑๖๓๒
๑๖๓๓
๑๖๓๔
๑๖๓๕
๑๖๓๖
๑๖๓๗
๑๖๓๘
๑๖๓๙
๑๖๔๐
๑๖๔๑
๑๖๔๒
๑๖๔๓
๑๖๔๔
๑๖๔๕
๑๖๔๖
๑๖๔๗
๑๖๔๘
๑๖๔๙
๑๖๕๐
๑๖๕๑
๑๖๕๒
๑๖๕๓
๑๖๕๔
๑๖๕๕
๑๖๕๖
๑๖๕๗
๑๖๕๘
๑๖๕๙
๑๖๖๐
๑๖๖๑
๑๖๖๒
๑๖๖๓
๑๖๖๔

หน้า ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพัทธนันท์ บัวทอง
นางสาวพัทธยา วงศ์ศรีชา
นางพันธ์ณี วรรณสัมผัส
นางพันธ์พิศ โสทะ
นางสาวพันธุ์ทพิ ย์ ลุประสงค์
นางสาวพานทอง ยะบุญมี
นางพิกุล วิระชัย
นางพิกุลแก้ว วิยาสิงห์
นางพิงค์พร ประราช
นางพิชชารัตน์ ศิริธรรมพัชร์
นางพิชญา ใยเทศ
นางพิชญาภัค อินชมภู
นางสาวพิชญาภา ฟูตระกูล
นางสาวพิชามญชุ์ คุ้มขัง
นางพิทยา นันทวี
นางสาวพินทุ์สุดา พุ่มอยู่
นางพินิจ ลีลาดี
นางสาวพิภัทรา สิงห์รักษ์
นางสาวพิมพ์ใจ แซ่ตั๊ง
นางพิมพ์ณัฐดา เปี่ยมประเสริฐ
นางพิมพ์นารา มิ่งมาลี
นางพิมพ์ผกา จิตต์สนอง
นางพิมพ์ผกา มาศรี
นางพิมพร กาโน
นางพิมพร เลิศหล้า
นางพิมพ์รภัส เปี่ยมธนพรรณ
นางสาวพิมพ์สุดา คงคํา
นางสาวพิมพ์สุดา พุ่มอยู่
นางพิมพิศร จิ่มอาษา
นางพิมรา ศรีสุกใส
นางสาวพิมลพร เชื้อประยูร
นางสาวพิมลพรรณ พงษ์สุวรรณ
นางพิมุกต์ ทองคําบุตร
นางพิลาศิณี แซ่ล่อ

๑๖๖๕
๑๖๖๖
๑๖๖๗
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
๑๖๙๔
๑๖๙๕
๑๖๙๖
๑๖๙๗
๑๖๙๘

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
นางพิไลพร เสรีมานะกิจ
นางพิไลวรรณ บ้านด่าน
นางพิศใจยา ชนวัฒน์
นางสาวพิศมัย ไชยโพธิ์กลาง
นางพิศมัย สมในใจ
นางพิศมัย อาแพงพันธ์
นางสาวพิศรา แย้มศรี
นางพิสมัย แก้วบุญเรือง
นางสาวพีรญา ศิริชาญ
นางสาวพีรภาว์ ถิ่นถาวร
นางสาวพีรภาว์ พุทธงชัย
นางสาวพีรยา ลี้ตระกูล
นางสาวพีริยา เมฆโต
นางสาวพุดตาล สืบสมุทร
นางพุทธพร จุมพลน้อย
นางสาวพุทธรักษ์ จินดาโรจน์
นางสาวพุทธศิริ วงศ์ศรุตานันท์
นางพูนพิศ บุญมั่น
นางพูลทรัพย์ สื่อสุวรรณ์
นางสาวเพชรจรินทร์ วงเวียน
นางเพชรมณี ท่าโพธิ์
นางเพชรรัตน์ ประสพดี
นางเพชรรัตน์ มณีพงษ์
นางเพชรรัตน์ เลิศนุวัฒน์
นางเพชรรัตน์ แสนพิลา
นางเพ็ชรรัตน์ แจ่มเกตุ
นางเพชรา ประชาชัย
นางเพ็ญจันทร์ บุญเจริญ
นางสาวเพ็ญจิตร เกษมสานต์
นางสาวเพ็ญประภา ชินวงษ์
นางเพ็ญประภา ชินอ่อน
นางเพ็ญประภา มูลตรีประถม
นางเพ็ญพรรณ์ สร้อยสุวรรณ
นางสาวเพ็ญพรรณ อภิรติวานนท์

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๓ ข
๑๖๙๙
๑๗๐๐
๑๗๐๑
๑๗๐๒
๑๗๐๓
๑๗๐๔
๑๗๐๕
๑๗๐๖
๑๗๐๗
๑๗๐๘
๑๗๐๙
๑๗๑๐
๑๗๑๑
๑๗๑๒
๑๗๑๓
๑๗๑๔
๑๗๑๕
๑๗๑๖
๑๗๑๗
๑๗๑๘
๑๗๑๙
๑๗๒๐
๑๗๒๑
๑๗๒๒
๑๗๒๓
๑๗๒๔
๑๗๒๕
๑๗๒๖
๑๗๒๗
๑๗๒๘
๑๗๒๙
๑๗๓๐
๑๗๓๑
๑๗๓๒

นางสาวเพ็ญพันธุ์ กาบมาลา
นางเพ็ญศรี ศรีรอดปาน
นางสาวเพ็ญศรี สุวรรณน้อย
นางเพทาย หิรัญนุช
นางเพียงดาว อุสุมสารเสวี
นางเพียงนภา อินทะแสง
นางเพียงพิศ แสนปาง
นางสาวไพจิตร งามชัยสวัสดิ์
นางสาวไพรินทร์ ทรัพย์สุข
นางสาวไพรินทร์ ประทุมตรี
นางสาวฟาริดา ตั่นมี
นางสาวภคนันท์ ทองย้อย
นางสาวภคพร น้ําใจสุข
นางภคพร ภู่ประดิษฐ์
นางภควดี วิเชียรทวี
นางภณิตาภัทร สิงห์ชัย
นางสาวภรภัทร สุวิมล
นางภัคจิรา ปันทิพย์
นางสาวภัคชัญญา โคตธา
นางสาวภัณฑ์พิศ มหาสัทธา
นางภัททิยา บริบาล
นางภัทรธิดา วอนยอดพันธุ์
นางภัทร์นภาศิริ ฝาระมีทวีสิน
นางภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์
นางภัทรวดี กันภัย
นางสาวภัทรวดี เทพพิทักษ์
นางสาวภัทรวดี นะคะสอน
นางสาวภัทรวรรณ ถาวร
นางภัทรศยา ชัยตาน
นางภัทรศศิร์ ลูกรัก
นางสาวภัทราพร สัมฤทธิ์ผ่อง
นางสาวภัทราภรณ์ แจ่มบุรี
นางสาวภัทริน สมประเสริฐ
นางสาวภัทริยา ภักดี

หน้า ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๓๓
๑๗๓๔
๑๗๓๕
๑๗๓๖
๑๗๓๗
๑๗๓๘
๑๗๓๙
๑๗๔๐
๑๗๔๑
๑๗๔๒
๑๗๔๓
๑๗๔๔
๑๗๔๕
๑๗๔๖
๑๗๔๗
๑๗๔๘
๑๗๔๙
๑๗๕๐
๑๗๕๑
๑๗๕๒
๑๗๕๓
๑๗๕๔
๑๗๕๕
๑๗๕๖
๑๗๕๗
๑๗๕๘
๑๗๕๙
๑๗๖๐
๑๗๖๑
๑๗๖๒
๑๗๖๓
๑๗๖๔
๑๗๖๕
๑๗๖๖

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
นางภัสฉัฐ ภาคีฉาย
นางสาวภัสพร มิตศิริ
นางภาณี พงษ์ไพร
นางสาวภานุมน ฐานะตระกูล
นางสาวภารดี ศรีพุทธิรัตน์
นางภาวนา ประสิทธิ์แพทย์
นางภาวนา สุขเจริญ
นางภาวพันธน์ พจน์โสภณ
นางสาวภาวิดา เกิดศิริ
นางภิรมย์ เวหะ
นางสาวภิรมย์ อ่อนน้อม
นางภิรมย์รัตน์ ประมัยพิมพ์
นางสาวภูวนิดา เหลือหลาย
นางภูษณิศา ธรรมธาตุ
นางสาวภูษณิศา บ่อทอง
นางสาวมณฑ์ชุดา เรียบร้อย
นางสาวมณฑนา กาญจนประภาส
นางมณฑา ธรรมชาติ
นางสาวมณฑา รัตนา
นางมณฑิตา ตรวจนอก
นางสาวมณฑิรา สุริยะวงค์
นางมณธิญา หาญสุริย์
นางมณี โคมไฟเพชร
ว่าที่ร้อยตรีหญิง มณีกาญจน์ เชื่อมวิทย์
นางมณีรัตน์ กสิสิทธิ์
นางมณีสุวรรณ์ ประเสริฐธรรม
นางสาวมนต์นิภา กันทะสุข
นางสาวมนทิรา รัตนรินทร์
นางมนฤดี ชมภูแก้ว
นางสาวมนัญญา รุ่งอยู่ทอง
นางสาวมนัสชนก บุตรคําโชติ
นางสาวมนัสนันท์ เนื่องสมศรี
นางสาวมยุรา ศรีราช
นางมยุรา หวานจิตร

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๓ 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
๑๗๙๓
๑๗๙๔
๑๗๙๕
๑๗๙๖
๑๗๙๗
๑๗๙๘
๑๗๙๙
๑๘๐๐

นางมยุรี เข็มทอง
นางมยุรี ชัยสิทธิ์
นางมยุรี ไชยารัศมี
นางมยุรี พลอยกลุ่ม
นางมยุรี พัฒน์กุลสวัสดิ์
นางสาวมยุรี โรจน์อรุณ
นางสาวมรกต วัฒนศักดิ์
นางสาวมลฤดี ปานโพธิ์
นางสาวมลฤดี มั่นธร
นางสาวมลฤดี รอดเงิน
นางมลฤดี วานิชพงษ์พันธุ์
นางมลิวัลย์ คงทอง
นางสาวมะธิดา ดอนสกุล
นางสาวมะยุรี ดีสุ่ย
นางมะลิ ทับอุไร
นางสาวมะลิชาติ กรรณรัตน์
นางมะลิวรรณ เบญมาตย์
นางมะลิวัลย์ เกื้อสกุล
นางสาวมะลิวัลย์ ธิโนชัย
นางมะลิวัลย์ แย้มสุคนธ์
นางมัยสุวัยริย๊ะ เสนหมาด
นางมัลลิกา คงมาก
นางมัลลิกา จันตะบุตร
นางมัลลิกา ใจวะนะ
นางมัลลิกา พูนศิลป์
นางม่านไหม ปานกลาง
นางสาวมานิตา สีสุกใส
นางมาริสา สมโศก
นางสาวมารี จินดาหาญดํารง
นางสาวมารีนา ทวยเศษ
นางมาลัย สืบภา
นางมาลาวรรณ ปอแก้ว
นางสาวมาลินี ตีรเลิศพานิช
นางสาวมาลินี วงษ์สมบัติ

หน้า ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๐๑
๑๘๐๒
๑๘๐๓
๑๘๐๔
๑๘๐๕
๑๘๐๖
๑๘๐๗
๑๘๐๘
๑๘๐๙
๑๘๑๐
๑๘๑๑
๑๘๑๒
๑๘๑๓
๑๘๑๔
๑๘๑๕
๑๘๑๖
๑๘๑๗
๑๘๑๘
๑๘๑๙
๑๘๒๐
๑๘๒๑
๑๘๒๒
๑๘๒๓
๑๘๒๔
๑๘๒๕
๑๘๒๖
๑๘๒๗
๑๘๒๘
๑๘๒๙
๑๘๓๐
๑๘๓๑
๑๘๓๒
๑๘๓๓
๑๘๓๔

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
นางมาลินี ษัฏเสน
นางมาลี คันธะพรหม
นางมาลี ปราศจาก
นางมาลีนา สุขสวัสดิ์
นางสาวมินทร์ลดา ทรงกลด
นางสาวมุกดา ถาวร
นางสาวเมญาวี จําหินกอง
นางเมตตา บุญเร่งทรัพย์
นางสาวเมธาพร คําวัง
นางเมธินี ณ ปัตตานี
นางสาวยินดี ศรีสดใส
นางยุคลธร น้อยจาด
นางยุพเรศ ลุนเวลา
นางยุพา ชูกล่อม
นางสาวยุพาพร ทิพย์มณี
นางยุพาพร บรรลือสินธุ์
นางสาวยุพาภรณ์ บินต่วน
นางยุพิน เต็มศักดิ์
นางยุพิน บัวงาม
นางสาวยุพิน บุญนันท์
นางสาวยุพิน วงเจริญ
นางยุภาภัติ พิมพะวงค์
นางสาวยุรีพร เชิดบารมี
นางสาวยุวดี ทองเกตุแก้ว
นางยุวดี ทิวาสถาพร
นางยุวดี เปลี่ยนศรี
นางสาวยุวดี เล็กวงษ์
นางเยาวนี สิงห์ปั้น
นางเยาว์รุณี สิทธิ์คงตั้ง
นางสาวเยาวเรศ หวานคม
ว่าที่ร้อยตรีหญิง เยาวลักษณ์ อินทรสุขศรี
นางสาวรจนา ธรรมศร
นางรจนา ผาทอง
นางรจนา สิงห์สุข

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๓ ข
๑๘๓๕
๑๘๓๖
๑๘๓๗
๑๘๓๘
๑๘๓๙
๑๘๔๐
๑๘๔๑
๑๘๔๒
๑๘๔๓
๑๘๔๔
๑๘๔๕
๑๘๔๖
๑๘๔๗
๑๘๔๘
๑๘๔๙
๑๘๕๐
๑๘๕๑
๑๘๕๒
๑๘๕๓
๑๘๕๔
๑๘๕๕
๑๘๕๖
๑๘๕๗
๑๘๕๘
๑๘๕๙
๑๘๖๐
๑๘๖๑
๑๘๖๒
๑๘๖๓
๑๘๖๔
๑๘๖๕
๑๘๖๖
๑๘๖๗
๑๘๖๘

หน้า ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางรชต ขลังธรรมเนียม
นางสาวรติรส ก้อนเงิน
นางสาวรติรัตน์ อินคํา
นางสาวรมย์ บุตะเคียน
นางรวยริน พงษ์ไชย
นางรวิวรรณ จันตรี
นางรวีวรรณ ฆรวัณณ์
นางสาวรสสุคนธ์ เย็นหน้า
นางสาวระเบียบ ไม้ทองดี
นางระพีพร พานิช
นางระพีพร วงษาวดี
นางสาวรักชนก อินจันทร์
นางสาวรักชนิตา วาจิตดล
นางรักษิณา ชัยมาลา
นางรักษิณา ลุนลาดชิด
นางสาวรังรอง ประชันกิจพัฒนา
นางสาวรังสิมา ภิญโญ
นางรัชฎา เย็นเพชร
นางสาวรัชฎา อินทจันทร์
นางรัชฎาพร คุณละ
นางรัชฎาภรณ์ อุทัยแสง
นางรัชดาวรรณ กระสินธุ์
นางรัชนี ไชยแสน
นางสาวรัชนี โผแพ
นางรัชนี พรหมลี
นางสาวรัชนี ฤทธิศาสตร์
นางสาวรัชนี วรรณราช
นางสาวรัชนีกร แก้วไร่
นางสาวรัชนีกร ไชยสูตร
นางสาวรัชนีกร ทองอินทร์
นางสาวรัชนียา นันทวรเศรษฐ
นางรัชนีวรรณ์ เพ็งทอง
นางรัตดา พรมจันทร์
นางสาวรัตติกร โสมสมบัติ

๑๘๖๙
๑๘๗๐
๑๘๗๑
๑๘๗๒
๑๘๗๓
๑๘๗๔
๑๘๗๕
๑๘๗๖
๑๘๗๗
๑๘๗๘
๑๘๗๙
๑๘๘๐
๑๘๘๑
๑๘๘๒
๑๘๘๓
๑๘๘๔
๑๘๘๕
๑๘๘๖
๑๘๘๗
๑๘๘๘
๑๘๘๙
๑๘๙๐
๑๘๙๑
๑๘๙๒
๑๘๙๓
๑๘๙๔
๑๘๙๕
๑๘๙๖
๑๘๙๗
๑๘๙๘
๑๘๙๙
๑๙๐๐
๑๙๐๑
๑๙๐๒

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
นางสาวรัตติกรณ์ นฤภัย
นางสาวรัตติกาล วงศ์สวัสดิ์
นางรัตติกาล เอี่ยมเจริญศักดิ์
นางรัตนสุดา ศิวะสถาพร
นางสาวรัตนา กลมวงศ์
นางรัตนา แจ่มใส
นางรัตนา ชูแสง
นางรัตนา ทองอินทร์
นางสาวรัตนา วรสาร
นางรัตนา สิทธารถ
นางสาวรัตนา โสอุดร
นางรัตนา หฤทัย
นางสาวรัตนา อายุยืน
นางสาวรัตนาภร แตงคํา
นางสาวรัตนาภรณ์ บุญสายัง
นางรัตนาภรณ์ มูรี่
นางรัตนาภา ไชยโย
นางรัตวดี บุญจันทร์เชย
นางรัติยาภรณ์ บัวจรูญศรี
นางสาวรัศมี พลคํา
นางสาวรัสริน ประกิระสา
นางราตรี อักษรคง
นางสาวรําพึง ไทยเหนือ
นางรําเพย นาคโคกสูง
นางสาวรําเพย วิจิตรวงษ์
นางรําไพร ชาวงษี
นางรําไพศิลป์ ชื่นแย้ม
นางสาวรินดา อิ่มตระกูล
นางรินทิพย์ ศิริพันธ์
นางสาวรินรดา ยอดกันตี
นางสาวรื่นฤดี ไทรงาม
นางรุ่งทิพย์ ฐานานุกุล
นางรุ่งทิพย์ โพธิท์ อง
นางสาวรุ่งทิวาพร ภัทรยากรณ์

