เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑ ข

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มกราคม ๒๕๕๘

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
ประจําปี ๒๕๕๗
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ รวมทั้งสิ้น ๕,๗๕๙ ราย
ดังรายนามท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑ ข

๙ มกราคม ๒๕๕๘

รายนามผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
ประจําปี ๒๕๕๗
ชั้นสายสะพาย
ปฐมดิเรกคุณาภรณ์

กระทรวงมหาดไทย

๑ นายสมนึก ธนเดชากุล
๑ นายชาญชัย ธนารักษ์โชค
๒ พลเรือตรี ณรงค์ นาคธน

กระทรวงศึกษาธิการ

๓ นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์
๔ นายประชัย เลีย่ วไพรัตน์
๕ นางวลี ธนารักษ์โชค

กระทรวงสาธารณสุข
๑ นายหาญยุทธ สรไกรกิติกูล

๒ นางกรรณิการ์ บุญญวนิช

สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๑ นายณรงค์ มีฐานะ
๒ นายภราไดย ธีระธาดา
๑ นายใย ลิ่มทอง

๓ นายภานุทัศน์ ธีระธาดา
๔ นายภูธฤทธิ์ ยิ่งนานสุข

กรุงเทพมหานคร

๒ นางประดับ โกมุท

สํานักงานศาลยุติธรรม
๑ นางจิตรา ธนเดชากุล

สภากาชาดไทย
๑ นายปุณยธร สุทธิพงษ์ชัย
๒ นายวริทธิ์ วัชรบุญโชติ
๓ นางสาวมณิภา อุชชิน

๔ นางสงวนศรี สุทธิพงษ์ชัย
๕ นางสายใจ เผชิญชัยกิจ
๖ นางสุชาดา แสงอิน

ชั้นต่ํากว่าสายสะพาย
สํานักนายกรัฐมนตรี
๑ นายคธารัตน์ บัวแสน

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๒ นายจรัญ แอบทิพย์

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑ ข

หน้า ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มกราคม ๒๕๕๘

กระทรวงกลาโหม
๑
๒
๓
๔

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
นางสาวฑิฆัมพร หรุ่นเริงรมย์
๕
นางนวลศรี เจริญสม
๖
นางสาวบงกช เลี่ยมทอง
๗
นางพรศุลี ศรีมีชัย
๘

๑
๒
๓
๔

เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
นายกิรัณ วรทรัพย์
๕ นายอังคณี วรทรัพย์
นายคมสัน เตชะพานิช
๖ พันเอกหญิง บุปผา พงษ์พันธุ์
พลเรือตรี สมประสงค์ นิลสมัย
๗ นางพรจิตร์ หรุ่นเริงรมย์
พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์
๘ นางศิริวรรณ เตชะพานิช

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

นางพุฒ จั่นโพล้ง
นางลดาวรรณ เจริญรัชต์ภาคย์
นางสาววฐิรา กาญจนาภิรมย์
นางสมพร นิลณรงค์

เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
นายนพดล ธิยะใจ
๙ นางจินตนา หังสสูตร
นายเพิ่มศักดิ์ พูลสวัสดิ์
๑๐ นางชุมพรศรี แคล้วคลาด
๑๑ นางนพรัตน์ ตองอ่อน
นายมนตรี มธุพยนต์
๑๒ นางพนิตนาฎ อักษรมัต
นายสมพงษ์ พิศาลกิจวนิช
๑๓ นางมณฑา ระหงษ์
นายสรยุทธ เพ็ชรตระกูล
๑๔ นางวราภรณ์ ชินสมบูรณ์
สิบเอก สิริศักดิ์ พูลสวัสดิ์
๑๕ นางศิริรัตน์ ถิรานุชิต
นายสุรศักดิ์ พูลสวัสดิ์
๑๖ นางสิริวรรณ์ พูลสวัสดิ์
นายอรรถสิทธิ์ อรรถมานะ
๑๗ นางสุพรรณี โพธิ์คํา

กระทรวงการต่างประเทศ
๑ นายบุญส่ง อนันตสุคนธ์
๒ นายวีระพงษ์ ห์ลีละเมียร
๓ นายสุทธิพร สังขมี

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๔ นางเนาวรัตน์ เตียไม้ไทย แบรนเนกัน
๕ นางสิริอณัฐพร วอร์บอยส์
๖ นางสุมนา สวนศิลปะพงศ์

๑ นายไพโรจน์ วงศ์สว่างศิริ
๒ นางนันทา บูรณกาญจน์

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๓ นางบงกชรัตน์ พุทธานุ
๔ นางบุปผาไฉไล โตเขียว

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑ ข

หน้า ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มกราคม ๒๕๕๘

เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
๑ นางกาญจนา แต่งสวน
๑
๒
๓
๔
๕
๖

เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
นายกรจักร ศรีวงศ์
๗ นายสัมพันธ์ พาณิชย์พงษ์
นายทนงศักดิ์ ปัณฑุรอัมพร
๘ นายสาธิต บุษบงก์
นายพรยุทธ เรืองหิรัญ
๙ นางมะลิวรรณ มอยร์
นายมนูพงศ์ งามไพบูลย์
๑๐ นางยุพาพร เสือสกุล
นายสนั่น แสงสําราญ
๑๑ นางสุชาดา ไบเยอร์
นายสมชาย กุลวัฒนาพร
๑๒ นางสาวอรวรรณ โกศะรถ
๑๓ นางเอื้องงาม ทองเจริญ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายโชค บูลกุล
๓ นายสาธร โสรัจประสพสันติ
๒ นายพลพจน์ พจเจริญเกียรติ
๔ นางปิยะมาน เตชะไพบูลย์

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๑ นายนเรศ จิตสุจริตวงศ์

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๒ นางกรองทอง ภู่สมบุญ
๓ นางสาวฐานิยา ธรรมวัฒนะ

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๘ นางจิรัชฌา อรรถจินดา
๑ พันโท กมล ประจวบเหมาะ
๙ นางดรุณี ศรีสนิท
๒ นายบุญชัย สุรวัติเสถียร
๓ นายพรศักดิ์ ทิพยะวัฒน์
๑๐ นางนิติกาญจน์ ลิ่วเฉลิมวงศ์
๔ นายภูริต ภิรมย์ภักดี
๑๑ นางปัทมา พรมมาส
๕ นายสุรศักดิ์ อัศวปรีชา
๑๒ นางพิมพา บุณยรักษ์
๖ นายอิทธิพล ปูรานิธี
๑๓ นางสาวมิ่งขวัญ เตชะวณิช
๗ นายเอนก ศรีสนิท
๑๔ นางวิภา นิธิธนากุล
๑๕ นางสาวสวนิศ วงศ์ดีเลิศสกุล

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

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

หน้า ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มกราคม ๒๕๕๘

เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
๘ นางกิ่งกาญจน์ เตวิทย์
นายเที่ยง เพชรแก้ว
๙ นางธิดาพร สมิตะสิริ
นายบุญส่ง ศรีวัฒนา
๑๐ นางสาวบัวเกตุ อุปนันท์
นายรุ่งโรจน์ เจริญธัญรักษ์
นายวัลลภ พลอยทับทิม
๑๑ นางผุสรา สุนทรางกูร
นายสมชาย หงส์รัตนวิจิตร
๑๒ นางลีลา เทพปัญญา
นายสวง ประทีปะจิตติ
๑๓ นางสาววีรุทัย มณีนุชเนตร
นายสุรชัย ดําเนินวงศ์
๑๔ นางสุภัทรา แก้วชาญศิลป์
๑๕ นางอุษา วงศ์ศิริธร
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
จ่าสิบตํารวจ กมล นราภักดิ์
๒๕ นางเข็มเพชร เศรษฐ์สัมพันธ์
นายกอบเกียรติ แก่นสาร
๒๖ นางจริยา อินทรทูต
นายกําธร บุญรวม
๒๗ นางชนมน ทัพทิม
นายกิตติพงษ์ เศรษฐ์สัมพันธ์
๒๘ นางสาวนริศรา ทองประสูตร
๒๙ นางนฤมล อิสริยะภิญโญ
นายธนพล ศรีใส
๓๐ นางสาวปัทมาภรณ์
นายธัชพงศ์ ธรรมพุฒิพงศ์
ประสานธรรมคุณ
นายนภัทร อินทร์ใจเอื้อ
๓๑ นางสาวพงศ์รัตน์ ยันต์บัวเงิน
นายประสิทธิ์ วรฉัตราวณิช
๓๒ นางสาวเพชรชลี เลิศภัทรพงศ์
นายพัทธยศ ลิมปพัทธ์
๓๓ นางสาวภาวิณี เสรีประภากิจ
นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์
นายพิทักษ์ เอื้ออารีย์จิต
๓๔ นางสาวฤทัย ปู่ชัยเคน
นายรวบ เปรมประสิทธิ์
๓๕ นางลาลีวรรณ กาญจนจารี
นายวิเชียร เรียบร้อย
๓๖ นางวิมล สังวาลวงศ์
พลเอก สธน ทับทิมไทย
๓๗ นางสาวศิริวรรณ บุตราช
นายสมนึก ตัณฑวณิช
๓๘ นางสมานจิต ธรรมวิทย์
๓๙ นางสาวสุทธาวดี ขาวสําอางค์
นายสมบัติ แดงนุ้ย
๔๐ นางสาวสุมล เลี้ยงเจริญทรัพย์
นายสุชาติ ศุภธราธาร
๔๑ นางสุรัสวดี ศุภธราธาร
นายอชิตศักดิ์ บรรจงโพธิ์กลาง
๔๒ นางอรพินธ์ มะโนใจ
นายอรุณ ประเสริฐสุข
นายอุเทน โล่พานิช
๔๓ นางอรุณี ศรีพุฒ
ร้อยเอก อุบล พุทธรักษ์
๔๔ นางสาวอัจฉริยา เจริญธัญรักษ์
นายเอกรินทร์ เจริญมงคลกิจ
๔๕ นางอัมลา นามวิเศษ
นางสาวกาณต์จีรา สุกสี
๔๖ นางอารมณ์ มีอยู่
นางกําไล ธูปบูชากร
๔๗ นางอุษา ล่ําซํา

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑ ข

หน้า ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มกราคม ๒๕๕๘

กระทรวงพาณิชย์
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายคมสัน โอภาสสถาวร
๑ นายวชิรวิชญ์ ศิริไชย
๑ นายกรัณย์ สุทธารมณ์
๒ นายสนัน่ อังอุบลกุล

เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
๒ นางนพผกา สิ้นโศรก
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
๓ นายสิทธิชัย ทรงอธิกมาศ
๔ นางพรนภา ไทยเจริญ
๕ นางสาวศิริรัฐ โชติเวชการ

กระทรวงมหาดไทย
๑ นายชัยสิน มณีนันทน์

๑
๒
๓
๔
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๒ นางสุมน บรูมินเหนทร์
๓ นางอําไพ แสนโกศิก

นายจรัญ ขุนทิพย์สมบัติ
นายเฉลิมพร จิตต์พิพัฒน์
นายประสิทธิ์ ลิ้มสวัสดิ์
นายล้อม พงษ์พิน

เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
๕ นายวิโรจน์ เหล่าสัมฤทธิ์
๖ นายสมประสงค์ จอกน้อยโชติวัต
๗ นายสว่าง กิตติวงศ์วิศาล
๘ นางสาวศิริรัตน์ อารีรัตนตระกูล

นายณัฐิพงษ์ หล้าวงษา
นายดํารงศักดิ์ ทารการ
นายทูร ชัยดํา
นายปรีชา โพธิ์ขํา
นายพัลลพ มณีรัตน์
นายวิเชียร โพธิ์ทอง
นายวีระ ศรีวงษ์คํา
นายวุฒิชัย ทองยัง
นายศานติพงษ์ จากกรุง

เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
๑๐ นายสมจิตร์ ทับทิมขาว
๑๑ นายสมชาย ศรีสุข
๑๒ นายสมพงศ์ สอนด้วง
๑๓ นายสมศักดิ์ จรัญญากรณ์
๑๔ นายสุรสิทธิ์ ออมสิน
๑๕ นายเอกรินทร์ธร ยศบุญเรือง
๑๖ นางรุ่งอรุณ พราวศรี
๑๗ นางศยามล สัจจวาณิชย์
๑๘ นางสาวศิริลักษ์ แสงนา

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑ ข

หน้า ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มกราคม ๒๕๕๘

กระทรวงยุติธรรม

๑ นายจรัญ กิจหัตถพร
๒ นายไตรภพ พูนธนสมบัติ
๓ นายวีระ ญาติพินิจ

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

นายเกษม บุญมาหา
นายคํารณ ศรเดช
นายจรัญ ไชยลังการ
นายจรัล ใจรินทร์
นายจรูญ ปัตถา
นายจัด โชติรัตน์
นายจันทร์ศรี อินทยุง
นายจําลอง นามสุดใจ
นายเจริญ เป็ดสุวรรณ
นายฉายา จิณแพทย์
นายชาคร ชมภูทอง
นายชาตรี สนธิพงษ์
นายชุมพล ดอกจันทร์
นายชุมพล สระอุบล
นายไชยพงศ์ สติงาม
นายดํารง สงเคราะห์
นายถาวร อําชาญจิตต์
นายทองดี โซ๊ะมัน
นายทองสุข ศรีภูมิ
นายธนัช สังเกตุการณ์
นายนนทนันท์ คามวัลย์
นายนพคุณ ขําชื่น
นายนเรนทร์ พิมพ์ขาว

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายสิระ เจนจาคะ
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
๔ นายสมิง หนูยงค์
๕ นายสุรเชษฐ ทัศนธารากร
๖ นางกรรณิการ์ มิ่งมงคล
๗ นางเจียร สีพลอย
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
๒๔ นายนโรทม์ นิยมสุจริต
๒๕ นายนาวิน เพชรดี
๒๖ นายนิวัน รักษ์พลเมือง
๒๗ นายเนียม จุลโพธิ์
๒๘ นายบรรจง วรรณสิริ
๒๙ นายบุญจันทร์ คําเรืองศรี
๓๐ นายบุญธรรม เพ็ญสุข
๓๑ นายบุญธรรม โอจะโปะ
๓๒ นายบุญมาก ราชภักดี
๓๓ นายประกิจ ตรีพิพัธน์
๓๔ นายประชุม เสือใจ
๓๕ นายประวิทย์ ทรวดทรง
๓๖ นายประสิทธิ์ สุรศิลป์
๓๗ นายประเสริฐ กลิ่นเฟื่องฟู
๓๘ นายปัญจมะ จันทนะรัตน์
๓๙ นายโปย ปราสาทกลาง
๔๐ นายพรชัย เจริญศิริผลกิจ
๔๑ นายภานุมาศ วงศ์ไอศูรย์
๔๒ นายมนัส ตันสุภายน
๔๓ นายมาหามะอับดุลบารี ยือรา
๔๔ นายยุทธพงศ์ จงสุขกลาง
๔๕ นายระเด่น พานทอง
๔๖ ว่าที่ร้อยตรี ราชศักดิ์ ศรปัญญา

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑ ข
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓

นายเรืองเดช ทิพย์โพธิ์
นายฤทธิไกร ดาวเรือง
นายลิขิต แสงผา
นายวิชัย เอื้ออารีวรกุล
นายวิเชียร อุมะลี
นายวิทยา เติมชัยเจริญศักดิ์
นายสง่า แสงจันทร์
นายสถาพร มุ่งเพียรมั่น
นายสนอง ปรีชาไว
นายสนั่น อินต๊ะหล้า
นายสมเจตน์ ศรีรัตนา
นายสมพจน์ กาแก้ว
นายสวัสดิ์ บุตรสุวรรณ
นายสิทธิพันธุ์ พวงทอง
นายสุชล ชอบดี
นายสุธา คางคํา
นายสุรพงศ์ แสงโสภณ

หน้า ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มกราคม ๒๕๕๘

๖๔ นายสุวรรณ พรมหงษ์
๖๕ นายเหรียญ แก้วคง
๖๖ ดาบตํารวจ อุดม รามัญวงษ์
๖๗ นายอุทัย ยอดเยี่ยม
๖๘ นายเอนก โชติศิริ
๖๙ นางสาวกรรณิการ์ เปริญกุล
๗๐ นางเขียน ศรีระสันต์
๗๑ นางชไมพันธุ์ โบ๊ด
๗๒ นางธัญธร หฤทัยถาวร
๗๓ นางนงนุช สอนราช
๗๔ นางนงเยาว์ รุ่งจํารัส
๗๕ นางสาวนภาพร บุญปลูก
๗๖ นางประยูร สีหัวโทน
๗๗ นางสาวปรียารัตน์ พวงนาค
๗๘ นางสาวพรรณี จันดาแก้ว
๗๙ นางวันทะนีย์ ตรันฝ้อง
๘๐ นางสุมาลี อินทอง
๘๑ นางอนงค์ ศศิธรานนท์

กระทรวงศึกษาธิการ
๑ นายอติเรก จิวะพงศ์
๒ นางสาวทัศนีย์ อิศระภักดี

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

ตติยดิเรกคุณาภรณ์
๓ นางบังอร อัครมงคล
๔ นางพรรณี จรัญวาศน์
๕ นางสาวสดศรี ยิ่งสกุล

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
นายธนการ ดํารงรัตน์
๙
นายบุ๊ค เสริมสุวรรณ
๑๐
พันตํารวจเอก ปกรณ์ เสริมสุวรรณ
๑๑
นายประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ
๑๒
นายรุ่งเรือง พิทยศิริ
๑๓
นายวิรุฬห์ พันธ์รัตนมงคล
๑๔
นายวีระชัย จิรวณิชเจริญ
๑๕
นายสวัสดิ์ ดอนสกุล
๑๖

นายองอาจ ฉันทวานิช
พลโท อํานวย หงษ์ทอง
นายอุดม สรายนต์
นางสาวกนกภรณ์ ธนสารอักษร
นางสาวดารณี กริชชาญชัย
นางนิตยา เอ็งตระกูล
นางประไพ หาญตระกูล
นางปราณี วิวัฒน์ธนาฒย์

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑ ข
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒

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

หน้า ๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางผะดาพร ปลัดรักษา
นางพรรณี สยามวาลา
นางเพ็ญผกา เชาว์ประดิษฐ์
นางเพ็ญพรรณ วิสุทธิ ณ อยุธยา
นางเพ็ญศิริ ธนสารอักษร
นางภัทรพร เผ่านาค
๒๙ นางสาวสุขใจ

๙ มกราคม ๒๕๕๘

๒๓ นางมณฑา นูมหันต์
๒๔ นางสาวรตนา วิชชุยานนท์
๒๕ นางรัตนา ทยานิธิ
๒๖ นางวรวรรณ ศิริจันทโรภาส
๒๗ นางวรางค์ ไชยวรรณ
๒๘ นางสาววิไล ธนสารอักษร
เอกตระกูล

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
นายกอปร กฤตยากีรณ
๒๔
นายจรูญ จันทร์ประภา
๒๕
นายณรงฤทธิ์ ไพฑูรย์วัฒนกิจ
๒๖
นายทรงวุฒิ หวังชูเชิดกุล
๒๗
๒๘
นายธนะสาร มงคลสมัย
๒๙
นายบดินทร์ภัทร์ อธิบดิ์ตระกูล
๓๐
นายประพล พรประภา
๓๑
นายประภาส ชุติมาวรพันธ์
๓๒
นายประยุทธ กันอริ
๓๓
นายพิเชษฐ์ วิริยะจิตรา
นายภานุวัธน์ วงศ์ศรีพิสันต์
๓๔
นายยงยุทธ จรัญวาศน์
๓๕
นายเรืองชัย กิติบุตร
๓๖
๓๗
นายเลิศชัย นามวิชัยศิริกุล
๓๘
นายวิชัย ตันตยานุกรณ์
๓๙
นายวิรุณ ชัยลือกิจ
๔๐
นายวิวัช อดุลยานุโกศล
๔๑
นายวีระศักดิ์ สกาวรัตนากุล
นาวาอากาศเอก หม่อมหลวงวุฒิพงศ์
๔๒
สุทัศนีย
๔๓
นายสมเกียรติ จิรรัตนชาญ
๔๔
นายสมชัย อํานวยพรสกุล
๔๕
๔๖
นายสมชาย รัตนภูมิภิญโญ
๔๗
นายสมชาย อโณทัยยืนยง

นายสวรรค์ เลิศฤทธิ์
นายสุชาติ ตรีสุพัฒน์ศิลป์
นายสุชาติ ทวีเจริญสุข
นายสุวัฒน์ เลิศวนวัฒนา
นายเสนีย์ รักษ์ขิตวัน
นายอนันตชัย หงษ์ทอง
นายอ่อน สารสุวรรณ
นางกรรณิการ์ ลือวรศิริกุล
หม่อมหลวงกุลรัตน์ เทวกุล
นางแก่นจันทร์ โคตะสินธุ์
นางสาวขนมเข่ง เพิ่มภูศรี
นางจริยา ฉันทวานิช
นางจันทร์เพ็ญ สุพัฒนวาณิชกุล
นางจินตนา เมฆเสรีกุล
นางสาวจิระวรรณ เตชะเสน
นางเฉลิมลาภ มงคลสมัย
นางชรินทร์พันธุ์ อินทรสุขสันติ
นางดรุณี หลีหเจริญกุล
นางสาวทองคํา สังข์รอด
นางสาวทัศน์ยานี จันทนยิ่งยง
นางสาวนันทยา กาญจนกุลวงศ์
นางน้ําผึ้ง วงศ์สมิทธิ์
นางนิตยา อรุณศรี
นางบุญลี ธีรติ

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑ ข
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙

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

หน้า ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มกราคม ๒๕๕๘

นางบุญศรี จิรรัตนชาญ
๖๐ นางวัชรี ศิริรัตน์อัสดร
นางพรรษา สวัสดิ์ประสิทธิ์
๖๑ นางศรีจรรยา เสรีคุณาคุณ
นางพัชรินทร์ จิรวณิชเจริญ
๖๒ นางศิริพร สุจิรชาโต
นางพิมพ์พรรณ สิทธิธํารง
๖๓ นางศิริมา กิจคณากร
นางเพชรัตน์ เชิดจารีวัฒนานันท์
๖๔ นางศิวาพร สหวัฒน์
นางเพลินพิศ นานา
๖๕ นางสาลินี วรชัยธนากร
นางภาณี แกล้วทนงค์
๖๖ นางสาวสุจิตรา เลี้ยงศิริวัฒนกุล
๖๗ นางสุนีย์ พสุภา
นางยุวดี จิราธิวัฒน์
๖๘ นางสุภาวดี สกาวรัตนากุล
นางสาวรัตนา พจน์ธนาดิถี
๖๙ นางสุมน สุรภัฏพิศิษฎ์
นางสาวรําไพพรรณ อภิชาติพงศ์ชัย
นางสาวลักขณา ลีละยุทธโยธิน
๗๐ นางอรุณ ทองสลวย
นางสาววนิดา จุลไพบูลย์
๗๑ นางสาวอัมพร โฆษะครรชิต
๗๒ นางอารี เมฆะอํานวยชัย
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
นายกมล ตั้งทวีวัฒนกุล
๑๙ นายเดชา จันทรศิริกําจร
นายกมล ศรีวิริยกุล
๒๐ นายเดชาวัต คงคาน้อย
เรืออากาศเอก กรี เดชชัย
๒๑ นายธนาวุฒิ ศุขเอนก
นายกิจสมิชฌน์ รัตนศิริทรัพย์
๒๒ นายนิบาฮารูดิน ระเด่นอาหมัด
นายเกษม เที่ยงบูรณธรรม
๒๓ นายนิวัฒน์ ชั่งกุล
นายคมศร วัฒนสุวกุล
๒๔ นายบรรจง พงศ์ศาสตร์
นายจรัล ดํารงรัตน์
๒๕ นายบุญชัย หล่อพิพัฒน์
นายเจริญ ฉัตรอําพันธ์
๒๖ นายบุญมั่น บุญญกนก
นายเจริญ มีนสุข
๒๗ นายประจวบ คงธนารัตน์
นายชัยพฤฒิ วัชรีคุปต์
๒๘ นายประดับ ใยนิรัตน์
นายชัยวัฒน์ สุวิทย์ศักดานนท์
๒๙ นายประเดช กิตติอิสรานนท์
นายชาญกิจ สุวรรณกิจ
๓๐ นายพชร ขัมพานนท์
นายชาญชัย เจริญธรรมาภรณ์
๓๑ นายพรศักดิ์ สาธิตภิญโญ
นายชํานาญ ถิ่นยืนยง
๓๒ นายไพบูลย์ สร้อยทอง
นายชํานาญ แท่นประเสริฐกุล
๓๓ นายไพศาล นาทพัฒนพงศ์
นายชิงชัย ประทีปวิทยวณิช
๓๔ นายภูริพัฒน์ บรรณจักร์
นายไชยวัฒน์ จุมพลพิทักษ์
๓๕ นายมนตรี ธรรมิกพงษ์
นายดนัย ตันติศิริวัฒน์
๓๖ นายมนไท หนูชูชัย

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑ ข
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
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘

นายเมธี พรรณเชษฐ์
นายยรรยง ประเทืองวงศ์
นายวัฒนา ชาติอภิศักดิ์
นายวันชัย อนันตประกร
นายวิชาญ เจริญกิจสุพัฒน์
นายวิเชษฐ วรรณดีจรัสศรี
นายวิบูรณ์ ยิ่งประภาภรณ์
นายวิวัฒน์ แซ่ตั้ง
นายศราวุธ จารุจินดา
นายศรุต อัศวานุชิต
นายศุภร ชุษณะทัศน์
นายสมชาย ศศิพิบูลย์
นายสมพงษ์ พันธ์รัตนมงคล
นายสมฤกษ์ รุ่งเรืองสิริโรจน์
นายสัณห์ ธีรวชิรกุล
นายสีหศักดิ์ ตันติเฉลิม
นายสุธี ยกส้าน
นายสุรศักดิ์ ชัยมานะสกุล
นายสุวิทย์ เติมสุขนิรันดร
นายสุวิทย์ ศรีเฉลิมพลนาวา
พลเรือตรี เสถียร รังคสิริ
นายอภิพัฒน์ ฐิติโชติพณิชย์
นายอภิมุข ใต้ฟ้ายงวิจิตร
นายอภิรักษ์ สุจริต
นายอิสระ สุวรรณบล
นางสาวกนกวรรณ เศรษฐนันท์
นางสาวกรองแก้ว สุขวาณิชวิชัย
นางกัลยา สุอมรรัตนกุล
นางกาญจนา พนาสกุลการ
นางกาญจนา เลาหวินิจ
นางกิมลี้ ผูกโอสถ
นางสาวกุลชลี ลือชาพัฒนพร

หน้า ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐

๙ มกราคม ๒๕๕๘
นางสาวจงจินต์ ทองวานิช
นางสาวจรุงใจ ลิ่วเกียรติ
นางจันทิพา ทรัพย์รุ่งเรือง
นางจําเนียร กุลไพบูลย์
นางจิตติมา นิติสิริ
นางจินดา วงษ์เพ็ง
นางจินตนา ตระกูลยิ่งเจริญ
นางจิรพรรณ นครน้อย
นางฉวีวรรณ วิชญกุล
นางเฉลียว พุ่มโพธิ์ทอง
นางสาวชญาน์ทิพ ศรีรัฐ
นางชวนคิด ศรีเรือง
นางชั้น แสงเดือน
นางชื่นจิต โชษิตานนท์
นางไช้เกียว จุมพลพิทักษ์
นางสาวต้องจิตต์ บําเพ็ญศิลป์
นางถนอม ขันโท
นางสาวทองสุข สังข์รอด
นางทัศพร บุญสะอาด
นางธนรัตน์ แม้นมาศ
นางธารทิพย์ ศิรินุพงศ์
นางธิติมา หล่อพิพัฒน์
นางสาวนงลักษณ์ กีร์ติบุตร
นางสาวนฤมล สิทธิ์บูรณะ
นางสาวนวลักษณ์ รุ่งเชวง
นางนันทนา สาระโสภณ
นางสาวนิภาพร กาญจนภูษิต
นางนิรมล พรนทีกุล
นางนิศานาถ กลิ่นประยงค์
นางเนาวรัตน์ บํารุงจิตต์
นางบุญศิริ สร้างศรีวงศ์
นางสาวบุษกร เปาอินทร์

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑ ข
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

นางสาวบุษบา ศิวะสมบูรณ์
นางประทิน ปัญจทรัพย์
นางสาวประทุม เทพประชา
นางประพิศ วิสิฐพันธุ์
นางประภา ไวทะยะพานิช
นางปรีดา ปรียาคณิตพงศ์
นางปาริชาติ โมไนยกุล
นางสาวพรทิพา กุฎุมพินานนท์
นางสาวพรรณี ยอดปรีชา
นางสาวพรวดี สมพงษ์ชัยกุล
นางพังฮวย ลีลาวิวัฒน์
นางสาวพัชรนันท์ จุมพลพิทักษ์
นางพันทิพา ตั้งกิจเวทย์
นางพันธุ์ทิพย์ ณ ลําปาง
นางสาวพาสนา จันทร์กระจ่าง
นางสาวพิกุล วิชัยวัฒนาพาณิชย์
นางพิมพ์ประไพ ธีระชีพ
นางพิรัช อ่อนนุ่ม
นางพูลศรี สุรภัฏพิศิษฎ์
นางสาวภารดี เสรีรัตน์
นางมณีวรรณ ทรัพย์รุ่งเรือง
นางมัทนา ตรัยวรกุล
นางมัลลิกา สาระมาศ
นางมานิตา ใจชุ่มชื่น
นางเมตตา เรืองกิตติวิลาส
นางเมธาพร บูรณิกานนท์
นางยุพพนารี ศักดิ์พรทรัพย์
นางยุพิน สุดถนอม
นางสาวรัฐณา ธนะสมบูรณ์
นางสาวรุ่งทิพย์ สร้อยทอง
นางสาวลินดา สุวรรณประเสริฐ
นางสาววนิชา อิ่มวิมล

หน้า ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
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

๙ มกราคม ๒๕๕๘
นางวรรณี ปัญจทรัพย์
นางวฤษาย์ แต้ไพสิฐพงษ์
นางวันทนีย์ ตั๊นงาม
นางวิภาวรรณ มนุญปิจุ
นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์
นางศรินรัตน์ อมรวรรัตน์
นางศศิภา จินดาศักดิ์ชัย
นางสาวศิริพร หลีหเจริญกุล
นางสาวศิวาณี หฤทัยถาวร
นางสาวเศาวนิต เศาณานนท์
นางสมคิด สร้อยทอง
นางสมนึก เอี่ยมสอาด
นางสมศรี ชํานาญวาด
นางสังวาลย์ แต้มมณี
นางสังวาลย์ อภิชาติบุตร
นางสิริพร พันธุรัตน์
นางสิริลักษณ์ ชมพูทอง
นางสาวสุกัญญา วัฒนภิโกวิท
นางสุชาดา สมอัศวชัย
นางสุธาทิพย์ โกสัยสุก
นางสาวสุนันท์ หนูประสิทธิ์
นางสุภาคินี จ่างใจมนต์
นางสาวสุภาศรี สุวัตถิ
นางสาวสุมาลี จันทร์โรจนพันธ์
นางสุมาลี อุดมสินโรจน์
นางสุวรรณ ศรีวิริยกุล
นางเสมอใจ เที่ยงบูรณธรรม
นางหวานใจ โรจนสุนทร
นางสาวอติภา ทับสุวรรณ
นางสาวอนงค์ สังข์รอด
นางอรนุช ตันติวรวงศ์
นางอรวรรณ พุกเจริญ

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑ ข
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
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

นางอรุณศรี วรวัตรวิบูล
นางอรุณี วิริยะจิตรา
นาวาเอกหญิง อาภา รังคสิริ
นางสาวอาภาภรณ์ ภักดีจรัส

หน้า ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มกราคม ๒๕๕๘

๑๖๙ นางอารตา รุ่งกิจคุณากร
๑๗๐ นางอารี สีอัมพรโรจน์
๑๗๑ นางอิสรีย์ อมรวรรัตน์
๑๗๒ นางอุษณา จุนวีระนงค์
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
๒๙ นายธนิด โรจนชนานันท์
นายกชกร เกียรติสมมารถ
๓๐ นายธีรวีร์ สุนทรวิภาต
นายกริชธนะ รัชตพุฒิพร
นายกฤษฎา ซิมพัฒนานนท์
๓๑ นายนิรันดร์ เต็มบุญนาค
นายกฤษฎา เล่งเวหาสถิตย์
๓๒ นายบํารุง เศรษฐพฤกษา
นายกิติณัฐ พงษ์เภตรา
๓๓ นายประยูร ชวเดชารัตน์กุล
นายเกษมสันต์ จิณณวาโส
๓๔ นายประวิช ตั้งประดับเกียรติ
นายไกรทส องค์ชัยศักดิ์
๓๕ นายประสาท ล่ําซํา
นายขจิต ชัยวิวัธน์
๓๖ นายประสิทธิ์ พุทธเจริญลาภ
นายคัคเนศ คงเจริญสุข
๓๗ นายประเสริฐ สันติลินนท์
นายจงตรี หวังสงวนกิจ
๓๘ นายพงษ์พันธ์ วงศ์หนองเตย
๓๙ นายพงษ์ศักดิ์ วงศ์สดสาย
นายจักรกฤช ศิริชีวกุล
นายจีระวัฒน์ เกตุชัยมงคล
๔๐ นายพชศักดิ์ วิสุทธากุล
นายชยันต์ อัคราทิตย์
๔๑ นายพนัส เชิญถนอมวงศ์
นายชัยวัฒน์ บํารุงกิจ
๔๒ นายพรเทพ ชูพันธุ์
นายชาญ จรรยาพูนศิลป์
๔๓ นายพิสิฐ ศิริบํารุงวงศ์
นายชาติชาย สุนทรเกียรติ
๔๔ นายพิสิษฐ หุตะยานนท์
นายชํานาญ ถนัดธนูศิลป์
๔๕ นายพูลศักดิ์ เพียรสุสม
นายเชิดพงษ์ บัวอ่อน
๔๖ นายพูศักดิ์ หิรัณยตระกูล
นายณรงค์เวทย์ จักราพานิชกุล
๔๗ นายภาคภูมิ ฉัตรฤกษ์
๔๘ นายภานุวฒ
ั น์ เชาวันกลาง
นายณรงค์ศักดิ์ สร้อยทอง
นายดํารงค์ จันทร์โรจนพันธ์
๔๙ นายภูวดล อึ้งบริบูรณ์ไพศาล
นายเด่นชัย เตพิมลรัตน์
๕๐ นายเยี่ยมชาย ฉัตรแก้ว
นายทวีเดช อ้อมอารี
๕๑ นายรณันท์ ชูธรรมสถิตย์
นายทองปาน เทียมราช
๕๒ นายรักชาติ พรรโณภาศ
นายธงชัย วารุกะ
๕๓ นายโรจน์ ดุลยากร
นายธนวัฒน์ เนติโพธิ์
๕๔ นายวรวิช จันทรมาลัย
นายธนัท อบแย้ม
๕๕ นายวัชรินทร์ ธรรมนิยม
พันโท ธนาธิป จุละจาริตต์
๕๖ นายวันชัย ศักดิ์ศรีเจริญ

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑ ข
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙

นายวิกรม วงษ์นิมมาน
นายวิจิตร คุวะวงศ์ษากุล
นายวิชญะ จารุจินดา
นายวิชัย เกียรติสามิภักดิ์
นายวิทวัส สมุทรานนท์
นายวิศาล คุณวิศาล
นายวีระพล เจียมวิเศษสุข
นายวุฒิพร ศรีมังกรแก้ว
นายศิวะ ดิษฐประศักดิ์
นายศุภศักร์ หวังภัทรดิลก
นายเศรษฐภัทร์ อมรวรรัตน์
นายสมชัย ปทุมาสูตร
นายสมชาย ตั้งธนวณิชย์
นายสมชาย ตันตกิตติ์
นายสมชาย วิวัฒน์วารินทร์
นายสมนึก ธีระอัมพรพันธุ์
นายสมนึก ปีติพีรกุล
นายสมบูรณ์ อรัณยภาค
นายสมโภช ก่อทรัพย์
นายสมโภชน์ ไพบูลย์ศิริจิต
นายสมศักดิ์ ศิริวัฒนรุ่งเรือง
นายสวงค์ พงษ์ระวีวงศา
นายสาโรจน์ มโนรถกุล
นายสุทิน บุญมา
นายสุธี ฉัตรชัยเวช
นายสุธี เตชะวิบูลย์
นายสุนทร ภูชฎาภิรมย์
นายสุพจน์ ยงวัฒนา
นายสุพัฒน์ รัตนศิริวิไล
นายสุภาพ รัศมีรัถยาธรรม
นายสุรพงษ์ รอดเชื้อ
นายสุวิทย์ วิชชาวุธ
นายสุหวิล วิริยะอักษรสกุล

หน้า ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒

๙ มกราคม ๒๕๕๘
นายเสถียร จันทร์โรจนพันธ์
นายแสงไชย โตวิเศษ
นายโสภณ นานาสมบัติ
นายอดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์
นายอดุลย์ ตัณฑรัตน์
นายอดุลย์ เมธาพิพัฒนกุล
นายอานันท์ พรนริศ
นายอํานวย วิชชุลดา
นายอุฬาร เกรียวสกุล
นางกนกกาญจน์ ขุนบํารุง
นางกนกนาฎ สุทธศิริ
นางกนกรัตน์ หุตางกูร
นางกนกวรรณ เจนบุญลาภ
นางกรรณิกา สมิติ
นางกรุณา เหล่าฤทธิไกร
นางกันตศิริ รุ่งโรจน์นิมิตชัย
นางกันธนา จินตนาวัฒน์
นางสาวกันยาวีร์ สัทธาพงษ์
นางกุลชา วนาวรกุล
นางกุลลดา อมรเวชรัตน์
นางสาวขวัญชนก ประภาพันธ์
นางจันสุดา ช่างชุม
นางจาฏุพัจน์ พูลนิติพร
นางสาวจิดาภา เกตกินทะ
นางสาวจินตนา วารุกะ
นางสาวจิรกานต์ ดํารงชิตานนท์
นางสาวจิราพร ศุภพิพัฒนาทร
นางจิราภรณ์ สมาหาร
นางจุฑา พูลนิติพร
นางสาวจุฑามาศ จันทะไพร
นางสาวจุฬาลักษณ์ ศรีประเสริฐ
นางสาวชญชล ธรรมานุสาร
นางสาวชนิกานต์ ลีลาธรรมรัตน์

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑ ข
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕

หน้า ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางชวันรัตน์ ศิวะโมกข์ลัคณา
นางชื้น นุ่มพยัคฆ์
นางสาวชุตินัน อินทรภิรมย์
นางสาวชุติมา จิระมงคล
นางชูใจ เกษมปัญญา
นางชูศรี ศุภพิพัฒนาทร
นางสาวฐิตา พชรปกรณ์พงศ์
นางสาวณปภัช นาคเบญจพร
นางสาวณัฐธัญญา เจียมวิเศษสุข
นางสาวณิชมน ชาญอุไร
นางดวงเดือน นัทธิคุณ
นางดวงเดือน ไวยหงษ์
นางสาวดวงพร เจริญจิตมั่น
นางสาวทิพวรรณ ประภามณฑล
นางธิญาณ์ ชูตระกูล
นางนราพร รัตนมาลา
นางสาวนฤมล วงศ์ธัญญกรณ์
นางนันทร์นกาญจน์ ธรรมานุสาร
นางสาวนันทา โกมลพันธ์พร
นางนาฏยา ศิรมิ งคลเกษม
นางสาวน้ําพร สถิรกุล
นางสาวนิจจารีย์ เสริมสกุลไทย
นางบังอร โรจนจยาวรรณ
นางสาวเบญจลักษณ์ จันทรอาภรณ์กุล
นางปทุมรัตน์ วรสถิตย์
นางสาวประจวบจิตร คําจัตุรัส
นางประภา เอี่ยมสังข์
นาวาโทหญิง ประภาพร ภาษี
นางสาวปรัศนีย์ คล้ายนิล
นางปัทมพร ชีวชื่น
นางสาวปาณิศา เมฆกระจาย
นางปาลิดา อัศวเดชกําพล
นางปิ่นมณี สัจจพงษ์

๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘

๙ มกราคม ๒๕๕๘
นางพงษ์ศรี ธนาธิวัฒน์
นางพรทิพย์ ซิมพัฒนานนท์
นางพรทิพย์ อินทวงศ์
นางสาวพรพรรณ เรืองคุณวุฒิ
นางสาวพัชรี จันทร์โรจนพันธ์
นางสาวพัทธนันท์ ฉกรรจ์ศิลป์
นางเพ็ญ แซ่จึง
นางเพียงฤทัย ศิวารัตน์
นางไพจิตร ตรีวัฒนกูล
นางสาวมะริ เกตุดารา
นางสาวมาลี บุญชื่น
นางสาวมาลี สร้อยเพ็ชร์
นางสาวแม้นใจ ไชยพร
นางสาวรวิสุดา นนทะนาคร
นางรัฐนันท์ วัฒนเลิศพงศ์
นางรัตนา วิไลเลิศโภคา
นางรัมภา หลินปิยวรรณ์
นางราตรี วงษ์ดนตรี
นางสาวลัดดา คงสุขสมบูรณ์
นางลําเจียก กระแสชัย
นางวนิดา พันธุ์ศักดิ์ศิริ
นางวนิดา สร้อยทอง
นางวรนันท์ เล็บนาค
นางสาววรรณศิริ วงษ์เชื้องาม
นางสาววรรณา ศิริวัชรกุล
นางวรวรรณ คงปักไพศาล
นางวรัญญา เยาวรัตน์ ลี
นางสาววราลี จันทร์โรจนพันธ์
นางวัชรี อาสาสรรพกิจ
นางวัฒนี มนต์พิชิต
นางวาณี อาโรร่า
นางวิภา ลิ่มพานิช
นางสาววิภา เลิศฤทธิ์ภูวดล

หน้า ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑ ข
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕

นางวิรัต ศิริสันธนะ
นางวิริยา ขําศิริ
นางสาววิไล อินทรบรรลือ
นางสาววีณา ตั้งกมลเกษม
นางศิริพร เกตุชัยมงคล
นางสาวศิริพร ศิวะโมกข์ลัคณา
นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ
นางสาวศิริลักษณ์ ธนสารศิลป์
นางสาวศิรวิ รรณ แสงนาค
นางศิวาพร ปานแก้ว
นางสการะ ศรีทิภัณฑ์
นางสมปอง ลีลาวัลลภ
นางสาวสมพร สถิตยาธิวัฒน์
นางสาวิตรี ชัยวิวัธน์
นางสิริวรรณ วรรณะสิริกุล
นางสาวสุชีลา จงสิริรัตนกุล
นางสุพร คงเจริญสุข

๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒

๙ มกราคม ๒๕๕๘
นางสุมาลี ชวาลเวชกุล
นางสาวสุมิตรา ตันธนาสุวัฒน์
นางสาวสุระภี เสริมพณิชกิจ
นางสาวสุวรรณี อัครอารีสุข
นางสาวอมตี ประภาพันธ์
นางสาวอรทัย ฐานังขะโน
นางสาวอรสา จินาวัฒน์
นางอริส เลิศถาวรกิจ
นางอาริยา อัฐโสภณ
นางอินทิรา เชิดชัย
นางสาวอุดมศรี ศักดิ์อาภา
นางสาวอุทัยวรรณ อนุชิตานุกูล
นางอุ่นจิตร โชติกอนุชิต
นางสาวอุบลลักษณ์ ลิมปนันท์
นางอุไร สุภานิช
นางอุไรรัตน์ คงเกริกเกียรติ
นางอุไรวรรณ รัตนเสวี

กระทรวงสาธารณสุข
๑
๑
๒
๓
๔
๕
๑
๒
๓
๔
๕

ตติยดิเรกคุณาภรณ์
นายวัฒนา สมุทรานุกูล
๒
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๖
นายปิยะวัชร์ บุญยืนยงสกุล
๗
นายเลิศฤทธิ์ วงศ์ดีเลิศสกุล
๘
นายวีระ ปุญญวิจิตร
๙
นางสาวกมลา สิงหศิวานนท์
๑๐
นางสาวดุษฎี โรจตระการ
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๖
นายกมลชัย ชัยยามานนท์
๗
นายเกียรติชัย อุดมพงศ์อนันต์
๘
นายชยัมพร เตรัตนชัย
๙
นายชั้น ศรีเมือง
๑๐
นายชัยวัฒน์ สุทธิ

นางสุวิมล เอื้อวิบูลย์ทรัพย์
นางล้วน สวยสม
นางสาววราภรณ์ หาญไกรวิไลย์
นางสมจิตต์ พงษ์มาลา
นางสาวสมบูรณ์ ปานเฟือง
นางสุวรรณา วงศ์ดีเลิศสกุล
นายณรงค์ ประไพเพ็ชร์
นายณัฐพล โตอินทร์
นายณัฐวัฒน์ ศิริเลิศหิรัญ
นายทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษา
พันโท ธวัช พูนสะผล

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑ ข
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

หน้า ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มกราคม ๒๕๕๘

๓๔ นางสาวฉฏาธร ผดุงยุทธิ์
๓๕ นางสาวญาณิศา ลดาคม
๓๖ นาวาตรีหญิง ทองสุข ดิษฐบุตร
๓๗ นางสาวธนัชพร รุ่งธนกุล
๓๘ นางนาฏนุช วงศ์ศรีรุ่งเรือง
๓๙ นางบุญประคอง ธรรมาวงศ์
๔๐ นางประเทือง เวชกิจ
๔๑ นางประภัสสร เปี่ยมกุลวนิช
๔๒ ร้อยตรีหญิง ประภัสสร พูนสะผล
๔๓ นางปิยนุช เตียเอี่ยมดี
๔๔ นางพิมพา นิธิชัย
๔๕ นางฟองจันทร์ ไกรสรไขศรี
๔๖ นางมณีแสง เอี่ยมเศรษฐี
๔๗ นางสาวมะลิ แสงเรืองรอบ
๔๘ นางมุ่งเกียว แซ่ล้มิ
๔๙ นางยุพา อิงอร่าม
๕๐ นางยุวดี เตรัตนชัย
๕๑ นางวราพร พึ่งชาญชัยกุล
๕๒ นางสาววาทินี หาญสถิตย์
๕๓ นางสมจิตต์ ทองสว่าง
๕๔ นางสิริกาญจน์ สุพัฒนะสกุล
๕๕ นางสุจิตรา วงศ์สุรพิเชษฐ์
๕๖ นางสุนีย์ โภควรรณวิทย์
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
นายคํา บุญลือชา
๑๐ นายหมัดอุเส็น สามารถ
นายชํานิ วงษาลาภ
๑๑ นางกอบกุล วงษ์ทวีทรัพย์
นายถาวร ทวีอภิรดีไมตรี
๑๒ นางกอบกุล สุริยกานต์
นายธิติชัย ศรีสถาพร
๑๓ นางเกียว ชัยศิริ
นายบุญกอง ตราชู
๑๔ นางขนิษฐา กฤตธนาทิพย์
นายรณัย คุณโรจน์อังกูร
๑๕ นางเครือ เนตรภักดี
นายศิริพงษ์ สุนทรีรัตน์
๑๖ นางสาวทองเล็ก แซ่เฮง
นายศิลป์ บุญธีรพัฒน์
๑๗ นางธวัลรัตน์ คงรอด
เรืออากาศตรี สมุทร เชาว์วไิ ล
๑๘ นางนงลักษณ์ รุ่งอนันต์ชัย

พันเอก นิมิตร โตอินทร์
นายพจน์ ฉายากุล
นายพัลลพ ณ ลําพูน
นายพีรพงศ์ สุวรรณรักษ์
นายพูนศักดิ์ จิตติวาณิชย์
นายไพบูลย์ จิตติวาณิชย์
นายภูษิต วงศ์โกศลสุข
นายยงศีล รุ่งชีวา
นายยินดี สินธุสอน
นายเรืองศักดิ์ เตียเอี่ยมดี
นายวิรัช บุญชัยศรี
นายวีรชัย ลดาคม
นายสกล ศรีพงษ์ธนากุล
นายสมชาย ไตรยศิลป์
นาวาเอก สมนึก ดิษฐบุตร
นายสมพงษ์ ไกรสรไขศรี
นายสมพงษ์ บุญเดช
นายเสริมพงษ์ คุณาธิคม
นายอรณพ อยู่ในศีล
นายอัฎฐพล สิริเจริญวงศ์
นางสาวเกษณี สารประสิทธิ์
นางจารุณี ชินวงศ์วรกุล
นางจุติ๋ว พิริเยศยางกูร

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑ ข

หน้า ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มกราคม ๒๕๕๘

๒๘ นางลัดดา ธรรมเกษตร
๒๙ นางวิไลวรรณ อาจาริยานนท์
๓๐ นางสมจิตร พิมสาร
๓๑ นางสาวสมพิศ วงษ์แหยม
๓๒ นางสุดารัตน์ จันทร์ทอง
๓๓ นางสุนีย์ สุขสันต์สิริมา
๓๔ นางสาวสุมิตษิ์ตรา ปิยะณัตดิ์พูล
๓๕ นางอภิญญา เคลือบวิจิตร
๓๖ นางอรวรรณ ศรีพจน์
๓๗ นางอาภรณ์ อ่อนยอ

๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗

นางนภาพร ภูมิเรศสุนทร
นางนฤมล ฉัตรฐากูร
นางนิสา ร่มจําปา
นางบุญชู ลิ้มทรงพรต
นางบุญส่ง สถาวรสมิต
นางเบญจมาศ แสงธนะพานิช
นางเพ็ญจันทร์ ศิริพานิชกร
นางมยุรี ภักดี
นางยุพารักษ์ พรมนอก

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

เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
นายจันทร์ ภูมิลุน
๑๗ นางจินดา มาแก้ว
นายเจริญ รัตนอมตกุล
๑๘ นางสาวโฉมเฉลา แสงอุไร
นายเจริญ เสรีรัตนาคร
๑๙ นางสาวชนิศา ทองสุทธิ์
๒๐ นางชุมพร เอื้องกิตติกุล
นายเจ๊ะอับดุลเล๊าะ ยิสัน
๒๑ นางบุญนาค อภิรัตน์มนตรี
นายณรงค์ เจริญสง่า
๒๒ นางบุญเลิศ ปานน้อย
นายณรงค์กรณ์ ขจรศักดิ์ว่องไว
๒๓ นางประชุม ชั้นสุพัฒน์
นายณัฐวุฒิ จําปาสา
๒๔ นางมารีนี อาเดอนาน
นายไตรสิทธิ์ เศรษฐสมบัติกุล
๒๕ นางเมตตา คณานิจกิจไพบูลย์
นายบัณฑูร ชุณหสวัสดิกุล
นายปราโมทย์ เตาแก้ว
๒๖ นางสาวยุวารี สะนิ
นายมาหามะ เจ๊ะอุมา
๒๗ นางราณี ถาดวิจิตร
นายสมชาย จรบุรมย์
๒๘ นางสาววิชชุตา ธราสุวรรณ
นายอนันต์ เตียเอี่ยมดี
๒๙ นางวิมล นวลศรี
๓๐ นางศิริพรรณ สุนทรีรัตน์
นายอนันต์ พีระนันท์รังษี
๓๑ นางสมสุข กัลป์จาฤก
นางกิ้มต้อง หมื่นหวัด
๓๒ นางอรทัย นอระศรี
นางเครือวัลย์ สงคราม
๓๓ นางอัญชัญ พีระนันท์รังษี

สํานักราชเลขาธิการ
๑ นายพงศ์พินิต เดชะคุปต์
๒ นายวิชา พลไพศาล

เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
๓ นายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์
๔ นางประกิต ธนพูน

หน้า ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖

๙ มกราคม ๒๕๕๘

เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
๗ นางโชติรส เดชะโกศยะ
นายทวี ชอบตวงทอง
๘ นางบุญส่ง กลิ่นหอมรื่น
นายทองดี พัฒนพานิชสวัสดิ์
๙ นางพรทิพย์ พุกผาสุข
นายวิทวัส พลไพศาล
๑๐ นางพันธ์พิไล ใบหยก
นายสุรเชษฐ์ พัฒนพานิชสวัสดิ์
๑๑ นางสาวสงวนศรี ตระการกระจ่าง
นายสุรพล ลิ้มพานิช
นายสุรสิทธิ์ พลอยดนัย
๑๒ นางอรวรรณ สรรค์ศุภศิริกุล

สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๑ นายบุญมา โพธิ์สุข
๒ นายมนาเทศ อันนวัฒน์
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

นายกําธร เกาะเพชร
นายกิตินัดดา ชื่นวณิช
นายจงรักภักดี ญาณวินะโย
นายชิติสรรค์ ปัญญาเอก
นายมนตรี โลหวิบูลย์กิจ
นายมนตรี สหชัยรุ่งเรือง
นายย่งติ่ง แซ่ลี้
นายวาสนา สมประสงค์
นายสมชาย ญาณวินะโย
นายสายันต์ ไชยยันต์บูรณ์
นายสุธรรม สุวรรณนภาศรี
นายอําพล เกาะเพชร
นางกนกกุล เจริญอภิญา
นางกรรณิการ์ บัต
นางสาวกิติมา หัตถีรัตน์
นางเกษรา เทพประสิทธิ์

๑ นายกฤตพัฒน์ ทองงาม
๒ นายโกศัย พลานนท์
๓ นายจักรพันธ์ กุศลศิลป์

ตติยดิเรกคุณาภรณ์
๓
๔
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๔
๕
๖

นายสุรศักดิ์ สุวรรณนภาศรี
นางพัชรินทร์ มีโภคี
นางแก้ว ไชยยันต์บูรณ์
นางสาวจรัสรักษ์ บุญย้อยหยัด
นางสาวจรัสศรี สุขประเสริฐ
นางสาวชนาภา นาทีทอง
นางสาวณัฐวดี รุ่งเรือง
นางสาวทองหล่อ วงศ์สวัสดิ์
นางสาวธันยนันท์ ก่อพงษ์เตชานนท์
นางบุญสม ยาใจ
นางผุสดี เกาะเพชร
นางภคพร โลหวิบูลย์กิจ
นางสาวมณี โพธิ์สุข
นางละเอียด สุขเจริญ
นางสาวโศภิตา ณ ถลาง
นางสุกัญญา สุวรรณนภาศรี
นางสุวรรณา พูลเจริญ
นางอิ่ม ชูรา
นายชัชวาล ผึ้งทอง
นายเชาวลิต บุญศิริ
นายณฤพล ปอประสิทธิ์

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑ ข
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕

หน้า ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

นายทองสุข งามสง่า
นายทองอินทร์ สุขาบูรณ์
นายธนพล จิรเดชนันท์
นายธนวัฒน์ ฉายเงา
นายบัญชา เดชอุดม
นายประสาท อินทร
นายพงศ์ศักดิ์ อําไพจิตต์
นายพรหมพิพัฒน์ ณรงค์เดชะกุล
นายไพโรจน์ ตระกูลดี
นายมงคล นิ่มเจริญชัญกุล
นายมนตรี สิงหสุวิช
นายวรพจน์ คหัฏฐา
นายวิชากร จิรพัฒนกุล
นายสรยศ รุ่งเรือง
นายสัญญา ไชยยันต์บูรณ์
นายสัมพันธ์ รุ่งเรือง
นายสุวรรณ อังศวาภิมณฑ์
นายอภิรัตน์ ไชยพร
นายออง สุขาบูรณ์
๔๕ นางสุรดา

๙ มกราคม ๒๕๕๘

๒๖ นายอิงควัชร์ ธนนท์ฐิติภัทร์
๒๗ นางสาวกนกเนตร ดุจจานุทัศน์
๒๘ นางกมลา สุขใหม่
๒๙ นางกิ่งกาญจน์ สมบูรณ์เทอดธนา
๓๐ นางเกศินี วลีอิทธิกุล
๓๑ นางจําเนียร ทองสัมฤทธิ์
๓๒ นางสาวจุฑามาศ เอื้อสังคมเศรษฐ์
๓๓ นางเดียน เดือนขาว
๓๔ นางนภา สุขะมงคล
๓๕ นางประไพร โขพิมพ์
๓๖ นางปิ่น พุทธศรีสังข์
๓๗ นางพาทินนุช วาจานนท์
๓๘ นางสาวภัทรดา รุ่งเรือง
๓๙ นางสาวมัลลิกา จิรพัฒนกุล
๔๐ นางวรัญญา ตระกูลดี
๔๑ นางแววมณี บุญศิริ
๔๒ นางสําเนียง แดงใส
๔๓ นางสุดา หมื่นฤทธิ์
๔๔ นางสาวสุพัตรา ลือสกุลกิจไพศาล
รุ่งเรือง

เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายประเสริฐ คุ้มสายสอาด
๔ นายสมบูรณ์ แก้วสุข
๒ นายไพรัช โตเจริญนิรัติศัย
๕ นางกิตยาภรณ์ สิทธิประเสริฐ
๓ นายรุจาธิตย์ สุชาโต
๖ นางไพเราะ แก้วสุข
๑ นางจันทร พันธา

เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
๒ นางสุภี ปิติพัตรา
๓ นางอังคณา กาญจนเวนิช

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
๑ นางปนัดดา ผดุงรัชดากิจ

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๒ นางเพลินจิตต์ เมธิยนนท์

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑ ข

หน้า ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มกราคม ๒๕๕๘

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายอรรคพงษ์ ภักดีชาติ
๓ นางสาวจุฑามาศ อัมพรพันธ์
๒ นายอรรถวิบูลย์ ประมวลอุรุรัตน์
๔ นางสาวชุมพิชา ภักดีชาติ
๕ นางปิ่นทิพย์ บูรณสถิตย์พร
๑ นายวรุณ กาญจนภู
๒ นายวิเชียร สีสุข
๑
๒
๓
๔
๕

เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
๓ นางพัฒนาภรณ์ สาดชื่น
๔ นางอรวรรณ กิจเชวงกุล

เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
ดาบตํารวจ ชัยวัฒน์ ชีวะพฤกษ์
๖ นางทองหยุด สุขน้อย
นายชาลี วลัยเสถียร
๗ นางประชุม สุขสว่าง
นายสุวรรณ วลัยเสถียร
๘ นางภาวีณัฏฐ์กุล มีทรัพย์
นางซ่อนกลิ่น ฉิมลอย
๙ นางสาววรพัณณ์ วิชัยพรพัชญ์
นางดวงใจ วลัยเสถียร
๑๐ นางสาววิมลพิมพ์ มีทรัพย์
๑๑ นางสุทัตตา คนซื่อ

สภากาชาดไทย
๑ นายชูเกียรติ ชัยวรพงศา
๒ นายณกรณ์ อุดมผล

ตติยดิเรกคุณาภรณ์
๓ นางสาวณัฐวรรณ สุวรรณรัฐ
๔ นางสุนีย์ แซ่กวย

๑ นายณรงค์ รัชตระกูล
๒ นายพงศธร เอื้อมงคลชัย

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๓ นายพิธาน สิงห์เสน่ห์
๔ นายสมศักดิ์ เศรษฐกร

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑ นางสาวจงรักษ์ จันทร์เจริญสุข
๒ นางจําเนียร ส่องแสง
๓ นางจุรี วงศ์ตรีเนตรกุล
๑ นายประภาส ภานุไพศาล
๒ นายประมุข ภานุไพศาล

เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
๓ นางนิรมล อัศวมณี
๔ นางสาววราภรณ์ ภานุไพศาล

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑ ข

๑
๒
๓
๔
๕

นายบัญชา โพธิ์สินสมวงศ์
นายพงษ์สุรีย์ บุนนาค
นายภัทร์ ภานุไพศาล
นายศักดิ์ ภานุไพศาล
นายสุเจตน์ เสกสรรค์

หน้า ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มกราคม ๒๕๕๘

เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
๖ นายอภิวัฒน์ ตั้งตรงจิตร
๗ นางสาวณัฐธิดา ภานุไพศาล
๘ นางสาวนัทธมน ภานุไพศาล
๙ นางสาวยุพดี ลีลาภรณ์
๑๐ นางสาวอรุณพร ภานุไพศาล

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

นายกฤษดา วงษ์แก้ว
นายคมคิด เสือพิมพา
นายจักร์กิจ ปันทอง
นายจักรินทร์ หอมหวน
นายเฉลิมพจน์ วิริยะพันธุ์
นายชินกฤต อิ่มกระจ่าง
นายณัฐพงษ์ โพธิ์นพรัตน์
นายทนงศักดิ์ หิตะคุณ
นายทรงวุธ ลําสัน
นายธวัชชัย โมระพัฒน์
นายธีระ เสร็จธุระ
นายนาวี ธรรมสุนทร
นายพักตร์พงษ์ เดชเจริญ
นายพิชัย บุญศรี
นายพีระ ชัยสงคราม
นายเพ็ชร รุ่งศรี
นายมงคล จิตรเสงี่ยม
นายยุทธนา นามสง่า
นายเรวัตร์ ต๋านะ
นายวรรณนิมิตร พรมดี
นายวัชรพล วงษา
นายวิษณุ ฮวดประดิษฐ์
นายวีระพงษ์ มณีชม

ตติยดิเรกคุณาภรณ์
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖

นายศรพิทักษ์ ศรีหริ่ง
จ่าโท ศิริวัฒน์ สาขา
นายศุภวุฒิ เถื่อนกลาง
นายสงัด ไชยคีนี
นายสมเดช ไชยยะ
จ่าโท สหชาติ สาครเจริญ
จ่าอากาศตรี สิทธิพงศ์ คําจันทร์
จ่าโท สุขสรรค์ เพียจันทร์
นายสุทิศ อ่วมสมุทร
นายอนุรักษ์ ลาววงษ์
นายอรรคสิทธิ์ หันประทับ
นายอัษดิน วงศ์โยธา
นายอํานาจ วงศ์เงิน
นางสาวจริยา ศรีสวาท
นางสาวจินตหรา เสียงดี
นางสาวจิราพร วงศ์สุวรรณ
นางสาวจุฑาทิพย์ มธุรส
นางสาวจุฑามาศ จันทกาล
นางสาวชลธิชา มณีศรี
นางสาวฐิติมา เมืองจันทร์
นางสาวณัชฐานันตร์ จันทร์กระจ่าง
นางสาวดารารัตน์ อาสายุทธ์
นางสาวทองใบ ชัยสวัสดิ์

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑ ข
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕

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

หน้า ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มกราคม ๒๕๕๘

๕๖ นางสาววชิราภรณ์ เทพหมอยา
นางสาวทัศพร วรรณกิจ
นางสาวธัญญาวดี ทิพย์ลาย
๕๗ นางสาววิจิตรา ใจอ่อน
นางสาวธัญลักษณ์ โชติพิบูลย์ศิลป์
๕๘ นางสาวศิริพร แก้วดวงงาม
นางสาวนงนุช อินทร์เรืองศร
๕๙ นางสาวสมฤดี ปรือปรัก
นางสาวนงเยาว์ โกสีนาม
๖๐ นางสาวสุกัญญา คําทอง
นางสาวนันทวัน เฟื่องสนิท
๖๑ นางสาวสุจิรัตน์ ปุกคํา
นางสาวพิมพิกา มุ่งสุเพ็ง
๖๒ นางสาวสุธิมา ถาลีพืช
นางสาวแพรวพรรณ ชัยทอง
๖๓ นางสาวสุรางค์ คําสุข
นางสาวรุ่งทิพย์ ตะนะขิง
๖๔ นางสาวสุรีรัตน์ คําแก้ว
๖๕ นางสาวหทัยชนก เทพคุณ
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๒๓ นายนนทวัฒน์ สมนุ่น
นายกฤษดา วงศ์ทิม
๒๔ นายนพรัตน์ การขยัน
นายกิตติ แจ้งวัฒนะ
๒๕ นายนิธิโรจน์ พันธ์รัมย์
นายจตุพร สุกจม
๒๖ นายนิรัญ อุ้ยสั้ว
นายจตุภูมิ ชินวงค์
๒๗ นายเนติพงษ์ ศรีทอง
จ่าตรี จํารัส ฤทธิเดช
๒๘ นายบุญญโล จําเรือง
นายเฉลิมพจน์ วิริยะพันธ์
๒๙ นายปฎิวัติ แจ่มจันทร์
นายชัยศักดิ์ ทองเดชศรี
นายชัยสิทธิ์ ขวัญบุญ
๓๐ นายปราโมทย์ ลาดสุวรรณ
นายชิรวิทย์ อุตตรี
๓๑ นายปารินทร์ มัญญะหงษ์
นายเชาวลิต เกื้อจรูญ
๓๒ นายผลา มีชัย
๓๓ นายพงศ์ภรณ์ สุวิทยารักษ์
เด็กชายฐิติพงษ์ ภาโสม
๓๔ นายพนร อ่อนนิ่ม
นายณัฐวุฒิ แก้วศรี
๓๕ นายพิชญา คูรัตนศิริ
นายดํารงศักดิ์ สร้อยศรี
๓๖ นายพิทยา ตีบนอก
นายเดชาพล ชมยิ้ม
๓๗ นายพิสิษฐ์ จันทร์ศรี
นายไตรรงค์ ลิ่มสกุล
๓๘ นายพีรเทพ ปั้นแตง
พันตํารวจโท ทองอยู่ เงินสุข
๓๙ นายราชันย์ แม่นแต้ม
นายทัศไนย เกื้อกูลรัฐ
เด็กชายทัศพงศ์ แสงอุทัย
๔๐ นายฤทัยพันธ์ ทรัพย์มะณี
นายทินกร พันธ์เทศ
๔๑ นายวรกร วงกรเมือง
๔๒ นายวรพจน์ บุญนิ่ม
นายธนวัฒน์ ขาวฉลาด
๔๓ นายวสันต์ จันทินมาธร
นายธนาวุฒิ ไหวพินิจ
๔๔ นายวันชัย ชัยวุฒิ
นายธวัช สุจริตธุระการ

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑ ข
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

นายวีระวุฒิ ณ หนองคาย
จ่าอากาศตรี วุฒิชัย มาสุข
นายศราวุฒิ ศรีบุญเพ็ง
นายสมชาย สังข์เมือง
นายสมยศ อัคคไพบูลย์
จ่าเอก สยาม สุขจันทร์
นายสฤษดิ์ สมอินทร์
นายสุขุม นามลุน
นายสุทัศน์ ยามี
นายสุพรรณ ทองภู
นายสุภัค เสร็จธุระ
นายสุริยน กุลพิมล
นายสุวิทย์ชัย เมืองพรหม
นายเสกสรร ทับทอง
นายเสรี จิตรเสรี
นายแสวง ปานะโปย
เด็กชายหัสชัย อิงคสุวรรณ
นายอนุตร โชติกะพุกกณะ
สิบตรี อภิเชษฐ์ แสนสิทธิ์
นายอภิศักดิ์ สาระชอน
นายอยู่ชุน วิชโย
นายอัฐกร แม้นสมุทร
นายอัตถพล ลิขิตปัทมสิงห์
นายเอก บุญสวัสดิ์
นายแฮร์มันน์ ลุควิก ฮุสไลน์
เด็กหญิงกมลชนก กล้าหาญ
นางสาวกมลทิพย์ สุวรรณชนะ
นางสาวกะรัต ศรีเมือง
นางสาวเกษรา เกียรติอัขวะชัย
นางสาวจรัญญา ดวงคํา
นางสาวจริญา ขันกสิกรรม
นางสาวจิตณัฐชา เหรียญทอง
นางสาวจินตรา เสียงดีงาม

หน้า ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐

๙ มกราคม ๒๕๕๘
นางสาวจิราพร ชินภักดี
นางสาวจิราภรณ์ อยู่นุช
นางสาวจิรารัตน์ บุญยเกษตร
นางสาวจุฑาธิป มณีพันธ์
นางสาวชญานิน ศรีผดุง
นางสาวชนม์นิภา เพ็งวิชัย
นางสาวชมพูนุท พุ่มฟง
นางสาวชิดชนก พูลทรัพย์สกุล
นางสาวชุติกาญจน์ ธนวณัฐพงศ์
นางฐานวีย์ ประมวลศักดิ์ธนา
นางสาวฐาปไพพรรณ ไชยศรี
นางสาวณัฐริกา ต้นกระโทก
นางสาวนารีรัตน์ เกสโร
นางสาวนิพัชชา ภู่ทอง
นางสาวบุญฤดี ทรงวีรธรรม
นางสาวบุษรินทร์ สุกแก้ว
นางสาวเบญจมาศ พรหมบุตร
นางสาวประภัสภรณ์ ศรีโรจน์
นางสาวประภาพร ภูมิขุนทด
นางสาวปราญชลี มูลเกษม
นางสาวปราณีย์ ศาสตราประเสริฐ
นางสาวปรียานุช บุรีรักษ์
นางสาวปัทมา นันทอินทร์
นางสาวปิยนุช บัวผัน
นางสาวเปมิกา เมษสุวรรณ
นางสาวเปี่ยมวิไล เล่าเปี่ยม
นางสาวพันนิพา จุ้ยเจริญ
นางสาวพิมศิริ ศิริแก้ว
นางสาวเพ็ญพรรณ โยธานันท์
นางสาวมลิกา กันทอง
นางสาวมินตรา หมั่นนอก
นางสาวรวิสา สังข์สุวรรณ
นางสาวรัชฎาพร วิหารธรรมเม

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑ ข

หน้า ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๒๑
๑ นายกรกฎ แสงสว่าง
๒๒
๒ นายกรีฑา สินธวาชีวะ
๒๓
๓ นายกล้ายุทธ์ มงคลสมัย
๒๔
๔ นายกิตติพงษ์ จันสุวรรณ
๒๕
๕ นายขวัญชัย พิมพ์กรณ์
๒๖
๖ นายจักรกฤษณ์ วิจารณ์
๒๗
๗ นายจิรวัฒน์ สอนวิเชียร
๒๘
๘ นายจิรายุทธ วุฒิวรรณพงศ์
๒๙
๙ นายเจษฎา ชูเดช
๑๐ นายเจียมศักดิ์ พานิชชัยกุล
๓๐
๓๑
๑๑ นาวาอากาศตรี ฉัตรชัย บุญมี
๓๒
๑๒ นายโชคอุทิศ โมลี
๓๓
๑๓ จ่าเอก ไชยกาล ชูชื่น
๓๔
๑๔ นายณัฐพงษ์ เกษอินทร์
๓๕
๑๕ นายณัฐพล ทองดี
๓๖
๑๖ นายณัฐพล สัลเลขนันท์
๓๗
๑๗ จ่าเอก ทวีศักดิ์ อังคะณี
๓๘
๑๘ จ่าเอก ทศพร พลเศษย์
๑๙ พันตํารวจโท ธงชัย ปัญจบุศย์
๓๙
๒๐ นายธนา สังข์แก้ว
๔๐

๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒

นางสาวลัดดา เรืองรอด
นางสาววรรณรดา อินทร์จันทร์
นางสาววันเพ็ญ สีลา
นางสาววิไลพร วรรณกลาง
นางสาวศรีจิตรา ธาราทิพยกุล
นางสาวศศิชา โพธิวงษ์
นางสาวศศิธร เทพสุธา
นางสาวศิรินยา คลองเจริญ
นางสาวศิริภัทร ไกรนิตย์
นางสาวศุภัทรา เคหา
นางสาวสนทยา จันทรกวี
นางสาวสวลี คุณวัฒน์บัญฑิต

๙ มกราคม ๒๕๕๘
นางสาวสุพรรณี ประวัติ
นางสาวสุรัตนา ทองศรี
นางสาวสุวิมล บุญเรือง
นางสาวเสาวนีย์ คําแสง
นางสาวโสภิดา สะทุมรัมย์
นางสาวอภิญญา ทองภู
นางสาวอภิสราภรณ์ จันทร์เรืองธนะ
นางสาวอรทัย วงษ์นรา
นางสาวอรทัย ศรีมะณี
นางสาวอรอุมา สิทธิรักษ์
นางสาวอลิสา ลิ้มสําราญ
นางสาวอัจฉรา พวงเงิน
นายธวัช สุจริตธุรการ
นายธวัชชัย ใจศิลป
นายธวัชชัย เอกธุระประศัลย์
นายนภดล วรรณบวร
นายนิพันธ์ ขนาดนิด
นายนิวัฒ กองตา
นายบดินทร์ วรรณฤมล
นายบรรจง เกษมธรรมนันท์
จ่าเอก บุญธง น้ําดอกไม้
นายปราโมทย์ ขาวสําอางค์
นายปรีชา วงษ์ศา
จ่าเอก พรชัย เทศดี
นายพิเชษฐ เสร็จธุระ
นายไพบูลย์ แสงสุวรรณ
นายไพศาล ชาติพิทักษ์
นายภัณพัช จิตจารุกร
นายมานพ ศรีรูปี
นายยุพิณ แก้วเชิงค้า
นายรดมยศ มาตเจือ
นายรัชราช ยิ้มพราย

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑ ข
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓

นายรุ่งสวรรค์ สวนสันต์
จ่าเอก ลออ เอี่ยมลึก
นายวสัน เมธาภัทร
นายวันชัย ทัพวิเศษ
จ่าเอก วิญญา สีชมชื่น
นายวิทยา พนมชัย
นายศราวุฒิ เพ็ชรสิงห์
นายศิริกร คชกฤษ
นายศุภชัย พันธ์สุวรรณ
นายศุภนร ศุขสวัสดิ ณ อยุธยา
นายศุษกรณ์ เกียงไกรวนิช
นายศุษดิศ โกษาแสง
นายสมเกียรติ สมศักดิ์
ดาบตํารวจ สมชาย สารสินธิ์
นายสมพร มะลิซ้อน
จ่าอากาศเอก สายลม อาดี
นายสิรภพ วรรณพิณ
นายสุรพงษ์ สุหฤทัยดํารง
นายสุริยะ ยิ่งชูรส
นายสุวรรณ บํารุง
นายอนุสรณ์ สมมิตร
นายอภิรัตน์ ศิวรพรพิทักษ์
นายอรุณ กูมุดา
นายอุเทน กูเขียว
นายเอกสิทธิ์ จูมเจริญ
นางสาวกมลวรรณ จันทร์ยิ้ม
นางสาวกฤตยา กวงขุนทด
นางสาวกัลย์ รามสูตร
นางสาวกัลยาณี หล้าเชียงของ
นางสาวเกวลิน วรรณฤมล
นางสาวจิดาภา ศรีจํานง
นางสาวจิราวรรณ เจริญรูป
นางสาวจีรวรรณ นามเชียงใต้

หน้า ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา
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
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖

๙ มกราคม ๒๕๕๘
นางสาวจีรวรรณ ในทอง
นางสาวจุฑาทิพย์ บําเพ็ญบุญ
นางจุฑาทิพย์ อภิวัฒนาวงศ์
นางสาวชนิดา ศรีนวกุล
นางสาวชลดา ชัยประพันธ์
นางสาวชลิสา ชํานาญวารี
นางสาวช่อผกา พุ่มนิคม
นางสาวณริฎษาพัชร แลม
นางสาวณัฐยา อยู่ทอง
นางสาวทัศนา แมนโช
นางสาวทิวาพร เนื่องจํานงค์
นางสาวธิดารัตน์ โสดา
นางสาวนภัสสร เผ่าวงศากล
นางสาวนัชญา สุทธิ์อาภรณ์
นางสาวนาตยา เสาวธารพงษ์
นางน้ําทิพย์ ศรีเรือง
นางสาวน้ําฝน ค้างคีรี
นางสาวนิภาพร นพศรี
นางสาวนุชนาถ ไม้หวั่น
นางสาวเบญจวรรณ ทองสิน
นางสาวประณยา เซกระโทก
นางสาวปิติมา ทวีรัตนศิลป์
นางสาวปิยะนุช แป้นน้อย
นางปุญยนุช ไชยศุษลาภ
นางสาวปุณพนา มั่นหมาย
นางสาวพรพิมล บัวกลาง
นางสาวพรรณลดา ลีตะชีวะ
นางสาวพรรณิภา กมลรัตน์
นางสาวพรศิริ ตราชู
นางสาวพาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ
นางสาวพิชาภา ธนกิจเจริญพัฒน์
นางสาวพิมพ์นิภา ธนวัตพิพัฒน์
นางสาวพุธิตา สุภจิรกุล

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑ ข
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓

หน้า ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มกราคม ๒๕๕๘

๑๑๖ นางสาววิชชุดา ไพจิตรกาญจนกุล
นางสาวภัคจิราพร ก๋ากัน
นางสาวรังสิญา นิสัยสม
๑๑๗ นางสาววิรุฬ ลิ้มศิริโสภณ
นางสาวรัชฎาภรณ์ เปล่งแสงทอง
๑๑๘ นางสาววิลาสินี วงศ์นนทภูมิ
นางสาวรุจิรา วงษ์ศรีวอ
๑๑๙ นางสาวศลิษา อํานวยชัย
นางสาววนิดา รักษาศรี
๑๒๐ นางสาวสริตา ผ่องศรี
นางสาววรรทกานต์ กรรมโชติ
๑๒๑ นางสาวสุนีย์ภรณ์ ถนอมวงค์
นางสาววรัญญา หอมชื่น
๑๒๒ นางสาวอรภา เสนาธรรม
นางสาววาสนา คูทวีทรัพย์
๑๒๓ นางสาวอัจจิมา เอ่งฉ้วน
นางสาววาสนาพร สามทอง
๑๒๔ นางสาวอารีวรรณ จันทร์ศรี
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
๒๔ นายชาคร แก้วศรี
นายกฤษฎา นามสุวรรณ์
๒๕ นายชิตพล กมลจรัสบวร
นายกฤษฎา สมคะเน
๒๖ นายโชคชัย อาจวิเชียร
นายกษิดิศ เล็บครุฑ
๒๗ นายณัฐ บุตรมารศรี
นายกิตติกร บัวดี
๒๘ นายณัฐดนัย เนตรทิพย์
นายกิตติคุณ ศรีอุทธวงศ์
๒๙ นายณัฐภัทร์ จันทรโรจน์วานิช
นายกิตติภพ พรมมาส
นายเกริกฤทธิ์ หมื่นภูเขียว
๓๐ นายณัฐภัทร ตันตรามาตย์
นายเกษมสิทธิ์ บริบูรณ์วศิน
๓๑ นายณัฐวร แหวนพรหม
นายเกียรติชัย วานิชย์สกุล
๓๒ นายณัฐวัฒน์ จิตพร้อมเมตตา
๓๓ นายณัฐวัตร แหวนพรหม
นายคมสัน ทองคํา
๓๔ นายแดนไทย บุญมา
นายคําพา ป้องท้าว
๓๕ นายตันติพงษ์ เพชรไชยา
นายเคน ทักค์มาน์น
๓๖ นายเตชินท์ นากาจิมา
นายจรัญ สะเทิงรัมย์
๓๗ นายทนง ชาญน้ํา
นายจักรพงษ์ พันธ์เมือง
๓๘ นายธนพงษ์ หวังตรงจิตร
จ่าตรี จิรพงศ์ มีนาพระ
๓๙ นายธนวัฒน์ ชุ่มเสนา
นายจิระพงศ์ มีนะพระ
๔๐ นายธนาวินท์ ภัคโภไคย
นายจิรายุ รักษาแก้ว
นายจิรี่ มาชัค
๔๑ นายธัชธนา รักษาชาติ
นายจีระศักดิ์ ทัศสร
๔๒ นายธานี เรืองศรี
๔๓ นายธีรพงศ์ ขุนเจ๋ง
นายเฉลิมพล ตันบุตร
๔๔ นายธีรพงษ์ วาติบุญเรือง
นายชยพงศ์ โพธิภักดิ์
๔๕ นายธีรศักดิ์ นาคประสงค์
นายชัชฤทธิ์ บุญหมื่น
๔๖ นายนคร นวลรักษา
นายชัยชาญ จงใจรัก

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑ ข
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙

