เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๒ ข

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
ประจําปี ๒๕๕๘
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ รวมทั้งสิ้น ๕,๑๘๔ ราย
ดังรายนามท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๒ ข

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

รายนามผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
ประจําปี ๒๕๕๘
ชั้นสายสะพาย
ปฐมดิเรกคุณาภรณ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑ นางยลดา หวังศุภกิจโกศล

กระทรวงศึกษาธิการ
๑ นายสัมพันธ์ อยู่พูนทรัพย์
๒ นายสุธี มีนชัยนันท์

๓ นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล
๔ นายอํานวย ธนารักษ์โชค
๕ นางวรุณี อยู่พูนทรัพย์

สํานักราชเลขาธิการ
๑ นางฉัตรศิริ ไทยวัฒน์

สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๑ นายศุภชัย วีรบวรพงศ์
๓ นางฉวีวรรณ คําพา
๒ นางสาวจินต์จุฑา กิจเจริญพูลสิน
๔ นางสาวฤทัยชนก เกตุแก้ว
๕ นางละเมียด จั่นมุกดา

สภากาชาดไทย
๑ นายพลิศวร์ รัตนสวัสดิ์

๒ นางยุพา ล่ําซํา

ชั้นต่ํากว่าสายสะพาย
สํานักนายกรัฐมนตรี
ทุติยดิเรกคุณาภรณ์
๑ นางมนูญศรี โชติเทวัญ
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายชัช อุบลจินดา

กระทรวงกลาโหม
๑ พลเรือเอก สินธุ วงศ์ไพบูลย์

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๒ นางสาวอัญชลี แจ่มเจริญ

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๒ ข
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๒
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๑
๒
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๓
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๗
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๑๑
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๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

หน้า ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๔ นางกิตสุดา มั่งมี
นายพลภัทร พฤกษานานนท์
๕ นางสาวเพลินจิตร์ ชาญชัยวานิช
พลเรือโท สมหมาย ภูมิผล
๖ นางวันทนา ไชยพร
นายอิสรากร สุวรรณทิพย์
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
นายมนต์ชัย สัจจพิบูล
๓ นางสาวจิรประภา แสงจันทร์
พลเรือโท สมบูรณ์ เนียมลอย
๔ นางนฤมล มหาสุคนธรัตน์
๕ นางศรีดา สัมพันธ์ยุทธ์
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
๒๐ นางสาวบุญถม กมลโชติ
นายจุฑาธุช ว่องส่งสาร
๒๑ นางบุญธรรม วัฒนมงคล
นายชเนศวร์ แสงอารยะกุล
พันเอก ณัฐพล แสงจันทร์
๒๒ นางสาวเบญจมาส เดชาภิมุขกุล
นายพงศ์ธร วงศ์อนันต์นนท์
๒๓ นางประไพพร รักประยูร
นายพจน์ ตระกูลวรานนท์
๒๔ นางประภา วีรวัฒน์
นายไพรัตน์ พลนิวัติน์วงศ์
๒๕ นางสาวปราณี จรูญชนม์
นายภวัต หลักเพ็ชร
๒๖ นางพรพจนา วิสรรคชาติ
นายวุฒิชัย พวงชอุ่ม
๒๗ นางพิมล บุญธรรมเจริญ
นายสมบูรณ์ วีระวุฒิวงศ์
๒๘ นางราชรุจี นาคประชา
นายสุเทพ พ่วงวิจิตร
๒๙ นางสาววรรณวรางค์ นาคพนม
๓๐ นางวรวดี พฤกษานานนท์
พลโท อําพน แสงจันทร์
๓๑ นางวิง พ่วงวิจิตร
นางกาญจนา วัฒยานนท์
๓๒ นางสาวแวว พลายเถื่อน
นางสาวเก็จกนก เอื้อวงศ์
นางเงิน บุญสุวรรณ
๓๓ นางสาวศิริกัญญา ติยะเจริญศรี
นางสาวจิตติมา อยู่เกตุ
๓๔ นางสาวสว่าง เล็กเจริญ
นางจิราพร วณิชวรากิจ
๓๕ นางสุจริต ควรผดุง
นางสาวทรงสรรค์ นิลกําแหง
๓๖ นางสุภาพ ดอกงา
นางนรินทร์ ทองกระจ่าง
๓๗ นางสุภาพร กมลโชติ
นางนิ่มนวล สกุลพานิช
๓๘ นางอุมารัตน์ แสงจันทร์

กระทรวงการต่างประเทศ
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑ นางสุเพ็ญ แฮภิสัน
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เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
นายกัมพล ตันสัจจา
๒ นายวัลลภ คชินทร
๓ นางลาวัลย์ จันทร์เรือง
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
๑ เรืออากาศตรีหญิง อธิษฐาน อัจฉะวงศ์
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
นายคิด ฉัตรประภาชัย
๘ นางบุญเรียบ ไฮนซ์
นายเชิดเกียรติ แสงคํา
๙ นางปฏิภาณ ฮ้าก
นายมโน เพี้ยซ
๑๐ นางประไพ สถานสถิตย์ แวซอง
นายอดิเรก ดุลยไพบูลย์
๑๑ นางรจนา อินทปุระ
๑๒ นางรุ่งฤดี ธนสุกาญจน์
นางสาวจินตนา กระสวยทอง
๑๓ นางสิริลักษณา กุญชร ณ อยุธยา
นางชนกกมล โพธิศรี
๑๔ นางสุกัญญา สุทธิพันธ์
นางทัศนา จันทรศร

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๑ นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี

ตติยดิเรกคุณาภรณ์
๒ นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
๑ นางสุชาดา ยุวบูรณ์
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายณัฐวัฒน์ วัฒนาประสิทธิ์

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๑
๑
๒
๓
๔
๕

ทุติยดิเรกคุณาภรณ์
๑ นางลัดดาวัลย์ บิณฑสันต์
ตติยดิเรกคุณาภรณ์
นายปรัชญา ยงเกียรติตระกูล
๒ นายโยธิน ดําเนินชาญวนิชย์
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
นายชาญชัย เตชวิวรรธน์
๖ นายสมบัติ ตันโชติกุล
นายบรรเวช จันทรัศมี
๗ นายสินชัย งามวงศ์มาศ
นายประสาน ตันประเสริฐ
๘ นางสาวกาญจนา สุนทรัตน์
นายลี ธีราภรณ์
๙ นางสาวบุญเจือ แซ่เจ็ง
นายสงวน ชื่นพาณิชยกุล
๑๐ นางสร้อยทอง สุนอนันต์
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เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
นายกฤษณ์ ประธานราษฎร์นิกร
๒๒ นายสิทธิพร ดําแสงสวัสดิ์
นายเกรียงศักดิ์ หลิวจันทร์พัฒนา
๒๓ นายอุทัย เก้าเอี้ยน
นายคมสันต์ วิบูลย์วิทยานันท์
๒๔ นางกานดา จินดาโชตสิริ
นายจักรินทร์ เธียรปรีชา
๒๕ นางสาวจรวย โกวิทยา
นายชัยยง สุขะปานนท์
๒๖ นางฉัตรแก้ว คชเสนี
นายชาญชัย เหล่าเทพพิทักษ์
๒๗ นางซุ่ยง่อ เผ่าบรรจง
นายณรงค์ฤทธิ์ ชลวิจารณ์
๒๘ นางนงเยาว์ วนิชสุวรรณ
นายดนัย ศรีพิทักษ์
๒๙ นางสาวป้วยเฮียง แซ่ลิ้ม
๓๐ นางสาวปิยลักษณ์ แซ่ลิ้ม
นายบุญอุ้ม ฉายเมธากุล
๓๑ นางสาวพูนทรัพย์ รัตนเลิศ
นายบุญเอก ลีลารุจิเจริญ
นายประเสริฐ จงรุ่งเรือง
๓๒ นางสาวพูนทรัพย์ รัตนวงศ์
นายปรีชา ถิรกิจพงศ์
๓๓ นางเพ็ญ ตรีพันธ์
นายพัชร์ เคียงศิริ
๓๔ นางมยุรี ลีลารุจิเจริญ
นายเม่งเส็ง บริรักษ์สันติกุล
๓๕ นางวรวรรณ สนองชาติ
นายวรรธนะ เจริญนวรัตน์
๓๖ นางสาววัชรี วัฒนาสุทธิวงศ์
นายวิทวัส กนกปุณยโชติ
๓๗ นางสมศรี ตันสตูล
พลตํารวจโท วิบูลย์ บางท่าไม้
๓๘ นางสาวสายไหม โกวิทยา
นายวิบูลย์ ลีลารุจิเจริญ
๓๙ นางสุพานีย์ เอียงเงิน
นายสมเกียรติ จารุพานิช
๔๐ นางสุมาลี ฉายเมธากุล
นายสมเกียรติ สมศักดิ์รักสันติ
๔๑ นางสุวรรณี จารุพานิช
นายสมเกียรติ เหล่าทวีสุข
๔๒ นางอําภา ศิรินุพงศ์
๔๓ นางอุบล วิหะกะรัตน์
นายกลินท์สุรวงศ์ บุนนาค
นายธนศักย์ เลิศมงคลโชค
นายพรชัย เทพปัญญา
นายวัชรินทร์ วิไลลักษณ์
นายอาทร ติตติรานนท์
พลเรือตรี อุดม ชัยเลิศ
นางทิพอาภา สุฉันทบุตร

เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
๘ นางนพวรรณ วิไลลักษณ์
๙ นางประกาย อติแพทย์
๑๐ นางสาวประไพ ใยบัว
๑๑ นางสาวพวงแก้ว พิมพสุต
๑๒ นางยุพยง ติตติรานนท์
๑๓ นางสาวยุพิน โกประเวช
๑๔ นางละออง คชรัตน์

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๒ ข
๑๕ นางวลัยภรณ์ มอตต์
๑๖ นางวิไลวรรณ เตชะไพบูลย์
๑๗ นางสาวสันทนา อัมพุช
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๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

๑๘ นางสาวสาวิตรี เผ่าวิริยะ
๑๙ นางสีทิพย์ เกลี้ยงพร้อม
๒๐ นางอรพรรณ ชูกลิ่น

เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
๑๘ นายสุรินทร์ ตําหนิงาม
๑ นายคําจันทร์ จันทน์จําปา
๑๙ นางสาวจิตติมา จารุเสถียร
๒ นายคําผอง ตรีราษ
๒๐ นางจิราภา งามลักษณ์
๓ นายชนิต สุวรรณพรินทร์
๒๑ นางนุชจารี สว่างวรรณ
๔ นายณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล
๒๒ นางสาวบุปผา เทียนรัตน์
๕ นายบวร จิระสุข
๒๓ นางสาวพัชรี ศรีสุข
๖ นายปัญญา โตกทอง
๒๔ นางพิไล เผ่าหฤหรรษ์
๗ นายพิจารณ์ แขมมณี
๒๕ นางสาวพูนศรี เอื้อเจริญศรี
๘ นายไพรัช เรืองฤทธิ์
๒๖ นางสาวโรมมณี วัชรสินธุ์
๙ นายยง สุขสุดประเสริฐ
๒๗ นางลําพูน โมรานอก
๑๐ นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ
๒๘ นางวันเพ็ญ จุลปาน
๑๑ นายวิชาญ คุ้มพะเนียด
๒๙ นางสาววาสนา วีระพันธ์
๑๒ นายศิรสิทธิ์ สืบศิริ
๓๐ นางสาววิภาศศิ ช้างทอง
๑๓ นายศิริศักดิ์ สืบศิริ
๓๑ นางวิไล สิทธัตถ์
๑๔ นายสมคิด สิริวัฒนากุล
๑๕ นายสําเนียง เปรื่องปราชญ์
๓๒ นางสาวสุพรรณา อัศวชัยอุดม
๑๖ นายสิโรตม์ แวปาโอะ
๓๓ นางสุระภีร์ วิเศษคุปต์
๑๗ นายสุพร ธรรมมารักษ์
๓๔ นางเสาวนีย์ ประทีปทอง
๓๕ นางอุไร เชื้อปู่คง

กระทรวงพาณิชย์
๑ นายณรงค์ ตนานุวัฒน์
๑ นายจิรวัฒน์ ตั้งกิจงามวงศ์
๒ นายชวลิต สุธรรมวงศ์

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๒ นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
๓ นายศุทธา ปริยวัฒน์
๔ นายอิทธิกร ชํานาญอักษร
๕ นางอัญเชิญ วงศ์มณีรุ่ง

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๒ ข

หน้า ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

กระทรวงมหาดไทย
๑ นายอดุลย์ แก้วโบราณ

ตติยดิเรกคุณาภรณ์
๒ นางสาวสมศรี ดิษฐสอน

๑ นางผาด ธัญญวรรณ์

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๒ นางสมศรี หลวงคลัง

๑ นายวิภาคย์ สุบรรพวงศ์
๒ นายอดิเรก บุญจันทร์
๓ นายอาทิตย์ ล้อมปกรณ์

๑
๒
๓
๔
๕

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๔ นายอุทาน กรุณา
๕ นางสาวชุติมา กิจประยูร
๖ นางสาวพรรณทิพา สินไชย
๗ นางมาลี พรหมวิเชียร

เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
๖ นายสุชาติ จงเจริญ
นายเกษม ขัติรัตน์
๗ นายสุมนิศร์ ทีฆธนานนท์
นายธัชกร แต้ศิริเวช
๘ นางสาวเจิมขวัญ ศิริพงศ์สิน
นายบุญเติม ทองดอนเหมือน
๙ นางมิ่งขวัญ สว่าง
นายประสบสุข ขัติรัตน์
๑๐ นางวัลภา ขัติรัตน์
นายศุภกฤต กาญจนาเกศยูร
๑๑ นางสมใจ สมบูรณ์
นายกมล ปั้นจาด
นายโกมิน ปิ่นแสง
นายจินต์ ยอดนาม
นายชนุดม รักเพชรมณี
นายดานัย พันธ์ดวง
นายดาวลอย บุญเรือง
นายดํารงค์ แจ้งแดง
นายนิพล ยิ้มพลาย
นายประสงค์ ขุนพรหม
นายปั่น อ้นฟู

เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
๑๑ นายปุณวัชร กรองทอง
๑๒ นายพนม รางดี
๑๓ นายไพโรจน์ บุษบงษ์
๑๔ นายระเบียบ คําปอ
๑๕ นายเรวัตร มากพันธ์
๑๖ นายละ สีเล็ก
๑๗ นายวิจิตร สุวรรณชัยรบ
๑๘ นายวิชัย คําเมือง
๑๙ นายศรีจันทร์ โรงคํา
๒๐ นายสมควร พิมพ์สวัสดิ์

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๒ ข
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕

นายสมพงษ์ พิมพา
นายสมศักดิ์ เอกปัชชา
นายสละ ธรรมชาติ
นายสัมพันธ์ จักรกรด
นายสามารถ มีสิน

หน้า ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

๒๖ นายสุคนธ์ เรืองกูล
๒๗ นายสุเมธ หาญมนตรี
๒๘ นางสาวกมลรส พรมการ
๒๙ นางเกษร เดชศิริอุดม
๓๐ นางบุญเรือน สุขพงษ์
๓๑ นางประนอม ยังเจริญ

กระทรวงยุติธรรม
๑
๒
๓
๔
๕

นายทวี ศรีฮุย
นายธีรศักดิ์ สุรินทร์คํา
นายพงศกร จีนเสาร์
นายภิรมย์ ชัยประยูรหัทธยา
นายวรศักดิ์ ศรีวิฑูรย์ศักดิ์

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

นายกําแหง จุลจํานงค์
นายกิตติพันธุ์ กฤษฎาภิวัฒน์
นายคําปวน ปุกคํา
นายคูณ สมสมัย
นายจักรพงศ์ โสนะแสง
นายจํานง สุริยตัน
สิบเอก จํารูญ ติ๊บลําเอี้ยง
นายจิรันธนิน ตั้งตรีวีระกุล
นายชิน น้อยโสภา
สิบเอก เชิดเกียรติ โกสินทร์
นายณรงค์ ขึ้นภูเขียว
นายณรงค์ จารุปราโมทย์
นายตาด กรุดภู่
นายทรงศรี กัลสุมาโส
นายธวัช สุทธิวโรตมะกุล
นายธัณชยุตม์ พชรนรเสฏฐ์
นายธีระศักดิ์ ขนานใต้

เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
๖ นายสมศักดิ์ วิศิษฏ์ธรรมศรี
๗ นางคุณากร กิตติพล
๘ นางวิภาชอร บุญรุ่งสกุลแก้ว
๙ นางสมศรี ประดิษฐเจริญ
๑๐ นางอุทัย อุทัยพัฒน์
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
๑๘ นายนันทะ คลื่นแก้ว
๑๙ นายนิคม พลพวก
๒๐ นายนิพนธ์ คําแถม
๒๑ นายเนาวรัตน์ นาคผ่อง
๒๒ นายบํารุง จันทร์บรรจง
๒๓ นายบุญธรรม ปองดอง
๒๔ นายบุญส่ง ขัติยวงษา
๒๕ นายประกอบศักดิ์ ประดิษฐเจริญ
๒๖ นายประจักษณ์ อักษรสวัสดิ์
๒๗ นายประสาท จัตุชัย
๒๘ พลเรือเอก ปรีชา เตชรัตน์
๒๙ นายพิทยากูร เชี่ยวเชิงสันติ
๓๐ นายพิศิษฐ์ เช้าเจริญ
๓๑ นายรุสดี ยูโซ๊ะ
๓๒ นายลิขิต ฉัตรจันทร์
๓๓ นายวิเชียร บูชาวัง
๓๔ นายวิทยา บุญถือ

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๒ ข
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗

หน้า ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

๕๘ นายเอกก่อบุญ บุญรุ่งสกุลแก้ว
นายวิสุทธิ์ สมาทิน
๕๙ นางกิ่งแก้ว สว่างไสว
นายวุฒิ นันทขว้าง
๖๐ นางคุณบดี ทองคํา
นายศิลป์ชัย สําเริงศิลป์
๖๑ นางฉวีวรรณ อินทร์จันทร์
นายศีลธรรม รอบวงจันทร์
๖๒ นางเฉลียว สันดุสิต
นายสงัด จิตสุวรรณ
๖๓ นางณัฐสินี หลิมพลอย
นายสมบุญ คงคาอํานวยสุข
๖๔ นางสาวดวงใจ อยู่สถิตย์
นายสมพงษ์ มงคลรัตน์
๖๕ นางดวงเดือน ขุนศิริ
นายสมัคร สุขศรี
๖๖ นางนันทนา ปานวิเชียร
นายสวัสดิ์ ทิพย์สุขุม
๖๗ นางเบญจมาศ โคตะ
นายสวัสดิ์ วรินทร์
นายสิงห์ ทวีทรัพย์
๖๘ นางปัทมพร แพน้อย
นายสุชาติ จงบริบูรณ์
๖๙ นางสาวพรพรรณ ปัญญาพฤกษ์
นายสุทัศน์ เพี้ยนสําอางค์
๗๐ นางพรพิศ ศรีสมวงษ์
นายสุนทร อินทร์งาม
๗๑ นางสาวพัชราภรณ์ ทรงสวัสดิ์ชัย
นายสุนันท์ พิทักษ์
๗๒ นางสาวภรนิภา พลประสิทธิ์
นายเสริม ขรรค์ชัย
๗๓ นางมณีศรี อยู่สถิตย์
นายหมายอินทร์ แก้วดอนรี
๗๔ นางละออง อินทรคีรี
นายหิรัญ ธูปทอง
๗๕ นางสมบูรณ์ เทวกุล
๗๖ นางสาวสมพร หวานทอง
นายหีม นักรํา
๗๗ นางสาวสายสุนีย์ จับใจนาย
นายอภิเดช ทองอินทร์
ร้อยตํารวจตรี อัศวิน อุบลจิตร
๗๘ นางเสาวภา วัจนะรัตน์
นายอํานาจ สุดเม่ง
๗๙ นางสาวอนงค์ อยู่เอี่ยม
นายอุบล ชินอักษร
๘๐ นางอัมพร เกาะสมบัติ
๘๑ นางอารี ขวัญศรีสุทธิ์

กระทรวงแรงงาน
๑ นายจักรพงศ์ หมื่นแสน
๒ นายดนัยกานต์ ศรีสุข
๓ นายธงไชย งามสมสุข

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๔ นายธวัชชัย เมืองมูล
๕ นายศุภรัตน์ รัตนพันธ์
๖ นายสุระพงศ์ ดวงสีลา
๗ นางสาวยุวะดี สนิทพจน์

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๒ ข
๑ นายชุมพล พรประภา

หน้า ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
๒ นางสาวจันทร ภักดีไทย

กระทรวงศึกษาธิการ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

ตติยดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายปรีชา ชัยรัตน์
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑๑ นางสาวนิศา สินธุสิงห์
นายเกษม โรจนสิงห์สวัสดิ์
นายโกเมท สินธุสิงห์
๑๒ นางบุญชู จูงสาย
นายจักรกริช วหาวิศาล
๑๓ นางบุญนะ วัฒนสินธุ์
นายไชยยันต์ ชาครกุล
๑๔ นางประวิง อุดมรัตน์
นายวรวุฒิ อุ่นใจ
๑๕ นางยุพา สุขสันติ์
นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ
๑๖ นางสาวรฐา ธกันตินันท์
นายอนันต์ ระวีแสงสูรย์
๑๗ นางลมัย อุนสกุล
นางสาวจันทร์เพ็ญ วงษ์รัตนะ
๑๘ นางสาววิไลลักษณ์ สกุลภักดี
นางสาวชุลีพร จูงสาย
๑๙ นางสมปอง บุญรัตน์
นางสาวทองสวรรค์ วงษ์รัตนะ
๒๐ นางสุชาดา กิจเจริญ
๒๑ นางสาวสุธา สินธุสิงห์
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑๔ นายวนิช อนันต์ณัฎฐพงศ์
นายกฤษดา บุญยะเกียรติ
๑๕ นายวรพจน์ เพียรอภิธรรม
นายขจรศักดิ์ นฤภัทร
๑๖ นายวิกรม ปรมาภูติ
นายจรัญ เอื้อพงษ์พันธ์
๑๗ นายวิจักษ์ พงษ์เภตรา
นายจําลอง เติมกลิ่นจันทน์
๑๘ นายวิจิตร เรืองเกรียงสิน
นายณัทธร แจ้งกระจ่าง
๑๙ นายวิทร สุกาญจนพงษ์
นายธีรวัฒน์ เลิศศักดิ์ธนากุล
๒๐ นายวิรัช ฉัตรนิธิกุล
ร้อยตํารวจตรี บุญธรรม บัวกนก
นายพงศธร วัฒนสินธุ์
๒๑ นายวิสิทธิ์ วัฒนเชษฐ์
นายพิสิทธิ์ เชียรชัยนิรัติศัย
๒๒ นายวีรชาติ เหเจริญศรี
๒๓ นายวุฒิชัย กปิลกาญจน์
นายไพโรจน์ ดวงพลอย
๒๔ นายศิริชัย ศรีพลแผ้ว
นายไพศาล ลีละยุทธโยธิน
๒๕ นายสนอง สิงคเรศว์
นายมานพ ศิริมหาราช
๒๖ นายสมชัย ศักดิ์ศิริสัมพันธ์
นายเลอสรร ดุลยธรรมาภิรมย์

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๒ ข
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

หน้า ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

๕๑ นางสาวพรพิมพ์ ลิปิวัฒนาการ
นายสันต์ ฉอจิระพัณธิ์
๕๒ นางสาวพัชรศรี เบญจมาศ
นายสุชาต รักชาติ
๕๓ นางพิกุลทิพย์ ศรีพสุธากุล
นายสุชาติ จึงกิจรุ่งโรจน์
๕๔ นางเพ็ญพรรณ อินทวิมลศรี
นายสุชาติ เผ่าพันธุ์แปลก
๕๕ นางภีรดา ถิระเดชาพงศ์
นายสุเชาว์ ชื่นภักดี
๕๖ นางมาลี ศิรินิมิตรผล
นายสุธรรม ปิยารมณ์
นายสุรชัย สุเมธโชติเมธา
๕๗ นางเยาวเรศ บัวกนก
นายเสถียร ยสินทร
๕๘ นางรัตนา กัณฐกมาลากุล
นายโสภณ ประมวลศิลป์ชัย
๕๙ นางลัดดา ยสินทร
นายอตินุช คชฤทธิ์
๖๐ นางสาววนิดา ชวนรุ่งวัฒนา
๖๑ นางสาววรัทยา แจ้งกระจ่าง
นายอภัยชนม์ วัชรสินธุ์
๖๒ นางสาววัชนี เชาวน์สุขุม
นายอภิชาติ พิศาลพงศ์
๖๓ นางสาววัลนา ช้างนิล
นางจําเนียร ไชยยันต์บูรณ์
๖๔ นางวิจิตรา ตันจันทร์พงศ์
นางสาวจินตนา เชาวน์สุขุม
๖๕ นางวิไลพันธ์ อุวรรณโณ
นางสาวจุรีย์ เจนใจวิทย์
๖๖ นางศรีวัลย์ ประดิษฐ์
นางจุรีรัตน์ ศรีวีรเดชา
นางเชาวณีย์ จิวะพงศ์
๖๗ นางสาวศลิษา เพชรน้อย
นางสาวดารณี ตั้งใจพัฒนา
๖๘ นางสาวสมศรี เกียรติธีรรัตน์
นางทอง อบเชย
๖๙ นางสุพัตรา ฉัตรนิธิกุล
นางนริษรา เชียรชัยนิรัติศัย
๗๐ นางสาวสุวิมล วิทย์สุภากร
๗๑ นางสาวสุสิณี ตั้งสิน
นางนลินี งามเศรษฐมาศ
๗๒ นางโสภา สุยะนันทน์
นางปิติพันธ์ ภูริเกษม
๗๓ นางอภิญญา ถาวรธวัช
นางพรทิพย์ หนุนภักดี
๗๔ นางอัมพรศรี สุพุทธิพงศ์
นางสาวพรพรรณ อภิชาติพงศ์ชัย
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
๘ นายทวีป รัมพาภรณ์
นายเกษม ตระกูลยิ่งเจริญ
๙ นายธนวัฒน์ วนิชยางกูรานนท์
นายขาว พัดศรี
๑๐ นายธนัชพงศ์ เธียรณรงค์ชัย
นายฉัตรชัย สิรยานันท์
๑๑ นายธวัชชัย เชวงชุติโชติ
นายชัยยง นะวิโรจน์
นายชาญ ชื่นแย้ม
๑๒ นายธํารงค์ แสงสุริยจันทร์
นายณรงชัย ผิวคําศรีบุญเรือง
๑๓ นายธีติธร จุลละพราหมณ์
นายณัทธนกฤต ม้าลายทอง
๑๔ นายนพพงษ์ พงษ์ทวีวิรัตน์

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๒ ข
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖

นายเนื่อง กลั่นประยูร
นายบุรินทร์ วิโมกข์สันถว์
นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย
นายเปรมชัย สร้อยมงคลเดช
นายพิชาญ วนิชยางกูรานนท์
นายพิศาล อริยเดชวณิช
นายพิศิษฐ์ อริยเดชวณิช
นายไพจิตร โรจนวานิช
นายไพมลิน แจ่มพงษ์
นายไพศาล อิทธิธรรม
นายภิญโญ ปราบเล่ง
นายมนตรี กมลวลัย
นายยืนยง วิเศษธรรมกุล
นายเรวัช กิตติพล
นายวิชัย ชัยรัตน์อาภาพันธ์
นายวิชัย วนิชยางกูรานนท์
นายวิเชียร เที่ยงวัฒนธรรม
นายวิธิต อุตสาหจิต
นายวิวิศน์ ชีวมงคล
นายวีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ
นายศตวรรษ ทาแก้ว
นายศุภลักษณ์ โกมลศิริ
นายสนธยา ชัยวีระพัฒนา
นายสมกฤตย์ ธรรมสาส์น
นายสมชาย อภิชาติสถาพร
นายสมบูรณ์ อุรานุกูล
นายสมโพธ กุลไพบูลย์
นายสมัคร โยธาประเสริฐ
นายสมิทธิ ชีวมงคล
นายสุรพล เจียรวัฒกะ
นายสุรศักดิ์ วัฒเนสก์
นายสุรัตน์ ลิ้มตระกูล

หน้า ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นายสุรินทร์ ฉอจิระพัณธิ์
นายสุวรรณ ทองประเสริฐ
นายสุวัฒน์ ชีวมงคล
นายเสกสรรค์ ลาภประเสริฐพร
นายอัครเดช วัสสระ
นายอาทิตย์ กี้เจริญ
นายอาทิตย์ นิตยสุทธิ
นางกาญจนา ล่ําดี
นางสาวกิตติพา วัชรามนตรี
นางจันทรา สาลีพัฒนา
นางจารุพรรณ ยุวะกนิษฐ์
นางจํานงค์ โกฉัยพัฒน์
นางจําลอง ขนอม
นางจิณัฐตา ฐิตวัฒน์
นางจิตสุภา เต็งจินดา
นางจุฑาภรณ์ คุณรักษา มุสโซลท์
นางชุติมา เชิญตระกูล
นางณิชกานต์ นันทิกุลวาณิช
นางสาวดุสิดา วนิชยางกูรานนท์
นางถาวร วิเชียรแพทยาคม
นางสาวทัศนีย์ เสริญวงศ์สัตย์
นางนงเยาว์ อิ่มอโนทัย
นางนวพร วิบูลย์อรรถกร
นางสาวนวลจันทร์ ตันกุรานันท์
นางสาวนาถฤดี โรจนะโชติกุล
นางนิชาภัทร กิตติภัทรพล
เรือตรีหญิง นิติมา ชื่นสนธิ์
นางบุญณ์รัศมิ์ สิทธิพงศ์
นางสาวบุบผา คุมมานนท์
นางปทุมมาศ สืบสุข
นางปพิชา อภินันทนกูล
นางประทุม หงษ์พานิช

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๒ ข
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

หน้า ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

นางสาวปัณณพร กุณฑล
๑๐๐ นางสาวศิราภา แก้วสถิตย์
นางพรพิมล ชีวมงคล
๑๐๑ นางศิริวรรณ ศิริไพรวัน
นางสาวพรรณี นิตยสุทธิ
๑๐๒ นางศุจิรา ปิ่นสุวรรณ
นางพัชนีย์ ธระเสนา
๑๐๓ นางสดใส หาญชนะ
นางพัชรินทร์ สุวรรณกูฏ
๑๐๔ นางสมศรี จุลละพราหมณ์
นางสาวพัชรินทร์ แสงสว่าง
๑๐๕ นางสาวสะอางค์ หะทัยธรรม
นางสาวพิมพกานต์ กิตติเกษมกุล
๑๐๖ นางสิริบังอร พิบูลนิยม โขวิฑูรกิจ
นางสาวพูนศรี ประคองวงศ์
๑๐๗ นางสาวสุจิตรา ฉอจิระพัณธิ์
นางเพชรรัตน์ วงศ์เจริญรัตน์
๑๐๘ นางสุจินต์ มหาเหมรัตน์
นางสาวรัชดา อริยเมธาวัฒน์
๑๐๙ นางสุณี เอี่ยมสิริธนากร
นางสาวรัฐวิไล รังษีสิงห์พิพัฒน์
๑๑๐ นางสุนีย์ ศรีธรรมยศ
๑๑๑ นางสุเนาวรัตน์ สิงห์กาญจนาวงศา
นางรัตนา ตั้งพิรุฬห์ธรรม
๑๑๒ นางสุพัตรา หลิมประเสริฐศิริ
นางละเอียด โพธิ์ดง
๑๑๓ นางสุรภี ทองเกษม
นางสาวลัดดา ฉอจิระพัณธิ์
๑๑๔ นางสุรีย์ ส่งเสริมสวัสดิ์
นางสาวลีนา อริยเดชวณิช
๑๑๕ นางอนงค์ ชูเดช
นางสาววรณัน วราฐิตาวัตร
๑๑๖ นางสาวอรสา ไตรตรึงษ์ทัศนา
นางวรรณี อัมราลิขิต
๑๑๗ นางสาวอัจฉรา วิสุทธิวงศ์รัตน์
นางสาววไลลักษณ์ ชํานาญโลหะวานิช
๑๑๘ นางอัมพร อาจคงหาญ
นางวันดี หงศ์ลดารมภ์
๑๑๙ นางอาภรณ์ มุสิกอง
นางวีระพรรณ พิชญกุล
๑๒๐ นางสาวอําไพ อุไรเวโรจนากร
นางสาวศันสนีย์ ผลชูชื่น
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
เรืออากาศเอก กนต์ธร ชํานิประศาสน์
๑๑ นายชูศักดิ์ สิริวณิชชัย
นายกรธรรม สถิรกุล
๑๒ นายณัทวุฒิ เฮงจีระจรัส
นายกรมิษฐ์ ถานะสุวรรณ
๑๓ นายทวี เอี่ยมชีรางกูร
นายกฤษฎา ศรีสมพร
๑๔ นายทวีศักดิ์ รัตนไพบูลย์
นายเกรียงศักดิ์ ตันกิจเจริญ
๑๕ นายทัศนัย ธิยะใจ
นายจาตุรงค์ กันชัย
๑๖ นายเทวินทร์ เลาหะเพ็ญแสง
นายจําเนียร สงวนพวก
๑๗ นายเทียบ บุญมาก
นายจุลดนัย เบสุวรรณ
๑๘ นายธนบูรณ์ จันทรมาลัย
นายเฉลิมชัย เอี่ยมชีรางกูร
๑๙ นายธนัท เกิดโภคทรัพย์
นายชม แก้วมีชยั
๒๐ นายธนู หินทอง

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๒ ข
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒

นายนพพร วิรุฬหะรัตน์
นายนเรศ สง่าวงค์
นายนิพนธ์ สุวรรณประสิทธิ์
นายนิยม เอี่ยมไกรอมร
นายนิรันดร์ ขจรรุ่งศิลป์
นายนิรันดร์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม
พลอากาศตรี ประทีป ปิ่นรัตน์
นายปรีติ สถิตรัชตสถาพร
นายปองณัฐ จักษุดี
นายพิสิฐ หมื่นเดช
นายพีระ พีระมาน
นายพีระพล อยู่สวัสดิ์
นายไพฑูรย์ จันทรเสรีกุล
นายไพบูลย์ จงสุวัฒน์
นายไพบูลย์ แจ่มพงษ์
นายภัทธินัญฐ์ สมัญญาภรณ์
นายภูมินทร์ หลิมอมรรัตน์
นายรังสรรค์ อมรพิมล
นายรัชพล นภานพรัตน์แก้ว
นายรัชพล บุตรวงษ์
นายฤทธิชัย พรรณเชษฐ์
นายวรรณพล รอดเชื้อ
นายวรวิทย์ สุวรัตน์
นายวราวุธ ภู่อภิญญา
นายวสุธร ตันวัฒนกุล
นายวัชระ ตันติเวชอภิกุล
นายวิชัย ลักษณเกียรติ
นายศารทูล มนเทียรวิเชียรฉาย
นายสถิตย์ อึ้งบวรนันท์
นายสมพงษ์ เตียงลัดดาวงศ์
นายสาธิต ยินดีพิธ
นายสุเทพ ด่านศิริวิโรจน์

หน้า ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นายสุนทร พีตกานนท์
นายเสงี่ยม บุญมีฤทธิ์
นายโสภณ นิลกําแหง
นายอนามัย ดําเนตร
นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์
นายเอกอธิป รัตนอารี
นางกนกรัตน์ วงศ์สีนิล
นางกฤชกร วชิรเกยูร
นางกุหลาบ รัตนสัจธรรม
นางจันทร์ทิพย์ อิทธิรัตน์ชัย
นางสาวจิรศจี พินิจค้า
นางสาวฉัตต์แก้ว จิรไพโรจน์
นางโฉมยง โต๊ะทอง
นางสาวช่อทิพย์ ลิปิเวชกุลกิจ
นางสาวณิชพร แก้วสถิตย์
นางสาวดวงนภา ฉัตรเลิศมงคล
นางสาวดวงสมร สิงห์สมบุญ
นางถนอมพร เลาหจรัสแสง
นางทวี โพธิสัตย์
นางทิพวรรณ สุสัณฐิตพงษ์
นางสาวนงลักษณ์ กิตติวราพล
นางสาวนวลเพ็ญ ปากยะวงค์
นางนันท์นภัส ธัญภักดิ์ภิรมย์
นางสาวนิตยา บรรลือเกียรติ
นางสาวนีลัญชนา นนทะนาคร
นางประทุม กลับดี
นางประไพพรรณ ธนสารสมบัติ
นางสาวประภาภรณ์ บรรเจิดประยูร
นางปรางทิพย์ ทวีพาณิชย์
นางสาวปราณี ตติยวารวงศ์
นางสาวปริศนา อุนสกุล
นางสาวปิยาลัย ตัณฑนันทน์

