เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอนั เปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ
ประจําป ๒๕๕๕
ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ
ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิ ม พระชนมพรรษา วัน ที่ ๕ ธัน วาคม ๒๕๕๕ รวมทั้งสิ้น ๕,๘๒๖ ราย
ดังรายนามทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ยิ่งลักษณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖

รายนามผูไ ดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
อันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ
ประจําป ๒๕๕๕
ชั้นสายสะพาย
ปฐมดิเรกคุณาภรณ

กระทรวงกลาโหม
๑ นางปยวดี จันทรจาํ รัสแสง

กระทรวงศึกษาธิการ
๑ นายกนิช บุณยัษฐิติ
๒ นายศักดิช์ ัย เตชะไกรศรี

๓ นางสาววนิดา ชูเกียรติชัย
๔ นางสุดาวรรณ เตชะไกรศรี

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
๑ นางทัศนีย เทียนทอง
๒ นางมาลินี กิตะพาณิชย

๓ นางอมรา ลีละวัฒน
๔ นางอําไพ หาญไกรวิไลย

สํานักงานตํารวจแหงชาติ
๑ นายเอกทวี ธัญลักษณภาคย

ชั้นต่ํากวาสายสะพาย
กระทรวงกลาโหม
ตติยดิเรกคุณาภรณ
๑ นางวิจิตรา กุลแพทย
จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๑ นายสิทธิศักดิ์ อุดมชัยรัตน

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข
๑
๒
๓
๑
๒
๓
๔
๑
๒
๓
๔
๕
๖

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖

เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๔ นาวาเอกหญิง ภาวิกา ธรรมโน
พลเรือโท ทนง ศิริรงั ษี
๕ นาวาเอกหญิง อนงค นอยคําศิริ
นายสุภัทร มวงสุกล
๖ นางอุปมา มุนีนารถ
นางบุญเรือน มวงสกุล
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ
๕ นางสาวชยาภรณ เลือ่ นนภาวรรณ
นายณัฐโชติ เลื่อนนภาวรรณ
๖ นางประยงค ฤาบุญ
นายสวาง ทรัพยสุนทร
๗ นางศิริพร กออนันตกูล
นายสวิกรม เลื่อนนภาวรรณ
๘ นางสาวสุดาวรรณ เลื่อนนภาวรรณ
นายสุรเชษฐ ชโลธร
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ
๗ นางดวงพร อุนพานิช
นายจิรวัฒน เสมอวงษ
๘ นางสาวนชาพร แซเหลี่ยน
นายดนัย ศรีทองคํา
๙ นาวาเอกหญิง ผุสดี หิรญ
ั อัศว
นายสมพงษ เลื่อนนภาวรรณ
๑๐ นางสาวศุภดา เลื่อนนภาวรรณ
นายสมโภชน จิตตเจริญธรรม
๑๑ นางสาวสายใจ เสมอวงษ
นายสุพงษ เสมอวงษ
๑๒ นางอําไพ จรเทศ
นางชวนพิศ คนึงสุขเกษม

กระทรวงการตางประเทศ
๑ นายณรงค ระตะนะอาพร
๒ นายนิพนธ สุทธิวรเศรษฐ
๓ นางนงเยาว ส.วรานนท
๑ นายสุรศักดิ์ วงศขาหลวง
๒ นางชุมศรี สวางพานิช
๓ นางพรนภา พานิชสาสน

เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๔ นางศรีนภา ทัพจันทร ลังบายน
๕ นางสาวสุนี วันยะเล
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ
๔ นางวรรณดี เลิศบูรพา
๕ นางศรีวงศ อาญาสิทธิ์
๖ นางสวลี ศรีโนนทอง เอลดาร

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข
๑ นายชลิต เตชัสอนันต
๒ นายวินัย รักพงษไพโรจน

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖

เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ
๓ นางณัฐวรรณ ตัง้ วิจติ ร

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
๑ นายโชดก วีรธรรม พูลสวัสดิ์
๒ นายประวิทย หาญณรงค
๓ นายพร อุดมพงษ

จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๔ นางกล่าํ ป คมสัน
๕ นางจันทรา ปตรชาติ
๖ นางสาวพัชรา หวังวองวิทย
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๗ นายสมศักดิ์ บุญสูง
๘ นางสาวพิมพชนก อินดี
๙ นางวัชนีย อินทจักร
๑๐ นางสาวเสาวนี ตันเสถียร
๑๑ นางอัมพร วิริยะพานิชภักดี

๑
๒
๓
๔
๕
๖

นายจิรวัฒน พฤกษพันธุรักษ
นายทองเปลว ศิริพรพิทักษ
นายนรินทร เกียรติมาลาวงศ
นายปยะพันธ ทยานิธิ
นายไพรินทร ชูโชติถาวร
นายวราธัช ตันติวรวงศ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ
เรืออากาศโท กมลนัย ชัยเฉนียน
๙ นายหัสดินทร ยุวฒ
ั นะกุล
นายเกียรติกมล ลาทา
๑๐ นายอพิเชษฐ ภูกองไชย
นายขจรจิตร สิทธิจันทร
๑๑ นายอภิชาติ กิตคิ ุณ
นายไชยกร นิธิคณาวุฒิ
๑๒ นางกาญจนา วิริยะบุญญาภิวาทย
นายบัญชา ภมรานุพงศ
๑๓ นางจรรยา สวางจิตร
นายสําราญ ตอยปาน
๑๔ นางใจแผว หาญณรงค
นายสําราญ หรั่งกรุน
๑๕ นางสาวชูชนื่ โชติชวง
นายเสนห จารุวราภิรมย
๑๖ นางนพวรรณ พรธรรมคุณ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖
นางสาววันทนี สาตราคม
นางสายวรุณ บานไกรทอง
นางสุพิชชญา สาคร
นางสาวสุฤดี รองหานาม
นางโสภา ชมภูศรี
นางสาวอาภา ตั้งวงศมั่น

๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓

นางนภสร จันทิมา
นางพรพิมล สมคิด
นางพรรัตน กลิ่นประทุม
นางพัชณีย เชื้อทอง
นางสาวเยาวเรศ ภูกองไชย
นางสาวลมัย เพิ่มพูล
นางสาวลัดดา เบญโชติเดช

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

เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ
๑๙ นายไพบูลย ธรรมเรืองฤทธิ์
นายกันตภณ อินดี
๒๐ นายไพศาล แยมทองดี
นายเกียรติศกั ดิ์ มีสมพร
๒๑ นายระนอง ซุนสุวรรณ
นายจุมพล พรหมทอง
๒๒ นายวิทัย สุมานนท
นายเจริญ งามสม
๒๓ นายศรีวงศ หะวานนท
นายเจริญ อุทุมพร
๒๔ นายศักดิ์ชาย ศรีสวัสดิ์
นายเจษฎา ชัยดรุณ
๒๕ นายเศรษฐพล เจริญธัญรักษ
นายชลอ ทั่งจอย
๒๖ นายสนัน่ อุนใหผล
นายเตชะ ทับทอง
๒๗ นายสมพงค สระแกว
นายถาวร จุมณี
๒๘ รอยตํารวจตรี สมศักดิ์ บุญรัตน
นายธนพิพัฒน ธํารงสุธัญยุทธ
๒๙ นายสมศักดิ์ เอือ้ ปญจะศิลา
นายธนาพัทธ กิจใบ
๓๐ นายสุเชษฐ เลิศวิริยะสวัสดิ์
นายธนาพิพัฒน ธํารงสุธญ
ั ยุทธ
๓๑ นายสุรพล ฮะบางแขม
นายธาตรี จีระเศรษฐ
๓๒ นายสุรวัฒน เวชกิจ
นายเนตร ปน แกว
๓๓ นายเสวียน สองสีขวา
นายบุญมี แซวรัมย
๓๔ นายอนัน จันทราภิรมย
นายประพันธ เทียนวิหาร
๓๕ นายเอกพล คงสมุทร
นายปราการ พรสกุลไพศาล
๓๖ นางกรรณิการ วิบูลยจันทร
นายพิษณุ อรรคนิวาส

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ 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

นางสาวกรวิณท วรสุข
นางสาวกลือซง อับดุลรอเสะ
นางกาญจนา สมฤทธิ์
นางสาวเกษศิรนิ ทร รุง ธนาวัฒน
นางสาวเกษอนงค รุงรอด
นางจรรยา ชํานาญมะเริง
นางจริยา ชื่นตา
นางจิตตินัฎฐ ฟองการ
นางจิรา กางกรณ
นางสาวจีรนันท โกมลจันทร
นางจุฬารัตน นิลมา
นางชอทิพ ปยะตระกูล
นางชืน่ จิต ปญจนุวฒ
ั น
นางฐณวรรณ ธนศรณรงค
นางสาวณฐยา ชนะเดช
นางสาวดารณี นฤดมพงศ
นางดาวเนตร วงศเหมือนบุญ
นางเดือนฉาย คอมันตร
นางเตือนใจ สมานมิตร
นางสาวทองพูล บัวศรี
นางทัศนียา เล็กศรีสวัสดิ์
นางสาวบุษบา คงคลาย
นางประพิศ เยาวิรตั น
นางสาวปทมา รุงเรือง
นางพรพิไล โรจนสกุล

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖
นางสาวพัชรนันท อิ่มทั่ว
นางพิริยาภรณ โรจนวิทติ พงศ
นางพูลศรี ทองมา
นางพูลสุข เกียรติมงคลเลิศ
นางเพ็ญศรี จตุจินดา
นางยุภาพร รุจิเรข
นางรัชดา ชัชวาลยปรีชา
นางลัดดา ปรีชาจารย
นางสาววรรณงาม มังกรกาญจน
นางสาววิไส สีแสง
นางศุภรา สุวรรณ
นางสาวศุภอาภา องคสกุล
นางสมบูรณ สูประเสริฐ
นางสมพิศ วีระณะ
นางสาวสุชาวดี ประโยชนอมร
ภาณุประภา
นางสุนีย สรอยดอก
นางสุมาลี อุตมาภินนั ท
นางสุรีย สหะเจริญ
นางหยาดสุรินทร พึ่งคํานวน
นางอรวรรณ พรสกุลไพศาล
นางอาภรณ สายเชื้อ
นางสาวอารี แกวกระจาง
คุณหญิงอุไรวรรณ ศิรินุพงศ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖

กระทรวงพาณิชย
๑ นายเทียนชัย ปน วิเศษ
๒ นายพงษศักดิ์ อัสสกุล
๑
๒
๓
๔

นายโชติ โชติชยากร
นายปอ อนาวิล
นายวิฑูลรย ศิริวโิ รจน
นายวิรุณ คําภิโล

เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ
๓ นางสุชาดา อิทธิจารุกุล
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ
๕ นายสรภพ เชื้อดํารง
๖ นายสุวรรณ โปธิ
๗ นางสาวจงจิตต หลีกภัย
๘ นางนฤมล ขรภูมิ

กระทรวงมหาดไทย
๑ นายวิชัย สถาวร
๑ นายลออ ชมภู
๒ นายวรวุฒิ สุขศรีการ
๓ นายสําราญ ทํานุ
๑
๒
๓
๔

นายบรรจง แสงใส
นายประวัลวิทย พรมสิทธิ์
นายปราโมทย วัฒนพันธ
นายพงษสิน เกาเอี้ยน

๑ นายกรภัทร ชัยสุวรรณ
๒ นายโกเมศ อุดมภาพ
๓ นายคตกฤช จรัญญากร

จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๒ นางสุดจิตต ทิพยถนอม
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๔ นายโอภาส เมฆรุง เรืองกุล
๕ นางจินดา โพธินมิ ิตร
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ
๕ นายมนตรี บูคํา
๖ นางบุญชวย แสงใส
๗ นางฟก ไวกุลเพ็ชร
๘ นางมาลี พรหมเจริญ
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ
๔ นายจรัญ ขุมทรัพยสมบัติ
๕ นายชัยพร บํารุงพงษ
๖ นายชัยวัฒน หงสศุภางคพนั ธ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

นายณัฐพงษ จรัสแสงสําราญ
นายทวี ขันทอง
ดาบตํารวจ ธนิต ชาญเดช
นายธัญมลัญญญ อุม เอิบ
นายบุญธรรม พลนํา
นายบุญสง นวลงาม
นายประสิทธิ์ กิ่งแสง
นายปราโมทย รัตนบุรี
นายพศิน เคี่ยงคําผง
นายพิไชย มงคล
นายพิทักษ ปองเพ็ชร

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖
นายวิทรู ธรรมวิสุโธ
นายวิไล วงคประเสริฐ
นายสมาน เทียรแกว
นายสํารวย เพชรขาว
นายสุโชค สุภลักษณ
นายสุรวัฒน เวชกิจ
นายออมทรัพย พวงพันธ
นายอิบสมาแอ มีดี
นางแผว สรอยซิ้ม
นางยุพา นิธิธนอนันต

กระทรวงยุติธรรม
๑ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
๒ นางกนกวรรณ นโรปการณ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

นายเกรียงไกร คําพลศักดิ์
นายเคลื่อน คําผง
นายจํานง ทะริน
นายจิตติ วัดแกว
จาเอก เจิม ทวมเสน
นายชัยวัฒน ณ นาน
นายชินโชติ วัชรศิริ
นายชูชีพ ศรีโหมี
นายเชา พุมใย

เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ
๓ นางปราณี ราชบุรี
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ
๑๐ นายณรงคกร ดวงเนตร
๑๑ นายณัฏฐกิตติ์ พลประสิทธิ์
๑๒ นายทรงศักดิ์ บุญเสมอ
๑๓ นายธีรวัฒน ลือชา
๑๔ นายธีระพล คุมสุข
๑๕ นายนรินทร ยิ่งจอหอ
๑๖ นายนิตยรักษ ชินินทร
๑๗ นายแนบ ฉิมเรือง
๑๘ นายบรรจบ ทับมา

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข
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

วาที่รอยโท บัญชาการ พลชมชื่น
นายบัณฑิต เกษณียบุตร
นายบุญ เวียงสิมา
นายบุญเตี่ยม ยัว่ ยวน
สิบตรี บุญฤทธิ์ ยังประกอบกิจ
นายบุญเส็ง วิโรจนรตั น
นายประคอง ยวนกระโทก
นายประสิทธิ์ ปรางคชัยกุล
นายแผว ไหมทิพย
นายพละ เปยมสวัสดิ์
นายเพชร เขียวอินทร
นายภักดี สุวรรณชาติ
นายภาคภูมิ มุง พันกลาง
นายภิญโญ กรพิทักษ
จาสิบเอก มนตรี ปนใจดี
นายมนู นุมเนียม
นายมานิตย อุลิศ
นายมาโนช ศรีแสงสังข
นายรักษ สุขบุตร
นายละออง วงศคงเดช
นายวันชัย เณรทรัพย
นายวิเชียร แกวสูงเนิน
นายวิเชียร พิละกัญหา
นายวิเชียร สุตะรัตน
นายวินัย วีระภุชงค
นายเวียง สิงหโกมล

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖
นายศรวัณ หวังสุวรรณกิจ
นายศรีทน คําเรือง
นายศานติ เจริญโกศล
นายสถิตย ดวงอินทร
นายสมเกียรติ ปติทศพร
นายสมจิตต ยุทธนาวา
นายสมบัติ แพทยดี
นายสมพล ทองคําแมนศรี
นายสวัสดิ์ คาแกวน
นายสายัณ คลายบัว
นายสําเนา งามขํา
นายสุเทพ ศรีสวุ รรณ
นายสุมติ ร เหมาะชาติ
นายสุรชัย ชัยรัตนะเวโรจน
นายสุรชัย นําพา
นายสุรศักดิ์ อวมอําพล
นายแสนปรีดา บุญหาญณรงค
นายโสภณ กาญจนนท
นายอราม เทียนวงศ
นางจันทรเพ็ญ ลิม้ ทรงธรรม
นางสาวดวงนภา สราญรมย
นางสาวนันทรา เจริญโพธิ์
นางปราณี ภูระหงษ
นางพร จันทะศรี
นางรุง ทิวา บุญมีมีไชย
นางเรณู เวฬุวัฒน

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕

นางวนิดา เชาวพานนท
นางวราภรณ ใจเย็น
นางวัลลดา ทรัพยทรง
นางวาสนา ภูผานิล
นางสาววิภา เฟองฟูดํารงชัย

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖
นางแสงอรุณ ปนนพศรี
นางโสภัทรา คงนคร
นางโสภา แกวสนิท
นางอรพรรณ ศิริธนากร

กระทรวงแรงงาน
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ
๑ นายกสิณ พงษสวุ รรณ

กระทรวงศึกษาธิการ
๑ นางเจียรนัย บุญประสงค
๒ นางบุญประจวบ ศรีหงส
๑ นายเกรียง วงศตงั้ ใจ
๒ นายเอก สยามวาลา
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

นายจิรพล อัศวศิริเลิศ
นายณรงค สาระสมบัติ
นายเดชา ศรีวีรเดชา
นายทวี เลาหพันธ
นายเรืองชัย เลี้ยงศิริวฒ
ั นกุล
นายวันชัย ขัณฑวีระมงคล
นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป
นายสรศักดิ์ เล็กปรีชากุล

ทุติยดิเรกคุณาภรณ
๓ นางปริศนา ตรีทอง
ตติยดิเรกคุณาภรณ
๓ นางสุปราณี กุลไพศาล
จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๙ นายสัตยา ศรีมนั จันทรกุล
๑๐ นายสุวรรณ ยุกแผน
๑๑ นายอัศวิน วิภศู ิริ
๑๒ นางกนกพร เลิศทนงเดช
๑๓ นางจรวย เกิดสาย
๑๔ นางสาวจรูญศรี จุลละบุษปะ
๑๕ นางจันทรคาํ พงษเกษร
๑๖ นางจินตนา โกวิทวัฒนพงศ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔

นางสาวชนิดา ปโชติการ
นางบุญเยี่ยม ยุคแผน
นางบุศรัตน เกษสมัย
นางปทุม พุมดิษ
นางปราณี จงถาวรวาสนา
นางปราณี อัศวศิริเลิศ
นางสาวปุณกิ า กิตะพาณิชย
นางรจิต แสงรุจิ

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

นายกอบชัย พรหมินทะโรจน
นายกัมปนาท ตั้งมหากุล
นายกําธร ตติยกวี
นายกิตติ เย็นภิญโญ
นายจําเริญ ไวเมลืองอรเอก
นายจิรัฏฐ กวักเพฑูรย
นายชยณัฏฐ สุโขชัยยะกิจ
นายทรงฤทธิ์ จงศิรวิ ัฒน
นายทองสุข เหลืองเวชการ
นายธนบดี กุสินทรเกิด
นายธนากร อัษฎาธร
นายธิติ เวชแพศย
นายนิพนธ จรัญวาศน
นายบรรเจิด บรรณหิรญ
ั
นายบันลือ อุตสาหจิต
นายบุญเย็น ศีลวัตกุล
นายปรแมน พิชิตวัฒนา

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖

๒๕ นางลัดดา รักตะกนิษฐ
๒๖ นางลัดดาภรณ จํารัสผลเลิศ
๒๗ นางวันธนี ชาญสวัสดิ์
๒๘ นางวิมลทิพย ฑีฆวาณิช
๒๙ นางสมปอง รุจเิ ทศ
๓๐ นางสาวสมศรี ชูทรัพย
๓๑ นางสุมารัตน วิประกษิต
๓๒ นางสาวอุบลรัตน ชื้อวัฒนานุกูร
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๑๘ นายประสาน สุขรังสรรค
๑๙ นายปราโมทย ศิวรักษ
๒๐ นายพรสิทธิ์ พิทยาวิริยะกุล
๒๑ นายมาศถวิน ชาญวีรกูล
๒๒ นายเล็ก มงคลธรรม
๒๓ นายวิกรม ศรีประทักษ
๒๔ นายวิชติ ชินวงศวรกุล
๒๕ นายวิชติ ลีลามานิตย
๒๖ นายวิธู ไชยประสิทธิ์
๒๗ นายวิศาล แดงสวาง
๒๘ นายวีรพล เลาหบุตร
๒๙ นายศรายุธ แสงจันทร
๓๐ นายศักดิ์สม จามรมาน
๓๑ นายศุภกิจ อิงคนางกูล
๓๒ นายสมชาติ สาลีพัฒนา
๓๓ นายสมพงศ นครศรี
๓๔ นายสมวิทย ศรีสันติสขุ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐

นายสมศักดิ์ ดํารงศิริ
นายสากล คําเสนา
นายสุชัย เตชานุรักษ
นายสุชาติ โชติวิทยะกุล
นายสุทัศน เรืองมานะมงคล
นายสุรศักดิ์ สุขเจริญไกรศรี
นายสุวิทย กิง่ แกว
นายโสภณ ชัยสุวรรณ
นายอดิเรก ศรีประทักษ
นายอธิภัทร มีใย
นายอุกฤษฎ อัษฎาธร
นายเอี่ยม เอี่ยมวนานนทชัย
นางกาญจนา กันอริ
นางกุณฑลา สันติประภพ
นางเกษมสุข พรหมินทะโรจน
นางสาวจารุวรรณ ภักดีดํารงฤทธิ์
นางสาวจินตนา เครือพิมพ
นางสาวจินตนา จันทรรังสรรค
นางจินตนา รังสฤษฎวฒ
ุ ิกลุ
นางสาวจินตนา ลิ่มสกุล
นางจิราพร เหลืองเวชการ
นางจุฑารัตน สายบัว
นางสาวณัฐมน จันทรกระจาง
นางณิชานันท กวักเพฑูรย
นางดวงกมล สุชาติ
นางสาวทิพาพร อัศวโสตถิ์

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
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

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖
นางธัญฉัตร กุสินทรเกิด
นางธารี สุขรังสรรค
นางนันทนา เอี่ยมวนานนทชัย
นางนันทพร สุริยกุล ณ อยุธยา
นางนาถยา จิราธิวัฒน
นางนิธิยา รัตนาปนนท
นางนิ่มนวล ศรีแสงแกว
นางเนาวรัตน สิงหเสนี
นางสาวแนงนอย อัศวฬหะพันธ
นางสาวบังเอิญ คีรีราช
นางประภัสสร สุขศรี
นางสาวปติพร รวมเมฆ
นางพจนา ทรัพยเครือญาติ
นางสาวพรรณี พฤฒิจราย
นางพีรนุช เกียรติสมมารถ
นางไพรัตน ศรีสนั ติสขุ
นางสาวมยุรี สรรพิทักษเสรี
นางมุยไน จึงมหกุลนิจ
นางสาวรัตนา จงถาวรวาสนา
นางลัดดา ประทีปเสน
นางวลัยวรรณ ศรีเฟองฟุง
นางวันทณี อังคษร
นางวัลลีย ภาศิวะมาศ
นางวิภา ธนศาศวัต
นางสาวศรีรตั น แซลี้
นางศิริวรรณ อึ้งรังษี

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑

นางสาวศุภจิรา มีใย
นางสินี ฐิตวิ งศ
นางสุภา พงศสวุ รรณ
นางสุมาลี คุมพันธุ
นางสาวสุมาลี ธรานนท

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

นายกมล โกวิทวิสิทธิ์
นายกฤช ชืน่ ศิริ
นายกฤตพล พันธรัตนมงคล
นายกฤษดา ตัณฑวิไล
นายการุญ นันทิลีพงศ
นายจําลอง เติมกลิ่นจันทร
นายชลธาร ครองสุขสรรพ
นายชวงศักดิ์ มิตรรามัญ
นายชวลิต ภูรีสถิตย
นายชายวิน ชายชีวินลิขิต
นายชาลี อรรจนานนท
นายชูชัย องอาจชัย
นายณัฐดนัย กุสนิ ทรเกิด
นายณัฐพล อัษฎาธร
นายดํารงค ธีระกุล
นายธีระ อัตธีรวงศ
นายนราธิป ศุขโข
นายบุญชู ภูริธวัช
นายบุญสง เสริมศรีสวุ รรณ
นายบุญสม ทิพยฝน

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖

๙๒ นางสุวรรณา เบญจนราสุทธิ์
๙๓ นางสาวเหรียญทอง อรุณแสงเงิน
๙๔ นางสาวอังคณา ธงสวัสดิ์วฒ
ั นา
๙๕ นางอารีย ชินวัฒนกิจ
๙๖ นางสาวอําภา สุดชื่น
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ
๒๑ นายประยูร เจนตระกูลโรจน
๒๒ นายปานพรหม ยามะรัต
๒๓ นายไพชนม ภรรณพาดิพงศ
๒๔ นายมงคลศักดิ์ ธรรมวิมตุ ติ
๒๕ นายรุงโรจน ดํารงทวีศักดิ์
๒๖ นายวรเดช ภูวพานิช
๒๗ นายวิชัย สงทวีผล
๒๘ นายวิทยา เรืองปฎิมากร
๒๙ นายวิโรจน กวินวงศโกวิท
๓๐ นายวีระ ชินธรรมมิตร
๓๑ นายวีระ วิจติ รญาณพล
๓๒ นายวีระวัฒน สัตยานุรักษ
๓๓ นายศิริพงษ สุทธาโรจน
๓๔ นายสมเกียรติ จงถาวรวาสนา
๓๕ นายสมเกียรติ จิรรัตนชาญ
๓๖ นายสมเกียรติ อภิรปู ากร
๓๗ นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม
๓๘ นายสมบัติ ลาภเสริมสิริ
๓๙ นายสมพล พงศพันธไพศาล
๔๐ นายสมยศ พันธรตั นมงคล

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ 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

นายสมยศ ศรีธรรมยศ
นายสมศักดิ์ สัจจะวัชรสิทธิ์
เรืออากาศตรี สวง เปรมทวี
นายสิทธิชัย พันธรตั นมงคล
นายสุทธิ ศฤงคไพบูลย
นายสุทธิพงษ เหรียญวัจนะวงศ
พลตรี สุพล ศิรบิ ุญญา
นายสุเมธ นิติสุพรรัตน
นายสุรพงษ ทรงปกรณ
นายสุรพล ผลเพิ่ม
นายสุรศักดิ์ เลิศพงศวิภูษณะ
นายอาชชว ศิรริ ักษ
นายเอกรินทร จิระกรานนท
นางสาวกรกรรัฐ รุง เรืองธัญญา
นางสาวกรกวรรษ บัณฑุนาค
นางสาวกัญญา ชางมัง่
นางสาวกาญจนา ภิญโญวิทยะกูล
นางสาวกุลธิดา จงถาวรวาสนา
นางเกษร เลี่ยมสมบูรณ
นางขจร แยมยิม้
นางขจรพรรณ พุทธิแพทย
นางขวัญใจ เหลาวานิช
นางคําผง วุฑฒิปรีชา
นางจันทิมา วิบูลยจันทร
นางจารุนนั ท เทอดเกียรติ
นางจําเนียร พัฒนพลานนท

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖
นางจิตรา เลาหวิศิษฎ
นางจินดา อัศวสิทธิกิจ
นางจินตนา ศิริสนั ธนะ
นางฉวีวรรณ อาชวนิยุต
นางสาวฉัตรศิรนิ ทร ขันทราช
นางเฉลิมขวัญ พนาพงศวศิน
นางเฉลียวศรี เกตวัลห
นางชนิษฐา โตธนะโภคา
นางชไมพร สมใจ
นางชอแกว เติมรัตนกุล
นางสาวณัฐชุกร รุง เรืองธัญญา
นางณัฐธยาน ธนิตถิรเจตน
นางดวงสมร ธนูสวุ รรณศักดิ์
นางธนภรณ อัศวรุงเรือง
นางสาวธัญญรัตน ชายชีวินลิขิต
นางธัญนันท อุบลบาน
นางนงคราญ เจนพาณิชย
นางนภา รัศมีกอบกุล
นางบุญจิตร ภูริธวัช
นางสาวปพิชญา บุญอนันต
นางประจง สารกิจปรีชา
นางประภาสิน โพธิ์ผลิ
นางปราณี ศุภวัฒนเกียรติ
นางปรารถนา นาชัยสิทธิ์
นางปญญรักษ ชูพงศ
นางสาวพชรวรรณ ประจวบพันธศรี

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข
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

นางสาวพณิชนาฎ แยมเพกา
นางพนิดา ลีสัมพันธ
นางพยอม จันทรศริ ิ
นางพรนภา มณีวงศวัฒนา
นางพรรณี จรัญวาศน
นางสาวพาสินี เหลาวานิช
นางพิกุล ประดิษฐวงษ
นางเพ็ญพิมล เวศยวรุตม
นางโพยมฉวี เจริญผล
นางสาวไพรินทร สารภี
นางสาวมณีรัตน เมฆอรียะ
นางสาวมนุวดี เกิดอุดม
นางมาริสา วัตถพาณิชย
นางมาลินี วงศเจริญ
นางยุพิน สินชัยศรี
นางยุวดี วัชรปรีชา
นางรัตนา อมรวาที
นางรุง กานต รัตนสิน
นางสาวลดาวัลย พันธรตั นมงคล
นางลัดดา พันธโสตถี
นางลัดดาวัลย ผูสัมฤทธิ์เลิศ
นางวนิดา จูรตั น
นางวนิดา วีระกุล
นางวลัยพร จงถาวรวาสนา
นางวัชนี อินทรพล
นางวัลลภา ราชแพทยาคม

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
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

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖
นางวารี นาสกุล
นางวารุณี อึง้ กุศลมงคล
นางวิภา สุนทรวิจติ ร
นางสาววิภาพร ชาลาประวรรตน
นางสาววิมล ธนจิรจรัสชัย
นางวิลาวัณย อัตธีรวงศ
นางสาววิไลจิตร สุกาญจนวัฒนชัย
นางสาววีณา นันทวโนทยาน
นางสาวศรีสุดา พันธรตั นมงคล
นางสาวศิริพร หาญอุดมลาภ
นางสมพงษ ทิพยรตั น
นางสายทิพย เจนตระกูลโรจน
นางสําราญ แขกปญญา
นางสิรนิ ุช วีรชัยวัฒน
นางสาวสิริภา สัตยานนท
นางสุจติ รา วิสาวะโท
นางสุชาดา จิรายุวฒ
ั นา
นางสุชาดา อรุณวงษ ณ อยุธยา
นางสาวสุชาตา ไกรทัศน
นางสุนันท ฤกษศิระทัย
นางสุนันทา นิติสุพรรัตน
นางสุนี กลิ่นจุย
นางสุนีรตั น นิม่ กุลรัตน
นางสุปราณี ตกูลภักดีชุมพล
นางสุปต ิ ศุภธาราวิศาล
นางสุเพ็ญ เหลาวณิชยวทิ ย

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖

๑๕๒ นางสาวเสาวลักษณ ศฤงคไพบูลย
นางสาวสุภาพ เนียมหอม
๑๕๓ นางหทัยชนก จึงเจริญ
นางสาวสุภาพร ศรีวิริยะนนท
๑๕๔ นางอภิญพร ลีมีโชค
นางสุภาพร สุทธิไชยศรกุล
๑๕๕ นางสาวอรวรรณ ทินนโสตถิกุล
นางสุมาลี จิตรใจ
๑๕๖ นางสาวอรามศรี ชูวงษ
นางสาวสุรางค พันธรตั นมงคล
๑๕๗ นางอุไรวรรณ ศฤงฆารนันท
นางสุลรี ัตน สุนทรเกตุ
นางเสนาะจิตร คงเกษม
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ
๑๙ นายฉัตรชัย เลิศเวชกุล
นายกมล ธรานนท
๒๐ นายชนะ เรืองปฏิกรณ
นายกฤษณ ตัณฑเสถียร
๒๑ นายชนะ อัษฎาธร
นายกฤษณะ อธิมุตติธรรม
๒๒ นายชัชวาลย ศุภพงศวาณิชย
นายกษิดศิ อื้อเชี่ยวชาญกิจ
๒๓ นายชัยรัตน สุธีจติ สิริ
นายกอบชัย จิราธิวฒ
ั น
๒๔ นายฐนธณ ก.ศรีสวุ รรณ
นายกัญจน วงศพานิช
๒๕ นายฐิติธร เสมาเงิน
นายกิตติกร กิจวิจติ ร
๒๖ นายฐิติพนธ เกตุหิรญ
ั
นายกิตติศกั ดิ์ แจงปยะรัตน
๒๗ นายณรงค โตมงคล
นายกีรติพงษ คูหาเปรมกิจ
๒๘ นายณัชชากร จงถาวรวาสนา
นายเกริกไกร ไตรบัญญัติกลุ
๒๙ นายณัฐการ ปลัง่ ศิริ
นายเกรียงไกร ขุมสิน
๓๐ นายณัฐกิติ์ ตัง้ จิตรวมบุญ
นายเกษม อุดมชัยสกุล
๓๑ นายดุลย จุลกะเศียน
นายจรัญ เกษร
๓๒ นายเดนคุณ สีหโสภณ
นายจิตชัย นิมิตรปญญา
๓๓ นายตอพงษ บุญมาประเสริฐ
นายจิรวุฒิ อุดมรัตน
๓๔ นายไตรเทพ อึ้งกุศลมงคล
พลอากาศเอก จิรศักดิ์ ภูวนารถนุรกั ษ
๓๕ นายถวิล พินิจวัฒนา
นายจิรศักดิ์ วองกุศลกิจ
๓๖ นายเถกิง ออศิริชัยเวทย
นายจิรัฐ คฤหเดช

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ 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

นายทวีศักดิ์ มลชัยสวัสดิ์
นายเทอดชาติ ผดุงรัตน
นายธนพล ศิริธนชัย
นายธนาพร กาญจนภิญโญวงศ
นายธนาวัชร รัศมีกอบกุล
นายธานินทร พนินทร
นายธีรยุทธ หลอเลิศรัตน
นายธีรยุทธ โฆษิตโชติ
นายธีระพันธ เลิศเขื่อนขันธ
นายนคร เติมรัตนกุล
นายนที เทพโภชน
นายนําชัย กฤดาตระกูล
นายแนบบุญ หุนเจริญ
นายบวรกูล จิตตประเสริฐ
นายบัญชา ชุณหสวัสดิกุล
นายบุญเกียรติ มานัสสถิตย
นายประชุม สุนทรวิจิตร
นายประพัฒน ลิมปธีระกุล
นายประพันธ มวงศิริ
นายประสิทธิ์ หวนนากลาง
นายปญญา ศิวะโกศิษฐ
นายปยะวิทย เทพอํานวยสกุล
นายพงษศักดิ์ โรจนวานิช
นายพรอมพงศ พรมุกดามณี
นายพลัฏฐ อมรธรรมโชติ
นายพิชยธนัณทน วนะสินธุ

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา
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

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖
นายพิชัย วงศจนิ ดาเวศย
นายพินิจ สถิตรัชตสถาพร
นายพิศิษฐ โรจนวานิช
นายพีระ เกษแกว
นายไพศาล เกษตรภิบาล
นายไพศาล จิระกิจเจริญ
นายภคิน หาญศิริพงษสกุล
นายภัคณัฏฐ พรสังสรรค
นายภาวัฒน สัตยานุรักษ
นายภูสิต อัษฎาธร
นายมงคล เชฏฐากุล
นายมนตชัย วีรชัยวัฒน
นายมนตรี ตั้งพงศทอง
นายเมธ ชุติชเู ดช
นายยงยุทธ จรัญวาศน
นายยรรยง คูเกษมกิจ
นายยศ เดนไพศาล
นายยุทธนา สิงหพันธ
นายรุง ศิวารัตน
นายเล็ก พรมุกดามณี
นายวงศชัย หฤษฎีชวลิต
นายวงศวฒ
ุ ิ โอทยากุล
นายวรงค ตั้งอิทธิพลากร
นายวรยศ ศุภสาธิต
นายวราพงษ พงศโชติวัฒน
นายวัชรินทร จิตตมานนทกุล

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข
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

นายวัทธิกร ตั้งสมชัย
นายวิชัย ศรีมนัส
นายวิเชียร วงกตวรินทร
นายวิภู ชูประภาวรรณ
นายวีระพร สัจเดว
นายวีระพันธ โชคพันทวี
นายศราวุธ นากะพันธ
นายศศิพงษ วิริยะพานิชภักดี
นายศุภสิทธิ์ เทพอํานวยสกุล
นายเศรษฐา ศรีหะวรรณ
นายสฐาน สุธรรมสมัย
นายสมเกียรติ ทวีโชคทรัพยสิน
นายสมคิด ตนสายเพ็ชร
นายสมชัย บริสุทธนะกุล
นายสมชาติ ดวงพัตรา
นายสมชาย เตชะสุขนิรันดร
นายสมชาย ล้ําเลิศวรวิทย
นายสมชาย วารีรัตนโรจน
พันเอก สมทรรศ จันทรศิริ
นายสมนึก สินธุพุฒิกุล
นายสมบัติ พาใหสุข
นายสมภพ ศักดิ์พนั ธพนม
นายสมศักดิ์ พิมพประโพธ
นายสมศักดิ์ ศรีรตั นประภาส
นายสมอาจ ธีรภานุ
นายสวัสดิ์ พนาพงศวศิน

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
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

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖
นายสาธิต บัวเลิศ
นายสินธุ เวศยวรุตม
นายสืบสกุล มนตมธุรพจน
นายสุขกมล ทรัพยดีมงคล
นายสุจินต ชวนะเวสน
นายสุชล พูลศรี
นายสุทัศน นิ่มกุลรัตน
นายสุเทพ ชัยเศวตกานนท
นายสุเทพ วงศสิโรจนกุล
นายสุธรรม อนันตศริ ิโรจน
นายสุธี วงศสโิ รจนกุล
นายสุพจน ยศสมศักดิ์
นายสุพัฒนพงศ ศิรประภาพฤทธิ์
นายสุเมธ จันทรวิทยานุชิต
นายสุรชัย สมใจ
นายสุรพล เมฆศิลปสถิตย
นายสุรศักดิ์ หวังวรวิทย
นายสุวฒ
ั น เอี่ยมละออ
นายโสภัชย สิทธิสมวงศ
นายอนุชติ หวั่งหลี
นายอนุรัตน วัฒนาพรพิทยา
นายอภิชัย หุนจําลอง
นายอรรถพล เทียนเกษม
นายอัศร อติรกั ษ
นายอานันต ศิริอาชาวัฒนา
นายอําพล อนันทนันดร

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข
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

นายอิทธิกร สิรวิ รวัล
นายอิศร ติรกั ษ
นายอุดม ยังประดิษฐ
นายอุดม แสงวณิช
นายอุทัย วิริยะพานิชภักดี
นายอุฬาร อภิรปู ากร
นางสาวกนกภรณ ธนสารอักษร
นางสาวกนกสุวีร พงศปชานนท
นางกนิฏฐา ธนทวี
นางสาวกรรณิการ เสริมพณิชกิจ
นางกอบแกว ธนเดชากุล
นางสาวกัณฐิกา สายพรชัย
นางกัณหา เกษมชัยนันท
นางกัลยกร สินบูรพา
นางกัลยา สุอมรรัตนกุล
นางกาญจนา ภิยโยดิลกชัย
นางกาหลง พนธารา
นางสาวกิตติกุล ตัณฑะพงษ
นางสาวกิติมากรณ จิตราทร
นางสาวเกวลิน เลขานนท
นางเกษร เจียมบรรจง
นางเกษรี โกมลมิศร
นางสาวขนิษฐา ดิษฐบรรจง
นางงามขํา นิพิฐนรเศรษฐ
นางสาวจงกล ประเสริฐผล
นางสาวจงจินต ทองวานิช

