เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
ประจําปี ๒๕๖๐
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง
ดิ เรกคุ ณ าภรณ์ เนื่ อ งในโอกาสพระราชพิ ธี เฉลิ ม พระชนมพรรษา วั น ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
รวมทั้งสิ้น ๘,๖๖๗ ราย ดังรายนามท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐

รายนามผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
ประจําปี ๒๕๖๐
ชั้นสายสะพาย
ปฐมดิเรกคุณาภรณ์

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๑ นายจิมมี่ ชวาลา

๒ นายประวิทย์ ตั้งคารวรคุณ
๓ นายสมชัย เลิศสุทธิวงศ์

กระทรวงศึกษาธิการ
๑ นายปิติ สิทธิอํานวย
๒ นายวิเชียร กลิ่นสุคนธ์
๓ นายวิโรจน์ รัตนศิริวิไล

๔ นางสาวกรรณิกา ศิลปวรางกูร
๕ นางสาวจํานงค์ วัฒนากร
๖ นางสาวสุมณฑา กระจาดทอง

กระทรวงสาธารณสุข
๑ นายชูชาติ เพ็ชรอําไพ

๒ นางวลัยรัตน์ ทรัพย์คีรี

สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๑
๒
๓
๔

นายประเสริฐ ชัยนิยม
นายปรีชา ชัยรัตน์
นายวรุตม์ วรรณะเอี่ยมพิกุล
นายวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์

๕
๖
๗
๘
๙ นางไอยี ซาห่าน

นายสมเกียรติ วัฒนาพร
นายสมชาย เวชากร
นางนภัสสรณ์ ปอประสิทธิรัตน์
นางสาวอรุณี สิรินทะสมบัติ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
๑ นายวีระศักดิ์ อนัมบุตร

สภากาชาดไทย
๑ นายธวัช ถาวรธวัช

๒ นางมาลี ตั้งสิน
๓ นางสาวสุวิชา พูลเกษ

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข

หน้า ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐

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

ทุติยดิเรกคุณาภรณ์
๕
นายชูชัย ศุภวงศ์
๖
นายดุสิต เครืองาม
๗
ร้อยเอก ทินพันธุ์ นาคะตะ
๘
นายประมนต์ สุธีวงศ์
ตติยดิเรกคุณาภรณ์
๒๔
นายกษิดิ์เดชธนทัต เสกขุนทด
๒๕
นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล
๒๖
พลอากาศเอก ขวัญชัย เอี่ยมรักษา
๒๗
นายเข็มชัย ชุติวงศ์
๒๘
พลอากาศเอก คณิต สุวรรณเนตร
๒๙
นายคํานูณ สิทธิสมาน
นายคุรุจิต นาครทรรพ
๓๐
พลเอก จิระ โกมุทพงศ์
๓๑
นายจุมพล สุขมั่น
๓๒
๓๓
นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช
๓๔
นายเฉลิมศักดิ์ อบสุวรรณ
๓๕
นายชัย ชิดชอบ
๓๖
นายชาลี เอียดสกุล
๓๗
นายชูชาติ อินสว่าง
๓๘
พลเอก ชูศิลป์ คุณาไทย
พลเอก ฐิติวัจน์ กําลังเอก
๓๙
นายดํารงค์ พิเดช
๔๐
นายดุสิต ลีลาภัทรพันธุ์
๔๑
พันเอก ธนศักดิ์ มิตรภานนท์
๔๒
๔๓
พลเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร
๔๔
พลเอก นคร สุขประเสริฐ
๔๕
นายบัญชา ปรมีศณาภรณ์
๔๖
นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์

นายสมชัย ฤชุพันธุ์
พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ
นายอําพล จินดาวัฒนะ
นางพรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์
นายปรีชา บุตรศรี
นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ
พลเอก พอพล มณีรินทร์
พลเรือเอก พะจุณณ์ ตามประทีป
นายไพฑูรย์ หลิมวัฒนา
พลเอก ภูดิศ ทัตติยโชติ
พลอากาศเอก มนัส รูปขจร
นายมนู เลียวไพโรจน์
พันตํารวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ
พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช
พลเอก วรวิทย์ พรรณสมัย
นายวรวิทย์ ศรีอนันต์รักษา
พลเอก วัฒนา สรรพานิช
นายวันชัย สอนศิริ
นายวัลลภ พริ้งพงษ์
พลเอก วิชิต ยาทิพย์
นายวินัย ดะห์ลัน
นายวิวรรธน์ แสงสุริยะฉัตร
นายวิวัฒน์ ศัลยกําธร
พลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ
นายไวกูณฑ์ ทองอร่าม
นายศานิตย์ นาคสุขศรี
นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓

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

หน้า ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐

๕๔ พลตํารวจโท อาจิณ โชติวงศ์
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์
๕๕ พันตรี อาณันย์ วัชโรทัย
นายสมเดช นิลพันธุ์
๕๖ นางจุไรรัตน์ จุลจักรวัฒน์
นายสังศิต พิริยะรังสรรค์
พลตรี สิระวิตร์ นาคทอง
๕๗ นางถวิลวดี บุรีกุล
พลเรือเอก สุรินทร์ เริงอารมณ์
๕๘ นางนินนาท ชลิตานนท์
นายอโณทัย ฤทธิปัญญาวงศ์
๕๙ นางเบญจวรรณ สร่างนิทร
นายอลงกรณ์ พลบุตร
๖๐ นางประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด
๖๑ นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๒๔ พลตํารวจเอก ชิดชัย วรรณสถิตย์
พลโท กมล สุวภาพ
๒๕ นายชูศักดิ์ เกวี
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ
๒๖ พลเอก ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์
พลโท กฤษณะ บวรรัตนารักษ์
๒๗ พลเอก ชูศักดิ์ สันติวรวุฒิ
นายกลินท์ สารสิน
นายกษิดิศ อาชวคุณ
๒๘ นายฐาปบุตร ชมเสวี
นายกษิต ภิรมย์
๒๙ นายณรงค์ สหเมธาพัฒน์
นายกิตติ กิตติโชควัฒนา
๓๐ พลเรือเอก ณรงค์พล ณ บางช้าง
นายกิตติ พิทักษ์นิตินันท์
๓๑ พันตํารวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์
นายเกรียงยศ สุดลาภา
๓๒ นายณัฏฐ์ ชพานนท์
พลเรือเอก ไกรวุธ วัฒนธรรม
๓๓ พลตํารวจเอก เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา
๓๔ นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา
นายขวัญชัย ดวงสถาพร
๓๕ นายตระกูล วินิจนัยภาค
พลโท คณิต แจ่มจันทรา
๓๖ พลตํารวจโท ตรีทศ รณฤทธิวิชัย
พลเอก คณิต อุทิตสาร
นายคณิสสร นาวานุเคราะห์
๓๗ นายต่อพงศ์ เสลานนท์
พลอากาศเอก คธาทิพย์ กุญชร ณ อยุธยา
๓๘ พลตํารวจเอก ไตรรัตน์ อมาตยกุล
หม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์
๓๙ พลอากาศเอก ทวิเดนศ อังศุสิงห์
พลเอก จารุเกียรติ ชัยวงษ์
๔๐ นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล
นายจินดา วงศ์สวัสดิ์
๔๑ นายธงชัย ลืออดุลย์
พลเรือเอก จีรพัฒน์ ปานสกุณ
๔๒ พลเอก ธงชัย สาระสุข
๔๓ นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์
พลอากาศตรี เฉลิมชัย เครืองาม
๔๔ นายธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์
พลเรือเอก ชนินทร์ ชุณหรัชพันธุ์
๔๕ พลเอก ธวัช จารุกลัส
พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล
๔๖ นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย
นายชาญวิทย์ ผลชีวิน

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘

นายธวัชชัย ฟักอังกูร
นายธานินทร์ ผะเอม
พลตํารวจโท ธีรจิตร์ อุตมะ
พลอากาศเอก ธีระภาพ เสนะวงษ์
นายนิกร จํานง
พลอากาศเอก นิรันดร์ ยิ้มสรวล
นายบวรเวท รุ่งรุจี
พลโท บัญชา สิทธิวรยศ
พลเรือเอก ประดิษฐ์ ศิริคุปต์
นายประภาศ คงเอียด
ร้อยเอก ประยุทธ เสาวคนธ์
นายประยูร เชี่ยววัฒนา
พลเอก ปราการ ชลยุทธ
พลอากาศเอก ปรีชา ประดับมุข
นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
พลอากาศเอก เผด็จ วงษ์ปิ่นแก้ว
นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์
นายพนม ศรศิลป์
นายพรชัย ตระกูลวรานนท์
พลเอก พหล สง่าเนตร
พลตํารวจตรี พิสิษฐ์ เปาอินทร์
นายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต
พลเอก ภิญโญ แก้วปลั่ง
พลเรือเอก ยุทธนา เกิดด้วยบุญ
นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
พลเอก รัชกฤต กาญจนวัฒน์
พลตํารวจเอก เรืองศักดิ์ จริตเอก
นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต
นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ
พลตํารวจเอก วรพงษ์ ชิวปรีชา
นายวรรณธรรม กาญจนสุวรรณ
พลโท วราห์ บุญญะสิทธิ์

หน้า ๕
ราชกิจจานุเบกษา
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
พลอากาศเอก วัธน มณีนัย
นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย
นายวิเชียร ชวลิต
พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร
นายวิทยา แก้วภราดัย
นายวิบูลย์ สงวนพงศ์
พลตํารวจเอก วิระชัย ทรงเมตตา
พลตํารวจเอก ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล
นายศิริชัย ไม้งาม
พลเรือเอก สถิรพันธุ์ เกยานนท์
นายสมชัย เจริญชัยฤทธิ์
นายสมชาย พฤฒิกัลป์
พลโท สมชาย ลิ้นประเสริฐ
นายสมพงษ์ สระกวี
พลเอก สราวุฒิ ชลออยู่
พลเอก สสิน ทองภักดี
นายสันตศักย์ จรูญ งามพิเชษฐ์
นายสุชน ชาลีเครือ
พันเอก สุชาติ จันทรโชติกุล
นายสุนชัย คํานูณเศรษฐ์
นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล
พลเอก สุรเดช เฟื่องเจริญ
นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์
นายสุวัฒน์ จิราพันธุ์
นายเสรี อติภัทธะ
พลอากาศเอก อนาวิล ภิรมย์รัตน์
พลเรือเอก อนุทัย รัตตะรังสี
นายอนุสร จิรพงศ์
นายอนุสิษฐ คุณากร
นายอภิชาต จงสกุล
พลเอก อภิชาต เพ็ญกิตติ
นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์

หน้า ๖
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙

นายอรุณ จิรชวาลา
นายอัครินทร์ เลิศกิจชัยศิริ
นายอับดุลฮาลิม มินซาร์
พลตํารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง
พลตํารวจโท อํานวย นิ่มมะโน
นายอิศรา ศานติศาสน์
นายอุทัย เลาหวิเชียร
พลเอก เอกชัย จันทร์ศรี
นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา

๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางนรรัตน์ พิมเสน
นางปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล
นางสาวปิยะธิดา ประดิษฐบาทุกา
คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์
นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์
นางเมธินี เทพมณี
นางรวีวรรณ ภูริเดช
นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
ทุติยดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายศุภชัย ยาวะประภาษ
๑
๒
๓
๔
๑
๒
๓
๔
๕

นายชาติชาย ณ เชียงใหม่
นายธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย
นายประพันธ์ นัยโกวิท
นายสุพจน์ ไข่มุกด์

ตติยดิเรกคุณาภรณ์
๕
๖
๗
๘

นายอมร วาณิชวิวัฒน์
นายอัชพร จารุจินดา
พลเอก อัฏฐพร เจริญพานิช
นางจุรี วิจิตรวาทการ

นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง
นายเธียรชัย ณ นคร
นายนรชิต สิงหเสนี
นายปกรณ์ นิลประพันธ์
นายภัทระ คําพิทักษ์

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๖
๗
๘
๙
๑๐

นายภุมรัตน ทักษาดิพงศ์
พลตรี วิระ โรจนวาศ
นายอภิชาต สุขัคคานนท์
นายอุดม รัฐอมฤต
นางกีระณา สุมาวงศ์

กระทรวงกลาโหม
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑ นาวาเอก ประเสริฐ รุ่งแสง
๓ นายสุภเชษฐ์ มาสู่สุข
๒ นาวาอากาศเอก ไพฑูรย์ ม่วงมิ่งสุข
๔ นางเทพนี พิชัยกุล
๕ นางพัชรา อุดมชัยรัตน์

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑
๒
๓
๔
๕
๖

หน้า ๗
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๒๘ กันยายน ๒๕๖๐

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑๔ นางพิจิณา วาสนะสมสิทธิ์
นายกฤติกร สวรรคทัต
๑๕ นางมะ ชัยสุข
นายกัญญ์ณณัฏฐ์ บุญสุนานนท์
๑๖ นางมาลี หนังสือ
นาวาเอก บัณฑิตย์ นเรศเสนีย์
๑๗ นางสาวศิริพร อัศวโสภณ
นายพงศรัตน์ สุขกิจ
๑๘ นางสาโรช กาญจนวิโรจน์
นายอัมภรพงศ สุขกิจ
๑๙ นางสุขศรี ชาดิษฐ์
นายอุดม หนังสือ
๒๐ นางสุนทรี จรรโลงบุตร
นางเกสร สุขกิจ
นางจําเริญ เลิศฤทธิ์วิมานแมน
๒๑ นางสาวสุภัทรภรณ์ เชื้อเงิน
นางสาวดารณี มาสู่สุข
๒๒ นางสาวสุภางค์ มาสู่สุข
นางเทพินทร์ ศรีจํารัส
๒๓ นางสาวสุรีย์ ศักดิ์ศรีสกุลเลิศ
๒๔ นางอัญชลีพร อภิศิตสวัสดิ์
นางเนาวรัตน์ ศุภปัณฑิตา
๒๕ นางอาภรณ์ พ่วงจินดา
นางบัญจรัตน์ สุหฤทดํารง
๒๖ นางอารี ประไพศรี
นางพรทิพา วิเชียรโชติ
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
นายไกรสร วรฤทธินภา
๑๑ นางเฉลิมศรี อุปถัมภานนท์
นายชัยชาญ จงรักษ์
๑๒ นางนิตยา บุญบางเก็ง
นายไชยา ยิ้นซ้อน
๑๓ นางนิภา แย้มกลิ่น
พันโท ธรณัส บํารุงกิจ
๑๔ นางประภาศรี อินทราวุธ
พลอากาศเอก ปรีชา นนทรีย์
๑๕ นางมณีรัตน์ ตมิศานนท์
นายปั้น เล็กเจริญ
๑๖ นางวันทนีย์ วิทยาภรณ์
หม่อมหลวงปีกทอง ทองใหญ่
๑๗ นางสาวสมจิตต์ เจริญวัฒนานนท์
นายวีรมนตรี สันติศิริ
๑๘ นางสุชาณี วรฤทธินภา
พลเรือตรี อนุชาติ บุญรอด
๑๙ นางสาวอัจฉราพร กุยยกานนท์
นางงามจิตต์ เกษตรสุวรรณ
๒๐ นางเอื้อน สุขชาวนา
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
๗ นายทรงบุญ มาสู่สุข
พันเอก กุศทินญ์ บูรณะวิทย์
๘ นายทวีพล รชตะนันทน์
นายขาบ เนียมโภคะ
๙ นายธนวัธน์ วิทยาภรณ์
พลอากาศเอก เฉลิม ชุ่มชื่นสุข
๑๐ นายธนากร พิชยั กุล
นายชะม้าย หงษ์ทอง
นายดุสิต วรสถิตย์
๑๑ พลเอก ธีระวัฒน์ สวามิวัสดุ์
พลตรี ถวัลย์ สายเงิน
๑๒ นายนริศ เขียวผ่อง

หน้า ๘
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เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕

พลเอก นิพนธ์ ปานมงคล
นายบัญญัติ บวรนิธิชูชัย
นายบุญปลูก มิ่งขวัญ
นายประสบสันติ์ ตันศิริ
นายประสาตร์ เฉยวัฒนะ
นายไพศาล อัศวโสภณ
นายภาสกร บูรณะวิทย์
พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์
นายเวสารัช ตันศิริ
นายศรีพงษ์ ปริยานุพัฒน์
นายสมพจน์ กิตติมานะกุล
นายสรรณพงษ์ บุญรอด
นายสิงห์ วชิราดิศัย
นายสุเมธ จันทรานุตร
พลโท สุรพงษ์ พูลทรัพย์
นายสุวิทย์ มณฑลผลิน
นายเสรี ตันติเวชวุฒิกุล
พันเอก เอกพล จูฑะพันธุ์
พันเอกหญิง กนกอร จูฑะพันธุ์
นางกาญจนา จุลเสน
นางขวัญ ยศสมศักดิ์
นางสาวจิระนันท์ อนันต์ไทย
นางจิรารักษ์ ทรงเมตตา

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

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางจุณรัตน์ เจริญพิทักษ์
นางฉลวยลักษณ์ อิทธิสารรณชัย
นางเฉลิมขวัญ คมสัน
นางชไมพร ดําสอาด
นางธนวรรณ รักประกอบ
นางสาวนาวา พลายงาม
นางสาวบุญชุบ สุดเกษ
นางเบญจรัตน์ กลิ่นทอง
นางสาวพิกุล หมู่ธนะกิจภิญโญ
นางภัคศิฏ์กาญจน์ วุฒิประสิทธิ์
นางสาวมาลี นิธิธนากุล
นางสาววรุณรัตน์ พุ่มจีน
นางสาววันดี อาทินันทน์
นางสาวศศิรินทร์ ชุ่มชื่นสุขข์
พลตรีหญิง ศิริพักตร์ วีระภุชงค์
นางศิวรัตน์ หวังจิรนิรันดร์
นางสาวสันติ์ธรา ตันศิริ
นางสุภสินี วัฒนวิจิตร
นางสาวสุภาวดี หรูสกุล
นาวาโทหญิง อมรรัตน์ พวงทวีสุข
นางอังคณา วงศ์วีรธร
นางอารีรัตน์ นรรัตน์
นางอุษณีย์ เฮงเจริญ

กระทรวงการต่างประเทศ
ตติยดิเรกคุณาภรณ์
๑ นางพูนศรี ธรรมาสถิตย์
๑ นายนินนาท สาทิสสะรัต

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๒ นางธิดา เพชรช่อ

๑ นางกนิษฐา เตละกุล

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๒ นางสิรินาฏ เดวิโดวีส
๓ นางอัมพัน โดมิชั่น

หน้า ๙
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เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐

เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
๑ นางวิไลพรรณ พงศ์ศรีโรจน์
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
๒ นางน้ําทิพย์ เสน่หา พิโชท์

๑ นายกังวาล เกิดผล

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

๑ นายเข็มชาติ สมใจวงษ์

เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
๒ นายสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร
๓ นางเสงี่ยม แสวงลาภ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๑
๒
๓
๔

นายประจักษ์ แสงสว่าง
นายศักดา สัจจะมิตร
นางปิ่นโตทอง สวนโสน
นางมนัสนันท์ ศิริจารุวงศ์

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

นายกรวิทย์ สุพุทธิพงศ์
นายโกศล สุทธินรเศรษฐ์
นายชาญพิชญ์ ลิมปนะเวช
นายณรงค์ สุทธิกุลพาณิช
นายทวี สิริชัน
นายทํานุ ธรรมมงคล
นายธงชัย สินทอง
นายปรีดา สินทอง
นายพิชัย เปรมวัฒนะ
นายภูมิพัฒน์ ชวงไพบูลย์
นายมานะ นิธิธนากุล
นายมานะผล ภู่สมบุญ

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๕
๖
๗
๘
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔

นางสาวมาริษา สุริยะไกร
นางสาวรัญชา บริบาลบุรีภัณฑ์
นางสมทรง หัมพานนท์
นางสาวสุมนา ลิมทรง
นายว่องไว แซ่ตั๊น
นายวิกรม อภิรักษ์คุณาวงศ์
นายวิชัย วชิรพงศ์
นายศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์
นายสมพงษ์ จารุวิจิตรรัตนา
นางสาวกมลา อํานวยวิเศษโชค
นางทัศน์ลักษณ์ รุ่งอินทร์ปาน
นางธิดาพร สมิตะสิริ
นางนวรัตน์ วิศวเวที
นางสาวปราณี มัดมีสุข
นางพรทิพย์ เหลี่ยมมุกดา
นางพรวิภา แซ่ลิ้ม

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๑
๒
๓
๔
๕
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
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๒๘ กันยายน ๒๕๖๐

นางสาวพิไลพรรณ ธนชาต
๓๑ คุณหญิงสมนึก เปรมวัฒนะ
นางมณีวรรณ คนยืน
๓๒ นางสมศรี อินทศักดิ์อุบล
นางรัชนีกร ศรีสวัสดิ์
๓๓ นางสาวสิริพร วิทยเลิศพันธุ์
นางวิจิตรา รัตนเพียร
๓๔ นางสาวสุธีวลั ย์ ธิภักดี
๓๕ นางสุภาคินี เอกฉัตร
นางสาวศรีวรินทร์ ศรีจักรานนท์
๓๖ นางสาวสุภาพร อาภาวัฒนาสกุล
นางสมใจ เสริฐคัมภ์ศร
๓๗ นางอรศรี สว่างวรรณ
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
นายเนตรนัย อริยตระกูล
๖ นายอภิศักดิ์ อุฬารกุล
นายประสิทธิ์ ด้วงแสง
๗ นางสาวชลรัศมี งาทวีสุข
นายสมชาย สถิตวราทร
๘ นางนิสา โรจน์รุ่งรังสี
นายสุทธิสาร อภินพไพบูลย์
๙ นางสายพิน คําฝอย
นายอนันต์ ตันติปัญญาคุณ
๑๐ นางเสาวคุณ ครุจิตร
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
นายกิตติรัต ศรีวิสารวาจา
๒๐ นางชัยลดา ตันติเวชกุล
นายเกตุ พราหมณี
๒๑ นางสาวชารินรดา โสภณชนกูล
๒๒ นางนวลฉวี คําฝั้น
นายจําลอง ศรีสวัสดิ์
๒๓ นางสาวประภัสสร คุ้มสุวรรณ์
นายชาติวัฒน์ ร่วมสุข
๒๔ นางปิ่นทิพย์ นาปรัง
นายทนงค์ ฉิมพันธ์
๒๕ นางพิกุล สัจจามรรค
นายเทอดศักดิ์ เจริญคุณาธร
๒๖ นางสาวภูมิจิต เกษมทรัพย์
นายธนะพัฒน์ ตั้งนิธิเศรษฐ์
๒๗ นางสาวมาลี มาลาสิงห์
นายนิคม อู่อ่อน
๒๘ นางสาวรัฐชณัณธร แตงจุ้ย
นายมณเฑียร สอดเนื่อง
๒๙ นางสาวรุ่งทิพย์ ภัทรธีรานนท์
นายยศ เอื้อชูเกียรติ
นายวัชรินทร์ จันทร์เดช
๓๐ นางละออ ชาญกาญจน์
นายสําเนียง ช่างสากล
๓๑ นางลาวัณย์ งามชื่น
๓๒ นางสาววรนุช อูนากูล
นายสุจิตต์ พงศ์พานิช
๓๓ นางวารุณี ธารารัตนากุล
นายหอมดี จันทร์โท
๓๔ นางวิภูษนา กาญจนชูศักดิ์
นายอิสมาแอ สามารถ
๓๕ นางศรีจันทร์ ทับทอง
นายเอกลาภ รัตนรุจ
๓๖ นางศศิยาพัชร ศรีอ่อนเลิศ
นางสาวกัลย์รัตน์ พูลเจริญ
๓๗ นางสมหมาย เอี่ยมอากาศ
นางเครือฟ้า นาเครือ
๓๘ นางสาวสุทธาทิพย์ ศรีวรานนท์
นางชรินรัตน์ รุ่งเพชรวงค์
๓๙ นางสาวสุวดี ขวัญม่วง

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข

หน้า ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐

กระทรวงมหาดไทย
๑
๒
๓

๑
๒

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

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๔ นายสุรศักดิ์ อิงประสาร
นายวาณิช บัณฑิตย์นพรัตน์
๕ นายอํานาจ พานิชเจริญ
นายสมบูรณ์ กาญจโนฬาร
๖ นางประไพ เชยสุวรรณ
นายสมศักดิ์ วัฒนะวิรุณ
๗ นางมณี บุญเสริม
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
นายธเนศร์ เจริญชัย
๓ นางสาวเต็ม พันธ์เจริญ
นายฮิม จิรัฐพิกาลพงศ์
๔ นางสมถวิล จันทร์สนคอย
๕ นางสาวเสาวณี นิลทรานนท์
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
นายจิรวัฒน์ หิรัญยะวะสิต
๓ นางจินตนา ชูเกษร
นายวินัย เชยสุวรรณ
๔ นาวาตรีหญิง ประชุม เชยสุวรรณ
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
๑๘ นายไพรัตน์ คงสวัสดิ์
นายจรัญ บุญเลี้ยงมา
๑๙ นายภานุชิต เชี่ยวธนะกุล
นายจักรี อุดทุม
๒๐ นายมนต์ชัย แช่มช้อย
นายจําเนียร พรมมี
๒๑ นายยืนยง ธัญญาพืช
นายชัยวัฒน์ ส่องแสง
นายชุมพร เขียวประดิษฐ์
๒๒ นายวิเชียร ปิ่นทอง
นายณรงค์ชัย แจ่มจรัสเชื้อสกุล
๒๓ นายวิเชียร อนงค์
นายดวงตะวัน ภิรมย์ไทย
๒๔ นายศรคีรี บัวแจ้ง
นายทองสุก บุญสันต์
๒๕ นายสมนึก สุริยายนต์
นายธนไชย สุขเขียว
๒๖ นายสมพงษ์ เลิศมณีทวีทรัพย์
นายนวน แดงบุญเรือง
๒๗ นายสมศักดิ์ เจริญสุข
๒๘ นายสังวาลย์ แรมจบก
นายบัญชา ทองมี
๒๙ นายเหง็น บรรจง
นายบุญทิ้ง อยู่ไม่สูญ
๓๐ นายอนันต์ วุฒิการณ์
นายบุญพิศ แทนหอม
๓๑ นายอํานาจ แสวงทอง
นายประสิทธิ์ ดาวศรี
๓๒ นายเอนก มากเทพพงษ์
นายประสิทธิ์ เดชะ
นายพนม ด้วงคํา
๓๓ นางสาวกาญจนา อาการส
นายพิชัย แซ่กัง
๓๔ นางเกษี นนทอาษา

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘

หน้า ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐

๓๙ นางเพ็ญศรี นาคอ่อน
นางสาวชมนาด ปภาวินถิรกุล
๔๐ นางสาวรัตนา เจริญผล
นางชาศินี เต็มเนื้อทอง
๔๑ นางสมพร เถิ่งเฟื่อง
นางนงเยาว์ ทารักษ์
๔๒ นางสิรภัทร ว่องกุศลกิจ
นางบุญสม สิทธิ
๔๓ นางสิริกานต์ พวงประดู่

กระทรวงยุติธรรม
๑
๑
๑
๒
๓
๔

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
นายประเสริฐ จีรุวัฒนาภรณ์
๒ นายอัศวิน ลิขิตทรัพย์
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
นางศุภภรณ์ อุณหสุทธิยานนท์
๒ นางอัจฉรา เจียรจรูญศรี
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
๕ นายสนิท ไชยเสนาะ
นายชวลิต จงสกุล
๖ นายสายัณห์ วงศ์คําลือ
นายชูศักดิ์ ตันติประภา
๗ นางนกน้อย ผดุงพงษ์
พันจ่าอากาศเอก ดุสิต อู่ทรัพย์
๘ นางปิยา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
นายประสาท คุ้มสะอาด
๙ นางภคพร ธนเกียรติวงศ์
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
๑๕ นายชวเดช ศรีวงศ์พนาเวศ
นายกรรณหา แต้มจันทร์
๑๖ นายชาลี วัฒนวาณิชกิจ
นายกล้า เอี่ยมมา
๑๗ นายชูชาติ ชัยมงคลภักดิ์
นายเกรียงศักดิ์ อุ่นใจ
๑๘ นายชูชาติ บัวบุญ
นายคําผง นิมิต
๑๙ นายเชาวน์ เพ็ญสมบูรณ์
นายคําลือ ทาพล
๒๐ นายโชคชัย เพชรรัตนาวิวัฒน์
นายจวง โสฬส
๒๑ นายณรงค์ ธิติพิมลกุล
นายจักรินทร์ ถิ่นท่าเรือ
นายจําเนียร อ่ําสําลี
๒๒ นายดนัย นันทะ
นายจํารัส หัสนะ
๒๓ นายเตียง เพิ่มพูล
นายจิราวุธ สุดหล้า
๒๔ นายทรงยศ อัมพรสุนทรรัติ
๒๕ นายทราย นุเสน
นายจุฬาชัย วงศ์รัตนรักษ์
๒๖ นายทศพล เตียประพงษ์
นายเจษฎ์ อู่ไทย
๒๗ ดาบตํารวจ ทองเดช ตันเป็ง
นายชนะ ชนะศรีรัตนกุล
๒๘ นายธวัชชัย สุขใจ
นายชนะ มีบุญ

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
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
๕๙
๖๐

นายธีระพล ดวงมาลย์
นายนเรศ ชูยอด
นายนัฐพันษ์ ข่าขันมะลี
นายนิโรจน์ ไชยกูล
นายบัวลี ฉิมนอก
นายบุญตัน เสนคํา
นายบุญเรือง รอดประยูร
นายใบพร แสนอ้วน
นายประจิตร บรรดาศักดิ์
นายประดิษฐ์ พรหมสุวงศ์
นายประยงค์ มีชูนึก
นายประเสริฐ คล่องณรงค์
นายประเสริฐ พุ่มอุสาห์
นายปรีชา แดงหลี
นายผล ไชยวุฒิ
นายพรสิทธิ์ พันธุ์จินดา
นายพร้อม แก่นทน
ดาบตํารวจ พัฒน์สรณ์ เพชรรัตน์
นายพิทักษ์ หมายซ้อนกลาง
นายพิภพ ประดิษฐ์
นายไพโรจน์ จอมบุญ
นายมนพ โหดหมาน
นายมารุต จงแจ้ง
นายมิน โพธิ์แก้ว
นายยงยุทธ์ สีสันต์
นายรัฐพล แสงดอก
นายริ่น จันทรจิตร
นายรุสลัน ยาลา
นายวาสิทธิ์ ปัญญาวงศ์
นายวิจิตร มังคละคีรี
นายวิชัย โหติธะนัง
นายวินิจ คําป้อง

หน้า ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายวิวัฒน์ไชย พีรวัทธึก
นายวีระพงศ์ ชาติสุนทร
นายศิริชัย พรามวงค์โหรา
นายสพรั่ง ชูสุทธิ์
นายสมควร สุทันต์
นายสมชาติ เกิดศักดิ์
นายสมชาย ชื่นพลี
นายสมชาย ยอดบุษดี
นายสมเดช พันธุ์ศิริ
นายสมพงศ์ พิมพ์กลาง
นายสมพร สุระสังวาลย์
นายสมศักดิ์ ศิริประภา
นายสมหวัง ไชยโกฏิ
นายสรชา วรเมธากร
นายสวัสดิ์ อินทะสร้อย
นายสะอาด พึ่งฉิม
นายสังคม มะลิจันทร์
นายสามารถ เปาประดิษฐ์
นายสาโรจน์ ดาราสมาน
นายสําเนียง ขันแก้ว
นายสําเริง จําเริญรักษา
นายสิทธิชัย ทองสวิง
นายสี เอกษัตริย์
นายสุขุม เหลืองยวง
นายสุธน ง่วนสน
นายสุพรรณ อิ่มไพรวัลย์
นายสุภพ ซ่อมประดิษฐ์
นายสุมน แก้วมณี
นายสุรชาติ วิชิตพันธ์
นายเหรียญ ขอมั่งกลาง
นายเหวา ผิวนาม
นายอนนท์ พึ่งบุญเย็น

หน้า ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗

นายอนันต์ คงรักษา
นายอภิวัฒน์ สาริพันธุ์
นายอ้ม ทิธรรม
นายอวยชัย พรหมพันธุ์
นายอํานรรฆ งานเจริญกุล
นายอํานาจ วรรณวัต
นายอินทร์ฑูรย์ จารุวรรณรัตน์
นายอุดมทรัพย์ ชีวะโอสถ
นายอุปถัมภ์ สัมพุทธานนท์
นายเอกอาทิตย์ สิทธิชัยวงค์
นางกรกต คีรีวรรณ
นางสาวก๋องคํา ทองคํา
นางสาวกัลยาณี คําธานี
นางจิรา ศรีไพโรจน์
นางเฉลิมศรี ไหมสีทอง

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐

๑๐๘ นางชมพูนุท ใจเย็น
๑๐๙ นางชลธิชา ชิณวงศ์
๑๑๐ นางชุติกาญจน์ พลประสิทธิ์
๑๑๑ นางฐิตาภา สุเดชมารค
๑๑๒ นางดาริน โสภารัตน์
๑๑๓ นางสาวดุสิดา คล้ายเงิน
๑๑๔ นางนงลักษณ์ นิกุมเพชร
๑๑๕ นางเบญจรัตน์ วงศ์ไอศูรย์
๑๑๖ นางปนิพัช เกิดเต็มภูมิ
๑๑๗ นางพรพิมล อรุณโชติ
๑๑๘ นางพรศรี เจริญศรี
๑๑๙ นางเพ็ญศรี สุขเขียว
๑๒๐ นางสุกัญญา สาแสง
๑๒๑ นางสุกานดา จําปา
๑๒๒ นางอาภรณ์ กลางประดิษฐ์
๑๒๓ นางอารักษ์ สืบสิน

กระทรวงวัฒนธรรม
๑ นายสมพร เกตุแก้ว
๒ นายสุชิน ผลโสตร
๓ นายสุทรรศ หลวงมูล

เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
๔ นายสุรจิตต์ จันทรสาขา
๕ นายสุรศักดิ์ สิงหวิบูลย์
๖ นายสุวรรณ ขันธเลิศ
๗ เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่

กระทรวงศึกษาธิการ
ทุติยดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์
๔ นายอภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์
๒ นายประทีป ตั้งมติธรรม
๕ ท่านผู้หญิงภรณี ล่ําซํา
๓ นายสิริพรหม พรหมินทะโรจน์
๖ นางสาวสุคนธ์ กาญจนาลัย

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข

หน้า ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

ตติยดิเรกคุณาภรณ์
๗
๑ นายชัยโรจน์ มหาดํารงค์กุล
๘
๒ นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม
๙
๓ นายวิรัช อาชวกุลเทพ
๑๐
๔ นายอนุฤทธิ์ เกิดสินธ์ชัย
๑๑
๕ นางนภาพร ยังวาณิช
๖ นางประชิด ศรีอุบล
๑๒
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๒๕
๑ นายกัมปนาท วิจิตรศรีกมล
๒๖
๒ นายกําธร ตติยกวี
๒๗
๓ นายกิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ
๒๘
๔ นายโกรพ อัจฉริยะกุล
๒๙
๕ นายครรชิต จามรมาน
๓๐
๖ นายจิระพันธ์ สมุทรวานิช
๗ นายเจน วองอิสริยะกุล
๓๑
๘ นายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ
๓๒
๙ นายชัยรัตน์ แต้รัตนชัย
๓๓
๑๐ นายชูชาติ กอเจริญเกียรติ
๓๔
๓๕
๑๑ นายชูชาติ ทองเจือพงษ์
๓๖
๑๒ นายเทพทัย จิรบวรวิสุทธิ์
๓๗
๑๓ นายธนาศักดิ์ ชาญสันติ
๓๘
๑๔ นายธีรธัญ ขมชุณศรี
๓๙
๑๕ นายนิธิ วงศ์ประทีป
๔๐
๑๖ นายบุญมา พยุงธนากร
๑๗ นายบุรฉัตร เรืองศิริ
๔๑
๑๘ นายปฐม แทนขํา
๔๒
๑๙ นายพิสิษฐ์ ฉันวรวิจิตต์
๔๓
๒๐ นายพีรพงศ์ วงศ์ประทีป
๔๔
๔๕
๒๑ นายเล็ก พรมุกดามณี
๔๖
๒๒ นายว่องไว วิฑูรชาติ
๔๗
๒๓ นายวิจิตร์ แย้มแฟง
๔๘
๒๔ นายศักดิ์สม จามรมาน

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางผิวผ่อง รังสิตพล
นางสาวพรรณา ธานยวาสย์
นางสาวพรวดี พิศาลสฤษดิกรรม
นางเลี่ยน แซ่ตัน
นางสาวสิริน ตรีทอง
นางอรอนงค์ คงไทยเสรีกุล
นายสมบูรณ์ สุทธินันท์
นายสมบูรณ์ โสพร
นายสมศักดิ์ เกรียงไกรรัตน์
นายสัมพันธ์ ปรุงวนิชศิริ
นายสุชาต เรืองศิริ
นายสุชาติ พุ่มกลิ่น
นายสุรเดช เอกปัญญาสกุล
นายโสรัจ ตังคอารีย์
นางเกษมสุข พรหมินทะโรจน์
นางสาวโกมล ศิวะบวร
นางสาวไขศรี อุทัยวรรณ์
นางจินตนา รังสฤษฎ์วุฒิกุล
นางเฉลิมศรี แก้วใส
นางสาวชนิกานต์ จารุสมบัติ
นางชุตินันท์ สนั่นเสียง
นางสาวชูลาภ วสุวัต
นางสาวฐิติพร แสงเนตรสว่าง
นางสาวณฐวรรณ ขมชุณศรี
นางสาวณัฏฐ์ชุดา สุชาติกุลวิทย์
นางทองดี พัชราวลัย
นางทิพรัตน์ อึงอารี
นางธนาพร กอเจริญเกียรติ
นางนฤมล ศิริมงคลภาวงศ์
นางเนาวนารถ จามรมาน

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗

นางบุญภา อิสรชัย
นางบุญเยี่ยม พูลสวัสดิ์
นางบุญล้อม ชูประดิษฐ์
นางสาวบุศรินทร์ อิสรชัย
นางเบญญาภา สิงหเสนี
นางประพินธ์ สิงคาลวณิช
นางประไพ สุเทวี บุรี
นางสาวปรีดา เฮงประเสริฐ
นางพรพิศ อาชวกุลเทพ
นางพรรณทิพย์ มังกรพันธุ์
นางพัชรพร สงสุวรรณ
นางสาวพัชรี อภิสัมภินวงค์
นางลภาดา มัชฌิมาวิวัฒน์
นางสาวละเอียด อุดมรัตน์
นางวันเพ็ญ เฉยพ่วง
นางวารุณี ชยุติ
นางวิภาพร จันทรเสรีกุล
นางแววตา สุวรรณรัศมี
นางศิริเนตร เจนวัฒนวิทย์

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

นายกมล มานะธัญญา
นายกรศักดิ์ อชิรเสนา
นายกิตติ ชีวะเกตุ
นายเกรียงไกร ศรีสวัสดิ์
นายเกษม ศรีพฤกษมาศ
นายเกษม อัครพงศ์พิศักดิ์
นายเกียรติ พูนสมบัติเลิศ
นายเกียรติ ศรีพฤกษมาศ
นายเขมทัศน์ ไชยสุต
นายจักษวัฏ กิติสุข
นายจํารัส พรหมพร
นายจุมภฏ พงษ์ชัยกุล

หน้า ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางสาวศิริรัตน์ จามพันธ์
นางสมทรง ทินบาล
นางสมพิศ สังขจันทร์
นางสาวสํารวย แก่นทอง
นางสุจิตรา พรมุกดามณี
นางสุนีย์ ลาภภูวนารถ
นางสาวเสาวนีย์ ตั้งประเสริฐกิจ
นางเสาวลักษณ์ สุทธินันท์
นางสาวอนุสรา รัตนศิริวิไล
นางสาวอรทัย รัตนศิริวิไล
นางสาวอรอุษา จารุสมบัติ
นางสาวอสมา พันธ์เกษม
นางสาวอัจฉรีย์ วัชระ
นางอัญชลี เกิดผล
นางอัญชลี ตวงทวีทรัพย์
นางสาวอําไพ ปทุมเจริญผล
นางอุดม อุนสุวรรณ
นางสาวอุมา เกียรติไกร
นางสาวอุไร มัชฌิมาวิวัฒน์
นายเจริญพิน เจนจิตรานันท์
นายชยธร ฉายบ้านใหม่
นายชยันต์ เต็มสาธิต
นายช่วงระวี กรรณสูต
นายชัชวาล โกสุมาภินันท์
นายชัย โอแสงธรรมนนท์
นายชัยเลิศ มนูญผล
นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู
นายชาลี ชินธรรมมิตร์
นายชีรชิต เลิศชัยพัฒนกุล
นายฌานนท์ โปษยะจินดา
นายณัฐพนธ์ ศิริมงคลภาวงศ์

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖

นายดิษฐ์ ลินพิศาล
นายแดง เทอดเกียรติ
นายถนัด เกษประดิษฐ
ร้อยตรี ถนัด สรรพกิจ
นายถวิล บัวจีน
นายเถกิงศักดิ์ พัฒโน
นายทวีศักดิ์ กุลแสงเจริญ
นายทัพพ์สุพรรณ อร่ามทรัพย์สิน
นายทัยดี วิศวเวช
นายทัศน์ กู้ชิงชัย
นายทิพากร พูลสวัสดิ์
พลตํารวจตรี ธรัตน์ จันทรักษ์
นายธราดล ด่านวิวัฒน์
นายธํารง มหาดํารงค์กุล
นายธีรศักดิ์ อุรุนานนท์
นายนพพงษ์ พงษ์ทวีวิรัตน์
นายนฤพนธ์ เตชะวัฒนวรรณา
นายบรรพต ศศะภูริ
นายบัญชา จินตนาปราโมทย์
นายบุญลือ แก่นทอง
นายบุณยวัฒน์ เหลืองสุวรรณ
นายประภัสสร์ วังศกาญจน์
นายประยุทธ พัฒนะเอนก
นายประสม จิวะจําเริญ
นายพงศ์กิตติ์ ศรีพฤกษมาศ
นายพงศ์สิทธิ์ งามวงษ์วาน
นายพงษ์เดช เวียงใต้
นายพรสวัสดิ์ ผดุง
นายพิชญา พิสุทธิกุล
นายพิชัย เจริญกุล
นายพีระ อรุโณทัย
นายไพลักษณ์ วงศ์ไวศยวรรณ

หน้า ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายยง รุ่งเรืองธัญญา
นายรณชัย รัตนภวนนท์
นายรุ่งศักดิ์ สุนทรกิติ
นายรุจพร พิศาลบุตร
นายวสันต์ ปีติพีรกุล
นายวิชัย สุขเกษมศานต์
นายวิเชียร วโนทยาโรจน์
นายวิทยา เรืองปฏิมากร
นายวิศิษฏ์ เจริญชนม์กุล
นายวีรชัย รัตนบานชื่น
นายวีรพงษ์ สุรไพฑูรย์กร
นายวีรวิชญ์ คุณะเกษมธนาวัฒน์
นายศรชัย จารุพัชนี
นายศรเทพศรทอง กองทองมณีโรจน์
นายศิรพัฒน์ เลิศกังวาลไกล
นายศุภชัย จันท์แสนโรจน์
นายศุภวุฒิ ตั้งกิจวรกุล
นายสง่า อมรวิทยกิจเวชา
นายสมเกียรติ งามสิทธิพงศ์
นายสมชาย วัธนหิรัญญสิทธิ์
นายสมชาย ศศิพิบูลย์
นายสมชาย สุวรรณรัมภา
นายสมนึก เจริญใหม่รุ่งเรือง
นายสมบูรณ์ พนัสโสภากุล
นายสมศักดิ์ ชวนะเวช
นายสมหมาย สุวรรณพิมพ์
นายสราวิทย์ กลิ่นสุคนธ์
นายสวราช สัจจมาร์ค
นายสําราญ ศรีอําพันธุ์
นายสิทธิชัย โตจิราการ
นายสุกิจ จันทร์แจ่มจรัส
นายสุขุม สุขพันธ์โพธาราม

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐

นายสุชาติ สายด้วง
นายสุทธินันท์ สุวรรณพิมพ์
นายสุเทพ ตันธนสาร
นายสุนทร ศรมยุรา
นายสุรชัย บุณยประทีปรัตน์
นายสุรเชษฐ จิวาลักษณ์
นายแสวง สถาพร
นายองอาจ ศรีพฤกษมาศ
นายอนันต์ ชื่นสกุล
นายอนันต์ สําเร็จเฟื่องฟู
นายอนุสรณ์ ธรรมใจ
นายอาดุลย์ วังวสุ
นายอิทธิ สาริสุต
นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ
นายอุดม ลิ้มมีโชคชัย
นายเอกกฤต นารายณ์รักษา
นายเอนก เชาวน์เกษม
นางสาวกรรณิกา เทียมวันชัย
นางกรรณิกา ลัทธะพานิชย์
นางกริชกมล ลีลารุจิเจริญ
นางกฤติญา มหาดํารงค์กุล
นางกฤษณา จิตรองอาจ
นางกัลยา พัฒนะเอนก
นางกานต์นิภา เกษมสมพร
นางกิติมา คงพุฒิคุณ
นางกิมไน้ ไชยธีรัตต์
นางสาวเกรซ มหาดํารงค์กุล
นางเกล็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์
นางแก้วกมล ตันติเฉลิม
นางขจรกลิ่น สุวรรณพิมพ์
นางสาวคงคา รุ่งโรจน์
นางคนึงนิจ ดีจักรวาล

หน้า ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางจรรยา รุ่งเรืองธัญญา
นางจริยา กาญจนโฆษิต
นางสาวจรีพร จารุกรสกุล
นางจวงจันทร์ ประวัติรุ่งเรือง
นางจันทาภา บุญญานุรักษ์
นางสาวจันทิมา รองวิริยะพานิช
นางสาวจารุณี เหล่าสุวรรณ
นางจําเริญ กีระกิตติวาทย์
นางสาวจิตติมาศ เกตุวรวิทย์
นางสาวจิตรกมล งานในเมือง
นางสาวจิราพร ศรีพฤกษมาศ
นางจิราภรณ์ ชัยวัฒน์
นางจุฑาเพ็ญ เตชะสุขนิรันดร์
นางจุฑามาศ สําเร็จเฟื่องฟู
นางฉวี จันทร์ขจร
นางสาวฉวีวรรณ อังสุนาค
นางชญาสินี มณฑลโสภณ
นางสาวช่อทิพย์ ลิปิเวชกุลกิจ
นางชุติมา คูบุรัตถ์
นางสาวฒามรินท์ วงศาริยะ
นางณภัทร รุ่งเรืองธัญญา
นางดวงดาว จันสว่างวงศ์
นางสาวดวงพร มีชีพกิจ
นางสาวดวงมณี ศิริลักษณ์
นางสาวเด่นดวง พุทธฤดีสุข
นางทองสุก กังสุวรรณ
นางทองสุข หนูลอย
นางสาวธิติพัทญ์ โอภาสวรรัตน์
นางสาวนงนุช สาราภรณ์
นางสาวนฤทัย เกษมสมพร
นางสาวนลิน เหล่าวรวิทย์
นางนันทนา มหฐิติรัฐ

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔

หน้า ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวนุชนาถ ศิริบวรรัตนกุล
นางบัวผัด วงศ์จันทรา
นางบัวใย โพธาเจริญ
นางบุญตา สุนทรเจริญ
นางบุบผา พาณิชย์ชัยยงค์
นางบุษกร รุ่งโรจน์ธนกุล
นางสาวปณิดา นิ่มโชคชัยรัตน์
นางปนัดดา พัฒนพิฑูรย์
นางประไพ จักรไพวงศ์
นางประภาวดี อมรวิทยกิจเวชา
นางปราณี ชัยสนิท
นางสาวปราณี วิประกษิต
นางปัณณภรณ์พรรณ อุรุนานนท์
นางสาวปิยะดา วัฒนพลานนท์
นางผไทมาศฆ์ อร่ามทรัพย์สิน
นางผล แช่มชื่น
นางสาวผุสดี กัลยาณปยุต
นางพนอ กู้ชิงชัย
นางสาวพรทิพย์ แซ่หลี
นางสาวพรทิพย์ สกุลลีลารัศมี
นางพรทิพย์ เอี่ยมสวัสดิ์
นางพรพิมล แก้วศรีงาม
นางพรเพ็ชร์ จุฑาวรากุล
นางสาวพรรณี เชิญสิริสิน
นางสาวพรหมจิตร เชียงหลิว
นางสาวพรอุมา รัตนเชษฐ์
นางสาวพรินทร์ สุทธิวรรณ
นางสาวพัชยานิษฐ์ ศิริมงคลภาวงศ์
นางพัชรี เกรียงวัฒนา
นางสาวพันธ์ภิรมย์ ใบหยก
นางสาวพันธุ์ทิพย์ จีนกลับ
นางพิณทิพย์ สูทกวาทิน

๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางสาวเพ็ญพิมน ศักดิ์อภิบุญนันท์
นางเพ็ญศรี พรหมพร
นางสาวเพียงใจ หาญพาณิชย์
นางสาวไพพรรณ โตประเสริฐ
นางภรปภา รัตนจินดา
นางภัทรา วนิชวัฒนะ
นางสาวภัทราภรณ์ โสวรัตนพงศ์
นางภัทราฤดี พรประสิทธิ์
นางภาณี ปิติเจริญกิจ
นางสาวมณีรัตน์ ฐิติวร
นางสาวมัณฑนา แซ่ลิ่ม
นางมารยาท ตั้งศิริพัฒน์
นางมาลินี วงศ์เจริญ
นางสาวเมย์ มหาดํารงค์กุล
นางยุวพร ปิติเจริญกิจ
นางเยาวมาลย์ อรุโณทัย
นางรังษี เลิศไตรภิญโญ
นางรัชนี ตั้งกิจวรกุล
พลตรีหญิง รัตนา วีระกุล
นางรัตนา สุทธิพงษ์ชัย
นางลักษณี เทพพรพิทักษ์
นางสาวลัดดา แซ่คู
นางวรรณเพ็ญ สวัสดิพานิช
นางวราภรณ์ พิริยเลิศศักดิ์
นางวริศา แนวสุข
นางสาววลัยพร วัธนหิรัญญสิทธิ์
นางวันทนา อมตานนท์
นางวันเพ็ญ โสวรัตนพงศ์
นางวัลลภา ปริพนธ์พจนพิสุทธิ์
นางสาววิจิตรา จุฑาวรากุล
นางวิภารัตน์ พูลสวัสดิ์
นางวิไล คุปต์นิรัติศัยกุล