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๒ ข
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐

หน้า ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

นางเปรมปรีดิ์ บุญรังษี
๑๑๑ นางสาววิภาพร ผาสุขเจริญลาภ
นางพรพิศ ใจแก้ว
๑๑๒ นางวิมลรัตน์ พ่วงสาคร
นางสาวพรรษ์ธีรา เวศย์วรุตม์
๑๑๓ นางศรัญญา กันตะบุตร
นางสาวพลอยทราย รุจกรกานต์
๑๑๔ นางสาวศรินทิพย์ พานธุวงศ์
นางสาวพิมพ์นิภา ท้วมรุ่งโรจน์
๑๑๕ นางศิริลักษณ์ บุญฤทธิ์
นางพิมรฏา เข็มทอง
๑๑๖ นางส่วน วาศน์อํานวย
นางพุ่มพวง ปุรินทราภิบาล
๑๑๗ นางสอิ้ง ฮกง้วน
๑๑๘ นางสิริจิตต์ เบญจพัฒนมงคล
นางไพลิน เลาหชัย
๑๑๙ นางสุกัญญา น้อยเนตร
นางภัคภร ปรีฐนัทธ์
๑๒๐ นางสุนทร วิบูลย์อรรถกร
นางสาวมลินพร แจ่มพงษ์
นางมลิวัลย์ พงศ์สุเสนีย์
๑๒๑ นางสาวสุรีรัตน์ วงษ์ตระหง่าน
นางมัลลิกา สรรพวรสถิตย์
๑๒๒ นางเสาวรัตน์ ดาราวงษ์
นางมาลี แจ่มพงษ์
๑๒๓ นางสาวเสาวลักษณ์ ชยาวิวัฒน์กุล
นางเยาวลักษณ์ สุภัควนิช
๑๒๔ นางสาวแสงจันทร์ เรืองพร
นางรัชดา ผ่องธัญญา
๑๒๕ นางแสงทิพย์ จุรีกานนท์
นางสาวรุจาธร อินทรตุล
๑๒๖ นางสาวแสงอุสาห์ ปากยะวงค์
นางละเอียด วีระกุล
๑๒๗ นางโสภาพรรณ เผื่อนปฐม
นางลูกจันทร์ รอดคง
๑๒๘ นางหมวย ศรีสุวรรณ์
นางสาวเลขา รักษาสุข
๑๒๙ นางอรวรรณ ชัยทัศน์
๑๓๐ นางอรวรรณ สว่างกมล
นางสาววรรณี กัณฐกมาลากุล
๑๓๑ นางอาภาภัทร บุญมีฤทธิ์
นางสาววรัฏฐา รักสมบัติ
นางวัชรา จีรประภาพงศ์
๑๓๒ นางสาวอารี คุณาพร
นางวัชรา พูลลาภ
๑๓๓ นางอารีรัตน์ เง่อเนิด
นางวันเพ็ญ หงส์เลิศกวิน
๑๓๔ นางอุบล นิวัติชัย
นางสาววารดี วสวานนท์
๑๓๕ นางอู่แก้ว ประกอบไวทยกิจ
นางสาววิจิตร ศรีสุพรรณ
๑๓๖ นางเอี่ยงจึง แซ่เตียว
๑๓๗ นางเอี่ยมจิตต์ สุทธิวารี

กระทรวงสาธารณสุข
๑ นายมีชัย ศิริธนชัย

ตติยดิเรกคุณาภรณ์
๒ นายละออง ใจภักดี
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จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๔ นางสาวจิตตรา อัศวินอุฬารกุล
นายชํานาญ ถาวรวัฒนผล
๕ นางประภาพร เมธีดุลสถิตย์
นายประหยัด เลี่ยวไพรัตน์
๖ นางอุดม ใจภักดี
นายเอ ถนอมมิตรวัฒนา
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๒๗ นางสาวประยูร แซ่ตัง
นายชลอ กองปัญญา
๒๘ นางปัทมา ถาวรวัฒนผล
นายธงชัย โกยสมบัติ
๒๙ นางปาริยาฉัตร์ สิทธิจริยกุล
นายบรรพต ก่อเกียรติเจริญ
๓๐ นางสาวพรรณี พัฒนกุลเกียรติ
นายปคุบ กุสุมาวลี
๓๑ นางพัฒน์นารีย์ ประทีปพวงรัตน
นายประธาน สุวภาพ
นายประพจน์ ดีสุขพร
๓๒ นางภิรมณ์พร กวาวสาม
นายประโยชน์ โชติกนันท์
๓๓ นางสาวมธุรส กุสุมาวลี
นายยาซูโอะ อาทิตย์เรืองสิริ
๓๔ นางมัณฑนี ศรีสุข
นายแรม เชียงกา
๓๕ นางมาลัย โสภานนท์
นายวิชัย เตรยาวรรณ
๓๖ นางรจนา รักแต่งาม
นายสะเทือน สืบจุ้ย
๓๗ นางระเบียบ บุญพิทักษ์
๓๘ นางระเบียบ มาตรคําจันทร์
นายสุเมธ แซ่โค้ว
๓๙ นางรุ่งนภา เทพศิลป์วิสุทธิ์
นายสุรชัย พัฒนสุวรรณา
๔๐ นางสาวรุจี ระเด่น
นายอาจินต์ จงถิรวงศ์
๔๑ นางรุจีพิกุล เอื้อฤทธิกุล
นายเอกสิทธิ์ รัศมีเศรษฐี
นางสาวกรรณิกา แซ่โอ๊ว
๔๒ นางศรีไพร แดงป้อม
นางกิม สุขสวัสดิ์มงคล
๔๓ นางสาวสง่า เปี่ยมใจ
นางกิ้มสุ้ย สืบจุ้ย
๔๔ นางสาวสมพร พุ่มพวง
นางจันทร วีรวรุตม์
๔๕ นางสาวสายใจ เทพสุทิน
นางจําปี ปิ่นวิเศษ
๔๖ นางสุกานดา พานเพียรศิลป์
นางฉวีวรรณ เอมพรหมมาตร
๔๗ นางสุนีย์ สังวาลย์มานนท์
๔๘ นางสุพัตร กาญจนเมธากุล
นางเตือนใจ ลาภิเศษพันธุ์
๔๙ นางสาวสุภาพ สะคราญ
นางทัศนีย์พร ดีนาน
๕๐ นางสาวสุวรรณา อัศวพิริยานนท์
นางเทวี ยันตร์พาณิชย์
๕๑ นางสุวฒ
ั นา แพงงาม
นางบุญนาค สําเภาพันธ์
นางบุศรา ศิริธนชัย
๕๒ นางสาวอรศิริ รักแต่งาม
๕๓ นางฮงมี ลาภพณิชพูลผล
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เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
๓๐ นางบุญนํา กาสมสัน
นายคํา เตลา
๓๑ นางสาวปาลิดา คณานิจกิจไพบูลย์
นายโชติ โชคกุลสวัสดิ์
นายณัฏฐจักร์ ธรรมคูณเศรษฐ์
๓๒ นางผ่องศรี อุทัยรัตนกิจ
นายเทอดศักดิ์ ลาภจิตรกุศล
๓๓ นางพจนา จรรยานุกูลกิจ
นายบรรจง สุวัฒนะพงศ์เชฏ
๓๔ นางสาวพรพรรณ พจนาพิมล
นายปพน ปรีชากิตติกร
๓๕ นางสาวพวงผล ศิริพูล
นายประสิทธิ์ ตปนียากร
๓๖ นางพัชรินทร์ เมธีกุล
นายปรีชา ธนะแพสย์
๓๗ นางฟี หงษ์กาญจนพงษ์
นายพงษ์ศักดิ์ บูชารัตนชัย
๓๘ นางมณฑา เชิดชูชัยทิพย์
นายไพบูลย์ ศิริพานิช
๓๙ นางมลวิภา วิสูตรานุกูล
นายภาคภูมิ วุฒิจํานงค์
๔๐ นางมานิตย์ เตชะนภารักษ์
๔๑ นางยามิงละห์ มะ
นายภูมิกิตต์ รักแต่งาม
นายสม แซ่โค้ว
๔๒ นางสาวยิ้น เซี่ยงเห็น
นายสมชาย ประธานเกียรติ
๔๓ นางยุพิน พัฒนจักร
นายสมชาย สาธิตอเนกชัย
๔๔ นางยุพิน สีต๊ะสาร
นายสมศักดิ์ สัจจะสนทิศ
๔๕ นางสาวรติมา ศิริวรพิทักษ์
นายสํารวย อํานวย
๔๖ นางสาวร่อบีด๊ะ กระบี่วงศ์
นายสุพงษ์ อิฐรัตน์
๔๗ นางราณี ประหยัดรัตนกุล
นายสุพล แหวนสูงเนิน
๔๘ นางสาวเรณู เจริญทรัพย์
นายอาทิตย์ ภูริพันธุ์ภิญโญ
๔๙ นางวนิดา แซ่อึ้ง
นายเอนก สิทธิ
๕๐ นางวรรณา เกียรติดํารงวงศ์
๕๑ นางวิภา อิฐรัตน์
นางคลี่ ชูชาติ
นางจารุ วิชญาณวรวุฒิ
๕๒ นางวิไลรัตน์ คุ้มประยูร
นางจิตต์จุฑา รักแต่งาม
๕๓ นางสาวศรีสกุล กิตติวราภรณ์
นางทองคํา เหรียญตระกูล
๕๔ นางศิริพรรณ ภัทรสิริวรกุล
นางนิภาพร พัฒนาขา
๕๕ นางสมจิตต์ เตชะวัฒนวรรณา
นางนุ่มนวล เสนารัตน์
๕๖ นางสาวสํารวม วานิชสาร
นางเนตรนภิศ สุภาชัยวัฒน์
๕๗ นางสาวสุชาดา คุณวาสี
นางบัญญัติ วีระชุนย์
๕๘ นางสาวสุภาพร กิตติวราภรณ์
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๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

๖๒ นางอคณีย์ วิเชียร
๖๓ นางอําไพ ภูริพันธุ์ภิญโญ
๖๔ นางเอี่ยมฮวย ลาภจิตรกุศล
๖๕ นางเฮี้ยง อานนทวีศิลป์
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
๒๘ นายสมหวัง สาธิตอเนกชัย
นายกมล นําชัยเจนกิจ
๒๙ นายสฤษดิ์ หอมอรุณ
นายกฤษณ์ พรอํานวยทรัพย์
๓๐ นายสามารถ สนธิลัคนากุล
นายเกรียงไกร สัมพันธ์สกุล
นายเฉลิมพล โลหะคุปต์
๓๑ นายสุรินทร์ ศักดิ์ศรีบวร
นายชินโชติ ถาปะบุตร
๓๒ นายเสถียร คําชมภู
นายฐนันตร์ จําลองศิลป์
๓๓ นายโสพล นิยมไทย
นายธีรัชพัฒน์ ย่อทอง
๓๔ นางกรุณา คณานิจกิจไพบูลย์
นายนฤมิต แอกทอง
๓๕ นางกฤติยา โลหะคุปต์
นายนิวาส วิโย
๓๖ นางกัญญารัตน์ เทพสวัสดิ์
นายปกรณ์ วิชิตพันธุ์
๓๗ นางกัณณาภรณ์ สัมพันธ์สกุล
นายปฏิพัทน์ เดชสุวรรณาชัย
๓๘ นางสาวขนิษฐา ประดุจพรม
๓๙ นางสาวจันสุดา เจตนะวิบูลย์
นายประเสริฐ เจริญรัตนไพฑูรย์
๔๐ นางจินดา ชาญนุกูล
นายพชร จารุทัสนางกูร
นายพิชิต โฆษิตสุรังคกุล
๔๑ นางจุไรรัตน์ หอมอรุณ
นายพิตตินันท์ พิพัฒน์โกศล
๔๒ นางฉันทนา สนธิลัคนากุล
นายภานุช จันทร์นวล
๔๓ นางชญาภา มิ่งเจริญ
นายมานิต คงยอด
๔๔ นางสาวชนม์นิภา ลําโกน
นายรัชต์พงษ์ ปรัชญาภินันท์
๔๕ นางดรุณี สร้อยศิริ
นายวัฒนา เรืองปัญญวัฒนา
๔๖ นางดวงใจ กนกคุณ
นายวันชัย ทองประเสริฐกุล
๔๗ นางถิรจิตร์ คิดดี
๔๘ นางสาวธาราภรณ์ เดชเดชะ
นายวิชัย จงพิทักษ์พงศ์
๔๙ นางนงลักษณ์ ด่านศรีบูรณ์
นายวิฑูรย์ อุปถัมภ์
๕๐ นางนับ สงแก้ว
นายวิธวิทย์ ธรรมวิโรจน์ศิริ
๕๑ นางนินาท กะการดี
นายวีระชาติ ใจซื่อ
นายสนั่น หอมอรุณ
๕๒ นางสาวนิลวดี มูนา
นายสมชาย มีศิริ
๕๓ นางสาวนุจรินทร์ บางภู่ภมร
นายสมพงษ์ แก้วสุทธิ
๕๔ นางบุญรวย นิ่มดวง

๕๙ นางสุภาภรณ์ ศรีตระกูล
๖๐ นางสาวสุมณฑา ซิ่วสําราญ
๖๑ นางเสริมศรี ปฐมพาณิชรัตน์
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๗๖ นางสาววรนาถ เจตนะวิบูลย์
นางบุญเรือง เทพารัตน์
๗๗ นางวันเพ็ญ พานเพชร
นางสาวเบญจวรรณ อุดมพงศ์สุข
๗๘ นางวิมลทิพย์ เฉลิมวิสุตม์กุล
นางปราณี ทองรักษ์
๗๙ นางศิริพร อร่ามสินสมบูรณ์
นางปราณี มูลผลา
๘๐ นางสาวศุภลักษณา ศรีประมงค์
นางปาณี ปรีชากิตติกร
๘๑ นางสงวน สุภาวสุทธิ์
นางผ่องใส พฤกษาสิริ
๘๒ นางสาวสมปอง พลบูรณ์
นางสาวพรจิต อัศวินอุฬารกุล
๘๓ นางสาลี่ ประทุมชาติ
นางพรวรินทร์ พชิรนันท์วณิช
๘๔ นางสําออย จงพิทักษ์พงศ์
นางพัชรี คํามุกชิก
๘๕ นางสิติมา ดรอแม
นางพัชรี วิชัยอริยุทธ
๘๖ นางสิริพรรณ ยังยืนยง
นางพิกุล หาญหัทยา
๘๗ นางสุนันท์ วงศ์นากนากร
นางเพ็ญศรี รัตนศิริมณีเวทย์
๘๘ นางสาวสุปราณี จันทร์แก้ว
นางแพรวพรรณ แสงขํา
๘๙ นางสุภาพร เสรีรัตน์
นางม้วย วันจันทร์ศิริ
๙๐ นางสุมล เลิศบุญชู
นางมะลิวัลย์ ศรีจักร
๙๑ นางหงษ์ โพธิ์ทอง
นางเมวดี จุลทัศน์
๙๒ นางหลิบ รอดเอี่ยม
นางรภัสสรณ์ ชิตทรงสวัสดิ์
๙๓ นางสาวอนุกูล บุญอ่อน
นางระเบียบ สุวรรณอ่อน
๙๔ นางอรดี จันทร์ลา
นางเริงจิต จึงวิมุติพันธ์
นางฤทัยพร ตรีตรง
๙๕ นางอุร๊ะ เจะมิง
นางลิ่ม รัตนรัตน์
๙๖ นางอุไรวรรณ แย้มเนตร
๙๗ นางอุษา สุขประเสริฐ

สํานักราชเลขาธิการ
๑ นางอโนทัย พรประภา

ตติยดิเรกคุณาภรณ์
๒ นางอุดม มีประเสริฐ

สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ตติยดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายปัณณวิชญ์ พิบูลธนาภิรมย์
๓ นางจุไรรัตน์ เทียนเล็ก
๒ นางกัลยา ป้อมเกิด
๔ นางสาวเติมศรี โกเมศ
๕ นางสาวละออ อ่ําชิต

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๒ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

หน้า ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑๗ นางสาวชลอศรี ชาญจารุจิตร์
นายกระแจะ เกิดประดิษฐ์
๑๘ นางสาวฐิตาภรณ์ เทพบุผา
นายกิตติ พงศ์พลาญชัย
๑๙ นางดวงใจ ก่อบุญขวัญ
นายเกรียงศักดิ์ ตันติพิภพ
๒๐ นางนิล ฟักศิริ
นายนิยม เทพบุผา
๒๑ นางบุญช่วย นาคสุข
นายประจักษ์ ตันติรัศมี
นายปราการ วิบูลย์วัฒนกิจ
๒๒ นางบุญส่ง ทองสุข
นายแย้ม นิลโต
๒๓ นางปิยะนันท์ สุขสันติ์สกุล
นายราตรี บํารุงวัด
๒๔ นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง
นายรุ่งโรจน์ เรืองฉาย
๒๕ นางมะลิ ฟักอ่อน
นายวรพล คหัฏฐา
๒๖ นางยุพิน เจริญศรี
๒๗ นางวรรณี แซ่ลิ้ม
นายสมาน บุญทิม
๒๘ นางสมจิตร อ่อนละเอียด
นายสุพจน์ ทรัพย์ล้น
๒๙ นางสาวอรทัย แจ่มบํารุง
นางกิมไน้ กฤษฎาเรืองชัย
๓๐ นางอํานวย บุญมี
นางเกศศิริ สุขะมงคล
๓๑ นางสาวอําภา ม่วงสุข
นางจิรดา เลิศสิน
นางเฉลียว ศรีอําพันธุ์
๓๒ นางอินทร์ นาประกอบ
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑๕ นายบุญยัง อบเชย
นายกมลเกียรติ สืบสมาน
๑๖ นายปริญญา สว่างเนตร
นายกัณวีร์ สว่างเนตร
๑๗ นายพงษ์ศักดิ์ อารีรักษ์
นายขจร ลือกิตินันท์
๑๘ นายพิชัย เดชบุญ
นายฉลาด พงษ์นิล
๑๙ นายพิทักษ์ สุวรรณเสวตร
นายชรินทร์ ยงค์สงวนชัย
๒๐ นายพิพัฒ สระทองโน
นายชวน ผัดวรรณ์
นายชัยยงค์ บัวหอม
๒๑ นายเม่งหลี จันทร์เจือศิริ
นายชื่น ชมมาลี
๒๒ นายยุทธพร อิสรชัย
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ศักดิ์ ศิริเกษร
๒๓ นายรวีโรจน์ พุทธัง
นายทองหล่อ แก้วน้ําค้าง
๒๔ นายลมัย พูลทรัพย์
๒๕ นายวิเชียร ว่องวิกาล
นายนิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย
๒๖ นายวิโรจน์ จิรพัฒนกุล
นายนิทัศน์ ยงค์สงวนชัย
๒๗ นายวีระศักดิ์ เขื่อนแก้ว
นายนิพนธ์ ยงค์สงวนชัย
๒๘ นายสน นาประกอบ
นายนิรันดร์ ยงค์สงวนชัย

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๒ ข
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๑
๒
๓
๔
๑
๒

หน้า ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

๔๙ นางตองอ่อน ภุมรินทร์
นายสมบัติ บุญอ่ํา
นายสมบูรณ์ ลีรุ่งเรือง
๕๐ นางทองย้อย จํานงค์อาษา
นายสมาน เกิดเพียร
๕๑ นางบรรทม พูลทรัพย์
นายสุข แซ่โค้ว
๕๒ นางประสาน ธรรมครองอาตม์
นายอภิชา จิราธนันต์
๕๓ นางพยุง โง้วจุงดี
นายอานุภาพ รุ่งเรือง
๕๔ นางพรทิพย์ อารีรักษ์
นายอุดม ภุมรินทร์
๕๕ นางรัตนา สุวรรณเสวตร
นายโอฬาร กิจเลิศไพโรจน์
๕๖ นางรุ่งกานต์ รุ่งแสง
นางกัลยา พงษ์นิล
๕๗ นางลออทิพย์ เจียรานุสสติ
นางจริญลักษณ์ อายุวัฒน์
๕๘ นางลัดดา สว่างเนตร
๕๙ นางสาวลัดดาวัลย์ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ
นางสาวจรินทร์ พวงนาค
นางจริยา สว่างเนตร
๖๐ นางวิไล อังศวาภิมณฑ์
นางจิตรา เปี่ยมทอง
๖๑ นางสาวศิริเพ็ญ ยงค์สงวนชัย
นางจิตรา ลือกิตินันท์
๖๒ นางสมจิตร พุ่มพวง
นางจินดา อุ่นบางหลวง
๖๓ นางสมศักดิ์ กวักหิรัญ
นางสาวจิรพร รุ่งเรือง
๖๔ นางสวิง คุ้มทรัพย์
นางสาวฉันทนา พงศ์พลาญชัย
๖๕ นางสายลม สังขนิษฐานนท์
นางสาวเชฐณี กิจเลิศไพโรจน์
๖๖ นางสารภี แก้วน้ําค้าง
นางแช่มช้อย ตรีวิศวเวทย์
๖๗ นางสาวเสาวนีย์ จิราธนันต์
นางณัฐพร ผาณิตพิเชฐวงศ์
๖๘ นางเอี่ยม เกิดเพียร
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
๕ นางสาวชมกมล เรืองฉาย
นายธนพล กองทรัพย์ไพศาล
๖ นางสาวทองเปลว มุกสิกสวัสดิ์
นายภู เตียศิริ
๗ นางวราภรณ์ คัตตะพันธ์
นายวิชัย เหล่าทา
๘ นางสาวสมพงษ์ คงจินดา
นายสนอง ศรีทองคํา
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
นายทองฉัตรย์ อย่างตระกูล
๓ นางจารุณี อย่างตระกูล
นายนพรัตน์ เปี้ยปลูก
๔ นางเจริญศรี อย่างตระกูล

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายอนันต์ ศักดิ์สิริไพศาลสิน
๒ นางจําลอง บุญแก้ว
๓ นางจีรานุช ภิรมย์ภักดี

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๒ ข
๑ นางทิพวรรณ วังนุราช

๑ นายสัณห์ชัย กลิ่นพิกุล
๒ นางบุญช่วย ชมบุญ

หน้า ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
๒ นางสาวบุษบง วรรณดิลก
๓ นางสาวมีพร กองทอง
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
๓ จ่าสิบเอกหญิง ปราณี กลิ่นบุปผา
๔ นางสาวเรืองระวี อิสรีย์ณรัณ

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
ทุติยดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายประสงค์ ศรีสัมมาชีพ
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑ ว่าที่ร้อยตํารวจเอก อังกูร อนุวงศ์
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๙ นางสาวจิรนุช ทรงสะอาด
พลตํารวจโท กฤษฎา พันธุ์คงชื่น
๑๐ นางสาวฉลวย สุวรรณบุญ
นายชาญ ฉันท์วิภว
พันตํารวจเอก พจน์ ตันนิรันดร
๑๑ นางดวงแก้ว โสวรรณะ
นายพรชัย ภู่ธีรอาภา
๑๒ นางธิราพร พัวเวส
นายวทัญญู ธัญญพันธ์
๑๓ นางแน่งน้อย เฟื่องดอกไม้
นายสุวิน โสวรรณะ
๑๔ นางวิลัยวรรณ บุญยอ
นางขวัญใจ แสงหิรัญ
๑๕ นางศรีสง่า พัวเวส
นางคํานวล วุฒิพงศ์ชัยกิจ
๑๖ พลตํารวจโทหญิง สุวัฒนา โภคสวัสดิ์

เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
๑ พลตํารวจตรี อุทัย อัศววิไล
๒ นางสาววนิดา ตะการวนิช
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
๔ นางสาวปณิสรา อุดมอักษร
๑ นายศุภสิทธิ์ เภาโบรมย์
๕ นางปิยดา จิตต์จํานงค์
๒ นางสาวเดือนเพ็ญ สมพลทวีกุล
๖ นางพิมพ์ลดา เจริญธีรโรจน์
๓ นางทัศนีย์ ศรีศักดิ์สกุล
๗ นางมณฑกานติ์ อาขุบุตร

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๒ ข

หน้า ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

กรุงเทพมหานคร
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายชัยยศ พงศ์เจริญเกียรติ
๒ นางนงลักษณ์ เกียรติศรีธารา
๓ นางสํารวย เข็มกลัด
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายพิสิษฐ์ อรุณทวีสิทธิ์

สํานักงานศาลยุติธรรม
๑
๒
๓
๔
๕
๖

เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
๗ นางจรรยาทิพย์ อาจสมรรถ
นายบุญชู กุลชูมิตร
๘ นางลินดา วิทยะสิรินันท์
นายประชา เต็มภัทราโชค
๙ นางสุชาดา โตแสงชัย
นายมงคล นิลรัตน์
๑๐ นางสุภาพร อุดมฤทธาวุธ
นายสุนทร จิตต์อํานวยวัฒนา
นายสุนทร ตั้งพูลผลวนิชย์
๑๑ นางสุมาลี อัศวกุล
นางกรรณิการ์ ปิณฑวณิช
๑๒ นางอัจฉรา เศรษฐกร

สภากาชาดไทย
๑ นายวิวัฒน์ วงษ์เจริญสิน
๑ นายธวัชชัย วงษ์เจริญสิน

๑ นายธารทอง จันทรางศุ
๒ นางกิมน้อย เหล่งอุดมสุข

๑ นายเคารพ นุชนารถ
๒ นายณรงค์ ธนนิลกุล
๑ นายอนุพล จินตกานนท์

ตติยดิเรกคุณาภรณ์
๒ นางนัชชา ต่อเทียนชัย
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๒ นางเบ็ญจวรรณ จันทนฤกษ์
๓ นางอารี ผาติกรวงษ์
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๓ นางช้องมาศ อุนรัตน์
๔ นางสุจิตรา สุรพิบูลย์ชัย
๕ นางสาวสุนทรี สงวนบุญ
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
๓ นายมนตรี แสงหิรัญ
๔ นาวาเอกหญิง เจริญพร จันทร์นวล
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
๒ นางวิลาวัณย์ งามไพบูลย์สมบัติ

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๒ ข

หน้า ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

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

ทุติยดิเรกคุณาภรณ์
นายเทียนฉาย กีระนันทน์
๒
ตติยดิเรกคุณาภรณ์
๑๖
นายเกริกไกร จีระแพทย์
๑๗
นายจรัส สุวรรณมาลา
๑๘
นายจุมพล รอดคําดี
๑๙
นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง
๒๐
นายชูชัย ศุภวงศ์
๒๑
นายดุสิต เครืองาม
พลโท เดชา ปุญญบาล
๒๒
นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์
๒๓
นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์
๒๔
นายนันทวัฒน์ บรมานันท์
๒๕
๒๖
นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
๒๗
นายบุญเลิศ คชายุทธเดช
๒๘
นายประมนต์ สุธีวงศ์
๒๙
นายปราโมทย์ ไม้กลัด
๓๐
นายปรีชา เถาทอง
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑๒
นายกงกฤช หิรัญกิจ
๑๓
นายกมล รอดคล้าย
๑๔
นายกษิดิ์เดชธนทัต เสกขุนทด
๑๕
นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล
๑๖
นายกาศพล แก้วประพาฬ
๑๗
นายกิตติ โกสินสกุล
๑๘
นายกิตติภณ ทุ่งกลาง
๑๙
นายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
๒๐
นายกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์
นายเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง
๒๑
๒๒
นายเกษมสันต์ จิณณวาโส

นายเสรี สุวรรณภานนท์
นายพงศ์โพยม วาศภูติ
นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา
นายพิสิฐ ลี้อาธรรม
นายไพโรจน์ พรหมสาส์น
นายมานิจ สุขสมจิตร
นายวุฒิสาร ตันไชย
นายศักรินทร์ ภูมิรัตน
นายศุภชัย ยาวะประภาษ
นายสมชัย ฤชุพันธ์
นายสมบัติ ธํารงธัญวงศ์
พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ
นายอําพล จินดาวัฒนะ
นางสาวทัศนา บุญทอง
นางพรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์
นางสาวสารี อ๋องสมหวัง
นายโกเมศ แดงทองดี
นายโกวิท ศรีไพโรจน์
นายโกวิทย์ ทรงคุณ
นายไกรราศ แก้วดี
นายไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ
พลตํารวจตรี ขจร สัยวัตร์
นายขจัดภัย บุรุษพัฒน์
พลอากาศเอก ขวัญชัย เอี่ยมรักษา
นายเข็มชัย ชุติวงศ์
นายเขมทัต สุคนธสิงห์
พลอากาศเอก คณิต สุวรรณเนตร

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๒ ข
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓

นายคณิศร ขุริรัง
นายคํานูณ สิทธิสมาน
นายคุรุจิต นาครทรรพ
นายจรัส สุทธิกุลบุตร
พันตํารวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา
นายจําลอง โพธิ์สุข
พันตํารวจโท จิตต์ ศรีโยหะ
มุกดาธนพงศ์
ว่าที่ร้อยเอก จิตร์ ศิรธรานนท์
พลเอก จิรพันธ์ เกษมศานติ์สุข
นายจิรวัฒน์ เวียงด้าน
พลเอก จิระ โกมุทพงศ์
นายจีระรัตน์ นพวงศ์ ณ อยุธยา
นายจุมพล สุขมั่น
นายเจน นําชัยศิริ
นายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ
พลอากาศเอก เจษฎา วิจารณ์
นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน
นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช
นายเฉลิมศักดิ์ อบสุวรรณ
นายชัย ชิดชอบ
นายชัยพร ทองประเสริฐ
นายชัยวัฒน์ ลิมป์วรรณธะ
พลเรือเอก ชาญชัย เจริญสุวรรณ
นายชาติชาย ณ เชียงใหม่
นายชาลี เจริญสุข
นายชาลี ตั้งจีรวงษ์
นายชาลี เอียดสกุล
นายชิงชัย หาญเจนลักษณ์
นายชิตชัย จิวะตุวินันท์
นายชูชาติ อินสว่าง
พลเอก ชูศิลป์ คุณาไทย

หน้า ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นายเชิดชัย วงศ์เสรี
นายเชื้อ ฮั่นจินดา
นายฐิติ วุฑฒิโกวิทย์
พลโท ฐิติวัจน์ กําลังเอก
นายณรงค์ พุทธิชีวิน
นายณรงค์ วรงศ์เกรียงไกร
นายณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา
นายดํารงค์ พิเดช
นายดิเรก ถึงฝั่ง
นายดุสิต ลีลาภัทรพันธุ์
นายเดชฤทธิ์ ปัญจะมูล
นายถาวร เฉิดพันธุ์
นายทนงศักดิ์ ทวีทอง
นายทรงชัย วงศ์สวัสดิ์
นายทวีกิจ จตุรเจริญคุณ
นายทิวา การกระสัง
นายเทียนชัย ปิ่นวิเศษ
พันเอก ธนศักดิ์ มิตรภานนท์
นายธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ์
นายธรรมรักษ์ การพิศิษฎ์
นายธวัช สุวุฒิกุล
นายธวัชชัย ยงกิตติกุล
พลเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร
นายธวัชชัย อุ่ยพานิช
นายธํารง อัศวสุธีรกุล
นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์
พลโท นคร สุขประเสริฐ
พลโท นาวิน ดําริกาญจน์
นายนําชัย กฤษณาสกุล
นายนิคม มากรุ่งแจ้ง
นายนิพนธ์ คําพา
นายนิพนธ์ นาคสมภพ

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๒ ข
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕

หน้า ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

นายนิฟาริด ระเด่นอาหมัด
นายนิมิต สิทธิไตรย์
นายนิรันดร์ พันทรกิจ
นายนิอาแซ ซีอุเซ็ง
นายบัญชา ปรมีศณาภรณ์
นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์
นายบุญถิ่น มั่นเกษวิทย์
นายประชา เตรัตน์
นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์
นายประทวน สุทธิอํานวยเดช
นายประสาร มฤคพิทักษ์
นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์
พลเอก ประสูตร รัศมีแพทย์
นายประเสริฐ ชิตพงศ์
นายประเสริฐ ศัลย์วิวรรธน์
นายปรีชา บุตรศรี
พลตํารวจตรี ปรีชา สมุทระเปารยะ
นายปิยะวัติ บุญ-หลง
นายเปรื่อง จันดา
นายพนา ทองมีอาคม
นายพรชัย มุ่งเจริญพร
นายพรายพล คุ้มทรัพย์
นายพลเดช ปิ่นประทีป
พลเอก พอพล มณีรินทร์
พลเรือเอก พะจุณณ์ ตามประทีป
นายเพิ่มศักดิ์ เชื้อชาติ
นายไพฑูรย์ หลิมวัฒนา
นายไพบูลย์ นลินทรางกูร
นายไพบูลย์ นิติตะวัน
นาวาอากาศเอก ไพศาล จันทรพิทักษ์

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

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
พลเอก ภูดิศ ทัตติยโชติ
พลอากาศเอก มนัส รูปขจร
นายมนู เลียวไพโรจน์
นายมนูญ ศิริวรรณ
นายมีชัย วีระไวทยะ
พันตํารวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ
พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช
นายวรรณชัย บุญบํารุง
พลเอก วรวิทย์ พรรณสมัย
นายวรวิทย์ ศรีอนันต์รักษา
นายวสันต์ ภัยหลีกลี้
พลเอก วัฒนา สรรพานิช
นายวันชัย สอนสิริ
นายวัลลภ พริ้งพงษ์
นายวิชัย ด่านรุ่งโรจน์
พลเอก วิชิต ยาทิพย์
นายวิทยา กุลสมบูรณ์
นายวินัย ดะห์ลัน
นายวิบูลย์ คูหิรัญ
นายวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์
นายวิวรรธน์ แสงสุริยะฉัตร
นายวิวัฒน์ ศัลยกําธร
นายวีระศักดิ์ ภูครองหิน
พลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ
นายไวกูณฑ์ ทองอร่าม
นายศักดา ศรีวิริยะไพบูลย์
นายศานิตย์ นาคสุขศรี
นายศิริ จิระพงษ์พันธ์
พลเรือเอก ศุภกร บูรณดิลก
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๒ ข
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕

นายสมเกียรติ ชอบผล
นายสมเดช นิลพันธุ์
นายสมศักดิ์ โล่สถาพรพิพิธ
นายสยุมพร ลิ่มไทย
นายสรณะ เทพเนาว์
นายสังศิต พิริยะรังสรรค์
นายสายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์
พันเอก สิรวิชญ์ นาคทอง
นายสิระ เจนจาคะ
นายสืบพงศ์ ธรรมชาติ
นายสุชาติ นวกวงษ์
นายสุทัศน์ เศรษฐ์บญ
ุ สร้าง
นายสุธรรม ลิ้มสุวรรณเกษม
นายสุพร สุวรรณโชติ
พลเรือเอก สุรินทร์ เริงอารมณ์
นายสุวัช สิงหพันธุ์
นายสุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ
นายสุวิทย์ เมษินทรีย์
นายหาญณรงค์ เยาวเลิศ
นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์
นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ
นายอนันตชัย คุณานันทกุล
นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล
นายอมร วาณิชวิวัฒน์
นายอมรวิชช์ นาครทรรพ
นายอลงกรณ์ พลบุตร
พลตํารวจโท อาจิณ โชติวงศ์
พันตรี อาณันย์ วัชโรทัย
นายอุดม ทุมโฆสิต
นายอุดม เฟื่องฟุ้ง

หน้า ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นายอุทัย สอนหลักทรัพย์
พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ
นายเอกราช ช่างเหลา
นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์
นางกอบกุล พันธ์เจริญวรกุล
นางกอบแก้ว จันทร์ดี
นางกัญญ์ฐญาณ์ ภู่สวาสดิ์
นางกูไซหม๊ะวันซาฟีหน๊ะ มนูญทวี
นางจุรี วิจิตรวาทการ
นางจุไรรัตน์ จุลจักรวัฒน์
นางชัชนาถ เทพธรานนท์
นางฑิฆัมพร กองสอน
นางตรึงใจ บูรณสมภพ
นางเตือนใจ สินธุวณิก
นางถวิลวดี บุรีกุล
นางนรีวรรณ จินตกานนท์
นางเบญจวรรณ สร่างนิทร
นางประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด
นางประภาภัทร นิยม
นางประภาศรี สุฉันทบุตร
นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ
นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช
นางพรรณวีรินทร์ รัตนวานิช
นางพรรณี จารุสมบัติ
นางพันธุ์ทพิ ย์ สายสุนทร
นางภัทรียา สุมะโน
นางสาวรสนา โตสิตระกูล
นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา
นางสาวสมสุข บุญญะบัญชา
นางสีลาภรณ์ บัวสาย