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๓ ข
๑๙๐๓
๑๙๐๔
๑๙๐๕
๑๙๐๖
๑๙๐๗
๑๙๐๘
๑๙๐๙
๑๙๑๐
๑๙๑๑
๑๙๑๒
๑๙๑๓
๑๙๑๔
๑๙๑๕
๑๙๑๖
๑๙๑๗
๑๙๑๘
๑๙๑๙
๑๙๒๐
๑๙๒๑
๑๙๒๒
๑๙๒๓
๑๙๒๔
๑๙๒๕
๑๙๒๖
๑๙๒๗
๑๙๒๘
๑๙๒๙
๑๙๓๐
๑๙๓๑
๑๙๓๒
๑๙๓๓
๑๙๓๔
๑๙๓๕
๑๙๓๖

นางสาวรุ้งนภา ใจบุญ
นางสาวรุ้งเพ็ชร น้ํามลิวรรณ
นางสาวรุ่งฤดี สุริคําแดง
นางรุ่งอุทัย แช่มชั้น
นางรุจิรา กิจสกุล
นางรุจิลา วรรณทอง
นางสาวเรณุกา ราชแพทยาคม
นางเรณู กุมภรัตน์
นางเรณู คงหาญ
นางเรณู ตะโฉ
นางเรณู รุจิระศักดิ์
นางเรณู วรรณสวัสดิ์
นางเรณู วิชามล
นางเรวดี มหาสิงห์
นางสาวเรวดี อฤณฌร
นางสาวฤดี เนตรหิน
นางสาวฤทัยทิพย์ ประชาสุข
นางสาวลดาวรรณ์ เพชรชม
นางสาวลพัชร ธานินทร์พงศ์
นางลลนา ภู่วิวัฒนา
นางลลิตา ลือชา
นางลออศรี สังพรหม
นางสาวละม่อม แช่มช้อย
นางละออ เอมแย้ม
นางสาวละออง เงินยอดรัก
นางละอองแก้ว วงค์อาสา
นางสาวละเอียด สอสิริกุล
นางลักษณา กองทอง
นางลักษมี ทองอยู่
นางลัชดาวรรณ์ กล้าหาญ
นางสาวลัดดา กล่ําชัย
นางลัดดา กองบุญ
นางลัดดา พันชนัง
นางลัดดาวรรณ์ ฮวบนรินทร์

หน้า ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๓๗
๑๙๓๘
๑๙๓๙
๑๙๔๐
๑๙๔๑
๑๙๔๒
๑๙๔๓
๑๙๔๔
๑๙๔๕
๑๙๔๖
๑๙๔๗
๑๙๔๘
๑๙๔๙
๑๙๕๐
๑๙๕๑
๑๙๕๒
๑๙๕๓
๑๙๕๔
๑๙๕๕
๑๙๕๖
๑๙๕๗
๑๙๕๘
๑๙๕๙
๑๙๖๐
๑๙๖๑
๑๙๖๒
๑๙๖๓
๑๙๖๔
๑๙๖๕
๑๙๖๖
๑๙๖๗
๑๙๖๘
๑๙๖๙
๑๙๗๐

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
นางลัดดาวัลย์ ช่างเงิน
นางสาวลัดดาวัลย์ ม้าไชย
นางลัดดาวัลย์ โยธาแข็ง
นางลัดดาวัลย์ วงค์ภูงา
นางสาวลัดดาวัลย์ สนั่นพร้อม
นางสาวลัทธพรรณ แท่นงาม
นางสาวลัลณา พวงสมบัติ
นางสาวลัลนา วุฒิมาณพ
นางสาวลาพร จันทาพูน
นางสาวลําดวน วรรณ์ทอง
นางลําแพน ไชยนา
นางสาวลําไพ เทียมทอง
นางลําภู ตะนะวิลัย
นางสาวลํายอง สุวรรณสันติกุล
นางลินดา ลีเลิศปัญญา
นางไลลา ฉิมกุล
นางวกุล สุวรรณสุต
นางสาววงเดือน ชูรัตน์
นางวงศ์เดือน ขจรจิตร
นางวชิราภรณ์ สิงต๊ะนะ
นางสาววชิราภรณ์ พรหมประเสริฐ
นางวณิชชา ณิชพิมพ์
นางสาววทัญญุตา สัตยพานิช
นางวนิดา กลับทอง
นางสาววนิดา บุญชะโด
นางวนิดา รักไทรทอง
นางวนิดา รัตนวรวิริยะ
นางวนิดา วงศ์สันติชน
นางวนิดา วรรณกาญจน์
นางวนิดา เศษโพธิ์
นางสาววนิดา สัพโส
นางสาววนิดา หนูเกตุ
นางสาววนิภา สัมฤทธิ์
นางสาววรธมน โชติผลสุด

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๓ ข
๑๙๗๑
๑๙๗๒
๑๙๗๓
๑๙๗๔
๑๙๗๕
๑๙๗๖
๑๙๗๗
๑๙๗๘
๑๙๗๙
๑๙๘๐
๑๙๘๑
๑๙๘๒
๑๙๘๓
๑๙๘๔
๑๙๘๕
๑๙๘๖
๑๙๘๗
๑๙๘๘
๑๙๘๙
๑๙๙๐
๑๙๙๑
๑๙๙๒
๑๙๙๓
๑๙๙๔
๑๙๙๕
๑๙๙๖
๑๙๙๗
๑๙๙๘
๑๙๙๙
๒๐๐๐
๒๐๐๑
๒๐๐๒
๒๐๐๓
๒๐๐๔

นางสาววรนันท์ จารวัฒน์
นางวรนุช สืบค้า
นางสาววรพร สิรกุล
นางวรรณธนา ชินวงศ์
นางสาววรรณนภา ผันพลี
นางวรรณภร ประสานนาม
นางวรรณภา อภิรมยานนท์
นางสาววรรณรัชน์ พิมมา
นางสาววรรณรัตน์ เศรษฐี
นางวรรณศิริ แก้วคํา
นางวรรณา จันทร์ทิพย์
นางวรรณา ณ พัทลุง
นางสาววรรณา ตระกรุดทอง
นางวรรณา เพชรกาศ
นางวรรณิภา ทิวามงคล
นางสาววรรณิภา นกแก้ว
นางสาววรรณิสา พูลสุข
นางสาววรรณี ฉัตรสุภางค์
นางวรรณี ทวีช่วย
นางสาววรรณี สุทธิทรงธรรม
นางสาววรรพิสา อาจลุน
นางสาววรลักษณ์ บุตรบุราณ
นางวรวรรณ เครือวัลย์
นางวรวรรณ ฮวบเอี่ยม
นางวรวลัญช์ ลิ้นทองคํา
นางวรหทัยพันธน์ พรหมบุตร
นางวรัญชณา แก้วไตรรัตน์
นางสาววรัญญ์รัตน์ นุชนารถ
นางสาววรัญญา จิตรเสนาะ
นางวรางคณา ชินคํา
นางสาววรางค์ศิริ อาเก็บ
นางวราพร ชุกะวัฒน์
นางวราพร สนิทรัมย์
นางสาววราภรณ์ กลีบมงกฎ

หน้า ๘๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๐๕
๒๐๐๖
๒๐๐๗
๒๐๐๘
๒๐๐๙
๒๐๑๐
๒๐๑๑
๒๐๑๒
๒๐๑๓
๒๐๑๔
๒๐๑๕
๒๐๑๖
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๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
นางวราภรณ์ คอกทอง
นางสาววราภรณ์ ช่วยชาติ
นางสาววราภรณ์ โตจันทร์
นางสาววราภรณ์ ทิมาสาร
นางสาววราภรณ์ เนตรใหญ่
นางวราภรณ์ แนวศรีนาค
นางวราภรณ์ เพ็ชรรุ่ง
นางวราภรณ์ ศรีทองเกิด
นางสาววราภรณ์ แสงโพธิ์
นางวราภา สุทธิญาณ
นางวรายุภัสร์ ปานอําพันธ์
นางสาววรินดา มานิตกุล
นางสาววรินทร์ อนุชิราชีวะ
นางสาววริยา หรีดอุไร
นางสาววริษฐา ฉายากุล
นางสาววลัยพร วงษ์ทองดี
นางวลัยพรรณ จันทะมูล
นางวลัยภรณ์ ศรีสวัสดิ์
นางวัชราภรณ์ ทศศะ
นางวัชรินทร์ กอกุลชัง
นางสาววัชรินทร์ อิ่มจิต
นางวัชรี สิงหพงษ์
นางสาววัชรี สุวรรณทัพ
นางสาววัชรี อินต๊ะปาน
นางสาววัชรีกร จันพิศาล
นางสาววัณฑณา ปิยรุ่งเรืองรัศมิ์
นางสาววัณลัดฎา ม่องคําหมื่น
นางสาววันดี ม่วงคลองใหม่
นางสาววันดี วิชัยดิษฐ์
นางวันดี วิไลเขา
นางวันทนา กลิ่นชู
นางวันทนีย์ จุลานนท์
นางสาววันทนีย์ แจ้งจิตร
นางวันนา พยนต์
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นางสาววันเพ็ญ คงนาม
นางวันเพ็ญ คดีรักษ์
นางสาววันเพ็ญ ชุมคง
นางสาววันเพ็ญ เดชอภิชัยศรี
นางวันเพ็ญ โพธิ์นคร
นางวันเพ็ญ ลมูลเชื้อ
นางวันเพ็ญ ว่องพานิช
นางสาววันเพ็ญ ศรีสุภา
นางวันวิษา วงค์ละกุล
นางสาววันวิสา แก่นท้าว
นางสาววันวิสา อุ่นขจร
นางสาววันวิสาข์ เก้าสันเทียะ
นางวัลนิดา ยั่งยืน
นางวัลภา คงวิสัย
นางวัลภา ยาวะโนภาส
นางวัลลวดี ศรีสมบัติ
นางวัลลีย์ กํามะหยี่
นางวาราดา นุ่มทิพย์
นางสาววารินทร์ งามละออ
นางวารินทร์ มิตรมโนชัย
นางวารินทร์ อ่ํากร่าง
นางวารุณี คมขํา
นางวารุณี งามศิลป์
นางสาววารุณี ซุ้นสุวรรณ
นางสาววารุณี ถินวัลย์
นางวารุณี วันดีมี
นางสาววารุณี สินธุวงค์
นางวารุณีย์ ทองติ่ง
นางวาสนา ก๋าเร็ว
นางวาสนา เกตจงกล
นางวาสนา ซื่อตรง
นางวาสนา ด่านพิมาย
นางวาสนา ตังคุปานันท์
นางสาววาสนา เถื่อนแท้

หน้า ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๗๓
๒๐๗๔
๒๐๗๕
๒๐๗๖
๒๐๗๗
๒๐๗๘
๒๐๗๙
๒๐๘๐
๒๐๘๑
๒๐๘๒
๒๐๘๓
๒๐๘๔
๒๐๘๕
๒๐๘๖
๒๐๘๗
๒๐๘๘
๒๐๘๙
๒๐๙๐
๒๐๙๑
๒๐๙๒
๒๐๙๓
๒๐๙๔
๒๐๙๕
๒๐๙๖
๒๐๙๗
๒๐๙๘
๒๐๙๙
๒๑๐๐
๒๑๐๑
๒๑๐๒
๒๑๐๓
๒๑๐๔
๒๑๐๕
๒๑๐๖

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
นางวาสนา มหาชานนท์
นางวาสนา โมทนา
นางวาสนา วิลาวงค์
นางสาววาสนา ศรีมาศ
นางสาววาสนา ศิลป์ชัย
นางสาววาสนา ศิลา
นางสาววาสนา สกุลเดช
นางวาสนา สายเส็น
นางวาสนา ห้องสวัสดิ์
นางวาสนา อินตะคํา
นางวิกานดา ทองวรรณ
นางวิจิตตรี ฉายาปิยะนันท์
นางสาววิจิตรา แซ่ฮ้อ
นางวิจิตรา เรือนแก้ว
นางวิจิตรา วรมานะกุล
นางวิจิตรา ศิลปสม
นางสาววิชชุพร สืบสุข
นางสาววิชญาภา นาคศรี
นางสาววิชวิภา ดวงจินดา
นางสาววิทิตา เบาจิตต์
นางสาววิพีระพรรณ วิพัฒนการกุล
นางวิภา สารานพกุล
นางสาววิภาชา ดอนมุงคุณ
นางวิภาดา สิงห์สม
นางสาววิภาทิพย์ แตงทองคํา
นางสาววิภาพร บุญก้อน
นางสาววิภารัตน์ คมคาย
นางสาววิภาวดี การะยะ
นางวิภาวรรณ ทองสรรค์
นางวิมพ์วิภา ขําขม
นางสาววิมลมาลย์ วัฒนสมบัติ
นางวิมลมาศ ป้อมงาม
นางสาววิมลวรรณ อินปั๋น
นางวิมลศรี คําเภา
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นางวิยะดา จงกล
นางสาววิยะดา ชามีรส
นางวิยะดา อัจฉราเจริญยิ่ง
นางสาววิรมณ บัวแดง
นางสาววิรัตน์ ศรีธระชิยานนท์
นางวิริญา คะสม
นางสาววิรินทิพย์ อินทรแย้ม
นางสาววิลัดดา ขันผนึก
นางวิลัดดา ปรีดาวงศากร
นางวิลัย ทรงกรานต์
นางสาววิลาวัณย์ ขันทะสอน
นางวิลาวัณย์ เจริญลาภ
นางวิลาวัณย์ วงษาจันทร์
นางวิลาวัณย์ วงษาไชย
นางสาววิลาวัลย์ บัวกิ่ง
นางวิไล เขื่อนพงษ์
นางวิไล ดวงสีเสน
นางวิไล เพ็งราช
นางสาววิไล สุขสกุล
นางวิไลทิพย์ ทองเอื้อ
นางสาววิไลพร ขาวขํา
นางสาววิไลพร ศรีสถาน
นางสาววิไลวรรณ์ กลั่นทิม
นางวิไลวรรณ ใครอุบล
นางสาววิไลวรรณ งามสุนทรเลิศ
นางสาววิไลวรรณ ชุมแสง
นางวิไลวรรณ ปักใคหัง
นางสาววิวรรยา กันมล
นางสาววิสาขา อุเทนะพันธุ์
นางวีณา กล่อมทอง
นางวีณา แดงดี
นางวีณา ลิมปชัย
นางสาวแววดาว ทองทวี
นางแวววรรณ วรรณชัยวัตร
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๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
นางศจีพรรณ น้อยแก้ว
นางศรัญญา กําเนิดเรือง
นางศรัญญา ฉิมพาลี
นางศรินญา จันทร
นางสาวศรีนคร เป้านา
นางสาวศรีนวล จุ้ยโต
นางศรีนารี แสนบุญส่ง
นางศรีประเสริฐ บุญอมร
นางศรีประเสริฐ รุ่งจรูญ
นางศรีแพร พูลพิพัฒน์
นางศรีไพร โคตะวงษ์
นางศรีไพร ยินดีทีป
นางสาวศรีไพร หอมไม่หาย
นางศรีวราพร มีอนันต์
นางศรีวิไล ศรีสุพรรณ์
นางศรีสมร แสนคํา
นางสาวศรีสุดา รักสกุล
นางสาวศรีสุนันท์ หนูเนียม
นางศรีสุวรรณ เก็ดแก้ว
นางศรุดา อนามพงษ์
นางสาวศศิธร คู่วิรัตน์
นางศศิธร นวอรหาทิคุณ
นางสาวศศิธร นิลอินจันทร์
นางศศิธร บุญศรี
นางศศิธร ป้อมป้อง
นางสาวศศิธร รักอ่อน
นางสาวศศิธร ศรีพัฒนพงศ์
นางสาวศศิธร หนูแก้ว
นางสาวศศิธร อ้นใจธรรม
นางศศิธร อินเพลา
นางศศิมา วิริยะพันธุ์
นางศศิวิมล ผลไพบูลย์
นางศันสนีย์ เกษมรักษ์
นางสาวศารดา อุ่นอินต๊ะ
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นางศาวดี น้อยศรีมุม
นางสาวศิทารัตน์ จันทร์เทพ
นางศินีนารถ จารุสุทธิรักษ์
นางสาวศิรดา สินประเสริฐ
นางศิรประภา ประดับเวทย์
นางศิริกร เพียรการ
นางสาวศิริกุล ยวนยี
นางสาวศิริขวัญ ใสแสง
นางสาวศิริจันทร์ บุญเรือง
นางศิริธร ประสานโชค
นางสาวศิรินทิพย์ จันทร์สวุ รรณ
นางศิรินทิพย์ วรรณทอง
นางศิรินยา ชาติบุตร
นางสาวศิริพร ไทยสีลา
นางสาวศิริพร บุญเจือ
นางสาวศิริพร พุฒแก้ว
นางศิริพร เพชรรัตน์
นางศิริพร สมบูรณ์สาคร
นางสาวศิริพร สุรินทร์ศิริรัฐ
นางสาวศิริพร สุวรรณศรี
นางสาวศิริพร โอ้เหรียญ
นางสาวศิริพันธ์ ดอนผิวไพร
นางศิริพิมพ์ ศิริสันติสกุล
นางศิริเพ็ญ กันจนาธิมาศ
นางศิริภร เกงขุนทด
นางศิริยุภา ยานะทวี
นางศิริรัตน์ ผิวแดง
นางศิริรัตน์ วิเศษไชย
นางสาวศิริรัตน์ ศรีธรณ์
นางศิริรัตน์ สวนบุญ
นางศิริรัตน์ สํารวมจิตร
นางสาวศิริรัตน์ อินจิ๋ว
นางศิริลักษณ์ จันทนา
นางสาวศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น
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๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
นางศิริลักษณ์ บรรลือวงศ์
นางศิริลักษณ์ พัฒนะเอนก
นางศิริลักษณ์ อมรวัฒนา
นางสาวศิริวรรณ์ บุญแย้ม
นางศิริวรรณ จันทรัศมี
นางสาวศิริวรรณ เชื้อแก้ว
นางศิริวรรณ ประวัง
นางสาวศิริวรรณ พลโต
นางสาวศิริวรรณ พูลสวน
นางสาวศิริวรรณ สายยศ
นางศิริวรรณ หอมระเหย
นางสาวศิริวิยะดา เสน่ห์
นางสาวศิริโสภาพันธ์ สันทนาประสิทธิ์
นางศิริอร ทองอ้ม
นางศิวภรณ์ ละชั่ว
นางสาวศิวาพร เหร่เด็น
นางสาวศิวาภรณ์ น้อยกล่ํา
นางสาวศุภกร แก้วเจริญศรี
นางศุภกานต์ วงศ์ภาคํา
นางศุภญาดา ทรงกลิ่น
นางศุภธิดา ชูศรี
นางศุภรา สีสิน
นางศุภราวัลย์ สุวรรณไตรย์
นางสาวศุภลักษ์ มณีวงษ์
นางสาวศุภลักษณ์ ใจแสวงทรัพย์
นางสาวศุภวรรณ กลั่นประสม
นางสาวศุภวรรณ กันไชย
นางศุภษา บุญรัมย์
นางสาวศุภากร สร้อยโสภณ
นางศุภานน จึงพัชรกุล
นางศุภิสรา มาทอง
นางสาวสกุณา ชอบสวย
นางสกุลยา กุลธนบูรณกิจ
นางสาวสกุลรัตน์ จิรวิทยานันท์