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

หน้า ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐

๒๔๐ นางสุนันท์ นิยมในธรรม
นางวิไลวรรณ ฉัตรอมรวงศ์
๒๔๑ นางสุนีย์ เรืองจินดา
นางสาววิวรรณ กรรณสูต
๒๔๒ นางสุพร รัตนเชษฐ์
นางศรีชนก วัฒนศิริ
๒๔๓ นางสุภปราณี มานิตย์โชติพิสิฐ
นางสาวศรีวิไล แดงไสว
๒๔๔ นางสุภารัตน์ งามสิทธิพงศ์
นางสาวศิรินทรา เส็งสิน
๒๔๕ นางสุรีย์ อรลักษณ์กิจ
นางศิรินารถ ชลิตวงศ์พัฒนา
๒๔๖ นางสุวิมล โอแสงธรรมนนท์
นางสาวศิริลักษณ์ เลิศกังวาลไกล
นางสาวศุภกิจจา พูลสวัสดิ์
๒๔๗ นางเสาวคนธ์ ศรีนพรัตน์วัฒนา
นางศุภลักษณ์ ฟุง
๒๔๘ นางหลา แซ่อึ้ง
นางสมจิต สวธนไพบูลย์
๒๔๙ นางสาวอชิรญา ศิริมงคลภาวงศ์
๒๕๐ นางอธิรินทร์ หิรัญสุพรโชติ
นางสมจิตร์ ฉัตรทนานนท์
๒๕๑ นางอภิพร บุณยัษฐิติ
นางสาวสมพิศ เจริญกิมซือ
๒๕๒ นางอรพินท์ อุณหเทพารักษ์
นางสมร นิติทัณฑ์ประภาศ
๒๕๓ นางสาวอรวรรณ มีแสง
นางสาวสมฤดี ศรีจรรยา
๒๕๔ นางสาวอรสา วิมลเฉลา
นางสาวสวพร สวธนไพบูลย์
๒๕๕ นางอรสา ศรีพฤกษมาศ
นางสวาท ตรีถาวรยืนยง
๒๕๖ นางอัจฉรา ศิริไกร
นางสาเรศ นาคเสวี
๒๕๗ นางสาวอัจฉรา สาริสุต
นางสุชาดา เหราบัตย์
นางสาวสุดสงวน เลาหวินิจ
๒๕๘ นางอัมภาพร พิสุทธิกุล
นางสาวสุธา บุญญานุรักษ์
๒๕๙ นางอิงอร วงศ์สถาปัตย์
นางสุธานี ยมจินดา
๒๖๐ นางอุดม สุวรรณประทีป
๒๖๑ นางสาวอุษณี สุขสงวน
นางสาวสุธิดา เฉยพ่วง
๒๖๒ นางอุษณีย์ เตพละกุล
นางสาวสุธิดา เพ็ชศศิธร
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
๙ ร้อยตํารวจเอก ฉลวย ฟูวิจิตร
นายก้องรัฐ ศิรินิมิตรผล
๑๐ เรือโท ฉัตรชัย เอี่ยมตระกูล
นายกิจขจร เปล่งวิทยา
นายกีรนันท์ โกมลมิศร์
๑๑ นายเฉลิมพร พิรุณสาร
นายโกศล สุทธินรเศรษฐ์
๑๒ นายชัยพร ศิริจันทร์
นายขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ
๑๓ นายชาญ โลหชิตานนท์
นายจรัสพงศ์ พรปริญญา
๑๔ นายชาญชัย พึ่งชาญชัยกุล
นายจันทร์ เขียวพร้อม
๑๕ นายชาตรี ปัญญาพรวิทยา
นายจิรชาติ เรืองไวทย
๑๖ นายชาตรี ฟุ้งเกียรตินําสุข

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘

นายชาตรี เลิศสิริมงคลชัย
นายชาติชาย กุลเลิศประเสริฐ
นายชาติวิบูลย์ เชิดจารีวัฒนานันท์
นายชํานาญ ชัยกล้าหาญ
นายชินพัฒน์ มัชฌิมาวิวัฒน์
นายโชติภักดิ์ วงษ์ทองสาลี
นายณัฐพนธ์ อัศวราชันย์
นายณัฐพร พรหมสุทธิ
นายดนัย อมรพัชระ
นายดํารง บํารุงชูเกียรติ
นายต่อศักดิ์ ลาภากุลชัย
นายเติมศักดิ์ สุขวิบูลย์
นายทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล
นายทศพร มณีฉาย
นายเทวัญ มานะธัญญา
นายธนภณ ภัทรธรรมบาล
นายธนวัฒน์ สถิตย์จันทรากุล
นายธเนศ กุลเลิศประเสริฐ
นายธเนศ จันมาธิกรกุล
นายธรรมนูญ รุ่งสีทอง
นายธวัช ดําสอาด
นายธวัช ประเสริฐสรรพ์
นายธวัชชัย วงษ์ล้วนงาม
นายธานินทร์ วศินยนต์
นายธํารงค์ พุ่มฉัตร
นายธีรวุฒิ สุธนะเสรีพร
นายธีระพงษ์ อนุตรอังกูร
นายเธียรเวช จีนาพันธุ์
นายบรรจบ จันทิมางกูร
นายบุญเลิศ ผลิตวานนท์
นายประกฤติ ตันทวงศ์
นายประดิษฐ์ ทีฆกุล

หน้า ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายประธาน ปิ่นแก้ว
นายประมวล ธนาพิทยา
นายประวีณ หุ่นทรงธรรม
นายประสิทธิ์ เนาวรัตน์พงษ์
นายประเสริฐ สันติลินนท์
นายปรีชา ไพรภัทรกุล
นายปรีชา อัศวราชันย์
นายปัญญา กล้วยไม้
นายพงษ์พรรธน์ ธนสารศิลป์
นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์
นายพเยาว์ เนียะแก้ว
นายพรชัย ตันฑ์ศรีสุโรจน์
นายพรชัย เทพศิลปวิสุทธิ์
นายพัชร์ชศักดิ์ ชินะบุญยานัน
นายพัชรบุล สุวรรณกิจ
นายพิเชฏฐ์ ธรรมสกุลศิริ
นายพิเชษฎ กาญจนชูศักดิ์
นายพิบูลย์ ดวงเฉลิมวงศ์
นายพิศุทธิ์ อิฐธํารง
นายพีรยุทธ ชูจิรวงศ์
นายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล
นายไพบูลย์ สุชาติกุลวิทย์
นายไพบูลย์ เอกแสงศรี
นายภัคพล งามลักษณ์
นายภัทรกร นารายณ์รักษา
นายภาณุ ลีลาลัคนา
นายมนัส เศรษฐเสถียร
นายมีชัย อัศสานึก
นายยุทธพงศ์ พุทธรักษา
นายรวย พิชิตสุรกิจ
นายรังสรรค์ ฤกษ์นิมิตร
นายเรืองนาม ใจกว้าง

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒

หน้า ๒๒
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นายวรพล เจริญพร
นายวรวัฒน์ อังกนะเกรียงไกร
นายวันชัย วิชญชาคร
นายวิชัย ศิริอนุสรณ์ศักดิ์
นายวิชิต สุรดินทร์กูร
นายวิเชียร ภักดีมหาคุณ
นายวิฑูรย์ มหาทรัพย์
นายวิรัตน์ ต่อบุณย์ศุภชัย
นายวิโรจน์ เจตมะณีรัตน์
นายวิโรจน์ ภู่สว่าง
นายวิวัฒน์ พัฒโนดม
นายวิศิษฐ์ ตนะวรรณสมบัติ
นายวิษณุ สุชาติล้ําพงศ์
นายวิสันต์ อติสุนทรกุล
นายวีระ ทองวิเชียร
นายวีระพงษ์ จันทร์ศรีวงศ์
นายศิกวัส เตชะมหพันธ์
นายศิริพล ถิรนันท์รุ่งเรือง
นายสมชัย วุฒิเสถียร
นายสมเดช จันมาธิกรกุล
นายสมบูรณ์ จันมาธิกรกุล
นายสรวล สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
นายสัญชัย เตชะมนูญ
นายสาคร สุขชาวนา
นายสําเริง เมฆอรุณกมล
นายสิทธวีร์ พิชญเรืองกิตติ์
นายสิทธิชัย จันทนพงศ์วานิช
นายสิริกร ปิวะศิริ
นาวาอากาศตรี สุชาติ เพชราภิรัชต์
นายสุดเขตต์ จารุพพัฒน์
นายสุทัศน์ ลือชัย
นายสุธี เตชะวิบูลย์

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

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายสุนทร ฤทธิ์วิวัฒน์
นายสุพจน์ วารีสมบูรณ์
นายสุรนันท์ พรรณเชษฐ์
นายสุรัตน์ เมฆอรุณกมล
นายสุรีย์ จิรเสถียร
นายเสถียร ตันธนะสฤษดิ์
นายโสภณ ถิระบัญชาศักดิ์
นายอดิศร อังกุรพิบูล
นายอภิชาต ตั้งเกียรติศิลป์
นายอภิชาต ลิ่มอภิชาต
นายอภินัน เหล่าวณิชย์วิทย์
นายอรรถพงษ์ อรรถวิริยะกุล
นายอรรถพล พงศ์เจริญสุข
นายอรรถพล รังษีวงศ์
นายอรรถสรร เกตุกล้า
นายอัณณพ ศิริไกร
นายอานนท์ บุญประกาย
นายอานนท์ วรรณพฤกษ์
นายอิสระ หลีหเจริญกุล
นายเอกภพ เมฆอรุณกมล
นางสาวกนกกุล ธรรมสุรัติ
นางกนกวรรณ ศิริสาคร
หม่อมหลวงกนิษฐา เทวกุล
นางกมลลักษณ์ ทองเต็ม
นางกรรณิการ์ เส็งสิน
นางกฤษณา เลิศสุขประเสริฐ
นางกษมา โลหะกุล
นางกัญญา ตั้งเกียรติกําจาย
นางสาวกัญญา มัชฌิมาวิวัฒน์
นางสาวกันทิมา ทัสฐาน
นางสาวเกวลิน ตังคนาวนิชย์
นางแก่นจันทร์ ซุ่นไล้

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖

หน้า ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวขนิษฐา ภู่ตระกูล
นางขนิษฐา หงสประภาส
นางขวัญใจ จิรเสถียร
นางจรรยา อยู่วิมลชัย
นางจรวยพร ธรณินทร์
นางสาวจรัสศรี อัศวราชันย์
นางสาวจันทร์ อ่อนแสง
นางสาวจันทร์จิรา สถิตย์เสมากุล
นางจันทร์ทรงกลด คชเสนี
นางจารุศรี กนกวัฒน์
นางจําเริญสุข น้อยดี
นางสาวจินดารัตน์ อนุกูลทรัพย์เลิศ
นางสาวจินตนา เกาะเพชร
นางจินตนา พงษ์ทวีวิรัตน์
นางสาวจุฑาทิพ สุทธิเชื้อชาติ
นางเจียมจิตต์ วัฒนดิลกเลิศ
นางฉลวย เมฆอรุณกมล
นางฉันทนา วิริยเวชกุล
นางเฉลิมศรี แซ่เตียว
นางเฉลียว ศรีชัยวัฒน์
นางสาวชญาดา มัชฌิมาวิวัฒน์
นางสาวชนัญชิดา สมจิตร
นางชนินทร ควรฤาชัย
นางชมชนก เรืองเวทสวัสดิ์
นางสาวชูขวัญ แก้วคง
นางเชิญ ชื่นเชย
นางเชื้อ ทองนพคุณ
นางญาณี ด่านดํารงรักษ์
นางณชนก แซ่อึ้ง
นางสาวณญาดา ชาญศิริวงศ์
นางณนันท์กนก มนัสวาณิชสุวัง
นางสาวณัฏฐ์ชุดา ฐิติกัลยาณ์

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
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางสาวดลลชา นรินทรางกูร ณ อยุธยา
นางดวงรัตน์ ปฏิวงศ์ไพศาล
นางสาวตรีรัตน์ โกยสมบูรณ์
นางเตือนใจ แจ้งปิยะรัตน์
นางถนอม จงรักษ์สัตย์
นางสาวทองคํา จารุมโนกุล
นางทองดี จรัญยากร
นางทัศนีย์ รัตนจิตบรรจง
นางทิพย์สุดา นพมงคล
นางทิพรัตน์ รัตนศิรินทรวุธ
นางนภา ชวาลกุล
นางสาวนรรัตน์ เตชะมหพันธ์
นางนริศรา ม่วงศิริ
นางนวรัตน์ ศุภธรรมกิจ
นางสาวนันทกา วัตรศรีวานิช
นางสาวน้ําทิพย์ สุดแต่ใจ
นางสาวนิตยา จันยั่งยืน
นางนิภา มณฑาพันธุ์
นางสาวนุช วุฒิอนุสรณ์
นางนุชนิฐ แตงสกุล
นางสาวบายศรี รุ่งโรจน์ธนกุล
นางบุญชู สวยสม
นางบุญญนิจ จันทิมางกูร
นางบุญมี ปานเฟือง
นางบุปผา ขาวเหลือง
นางสาวบูชนียจิตต์ ณ ลําเลียง
นางปภัสฉัตร อุสา่ พาณิชย์
นางปรีดา เชื้อรัตนพงษ์
นางสาวปวีณา สิงห์บูรณา
นางปัทมา ลาภพรศิริกุล
นางปาริชาต เอี่ยมสิริบูลย์
นางปิยพรรณ หันนาคินทร์

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐

นางผ่องใส พรสวรรค์วงศ์
นางพเยาว์ ปิ่นมณี
นางพรพรรณ วนะเกียรติกุล
นางพรรณทอง วงศ์รัตน์
นางสาวพรรณาภา สินธุประเสริฐ
นางสาวพรรณี พิเดช
นางพันธุ์ทิพย์ ธงชัยบริสุทธิ์
นางพิกุล ไพศาลเศรษฐี
นางไพลิน โสภณกุล
นางภรณี เลิศสิริมงคลชัย
นางสาวภัณนรินทร์ สุภธีระ
นางภัทราวดี เพชราภิรัชต์
นางภาวิณี ฤกษ์นิมิตร
นางมณฑิรา ทวีสิน
นางสาวมนัญญา อาจกิจโกศล
นางมยุรา มานะธัญญา
นางยุพิน เขียวพร้อม
นางสาวเยาวณี ศรีสถาพร
นางรัชนี โกมลสุทธิ์
นางรัชนี ลือเกียรติศักดิ์
นางสาวราศิณี เลิศไตรภิญโญ
นางรําไพ สรวยสุวรรณ
นางรุ่งนภา เพชราภิรัชต์
นางลักขณา ไชยานุกุล
นางลักขณา พันธุ์นิธิ
นางลัดดา สุเมธโชติเมธา
นางเล็ก เกิดพุ่ม
นางเล็ก ธรรมวินิจฉัย
นางวชาไล มหิทธิกร
นางวรณัน เวียงใต้
นางวรรณา เตชะมหพันธ์
นางสาววรรโน ตันนาภัย

หน้า ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางสาววราลักษณ์ บัววิรัตน์เลิศ
นางวลีพร ถิ่นวัฒนกูล
นางสาววัชรินทร์ กิจบารมี
นางวัลลภา ลักษมีพิเชษฐ์
นางวิมล บารมีรังสิกุล
นางวิไลพร แซ่เล้า
นางสาววิไลลักษณ์ วิจิตรนิเทศ
นางสาววีนัส โลหิตานนท์
นางแววตา หลูอารีย์สุวรรณ
นางศวัสพร จักเลิศชัย
นางสาวศันสนีย์ แซ่อื้อ
นางศิรินทร์รัตน์ ศรีนาค
นางสาวศิริพร ทองเที่ยงตรง
นางสาวศุจิธร ฐานพูนสุข
นางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ
นางสมปอง ลีลาวัลลภ
นางสาวสมปอง สดใส
นางสมพร เมธีปรีชากุล
นางสมศรี ฐิติวราภรณ์
นางสมศิริ แจ่มแจ้ง
นางสมหมาย เริงธรรม
นางสยมพร ตรีสุวรรณวัฒน์
นางสรัญญา ประเสริฐรุ่งเรือง
นางสายใจ เรืองวิทย์
นางสายใจ อิ่มวณิช
นางสาวสายฝน เตชวรสินสกุล
นางสายพิณ วีระรัตนมณี
นางสายสมร นาคลดา
นางสํารวย ปานเจริญ
นางสิรินุช ไทยวัฒน์
นางสุกัญญา ปัญญาวรคุณชัย
นางสุขจิต พงษ์เจริญ

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

หน้า ๒๕
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๒๘ กันยายน ๒๕๖๐

๒๙๑ นางเสาวรส จันทร์เฉิด
นางสุจิตรา กิตติวัชระชัย
๒๙๒ นางโสรัจสิริ เจริญสุดใจ
นางสาวสุจิตรา แซ่เบ๊
นางสุจิตรา เตียตระกูล
๒๙๓ นางสาวหทัยรัตน์ จิรจริยาเวช
นางสาวสุจินต์ พะลายะสุต
๒๙๔ นางอนงค์ สุขศรีพล
นางสุดารัตน์ ถิระบัญชาศักดิ์
๒๙๕ นางสาวอโนชา ลียะวณิช
นางสาวสุดาวรรณ เพชราภิรัชต์
๒๙๖ นางสาวอรพร สิทธิ์บูรณะ
นางสุนันทา สิ่งสรรเสริญ
๒๙๗ นางอรพรรณ วิศวะโยธานันท์
นางสาวสุพพตา ธีมากร
๒๙๘ นางอรวรรณ หวังทวีไพบูลย์
นางสุภาพร เจียรทัศนประกิต
๒๙๙ นางอัจฉรีย์ คงเจริญ
นางสาวสุภาพร พรพรหมกุล
๓๐๐ นางอัญชลี เทพเฉลิม
๓๐๑ นางสาวอัมพร อ่ําลํายอง
นางสาวสุภาวดี ชํานิการโกศล
๓๐๒ นางสาวอาภา สินทัตตโสภณ
นางสาวสุภาวรรณ จงธรรมวัฒน์
๓๐๓ นางอุบล โกเชาว์สุรศักดิ์
นางสุมล ว่องทวีวัฒน์
นางสาวสุมลรัตน์ โฆษิอาภานันท์
๓๐๔ นางอุบลรัตน์ โสตถีวรกุล
นางสาวสุวรรณี โกศลสัมพันธ์
๓๐๕ นางเอกวิภา สุทธินุ่น
นางสาวสุวรรณี สําโรงวัฒนา
๓๐๖ นางสาวเอมอร ศรีธนราช
นางสาวเสาวณี ปัณยานนท์
๓๐๗ นางฮุ่ยเกียง แซ่เอี้ยก
นางสาวเสาวภาคย์ โลหะพันธกิจ
๓๐๘ นางเฮาะเฮียง แซ่ฉั่ว
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
๑๔ นายจักริน มัชฌิมาวิวัฒน์
นายกฤติเดช ธนโชตกุลภัทร์
๑๕ นายจิตตพล สุวรรณศรี
นายกอบเกียรติ พงศ์ไพโรจน์
๑๖ นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์
นายกัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
๑๗ นายจู ทูลเจริญ
นายกันตพงศ์ ทัตติ
๑๘ นายฉัตรเทพ พันธุ์นิธิ
นายกิติพร อังคะสุวพลา
๑๙ นายเฉลิมชัย รัตนผล
นายเกรียงไกร แก้วกําพลกุล
๒๐ นายชนกานต์ ลีรพันธ์
นายเกียรติ อาจหาญศิริ
๒๑ นายชนาทิพย์ พุ่มหิรัญ
นายขนบ เสวีพงศ์
นายคชินทร์ ไชยบุญเรือง
๒๒ นายชลัมพล ลภิรัตนากูล
นายจงรักษ์ พงศ์ไพโรจน์
๒๓ นายชวลิต ลิตติพานิช
๒๔ นายชัชพล ไชยพร
นายจรัญ สายะสถิตย์
๒๕ นายชูศักดิ์ เลมงคล
นายจอมชัย ลือชูวงศ์
๒๖ นายณรงค์ วงศ์ไพบูลย์
นายจักรกฤษณ์ นิติสิริ

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ 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

นายณัฐ วรยศ
นายณัฐวุฒิ ธนาเศรษฐ์สกุล
นายไตรเทพ วงศ์ไพบูลย์
นายถาวร ปัญจศรีรัตน์
นายทรงวิทย์ เลิศสิริมงคลชัย
นายทวีพันธุ์ อิงคานุสรณ์
นายทอง วิริยะจารุ
นายทองสุข เพิ่มทรัพย์หิรัญ
นายเทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ
นายเทวัญ เอื้อธรรมมิตร
นายเทอดศักดิ์ ยุทธนาวราภรณ์
นายธงชัย นานาพูลสิน
นายธนภัทร พงษ์อร่าม
นายธนะพนธ์ พรทวีกุลธรรม
นายธรรม์ เรืองวิทย์
นายธรรมภัทร บางสมบุญ
นายธรรศ์พงศ์กร สิงห์จันทร์
นายธีรภัทร ยิ่งชนม์เจริญ
นายธีรวุฒิ ธรรมวิบูลย์ศรี
นายธีระ วนิชย์ถนอม
นายธีระวัฒน์ จันทึก
นายนนทร์ วรพาณิชช์
นายนพดล ธนสารสมบัติ
นายนพดล อินทรลิบ
นายนริสสร แสงแก้ว
นายนิคม บัวทอง
นายนิพนธ์ แซ่กัง
นายนิมิตร พูลสวัสดิ์
นายนิรามัย เลิศพัฒนสุวรรณ
นายเนรมิต สร้างเอี่ยม
นายบรรเจิด อัศวานุชิต
นายบุญทรง แทนธานี

หน้า ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา
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

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายบุญมี รัตนจันทรานนท์
นายปกรณ์ พรรธนะแพทย์
นายปกรณ์ มีพานิช
นายปรเมศวร์ ลิ้มสวัสดิ์วงศ์
นายประชา ทรัพย์คง
พันตํารวจเอก ประสงค์ เย็นบํารุง
นายประเสริฐ จิตต์งามกุศล
นายประเสริฐ ทองสนิท
นายประเสริฐ ศึกวัฒนา
นายปราการ ธีรประเทืองกุล
นายปรีชา สวนะปรีดี
นายปิยะวัฒน์ โชติสิริภัควรกุล
นายเปรมมนัส นิติสิริ
นายพรชัย ปัญจศรีรัตน์
นายพรพิพัฒน์ ศรีราจันทร์
นายพลเทพ พันธุ์ธนากุล
นายพักตร์ รักมั่น
นายพัฒนพันธุ์ พรรณเชษฐ์
นายพิชัย วิริยะอําภานนท์
นายพิชิต บุญสุด
นายพิรุณ ลิมปิวิวัฒน์กุล
นายพิศุทธิ์ ปานสายลม
นายพีรพงศ์ เชิดสถิรกุล
นายไพทูร ไพศาลสุขวิทยา
นายไพร พัฒโน
นายไพศาล ชาญธวัชชัย
นายภคิน นิธิธนภัทร
นายภักดีชาติ บุญยะพันธ์
นายมงคล ลาภสัมปันน์
นายมิตร รัตนสินอนันต์
นายยอดยิ่ง ปัญจสวัสดิ์วงศ์
นายรัฐวิทย์ เชาว์เจริญศิริ

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ 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

นายรัตนชัย ชินธรรมมิตร์
นายรุ่ง แก้วแดง
นายลิขิต ลีสิริกุล
นายลือชัย ศรีติระกุล
นายเลี่ยม ธีรัทธานนท์
นายวงศ์กฤษณ์ เจียมศรีพงษ์
นายวรพจน์ ไพจิตร
นายวรภพ สุทธิวาทนฤพุฒิ
นายวรวิทย์ ชีวรุโณทัย
นายวรวุฒิ ลามาติพานนท์
นายวราวุฒิ เอื้อสิริมนต์
นายวัฒนะ มธุราสัย
นายวันชัย มงคลจินดาวงศ์
นายวัลลภ ด่านทวีศิลป์
นายวิจิตร วิสนุวิมล
นายวิชาติ เศรษฐีธรรม
นายวิญญู บรรเจิดรุ่งขจร
นายวินัย ชัยดรุณ
นายวิศิษฎ์ หุตะจิตต์
นายวิศิษฐ์ โรจน์พจนรัตน์
นายวิสนุ วิสนุวิมล
พลเรือโท วิสิทธิ์ ไชยอุดม
นายวีรศักดิ์ เชื้อมโนชาญ
นายศราวุธ ยังเจริญยืนยง
นายศรีชัย เหลารัตนา
นายศรีทน ทาผัด
นายศัลยพงษ์ ตัณฑ์จยะ
นายศิริเศรษฐ์ นิจกรรม
นายศิลา ชวกิจกาญจน์
นายศุภกร สิทธิไชย
นายศุภเดช สุจริตรักษ์
นายสงบ ฮิมสกุล

หน้า ๒๗
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

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายสง่า สุธีปกรณ์ชัย
นายสมเกียรติ ปิยะเวทนนท์
พันจ่าเอก สมควร ยะอัมพันธุ์
นายสมชัย จอมเกตุ
นายสมชาติ สดใส
นายสมชาย คู่ศิริ
นายสมชาย รุ่งบวรวงศ์
นายสมชาย องค์ประเสริฐ
นายสมบัติ สมบูรณ์เทอดธนา
นายสมบูรณ์ วงศ์สถาปัตย์
นายสมศักดิ์ วงศ์ศิริกุล
นายสัญญา น้าประทานสุข
นายสันติพงษ์ สุขสบาย
นายสันทัด คงธนชาติ
นายสําเรียง เมฆเกรียงไกร
นายสิรินทร์ ลิ่มไพฑูรย์
พันจ่าอากาศเอก สุชาติ ไทยตุ้ม
นายสุเทพ มาดี
นายสุประทีป ยิ่งสมสุข
นายสุพรรณ จงสู่วิวัฒน์วงศ์
นายสุพล ข่ายสุวรรณ
นายสุพัฒน์ เฮงสกุล
นายสุภัค ลายเลิศ
นายสุเมธ สุรบถโสภณ
นายสุรชัย บุญแถม
นายสุรินทร์ สอาดเย็น
นายหรินทร์ พงศ์ไพโรจน์
นายหิรัณย์ พงศ์ไพโรจน์
นายอดิศร ปาจรียางกูร
นายอดิศักดิ์ ขจรวุฒิเดช
นายอติรัชต์ จรูญศรี
นายอนันต์ เกษมปิยารมณ์

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ 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

นายอนุชา นาเนกรังสรรค์
นายอภิชัย เยาว์พฤกษ์ชัย
นายอภิวัฒน์ เลิศอริยานันท์
นายอมรพันธุ์ สุวรรณวิจิตร
นายอรุณ รัตนาชาตรี
นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล
นายเอกพัฒ ภควุฒิปุณณ์
นายแอม จันทร์เรืองเพ็ญ
นายโอม จันทร์เรืองเพ็ญ
นางสาวกอบกาญจน์ พงศ์ไพโรจน์
นางสาวกอบกุล นิมิตรบรรณสาร
นางสาวกัญญ์รัชการย์ นิลวรรณ
นางกัญญา ทาผัด
นางกัญณภัทร ตระสินธุ์
นางกาญจนา เหลารัตนา
นางสาวกิตติพร เผ่าตระกูล
นางสาวกุลชลี พรรณวัฒน์
นางกุลนิดา สุภากาญจน์
นางสาวเกษราพร สุอรุณ
นางสาวเกสร ธีระกุล
นางคําไหม ศาสตระบุรุษ
นางจตุวรรณ สุรินทร์อมร
นางจรรยา แจ่มจันทร์
นางจรวยพร น้าประทานสุข
นางจรัลพร อุดตมะปัญญา
นางจอง ตั้งพูลเจริญ
นางจันทร์พิมล จตุรเจริญคุณ
นางจําเนียร พูลสวัสดิ์
นางจําเนียร เอกเผ่าพันธุ์
นางจินตนา วิสนุวิมล
นางจิราพร พีระมาน
นางสาวจิราภรณ์ รักมั่น

หน้า ๒๘
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

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางสาวจุไรรัตน์ โทนทอง
นางจุฬาภรณ์ พฤกษชาติคุณ
นางแฉล้ม แสงพุ่ม
นางสาวชนิตร์นันท์ โพธิรักษานนท์
นางสาวชนิตา ธนอภิรัตน์
นางซัว สงวนรัตน์
นางสาวญดาศจี วงศ์ไพบูลย์
นางสาวฐิตินันท์ พันธเสน
นางสาวณฐยา เมธินบุญรัตน์
นางณัฐรดา เปี่ยมสมบูรณ์
นางสาวณัฐวรา วังรุ่งเรืองกิจ
นางณิยะดา จ่างตระกูล
นางสาวดวงกมล พุ่มหิรัญ
นางสาวดวงขจร บุรุษพัฒน์
นางดารณี คําวงษา
นางดารณี ลิ่วศิริรัตน์
นางถนอมศรี แย้มศรวล
นางสาวทนงศรี ทินะ
นางทองคํา ศรีสังวาลย์
นางสาวทัศนา มหานุภาพ
นางสาวทัศนีย์ คงสิริกาญจน์
นางทัศนีย์ ธงแก้ว
นางสาวทัศนีย์ หัศพงศ์
นางสาวทิพาพรรณ พึ่งธรรมคุณ
นางสาวทิวาพร อุ่นเรือน
นางเทียมใจ หลีน้อย
นางสาวธนียา ธีระอัมพรกุล
นางนงนุช เบญจพลกุล
นางนพรัตน์ เยาว์พฤกษ์ชัย
นางนภาพร โออริยกุล
นางสาวนรินทร์พร ธนาพิริยะการกุล
นางสาวนฤมล ศรีวิริยะเลิศกุล

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ 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

นางสาวนฤมล ศิระวัฒนานนท์
นางสาวนวรัตน์ พื้นนาค
นางน้อย อินทรโยธิน
นางนิตยา พานิชชาติ
นางสาวนิตยา พิทักษ์ชู
นางสาวนิตยาวดี เทศัชบุตร
นางนิภา งานทวี
นางนิภา ทิพยอาชา
นางนิศารัตน์ สืบสุข
นางนิสา นิ่มกุล
นางสาวนุชนารถ โฆษะโยธิน
นางสาวเนตรชนก ศรีสันติโรจน์
นางบรรจง แซ่โค้ว
นางสาวบุญเฉลา สุริยวรรณ
นางบุญญารัตน์ สุวรรณจินดา
นางบุญทอง ไชยลังการ์
นางเบ็ญจา เตากล่ํา
นางประไพ ไตรศรี
นางสาวประไพ สิทธิวงศ์
นางประไพพรรณ องค์ประเสริฐ
นางปราณี อยู่ยง
นางปริยา ปะบุญเรือง
นางปานจิตต์ วาฤทธิ์
นางสาวปารวัณ ดํารงชิตานนท์
นางปิยวดี อนันตประกร
นางสาวปิยวรรณ จิราวรรณสถิตย์
นางปิยะทิพย์ ประดุจพรม
นางสาวเปมิกา กระแสชล
นางผุสดี กวิตานนท์
นางสาวพนิดา กุลชัยสวัสดิ์
นางสาวพรทิพย์ พินิจชอบ
นางสาวพรพนา รัตนเชษฐ์

หน้า ๒๙
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

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางพรพิมล ศรีนาค
นางพรรณทิพา ทรัพย์สินสุนทร
นางพรรณพิลัย ลิมปิวิวัฒน์กุล
นางพรรณี พัวพรสวรรค์
นางสาวพัชรนันท์ พิพัฒน์เนติกุล
นางพัชรา รอดรักษา
นางสาวพัชรี ชุติศิลป์
นางพิชาภรณ์ วงศ์ศรี
นางพิมพรรณ์ สุจริต
นางพิมพาภรณ์ เถาหมอ
นางพีรพร ลิ้มสวัสดิ์วงศ์
นางพีรพรรณ สงวนปิยะพันธ์ รุ่งกมล
นางสาวเพชรา อัศวนิเวศน์
นางฟ้อย แซ่จัง
นางสาวภรณี พัชรโสภาคย์
นางภัทธิรา ศิริโสภิตกุล
นางมะลิ ปิติกถา
นางมันทนา เจริญทรัพย์
นางมานิดา ศรีรัตต์
นางมาลัย นุชพันธ์
นางมาลัย พงศ์ไทย
นางสาวมาลี ทองละมูล
นางเม็งจู แซ่จิ๋ว
นางยี่หล่าน พูลศรี
นางยุพดี พิทักษ์ทรัพยากร
นางยุพดี ยุตบุตร
นางยุพิน มงคลชัย
นางรสสุคนธ์ พันธุ์นิธิ
นางระพีพร พูลสวัสดิ์
นางระพีพรรณ พัฒนะเอนก
นางรัญวิภา วศินวัฒนพงศ์
นางรําไพ สาครินทร์

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ 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

นางสาวเรณู โพธิ์ทอง
นางสาวลักษณา ธีระกุล
นางสาวลักษณา วงศ์ประเสริฐ
นางลั้ง ชินวณิชัย
นางลัดดา เกษเมธีการุณ
นางสาวลัลธริมา ภู่พัฒน์
นางลาวัณย์ บรรเจิดรุ่งขจร
นางสาวลาวัลย์ บุษปวัลลิ์
นางสาววกุล วงศ์คงสวัสดิ์
นางวงษ์จันทร์ แซ่โง้ว
นางวชรพร พรหมศิริ
นางสาววทันยา ใจดี
นางวรรณพิมล ดาวแก้ว
นางวรรณี นิลุมล
นางวรรณี วงษ์พานิช
นางสาววรวรรณ ลีรพงษ์กุล
นางวราภรณ์ ปฐมธนสาร
นางสาววรุณยุพา สุวรรณกิจ
นางวลัญช์พัชร วิชยานานนท์
นางสาววัฒนี ชินเชวงเวช
นางสาววันดี กัลยาณพิสทุ ธิ์
นางสาววัลลภา ด่านทวีศิลป์
นางวาสนา จิตติเจษฎาภรณ์
นางวาสนา ศิริรังษี
นางวิไล กล่อมจิตเจริญ
นางสาววีณา ถวิลวิทู
นางวีรอนงค์ ณ สงขลา
นางแววตา อดุลยรัตนนุกุล
นางศรีธนา ธรรมชัยพิเนต
นางสาวศรีวรัตน์ ธัญลักษณ์ภาคย์
นางสาวศรีอนงค์ นิยมานนท์
นางศิริรัตน์ แซ่ตั๊ง

หน้า ๓๐
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

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางศิริลักษณ์ อารีรัชชกุล
นางศิริวรรณ คําภา
นางศิวพร พบลาภ
นางสาวสมจิตต์ สุวรรณวงศ์
นางสมทรง วิเชียร
นางสมพงษ์ เต่าทอง
นางสริดา แสงจันทร์
นางสวพร เมี้ยนทอง
นางสาวสาวิตรี ธนาลงกรณ์
นางสาวสิรามล บางสมบุญ
นางสิริวิภา บุญศิริ
นางสาวสุขศรี ปัญญากรณ์
นางสุดากุล จิตวิมังสนนท์
นางสุดาพร นทีวัฒนา
นางสุดารัตน์ พยัฆวิเชียร
นางสาวสุทธิมน นาคจํารัสศรี
นางสาวสุปราณี ลิสวัสดิ์
นางสุปราณี ลีสิริกุล
นางสาวสุพติ รา ทับทิมทอง
นางสาวสุภาณี เพชรแก้ว
นางสุภาพร เหลืองนฤมิตชัย
นางสุภาภรณ์ ฉัตรชัยศิระกุล
นางสุมล ประเสริฐวิทย์
นางสุมานี สุวัฒนพิมพ์
นางสาวสุมาลี พรมขํา
นางสาวสุวรรณา มงคลชัย
นางสาวสุวรรณี มงคลชัย
นางสุวรรณี อิฐธํารง
นางสุวิมล สวัสดิ์พาณิชย์
นางโสภี เณรแขก
นางสาวหทัยพร จิรจริยาเวช
นางหมวย อุชายภิชาติ

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖

นางสาวอมรรัตน์ เทพช่วย
นางอมรา พงศาพิชญ์
นางสาวอรไท แผ่แก้วมณี
นางอรพินธ์ ลิ่มวัฒนายิ่งยง
นางอรอนงค์ อิสริยอําไพ
นางอรุณี แซ่เฮง
นางอรุณี ลีนานนท์
นางสาวอลิสา สาครินทร์
นางอังสนา จันทรเสนาวงศ์
นางอัจฉรา สุนทรารชุน

หน้า ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางอัมพร พิราชัย
นางอาภา อภิสารธนรักษ์
นางสาวอาภาวรรณ ด่างพล้อย
นางสาวอารัมภ์ นิ่มเสมอ
นางอาลัย ถนอมชาติ
นางอําไพวรรณ สิหนาทกถากุล
นางสาวอําภาศรี หริวรวงศ์
นางอุทัยวรรณ ธีรวชิรกุล
นางอุไร จึงอยู่สุข
นางสาวฮุยเกียว แซ่โง้ว

กระทรวงสาธารณสุข
ทุติยดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายมงคล พิพัฒสัตยานุวงศ์
๒ นางชม้อย ทองคํา
ตติยดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายอําพล หะรินสุต
๓ นางสุวรรณ ตันตระเธียร
๒ นางพนิตษา แสงสินธุศร
๔ นางเอี่ยงจึง แซ่เตียว
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑๐ นางสาวบัวเกตุ อุปนันท์
๑ นายเทิดศักดิ์ ลาภจิตรกุศล
๑๑ นางม่วย อินแย้ม
๒ นายบัญชา บรรเจิดประยูร
๓ นายพงศ์ เลิศชูสกุล
๑๒ นางสาวมาลี ตัณฑ์วณิช
๔ นายเพิ่ม ชาวบ้านเกาะ
๑๓ นางสาวลุยงค์ อุสาหะ
๕ นางกรสิริ พลับพลา
๑๔ นางสาวสําอาง รอดบุญส่ง
๖ นางฉ่ํา ชาวบ้านเกาะ
๑๕ นางสุขุมาลย์ พลภานุมาศ
๗ นางซิ้ม ณ บางช้าง
๑๖ นางสุนันทา แพร่จรรยา
๘ นางทรงจิต แสงวุธ
๑๗ นางสุนิสา อัครนิธิยานนท์
๙ นางสาวธนพร เพ็งสุภาพ
๑๘ นางสาวสุนีย์ รอดบุญส่ง
๑๙ นางอุไร อมรพัฒนา
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๔ นายโชคชัย วรรณภาสชัยยง
๑ นายกําพล สังวาลย์มานนท์
๕ นายณัทภพ แก้วสัมฤทธิ์
๒ นายเจื่อย เนียมทัศ
๖ นายเดชาวุฐ ธีรภัทรไพศาล
๓ นายเฉลิมวัฒน์ ตรีรัตน์วัฒนา

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙

นายถาวร เรืองวรุณวัฒนา
นายทศพล ชลชิชานันทน์
นายธวัช ศิลปลิขิตพร
นายนุลักษณ์ เพ็งสุภาพ
นายบุญสิทธิ์ ดํารงกิจการวงศ์
นายประสาท วิมลพันธุ์
นายประเสริฐ ตันติวัชรประกาย
นายปรีชา ล้อกาญจนกุล
นายปิยะวัฒน์ เจริญธรรมวัฒน์
นายฝังพล บุญเกลี้ยง
นายพิพัฒน์ รัตนปราการ
นายพิเศษ เลิศวิไล
นายมานิต เกษตริกะ
นายโรจน์ ดุลยากร
ว่าที่ร้อยเอก วิชัย วิรัชศิลป์
นายสมเกียรติ ภู่ละออ
นายสมประสงค์ สายสมยา
นายสมศักดิ์ ศิลาพันธ์
นายสว่าง อักษรศรี
นายสุจริต สุทธิกุล
นายสุรสิทธิ์ ภู่ริยะพันธ์
นายสุรสิทธิ์ ศุภวัตรวรคุณ
นายแสง ภากรรุ่งเรือง
พันโท อรุณ ชาลีรินทร์
นายอุเทน เบน ปุรินทราภิบาล
นางกนกวรรณ สรเลขกิตติ
นางกาญจนา ทรัพย์ทวี
นางสาวกาญจนา สุพัฒนากูล
นางเกษม พันธุ์พิพัฒน์
นางจันทร์เพ็ญ วิมลพันธุ์
นางจารุณี อภิชนกิจ
นางสาวจํานัล รัศมีจันทร์
นางสาวแจ่มจันทร์ หมอมูล

หน้า ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางสาวชลธชา ใจเพ็ชร
นางฐิตพัฒน์ ดาราพงษ์
นางณภัทร นันทคุณาธิป
นางต่วน โชติกเสถียร
นางสาวธัญชนก ประสงค์สุขสันต์
นางสาวบุญยืน มหิง
นางบุญเสริม โกศลสมบัติ
นางสาวประสานศรี ภีมะโยธิน
นางสาวปราณี พึ่งทรัพย์
นางปัญจมา เลี่ยมสุวรรณ
นางผาณิต กัลยาณสุโข
นางพูลทรัพย์ ตั้งอิสรภาพ
นางเพ็ญศรี สุภัทรประทีป
นางรัตนา ศรีพิทักษ์
นางละเมียด จิตรสมบูรณ์
นางวสิรัศมิ์ ศาสตร์สมบูรณ์
นางวัชรี แซ่ตั้ง
นางวันทนีย์ ภากรรุ่งเรื่อง
นางวิภา คณาทรัพย์
นางวีรภัทร์ ปิยวงศ์วัชร์
นางสมจิตต์ ทองสมบัติ
นางสมจิตร เจริญรัมย์
นางสาวสมจินต์ จ่างทอง
นางสาคร กันภัย
นางสีอุไร จิปิภพ
นางสุชาดา ตระกูลรุ่ง
นางสุทธญาณ์ บัณฑุกุล
นางสุนีย์ โตอินทร์
นางสาวสุนีรัตน์ วรปัญญา
นางสุภา ดํารงกิจการวงศ์
นางสาวสุภาภรณ์ สุทธิกุล
นางสาวหิมพรรณ รักแต่งาม
นางอวยพร เกษตริกะ

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ 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

นายกมล ลักคนาศิริ
นายกรีเนตร คิมหะมานนท์
นายกวีวัฒน์ มงคลศรีสวัสดิ์
นายเกรียงศักดิ์ ไตรภพสกุล
นายคํามูล ดีพรมกุล
นายจักรพงศ์ พงศ์ปุณวิชญ์
นายจํานงค์ เผ่าตระกูล
นายจิรัฎฐ์ จิรรัตน์นันท์
นายจีบ จาวยนต์
นายเจริญ กุลวรกุลพิทักษ์
นายชาติชาย ชุติมา
นายซุ่นฮวด คงวิทยากิจจ์
นายไซพูดิง กาโน
นายถิรมนัส แช่มบาง
นายธนกร อัศวรัตน์
นายธวัช พันธาสุ
นายนิทัศน์ นราสวัสดิ์
นายบรรยง เกษมทรัพย์
นายปทุม เทียนเทพ
นายประทีป สวาทยานนท์
นายประสิทธิ์ แจ้งใจ
นายเป้า เล้าศศิวัฒนพงศ์
นายพรเทพ เตชะสุวรรณา
นายพันธศักดิ์ สุเมธจรัส
นายไพบูลย์ จงสุวัฒน์
นายมงคล จุลทัศน์
นายเลิศวุฒิ ศิลาวัชนาไนย
นายวศิน พงษ์ศิริ
นายวันชัย ขจรวัฒนากุล
นายวันชัย ปัทมโยธิน
นายวิชาญ วิจักรษณบุญ

หน้า ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐

เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
๓๒ นายวิเชียร สวาทยานนท์
๓๓ นายวิบูลย์ กุลเวชกิจ
๓๔ นายสนิท จันทร์โภคาไพบูลย์
๓๕ นายสมชาย เงินยิ่งสุข
๓๖ นายสมนึก อ่วมจํารัส
๓๗ นายสมบัติ สุรัตนวนิช
๓๘ นายสมยา รัตนพลธี
๓๙ นายสมศักดิ์ กําเนิดสิทธิเสรี
๔๐ นายสําราญ เหล่าไพบูลย์กุล
๔๑ นายสุกิจ มหัธนันท์
๔๒ นายสุรชัย วิริยะกิจไพบูลย์
๔๓ นายสุวรรณ์ ธีระรัตนนุกูลชัย
๔๔ นายเหมา พรหมใจบุญ
๔๕ นางกัลยา แว่วเสียง
๔๖ นางสาวกานดา เปล่งพาณิช
๔๗ นางสาวจิระวรรณ ไชยพงศ์ผาติ
๔๘ นางจิรารัตน์ เหล่าไพบูลย์กุล
๔๙ นางสาวเจียมจิต คีรีรันต์
๕๐ นางฉลวย เหมือนนิล
๕๑ นางสาวชนม์นิภา ลําโกน
๕๒ นางสาวชุรินทร์ วิชาลัย
๕๓ นางฐิติกานต์ เอี่ยมสุขนันท์
๕๔ นางสาวณัฏฐินี ตั้งทีฆะรักษ์
๕๕ นางณัฐกานต์ เต๊ะล๊ะ
๕๖ นางดอน ดวงสว่าง
๕๗ นางตันยุกเยี่ยน บูรณมานิต
๕๘ นางเตือนจิตต์ ภูมิศรี
๕๙ นางทองจันทร์ แก่นจําปา
๖๐ นางทัศนีย์ สวาทยานนท์
๖๑ นางสาวธนัชชา ว่องอมรนิธิ
๖๒ นางนันทิญา สุนพงษ์ศรี

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
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๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
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๘๑
๘๒
๘๓
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๙
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๒๘ กันยายน ๒๕๖๐

๘๔ นางศศิร์อร เจียมวิจิตรกุล
นางบุญมี รอดประสิทธ์
นางบุญยืน สหัสานันท์
๘๕ นางศิรารัตน์ ไถ้บ้านกวย
นางสาวเบ็ญจมาศ ทับทิมดี
๘๖ นางศีล ช้องวรากุล
นางสาวปรมาภรณ์ ชัยรัตน์
๘๗ นางสาวสญชวัล อัคโกศล
นางประดับ เพชรแก้ว
๘๘ นางสาวสมคิด คํามั่น
นางสาวปราณีต อัตตนาถกุล
๘๙ นางสมจิต ชัยอภิชฌา
นางปวีณา จิระไพฑูรย์
๙๐ นางสมจิต ยอดยิ่ง
นางพจมาลย์ วิไลวณิชวงศ์
๙๑ นางสมทรง อยู่เพ็ชร
นางพรทิพย์ สุวรรณรัตน์
๙๒ นางสมนึก รอดบุญส่ง
นางพิชญวดี ตันเรือง
๙๓ นางสาวสมศรี กฤษดาธิการ
นางเพทาย ศรประดิษฐ์
๙๔ นางสมศรี ทําเสมอดี
นางมยุรี อินทรโฆษิต
๙๕ นางสาวสรัสวดี ชัยรัตน์
นางมลิวัลย์ ไชยสงคราม
๙๖ นางสุกานดา สรรพกิจจานนท์
นางสาวลัดดา ฐาปนอนันต์
๙๗ นางสาวสุธาสินี หลีวิจิตร
นางวรรณี สิริกาณจน
๙๘ นางสุปราณี โชควิทยา
นางวราภรณ์ อึ้งอุดรภักดี
๙๙ นางสุปิตา ชูสงค์
นางสาววราวรรณ มงคลศรีสวัสดิ์
๑๐๐ นางสุภา วรเศรษฐการกิจ
นางวันเพ็ญ กังสนานนท์
๑๐๑ นางสาวสุวภา ฐาปนอนันต์
นางวารีวรรณ แสงสุรศักดิ์
๑๐๒ นางหงส์ โพธิ์ทอง
นางสาววิจิตรา ชื่นวโรดม
๑๐๓ นางอรพินทร์ แย้มเย็น
นางวิวรรณ เศรษฐปิยานนท์
๑๐๔ นางสาวอรวรรณ สิงหะไกรวรรณ
๑๐๕ นางอําภา ขุนจันทร์
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
๑๐ นายชาญชัย สุภาผล
นายกิตต์กวี โพธิ์โน
๑๑ นายชาญสิน สุภาผล
นายกิตติศักดิ์ เหลืองอังกูร
๑๒ นายชุติมันต์ โพธิยา
นายคมสันต์ วิทย์นลากรณ์
๑๓ นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์
นายฉลาด สุขีรัตน์
๑๔ นายณัฐกร จําปาทอง
นายฉัตรชัย ปัญจธนมงคล
๑๕ นายถาวร สุวรรณรัตน์
นายชวาลา ตั้งอยู่ภูวดล
๑๖ นายธรรมรัตน์ วงษ์อนันต์
นายชัชวาล วงศ์จร
๑๗ นายนรินทร์ แป้นประเสริฐ
นายชัย โตเขียว
๑๘ นายนิคม อารยางกูล
นายชาญชัย สารสินพิทักษ์

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
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นายนิชล เสี้ยวเส็ง
นายนิเวศน์ ตระกูลสันติรัตน์
นายประกิจ ศรีสุริยชัย
นายประทวน จันทะโก
นายประยูร วงษ์รักษ์
นายประสงค์ศักดิ์ เจนกิจจาไพบูลย์
นายประเสริฐ บุญสบ
นายปรัชญา วีระสัย
นายปรัชญา อินทสุวรรณ
นายผิน เครือหมู
นายพิสิษฐ์ บุญแก้วพุทธ
นายพูนสวัสดิ์ เกริงกําจรกิจ
นายภมร ชูช่วย
นายภาคิน เดชอุดมรัตน์
นายยงกิจ สุรชัยเกษม
นายยุทธศาสตร์ กูลพฤกษี
นายวสันต์ แสงวะนาค
นายวัฒนา เอี่ยมสําอางค์
นายวันชัย ตั้งอุทัยสุข
นายวิชัย ชัยตะมีนา
นายวิเชียร ผลิวรรณ
นายศิริศักดิ์ เหลืองอังกูร
นายสนอง ดีกัลลา
นายสนิท มุกด์สุวรรณ์
นายสมชาย กัลยาณสุโข
นายสมพงษ์ โรจน์กนก
นายสมัคร นวลศรี
นายสัญญา น้อยมณี
นายสุนทร ฟองฟุ้ง
นายสุรชัย เหลืองรังสรรค์
นายสุวัฒน์ ตาลรักษา
นายเสียง ชุณห์กุล

๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
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๖๑
๖๒
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๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายไสว ดีนวนพะเนา
นายอมร สมานรัตน์วณิช
นายอัครพนธ์ จันทรานุพัฒนา
นายอาทิตย์ เล่าสุอังกูร
นายอารง สตาปอ
นางกนิษฐา ฤทธิ์เต็ม
นางกรรณิการ์ ณ นคร
นางกฤษณา รัตนสิน
นางกัลยา ประพันธ์พงษ์ชัย
นางกัลยา วิบูลย์ลักษณากุล
นางกาญจนา ชุณห์กุล
นางการุณ นาอ้อม
นางเกษสุรีย์ ชีพธรรมคุณ
นางสาวคล้อง หุ้ยน้ํา
นางสาวจรรยา งามประมวลพานิช
นางสาวจันทิมา จิรสุวรรณกุล
นางจํานงค์ ชูศิริ
นางจํานอง รอดภัย
นางจิดาภา อิ่นแก้ว
นางจินตนา จินตโกศล
นางเจ๊ะบีเดาะ อาบูบากา
นางเฉลา ไวยารัตน์
นางชนานันท์ สังข์ทอง
นางสาวชนิกรรดา ไทยสังคม
นางชยาภรณ์ ศรีวารี
นางโชติกา พรหมบุตร
นางซาแรซ่า สาและ
นางฏิรินทร์ญา เชื่อมชิต
นางฏิรินทร์ทิพย์ วงศ์ถาวรารัตน์
นางณัฐิยา ถาวระ
นางสาวดวงใจ หอมอรุณ
นางสาวดวงพร หอมอรุณ

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
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๘๔
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นางสาวดุษฎี จึงศิรกุลวิทย์
นางถนอม ศรีฟ้า
นางทรงสุดา ปั้นเจริญ
นางสาวทองงาม น้อยมณี
นางทองรวม วงษ์รักษ์
นางธมนวรรณ สังฆกุล
นางธรรมรัตนวารีดวงพร ธรรมเปิดโลก
นางสาวนงเยาว์ ไถ้บ้านกวย
นางนภา กําเนิดสิทธิเสรี
นางนริศร แก้วศรี
นางน้องนุช หนูนาค
นางสาวนิตยา ประชาสิทธิศักดิ์
นางนิตยา วงศ์ชัยนราธร
นางนิภาภรณ์ เชิดฉาย
นางนุชิรา ชํานิไพบูลย์
นางนุ้ย บํารุงศักดิ์
นางสาวเนตรา วรรณเทพสกุล
นางบุญพา ศรีทองกุล
นางบุญรอด พรมกา
นางสาวประไพ เกษตรตระการ
นางปรางค์พิชชา ชัยปัทมานนท์
นางสาวปาณิสรา ชุณห์กุล
นางสาวพุทธิชาติ ดิฐกมล
นางเพ็ญพิวรรณ วานิตเลิศพิบูลย์
นางไพรินทร์ เชื่อมชิต
นางสาวรณัชกาญจณ์ ประกอบธัญญะศิริ
นางรอกีเย๊าะ นิมะ
นางรัชนี บุญเสริมสุขเจริญ
๑๓๙ นางเอ้ย