หน้า ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๒ ข
๒๐๖ นางสุกัญญา สุดบรรทัด
๒๐๗ นางสาวสุภัทรา นาคะผิว
๒๐๘ นางอรพินท์ วงศ์ชุมพิศ

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

๒๐๙ นางสาวอรพินท์ สพโชคชัย
๒๑๐ นางสาวอ่อนอุษา ลําเลียงพล
๒๑๑ นางอัญชลี ชวนิชย์
๒๑๒ นางอุบล หลิมสกุล

คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
๑ นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์
๒ นายปกรณ์ ปรียากร
๑
๒
๓
๔
๕

ตติยดิเรกคุณาภรณ์
๓ นายสุจิต บุญบงการ
๔ นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๖ นายบรรเจิด สิงคะเนติ
นายกระแส ชนะวงศ์
๗ นายประสพสุข บุญเดช
นายกฤต ไกรจิตติ
๘ นายปรีชา วัชราภัย
นายจรูญ อินทจาร
๙ พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ
นายเจษฎ์ โทณะวณิก
๑๐ นายวิชัย ทิตตภักดี
นายดิสทัต โหตระกิตย์
๑๑ นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์

นักกีฬา
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

ตติยดิเรกคุณาภรณ์
๑๒
นายจํารัส ฤทธิเดช
๑๓
จ่าเอก ดํารงศักดิ์ สร้อยศรี
๑๔
นายทัศไนย เกื้อกูลรัฐ
๑๕
เด็กชายทัศพงษ์ แสงอุทัย
๑๖
นายธนาวุฒิ ไหวพินิจ
๑๗
นายธวัช สุจริตธุระการ
๑๘
นายเนติพงศ์ ศรีทอง
๑๙
นายปฎิวัติ แจ่มจันทร์
นายพรเทพ พูลแก้ว
๒๐
จ่าอากาศโท วุฒิชัย มาสุข
๒๑
จ่าอากาศเอก ศราวุฒิ ศรีบุญเพ็ง
๒๒

จ่าอากาศโท สุขสรรค์ เพียจันทร์
นายเสกสรร ทับทอง
นางสาวจริญา ขันกสิกรรม
นางสาวจุฑาธิป มณีพันธุ์
นางสาวนิชาอร จินดาพล
นางสาวประภาพร ภูมิขุนทด
นางสาวปราญชลี มุลเกษม
นางสาวปัทมา นันทอินทร์
นางสาวพรทิพย์ บูรณะประเสริญสุข
นางสาวศุภัทรา เคหา
นางสาวอรอุมา สิทธิรักษ์
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๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
นายจิรวัฒน์ ตระกูลมา
๑๐ นายอนุสรณ์ สมมิตร
พันจ่าตรี ไชยกาล ชูชื่น
๑๑ นางสาวจารุวรรณ ไชยการ
พันจ่าตรี ทศพร พลเศษย์
๑๒ จ่าอากาศโทหญิง ณัฏยา อยู่ทอง
นายประดิษฐ์ บุรี
๑๓ จ่าอากาศเอกหญิง ทัศมาลี ทองจันทร์
พันจ่าตรี พรชัย เทศดี
๑๔ นางสาวนิภาพร นพศรี
เด็กชายมนัสนันท์ มั่นขันธ์
๑๕ นางสาวปิยะนุช แป้นน้อย
นายรดมยศ มาตเจือ
๑๖ นางสาวรัชฎาภรณ์ เปล่งแสงทอง
นายราชวัตร แก้วปัญญา
๑๗ นางสาววราพร บุญยู่ฮง
นายศุภนร ศุขสวัสดิ ณ อยุธยา
๑๘ นางสาววิชชุดา ไพจิตรกาญจนกุล
๑๙ นางสาวสุรัตนา ทองศรี
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑๙ นายวิชาญ ใจเที่ยง
นายกฤษฎา นามสุวรรณ
๒๐ นายสราญจิต เจริญสุข
นายกฤษฎา สมคะเน
๒๑ จ่าอากาศเอก สุรนาท ผดุงสรรพ
นายกษิดิศ เล็บครุฑ
๒๒ นายอภิชัย วันดี
นายกิตติคุณ ศรีอุทธวงศ์
๒๓ นายอภิสิทธิ์ พรมแก้ว
นายเกษมสิทธิ์ บริบูรณ์วศิน
๒๔ นายอัครินทร์ กิจวิจารณ์
นายจรัญ สะเทิงรัมย์
๒๕ นายอัฐพล เอื้ออารี
นายจิรนันท์ ทหัยชูเกียรติ
๒๖ นางสาวขวัญฤทัย ปากดี
นายจิระพงศ์ มีนาพระ
๒๗ นางสาวณัฐกานต์ บุญเรือง
นายจิรายุ รักษาแก้ว
๒๘ นางสาวธันยพร พฤกษากร
นายฐิติพันธ์ พ่วงจันทร์
๒๙ นางสาวนภพวรรณ์ เลิศชีวกานต์
นายณัฐวร แหวนพรหม
๓๐ นางสาวเบญญาภา นิภัทร์โสภณ
สิบตรี ธนวัฒน์ ชุ่มเสนา
นายธีรศักดิ์ นาคประสงค์
๓๑ นางสาวแพรวพรรณ แก้วศรี
เรือตรี ปิยพันธ์ เผ่าพัฒน์
๓๒ ร้อยโทหญิง ภัสสร จักษุนิลการ
นายภาณุพงศ์ ประทีป
๓๓ นางสาวลักษิกา คําขํา
นายมนตรี แหวนประดับ
๓๔ นางสาววรัชญา วงค์เทียนชัย
นายรัตนพล โสวัน
๓๕ นางสาววันวิสา สังขริม
นายวิชัย สิงห์ทอง
๓๖ นางสาววิภาดา จิตพรวน
๓๗ นางสาวสุเบญรัตน์ อินแสง
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๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
สิบเอก กมล ประเสริฐ
๑๑ นายพีระพัฒน์ โน๊ตชัยยา
นายกฤษฎา นิลไสว
๑๒ พันจ่าตรี วันฉัตร ธานี
สิบตรี โกมินทร์ เนาว์นันท์
๑๓ นายวิศรุต ศรีสวัสดิ์
นายคณาวุฒิ รุ่งโรจน์
๑๔ นายสหรัฐ สัมมาญาณ
นายชนินทร์ แซ่เอียะ
๑๕ จ่าเอก อดิเทพ ศรีชาติ
นายณัฐกุล แบ่งทิศ
๑๖ จ่าตรี เอกกวี รื่นพารา
นายตะวัน พงศ์พันธุ์
๑๗ นางสาวกนกพรรณ สวนสันต์
นายนภิศ ต่อตั้งพานิช
๑๘ นางณัฐธยาน์ ธนรณวัฒน์
สิบเอก พงษ์พันธ์ อบถม
๑๙ นางสาวพรพรรณ เกิดปราชญ์
นายพีระเทพ ศิลาอ่อน
๒๐ นางสาวสุนันทา มัจฉาชีพ
๒๑ นางสาวอัจฉราพร คงยศ
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
๒๐ จ่าสิบเอก ธนาวุฒิ ธรรมะไหว
นายกฤษณพงศ์ นนทะโคตร
๒๑ สิบเอก นภดล คงแถวทอง
นายกฤษดา ฉันไชย
๒๒ นายนฤบดินทร์ วีรวัฒโนดม
นายกิตตินนท์ นามขุนทด
นายกิตติพงษ์ วิชิรมโนวงค์
๒๓ นายนูรูล ศรียานเก็ม
นายคณิต ศิลปศร
๒๔ นายบัณฑิต ช่วงไชย
นายคุณานนท์ สุขแก้ว
๒๕ นายบุญทอง โซวสง่า
นายเจนรบ สําเภาดี
๒๖ พันจ่าโท บุญส่ง อิ่มทิม
นายฉัตรกมล มณีจักร
๒๗ นายปรณต ภู่ระหงษ์
นายชนาธิป สรงกระสินธ์
๒๘ นายประพฤติ ชัยธนสกุล
นายชนานันท์ ป้อมบุบผา
๒๙ นายปิติภูมิ ภาษี
นายชาญฤทธิ์ ฉากเขียน
๓๐ นายพงศธร ปัญญาทอง
๓๑ นายพรเทพ วาปีศิริ
นายเชาว์วัตน์ วีระชาติ
๓๒ จ่าเอก พรธวัช อินลี
นายตรีเนตร กฤตานุกูลวงศ์
๓๓ นายพรพรหม คร่ําสุข
นายทริสตอง โด้
๓๔ นายพรอนันต์ พยุงเกษม
นายทวีศักดิ์ ทองสาย
๓๕ นายพร้อมรบ จันทิมา
นายธงไชย สมบัติเกิด
๓๖ นายพีระเชษฐ์ จันทรา
นายธนบูรณ์ เกษารัตน์
๓๗ จ่าเอก พูลลาภ ไหมเกิด
นายธนภัทร จังพานิช
๓๘ ดาบตํารวจ เพิ่มพูน ตาปัญญา
นายธนากร สังแก้ว
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นายภวรวัชต์ รอดดี
นายภานุพงศ์ เพชรลือ
นายภิญโญ อินพินิจ
นายมนตรี พ่วงลิบ
นายมาซายูกิ เทราดะ
นายยศพล วัฒนะ
นายรุ่งรัฐ ภูมิจันทึก
พันจ่าตรี ละออ เอี่ยมลึก
นายวริศ สอนบุตรนาค
พันจ่าตรี วิญญา สีชมชื่น
นายวิทยา ทําว่อง
นายศรีขรินทร์ วรรณสา
นายศิวกร จักขุประสาท
นายศุภฤกษ์ วิจารณ์
นายสมพร ยศ
นายสารัช อยู่เย็น
นายสาริศ สุวรรณรัตน์
นายสิทธิพงศ์ เนียมกุญชร
จ่าเอก สุธี ฉิมชัย
นายสุริยา สิงห์มุ้ย
นายสุริยา สุวรรณสิงห์
นายสุวิชา ทาลา
นายอดิศร พรมหมรักษ์
นายอนันต์ วงศ์สว่าง
นายอภิชาครีย์ พงษ์เหล่าขํา
จ่าเอก อัษฎาวุท มิฒิหลี
นายอาดีลัน เจ๊ะแมง
นายอาทิตย์ ดาวสว่าง
นายเอกพงษ์ วงศ์อุ่นใจ
นางสาวกรกานต์ ปึงพงศากุล
เด็กหญิงกัลยกร หิรัญเพิ่ม
นางสาวจงกลพรรณ กิติธนรากุล

หน้า ๓๑
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๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นางสาวจรัสพร บรรดาศักดิ์
นางสาวจีราพร ภีระบุณานนท์
นางสาวจุฑามาศ บุตรเกตุ
นางสาวชญาณิศา ชมชื่นดี
นางสาวชญานิน ศรีผดุง
นางสาวชัชชุอร โมกศรี
นางสาวชิดชนก อยู่ศรี
นางสาวณภัสวรรณ หย่างไพบูลย์
นางสาวธนัชพร หวานดี
นางสาวธัญญลักษณ์ เอิ้นทะไชย
นางสาวธิดารัตน์ สวัสดิ์นํา
นางสาวนริศรา วรกิจศิริกุล
นางสาวนัฎฐา นาชาญ
นางสาวนุจเรศ ฉิมบ้านไร่
นางสาวบุศญา บุญรักษ์
นางสาวบุศนันทน์ อึ้งบํารุงพันธุ์
นางสาวประณิศา นิลกลัด
นางสาวปวีนุช พันธุ์พวง
นางสาวปาจรีย์ อนันต์นฤการ
นางสาวปิยะมาศ ชมภูมี
นางสาวพรจรัส แย้มประเสริญ
นางสาวพิมพ์ดร คล้ายสุบรรณ
นางสาวพิมพิชยา ก๊กรัมย์
นางสาวเพ็ญศรี ชัยฤกษ์
นางสาวฟองฟ้า พลประจักษ์
นางสาวภัญญาภา ตังศิริรัตน์
นางสาวภัทรสุด โซวสง่า
นางสาวภาพิมล มั่นชวนนท์
นางสาวมิ่งกมล คุ้มผล
นางสาวยุวดี สีนุ่น
นางสาวรภัสนันทน์ ธนันอมรพงศ์
นางสาวรวินดา ประจงใจ
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นางสาวรัตนาภรณ์ วิทยารณยุทธ์
นางสาวรัศมี ศรีสงคราม
นางสาววทานิย นิลกลัด
นางสาววนิด ธรรมราช
นางสาววนิดา บุญวรรณ์
นางสาววริพันธ์ โชคงามวงศ์
นางสาววริษฐา สาหร่ายกาญจน์
นางสาววริษา หวังวงศ์เจริญ
นางสาววันวิสา กองทอง
นางสาวศตกมล วงศ์ไพโรจน์
นางสาวสรชา สังขะมาน
นางสาวสโรชา ริ้วรุจิเรข
นางสาวสายทิพย์ ลาราห์ โรจตระการ
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๑๑๙
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๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นางสาวสินีนาฏ สนธิภักดี
นางสาวสุดา เหลืองอภิชาติกุล
นางสาวสุธาวี ชนะชัย
นางสาวสุธาสินี เสวตรบุตร
นางสาวสุนิสา โคตรสีเมือง
นางสาวสุภมาส วันแก้ว
นางสาวสุภาวรรณ ธิปัตย์
นางสาวหนึ่งฤทัย แจมมิตร
นางสาวหัตถยา บํารุงสุข
นางสาวอริศรา พันธุลาภ
นางสาวอังสนา เนียมรัศมี
นางสาวอัลวาณีย์ สถิตานนท์
นางสาวอุทุมพร เลี่ยมรัตน์

บุคลากรโรงเรียนเอกชน
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นายกฤษฎา จุลชาต
นายกฤษดา สมบัติ
นายขจร ฤทธิไกร
นายคธาศักดิ์ โสวภาค
นายชนันต์ ลิ่มกังวาฬมงคล
นายชวน กิติเกียรติศักดิ์
นายธีรพงศ์ โสวภาค
นายนัทธี พุคยาภรณ์
นายเผ่าพงษ์สันติ์ แสงหิรัญ
นายพงษ์เทพ มาอุ่น
นายไพศาล เสวิกุล
นายเมธี เกิดแสงสุริยงค์
นายรณชัย พาทีทิน
นายวิรัช จันทร์เกิด
นายสมนึก พัฒนเรืองกุล
นายสรินทร์ ศรีสุริยะ
นายสันติ โอวรางค์

ตติยดิเรกคุณาภรณ์
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นายสํารวย มีสุข
นายสิทธิพล ทิพย์คงคา
นายสิทธิวัฒน์ สิงสนิท
นายสุนันท์ มีนมณี
นายเสรี ปาลเดชพงศ์
นายอภิรัฐ อุทธิเสน
นางกาญจนา กําภู
นางกิตติยา กิตติรัตนสุนทร
นางสาวจันทร ศันธนะ
นางสาวเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์
นางสาวโฉมยงค์ โพธิ์จาด
นางทัศนีย์ โรจนนิมิต
นางทิพาพร สันติตรานนท์
นางนันทา ศันธนะ
นางสาวนิภา สุภาษิต
นางบุญชื่น ณรงค์กูล
นางสาวบุญรักษ์ หมั้นทรัพย์

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๒ ข
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

หน้า ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๕๓
นางสาวพรทิพย์ เนียมนิ่ม
๕๔
นางพรรณลักษณ์ ฉัตรมณีสุวรรณ์
๕๕
นางพรลัดดา ป้อมลอย
นางสาวพรศิริ แก้วมาก
๕๖
นางพร้อมพงษ์ ชื่นชม
๕๗
นางพัชรา ลายประดิษฐ์
๕๘
นางสาวพิมพ์สุณี ภูมิอาจ
๕๙
นางสาวเพ็ญประภา ศรีสุวรรณ
๖๐
นางเพียงดาว มีนมณี
๖๑
นางสาวรพีพรรณ โสวภาค
๖๒
นางสาวระนอง สุวรรณทอง
๖๓
๖๔
นางรัชนี มนูพิพัฒน์พงศ์
๖๕
นางรัตนาภรณ์ วัฒนศัพท์
นางสาวลัดดา ศันศนียกุล
๖๖
นางวรนาถ ยุวชิต
๖๗
นางวริษฐ์รดา ธนาศักดิ์สูงเนิน
๖๘
นางสาววิภาวี ปาลเดชพงศ์
๖๙
นางสาววิไลรัตน์ เกียรติไชยากร
๗๐
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑๔
นายกมล ลิมสามควน
๑๕
นายกฤตพร แก้วประเสริฐ
๑๖
นายกฤษฎา พุทธิพิพัฒน์ขจร
๑๗
นายกัมพล แจ่มแจ้ง
๑๘
นายกิตติพงษ์ จงไพบูลย์
๑๙
นายกิตติพงษ์ นามเคน
๒๐
นายกิตติพงษ์ ปินตา
๒๑
นายแก้วประกอบ ดวงแข
นายไกรฤกษ์ รุจาคม
๒๒
นายขวัญชัย หมีทอง
๒๓
นายคงเดช ฟองไววิทย์
๒๔
๒๕
นายคงพันธ์ ปัญญาหลวง
๒๖
นายจตุรงค์ นัดสันเทียะ

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นางสาวศรีนวล นุ้ยหงษ์
นางสาวศรีไพร ตาอินทร์
นางศรีวรรณ สายฟ้า
นางสาวศิริโฉม ยะอนันต์
นางศิรินา โพยประโคน
นางสาวศุภลักษณ์ โสตถิสรรเสริญ
นางสาวสาลี วิบูลย์ชาติ
นางสาวสุกัญญา จันทรเสน
นางสาวสุณี ศรีสุริยะ
นางสุนันท์ พัฒนมงคล
นางสาวสุนิสา รัตนพันธ์
นางสุนีย์ โอวรางค์
นางสุมณฑา จุลชาต
นางสุรีรัตน์ เศรษฐจินดา
นางสาวเสาวลักษณ์ กรโกวิท
นางหนึ่งฤทัย อินทเศียร
นางอัญชลี พลอยบูรณินทร์
นางสาวอัมพร อุนทสูรย์
นายจรัญ เรือนแก้ว
นายจรัล สารเทพ
นายจักรกริช จุมพลพงษ์
นายจักรกริช สาระขันธ์
นายจักรพันธ์ ทิมโต้
นายจารุ ดีจริง
นายเจษฎา จิระสวัสดิ์พงศ์
นายชลิต พิมพ์แก้ว
นายชัยรัตน์ สิทธิบุรี
นายชาญชัย ด่านศิริวุฒิ
นายชาญณรงค์ ไกรบุดดา
นายชาญณรงค์ มีสุข
นายชาตรี ทักษินายนต์

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๒ ข
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘

หน้า ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

นายชาติชาย กนกแสง
ว่าที่ร้อยตรี ชีพสิทธิ์ ฮั่นเกียรติพงษ์
นายชุมพล ราชสีห์
นายเชษฐา ชุ่มเกตุ
นายโชติ พิมปัดชา
นายไชยวัฒน์ ขุมนิธิ
นายไชยวัฒน์ อังกาบ
นายณรงค์ สุริยวงษ์
นายณัฐนรินทร์ สอนทะ
นายณัฐพร บรรชรรัตน์
นายณัฐภูม รอดถนอม
นายดํารงศักดิ์ ศรีสุรินทร์
นายต่อยศ ปาลเดชพงศ์
นายเตชสิทธิ์ ปุณโณทก
นายถาวร โกสินทร์
นายทรงศักดิ์ รักษาถ้อย
นายทวีป สงวนเนตร์
นายทินกร ภาคไทย
นายทินกร สุดหอม
นายทิพากร โรจนนิมิต
นายเทอด ทองธานี
นายธนเนตร์ ชําพาลี
นายธนัช วงษ์ษา
นายธรรศ อนันต์ถาวร
นายธฤติ ยุวชิต
นายธวัชชัย ดําขํา
นายธันยกานต์ วงษ์อ่อน
นายธานินทร์ ใหม่พิมพ์
นายธานี จันทาโท
นายธิติชัย สมพงษ์
นายธีรพงษ์ วงษ์ประเวศ
นายธีรวิทย์ ไชยกาล

๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นายธีระชัย สุขสีทอง
นายนพดล วรมานะกุล
นายนพพร เจริญพันธ์
นายนพพร ละออเอี่ยม
นายนเรศ นิตย์เจริญ
นายนะโรดม อินต๊ะปัน
นายนันทวัฒน์ กั้วกําจัด
นายนิกร ชุกะวัฒน์
นายนิพนธ์ ศรีชน
นายนิรัญ ชั่งดวงจิตร
นายนิรันดร์ ชื่นชูศิลป์
นายนิเวศน์ ผาณิตเศรษฐกร
นายนิสิต ประภาวสิทธิ์
นายนุกูล เย็นสุข
นายบัญชา ลุประสงค์
นายบุญมี เทวะหา
นายบุญฤทธิ์ โสพิกุล
นายประกอบ กระดังงา
นายประเชิญ ฮะซิ้ม
นายประดิษฐ์ ปัตตานี
นายประดิษฐ เรียนประยูร
นายประสงค์ เกิดเงิน
นายประเสริฐ กมลภพตระกูล
นายปริยะ มงคลศิริ
นายปรีชา ประการสดับ
นายปรีชา วงษ์มณี
ว่าที่ร้อยตรี ปิยเกียรติ เกียรติสมชาย
นายปิยะพงษ์ ชัยประเสริฐ
ว่าที่ร้อยตรี ปิโยรส เกียรติสมชาย
นายผไท ชัยนํา
นายพงษ์ศักดิ์ วงกลม
นายพักตร์สวรรค์ บุญรอดจุ้ย

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๒ ข
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒

นายพันธ์เทพ พัฒนจุรีพันธ์
นายพิภพ ปัญญาฟู
นายพิรุณ เรืองไพศาล
นายพิศาล แสงประทีป
นายพิสมร เย็นเพชร
นายพีระพงษ์ พันธุ์พินิจ
นายไพรวัลย์ ไต่เมฆ
นายภานุเดช เรืองกลิ่น
นายมณฑล กําแพงทอง
นายมณฑล ประทุมราช
นายมนัส สุริยวงศ์
ว่าที่ร้อยตรี มานพ แก้วงาม
นายมานพ เสงี่ยมจิตร
นายมาโนด แก้วสิทธิ์
นายมารุจน์ บริบูรณ์
นายเมธี ทองเอี่ยม
นายแมนรัตน์ เสรีวงศ์
นายรัฐนันท์ ปัญญาบุญ
นายรุ่งรัตน์ สันหวัง
นายรุจ ดุลยากร
นายเรวัต สุขีฐาน
นายลือศักดิ์ มาตรพรหม
นายวรเศรษฐ์ พงษ์รุจปรีชา
นายวัชรพงศ์ แก้วศรี
นายวัชระ นาดี
นายวัชรินทร์ ผ่องภักดี
นายวัฒนา ขุนคํา
นายวัฒนา ราตรีโชติ
นายวันชัย พิเชฐบวรกุล
นายวันชัย พิริยะประภากุล
นายวิชชุกรณ์ เกตุภาพ
นายวิชัยศักดิ์ สุระพล

หน้า ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นายวิชา บุญสม
นายวิทูล แจ่มกลิ้ง
นายวินะรัตน์ เลาหภิชาติชัย
นายวิรัตน์ เกรียท่าทราย
นายวิรุฬห์ หุตะวัฒนะ
นายวิวัฒน์ พรหมฤทธิ์
นายวิเศษ สุภิมล
นายวิสิทธิ์ สุภอมรพันธุ์
นายวีรยุทธ ภู่อยู่
นายวีระพจน์ โต๊ะลีบํารุง
นายศรราม จ่ามมาตย์
นายศรส คําคม
นายศรัณย์ เหล่านภาพร
นายศราวุธ ทรัพย์โมค
นายศักดา สกนธวัฒน์
นายศักดิ์สิริ รําไพ
นายศักดิ์โสภณ แสงพันธ์
นายศิริธร ช่วยสงคราม
นายศิริศักดิ์ ทองพิลา
นายศุภรัตน์ อนุชาญ
นายศุภวัฒน์ วุฒิพรพงษ์สุภา
นายสกล บางเขม็ด
นายสถิตย์ จิ๋วสกุล
นายสนธยา ตองอ่อน
นายสนอง มั่งมี
นายสมชัย อรรถวิทย์
นายสมชาย คุณา
นายสมชาย ดิษฐรักษ์
นายสมบัติ ซิบังเกิด
นายสมบูรณ์ ณ จันทร์ตา
นายสมบูรณ์ นะชา
นายสมพร บุตรสละ

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๒ 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
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖

นายสมพร สุวรรณพืช
นายสมพร แสงกล้า
นายสมศักดิ์ คํามหา
นายสมศักดิ์ ถาวรจักร์
นายสมศักดิ์ ทองเงิน
นายสยาม เจริญศรี
นายสรพงษ์ ภูเขาทอง
นายสรวัชร สรรเพ็ชร์
นายสราวุธ พลับนิ่ม
นายสราวุธ อนามพงษ์
นายสวย ยอดหนองแก้ว
นายสัญญา กระจ่างวงค์
นายสัญญา บัวขาว
นายสันติ ทองประสูตร
นายสันติ รุ่งสอาด
นายสารวุฒิ สรรเพ็ชร์
นายสิทธิโชค เพชรเอียง
นายสิทธิพร มีเดช
นายสิทธิพล พุคยาภรณ์
นายสิริพงษ์ เมฆไพศาลศิลป์
นายสุกรรณ อันเกรียงไกร
นายสุชิน อิ่มศรี
นายสุธน ชัยมงคล
นายสุนทร อับดุลลี
นายสุพรรณ ทองหน้าศาล
นายสุรกิจ วงษ์ทองเหลือง
นายสุรชัย สุภาผล
นายสุรวุฒิ ศรีวิไล
นายสุรวุฒิ สว่างงาม
นายสุรศักดิ์ คุณดิลกสิโรดม
ว่าที่ร้อยตรี สุรศักดิ์ สุทธิศรี
นายสุรินทร์ บุญมาเลิศ

หน้า ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นายสุริยัน เลิศศิลปชาญชัย
นายสุวิทย์ พุมนวล
นายเสกสรรค์ บุญมาเลิศ
นายเสน่ห์ โง๊ะบุดดา
นายเสมอ วัตทา
นายแสนสุรศักดิ์ ทีปรักษ์พันธ์
นายโสภณ สกุลเรือง
นายโสภณวิชญ์ กันนิดา
นายอคนิษฐ์ ไชยศรีอนันต์
นายองอาจ ศรีภักดี
นายอดุลย์ ใสรังกา
นายอนัน ถาวร
นายอนุกูล ทัดวรพงศ์
นายอนุชัย ตาวงษ์
นายอนุชิต เวียงทอง
นายอภิชัย ลาศนันท์
นายอภิชัย เหล่าพิเดช
นายอภิรัตน์ กิตติกูล
นายอภิศักดิ์ กสิณธร
นายอมร สุนทรพฤกษ์
นายอมร อภิบาลศรี
นายอรุณรัตน์ ฝาดซิ้น
นายอัคเดศ กานต์อัศฒ์เดช
นายอัครัช ขันธปรีชา
นายอาคม คําวังพฤกษ์
นายอาทิตย์ จันทร์ส่งแสง
นายอานิมิตต์ อุณหพงศา
นายอุทร ตัณฑสมบูรณ์
นายอุทัย ชอบอินทร์
นายเอกตะวัน ดอกพิกุล
นายเอกพงษ์ สุวรรณวงศ์
นายโอภาส อินทร์ประทับ

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๒ ข
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐

นางกชกร แก้วมณีวรรณ
นางสาวกชพรรณ โสภณฑปกรณ์
นางกนกนภัส จิตรนิธิศ
นางกนกรัตน์ กสิกิจกรกุล
นางสาวกนกรัตน์ มณีเนตร
นางกนกวรรณ ชํานาญราช
นางสาวกนกวรรณ วัฒนา
นางกมรา สะเตโช
นางกรกนก เหมะธุลิน
นางสาวกรณิศา ขจิตเพชร
นางกรธกานต์ ศรีใส
นางกรรณิการ์ ขอสินกลาง
นางสาวกรรณิการ์ นัยผ่องศรี
นางสาวกรรณิการ์ แสงจันทร์
นางกรองมาศ ใจกล้า
นางกฤชสมัย ศรีวรรณะ
นางกฤตยา นุ่มอ่วม
นางกฤษลดา อินทร์อร่าม
นางกษมา ก้อนแก้ว
นางกอบกุล น้อมสมบัติ
นางกัญญนันท์ ศรีภูธร
นางสาวกันต์ฤทัย อภิวุฒิธนพนต์
นางกันยารัตน์ ทัดวรพงศ์
นางกันยารัตน์ วงษ์สวัสดิ์
นางกัลยกร เถื่อนแอ้น
นางกัลย์เกลา ปั๋นแจ้งอรุณ
นางกัลยา สินธุชล
นางกัลยา อารมฤทธิ์
นางกัลยาณี ธรรมสอน
นางสาวกาญจนา ครุฑทอง
นางกาญจนา ณ ตะกั่วทุ่ง
นางกาญจนา เพชรอํานวยสุข

หน้า ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นางกาญจนา โพธิ์ชูชัชวาล
นางกาญจนา รติพรพันธุ์
นางสาวกาญจนา อินทรไพร
นางกิ่งดาว สวนแย้ม
นางกิตติกุล บัวแก้ว
นางสาวกุลชาติ เกาะลอย
นางสาวกุลวดี เกียรติไชยากร
นางกุลิสรา รักสนิท
นางสาวเกตชนก ไชยตรี
นางเกยูร สายสิน
นางสาวเกยูร เอ่งฉ้วน
นางเกศสุดา จันทร์มา
นางเกศสุดา ชัยเกตุ
นางเกศสุดา บุญฤทธิ์
นางเกษมณี จันทรา
นางสาวเกษมสาน แสนต่างนา
นางสาวเกษร สังฆารักษ์
นางเกษรินทร์ รวงผึ้ง
นางเกสร วรรณศรี
นางเกสรี ศรีนุ่ม
นางเกียรติสุดา อินทรถาวร
นางสาวแก้วใจ ปิ่นรัตน์
นางสาวแก้วตา เทียบแก้ว
นางขนิษฐา เจริญชาติ
นางขนิษฐา นาคบุรินทร์
นางขนิษฐา บุญยัง
นางขนิษฐา ศิลปวิโรจน์
นางขนิษฐา สุริยวงศ์
นางขมาพร แสงครุฑ
นางขวัญจิต ใจบุญ
นางสาวขวัญเรือน แซ่แต้
นางสาวขวัญเรือน รักผกา

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๒ ข
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔

นางขวัญหล้า ศรีทอง
นางขัตติยา ปฏิภาณพงษ์
นางสาวเขมิการ์ ทารีมุกข์
นางคณาธิป ลีลาพฤฒิ
นางคนึงนิจ พุ่มสงวน
นางเครือวรรณ์ แก้วพรม
นางจงศรีสมร รุจิเทศ
นางสาวจรรยา คงพ่วง
นางสาวจรรยา บัวเมฆ
นางจรรยา หุ่นเก่า
นางจรินทร์ บุญพาโชค
นางจริยา เมืองเดิม
นางจันตรี ทวีสินสุวรรณ
นางสาวจันทนา ชมดี
นางจันทนา รําไพ
นางสาวจันทร์จรัส เฟื่องวิจารณ์
นางจันทร์จิรา พรหมใจรักษ์
นางสาวจันทรจิรา อยู่ยง
นางสาวจันทร์ทิพย์ จันทร์ดี
นางสาวจันทร์ทิพย์ เดบอก
นางจันทร์ทิพย์ เพ็ชรแวว
นางจันทร์เพ็ญ แก้วมุขดา
นางจันทร์เพ็ญ ไชยบุตร
นางจันทร์เพ็ญ ปัญญาสีห์
นางจันทร์เพ็ญ พงษ์ประเสริฐ
นางจันทร์เพ็ญ ยอดศิลป
นางจันหอม พงษ์นารินทสุทธิ์
นางจารุณี กันนุช
นางสาวจารุณี เพิ่มทรัพย์
นางสาวจารุวรรณ วงศ์ศิรประภา
นางสาวจารุวี ธีระเกตุ
นางจําเนียร จิโน

หน้า ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นางจําเนียร เจิมศรี
นางจําปี ภิวงศ์
นางจําเริญ ชีวตานนท์
นางสาวจําเรียง มณีฉาย
นางสาวจิดานันท์ สตภูมินทร์
นางสาวจิดาภา จิตจํา
นางสาวจิดาภา ด้วงอินทร์
นางจิดาภา ถ้วยแก้ว
นางสาวจิตตรา เยี่ยมศักดิ์
นางสาวจิตติยา มนเทวิน
นางจิตร์เจือ สุขแสง
นางสาวจิตรสุดา แซ่อึ่ง
นางสาวจิตรัตน์ เกียรติสมชาย
นางสาวจิตรา อํานวยโชติทวี
นางจินดา ปัญจเรือง
นางจินดา มากทอง
นางสาวจินดา วณิชาภิชาติ
นางจินดารัตน์ เพียรอดวงษ์
นางจินต์ขจี ศิลาพันธุ์ภักดี
นางสาวจินตนา ชี้แจง
นางสาวจินตนา ประดิษฐจา
นางจินตนา ฤทธิ์พยงค์
นางสาวจินตภัทร เอี่ยมอ่ํา
นางจินตะหรา งามเลิศ
นางจิรฐา จรวงษ์
นางจิรพร เจียวสกุลวัฒนา
นางจิรภัทร ไพเมือง
นางจิรภิญญา เวศนานนท์
นางสาวจิรวัฒนา อาฒยะพันธุ์
นางจิระพร ชุมแสง
นางสาวจิรา อ่อนทะเล
นางจิราพร แซ่อ๊วง

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๒ ข
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘

นางจิราพร นพวัฒนากร
นางจิราพร โพธิ์พา
นางสาวจิราพร อินทุสมิต
นางจิราภรณ์ แก้วดิษฐ
นางจิราภรณ์ ฉายอินทร์
นางสาวจีรนันต์ วันแก้ว
นางจีรภา ลอมศรี
นางสาวจีรวัส กลิ่นทอง
นางจีระนันท์ ไชยมา
นางจุฑามณี แก้วพรรณราย
นางจุฑามาศ เครือชะเอม
นางจุฑามาศ แจ่มแจ้ง
นางจุฑารัตน์ ชิดวิลัย
นางจุลสลัก พินทะปะกัง
นางเจติยา นิลใส
นางเจวรินทร์ โคผดุง
นางแจ่มจันทร์ มีสําลี
นางฉวีวรรณ ประเสริฐจรรยา
นางฉันท์ทิพ เรืองสวัสดิ์
นางเฉลิมขวัญ ภูผาผุย
นางสาวเฉลิมศรี ตันชะ
นางเฉลียว ชูวงษ์
นางสาวชญาภรณ์ ใจบาน
นางชฎาพร ชื่นชูศิลป์
นางสาวชณธิภา สุทธวิจิตร
นางสาวชนกชมน์ ผู้ประสิทธิ์
นางสาวชนกานต์ ยังบุญช่วย
นางสาวชนัญญา ยิ่งสกุล
นางชนากานต์ จันทร
นางชมแข จักษุธารา
นางสาวชมภู่ สุกใส
นางชมภูนุช ดีพร้อม

หน้า ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นางชลธิชา ภาณุวัฒนากร
นางชลพินท์ ธีรชาติธนสิน
นางสาวชลิดา เพชรรัตน์
นางสาวชวิศา กันทะสี
นางชะอ้อน เหล่าอั้น
นางชัชรีย์ เข็มจรัส
นางชุณหพิมาน ก๋าละ
นางสาวชุติกาญจน์ โขสันเทียะ
นางสาวชุติมันต์ ทองรักษ์จันทร์
นางชุติมา แดงชัย
นางชุมนุมพร บูรณธนานุกิจ
นางชุลีภร ไทยเกิด
นางสาวชูแก้ว บัวหลวง
นางชูใจ พรมงาม
นางญาศิณี ภิรมย์สุข
นางฐมนพรณ์ มะเฟือง
นางสาวฐิตาพร เหมาะประมาณ
นางสาวฐิตามร ขุนจันทร์
นางฐิติพร ทองคําทวีผล
นางฐิติภัสร์ วงศ์ทองเหลือ
นางฐิติมา สุขอร่าม
นางฐิติรัตน์ กลางประพันธ์
นางฑิตยา บุญใจ
นางสาวณพวรรณ์ วงค์ปั๋น
นางสาวณัฏฐกานต์ ปุกมณี
นางณัฏฐ์ถวิล แสงหิรัญ
นางณัฏฐรี รัตนคันทรง
นางสาวณัฏยาวดี หิรัญกาญจน์
นางสาวณัฐกกกร ไชยปัญญา
นางณัฐฐิกานต์ เทพทองดี
นางณัฐณิชา มีอนันต์
นางณัฐธนิสชา แก้วสน