นายนนทวัฒน์ สมนุ่ม
นายนพพล แสงคํา
นายนภดล ภูศรีโสม
นายนฤนาท พวงมะเดื่อ
ว่าที่ร้อยตรี นัฐพล วรนาม
นายบัญชา ฝั้นคําอ้าย
นายบุริศร์ เดชวิไลศรี
นายประกิต ทองสังข์
นายประมวล จันทร์ทัด
นายปารินทร์ หลวงพล
นายปุณณวิช พลบุรี
นายพงศ์กรณ์ ธนสกุลกรแสง
นายพรโชค ลาภเย็น
นายพัฒนพงษ์ สุริฉาย
นายพิทยา สราญเลิศ
จ่าโท พูนมนัส จันทร์เข็ม
จ่าตรี พูมมนัส จันทร์เข็ม
นายภากร แจ่มจันทร์
นายภาคภูมิ ภู่สะอาด
นายภานุพงศ์ บุญประกอบ
นายภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์
นายมงคล แก้วหลักคํา
นายมนตรี คุมพล
นายมนตรี แหวนประดับ
นายแมกอินไต โรซิ่น
นายยุรนันท์ บัวแดง
นายรัชพันธ์ ขันทอง
นายรัตนพล โสวัน
นายรามณรงค์ เสวกวิหารี
นายรุ่ง จาดพึ่ง
นายรุ่งเรือง ภามี
นายเรืองศักดิ์ บุญพงษ์
นายวรพล กุลพิศาล

หน้า ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา
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
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒

๙ มกราคม ๒๕๕๘
นายวรวุฒิ แสงอําภา
นายวัชรินทร์ ชูจันทร์
นายวัฒนา พรหมแก้ว
นายวิชาญ ใจเที่ยง
นายวินัย ทองลาย
นายวินัย เรืองฤทธิ์
นายวิสูตร สุขอ่อน
นายวีระศักดิ์ ศณีสมุทร์
นายวุฒิกร หาญวงศ์ไพบูลย์
นายศราวุฒิ อินทรศิริ
นายศักดิ์เพชร แซ่ว่าง
จ่าตรี ศุภชัย ฉิมดี
นายศุภณัฐ รุจนาพร
นายสมพร เมืองโคตร
นายสมภาพ แสงหัวช้าง
นายสรเชษฐ์ อวยพร
นายสราญจิต เจริญสุข
นายสิบพงษ์ พรมเดื่อ
นายสุทัศน์ ศิริวัฒน์
นายสุธน เพ็งแสง
เด็กชายสุธน แย้มพินิจ
นายสุธนัย วณิชชารักขกุล
นายสุภัท เสร็จธุระ
นายสุรนาท ผดุงสรรพ
นายสุริยา สุวรรณสิงห์
นายหาญฤชัย เนตศิริ
นายอธิวัฒน์ เรืองศรี
นายอนาวิน ตั้งพงศ์ไพบูลย์
นายอภิชัย นาคอุดม
นายอภิสิทธิ์ พรมแก้ว
นายอมรเทพ นามวิเศษ
นายอวยชัย กองสี
นายอัครินทร์ กิจวิจารณ์

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑ ข
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕

หน้า ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

นายอัฐพล เอื้ออารี
นายอาคม หอยทอง
นายอานนท์ พลกระโทก
นางสาวกฤษณา ขาวดี
นางสาวกัญญารัตน์ เรืองวิชา
นางสาวกาญจนา ทองคาน
นางสาวกุลสตรี คําสร้อย
นางสาวเกศินี ทับไทร
นางสาวขวัญฤดี ศรีธรรมมา
นางสาวขวัญฤทัย ปากดี
นางสาวคาสซานดร้า ฮาลเลอร์
นางสาวจันทิกา ใจสนุก
นางสาวจิรนันท์ บุญวิเศษ
นางสาวจิรประภา นิ่มรัตนสิงห์
นางสาวจุฑามาศ ยังจุ้ย
นางสาวจุฬารัตน์ ทนงค์
นางสาวเจนจิรา ราชสีเมือง
นางสาวฉัฐญา กิจเจริญ
นางสาวชญานันทน์ เสฏฐีศรีเกิดกุล
นางสาวชนาภา เสริมสัย
นางสาวชลธิชา เชิดเพชรรัตน์
นางสาวชลิตา เอี่ยมนุช
นางสาวญาดา แจ้งสว่าง
นางสาวณัฐธิญา จันทะเวช
จ่าอากาศโทหญิง ณัฐยา ทองอยู่
นางสาวดวงนภา ศรีตะลา
นางสาวดาริกา เพียรภายลุน
นางสาวทัดดาว นึกแจ้ง
จ่าอากาศตรีหญิง ทัดดาว พันธ์เดช
นางสาวธนะรัศมิ์ฐา อุดมฉวี
นางสาวธนัชพร ศรีจันทร์
นางสาวธนาภรณ์ พนะโพธิ์
นางสาวธภัทร ฉัตร์ยศกร

๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘

๙ มกราคม ๒๕๕๘
นางสาวธรณ์ธนย์ สัจจะเดช
นางสาวธรรมธนสร ไชยบุตร
นางสาวธัญชนก สารีพันธุ์
นางสาวธิดา บัวเบา
นางสาวนภาพร จรณวัด
นางสาวนฤภร วาทะยะ
นางสาวนฤมล บ้านหมู่
นางสาวน้อมจิต ทันซาว
นางสาวนันท์ณภัส ภูชณงค์
นางสาวนันทรัตน์ นันทกิจโกศล
นางสาวนิชาภา ไหวไว
นางสาวนิตยา จ้อยสาคู
นางสาวบุศนันทน์ อึ้งบํารุงพันธ์
นางสาวบุษบากร สุขพันธ์
นางสาวเบญจพร ศรีพนมธร
นางสาวเบญญาภา นิภัทร์โสภณ
นางสาวปนิดา หนองเรือง
นางสาวปรายฟ้า สิทธิวงศ์
นางสาวปริยาภรณ์ สาโถน
นางสาวปวิตรา สกุลมาก
นางสาวปารมี ปัญญาแจ่ม
นางสาวปาริตา พัดโพธิ์
นางสาวปุญยาพร ยอดฉัตร
นางสาวเปรมจิต ชาคริตนิรันต์
นางสาวผกากานต์ ทองโคตร
ร้อยตํารวจโทหญิง พรทิพย์ บุญเพชร
นางสาวพรรณนภา หาญสุจินต์
นางสาวพัชรี วิเศษสี
นางสาวพัทธนันท์ ภมรพล
นางสาวพิมพ์พิไล พระคําจันทึก
นางสาวเพชรลดา หนูอินทร์แก้ว
นางสาวเพ็ญศรี ชัยฤกษ์
นางสาวเพฑูรย์ จันทร์อุดม

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑ ข
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

หน้า ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มกราคม ๒๕๕๘

๒๐๓ นางสาวสมพร ม่วงศิริ
นางสาวภัญญาภา ตังศิริรัตน์
๒๐๔ นางสาวสรัลยา ไวนิทรา
นางสาวภัทริน อินศรศาสตร์
๒๐๕ นางสาวสโรชา พุ่มไพร
ร้อยตรีหญิง ภัสสร จักษุนิลการ
๒๐๖ นางสาวสุกัญญา ชมชื่นดี
นางสาวภาวิณี บุญเจริญ
๒๐๗ นางสาวสุธิดา พูนพัฒน์
นางสาวมะลิวัลย์ ม่วงป๋อ
นางสาวเมธาวดี นันทะรักษ์
๒๐๘ นางสาวสุนิษา เพชรบ้านนา
นางสาวรัตติกาล กุลน้อย
๒๐๙ นางสาวสุนิสา สร้างไธสง
นางสาวรัตนาพร หาญพันธ์
๒๑๐ นางสาวสุเบญรัตน์ อินแสง
นางสาวรัศมี จาตุรนต์รัศมี
๒๑๑ นางสาวสุปราณี รัดรอดกิจ
๒๑๒ นางสาวสุพัตรา แสงฉิ่ง
นางสาวลักษิกา คําขํา
๒๑๓ นางสาวสุภมาศ แสงจันทร์
นางสาววนิชา อินทนิล
๒๑๔ นางสาวสุภวดี แก้วสระแสน
นางสาววรภัสสร รดารงค์
๒๑๕ นางสาวสุภาภรณ์ แก้วแบน
นางสาววรรณพัฒฌ์ คําทํา
๒๑๖ นางสาวสุมาลี แสงอรุณศิริ
นางสาววรรนิดา รู้อยู่
นางสาววราภรณ์ บุญสิงห์
๒๑๗ นางสาวสุรัตนา ช่วยแก้ว
นางสาววันดี ก่อม่วง
๒๑๘ นางสาวสุรีย์ สมพลาสิน
นางสาววิภาดา จิตพรวน
๒๑๙ นางสาวโสภาพรรณ ลิขิตตระกูล
นางสาววิภาวี ดี คาบาเลส
๒๒๐ นางสาวอรปรียา มงคลสิทธิชัย
๒๒๑ นางสาวอรอนงค์ แสงศิริโชค
นางสาววิยะดา สุระศร
๒๒๒ นางสาวอรุณรัตน์ จงอ่อนกลาง
นางสาวศรีสุดา บุตรจู
๒๒๓ นางสาวอวัสดา ไชยศรี
นางสาวศศิประภา สุขแสน
๒๒๔ นางสาวออม พงษ์เฉลียว
นางสาวศิริผล ชัยสิทธิ์
๒๒๕ นางสาวอะแมนด้า เมียลเดรด คาร์
นางสาวศิวิตา ปงเมฆ
๒๒๖ นางสาวอัจฉรา ทองนิ่ม
นางสาวศีรสินธุ์ ขํากล่อม
๒๒๗ นางสาวอิศราภา อิ่มประเสริฐสุข
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
๘ นายเกริกฤทธิ์ ทวีกาญจน์
นายกมล ประเสริฐ
๙ นายโกมินทร์ เนาว์นนท์
นายกฤษฎา นิลไสว
๑๐ นายโกศล นวลละออง
นายกวิน ธรรมสัจนนท์
นายก้องหล้า เหล็กกล้า
๑๑ นายคณาวุฒิ รุ่งโรจน์
นายกิตติธัช วิมลวรรณ์
๑๒ นายจตุพร ทิมทอง
นายกิตติพงศ์ อินทร์ใจ
๑๓ นายจตุพร ละการชั่ว
นายกีรติศักดิ์ มงคลอัศวเลิศ
๑๔ นายจะอือ ปะแล

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑ ข
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
๔๕
๔๖
๔๗

นายจารุวัฒน์ แสนสุข
นายจิรายุ วงศ์สวรรค์
นายเจนวิทย์ ดิษขนาน
นายเจริญ สารสุภาพ
นายเจริญศักดิ์ แจ่มแจ้ง
สิบเอก ฉัตรชัย บุตรดี
นายฉันทวัฒน์ เผื่อนอุดม
นายเฉลิมพงษ์ พันภู่
นายชนาธิป สรงกระสินธ์
นายชนานันท์ ป้อมบุบผา
นายชนินทร์ แซ่เอียะ
นายชัชพิมุข ฉิมคล้าย
นายชัยพร เล่าเบ้ง
นายชัยวัฒน์ แจ่มกระจ่าง
นายชาริล ยานนิส ชาปุย
นายชุติพันธ์ ทองแท้
นายฐิติพันธ์ พ่วงจันทร์
นายณภัทร วิจิตรจรุง
นายณัฏฐ์ สุทธิธรรมวลี
นายณัฐกร ภูภักดี
นายณัฐกุล แบ่งทิศ
นายณัฐธยาน์ ธนรณวัฒน์
นายณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์
นายณัฐวีร์ กล่อมพงษ์
นายณัฐวุฒิ แก้วสมนึก
นายดานุภาพ สังข์สุวรรณ
นายดิณณ์ ผลชู
นายตะวัน พงศ์พนั ธุ์
นายทรงวุฒิ แก้วพินิจ
นายทรงวุฒิ หมุนแทน
นายทะนงศักดิ์ แสนสมบูรณ์
นายเทิดเกียรติ บุญเที่ยง
นายธนบูรณ์ เกษารัตน์

หน้า ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา
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
๗๙
๘๐

๙ มกราคม ๒๕๕๘
พันจ่าเอก ธรรมรัตน์ เผ่าพันธุ์ดี
นายธีรเทพ ฉิมคล้าย
นายธีรวัฒน์ คลังทอง
นายธีราทร บุญมาทัน
นายนคร ตรีสอาด
นายนพชัย คชรัตน์
นายนพดล คลแถวทอง
นายนภิศ ต่อตั้งพานิช
นายนเรศม์ เนาว์ประโคน
นายนฤบดินทร์ วีรวัฒโนดม
นายนัฐพงศ์ เกศาพันธ์
นายนัฐพงษ์ บุญกลิ่น
นายนาวิน รัตนวงศ์สวัสดิ์
นายนิติธร คําสี
นายนิสิต ไชยรัตน์
นายบัณฑิต หลักหาญ
นายบุญต้อม มูลเมือง
จ่าเอก บุญส่ง อิ่มทิม
นายบุญสืบ แซ่เฮง
นายปกเกล้า อนันต์
นายปกรณ์ เปรมภักดิ์
นายปฎิพัทธ์ วันทาวงษ์
นายประครอง บัวใหญ่
นายประชิด ภักดี
นายประวีณวัช บุญยงค์
นายปริญญา ช่วยเกตุคีรีรัตน์
นายปิยะณัฐ นุสยา
นายปิยะพันธ์ รัตนะ
นายปิยังกูร สว่างศรี
นายพงศกร ขุมชัย
เด็กชายพงศพัศ พุ่มแย้ม
นายพงษ์เทพ ธํารงลักษณ์
นายพงษ์พันธ์ อบถม

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑ ข
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
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓

เด็กชายพงษ์เพชร นามขุนทด
นายพงษ์ศักดิ์ พร้อมพัฒนกุล
นายพรชัย ลบศรี
นายพลวศิน สารธรรม
นายพิสัย เอี่ยมศิริ
นายพีระเทพ ศิลาอ่อน
นายพีระพล ชาวเชียงขวาง
นายพีระพัฒน์ โน๊ตชัยยา
นายไพฑูรย์ แซ่จิ้ว
นายไพโรจน์ สุวรรณ
นายไพศาล แซ่จ๋าว
นายภานันธ์ ไพศาลวรรณ
นายภานุเดช เพชรมีค่า
นายภานุพงษ์ ตั้นจัด
นายภูวนัย วรรณแสน
นายมงคล อาจวิเชียร
นายมนตรี พ่วงสิบ
นายมาลา สีหาบัณฑิต
นายยุทธกานต์ ชัยเดช
นายยุทธจักร กลิ่นบานชื่น
นายโยธิน กฤชกางนอก
นายรัชโยธิน โยธารัก
จ่าเอก รุ่งทิวา แก้วประดิษฐ์
นายเรวัตร์ ตํานะ
นายฤทธิศักดิ์ ประวาฬ
นายวรเทพ ทิมศรี
นายวรปรัชญ์ ศิริศักดิ์
เด็กชายวรวงศ์ ราชรัตนารักษ์
นายวรวีร์ ศรีวิชัย
นายวโรฒม์ คณานับ
นายวัชระ สงมา
จ่าเอก วันฉัตร ธานี
นายวันพระ อังศุนาค

หน้า ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖

๙ มกราคม ๒๕๕๘
นายวิวัฒน์ ไทยเจริญ
นายวิศรุต ศรีสวัสดิ์
นายวิษุวัต ธีรภาพไพสิฐ
นายวุฒิพงศ์ ดาโสม
นายวุฒิพล สิงห์ทอง
นายศรัท สุ่มประดิษฐ์
นายศราวุฒิ มาสุข
นายศรีศักดิ์ อัคการณ์
นายศักดิ์ชาย หาไมตรี
นายศิวนรินทร์ พรพิรุณ
นายศิวนาถ บลูลาร์ด
นายศุภ งามพึงพิศ
นายศุภชัย สมบูรณ์
นายสหรัฐ อินปัน
นายสันติ บุญเชิด
นายสิทธิชัย ตาเขียว
นายสิทธิพล คุณอักษร
นายสุขเดฟ โคเคอร์
นายสุภัทร เล็กแจ่ม
นายสุรศักดิ์ ดําชุม
นายสุรสิทธิ นิลาส
จ่าเอก อดิเทพ ศรีชาติ
นายอดิศักดิ์ แสงอารยะกุล
นายอดิศักดื์ ไกรษา
นายอติเดช อินทนนท์
นายอติราช สิทธิศักดิ์
นายอธิน สิงห์ดง
นายอนวัช ถองกระโทก
จ่าเอก อภิรักษ์ สระทองเมือง
นายอมฤต เรืองรุ่ง
นายอรรถพร เลิศมาลัยภรณ์
นายอัสมิง ตาเละ
นายอาชว์ บุญร่วมบุญ

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑ ข
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙

หน้า ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

นายอาทิตย์ ดาวสว่าง
นายอานุวัฒน์ ดํารงวีระวิทย์
นายอุกฤษณ์ วงศ์มีมา
นายเอกกวี รื่นพารา
นายเอกพงศ์ วงศ์อุ่นใจ
นายเอกภพ ดวงพล
นายเอกวิทย์ เชื้อพูน
นางสาวกลอยใจ เพ็ชรแสนค่า
นางสาวกัลยารัตน์ พลับวังกล่ํา
นางสาวกาญจนา สังข์เงิน
นางสาวเกสินีย์ โปยิ้ม
นางสาวแก้วกัลยา กมุลทะลา
นางสาวขวัญฤดี แสงจันทร์
นางสาวขวัญฤทัย คุณูปถัมภ์
นางสาวคัทลีย์ ปิ่นสุวรรณ
นางสาวจงรักษ์ ศรีสมัย
นางสาวจิราพร พาลาศรี
นางสาวจีระประภา ทับสุรีย์
นางสาวจุฑาเมตต์ จารุรัชตพันธ์
นางสาวเจนจิรา ศรีสอาด
นางสาวชญานันทน์ เสฎฐีศรีเกิดกุล
นางสาวชิลชิตพยัค บุตรวรรณสิริณา
นางสาวชุติมา แสนหล้า
นางสาวณัฐกานต์ ชินวงษ์
นางสาวดวงกมล โพธิ์เงิน
นางสาวดารารัตน์ ช่างปลูก
นางสาวเดือนฉาย ศิวะโมกข์ลักษณา
นางสาวทราย แจ่มเจริญ
นางสาวทิวลิป ทัดเทียม
นางสาวธนภรณ์ อัศววงศ์เจริญ
นางสาวธนีกานต์ แดงดา
นางสาวธัชพรรณ ศรีเสมอ
นางสาวนนทณัฐดา อํามาตย์

๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒

๙ มกราคม ๒๕๕๘
นางสาวนภัทร สีเสริม
นางสาวนิสา ร่มเย็น
นางสาวนีรยา อิ่มสมภาร
นางสาวบรรจง พูลมาศ
นางสาวบุณณธีร์ กล้ากสิกิจ
นางสาวปริญญา พานแก้ว
นางสาวพรพรรณ เกิดปราชญ์
นางสาวพรพรรณ เหิมฮึก
นางสาวพรไพรินทร์ แป้นทอง
นางสาวพัชรพร ศรีเมือง
นางสาวพิกุล เขื่อนเพ็ชร
นางสาวเพียงขัวญ ปะวะโพตะโก
นางสาวแพรวพรรณ เฮ้งผิว
นางสาวภัทรวดี กิตติยะ
นางสาวภัทราพร อรุณไพจิตร
นางสาวภัทราวดี จันทรบุตร
นางสาวมนสิชา ธารารัตนากุล
นางสาวมะยุลา พรมลัง
นางสาวเมธินี ระรื่น
นางสาวเยาวเรศ ใจซื่น
นางสาวเยาวลักษณ์ ใจซื่น
นางสาวรจนา รักเหล่า
นางสาวรัตติกาล ทองสมบัติ
นางสาวรัตนา เรืองเกิด
นางสาวริบะคา วงศ์ชูแก้ว
นางสาวเรวดี ดําศรี
นางสาววนิดา แดนกระโทก
นางสาววศินี ปักธงชัย
นางสาววารุณี เพ็ชรวิเศษ
นางสาววาสนา เกียรติจรัสกุล
นางสาววิตรี หลักสูงเนิน
นางสาววิภาดา สุขชิต
นางสาววิลัยพร บุตรด้วง

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑ ข
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒

หน้า ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มกราคม ๒๕๕๘

๒๒๓ นางสาวสุพัตรา นาหนอง
นางสาววิไลวรรณ กุลภา
๒๒๔ นางสาวสุภาวดี กุญชวน
นางสาวศิรามล ดีพุตซา
๒๒๕ นางสาวสุวิมล แสงเทศ
นางสาวศิริโสภา ศิริศักดิ์
๒๒๖ นางสาวอนุศรา หมายเจริญ
นางสาวสนธิยา สายแวว
๒๒๗ นางสาวอรณิช เนตรมณี
นางสาวสิริจิตร อ่อนน้อม
๒๒๘ นางสาวอลิษา รักพินิจ
นางสาวสิริยากร กําไล
๒๒๙ นางสาวอลิสา ทองสุข
นางสาวสุกัญญา ช. ยิ่งเจริญ
๒๓๐ นางสาวอัจฉราพร คงยศ
เด็กหญิงสุกัญญา ศรีสุราช
๒๓๑ นางสาวอัญชญา เกตุแก้ว
นางสาวสุณีกา ปรีชาโปร่ง
นางสาวสุธิตา พูนพัฒน์
๒๓๒ นางสาวอินทร์อร พันธุ์ชา
๒๓๓ นางสาวแอนนิต้า มินตรา วิสกิ้น

บุคลากรโรงเรียนเอกชน
ตติยดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายกฤษพล เครือคล้าย
๒๐
๒ นายกันตพัฒน์ โสภณโพธิพงศ์
๒๑
๓ นายชนะ ศรีวิหค
๒๒
๔ นายชัยฤทธิ์ วรรณประภา
๒๓
๕ ว่าที่ร้อยตรี ณฐพงศ์ สุริยวงศ์
๒๔
๖ นายธีรวุฒิ เหงี่ยมสง่า
๒๕
๗ นายนภาเดช บุญเชิดชู
๒๖
๘ นายนฤทธิ์ จิวะสันติการ
๒๗
๙ นายบัญญัติ จันทร์ฉาย
๒๘
๑๐ นายปณต เทพภิบาล
๒๙
๑๑ นายประกิต สุขมาก
๓๐
๓๑
๑๒ นายประวัติ สุทธินนท์
๓๒
๑๓ นายวิเชียร แสนสนิท
๓๓
๑๔ นายสุพจน์ จันทราช
๓๔
๑๕ นายสุภาพ จันทราช
๓๕
๑๖ นายอภิชาติ เหตุถัง
๓๖
๑๗ นางกมลวรรณ ชัยวานิชศิริ
๓๗
๑๘ นางจิรประภา ไพรเพ็ชรศักดิ์
๓๘
๑๙ นางจุรีภัทร์ ขาลสุวรรณ

นางชิดชนก อภิธันยาศัย
นางต้องจิตต์ จิตดี
นางนวลอนงค์ นวลเขียว
นางสาวนิตยา พงษ์พิกุล
นางบังอร มั่นปาน
นางบุษบากรณ์ บุญยภักดิ์
นางเบ็ญจมาศ เล็กยิ้ม
นางปภาพรรษ เตชะตานนท์
นางสาวประภัสสร บุญหนุน
นางสาวผัดตา ดารากัย
นางสาวพงษ์จิตต์ เกตุภู่พงษ์
นางพรรณนิภา รอดประเสริฐ
นางพิมพร เทพปินตา
นางสาวเพิ่มศรี เศรษฐพานิช
นางมัณฑริกา วิฑูรชาติ
นางมาลีนี ทิพย์สอน
นางลําดวน บุญฟู
นางวชิรา ไชยศรีเฉลิมพล
นางสาววารี สนเจริญ

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑ ข
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔

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

นางวาสนา สงวนทรัพย์
นางวิมลรัตน์ จึงสมาน
นางสมบูรณ์ ศรีวิหค
นางสมบูรณ์ สิงห์คําป้อง
นางสาวสมประสงค์ สุขเกษม
นางสาลี ชนะสิทธิ์

หน้า ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มกราคม ๒๕๕๘

๔๕ นางสาวสุจิตร มีทรัพย์
๔๖ นางสุนทรี พรสวัสดิ์
๔๗ นางสุภาพรรณ์ ฉลาดดี
๔๘ นางสุวารี วัตยา
๔๙ นางอรพรรณ สินประสงค์
๕๐ นางอัจจนา กัมปนาทแสนยากร
๕๑ นางสาวอุบล ผังรักษ์
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๒๖ นายฉัตชัย เกิดศรีเพ็ง
นายกฤษฎา ภานุพันธ์
๒๗ นายฉัตรชัย ภูครองนาค
นายกฤษณะ ปิกวงศ์
๒๘ นายฉัตรชัย ศิริกุลพันธ์
นายกัณฑพจน์ ขันธมาลี
๒๙ นายเฉลิม จิตรสวาท
นายกิตตน์ หนูสง
นายกิตติชัย เฉลิมวัฒน์
๓๐ นายเฉลิมศักดิ์ วิโสจสงคราม
นายกิตตินัย อิ่มพูล
๓๑ นายชยาคมน์ สมบูรณ์สิน
นายกิตติโภค สาระวิโรจน์
๓๒ นายชวลิต ใยมณี
นายกุลชาติ หัสดี
๓๓ นายชวลิต เอนกเวียง
นายเกรียงศักดิ์ รําพรรณ์
๓๔ นายชัชวาลย์ หน่ายคอน
นายโกวิท กิติตระกูลญะนันท์
๓๕ นายชัยรัช เจริญสุข
๓๖ นายชาญยุทธ รัตนมงคล
นายโกศัย ปรียานนท์
๓๗ นายชาตรี ทักษินต์
นายไกรวัลย์ ไทยตรง
๓๘ นายชาติชาย พงษ์ศิริ
นายไกรสร ทิพย์มณี
๓๙ นายเชี่ยวชาญ แพรขุนทด
นายเขมณัฏฐ์ เหงี่ยมสง่า
๔๐ นายโชคศรัณต์ จิตรโชคนิมิตร
นายคณาวุธ จันทร์ตา
นายคธาศักดิ์ กิจประเสริฐ
๔๑ นายณรงค์ฤทธิ์ อินกุณา
นายคะเน จันทร์ทรง
๔๒ นายณัฐดนัย โพธิ์ชัย
นายจตุรงค์ สมตระกูล
๔๓ นายณัทพงศ์ หนูมณี
นายจักรกริช กันทิวงค์
๔๔ นายดนัย วงค์นาง
นายจักร์รินทร์ ขัดนาค
๔๕ นายเดชา คําสุวรรณ
๔๖ นายตะวัน อ่อนน้อม
นายจัตุรพร ตาตะนันทน์
๔๗ นายไตรเทพ อู่สกุล
นายจํานงค์ กุณฑโร
๔๘ นายถวัลย์ ใจสมัคร
นายจิตรกร เข้มขัน
๔๙ นายถาวร ทองเสวต
นายจุลทัศน์ เยาวสกุลมาศ
๕๐ นายถิรวัจน์ อะกะเรือน
นายเจริญ อัคราช

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑ ข
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓

นายทวิชชัย เซี่ยงว่อง
นายทวีชัย เพ็ญรัศมีพูนสุข
นายทวีศักดิ์ สุทธศีล
นายธนภัทร ผ่องอักษร
นายธนัท เลิศผดุงสุข
นายธนาภัทร ผาฏินิธิชาติ
นายธเนศ ราชาตัน
นายธวัชชัย แก้วมาลัย
นายธานี มณีรัตน์
ว่าที่ร้อยตรี นพดล แก้วศรี
นายนพดล แก้วอักษร
นายนพดล วงษ์ศรี
นายนพนอบ เกษมทรัพย์
นายนพพร วุฒิการณ์
นายนพสิทธิ์ ขจรพงศ์ศานต์
นายนรเศรษฐ์ สินประสงค์
นายนรา เล็กสราวุธ
นายนฤพนธ์ สุทธิพร
นายนันทวัฒน์ นันท์ธนาสิทธิ์
นายนิคม พุทธิมา
นายนุกูล ส่งสมบูรณ์
นายบรรหาร ศรีโชค
นายบัญญัติ เขียวพุ่มพวง
นายบุญเพิ่ม จําปาโพธิ์
นายบุญมี เขาโคกกรวด
นายบุญร่วม พิชัย
นายบุญร่วม ภูดวงเดือน
นายปกรณ์ เทศกาล
นายประจักษ์กฤษณ์ หาญสิริมาศ
นายประชัญ ผ่องแผ้ว
นายประวิทย์ สินประสงค์
นายประสิทธิ์ ณ เชียงใหม่
นายประเสริฐ โรจน์ประดิษฐ

หน้า ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖

๙ มกราคม ๒๕๕๘
นายปรัตถกร รติฤทยาวงศ์
นายปราณีต พึ่งทรัพย์
นายปราโมทย์ ประเสริฐเลิศอารีย์
นายปรินทร์วัจน์ วอนเพียร
นายปรีชาพล สมานหมู่
นายปรีไชย แช่มสอาด
นายปัญญา มนต์คล้ํา
นายพนม จันทร์พลงาม
นายพรชัย โมกภา
นายพรเทพ ชุปวา
นายพรเทพ ไชยวรรณ์
นายพรเทพ วงศ์วิไล
นายพล กล้าใจ
นายพล พลประสิทธิภาพ
นายพลชญานนท์ อกผาย
นายพัทธโรจน์ กมลโรจน์สิริ
นายพันธ์ศักดิ์ นาคเนียม
นายพิชิต สาทิสรัตนโสภิต
นายพินโย ไขศรี
นายพิพัฒน์ พาทะขัน
นายพิรุณ ศิริศักดิ์
นายพิสัยสิทธิ์ ทับทิมดี
นายพีระพงษ์ แก้วคําจันทร์
นายพีระพงษ์ จงยิ่งเจริญยศ
นายพีระพงษ์ สินสุขอุดมชัย
นายไพฑูรย์ ทองพราว
นายไพโรจน์ เลิศกิจเจริญผล
นายภาสกร พระนุรักษ์
นายภูมเรศ จันทร์แจ่มศรี
นายภูมินทร์ ขุนภักดี
นายมงคล เกียรติสมชาย
นายมงคล เวชปัญญา
นายมงคล หล่อสุวรรณ

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑ ข
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙

นายมนตรี พ่อค้า
นายมนตรี ศรีตระกูล
นายมนัส ศรีเพ็ญ
นายมานพ พึ่งสําเภา
นายมานะ สุดจินดา
นายมีชัย ตันเสนา
นายเมธี กาดีวงศ์
นายยงยุทธ ไสว
นายยรรยงค์ เพชรพราว
นายยศพล พิชญเดชาวงศ์
นายยอดยิ่ง อิ่มปาน
นายยุทธนา วิวัฒน์เดชากุล
นายรณชัย สุนันตา
นายรังสรรค์ กับเป็ง
นายรุ่งโรจน์ พงษ์รุ่งเรือง
นายรุ่งโรจน์ เลาะผู้ดี
นายเรืองยศ นามวงษ์
นายฤชา จันทบูรณ์
นายเลิศศักดิ์ วรรณศรี
นายวนัย เสมทรัพย์
นายวรพจน์ จันทร์สีหา
นายวรวุฒิ จันทร์ขอนแก่น
นายวสุไชย ชูวงศ์
นายวัชรินทร์ จันทรินทร์
นายวัฒนา ทองจา
นายวันชัย แซ่ลี้
นายวานิช ลิ่มกุล
นายวิกร รัตนวิชัย
นายวิชัย สีหะวงษ์
นายวิเชียร ปะอิกูล
นายวิทยศักดิ์ กันสุทธิ
นายวิทยา ฮวดเจริญกิจ
นายวิรัตน์ ดาวศรี

หน้า ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒

๙ มกราคม ๒๕๕๘
นายวิรัติ นุมัติ
นายวิโรจน์ อาจอํานวย
นายวิวัฒน์ บัวชุม
นายวิศิษฐ์ แสงหิรัญ
นายวิสิทธิ์ไชย อ่องสัน
นายวีรพล ยิ้มย่อง
นายวีระ ธนาจันทาภรณ์
นายวุฒิชาติ บุญขันธ์
นายไวยากรณ์ พันธกิจปฐมกุล
นายศรศักดิ์ กังวาฬ
นายศรายุทธ ปิงแก้ว
นายศักดิ์ชัย สุขหรุ่น
นายศุภศักดิ์ เชยประเสริฐ
นายสงกรานต์ กันธะพรม
นายสงกรานต์ แสงแก้ว
นายสงบ กิมอิ่ม
นายสมเกียรติ แปงคํา
นายสมเกียรติ รัดไว้
นายสมชาย ปัญญาวงษ์รักษา
นายสมชาย สายบุตร
นายสมบัติ เจริญรูป
นายสมพล คณานุเคราะห์
นายสมภาร ปอสูงเนิน
นายสมยศ ชิณโคตร
นายสมศักดิ์ พูลแจ้ง
นายสมาน กนิษฐ
นายสมาน ถาวรรัตนวณิช
นายสมิทธิ โมกกรานต์
นายสยามรัฐ ณ เชียงใหม่
นายสราวุธ เกื้อกูล
นายสหะชาติ มงคล
นายสันติ เกื้อกูล
นายสันติ เติมผล

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑ ข
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕

นายสัมพันธ์ หินน้อย
นายสัมภาษณ์ บุญจี๊ด
นายสําราญ เหลืองอ่อน
นายสิทธิชัย โกเสนตอ
นายสิทธิชัย อินชัย
นายสุชาติ ไชยวงค์
นายสุชาติ ลลิตวิภาส
นายสุเทพ โพธิ์เมือง
นายสุนทร ปานบุษราคัม
นายสุนทร สงวนทรัพย์
นายสุพจน์ จันทรจิตร
นายสุพจน์ รัศมีเพ็ญ
นายสุพจน์ แสงกรด
นายสุรชัย รณศิริ
นายสุรเชษฐ์ แก้วหาวงค์
นายสุรศักดิ์ วารปรีดี
นายสุรสิทธิ์ เครือทองศรี
นายสุรัตน์ เจือจันทร์
นายเสน่ห์ ปาสาณพันธุ์
นายเสนาะ ประเสริฐจิตร
นายเสรี พ่วงขํา
นายเสรี ฤทธิพงษ์
นายองอาจ อยู่บรรยงค์
นายอดิเทพ เรืองชาญ
นายอดุลย์ ใจสมัคร
นายอธิราช กุมารแก้ว
นายอนุชา เสนาธรรม
นายอนุพงศ์ คงประพันธ์
นายอภิชาติ อาจหาญ
นายอภิรัฐ รุ่งเรือง
นายอลงกรณ์ เต่าทอง
นายอักษร สื่อกระแสร์
ว่าที่ร้อยตรี อัษฎางค์ อยู่ศรี

หน้า ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘

๙ มกราคม ๒๕๕๘
นายอานนท์ สรณะพิบูลย์
นายอารินทร์ ทองอินทร์
นายอาหะมัด กูทา
นายอุดมชัย กานาค
นายอุเทน วรชินา
นายเอกชัย แป้นดี
นายเอกพงษ์ พิทักษ์กําพล
นายโอฬาร มงคลเอก
นางกนกกร อินกุณา
นางกนกกาญจน์ สุทธเสถียร
นางกนกนภัส วัฒนไกรกูล
นางกนกนภา กวางไพรศรี
นางสาวกนกพร เคลือบวัณณรัตน์
นางกนกพร ปาณาตี
นางกนกพร สวัสดิ์ไชย
นางกนกวรรณ ดิสสร
นางกนกวรรณ ธนาพล
นางกนกวรรณ ธาราธร
นางสาวกนกวรรณ หนูมณี
นางสาวกมลชนก พุ่มเพชร
นางสาวกมลพร นาคสินธุ์
นางกมลวรรณ ชวลิตวรานนท์
นางกรรณิกา สุขแสวง
นางกรรณิการ์ โตขํา
นางสาวกรรณิการ์ ทองวงศ์ษา
นางกรรณิการ์ สายอุปราช
นางกรองกาญจน์ เชิญชัยวชิรากุล
นางสาวกระแส ขุนเจียม
นางกฤษณา ดอกบัว
นางกลิ่นสุรีย์ ไชยทองศรี
นางกอบแก้ว ธุระพันธ์
นางสาวกัญชลิกา ธัญรภัสสกุล
นางสาวกัญญา โพธิบุตร

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑ ข
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑

นางกัณฐริกา โอวาทสาร
นางกันทิมา พันธ์ดี
นางกัลยกร กิมาคม
นางกัลยา ขมสนิท
นางกัลยา รุ่งเรือง
นางสาวกัลยา วุฒิอรรถสาร
นางสาวกัลยาณี ศิริคํา
นางสาวกาญจน์โกมุท รัตนธรรมถาวร
นางกาญจนา เกตุเรืองโรจน์
นางสาวกาญจนา ชมภูศรี
นางกาญจนา ช้อยบัวงาม
นางกาญจนา มั่นใจ
นางกาญจนา เย็นใจ
นางกาญจนา ศรีจันทร์
นางกําจาย ช้ําเกตุ
นางกิ่งแก้ว หะซะนี
นางสาวกิ่งดาว เชื่อมสุข
นางสาวกิตติพร ด้วงแก้ว
นางกิติพร วัยเหนิดลื้อ
นางกิติมา พันธุ์พิริยะ
นางกุลกมล มาทอง
นางกุลณัฐ เตปินตา
นางกุลริสา ณธัชพงศ์
นางเกศกนก ยศใจ
นางสาวเกศแก้ว ดวงคํา
นางเกศินี สิทธิโชติ
นางสาวเกียรติมณี สกุลเกียรติศักดิ์
นางขจี ขจรทวีโชค
นางสาวขวัญใจ กะหมัง
นางขวัญใจ พิกุลขาว
นางขวัญใจ หมั่นเรียน
นางขวัญชนก เกษไธสง
นางขวัญฐิติ ชาวนา

หน้า ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔

๙ มกราคม ๒๕๕๘
นางขวัญดาว จันมลฑา
นางขวัญฤดี จุลกูล
นางสาวเขมทิพา ตินตมุสิก
นางเข็มเพชร ผ่านจังหาร
นางคนึงนิจ หงษ์สุวรรณ
นางสาวคมคาย สุ่มมาตย์
นางคุณัญญา อุ่นภักดิ์
นางคุณาสิน เตชะลู่
นางเครือวัลย์ ไฝทาคํา
นางเครือวัลย์ โพธิวงศ์
นางจงจิตต์ จันทป
นางจรรยา กาญจนสุวรรณ
นางสาวจรรยา กิ่มเปี่ยม
นางสาวจรรยา วิถุนัด
นางจรินทร์ญา จันทร์ขํา
นางสาวจริยาพัชร์ พัฒนวินิจ
นางจรีวรรณ จอมหทัยกูล
นางสาวจรูญศรี กระบี่น้อย
นางจอมศรี สายสมบัติ
นางสาวจันทร์ฉาย คําใจ
นางจันทร์ฉาย จันทร์อ่อน
นางจันทร์เพ็ญ คณา
นางจันทร์เพ็ญ ค้าไกล
นางจันทร์เพ็ญ เจิมจรุง
นางจันทร์เพ็ญ ธงภักดิ์
นางจันทร์เพ็ญ หวังปัญญา
นางสาวจันทรมณี ปิ่นเกษร
นางสาวจันทรรัตน หัวใจ
นางจันทร์สม ลาดไชย
นางสาวจันทรัช หมื่นโฮ้ง
นางจันทรา เนตรนิล
นางจันทวรรณ โพธิ์ภักดี
นางจันทิมา จงยิ่งเจริญยศ

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑ ข
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗

นางจันทิมา พันธุ์วิชัย
นางจันทิรา กลายสุข
นางจามารี สุขหิต
นางสาวจารุจันทร์ อินเขียวสาย
นางจารุพรรณ กีเรียง
นางจารุวรรณ เม่นอยู่
นางจาฤดี รักชาติ
นางจําเรียง ขุนจันทร์
นางสาวจําเรียง พรหมบุตร
นางจิญาภร ขันทวี
นางสาวจิณณพัต พรมเมศ
นางสาวจิณห์นิภา สุภาพบุรุษ
นางจิตต์นิภา ทองเพชร
นางสาวจิตตา วุฒิชาญ
นางจิตติมา เกตุกลัด
นางจิตรา ไชยจันดี
นางจินตนา คุ้มทรัพย์
นางจินตนา งามเจริญมงคล
นางจินตนา เทพอรุณ
นางจินตนา รักขา
นางจินตนา สุนทร
นางสาวจินตนา อุดมศิลป์
นางจิรนันท์ มีชื่อ
นางสาวจิรพันธ์ จันทะเภา
นางจิระพรรณ ศิริมงคล
นางจิรานันท์ เสนาะ
นางจิราพร อ้นแสง
นางจิราภรณ์ กาฬภักดี
นางจิราภรณ์ อินทร์กันหา
นางจิราภา ใจกล้า
นางสาวจิราภา ณรงค์น้อย
นางจิรารัตน์ แสงอาทิตย์
นางจิราวรรณ จันทะศรี

หน้า ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา
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
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐

๙ มกราคม ๒๕๕๘
นางจีรพรรณ รุ่งเรือง
นางจุฑาทิพย์ ชัยศุจยากร
นางจุฑามณี ชมพันธุ์
นางจุฑามาส อ่อนวงษ์
นางจุฑารัตน์ จันทร์ลอยเมฆ
นางจุติมา ไปร์กูล
นางจูมมะลี ใจบุญมาก
นางเจตนิพิฐฐ์ จุมพฏสุวรรณ
นางสาวเจตวิภา บุรณเวช
นางเจนจิรา ผาลีเสม
นางสาวเจิมขวัญ สุวรรณสุนทร
นางสาวแจ่มจันทร์ ทองหนัก
นางสาวใจเนตร คําเณร
นางสาวฉลวย กุหลาบ
นางฉวีวรรณ จันทะรัตน์
นางสาวฉวีวรรณ วรรณพรหม
นางสาวฉวีวรรณ ศรีวิเศษ
นางฉัตรา พันสมตน
นางฉันทนา แก่นจันทร์
นางฉันทนา เปียทอง
นางเฉลิม รักษาชนม์
นางเฉลิมศรี ไพบูลย์สมบัติ
นางเฉลิมศรี วาปีกัง
นางชญทิพย์ เนียมหอม
นางสาวชฎิลรัตน์ อัศววิวัฒน์พงศ์
นางชณิชล ปานณรงค์
นางชนธิภา คุณยศยิ่ง
นางชนนิกานต์ จริตบุญ
นางสาวชนม์ณกานต์ อาจโต
นางชนิดา สืบเสนาะ
นางชนิตา หงษ์กลาง
นางสาวชมพูนุท ภู่ย้อย
นางชไมพร อุปพระจันทร์

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑ ข
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
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓

นางชรินรัตน์ ร่มลําดวน
นางชลธิชา ธราพร
นางสาวชลหวรรณ พันโน
นางชลอรัตน์ ฤทธิ์น่วม
นางชวันรัตน์ ธรรมอัครโรจน์
นางช่อทิพย์ วานิชพิทักษ์
นางสาวช่อเพชร พวงมณี
นางสาวชาลิดา เห็ดตุม
นางชินรัตน์ แก้วถาวร
นางชื่นกลิ่น สังขวนิช
นางชุตินัน สัตย์ซื่อ
นางสาวชุติมา ดอกไม้
นางสาวชุติมา นาคศิลป์
นางชุติมา ผดุงผล
นางชุติมา มาระเนตร
นางสาวชุลีพร วงค์นุกูล
นางสาวชูชื่น สุดสวาสดิ์
นางเชาวลี เหล่าดา
นางโชติกา ตันนันตา
นางสาวญาณิภา จีนพุก
นางญาณิศา การะเกตุ
นางสาวฐนัดดา มาสุวัฒนะ
นางฐานิตา ด้วงศรีทอง
นางฐานิตา ทองศิริ
นางฐิตลักษณ์ อัครวัฒนะอังกูร
นางฐิตาภรณ์ แซ่หลิ่ว
นางฐิตาภา ไชยสอาด
นางฐิตินันท์ วิญญา
นางฐิติปวีณ์ อํามะเทศ
นางฐิตวิ รดา พลบุตร
นางณฐมน พวงมณี
นางณัชตา สังข์ทอง
นางณัฏฐ์จีรา ประมาพันธ์

หน้า ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา
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
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖

๙ มกราคม ๒๕๕๘
นางณัฏฐภัทร ใจพรมเมือง
นางณัฐกฤตา จันทร์ขํา
นางณัฐกานต์ กรแก้ว
นางณัฐฐิญา ทัศนสุวรรณ
นางณัฐพร แสงอาทิตย์
นางณัฐยา บุญเส็ง
นางณัฐยาภรณ์ อิ่มตระกูล
นางณัฐรินีย์ วรจริยาสกุล
นางณัฐวดี จรรยา
นางสาวณัฐวดี สอนบุตร์
นางณัฐวลัณช์ พันธ์เพ็ง
นางสาวณิชภัค ปานพลับ
นางณิชารีย์ เกรย์
นางณีญรัตน์ สุขสวัสดิ์
นางดรุณี โรจนะ
นางดรุณี หัสสา
นางสาวดรุณี อาภรณ์
นางดรุณี อุปนิสสัยพล
นางสาวดวงกมล พงษ์สุชาติ
นางดวงใจ ชื่นอารมย์
นางดวงใจ เอี่ยมเอิบ
นางดวงดาว รื่นเริง
นางดวงนภา ดาวแดน
นางสาวดวงสมร โพธิ์อยู่
นางดารณี มหามิตร
นางดารา จันทรพงศ์
นางดารา ศิริพงษ์
นางดาราภรณ์ มณฑานุช
นางดาริษา แสงสินธุ์
นางสาวดารุณี เจริญชัย
นางดาวรรณ เชียงทอง
นางสาวดาวเรือง ท่าหิน
นางสาวดิสจี สุทธศีล

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑ ข
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
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙

นางสาวเตือนตา สุขสมบูรณ์
นางเตือนทิวา เชาวดี
นางสาวทนิดา ดูสันเทียะ
นางทวีพร ใยมณี
นางทวีพร สุวรรณภูเต
นางทวีรัตน์ ขอนทอง
นางทศพร ไกรฤกษ์
นางทองทิพย์ ถาวร
นางทองหล่อ สังข์เลิศ
นางสาวทักษิณี สุวรรณลาภา
นางทัศนีย์ วิชชาธรตระกูล
นางทัศนียา สัตยะวงค์
นางทิฆัมพร คําเจริญ
นางสาวทิพย์ภาพร งอยหล้า
นางทิพย์วรรณ ตันแก้ว
นางสาวทิพวรรณ กิจสถาน
นางทิพวรรณ เครือรัตน์
นางทิพวรรณ เทพพรหม
นางทิวา ช่วงนิสสัย
นางสาวทิวา ไม้สนธิ์
นางเทพกัลยา คําหล้า
นางเทวี จันทมา
นางสาวเทวี ศรีจรัส
นางธนภรณ์ บุญช่วยชู
นางสาวธนวรรณ วิศรุตานันท์
นางสาวธนวรรณ ศรีมณี
นางสาวธนัฐตา สมกาวิ
นางธนาพร ล่องแก้ว
นางธนิดา พรพระพรหม
นางสาวธนิดา อนุพงษ์สกุล
นางธนิตา ขาวทอง
นางสาวธนิษฐา เกตุเรืองโรจน์
นางธัญญารัตน์ ช้างสาร

หน้า ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา
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
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒

๙ มกราคม ๒๕๕๘
นางธัญฐรัตน์ สุขเกษม
นางธัญทิพย์ โพธิวงศ์บารมี
นางธัญยธรณ์ พิพิธธนสุขสิน
นางธันยนันท์ อัจฉริยชัยกุล
นางธันยมัยญ์ แก้วโกมินทร์
นางสาวธันยรัศมิ์ งดงาม
นางธิดา กองทรัพย์
นางธิดา ตรีโมทย์
นางสาวธิดาพร เรืองกูล
นางสาวธีรนุช โซวเซ็ง
นางธีรภรณ์ ช้อยเครือ
นางธีรารัตณ์ ดวงประชา
นางนงคราญ ดอกตะเคียน
นางนงคราญ แสนโสภา
นางสาวนงชนก อัศวโชคปัญญา
นางนงนารถ สากร
นางสาวนงนุช อรินพ่าย
นางนงลักษณ์ หาญใจ
นางนพรัตน์ บุญเฟื่อง
นางสาวนพรัตน์ ปรียาโชติ
นางนภวรรณ พงษ์ธัญญะวิริยา
นางนฤมล โย้จิ้ว
นางสาวนฤมล ลี้เจริญรักษา
นางนฤมล อาดํา
หม่อมหลวงนลินทิพย์ เทวกุล
นางนลินี พิมพ์ทอง
นางนวพร คําศรี
นางสาวนวพร เอี่ยมกาย
นางนวรัตน์ คงประพันธ์
นางนวรัตน์ จันทร์ขอนแก่น
นางสาวนวลจันทร์ วาระจันทโน
นางนวลจันทร์ สังข์ศิริ
นางนวลฉวี ถิรกานต์

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑ ข
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
๕๔๔
๕๔๕

นางนวลปรางค์ ไชยเจริญ
นางสาวนวลสวาท คล่องแคล่ว
นางน้อมจิตร ศรีพงษ์
นางสาวนันทนา ยศอินทร์
นางนันทพร ปิยะภาค
นางสาวนันทภัค สารเนตร
นางนันทวัน พูลเกษม
นางสาวนันทา สัมมาทิตฐิ
นางนัยนา ขนอนเวช
นางนาฎฤดี จิตรรังสรรค์
นางสาวนาตยา สมิติษเฐียร
นางนารี บุญขันธ์
นางนารีวรรณ ภูมิถาวร
นางสาวนิตย์รดี เกียรติรัตนพงศา
นางนิตยา คําเขื่อน
นางนิตยา ตันศิริ
นางนิตยา พงษ์พระเกตุ
นางสาวนิตยา ฮวดโสภา
นางนิภา อิ่มไพร
นางนิภาพร จิตบุญ
นางนิภาพร หล้ามะโน
นางสาวนิภาพัฒน์ กันทะวงค์
นางนิภาวรรณ ภัทรนวกิจ
นางนิ่มนวล บุญญะปาตัง
นางสาวนิยม เย็นปฐมกุล
นางนิรมล โชติช่วง
นางนิรวรรณ จินดามาตย์
นางนิรัชดา ทะลอมคํา
นางนิราภร เพ็งมา
นางนุชจรินทร์ จันทวรรณโณ
นางนุชจารีย์ นิ่มสุดใจ
นางสาวนุชดา ห่มขวา
นางสาวเนตรนภา ร้อยแก้ว

หน้า ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา
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

๙ มกราคม ๒๕๕๘
นางเนาวรัตน์ ธรรมทินโน
นางสาวบชกร ทองศิลลา
นางบชกร พุทธศิริ
นางบัวลอง เพ็ชรจรุณ
นางบัวหอม เทียนกันเทศ
นางบุญเกิด เกิดดี
นางสาวบุญยังศิญา ศรีสางาม
นางสาวบุญรอย เฮงฮวด
นางสาวบุญเรียม อยู่ชา
นางบุญสม ศรีม่วงพงษ์
นางบุญสวย จินะฝั้น
นางสาวบุญเสริม งามวิลัย
นางบุญเสริม สีนวลพุด
นางสาวบุศรา บุญเพชร
นางบุศรินทร์ ยศภิญโญพงศ์
นางเบญจวรรณ สุขสม
นางสาวเบ็ญจวรรณ จํานงค์สุข
นางเบ็ญจวรรณ สิทธิสมบูรณ์
นางสาวเบญญทิพย์ เอี่ยมโอภาส
นางปณิธิ จินดาธรรม
นางปทุมพร เขื่อนเพชร
นางสาวปนัดดา คําภักดี
นางสาวปนัดดา ชมพุ่มรัตน์
นางสาวปนัดดา ใหม่ประเสริฐ
นางปนัสยา ขวัญทอง
นางประกายแก้ว เจริญศรี
นางสาวประกายมาส โพธิ์จันทร์
นางประคอง ขําศิริ
นางประชุมพร สายเปีย
นางประทิน ศิริวงษ์
นางสาวประทุม วงษ์วีระกุล
นางประทุม ศิริรักวงษา
นางสาวประนอม คูเอิน

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑ ข
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
๖๑๑

นางประนอม เจริญสุข
นางประนอม พรมมา
นางสาวประพัตรา วิเชียรสรรค์
นางประภัสสร ไชยสุนันท์
นางประภัสสร อิฐสุวรรณศิลป์
นางสาวประภา เขียวสอาด
นางประภา พูลผล
นางสาวประภา ศรีม่วงพงษ์
นางสาวประภาพร เปรมตุ่น
นางประภาพร ศรีหารักษา
นางประภาพรรณ ชาระมาตย์
นางสาวประภาพรรณ มีชู
นางสาวประเมิน เขียวพระอินทร์
นางประยูร สีขาว
นางปรัชญวลี พุ่มศรี
นางปราณี กองดิน
นางปราณี ขวัญศรี
นางสาวปราณี นาคทอง
นางปราณี พิมเสน
นางปราณี มิ่งศิริ
นางปราณี รุ่งเรือง
นางปราณี อุ่นโรจน์
นางปรานี เฉียงลิบ
นางสาวปรารถนา มุณีกุล
นางสาวปรารถนา รักษ์มาศ
นางสาวปริญญา คงด้วง
นางปริยานุช เพ็ชร์ประดิษฐ์
นางปรียานุช อิ่มเอิบ
นางสาวปวริศา รอตเสวก
นางสาวปัญจพร แจ่มแจ้ง
นางสาวปัญญดา จันทร์สมุทร
นางสาวปัฐยากร ดวงดารา
นางปัทมา อินทรสอาด

หน้า ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา
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

๙ มกราคม ๒๕๕๘
นางสาวปัทมาวดี หลวงนิหาร
นางปั้นทรัพย์ รักชาติ
นางปาณิสรา ใจสะอาด
นางปานทิพย์ สุวรรณประสิทธิ์
นางปาริฉัตร นาสมบูรณ์
นางสาวปาริชาติ วังชา
นางปาริภัทร์ มาเนตร
นางปิ่ณฑิรา พิชญะกานต์
นางปิยนันท์ มาศโอสถ
นางปิยนาถ แก้วแดง
นางปิยพร ชัยศักดิ์ประเสริฐ
นางสาวปิยภรณ์ สุขหาญ
นางสาวปิยะนุช พงษ์พิกุล
นางสาวปิยะมาศ เลิศความเพียร
นางสาวปิยะรัตน์ อุตส่าห์พานิช
นางปุณณภา วราทรขจรกุล
นางสาวผกากาญจน์ มงคลรอบ
นางผุสดี หอมจันทร์
นางสาวพงษ์สุดา พิชิตสันต์
นางพนม ศุภราพงศ์
นางพนิดา คําภา
นางสาวพนิดา มิลินทะภาส
นางสาวพยอม นามวัชระโสพิศ
นางพเยาว์ เลิศชะเวียง
นางพรกมล แสนมุงคุณ
นางพรทิพย์ กุศลเอี่ยม
นางพรทิพย์ ชอบชม
นางสาวพรทิพย์ แสงสุริย์
นางพรทิภา นักธรรม
นางพรนภา วภักดิ์เพชร
นางสาวพรพรรณ จันสุปิน
นางพรพัฒน์ ขจรพงศ์ศานต์
นางพรพิมล พิสุทธิพันธ์พงศ์

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑ ข
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

นางพรพิมล สวัสดิ์พันธ์
นางพรพิมล สิริเจริญพร
นางสาวพรพิมล เอี่ยวชู
นางพรพิรุณ ดํารงค์สกุล
นางพรเพ็ญ โพธิรัตน์
นางพรเพ็ญ ศรีอาจ
นางพรภนา ปันนก
นางพรรณฑวรรณ โพธิ์ทอง
นางสาวพรรณทวี อิ่มวุฒิ
นางพรรณทิพย์ แสนสระดี
นางพรรณนิภา ทองขาม
นางพรรณภา พงษ์ไพฑูรย์
นางพรรณี ศักดิ์โพธา
นางสาวพรวนา สกุลเฮง
นางสาวพรศรี ดาวรุ่งสวรรค์
นางพรสวรรค์ แก้ววงค์
นางพรอนงค์ ปริญญาศุภกุล
นางสาวพวงแข จิตรอาษา
นางพวงจันทร์ วรรณศรี
นางพะเยาว์ ยาโสภา
นางสาวพัชณี ศรีสําราญรุ่งเรือง
นางสาวพัชรภรณ์ ไทยอุบล
นางพัชรวิมล สุวรรณไมตรี
นางพัชราภรณ์ ภิมุข
นางพัชรินทร์ โตมอญ
นางพัชรินทร์ ทันตสุวรรณ
นางสาวพัชรินทร์ โรจนวัชร
นางพัชรินทร์ ศรีสุขเอม
นางสาวพัชรี คําลือ
นางพัฑฒิดา เขียวจีน
นางสาวพัทธมน กรุงศรี
นางสาวพันธวี บุญยอม
นางสาวพัสตราภรณ์ พรายแพร้ว

หน้า ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา
๖๗๘
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

๙ มกราคม ๒๕๕๘
นางพัสมนตร์ เงาภู่ทอง
นางพาโชค เสมียนรัมย์
นางพาณี สมบูรณ์
นางพิจิตร สุวรรณ
นางสาวพิชญ์สินี อัครโกศลเดชา
นางพิชญา ปันแสง
นางสาวพิชญานันต์ ด่านสูงเนิน
นางพิชญานิน สินเติม
นางพิณย์ลดา รุ่งวรรัฐวิทย์
นางพิมพ์ วาสนา
นางพิมพ์มาลา เรขวัฒนะ
นางพิมพ์สุชา พุฒินาทพนารักษ์
นางพิมพ์สุรางค์ ชูสติ
นางพิมพา จันทร์สีหา
นางพิมล เทพสนิท
นางพิสมัย อริยะดิบ
ว่าที่รอ้ ยตรีหญิง พีรัช เทศนาบูรณ์
นางพุฒ ถัวทอง
นางพุทธชาติ โอคอนเนอร์
นางพูนทรัพย์ อ่างคํา
นางเพ็ชรรัตน์ สินธพ
นางเพชรรุ่ง เอี่ยมสกุลนิล
นางเพ็ชรศิริ ขัตติยานันทน์
นางสาวเพ็ญจันทร์ ดวงดาว
นางเพ็ญพรรณ์ สุวรรณบูลย์
นางเพ็ญพักตร์ คลังเงิน
นางสาวเพ็ญศรี วงศ์รอด
นางเพ็ญศรี หนูชัยแก้ว
นางสาวเพ็ญศรี อยู่ถาวร
นางเพทาย ทรงวงษ์
นางเพลินพิศ บันลือหาญ
นางเพลินพิศ สิงห์วงค์ษา
นางสาวเพียงใจ โพธิ์สองชั้น

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑ ข
๗๑๑
๗๑๒
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

นางไพวัลย์ ใบยา
นางสาวไพศาล เบ้าเคลือบ
นางภรภัทร วงษ์กําภู
นางสาวภวันตี ฤทธิเดช
นางภัททรา อินทะศรี
นางภัททิยา พิศิษฐสกุลวงศ์
นางภัทรา คงสกุล
นางสาวภัสนันท์ เจียระนัย
นางภาณี ตุ้มปี่สุวรรณ
นางภารดี ป้องประภา
นางภาวนา เครือวาระ
นางภิรมย์ บุญเลิศ
นางภูศรี พรหมทอง
นางภูษิตา แก่นแก้วรัตน์
นางมณฑกานต์ วงศ์สุวรรณ
นางมณฑา สุวิชาชนันทร์
นางมณี จันทร์หอม
นางมณีภรณ์ ใจละออ
นางสาวมณีรัตน์ แคล้วภัย
นางมณีสิริ แซ่ล้อ
นางมธุรส บุญเรือง
นางสาวมนทิรา รื่นเริง
นางมยุรี คงเจริญ
นางมยุรี มีล้อม
นางสาวมยุรีย์ ทองคํา
นางสาวมลิ คชภูมิ
นางมะลัย หมายทวี
นางสาวมะลิ แหวกวารี
นางมะลิวรรณ ตันเสนา
นางมัชญานันท์ คําภีระ
นางสาวมัณฑนา ทรัพย์คง
นางมัณรวี เล็กอุทัย
นางมัลลิกา คุ้มศิริวงศ์

หน้า ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา
๗๔๔
๗๔๕
๗๔๖
๗๔๗
๗๔๘
๗๔๙
๗๕๐
๗๕๑
๗๕๒
๗๕๓
๗๕๔
๗๕๕
๗๕๖
๗๕๗
๗๕๘
๗๕๙
๗๖๐
๗๖๑
๗๖๒
๗๖๓
๗๖๔
๗๖๕
๗๖๖
๗๖๗
๗๖๘
๗๖๙
๗๗๐
๗๗๑
๗๗๒
๗๗๓
๗๗๔
๗๗๕
๗๗๖

๙ มกราคม ๒๕๕๘
นางมานิดา โพธิ์รอด
นางมาเรียม สังข์ทอง
นางมาลัย สืบสําราญ
นางมาลินี เจริญกิจกําจร
นางสาวมาลี ขําศิริ
นางมาลี คงหวัง
นางมาลี ศรีสวัสดิ์
นางสาวมาลี ศิริเจริญวัฒนา
นางมุกดา เวชปัญญา
นางเมตตา กุ้ยอ่อน
นางยมโดย พวงเงิน
นางยศวดี คุณพูล
นางสาวยาใจ ตันติสุโชติ
นางยุพยงค์ บุรีรักษ์
นางยุพา แซ่สัว
นางยุพา สกุลสิริโชค
นางยุพา เสาะสุวรรณ
นางยุพาภรณ์ พงษ์ประสิทธิ์
นางยุภา ภูฆัง
นางสาวยุวดี ล้อคํา
นางยูงทอง ท้าวมหาวงษ์
นางยูงทอง บุญญกามะ
นางเย็นจิต กลิ่นสอน
นางเยาวดี แจ่มแจ้ง
นางเยาวลักษณ์ ถนอมเพ็ชรสง่า
นางรจนา บํารุงชีพ
นางรจนา ปีบ้านใหม่
นางสาวรจนา พูลมา
นางรจนา วัฒนพันธ์
นางรชต มากูล
นางสาวรชุดา แพรศรี
นางสาวรติรัตน์ ปิติประเสริฐสุข
นางรพิรัตน์ มงคลจุฑาเศรษฐ

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑ ข
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
๘๐๓
๘๐๔
๘๐๕
๘๐๖
๘๐๗
๘๐๘
๘๐๙

นางรพีพัฒน์ เพิ่มพารารักษ์
นางรมย์นลินญ ศรีหามาตย์
นางรวินันท์ กุลจิตตินิธิ
นางสาวรวินันท์ ปานเทวัญ
นางรวีวรรณ ลีลายุทธ
นางร้อฝีอะ เหล็มปาน
นางระเบียบ คุณากร
นางระเอิบ แย้มชุติ
นางรัชชาดา เสนีย์ไชยชน์
นางรัชฎากร หนูชื่น
นางรัชฎาพร โฉมยา
นางรัชฎาพร มาลีรัตน์
นางรัชฎาภรณ์ อ่อนแก้ว
นางรัชดา จันทร์วงค์
นางสาวรัชติยา โคตรุชัย
นางรัชนี ค่ายหนองสวง
นางรัชนี จักรทอง
นางสาวรัชนี จันทราช
นางสาวรัชนี ทองดี
นางสาวรัชนี หงษ์วะชิน
นางรัชนี อสุนี ณ อยุธยา
นางรัชนีกร ด่านสิริสุข
นางสาวรัชนีพร พิมพ์งาม
นางรัชนีย์ เกิดทรง
นางรัชภร สุขเพ็ง
นางสาวรัตนพร บุญเสนา
นางสาวรัตนา ทรัพย์มาช่วย
นางรัตนา พุ่มสาหร่าย
นางรันต์ติญา เขื่อนกองแก้ว
นางรัมภาพิศ ปิติมล
นางสาวราณี เบ๊ะกี
นางสาวราตรี ศรีสุข
นางราตรี ศิริ

หน้า ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา
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
๘๔๐
๘๔๑
๘๔๒

๙ มกราคม ๒๕๕๘
นางสาวรําพรรณ์ ถนอมวัตร
นางรินดา อึ๊งพานิช
นางรุ่งเจริญ สัญญโภชน์
นางสาวรุ้งดาว แสนทอน
นางรุ่งทิพย์ มาลัยรัตน์
นางรุ่งทิพย์ วัฒนเวฬุรัตน์
นางรุ่งทิวา ฉะอ้อนศรี
นางสาวรุ่งนภา รอดดี
นางรุ่งนภา หาญคุณตุละ
นางสาวรุ่งนภา หิรัญพต
นางสาวรุ่งระวัน โคตรแสงศรี
นางรุ่งระวี สินธุรัตน์
นางรุ่งรัตน์ ดวงมี
นางสาวรุ่งรัตน์ โทนธนู
นางรุจิรา คะโยธา
นางเรณู เอกภูธร
นางสาวเรวดี เจียมดี
นางเรวดี สินสุขอุดมชัย
นางเรี่ยมทอง โยธาภักดี
นางสาวฤกษ์ระวี แสงหิรัญ
นางสาวฤดี ดุลยธรรม
นางลมโชย กลิ่นศรีสุข
นางละม่อม ชูชะนะ
นางสาวละมัย พงษ์เม่น
นางละออ เมืองเจริญ
นางละออง ประทุมศรี
นางลักขณา กาญจนะแก้ว
นางลักขณา ศรีตระกูล
นางลักษณา ทองอยู่พัฒนกุล
นางลักษณา สวธานุภาพ
นางลักษณาวดี สถาปนวรรณธนะ
นางสาวลัดดา แพนไธสง
นางลัดดา รักตะรัตนา

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑ ข
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

นางลัดดาวรรณ ยุบลพันธุ์
นางลัดดาวัณย์ สังข์ทอง
นางลัทธวรรณ จํานงค์ผล
นางลัสติพร พิชัย
นางลําดวน ปั้นจู
นางลําดวน ปางวิสุทธิวงศ์
นางสาวลําพวน โพธิ์มี
นางลําพอง ภาพน้ํา
นางลํายอง บุญณะ
นางสาววดี รัตนวรรณ
นางวนิดา ทองปรอน
นางสาววนิดา พุทธศรี
นางสาววนิดา ภู่ระหงษ์
นางสาววรนุช วอทอง
นางวรนุช ศรีพรหม
นางวรนุช สาริบุตร
นางวรพันธ์ คงทน
นางวรรณคดี แก้วนุช
นางวรรณดี ศรีบัวบาน
นางวรรณภา สุขแสง
นางวรรณวนัช เพ็ชรประเสริฐ
นางวรรณวรา บุญเครือพันธุ์
นางสาววรรณวิภา ด้วงคุ้ม
นางวรรณา แตงเพ็ชร
นางวรรณา ศรีไพบูลย์
นางสาววรรณา เสนีย์วงศ์
นางวรรณี พุทธาราม
นางวรรวิภา บุญมา
นางวรวรรณ วุฒิศรี
นางสาววรัญญา จิตตะนัง
นางวราพร จันทรโสภา
นางวราพร เจริญวัฒนากุล
นางวราภรณ์ จิตร์ชู

หน้า ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา
๘๗๖
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

๙ มกราคม ๒๕๕๘
นางวรินญา ใจเย็น
นางสาววริศรา สิงห์ราช
นางวริษา รัตนสร้อย
นางสาววลัยพร บุญรอด
นางวลัยภรณ์ ลูกอินทร์
นางสาววลัยลักษณ์ ทองสอาด
นางสาววลัยลักษณ์ พวงแก้ว
นางวไลลักษณ์ ทองพลาย
นางสาววัชราภรณ์ น้อยนรินทร์
นางวัชราภรณ์ รัตนพิศิฏฐ์
นางสาววัชรี น้ําจันทร์
นางวัฒนศิริ บุญมี
นางวัฒนา พ่ออามาตย์
นางวันทนีย์ ฉิมลอยลาภ
นางสาววันเพ็ญ วรกุล
นางวัลลภา จันทรัตน์
นางวารี โกพิมาย
นางวารี จันทร์แจ่ม
นางวารุณี เกษียรสินธุ์
นางวารุณี เจนไพจิตร์
นางสาววารุณี ยศประสิทธิ์
นางสาววารุณี วิโรทัยสกุล
นางสาววาสนา เงินแสงสรวย
นางวาสนา นุรัญชา
นางวาสนา พิมพ์ยงยาง
นางสาววาสนา มาฆะคํา
นางวาสนา สุขสีทอง
นางวิชชุรี ช่วยชูวงศ์
นางสาววิชุดา น้อยนวล
นางสาววิธัญญา บุนนาค
นางสาววิภา จั่วสันเทียะ
นางวิภา ทินประภา
นางสาววิภา ธนวัฒน์โกวิท

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑ ข
๙๐๙
๙๑๐
๙๑๑
๙๑๒
๙๑๓
๙๑๔
๙๑๕
๙๑๖
๙๑๗
๙๑๘
๙๑๙
๙๒๐
๙๒๑
๙๒๒
๙๒๓
๙๒๔
๙๒๕
๙๒๖
๙๒๗
๙๒๘
๙๒๙
๙๓๐
๙๓๑
๙๓๒
๙๓๓
๙๓๔
๙๓๕
๙๓๖
๙๓๗
๙๓๘
๙๓๙
๙๔๐
๙๔๑

นางวิภา ปัญญาดา
นางสาววิภา สุกรี
นางวิภาดา แก้ววิเศษ
นางวิภาดา วงศ์ปุ๋ย
นางสาววิภาภรณ์ สุภารัตน์
นางสาววิภารัตน์ ชมดง
นางวิภารัตน์ แย้มมนัส
นางวิภารัตน์ สิทธิชาติ
นางวิภาวี อบมาลี
นางวิมลพรรณ จันทา
นางสาววิมลรัตน์ นภาวิชยานันท์
นางสาววิมลวรรณ โรจนวิเลขพันธ์
นางวิยะดา นวลลักษณ์
นางวิระนันท์ อ่อนวรรณะ
นางวิราณี แสงสําฤทธิ์
นางสาววิริยรัตน์ อัตโน
นางวิลาวรรณ์ ไตรศร
นางสาววิลาวัณย์ วิหารทอง
นางสาววิลาวัลย์ ขุนวิเศษ
นางวิไล เปรี้ยวกระโทก
นางวิไล วรศรีนา
นางสาววิไล สืบวงษ์รุ่ง
นางวิไลจิตร รัศมีฉาย
นางสาววิไลลักษณ์ รักษ์วงศ์
นางวิวรณ์ ลาธิวงค์
นางสาววิสสุตา พัวพัน
นางสาววิสา วงศ์ประเสริฐ
นางวิสาขา พุทธบูชา
นางวีณา ยวดยิ่งยง
นางสาววีณากร สมพงษ์
นางวีนา สุขมณี
นางวีรวรรณ แพนลิ้นฟ้า
นางศรีนวล แสงนิรัตน์

หน้า ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา
๙๔๒
๙๔๓
๙๔๔
๙๔๕
๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘
๙๔๙
๙๕๐
๙๕๑
๙๕๒
๙๕๓
๙๕๔
๙๕๕
๙๕๖
๙๕๗
๙๕๘
๙๕๙
๙๖๐
๙๖๑
๙๖๒
๙๖๓
๙๖๔
๙๖๕
๙๖๖
๙๖๗
๙๖๘
๙๖๙
๙๗๐
๙๗๑
๙๗๒
๙๗๓
๙๗๔

๙ มกราคม ๒๕๕๘
นางศรีวิมล ขามเกาะ
นางศรีสกุล บุตรช่วง
นางศรีสมร อร่ามศรี
นางสาวศรุดา บุปผเวส
นางศศนันท์ ยิ่งสุข
นางศศิญา เม้ยสมัคร
นางศศิธร เกาะน้อย
นางศศิธร วงศ์แจ้ง
นางศศิร์อร มาลัย
นางศิรัญญา บานแย้ม
นางสาวศิริญญา จรเทศ
นางศิริธรณ์ วันวงษา
นางสาวศิรินธร มาชัยวงค์
นางศิรินาถ กล่ําศิริ
นางศิริพร ใจเย็น
นางศิริพร ไชยดิษฐ
นางสาวศิริพร พูลอาภรณ์
นางศิริพร วงศ์ศรีสุข
นางศิริพร ศิริพันธ์
นางศิริพร แสงเมฆ
นางศิริพรรณ แก้วสิทธิ์
นางศิริเพ็ญ หวังสุข
นางสาวศิริมา เที่ยงสาย
นางสาวศิริมา นเรวุฒิกุล
นางศิริรัตน์ เจริญชัย
นางศิริรัตน์ พราหมณีย์
นางศิริรัตน์ สัตย์ซื่อ
นางศิริวรรณ กาญจนพิมาย
นางศิริวรรณ แจ้งมุข
นางสาวศิริวรรณ ภิรมย์นา
นางศิวารินทร์ ตุงคะศิริ
นางศุภนารี จักรบุญมา
นางสาวศุภมาส คณากูล

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑ ข
๙๗๕
๙๗๖
๙๗๗
๙๗๘
๙๗๙
๙๘๐
๙๘๑
๙๘๒
๙๘๓
๙๘๔
๙๘๕
๙๘๖
๙๘๗
๙๘๘
๙๘๙
๙๙๐
๙๙๑
๙๙๒
๙๙๓
๙๙๔
๙๙๕
๙๙๖
๙๙๗
๙๙๘
๙๙๙
๑๐๐๐
๑๐๐๑
๑๐๐๒
๑๐๐๓
๑๐๐๔
๑๐๐๕
๑๐๐๖
๑๐๐๗

นางศุภศรี บัวคลี่
นางษมานันท์ สิริศุภโภ
นางสงวน พรหมประเสริฐ
นางสถาพร ใจสมัคร
นางสาวสมคิด ลมูลภักตร์
นางสมคิด วรรณทอง
นางสมจิต ศิลปศาสตร์
นางสมจิตร์ ม่วงพล
นางสมจิตร เพชรไชย
นางสมเจตน์ บัวสกุล
นางสมใจ จัตุรงค์
นางสาวสมใจ เพชรนิล
นางสมถวิล แสงทอง
นางสาวสมปอง คชรักษ์
นางสมปอง ทองนวล
นางสมพร เอกสิริเรืองชัย
นางสมพรจิตร ปรองดอง
นางสาวสมพิศ พงษ์หาญ
นางสมร วงษ์สันต์
นางสาวสมศรี นิโครธะ
นางสมศรี ศรีโชค
นางสาวสมหญิง สุพรรณพยัคฆ์
นางสมหมาย วะสีนนท์
นางสมหมาย เอี่ยมยิ้ม
นางสมัย เย็นใจ
นางสรัญยา มูลเสถียร
นางสรินทร รัตนสร้อย
นางสริวภา วัชรภิญโญ
นางสลักจิต โคตะมี
นางสาวสวาท เทพพรหม
นางสอิ้ง เชื้อสาย
นางสัณห์สินี เชียรวิชัย
นางสันทนา สดใส

หน้า ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๐๘
๑๐๐๙
๑๐๑๐
๑๐๑๑
๑๐๑๒
๑๐๑๓
๑๐๑๔
๑๐๑๕
๑๐๑๖
๑๐๑๗
๑๐๑๘
๑๐๑๙
๑๐๒๐
๑๐๒๑
๑๐๒๒
๑๐๒๓
๑๐๒๔
๑๐๒๕
๑๐๒๖
๑๐๒๗
๑๐๒๘
๑๐๒๙
๑๐๓๐
๑๐๓๑
๑๐๓๒
๑๐๓๓
๑๐๓๔
๑๐๓๕
๑๐๓๖
๑๐๓๗
๑๐๓๘
๑๐๓๙
๑๐๔๐

๙ มกราคม ๒๕๕๘
นางสาวสัย ไพรวงษ์
นางสาคร สีหาฤทธิ์
นางสาธิวี ธนรัตนานนท์
นางสายทอง จันทร์อินทร์
นางสายพิณ ธรรมลังกา
นางสายพิณ อินทปัทม์
นางสายวรุณ สวาสโพธิ์กลาง
นางสาวสายสุนีย์ รักดี
นางสารภี สุขเกษม
นางสาริกา ไชยศาสตร์
นางสาวสารินีย์ วีระธรรมเสรีกุล
นางสาลี เนินพรหม
นางสาลี่ พรมทอง
นางสาวิตรี ฮุ่นตระกูล
นางสาวสํานวน แก้วกันภัย
นางสําเภา เพ็งดา
นางสาวสํารวย กมหงษ์
นางสาวสํารวย ปิ่นกุมภีร์
นางสาวสินีนารถ กลิ่นสุคนธ์
นางสิโยรส ครุฑหุ่น
นางสิริ สมประสงค์
นางสิริญา ภมรศาสตร์
นางสิรินันท์ กิจวาส
นางสิรินุช วุฒิวงศ์
นางสาวสิริรัตน์ เทียมเสรีวงศ์
นางสาวสิริรัตน์ โพไพรัตน์
นางสิริลักษณ์ กระธง
นางสาวสิริลักษณ์ สองห้อง
นางสาวสิวิกา วงศ์อุดมวัฒนา
นางสีนวล พิสมัย
นางสาวสุกัญญา คงทน
นางสุกัญญา คงสุข
นางสาวสุกัญญา ใจเลื่อม

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑ ข
๑๐๔๑
๑๐๔๒
๑๐๔๓
๑๐๔๔
๑๐๔๕
๑๐๔๖
๑๐๔๗
๑๐๔๘
๑๐๔๙
๑๐๕๐
๑๐๕๑
๑๐๕๒
๑๐๕๓
๑๐๕๔
๑๐๕๕
๑๐๕๖
๑๐๕๗
๑๐๕๘
๑๐๕๙
๑๐๖๐
๑๐๖๑
๑๐๖๒
๑๐๖๓
๑๐๖๔
๑๐๖๕
๑๐๖๖
๑๐๖๗
๑๐๖๘
๑๐๖๙
๑๐๗๐
๑๐๗๑

นางสาวสุกัญญา นาควิจิตร
นางสาวสุกัญญา วงศ์บุญเนตร์
นางสุกัญญา สุพรรณกลาง
นางสุกัญญา หิรัญเกื้อ
นางสาวสุกัญญา อักษรศรี
นางสุกานดา แก้วหาวงค์
นางสาวสุขใจ ปรีศิริ
นางสุขศิริ อินธิเสน
นางสาวสุคนธ์ สีดาํ
นางสุจิตรา ชื่นโภคาสกุล
นางสาวสุจิตรา เวทยาวงศ์
นางสุจินดา พันธ์สุข
นางสุจินดา อําภาวงษ์
นางสาวสุชาดา ชิณวงศ์
นางสุชาดา เมฆใจดี
นางสุชาวดี ยั่งยืน
นางสุชีวี พันธุ์ครุฑ
นางสาวสุณัฏฐา ทองนาค
นางสุณี ชูวิทย์
นางสุณีย์ แจ่มจํารัส
นางสุดจิต ชูสุวรรณ
นางสาวสุดใจ เคียนทอง
นางสุดใจ มุ่งจองกลาง
นางสุดา เผือกวัฒนะ
นางสุดา วชีรสุต
นางสุดารัตน์ เตชะกําพุช
นางสุดารัตน์ วรวลัญช์
นางสุทธาทิพย์ น้อยคงคา
นางสุทธิชา ใต้สว่าง
นางสาวสุทธิพร รอดสุวรรณ์
นางสุธามาศ ทิพย์อักษร