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐

๑๑๑ นางสาวรุ่งนภา เลิศวิไล
๑๑๒ นางรุ่งเพชร ธีระรัตนนุกูลชัย
๑๑๓ นางละม้าย ขําเจริญ
๑๑๔ นางสาวลีนา โชติพิทยานนท์
๑๑๕ นางวรรณา เฮ่ประโคน
๑๑๖ นางสาววรวรรณ สัมฤทธิ์มโนพร
๑๑๗ นางวลีรัตน์ เอี่ยมสําอางค์
๑๑๘ นางวัชนี ติรเศรษฐภักดี
๑๑๙ นางวันดี วิมุกตะลพ
๑๒๐ นางสาววันนิภา ศิริบัตร์
๑๒๑ นางวิภาวี ตั๋นบี๊
๑๒๒ นางสาววิมล กําเนิดกาญจน์
๑๒๓ นางศรีไพร คําแดง
๑๒๔ นางสาวศิริพร หอมอรุณ
๑๒๕ นางสาวสง่า พฤกษาชาติ
๑๒๖ นางสาวสารดา ชาติอุทิศ
๑๒๗ นางสุธารา แวสุหลง
๑๒๘ นางสุนทรี ประทุมวงษ์
๑๒๙ นางสาวสุมาลี สิทธิวัฒนานุกูล
๑๓๐ นางสาวสุรีย์ อยู่วงษ์ตระกูล
๑๓๑ นางสุวรรณา สุภาผล
๑๓๒ นางเสริมสุข จิรวณิชย์เจริญ
๑๓๓ นางเสวียน เพ็ชรสากร
๑๓๔ นางโสภิต วิโนทัย
๑๓๕ นางอนันต์ กรณ์ทิพย์
๑๓๖ นางอรวรรณ สุริวงศ์ไพบูลย์
๑๓๗ นางอรุณี มเหศศิริ
๑๓๘ นางอัจฉรา ใจซื่อ
โตเขียว

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
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๒๘ กันยายน ๒๕๖๐

กรมราชเลขานุการในพระองค์
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑ นางนิลุบล จึงประสิทธิ์
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายสายัณห์ โกลาตี
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายไชยวัฒน์ เหลืองอมรเลิศ
๓ นางสาวธนิษฐา ดรุณสาสน์
๒ นายภาณุวัตร์ อภิสิตานนท์
๔ นางสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ
๒ นายพิเศษ สอาดเย็น
๓ นางปัญยพัชร์ ชื่อเพราะ

สํานักพระราชวัง
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑ นางสุภรณ์ กิตติรัตนวิวัฒน์

สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ทุติยดิเรกคุณาภรณ์
๑ นางสาวกิติมา หัตถีรัตน์
ตติยดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายประจบ ประเสริฐเดชาสันติ
๓ นางสัมฤทธิ์ เส็งสันต์
๒ นายปรีชา ศรีสัตยเสถียร
๔ นางสุรีวัลย์ พึ่งสุนทร
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๗ นายประสิทธิ์ เย็นจิตร
๑ นายดุสิต น่วมนวล
๘ นายประสิทธิ์ สุทาบุญ
๒ นายทวีศักดิ์ ตัณฑนุช
๙ นายระเบียบ พรตระกูลพิพัฒน์
๓ นายทวีสิน ตัณฑนุช
๑๐ นายสมชาย เกียรติกาํ จร
๔ นายธนเดช มหาอัฑฒ์สกุล
๕ นายนรเทพ ชูจันทร์
๑๑ นายสมบัติ อนันตรัมพร
๖ นายนิล ปกุลพัทธ์
๑๒ นายสุวรรณ จันทร์ไกรทอง

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
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๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒

นายอนุวัฒน์ ภู่สันติพงษ์
นายอิทธิพล วิโรจวานิช
นางจินตณา กิ่งแก้ว
นางดุจษะนันทน์ จักเดชไชย
นางทองเจือ รุ่งแสง
นางบุญส่ง สารสุวรรณ
นางสาวปัทมา ศิวพฤกษ์
นางสาวผุสดี ตัณฑนุช
นางพินิต ธีระพงศ์ไพบูลย์
นางภัทรพิมพ์ สวัสดิ์วงค์

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

นายกัญญา มั่นคง
นายกําพล ชิมตระกูล
นายกิตติ ฐานุธนาคุณ
นายกิตติบดินทร์ โรจนบุณยพร
นายจักรพันธ์ สุคนธ์สวรรค์
นายชะเอม สนพลาย
นายชุมพล ขุมทอง
นายชูชาติ ชมพัฒนา
นายเชาว์ฤทธิ์ เตชะพีระพรรณ
นายณรงค์ รุ่งแสง
นายณัฐวุฒิ อังศวาภิมณฑ์
นายดวงคํา สมุทร์หอม
นายดํารงค์ ลิ้มเซียน
นายธนินท์รัฐ กรวิจิตรทวีลาภ
นายธีรเชษฐ์ สิริไชยรัตน์
นายน้อย เดชเพชร
นายบุญธรรม รุ่งสว่าง
นายบุญรวม บัวหลวง
นายบุญสม ประเสริฐมรรก
นายประสิทธิ์ ร่วมใจพัฒนกุล
นายประเสริฐ แสงสุรินทร์

หน้า ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางรัตนา บางเทศธรรม
นางรําลึก อัศวชิน
นางสาวรุ่งทิพย์ ส่องพราย
นางวีราวรรณ หาญศิริรัตนสกุล
นางสาวศศิประภา แตงบุตร
นางสงบ อินทร์นาค
นางสาวสมจิตร นิลศรี
นางสุภัคชญา โลกิตสถาพร
นางสาวอรวรรณ ธีรสุวัฒน์พงษ์
นางอําพันศรี นาวงษ์
นายพนมพร แสวงทรัพย์
นายภัทรพล หมดมลทิน
นายรัชตา ธงไชยนนท์
นายเรวัต พรหมประเสริฐ
นายเรียน วันดี
นายวิศิษย์ศักดิ์ อรุณสุรัตน์ภักดี
ดาบตํารวจ ศุภกฤต รังษีบุตร
นายสมเกียรติ ภิรมย์เจียว
นายสันติ จีรภัทร์
นายสุทธิชัย แซ่เจ็ง
นายสุพัฒน์ วุฒิชัยพรกุล
นายอณุวัต อินทร
นายอดุลย์ บุญสม
นายอรรถ เลิศรุ้งพร
นายอัครวัฒน์ ไกรยศธนานนท์
นางกิตติพร แตงชุ่ม
นางสาวแกะ คําเอื้อย
นางขวัญเมือง บัวหลวง
นางคนึงนิตย์ กรวิจิตรทวีลาภ
นางจุฑามาศ เอี่ยมลาภะ
นางสาวจุไร บูรณพานิช

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙

นางเจริญศรี อย่างตระกูล
นางเจือน เดชเพชร
นางชญาณิศา รักษาเวียง
นางณัฐฉรา พูลเกษ
นางทวี บุญศิริ
นางทองจันทร์ ขุมทอง
นางสาวทิพย์สลาลี สุพงษ์ธร
นางทิพาพร สุคนธ์สวรรค์
นางธมนต์กรณ์ ฉินพลิกานนท์
นางนพรัตน์ ตองอ่อน
นางนิติยาพร นิลเพ็ชร
นางบังเอิญ ยอดดอกไม้
นางบุญมา ศรเจริญ
นางสาวบุญส่ง กลิ่นนิรันด์
นางบุญส่ง ชื่นอุรา
นางบุญส่ง บุณยโพธิกุล
นางบุญสม แซ่อึ้ง

๑ นายณรงค์ธัชย์ ศิริสังวรณ์
๒ นายวิเชียร เรือนรส
๓ นายอํานวย รักษ์กุล

๑
๒
๓
๔
๕

นายณัฐวุฒิ ยะเรือนงาม
นายนฤพล ภิรมย์เจียว
นายยุทธนา กองศิลา
นางกัญญา ศิริสังวรณ์
นางณัฐณิชาช์ อินแบน

หน้า ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐

๖๐ นางเบญจา พิรยาเดชากร
๖๑ นางพเยาว์ จรุงกลิ่น
๖๒ นางพรทิพย์ สุดประเสริฐ
๖๓ นางมณฑา ภวพงศ์สุภัทร
๖๔ นางสาววรวรรณ รัตนวงษ์
๖๕ นางสาววรัษท์มณี หนูเปีย
๖๖ นางสาวศรี เนียมนิยม
๖๗ นางสมพร รุ่งแสง
๖๘ นางสละ ดุลกลาง
๖๙ นางสายหยุด สนพลาย
๗๐ นางสุจิตรา กฤษณีไพบูลย์
๗๑ นางสาวสุนันทา จุ้ยสําราญ
๗๒ นางอวน สีมาขันธ์
๗๓ นางอัญชลี อุปถัมภ์
๗๔ นางอํานวย ขวัญงาม
๗๕ นางอุไรวรรณ สัตยารังสรรค์
๗๖ นางอุษณีย์ ภิรมย์เจียว
๗๗ นางอุษา วิโรจวานิช
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
๔ นางรุ่งนภา กันสังข์
๕ นางสาววลัญช์อร ภัทรากรธาดา
๖ นางหุ้ยเกียง แซ่กี้
๗ นางอําไพ ช่างคิด
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
๖ นางเพ็ญศรี ชูแสง
๗ นางม่วย ศรีคําขลิบ
๘ นางรจนา สุรวัฒนานันท์
๙ นางโสภา สมิตานนท์
๑๐ นางหมุยจือ จงอุดมชัยกิจ

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข

หน้า ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ทุติยดิเรกคุณาภรณ์
๑ นางทองเปลว พูนคํา
๑ นายเศกสันติ์ กรีธาพล

๑
๒
๓
๔
๕

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๒ นางสาวสมศรี คล้ายสุข
๓ นางอารี กรีธาพล

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
นายปวริส สุรกิตติดํารง
๖ นายสมบุญ นันทาภิรัตน์
นายไพโรจน์ ปราบอริพ่าย
๗ นายอธิคม อัศวตั้งเสถียร
ร้อยตรี วัฒนา สูตรสุวรรณ
๘ นางสาวทองเพ็ชร อิฐรัตน์
นายวิชัย เชวงวรกุล
๙ นางพูนสิน สุทธิสาร
นายสมชัย โต๊ะพงศ์อนันต์
๑๐ นางสาวศรีรัชนี แก้วผลึก
๑๑ นางสาวสมบัติ วัฒนไทย

๑ นายดนัย นิลพลับ

เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
๒ นายบุญชัย ศรัทธาพิริยะพงศ์

เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายจตุพร ธิราภรณ์
๔ นายวิเชียร อุษณาโชติ
๒ นายวัฒนศักดิ์ กมลพรไพศาล
๕ นางวรรณี โสมประยูร
๓ นายวิชัย ธนากรรุ่งโรจน์
๖ นางวิจิตร จิตตกุล
๗ นางสาวสุธนา วสุธาร

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
ตติยดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายปิยะ จิตตาลาน
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑ นางสุทิน เรืองเดชสุวรรณ

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข

หน้า ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐

เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายสืบชาติ เจนพานิชการ
๔ ร้อยตํารวจเอกหญิง ทิพย์พิรุณ สุวรรณกูล
๒ นายสุกิจ ตรัยวนพงศ์
๕ นางวรรณิภา ร่วมรังษี
๓ นางทองศรี คล่องเชิงศร
๖ พันตํารวจเอกหญิง วรรณี วัชรางค์กุล
๗ นางศุภเยาว์ นาคเงินทอง
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายนพรัตน์ นิติวรางกูร
๒ นางสาวจิตสุภา นิติวรางกูร
๓ นางสมพิศ กาญจนเจริญ

กรุงเทพมหานคร
ทุติยดิเรกคุณาภรณ์
๑ นางลมัย เชื้อแก้ว
ตติยดิเรกคุณาภรณ์
๑ นางพรรณี ตั้งทวีวัฒนกุล
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑ นางเชื่อม ขยิ่มค้า
๒ นางปวีณา ส่งรัศมี
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายฉัตรรัตน์ หิรัญเชาวิวัฒน์
๓ นางณัฐหทัย หิรัญเชาวิวัฒน์
๒ นางกิมลี้ แซ่เต็ง
๔ นางสาววรรณะ พุกชูนาม
๕ นางสาววาสนา พุกชูนาม
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
๑ นางสาวอคริมา อภิพรพัชร

สํานักงานศาลยุติธรรม
๑
๒
๓
๔

นายกิตตินันท์ ครุฑพงษ์
นายจําลอง นิลทจันทร์
นายจําลอง สุทธิงาม
นายจิโรจน์ สุขจันทร์

เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
๕ นายธงชัย รักกาญจนันท์
๖ นายธานินทร์ อุ่นสินมั่น
๗ นายปรีชา ศิริกาญจนสุข
๘ นายเรืองยศ จันทรสามารถ

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

นายวัลลภ นามวงศ์พรหม
นายวินัย วงศ์รัตนะ
นายวีระพงษ์ ไชยเอีย
นายศรายุทธ เจริญสุข
นายสมนึก จีรวรางกูร
พันตํารวจเอก สันติ พลยิ่ง

หน้า ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางกัญญา รื่นใจชน
นางคนึงนิตย์ ศิริสุนทโรภาส
นางสาวเบญจา ศรีสวัสดิ์
นางวาทินี จิตรนวเสถียร
นางสายใจ หิรัญธัญโรจน์
นางอรษา ตันติพงศ์

สภากาชาดไทย

๑
๒
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

ทุติยดิเรกคุณาภรณ์
๑ นางสาวสุนีย์ สัตตัญญู
ตติยดิเรกคุณาภรณ์
นายจรัณย์ วัลลภศิริ
๓ นายวิรัช เสรีภาณุ
นายประสาร ตันพิพัฒน์
๔ นายวุฒิชัย วงษ์เจริญสิน
๕ นายอารักษ์ พรประภา
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
นายชัยยุทธ์ ปิลันธน์โอวาท
๑๐ นางพาณี ภาคสุวรรณ
นายประวิทย์ บุพธรรม
๑๑ นางสาวภัทรา สกุลไทย
นายพิชัย กัญจนาภรณ์
๑๒ นางสาวฤดี สกุลไทย
นายพิชัย ตั้งสิน
๑๓ นางวิไล ทรงสะอาด
นายพูลทรัพย์ ฮึงสกุล
๑๔ นางสาวศศิศร สัมพันธ์
นางสาวฐิติกา ตั้งทวีวัฒนกุล
๑๕ นางสาวสุณี เสรีภาณุ
นางปริศนา ตั้งสิน
๑๖ นางอรวรรณ มหาดํารงค์กุล
นางปัทมา ฮึงสกุล
๑๗ นางอรุณ ทรงสอาด
นางสาวพมิลา มิยากาวา
๑๘ นางสาวอุษา สกุลไทย
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
นายคมสันต์ ปรมาภูติ
๙ นางนัฐชา ตันติกุล
นาวาอากาศเอก จํารัส ศุภวงศ์
๑๐ นางนันทนา ชยันต์นคร
นายชาญ ภู่พัฒน์
๑๑ นางสาวพิชญ์วดี บุญศิริ
๑๒ นางเพ็ญจันทร์ สุคนธ์ฤทธิกร
นายทองเย็น ประเจิดหล้า
๑๓ นางวิไล ช่างไม้
นายธนะพัฒน์ ตั้งนิธิเศรษฐ์
๑๔ นางสมใจ จีรภัทร์
นายประสาตร์ เหนี่ยงแจ่ม
๑๕ นางสาวสิริกร ศิริภาทย์
นายเอกก์ ภทรธนกุล
๑๖ นางอัจฉรา เหนี่ยงแจ่ม
นางสาวทองม้วน ช่างไม้

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
๑
๒
๑
๒
๓
๔

หน้า ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐

เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
นายธัญธร นุชนาฏนนท์
๓ นางบุญมี โตแย้ม
นายสมศักดิ์ สัมโภชานนท์
๔ นางศรัญญา ลิมอักษร
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
๕ นางสาวจุฬาภรณ์ จตุปาริสุทธิ์
นายฉัตรชัย ปิยะสมบัติกุล
๖ นางสาวมณีรัตน์ ตั้งโอภาสวิไลสกุล
นายชนินทร์ สังขธรรมวงศ์
๗ นางวรัชยา ฟองศรัณย์
นายชวลิต เงาประเสริฐวงศ์
๘ นางสมบูรณ์ กาญจนวัฒนา
นางจุลัย สังขธรรมวงศ์

นักกีฬา
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ตติยดิเรกคุณาภรณ์
เรือเอก คํารณ ไกรลาศ
๑๑
นายเชาวลิต เกื้อจรูญ
๑๒
นายฐานวีร์ ประมวลศักดิ์ธนา
๑๓
นายนพรัตน์ การขยัน
๑๔
นายนิธิโรจน์ พันธ์รัมย์
๑๕
นายประดิษฐ์ บุรี
๑๖
นายปราโมทย์ ลาดสุวรรณ
๑๗
เด็กชายมนัสนันท์ มั่นขันธ์
๑๘
นายวันชัย ชัยวุฒิ
๑๙
นายสมยศ อัคคไพบูลย์
๒๐
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑๑
นายขวัญชัย พิมพ์กรณ์
นายจักรภพ ทําเสน
๑๒
นายเจตริน วรรธนะสิน
๑๓
นายชัยโชติ สุนทรพรวาที
๑๔
นายชาคร แก้วศรี
๑๕
นายเชิดชัย บุญประเสริฐ
๑๖
นายโชคอุทิศ โมลี
๑๗
นายณัฐพล แก้วศรี
๑๘
นายณัฐพล ทองดี
๑๙
นายดนัย วิริยะสหกิจ
๒๐

นายสยาม สุขจันทร์
นายสุภัค เสร็จธุระ
นายสุวิทย์ชัย เมืองพรม
นายอยู่ชุน วิชโย
นายอัตถพล ลิขิตปัทมสิงห์
นางสาวจตุพร สุกจม
นางสาวพิชญา คูรัตนศิริ
นางสาวพิมศิริ ศิริแก้ว
นางสาวลัดดา เรืองรอด
นางสาวศศิธร เทพสุธา
นายทวี ชมพุทธา
นายทวีผล สุขเกษม
พันตํารวจโท ธงชัย ปัญจบุศย์
นายธนพันธ์ พังจุนันท์
นายธวัชชัย ใจศิลป
นายธวัชชัย เอกธุระประศัลย์
นายธีระวัฒน์ หล้าหิบ
นายนภดล ทรัพย์หมื่นแสน
นายนภดล วรรณบวร
นายนาคร ศิลาชัย

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑

นายนิวัฒ กองตา
นายพนม ขุนเจ๋ง
นายพันธวัฒน์ หุตะโชค
นายพิเชษฐ เสร็จธุระ
นายภาคภูมิ ถาวร
นายมณเฑียร สิริวัฒนากูล
นายศุภกร เกรียงไกรวณิช
นายศุภเดช ธารใส
นายศุษดิศ โกษาแสง
นายสมพร มะลิซ้อน
นายสายันต์ รจนา
นายสาโรจน์ พิมพ์นิล
นายหนึ่งสกล ธเนศตระกูล
นายอรรถพล คุณสา
นายอับดุล เดวิเลาะ
นายอาทิตย์ วงศ์ปิ่นตา
นายเอกสิทธิ์ จูมเจริญ
นางสาวเกวลิน วรรณฤมล
นางสาวเกศรินทร์ เวียงอําพล
นางสาวจิดาภา ศรีจํานงค์
นางสาวจินดาพันธ์ พ่วงจุ้ย

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

นายกิตติวิชช์ ชัยลี
นายขจรศักดิ์ ลายสังข์
นายคําพา ป้องท้าว
นายจักร สันติกุล
นายเฉลิมพล ตันบุตร
นายทองสุข เงินอยู่
นายทินกร เทพแดง
นายเทวินทร์ หาญปราบ
นายธนพงษ์ หวังตรงจิตร
นายธีรพงศ์ ขุนเจ๋ง

หน้า ๔๔
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๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางสาวจินหธาน์ หงส์กาญจนากุล
นางจุฑารัตน์ เหลืองจันทวงศ์
นางฉันทนา เลิศโวหาร
นางสาวช่อผกา พุ่มนิคม
นางธัญญานี โสวัญณะ
นางสาวนาตยา เสาวธารพงศ์
นางสาวนารีรัตน์ ธงสันเทียะ
นางน้ําทิพย์ ศรีเรือง
นางปรีมนต์ แผ่แพทย์คุณ
นางปุญยนุช ไชยศุภลาภ
นางสาวพาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ
นางสาวภัทรวดี วราฤทธิ์ดํารงกุล
นางยุพิณ แก้วเชิงค้า
นางสาววาสนา คูทวีทรัพย์
นางสาววิวุฬ ลิ้มศิริโสภณ
นางสาวศิริรัตน์ คงสุวรรณ
นางสาวสรัลยา ไวนิทรา
นางสาวสุกัญญา ศรีสุราช
นางสาวสุมาลี แสงอรุณศิริ
นางสาวโสภิตา ธนสาร
นางสาวอัศมา ธีรเชษฐมงคล
นายนเรศม์ เนาว์ประโคน
นายบดินทร์ ศรศรีวิชัย
นายบัญชา ฝั้นคําอ้าย
นายพรโชค ลาภเย็น
นายพิศิษฐ์ ถนอมพันธ์
นายมูฮัมมัดนูรเด่น อาบ๊ะ
นายวรรษภณ ธรรมนิยม
นายวรวุฒิ แสงอําภา
นายวัฒนา พรหมแก้ว
นายวิสูตร สุขอ่อน

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

นายศักดิ์เพชร แซ่ว่าง
นายศุภศักดิ์ เชยชุ่ม
นายสรเชษฐ์ อวยพร
นายสินธุ์เพชร กรวยทอง
นายสุเมธ มณีสุวรรณ
นายสุรพล ถุงทรัพย์
นายหาญฤชัย เนตศิริ

หน้า ๔๕
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๒๘ กันยายน ๒๕๖๐

๒๘ นางสาวชญานันทน์ เสฎฐีศรีเกิดกุล
๒๙ นางสาวชลิตา เอี่ยมนุช
๓๐ นางสาวญาดา แจ้งสว่าง
๓๑ นางสาวนนท์ณัฐดา อํามาตย์
๓๒ นางสาวปารมี ปัญญาแจ่ม
๓๓ นางสาวพัชรี วิเศษสี
๓๔ นางสาวสมพร ม่วงสิริ
๓๕ นางสาวอรปรียา มงคลสิทธิชัย
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
นายเฉลิมพงษ์ พันภู่
๘ นายสัญหณัฐ สีจําปี
นายธนาชัย แก้วกาหลง
๙ นายสุรสิทธิ์ นิลาส
นายธีรวัฒน์ คลังทอง
๑๐ นายหัด โหมดนอก
นายปิติภูมิ ภาษี
๑๑ นายอติเดช อินทนนท์
๑๒ นายอธิน สิงห์คง
นายพลวศิน ถารธรรม
๑๓ นางสาวชุติมา แสนหล้า
นายไพศาล แซ่จ๋าว
๑๔ นางสาวอัญชญา เกตุแก้ว
นายยุทธจักร กลิ่นบานชื่น
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
นายจักรพันธ์ จันสุปิน
๑๗ นายรุ่งโรจน์ ไชยมั่น
นายจักรวาล เปรมฤดีชัยศักดิ์
๑๘ นายฤทธิไกร สมสนุก
นายเจตริน วงศ์แห่งมิตร
๑๙ นายวิสาร ตาหมี่
นายฉัตรชัย เสนาจันทร์
๒๐ นายศักดิ์นรินทร์ คล้ายสุวรรณ
นายชนน วงศ์แห่งมิตร
๒๑ นายสัญญา สุขสังข์
นายชัยวัฒน์ อาชาทองคํา
๒๒ นายอนุชิต ทาต๊ะ
๒๓ นายอภินันท์ พันพิมพ์
นายณัฐพงษ์ วรรณะ
๒๔ นางสาวกัลยา เกรียบกลาง
นายณัฐยศ ไชยขันธ์
๒๕ นางสาวธัชนเรศ ประเสริฐพรรณ
นายธนาพงษ์ ดุลยอนุกิจ
๒๖ นางสาวปรียาภรณ์ แก้วแจ่มจันทร์
นายนภดล ภูศรีสม
นายบุญฤทธิ์ ไชยพูน
๒๗ นางสาวพรรณิภา สระทองแมว
นายพงศกร แปยอ
๒๘ นางสาวพรสุดา พุ่มจันทร์
นายพงศกร ศรีภิรมย์
๒๙ นางสาวพวงเพชร ไชยธารัตน์
นายพรชัย จาดมี
๓๐ นางสาวพิชญา สระทองทา
นายพีระพงศ์ บึงโบก
๓๑ นางสาวสมบูรณ์ ไชยพานิช
นายพีระพล หวาดบก
๓๒ นางสาวอรุณกร ประทุมวัน

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข

หน้า ๔๖
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๒๘ กันยายน ๒๕๖๐

บุคลากรโรงเรียนเอกชน
ตติยดิเรกคุณาภรณ์
๓๑
๑ นายกมลศิษฐ์ ศรีสินวรากูล
๓๒
๒ นายเกียรติ สิทธิวงศ์
๓๓
๓ นายเกียรติศักดิ์ บุญกันหา
๓๔
๔ นายเขมวิทย์ บุญจิตสิทธิ์ศักดิ์
๓๕
๕ ว่าที่ร้อยเอก จตุรงค์ พงษ์ศิริ
๓๖
๖ นายจิรพงษ์ กีระสุนทรพงษ์
๓๗
๗ เรืออากาศโท ชโลทัย ชื่นวิทยา
๓๘
๘ นายดนุพล อรุโณทัย
๓๙
๙ นายทองเอิบ เดชสอน
๔๐
๑๐ นายนิคม หมดราคี
๔๑
๑๑ นายนิรัตน์ ชัยวิชิต
๑๒ นายปรีชา พิมพ์พันธุ์
๔๒
๑๓ นายผจง สงคราม
๔๓
๑๔ นายพจน์สรรค์ โภชนา
๔๔
๑๕ นายพัฒนพงษ์ พัฒนวงศ์ไทย
๔๕
๑๖ นายพิพัตน์ เสนาพิทักษ์กุล
๔๖
๑๗ นายพิรุฬห์ พัฒนวงศ์ไทย
๔๗
๑๘ นายพีระวิทย์ ลาภพยัคฆ์หาญ
๔๘
๑๙ นายมนัส บุญสนอง
๔๙
๕๐
๒๐ นายรุ่งนิรัญ เที่ยงธรรม
๕๑
๒๑ นายวรรณชัย ศิริภิรมย์
๒๒ นายวัฒนา พงษ์ศิริ
๕๒
๒๓ นายวินัย ผิวเกลี้ยง
๕๓
๒๔ นายศนิเดช ไกรเทพ
๕๔
๒๕ นายศักรินทร์ จักรสาร
๕๕
๒๖ นายสมใจ คงคาชาติ
๕๖
๒๗ นายสมหมาย สุขศิริ
๕๗
๒๘ นายสังสิทธิ์ วัจน์พศุตม์
๕๘
๒๙ นายสัมฤทธิ์ รูปสมศรี
๕๙
๓๐ นายสิทธิชัย สุอังคะ
๖๐

นายสุรเจต ไชยพันธ์พงษ์
นายสุรศักดิ์ พงษ์สิทธิศักดิ์
นายสุวิทย์ บุญฟ้าประทาน
นายเหรียญ ทองดี
นายอภิชาติ ใบโพธิ์
นายอรรณพ นามเทียร
นายอัษฎางค์ แสวงการ
นายอํานวย แย้มสอาด
นางกรรณิการ์ ใจดี
นางกฤษณา ดวงศรี
นางกาญจนา สุภัควงศ์
นางสาวเครือวัลย์ ปามา
นางจรินทร์ สุขบท
นางจารุพร แก้วมีชัย
นางจิตประไพ ใจแข็ง
นางสาวจิตรี รัตนาวงศ์ไชยา
นางจุไรรัตน์ ปฏิเวธ
นางชมภู เพ็งคง
นางสาวฐะปะนี วัฒนสิทธิ์
นางถนิมพร เปรมปราศัย
นางทิพยรัช เวชสถล
นางนวลพรรณ โพธิ์หมื่น
นางนิยดา กรโกวิท
นางสาวบงกชกร วิทยานุกรณ์
นางบังอร เพ็ชรขาว
นางบุญเรือง วงศ์มณีนิล
นางบุญเรือน อ่วมประเสริฐ
นางเบ็ญจวรรณ ภูขาว
นางปนัดดา ศุภนิมิตกาลัญญู
นางสาวประพรรณศรี ศุภสารัมภ์

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
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
๑
๒
๓
๔

หน้า ๔๗
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๘๘
นางสาวปรียารัตน์ ประทุมเทา
๘๙
นางสาวพงศ์สะปาร์ ไทยทอง
๙๐
นางสาวพรทิภา อุ่นจัตตุรพร
๙๑
นางสาวพรรณเพ็ญแข อดุลยพันธ์
นางพรรณี บุญประเสริฐ
๙๒
นางสาวพรรณี วงศ์มณีกิจ
๙๓
นางสาวพัชรา ศรีสวัสดิ์
๙๔
นางพัชรี สร้อยสกุล
๙๕
นางพิมพ์ชนก ณ พัทลุง
๙๖
นางพูนทรัพย์ พ่วงนาคพันธุ์
๙๗
๙๘
นางเพชรา เหลืองอ่อน
๙๙
นางเพ็ญพัตร ภาสะศิระวัฒน์
๑๐๐
นางภิราพัณณ์ วงษ์มณีกิจชัย
๑๐๑
นางยุพิน อ่อนผึ้ง
นางสาวเย็นฤทัย จงถนอม
๑๐๒
นางสาวเยาวเรศ ยศเมฆ
๑๐๓
นางระเบียบ อักษร
๑๐๔
นางรัศมีเพ็ญ ปริปุณนานนท์
๑๐๕
นางละออง ปานเทศ
๑๐๖
นางลําปาง ไทยทอง
๑๐๗
๑๐๘
นางวนิดา พันธุนะ
๑๐๙
นางวนิดา มณีฉาย
๑๑๐
นางวราภรณ์ ปานทอง
๑๑๑
นางวราภรณ์ รื่นระเริงศักดิ์
นางวันเพ็ญ ตี่ด้วง
๑๑๒
นางวารี ภัทราวณิชย์
๑๑๓
นางวิวรรณ สารกิจปรีชา
๑๑๔
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๕
นายกตัญญู อินทยุง
๖
นายกมล วิวัฒรางกูล
๗
นายกรณ์เชษฐ์ ดอกบัว
๘
นายกฤษฎา บุญญะสิทธิ์

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางสาวแววตา พูลสวัสดิ์
นางศศิธร สุขศิริ
นางสาวศิริรัตน์ ยาวิศิษฏ์
นางศิริสขุ รุ่งเรือง
นางศิวพร จันทร์ฉาย
นางศุภภาณี คลังเงิน
นางสมประสงค์ สอาดจิตต์
นางสาวสมหมาย บุญญะสิทธิ์
นางสาวสมาน เสนาะดนตรี
นางสารี สุพรรณ
นางสิริพิม วงษ์โพธิ์ผล
นางสาวสิริภร ชนะวงศ์
นางสุกัญญา ภูระก้านตรง
นางสาวสุชีรัตน์ กล่อมเอี้ยง
นางสาวสุนีรัตน์ มิตรเจริญถาวร
นางสาวสุภาพรรณ สุวรรณประเสริฐ
นางสุมาลี จันโส
นางไสวริน ปินตา
นางสาวอภิญญา ตั้งสุขเกษมสันต์
นางสาวอรอุมา วิวัฒรางกูล
นางอรุณี โอเจริญ
นางอังคณา หนูคง
นางอัจฉรียา ออสุวรรณ
นางสาวอัญชลี กีสี
นางอุ่นเรือน สุวรรณปาล
นางอุบล สวนสุข
นางเอื้ออําไพ สุวรรณยืน
นายกฤษณ์ คําศิริ
นายกฤษณะ หวังดี
นายกฤษศักดิ์ ไชยศร
นายกวีพจน์ คล้ายเพ็ญ

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐

นายก้องเกียรติ ชูรัตน์
นายก้องพันธ์ ภูมิพาณิชย์
นายกิตติ คําศิริ
นายกิตติ ปานปลอด
นายกิตติพัฒน์ อุดมผล
นายกิติศักดิ์ รอดหนองแห้ว
นายกิติศักดิ์ รุ่งเจริญ
นายกีรติ ทองเจริญทรัพย์
นายเกชา รัตนพรหม
นายเกริกก้อง มังคละพฤกษ์
นายเกรียงไกร บุญเลิศ
นายเกรียงเดช ปิ่นสุวรรณ
ว่าที่ร้อยตรี เกรียงศักดิ์ ไชยภาพ
นายเกียรติคุณ บุญพิบูรณ์
นายเกียรติภูมิ ตันเกษม
นายเกียรติศักดิ์ จันทนาม
นายโกมล เลิศไกร
นายโกสนธิ์ กุลเวชกิจ
นายไกรวุฒิ กตัญญูกุล
นายขรรค์ชัย ริทู
นายคณินธนันทน์ ยะอนันต์
นายคริสวัฒน์ บุญญะสิทธิ์
นายคํารณ สิงห์วี
นายโฆษิต สกุลทองเงิน
นายจรูญ มาลาคํา
นายจอมพล แปพิมพา
นายจักกฤช ตรีวิชา
นายจักรกฤษณ์ วัฒนสิทธิ์
นายจักรพันธ์ แต้ยินดี
นายจักรพันธ์ ปาระโมงค์
นายจัตุพร ภูศรีอ่อน
นายจํานงค์ ธุระ

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

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายจิติพงค์ ลือชัย
นายจิรพงศ์ บุญเรือง
นายจิรวัจน์ ผาสุขสวัสดิ์
นายจิรวัฒน์ อุทโท
นายเจริญ รวีภิญโญ
นายเจริญทรัพย์ สุขพิมาย
นายเจษฎา ประวรณา
นายเจษฎาวุฒิ พัวพันสวัสดิ์
นายเจะรอมลี ดุลมาตร
นายใจ ชมเชย
นายฉลวย บรรพต
นายฉลอง ดีน้อย
นายฉัตรชัย มั่งคั่ง
นายเฉลิม พรมมา
นายเฉลิมพงษ์ รอดณรงค์
นายชนัต โกงรัมย์
นายชนินทร์ สุวรรณวัฒน์
นายชยกฤต ปาณานนท์
นายชยสรรพ์ ไกรลาศ
นายชยันต์ ศรีอยู่ยงค์
นายชยุต จุลชาต
นายชรินทร์ พรายเมฆ
นายชวนชัย ชาติศักดิ์
นายชวลิต ประภาสสันติกุล
นายชัชฤทธิ์ ชมภูนุช
นายชัยณรงค์ เปลี่ยนวิจารณ์
นายชัยภัทร เป้งทา
นายชัยยง จิตจักร
ว่าที่พันตรี ชัยรัตน์ ชัยมูล
นายชัยรัตน์ รัตนากาญจน์
นายชาญยุทธ สัญญาถนอมรัช
นายชาตรี กิจมงคล

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔

นายชาตรี วงศ์พันธุ์
นายชาติภักดิ์ ศุกรเกยูร
นายชินร์ ปาระมี
นายชูชาติ โพธิ์วงศ์
นายชูศักดิ์ สุเพ็งคํา
นายเชษฐา บัวลีเอ่น
นายเชิดศักดิ์ เจริญเนตร
นายไชยา ชารีรมณ์
นายไชยา เบญจวรรณ์
นายไชยา หงษ์ณี
นายณฐกร ชัยชนะวิโรจน์
นายณรงค์ เที่ยงสมบุญ
นายณัฏฐชัย จรัสดํารงนิตย์
นายณัฏฐวุฒิ ทองคํา
นายณัฐพงศ์ หอมอ่อน
นายณัฐพงษ์ คลังวิเชียร
นายณัฐพงษ์ รัตนา
นายณัฐพงษ์ แสงนวล
นายณัฐพัชร์ สินธนวิบูล
นายตรีพล พึ่งละออ
นายต่อพงษ์ วรกุล
นายเต๊ะมะ ลือบา
นายทนน กรอบทอง
นายทรงพร ต่อนใจ
ว่าที่ร้อยตรี ทรงภพ ชุ่มวงศ์
นายทรงวิทย์ จันทร์พุทธา
นายทรงศักดิ์ มาตเลิง
นายทวีเกียรติ ทะไกรราช
นายทวีเกียรติ วิริยะนราทิพย์
นายทวีศักดิ์ แก้วสังข์
นายแทนไท คําชื่น
นายธงชัย ขวัญศรี

หน้า ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายธงชัย ธรรมชูรสาร
นายธนกร นาคดิลก
นายธนเดช หลักกรด
นายธนพจน์ สุขสถาพรสกุล
นายธเนศ อุทธโยธา
นายธราดร จันทร์แสง
นายธวัช ดวงเพ็ชรแสง
นายธวัชชัย ศรีสาศน์รัตน์
นายธันวา สุวรรณชื่น
นายธานินทร์ เทียนเจริญ
นายธานี ไชยศิริ
นายธิติ มหบุญพาชัย
นายธิพร พงษ์สุวรรณ
นายธีรพันธุ์ ประถมของ
นายธีรภัทร วิโรจน์สกุล
นายธีรยุทธ สมร
นายธีระยุทธ พึ่งตา
นายนคร คมขํา
นายนนทวุฒิ กิตติวโยธิน
นายนพดล บุญนันท์
นายนพดล อรชร
นายนพดล อร่ามภัทรวงษ์
ว่าที่ร้อยตรี นพดล เอี่ยมใจ
นายนภดล ยุกตะบุตร
นายนรินทร์ กุลกิ่ง
นายนักสิบ องครักษ์
นายนัดที แจ่มใส
นายนัทธวินท์ รุ่งแจ้ง
นายนิคม เพ็งสมยา
นายนิพนธ์ วิสูตรโยธาภิบาล
นายนิรันดร์ นิธิพัฒนกุล
นายนิวัจน์ ศรีสวัสดิ์

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘

หน้า ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

นายนิวัฒน์ พลกลาง
นายนิวัติ ทิศรีชัย
นายนิแอ ราโมง
นายนุกรณ์ ลิ่มอรุณวงศ์
นายนุกูล ขันนาค
นายบรรจง รุจิศาสตร์
นายบรรพต โพธิ์สีดี
นายบรรยงค์ ด้วงนุ่ม
นายบรรหาร ปาโล
นายบุญชัย บุญเสถียรวงศ์
นายบุญเดิม แสงคําจันทร์
นายบุญธรรม พลธรส
นายบุญนาค ทองหวี
นายบุญเลิศ สมจันทร์
นายบุญสม สวนยะเสรี
นายบุรินทร์ สิงหเสนี
นายปกรณ์ คงสุนทร
นายประจวบ ฉาบฉิมพลี
นายประชัน อุปชิน
นายประทีป ขอสุข
นายประทีป ชวณิช
นายประทีป บุหลัน
นายประพนธ์ จินตไพจิตร
นายประยุทธศักดิ์ สงวนเพชรจินดา
นายประวัติ ศิริคําภา
นายประสาน ครองแถว
นายประสิทธิ์ ขวัญแก้ว
นายประสิทธิ์ ชั่งชัย
นายประสิทธิ์ ทองประพันธ์
นายประเสริฐ ยอดประเสริฐ
นายประเสริฐศิลป์ แหวนวงษ์
นายปรัชญ์ ปรีดีดิลก

๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายปรัชญา ประเสริฐผล
นายปราโมทย์ โสภา
นายปริญญา เอี่ยมคง
นายปรีชา กลัดมี
นายปรีชา ทดแทน
นายปรีชา พลีสุดใจ
นายปรีชา พึ่งพา
นายปลวัชร รอดดารา
นายปัณณวิชญ์ เถื่อนพังเทียม
นายเผด็จ แฉ่งใจ
นายพงค์เทพ นันตาบุญ
นายพงศกร ฉลอง
นายพงศกร ส่งแสงธรรมชัย
นายพงศ์ดิศ ดิษยบุตร
นายพงศ์สยาม ศรีวิชัยรัตน์
นายพงษ์นิวัฒน์ วารี
นายพงษ์พันธ์ วรพิพัฒน์
นายพงษ์ศักดิ์ ชํานาญชล
นายพงษ์ศักดิ์ แสนอินต๊ะ
ว่าที่ร้อยตรี พชร ชัยสงคราม
นายพเนตร พุทธิวัย
นายพรชัย โมกข์กระแสร์
นายพรชัย สุชีวพลานนท์
นายพรสินธ์ ศรีสุพรรณ
นายพลชัย บุญมี
นายพลสิทธิ์ ศรีศิริ
นายพหล ศรีธรรมานุวัฒน์
นายพัฒน์ชพล กาญจนรัตนสดุดี
นายพันธมิตร อินธิเสน
นายพายัพ ปักษี
นายพิชิตชัย สุภาจิน
นายพิเชษฐ์ ม่วงสอน

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒

นายพิทักษ์ จันทรบุตร
นายพิทักษ์ ผุยทอง
นายพินิจ กล่อมโอสถ
นายพิศณุ พงศ์อุดม
นายพีรพงศ์ ดาราไทย
นายพีระชัย เกษโข
นายพูลศักดิ์ เวงวิถา
นายไพฑูรย์ อัศวเวชวิทยา
นายไพรรัตน์ ไชยทองศรี
นายไพรวรรณ์ ยอดเจริญ
นายไพรัตน์ ศิลปสาตร์
นายไพโรจน์ ดีด้วยชาติ
นายไพโรจน์ พิมายนอก
นายไพโรจน์ อวบสําอางค์
นายไพศาล รัตนวรรณ
นายไพศาล อาแซ
นายภัทรศักดิ์ ยศจิรธนากุล
นายภาณุ เอมอิ่มธรรม
นายภาณุมาศ ภู่ระหงษ์
นายภาวินทร์ ณ พัทลุง
นายภิญโญ ทองดารา
นายมณฑล กระจง
นายมนตรี คีลาวงค์
นายมนตรี ศรีวารี
นายมนัส ดงห้วยม่วง
นายมนูญ นิมิตสถิตธรรม
นายมนูญ เริงรักษ์
นายมานพ พรหมแจ้ง
นายมานพ รองทอง
นายมานพ ลองงาม
นายมานพ สุริยะคํา
นายมาโนชญ์ อรรฆภัทรโฆษิต

หน้า ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายยงยุทธ์ คชศิริ
นายยงยุทธ ทองจํารูญ
นายยรรยง ประเพชรา
นายยอดธง ประสาทแก้ว
นายยุติธรรม วัฒนาวงศ์
ว่าที่ร้อยตรี ยุทธดนัย พิทักษ์อรรณพ
นายยุทธนา ดํากระ
นายยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์
นายรณกฤต แก้วชุมพลกุล
นายรติวัจน์ นิธิศพงษ์ธวัช
นายรวี สีทองสุก
นายระบิล กลิ่นแก้ว
นายระวิพันธ์ สื่อกระแสร์
นายรังสรรค์ เกษรคุปต์
นายรังสรรค์ ทองทา
นายรังสรรค์ พรพัฒนา
นายรัตน์ นาคพุค
นายรัตนชัย อู่เงิน
นายเรวัตร บุญขํา
นายเรวัติ พูลสวัสดิ์
นายเริงชาย อินทร์บุหรั่น
นายเรืองเดช นวสันติ
นายเรืองสันต์ จันมาค้อ
นายเลอเกียรติ บุญโชติ
นายเลิศศักดิ์ เรไร
นายวงค์ เกิดมณี
นายวงษ์ศา ประดิษฐศร
นายวชิระ ครินชัย
นายวรเชษฐ์ เคนสมดี
นายวรพงษ์ ปั๋งลิขิต
นายวรพล บุญญาภิรมย์
นายวรวุฒิ อรัญยกรกุล

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖

นายวรินทร วสุวัต
ว่าที่เรือตรี วสันต์ สุขสําราญ
นายวัชรพงษ์ จุลวงศ์
ว่าที่ร้อยตรี วัฒนา แสงสินธุ์
นายวันชัย เดชด่าน
นายวิชัย กิจปานนท์
นายวิชัย ขวัญช่วย
นายวิชาญ หงษ์บิน
จ่าเอก วิเชียร ไตรอรุณ
นายวิฑูรย์ ทวีสุข
นายวินัย เชื้อบุญมี
นายวินัย ถิ่นจอม
นายวิภาคย์ สฤกภัค
นายวิราช ร่มโพธิ์ชี
นายวิริยะ ปัญญาผูก
นายวิลาส โยธาไพร
นายวิวรณ์ อยู่เป็นสุข
นายวิวัฒน์ กาเรียน
นายวิศณุ หวังดี
นายวิษณุพร ว่องไว
นายวิสันต์ ทรัพย์ธนะอุดม
นายวีรยุทธ บุญพราหมณ์
นายวีรวัฒน์ เผือกทอง
นายวีระชัย เจริญงาม
นายวีระพันธ์ แสงไชย
นายวุฒิ ศรีวรรัชตเมธิน
นายวุฒิพงษ์ ปะนัดตะเน
นายเวชไชยยันต์ จตุรัส
นายแวอุเซ็ง จะปะกิยา
นายศักดิบุล ไกรฤกษ์
นายศักดิ์สิทธิ์ สุขใย
นายศิริชัย แม้นเรืองรอง

หน้า ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายศิริชัย สุนาถวนิชย์กุล
นายศิริรัตน์ โอษฐสัตย์
นายศิลป์สมัย พลวงค์ษา
นายศิวรรจน์ จิรภาสสุวรรณ
นายศุภกิจ โนนสาย
นายศุภโชค สุภาวสุทธิ์
นายศุภมิตร ประสบเกียรติ
ว่าที่ร้อยตรี ศุภวิทย์ แฉล้มกุล
นายเศก สุขสีทอง
นายเศกสรร สกนธวัฒน์
นายเศกสิทธิ์ เกิดประสงค์
นายสงกรานต์ ยาใจดี
นายสงวน รอดแรม
นายสมเกียรติ ขําสําราญ
นายสมเกียรติ ฤกษ์วิทยชัยกุล
นายสมคิด วรรณสอน
นายสมจิตร พึ่งหรรษพร
นายสมเจตน์ พิมพ์อ่ํา
นายสมเจตน์ สุขศาลา
นายสมชาย ชัยสวัสดิ์
นายสมบัติ เปรมพงษ์
นายสมบูรณ์ ศรีทองเทศ
นายสมพงศ์ วรรณกลัด
นายสมพร ทวนขุนทด
นายสมภาร ไชยเสนา
นายสมยศ มหัทธโนบล
นายสมส่วน วงษ์มี
นายสยาม ตัญจพัฒน์กุล
นายสรพงษ์ สมสอน
นายสรายุธ ภูมิคอนสาร
นายสราวุธ ขันติธรรมรัตน์
นายสราวุธ ค้าแวน

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐

นายสหาย สุระเสียง
นายสาธร วงศ์ว่องไว
นายสายน เกิดสุข
นายสายัน ห่วงประโคน
นายสาโรจน์ ปุ้งมา
นายสิตางศุ์ จุลชาต
นายสิทธิโชค ชมชื่น
ว่าที่ร้อยตรี สิทธิเดช จิตโรภาส
นายสิทธิศักดิ์ ไชยพันธ์พงษ์
นายสิทธิศักดิ์ บัวเผื่อน
นายสิริโรจน์ ฉลองสัพพัญญู
นายสิริศักดิ์ สุธรรมน้อย
นายสุกิตชัยวัฒน์ พูลผล
นายสุขใจ จรัสไกรสร
นายสุขสวัสดิ์ กองแก้ว
นายสุชาติ ตรีรัตน์วัฒนา
นายสุชาติ มีสิทธิ์
นายสุดใจ จันทร์ดี
นายสุดสอาด แก้วงาม
นายสุทิตย์ ไชยวงศ์
นายสุเทพ กระทิงทอง
นายสุเทพ ขันทอง
นายสุเทพ โฉมอุปฮาด
นายสุเทพ บุณยฤทธิ์รักษา
นายสุเทพ มาลัยส่งศรี
นายสุธรรม อดทน
นายสุนันท์ เกวียนทอง
นายสุพจน์ แทนไธสง
นายสุภชัย มะลิ
นายสุเมธ จ่าภา
นายสุรชัย ตะไลกลาง
นายสุรชัย สุขสมบูรณ์

หน้า ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
ว่าที่ร้อยตรี สุรชัย สุธัมรส
นายสุรพงษ์ ภูมิสัย
นายสุรพงษ์ หงษ์คํา
นายสุรพงษ์ เหล่าจันตา
นายสุรพันธ์ โตศิริ
นายสุรวุท สุดตาซ้าย
นายสุรศักดิ์ รอดโฉมฉิน
นายสุรศักดิ์ หวังธนพรชัย
นายสุรินทร์ นวลฉาย
นายสุรินทร์ พงษ์งาม
นายสุรินทร์ วิรัตน์ธัญญารักษ์
นายสุริยา แซ่ลิ้ม
นายสุริยา สุวรรณราษฎร์
นายสุวิทย์ เพ็ชรนารายณ์
นายสุวิทย์ สายสมร
นายเสนีย์ เจริญจิตร์
นายเสาร์ ศรียมาตร
นายแสวง ชุมแวงวาปี
นายอดิศร สินประสงค์
นายอดิศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ
นายอดุลย์ ศิริเกตุ
นายอนันต์ อินทร์จันทร์
นายอนันต์ อินทร์ชื่น
นายอนุชน ปานเทศ
นายอนุชา ไชยรักษ์
นายอมรเทพ เทียนกระจ่าง
นายอับดุลมาซิ มะสาแม
นายอับดุลสุโก ดินอะ
นายอับดุลฮามิด จะปะกียา
นายอัศวิน งามเผ่า
นายอาทิตย์ มุรี
นายอาทิตย์ สายเนตร

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔

นายอํานาจ งามขํา
นายอํานาจ จูสิงห์
นายอินทร์จันทร์ สอนเผ่า
นายอิศรา บุตรอากาศ
นายอุดม เต็งเจริญวัฒนา
นายอุดม ปิงวงค์
นายอุเทน นาคินชาติ
นายเอกขจิต จั่นเพ็ชร์
นายเอกชัย บุญเกตุ
นายเอกชัย พร้อมชัยยาพร
นายเอกรินทร์ สมสะอาด
นายเอนก เจียรนันท์
นายฮูเซ็นอูมัร จะปะเกีย
นางกชกร ฟางเฟือย
นางกชพร จิบกระพงษ์
นางกชพร ฉิมป้อง
นางสาวกชามาส นนทพันธ์
นางกตัญญุตา คําตาล
นางสาวกนกกร บุญรอด
นางสาวกนกชล มโนสิทธยากร
นางสาวกนกพร ประกอบธรรม
นางสาวกนกพร ลิ่มสุวรรณโรจน์
นางกนกพร หงษ์สอง
นางสาวกนกลักษณ์ สายนที
นางสาวกนกวรรณ ปานทวีเกียรติ
นางกนกวรรณ วรรณจักร
นางกนกวรรณ สระทองเมา
นางสาวกนกวรรณ สิทธิวงศ์
นางกนกวรรณ แสงสุวรรณ
นางสาวกนกวรรณ เหลืองทอง
นางสาวกนกวรรณ อาจหาญ
นางสาวกนกอร ศิลปวิโรจน์

หน้า ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘
๔๓๙
๔๔๐
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๗
๔๔๘
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓
๔๕๔
๔๕๕
๔๕๖

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางสาวกนิษฐา นวกิจวงศ์
นางกมลกานต์ ธรรมชาดา
นางสาวกมลทิพย์ ใจดี
นางสาวกมลเนตร จิตรตรีนิตย์
นางสาวกมลรัตน์ ขัตติยกุลวานิช
นางกมลวรรณ เจริญศิลป์
นางสาวกมลวรรณ สุขเกษม
นางสาวกมลอร รองฤทธิ์
นางกรรณิกา กางกรณ์
นางสาวกรรณิกา แก้วกระจาย
นางสาวกรรณิกา แตงฮ้อ
นางกรรณิกา เพชรศรี
นางสาวกรวิกา นะที
นางกรองแก้ว ตะกรุมวงค์
นางกรองแก้ว วัณณคุปต์
นางสาวกรัญญาภัค แก้วมูล
นางสาวกรุณา นุชอุดม
นางกรุณา บุญประดิษฐ
นางกฤษฎา พร้อมสุข
นางสาวกฤษฏิ์สุพัฒน์ เกษรศิริ
นางกลอยใจ กลิ่นเกษร
นางสาวกัญจณา จุติรักษ์
นางสาวกัญจน์ณัฎฐ์ ทองน้อย
นางสาวกัญจน์ณิช วีระพันธ์กุล
นางกัญญ์ณวรา ศิลารักษ์
นางกัญญา เจริญทรัพย์
นางกัญญา ใบกุหลาบ
นางกัญญา มณีโชติ
นางสาวกัญญา ศรีวิทยารัตน์
นางกัญญา ศิริโพธิ์ตะ
นางกัญญา สัตยารมณ์
นางสาวกัญญาณัฐ จันปัญญา