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๒ ข
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘
๔๓๙
๔๔๐
๔๔๑
๔๔๒

หน้า ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวณัฐธยาน์ สระทองหน
นางณัฐพร แก้วทับทิม
นางณัฐลิกา แสงหอย
นางณัฐสินี เด็ดรักษ์ทิพย์
นางณัฐาภรณ์ ขาวสุข
นางณัทปภาอร มหานิล
นางสาวณิศากร ปุตระเศรณี
นางดรุณี พรหมศรี
นางสาวดวงใจ แสงเภา
นางดวงดาว ทุมเมืองปัก
นางสาวดวงเดือน อุคํา
นางสาวดวงพร ผิวขม
นางสาวดวงฤดี วงศ์จันทร์
นางสาวดวงสมร ฤทธิ์อุดมพล
นางดอกไม้ ศรีนอก
นางสาวดอกรัก คําสิงห์
นางดารณี นุชจ้อย
นางดารณี สีเล
นางดารัตน์ คาดสนิท
นางสาวดารา ลีทอง
นางสาวดารารัตน์ เพ่งพินิจ
นางดุสิดา ชื่นชวน
นางเดือนเพ็ญ เสเกกุล
นางสาวเตือนใจ จิตต์ชื่น
นางเตือนใจ วรเดช
นางสาวทองคํา ภูแซมแสง
นางทองย้อย สมเสมอ
นางสาวทองวัน ธรรมเจริญ
นางทัศนวรรณ นะเสือ
นางทัศนี บรรจงราชเสนา ณ อยุธยา
นางทัศนีย์ อ้นไชยะ
นางสาวทัศวรรณ หุ่นสุวรรณ์

๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๗
๔๔๘
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓
๔๕๔
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗
๔๕๘
๔๕๙
๔๖๐
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นางทิพย์วรรณ เปียสุวรรณ
นางทิพย์วรินทร์ ธัญญเจริญ
นางสาวทิพวรรณ อินทรสิงห์
นางทิพวัลย์ จันทร์ต๊ะวงค์
นางสาวทิพาวดี คลี่ขจาย
นางทิพาวรรณ์ โกฏิแก้ว
นางทุมมา ศรีทองอยู่
นางธญาภัท พรหมสุทธิ์
นางธนพร ติปะยานนต์
นางสาวธนัชชา บินดุเหล็ม
นางสาวธนาทิพ อ่อนละมัย
นางสาวธนิษฐ์อร โชคเมธาธนาวัฒน์
นางธวัลรัตน์ คงประพันธ์
นางสาวธัญญา เขียวแจ่ม
นางธัญญา เป้าจํานงค์
นางธัญสินี พิพิธกุล
นางธาริณี ฉิมอ่อง
นางสาวธีรนุช หมีทอง
นางสาวธีรารัตน์ ไตรสรณะศาสตร์
นางสาวนงคราญ ป้องวิเศษ
นางสาวนงนิตย์ สกุลสุขมงคล
นางนงนุช ทิพยวนาวัฒน์
นางนงนุช สุวรรณสูน
นางสาวนงยุทธ จริงจิตร
นางนงเยาว์ เขียวมณี
นางนงลักษณ์ จริงจิตร
นางสาวนงลักษณ์ เชื้อดี
นางนงลักษณ์ ไวยพัฒน์
นางนงลักษณ์ ศิริวัฒนะกูล
นางนงลักษณ์ สุรินทร์
นางสาวนฏกร รอดแก้ว
นางสาวนพวรรณ์ เฉลิมสุข

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๒ ข
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓
๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐
๔๙๑
๔๙๒
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘
๔๙๙
๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔
๕๐๕
๕๐๖

นางสาวนพิดาทัศน์ รุ่งเรือง
นางนภัสวรรณ เกษี
นางนภาพร จันทะหาร
นางนภาพร บุญนํามา
นางนภาพร ปวงสุข
นางนฤมล ชูพูล
นางนฤมล เชื้อวงศ์ก่อเกิด
นางนฤมล เทียนแจ่ม
นางนฤมล ปัญญาจิระ
นางนฤมล ภูขะโร
นางนลินภัสร์ อังกูรสิทธินนท์
นางสาวนลินี นวลขาว
นางนวรัตน์ แข็งแรง
นางสาวนวลนิตย์ กระจ่างสุวรรณ
นางนัดดา สุมาลัย
นางนันท์นภัส เซมา
นางนันทนา อยู่โชติพัฒนา
นางนันทพร หินแก้ว
นางสาวนันทิยา สัมฤทธิ์
นางสาวนัยนา กองสิงห์
นางสาวนัยนา ทับทิมเทศ
นางนัยนา ปาลพันธุ์
นางสาวนัยนา ผุดผ่องใส
นางนัยนา แหนคํา
นางนารี ปร๋อกระโทก
นางน้ําค้าง ทุ่งลาด
นางนิชชรา อ้มสมเสพย์
นางนิชาภัทร มณียศ
นางนิดา เจริญแก้ว
นางสาวนิตยา กันทะ
นางสาวนิตยา แซ่ชื้อ
นางนิตยา บุญหล่ํา

หน้า ๔๑
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
๕๓๓
๕๓๔
๕๓๕
๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นางนิตยา พงศ์วุฒิเวศย์
นางนิธิมา กาญจนเกตุ
นางนิภา ประสิทธิ์สุวรรณ
นางนิรมล แสงสะนุ
นางสาวนิลยา พิเนตร
นางนิศารัตน์ อกผาย
นางนิสา เพ็งมณี
นางสาวนุชชิรารัตน์ บุญเนตร
นางนุชนารถ บริสุทธิ์
นางสาวนุชรีย์ หว่าหลํา
นางสาวเนาวดีย์ ชายสงค์
นางสาวบรรจง เงินสมบัติ
นางบรรจง ศรีเจริญ
นางบังอร แสงวิโรจน์ฤทธิ์
นางบังออน สันทัด
นางบาหยัน เชาวน์ดี
นางสาวบุญเจือ กล่ําเรือง
นางบุญญา แซ่ภู่
นางบุญนาค พลแย้ม
นางสาวบุญยัง สุจริต
นางสาวบุญรัตน์ วงค์เกตุใจ
นางบุญเรือน สุวรรณพืช
นางบุญล้อม พิลาวัลย์
นางสาวบุญสม ปิ่นสุวรรณ
นางสาวบุปผา รื่นรวย
นางสาวบุศราคํา ชมจันทร์
นางสาวบุษกร ปุยสําลี
นางสาวบุษรา ฉัตรวัฒนกําจร
นางสาวบุษรา นงค์สวัสดิ์
นางบุษราภรณ์ ชัยศัตรา
นางบุหงา อ่อนท้วม
นางสาวบูรณิจฉ์ โอเจริญ

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๒ ข
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒
๕๔๓
๕๔๔
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘
๕๔๙
๕๕๐
๕๕๑
๕๕๒
๕๕๓
๕๕๔
๕๕๕
๕๕๖
๕๕๗
๕๕๘
๕๕๙
๕๖๐
๕๖๑
๕๖๒
๕๖๓
๕๖๔
๕๖๕
๕๖๖
๕๖๗
๕๖๘
๕๖๙
๕๗๐

นางสาวเบ็ญจพันธ์ กาญจนะ
นางสาวเบญจมาศ ขุนเขียว
นางสาวเบญจมาศ เอี่ยวเจริญ
นางเบ็ญจมาศ เชาวน์แล่น
นางสาวเบ็ญจมาศ ยืนยง
นางเบญจรัตน์ จันทรัง
นางสาวเบญจวรรณ คําจีน
นางเบญจวรรณ บุญประกอบพร
นางสาวเบญจวรรณ สุวรรณมาก
นางเบญจา กลบสูงเนิน
นางสาวปฏิญญา บุญเลิศ
นางสาวปฏิมา ประโยชน์อุดมกิจ
นางสาวปฐมา สิมะวัฒนา
นางปทิตตา หิวานันท์
นางสาวปนัดดา จิณวงศ์
นางสาวปภัทรนันท์ คงพินิจนิธิกูล
นางประกอบ หนูสลุง
นางประกาย เวชสูงเนิน
นางสาวประกายดาว โม้ผา
นางสาวประครองศรี เจริญวัย
นางประคอง กุลแก้ว
นางประทุม ศรีวิไล
นางสาวประนอม ผาเลิศ
นางประนอม พนมรักษ์
นางประนอม รัตนกิจ
นางประพิศ ประสบสม
นางประไพ งามแดน
นางสาวประไพ ปลั่งประเสริฐ
นางประไพพิศ ศรีใหม่
นางสาวประภา วรรธนะพันธ์
นางประภาพร สังคีรี
นางสาวประภาศรี นพรัตน์

หน้า ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

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
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐
๖๐๑
๖๐๒

นางสาวประภาศิริ ตันติตระกูล
นางประมาภรณ์ นิลอรุณ
นางประวาส สวัสดี
นางประวีณา ปัญญาดิลกพงษ์
นางประสงค์พร นาคกีรติ
นางปราณี กองคํา
นางปราณี แก้วทอง
นางปราณี จันทร์ศรีนวล
นางปราณี ชัยพราหมณ์
นางสาวปราณี แนบพุดซา
นางปราณี เมืองอุดม
นางปราณี สุริยะโยธิน
นางปรารถนา หนูประดับ
นางสาวปราวีณา เทพคํา
นางสาวปริชาติ ทวีกุล
นางปริญญา ทองอ่อน
นางสาวปรีดา ขนุนนิล
นางปรีดา เขจรรักษ์
นางปรียาภรณ์ สิทธิเลิศ
นางสาวปรียารัตน์ คนหลัก
นางปรียาวรรณ สุขแสน
นางปัญจพร พลอยนิล
นางสาวปัญญดา จิตต์อารีย์เทพ
นางปัฐทิชา ยอดกลิ่น
นางสาวปัณชญานันท์ โชคธนฐานพัฒน์
นางปัทมา โยธารักษ์
นางปัทมา ลิมสามควน
นางสาวปัทมา หนูเอก
นางปาณิสรา หวานใจ
นางสาวปานแข รุ่งศรีฟ้า
นางสาวปานฤดี นาฏะคายี
นางปาลินี สถาวิวัฒน์

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๒ ข
๖๐๓
๖๐๔
๖๐๕
๖๐๖
๖๐๗
๖๐๘
๖๐๙
๖๑๐
๖๑๑
๖๑๒
๖๑๓
๖๑๔
๖๑๕
๖๑๖
๖๑๗
๖๑๘
๖๑๙
๖๒๐
๖๒๑
๖๒๒
๖๒๓
๖๒๔
๖๒๕
๖๒๖
๖๒๗
๖๒๘
๖๒๙
๖๓๐
๖๓๑
๖๓๒
๖๓๓
๖๓๔

นางปิยนาถ เกียรติสมชาย
นางปิยนุช พงษ์เศวต
นางปิยะฉัตร์ จันทร์สุวรรณ์
นางปิยะธิดา นิสัยกล้า
นางปิยะนุช แก้วประกอบ
นางปิยะวดี บุญเติม
นางปิยะวดี สันโดด
นางสาวปิยาภรณ์ สาป้อง
นางไปรยา เอี่ยมสะอาด
นางสาวผกาลักษ์ พิมพิเศษ
นางผ่องศรี หมอนทอง
นางสาวผาสุข พูลวัฒนะ
นางสาวพงษ์สุดา แกมคํา
นางพจณิชา วัฒถากุล
นางพจนันท์ ณ เชียงใหม่
นางพจนาฏ จําปี
นางพนมพร อุตตะมะ
นางพนอ ปริกสุวรรณ
นางพนิดา รักญาติ
นางพรทวี พึ่งโพธิ์ทอง
นางสาวพรทิพย์ กิจเดช
นางพรทิพย์ นิลสําราญ
นางพรทิพย์ บุญปลูก
นางพรทิพย์ บุตรเกตุ
นางพรทิพย์ สุขประเสริฐ
นางสาวพรนภัสส์ ชนะสิทธิ์
นางพรพนา จันทร์จีน
นางพรพรรณ เพชรจํารัส
นางพรภัทร ปิวิสาร
นางพรรณี ดอกสน
นางพรรณี อึ๊งวิจารณ์ปัญญา
นางพรศิริ ชํานาญกุล

หน้า ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา
๖๓๕
๖๓๖
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
๖๖๓
๖๖๔
๖๖๕
๖๖๖

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นางสาวพรสวรรค์ เอี่ยมละมัย
นางสาวพวงแก้ว สกุลทอง
นางสาวพวงทอง กุลนา
นางพวงทิพย์ เจริญศรี
นางพวงพรรณ สวนนิถา
นางพศิตา ภิญโญ
นางพักตร์วิมล ศรีจันทร์ทัพ
นางพัชนี จุลสุคนธ์
นางพัชรฤทัย เย็นสบาย
นางสาวพัชรา อารีย์
นางพัชราภรณ์ ริปุฤทธิชัย
นางพัชรินทร์ เขื่อนแก้ว
นางพัชรินทร์ จันทร์สมบูรณ์
นางพัชรินทร์ เทียมสอาด
นางพัชรี ภูจีวร
นางพัชรียา แก้วประดิษฐ์
นางพัฒทรา เอี่ยมสอาด
นางพันธ์นิภา ตัดพุดซา
นางพิกุล จาลุย
นางสาวพิกุล บัวเกษ
นางสาวพิชามญช์ หาญเนืองนิตย์
นางพิชามญชุ์ สระสันเทียะ
นางสาวพินิพพา น้อยยา
นางพิมพ์ไพจิตร ตรีศุกร์
นางพิมพ์มาดา วิจกั ษณา
นางพิมพรรณ์ อักษรเพ็ชร
นางพิมพาภัทร์ อิทธิวัฒนาวงษ์
นางพิมยุบล คูหาวัลย์
นางพิมลพันธุ์ เทียนเหลือง
นางสาวพิมลภัทร์ ปริเพ็ง
นางสาวพิมลมาลย์ สุจริตจิตร
นางพิมสมร บุญจําภู

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๒ ข
๖๖๗
๖๖๘
๖๖๙
๖๗๐
๖๗๑
๖๗๒
๖๗๓
๖๗๔
๖๗๕
๖๗๖
๖๗๗
๖๗๘
๖๗๙
๖๘๐
๖๘๑
๖๘๒
๖๘๓
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖
๖๘๗
๖๘๘
๖๘๙
๖๙๐
๖๙๑
๖๙๒
๖๙๓
๖๙๔
๖๙๕
๖๙๖
๖๙๗
๖๙๘

นางพิศมัย สินสกลวัฒน์
นางพิสมัย เจริญบรรเลง
นางสาวพีรดา เสวกมหารี
นางพุทธชาติ สุขประสิทธิ์
นางพูนศรี เพ็งศรี
นางเพชรรัตน์ สุขใจ
นางสาวเพชรรุ่ง ฉิมยงค์
นางเพชรฤทัย อกนิษฐ์
นางเพชรา ศักดิ์กมลธรรม
นางเพชราวรรณ เหมือนวงศ์
นางเพ็ญ สาอนันต์
นางเพ็ญพักตร์ พิมพิรุจานันท์
นางเพ็ญศรี บุญศาสตร์
นางเพ็ญศิล ชัยนา
นางเพลินพิศ โพธิ์ศรี
นางเพิ่มสุข อนันต์มั่งคั่ง
นางเพียงใจ สนธิบ่าย
นางไพฑูรย์ บุตรสีเขียว
นางไพรินทร์ ทองปิ่น
นางไพรินทร์ มีปัญญา
นางสาวไพวัลย์ บุปผา
นางเฟื่องฉัตร สุขโต
นางภคมณ ยงรัตน์โชติ
นางภรศศิร์ ปิยาพัชรศักดิ์
นางภัคจิรา บุญเวียง
นางภัทรทิรา จันทะวงศ์
นางสาวภัทรพร ทัดภูธร
นางภัสภสร แสวงศรี
นางสาวภาริณี วรรณทวี
นางสาวมณฑา เกิดเรียน
นางมณฑา แสงสาคร
นางมณฑิรา รังษี

หน้า ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา
๖๙๙
๗๐๐
๗๐๑
๗๐๒
๗๐๓
๗๐๔
๗๐๕
๗๐๖
๗๐๗
๗๐๘
๗๐๙
๗๑๐
๗๑๑
๗๑๒
๗๑๓
๗๑๔
๗๑๕
๗๑๖
๗๑๗
๗๑๘
๗๑๙
๗๒๐
๗๒๑
๗๒๒
๗๒๓
๗๒๔
๗๒๕
๗๒๖
๗๒๗
๗๒๘
๗๒๙
๗๓๐

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นางสาวมณีกานต์ อานมณี
นางมณีรัตน์ เกตุสุวรรณ์
นางมนัสวี เกิดสิน
นางสาวมยุรี บุญชูวงค์
นางมยุรี วงอุบล
นางมยุรี แสวงทอง
นางสาวมลทิญา หริ่งกระโทก
นางมลิวัลย์ ศิริปรุ
นางมะลิวรรณ อุ่นสอน
นางสาวมะลิวัลย์ นามใหม่
นางสาวมะลิวัลย์ หทัยพิสุทธิ์
นางมัณทนา ชนาวิรัตน์
นางมัลลิการ์ แซ่จิว
นางมาณวิกา ศรีสุริยะ
นางสาวมานัส กลิ่นอุบล
นางมานิดา โสวภาค
นางสาวมาลัยภรณ์ บุตรดี
นางมาลิน อินตาสาย
นางสาวมาลี พวนกิ่ง
นางสาวมาลี อินทร์สง่า
นางสาวมาลีวรรณ พื้นผา
นางสาวเมษยา กลมเกลา
นางยุพดี มั่งมีสุข
นางยุพดี สูคีรี
นางสาวยุพา ศาสตร์ไพศาล
นางยุพาภรณ์ พุ่มนาค
นางยุพิน กิจประชา
นางยุพิน รัตน์เถลิงศักดิ์
นางยุพิน สุกไพ
นางยุภาคม กลมเกลา
นางยุมาพร สักกะตะ
นางยุวดี บรรลือวงศ์

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๒ ข
๗๓๑
๗๓๒
๗๓๓
๗๓๔
๗๓๕
๗๓๖
๗๓๗
๗๓๘
๗๓๙
๗๔๐
๗๔๑
๗๔๒
๗๔๓
๗๔๔
๗๔๕
๗๔๖
๗๔๗
๗๔๘
๗๔๙
๗๕๐
๗๕๑
๗๕๒
๗๕๓
๗๕๔
๗๕๕
๗๕๖
๗๕๗
๗๕๘
๗๕๙
๗๖๐
๗๖๑
๗๖๒

นางสาวยุวเรส คีรีวงษ์
นางเย็นตา ชูสกุล
นางเยาวนา เชื้อสีดา
นางเยาวพา น้อยแสง
นางสาวเยาวเรศ ไชยมงคล
นางเยาวลักษณ์ รัตนศรี
นางเยาวลักษณ์ วีระฉันทะชาติ
นางสาวเยาวลักษณ์ สังขานุ
นางรจนา ทองพิลา
นางรพีพร ศรีภักดี
นางสาวรมณีญา จุลวงษ์
นางรวงทอง บุญญะวรรณ์
นางสาวรสรินทร์ ณ เชียงใหม่
นางสาวรสสุคนธ์ เมฆอุตส่าห์
นางระเบียบ สุขจินดา
นางรังศิณี กฤตเวทิน
นางสาวรังสิยา ดวงจินดา
นางรัชฎาวดี สุพรรณพงศ์
นางรัชดา ไชยสิทธิ์
นางสาวรัชนี พิมพาพันธ์
นางรัชนี ศิริประพิมพ์
นางสาวรัชนี แสงอุทัย
นางรัชนีบูลย์ วรากุล
นางรัชนีย์ หัศรังษี
นางสาวรัชฤทัย อรพินทร์
นางรัตติกา คงเพ็ชรศักดิ์
นางรัตนา พิมพ์โพธิ์
นางรัตนา สุขเจริญ
นางรัตนากร อุ่นเรือน
นางรัตนาพร ปราณี
นางสาวรัตนาภรณ์ ราตรีโชติ
นางรัตนาภรณ์ สมบูรณ์

หน้า ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา
๗๖๓
๗๖๔
๗๖๕
๗๖๖
๗๖๗
๗๖๘
๗๖๙
๗๗๐
๗๗๑
๗๗๒
๗๗๓
๗๗๔
๗๗๕
๗๗๖
๗๗๗
๗๗๘
๗๗๙
๗๘๐
๗๘๑
๗๘๒
๗๘๓
๗๘๔
๗๘๕
๗๘๖
๗๘๗
๗๘๘
๗๘๙
๗๙๐
๗๙๑
๗๙๒
๗๙๓
๗๙๔

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นางรัศมี จันทรสาขา
นางสาวรัศมี พันธวารี
นางรัศมี พูลทา
นางสาวราตรี กาญจน์สมรส
นางสาวราตรี เขียวมณี
นางราตรี ศรีสุวรรณ
นางราตรี สําเริงราษฎร์
นางสาวราตรี หล้าสุดตา
นางราตรี อิตัน
นางสาวรําเพย อุตทาลี
นางรําไพ หนูหล้า
นางรินดา ขันธกรรม
นางรุ่งกาญจน์ องค์อาจ
นางสาวรุ่งทิพย์ อยู่ภักดี
นางรุ่งนภา ฉิมเล็ก
นางรุ้งฟ้า ประสิทธิ์นอก
นางรุ่งรวี จําปาทอง
นางสาวรุ่งฤดี พึ่งผล
นางรุ่งสินี สุขสุวานนท์
นางสาวรุ่งอรุณ คงแก้ว
นางรุจรัตดา บุญเกิด
นางเรณู ปัญญาดา
นางเรณู เย็นใจ
นางเรณู ศรีสุวรรณ
นางลดาวัลย์ สมอนา
นางสาวลภัสนันท์ จันทน์โรจน์
นางสาวลลดา สรณปกรณ์
นางลลิตา สุนทรรักษ์
นางละมุล ศิริกุล
นางละออ อินตานนท์
นางละออง ชุมนวล
นางสาวละเอียด ด้วงรอด

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๒ ข
๗๙๕
๗๙๖
๗๙๗
๗๙๘
๗๙๙
๘๐๐
๘๐๑
๘๐๒
๘๐๓
๘๐๔
๘๐๕
๘๐๖
๘๐๗
๘๐๘
๘๐๙
๘๑๐
๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕
๘๑๖
๘๑๗
๘๑๘
๘๑๙
๘๒๐
๘๒๑
๘๒๒
๘๒๓
๘๒๔
๘๒๕
๘๒๖

นางสาวลักขณา พันธุ์กอง
นางลักขณาวดี กันตรี
นางลักษณาพร อินสุข
นางสาวลัคนา ทับทิม
นางลัคนาวรรณ จันทร์เจริญ
นางลัดดา เฉยยั่งยืน
นางสาวลัดดา นิลละออง
นางลัดดา สะตะ
นางสาวลาวัลย์ แปงเสน
นางสาวลาวัลย์ วรรณชนะ
นางลําเพย ชุ่มเกตุ
นางเลิศลักษณ์ แซ่ลิ้ม
นางวชิรา ผลประไพ
นางวดี โสมะทัต
นางสาววธิดา เล็งแล
นางวนิดา ลิมศิริวนนท์
นางวนิดา อังศุสานนท์
นางวรนุช ดุดง
นางสาววรรณกร ทัศจันทร์
นางสาววรรณพร สินธุวงค์
นางสาววรรณา จันทร์เพ็ญ
นางวรรณา เนตรชาย
นางสาววรรณา สุวรรณศรี
นางสาววรรณี เกื้อกูล
นางวรรณี ณ ลําปาง
นางวรรณี บุญรอด
นางสาววรรณี พุทธา
นางสาววรรณี สําเภาทอง
นางวรรธนานุช สิงหรัตน์
นางวรรักษ์ ทรัพย์ไพบูลย์
นางวรวลัญช์ ปัญติ
นางสาววราพร ตาปราบ

หน้า ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา
๘๒๗
๘๒๘
๘๒๙
๘๓๐
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
๘๕๗
๘๕๘

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นางวราพร เพ็งทับ
นางสาววราภรณ์ กันธิยะ
นางสาววราภรณ์ ชื่นชม
นางวราภรณ์ ทับทิม
นางสาววรินทร ไชยะสม
นางสาววรินทร์สนิ ี ธรรมวงศา
นางสาววลัดดา คําจุมพล
นางสาววลัย พินทุพีรโกวิท
นางสาววสุภัทร ดีระเมียด
นางวสุภิรมย์ ดีจานเหนือ
นางวัจนันท์ พวงเงิน
นางวัชราภรณ์ พิมสาร
นางวัชราภรณ์ เรืองเวช
นางสาววัชรี ศรีวงษา
นางสาววัชรี อนุศรี
นางสาววัชรีวรรณ เจริญชัย
นางวันดี ผาสุข
นางวันดี สารมาศ
นางวันดี สีเสน่ห์
นางวันเพ็ญ จันทร์แบน
นางวันเพ็ญ แผ่นทอง
นางสาววันเพ็ญ สุคันธะวงค์
นางสาววันรัก ผาดผ่อง
นางวันวิสา ปิ่นนาค
นางวัลภา หาญชนะ
นางสาววัลย์ลดา หลีจิ
นางวัลลาภ ธนูศิลป์
นางสาววาณี ธรรมมะ
นางวายุรี ทวีรัตน์
นางวารินทร์ แย้มเหมือน
นางวารี โสพิตะชา
นางวาสนา กรุดเพชร

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๒ ข
๘๕๙
๘๖๐
๘๖๑
๘๖๒
๘๖๓
๘๖๔
๘๖๕
๘๖๖
๘๖๗
๘๖๘
๘๖๙
๘๗๐
๘๗๑
๘๗๒
๘๗๓
๘๗๔
๘๗๕
๘๗๖
๘๗๗
๘๗๘
๘๗๙
๘๘๐
๘๘๑
๘๘๒
๘๘๓
๘๘๔
๘๘๕
๘๘๖
๘๘๗
๘๘๘
๘๘๙
๘๙๐

นางวาสนา เกตุทอง
นางวาสนา จันไทย
นางวาสนา ทองรอด
นางวาสนา ป้องขันธ์
นางสาววาสนา พรสุรัตน์
นางวาสนา ฤทธิไกร
นางสาววาสนา ลิ่มสกุล
นางวาสนา วรศิลป์
นางวาสนา สุขศิริ
นางสาววาสนา สุนทโรวิทย์
นางวิชชุดา ขันธวิธิ
นางวิภา นาคมา
นางสาววิภา ล้ําเลิศ
นางวิภา สกุลเอี่ยมไพบูลย์
นางวิภากรณ์ สังขนิษฐ
นางสาววิภาพร พุ่มวิมล
นางวิภาพรรณ เกลาโพธิ์
นางสาววิภาภรณ์ ชัยปัญหา
นางสาววิภาภรณ์ ศรีม่วง
นางวิภารัตน์ เนียนไธสง
นางวิรัญชนา โพธิลังกา
นางวิรัตน์ ภักดีเขียว
นางวิรุณ เรือนวงศ์
นางสาววิไร จันทร์กระจ่าง
นางวิลาวรรณ พุทธอารีวัฒน์
นางสาววิลาวัณย์ มนะเกษตรธาร
นางวิลาวัณย์ สุดแสวง
นางวิลาวัลย์ คุณล้าน
นางสาววิไลพร ศิลางาม
นางวิไลภรณ์ เมฆแจ้ง
นางสาววิไลลักษณ์ คีรินทร์นนท์
นางวิไลลักษณ์ ทับทิม

หน้า ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา
๘๙๑
๘๙๒
๘๙๓
๘๙๔
๘๙๕
๘๙๖
๘๙๗
๘๙๘
๘๙๙
๙๐๐
๙๐๑
๙๐๒
๙๐๓
๙๐๔
๙๐๕
๙๐๖
๙๐๗
๙๐๘
๙๐๙
๙๑๐
๙๑๑
๙๑๒
๙๑๓
๙๑๔
๙๑๕
๙๑๖
๙๑๗
๙๑๘
๙๑๙
๙๒๐
๙๒๑
๙๒๒

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นางวิสา อ่อนนิ่ม
นางวีนา แบบกัน
นางเวียง เขตแวงควง
นางศรัณยา เกิดยิด
นางศรินณา สิงหา
นางศรินภัสร์ ห้วยหงษ์ทอง
นางศรีพนา ชัยรังษี
นางศรีสมร บุตรสละ
นางศรีสุวรรณ พาหวิน
นางศรุดา ปัญญานิมิต
นางสาวศศิปภาดา ขุนพิทักษ์
นางสาวศศิวรินญ์ มาชม
นางสาวศศิวิมล ฉัตรวิไล
นางศิรกานต์ น้อยนิวรณ์
นางศิรัสลิยา อ้อนสินากรณ์
นางสาวศิริกัญญา ทองประพันธ์
นางสาวศิริธร สุรินทร์
นางศิรินธร ขามผลา
นางศิริพร คงสกุลถาวร
นางศิริพร จิตต์สุนทร
นางสาวศิริพร ผ่องใส
นางศิริพร สังข์นิ่ม
นางสาวศิริรัตน์ ทิชากรตระการ
นางศิริรัตน์ สุพัฒนวงศ์
นางศิริลักษณ์ พูลทวี
นางศิริลักษณ์ รักษาทรัพย์
นางศิริลักษณ์ สมบัติ
นางสาวศิริวรรณ เครือหงษ์
นางสาวศิริวรรณ อ่วมเจริญ
นางศิริวรรณ อาสนสุวรรณ์
นางสาวศิริวัลย์ ภาระพงษ์
นางศิวรรจน์ วสุพลศรีธรา

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๒ ข
๙๒๓
๙๒๔
๙๒๕
๙๒๖
๙๒๗
๙๒๘
๙๒๙
๙๓๐
๙๓๑
๙๓๒
๙๓๓
๙๓๔
๙๓๕
๙๓๖
๙๓๗
๙๓๘
๙๓๙
๙๔๐
๙๔๑
๙๔๒
๙๔๓
๙๔๔
๙๔๕
๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘
๙๔๙
๙๕๐
๙๕๑
๙๕๒
๙๕๓
๙๕๔

นางศุภนัฐ บัวประเสริฐ
นางสาวศุภรัศมิ์ อริยกุลวรารักษ์
นางศุภารัตน์ ษรสกุลทรัพย์
นางสกุณา จากงูเหลือม
นางสาวสป๊ะ หนิมุสา
นางสมคิด ไกรเจริญ
นางสมจิตร์ ขันติพงษ์
นางสาวสมจิตร์ สามารถ
นางสมใจ สุขยัง
นางสมบัติ วิเศษชาติ
นางสมบูรณ์ สุขวาศรี
นางสาวสมปอง ขุนศรี
นางสมปอง เทพคนดี
นางสาวสมพร ทบบุญ
นางสมพร เปรมศรี
นางสมพร รัตนสาคร
นางสาวสมพร สมไพบูลย์
นางสมยงค์ หอมเลิศ
นางสาวสมร นันต๊ะภูมิ
นางสมฤดี คอมันตร์
นางสาวสมฤดี ตุลยสิทธิกุล
นางสาวสมฤทัย แปลงศรี
นางสาวสมศรี นาคดี
นางสมศรี พงษ์เจริญ
นางสมศรี ภู่เปี่ยม
นางสมศรี มาลีเวช
นางสมสกุล ระแหง
นางสมสงวน แย้มฉาย
นางสมหทัย โพธิ์รอด
นางสมหมาย แค่มจันทึก
นางสาวสมหมาย โตทอง
นางสร้อยลัดดา เมษมาน

หน้า ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา
๙๕๕
๙๕๖
๙๕๗
๙๕๘
๙๕๙
๙๖๐
๙๖๑
๙๖๒
๙๖๓
๙๖๔
๙๖๕
๙๖๖
๙๖๗
๙๖๘
๙๖๙
๙๗๐
๙๗๑
๙๗๒
๙๗๓
๙๗๔
๙๗๕
๙๗๖
๙๗๗
๙๗๘
๙๗๙
๙๘๐
๙๘๑
๙๘๒
๙๘๓
๙๘๔
๙๘๕
๙๘๖

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นางสลีไหม อิตัน
นางสาวสวง บุญรอต
นางสวรินทร์ ภูมิธนาศิลป์
นางสะพรั่ง อภัยรัตน์
นางสะอาด พรพนม
นางสัจจาภรณ์ ช่างนํา
นางสาวสาคร แขกพงษ์
นางสาวสาธิตา กวินนิธิปรีดา
นางสานิตย์ นิติเศรษฐ
นางสายใจ พุทธไทย
นางสายชล คําภิระวงศ์
นางสายชุดา ยิ้มแต้
นางสายทอง ธรรมเสน
นางสายทอง สุทธิชาติ
นางสาวสายเพ็ญ ชื่นฉอด
นางสาวสายสัมพันธ์ สุวรรณธาดา
นางสาริศา ศรีวิชัยนันท์
นางสาลี่ ไชยเผือก
นางสาวิตรี รอตภัย
นางสาวิตรี ละอองเดช
นางสําเนียง คําคง
นางสําเนียง โลหรัตน์
นางสําราญ เมธสุทธิ์
นางสาวสําริด ทองมูลตน
นางสําอางค์ อร่ามดวง
นางสิดาพร คงสิน
นางสิรัชยา สืบคําเปียง
นางสาวสิริกร มั่นคง
นางสิริขวัญ อาภานุรังษี
นางสิริจันทรา ใบบอกบุญ
นางสาวสิริญาภรณ์ สกุลโพน
นางสาวสิริพร ประมินทร์

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๒ 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
๑๐๑๓
๑๐๑๔
๑๐๑๕
๑๐๑๖
๑๐๑๗
๑๐๑๘

นางสิริมิตร ทวีปรังษีนุกูล
นางสุกัญญา ญาติจันทึก
นางสุกัญญา บุญตา
นางสาวสุกัญญา หมั่นอาษา
นางสุกัญญา โอเจริญ
นางสาวสุขธิดา หงิมเพ็ง
นางสาวสุคนธ์ พิริยะกาญจน์
นางสุจรรย์จิรา สุขุมคัมภีรภาพ
นางสุจิตรา กุลชนก
นางสุจิตรา จันทร์ส่อง
นางสุจิตรา จันทรัตน์
นางสุจิตรา พวงเล็ก
นางสุจิตรา สุริยันยงค์
นางสุจิน ศักดิ์แสน
นางสุจินตนา คันธิวงศ์
นางสุจีรา พิริยะประภากุล
นางสาวสุชดา รัตนะ
นางสาวสุชนัน ดิษนิล
นางสุชาลี ผ่องสวัสดิ์
นางสุณิสา โรจนวิศษิ ฎ์
นางสุดจิต วอลส์
นางสุดจิตต์ ฉัตรศิริศุภชัย
นางสุดใจ กูโน
นางสุดปิติ กูระเสถียร
นางสุดาภรณ์ อาจสมพงษ์
นางสาวสุทธาวดี สุขเกษม
นางสาวสุทธิกานต์ ฤทธิเดช
นางสุทธิกานต์ อุปพงษ์
นางสาวสุทธิมาลย์ เจริญผล
นางสุทธิรักษ์ ช่วยอยู่
นางสาวสุธิดา ไพเราะ
นางสุธิดา อนันทปิน

หน้า ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๑๙
๑๐๒๐
๑๐๒๑
๑๐๒๒
๑๐๒๓
๑๐๒๔
๑๐๒๕
๑๐๒๖
๑๐๒๗
๑๐๒๘
๑๐๒๙
๑๐๓๐
๑๐๓๑
๑๐๓๒
๑๐๓๓
๑๐๓๔
๑๐๓๕
๑๐๓๖
๑๐๓๗
๑๐๓๘
๑๐๓๙
๑๐๔๐
๑๐๔๑
๑๐๔๒
๑๐๔๓
๑๐๔๔
๑๐๔๕
๑๐๔๖
๑๐๔๗
๑๐๔๘
๑๐๔๙
๑๐๕๐