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๓ ข
๒๒๔๓
๒๒๔๔
๒๒๔๕
๒๒๔๖
๒๒๔๗
๒๒๔๘
๒๒๔๙
๒๒๕๐
๒๒๕๑
๒๒๕๒
๒๒๕๓
๒๒๕๔
๒๒๕๕
๒๒๕๖
๒๒๕๗
๒๒๕๘
๒๒๕๙
๒๒๖๐
๒๒๖๑
๒๒๖๒
๒๒๖๓
๒๒๖๔
๒๒๖๕
๒๒๖๖
๒๒๖๗
๒๒๖๘
๒๒๖๙
๒๒๗๐
๒๒๗๑
๒๒๗๒
๒๒๗๓
๒๒๗๔
๒๒๗๕
๒๒๗๖

หน้า ๘๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสงกรานต์ กันอุปัทว์
นางสาวส่งภัค ชมชื่น
นางสาวสง่า จุ้ยแจ้ง
นางสติมา จันทนา
นางสถาพร ดาทอง
นางสถิต แดงแก้ว
นางสนใจ จันทรสมัย
นางสมเจตน์ ทิพย์รักษ์
นางสมใจ ทะปะสบ
นางสาวสมถวิล เขียวสวัสดิ์
นางสมถวิล ชมภูเลิศ
นางสมทรง ธุระงาน
นางสมทรัพย์ คงครบ
นางสาวสมนา จําปาเทศ
นางสมบุญ นิ่มน้อย
นางสมบูรณ์ นาคะศูนย์
นางสาวสมบูรณ์ พิมพ์แสง
นางสมปรารถนา มณีกุล
นางสาวสมปรารถนา เรืองมณีนพ
นางสาวสมพร ใจอารีย์
นางสมพร ไตรธรรม
นางสมพร ไพรบึง
นางสมพิศ กันทะวงค์
นางสมพิศ พันธ์อุทา
นางสมพิศ วิสุทธิไมตรี
นางสาวสมฤทัย รุ่งเรือง
นางสมลักษณ์ สุรกําจรโรจน์
นางสาวสมลักษณ์ อมรพิทักษ์วงศ์
นางสมศรี นุกิจอนันต์
นางสาวสมศรี พันวิลัย
นางสาวสมศิริ เอี่ยมน้อย
นางสมัชชญา ทองใบ
นางสาวสมัชญา เปียธัญญา
นางสาวสมัตรา กันทะมา

๒๒๗๗
๒๒๗๘
๒๒๗๙
๒๒๘๐
๒๒๘๑
๒๒๘๒
๒๒๘๓
๒๒๘๔
๒๒๘๕
๒๒๘๖
๒๒๘๗
๒๒๘๘
๒๒๘๙
๒๒๙๐
๒๒๙๑
๒๒๙๒
๒๒๙๓
๒๒๙๔
๒๒๙๕
๒๒๙๖
๒๒๙๗
๒๒๙๘
๒๒๙๙
๒๓๐๐
๒๓๐๑
๒๓๐๒
๒๓๐๓
๒๓๐๔
๒๓๐๕
๒๓๐๖
๒๓๐๗
๒๓๐๘
๒๓๐๙
๒๓๑๐

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
นางสาวสยุมพร ชาติดี
นางสาวสรรสุณี ทองห่อ
นางสร้อยทอง ไชยมูล
นางสรินนา ไผ่กุลวนากร
นางสลักจิต แจ้งจันทร์
นางสลักจิตร ทองนุช
นางสวณี อุทคํากอง
นางสาวสวนันท์ มหานันท์
นางสาวสวนีย์ นามแสน
นางสาวสวยบ๊ะ สัพโรจน์
นางสวรรค์ วรชัย
นางสวลี ล้ําเลิศ
นางสวิตตา ชูเฉลิม
นางสวิตตา ดีหอมศิล
นางสาวสวิตตา ประทุม
นางสสิวิมล ศิริโม้
นางสอาด แจ่มจันทา
นางสาวสักศรี พันธ์ดวง
นางสังวาลย์ บ่อไทย
นางสาวสันทนา เบาเนิด
นางสาคร คําแก้ว
นางสาวสาคร ดวงดารา
นางสาคร ปานแดง
นางสาวสาจิตร เนียมสีใส
นางสาธินี ม่วงนุ่ม
นางสายชล นันหทัย
นางสายชล ประเสริฐ
นางสายชล วงศ์ทองดี
นางสายชล เศรษฐศิรินทร์
นางสาวสายพิน เผือกฟัก
นางสายพิน แสนเรือน
นางสาวสายพิรุณ แจ้งรักษ์สกุล
นางสาวสายรุ้ง สีนวล
นางสายรุ้ง แสนละมูล

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๓ ข
๒๓๑๑
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
๒๓๓๘
๒๓๓๙
๒๓๔๐
๒๓๔๑
๒๓๔๒
๒๓๔๓
๒๓๔๔

หน้า ๘๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสายเรือง ผิวหอม
นางสาวสายวรินทร์ พลับนิ่ม
นางสาวสายสมร โลหะกิจ
นางสายสวาท อุทะพันธ์
นางสายสุดา พรหมรักษา
นางสายสุดาวรรณ แก้วอํารัตน์
นางสายสุนีย์ ศาสตร์ประสิทธิ์
นางสายสุนีย์ หงษ์ลีลา
นางสารภี สุนทรสารทูล
นางสาระภี แสงทอง
นางสาริศา ล้วนเส้ง
นางสาเร๊าะ ขันธวิธิ
นางสาวิตรี ดาวุฒิ
นางสาวสาวิตรี พฤกษาชีวะ
นางสําเนียง มณีดํา
นางสําเนียง โอสถศรี
นางสําเภา สุทธิเสถียร
นางสําราญ ชูวงศ์
นางสําราญ ถาวร
นางสําอาง ดวงแก้ว
นางสิชา กิจนิธิธรรม
นางสินี สินารุณ
นางสินีนาฏ นฤนาทวงศ์สกุล
นางสินีรัตน์ ฤกษ์สง่า
นางสิริกร บุณยะผลึก
นางสิริทิพย์ ไกรรอด
นางสิรินทร ฤาชุตกุล
นางสิรินทิพย์ จันทร์กาญจน์
นางสาวสิรินันท์ วอนเพียร
นางสาวสิริพร ปัญญาประชุม
นางสิริพร พรมมิ
นางสาวสิริพร มะโนศาล
นางสาวสิริพร อติภัทธะ
นางสาวสิริลักษณ์ ไชยศักดิ์โสภณ

๒๓๔๕
๒๓๔๖
๒๓๔๗
๒๓๔๘
๒๓๔๙
๒๓๕๐
๒๓๕๑
๒๓๕๒
๒๓๕๓
๒๓๕๔
๒๓๕๕
๒๓๕๖
๒๓๕๗
๒๓๕๘
๒๓๕๙
๒๓๖๐
๒๓๖๑
๒๓๖๒
๒๓๖๓
๒๓๖๔
๒๓๖๕
๒๓๖๖
๒๓๖๗
๒๓๖๘
๒๓๖๙
๒๓๗๐
๒๓๗๑
๒๓๗๒
๒๓๗๓
๒๓๗๔
๒๓๗๕
๒๓๗๖
๒๓๗๗
๒๓๗๘

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
นางสาวสิริลักษณ์ สาระชาติ
นางสาวสิริวรรณ ดําทับ
นางสิริสัมพันธ์ กงแหลม
นางสาวสิริอาภา หลอดบุญ
นางสาวสิรีธร พ้องงูเหลือม
นางสาวสุกัญญา กันศิริ
นางสาวสุกัญญา คงสิน
นางสาวสุกัญญา คนต่ํา
นางสาวสุกัญญา คะเชนชร
นางสาวสุกัญญา จันที
นางสุกัญญา ต่อสติ
นางสาวสุกัญญา เนียมงาม
นางสาวสุกัญญา พรหมฉิม
นางสาวสุกัญญา ศิริเลิศพรรณา
นางสาวสุกัญญา เสมา
นางสุกัญญา หวันมุสา
นางสาวสุกัลยา มูลเจริญ
นางสาวสุกานดา ด้วงคําจันทร์
นางสาวสุขฤทัย ศิริจันทร์เพ็ญ
นางสุคน ทะปัน
นางสุคนทิพย์ ทองจันทร์แก้ว
นางสุจิตรตา วิเศษชู
นางสุจิตรา ไกรพรม
นางสาวสุจิตรา ทิพย์บุรี
นางสุจิตรา พวงแก้ว
นางสาวสุจิตรา สันพนวัฒน์
นางสาวสุจิตรา อัศวจันทรากุล
นางสาวสุจินต์ ยอดสร้อย
นางสาวสุจินันท์ ชัยมงคล
นางสาวสุชัญญ์ญา ว่องวิทย์
นางสาวสุชาดา คัมภิรานนท์
นางสุชาดา จันทรนุหงษ์
นางสาวสุชาดา ชีวะวุฒิ
นางสุชาดา พูนเกษม

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๓ ข
๒๓๗๙
๒๓๘๐
๒๓๘๑
๒๓๘๒
๒๓๘๓
๒๓๘๔
๒๓๘๕
๒๓๘๖
๒๓๘๗
๒๓๘๘
๒๓๘๙
๒๓๙๐
๒๓๙๑
๒๓๙๒
๒๓๙๓
๒๓๙๔
๒๓๙๕
๒๓๙๖
๒๓๙๗
๒๓๙๘
๒๓๙๙
๒๔๐๐
๒๔๐๑
๒๔๐๒
๒๔๐๓
๒๔๐๔
๒๔๐๕
๒๔๐๖
๒๔๐๗
๒๔๐๘
๒๔๐๙
๒๔๑๐
๒๔๑๑
๒๔๑๒

นางสุชาดา สมคะเณย์
นางสาวสุชาดา สุเหร็น
นางสุชานัน น้ําแก้ว
นางสุณา พรหมดวง
นางสาวสุณิสา บุญชู
นางสุณี เชื้อพรหม
นางสุณี สะหะมาน
นางสาวสุณีรัตน์ สุขพรหมา
นางสุดจิต กราพงศ์
นางสาวสุดใจ สิงทะบุตร
นางสาวสุดธิดา เทพพิทักษ์
นางสุดวิไล คําคง
นางสุดา รัตโนภาส
นางสุดาพร ฉากครบุรี
นางสุดาพร สินประสงค์
นางสุดารัตน์ จันทร์แวว
นางสุดารัตน์ ชั้นเชิงกิจ
นางสาวสุดารัตน์ ชุมภูแสง
นางสาวสุดารัตน์ โชคชัย
นางสุดารัตน์ ทาทะลักษณ์
นางสาวสุดารัตน์ เที่ยงคํา
นางสุดารัตน์ พรหมแสงจันทร์
นางสาวสุดารัตน์ ภูโคกสูง
นางสุดารัตน์ หยัดเรียน
นางสาวสุดาวดี การชนไชย
นางสุดาสวรรค์ สารวงษ์
นางสาวสุทธนารัตน์ ทองพูลดี
นางสุทธิกานต์ พรมศรี
นางสุทธิกานต์ อุตพรณ์
นางสาวสุทธิพร มานารักษ์
นางสาวสุทธิพร สารีสังข์
นางสุทราทิพย์ เดชาณัฐภูมิ
นางสาวสุทิสา สกิดใจ
นางสาวสุธัญญา สีหไสยาสิทธิ์

หน้า ๘๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๔๑๓
๒๔๑๔
๒๔๑๕
๒๔๑๖
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
๒๔๔๔
๒๔๔๕
๒๔๔๖

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
นางสาวสุธาทิพย์ ธรรมจันทร์
นางสุธาทิพย์ ศรีสังข์
นางสาวสุธาทิพย์ แสนบิ้ง
นางสาวสุธี ช่วยสถิตย์
นางสุธีรา จตุราวิชานันท์
นางสุธีรา ปานทอง
นางสาวสุนทร เกตุอินทร์
นางสุนทรี สมเภา
นางสาวสุนันท์ ตระกูลทิพย์
นางสาวสุนันท์ ทวีสิงห์
นางสุนันทา งามสุทธิ์
นางสุนันทา เจริญพงษ์
นางสาวสุนันทา เป้าทอง
นางสุนันทา สุดเสน่หา
นางสุนิจสา หนูสุภาษิต
นางสุนิธ พิทักษ์กรณ์
นางสุนิสา ถิ่นอุดม
นางสาวสุนีย์ แพทย์รังษี
นางสุนีย์ ยืนหยัดชัย
นางสุนีรัตน์ ปัตลา
นางสุเนตร ภิรมย์
นางสาวสุปราณี ป้อมบุบผา
นางสุปราณี ลูกอินทร์
นางสาวสุปราณี สุขชู
นางสาวสุปรียา จิตต์บรรเทา
นางสาวสุปรียา เอกอินทร์
นางสุพร คชสาร
นางสุพรรณนิการ์ บุญเกื้อ
นางสาวสุพรรณยา นิลพัน
นางสุพรรณระวี พูลสมบัติ
นางสุพรรณิกา ปาลา
นางสุพรรณิกา เสวตสมบูรณ์
นางสุพรรณิการ์ เจริญสุข
นางสาวสุพรรณิการ์ สิทธิ

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๓ ข
๒๔๔๗
๒๔๔๘
๒๔๔๙
๒๔๕๐
๒๔๕๑
๒๔๕๒
๒๔๕๓
๒๔๕๔
๒๔๕๕
๒๔๕๖
๒๔๕๗
๒๔๕๘
๒๔๕๙
๒๔๖๐
๒๔๖๑
๒๔๖๒
๒๔๖๓
๒๔๖๔
๒๔๖๕
๒๔๖๖
๒๔๖๗
๒๔๖๘
๒๔๖๙
๒๔๗๐
๒๔๗๑
๒๔๗๒
๒๔๗๓
๒๔๗๔
๒๔๗๕
๒๔๗๖
๒๔๗๗
๒๔๗๘
๒๔๗๙
๒๔๘๐

นางสุพรรณี พรศิริเจริญพันธ์
นางสาวสุพรรณี วรพิมพ์รัตน์
นางสาวสุพรรณี วุฒิไล
นางสุพรรณี ศรีวิสทุ ธิ์
นางสุพรรณี แสงนิลวรรณ
นางสุพรรษา จันทร์เพ็ญ
นางสาวสุพรรษา อดทน
นางสุพัฒสินี คุณมี
นางสาวสุพัตรา กองเป็ง
นางสุพัตรา กิตติธารยังกูร
นางสาวสุพัตรา ขนานชี
นางสุพัตรา ขํามิน
นางสุพัตรา ชลประยูร
นางสุพัตรา ถาวรจิตร
นางสาวสุพัตรา ธัญน้อม
นางสาวสุพัตรา บุญมาก
นางสาวสุพัตรา โพธิราช
นางสาวสุพัตรา มุกดา
นางสุพัตรา วงศ์สุทธิรัตน์
นางสุพัตรา สมจันทร์
นางสุพัสตรา โฆษิตตารักษ์
นางสาวสุภัตรา สวัสดิ์วงษ์สกุล
นางสาวสุภัทรา บุญนพ
นางสุภัทรา เพชรชนะ
นางสาวสุภา ปิยะโกศล
นางสุภา รัตนสงคราม
นางสุภา เสมอพิทักษ์
นางสาวสุภาณี ตุลารักษ์
นางสาวสุภาณี สั่งสอน
นางสุภาณี เสนขํา
นางสุภาพ จิตรําพึง
นางสาวสุภาพร กลัดจันทร์
นางสุภาพร กองเพชร
นางสุภาพร คําประสาร