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
๔๕๗
๔๕๘
๔๕๙
๔๖๐
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓
๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘

นางสาวกัญญาวีร์ เรืองหงษา
นางสาวกัญนันทน์ ธนรัชต์เรืองกิจ
นางกัญภร ศรีสุเทพ
นางสาวกัญวรรณ อานันทนะสุวงศ์
นางกัณฐรัตน์ นวลแข
นางกันต์กนิษฐ์ ภาคบุบผา
นางสาวกันตนา สุขเจริญ
นางกันยา เนียมนาค
นางสาวกันยา บัวผัน
นางกันยารัตน์ รอดณรงค์
นางสาวกัลญา ชนะสกุลนิยม
นางกัลนิกา โพธิ์ไทย
นางกัลยรัตน์ แท่งทอง
นางกัลยา ขาวดี
นางสาวกัลยา ขุนเพชร
นางกัลยา เลี่ยงฮะ
นางกัลยารัตน์ กวั่งซ้วน
นางสาวกาญจนา กรอดสุย
นางกาญจนา เกียรติเพิ่มศักดิ์
นางสาวกาญจนา เบ้าสุข
นางกาญจนา พรมแก้ว
นางกาญจนา ไพรศรี
นางกาญจนา สมิงวรรณ
นางกาญจนา อินถอด
นางกาญจนุช อ้นพร้อม
นางกาณฑ์ณารัตน์ ศรีวิชัย
นางกานดา เจริญพัฒนสมบัติ
นางกานต์ชนา คงฤทธิ์ระจัน
นางกานติ์สิมา มะลิดา
นางกําเนิด ศรีฉ่ํา
นางกิ่งกมล เบ็ญจพันธ์
นางกิตติมา กวยาวงศ์

หน้า ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา
๔๘๙
๔๙๐
๔๙๑
๔๙๒
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘
๔๙๙
๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔
๕๐๕
๕๐๖
๕๐๗
๕๐๘
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖
๕๑๗
๕๑๘
๕๑๙
๕๒๐

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางกิติมา ศิริมาศ
นางกินรี ตาลาสิน
นางสาวกุลธิดา ผุดผ่องใส
นางกุสุมา สายทอง
นางกุหลาบ ท่าทราย
นางเกตุดาลักษณ์ ชาญปรีชา
นางสาวเกตุวดี ชูหนู
นางเกศริน แก้วอ่อง
นางสาวเกศรินทร์ จันทรสนิท
นางเกษมศรี แป้นสุข
นางเกษร มิ่งกลิ่น
นางเกษร สุขรัตนปรีชา
นางสาวเกื้อกูล บริรักษ์
นางแก้วตา ฉ่ํามิ่งขวัญ
นางสาวแก้วตา สุขเกษม
นางแก้วนภา ภูมิผล
นางสาวใกล้รุ่ง จิตต์ชนะ
นางสาวใกล้รุ่ง สุขวิญญาณ
นางสาวขนิษฐา กอดสอาด
นางสาวขนิษฐา ชูสุวรรณ์
นางขนิษฐา เปรมพงษ์
นางขนิษฐา สินธวิชัย
นางขวัญจิต ทรัพย์มาก
นางขวัญจิต นันโท
นางสาวขวัญดาว ถิ่นสุข
นางขวัญเรือน กองแก้ว
นางขวัญฤดี ลําชัยภูมิ
นางไขศรี คูสร้อย
นางคจิตพร ขามชาติ
นางคนางค์ กระแสฉิมพลี
นางคนึงนิตย์ อินทร์อุดม
นางคนึงเนตร ไทยสาครพันธ์

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕
๕๒๖
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐
๕๓๑
๕๓๒
๕๓๓
๕๓๔
๕๓๕
๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒
๕๔๓
๕๔๔
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘
๕๔๙
๕๕๐
๕๕๑
๕๕๒

หน้า ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางคนึงสุข แก้ววิชัย
นางคมคาย ชิโนดม
นางคมศรี ทองใบใหญ่
นางสาวครินา สุวแพทย์
นางคอลนี ภักดิ์โพธิ์
นางงามพิศ สิมะจารึก
นางจงกล หนูพราย
นางสาวจงกลกร ขวัญเมือง
นางจงจิต อภัยรัตน์
นางสาวจงจิน สุขสิงห์
นางจงถนอม ฉ่ําบุญชู
นางสาวจงรักษ์ พุ่มพูลสวัสดิ์
นางจณิสรา อินทชาติ
นางสาวจรรยวรรธน์ ทัศนอินทร์
นางจรรยา กองแก้ว
นางจรัญยา รักภักดี
นางจรัสศรี ยอดคีรี
นางสาวจรัสศรี วันโสภา
นางจรัสศรี ศรีวิเชียร
นางสาวจริญญา กองแก้ว
นางสาวจริญญา สารจินดาพงศ์
นางจริญทิพย์ รีเรืองชัย
นางสาวจรินทร์ทิพย์ โยธินกรวงศ์
นางสาวจริยา กุลวานิช
ว่าที่ร้อยตรีหญิง จักรวิดา เหล็กนิ่ม
นางสาวจันดี อร่ามอัมพร
นางจันทร คําขาว
นางสาวจันทร์จิรา คงรุ่งเรือง
นางจันทร์จิรา ธนีสัตย์
นางจันทร์จิรา ภูมิปาโล
นางจันทร์จิรา อังกสิทธิ์
นางจันทร์ฉาย ปัญญานวน

๕๕๓
๕๕๔
๕๕๕
๕๕๖
๕๕๗
๕๕๘
๕๕๙
๕๖๐
๕๖๑
๕๖๒
๕๖๓
๕๖๔
๕๖๕
๕๖๖
๕๖๗
๕๖๘
๕๖๙
๕๗๐
๕๗๑
๕๗๒
๕๗๓
๕๗๔
๕๗๕
๕๗๖
๕๗๗
๕๗๘
๕๗๙
๕๘๐
๕๘๑
๕๘๒
๕๘๓
๕๘๔

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางสาวจันทร์ทิพย์ ผลทํามีบุญ
นางจันทร์ธีรา กัญจน์รติกานต์
นางจันทร์เพ็ญ ไชยชนะ
นางสาวจันทร์เพ็ญ บุปผา
นางจันทร์เพ็ญ ศรีจันทวงศ์
นางจันทร์เพ็ญ ศรีสุพรรณ
นางจันทร์เพ็ญ สนธิ์ศิริ
นางสาวจันทร์รัตน์ เพียรสาระ
นางจันทิมา ผาทอง
นางจันทิรา ศรีวิราช
นางจารุณี คงอินทร์
นางสาวจารุณี โนนศรีโคตร
นางจารุณี ประภา
นางสาวจารุณี แร่นาค
นางจารุณี สีทอง
นางจารุวรรณ คุ้มทอง
นางสาวจารุวรรณ ชูมณี
นางจารุวรรณ ลิ่มภักดี
นางจารุวรรณ อุบล
นางจําเนียน บรรลือทรัพย์
นางจําเนียร ขาวเอี่ยม
นางจําเนียร อินทร์บุหรั่น
นางจิณณพัต ดวงอาจนา
นางสาวจิดาภา เขื่อนคํา
นางจิดาภา ลีลานนท์
นางจิตติมา ตัญญะเกตุ
นางจิตติมา หาญขว้าง
นางจิตทิวา หมื่นแสน
นางสาวจิตรลดา เหงี่ยมไพศาล
นางสาวจิตรวรรณ การะภักดี
นางสาวจิตรา จันทร์หอม
นางจิตรา พรหมเดช

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
๕๘๕
๕๘๖
๕๘๗
๕๘๘
๕๘๙
๕๙๐
๕๙๑
๕๙๒
๕๙๓
๕๙๔
๕๙๕
๕๙๖
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐
๖๐๑
๖๐๒
๖๐๓
๖๐๔
๖๐๕
๖๐๖
๖๐๗
๖๐๘
๖๐๙
๖๑๐
๖๑๑
๖๑๒
๖๑๓
๖๑๔
๖๑๕
๖๑๖

นางจิตรา วงศ์กาฬสินธุ์
นางสาวจินดา กรเจริญ
นางจินดา สุขสีเสน
นางสาวจินดาพร อ่อนละมูล
นางสาวจินต์กัญญา เทพไพรี
นางจินตนา เดชพิทักษ์
นางจินตนา ทองแถว
นางจินตนา ธุถาวร
นางสาวจินตนา ศรีธานี
นางจินนวารี จันทิ
นางจิรวัฒน์ ดาวดี
นางจิรัชญา เสาร์แดน
นางจิรัญญา เพชรแต่ง
นางจิราณี ทิศรีชัย
นางจิรานุช ชมภูนุช
นางจิราพร ชมชื่น
นางสาวจิราพร นันทะธรรม
นางจิราพร ศรีสุข
นางสาวจิราภร สมสอน
นางสาวจิราภรณ์ คร้ามอ่วมเจริญ
นางจิราภรณ์ นิ่มทองคํา
นางจิราภรณ์ ลานเงิน
นางจิราภรณ์ สหายา
นางจิราภรณ์ สุประดิษฐ์
นางจิราภา จรวงษ์
นางสาวจีรประภา สารจันทร์
นางสาวจีระพร เมืองอินทร์
นางจีระภา เรืองบวรเกษ
นางจีรัชญ์ สีหวงษ์วิลาศ
นางจีรานันต์ การะเกต
นางสาวจุฑาทิพย์ มากนิตย์
นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีไพบูลย์

หน้า ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา
๖๑๗
๖๑๘
๖๑๙
๖๒๐
๖๒๑
๖๒๒
๖๒๓
๖๒๔
๖๒๕
๖๒๖
๖๒๗
๖๒๘
๖๒๙
๖๓๐
๖๓๑
๖๓๒
๖๓๓
๖๓๔
๖๓๕
๖๓๖
๖๓๗
๖๓๘
๖๓๙
๖๔๐
๖๔๑
๖๔๒
๖๔๓
๖๔๔
๖๔๕
๖๔๖
๖๔๗
๖๔๘

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางจุฑาภรณ์ เกิดอุดมทรัพย์
นางสาวจุฑามณี ถาวรล้ําเลิศ
นางจุฑามาศ พุทชา
นางสาวจุฑามาศ วงศ์อาสา
นางสาวจุฑามาศ สัมพันธ์
นางจุฑารัตน์ ศรีวิโรจน์
นางจุฑารัตน์ สุขอร่าม
นางจุฑาศิณี แจ่มศรี
นางจุไรรัตน์ แกว่นถิ่นภู
นางจุไรรัตน์ ผิวเหลือง
นางจุไรรัตน์ พิสุทธิพงษ์บูรณ์
นางจุลจิรา บุญประคอง
นางจุฬารัตน์ สิทธิปราณี
นางเจฎสลา พ่วงพี
นางเจนจิรา เชื้อแก้ว
นางเจนจิรา อิทธิพลานุคุปต์
นางเจียมใจ วิชญะกรสกุล
นางใจทิพย์ มูลยศ
นางฉวีวรรณ กาหลง
นางฉวีวันทิตา สาวิสิทธิ์
นางสาวฉัตรชฎา ขันธมาลา
นางสาวฉัตรนภา สีสดเขียว
นางสาวฉันทนา เกษทอง
นางสาวฉันทนา ล้วนดี
นางเฉลิมพร เสียงแจ่ม
นางเฉลิมลักษณ์ พะสิม
นางเฉลิมศรี วรรณสุวรรณ
นางแฉล้ม ปานเมือง
นางสาวชฎาธร เดชา
นางชนชนก แสงไชย
นางชนัญญา รัตนนิตย์
นางชนันท์กานต์ กิ่งสาร

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
๖๔๙
๖๕๐
๖๕๑
๖๕๒
๖๕๓
๖๕๔
๖๕๕
๖๕๖
๖๕๗
๖๕๘
๖๕๙
๖๖๐
๖๖๑
๖๖๒
๖๖๓
๖๖๔
๖๖๕
๖๖๖
๖๖๗
๖๖๘
๖๖๙
๖๗๐
๖๗๑
๖๗๒
๖๗๓
๖๗๔
๖๗๕
๖๗๖
๖๗๗
๖๗๘
๖๗๙
๖๘๐

นางชนากานต์ เต่าทอง
นางชนิกาญจน์ ผลจิตร์
นางสาวชนิกานต์ ศรีถาวร
นางสาวชนิดา มัธยมชาติ
นางสาวชนิตา สุขสอาด
นางชนิษฐ์ภัค ทิพย์พยอม
นางสาวชเนตรตรี โพธิ์ประเสริฐ
นางสาวชมพูนุช พงษ์นารายณ์
นางสาวชลกร ตันประภัสร์
นางชลดา เถื่อนเนาว์
นางสาวชลธิชา ยามช่วง
นางสาวชลธิชา เริ่มวงษ์
นางชลเนตร บุญโกย
นางชลภัสสรณ์ เชียงกุล
นางสาวชลลดา เปรมวิศิษฐ์
นางชลันดา สุทธากรณ์
นางช่อประยงค์ ป้องศรี
นางช่อระย้า บุญเชื่อง
นางชเอม กันรอบรู้
นางชัชฎา ปานแพร
นางชัญญา รัตนาธนสกุล
นางชัญญานุช ธราภรณ์
นางชาญา สมแก้ว
นางชามาดา แก้วเกื้อมิตร
นางชารินีย์ สว่างไพร
นางสาวชาลี อินทร์จันทร์
นางชุติกาญจน์ สารเจริญ
นางชุติมา ไพบูลย์
นางชุติมา ศรีโชติ
นางสาวชุติมา หงษ์ภู่
นางสาวชุติวรรร ดํารงค์อนุกูล
นางสาวชูพักตร์ สานุ่ม

หน้า ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา
๖๘๑
๖๘๒
๖๘๓
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖
๖๘๗
๖๘๘
๖๘๙
๖๙๐
๖๙๑
๖๙๒
๖๙๓
๖๙๔
๖๙๕
๖๙๖
๖๙๗
๖๙๘
๖๙๙
๗๐๐
๗๐๑
๗๐๒
๗๐๓
๗๐๔
๗๐๕
๗๐๖
๗๐๗
๗๐๘
๗๐๙
๗๑๐
๗๑๑
๗๑๒

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางสาวชูศรี มธุรสสุวรรณ
นางชูศรี อ่อนแก้ว
นางโชติรส ส่งสัยออ
นางซันมา มาลาอี
นางสาวฌาณุดา ตั้งแสงสุวรรณ
นางญณิดา แจ้งเทียม
นางสาวญาณิฐา อินทรเทพ
นางญาณิศา นวลแก้ว
นางญาณิศา สว่างจิต
นางญาดา เจริญสุข
นางสาวฐะปะนีย์ ถ้วนถวิล
นางฐานิฏฐ์ ดวงดาว
นางฐานิตตา พู่แก้วสิริ
นางสาวฐิตสิริ เอี่ยมกาฬกาญจน์
นางฐิตาพร ดวงเกตุ
นางฐิตารีย์ จิรภาสสุวรรณ
นางฐิติกานต์ วงศ์กันยา
นางฐิตินันท์ ศรีสุยงค์
นางฐิติพร แก้วเจริญ
นางฐิติพร ชํานาญ
นางฐิตพิ ร พิณพาทย์
นางฐิติยา ล้อมสุขา
นางสาวณชนน วิไลวงษ์
นางสาวณฐพร ประมูลจักโก
นางณปภร จูมสีสิงห์
นางณปภัช ล่ําเลิศ
นางณปภัช ไหลรุ่งเรือง
นางณภัทร คงแก้วเคลื่อน
นางณภัทร คงมาก
นางณภัสสรณ์ กฤษศิริวรวิทย์
นางสาวณฤดี บรรจโรจน์
นางณฤศา คําสุขใส

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
๗๑๓
๗๑๔
๗๑๕
๗๑๖
๗๑๗
๗๑๘
๗๑๙
๗๒๐
๗๒๑
๗๒๒
๗๒๓
๗๒๔
๗๒๕
๗๒๖
๗๒๗
๗๒๘
๗๒๙
๗๓๐
๗๓๑
๗๓๒
๗๓๓
๗๓๔
๗๓๕
๗๓๖
๗๓๗
๗๓๘
๗๓๙
๗๔๐
๗๔๑
๗๔๒
๗๔๓
๗๔๔

นางณัชกานต์ ปาณะที
นางณัชชา จริยะกุลเจริญ
นางณัชชา พุ่มเกษม
นางณัชชา ศรีวิชัยรัตน์
นางณัชดา มุ่งเคียงกลาง
นางณัฎฐ์ชญาดา กิตติยายาม
นางณัฎฐนิช พงษ์พานิช
นางสาวณัฏฐ์การ มั่นดี
นางสาวณัฏฐ์ธนยา สาครสุคนธ์
นางณัฏฐ์ฤทัย แกล้วกสิกิจ
นางสาวณัฏฐารมย์ คําพะวงศ์
นางสาวณัฏฐิกาญจณ์ ชาติบุตร
นางณัฐกมล เกื้อเส้ง
นางณัฐกฤตา คเชนทร
นางณัฐกฤตา พุ่มพวง
นางสาวณัฐกฤตา อุปถัมภ์
นางสาวณัฐการต์ หีมเกตุ
นางณัฐชยา คิสารัง
นางณัฐชา ศรีเดชาพิทักษ์
นางณัฐธะยาพร อาภรณ์รัตน์
นางสาวณัฐธิดา วู้ก้าน
นางณัฐธินีย์ เปียทอง
นางณัฐนพิน กัญจน์ธนธรณ์
นางณัฐนรินทร์ รักษ์กําเนิด
นางสาวณัฐรินทร์ สุริยะชัยโสภณ
นางสาวณัฐา โรจนวิภาต
นางณาตยา เกตุแก้วมรกต
นางณิชนันทน์ นาคสวัสดิ์
นางสาวณิชากร จุระยา
นางณิชาภัทร กันแก้ว
นางณิชาภัทร พารุณ
นางดรรชนี พิริยะพันธ์

หน้า ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา
๗๔๕
๗๔๖
๗๔๗
๗๔๘
๗๔๙
๗๕๐
๗๕๑
๗๕๒
๗๕๓
๗๕๔
๗๕๕
๗๕๖
๗๕๗
๗๕๘
๗๕๙
๗๖๐
๗๖๑
๗๖๒
๗๖๓
๗๖๔
๗๖๕
๗๖๖
๗๖๗
๗๖๘
๗๖๙
๗๗๐
๗๗๑
๗๗๒
๗๗๓
๗๗๔
๗๗๕
๗๗๖

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางดรุณี พลบํารุง
นางดวงแก้ว จันทรสูตร
นางสาวดวงแข รัตโนภาส
นางดวงจันทร์ แสนใจ
นางดวงจิตร กองแก้ว
นางดวงใจ พระอภัย
นางดวงใจ โมหา
นางดวงใจ เรืองแก้ว
นางสาวดวงเด่น เรืองถ่าย
นางดวงเดือน สุคนธมาลี
นางดวงเนตร ไพบูลย์
นางดวงพร จตุพิพิธพร
นางดวงพร ทัตตะทองคํา
นางสาวดวงรัตน์ กงเหลียง
นางสาวดวงรัตน์ นภาดล
นางดวงฤดี เกียรติศิริกุล
นางสาวดารณี ดอกแขมกลาง
นางดารา จําลองมิตร
นางสาวดาราวรรณ จุลอักษร
นางดาริกา กลิ่นอบเชย
นางดารุณี แดงด้วง
นางดาวนภา สีซุย
นางสาวดาวพระศุกร์ ศรีสว่าง
นางสาวดิษยา กุโลภาส
นางดุษณี สองนาม
นางสาวดุสิตา สิทธิเกษร
นางเดือนฉาย พลจร
นางเดือนเพ็ญ ตากันทะ
นางตรัยรัตน์ ธารวิโรจน์
นางสาวตรีชฎา นมนาน
นางสาวเตื้อง เทศศิริ
นางเตือนใจ กิจนิชี

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
๗๗๗
๗๗๘
๗๗๙
๗๘๐
๗๘๑
๗๘๒
๗๘๓
๗๘๔
๗๘๕
๗๘๖
๗๘๗
๗๘๘
๗๘๙
๗๙๐
๗๙๑
๗๙๒
๗๙๓
๗๙๔
๗๙๕
๗๙๖
๗๙๗
๗๙๘
๗๙๙
๘๐๐
๘๐๑
๘๐๒
๘๐๓
๘๐๔
๘๐๕
๘๐๖
๘๐๗
๘๐๘

หน้า ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางเตือนใจ แก้วประเสริฐ
นางเตือนใจ เจริญสุข
นางเตือนใจ พลอยศรีไพร
นางเตือนใจ พัวพันสวัสดิ์
นางสาวถนอมจิตร เรืองวิเศษทรัพย์
นางสาวถาวร พรหมเดช
นางทรรศนีย์ จันทร์เพ็ญแข
นางสาวทรายทิพย์ เซี่ยงจัง
นางทวิดา สิงห์อยู่
นางทวีทรัพย์ แสงสุข
นางทองคํา แก้วแดง
นางทองเจือ รักษาสัตย์
นางสาวทองทิพย์ สีหาอินทร์
นางสาวทองใบ ไชยเสนา
นางทองหยวน พลายละหาร
นางสาวทองหล่อ เขียวภักดี
นางทองหล่อ สนนอก
นางทับทิม เฮี้ยนเจริญ
นางทัศนา ไชยหงษ์
นางทัศนีย์ กปิญชรานนท์
นางสาวทัศนีย์ กรรณิกา
นางทัศนีย์ บรรลือพรศักดิ์
นางทัศนีย์ พรามอนงค์
นางทัศนีย์ พิมพ์ปรุ
นางสาวทัศนีย์ โพธิ์แดน
นางสาวทัศนีย์ รื่นเริงใจ
นางทัศนีย์ ศรีธัญญแก้ว
นางทัศนียา วรปาณี
นางสาวทัศวรรณ์ จําปา
นางทัศวลี ทิพย์มาศ
นางสาวทาริกา สุขบัติ
นางทิพย์ แสงหิรัญ

๘๐๙
๘๑๐
๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕
๘๑๖
๘๑๗
๘๑๘
๘๑๙
๘๒๐
๘๒๑
๘๒๒
๘๒๓
๘๒๔
๘๒๕
๘๒๖
๘๒๗
๘๒๘
๘๒๙
๘๓๐
๘๓๑
๘๓๒
๘๓๓
๘๓๔
๘๓๕
๘๓๖
๘๓๗
๘๓๘
๘๓๙
๘๔๐

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางทิพย์วรรณ อมรรักษา
นางทิพย์สุคนธ์ จันทวรรณ์
นางทิพรัตน์ มณีทัศน์
นางสาวทิพวรรณ์ ชูเกษร
นางสาวทิพวัลย์ สว่างงาม
นางทิพานิษฐ์ ไข่ทอง
นางสาวทิพาภรณ์ แก้วบรรจง
นางทิวาพร ทวีผล
นางทุเรียน พันธ์ปรุ
นางสาวเทพอักษร หมื่นหาญ
นางสาวเทพิน ทองพูน
นางสาวเที่ยง ไกรรักษ์
นางสาวเที่ยง ภาษี
นางสาวเทียมจันทร์ โตวิชา
นางเทียรทอง ผาบุญมา
นางสาวธนนันท์ ชาญกาญจน์
นางธนพร มูลงาม
นางธนพร ศรีมาทา
นางธนวร ช่อเจี้ยง
นางสาวธนันท์ธร สุกุลโชคเศรษฐี
นางธนารัตน์ บุญเทียม
นางธนาวดี ลาชมภู
นางธนิดา ครุธพันธุ์
นางธนิตา ไทยประยูร
นางสาวธนินท์ธร คําทองสุข
นางสาวธนิยา ทัศนภักดิ์
นางธนิษฐ์นันท์ เอมอิ่มธรรม
นางสาวธวัลรัตน์ ทิพย์รักษ์
นางสาวธัญชพัชร์ ชิดนอกนิธิวัฒน์
นางสาวธัญญ์ชญานิษฐ์ ศักดิ์พัฒนพงศ์
นางสาวธัญญธร กูลเกื้อ
นางธัญญธร หมู่วิเศษ

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
๘๔๑
๘๔๒
๘๔๓
๘๔๔
๘๔๕
๘๔๖
๘๔๗
๘๔๘
๘๔๙
๘๕๐
๘๕๑
๘๕๒
๘๕๓
๘๕๔
๘๕๕
๘๕๖
๘๕๗
๘๕๘
๘๕๙
๘๖๐
๘๖๑
๘๖๒
๘๖๓
๘๖๔
๘๖๕
๘๖๖
๘๖๗
๘๖๘
๘๖๙
๘๗๐
๘๗๑
๘๗๒

นางธัญญนันทน์ ชินมโนพันธ์
นางธัญญพัทธ์ ศรีเกษวุฒิวงศ์
นางธัญยธรณ์ มณีเจริญโชติวัต
นางสาวธัญลักษณ์ วิริยะโรจน์
นางสาวธัญลักษณ์ แสนมุข
นางสาวธัญลักษณ์ อ่างแก้ว
นางธันยชนก วงษา
นางธันยมัย ประไพ
นางสาวธันวรัตน์ เปรมปรุงวิทย์
นางธาสินยี ์ ฉิมทับ
นางธิดา วิวัฒน์พาณิชย์
นางสาวธิดาพร ทองคํา
นางสาวธิดารัตน์ จีนมหันต์
นางสาวธิดารัตน์ พึ่งทอง
นางธิติมา เสาวยงค์
นางสาวธิรนันท์ เกษมนานา
นางสาวธีรนันท์ วิเศษดอนหวาย
นางธีรวรรณ อุดมพานิช
นางธีริศรา คําสิทธิ์
นางสาวธุวพร เกิดปราโมทย์
นางนกน้อย ขอบเหลือง
นางสาวนงค์นุช สมุทรดนตรี
นางสาวนงคราญ แกล้วกล้า
นางนงคราญ ขอนจาก
นางสาวนงชนก หมั่นเฮง
นางนงนุช มณีมาส
นางนงเยาว์ จันทร์ฉาย
นางนงเยาว์ ตันตระกูล
นางสาวนงเยาว์ ศรีธิมาตย์
นางนงลักษณ์ ก่อเกียรติวนิช
นางนงลักษณ์ ความสุข
นางนงลักษณ์ ทิพย์แสนพรหม

หน้า ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา
๘๗๓
๘๗๔
๘๗๕
๘๗๖
๘๗๗
๘๗๘
๘๗๙
๘๘๐
๘๘๑
๘๘๒
๘๘๓
๘๘๔
๘๘๕
๘๘๖
๘๘๗
๘๘๘
๘๘๙
๘๙๐
๘๙๑
๘๙๒
๘๙๓
๘๙๔
๘๙๕
๘๙๖
๘๙๗
๘๙๘
๘๙๙
๙๐๐
๙๐๑
๙๐๒
๙๐๓
๙๐๔

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางนงลักษณ์ มะลิปะทิน
นางสาวนงศมนต์ ไชยบุตร
นางสาวนนทยา ทําลานดี
นางนนทวัน ยศสมบัติ
นางนพเก้า แสงจันทร์
นางนพพร สําราญมาก
นางสาวนพมาศ จันทร์ชู
นางนพมาศ เถือกเถาว์
นางนพมาศ สุวรรณธาดา
นางนพรัตน์ นิตพิ ันธุ์
นางนภา คงจันทร์
นางนภารัตน์ บุญพรหม
นางสาวนภาวรรณ เหล่ารักผล
นางนราพร พุทธรักษา
นางสาวนริสสา ชมภู
นางสาวนฤดี แก้วสกุล
นางนฤพัชร มิลังค์
นางสาวนฤมล ไชยพันธ์พงษ์
นางสาวนฤมล ทรัพย์วิระปกรณ์
นางนฤสรณ์ ศิริพร
นางนวธิดา เรืองสม
นางนวรัตน์ คงฤทธิ์
นางนวรัตน์ เพ็ชรเล็ก
นางนวรัตน์ สาโรวาส
นางนวลจันทร์ พลดง
นางนวลจันทร์ ศรีฟองจันทร์
นางนวลจันทร์ อักษรมัต
นางสาวนวลจันทร์ อุ่นเรือน
นางนวลเนตร กวยาวงศ์
นางสาวนวลละออ พิณเสนาะ
นางสาวนวลอนงค์ เวียงแก้ว
นางน้อย ขันทองดี

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
๙๐๕
๙๐๖
๙๐๗
๙๐๘
๙๐๙
๙๑๐
๙๑๑
๙๑๒
๙๑๓
๙๑๔
๙๑๕
๙๑๖
๙๑๗
๙๑๘
๙๑๙
๙๒๐
๙๒๑
๙๒๒
๙๒๓
๙๒๔
๙๒๕
๙๒๖
๙๒๗
๙๒๘
๙๒๙
๙๓๐
๙๓๑
๙๓๒
๙๓๓
๙๓๔
๙๓๕
๙๓๖

นางสาวน้อย นุ่มชัยภูมิ
นางนัฐฐา จีนเชื่อม
นางนันทกา บินตาฮี
นางนันท์นภัส เครือคําน้อย
นางนันท์นภัส เมืองเหมอะ
นางนันท์นภัส รัตนบุปผา
นางนันทนา คําตุ้ย
นางสาวนันทนา จิรภัทรธนะโชติ
นางนันทพร กมล
นางนันทยา ชูดอกไม้
นางนันทวดี ศรีพรม
นางนันทวรรณ ศิริธนาพิพัฒน์
นางสาวนันทา ทิพยานนท์
นางนันทา พ่อพันสาย
นางสาวนันทิยา เอี่ยมมี
นางนัยนา ไพจิตต์
นางสาวนัยนา ภูฆัง
นางนัยนา รําไพ
นางนัยนา ศรีโภคา
นางสาวนาตยา ไชยชินวรวัฒน์
นางนารี กลั่นสุวรรณ
นางนารีวรรณ ธนสมบัติวิวัน
นางน้ําทิพย์ กล่อมสุภาพ
นางน้ําเพชร สุวรรณวิเศษ
นางน้ําอ้อย บุญแช่มชู
นางนิดา ใจธรรม
นางนิตทรา นวลอุทัย
นางนิตยา ไข่แก้ว
นางนิตยา นวลศรี
นางนิตยา เฟื่องวุฒิ
นางนิตยา ศรีธรรมานุวัฒน์
นางสาวนิตยา สุขศรี

หน้า ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา
๙๓๗
๙๓๘
๙๓๙
๙๔๐
๙๔๑
๙๔๒
๙๔๓
๙๔๔
๙๔๕
๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘
๙๔๙
๙๕๐
๙๕๑
๙๕๒
๙๕๓
๙๕๔
๙๕๕
๙๕๖
๙๕๗
๙๕๘
๙๕๙
๙๖๐
๙๖๑
๙๖๒
๙๖๓
๙๖๔
๙๖๕
๙๖๖
๙๖๗
๙๖๘

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางนิตยาภรณ์ ทองประสาน
นางสาวนิตยาภรณ์ เยาวภากรณ์
นางนิทรา หอมเกษร
นางสาวนิธิชชาภาสุ์ ภากรธนสาร
นางนิธิมา สุขพิทักษ์
นางนิพาพร ชุมนุมมณี
นางนิภา คําแคล้ว
นางนิภา ชนะศรี
นางสาวนิภา ผินกลับ
นางนิภาภรณ์ โพธิหิรัญ
นางนิภารัตน์ สมเจริญ
นางนิรชรา สมเพียร
นางนิรมล กวีนันทชัย
นางสาวนิรมล เกิดเพิ่มพูล
นางสาวนิรสุดา กายราช
นางนิรอร วังศรี
นางนิฤมล สุขาทอน
นางนิวัลย์ โกมินทร์
นางสาวนิศารัตน์ เหลือผล
นางสาวนิสากร วันบันเทิง
นางนิสาชล เปี่ยมแสง
นางนิอร แก้วพิจิตร
นางนีรชา สารสังข์
นางสาวนุจรีย์ เหล่าทา
นางนุชจรี ภู่อาวรณ์
นางนุชนาถ จรบุรี
นางนุชนารถ ศรีวิลัย
นางนุชนารถ อุทัยนูญ
นางสาวนุดี ง่วนดา
นางสาวนุรยี ะห์ เจ๊ะอุเซ็ง
นางนุสรา กระดีแดง
นางนุสรา เหลืองศุภบูล

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
๙๖๙
๙๗๐
๙๗๑
๙๗๒
๙๗๓
๙๗๔
๙๗๕
๙๗๖
๙๗๗
๙๗๘
๙๗๙
๙๘๐
๙๘๑
๙๘๒
๙๘๓
๙๘๔
๙๘๕
๙๘๖
๙๘๗
๙๘๘
๙๘๙
๙๙๐
๙๙๑
๙๙๒
๙๙๓
๙๙๔
๙๙๕
๙๙๖
๙๙๗
๙๙๘
๙๙๙
๑๐๐๐

นางนูดรีย๊ะ มั่งมี
นางสาวเนตรนภา โม่งเป้า
นางเนาวรัตน์ ด่านโคกสูง
นางเนาวรัตน์ ศรีศุภสวัสดิ์
นางเนื้อทอง ลยังคานนท์
นางโนรี ซอหมัด
นางบงกช จันฤาไชย
นางสาวบรรจง มหาศิริ
นางสาวบรรจบพร ศรีสวัสดิ์
นางบรรเจตน์ แก้วขจีแสง
นางบรรเจิด มาลัย
นางบวรรัช บางสร้อย
นางสาวบังอร ขุมทอง
นางบังอร นาราษฎร์
นางสาวบังอร เพ็ชร์พราว
นางบังอร ราศรี
นางบังอร ฤทธิ์บํารุง
นางบังอร ศรีชัยนาท
นางบัวแก้ว สุกใส
นางบัวเรียน แก้วไกรหาญ
นางสาวบัวสอน อินทร์ลี
นางบานเย็น นันติ
นางบุญช่วย ชูพันธ์
นางบุญเชิญ สร้อยน้อย
นางบุญธิตา น้ําหอม
นางบุญนํา จันทร์จิระ
นางบุญรอด เซ่งตระกูล
นางบุญรัตน์ จันนนท์
นางบุญเรือง ศรีวิลัยวรรณ
นางบุญล้อม แพงงา
นางบุญศรี นุฤทธิ์มนตรี
นางบุญเหรียญ เพริศพรายงาม

หน้า ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๐๑
๑๐๐๒
๑๐๐๓
๑๐๐๔
๑๐๐๕
๑๐๐๖
๑๐๐๗
๑๐๐๘
๑๐๐๙
๑๐๑๐
๑๐๑๑
๑๐๑๒
๑๐๑๓
๑๐๑๔
๑๐๑๕
๑๐๑๖
๑๐๑๗
๑๐๑๘
๑๐๑๙
๑๐๒๐
๑๐๒๑
๑๐๒๒
๑๐๒๓
๑๐๒๔
๑๐๒๕
๑๐๒๖
๑๐๒๗
๑๐๒๘
๑๐๒๙
๑๐๓๐
๑๐๓๑
๑๐๓๒

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางบุณฑริก บัวโรย
นางสาวบุณฑริกา แก้วเกิด
นางสาวบุบผรัตน์ แต่งศรี
นางบุบผา กําพุฒกลาง
นางบุปผา บัวแก้ว
นางสาวบุปผา พุกจําปา
นางบุษกร รัตนทัศนีย์
นางบุษกร ศรีสวัสดิ์
นางบุษบา จันทสดิษฐ
นางสาวบุษบา สัตยบัณฑิต
นางบุษบาจันทร์ ศรีชาติ
นางเบญจมาศ พักตร์ฉัตร์ทัน
นางเบญจมาศ ไม้หอม
นางสาวเบ็ญจมาศ ทองแจ่ม
นางเบ็ญจมาศ สาวทรัพย์
นางเบญจมาส น้อยวานิช
นางเบญจรัตน์ ศรีธระชิยานนท์
นางสาวเบญจวรรณ บุญแก้ว
นางเบ็ญจางค์ แจ้งใจเจริญ
นางปฏิญญา งามโสภา
นางปฏิมาภรณ์ พรหมดํารง
นางปทุมมา กอแก้ว
นางปนัดดา ไม้สถิตย์
นางสาวปนิดา สุวรรณะ
นางปนิตา ตุ้มเจริญ
นางปพิชญา ท้าวทิ
นางประกาณฑ์ แสงสว่าง
นางประกายมาศ ตรีแจ่ม
นางสาวประจิม ทองนาค
นางสาวประชิด ปริญญาชัยศักดิ์
นางสาวประถมาภรณ์ ฟักฤกษ์
นางประทีป เวียงกระโทก

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
๑๐๓๓
๑๐๓๔
๑๐๓๕
๑๐๓๖
๑๐๓๗
๑๐๓๘
๑๐๓๙
๑๐๔๐
๑๐๔๑
๑๐๔๒
๑๐๔๓
๑๐๔๔
๑๐๔๕
๑๐๔๖
๑๐๔๗
๑๐๔๘
๑๐๔๙
๑๐๕๐
๑๐๕๑
๑๐๕๒
๑๐๕๓
๑๐๕๔
๑๐๕๕
๑๐๕๖
๑๐๕๗
๑๐๕๘
๑๐๕๙
๑๐๖๐
๑๐๖๑
๑๐๖๒
๑๐๖๓
๑๐๖๔

นางประทุม กิตติมงคล
นางสาวประทุม บุญรีบส่ง
นางสาวประนอม เรืองทอง
นางประนอม วัฒนาพันธุ์
นางสาวประนอม เสือหลักร้อย
นางประพิน เหล่าวิศาลสุวรรณ
นางสาวประพิมพร อันพาพรหม
นางสาวประพิศ จงถนอม
นางประไพ ทรัพย์อินทร์
นางสาวประไพ ประมาณ
นางสาวประไพ ศรีไสยเพชร
นางประไพร ชัยชนะวิโรจน์
นางสาวประไพวรรณ หนูแก้ว
นางประไพศรี รักแจ้ง
นางประภา พันธ์รัตน์
นางประภา เรืองศรี
นางสาวประภากร กรรเจียกพงษ์
นางประภาพร แซ่ตั๋น
นางประภาพร มิตรางกูร
นางสาวประภาภรณ์ สมเกตุ
นางสาวประภารัตน์ สิงหเสนา
นางสาวประยงค์ศรี หอมอินทร์
นางสาวประยูร เฉิดตะขบ
นางประหยัด พุฒดํา
นางสาวปรัญสิญา โล่ห์คาํ
นางสาวปรัศนี อัจจิมาพร
นางสาวปราณี ขวัญเพ็ญ
นางปราณี จุลพันธ์
นางสาวปราณี ไตรทิพธํารงโชค
นางปราณี ธวัชบัณฑิต
นางปราณี ปุยงาม
นางสาวปราณี ม้าสุวรรณ

หน้า ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๖๕
๑๐๖๖
๑๐๖๗
๑๐๖๘
๑๐๖๙
๑๐๗๐
๑๐๗๑
๑๐๗๒
๑๐๗๓
๑๐๗๔
๑๐๗๕
๑๐๗๖
๑๐๗๗
๑๐๗๘
๑๐๗๙
๑๐๘๐
๑๐๘๑
๑๐๘๒
๑๐๘๓
๑๐๘๔
๑๐๘๕
๑๐๘๖
๑๐๘๗
๑๐๘๘
๑๐๘๙
๑๐๙๐
๑๐๙๑
๑๐๙๒
๑๐๙๓
๑๐๙๔
๑๐๙๕
๑๐๙๖

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางปราณี ยุโส๊ะ
นางปราณี เรืองสม
นางสาวปราณี สุวรรณสุขสําราญ
นางปรานี เพ็งสว่าง
นางสาวปรารถนา กะลินเกา
นางปรารถนา เดชมนต์
นางสาวปริญญา บุราณลักษณ์
นางปรินดา เสมสายัณห์
นางสาวปริม ศรประสิทธิ์
นางปริมกุลรักษ์ ชัยภัทรวรัชญาน์
นางปริยากร ลิดจันทร์
นางปรียา ชุ่มกมล
นางปรียานุช วัฒนอภิสิทธิ์
นางปรียาภรณ์ วันมูล
นางปวริศา ไชยพรหม
นางปวันรัตน์ เสถียรกุลศักดิ์
นางสาวปวีณา หมดราคี
นางปัญญพัชร์ พรหมทา
นางสาวปัฎฐยา บํารุงกุล
นางสาวปัณฑิตา ลุนคุณ
นางสาวปัทมา ขีระพะโย
นางปัทมา ตังชัย
นางสาวปัทมา ทิมดี
นางปัทมา พันธ์กง
นางปัทมาพร มณฑา
นางสาวปัทมาวดี พลภักดี
นางสาวปาริฉัตร ปัญญานะ
นางสาวปาริชาต วรรณวัฒน์
นางปาริชาติ กอสัมพันธ์
นางสาวปาริชาติ แซ่จึง
นางปาริชาติ บุญยวง
นางปาริชาติ ประสานสงฆ์

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
๑๐๙๗
๑๐๙๘
๑๐๙๙
๑๑๐๐
๑๑๐๑
๑๑๐๒
๑๑๐๓
๑๑๐๔
๑๑๐๕
๑๑๐๖
๑๑๐๗
๑๑๐๘
๑๑๐๙
๑๑๑๐
๑๑๑๑
๑๑๑๒
๑๑๑๓
๑๑๑๔
๑๑๑๕
๑๑๑๖
๑๑๑๗
๑๑๑๘
๑๑๑๙
๑๑๒๐
๑๑๒๑
๑๑๒๒
๑๑๒๓
๑๑๒๔
๑๑๒๕
๑๑๒๖
๑๑๒๗
๑๑๒๘

นางสาวปิยนันท์ สังขรัตน์
นางสาวปิยวรรณ วงศ์วณิชย์เจริญ
นางสาวปิยวรรณ สงวนทรัพย์
นางปิยะนันท์ อรรคสูรย์
นางปิยะนุสรณ์ ชนะชาญชัย
นางปิยะมาศ ศิริวงษ์ชัย
นางปิยะเรศ สมงาม
นางสาวปิยานันท์ ศรีคิรินทร์
นางปิยาพัชร แสนบุตร
นางปิยาภรณ์ น้อยนาม
นางปิยาภรณ์ ฤทธิสอน
นางสาวปุณณ์พิกา กัญจนัศม์โภคิน
นางสาวเปรมระพี ฉลองธัญวิทย์
นางผลดี แก้วปฐมวัน
นางผาณิต เพิ่มความประเสริฐ
นางผาสุก สุคนธี
นางพจนา ชูจันทร์
นางสาวพจนารถ กลิ่นเชิดชู
นางพจนีย์ เลอบุญ
นางพจมาน ปานสกุล
นางพนอ สังขทีป
นางสาวพยงค์ อินทร์กล่ํา
นางพยอม เกตุดาํ
นางพยอม วงศ์คํา
นางสาวพยุง สังสะเกตุ
นางพรชนก กาบตุ้ม
นางสาวพรทรัพย์ รักมิตร
นางพรทิพ ผอมคง
นางสาวพรทิพย์ กิมาคม
นางสาวพรทิพย์ คงคาเพชรวรรณ
นางพรทิพย์ คําชื่น
นางพรทิพย์ คุ่ยเสงี่ยม

หน้า ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๒๙
๑๑๓๐
๑๑๓๑
๑๑๓๒
๑๑๓๓
๑๑๓๔
๑๑๓๕
๑๑๓๖
๑๑๓๗
๑๑๓๘
๑๑๓๙
๑๑๔๐
๑๑๔๑
๑๑๔๒
๑๑๔๓
๑๑๔๔
๑๑๔๕
๑๑๔๖
๑๑๔๗
๑๑๔๘
๑๑๔๙
๑๑๕๐
๑๑๕๑
๑๑๕๒
๑๑๕๓
๑๑๕๔
๑๑๕๕
๑๑๕๖
๑๑๕๗
๑๑๕๘
๑๑๕๙
๑๑๖๐

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางพรทิพย์ ไชยศิริ
นางพรทิพย์ นุ่มนก
นางพรทิพย์ บ่วงเพ็ชร
นางพรทิพย์ โพธิ์บัว
นางพรทิพย์ ลิ่มปนกติกา
นางพรทิพย์ สิงห์โต
นางสาวพรทิพย์ สุขใจ
นางสาวพรทิพย์ อาจหาญอาคม
นางสาวพรนภา ดํามณี
นางสาวพรนิพา วันอาจ
นางสาวพรปรีณัน ศิริมาลาตัง
นางพรพิกุล รับรอง
นางพรพิมล มากนวล
นางพรพิมล รอดเลี้ยง
นางพรพิศ กุดแถลง
นางพรรณทิพย์ รอดธานี
นางสาวพรรณทิภา ศรีลาศักดิ์
นางพรรณา สอาดวงศ์
นางพรรณิการ์ มิ่งนาขวัญ
นางพรรณี กมุทชาติ
นางสาวพรรณี พรรณะ
นางสาวพรรณี พารา
นางพรรณี พิสณฑ์ยุทธการ
นางพรรณี แหงมงาม
นางพรรทณี ปัญญาคง
นางสาวพรรนิภา ม่วงคร้าม
นางพรรษชล ชัยชโลธร
นางพรวิไล ขันธวิสูตร
นางสาวพรวิไล เจนศรี
นางพรศิริ รุกขพันธ์
นางพรศิริ ล้ําเลิศ
นางสาวพร้อมพรรณ แหวนแก้ว

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
๑๑๖๑
๑๑๖๒
๑๑๖๓
๑๑๖๔
๑๑๖๕
๑๑๖๖
๑๑๖๗
๑๑๖๘
๑๑๖๙
๑๑๗๐
๑๑๗๑
๑๑๗๒
๑๑๗๓
๑๑๗๔
๑๑๗๕
๑๑๗๖
๑๑๗๗
๑๑๗๘
๑๑๗๙
๑๑๘๐
๑๑๘๑
๑๑๘๒
๑๑๘๓
๑๑๘๔
๑๑๘๕
๑๑๘๖
๑๑๘๗
๑๑๘๘
๑๑๘๙
๑๑๙๐
๑๑๙๑
๑๑๙๒

นางพลอย พงษ์ภักดี
นางสาวพวงพิศ จันวัฒนา
นางพวงเพชร ชุปวา
นางพวงเพชร เพ็ญพิมพ์
นางสาวพวงเพ็ญ เยี่ยงอย่างสุริยา
นางพัชนี ท้วมตะเคียน
นางพัชนีพันธ์ อัสอารี
นางพัชรนันท์ มงคลอริยวงศ์
นางสาวพัชรพฤกษ์ ภาสะศิระวัฒน์
นางสาวพัชรา ดําอุไร
นางพัชรา มณฑา
นางสาวพัชราภรณ์ แก้วเซ็ง
นางสาวพัชราลักษณ์ แก้วภักดี
นางพัชรินทร์ กฤษณะสุคนธ์
นางพัชรินทร์ แก้ววิเชียร
นางพัชรินทร์ พันธ์พรม
นางสาวพัชรี จันทร์สุวรรณ
นางพัชรี ชื่นชม
นางพัชรี ปันทะโชติ
นางพัชรี ภักดีวิลัย
นางพัชรี เวชยันต์วิวัฒน์
นางพัชรี สุวรรณรัตน์
นางพัชรียา ยูนุช
นางพัทธนันท์ โกศัยกานนท์
นางพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี
นางสาวพัทธนันท์ หิรัตนพันธุ์
นางพันธ์ทนี ถุงทอง
นางพันธิตรา สุนสะธรรม
นางพาณิภัค วงศ์ชิต
นางพาฝัน นิติพนากุล
นางสาวพาวณี เพ็ชรแก้วนุ้ย
นางพิกุลทอง สีขาว

หน้า ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๙๓
๑๑๙๔
๑๑๙๕
๑๑๙๖
๑๑๙๗
๑๑๙๘
๑๑๙๙
๑๒๐๐
๑๒๐๑
๑๒๐๒
๑๒๐๓
๑๒๐๔
๑๒๐๕
๑๒๐๖
๑๒๐๗
๑๒๐๘
๑๒๐๙
๑๒๑๐
๑๒๑๑
๑๒๑๒
๑๒๑๓
๑๒๑๔
๑๒๑๕
๑๒๑๖
๑๒๑๗
๑๒๑๘
๑๒๑๙
๑๒๒๐
๑๒๒๑
๑๒๒๒
๑๒๒๓
๑๒๒๔

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางพิจิตร อิบบราเฮง
นางพิชชาอร สุวรรณรัตน์
นางสาวพิชญดา บุนนาค
นางพิชญา ปานพันธุ์
นางสาวพิชยา กรมทนา
นางสาวพิชากร กรัตนุตถะ
นางสาวพิญญานันท์ รัตนะกูลสุโชติ
นางสาวพิณรี เวชสุคํา
นางสาวพิทยาภรณ์ สรรพกิจชาญชัย
นางสาวพิมพ์ใจ คุ้มเหลือ
นางสาวพิมพ์ฉลวย สายพัฒนะ
นางพิมพ์ปวีณ์ วิชัยดิษฐ์
นางพิมพ์พิศา จุลศักดิ์
นางพิมพ์พุทธ ทองจันทร์แก้ว
นางสาวพิมพ์ศิริ พวงจันทร์
นางสาวพิมพาภรณ์ ชาวชน
นางพิรญาณ์ อินท้วม
นางพิลาศลักษณ์ บุ่งนาแซง
นางพิไลพร บุญบุตร
นางพิศมัย เที่ยงธรรม
นางพิศมัย สุขเพ็ชร
นางพีรญา คงทน
นางพีรญา ศรีอนันต์
นางพีรรัตน์ วิริยะนราทิพย์
นางพูนศรี ลิมปนะพฤกษ์
นางเพ็ชรแก้ว แสงสุวรรณ์
นางเพชรมณี บุญมี
นางสาวเพชรรัตน์ เลิศลักขณาวงศ์
นางเพชรรัตน์ เอกพันธุ์
นางเพ็ชรรัตน จุ้ยมา
นางเพชรสุภัค กิจสกุล
นางเพชรัตน์ เขียวกําจัด

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
๑๒๒๕
๑๒๒๖
๑๒๒๗
๑๒๒๘
๑๒๒๙
๑๒๓๐
๑๒๓๑
๑๒๓๒
๑๒๓๓
๑๒๓๔
๑๒๓๕
๑๒๓๖
๑๒๓๗
๑๒๓๘
๑๒๓๙
๑๒๔๐
๑๒๔๑
๑๒๔๒
๑๒๔๓
๑๒๔๔
๑๒๔๕
๑๒๔๖
๑๒๔๗
๑๒๔๘
๑๒๔๙
๑๒๕๐
๑๒๕๑
๑๒๕๒
๑๒๕๓
๑๒๕๔
๑๒๕๕
๑๒๕๖

นางเพชรินน์ เหมหอม
นางสาวเพ็ญชญา กุลฉิม
นางสาวเพ็ญนพา คําสัตย์
นางเพ็ญประภา ประเปรียว
นางเพ็ญพรรณ ทองเจือเพชร
นางเพ็ญพรรณ มาอินทร์
นางเพ็ญไพลิน เพียรเสมอ
นางเพ็ญศรี ทวีจิตร
นางเพทาย บุญรัตน์
นางสาวเพลินเนตร นีระสิงห์
นางสาวเพลินพิศ กองเงิน
นางเพลินพิศ เมืองแก้ว
นางเพียงใจ ทับธานี
นางเพียงอัมพร รุ้งสกุลส่องแสง
นางโพธิ์งาม ทรงเจริญ
นางสาวไพจิต โกมาสถิตย์
นางสาวไพจิตร อาจหาญ
นางไพฑูรย์ แก้วศรีงาม
นางไพรพรรณ์ เจริญทัศน์
นางไพรวรรณ์ นาเรือง
นางสาวไพรสุดา หมั่นหาดี
นางไพรินทร์ คีรี
นางไพรินทร์ เล็กขํา
นางไพเราะ ทําพนม
นางสาวไพลิน บุญโต
นางสาวภคพร ยอดมั่ง
นางภณัชกรณ์ กาวิละ
นางภณิดา แสงอรุณ
นางภณิตา พงศ์วัชร์
นางสาวภรภัทร พรสุรัตน์
นางภัคจิรา สิงห์สนิท
นางภัคนิจ จุ้ยมา