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นางสาวสุธีรา ธุถาวร
นางสุนทรา อ่อนบัว
นางสาวสุนทรี บัววิเชียร
นางสุนทรี พลอยรัตน์
นางสุนทรี แย้มพราย
นางสุนันท์ ทวีชัยวัฒน์
นางสุนันทา เกิดชัย
นางสาวสุนันทา แจ้งกิจ
นางสุนันทา บัวงาม
นางสาวสุนันทา สถิตานนท์
นางสุนิสา กนกแสง
นางสุนิสา ทรงสาระ
นางสาวสุนีย์ โนนทะเสน
นางสุปราณี รัตนราช
นางสาวสุพร สัตย์ซื่อ
นางสุพรรณา อินทรรัสมี
นางสาวสุพรรณี บํารุงเวช
นางสาวสุพรรณี สรรพทรัพย์
นางสุพัชรา อินทรโฉม
นางสุพัฒธวดี ภูดี
นางสุพัณณรัฏฐ์ ประชานิยม
นางสุพัตรา จอมคําสิงห์
นางสาวสุพัตรา นุ่มน้อย
นางสุภา ตั้งสิริตระกูล
นางสุภาณี กาญจนถาวร
นางสุภาณี จุลชาต
นางสาวสุภาพ ทีอุปมา
นางสาวสุภาพร วงษ์สนม
นางสุภาพร วิเชียรพงษ์
นางสุภาภรณ์ วรรณบวร
นางสาวสุภาวดี คงกําไร
นางสุภาวดี ตระกูลวงษ์

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๒ ข
๑๐๕๑
๑๐๕๒
๑๐๕๓
๑๐๕๔
๑๐๕๕
๑๐๕๖
๑๐๕๗
๑๐๕๘
๑๐๕๙
๑๐๖๐
๑๐๖๑
๑๐๖๒
๑๐๖๓
๑๐๖๔
๑๐๖๕
๑๐๖๖
๑๐๖๗
๑๐๖๘
๑๐๖๙
๑๐๗๐
๑๐๗๑
๑๐๗๒
๑๐๗๓
๑๐๗๔
๑๐๗๕
๑๐๗๖
๑๐๗๗
๑๐๗๘
๑๐๗๙
๑๐๘๐
๑๐๘๑
๑๐๘๒

นางสุภาวดี บุญทราหาญ
นางสุมนา มะลิหอม
นางสาวสุมาลี เณรปัญหา
นางสุมาลี เฟื่องสูงเนิน
นางสุมาลี ศิริสาคร
นางสุรางค์ เอกตระกูล
นางสาวสุรีย์ สุขประเสริฐ
นางสุรีย์พร ติ่งแตง
นางสุรีย์วรรณ อุ่นสุขสวัสดิ์
นางสุวคนธ์ นิลพัฒน์
นางสาวสุวรรณา กลมเกลา
นางสุวรรณี เสนี
นางสุวะรี ชาญพานิชย์
นางสุวัชรภรณ์ ดีอ้น
นางสาวสุวารี อิงรัตนชัยรัตน์
นางสุวิน มาโนช
นางสาวสุวิมล งามนิล
นางสาวสุวิมล จันทร์เม่ง
นางเสงี่ยม คําอ้วน
นางสาวเสริมจิตร เมฆพยัพ
นางเสริมสุข ปานมา
นางเสวย จุลเจิม
นางเสาวนีย์ มัชฌิมานิธิศ
นางเสาวนีย์ ศรีจันทร์
นางเสาวพรรณ ยอดแก้ว
นางเสาวลักษณ์ วงศรีรักษ์
นางแสงเทียน แสงเมืองเปียง
นางสาวโสภา ธนาเขต
นางสาวโสภิตา คําตีบ
นางโสภิส จิตต์ภักดี
นางสาวหทัยพัฒน์ชนก เทียมผล
นางสาวหอมจันทร์ จรรยาเอก

หน้า ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๘๓
๑๐๘๔
๑๐๘๕
๑๐๘๖
๑๐๘๗
๑๐๘๘
๑๐๘๙
๑๐๙๐
๑๐๙๑
๑๐๙๒
๑๐๙๓
๑๐๙๔
๑๐๙๕
๑๐๙๖
๑๐๙๗
๑๐๙๘
๑๐๙๙
๑๑๐๐
๑๑๐๑
๑๑๐๒
๑๑๐๓
๑๑๐๔
๑๑๐๕
๑๑๐๖
๑๑๐๗
๑๑๐๘
๑๑๐๙
๑๑๑๐
๑๑๑๑
๑๑๑๒
๑๑๑๓
๑๑๑๔

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นางอธิฏญา ศีลโภไคย
นางสาวอนงค์พร เอกจํานงค์
นางอนันต์ จันทร์เกตุ
นางสาวอนิศา พงศ์ยี่หล้า
นางสาวอนุธิดา สิริมาตร์
นางอโนมา บุญเข็ม
นางอภิญญา กาญจนดิษฐโอภาส
นางสาวอภิรดี จีระธัญญาสกุล
นางอมรรัตน์ ศรีชนะ
นางอมรศิลป์ ขันกสิกร
นางอรทัย จันทร์ประดิษฐ์
นางอรทัย เทพนวล
นางสาวอรทัย บัวละออ
นางอรทัย รัตนสมบัติ
นางสาวอรทัย หงษ์ทอง
นางอรพร บุญฤทธิ์
นางสาวอรพันธ์ คําเดชา
นางอรเพ็ญ สุคนธ์
นางอรวรรณ ซิบังเกิด
นางอรวรรณ ศรีเมือง
นางอรสา เหมือนช้าง
นางอรอุมา สุภาดิษฐ
นางสาวอรัญญา คํายนต์
นางสาวอริศรา บุญกล่ํา
นางอรุณ ตกสิยานนท์
นางสาวอรุณรัตน์ ทองคํา
นางอรุณี สาธรพิทักษ์
นางสาวอ่องศรี เลี้ยงบํารุง
นางสาวอังคณา ชื่นบาน
นางอัจฉรา ธรรม์ทวีวุฒิ
นางสาวอัจฉรา ปราชญ์อักษร
นางสาวอัจฉรา เปลี่ยนทอง

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๒ ข
๑๑๑๕
๑๑๑๖
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
๑๑๔๓

นางอัจฉรา สืบสินธุ์สกุลไชย
นางอัจฉรา เสือเมือง
นางอัจฉรา อุทธโยธา
นางอัญชลี ไชยเทพ
นางอัญชลี ศรีสมทรัพย์
นางสาวอัญชลี เหลืองพิพัฒน์สร
นางอัมพร เริงฤทธิ์
นางอัมภรณ์ ดาวกระจาย
นางอัมรินทร์ สีทับ
นางอาภรณ์ ขุนทอง
นางอาภรณ์ แสงสีดา
นางอาภา ตันสุริยวงษ์
นางอาภาภัทร ชํานาญ
นางอารมณ์ เสรีอภิวัฒน์
นางอารยา พูลลาภ
นางสาวอารีย์ แดงปลาด
นางอารีย์ มูลจั่น
นางอารีย์ เวียงจันทร์
นางอารีย์ เหล่ชาย
นางสาวอารีย์วรรณ พราหมณ์ฤกษ์
นางสาวอารีรัตน์ พิทักษ์วาปี
นางอารีวรรณ ศรีประยูรวงษ์
นางอาสยา พรหมศร
นางอํานวย ฟักเงิน
นางอํานวยพร จันทร์ภิรมย์
นางอําพร ถนอมนาค
นางอําพร สุริคําแดง
นางอําพร แสงสุข
นางสาวอําพรรณ์ หุ่นสิน

หน้า ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา
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
๑๑๖๙
๑๑๗๐
๑๑๗๑
๑๑๗๒

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นางสาวอําไพ ลุขะรัง
นางสาวอิงพร บุญพร้อม
นางสาวอิสรีย์ ขุนเพ็ชร
นางสาวอุตสาห์ จาจิตต์
นางอุทัยทิพ ครองสนั่น
นางอุทัยวรรณ์ กุลโนนแดง
นางสาวอุทัยวรรณ จันทร์สว่าง
นางสาวอุทัยวรรณ ถิรคุณโกวิท
นางอุทัยวรรณ ประเสริฐสุข
นางสาวอุทุมพร ศรีอุดร
นางสาวอุบล ผาดผ่อง
นางสาวอุบลลักษณ์ ศรีวิรัตน์
นางสาวอุรชา ประภาวดี
นางอุไร คนแคล้ว
นางอุไร สามิภักดิ์
นางอุไร สุวรรณโณ
นางสาวอุไร หมู่ไพรบูรณ์
นางสาวอุไรวรรณ์ ชุมพงศ์
นางอุไรวรรณ แก้วนาเคียน
นางอุไรวรรณ ฐิติพงศธร
นางสาวอุษณา สายทอง
นางสาวอุษา เขียวคํา
นางอุษาพร พุกอิ่ม
นางสาวอุษาวดี พยอมแย้ม
นางเอื้องฟ้า เตี่ยไพบูลย์
นางเอื้อมเดือน อร่ามศรี
นางสาวเอื้อมพร แก่นจันทร์ดา
นางสาวเอื้ออุษา เลี้ยงพานิช
นางไอยรา เลาะห์มิน

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๒ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑

หน้า ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
นายกฤต เกียรติรุ่งวิไลกุล
๓๒ นายจิตติพร แสนขว่าง
นายกฤษชะนะ ทองมา
๓๓ นายจิรภัทร สุขกัลยา
ว่าที่ร้อยตรี กฤษณะ ไกรกลิ่น
๓๔ นายจิระศักดิ์ สร้อยคํา
นายกฤษณะ ปานมงคล
๓๕ นายจีรวัสส์ ธนเกียรติขจร
นายกฤษณะ สุมนนอก
๓๖ นายเจริญ ผลัดรื่น
นายกฤษนรา ภิมุข
๓๗ นายฉรเชฎฐ ฐานะวโรธร
นายกัญจน์ภูบดี ชุติเศรษฐวัฒน์
๓๘ นายฉัตรชัย จันทร์สุข
นายกิตติ จุ้ยเจริญ
๓๙ นายเฉลิมพล ปราบหนองบัว
นายกิตติเดช สีหราช
๔๐ นายเฉลิมพล เพชรรักษ์
นายกิตติภูมิ พานทอง
๔๑ นายชนาลัย รุ่งโรจน์
๔๒ นายชนิศกร ผลศิริ
นายกิตติศักดิ์ นันทปรีดา
นายกิติกรณ์ ขวัญทอง
๔๓ นายชรินทร์ เรืองวังสรรค์
นายกิติพงษ์ สามสวัสดิ์
๔๔ จ่าเอก ชวัตร ปาละวงค์
นายกีรติ ทรัพย์จุล
๔๕ ว่าที่เรืออากาศตรี ชัชวาลย์ กิจชอบ
นายเกรียงศักดิ์ นิลนิยม
๔๖ นายชัชวาลย์ รู้จริง
นายเกษตร มังกร
๔๗ นายชาญณรงค์ ตันกูล
นายโกวิทย์ สารโท
๔๘ นายชาญศิลป์ วิจิตรัตนศาสตร์
นายโกศล ถาวร
๔๙ นายชาตรี ต่างสมปอง
นายไกรวรรณ์ วิรุฬห์จรรยา
๕๐ นายชาติชาย ยังฉิม
นายขวัญเมืองชัยยุทธ ธงศรี
๕๑ นายชาติชาย ลีมา
นายเขมณัฏฐ์ โรจนปุณยารักษ์
๕๒ นายชินวัฒน์ ฐานะวโรธร
นายคณพศ อารีรักษ์
๕๓ นายชิษณุพงศ์ จันทหอม
นายควง งามนันท์
๕๔ นายชุติพนธ์ นามวงค์
นายจงดี สินบูรพา
๕๕ นายชูเกียรติ ไชยทวีวิวัฒน์กุล
นายจรัญ แก้วไทย
๕๖ นายโชคชัย ใจฐิติวิทย์
นายจรัญ เจริญกุล
๕๗ นายโชติพัฒน์ เถกิงมหาโชควรีว์
นายจรัญ หีบเงิน
๕๘ นายไชยา อรัญโสตร
นายจรัญชัย เกลี้ยงจิตร
๕๙ นายณฐพล มังคลา
นายจักรพงศ์ ธรรมใจ
๖๐ นายณธภัท ภูษิมงคลกุล
นายจักรพงษ์ ทองเหง้า
๖๑ นายณรงค์ ไวยลาภา
นายจักรพันธุ์ จันทร์เจริญ
๖๒ นายณรงค์ศักดิ์ เก้าแสนสุข

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๒ ข
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔

นายณัฐธนนท์ เดชกมล
นายณัฐนันท์ ชัยธนาประสิทธิ์
นายณัฐพงษ์ ภาดีรักษา
นายณัฐพงษ์ แสงทอง
นายณัฐพร อินทุมาร
นายณัฐวุฒิ ขจิตวัฒนกุล
นายณัฐวุฒิ บินตํามะหงง
นายณัฐวุฒิ มณีขัติย์
นายณัฐวุฒิ มูลทองสงค์
นายดนัย ปะทะนมปีย์
นายดนุช ตันเทอดทิตย์
นายดิฐประพจน์ สุวรรณศาสตร์
นายดุลยวุฒิ ทิพจรูญ
นายเดชชาติ เม็ดฝ้าย
นายเดชสกล จึงประวัติ
นายเด่นศักดิ์ จาหลง
นายตะวัน กั่วพานิช
นายถาวร บุญเกื้อ
นายทนงเกียรติ อุตใหม่
นายทนงศักดิ์ บุราณะผาย
นายทนงศักดิ์ โลหะภากร
นายทยากร แก้วภักดี
นายทรงพล กะนารักษ์
นายทวิภพ เสาศิริ
นายทวีศักดิ์ รอดภัย
นายทัพไทย ตรงธิ
นายทิวา ดาวัลย์
นายธงไชย มุขพันธ์
นายธนพล วงษ์สวัสดิ์
นายธนวัฒน์ เมธีพุทธิพงศ์
นายธนวัฒน์ แสนเลิง
นายธนศักดิ์ ตั้งทองจิตร

หน้า ๕๓
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๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นายธนะชัย ภวังครัตน์
นายธนัช แจ่มจํารูญ
นายธนาลักษณ์ ตันธนกุล
นายธรณินทร์ สิงห์วงค์
นายธรรมชาติ สืบสินธุ์สกุลไชย
นายธวัชชัย จันทร์มา
นายธีร์ธวัช บัวทอง
นายธีรยุทธ นราศรี
นายธีรยุทธ เบ้าแดง
นายธีรศักดิ์ สิงหภูมิ
นายธีระ เหลืองนทีเทพ
นายธีระพันธ์ เมธาเกษร
นายธีระวัฒน์ ทิพเนตร
นายธีระศักดิ์ คํามี
นายธีระศักดิ์ ปะมาละ
นายนครินทร์ หิรัญน้อย
นายนที กลิ่นสุคนธ์
นายนนทกรณ์ นิโรธร
นายนพดล ปัญญาดี
นายนพดล เห็นทาง
นายนพรัตน์ แก้วอุ่นเรือน
นายนรินทร ณ เชียงใหม่
นายนเรศ บุญช่วย
นายนเรศ ปัจจัยยัง
นายนฤตย์ วิลาวรรณ
นายนําชัย วงค์อินทอง
นายนิรัตติสัย นาคะเสถียร
นายนิรันดร์ หนูฤกษ์
ว่าที่ร้อยตรี นิรุตติ์ บุญหล้า
นายนิวัฒน์ สายบูรณ์
นายนิวัตร คํามี
นายนุฒิโชค สุดจะคอย

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๒ ข
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘

นายบรรจง ไปดง
นายบริพัตร อินทรบุญ
นายบอล ดาษดื่น
นายบัลลังก์ พุทธรัตน์
นายบํารุง การณรงค์
นายบุญชัย กีรติยุตวงศ์
นายบุญแทน สุนทรา
นายบุญเพ็ง พรมศรี
นายบุญเรือง ดีสวัสดิ์
นายบุญส่ง ขวัญอ่อน
นายบุญสม หล่อมหัทธนะกุล
นายบุญสันต์ ไชยนา
นายบุณยกฤต ไชยกาล
นายเบญจ์ วีสมหมาย
นายประกอบ ดวงมาก
นายประกาสิทธิ์ ชาติศรี
นายประดิษฐ์ อิสลาม
จ่าโท ประทีป ทิพย์มาศ
นายประเทือง โนไชยา
นายประเปรียว อาบสุวรรณ์
นายประพันธ์ ประครองสุข
นายประยุทธ เสนาศูนย์
นายประยูร พงษ์ธร
นายประยูร อวดร่าง
นายประสพโชค ถาวรนันท์
นายประสพโชค ถ้ําสวย
นายประสาท เขตมรรคา
นายประสิทธิ์ จิตเที่ยง
นายประสิทธิ์ ฟองผล
นายประเสริฐ สกุลเอี่ยมไพบูลย์
นายประเสริฐ สะและมัด
นายประหยัด วโรนิธิภาส

หน้า ๕๔
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๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นายปรารภ โกศล
สิบเอก ปริเยศ จันทะโก
นายปรีชา มหาวัน
นายปรีชา ศรีธิวงค์
นายปัญญา มณีจินดา
ว่าที่ร้อยตรี ปานประทีป แสงเมือง
นายปิติพัฒน์ เจริญหิรัญธรณ์
นายปิยะภัทร อักษรชู
นายปิโยรส รัตนชล
นายผดุงรัตน์ ปรองพิมาย
นายเผด็จ ตั้งธรรมากร
นายพงษ์สวัสดิ์ เพ็งสลุง
นายพงษ์สุข คันธารัตนกุล
นายพชรพงษ์ เดชดํารง
นายพรศักดิ์ แสนใส
นายพรหมรัตน์ บุรชล
นายพสุชา อาจณรงค์
นายพัทยา ตุ่นกลิ่น
นายพิชัย แก้วเขียว
นายพิชัย ระดิ่งหิน
นายพิชาญ ใยขันธ์
นายพิชิต ประกอบเลิศ
นายพิเชษฐ ปัญโญ
นายพิเชษฐ พุ่มแจ้ง
นายพิทยา หัสราช
นายพิสิทธิ์ ขวัญดี
นายพีรพงษ์ วาจานนท์
นายพุฒ เคหฐาน
นายพุฒิพัฒน์ ทองแก้ว
ว่าที่ร้อยตรี พูนศักดิ์ แก้วทิมบุตร
นายเพิ่มศักดิ์ ดรุณเพ็ชร์
นายไพโรจน์ ธิหล้า

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๒ ข
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒

นายไพวัลย์ ศรีคํา
นายภาณุศักร หงษ์ทอง
นายภูธร อนัตกะทัต
นายภูวนัส กิจสวัสดิ์
นายภูษิต เกตุพระจันทร์
นายมงคล มุละสิวะ
นายมงคล วงศ์วิสุทธิ์
นายมนต์ชัย สุวรรณหงษ์
นายมัณฑนะ นามบุญ
นายมาโนช จุลสุคนธ์
นายมารุต พินสําราญ
นายยอดชาย นพสูรย์
นายยุทธนา บุญไทย
นายยุทธพงค์ รัตนบุรี
นายยุทธพร นิจฉัย
นายยุทธพล ชุมเดชะ
นายโยธิน สารพล
นายรณชัย กล้าผจญ
นายรวินท์นิติ หาญพงษ์สิงห์
นายรอสลี ปาโฮะ
นายรังสรรค์ พ่วงพรหม
นายรังสรรค์ อรุณสิทธิ์
นายรัชชานนท์ อังคะนาวิน
นายรัตนพรหม เย็นฉ่ํา
นายเรืองฤทธิ์ สอทอง
นายเลิศวศิน ขันเงิน
นายเลิศศักดิ์ แจ่มคล้าย
นายวชิรวิทย์ โสดา
นายวชิรา นามบุญ
นายวรจักร เข็มเพ็ชร์
นายวรรณะ ตั้งมั่น
นายวรวัฒน์ เพ็งบุญ

หน้า ๕๕
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๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นายวสวัส วรวงศ์
นายวสินธ์ วรรณวิจิตร
นายวัชรพล รันทม
นายวัชระ วงค์ตา
นายวัชรัศนิ์ วรจรูญเกียรติ
นายวัฒนศักดิ์ พูลทา
นายวัฒนะ งานยางหวาย
นายวันเฉลิม รัดเกล้า
นายวันชัย สุดใจ
นายวิจิตร ส่องเนตร
นายวิชัย ศรีสุทโธ
นายวิทยา นาคประเสริฐ
นายวิทยา พูนนวล
พันเอก วินัย อนันตเสาวภาพ
นายวิภาค ศรีสมทรัพย์
นายวิมล พรมเสน
นายวิมล สงธนู
นายวิรัตน์ สนศิริ
นายวิวัฒน์ ยาวิไชย
นายวิศิษฎ์ พัวรุ่งโรจน์
นายวิศิษฎ์ วิเศษเธียรกุล
นายวิสันต์ เกตุคง
นายวิสิษฐ นันทะเสน
นายวิสุทธิ์ เจริญศิริวัฒน์
นายวีระ สุรนารถ
นายวีระ แสงแก้ว
นายวีระศักดิ์ ฉากครบุรี
นายเวชยันต์ จันจิตจิงใจ
นายศธรรดร ภาชนะศิริ
นายศรนรินทร์ วรสาร
นายศรัณย์ ลักขณาพิพัฒน์
นายศรัณย์ภัทร บัวตูม

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๒ ข
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖

หน้า ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

นายศรายุทธ จันทร์สว่าง
นายศราวุธ เกียรติสมบูรณ์ชัย
นายศศลักษณ์ ศรีสมพงษ์
นายศักดิ์เคียน สายสิน
นายศักดิ์ชัย แก้วกิริยา
นายศักดิ์ชาย สุนทวิรัตน์สุข
ว่าที่ร้อยตรี ศักดิ์ณรงค์ ช้อนขุนทด
นายศักดิ์ดา สดชื่น
นายศักรินทร์ ใหญ่เลิศ
นายศารทูล อารีวรวิทย์กุล
นายศิริพงษ์ คําพัฒน์
นายศิลาวุฒิ พงษ์วานิช
นายศุภกิตติ์ รุ่งโรจน์
นายศุภณัฏฐ์ หงษ์วิจิตปรีชา
นายศุภพสิษฐ์ กระต่ายทอง
นายศุภวัฒน์ น้ําใจดี
นายสกล วงศ์เดชเสรีกุล
นายสกานต์ ลอมศรี
นายสนธยา มาไกล
ว่าที่ร้อยตรี สนธยา ราชทะคันที
นายสมเกียรติ ชินโคตร
นายสมเกียรติ โลหะปิยะพันธ์
นายสมจิตร ชุมทอง
นายสมชาย โชคอุตสาหะ
นายสมชาย ตังคณิตานนท์
นายสมชาย เทียนวรรณ
ว่าที่ร้อยตรี สมชาย ม่วงลอง
นายสมชาย วงษ์ศรี
นายสมบูรณ์ ทองพูนดี
นายสมปอง วงศ์วิฉาย
นายสมพงศ์ เสือเฒ่า
นายสมพร แรมวงษ์

๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นายสมพร สุขรัตน์วีระ
นายสมภพ จันทราช
นายสมศักดิ์ บัวแก้ว
นายสมศักดิ์ ระเวกโสม
นายสมสุข ณ พัทลุง
นายสมหวัง ดวนใหญ่
นายสมัคร โชติญาณพงษ์
นายสมัครใจ ทองธรรมชาติ
นายสมาน สุกันทา
นายสรวัชร์ ชัยโชติเจริญถาวร
นายสรวัฒน์ ยามสุข
นายสรศักดิ์ หวังดี
นายสรายุทธ เป็นแช๊ค
นายสราวุธ การสอน
นายสราวุธ แย้มสอาด
นายสหัส เอกตระกูล
นายสะและ วงษ์ยีเมาะ
นายสัจจาวุฒิ รอดสําราญ
นายสัญชัย เสนาพิทักษ์
นายสัญญา แซ่หว่อง
นายสันติ ไชยโสต
นายสันติ มูลถี
นายสันติ สุริยาทัย
นายสันติชัย ใจชุ่มชื่น
นายสากล ร้อยเมือง
นายสาธิต ด่วนแสง
นายสายชิน สุยะนา
นายสายัณห์ มะหะหมัด
นายสายันต์ พรรณรังษี
นายสําเนียง จันหวาน
นายสิงห์ ปัญญะชาติ
นายสิงหา ทิมเรือง

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๒ ข
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐

นายสิงหา มังปัญญา
นายสิชล เชี่ยนมั่น
นายสิทธิชัย ดีปัญญา
นายสิทธิพร อรุณชัย
นายสิริศักดิ์ ชายชาตรี
นายสุทธินนท์ จาวพิทยาธระ
นายสุทัด เซี่ยคี่
นายสุทัศน์ พิทักษ์
นายสุทิน อุยยาหาญ
นายสุเทพ เข้มแข็ง
นายสุธี วีระประเสริฐศักดิ์
นายสุธีธัช วัชรสกุณี
นายสุบงกช โกมลภมร
นายสุภาษิต พาณยง
นายสุมล อาทรมิตร
นายสุมิตร ใจมีอารี
นายสุรชัย ไตรบรรณ์
นายสุรชัย บุญฟัก
นายสุรชัย สันติชัยเจริญสุข
นายสุรศักดิ์ ศักดิวงค์
นายสุระศักดิ์ ตันสีเปลือย
นายสุรินทร์ แสนคํา
นายสุริยา ใยโท
นายสุวัฒน์ ไชยประดิษฐ์
นายสุวัฒน์ พวงทองดี
นายสุวัฒน์ และอิ่ม
นายสุวัฒน์ธนา ประมาณ
นายสุวินัย วิพลชัย
นายเสถียร ยมหงษ์
นายเสนอ เพชรแผ่ศรี
นายแสงสุรีย์ ศรีทา
นายโสภณ พวงบุบผา

หน้า ๕๗
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
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นายโสภณวิชญ์ เศรษฐ์เจริญกุล
นายหัสกิจ วินิจฉัย
นายหิรัญ อุทธวงค์
นายเหรียญชัย อาจหาญ
นายองอาจ แฝงกระโทก
นายอดิศักดิ์ มาลีสี
นายอดุลย์ หมานหมิด
นายอดุลย์ อยู่ทรง
นายอติชาต จิตรรักษ์
นายอติเทพ นันทวงศ์
นายอธิพัฒน์ พุกกะณะสุต
นายอนันต์ รัมชีพ
นายอนุชิต โถหินัง
นายอนุชิต ว่องไว
นายอนุวัฒน์ สุวรรณโชติ
นายอนุสรณ์ พนมรัตน์
นายอนุสรณ์ พรั้งขุนทด
นายอนุสรณ์ พวงเทพ
นายอนุสรณ์ โมกไธสง
นายอภิชัย นิระปะกะ
นายอภิชาติ บุญพรหม
นายอภิชาติ โพธิ์สี
นายอภิรักษ์ วงษ์เพ็ชร์
นายอัมพร ภู่อารีย์
นายอัมรินทร์ วงราจา
นายอัศวเทพ รอดบัวทอง
นายอาคม อินประไพ
ว่าที่ร้อยตรี อาราม พิมพะนิตย์
นายอาวุธ บุญทายศ
นายอํานาจ คําลือ
นายอินทร์ถึง สูญโญ
นายอุดมเดช เกตุแก้ว

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๒ ข
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔

นายอุดมเดช มงคล
ว่าที่ร้อยตรี อุดร อุ่นอก
นายอุทัย สลีสองสม
นายอุเทน ศิริยาใจ
ว่าที่ร้อยตรี เอกชัย เลปนานนท์
นายเอกพงษ์ หลี่อินทร์
นายเอกพล เทศนา
นายเอนก เมืองฉาย
นายโอภาส ประภา
นางกชพรรณ ตีรณวัฒนากูล
นางกชรัตน์ นุ่นน้อย
นางสาวกนกพร บาทชารี
นางสาวกนกพร พันธ์ศิริ
นางกนกพร ภู่ใหญ่
นางกนกรัตน์ หมายนํากลาง
นางกนกวรรณ กันกําธรวงศ์
นางสาวกนกวรรณ เกิดสุขผล
นางสาวกนกวรรณ ชาญสมร
นางสาวกนกวรรณ หมื่นวันนา
นางสาวกนกวรรณ เหล็กศรี
นางกมลนิตย์ โกศลสุวรรณ
นางกมลพร สุดหล้า
นางสาวกรกมล ศีตะปันย์
นางสาวกรชุลี สาคะริชานนท์
นางกรรณจา ศักดิ์เพชร
นางสาวกรรณิกา บัวไขย
นางสาวกรรณิการ์ ธรรมจินดา
นางกรรณิการ์ ภาสอน
นางกรรณิการ์ แสงเงิน
นางกรองทอง วาทยา
นางสาวกรองทิพย์ ทองธรรมชาติ
นางกรุณา เรือนกาศ

หน้า ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘
๔๓๙
๔๔๐
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นางสาวกฤติยา สุขสมบูรณ์
นางกษมา รุ่งเมฆารัตน์
นางสาวกษิตินาถ พันดงยาง
นางสาวกอปรกานต์ กัลยาณคุณาวุฒิ
นางสาวกัญจน์รัชต์ มลิวัลย์
นางสาวกัญจนา คิดประเสริฐ
นางกัญญกาญจน์ ดาศรี
นางกัญญาณัฐ อินตาพรม
นางสาวกัญญารัตน์ แซ่เบ๊
นางกัญญาวีร์ ทองสิงห์
นางกัญญาวีร์ ทาทิตย์
นางกัณฐ์มณี สุวามิน
นางสาวกันทร วงค์คํา
นางกัลยา วงชารี
นางกัลยาพร เขตเจริญ
นางสาวกัลยารัตน์ วงศ์เดือน
นางกาญจนา จันทรัตน์
นางกาญจนา เด่นเนียม
นางสาวกาญจนา นัยทรัพย์
นางกาญจนา เปงยาวงษ์
นางกาญจนา พัดริ้ว
นางกาญจนา ลีลาศสง่างาม
นางสาวกาญจนา วินามนต์
นางสาวกาญจนา ศรีเมือง
นางสาวกาญจนา สุภายะ
นางสาวกาญจนา อินทรโชติ
นางสาวกาญจนาพร บุญทรง
นางกาญจนี พรหมดวง
นางสาวกานดา คันธิก
นางกานต์ธีรา กษมกุลการ
นางสาวกานต์นภัส บุญลึก
นางสาวกานต์มณี แก้วตา

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๒ ข
๔๔๗
๔๔๘
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓
๔๕๔
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗
๔๕๘
๔๕๙
๔๖๐
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘

นางสาวกานต์สินี ตั้งคณานุวัฒน์
นางกิ่งกานต์ นาแฉล้ม
นางกิ่งแก้ว โตมะ
นางสาวกิตติกรณ์ เชื้อพราหมณ์
นางสาวกิตติกานต์ ธนบดีอําพน
นางกิตติยา คงสุข
นางสาวกิตติยา สัตยวณิช
นางกีรภัคร บุญญามณี
นางกุณฑลี บริรักษ์สันติกุล
นางสาวกุลชนก สุวรรณ
นางสาวกุลณี สีแดงก่ํา
นางสาวกุลธิดา ดีเจริญ
นางสาวกุลธิดา มีสัตย์
นางกุลรัศมิ์ สิริกรวุฒิพงศ์
นางสาวกุลวดี สุกหลํา
นางเกตุอัมพร มียิ่ง
นางสาวเกศทิพย์ แก้วกอง
นางสาวเกศราพร ยอดพุดซา
นางสาวเกศริน จิตรีชา
นางสาวเกศริน ฤทธิรักษ์
นางสาวเกศสิริ สุภผลวีรกุล
นางสาวเกศสุดา ทรัพย์สิน
นางเกศสุดา อ๋อดี
นางสาวเกษมณี เกิดประดับ
นางสาวเกษร กุลกรม
นางเกษร เกิดสลุง
นางสาวเกษศิรินทร์ สุภาศรี
นางเกษสุดา แก้วสะอาด
นางเกสร กิจสุวรรณ
นางสาวเกสสุดา ใจตรง
นางแก้วตา รักษ์วงศ์
นางสาวใกล้รุ่ง เอกองค์

หน้า ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓
๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐
๔๙๑
๔๙๒
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘
๔๙๙
๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔
๕๐๕
๕๐๖
๕๐๗
๕๐๘
๕๐๙
๕๑๐

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นางสาวขนิษฐา จันทร์นธีร์
นางขนิษฐา เวชสวัสดิ์
นางสาวขนิษฐา สกุลอ่ํา
นางสาวขนิษฐา หะจิ
นางขวัญเดือน ปานขวัญ
นางขวัญฤทัย สวัสดิ์ทัส
นางสาวคณิตา แก่นพรหม
นางคณิศรา ถิ่นเพาะ
นางคนธรส เดชะประสิทธิ์
นางคนางค์นาฎ ทับทะมาศ
นางคนึงนิตย์ เขียวชะเอม
นางคนึงนิตย์ บุระสิทธิ์
นางคนึงนิตย์ ส่องเนตร
นางสาวเครือวัลย์ คําปันปู่
นางสาวแคทรียา อารีย์
นางสาวจณากาญจ์ มั่งทิม
นางสาวจตุพร อ่อนนา
นางจรรยพร ดอนวิชัย
นางสาวจรรยา กงใชยา
นางสาวจรรยา พึ่งปัญญา
นางจริยาภรณ์ ชมภูพาน
นางจรีพร บุ้งกระโทก
นางสาวจรีรัตน์ วงษ์จินเพชร์
นางสาวจันทนา โพธิปฐม
นางสาวจันทนา ภุมรินทร์
นางจันทนา สันติวรวงศ์
นางสาวจันทร์จิรา จิตสมมารถ
นางสาวจันทร์จิรา พรามณ์สังข์
นางสาวจันทร์จิรา หลักฐาน
นางสาวจันทร์ทิพย์ ขันทอง
นางสาวจันทร์ทิมา เปี่ยมจิตต์
นางจันทร์เพ็ญ แก่นคูณ

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๒ ข
๕๑๑
๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖
๕๑๗
๕๑๘
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕
๕๒๖
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐
๕๓๑
๕๓๒
๕๓๓
๕๓๔
๕๓๕
๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒

นางจันทร์เพ็ญ คําเขียว
นางสาวจันทร์เพ็ญ คําจันทร์
นางจันทร์เพ็ญ ชาติวิเศษ
นางสาวจันทร์เพ็ญ นวลแก้ว
นางสาวจันทร์เพ็ญ รัตนมาลากุล
นางจันทร์เพ็ญ ลิขิตมณีชัย
นางจันทร์เพ็ญ เส็งลา
นางจันทร์เพ็ญ อัคราช
นางจันทร์วิมล นัยพันธ์
นางจันทร์ศรี ธิรินทอง
นางจันทรสุดา พ่วงอินทร์
นางจันทรัสน์ กาลกรณ์สุรปราณี
นางจันทราทิตย์ พรมเสน
นางสาวจันทิมา กระโจมทอง
นางสาวจันทิมา ขัติยะ
นางจันทิมา ศรีดิลก
นางสาวจารีวัจน์ ปัญญาสงค์
นางสาวจารุณี จันทร์ยอแสง
นางสาวจารุณี จุเฉย
นางจารุณี โพธิ์น้อย
นางจารุณี โพธิ์เอี่ยม
นางจารุดา และสุบ
นางจารุพร จันทร์เจริญใจ
นางสาวจารุพรรณ สุนทร
นางสาวจําเนียร อรัญญิก
นางจําเริญ สุโพธิ์
นางจิตจาริน แก้วฟ้า
นางจิตตรา ทาวรรณ์
นางจิตตารัศมิ์ พงศ์วิพัฒน์โยธิน
นางสาวจิตตินัฏฐ์ สุขบัณฑิตย์
นางจิตตินันท์ มุ่งดี
นางจิตติมา กรปรีชา

หน้า ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา
๕๔๓
๕๔๔
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘
๕๔๙
๕๕๐
๕๕๑
๕๕๒
๕๕๓
๕๕๔
๕๕๕
๕๕๖
๕๕๗
๕๕๘
๕๕๙
๕๖๐
๕๖๑
๕๖๒
๕๖๓
๕๖๔
๕๖๕
๕๖๖
๕๖๗
๕๖๘
๕๖๙
๕๗๐
๕๗๑
๕๗๒
๕๗๓
๕๗๔

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นางสาวจิตรลดา เพชรมณี
นางจิตราพัชญ์ ดอนจันทร์ทอง
นางจิตราภรณ์ ช้างก้อน
นางสาวจินดาพร คูณนนท์
นางจินดาพร ไทรงาม
นางสาวจินดารัตน์ ประภัย
นางสาวจินตนา กันดก
นางสาวจินตนา งามเอก
นางจินตนา จันทร์เจริญ
นางสาวจินตนา บุญยการ
นางจินตนา สรสันต์
นางสาวจินตนา สุกแสงปัญญา
นางจินตนา โสรดสง
นางจินตนา อารีตระกูล
นางสาวจินตนา ฮาวปินใจ
นางจินตา สลีสองสม
นางจิรพรรณ์ ดีมาลเลนต้า
นางสาวจิรวดี ดวงสวัสดิ์
นางจิรัชญา แซงสว่าง
นางจิรัฐติกาล เกิดชูกุล
นางจิรัฐิพร เครือวงษ์
นางจิรา เวชสิทธิ์
นางสาวจิราณี สินทรัพย์
นางจิราพร พนาสุวรรณรัตน์
นางสาวจิราพร รุ่งเรือง
นางจิราภรณ์ ขุมทอง
นางจิราภรณ์ ทองสุ
นางสาวจิราภรณ์ วงศ์เจริญ
นางจิราวรรณ์ ปรินทอง
นางจิราวรรณ ทะเลดอน
นางสาวจิราวรรณ นาประเสริฐกูล
นางจีระวรรณ์ อานามวงษ์