หน้า ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๔๘๑
๒๔๘๒
๒๔๘๓
๒๔๘๔
๒๔๘๕
๒๔๘๖
๒๔๘๗
๒๔๘๘
๒๔๘๙
๒๔๙๐
๒๔๙๑
๒๔๙๒
๒๔๙๓
๒๔๙๔
๒๔๙๕
๒๔๙๖
๒๔๙๗
๒๔๙๘
๒๔๙๙
๒๕๐๐
๒๕๐๑
๒๕๐๒
๒๕๐๓
๒๕๐๔
๒๕๐๕
๒๕๐๖
๒๕๐๗
๒๕๐๘
๒๕๐๙
๒๕๑๐
๒๕๑๑
๒๕๑๒
๒๕๑๓
๒๕๑๔

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
นางสาวสุภาพร จันทร์โลมา
นางสุภาพร วงศ์เชียงศรี
นางสาวสุภาพร สุริโย
นางสาวสุภาพร อักษรพิสุทธิกุล
นางสุภาภรณ์ เต่าไธสง
นางสุภาภรณ์ ปัญญาใหญ่
นางสุภาภรณ์ ปัดชาติ
นางสุภาภรณ์ เสือนาค
นางสุภาภรณ์ แอนกําโภชน์
นางสุภารัตน์ แก้วปาน
นางสุภารัตน์ ใจเย็น
นางสาวสุภารัตน์ หน่อชัชลาล
นางสาวสุภาวดี แทนศิริ
นางสาวสุภาวดี สังขรัตน์
นางสาวสุภาวดี สาขวา
นางสุภาวดี แสงทองตระกูล
นางสาวสุมนา สมัครรบ
นางสาวสุมล ไชยทนุ
นางสาวสุมล สุวรรณสุข
นางสุมาลี ขจรบุญ
นางสาวสุมาลี ขํามินทร์
นางสุมาลี ดําไสย
นางสาวสุมาลี พันธ์อ้น
นางสาวสุมาลี ยืนยงนาวิน
นางสุมิตรา ชาพรมมา
นางสาวสุมิตรา อุ่นเปีย
นางสาวสุเมธี รัตนวงศ์
นางสาวสุรัชฎา ศรีพิทักษ์
นางสุรัชนา แสนสะบาย
นางสุรัตน์ เป้ามีพันธ์
นางสุรางค์ สุขสุวรรณ
นางสาวสุรางค์สิริ วงศ์คําจันทร์
นางสุริชา วงษ์ปลั่ง
นางสาวสุริยา ศรีสวัสดิ์
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๒๕๔๕
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๒๕๔๘

หน้า ๙๑
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นางสุริยาตี วิทยานนท์
นางสาวสุรีภรณ์ ศิริมหาสาคร
นางสุรีย์ แก้วสุขา
นางสาวสุรีย์พร วีรงคเสนีย์
นางสุรีย์มาศ พยัคฆมุสิกพงษ์
นางสุรีย์รัตน์ จันทร์โภชา
นางสุรีย์รัตน์ ทินนโชติ
นางสาวสุรีรัตน์ ดีเมฆ
นางสุรีรัตน์ หลงสมัน
นางสาวสุรีวรรณ แซ่ตัน
ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุรีษา ฑีฆะบุตร
นางสาวสุฤทัย คําปล้อง
นางสุฤทัย รัตนุ่มน้อย
นางสาวสุลมัย สุพรม
นางสาวสุวณี สังขรัตน์
นางสุวดี นันทมาศ
นางสุวดี ภูมี
นางสาวสุวนันท์ กิจคุณี
นางสุวรรณรา ว่องไว
นางสาวสุวรรณา กิ่งก้าน
นางสุวรรณา เกิดยินดี
นางสุวรรณา คัดมา
นางสาวสุวรรณา ไตรยราช
นางสาวสุวรรณา พลอยบ้านแพ้ว
นางสาวสุวรรณา สุกดิบ
นางสุวรรณี กิตติโรจนสกุล
นางสุวรรณี ทองอินทร์
นางสุวรัตน์ ดวงอําไพ
นางสาวสุวรินทร์ ทีปกร
นางสุวลักษณ์ พวงผะกา
นางสุวารีย์ สอนสังข์
นางสาวสุวิมล ละอองฉ่ํา
นางสาวสุวิมล อิทธิกุสุมาลย์
นางสุวิสาส์ ดอกบัว
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๒๕๖๕
๒๕๖๖
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖๙
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๒๕๗๑
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๒๕๗๕
๒๕๗๖
๒๕๗๗
๒๕๗๘
๒๕๗๙
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๒๕๘๑
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๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
นางสุอาภาพร ฝั้นเต็ม
นางเสงี่ยม เซซ่ง
นางสาวเสาวคนธ์ แก้วคล้าย
นางสาวเสาวคนธ์ พึ่มกุล
นางสาวเสาวคนธ์ รอดกวี
นางเสาวคนธ์ หอมสุด
นางเสาวณีย์ จันทร์เพ็ญ
นางสาวเสาวนีย์ ทองดี
นางสาวเสาวนีย์ ทองถนอม
นางสาวเสาวนีย์ มีรอด
นางเสาวพักตรา กุลโสภณ
นางเสาวรส เข็มทอง
นางสาวเสาวรส นาคสุขปาน
นางเสาวรักษ์ ศรีไม้
นางเสาวลักษณ์ กลิ่นหอม
นางเสาวลักษณ์ ศรีสัตบุษย์
นางเสาวลักษณ์ สุขกิจสมโภชน์
นางแสงเดือน จํานงค์
นางสาวแสงเดือน นกงาม
นางแสงเดือน ประชุมพันธุ์
นางสาวแสงเดือน ม่วงคลองใหม่
นางแสงเดือน วงษ์สง่า
นางสาวแสงระวี บรรเด็จ
นางโสภา ชื่นกรมรักษ์
นางโสภา พันธุ์เพ็ชร
นางสาวโสภิดา ศรีจันทร์นนท์
นางโสภิดา ศีลสังวรณ์
นางโสภิตา ใจใสสุข
นางสาวไสว อินปากดี
นางสาวหทัยกาญ กาญจะนะศิริ
นางสาวหทัยกาญ ภู่ทอง
นางสาวหทัยกาญจน์ บังหนอง
นางหทัยชนก ใจแสวงทรัพย์
นางสาวหทัยทิพย์ แซ่ลู่

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๓ ข
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๒๖๑๓
๒๖๑๔
๒๖๑๕
๒๖๑๖

หน้า ๙๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวหนึ่งฤทัย โตสวาล
นางหนูการณ์ อนุเวช
นางสาวหฤทัย ชูเวชวงศ์
นางสาวหฤทัย สมบูรณ์จันทร์
นางสาวหัสฤมล กันทะพรม
นางสาวอชิรญา คงศักดิ์
นางอโณทัย ราชสัณห์
นางสาวอโณทัย สุขภิรมย์
นางอติภา กาญจนา
นางอนงค์รัตน์ รุ่งเมือง
นางสาวอนงค์รัตน์ อินทะวงศ์
นางอนัญญา เอี่ยมสะอาด
นางอนัญญาภรณ์ ซานอก
นางอนิสรา แสงศรี
นางอนุชลี ปรางน้อย
นางอนุรักษ์ คําร้อง
นางอนุรักษ์ น้อยจาด
นางสาวอนุรี กิจสวัสดิ์
นางสาวอโนชา ล้ําเลิศ
นางสาวอภิญญา ริยะบุตร
นางสาวอภิรดี ไทยตรง
นางสาวอภิรดี รักษาศรี
นางสาวอภิรดี ศรีภูมิ
นางอภิรัตน์ สุขเอียด
นางอภิลักษณ์ สวยงาม
นางอมร เกียรติสถิตกุล
นางสาวอมรฑิตา พิทักษ์นครินทร์
นางอมรประภา ดีสกูล
นางอมรรัตน์ ไชยองค์การ
นางอมรรัตน์ แซ่ลอ
นางอมรรัตน์ ปินวรรณา
นางสาวอมรรัตน์ พุ่มอรุณ
นางสาวอมรรัตน์ ระวิชัย
นางอมรรัตน์ สมสุข

๒๖๑๗
๒๖๑๘
๒๖๑๙
๒๖๒๐
๒๖๒๑
๒๖๒๒
๒๖๒๓
๒๖๒๔
๒๖๒๕
๒๖๒๖
๒๖๒๗
๒๖๒๘
๒๖๒๙
๒๖๓๐
๒๖๓๑
๒๖๓๒
๒๖๓๓
๒๖๓๔
๒๖๓๕
๒๖๓๖
๒๖๓๗
๒๖๓๘
๒๖๓๙
๒๖๔๐
๒๖๔๑
๒๖๔๒
๒๖๔๓
๒๖๔๔
๒๖๔๕
๒๖๔๖
๒๖๔๗
๒๖๔๘
๒๖๔๙
๒๖๕๐

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
นางสาวอมรรัตน์ สุดชารี
นางอมรฤทธิ์ ลําดวง
นางอมรลักษณ์ เฉิดจินดา
นางสาวอมรินทร์ แดงดอนไพร
นางสาวอมลวรรณ วันทอง
นางอรจิตร แซ่เจีย
นางอรชร จันทวงศ์
นางสาวอรชร รักเกียรติ
นางสาวอรฐิติ เอกตระกูล
นางสาวอรดา ลอวิภา
นางอรทัย แกล้วทนงค์
นางสาวอรทัย จิตต์บรรเทา
นางอรทัย เต๋จ๊ะนัง
นางอรทัย ธารีเกษ
นางอรทัย เสนานอก
นางอรนุช บุญชู
นางอรนุช สืบสกุล
นางอรพรรณ ตรีเนตร
นางสาวอรพรรณ นนทไชย
นางอรพรรณ พัชรพิสุทธิ์
นางอรพันธ์ มีชัย
นางสาวอรยา ฤากิจ
นางสาวอรรจนีย์ ศรีธรรมศาสน์
นางสาวอรวรรณ ไกรศรีวรรธนะ
นางสาวอรวรรณ ดํารงคดี
นางสาวอรวรรณ ปั้นสุด
นางสาวอรศรี สารากรบริรักษ์
นางสาวอรสา เรือนจันทร์
นางสาวอรสา สายจาง
นางสาวอรสุรางค์ ไชยเดช
นางสาวอรอนงค์ ชลาชีพ
นางอรอนงค์ รัศมี
นางอรอนงค์ วิลามาตร
นางสาวอรอนงค์ สีหะเนิน

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๓ ข
๒๖๕๑
๒๖๕๒
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๒๖๖๓
๒๖๖๔
๒๖๖๕
๒๖๖๖
๒๖๖๗
๒๖๖๘
๒๖๖๙
๒๖๗๐
๒๖๗๑
๒๖๗๒
๒๖๗๓
๒๖๗๔
๒๖๗๕
๒๖๗๖
๒๖๗๗
๒๖๗๘
๒๖๗๙
๒๖๘๐
๒๖๘๑
๒๖๘๒
๒๖๘๓
๒๖๘๔

นางอรอุบล สุวรรณจักร์
นางสาวอรอุมา แก้วบุดดา
นางสาวอรอุมา สิงห์สวัสดิ์
นางสาวอรอุษา อนุรา
นางอรัญญา เกษมสุวรรณ
นางอรัญญา แก้วมา
นางอรัญญา พิณพงษ์
นางอรัญญา สุขะวัลลิ
นางสาวอริยา เจริญพร
นางอริยา วรพันธนายุต
นางอริศรา สเลอาด
นางอรุณรัตน์ สวัสดิ์ชตุ ิตระกูล
นางอรุณี พงศ์ธราธร
นางสาวอลิสรา อาชานุสรณ์
นางอวยพร รัตนหิรัญ
นางสาวอวยพร ศรีกาญจน์
นางอสุนี เจริญยศ
นางสาวอ่อนละนา สายแก้ว
นางอ่อนสี ปาสาบุตร
นางอังคณา ทองหล่อ
นางอังคณา บัวผาง
นางอังคณา ศิริมาศ
นางอังคณา สินทรัพย์
นางสาวอังคณารัตน์ สุขมี
นางสาวอังศุมาลิน ธนานุรัตน์
นางอังสุมา แดงพันธ์โพธิ์
นางอัจฉรา กสิกุลอวตาร
นางสาวอัจฉรา จานุสังข์
นางสาวอัจฉรา ปลิดกระโทก
นางอัจฉรา รักเรือง
นางอัฉราวดี ทองขาว
นางอัญชนา ผกามาศ
นางสาวอัญชนาภา คันธชาติ
นางสาวอัญชลี เข็มทอง

หน้า ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๖๘๕
๒๖๘๖
๒๖๘๗
๒๖๘๘
๒๖๘๙
๒๖๙๐
๒๖๙๑
๒๖๙๒
๒๖๙๓
๒๖๙๔
๒๖๙๕
๒๖๙๖
๒๖๙๗
๒๖๙๘
๒๖๙๙
๒๗๐๐
๒๗๐๑
๒๗๐๒
๒๗๐๓
๒๗๐๔
๒๗๐๕
๒๗๐๖
๒๗๐๗
๒๗๐๘
๒๗๐๙
๒๗๑๐
๒๗๑๑
๒๗๑๒
๒๗๑๓
๒๗๑๔
๒๗๑๕
๒๗๑๖
๒๗๑๗
๒๗๑๘

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
นางสาวอัญชลี คําเมลี
นางสาวอัญชลี ไชยวุฒิ
นางอัญชลี มนัสโยธิน
นางสาวอัญชลี เรียงหา
นางอัญชลี ลามาลี
นางอัญชลี อ่ําชิต
นางสาวอัญชัน ทับทิมดี
นางสาวอัญชิษฐา ฮัดไข่
นางสาวอัญชิสา สุรีย์แสง
นางอัณณ์ชญาน์ ตาทอง
นางอัธยา โตวัฒน์นิมิต
นางสาวอัปสร แสงทิพย์
นางอัมพร กิมสิน
นางสาวอัมพร พิมพิสาร
นางอัมพรรณ คําตา
นางอัมพรรัตน์ วงศ์สรรเสริญ
นางอัมพวรรณ มาตรา
นางสาวอัมภิกา ภูมิรัตน์
นางอัสนี รัศมี
นางอาทิญา สุริยวโรภาส
นางอาทิตยาภรณ์ คําเผ่า
นางอาบีดะ พุ่มช่วย
นางสาวอาภรณ์ เทียนทอง
นางอาภรณ์ พิกุลทอง
นางสาวอาภาภรณ์ ฉายสอาด
นางสาวอาภาวดี นีลวัชระ
นางอารมย์ ด้วงแก้ว
นางอารมย์ ทองประศรี
นางอาระยา โคตพันธ์
นางอาริยา สมจิตต์
นางอาริยา อาศิรพงษ์พร
นางอารี คามะเชียงพิณ
นางสาวอารีย์ พรมมา
นางอารีย์ เพชรสละ

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๓ ข
๒๗๑๙
๒๗๒๐
๒๗๒๑
๒๗๒๒
๒๗๒๓
๒๗๒๔
๒๗๒๕
๒๗๒๖
๒๗๒๗
๒๗๒๘
๒๗๒๙
๒๗๓๐
๒๗๓๑
๒๗๓๒
๒๗๓๓
๒๗๓๔
๒๗๓๕
๒๗๓๖
๒๗๓๗
๒๗๓๘
๒๗๓๙
๒๗๔๐
๒๗๔๑
๒๗๔๒
๒๗๔๓
๒๗๔๔
๒๗๔๕
๒๗๔๖
๒๗๔๗

หน้า ๙๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖

นางอารีย์ วสุวัต
๒๗๔๘ นางสาวอุทัยวรรณ ปิ่นวัฒนากุล
นางอารีย์ สงวนศิลป์
๒๗๔๙ นางอุทัยวรรณ ภมรโชคประสพ
๒๗๕๐ นางอุทาน แก้วละมุล
นางสาวอารีย์รัตน์ นฤมลต์
๒๗๕๑ นางสาวอุทุมพร วงษ์เคลือวัลย์
นางสาวอารียา วงศ์แก้ว
๒๗๕๒ นางอุ่นจิตร เหลียงแฉล้ม
นางสาวอารียา วังทะพันธ์
๒๗๕๓ นางสาวอุบล วงศ์ชัย
นางสาวอารีรัตน์ ภู่เณร
๒๗๕๔ นางอุบลรัตน์ คล้ายภู่
นางอารีรัตน์ มีศรีดี
๒๗๕๕ นางอุบลรัตน์ ชูทิพย์
นางอารีรัตน์ แอบอิง
๒๗๕๖ นางสาวอุบลรัตน์ ประสานทอง
นางอํานวย ทองขาว
๒๗๕๗ นางอุบลวรรณ กรุธไทย
นางสาวอํานวย บุญไพโรจน์
๒๗๕๘ นางสาวอุมาภรณ์ เชาวลิต
นางอํานวย สุวรรณคช
นางอํานวยพร งามสมบัติ
๒๗๕๙ นางอุมารี สุขเกษม
๒๗๖๐ นางอุรุพรรณ ทองนาค
นางอําพร เฉลยชัย
๒๗๖๑ นางอุไร ปริณายกรัตน์
นางอําพร ตีรมาโนช
๒๗๖๒ นางสาวอุไร สุขสอาด
นางอําพร หอมคําวะ
๒๗๖๓ นางอุไรพร คินิมาน
นางอําพร อิ่มใจ
๒๗๖๔ นางสาวอุไรพร ศรีสอน
นางสาวอําพรรณ์ นันต๊ะคํามี
๒๗๖๕ นางอุษณีย์ ภูศรีฤทธิ์
นางอําไพ เนตรผาบ
๒๗๖๖ นางสาวอุษนีย์ สําลีทอง
นางสาวอําไพ ปัญญายาว
๒๗๖๗ นางสาวอุษา จําปาเทศ
นางอําไพ พรมคํา
๒๗๖๘ นางอุษา เดชสันเทียะ
นางอําไพวรรณ สิริสี
นางสาวอําไพวัลย์ ขาวทรงธรรม
๒๗๖๙ นางอุษา ปานจันทร์
นางสาวอําภาพร โพธิ์ชัยศรี
๒๗๗๐ นางเอกนารี สวัสดิ์นที
นางอํามรรัตน์ มากชิต
๒๗๗๑ นางเอราวัณ จันทร์น้อย
นางอิงอร สุขใส
๒๗๗๒ นางเอื้องลาวัลย์ อนุสุริยา
นางอินทิรา หุตะนาวิน
๒๗๗๓ นางเอื้อมพร พิบูลย์ผล
นางอินทีวร วิชิตนันทน์
๒๗๗๔ นางสาวเอื้อมพร อินทรเสวก
นางอิ่มสาว ศรีมุกค์
๒๗๗๕ นางสาวไอยรา ดวงแก้ว
นางอุทัย มหามนตรี
๒๗๗๖ นางสาวไอลดา ปริญานุภาพ
๒๗๗๗ นางฮาลีเมาะ แลแร