หน้า ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๕๗
๑๒๕๘
๑๒๕๙
๑๒๖๐
๑๒๖๑
๑๒๖๒
๑๒๖๓
๑๒๖๔
๑๒๖๕
๑๒๖๖
๑๒๖๗
๑๒๖๘
๑๒๖๙
๑๒๗๐
๑๒๗๑
๑๒๗๒
๑๒๗๓
๑๒๗๔
๑๒๗๕
๑๒๗๖
๑๒๗๗
๑๒๗๘
๑๒๗๙
๑๒๘๐
๑๒๘๑
๑๒๘๒
๑๒๘๓
๑๒๘๔
๑๒๘๕
๑๒๘๖
๑๒๘๗
๑๒๘๘

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางภัณฑารักษ์ แสนดี
นางภัทธิรา ทัดพิทักษ์กุล
นางสาวภัทรกร นักเจริญ
นางภัทร์ธีรา รักษะประโคน
นางภัทร์นรินทร์ เนตรนิล
นางสาวภัทรภา เพ็งทะเล
นางสาวภัทรรัฐ ทวนประสิทธิ์
นางภัทรสิริ เพชรรัตน์
นางภัทรา ภารกุล
นางภัทรานิษฐ์ ภูเนตร
นางสาวภัทราวดี ช่วยเปรม
นางสาวภัทริน สมประเสริฐ
นางสาวภัทรีรัสมิ์ พัฒนวินิจ
นางภันว์สิญา กาบุญก้ํา
นางสาวภาวดี ทิพย์วรรณ
นางภาวนา เกื้ออรุณ
นางภาวนา แป้นบรรจบ
นางสาวภิญญพัชญ์ วิไลจิตต์
นางภิรมย์ ผิวผ่อง
นางภูติวิภา ฤทธิไชย
นางภูรีมาศ สุนทรพันธุ์
นางมณฑนันท์ โคตเถร
นางมณฑาทิพย์ อิสโร
นางมณฑิชา ปาวสานต์
นางมณฑิตา ทวีจันทร์
นางมณฑิรา สานิชวรรณกุล
นางมณทิพย์ จุฑากร
นางมณเทียน จําปาเกิดทรัพย์
นางสาวมณีพรรณ เมธาประยูร
นางมณีรัตน์ วิโรจน์สกุล
นางมณีวรรณ์ แก้วมณี
นางมนทิรา ปรียานนท์

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
๑๒๘๙
๑๒๙๐
๑๒๙๑
๑๒๙๒
๑๒๙๓
๑๒๙๔
๑๒๙๕
๑๒๙๖
๑๒๙๗
๑๒๙๘
๑๒๙๙
๑๓๐๐
๑๓๐๑
๑๓๐๒
๑๓๐๓
๑๓๐๔
๑๓๐๕
๑๓๐๖
๑๓๐๗
๑๓๐๘
๑๓๐๙
๑๓๑๐
๑๓๑๑
๑๓๑๒
๑๓๑๓
๑๓๑๔
๑๓๑๕
๑๓๑๖
๑๓๑๗
๑๓๑๘
๑๓๑๙
๑๓๒๐

นางมนทิรา สารวัตร์
นางมนันยา อิ่มนาง
นางสาวมนัสนันท์ มีลาด
นางสาวมนัสพร ม่วงแก้ว
นางสาวมยุรา โต๊ะทอง
นางสาวมยุรา สุภาพิชัย
นางมยุรี โกญจนาท
นางมยุรี เจริญยิ่ง
นางมยุรี ตั้งเกียรติกําธร
นางสาวมยุรี ทรงโฉม
นางมยุรีย์ ยิ่งถาวร
นางมลทณา พิศวง
นางสาวมลฤดี จันโทภาษ
นางมะณี เหมวัฒน์
นางมะลิ พิกุลทอง
นางมะลิวัลย์ ธิบดี
นางมะลิษา มงคลกุล
นางมัจนา สุขแจ่ม
นางสาวมัญชุสา ใจชูพันธ์
นางมัณฑนา จินดาอินทร์
นางมัทนา เกิดทอง
นางมัทรา จันทร์ต่วน
นางสาวมันจนา อ้นเงิน
นางมันทนา จันทราเดช
นางสาวมันทนา เจนใจ
นางสาวมัลติกา บรมพิชัยชาติกุล
นางสาวมัลลิกา ผิวเกลี้ยง
นางมาริษา เล็กพ่อ
นางสาวมาริสา อวิรุทธิโยธิน
นางมาลัย ธรรมารักษ์
นางมาลัย เภตรา
นางมาลาตรี หลี่อริยวงศ์

หน้า ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๒๑
๑๓๒๒
๑๓๒๓
๑๓๒๔
๑๓๒๕
๑๓๒๖
๑๓๒๗
๑๓๒๘
๑๓๒๙
๑๓๓๐
๑๓๓๑
๑๓๓๒
๑๓๓๓
๑๓๓๔
๑๓๓๕
๑๓๓๖
๑๓๓๗
๑๓๓๘
๑๓๓๙
๑๓๔๐
๑๓๔๑
๑๓๔๒
๑๓๔๓
๑๓๔๔
๑๓๔๕
๑๓๔๖
๑๓๔๗
๑๓๔๘
๑๓๔๙
๑๓๕๐
๑๓๕๑
๑๓๕๒

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางมาลิณี เธียรไฝ่ดี
นางสาวมาลิน พันธระ
นางมาลินี ปินตาปลูก
นางมาลินี ภู่น้อย
นางสาวมาลินี ยงค์คําชา
นางมาลี แจ่มกระจ่าง
นางสาวมาลี พันธุ์ย้อย
นางมาลี วงษ์คําชัย
นางมาลี เสริมสืบสนธิ์
นางมาลีวรรณ เทพเจริญ
นางสาวมาสสุภา จีนคร้าม
นางสาวมีนา ชินากร
นางสาวมีนา สีบุหงา
นางมุกดา เพ็งจันทร์
นางสาวมุทิตา ถือสัตย์
นางสาวเมชญา พุ่มพวง
นางยศภัค เจตินัย
นางยอดแก้ว สุวรรณ
นางสาวยินดี พรเกิดมงคล
นางยุคลธร หัศกรรจ์
นางสาวยุพา คงสวัสดิ์
นางสาวยุพา จันทร์มโน
นางยุพา ฟองแก้ว
นางยุพา เอี่ยมวงศรี
นางยุพิณ คิดไร
นางสาวยุพิน เกิดป้อม
นางยุพนิ จันทองแท้
นางยุพิน ศิริบูรณ์
นางยุรี เสริฐเลิศ
นางยุวดี ทองคํา
นางยุวนี พยัฆกุล
นางยุวรี ประสานแก้ว

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
๑๓๕๓
๑๓๕๔
๑๓๕๕
๑๓๕๖
๑๓๕๗
๑๓๕๘
๑๓๕๙
๑๓๖๐
๑๓๖๑
๑๓๖๒
๑๓๖๓
๑๓๖๔
๑๓๖๕
๑๓๖๖
๑๓๖๗
๑๓๖๘
๑๓๖๙
๑๓๗๐
๑๓๗๑
๑๓๗๒
๑๓๗๓
๑๓๗๔
๑๓๗๕
๑๓๗๖
๑๓๗๗
๑๓๗๘
๑๓๗๙
๑๓๘๐
๑๓๘๑
๑๓๘๒
๑๓๘๓
๑๓๘๔

หน้า ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวยุวารี วังสะพันธ์
นางสาวเยาวภา รัตนวงษ์
นางเยาวราช ดาทอง
นางเยาวลักษณ์ รัตนพรมรินทร์
นางสาวเยาวลักษณ์ วัฒนเสรีชัยสกุล
นางเยาวลักษณ์ สุทธิธรรม
นางเยาวลักษณ์ โสภาลดาวัลย์
นางโยษิตา กิ่งโคกกรวด
นางรจนา ถนอมไทย
นางสาวรจนา บุญภิละ
นางรจนา ประวันโน
นางรจนา เพียรสาระ
นางรติมา ทิพรักษ์
นางสาวรพิณภ์ภัสร์ พลายละหาร
นางสาวรพีพร พีระธรรม
นางสาวรพีพร วารีทิพย์
นางรวงรัตน์ แท่งทอง
นางรวี จันทร์สุวรรณ
นางรวีวรรณ บูรณ์ชนะ
นางรวีวรรณ เบ็ญซาอิด
นางสาวรสรินทร์ เถาว์ชาลี
นางสาวรสสุคนธ์ ลําจวน
นางรอบีย๊ะ ไกรชิต
นางระเบียบ ฝ่ายคําตา
นางระเบียบ วิสุทธิเสน
นางระวีวรรณ คําเทศ
นางระวีวรรณ สัมพันธารักษ์
นางรังษิณี คอทอง
นางรัชญา พันสุภะ
นางสาวรัชดา ทับกล่ํา
นางรัชดา อุปชิต
นางรัชดาภรณ์ เนติ

๑๓๘๕
๑๓๘๖
๑๓๘๗
๑๓๘๘
๑๓๘๙
๑๓๙๐
๑๓๙๑
๑๓๙๒
๑๓๙๓
๑๓๙๔
๑๓๙๕
๑๓๙๖
๑๓๙๗
๑๓๙๘
๑๓๙๙
๑๔๐๐
๑๔๐๑
๑๔๐๒
๑๔๐๓
๑๔๐๔
๑๔๐๕
๑๔๐๖
๑๔๐๗
๑๔๐๘
๑๔๐๙
๑๔๑๐
๑๔๑๑
๑๔๑๒
๑๔๑๓
๑๔๑๔
๑๔๑๕
๑๔๑๖

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางรัชดาภรณ์ พรมจันทึก
นางรัชดาภรณ์ พิมพิสาร
นางรัชนงค์ ม่วงน้อยเจริญ
นางสาวรัชนัน อุ่นเอม
นางรัชนันท์ พันธ์รัตน์
นางรัชนี ไชยวรรณ์
นางสาวรัชนี บูรณสถิตนนท์
นางสาวรัชนี แพงยา
นางสาวรัชนีพร สุวรรณกูฏ
นางรัชพร การะเกต
นางรัญจวน ชินวงศ์
นางสาวรัญชิดา ทองพิละ
นางรัญญา ชุปวา
นางสาวรัตติกร จําเขียน
นางรัตติญา ทวีชาติ
นางรัตติยาภรณ์ นามประเสริฐ
นางสาวรัตนพร อุปพงศ์
นางรัตนา ทรัพย์สิน
นางสาวรัตนา วงษ์พุฒ
นางรัตนา สัมพันธ์รวีวงษ์
นางสาวรัตนา ฮุงหวล
นางรัตนาพร มั่นศรีจันทร์
นางรัตนาภรณ์ เขียวแก้ว
นางสาวรัตนาภรณ์ อินอําพร
นางรัมภา แซ่ตัน
นางสาวรัศรินทร์ ศรีสุเทพหิรัญญา
นางราณี ทองลิ่ม
นางราตรี ไชยา
นางราตรี ดวงงาม
นางรําพึง สุวานิช
นางรําไพ ไสสุทธิ์
นางรื่นจิตร รัตถาภรณ์กุล

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
๑๔๑๗
๑๔๑๘
๑๔๑๙
๑๔๒๐
๑๔๒๑
๑๔๒๒
๑๔๒๓
๑๔๒๔
๑๔๒๕
๑๔๒๖
๑๔๒๗
๑๔๒๘
๑๔๒๙
๑๔๓๐
๑๔๓๑
๑๔๓๒
๑๔๓๓
๑๔๓๔
๑๔๓๕
๑๔๓๖
๑๔๓๗
๑๔๓๘
๑๔๓๙
๑๔๔๐
๑๔๔๑
๑๔๔๒
๑๔๔๓
๑๔๔๔
๑๔๔๕
๑๔๔๖
๑๔๔๗
๑๔๔๘

นางสาวรุ้งกาญจน์ สุขเกษม
นางรุ่งขวัญ บุญพิทักษ์
นางสาวรุ่งทิพย์ กิจเจริญ
นางสาวรุ่งทิพย์ มั่งคั่ง
นางรุ่งทิพย์ เลิศศิลปชาญชัย
นางสาวรุ่งทิวา คําวังสวัสดิ์
นางสาวรุ่งทิวา ต๊ะวงศ์ษา
นางสาวรุ่งนภา มีบุตรภักดี
นางรุ่งนภา ไหลงาม
นางรุ่งระวี สารวรรณ
นางรุ่งรัตน์ บุตรพุฒ
นางรุ่งฤดี รัตน์ชัยศิลป์
นางรุ่งอรุณ ชัยเขต
นางสาวรุ่งอรุณ บุญกระสินธุ์
นางรุ่งอรุณ รังคะวงษ์
นางสาวรุ่งอรุณ ลักษณปรีดา
นางรุ่งอรุณ วงษ์มี
นางสาวรุจรี กอสัมพันธ์
นางรุจาภา สุนทรสุวรรณ
นางรุจิภรณ์ โปร่งเฉลยลาภ
นางรุจิรา ยาเรือน
นางเรณู วงศ์สว่างธรรม
นางสาวเรวดี วัฒนรุ่ง
นางเรียม อุดมเมธี
นางเรืองรอง รัตนปฐม
นางเรืองอนันท์ มิดชิด
นางสาวเรือนทอง สุเมธรา
นางลดาวัลย์ แหยมมี
นางสาวลภัสกร ศิรยาวรกุล
นางละมุล เดชรัตน์
นางสาวละออ จันทพาส
นางสาวละออ ธรรมวงษ์

หน้า ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๔๙
๑๔๕๐
๑๔๕๑
๑๔๕๒
๑๔๕๓
๑๔๕๔
๑๔๕๕
๑๔๕๖
๑๔๕๗
๑๔๕๘
๑๔๕๙
๑๔๖๐
๑๔๖๑
๑๔๖๒
๑๔๖๓
๑๔๖๔
๑๔๖๕
๑๔๖๖
๑๔๖๗
๑๔๖๘
๑๔๖๙
๑๔๗๐
๑๔๗๑
๑๔๗๒
๑๔๗๓
๑๔๗๔
๑๔๗๕
๑๔๗๖
๑๔๗๗
๑๔๗๘
๑๔๗๙
๑๔๘๐

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางละออ รักอ่อน
นางละออง แก้วกาศ
นางละออง คงเลิศ
นางสาวละออง ช่างไม้
นางละออง บัวคํา
นางสาวละออง ลิ้มติ้ว
นางละอองดาว เพชรสุข
นางสาวละเอียด แจ้งแสงทอง
นางละเอียด โพธิ์ศรี
นางลักขณา เจริญสุข
นางสาวลักขณา มีสิทธิ์
นางลักขณา อาริยวัฒน์
นางลักษณา สังฆมาศ
นางลักษวงษ์ จิระสุวรรณภักดี
นางลัดดา ทนานใหญ่
นางลัดดา เพชรชะเอม
นางสาวลัดดา แสนสูงเนิน
นางลัดดา อนงค์จรรยา
นางสาวลัดดาพร โชติกนกรัตน์
นางสาวลัดดาวัลย์ หนักแน่น
นางลัดดาวัลย์ อภิกิจไพบูลย์
นางลั่นทม อยู่ประพัฒน์
นางลาวัลย์ สุวรรณประภา
นางลําจวน บัวแป้น
นางลําพูน บุญมี
นางลําไพ คําชมภู
นางสาวลําภู หาญชนะ
นางสาวลํายงค์ อุ้นวุ้น
นางลําใย คันทรง
นางลินจง แสนคุ้ม
นางสาวลินยง ชลายนนาวิน
นางลุนณี คุณดี

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
๑๔๘๑
๑๔๘๒
๑๔๘๓
๑๔๘๔
๑๔๘๕
๑๔๘๖
๑๔๘๗
๑๔๘๘
๑๔๘๙
๑๔๙๐
๑๔๙๑
๑๔๙๒
๑๔๙๓
๑๔๙๔
๑๔๙๕
๑๔๙๖
๑๔๙๗
๑๔๙๘
๑๔๙๙
๑๕๐๐
๑๕๐๑
๑๕๐๒
๑๕๐๓
๑๕๐๔
๑๕๐๕
๑๕๐๖
๑๕๐๗
๑๕๐๘
๑๕๐๙
๑๕๑๐
๑๕๑๑
๑๕๑๒

นางวงเดือน พรมดี
นางวงเดือน สวัสดิ์ใช้
นางสาววงษ์เดือน โอสถานนท์
นางสาววชิรา วิวัฒนานนท์
นางวชิราพรรณ สมจิตต์
นางวณิชชา ภัทรประสิทธิ์
นางสาววนารัช โคตรบรม
นางสาววนารัตน์ บวรโมทย์
นางสาววนาลี มณีแสง
นางวนิดา นิ่มเวชอารมย์ชื่น
นางวนิดา ภูศรี
นางสาววนิดา สกุลเจริญไพโรจน์
นางวรนาถ จิตต์ตรง
นางวรนุช ลิ่ม
นางวรนุช ศิริกุล
นางวรพิชชา ยอดชมภู
นางสาววรรณจนา ธัญญอนันต์ผล
นางวรรณชนก สุขีวงค์
นางสาววรรณดี จะรา
นางวรรณดี วิมลรัตน์
นางวรรณดี หวานแก้ว
นางสาววรรณธนา วัฒนเขตการณ์
นางสาววรรณพา พรมมี
นางสาววรรณเพ็ญ โตเทศ
นางสาววรรณเพ็ญ สุวรรณดี
นางสาววรรณภา รจนาสม
นางสาววรรณภา อริยพากย์
นางวรรณวิมล ครุฑางคะ
นางวรรณวิมล คล้ายรัศมี
นางวรรณศิริมงคล บัวบุตรดี
นางวรรณา เกิดสมเชื้อ
นางวรรณา ตรีวิชา

หน้า ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๑๓
๑๕๑๔
๑๕๑๕
๑๕๑๖
๑๕๑๗
๑๕๑๘
๑๕๑๙
๑๕๒๐
๑๕๒๑
๑๕๒๒
๑๕๒๓
๑๕๒๔
๑๕๒๕
๑๕๒๖
๑๕๒๗
๑๕๒๘
๑๕๒๙
๑๕๓๐
๑๕๓๑
๑๕๓๒
๑๕๓๓
๑๕๓๔
๑๕๓๕
๑๕๓๖
๑๕๓๗
๑๕๓๘
๑๕๓๙
๑๕๔๐
๑๕๔๑
๑๕๔๒
๑๕๔๓
๑๕๔๔

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางวรรณา บําเพ็ญผล
นางวรรณา วิริยะวงศ์โรจน์
นางวรรณา สังข์รัตน์
นางสาววรรณิภา แก้วเมือง
นางวรรณิภา วันหวัง
นางสาววรรณี สุขอยู่
นางสาววรรยดา บุตรานนท์
นางวรรษชล ขันโมลี
นางวรรินทร์ ตาแก้ว
นางวรวรรณ ปานณรงค์
นางวรวรรณ ศิลาลอย
นางสาววรัชณัฐชยา สังข์ทิพย์
นางสาววรัชยา ศรีสมรทอง
นางวรัญญา ทรงแสงธรรม
นางสาววรัญญา ภูบุญอบ
นางวรัญญา สมควร
นางสาววรัญญา อารมณ์ชื่น
นางสาววรางคณา บุณยบวรวิวัฒน์
นางวราพร วัฒนวรากร
นางวราภรณ์ ธงชัยอริยกุล
นางวราภรณ์ พงศ์กระทุง
นางวราภรณ์ ภักดิ์ชื่น
นางวราภรณ์ เอมอิ่มธรรม
นางสาววริษฐา คมขํา
นางวลัยพร ศรีรัตน์
นางวลัยพร สุวรรณเมธา
นางวศิตาภาวิ์ วุทธินิติศาสตริน
นางวะไลลักษณ์ สุวรรณโณ
นางวัจนา ทัศนพงศ์
นางวัชชราพร โนนศรี
นางวัชราภรณ์ ประดุจชนม์
นางวัชราภรณ์ ยาพันธ์

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
๑๕๔๕
๑๕๔๖
๑๕๔๗
๑๕๔๘
๑๕๔๙
๑๕๕๐
๑๕๕๑
๑๕๕๒
๑๕๕๓
๑๕๕๔
๑๕๕๕
๑๕๕๖
๑๕๕๗
๑๕๕๘
๑๕๕๙
๑๕๖๐
๑๕๖๑
๑๕๖๒
๑๕๖๓
๑๕๖๔
๑๕๖๕
๑๕๖๖
๑๕๖๗
๑๕๖๘
๑๕๖๙
๑๕๗๐
๑๕๗๑
๑๕๗๒
๑๕๗๓
๑๕๗๔
๑๕๗๕
๑๕๗๖

นางสาววัฑฒิกา นามวงษ์
นางสาววัฒนีย์ ทัพพ์คณาพงษ์
นางสาววันดี ไชยชิต
นางสาววันดี ทรงศักดิ์ราตรี
นางวันดี สังข์หอย
นางสาววันทนา โกกิม
นางวันทนา จีระประภา
นางสาววันทนา ชันแสง
นางวันทนา เทพสุรินทร์
นางวันทนี ธรรมชัยกุล
นางสาววันทนีย์ มีบุญญา
นางสาววันธนา ด้วงขาว
นางวันเพ็ญ แก้วจันทร์เพชร
นางวันเพ็ญ แก้วไสว
นางวันเพ็ญ ทองดอนน้อย
นางสาววันเพ็ญ ผึ้งน้อย
นางวันเพ็ญ พรหมดี
นางสาววันเพ็ญ ละฟู่
นางสาววันเพ็ญ อินทสร
นางวันวิสา โรจนบุญธรรม
นางวัลจิรา ดินแดง
นางสาววัลภา บุญสุข
นางวัลย์ลดา หาทางลาน
นางวัลยา ท้าวเครือ
นางสาววัลยา ยศธรรมเสนี
นางสาววัลลีย์ เทศดนตรี
นางวาทินี ดะห์ลัน
นางสาววามิณี มั่นประสิทธิ์
นางวาริน นวลอินทร์
นางสาววารี พันธุรัตน์
นางวารีย์ ไชยพินิจ
นางวารุณี บูรณะ

หน้า ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๗๗
๑๕๗๘
๑๕๗๙
๑๕๘๐
๑๕๘๑
๑๕๘๒
๑๕๘๓
๑๕๘๔
๑๕๘๕
๑๕๘๖
๑๕๘๗
๑๕๘๘
๑๕๘๙
๑๕๙๐
๑๕๙๑
๑๕๙๒
๑๕๙๓
๑๕๙๔
๑๕๙๕
๑๕๙๖
๑๕๙๗
๑๕๙๘
๑๕๙๙
๑๖๐๐
๑๖๐๑
๑๖๐๒
๑๖๐๓
๑๖๐๔
๑๖๐๕
๑๖๐๖
๑๖๐๗
๑๖๐๘

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางสาววารุณี พลพฤกษ์
นางสาววารุณี พูลสวัสดิ์
นางสาววารุณี สมศรี
นางวารุณี เส็งพานิชย์
นางวารุณีย์ เพ็งยอด
นางสาววาสนา คณะศรี
นางสาววาสนา คลังทรัพย์
นางวาสนา เงินยวด
นางวาสนา จิตอ่อง
นางสาววาสนา ใจบุญ
นางสาววาสนา ไชยศาสตร์
นางสาววาสนา บัวมล
นางวาสนา วรสุทธิ์พิศาล
นางสาววาสนา สตานุมัง
นางวาสนา เหตุอาหลี
นางวาสุรัตน์ ช่างทอง
นางสาววิจิตรา แจ่มกระจ่าง
นางสาววิชุกานต์ สัจจะนรพันธ์
นางสาววิชุดา กลิ่นชนะ
นางวิชุดา สาระศิริ
นางสาววิทยา บุตรศรีรักษ์
นางสาววินิดา ดาวดี
นางวิภา คงหาญ
นางวิภา เดชด่าน
นางวิภา มงคลล้อม
นางสาววิภาดา เกตุทอง
นางวิภาดา ทองดา
นางวิภาดา บางสุวรรณ
นางวิภาภรณ์ หนูรอด
นางสาววิภารัตน์ เถาวัลย์
นางวิภาลักษณ์ คณาศรี
นางวิภาวดี วิเชียรซอย

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
๑๖๐๙
๑๖๑๐
๑๖๑๑
๑๖๑๒
๑๖๑๓
๑๖๑๔
๑๖๑๕
๑๖๑๖
๑๖๑๗
๑๖๑๘
๑๖๑๙
๑๖๒๐
๑๖๒๑
๑๖๒๒
๑๖๒๓
๑๖๒๔
๑๖๒๕
๑๖๒๖
๑๖๒๗
๑๖๒๘
๑๖๒๙
๑๖๓๐
๑๖๓๑
๑๖๓๒
๑๖๓๓
๑๖๓๔
๑๖๓๕
๑๖๓๖
๑๖๓๗
๑๖๓๘
๑๖๓๙
๑๖๔๐

นางวิมนณัฐ ตันสกุล
นางวิมลนันท์ ภาสะศิระวัฒน์
นางสาววิมลพรรณ แสนคํา
นางสาววิมลพักตร์ ทองประพันธ์
นางสาววิมลรัตน์ กลิ่นหอม
นางวิยดา จันทร์ดวง
นางวิยดา ระวิระ
นางสาววิยะดา พิมพ์สอน
นางวิริยะ หนูคล้าย
นางวิลาวรรณ ทองประพันธ์
นางวิลาวัณย์ นึกชัยภูมิ
นางวิไลยพร กายผล
นางวิไลรัตน์ พันธุ์ค้า
นางวิไลรัตน์ เอกตระกูล
นางสาววิไลลักษณ์ ผาสุขธรรม
นางสาววิไลลักษณ์ พานิชพันธุ์
นางวิไลลักษณ์ วชิรสกุลโชค
นางวิไลวรรณ แดนเหมือง
นางวิไลวรรณ เทียมสรวง
นางวิไลวรรณ วงแก้ว
นางสาววิไลวรรณ ศรีอุตทา
นางสาววิศรุตา ศรีเจริญตระกูล
นางสาววิสสุตา พึ่งพิมาย
นางวิสารัช บุรีสูงโนน
นางวีณา พิมพ์สร
นางวีณา พิลึก
นางสาววีรวรรณ ขําพวง
นางสาววีรี เอื้อวัฒนาเจริญ
นางแวนัสเราะ เหล็มปาน
นางแวยา ลือบา
นางสาวแวเย๊าะ หะยีลาเปะ
นางสาวศกุลพรนิชญ์ กระต่ายทอง

หน้า ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๔๑
๑๖๔๒
๑๖๔๓
๑๖๔๔
๑๖๔๕
๑๖๔๖
๑๖๔๗
๑๖๔๘
๑๖๔๙
๑๖๕๐
๑๖๕๑
๑๖๕๒
๑๖๕๓
๑๖๕๔
๑๖๕๕
๑๖๕๖
๑๖๕๗
๑๖๕๘
๑๖๕๙
๑๖๖๐
๑๖๖๑
๑๖๖๒
๑๖๖๓
๑๖๖๔
๑๖๖๕
๑๖๖๖
๑๖๖๗
๑๖๖๘
๑๖๖๙
๑๖๗๐
๑๖๗๑
๑๖๗๒

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางสาวศตพร ประพันธ์
นางศรจิตร ปิติพงศ์พล
นางศรัญญา ปิ่นวิเศษ
นางศรัญญา พงษ์พิทักษ์
นางสาวศรัญญา มีพึ่ง
นางศรัณธร โสภิตะชา
นางศราไพล์ แก้วมั่น
นางศรินทิพย์ ลาภพยัคฆ์หาญ
นางศรินทิพย์ หนูชัยแก้ว
นางศรีดา สีมี่
นางศรีนวล กาสําโรง
นางศรีนวล ถ้ํากลาง
นางศรีประภา ทรัพย์ประเสริฐ
นางสาวศรีเพ็ญ ประสมทอง
นางสาวศรีวรรณ เลิศศิริฤทธิ์
นางสาวศรีวรรณ อินสอน
นางสาวศรีวิกา อินทรสอาด
นางสาวศรีวิไล เต็นฉอย
นางศรีสิรินทร์ ทองภู
นางศรีสุดา ชมเชย
นางสาวศรีสุภวรรณ์ จันทร์อ่ํา
นางศรีสุรางค์ วิชิสโร
นางศลิษา ทิพณีย์
นางสาวศศวรรณ หาญเพชรประเสริฐ
นางศศิกาญจน์ น้อยอรุณ
นางศศิธร คงชะนะ
นางศศิธร ทีปสว่าง
นางศศิธร สํามะโน
ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศศิวิมล แก้วมุกดา
นางศศิวิมล โคตรโสภา
นางศศิวิมล จูงศิริวัฒน์
นางศันสนีย์ เผ่าเพ็ง

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
๑๖๗๓
๑๖๗๔
๑๖๗๕
๑๖๗๖
๑๖๗๗
๑๖๗๘
๑๖๗๙
๑๖๘๐
๑๖๘๑
๑๖๘๒
๑๖๘๓
๑๖๘๔
๑๖๘๕
๑๖๘๖
๑๖๘๗
๑๖๘๘
๑๖๘๙
๑๖๙๐
๑๖๙๑
๑๖๙๒
๑๖๙๓
๑๖๙๔
๑๖๙๕
๑๖๙๖
๑๖๙๗
๑๖๙๘
๑๖๙๙
๑๗๐๐
๑๗๐๑
๑๗๐๒
๑๗๐๓
๑๗๐๔

หน้า ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวศิครินทร์ อัษฎาวุธโชติกานต์
นางศิริกร พูลทรัพย์
นางศิริกัลยา ศรีบุญญารักษ์
นางศิริญา ต้นแขม
นางสาวศิริพร ทุเครือ
นางสาวศิริพร เนื่องจํานงค์
นางสาวศิริพร พรหมทา
นางศิริพร เพ็งบุบผา
นางศิริพร ลิมปโกมล
นางสาวศิริพร ลิ้มศิริ
นางศิริพร ศรีอาษา
นางศิริพร อนุศาสนะนันทน์
นางศิริพร อินทุภูติ
นางสาวศิริพร เอี่ยมสะอาด
นางศิริพันธ์ เมืองแก้ว
นางศิริภรณ์ พูลสระคู
นางศิริภัสสร เหรียญสุวรรณ
นางสาวศิริมนตร์ ยรรยงพิทยกุล
นางสาวศิริมา ไชยทองพันธ์
นางสาวศิริรัตน์ ภานุรัตน์
นางศิริรัตน์ วังซ้าย
นางสาวศิริลักษณ์ เทียมแสน
นางศิริวรรณ กิ่งทอง
นางศิริวรรณ คุ้มชาติ
นางศิริวรรณ นิมิตสถิตธรรม
นางสาวศิริวรรณ สื่อรุ่งเรือง
นางสาวศิริวรรณ สุวรรณการ
นางศิริวัลย์ พยัคเลิศ
นางศิวพร กุลมงคล
นางสาวศุภร ผ่องแผ้ว
นางสาวศุภรักษน์ ธชณรงค์
นางศุภรัตน์ ยิ่งนคร

๑๗๐๕
๑๗๐๖
๑๗๐๗
๑๗๐๘
๑๗๐๙
๑๗๑๐
๑๗๑๑
๑๗๑๒
๑๗๑๓
๑๗๑๔
๑๗๑๕
๑๗๑๖
๑๗๑๗
๑๗๑๘
๑๗๑๙
๑๗๒๐
๑๗๒๑
๑๗๒๒
๑๗๒๓
๑๗๒๔
๑๗๒๕
๑๗๒๖
๑๗๒๗
๑๗๒๘
๑๗๒๙
๑๗๓๐
๑๗๓๑
๑๗๓๒
๑๗๓๓
๑๗๓๔
๑๗๓๕
๑๗๓๖

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางศุภรานันท์ หน่อแก้ว
นางสาวศุภวรรณ หลําผาสุข
นางสาวศุภศิริ ไชยณรงค์
นางศุภาพร ปินคํา
นางศุภิภัทรา มงคล
นางศุมัชฌา หมวดนุ่ม
นางสกุณา ศรีจันทร์
นางสกุล คงเมือง
นางสจี ปิ่นแก้ว
นางสดชื่น สุทธิแก้ว
นางสมเกียรติ นวลจันทร์
นางสมจิต หาญจริง
นางสมจิตร์ พานแก้ว
นางสมจิตร การพันธ์
นางสมจิตร จอกแก้ว
นางสาวสมใจ กิจเจริญ
นางสมใจ เกิดสุข
นางสาวสมใจ ง่วนดา
นางสาวสมใจ สนใจยิ่ง
นางสมถวิล ผังรักษ์
นางสมถวิล ยอดนิล
นางสมทรง ไขแสง
นางสาวสมบัติ เกษศรี
นางสมประสงค์ จ่ากลาง
นางสมปอง ธรรมโชติ
นางสมพร คูณขุนทด
นางสมพร ตอยยีบี
นางสมพร บุณยบวรวิวัฒน์
นางสมพร พวงแก้ว
นางสมพร เยื่อใย
นางสาวสมพร สาลี
นางสาวสมพร อินทนู

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
๑๗๓๗
๑๗๓๘
๑๗๓๙
๑๗๔๐
๑๗๔๑
๑๗๔๒
๑๗๔๓
๑๗๔๔
๑๗๔๕
๑๗๔๖
๑๗๔๗
๑๗๔๘
๑๗๔๙
๑๗๕๐
๑๗๕๑
๑๗๕๒
๑๗๕๓
๑๗๕๔
๑๗๕๕
๑๗๕๖
๑๗๕๗
๑๗๕๘
๑๗๕๙
๑๗๖๐
๑๗๖๑
๑๗๖๒
๑๗๖๓
๑๗๖๔
๑๗๖๕
๑๗๖๖
๑๗๖๗
๑๗๖๘

นางสมพิศ จันทร์พวงเสน
นางสมพิศ อินทร์บํารุง
นางสมร เผยกลิ่น
นางสมร เพ็ชร์มาศ
นางสมร มุสิกะวัน
นางสมรศรี เพ็ชร์เล็ก
นางสมฤทัย วรรณศิริ
นางสมศรี ขวาเนาว์
นางสมศรี ขําเมือง
นางสาวสมศรี ชิระสุวรรณ
นางสมศรี บุญชู
นางสมศรี หรั่งมี
นางสมสวน สินธุ์ประจิม
นางสมหญิง ชุมพล
นางสมหมาย พุ่มพวง
นางสมหมาย สุระเวช
นางสาวสมัธยา สุทธิตานนท์
นางสรลี เศรษฐีธร
นางสาวสรวงกนก โปสันเทียะ
นางสร้อยเกษ นาคเผือก
นางสาวสริตา คูณสามัญ
นางสริตา แสงกระจ่าง
นางสรินทร์ทิพย์ ศิริเกตุ
นางสังวาล ฤทธิ์โพธิ์
นางสาวสังวาลย์ หาญอยู่
นางสังเวย ขาวพราย
นางสังเวียน ธูปเทียน
นางสันทนา พลกลาง
นางสาคร บํารุงบุตร
นางสาธร ดอนกัลยา
นางสายฝน เกตุตระกูล
นางสายฝน คิดการงาน

หน้า ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๖๙
๑๗๗๐
๑๗๗๑
๑๗๗๒
๑๗๗๓
๑๗๗๔
๑๗๗๕
๑๗๗๖
๑๗๗๗
๑๗๗๘
๑๗๗๙
๑๗๘๐
๑๗๘๑
๑๗๘๒
๑๗๘๓
๑๗๘๔
๑๗๘๕
๑๗๘๖
๑๗๘๗
๑๗๘๘
๑๗๘๙
๑๗๙๐
๑๗๙๑
๑๗๙๒
๑๗๙๓
๑๗๙๔
๑๗๙๕
๑๗๙๖
๑๗๙๗
๑๗๙๘
๑๗๙๙
๑๘๐๐

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางสาวสายฝน บุญอินทร์
นางสายพิณ ยิ้มสาระ
นางสาวสายพิน ไกรทองสุข
นางสายพิน คล้ายเรียน
นางสายสมร จารวัฒน์
นางสายสมร ใจยิ้ม
นางสายสมร ลานเหลือ
นางสายสุณีย์ จันทร์ตา
นางสายสุรีย์ สุริยะกาญจน์
นางสายไหม พานอิ่ม
นางสาวสายัณห์ ศรีสุขผ่อง
นางสาวสายันต์ ว่องไวอมรเวช
นางสาวสาระภี วังมะนาว
นางสาวสาระวัน ปั้นสุวรรณ
นางสาลินี เจริญขํา
นางสาลี่ สุทธิปาโล
นางสาวสาวณี พึ่งทอง
นางสาวิตรี กสิณธร
นางสาวสาวินี เกษตรบริบูรณ์
นางสําเภา ดวงศรี
นางสาวสําราญ แก้วเรือนชัย
นางสําราญ จันท้วม
นางสิดารัตน์ ศรีสวัสดิ์
นางสิริกร ธระสวัสดิ์
นางสาวสิริกานต์ โถแพงจันทร์
นางสิรินทร แก้วระย้า
นางสาวสิรินทร พวงสาโรจน์
นางสาวสิรินารถ สื่อสิน
นางสิริพร กลางพรม
นางสาวสิริพร ศรีสมวงษ์
นางสิริมา ไทยอุส่าห์
นางสิริมา โหจันทร์

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
๑๘๐๑
๑๘๐๒
๑๘๐๓
๑๘๐๔
๑๘๐๕
๑๘๐๖
๑๘๐๗
๑๘๐๘
๑๘๐๙
๑๘๑๐
๑๘๑๑
๑๘๑๒
๑๘๑๓
๑๘๑๔
๑๘๑๕
๑๘๑๖
๑๘๑๗
๑๘๑๘
๑๘๑๙
๑๘๒๐
๑๘๒๑
๑๘๒๒
๑๘๒๓
๑๘๒๔
๑๘๒๕
๑๘๒๖
๑๘๒๗
๑๘๒๘
๑๘๒๙
๑๘๓๐
๑๘๓๑
๑๘๓๒

นางสิริยากร เคนชาลี
นางสาวสิริลักษณ์ ทองชุบ
นางสิริสุมาลย์ ลายถมยา
นางสิริอร ราศรี
นางสีนวล จูปรางค์
นางสาวสีออน ตาเรือนสอน
นางสุกมล จันทรคง
นางสาวสุกัญญา เกิดสมบูรณ์
นางสุกัญญา คําเฮียง
นางสุกัญญา จารุเรืองศรี
นางสาวสุกัญญา เชื้อเขตกรรม
นางสุกัญญา เทอดเทียนวงษ์
นางสุกัญญา ผุยสูงเนิน
นางสาวสุกัญญา พิมาทัย
นางสุกัญญา โพธิ์ทอง
นางสุกัญญา มุขจั่น
นางสุกัญญา เมธังกูร
นางสาวสุกัญญา อุตรภัทร์
นางสุกันยา นามปักษา
นางสุกันยา ศรีสวัสดิ์
นางสาวสุกัลยา แก้วมณี
นางสุกาญดา ศรีจันทร์อินทร์
นางสาวสุกานดา ศรีหทัย
นางสาวสุขสวัสดี ปรียาโชติ
นางสาวสุจิตราภรณ์ ปานเทศ
นางสาวสุจินต์ พูลปั้น
นางสุจินตนา โมกข์กระแสร์
นางสาวสุจิมา บรรจงแต้ม
นางสุจิรา ชื่นวิเศษ
นางสุชาดา คงวุ่น
นางสุชาดา งามพรสุขสวัสดิ์
นางสาวสุชาดา ประสงค์เจริญ

หน้า ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๓๓
๑๘๓๔
๑๘๓๕
๑๘๓๖
๑๘๓๗
๑๘๓๘
๑๘๓๙
๑๘๔๐
๑๘๔๑
๑๘๔๒
๑๘๔๓
๑๘๔๔
๑๘๔๕
๑๘๔๖
๑๘๔๗
๑๘๔๘
๑๘๔๙
๑๘๕๐
๑๘๕๑
๑๘๕๒
๑๘๕๓
๑๘๕๔
๑๘๕๕
๑๘๕๖
๑๘๕๗
๑๘๕๘
๑๘๕๙
๑๘๖๐
๑๘๖๑
๑๘๖๒
๑๘๖๓
๑๘๖๔

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางสุชาดา เพชรคงทอง
นางสาวสุชิน สําราญรมย์
นางสาวสุชีรา ยูซูฟี
นางสุณิสา พลาก้านตรง
นางสาวสุณี จันดํา
นางสุณีย์ หมัดเจริญ
นางสุณีรัตน์ สาขะยัง
นางสุดใจ บุตรศรี
นางสาวสุดฤทัย รุ่งเรือง
นางสุดสงวน ใจแก้ว
นางสุดสวาท ศรีใหม่
นางสุดา เชี่ยวชาญ
นางสุดา เชื้ออภัย
นางสุดา บุญยัง
นางสุดา พุทธิวัย
นางสุดา สัมฤทธิ์
นางสุดา สุดเจริญ
นางสุดารัตน์ เดชขุน
นางสุดารัตน์ ศิริชาติ
นางสุดารัตน์ สิทธิ
นางสาวสุดารัตน์ สุดา
นางสุดารัตน์ อินทรสุวรรณ
นางสุทธดา ดอนวัดไพร
นางสุทธดา เพ็ชรพิมาย
นางสาวสุทธาวัลย์ สุขนาม
นางสาวสุทธิกานต์ รัญจวน
นางสุทธิรา บุญสุวรรณ์
นางสาวสุทิศา เกิดไทยดี
นางสุธาทิพย์ ทับทิมเทศ
นางสาวสุธานิช บุญบารมี
นางสุธานิธิ สรรพศาสตร์
นางสาวสุนทรี คงทอง

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
๑๘๖๕
๑๘๖๖
๑๘๖๗
๑๘๖๘
๑๘๖๙
๑๘๗๐
๑๘๗๑
๑๘๗๒
๑๘๗๓
๑๘๗๔
๑๘๗๕
๑๘๗๖
๑๘๗๗
๑๘๗๘
๑๘๗๙
๑๘๘๐
๑๘๘๑
๑๘๘๒
๑๘๘๓
๑๘๘๔
๑๘๘๕
๑๘๘๖
๑๘๘๗
๑๘๘๘
๑๘๘๙
๑๘๙๐
๑๘๙๑
๑๘๙๒
๑๘๙๓
๑๘๙๔
๑๘๙๕
๑๘๙๖

นางสาวสุนทรี คงสิน
นางสุนทรี จันตะเภา
นางสาวสุนันท์ เกษมสวัสดิ์
นางสุนันท์ ขันธสอน
นางสุนันท์ จินตนา
นางสุนันทา กมลเสต
นางสุนันทา คุนุ
นางสาวสุนันทา จิตตวิไลย
นางสุนันทา สุทธิลักษณ์
นางสุนันทา อนันติรสาท
นางสุนิตรา วงษ์นู
นางสาวสุนิสา ขาวพิมาย
นางสาวสุนิสา บุญสร้าง
นางสุนิสา แพทย์รังษี
นางสุนีย์พร วัยนิพลี
นางสาวสุเนตร ชาคระธรรม
นางสุประวีณ์ พันธ์เพ็ง
นางสุปราณี เขาใหญ่
นางสุปรียา โพธิ์สุข
นางสุปาณี สุทธหลวง
นางสุผกา มาลัย
นางสาวสุพจนีย์ คงไกร
นางสุพร จตุรมนตรี
นางสุพรรณี ดรศรีโยเพชร
นางสาวสุพรรณี หอมจันทร์เจือ
นางสุพักตร์ ศุจิภานันท์
นางสุพัตรา ทองแดง
นางสาวสุพัตรา ม่วงทอง
นางสาวสุพัตรา แว่นแก้ว
นางสุพิณ บุตรทอง
นางสุพิศ ชัยนิลพันธ์
นางสุพิศ ฐานพันธุ์โชติ

หน้า ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๙๗
๑๘๙๘
๑๘๙๙
๑๙๐๐
๑๙๐๑
๑๙๐๒
๑๙๐๓
๑๙๐๔
๑๙๐๕
๑๙๐๖
๑๙๐๗
๑๙๐๘
๑๙๐๙
๑๙๑๐
๑๙๑๑
๑๙๑๒
๑๙๑๓
๑๙๑๔
๑๙๑๕
๑๙๑๖
๑๙๑๗
๑๙๑๘
๑๙๑๙
๑๙๒๐
๑๙๒๑
๑๙๒๒
๑๙๒๓
๑๙๒๔
๑๙๒๕
๑๙๒๖
๑๙๒๗
๑๙๒๘

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางสุเพียง จันทร์ศริ ิ
นางสาวสุภัค สังข์ทอง
นางสาวสุภัทรา จิระวัชชะนานนท์
นางสาวสุภัทรา พรหมบรรดาโชค
นางสาวสุภัทรารัตน์ จุไร
นางสาวสุภา ไชยเสน
นางสุภา ม่วงสาตร์
นางสุภาณี ยอดกุล
นางสุภาพ ริยะป่า
นางสาวสุภาพ หิรัญสาย
นางสาวสุภาพร เกตุสุวรรณ
นางสาวสุภาพร โกสิงห์
นางสุภาพร โคตรนาม
นางสาวสุภาพร ดวงเอ็นอาจ
นางสาวสุภาพร ตันภิญโญ
นางสาวสุภาพร นพคุณ
นางสาวสุภาพร บัวกลาง
นางสุภาพร มาตผล
นางสุภาพร เมตตา
นางสุภาพร หิรัญพงษ์
นางสุภาพร อ้อยอิสรานุกูล
นางสาวสุภาพรรณ มีคุณ
นางสาวสุภาภรณ์ จันทร์แก้ว
นางสาวสุภาภรณ์ ทอแสงเสถียร
นางสุภาภรณ์ พรรัตนกิจกุล
นางสาวสุภามาส สุวรรณศรี
นางสุภาวดี นามสว่าง
นางสาวสุภาวดี อ่อนยอ
นางสาวสุภี วงศ์พลับ
นางสุมนา นวลมณี
นางสุมล กลิ่นอ่อน
นางสุมลรัตน์ แสนสุข

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
๑๙๒๙
๑๙๓๐
๑๙๓๑
๑๙๓๒
๑๙๓๓
๑๙๓๔
๑๙๓๕
๑๙๓๖
๑๙๓๗
๑๙๓๘
๑๙๓๙
๑๙๔๐
๑๙๔๑
๑๙๔๒
๑๙๔๓
๑๙๔๔
๑๙๔๕
๑๙๔๖
๑๙๔๗
๑๙๔๘
๑๙๔๙
๑๙๕๐
๑๙๕๑
๑๙๕๒
๑๙๕๓
๑๙๕๔
๑๙๕๕
๑๙๕๖
๑๙๕๗
๑๙๕๘
๑๙๕๙
๑๙๖๐

นางสุมาลี กูลเกื้อ
นางสุมาลี ขํารัตน์
นางสุมาลี เชิญกลาง
นางสุมาลี มิตรอารีย์
นางสาวสุมาลี เริกม่วง
นางสุมาลี วาฤทธิ์
นางสาวสุมาลี วิเศษชุมพล
นางสุมาลี สกุลทองเงิน
นางสาวสุมาลี สมประสงค์
นางสุมาลี สุขทิน
นางสาวสุมาลี สุมลวรรณ
นางสุมาลี อินแป้น
นางสาวสุไมตรี ศรีสุวรรณ
นางสาวสุรัชฎาภรณ์ ขาวชุม
นางสาวสุรัตนา กล่อมสกุล
นางสาวสุรัสวดี เสนะวงศ์
นางสุรางค์ ฉางข้าวดํา
นางสุรางค์ ฤกษ์กังวาน
นางสุรางค์รักษ์ ทองดี
นางสาวสุรินทร์ แก้วบ้านฝาย
นางสุรินธร พรหมจิตร
นางสุริยา พงษ์ประเสริฐวิไล
นางสาวสุรีพรรณ เที่ยงตรง
นางสุรีย์ แก้วพุด
นางสาวสุรีย์พร วัชรกุล
นางสุรีรัตน์ เคย์
นางสาวสุรีรัตน์ รุ่งเรืองศรี
นางสุวดี จันทร์เปล่ง
นางสาวสุวรรณา พึ่งมาก
นางสุวรรณา มีบุญ
นางสุวรรณี จองเดิน
นางสุวรรณี ลุนใต้

หน้า ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๖๑
๑๙๖๒
๑๙๖๓
๑๙๖๔
๑๙๖๕
๑๙๖๖
๑๙๖๗
๑๙๖๘
๑๙๖๙
๑๙๗๐
๑๙๗๑
๑๙๗๒
๑๙๗๓
๑๙๗๔
๑๙๗๕
๑๙๗๖
๑๙๗๗
๑๙๗๘
๑๙๗๙
๑๙๘๐
๑๙๘๑
๑๙๘๒
๑๙๘๓
๑๙๘๔
๑๙๘๕
๑๙๘๖
๑๙๘๗
๑๙๘๘
๑๙๘๙
๑๙๙๐
๑๙๙๑
๑๙๙๒

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางสุวัจนา คําแปล
นางสาวสุวฒ
ั นา ปลูกเจริญ
นางสุวันลี คลี่บํารุง
นางสุวิมล พาที
นางสุวีณา ชัยมูล
นางสุอัชลี ทองสิทธิ์
นางเสาวคนธ์ แสงนวกิจ
นางสาวเสาวณี บุญทองสุข
นางสาวเสาวณีย์ สิทธิเวทย์
นางเสาวณีย์ อรัญมิตร์
นางสาวเสาวนีย์ เชื้อโชติ
นางเสาวภาคย์ สร้อยดอกไม้
นางเสาวรส เลาหวิโรจน์
นางสาวเสาวลักษณ์ กองแก้ว
นางเสาวลักษณ์ แก้วกันทะ
นางสาวเสาวลักษณ์ สังกะเพศ
นางเสาวลักษณ์ เหง้าพรหมมินทร์
นางเสาวลักษณ์ อุ่นเรือน
นางแสงจันทร์ พัฒนิบูลย์
นางสาวแสงเดือน จันทร์หม่อน
นางแสงเดือน จิตตวิกูล
นางแสงมณี เกตุมณี
นางโสภา แฉล้มศรี
นางโสภา แย้มพันธุ์นุ้ย
นางโสภา เหรียญทอง
นางโสภา เหล่ย
นางสาวโสภิดา ยิ้มสิงห์
นางโสรยา งามเสงี่ยม
นางโสรยา ธรรมใจ
นางหญิง ดอนทอง
นางสาวหทัยภัทร์ ศตะรัตน์
นางหทัยรัตน์ แก้วทิพยเนตร์

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
๑๙๙๓
๑๙๙๔
๑๙๙๕
๑๙๙๖
๑๙๙๗
๑๙๙๘
๑๙๙๙
๒๐๐๐
๒๐๐๑
๒๐๐๒
๒๐๐๓
๒๐๐๔
๒๐๐๕
๒๐๐๖
๒๐๐๗
๒๐๐๘
๒๐๐๙
๒๐๑๐
๒๐๑๑
๒๐๑๒
๒๐๑๓
๒๐๑๔
๒๐๑๕
๒๐๑๖
๒๐๑๗
๒๐๑๘
๒๐๑๙
๒๐๒๐
๒๐๒๑
๒๐๒๒
๒๐๒๓
๒๐๒๔