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๒ ข
๕๗๕
๕๗๖
๕๗๗
๕๗๘
๕๗๙
๕๘๐
๕๘๑
๕๘๒
๕๘๓
๕๘๔
๕๘๕
๕๘๖
๕๘๗
๕๘๘
๕๘๙
๕๙๐
๕๙๑
๕๙๒
๕๙๓
๕๙๔
๕๙๕
๕๙๖
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐
๖๐๑
๖๐๒
๖๐๓
๖๐๔
๖๐๕
๖๐๖

นางจีรานันท์ ลิ้มสกุล
นางสาวจีราวรรณ ณ พัทลุง
นางสาวจีราวรรณ บุญมา
นางสาวจีราวัลย์ นานา
นางจุฑากานต์ สีสนิท
นางสาวจุฑามาศ บุตรราช
นางสาวจุฑามาส เทพเรณู
นางจุฑามาส ภัทรมาลัย
นางจุฑามาส เอี่ยมเขียว
นางสาวจุฑารัตน์ ชมภู
นางจุฑารัตน์ รัตนานุกูล
นางจุธามาส พราหมณ์แก้ว
นางสาวจุมพดา มูฮัมหมัดสอิ๊ด
นางสาวจุราภรณ์ แสนคํา
นางจุรีรัตน์ กองสุข
นางจุไรรัตน์ บรรพสินธุ์
นางสาวจุฬาภรณ์ นวลตา
นางจุฬาภรณ์ ศรีอินทร์
นางจุฬารัตน์ ราชตาจ้าย
นางสาวจุฬาลักษณ์ ถนัดรบ
นางเจียมจิตร วานิยพงศ์
นางเจียมใจ มะระครอง
นางเจือทิพย์ พวงทิพย์
นางสาวใจงาม จําปา
นางสาวฉวี อุ่นอก
นางฉวีวรรณ สุตเกตุ
นางฉัตรขณาวรรณ เก่งล้วนหวัด
นางฉัตรชนก ลีธรรมาคุณ
นางฉัตราภรณ์ ทินปราณี
นางฉันทนา จานทอง
นางสาวฉันทนา บุญคง
นางสาวฉันทนา อุบลราช

หน้า ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา
๖๐๗
๖๐๘
๖๐๙
๖๑๐
๖๑๑
๖๑๒
๖๑๓
๖๑๔
๖๑๕
๖๑๖
๖๑๗
๖๑๘
๖๑๙
๖๒๐
๖๒๑
๖๒๒
๖๒๓
๖๒๔
๖๒๕
๖๒๖
๖๒๗
๖๒๘
๖๒๙
๖๓๐
๖๓๑
๖๓๒
๖๓๓
๖๓๔
๖๓๕
๖๓๖
๖๓๗
๖๓๘

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นางสาวฉันทิสา ทรัพย์พจน์
นางชญาภา คงสํารวย
นางชฎาณิศ จิตน้อม
นางชฎาพร กฤษณะพันธุ์
นางชฎาภรณ์ เสือนุ้ย
นางชนกนาถ เมียงเจียง
นางสาวชนนี ริมทอง
นางชนัญญา แก้วฟุ้ง
นางชนากานต์ สมคะเน
นางชนิดา มุ่งชู
นางสาวชไมพร ศรีบุญ
นางชไมพร แสงรัตน์
นางชลดา รุมเสลา
นางสาวชลทิพา ศัทธาชีพ
นางชลธร ยศอาลัย
นางสาวชลธิชา ลีลานุช
นางชลธิชา วัชรสกุณี
นางชลธิชา อุ่นแก้ว
นางชลนาริน มาฆทาน
นางสาวชลิดา กมลประยุทธ์
นางชวัลกร เม็ดฝ้าย
นางช่อลดา ปานแจ้ง
นางชัชชญา จึงประวัติ
นางสาวชัชชษา จําปาทิพย์
นางสาวชัชฎาพร โพธิ์มณี
นางชัชฎาภรณ์ กล่อมจิตร
นางชัญญานุช บางปา
นางสาวชุติกาญจน์ เลากลาง
นางชุติณฑน์ สินเภตรา
นางชุติมา ทาบโลหะ
นางชุลี ทองฝาก
นางสาวชุลีกร คําขุม

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๒ ข
๖๓๙
๖๔๐
๖๔๑
๖๔๒
๖๔๓
๖๔๔
๖๔๕
๖๔๖
๖๔๗
๖๔๘
๖๔๙
๖๕๐
๖๕๑
๖๕๒
๖๕๓
๖๕๔
๖๕๕
๖๕๖
๖๕๗
๖๕๘
๖๕๙
๖๖๐
๖๖๑
๖๖๒
๖๖๓
๖๖๔
๖๖๕
๖๖๖
๖๖๗
๖๖๘
๖๖๙
๖๗๐

นางชุลีพร กาลัยมณี
นางชุลีพร จันทร์อนุรักษ์
นางชูตระกูล อบรมชอบ
นางซ่อนกลิ่น เดชทะศร
นางสาวซ่อนกลิ่น เสียนขุนทด
นางสาวซากีน๊ะ ซาและ
นางฐนิตา ทิพย์ปาละ
นางฐากร นิสากรเสน
นางสาวฐานนันท์ จันทร์สมุทร
นางสาวฐิตาภรณ์ ชาวห้วยหมาก
นางสาวฐิติกานต์ บัวมา
นางสาวฐิติพร เภาทอง
นางสาวณกมน เจริญเดช
นางสาวณฎฐวรรณ ศรีชื่น
นางสาวณฐภัทธ วิบูลย์ชาติ
นางณตษ์ชกมล บุญมา
นางสาวณปภัช วัชรนิธิพร
นางณภัค จันทร์เจือ
นางสาวณภัชนันท์ ระเวกโสม
นางสาวณภาภัช กลิ่นเกษร
นางณวรรณ์ศา ทองสุข
นางณัชชรีย์ วงษ์วิเชียร
นางณัชชา บุญสุทธิวงษ์
นางสาวณัชสญา อุไรรัตน์
นางสาวณัฎฐวี ทองวิไลกุล
นางสาวณัฏฐชนก มานพ
นางสาวณัฏฐนิช ปิยะวงศ์
นางสาวณัฏพร วงศ์ทิพรัตน์
นางณัฐฉัฐ นกอยู่
นางณัฐญา สิงหรัตน์
นางสาวณัฐฐิกา ไทยรักษา
นางณัฐธภา มากพึ่งพร

หน้า ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา
๖๗๑
๖๗๒
๖๗๓
๖๗๔
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
๗๐๑
๗๐๒

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นางสาวณัฐธยาน์ ยะปาน
นางสาวณัฐธีรา อารีกุล
นางสาวณัฐนันท์ จิตรภักดี
นางณัฐนันท์ เพ็ชรกอง
นางสาวณัฐพร ศรีลิโก
นางสาวณัฐมน แจ่มดอน
นางสาวณัฐริตา เอี่ยมสืบทับ
นางณัฐวียร์ กันธะคํา
นางสาวณาตยา มูลผล
นางณิชมน ทาหนัก
นางสาวณิชารัตน์ ชีวโสภณ
นางณิศวรา พิมพ์จันทร์
นางณีรนุช สมบุญ
นางสาวณีราพร สีผ่อง
นางณุลาวัลย์ สังขฤทธิ์
นางเณริศา อุยสุย
นางสาวดรุณี ทรงนาศึก
นางดรุวรรณ พรอาภาวัฒนา
นางดรูไนนะ มะดอซอ
นางดวงกมล บุญมาสืบ
นางดวงกมล เปลาเล
นางสาวดวงกมล พูลกิจ
นางดวงกมล รุ่งโรจน์
นางสาวดวงกมล ศรีทับทิม
นางดวงจันทร์ สุสุทธิ
นางสาวดวงใจ เข็มเพ็ชร
นางสาวดวงดี ศรีสม
นางสาวดวงเดช ถาวรจิตร
นางสาวดวงตา เกตุวิไล
นางสาวดวงสมร พัฒนพฤกษชาติ
นางสาวดาราทิพย์ รุณแสง
นางสาวดาราพรรณ บุญถา

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๒ ข
๗๐๓
๗๐๔
๗๐๕
๗๐๖
๗๐๗
๗๐๘
๗๐๙
๗๑๐
๗๑๑
๗๑๒
๗๑๓
๗๑๔
๗๑๕
๗๑๖
๗๑๗
๗๑๘
๗๑๙
๗๒๐
๗๒๑
๗๒๒
๗๒๓
๗๒๔
๗๒๕
๗๒๖
๗๒๗
๗๒๘
๗๒๙
๗๓๐
๗๓๑
๗๓๒
๗๓๓
๗๓๔

หน้า ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวดาวเรือง ตลุตกํา
นางสาวดุริยะ หลันนะ
นางสาวดุษดี มุ่งดี
นางเด็จดวง ฤทธิ์ม่วง
นางเด่นเดือน กิจชอบ
นางเดือนเต็ม แพงไทย
นางเดือนเพ็ญ เฉตไธสง
นางสาวตรีทิพ ชูช่วย
นางสาวตรีเนตร เสนาะรักษ์
นางต้องตา ศะศิธรานุสรณ์
นางสาวตะวัน ชนวัฒน์
นางสาวตาคม หวังร่วมกลาง
นางสาวเตือนใจ วิโนทัย
นางสาวเตือนใจ สุตะไล
นางถาวร กระแสรสินธุ์
นางทวีพร แต้มแก้ว
นางสาวทวีพร รอดคําแหง
นางทวีภรณ์ เพชรน่วม
นางสาวทองแจ่ม ใจเร็ว
นางสาวทองมี พันธุ์เกิด
นางสาวทอปัด เอกธนาศรีกุล
นางสาวทักศิณา ธาดาจร
นางสาวทักษณา ทิพย์มาศ
นางทักษพร บัวบาน
นางทักษิณา จารึกกลาง
นางทัณทิมา ประเสริฐทรัพย์
นางสาวทัศนีย์ เตียมยอด
นางทัศนียา พอตเตอร์
นางสาวทัศนียา สุขใจ
นางทาทิพย์ ช่วยเรือง
นางทินรัตน์ ธุระมะฉายา
นางสาวทิพย์วรรณ ตระการกิจพาณิชย์

๗๓๕
๗๓๖
๗๓๗
๗๓๘
๗๓๙
๗๔๐
๗๔๑
๗๔๒
๗๔๓
๗๔๔
๗๔๕
๗๔๖
๗๔๗
๗๔๘
๗๔๙
๗๕๐
๗๕๑
๗๕๒
๗๕๓
๗๕๔
๗๕๕
๗๕๖
๗๕๗
๗๕๘
๗๕๙
๗๖๐
๗๖๑
๗๖๒
๗๖๓
๗๖๔
๗๖๕
๗๖๖

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นางทิพยวรรณ พ่วงรักษา
หม่อมราชวงศ์ทิพยางค์ กาญจนดุล
นางทิพวรรณ เกตุสอาด
นางทิพวรรณ จันทร์สวย
นางสาวทิพวรรณ บัวชูก้าน
นางสาวทิวา ดีสวัสดิ์
นางทิวาพร ธีระกุลพิศุทธิ์
นางทิศารัศม์ ศุภีนันท์ธีรกุล
นางเทพวลี อภิวงศ์
นางสาวธนกาญจน์ ขุนยัง
นางธนนรินทร์ บัวอนนท์
นางสาวธนนันท์ กลิ่นสุมาลย์
นางสาวธนวรรณ โถหินัง
นางธนวรรณ สุวัตร์
นางสาวธนิศร บุญเจริญ
นางสาวธราภรณ์ หนูดํา
ว่าที่ร้อยตรีหญิง ธวัลกร คําอินทร์
นางสาวธัชนนท์ ละม่อม
นางสาวธัญญ์ณรัศม์ พิมจันทร์
นางธัญญพัทธ์ อ๋องยิ้ว
นางสาวธัญญลักษณ์ กันธะ
นางสาวธัญญลักษณ์ เกษร
นางสาวธัญญารัตน์ จําเริญ
นางธัญทิพย์ อภิชยั โชติรัตน์
นางสาวธัญพัฒน์ ศรีวรนันท์สร
นางสาวธัญภา ยุบลศิริ
นางสาวธัญวรัตน์ นาคปานเอี่ยม
นางธัญวลัย ณ สงขลา
นางสาวธันย์ชนก สรรพสาร
นางธันยนันท์ ดนตรี
นางธารารัตน์ ศิริรัตน์
นางธิดารัตน์ ทวีญาติ

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๒ ข
๗๖๗
๗๖๘
๗๖๙
๗๗๐
๗๗๑
๗๗๒
๗๗๓
๗๗๔
๗๗๕
๗๗๖
๗๗๗
๗๗๘
๗๗๙
๗๘๐
๗๘๑
๗๘๒
๗๘๓
๗๘๔
๗๘๕
๗๘๖
๗๘๗
๗๘๘
๗๘๙
๗๙๐
๗๙๑
๗๙๒
๗๙๓
๗๙๔
๗๙๕
๗๙๖
๗๙๗
๗๙๘

นางสาวธิดารัตน์ นวนหนู
นางสาวธิดาวรรณ แสงหอย
นางสาวธิติมา จ่าเมือง
นางสาวธิพาดา สุภาแสน
นางธุทิศา เลิศบริพัฒน์
นางนงนุช วงค์โยธา
นางนงนุช สุวรรณศร
นางนงนุช เหลืองอนุศาสตร์
นางนงรักษ์ อุ่นมีศรี
นางนงลักษณ์ นุตาคม
นางนงลักษณ์ พิทักษ์ธรรม
นางนงลักษณ์ ลาวัง
นางสาวนงลักษณ์ สอนจิต
นางสาวนงลักษณ์ สันจิตร
นางนงศรี เรืองตังญาณ
นางสาวนชากร แป้นทอง
นางสาวนพเก้า คุ้มทุกข์
นางสาวนพมล เฉลิมสุข
นางนพมาศ วรสิงห์
นางสาวนพมาศ วิบูลย์ชาติ
นางสาวนภัส สุวรักษ์
นางสาวนภาพร กุหลาบแก้ว
นางนภาพร โนรีวรรณ
นางนภาพร เลิศศิริ
นางนภาพร ศิริเวทิน
นางนภาพร อินทร์บุหรั่น
นางสาวนภาพร เอ่งฉ้วน
นางสาวนราภรณ์ เนียมขํา
นางสาวนรินทร์ วงศ์กําภู
นางนริศรา จันทร์ทิพย์
นางนริศรา นิลแสงศรี
นางนริศรา บุญแสวง

หน้า ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา
๗๙๙
๘๐๐
๘๐๑
๘๐๒
๘๐๓
๘๐๔
๘๐๕
๘๐๖
๘๐๗
๘๐๘
๘๐๙
๘๑๐
๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕
๘๑๖
๘๑๗
๘๑๘
๘๑๙
๘๒๐
๘๒๑
๘๒๒
๘๒๓
๘๒๔
๘๒๕
๘๒๖
๘๒๗
๘๒๘
๘๒๙
๘๓๐

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นางนรีรัตน์ พินิจธนสาร
นางนฤนารถ อ่อนรัศมี
นางสาวนฤมล ทับเพชร
นางนฤมล ทิพโอสถ
นางนฤมล ศรีวชิรานนท์
นางนฤมล สุปินานนท์
นางนลินี พร้อมสมบูรณ์
นางสาวนวพรสวรรค์ พุ่มพฤกษ์
นางนวลฉวี กมล
นางนวลน้อย กรดแก้ว
นางสาวนวลละออง ทองยุ้น
นางสาวนวลักษณ์ สายสุทธิรักษ์
นางสาวนัฐฐา มาตรนอก
นางสาวนันท์นภัส บุญเพ็ง
นางนันท์นภัส อู่พยัคฆ์
นางนันทนัฐ พันธ์ปัญญากรกุล
นางสาวนันทนา กิตติกวีกานต์
นางนันทนา ธรรมมะ
นางนันทยา วาณิชกุลนันทน์
นางนันทวดี บุญสอง
นางสาวนันทวรรณ บุญนูญ
นางนันทิยา เพ็ชรกุล
นางสาวนันทิยา เพียรภายลุน
นางนัยนา ทองคํา
นางสาวนัยนา บุญช่วย
นางสาวนาตยา มีแสง
นางสาวนาศิฏาล์ นาคสวัสดิ์
นางน้ําทิพย์ ธูปบูชากร
นางสาวน้ําผึ้ง โพธิ์ทอง
นางน้ําฝน ดีสวัสดิ์
นางสาวน้ําฝน ทองเพชร
นางน้ําฝน บุญตา

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๒ 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
๘๕๗
๘๕๘
๘๕๙
๘๖๐
๘๖๑
๘๖๒

นางน้ําอ้อย ใจกล้า
นางน้ําอ้อย อนัตกะทัต
นางนิฐาพร วงค์สุวรรณ์
นางนิตยา กาวิละ
นางสาวนิตยา ชาติศิริวัฒนา
นางสาวนิตยา นิรารมย์
นางสาวนิตยา หนูพรหม
นางนิติมา หมวดยอด
นางนิธิมา เข็มรัตน์
นางนิภา นิลพันธ์
นางสาวนิภา ลาหิรัญ
นางสาวนิภา สุวงค์
นางสาวนิภาพร แก้วศรี
นางนิยะดา เพิกอาภรณ์
นางนิรมล ถาวร
นางสาวนิรันดร กองผ้าขาว
นางสาวนิรินทร์ จรัสบุญประชา
นางสาวนิโรบล ดาหลาย
นางสาวนิลวรรณ หมัดดิน
นางสาวนิลุบล จันทรศรี
นางสาวนุจรินทร์ พูลลาภ
นางสาวนุจรี เลสสูงเนิน
นางนุชจรีย์ ไลจินดา
นางสาวนุชนาฏ เชื้อสา
นางนุชนาฏ พูลเกษม
นางสาวนุชวรา อินทร์ปัญญา
นางสาวนุชศรา เฉยบํารุง
นางนุสรา พูลสวัสดิ์
นางนุสรา ลั่นสิน
นางนุสรา แสงชาติ
นางสาวนูรมา ตาละตา
นางสาวนูรียะห์ เจ๊ะอูมา

หน้า ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา
๘๖๓
๘๖๔
๘๖๕
๘๖๖
๘๖๗
๘๖๘
๘๖๙
๘๗๐
๘๗๑
๘๗๒
๘๗๓
๘๗๔
๘๗๕
๘๗๖
๘๗๗
๘๗๘
๘๗๙
๘๘๐
๘๘๑
๘๘๒
๘๘๓
๘๘๔
๘๘๕
๘๘๖
๘๘๗
๘๘๘
๘๘๙
๘๙๐
๘๙๑
๘๙๒
๘๙๓
๘๙๔

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นางสาวนูรีสาน มีดิง
นางสาวเนตรดาว นาเครือ
นางเนตรนภา ติวสุภาพ
นางเนาวลักษณ์ สังข์ทิพย์
นางสาวไนรฤดี ศรีเสวต
นางบังอร เมฆบุตร
นางบังอร ลีลาธนาพิพัฒน์
นางสาวบานชื่น เกตุทอง
นางบารอกะห์ วาราวอ
นางสาวบุญการุณ เก็บบุญเกิด
นางบุญจันทร์ จันทร์ประทักษ์
นางสาวบุญญพร คงสุข
นางบุญนาค ลาดนอก
นางสาวบุญรัตน์ สุวงศ์
นางบุญเรียม จิรหฤทัย
นางสาวบุญเรือน กิจเจริญ
นางสาวบุญเรือน อิ่มเย็น
นางบุญเลิศ แสงคํา
นางสาวบุณฑริกา ดวงจิต
นางบุปผา แก้วตา
นางบุศรา ชัยวิวัฒน์พงศ์
นางบุษบา กระสังข์
นางสาวบุษบากร สุวรรณเกษา
นางบุษปพิมล ศรีเพ็ญ
นางสาวบุษราพรรณ บุตรสละ
นางสาวบุษราภรณ์ ชาวปากน้ํา
นางสาวเบญจพร มูลเจริญพร
นางสาวเบญจมาศ ขาวสะอาด
นางสาวเบญจมาศ ชุ่มเงิน
นางเบญจมาศ มัยราช
นางเบญจมาศ เสคะสูตร
นางเบญจมาศ แสงรุ้ง

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๒ ข
๘๙๕
๘๙๖
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
๙๒๓
๙๒๔
๙๒๕
๙๒๖

นางสาวเบ็ญจมาศ สมิเปรม
นางเบญจวรรณ อุสุยะ
นางสาวเบญริสา ทองจํารูญ
นางปฆรณี ปล้องยาง
นางสาวปฐวีณัฐ เศรษฐ์เจริญกุล
นางปณิตา สวัสดี
นางปทุม ช่ําชอง
นางปทุมวัน จรัสบุญประชา
นางปนัดดา เจริญศรี
นางปนัดดา เส็งหะพันธ์
นางปภาดา ฮวดหนองโพธิ์
นางสาวประกอบ ใจเยี่ยม
นางสาวประกอบกิจ รักษ์สิทธิ์
นางประกายแก้ว ตัดพุดซา
นางสาวประกายดารา ชาอ้าย
นางประจวบ อายุยืน
นางสาวประณัฐฎา ทบวงศรี
นางประดับรัตน์ ทองรักษ์
นางสาวประติภา อิ้มพัฒน์
นางประทีป ระบิลคดี
นางประทุมทิพ เมตตา
นางประนัดดา เอมสอาด
นางประไพ พันธุ์ดี
นางประไพพรรณ สุขสบาย
นางประไพพิฎ ไชยบัญดิษฐ์
นางประไพรภรณ์ กองแก้ว
นางสาวประภาพร พรหมเมือง
นางประภาพรรณ เผือกคง
นางประมวล เริ่มตระกูล
นางสาวประโลมจิต สายบุญชื่น
นางประสาทพร คัมภีรกิจ
นางสาวประสานศรี วงค์สวัสดิ์

หน้า ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา
๙๒๗
๙๒๘
๙๒๙
๙๓๐
๙๓๑
๙๓๒
๙๓๓
๙๓๔
๙๓๕
๙๓๖
๙๓๗
๙๓๘
๙๓๙
๙๔๐
๙๔๑
๙๔๒
๙๔๓
๙๔๔
๙๔๕
๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘
๙๔๙
๙๕๐
๙๕๑
๙๕๒
๙๕๓
๙๕๔
๙๕๕
๙๕๖
๙๕๗
๙๕๘

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นางปรัญญา กลีบทรัพย์
นางสาวปราณวดี โตบุญรอด
นางสาวปราณี กิวรัมย์
นางปราณี พงษ์สุพรรณ
นางปราณี พญาชัย
นางปราณี เรืองประโคน
นางสาวปรานอม อภิชิตสมบูรณ์
นางสาวปรารถนา กรานแก้ว
นางปรารถนา บาลี
นางปริชญาภรณ์ เปี่ยมจิรกิตติ์
นางปริญญา เนวะลา
นางปริณดา ณ ถลาง
นางปริยาภัทร แก้วประจุ
นางสาวปริศนา ฟันเดะ
นางสาวปริสา พิบูลแถว
นางปรียา ชูใจ
นางสาวปรียา ดวงคําฟู
นางปรียา ศรีราช
นางปรียาภรณ์ แสงดี
นางสาวปรียาภา อรชร
นางสาวปรียาลักษณ์ คงปุย
นางปวีณา ตั้งมั่น
นางสาวปวีณา บุญหลัก
นางปัญจรัตน์ โอทอง
นางปัณฑวรัตม์ พิมพ์บัวมี
นางสาวปัทมา เทศเพราะ
นางปัทมา อินทพรม
นางสาวปัทมาพร ฉัตรชัยเรืองศรี
นางปัทมาพร วงศ์แสง
นางปาณิสรา สืบพิลา
นางปานทิพย์ ตั้งตระกูลเจริญ
นางปาริฉัตร วัจนลักษณ์

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๒ ข
๙๕๙
๙๖๐
๙๖๑
๙๖๒
๙๖๓
๙๖๔
๙๖๕
๙๖๖
๙๖๗
๙๖๘
๙๖๙
๙๗๐
๙๗๑
๙๗๒
๙๗๓
๙๗๔
๙๗๕
๙๗๖
๙๗๗
๙๗๘
๙๗๙
๙๘๐
๙๘๑
๙๘๒
๙๘๓
๙๘๔
๙๘๕
๙๘๖
๙๘๗
๙๘๘
๙๘๙
๙๙๐

นางปาริชาติ ไชยรักษา
นางสาวปาริชาติ รัศมาฟู
นางปาริชาติ สอนขยัน
นางปาริชาติ สอนเขียว
นางสาวปาริชาติ อัศวาภิรมย์
นางสาวปาลิดา โลหะภากร
นางสาวปิ่นแก้ว ไชยสลี
นางปิ่นชนก รัสมี
นางสาวปิยนันท์ พัชรสําราญเดช
นางปิยรัตน์ เครือชะเอม
นางปิยราช ปัญญาชัย
นางสาวปิยะธิดา เนตรพรหม
นางปิยะนาตย์ บิลสมล
นางปิยะภาณี เอกวานิช
นางสาวปิยะมาศ ทองบ่อ
นางปิยะมาศ ยาพุฒสืบ
นางสาวปิยะมาศ สุวรรณภักดี
นางปิยะวรรณ มลิวัลย์
นางสาวปุณณมาศ ดวงสอนแสง
นางปุณิกา แก้วจันทร์
นางสาวเปมิกา หัสดี
นางเปรมมาศ จิววรกิจไพบูลย์
นางสาวเปรมยุดา จินดา
นางสาวเปรมฤดี ไกรนรา
นางผกาวดี มูณละศรี
นางผกาวรรณ โลหะโชติ
นางผดุงขวัญ แปงวัง
นางสาวผ่องศรี ไชยปัญหา
นางสาวผ่องศรี ปุ้มตะมะ
นางพงษ์ลัดดา ทองไทย
นางสาวพจน์จนาฎ สัมฤทธิ์
นางพนมพร บุญคง

หน้า ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา
๙๙๑
๙๙๒
๙๙๓
๙๙๔
๙๙๕
๙๙๖
๙๙๗
๙๙๘
๙๙๙
๑๐๐๐
๑๐๐๑
๑๐๐๒
๑๐๐๓
๑๐๐๔
๑๐๐๕
๑๐๐๖
๑๐๐๗
๑๐๐๘
๑๐๐๙
๑๐๑๐
๑๐๑๑
๑๐๑๒
๑๐๑๓
๑๐๑๔
๑๐๑๕
๑๐๑๖
๑๐๑๗
๑๐๑๘
๑๐๑๙
๑๐๒๐
๑๐๒๑
๑๐๒๒

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นางสาวพเนาว์ เจริญศรี
นางสาวพยอม วงค์แก้ว
นางสาวพยัตติกา สาสุนันท์
นางพรจันทร์ สุขเจริญ
นางพรชฎา ประมูลจักโก
นางพรชนก ตลับมุข
นางพรทิพย์ ชาวดา
นางพรทิพย์ ณ บางช้าง
นางพรทิพย์ เบ้าจังหาร
นางพรทิพย์ พงษ์จินดาวานิช
นางสาวพรทิพย์ ภู่ห้อย
นางสาวพรทิพย์ รัตนโมรี
นางสาวพรเทียน ปักเกตุ
นางสาวพรพรรณ ธาราแดน
นางสาวพรพรรณ เสนาพล
นางสาวพรพิศ อติศักดิ์
นางพรเพ็ญ เถินมงคล
นางพรรณทิพา อรุณรักษ์
นางพรรณธนพร บุญจันทร์
นางสาวพรรณิพา ชั่งทอง
นางพรรณี เสนไสย
นางสาวพรรณี อุตรรัมย์
นางสาวพรรตุรี รินทะวงศ์
นางสาวพรลภัส เสียงหล่อ
นางพรวลี เข้มแข็ง
นางสาวพรวิภา สวัสดิกูล
นางสาวพรวิไล ชวาลทัต
นางพรศิริ คุณประภา
นางพรศิริ นพวงศ์
นางสาวพรสิริ ฉันทภัทรานนท์
นางสาวพวงผกา งามแฉล้ม
นางพวงพลอย ขันเลข

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๒ ข
๑๐๒๓
๑๐๒๔
๑๐๒๕
๑๐๒๖
๑๐๒๗
๑๐๒๘
๑๐๒๙
๑๐๓๐
๑๐๓๑
๑๐๓๒
๑๐๓๓
๑๐๓๔
๑๐๓๕
๑๐๓๖
๑๐๓๗
๑๐๓๘
๑๐๓๙
๑๐๔๐
๑๐๔๑
๑๐๔๒
๑๐๔๓
๑๐๔๔
๑๐๔๕
๑๐๔๖
๑๐๔๗
๑๐๔๘
๑๐๔๙
๑๐๕๐
๑๐๕๑
๑๐๕๒
๑๐๕๓
๑๐๕๔

หน้า ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพวงเพ็ญ ชัยนุมาศ
นางสาวพักตร์วิภา นามเงิน
นางสาวพัชนี พลเผือก
นางพัชยา ลิ้มพิมพ์เพราะ
นางสาวพัชราภรณ์ แจ่มทิม
นางพัชราภรณ์ ตันแก้ว
นางพัชรินทร์ โตพังเทียม
นางพัชรี รักษ์วงศ์
นางพัชรีพร บือสันเทียะ
นางพัชรีย์ แก้วตระกูลชัย
นางสาวพันธ์ชุลี นรกิจ
นางพาณิชย์ หมอดี
นางพาอีซะ เล๊าะยีตา
นางพิกุล คุณภู่
นางพิกุล นามบุญ
นางพิกุล มีใจเจือ
นางสาวพิชญ์สินี ปะทีปะ
นางพิชญานิษฐ์ ตั้งหิรัณยวุฒิ
นางพิชญาภา ซิ่วกุ้ง
นางพิณทิพย์ อริยรัตนา
นางพิมประภา ผลแก้ว
นางพิมพ์ชนก ศรีภูวงษ์
นางพิมพ์พรรณ ปัญญารัตนะ
นางสาวพิมพร กล่องเพ็ชร
นางพิมพร คําลือ
นางสาวพิมพรรณ์ ทะกัน
นางพิมพ์วดี พงค์กู่
นางพิมพ์วรา ซองทอง
นางสาวพิมพ์ไสว พหลทัพ
นางสาวพิมพิชญา จงเกียรติกาญจน์
นางสาวพิมลพัฒน์ ทิพย์คูนอก
นางสาวพิมูล เกษอินทร์

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

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นางพิรุณรัตน์ อาจหาญ
นางสาวพิไลวรรณ โดมขุนทด
นางสาวพิศมัย วงษ์แปลง
นางสาวพิศมัย วิสุทธิศักดิ์
นางสาวพิสมัย จิตปัญญา
นางสาวพิสมัย พวงศรี
นางสาวพุทธพร วาณิชเสนี
นางเพชรจรัส เกณฑ์สาคู
นางเพชรรัตน์ จําเริญรักษา
นางเพชรรัตน์ เพ็ชรมณี
นางสาวเพชรา ตั้งสกุล
นางเพ็ญแข ชาญวิบูลย์ศรี
นางเพ็ญแข พยมพฤกษ์
นางเพ็ญจันทร์ สวดบุรี
นางเพ็ญนภา กสิพร้อง
นางเพ็ญนภา ถ่ายพงษ์
นางสาวเพ็ญพร ชัยรังษี
นางสาวเพ็ญพิมล เมธาเพิ่มสุข
นางเพ็ญวดี รุมเสลา
นางสาวเพ็ญศรี ขัดสงคราม
นางสาวเพ็ญศรี ฤทธิวุธ
นางสาวเพลินจิตร นาบุญ
นางสาวเพลินตา นาคํา
นางเพิ่มพูล จักรสี
นางสาวเพียงใจ จิปอมจา
นางสาวไพจิตต์ ทองอินทร์
นางไพบูลย์ เคนสิบสาม
นางสาวไพริน แซ่โค้ว
นางสาวไพลิน มาสนุพงษ์
นางภณิดา ขจิตวัฒนกุล
นางภัทร์ทฉัตร์ แป้นประเสริฐ
นางภัทรภร ยศแก้ว

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๒ ข
๑๐๘๗
๑๐๘๘
๑๐๘๙
๑๐๙๐
๑๐๙๑
๑๐๙๒
๑๐๙๓
๑๐๙๔
๑๐๙๕
๑๐๙๖
๑๐๙๗
๑๐๙๘
๑๐๙๙
๑๑๐๐
๑๑๐๑
๑๑๐๒
๑๑๐๓
๑๑๐๔
๑๑๐๕
๑๑๐๖
๑๑๐๗
๑๑๐๘
๑๑๐๙
๑๑๑๐
๑๑๑๑
๑๑๑๒
๑๑๑๓
๑๑๑๔
๑๑๑๕
๑๑๑๖
๑๑๑๗
๑๑๑๘

นางภัทรมล บุญนิธิ
นางสาวภัทรยาพร ทองอันตัง
นางภัทรศยา สอนทะ
นางภัทราพร ปิติภัทรภิญโญ
นางภัทรียา บุญเผือก
นางภันทิตา ณ วิภาส
นางภานิตร์ คชแสงสันต์
นางภานุมาศ ทรายแก้ว
นางภารดี สุวคันธ์
นางภาวนา อภัยรี
นางภิญญา ชิตะรัตนอุดม
นางภุมมริน ใหญ่เลิศ
นางสาวภูเงิน ฉิมอยู่
นางมณชยา ศานติ์สุทธิกุล
นางสาวมณฑนัส อักษรกุล
นางสาวมณฑินี นามบุญ
นางสาวมณฑิรา นิยากร
นางมณฑิรา ปันสา
นางมณระวี สาฆ้อง
นางสาวมนชยา ชูกิตติพงษ์
นางสาวมนตร์ลัดดา ขามธาตุ
นางสาวมนต์ฤทัย คําบุญเรือง
นางมนทิชา มีบุญ
นางสาวมนฤดี ชาวคําเขตต์
นางสาวมยุรี วงค์ฝั้น
นางมยุรี สถิตโชติ
นางมยุรี อาจหาญ
นางสาวมยุรีย์ เรือนคํา
นางมลดา บุญประเสริฐ
นางมลธยา ปาละวงษ์
นางมลฤดี กลิ่นทองใบ
นางสาวมลฤดี แซ่ลิ่ม

หน้า ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๑๙
๑๑๒๐
๑๑๒๑
๑๑๒๒
๑๑๒๓
๑๑๒๔
๑๑๒๕
๑๑๒๖
๑๑๒๗
๑๑๒๘
๑๑๒๙
๑๑๓๐
๑๑๓๑
๑๑๓๒
๑๑๓๓
๑๑๓๔
๑๑๓๕
๑๑๓๖
๑๑๓๗
๑๑๓๘
๑๑๓๙
๑๑๔๐
๑๑๔๑
๑๑๔๒
๑๑๔๓
๑๑๔๔
๑๑๔๕
๑๑๔๖
๑๑๔๗
๑๑๔๘
๑๑๔๙
๑๑๕๐

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นางสาวมลฤดี วงษ์เนตร
นางมะลิ ดีเมือง
นางมะลิวรรณ สิริชาญวัฒนา
นางมะลิวัลย์ เอี่ยมเล็ก
นางมัญชุภา นามวงษ์
นางมัณฑนา พ่อสาร
นางสาวมัทนี เวชศาสตร์
นางสาวมัธตีณี ยูโซ๊ะ
นางมัลลิกา กล่ํามาศ
นางสาวมารศรี สันอี
นางมารินทร์ นิ่มอนงค์
นางมาริสา โล่ทองคํา
นางสาวมารีนา สายสลํา
นางมาเรียม พิทักษ์
นางสาวมาลัย ลึกล้น
นางสาวมาลิสา รักษ์วงษ์
นางสาวมาลีวรรณ มนัสปัญญากุล
นางสาวเมตตา นิ่มสนิท
นางสาวเมธิศา กรจนารัตน์
นางยานิดา ปังหลีเส็น
นางยินดี ทองสุวรรณ
นางสาวยุพดี สมนิยาม
นางยุพา กาวิชัย
นางยุพาพร เสาว์จันทร์
นางยุพาวาด สัสดี
นางสาวยุพิน เฉลิมโชควิไล
นางสาวยุพิน ธาตุมะณี
นางสาวยุวรีย์ คนฟู
นางยุวลักษณ์ อินทะมน
นางเยาวรัตน์ รัชพงศ์ชญานนท์
นางสาวเยาวลักษณ์ อินทร์ศรี
นางรจนา ชะฎาทอง