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๓ ข

หน้า ๙๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖

บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

๑
๑
๒
๓
๔
๕
๑
๒
๓
๔

ตติยดิเรกคุณาภรณ์
นายวุฒนิพงษ์ วราไกรสวัสดิ์
๒ นายสมยศ วัฒนากมลชัย
๓ นางสาวศันสนีย์ เทพปัญญา
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๖ นางสาวฉันทนา พลอินทวงษ์
นายชลธร อริยปิติพันธ์
๗ นางสาวชุติมา เกศดายุรัตน์
นายรณพีร์ ตุลวรรธนะ
๘ นางปนัดดา อัญญโพธิ์
นายวันชัย อริยะพุทธิพงศ์
๙ นางสาวเพชรี ศิริกิจจาขจร
นายสุกิจ คูชัยสิทธิ์
นางสาวจิราภา จันทร์หอม
๑๐ นางสาวสุคนธ์ทพิ ย์ รัตนภูพนั ธ์
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๕ นางณัฐสุภา เจริญยิ่งวัฒนา
นายนราธิป อ่ําเที่ยงตรง
๖ นางสาวธิดารัตน์ ต่อสุข
นายบุญยศิษย์ บุญโพธิ์
๗ นางสาวศรัญญา เกิดขาว
นายมาณพ ศิริภิญโญกิจ
๘ นางสาวศิริณญา เพชรจันทร
นายวิศาล พัฒน์ชู

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑ นางธารินี กิตติกาญจนโสภณ

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๑
๒
๓
๔
๕

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๘ นางสาวขวัญณภัทร ขนอนคราม
นายกรด สองเมือง
๙ นางขวัญหทัย มิตรภานนท์
นายพชร เลิศปิติวัฒนา
นายพิเชษฐ พิมพ์เจริญ
๑๐ นางสาวนิภากร กําจรเมนุกูล
นายสิทธิชยั สุวรรณลพ
๑๑ นางปัทมา อารีย์สมาน
นายสุชีพ พิริยสมิทธิ์
๑๒ นางผกาเพ็ญ จรูญแสง
นายอนุชิต เจริญ
๑๓ นางมณฑาทิพย์ บุญรอด
นายอาดิศร์ อิดรีส รักษมณี
๑๔ นางอัศนีย์ ทองศิลป์
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๖ นางสาวนภาพร อยู่ถาวร
นายศรัณย์ สายฟ้า
๗ นางภาวดี สุรโกมล
นายสมบูรณ์ ชิตพงศ์
๘ นางสาวมินท์ธิตา อัครโชติธนินท์
นายสุธี สากลวารี
๙ นางลักษมี ทุ่งหว้า
นายอติพล สุวรรณดี
๑๐ นางสาวแววระวี ชนะนนท์
นางสาวกรพินธุ์ พนาพิสุทธิ์จามร
๑๑ นางสุพิชชา ปัญญาธีรภาพ

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๓ ข

หน้า ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖

มหาวิทยาลัยเกริก

๑ นายนิรัญ งามเกิด

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๒ นางสาวแก้วตา แสนรักษ์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

๑ นายปรีชา วิชัยดิษฐ์
๒ นายพลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง
๓ นายสงกรานต์ กลมสุข

ตติยดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายวิชัย ศรีขวัญ
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๔ นายสุรพงศ์ มิตรกูล
๕ นายเสรี หล่อกัณภัย
๖ นางสาวสุปราณี แตงวงษ์

วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
๑
๒
๓
๔

นายชัยวุฒิ เทโพธิ์
นายพอพันธุ์ สนเจริญ
นายวิชาญ แสงสุขวาว
นายอมฤทธิ์ จันทนลาช

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๕ นางสาวฐณิชา สาลีพันธ์
๖ นางสาวธวัลรัตน์ ภูนุช
๗ นางสาวไพสน พรมกอง
๘ นางสุชีราภรณ์ ธุวานนท์

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑ ว่าที่ร้อยตรี ชานนท์ ชื่นจิตร์
๒ นางสาวดนยา มีสวัสดิ์
๓ หม่อมหลวงสรสิริ วรวรรณ
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายบดินทร์ เดชาบูรณานนท์
๒ นายรุ่งอรุณ ออมสุวรรณกุล
๓ นางสาวพรทิพย์ ชนะค้า

วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
ทุติยดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายสมศักดิ์ รุ่งเรือง
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑ นางสาวจริยา ศรีจรูญ

วิทยาลัยดุสิตธานี

๑ นายทวีเดช ธวัฒนกุล
๒ นางสาวณฐมน น้อยจีน

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๓ นางสาวปณพร สมจิต
๔ นางสาวลภัสรดา มุสิกวงศ์
๕ นางสาววิภาวรรณ ร่มรื่นบุญกิจ

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๓ ข
๑ นายอรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร

หน้า ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๒ นางสาววิศนี ยอดสกุล

มหาวิทยาลัยตาปี
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑ นางสาวณัชชา เกิดทรัพย์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๑
๒
๓
๔
๕
๖

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
นายประสาน เงาศรี
๗ นางพนิดา อนันทวรรณ
นายรุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล
๘ นางริญญรัตน์ โชติสุริยสินสุข
นายสุเมธ อดุลวิทย์
๙ นางเรวดี ทั่งจันทร์แดง
นางสาวดาริกา ลัทธพิพัฒน์
๑๐ นางสาวสมหญิง งามพรประเสริฐ
๑๑ นางสาวสุรัชดาพรร ทองสุข
นางสาวธารทิพย์ เทียมทอง
๑๒ นางสาวอรอุมา มูลวัตร
นางสาวปาณิตา ธูสรานนท์
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
นายกิรติ ศรีสุชาติ
๗ นายอธิพัชร์ ดาดี
นายจินตนัย ไพรสนฑ์
๘ นายอนุพจน์ พนาพรศิริกุล
นายถวัลย์ แตงไทย
๙ นางสาวประนอม ศรีโกศักดิ์
นายปริญ เฟื่องวุฒิ
๑๐ นางสาวไพทยา มีสัตย์
นายรุ่งวิทย์ เทพบุตร
๑๑ นางสาววรรณรินทร์ วินิจกิจเจริญ
๑๒ นางสาวสุดถนอม รอดสว่าง
นายอดิศร ณ อุบล
๑๓ นางสาวอุบลวรรณ มูลกัณฑา

มหาวิทยาลัยพายัพ

๑
๒
๓
๔
๕
๖

ตติยดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายบุญยัง วิษณุมหิมาชัย
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
นายฉันทกร สระทองมาก
๗ นายอุดม งามเมืองสกุล
นายภูมินทร์ ดวงหาคลัง
๘ นางสาวเกศินี วุฒิวงศ์
นายมานิตย์ มณีวงค์
๙ นางณัฐฌาน สุพล
นายศุภชัย บุญธีรารักษ์
๑๐ นางสาวนิภาภรณ์ เอื้อตรงจิตต์
๑๑ นางพลับพลึง พวงธนะสาร
นายสรวุฒิ บุญญพิทักษ์สกุล
๑๒ นางพิศมัย กิจเกื้อกูล
นายสุชาติ เศรษฐมาลินี
๑๓ นางสิรินยา พวงจําปา

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๓ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖

หน้า ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
นายชัชชัย สุวรรณรัตน์
๗ นางมลิวัลย์ งาเจือ
นายมานะ ดวงสุวรรณ
๘ นางสาวรัตน์กมล ปวรวรรฒน์
นายสันติสุข ชินพงศ์
๙ นางสาวรุ่งฤดี วงค์ชุม
นางกฤตธีรา เพียรรักษ์การ
๑๐ นางรุจพร ฟูมงคล
นางสาวนันทพร ผลอนันต์
๑๑ นางสาวสิรินทรา ชาเทพ
นางสาวปรางค์ เที่ยงบูรณธรรม
๑๒ นางสาวสุลาวัลย์ รัตนทิพยาภรณ์
๑๓ นางสาวออมบุญ บุรุษภักดี

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
ตติยดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายไชยยศ เหมะรัชตะ
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายกิตติพัฒน์ สุวรรณชิน
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑ นางสาวนันท์นภัส สุจิมา

มหาวิทยาลัยภาคกลาง นครสวรรค์
ตติยดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายทนงศักดิ์ เหมือนเตย
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายธารินทร์ กุลปรียะวัฒน์
๒ นางสาวสุพิวรรณ ดิษฐรัตน์
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายเจษฎา ปั้นงาม
๓ นายสันติ ทองแจ่ม
๒ นายปิยพงศ์ ประไพศรี
๔ นายอดิเรก วัชรพัฒนกุล

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

๑ นายปุณยวีร์ ศรีรตั น์

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑ นางกัณนิกา เพชรส่งศรี
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๒ นายสุบรรณ นาไร
๓ นายสุรสิทธิ์ ศักดา

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๓ ข

หน้า ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖

มหาวิทยาลัยธนบุรี
๑ นายพงษ์ศักดิ์ เสริมพงษ์พันธ์
๒ นายสมชัย อภิรัตนพิมลชัย
๓ นายสมชาย เลิศภิรมย์สุข
๑ นายจิรศักดิ์ ส่งบุญแก้ว
๒ นายสรวรรธน์ ดาราแหวว

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๔ นางปฐมพร อินทรางกูร ณ อยุธยา
๕ นางสาวสินีภคนัญ จรูญศารทูล
๖ นางอุมาพร เภตราพรโชติ
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๓ นางกานต์รวี จงอิทธิ
๔ นางสาวอินทิรา มีอินทร์เกิด

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

๑
๒
๓
๔

นายเดโช แสนภักดี
นายภุมโม คําสอน
นางคนิตลดา ณะศรี
นางสาวประเณจตรี คงงาม

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายเล็ก พงษ์สมัครไทย
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๕ นางปิยาภรณ์ พละกุล
๖ นางศิริพร น้อยวงศ์
๗ นางสาวสุมลมาลย์ พลชํานิ
๘ นางสาวแสงโสม อมรรัตนพงศ์

มหาวิทยาลัยเนชั่น
๑ นายวิเชพ ใจบุญ

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๒ นางนงลักษณ์ สุวรรณวิชิตกุล

มหาวิทยาลัยรังสิต
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายเอกพจน์ วงศ์สวัสดิ์กุล
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายณัฐ เทพหัตถี
๑๐ นายสุรพล ศรีวิทยา
๒ นายนิพัทธ์ สุภาภรณ์
๑๑ นายอชิตพล ฉัตรวรากร
๓ นายประสาน ตั้งยืนยงวัฒนา
๑๒ นายอธิพงศ์ ณ ถลาง
๔ นายปุณณรัตน์ จรุงคนธ์
๑๓ นางสาวณัฏฐิกา นาคเพชร
๕ นายวรรณกิตติ์ วรรณศิลป์
๑๔ นางสาวณัฐฌาภรณ์ เดชราช
๖ นายวิชัย เมฆเกิดชู
๑๕ นางดวงทิพย์ เจริญรุกข์ เผื่อนโชติ
๗ นายสมชาย ปุญญนิรันดร์
๑๖ นางดวงพร ผาสุวรรณ
๘ นายสาธิต เชียงทอง
๑๗ นางนรากร อมรฉัตร
๙ นายสุพจน์ บุญสิทธิ์
๑๘ นางเปรมารัช วิลาลัย

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๓ ข

หน้า ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖

๑๙ นางสาวลัดดาวัลย์ สารพัฒน์
๒๒ พลเรือตรีหญิง สุชาดา วุฑฒกนก
๒๐ นางสาววรวรรณ เฟื่องขจรศักดิ์
๒๓ นางสาวสุมามาลย์ ปานคํา
๒๑ นางสาวศศโสฬส จิตรวานิชกุล
๒๔ นางสุรางค์ ลีละวัฒน์
๒๕ นางสาวอนัญญาลัลน์ วัฒนะนุพงษ์

สถาบันรัชต์ภาคย์
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายเกียรติศักดิ์ บัวชุม
๓ นางสาวริญญารัศมิ์ เลิศพุทธิกุล
๒ นายราชวิกรม อาทิตย เจริญรัชต์ภาคย์
๔ นางสาววราภรณ์ เจริญรัชต์ภาคย์
๕ นางสาวอัญมณี ศรีวัชรินทร์

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

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๒๑ นางทศวัน มณีโชติ
นายคม อนุสนธิ์
๒๒ นางนารีรัตน์ บุญช่วย
นายจิรภัทร สิงห์หนา
นายชาญฤทธิ์ บุญพรหม
๒๓ นางบวรลักษณ์ เสนาะคํา
นายทวีวฒ
ั น์ กันฉาย
๒๔ นางเบญจมาศ นิลเขียว
นายธรรมรัตน์ วั่นเล่ง
๒๕ นางสาวพัชรี ปินะสา
นายธีระพงษ์ สีวิลัย
๒๖ นางสาวพัฐชญามาศ อุดหนุน
นายบรรเจิด อยู่โพธิ์
๒๗ นางสาวเพ็ญศรี อินอุ่นโชติ
นายพูลผล เพชรรุ่ง
๒๘ นางสาวไพวรรณ สิทธิกัน
นายรักษ์พล สายเนตรงาม
๒๙ นางยุพิน เผือกขาว
นายสมชาย แทนจ้อย
๓๐ นางสาวรติชล สิทธิเสนา
นายสมบัติ ชมชายผล
๓๑ นางรัตติยา ศรีศิริรุ่ง
๓๒ นางสาวลินดา ชาวนา
นายสมปรารถน์ เลขะพาศ
นายสมาน เอื้อราษฎร์
๓๓ นางวัชรี สุนทรนนท์
นายสุระชัย หัวไผ่
๓๔ นางสาววิไลพร แซ่ตั้ง
นายสุริยา วาสะรัมย์
๓๕ นางสิริกร อนันต์
นายสุวิทย์ พรมขุนทด
๓๖ นางสาวสุจิตรา บุญสวน
นายไสว ปานบางพงศ์
๓๗ นางสาวสุชาวดี โชติวิเชียร
นายเอกชัย กุ้งทอง
๓๘ นางสาวอรุณี เทพเจริญ
นางสาวกฤษญกร พงษ์พรรฦก
๓๙ นางอิสริยาภรณ์ พิทยาภรณ์
นางสาวดาวใจ วงศ์ชมภู
๔๐ นางอุไรวรรณ เพชรรุ่ง

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๓ ข

หน้า ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
๑ นางชุติญาภัค วาฤทธิ์

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๒ นางสาวณัฐนันท์ เสนโพธิ์กลาง

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

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑๖ นางสาวกิ่งแก้ว พรอภิรักษ์สกุล
นายกานตนันต์ บูรณดิลก
๑๗ นางจิตรลดา วิวัฒน์เจริญวงศ์
นายชัชวาลย์ พูนลาภพานิช
๑๘ นางชลลดา สัจจานิตย์
นายชัยสรรค์ รังคะภูติ
๑๙ นางถิรนันท์ วงศ์วิวัฒน์
นายเทพฤทธิ์ ทองชุบ
๒๐ นางสาวนิลุบล ศิวบวรวัฒนา
นายธนภัทร พรหมวัฒนภักดี
๒๑ นางสาวปัทมา โกเมนท์จํารัส
นายปรีชา กอเจริญ
๒๒ นางสาวพรรณทิพย์ อย่างกลั่น
นายปิยะ ไล้หลีกพาล
๒๓ นางพัชรี วทัญญุตานนท์
นายภรชัย จูอนุวัฒนกุล
๒๔ นางรวิภา ลาภศิริ
นายวิชชากร เฮงศรีธวัช
๒๕ นางรัชนี แจ่มใส
ว่าที่ร้อยตรี สมเกียรติ แสงอรุณเฉลิมสุข
นายสุรพล จันทร
๒๖ นางสาวลัดดาวรรณ มีอนันต์
นาวาอากาศเอก สุรศักดิ์ มังสิงห์
๒๗ นางศุภลักษณ์ ไชยสิทธิ์
นายอัศวิน วงศ์วิวฒ
ั น์
๒๘ นางสุนันทา ไชยสระแก้ว
นางสาวกนกวรรณ อุสันโน
๒๙ นางสาวอัจฉรา คําภูแสน
นางกัลยาภรณ์ ปานมะเริง
๓๐ นางเอกธิดา เสริมทอง
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑๐ นางสาวนาตยา กันทะเสนา
นายกุศล สังขนันท์
๑๑ นางสาวปริยา รินรัตนากร
นายชลทิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล
๑๒ นางปิยากร หวังมหาพร
นายวรสรวง ดวงจินดา
๑๓ นางสาวไพบูลย์ สุขวิจิตร
นายวรัชญ์ ครุจิต
๑๔ นางยุวดี เครือรัฐติกาล
นายวิบูลย์ บุญยธโรกุล
๑๕ นางสาวศิรดา เทียนขาว
นางฉัฐชสรณ์ กาญจนศิลานนท์
๑๖ นางสุธาสินี ศานติกะนาวิน
นางสาวณัฐกมล ถุงสุวรรณ
๑๗ นางสาวอารีย์ ขันติธรรมกุล
นางณัฐพร อิฐสุวรรณ กัง
๑๘ นางสาวอิสราภรณ์ ลาดละคร
นางนฤมล ปิ่นโต