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖
นางสาวจรัญญา แสงสุขดี
นางจริยา เกียรติกุลวนิช
นางจรูญ ทองธัญญะ
นางจารุพรรณ ดีสุข
นางจารุมาศ จันทรวารี
นางจารุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ
นางจารุวรรณ เล็กศรีสกุล
นางจํานงค มโนสันติไพบูลย
นางจิตตใส วิศาลจิตร
นางสาวจิรยง อนุมานราชธน
นางจุฑาเพ็ญ เตชะสุขนิรันดร
นางจุฑามาส แสงฉาย
นางสาวจุรี คติมนุ ีธร
นางสาวจุไรรัตน ตั้งจิตอารีย
นางเจิมสุคนธา มีชัย
นางเจียนรัตน รูปดี
นางเจือจันทร แจงปยะรัตน
นางสาวฉวีวรรณ รุงอภินนั ท
นางสาวฉัตรติยา ไทยภิรมยสามัคคี
นางสาวชนานุช โรจนวานิช
นางชลอ นิสภานนท
นางสาวชลิศา ศิริสวุ รรณชน
นางชะไมพงศ ชัยนาม
นางชุลรี ักษ หวังเจริญรุง
นางสาวชุลีรตั น มานะวงศสกุล
นางสาวซิวซาน สุทธิขาว

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘

นางญาณี จันทจิตร
นางญาติประภา สุวรรณธรรมา
นางฐานิศร อมรธีรสรรค
นางณัชชา จงศุภางครัตน
นางสาวณัฐธิดา สุทธิศลิ ธรรม
นางณัฐธิสา พาใหสขุ
นางสาวณัฐวรรณ ศศิพิบูลย
นางณีรนุช ธัญกิตติวฒ
ุ ิ
นางสาวดาราพรรณ ศรหิรญ
ั
นางทัสนณอร กุลสิทธิ์ชัยญา
นางสาวธนิดา โอปนายิกุล
นางสาวธัญพร มโนสันติไพบูลย
นางธัญยธรณ ธนสิริเศรษฐ
นางธันยลักษณ เจนวานิชกุล
นางสาวธารทิพย พงษศิริเดชา
นางเธียรทิพย ไชยชิต
นางนงนุช ภูพิบูลย
นางสาวนงราม เลาหอารีดลิ ก
นางนพรัตน จตุพิธพรจันทร
นางนพวรรณ จรสโรจนกุล
นางนาตยา พัชรภิญโญพงศ
นางนารี สาครธนากร
นางสาวนิชานันท ดุลสริ
นางนิตยา ธาวนพงษ
นางนิตยา อนันตวณิชยชา
นางนิภารัตน เลิศเวชกุล

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา
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

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖
นางนิรมล รุจริ าโสภณ
นางสาวนิลวดี โอถาวร
นางสาวนิลวรรณ ประมัยพิมพ
นางสาวเนืองสิน ชาญพิทยกิจ
นางสาวใน แซลิ้ม
นางบังอร เกษตรภิบาล
นางบังอร มานัสสถิตย
นางบุญภา วัฒนาพรพิทยา
นางบุญสวาท พฤกษิกานนท
นางบุษกร สันติวงค
นางสาวเบญญาภา คชเสนีย
นางประชุมพร คงเสรี
นางประดิษฐา จงวัฒนา
นางประภาพรรณ รื่นถวิล
นางประภาวัลย รัศมินทราทิพย
นางประภาศิริ อานันโทไทย
นางประมวล เอี่ยมฉ่ํา
นางสาวประษร จันทรกานต
นางสาวปณฑา อุดมวงศวฒ
ั นา
นางสาวปานทิพย วิชชจุฑากุล
นางปาลิดา กาญจนาทรงกิจ
นางปยะมาศ ยิง่ วิลาศประเสริฐ
นางสาวปุณยภรณ ทองภูสวรรค
นางสาวไปรยา สัจจา
นางสาวพนิตตา มโนสันติไพบูลย
นางพรรณี นพวงศ ณ อยุธยา

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐

นางสาวพัชราพร หวังวรวิทย
นางพัชราภรณ วนะสินธุ
นางสาวพัชรินทร เภกานนท
นางพัทยา ธนพงศโสภา
นางพาเจริญ วิจารณปรีชา
นางสาวพิจารีย เมฆมูสิก
นางพินธุลออง จินตวิวฒ
ั น
นางสาวพิมพชนก จักรคํา
นางพิมล เมลานนท
นางพิยดา เหลาปราณีชน
นางพิสมัย เมืองครุธ
นางสาวเพชรรินทร รุงโรจนธนกุล
นางเพ็ญจันทร มวงศิริ
นางเพ็ญประภา ไตรจักรภพ
นางเพ็ญศรี ปณฑะดิษ
นางสาวแพรวพรรณ จันทรตั้งสี
นางไพพรรณ ถนอมงาม
นางฟูศรี อุทัยชลานนท
นางภัควดี สกุลพิเชฐรัตน
นางภัทรา โรจนาลักษณ
นางสาวภัทรา ฤทธาภรณ
นางสาวมณฑิชา เครือสุวรรณ
นางมณี จินตวิวฒ
ั นวงศ
นางสาวมณี อภิรชั ชัยกุล
นางสาวมัณฑนา กัมพลาศิริ
นางสาวมัณฑนา ปรีชาพลกุล

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
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

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖
นางมัลลิกา สาระมาศ
นางมารยาท พริ้งทองฟู
นางมาลินี พงษศริ ิเดชา
นางมาลี บางกระสอ
นางยุพา คูผาสุข
นางยุพา อดิเรก
นางสาวเยาวดี วองศรีสกุลชัย
นางเยาวภา สุกฤตานนท
นางระริน อุทกะพันธุ ปญจรุงโรจน
นางสาวระวีวรรณ ทองสาริ
นางรัชนีพร บรรจงประเสริฐ
นางสาวรัญชา บริบาลบุรีภณ
ั ฑ
นางรัตนา จินดาพล
นางรัตนา ทองสวัสดิ์
นางสาวราศรี อติรักษ
นางรุง ทิพย จงอธิมาตร
นางรุจริ า สีหโ สภณ
นางฤทัย เหมะสุทธินันท
นางวรรณภา รุงอภินนั ท
นางวรรณา เลิศฤทธิ์เดชา
นางวรรณา เสียงหวาน
นางวลีรตั น ลีเลิศพงษ
นางวัฒนา เอกปตย
นางวันดี เลิศศิริขจร
นางสาววันทนี สุรไพฑูรยกร
นางสาววัลยา จิราธิวฒ
ั น

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข
๒๙๗
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

นางสาววัลลภา ภูอภิญญา
นางวารุณี สุริยวนากุล
นางวาสนา กิตติยวัฒน
นางสาววิจติ ราพร สุวรรณพันธ
นางวิภา ประเทืองสุข
นางวิภาพร โกวิทวิสิทธิ์
นางสาววิภาพร อัมระปาล
นางสาววิมลวรรณ พวงสุวรรณ
นางวิไล ล่ําซํา
นางวีนัส สาระจรัส
นางวีนา เวยการท
นางสาวศยามล จินดารัตน
นางศราวดี กรีพานิช
นางศรินดา เติมรัตนกุล
นางศศิชา ปติสิรนิ ิรนั ดร
นางสาวศันสนีย โชคชัยณรงค
นางศิริมา จิระกรานนท
นางศิริลักษณ วีระมงคลกุล
นางสาวศิริวรรณ ชัยศิริ
นางศิวิไล โชติเดชาชัยนันต
นางศุภลักษณ เจียมวรกุลชัย
นางสมใจ ธีรตยาคีนนั ท
นางสมประสงค ทรวงโพธิ์
นางสมรัก มีเปรมวัฒนา
นางสมศรี ชุณหสวัสดิกุล
นางสมศรี พันธาสุ

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา
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
๓๔๘

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖
นางสมศรี อมาตยกุล
นางสาวสรีมา กรีพานิช
นางสาวสวรินทร กาญจนภิญโญวงศ
นางสวัสดิ์ แทเที่ยง
นางสังวาลย อรรทสิทธิ์
นางสําราญ สมตน
นางสาวสําอางค ไหวพริบ
นางสินี อารีเจริญเลิศ
นางสาวสิรวิ รรณ จิตตระ
นางสิรวิ ิไล ศรีรตั นพานิช
นางสาวสิรี นาสกุล
นางสาวสุขวดี อารักษสุทธิ
นางสุจิณณา สุรเลิศรังษี
นางสุจติ รา พรมุกดามณี
นางสาวสุชาดา ปญญเอกวงศ
นางสุชาดา ปุณยกนก
นางสุชาดา มากกรุณา
นางสาวสุนทรี อิ่มอํานวยทรัพย
นางสุนันท เอกวรวงศ
นางสุนารี เตียงลัดดาวงศ
นางสุนี อังคสธุ าสาวิทย
นางสุนีย จรัสวัฒนาวรรณ
นางสุพร สุธารสขจรชัย
นางสุพรรณวดี เลิศเขื่อนขันธ
นางสุพัตรา หนูสมจิต
นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑

นางสาวสุภาภรณ เจริญสุข
นางสุภาภรณ ปรีชาวุฒเิ ดช
นางสาวสุภาวรรณ สินศิริพงษ
นางสุมณี ดีพิพัฒน
นางสุมน บรูมินเหนทร
นางสุมล ธรรมศรี
นางสาวสุมาลี ภิยโยดิลกชัย
นางสุรภี กาญจนวิไล
นางสุรางคพร ศิริพร
นางสุรนิ ทร เอี่ยมละออ
นางสุลักษณา สุขประเสริฐ
นางสุวดี รินธนาเลิศ
นางสุวิมล อัตตสิริลักษณ
นางเสาวลักษณ จารุเมธี
นางโสภา เจียมเจริญกุล
นางสาวโสภาวรรณ พินิจฉัย
นางโสมอุษา เนรกัณฐี
นางสาวไสเตียง สวาทไมตรี
นางอนงค บุญญาภิรมย
นางสาวอภิญญา ตันทวีวงศ
นางสาวอรจนา วิริยะพานิชภักดี
นางอรทัย จันทรมณี
นางอรไท กี่สกุล

๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖
นางสาวอรพรรณ อองแสงกิจ
นางสาวอรวรรณ ปฐมวาณิชย
นางอรวรรณ มุขดารา
นางสาวอัญชลี ดาวสดใส
นางอัญชลี เอื้อเชิดกุล
นางอัญมณี วงกาสิทธิ์
นางสาวอัญวีณ รุง เรืองธัญญา
นางอัมพรศรี สุพุทธิพงศ
นางสาวอาจารี พรมุกดามณี
นางสาวอาณา จัตุรัส
นางสาวอารียา วงศสุทธิผล
นางอารีรตั น สุกิจจวนิช
นางสาวอิรพร อรรถศิวานนท
นางสาวอิสรา อติรักษ
นางอิสรีย อมรวรรัตน
นางสาวอุทุมพร สายพรชัย
นางสาวอุบล โพธิสุข
นางอุบลวรรณ วงกตวรินทร
นางสาวอุมมา กฤษณะกลิน
นางสาวอุมาพร วิริยะพานิชภักดี
นางอุไรวรรณ แซแต
นางฮุยจวง ตัณฑเสถียร

กระทรวงสาธารณสุข
ตติยดิเรกคุณาภรณ
๑ นางสาวอรทัย อัครพงศ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข
๑ นายชวานิตย สฤษดิเ์ วชวรกุล
๒ นายสุรินทร โอสถานุเคราะห
๓ นางคนึง เสาวพงศ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

นายบุญจิตต สันติกาญจน
นายไพบูลย พึ่งรัศมี
นายยงค ผาสุข
นายวีรศักดิ์ ถิรสุนทร
นายวีระ ผลิพัฒน
นายสมชัย ติรเศรษฐภักดี
นายสําเริง พรอมมูล
นายสุรินทร รีรานนท
นายอําพล สุธนี พกุล
นางกมลทิพย ชุม อินทรจักร
นางกิมหงษ แซฉวั่
นางงึน้ สิกขมาน
นางจันทนี เพื่อนรักษ
นางจันทรขจร ครรชิตาวรกุล
นางชืน่ ฤดี พิริเยศยางกูร
นางนวลศรี ศิริสวุ ฒ
ั น
นางบุญอยู ไวยาวัจมัย

๑ นายกิตติศกั ดิ์ คณาสวัสดิ์
๒ นายเข็มชาติ ชุมแวงวาป
๓ นายจรวย อินทราชัย

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖

จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๔ นางสาวนุชนาถ รักขลา
๕ นางวัจนา สูงตรง
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๑๘ นางบุหงา ลิมปวัฒนศิริ
๑๙ นางประภา พิริเยศยางกูร
๒๐ นางมาลี ศิกษมัต
๒๑ นางสาวยุพา แยมพยุง
๒๒ นางยุพิน เหลือประสงค
๒๓ นางลัดดา เทือกสุบรรณ
๒๔ นางสาววิภาวัลย จินดาพล
๒๕ นางแววตา สุวรรณรัศมี
๒๖ นางศรีสด สืบทิมรัตน
๒๗ นางศิริลักษณ แซหลิม
๒๘ นางสาวสมจิตต รวมรักษ
๒๙ นางสมทรง เชือ้ ปู
๓๐ นางสุดารัตน พากเพียรศิลป
๓๑ นางสาวสุปราณี ศิรอิ าภานนท
๓๒ นางสุภา วิฆเนศ
๓๓ นางเหลี่ยนบี้ แซหลิม
๓๔ นางอรวรรณ ศิรวิ ฒ
ั น
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ
๔ นายจํานงค แสงเจริญ
๕ นายจําเริญ ปน ศิริ
๖ นายชวน สินวนาทรัพย

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒

นายชุบ นีระ
นายธีระ ธีระสุขประสาน
นายนิวัฒน อรามศรีธรรม
นายบัณฑิต วิญญรัตน
นายบุญชวย อางทอง
นายบุญเชิด วงศชูศรี
นายบุญปลูก ทองเอี่ยม
นายประกอบ อางทอง
นายประดิษฐ ลิมปวัฒนศิริ
นายประทีป วิชชาพิณ
นายประเทือง หอมจันทร
นายปรีชา ปริญญาพงษ
นายพรสิทธิ์ ลิ้มนุสนธิ์
นายพลสิน สินเจริญกุล
นายพูล เพี้ยนศรี
นายไพบูลย ศรีสวุ รรณวงศ
นายมุย โตวินัส
นายวิชัย เตรยาวรรณ
นายวิชัย สระคูพันธุ
นายวิธาน อังครงครกั ษ
นายวิรัตน คนเจน
นายวีระพล สิทธิพงศ
นายวุฒิชัย นวลนุช
นายเศรษฐสรร เศรษฐการุณย
นายสมชาย ศรีจิรางกูล
นายสมชาย ศรีตระกูล

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖
นาวาเอก สมนึก ดิษฐบุตร
นายสมพล จิโรจนมนตรี
นายสมมาตร ทองดี
นายสัญญา หลีกุล
นายสืบศักดิ์ มหาศักดิศ์ ิริ
นายสุพรชัย กาญจนวาสี
นายสุรชัย มังกรกนกพงศ
นายโสภณ ชคทิศ
นายอนุชติ งามขจรวิวัฒน
นายอภิศักดิ์ ดวงพัตรา
นายอาทิตย นงคโพธิ์
นายอุกฤษฎ จารุพัฒนาพงศ
นางกัทลี กัมพลาวลี
นางกาญจนา ฉิมพาลี
นางเกียว อ่ําทอง
นางขวัญ อางทอง
นางคํา ตันสังวรณ
นางงามจิตต วานิชขจร
นางสาวจารุณี ดาราวรรณ
นางสาวจิราภรณ เนื่องสีสม
นางสาวเจะรอเมาะ เจะดือราแม
นางณิชาภัทร จารุวรรณ
นางแตงออน จินตนาวงษ
นางสาวทวีทรัพย ตันจริยานนท
นางสาวทัศนีย โชคประเสริฐถาวร
นางทิพพาพร ปรีชานุกูล

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖

๗๗ นางวรรณี คลายดวง
๗๘ นางวันเพ็ญ มังคละ
๗๙ นางวิบูลรัตน ตั้งธนาเกียรติ
๘๐ นางวิภา ถิ่นจันทรฉาย
๘๑ นางสาววิมลพรรณ พจนาพิมล
๘๒ นางสาวศนิชา เศรษฐชัยยันต
๘๓ นางศศิขัณฑ คชศิลา
๘๔ นางสมบูรณ รัตนศิธร
๘๕ นางสมพร ตายดํารง
๘๖ นางสมวงค วรามิตร
๘๗ นางสุดา กอเกียรติพิทักษ
๘๘ นางสุนิสา รัตนบุรี
๘๙ นางสาวสุภา จงดี
๙๐ นางแสงเพียร สุขจินดาเสถียร
๙๑ นางหวัน เศรษฐบุตร
๙๒ นางอรวรรณ แสงโทโพ
๙๓ นางอรุณี หอวัฒนพันธ
๙๔ นางสาวอารีย นิลดํา
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ
๘ นายเกียลอง กสิพงศไพศาล
นายกอบคุณ เธียรปรีชา
๙ นายจันศรี จรบุรมย
นายกอบธรรม เธียรปรีชา
๑๐ นายจํานงค ทับไกร
นายการุณ อิ๋วสกุล
๑๑ นายจินดา ถมยา
นายกิจ เต็งศิริโกมล
๑๒ นายเฉลย จันทรวิไลรัตน
นายกิ้ม แซคู
๑๓ นายชนะ บรูมินเหนทร
นายเกียงไกร พนมโชคไพศาล
๑๔ พันเอก ชวลิต สุขรักษ
นายเกียรติไทย เหมตะศิลป

นางนอย เหลาธรรมทัศน
นางสาวนันทิพา สินทวีวฒ
ั น
นางบังอร พึ่งรัศมี
นางสาวบุญชู สถาวรสมิต
นางประดับ สงคราม
นางประนอม รัศมีโกเมน
นางผองศรี คงเขียว
นางพรทิพย วรรณวิมลสุข
นางภาณี แสงวิจติ ร
นางมยุรี ประวาลพฤกษ
นางมวย แซโซว
นางมวย ศรีชมภู
นางสาวมัลลิกา ตัณฑุลเวศม
นางมาลัย ปรีชานุกูล
นางสาวยุภาพรรณ สถาวรสมิต
นางเยื้อน ทองเอี่ยม
นางสาวลดาวัลย จินดาพล
นางสาวละเมียด กรยุทธพิพัฒน

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ 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

นายชอน มักมะยม
นายชัยสุคนธ สุนทรไพบูลย
นายชาญวุฒิ วรรณวิมลสุข
นายชิต ศรีกล่ํา
นายโชษิต เดชวนิชยนุมตั ิ
นายณรงค กสิพงศไพศาล
นายณรงค ตั้งภัสสรเรือง
นายณัฐวัจน ศรีตระกูล
นายดนัย ตั้งเจิดจา
นายดิเรก สุขจินดาเสถียร
นายเดช เดชวนิชยนุมตั ิ
นายถวิล พลสิทธิ์
นายเทมสนที ชินผา
พลตรี ธเชษฐ จําปาแขก
นายธํารงค มงคลวัฒน
นายธีรยุทธ สะอิดี
นายธีรวัฒน ละเอียด
นายนริศ สุขจินดาเสถียร
นายนิคม โอวาส
นายนึก สุขปาน
นายบรรจง เหลืองภัทรวงศ
นายประทีป ตุลยานันต
นายประพันธ นิมติ ปญญากุล
นายประสิทธิ์ สุขรักษ
นายปญจวัฒน สุธนี พกุล
นายพงศพรหม ธีระพันธเจริญ

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
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

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖
พันตํารวจตรี พร ทักษิณวงศ
นายพิทักษ วิหคาภิรมย
นายพิสุทธิ์ ศุภธรรมรัตน
นายภัทรพงศ เหมตะศิลป
นายยอดชาย เมทนีกรชัย
นายยิม ธนังธีรพงษ
นายรัศมี ธุระกิจ
นายวรชัย เจริญสวรรค
นายวัฒนา อังสนากุล
นายวาฑิต ตันตราภรณ
นายวิชติ แกวเทวดา
นายวิชติ หอมทอง
นายวิทยา พงศาวรี
นายวิศิษฏ สุวรรณาภินันท
นายวีระพงษ ศรีตระกูล
นายศรายุทธ แกวประดับ
นายศุภกิจ พันธครุฑ
นายสงา มงคลตรีลักษณ
นายสถา แสนตรง
นายสนัน่ นิมมานเสรี
นายสมนึก พุกโฉมงาม
นายสมศักดิ์ นวมเจริญ
นายสมศักดิ์ อิสริยะภิญโญ
นายสวาง เมืองเกิด
นายสังวร คลายดวง
นายสํารวย แกลวหาญ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒

นายสืบศักดิ์ สืบประเสริฐกุล
นายสุชัญญ พฤกษวัลต
นายสุทธิพงษ วาณิชยเจริญ
นายสุธญ
ั ญะ วิจิตรานนท
นายสุเมธี ขาวจีน
นายสุรยุทธ คุยเสงี่ยม
นายเสนห รัตนศิธร
นาวาอากาศโท เสวก วรุณโณ
นายอนันต ลาภณรงคชัย
นายอับดุลเลาะ มะยา
นายอําพล ลอยวิรตั น
นางสาวกาญจนา สังวรวงศา
นางกาญจนา หวังวิทยารัตน
นางกุลวดี สุนทรไพบูลย
นางเกษมณี เข็มแกว
นางเกษา บุญสนิท
นางเกื้อ แกวเทวดา
นางคํามูล ชุมอินทรจักร
นางเคลื่อน หงษทอง
นางจงรักษ พงษสงางาม
นางจันทรจวง กันทะมา
นางจันทรเพ็ญ เดชวนิชยนุมัติ
นางจุติมา ตันดิลกตระกูล
นางเจียมจิต เรืองจันทร
นางฉวี พานิชพันธ
นางเซี่ยมนอย อโณทัยไพบูลย

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา
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

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖
นางณัฐนันทน นัคพันธ
นางดวงพร วุฒิชัยวงศ
นางถนอม ดํารงฤทธิเดช
นางทองพรหม สัตยสมนึก
นางทัตยา กิ่งแกว
นางสาวทิพวรรณ ชมเทศ
นางสาวธารารัตน โอฬารจักริน
นางนงเยาว จินดาพล
นางสาวนภา โสภณวสุ
นางนวลนิตย ฉายากุล
นางสาวนันทิยา ธาวนพงษ
นางนาถนภา สรรมาศ
นางนิภา พุทธาโร
นางสาวนิรมล วสุนธรากานต
นางประคอง สุขรักษ
นางประทุม นามพิมาย
นางประพิมพ ศรีตระกูล
นางประภา สุวรรณาภินันท
นางปรียาภา สังขอินทร
นางปาริชาติ ลิ่มกังวาฬมงคล
นางผองพรรณ จันทอิสสระ
นางสาวพงษเพ็ญ นิมานวัฒน
นางพรเพ็ญ ชาญเดช
นางสาวพรรณพร วัชรประภาพงศ
นางสาวพวงเพ็ชร ศรีสงั วร
นางสาวพิมพร ไพสิฐพัฒนพงษ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข
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

นางพูนเพิ่ม อัศวราชันย
นางเพ็ญศรี สุภัทรประทีป
นางสาวภาสวร วิชาสมิทธ
นางมณฑา ปยะกิจตระกูล
นางมณีรัตน วงศพานิช
นางมนัสพร ลีลาไพบูลย
นางมยุรี เทียนดํา
นางเยาวลักษณ ทิมวัฒน
นางสาวรจนา วีรศักดิ์
นางสาวรัชตญาณ เกตุแกว
นางเรียง ปอมกสันต
นางเรือนคํา ปญญาตุย
นางลิลลี่ ศิรประภาธรรม
นางวนิดา กันตะกนิษฐ
นางวนิดา เพชรมาตย
นางวนิดา อุตรภัทริยากุล
นางวรรณจันทร พิมพพิไล
นางสาววรรณา เจาะเส็น
นางวรรณี เธียรปรีชา
นางวาริน ชํานาญชาง
นางวิภา อองอุทมุ พร
นางวีนัส ฟูฟุง
นางศศินา มะยา
นางสาวศิรินยา ตรียงค
นางสาวศุภิกา เกาไศยาภรณ
นางสมจิตร อองอุทุมพร

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา
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

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖
นางสมบุญ จันทรวิไล
นางสมศรี จิตวัชรนันท
นางสมศรี โชคชัย
นางสาวสริญาณ มังกรกนกพงศ
นางสริตา อุมาร
นางสายใจ พรหมรังษี
นางสาวสาริกา สัมมา
นางสําเรียง นิยมไร
นางสุชาดา เทอดไพรสันต
นางสาวสุนีย หงษทอง
นางสุมน ชัยนิยม
นางสุมล อัศซราชันย
นางสุรตั น ธีระพันธเจริญ
นางสาวเสารแกว นิมานวัฒน
นางแสงแข เรืองยศ
นางสาวโสภาพรรณ ชคทิศ
นางสาวโสภาวรรณ ชคทิศ
นางอภิญญา สัชฌะไชย
นางสาวอรัญนี ศรีสันติธรณ
นางอาภรณ ทักษิณวงศ
นางสาวอารยา มหาวนิช
นางอิม่ เอิบ เหมตะศิลป
นางสาวอุเพ็ญ ทองผดุงโรจน
นางเอม ปลัดรักษา
นางฮาซานียะห หะยีเจะอาแว

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖

กระทรวงอุตสาหกรรม
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๑ นางพูลพร แสงบางปลา

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ

๑
๒
๓
๔
๕
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

ทุติยดิเรกคุณาภรณ
๑ นายประเทือง วรรธนะพงษ
ตติยดิเรกคุณาภรณ
๖ นางจุรีย สมบูรณ
นายฉัตรชัย คําไคร
๗ นางลีนา ไชยภัทรานันท
นายณรงค บุญบรรเจิดศรี
๘ นางสนั่น จารุวรรโณ
นายทวี โชติบรรยงค
๙ นางสุพรรณี นพสิทธิพร
นายอนุพาสน สุวรรณมงคล
นายอุดม อุดมปญญาวิทย
จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๑๓ นางเชือ้ เภตรานนท
นายจันทร จัน่ คํา
๑๔ นางดุษณี ประภัสสรภิญโญ
นายเจริญ พรปยะรัศมี
๑๕ นางนงลักษณ แชมชอย
นายแจง บัวแกว
๑๖ นางนฤมล เฮา
นายดิเรก เกศวการุณย
๑๗ นางสาวน้าํ ทิพย ตรูทัศนวินท
นายทรงธรรม ฤทธิกุล
๑๘ นางสาวบวย ถ้ําสุวรรณ
นายเทียนชัย ไชยภัทรานันท
๑๙ นางบุญชู ไชยยันตบูรณ
นายบุญเลิศ เลศงาม
๒๐ นางประยูร แกวอนุ
นายมนต ปอประสิทธิ์
๒๑ นางประเสริฐ ชัยนิยม
นายสุรตั ิ สุพิชญางกูร
๒๒ นางมณี สมบูรณจนั ทร
นายหนุน เจริญศรี
๒๓ นางสาวลินดาเจน ตรูทัศนวินท
นายอมร แชมชอย
๒๔ นางวรรณา รัตนวิจิตร
นางจํา อองศิริ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข
๒๕ นางสมจิตร แจมนุช
๒๖ นางสาวสุธาสินี สุพิชญางกูร
๒๗ นางสุภาพ เกียรติสมาน
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖

๒๘ นางอรษา เนติศุภลักษณ
๒๙ นางอุสณา ตันเรืองศรี

เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๒๓ นายสมเกียรติ กีรติกรณสุภคั
นายคงคม หิรัญประดิษฐ
๒๔ นายสําราญ อาจหาญ
นายชนะ รุงเรือง
๒๕ นายสุรชาญ พุมโรจน
นายเชิญ ไชยยันตบูรณ
๒๖ นายสุระพงษ รุงเรือง
นายไชยยุทธ เลิศรุง พร
๒๗ นายเสาร สุขเนียม
นายณัฐกรกฤตย เบญจกุลวิวฒ
ั น
๒๘ นายเสียง สุวรรณ
นายแดง เอี่ยมทวีเจริญ
๒๙ นายอนันต ชูจนั ทร
นายทองโปรย เนียมกล่าํ
๓๐ นายอนุรักษ นิยมเวช
นายเทียนประสิทธิ์ ไชยภัทรานันท
๓๑ นางกุลภัสสรณ เบญจกุลวิวัฒน
นายธนกร จิราธนันต
๓๒ นางกุหลาบ บัวรอด
นายบุญสง ครุบุตร
๓๓ นางเกษมสุข รุงเรือง
นายปนัย หิรัญประดิษฐ
๓๔ นางงามนิจ กิตติสาระ
นายประชายุทธ แจมนุช
๓๕ นางจํารัส แสงนาค
นายปรีชา คชวงษ
๓๖ นางสาวดวงใจ เครือยั่งยืน
นายพรศักดิ์ สรณารักษโสภณ
๓๗ นางสาวดารณี กุศลศิลป
นายไพรัช กิจเลิศไพโรจน
๓๘ นางสาวทองขาว รุงเรือง
นายภัทรพล กาญจนชัญญา
๓๙ นางทิพาพรรณ สถิตาภา
นายมงคล จิรพัฒนกุล
๔๐ นางธมน จิราธนันต
นายมังกร เตชะศิรินกุ ูล
๔๑ นางนวพร จวนเจริญ
นายเล็ก หงษศรี
๔๒ นางนวลจันทร จิตภูธโรจน
นายวันชัย บัวหอม
๔๓ นางนวลฉวี รุง เรือง
นายวัลลภ สถิตาภา
๔๔ นางบุญยืน เหมือนพุด
นายสม ปน สุข

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

นางสาวบุญลอม จันทรอิ่ม
นางบุญสม สารสิทธิธรรม
นางสาวบุศรา กุศลศิลป
นางประสาน ฤทธิ์ดี
นางผอน ชัยยันตบูรณ
นางพรทิวา หิรัญประดิษฐ
นางพรรณี มั่นหมัน่
นางพรศรี สินธุรตั นพันธุ
นางพันธิภา เตชะศิรินกุ ูล
นางพิมพร ชัยยศลาภ
นางภัทรทิรา ไชยภัทรานันท
นางภิญญดา เชาวนสังเกตุ
นางมณีวรรณ ปอประสิทธิ์
นางสาวมนรัตน แซตั้ง
นางมวน กลัดบุบผา
นางยุวดี ลียะวณิช
นางละออ เกิดพูล
นางลาวัลย จิรพัฒนกุล

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖
นางสาววนิดา ศิรวิ ัฒนสกุล
นางสาววิไลพรรณ อยูสขุ
นางศศินา กาญจนชัญญา
นางสาวสกุณา เอี่ยมทวีเจริญ
นางสาวสตรีรตั น เจริญทรัพย
นางสมคิด พูลทรัพย
นางสมนึก จิตภูธโรจน
นางสมร คลายมนต
นางสํารวย บุตรสิงห
นางสําฤทธิ์ ภูรอด
นางสาวสุกญ
ั ญา เอี่ยมทวีเจริญ
นางสุพรรณี ตันติธีรบูลย
นางสาวสุรรี ัตน สุขวัฒน
นางสาวสุวรรณดี ชัยยศลาภ
นางหนูเล็ก ดิลกเลิศพลากร
นางอรทัย โพธิ์โต
นางเอมอร กิจเลิศไพโรจน

เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ
๘ นางกัณฐมณี อินแบน
นายกําธร ตัง้ ธงชัย
๙ นางชอมาศ วัจนะรัตน
นายบุญสง เกิดหลํา
๑๐ นางถม จันทรศิริ
นายประเสริฐ โลหะวิบูลยทรัพย
๑๑ นางนงวดี โสภารัตน
นายพินิจ ทองโอฬาร
๑๒ นางบุญธรรม เทพทอง
นายยศทร หนองคูนอ ย
๑๓ นางปาณิศรา กิจเกษมพงศา
นายสมบัติ ทองโอฬาร
๑๔ นางพล ประยูรพัฒน
นายสวัสดิ์ ปวีณาภรณ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข
๑๕ นางเรณู ทองโอฬาร
๑๖ นางวิมลศิลป วาณิชยเสริมกุล
๑
๒
๓
๔
๕
๖

หนา ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖

๑๗ นางอาภา ศรีสวุ รรณ

เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ
๗ นายสุวรรณ พวงสมบัติ
นายดรงค พรเพชร
๘ นายเสรี ธนาภรณ
นายบุญเสริม อินแบน
๙ นายอติเทพ จริยเวชชวฒ
ั นา
นายปรีชา ธีโรภาส
๑๐ นางพรทิพย ธีโรภาส
นายพีระพงษ โลหะวิบูลยทรัพย
๑๑ นางโสภา มีสัมฤทธิ์
นายวรพงศ พัฒนตระกูลชัย
นายวิชา กลารอด

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ่ ประสานงานโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ
๑ นายณัฐวรรธน ไมเรียง
๑ นางคุณารัตน อาชานิวณิช
๒ นางสาวสิริพร วงศอุไร

จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๒ นางสาวพัชรากร ไมเรียง
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ
๓ นางสาวเหมินฝน ธัญไพสิษฐ

สํานักงานตํารวจแหงชาติ

๑
๒
๓
๔
๕

ตติยดิเรกคุณาภรณ
๑ นางสาวเบญญาลักษณ ธัญลักษณภาคย
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๖ นายประดิษฐ หิรญ
ั ประดิษฐ
นายกิตติ อิทธิภากร
๗ นายประมุข จันทรสดุ าพรรณ
นายเกียรติ เตชะพงศธาดา
๘ นายปรีดา นันทสูร
นายเกียรติชัย ชื่นพิทยาธร
๙ นายไพโรจน ทุงทอง
นายจรัณย วัลลภศิริ
๑๐ นายไพศาล ทุง ทอง
นายบัญชา ชลาภิรมย

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑
๒
๓
๔
๕
๖

นายไพศาล เลิศกรกิจจา
นายเลิศ เลิศไพรวัลย
นายวิชัย วงศวิเศษสุข
นายวิชัย ศิริปต ิกุล
นายสมชัย จงยิ่งยศ
นายสมบูรณ ชัยเรืองแสง
นายสันติ โกวิทจินดาชัย
นายสุวิช เทียนบุญสง
นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล
นายคณิต เตชรัตนะโชค
นายทรงเกียรติ อริยวงษรตั น
นายธนุเวท จิรนันทธวัช
นายบุญชู ลิม่ อติบูลย
นายประชา ศิริกุลชยานนท
นายประวิม หอรุง เรือง
นายยงยุทธ ปญญาศรีวินิจ
นายวิกิจ หอรุง เรือง
นายสมศักดิ์ ปรีติยาธร
นายณัฐเศรษฐ พูนทรัพยมณี
นายประจง โภคสวัสดิ์
นายประทีป เดชาประเสริฐ
นายยรรยง ปฐมศักดิ์
นางสาวเกษิณี หอรุง เรือง
นางสาวณิชาภา มุง เพียร

หนา ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖

๒๐ นายอภิชัย สุสมากุลวงศ
๒๑ นางทัศนา กัมปนานนท
๒๒ นางนภารัตน ศิริปต ิกุล
๒๓ นางสาวภัสสร ธํารงศรีสกุล
๒๔ นางสาวภาระวี ธํารงศรีสกุล
๒๕ นางเลิศวิลัย เชิงวิวัฒนกิจ
๒๖ รอยตรีหญิง สดศรี พรประสิทธิ์
๒๗ นางหทัย ศิรวิ ิริยะกุล
๒๘ นางเอ็ง โภคสวัสดิ์
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ
๑๐ นายสุธี ลิ่มอติบูลย
๑๑ รอยตํารวจเอก สุเมธ ลิม่ อติบูลย
๑๒ นางสาวนันทิรา โภคสวัสดิ์
๑๓ นางบุญปลูก กลับเพิ่มพูล
๑๔ นางสาวเพ็ญพรรณี หอรุงเรือง
๑๕ นางรุง รัตน ศิริกุลชยานนท
๑๖ นางศิริพร นิลเภตรา
๑๗ นางสาวแสนดี พูนทรัพยมณี
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ
๗ นางสาวพูลสุข เตวิทย
๘ นางสาววาทินี เตวิทย
๙ นางสาวศุทธินี เตวิทย
๑๐ นางสมหญิง อังสนานนท
๑๑ พลตํารวจโทหญิง สุวัฒนา โภคสวัสดิ์
๑๒ นางอลิสา วัฒนผล

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข

หนา ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖

กรุงเทพมหานคร
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๑ นายชวพล งามปลัง่

สภากาชาดไทย
๑ นายธีร วรรณเมธี
๒ นายสัญญา สุกิจบริหาร
๓ นายสุทัศน โกมลโรจนาภรณ
๑
๒
๑
๒
๑
๒
๓

ตติยดิเรกคุณาภรณ
๔ นายสุวิทย พันธิสุนทร
๕ นางสาวปทมา เลี้ยงสุขสันต

เบญจมดิเรกคุณาภรณ
นายณัฐวัฒน ภัทรสิรริ ดานันท
๓ นางสาวณัฐฐา ขจายศรสิทธิ์
นายเทียม รินทรโชคชัย
๔ นางสุนี เตชานุกูลชัย
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ
นายชัยพร ศิริใจสมบุญ
๓ นางลี่ลั้ง แซโงว
นายอดิศักดิ์ พันธิสนุ ทร
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ
๔ นางไพเราะ นกดํา
นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน
๕ นางมณี ฟงปญญาโรจน
นายแสงชัย อัฑฒปภาวิน
๖ นางสาวมาลัย วองวัฒนโรจน
นางนันทนา โควสุรตั น

นักกีฬา
๑
๒
๓
๔

นายกฤษณะ จอฉุย
นายเจษฎา ยอดยางแดง
สิบตํารวจตรี ชัชวาล พลเยี่ยม
นายชูชาติ สุขเจริญ

ตติยดิเรกคุณาภรณ
๕ นายณัฐวุฒิ พิมพา
๖ นายดําเนิน จันทรทอง
๗ นายนนทพัฒน ปานจันทร
๘ นายนันทชัย ขันธสาคร

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑

นายภัทรพงศ ยุพดี
เรือตรี รัตนพล เทพภิบาล
นายเลิศชาย อิสราสุวิภากร
นายวิทยา วิชัยวัฒนา
นายสมคิด สุเมโธเวชกุ
นายสมดี วรรณกัมมิโก
นายสมยศ สิทธิชัย
นายสากล อินแกว
นายสุธิพร วัฒนากสิกรรม
นางสาวจันทรเพ็ง นนทะสิน
นางสาวทรัยพสิรี แตรัตนชัย
นางสาวนิภาดา แสนสุภา
นางสาวนุศรา ตอมคํา

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

นายกฤษณะ ธนะกรณ
นายเกียรติกอง ทนงค
จาสิบเอก แกว พงษประยูร
พันจาเอก คํารณ ไกรลาศ
นายจักรกิจ ปนทอง
นายจักรินทร หอมหวล
นายจีรพันธ โปงคํา
นายจีรศักดิ์ อินทรอุดม
สิบเอก เถลิงเกียรติ์ ภูสอาด
นายทนงศักดิ์ หิตะคุณ
นายทรงวุธ ลําสัน
นายนเรศ เอี้ยงเถื่อน

หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖

๒๒ นางสาวภัสสร จักษุนิลกร
๒๓ นางสาวมลฤทัย บางสลัด
๒๔ นางสาวรภัทกร ประสพสุข
๒๕ นางสาววงศผกา จันทวงค
๒๖ นางสาววรวงษ พงษพานิช
๒๗ นางสาววันนา ลาดี
๒๘ นางสาววัลลภา พันธุสูงเนิน
๒๙ รอยโทหญิง วาสนา วินาโท
๓๐ นางสาววิลาวัณย อภิญญาพงศ
๓๑ นางสาวสุดสายฝน ยอดผา
๓๒ นางสาวเสาวลี แกวชวย
๓๓ นางสาวอํานวย เวชวิฐาน
๓๔ นางสาวอําพร หญาผา
จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๑๓ นายพีระพงศ ชํานาญ
๑๔ นายภานุวัฒน จันทา
๑๕ นายมงคล จิตรเสงี่ยม
๑๖ นายวรรณนิมิต พรมดี
๑๗ นายวัชรพล วงษา
๑๘ นายวันชัย กาญจนพิมาย
๑๙ นายวิษณุ ฮวดประดิษฐ
๒๐ นายวุฒิชัย มีจันทร
๒๑ นายศุภชัย มณีนาถ
๒๒ นายสหชาติ สาครเจริญ
๒๓ นายสุทิศ อวมสมุทร
๒๔ นายสุเทพ หลาละคร

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖

๔๒ นางสาวมัสยา ดวงศรี
นายเสริมพันธ คุม ถิน่ แกว
๔๓ นางสาวรุง ตะวัน จินดาซิงห
นายอนุรักษ ลาวงษ
๔๔ นางสาวลําปาง แกวนพคุณ
นายอํานาจ วงคเงิน
๔๕ นางสาววันวิสา ปอมประสิทธิ์
นายโอภาส ใจทน
๔๖ นางสาววิไลวรรณ ทองก่ํา
นางสาวจันทรหอม มาสายออ
๔๗ นางสาวศศิวิมล จันทสิทธิ์
นางสาวจิรตั ติกา หึกขุนทด
๔๘ นางสาวสุณีย เดชโชกุล
นางสาวจิราพร วงศสุวรรณ
๔๙ นางสาวสุธมิ า ถาลีพืช
นางสาวฐิติมา มหากุศล
๕๐ พันจาเอกหญิง สุพรรณี วงศสุทธิ์
นางสาวฐิติมา เมืองจันทร
๕๑ นางสาวสุรางค คําสุข
นางสาวณัชฐานันตร จันทรกระจาง
๕๒ นางสาวสุรรี ัตน คําแกว
นางสาวทองใบ ชัยสวัสดิ์
๕๓ นางสาวหทัยชนก เทพคุณ
นางสาวธัญญาวดี ทิพยลาย
๕๔ นางสาวอภิภรณ ชมสมบูรณ
นางสาวธาราทิพย ศรีดี
๕๕ นางสาวอรทัย บัวศรี
นางสาวนันทวัน เฟองสนิท
๕๖ นางสาวอัมพวัน สุวรรณพฤกษ
นางสาวเบ็ญจพร พรหมมา
๕๗ นางสาวอุษา นามแพง
นางสาวพิชชาภา ธนกิจเจริญพัฒน
นางสาวเฟองฟา ประพัศรางค
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๙ นายชัยรัตน ทาออน
นายกฤษฎา เกียรติกองทวี
๑๐ นายณัฐพล สุทธิโรจน
นายกฤษดา วงษแกว
๑๑ นายทัศไนย เกื้อกูลรัฐ
นายขวัญชัย นุชพุม
๑๒ นายธวัช สุจริตธุระการ
นายขุนตาล พวงเพชร
๑๓ สิบตํารวจโท ธีรยุทธ พิลาคง
นายจันทรนี วงศนนทภูมิ
๑๔ นายเนติพงศ ศรีทอง
นายจิตติ แกนทองหลาง
๑๕ นายบุญญโล จําเรือง
นายชัชพล เพชรสงศรี
๑๖ นายปฎิวตั ิ แจมจันทร
นายชัยชนะ ทะคํา

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข
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

นายประจักษศิลป แกนจันทรใบ
นายพนมกรณ สายสอน
นายพรหมธร กิ่งวรรณ
นายพิชัย บุญศรี
นายพิทยา ตีบนอก
นายยุทธนา นามสงา
นายราชวัตร แกวปญญา
นายเลี่ยม กางนอก
นายวรวิทย จิตอํานวย
นายวันชัย ชัยวุฒิ
นายวันชัย แสงสุริยะฤทธิ์
นายวินัย แสงหัวชาง
นายวีระภัฎ ปฏกานนท
นายศักดิ์ชัย ยิ้มบานชาง
นายศิรวิ ัฒน สาขา
นายศุภวุฒิ เถือ่ นกลาง
นายสมเดช ไชยยะ
นายสมศักดิ์ คาขึ้น
จาอากาศตรี สุขสรรค เพียจันทร
นายสุขุม นามลุน
นายสุทัศน ยามี
นายสุประกิต แกวตระกูลพงษ
นายสุรพงค ทมพา
นายสุรพงษ ทมมา
นายอคีเลียส แรลลี่
นายอนุรักษ ปกการะนัง

หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา
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

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖
นายอนุรักษ ศรีนรงค
นายอภิเชษฐ แสนสิทธิ์
นายเอกพงษ สุรตั นสวาง
นายแฮมันน ลุกวิก ฮุสไลน
นางสาวจริยา สีสวาท
นางสาวจินดาพันธ พวงจุย
นางสาวจินตหรา เสียงดี
นางสาวจุฑาทิพย มธุรส
นางสาวจุฑามาศ จันทกาล
นางสาวจุฑารัตน นอยเทพา
นางสาวชโรทัย สุขสมวงษ
นางสาวชูศรี อินทนิล
นางสาวญาณี แซเบ
นางสาวณิชชาอร จินดาพล
นางสาวดารารัตน อาษายุทธ
นางสาวทัศพร วรรณกิจ
จาอากาศตรี ทัศมาลี ทองจันทร
นางสาวธัญญลักษณ อยูคง
นางสาวประภัสภรณ ศรีโรจน
นางสาวปริญญาพร ฤกษดี
นางสาวเปยมวิไล เลาเปยม
นางสาวพรทิพย บูรณะประเสริฐสุข
นางสาวพันนิพา จุยเจริญ
นางสาวพิมศิริ ศิรแิ กว
นางสาวเพ็ญพรรณ โยธานันท
นางสาวภัทรวดี วราฤทธิด์ ํารงกุล

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

หนา ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖

๗๖ นางสาวศศิชา โพธิวงษ
๗๗ จาเอกหญิง ศศิธร ใจชื้น
๗๘ นางสาวศิริพร แกวดวงงาม
๗๙ นางสาวสุรตั นา ทองศรี
๘๐ นางสาวโสภิดา สะทุมรัมย
๘๑ นางสาวอรทัย ศรีมะณี
๘๒ นางสาวอรอุมา สิทธิรักษ
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ
๑๙ นายพิชญา คูรัตนศิริ
นายกรีฑา สินธวาชีวะ
๒๐ นายมูฮมั มัดนูรเดน อาบะ
นายกิตติพงษ จันสุวรรณ
๒๑ นายยอดทนง โพธิ์รตั น
นายคฑาหัตถ รักษาพล
๒๒ นายวรกร วงศกรเมือง
นายจักรวัฒน อินทะรังษี
๒๓ นายวันชัย ทัพวิเศษ
นายจํารัส ฤทธิเดช
๒๔ นายวิเชียร แจมจํารัส
นายจิรวัฒน ตระกลูมา
๒๕ นายวีระ เชี่ยวชาญ
นายณัฐพงษ เกษอินทร
๒๖ นายวีระวุฒิ ณ หนองคาย
นายณัฐพงษ โพธิน์ พรัตน
๒๗ นายวุฒิชัย มาสุข
นายณัฐพล ยาตรา
๒๘ นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีภูมิ
นายณัท เวชชศาสตร
๒๙ นายศิรกิ ร คชกฤษ
จาสิบเอก ดํารงศักดิ์ สรอยศรี
๓๐ นายศุภกร ศรีแตงออน
สิบโท นราวุธ ปลีนารัมย
๓๑ นายศุภนร ศุขสวัสดิ ณ อยุธยา
นายบุญเลิศ สรอยเพชร
๓๒ สิบโท สรณศิริ ราษรงค
นายประกอบ ทองแมน
๓๓ นายสรสิทธิ์ หาญวิวัฒนกูล
จาสิบตํารวจ ประวิต พลจังหรีด
๓๔ นายสราวุธ คําพูน
นายปญจา เงินทิม
๓๕ นายสายันตรี อาวะภาค
นายปยพันธ เผาพัฒน
๓๖ สิบตรี สุพรรณ ทองภู
นายพัฒนพงศ ศรีสวัสดิ์
นางสาวภาวิณี เนตรทิพย
นางสาวมลิกา กันทอง
นางสาวรัชนก อินทนนท
นางสาววชิราภรณ เทพหมอยา
นางสาววราพร บุญยูฮง
นางสาววิจติ รา ใจออน
นางสาววิไลวรรณ วรรณกลาง

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

หนา ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖

๕๕ นางสาวปติมา ทวีรตั นศิลป
นายสุริยะ ยิ่งชูรส
๕๖ นางสาวพรพิมล สุทธิจติ ตานนท
นายหิรญ
ั นิธิชัชพล สารธรรม
๕๗ นางสาวพรรณิภา กมลรัตน
นายอรุณ กูมุดา
๕๘ นางสาวพิศยาภรณ โมกไธสงค
นายอัครวัฒน เรืองชัยฤทธิ์
๕๙ นางสาวภัทริดา เจือจันทร
นายอามีน หมัดหลี
๖๐ นางสาวมัณลิกา เอสะดี
จาอากาศเอก เอกสิทธิ์ ผดุงสรรพ
๖๑ นางสาวรังสิญา นิสัยสม
นางสาวจุฑาทิพย บําเพ็ญบุญ
๖๒ นางสาววรัชญา วงคเทียนชัย
เด็กหญิงชุตกิ าญจน ธนาณัฐพงศ
๖๓ นางวาสนา คูทวีทรัพย
นางสาวฐาปไพพรรณ ไชยศรี
๖๔ นางสาววิชชุดา ไพจิตรกาญจนกุล
นางสาวธนาภรณ พานิช
๖๕ นางสาววิลาสินี วงศนนทภูมิ
นางสาวธรรมสรณ เกิดเงิน
๖๖ นางสาววิไลพร วรรณกลาง
นางสาวนงเยาว โกสีนาม
๖๗ นางสาวสริตา ผองศรี
นางสาวนนทณัฐดา อํามาตย
๖๘ นางสาวสิรญ
ั ญา ศรีมะณี
นางสาวนพวรรณ เลิศชีวกานต
๖๙ นางสาวอรวรรณ แซลี
นางสาวนัชญา สุทธิภาภรณ
๗๐ นางสาวอังคณา เนตรวิเศษ
นางสาวนิภาพร ศรีวะรมย
๗๑ นางสาวอัจจิมา เองฉวน
นางสาวนูรไอนีย แวอาเซ
๗๒ นางสาวอุทัยวรรณ แกนสิงห
นางสาวบุษากรานต จุลโลบล
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ
๘ นายกุศล ลาเสือ
นายกฤษฎา สมคะเน
๙ นายเกษมสิทธิ์ บริบูรณวศิน
นายกฤษดายุทธ เปลงทรัพย
๑๐ นายจักรี นาคคํา
นายกองพล คุม ครอง
๑๑ นายจันทรหอม หมูโ ยธา
ดาบตํารวจ กําพล สามงามนิ่ม
๑๒ นายจิรวัฒน สอนวิเชียร
นายกิตติกร บัวดี
๑๓ นายจิรายุ รักษาแกว
นายกิตติคณ
ุ ศรีอุทธวงศ
๑๔ นายเจริญ ศรีธูป
นายกิรวัฒน ลิ้มสินโสภณ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ 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

นายเจษฎา ชูเดช
นายชนะโชค เดชภิรัตนมงคล
นายชัชฤทธิ์ บุญหมืน่
ดาบตํารวจ ชาคริต แบบแผน
นายโชติวฒ
ั น ติ้วสุวรรณ
นายณัฐพงศ เกศาพันธ
นายณัฐภัทร ตันตรามาตย
นายณัฐวร แหวนพรหม
นายณัฐวัตร แหวนพรหม
นายณัฐวุฒิ หมัดยะลาน
นายตันติพงษ เพชรไชยา
นายธงชัย แกวหลอ
นายธนศักดิ์ ธารชัย
นายธนิท ศรีวิเศษ
นายธีรวัฒน ลีลาบุตร
นายธีรศักดิ์ จิตตงามกุศล
นายธีรศักดิ์ นาคประสงค
นายนพดล ภูศรีโสม
นายนวุฒิ ลี้พงษอยู
นายบัญชา ฝนคําอาย
นายปริญญา กันทะชัย
นายปณถวิทย ฉ่าํ เจริญ
นายปยะรัฐ ตนทัพไทย
นายผาติ โกศลารักษ
นายพงศธร มูลมี
นายพนร ออนนิม่

หนา ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา
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

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖
นายพรเทพ ลีลาสงวน
นายพรหมพิริยะ ตะเพียนทอง
นายพิทักษ เปากระโทก
นายพีรวิชญ คลายพรหม
นายเพ็ญนที ชางเจริญ
นายภุชงค ซายอุดมศิลป
นายภูมิ ศักดิ์แสนศิลป
นายมนตรี แหวนประดับ
นายเมธี เทพาคํา
นายยามีน ทาวาเร
นายยุรนันท บัวแดง
นายรฐนน วรรณศรีจนั ทร
นายรณรงค เจนชัยภูมิ
นายระพีพล ศรมณี
นายราชิต บัวสอง
นายวงศธร ทรงประไพ
นายวรรธนะ จิตตพนั ธุลาภ
สิบโท วันอัสรี เบ็ญฮาวัน
นายวิชาญ ใจเที่ยง
นายวิทยสรัช กองสุวรรณคีรี
นายวิทยา วิริยะมนตชัย
นายวุฒิชัย นามจริง
นายศรัณย กาบไมจันทร
นายศรัณยู วองสาริกิจ
นายศรายุทธ ชินพงศธร
จาอากาศตรี ศราวุฒิ ศรีบญ
ุ เพ็ง

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒

นายศิรสิทธิ์ ชื่นพาณิชยกุล
นายศิวรินทร พรพิรุณ
นายสถาบัน นุชประไพ
นายสมชัย ใบสมุทร
นายสมชาย ศรีษาพุธ
นายสมพร เมืองโครต
นายสราญจิต เจริญสุข
นายสราวุธ นวลเทา
นายสัญญา พันธุเ ผือก
นายสันติสุข ละออลักษณ
นายสุพจน ชวาลานฤมิต
นายสุพิรักษ พลศักดิ์
จาสิบเอก สุภาพ ขาวงาม
นายสุระ ชุมผาง
นายสุระศักดิ์ ยุวะนานนท
นายหาญฤชัย เนตศิริ
นายอดุลย สิงหทุย
นายอนุวัฒน สระเกตุ
นายอนุสรณ สมมิตร
นายอภิวฒ
ั น แจมเจริญ
นายอวยชัย กองสี
นายอัษฎางค เรียมศรี
นายอัษดิน วงศโยธา
นายอาจหาญ เกษเสนา
นายอุกฤษณ ศรีวรรณ
นายโอกาส บัวลอย

หนา ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา
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

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖
นางสาวกนกกาญจน ไชยมงคล
นางสาวกนกพรรณ สวนสันต
นางสาวกุลธิดา อินทรคง
นางสาวเกวลิน วรรณฤมล
นางสาวจิรประภา นิ่มรัตนสิงห
นางสาวชญานันทร เสฎฐีศรีเกิดกุล
คุณหญิงชดชอย โสภณพนิช
นางสาวชลธิชา เชิดเพชรรัตน
นางสาวชลิสา ชํานาญวารี
นางสาวณัฐฐา นาชาญ
นางสาวณิชาต เลิศพิทักษสนิ ชัย
นางสาวเณศรา สมศรี
นางสาวดาริกา เพียรภายลุน
นางสาวธนภรณ ชวตานนท
นางสาวธนาปรางค เสถียร
นางสาวธนิดา คเชนทรพรรค
นางสาวธรรณธรสร ไชยบุตร
นางสาวธิดารัตน นนทการ
นางสาวนฤมล บานหมู
นางสาวนอมจิต ทันซาว
นางสาวนิภา สรางคํา
นางสาวประณยา เซกระโทก
นางสาวปยะนุช แปนนอย
นางสาวพนิดา คําศรี
นางสาวพนิดา รัตนจันทร
นางสาวภัคจิราพร กากัน

หนา ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒

เด็กหญิงภัทรธิดา มีพักตร
นางสาวภัทราลักษณ ภูมิสถาน
นางสาวภาวิณี สิทธิเจริญสวัสดิ์
นางสาวมงคล แกวหลักคํา
นางสาวมยุรา กําโชติ
นางสาวมะลิวัลย มวงปอ
นางสาวรัชยา เคหา
นางสาวรัตติกาล กุลนอย
นางลักษมี อุทัยผล
นางสาววณิชยา หลวงทองหลาง
นางสาววรภัสสร รดารงค
นางสาววันวิสา หมืน่ จิต
นางวัลลภา สวางโสภากุล
นางสาววิภาพร แซฉวั่

๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖
นางสาววิริยา สุวรรณรัตน
นางสาวศศิประภา สุขแสน
นางสาวสรัลยา ไวนิทรา
นางสาวสุดาพร สีสอนดี
นางสาวสุนียภรณ ถนอมวงค
นางสาวสุเบญรัตน อินแสง
นางสาวสุปราณี รัดรอดกิจ
นางสาวหนึ่งนัดดา วรรณสุข
นางสาวอภัสสรญ อัครอิสยาภรณ
นางสาวอภิชญา ไชยแกว
นางสาวออม พงษเฉลียว
นางสาวอัจฉรา กายชัยภูมิ
นางสาวอุไรลักษณ รองศักดิ์

บุคลากรโรงเรียนเอกชน
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

นายกวี คชเสนี
นายชวง สุวรรณวงศ
นายชอบ สุวรรณวงศ
นายชัยวัฒน ปลัง่ สุวรรณ
วาที่รอยตรี ชุมพล ศักดิ์สาคร
นายถาวร สมัตถะ
นายทวี สุกแกว
นายธวัช มั่นปาน
นายธาดา จียะพันธ

ตติยดิเรกคุณาภรณ
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

นายธีระ นามงาม
นายบุญยิง่ คําเปก
นายบุญยิง่ จันทาโท
นายประจวบ มีมขุ
นายพรสิงห ชุปวา
นายมนตชัย ตันติพิบูลทรัพย
นายวรวุฒิ จิรสุจริตธรรม
นายวรายุทธ พัฒนาศิริรักษ
นายศิรศิ ักดิ์ มาลีเวช

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๑
๒
๓
๔
๕
๖

หนา ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖

๓๘ นางเรืองศิริ สิงหเดช
นายอภิชาติ โพธิเสน
๓๙ นางสาวลลิดา วังตาล
นายอํานาจ ไพรีขยาด
๔๐ นางวาทินี สุธนรักษ
นายอินทร จันทรเจริญ
๔๑ นางสาววิบูลยศรี จารุเกษม
นางสาวกาหลง พรพิศ
๔๒ นางสาววุฒวิ รรณ คงคามาศ
นางจินดา คชเสนี
๔๓ นางศจีมาศ ธนะมั่น
นางจินตนา ลวิตรังสิมา
๔๔ นางศรีสุดา จันทรฉาย
นางสาวเจนจิรา ศรีพิจารณ
๔๕ นางศิริอร คณากูล
นางสาวชูศรี สัตยานนท
๔๖ นางศุภางค สรางตนเอง
นางฐิตารีย โอภาช
๔๗ นางสกาวเนตร วังคําหมื่น
นางณัฐรัตน ประโยชนอดุ มกิจ
๔๘ นางสมถวิล วงศพนั ธุ
นางดวงใจ ตระกูลชาง
๔๙ นางสาวสวรรคใจ ไชยรา
นางทราย เศรษฐยานนท
๕๐ นางเสาวรัตน สมัตถะ
นางบุญเทียม ลิม้ สัสนานนท
๕๑ นางเสาวลักษณ ตันติพิบูลทรัพย
นางบุญเพ็ญ เถื่อนสุคนธ
๕๒ นางอมรารัตนธนัน นิสะโสกะ
นางสาวบุศราคํา ใจจํานง
๕๓ นางอัญชนา จันทาโท
หมอมหลวงประทิ่นทิพย นาครทรรพ
๕๔ นางอาภรณ จุลเพชร
นางพึงจิตร ศรีแพรศรี
๕๕ นางสาวอุษา เย็นอุทก
นางมยุรี บุญชวย
นางรจิตตรี วงษสวรรค
จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๗ นายเกียรติศกั ดิ์ บุญกลอม
นายกงจักร ทัพซาย
๘ นายโกศล ศรีสุพรรณ
นายกมล ศรีวฒ
ั นะ
๙ นายไกรสร เพิ่มพูล
นายกรรมาธิการ จิตตะมาก
๑๐ นายคณากร ชางประดิษฐ
นายการุญ บุญมี
๑๑ นายคณิต ธราพร
นายกิจจา วิหคนอย
๑๒ นายคณิต รองสวัสดิ์
นายกิตติชาญ พันธุภาไพ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘

นายครรชิต สุขสาร
นายจริญ อินทรทอง
นายจักรกฤช เหมวัฒน
นายจํารอง มะโนชัย
นายจํารัส สารพันธ
นายจําเริญ คํานึงถึง
วาที่รอยตรี จิรศักดิ์ สมบูรณ
นายจิรายุ ศิลปานันทกุล
นายเจริญ สีสัน
นายเจษฎา ชื่นเชาวไว
นายชวลิต ชุมอินทร
นายชวัลณัฏฐ คุณภัทรธัญศิริ
นายชัยพงษ ลิม้ วงศวฒ
ั นา
นายชัยภักดิ์ เกตุชาติ
นายชัยมิตร ลําพูนสัก
นายชาญฤทธิ์ มณีจอม
นายไชยวัฒน ปะโปตินงั
นายไชยา มหัทธนานนท
นายฐานพัฒน ธีระเชาวพัฒน
นายฐิติชัย ฐิติจาํ เริญพร
นายณฐพล มาฬมงคล
นายณรงคศักดิ์ สอาดบัว
นายณัชชนม พงษประเสริฐวิไล
นายณัฐปคัลภ ราชพลีสิงห
นายณัฐพงศ อัครสกุลภิญโญ
นายณัฐวัฒน ทูขนุ ทด

หนา ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา
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

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖
นายดนุพล สุนทรัตน
นายดํารง ไชยมงคล
นายดํารงค จันทรเสน
นายดิลก บูชารัตนกุล
นายทนงศักดิ์ ใจหนอย
นายทรงฤทธิ์ ติ่งสมบูรณ
นายทรงศักดิ์ ชูศักดิ์เกียรติกุล
นายทวี กาญจนพิมล
นายทวีวัฒน ภาสะศิระวัฒน
นายทวีศักดิ์ คําอุดม
นายทวีศักดิ์ เพชรตรง
นายทักดนัย เพชรเภรี
นายเทพอุทิตย จงจอหอ
นายธนาพันธ ฟาประทานชัย
นายธนายุทธ คงอยู
นายธวัชชัย เงินสมบัติ
นายธวัชชัย ธรรมานุวงศ
นายธีรวัฒน ชูคาํ
นายธีระ ตะวันธรงค
นายนพกร วิเศษโวหาร
นายนพปฎล เปยเมือง
นายนพรัตน ใจหาญ
นายนเรศ สังขศิริ
นายนิเทศน จันทรเสนา
นายนิพนธ ประทุมเทา
นายนิพิฐ ศักดิ์ยโศ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐

นายนิราศ สุขวิลัย
นายบุญเกิด ศรีศุจกิ าญจน
นายบุญเทิด เต็มรักษ
นายบุญลือ บรรจงศิลป
นายบุญเลิศ ไผงาม
นายประเทือง ดิษดี
นายประเทือง พูลผล
นายประมวล คิดไร
นายประวิง รุนประพันธ
นายประสิทธิ์ ผสมประโยชน
นายประเสริฐ เทพอํานวยสุข
นายประเสริฐ อินทรัพย
นายปราการ แกวเขียว
นายปรีชา ชินเสนา
นายปรีชา สงแสง
นายปรีชาวุฒิ หิรัญเพิ่ม
นายพนัส วิริยะกูล
นายพยงค กุศลจิตร
นายพร สุวรรณประทีป
นายพรอมพงษ พะนา
วาที่รอยตรี พลชาติ นามวงษ
นายพศวรรษ บุญฤทธิการ
นายพัชโรดม รักตประจิต
นายพัทธจิต จุลโลบล
นายพัลลภ ผิวออน
นายพิเชฐ หวายฤทธิ์

หนา ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา
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

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖
นายพิพัฒน มาจิตตภาสกร
นายพิภู อินทรบาํ รุง
นายพิมล บังเกิดสุข
นายภาณุวฒ
ั น วองไว
นายภูสิทธิ์ สมสอางค
นายมนตรี ปนนิล
นายมนัส ดารากัย
นายมานะ เนตรคํา
นายมิตร หมื่นศรี
นายมีชัย เครือชะเอม
นายไมตรี ไกรหาญ
นายยงยุทธ ทาวี
นายยงยุทธ มณีวหิ ค
นายยงศักดิ์ สุวรรณสอาด
นายยุทธนา กลิ่นหอม
นายยุทธนา ชาตะสุวัจนานนท
นายยุทธนา หมวกแสง
นายยุรพงษ ฉัตรศุภสิริ
นายรอดียุดดิน สมจารี
นายระเดน สกุณนี
นายระพิน พรมบุญชู
นายรักชาติ บํารุงเอื้อ
นายเรืองไชย นิลรัตน
นายละมัย เหลากอดี
นายลําพอง กองศรีมา
นายเล็ก สุวรรณประสิทธิ์

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ 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

นายเลอศักดิ์ พันธแดง
วาที่พันตรี วงควรรณ บุญยัง
นายวงศกฤต อินเอี่ยม
นายวนิช ขุนชัย
นายวรชัย การัตน
นายวรเทพ ภูมิภกั ดีพรรณ
วาที่รอยตรี วัชรินทร วิชัยยา
นายวิชติ สุทธินนท
วาที่รอยตรี วิเชษฐ เตชะ
นายวิเชียร ชูฤทธิ์
นายวิเชียร พลอยดํา
นายวินัย ปองศรี
นายวิบูลยศักดิ์ วงษแหวน
นายวิรวัฒน พันทรกิจ
จาสิบเอก วิรัช อองเทศ
นายวิโรจน ทองประดับ
นายวิโรจน วรรณยิ่ง
นายวีทศั น ทองลวน
จาสิบเอก วีรเดช มุขเสถียร
นายวีรนันท ชูรัก
นายวีระ สูญยีข่ ันธ
นายวีระเดช ปาระมี
นายวีระศักดิ์ สกุลออน
นายศรัณพจน เทียนกระจาง
นายศักดิ์ชัย ชุมชืน่
นายศักดิ์สิริ ดําดี

หนา ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖
นายศิริพงศ ศรีปาน
นายศุภเสฏฐ คณากูล
นายสกุล บุญเพิ่มพูล
นายสกุล สุนนั ชัย
นายสงคราม ผานสําแดง
นายสถาพร ทองบรรเทิง
นายสถาพร ยิ้มวัน
นายสนธยา พาหุบตุ ร
นายสมเกียรติ ภูเกิดชายทะเล
นายสมควร หมายแมน
นายสมจิต ไชยมุง
นายสมชัย จินากลึง
นายสมชาย จันทรศร
นายสมชาย สรอยน้ํา
นายสมบูรณ กิมาคม
นายสมพงษ เพ็งจันทร
นายสมศักดิ์ โปรงใจ
นายสมศักดิ์ อูปทอง
นายสมิง แดนไกวัลฉัตร
นายสรเชษฎ สุขราช
นายสังเวียน ชมภู
นายสัมพันธ เกตุสม
นายสาคร สระทองหน
นายสามารถ ทรัพยชื่น
นายสามารถ มีกําเนิด
นายสายันต ชวยค้ําชู

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔

จาสิบเอก สํานวน ไกรแสงศรี
นายสิทธิเดช คําติง
นายสิทธิพันธ ออนเงิน
นายสิริพงศ นวสกุลธนนนท
นายสุคนธ เสือเหลือง
นายสุชนะ จิตบรรจง
นายสุชาติ ชาติเชยแดง
นายสุชาติ รมณียารักษ
นายสุดเขต วัชโรบล
นายสุทัศน แสงกอน
นายสุทิน พยนตเลิศ
นายสุนนั ท พิลัย
นายสุนัย จิตตวัฒนะ
นายสุพรหม สุวรรณบุตร
นายสุพล จันทะนามศรี
นายสุภีย จิตสม
นายสุรพล ศรีแดง
นายสุรศักดิ์ ใจสําราญ
นายสุรศักดิ์ วองวิทย
นายสุรสิทธิ์ อิสริยวงศปรีดี
นายสุรินทร บุญก้ํา
นายสุริเยศ นันทวิจารณ
นายสุวรรณ สุกนั ธา
นายสุวิทย กวยวงศา
นายสุวิทย วงเวียน
นายเสถียร กันแกว

หนา ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖
นายเสถียร เพชรชิต
นายเสถียร ริยาคํา
นายอนันต คุณลาน
นายอรุณ มณีนอย
นายอัครเดช อุดทา
นายอับดุลอาซิซ สาเมาะ
นายอัศวิน กลัน่ กลา
นายอาทร นันทิยกุล
นายอานพ ทองแสง
นายอํานาจ โอวเจริญ
นายอิทธิพร องอาจ
นายอุดมศักดิ์ สวัสดีนาม
นายอุดร เวียงจันทร
นางกนกทิพย สันติวกิ รานนท
นางสาวกนกวรรณ สุขกระจาง
นางกนกศรี แปนสุข
นางสาวกมลมาศ วงษพลับ
นางกมลรัตน วิบูลรังสรรค
นางกมลวรรณ เกิดสุข
นางกรกช ธัญญพันธ
นางกรกนก ถุงเงิน
นางกรรณิการ มาณกิจ
นางสาวกรรณิการ มีประเสริฐ
นางสาวกรรวี แชมประเสริฐ
นางกรองจิตต จันทรจริ อาภา
นางกรุณา มีสงั เกต

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖

นางสาวกฤติกา ยูโหงว
นางกฤษฎา รัตนภิรมย
นางกฤษณา เมืองวงษ
นางกฤษณา ศรีสุทธิสอาด
นางสาวกฤษณา ศุภสมบูรณ
นางกฤษราภรณ ศรีสนุ ทร
นางกลอยใจ บุญเงิน
นางกัญญา เจียมวิจกั ษณ
นางสาวกัญญา พิชาดุลย
นางกัญญา วิมาโคกกรวด
นางกัญญาณี เชื้อนอย
นางกัณหา นราวิชญนิตธิ ร
นางกัลยรัตน วงศตระกูลกานต
นางกัลยา จันทะนามศรี
นางกัลยา มั่งคัง่
นางกัลยา สิงหสี
นางกัลยาลักษณ สุผาครอง
นางสาวกาญจนา แกวสุกใส
นางกาญจนา มีเผาะ
นางสาวกาญจนา อุทกูล
นางสาวกาญจนาวดี เธียรถาวร
นางกิจรัตน โชติชว ง
นางสาวกุณฑลี ปานะเจริญ
นางสาวกุลนิภา เชาวเฉียบ
นางสาวกุลวรรณ วิภาตะโยธิน
นางกุสมุ า มะหะมาน

หนา ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖
นางเกตุฉัตรภรณ นาเมืองรักษ
นางสาวเกศินี วัฒนสมบัติ
นางเกษร ตุยเต็มวงค
นางเกษร บุญสวัสดิ์
นางเกษร สุริยแสง
นางสาวเกษริน บุญมาเลิศ
นางสาวขนิษฐา กําแพงลอม
นางสาวขนิษฐา ตอสกุล
นางขนิษฐา ธนูศร
นางขนิษฐา แนวนาค
นางขนิษฐา บรรจง
นางขนิษฐา พราหมนันท
นางขนิษฐา รัศมี
นางขนิษฐา สุริยวงษ
นางขวัญใจ รักษาแกว
นางขวัญใจ สอนศิริ
นางสาวขวัญชา สุวรรณวิจติ ร
นางสาวขวัญเดือน คุยเสงี่ยม
นางขวัญหลา ใจหาว
นางเขมสิริ ประภามนตรีพงศ
นางสาวคชาภรณ ศฤงคารี
นางคนึง พลายแกว
นางคนึงนิตย ศรีนาวัฒน
นางคุณาพัชร แสงนิกรเกียรติ
นางเคญา จิตรรังสิมนั ตุ
นางเครือวัน นัดไป

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘

หนา ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางงามจิตร ปราบพาล
นางสาวจงกล อัศวานุรกั ษ
นางสาวจงกลณี จิระเรืองฤทธิ์
นางจงดี นอยหมืน่ ไวย
นางจรรยา แกวประเสริฐ
นางจรรยา มงคลกุล
นางจรัสศรี บัวรุง
นางสาวจริน ปกษี
นางสาวจริยา คําสงค
นางสาวจริยา ธุระ
นางจริยา ฤกษเกษม
นางสาวจริยา โหมดสมพงษ
นางสาวจรีภรณ อุทุมพร
นางจรีรัตน เสาทอน
นางจรูญลักษณ บุญชิต
นางจักรี จริตงาม
นางสาวจันทนา เชิดวิวฒ
ั นสินธ
วาที่รอยตรีหญิง จันทนา ไพลกลาง
นางจันทนา ภูพานทอง
นางจันทรจิรา คุมภัย
นางสาวจันทรเปยม แจมจันทร
นางจันทรเพ็ญ กุลโท
นางจันทรเพ็ญ ไผสมบูรณ
นางสาวจันทรเพ็ญ ยานนท
นางสาวจันทรเพ็ญ เลี้ยงมณีกุล
นางสาวจันทรา เขียวชุม

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

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖
นางจันทิมา สุวรรณรัตน
นางจาระเพ็ญ สังขสกุล
นางจารุวรรณ มูลเตง
นางจํานงค สีแกวสิ่ว
วาที่รอยตรีหญิง จําป ถาวรเจริญวัฒน
นางจํารัส แสงปลาย
นางจําเรียง ศรประเสริฐ
นางจิดาภา ปองกัน
นางจิตติมา ปราณี
นางสาวจิตรอารีย คําพันธ
นางสาวจิตรา สตภูมินทร
นางจิตราพร ชุมถาวร
นางสาวจินดา สังขทอง
นางจินดาพร นพพะ
นางจินตนา ไพฑูรย
นางจินตนา ภูหวั ไร
นางจินตนา ศรีพุม
นางจิรดาภรณ ชูศักดิ์
นางสาวจิรพรรณ รักษมณี
นางจิรภรณ อุปวรรณ
นางจิรภา เหมรัญ
นางจิรวดี ออมแกว
นางจิรวรรณ ค่ําสูงเนิน
นางจิระ พลศรี
นางจิราพร พงษจีน
นางจิราพร โสตรโยม

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐

นางจิราภร พงศลักษมาณา
นางจิราภรณ มาเอย
นางจิราภรณ ศิรโิ รจน
นางสาวจิราภรณ สุดรอด
นางสาวจิรารัตน พินิจ
นางจิราวรรณ วงศกัลยา
นางสาวจิสินนั ท ศรีพนั ธ
นางจีรวัตร เบาโพธิ์
นางจีระพร เหงาโอสา
นางจีรานุช โชระเวก
นางจีราวัลย วงษอัครสกุล
นางสาวจุฑาทิพย เทาเทียมตน
นางสาวจุฑามาศ บุญเสริม
นางจุฑามาศ สาคร
นางจุฑารัตน ผาสุข
นางจุฑารัตน มงคล
นางจุไร รุจิภักดิ์
นางจุไรพร สวัสดิ์รกั ษกุล
นางจุไรรัตน โฟฉิว
นางจุฬาภรณ จันทรเรืองศรี
นางจุฬาลักษณ ตันเจริญ
นางเจียมใจ บรรพต
นางฉลวย กวยเจริญ
นางสาวฉลอม ธรรมสุวรรณ
นางฉวีวรรณ เจนธนากร
นางฉวีวรรณ เมืองผาง

หนา ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา
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

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖
นางฉวีวรรณ อนโสภา
นางฉันทนา ดวงอุไร
นางเฉลา ศรีจําเริญ
นางโฉมยงค โพธิช์ ัย
นางสาวชญานุตม สังขขาว
นางสาวชนัญญา ยิง่ กําแหง
นางชนัญญา อารียพงศ
นางชนาธินาถ รอดขุนทด
นางชนิดา ปองศรี
นางชบาไพร จินดาเนตร
นางชมภูนุช ประกอบศรี
นางสาวชลรัตน ชลมารค
นางสาวชะออน เสงสุน
นางชํานาญ นุชดี
นางชืน่ จิตร ประมวลทรัพย
นางชุติภา โตสกุล
นางชุติมา จรัสกร
นางชุติมา มีมาก
นางชุติมาวดี บูรพวัฒน
นางสาวโซระญา ประดิษฐพจน
นางสาวฐิติมา สัตถาสาธุชนะ
นางสาวณ ปนดา ตันประยูร
นางณญาภร ศิริโต
นางสาวณปภา อาจศิริ
นางณราวดี สุนทรชัย
นางณัชฎา สกุลปยไชย

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒

นางณัฏฐนรี แกวศรีงาม
นางณัฏฐา อภัยพิมพ
นางณัฐธิดา หลาเต็น
นางสาวณัฐศมณ ศรีสุข
นางณัฐิยา ชัยบัง
นางณาตยา ทองหลอ
นางดรุณี สาโรจน
นางดวงแข ขุนทองเพชร
นางสาวดวงจันทร ปากหวาน
นางสาวดวงใจ ปตถา
นางสาวดวงเดือน จุฑาธิปไตย
นางดวงตา นวลตา
นางดวงนภา ธาราสันติสขุ
นางดวงพร วงศวิชติ
นางสาวดวงพร สิงหแดง
นางดวงพร เอี่ยมประยูร
นางสาวดวงฤทัย หมงประเสริฐ
นางดวงสมร โพธิฉตั ร
นางดารา มาซา
นางดาริกา สมคิด
นางสาวดาลัด ชุม แสง
นางดุษฎี มั่นกิจ
นางเดนจิตร พจมี
นางตวงทิพย ศรีมาแกว
นางสาวถวิล แสนกลา
นางสาวทรรศนีย สีนอก