หน้า ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา
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
๑๐๙๙
๑๑๐๐
๑๑๐๑
๑๑๐๒

๙ มกราคม ๒๕๕๘
นางสาวสุธาวัลย์ มุกดา
นางสุธีรา แก้วอ่อน
นางสุนทรี อภิชาตโรจนกุล
นางสาวสุนทรีย์ สมมะโน
นางสาวสุนันท์ เตียวประเสริฐ
นางสาวสุนันท์ สรรเพชร
นางสุนันทา กันทากาศ
นางสุนันทา มะลิซ้อน
นางสุนิสา ร่วมจิตร
นางสุบุญ ตั้งตระกูล
นางสุปราณี พิพัฒน์กิตติพร
นางสุปรียา เจริญสรรพพืช
นางสุพร สว่างแจ้ง
นางสุพร หมวดฉิม
นางสุพรรณทิภา เกตุเมฆ
นางสุพรรณี บูรณพล
นางสาวสุพัตรา ครองกิจไพบูลย์
นางสาวสุพัตรา ฉ่ํามะนา
นางสุพัตรา เชื้อสะอาด
นางสุพัตรา นาคแก้ว
นางสุพัตรา บุญยฤทธิ์
นางสาวสุพัตรา มหายศ
นางสาวสุพาณี ศรีบุญ
นางสาวสุพิมณ สุทธิศักดิ์ศรี
นางสุพิศ อมรวัฒน์
นางสุภมาส ใยมณี
นางสุภา เล้าเจริญ
นางสุภาพร บูรณะจันทร์
นางสุภาภรณ์ อู่อ่อน
นางสาวสุภาภักดิ์ แก้วศรีมล
นางสาวสุภารัตน์ เตือนวีระเดช

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑ ข
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

หน้า ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุภารัตน์ วงษ์จู
นางสุภาวดี ศิริพัฒน์
นางสุมล แดงกระจ่าง
นางสาวสุมลรัตน์ ชลถาวรพงศ์
นางสาวสุมาลี ขันสุกรณ์
นางสาวสุมาลี ใจใหญ่
นางสุรภา ศรีเฉลิม
นางสุราลัย มงคลวัจน์
นางสุรินทร์ โสมภีร์
นางสุรินทร์คํา คําไทย
นางสุรีพร ชื่นศรีวิโรจน์
นางสุรีย์ สหวัฒน์
นางสาวสุรีย์รัตน์ พูลทรัพย์
นางสาวสุรีรัตน์ วันเพ็ง
นางสุวภัทร ดวงประวัติ
นางสุวรรณ์ ประมาณพล
นางสาวสุวรรณรักษ์ หอมจะบก
นางสาวสุวรรณา ชิยารัชต์
นางสาวสุวรรณา พุกเล็ก
นางสุวรรณี ปรีชาบูรณะ
นางสุวาณี เจียรพันธ์
นางสาวสุวิมล ยนต์สิงห์
นางสุวิมล วิเศษสกุล
นางสาวสุวีนา ปนันโต
นางเสาวณี ชุมศรี
นางเสาวณี แสนจันทร์
นางเสาวณีย์ ศะศิสุวรรณ
นางเสาวนีย์ แก้วพูล
นางสาวเสาวลักษณ์ ทัศนา
นางเสาวลักษณ์ อยู่สถิตย์
นางเสาวลี ทองอิ่ม

๑๑๓๔
๑๑๓๕
๑๑๓๖
๑๑๓๗
๑๑๓๘
๑๑๓๙
๑๑๔๐
๑๑๔๑
๑๑๔๒
๑๑๔๓
๑๑๔๔
๑๑๔๕
๑๑๔๖
๑๑๔๗
๑๑๔๘
๑๑๔๙
๑๑๕๐
๑๑๕๑
๑๑๕๒
๑๑๕๓
๑๑๕๔
๑๑๕๕
๑๑๕๖
๑๑๕๗
๑๑๕๘
๑๑๕๙
๑๑๖๐
๑๑๖๑
๑๑๖๒
๑๑๖๓
๑๑๖๔

๙ มกราคม ๒๕๕๘
นางแสงจันทร์ จําปาโพธิ์
นางแสงเดือน เครือจันทร์แก้ว
นางแสงเดือน ช่วยปลอด
นางแสงเดือน สิงห์เห
นางสาวโสภา เทศยิ้ม
นางโสภา วงค์อามาตย์
นางโสภิต คงรัตน์
นางสาวโสภิต นุ่มอุปถัมภ์
นางสาวโสมวรรณ คงอิ้ว
นางหทัยทิพย์ ยืนยง
นางหทัยรัตน์ สําเร็จผล
นางสาวหนึ่งนุช นิ่มเชียง
นางหนึ่งฤทัย เนื่องขจร
นางหรรษา มงคล
นางหฤทัย บุญมาไชย
นางหัสณี โรมรุจนากร
นางอชัณชญา สวาสดิ์นา
นางอโณทัย นิลเลิศ
นางสาวอตินุช สุขสด
นางสาวอติภา ยี่สุ่นแซม
นางอนง ผึ้งเนียม
นางสาวอนงค์ แสงปาก
นางอนงค์ หลวงวรรณา
นางสาวอนงค์วดี มีศิริ
นางอนุธิดา คําวงค์
นางอนุธิดา บุญเพี้ยน
นางสาวอนุรี เบญจกุล
นางอภิมน พันธ์ภกั ดี
นางอมรพรรณ ทิพย์พงษ์
นางอมรรัตน์ ตาวัน
นางอมรรัตน์ บัวม่วง

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑ ข
๑๑๖๕
๑๑๖๖
๑๑๖๗
๑๑๖๘
๑๑๖๙
๑๑๗๐
๑๑๗๑
๑๑๗๒
๑๑๗๓
๑๑๗๔
๑๑๗๕
๑๑๗๖
๑๑๗๗
๑๑๗๘
๑๑๗๙
๑๑๘๐
๑๑๘๑
๑๑๘๒
๑๑๘๓
๑๑๘๔
๑๑๘๕
๑๑๘๖
๑๑๘๗
๑๑๘๘
๑๑๘๙
๑๑๙๐
๑๑๙๑
๑๑๙๒
๑๑๙๓
๑๑๙๔
๑๑๙๕

นางสาวอมรรัตน์ โสดา
นางอรชร โคตรโมลี
นางสาวอรชุลี ปานหนู
นางอรทัย เจ็งสวัสดิ์
นางอรทัย ทองเชื้อ
นางอรทัย ศรียะพันธุ์
นางอรทิพา เปรมปราศัย
นางสาวอรนุช หอมจันทร์
นางสาวอรพิน ทรายคํา
นางอรพิน เพ็ชร์น้อย
นางสาวอรไพลิน สุจิตประเสริฐ
นางสาวอรวรรณ เหมทานนท์
นางอรวรรณ เหล็กกล้า
นางอรสา เรืองศรี
นางอรสา วัฒนพันธ์
นางอรอุมา ชํานาญพันธ์
นางอรอุมา วรวิกรัย
นางสาวอรัญญา พุทธา
นางอรุณี กาขาว
นางอรุณี ขุนสอาดศรี
นางสาวอรุณี หงษ์พรหม
นางอวยพร อมรวัตพงศ์
นางสาวอังคณา กุลพิมาย
นางอังคณา เชิดชู
นางอัจจิรา ปิ่นทองพัน
นางสาวอัจฉรา ปานรอด
นางสาวอัจฉรา ว่องทวีเจริญพร
นางอัจฉรา ศิริการ
นางอัจฉราภรณ์ วุ่นซิ้ว
นางอัจฉรี ช่วงสุคันธ์
นางสาวอัญชลี แก้วสกูล

หน้า ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา
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
๑๒๒๓
๑๒๒๔
๑๒๒๕
๑๒๒๖

๙ มกราคม ๒๕๕๘
นางอัญชลี ภู่ประเสริฐ
นางอัญชลี รื่นระวัฒน์
นางอัญชลี วัฒนศรียกุล
นางอัญชลี อมรลักษณ์
นางอัญชลี อาปะนนท์
นางสาวอัญชลีทอน ผิวเหลือง
นางอัญชัน ขุนนาแก้ว
นางอัญชิษฐา พาเจริญ
นางอัญชิสา สกุลสอน
นางสาวอัญญาณี ดํารัตน์มณี
นางอัมพร พรมขํา
นางสาวอัมพร สุกใส
นางสาวอัมพรรัตน์ กาวินา
นางอัมพวัน มโนรส
นางสาวอารมย์ อักษรวงค์
นางอารี เชียงพันธ์
นางอารี สองสา
นางอารี สุขทอง
นางอารีย์ โภคินรวีโรจน์
นางสาวอารีย์ เอี่ยมยอด
นางอารีวรรณ ทองแพง
นางอําพรรณ แสงภักดี
นางอําไพพร การูจี
นางอําไพพรรณ คงสินธุ์
นางอําภา สร้อยคํา
นางอิสริยาภรณ์ จันทป
นางสาวอิสรีกาญจน์ บุญช่วยชีพ
นางอุดม เพิ่มดี
นางอุดมลักษณ์ แช่มสอาด
นางอุทัยวรรณ เพชรพิรุณ
นางอุทัยสรณ์ ศรีพิไล

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑ ข
๑๒๒๗
๑๒๒๘
๑๒๒๙
๑๒๓๐
๑๒๓๑
๑๒๓๒
๑๒๓๓
๑๒๓๔

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑

หน้า ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มกราคม ๒๕๕๘

๑๒๓๕ นางอุไรวรรณ พิวงษ์งาม
นางอุบล มีพี
๑๒๓๖ นางสาวอุษา บุญทอง
นางสาวอุมาภรณ์ รัตนกาญจน์
๑๒๓๗ นางอุษา พรหมจันทร์
นางสาวอุมาสวรรค์ จันทรมะโน
๑๒๓๘ นางเอมพิณัฐ บุญรอด
นางอุรวีวดี โสพิกุล
๑๒๓๙ นางเอมอร บริบูรณ์
นางอุรารัตน์ มะยะเฉี่ยว
๑๒๔๐ นางเอมอร บัวทอง
นางอุไรวรรณ จิระสถิตย์กุล
๑๒๔๑ นางเอรุวรรณ ศรีแสงโชติ
นางสาวอุไรวรรณ ชัยรัตน์
๑๒๔๒ นางสาวเอื้อเฟื้อ โพธิพงษ์
นางอุไรวรรณ ธนูศร
๑๒๔๓ นางสาวเอื้อมเดือน บุญมาก
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
นายกมลชัย พอกแก้ว
๒๒
นายกรกช ช่วยชูวงศ์
๒๓
นายกรวิทย์ พิริยะอรุณโรจน์
๒๔
นายกฤษณ์ ทิพย์เดช
๒๕
นายกฤษณะ จิรภัตตานนท์
๒๖
นายกฤษณะ ประสพโชคชัย
๒๗
นายกฤษณะชัย ศรีประชา
๒๘
นายกฤษดา ทองใบ
๒๙
นายกฤษดา เสียงก้อง
๓๐
นายกันตพัฒน์ เชียงกา
๓๑
๓๒
นายกัมพล วงค์สถาน
นายกาวิน ทองกรรไกร
๓๓
นายกิจจา วงศ์บุญหนัก
๓๔
นายกิจจา แสนกล้า
๓๕
นายกิตติพงษ์ สกุลคู
๓๖
นายกิตติภูมิ ศรีโพธิ์โต
๓๗
นายกิตติศักดิ์ คําเรือง
๓๘
นายกิตติศักดิ์ ศรจันทร์
๓๙
นายกุศล อาดํา
๔๐
นายเกณฑ์ เทพรัตน์
๔๑
๔๒
นายเกรียงไกร ปวงสุข

นายเกรียงไกร พัสดร
นายเกรียงศักดิ์ ทัศจันทร์
นายเกียรติศักดิ์ เพ็ชรนารายณ์
นายเกื้อศักดิ์ ปฐมนุพงศ์
นายไกรสร วีระโสภณ
นายไกรสร หาญทะเล
นายขจรพล บูรณะสมบัติ
นายขจรศิลป์ สืบจากลาภ
นายขวัญชัย แซ่เล้า
นายคณัสนันท์ วงษ์ศรี
นายคมสัน สอโส
นายคมสันติ์ สิงห์รักษ์
นายคํารณ ศรีเสวก
นายจตุพล นพรัตน์
นายจตุพล ศรีทองแก้ว
นายจรูญ ช่วยพิชัย
ว่าที่ร้อยโท จรูญ วงษ์ใหญ่
นายจักรกฤษณ์ หาดี
นายจักรพงษ์ เทพยา
นายจันทชิด นวนเมฆ
นายจารุภัทร์ ไชยดิษฐ

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑ ข
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓

นายจํานงค์ ทองดอนพุ่ม
นายจิณณะ พันธ์แก่น
นายจิรพงษ์ นามมงคล
นายจิรพจน์ อิสระศักดิ์
นายจิรพันธ์ ประดิษฐขวัญ
นายจิรพันธ์ สุจิรานุธรรม
นายจีรวัชญ์ ไชยวัณณ์
นายจีรศักดิ์ จันทร์ลอยโพยม
นายจีรสิทธิ์ พรหมเสน
นายจีระศักดิ์ จันทรังษี
นายจุลมณี คําโคตร
นายเจตพงศ์ สิทธิโรจนกุล
นายเจนศักดิ์ บุญฤทธิการ
นายเจษฎา กฤษดาธิการ
นายฉัตรชัย นารอด
นายเฉลิมเกียรติ์ เมืองงาว
นายเฉลิมชนม์ ภวภูตานนท์
ณ มหาสารคาม
นายเฉลิมพล เจริญลาภ
นายเฉลิมพล วุฒินันท์ธนิศา
นายชนก ริมทอง
นายชนะ กฤตานุพงศ์
นายชนินทร์ ช่างเครื่อง
นายชนินทร์ พงษ์ประดิษฐ์
นายชยพล มีชัย
นายชัยนาท วีระโห
นายชัยพร ยอดเมือง
นายชาคริต นาเอก
นายชาติชาย สมวงษ์
นายชายชาญ อมรพงษ์มงคล
นายชุมพล ตลอดไธสง
นายชูชีพ มุกดา

หน้า ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา
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
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕

๙ มกราคม ๒๕๕๘
นายเชาวลิต ผาดศรี
นายญาณกร อืนมัง
นายฐิติวัจน์ คําดี
นายณรงค์ บุญพักตร์
นายณรงค์พิศักดา กรวดนอก
นายณรงค์ฤทธิ์ สังฆะศรี
นายณัฏฐพัชร์ อยู่อินทร์
นายณัฐพงษ์ ชัยอุดมสิน
นายณัฐพงษ์ สีหานาวี
นายณัฐพงษ์ แหลมหลัก
นายณัฐพล พฤกษาสวย
นายณัฐพัฒน์ มงคลวรกิจชัย
นายณัฐภูมิ จาดขํา
นายณัทภพ จึงโรจนนุกุล
นายดวงเนตร เตปินตา
ว่าที่ร้อยตรี ดารธาน รอดแก้ว
นายดํารงค์รัตน์ ขันธ์คู่
นายดุลยฤทธิ์ เฉี่ยหม่อง
นายเด่นพงศ์ แซ่เอี๊ยบ
นายต่อตระกูล ชนันชนะ
นายต่อพงษ์ พุทธบูชา
นายต้อม จันทร์งาม
นายเต็มยศ ปาลเดชพงศ์
นายถวิล ผาโพธิ์
นายถิระพงศ์ แก้วเลื่อน
นายทนงศักดิ์ คุรุรัตน์
นายทรงพล แม้นชล
นายทรงวุฒิ อิงคามระธร
นายทรงศักดิ์ น้อยมี
นายทรรศนภูมิ บุรีเพีย
นายทวี มะลาคุ้ม
นายทวีป ใจเพียร

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑ ข
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
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗

นายทวีศักดิ์ ล้ําประเสริฐ
นายทศพร ชัยนุรักษ์
นายทศวร ผ่องใส
นายทองมี หนองคาย
นายทัตพงษ์ กางกรณ์
นายทินกร สุขร่ําไป
นายทิศฐาน อินสมบัติ
นายเทพประสิทธิ์ ไม่ซาผล
นายธนกฤต พัฒนพงศ์
นายธนธิปัตย์ โชติเมืองปัก
นายธนพล หวายฤทธิ์
นายธนพัต สุลํานาจ
นายธนา เอียดเสน
นายธนากร ประสมทอง
นายธนาศักดิ์ จิวรพงษ์
นายธนาศักดิ์ แสนเหนือ
นายธนิฐ วอทอง
นายธนิตพล พงษ์สุเทพ
นายธรรมนูญ เหมณี
นายธริศร เทียบปาน
นายธวัชชัย จันทรวิชัย
นายธวัชชัย พุทธโธ
นายธวัชชัย พูลสวัสดิ์
นายธีรเดช แก้วคง
นายธีรพงษ์ ณ เชียงใหม่
นายธีรพล มูลตามา
นายธีรภัทร กุโลภาส
นายธีรศักดิ์ จินดารอง
นายธีรศักดิ์ สุริยาประสิทธิ์
นายธีระ ขอบรูป
นายธีระพล โพธิมล
นายธีระวุธณ์ แก้วเบี่ยง

หน้า ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา
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
๑๖๙

๙ มกราคม ๒๕๕๘
นายธุวานนท์ ขาวบริสุทธิ์
นายนพดล จันทราชา
นายนพรัตน์ สวนทรัพย์
นายนพรัตน์ อรรคจุ่น
นายนราชัย บุญกระจ่าง
นายนฤทธิ์ สามเมือง
นายนาวิน หนองใหญ่
นายนิคม คงมี
นายนิตินัย ดวงแก้ว
นายนิพนธ์ แสงลับ
นายนิรุติ คงเมือง
นายนิวัฒน์ วะสีนนท์
นายนิวัฒน์ อาจนิยม
นายเนติ สูนยะไกร
นายเนติวุฒิ วุฒิจิรพงศ์
นายบรรจบ กล้าหาญ
นายบรรพต บูรณะภักดี
นายบวรนันท์ ดีเจริญ
นายบัญจบ จันทร์คล้าย
นายบัญชา ศรีวิโรจน์
นายบัวเรียน วาปีนา
นายบําเรอ ศรีสุขใส
นายบุญเกิด พรภิญโญยิ่ง
นายบุญชัย ลือภักดีสกุล
นายบุญส่ง นามกระโทก
นายบุรินทร์ภัทร ชูวงศ์
นายเบญจรงค์ ประเสริฐ
นายปกรณ์กิตติ์ ม่วงประสิทธิ์
นายปฎิพงศ์ แสงศิริ
นายปฏิพัทธ์ ศรีคํา
นายปฏิพัทธิ์ แสงศิริ
นายปฐมชัย สีระแสง

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑ ข
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

หน้า ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

นายปณัฐพงศ์ ตันตราจิณ
นายปณิธิ อินทศิริ
นายประกาศิต บุญช่วย
นายประจักษ์ ทาก๋อง
นายประมวล จําปาชนย์
นายประมวล สุวรรณประทีป
นายประสิทธิ์ ใจอ้าย
นายประสิทธิ์ นัครามนตรี
นายประเสริฐ สุขมาก
นายประเสริฐศักดิ์ ฉันท์ศริ ิเดชา
นายประหยัด ฤทธิ์ศรี
นายปรัชญา โชโต
ว่าที่ร้อยตรี ปริญญา ทิพย์คงคา
นายปริญญา นฤประชา
นายปรีชา นุชราชวงษ์
ว่าที่ร้อยตรี ปรีชาณัฏฐ์ วัยเหนิดลื้อ
นายปัญญา อัครพุทธพงศ์
นายปัณฑ์ธรรศ ปันแสง
นายปาฏิหาริย์ เอี่ยมสุพรรณ
นายแปง หมุนทอง
นายพงค์ศักดิ์ จอมแก้ว
นายพงศ์ศักดิ์ ธงธวัช
นายพงษ์พันธ์ แสงประเสริฐ
นายพงษ์ศักดิ์ ไสตะภาพ
ว่าที่ร้อยตรี พรชัย ม่วงพรม
นายพรเทพ บรรลือทรัพย์
นายพรเทพ บุญพิทักษ์
นายพรเทพร์ สุระวิชัย
นายพรพรหม ชุปวา
นายพลวัต ง้าวแหลม
นายพลังรัชต์ กิจไพบูลทวี
นายพัชรพงศ์ ศรีอุดร

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

๙ มกราคม ๒๕๕๘
นายพันธ์จิต อิ่มรอ
นายพิชิต เอี่ยมวรนิรันดร์
นายพิพัฒน์ สินประสงค์
นายพิมาน คุ้มวงษ์
นายพีรพล นิตยสุภาภรณ์
นายพีรศักดิ์ คงหิรัญ
นายเพชรรัตน์ ดวงแก้ว
นายเพิ่มศักดิ์ นามนิตย์
นายไพรัตน์ เสนา
นายไพโรจน์ พลัง
นายไพศาล ตอยิบ
นายเฟื่อง ปานนุ่ม
นายภวิน วันชัย
นายภัคชาติ หวังไมตรี
นายภัทราวุธ อินทรเกษตร
นายภากร ใจเพียร
นายภาคภูมิ มารีพิทักษ์
นายภิญโญ ภิรมย์
นายภูมิภัทร สุวรรณศรี
นายมงคล เกตุโกมล
นายมงคลศักดิ์ ใหม่จันทร์แดง
นายมณฑล ยาหอม
นายมนตรี แสงช่วย
นายมนัส แช่มชื่น
นายมนัสวี เพ็ชร์สีใส
นายมโนธรรม ชนะสิทธิ์
นายมัฆวินศ์ ขันพรมมา
นายมานพ ปัญญาจันทร์
นายมานะชัย ศรีมา
นายมานิจ คงชื่น
นายมานิตย์ สัตนาโค
นายมาโนช สีนากสุก

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑ ข
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕

นายมาโนชญ์ เปรมปรี
นายมาวิน เขียวเอี่ยม
นายมีเกียรติ โคตรุฉิน
นายมูหะมัดนาเซร์ โซ๊ะซูบ๊ะ
นายเมธาสิทธิ์ ต่อภัคชยานันท์
นายยวง พันสมตน
นายยุทธ โคตรแฮ
นายยุทธชัย ดํารงมณี
นายยุทธพร จันทะนะ
นายยุธทวี ทองโอเอี่ยม
นายรวมพล แก้วอรุณ
นายรักชาติ สุดใจ
นายรัฐพล อธิมัง
นายเริงศักดิ์ คชรัตน์
นายลภัส ขุนใหญ่
นายลักษณ์โย เง่อเขียว
นายเลอพงศ์ สุรตริยานนท์
นายวชิรุณกรณ์ กมุทชาติ
นายวรกิจ เคนสีลา
นายวรเชษฐ์ จันทร์ทอง
นายวรพงษ์ จรตระการ
นายวรพงษ์ ปุณณะวรกุล
นายวรรณวิทย์ ตั้งอารมณ์มั่น
นายวรวุฒิ เวฬุรัตนกูล
นายวสันต์ สุขวิทยี
นายวัฒนากร สุรินทร์
นายวันชัย จิรคุปการ
นายวันชัย อาดํา
นายวันชาติ บํารุงภักดี
นายวาริท บุญสร้างสม
นายวิกรม เพชรสุข
นายวิจิตรศิลป์ กาวิละมูล

หน้า ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗

๙ มกราคม ๒๕๕๘
นายวิเชษฐ เขตวิระการณ์
นายวิเชียร ทิพย์สุข
นายวิญญู ตั้งใจ
นายวิฑูรย์ พิริยะอนันต์
นายวิทูรย์ นางแย้ม
นายวินัย คําอ้อ
นายวินัย เงินพูลคูณสุข
นายวิรยุทธ จันทราช
นายวิรัติ หนูแก้ว
นายวิริยะ วัฒนดิลก
นายวิโรจน์ กิตติไชย
นายวิลาศ ดวงหะคลัง
นายวิเศษ ศรีธวัชธรรม
นายวีรชาติ ลือชา
นายวีรพันธ์ เตียเจริญกิจ
นายวีรพันธ์ พึ่งพรพระ
นายวีระ สุวโจ
นายวีระพงศ์ เชาวลิต
นายวีระพงษ์ ฟุ้งสันเทียะ
นายวีระพงษ์ สุระเสน
นายวีระพจน์ รัตนรัตน์
นายวีระศักดิ์ ลาตีฟี
นายวีระศักดิ์ หมายมี
นายวุฒินันต์ สาโยธา
นายวุฒิศักดิ์ เนตรจินดา
นายศรชัย สุวรรณปากแพรก
นายศราวุฒิ มูลกลาง
นายศราวุธ บุญรอดรักษ์
นายศรีอุดร เครือสีดา
นายศักดิ์สดาพล เดชรักษา
นายศุภชัย สะอาด
ว่าที่เรือตรี ศุภฤกษ์ ขันทอง

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑ ข
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙

นายสงวน ฮองต้น
นายสนั่น เจริญเนาว์
นายสมควร เดขุนทด
นายสมคิด พงษ์เผือก
นายสมชัย พงศ์ศิริพัฒน์
นายสมชาย จุฑางกูร
นายสมชาย เพชรมณีคุปต์
นายสมชาย มั่นคง
นายสมชาย สุวรรณภพ
นายสมชาย เอี่ยมละออ
นายสมบัติ ผึ่งผาย
นายสมบัติ เรืองรุก
นายสมพงษ์ แจ้งตระกูล
นายสมพงษ์ ช่วยเนียม
นายสมพงษ์ ตันอํานวย
นายสมพงษ์ วงศ์วาน
นายสมภพ แซ่โก
นายสมยศ สําโรงลุน
นายสมศักดิ์ เชื้อเมืองพาน
นายสมศักดิ์ อาภรณ์รัตน์
นายสมหมาย สิงห์สําราญ
นายสมาน งามวิไล
นายสยาม พลายสุกแสง
นายสยาม แสงดี
นายสรรเสริญ จันทร์แดง
นายสรวงสรรค์ จิตต์หวัง
นายสรศักดิ์ โค้วสมจีน
นายสรศิลป์ ปั้นแตง
นายสัญชัย แว่นแก้ว
นายสันติ เกิดมูล
นายสันติ คชกาญจน์
นายสําเนียง ส่งนาวา

หน้า ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑

๙ มกราคม ๒๕๕๘
นายสําเริง ทวีสุข
นายสิงหพันธุ์ สิงหตระกูล
นายสิทธา ลัดดากุล
นายสิทธิชาติ บุญปล้อง
นายสิทธิโชค ภาคํา
นายสิทธิพร โคตรปัจจิม
นายสิทธิศร สุขสนาน
นายสินถาวร วงศ์ใหญ่
นายสินธุ์ จงไพบูลย์กิจ
นายสินสมบัติ ปุกหุต
นายสินสวัสดิ์ เทียมสกุล
นายสินาท ศรีสุวรรณ
นายสุขุม ตันสาย
นายสุชัย เสรีพรพงศ์
นายสุชาติ คํามูลเปี้ย
นายสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา
นายสุเดช อุปการะ
นายสุทธิชัย วิทยารัตน์
นายสุทธินัน จันทร์แวว
นายสุทธิพงษ์ วงษ์เสน่ห์
นายสุทธิศักดิ์ แก้วกัญญา
นายสุทัศน์เทพ ด่อนหมากหยิบ
นายสุทิน กฐินเทศ
นายสุเทพ นิลน้อย
นายสุเทพ วรมิตร
นายสุบิน พุดแก้ว
นายสุพจน์ ขวัญเกิด
นายสุรกิจ ธรรมเฮียงหล้า
นายสุรชัย ชโลธร
นายสุรเชษฎ์ พรประสิทธิ์
นายสุรพงศ์ มุสิกวงศ์
นายสุรศักดิ์ ศรีระษา

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑ ข
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓

หน้า ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

นายสุรสิทธิ์ จิตอุทัศน์
นายสุระศักดิ์ เชียรพลแสน
นายสุรัส ผูกพันธ์
นายสุรินทร์ ยุทธารักษ์
นายสุริยะ วัฒนะวิจิตร
นายสุริยา วราสินธุ์
นายสุวรรณ มั่งมี
นายสุวรรณ อุตมะชะ
นายสุวัฒน์ สุริยาวงศ์
นายเสกสันติ์ ตะพิมพ์
นายหัดสชัย แสงสว่าง
นายหัสดิณณ์ รัตนพงษ์
นายหาญ ตันวีระชัยสกุล
นายห้าวหาญ ทวีเส้ง
นายองอาจ อารมณ์ฤทธิ์
นายอดิเรก หอมทรัพย์
นายอดิศร ชาลี
นายอดุลย์ บุญวงค์ษา
นายอดุลย์ ผมไผ
นายอดุลย์ ภิมาลย์
นายอธิพันธ์ คุ้มขํา
นายอธิวัฒน์ อั๋นประเสริฐ
นายอนุชา วิลัยวงค์
นายอนุชา ศรสีมาชัย
นายอนุทรัศ งามดี
นายอนุรักษ์ พิมพ์นนท์
นายอนุรัตน์ สุวรรณมิตร
นายอนุโลม คําลาด
นายอนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์
นายอนุศิษฎ์ ศุขโรจน์
นายอนุสิทธิ์ น้อยเหลี่ยม
นายอภิชยมินทร์ อัครปิ่นปิยานุภาพ

๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕

๙ มกราคม ๒๕๕๘
นายอภินันท์ สมบูรณ์กุล
นายอภิรักษ์ ทับปิง
นายอภิรัฐ วโรรส
นายอภิวัฒน์ กางโนน
นายอภิวิชญ์ ปีนัง
นายอรรคเดช ทับปิง
นายอรรณพ แซ่เฮง
นายอรรถวุฒิ แสงบดี
นายอรุณ ศรีสกุล
นายอัครพล สุขพันธ์
นายอัครัช อุทัย
นายอาคม คงสิน
นายอาจอง มุขเงิน
นายอารุณ สิทธิวงศ์
นายอํานาจ งามประสิทธิ์
ว่าที่ร้อยตรี อํานาจ มะลิวัลย์
นายอินทัชกานต์ เตชะสุวรรณ
นายอิสระ เตชะเดช
นายอุดม ปัจจะมูล
นายอุดมพงษ์ ฝั่งขวา
นายอุดมศักดิ์ รัตนารักษ์
นายอุทัย ช่วยสกุล
นายอุทัยทิศ ทิพศรีราช
นายเอกฉันท์ บุญรัศมี
นายเอกชัย นครเขตต์
นายเอกพล เนตรแสงศรี
นายเอกลักษณ์ จิตต์จํานงค์
นายเอกลักษณ์ สายสุวรรณ
นายเอกวัจน์ บุญสนิท
นายเอกสิทธิ์ เจียมสวัสดิ์
นายเอกสิทธิ์ ทินจอง
นายโอฬาร กองจินดา

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑ ข
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘
๔๓๙
๔๔๐
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๗
๔๔๘
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓
๔๕๔
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗

หน้า ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

นายโอฬาร เส็งเจริญ
นางกชพร แก้วภักดี
นางสาวกชพร ตรีษะศรี
นางสาวกตัญญู นันทิวัฒนโภคิน
นางสาวกนกกาญจน์ เติมทรัพย์
นางกนกนาถ ใยมงคล
นางสาวกนกพร สุชาตานนท์
นางสาวกนกวรรณ ทองยัง
นางสาวกนกวรรณ บุญชิต
นางกนกวรรณ ศรีหล้า
นางสาวกนกวรรณ สายสุวรรณ
นางสาวกนกอร คําลือ
นางกมลวรรณ ขําแก้ว
นางสาวกมลวรรณ เขียนแป๊ะ
นางสาวกมลวรรณ ไม้หอม
นางกรรณ์นิกา วรรณโน
นางกรรณศมา พึ่งอยู่
นางสาวกรรณิกา ชูสิน
นางสาวกรรณิกา พิมพิรัตน์
นางสาวกรรณิกา พูลทรัพย์
นางกรรณิการ์ สีตะระโส
นางสาวกรรณิการ์ แสงไทย
นางกรวรรณ ผลโภชน์
นางกฤติยาณี นิลชา
นางสาวกฤษณา ม่วงคํา
นางสาวกฤษณา โสนนิล
นางสาวกลิสรา ไทยงาม
นางสาวกษิรา ไชยเนตร
นางสาวกองสินธ์ ชมชน
นางสาวกัญชลี เจริญกุศล
นางกัญญ์ญาณัฐ บุรพกรณ์
นางกัญญรัตน์ หอมจันทร์

๔๕๘
๔๕๙
๔๖๐
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓
๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙

๙ มกราคม ๒๕๕๘
นางกัญญา สุทธศีล
นางกัญญาภัค อ้นทอง
นางสาวกัณจณา พีระรัตนกัญญา
นางกัณหา อุดมมหามงคล
นางสาวกันต์กนิษฐ์ อินทะปัญญา
นางสาวกันตนา เซ็นกลาง
นางสาวกันตินันท์ แสนทํานา
นางกัลญา ขําหวาน
นางกัลยา มงคลสกุณี
นางสาวกัลยา สิงหพันธุ์
นางกาญจณ์รพี แก้ว
นางสาวกาญจนา คงสิน
นางกาญจนา จันทรโชติ
นางกาญจนา จันทรดาสุข
นางสาวกาญจนา ชัยปัญหา
นางสาวกาญจนา เณรแพง
นางกาญจนา ประกอบผล
นางกาญจนา ปลั่งเอี่ยม
นางกาญจนา ปัจจะมูล
นางกาญจนา พรหมรส
นางกาญจนา พินิจ
นางสาวกาญจนา พูลทอง
นางสาวกาญจนา เลพล
นางกาญจนา วงศ์นรินทร์
นางสาวกาญจนา สุวรรณโรจน์
นางกาญจนา แสงโพลง
นางสาวกาญจนา อินกาวี
นางกําไร เชยสําโรง
นางกําลัยทอง ช่องาม
นางสาวกิ่งกาญจน์ มั่งคั่ง
นางสาวกิ่งแก้ว สิทธิพล
นางสาวกิตติกา พุฒธา

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑ ข
๔๙๐
๔๙๑
๔๙๒
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘
๔๙๙
๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔
๕๐๕
๕๐๖
๕๐๗
๕๐๘
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖
๕๑๗
๕๑๘
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑

หน้า ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางกิตติมา ศิริลักษณ์
นางสาวกิติญา คันทะมาศ
นางกิติมา ศักดิ์ภูเขียว
นางสาวกุญชรี สุวรรณสุทธิ์
นางกุศลจิตร ทิพย์เดช
นางสาวกุสุมา ซุ่นบวบ
นางกุหลาบ ศรีสุวรรณกาฬ
นางเก็จฤดี มาตย์ปัญญา
นางสาวเกศสรินทร์ นวนนุ่น
นางสาวเกศิณี กังวาฬ
นางเกศิณี เก็งทอง
นางสาวเกศิณีย์ อินทรสวาสดิ์
นางสาวเกศินี กระจ่างรัตน์
นางเกศินี ชูนาค
นางเกษแก้ว ถานอก
นางสาวเกษณี แก้วรักษ์
นางสาวแก้วใจ เมียดคง
นางแก้วนภา เหงี่ยมสง่า
นางขจรเกียรติ์ ขุนสมุทร์
นางสาวขนิฐา วงศ์กาฬสินธุ์
นางขนิษฐา ชัยชนะ
นางสาวขนิษฐา สินประสงค์
นางสาวขวัญจิต น้อมนําทรัพย์
นางสาวขวัญใจ เกิดสุข
นางขวัญใจ วงษาทอง
นางสาวขวัญเนตร นันทภา
นางสาวขวัญเรือน จันทะสิงห์
นางสาวขวัญเรือน พิกุลสวัสดิ์
นางสาวขวัญเรือน เลี่ยมสุวรรณ
นางสาวขวัญหทัย สาดนุ่ม
นางขันทอง จันทร์หอม
นางสาวเขมณัฏฐ์ เผือกทุ่งใหญ่

๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕
๕๒๖
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐
๕๓๑
๕๓๒
๕๓๓
๕๓๔
๕๓๕
๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒
๕๔๓
๕๔๔
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘
๕๔๙
๕๕๐
๕๕๑
๕๕๒
๕๕๓

๙ มกราคม ๒๕๕๘
นางสาวเขมณัฏฐ เกษมโสม
นางเข็มพร มวลชัยภูมิ
นางคณิศร แสนณรงค์
นางคนึง ผุยเต้า
นางสาวคมคาย จูหว้า
นางสาวคัทลียา สะมะอุน
นางสาวคัทลียา สุขเจริญ
นางสาวเครือมาส เลิศหัสดีรัตน์
นางเคลือวรรณ ควบคุม
นางสาวแคทรียา สถิตบรรจง
นางสาวจงดี พฤฒิชัยวิบูลย์
นางสาวจงรักษ์ ขันรักษา
นางจงวิไล แจ่มศรี
นางจตุพร บุผาชาติ
นางจรินทร์ นุ่นเกลี้ยง
นางจรินทิพย์ หังโส
นางจริยา แก้วเวียงเดช
นางจริยา พรหมสุทธิ์
นางจริยา สิงห์งาม
นางจริยา อนุสา
นางจริยาภรณ์ โสภณโพธิพงศ์
นางจรุณลักษณ์ จันทราประสิทธิ์
นางจรูญศรี คล่องอารมย์
นางจันทกานต์ คําแก้ว
นางจันทนา ประสงค์ทรัพย์
นางจันทนี จิตละเอียด
นางสาวจันทร์จริ า ยิ้มสิงห์
นางจันทรฉาย วงศ์จําปา
นางจันทร์ทิพา ศรีพายัพ
นางสาวจันทร์ทิมา มานุษยานนท์
นางจันทร์เพ็ญ โพธิ์ศรีศาสตร์
นางจันทร์แรม ศรีคุณ

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑ ข
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
๕๘๑
๕๘๒
๕๘๓
๕๘๔
๕๘๕

หน้า ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวจันทิมา นาทอง
นางสาวจันนภา อนุรักษ์อุดม
นางสาวจับจิตต์ ศรีวิหค
นางจามร สัจจะบุญทวี
นางสาวจารีภรณ์ บัณฑิตย์อนันต์
นางสาวจารีรัตน์ อ้ายคําฟู
นางจารึก ดํามี
นางสาวจารุณี เตยพรมทอง
นางสาวจารุณี ปีกกระโทก
นางจารุณี สะนิ
นางสาวจารุณี แสงแป้น
นางสาวจารุวรรณ นิ่มตลุง
นางสาวจํานงค์จิตร คล้ายสงคราม
นางสาวจําเนียร พงศ์ภาสกร
นางสาวจําเนียร สร้อยทอง
นางสาวจํารัส ศรีบัวบาน
นางจําลอง ทศพล
นางจิณห์นิภา ชูใจ
นางจิดาภา เพลิงบุตร
นางจิตตรา อัศวภูมิ
นางจิตตะวรรณ โยธา
นางจิตติมา เสือประสงค์
นางจิตติยา แกมคํา
นางจิตรลดา จันทรินทร์
นางจิตรลัดดา กุศลเสถียร
นางสาวจิตรา อินทจันทร์
นางสาวจิตศิกาญจน วังสุข
นางสาวจิตสุภางค์ ชมใจเลิศ
นางจินดา แพงห่อพาน
นางสาวจินดา หีมยิ
นางจินดารัตน์ มีพรหม
นางจินต์จุฑา เรือนคํา