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๓ ข

หน้า ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖

มหาวิทยาลัยสยาม

๑
๑
๒
๓
๔

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
นายธาตรี รุ่งโรจน์
๒ นายสุบเดศ วามสิงห์
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๕ นางเบญญา วงศ์สวรรค์
นายประพัฒน์ ศรีพฤทธิ์เกียรติ
๖ นางสาวลัดดาวัลย์ อุทัยนา
นายวิษรสรรค์ โชคชัยวิวฒ
ั น์
๗ นางสาวลิขิตกุล กุลรัตนรักษ์
นายสรธร อุ่นอารมย์
๘ นางวารุณี เพไร
นางสาวณัฎฐวี ดีมา

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๑
๒
๓
๔
๕
๖

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๘ นางสาวทิฆัมพร รอดเงิน
นายกฤษดา แพทย์หลวง
๙ นางสาวนวลน้อย ตระกูลกิตติไพศาล
นายกาลัญ วรพิทยุต
๑๐ นางสาวน้ําฝน อัศวเมฆิน
นายชนะ เยี่ยงกมลสิงห์
นายณัชพงษ์ สําราญ
๑๑ นางประภา ตันติประเสริฐสุข
นายเอกชัย อภิศักดิ์กุล
๑๒ นางพัชรินทร์ จํารูญโรจน์
นางสาวใจนุช ประยูรชาติ
๑๓ นางอัญชลี พิเชษฐพันธ์
นางสาวชฎารัตน์ พิพัฒน์นนั ท์
๑๔ นางอุษามาส จริยวรานุกุล
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
นายทรรศนะ บุญขวัญ
๗ นางกัลญา โอภาสเสถียร
นายนิรันดร์ ขุมบางลี่
๘ นางสาวธนิกาญจน์ จินาพันธ์
นายภาสกร เชื้อสวย
๙ นางสาวพรปวีณ์ สุขรัตน์ฤทธิ์
นายภูษิต วงศ์หล่อสายชล
๑๐ นางรสสุคนธ์ รัตนธาดา
๑๑ นางสาวศุทธินี ชวนไชยสิทธิ์
นายโรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์
๑๒ นางสาวสมฤดี เดชอมร
นายวิมุต วานิชเจริญธรรม
๑๓ นางสาวสุจิตรา เปลี่ยนรุ่ง

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

นายฐิติพงศ์ เกตุอมร
นายธนพงศ์ วุ่นแสง
นายวิทวัส สุริยนั ยงค์
นางดวงธิดา พัฒโน
นางดวงฤดี อุทัยหอม
นางสาวนัยณา แก้วบ้านดอน

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๗ นางสาวปทุมวรรณ ทองตราชู
๘ นางปาริฉัตร สิงห์ศักดิ์ตระกูล
๙ นางสาวพรทิพย์ เสี้ยมหาญ
๑๐ นางสาวมนต์ฤดี ประกิจวัฒนากุล
๑๑ นางสาววรัญญา ศรีวรบุตร
๑๒ นางสาววีณา ใหญ่คํามา

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๓ ข

หน้า ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
๑
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๑
๒
๓
๔
๕

ตติยดิเรกคุณาภรณ์
นายนิก สุนทรชัย
๒ นางนวลใย วัฒนกูล
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๗ นางรัตนา อินทรานุปกรณ์
นายทวีศักดิ์ กสิผล
๘ นางสมศรี จันทร์สม
นายปวินท์ สุวรรณกุล
๙ นางสาวสมหญิง งามอุรุเลิศ
นายศราวุธ สุทธิรตั น์
๑๐ นางสาวสุธิดา สุนทรวิภาต
นายสรรเสริญ วัชรโยธิน
นางสาวนุชนาถ แช่มช้อย
๑๑ นางสุนีย์ ชาญณรงค์
นางสาวพิมสิริ ภู่ตระกูล
๑๒ นางสุพร พริ้งเพริศ
๑๓ นางสาวสุวรรณา เสมศรี
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
นายกิตติ เลิศกมลรักษ์
๖ นางสาวน้ําผึ้ง มีศิล
นายอุจฉริต์ อาจาระศิริกุล
๗ นางสาวเปรมรัตน์ พูลสวัสดิ์
นางณัจธญา เลี่ยวปัญญา
๘ นางสาวพิฐชญาณ์ อธิเลิศธนานนท์
นางณัฏฐวี ชั่งชัย
๙ นางสาววิชญากร ศรีวิภากุล
นางสาวธุมวดี สิริปัญญาฐิติ
๑๐ นางสาวอรนิภา วงศ์สีลโชติ
๑๑ นางสาวอิสรีย์ เหลืองวิลัย

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
๑
๒
๓
๔
๑
๒
๓
๔

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
นายเกียรติสกุล ชลคงคา
๕ นางสาวชลิดา เชาว์ชาญชัยกุล
นาวาเอก ไชโย ธรรมรัตน์
๖ นางวนิดา บุญญาอรุณเนตร
นายนพดล ตันเรือง
๗ นางศิริภัทร สิตไทย
นายมานิตย์ ธิมาทา
๘ นางสุดารัตน์ ถมกระจ่าง
๙ นางสุวรรณา ชมชื่น
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
นายจารุศักดิ์ จิระภาพันธ์
๕ นางสาวดรุณี สุวรรณคัจฉะ
นายสมยศ เสาะหายิ่ง
๖ นางสาวธิดารัตน์ โกศลสาระสินธุ์
นายสุคริด ฤทธิฉ์ ่ํา
๗ นางนาตยา อารยเขมกุล
นางสาวชฎาภรณ์ สิตไทย
๘ นางสาวปุญชรัสมิ์ โตสัมพันธ์
๙ นางสาวอัมพวรรณ ศรีทอง

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๓ ข

หน้า ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

๑
๒
๑
๒
๓
๔
๕

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
นายธีรพงศ์ บริรักษ์
๓ นางจุลี มีระเสน
นางสาวจันทร์เพ็ญ หงส์มาลัย
๔ นางสาววิลาวรรณ สุขมาก
๕ นางสาวอภิปราย ดวงน้อย
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๖ นายเอกวิทย์ จิโนวัฒน์
นายกิตติเชษฐ์ นนทะสุด
๗ นางสาวกุลชลี ธูปะเตมีย์
ว่าที่ร้อยตรี ครรชิต สิงหเสมานนท์
๘ นางสาวกุลวดี เถนว้อง
นายธนวิศิษฏ์ มหพฤทธิ์ไพศาล
๙ นางสาวธัญสินี เล่าสัม
นายเสกสรรค์ สุทธิสงค์
๑๐ นางสาววราลักษณ์ อ้อยชัยศรี
นายอนิรุทธิ์ ต่ายขาว

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

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

ตติยดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายเชิดชัย เชี่ยวธีรกุล
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๘ นายศุภรัฐ วลัยเสถียร
นายกันต์พงษ์ ประยูรศักดิ์
๙ นายสุรีย์พงศ์ โพธิ์ทองสุนนั ท์
นายกิตติ โพธิกิตติ
๑๐ นางสาวขวัญกมล หน่องพงษ์
นายจิรพันธ์ แดงเดช
นายทศพล สอตระกูล
๑๑ นางชญาดา ธนวิสุทธิ์
นายธีรชาติ ชยาภรณ์
๑๒ นางมยุรี อายุพงศ์
นายนิรเวต ศรีกาลรา
๑๓ นางสาวสนธยา วนิชวัฒนะ
นายพิชัย ตุรงคินานนท์
๑๔ นางสาวหนึ่งฤทัย แก่นจันทร์
๑๕ นางอัจฉรีย์ หวั่งหลี
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑๓ นายอภิชาต อินทรวิศิษฎ์
นายชัยรัตน์ คําเรือง
๑๔ นางกรกต เนติลัดดานนท์
นายไตรเลิศ ชัยเชิดสกุล
๑๕ นางกันยพัชร์ เศรษฐ์โชฎึก
นายนพดล ทองระอา
๑๖ นางสาวกิติมา พงษธา
นายปรเมธ โตสุพันธุ์
๑๗ นางสาวไข่มุก นําการุณอรุณโรจน์
นายพรศักดิ์ อุบลพูลผล
๑๘ นางสาวดรุณี สะอาดดี
นายพิศาล เศรษฐวงศ์
๑๙ นางสาวทามินี ชินะชาครีย์
นายวิรัช วงศ์ไพบูลย์
๒๐ นางสาวธาริณี สังข์ทอง
นายวิศรุต ปาริยะประเสริฐ
นายศุภฤกษ์ จันทรศัพท์
๒๑ นางนพิดา สุภรสุข
นายสหรัฐ ดาวพิเศษ
๒๒ นางสาวนาวยา ชินะชาครีย์
๒๓ นางสาวปรีชญา แม้นมินทร์
นายสิริวัฒน์ พงศแพทยพินิจ
๒๔ นางสาวภัณฑิลา จิตติวรรณ
นายอนันต์ เดอร์ซิงห์

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๓ ข
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒

นางยุพาวดี เหล่าเลิศชัย
นางรุจณี รัตนภิญโญพงษ์
นางสาววรวรรณ ตลอดสุข
นางสาวศศิธร ศรีเฟื่องฟุ้ง
นางสาวศศิรินทร์ สายะสนธิ
นางสาวศิรารัตน์ สุขชัย
นางสาวศิริพร เกียรติภาพันธ์
นางสาวศุภกร พานิชกุล

หน้า ๑๐๕
ราชกิจจานุเบกษา
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖

นางสลิลา ปิ่นปัก
นางสาวสัตวินเดอร์ กอร์ แดง
นางสาวสิกานต์แก้ว พานทองประเสริฐ
นางสาวเสาวณีย์ เทศกิ่ม
นางสาวอมรรัตน์ ภัทรกิจธรรม
นางสาวอัจฉรี พิพัทธกุศลกุล
นางสาวอิงหวย หวัง
นางสาวอุศมา สุนทรนฤรังษี

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลําปาง
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายถนอม คณิตปัญญาเจริญ
๒ นายนพพันธ์ ศรีบุรี
๓ นางสาวจันทร์ขาว สายแปลง
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายกริชรัตน์ อัญญมณีทาน
๓ นางสาวดวงพร พุทธวงศ์
๒ นายนเรศ โรจนวุฒธิ รรม
๔ นางสุวภี กลีบบัว

นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
๑
๒
๓
๔
๕

นายกอบวุฒิ รุจิจนากุล
นายเฉลิมชนม์ สถิระพจน์
นายไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร
นายยศ สันตสมบัติ
นายวรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๖ นายศิริชัย กาญจนวาลี
๗ นายสักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา
๘ นางพิมพ์ใจ เย็นใจ
๙ นางพูนสุข ประเสริฐสรรพ์
๑๐ นางสมทรง บุรุษพัฒน์

ศิลปินแห่งชาติ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
นายเข็มรัตน์ กองสุข
๙ นายเสนาะ หลวงสุนทร
นายเคล้า โรจนเมธากุล
๑๐ นายอารี สุทธิพันธุ์
๑๑ คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ
นายดอกดิน กัญญามาลย์
๑๒ นางสาวทัศนีย์ ขุนทอง
นายมกุฏ มกุฏอรฤดี
๑๓ นางนงไฉน ปริญญาธวัช
พันจ่าอากาศเอก มนัส ปิติสานต์
๑๔ นางเนื่อง แฝงสีคํา
พันโท วิชิต โห้ไทย
๑๕ นางบัวซอน ถนอมบุญ
นายวิโชค มุกดามณี
๑๖ คุณหญิงวิมล ศิริไพบูลย์
นายสมส่วน พรหมสว่าง

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๓ ข

หน้า ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖

ผู้ชนะการประกวดหรือการแข่งขันในระดับนานาชาติ
๑
๒
๓
๔

นายจิรพงษ์ วีรเสนีย์
นายณัฐวุฒิ อดุลยานุโกศล
นายปรีชา หาญชนะ
นายพุฒิพงศ์ วรศรัณย์

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๕ นายวรากรณ์ ทับห่วง
๖ นางสาวณัฐพรรณ ศุภผลา
๗ นางสาวพิณนรี เตี่ยมังกรพันธุ์
๘ นางสาวสีแพร แสนใจ

ราชกิ จ จานุ เ บกษาฉบั บ นี้ ได้ มี ก ารขอแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ในส่ ว นของ
การแก้คําผิด
เล่มที่ ๑๓๑ ตอนที่ ๖ ข ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ หน้าที่ ๒
คลิก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/B/006/2.PDF
จึ ง ขอเรี ย นท่ า นผู้ ป ระสงค์ จ ะใช้ ข้ อ มู ล ของราชกิ จ จานุ เ บกษาฉบั บ นี้
ขอให้ท่านเปิดข้อมูลการแก้คําผิดประกอบด้วย

กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๖ ข

หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗

แก้คําผิด
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ อั น เป็ น ที่ เ ชิ ด ชู ยิ่ ง ช้ า งเผื อ กและเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์
อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๓ ข วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๒
หน้า ๙๐
บรรทั ด ที่ ๑๙ (แถวหน้ า ) คํ า ว่ า “สมชาติ สมดี ” ให้ แ ก้ เ ป็ น
“สุชาติ สมดี”
เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๔ ข วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓
(เล่มที่ ๖)
หน้า ๒๑๗ บรรทัดที่ ๙ (แถวหน้า) คําว่า “นายสริตา ศิลาโรจน์” ให้แก้เป็น
“นางสริตา ศิลาโรจน์”
เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๒ ข วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕
(เล่มที่ ๑๑) หน้า ๑๗๗ บรรทัดที่ ๙ (แถวหลัง) คําว่า “นายวิชัย พ่วงสมจิต” ให้แก้เป็ น
“นายวิชัย พ่วงสมจิตต์”
บรรทัดที่ ๑๙ (แถวหลัง) คําว่า “นายวิเชษฐ์ ปรีชาสุชาติ” ให้แก้เป็น
“นายวิเชษฐ ปรีชาสุชาติ”
หน้า ๒๗๒ บรรทัดที่ ๑๓ (แถวหน้า) คําว่า “นางสุภาวดี กามตะศิลา” ให้แก้เป็น
“นางสุภาวดี คามตะศิลา”
เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๖ ข วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖
(เล่มที่ ๑๑) หน้า ๑๗๗ บรรทัดที่ ๑๖ (แถวหลัง) คําว่า “นางสาววงจันทร์ วิมลพิทยกุล”
ให้แก้เป็น “นางสาววงศ์จันทร์ วิมลพิทยกุล”
เล่ม ๑๒๑ ตอนที่ ๔ ข วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๗
(เล่มที่ ๑๓) หน้า ๙๔
บรรทัดที่ ๑๔ (แถวหลัง) คําว่า “นางสาวอัจฉริยา อภัยวงศ์” ให้แก้เป็น
“นางสาวอัจฉริยา อภัยวงค์”
เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
(เล่มที่ ๗)
หน้า ๓๕
บรรทัดที่ ๑๘ (แถวหน้า) คําว่า “นายสมยศ กิจจะปุณณะ” ให้แก้เป็น
“นายสมรวยยศ กิจจะปุญณะ”

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๖ ข
หน้า ๕๗

หน้า ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗

บรรทัดที่ ๑๕ (แถวหลัง) คําว่า “นางวาติปัญญา พิมภักดี” ให้แก้เป็น
“นางวาตินัญญา พิมภักดี”
เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑
(เล่มที่ ๒/๑) หน้า ๑๙๙ บรรทัดที่ ๑๒ (แถวหลัง) คําว่า “จ่าสิบเอก ยุทธนา สิทธิกุล” ให้แก้เป็น
“จ่าสิบเอก ยุทธนา สุทธิกุล”
(เล่มที่ ๘/๒) หน้า ๒๗๒ บรรทัดที่ ๔ (แถวหลัง) คําว่า “นางพัชรี กําเนิดศรี”
ให้แก้เป็น
“นางพัชรี กําเนิดศิริ”
(เล่มที่ ๑๐) หน้า ๒๒
บรรทัดที่ ๓ (แถวหน้า) คําว่า “นายอรรพล ประพินพงษ์” ให้แก้เป็น
“นายอรรถพล ประพินพงษ์”
หน้า ๒๔
บรรทัดที่ ๑๙ (แถวหลัง) คําว่า “นางสาวศิริกานต์ วรรณประพัฒน์”
ให้แก้เป็น “นางศิริกานต์ วรรณประพัฒน์”
หน้า ๒๖
บรรทัดที่ ๒๑ (แถวหน้า) คําว่า “นายชิรินทร์ ส่องสพ” ให้แก้เป็น
“นายชรินทร์ ส่องสพ”
หน้า ๒๗
บรรทัดที่ ๒๔ (แถวหน้า) คําว่า “นางฐิติมา เลิศรุ่งเรืองชัย” ให้แก้เป็น
“นางสาวฐิติมา เลิศรุ่งเรืองชัย”
บรรทัดที่ ๗ (แถวหน้า) คําว่า “พลตํารวจสมัครหญิงอุสาห์ สิงโต”
(เล่มที่ ๑๑) หน้า ๒๓
ให้แก้เป็น “พลตํารวจสมัครหญิงอุสาห์ สิงห์โต”
(เล่มที่ ๑๒) หน้า ๒๐๕ บรรทัดที่ ๒ (แถวหน้า) คําว่า “นายเสริมพล ศาสนสุทิน” ให้แก้เป็น
“นายเสริมพล ศาสนสุพิน”
(เล่มที่ ๑๒/๑) หน้า ๔๔
บรรทัดที่ ๑๙ (แถวหน้า) คําว่า “นายดิเรก งามสวัสดิ์” ให้แก้เป็น
“นายดิเรก งามสมศักดิ์”
ตอนที่ ๓๕ ข วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
หน้า ๒๕
บรรทัด ที่ ๒๔ (แถวหลัง ) คํ าว่า “นางสาวอรวิ นทร์ วิกสิต โศภน”
ให้แก้เป็น “นางสาวอรวินท์ วิกสิตโศภน”
เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒
(เล่มที่ ๑๒) หน้า ๗๕
บรรทัดที่ ๒๒ (แถวหลัง) คําว่า “เรืออากาศเอก แสง สองแสง”
ให้แก้เป็น “เรืออากาศเอก แสง ส่องแสง”