หน้า ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางหทัยรัตน์ บัวจีน
นางหทัยรัตน์ เปรี่ยมตราชู
นางหทัยรัตน์ ระวีศรี
นางหทัยรัตน์ ลายทอง
นางสาวหทัยรัตน์ สุดถวิล
นางหนึ่งน้อง หุ่นนอก
นางหนึ่งฤทัย นวลมิ่ง
นางหนึ่งฤทัย ปากหวาน
นางหนูจันทร์ พิรุณ
นางสาวหยาดน้ําค้าง แซ่ตัน
นางสาวอจิรวดี พันธุ์จนั ทร์
นางสาวอโณทัย แจ้งพูล
นางสาวอโณทัย ยืนยง
นางอติพร ฮวบประเสริฐ
นางอติภา ต่างสันเทียะ
นางสาวอธิชญาภาณิ์ ศรีชุติศาสตริน
นางอนงค์น้อย อาจหาญ
นางอนงค์นาฎ บัวเฉียง
นางสาวอนงรัก กลิ่นลั่นทม
นางสาวอนันชนา แก้วบุญปัน
นางสาวอนินทิตา โปษะกฤษณะ
นางอนุรักษ์ นครไธสง
นางอนุรักษ์ สังวาลย์
นางอโนมา ไชยสาร
นางอภิชา ดวงจันทร์
นางสาวอภิญญา แซ่โล้
นางอภิญญา นิลวรรณ
นางอภิญญา เนาว์สันเทียะ
นางอภิริญา ไชยขันธุ์
นางสาวอภิสรดา สุขเจริญผล
นางอมรรัตน์ ปัญญานะ
นางอมรรัตน์ อรนพ

๒๐๒๕
๒๐๒๖
๒๐๒๗
๒๐๒๘
๒๐๒๙
๒๐๓๐
๒๐๓๑
๒๐๓๒
๒๐๓๓
๒๐๓๔
๒๐๓๕
๒๐๓๖
๒๐๓๗
๒๐๓๘
๒๐๓๙
๒๐๔๐
๒๐๔๑
๒๐๔๒
๒๐๔๓
๒๐๔๔
๒๐๔๕
๒๐๔๖
๒๐๔๗
๒๐๔๘
๒๐๔๙
๒๐๕๐
๒๐๕๑
๒๐๕๒
๒๐๕๓
๒๐๕๔
๒๐๕๕
๒๐๕๖

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางอมรวรรณ อรรถวุฒธารา
นางอมรา มั่งคั่ง
นางอมินตา สําเร็จผล
นางอรชพร เดชพงษ์
นางอรณี ศรีพรรณารักษ์
นางอรทัย ช้างแก้ว
นางอรทัย พิมพ์น้อย
นางอรทัย ศรีภูษณาพรรณ
นางสาวอรนงค์ จีนทองคํา
นางอรนุช ศรีประโมง
นางอรพินท์ กองสุวรรณ์
นางอรรณุ ศรีสมบูรณ์
นางอรวรรณ ปัตตาลาโพธิ์
นางสาวอรวรรณ วงศ์จันทร์
นางอรวินทินี อมราพิทักษ์
นางอรศรี ตั้งทวีทรัพย์
นางอรศรี บุญขันธ์
นางอรสา บุญส่ง
นางอรสา พันธ์ศรี
นางอรสา เสือโรจน์
นางสาวอรอนงค์ มณีศักดิ์
นางอรอุมา สุวรรณพัฒน์
นางอรัญญา เจี่ยงเพ็ชร์
นางสาวอรัญญา ภาวดี
นางอริศรา สายสืบ
นางอริศรา สุริวงค์
นางอรุณีย์ จิวประสาท
นางอโรชา กางกรณ์
นางอลิสา แตงอ่อน
นางสาวอวยพร แดงกนิษฐ์
นางอวัสดา อภิอัญมณี
นางออมสิน พงษ์เกษตร์กรรม์

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
๒๐๕๗
๒๐๕๘
๒๐๕๙
๒๐๖๐
๒๐๖๑
๒๐๖๒
๒๐๖๓
๒๐๖๔
๒๐๖๕
๒๐๖๖
๒๐๖๗
๒๐๖๘
๒๐๖๙
๒๐๗๐
๒๐๗๑
๒๐๗๒
๒๐๗๓
๒๐๗๔
๒๐๗๕
๒๐๗๖
๒๐๗๗
๒๐๗๘
๒๐๗๙
๒๐๘๐
๒๐๘๑
๒๐๘๒
๒๐๘๓
๒๐๘๔
๒๐๘๕
๒๐๘๖
๒๐๘๗
๒๐๘๘

นางอ้อยทิพย์ ยมจันทร์
นางสาวอังคณา ตั้งพัฒนากิจการ
นางอังคณา ทุนอินทร์
นางอังคณา พันธ์พรหม
นางสาวอังคณา พุ่มหมื่นไวย
นางอังคณา ลีจิตรจํา
นางอังคณา หีดรักษ์
นางอังสนา บัณฑิตเอกตระกูล
นางอังสนา วะสีคง
นางอัจจิมา มาศนิยม
นางอัจฉรา ทองธารี
นางสาวอัจฉรา เทวาฤทธิ์
นางอัจฉราวดี งามขํา
นางสาวอัจฉราวดี รวิภาสยศสรัล
นางอัฉริยา คล้ายคลึง
นางอัญชลี ชูลิขิต
นางอัญชลี ญาณอุดม
นางสาวอัญชลี เทพรัตนะ
นางสาวอัญชลี แผ่นทองประเสริฐ
นางสาวอัญชลี พุกจีน
นางอัญชลี รักษ์หิรัญ
นางสาวอัญชลี สกิดใจ
นางอัญชลี อินทรัพย์
นางสาวอัญชลี อุดมพรธนกิจ
นางอัญชุลี เศาภายน
นางอัมพรรณ์ ไชยรินทร์
นางสาวอัมพาพร ทรัพย์อินทร์
นางสาวอัมภาวัน กานุวงษ์
นางอาจรีย์ ธารเอี่ยม
นางอาณา ตุลากันย์
นางสาวอาภรณ์ คําผา
นางอาภรณ์ มุสิกะเสถียร

หน้า ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๘๙
๒๐๙๐
๒๐๙๑
๒๐๙๒
๒๐๙๓
๒๐๙๔
๒๐๙๕
๒๐๙๖
๒๐๙๗
๒๐๙๘
๒๐๙๙
๒๑๐๐
๒๑๐๑
๒๑๐๒
๒๑๐๓
๒๑๐๔
๒๑๐๕
๒๑๐๖
๒๑๐๗
๒๑๐๘
๒๑๐๙
๒๑๑๐
๒๑๑๑
๒๑๑๒
๒๑๑๓
๒๑๑๔
๒๑๑๕
๒๑๑๖
๒๑๑๗
๒๑๑๘
๒๑๑๙
๒๑๒๐

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางอาภากร หาญจริง
นางอาภานันท์ วันโทน
นางอารม พันธ์เกษม
นางสาวอารมณ์ แจ่มดาว
นางสาวอารยา ตาลสิทธิ์
นางสาวอารยา ล้อมสาย
นางอารัตน์ เรืองรังษี
นางอาริยา สีมา
นางสาวอารี ขวดแก้ว
นางอารี บุญประเสริฐ
นางอารี หอมกุหลาบ
นางอารี อินทร์หอม
นางอารีย์ คูสุวรรณ
นางสาวอารีร๊ะ บินล๊ะ
นางอารีรัตน์ รัตนาวิวัฒน์
นางอาศิรา เผือกผ่อง
นางอํานวย ปิ่นหอม
นางอํานวย ศรีสุข
นางอําพร ยุพิน
นางอําพร อินทร์แป้น
นางสาวอําไพ ยวนทะเล
นางอําไพ วิละรัตน์
นางสาวอําไพ แหวนทองสุข
นางอําไพพร สุวรรณกาญจน์
นางอําภรณ์ จันทเลิศ
นางสาวอิงอร สาเหลา
นางอินทรานีย์ วัฒนาวงศ์
นางสาวอินทิรา เมตตาราษฎร์
นางสาวอิสริยา วงศ์ชาน้อย
นางอุดม สุระอุดร
นางสาวอุทัย เป้าประจําเมือง
นางสาวอุทัยวรรณ สามิภักดิ์ศิลป์

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
๒๑๒๑
๒๑๒๒
๒๑๒๓
๒๑๒๔
๒๑๒๕
๒๑๒๖
๒๑๒๗
๒๑๒๘
๒๑๒๙
๒๑๓๐
๒๑๓๑
๒๑๓๒
๒๑๓๓
๒๑๓๔
๒๑๓๕
๒๑๓๖

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

หน้า ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐

๒๑๓๗ นางสาวอุษณีย์ แช่มทิพย์
นางสาวอุทัยวรรณ สุวรรณประเสริฐ
๒๑๓๘ นางอุษณีย์ ปุกมณี
นางอุทัยศิลป์ หัทยานนท์
๒๑๓๙ นางอุษณีย์ สังข์ทอง
นางอุบล ยศนันท์
๒๑๔๐ นางอุษา กาญจนศรี
นางอุมาพร แก้วศิริพร
๒๑๔๑ นางอุษา รูปดีเหมาะ
นางสาวอุมาพร โรจนกาญจนานันต์
๒๑๔๒ นางสาวอุษา เลาหสูต
นางอุมาพร วรวัฒนะ
๒๑๔๓ นางอุษา สงเคราะห์ธรรม
นางสาวอุมาพร สงสุวรรณ
๒๑๔๔ นางอุษารัตน์ ศรีสังข์
นางสาวอุราพร คอนเพ็ชร
นางอุไร ใจปลื้ม
๒๑๔๕ นางสาวเอมอร เนื่องแก้ว
นางอุไร นิลไชย
๒๑๔๖ นางเอมอร ปิตมานุรักษ์
นางอุไรรัตน์ วงษ์สุรินทร์
๒๑๔๗ นางเอมอร เยาวนา
นางอุไรวรรณ ทองไพบูลย์
๒๑๔๘ นางเอศิณา สถานทรัพย์
๒๑๔๙ นางสาวเอื้อจิตต์ ชวนประยูร
นางสาวอุไรวรรณ ปฐมบูรณ์
๒๑๕๐ นางเอื้อจิตร ชาพลู
นางอุไรวรรณ ยอดสุวรรณ
๒๑๕๑ นางสาวเอื้อมพร ปลั่งสูงเนิน
นางอุไรวรรณ ยางเดิม
๒๑๕๒ นางสาวเอื้อมพร อร่ามแสงเทียน
นางอุษณีย์ จันทร์ไชยยศ
๒๑๕๓ นางแอนนา เจริญรุ่งสกล
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑๕ นายกฤษณ ลีธนานุวัฒน์
นายกนก กลิ่นหอมหวล
๑๖ นายกฤษดา สัพทานนท์
นายกนก จิรภาสปกรณ์
๑๗ นายกวีรัตน์ พรหมมา
นายกมล เทศขํา
๑๘ นายก้องพิภพ เก่งประสบการณ์
นายกรกวี จันทร์สุก
๑๙ นายกอบกิจ สารวัตร์
นายกระจ่าง โกมลศรี
๒๐ นายกัมพล ติปิน
นายกฤชคุณ เบญจพิชัยเดช
๒๑ นายกําหนด วงค์กระโซ่
นายกฤตษฏา ญาณโยธิน
๒๒ นายกิจจพัฒน์ เพชรอร่าม
นายกฤติกาญจน ยอดดําเนิน
๒๓ นายกิตติ พรมรัตน์
นายกฤษฎา ดุจดา
นายกฤษฎา วัชรโยธิน
๒๔ นายกิตติ สุริยศรีวรรณ
นายกฤษฎากรณ์ แย้มสุคนธ์
๒๕ นายกิตติกร ใจศิริสวย
นายกฤษณ์ ภูรีพงศ์
๒๖ นายกิตติคุณ เจริญกุลสกุล
๒๗ นายกิตติชัย ตนตรง
นายกฤษณ์ อารยานุมาศ
๒๘ นายกิตติชัย สุวัฒน์ศรีสกุล
นายกฤษณ นาควะรี

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
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
๕๙
๖๐

นายกิตติเชษฐ์ บุญพ่วง
นายกิตติเชษฐ์ เอกมั่น
นายกิตติพงศ์ เพ็งพานิช
นายกิตติพล พชระวาจา
นายกิตติภูมิ โฉมศรี
นายกิติศักดิ์ บุตรจินดา
นายกุลทอง ผางน้อย
นายกุศลศักดิ์ เงินยวด
นายเกริกไกร พงษ์สิทธิศักดิ์
นายเกรียงศักดิ์ จูเลิศตระกูล
นายเกรียงศักดิ์ มายอด
นายเกรียงศักดิ์ วิริยะวงศ์โรจน์
นายเกษม จันทร์เจริญ
นายเกษม เหร็มล่า
นายเกื้อตระกูล กองชีพ
นายแก่นปัญญา ยืนยง
นายโกศล สินกิ่ง
นายโกสินทร์ ติ๊บหล้า
นายไกรวุฒิ ดวงแก้ว
นายไกรวุธ ปานมณี
นายขจร ชูพันธ์
นายคงเดช คุณปิ๊ก
นายคเชนทร์ เอกมั่น
นายคม คําต๊ะ
นายคมศักดิ์ เปี่ยมแสง
นายคมสันต์ เงินลาด
นายครรชิต ช่วยดู
ว่าที่ร้อยตรี ครรชิต ชัยกิจ
นายครองชาย บุญเทพ
นายคะนึง กาติ๊บ
นายคํารณ ทองอยู่
นายโฆษิต นุชวณิชกุล

หน้า ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายจตุพร อารมณ์
นายจตุพล รัตนานุกูล
นายจตุพักตร สิงห์ธวัช
นายจตุรงค์ กันติ๊บ
นายจตุรงค์ เนคมานุรักษ์
นายจตุวัฒน์ บุญมา
นายจรัญ ทรัพย์ศรี
นายจรัล คํามูล
นายจรัล อ๊อดทรัพย์
นายจรัสพงษ์ อ่ํากลาง
นายจรินทร์ เทศผล
นายจรูญ ใจมั่น
นายจะเด็จ ผันผ่อน
นายจักรกริช แสงกระจ่าง
นายจักรกฤษ คําเพลิง
นายจักรกฤษณ์ อกอารีย์
นายจักรพันธ์ ประกายอนุรัตน์
นายจักรพันธ์ อินทร์มงคล
นายจักรภพ ศรีทอนสุด
นายจักราวุฒิ รัศมีรัตนาเมธากุล
นายจักฤษณ์ นุ่มสวัสดิ์
นายจันทร์สมร ชัยศักดิ์
นายจิรพงค์ เจริญศิลป์
นายจิรศักดิ์ ศรีสุขประภัสสร
นายจีระวัฒน์ เกียรติชูวงศ์
นายจีระศักดิ์ กะตะศิลา
นายเจตน์ สุวรรณเดโชไชย
นายเจตน์ตวีร์ พันธุ์คํา
นายเจริญ ช่วยสถิตย์
นายเจษฎา สีเมือง
นายฉลองชัย อรัญมิตร์
ว่าที่ร้อยตรี ฉัตรชัย นนท์คําวงค์

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔

นายเฉลิมชัย บุญพิทักษ์
นายเฉลิมชาติ กลิ่นสุคนธ์
นายเฉลิมพล วิภาตวรรณะ
นายเฉลิมพล โสมพันธ์
นายเฉลียว กล่อมจิต
นายชณิตพลค์ พิลาแดง
นายชนแดน สมบุตร
นายชนะ กล่อมใจ
นายชนาสิทธิ์ ถนอมผล
นายชม สมภพ
นายชยุตพงศ์ พัฒนจุรีพนั ธ์
นายชยุตม์พงศ์ สุขเจริญผล
นายชลธี มุยคํา
นายชัชณัฐพล เงินสม
นายชัชวาล โกมลประเสริฐ
นายชัชวาล จินรอด
นายชัชวาลย์ ฉายงาม
นายชัชวาลย์ อันแสน
จ่าสิบตรี ชัยครุฑ สุพรรณ
นายชัยชาญ สุจริต
นายชัยพร กิจสร้างสรรค์
นายชัยพล ชาญปรีชารัตน์
นายชัยรัตน์ ดอนชัย
นายชัยรัตน์ เทียนหลง
นายชัยวัฒน์ กองเพียง
นายชัยวัฒน์ นกวิเชียร
นายชัยวัฒน์ พูลลาภ
นายชัยวัฒน์ อินทเศียร
นายชัยวัฒน์ อินนิล
นายชาญ จาตุประยูร
นายชาญจิตร์ จิตอารีย์
นายชาญชัย คงธนพิสิฐกุล

หน้า ๘๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายชาญเดช วิทยานนท์
นายชาญยุทธ รุ่งจิวารักษ์
นายชาญสมร ชาวดร
นายชินวัฒน์ สุวดินทร์กูร
นายชูเกียรติ ศรีพัฒนะพิพัฒน์
นายชูฤทธิ์ โชคลาภ
นายเชษฐชน หอมแช่ม
นายเชาว์ฤทธิ์ สาสาย
นายเชิดชัย นุ่นสวัสดิ์
นายโชคชัย วงษ์จันนา
นายโชติภณ กางกรณ์
นายณกานต์ จองแหลง
นายณภัทร ยังมีสุข
นายณรงค์ชัย แซ่ลี้
นายณรงค์ยศ เปียทอง
นายณรงค์ฤทธิ์ แสงโต
นายณัฏฐพล กิจพิทยาฤทธิ์
นายณัฐธนพล บุรุษชาติ
นายณัฐธพงศ์ ทองรอด
นายณัฐพล โชคทวีวฒ
ั นะ
นายณัฐพล โทเมือง
นายณัฐพล ลิ้มเจริญ
นายณัฐพล วงษ์อุบล
นายณัฐพล สุจพันธ์
นายณัฐภัทร แก้วสุข
นายณัฐภัทร รุจิราเรือง
นายณัฐวุฒิ ธูปทอง
นายณัฐวุฒิ พรายบัว
นายณัฐวุฒิ ฤทธิ์โพธิ์
นายดนัย โยนยิ่ง
นายดอรอสะ ดอเล๊าะ
นายดาโอะ มะเซ็ง

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘

นายดํารง ตะโคตร
นายดํารงค์ กลิ่นพยอม
นายดํารงพล ดอกบัว
นายเดชชาติ เฉวียงวาส
นายเดชนะ นิลพันธ์
นายเดชา หลวงนันท์
นายโดม เจริญศิริ
นายตรีรัตน์ กาญจนาคม
นายตฤณภพ อาคมวัฒนะ
นายไตรภูมิ แย้มหงษ์ทอง
นายถวิล เกษไธสง
นายถาวร ยิ้มย่อง
นายทนงศักดิ์ ธาราชัย
นายทนงศักดิ์ โยธายุทธ
นายทรงชัย วนิชนิกุล
นายทวีศักดิ์ ประนอมมิตร
นายทวีศักดิ์ อัฐทอง
นายทศพร จิระสมประเสริฐ
นายทองดี กันขุนทด
นายทองพูล ภักดีเลิศ
นายทัตชัย เสฐียรโกเศศ
นายทิคัมพร มีศรี
นายทินกร ยางงาม
นายเทพพิทักษ์ อิ่มอาเทศ
นายเทพสรร จันทร์สระคู
นายเทวรัตน์ ผิวผ่อง
นายเทวา บุญคุณ
นายเทอดศักดิ์ สุขคง
นายเทิดศักดิ์ วิชาชัย
นายเที่ยง เซ็งแซ่
นายธงชัย จารุมาศ
นายธงชัย พาชะใน

หน้า ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา
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
๒๑๙
๒๒๐

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายธนกร ธัญสุวรรณัง
นายธนกร บุญเจริญ
นายธนกร สว่างจิต
นายธนกฤต วิทยาภูมิ
นายธนเดช ทองบริสุทธิ์
นายธนวัฒน์ สัตถาวงษ์
นายธนศักดิ์ มงคลสินธุ์
นายธนานันทน์ อนันตพันธ์
นายธนาพร โพธิ์ภักดี
นายธนายุทธ นามวงค์
นายธนายุทธ ภู่นอก
นายธนาศักดิ์ สิ้นเคราะห์
นายธเนตร เกิดจันทร์
นายธเนตร ยิ้มเพ็ชร
นายธเนศ นันทวีผล
นายธรณ์พัฒน์ อินทะจักร์
นายธรรมราช บุญทิพย์เจริญ
นายธวัช ราชแก้ว
นายธวัชชัย ผลกษาปน์สิน
นายธวัชชัย ภูผานม
นายธวัชสันต์ สิงห์สุทธิ์
นายธัชพงษ์ สืบวงศ์
นายธัชพล หาญประกอบสุข
นายธัญญา อังกาบ
นายธันยพจน์ สายทองอินทร์
นายธานินทร์ จันบุตราช
นายธานินทร์ วงษ์สีหา
นายธานี โล่ห์คํา
นายธีรยุทธ ช้อยชื่น
นายธีระพล กันหาเรียง
นายธีระยุทธ วัฒนะประดิษฐ์
นายธีระศักดิ์ ยะวงค์

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒

นายนนทชัย กันเพ็ชร
นายนนทพงศ์ ดามพวงศ์
นายนนทพร แสงกวีเลิศ
นายนพดล คําศรี
นายนพดล เตือนสกุล
นายนพดล ทองใบ
นายนพดล ทองสุระวิโรจน์
นายนพดล ปิ่นน้อย
นายนรา โพธิ์น้ําซับ
นายนริศ หาทรัพย์
นายนักรบ บุญถาวร
นายนัชชา พันธุ์ทับทิม
นายนัฐพงศ์ เหมือนศิริ
นายนันทพล แสงกวีเลิศ
นายนิคม ม่านแก้วจู
นายนิตินันท์ สงวนให้
นายนิพนธ์ เชิญทอง
นายนิพัฒน์ อนุรักษ์
นายนิรันดร์ บัวบาน
นายนิรันดร์ สุขสม
นายนิรุตติ์ กลิ่นบุหงัน
นายบรรณดิษ สุขสําโรง
นายบรรพบ จําปาหอม
นายบวร ขันเพชร
นายบัญญัติ คงชะนะ
นายบัณฑิต ดวงจันทร์
นายบัณฑิต ศรีวะรมย์
นายบารมี ศิริมาศ
นายบุญธรรม ทัดแก้ว
นายบุญนํา โหยกระโทก
นายบุญภพ ไกรเทพ
นายบุญมี บุตรโยธี

หน้า ๘๕
ราชกิจจานุเบกษา
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
๒๘๓
๒๘๔

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายบุญยงค์ เกิดสันโดด
นายบุญสนอง แรกข้าว
นายบุญเสริม เข็มจินดา
นายเบญญา เจริญเจษฎา
นายปกรณ์ อินทะพันธ์
นายประกฤษฏิ์ พันธ์คําเกิด
นายประกาศิต กิติลาโภ
นายประกาศิต สมชารี
นายประจักษ์ นิธิมาโนชญ์
นายประชุม อ่อนตาจันทร์
นายประดิษฐ์ มูลขุนทศ
นายประดิษฐ์ วรดี
นายประทีป กิจจาพิพัฒน์
นายประพจน์ เสียมไหม
นายประพัฒน์ มาพันชวน
นายประพันธ์ สาวิสัย
นายประพาสน์ ไพลเหลืองดี
นายประวัติ จันทร์สุวรรณ์
นายประสม หริรักษ์
นายประสานศิลป์ จึงเจริญ
นายประสิทธิ์ ติ่นหญีต
นายประสิทธิ์ ภูกองเมฆ
นายประสิทธิ์ หยองเอ่น
นายประสิทธิ์ อําพิมพ์
นายปรัชญา เถื่อนสุคนธ์
นายปรัชญา มาเมือง
นายปรัชวิชญ์ ชํานาญณรงค์
นายปราจีน ปีปไธสง
นายปราโมทย์ กาโน
นายปริญญา ทิพย์นวล
นายปริวัฒน์ บุญเชิญ
นายปรีชา ชาวโพธิ์สระ

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
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
๓๑๕
๓๑๖

นายปรีชา โพธิ์ธร
นายปรีชา รักษาสิริโรจน์
นายปรีชา แสนสีลา
นายปฤษฎางค์ วิใจเงิน
นายปิยพล คล้ายมี
นายปิยะ ปั้นก้อง
นายปิยะรัตน์ กฤตบุญกุล
นายปิยะวัฒน์ ตันตราจิณ
นายเปรมชัย สุดสุวรรณ์
นายเปรมปรีดิ์ หมู่วิเศษ
นายเผชิญวาส ศรีชัย
นายเผด็จ พึ่งพิณ
นายพงศ์ระพี ระวีวรรณ
นายพงษ์ธร วศินวงศ์
นายพงษ์นุวัฒน์ สอนพรหม
นายพงษ์เพชร ลาบลึก
นายพงษ์สวัสดิ์ เพ็งสลุง
นายพจนาจ คชาชัย
นายพนัส บุปผา
นายพเนตร์ สุขสิงห์
นายพรชัย เครือสุข
นายพรชัย บรัศวกุล
นายพรชัย บุญไสว
นายพรณรงค์ บุตรสนม
นายพรเทพ บุญวงษ์
นายพรเทพ พงศ์พฤทธิวัฒน์
นายพรนิยม อ้วนล่ํา
นายพสิษฐ์ นุชสาย
นายพหลยุทธ ใจปราณี
นายพัฒนศักดิ์ จิณะวงค์
นายพัดยศ เพชรวงษ์
นายพัทธนันท์ จิตต์อําไพ

หน้า ๘๖
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายพันทิพย์ หริ่งทอง
นายพันธวัช กําลังหาญ
นายพันธุ์ระวี ตันตินิรันดร์
นายพิชญาญ์ บุญแสน
นายพิทนคร หวานหอม
นายพิทย์เพียร เนียมมณี
นายพิพัฒน์พงศ์ พันธ์สวัสดิ์
นายพิพิธธน ฉ่ําแสง
นายพิศิษฐ์ บุญศรี
ว่าที่ร้อยตรี พิสิฏฐ์ ธนานันต์
นายพิสูตร วาปีโส
นายพีรกุล สิงห์ทิศ
นายพีรฉัตร ภูพัฒนะ
นายพีรวิชญ์ ศรีสวัสดิ์
นายพุทธิพงศ์ พิญญาณ
นายเพชร หนูวงษ์
นายเพชรมณี เพชรชารี
นายเพ็ญชัย ขวัญอ่อน
นายไพฑูรย์ แมคคํา
นายไพรัช บุญทศ
นายไพโรจน์ ม้าจีน
นายไพศาล จั่นเพ็ชร
นายไพศาล ด่อนดี
นายภัคพจน์ เมธีพิสิฐ
นายภัทรพงศ์ วิจิตรวงศ์
นายภัทรพล ดีเดิน
นายภัทรพล วิโย
นายภาคภูมิ กรพิทักษ์
ว่าที่ร้อยตรี ภาสกร มีชัย
นายภิญโญ ประถมสาสน์
นายภุชงค์ ภักดี
นายภุชพงษ์ แสงสุดตา

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐

นายภูบดินทร์ โพธิขํา
นายภูมิพิทักษ์ หงส์พันธุ์
นายภูมิศรี พงศพัฒนสุข
นายภูริทัต จิตวีรภัทร
นายภูวนาท นะธีสี
นายมงคล ดอกไม้หอม
นายมณเฑียร บัวอินทร์
นายมนต์ชัย บุตรศรี
นายมนัส แพงทรัพย์
นายมนัส องค์เชษฐ์
นายมานพ สิทธิปัญญา
นายมานะ แสนแทน
นายมานิตย์ ริมราง
นายมายุ มะเย็ง
นายเมธากิตติ์ โยธินธนาภัทร์
นายยงยุทธ กุลบุตร
นายยงยุทธ วรรณสาธพ
นายยงรวี อัมโรจน์
นายยุทธนา ฉัตรเสน
นายยุทธนา แย้มบาน
นายยุทธพงศ์ ศรีรัตนโนภาศ
นายยุทธศักดิ์ ชุมศรี
นายรณกฤต จันทรสมบัติ
นายรัชวุฒิ ตั้งมโนเทียนชัย
นายรัฐชา ประทุมเลิศ
ว่าที่ร้อยตรี รัฐพงษ์ สุขป้อม
นายรัฐพล อนันต์เจริญวงศ์
นายราชัน ดวงศิริ
นายรุ่งโรจน์ มีมา
นายรุ่งศักดิ์ อมแย้ม
นายเริงรุจ ดํารงค์รัตน์
นายฤทธิศักดิ์ ภูมิลา

หน้า ๘๗
ราชกิจจานุเบกษา
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายละนอง ยาจามิ
นายลือชัย เที่ยงอยู่
นายเลิศศักดิ์ สืบสุข
นายวจนะ วงศ์สมิง
นายวชิราวุธ หล้าเตียง
นายวรชัย แสนโคตร
นายวรพจน์ ลําดวน
นายวรพล สายโสภา
นายวรพล แอ้มอุตม์
นายวรภาส จันทร์ลักษมี
นายวรวัลลภ แช่มชื่น
นายวรวุฒิ ชัยเจริญ
นายวรศักดิ์ อัครเดชเรืองศรี
นายวรุธ ช่อทับทิม
นายวศิณ บุญมา
นายวสันต์ ชิ้นปิ่นเกลียว
นายวัชระ เกิดก่อวงษ์
นายวัชระ พินทุสมิต
นายวัชรากร กิติศักดิ์
นายวัฒนชัย คอทอง
นายวัฒนสิทธิ์ ชุนโอภาศ
นายวัฒนา กรนุ่ม
นายวัฒนา มีชะคะ
นายวัฒนาชัย กิจปานนท์
นายวันชัย บุญมานันต์
นายวันชัย สังข์รอด
นายวิกร กลิ่นทอง
นายวิชชุกร บัวคําขาว
นายวิชัย สานคล่อง
นายวิชัย เหลือล้น
นายวิเชษฐ สุวรรณบูรณ์
นายวิเชียร จันทร์จิตร

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
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
๔๔๓
๔๔๔

นายวิญญู เมฆไตรรัตน์
นายวิญญู สอสุทธิเมธ
นายวิฑูรย์ โสตะทวิ
นายวิฑูล มูลหล้า
นายวิทยา ผาลา
นายวินัตร์ ป้องศรี
นายวินัย แสงแก้ว
นายวิระศักดิ์ กุละนาม
นายวิรัช สนิทราษฎร์
นายวิรัตน์ พรหมสมบัติ
นายวิรัตน์ ยะเกตุ
นายวิริยะ สู้เสงี่ยม
นายวิรุฬห์ ศรีรัตนกมล
นายวิโรจน์ ธวัชวงษ์
นายวิโรจน์ วงษ์ฉัตร
นายวิษณุชัย ภาคีธง
นายวีนัส สุขนิล
นายวีรชัย สิงห์สุวรรณ
นายวีรพล อินทร์แก้ว
นายวีรภัทร์ ยางดอน
นายวีระ คําดวงดาว
นายวีระ ยาใจ
นายวีระชัย ทะจันทร์
นายวีระพงศ์ หล่อสมบูรณ์
นายวีระพงษ์ ชูจันทร์
นายวีระพงษ์ ดารดาษพฤกษา
นายวุฒิไกร บวรณัชพรกุล
นายวุฒิชัย จันต๊ะ
นายวุฒิชัย พรมเนตร
นายวุฒิชัย พลทิพย์
นายวุฒิชัย สรงประภา
นายวุฒิเวทย์ ทองขอน

หน้า ๘๘
ราชกิจจานุเบกษา
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
๔๗๕
๔๗๖

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายศฐา นานา
นายศรัณยพงศ์ ระเวงวรรณ์
นายศรัณยวิชญ์ วงศ์คํา
นายศรายุ คงประดิษฐ์
นายศรายุทธ ยี่สุ่นเกตุ
นายศรายุทธ ฬียากร
นายศราวุธ ทองโอ
นายศราวุธ ภูมิโพธิ์ตาก
นายศรีศักดิ์ พ้นภัย
นายศศิกิจจ์ เขตวิทย์
นายศักดา โสดามรรค
นายศักดิ์สิทธิ์ คูณสวัสดิ์
นายศานิต ศรีสัย
นายศึกษิต ชวนชื่น
นายศุภกร จารุกรวรากุล
นายศุภกิต สุดดี
นายศุภกิต เอมน้อย
นายศุภณัฐฐ์ เปลี่ยนทองศิริ
นายศุภฤกษ์ สมแสน
นายศุภวัฒน์ เนินทราย
นายเศกศักดิ์ นิติวัฒนานนท์
นายเศกสรรค์ ยศน้อย
นายเศรษฐวิทย์ มณีอินทร์
นายสกลวัฒน์ รุ่งเรืองสิริกิจ
นายสงกรานต์ กาวิระ
นายสงกรานต์ ไกรยวงษ์
นายสงกรานต์ ตามยุทธ
นายสงกรานต์ มั่นจิตร
ว่าที่ร้อยโท สงัด ฤกษ์สถิตย์
นายสถาพร เนตรจุ้ย
นายสถิต โพธิ์หลวง
นายสถิตพงษ์ เพ็ชรถึง

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓
๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐
๔๙๑
๔๙๒
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘
๔๙๙
๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔
๕๐๕
๕๐๖
๕๐๗
๕๐๘

นายสถิตย์ รอดแก้ว
นายสถิรพร เชาวน์ชัย
นายสนธยา มาแจ้ง
นายสนิท ระนาดแก้ว
นายสนิท หฤหรรษวาสิน
นายสมเกียรติ ใจดี
นายสมเกียรติ มูลใจยา
นายสมควร คําจ่าง
นายสมคิด ช่องรักษ์
นายสมจิตร ดิษฐราชา
นายสมใจ พันโนฤทธิ์
นายสมชัย ไขแสงจันทร์
นายสมชาย เจือจาน
นายสมชาย เสงี่ยมจิตร์
นายสมชาย หวังประเสริฐ
นายสมนึก แสงสว่าง
นายสมบัติ แซ่เบ๊
นายสมปอง นาคนิสัยสุข
นายสมพงษ์ บุญส่ง
นายสมพงษ์ พุ่มพวง
นายสมพงษ์ วังวน
นายสมพล สายสกล
นายสมภพ อิสระมงคลการ
นายสมภาร ศรีผุย
นายสมมาตร นงค์ลักษ์
นายสมร เนาว์แก้ว
นายสมศักดิ์ ขุนสีแก้ว
นายสมศักดิ์ ไชยะพอ
นายสมศักดิ์ เตจ๊ะตุ้ย
นายสมิต ค่อยประเสริฐ
นายสยุมพร แก้วพวง
นายสยุมพร เหลือวัฒนาสกูล

หน้า ๘๙
ราชกิจจานุเบกษา
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖
๕๑๗
๕๑๘
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕
๕๒๖
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐
๕๓๑
๕๓๒
๕๓๓
๕๓๔
๕๓๕
๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายสรรเพชญ สุขสวัสดิ์
นายสรศักดิ์ รุ้งดี
นายสราวุธ เพ็ชรประแดง
นายสหรัฐ ปักเคทัง
นายสอมะ วาเย็ง
นายสะมะแอ บาเหะ
นายสักรียา หวังแอ
นายสัญชาติ โผภูเขียว
นายสัญญกร บัวครอง
นายสัญญา ศิริมาศ
นายสันติ เพชรศิริ
นายสันธะนะ พันธาภา
นายสัมฤทธิ์ ลาดเข่ง
นายสากล ศรีวาปี
นายสาธิต แย้มกล่ํา
นายสายชล พลอาสา
นายสายันต์ โคตา
นายสาโรจน์ บัวแก้ว
นายสําเภา บุญโปร่ง
นายสิงหา จันทร์ฉ่ํา
นายสิทธิกร บุญจูง
นายสิทธิชัย ไชยคํา
นายสิทธิชัย ธีรธนากฤต
นายสิทธิชัย นาคประสิทธิ์
นายสิทธิชัย อุดกันทา
นายสิทธิพร ทองแกมแก้ว
นายสิทธิพล นนท์ตา
นายสิปปกร ศรีพรหมทอง
นายสิริวุฒิ โมพิมาย
นายสุกรี ฮานาฟี
นายสุกิจ จันทร์เพ็ญแข
นายสุคต มอยเซีย

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
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
๕๗๑
๕๗๒

นายสุชาติ กองกูล
นายสุชาติ ชุมดวง
นายสุชาติ วีระพงษ์
นายสุชาติ สุขะพันธ์
นายสุดรัก แก้วพลอย
นายสุตถิพันธ์ แสงกวีเลิศ
นายสุทธิชัย พ่วงรอด
นายสุทธิเทพ ไพลิน
นายสุทธิรักษ์ เชื้อดี
นายสุเทพ บุญหล้า
นายสุเทพ ภู่มงคลสุริยา
นายสุเทพ หมูสวัสดิ์
นายสุนทรชัย ดีวรรณวงศ์
นายสุนันท์ นวลนุ่ม
นายสุนันท์ โยธารักษ์
นายสุพจน์ ตั้งจิตยงสิวะ
นายสุพจน์ ภาษี
นายสุพจน์ อินดนตรี
นายสุภักดิ์ ลุยจันทร์
นายสุภาพ แรมสูงเนิน
นายสุภาพ หน่อสกูล
นายสุภาพ อุ่นศิริ
นายสุรกานต์ ดะห์ลัน
นายสุรชัย พรมพิมพ์
นายสุรชัย แสนเฉลิม
นายสุรทัศน์ เสนานุช
นายสุรทิน สุทธิศรี
นายสุรนันท์ อุปแก้ว
นายสุรนาตร์ จะระ
นายสุรพงษ์ วงษ์ทน
นายสุรศักดิ์ ตั๊งสมบูรณ์
ว่าที่ร้อยตรี สุรศักดิ์ ผลาชีวะ

หน้า ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา
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
๖๐๓
๖๐๔

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายสุระสิทธิ์ จิตรเจริญ
นายสุรัฐ อ่อนละมูล
นายสุรินทร์ อินจันทร์
นายสุริยพงษ์ จันทร์ขันธ์
นายสุริยะ เครือคํา
นายสุริยัน กะรัตน์
นายสุริยัน เปลี่ยนทันผล
นายสุริยัน เหรียญทอง
นายสุริยา ขาวช่วง
นายสุริยา เตยสร้อย
นายสุริยา บริโปร์
นายสุริยา ผันพลี
นายสุริยา พฤกษชาติ
นายสุวรรณ์ มานพ
นายสุวรรณ ศรีประจักษ์
นายสุวิทย์ วิลัยแก้ว
นายเสกสรร คงเจริญ
นายเสกสรร สมสกุล
นายเสกสรรค์ สัทธาอนันต์
นายเสริมศักดิ์ นวลทิพย์
นายเสรี เงานอ
นายเสรี ชื้อชวาลกุล
นายเสรี ธรรมอาสา
นายเสรี เนียะแก้ว
นายอณุกูล แพงช่วย
นายอดิพงษ์ สาภักดี
นายอดิศักดิ์ สลางสิงห์
นายอธิรพงษ์ นวลปลั่ง
นายอธิวัฒน์ ปลอดนุ้ย
นายอนวัช จันทร์สว่าง
นายอนันต์ นุชเทศ
นายอนันต์ ประยูรพัฒน์

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
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
๖๓๕
๖๓๖

นายอนันต์ อภิธนัง
นายอนันท์ มณีพันธุ์
นายอนุชา ศรีคล้ํา
นายอนุชา อังคะหิรัญ
นายอนุพงษ์ คําปัน
นายอนุพงษ์ วันมงคล
นายอนุวัช แก้วสว่าง
นายอนุวัฒน์ วิภาคธํารงคุณ
นายอนุสรณ์ พรมไชย
นายอนุสรณ์ สลาประโคน
นายอภินพ การุณยเลิศ
นายอภิสิทธิ์ ศรีตะวัน
นายอภิสิทธิ์ อินทร์คํา
นายอมรเทพ หลีเกี๊ยะ
นายอมรเทพ หวังแก้ว
นายอมรศักดิ์ กวดวงศ์ษา
นายอะหะหมัด เทษา
นายอัคนีรักษ์ จันทร์หล้า
นายอัครเดช นีละโยธิน
นายอังคาร รัศมี
นายอับดุลรอแม ดอเลาะ
นายอับดุลรอหิม สาแมง
นายอับดุลเลาะ ยีเลาะ
ว่าที่ร้อยตรี อัศวิน สุรวัชโยธิน
นายอาคม บรรเทาทุกข์
นายอาณัติ ศรีอารยวิจิตร
นายอาทิตย์ ตาดเดิม
นายอาทิตย์ ทรัพยมั่น
นายอาทิตย์ ปลงใจ
นายอาทิตย์ หน่อคํามา
นายอานุภาพ กองสี
นายอารี สิงห์ซอม

หน้า ๙๑
ราชกิจจานุเบกษา
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
๖๖๗
๖๖๘

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายอาศิส วิเศษยา
นายอํานวย พัฒนา
นายอํานวย วิชัยรัตน์
นายอํานาจ ขําสด
นายอํานาจ ปิ่นวิถี
นายอิศรานุวัฒน์ สมเงิน
นายอิศเรศ พรหมมา
นายอิสระ สิงห์เปี้ย
นายอิสรา วิทยานนท์
นายอุกฤษฎ์ ธนะสังข์
นายอุดม พลไพรินทร์
นายอุดมศักดิ์ คูสุวรรณ
นายอุดร กองเกิด
นายอุเทน พานิช
นายอุเทน ยอดสิงห์
นายเอกชัย นิสัยมั่น
นายเอกชัย อุดมเกตุ
นายเอกนรินทร์ คํานาม
นายเอกพล ปริปุรณะ
นายเอกภัฐ เมธยาภา
นายเอกรัฐ พิศดู
ว่าที่ร้อยตรี เอกรัฐ รื่นพิทักษ์
นายเอกรัตน์ ปวิธมณฑล
นายเอกราช ชินบุตร
นายเอกวิทย์ ศิริสิงห์
นายเอกสิทธิ์ ทีกว้าง
นายเอกสิทธิ์ พวกไธสง
นายเอนก แสนชัย
นายเอื้อการย์ เศิกศิริ
นางสาวกชกมล บุญราศี
นางกชกร จั่นเพ็ชร
นางกชกร ฤทธิ์เต็ม

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
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
๖๙๙
๗๐๐

นางสาวกชภัท พวงเขียว
นางสาวกนกกร ทองดีนอก
นางสาวกนกกาญจน์ วงษายะ
นางกนกกาญจน์ โสมนรินทร์
นางสาวกนกกาญจน์ หลวงพรม
นางกนกพร จันทกิจ
นางกนกพร ไชยคําภา
นางกนกพร แซ่ฉี
นางสาวกนกพร รุ่งสอาด
นางกนกภรณ์ บํารุงกาญจนะ
นางสาวกนกวรรณ ชริตภิรัต
นางกนกวรรณ มังฆะรัตน์
นางกนกอร ทองคํา
นางกนิษฐา รัตนขจิตวงศ์
นางกมนพรรธน์ ธอนลีย์
นางกมล นุชสาย
นางสาวกมล แสงโพธิ์
นางกมลชนก ทองน้อย
นางกมลชนก ห้วงหงษ์ทอง
นางสาวกมลทรรศน์ ปัญจวีระศักดิ์
นางสาวกมลทิพย์ วงปะละ
นางกมลพร อารมณ์เพียร
นางกมลมาศ เพ็งเคียน
นางสาวกมลรส เกิดแก้ว
นางสาวกมลวรรณ คําเป็ง
นางกมลวรรณ สุริวงษ์
นางกมลวรรณ อินทะวัง
นางสาวกมลษรัตน์ เกตุนิล
นางสาวกรกนก บัวศิลา
นางสาวกรกนก สนอุดม
นางกรณภา ไชยบุญ
นางสาวกรพินธุ์ ดาวดี

หน้า ๙๒
ราชกิจจานุเบกษา
๗๐๑
๗๐๒
๗๐๓
๗๐๔
๗๐๕
๗๐๖
๗๐๗
๗๐๘
๗๐๙
๗๑๐
๗๑๑
๗๑๒
๗๑๓
๗๑๔
๗๑๕
๗๑๖
๗๑๗
๗๑๘
๗๑๙
๗๒๐
๗๒๑
๗๒๒
๗๒๓
๗๒๔
๗๒๕
๗๒๖
๗๒๗
๗๒๘
๗๒๙
๗๓๐
๗๓๑
๗๓๒

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางกรรณธนศร ธรรมโชติ
นางสาวกรรณภรณ์ รุ่งแจ้ง
นางกรรณิกา แวงแก้ว
นางสาวกรรณิกา อุปพงศ์
นางสาวกรรณิการ์ คําตา
นางกรรณิการ์ แจ้งภัย
นางกรรณิการ์ เดชชิต
นางสาวกรรณิการ์ เดชประมวลพล
นางสาวกรรณิการ์ ศรีวารีรัตน์
นางสาวกรรณิการ์ สมใจ
นางกรรณิการ์ สุทธาชัย
นางสาวกรรวี ธารีย์สิทธิ์
นางสาวกรุณา คูสุวรรณ
นางสาวกฤตพร ทายะนา
นางสาวกฤษฎาวรรณ ศิริวงศ์
นางกฤษณา คล้ายแจ้ง
นางกฤษณา ไชยมาตย์
นางกฤษณา สาระคร
นางกฤษณา สาระโภค
นางก้อยทิพย์ พุทธกูล
นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ พรหมมินทร์
นางกัญจพร เพียซ้าย
นางสาวกัญจพร ภูโอบ
นางสาวกัญชพร เจริญรูป
นางกัญชพร อภิวงค์
นางกัญชลา พรหมนิทัศน์
นางสาวกัญญ์ชินัน แก้วพิมพ์พา
นางกัญญ์ณพัชญ์ มณีอินทร์
นางกัญญา เตยพิมาย
นางกัญญา พันโท
นางกัญญาณัฎฐ์ คําเขียว
นางสาวกัญญาณัฎฐ์ อุไรโรจน์

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
๗๓๓
๗๓๔
๗๓๕
๗๓๖
๗๓๗
๗๓๘
๗๓๙
๗๔๐
๗๔๑
๗๔๒
๗๔๓
๗๔๔
๗๔๕
๗๔๖
๗๔๗
๗๔๘
๗๔๙
๗๕๐
๗๕๑
๗๕๒
๗๕๓
๗๕๔
๗๕๕
๗๕๖
๗๕๗
๗๕๘
๗๕๙
๗๖๐
๗๖๑
๗๖๒
๗๖๓
๗๖๔

นางกัญญาณัฐ คําเขียว
นางกัญญาณัฐ ทองมหา
นางกัญญาภัค รีวงษ์
นางกัญรัตน์ เฉลิมทรัพย์
นางกัฑทรี มนน้อย
นางสาวกัณฐณัฏฐ์ ปรัสพันธ์
นางกัณณ์กาญจน์ พิริยุตะมา
นางกันธิมา พลายเพ็ชร์
นางสาวกันยาวีร์ แร่ถ่าย
นางกัลจนา ติยะกว้าง
นางสาวกัลญา หยูตุ้ง
นางสาวกัลยกร ทาคําวงษ์
นางกัลยรัตน์ สะเอียบคง
นางสาวกัลยา ขุนรักษา
นางกัลยา ทองสันท์
นางกัลยา เย็นศรี
นางกัลยา วรสาร
นางกัลยา โวยสิน
นางสาวกัลยา ศิริรัตน์
นางสาวกัลยา อาจฤทธิ์
นางกัลยาพร จําปาทอง
นางกัลยารัตน์ เทพวัน
นางสาวกาญจณีย์ เหลือสมัย
นางกาญจนา คงแก้ว
นางสาวกาญจนา ชัยบุตร
นางกาญจนา เดชภิญญา
นางสาวกาญจนา ทวีวิทย์หิรัญ
นางสาวกาญจนา บุญบุรี
นางสาวกาญจนา เบญจรงพันธ์
นางกาญจนา ปั้นจั่น
นางกาญจนา มีปิด
นางกาญจนา รอดริปู

หน้า ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา
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
๗๙๕
๗๙๖

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางกาญจนา เรื่อศรีจันทร์
นางสาวกาญจนา วิชิตกิ่ง
นางสาวกาญจนา แสงคําคม
นางกาญจนา อิงแก้ว
นางสาวกาญจนาพร เดชปักษ์
นางกาญจนาพันธุ์ แสนมงคล
นางสาวกานดา ชัยดรุณ
นางสาวกานดา สุขนุ่ม
นางกานดา หมะขะเหร็ม
นางสาวกานต์กนิษฐ์ ใจวงค์
นางสาวกานต์ดา ยาศรี
นางสาวกานต์พิชชา กาหลง
นางกานต์พิชชา นาคเสน
นางกาหลง สอนประสม
นางสาวกิ่งกาญจน์ เชี่ยวสุวรรณ
นางสาวกิ่งแก้ว ภาคูณ
นางกิ่งแก้ว แสงประทีป
นางกิจจารักษ์ หิรัญน้อย
นางกิตติกาญจน์ จันทร์เกิด
นางกิตติกุล ปาลานุสรณ์
นางสาวกิตติมา นุรักษ์
นางสาวกิตติมา วรรณศรีจันทร์
นางกิตติมา แสงคําจันทร์
นางสาวกิตติ์รวี พรอนันต์ธนชาติ
นางสาวกิริยา ช่างปั้น
นางสาวกิศนันท์ ศรีชนะพันธ์
นางสาวกีระติกา เอี่ยมสําอางค์
นางกุลธิดา ทับแก้ว
นางกุลนิษฐ์ ศรีรัตนโนภาศ
นางสาวกุลนิษฐ พุ่มบัว
นางกุลรดา คล้ายบุญมี
นางสาวกุลวรางค์ สนธิเกษตริน

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
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
๘๒๗
๘๒๘

นางกุศล คําทอง
นางสาวกุสุมา จอนใจตรง
นางกุสุมา วันมงคล
นางกุหลาบ เพ็ชรน้ําแดง
นางเก็จมณี ตรงต่อการ
นางเกวรินทร์ ฤทธิ์กิ่ง
นางสาวเกศแก้ว เพ็งวงษ์
นางเกศรา ฤทธิ์เทวา
นางสาวเกศวดี อมรมงคลกิจ
นางสาวเกศสุดา เหลาชัย
นางสาวเกศินี คําสุข
นางสาวเกศินี แสนกุล
นางเกษฎา หงษ์ทอง
นางเกษณี กะการดี
นางเกษณี ณระผล
นางสาวเกษมณี เจริญวรรณ์
นางเกษรา เรไร
นางเกษศิรินทร์ ประพันธ์เจริญ
นางสาวเกษศิรินทร์ เย็นปลื้ม
นางสาวเกสร แสงสุข
นางสาวเกสรบัว ร้อยแก้ว
นางเกสริน แซ่อึ้ง
นางสาวแก่นนคร โพธิสาร
นางแก้วใจ หาญพงษ์
นางสาวแก้วตา ป่าลั่นทม
นางสาวแก้วตา พูลสวัสดิ์
นางขจิตรัตน์ ทองแช่ม
นางขนิตฐา พุ่มรอด
นางขนิษฐา คงเพิ่มพูล
นางขนิษฐา นาราช
นางขนิษฐา สงสอน
นางสาวขนิษฐา สัญกูล

หน้า ๙๔
ราชกิจจานุเบกษา
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
๘๕๙
๘๖๐

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางขวัญ สิงห์ชัย
นางสาวขวัญจิตร์ ชูเดช
นางสาวขวัญใจ คชแจ่ม
นางสาวขวัญใจ แพทอง
นางสาวขวัญใจ สุขคล้าย
นางสาวขวัญใจ อาสถิตย์
นางสาวขวัญชีวัน คํายาวงศ์
นางสาวขวัญพร อรกุล
นางขวัญเรือน แก้วมณี
นางขวัญเรือน จันทร์มหา
นางสาวขวัญเรือน เชื้อแก้ว
นางสาวขวัญฤดี ยอดดนตรี
นางสาวขวัญฤทัย ยั่งยืน
นางสาวของขวัญ จันทะราช
นางเขมจิรา จํานงค์
นางสาวเขมิกา สุภาษี
นางสาวแขนภา ชุ่มแจ่ม
นางสาวคงสิริ กระจ่างจันทร์
นางคณิตรา แก้วสุข
นางคมเดือน พรรษา
นางคลองสวรรค์ ทองคําห่อ
นางคอลีเยาะ เจ๊ะหามะ
นางสาวคําพอง หนุนวงศ์
นางเครือมาศ จุลสุทธิ
นางเครือวัลย์ ษรเกตุ
นางสาวจงกล สุขุมวิทยา
นางสาวจงกลณี ปิ่นเกล้า
นางจงรักษ์ บัณฑิตนุกูล
นางจรรยา เดชเลย์
นางจรรยา รอดคืน
นางจรรยา รักสองหมื่น
นางจรรยา ลิ้มสุวัฒนกุล