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

๙ มกราคม ๒๕๕๘
นางจินตนา กิตติธนะวงศ์
นางสาวจินตนา ขบวน
นางสาวจินตนา ทองสมบัติ
นางสาวจินตนา บุญยอด
นางจินตนา ปัญเศษ
นางจินตนา ศิริสุทธิ์
นางจิรพรรณ แก้วกุดเลาะ
นางสาวจิรพา มายอด
นางสาวจิรภา ใจเมือง
นางสาวจิรา สุทัศน์ ณ อยุธยา
นางจิราพร เฉินจุณวรรณ
นางจิราพร เตียสกุล
นางจิราพร สุวรรณศรี
นางจิราพัชร นพรัตน์
นางจิรารัชช์ สุขศรี
นางจีรนันท์ สร้อยปลิว
นางสาวจีระนุช ธรรมโชโต
นางสาวจีราพร สวัสดี
นางจีราภรณ์ คําวิระ
นางจีราภรณ์ ทองชู
นางจีรุวรรณ โชติโฆษิต
นางจุฑากาญจณ์ แสงวิมาน
นางสาวจุฑามาศ ครุฑแก้ว
นางสาวจุฑามาศ อินทะปัญญา
นางจุฑารัตน์ พรมดง
นางสาวจุฑารัตน์ เพียรสองชั้น
นางสาวจุทาทิพย์ โรจน์บวรวิทยา
นางสาวจุรนันทิยะ รัตนวิสิทธิ์
นางจุรีภรณ์ หอมรื่น
นางสาวจุรีย์ มรรคเจริญ
นางสาวจุรีรัตน์ พฤกษา
นางสาวจุรีวรรณ เพ็ชร์สุวรรณ

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑ ข
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

นางจุฬาภรณ์ รามยิ่ง
นางจุฬาวัลย์ รังษี
นางสาวจูงใจ ภูอภิรมย์
นางสาวเจนจิรา สิงห์พันธ์
นางเจียมจิต สัตยานนท์
นางสาวเจียมรัตน์ เจียมดี
นางสาวฉลวย ตาลพล
นางฉวีวรรณ จรูญศักดิ์สิริ
นางฉัตรชนก ชัยมนตรี
นางสาวฉัตรสุดา เพ่งพิศ
นางสาวฉันถนา ลาอ่อน
นางเฉลิมขวัญ แตงสี
นางเฉลิมจิตร ลอยลิบ
นางโฉมยง ฉิมพลี
นางโฉมสุดา นิลพันธ์
นางสาวชญาดา ชัยอามาตย์
นางชณิญภัค ศรีวันทา
นางชณิตา พันทิวา
นางสาวชนนิกานต์ วงษ์ป้อม
นางชนาพร ใจดี
นางสาวชนิตตรา ชาภักดี
นางสาวชนินทร นนทะสุต
นางสาวชมภูนุช กิ่งแก้ว
นางชยาภรณ์ จงเจตน์
นางสาวชริน ขิงพรมราช
นางชรินธร แก้วนิมิตร
นางชลธิชา ทิพม่อม
นางสาวชลนิชา เมืองเกิด
นางสาวชลลดา แก้วเปีย
นางชลาทร ฉันทอภิชัย
นางสาวชลิดา นุชบางเดื่อ
นางสาวชลิตา สายปรีชา

หน้า ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา
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
๖๗๙
๖๘๐
๖๘๑

๙ มกราคม ๒๕๕๘
นางชวนชม หงษ์ทอง
นางชวนพิศ เทพญา
นางสาวชวนันท์ ศรียันต์
นางสาวชวรินทร มาลากรรณ
นางสาวช่อทิพย์ พัฒนวงศ์ปราการ
นางช่อผกา พรหมศร
นางช่อฟ้า ชัยพิชญากุล
นางชะรี พรหมสมบัติ
นางชัชฎาพร หาญพรหม
นางชัยวรี สินธวถาวร
นางสาวชาริณี เขียวชอุ่ม
นางชาลินี อมตเลิศสกุล
นางสาวชาวิณี วุฒิศาสตร์
นางชีวารัตน์ ยอดยิ่ง
นางชุติญา กุลกวีวุฒิ
นางสาวชุตินันท์ ศรีศร
นางสาวชุติมา เกตุการณ์
นางสาวชุติมา โภคาพานิชย์
นางชุติมา เอกจินดากุล
นางชุติมาวรรณ แก้วจํานงค์
นางสาวชุลีพร ผดุงชัย
นางสาวชุลีรัตน์ ศรีนิล
นางโชติกา สิงห์ทอง
นางสาวซากีณา วังหิตัง
นางสาวซาอีดา วานิ
นางซุวัยด๊ะ หิเล
นางญาณิศา อ่วมเมือง
นางสาวญาดา โอศิริ
นางสาวญานิศา เทิ่งขุนทด
นางญานิศา พิพัฒน์เจริญสกุล
นางสาวญาโนทัย ชินภาพ
นางสาวญาริดา พุทธิ

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑ ข
๖๘๒
๖๘๓
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖
๖๘๗
๖๘๘
๖๘๙
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๖๙๔
๖๙๕
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๖๙๙
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๗๐๔
๗๐๕
๗๐๖
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๗๐๙
๗๑๐
๗๑๑
๗๑๒
๗๑๓
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นางสาวฐณัฐดาว เป็งทอง
นางฐานะพร แก้วผาบ
นางฐาปนี หนูสันเทียะ
นางสาวฐิดา วิณวันก์
นางฐิตารีย์ สุภาพคืน
นางฐิติพร ศรีชัยบัณฑิต
นางสาวฐิติมา หมวกเพ็ชร
นางณฐกมล พินิจศักดิ์
นางสาวณฐพร ศรีประชากร
นางสาวณภัทรารัตน์ คันศร
นางสาวณยฎารัศมี พรพินิจวรคุณ
นางณวราธร ประจงมูล
นางณัชชา จันทรมณี
นางสาวณัฎฐา มณฑป
นางณัฎฐารัชต์ สุลํานาจ
นางสาวณัฏฐณิชา แก้วรัตนะ
นางณัฏฐ์วศา เอี่ยมละออ
นางณัฏฐา ศรีสุข
นางณัฏฐินีนาถ ลิมปิตะวัฒน์
นางสาวณัฐกมล ธรรมพิทักษ์
นางสาวณัฐกฤตา ทองใจ
นางณัฐขวัญ วงศ์กาฬสินธุ์
นางณัฐฉรียา สุขสวัสดิ์
นางณัฐชยา เนินกลาง
นางณัฐฐา เจริญธนากิต
นางสาวณัฐฐา สินบํารุง
นางสาวณัฐณิชา ถินคําไสย์
นางณัฐนันพร บุญโชติ
นางณัฐนิชา จักรแก้ว
นางสาวณัฐนิชา ใจการ
นางณัฐพิชา บุญเกตุ
นางสาวณัฐรดา กาฬภักดี

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

๙ มกราคม ๒๕๕๘
นางสาวณัฐฤดา คณฑา
นางณัฐสิตา ซ้ายยศ
นางสาวณัฐินี แก้วเม้า
นางณิชกมล เงินบํารุง
นางสาวณิชกานต์ ติ๊ปกรณ์
นางณิชชา แก้วเสถียร
นางณิชากร ศรีระษา
นางณิชาพัฒน์ ใจกําแหง
นางณิชาภัทร เอี่ยมสะอาด
นางสาวดรุณา คําจันทร์
นางดรุณี โชคชัยรัตนาพร
นางสาวดรุณี ตรีโชติ
นางสาวดรุณี พวงกุหลาบ
นางสาวดรุณี ยอดคํา
นางสาวดลฤดี นพเลิศ
นางดวงกมล จีระดํารงธัญญา
นางดวงใจ พิมพ์บึง
นางสาวดวงใจ รัตนเมธากูร
นางดวงเดือน กาดีวงศ์
นางดวงเดือน บัวสุวรรณ
นางดวงเดือน วิภาหัสน์
นางสาวดวงตา พูลสวัสดิ์
นางดวงธิดา ปุณญพร
นางดวงนภา ห้วยกรุด
นางดวงพร ฉ่ําแสง
นางสาวดวงพร หินลาภ
นางดวงรัตน์ แสงสว่าง
นางสาวดวงฤดี ลาจันทึก
นางสาวดอกเอื้อง ลาภเกิน
นางดารณี พงศ์ภิบาล
นางสาวดารณี อันธพันธ์
นางสาวดารารัตน์ ธรรมรักษ์

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑ ข
๗๔๖
๗๔๗
๗๔๘
๗๔๙
๗๕๐
๗๕๑
๗๕๒
๗๕๓
๗๕๔
๗๕๕
๗๕๖
๗๕๗
๗๕๘
๗๕๙
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๗๖๑
๗๖๒
๗๖๓
๗๖๔
๗๖๕
๗๖๖
๗๖๗
๗๖๘
๗๖๙
๗๗๐
๗๗๑
๗๗๒
๗๗๓
๗๗๔
๗๗๕
๗๗๖
๗๗๗

นางสาวดาริกา บุญแสน
นางสาวดาริน ประสาทเวช
นางสาวดารุณี เชื้อทอง
นางดารุณี ศรีธาดา
นางสาวดารุณี ศรีวิจารย์
นางดาวเล็ก นิลเขต
นางดําเนิน ตรีสุวรรณ
นางดุจดาว ทองเนื้อดี
นางสาวดุจดาว มหาพรชัย
นางสาวดุษฎี ธนนิพัทธ์
นางสาวดุษฎี รู้วิวัฒนพงษ์
นางสาวดุษฎี อําพันธ์
นางสาวดุษิดา แก้วทอง
นางสาวเดือนเพ็ญ ชูสกุล
นางสาวเดือนเพ็ญ ลาลาภ
นางสาวเดือนรุ่ง จิตตเจตน์
นางต้องตา นุทัศ
นางเตือนใจ วันรุ่งอรุณรัตน์
นางสาวเตือนใจ อ้นมี
นางถวิลวรรณ์ มีจาด
นางสาวทนิศยา จําปา
นางทวีพรรณ สีทับทิม
นางทองกมล อุปศรี
นางทองวิลัย กุดแถลง
นางสาวทัชชกร เพชรหวา
นางทับทิม ปานจุ้ยพะเนาว์
นางสาวทับทิม มั่งคั่ง
นางสาวทัศนา คงสตรี
นางทัศนี ศรีบุญเรือง
นางสาวทัศนีย์ ช้อนขุนทด
นางทัศนีย์ ประทุมทอง
นางทัศนีย์ รอจั่น

หน้า ๖๖
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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
๘๐๓
๘๐๔
๘๐๕
๘๐๖
๘๐๗
๘๐๘
๘๐๙

๙ มกราคม ๒๕๕๘
นางสาวทัศนีย์พร สุขโชติ
นางทิพย์ภา พันธ์ลําเจียก
นางสาวทิพย์วรรณ ชื่นอุรา
นางทิพย์วรรณ ศิลธรรม
นางสาวทิพวรรณ จั่นกรด
นางสาวทิพวรรณ เชตุสุวรรณ
นางทิพวรรณ เต็งล่อไล้
นางทิพวรรณ พรปิยะรัศมี
นางสาวทิพวรรณ ศรีเพ็ง
นางทิพวรรณ ศิรเวท
นางสาวทิพวัลย์ มีศรี
นางสาวทิวาภรณ์ อัฒจักร
นางสาวเทียนทอง น้อยลา
นางเทียมจันทร์ กาทอง
นางธนพร ขันทอง
นางสาวธนพร พิสูจน์
นางธนพร ริดกว้าง
นางสาวธนภร โกไศยกานนท์
นางธวัลรัตน์ ใจบุญ
นางธัญชนก เศรษฐศุภร
นางสาวธัญญธร ถาวรรุ่งรดิศ
นางสาวธัญญาภรณ์ มากนวล
นางธัญญาภรณ์ สะใบ
นางสาวธัญณภัทร์ ตรีเมต
นางสาวธัญธร เกิดเรณู
นางธัญพร มั่นคง
นางสาวธัญลักษณ์ นิลคุณ
นางสาวธัญวรรณ ตั้งประเสริฐศรี
นางธันยพัต ฉัตรเงิน
นางสาวธาราทิพย์ ทับสุวรรณ
นางธิดาพร จิรศรัณยานนท์
นางสาวธิดารัตน์ จงเสมอสิทธิ์

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑ ข
๘๑๐
๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕
๘๑๖
๘๑๗
๘๑๘
๘๑๙
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๘๒๑
๘๒๒
๘๒๓
๘๒๔
๘๒๕
๘๒๖
๘๒๗
๘๒๘
๘๒๙
๘๓๐
๘๓๑
๘๓๒
๘๓๓
๘๓๔
๘๓๕
๘๓๖
๘๓๗
๘๓๘
๘๓๙
๘๔๐
๘๔๑
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นางสาวธิดารัตน์ ทองย้อย
นางธิดารัตน์ พึ่งพิณ
นางสาวธิดารัตน์ อมรพงษ์มงคล
นางสาวธิรรัตน์ พัฒน์ใหญ่ยิ่ง
นางธีรนุช สารรัตน์
นางสาวนกเล็ก วรสิทธิ์
นางนงค์เยาว์ คําดี
นางนงนุช สอนามา
นางสาวนงนุช แสนสุข
นางนงพงา ไชยดวง
นางนงลักษณ์ มั่นคง
นางสาวนงลักษณ์ แสงโสดา
นางสาวนงลักษณ์ อินทร์ฉาย
นางนนทญา พรหมทา
นางนปภา นิลน้อย
นางนพคุณ โอดสันเทียะ
นางนพมาศ ขันนาค
นางนพมาศ ดอนพล
นางนพรรษ เดื่อเลี้ยง
นางสาวนพรัตน์ อินทจันทร์
นางนพวรรณ รักวงษ์
นางนภัสกร พรหมศร
นางนภาพร บัตรประโคน
นางสาวนภาพิศ พงษ์พิศ
นางนภาภรณ์ แก้วสวย
นางนภาภรณ์ คงอิ่ม
นางนภาภรณ์ พลวิเศษ
นางสาวนราพร หล้าหมอก
นางนราภรณ์ ดวงสุด
นางนรินทร กรึงไกร
นางสาวนริศรา โกวเครือ
นางนริศรา ไชยรถ

๘๔๒
๘๔๓
๘๔๔
๘๔๕
๘๔๖
๘๔๗
๘๔๘
๘๔๙
๘๕๐
๘๕๑
๘๕๒
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๘๕๕
๘๕๖
๘๕๗
๘๕๘
๘๕๙
๘๖๐
๘๖๑
๘๖๒
๘๖๓
๘๖๔
๘๖๕
๘๖๖
๘๖๗
๘๖๘
๘๖๙
๘๗๐
๘๗๑
๘๗๒
๘๗๓

๙ มกราคม ๒๕๕๘
นางนริสรา คลองขุด
นางนฤมล แซ่กิม
นางสาวนฤมล ทองคํารักษ์
นางนฤมล ทําโย
นางนฤมล พันธ์โน
นางสาวนฤมล ภู่ห้อย
นางสาวนฤมล มากหมื่นไวย์
นางสาวนฤมล รุ่งหิรัญ
นางนลิน ธูปกลิ่น
นางนลิน รักสองหมื่น
นางสาวนลินญา เดชพละ
นางนลินรัตน์ พิริยภัทรานนท์
นางนวพรรษ ทักษิณกานนท์
นางนวลจันทร์ ฟักทับ
นางสาวนวลปราง พรมเอี้ยง
นางนวลเพ็ญ เหล่าจุมพล
นางสาวนวลสินี สุวรรณโณ
นางน้องพรรณ วงค์กุนา
นางนัฏชรี จันทร์เสงี่ยม
นางนัฐถการณ์ โกกิลารัตน์
นางสาวนัดชพร นิลสระคู
นางนัทกุญช์ญาณ์ เดชวงศ์บุญศรี
นางสาวนัทธ์ชนัน ปกป้อง
นางสาวนัทธมน ชอกหอม
นางนันทนา คําโคตร
นางนันทนา คําภาเกะ
นางสาวนันทนา ศิริพิสิฐศักดิ์
นางนันทนา สุขศรีเพ็ง
นางนันทนา หงษ์ศรี
นางนันทวดี แสงกล้า
นางสาวนันท์สิรี โอสุริยวงศ์
นางนันทิชา แสงลับ

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑ ข
๘๗๔
๘๗๕
๘๗๖
๘๗๗
๘๗๘
๘๗๙
๘๘๐
๘๘๑
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๘๘๖
๘๘๗
๘๘๘
๘๘๙
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๘๙๑
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๘๙๓
๘๙๔
๘๙๕
๘๙๖
๘๙๗
๘๙๘
๘๙๙
๙๐๐
๙๐๑
๙๐๒
๙๐๓
๙๐๔
๙๐๕
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นางนันทิตา กิ่มมณี
นางสาวนัยน์ปพร สุวรรณไชยรบ
นางนัยนา รัตนารักษ์
นางสาวนาตยา บุตมะ
นางนารถนที กัสโป
นางสาวนารีรักษ์ จันทร์ใบเล็ก
นางสาวน้ําทิพย์ แสงนริน
นางน้ําผึ้ง จรตระการ
นางน้ําผึ้ง ชูสม
นางน้ําฝน แผ้วใจดี
นางสาวน้ําอ้อย หมวกยอด
นางนิจจารีย์ นวลจํารัส
นางสาวนิจิตตรา เจนชัย
นางนิชกานต์ ชัยชนะ
นางสาวนิชาภัทร ปานมี
นางสาวนิตยา ไกรยสวน
นางนิตยา มณีโชติ
นางสาวนิตยา แย้มเจริญ
นางสาวนิตยา สิงหพันธ์
นางสาวนิตยิ า วงษ์ชื่น
นางนิทยา จันทร
นางนิธินันท์ ไซร้สุวรรณ
นางสาวนิพวรรณ นาสมศรี
นางนิภา ผดุงผล
นางนิภา สุขวารี
นางสาวนิภาพร พงศ์ศิริพัฒน์
นางนิภาพร อรุณ
นางสาวนิภาพร อาจหาญ
นางสาวนิภารัตน์ บุญลาภ
นางนิ่มนวล ปิตากรุณา
นางนิรมล กลิ่นพราหมณ์
นางสาวนิรมล ชัยหมื่น

๙๐๖
๙๐๗
๙๐๘
๙๐๙
๙๑๐
๙๑๑
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๙๒๒
๙๒๓
๙๒๔
๙๒๕
๙๒๖
๙๒๗
๙๒๘
๙๒๙
๙๓๐
๙๓๑
๙๓๒
๙๓๓
๙๓๔
๙๓๕
๙๓๖
๙๓๗

๙ มกราคม ๒๕๕๘
นางสาวนิรมล เมืองเจริญ
นางนิศารัตน์ ฝ่ายชาวนา
นางสาวนีรชา นาบัว
นางนุกูล วิเศษวงษา
นางนุจรินทร์ ชินโชติ
นางนุจรี แซ่ผ่ง
นางสาวนุจรี แสงศรี
นางสาวนุชจรี อรุณโชติ
นางสาวนุชนารถ อนันตวงษ์
นางนุชนีย์ แววสูงเนิน
นางสาวนุชพรรณ คงถาวร
นางนุชรี เสตุวรกาญจน์
นางนุชลี หมื่นไสยาท
นางสาวนุศรา บุญมา
นางนุสรา ไชยภักดี
นางนุสรา พุ่มผล
นางนุสรา สมบัติ
นางสาวเนตรชนก เวียนเสี้ยว
นางเนตรนภา ไชยศิลป์
นางเนตรนภา ประทุมมา
นางเนตรนฤมล ฉายราศรี
นางสาวเนาวรัตน์ รัมกุล
นางสาวเนาวรัตน์ วันทูล
นางเนาวรัตน์ ไวกลาง
นางโนรียะ ดามาแร
นางสาวบงกชกร ศิริพงษ์
นางบรรเจิด แก้วไกรหาญ
นางบังอร กุลณาภูมิ
นางบังอร แดงสูงเนิน
นางบังอร อ่อนทองหลาง
นางสาวบังอร อินทรพยุง
นางสาวบัณฑิตา สิวาพร

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑ ข
๙๓๘
๙๓๙
๙๔๐
๙๔๑
๙๔๒
๙๔๓
๙๔๔
๙๔๕
๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘
๙๔๙
๙๕๐
๙๕๑
๙๕๒
๙๕๓
๙๕๔
๙๕๕
๙๕๖
๙๕๗
๙๕๘
๙๕๙
๙๖๐
๙๖๑
๙๖๒
๙๖๓
๙๖๔
๙๖๕
๙๖๖
๙๖๗
๙๖๘
๙๖๙

หน้า ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวบันดีรัตน์ ขุนจันทร์
นางบุญฑริกา นาบํารุง
นางสาวบุญทอง มั่นคง
นางบุญปลูก พิศมัย
นางสาวบุญมา สามทองกล่ํา
นางบุญเรียน เอี่ยมสุคนธ์
นางสาวบุญศรี พรมวัง
นางบุญศิริ จิตมั่น
นางสาวบุณยานุช วัฒนาวิเศษวงศ์
นางบุศรินทร์ จันทร์เกตุ
นางบุษบา พันธุ์เรือง
นางบุษบา ไพศาลวรรณ
นางบุษยรัตน์ บุษปฤกษ์
นางสาวบุษยาภรณ์ วงอาษา
นางบุสดี เทวโรจน์
นางบูรภา ผลประสิทธิ์
นางสาวเบญจมาภรณ์ จันทร
นางเบญจมาภรณ์ ปฐมนุพงศ์
นางเบญจวรรณ รุ่งสว่าง
นางสาวเบญจวรรณ รุจิรัตน์
นางสาวเบ็ญจา แก้วตา
นางสาวเบญญาภา เชี่ยวเอี่ยมวัฒนา
นางเบญญาภา สินประสงค์
นางสาวโบตั๋น เอื้อจิตร
นางสาวปฏิมาภรณ์ ธรรมเดชะ
นางปณัฐฎา บัวชุม
นางสาวปณิตา สงสัย
นางปณิธี พันธุ์สีดา
นางปทุม คะวงษา
นางสาวปทุมภรณ์ แซ่เอี๋ยว
นางสาวปนัดดา เดชเกาะเก่า
นางสาวปนัดดา แน่นหนา

๙๗๐
๙๗๑
๙๗๒
๙๗๓
๙๗๔
๙๗๕
๙๗๖
๙๗๗
๙๗๘
๙๗๙
๙๘๐
๙๘๑
๙๘๒
๙๘๓
๙๘๔
๙๘๕
๙๘๖
๙๘๗
๙๘๘
๙๘๙
๙๙๐
๙๙๑
๙๙๒
๙๙๓
๙๙๔
๙๙๕
๙๙๖
๙๙๗
๙๙๘
๙๙๙
๑๐๐๐
๑๐๐๑

๙ มกราคม ๒๕๕๘
นางสาวปนัสยา ลีประเสริฐสุนทร
นางสาวปพิชญา ชาลีวรรณ
นางสาวปภาวี เต็มเปี่ยม
นางประกายดาว สุภาพ
นางประครอง มงคลเกิด
นางประดับ ศรีใหม
นางประดับศรี ศรีปัตถา
นางสาวประดิษฐ แสนสุข
นางสาวประทิน ฤทธิรงค์
นางประเทือง เอี่ยมสุพรรณ
นางประนอม แจ่มจันทร์
นางประนอม ดําวา
นางสาวประนอม วิจิตจํานงค์
นางประพิมพรรณ ภุชงค์ชัย
นางสาวประไพ ด้วงพันธ์
นางสาวประไพ ตระกูลเง็ก
นางประไพ ไสไทย
นางประไพพรรณ สวนจิตต์
นางประไพศรี ไชยสุรินทร์
นางประภัสสร แก้วประสาน
นางประภัสสร พื้นชมภู
นางสาวประภัสสร มุสิกวงค์
นางสาวประภาพร ขุนเพ็ชร
นางสาวประภาพรรณ แก้วสิยา
นางประภาภรณ์ กําบังตน
นางประภาวรรณ์ ประเสริฐพงษ์
นางประภาศรี โพธิ์พัก
นางประยงค์ สุสมบูรณ์
นางสาวประยูรศรี พรหมรักษา
นางประเสริฐทรง สองเมือง
นางสาวประเสริฐศิลป์ วอทอง
นางปราณปริยา อุดสม

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑ ข
๑๐๐๒
๑๐๐๓
๑๐๐๔
๑๐๐๕
๑๐๐๖
๑๐๐๗
๑๐๐๘
๑๐๐๙
๑๐๑๐
๑๐๑๑
๑๐๑๒
๑๐๑๓
๑๐๑๔
๑๐๑๕
๑๐๑๖
๑๐๑๗
๑๐๑๘
๑๐๑๙
๑๐๒๐
๑๐๒๑
๑๐๒๒
๑๐๒๓
๑๐๒๔
๑๐๒๕
๑๐๒๖
๑๐๒๗
๑๐๒๘
๑๐๒๙
๑๐๓๐
๑๐๓๑
๑๐๓๒
๑๐๓๓

นางสาวปราณี กุณศรี
นางปราณี แจ่มสาคร
นางปราณี เดชวิศิษฎ์สกุล
นางปราณี ตั้งพิพัฒน์ไพบูลย์
นางปราณี บุญรอด
นางปราณี บุญเอก
นางปราณี พึ่งเจริญ
นางปราณี สุกใส
นางปราณี อยู่พืช
นางสาวปราณี เอี่ยมสุวรรณ
นางสาวปราณีต ชอบนา
นางปราถนา นนทรี
นางสาวปราศรัย แสนจันทร์
นางปริสนา หงษา
นางสาวปรีดา แน่นอุดร
นางสาวปรียา ขันทอง
นางสาวปรียา เพชรคอน
นางปรียา สกุลณี
นางปรียานุช ทะยะธง
นางสาวปวีณ์นุช เนาศรี
นางสาวปวีณา กมุทรัตน์
นางสาวปวีณา เครือจันทร์
นางปัฑมรัช หนูรัก
นางสาวปัทมา เทียนชัย
นางสาวปัทมา ประถมวงษ์
นางสาวปัทมา พริกมาก
นางปาณิกาน์ ต่อโชติ
นางปาณิตา ดอกพอง
นางปารณีย์ ศรีงาม
นางสาวปาริชาติ จงรัตน์
นางสาวปาริชาติ ทองเรือง
นางสาวปาริชาติ ประเดิมวงศ์

หน้า ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา
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
๑๐๖๒
๑๐๖๓
๑๐๖๔
๑๐๖๕

๙ มกราคม ๒๕๕๘
นางสาวปาริษา ฟูสอน
นางปาลิตา สุระเสียง
นางปิยดา พูลทัศน์
นางสาวปิยนุช รักพงศ์
นางปิยนุช วงค์อามาตย์
นางสาวปิยพร ไตรศิริวัฒนา
นางปิยพร นันธิกูล
นางปิยมาศ สานนท์
นางสาวปิยรัตน์ ครองชื่น
นางสาวปิยวดี แซ่โต๋ว
นางสาวปิยวรรณ แจ่มสุคนธ์
นางปิยวรรณ วงศ์วาน
นางปิยสุดา สัตยธรรม
นางสาวปิยะนาถ พงษ์พิกุล
นางปิยะมาศ โสระสิงห์
นางปิยะวรรณ ทิพศรีราช
นางสาวปิยะวรรณ แวววรรณจิตต์
นางสาวปีย์วรา คล้ายหนองสรวง
นางสาวเปรมใจ มังคละ
นางสาวเปรมฤดี ใจสมุทร
นางสาวผกามาส สิงห์จาย
นางสาวผกายมาส คงคาเขตร
นางผ่องพรรณ ศรีงาม
นางสาวผุสดี วงษ์สูง
นางสาวพงค์ผกา พงษ์รัสสะ
นางสาวพงศ์เพ็ญ นาคประเสริฐ
นางพจณี มณีจักร์
นางสาวพจณี อาสนามิ
นางสาวพจนีย์ สายศาสตร์
นางสาวพชรกมล ศรีหมื่น
นางพชรวรรณ จันทรสาขา
นางพนาวรรณ อุทธิยา

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑ ข
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

หน้า ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางพนาวัลณ์ แก่นเพชร
นางพนาวัลย์ มหาวัน
นางสาวพนิดา ชิณวงค์
นางสาวพนิดา บุญญะระตานนท์
นางสาวพนิดา พลนิล
นางสาวพนิดา พิกุลแก้ว
นางพเยาว์ โทวรรณจะ
นางพรชนก ระดาไสย์
นางสาวพรชนก ส่งแสง
นางสาวพรชนก สราญเลิศ
นางสาวพรทิพย์ ขําถนอม
นางสาวพรทิพย์ เจียมศักดิ์
นางพรทิพย์ ช้อยชด
นางพรทิพย์ ทองอินทร์
นางสาวพรทิพย์ นุชแดง
นางพรทิพย์ เปรมปรี
นางพรทิพย์ มีมิ่งขวัญ
นางพรทิพย์ สนทยา
นางพรทิพย์ อิศโร
นางพรปวีณ์ ชื่นชม
นางพรปวีณ์ หยกฟ้าวิจิตร
นางพรผกา โพธิ์ขาว
นางพรพรรณ วงศ์เรือน
นางพรพิศ นาเสงี่ยม
นางสาวพรพิศุทธิ์ ใจเพียร
นางพรรณจิรา นาคสิงห์
นางสาวพรรณทิพา ดู่ดํา
นางพรรณมณี เหลือรักษ์
นางสาวพรรณมหา หาขาว
นางพรรณรําไพ ทรงทันตรักษ์
นางสาวพรรณี คล้ายสมบัติ
นางสาวพรรณี คําเงิน

๑๐๙๘
๑๐๙๙
๑๑๐๐
๑๑๐๑
๑๑๐๒
๑๑๐๓
๑๑๐๔
๑๑๐๕
๑๑๐๖
๑๑๐๗
๑๑๐๘
๑๑๐๙
๑๑๑๐
๑๑๑๑
๑๑๑๒
๑๑๑๓
๑๑๑๔
๑๑๑๕
๑๑๑๖
๑๑๑๗
๑๑๑๘
๑๑๑๙
๑๑๒๐
๑๑๒๑
๑๑๒๒
๑๑๒๓
๑๑๒๔
๑๑๒๕
๑๑๒๖
๑๑๒๗
๑๑๒๘
๑๑๒๙

๙ มกราคม ๒๕๕๘
นางพรรณี จันทกลัด
นางสาวพรรณี มณีรัตน์
นางพรรณี ฤทธิศิลป์
นางสาวพรรวินท์ ทรัพย์มั่งมี
นางสาวพรลดา คําชามา
นางพรวิไล ศิริปรุ
นางสาวพรสุฎา ชาลีวรรณ
นางพรสุดา หอมอ่อน
นางพราวนภา เวียงคํา
นางพวงน้อย อเปสริยาโย
นางสาวพวงเพชร บัวหลวง
นางสาวพวงเพ็ญ บํารุงพันธ์
นางสาวพัชยา รัตนนิล
นางสาวพัชรดา โชติราศรี
นางสาวพัชริน ตาดทอง
นางสาวพัชรินทร์ ศรีไพศาล
นางสาวพัชรินทร์ อินถา
นางพัชรินทร์ อุบลจินดา
นางพัชรินยา จันกัน
นางสาวพัชรี คชเสนีย์
นางสาวพัชรี บุญเรือง
นางพัชรี เรี่ยมทอง
นางพัชรี ไวทยินทร์
นางสาวพัชรี อนุชน้อย
นางพัฒน์นรี ชุติพันธ์
นางสาวพัฒนา พูลเขตกิจ
นางพัฒนานันท์ ยอดประทุมวัน
นางพัตรา เทพบรรทม
นางสาวพัทธ์ ชอบผล
นางสาวพัทธนันท์ ใจเด็ด
นางพัทธมน โภชน์พันธ์
นางสาวพัทธราภรณ์ จารุกลัส

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑ ข
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
๑๑๕๕
๑๑๕๖
๑๑๕๗
๑๑๕๘
๑๑๕๙
๑๑๖๐
๑๑๖๑

หน้า ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางพันธ์ทิพย์ เอี่ยมหงษ์เหม
นางพาติเมาะ ซิ
นางพิกุล กองทอง
นางพิกุล ตรีกุล
นางสาวพิกุลทอง ตังทนาม
นางพิชชาภา ลักษณะงาม
นางพิชญ์ณัชชา จันทร์จ้อย
นางสาวพิชญ์สุกานต์ ตั้งสุขเกษมสันต์
นางสาวพิชญา ประเสริฐศรี
นางสาวพิณพิชา เลิศลอย
นางสาวพิมพ์ชยาน์ สิงห์ทอง
นางพิมพ์ธร สินธนพิสุทธิ์
นางสาวพิมพ์นารา ศรีประเสริฐ
นางพิมพ์ประไพ ตุ้มวงศา
นางสาวพิมพ์พร สุขโข
นางพิมพ์รชดา กมลช่วง
นางสาวพิมพ์ลดา ณ ลําพูน
นางพิมพา แซ่ตั่น
นางพิมลรัตน์ สังข์วงศ์
นางสาวพิไลภรณ์ หะธรรมวงษ์
นางพิไลลักษณ์ ทองภักดี
นางพิศมัย ไข่มุกด์
นางสาวพิศมัย วงศ์วันดี
นางพิศมัย แสนจันทร์
นางพิสมัย นิรันตรานนท์
นางสาวพิสมัย แพงจันทร์โท
นางสาวพิสมัย อันเกรียงไกร
นางพีรจิตตา วิงเวียน
นางพุทธชาติ สกุลศรี
นางพุทธรัช ยศะนพ
นางเพ็ชรินทร์ ศรีชัยสุวรรณ
นางเพชรี ทองพูล

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
๑๑๘๙
๑๑๙๐
๑๑๙๑
๑๑๙๒
๑๑๙๓

๙ มกราคม ๒๕๕๘
นางสาวเพ็ญประภา คําภา
นางเพ็ญพักตร์ พูลโพธิ์
นางสาวเพ็ญศรี ไชยยะ
นางเพ็ญศรี ป้องศรี
นางสาวเพ็ญศรี เปลื้องศรีรัมย์
นางเพ็ญศรี มะนิตรัมย์
นางเพ็ญศรี มากชูชิต
นางสาวเพ็ญศรี ใหมเหลือง
นางเพลินทิพย์ นาคายน
นางสาวเพลินพิณ ทัพมงคล
นางสาวเพลินพิศ ศิรินุพงศ์
นางเพียงสวาท ทองแกมแก้ว
นางเพียรพร ศรีดวงดี
นางแพทอง เมืองดิษฐ์
นางสาวแพรวพรรณ จูสวัสดิ์
นางแพรวพรรณ ถิ่นสุข
นางสาวแพรวพรรณ อาบวารี
นางแพรวรรณ พลจันทึก
นางไพจิต ปานเอียด
นางไพรินทร์ จันทร์แดง
นางสาวไพรินทร์ เจริญผล
นางสาวไพรินทร์ สุสมบูรณ์
นางไพลิน เจนปรุ
นางสาวไพวัลย์ อันตาระโรค
นางฟองคํา พุ่มพวง
นางสาวฟาติมะฮ์ ปัตตานี
นางสาวภณัฐศิญา คงไทย
นางสาวภัคจิรา โฆสิต
นางภัคธีมา สุวลัย
นางสาวภัชรินทร์ นนท์ภายวัน
นางสาวภัชรี กังวาลไกล
นางสาวภัทธรา วรวัฒนดํารง

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑ ข
๑๑๙๔
๑๑๙๕
๑๑๙๖
๑๑๙๗
๑๑๙๘
๑๑๙๙
๑๒๐๐
๑๒๐๑
๑๒๐๒
๑๒๐๓
๑๒๐๔
๑๒๐๕
๑๒๐๖
๑๒๐๗
๑๒๐๘
๑๒๐๙
๑๒๑๐
๑๒๑๑
๑๒๑๒
๑๒๑๓
๑๒๑๔
๑๒๑๕
๑๒๑๖
๑๒๑๗
๑๒๑๘
๑๒๑๙
๑๒๒๐
๑๒๒๑
๑๒๒๒
๑๒๒๓
๑๒๒๔
๑๒๒๕

หน้า ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางภัทรกุล สุรํานาจ
นางสาวภัทร์ธิดา วงศ์ยะรา
นางภัทรพร กะจะวงษ์
นางภัทรวดี พรหมศรี
นางสาวภัทรวลัญช์ พรหมภา
นางภัทรานิษฐ์ มณีแสงรัตน์
นางสาวภัทราภรณ์ ชวสินธุ์
นางภาณุรักษ์ สีหาคลัง
นางภานุมาศ มูลพงษ์
นางภารดี แก้วหอม
นางสาวภาวรรณา เพ็ชรชงค์
นางสาวภาวิณี วงศ์สลับสี
นางภาวิณี อาทิตยาภิวัฒน์
นางสาวภาวีพร บุญปลูก
นางภิญโญ อ่องทับน้ํา
นางภิรมย์ ด่านเจริญวนะกิจ
นางสาวภีรดา วงศ์วรชาติพิชิต
นางภุมรินทร์ ตุจันทร์โต
นางมณฑกานต์ สาครธนรัตน์
นางมณฑวรรณ แสนมงคล
นางมณฑ์สิริ อั๋นประเสริฐ
นางสาวมณฑาทิพย์ แก้วนิล
นางสาวมณี กระแสร์
นางมณีกานต์ วงษ์สุดิน
นางมณีย์ นนทะวงษ์
นางสาวมณีรัตน์ จันทร์สูงเนิน
นางมณีรัตน์ ศรจันทร์
นางสาวมนสินี ทรัพย์ประดิษฐ์
นางสาวมนัสนันท์ รัตนกิจธํารง
นางสาวมนัสนันท์ ศิริตันตราภรณ์
นางมนัสนันท์ แสนทา
นางสาวมยุรัตน์ เสริมทรัพย์

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

๙ มกราคม ๒๕๕๘
นางมยุรา นาทองบ่อ
นางสาวมยุรา แพรกม่วง
นางมยุรี นันทวิสิทธิ์
นางมยุรี ภวภูตานนท์
ณ มหาสารคาม
นางสาวมยุรี อักษร
นางมรรยาท จันปฐมพงศ์
นางสาวมลประภา ใจรื่น
นางสาวมลฤดี เทียนมนต์
นางมลลักค์ บุญคง
นางมลิ พัดมา
นางมลิวรรณ กลางคาร
นางมลิวรรณ ลิ้มสมบูรณ์
นางมลิวัลย์ พงศ์รพีภัทร
นางสาวมะลิ ทนกระโทก
นางมะลิ อัตภูมิ
นางมะลิณี พวงพืช
นางมะลิวรรณ ชํานาญกุล
นางสาวมะลิวรรณ ทรัพย์ศรี
นางมะลิวรรณ ภิรักษา
นางสาวมะลิวัลย์ แก้วเจริญ
นางสาวมะลิวัลย์ อินทรวิเศษ
นางมัลลิกา ศรีลังกา
นางมาติกา ธรรมโชติ
นางมานัสดา มิ่งแก้ว
นางมาริสา นาคพิมาย
นางมาลัย ศรีรักษา
นางสาวมาลัยทิพย์ แกมชัยภูมิ
นางมาลา ฉัตรบรรยงค์
นางมาลินี อ่อนละมูล
นางมาลี ชูเทพ
นางมาลี รักแผน

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑ ข
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

หน้า ๗๔
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นางมาลี อิ่มโอษฐ์
นางมาศสุรี ทองแท้
นางสาวมิรันตี คล้ายหนองสรวง
นางสาวมิลิน ทิพย์สอน
นางสาวมีนา เต็งรัง
นางมุกดา มูลศรีแก้ว
นางเมตตา บุญทวี
นางสาวเมธินี เชิญชัยวชิรากุล
นางแมะสาเร๊าะ ดอมอลอ
นางไมตรี โสพิกุล
นางยุพา พัวพานิช
นางยุพิน มะซอ
นางยุพิน สวนกูล
นางสาวยุพิศ จันทวี
นางสาวยุรนันท์ พลายละหาร
นางยุราภรณ์ เพ็ชรมณี
นางสาวยุวดี ชัยสงคราม
นางสาวยุวดี ดีบุกคํา
นางยุวดี แต่งศรี
นางสาวยุวดี เทียนไชย
นางสาวยุวดี วรรณมูล
นางสาวยูเราะห์ ละเล๊าะ
นางสาวเย็นฤดี กาญจนศร
นางสาวเย็นฤดี โพธิมาศ
นางสาวเยาวดี ปันทะรส
นางสาวเยาวพา ศรีจําปา
นางเยาวภา มั่นประสิทธิ์
นางสาวเยาวรัตน์ ชมวนา
นางเยาวรัตน์ ศรีชาย
นางเยาวเรศ เขมภูษิต
นางเยาวลักษณ์ สนประเสริฐ
นางเยาวลักษณ์ สิริบวรพงศ์