หนา ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖
นางทวีวรรณ สุขวัน
นางทองมวน คําผาลา
นางสาวทองสุข อินทไทร
นางทองหยิบ ชนนิกร
นางสาวทัตชญา วงศสานุภา
นางทับทิม ไวยรูป
นางสาวทัศนวรรณ พรหมภิชัย
นางทัศยา วังแวว
นางทิพรัตน เลือ่ งลือเจริญกิจ
นางเทพติยา จําเริญ
นางเทพมณี เครือเทพ
นางเทพี ชูฤทธิ์
นางเทวี ศรีขวัญ
นางธนพรรณ แกวจันดี
นางธนัชกร เปลี่ยนปราณ
นางธนัชชา สุขนพศรี
นางธนัชญา ธนโรจนภิญโญ
นางธนัญชกร บวรภูวนนท
นางสาวธนัญญา พุมมะเดือ่
นางสาวธนาภรณ จงจิตร
นางธนารัตน คงสงค
นางสาวธัญญารัตน จินาสา
นางสาวธัญรดี ปตตังเว
นางธัญรดี วรครุธ
นางสาวธัญรดี สําอางคกูล
นางธัญวรัตน มีพันธ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข
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

นางธาตรี หงษทอง
นางธาราทิพย จันทะภาษี
นางธิดา แสงเนตร
นางสาวธิดารัตน วงษพระจันทร
นางธิดารัตน โสภา
นางสาวธีรารัตน พิทักษพนัสกุล
นางสาวนงคนภัทร ชาวบานคอย
นางนงคเยาว ตาวินโน
นางนงครัก เสนาจิตร
นางนงคลกั ษณ ฝอฝน
นางนงนุช จันทภาโส
นางสาวนงนุช พินชิ
นางนงเยาว ขวัญสุริยะ
นางนงเยาว พลเยี่ยม
นางนงรักษ ปุงคานนท
นางนงลักษณ กมล
นางสาวนงลักษณ คงขจรกุล
นางนงลักษณ จิตพินิจยล
นางนงลักษณ นาคาพงษ
นางนงลักษณ บุญยัง
นางนงลักษณ รัตนวัน
นางนงลักษณ สิงหแกว
นางนพมาศ พึ่งนอย
นางนพรัตน ผลพิทักษ
นางนพรัตน สุวรรณปาล
นางนภชฎา ประเสริฐ

หนา ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา
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
๔๘๐

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖
นางนภัสนันท วุฒิจรัสธํารงค
นางนราพร ศรีสุนทร
นางนราภรณ ทองอุทัย
นางนรารัตน กองตัน
นางนริสา จิตตพงษ
นางนริสา ประกอบกิจ
นางนฤมล กาญจนนพวงศ
นางนฤมล ไทยถาวร
นางนฤมล บัวแยม
นางนฤมล วิหคนอย
นางนฤมล สุพล
นางนลินี มัคคสมัน
นางสาวนวรัตน บรรจงแสวง
นางนวลจันทร แควนพรมทอง
นางนวลจันทร จันทรคํา
นางนวลจันทร หยงสตาร
นางนวลวรรณ ธรรมอิทธิศกั ดิ์
นางนวศรี ชนะเลิศ
นางสาวนองนุช เฟองไกรศรี
นางนัฏ ยอดประเสริฐ
นางนัดดาวรรณ จิตรปราณี
นางนันทญา ลัทธิสงู เนิน
นางสาวนันทนัช ผอนวัฒนา
นางนันทนา นิกรวัฒน
นางสาวนันทนา ลอยถาดทอง
นางนันทนา วงศยะรา

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข
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

นางนันทอง เรืองยศ
นางสาวนันทา ประสาททอง
นางสาวนันทา พรหมฤทธิ์
นางสาวนันทา โพธิ์เรือง
นางนันทา สุขแสนนาน
นางสาวนัยนปพร เรืองเดชวรากุล
นางนัยนา วงศยศสิริโสภา
นางนาฏยา เพียชิน
นางนารี ขันธจีรวัฒน
นางสาวนารี นักป
นางนารี บุญลือ
นางนารีรัตน พันธสขุ
นางน้ําคาง ขําจันทรา
นางนิกร พนา
นางนิชนันท ไพโรจน
นางนิดา เฉลิมชวง
นางนิตยา ชวยศรีนวล
นางสาวนิตยา เซี่ยงฉี
นางสาวนิตยา รัมมะยาน
นางนิตยาภรณ เทียรเดช
นางนิภา เทียนทอง
นางสาวนิภาพร ตันติเวชวงศ
นางนิภารัตน สายโท
นางนิยดา วอนเทียน
นางนิยวรรณ เลิศพัฒนพงศกุล
นางนิรมล ชัยศรี

หนา ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา
๕๐๗
๕๐๘
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖
๕๑๗
๕๑๘
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕
๕๒๖
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐
๕๓๑
๕๓๒

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖
นางสาวนิสา นุมทองคํา
นางนิสา มีชัย
นางนิสากร ภาวศุทธิวงศ
นางสาวนิสาชล ลิ่มไพบูลย
นางสาวนุชนาถ ชุมแกว
นางนุชนาถ มงคลไชยเดช
นางสาวนุชนาถ อําภาพร
นางนุษรา สิงหโตทอง
นางสาวเนตรนภา คงเขียว
นางเนาวรัตน รุง เรือง
นางเนาวรัตน รูเที่ยง
นางสาวเนาวรัตน ศรีสุทธิ
นางเนาวรัตน สัมพันธ
นางสาวเนียนนาฏ ขําจริง
นางโนรี มั่งมี
นางสาวบรรจง หลาวเงิน
นางบรรเจิด พรมดี
นางบรรยง เหลืองออน
นางสาวบังอร ชาญอุประการ
นางสาวบังอร ชุมกูล
นางบังอร สรอยทอง
นางบังอร สังขสกุล
นางบารยิน วุฒปิ ญญา
นางบําเพ็ญ ศรีโยนา
นางบุญกอง มีมานะ
นางสาวบุญตา นัทธีศรี

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข
๕๓๓
๕๓๔
๕๓๕
๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒
๕๔๓
๕๔๔
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘
๕๔๙
๕๕๐
๕๕๑
๕๕๒
๕๕๓
๕๕๔
๕๕๕
๕๕๖
๕๕๗
๕๕๘

นางบุญมา ระงับทุกข
นางบุญยืน เจริญลาภ
นางบุญเรือน สางกลาง
นางบุญสง มาจิตตภาสกร
นางบุญสม ตรงตอกิจ
นางบุปผา มีเผือก
นางบุปผา อักบัดอาลี
นางสาวบุศรา นาคแกว
นางบุษบา ชลทรัพย
นางเบญจมาศ พาหุบุตร มีแกว
นางเบญจมาศ มีเมตตา
นางสาวเบญจมาศ หวังหลี
นางเบ็ญจมาศ ออนศรี
นางเบญญาทิพย พุมโพธิ์
นางปนัฎฐา วรรณปราการ
นางปนัดดา เปาพรหมมา
นางปพิชญา สิงหวงศ
นางปภัชญา สิรวิ ัฒนภักดี
นางปรมาพร โยธา
นางประกอบ หล่าํ บุตร
นางประคอง ศรีไหม
นางประชิต เฉลียวฉลาด
นางประทีป ไทสนุ
นางสาวประทุม มิ่งมงคล
นางประนอม นาดี
นางประนอม ปญโญ

หนา ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา
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

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖
นางประนอม รัตนวงษวิวฒ
ั น
นางประนอม สิงหลอ
นางประนอม เสนาะ
นางประพิน ชนะภักดี
นางสาวประไพ สืบบางวัด
นางประไพ แสงสวาง
นางสาวประไพรัช เพ็งหา
นางประไพศรี หนายชาวนา
นางประภา ศรีอนันต
นางประภา ศิริวบิ ูลย
นางสาวประภาพรรณ รอดรัสมี
นางประยงค หยดสนิทใจ
นางประยูร หลักเพ็ชร
นางปรางคทิพย บุญจันทรเชย
นางปราณี จันตา
นางปราณี จูเจริญ
นางปราณี ฉิมพาลี
นางปราณี ทําเนา
นางปราณี ภูธงแกว
นางปราณี มานะทน
นางปราณี สมพิทักษ
นางปราณี สุขสมบูรณ
นางสาวปราณีต เชี่ยวนาวิน
นางปราณีต ลักษณะโต
นางปราณีย แจงจิตร
นางปรานอม แกวติน

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข
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

นางปรานอม โอนากุล
นางปราวดี สรอยน้ํา
นางปริยานุช นามเขตต
นางสาวปรียนันท ลองจํานงค
นางสาวปรียา ศุภชัยศิรเิ รือง
นางสาวปรียาภรณ ชลภักดี
นางปรียารัตน แจมเพลง
นางปวริศา ลําพูนสัก
นางปวันรัตน ปยมนัสกุลธร
นางปวีนา ศุขวัฒน
นางปอล ดวงดีมีศักดิ์
นางปาณิศา ศรีสิน
นางปาริชาติ แนวดง
นางปาริชาติ ปญญาวงค
นางสาวปยนุช ดานกุล
นางสาวปยาภรณ แซจิว
นางไปรยา ชายวิชัย
นางสาวผกาทิพย โคยสัตยา
นางผองศรี จันทรรกั ษา
นางผุสดี พับขุนทด
นางพงษผกา ฤกษกาํ ยี
นางสาวพจนีย กลิน่ บัว
นางสาวพจนีย ปาละลี
นางพนารัตน เดชชวง
นางสาวพนิดา แกนสําโรง
นางพยุง ศรีจาํ ลอง

หนา ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา
๖๑๑
๖๑๒
๖๑๓
๖๑๔
๖๑๕
๖๑๖
๖๑๗
๖๑๘
๖๑๙
๖๒๐
๖๒๑
๖๒๒
๖๒๓
๖๒๔
๖๒๕
๖๒๖
๖๒๗
๖๒๘
๖๒๙
๖๓๐
๖๓๑
๖๓๒
๖๓๓
๖๓๔
๖๓๕
๖๓๖

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖
นางพรกมล แสงสุระธรรม
นางพรทิพย กาญจนกุล
นางพรทิพย โจคิม
นางพรทิพย เชิดฉาย
นางสาวพรทิพย พรเพ็ง
นางพรทิพย มันตะสูตร
นางสาวพรทิพย ใยสวัสดิ์
นางพรทิพย วารีกุล
นางสาวพรทิพยพา เกษไธสง
นางสาวพรทิพา บรรเทาวงษ
นางพรนิภา โพธิวุฒิ
นางสาวพรพรรณ ธรรมรัตน
นางพรพิมล พุกวัด
นางพรพิมล มหาพรหมประเสริฐ
นางสาวพรพิไล ขุนเพ็ชร
นางพรภิมล วงษพิทักษ
นางพรรณภา กลิ่นนิ่มนวล
นางพรรณวลี ศรีวิชัย
นางพรรณี กลัดกลิ่น
นางพรรณี จันทดา
นางพรรณี สุวรรณธัช
นางพรรวินท กนกมณี
นางพรสวรรค วรรณโภคา
นางพรสุข ชื่นบาน
นางพวงรัตน หมันประสงค
นางพะเยาว เกิดฤทธิ์

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข
๖๓๗
๖๓๘
๖๓๙
๖๔๐
๖๔๑
๖๔๒
๖๔๓
๖๔๔
๖๔๕
๖๔๖
๖๔๗
๖๔๘
๖๔๙
๖๕๐
๖๕๑
๖๕๒
๖๕๓
๖๕๔
๖๕๕
๖๕๖
๖๕๗
๖๕๘
๖๕๙
๖๖๐
๖๖๑
๖๖๒

นางพะเยาว คําสุข
นางพัชนี กุมภักดี
นางพัชนี รักษมณี
นางพัชนี ศรีออน
นางสาวพัชมณฑ พนมกิจ
นางพัชรา ไชยาคํา
นางสาวพัชรา ทุมนันท
นางสาวพัชรา สุนทโรภาส
นางพัชรินทร จางพานิชย
นางสาวพัชรินทร ดวงจันทร
นางพัชรินทร ลันซาง
นางสาวพัชรินทร สังขสําราญ
นางพัชรินทร สูญยี่ขันธ
นางพัชรินทร โสตถินิรนั ดร
นางพัชรินทร อุดมจรัสเดช
นางพัชรี อยูเจริญ
นางสาวพัฒนา รัตนาวลี
นางพัทธศิตา โชครัศมีศิริ
นางพันธทิพย ทองเย็น
นางสาวพันธทิพย อนุพรหม
นางพิกุล วงคเณร
นางสาวพิกุล เอี่ยมรัศมี
นางสาวพิชญา บุญผุด
นางสาวพิฐชญาณ นันทธนาสิทธิ์
นางสาวพิณลักษณ สมสุข
นางพิมณภา ธุระกิจ

หนา ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา
๖๖๓
๖๖๔
๖๖๕
๖๖๖
๖๖๗
๖๖๘
๖๖๙
๖๗๐
๖๗๑
๖๗๒
๖๗๓
๖๗๔
๖๗๕
๖๗๖
๖๗๗
๖๗๘
๖๗๙
๖๘๐
๖๘๑
๖๘๒
๖๘๓
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖
๖๘๗
๖๘๘

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖
นางพิมพแกว ปราศราคี
นางสาวพิมพฉตั รจ มะโนจิตต
นางพิมพมาดา ภักดี
นางพิมพิศุทธ ทั้งวิจติ รกุล
นางสาวพิรญาณ เดชกุล
นางสาวพิไลพร ศรประสิทธิ์
นางพิศฎา ศักดิ์ประเสริฐ
นางพิศมัย เดชคํารณ
นางพิศมัย มลีรัตน
นางพิศราภรณ จันแหล
นางพิศวาส เอื้อมตามบุญ
นางสาวพิสสมัย ดุละลัมพะ
นางสาวพุทธชาติ จันทลิลา
นางพุทธวรรณ เดือนแจม
นางสาวพูนสุข แดงเพ็ชร
นางพูนสุข โพธิ์ชนื่
นางสาวพูลศรี คําเพียร
นางสาวเพชรอุบล กาญจนพิมล
นางเพชราภรณ อิงคประเสริฐ
นางสาวเพชรี กอนดี
นางเพ็ญนภา คุณศึกษา
นางเพ็ญนภา วุฒิชัยภูมิ
นางเพ็ญประภา สุขจันทร
นางสาวเพ็ญพร พูลสมบัติ
นางเพ็ญพรรณ ทองปอนด
นางสาวเพ็ญพรรณ วิศุภกาญจน

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข
๖๘๙
๖๙๐
๖๙๑
๖๙๒
๖๙๓
๖๙๔
๖๙๕
๖๙๖
๖๙๗
๖๙๘
๖๙๙
๗๐๐
๗๐๑
๗๐๒
๗๐๓
๗๐๔
๗๐๕
๗๐๖
๗๐๗
๗๐๘
๗๐๙
๗๑๐
๗๑๑
๗๑๒
๗๑๓
๗๑๔

นางเพ็ญพิมล พลับพรึก
นางเพ็ญศรี นิยมธรรม
นางเพ็ญศรี เพิ่มพูล
นางเพ็ญศรี สมพงษพันธ
นางสาวเพลินจิตร ทิสาระ
นางสาวเพียงจันทร กุณดอย
นางแพรทอง โสกันทัต
นางแพรว อนุศาสนนันท
นางแพรวพรรณ สวางสังวาลย
นางแพรววรรณ ทองหลอม
นางไพรวรรณ พานิชเจริญ
นางไพริน นิลสุวรรณ
นางไพรินทร กล่ําขํามี
นางไพเราะ กระชั้นกิจ
นางไพวรรณ ทิพยเพ็ง
นางฟาติมะ บุญรอด
นางภคอร เตชะดํารงธรรม
นางสาวภรณี ตันสกุล
นางสาวภรนิษฐ วรกิตติพิศาลกุล
นางภวดี พันธุฟก
นางภัณฑิลา อินทรแปน
นางสาวภัทรพร พิมสามสี
นางภัทรา เบญจกุล
นางภัทราพร ฐิตะโลหิต
นางภัทราภรณ อินทรจันทร
นางสาวภาวดี รังมณี

หนา ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา
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

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖
นางภาวิณี อุยปยะกุล
นางสาวภูณิศา ธรรมดี
นางมณฑา เพชรพนาศักดิ์
นางสาวมณฑิชา แสนชุม ชืน่
นางสาวมณฑิรา กองสมุท
นางมณี เงากระจาง
นางมณีวรรณ สาบุตร
นางสาวมนตทวิ า นามบุญ
นางสาวมนพัทธ ใจสอาด
นางมยุรี เทพอํานวยสุข
นางสาวมยุรีย โพธิ์แพง
นางมลมณี หิรัญสถิตย
นางมลรัตน วังตระกูล
นางสาวมลิ นากเกิดพะเนา
นางสาวมะลิ ปอมมาก
นางมะลิวัลย ชื่อเพราะ
นางมะลิวัลย สมประสงค
นางสาวมะลิวัลย สุพรรณนนท
นางมัทนา ชมภูจันทร
นางมัลลิกา กาลกฤษณ
นางสาวมัลลิกา ชมภูทอง
นางมารศรี กิจเจริญ
นางมาลัย เกลียวทอง
นางมาลัย พูลพจน
นางมาลัย สายศรีแกว
นางมาลี ดวงรัตน

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข
๗๔๑
๗๔๒
๗๔๓
๗๔๔
๗๔๕
๗๔๖
๗๔๗
๗๔๘
๗๔๙
๗๕๐
๗๕๑
๗๕๒
๗๕๓
๗๕๔
๗๕๕
๗๕๖
๗๕๗
๗๕๘
๗๕๙
๗๖๐
๗๖๑
๗๖๒
๗๖๓
๗๖๔
๗๖๕
๗๖๖

นางสาวมาลี พอคาพานิช
นางมาลี ภูมิไถล
นางมาลี ศรีคง
นางมาลี สกุลเวสสะ
นางมินา บุญณโร
นางมุกรินทร สินมะเริง
นางเมตตา ศรีจําลอง
นางยศรินทร บุญลน
นางสาวยศวีร ภักดีกุล
นางสาวยุพดี แยมทรัพย
นางยุพา ชัยวัน
นางยุพา นายรักษา
นางสาวยุพา เรืองโชติ
นางยุพา เหลามวง
นางยุพาภรณ ศรีแพงมล
นางยุพิณ บุญศรี
นางยุพิน กุศลจิตร
นางยุเพียร หนูเอียด
นางสาวยุภาพร เทพสุริยานนท
นางสาวยุวดี ธรรมรัตนพงษ
นางยูวติ า มนูญดาหวี
นางเยาวดี ยกศิริ
นางสาวเยาวภา แกวมณี
นางสาวเยาวภา นิลเพ็ชร
นางเยาวมาลย ราณรงค
นางเยาวเรศ คุณวิโรจนลักษณ

หนา ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา
๗๖๗
๗๖๘
๗๖๙
๗๗๐
๗๗๑
๗๗๒
๗๗๓
๗๗๔
๗๗๕
๗๗๖
๗๗๗
๗๗๘
๗๗๙
๗๘๐
๗๘๑
๗๘๒
๗๘๓
๗๘๔
๗๘๕
๗๘๖
๗๘๗
๗๘๘
๗๘๙
๗๙๐
๗๙๑
๗๙๒

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖
นางเยาวเรศ พัดสายทอง
นางรจนอนงค รุง พันธุ
นางรดา พรจุติภัทร
นางรตินุช ทิมา
นางรวีวรรณ ไชยเมือง
นางรสสุคนธ แกวกุมาร
นางรสสุคนธ สิริศิลปสรณ
นางสาวระเบียบ คําภา
นางสาวระเบียบ พัทรากาล
นางสาวระเบียบ ศรีสมุทร
นางระพีพร ไชยกายุต
นางระวี แสงสวาง
นางรัชฎาฏ สระทองหน
นางรัชดา แยมพรชัย
นางรัชดาภรณ ใจกลา
นางรัชดาภรณ สวนเขม
นางสาวรัชนี ลิขติ พงษวิทย
นางรัชนี สุวรรณธาดา
นางรัดใจ โพธิว์ ัด
นางสาวรัตติยา เชื้อนาค
นางสาวรัตนกนก บัวพงษชน
นางรัตนสุดา เทพษร
นางรัตนา นวลทอง
นางสาวรัตนา ปยะโชคณากุล
นางสาวรัตนา เปาวศาสตร
นางรัตนา ผลเรือง

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข
๗๙๓
๗๙๔
๗๙๕
๗๙๖
๗๙๗
๗๙๘
๗๙๙
๘๐๐
๘๐๑
๘๐๒
๘๐๓
๘๐๔
๘๐๕
๘๐๖
๘๐๗
๘๐๘
๘๐๙
๘๑๐
๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕
๘๑๖
๘๑๗
๘๑๘

นางรัตนา อนันตพันธุ
นางรัตนาภรณ นันทกร
นางรัตนาภรณ ปานแกว
นางรัตมณี ขอแนบกลาง
นางราชิน นวลกล่ํา
นางราตรี การะเกตุ
นางรานี โพธิ์จันทร
นางรานีนาถ ไชยวงค
นางสาวราวรรณ สาบุญ
นางรําเพย เนียมรอด
นางสาวรําไพ ระวังพรมราช
นางรําไพพรรณ สุระเสรี
นางรําภา นันทกาญจน
นางรุง ทิพย จันทรเดช
นางรุง นารีย บรรจงศิลป
นางรุง พร นิลบดี
นางสาวรุง ระวี ขําบุญ
นางรุง รัตน นุมทองคํา
นางสาวรุง อรุณ ประดิษฐกลุ
นางเรณู สวัสดี
นางสาวเรไร เกิดกลาง
นางสาวเรไร ไชยธิสาร
นางสาวเรวดี ทรงประเสริฐชัย
นางเรวดี ศิริพิรุณ
นางสาวลดาวัล อยูพรหมชาติ
นางลภัสรดา วรพัฒนกิจ

หนา ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา
๘๑๙
๘๒๐
๘๒๑
๘๒๒
๘๒๓
๘๒๔
๘๒๕
๘๒๖
๘๒๗
๘๒๘
๘๒๙
๘๓๐
๘๓๑
๘๓๒
๘๓๓
๘๓๔
๘๓๕
๘๓๖
๘๓๗
๘๓๘
๘๓๙
๘๔๐
๘๔๑
๘๔๒
๘๔๓
๘๔๔

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖
นางลลิดา ตัง้ เกษมสุข
นางลออ รัตนสุข
นางละออง ทวมประเสริฐ
นางละออง สุวรรณรัตน
นางสาวลักขณา เจริญสุข
นางลักขณา เชิดบารมี
นางสาวลักคณา นอยสวาง
นางลักษณา สายปรีชา
นางสาวลักษมี จําพานิชย
นางลักษมี วัฒนเมธาวี
นางสาวลัดดา สายพาณิชย
นางลัดดา อยูวฒ
ั นา
นางลัดดาวัลย จันทรดี
นางสาวลัดดาวัลย พึ่งทอง
นางลัน่ ทม สมประสงค
นางลาวัลย หงษศรีทอง
นางลําปาง จันทรหางหวา
นางลําปาง ชัยชะนะ
นางลําเพย ศรีคะโชติ
นางลําแพน ขวัญยืน
นางสาวลูกอินทร พลายอินทร
นางเลิศลักษณ กมลเพชร
นางสาวเลิศลักษณ มูลตา
นางวงเดือน ภิญโญ
นางวงวรรณ สุคนธรัตน
นางวงศนภา แซลิ้ม

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข
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

นางวงษศรี ภูทดั
นางวณี พิสฐิ เมธา
นางวทัญู สุวรรณวงศ
นางสาววนิชา สืบสุข
นางวนิดา จํานงคผล
นางสาววนิดา สงรักษา
นางวนิษา ขุนเมือง
นางวรพรรณ เที่ยงบูทวี
นางสาววรรณดี แกลวทนงค
นางสาววรรณภา คาเจริญ
นางวรรณวิภา นอยคําสิน
นางวรรณวิมล สุขเมือง
นางสาววรรณวิษา ไชชลาแสง
นางวรรณศิริ มาลัย
นางสาววรรณา คําสําราญ
นางวรรณา จิตรปลื้ม
นางสาววรรณา แซเลา
นางวรรณา ตั้งสืบทอดวงศ
นางวรรณา เทียนทองศิริ
นางสาววรรณา โภคพิพัฒน
นางวรรณี โชติรัตน
นางสาววรรัตน จันทนยิ่งยง
นางสาววรวรรณ ขันธทัต
นางวรวีร พลายละหาร
นางวระกด ภูใบบัง
นางวราพร ใจกลา

หนา ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา
๘๗๑
๘๗๒
๘๗๓
๘๗๔
๘๗๕
๘๗๖
๘๗๗
๘๗๘
๘๗๙
๘๘๐
๘๘๑
๘๘๒
๘๘๓
๘๘๔
๘๘๕
๘๘๖
๘๘๗
๘๘๘
๘๘๙
๘๙๐
๘๙๑
๘๙๒
๘๙๓
๘๙๔
๘๙๕
๘๙๖

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖
นางสาววราภรณ ขลิบทอง
นางวราภรณ ธรรมนาถพงศ
นางสาววราภรณ เพ็งหา
นางวราภรณ ศรีบญ
ุ เรือง
นางวราภรณ สุวรรณมณี
นางวรินดา ใจหนัก
นางวลัยรัตน ศรีทน
นางวัชราภรณ วิณวันก
นางวัชรี เปงราชรอง
นางวัฒนา พรหมโสภา
นางสาววัฒนา ศรีประสงค
นางวันดี คงมาก
นางสาววันดี ประเสริฐสุข
นางสาววันทนา เหมือนแมน
นางวันเพ็ญ การุณ
นางวันเพ็ญ ตันอุด
นางวันเพ็ญ เมยขันหมาก
นางวันเพ็ญ เรียงสันเทียะ
นางวันเพ็ญ วนศิรากุล
นางวันเพ็ญ เสรีพันธพานิช
นางวันวิณา ไชยคิรินทร
นางวัลภา นภาพงษ
นางวารี คําวัฒนา
นางวารี พรหมเมศร
นางวารีรัตน ทองนาค
นางวารุณี ญานิวงค

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข
๘๙๗
๘๙๘
๘๙๙
๙๐๐
๙๐๑
๙๐๒
๙๐๓
๙๐๔
๙๐๕
๙๐๖
๙๐๗
๙๐๘
๙๐๙
๙๑๐
๙๑๑
๙๑๒
๙๑๓
๙๑๔
๙๑๕
๙๑๖
๙๑๗
๙๑๘
๙๑๙
๙๒๐
๙๒๑
๙๒๒

นางวารุณี เสารทอง
นางสาววาสนา แกวศรี
นางวาสนา ครุธจันทร
นางวาสนา โคตรชมภู
นางสาววาสนา ถ้ําอมร
นางวาสนา นอมมณี
นางวาสนา มีศรี
นางวาสนา รัตนมงคล
นางวาสนา สุขไพรวรรณ
นางสาววิจติ รา แจมดวง
นางวิชชุดา การรักษา
นางวิภา แตงออน
นางวิภา โพธิ์พงศวิวฒ
ั น
นางวิภา สหวรพันธุ
นางวิภาดา จินดาไมล
นางวิม การะยะ
นางวิมล ดวงจันทร
นางสาววิมล เหมยม
นางวิมลรัตน แสงสวาง
นางวิราพร จิตจักร
นางวิราวรรณ พงษธนะ
นางวิลานันท บุญเฮียง
นางสาววิลาวัลย เกตุอไุ ร
นางวิลาวัลย บัวหุง
นางวิไล เกตุแกว
นางสาววิไล ผดุงกิจ

หนา ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา
๙๒๓
๙๒๔
๙๒๕
๙๒๖
๙๒๗
๙๒๘
๙๒๙
๙๓๐
๙๓๑
๙๓๒
๙๓๓
๙๓๔
๙๓๕
๙๓๖
๙๓๗
๙๓๘
๙๓๙
๙๔๐
๙๔๑
๙๔๒
๙๔๓
๙๔๔
๙๔๕
๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖
นางวิไล ผาแดง
นางสาววิไลรัตน คําผุย
นางวิไลรัตน เวชวิทย
นางวิไลวรรณ เกษไชย
นางสาววิไลวรรณ งามเงิน
นางวิไลวรรณ หมืน่ สิทธิแพร
นางสาววิไลวรรณ อนุฤทธิ์
นางสาววีณา ขจรวนิชโชติ
นางสาววีรนุช สิริชัยเจริญกล
นางวีระพันธ วงศศริ ิ
นางเวียงวรรณ คํากายปรง
นางสาวศยามนต สังขะโพธิ์
นางศรีจันทร ขําบุญ
นางศรีทอง เครือริยะ
นางศรีนวล ทรายหมอ
นางสาวศรีแพร จงออนกลาง
นางศรีเมือง แสงทอง
นางศรีสกูล ปานเถื่อน
นางสาวศรีสมร ศิริปญ
 จนะ
นางศรีสุมล ศุขไพบูลย
นางศรีสุวรรณ นาสมบูรณ
นางศรีอัมพร เกียรติปรีชา
นางศลิษา พันธแดง
นางศลิษา โสภณ
นางศวรรยา กระสินธุ
นางศศิกานต เดชโคบุตร

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข
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

นางสาวศศิธร กําแพงลอม
นางศศิธร คําออนดี
นางศศิธร เจริญเมืองเพรียว
นางสาวศศิธร เวียงเหล็ก
นางศิประไพ ติยะบุตร
นางศิริ ใจเย็น
นางศิริพร เผือกขวัญดี
นางศิริพร พรพิพัฒนไพบูลย
นางศิริพร ภูติจนั ทร
นางศิริพร วัฒนสิทธิ์
นางศิริพร สนามภู
นางศิริเพ็ญ กิมาคม
นางสาวศิริเพ็ญ คงพิทยาพันธุ
นางศิริลักษณ สายสุข
นางศิริวรรณ กระตาย
นางสาวศิริวรรณ เทวะผลิน
นางสาวศิริวรรณ พยัคคานนท
นางศิริวรรณ สุวรรณศิลป
นางศิริวรรณ อุน ประดิษฐ
นางศิริวัลย ผองศรีสขุ
นางสาวศุภลักษณ เชียงขุนทด
นางสาวศุภลักษณ เศษธะพานิช
นางศุภลักษณ สุวรรณศิลป
นางสกุลพิชญ ชูพงศ
นางสดศรี สมบัติถาวรกุล
นางสดใส มีสูงเนิน

หนา ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา
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

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖
นางสมคิด พูลสวัสดิ์
นางสาวสมคิด สวางวงค
นางสมจิต เกิดแกว
นางสมจิตต นงนวล
นางสาวสมจิตต บุญธง
นางสาวสมจิตร สุวรรณโชติ
นางสมจิตร ภูด ี
นางสมใจ กอบฝน
นางสมใจ รัตนพรชัย
นางสมใจ รัตนสุภา
นางสมนึก ชํานิ
นางสมนึก แพงศรี
นางสมบัติ ภูมริ ัตนไพศาล
นางสมบูรณ พงษเกิดลาภ
นางสมบูรณ ระยะทอง
นางสมพร ชัง่ ใจ
นางสมพร ดีอุโมงค
นางสมพร เทศเล็ก
นางสมพร พวงวัน
นางสมพร ศรีมาฤทธิ์
นางสมพร เอกบุตร
นางสมพร โอวเจริญ
นางสมพิศ ปนป
นางสมพิศ สุวรรณสุระ
นางสมร ศิรมิ า
นางสมฤทัย หอเหวียง

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข
๑๐๐๑
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

หนา ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสมศรี ชางศรี
นางสมศรี ผาแกว
นางสมสวัสดิ์ สุนทรชัย
นางสาวสมสุข วันเพ็ญ
นางสมหญิง จริยสิรกิ ุล
นางสมหมาย ขําสุข
นางสาวสมหมาย คลายภู
นางสมหมาย แผวตัน
นางสาวสมัชญา ทับเปนไทย
นางสมาพร ยางสูง
นางสาวสมิตาภัสร ศรีอนันต
นางสรอยเพชร สถาปนพิทกั ษกิจ
นางสาวสวรินทร โคตรพันธ
นางสวัสดิ์ นกเขา
นางสาวสวางจิตต ชมไพศาล
นางสวิน เจตพุก
นางสะเราะ บุญรอด
นางสันตนภา สรอยทอง
นางสาวสายรุง จันทรแยม
นางสายรุง ฝนเต็ม
นางสาวสายรุง โสมนัส
นางสายลม ฤทธิวงศ
นางสายสุนีย ภาโนชิต
นางสายหยุด ทาเรือน
นางสายหยุด นิลเพชร
นางสาวสาลี่ ชัยเวชพันธุ

๑๐๒๗
๑๐๒๘
๑๐๒๙
๑๐๓๐
๑๐๓๑
๑๐๓๒
๑๐๓๓
๑๐๓๔
๑๐๓๕
๑๐๓๖
๑๐๓๗
๑๐๓๘
๑๐๓๙
๑๐๔๐
๑๐๔๑
๑๐๔๒
๑๐๔๓
๑๐๔๔
๑๐๔๕
๑๐๔๖
๑๐๔๗
๑๐๔๘
๑๐๔๙
๑๐๕๐
๑๐๕๑
๑๐๕๒

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖
นางสําเนา วงศทมิ
นางสาวสําเนียง ขันทะ
นางสํารวย แสงทอง
นางสําเริง กฤตพลวิวฒ
ั น
นางสําอางค เรียงจันทร
นางสาวสินี จารุเสรีนนท
นางสิรนิ รัตน ชัยวาระศิริพงษ
นางสิริพร พจนวรพงษ
นางสิรมิ า วิทยานนท
นางสิรลิ ักษณ คําชาย
นางสิรลิ ักษณ ฟกสีมว ง
นางสาวสืบสุข นิลสีออน
นางสุกญ
ั ญา กลัดนอย
นางสุกญ
ั ญา เกิดศิริ
นางสุกญ
ั ญา มณีโชติ
นางสุกญ
ั ญา สรอยจิต
นางสุกญ
ั ญา อารีราษฎร
นางสาวสุกนั ยา รุงบรรเจิด
นางสาวสุกัลณี กฤษฎาพรรณ
นางสาวสุกัลดา บุญสม
นางสุกานดา หิรัญวงศ
นางสาวสุขสม จูอําไพ
นางสาวสุคนธา สุทธิศริ ิมงคล
นางสุจนิ ต เมืองแกว
นางสุชาดา บาลี
นางสาวสุชานันท สุวรรณโณ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข
๑๐๕๓
๑๐๕๔
๑๐๕๕
๑๐๕๖
๑๐๕๗
๑๐๕๘
๑๐๕๙
๑๐๖๐
๑๐๖๑
๑๐๖๒
๑๐๖๓
๑๐๖๔
๑๐๖๕
๑๐๖๖
๑๐๖๗
๑๐๖๘
๑๐๖๙
๑๐๗๐
๑๐๗๑
๑๐๗๒
๑๐๗๓
๑๐๗๔
๑๐๗๕
๑๐๗๖
๑๐๗๗
๑๐๗๘

นางสุชิลา ทาสีลา
นางสาวสุชีรา รื่นภิรมย
นางสุณี กลิน่ แพทยกิจ
นางสุณรี ัตน มีสมบูรณ
นางสุดใจ ออนสกุล
นางสุดธิดา นาคสุทธิ์
นางสุดสายชล ปรางวัด
นางสุดาภรณ ขัดธิพงษ
นางสุดาศรี สิงหทอง
นางสุทธภา กิจสุภา
นางสุทธิรักษ ศรีวรรณ
นางสุทนิ สิงหแกว
นางสาวสุทิศา หอเพ็ชร
นางสุธา ปลอดอักษร
นางสาวสุธาทิพย ชูชม
นางสาวสุธาทิพย ทัศนศรี
นางสุธาสินี กลัดธนัง
นางสุนทราภรณ มหาโยธี
นางสุนทรี ญาณรัตน
นางสาวสุนทรี นิระหานี
นางสาวสุนทรี สวางจิตต
นางสุนันต ทินกระโทก
นางสุนันท พุทธโคตร
นางสุนันท วัยนิพิฐพงษ
นางสุนันทา ชุม ชื่น
นางสุนันทา ไตรเดชา

หนา ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๗๙
๑๐๘๐
๑๐๘๑
๑๐๘๒
๑๐๘๓
๑๐๘๔
๑๐๘๕
๑๐๘๖
๑๐๘๗
๑๐๘๘
๑๐๘๙
๑๐๙๐
๑๐๙๑
๑๐๙๒
๑๐๙๓
๑๐๙๔
๑๐๙๕
๑๐๙๖
๑๐๙๗
๑๐๙๘
๑๐๙๙
๑๑๐๐
๑๑๐๑
๑๑๐๒
๑๑๐๓
๑๑๐๔

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖
นางสาวสุนนั ทา ยอยรูร อบ
นางสาวสุนารถ เกาสี
นางสุนิชา สุวรรณชาตรี
นางสุนิสา ณ ภิบาล
นางสุนิสา วรรณยิ่ง
นางสุนิสา อวนเจริญ
นางสาวสุนี ใจตรง
นางสุนีย ใจชืน่
นางสุนีย ชืน่ พักตร
นางสุนีย ศรสุข
นางสาวสุบนิ พละสุข
นางสุปราณี เจริญศรี
นางสุปราณี พฤกษชาติ
นางสุปรียา คชศิลา
นางสุพรรณนา ทองจํานงค
นางสุพรรณา พรมาธิ
นางสุพรรณี บางผึง้
นางสุพรรณี มาลาวัลย
นางสาวสุพัตรา จิตรโรจน
นางสุพัตรา ตัง้ ปรารถนา
นางสุพัตรา บุตรเนียร
นางสาวสุพัตรา มาลัย
นางสุพิศ แจมศรี
นางสุพิศ สังขทอง
นางสาวสุเพ็ญ ตรีวาอุดม
นางสาวสุภรณ ทองประดับ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข
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

นางสุภรณ ประสมสิน
นางสุภรัตน จันทรยุย
นางสาวสุภัทรา เอื้อพิริยะกุล
นางสุภัสสา นอยจีน
นางสุภาณี หอมสิน
นางสาวสุภานี สุวรรณรุงเรือง
นางสุภาพร กําเนิดทอง
นางสาวสุภาพร แกวเรณู
นางสุภาพร คําเพ็ชรดี
นางสุภาพร ชมพล
นางสาวสุภาพร ประสิทธิพร
นางสุภาพร พลจันทึก
นางสาวสุภาพร ยมสาร
นางสุภาพร สุขเจริญ
นางสุภาพร สุเหร็น
นางสุภาพร เสาวภา
นางสาวสุภาพร หอมหวล
นางสุภาพร เหมือนสี
นางสุภาพรรณ สายยศ
นางสุภาภรณ ดวงจิตร
นางสาวสุภาภรณ สาวะดี
นางสาวสุมลฑา สุขเอียด
นางสุมาลี ขําภักดี
นางสุมาลี ชัยชอุม
นางสุมาลี ทองสา
นางสาวสุมาลี ภานุรักษ

หนา ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา
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