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
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
๘๙๑
๘๙๒

นางสาวจรรยา วงศ์สามารถ
นางสาวจรรยา สําลี
นางสาวจรรยา เสโนฤทธิ์
นางจรรยา อุปเสน
นางจรัญญา เดชะ
นางสาวจรัญญา สมสงวน
นางสาวจรัสพร ศิริธร
นางจรัสศรี ปาลี
นางจรินทร์ จันทราษฎร์
นางจรินทร หอมจันทร์
นางจรินยา ถมนาน
นางจริยภรณ์ สกุลวิโรจน์
นางจริยา กงจักร
นางจริยา บุตรวงษ์
นางจริยาภรณ์ ม้าจีน
นางจอมใจ มัณฑิกาวิทย์
นางจันทนา ธูปมงคล
นางจันทนา สุโนภักดี
นางสาวจันทร์กานต์ ดันดั้น
นางจันทร์กานต์ ทุ่งเจริญ
นางจันทร์จิรา พาเสน่ห์
นางจันทร์ฉาย จิรวัฒนาพันธ์
นางสาวจันทร์นภา จันทนานนท์
นางสาวจันทร์ประภา ทาโสด
นางสาวจันทร์เพ็ญ แก้วดวงดี
นางจันทร์เพ็ญ วิทยานุกรณ์
นางจันทร์เพ็ญ หรดี
นางจันทร์สุดา เนียมศรี
นางจันทร์สุดา พลสงคราม
นางสาวจันทรา บุญมาก
นางสาวจันทราพร อาปตาคม
นางจันทิมา สุขสําราญ

หน้า ๙๕
ราชกิจจานุเบกษา
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
๙๒๓
๙๒๔

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางสาวจาไน ปรีชา
นางจารียา เต็งสุวรรณ์
นางสาวจารียา สีมาดํารงชัย
นางสาวจารุณี สําอางค์ศรี
นางสาวจารุณี สุวะไกร
นางจารุณี โสมานนท์
นางสาวจารุณีย์ ศิลปสาตร์
นางจารุนิภา เทียมทอง
นางจารุภัทร สาคร
นางสาวจารุวรรณ แก้วคําปา
นางจารุวรรณ ปานงาม
นางสาวจารุวรรณ พึ่งนิล
นางจารุวรรณ เพชรศรี
นางสาวจารุวรรณ ภู่นคร
นางสาวจารุวรรณ ลําไย
นางสาวจารุวรรณ สรประสิทธิ์
นางจํานงค์ ธรรมรุจิรัตน์
นางจําเริญ สุคนธรส
นางจิญาภัทร หงษ์สิงห์
นางจิดาภา แก้วสุริยะ
นางจิดาภา สืบวงษ
นางจิตณภา สุภาจรูญ
นางสาวจิตตานันท์ จันทร์อ่ํา
นางสาวจิตตานาถ สมศรี
นางสาวจิตติมา จรัสกุล
นางสาวจิตติมา เทพบรรทม
นางจิตติมา เนาวลักษณ์
นางจิตติวรรณ จิตสุวรรณ
นางสาวจิตพิศุทธิ์ โภคทรัพย์
นางจิตรดา ทิพย์นุ้ย
นางสาวจิตรลดา เลิศสินธ์ภักดี
นางสาวจิตรลดา อัคคะวณิชชา

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
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
๙๕๕
๙๕๖

นางจิตรลัดดา มาศทอง
นางสาวจิตรอุษา อ่องเอี่ยม
นางสาวจิตรา ผดุงกิจ
นางสาวจิตรา รุ่งเรือง
นางสาวจิตราพร จิตรสําราญ
นางจิตราภรณ์ วิทยานนท์
นางจิติมา อุ่มผาง
นางจิติวรรณ สิมะจารึก
นางจินดาพร ภูพิทักษ์
นางสาวจินดาภัทร์ ทรงสาระ
นางสาวจินดามณี พิมพาเลีย
นางสาวจินตนา ขาวดี
นางจินตนา แนวพิชิต
นางสาวจินตนา บุญรักษา
นางจินตนา พัฒน์มาก
นางจินตนา เพียงงาม
นางจินตนา เมืองอินทร์
นางสาวจินตนา ศรีดาวเดือน
นางจินตนา สวนียานันท์
นางสาวจินตนา สุนทรพรเจริญ
นางสาวจินห์ณิภา บุญพิคํา
นางสาวจิรภา ภูมิพลับ
นางจิรวัฒน์ บุญฤทธิ์
นางจิระนันท์ สุทธิวิชัยพร
นางสาวจิรัญญา สําเภาทอง
นางสาวจิรัศยา ธรรมปิติ
นางสาวจิรา ปานช่วย
นางสาวจิราพร กําลังทหาร
นางจิราพร คงระหัส
นางจิราพร จินดาชัย
นางจิราพร ปัญญากรี
นางสาวจิราภร หมวกผัน

หน้า ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา
๙๕๗
๙๕๘
๙๕๙
๙๖๐
๙๖๑
๙๖๒
๙๖๓
๙๖๔
๙๖๕
๙๖๖
๙๖๗
๙๖๘
๙๖๙
๙๗๐
๙๗๑
๙๗๒
๙๗๓
๙๗๔
๙๗๕
๙๗๖
๙๗๗
๙๗๘
๙๗๙
๙๘๐
๙๘๑
๙๘๒
๙๘๓
๙๘๔
๙๘๕
๙๘๖
๙๘๗
๙๘๘

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางสาวจิราภรณ์ ปานอินทร์
นางจิราภรณ์ ศรีคํา
นางจิราภรณ์ ศิริอนุสรณ์ศักดิ์
นางจิราภรณ์ สงวนไพบูลย์
นางจิราภรณ์ สืบเชื้อ
นางจิราวรรณ ดีแจ้ง
นางจิราวรรณ โพพาทอง
นางจิราวรรณ สําราญกิจ
นางสาวจีรญา อินทรประพันธ์
นางสาวจีรนาฎ ปานจันทร์
นางสาวจีรนุช บุราณรมย์
นางสาวจีรรัตน์ ทองแก้ว
นางสาวจีรวรรณ กวินกิจ
นางจีรวรรณ เชิมชัยภูมิ
นางสาวจีรวรรณ นนทะชัย
นางสาวจีรวรรณ หอมป่าเพิ่ม
นางจีระนันท์ ไชยอุดม
นางสาวจีระพร เขียวเสน
นางจีระพร สั่นสะท้าน
นางสาวจีระภา จ๊อดดวงจันทร์
นางจีรานุช เอมประดิษฐ์
นางสาวจีราพร จริตเพ็ชร
นางจีราพร บุณยฤทธิชัยกิจ
นางสาวจีราภรณ์ สินจันทึก
นางสาวจุฑากร ดีศรี
นางสาวจุฑาทิพย์ จันทร์แดง
นางจุฑาทิพย์ แท่นสุวรรณ
นางสาวจุฑาพิชญ์ ชัยพันธุ์
นางสาวจุฑาภรณ์ สุวรรณสิง
นางจุฑามาศ ค่วยเทศ
นางสาวจุฑามาศ ศิริเจริญ
นางจุฑารัตน์ ธาราจันทร์

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
๙๘๙
๙๙๐
๙๙๑
๙๙๒
๙๙๓
๙๙๔
๙๙๕
๙๙๖
๙๙๗
๙๙๘
๙๙๙
๑๐๐๐
๑๐๐๑
๑๐๐๒
๑๐๐๓
๑๐๐๔
๑๐๐๕
๑๐๐๖
๑๐๐๗
๑๐๐๘
๑๐๐๙
๑๐๑๐
๑๐๑๑
๑๐๑๒
๑๐๑๓
๑๐๑๔
๑๐๑๕
๑๐๑๖
๑๐๑๗
๑๐๑๘
๑๐๑๙
๑๐๒๐

นางสาวจุฑารัตน์ เนตรทอง
นางจุฑารัตน์ ปราบทอง
นางสาวจุฑารัตน์ ลาภเสนา
นางสาวจุฑารัตน์ สีแสง
นางสาวจุฑารัตน์ แสวงสูงเนิน
นางสาวจุตติมา สมไทย
นางสาวจุรี ชนะคุ้ม
นางสาวจุรีรักษ์ โกเสส
นางจุรีรัตน์ กสิวุฒิ
นางจุไร สุวรรณศิลป์
นางสาวจุไรรัตน์ จันทราช
นางจุไรรัตน์ พฤฒิภากร
นางสาวจุไรรัตน์ มณีสว่าง
นางสาวจุไรรัตน์ รุ่งโรจน์
นางจุไรวัลย์ ชูไทย
นางสาวจุลีพร จุรุพันธ์
นางสาวจุฬารัตน์ พระวิสัตย์
นางสาวจุฬาลักษณ์ ภูอุภัย
นางสาวจุฬาวัลย์ วงศ์ศิลป์
นางสาวเจตย์กัญญา สาระภี
นางเจนจิรา สุดสุวรรณ์
นางเจริญศรี บุญเสี่ยง
นางเจะรอฮีหมะ นิสาและ
นางสาวใจทิพย์ มามี
นางสาวฉลวย จิณะเสน
นางฉลวย ส่งเพ็ชร์
นางฉลวย อ๋องเซ่ง
นางฉวีวรรณ ชูจิตต์
นางฉวีวรรณ ทีเหล็ก
นางฉวีวรรณ พูลทอง
นางฉวีวรรณ สิมณี
นางฉัตฑริกา ทรวงโพธิ์

หน้า ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๒๑
๑๐๒๒
๑๐๒๓
๑๐๒๔
๑๐๒๕
๑๐๒๖
๑๐๒๗
๑๐๒๘
๑๐๒๙
๑๐๓๐
๑๐๓๑
๑๐๓๒
๑๐๓๓
๑๐๓๔
๑๐๓๕
๑๐๓๖
๑๐๓๗
๑๐๓๘
๑๐๓๙
๑๐๔๐
๑๐๔๑
๑๐๔๒
๑๐๔๓
๑๐๔๔
๑๐๔๕
๑๐๔๖
๑๐๔๗
๑๐๔๘
๑๐๔๙
๑๐๕๐
๑๐๕๑
๑๐๕๒

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางสาวฉัตรเงิน เปี่ยมคุ้ม
นางฉัตราภรณ์ คุมพล
นางสาวฉันทนา บุญน้อย
นางฉันทนา ศรีแจ่ม
นางสาวเฉลิมขวัญ ศรีฉ่ํา
นางเฉลิมรัตน์ พวงมาลีประดับ
นางสาวโฉมเฉลา ไพคํานาม
นางสาวโฉมศรี คําพันธ์ยิ้ม
นางชญากา จงสุขไว
นางสาวชญากาญจน์ ใจสุระ
นางสาวชญาดา หนูวงษ์
นางสาวชญาน์ทิพย์ พลับประสิทธิ์
นางสาวชญานีย์ คําสาริรักษ์
นางสาวชญานุตต์ สุคนธมาน
นางสาวชฎาพร ปัญญา
นางชฎาพร หนองพุดซา
นางชฎารัตน์ ทองประสม
นางสาวชฏาทิพย์ ศรพรหม
นางสาวชณิลทรามาศ นาชัยชิด
นางสาวชนนาถ กุลธราภานุพงศ์
นางสาวชนม์นิภา หน่อสีดา
นางชนัญชา คํามี
นางสาวชนัญชิดา โพธิ์บูลย์
นางชนัญญา ช่างเหลา
นางชนัญญา มนฑา
นางชนากานต์ หัสราช
นางชนางรักษ์ พันธุ์แตง
นางสาวชนิดา มุสิกะพันธ์
นางสาวชนิดาภา ศรีวิชัย
นางชนิตร์นันทน์ วงษ์สุวรรณ
นางชนิตา ฉัตรจรัสแสง
นางชนิตา สีตาบุตร

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
๑๐๕๓
๑๐๕๔
๑๐๕๕
๑๐๕๖
๑๐๕๗
๑๐๕๘
๑๐๕๙
๑๐๖๐
๑๐๖๑
๑๐๖๒
๑๐๖๓
๑๐๖๔
๑๐๖๕
๑๐๖๖
๑๐๖๗
๑๐๖๘
๑๐๖๙
๑๐๗๐
๑๐๗๑
๑๐๗๒
๑๐๗๓
๑๐๗๔
๑๐๗๕
๑๐๗๖
๑๐๗๗
๑๐๗๘
๑๐๗๙
๑๐๘๐
๑๐๘๑
๑๐๘๒
๑๐๘๓
๑๐๘๔

นางสาวชนิตา องค์สวัสดิ์
นางชนิตา อมาตยกุล
นางชนินธร สอนชุ่มเสียง
นางชนิสรา มณีรัตน์
นางสาวชนิสรา สมพะวัง
นางชนุช สกุลปทุมทอง
นางสาวชมพูนุช ภู่แขวงแสง
นางสาวชมพูนุท ภู่สกุล
นางชไมพร จันทัสโร
นางชไมพร เฮงบุณยพันธ์
นางสาวชยาพร พูลอ่อน
นางสาวชรีพร เนินกระโทก
นางสาวชลทิพย์ เดชะ
นางสาวชลธิชา พัฒนจุรีพันธ์
นางสาวชลธิชา เมฆขุนทด
นางชลธิชา ศุลีรัตน์
นางสาวชลนิดา อินต๊ะราช
นางสาวชลรัตน์ดา แก้วสวรรค์
นางสาวชลากร นิยมเพ็ง
นางสาวชวาลี สกุลเอี่ยมไพบูลย์
นางช่อผกา ศรีช่วย
นางชัชชญา นุสนทรา
นางชัชฎา ยาวิชัย
นางชัญญา ชนะกุล
นางชัญญา รักทิพย์
นางชัญญาพัทธ์ บุญมาตุ่น
นางสาวชัณษา จันทร์เขียว
นางสาวชาริณี ล้อมงคล
นางสาวชาริณี วงศ์วาลย์
นางสาวชาลิณี ทิพย์เมือง
นางสาวชิดชญา มหัทธนโฆษิต
นางสาวชิสา เมืองสิงห์

หน้า ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา
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
๑๑๑๕
๑๑๑๖

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางสาวชุติกาญจน์ พันธุ์ถาวรนาวิน
นางสาวชุติกาญจน์ เหลืองจันทร์ฉาย
นางสาวชุติธร แท่งทองคํา
นางชุตินันท์ จันทร์มณี
นางสาวชุติพร คําศรี
นางชุติมา แซ่เจียง
นางสาวชุติมา พ่อชมภู
นางชุติมา สายภัทรานุสรณ์
นางสาวชุติมา สุขประเสริฐ
นางสาวชุติมา เอื้อโอบอ้อม
นางชุติวรรณ ชมพจนานันท์
นางชุลิตตา วิชชโลกา
นางสาวชุลี เนตทิพ
นางชุลี ไพรสันต์
นางชุลีพร อรชาติ
นางสาวเชาวลักษณ์ อ่ําเกษม
นางสาวโชติกา แซ่เตีย
นางโชติชญาน์ ถนอมตน
นางสาวโชติมา ไวยโภชน์
นางโชษิตา บุญยง
นางสาวซอฟียะห์ มุ่งมาตร์
นางฌัชญา ผาแสนเถิน
นางฌาตริญา ศรีบุรินทร์
นางสาวญาณวรรณ วรรณศิลป์
นางสาวญาณินทร จันทร์แก้ว
นางญาตาวีรินทร์ พรจําศิลป์
นางญาธิป วรรณบวร
นางสาวฐานิฏฐ์ อินขํา
นางสาวฐานิดา สมานแก้ว
นางสาวฐานิต ศรีสวรรค์ศักดิ์
นางฐิตวา หุ่นยนต์
นางสาวฐิตาภา ทองคําบุปผา

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
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
๑๑๔๔
๑๑๔๕
๑๑๔๖
๑๑๔๗
๑๑๔๘

นางสาวฐิตารีย์ กองมา
นางฐิติกร เต็งรัง
นางฐิติกา แก้วบุดดา
นางฐิตินันท์ มะลิวัลย์
นางสาวฐิติพร พราหมณ์สงฆ์
นางสาวฐิติภา แสนอินตา
นางสาวฐิติมา โชคชัย
นางสาวฐิติมา บุญเกิด
นางฐิติมา พลอาชีพ
นางสาวฐิติมา ม่วงศรี
นางฐิติมา ลายประดิษฐ์
นางฐิติมา แอนโออารี
นางสาวฐิติวรดา พัฒนจุรีพันธ์
นางฑิติยา โชติธาดา
นางฒามรา พรหมหอม
นางสาวณพัชร ใสสอาด
นางณพิชชานันท์ แซ่เลียว
นางสาวณภัทริน เภาพาน
นางสาวณมษา สุพรรณ
นางณรรฐวรรณ อยู่สนิท
นางสาวณัจฉรียา ยางนอก
นางณัชชา จิตต์ประวัติ
นางสาวณัชชา ศรีหาตา
นางสาวณัฎฐวรรณ คําฉิ่ง
นางณัฏฐ์ชรินทร์ โสรัสพัฒนวงศ์ศิริ
นางสาวณัฏฐธิดา ไกรพุทธ
นางสาวณัฏฐนันท์ สุพรรณ์
นางสาวณัฏฐนันท์ อินทร์พรหม
นางณัฏฐิยาน์ วรรณตุง
นางณัฐกฤตา ชัยศิริ
นางสาวณัฐกานต์ ภูแฝก
นางสาวณัฐกานต์ ลีภัทรกูร

หน้า ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๔๙
๑๑๕๐
๑๑๕๑
๑๑๕๒
๑๑๕๓
๑๑๕๔
๑๑๕๕
๑๑๕๖
๑๑๕๗
๑๑๕๘
๑๑๕๙
๑๑๖๐
๑๑๖๑
๑๑๖๒
๑๑๖๓
๑๑๖๔
๑๑๖๕
๑๑๖๖
๑๑๖๗
๑๑๖๘
๑๑๖๙
๑๑๗๐
๑๑๗๑
๑๑๗๒
๑๑๗๓
๑๑๗๔
๑๑๗๕
๑๑๗๖
๑๑๗๗
๑๑๗๘
๑๑๗๙
๑๑๘๐

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางสาวณัฐจรีย์ ไชยสาคร
นางสาวณัฐชยา ทะยะสุทธิ์
นางณัฐชยา เพ็ชรทองคํา
นางณัฐญาดา มณีจันทร์สุข
นางณัฐฐิรา ชิวชาวนา
นางณัฐณี ประพันธ์เทวา
นางสาวณัฐทิชา ธีระวิทย์
นางสาวณัฐธิดา ถินวัลย์
นางณัฐพร นพรัตน์ไพสิฐ
นางณัฐภรณ์ ทองพ่วง
นางณัฐรดี ถิ่นประชา
นางสาวณัฐวรรณ นาคแก้ว
นางสาวณัฐวรรธน์ เหมือนรัตน์
นางสาวณัฐวลัย ต้นครองจันทร์
นางณัฐวลัย พงศ์เทพูปถัมภ์
นางสาวณัฐศิริ ภักตรจันทร์
นางณันฑา คู่ควร
นางสาวณันทิกา อินทร์คํา
นางณิชกมล ทูลประโคน
นางสาวณิชกานต์ จันปง
นางสาวณิชชา เทียมสิงห์
นางสาวณิชชาพัณณ์ พุกท่าไม้
นางณิชญานันทน์ แระดอน
นางสาวณิชนันทน์ นิติกรกิตติพงษ์
นางสาวณิชา ฉิมทองดี
นางสาวณิชานันท์ รัตนบุญวิจิตร์
นางณิชาภา โฆษิตพิมานเวช
นางณิชารีย์ สุดจํานงค์
ว่าที่ร้อยตรีหญิง ณิชาวีย์ วิวัฒนานุกูล
นางสาวณิรภา วงค์คํามูล
นางสาวดรุณวรรณ แสนสําราญ
นางสาวดวงกมล จันทร์ลาด

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
๑๑๘๑
๑๑๘๒
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

นางสาวดวงกมล ชิตบุญคง
นางสาวดวงใจ กรายแก้ว
นางดวงใจ ทองเพ็ง
นางดวงใจ ลองคํา
นางดวงใจ หนูโสด
นางดวงใจ หมอกพรม
นางสาวดวงดี แก้วดี
นางสาวดวงเดือน ทองแกมแก้ว
นางดวงเดือน นพคุณ
นางดวงเดือน พวงบุตร
นางสาวดวงเดือน พิทักษ์ทิม
นางสาวดวงเดือน ศรีอินทร์
นางสาวดวงตา เกรียงไกรเพ็ชร์
นางสาวดวงนภา ศาลกลาง
นางสาวดวงรัตน์ ยะคะเรศ
นางสาวดวงรัตน์ สุขสวัสดิ์
นางสาวดวงรัตน์ แสงเดือน
นางดวงสุดา ทองจํารูญ
นางสาวดอกเกตุ ดวงโสมา
นางดอกรัก พานตะสี
นางดอกรักษ์ มณีเนียม
นางสาวดารณี ไทยประเสริฐ
นางสาวดารา ไพนรินทร์
นางสาวดารารัตน์ มรุตบริสุทธิ์
นางสาวดาริกา มั่งคั่ง ณ รังษี
นางสาวดาริกา ยศโชติ
นางดารุณี ใจเด็ด
นางดาวใจ พุทธวงค์
นางดาหวัน จันทรเสนา
นางสาวดุจดาว เดชชีวะ
นางสาวดุจเดือน ดาโสม
นางดุจเดือน สุวรรณศรี

หน้า ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๑๓
๑๒๑๔
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

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางสาวดุจหทัย ขจรไพศาล
นางสาวดุษดี แจ่มทิม
นางสาวดุสดี ภักดี
นางสาวเดือนนภา ปิยะราช
นางเดือนเพ็ญ เกตพันธ์
นางเดือนเพ็ญ ชอบใจ
นางเดือนเพ็ญ ศรีสิทธิพันธ์
นางสาวตรีทิพ คงผลาญ
นางสาวตรีสุคนธ์ ต่ายอ้น
นางเตือนใจ โคธา
นางสาวเตือนใจ จันทร์เพ็ง
นางเตือนใจ เรือนเพ็ชร
นางถนอม มอญขาม
นางสาวทรงกต สร้อยโสม
นางสาวทองดี คล้ายโต
นางทองใบ คิ้วแดง
นางทองสุข สาวงาม
นางสาวทัชนาธาร น้ํากระจาย
นางสาวทัศนพรรณ ทองแดง
นางทัศนีย์ กาบภิรมย์
นางสาวทัศนีย์ กุ่ยฮวยเตี่ย
นางทัศนีย์ ชัยชนะ
นางสาวทัศนีย์ ผิวขาว
นางทัศนีย์ เพียรทําดี
นางสาวทัศนีย์ วรรณทวี
นางทัศนีย์ สังข์สําราญ
นางทัศนีย์ เสริฐศรี
นางทัศวัลย์ ทุมนัต
นางทัสพร ร่วมบุตร
นางทินาพร พัฒนศิรินุกูล
นางสาวทิพธยา โลกคําลือ
นางทิพธัญญา กันภัย

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
๑๒๔๕
๑๒๔๖
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

นางทิพธัญญา โพธิ์ตา
นางสาวทิพย์พาพร พรหมยนต์
นางทิพย์วรรณ ตรึกตรอง
นางสาวทิพย์สุดา ศรีใส
นางทิพยาภรณ์ จันศรี
นางสาวทิพวรรณ งามรัตนกุล
นางทิพวรรณ ช่างหม้อ
นางสาวทิพวรรณ ดีไพศาลสกุล
นางทิพวรรณ สมประสงค์
นางทิพวรรณ สุจริต
นางสาวทิพวัลย์ ชมภู
นางทิพวัลย์ รอดสุวรรณ
นางสาวทิพวิมล กิสันเทียะ
นางสาวทิพากร ผูกรัก
นางสาวทิพาพร ทองอ่อน
นางทิพาภรณ์ ภู่สุนทรสกุล
นางทิภานันท์ คําเกาะ
นางสาวทิราพร สุขศรีเมือง
นางทิษฎิพร จั่นเพ็ชร
นางเทียนทิพย์ เขื่อนคํา
นางธณัฐดา ยีมิน
นางสาวธนพร ตะนูรักษ์
นางสาวธนพร สกุลโพน
นางสาวธนภร เปี่ยมเจริญ
นางสาวธนภรณ์ ชาวเชียงขวาง
นางธนภรณ์ สายดี
นางธนวรรณ เดชพิชัย
นางสาวธนัญญา เพชรอนันต์
นางธนัสชภรณ์ เปรมปราณี
นางสาวธนิดา เที่ยงตรง
นางสาวธมลวรรณ พันธ์เพ็ง
นางธรรมฤณรักษ์ วชิรมาศรังษี

หน้า ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๗๗
๑๒๗๘
๑๒๗๙
๑๒๘๐
๑๒๘๑
๑๒๘๒
๑๒๘๓
๑๒๘๔
๑๒๘๕
๑๒๘๖
๑๒๘๗
๑๒๘๘
๑๒๘๙
๑๒๙๐
๑๒๙๑
๑๒๙๒
๑๒๙๓
๑๒๙๔
๑๒๙๕
๑๒๙๖
๑๒๙๗
๑๒๙๘
๑๒๙๙
๑๓๐๐
๑๓๐๑
๑๓๐๒
๑๓๐๓
๑๓๐๔
๑๓๐๕
๑๓๐๖
๑๓๐๗
๑๓๐๘

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางธวัลรัตน์ พุฒไชยวิทย์
นางธัญญธร โคตุทา
นางสาวธัญญภัทร์ ปุณยมนัสโรจน์
นางสาวธัญญลักษณ์ เจริญ
นางธัญญลักษณ์ ปิ่นน้อย
นางธัญญาทิพย์ เบี้ยทอง
นางธัญญาภรณ์ สุทธิเสริม
นางธัญณิชา แก้วอินทร์
นางธัญทิพย์ พงษ์ธนาทิพย์
นางสาวธัญธิตา มัจฉากล่ํา
นางสาวธัญพร เข็มเพชร
นางสาวธัญรัศม์ ธนัสอัธยานนท์
นางสาวธัญลักษณ์ การถาง
นางธัญลักษณ์ ใจใหญ่
นางสาวธัญวรัตน์ โพธิเดช
นางสาวธัญวรัตม์ บุญส่ง
นางธันยพร เสาร์เพ็ง
นางธันยพัต ชมถนอม
นางธันย์รดา จันทโร
นางสาวธารทิพย์ สินธุวานนท์
นางสาวธารทิพย์ หนองโทน
นางธารารัตน์ รักษาถ้อย
นางสาวธารารัตน์ หีดเดช
นางธิดา โชติสาลิกร
นางธิดา มาลาศรี
นางสาวธิดารักษ์ วงษาจันทร์
นางธิดารัตน์ ฉิมเรือง
นางสาวธิดารัตน์ ทองเปลว
นางสาวธิดารัตน์ พรมแก้ว
นางสาวธิดารัตน์ ศักดิ์วงษ์
นางสาวธิดารัตน์ สุภารัตน์
นางธิตินันท์ คุณชม

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
๑๓๐๙
๑๓๑๐
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

นางธิติมา เรืองเวช
นางสาวธีรณินทร์ ธวัชกุล
นางธีรนุช ท่าตะคร้อ
นางธีรนุช ภูกําเนิด
นางธีริศรา จิตตะปุตตะ
นางสาวนกแก้ว คุณเอนก
นางนงค์นุช นาคจร
นางนงค์นุช ลือวิชนะ
นางสาวนงค์เยาว์ เล็กสาลี
นางนงคราญ มะหัด
นางนงค์ลักษณ์ กลิ่นจําปา
นางสาวนงค์ลักษณ์ ศรีเหรา
นางนงนภัส ไกรดิษฐ์
ว่าที่ร้อยตรีหญิง นงนภัส วรนุข
นางนงนาฎ ธนานันต์
นางนงนุช ชินบุตร
นางสาวนงนุช ชีวศรีรุ่งเรือง
นางนงนุช นกสี
นางสาวนงนุช อยู่ยงค์
นางนงเยาว์ นันทะบุตร
นางนงเยาว์ นาวายนต์
นางนงเยาว์ วงษารัตน์
นางสาวนงเยาว์ สุริยะวงศ์
นางสาวนงเยาว์ แสนยากุล
นางสาวนงเยาว์ อาบสันเทียะ
นางสาวนงลักษณ์ ใจภักดี
นางนงลักษณ์ ตระกูลวงศ์
นางนงลักษณ์ ลักษณะอัมพร
นางสาวนงลักษณ์ แหวนเงิน
นางนงลักษณ์ โอสถานุเคราะห์
นางสาวนทีกรณ์ เหล่าอั้น
นางนธภร พัดอุบล

หน้า ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๔๑
๑๓๔๒
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

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางสาวนนทกร ศรีประสม
นางสาวนนทยา สุทธิพงศ์
นางสาวนพมาศ ดอนน้อยหน่า
นางสาวนพรัตน์ พัฒนจันทร์
นางสาวนพรัตน์ แพ่งสภา
นางนพรัตน์ หลวงปลัด
นางนพวรรณ เข็มทอง
นางนพวรรณ รักคํามี
นางสาวนพศร มโนธรรม
นางสาวนภนัย บุญหยาด
นางนภศร บรรดาศักดิ์
นางสาวนภัสนันท์ มั่นคง
นางนภา เชิดฉาย
นางสาวนภา ฟ้าเกียรติ์
นางนภาเกตน์ สัสดีกุล
นางสาวนภาพร ประพงษ์
นางสาวนภาพร โอ๋อาน
นางสาวนภาภรณ์ คําพึ่งพร
นางสาวนภาภัสสร์ ศรีคุ้ม
นางนภารัตน์ ภูสมศรี
นางนราพร วัฒนดิลก
นางนรารัตน์ นิยมพงศ์
นางนรารัตน์ ศรีนวล
นางนรารินทร์ วรรณศรี
นางสาวนรีรัตน์ บุญชู
นางสาวนฤชล แสงสีทอง
นางนฤพร ใจศิริสวย
นางสาวนฤมล กาฬแก้ว
นางนฤมล บ่ายโพธิ์
นางสาวนฤมล บุญมา
นางนฤมล ภู่แดง
นางสาวนฤมล มณีรัตน์

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
๑๓๗๓
๑๓๗๔
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

หน้า ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางนฤมล ยิ่งปัญญาธิคุณ
นางนฤมล เรียนจันทร์
นางนฤมล วิเวก
นางนฤมล สกุลนคร
นางนฤมล อยู่บุรี
นางนลินภัสร์ วงศ์พิศาล
นางสาวนลินรัตน์ วิเศษวรพงศ์
นางนลินรัตน์ สายศรีบัณฑิต
นางสาวนลินี ศรีเจริญ
นางสาวนลินี สิริโสภาพรรณราย
นางสาวนวทรัพย์อุมาพร สวัสดิ์ดวง
นางสาวนวพร ตุ่มรังษี
นางสาวนวพร ทองคงหาญ
นางนวพร พุ่มฉัตร
นางสาวนวภรณ์ แซ่ตั้ง
นางนวลจันทร์ พิทักษา
นางนวลจันทร์ พิศตะขบ
นางนวลน้อย ชูหนูขาว
นางนวลศรี คุ้มครอง
นางนวัตพร พักผ่อน
นางนวิยา แสพลกรัง
นางน้องนุช ธรรมจันทร์
นางสาวน้องนุช เนตรแสงสี
นางสาวนัทธ์หทัย ลิมาชาน
นางนันทกา ลาวัง
นางนันทชนม์ ถนอมใจ
นางสาวนันท์นภัส ทรัพย์ที่พึ่ง
นางสาวนันทภรณ์ หมวกเหล็ก
นางนันทยา โรจน์รุ่งสถิตย์
นางสาวนันทวรรณ ช่างกลั่น
นางสาวนันทวัน คําทะมูล
นางนันทวิภา หล้าสมบูรณ์

๑๔๐๕
๑๔๐๖
๑๔๐๗
๑๔๐๘
๑๔๐๙
๑๔๑๐
๑๔๑๑
๑๔๑๒
๑๔๑๓
๑๔๑๔
๑๔๑๕
๑๔๑๖
๑๔๑๗
๑๔๑๘
๑๔๑๙
๑๔๒๐
๑๔๒๑
๑๔๒๒
๑๔๒๓
๑๔๒๔
๑๔๒๕
๑๔๒๖
๑๔๒๗
๑๔๒๘
๑๔๒๙
๑๔๓๐
๑๔๓๑
๑๔๓๒
๑๔๓๓
๑๔๓๔
๑๔๓๕
๑๔๓๖

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางสาวนันทา โชติวิทยารัตน์
นางนันทา เสือยง
นางสาวนันธยา พึ่งประยูร
นางนัยนา กลัดทอง
นางนัยนา เงินอนันต์
นางสาวนาฎอนงค์ วรรณสวัสดิ์
นางสาวนารากร ปั้นบุญมี
นางสาวนารี วังโสภา
นางนารีรัตน์ องอาจณรงค์
นางสาวน้ําทิพย์ ท่วมเพ็ชร
นางน้ําฝน ปั่นปอ
นางน้ําฝน ปิยะ
นางน้ําฝน มะณีวงษ์
นางสาวน้ําฝน มาลา
นางน้ําฝน สารักษ์
นางสาวน้ําฝน สุวรรณดี
นางนําพร ปล้องบุญ
นางน้ําเพชร คําตะ
นางสาวน้ําอ้อย บัวประทุม
นางสาวนิชฎา ทองพิบูลย์
นางนิชรา รักประยูร
นางสาวนิต ล้ําเลิศ
นางนิตยา คําใสสุข
นางนิตยา จันทะศรี
นางสาวนิตยา โจสรรค์นุสนธิ์
นางสาวนิตยา ชัยเวช
นางนิตยา ชุ่มศรี
นางนิตยา ทิพวรรณ
นางนิตยา นีละจินดา
นางนิตยา บุญรัตน์
นางนิตยา เปี่ยมแสง
นางนิตยา พัฒนา

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
๑๔๓๗
๑๔๓๘
๑๔๓๙
๑๔๔๐
๑๔๔๑
๑๔๔๒
๑๔๔๓
๑๔๔๔
๑๔๔๕
๑๔๔๖
๑๔๔๗
๑๔๔๘
๑๔๔๙
๑๔๕๐
๑๔๕๑
๑๔๕๒
๑๔๕๓
๑๔๕๔
๑๔๕๕
๑๔๕๖
๑๔๕๗
๑๔๕๘
๑๔๕๙
๑๔๖๐
๑๔๖๑
๑๔๖๒
๑๔๖๓
๑๔๖๔
๑๔๖๕
๑๔๖๖
๑๔๖๗
๑๔๖๘

นางสาวนิตยา มารมณ์พันธุ์
นางสาวนิตยา รัตนเพชร
นางสาวนิตยา ลําทอง
นางนิตยา วงค์ทา
นางนิตยา ส่องกระโทก
นางสาวนิตยา อุตระธานี
นางนิตยาภรณ์ ทับทิมศรี
นางนิทยา ไพชํานาญ
นางสาวนิธินาถ สุขเกตุ
นางสาวนิพารัตน์ นาข้าม
นางสาวนิภัทรา ศรีสวัสดิ์
นางสาวนิภา จิตราภิรมย์
นางนิภา ละออชา
นางสาวนิภา ศรีขจรลาภ
นางนิภาพร ภักดีเลิศ
นางนิภาพร วิลัยแก้ว
นางสาวนิภาพัชร์ สุขทะเล
นางสาวนิภาภรณ์ โนวัฒน์
นางสาวนิภาวรรณ ศรีบุญ
นางนิรชา สิทธิบูรณ์
นางนิรพันธ์ จิรสัชฌกร
นางสาวนิรมล ธาตุไพรบูลย์
นางนิรมล ศรีทองชื่น
นางสาวนิรมล แสงเผือก
นางนิรัญญา จารุอินทร์
นางสาวนิลรัตน์ ภักมี
นางนิลวัลย์ ไพบูลย์
นางนิศาชล บุญแสง
นางนิศารัตน์ บุญชูประภา
นางสาวนิษา สุขทัศน์
นางนิสรา ทองแท้
นางนิสสรณ์ เชิญทอง

หน้า ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๖๙
๑๔๗๐
๑๔๗๑
๑๔๗๒
๑๔๗๓
๑๔๗๔
๑๔๗๕
๑๔๗๖
๑๔๗๗
๑๔๗๘
๑๔๗๙
๑๔๘๐
๑๔๘๑
๑๔๘๒
๑๔๘๓
๑๔๘๔
๑๔๘๕
๑๔๘๖
๑๔๘๗
๑๔๘๘
๑๔๘๙
๑๔๙๐
๑๔๙๑
๑๔๙๒
๑๔๙๓
๑๔๙๔
๑๔๙๕
๑๔๙๖
๑๔๙๗
๑๔๙๘
๑๔๙๙
๑๕๐๐

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางสาวนีรนุช โกมลสุทธิ์
นางสาวนุกุล ตรีกุล
นางสาวนุกูล หนูแก้ว
นางสาวนุจะรี พิมพ์เขต
นางสาวนุชจรินทร์ แพ่งเมือง
นางนุชจรี รัตนวรสุทธิ์
นางสาวนุชดา ด้วงทองแก้ว
นางนุชนภา ทัพซ้าย
นางสาวนุชนารถ ปั้นฉาย
นางนุชรี สุทธิ์นวล
นางนุชลี พ่อตาแสง
นางสาวนุศราพร พุทธพิพัฒน์
นางสาวนุสรา บุญเรือง
นางสาวนูหรีหย๊ะ หมัดอะด้ํา
นางสาวเนตชรจน์ พรมลัภ
นางเนตรดาว อาทร
นางเนตรนภางค์ ถาวร
นางสาวเนาวรัตน์ เกิดมุสิก
นางเนาวรัตน์ เกื้อเดช
นางสาวเนาวรัตน์ บุญประเทศ
นางเนาวรัตน์ บุญประสม
นางเนาวรัตน์ วงษ์พยัคฆ์
นางสาวเนื้อน้อง สถิตย์กสิกรรม
นางแน่งน้อย มีสมสืบ
นางสาวบงกช ชัยพันธ์
นางสาวบงกช พรมจันทร์
นางบรรจง สวนสมุทร
นางบรรเจิดรักณ์ ดวงวะนา
นางบวรลักษณ์ ทองปัญญา
นางสาวบังอร ก๊ะบุญธง
นางบังอร จีบค้างพลู
นางสาวบังอร เตชะนอก

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
๑๕๐๑
๑๕๐๒
๑๕๐๓
๑๕๐๔
๑๕๐๕
๑๕๐๖
๑๕๐๗
๑๕๐๘
๑๕๐๙
๑๕๑๐
๑๕๑๑
๑๕๑๒
๑๕๑๓
๑๕๑๔
๑๕๑๕
๑๕๑๖
๑๕๑๗
๑๕๑๘
๑๕๑๙
๑๕๒๐
๑๕๒๑
๑๕๒๒
๑๕๒๓
๑๕๒๔
๑๕๒๕
๑๕๒๖
๑๕๒๗
๑๕๒๘
๑๕๒๙
๑๕๓๐
๑๕๓๑
๑๕๓๒

นางสาวบังอร วรธงไชย
นางสาวบัญญัติ ศรีสําอางค์
นางบัวทิพย์ สุขแย้ม
นางบัวสร รักกิจ
นางสาวบัวหอม ฐานเจริญ
นางบุญจง สุพันทวี
นางบุญชู สําราญจิตร์
นางบุญญานุช หนองใหญ่
นางสาวบุญญาพร บุญยัง
นางสาวบุญฑริก ศรีไสยา
นางบุญธิญา วิริยานุภาพพงศ์
นางสาวบุญประเสริฐ วงษ์แปลง
นางบุญพา มีบึงพร้าว
นางบุญเรือน ใจเหิม
นางสาวบุญเรือน ประพันธ์รัตน์
นางสาวบุญเรือน เพชรกุล
นางสาวบุญเรือน มาปัด
นางสาวบุญลักษณ์ มุกดาม่วง
นางสาวบุญฮอง ประเสริฐการ
นางสาวบุณยานุช กันอินทร์
นางบุบผา แก้วมัจฉา
นางบุบผา พลทิพย์
นางสาวบุบผาทิพย์ งามจันอัด
นางบุบผาสวัสดิ์ รัชชตาตะนันท์
นางบุปผา ไชยพิมพ์
นางสาวบุปผา ละออ
นางบุปผาพรรณ์ บุรีทรัพย์
นางบุผา กลิ่นรื่น
นางสาวบุรัสกร ธรรมนาม
นางบุรีรัตน์ วงค์สุนะ
นางบุศย์รินทร์ สงวนสัตย์
นางสาวบุษกร ขันตีกุล

หน้า ๑๐๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๓๓
๑๕๓๔
๑๕๓๕
๑๕๓๖
๑๕๓๗
๑๕๓๘
๑๕๓๙
๑๕๔๐
๑๕๔๑
๑๕๔๒
๑๕๔๓
๑๕๔๔
๑๕๔๕
๑๕๔๖
๑๕๔๗
๑๕๔๘
๑๕๔๙
๑๕๕๐
๑๕๕๑
๑๕๕๒
๑๕๕๓
๑๕๕๔
๑๕๕๕
๑๕๕๖
๑๕๕๗
๑๕๕๘
๑๕๕๙
๑๕๖๐
๑๕๖๑
๑๕๖๒
๑๕๖๓
๑๕๖๔

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางบุษกร รัตนาวสิกลุ
นางสาวบุษกร สมสาร์
นางสาวบุษนันท์ เมืองคํา
นางบุษบา เจริญศิลป์
นางบุษบา ทองดี
นางบุษบา รักษาภักดี
นางบุษบา ศรีจันทร์
นางบุษปวัน ศรีสุทธา
นางสาวบุษพร พิมพ์วงค์
นางสาวบุษยมาศ สุกใส
นางบุษยา รอดพ้น
นางสาวบุษยา ลักษณะ
นางสาวบุษยาพร ทัพอาสา
นางบุษราภรณ์ ศรีพิทักษ์
นางสาวเบญจกันย์ แซ่คิว
นางสาวเบญจพร รอดเสมอ
นางเบญจมาภรณ์ รุ่งโรจน์เกษตร
นางเบญจมาภรณ์ สุนทรพันธุ์
นางสาวเบญจมาศ ขลิบทองคํา
นางเบญจมาศ เครือเนียม
นางสาวเบญจมาศ บ่อน้ําเชี่ยว
นางเบ็ญจรัตน์ นิลรัตน์
นางสาวเบ็ญจลักษณ์ เชี่ยวสมุทร
นางสาวเบญจวรรณ บุญส่ง
นางเบญจวรรณ สุมาการ
นางเบญจวรรณ สุวรรณพานิช
นางสาวเบญจวรรณ อารมรัตน์
นางสาวเบญจา วงษ์จันทร์
นางสาวเบญญาดา รุ่งทวีวัฒน์
นางสาวเบญญาภา บุญทวนพิทักษ์
นางสาวเบญญาภา ประชานันท์
นางสาวเบญญาภา ศิริพันธุ์

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
๑๕๖๕
๑๕๖๖
๑๕๖๗
๑๕๖๘
๑๕๖๙
๑๕๗๐
๑๕๗๑
๑๕๗๒
๑๕๗๓
๑๕๗๔
๑๕๗๕
๑๕๗๖
๑๕๗๗
๑๕๗๘
๑๕๗๙
๑๕๘๐
๑๕๘๑
๑๕๘๒
๑๕๘๓
๑๕๘๔
๑๕๘๕
๑๕๘๖
๑๕๘๗
๑๕๘๘
๑๕๘๙
๑๕๙๐
๑๕๙๑
๑๕๙๒
๑๕๙๓
๑๕๙๔
๑๕๙๕
๑๕๙๖

นางสาวปฏิมา ยะลาเร้
นางสาวปฐมาภรณ์ โพธิ์อ่อง
นางสาวปณิธาน กล่อมดี
นางสาวปณียา อินทกาศ
นางปทิตตา ปันจุติ
นางปทิตตา วงศ์ทิมารัตน์
นางปทิตตามน แก้วมหา
นางสาวปทุม เรืองประยูร
นางสาวปทุมพร พิบูลย์ผล
นางปทุมพร มีหิรัญ
นางสาวปนนัส เหมือนมา
นางสาวปภัสสร อุดแก้ว
นางสาวปภาวี อุทุมพร
นางปรวีณ์ เจริญโพธิ์
นางสาวประกายดาว แก้วเนตร์
นางสาวประกายมาศ ทองหมื่น
นางประจวบ แก้วประชุม
นางสาวประชา คินขุนทด
นางประติมา แตงฤทธิ์
นางสาวประทุม สังข์ช่วย
นางสาวประทุมวัน นกกลาง
นางประนอม เนติพุทธาวรกุล
นางสาวประนอม มุลวัน
นางสาวประน้อม นิสโร
นางประพาสิทธิ์ หงษ์ทอง
นางประไพศรี แหวนวงษ์
นางสาวประภัสรา เสถียรพงษ์
นางสาวประภัสสร ฉลองพันธุ์
นางประภัสสร พุทธิเมธากุล
นางประภากร บุญญาลักษณ์
นางประภาพร เกษร
นางประภาพร คําบุศย์

หน้า ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๙๗
๑๕๙๘
๑๕๙๙
๑๖๐๐
๑๖๐๑
๑๖๐๒
๑๖๐๓
๑๖๐๔
๑๖๐๕
๑๖๐๖
๑๖๐๗
๑๖๐๘
๑๖๐๙
๑๖๑๐
๑๖๑๑
๑๖๑๒
๑๖๑๓
๑๖๑๔
๑๖๑๕
๑๖๑๖
๑๖๑๗
๑๖๑๘
๑๖๑๙
๑๖๒๐
๑๖๒๑
๑๖๒๒
๑๖๒๓
๑๖๒๔
๑๖๒๕
๑๖๒๖
๑๖๒๗
๑๖๒๘

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางสาวประภาพร ใจสะอาด
นางประภาพร ทรายทอง
นางสาวประภาพร บุษดี
นางสาวประภาพรรณ แตงอ่อน
นางประภาพรรณ ทองสิมา
นางประภาพรรณ รักเลี้ยง
นางประภาพักตร์ เขตจัตุรัส
นางประภาพัฒน์ ทองกระโทก
นางสาวประภาวดี พลจันทร์
นางสาวประภาศรี บุญประเสริฐ
นางประภาศรี สําลี
นางประมวล ปิ่นทอง
นางประมวล พรหมภักดี
นางประยูรศรี กวานปรัชญา
นางสาวประวีณ์นุช พรพวงมะลัย
นางสาวประสบสุข กรุดพันธ์
นางสาวประสิทธิรักษ์ เจริญผล
นางประสุพร สงวนวงค์
นางสาวปรัสรา โชปัญญา
นางปรางทิพย์ สิริรัตนสุนทร
นางสาวปราณิศา กิ่งกังวาลย์
นางปราณี กําบังภัย
นางปราณี ชื่นไม่วาย
นางสาวปราณี นันทกิจ
นางปราณี นาคกุล
นางปราณี บุญนิธี
นางสาวปราณี มิสกาวัน
นางสาวปราณี สุ่มมาตร
นางปราณีต คูณหอม
นางสาวปรานอม หงษ์หิน
นางสาวปรารถนา เบ้าทองจันทร์
นางสาวปราราณี สิงห์เริงฤทธิ์

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
๑๖๒๙
๑๖๓๐
๑๖๓๑
๑๖๓๒
๑๖๓๓
๑๖๓๔
๑๖๓๕
๑๖๓๖
๑๖๓๗
๑๖๓๘
๑๖๓๙
๑๖๔๐
๑๖๔๑
๑๖๔๒
๑๖๔๓
๑๖๔๔
๑๖๔๕
๑๖๔๖
๑๖๔๗
๑๖๔๘
๑๖๔๙
๑๖๕๐
๑๖๕๑
๑๖๕๒
๑๖๕๓
๑๖๕๔
๑๖๕๕
๑๖๕๖
๑๖๕๗
๑๖๕๘
๑๖๕๙
๑๖๖๐

นางสาวปราศรัย กิติศรีวรพันธุ์
นางสาวปริชาติ มุขจั่น
นางปริชาติ วังสาร
นางปริญญา ตั้งภัทรกุล
นางปริญญา ไพเราะ
นางสาวปริณดา มะลาเหลือง
นางสาวปริยา พลายเถื่อน
นางสาวปริศนา จันทรังษี
นางสาวปริศนา ภู่ระหงษ์
นางปรีดา จันเพชร
นางปรีดา สุขสงวน
นางปรีดา หวังนุรักษ์
นางสาวปรีดารัตน์ วงศ์รักษา
นางปรียภัสสร์ ดวงจิตร
นางปรียา เวชภัณฑ์
นางปรียานันท์ ชูชื่น
นางปรียานันท์ เปรมปรี
นางปรียานุช อิสลาม
นางปรียาภรณ์ มีสมชีพ
นางสาวปรียาภรณ์ เสนาหาร
นางสาวปรียาภรณ์ เอี่ยมตระกูล
นางสาวปฤษฎี ชัยสนิท
นางสาวปลื้มจิตต์ แสงดี
นางสาวปวันพัสตร์ ปรียาจิตต์
นางปวิชญา โชติจํารัส
นางสาวปวีณา เจริญเขต
นางปวีณา โพธิ์ชู
นางสาวปวีณา มาสกรานต์
นางปวีณา เอมอิ่มธรรม
นางปองฤทัย พนัสเจริญ
นางปองวดี เป่าทอง
นางสาวปัจฉิมาพร เสมมหาศักดิ์

หน้า ๑๐๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๖๑
๑๖๖๒
๑๖๖๓
๑๖๖๔
๑๖๖๕
๑๖๖๖
๑๖๖๗
๑๖๖๘
๑๖๖๙
๑๖๗๐
๑๖๗๑
๑๖๗๒
๑๖๗๓
๑๖๗๔
๑๖๗๕
๑๖๗๖
๑๖๗๗
๑๖๗๘
๑๖๗๙
๑๖๘๐
๑๖๘๑
๑๖๘๒
๑๖๘๓
๑๖๘๔
๑๖๘๕
๑๖๘๖
๑๖๘๗
๑๖๘๘
๑๖๘๙
๑๖๙๐
๑๖๙๑
๑๖๙๒

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางสาวปัญจนาถ ชูทอง
นางสาวปัญจรส ปล้องทอง
นางสาวปัญญาภรณ์ จันแต้
นางสาวปัตมา ปลั่งกลาง
นางสาวปัทมา แก้วเทพ
นางสาวปัทมา คล้ําเจริญ
นางปัทมาวรรณ วงศ์รอด
นางสาวปานจิต ดิษสระ
นางปานชนก ปานเจริญ
นางปานทิพย์ ระเวกโสม
นางสาวปานทิพย์ วาทโยธา
นางสาวปานมาศ อุทัง
นางปานหทัย อึ้งเกษมศรี
นางสาวปาริกชาติ เนียมฤทธิ์
นางสาวปาริฉัตร รัตตศิริ
นางสาวปาริชาต ประพันธ์กูล
นางสาวปาริชาต เสาวมล
นางสาวปาริชาติ เกษา
นางปาริชาติ คํามุงคุณ
นางปาริชาติ นาลาผาย
นางปาริชาติ วงศ์ศร
นางสาวปาริชาติ สวัสดิมานนท์
นางสาวปาริชาติ เอี่ยมเดชะศักดิ์
นางสาวปาลิตา หมาดเด็น
นางสาวปิติพร บุญพรหม
นางสาวปิ่นฤทัย ยะแก้ว
นางปิยดา จะติ
นางปิยธิดา ศรีรักษา
นางปิยนารถ สุเมตติกุล
นางสาวปิยนุช รัตน์บ้านด่าน
นางสาวปิยพร นินต๊ะ
นางปิยพร เนินอุไร