๑๒๘๙
๑๒๙๐
๑๒๙๑
๑๒๙๒
๑๒๙๓
๑๒๙๔
๑๒๙๕
๑๒๙๖
๑๒๙๗
๑๒๙๘
๑๒๙๙
๑๓๐๐
๑๓๐๑
๑๓๐๒
๑๓๐๓
๑๓๐๔
๑๓๐๕
๑๓๐๖
๑๓๐๗
๑๓๐๘
๑๓๐๙
๑๓๑๐
๑๓๑๑
๑๓๑๒
๑๓๑๓
๑๓๑๔
๑๓๑๕
๑๓๑๖
๑๓๑๗
๑๓๑๘
๑๓๑๙
๑๓๒๐

๙ มกราคม ๒๕๕๘
นางใยยณา คงเพ็ชร
นางรจนา โตจะโปะ
นางสาวรจนา ปลื้มจิต
นางรจนา สุวรรณศรี
นางรดาณัฐ คันทจิตร
นางสาวรพีพร วะลัยพันธ์
นางสาวรภัสณิศ วิเศษชาติ
นางสาวรวงแก้ว วิทยานุกรณ์
นางรวินันท์ ด้วงกูล
นางรสกร เสนารักษ์
นางสาวรสริน บัวดวง
นางสาวรสริน พุ่มศรีอินทร์
นางสาวรอซีด๊ะ มูซอ
นางสาวรอหานิ่ง เจ๊ะอูมา
นางรอฮานา เจ๊ะมะ
นางระพี สังโฆ
นางระพีพร หนูยิ้มซ้าย
นางสาวระรินทิพย์ กองสุข
นางระวีนันท์ เปรมสายสีดา
นางสาวรักชนาภรณ์ หรพูล
นางสาวรักชะนก จันทนา
นางสาวรัชฎาภรณ์ ลืมตัว
นางสาวรัชฎาภรณ์ สุยะโมงค์
นางรัชฎาวรรณ ยางนอก
นางรัชดาวรรณ ไชยรา
นางรัชดาวรรณ ดีหะสิงห์
นางสาวรัชนก กระถินไทย
นางรัชนก ทิพย์สอน
นางรัชนก บุญเพชร
นางสาวรัชนี คงดี
นางสาวรัชนี ชมชื่น
นางรัชนี โต๊ะมาฮะ

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑ 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

หน้า ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวรัชนี นาโควงค์
นางรัชนี สําราญกลาง
นางรัชนี เห็มบาสัตย์
นางรัชนีย์ ผลจันทร์
นางสาวรัชนีวรรณ พันธ์วิลัย
นางสาวรัชยา พรพงษ์กุล
นางสาวรัชรินทร์
ศรีทนงประเสริฐ
นางสาวรัตติภรณ์ สุดใจชื้น
นางสาวรัตน บุญอาจ
นางรัตน์ศรี แช่มชื่น
นางรัตนา คลังภูเขียว
นางรัตนา จันทากาศ
นางรัตนา เชยชัยภูมิ
นางรัตนา พวงผกา
นางรัตนา ภูทองไทย
นางรัตนา ยุภิญโญ
นางรัตนา สุราอามาตย์
นางรัตมณี เสธา
นางรัศมี กมลาสน์มรกต
นางสาวรัศมี กุลสุวรรณ
นางสาวรัศมี เพชนะ
นางสาวรัสรินทร์ เลิศพิพัฒนพร
นางราตรี บุญสําราญ
นางสาวรานี จันทร์ฉาย
นางริติยา ฝั่งขวา
นางรินทร์ทอง วรรณศิริ
นางสาวรินรดา ทองใบ
นางสาวรีนา สะดง
นางรื่นจิต ยอดไธสง
นางรื่นฤดี ช้างรักษา
นางสาวรุ่งทิพย์ ขวัญวงศ์

๑๓๕๒
๑๓๕๓
๑๓๕๔
๑๓๕๕
๑๓๕๖
๑๓๕๗
๑๓๕๘
๑๓๕๙
๑๓๖๐
๑๓๖๑
๑๓๖๒
๑๓๖๓
๑๓๖๔
๑๓๖๕
๑๓๖๖
๑๓๖๗
๑๓๖๘
๑๓๖๙
๑๓๗๐
๑๓๗๑
๑๓๗๒
๑๓๗๓
๑๓๗๔
๑๓๗๕
๑๓๗๖
๑๓๗๗
๑๓๗๘
๑๓๗๙
๑๓๘๐
๑๓๘๑
๑๓๘๒
๑๓๘๓

๙ มกราคม ๒๕๕๘
นางรุ่งทิพย์ คําพา
นางสาวรุ่งทิพย์ จันโท
นางรุ่งทิพย์ มาโนชญ์
นางรุ่งทิพย์ อิ่มพูล
นางรุ่งทิวา เจือจํา
นางสาวรุ่งทิวา แสงสกุล
นางสาวรุ้งทิวา จันทร์สุข
นางสาวรุ่งธิดา เฟื่องวรธรรม
นางรุ่งนภา ช่วยเกื้อ
นางสาวรุ่งนภา ทองเกิด
นางสาวรุ่งนภา ประจันตะเสน
นางรุ่งนภา ปรุงเมืองงาม
นางรุ่งนภา ศักดิ์ทรายทอง
นางสาวรุ่งนภาภร จินดาวงษ์
นางรุ้งปราย รัศมีโรจน์
นางสาวรุ่งรัตน์ เตาให
นางรุ่งรัตน์ นันตะเวช
นางรุ่งฤดี อภิชัยสุขสกุล
นางรุ่งอรุณ สวนสอง
นางสาวรุ่งอรุณ อนุชาติ
นางรุจินันท์ อินทร์ศิริ
นางรุจิรา เรืองสุขสุด
นางสาวรุจิเลข ศรีตะลา
นางเรณู จาดขํา
นางสาวเรือนแก้ว ยะไข่
นางสาวฤทธิพร ไชยแสง
นางสาวฤทัต อิสระสู้
นางฤทัย นิยมวงค์
นางฤทัยวรรณ พิบูลย์
นางสาวลฎาภา ตันตระกูล
นางลภัส อัสสาไพร
นางละมุล มานะที

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑ ข
๑๓๘๔
๑๓๘๕
๑๓๘๖
๑๓๘๗
๑๓๘๘
๑๓๘๙
๑๓๙๐
๑๓๙๑
๑๓๙๒
๑๓๙๓
๑๓๙๔
๑๓๙๕
๑๓๙๖
๑๓๙๗
๑๓๙๘
๑๓๙๙
๑๔๐๐
๑๔๐๑
๑๔๐๒
๑๔๐๓
๑๔๐๔
๑๔๐๕
๑๔๐๖
๑๔๐๗
๑๔๐๘
๑๔๐๙
๑๔๑๐
๑๔๑๑
๑๔๑๒
๑๔๑๓
๑๔๑๔
๑๔๑๕

นางสาวละออ ปั้นทอง
นางละออง นามเรือน
นางละออง แว่นศิลา
นางลักขณา สิงหะพล
นางลัดดาพร พึ่งผล
นางลัดดาวรรณ คชวงศ์
นางลัดดาวัลย์ บุญมีมาก
นางสาวลัดดาวัลย์ ภาชนะ
นางสาวลัดดาวัลย์ ฮุงหวล
นางลัสณี สิทธิจันทร์
นางลาวัลย์ วิวัฒน์
นางลาวัลย์ วิเศษศรัณย์
นางสาวลําพูน อาจคําไพร
นางลินจง ชุมพล
นางสาวลิลลี่ โอสุริยวงศ์
นางสาวลุลิตา คุ้มอยู่
นางวงค์เดือน คงทวี
นางสาววจุรี แสนทวีสุข
นางวชิรญา สุทธิประภา
นางสาววชิรญาณ์ พงศ์พญา
นางสาววชิรา จะงาม
นางวชิราภรณ์ นอระกา
นางวณีณัฐ กิตติ์โชครัตน์
นางวนิดา ทองนาก
นางสาววนิดา ผาสุข
นางสาววนิดา อาลี
นางวนิตดา ชัยชุมพล
นางวรดา โกไศยกานนท์
นางวรพรรณ นิลวิสุทธิ์
นางสาววรรณกร โย้จิ้ว
นางวรรณนิภา บุญเกตุ
นางสาววรรณพร ปั้นลี้

หน้า ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๑๖
๑๔๑๗
๑๔๑๘
๑๔๑๙
๑๔๒๐
๑๔๒๑
๑๔๒๒
๑๔๒๓
๑๔๒๔
๑๔๒๕
๑๔๒๖
๑๔๒๗
๑๔๒๘
๑๔๒๙
๑๔๓๐
๑๔๓๑
๑๔๓๒
๑๔๓๓
๑๔๓๔
๑๔๓๕
๑๔๓๖
๑๔๓๗
๑๔๓๘
๑๔๓๙
๑๔๔๐
๑๔๔๑
๑๔๔๒
๑๔๔๓
๑๔๔๔
๑๔๔๕
๑๔๔๖
๑๔๔๗

๙ มกราคม ๒๕๕๘
นางวรรณเพ็ญ สายเสือ
นางสาววรรณรัตน์ แซ่ซิ้ม
นางสาววรรณรัตน์ อ่อนสัมฤทธิ์
นางวรรณวิภา เทียนทอง
นางสาววรรณวิภา ประทีปวณิช
นางวรรณวิสา มะสกุล
นางวรรณวิสา มีสุข
นางวรรณวิสา สุวรรณบุตร
นางสาววรรณษา ต้องถือดี
นางวรรณา จงจิตร
นางสาววรรณา จูสวย
นางวรรณา ดําศรี
นางวรรณิดา บุญมาสืบ
นางสาววรรธนันท์ ธนพัฒน์ธนายศ
นางวรวรรณ เพชรเภรี
นางสาววรวรรณ เพิ่มปิยพฤฒิ
นางสาววรัญญา คูณสมบัติ
นางวรัญญา ชาญชิตร
นางสาววรัทยา จินตะบุตร
นางสาววรันธร ปรุงเรณู
นางสาววรากร เสียงล้ํา
นางวรางคณา ทองขาว
นางวรางคณา หลิ่มจ่าง
นางวราพร ศิริวรรณ
นางวราภรณ์ กุฎเงิน
นางสาววราภรณ์ ฆาระกูล
นางวราภรณ์ ดอกเดื่อ
นางวราภรณ์ เป็ดทอง
นางสาววราภรณ์ ยุทธศรี
นางวราภรณ์ รอดแก้ว
นางวราภรณ์ สาโยธา
นางวรารัตน์ สมบัติเจริญ

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑ ข
๑๔๔๘
๑๔๔๙
๑๔๕๐
๑๔๕๑
๑๔๕๒
๑๔๕๓
๑๔๕๔
๑๔๕๕
๑๔๕๖
๑๔๕๗
๑๔๕๘
๑๔๕๙
๑๔๖๐
๑๔๖๑
๑๔๖๒
๑๔๖๓
๑๔๖๔
๑๔๖๕
๑๔๖๖
๑๔๖๗
๑๔๖๘
๑๔๖๙
๑๔๗๐
๑๔๗๑
๑๔๗๒
๑๔๗๓
๑๔๗๔
๑๔๗๕
๑๔๗๖
๑๔๗๗
๑๔๗๘
๑๔๗๙

หน้า ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาววริญญา ศิลาโคตร
นางสาววริฎฐา อุ่นเสนีย์
นางสาววรินดา อามาตย์
นางสาววริษฐา เงินมาอยู่
นางวริสสา เวียนเตียง
นางวลีรัตน์ ฉันท์ศิริเดชา
นางสาววศินา จันทร์บัณดิษฐ์
นางวัชราภรณ์ คําภิระ
นางวัชราภรณ์ ธาระจันทร์
นางวัชราภรณ์ เรือนเย็น
นางสาววัชราภรณ์ วังมนตรี
นางวัชรินทร์ ท่านมุข
นางวัชรีย์ ศรีนวล
นางวัฒนา พุ่มพวง
นางสาววัณทณี อยู่ยง
นางวันดี ทิพยทิฆัมพร
นางสาววันทนา ทาทอง
นางวันทนีย์ รัตนพรหม
นางวันนา คําผา
นางวันเพ็ญ ต่ายคํา
นางวันเพ็ญ แหยมละ
นางสาววันเพ็ญ องค์เจริญวรรณ
นางสาววันวิสา พานทอง
นางวันวิสาข์ กาญจนศรีกุล
นางสาววันวิสาข์ บุตรอุดม
นางสาววันวิสาข์ ศรีทอง
นางสาววัลภา อิ่มสําราญ
นางสาววาณี สันเล๊าะ
นางสาววายุรี พิมพ์หิน
นางวารี เธียรเจริญ
นางวารุณี จุ่มเขียว
นางวาสนา ขัดชุมภู

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
๑๕๐๖
๑๕๐๗
๑๕๐๘
๑๕๐๙
๑๕๑๐
๑๕๑๑

๙ มกราคม ๒๕๕๘
นางสาววาสนา จิตรมณี
นางวาสนา จูอุทัยตระกูล
นางวาสนา ดําจันทร์
นางสาววาสนา เดชรัตน์
นางวาสนา ทองปัญญา
นางวาสนา พันธ์โยศรี
นางสาววาสนา ภิรมย์ศรี
นางวาสนา แสงสุข
นางสาววิชุตา ฉิมมุจฉา
นางวิภา ดั่นคุ้ม
นางสาววิภา ไทยเสน
นางวิภาพร คูตะรัตนา
นางสาววิภาภรณ์ วงศ์อุ้ย
นางสาววิภาภรณ์ สุธาทรัพย์
นางวิภารัตน์ ภาสะเตมีย์
นางสาววิภาวี จวงสอน
นางสาววิมล อยู่ยง
นางวิมลา แก้วใหญ่
นางวิยดา จําปามูล
นางวิระยา รวิโสภิตยิ่ง
นางสาววิรัตน์ อ่างอินทร์
นางวิรัลพัชร สารคุณ
นางวิรัลยุพา วงศ์เฉลียว
นางสาววิไรรักษ์ ทองลัง
นางสาววิลาวรรณ ผลสุทธิ์
นางวิลาวัลย์ ประสมศรี
นางสาววิลาสินี กิมทรง
นางวิลาสินี ทัดไธสงค์
นางสาววิลาสินี ว่องธนสาร
นางวิไล แก้ววิเศษ
นางสาววิไล ภาชนะ
นางวิไลรัตน์ คาร์เตอร์

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑ ข
๑๕๑๒
๑๕๑๓
๑๕๑๔
๑๕๑๕
๑๕๑๖
๑๕๑๗
๑๕๑๘
๑๕๑๙
๑๕๒๐
๑๕๒๑
๑๕๒๒
๑๕๒๓
๑๕๒๔
๑๕๒๕
๑๕๒๖
๑๕๒๗
๑๕๒๘
๑๕๒๙
๑๕๓๐
๑๕๓๑
๑๕๓๒
๑๕๓๓
๑๕๓๔
๑๕๓๕
๑๕๓๖
๑๕๓๗
๑๕๓๘
๑๕๓๙
๑๕๔๐
๑๕๔๑
๑๕๔๒
๑๕๔๓

นางวิไลรัตน์ มีล้อมศักดา
นางวิไลวรรณ หวายคํา
นางสาววีณา ช่วงเจริญ
นางวีร์รัศมิ์ อุดมศิลป์
นางแววดาว กองไตร
นางสาวศตพร กําแหงมิตร
นางศรัณญา จิตจํานงค์
นางศราพร กรอบมุข
นางสาวศรารัตน์ พวงภู่
นางศรี อินทมาศ
นางสาวศรีจิตรา ลิขิตเรืองศิลป์
นางสาวศรีธารา รุ่งเรือง
นางสาวศรีนภา นวลยงค์
นางสาวศรีนภา ยนปลัดยศ
นางสาวศรีไพร คงน้อย
นางศรีรัตน์ ภารสําเร็จ
นางศรีฤทัย ชูขุนทด
นางศรีวรรณ ชัวศิริกุล
นางศรีวรรณา ธรรมใจ
นางศรีสดุ า กุณฑลบุตร
นางสาวศรุดา พานทอง
นางสาวศลิษา ใจศิริ
นางศศิชา พจนาธํารงพงศ์
นางสาวศศิณา เพ็ชรจินดา
นางสาวศศิทร เลี่ยมเงิน
นางสาวศศิธร ชัยชนะ
นางศศิธร แสงวิมาน
นางสาวศศินวภา การะหงษ์
นางสาวศศิประภา สุทธายศ
นางศศิสิริกร เฉลิมธนาสกุล
นางศิรพัชร สื่อกระแสร์
นางศิริกุล ตั้งอารมณ์มั่น

หน้า ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา
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

๙ มกราคม ๒๕๕๘
นางสาวศิริพร คําอินทร์
นางศิริพร จันทสุริวงค์
นางศิริพร ชายสวัสดิ์
นางศิริพร ทยาลุสกุล
นางศิริพร นิสังกาศ
นางสาวศิริพร สารแดง
นางสาวศิริพรรณ พุทธิมา
นางศิริพันธ์ แสงฉาย
นางศิริพันธุ์ ศรีไพร
นางสาวศิริภัสสร พินิจอุดมกุล
นางสาวศิริมา ขวัญหลาย
นางศิริรัตน์ โทนหงษา
นางศิริรัตน์ นาคทองหลาง
นางสาวศิริรัตน์ บุญญาพงษ์พันธ์
นางสาวศิริรัตน์ สกลนิมิตร
นางสาวศิริลักษณ์ สังข์ทอง
นางศิริลักษณ์ เหมะสุทธินันท์
นางสาวศิริวรรณ แซ่ติ้ง
นางศิริวรรณ บุญรอด
นางศิริวรรณ สิทธิโรจนกุล
นางสาวศิริวรรณ อุประ
นางสาวศิริวิมล จาดทอง
นางสาวศิริสุดา ซื่อสัตย์วัฒนากุล
นางศิลาพร สินธุบัว
นางสาวศิวาพัชร์ บอกสันเทียะ
นางสาวศุทธินี ไชยนันทน์
นางสาวศุพศร แก้วเกาะ
นางสาวศุภมาศ สีเล็ก
นางศุภมาส โสภา
นางสาวศุภรัตน์ สิงห์สีโว
นางสาวศุภลักษณ์ ทรัพย์ประเสริฐ
นางสาวศุภวรรณ พูลศิริ

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑ ข
๑๕๗๖
๑๕๗๗
๑๕๗๘
๑๕๗๙
๑๕๘๐
๑๕๘๑
๑๕๘๒
๑๕๘๓
๑๕๘๔
๑๕๘๕
๑๕๘๖
๑๕๘๗
๑๕๘๘
๑๕๘๙
๑๕๙๐
๑๕๙๑
๑๕๙๒
๑๕๙๓
๑๕๙๔
๑๕๙๕
๑๕๙๖
๑๕๙๗
๑๕๙๘
๑๕๙๙
๑๖๐๐
๑๖๐๑
๑๖๐๒
๑๖๐๓
๑๖๐๔
๑๖๐๕
๑๖๐๖
๑๖๐๗

หน้า ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวศุภานัน แหยมศิริ
นางสาวโศภิษฐ์ ศรีกุล
นางสาวสกุลตลา สุจิรพาที
นางสาวสกุลทิพย์ สืบสมาน
นางสกุลรัตน์ จันทรศร
นางสงกรานต์ ไชยเลิศ
นางสาวสดุดี รัชตธาดา
นางสาวสถาพร คิญชกวัฒน์
นางสาวสนิ ศรีใส
นางสาวสมคิด นนท์ตา
นางสาวสมจิต บุญมา
นางสาวสมจิตนา คําพินิจ
นางสมจิตร ประสงค์
นางสมจิตร ลาดนอก
นางสาวสมจินดา มาชมสมบูรณ์
นางสมเจต สุกุมลนันทน์
นางสาวสมใจ คงนวล
นางสมชัย หาญณรงค์
นางสมดา จันทะพิงค์
นางสมทรง เอื้อพัฒนาพานิชย์
นางสาวสมนึก ไลลักษ์
นางสาวสมบัติ ทองแพง
นางสมบูรณ์ บัวภา
นางสาวสมปอง อินมียืน
นางสมพร ทองการ
นางสมพร ทัศมณี
นางสมพร ปั่นเมืองปัก
นางสาวสมพร พลับพลึงศรี
นางสมพิศ ศรีรัตนเพียร
นางสาวสมมาศ วงศ์ศรีเผือก
นางสมร วงศ์ปาน
นางสาวสมฤดี บุญธรรม

๑๖๐๘
๑๖๐๙
๑๖๑๐
๑๖๑๑
๑๖๑๒
๑๖๑๓
๑๖๑๔
๑๖๑๕
๑๖๑๖
๑๖๑๗
๑๖๑๘
๑๖๑๙
๑๖๒๐
๑๖๒๑
๑๖๒๒
๑๖๒๓
๑๖๒๔
๑๖๒๕
๑๖๒๖
๑๖๒๗
๑๖๒๘
๑๖๒๙
๑๖๓๐
๑๖๓๑
๑๖๓๒
๑๖๓๓
๑๖๓๔
๑๖๓๕
๑๖๓๖
๑๖๓๗
๑๖๓๘
๑๖๓๙

๙ มกราคม ๒๕๕๘
นางสมฤดี พงษ์ฤกษ์
นางสาวสมฤทัย กําจัดภัย
นางสาวสมฤทัย จันทร์ก้าน
นางสมลักษณ์ คงดี
นางสาวสมลักษณ์ มุลม่อม
นางสมวิไล มายอด
นางสมศรี ศรีบุญเรือง
นางสาวสมศิริกุล หัวใจ
นางสาวสมสมัย คําเพราะ
นางสมหญิง ดวงตา
นางสาวสมาภรณ์ เย็นดี
นางสรธม หวานสนิท
นางสรินทร โสภา
นางสลิตา พิทักษ์คุมพล
นางสวนีย์ อยู่ภู
นางสาวสวย โพธิ์บอน
นางสวรส พิทักษ์ภูเบนทร์
นางสวิตตา ผลวาวแวว
นางสาวส่องหล้า หล้าแสง
นางสังวาลย์ ศรีวงษา
นางสังเวียน อิ่มสบาย
นางสาวสัณห์สุดาภรณ์ รักษ์มะรุม
นางสาธินี ผ่องอักษร
นางสายใจ รัตนสันตยากุล
นางสาวสายชล บุญช่วย
นางสาวสายชล ปัญญามี
นางสายทอง ศรีธวัชธรรม
นางสายน้ําผึ้ง ทองคํา
นางสาวสายฝน ใจวงค์เป็ง
นางสาวสายฝน เอี่ยมศรี
นางสายสมร ภูขามคม
นางสายสุณี อาภรณ์รัตน์

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑ ข
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
๑๖๖๕
๑๖๖๖
๑๖๖๗
๑๖๖๘
๑๖๖๙
๑๖๗๐
๑๖๗๑

นางสายสุนีย์ คล้ายสินธุ์
นางสายสุนีย์ คันทรง
นางสายสุนีย์ เมฆธนานันต์
นางสายันต์ ทั่งศิริ
นางสารินี แสงสุริยา
นางสาริศา คล้อยอรุณ
นางสาวิฐตรี รักชุม
นางสาวิตรี กิจเพียร
นางสาวสาวิตรี ทรัพย์ทอง
นางสาวสาวิตรี ทองคําหงษ์
นางสาวสาวิตรี อินทร์แปลง
นางสาวิตรี อุ่นแก้ว
นางสําเนาว์ พุกสอาด
นางสําเนียง ห้วยใหญ่
นางสาวสํารวย สีเผือก
นางสาวสํารวล สิงห์น้อย
นางสําลี นาถาบํารุง
นางสาวสําลี ภาษี
นางสาวสิริชญา ทวีภัทรวงศ์
นางสาวสิริญญา นิ่มนวล
นางสิรินันท์ กลีบขจร
นางสิริพร ฉัตรบรรยงค์
นางสาวสิริภัทร เกษมวงศ์
นางสิริภัทรชา ดวงดี
นางสิริมา พยัพตรี
นางสาวสิริมา แพรขาว
นางสิริมา โมชฎาพร
นางสาวสิริโสภางค์ ศรีศาลา
นางสาวสิริโสม เจริญจิตต์
นางสิริอมร สินอําพล
นางสาวสุกฤตา จันทโคตร
นางสุกฤตา พูลเพิ่ม

หน้า ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา
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
๑๖๙๙
๑๗๐๐
๑๗๐๑
๑๗๐๒
๑๗๐๓

๙ มกราคม ๒๕๕๘
นางสุกัญญา คุ้มเรือง
นางสุกัญญา จรุงกีรติวิมล
นางสาวสุกัญญา ซื่อสัตย์
นางสาวสุกัญญา ทองคํา
นางสาวสุกัญญา พวงพันธุ์
นางสุกญ
ั ญา เรืองสม
นางสาวสุกัญญา สลอบแสง
นางสุกัญญา สิงหะครุฑ
นางสาวสุขกมล วุฒิเมธา
นางสาวสุขศรี ทองเปิ่ง
นางสุขสวัสดิ์ เกิดไทย
นางสุขสันต์ ลารังสิทธิ์
นางสุขิรา พิลาวัลย์
นางสุคนธ์ สิงขร
นางสาวสุจริยา ยวดยิ่ง
นางสุจารี จิตรเย็น
นางสุจารี ศรีพิทักษ์
นางสาวสุจิญาญ์ หอมสุวรรณ
นางสุจิตรา เคนสีลา
นางสุจิตรา แสงคํา
นางสุจิตรา เหมพิจิตร
นางสาวสุจิตรา ไหมพรม
นางสุจินต์ ประกอบบุญ
นางสาวสุจินตนา พูลเพชร
นางสาวสุชญา สินประสงค์
นางสุชัญญา เผือกหอม
นางสุชัญญา สถิรอําพน
นางสุชาดา แซ่ตง
นางสุชาดา บุญอากาศ
นางสุณิสา พงษ์มี
นางสาวสุณิสา แสงประเสริฐ
นางสุดใจ เขียนภักดี

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑ ข
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
๑๗๓๓
๑๗๓๔
๑๗๓๕

นางสาวสุดฤทัย ชัยแสงฤทธิ์
นางสาวสุดารัต อิศรนาเวศ
นางสาวสุดารัตน์ ถิ่นแสนดี
นางสาวสุดารัตน์ พลเสน
นางสาวสุดารัตน์ วัฒนศิริ
นางสุทธจิรา หลวงพันเทา
นางสาวสุทธนา ฮั่นเกียรติพงษ์
นางสาวสุทธิดา แสงทัศน์
นางสาวสุทธิพร นามชู
นางสุทธิรักษ์ อินทะสอน
นางสาวสุธาทิพย์ สุขศรี
นางสุธารัตน์ กุลเกลี้ยง
นางสาวสุธารัตน์ เฉลิมศาล
นางสาวสุธารัตน์ วรชาติ
นางสาวสุธีพร วงษ์วิกย์กิจ
นางสุนทณี ช่างสุวรรณ
นางสุนทราพร เมฆเจริญ
นางสุนันท์ จุ้ยใจตรง
นางสาวสุนนั ท์ วิเศษสิงห์
นางสุนันทา ดียิ่ง
นางสุนิษา อุ่นทะยา
นางสาวสุนิสา ทองจันทร์
นางสุนิสา สก๊อต
นางสุนิสา สวนจันทร์
นางสาวสุนีย์ ทองบุญโท
นางสุนีย์ สุดแดง
นางสุปราณี คีรีวงษ์
นางสาวสุปราณี จีนใจ
นางสุปราณี ชุมทอง
นางสุปราณี ฮวดเจริญ
นางสุปรียา ปลอดทอง
นางสาวสุพร พรหมนิทัศน์

หน้า ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา
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
๑๗๖๗

๙ มกราคม ๒๕๕๘
นางสาวสุพรรณ สิงหฬ
นางสาวสุพรรณี ตรีอัมพร
นางสุพรรณี ถมยาพันธ์
นางสุพรรณี บุญถาวร
นางสาวสุพรรณี รอดขจร
นางสุพัฒตรา ชื่นรส
นางสุพัฒน์ อนุรักษ์
นางสาวสุพัตรา ทองมา
นางสุพัตรา พูลภูมิ
นางสุพิชชา ปะตาทายัง
นางสุพิชชา ลีพิทยพิชฌานันท์
นางสาวสุพิชฌาย์ ศรีสว่าง
นางสาวสุพิน บ้านแสน
นางสุภมาส ฤกษ์ชินบุตร
นางสุภัตตรา ขุนริทธ์
นางสาวสุภัสสร บุญทม
นางสาวสุภา ปานรักษา
นางสุภาณิน วงค์ศิริ
นางสาวสุภาพ วชิระธรรมา
นางสุภาพ อัตปัญญา
นางสาวสุภาพร เกียรติอมรเวช
นางสุภาพร จันทรังษี
นางสุภาพร ใจสําเร็จ
นางสาวสุภาพร พุทธนวรัตน์
นางสุภาพร แสนมา
นางสาวสุภาพร อันทะไชย
นางสุภารัตน์ ขันคํา
นางสุภารัตน์ วรรณภพ
นางสุภาวดี จีรัง
นางสาวสุภาวดี โชติธรรม
นางสุภิญญา หมายสุข
นางสุมลมาศ แก้วยา

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑ ข
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

หน้า ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุมาพร รัศมี
นางสุมาลัย ภูนะ
นางสุมาลา มีไข่
นางสาวสุมาลี ทรัพย์นา
นางสุมาลี เปิ้นมั่นคง
นางสุมาลี โสเจยยะ
นางสาวสุมิตตา ดินลานสกูล
นางสุมิตตา ลือชา
นางสาวสุมิตตา เสียงดัง
นางสาวสุมิตรา กันทะโล
นางสุมิตรา ทนุผล
นางสุยล สัตยาทร
นางสาวสุรดา โตขํา
นางสุรภิน ทองศิริ
นางสุรวดี สนธิคุณ
นางสุรวรรณ ยนปลัดยศ
นางสุรัตนา อมรสุคนธ์
นางสุรัสวรินทร์ มะโนวรณ์
นางสาวสุรางคนา ชวนพงษ์พานิช
นางสาวสุรารักษ์ พวกแสน
นางสาวสุรินพร เกียรตินันท์
นางสาวสุรินยา ศรีขวาชัย
นางสุริพันธ์ ธาระรัตน์
นางสาวสุรี บุญเติม
นางสุรีรัตน์ จันทราช
นางสาวสุรีรัตน์ เนียมสุด
นางสาวสุรีรัตน์ ปันทรัตน์
นางสุรีรัตน์ พานิช
นางสาวสุลาวรรณ ภู่ถาวร
นางสาวสุวพิชญ์ ถิรชัยบุญรัศมิ์
นางสาวสุวรรณา จันทร์อินแก้ว
นางสาวสุวรรณา ชูขวัญนวล

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
๑๘๓๑

๙ มกราคม ๒๕๕๘
นางสาวสุวรรณา ตงสาลี
นางสุวรรณา วีเกต
นางสุวรรณี คาสเปอร์
นางสาวสุวรรณี ปัจรีย์
นางสุวรรณี สลางสิงห์
นางสุวรินทร์ แดงขาว
นางสุวิภา กาญจนบวร
นางเสงี่ยม แสงภารา
นางเสาร์แก้ว ธรรมปัญโญ
นางเสาวณี ขันทโรจน์
นางเสาวณีย์ ใจจํานงค์
นางสาวเสาวนีย์ นากสุก
นางเสาวนีย์ เศษศรี
นางเสาวนีย์ สีนะทิพย์
นางเสาวนีย์ อาษา
นางเสาวรส ศรีเฉลียว
นางสาวเสาวลักษณ์ ทองนาป่า
นางสาวเสาวลักษณ์ สัจจะพงศา
นางสาวเสาวลักษณ์ หมื่นแกว้น
นางสาวแสงจันทร์ อุธาโชติวนาลุญ
นางสาวแสงทอง ศิลาอาสน์
นางสาวโสพิศ ขุนจันทร์
นางสาวโสพิศ พุ่มพวง
นางสาวโสภณา ชื่นชม
นางสาวโสภา นนทพันธ์
นางโสภา นาคคํา
นางสาวโสภา เมฆวสุ
นางสาวโสภา สอนจันทร์
นางสาวโสภา สุขตระกูล
นางสาวโสภา สุดเลิศศิลป์
นางโสภาพรรณ พงษ์สุเทพ
นางสาวโสภี ทองศักดิ์

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑ ข
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

หน้า ๘๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวโสมพร วงษ์พรหม
นางสาวไสว ชะงัดรัมย์
นางหทยกาญจน์ ดุจดา
นางหทัยรัตน์ แสงเดือน
นางสาวหทัยรัตน์ อินต๊ะแก้ว
นางหนึ่งฤทัย จันทร์กอง
นางสาวหนูกอน อุดมผุย
นางหนูกุล เทียนจันทร์
นางหัสดี วีระเสรี
นางหัสยา ดิษสอาด
นางสาวอจลา ดํารงฤทธิ์
นางสาวอโณทัย ศรีสวัสดิ์
นางสาวอติวัณย์ ชื่นชอบศักดิโชติ
นางอธิศา รัตนภูมิ
นางสาวอธิศา อําพรผล
นางสาวอธิษฐาน ริมทอง
นางอนงค์ แข็งขัน
นางอนงค์ คําสอนพันธ์
นางสาวอนงค์นาง พิชชาโชติ
นางสาวอนงค์ศรี วุฒยาคม
นางอนัญญา สิงห์เส
นางอนุชิดา วิจิตรโท
นางอนุทิน บูรณปัทมะ
นางสาวอผทม ปิยะตระกูลเลิศ
นางอภันตรี พลายโถ
นางสาวอภิญญา อ่อนพิทักษ์
นางสาวอภิรดี งามไสว
นางอมร แพทย์นาดี
นางอมรรัตน์ ขันชุมภู
นางสาวอมรรัตน์ พอนสิริ
นางอมรรัตน์ เพชรน้อย
นางสาวอมรรัตน์ รัตนคหะ

๑๘๖๔
๑๘๖๕
๑๘๖๖
๑๘๖๗
๑๘๖๘
๑๘๖๙
๑๘๗๐
๑๘๗๑
๑๘๗๒
๑๘๗๓
๑๘๗๔
๑๘๗๕
๑๘๗๖
๑๘๗๗
๑๘๗๘
๑๘๗๙
๑๘๘๐
๑๘๘๑
๑๘๘๒
๑๘๘๓
๑๘๘๔
๑๘๘๕
๑๘๘๖
๑๘๘๗
๑๘๘๘
๑๘๘๙
๑๘๙๐
๑๘๙๑
๑๘๙๒
๑๘๙๓
๑๘๙๔
๑๘๙๕

๙ มกราคม ๒๕๕๘
นางสาวอมรา ตั้งวารี
นางสาวอรชิสา กิจสุขฤกษ์
นางสาวอรญา สรรพศรี
นางสาวอรทัย จิตมาตย์
นางอรทัย บรรเทา
นางสาวอรทัย ยะสง่า
นางสาวอรทัย สุวรรณดี
นางอรนุช เพ็ชรภูวงษ์
นางสาวอรนุช เลิศภูษิต
นางสาวอรนุช สมสุวรรณ
นางอรพรรณ เพ็งเหมือน
นางสาวอรพิณ อาตมาตร
นางอรพิน มะลิลา
นางสาวอรพิน ศรีบุญเรือง
นางสาวอรพิน ศรีพรหม
นางอรพินท์ ปัญญาเลิศ
นางสาวอรวรรณ จันทบาล
นางอรวรรณ เปรมจิตต์
นางสาวอรวรรณ สายยศ
นางอรวรรณ สุทะนวน
นางสาวอรอนงค์ วิริยะไกรกุล
นางสาวอรอุมา สมบัตินฤมิตกุล
นางอรอุมา สุจริต
นางสาวอรอุษา คชประภา
นางสาวอริศรา สถาพร
นางอริสรา พานอนันต์
นางสาวอริสา ยะคะเรศ
นางอรุณเกศ บัวล้อมแก้ว
นางสาวอรุณณี พิเคราะห์กิจ
นางอรุณรัตน์ พรฐิติชญากิตติ์
นางอรุณวดี สิงห์เถื่อน
นางอรุณศรี ไทยเอื้อ

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑ ข
๑๘๙๖
๑๘๙๗
๑๘๙๘
๑๘๙๙
๑๙๐๐
๑๙๐๑
๑๙๐๒
๑๙๐๓
๑๙๐๔
๑๙๐๕
๑๙๐๖
๑๙๐๗
๑๙๐๘
๑๙๐๙
๑๙๑๐
๑๙๑๑
๑๙๑๒
๑๙๑๓
๑๙๑๔
๑๙๑๕
๑๙๑๖
๑๙๑๗
๑๙๑๘
๑๙๑๙
๑๙๒๐
๑๙๒๑
๑๙๒๒
๑๙๒๓
๑๙๒๔
๑๙๒๕
๑๙๒๖
๑๙๒๗

นางอรุณี คูณสมบัติ
นางอรุณี ฐิติวริทธินันท์
นางอรุณี โพธิพิทักษ์
นางสาวอรุณี สิริวัฒนาโชค
นางอรุณี แสนวิเศษ
นางอลิศรา สุวรรณรงค์
นางสาวอลิษา คนทัด
นางสาวอลิษา จําเริญ
นางสาวอลิษา ทินกรวงศ์
นางสาวอลิสา แย้มสร้อย
นางอวยพร นฤพงศ์
นางสาวอ้อมจันทร์ อังกาบ
นางสาวอ้อมพร ชื่นจิตต์ผอ่ ง
นางอ้อยใจ ทองเติม
นางอะฉ๊ะ เกษา
นางอังคณา เขมาภิวงศ์
นางสาวอังคณา ชิณศรี
นางสาวอังคณา โตมอญ
นางอังคณา ธีรานุวรรตน์
นางอังคณา พลับเพลิง
นางอังคณา พวงสายใจ
นางสาวอังศุมาลิน ศรีสงคราม
นางสาวอัจฉรา กระแสร์
นางอัจฉรา ปลื้มอุทร
นางอัจฉรา ปาริชานนท์
นางอัจฉราภรณ์ ปกป้อง
นางอัชฌา เพ็งพินิจ
นางสาวอัญชลี จั่นแก้ว
นางอัญชลี จิตอุทัศน์
นางอัญชลี เตชะนอก
นางอัญชลี เรืองชัย
นางสาวอัญชลี สุดสังข์

หน้า ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๒๘
๑๙๒๙
๑๙๓๐
๑๙๓๑
๑๙๓๒
๑๙๓๓
๑๙๓๔
๑๙๓๕
๑๙๓๖
๑๙๓๗
๑๙๓๘
๑๙๓๙
๑๙๔๐
๑๙๔๑
๑๙๔๒
๑๙๔๓
๑๙๔๔
๑๙๔๕
๑๙๔๖
๑๙๔๗
๑๙๔๘
๑๙๔๙
๑๙๕๐
๑๙๕๑
๑๙๕๒
๑๙๕๓
๑๙๕๔
๑๙๕๕
๑๙๕๖
๑๙๕๗
๑๙๕๘
๑๙๕๙

๙ มกราคม ๒๕๕๘
นางอัญชลี สุวรกุล
นางสาวอัญชลี อิ่มทรัพย์สินชัย
นางอัญชิสา ยืนยง
นางสาวอัญทิชา อยู่สุข
นางสาวอัญรัตน์ เปรมรัตน์
นางสาวอัญรัตน์ อินทบุตร
นางอัมพร เย็นเหลือ
นางอัมภรณ์ ดอกไม้งาม
นางอัมรินทร์ ปินกันทา
นางอาณัติ เมฆปั้น
นางอาทิตยา ไชยช่วย
นางสาวอาธัญญา วิชพล
นางอาพร แกล้วทนงค์
นางอาภรณ์ นามนิตย์
นางอาภรณ์ บุญยืน
นางอาภรณ์ หนูสอน
นางอาภรศรี คลังจันทร์
นางสาวอาภา พิพัฒฑรคานนท์
นางสาวอาภาพร กุดแถลง
นางอาภาพร หม้อน้ําร้อน
นางสาวอาภาภรณ์ คงประเสริฐ
นางอาริยา เฉี้ยงลิบ
นางสาวอาริสา บุญประคอง
นางอารีย์ มียัง
นางสาวอารีย์ อินทโชติ
นางอารียา แพงคํา
นางอารีรัตน์ จําปาจีน
นางอารีวรรณ แซวกระโทก
นางอํานวยพร อาจจําปา
นางอําไพ เต็มเปี่ยม
นางสาวอําไพ บุญยืน
นางสาวอําภา สวรรค์อํานวย