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖
นางสาวสุมาลี วงศอินทร
นางสุมาลี สุกันธา
นางสุมติ ตา นาคง
นางสาวสุมติ รา จันทรแสง
นางสุมนิ ตรา เสตะพันธ
นางสุรตั น แกวทอง
นางสาวสุรางครัตน ประจักษโพธา
นางสุรนิ เจริญแสง
นางสุรสิ า ภูมิศาสตร
นางสาวสุรีย กุลติยะรัตนะ
นางสุรีย จํานงนิจ
นางสุรีย หมาดหวา
นางสุรียพร สุภาพัฒน
นางสุรวี รรณ จิตตสม
นางสาวสุลดั ดา แสงตา
นางสุวพิน ตันเจริญ
นางสุวรรณ มณเฑียรรัตน
นางสุวรรณา ศรีมวง
นางสุวรรณา สิงหพยัคเดช
นางสุวรรณา อัมพร
นางสุวรรณี ดีทองงาม
นางสุวรรณี ทองใบ
นางสุวีรยา กุง ทอง
นางเสาวนีย ศรประดิษฐ
นางสาวเสาวภาคย ใจเสน
นางเสาวลักษณ ปทุมจันทรัตน

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข
๑๑๕๗
๑๑๕๘
๑๑๕๙
๑๑๖๐
๑๑๖๑
๑๑๖๒
๑๑๖๓
๑๑๖๔
๑๑๖๕
๑๑๖๖
๑๑๖๗
๑๑๖๘
๑๑๖๙
๑๑๗๐
๑๑๗๑
๑๑๗๒
๑๑๗๓
๑๑๗๔
๑๑๗๕
๑๑๗๖
๑๑๗๗
๑๑๗๘
๑๑๗๙
๑๑๘๐
๑๑๘๑
๑๑๘๒

หนา ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางแสงเดือน เอี่ยวศิริ
นางสาวโสพิศ จาแสน
นางโสพิศ ศศิธร
นางโสภา สุวรรณวงศ
นางโสภิตา หงษมณี
นางหทัยรัตน ปรางทอง
นางหทัยลักษณ สุวรรณ
นางหนึ่งฤทัย ธัญญเจริญ
นางหอมเกษร ขลุยประเสริฐ
นางหัทกาญจน บุญเปยม
นางหัทยา ศิลรักษ
นางอนงค ภาวสุทธิกุล
นางอนงค ราชนุเคราะห
นางอนงคนุช จางแกว
นางอนัญญา บุญรัตน
นางสาวอนัญญา พลมณี
นางสาวอนันต เวสสะภักดี
นางอนุเคราะห สัตยานนท
นางสาวอนุมาศ เพียเทพ
นางอภิญญาณ สองแสง
นางสาวอภิรดี ทองแขวน
นางสาวอภิรมุ แฝงดานกลาง
นางสาวอมรรัตน เกษตรธนานุกูล
นางอมรรัตน อินทศร
นางสาวอมลรัตน มั่นสมบูรณ
นางสาวอรทัย นุชบางเคียน

๑๑๘๓
๑๑๘๔
๑๑๘๕
๑๑๘๖
๑๑๘๗
๑๑๘๘
๑๑๘๙
๑๑๙๐
๑๑๙๑
๑๑๙๒
๑๑๙๓
๑๑๙๔
๑๑๙๕
๑๑๙๖
๑๑๙๗
๑๑๙๘
๑๑๙๙
๑๒๐๐
๑๒๐๑
๑๒๐๒
๑๒๐๓
๑๒๐๔
๑๒๐๕
๑๒๐๖
๑๒๐๗
๑๒๐๘

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖
นางอรนรา ยงดี
นางอรนันท นิ่มนุช
นางอรพินท ตนคําใบ
นางสาวอรรคนิษฐ เปยมประถม
นางอรวรรณ พิณปรุ
นางสาวอรัญญา แกวยิ่ง
นางอรัญญา ทิพยทอง
นางอรัญญา นอยประสาน
นางอรุณ ทิฆัมพรไพโรจน
นางสาวอรุณศรี ชาตรีกุล
นางสาวอลิศรา ศรีสรอย
นางอลิสา ฤทธิเดชะ
นางอองศรี พงศรุจิกร
นางสาวอังคณา กุลชัยวัฒนะ
นางสาวอังคณา ขาวผอง
นางสาวอังศุมา รตะพันธุ
นางอัจจิมา ครองตน
นางอัจจิมาภรณ สุขขุน
นางสาวอัจฉรา หนองเตาดํา
นางอัญชนา นอยตา
นางอัญชลี บินตํามะหงง
นางอัญชลี เพชรนันท
นางอัญชลี ยังดี
นางอัญชัญ จงเจริญ
นางสาวอัญชิษฐา โหมดพันธุ
นางอัมพร เพ็ชรออน

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข
๑๒๐๙
๑๒๑๐
๑๒๑๑
๑๒๑๒
๑๒๑๓
๑๒๑๔
๑๒๑๕
๑๒๑๖
๑๒๑๗
๑๒๑๘
๑๒๑๙
๑๒๒๐
๑๒๒๑
๑๒๒๒
๑๒๒๓
๑๒๒๔
๑๒๒๕
๑๒๒๖
๑๒๒๗
๑๒๒๘
๑๒๒๙
๑๒๓๐
๑๒๓๑
๑๒๓๒
๑๒๓๓
๑๒๓๔
๑๒๓๕

หนา ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางอัสมา มหากลัน่
นางสาวอาจรีย หงษนอย
นางอาจารี เกษมสุข
นางอาภัสรา นามวงษ
นางอาภาภรณ ริยาคํา
นางอารญา สะระปรัง
นางสาวอารยา ภานุศรี
นางสาวอารยาภรณ เปรมกระสินธุ
นางอารี เลาะวิถี
นางอารี สุวรรณชาติ
นางอารีพร ดีกองสิน
นางอารีย ทองแผน
นางอารีย เทพกิจ
นางอารีย มุงดี
นางอารีย วัฒนะตันทะ
นางอารีย หิตะรัตน
นางอารียลักษณ ฉิมสอน
นางสาวอารีวรรณ ตันศิริ
นางอารุณี ทิพยลาย
นางสาวอําพร พิทาคํา
นางอําพัน ดานสวัสดิ์
นางอําพันธ ชัยศักดิ์
นางอําไพ ตัณฑิกุล
นางอําไพ ผลพิบูลย
นางอําไพ เพียรพิศเนตร
นางสาวอําไพ เมืองสม
นางอําภา ปาอินทร

๑๒๓๖
๑๒๓๗
๑๒๓๘
๑๒๓๙
๑๒๔๐
๑๒๔๑
๑๒๔๒
๑๒๔๓
๑๒๔๔
๑๒๔๕
๑๒๔๖
๑๒๔๗
๑๒๔๘
๑๒๔๙
๑๒๕๐
๑๒๕๑
๑๒๕๒
๑๒๕๓
๑๒๕๔
๑๒๕๕
๑๒๕๖
๑๒๕๗
๑๒๕๘
๑๒๕๙
๑๒๖๐
๑๒๖๑
๑๒๖๒

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖
นางอิชยา ขวัญจิตร
นางอินทราภรณ สิงหเวิน
นางอิสราภรณ ปริปุรณะ
นางสาวอุดมพร พรมมา
นางอุดมลักษณ ทองจันทร
นางสาวอุทัย แรรดู ี
นางอุทัยวรรณ ธาระเขตร
นางอุทัยวรรณ ศรีชลาลัย
นางอุทมุ รัตน ครุฑวิไล
นางอุบล กลางอรัญ
นางอุบล เชาวนเจริญ
นางอุบลรัตน จันชูโต
นางอุบลรัตน พิมพใหม
นางอุรารัตน บุญขันธ
นางอุไร คหสุวรรณ
นางอุไร ผอนผัน
นางอุไรรัตน สัตยาลักษณ
นางอุไรวรรณ ควรพิพัฒนกลุ
นางสาวอุไรวรรณ เรืองเวส
นางอุไรวรรณ สวนสมพงษ
นางอุลัยวรรณ ตันติโภคา
นางอุษณา ทิพยประชาบาล
นางอุษณีย เสนวงษ
นางอุษา ชาญประไพร
นางอุษาวณี สินนา
นางอุสา ห เดชพลกรัง
นางเอือ้ มพร ภัคฤทธิ์กุล

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕

นายกงกฤษ วิเศษชาติ
นายกมล ยุตรินทร
นายกรณพงศ ดอกบัว
นายกฤษฎา ดาวเรือง
นายกฤษณ จันทะวงค
นายกฤษณพงค ผองโอภาส
นายกฤษณะ ไทยเอือ้
นายกฤษณะ พันผา
นายกศมพงศ ไตรสมบูรณ
นายกสิวฒ
ั น ออนจันทร
นายกอง ทับโชติ
นายกังวาน เนาวเจริญลักษณ
นายกัมปนาท บุญธานี
นายการุณ ไลทา
นายกิจติ พูพันดุง
นายกิจติศักดิ์ ประพันธ
นายกิตติเดช เสมาชัย
นายกิตติพงษ ไกรวงศ
นายกิตติพงษ จันทร
นายกิตติพงษ สุวรรณไกรษร
นายกิตติศกั ดิ์ รื่นภักดิ์ธรรม
นายเกรียงศักดิ์ กุฎเงิน
นายเกษม เบ็ญโตะหมีน
นายเกษม โพธิ์ออง
นายเกษม ภาษี

หนา ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖

เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๒๖ นายโกสินธุ สมุทรกลาง
๒๗ นายไกรสิทธ ทวินนั ท
๒๘ นายขันติรัตน ธัญญะอุดม
๒๙ พันตํารวจโท คงศักดิ์ จรัสบุญประชา
๓๐ นายคมกฤช วงคษา
๓๑ นายคมสัน รังเพีย
๓๒ นายคมสัน ศรีราชบัวผัน
๓๓ นายคมสันติ์ เจริญสุข
๓๔ นายครรชิต สิทธิศรีจันทร
๓๕ นายครองทรัพย พรหมวังขวา
๓๖ นายคํานวณ เรือนทอง
๓๗ นายคุณานนท สุขเกษม
๓๘ นายจงกล จันทรแกว
๓๙ นายจติพล แกวคํา
๔๐ นายจตุพล จันทรชม
๔๑ นายจรัสภัทร โกศลนิมติ ร
๔๒ นายจรูญ ภูมิสุทธิกุล
๔๓ นายจักรกฤษณ รืน่ เรืองฤทธิ์
๔๔ นายจักรินทร สมพระมิตร
๔๕ นายจํารัส รูสมัย
๔๖ นายจิตรกร ทองชัย
๔๗ นายจิติชัย เพ็งมูล
๔๘ นายจิตวิ ัฒน สืบเสนาะ
๔๙ นายจีรศักดิ์ สุภา
๕๐ นายจีราวัฒน บุญสินชัยธนกุล

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ 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

นายเจต ประภามนตรีพงศ
นายเจริญ การะเกษ
นายเจริญ โนวิน
นายเจียมศักดิ์ คะหะวงศ
นายเฉลิมเกียรติ สิรวิ รพงศ
นายเฉลิมพงษ ยิ้มแฉง
นายชยา พรหมวังขวา
นายชยุต กิตติวฒ
ั กุล
นายชลธี ศิริสุวรรณ
นายชลอ พรหมกําเนิด
นายชัยฤทธิ์ จินดาวงศ
นายชาคริต เตชะนันท
นายชาญชัย ขาวสะอาด
นายชาญชัย คลังบุญวาสน
นายชินวัจน งามวรรณากร
นายเชาวลิต จิตรวงคนันท
นายเชิดชาย บุญจันทร
นายเชิดชู เวฬุวนารักษ
นายไชยา จันทรฉาย
นายณรงค รัตนเลิศ
นายณรงคกร สีจนั ทร
นายณรงคศักดิ์ ละออศรี
นายณัชกฤช คุณสนอง
นายณัฏฐพงศ สุนทโรทก
นายณัฐกานต คลายกบิลท
นายณัฐวัฒน ภัคคะวราพันธุ

หนา ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖
นายณิพัฒน เลิศมงคล
นายดุษฎี ยี่รักษ
นายดุสติ กลับหอม
นายเดชา สาระเจริญ
นายเดชา เสนห
นายเดชาชัย เครือเทพ
นายเดชาภัค ศุภอัครภัค
นายเดนพงษ ไทยแปน
นายแดง พันธเนตร
นายไตรภพ ศรีสวุ รรณ
นายทนงศักดิ์ จันทบุรี
นายทรงพร ตอนใจ
นายทวีชัย ถนอมลิขติ วงศ
นายทวีศักดิ์ กันเผือก
นายทศพล นาเครือ
นายทศพล บุญเผื่อน
นายทิวา แจงสุข
นายเทิดศักดิ์ ปนพา
นายธงชัย อินตะวงค
นายธนกฤต สะโรกุลธน
นายธนบดินทร วิวฒ
ั นาการ
นายธนพล อินทรแปน
นายธนวัฒน โปรงทะเล
นายธนสินธุ ประเสริฐสินธุ
นายธรรมนูญ คําสัตย
นายธราวุธ โรจนรักษ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘

นายธัชธาริน หมวกทอง
นายธานี เผาภู
นายธีระยุทธ บุญตัน
นายธีระยุทธ พึ่งตา
นายนพเจริญ วิไลรักษ
นายนพดล โรจนวรกุล
นายนรินทร เพชรแท
นายนวพล บัลลังก
นายนันทพล มียงิ่
นายนัยวัต อิสระภาพ
นายนิติภัทร มายขุนทด
นายนิพนธ นอยแรม
นายนิพนธ เอี่ยมประเสริฐ
นายนิพัทธ สุพจนานุรกั ษ
นายนิรนั ดร กันมูล
นายนิรนั ดร ธัญญาวุฒิ
นายนิรนั ดร วงศมณีนิล
นายนิรตุ ติ์ ชุมแวงวาป
นายนิวัติ อุทศิ ผล
นายบรรจง โสตถิวรนันท
นายบํารุง แกวจันดี
นายบุญชัย แซเลียบ
นายบุญชัย เต็มพิทกั ษสิริ
นายบุญเชิด เสวกวรรณ
นายบุญทวี ถาวรทัศนกิจ
นายบุญระวี นิ่มมา

หนา ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖
นายบุญลอม พันธนาค
นายบุญเลิศ ชีวะอิสระกุล
นายบุนยธร สุนทร
นายปฏิรูป ศิลปรัตน
นายปโยธร ทองขาว
นายปรวัฒน แจงสุข
วาที่รอยตรี ปรวีร ถนอมคุณ
นายประดิษฐ ชนะจน
นายประทีป เมฆสุวรรณ
นายประทีป วรศะริน
นายประทีป วาดพันธ
นายประพล ปาลกะวงศ ณ อยุธยา
นายประพันธ พวงจันทร
นายประพันธิ์ แจงสวาง
นายประภาส เฉลิมไชย
นายประมุข มวงจีบ
นายประยูร สังกะเพศ
นายประสิทธิ์ ชลมารค
นายประเสริฐ ดวงสุยะ
นายประเสริฐ สงฉิม
นายปรัชญา พุดดี
นายปรัชญา รักนุช
นายปรัชญา รูปหลอ
นายปรีชา พันธนิกุล
นายปรีชา เพชรแกว
นายปรีชา แพนเกาะ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐

นายปรีชา เรืองรักษ
นายปรีดี โมราศิลป
นายปติพงษ สุขมะโน
นายปยะพงศ ศรีสะอาด
นายพงศกร ใจมัน่
นายพงศธร พงศพันธงาม
นายพงษธร กําจัด
นายพงษพันธ บุญญาพิจิตร
นายพงษวิจารณ วารี
นายพจนันท ทรัพยบุญมี
นายพจนารถ ภูสาริ
นายพนมกร หีตเพ็ง
นายพรชัย แกวมณี
นายพรชัย มาโท
นายพรพรต ชุปวา
นายพรหมมินทร อวนเจริญ
นายพศิน มีศิริ
นายพัชรพงษ ธรรมธุระ
วาที่รอยตรี พัทธิกร วุฒิ
นายพันศักดิ์ อุดหนุน
นายพิชิตชัย แสวงพิทยารัตน
นายพิทยา นาควรรณ
นายพิพัฒน บันลือพงศเจริญ
นายพิศ ฉวี
นายพีรพงษ บัวเหลือง
นายพีรพัฒน เฮิงโม

หนา ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖
นายเพ็ชร ชินบุตร
นายเพลิน ทุเรียน
นายไพโรจน วงษเสน
นายไพศาล ไกรวงศ
นายไพศาล ภาโนมัย
นายภทร เภาราษฎร
นายภรภัทร กัญจนศุข
นายภราดร เซงฉั่น
นายภราดร วงศศรีเผือก
นายภาณุวฒ
ั น มิง่ ขวัญ
นายภิรมณ ทองแพง
นายภูมิศักดิ์ พรหมปญโญ
นายภูวดล เพ็ญนาดี
นายมงคล แกววงบน
นายมงคล สมชื่อ
นายมนตรี เกษมเนตร
นายมนตรี ศรีอยูยงค
นายมนตรี อิน่ แกว
นายมานิตย นันตา
นายมีชัย เอื้ออรุณกิจ
นายมูฮมั หมัด ยาเหม
นายยรรยง สุขมี
นายยอดยิ่ง กันทะวงค
นายยุทธนา ยุทธยงค
นายยุทธพงศ การะยม
นายรณพิบูล ไชยกูล

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒

นายรพีพัฒน คงคํา
นายระบิล ยอดแกว
นายระพิน แสงสุด
นายรักชาติ สุริยะ
นายรัฐพล ศรีวชิโรทัย
นายรัฐวิทย ศรีดาวเรือง
นายรุงโรจน ชางขวัญยืน
นายเรืองยศ ศรีเกตุ
นายเรืองฤทธิ์ สรองศรี
นายฤทธิกร ทิตาทร
นายฤทธิรงค เสนาจิตร
นายวณิชชัย ศรีคํานวล
นายวรพล อูทรัพย
นายวรวุฒิ ญาณวรพงศ
นายวรวุฒิ มกรเสน
นายวัยวุฒิ อัศวะมหาศักดา
นายวัลพจน เพ็ชรมหาพรม
นายวัลสิน รอดจันทร
วาที่รอยตรี วิชัย ธรรมศิรขิ วัญ
นายวิเชียร ตาเจริญเมือง
นายวิโชติ กุลเกตุ
นายวิทยา พุทธสอน
นายวินัย กองสันเทียะ
นายวินัย ศรีภักดิ์
นายวินิจ อินทชิต
นายวินิตย ยืนชนม

หนา ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖
นายวิภาคย ทวีศักดิ์พจน
นายวิภาดร นิลเพชร
นายวิรัช บุตะกาศ
นายวิรัตน ศรีแกวณวรรณ
นายวิสิทธิ์ ศรีแกว
นายวิสุทธิ์ ถาวรสถิตย
นายวิหาร สุพร
นายวีรชัย ยะธะนะ
นายวีรยุทธ สังขคง
นายวีรวัฒน แกวดี
นายวีระชัย จันภักดี
นายวีระชาติ ยาวะโนภาสน
นายวีระพงษ เสนารักษ
วาที่รอยตรี วีระวุทธ นาคพิน
นายวีระศักดิ์ รัชชโต
นายวุฒิชัย ปราศรัย
นายศักดิ์ชัย บุญชวย
นายศักดิ์ชัย หุน นอก
นายศิริ นอกตาจั่น
นายศิริชัย อึดใจ
นายศุภชัย ชุมศรี
นายศุภโชติ ศิระพุฒิภัทร
นายศุภวัฒน ศรีพรรณ
นายเศวต ชลวิริยะกุล
นายสถาพร ถิ่นวัฒนกูล
นายสถิตย ชวยสถิตย

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔

นายสมควร พรหมมาศ
นายสมชาย ผจญศิลป
นายสมชาย เมืองพิล
นายสมนึก ทองไหม
นายสมนึก ธารา
นายสมนึก ศรียนั ต
นายสมปอง สุนทะโก
นายสมพงษ บัวทอง
นายสมพร มั่งมูล
วาที่รอยเอก สมพร เสือนิล
นายสมพร เอี่ยมผอง
นายสมศักดิ์ กองสุข
นายสมศักดิ์ กาทอง
นายสมศักดิ์ ขันกสิกรรม
นายสมศักดิ์ โนกูล
นายสมศักดิ์ ยาโกบ
นายสมศักดิ์ สุธรรมนอย
นายสมาน แกวมุงคุณ
นายสยาม ธีระบุตร
นายสรณะ นามวงษ
นายสรสิช นวลศรี
นายสวโรจน ดํารงรัตนชัย
วาที่รอยตรี สฬาวุตร เนื่องโนราช
นายสังเวียน รัตนรังษี
นายสันติ ไขมุกข
นายสัมภาษณ ผดุงจิตต

หนา ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖
นายสาธิต วีสม
นายสามารถ มาลี
นายสามารถ อนุรักษชัยวิทย
นายสายไทย สีมอย
นายสารี โตะหมิด
นายสาโรจน สุกเกษม
นายสาโรจน สุวรรณฤทธิ์
นายสิทธิชัย ธรรมสอน
นายสิทธิพร ฆังฆะ
นายสิรวิชญ ศรีสุวรรณ
นายสิริชาติ กิจนุกรณ
นายสิริศกั ดิ์ ดงตาวัน
นายสุกิจ เหลาแกว
นายสุขสันต ศรีสุนนท
นายสุคนธ ไขมุกข
นายสุชาติ หอมพวงภู
นายสุชาย รอยกุลเจริญ
นายสุชิน เกตุแกว
นายสุทธิกิตติ์ ธิติวรนันท
นายสุเทพ บุบผาคร
นายสุนทร เรียงวัน
นายสุพงษ กองทอง
นายสุรชัย จันทรวิจติ รกุล
นายสุรชัย เจริญพงศ
นายสุรพล วรรณโสภณ
นายสุรวุฒิ ธูปทอง

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖

นายสุรศักดิ์ งามสุวรรณวงษ
นายสุระศักดิ์ เมาเทือก
นายสุริยา สีคมิ้
นายสุริยา อุน เรือน
นายสุวฒ
ั น ปตตังเว
นายสุวิจักขณ ลิ่มสวัสดิ์
นายสุวิทย ปญโญกลาง
นายเสกศักดิ์ เที่ยงธรรม
นายเสกสรรค หอมนาน
นายเสฎฐวุฒิ ธาราสุข
นายเสถียร เจียนครบุรี
นายเสนอ สุเฌอ
นายเสมา คิวนิ ศักดิ์
นายแสนชัย ไตรภูมิ
นายเหรียญชัย เหรียญขํา
นายฬุริยะ ชัยเดช
นายองอาจ บําเพ็ญผล
นายอนันต เยติ่ง
วาที่รอยตรี อนิรุทธ กรูดไคร
นายอนุวรรตน พรหมแกว
นายอนุสรณ ชูพันธ
นายอนุสรณ มีศริ ิ
นายอนุสรณ ฤทธิ์ศรี
นายอภิชาติ จันทะแสง
นายอภิปราย ชัยสุวรรณ
นายอภิรักษ โภชพิพิธ

หนา ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖
นายอภิวฒ
ั น ศรีคุณ
นายอมร กิจเจริญ
นายอมร แกวสวาง
นายอรุณ พิมพเพียง
นายอลงกร ไกรกาศ
นายอะหมัด แอเก็ม
นายอังกูร จันทรชาวนา
นายอัมพร ภวชโลทร
นายอัศวินย วงษชัยบุตร
นายอัสนี พิศมัย
นายอาคม ริมทอง
นายอํานวย ทองบุญรอด
นายเอกชัย อาจหาญ
นายเอกนรินทร สนัน่ เมือง
นายเอกพงษ ปญญา
นายเอกศักดิ์ สังขกุล
นายเอกองค ผองทอง
นายเอทา นพรัตน
นางกตภร ประสารวรณ
นางกนกภรณ พวงสวัสดิ์
นางกนกรัตน ชื่นสกุล
นางสาวกนกรัตน พิลึก
นางสาวกนกรัตน ศรีอดุ ม
นางกนกวรรณ ดอนทอง
นางกนกวรรณ ปทุมรัตน
นางกนกวรรณ เรืองไทย

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘

นางกนกวรรณ วรวาส
นางสาวกนกวรรณ ศรีชุมพวง
นางสาวกนกวรรณ ศรีไชย
นางสาวกนกอร พิชัยวัง
นางกนกอร ยกยอง
นางกนิษฐา อรรคสีวร
นางกมล วัฒนพรหม
นางกมลทิพย สมจันทร
นางกมลพร โสตะภา
นางกมลรัตน นัยจิต
นางสาวกมลวรรณ โดมศรีฟา
นางกมลวรรณ ปญญากาวิน
นางกมลวรรณ แยมศิริ
นางสาวกมลวรรณ ลูกอินทร
นางสาวกมลวรรณ สาถีระเนตร
นางกรกนก ติลกาศัย
นางสาวกรณียา โสมมาก
นางกรนภา ดีนาน
นางกรรณิกา เนื่องโนราช
นางสาวกรรณิกา เพียแกนแกว
นางกรรณิกา หลียะวงค
นางสาวกรรณิการ แกวใน
นางกรรณิการ ปญญามา
นางกรรณิการ เมืองเกษม
นางกรองทิพย พลายสาร
นางกฤตยภัสสร ณ สุวรรณ

หนา ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖
นางกฤตยาภรณ สุขสวัสดิ์
นางกฤติยา วัชรดีกุล
นางกฤษณา ขาวเงิน
นางกฤษณา ฉ่าํ มณี
นางกฤษณา ชูประยูร
นางสาวกฤษณา ดิษฐรักษ
นางกฤษณา ทวีเงิน
นางสาวกฤษณา บุญชวย
นางกอกูล ชาญสูงเนิน
นางกัญกร เรืองอรุณ
นางกัญจนณัฏฐ ตันมูลสุข
นางกัญจนา แยมสมัย
นางสาวกัญชลา หลบลี้ภัย
นางสาวกัญญรัตน ทรงประโคน
นางสาวกัญญา พลอยทองคํา
นางกัญญา ภักดี
นางกัญญา เสือสุวรรณ
นางสาวกัญญาณัฐ โพธิ์พันธุ
นางกัญญาณี ทองดวง
นางกัญญาภัค วิไลสอน
นางกัญญารัตน สุริอาจ
นางกัญญาลักษณ ตันติศรีปรีชา
นางสาวกัตติกา อุนเจริญ
นางกันตฤทัย นาหวยทราย
นางสาวกันตินันท คุม เกรง
นางกันธิมา สุวรรณโชติ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘
๔๓๙
๔๔๐

นางกัลยกร สรอยมะโน
นางสาวกัลยา คําเผือก
นางกัลยา จันทเวช
นางกัลยา ทาสม
นางสาวกัลยา รัตนแกวมุณี
นางกัลหา จนรัฎช
นางสาวกาญจนา เกตุรามฤทธิ์
นางสาวกาญจนา ขวัญพูล
นางกาญจนา คนชม
นางสาวกาญจนา ถนอมวงษ
นางกาญจนา ธรรมสมบูรณ
นางกาญจนา โปรงสูงเนิน
นางกาญจนา หมืน่ โฮง
นางสาวกาญจนา อยูคง
นางสาวกาญจนา อยูสุข
นางกาญจนาพร ทองเทพ
นางกานดา ไกรแกว
นางสาวกิง่ กอย ชนะจิตต
นางสาวกิง่ แกว วิจติ เทอดธรรม
นางสาวกิง่ อร สิทธิสาร
นางสาวกิตติยา เกษมศรี
นางสาวกิตติยา ศรีปด ถา
นางกิตติยา สุขภิลาพ
นางกิติมา กาญจนินทุ
นางกิรณา ตัญญะสิทธิ์
นางสาวกุมาริกา เพ็งจันทร

หนา ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๗
๔๔๘
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓
๔๕๔
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗
๔๕๘
๔๕๙
๔๖๐
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖
นางกุลธิดา สุขรอด
นางกุลยาภรณ แปงใจ
นางเกณิกา แตงกวา
นางเกศกนก อุน มี
นางสาวเกศรา รัตตมณี
นางสาวเกศรินทร สวางศรี
นางสาวเกศิณี วิเชียรวรรณกูล
นางสาวเกษณี โออวด
นางเกษร ปลอดขํา
นางเกษร หนาหู
นางสาวเกษรา เกิดแปน
นางเกษศิณีย มากทอง
นางเกื้อกูล กล่าํ เขียว
นางสาวแกนจันทร สาลีสี
นางแกวตา สุวรรณโณ
นางสาวโกมล บุญอมร
นางขนิษฐา ชูนนิ ทร
นางสาวขนิษฐา แซลมิ่
นางขนิษฐา ทองใจสด
นางสาวขนิษฐา บัวรอด
นางขนิษฐา พูนพิพัฒน
นางขนิษฐา สวางจิตร
นางสาวขนิษฐา สิงหเพ็ชร
นางสาวขวัญ หงวนถนอม
นางสาวขวัญชนก เตชะวิจติ ร
นางสาวขวัญชนก เพชรนาดี

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓
๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐
๔๙๑
๔๙๒

นางสาวขวัญศิริ บัวลา
นางสาวขวัญหทัย พัฒนโก
นางขัตติยา ปญญาสงค
นางเขมิกา อ่ําออน
นางคณิจถา รันศรี
นางคํานึงนิตย จันทรแกวแร
นางคําพา ปาดีธีรโชติ
นางสาวคําหมวน ผายคํา
นางสาวคุณติ า ทองดอนนอย
นางสาวงามจิต แซเฮา
นางสาวงามตา แกวนวล
นางงามตา คลายมี
นางจงกล สมใส
นางสาวจงกล สําราญล้ํา
นางสาวจงจิต อินทรชาติ
นางสาวจงจิตต วงศมยุรา
นางจตุพร แซเฮา
นางจตุพร วงษหอม
นางจตุพร หริง่ กัน
นางสาวจรรยา ดวงสรอย
นางจรินทรญา ศรีชื่น
นางสาวจรินทรพร คงทิพย
นางจริยา บัวนาค
นางจริยา อ่ําทอง
นางจรีย จําลอง
นางจรุงจันทร กลาเผชิญโชค

หนา ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘
๔๙๙
๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔
๕๐๕
๕๐๖
๕๐๗
๕๐๘
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖
๕๑๗
๕๑๘

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖
นางสาวจอมขวัญ ศิริทรัพย
นางจันฐิมา เอี่ยมทุเรียน
นางจันทนา ศิริวฒ
ั น
นางสาวจันทนี ปานการะเกตุ
นางจันทรกานต กูลเกือ้
นางจันทรจิรา ทาลัดชัย
นางจันทรจิรา พิทกั ษกําพล
นางสาวจันทรจิรา สังขทอง
นางจันทรฉาย กัววงศ
นางจันทรธิมา ไทยแกว
นางจันทรเพ็ญ นุชเลี้ยง
นางจันทรเพ็ญ พงษสดี า
นางสาวจันทิมา ไกรวิทยอนุสรณ
นางสาวจันทิมา ดีประเสริฐ
นางจันทิมา ผลรุก
นางสาวจันทิมา พันสอน
นางสาวจันทิรา โพธี
นางจันหอม เทพพระ
นางจาฏพัจน สุธรรมวิจติ ร
นางจารวี ขามกิง่
นางจารี เหลาเจริญ
นางจารีย สังขวงษ
นางจารึก ประพิณพงศ
นางสาวจารุณี ใจฉ่ํา
นางสาวจารุรัศม ฉ่ําจิตร
นางสาวจารุวรรณ ชื่นใจ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕
๕๒๖
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐
๕๓๑
๕๓๒
๕๓๓
๕๓๔
๕๓๕
๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒
๕๔๓
๕๔๔

หนา ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางจารุวรรณ ทองหลาง
นางจารุวรรณ ธงฉิมพลี
นางจารุวรรณ รุง สวาง
นางสาวจารุวรรณ อินทรพรหม
นางจําเนียร ขุนภิบาล
นางสาวจําเนียร พรหมบุตร
นางสาวจําเรียง ถาวรสิน
นางสาวจําเลียง คลายสุริยา
นางจิณหชญา กามุณี
นางจิณหวรา เย็นวัฒนา
นางสาวจิตตมาส พราหมเอม
นางสาวจิตติมา บําเพ็ญศรี
นางจิตรลดา พุทธคุณรักษา
นางจิตราพร แกวพรม
นางสาวจิตราพร บุญรี
นางจิตสบาย ทองพันธชู
นางสาวจินดารัช วิลาทอง
นางสาวจินดารัตน ประพันธบัณฑิต
นางจินตนา กูบคางพลู
นางจินตนา จันทรคํา
นางจินตนา ทะราช
นางจินตนา บอคํา
นางจินตนา รอดเจริญ
นางสาวจินตนา เสียงเพราะ
นางจินรีย พัฒนพินัย
นางจิรฐา แดงนอย

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

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖
นางสาวจิรวรรณ ไกรนรา
นางสาวจิระพันธ ถวิลพัฒนา
นางสาวจิราณี มากจุย
นางจิราภรณ เทียนใส
นางสาวจิราภรณ น้ําขาว
นางสาวจิราภรณ แผนเพ็ชร
นางจิราภรณ พิณทะปะกัง
นางสาวจิราภรณ วิรตั นปราการ
นางสาวจิรารัตน จอมปอ
นางจิราวรรณ วิเชียร
นางจีรภรณ ทองวงศ
นางจีรภา สุขกระโทก
นางสาวจีรวัฒน สิรสุนทร
นางจีระพร สลางสิงห
นางสาวจีราภร ไตรรักษ
นางจุฑาทิพย ตั้งวิเศษสกุล
นางจุฑามาศ แดนโพธิ์
นางจุฑามาศ ทองคํา
นางจุฑามาศ ทันตะยะกิจ
นางสาวจุฑามาศ ธรรมรังษี
นางจุฑามาศ สวางโสดา
นางจุฑามาศ สากุล
นางสาวจุฑามาส อมฤกษ
นางสาวจุฑารัตน จันทวัย
นางจุติมา อุปการแกว
นางจุมพิตา วีระศิริ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข
๕๗๑
๕๗๒
๕๗๓
๕๗๔
๕๗๕
๕๗๖
๕๗๗
๕๗๘
๕๗๙
๕๘๐
๕๘๑
๕๘๒
๕๘๓
๕๘๔
๕๘๕
๕๘๖
๕๘๗
๕๘๘
๕๘๙
๕๙๐
๕๙๑
๕๙๒
๕๙๓
๕๙๔
๕๙๕
๕๙๖

นางจุรีภรณ เชี่ยวชาญ
นางเจริญศรี บัวทอง
นางแจม บุตรโยจันโท
นางสาวแจมจันทร อาจองคษา
นางสาวใจทิพย บัวรัตนกาญจน
นางสาวใจรัก แตงออน
นางใจรัช เพิ่มพิณทอง
นางสาวฉลวย มาตวังแสง
นางฉลอง เทียนดํา
นางฉวีวรรณ จันทรหอมกุล
นางฉวีวรรณ ทิศกระโทก
นางสาวฉวีวรรณ ปลอดโปรง
นางสาวฉวีวรรณ มูลศรี
นางฉัตรสุดา จันทรดียิ่ง
นางชญานิส รอดพลอย
นางชฎาพร ปญญาสิทธิ์
นางชฎาพร ผัดออนอาย
นางชฎาภรณ ทาสุวรรณ
นางชฎาวรรณ เศวตวงศ
นางชณิตรา พรหมวังขวา
นางชนันตพร ศรีสวุ รรณ
นางชนากานต กลิ่นหวล
นางชนานันท วงศงาม
นางสาวชนิกานต บุญราศรี
นางสาวชนิกานต พุฒนอก
นางสาวชนิดดา ตันไพบูลย

หนา ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐
๖๐๑
๖๐๒
๖๐๓
๖๐๔
๖๐๕
๖๐๖
๖๐๗
๖๐๘
๖๐๙
๖๑๐
๖๑๑
๖๑๒
๖๑๓
๖๑๔
๖๑๕
๖๑๖
๖๑๗
๖๑๘
๖๑๙
๖๒๐
๖๒๑
๖๒๒

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖
นางชนิดา ตาวงษ
นางชนิดา ทิพรัตน
นางชนิดา บริรกั ษ
นางชนิดาภา ปาละพันธ
นางสาวชนิภรณ บุตรโสภา
นางชมพูนุท ไขสง
นางสาวชมภูนุช คูณมา
นางสาวชลทิชา การะเกตุ
นางชลธิชา จิวนารมณ
นางสาวชลธิชา ฮัว่ สุน
นางสาวชลธี วุฒิไชย
นางชลพิณ เสาพา
นางชลลดา คําศิริ
นางชลลดา สุขประเสริฐ
นางสาวชลิดา แดหวา
นางชลิดา ศรีสารคาม
นางสาวชวนพิศ ตันศิริ
นางสาวชวัลลักษณ อักษรพันธ
นางสาวชวา วงษเนียม
นางสาวชอเพชร เดี่ยววานิช
นางชัชฎาพร ประสาทแกว
นางสาวชัชดาพร อัมพรสายชล
นางสาวชัญญาณี ศิริวฒ
ั นกุล
นางสาวชาณัฏฐพร สรรพกิจบํารุง
นางสาวชาลิณี ยอดราช
นางชาลิตา นามวงษศรี

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข
๖๒๓
๖๒๔
๖๒๕
๖๒๖
๖๒๗
๖๒๘
๖๒๙
๖๓๐
๖๓๑
๖๓๒
๖๓๓
๖๓๔
๖๓๕
๖๓๖
๖๓๗
๖๓๘
๖๓๙
๖๔๐
๖๔๑
๖๔๒
๖๔๓
๖๔๔
๖๔๕
๖๔๖
๖๔๗
๖๔๘

นางชิดชนก ชายนอย
นางสาวชิดตะวัน จิรสินกุลโรจน
นางสาวชิดศุภางค พวงสุข
นางสาวชีวารัตน ศรประสิทธิ์
นางชืน่ จิตร โพธิ์สอน
นางสาวชุติกาญจน สุกนาค
นางสาวชุตินนั ท กรรมจนะ
นางชุติปภา เพ็งกลั่น
นางชุติมา ชวนเชย
นางชุติมา ณ สวัสดิ์
นางชุติมา พิมพทอง
นางชุติอร ประทีปทอง
นางชุลกี ร ประสพศรี
นางชูศรี วงษนาค
นางซารีนา เหล็มหวัง
นางสาวซูรีนา เจะดอเลาะ
นางสาวญาณิศา กันทะวงศ
นางสาวญาณิศา ชันแสง
นางสาวญาณิศา วาระโว
นางสาวญาดานุช โรจนหิรญ
ั กุล
นางฐานิศา ชวยสวาง
นางสาวฐิตาภา ทวีสวัสดิ์
นางสาวฐิตาภา โอวรางค
นางสาวฐิตารีย จัน่ เอี่ยม
นางฐิติมา ตอหิรญ
ั
นางฑิฆัมพร ถุงจินดา

หนา ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา
๖๔๙
๖๕๐
๖๕๑
๖๕๒
๖๕๓
๖๕๔
๖๕๕
๖๕๖
๖๕๗
๖๕๘
๖๕๙
๖๖๐
๖๖๑
๖๖๒
๖๖๓
๖๖๔
๖๖๕
๖๖๖
๖๖๗
๖๖๘
๖๖๙
๖๗๐
๖๗๑
๖๗๒
๖๗๓
๖๗๔