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๖ ข
(เล่มที่ ๑๓)

หน้า ๗๖

เล่ม ๑๒๗
(เล่มที่ ๒)

ตอนที่ ๖ ข
หน้า ๑๑๕

(เล่มที่ ๗)

หน้า ๗๓

(เล่มที่ ๑๑)

หน้า ๑๓
ตอนที่ ๑๔ ข
หน้า ๑๐๙

เล่ม ๑๒๘
(เล่มที่ ๗)

ตอนที่ ๑๖ ข
หน้า ๑๗

(เล่มที่ ๑๔/๔) หน้า ๒๔๓
เล่ม ๑๒๙
(เล่มที่ ๒)

ตอนที่ ๒๔ ข
หน้า ๖๔
หน้า ๘๔

หน้า ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗

บรรทัดที่ ๘ (แถวหลัง) คําว่า “นางสาวอัจฉริยา อภัยวงศ์” ให้แก้เป็น
“นางสาวอัจฉริยา อภัยวงค์”
บรรทัดที่ ๒๕ (แถวหลัง) คําว่า “นายจักรี สัธนานันท์” ให้แก้เป็น
“นายจักรี สัธนานันต์”
วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
บรรทัดที่ ๒ (แถวหน้า) คําว่า “ร้อยตรีหญิง วิวิทย์ ศักดิ์ศิริพันธ์”
ให้แก้เป็น “จ่าสิบเอก วิวิทย์ ศักดิ์ศิริพันธ์”
บรรทั ด ที่ ๑๓ (แถวหลั ง ) คํ า ว่ า “นายวิ รุ ฬ ห์ ผาดํ า ” ให้ แ ก้ เ ป็ น
“นายวิรุฬห์ ผาคํา”
บรรทัดที่ ๑๙ (แถวหน้า) คําว่า “นายนรชัย ครุฑนรสิงห์” ให้แก้เป็น
“นายนรชัย ครุธนรสิงห์”
วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
บรรทั ด ที่ ๑๗ (แถวหน้ า ) คํ า ว่ า “นายสุ ทั ศ น์ ชมภู ” ให้ แ ก้ เ ป็ น
“นายสุทัศน์ ชุมภู”
วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
บรรทัดที่ ๘ (แถวหน้า) คําว่า “นางสาววนิดา บุญถึง” ให้แก้เป็น
“นางสาววนิดา บุญถี”
บรรทัดที่ ๒๒ (แถวหน้า) คําว่า “นางมโนรัตน์ หรหมอักษร” ให้แก้เป็น
“นางมโนรัตน์ พรหมอักษร”
วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
บรรทัดที่ ๗ (แถวหลัง) คําว่า “พันเอก อารมณ์ ขุนภาษี” ให้แก้เป็น
“พันเอก อารมย์ ขุนภาษี”
บรรทั ด ที่ ๑๖ (แถวหน้ า ) คํ า ว่ า “พั น ตรี คงกฤติ พลเดชวิ สั ย ”
ให้แก้เป็น “พันตรี คงกฤดิ พลเดชวิสัย”

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๖ ข
หน้า ๑๒๙
หน้า ๑๖๒
หน้า ๑๗๐
หน้า ๑๘๐
หน้า ๑๘๑
(เล่มที่ ๕)

หน้า ๒

(เล่มที่ ๘/๒) หน้า ๑๓๒

(เล่มที่ ๑๓)

หน้า ๑๘

หน้า ๑๙
(เล่มที่ ๑๔/๔) หน้า ๒๙๒

หน้า ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗

บรรทัดที่ ๑๖ (แถวหลัง) คําว่า “ร้อยตรี ดุสิต เพ็ชร์น้อย” ให้แก้เป็น
“ร้อยตรี ดุสิต เพ็ชรน้อย”
บรรทัดที่ ๔ (แถวหลัง) คําว่า “จ่าสิบเอก วรวัฒน์ อินทร์สุวรรณ”
ให้แก้เป็น “จ่าสิบเอก วรวัฒน์ อินทรสุวรรณ์”
บรรทัดที่ ๔ (แถวหลัง) คําว่า “จ่าสิบเอก สุชาติ ชลอปัยจศิลป์”
ให้แก้เป็น “จ่าสิบเอก สุชาติ ชลอปัญจศิลป์”
บรรทัดที่ ๒๓ (แถวหน้า) คําว่า “จ่าสิบโท สุจิน กําสําโรง” ให้แก้เป็น
“จ่าสิบโท สุจิน กรสําโรง”
บรรทัดที่ ๑๙ (แถวหลัง) คําว่า “จ่าสิบตรี กมลธร อาชะนะชัย”
ให้แก้เป็น “จ่าสิบตรีหญิง กมลธร อาชะนะชัย”
บรรทัดที่ ๒๑ (แถวหน้า) คําว่า “นายโชคชัย รัตนไพบูลย์” ให้แก้เป็น
“นายโชคชัย รัชตไพบูลย์”
บรรทัดที่ ๒๒ (แถวหน้า) คําว่า “นางจุฬาภรณ์ พวยอ้วน” ให้แก้เป็น
“นางสาวจุฬาภรณ์ พวยอ้วน”
บรรทัดที่ ๒๖ (แถวหลัง) คําว่า “นางสํารวย สุขเจริญ” ให้แก้เป็น
“นางสาวสํารวย สุขเจริญ”
บรรทัดที่ ๕ (แถวหน้า) คําว่า “นางฌานิกา พงศ์ไพศาล” ให้แก้เป็น
“นางฌานิกา พงค์ไพศาล”
บรรทัดที่ ๒๓ (แถวหน้า) คําว่า “นายประดิษฐ์ คําฟู” ให้แก้เป็น
“นายประดิษย์ คําฟู”
บรรทัดที่ ๑๘ (แถวหน้า) คําว่า “นายคงศักดิ์ วงศ์ธนานันท์” ให้แก้เป็น
“นายคงศักดิ์ วงค์ธนานันท์”
บรรทัดที่ ๑๐ (แถวหลัง) คําว่า “นางสาววนิดา ชุติมากุล” ให้แก้เป็น
“นางวนิดา ชุติมากุล”

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๖ ข

เล่ม ๑๓๐

หน้า ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗

ตอนที่ ๓๕ ข วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
หน้า ๓๖
บรรทั ด ที่ ๑๓ (แถวหลั ง ) คํ า ว่ า “พลอากาศตรี ถาวร สุ โ ฆษิ ต ”
ให้แก้เป็น “พลอากาศตรี ถาวร สุโฆสิต”
หน้า ๗๗
บรรทั ด ที่ ๒๓ (แถวหลั ง ) คํ า ว่ า “พั น เอก ณรั ช สิ ง ห์ ป ภาภรณ์ ”
ให้แก้เป็น “พันเอก ณรัช สิงห์ปภาภร”
หน้า ๑๒๙ บรรทัดที่ ๑ (แถวหน้า) คําว่า “นายอลงกด แทนออมทอง” ให้แก้เป็น
“นายอลงกลด แทนออมทอง”
หน้า ๑๙๑ บรรทั ด ที่ ๓ (แถวหลั ง ) คํ า ว่ า “นางจงกลลั ก ษณ์ อิ น ทุ ลั ก ษณ์ ”
ให้แก้เป็น “นางจงกลลักษม์ อินทุลักษณ์”
หน้า ๑๙๕ บรรทัดที่ ๑๙ (แถวหน้า) คําว่า “นายประพนธ์ เนตรรังสี” ให้แก้เป็น
“นายประพนธ์ เนตรรังษี”
หน้า ๑๙๗ บรรทัดที่ ๒๒ (แถวหน้า) คําว่า “นายจิรพันธ์ พูลพานิชย์” ให้แก้เป็น
“นายจิรพนธ์ พูลพาณิชย์”
หน้า ๒๐๘ บรรทัดที่ ๑๙ (แถวหน้า) คําว่า “นายพลส เฉลิมแสน” ให้แก้เป็น
“นายพรส เฉลิมแสน”
หน้า ๒๑๐ บรรทัดที่ ๓๑ (แถวหน้า) คําว่า “นางสาวกรกนก ไชยะเดชา” ให้แก้เป็น
“นางสาวกรกนก ไชยะเดชะ”
หน้า ๒๑๒ บรรทั ด ที่ ๔ (แถวหลั ง ) คํ า ว่ า “นางสาวเสาวนี ย์ เหลื อ วงศ์ ง าม”
ให้แก้เป็น “นางสาวเสาวนีย์ เหลืองวงศ์งาม”
หน้า ๒๒๓ บรรทัดที่ ๕ (แถวหน้า) คําว่า “นางปาลิดา ประถมภัฎ” ให้แก้เป็น
“นางปาลิดา ประถมภัฏ”
ตอนที่ ๔ ข วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖
หน้า ๑๒
บรรทัดที่ ๑๑ (แถวหน้า) คําว่า “นายอุกฤษฎ์ อัษฎาธร” ให้แก้เป็น
“นายอุกฤษฏ์ อัษฎาธร”
บรรทั ด ที่ ๑๘ (แถวหน้ า ) คํ า ว่ า “นางสาวจิ น ตนา จั น รั ง สรรค์ ”
ให้แก้เป็น “นางสาวจินตนา จันสังสรรค์”

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๖ ข
หน้า ๑๕

หน้า ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗

บรรทัดที่ ๑ (แถวหน้า) คําว่า “นางสาวพณิชนาฎ แย้มเพกา” ให้แก้เป็น
“นางสาวพณิชนาฏ แย้มเพกา”
หน้า ๑๙
บรรทั ด ที่ ๑๙ (แถวหน้ า ) คํ า ว่ า “นางสาวกิ ติ ม ากรณ์ จิ ต ราทร”
ให้แก้เป็น “นางสาวกิติมาภรณ์ จิราทร”
หน้า ๒๓
บรรทัดที่ ๖ (แถวหลัง) คําว่า “นางอัญมณี วงกาสิทธิ์” ให้แก้เป็น
“นางอัญมณี วงศ์กาสิทธิ์”
ตอนที่ ๑๖ ข วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
หน้า ๒๔
บรรทั ด ที่ ๑๘ (แถวหน้ า ) คํ า ว่ า “นายชู ช าติ ผาสุ ก ” ให้ แ ก้ เ ป็ น
“นายชูชาติ ผาสุข”
(เล่มที่ ๒)
หน้า ๓
บรรทัดที่ ๑๘ (แถวหลัง) คําว่า “พันจ่าอากาศเอกหญิง ถิรดา อินสกุล”
ให้แก้เป็น “พันจ่าอากาศตรีหญิง ถิรดา อินสกุล”
หน้า ๖
บรรทัดที่ ๑๗ (แถวหลัง) คําว่า “นาวาเอกหญิง วงศ์จันทร์ วรรณศรี”
ให้แก้เป็น “นาวาเอกหญิง วงค์จันทร์ วรรณศรี”
หน้า ๑๐
บรรทัดที่ ๑ (แถวหลัง) คําว่า “พันตรีหญิง สิริกัญญา ณ ลําพูน”
ให้แก้เป็น “พันตรีหญิง สิริกัญญา ศักดิ์ชัยเจริญกุล”
หน้า ๓๒
บรรทัดที่ ๒๓ (แถวหน้า) คําว่า “จ่าสิบตรี ธีรเชษฐ์ สําราญสนิท”
ให้แก้เป็น “จ่าสิบตรี ธีรเชษฐ เอี่ยมทัศนะ”
(เล่มที่ ๒/๑) หน้า ๔๔
บรรทัด ที่ ๖ (แถวหลั ง) คํ าว่ า “ร้ อ ยเอก สมศัก ดิ์ ศรีศาลาแดง”
ให้แก้เป็น “ร้อยเอก สมศักดิ์ ศรีศาลาแสง”
หน้า ๔๕
บรรทั ด ที่ ๘ (แถวหน้ า ) คํ า ว่ า “ร้ อ ยเอก สุ ข นั ย นรานิ รั ติ ศั ย ”
ให้แก้เป็น “ร้อยเอก สุชนัย นรานิรัติศัย”
หน้า ๔๙
บรรทัดที่ ๑๕ (แถวหน้า) คําว่า “ร้อยโท กิตติพงษ์ ลาภผล” ให้แก้เป็น
“ร้อยโท กิตติพงษ์ ลาภพล”
หน้า ๕๓
บรรทัดที่ ๒๓ (แถวหลัง) คําว่า “ร้อยโท ภาณุพันธ์ พริ้มพราย”
ให้แก้เป็น “ร้อยโท ภาณุพันธ์ พริ้มพลาย”

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๖ ข
หน้า ๖๓
หน้า ๖๔
หน้า ๖๘
หน้า ๗๒
หน้า ๗๓
หน้า ๗๖
หน้า ๗๗
หน้า ๗๘
หน้า ๘๐
หน้า ๘๔
หน้า ๑๐๕
หน้า ๑๑๕
หน้า ๑๒๐

หน้า ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗

บรรทัดที่ ๗ (แถวหลัง) คําว่า “ร้อยตรี ดํารงชัย แก้วมา” ให้แก้เป็น
“ร้อยตรี ดํารงค์ชัย แก้วมา”
บรรทั ด ที่ ๑๕ (แถวหลั ง ) คํ า ว่ า “ร้ อ ยตรี บั ญ ชา แม้ น พรหม”
ให้แก้เป็น “ร้อยตรี บัญชา แม้นพรม”
บรรทัดที่ ๕ (แถวหลัง) คําว่า “ร้อยตรี สถิต พุ่มฤทธิ์” ให้แก้เป็น
“ร้อยตรี สถิตย์ พุ่มฤทธิ์”
บรรทัดที่ ๒๒ (แถวหลัง) คําว่า “จ่าสิบเอก กฤษพงศ์ วงศ์เพชรชัย”
ให้แก้เป็น “จ่าสิบเอก กฤษพงศ์ วงศ์เพ็ชรชัย”
บรรทัดที่ ๕ (แถวหน้า) คํ าว่า “จ่า สิบเอก กองสิน คงพัฒน์ยืน ”
ให้แก้เป็น “จ่าสิบเอก กอบสิน คงพัฒน์ยืน”
บรรทั ด ที่ ๑๙ (แถวหลั ง ) คํ า ว่ า “จ่ า สิ บ เอก จรั ส สะอาดจิ ต ร”
ให้แก้เป็น “จ่าสิบเอก จรัส สะอาดจิต”
บรรทัดที่ ๒๓ (แถวหน้า) คําว่า “จ่าสิบเอก จันทร์ศรี หังษาบุตร”
ให้แก้เป็น “จ่าสิบเอก จันศรี หังษาบุตร”
บรรทัดที่ ๑๑ (แถวหน้า) คําว่า “จ่าสิบเอก จิตกร เผ่าพันธุ์” ให้แก้เป็น
“จ่าสิบเอก จิตรกร เผ่าพันธุ์”
บรรทัดที่ ๕ (แถวหลัง) คําว่า “จ่าสิบเอก ชยัน วันแสน” ให้แก้เป็น
“จ่าสิบเอก ชยันต์ วันแสน”
บรรทัดที่ ๑๐ (แถวหน้า) คําว่า “จ่าสิบเอก เชษฐพงษ์ พุฒิพงษ์”
ให้แก้เป็น “จ่าสิบเอก เชษฐพงษ์ พุทธพงษ์”
บรรทัดที่ ๒๐ (แถวหลัง) คําว่า “จ่าสิบเอก พรชัย ขุมทอง” ให้แก้เป็น
“จ่าสิบเอก พรชัย ทุมทอง”
บรรทัดที่ ๑๒ (แถวหน้า) คําว่า “จ่าสิบเอก วงศกร อายุวงศ์” ให้แก้เป็น
“จ่าสิบเอก วงศกร อายุวงค์”
บรรทั ด ที่ ๑๗ (แถวหน้ า ) คํ า ว่ า “จ่ า สิ บ เอก วี ร พงษ์ ตนกลาย”
ให้แก้เป็น “จ่าสิบเอก วีรพล ตนกลาย”

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๖ ข
หน้า ๑๒๑
หน้า ๑๒๕
หน้า ๑๓๐
หน้า ๑๓๘
หน้า ๑๔๖
หน้า ๑๔๗
หน้า ๑๖๕
หน้า ๑๘๑
หน้า ๑๘๓
หน้า ๑๘๔
หน้า ๑๙๘
หน้า ๒๐๓
หน้า ๒๐๕