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑ ข
๑๙๖๐
๑๙๖๑
๑๙๖๒
๑๙๖๓
๑๙๖๔
๑๙๖๕
๑๙๖๖
๑๙๖๗
๑๙๖๘
๑๙๖๙
๑๙๗๐
๑๙๗๑
๑๙๗๒
๑๙๗๓
๑๙๗๔
๑๙๗๕
๑๙๗๖
๑๙๗๗
๑๙๗๘
๑๙๗๙

หน้า ๘๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙๘๐
นางอิงอร อัมพาพันธ์
๑๙๘๑
นางสาวอินทนา บุญกราน
๑๙๘๒
นางอินทิรา ภาลี
๑๙๘๓
นางสาวอินทิรา มโนรัตน์
๑๙๘๔
นางสาวอินทิรา ยืนนาน
๑๙๘๕
นางสาวอิสรา แสงพร
๑๙๘๖
นางอิสรีย์ เงินพูลคูณสุข
๑๙๘๗
นางสาวอิสสริยา อาจโยธา
๑๙๘๘
นางสาวอุดมรัตน์ สุริยะฉันทนานนท์
นางอุดมศรี มาสี
๑๙๘๙
๑๙๙๐
นางสาวอุทยานี ลาลุน
๑๙๙๑
นางอุทรรัตน์ เว่นเซ่ง
๑๙๙๒
นางสาวอุทัย สิทธิสังข์
๑๙๙๓
นางสาวอุทุมพร วงษ์รอด
๑๙๙๔
นางอุบล จาระวรรณ
๑๙๙๕
นางอุบล ทองคํา
๑๙๙๖
นางอุมากร ศรีแสง
๑๙๙๗
นางอุมาภรณ์ ถุงแก้ว
๑๙๙๘
นางอุรา ปัญโญเหียง
๑๙๙๙
นางอุไร อินธรรมขันธ์
๒๐๐๐ นางไอลดา ยิ่งยง

๙ มกราคม ๒๕๕๘
นางสาวอุไรพร ฤาแรง
นางอุไรวรรณ เปลื้องกลาง
นางอุไรวรรณ รอดทองแก้ว
นางสาวอุไรวรรณ ศรีจันทร์
นางอุไรวรรณ สุวรรณโชติ
นางอุไรวรรณ อรุณโชติ
นางสาวอุไรวรรณ อําลอย
นางสาวอุไรวรรณ คชเนตร
นางสาวอุไรวัลย์ พิลานนท์
นางอุษณีย์ เกียรติพิริยะ
นางสาวอุษณีย์ แก้วแสน
นางอุษณีย์ โมคมุล
นางสาวอุษณีย์ สาสนะ
นางสาวอุษา แก้วมนิส
นางอุษา เด่นแวว
นางสาวอุสหนา คงชํานาญ
นางเอมอร ไชยมงคล
นางเอมอร วิเศษหลง
นางเอื้อจิตร แซ่ลี
นางสาวเอื้อมจิตร ตระกูลโต

บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ตติยดิเรกคุณาภรณ์
๑ นางสุนทรี รัตภาสกร
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายณัฐภพ นิ่มปิติวัน
๔ นายศุภเจตน์ จันทร์สาส์น
๒ นายนันทวิช เหล่าวิชยา
๕ นางสาวญาณินี เพชรานันท์
๓ นายนิสิต มโนตั้งวรพันธุ์
๖ นางสาวสาริกา ค้าสุวรรณ
๗ นางอาทิตยา อรุณศรีโสภณ

หน้า ๘๖
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑ ข

๙ มกราคม ๒๕๕๘

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๒ นายวีรพงษ์ พวงเล็ก
๓ นางสาวกัญญา วงศ์ไพศาลสิน

๑ นายนวฤทธิ์ ฤทธิโยธี

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ตติยดิเรกคุณาภรณ์
๑ นางบังอร เบ็ญจาธิกุล
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

นายชัยสิน สุขวิบูลย์
นายธนพันธุ์ พูลชอบ
นายนราธิป แนวคําดี
นายพนม วรรณศิริ
นายพิชิต กาลจักร
นายสมพงษ์ สุเมธกชกร
นายสมรรธ อมาตยกุล
นายสมัย รื่นสุข

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๙ นายอารมณ์ จินดาพันธ์
๑๐ นางกมลพร กัลยาณมิตร
๑๑ นางกฤตยา สุขประเสริฐ
๑๒ นางกัญญาณัฐ ใฝคํา
๑๓ นางสาวณัชชา กริ่มใจ
๑๔ นางสาวณัชชา ธาตรีนรานนท์
๑๕ นางสาวตวงทอง พชรพฤทธิภากร
๑๖ นางสาววรางคนา โพธิรักษ์
๑๗ นางสาวศิรชญาน์ การะเวก

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
๑
๒
๓
๔
๕
๑
๒
๓
๔

นายวีรวัฒน์ พุ่มพยอม
นายสุรัติ จิตรสิงห์
นายอดิศร สร้อยทอง
นายอติเทพ ศรีคงศรี
นางสาวชุติญา ชวลิตอุชุกร

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๖ นางสาวนทีวรรณ คงมณีชัชวาล
๗ นางนวลทิพย์ แก้วศรี
๘ นางยุวเรศ มาซอรี
๙ นางสาวสุภาวดี ไชยสาร
๑๐ นางอัญชลี สวัสดิยากร

นายทรงพล รอดทอง
นายปณิธาน ปัญญานิธิกุล
นายวิทยา พานิชล้อเจริญ
นายสง่า สงค์เมือง

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๕ นายสัณห์ชนก ธนาสนะ
๖ นางสาวกรวรรณ พุฒทอง
๗ นางธณกร เทียมอุดมฤกษ์
๘ นางสาวธารทิพย์ พจน์สุภาพ

หน้า ๘๗
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑ ข
๙
๑๐
๑๑
๑๒

นางนภาลัย เย็นใจ
นางลินดา สุวรรณดี
นางสาวสงกรานต์ จรรจลานิมิต
นางสาวสาวิตตรี จบศรี

๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

๙ มกราคม ๒๕๕๘
นางสาวโสภนา ทิพยมนตรี
นางสาวอนุชมา ธูปแก้ว
นางสาวอภิชาดา ผ่องบํารุงวงศ์
นางสาวอุไรพร พันธุระ

มหาวิทยาลัยเกริก
๑
๒
๓
๔

นายสามารถ พันธ์เวหา
นางสาวจารุวรรณ จําปา
นางสาวเชิญขวัญ ยี่สุ่น
นางพัสรินณ์ พันธุ์แน่น

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๕ นางสาวเพ็ญประภา ภัทรานุกรม
๖ นางเพ็ญศรี วรรณศิริพิพัฒน์
๗ นางสาวมุทิตา อารยะเศรษฐากร
๘ นางศราวดี ศรีอ่วม

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑ นางสาวหิรัญญา กลางนุรักษ์

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายนิพิฐพนธ์ สนิทเหลือ
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑ ว่าที่ร้อยตรี ปรมินทร์ เพ็ชรมณี
๒ นางสาวดารุณี มีชัย
๓ นางสาววีณา ซุ้มบัณฑิต

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
๑

๑
๒
๑
๒

ตติยดิเรกคุณาภรณ์
นางสาวนงคราญ วงษ์ศรี
๒ นางนัยนา จันจิระสกุล
๓ นางสาวสุดารัตน์ สุวารี
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
นายทรงวุฒิ บุริมจิตต์
๓ นางประภา ลิ้มประสูติ
นางสาวชุติมา แสงดารารัตน์
๔ นางสาวพรรณวดี สมกิตติกานนท์
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
นายชูเกียรติ จากใจชน
๓ นางสาวพิศุลี สร้อยโมรี
เรือโทหญิง แก้ววิบูลย์ แสงพลสิทธิ์
๔ นางรุ่งฤดี โลลุวิวัฒน์
๕ นางสาววรินธร ดํารงรัตน์นุวงศ์

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑ ข

หน้า ๘๘
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มกราคม ๒๕๕๘

วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายสุโกศล วโนทยาพิทักษ์
๑ นายเร็กซ์ เชดวิก รุ่งเรือง

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๒ นางสาวนัทธีรา พุมมาพันธุ์
๓ นางศิริวรรน หว่องเจริญ

วิทยาลัยดุสิตธานี
๑ นายคัมภีร์ สุวรรณรัต
๒ นายชนินทธ์ โทณวณิก
๑ นายกัญจน์ ผลภาษี

๑ นางสาวจุรีรัตน์ บัวบาล
๒ นางณัฐสินี ชินธนภูมิไพศาล
๓ นางประภาศรี เศิกศิริ

ตติยดิเรกคุณาภรณ์
๓ นายสุวัฒณ์ จันทรีย์
๔ นางวีรา พาสพัฒนพาณิชย์
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๒ นายศิริพงศ์ รักใหม่
๓ นางณัฏฐ์นรี เพิ่มทอง
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๔ นางสาวมุกดา จินตนาวัฒน์
๕ นางสาวศุภลักษณ์ โกมะหะวงค์
๖ นางสาวอรพิน สุขอุทัย

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

นายเชียง เภาชิต
นายณัฏฐพงศ์ จันทราทิพย์
นายธานี วรภัทร์
นายพอพล อุยยานนท์
นายรอบทิศ ไวยสุศรี
นายรัฐศิลป์ รานอกภานุวัชร์
นายวรวุฒิ สวัสดิชัย
นายศิวนารถ หงส์ประยูร
นายสุรินทร์ รอดเมือง

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑๐ นางสาวการดา ร่วมพุ่ม
๑๑ นางสาวเกษร ชินเมธีพิทักษ์
๑๒ นางจันทิมา เกื้อแก้ว
๑๓ นางสาวฐิตินัน บุญภาพ
๑๔ นางสาวเนื่องวงศ์ ทวยเจริญ
๑๕ นางสาวพนมพร ดอกประโคน
๑๖ นางมณฑกานติ ชุบชูวงศ์
๑๗ นางสุธิดา ฝ่ายรีย์
๑๘ นางสาวอรวรรณ อิ่มสมบัติ

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑ ข

หน้า ๘๙
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มกราคม ๒๕๕๘

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายกิตติชัย อธิกุลรัตน์
๒๑ นายสุทธิวรรธน์ บุรุษพัฒน์
๒ นายคม คัมภิรานนท์
๒๒ นายอนันต์ เชี่ยวชาญกิจการ
๓ นายจิรวุฒ ล้วนกลิ่นหอม
๒๓ นายอมรินทร์ ตันติเมธ
๔ นายฉันทวุฒิ บุรุษพัฒน์
๒๔ นายเอกพงศ์ กิตติสาร
๕ นายชัยวัฒน์ พิรุณสาร
๒๕ นางสาวกรรภิรมย์ โกมลารชุน
๖ นายทนัญชัย เยี่ยมสวัสดิ์
๒๖ นางสาวกรุณา แย้มพราย
๗ นายธงชัย จรณะสมบูรณ์
๒๗ นางจิณณ์ธิศา สุระประเสริฐ
๘ นายเนติกร ชินโย
๒๘ นางสาวณัฐกฤตา โชติภัคธนสุข
๒๙ นางนิรัชรา พงศ์อาจารย์
๙ นายปราโมทย์ จางอิสระกุล
๓๐ นางสาวเบ็ญจมาภรณ์ สุธิราวุธ
๑๐ นายปิยะวิทย์ ทิพรส
๑๑ นายพงศพัศ บัวแก้ว
๓๑ นางปรัทยุมน เลปนานนท์
๑๒ นายเพทาย อัครจริยกุล
๓๒ นางสาวลลิตา สันติวรรักษ์
๑๓ นายภาษิศร์ ณ รังสี
๓๓ นางสาววริษฐา พันธุ์ดีกุล
๑๔ นายมาโนช ชุ่มเมืองปัก
๓๔ นางวลัยพร รัตนเศรษฐ
๑๕ นายรชฏ ขําบุญ
๓๕ นางสาวศศิภา อธิสินจงกล
๑๖ นายวิบูลย์ศักดิ์ พิกุล
๓๖ นางสาวสายพิณ นนทรักษ์
๑๗ นายวุฒิกรณ์ จริยตันติเวทย์
๓๗ นางสุชีรา คลีมานะกิจ
๓๘ นางสาวสุพิชา ศรีสุคนธ์
๑๘ นายศิรัตน์ แจ้งรักษ์สกุล
๓๙ นางสาวสุรวี ศุนาลัย
๑๙ นายศิวาวุธ ไพรีพินาศ
๒๐ นายสัณห์ รัฐวิบูลย์
๔๐ นางสาวอมรสุดา เชื้อสุวรรณ
๔๑ นางอัจจิมา เจริญจิตร ตนานนท์

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายประเสริฐ ประวัติรุ่งเรือง
๓ นางบังอร โกศลปริญญานันท์
๒ นางสาวธรรมรัตน์ เม่งพัฒน์
๔ นางสาวอมรรัตน์ วรรณะ
๕ นางสาวอรพินธุ์ คุณธรรมนิธิ
๑ นายจารึก สิมพลีวงศ์
๒ นายจิรวิญญ์ ดีเจริญชิตพงศ์
๓ นายชนินทร์ เอี่ยมสะอาด

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๔ นายตระกูล จิตวัฒนากร
๕ นายปัญญวัฒน์ จุฑามาศ
๖ นายปิยสิทธิ์ บัณฑิตสกุลชัย

หน้า ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑ ข
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

นายพุทธินันท์ นาคสุข
นายมิตร ทองกาบ
นายริศภพ ตรีสุวรรณ
นายวันชัย เชาว์กําเนิด
นายสมยศ อวเกียรติ
นายสรวิศ เฉลิมแสน
นายสุรเดช บุญลือ
นายอัครเดช ศิริพงศ์วัฒนา

๙ มกราคม ๒๕๕๘

๑๕ นางสาวจินตนา บัวเผื่อน
๑๖ นางสาวดุสิตา ปานสุวรรณ
๑๗ นางสาวธนัฐพร วงษ์เส็ง
๑๘ นางนวลอนงค์ แย้มขยาย
๑๙ นางนิดา โฆวงศ์ประเสริฐ
๒๐ นางบุญทวี เจียมรัตนกูล
๒๑ นางสาวพัชรินทร์ ส่วยสิน
๒๒ นางสาวมนัญชยา ยอแซฟ
๒๓ นางสาวสุกัญญา ศิริโท

มหาวิทยาลัยนอร์ท - เชียงใหม่
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายณภาคม ศรีคช
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

นายเชาวลิต เต็มปวน
นายนิติพัฒน์ จอมมงคล
นายพงศพล มหาวัจน์
นายภูชิตฐย์ ปัญญาเทพ
นายศราวุธ แรมจันทร์
นายสุรกิจ คําวงศ์ปีน
นายอานนท์ โพธิ์หอม
นางบุตรี กาเด็น

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๙ นางพรพิมล จันทร์เพ็ญ
๑๐ นางสาวพันธุ์ทิพย์ นวานุช
๑๑ นางรัฐนันท์ วุฒิเดช
๑๒ นางสาวศุภลักษณ์ สุวรรณ
๑๓ นางสาวสุรัสวดี อินทร์ชัย
๑๔ นางอรัญญา เวียนทอง
๑๕ นางสาวอัจฉรา คอทอง
๑๖ นางสาวไอริณย์ สมบูรณ์

มหาวิทยาลัยเนชั่น
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายวีระพันธุ์ แก้วรัตน์

มหาวิทยาลัยพายัพ
๑ นายดิลก เกียรติ์เลิศนภา
๒ นายวรุตม์ เกาศล

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๓ นางสาวปัทมาวรรณ สิงห์ศรี
๔ นางวราลี บุญญพิทักษ์สกุล
๕ นางสิริรัตน์ จันทรมะโน

หน้า ๙๑
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖

๙ มกราคม ๒๕๕๘

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๗ นางสาวพิณรัตน์ อัครวัฒนากุล
๘ นางสาวพิมพ์ฟ้า สุวรรณหงษ์
๙ นางสาวพิรัญชนา ภานุสัณห์
๑๐ นางสาวรัชฎาภรณ์ เจนวชิรพงค์
๑๑ นางสาวสรัญญา ชวนพงษ์พานิช
๑๒ นางอรอนงค์ ธรรมจินดา

นายธัชพงษ์ วงษ์เหรียญทอง
นางสาวกัลยา เดชาวุฒิ
นางชนันภรณ์ ใจเสาร์ดี
นางสาวนฤพร เต็งไตรรัตน์
นางสาวนิจพร ญาณสาร
นางสาวพัฒน์นรี ศรีสมพันธ์

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
๑ นางสาวฉัตรทิพย์ สุวรรณชิน
๑
๒
๓
๔
๕

ตติยดิเรกคุณาภรณ์
๒ นางมรกต สุวรรณชิน

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
นายจํารัส นองมาก
๖ นายพิเชษฐ์ ศิริรัตนไพศาลกุล
นายเฉลิมชนม์ วราหลิน
๗ นายสิทธิชัย เดชะพันธ์
นายเดชาธร แสนชัย
๘ นางจันทร์จิรา ม้าลําพอง
นายนิทัศน์ บุญไพศาลสถิต
๙ นางสาวทัศนีย์ สุทธิโสภาอาภรณ์
นายเนรมิต ชุมสาย ณ อยุธยา
๑๐ นางสาววณิชากร แก้วกัน

๑ นายพงศ์กร จันทราช

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๒ นายวีระพันธ์ อะนันชัยธวัช
๓ นางสาวสุชีรา ขยาย

มหาวิทยาลัยภาคกลาง
๑ นายวิเชียร โสมวิภาต

ตติยดิเรกคุณาภรณ์
๒ นายศราวุฒิ บุษหมั่น

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ตติยดิเรกคุณาภรณ์
๑ นางสาวยุวดี ไวทยะโชติ
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายพิสิษฐ์ ชาญเกียรติก้อง

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑ ข

หน้า ๙๒
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มกราคม ๒๕๕๘

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายณัฐวุฒิ ว่องทรัพย์ทวี
๓ นายศรายุทธ ปลัดกอง
๒ นายนิธิภัทร กมลสุข
๔ นางนพมาศ ปลัดกอง
๕ นางสาววรรณวิภา วงศ์วิไลสกุล

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
๑ นางสาวกวิสรา จันมุณี
๒ นางสาวถาวรินทร์ คงมณี
๓ นางสาวพวงรัตน์ จินพล

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๔ นางสาวมุกดาวรรณ พลเดช
๕ นางสาวศิริวรรณ จุลแก้ว
๖ นางสาวสุภาพร เพชรสี่หมื่น

มหาวิทยาลัยธนบุรี
๑ นายนพดล สิทธิเลิศ
๒ นายนรา บุริพันธ์
๓ นายประสงค์ อุทัย

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๔ นายสมจินต์ อักษรธรรม
๕ นางสาวลินดา แซ่ตั้น
๖ นางสาวศิริวัลย์ จันทร์แก้ว

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
๑ นายสําเภา พันเสนา

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๒ นางสาวจิรวรรณ ชัยวิศิษฎ์

มหาวิทยาลัยรังสิต
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายชนินท์ วงษ์ใหญ่
๔ นายศิริพงษ์ ทิพย์ธัญ
๒ นายช้างต้น กุญชร ณ อยุธยา
๕ นายสุวิชา เบญจพร
๓ นายถวัลย์ วงษ์สวรรค์
๖ นางสาวขวัญเรือน ภูษา
๗ นางคณิตศร เทิดเผ่าพงศ์

สถาบันรัชต์ภาคย์
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายธีรพงษ์ มณีโชติ

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑ ข
๑
๒
๓
๔
๕

นายจักรวาล สุขไมตรี
นายทวีศักดิ์ แสงเงิน
นายปิย สุดิสุสดี
นายมงคล พุ่มแก้ว
นายสุขสวัสดิ์ ชูวิเชียร

หน้า ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มกราคม ๒๕๕๘

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๖ นางจิตรเลขา ทาสี
๗ นางญดา เสียงเพราะ
๘ นางสาวดวงรัตน์ ธรรมสโรช
๙ นางสาววชิราภรณ์ พัดเกิด
๑๐ นางสาวสุจินตนา บุญทวี
๑๑ นางสาวอัญชลี เกตุจันทร์

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
๑ นางณัฐสุรีย์ เซ็นหลวง
๒ นางสาวธิดา อิงคสฤษฎ์

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๓ นางสาวพิมพ์ชนก พรมสวัสดิ์
๔ นางสาวอินธชา ประภาศิริลักษณ์

๑
๒
๓
๔

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๕ นายสุมาศ วังไทรมาศ
๖ นางสาวฐานิตดา สีนันทา
๗ นางสาวนันทพร มาอยู่ดี
๘ นางสาววิลาสินี มะรีเป็น

นายจักรพงษ์ ปุนนะรา
นายนวนนท์ วรารักษ์
นายนิวัฒน์ สามารถ
นายปราโมทย์ แสงอรุณ

วิทยาลัยลุ่มน้ําปิง
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายไตรรัตน์ ยืนยง

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๔ นางจงกลณีญ์ วงษ์ชวลิตกุล
๑ นายณัฐพล วงษ์ชวลิตกุล
๕ นางน้ําฝน ทิพนัด
๒ นายทศพล ปราชญ์ปรีชา
๖ นางบุษยา วงษ์ชวลิตกุล
๓ นายยุทธชัย เกี้ยวสันเทียะ
๗ นางอรอุมา ปราชญ์ปรีชา

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑ ข

หน้า ๙๔
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มกราคม ๒๕๕๘

มหาวิทยาลัยปทุมธานี
๑
๒
๓
๔
๕
๑
๒
๓
๔

นายจิโรจน์ พรวัฒนา
นายธนาพล สุขชนะ
นายผดุงศิลป์ พิทักษ์
นายอธิพงษ์ เพชรสุทธิ์
นางจิราภรณ์ ขันทอง

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๖ นางสาววรรณวิภา ไตลังคะ
๗ นางวลิดา พลาลํา
๘ นางศิริวรรณ วัลลิโภดม
๙ นางสาวสุกัญญา หมู่เย็น
๑๐ นางสาวเสาวลักษณ์ แซมสนธิ์

นายชูชีพ เบียดนอก
นายธนากร ธนาธารชูโชติ
นายภาสพิรุฬห์ ศรีสําเริง
นายเมธา สุพงษ์

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๕ นายสมชาย ศรีสุนทรโวหาร
๖ นางกัญญา ชื่นอารมณ์
๗ นางชันยนันต์ สมถวิลผ่องใส
๘ นางสาวไพลิน นุกูลกิจ

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

นายกฤช กาญจนาภา
นายจิโรจน์ จริตควร
นายฐิติวัฒน์ นงนุช
นายณัฐวุฒิ อัศวโกวิทวงศ์
นายเติมพงษ์ ศรีเทศ
นายธรรมศักดิ์ เสนามิตร
นายธีระพันธ์ ชนาพรรณ
นายเพชร นันทิวัฒนา
นายภาวิณ สิทธินนท์
นายภูริลาภ จุฑาวัชระพล
นายมณเฑียร แก่นสน
นายโยธิน มัชฌิมาดิลก
นายรัฐสภา แก่นแก้ว
นายวิชิต เครือสุข
นายศิระ สัตยไพศาล
นายสุจินต์ สุขะพงษ์
นายสุรพันธ์ สันติยานนท์

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑๘ นายสุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร
๑๙ นายสุวัฒน์ จรรยาพูน
๒๐ นายอัศว กําแหงฤทธิรงค์
๒๑ นายอุปพันธ์ ทวีผล
๒๒ นายเอกชัย ดีศิริ
๒๓ นางจิณดา เตชะวณิช
๒๔ นางสาวชนกพร ไผทสิทธิกุล
๒๕ นางสาวชนิษฎา ถนัดค้า
๒๖ นางสาวฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์
๒๗ นางณัฐกานต์ เดียวตระกูล
๒๘ นางสาวณัฐยา ตรีผลา
๒๙ นางพรพรรณ สวัสดิสิงห์
๓๐ นางสาวมุกดาฉาย แสนเมือง
๓๑ นางสาวรองเอก วรรณพฤกษ์
๓๒ นางวรรณี งามขจรกุลกิจ
๓๓ นางโสมพิทยา อบรม
๓๔ นางสาวอรนุช อุสาหะ

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑ ข

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

หน้า ๙๕
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มกราคม ๒๕๕๘

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
นายจักรกริช อยู่เย็น
๙ นางจิราวรรณ เนียมสกุล
นายชานนท์ วาสิงหน
๑๐ นางนรินธร สมบัตินันท์ แบร์
๑๑ นางสาวปราณี เปียช้าง
นายชุมพล มียิ่ง
๑๒ นางปิ่นปินัทธ์ สัทธรรมนุวงศ์
นายทินภัทร บริรักษ์
๑๓ นางสาวเรืองอุไร เศษสูงเนิน
นายนิมิต ทักษวิทยาพงศ์
๑๔ นางสาววิชชุดา ยิ้มรุ่งเรือง
นายเรกซ์ธนศักดิ์ เรืองเทพรัชต์
๑๕ นางสุชาดา ไชยหงษ์
นายอดิศักดิ์ ภิญญาคง
๑๖ นางสาวอมรรัตน์ หมื่นจิตน้อย
นายเอกสิทธิ์ วงษ์วุฒิพงษ์
๑๗ นางสาวอุทัยรัตน์ เมืองแสน

มหาวิทยาลัยสยาม
๑
๒
๓
๔
๕

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
นายจีระศักดิ์ เกษร์สุวรรณ
๖ นายสุทธิ เรืองรัตน์สุนทร
นายปริวรรต องค์ศุลี
๗ นางนลินี สุตเศวต
นายพิเชษฐ์ มุสิกะโปดก
๘ นางนุชรี เอกศิลป์
นายวิทูร วิริยพิพัฒน์
๙ นางปรียธิดา เชิดชูเกียรติสกุล
๑๐ นางวัฒนีย์ ปานจินดา
นายสมปอง บุญหล่ํา
๑๑ นางสาวอังคณา ใจเหิม

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
นายณัฐพล ชยุติรัตน์
๘ นายรณัฐกรณ์ อัสมังกรัตน์
นายนิพัทธ์ จงสวัสดิ์
๙ นายอนันต์ เขมพาณิชย์กุล
นายประกิจ อาษา
๑๐ นายอนุชา ตุงคัษฐาน
๑๑ นายอรรณพ กางกั้น
ว่าที่ร้อยตรี พิจิตร เอี่ยมโสภณา
๑๒ นายเอกภพ มณีนารถ
นายพิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ
๑๓ นางสาวนารีรัตน์ สิงห์ทวีศักดิ์
นายมาโนช พรหมปัญโญ
๑๔ นางพรพิมล ภูมิฤทธิกุล
นายยุทธนา ศรีสวัสดิ์
๑๕ นางสาวสุนันทา บุญรักษา

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑ ข

หน้า ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มกราคม ๒๕๕๘

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
๑
๒
๓
๔
๕

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
นายธานัท รุ่งศิรธนะ
๖ นางสาวเรวดี พานิช
นายอรรถวิท กปิลกาญจน์
๗ นางสาวศุภนิตย์ วงศ์ทางสวัสดิ์
นางสาวขวัญกมล ทิพย์มโนสิงห์
๘ นางสลิลทิพย์ รุ่งโรจน์ทรัพย์
นางสาวคัดเค้า สันธนะสุข
๙ นางสาวสุกาญดา มีความดี
นางสาวภัทรา แตงเที่ยง
๑๐ นางอรดล แก้วประเสริฐ

๑ นายจักรพันธ์ เรียมลิว
๒ นายมานะ ตรีรยาภิวัฒน์
๓ นายวีระชาติ กิเลนทอง

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๔ นางสาวกาญจนา กาญจนสุนทร
๕ นางสาวณุวีร์ ชมพูชาติ
๖ นางสาวปิยะวรรณ เกษมศุภกร
๗ นางสาวสุวรรณี อัศวกุลชัย

วิทยาลัยสันตพล
๑ นายสําเริง นนศิริ
๒ นายอดุลย์ ทองแกม

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๓ นางสาวรติพร มีชัย
๔ นางสาวษมาพร บุตตะโยธี

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

นายกฤษฎา มงคลศรี
นายฐานันท์ ตั้งรุจิกุล
นายเธียรชัย พันธ์คง
นายนุกูล ชิ้นฟัก
นายวิชัย รัตนากีรณวร
นายสมชัย ปราบรัตน์
นายอันสอด หลับด้วง
นางสาวจิตกรี บุญโชติ
นางจีรภา มานพศิลป์
นางโชติรัตน์ อินทสโร
นางสาวฐิติกานต์ ศิริจันทร์

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑๒ นางสาวทิรัศม์ชญา พิพัฒน์เพ็ญ
๑๓ นางสาวนิติยา ศรีพูล
๑๔ นางสาวปูชิตา ชูเชิดปานรังสี
๑๕ นางสาวพัชญ์สิตา พาณิชย์พงศ์
๑๖ นางสาวพาฝัน รัตนะ
๑๗ นางฟาริดา เรืองไมตรี
๑๘ นางมณีรัตน์ รัตนพันธ์
๑๙ นางรุจิรา แสงแก้ว
๒๐ นางวิไลลักษณ์ ใฝจันทึก
๒๑ นางสาวเสาวนีย์ อนุชาญ
๒๒ นางสาวอัจฉรา เทศขํา
๒๓ นางไอริณ สกุลศักดิ์

หน้า ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑ ข

๙ มกราคม ๒๕๕๘

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๓ นายนิเวศน์ วงศ์สุวรรณ
๔ นายสงกรานต์ ภารกุล

๑ นายจิรวัตน์ กรุณา
๒ นายนพรัตน์ ปานกอง
๑
๒
๓
๔

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
นายกิจสดายุทต์ สังข์ทอง
๕ นางสิริวรรณ์ รัตนราษี
นายนันทชัย โลหะโรจน์วิเชียร
๖ นางสาวสุรางค์ บุญยะพงศ์ไชย
ว่าที่ร้อยตรี ศรายุทธ โรหิตเสถียร
๗ นางสาวอารีย์ แผ้วสกุลพันธ์
นางยมนา คําสุวรรณ
๘ นางอุบลวรรณ สุวรรณ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
๑ นางเสาวลักษณ์ ลักษมีจรัสกุล

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๔ นางสาวปานทิพย์ รัตนศิลป์กัลชาญ
๕ นางพวงชมพู โจนส์
๖ นางสาวลั่นทม จอนจวบทรง
๗ นางอัญชลี ชุ่มบัวทอง

๑ นายทรงวุฒิ อินทจักร
๒ นางสาวฐิตมิ า จ้อยศิริ
๓ นางสาวบุณยวีร์ เกตุขวง

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

ตติยดิเรกคุณาภรณ์
๒ นางอิสยา จันทร์วิทยานุชิต

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๙ นางสาวเนาวรัตน์ พลอยทรัพย์
๑๐ นางปางก์เพ็ญ เหลืองเอกทิน
๑๑ นางสาวพันธุ์รวี ณ ลําพูน
๑๒ นางสาวไพลิน จับใจ
๑๓ นางสาวภาสินี สงวนสิทธิ์
๑๔ นางสาวศรัญญ์ทิตา ชนะชัยภูวพัฒน์
๑๕ นางสาวศิริเพ็ญ กําแพงแก้ว
๑๖ นางสาวสุดารัตน์ จันทร์เพิ่มพูนผล

นายจักรพงษ์ ชูวงษ์วัฒนะ
นายชลิตพันธ์ บุญมีสุวรรณ
นายณัฐวัตร ลุณหงส์
นายธเนศ อิ่มสําราญ
นายประยูรศักดิ์ เปลื้องผล
นายวุฒิชัย เต็งพงศธร
นางสาวกรกช วนกรกุล
นางสาวดุษษา โชติกวิบูลย์

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
๑ นายวีระพงษ์ กาญจนวงศ์กุล
๒ นายวีระพันธ์ ด้วงทองสุข

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๓ นายสุรศักดิ์ คลังสุภาวิพัฒน์
๔ นางสาวเนาวรัตน์ อัศวเทศามงคล

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑ ข
๑ นายนุกูล สุวรรณชาตรี

หน้า ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มกราคม ๒๕๕๘

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๒ นางสาวรักชนก เจียมวิเศษ

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๔ นางกัญจน์ณิชา โภคอุดม
๑ นายบัณฑิต รัตนไตร
๕ นางจงดี จันทร์เรือง
๒ นายอติกร เสรีพัฒนานนท์
๖ นางสาววิลาวัณย์ พึ่งตัว
๓ นางกฤติมา เหมวิภาต
๗ นางสาวสุคนธ์ทิพย์ คําจันทร์
๑
๒
๓
๔

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๕ นางสาวพิมล จงวรนันท์
นายธีรพจน์ เวศพันธุ์
๖ นางสาวภัชฎาภรณ์ เพ็ญสมบูรณ์
นายพรภัทร์ หวังดี
๗ นางสาวรัชยา รัตนะถาวร
นายวีระวัฒน์ อุทัยรัตน์
๘ นางสาวสุภาภรณ์ งามวัน
นายสมบัติ ทีฆทรัพย์
๙ พันเอกหญิง อุทัยวรรณ พงษ์บริบูรณ์

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

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑๒ นายวรพจน์ พัฒนวิจิตร
นายกฤษณะ กิจเจริญ
๑๓ นายศิริชัย มัฆวิบูลย์
นายกฤษดา ตั้งชัยศักดิ์
๑๔ นางสาวเขมิตา วิสุทธารมณ์
นายชัยวัฒน์ พงศ์เจริญเกียรติ
๑๕ นางสาวจิตราวดี สิงหนิยม
นายโชคดี เลียวพานิช
๑๖ นางสาวจุฑามาศ สุนทรารชุน
นายเดชา ศิริเจริญ
๑๗ นางสาวนฎญา ผู้พัฒน์
นายทรงศักดิ์ วาณิชย์วิรุฬห์
๑๘ นางสาวปิยะนันท์ สโรบล
นายธีรธัช โปษยานนท์
๑๙ นางพรพาณี ตัณฑสิทธิ์
นายนุกูล ฉายสุริยะ
นายพรชัย สุนทรพันธุ์
๒๐ นางพรรณลักษณ์ สธนเสาวภาคย์
นายพีร์นิธิ สิริธีรธราดล
๒๑ นางสาวภาวิณี จึงเอนกพล
๒๒ นางสาวลิตติพร ลิตติพานิช
นายภูมิ มูลศิลป์
๒๓ นางศิริอร ใช่ภู่พิรัตน์

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

หน้า ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มกราคม ๒๕๕๘

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑๒ นางณชัชชญา ทองจันทร์
นายกฤษติศักดิ์ พูลสวัสดิ์
๑๓ นางสาวนินา นิพัทธิ์ศานต์
นายณัฐนันทน์ แนวมาลี
๑๔ นางสาวปริณัน เพิ่มพูนทรัพย์
นายธนวัฒน์ เรืองเทพรัชต์
๑๕ นางพิม วรรณประภา
นายธีรพงศ์ ประเสริฐรัตนเดโช
๑๖ นางสาวพูลศรี เวศย์อุฬาร
นายนพพล ตั้งจิตพรหม
๑๗ นางสาวลภัสกร คล้ายวงษ์
นายพีระวิชช์ โตวิริยะเวช
๑๘ นางสาววราภรณ์ ศิระวุฒิ
นายภัสด์ พุทธาพิพัฒน์
๑๙ นางสาวศิริวรรณ ปรีชานฤตย์
นายยศวีร์ ชาวปากน้ํา
นายวีระ ลีลาพัฒนภูติ
๒๐ นางสาวสิรีรัตน์ เหล่าธีรศิริ
นายสรรพวัฒน์ จตุพัฒน์วรางกูร
๒๑ นางสาวอรทยา สารมาศ
๒๒ นางสาวอริสรา งามสมจิตร
นายสุริยา ทองสวัสดิ์

นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
๑
๒
๓
๔
๕

นายชัย จาตรุพิทักษ์กุล
นายทิโมที วิลเลี่ยม ฟลีเกล
นายนิพนธ์ ฉัตรทิพากร
นางพรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์
นายพิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๖ นายศักดิ์ชัย สายสิงห์
๗ นางสมนึก ตั้งเติมสิริกุล
๘ นายสันติ แม้นศิริ
๙ นายสุริชัย หวันแก้ว
๑๐ นางสาวนงลักษณ์ วิรัชชัย

ศิลปินแห่งชาติ
๑
๒
๓
๔

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
นายเจริญ มาลาโรจน์
๕ นายยืนยง โอภากุล
นายช่วง มูลพินิจ
๖ นายวินทร์ เลี้ยววาริน
นายธีรพล นิยม
๗ นางนิตยา รากแก่น
นายบุญฉลอง ภักดีวิจิตร
๘ นางรําไพพรรณ ศรีโสภาค
๙ นางสาวอรวรรณ ชัยลภากุล

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑ ข

หน้า ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มกราคม ๒๕๕๘

ผู้ชนะการประกวดหรือการแข่งขันต่าง ๆ ในระดับนานาชาติ
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑๐ นายปรีชา มณีวงศ์รุ่งโรจน์
๑๑ นายพลพัฒน์ โสประดิษฐ์
๑๒ นายพิทักษ์ นวลปา
๑๓ นายพีรศักดิ์ แซ่อึ๋ง
๑๔ นายภูรินท์ ศิริพานทอง
๑๕ นายรุ่งโรจน์ เที่ยงขุน
๑๖ นายศุภวิชญ์ ดวงภูเมฆ
๑๗ นายสิรวิชญ์ พิพัฒน์ประทานพร
๑๘ นางสาวเมธาวี โฉมทอง

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

นายกิตติภัทร ภู่พงศ์
นายฆนรุจ จันทรทองดี
นายจักรวุธ ขําวิจิตร
นายจิรทีปต์ ปรัชญาธรรมกร
นายจิรวัชร อนันต์โรจน์วงศ์
นายณฐกร สิริทวีชัย
นายธรรศ อยู่สุนทร
นายธีระพงศ์ สุขดี
นายปภพ สวัสดี

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
นายกฤตกร กานติกูล
๙ นายเมธินท์ ภาสพานทอง
นายกัญจน์ รวยแท้
๑๐ นายยศธร ทะวะบุตร
นายฐานสพล จริยเศรษฐวงศ์
๑๑ นายวัชระ อวยสินประเสริฐ
นายณัฐ โสธนะพันธุ์
๑๒ นายวีรชัย นีรนาทวงศ์
นายณัฐวัตร โพธิ์สุวรรณ์
๑๓ นายสรวิชญ์ วัฒนเพ็ญไพบูลย์
นายธีรเจตน์ พงษ์สุพรรณ
๑๔ นายสิรจักร คงวิวัฒน์เสถียร
นายปิยวัฒน์ เลิศสิริภัทรจิตร
๑๕ นายสุชาญ วิวัฒน์เศรษฐชัย
นายมารุต บุตรกันหา
๑๖ นางสาวณัชชา กุลสุเมธา
๑๗ นางสาวปัถยา เพิ่มน้ําทิพย์

เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายณัฐชัย ประชาพิพัฒ
๔ นายวรท เปรมตุ่น
๒ นายธิปยวิศว์ ชื่นจิตร
๕ นายสัณหภณ เกตุเกล้า
๓ นายภูวนัตถ์ สังขปรีชา
๖ นางสาวณัฐนันท์ ถนอมวาจามั่น
๗ นางสาววริษฐา พนาสวัสดิ์วงศ์