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖
นางณภัทร พุทธสรณ
นางณภัทร อินทรสวุ รรณ
นางณภาภัช ทัศวรรณ
นางณรงคการ ชืน่ ธรรมนาถ
นางณัชชา จุลิวรรณลีย
นางณัชชา วงษสวุ รรณ
นางณัชชา ไหมออน
นางสาวณัฎฐาภรณ พิงคะสัน
นางณัฏฐชยาภรณ ภูสมหมาย
นางณัฏฐณิชา กาฬภักดี
นางณัฏฐิยา พรมโหมด
นางณัฐกมล เขจรลาภ
นางสาวณัฐกมล ทองนุม
นางสาวณัฐกมล บุญศักดิ์
นางสาวณัฐกฤตา เดชหนู
นางสาวณัฐกานต นนกระโทก
นางสาวณัฐจิรา มาขํา
นางณัฐฐิญา พันธัง
นางสาวณัฐณิชา พิมพงษ
นางณัฐธยาน กิขนุ ทด
นางสาวณัฐนันท ภควัตศิตานนท
นางณัฐปภัสร พรหมโสดา
นางสาวณัฐพิชา ชมชายผล
นางณัฐภัสสร สุนทรจิระพัชญ
นางสาวณัฐยา สุขประสาท
นางสาวณัฐสุดา อวมเกิด

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข
๖๗๕
๖๗๖
๖๗๗
๖๗๘
๖๗๙
๖๘๐
๖๘๑
๖๘๒
๖๘๓
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖
๖๘๗
๖๘๘
๖๘๙
๖๙๐
๖๙๑
๖๙๒
๖๙๓
๖๙๔
๖๙๕
๖๙๖
๖๙๗
๖๙๘
๖๙๙
๗๐๐

นางสาวณัฐหทัย รักไทย
นางสาวณัฐกิ า ตาริน
นางสาวณิชกานต ใจภักดี
นางณิชาภัทร มิทราวงศ
นางณิสาวรรณ มูลวัตร
นางสาวดรุณี ชัยเขิน
นางดรุณี ทักษิณาจารี
นางดรุณี แสวงจิตร
นางดลภัช อรรคสุขโสภณ
นางดลยา ธีระนันท
นางดวงกมล เจียรนัยกุล
นางสาวดวงกมล ชูวงษ
นางสาวดวงกมล ผดุงทรัพย
นางดวงกมล สวิง
นางดวงจันทร สังขแกว
นางสาวดวงใจ ลินฐิ ฎา
นางสาวดวงใจ วิโรจนสกุลพร
นางดวงเดือน ทาระขวัญ
นางดวงนภา กันทะตา
นางดวงประจิตร ชนกคุณ
นางดวงประเสริฐ อนกลม
นางดวงพร อินแปง
นางดวงมณี จันทาวี
นางดวงฤดี มาตรไตร
นางดวงสวรรค บุญเกือ้
นางดวงสุดา ชาวสาน

หนา ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา
๗๐๑
๗๐๒
๗๐๓
๗๐๔
๗๐๕
๗๐๖
๗๐๗
๗๐๘
๗๐๙
๗๑๐
๗๑๑
๗๑๒
๗๑๓
๗๑๔
๗๑๕
๗๑๖
๗๑๗
๗๑๘
๗๑๙
๗๒๐
๗๒๑
๗๒๒
๗๒๓
๗๒๔
๗๒๕
๗๒๖

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖
นางดารนี สังขวารี
นางดารัตน โตสกุล
นางสาวดารารัตน ไกรทอง
นางสาวดาริกา แพทยประเสริฐ
นางสาวดารุณี คงแกว
นางดาวประกาย จันตา
นางดาวเรือง คําดีบุญ
นางดาวเรือง บุญมี
นางดุษณี นิ่มมา
นางเดือนดารา คลายกบิลท
นางเดือนแรม โพธินาม
นางสาวตติยาภรณ นิลเหม
นางตมิสา วิบูลยเกียรติ์
นางสาวเตือนใจ จําปาทอง
นางสาวเตือนใจ บัวประเสริฐ
นางถนอมขวัญ โชคคณาพิทักษ
นางทรรศกร ปราณปรีชากุล
นางสาวทองคํา อุไรวงศ
นางสาวทองเจือ แทนแกว
นางทองรัตน พรมเชียง
นางสาวทักษสตุ า ปานอุทัย
นางสาวทัดดาว จิตรักดี
นางสาวทัดดาว แซลิ้ม
นางทับทิม ศิรดิ าวรรัตน
นางทัศณีวรรณ ศิรวิ ิชัย
นางทัศนีย ชุละดี

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข
๗๒๗
๗๒๘
๗๒๙
๗๓๐
๗๓๑
๗๓๒
๗๓๓
๗๓๔
๗๓๕
๗๓๖
๗๓๗
๗๓๘
๗๓๙
๗๔๐
๗๔๑
๗๔๒
๗๔๓
๗๔๔
๗๔๕
๗๔๖
๗๔๗
๗๔๘
๗๔๙
๗๕๐
๗๕๑
๗๕๒

นางทัศนีย มิตรจุติกุล
นางสาวทัศนีย สวางแกว
นางสาวทัศนีย หทโยทัย
นางทานตะวัน นามทวย
นางสาวทิญาดา ขุมทรัพย
นางทิพยภา ฟองศรี
นางสาวทิพยรัตน แสงทัศน
นางสาวทิพยสุดา บุดดามา
นางสาวทิพวรรณ โพธิ์พึ่ง
นางสาวทิพวรรณ อมฤกษ
นางสาวทิพวัลย บัวจันทร
นางทิมสินธ สุภาจีน
นางทิวาพร จันทวงษ
นางทิษารัตน สูญราช
นางเทพี เพ็งคํามาด
นางสาวเทวี มีศรี
นางเทียมจันทร สารแสน
นางธนพร เตกสงวน
นางสาวธนภรณ รอดพลอย
นางสาวธนัญชญา นาโพธิ์
นางธนัญญา วิไลจิตต
นางธนัญญา สมานคาน
นางธนัฎฐา วงศแสน
นางธนัสถา ศรีตะบุตร
นางธนานันท ศิรประภากร
นางสาวธนิดา ทองแดง

หนา ๘๓
ราชกิจจานุเบกษา
๗๕๓
๗๕๔
๗๕๕
๗๕๖
๗๕๗
๗๕๘
๗๕๙
๗๖๐
๗๖๑
๗๖๒
๗๖๓
๗๖๔
๗๖๕
๗๖๖
๗๖๗
๗๖๘
๗๖๙
๗๗๐
๗๗๑
๗๗๒
๗๗๓
๗๗๔
๗๗๕
๗๗๖
๗๗๗
๗๗๘

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖
นางธมน สังขสําราญ
นางสาวธมนตลักษ ขอยุน
นางสาวธรกฤตา พุมเพชร
นางสาวธรณยุชล คําเปก
นางธฤตพร สองปอนด
นางธัญญธร โพธิสาละ
นางสาวธัญญรัตน ยลพล
นางสาวธัญญารัตน แปลงกลาง
นางธัญพิชชา ถาดครบุรี
นางธัญพิมล นันตะ
นางสาวธิดา คลายดอน
นางธิดา ทิศเปง
นางธิดา โพธิ์ทอง
นางธิดาพร จันทรลอย
นางสาวธิดารัตน เงินวิลัย
นางธิดารัตน เชื้อดี
นางสาวธิติมา ทองลอย
นางสาวธิติมา ทัศนา
นางสาวธีรพร วัฒนวิบูลยกจิ
นางสาวนงคนุช จันทรดิษฐวงษ
นางนงคนุช พันธนิกุล
นางนงคราญ แสงชมภู
นางนงคราญ หงษทอง
นางสาวนงนภัส บุญกอเกื้อ
นางนงนุช พันธุประเสริฐ
นางสาวนงนุช สุขเกษม

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข
๗๗๙
๗๘๐
๗๘๑
๗๘๒
๗๘๓
๗๘๔
๗๘๕
๗๘๖
๗๘๗
๗๘๘
๗๘๙
๗๙๐
๗๙๑
๗๙๒
๗๙๓
๗๙๔
๗๙๕
๗๙๖
๗๙๗
๗๙๘
๗๙๙
๘๐๐
๘๐๑
๘๐๒
๘๐๓
๘๐๔

นางสาวนงเยาว ทองขาว
นางนงเยาว พยัพเมฆ
นางนงเยาว พรดอนกอ
นางสาวนงลักษณ คาไทยสง
นางนงลักษณ ฟกฤกษ
นางนงลักษณ สิทธิชัย
นางนธภร แจมใส
นางนบพดา งอยปดพันธ
นางนพมาศ วงษราชา
นางนพรัตน ชาญกูล
นางสาวนพรัตน บุญสมปาน
นางนพรัตน ภาดี
นางสาวนพลักษณ จันทรพยัพ
นางนพวรรณ จันทาคํา
นางนพวรรณ ใจตรง
นางสาวนพวรรณ เพชรเจริญ
นางนพสินี ฎิธิพิน
นางสาวนภสร อาจภัยรินทร
นางนภา ศิลปชัย
นางสาวนภาพร เพียรสรางสรร
นางนภาพร สันพันธ
นางนภาพร อิ่มทรัพย
นางสาวนภาภรณ ผาสุข
นางนภาภรณ ฟองสวัสดิ์
นางสาวนโรบล ศุขวินทุ
นางสาวนฤทัย พรประสิทธิ์

หนา ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา
๘๐๕
๘๐๖
๘๐๗
๘๐๘
๘๐๙
๘๑๐
๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕
๘๑๖
๘๑๗
๘๑๘
๘๑๙
๘๒๐
๘๒๑
๘๒๒
๘๒๓
๘๒๔
๘๒๕
๘๒๖
๘๒๗
๘๒๘
๘๒๙
๘๓๐

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖
นางนฤมล แจมสวาง
นางนฤมล ยศถา
นางนวพร เอี่ยมเมธีสกุล
นางนวลฉวี วรรณรักษ
นางนวลละออง ดอกเดื่อ
นางนวลศรี ทองศรีวงศ
นางนวลศรี อิสสระนาวิน
นางสาวนองหญิง ชินนะ
นางนัฐยวรรณ งามขํา
นางนัฐวรรณ สีสด
นางสาวนัดดา ชลมารค
นางสาวนัทธมน เกตุแกว
นางสาวนันตทา เลิศวิไลนริศ
นางสาวนันทนภัส นาราช
นางสาวนันทนา ทองสิมา
นางนันทนา รายะ
นางนันทนา ศรีบุญ
นางนันทนาพร เทศกรณ
นางสาวนันทนิจ โชติกีรติเวช
นางนันทพร ทูโคกกรวด
นางนันทพร บุญผุด
นางสาวนันทรัตน ศรีสุข
นางนันทา น้ําใจสุข
นางสาวนันทิกา พันธุประเสริฐ
นางนันทิยา กานดอกไม
นางสาวนันทิยา มูลทองสงค

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข
๘๓๑
๘๓๒
๘๓๓
๘๓๔
๘๓๕
๘๓๖
๘๓๗
๘๓๘
๘๓๙
๘๔๐
๘๔๑
๘๔๒
๘๔๓
๘๔๔
๘๔๕
๘๔๖
๘๔๗
๘๔๘
๘๔๙
๘๕๐
๘๕๑
๘๕๒
๘๕๓
๘๕๔
๘๕๕
๘๕๖

นางสาวนันทิวรรณ พรหมหาราช
นางนัยนา เจริญวัฒนวิโรจน
นางนัยนา ธัญญกรรม
นางสาวนัยนา นาคเนียม
นางนาฏระฎา ชูมิ่ง
นางสาวนาตยา โรจนเสรีสกุล
นางนาตยา ศรีสุข
นางนาถชะนุช ทักษนนท
นางสาวนารีรตั น เพิ่มเกียรติไกร
นางนารีรัตน สาลีมน
นางน้ําทิพย โตะถม
นางน้ําทิพย ทะศรีแกว
นางสาวน้าํ ทิพย ประชากูล
นางน้ําผึ้ง ชุมทองมา
นางน้ําหวาน จันทรวิเศษ
นางนิชดา ไวอําภี
นางนิดา พันธกําเหนิด
นางนิตตชญาณ ดํารงกวินวงษ
นางสาวนิตยา นิม่ วรพันธ
นางสาวนิตยา นิลภา
นางนิตยา โนนทะจันทร
นางสาวนิตยา บุญตัน
นางนิตยา พงษมา
นางสาวนิตยา พรหมมงคล
นางนิตยา ไพบูลย
นางนิตยา มีมะจํา

หนา ๘๕
ราชกิจจานุเบกษา
๘๕๗
๘๕๘
๘๕๙
๘๖๐
๘๖๑
๘๖๒
๘๖๓
๘๖๔
๘๖๕
๘๖๖
๘๖๗
๘๖๘
๘๖๙
๘๗๐
๘๗๑
๘๗๒
๘๗๓
๘๗๔
๘๗๕
๘๗๖
๘๗๗
๘๗๘
๘๗๙
๘๘๐
๘๘๑
๘๘๒

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖
นางสาวนิตยา รอดนวล
นางนิตยา ลมพัฒนา
นางสาวนิตยา สัตยนาโค
นางนิตยา สิงหแรง
นางนิตยา หิรัญศรี
นางสาวนิตษามณี พุฒตีบ
นางสาวนิติกร คงกลอม
นางนิติกานต ธรรมชัย
นางนิพรทิพย ทองแพร
นางนิภา งามล้าํ
นางสาวนิภา เจนกสิสาท
นางสาวนิภา ทองแจม
นางนิภา พงษขวัญ
นางสาวนิภา ศรีอยู
นางนิภาพร แซคู
นางนิภาพร รองครบุรี
นางสาวนิภาภรณ ไวกระโทก
นางนิภารัตน เนตรบุตร
นางนิภารัตน พิมพลับ
นางสาวนิยดา ยังเหล็ก
นางสาวนิยตา สีกา
นางนิรวรรณ สังฆรักษ
นางสาวนิลวรรณ มะโนขัด
นางนิลุบล อวนวงษ
นางสาวนิโลบล ถาวรชูฟุง
นางสาวนิโลบล สมบูรณศริ ิ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข
๘๘๓
๘๘๔
๘๘๕
๘๘๖
๘๘๗
๘๘๘
๘๘๙
๘๙๐
๘๙๑
๘๙๒
๘๙๓
๘๙๔
๘๙๕
๘๙๖
๘๙๗
๘๙๘
๘๙๙
๙๐๐
๙๐๑
๙๐๒
๙๐๓
๙๐๔
๙๐๕
๙๐๖
๙๐๗
๙๐๘

นางนิโลบล แสนเภา
นางนิษา เดชทิพยพรพงศ
นางสาวนิสา ชาญอาวุธ
นางสาวนิสารัตน ฉายลิ่ม
นางนีรมิตร ชัยมงคล
นางนุชจรี แพทยรอบรู
นางสาวนุชจรีย จันทรสุข
นางสาวนุชนาถ แดงสุวรรณ
นางสาวนุชนาถ สวางวงศ
นางสาวนุชรี ปลานอย
นางนุชศรา อารยางกูร
นางสาวเนตรนภา เพชรทองมา
นางสาวเนตรบุญมี ธรรมสติ
นางเนาวรัตน ดิษฐเล็ก
นางเนาวรัตน สารรักษ
นางบรรจง ริมทอง
นางสาวบรรจงสิน พวงศร
นางบังอร คูเมือง
นางบังอร จิตอนุกูล
นางบังอร จินดาหอม
นางสาวบังอร นวลกลาง
นางบังอร รับชวง
นางสาวบัณฑิตา เรืองปน
นางบัวจันทร ชาชุมวงศ
นางบัวทอง พิมายนอก
นางบัวบาน ธูปทอง

หนา ๘๖
ราชกิจจานุเบกษา
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

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖
นางบัวหลัน ทวีทรัพย
นางสาวบานชืน่ พัศดุ
นางสาวบุญยืน ชลธารมุนี
นางบุญรวม นามโคตร
นางสาวบุญสง ผองทอง
นางบุณยาพร อังคะสี
นางสาวบุตรี ปานสินธุ
นางบุบผา เปรื่องปรีชาศักดิ์
นางบุบผา แยมชุติ
นางสาวบุบผา หมอทอง
นางสาวบุศรินทร พิมล
นางบุษบา แกวลังกา
นางสาวบุษบา ไชยยะนาค
นางบุหงา เชื้อหมอ
นางสาวบุหลัน ปุยวงศ
นางสาวเบญจกัลยาณี ประกาศเภสัช
นางเบญจพร จรเอกา
นางเบญจภรณ รูปใหญ
นางสาวเบญจภา พลอยวิเลิศ
นางเบญจมาภรณ ใจเรือน
นางเบญจมาศ เชื้อพรมมา
นางเบญจมาศ ศรีสุทธิ์
นางสาวเบญจมาศ สุขสุมติ ร
นางเบญจวรรณ ฤทธิสิทธิ์
นางสาวเบญจวรรณ ศรีวาลัย
นางเบญจา จําปาทอง

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข
๙๓๕
๙๓๖
๙๓๗
๙๓๘
๙๓๙
๙๔๐
๙๔๑
๙๔๒
๙๔๓
๙๔๔
๙๔๕
๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘
๙๔๙
๙๕๐
๙๕๑
๙๕๒
๙๕๓
๙๕๔
๙๕๕
๙๕๖
๙๕๗
๙๕๘
๙๕๙
๙๖๐

นางเบญจา มณีโชติ
นางเบญญาภา โคตรพัฒน
นางปณิดา ชิดทอง
นางปณิตา สังขวร
นางปทุมรัตน จันทรคมุ
นางปนัดดา ธนันทภิรพงศ
นางสาวปนัดดา ประสงค
นางสาวปภาดา ทั้งวิจิตรกุล
นางสาวปโยธร จิตรัมย
นางประกอบ ศรีอักษร
นางสาวประกายแกว โคตา
นางประคอง บุษบงก
นางประคอง สีสม
นางประคองทรัพย คัมภีระ
นางประคองศรี วัฒนวาริน
นางประจวบ แกวอามาตย
นางประทุม พวงทอง
นางประนอม จันทรนวล
นางสาวประนอม ทองสุข
นางประนอม ศรีขาว
นางประนอม สายเบาะ
นางสาวประนอม แสงพิรุณ
นางประพันธ ศักดิว์ ิจารณ
นางประไพ ชนะกุล
นางประไพศรี เรืองจันทร
นางประภัสสร ทองอดิศัย

หนา ๘๗
ราชกิจจานุเบกษา
๙๖๑
๙๖๒
๙๖๓
๙๖๔
๙๖๕
๙๖๖
๙๖๗
๙๖๘
๙๖๙
๙๗๐
๙๗๑
๙๗๒
๙๗๓
๙๗๔
๙๗๕
๙๗๖
๙๗๗
๙๗๘
๙๗๙
๙๘๐
๙๘๑
๙๘๒
๙๘๓
๙๘๔
๙๘๕
๙๘๖

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖
นางประภัสสร บัวทอง
นางสาวประภัสสร บุญศรี
นางประภัสสร พิลาภ
นางประภาพร รวยสูงเนิน
นางสาวปราจินต ขันทะโฮม
นางสาวปราชญาณี ประภามนตรีพงศ
นางปราณี แกวใจดี
นางสาวปราณี ทิพยมะณี
นางปราณี ทิมเมน
นางปราณี นุชนอย
นางสาวปราณี มะลิซอน
นางสาวปราณี ยะยอด
นางสาวปริชาติ คิดขยัน
นางปริญญทิพย แสนใจ
นางสาวปริญญา ทัศนา
นางปริญญาภรณ เขียวมูล
นางสาวปริญา นาวี
นางสาวปริศนา พุทธสุภะ
นางปริสา ถําอุทก
นางปรีญา บุญคง
นางปรีดา ชาติวฒ
ั นา
นางสาวปรียนันท จันทรพงษ
นางปรียาดา ฉออนศรี
นางสาวปรียาพร ชัยทนัน
นางสาวปวรรัตน ศรีกัลยา
นางสาวปญจพาณ ศรีพุฒ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข
๙๘๗
๙๘๘
๙๘๙
๙๙๐
๙๙๑
๙๙๒
๙๙๓
๙๙๔
๙๙๕
๙๙๖
๙๙๗
๙๙๘
๙๙๙
๑๐๐๐
๑๐๐๑
๑๐๐๒
๑๐๐๓
๑๐๐๔
๑๐๐๕
๑๐๐๖
๑๐๐๗
๑๐๐๘
๑๐๐๙
๑๐๑๐
๑๐๑๑
๑๐๑๒

นางสาวปญจรัตน สมพร
นางสาวปทมพร แมงมา
นางปทมา กําจัดภัย
นางสาวปทมา โอสถ
นางสาวปานจรี ดีอนันตลาภ
นางปานจิตร สวัสดิว์ งศ
นางสาวปารมี บัวเผื่อน
นางปาริฉัตร ไพโรจน
นางปาริชาต บูรณารมย
นางสาวปารีญา แกวเกษ
นางปยดา วาปเตา
นางปยนุช ชูชาย
นางปยนุช อินชู
นางสาวปยมาศ สิทธิชัย
นางปยวรรณ กิจเวชเจริญ
นางปยวรรณ บัลลังก
นางปยะดา เกื้องิว้
นางปยะนาฎ ไลทา
นางปยะนุช พรหมมี
นางสาวปยะมาศ รักษาราษฎร
นางสาวปยะวัลย ขันทอง
นางปยานุช สุดสีดา
นางปุณยนุช พรหมสาขา
นางสาวปุณยนุช ยะสงคราม
นางสาวปุณยวีร ชูปานกลีบ
นางเปรมจิต โชติสนั ต

หนา ๘๘
ราชกิจจานุเบกษา
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

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖
นางเปรมวดี คงศัพย
นางสาวไปรยา ประดิพัทธลาวัณย
นางผกา ภูอนิ ทรนา
นางผกาพรรณ ประสานจิตร
นางผกามาศ สุมามาร
นางพชรพร จารุศิลป
นางพนมวัลย ฉอสวัสดิ์
นางสาวพนาวรรณ ทองดวง
นางพนิดา ธานีรัตน
นางพนิดา เพียรโคตร
นางสาวพนิดา วิชากร
นางสาวพนิดา สุขสําราญ
นางพนิตตา เกิดสมุทร
นางสาวพนิตนันท พึ่งสงวนสุข
นางพยอม สุระเวก
นางสาวพรทิพย กิจจนะพานิช
นางพรทิพย เชื้อสาวะถี
นางพรทิพย ภูเพ็ง
นางพรธิตา นุพล
นางพรนภัส นุชวณิชกุล
นางสาวพรปวีร นาคชลธี
นางพรพิมล ไกรสิงหสม
นางพรพิมล ชนะจน
นางพรพิมล ชิณเฮียง
นางพรรณทิพย พาใจธรรม
นางสาวพรรณิภา ถิ่นขนอน

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข
๑๐๓๙
๑๐๔๐
๑๐๔๑
๑๐๔๒
๑๐๔๓
๑๐๔๔
๑๐๔๕
๑๐๔๖
๑๐๔๗
๑๐๔๘
๑๐๔๙
๑๐๕๐
๑๐๕๑
๑๐๕๒
๑๐๕๓
๑๐๕๔
๑๐๕๕
๑๐๕๖
๑๐๕๗
๑๐๕๘
๑๐๕๙
๑๐๖๐
๑๐๖๑
๑๐๖๒
๑๐๖๓
๑๐๖๔

นางพรรณี จินตมาศ
นางพรรณี ปาลเดชพงศ
นางสาวพรรณี ผดุงศิริกุล
นางสาวพรรณี พงคดา
นางพรรณี พันกาแด
นางพรรณี อินทนนท
นางพรรษพร บุญสิน
นางพรวิมล ศิริเจริญ
นางพรสุดา คามีผล
นางสาวพรสุดา เหลือหลาย
นางสาวพวงพิศ ทีปะนะ
นางพวงเพ็ญ ดวงชาญ
นางพัชรา จันทรปุย
นางพัชราวัลย บุญรื่น
นางสาวพัชรินทร ปคนวล
นางสาวพัชรินทร อวนซิน
นางพัชรี ธงพุดซา
นางสาวพัชรี เนินผล
นางพัชรี ภูเกลี๊ยะ
นางพัชรี วิลัยธัญญา
นางพัชรีพร ทรงคุณ
นางพัชรีย นิลสุขา
นางสาวพัชรีรตั น เอี่ยมบรรจง
นางพัฒทนา อนุลม
นางพัฒนา ชวยกูล
นางสาวพัณณชิตา ฉ่ําจิตร

หนา ๘๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๖๕
๑๐๖๖
๑๐๖๗
๑๐๖๘
๑๐๖๙
๑๐๗๐
๑๐๗๑
๑๐๗๒
๑๐๗๓
๑๐๗๔
๑๐๗๕
๑๐๗๖
๑๐๗๗
๑๐๗๘
๑๐๗๙
๑๐๘๐
๑๐๘๑
๑๐๘๒
๑๐๘๓
๑๐๘๔
๑๐๘๕
๑๐๘๖
๑๐๘๗
๑๐๘๘
๑๐๘๙
๑๐๙๐

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖
นางสาวพัทธหทัย พิกุลเขตต
นางพัทยา ตินานพ
นางสาวพันธุนี พันธุดี
นางพานิช แสนกลา
นางพาวินิจ วิดีสา
นางพิกุล พงษประเสริฐ
นางพิกุล ศุภภูธร
นางพิกุล เอี่ยมฤทธิ์
นางสาวพิชญชญา วิศิษฐสขุ สกุล
นางพิชดาภรณ ตางสี
นางสาวพิพัฒนา สมบูรณชยั
นางสาวพิมพใจ ณรงคฤทธิ์
นางพิมพประภา เชื้อเทวา
นางพิมพพิศา สมพระมิตร
นางพิมพพิศา อูทรัพย
นางพิมพรรณ อิสระบุตร
นางพิมลพรรณ พืน้ ผา
นางพิมสิริ ตางงาม
นางพิไลวรรณ กันทรัพย
นางพิศมัย ชาวงษ
นางพิสมัย คุณแรง
นางพีรนาถ สังขพงศ
นางสาวพีรพัช มากลน
นางพูลทรัพย ศิริสุทธิ์
นางพูลสุข วะสีคง
นางสาวเพชรพรรณ เหมะสุรินทร

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข
๑๐๙๑
๑๐๙๒
๑๐๙๓
๑๐๙๔
๑๐๙๕
๑๐๙๖
๑๐๙๗
๑๐๙๘
๑๐๙๙
๑๑๐๐
๑๑๐๑
๑๑๐๒
๑๑๐๓
๑๑๐๔
๑๑๐๕
๑๑๐๖
๑๑๐๗
๑๑๐๘
๑๑๐๙
๑๑๑๐
๑๑๑๑
๑๑๑๒
๑๑๑๓
๑๑๑๔
๑๑๑๕
๑๑๑๖

หนา ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวเพ็ชรรัตน รัตนปญญาชน
นางเพชรรุง ฆารรักษา
นางเพชรลัดดา วงษมาลี
นางเพ็ญณัชญ บึงไกร
นางเพ็ญธิรา วงศอาษา
นางสาวเพ็ญนภา วงคประสงค
นางเพ็ญประภา สายเกิด
นางสาวเพ็ญพักตร วาปกงั
นางเพ็ญศรี พิมพวง
นางเพ็ญศิลป วารีหยาด
นางเพ็ญสงา ฟองโหย
นางเพ็ญสุดา ทองคํา
นางสาวเพลินตา คลายทิม
นางเพียงใจ จันทรปรุง
นางเพียงพร สุนทโรทก
นางเพียราดา หนูแกว
นางไพฑูรย สิงสีทา
นางไพรจิตร ทุงจันทร
นางไพรฑูรย เรณู
นางไพรวรรณ ทิพมอม
นางไพรัช เชื้อเพชร
นางไพวัลย อินธิเสน
นางสาวภคมน คําภีระ
นางสาวภรภัทร รัตนเจริญ
นางสาวภัคภิญญา นาคออน
นางสาวภัครดา เบญจพลกุล

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

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖
นางภัชณิชา พุทธปวน
นางสาวภัชรี สุมามาลย
นางภัณฑิรา จี้ยศกาบ
นางสาวภัทรนันท ปญญาเลิศ
นางสาวภัทรภร กัมปนาทบวร
นางสาวภัทรศยา ขําฉา
นางสาวภัทรา โงวอมราภรณ
นางภัทรานิษฐ ลิม้ ประเสริฐ
นางภัทราวรรณ สอนสา
นางภัสพร เพียงงาม
นางภาณุมาศ จําปแขก
นางภานุพร อินตะ
นางภาวนา สุคนธพัฒนบุตร
นางสาวภาวิณี โพธิ์ทอง
นางภาวิดา วงศกันทรากร
นางสาวภาวินี อั้งนอย
นางสาวภิญญดา ลีลาเชาว
นางสาวภูทัย ทองดอนแอ
นางสาวมณินธร พชรมงคลสกล
นางสาวมณี พงษซุย
นางสาวมณีจนั ทร ชอนอินทร
นางมณีพร ชัยพิชญากุล
นางมณีรัตน กาดีวงศ
นางมณีรัตน ศิรแิ สง
นางสาวมณีรัตน อุตสาหมงคลชัย
นางมณีวรรณ สรอยโท

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข
๑๑๔๓
๑๑๔๔
๑๑๔๕
๑๑๔๖
๑๑๔๗
๑๑๔๘
๑๑๔๙
๑๑๕๐
๑๑๕๑
๑๑๕๒
๑๑๕๓
๑๑๕๔
๑๑๕๕
๑๑๕๖
๑๑๕๗
๑๑๕๘
๑๑๕๙
๑๑๖๐
๑๑๖๑
๑๑๖๒
๑๑๖๓
๑๑๖๔
๑๑๖๕
๑๑๖๖
๑๑๖๗
๑๑๖๘

นางสาวมติกาญจน จิตกระโชติ
นางสาวมทุรดา มีอินถา
นางมธุรส พูนนายม
นางสาวมธุรส มัง่ ธรรม
นางสาวมนสิณีย หวางพันธ
นางมยุรฉัตร เงินทอง
นางสาวมยุรี แกนโต
นางสาวมยุรี จํากัดสิน
นางมยุรี ทรัพยมี
นางมยุรี นามมหานวล
นางมยุรี ศรีวิชัย
นางสาวมยุรี อินทะสะระ
นางสาวมยุลีย ไชยลังการ
นางมรกต ณ ตะกัว่ ทุง
นางสาวมลชิรา ตีแกว
นางมลทิพย คําหวาน
นางมลทิรา สวัสดี
นางสาวมลฤดี เทพธีระชัย
นางสาวมลวิภา พืชพงค
นางมลิวัลย ทิพบดี
นางมะลิ มัจฉิม
นางมะลิ วาปโส
นางมะลิ สินทรัพย
นางมะลิวรรณ โยควัด
นางมะลิวัลย พรหมวังขวา
นางมะลิวัลย หีบแกว

หนา ๙๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๖๙
๑๑๗๐
๑๑๗๑
๑๑๗๒
๑๑๗๓
๑๑๗๔
๑๑๗๕
๑๑๗๖
๑๑๗๗
๑๑๗๘
๑๑๗๙
๑๑๘๐
๑๑๘๑
๑๑๘๒
๑๑๘๓
๑๑๘๔
๑๑๘๕
๑๑๘๖
๑๑๘๗
๑๑๘๘
๑๑๘๙
๑๑๙๐
๑๑๙๑
๑๑๙๒
๑๑๙๓
๑๑๙๔

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖
นางสาวมัชฌิมา แซหลี
นางมัลลิกา ภักดี
นางมัลลิกา มานะกุล
นางมาตรฤดี พุทธสุวรรณ
นางมาริสา โปรงจิต
นางมาลัย มอบกระโทก
นางสาวมาลิณี บุตรดีสวุ รรณ
นางสาวมาลี นุชนุม
นางมาลี ปลั่งดี
นางมาลีรตั น อิศรางกูร ณ อยุธยา
นางสาวมินทมนั ตา จิรภิรมยฐากุล
นางมีนา ทรรศนะปญญา
นางสาวมีนา ปานคง
นางมีนา สุขสุวรรณ
นางสาวมุขวรินทร สัตยวงค
นางสาวเมตตา อิ่มประเสริฐ
นางเมธินี อนันตวงษ
นางยอดฟา วรรณวิเศษ
นางสาวยิ่งพันธ สงวนศักดิ์
นางสาวยุพดี บุตรสนม
นางยุพดี มัง่ มี
นางยุพิน คําสี
นางยุพิน โคกดอน
นางสาวยุพิน ฉอสวัสดิ์
นางยุพิน เชาววิมล
นางยุพิน เรืองไรโคก

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข
๑๑๙๕
๑๑๙๖
๑๑๙๗
๑๑๙๘
๑๑๙๙
๑๒๐๐
๑๒๐๑
๑๒๐๒
๑๒๐๓
๑๒๐๔
๑๒๐๕
๑๒๐๖
๑๒๐๗
๑๒๐๘
๑๒๐๙
๑๒๑๐
๑๒๑๑
๑๒๑๒
๑๒๑๓
๑๒๑๔
๑๒๑๕
๑๒๑๖
๑๒๑๗
๑๒๑๘
๑๒๑๙
๑๒๒๐

นางยุภา พระชวย
นางยุภา ริดมัด
นางสาวยุภารัตน ศิริจันโท
นางสาวยุวดี ตรีนภา
นางยุวดี ศรีสมบัติ
นางยุวนั วรี เพ็งรา
นางเย็นจิตร บุษดี
นางเยาวภา บุญฤทธิ์
นางสาวเยาวเรศ ปองเศรา
นางเยาวเรศ ล่ําโต
นางเยาวเรศ ศรีสขุ
นางเยาวลักษณ โคตรณรงค
นางสาวเยาวลักษณ นาคดิลก
นางเยาวลักษณ พิบูลอาลักษณ
นางสาวเยาวลักษณ มีมงคลชัย
นางโยษิตา ยงดี
นางรจนา ชัชวาลยปรีชา
นางรชยา เคหนาค
นางรติ พงศวุฒศิ ักดิ์
นางรพีพร มีสขุ
นางรพีพร รวมคํา
นางสาวรพีพร สุจิรตั น
นางรภัสกุล เพชรแดง
นางรมณีย เกษมสุขภูมิ
นางสาวรวยรืน่ แกวประชุม
นางรวิกานต เหลาทอง

หนา ๙๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๒๑
๑๒๒๒
๑๒๒๓
๑๒๒๔
๑๒๒๕
๑๒๒๖
๑๒๒๗
๑๒๒๘
๑๒๒๙
๑๒๓๐
๑๒๓๑
๑๒๓๒
๑๒๓๓
๑๒๓๔
๑๒๓๕
๑๒๓๖
๑๒๓๗
๑๒๓๘
๑๒๓๙
๑๒๔๐
๑๒๔๑
๑๒๔๒
๑๒๔๓
๑๒๔๔
๑๒๔๕
๑๒๔๖

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖
นางสาวรวิพร รุงแจง
นางรวีวรรณ เพชรผา
นางรสสุคนธ สมบูรณ
นางรสสุคนธ เหลาไชย
นางสาวระเบียบ ปญญาณีย
นางสาวระพีพรรณ คํานิล
นางระมิตร ศรีวิลัย
นางรักษนนั ท ภีระคัม
นางรังสิมา รักษพนม
นางรัชชริน เทพศิริอาํ นวย
นางรัชฎาพร กระฉอดนอก
นางรัชฎาภรณ หิรัญสุข
นางสาวรัชดาวรรณ ภานุสถิตย
นางสาวรัชนก ออนละเอียด
นางรัชนี ทองพูล
นางรัชนี นันทสุธา
นางรัชนี เยาวไวย
นางรัชนีวรรณ มณีสุวรรณ
นางสาวรัตติกาล จันทราตรี
นางรัตนปราณี วงศนุกูล
นางรัตนา ชาตรูประมัย
นางสาวรัตนา ชูชอ
นางรัตนา แทงทอง
นางรัตนา พันธทอง
นางสาวรัตนา พันธวิไล
นางรัตนา เรืองแสน

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข
๑๒๔๗
๑๒๔๘
๑๒๔๙
๑๒๕๐
๑๒๕๑
๑๒๕๒
๑๒๕๓
๑๒๕๔
๑๒๕๕
๑๒๕๖
๑๒๕๗
๑๒๕๘
๑๒๕๙
๑๒๖๐
๑๒๖๑
๑๒๖๒
๑๒๖๓
๑๒๖๔
๑๒๖๕
๑๒๖๖
๑๒๖๗
๑๒๖๘
๑๒๖๙
๑๒๗๐
๑๒๗๑
๑๒๗๒

นางรัตนา ศรีคําลือ
นางรัตนาพร พันธนะสุวรรณ
นางรัตนาภรณ เกศเกษี
นางสาวรัตนาภรณ จันทรวงศ
นางสาวรัศมิ์วี ทองเพ็ญ
นางรัศมี ชัยรัตนวงศ
นางรัศมี ชุมเกศ
นางรัศมี โสภาลุน
นางราตรี ทองสุข
นางสาวราตรี หมัดตอเฮด
นางราภรณ รุงเรืองศรี
นางสาวรารัตน โตล่ํา
นางรีณา หนูสง
นางสาวรุง กานต ยอดคง
นางรุง ทิพย ฟกประไพ
นางสาวรุง ทิวา ศารธะประภา
นางสาวรุง นภา นาดํา
นางรุง นภา บุญแถม
นางสาวรุง ฤดี สรอยคํา
นางรุง อรุณ เจริญสุข
นางสาวรุจริ า ฉิมมากูร
นางรุจริ า วงศกนั ทะ
นางเรณู ปรางทอง
นางสาวเรณู โพธิ์กลิน่
นางสาวเรณู เล็กดี
นางเรณู สอนสําโรง

หนา ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๗๓
๑๒๗๔
๑๒๗๕
๑๒๗๖
๑๒๗๗
๑๒๗๘
๑๒๗๙
๑๒๘๐
๑๒๘๑
๑๒๘๒
๑๒๘๓
๑๒๘๔
๑๒๘๕
๑๒๘๖
๑๒๘๗
๑๒๘๘
๑๒๘๙
๑๒๙๐
๑๒๙๑
๑๒๙๒
๑๒๙๓
๑๒๙๔
๑๒๙๕
๑๒๙๖
๑๒๙๗
๑๒๙๘

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖
นางเรวดี สําแดง
นางเรืองยศ จันสิริ
นางลดาวัลย พรรณราย
นางละมัย สงาแรง
นางละออง บุญสุข
นางละออง ลัน่ ซาย
นางละอองดาว นามวงษ
นางลักขณา กองอุดม
นางสาวลักขณานุกูล พรหมพันธ
นางสาวลักษณา ประทีปแกว
นางลักษมี คําสาแกว
นางสาวลัดดา ทิพยมณี
นางสาวลัดดา เลิศลอย
นางลัดดา เวชพิทักษ
นางลัดดา ศรีประทุม
นางสาวลัดดาวัลย รุงเรือง
นางลําดวน หนูชวย
นางลําเพย สุวรรณทิพย
นางลําแพน รวมศรี
นางลําเยาว มณีลาภ
นางลิปน พงศพันธุ
นางวงเดือน แกวสอน
นางวชิราภรณ จึงสมศักดิ์
นางวชิราภรณ บุญเพชร
นางวดีพร จันทรสองแสง
นางวนิดา คงมา