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๒ ข
๑๑๕๑
๑๑๕๒
๑๑๕๓
๑๑๕๔
๑๑๕๕
๑๑๕๖
๑๑๕๗
๑๑๕๘
๑๑๕๙
๑๑๖๐
๑๑๖๑
๑๑๖๒
๑๑๖๓
๑๑๖๔
๑๑๖๕
๑๑๖๖
๑๑๖๗
๑๑๖๘
๑๑๖๙
๑๑๗๐
๑๑๗๑
๑๑๗๒
๑๑๗๓
๑๑๗๔
๑๑๗๕
๑๑๗๖
๑๑๗๗
๑๑๗๘
๑๑๗๙
๑๑๘๐
๑๑๘๑
๑๑๘๒

นางสาวรจนา ทองอินทร์
นางสาวรจนา พรรภะ
นางรจนา รักษาสัตย์
นางรจนา สุวพิศ
นางรจนา อุดคํามี
นางสาวรติพร ทองมี
นางรติยาพร นาสมบูรณ์
นางรวมพร ประพฤติธรรม
นางสาวรวินท์นิภา ชิตภาษา
นางรวิวรรณ วิทยา
นางรสรินทร์ จงธรรม
นางรอกีย๊ะ ยูโซ๊ะ
นางสาวระจิตร จรพิภพ
นางระเบียบ รัษฎาเพ็ชร
นางระพีพร ปัญญาฟู
นางสาวรัชฎา อ่อนดี
นางสาวรัชฎาภรณ์ วังคะฮาต
นางสาวรัชฎาภรณ์ สุริยัพ
นางสาวรัชณีวรรณ แก้วศรี
นางสาวรัชดา ภู่คํามี
นางสาวรัชนก โทลักษณ์
นางสาวรัชนก พนมพลอย
นางรัชนิดา อับดุลลี
นางสาวรัชนี กั่วเจริญ
นางรัชนี นิติกิจไพบูลย์
นางรัชนี พงษ์นาคินทร์
นางสาวรัชนี พลสวัสดิ์
นางรัชนี ลีลากนก
นางสาวรัชนี วรชัยวงศ์สกุล
นางสาวรัชนีกร บุญโสม
นางรัชนีภรณ์ หัวหน้า
นางรัฐติยาพร คําภูแก้ว

หน้า ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา
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
๑๒๐๙
๑๒๑๐
๑๒๑๑
๑๒๑๒
๑๒๑๓
๑๒๑๔

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นางสาวรัฐวิกานต์ ประดับเสริฐ
นางสาวรัตติกาล บุญคงเกิด
นางสาวรัตนโกสินทร์ กันทลา
นางสาวรัตน์จณา ไชยมล
นางรัตนา จันทร์พรม
นางรัตนา ประทุมรังษี
นางรัตนา พรศิริกาญจน์
นางรัตนา มูลป้อม
นางสาวรัตนา เลิศชัยสุวรรณ
นางรัตนา ศาลาวงศ์
นางสาวรัตนา สมอดิศร
นางสาวรัตนากร พรหมลอย
นางรัตนาภรณ์ เทศนอก
นางสาวรัตนาภรณ์ บําขุนทด
นางรัตนาภรณ์ วงษ์พระจันทร์
นางสาวรัตนาภรณ์ สมศรี
นางรัศมี ลาดเหลา
นางราตรี สมบูรณ์ผล
นางรําไพ ศรีไสย์
นางสาวรําไพพร หลึ่งเทพ
นางรุ่งทิวา มั่นทอง
นางสาวรุ่งนภา วงศ์ใหญ่
นางรุ่งนภา อินเพลา
นางสาวรุ่งนภา เอ่นลุน
นางสาวรุ่งรัตน์ คะนาค
นางรุ่งรัตน์ สิงคเวหน
นางสาวรุ่งลาวัลย์ ใจแปง
นางรุจรดา วิรุฬห์รชตะ
นางสาวรุจินันท์ ปันชัย
นางรุจิรา สุนทรสุจริต
นางรุจิรา อินทุมาร
นางสาวเรณู ฉ่ําสมบูรณ์

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๒ ข
๑๒๑๕
๑๒๑๖
๑๒๑๗
๑๒๑๘
๑๒๑๙
๑๒๒๐
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

นางเรวดี มณีศรี
นางฤทัยรัตน์ จันทร์เกษ
นางสาวลดาพิชา จันสอน
นางลลนา และอิ่ม
นางสาวลลิตวดี จันทร์สว่าง
นางลลิตา ยินดี
นางลออง ทองดวง
นางละม่อม ทองมี
นางละมูล เอี่ยมวิจารณ์
นางละไมพร โคตสมบัติ
นางสาวละออ ยกบัตร
นางสาวลักขณา เกตุสุวรรณ
นางลักขณา พันธ์วิไล
นางสาวลักขณา สมนะ
นางลักษณาวดี คํามี
นางสาวลัดดา เชยบุญ
นางลัดดา สวนวงค์
นางลัดดา สุวรรณบุบผา
นางสาวลาวัณย์ องค์อนันต์กุล
นางสาวลําพึง เมฆศรีไพศาล
นางลิณี จูตระกูล
นางสาววจี วัฒนศิริกุล
นางสาววจีรัตน์ จ่าเมือง
นางวนัชพร พรภิญโญยิ่ง
นางวนิดา จันทมณี
นางวนิดา ฉาบสุวรรณ
นางวนิดา ชมภูสอ
นางวนิดา ไชยต้นเทือก
นางวนิดา รวมจิตร
นางวนิดา ศรีเมืองแพร่
นางสาววนิตา บุญรอด
นางสาววรพรรณ ดวงแจ่มใส

หน้า ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา
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
๑๒๗๓
๑๒๗๔
๑๒๗๕
๑๒๗๖
๑๒๗๗
๑๒๗๘

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นางสาววรพิชชา ยาวงค์
นางสาววรรณกร ลิ้มสาลี
นางสาววรรณนภา ล้ําตระกูล
นางวรรณ์นา ชนะสุข
นางสาววรรณรี วุ่นนุรักษ์
นางวรรณฤดี แสนรัตน์
นางวรรณา ไชยสอาด
นางวรรณา อุมารัตนวงศ์
นางสาววรรณิสา สุทธิสังข์
นางสาววรรณี สิริจิตตานนท์
นางวรรัศม์ ครุฑเมธา
นางวรวลัญช์ ณ วิภาส
นางวรัชยา สิริพัฒนโรจน์
นางสาววรัญญา ไชยสกุลทอง
นางสาววรัญญา เพลียอรุณ
นางวรัญญา อ่อนฉลวย
นางสาววรางคณา จูนก
นางสาววราภรณ์ เฉลิมรมย์
นางสาววราภรณ์ ประชุม
นางสาววราภรณ์ ยวงทอง
นางวราภรณ์ อ้วนแก้ว
นางสาววรารัตน์ เสาวพันธ์
นางสาววรินธาร ผาคํา
นางสาววรินพร กล้าหาญ
นางวริยาภรณ์ อิทธิวัฒน์ภิญโญ
นางสาววริศรา บุญโสม
นางวรุณย์พันธ์ แจ่มจํารัส
นางสาววฤนดา รัตนเลิศ
นางสาววลัยพร เอี่ยมสนธิ
นางวัชราภร ผิวฝ้าย
นางสาววัชรีวรรณ ศรีสุวรรณ
นางสาววัฒนา มีสวัสดิ์

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๒ ข
๑๒๗๙
๑๒๘๐
๑๒๘๑
๑๒๘๒
๑๒๘๓
๑๒๘๔
๑๒๘๕
๑๒๘๖
๑๒๘๗
๑๒๘๘
๑๒๘๙
๑๒๙๐
๑๒๙๑
๑๒๙๒
๑๒๙๓
๑๒๙๔
๑๒๙๕
๑๒๙๖
๑๒๙๗
๑๒๙๘
๑๒๙๙
๑๓๐๐
๑๓๐๑
๑๓๐๒
๑๓๐๓
๑๓๐๔
๑๓๐๕
๑๓๐๖
๑๓๐๗
๑๓๐๘
๑๓๐๙
๑๓๑๐

นางสาววันดี แสงสกุล
นางสาววันทนา แผ้วพลสง
นางวันทนี พฤกษ์ธาราธิกูล
นางวันทนีย์ มนูทัศน์
นางสาววันเพ็ญ ปานแก้ว
นางสาววันเพ็ญ เมฆกวี
นางสาววัลยศร รักซ้อน
นางสาววาทิน แสงแก้ว
นางสาววารุณี โอภาษี
นางวาสนา จันทร์ลิ้ม
นางวาสนา จิตรีญาติ
นางวาสนา ช่วยดู
นางสาววาสนา เดี่ยวงามน้อย
นางวาสนา ปวนคํา
นางสาววาสนา รักเรือง
นางวาสนา ราย
นางวาสนา วัฒนชัยผ่องศรี
นางวาสนา อริยะวงค์
นางวิจิตร รักเสนาะ
นางวิจิตรา ขว้างจิตต์
นางวิเจน ดวงคํา
นางสาววิชชุดา วิจิตรวงศ์
นางสาววิชาดา คิดเห็น
นางวิชุตา มากเพชร
นางสาววิเชียร คล้ายฉ่ํา
นางวิภรณ์รัตน์ ซื่อต่อตระกูล
นางวิภา กองมะลี
นางวิภา ชัยสุวรรณ
นางสาววิภา ซุ่นเจริญ
นางสาววิภาดา เจริญกุลเมธี
นางวิภาดา ภุมมิต
นางวิภาดา สินกิ่ง

หน้า ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๑๑
๑๓๑๒
๑๓๑๓
๑๓๑๔
๑๓๑๕
๑๓๑๖
๑๓๑๗
๑๓๑๘
๑๓๑๙
๑๓๒๐
๑๓๒๑
๑๓๒๒
๑๓๒๓
๑๓๒๔
๑๓๒๕
๑๓๒๖
๑๓๒๗
๑๓๒๘
๑๓๒๙
๑๓๓๐
๑๓๓๑
๑๓๓๒
๑๓๓๓
๑๓๓๔
๑๓๓๕
๑๓๓๖
๑๓๓๗
๑๓๓๘
๑๓๓๙
๑๓๔๐
๑๓๔๑
๑๓๔๒

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นางวิภาภรณ์ ดุสิตากร
นางสาววิภารัตน์ สถานพงษ์
นางสาววิภารัตน์ สุวรรณมณี
นางสาววิภารัตน์ อินจรัญ
นางสาววิภาวรรณ คัมภีร์สุข
นางวิมล ธุถาวร
นางวิมล วังศรี
นางวิมลรัตน์ โตเพ่งพัฒน์
นางวิมลลักษณ์ เสมือนโพธิ์
นางสาววิลัยภรณ์ นิลดาศรี
นางสาววิลาวัณย์ อยู่ให้นาน
นางสาววิลาวัลย์ จันทร์แก้ว
นางวิลาวัลย์ บุญนําพา
นางวิลาวัลย์ ศรีกระจ่าง
นางวิลาวัลย์ อยู่ยืด
นางสาววิลาสินี หาญสุวรรณ์
นางวิไล ถุงเงิน
นางสาววิไลพร เวฬุรัตนะ
นางสาววิไลลักษณ์ ศรีฝั้น
นางสาววิไลลักษณ์ แสงอรุณศิลป์
นางวิไลวรรณ เจียมรัตนจรัส
นางสาววิไลวรรณ ทะกัน
นางสาววิไลวรรณ นวลละออง
นางวิไลวรรณ เพชรดีทน
นางวิไลวรรณ ศรีวะวงค์
นางวิไลวรรณ สมวาจา
นางวิวรรณ เขตมรรคา
นางสาววิสา โพธิ์เมือง
นางสาวเวียงคํา ภูมิเมือง
นางสาวแวว บุญพงษ์
นางสาวแวววาว ยารังษี
นางสาวแวอามีเนาะ แวดูยี

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๒ ข
๑๓๔๓
๑๓๔๔
๑๓๔๕
๑๓๔๖
๑๓๔๗
๑๓๔๘
๑๓๔๙
๑๓๕๐
๑๓๕๑
๑๓๕๒
๑๓๕๓
๑๓๕๔
๑๓๕๕
๑๓๕๖
๑๓๕๗
๑๓๕๘
๑๓๕๙
๑๓๖๐
๑๓๖๑
๑๓๖๒
๑๓๖๓
๑๓๖๔
๑๓๖๕
๑๓๖๖
๑๓๖๗
๑๓๖๘
๑๓๖๙
๑๓๗๐
๑๓๗๑
๑๓๗๒
๑๓๗๓
๑๓๗๔

นางศจีวันทย์ ช่วยเกิด
นางสาวศญานินท์ ทําศรี
นางสาวศธัญยา ศรีวสุธากุล
นางศรัญญา โจทา
นางศรัญญาภรณ์ สุทปา
นางสาวศรินทิพย์ แซ่จู
นางศรินทิพย์ เนตรธานนท์
นางสาวศรินภัสร์ โรจนวราสิทธิ์
นางสาวศรินยา ทังสุนทร
นางศรีกันยา ขําเจริญ
นางสาวศรีแพร อินแก้ว
นางศรีศรินทร์ สุขสุทธิ
นางศรีสมนึก ลาไธสง
นางศรีสอด ยศวิทยากุล
นางศรีสุดา นารี
นางสาวศรีสุดา รุ่งอรุณศรี
นางสาวศรีสุดา สีชุม
นางสาวศรุตยา ชนะสินธุ์
นางศรุตา เขียวหวาน
นางศวิไล แก้วอุดร
นางศศิธร ไตรสุวรรณ
นางสาวศศิธร ธนกิจดํารงค์
นางศศิธร บุญภูมิ
นางศศิธร ใบจําปี
นางสาวศศิธร ปิ่นทองพันธ์
นางศศิธร สิงห์โต
นางศศิธร สุ่มมาตย์
นางศศินา วรรณรัตน์
นางสาวศศิภา แดงสุก
นางสาวศศิมา นาคสนิท
นางศศิมา พิเชียรนันทกุล
นางศศิมา สนนุกิจ

หน้า ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๗๕
๑๓๗๖
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
๑๔๐๓
๑๔๐๔
๑๔๐๕
๑๔๐๖

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นางศศิวิมล แก้วก่ํา
นางศาตพร ชาญณรงค์
นางศิริกุล เบ้าแดง
นางศิริขวัญ มุ่งเขตกลาง
นางสาวศิริขวัญ สุกปาย
นางสาวศิริจันทร์ เกตุทอง
นางสาวศิรินทรา วิจิตรวงษ์
นางศิรินธร รัตนพันธ์
นางสาวศิริพร คูณมา
นางสาวศิริพร รัทธิวรรณ
นางศิริพร เรืองสุข
นางสาวศิริพร แวดือราปู
นางสาวศิริพร สําเภาทอง
นางสาวศิริเพ็ญ สิวะลีพิทักษ์
นางศิริภร มาไกล
นางศิริมาศ อัตวัฒนา
นางศิริยา ป้องภัย
นางสาวศิริรัตน์ เรืองสว่าง
นางศิริลักษณ์ เจริญศักดิ์
นางสาวศิริลักษณ์ เมืองแก
นางสาวศิริวาสน์ นนทการ
นางศิลาพร ผลวงศ์
นางศุภนุช ตั้งจิตยงสิวะ
นางสาวศุภมาส ปิ่นเกตุ
นางสาวศุภลักษณ์ คุณล้าน
นางสาวศุภลักษณ์ งามสุวรรณ
นางสาวศุภลักษณ์ บุญอ่วม
นางสาวศุภลักษณ์ สิทธิพิสัย
นางศุภวรรณ อินนก
นางศุภวรรณวดี ทิพย์มาศ
นางศุภัชกาญจน์ ขําไข
นางศุภิสรา แก้วโนนตุ่น

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๒ ข
๑๔๐๗
๑๔๐๘
๑๔๐๙
๑๔๑๐
๑๔๑๑
๑๔๑๒
๑๔๑๓
๑๔๑๔
๑๔๑๕
๑๔๑๖
๑๔๑๗
๑๔๑๘
๑๔๑๙
๑๔๒๐
๑๔๒๑
๑๔๒๒
๑๔๒๓
๑๔๒๔
๑๔๒๕
๑๔๒๖
๑๔๒๗
๑๔๒๘
๑๔๒๙
๑๔๓๐
๑๔๓๑
๑๔๓๒
๑๔๓๓
๑๔๓๔
๑๔๓๕
๑๔๓๖
๑๔๓๗
๑๔๓๘

นางสาวสกาวรัตน์ สมราช
นางสาวสกุณา แดนตะเคียน
นางสาวสกุณา พัดฉวี
นางสงกรานต์ แซมกระโทก
นางสงกรานต์ พันธุ์พินิจ
นางสถิพร ชูกุล
นางสาวสนั่น กิ่งภาร
นางสนิท สุวรรณนิคม
นางสมคิด คําอุดม
นางสมจิตร์ หอไตรรงค์
นางสาวสมจิตร อาขวานนท์
นางสมใจ ศรีสุวรรณ
นางสาวสมทรง นิยมทอง
นางสาวสมนึก หมัดซาและ
นางสาวสมบัติ ธิติมงคล
นางสาวสมบูรณ์ อยู่สําราญ
นางสมประสงค์ ศรีขจร
นางสาวสมปอง แสงคํา
นางสาวสมพร วิทยารังษีพงษ์
นางสาวสมพิศ นามภักดี
นางสมมุ่ง นครชัย
นางสมร มรรคผล
นางสาวสมรัก ซาเสน
นางสาวสมรัก โรจนภิญโญภาพ
นางสมฤดี สาวิสิทธิ์
นางสาวสมฤทัย พรมทอง
นางสมศรี สุขมิ่ง
นางสมศิริ แตงฉาย
นางสมสมัย ขนบบวรกุล
นางสมสุข คงบัน
นางสมาพร เจริญเกตุ
นางสมาลี เจ๊ะมะ

หน้า ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๓๙
๑๔๔๐
๑๔๔๑
๑๔๔๒
๑๔๔๓
๑๔๔๔
๑๔๔๕
๑๔๔๖
๑๔๔๗
๑๔๔๘
๑๔๔๙
๑๔๕๐
๑๔๕๑
๑๔๕๒
๑๔๕๓
๑๔๕๔
๑๔๕๕
๑๔๕๖
๑๔๕๗
๑๔๕๘
๑๔๕๙
๑๔๖๐
๑๔๖๑
๑๔๖๒
๑๔๖๓
๑๔๖๔
๑๔๖๕
๑๔๖๖
๑๔๖๗
๑๔๖๘
๑๔๖๙
๑๔๗๐

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นางสาวสร้อยทอง พันพร
นางสาวสโรชา พรมจันทร์
นางสาวสโรชินี บุญฤทธิ์
นางสาวสวาท นามแสง
นางสะสุทร สังขสุวรรณ์
นางสังเวียน เกตุสิริ
นางสังเวียน นาคา
นางสาทิพย์ หล่าโคตร์
นางสายใจ คําโบสถ์
นางสาวสายชล เที่ยงทัด
นางสายทิพย์ แปรงนารถ
นางสายสมร ทองเชื้อ
นางสายสมร อรุณรัศมี
นางสาวสายสุนีย์ พวงเงินมาก
นางสาริสา พูนนวล
นางสาลิกา ก๋ายอด
นางสาวสาลินี ศรีเรืองเดช
นางสาวสาวิตรี กลีบเมฆ
นางสาวสาวิตรี ขําเดช
นางสาวสาวิตรี จริยอภิมวิทย์
นางสาวสาวิตรี ปรีชาศิลป์
นางสาวิตรี รองสวัสดิ์
นางสาวสาวิทตรี สุดแก้ว
นางสําราญ ปัญญาทอง
นางสาวสําราญ ศรีสวัสดิ์
นางสาวสิบเสาวนีย์ ไกรนาค
นางสิริกร ขุนวงศ์
นางสาวสิริกรานต์ ค้าแหวน
นางสาวสิรินดา กุลวิเศษ
นางสาวสิรินาถ มาศโอสถ
นางสาวสิริพร เกลี้ยงแก้ว
นางสาวสิริพร ระดาฤทธิ์

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๒ ข
๑๔๗๑
๑๔๗๒
๑๔๗๓
๑๔๗๔
๑๔๗๕
๑๔๗๖
๑๔๗๗
๑๔๗๘
๑๔๗๙
๑๔๘๐
๑๔๘๑
๑๔๘๒
๑๔๘๓
๑๔๘๔
๑๔๘๕
๑๔๘๖
๑๔๘๗
๑๔๘๘
๑๔๘๙
๑๔๙๐
๑๔๙๑
๑๔๙๒
๑๔๙๓
๑๔๙๔
๑๔๙๕
๑๔๙๖
๑๔๙๗
๑๔๙๘
๑๔๙๙
๑๕๐๐
๑๕๐๑
๑๕๐๒

นางสาวสิริพรรณ พ่วงสุขขี
นางสาวสิริรัตน์ อยู่ในวงศ์
นางสาวสิริลักษณ์ พงศ์พฤฒิชัย
นางสาวสิริลักษณ์ พิมพา
นางสิริวรรณ พันธรัตน์
นางสาวสิริวรรณ ฤทธิสาร
นางสีนวล มุสิกสุตร
นางสีฟ้า สิทธิเกษมกิจ
นางสุกัญญา ขีดเข้ม
นางสาวสุกัญญา โต๊ะทอง
นางสุกัญญา ผิวสวัสดิ์
นางสุกัญญา ยอดปา
นางสาวสุกัญญา ยุกตานนท์
นางสาวสุกัลยา ไชยชิน
นางสาวสุขฉวี คุ้มครองเล็ก
นางสาวสุขสวัสดิ์ ปรียาโชติ
นางสาวสุคนธา บุญนิมิตร์
นางสาวสุจารี พรหมณีวัฒน์
นางสาวสุจิตตา สีสุวอ
นางสุจิตรา แก้วมณี
นางสาวสุจิตรา คงสุรนิ ทร์
นางสาวสุจิตรา ชุ่มชื่น
นางสาวสุจิตรา พวงโกศล
นางสาวสุจิตรา มะนะมุติ
นางสาวสุจินดา จําปาพรม
นางสาวสุจิราพร ชินสะอาด
นางสาวสุจีรา วิหกมาส
นางสุชญา ปิ่นมณี
นางสาวสุชาดา กําธรกิตติกุล
นางสาวสุชาดา ปานนพภา
นางสาวสุชาดา วงค์เย็น
นางสาวสุชาธิษณ์ เหลียงแฉล้ม

หน้า ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๐๓
๑๕๐๔
๑๕๐๕
๑๕๐๖
๑๕๐๗
๑๕๐๘
๑๕๐๙
๑๕๑๐
๑๕๑๑
๑๕๑๒
๑๕๑๓
๑๕๑๔
๑๕๑๕
๑๕๑๖
๑๕๑๗
๑๕๑๘
๑๕๑๙
๑๕๒๐
๑๕๒๑
๑๕๒๒
๑๕๒๓
๑๕๒๔
๑๕๒๕
๑๕๒๖
๑๕๒๗
๑๕๒๘
๑๕๒๙
๑๕๓๐
๑๕๓๑
๑๕๓๒
๑๕๓๓
๑๕๓๔

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นางสาวสุณิสา ลิขิต
นางสุดใจ บริพันธ์
นางสุดชีรา ขัตติ
นางสุดที่รัก คําเรืองฤทธิ์
นางสาวสุดารัตน์ มนต์อุ่น
นางสาวสุดารัตน์ สีดา
นางสุทธิลักษณ์ ประยูรเวชช์
นางสาวสุทัศนีย์ บุญมี
นางสุทัศนีย์ พรมพินิจ
นางสาวสุทิน แก้วสะอาด
นางสาวสุทิศา รอดดียิ่ง
นางสุทิศา อมรดิษฐ
ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุธาทิพย์ ชื่นชม
นางสาวสุธาทิพย์ สินเปียง
นางสาวสุธามาศ ทิพย์อุทัย
นางสุธารัตน์ มรกต
นางสุธีรา ปสาทรัตน์
นางสุนทราพร สุริยะน้อย
นางสุนัฐชา มะหะหมัด
นางสาวสุนันทา เข็มทอง
นางสุนันทา งามมานะ
นางสุนันทา เงินยางแดง
นางสาวสุนันทา จันทวิมล
นางสุนันทา จํานงนรินทร์รักษ์
นางสุนันทา แซ่เตี้ยว
นางสุนันทา ปิ่นสุวรรณ
นางสุนันทา ริกากรณ์
นางสาวสุนันทา วามะเกตุ
นางสุนา ดงดินอ่อน
นางสุนิศา ใจเสงี่ยม
นางสาวสุนิษา พรมนิล
นางสาวสุนิสา จั่นจีน

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๒ ข
๑๕๓๕
๑๕๓๖
๑๕๓๗
๑๕๓๘
๑๕๓๙
๑๕๔๐
๑๕๔๑
๑๕๔๒
๑๕๔๓
๑๕๔๔
๑๕๔๕
๑๕๔๖
๑๕๔๗
๑๕๔๘
๑๕๔๙
๑๕๕๐
๑๕๕๑
๑๕๕๒
๑๕๕๓
๑๕๕๔
๑๕๕๕
๑๕๕๖
๑๕๕๗
๑๕๕๘
๑๕๕๙
๑๕๖๐
๑๕๖๑
๑๕๖๒
๑๕๖๓
๑๕๖๔
๑๕๖๕
๑๕๖๖

นางสาวสุนิสา มงคลศรีชัยชนะ
นางสุนีย์ ฟักวงศ์
นางสุนีย์ วารี
นางสุนีย์ สุทธิสน
นางสุนีย์ แสงกวีเลิศ
นางสาวสุปราณี ปิ่นทอง
นางสุปรีดา จันทโรภาสกุล
นางสุพร ทันบุญ
นางสุพรรณี พุ่มเกลี้ยง
นางสาวสุพรรษา แซ่โคว้
นางสาวสุพรรษา ติดโสม
นางสาวสุพรรษา ลิ้มไพบูลย์
นางสุพัตรา เกตุแก้ว
นางสาวสุพัตรา แดงสง่า
นางสาวสุพัตรา ประจวบสุข
นางสาวสุพัตรา ประสงค์ทรัพย์
นางสาวสุพัตรา พวงโกศล
นางสุพัตรา สีเทา
นางสุพัตรา แหสกุล
นางสุพันณี สุนันต๊ะ
นางสุพิชฌาย์ วีระพันธุ์
นางสาวสุพิชา วังขนาย
นางสุเพ็ญ รักขนาม
นางสุภัควดี สามาทุม
นางสุภัทรา ขยิ่มจิตต์
นางสุภัทรา จันละมูล
นางสุภานี งามศรี
นางสุภาพ แคว้งใจ
นางสาวสุภาพร คงสุขสมบูรณ์
นางสาวสุภาพร จันทร์เพชร
นางสาวสุภาพร ศรีวงค์เพ็ชร
นางสุภาพร สุวัฒน์กุล

หน้า ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๖๗
๑๕๖๘
๑๕๖๙
๑๕๗๐
๑๕๗๑
๑๕๗๒
๑๕๗๓
๑๕๗๔
๑๕๗๕
๑๕๗๖
๑๕๗๗
๑๕๗๘
๑๕๗๙
๑๕๘๐
๑๕๘๑
๑๕๘๒
๑๕๘๓
๑๕๘๔
๑๕๘๕
๑๕๘๖
๑๕๘๗
๑๕๘๘
๑๕๘๙
๑๕๙๐
๑๕๙๑
๑๕๙๒
๑๕๙๓
๑๕๙๔
๑๕๙๕
๑๕๙๖
๑๕๙๗
๑๕๙๘

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นางสาวสุภาพร แสงทอง
นางสาวสุภาพร อัครกาญจนางกูร
นางสาวสุภาพันธ์ ชูใจ
นางสุภาภรณ์ คงเพ็ง
นางสาวสุภาภรณ์ วิหกฤทธิ์
นางสาวสุภาภรณ์ สีหามาตย์
นางสาวสุภาวดี บุญพูล
นางสุภาวดี บุญศรี
นางสาวสุภาวดี ภาวะสุทธิพงษ์
นางสาวสุภาวดี ว่องประสพสุข
นางสุมนมาลย์ ศุภเวชปกรณ์
นางสุมลฑา เศรษฐการ
นางสาวสุมลทิพย์ อินผ่อง
นางสาวสุมาลี นิลจันทร์
นางสุมาลี วิจิตรตระการสม
นางสาวสุมาลี ศิริแสง
นางสาวสุมิตรา สมศรี
นางสาวสุรัชวดี เกตุสัตบรรณ์
นางสุรัฐฐา นาอินทร์
นางสุรัสวดี ศรีงาม
นางสาวสุรินทร ฉลาดเจน
นางสุริยา บุญโสภา
นางสาวสุรีย์รัตน์ พรมมิตร
นางสาวสุรีย์วัล ชัยจํารัส
นางสาวสุรีรัตน์ กาญจนประดิษฐ์
นางสุรีรัตน์ ชอบสุข
นางสุรีรัตน์ ประทุมแก้ว
นางสุรีรัตน์ ศรีอุดม
นางสุไรยา มะเล็งลอย
นางสุลี สุขรักษ์
นางสุวจี ปิมปา
นางสุวพัชญ์ วงศ์ฐิติพลกร

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๒ ข
๑๕๙๙
๑๖๐๐
๑๖๐๑
๑๖๐๒
๑๖๐๓
๑๖๐๔
๑๖๐๕
๑๖๐๖
๑๖๐๗
๑๖๐๘
๑๖๐๙
๑๖๑๐
๑๖๑๑
๑๖๑๒
๑๖๑๓
๑๖๑๔
๑๖๑๕
๑๖๑๖
๑๖๑๗
๑๖๑๘
๑๖๑๙
๑๖๒๐
๑๖๒๑
๑๖๒๒
๑๖๒๓
๑๖๒๔
๑๖๒๕
๑๖๒๖
๑๖๒๗
๑๖๒๘
๑๖๒๙
๑๖๓๐

หน้า ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสุวรรณลี นามสอน
นางสุวรรณา ทองคํา
นางสุวรรณา เบ้ารักษา
นางสาวสุวลี รังษีสุกานนท์
นางสุวัฒนา คณโฑเงิน
นางสาวสุวารินทร์ โรจน์ขจรนภาลัย
นางสุวิท คําพันน้อย
นางสาวเสงี่ยม ชาอ่อน
นางสาวเสาวณี อิ่นแก้ว
นางสาวเสาวณีย์ ลอยอุดมโชค
นางเสาวณีย์ สุบิน
นางสาวเสาวนีย์ อินทร์จักร์
นางเสาวนีย์ อินทสมบัติ
นางสาวเสาวภร คงรุ่ง
นางเสาวภา จารุรัตน์
นางสาวเสาวลักษณ์ ตาระเกตุ
นางแสงเดือน ปลิวไธสงค์
นางสาวแสงเดือน หวังวัชรกุล
นางแสงอรุณ ศรีพุก
นางโสภา พินนอก
นางโสภาพร หล้าเหลื้อม
นางโสภาภรณ์ พุฒยืน
นางโสภารัตน์ วิชัยดิษฐ
นางหงษ์ทอง วาดี
นางหทัยชนก จงมีสุข
นางสาวหทัยชนก ผิวแดง
นางหทัยวรรณ นาดี
นางสาวหทัยศิริ จรรยา
นางสาวหนูแพว วัชโศก
นางสาวหวังถวิล ชูดมวิโรจน์
นางหวัน ทองบุตร
นางหัทยา เกื้อสกุล

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

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นางสาวหัสยา ไชยมนตรี
นางสาวอณุภา คงปราโมทย์
นางสาวอธิชณัณ เตชะพันธุ์
นางสาวอนงค์ ชูเจริญวงศ์
นางสาวอนงค์ หนามพรม
นางสาวอนัตตา แซ่ตั๊ง
นางสาวอนินทิตา จินดาศรี
นางอนิสา ทองศรี
นางอนุสรณ์ จันทร์เมือง
นางสาวอนุสรา จิโนสุวัตร์
นางอนุสรา อุมา
นางอภิญญา สีสะอาด
นางอภิญญา แสงทอง
นางอภิรดี งามสุริยโรจน์
นางสาวอภิรดี ชอบงาม
นางสาวอภิรดี สังขพันธุ์
นางอมร ภูทิพย์
นางอมรรักษ์ ชวาลวงศ์
นางสาวอมรรัตน์ ตกสิยานันท์
นางสาวอมรรัตน์ ภูมมะรา
นางสาวอมรรัตน์ ศรีส่ง
นางอมรัตน์ เศรษฐ์เจริญกุล
นางสาวอรกัญญา สันติมิตร
นางอรชร สุภาพ
นางสาวอรชร สุวรรณรัตน์
นางอรญา ฒาริกชานนท์
นางสาวอรณิชา ฉ่ําไธสง
นางสาวอรดา พาทีทิน
นางอรนุช กล่อมใจ
นางอรนุช เขื่อนแก้ว
นางอรพรรณ เรืองภักดิ์
นางอรพิน เมืองพรหม

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๒ 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
๑๖๘๙
๑๖๙๐
๑๖๙๑
๑๖๙๒
๑๖๙๓
๑๖๙๔

หน้า ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางอรพินท์ โนคํา
นางอรพิมพ์ รัตนวงค์
นางอรวรรณ์ เลิศแสง
นางสาวอรวรรณ นวนหนู
นางอรวรรณ อากาศชัย
นางอรวรรณ เอียดประดิษฐ์
นางสาวอรวรานันท์ ทรัพย์ประเสริฐ
นางสาวอรอนงค์ ไชยแสน
นางอรอนงค์ ดวงขวัญ
นางสาวอรอุมา แสนละมุน
นางอรอุสา อินอ่อน
นางอระณี อภิทักขกุล
นางอรัญญา โนกุญชร
นางอรัญญา ศรีประยูร
นางอรัญญา สุขทรัพย์
นางสาวอรัญญา แสงอําไพ
นางอร่าม ศิรินาม
นางสาวอริสา สุขทอง
นางอรุณศรี ไพฑูรย์
นางอรุณี เครือรัตน์
นางอวยพร วงค์ประดิษฐ์
นางสาวอ้อม คําแย้ม
นางสาวอังคณา แซ่โหลก
นางสาวอังคณา ถาวรศิริ
นางอังคณา ปลอดมณี
นางอัจจนา พุ่มโพธิ์
นางอัจฉรา พานิดดาสัก
นางอัจฉรา ยะราช
นางสาวอัจฉรีย์ ศรีนวลนัตร์
นางอัจฉรียา นันทศิริพล
นางอัชรี ชาญเชาว์
นางอัญชนา ปลอดกระโทก

๑๖๙๕
๑๖๙๖
๑๖๙๗
๑๖๙๘
๑๖๙๙
๑๗๐๐
๑๗๐๑
๑๗๐๒
๑๗๐๓
๑๗๐๔
๑๗๐๕
๑๗๐๖
๑๗๐๗
๑๗๐๘
๑๗๐๙
๑๗๑๐
๑๗๑๑
๑๗๑๒
๑๗๑๓
๑๗๑๔
๑๗๑๕
๑๗๑๖
๑๗๑๗
๑๗๑๘
๑๗๑๙
๑๗๒๐
๑๗๒๑
๑๗๒๒
๑๗๒๓
๑๗๒๔
๑๗๒๕
๑๗๒๖

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นางอัญชนา มุกดาหาญ
นางสาวอัญชลี จันทร์ขจร
นางอัญชลี โพธิจักร
นางอัญชลี สะท้านบัว
นางอัญชลี สินธุเขียว
นางอัญชลีญา บุญเลิศ
นางสาวอัญชัญ เชื้อสายมาก
นางอัญชัญ อบมาลี
นางสาวอัธยา เทศวงษ์
นางอันธิกา ชูณรงค์
นางอัมพร จารุรัชกุล
นางอัมพร สันชมภู
นางอัศราพร ศิริสมบัติ
นางอาทิตยา ตากกระโทก
นางอาทิตยา นันกระโทก
นางสาวอานุ พิมพ์คต
นางสาวอาภรณ์ แปงคํา
นางสาวอาภากร อยู่สุข
นางอาภาพร วันเพ็ง
นางสาวอายุซะห์ วาเด็ง
นางอารมณ์ ชัยวร
นางอารี แสงทับทิม
นางสาวอารียา สุขเกษมสุนทร
นางอารีรัตน์ ถนนแก้ว
นางอารีรัตน์ ปางนิติกรณ์
นางสาวอารีวรรณ ภู่มะลิ
นางสาวอาลิตา หงษ์สา
นางอํานวย ดอนสุวรรณ
นางอําพร อํามะรึก
นางอําพรพัน กองสถาน
นางอําพรรัตน์ ไชยวุฒิ
นางอําพันธ์ สวัสดิ์ทวี