หน้า ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗

บรรทัดที่ ๒๑ (แถวหลัง) คําว่า “จ่าสิบเอก ศักดิ์ชาติ บุตรจู” ให้แก้เป็น
“จ่าสิบเอก ศักดิ์ชาย บุตรจู”
บรรทัดที่ ๒๓ (แถวหน้า) คําว่า “จ่าสิบเอก สมชาย แจ่มศรี” ให้แก้เป็น
“จ่าสิบเอก ดวงอมร แจ่มศรี”
บรรทัดที่ ๑๐ (แถวหลัง) คําว่า “จ่าสิบเอก สมาน คําอิน” ให้แก้เป็น
“จ่าสิบเอก สมาน คําอินยุทธ”
บรรทัดที่ ๑๓ (แถวหลัง) คําว่า “จ่าสิบเอก สุรวิทย์ เวทการ” ให้แก้เป็น
“จ่าสิบเอก สุวิทย์ เวทการ”
บรรทัดที่ ๒๔ (แถวหลัง) คําว่า “จ่าสิบเอกหญิง ชมพูนุช เชยวงศ์”
ให้แก้เป็น “จ่าสิบเอกหญิง ชมพูนุท เชยวงศ์”
บรรทัดที่ ๑๐ (แถวหลัง) คําว่า “จ่าสิบเอกหญิง ปิยะนารถ วงศ์สิกุล”
ให้แก้เป็น “จ่าสิบเอกหญิง ปิยะนาถ วงศ์สิกุล”
บรรทัด ที่ ๒๓ (แถวหน้า) คํา ว่า “จ่า สิบ เอก ศัก ดิ์เกษ เต่ าทอง”
ให้แก้เป็น “จ่าสิบเอก ศักดิ์เกษม เต่าทอง”
บรรทั ดที่ ๑๕ (แถวหน้า ) คํ าว่ า “จ่า สิบโท วีร ะศัก ดิ์ เบ็ญ จรู ญ ”
ให้แก้เป็น “จ่าสิบโท วิระศักดิ์ เบ็ญจรูญ”
บรรทัดที่ ๑๘ (แถวหลัง) คําว่า “จ่าสิบโท องอาจ เจริญไพบูรณ์”
ให้แก้เป็น “จ่าสิบโท องอาจ เจริญพิบูลย์”
บรรทัดที่ ๒๓ (แถวหลัง) คําว่า “จ่าสิบโทหญิง อนวรรษ มั่นใจ”
ให้แก้เป็น “จ่าสิบโท อนวรรษ มั่นใจ”
บรรทัดที่ ๑๒ (แถวหลัง) คําว่า “จ่าสิบตรี พรหมา นวลพลกรัง”
ให้แก้เป็น “จ่าสิบตรี พรหมมา นวลพลกรัง”
บรรทัดที่ ๕ (แถวหลัง) คําว่า “จ่าสิบตรี วินัย สินโสม” ให้แก้เป็น
“จ่าสิบตรี วินัย สิมโสม”
บรรทั ด ที่ ๒๕ (แถวหลั ง ) คํ า ว่ า “จ่ า สิ บ ตรี สมเจนต์ วิ ลั ย เลิ ศ ”
ให้แก้เป็น “จ่าสิบตรี สมเจตน์ วิลัยเลิศ”

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๖ ข
หน้า ๒๑๓
(เล่มที่ ๒/๓) หน้า ๘๕
หน้า ๑๔๐
หน้า ๑๔๕
(เล่มที่ ๕)

หน้า ๑๑

หน้า ๑๒
(เล่มที่ ๖)

หน้า ๙

(เล่มที่ ๗)

หน้า ๒
หน้า ๙
หน้า ๑๐
หน้า ๑๒
หน้า ๑๓

หน้า ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗

บรรทัดที่ ๑๔ (แถวหน้า) คําว่า “จ่าสิบตรี อุสาห์ จะเรียมพันธ์”
ให้แก้เป็น “จ่าสิบตรี อุตสาห์ จะเรียมพันธ์”
บรรทัดที่ ๒๒ (แถวหลัง) คําว่า “พันจ่าอากาศเอก ทวีเกียรติ จีนทะวงษ์”
ให้แก้เป็น “พันจ่าอากาศเอก ทวีเกียรติ จีนทวงษ์”
บรรทัดที่ ๕ (แถวหน้า) คําว่า “พันจ่าอากาศเอก ไพฑูรย์ ชูราศี”
ให้แก้เป็น “พันจ่าอากาศเอก ไพฑูรย์ ชูราษี”
บรรทัดที่ ๑ (แถวหลัง) คําว่า “พันจ่าอากาศเอกหญิง ราตรี หงส์เผือก”
ให้แก้เป็น “พันจ่าอากาศเอกหญิง ราตรี หงษ์เผือก”
บรรทัดที่ ๑๘ (แถวหน้า) คําว่า “นายจุมพล จึงสมเจตน์ไพศาล”
ให้แก้เป็น “นายจุมพล จึงสมเจตไพศาล”
บรรทั ด ที่ ๒๐ (แถวหลั ง ) คํ า ว่ า “นางวรรณณา ปที ป อมรรั ต น์ ”
ให้แก้เป็น “นางวรรณา ปทีปอมรรัตน์”
บรรทัดที่ ๒๕ (แถวหลัง) คําว่า “นางสาววรัญญ์รัตน์ แก้วโสพรหม”
ให้แก้เป็น “นางสาววรัญญ์รัตน์ แก้วโสพรม”
บรรทัดที่ ๑๐ (แถวหลัง) คําว่า “นางสาวญาณิศา ภัควงศ์” ให้แก้เป็น
“นางสาวญาณิศา ภัควงค์”
บรรทัดที่ ๔ (แถวหน้า) คําว่า “พันเอก ศุภณัฎฐ์ หนูรุ่ง” ให้แก้เป็น
“พันเอก ศุภณัฏฐ์ หนูรุ่ง”
บรรทัดที่ ๗ (แถวหน้า) คําว่า “นายกุญชร บุญฤทธิ์” ให้แก้เป็น
“นายกุลชร บุญฤทธิ์”
บรรทัดที่ ๘ (แถวหน้า) คําว่า “นายจีระนันท์ คนหาญ” ให้แก้เป็น
“นายจีระนนท์ คนหาญ”
บรรทัดที่ ๑๘ (แถวหลัง) คําว่า “นางสาวอรุณี ต่ายทอง” ให้แก้เป็น
“นางสาวอรณี ต่ายทอง”
บรรทัดที่ ๑๔ (แถวหลัง) คําว่า “นางสาวนิพาภรณ์ ผึ้งหลวง” ให้แก้เป็น
“นางนิพาภรณ์ ผึ้งหลวง”

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๖ ข

(เล่มที่ ๑๐)

หน้า ๒๕
หน้า ๔๑
หน้า ๔๖

(เล่มที่ ๑๒)

หน้า ๑๐
หน้า ๑๙๘
หน้า ๑๙๙

(เล่มที่ ๑๓)

หน้า ๓๑

หน้า ๔๑
(เล่มที่ ๑๔)

หน้า ๓

หน้า ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗

บรรทัดที่ ๒๖ (แถวหลัง) คําว่า “นางสาววิไล ขาวดี” ให้แก้เป็น
“นางวิไล ขาวดี”
บรรทัดที่ ๑๗ (แถวหลัง) คําว่า “นางสิทธิสมบูรณ์ เจริญพาณิชย์”
ให้แก้เป็น “นางสิทธิสมบูรณ์ เจริญพาณิชย์พันธ์”
บรรทัดที่ ๒๓ (แถวหน้า) คําว่า “นางสาวชนิษฐา หุมอาจ” ให้แก้เป็น
“นางชนิษฐาภัค หุมอาจ”
บรรทัดที่ ๔ (แถวหลัง) คําว่า “นางบังอร มนตรุเศวตกุล” ให้แก้เป็น
“นางบังอร มนตรีเศวตกุล”
บรรทัดที่ ๑๙ (แถวหน้า) คําว่า “นายสมชาย อึ้งเช้ง” ให้แก้เป็น
“นายสมชาย อึ้งเซ้ง”
บรรทัดที่ ๑๓ (แถวหลัง) คําว่า “นายศิริพงศ์ ไกรพ้นพิธยา” ให้แก้เป็น
“นายศิริพงศ์ ไกรพ้นพิธญา”
บรรทัดที่ ๖ (แถวหลัง) คําว่า “นางสาวภัครัตน์ กาญจะนะ” ให้แก้เป็น
“นางสาวภัครัตน์ กาญจะนะ”
บรรทัดที่ ๑๑ (แถวหลัง) คําว่า “นายอดุลย์ สิงหะชัย” ให้แก้เป็น
“นายอดุล สิงหะชัย”
บรรทัดที่ ๑๔ (แถวหน้า) คําว่า “นายอนันต์ คงนวล” ให้แก้เป็น
“นายอนันท์ คงนวล”
บรรทั ด ที่ ๒ (แถวหน้ า ) คํ า ว่ า “นายณั ฐ พงศ์ สุ ก กรี ” ให้ แ ก้ เ ป็ น
“นายณัฐพงค์ สุกกรี”
บรรทัดที่ ๑๑ (แถวหน้า) คําว่า “นายวีรพงษ์ พงศ์สวัสดิ์” ให้แก้เป็น
“นายวีรพงศ์ พงศ์สวัสดิ์”
บรรทัดที่ ๑๓ (แถวหน้า) คําว่า “นายบัญฑิต สาครวิศวะ” ให้แก้เป็น
“นายบัณฑิต สาครวิศวะ”
บรรทั ด ที่ ๕ (แถวหลั ง ) คํ า ว่ า “นางสาวอรพิ น จิ ร ะพั น ธุ์ ว าณิ ช ”
ให้แก้เป็น “นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช”

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๖ ข
(เล่มที่ ๑๔/๕) หน้า ๑๔
หน้า ๘๕
หน้า ๑๐๓
หน้า ๑๐๔

(เล่มที่ ๑๕)

หน้า ๑๘
หน้า ๓๖

(เล่มที่ ๑๕/๑) หน้า ๙๕
(เล่มที่ ๑๕/๕) หน้า ๙๘

หน้า ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗

บรรทั ด ที่ ๙ (แถวหน้ า ) คํ า ว่ า “นางฟารี ดี จั น ทร์ ดี ” ให้ แ ก้ เ ป็ น
“นางฟารีดา จันทร์ดี”
บรรทัดที่ ๑๕ (แถวหน้า) คําว่า “นายประโมทย์ ตยะบุตร” ให้แก้เป็น
“นายประโมทย์ ติยะบุตร”
บรรทัด ที่ ๘ (แถวหน้า ) คํา ว่า “นายนิค ม ภู่ สิบหงษ์ ” ให้ แก้ เป็ น
“นายนิคม ภู่สืบพงษ์”
บรรทัดที่ ๓ (แถวหน้า) คําว่า “นายสนธิเดช ดุลยวัตสกุล” ให้แก้เป็น
“นายสนธิเดช ตุลยวัตสกุล”
บรรทัดที่ ๖ (แถวหลัง) คําว่า “นางสาวสุพัตรา นนทเสน” ให้แก้เป็น
“นางสาวสุพัตรา นนทะเสน”
บรรทัดที่ ๑๖ (แถวหน้า) คําว่า “นายอนุชา ทองมนตรี” ให้แก้เป็น
“นายอนุชา ทองมนศรี”
บรรทัดที่ ๑๙ (แถวหลัง) คําว่า “นางอนงค์ พรหมมา” ให้แก้เป็น
“นางสาวอนงค์ พรหมมา”
บรรทัดที่ ๒๒ (แถวหน้า) คําว่า “นายณัญวัชร ทองเอม” ให้แก้เป็น
“นายณัฐวัชร ทองเอม”
บรรทัดที่ ๒๓ (แถวหน้า) คําว่า “นายณัฐวุฒิ สกุลคู” ให้แก้เป็น
“นายนัฐวุฒิ สกุลคู”
บรรทัดที่ ๑๕ (แถวหน้า) คําว่า “พันโท ณรงค์ วิชาญาณวรวุฒิ”
ให้แก้เป็น “พันโท ณรงค์ วิชญาณวรวุฒิ”
บรรทัดที่ ๑ (แถวหน้า) คําว่า “สิบเอก จีรวัฒน์ แววบุตร” ให้แก้เป็น
“สิบเอก จิรวัฒน์ แววบุตร”
บรรทัดที่ ๒๓ (แถวหลัง) คําว่า “จ่าเอก นิมิต ทวยนันท์” ให้แก้เป็น
“นายนิมิตร ทวยนันท์”
บรรทัดที่ ๑๔ (แถวหลัง) คําว่า “นางสาวสุรางค์ กันทะศีรี” ให้แก้เป็น
“นางสาวสุรางค์ กันทะคีรี”

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๖ ข
ตอนที่ ๒๓ ข
หน้า ๔

หน้า ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗

วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
บรรทัดที่ ๒๐ (แถวกลาง) คําว่า “นางอิษฎา เพิ่มพงศ์” ให้แก้เป็น
“นางอิษฎา ทรัพย์เพิ่มพงศ์”
ตอนที่ ๓๐ ข วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
หน้า ๑๑๒
บรรทัดที่ ๒๖ (แถวหน้า) คําว่า “นายโฆสิต วิโรจน์เพ็ชร” ให้แก้เป็น
“นายโฆสิต วิโรจน์เพ็ชร์”
เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑
(เล่มที่ ๑๕/๓) หน้า ๖๒
บรรทั ด ที่ ๖ (แถวหลั ง ) คํ า ว่ า “นางนภาภรณ์ ศิ ริ พ รพิ ทั ก ษ์ ”
ให้แก้เป็น “นางสาวนภาภรณ์ ศิริพรพิทักษ์”
เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
(เล่มที่ ๑๕/๒) หน้า ๒๓๗
บรรทัดที่ ๒๒ (แถวหลัง) คําว่า “นางวไลภรณ์ สุทธา” ให้แก้เป็น
“นางสาววไลภรณ์ สุทธา”
เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๔๕ ข วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๓๕
หน้า ๔๓๗
บรรทัดที่ ๑๕ (แถวหลัง) คําว่า “พลทหารชู พรหมแดง” ให้แก้เป็น
“พลทหารชู พรมแดง”
เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๘ ข
วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔
หน้า ๑๕
บรรทัดที่ ๖ (แถวหน้า) คําว่า “จ่าเอก ต้อย เพชรแก้ว” ให้แก้เป็น
“จ่าเอก ต้อย เพ็ชรแก้ว”
ตอนที่ ๑๗ ข วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔
หน้า ๒๑๖
บรรทัดที่ ๘ (แถวหน้า) คําว่า “จ่าสิบเอก ปกรณ์ นามโครต”
ให้แก้เป็น “จ่าสิบเอก ปกรณ์ นามโคตร”
เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๓ ข วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖
หน้า ๗๘
บรรทัดที่ ๒๓ (แถวหน้า) คําว่า “ดาบตํารวจ สัมฤทธิ์ สุวรรณรังสี”
ให้แก้เป็น “ดาบตํารวจ สัมฤทธิ์ สุวรรณรังษี”

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๖ ข
หน้า ๘๓

หน้า ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗

บรรทัดที่ ๑๓ (แถวหลัง) คําว่า “จ่าสิบตํารวจ จิรศักดิ์ บุญมาก”
ให้แก้เป็น “จ่าสิบตํารวจ จีรศักดิ์ บุญมาก”
เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๙๗
ตอนที่ ๖๙
วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๒๓
หน้า ๑๖
บรรทัดที่ ๑๙ (แถวหน้า) คําว่า “นายยรรยง กาสิมพิลา” ให้แก้เป็น
“นายยรรยง กาสินพิลา”
เล่ม ๑๐๐ ตอนที่ ๒๑
วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๖
หน้า ๔๐
บรรทั ด ที่ ๑๑ (แถวหลั ง ) คํ า ว่ า “จ่ า อากาศเอก มาโนชญ์
มาสงามเมือง” ให้แก้เป็น “จ่าอากาศเอก มาโนช มาสงามเมือง”
เล่ม ๑๐๔ ตอนที่ ๑๙๗
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๓๐
หน้า ๑๖
บรรทั ด ที่ ๕ (แถวหน้ า ) คํ า ว่ า “พั น จ่ า อากาศเอก สรรเสริ ญ
ปิ่นสุวรรณ” ให้แก้เป็น “พันจ่าอากาศเอก สรรเสริญ ปิ่นสุวรรณ์”
ตอนที่ ๒๖๘
วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๓๐
หน้า ๒๔
บรรทัดที่ ๑๘ (แถวหน้า) คําว่า “พลทหารสมมาตรร์ สวนทรัพย์”
ให้แก้เป็น “พลทหารสมมาตร์ สวนทรัพย์”
เล่ม ๑๐๕ ตอนที่ ๓๑
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑
หน้า ๒๐
บรรทัดที่ ๑๗ (แถวหน้า) คําว่า “สิบโท ฉัตรรินทร์ อินสองใจ”
ให้แก้เป็น “สิบโท ฉัตรินทร์ อินสองใจ”
เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๑๐๘
วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๕
หน้า ๑๘
บรรทัดที่ ๒๑ (แถวหลัง) คําว่า “พลทหารสุเมษฐ์ จุลพันธุ์” ให้แก้เป็น
“พลทหารสุเมษฐ จุลพันธ์”
เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๕ ข
วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๓๙
หน้า ๖๗
บรรทัดที่ ๑๖ (แถวหลัง) คําว่า “นางพรรณี วาทิสุนทร” ให้แก้เป็น
“นางพรรณณี วาทิสุนทร”