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข
๑๒๙๙
๑๓๐๐
๑๓๐๑
๑๓๐๒
๑๓๐๓
๑๓๐๔
๑๓๐๕
๑๓๐๖
๑๓๐๗
๑๓๐๘
๑๓๐๙
๑๓๑๐
๑๓๑๑
๑๓๑๒
๑๓๑๓
๑๓๑๔
๑๓๑๕
๑๓๑๖
๑๓๑๗
๑๓๑๘
๑๓๑๙
๑๓๒๐
๑๓๒๑
๑๓๒๒
๑๓๒๓
๑๓๒๔

หนา ๙๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางวนิดา ครองวิธี
นางวนิดา ตาดทิพย
นางวนิดา นนตะพันธ
นางสาววนิดา ผริตะโกมล
นางวนิดา สุภารัตน
นางวนิดา ไหลไผทอง
นางวรณัน พานตะสี
นางสาววรณัน มหาวงค
นางวรมัย ปรางควฒ
ั นากุล
นางวรรณดี จํานงจิต
นางวรรณนี ศรีบุญคง
นางวรรณเพ็ญ เจะนิ
นางสาววรรณภา รักความสุข
นางสาววรรณรักษ ธีระวรรณสาร
นางวรรณลี เทพจิตร
นางสาววรรณวิษา มาลารักษ
นางสาววรรณวิษา อรรถมานะ
นางสาววรรณวิสา เกงธัญการ
นางวรรณวิสา แกวไสย
นางวรรณษา ดิษฐวัด
นางวรรณา ครุฑางคะ
นางวรรณา มณีสรอย
นางวรรณิภา อุปถัมภานนท
นางวรรณีรัตน กนกธร
นางสาววรรธนะ บุตรา
นางสาววรลักษณ เสลาหอม

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

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖
นางสาววรวรรณ พุมแพรพันธ
นางสาววรวรรณ อิ่มเจริญ
นางสาววรวีร ภักดี
นางสาววราพร เมียบขุนทด
นางวราภรณ ฉิมมา
นางสาววราภรณ ทองหยอด
นางวราภรณ สําเภาเงิน
นางวราภรณ หรเพลิด
นางสาววราภรณ อินทนะ
นางสาววราวรรณ อุนทะออน
นางสาววรินธร กายขุนทด
นางสาววริศรา ศรีเมืองธน
นางสาววลัยพร กีบแกว
นางวลัยพร เพชรทอง
นางวลัยพร ยะอนันต
นางวลัยลักษณ ธรรมสอน
นางสาววลินดา นิรนั ตเรือง
นางสาววัชชรีย รมโพธิ์ทอง
นางวัชรา เชตฐราช
นางสาววัชราพร คงสง
นางวัชราภรณ คําสอาด
นางวัชราภรณ บัวเย็น
นางวัชราภรณ วิจารณ
นางวัชราภรณ ศรีบศุ ราคัม
นางสาววัชราภรณ ศรีสดุ า
นางวัชรี สุวรรณเกษร

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข
๑๓๕๑
๑๓๕๒
๑๓๕๓
๑๓๕๔
๑๓๕๕
๑๓๕๖
๑๓๕๗
๑๓๕๘
๑๓๕๙
๑๓๖๐
๑๓๖๑
๑๓๖๒
๑๓๖๓
๑๓๖๔
๑๓๖๕
๑๓๖๖
๑๓๖๗
๑๓๖๘
๑๓๖๙
๑๓๗๐
๑๓๗๑
๑๓๗๒
๑๓๗๓
๑๓๗๔
๑๓๗๕
๑๓๗๖

นางวัชรี เสวกพันธ
นางวัชรี อิ่มวัฒนกุล
นางวัฒนาพันธ เงินทอง
นางวัธยา ตงฉิน
นางวันณา เผานอย
นางสาววันดี ขุนชิต
นางสาววันดี จันทรอนิ ทร
นางสาววันดี แจงรัมย
นางวันดี พัฒนแชม
นางวันทนา ดวงแกว
นางสาววันทนา ผองอําไพ
นางสาววันทนา ศรีอภัย
นางสาววันทนา อิ่มเพ็ง
นางวันเพ็ญ แกวไสว
นางวันเพ็ญ ไชยวรรณ
นางสาววันเพ็ญ ถนอมทรัพย
นางสาววันเพ็ญ ผิวรักษา
นางวันเพ็ญ พรมสวัสดิ์
นางสาววันเพ็ญ เพชรรัตนานนท
นางสาววันวิสาข ไชยสุรินทร
นางวันสิริ แกวหราย
นางวัลภา ชุมเกื้อ
นางวัลภา ทองเหมาะ
นางวัลลภา โกลี
นางสาววัลลภา สงาในเมือง
นางวัลลภา สุนทรโยธี

หนา ๙๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๗๗
๑๓๗๘
๑๓๗๙
๑๓๘๐
๑๓๘๑
๑๓๘๒
๑๓๘๓
๑๓๘๔
๑๓๘๕
๑๓๘๖
๑๓๘๗
๑๓๘๘
๑๓๘๙
๑๓๙๐
๑๓๙๑
๑๓๙๒
๑๓๙๓
๑๓๙๔
๑๓๙๕
๑๓๙๖
๑๓๙๗
๑๓๙๘
๑๓๙๙
๑๔๐๐
๑๔๐๑
๑๔๐๒

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖
นางวัลลา ธรรมรงรักษ
นางวาทิกา จันทรเกตุ
นางสาววานิดา ไพเราะ
นางสาววารินทร ลุยสุข
นางวารี ทิพทอง
นางสาววารีรตั น กุญชร
นางวารุณี แกวทอง
นางวารุณี ไชยทวีวิวฒ
ั นกุล
นางสาววารุณี ตอแกว
นางสาววารุณี สังขประสิทธิ์
นางวาสนา เกิดดอนแฝก
นางสาววาสนา ขุมโมกข
นางสาววาสนา จริตงาม
นางสาววาสนา จัยสิน
นางวาสนา ฉิมโฉม
นางวาสนา เทพพายัพ
นางวาสนา ธนรักษ
นางวาสนา นอยหมื่นไวย
นางสาววาสนา บัวตูม
นางสาววาสนา บูรณะชัยวงศ
นางวาสนา ปตเมฆ
นางวาสนา ปนทะทา
นางวาสนา เปรือ่ งประทีป
นางวาสนา มวงทอง
นางวาสนา โมราศิลป
นางสาววาสนา รุจิววิ ัฒนกุล

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข
๑๔๐๓
๑๔๐๔
๑๔๐๕
๑๔๐๖
๑๔๐๗
๑๔๐๘
๑๔๐๙
๑๔๑๐
๑๔๑๑
๑๔๑๒
๑๔๑๓
๑๔๑๔
๑๔๑๕
๑๔๑๖
๑๔๑๗
๑๔๑๘
๑๔๑๙
๑๔๒๐
๑๔๒๑
๑๔๒๒
๑๔๒๓
๑๔๒๔
๑๔๒๕
๑๔๒๖
๑๔๒๗
๑๔๒๘

นางวาสนา ศิษยฤาษี
นางสาววาสนา สุขแสวง
นางวิกาญจนา พรหมมา
นางสาววิจติ รา ใจเดช
นางวิชุดา พงษสขุ เวชกุล
นางสาววิชุดา รักษาพุทธคุณ
นางวิญู แจมจํารัส
นางวิดาวรรณ พินธุแกว
นางสาววิภา พุมพิทักษ
นางสาววิภา หิรญ
ั ศรี
นางวิภาดา โพธิ์นางรอง
นางสาววิภาภรณ กิตติพรพจน
นางสาววิภารัตน พรหมพุทธา
นางวิภาวดี จันทวัน
นางสาววิภาวรรณ กันธา
นางวิภาวรรณ พงศสวุ รรณ
นางวิมล ลือวิสุทธิชาติ
นางวิมลรักษ จงธรรม
นางวิมลรัตน ยิ้มประเสริฐ
นางวิรญา แกวคํา
นางวิรารัตน ศรีรมย
นางสาววิลาวรรณ สุรเนตร
นางวิลาวัลย นนทวาสี
นางวิไล ไกจือ
นางวิไล ขุทรานนท
นางสาววิไล มิตา

หนา ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๒๙
๑๔๓๐
๑๔๓๑
๑๔๓๒
๑๔๓๓
๑๔๓๔
๑๔๓๕
๑๔๓๖
๑๔๓๗
๑๔๓๘
๑๔๓๙
๑๔๔๐
๑๔๔๑
๑๔๔๒
๑๔๔๓
๑๔๔๔
๑๔๔๕
๑๔๔๖
๑๔๔๗
๑๔๔๘
๑๔๔๙
๑๔๕๐
๑๔๕๑
๑๔๕๒
๑๔๕๓
๑๔๕๔

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖
นางวิไล สามารถ
นางวิไลพร ภักดิ์ปาน
นางสาววิไลพร ศรีอนันต
นางวิไลลักษณ งอนโพธิ์
นางวิไลวรรณ พรพิพัฒน
นางวิไลวรรณ ประดิษฐเจริญ
นางวิไลวรรณ โพธิ์สอาด
นางวิไลวรรณ มูลศรี
นางสาววิไลวรรณ เหมทานนท
นางวิไลวัลย จําปานวน
นางวิวรรณ ไทยถนอม
นางวีณา คงทอง
นางศกุนตลา ดอนกระสินธุ
นางสาวศจีรัชต นําจันทร
นางสาวศมาภรณ อวนแกว
นางศรสวรรค บัวใบ
นางศรัญญา นันทะราช
นางศรัญญา สวัสดีมงคล
นางสาวศรัญญา สุระเสน
นางสาวศรัณยา แสงหัวชาง
นางศราวดี แดงประเสริฐ
นางศริญญา แจมเรือน
นางศริญญา หมื่นรักษา
นางสาวศรินญา ศรเจริญ
นางศรีนวล เจิมศรี
นางสาวศรีนวล เมืองทอง

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข
๑๔๕๕
๑๔๕๖
๑๔๕๗
๑๔๕๘
๑๔๕๙
๑๔๖๐
๑๔๖๑
๑๔๖๒
๑๔๖๓
๑๔๖๔
๑๔๖๕
๑๔๖๖
๑๔๖๗
๑๔๖๘
๑๔๖๙
๑๔๗๐
๑๔๗๑
๑๔๗๒
๑๔๗๓
๑๔๗๔
๑๔๗๕
๑๔๗๖
๑๔๗๗
๑๔๗๘
๑๔๗๙
๑๔๘๐

นางศรีนวล ลิ้มสุข
นางศรีนวล วงศพรม
นางศรีนวล เหมกุล
นางศรีไพร ยิ่งเจริญ
นางศรีรตั น นิลเรือง
นางศรีวณี ปรีชาสุชาติ
นางศรีสุดา ธราพร
นางสาวศรีสุดา ยุทธโกศา
นางสาวศรีสุดา ศรีอว ม
นางศรีสุภรณ นิม่ มงคลศิลป
นางศศิกานดา มูนกี ุล
นางศศิธร ขัตติยะ
นางศศิธร รอดเจริญ
นางสาวศศิธร วรศรีหริ ัญ
นางสาวศศิธร อิศยาธร
นางสาวศศินภา ศรีพูลพันธ
นางศศินนั ท รุงรัตนวรนนท
นางสาวศศิพร รัตนอําไพพรรณ
นางสาวศศิมาพร หลักคําพันธ
นางศศิวมิ ล ปนงา
นางศศิวมิ ล ปนติ
นางสาวศศิวิมล พรหมเถาว
นางสาวศศิวิมล ลิขิตาภรณ
นางศิริ ตาวินโน
นางศิริกาญจน แดงเปยน
นางสาวศิริกุล เจริญสวัสดิ์

หนา ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๘๑
๑๔๘๒
๑๔๘๓
๑๔๘๔
๑๔๘๕
๑๔๘๖
๑๔๘๗
๑๔๘๘
๑๔๘๙
๑๔๙๐
๑๔๙๑
๑๔๙๒
๑๔๙๓
๑๔๙๔
๑๔๙๕
๑๔๙๖
๑๔๙๗
๑๔๙๘
๑๔๙๙
๑๕๐๐
๑๕๐๑
๑๕๐๒
๑๕๐๓
๑๕๐๔
๑๕๐๕
๑๕๐๖

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖
นางสาวศิริเกศ บุญจูง
นางศิริธร คําแสงดี
นางศิริธร เหลาแกว
นางสาวศิรินทิพย เชาวนะ
นางสาวศิรินนภา บัวแยม
นางสาวศิรินิรนั ดร บุญมา
นางสาวศิริพร กุมพรม
นางศิริพร บุญยอดสี
นางศิริพร เลาวาทิน
นางศิริพร สานตะ
นางสาวศิริพร สุขธร
นางศิริพิชญ นิพัทธพิชญากุล
นางสาวศิริรตั น จินดาเนตร
นางสาวศิริรตั น ธรรมครูปท ม
นางสาวศิริรตั น มีแกว
นางศิริวรรณ นิลเจียระไน
นางศุทธินี ศรีรกั ษา
นางศุภกานต ไชยสาร
นางศุภมน โลร็องต
นางศุภรัสมิ์ ศิรพุทธิพันธ
นางศุภลักษณ แกวมุงคุณ
นางสาวศุภวรรณ ยะกบ
นางศุภาทิพย วงศพันธุ
นางสาวสกุณา ชัยโวหาร
นางสจีรตั น แจงสุข
นางสถาพร เกษะศิริ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข
๑๕๐๗
๑๕๐๘
๑๕๐๙
๑๕๑๐
๑๕๑๑
๑๕๑๒
๑๕๑๓
๑๕๑๔
๑๕๑๕
๑๕๑๖
๑๕๑๗
๑๕๑๘
๑๕๑๙
๑๕๒๐
๑๕๒๑
๑๕๒๒
๑๕๒๓
๑๕๒๔
๑๕๒๕
๑๕๒๖
๑๕๒๗
๑๕๒๘
๑๕๒๙
๑๕๓๐
๑๕๓๑
๑๕๓๒

นางสนธยา สื่อสาร
นางสนิท สมัครพงศ
นางสไบแพร ธรรมรัตน
นางสมคิด บุญออน
นางสมคิด มาบุญ
นางสมคิด อุม เอิบ
นางสมจิตต ทองกี่
นางสาวสมจิตต บุญชู
นางสมจิตต เหมสุทธิ์
นางสมจิตร คุมสวาง
นางสมจิตร นาคนาศักดิ์
นางสมใจ ตันวิพงษตระกูล
นางสมใจ รัตนอุทัยกูล
นางสมใจ วงศจร
นางสมใจ วิสุทธิเมธี
นางสมใจ อยูสาโก
นางสาวสมใจ อาจณรงค
นางสมชิด หนูหลง
นางสมโชค บินตาเอบ
นางสมถวิล อินตะปญโญ
นางสาวสมธัญ เทพากร
นางสมบูรณ กลาขยัน
นางสาวสมบูรณ สุวรรณพรม
นางสมพร จันทรแสนตอ
นางสมร เอี่ยมสุข
นางสมฤดี อัตศรี

หนา ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๓๓
๑๕๓๔
๑๕๓๕
๑๕๓๖
๑๕๓๗
๑๕๓๘
๑๕๓๙
๑๕๔๐
๑๕๔๑
๑๕๔๒
๑๕๔๓
๑๕๔๔
๑๕๔๕
๑๕๔๖
๑๕๔๗
๑๕๔๘
๑๕๔๙
๑๕๕๐
๑๕๕๑
๑๕๕๒
๑๕๕๓
๑๕๕๔
๑๕๕๕
๑๕๕๖
๑๕๕๗
๑๕๕๘

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖
นางสาวสมศรี แกวงาม
นางสมศรี นามทองดี
นางสมศรี ศิรินนั ทยานนท
นางสมสุข ศิรมิ งคล
นางสาวสมหมาย ปรางเปรมปรี
นางสมัย เอี้ยงเจริญ
นางสาวสมัยพร สุระเสน
นางสมานใจ อายจุม
นางสมาพร มาดี
นางสมาภรณ ครองประจิตร
นางสมิตา ศรีทอง
นางสราภรณ บุญศิลป
นางสาวสวนิต กอแกวปฐมกุล
นางสาวสวรินทร ชัยศิรนิ ิรนั ดร
นางสะศิภรณ สนัน่ เมือง
นางสังวร แข็งขัน
นางสายใจ วันเพ็ญ
นางสายฝน จุมปูนาง
นางสายพิณ ฉ่าํ สูงเนิน
นางสายพิณ เบ็ญพาด
นางสายพิน เพ็ชรผุดผอง
นางสายพิน สุภาแสน
นางสาริกา เชือ้ บุญมี
นางสาริน ลิขติ าภรณ
นางสาโรจน จันทรพล
นางสาวดี สังขศริ ิ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข
๑๕๕๙
๑๕๖๐
๑๕๖๑
๑๕๖๒
๑๕๖๓
๑๕๖๔
๑๕๖๕
๑๕๖๖
๑๕๖๗
๑๕๖๘
๑๕๖๙
๑๕๗๐
๑๕๗๑
๑๕๗๒
๑๕๗๓
๑๕๗๔
๑๕๗๕
๑๕๗๖
๑๕๗๗
๑๕๗๘
๑๕๗๙
๑๕๘๐
๑๕๘๑
๑๕๘๒
๑๕๘๓
๑๕๘๔

นางสาวสาวิตรี พุมลําใย
นางสาวิตรี มิ่งกลิ่น
นางสาวิตรี วงษปลั่ง
นางสาวสาวิตรี แสนสุข
นางสาวสาวิตรี หนอกุณา
นางสาวสําเนาว สุวมิ ล
นางสํารวย อินทเนตร
นางสําราญ บุราคร
นางสาวสิชล เกราะเพ็ชร
นางสิชา ศรีปริวาทิน
นางสิราวรรณ พุฒหมืน่
นางสาวสิรกิ ร บัวแจม
นางสิรกิ ร หุน โพธิ์
นางสิรกิ ารย ธัญพิทักษตระกูล
นางสาวสิริณัฎฐา กอวิจิตร
นางสาวสิรนิ ดา เจียรบุตร
นางสิรนิ ภา แสนสนุก
นางสิริพร วงศธรรม
นางสิริภาดา จําปาหอม
นางสิรมิ า นุน เกตุ
นางสิรมิ า สิทธิฤทธิ์
นางสิรริ ัตน คงแกว
นางสิรลิ ักษณ ประดับมุข
นางสิรลิ ักษณ สิงหมานพ
นางสิรวิ รรณเฉลิม ดาสุข
นางสีตพัณณ สงวิสุทธิ์

หนา ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๘๕
๑๕๘๖
๑๕๘๗
๑๕๘๘
๑๕๘๙
๑๕๙๐
๑๕๙๑
๑๕๙๒
๑๕๙๓
๑๕๙๔
๑๕๙๕
๑๕๙๖
๑๕๙๗
๑๕๙๘
๑๕๙๙
๑๖๐๐
๑๖๐๑
๑๖๐๒
๑๖๐๓
๑๖๐๔
๑๖๐๕
๑๖๐๖
๑๖๐๗
๑๖๐๘
๑๖๐๙
๑๖๑๐

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖
นางสีนาค โยธี
นางสาวสุกญ
ั ญา บริกาญจน
นางสาวสุกญ
ั ญา บุญวงษ
นางสุกญ
ั ญา ประเสริฐสินธุ
นางสุกญ
ั ญา พันสาย
นางสุกญ
ั ญา เพ็ชรรินทร
นางสุกญ
ั ญา รัตนภรณ
นางสุขราตรี แหมะหวัง
นางสุคนธทิพย บุญทวีวรพันธ
นางสุจติ ตรา จันทาพูน
นางสุจติ ตรา โอสวัสดิ์
นางสุจติ รา เทียนทอง
นางสุจนิ บุญสง
นางสุชาดา นนทรีย
นางสุชาดา นวรัตนาภรณ
นางสุณรี ัตน ซังธาดา
นางสาวสุดา นุยนวล
นางสุดาภรณ ปน วงเดือน
นางสุดามาศ ศิริพันธุ
นางสุดารัตน งามสุวรรณวงษ
นางสาวสุดารัตน ยากลิน่ หอม
นางสาวสุทธิดา สุภาชัยวัฒน
นางสุทธิพร เกงกลา
นางสุทธิยา สัญญะเขตต
นางสาวสุธาทิพย เปยมระลึก
นางสุธาทิพย ภูคาํ กอง

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข
๑๖๑๑
๑๖๑๒
๑๖๑๓
๑๖๑๔
๑๖๑๕
๑๖๑๖
๑๖๑๗
๑๖๑๘
๑๖๑๙
๑๖๒๐
๑๖๒๑
๑๖๒๒
๑๖๒๓
๑๖๒๔
๑๖๒๕
๑๖๒๖
๑๖๒๗
๑๖๒๘
๑๖๒๙
๑๖๓๐
๑๖๓๑
๑๖๓๒
๑๖๓๓
๑๖๓๔
๑๖๓๕
๑๖๓๖

นางสุธาวลี จันทรังษี
นางสุธิดา เสียงดัง
นางสาวสุธศิ า รําพึงกิจ
นางสุนทรานี คําสุข
นางสาวสุนทรี ชัยชนะ
นางสุนทรี เติมกลา
นางสุนทรี วงษเดอรี
นางสุนทรี เหมไพบูลย
นางสุนันทา ญาติสังกัด
นางสุนันทา หงษาพล
นางสาวสุนริ าพร สุขเครือเกิด
นางสุนิสา เกตุกลิน่
นางสาวสุนิสา งามสม
นางสุนิสา สุวรรณรัตน
นางสาวสุนิสา อวยพรชัยสกุล
นางสาวสุนีย สายพงษพรรณ
นางสุนียรัตน อินทรทูน
นางสุปราณี กันกา
นางสุปราณีย บุญโยดม
นางสุพชยาฌ เดชะเสาร
นางสุพรรณษา ทองโพธิ์
นางสุพรรณี บุญผาสุก
นางสาวสุพรรณี อินคา
นางสุพรรณี อินทจักร
นางสุพรรษา ดีแกว
นางสาวสุพรรษา วงโคคุม

หนา ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๓๗
๑๖๓๘
๑๖๓๙
๑๖๔๐
๑๖๔๑
๑๖๔๒
๑๖๔๓
๑๖๔๔
๑๖๔๕
๑๖๔๖
๑๖๔๗
๑๖๔๘
๑๖๔๙
๑๖๕๐
๑๖๕๑
๑๖๕๒
๑๖๕๓
๑๖๕๔
๑๖๕๕
๑๖๕๖
๑๖๕๗
๑๖๕๘
๑๖๕๙
๑๖๖๐
๑๖๖๑
๑๖๖๒

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖
นางสาวสุพัฒนา คุมพงษ
นางสุพัตรา เกี้ยวสกุลงาม
นางสาวสุพตั รา ทองชัย
นางสุพัตรา เลือดขุนทด
นางสาวสุพัตรา หาราช
นางสุพิชชญา หิรญ
ั ญสัมฤทธิ์
นางสาวสุพิชชา เถื่อนอิม่
นางสุพิน บุญเกือ้
นางสุพิน ภูมิสวุ รรณ
นางสุพิศ รอดทอง
นางสุพิศ ฮุยเปา
นางสาวสุภชัญญา สกุลมา
นางสุภักร พระวงษ
นางสาวสุภัค ขาวสบาย
นางสาวสุภัตรา วงครงุ
นางสาวสุภาณี นิลเวช
นางสาวสุภาพ แจงจํารัส
นางสาวสุภาพ ดวงเพชร
นางสุภาพ สรอยนาค
นางสุภาพร คําลือ
นางสาวสุภาพร จันทรัตน
นางสุภาพร ตันทอง
นางสุภาพร บุญพิมพ
นางสุภาพร พรหมสวาสดิ์
นางสุภาพร มูฮําหมัด
นางสาวสุภาพร ลาดจันทึก

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข
๑๖๖๓
๑๖๖๔
๑๖๖๕
๑๖๖๖
๑๖๖๗
๑๖๖๘
๑๖๖๙
๑๖๗๐
๑๖๗๑
๑๖๗๒
๑๖๗๓
๑๖๗๔
๑๖๗๕
๑๖๗๖
๑๖๗๗
๑๖๗๘
๑๖๗๙
๑๖๘๐
๑๖๘๑
๑๖๘๒
๑๖๘๓
๑๖๘๔
๑๖๘๕
๑๖๘๖
๑๖๘๗
๑๖๘๘

นางสุภาพร ศิริพันธ
นางสาวสุภาพร สภานนท
นางสุภาพร สิงหสุทธิ์
นางสุภาพร เฮสลีย
นางสาวสุภาภรณ แดนกระโทก
นางสุภาภรณ บุญสวน
นางสุภาภรณ ปดนา
นางสุภาภรณ มวงแกว
นางสุภาภรณ เหมทานนท
นางสาวสุภารัตน ชนะภัย
นางสุภารัตน มวงศรีจนั ทร
นางสุภาวดี ศรีสารคาม
นางสุภาวดี สังขแกว
นางสุภาวดี หวังและ
นางสุภาวิณี วงษชัยบุตร
นางสุภิญญา คุม ธนกิจ
นางสุภิญญา จันทรนุย
นางสาวสุภี บุญกลา
นางสาวสุมนทิพย ขุนเพชร
นางสาวสุมล จิตตสนอง
นางสุมลรัตน สังขงาม
นางสุมาลี เชื้อแพทย
นางสุมาลี มั่นกันนาน
นางสุมาลี วุฒิแสง
นางสุมติ รา ประมูลศรี
นางสุรภี วงศคํา

หนา ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๘๙
๑๖๙๐
๑๖๙๑
๑๖๙๒
๑๖๙๓
๑๖๙๔
๑๖๙๕
๑๖๙๖
๑๖๙๗
๑๖๙๘
๑๖๙๙
๑๗๐๐
๑๗๐๑
๑๗๐๒
๑๗๐๓
๑๗๐๔
๑๗๐๕
๑๗๐๖
๑๗๐๗
๑๗๐๘
๑๗๐๙
๑๗๑๐
๑๗๑๑
๑๗๑๒
๑๗๑๓
๑๗๑๔

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖
นางสุรชั ภรณ เพิ่มสิน
นางสาวสุรัสวดี องคะลอย
นางสาวสุรางรัตน แซวอง
นางสุรียร ัตน กิ่งจันทร
นางสาวสุรรี ัตน สรอยสินธ
นางสาวสุลาลีวรรณ วงศสอาด
นางสุวดี ชายแกว
นางสุวดี ผาตะพงษ
นางสุวนิดา ใจการณ
นางสุวพร สุขทั่ง
นางสุวรรณ พูนสถาพร
นางสาวสุวรรณ มะลิทอง
นางสุวรรณา โชคชัยเสรี
นางสาวสุวรรณา พวงศรี
นางสุวรรณา พามา
นางสาวสุวรรณี สังขศิลชัย
นางสาวสุวรรณี หอมฟุง
นางสุวลักษณ คชสีห
นางสาวสุวชั นีย บุณยารมย
นางสุวิมล ทิพยชัย
นางสุวิมลรัตน แซจงุ
นางเสนห ขุมพลกรัง
นางสาวเสนหา คําชื่น
นางเสาวคนธ สมนาม
นางเสาวณีย ทองลิม่
นางสาวเสาวณีย ปจุลกิลนิ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข

หนา ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖

๑๗๑๕ นางเสาวณีย เพ็ญจันทร

๑๗๓๙ นางอภิญญา ชมภูพล

๑๗๑๖ นางสาวเสาวนิต แสงแกว

๑๗๔๐ นางอภิญญา ศรีพินิจ

๑๗๑๗ นางเสาวนี เดชจินดา

๑๗๔๑ นางสาวอภิรดี อั๋นประเสริฐ

๑๗๑๘ นางเสาวนีย สัญญาถนอมรัช

๑๗๔๒ นางสาวอภิษฐา คาคลอง

๑๗๑๙ นางเสาวรีย แกวเทพ

๑๗๔๓ นางอมรมณี พรมกอง

๑๗๒๐ นางเสาวลักษณ จิตติมงคล

๑๗๔๔ นางอมรรัตน นามเนียม

๑๗๒๑ นางสาวเสาวลักษณ ทองสายธาร

๑๗๔๕ นางสาวอมรรัตน มอมขุนทด

๑๗๒๒ นางเสาวลักษณ ปยะบรรหาร

๑๗๔๖ นางสาวอมรรัตน รัตนวิสิทธิ์

๑๗๒๓ นางสาวแสงเดือน ตันกูล

๑๗๔๗ นางอมลวรรณ ขวานา

๑๗๒๔ นางแสงเดือน อินทรลอื

๑๗๔๘ นางอรญาณี ผลุดกระโทก

๑๗๒๕ นางแสงเทียน สายปน

๑๗๔๙ นางสาวอรดี ทิพยพิทยานุวฒ
ั น

๑๗๒๖ นางโสดา จันทรแกวพา

๑๗๕๐ นางสาวอรทัย ไขเพชร

๑๗๒๗ นางโสพี รอเซ็น

๑๗๕๑ นางสาวอรทัย จันทรแนม

๑๗๒๘ นางไสว หองแซง

๑๗๕๒ นางอรทัย วัจนะรัตน

๑๗๒๙ นางหญิญทิพย สีนวนสกุลณี

๑๗๕๓ นางสาวอรทัย อินตะสาร

๑๗๓๐ นางหนึ่งนุช มาตุรงคพิทักษ

๑๗๕๔ นางอรไท เกตุหอม

๑๗๓๑ นางหนูสรอย สุทาวัน

๑๗๕๕ นางสาวอรไท ศรีอินทร

๑๗๓๒ นางหยกนัท กะดิรัตน

๑๗๕๖ นางอรพรรณ ยากับ

๑๗๓๓ นางหัสฤพร สอนสุข

๑๗๕๗ นางอรพรรณ สุทธิคํามงคล

๑๗๓๔ นางสาวหิรัญญา จิตตะ

๑๗๕๘ นางสาวอรพรินทร วงศพนั ธุ

๑๗๓๕ นางอนงคลกั ษณ ทองลอย

๑๗๕๙ นางสาวอรพิน อินเถิง

๑๗๓๖ นางอนันตา พาที

๑๗๖๐ นางอรวรรณ เวียงหก

๑๗๓๗ นางอนุสรณ ธัญญศรี

๑๗๖๑ นางสาวอรวรรณ อิ่มสวาสดิ์

๑๗๓๘ นางสาวอภิชญา โรจนวรกุล

๑๗๖๒ นางอรสา เทิดประสิทธิกุล

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข
๑๗๖๓
๑๗๖๔
๑๗๖๕
๑๗๖๖
๑๗๖๗
๑๗๖๘
๑๗๖๙
๑๗๗๐
๑๗๗๑
๑๗๗๓
๑๗๗๔
๑๗๗๕
๑๗๗๖
๑๗๗๗
๑๗๗๘
๑๗๗๙
๑๗๘๐
๑๗๘๑
๑๗๘๒
๑๗๘๓
๑๗๘๔
๑๗๘๕
๑๗๘๖
๑๗๘๗
๑๗๘๘

นางสาวอรอนงค มงคลธนวัฒน
นางอรอุมา อุทัยรังษี
นางอรัญญา กระจาดทอง
นางอรัญญา กองเงิน
นางอรัญญา จิ้วฮวด
นางสาวอรัฐธร สุภาแกว
นางอรุณ คุมชุม
นางสาวอรุณศรี มีฉลาด
นางสาวอรุณี เจริญภักดี
นางสาวอรุณี มโนภิรมยกุล
นางอรุณี โรจนศวิ ะกูล
นางสาวอรุณี ลัดดากลม
นางอรุณี สายสังข
นางอรุณี สุขสรอย
นางสาวอะมิหนะ เหรียนนุย
นางสาวอังคณา คงอยู
นางอังคณา สิงหขนุ ทด
นางอังคนา ชาติไทย
นางสาวอังสุมารินทร ตะออม
นางอัจจิมา สุภักดี
นางสาวอัจฉรา ฐิตะนันท
นางสาวอัจฉรา ผุยรอด
นางสาวอัจฉรา ภักดีจิตร
นางสาวอัจฉรา มณีทอง
นางอัจฉรา หลานวงษ

หนา ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๘๙
๑๗๙๐
๑๗๙๑
๑๗๙๒
๑๗๙๓
๑๗๙๔
๑๗๙๕
๑๗๙๖
๑๗๙๗
๑๗๙๘
๑๗๙๙
๑๘๐๐
๑๘๐๑
๑๘๐๒
๑๘๐๓
๑๘๐๔
๑๘๐๕
๑๘๐๖
๑๘๐๗
๑๘๐๘
๑๘๐๙
๑๘๑๐
๑๘๑๑
๑๘๑๒
๑๘๑๓

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖
นางสาวอัจฉราพร กิจสิพงษ
นางอัจฉราพร ทองสรอย
นางอัจฉราภรณ เกตุถนิ
นางสาวอัจฉรีย ศรีปดถา
นางอัจติมา ศักดิช์ ัยนันท
นางอัชราวรรณ แกวระยา
นางสาวอัญชลี จันทรเงิน
นางสาวอัญชลี ชางนาม
นางสาวอัญชลี ไทยใจอุน
นางอัญชลี บัวทอง
นางสาวอัญชลี ฟูเฟอง
นางสาวอัญชลี ราวเรือง
นางอัญชลี สุนนั ชัย
นางอัญชัญ ปานศิริ
นางสาวอัญชิษฐา หงษประเสริฐ
นางอัมพร ทองดี
นางอัมพร วงษมา
นางสาวอัมภาพร แกวประดิษฐ
นางอาจรีย แปงการิยา
นางอาทิตยา เกิดอยูก ุลชา
นางอาภรณ คุมไพรันต
นางอาภรณ เชาวศิริ
นางอาภรณ ปานจันทร
นางอาภรณ วิริยะรัมภ
นางอาภรณรัช ยลวิลาศ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข
๑๘๑๔
๑๘๑๕
๑๘๑๖
๑๘๑๗
๑๘๑๘
๑๘๑๙
๑๘๒๐
๑๘๒๑
๑๘๒๒
๑๘๒๓
๑๘๒๔
๑๘๒๕
๑๘๒๖
๑๘๒๗
๑๘๒๘
๑๘๒๙
๑๘๓๐
๑๘๓๑
๑๘๓๒
๑๘๓๓
๑๘๓๔
๑๘๓๕
๑๘๓๖
๑๘๓๗
๑๘๓๘
๑๘๓๙

นางอารดา ใจบุญ
นางอารมณ สุวรรณเดชา
นางอารมย ภุมรินทร
นางสาวอารยา ยุวนะเตมีย
นางสาวอาระดา กุลอัก
นางสาวอารี ภมรกุล
นางอารีย กาญจนามัย
นางอารีย ชุมเมืองปก
นางอารีย ปลอดทุกข
นางสาวอารีรตั น สิทธิโชติ
นางสาวอํานวย มายอด
นางอําพร ทมโยธา
นางอําพร ปรีเปรม
นางสาวอําไพ จูหลาย
นางอําภา ยามี
นางสาวอินทิรา สิงหแกว
นางสาวอิสวีรพร จันทรสาขา
นางอุดมพร คันธจันทร
นางอุทัย สังขทอง
นางอุทิพย ศรีสวัสดิ์
นางอุทมุ พร พาณิชยวิจติ รภาค
นางสาวอุทุมพร สุภัคกุล
นางอุธิรา ไชยมล
นางอุบล จิตปนตา
นางอุบล ใจโชติ
นางอุบล ชมรุง

หนา ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๔๐
๑๘๔๑
๑๘๔๒
๑๘๔๓
๑๘๔๔
๑๘๔๕
๑๘๔๖
๑๘๔๗
๑๘๔๘
๑๘๔๙
๑๘๕๐
๑๘๕๑
๑๘๕๒
๑๘๕๓
๑๘๕๔
๑๘๕๕
๑๘๕๖
๑๘๕๗
๑๘๕๘
๑๘๕๙
๑๘๖๐
๑๘๖๑
๑๘๖๒
๑๘๖๓
๑๘๖๔

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖
นางสาวอุบล ดวงสุด
นางอุบลรัตน กรานเจริญ
นางสาวอุมาพร ดูเหวาเขียว
นางอุมาพร เสริมพงษ
นางอุมาภรณ โชติพงษนนั ท
นางอุมาวดี ชอบสูงเนิน
นางอุราพร หยูทองอินทร
นางอุไรพร จํารัส
นางอุไรรัตน คตฤกษณ
นางสาวอุไรรัตน เพ็งพันธ
นางสาวอุไรวรรณ ถานันท
นางอุไรวรรณ บุระผากา
นางสาวอุไรวรรณ เพียรภูเขา
นางอุไรวรรณ สิทธิเกษร
นางสาวอุษา แกวกํากง
นางสาวอุษา แซตั้ง
นางสาวอุษา นันทพิลาส
นางอุษา ศรีวเิ ศษ
นางสาวเอ็นดู ชาญชิต
นางสาวเอื้อมพร เดชไพรขลา
นางเอือ้ มพร เปรมปรีดิ์
นางสาวเอื้อมพร ภัทรชัยยาคุปต
นางเอือ้ มพร อาสนาทิพย
นางแอปเปล สังฆะมณี
นางฮากีมะ บูจิ

หนา ๑๐๕
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖

บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
๑ นายสุพงษ ลิม้ ธนากุล
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

นายคมสัน ตันสกุล
นายประภัสสร วรรณสถิตย
นายวีระพงศ มาลัย
นายศิริชัย เติมโชคเกษม
นางตรีทิพ บุญแยม
นางสาวบุษรา ประกอบธรรม
นางระวีวรรณ แกววิทย
นางสาวละออ บุญเกษม
นายปณต สุสวุ รรณ
นายปยะ วราบุญทวีสุข
นายฤทธิรงค จุฑาพฤฒิกร
นายศาศวัต ธีรเศรษฐบดี
นายสิทธิศักดิ์ วงศกนกพันธ
นายอัมพล คูหว ฒ
ั นศิลป
นายอุกฤษฎ ตูจินดา
นางสาวจิราพร เกิดชูชื่น
นางธณกนก เชื้อทอง

ตติยดิเรกคุณาภรณ
๒ นางสาวพีรยา หาญพงศพนั ธุ
จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๙ นางสาววิศรา เอกะหิตานนท
๑๐ นางสาวศรีสุดา ถุงสุวรรณ
๑๑ นางสาวศศิประภา ชัยประสิทธิ์
๑๒ นางสาวสาธิตา ทรงวิทยา
๑๓ นางสาวสิรนิ ธร จียาศักดิ์
๑๔ นางอรวรรณ วงศแกวโพธิท์ อง
๑๕ นางสาวอาทรี วณิชตระกูล
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๑๐ นางนิจจัง พันธะพจน
๑๑ นางสาวปารดา เพชรมณี
๑๒ นางสาวพจนีย จันทรศุภวงศ
๑๓ นางสาวพรรณี ล้ําวรรณวงศ
๑๔ นางสาวพัชราพร ดีวงษ
๑๕ นางเพ็ญประภา มังกรวงษ
๑๖ นางมัลลิกา ผลอนันต
๑๗ นางสาวศุภมณฑา สุภานันท
๑๘ นางสาวอรประภัทร สุวรรณธาราทิพย