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๒ ข
๑๗๒๗
๑๗๒๘
๑๗๒๙
๑๗๓๐
๑๗๓๑
๑๗๓๒
๑๗๓๓
๑๗๓๔
๑๗๓๕
๑๗๓๖
๑๗๓๗
๑๗๓๘
๑๗๓๙
๑๗๔๐
๑๗๔๑

หน้า ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอําไพ ศรีวงษ์
นางอําไพ สมประสงค์
นางอําไพวรรณ ดิษฐ์จนพงศ์พร
นางอิงอร อาสน์ทอง
นางสาวอินทิรา บุญบันดาล
นางสาวอินธชา คงเอียง
นางสาวอิศิยา ปัญญาเดช
นางอิสราพร พันธุ์นายัง
นางสาวอุดมลักษณ์ เสนานาม
ว่าที่ร้อยตรีหญิง อุทัยวรรณ ทองวิไล
นางอุทัยวรรณ มะลิป่า
นางสาวอุทัยวรรณ สมบูรณ์พูลเพิ่ม
นางสาวอุทุมพร เรืองกูล
นางอุ่นเรือน นันทะพันธ์
นางอุบลรัตน์ บุญเพ็ง

๑๗๔๒
๑๗๔๓
๑๗๔๔
๑๗๔๕
๑๗๔๖
๑๗๔๗
๑๗๔๘
๑๗๔๙
๑๗๕๐
๑๗๕๑
๑๗๕๒
๑๗๕๓
๑๗๕๔
๑๗๕๕
๑๗๕๖

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นางอุบลรัตน์ อินทรวิเชียร
นางอุบลวรรณ บุญทรัพย์
นางสาวอุมาพร แซ่ลิ้ม
นางสาวอุมาพร อบมา
นางอุมาภรณ์ ปรียาสมบัติ
นางอุรัตน์ นาคน้อย
นางอุไรพร สาครธนรัตน์
นางอุไรวรรณ กรดแก้ว
นางอุไรวรรณ เกิดผล
นางอุไรวรรณ ทองรอด
นางอุไรวรรณ มณีเพชร์
นางสาวอุลัยพร แสงเกตุ
นางอุษณีย์ ไชยคําปัน
นางอุษณีย์ อุ่นเรือน
นางสาวโอใด วันสีสุข

บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ตติยดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายถิรพล วงศ์สอาดสกุล
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๘
นายธีรเนตร เศรษฐบุตร
๙
นายศิริชัย มงคลเกียรติศรี
๑๐
นายสุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ
๑๑
นายอริชัย อรรคอุดม
นางสาวชมนาด โกมลมาลย์
๑๒
นางสาวชลธิชา อาภากาศ
๑๓
นางสาวนันทิยา ชัยบุตร
๑๔

นางสาวปฐมาพร เนตินันทน์
นางสาวเพ็ญพักตร์ ศิริไตรรัตน์
นางรณิดา รัตตากร
นางสาวรุจิพรรณ วัฒนอลงกรณ์
นางสาวลักคณา วรศิลป์ชัย
นางสาวลักษณ์วรรณ พิมพ์สวัสดิ์
นางสาวอติภา อ่องเอี่ยม

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๒ ข
๑
๒
๓
๔
๕

นายจักรพงษ์ สุธาภุชกุล
นายทศพล บ้านคลองสี่
นายภาณุวัฒน์ คุปตะพันธ์
นายรัชศักดิ์ จิรวัฒน์
นายสัณฐิติ ทองช่วง

หน้า ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๖ นายอาชวิชญ์ กฤษณสุวรรณ
๗ นายอุรพงศ์ แพทย์คชา
๘ นางสาวชญานุตม์ ศิลปศาสตร์
๙ นางสาวณัฏฐา อุ่ยมานะชัย
๑๐ นางสาวนุชนาถ สุพิชญางกูร

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
๑ นายตริฉัตร ชื่นศิลป์
๒ นายทัชสน พฤฒเศรณี

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๓ นางสาวชลกนก โฆษิตคณิน
๔ นางสาววิระวัลย์ ดีเลิศ
๕ นางสุธาสินี วิยาภรณ์

มหาวิทยาลัยเกริก
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายพลวัฒน์ เร่งรีบ
๓ นางสาววิภารัตน์ คําบับภา
๒ นางสาวณภัทร มังคละพฤกษ์
๔ นางสาวศศิธร นาคขาว
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายบุญเลิศ ศรีเบญจบุตร
๒ นางสาวจิตติมา จันทกาศ
๓ นางสาวปัทมา สุขสอาด

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
๑
๒
๓
๔
๕

นายกิตติกร เรืองขํา
นายวรากร เกิดทรัพย์
นายสงกรานต์ แก่นเชิดชู
นายอํานวย อังกาบสี
นายเอกสิทธิ์ สนามทอง

๑ นายขจรศักดิ์ เจ้ากรมทอง
๒ นายเฉลิมเกียรติ เฟื่องแก้ว
๓ นายณฤทธิ์ ญังธนิศรา

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๖ นางสาวขวัญลักษณ์ มิตรโสภณศิริ
๗ นางประไพพรรณ สาลิตุล
๘ นางสาวโสภา เอกทัศน์
๙ นางสาวหนึ่งฤทัย ทิมย้ายงาม
๑๐ นางอรอนงค์ แซ่จิว
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๔ นายปริญญา บุญมาเลิศ
๕ นายฟาเดลล์ หะยีฮาระสะ
๖ นายเมธา เกตุแก้ว

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๒ ข
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

นายสุธี รุกขพันธ์
นายสุนิติ สุภาพ
นายสุพจน์ จันทวัชรากร
นายสุวิชชา อุทธสิงห์
นายอธิศ สุวรรณดี

หน้า ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นายอรรณพ พลชนะ
นางสาวณิชา ชวลิต
นางนฤพร อารยตานนท์
นางพนิดา ชื่นชม
นางสาวอังคณานาถ สุเทพากร

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑ นางสาวนิตยา เปล่งเจริญศิริชัย
๒ นางสาวพิมพาภรณ์ พึ่งบุญพานิชย์

มหาวิทยาลัยชินวัตร
๑ นายวุฑฒิ พันธุมนาวิน

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๒ นางสาวธนรัสมิ์ ธีรธนาเกียรติ์
๓ นางสาวอังคณา ผิวละออ

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
ทุติยดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายจุฬาเกษม ชินะผา
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑ นางสาวอรณี ฤทัยผ่อง
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายรัชดา มนเทียรวิเชียรฉาย
๒ นางสุวิมล เจียรธราวานิช

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑ นางสาวสุชาดา สิทธิ์จงสถาพร

มหาวิทยาลัยธนบุรี
๑ นายไพบูลย์ จันทร์เศษ

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๒ นางสาววารุณี มิลินทปัญญา
๓ นางสาวเสาวภา เมืองแก่น

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๒ ข

หน้า ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายธีระรัตน์ เปี่ยมสุภัคพงศ์
๒ นายธีระศักดิ์ เปี่ยมสุภัคพงศ์
๓ นายศรีปราชญ์ คงบางยาง

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๙ นางสาวจรัญญา ปานเจริญ
นายจันทร์พา ทัดภูธร
๑๐ นางจารุวรินทร์ โอสถานุเคราะห์
นายจุลศักดิ์ ชาญณรงค์
๑๑ นางฉวีวรรณ เพ็ชรศิริ
นายเฉลิมพล ศิริกายน
๑๒ นางสาวนัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ
นายณรงค์เดช กีรติพรานนท์
๑๓ นางนุชรี เปรมชัยสวัสดิ์
นายพงษ์ภิญโญ แม้นโกศล
๑๔ นางลีลา เตี้ยงสูงเนิน
นายอัศวิน แสงพิกุล
๑๕ นางสาวสร้อยศิธร อิศรางกูร ณ อยุธยา
นายอํานาจ ผดุงศิลป์
๑๖ นางสิริลักษณ์ หุ่นศรีงาม ผลพานิช
นางสาวจตุพร มีสกุล
๑๗ นางเสาวลักษณ์ แสงมงคลพิพัฒน์
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑๕ นางสาวธันยนันท์ ทองบุญตา
นายกิตติ คล้ายเอม
๑๖ นางสาวนลินา องคสิงห
นายต่อสกุล ถิระพัฒน์
๑๗ นางสาวนุชนาถ สัตย์วินิจ
นายเตชนิธิ สังขะทรัพย์
๑๘ นางบุตรี จารุโรจน์
นายนุกูล พิมเสน
๑๙ นางบุษยมาศ จั่นเพ็ชร์
นายวรพงษ์ เดชะศาศวัต
๒๐ นางปรีเปรม นนทลีรักษ์
นายวิสูตร ตุลยสุข
๒๑ นางสาวปุณฑรา สร้อยสน
นายวีระ ศรีอริยะกุล
นายอาทร จิตสุนทรชัยกุล
๒๒ นางพจมาลย์ สกลเกียรติ
นางสาวกนิษฐา ยิ้มนาค
๒๓ นางสาวระวีวรรณ ทรัพย์อินทร์
นางสาวจิราพร ชมสวน
๒๔ นางสาวรัชกุล เปรื่องการ
๒๕ นางสาววราพร จิระพันธุ์ทอง
นางสาวชลิดา รัชตะพงศ์ธร
๒๖ นางวัชราพร อยู่ดี
นางสาวฐิติมา สิทธิพงษ์พานิช
๒๗ นางวัชรีพร สุทธิกรกมล
นางสาวณมณ ขันธชวะนะ
๒๘ นางสาวศศิพร เหมือนศรีชัย
นางดาวศุกร์ บุญญะศานต์

หน้า ๘๓
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๒ ข
๒๙ นางสาวศศิมาฆะ บุรุษพัฒน์
๓๐ นางสาวสินนี าฏ สุทธจินดา
๓๑ นางสาวสุชาดา เชิดชูธรรม

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

๓๒ นางสาวสุรีรัตน์ ณิชาพัฒน์
๓๓ หม่อมราชวงศ์อรฉัตร ซองทอง
๓๔ นางสาวอรัญญา นาคหล่อ

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ทุติยดิเรกคุณาภรณ์
๑ นางสาวปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง
๑ นายสิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง
๑
๒
๓
๔

นายพรณรงค์ สิงห์สําราญ
นายพินิจ แกล้วเกษตรกรณ์
นายศิริชัย เกื้อกูล
นายเอนก เปตะคุ

ตติยดิเรกคุณาภรณ์
๒ นางปัทมา รูปสุวรรณกุล
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๕ นางวัลภา คงพัวะ
๖ นางสาววิชุตา นาคเถื่อน
๗ นางสาวสุพรรณี เดชสอน
๘ นางสาวอภิชยา นิเวศน์

มหาวิทยาลัยปทุมธานี
ทุติยดิเรกคุณาภรณ์
๑ นางชนากานต์ ยืนยง
ตติยดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายวิบูลย์ พุ่มพูลสวัสดิ์
๑
๒
๓
๔
๕
๖

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๗ นางณิชชา ฤทธิ์ขจร
นายดิฐดา นุชบุษบา
๘ นางสาวเบญจมาภรณ์ รุ่งสาง
นายธีรชิต พาสุกรี
๙ นางสาววรรณดา มลิวรรณ์
นายปริญญา ศรีเกตุ
๑๐ นางสาวสุปราณี อุดมผล
นายมงคล จิตรโสภิณ
๑๑ นางสุรางค์ เลิศล้ํา
นางกิตติมาพร โลกาวิทย์
นางสาวณัฐพร ฉายประเสริฐ
๑๒ นางสาวอรวรรณ พรรณบัวหลวง
๑๓ นางอารีย์ มหุวรรณ

มหาวิทยาลัยพายัพ
ตติยดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายพีรพัฒน์ ตรังรัฐพิทย์

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๒ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

หน้า ๘๔
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จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑๑
นายกุลวัฒน์ ทศพะรินทร์
นายคมกฤต วงค์นาง
๑๒
นายดํารงไท อาจารยางกูร
๑๓
นายทรงเกียรติ จรัสสันติจิต
๑๔
นายเทวมิตร รุ่งเรืองวงศ์
๑๕
นายสุรชัย จินณะแก้ว
๑๖
นางสาวกนกพร สัยยะสิทธิพานิชย์
๑๗
นางสาวกรณิการ์ รักธรรม
๑๘
นางกีรติ ไพบูลย์
๑๙
นางจิตนธี ริชชี่
๒๐

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นางชีวพร ชุมสาย ณ อยุธยา
นางดวงสุดา ศรีบัวอ้าย
นางนงนุช แหล่งอุโมงค์
นางนพรัตน์ ธาระณะ
นางนฤมล พงษ์ประเสริฐ
นางสาวเบญญา เลิศสุวรรณ
นางสาวปุณณาสา โพธิพฤกษ์
นางวีรวรรณ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์
นางหัทยา เฮ็ฟเนอร์
นางสาวเอกกมล เอกลักษณ์ดิลก

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๙ นางสาวศิรินุช จันทรางกูล
นายขรรคจิต คุ้มสอน
๑๐ นางสาวศิริลักษณ์ อุ่นเมือง
นางสาวกัญญาพัชญ์ จาอ้าย
นางสาวบัณฑิตา แสงสิทธิศักดิ์
๑๑ นางสาวศุภนารี เกษมมาลา
นางพัชร บุญธีรารักษ์
๑๒ นางสาวสุธิดา พัฒนศรีวิเชียร
นางสาวพัชรินทร์ ชนะพาห์
๑๓ นางสาวสุภา พูนผล
นางเพชรรัช ปะระไทย
๑๔ นางสุภาภรณ์ จองคําอาง
นางสาวรัตนกัลยา วงศ์ตระกูลเล็ก
๑๕ นางสาวสุรีพันธ์ เทพอุด
นางสาววัชรีวรรณ คําแสน
๑๖ นางสาวโสพรรณา ฉัตรหลวง
๑๗ นางอัมพร นพคุณ

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
๑
๒
๓
๔
๕
๖

นายณฐวัฒน์ พระงาม
นายเทเวช แพทอง
นายวิชิระ วีระพลิน
นางสาวธัญลักษณ์ น้อยผล
นางสาวนรีรัตน์ ยิ้มนรินทร์
นางสาวพริมรฎา สุขคําภา

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๗ นางสาวพฤกษชาติ ชาติรังสรรค์
๘ นางสาวเพ็ญศิริ ใจวัน
๙ นางสาวมาริสา กัณฑาทรัพย์
๑๐ นางสาวระวิวรรณ ชินอ่วม
๑๑ นางวนิดา จันทร์ศรี
๑๒ นางสาวสุรางค์ คงหมื่นรักษ์

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๒ ข

หน้า ๘๕
ราชกิจจานุเบกษา

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑๔ นางสาวทัศนีย์ อัครพินท์
๑ นายจิรวุฒิ เชิญเกียรติประดับ
๑๕ นางสาวน้ําทิพ สมัครไทย
๒ นายชุมพล รอดแจ่ม
๑๖ นางสาวนิตย์ระดี วงษ์สวัสดิ์
๓ นายณัฐวุฒิ วิเศษ
๑๗ นางสาวเนตรนภา ไม่เที่ยง
๔ นายธรรมกิตติ์ ขวัญเกื้อ
๑๘ นางสาวประภัสสร กิตติมโนรม
๕ นายปรเมศวร์ ศิริรักษ์
๑๙ นางผ่องใส ถาวรจักร์
๖ นายพฤกษ์ภูมิ ธีราบุตร
๒๐ นางสาวพรพิมล สัมพัทธ์พงศ์
๗ นายพิเชษฐ์ ตั้งสงค์ไพบูลย์
๘ นายพิทักษ์ ลีนาลาด
๒๑ นางสาวเพียงเดือน เกิดอําแพง
๙ นายภาสกร ปาละกูล
๒๒ นางภัทรี ตั้งจีรวงษ์
๑๐ นายวิรัช วรรณรัตน์
๒๓ นางสาวเรวดี ศักดิ์ดุลยธรรม
๒๔ นางสาววันทิกา หิรัญเทศ
๑๑ นายสกลพร พิบูลย์วงศ์
๒๕ นางสาวสุนทรีย์ สองเมือง
๑๒ นางสาวเจณิภา คงอิ่ม
๒๖ นางสาวสุวรรณา ตรงต่อศักดิ์
๑๓ นางสาวทัศนา หงษ์มา

มหาวิทยาลัยรังสิต
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๕ นางสาวศศิธร ปังศิริกุล
๑ นายกสิณ จันทร์เรือง
๖ นางสาวสุชาดา จงรุ่งเรืองโชค
๒ นายประทีป นรินทรางกูร ณ อยุธยา
๗ นางสุรีย์ ศุภลักษณ์นารี
๓ นายอนุชาติ จังพานิช
๘ นางสาวเสาวภาคย์ เกษมสุข
๔ นายอรรถวิท อุไรรัตน์
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑๐ นายวัฒนา ชยธวัช
๑ นายฐนวิชณ์ ไกรเพิ่ม
๑๑ นายวีรภัทร์ อึ้งอัมพร
๒ นายณัฎฐ์พงษ์ จันทชโลบล
๓ นายดวงอาทิตย์ ศรีมูล
๑๒ นายวีระศักดิ์ ซึงถาวร
๔ นายธนกฤต เฉิดจินดา
๑๓ นายษิธู ประมวญ
๕ นายธนภัทร เอกกุล
๑๔ นายสุทัศน์ ปาละมะ
๖ นายพัฒน์ พิสิษฐเกษม
๑๕ นายอดุลย์ บุญเฉลิมชัย
๗ นายภณสุทธิ์ สุทธิประการ
๑๖ นายอนุชา อารีพรรค
๘ นายภัทรพงศ์ เกษทอง
๑๗ นายอภิชัย เลี่ยมทอง
๙ นายวรเทพ ว่องสรรพการ
๑๘ นายไอราพต ศรีสุชาติ

หน้า ๘๖
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๒ ข
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖

นางสาวกฤตพร ลาภพิมล
นางสาวเฉลิมพร เย็นเยือก
นางสาวชวพร ธรรมนิตยกุล
นางต้องจิตร สุทธิศรีปก
นางสาวทัศนีย์ เนินปลอด
นางสาวปถมาพร สุกปลั่ง
นางสาวปาจรีย์ เหลี่ยงประดิษฐ์
นางสาวปิยภรณ์ ชูชีพ

๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นางพัฒน์ธีรา พันธราธร
นางสาวมัลลิกา พงษ์สถิตย์
นางรัตติยา ตั้งบูชาเกียรติ
นางสาววัชราภรณ์ จิตรชุ่ม
นางสาววาลุกา พลายงาม
นางสาวศศิพินทุ์ ศุภมนตรี บัวพล
นางสาวสุพัตรา วัฒนสาธิตอาภา
นางสาวอรจิรา อารักษ์สกุลวงศ์

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๑
๒
๓
๔

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
นายประสาน ฮกชุน
๗ นางสาวนิพัทธ์ ดอกกุหลาบ
นายวันชัย หลิ่วอํานวยโชค
๘ นางสาวพรชนัน ทูลขุนทด
นายสราวุธ รามณรงค์
๙ นางสาวริญญาภัทร์ ปยุตวรเศรษฐ์
นายอนุวัฒน์ เอี่ยมแสน
๑๐ นางสาววิไลวรรณ ศรีอักษร
๑๑ นางสาวโสวัตรธนา ธารา
นางสาวชนัดดา พ่วงกลาง
๑๒ นางสาวอําพร ศรีรัตน์
นางณัฐนงนภัส ชุติสราสิริธัช
๑๓ นางอุมาพร สุวรรณโรจน์
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
นายณัฏฐ์ แถมพร
๕ นางวันทิพย์ แสงพันธุรุง
นายสมบัติ อุดมชัยอนันต์
๖ นางสาวสุปราณี รัดรอดกิจ
นายอนันต์สิทธิ์ สือนอ
๗ นางสาวสุภาวินี สารธิยากุล
นางสาวกัญญวรรณ ปิ่นเงิน
๘ นางสาวอัญชนา เทพนาคิน

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
๑ นายชัยนิกร กุลวงษ์
๒ นายณัฏฐ์ปวินท์ ดีศาสตร์

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๓ นางสาวจุฑาทิพย์ ทองเดชาสามารถ
๔ นางสาวชมพู ทรัพย์ปทุมสิน
๕ นางสุเนตร บุบผามาลา

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
๑ นายกิตติศักดิ์ ฤาแรง
๒ นายจิรศักดิ์ จิยะจันทน์
๓ นายวีระกร วันทอง

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๔ นางสาวจินดา ทับทิมดี
๕ นางสาวนีรนุช เนื่องวัง
๖ นางสาวรัฐชฎา ฤาแรง

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๒ ข

หน้า ๘๗
ราชกิจจานุเบกษา

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
๑

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

ตติยดิเรกคุณาภรณ์
นายโสภิต ภาโนมัย
๒ นางเจียมจิต สุวรรณน้อย
๓ นางเปรมจิต เสาวคนธ์
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑๒ นางขวัญเดือน ชื่นใจ
นายเกียรติศักดิ์ สกุลพันธ์
๑๓ นางจีระวรรณ วิสายอน
นายคมวุธ วิศวไพศาล
๑๔ นางพรอําไพ สมิตานนท์
นายจรรยา ผลประเสริฐ
๑๕ นางสาวเพ็ญประภา สุวรรณะ
นายธ.ธง พวงสุวรรณ
๑๖ นางสาวมาลิวรรณ บุญพลอย
นายธนัญกรณ์ รักษาคํา
๑๗ นางเยาวนารถ พันธุ์เพ็ง
นายประภัสสร คําสวัสดิ์
๑๘ นางสาวรัตนติญา ฤทธิโชติ
นายวนายุทธ์ แสนเงิน
๑๙ นางวรพรรณ วงศ์พิศาล
นายวรพจน์ พันธุ์คง
๒๐ นางวันเพ็ญ จารลี
นายสรพล บูรณกูล
๒๑ นางสาววาณี ฐาปนวงศ์ศานติ
นายสุรชัย ทองแก้ว
๒๒ นางสิรินธร สินจินดาวงศ์
นายอภิชัย ตระหง่านศรี
๒๓ นางสาวอภิรดี อํานรรฆมณี
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๘ นางสาวณัฐฐา สววิบูลย์
นายณคุณ ธรณีนิติญาน
๙ นางสาวทัชชภร มหาแถลง
นายมูฮัมมัด ทรงชาติ
๑๐ นางสาวนันทนา อุตมเพทาย
นายเศรษฐชัย ชัยสนิท
๑๑ นางสาวนับทอง ทองใบ
นายสมพล เข็มกําเหนิด
นายอติเทพ แจ้ดนาลาว
๑๒ นางนุชจรี ศิริชัย
นายอนุพงศ์ อวิรุทธา
๑๓ นางสาวบรินดา ศัลยวุฒิ
นางสาวชุติมา สุวรรณรินทร์
๑๔ นางสาววรากร ใช้เทียมวงศ์
๑๕ นางสาวสุทธิดา นาคเจริญ

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
๑ นายชัยรัตน์ จุสปาโล
๒ นายธารพรรษ สัตยารักษ์

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๓ นายปกรณ์ ลิ้มโยธิน
๔ นายวัน เดชพิชัย

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๒ ข

หน้า ๘๘
ราชกิจจานุเบกษา

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

๑๐ นางภัทรินทร์ ทางรัตนสุวรรณ
นายวิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์
๑๑ นางสิริกาญจน์ พิมพงศ์ไพศาล
นายวิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง
๑๒ นางสิริลักษณ์ ทองพูน
นางกอแก้ว จันทร์กิ่งทอง
๑๓ นางสุดาพร ทองสวัสดิ์
นางปุณยนุช รุธิรโก
นางพัชรี เชบ-บึนเนอร์
๑๔ นางสาวสุภาภรณ์ โกสีย์
๑๕ นางสาวเสาวลักษณ์ ณ พัทลุง
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๔ นางสาวกันย์ณิภัฐ สุวรรณอ่อน
๑ นายคณาทีป ชูช่วย
๕ นางสาวจิรนันท์ สมนวล
๒ นายจักรกฤษณ์ หมั่นวิชา
๖ นางสาวทัศนีย์ ประธาน
๓ นายพล เหลืองรังษี

๕
๖
๗
๘
๙

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
๑
๒
๓
๔
๕

๑
๒
๓
๔
๕

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๖ นางชุติมา เพชรประกอบ
นายนันทวัฒน์ ธนสารเศรณีวณิช
๗ นางดรุณี ดุจสิค
นายปรเมศ ส่งแสงเติม
๘ นางสาวภาวิณี เพชรสว่าง
นายไพโรจน์ วิไลนุช
๙ นางสาวรวิดา วิริยกิจจา
นายสิทธิพร รุจิระยรรยง
๑๐ นางสาวโศภชา เอี่ยมโอภาส
นางกันยิกา ชอว์
๑๑ นางสรลักษณ์ พงษ์โพธิ์
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๖ นางสาวมานีนันท์ หรูรักวิทย์
นายจักรกรินทร์ ศรีมูล
๗ นางสาวสิรินดา พละหาญ
นายสมชาย รัตนชื่อสกุล
๘ นางสาวสุทธาวรรณ จีระพันธุ
นางสาวกนกพรรณ พันธ์อุไร
๙ นางสาวอรภัทร พุกกะเวส
นางสาวจิรา แย้มมีศรี
๑๐ นางอริสรา เสยานนท์
นางสาวนภารัตน์ พฤกษ์สุราลัย

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

๑ นายนนทวิชญ์ ไพรัตน์
๒ นายสมศักดิ์ นัคลาจารย์

ตติยดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายฉลอง แขวงอินทร์
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๓ นายสุเมษ เลิศจริยพร
๔ นายอรรถพล ธรรมไพบูลย์

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๒ ข
๕
๖
๗
๘
๙
๑
๒
๓
๔
๕

หน้า ๘๙
ราชกิจจานุเบกษา

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

นางสาวเจริญรัตน์ เบญจรัตนาภรณ์
๑๐ นางนิรัญกาญจน์ จันทรา
นางสาวชลันดา กองมะเริง
๑๑ นางสาวปิยนุช ประใจครบุรี
นางสาวชวาลินี อัศวเหม
๑๒ นางสาวรัตนา จันทรสารโสภณ
นางชัชราวรรณ มีทรัพย์ทอง
๑๓ นางสาวสมฤดี บุญทองใหม่
นางสาวนภัทร์ แซ่เซียว
๑๔ นางสุกัญญา เพชรศิริเวทย์
๑๕ นางสาวอ้อยใจ พูลเกตุ
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
นายจรุงยศ อรัณยะนาค
๖ นางสาวจันเพ็ญ บางสํารวจ
นายพรไพบูลย์ ปุษปาคม
๗ นางพรสิริ วนรัฐิกาล
นายพิศิษฐ์ วงษ์ถาวร
๘ นางสาวสุนทรี ชยาวัชรกุล
นายอภิชัจ พุกสวัสดิ์
๙ นางสาวสุรีย์พร หอมวิเศษวงศา
นางสาวกันต์ฤทัย เมฆสุทร
๑๐ นางสาวอรัญญา จุติวบิ ูลย์สุข

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายกิตติ นิลผึ้ง
๓ นางสาวกรรณิกาณ์ หิรัญกสิ
๒ นายพงษ์พิพัฒน์ มัลลิกะมาลย์
๔ นางพิศมร จันทร์สว่าง
๕ นางอรทัย เจริญสิทธิ์
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายณัฏฐ์ โอธนาทรัพย์
๒ นางณัฐภาวี จิระภาพันธ์
๓ นางปรียา ตัณฑ์เจริญรัตน์

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
๑
๒
๓
๔
๑
๒
๓
๔

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
นายปฏิภาณ เกิดลาภ
๕ นางสาวปนัดดา เจริญศักดิ์
นายรัชกฤช ธนพัฒนดล
๖ นางสาวสายสุนีย์ เจริญสุข
นางจิตลดา หมายมั่น
๗ นางสาวอรอุมา กอสนาน
นางสาวธนิสสรา คงฉิม
๘ นางสาวอารียา ศรีประเสริฐ
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
นายทวีวัฒน์ ปิตยานนท์
๕ นางสาวศศิร์รัช สายขุน
นายสุวัฒน์ เงินฉ่ํา
๖ นางศิรประภา ศรีวิโรจน์
นางสาวขวัญใจ ตีอินทอง
๗ นางสาวสุปราณี วงษ์แสงจันทร์
นางสาวลัดดาวรรณ ทองใบ
๘ พันตํารวจโทหญิง อังธนา จุลสุคนธ์
๙ นางสาวอุษารดี ภู่มาลี

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๒ ข

หน้า ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

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

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
นายกฤษฎา บําเพ็ญบุญ
๗ นายวิสิฐ ญาณภิรัต
นายจิตติ ทองเมือง
๘ นายสุนทร พิบูลย์เจริญสิทธิ์
ว่าที่ร้อยตรี ทศวรรณ ดีสมจิตร
๙ นายอรรถ ละวรรณา
นายธวัชชัย วิบูลย์จันทร์
๑๐ นางสาวจิตติภา งามเกริกโชติ
๑๑ นางชัชศรัณย์ ฉัตรแสงอุทัย
นายบุญธรรม ศรสวัสดิ์
๑๒ นางสาวทัศพร โตธนะเกษม
นายปิยะบุตร เฟื่องคอน
๑๓ นางสาวเบญจวรรณ ศรีสุระ
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
นายเจริญ รัศมีธรรมโชติ
๑๖ นางดวงพร สุพันธุ์วณิช
นายชัชโยดม พูลผล
๑๗ นางสาวทิพย์นุช พึ่งสุนทร
นายธนา กายพันธุ์เลิศ
๑๘ นางสาวนวรัตน์ อยู่สําราญ
นายนิติพันธุ์ รัตนเสวตวัฒน์
๑๙ นางสาวนาตยา พาสนไกรศร
นายปนันท์ ไกรโรจนานันท์
๒๐ นางสาวบุณยวีย์ เสนาบุญญฤทธิ์
นายพัฒนะ ดวงพัตรา
๒๑ นางสาวปิยะธิดา ประดิษฐบาทุกา
๒๒ นางพูลผล สื่อเสาวลักษณ์
นายยศพล ชุติปัญญะบุตร
๒๓ นางสาวแพร เสงี่ยมพันธ์
นายยุทธ ทองเจริญ
๒๔ นางสาวภาวิณี พัฒนวิบูลย์
นายยุรนันท์ ยุวานนท์
๒๕ นางสาวมณีรัตน์ กออุดม
นายวุฒิพล วุฒิวรพงศ์
นายสิทธิพล แสงสอาด
๒๖ นางรัชชาภรณ์ รัตนภุมมะ
นายสุภสิทธิ์ ศรศรี
๒๗ นางสาวลักษณา เกียรติเลิศพงศา
นายเอกชัย จัดเครือ
๒๘ นางสาววราลี วัชรินทร์
นางสาวกมลเนตร กิจสวัสดิ์
๒๙ นางสาววัณณิดา นิวาตวงศ์
นางสาวแคทรีน สหชัยยันต์
๓๐ นางสาววันวิสาข์ ขําปัญญา

วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
ตติยดิเรกคุณาภรณ์
๑ นางสาววัลยา ชูประดิษฐ์
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายอภิชาติ ปุยยะรุณ
๔ นางสาวพิชยา พรพันธ์
๒ นายอําพล นววงศ์เสถียร
๕ นางสาวรวมพร ทองรัศมี
๓ นางสาวพรรณทิพย์ บุญเหลือ
๖ นางเรณู จันทะวงศา
๗ นางวฤนดา วงษ์เล็ก

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๒ ข
๑ นายเชาวลิต จันภิรมย์

หน้า ๙๑
ราชกิจจานุเบกษา

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๒ นายญาณวัฒน์ พลอยเทศ
๓ นางสาวเรวดี วงค์เดอรี

วิทยาลัยดุสิตธานี
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑ นางสาวนิศา บูรณภวังค์
๒ นางสาวสิริชัญญา ปิยะมงคลกุล
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายนิกร สุวรรณโชติ
๓ นางสาวณฐิณี จีระลักษณกุล
๒ นางสาวจุฑารัตน์ พิริยะเบญจวัฒน์
๔ นางสาวสิริพันธ์ พันธุ์พิพัฒน์
๕ นางสาวสุวจี แตงอ่อน

วิทยาลัยทองสุข
๑

๑
๒
๓
๔
๕

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
นายบรรจง สมรูป
๒ นายพรชัย อรัณยกานนท์
๓ นางสาวพรจิต อรัณยกานนท์
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๖ นางชนทัต ซิ่วมณี
นายนครชัย อรัณยกานนท์
๗ นางณัฐกนก เจริญกิตติ
นายบุญชัย รุ้งวิริยะวงศ์
๘ นางสาวณัฐธยาน์ นภาดล
นายวิเชษฐ์ เกตุแก้ว
๙ นางสาวสรียา ศศะรมย์
นายสิทธิชัย อรัณยกานนท์
๑๐ นางสาวสายพิณ ทับทิมดี
นายอธิพงษ์ คิดดี
๑๑ นางสาวสุดจินดา คงพนา

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
ตติยดิเรกคุณาภรณ์
๑ นางสาวพวงน้อย โลหะขจรพันธ์
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๔ นางสาวปุญฑรษา อุ่นเลิศ
๑ นายเอกกร ตันติอุโฆษกุล
๕ นางมานิตา สองสี
๒ นางคนึงนิจ ศรีสุวรรณ
๖ นางสรรค์นันธ์ ตันติอุโฆษกุล อัครวงศ์
๓ นางปนัดดา จิตคง
๗ นางสาวโสภนา สุดสมบูรณ์

หน้า ๙๒
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๒ ข

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑ นางสาวอัญชลี อุปการ

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลําปาง
๑ นายกิตติศักดิ์ กลิ่นหมื่นไวย

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๒ นายสรรค์ชัย มะโนเพรียว

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
๑ นายสาคร สมเสริฐ

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๒ นางธันยวนันฐ์ เลียนอย่าง
๓ นางเหมือนจิต จิตสุนทรชัยกุล

สถาบันรัชต์ภาคย์
๑ นายวิเชษฐ เทพเฉลิม

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๒ นายอธิวัฒน์ อาษากิจ

นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
๑
๒
๓
๔
๕
๖

นายธนารักษ์ ธีระมั่นคง
นายปริญญา จินดาประเสริฐ
นายมงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์
นายรุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช
นายรุ่งโรจน์ พิทยศิริ
นายศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

นายสายันต์ ไพรชาญจิตร์
นายสุเทพ สวนใต้
นายอํานาจ วงศ์บัณฑิต
นางสาวนริสา ฟูตระกูล
นางภาวิณี ปิยะจตุรวัฒน์
นางศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย

ศิลปินแห่งชาติ
๑
๒
๓
๔
๕

นายจรูญ อังศวานนท์
นายชวลิต เสริมปรุงสุข
นายณรงค์ จันทร์พุ่ม
นายนิจ หิญชีระนันทน์
นายบุญช่วย หิรัญวิทย์

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๖ นายปัญญา วิจินธนสาร
๗ นายสะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์
๘ นายสิริชัยชาญ ฟักจํารูญ
๙ นางชมัยภร บางคมบาง
๑๐ นางดุษฎี บุญทัศนกุล
๑๑ นางภัทราวดี มีชูธน

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๒ ข

หน้า ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

ผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัลหรือการยกย่องระดับชาติ
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายบุญเลิศ ไทยทัตกุล

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

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๕ นายวิชญ์ ศรีปรัชญากุล
นายจักรพรรดิ์ เจริญผล
๖ นายสรวิชญ์ วัฒนเพ็ญไพบูลย์
นายณัฐนันท์ ตันติวัสดาการ
๗ นายอารยะ ทะแพงพันธ์
นายธีมธรรศ จิรนันท์ธวัช
๘ นางสาวพรลดา ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
นายภูมิรพี ลือนาม
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
๗ นายนภสินธุ์ วิทยาภาเลิศ
เด็กชายกฤติน เวณุนันทน์
๘ นายพิทักษ์ชน ไทรจันทร์
นายกาญจน อิ่มศรี
๙ นายพุทธิชัย มิตรพิทักษ์
นายไชยศิริ ไชยศิรินทร์
๑๐ นายรัชภาส โรมรัตตะพันธุ์
นายธนชาติ กฐินสมมิตร
นายธรณ์ธันญ์ จรัสจรุงเกียรติ
๑๑ นายสหภาพ รักรอด
นายธิติ จิระปฏินันท์
๑๒ นายอุดมพจน์ อ่องผู้ดี