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๑ นายสมชาย ใจซือ่ กุล

๒ นายเสงี่ยม บุษบาบาน

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข

หนา ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

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

ตติยดิเรกคุณาภรณ
๑ นายเสนีย สุวรรณดี
จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๑๓ นางสาวจารุวรรณ เกษมทรัพย
นายกิตติกาญจน กาญจนะคูหะ
๑๔ นางทําเนียบ แกนดํา
นายจิรเมธา สังขเกษม
๑๕ นางสาวนภัสนันท วินิจวรกิจกุล
นายชนะ กร่ํากระโทก
๑๖ นางสาวประภาพร เหลืองชวยโชค
นายดํารงค รังสรรค
๑๗ นางสาวผองพรรณ พันเลิศวงศสกุล
นายปรเมษฐ บุญนําศิรกิ ิจ
๑๘ นางภาวนา เมนทะระ
นายพงษศิริ แหลมทอง
๑๙ นางสาวมนัสนันท เพชรธรรมรัฐ
นายวิกรม พนิชการ
๒๐ นางสาวมุจลินทร วิเศษนอย
นายวิชญพงศ ศรีคชา
๒๑ นางวิมลลักษณ ใจแจง
นายสัญชัย ขุนนุช
๒๒ นางสาวสุภาวรรณ แกวปองปก
นางสาวกิตติมา แปนเกิด
๒๓ นางสาวอรพร สุวรรณ
นางสาวจริยา สาลี
นางจันทณา บานแยม
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๑๐ นางปทมา ไวทยวงศสกุล
นายชัยมงคล โฆษิตสุริยะพันธุ
๑๑ นางปาริชาด เพชรเพ็ญพงษ
นายณธรรม เกิดสําอางค
๑๒ นางพรเพ็ญ กลัดไวยเนตร
นายณัฐพงศ แยมเจริญ
๑๓ นางสาวภัทราพร เจริญรัตน
นายบรรเจิด ดอนเนตรงาม
๑๔ นางสาวรัชนีย แกวคําศรี
นายประสิทธิ์ ประทีปรังสี
๑๕ พันเอกหญิง วโรชา สุทธิรักษ
นายศักดิ์ชาย รักการ
๑๖ นางวาสนา มาลัยคํา
นายอรรถโกวิท งามชม
๑๗ นางสาวสุภา พรจรุงศักดิ์
นางกาพกนก ชวยชู
นางสาวปทุมพร เปยถนอม

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข

หนา ๑๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖

มหาวิทยาลัยเกริก
๑ นายสุเทพ จันดาวัน
๑ นางณัฐชนก ธรรมเจริญ
๒ นางนุสรา บุญสนอง
๓ นางปราถนา แกวสุขโข
๑ นายชัยมาศ คะมา

ตติยดิเรกคุณาภรณ
๒ นางดรุณี ชูประยูร
จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๔ นางสาวสมนัฎฐา ภาควิหก
๕ นางสุภา จินดามงคล
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๒ นางสาวอมรรัตน กุลสุจริต

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
ทุติยดิเรกคุณาภรณ
๑ นางพรทิพย กวินสุพร

มหาวิทยาลัยเซนตจอหน

๑ นายธํารง รัตนภรานุเดช
๒ นายสวัสดิ์ อโณทัย

ตติยดิเรกคุณาภรณ
๑ นางนิภาพรรณ เวียงพระปรก
จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๓ นางสาวกัญญณณัฐ อนุรักติพันธุ
๔ นางสาววริสสรา เทียมทัด

วิทยาลัยเซนตหลุยส
๑ นางมาลี วิชัยดิษฐ
๑ นางสาวผองศรี อิ่มสอน

จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๒ นางสาวสุนีย อินทรสงิ ห
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๒ นางสาวสมศรี สุเมธ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข

หนา ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖

วิทยาลัยดุสิตธานี
๑ นางสาวพัชรินทร ลาสมวงศ
๑
๒
๓
๔
๕

นายพรมิตร กุลกาลยืนยง
นายพูนเพิ่ม เสรีวิชยสวัสดิ์
นายวิพล โชติวรรณชูสกุล
นางสาวกษมา ฤดีชื่น
นางสาวฌานิกา ศรีวรรณวิทย

จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๒ นางสาวโศจิลักษณ กมลศักดาวิกุล
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๖ นางสาวปาริฉัตร พงษคละ
๗ นางสาวพลอยจรัส ประกัตฐโกมล
๘ นางสาวสายน้าํ ดิษฐนารี
๙ นางสาวหนึ่งฤทัย สุดแสวง

วิทยาลัยตาป
จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๑ นางสาวอรวรรณ คุมครอง
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๑ นางกรรณิการ สุวรรณนวล

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

๑
๒
๓
๔
๕
๖

ทุติยดิเรกคุณาภรณ
๑ นางเลิศลักษณ บุรุษพัฒน
จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๗ นายสมชาย อบรม
นายชัยพร เขมะภาตะพันธ
๘ นายสัณท เที่ยงตระกูล
นายณัฐสิทธิ์ พุฒิวิสารทภาคย
๙ นายสัตยะพล สัจจเดชะ
นายทัณฑกานต ดวงรัตน
๑๐ นายสุทิน โรจนประเสริฐ
นายปญญา พิทักษกุล
๑๑ นายสุพจน ปองทอง
นายปุณยวีร จามจรีกุล
๑๒ หมอมหลวงกุณฑลรัตน ทวีวงศ
นายวันวร จะนู

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

นางดวงจันทร วรคามิน
นางสาวทิพยวรรณ มาเบา
นางนิตย เพ็ชรรักษ
นางพรชนก สุขพันธ
นางสาวยุวดี ภูสําลี

นายกฤษฎา ดลปญญา
นายเกียรติศกั ดิ์ พาชิยานุกลู
นายเกียรติอนันต ลวนแกว
วาที่รอยตรี จักริน สมิตเวช
นายจิรศักดิ์ รอดจันทร
นายชฎิล เกษมสันต
นายชาติณรงค วิสตุ กุล
นายฐากร พฤกษวันประสุต
นายฐิติ ลาภอนันต
นายณัฏฐกฤษฏิ์ เอกวรรณัง
นายณัทธสิฐษิ์ สิริปญ
 ญาธนกิจ
นายทนงศักดิ์ ภูมิอาจ
นายธนกฤต ลออสุวรรณ
นายธีรศักดิ์ กัญจนพงศ
นายนรสิงห มัน่ เขตรวิทย
นายประสิทธิ์ ชาญสวัสดิ์
นายประสิทธิ์ ทองยอย
นายพรเทพ ยอแสงรัตน
นายพิทักษศักดิ์ ทิศาภาคย
นายพิสันต สุทธิพิทักษ

หนา ๑๐๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑

นางสาวรัชดาภรณ เสมาขันธ
นางศิวะนันท ศิวพิทักษ
นางสาวสิรริ ัตน ปภูสะโร
นางสาวสุดคนึง นฤพนธจิรกุล

เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๒๑ นายยิ่งศักดิ์ สิทธิยากรณ
๒๒ นายยุทธนา จงเจริญ
๒๓ นายรวิชญ เทิดวงส
๒๔ นายวรพล พงษเพ็ชร
๒๕ นายวรภัทร ไพรีเกรง
๒๖ นายวรสิทธิ์ ชูชัยวัฒนา
๒๗ นายวสันต เจิมประไพ
๒๘ นายวิษณุ วงศสนิ ศิรกิ ุล
๒๙ นายศักดิ์สิทธิ์ ทวีกุล
๓๐ นายศิรเิ ดช คําสุพรหม
๓๑ นายสมนึก แสงเงิน
๓๒ นายสาโรจน เชิงฉลาด
๓๓ นายสุพจน มีแสงภูมินนั ท
๓๔ นายสุวนั ชัย หวนนากลาง
๓๕ นายโสภณ แยมกลิ่น
๓๖ นายโสภัทร นาสวัสดิ์
๓๗ นายอธิยตุ จงใจ
๓๘ นายอนุชา สถิตยพงษ
๓๙ นายอนุวัฒน ชลไพศาล
๔๐ นายอัศวิน ตั้งพงษ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐

หนา ๑๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

นายเอกพล คงมา
นางกตัญญชลี วัลไพจิตร
นางสาวกัญญา ประยูรสุข
นางสาวกิตยาการ อิศรางกูร ณ อยุธยา
นางสาวจรูญรัตน แกวมณี
นางจันทรฉาย วีระชาติ
นางจุฑาธิป ชูชีพ
นางสาวจุฬาวลัย หุนนวล
นางสาวชลิดา กาญจนจูฑะ
นางสาวณัฐวดี ศรีคชา
นางดวงใจ จิตคงชื่น
นางทิพยอาภรณ พลอาจ
นางสาวธิฏริ ัตน เมฆบัณฑิตกุล
นางสาวนันทสารี สุขโต
นางสาวนันทิกา ปริญญาพล
นางสาวน้าํ ฝน เดิมสันเทียะ
นางสาวบุหงา มาโยม
นางสาวเบญจมาภรณ วรากุลปกรณศิริ
นางสาวเบญจมาภรณ อิศรเดช
นางประภาพรรณ ศิริพิชญตระกูล

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

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖
นางสาวปยวรรณ มนตรี
นางสาวผกาวรรณ วองวุฒพิ รชัย
นางสาวพัชมน ศิริกุล
นางสาวพัทธนันท เพชรเชิดชู
นางสาวพิชญนาฏ สุทธิสมณ
นางภคพร อํามาตยมณี ชุม อินทรจักร
นางสาวภัทรา พลับเจริญสุข
นางสาวมัชฌิกา อองแตง
นางสาวรมัยมาศ จันทรขาว
นางสาวรสสุคนธ เสวตเวชากุล
นางสาววันเพ็ญ พินเผือก
นางสาววาริธร สมณะ
นางสาววิลาวัลย อินทรชํานาญ
นางสาวสายชล สิรนิ ิลกุล
นางสุจนิ ดา รัตนทอง
นางสาวสุธรี า นิมิตรนิวัฒน
นางสาวสุพรรณิกา เตี๋ยวงษสุวรรณ
นางสุภาณี ประชุมชน
นางสาวอรดี พฤติศรัณยนนท
นางสาวอุทุมพร ภักดีวงศ

มหาวิทยาลัยพายัพ
๑ นางสาวพนิดา เซ็นนันท
๑ นายสะอาด ใจแกว
๒ นางสาวเกวลิน แสงบุญ

ตติยดิเรกคุณาภรณ
๒ นางสาวสุปรียา มณีใส
จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๓ นางสาวขัตติยาพร คนเที่ยง
๔ นางสาวจริยา ชาติเชยแดง

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข
๕
๖
๗
๘
๙

นางสาวฐติกุล ไชยวรรณ
นางสาวธันยากร ตนชลขันธ
นางปาริชาติ ศงสนันทน
นางพีรนุช ลาเซอร
นางสาวมนทกานติ์ บุญยการ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

นายกิจจา โตไพบูลย
นายชัยพฤกษ เมฆรา
นายทศพล บุญศิริ
นายธันวา เบญจวรรณ
นายพีร ตนานนท
นายรัชตพล ชัยเกียรติธรรม
นายสุรเชษฐ วงศชมภู
นางกัญญาวีร สิริโรจนามณี
นางสาวจิราภรณ จิรัฐติพงษ
นางสาวชลภัสร ยมจินดา

หนา ๑๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖

๑๐ นางรักทัย ดํารงมณี
๑๑ นางวรัชตรา ผิวขํา
๑๒ นางสาวสุนศิ า แซแต
๑๓ นางสุรชฎา ชูไทย
๑๔ นางสาวสุรางครัตน กรมวังกอน
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๑๑ นางสาวณัฏฐิณี เขื่อนศรี
๑๒ นางสาวเนตรดาว ธงซิว
๑๓ นางสาวปยรัตน ปนลี้
๑๔ นางสาวโยษิตา คนชม
๑๕ นางสาวศิรินณา ศิรินภาพันธ
๑๖ นางศิริพรรณ ปญญาคม
๑๗ นางสาวสรรพร ศิรขิ ันธ
๑๘ นางสาวสุนิสา คชสีห
๑๙ นางสาวเสาวนีย ดํารงโรจนสกุล

มหาวิทยาลัยฟารอสี เทอรน
๑ นางภัทรมน พันธุแพง
๒ นางสาววลัยพร เตชะสรพัศ

เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๓ นางสาวสุพัฒนวรี ทิพยเจริญ
๔ นางสาวอรวรรณ เลาหะเมทนี

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต
๑ นายไพโรจน ขาวผอง
๒ นางสาวทวีพร นาคา

เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๓ นางสาวสุกญ
ั ญา บุญขวัญ
๔ นางสาวเสาวรัตน บุษรานนท

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข
๕ นางอรัญญา หนูรอด

หนา ๑๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖

๖ นางสาวอุษา คะเณ

วิทยาลัยทองสุข
๑ นายเดน บุญมาวงศ
๒ นายสัญญา คําอิน
๓ นายอรรถพล อาษาเอือ้

เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๔ นางนงนุช ชัยเวช
๕ นางสาวปรัศนี บุนนาค
๖ นางสราภา ตันเจริญ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๑ นายจตุพร กระจายศรี
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๑ นางพินดิ ดา ชะอุม ผล

มหาวิทยาลัยธนบุรี

๑ นายนพดล พวงมณี
๒ นายยอดนภา เกษเมือง

จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๑ นายพนัส อุณหบัณฑิต
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๓ นางกุลยา สุขพงษไทย
๔ นางสาวธัญญพัทธ ศักดิ์บญ
ุ ญารัตน

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๑ นางสาวสุวรรณ เนียมประชา
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๑ นางสาวตวงพร อานันทศิรเิ กียรติ
๒ นางสาวภาณุวรี  ไชยศรี

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข

หนา ๑๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖

วิทยาลัยราชพฤกษ
ตติยดิเรกคุณาภรณ
๑ นายอณาวุฒิ ชูทรัพย

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

นายเกรียง กิจบํารุงรัตน
นายชัชชัย คุมทวีพร
นายชูชัย อัศวอารีกุล
นายฐิติพงศ นันทาภิวฒ
ั น
นายนันทชัย หาญประมุขกุล
นายพรรณรา ชูชาญ
นายพรหมพงษ แกวดวงเดน
นายพิสิทธิ์ ขันติวัฒนะกุล
นายมงคล โสดาจันทร
นายไววิทย จันทรวเิ มลือง
นายสุขพงศ สุขพิพัฒน
นายเสรี ศุภราทิตย
นายไสว สังขารา
นางกาญจนา จันทรประเสริฐ
นายกิตติพันธ คงสวัสดิเ์ กียรติ
นายชาญชัย ศุภกิจอมรพันธุ
นายเดน อยูประเสริฐ
นายธนกร อยูโ ต
นายบารมี เกิดสมศรี

จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๑๕ นางสาวเกศริน บุษรานนท
๑๖ นางชรอยบุญ การาโกซโล
๑๗ นางธนัชยา เกณฑขุนทด
๑๘ นางประไพพรรณ ศุภจัตรุ ัส
๑๙ นางสาวพรทิพย ประเสริฐยิ่งสุข
๒๐ นางสาวเพ็ญนภา มานิตยโชติพิสิฐ
๒๑ นางเฟองฉัตร จรินทรธนันต
๒๒ นางมาลี รุงไหรัญ
๒๓ นางวันเพ็ญ อิม่ เอิบสิน
๒๔ นางสินี สุขกรมใส มอเยอร
๒๕ นางสุดารัตน กรึงไกร
๒๖ นางสุนทรา ธรนากร
๒๗ นางสาวอรวรรณ เฑียรฆพงษ
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๖ นายพงษพัฒน รักอารมณ
๗ นายพหล สมบูรณธรรม
๘ นายภาคภูมิ ชัยศิริประเสริฐ
๙ นายภาสกิจ วัณนาวิบูล
๑๐ นายมนตชัย บุญยะวิภากุล

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

นายวรุตม เอมอุดม
นายวิบูลย ตระกูลฮุน
นายวุธพงศ ลาภเจริญ
นายสมบัติ พุฒตาล
นายสุชีพ วงษตาแสง
นายสุเมธ ผองพรรณแข
นายเสกสันต แสงสวัสดิ์

หนา ๑๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖
นางสาวเครือวัลย คุมครอง
นางสาวจิตรลดา เวสารัชช
นางสาวนิภาพร เฉลิมนิรนั ดร
นางสาวศุภรัตน แปนโพธิก์ ลาง
นางสุเมธี เกียรติเฉลิมคุณ
นางอามาล ภักดีธรรม ฉิมวิไลทรัพย

สถาบันรัชตภาคย
๑ นายชาตรี พูลสําราญ
๒ นางสาวพรพนา ศรีสถานนท

เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๓ นางสาวสาธนีย แซซิ่น

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
๑ นายประภาส มันตะสูตร

จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๑๑ นางสาววสุรัตน ทรงบรรพต

๒ นายพงษเทพ เครือชะเอม
๓ นายวิชัย ดอกจันทร

๑๒ นางวารี จัน่ โต
๑๓ นางศิริวรรณ ดวงเดนงาม

๔ นายสฤษฎ ตะเส

๑๔ นางสุขตา เกิดภู

๕ นางสาวฉัตรกมล เทวรัตน

๑๕ นางสุจนิ ต ศศิเจริญรัตน

๖ นางสาวดวงชีวนั สวัสดิผล
๗ นางนิวรัตน วิจติ รกุลสวัสดิ์

๑๖ นางสุนันท เพงจินดา
๑๗ นางเสาวลักษณ พลพุทธรักษ

๘ นางบุศกร เสาะแสวง

๑๘ นางอนัญญา พรประเสริฐ

๙ นางสาวปญญา อุปถัมภ

๑๙ นางอรชร วัฒนกุล

๑๐ นางรุง ลาวัลย ทัพมีบุญ

๒๐ นางเอือ้ กูล ศุภสกุลชัย

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข
๑ นายเชวงศักดิ์ สุเทวี
๒ นายทินกร โพธิ์สตี า

หนา ๑๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖

เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๒๔ นางสาวบุษญา วงศสมุทร

๓ นายธวัช รวมทรัพย
๔ นายประสาน อองสุข

๒๕ นางสาวเบญจวรรณ จันทะสี
๒๖ นางผองศรี ประพฤติดีพรอม
๒๗ นางสาวพรรณกัลยา เธียรปญญาชัย

๕ นายประเสริฐ เหลานิยมไทย
๖ วาที่รอยตรี พุฒิพงศ เอี่ยมสินธร

๒๘ นางสาวพรรณธิพา ธีระโรจนพงษ
๒๙ นางสาวพรสวรรค สาธร

๗ นายสงา จันทรดํา

๓๐ นางราณี คงสกุล

๘ นายสมเด็จ หิตเทศ
๙ นายสมหมาย แทนจอย
๑๐ นายสราวุธ พิมเสนาะ

๓๑ นางราตรี รัตนเพียร
๓๒ นางสาวรุจริ า เจริญสวัสดิ์
๓๓ นางวิไลพร สุเทวี

๑๑ นายสุรวุธ ปาลสุทธิ์
๑๒ นายอัศนีย สายสุวรรณ
๑๓ นายเอกพัฒน อยูยิ่ง

๓๔ นางสาวศิริรตั น แสงทอง
๓๕ นางสาวศิรวิ รรณ เอี่ยมศิริ
๓๖ นางสกาวเดือน ศรีสขุ ใส

๑๔ นางสาวขนิษฐา ทองสัมฤทธิ์
๑๕ นางสาวขนิษฐา สุขสวัสดิ์
๑๖ นางสาวขัตติยา แถวโสภา ยั่งยืน

๓๗ นางสาวสมฤดี หัตถาพงษ
๓๘ นางสมัย พันธสอาด
๓๙ นางสาวสุคนธ สองเมือง

๑๗ นางจันทรลอย เลขทิพย
๑๙ นางสาวดุสติ า แซโลว

๔๐ นางสาวสุปราณี ปาวิลัย
๔๑ นางสาวสุภาพร โสตถิกําแหง
๔๒ นางสาวสุภาวัลย นันทวัน ณ อยุธยา

๒๐ นางสาวธนพัชญ เผือกพิพัฒน

๔๓ นางสาวสุรียพร แดงมูล

๒๑ นางสาวนงเยาว อยูแปน
๒๒ นางสาวนงลักษณ มุง สุขใจ

๔๔ นางสุวีณา พรหมยงค
๔๕ นางสาวอัธยา ยงบุญเกิด

๒๓ นางสาวนรีรตั น อนันตชัยรัชตะ

๔๖ นางสาวอุบลวรรณ ขุนทอง

๑๘ นางสาวจิราภรณ เที่ยงธรรม

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข

หนา ๑๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖

วิทยาลัยลุมน้ําปง
๑ นายทัศนะ คลองวิจักษณ
๒ นางกาบแกว ปญญาไทย

เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๓ นางสาวจรินทร นิ่มมัง่

มหาวิทยาลัยปทุมธานี

๑
๒
๓
๔
๕
๖

นายกัมปนาท คูศิรริ ัตน
นายคุณาพร โฉมจิตร
นายชัยยันต ใจบุญมา
นายมานะ ปยะวัณเวช
นายวิภาส ทองสุทธิ์
นายศิวกร ตรีเลิศวาณิชย

จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๑ นางสาวประทินร ขันทอง
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๗ นายสถิตยพร เกตุสกุล
๘ นายสุรสิทธิ์ ประกอบกิจ
๙ นางสาวนุชรัตน นุชประยูร
๑๐ นางสาวเมธาวี ศิลาขาว
๑๑ นางสาวรติรตั น วรโชคเดชาวิวฒ
ั น
๑๒ นางสาวอาทิตยา ขนานแข็ง

มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

นายจงศิลป สุขุมจริยพงศ
นายชวลิต เกตุกระทุม
นายดุรงคฤทธิ์ สุขสมบัติ
นายนพดล โครตพันธ
นายประยงค กีรติอุไร
นายปริญญา เชิดเกียรติพล
นายรักพงษ ขันธวิธิ
นายวรวุฒิ เลขยันต

เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๙ นายศุภฤกษ กอบัว
๑๐ นายอนุชติ อุชายภิชาติ
๑๑ นางสาวจินตนา วีระปรียากูร
๑๒ นางจิราภา อันทะเกษ
๑๓ นางชมพู เตาประจิม
๑๔ นางสาวนภาพร บัดทิม
๑๕ นางสาวนิตยา นิยมไร
๑๖ นางสาวบุญญกญ
ั ญ จิระเพิม่ พูน

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข
๑๗ นางพูลทรัพย เทวธีระรัตน
๑๘ นางศิวานันท ธัญญาสิทธิธ์ นกุล

หนา ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖

๑๙ นางสมสวย โกะสูงเนิน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

นายเฉลิมวงศ วัจนสุนทร
นายพงศสิน พรหมพิทักษ
นายพลวิท บัวศรี
นายไพบูลย ปญญาคะโป
นายวิชติ อิ่มอารมย
พลเอก สราวุธ บูรณดิลก
นายสําเริง ฮินทาไม
นายสิรภพ รุจรัตนพล
นายเอกณรงค วรสีหะ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

นายกอศักดิ์ อาชวากร
นายฉัตร สุจินดา
นายชวลิต มณีศรี
วาที่รอยตรี ธนภณ ภูมาลา
นายธวิช สุดสาคร
นายนรินทร พนาวาส
นายนิวัติ จันทราช
นายพิเชษฐ โสภาพงษ
นายอชิระ ใจสุบรรณ
นายอนิรุทธ ผองแผว
นายอมตะ ทัศนภักดิ์

จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๑๐ นางกันยารัตน ศรีวิสทิยกุล
๑๑ นางจงกลณี อัศวเดชกําจร
๑๒ นางสาวจินตวีร เกษมศุข
๑๓ นางณพัชรวดี แสงบุญนํา หงษทอง
๑๔ นางสาวปราลี มณีรตั น
๑๕ นางสาวมาสวีร มาศดิศรโชติ
๑๖ นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน
๑๗ นางสาวสุวรรณี รุง จตุรงค
๑๘ นางสาวอรนิษฐ แสงทองสุข
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๑๒ นายเอกสิทธิ์ รานไพร
๑๓ นางสาวทัศวี มิ่งมงคล
๑๔ นางสาวนิธินนั ท สนตุน
๑๕ นางปยนันท จันทรังษี
๑๖ นางสาวปยะธิดา ทองอราม
๑๗ นางพนารัตน อุปพงศ
๑๘ นางสาวพัฒธณี ดวงเนตร
๑๙ นางสาวรัชดาวรรณ อิทธิไพสิฐพันธุ
๒๐ นางสาววิไลพรรณ เจสะวะ
๒๑ นางสาวอุบลวรรณ ลิ้มสกุล

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข

หนา ๑๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖

มหาวิทยาลัยสยาม
ทุติยดิเรกคุณาภรณ
๑ นายพรชัย มงคลวนิช
จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๑๐ นางจรัสดาว เรโนลด
๑ นายไชยนันท ปญญาศิริ
๑๑ นางสาวพิชาภรณ จันทนกุล
๒ นายพรชัย เปรมไกรสร
๑๒ นางสุภาพร พงษมณี
๓ นายรัฐวุฒิ รูแทนคุณ
๑๓ นางสาวสุภารัตน ศุภภัควรจุ า
๔ นายฤทธี หงษสาคร
๑๔ นางสาวสุรัสวดี ราชกุลชัย
๕ นายวันชัย แกวโสภา
๑๕ นางสาวโสภิดา ทะสังขา
๖ นายวินัย พิบูลยปรีชา
๑๖ นางอมรรัตน ปญญาสุข
๗ นายสมบัติ เรืองแรงสกุล
๑๗ นางอรทิพา สองศิริ
๘ นางสาวกาญจนา ศิลาวราเวทย
๑๘ นางสาวอาภรณ นุชาชาติพงศ
๙ นางจรวยพร ศรีศศลักษณ
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๑๓ นางสาวนิตยา เกิดแยม
๑ นายคัมภีร ธิราวิทย
๑๔ นางสาวพุทธวรรณ ชูเชิด
๒ นายจักรกฤษณ จันทรเขียว
๑๕ นางเฟองสุข ไพศาลกอบฤทธิ์
๓ นายนรเศรษฐ กมลสุทธิ
๑๖ นางสาวลักษมี จงถิรวงศ
๔ นายพุทธพงศ โลโชตินนั ท
๑๗ นางสาวศนิกานต ศรีมณี
๕ นายภักดี พละการ
๑๘ นางสาวสมพร ปานยินดี
๖ นายศุขนที คงตัน
๑๙ นางสาวสมฤดี ชืน่ กิติญานนท
๗ นายสมศักดิ์ ชินวิกกัย
๒๐ นางสาวสุภาพร ศรีสตั ตรัตน
๘ นายสุเทพ ทัพธวัช
๒๑ นางสุวรรณา เชียงขุนทด
๙ นางสาวขนิษฐา สังขรัตน
๒๒ นางสุสารี ประคินกิจ
๑๐ นางสาวชนิดา มัททยวางกูร
๒๓ นางสาวเอื้ออารี กัลวทานนท
๑๑ นางสาวณัฎฐา อนุตรลัญจ
๑๒ นางสาวดุษฎี สีวังคํา

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข

หนา ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
๑
๒
๓
๔
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๕ นางชนัญญา ธรรมนิพิท
นายพรพงศ สุมานันท
๖ นางพัชรินทร มงคล
นายภูมิฐาน รังคกูลนุวฒ
ั น
๗ นางสาววรรณรพี บานชืน่ วิจิตร
นางสาวกาญจนา โชคเหรียญสุขชัย
๘ นางวรลักษณ วงศโดยหวัง ศิริเจริญ
นางเกศศิริ เหลาวชิระสุวรรณ
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๘ นางสาวน้าํ ฝน ลิมปเจต
นายนิวัฒน นิมมานวรวงศ
๙ นางสาวบุปผา ลาภะวัฒนาพันธ
นายปริญญา ชุมรุม
๑๐ นางสาวมานา คุณธาราภรณ
นายอัศวิณ ปสุธรรม
๑๑ นางสาวสาวิตรี สมบูรณจันทร
นายเอกธิป สุขวารี
๑๒ นางสาวสุทธนิภา ศรีไสย
นางจันทรปรียา บุณยรัตพันธุ
๑๓ นางอะริยา เลาหสุรโยธิน
นางสาวจิรา กฤตยพงษ
นางสาวจิรารัช พิพัฒนนราพงศ

มหาวิทยาลัยหาดใหญ
๑ นายประสิทธิ์ รัตนพันธ
๒ นายอนันต ทิพยรัตน
๓ นางสาวจารุมาศ มิง่ แกว

เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๔ นางสาวเชาวนี แกวมโน
๕ นางสาวณัฐธิดา บุญเรือง
๖ นางสาวศิรินุช ใจรักษ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
๑ นายธวัชชัย ทิพยทินกร
๒ นายบรรจบ ปยมาตย

จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๓ นายประวัติ วุฒิวงศ
๔ นายพรศักดิ์ คุณวุฒมิ โนธรรม

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข
๕
๖
๗
๘
๙
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

นายสมนึก อัศดรวิเศษ
นางสาวจรรยา ยอดนิล
นางดรุณวรรณ สมใจ
นางสาวนฤดี บูรณะจรรยากุล
นางผุสดี สิรยากร
นายธนสาร ศิริรตั น
นายธนาวุฒิ ประกอบผล
นางสาวกิติกา กรชาลกุล
นางจิริสดุ า สินธุศริ ิ
นางสาวนิลาวรรณ งามขํา
นางเพ็ญนภา ชมะวิต
นางสาวภัทราภรณ เขี้ยวงา

หนา ๑๒๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖
นางสาวพรวิภา วัฒรัชนากูล
นางสาวยุคลธร สถาปนศิริ
นางสาวยุวธิดา ชิวปรีชา
นางสาววารุณี ลี้สัจจะกูล

เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๘ นางสาวมาริสสา ทรงพระ
๙ นางสาวลาวัณย อูอรุณรุง
๑๐ นางสาววริยา ภัทรภิญโญพงศ
๑๑ นางสาววาสนา ศิลางาม
๑๒ นางสาวสาริยา นุชอนงค
๑๓ นางสาวสุปญ
 ญา อภิวงศโสภณ
๑๔ นางสาว พิธาภักดีสถิตย

วิทยาลัยอินเตอรเทคลําปาง
จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๑ นายจักรพันธ พรนิมิตร

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย
๑ นายฉัตรชัย เอี่ยมพรสิน
๒ นายธนบดี ศรีธนนันท
๓ นายสมิทธิ์ ซงสมบุญ
๑ นายธนากร พงธิพันธุ
๒ นายวิชติ สุขสราญ

จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๔ นางกิง่ แกว สงวนพันธุ
๕ วาที่รอยตรีหญิง นันทพันธ แกวแสง
๖ นางศรีพัชรา สิทธิกําจร แกวพิจิตร
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๓ นายสินชัย กิตติมงคลสุข
๔ นายสุวนิ ศรีเมือง

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

นายอมร สมเจตนเลิศเจริญ
นางกาญจนา สมดุลยกนก
นางสาวจรัญญา สังขฤทธิ์
นางฉัตรชุดา ชํานาญกิจ
นางสาวน้าํ ผึ้ง ปถวี
นางนิตยา เจริญรักษ
นางบุษบง ปรีดาวงศากร
นางภาวิณี เมืองสาคร

หนา ๑๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖
นางมลิวัลย อึ้งจงเจตน
นางสาวรตรส แยมเปยม
นางรัตนาภรณ บุญเรืองรอด
นางสาวรุง ทิวา ถนอมบุญ
นางสาววลีพรรณ กันเนื่อง
นางสาวศศิณา สุนทรพฤกษ
นางอภิญญา สาตประดับ
นางสาวอารี ผสานสินธุวงศ

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

ตติยดิเรกคุณาภรณ
๑ นายวรยุทธ ศรีวรกุล
จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๑๔ นายวันฉัตร เจษฎาวนิชกุล
นายกิตติพันธุ เตชะกิตติโรจน
๑๕ นายวุฒิกร ตรีวิทยานนท
นายไกรสีห วิปุลาคม
๑๖ นายศตนันท ชโนวรรณะ
นายจีระพงษ โรจนโรวรรณ
๑๗ นายศุภวัฒน เจริญวิกรม
นายชยกฤต อัศวธิตานนท
๑๘ นายอโนทัย จินาพร
นายชยพล เหมาะเหม็ง
๑๙ นางกัลปนา อุปทยา
นายณรงค โฉมเฉลา
๒๐ นางสาวชนัญญา อภิวฒ
ั นพงค
นายดรัณ เกษรารัตน
๒๑ นางฐิติยา ดิสภานุรัตน
นายทรงศักดิ์ จันทรนฤกุล
๒๒ หมอมราชวงศนรรยโสภาคย สวัสดิวัฒน
นายธีระศักดิ์ ณ ระนอง
๒๓ นางบุญพิมพ สุธาทร
นายบุญรอด เวียงพระปรก
๒๔ นางปติพร ทวีปยมาภรณ
นายประดิษฐ โงนมณี
๒๕ นางสาวปยกุล ติลภัทร
นายเมธพลนันทน อธิเมธพัฒน
๒๖ นางสาวพัทธหทัย ซินเลี่ยมทอง
นายวัชรัตน สมัครคามัย

หนา ๑๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖

๒๗ นางภัทราบูลย นาคสูสุข
๒๘ นางสาววิกานดา พรสกุลวานิช
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

๒๙ นางศิริวรรณ กิจเจริญ
๓๐ นางสุกญ
ั ญา ศีลนํากิจ อัครอมรธรรม
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
นายกร พูนศิริวงศ
๑๙ นางทรรศวรรณ ทิพยวรการกูร
นายกฤษณะ สุภาชวินสวัสดิ์
๒๐ นางสาวนิชานันท พิมลชัยกาญจน
นายไกรพล ชัยเนตร
๒๑ นางปาริชาติ วงศวีระนนทชัย
นายคุณากร คุณาวุฒิ
๒๒ นางพัลลภา ศรีวะโลสกุล
นายณรงค อภิรัตนสกุล
๒๓ นางสาวพิรุณ ยิ้มพงษ
นายณัฐพงศ โปษกะบุตร
๒๔ นางสาวภาสวรรณ สุนทรารักษ
นายทัศนัย ภาธรรัตน
๒๕ นางสาวมาลินี รณพัฒน
นายนารท นาราดา
๒๖ นางสาวรัตติพร ลวนรัตน
นายภัทรชาติ โกมลกิติ
๒๗ นางวิภาสิริ จันทะศรี
นายรพีพัฒน เตชะกิตติโรจน
๒๘ นางศุภนันทา รมประเสริฐ
นายวศิน ธรรมานุบาล
๒๙ นางสาวศุภลักษณ ปรีชานฤตย
นายอดิศักดิ์ ศักดิ์ไพศาล
๓๐ นางสาวสุชิรา ภูริเทเวศร
นางสาวโกสุม โอมพรนุวัฒน
๓๑ นางสาวสุพิน แสนเรือง
นางสาวขวัญตา พานทองประเสริฐ
๓๒ นางสาวสุภาว ปดเกษม
นางจุฑาภรณ วรรณรัตน
๓๓ นางสาวหญิง จิตติพฒ
ั นกุลชัย
นางสาวชนิตา จิรัฐโชติ
๓๔ นางอังสนา จันทรนาค
นางชลทิพย พูนศิริวงศ
๓๕ นางสาวอุมา ทวีลาภ
นางชูจติ ธีรพงษ

มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๑ นายธีระเดช เดชาติวงศ ณ อยุธยา
๒ นายบํารุง ตันจิตติวัฒน

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข
๑
๒
๓
๔
๕

นายชุติพนธ อูยายโสม
นายธัชกร ออนบุญเอื้อ
นายพงษสวัสดิ์ คชภูมิ
นายมุรธา วัฒนะชีวะกุล
นายสรวิศ บุญมี

หนา ๑๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖

เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๖ นายสุกิจ อยูในธรรม
๗ นางสาวจันทราภา พูลสนอง
๘ นางสาวชุลีกร เสงี่ยมงาม
๙ นางพิมลพรรณ เรพเพอร
๑๐ นางสวียา เกิดมงคล

มหาวิทยาลัยภาคกลาง นครสวรรค
๑ นายณัฐวุฒิ สถิรางกูร
๒ นางสาวรุจกา สถิรางกูร

ทุติยดิเรกคุณาภรณ
๓ นางสาวสราญภัทร สถิรางกูร
ตติยดิเรกคุณาภรณ
๑ นางกันหา พฤทธิ์พงศกร
จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๑ นายประจวบ ฟกผล

วิทยาลัยเซาธอสี ทบางกอก
เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๑ นางสาวภัทรา เตชะธนเศรษฐ

นักวิจัยดีเดนแหงชาติ
๑
๒
๓
๔

นายเกียรติ รักษรุงธรรม
นายจรัส สุวรรณมาลา
นายชูกิจ ลิมปจํานงค
นายประเสริฐ โศภน

จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๕ นายผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
๖ นายพิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ
๗ นายสําเริง จักรใจ
๘ นายอภิชาติ จํารัสฤทธิรงค

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข
๙ นายอัญญา ขันธวิทย

หนา ๑๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖

๑๐ นางสาวเพริศพิชญ คณาธารณา

ศิลปนแหงชาติ
๑
๒
๓
๔

นายเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน
นายทองรวง เอมโอษฐ
นายนคร ถนอมทรัพย
นายประภัสสร เสวิกุล

จตุตถดิเรกคุณาภรณ
๕ นายเมธา บุนนาค
๖ นายเศรษฐา ศิระฉายา
๗ นางรัจนา พวงประยงค
๘ นางสดใส พันธุมโกมล

ผูมีผลงานดีเดนทีไ่ ดรับรางวัลหรือการยกยองระดับชาติ
๑
๒
๓
๔
๕

นายคําปวน สุธงษา
นายจวบ พันธครี ี
จาสิบเอก ทวี บูรณเขตต
นายประพนธ พลอยพุม
นายผาย สรอยสะกลาง

เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ
๖ นายวีระ มีเหมือน
๗ นายสมชาย สมานตระกูล
๘ นายสุนทร ขมหวาน
๙ นายอรุณ ทิพยวงศ
๑๐ นางวราภรณ คณานุรักษ

ผูชนะการประกวดหรือการแขงขันตาง ๆ ในระดับนานาชาติ
๑
๒
๓
๔
๕

นายทนงศักดิ์ เฮงสวัสดิ์
นายธนภัทร วรศรัณย
นายธีระนันท ชอบพานิช
นายนิปณ
ุ ปตมิ านะอารี
นายพรวสุ พงศธีระวรรณ

๑ นายโชคดี เลิศมงคลสมุทร

เบญจมดิเรกคุณาภรณ
๖ นายพลณพ สมุทรประภูติ
๗ นางสาวฐิติรตั น โยทุม
๘ นางสาวธัญพิชชา พงศชัยไพบูลย
๙ นางสุปญ
 ญา คาดหมาย
๑๐ นางสาวอารดา สังขนิตย
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ
๒ นายนิพิฐ เจริญงาม

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๔ ข
๓ นายศราวุฒิ ขาวเงิน
๔ นายอลิฟ นอยคํา
๑ นายทินกร พุทธบุตร
๒ นายธเนศ ศิวพรเสถียร

หนา ๑๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖

๕ นายอุดมศักดิ์ ศักดิ์มนั่ วงศ
๖ นางสาวธัญญรัตน ดวงตา
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ
๓ นายศราวุฒ พรมภักดิ์