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
๑๖๙๓
๑๖๙๔
๑๖๙๕
๑๖๙๖
๑๖๙๗
๑๖๙๘
๑๖๙๙
๑๗๐๐
๑๗๐๑
๑๗๐๒
๑๗๐๓
๑๗๐๔
๑๗๐๕
๑๗๐๖
๑๗๐๗
๑๗๐๘
๑๗๐๙
๑๗๑๐
๑๗๑๑
๑๗๑๒
๑๗๑๓
๑๗๑๔
๑๗๑๕
๑๗๑๖
๑๗๑๗
๑๗๑๘
๑๗๑๙
๑๗๒๐
๑๗๒๑
๑๗๒๒
๑๗๒๓
๑๗๒๔

หน้า ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวปิยมาศ คําหล้า
นางสาวปิยะนันท์ ฤทธิเดช
นางปิยะนาถ จันเซ่ง
นางปิยะนาถ นิพัฒน์ ขวัญอ่อน
นางสาวปิยะนุช พัฒนโชติ
นางปิยะนุช สีแดด
นางสาวปิยะพร กาละเมฆ
นางปิยะพร ชัยศักดิ์
นางสาวปิยะพร ไชยบุญ
นางสาวปิยะมาศ ไชยเนตร์
นางสาวปิยะวรรณ ปานเกษม
นางสาวปิยาณี เทพโยธิน
นางสาวปิยาณี ภูมิศาสตร์
นางปียานุช สุทธิโสกเชือก
นางปุณณภา กุลไทย
นางปุณณภา ไชยศิลป์
นางสาวปุณยนุช จินดา
นางปุณิกา จันทร์สม
นางสาวปุณิกา ฐานบัณฑิต
นางสาวปุณิภา วราดิษยธร
นางสาวปูณภารัตน์ งามสีห์พิมล
นางสาวปูริดา ภาสภิรมย์
นางสาวปูริดา อิ่นแก้ว
ว่าที่ร้อยตรีหญิง เปรมจิตร กําเนิดเพชร
นางสาวเปรมณพิชญ์ ชอบสุข
นางสาวเปรมปรี แก้วทอง
นางสาวเปรมฤดี ธีรานนท์
นางเปรมวดี หอมชื่น
นางสาวเปลวเทียน อุบลคลี่
นางผกากรอง พุฒหอม
หม่อมหลวงผกามาลย์ เกษมศรี
นางผกามาศ วัฒนชัยกุลวัฒน์

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

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางสาวผกามาส ยิ้มหล้า
นางผกามาส แสนคํา
นางผ่องพรรณ กัณฑวงค์
นางผาณิต เขียวจินดา
นางผุสดี ประดับนาค
นางสาวผุสดี อินหลงเหลา
นางฝนทิพย์ เทพรักทอง
นางฝันนภา วงกรด
นางสาวพงษ์เพชร มาตรา
นางสาวพจจามาลย์ วงษ์คง
นางพจนาจ โพธิสาร
นางพจนีย์ หาญมนต์
นางสาวพธู บุญเรือง
นางพนมพร เครือสวน
นางพนมยงค์ ศรีบุตร
นางสาวพนมรุ้ง กลมค้างพลู
นางสาวพนาไพร ปราสาทกลาง
นางพนิดา ตะไก่แก้ว
นางพนิดา ทองมา
นางพนิดา พรมจันทึก
นางสาวพนิดา วงศ์เลิศประดิษฐ์
นางสาวพนิตสุภา บุญฤทธิ์
นางพยอม พุทธาผา
นางสาวพรกนก อินทะกนก
นางพรทิพย์ แก้วศรีนวม
นางสาวพรทิพย์ คชราช
นางสาวพรทิพย์ เครือทอง
นางสาวพรทิพย์ เชื้อเอี่ยม
นางพรทิพย์ นุชเทศ
นางสาวพรทิพย์ บุญสุข
นางพรทิพย์ บุญอุดม
นางพรทิพย์ พุทธรักขิโต

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
๑๗๕๗
๑๗๕๘
๑๗๕๙
๑๗๖๐
๑๗๖๑
๑๗๖๒
๑๗๖๓
๑๗๖๔
๑๗๖๕
๑๗๖๖
๑๗๖๗
๑๗๖๘
๑๗๖๙
๑๗๗๐
๑๗๗๑
๑๗๗๒
๑๗๗๓
๑๗๗๔
๑๗๗๕
๑๗๗๖
๑๗๗๗
๑๗๗๘
๑๗๗๙
๑๗๘๐
๑๗๘๑
๑๗๘๒
๑๗๘๓
๑๗๘๔
๑๗๘๕
๑๗๘๖
๑๗๘๗
๑๗๘๘

นางพรทิพย์ มะปะโท
นางพรทิพย์ รู้กิจนา
นางสาวพรทิพย์ สงเดช
นางสาวพรทิพย์ สังข์เอี่ยม
นางพรทิพย์ สุขสวัสดิ์
นางพรทิพย์ อารีย์
นางพรทิพย์ อินทร์ทอง
นางสาวพรธิดา มิลี
นางสาวพรนภา ปรัชญาคุณ
นางพรปภาลักษณ์ มีชะนะ
นางพรประพันธ์ พิทักษ์
นางสาวพรพรรณ ป่าไม้ทอง
นางพรพรรณ มีแสง
นางสาวพรพรรณ หล้าปวงคํา
นางสาวพรพรรณ อินทรสถาพร
นางพรพิทยา จูงใจ
นางสาวพรพิมล กองเงิน
นางสาวพรพิมล เจียพงษ์
นางพรพิมล ไชยทิพย์
นางสาวพรพิมล ดวงสมร
นางพรพิมล พัชรเพ็ชร
นางสาวพรเพ็ญ คุ้มแก้ว
นางสาวพรเพ็ญ ชุนเกษา
นางสาวพรภัทร สุคนธวิช
นางสาวพรภาณี อุตตะพันธุ์
นางพรภินันท์ เกิดนาค
นางพรรณพิสิณี กรีพัฒน์
นางสาวพรรณราย เจียพงษ์
นางพรรณวรท จิตบรรเจิด
นางสาวพรรณศร สุขทรัพย์
นางสาวพรรณิภา ทิพย์ตําแย
นางพรรณี ทองอ่อน

หน้า ๑๐๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๘๙
๑๗๙๐
๑๗๙๑
๑๗๙๒
๑๗๙๓
๑๗๙๔
๑๗๙๕
๑๗๙๖
๑๗๙๗
๑๗๙๘
๑๗๙๙
๑๘๐๐
๑๘๐๑
๑๘๐๒
๑๘๐๓
๑๘๐๔
๑๘๐๕
๑๘๐๖
๑๘๐๗
๑๘๐๘
๑๘๐๙
๑๘๑๐
๑๘๑๑
๑๘๑๒
๑๘๑๓
๑๘๑๔
๑๘๑๕
๑๘๑๖
๑๘๑๗
๑๘๑๘
๑๘๑๙
๑๘๒๐

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางพรรณี น้อยลา
นางสาวพรรณี แสนคําวงศ์
นางสาวพรรวี ซุ้นสุวรรณ
นางสาวพรวดี ภิญโญธรรมากร
นางสาวพรวิมล อินทรผล
นางสาวพรวิลัย คุณแก้ว
นางสาวพรศิริ กลิ่นบํารุง
นางสาวพรศิริ พลอยพานิช
นางพรอุมา นวลวิลัย
นางพราวเพชร กมลสกุล
นางพฤติพร บุญเป็ง
นางสาวพวงแข พฤษดี
นางพวงเงิน นามเมือง
นางพวงทิพย์ ชูโฉมงาม
นางสาวพวงทิพย์ วงศ์คํา
นางพวงเพชร วังหล่อ
นางพวงเพ็ชร์ อริวันนา
นางพะเยาว์ คล้ายหงษ์
นางสาวพักตร์เพ็ญ ชูใจ
นางพัชณี จันทร์แสง
นางพัชรกันย์ สิงห์วิเศษ
นางสาวพัชราภรณ์ พลเยี่ยม
นางสาวพัชราภรณ์ อินทรพงษ์นุวัฒน์
นางสาวพัชราวรรณ กันทะใจ
นางสาวพัชริดา บรรจง
นางสาวพัชริดา โยชัย
นางสาวพัชรินทร์ กิมเล็ก
นางสาวพัชรินทร์ เกียรติทศดล
นางพัชรินทร์ เครือวัน
นางสาวพัชรินทร์ จันทร์ศรีนวล
นางสาวพัชรินทร์ จาตุรัส
นางสาวพัชรินทร์ จิตธรรม

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
๑๘๒๑
๑๘๒๒
๑๘๒๓
๑๘๒๔
๑๘๒๕
๑๘๒๖
๑๘๒๗
๑๘๒๘
๑๘๒๙
๑๘๓๐
๑๘๓๑
๑๘๓๒
๑๘๓๓
๑๘๓๔
๑๘๓๕
๑๘๓๖
๑๘๓๗
๑๘๓๘
๑๘๓๙
๑๘๔๐
๑๘๔๑
๑๘๔๒
๑๘๔๓
๑๘๔๔
๑๘๔๕
๑๘๔๖
๑๘๔๗
๑๘๔๘
๑๘๔๙
๑๘๕๐
๑๘๕๑
๑๘๕๒

หน้า ๑๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางพัชรินทร์ ธนะวิบูลย์
นางสาวพัชรินทร์ บุญบรรจง
นางพัชรินทร์ ละอองแก้ว
นางสาวพัชรินทร์ อินกองงาม
นางพัชรินทร์ อุบลครุฑ
นางสาวพัชรี แก้วลิเล็ด
นางพัชรี ทองเพียง
นางสาวพัชรี นิมิตรบัญชา
นางพัชรี บุษบรรณ์
นางสาวพัชรี ยวนลา
นางสาวพัชรี สรเพ็ชร์
นางพัชรี อัมโร
นางพัชรี อินทะเล
นางพัชรีย์ ศิริวาลย์
นางพัชรียา นุชประคอง
นางพัชรียา ยอดแก้ว
นางพัฒชรี เกริกเกียรติยศ
นางพัฒน์นรี คนใหญ่
นางสาวพัฒน์นรี ครเกษม
นางพัฒราภรณ์ โชคช่วยพัฒนากิจ
นางสาวพัณณ์ชิตา พุฒิวงศ์เมศ
นางสาวพัณณ์ชิตา อัครโชคเลิศสิน
นางพัทธ์ฆีตา เมืองไทย
นางสาวพัทธ์ธีรา เลิศวีรพรกุล
นางสาวพัทธ์ธีราดา ศรีโนนม่วง
นางสาวพัทธนันท์ ตั้งพิพัฒน์การกุล
นางพัทยา ใจพระ
นางพันทิพา บุญเกื้อ
นางพันทิวา ธรรมาวิรุฬห์
นางสาวพันมัย ฉันทปฏิมา
นางสาวพัสมนต์ จันทร์หลง
นางสาวพัสรินทร์ บะคะ

๑๘๕๓
๑๘๕๔
๑๘๕๕
๑๘๕๖
๑๘๕๗
๑๘๕๘
๑๘๕๙
๑๘๖๐
๑๘๖๑
๑๘๖๒
๑๘๖๓
๑๘๖๔
๑๘๖๕
๑๘๖๖
๑๘๖๗
๑๘๖๘
๑๘๖๙
๑๘๗๐
๑๘๗๑
๑๘๗๒
๑๘๗๓
๑๘๗๔
๑๘๗๕
๑๘๗๖
๑๘๗๗
๑๘๗๘
๑๘๗๙
๑๘๘๐
๑๘๘๑
๑๘๘๒
๑๘๘๓
๑๘๘๔

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางพาชื่น โพธิสาร
นางพิกุล ภิมาลย์
นางพิกุลทอง มณีอ่อน
นางสาวพิจาริณี บัวเย็น
นางสาวพิชญา สุขวจีพร
นางพิชาณัฏฐ์ ลิ้มธรรมาภรณ์
นางพิณญา เพ็งสุข
นางสาวพิทยา มะกรูดอินทร์
นางสาวพิทักษ์ไท บุญทนต์
นางสาวพิมประภา สีหา
นางพิมพ์ ทองย้อย
นางสาวพิมพ์ประภาวี ยกกรเลิศ
นางสาวพิมพ์ปราชญ์ รอบครบุรี
นางสาวพิมพ์พันธุ์ สิงห์โต
นางสาวพิมพ์พิมล แก้วบุญจันทร์
นางพิมพาภรณ์ แสนโกศิก
นางพิมลดา สีตะระโส
นางพิมลพรรณ แม้นรักษา
นางสาวพิรยา อวยพรสวัสดิ์
นางพิราวรรณ์ พันธ์นิยม
นางสาวพิไลพร แช่มช้อย
นางพิศมัย ทุนคํา
นางสาวพิศมัย ประทุมชาติ
นางพิศมัย ภิรมย์
นางพิษณุ แสนบุญศรี
นางพิสมัย ผลชะอุ่ม
นางสาวพิสมัย อินทร์นอก
นางสาวพีราพร แก้วศรี
นางพีวรา สอาดล้วน
นางพุทธชาติ ด่านกุล
นางพุทธชาติ วรธงไชย
นางพูนทรัพย์ สงคราม

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
๑๘๘๕
๑๘๘๖
๑๘๘๗
๑๘๘๘
๑๘๘๙
๑๘๙๐
๑๘๙๑
๑๘๙๒
๑๘๙๓
๑๘๙๔
๑๘๙๕
๑๘๙๖
๑๘๙๗
๑๘๙๘
๑๘๙๙
๑๙๐๐
๑๙๐๑
๑๙๐๒
๑๙๐๓
๑๙๐๔
๑๙๐๕
๑๙๐๖
๑๙๐๗
๑๙๐๘
๑๙๐๙
๑๙๑๐
๑๙๑๑
๑๙๑๒
๑๙๑๓
๑๙๑๔
๑๙๑๕
๑๙๑๖

นางสาวพูลสมบัติ เยาวพงษ์
นางสาวเพ็ชรรัตน์ เอ้กันหา
นางสาวเพชรลดา จรรยา
นางสาวเพ็ชรลัดดา เพ็ชรกระต่าย
นางสาวเพชรา ปุริวัน
นางเพ็ญทิยา ชัชวาลแสง
นางสาวเพ็ญนภา ยาคํา
นางสาวเพ็ญนภา ศรีนภานนท์
นางเพ็ญประภา เหล่าทอง
นางสาวเพ็ญพักตร์ เพ็งคล้าย
นางสาวเพ็ญราตรี สุขวรรณ
นางสาวเพ็ญศรี ก้างออนตา
นางเพ็ญศรี ณ พัทลุง
นางสาวเพ็ญศรี พันหล้า
นางเพ็ญทอง ยาขม
นางเพลินพิศ โกแวร์
นางสาวเพียงใจ ชิตมณี
นางสาวเพียงใจ วงค์ใหม่
นางเพียงใจ สถานสม
นางสาวเพียงเพ็ญ พุกกิริยา
นางสาวไพรวรรณ ชอบศิลป์
นางสาวไพรศรี มะลิวัลย์
นางสาวไพรัตน์ ฉุนกล้า
นางไพรินทร์ ใบบัว
นางสาวไพลิน สุขแว่น
นางไพลิน หงษ์ศิริ
นางสาวไพวัลย์ มังคะรินทร์
นางสาวฟารีดา อาดํา
นางฟิรดาวซ์ มานะนัด
นางสาวฟีซะ สลามซอ
นางสาวฟูรัยดา ถาวรลักษณ์
นางสาวเฟื้องฟ้า คงขวัญเมือง

หน้า ๑๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๑๗
๑๙๑๘
๑๙๑๙
๑๙๒๐
๑๙๒๑
๑๙๒๒
๑๙๒๓
๑๙๒๔
๑๙๒๕
๑๙๒๖
๑๙๒๗
๑๙๒๘
๑๙๒๙
๑๙๓๐
๑๙๓๑
๑๙๓๒
๑๙๓๓
๑๙๓๔
๑๙๓๕
๑๙๓๖
๑๙๓๗
๑๙๓๘
๑๙๓๙
๑๙๔๐
๑๙๔๑
๑๙๔๒
๑๙๔๓
๑๙๔๔
๑๙๔๕
๑๙๔๖
๑๙๔๗
๑๙๔๘

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางภคนพ นาคนุช
นางภคมน ธรรมรัตน์
นางภรกานต์ แสงธนหิรัญ
นางสาวภรปภัสสรส์ ธาตุทาํ เล
นางภัคจิรา ฝ่ายดี
นางภัครณัฐ ปักกะสัง
นางภัคสมร ศรีเดช
นางภัชดา เรืองมัจฉา
นางสาวภัณฑิรา ล้ําเลิศ
นางภัททิยา สิงโหพล
นางสาวภัททิรา กุลฐิติพันธ์
นางภัททิรา คําตุ้ย
นางสาวภัทรชราวดี สังขมณี
นางสาวภัทรธิฌา นันตา
นางสาวภัทรธินันต์ ตอทองหลาง
นางสาวภัทรนันท์ กัญจนวิภาพร
นางภัทรนิษฐ์ ขจรพรพิศุทธ์
นางสาวภัทรภร ขุนเปีย
นางสาวภัทรวดี ยิ้มเพ็ชร
นางสาวภัทรสิรี สังข์ทอง
นางสาวภัทรสุดา อิ่มสําราญ
นางภัทรานิษฐ์ สนิทราษฎร์
นางสาวภัทรานิษฐ์ อุทธา
นางภัทราพร พรจ่าย
นางภัทราพร ศรีสุริ
นางภัทราพร สุรินทร์
นางภัทราภรณ์ ตาลไธสง
นางสาวภัทราวณี โรมบรรณ
นางภัสชากาญจน์ เรืองภัทรสถิตย์
นางสาวภัสฎาภรณ์ สามกระโทก
นางสาวภัสรา ประกอบสุข
นางภาติยา ทยาวุฒิกุล

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
๑๙๔๙
๑๙๕๐
๑๙๕๑
๑๙๕๒
๑๙๕๓
๑๙๕๔
๑๙๕๕
๑๙๕๖
๑๙๕๗
๑๙๕๘
๑๙๕๙
๑๙๖๐
๑๙๖๑
๑๙๖๒
๑๙๖๓
๑๙๖๔
๑๙๖๕
๑๙๖๖
๑๙๖๗
๑๙๖๘
๑๙๖๙
๑๙๗๐
๑๙๗๑
๑๙๗๒
๑๙๗๓
๑๙๗๔
๑๙๗๕
๑๙๗๖
๑๙๗๗
๑๙๗๘
๑๙๗๙
๑๙๘๐

นางภาราดา กดสาพรมมา
นางภาวดี แก้วตา
นางสาวภาวิณี ช้างรู้กิจ
นางภาวิณี อํานักมณี
นางภาวิดา สันตวิชัย
นางสาวภาวิตา สลับตาล
นางภาวินี มีแสง
นางสาวภาวินี ศรีโกตะเพ็ชร
นางภาวินี สาสนิท
นางสาวภาวินี อ่อนแย้ม
นางภิญญดาพัชญ์ ฤทธิสิทธิ์
นางสาวภูริชชนาฎ นรินทร์สรศักดิ์
นางภูริชญา ครุฑเมือง
นางภูริตา ธนจิรโชติ
นางมณฑา ประทุมชาติภักดี
นางสาวมณฑา สุขคง
นางมณฑิรา เติมทรัพย์
นางมณทกานต์ กองณรงค์
นางมณเทียร บุญส่ง
นางสาวมณฤดี สุวรรณนิมิตร
นางสาวมณี โชคนัติ
นางสาวมณี วงษ์ศรี
นางสาวมณีนุช เอกปัชชา
นางมณีนุชนาฎ ประถมสาสน์
นางมณีพร เหลืองประเสริฐ
นางสาวมณีย์ พุ่งพึ่งศรี
นางสาวมณีรัตน์ ขุนสันเทียะ
นางมณีรัตน์ นราพงษ์
นางมณีรัตน์ ไสลภูมิ
นางมณีรัตน์ อักษรศรี
นางสาวมธุรส จันทร์หอม
นางสาวมนต์ธิณีร์ วิเศษศักดิ์

หน้า ๑๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๘๑
๑๙๘๒
๑๙๘๓
๑๙๘๔
๑๙๘๕
๑๙๘๖
๑๙๘๗
๑๙๘๘
๑๙๘๙
๑๙๙๐
๑๙๙๑
๑๙๙๒
๑๙๙๓
๑๙๙๔
๑๙๙๕
๑๙๙๖
๑๙๙๗
๑๙๙๘
๑๙๙๙
๒๐๐๐
๒๐๐๑
๒๐๐๒
๒๐๐๓
๒๐๐๔
๒๐๐๕
๒๐๐๖
๒๐๐๗
๒๐๐๘
๒๐๐๙
๒๐๑๐
๒๐๑๑
๒๐๑๒

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางสาวมนทรัตม์ ศรีเจริญ
นางมนทิรา มารยาท
นางสาวมนัสชนก รัตนตรัยวงศ์
นางมนัสนันท์ ไวเวหา
นางมนัสพร ร่มโพธิ์ทอง
นางสาวมยุรา ชนะภู
นางสาวมยุรา เมปัญญา
นางสาวมยุรา อุ่นภักดี
นางสาวมยุรี เจริญวิภาสกุล
นางมยุรี พรมอ่อน
นางมยุรี มีเพียร
นางมยุรี สุขเพ็ชรี
นางมลฑา ฆังรัตนะ
นางสาวมลฤดี ขวัญชุม
นางมลฤดี คํากันหา
นางสาวมลฤดี เพ็ชรศรี
นางมลิกา สุทัศน์กุล
นางสาวมะลิ คงสุวรรณ
นางสาวมะลิวัลย์ ชูเกียรติศิริ
นางมะลิวัลย์ บุญมาศ
นางสาวมะลิวัลย์ บุญเอื้อ
นางมะลิวัลย์ รุ่งเรืองศรี
นางมัญชุกานต์ ยิ้มแก้ว
นางสาวมัทชรีย์ นาราศรี
นางสาวมัทรี เวชศาสตร์
นางสาวมันทนา ทองอยู่
นางสาวมัลลิกา ชุมทอง
นางสาวมัลลิกา ตั้งสถิตกุล
นางมัลลิกา อินมะโน
นางสาวมาณีรัตน์ เจริญสุข
นางมานิตา ใจชุ่มชื่น
นางมาริสา เสนธรรม

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
๒๐๑๓
๒๐๑๔
๒๐๑๕
๒๐๑๖
๒๐๑๗
๒๐๑๘
๒๐๑๙
๒๐๒๐
๒๐๒๑
๒๐๒๒
๒๐๒๓
๒๐๒๔
๒๐๒๕
๒๐๒๖
๒๐๒๗
๒๐๒๘
๒๐๒๙
๒๐๓๐
๒๐๓๑
๒๐๓๒
๒๐๓๓
๒๐๓๔
๒๐๓๕
๒๐๓๖
๒๐๓๗
๒๐๓๘
๒๐๓๙
๒๐๔๐
๒๐๔๑
๒๐๔๒
๒๐๔๓
๒๐๔๔

หน้า ๑๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวมาลินี ร้อยลา
นางมาลินี ศรีสังข์
นางมาลี คงฤทธิ์
นางสาวมาลี จันทร์เต็ม
นางสาวมาลี ปิ่นแก้ว
นางมาลี พูนรัตน์
นางสาวมาลี สุภาถิ่น
นางสาวมาสสุภา ระงับทุกข์
นางมิตรา สงวนมิตร
นางสาวมินทร์ลดา รุจิชัยวิสิฐ
นางสาวมีนา บุญประเสริฐ
นางมุขดา สิงห์สุวรรณ
นางสาวมุทิตา เบ็ญจาธิกุล
นางสาวมูฉีดา สาหลัง
นางเมตตา บําเพ็ญ
นางเมตตา ผลสุข
นางเมทินี อิมามี
นางเมสสิยาห์ จันทร์สว่างอรุณ
นางสาวยศศิณี ทินบุตร
นางสาวยุพเยาว์ เจริญทรัพย์
นางยุพา น้ําทรัพย์
นางยุพา ภิรมย์อยู่
นางสาวยุพา ศิริมังคละ
นางยุพาพร แต้มทอง
นางสาวยุพาพร บุญญพันธุ์
นางสาวยุพารัตน์ โชคทวีกิจ
นางสาวยุพิณ สําแดง
นางสาวยุพิน ดวงประทีป
ว่าที่ร้อยตรีหญิง ยุพิน ศิริจันทรวงศ์
นางยุภา โพธิประดิษฐ์
นางสาวยุภา ฟักทอง
นางยุภาพร แพรสกุล

๒๐๔๕
๒๐๔๖
๒๐๔๗
๒๐๔๘
๒๐๔๙
๒๐๕๐
๒๐๕๑
๒๐๕๒
๒๐๕๓
๒๐๕๔
๒๐๕๕
๒๐๕๖
๒๐๕๗
๒๐๕๘
๒๐๕๙
๒๐๖๐
๒๐๖๑
๒๐๖๒
๒๐๖๓
๒๐๖๔
๒๐๖๕
๒๐๖๖
๒๐๖๗
๒๐๖๘
๒๐๖๙
๒๐๗๐
๒๐๗๑
๒๐๗๒
๒๐๗๓
๒๐๗๔
๒๐๗๕
๒๐๗๖

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางยุภาพร สุริยะเจริญ
นางสาวยุภาภรณ์ วิจิตรหงษ์
นางสาวยุวดี พรมพินิต
นางยุวรินทร์ สว่างศรี
นางเย็นสุรีย์ คูตระกูล
นางเยาวลักษณ์ แซ่ซิว
นางเยาวพร ทองเฉลิม
นางสาวเยาวภัทร บุญเมือง
นางสาวเยาวมาลย์ ตระกูลจุล
นางสาวเยาวลักษณ์ ไกรนาจันทร์
นางเยาวลักษณ์ คล่องดี
นางสาวเยาวลักษณ์ ทองวิไล
นางรจนา ประทุมานนท์
นางสาวรจนา แสงพุฒ
นางรจนา หาระวงค์
นางสาวรติรัตน์ หน่อสีดา
นางรมิตา ศรีสุข
นางรวงทิพย์ ตติยวรเศรษฐ์
นางสาวรวงทิพย์ โปธิ
นางสาวรวีภัสส์ ธนัตถ์สรัลพร
นางสาวรวีวรรณ จันทะคัด
นางสาวรวีวรรณ บุณยาทร
นางรศรินทร์ เจียมทอง
นางรสดา สองเมือง
นางสาวรสริน เกียรติพรศิริ
นางสาวรสสุคนธ์ จารุศุกร์
นางรสสุคนธ์ สุริวงค์
นางรอฆาหย๊ะ เย็ง
นางรอซีด๊ะ อาหลีสะหัส
นางรอมละ เจะดราแม
นางรอฮีหม๊ะ หะยีมูซอ
นางระเบียบ คุมรอบ

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
๒๐๗๗
๒๐๗๘
๒๐๗๙
๒๐๘๐
๒๐๘๑
๒๐๘๒
๒๐๘๓
๒๐๘๔
๒๐๘๕
๒๐๘๖
๒๐๘๗
๒๐๘๘
๒๐๘๙
๒๐๙๐
๒๐๙๑
๒๐๙๒
๒๐๙๓
๒๐๙๔
๒๐๙๕
๒๐๙๖
๒๐๙๗
๒๐๙๘
๒๐๙๙
๒๑๐๐
๒๑๐๑
๒๑๐๒
๒๑๐๓
๒๑๐๔
๒๑๐๕
๒๑๐๖
๒๑๐๗
๒๑๐๘

นางระเบียบ บุตดา
นางสาวระวิวรรณ สงวนจินต์
นางรักชนก แก้วฟ้า
นางรัชกร รักษาคม
นางรัชชวลัย สมนึก
นางรัชชาภา กุลกรพงศ์
นางรัชณีกร ลาลด
นางรัชณู อ้นทอง
นางรัชดา ธวัชวงษ์
นางสาวรัชดาภรณ์ พงษ์มณี
นางสาวรัชดาวัลย์ ศรีวรกุล
นางสาวรัชนก อยู่เอี่ยม
นางสาวรัชนี ศรีสูงเนิน
นางรัชนี สินมา
นางรัชนีวรรณ บุตรโยจันโท
นางสาวรัชนีวรรณ สุทธิสาร
นางรัชภร จรัญชล
นางรัชยา สุขขี
นางสาวรัญญ์นภัส วีรกุลเดโชพัฒน์
นางรัดณา แสนรัมย์
นางรัตติกร ชิณเกตุ
นางรัตติกาล ผ่องศรี
นางรัตติยา นามวงศ์
นางสาวรัตติยา วรมติกุล
นางสาวรัตติยา ศักดิ์สกุลเดช
นางสาวรัตติรส พวงเงิน
นางสาวรัตนกูล ทองม่วง
นางสาวรัตน์นภา ศรีสุระ
นางสาวรัตนพร บัวงาม
นางสาวรัตนา คลาดทุกข์
นางรัตนา บัวป้อม
นางรัตนา บุญณรงค์

หน้า ๑๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๐๙
๒๑๑๐
๒๑๑๑
๒๑๑๒
๒๑๑๓
๒๑๑๔
๒๑๑๕
๒๑๑๖
๒๑๑๗
๒๑๑๘
๒๑๑๙
๒๑๒๐
๒๑๒๑
๒๑๒๒
๒๑๒๓
๒๑๒๔
๒๑๒๕
๒๑๒๖
๒๑๒๗
๒๑๒๘
๒๑๒๙
๒๑๓๐
๒๑๓๑
๒๑๓๒
๒๑๓๓
๒๑๓๔
๒๑๓๕
๒๑๓๖
๒๑๓๗
๒๑๓๘
๒๑๓๙
๒๑๔๐

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางรัตนา วรรณศรี
นางสาวรัตนา ศรีสวัสดิ์
นางสาวรัตนากร ขมแก้ว
นางสาวรัตนาพร บาระพรม
นางรัตนาภรณ์ คงมั่น
นางสาวรัตนาภรณ์ คําพล
นางสาวรัตนาภรณ์ ไชยเมือง
นางสาวรัตนาภรณ์ แซ่ว่าง
นางสาวรัตร์ดา คะชะเสน
นางรัติกาล กินจิบ
นางรัศมี ญาลาลุดดีน
นางรัสรินทร์ จิตมณีทวีสิริ
นางสาวรัสรินทร์ ณัฐนิธิศิลป์
นางสาวราตรี เพ็งแจ่ม
นางราตรี สาราทิศ
นางรานันต์ บุญเจริญ
นางราวรรณ หอมจันทร์
นางรําพรรณ สกุลปั้นทรัพย์
นางรําเพย หมื่นแสน
นางสาวรินรฎา ทองยิ่งดี
นางรินรดา หมื่นนรินทร์
นางสาวรุ่งทิพย์ งั่งสําริด
นางสาวรุ่งทิพย์ ภูมิพัฒน์
นางรุ่งทิพย์ ราษฎร์เจริญ
นางสาวรุ่งทิพย์ สุภาพ
นางสาวรุ่งทิวา สันติผลธรรม
นางสาวรุ่งนภา คงปันนา
นางรุ่งนภา จันทอง
นางรุ่งนภา จิตรมณี
นางรุ่งนภา ทิมอุบล
นางรุ่งนภา ภูชัยยานนท์
นางสาวรุ่งรัตน์ ทองอ่อน

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
๒๑๔๑
๒๑๔๒
๒๑๔๓
๒๑๔๔
๒๑๔๕
๒๑๔๖
๒๑๔๗
๒๑๔๘
๒๑๔๙
๒๑๕๐
๒๑๕๑
๒๑๕๒
๒๑๕๓
๒๑๕๔
๒๑๕๕
๒๑๕๖
๒๑๕๗
๒๑๕๘
๒๑๕๙
๒๑๖๐
๒๑๖๑
๒๑๖๒
๒๑๖๓
๒๑๖๔
๒๑๖๕
๒๑๖๖
๒๑๖๗
๒๑๖๘
๒๑๖๙
๒๑๗๐
๒๑๗๑
๒๑๗๒

นางสาวรุ่งเรือง เนียนทะศาสตร์
นางรุ่งฤทัย วงศ์จอม
นางสาวรุ่งอรุณ เธียรประกอบ
นางรุจินันทร์ โสกชาตรี
นางรุจิราพร ทองบุสกุล
นางสาวรุจิฬาภรณ์ จอมทอง
นางรุจี สวนไพรินทร์
นางสาวรุนิชวรางค์ น้อยทะรงค์
นางรุสเซียนี อ่อนละมุน
นางสาวรุสรา วิชาจารย์
นางสาวรูฮานี หลีเจริญ
นางสาวเรณู คําบรรลือ
นางเรณู เพ็ชรกระต่าย
นางเรณู มีแสงนิล
นางสาวเรณู สังข์เมือง
นางเรณู หมั่นหมาย
นางสาวเรวดี ประสงค์สุขสันต์
นางฤดี วันดี
นางฤทัยรัตน์ เวชพนม
นางสาวลดาพรรณ นรินทร์นอก
นางลดาวัลย์ กลีบเมฆ
นางลลิดา วงษ์จู
นางลลิตา ทองจาด
นางลออศรี จักรทอง
นางสาวละมัย โชคศิริ
นางสาวละมัย วงศ์เสนา
นางละมัย วิบูลย์กุล
นางละออ แสงเขียว
นางสาวละออง ประสมรอด
นางละอองดาว โพธิพล
นางละเอียด หงษ์ณี
นางลักขณา แก้วเลื่อน

หน้า ๑๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๗๓
๒๑๗๔
๒๑๗๕
๒๑๗๖
๒๑๗๗
๒๑๗๘
๒๑๗๙
๒๑๘๐
๒๑๘๑
๒๑๘๒
๒๑๘๓
๒๑๘๔
๒๑๘๕
๒๑๘๖
๒๑๘๗
๒๑๘๘
๒๑๘๙
๒๑๙๐
๒๑๙๑
๒๑๙๒
๒๑๙๓
๒๑๙๔
๒๑๙๕
๒๑๙๖
๒๑๙๗
๒๑๙๘
๒๑๙๙
๒๒๐๐
๒๒๐๑
๒๒๐๒
๒๒๐๓
๒๒๐๔

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางลักขณา ธุระพันธ์
นางสาวลักขณา มีศรี
นางลักณษ์คณา ฉิมเรือง
นางลักษณา สาสงเคราะห์
นางลักษมี ตั้งเจริญลาภ
นางลักษิกา วงค์คําจันทร์
นางสาวลัญฉภัทร สุนเจิม
นางสาวลัดดา กาฬษร
นางสาวลัดดา คุระวรรณ
นางลัดดา จุลวงศ์
นางลัดดา ชูติกุลัง
นางสาวลัดดา ดวงแก้วเรือน
นางสาวลัดดา โต๊ะหวังเนียม
นางลัดดา ยงยุทธ
นางสาวลัดดา อภัยพรม
นางลัดดาวัลย์ แจ่มฟ้า
นางลัดดาวัลย์ บุญสม
นางสาวลัดดาวัลย์ สุรชาญชัย
นางลาวัณย์ ศรีสุทธิ
นางลําจวน ศรีสละ
นางลําดวน แสนสงค์
นางสาวลํานอง บุญกล่ํา
นางลําปาง อรรคศรีวร
นางลําพูน พันสิ่ว
นางสาวลําภู บุญเรืองศรี
นางสาวลิดา พระโนราช
นางลิน กล่ําชัย
นางลินดา เพ็ชรหมัด
นางลิลาพร ดีบุตร
นางเลียมจิต ลาภลึก
นางสาวโลมฤดี ตรองบุญมี
นางวงเดือน กองกูล

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
๒๒๐๕
๒๒๐๖
๒๒๐๗
๒๒๐๘
๒๒๐๙
๒๒๑๐
๒๒๑๑
๒๒๑๒
๒๒๑๓
๒๒๑๔
๒๒๑๕
๒๒๑๖
๒๒๑๗
๒๒๑๘
๒๒๑๙
๒๒๒๐
๒๒๒๑
๒๒๒๒
๒๒๒๓
๒๒๒๔
๒๒๒๕
๒๒๒๖
๒๒๒๗
๒๒๒๘
๒๒๒๙
๒๒๓๐
๒๒๓๑
๒๒๓๒
๒๒๓๓
๒๒๓๔
๒๒๓๕
๒๒๓๖

นางวงศ์จันทร์ เล่าเขตวิทย์
นางวงศ์เดือน สาระ
นางสาววชิรา แก้วอัมพร
นางสาววชิราภรณ์ ทองจัตุ
นางวณา สืบศรี
นางสาววนจันทน์ ฉายประเสริฐ
นางสาววนัสสนันท์ ชื่นพยอม
นางวนาลี บุตรสะ
นางสาววนิดา งามเลิศ
นางวนิดา ถิ่นกาแบง
นางวนิดา พวงสมบัติ
นางวนิดา มาลยานนท์
นางสาววนิดา วงษาสันต์
นางสาววนิดา สายปรีชา
นางสาววนิดา สายวงษ์
นางวรกมล ห่านดํา
นางวรกานต์ เปียทอง
นางวรณัน ขัติพรหม
นางสาววรนิษฐ์ ธนรัตน์ฐากรณ์
นางวรนุช ช. จันทร์คุ้ม
นางวรนุช เดชะชัย
นางสาววรนุช ประนอมมิตร
นางสาววรนุช เอกมั่น
นางวรรณกร สามไกร
นางสาววรรณดี บังเพลิง
นางสาววรรณทณี มีปา
นางวรรณทะณา น้อยมี
นางสาววรรณเพ็ญ สมบูรณ์
นางสาววรรณภรณ์ นันทกิจ
นางสาววรรณภา กายา
นางวรรณภา จิตนิยม
นางวรรณภา ประเสริฐยิ่ง

หน้า ๑๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๓๗
๒๒๓๘
๒๒๓๙
๒๒๔๐
๒๒๔๑
๒๒๔๒
๒๒๔๓
๒๒๔๔
๒๒๔๕
๒๒๔๖
๒๒๔๗
๒๒๔๘
๒๒๔๙
๒๒๕๐
๒๒๕๑
๒๒๕๒
๒๒๕๓
๒๒๕๔
๒๒๕๕
๒๒๕๖
๒๒๕๗
๒๒๕๘
๒๒๕๙
๒๒๖๐
๒๒๖๑
๒๒๖๒
๒๒๖๓
๒๒๖๔
๒๒๖๕
๒๒๖๖
๒๒๖๗
๒๒๖๘

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางวรรณภา ผันโคกกรวด
นางสาววรรณรวี พึ่งสาย
นางสาววรรณฤดี อ่อนทับ
นางวรรณวิมล อนันตศาลา
นางสาววรรณวิไล คล้ายกระโทก
นางวรรณศรี นันทะกาญจน์
นางสาววรรณา จําปานิล
นางสาววรรณา เปลี่ยนพุ่ม
นางวรรณา วงศ์จินดา
นางวรรณา สุวรรณพันธ์
นางวรรณา หยู่ขํา
นางวรรณารัตน์ ใจเด็ด
นางสาววรรณิภา เล็กพวงทอง
นางสาววรรธณา นุชเจริญ
นางสาววรรธนันท์ เจียมพลับ
นางวรรษมน ยะวงค์
นางวรลักษณ์ ทองถมยา
นางวรวรรณ สุทธิพันธ์
นางสาววรวลัญช์ ทรงวิชัย
นางวรัทยา หมั่นมั่ง
นางวรางคณา แดงบุหงา
นางวรางคณา วนชุติกุล
นางสาววราพร แสงแก้ว
นางวราภรณ์ ครองยุติ
นางสาววราภรณ์ คําภิรมย์
นางสาววราภรณ์ จันทร์สังข์
นางวราภรณ์ ทาเนตร
นางสาววราภรณ์ บุญศล
นางสาววราภรณ์ พฤกษาศิลป์
นางวราภรณ์ ภูบรรทัด
นางวราภรณ์ สิงห์ชูโต
นางวราภรณ์ สุขเกษม

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
๒๒๖๙
๒๒๗๐
๒๒๗๑
๒๒๗๒
๒๒๗๓
๒๒๗๔
๒๒๗๕
๒๒๗๖
๒๒๗๗
๒๒๗๘
๒๒๗๙
๒๒๘๐
๒๒๘๑
๒๒๘๒
๒๒๘๓
๒๒๘๔
๒๒๘๕
๒๒๘๖
๒๒๘๗
๒๒๘๘
๒๒๘๙
๒๒๙๐
๒๒๙๑
๒๒๙๒
๒๒๙๓
๒๒๙๔
๒๒๙๕
๒๒๙๖
๒๒๙๗
๒๒๙๘
๒๒๙๙
๒๓๐๐

นางวราภรณ์ แสนลา
นางวรารัตน์ ครองรัตน์
นางวรารัตน์ หุ่นยนต์
นางสาววราลักษณ์ จงเทพ
นางสาววราวรรณ เงินแก้ว
นางสาววรินดา ปัญญาประชุม
นางวรินทร์ทิพย์ จาติกานนท์
นางวริยากร อัศววงศานนท์
นางสาววริศรา แฝงสีดา
นางวลัยพร ม่วงกลาง
นางวลัยพร ลิ่มบุญญรัตน์
นางสาววลัยพรรณ กันตี
นางสาววลัยพรรณ ธนากุลพิพัฒน์
นางสาววลัยลักษณ์ เหล็กเทศ
นางสาววะลัยภรณ์ เมฆสุวรรณ
นางวัชรสรณ์ ธงทอง
นางสาววัชรัตน์ จันทร์ต่วน
นางวัชรา ศรีเกษม
นางวัชรานันท์ พรมจรรย์
นางวัชราภรณ์ นามจุมจัง
นางสาววัชราภรณ์ นิตสวน
นางสาววัชรินทร์ ชาคําฤทธิ์
นางวัชรี สัญญวี
นางสาววัชรียา มากชูชติ
นางสาววันดี ฉิมมณี
นางวันดี ไชยสัตย์
นางวันทนา ใบประเสริฐ
นางสาววันทนีย์ ปรางทับทิม
นางสาววันทิพย์ เกษมวัฒนาโรจน์
นางสาววันเพ็ญ เถื่อนทอง
นางสาววันเพ็ญ บัวลอย
นางสาววันเพ็ญ บุญยง

หน้า ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๐๑
๒๓๐๒
๒๓๐๓
๒๓๐๔
๒๓๐๕
๒๓๐๖
๒๓๐๗
๒๓๐๘
๒๓๐๙
๒๓๑๐
๒๓๑๑
๒๓๑๒
๒๓๑๓
๒๓๑๔
๒๓๑๕
๒๓๑๖
๒๓๑๗
๒๓๑๘
๒๓๑๙
๒๓๒๐
๒๓๒๑
๒๓๒๒
๒๓๒๓
๒๓๒๔
๒๓๒๕
๒๓๒๖
๒๓๒๗
๒๓๒๘
๒๓๒๙
๒๓๓๐
๒๓๓๑
๒๓๓๒

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางวันเพ็ญ เล็กประเสริฐ
นางสาววันเพ็ญ ศรีแสนสุข
นางวันเพ็ญ ศุภเสรีสกุล
นางสาววันเพ็ญ เหมปันดัน
นางวันวิสาข์ ศรีชัย
นางวันวิสาข์ สาดสี
นางวัลภา ศรีละออง
นางวัลภา สร้อยทอง
นางวัลลภา พงษ์สม
นางวัลลีพันธุ์ ปาทาน
นางสาววาทินี พิชยวศิน
นางสาววารวรา เศวตศิโรรัตน์
นางสาววาริณี นาคํา
นางวารี คิดรุ่งเรือง
นางวารี สินภักดี
นางวารุณี นาคเจียม
นางสาววารุณี มนัส
นางสาววารุณี วิจารณ์ปรีชา
นางสาววารุณี สาแซ
นางสาววารุณี อามาตย์
นางสาววาลิกา ต๊ะรังษี
นางสาววาศินา จิรรุ่งเรืองวงศ์
นางสาววาสนา เกตุแก้ว
นางวาสนา โกมุทธนานันท์
นางวาสนา ไขกล
นางวาสนา จันทโชติ
นางสาววาสนา จีนเพชร
นางวาสนา ชมภูเพ็ชร
นางสาววาสนา ดอกลําเจียก
นางวาสนา ตุลพันธ์
นางสาววาสนา แตงทอง
นางวาสนา บุญเกิด

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
๒๓๓๓
๒๓๓๔
๒๓๓๕
๒๓๓๖
๒๓๓๗
๒๓๓๘
๒๓๓๙
๒๓๔๐
๒๓๔๑
๒๓๔๒
๒๓๔๓
๒๓๔๔
๒๓๔๕
๒๓๔๖
๒๓๔๗
๒๓๔๘
๒๓๔๙
๒๓๕๐
๒๓๕๑
๒๓๕๒
๒๓๕๓
๒๓๕๔
๒๓๕๕
๒๓๕๖
๒๓๕๗
๒๓๕๘
๒๓๕๙
๒๓๖๐
๒๓๖๑
๒๓๖๒
๒๓๖๓
๒๓๖๔

นางสาววาสนา พินิจวัฒน์
นางสาววาสนา มุงคุณคําชาว
นางสาววาสนา มุสะนะ
นางวาสนา ศรีบุบผา
นางสาววาสนา สุดจิตร์
นางสาววาสนา สุหิตาวงษ์
นางสาววาสนา อมรสิน
นางสาววาสิตา เหลาคม
นางวิกานดา โกศลบุญมี
นางสาววิจิตรา มิสา
นางสาววิชชุลดา นุชนงค์
นางวิชชุลดา ฤทธิเดช
นางสาววิชยาภรณ์ ตัณประภัศสร
นางสาววิชัญญา ละมูล
นางสาววิชุณี บุญจทิตย์
นางสาววิชุดา ลุยตัน
นางวิชุดา อุดหนุน
นางวิชุตา บูรโณภาส
นางสาววิธัญญา ผลธัญญา
นางสาววิธัญญา เรืองนุ้ย
นางสาววินิจกร อินทร์อุดม
นางวินิตา ศุกระมูล
นางวิพรรณทนา บุญเกิด
นางวิพาพร ม้าหลวง
นางสาววิพารัตน์ ดีพัฒชนะ
นางวิภา คํานิกร
นางสาววิภา ชิดประทุม
นางวิภาณี โตสําลี
นางวิภาดา ขวัญเกลี้ยง
นางสาววิภาดา วิรุฬหหิรัณยกุล
นางสาววิภาดา สุขประเสริฐ
นางวิภาพร ธาตุแก้ว

หน้า ๑๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๖๕
๒๓๖๖
๒๓๖๗
๒๓๖๘
๒๓๖๙
๒๓๗๐
๒๓๗๑
๒๓๗๒
๒๓๗๓
๒๓๗๔
๒๓๗๕
๒๓๗๖
๒๓๗๗
๒๓๗๘
๒๓๗๙
๒๓๘๐
๒๓๘๑
๒๓๘๒
๒๓๘๓
๒๓๘๔
๒๓๘๕
๒๓๘๖
๒๓๘๗
๒๓๘๘
๒๓๘๙
๒๓๙๐
๒๓๙๑
๒๓๙๒
๒๓๙๓
๒๓๙๔
๒๓๙๕
๒๓๙๖

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางสาววิภาภรณ์ มนตรี
นางวิภารัตน์ โพธิชัย
นางสาววิภารัตน์ ยศเมฆ
นางสาววิภารัตน์ ระวังภัย
นางวิภารัตน์ รุจิญาติ
นางสาววิภารัตน์ สว่างศรีสกุลพร
นางสาววิภาวรรณ คงสินธุ์
นางวิภาวรรณ คะวิลัย
นางวิภาวรรณ วรรณโกมล
นางวิมล สมศรี
นางวิมลรักษ์ จันทร์หนัก
นางสาววิมลวรรรณ พุ่มเทียน
นางวิรงรอง มีบญ
ุ สบาย
นางสาววิระญา ทรงสวัสดิ์
นางสาววิรัตน์ แก้วสว่าง
นางสาววิราภรณ์ จันทะคุณ
นางสาววิลัดดา ว่องไว
นางสาววิลัยลักษณ์ ทรัพย์เงิน
นางวิลาวัลย์ ปะระมะ
นางวิลาวัลย์ สวัสดิชัย
นางสาววิลาวัลย์ สุนิพัฒน์
นางวิลิปดา จันทา
นางสาววิไล ศิริแสงทอง
นางสาววิไลพร เพ็ชรศิริ
นางวิไลพร เหมือนมี
นางวิไลลักษณ์ เก่งเขตรวิทย์
นางสาววิไลลักษณ์ เพชรเอี่ยม
นางสาววิไลลักษณ์ สิหิง
นางสาววิไลลักษณ์ อยู่โต
นางสาววิไลวรรณ์ ฉิมแก้ว
นางสาววิไลวรรณ เพชรเศรษฐ์
นางวิไลวรรณ อนันตะบุศย์

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
๒๓๙๗
๒๓๙๘
๒๓๙๙
๒๔๐๐
๒๔๐๑
๒๔๐๒
๒๔๐๓
๒๔๐๔
๒๔๐๕
๒๔๐๖
๒๔๐๗
๒๔๐๘
๒๔๐๙
๒๔๑๐
๒๔๑๑
๒๔๑๒
๒๔๑๓
๒๔๑๔
๒๔๑๕
๒๔๑๖
๒๔๑๗
๒๔๑๘
๒๔๑๙
๒๔๒๐
๒๔๒๑
๒๔๒๒
๒๔๒๓
๒๔๒๔
๒๔๒๕
๒๔๒๖
๒๔๒๗
๒๔๒๘

นางสาววิศัลยา นินธิสิงห์
นางวีณา หาญใจ
นางวีรนุช ทิ้งเหม
นางสาววีรยา คังคะวิสุทธิ์
นางสาววีรยา คัสกุล
นางสาววีรานุช วิจารณ์ปรีชา
นางวีราภรณ์ คํานึง
นางสาววีราภรณ์ ทองแพง
นางสาววีริน แผ้วภัย
นางเวชวรรณ์ จําเริญรักษ์
นางเวธณี อริวะสะโร
นางแววดาว อินเทพ
นางแววตา จอมศรี
นางแวววาว เซซ่ง
นางสาวแวววิมล มุ่งร่มกลาง
นางศรัญญา ภูพันนา
นางสาวศรัญญา รุ่งเรือง
นางสาวศรัญญา อินทปัทม์
นางสาวศรัณยา พรรณศิริ
นางสาวศราณี นารีจันทร์
นางศริญญา ตัณฑัยย์
นางสาวศริญญา พิชัยช่วง
นางสาวศรีนวล จันทร์เชื้อ
นางศรีวรรณ เจริญเนตร
นางสาวศรีวรรณ สุขเกษม
นางสาวศรีวรา สวนขวัญ
นางสาวศรีสกุล ใหม่ศรี
นางศรีสะอาด อนุกูล
นางศรีสุดา แจ้งอรุณ
นางศรีสุดา รัตนวิจิตร
นางสาวศรีสุดา อินทจักร
นางศรีอัมพร หิรัญโรจน์

หน้า ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๔๒๙
๒๔๓๐
๒๔๓๑
๒๔๓๒
๒๔๓๓
๒๔๓๔
๒๔๓๕
๒๔๓๖
๒๔๓๗
๒๔๓๘
๒๔๓๙
๒๔๔๐
๒๔๔๑
๒๔๔๒
๒๔๔๓
๒๔๔๔
๒๔๔๕
๒๔๔๖
๒๔๔๗
๒๔๔๘
๒๔๔๙
๒๔๕๐
๒๔๕๑
๒๔๕๒
๒๔๕๓
๒๔๕๔
๒๔๕๕
๒๔๕๖
๒๔๕๗
๒๔๕๘
๒๔๕๙
๒๔๖๐

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางสาวศลิษา ชุ่มวารี
นางสาวศลิษา บิลสัน
นางสาวศศิกานต์ ดิษฐสมบูรณ์
นางสาวศศิณัฐ รุ่งสว่าง
นางศศิณา จันทร์ชื่น
นางสาวศศิณา สมเดช
นางสาวศศิธร ฉายฉันท์
นางศศิธร บัวกล่ํา
นางศศิธร มีสมสืบ
นางศศิธร เวชชศาสตร์
นางสาวศศิธร แสนเทพ
นางสาวศศิพรรณ ต่ายจันทร์
ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศศิมา คงกิตติกร
นางสาวศศิร์อร วิมาโร
นางศศิรัศมิ์ อินทะจักร์
นางสาวศากุล ตานะเศรษฐ
นางศิรดา นาทองไชย
นางสาวศิรภัสสร มูลอําคา
นางศิระพรรณ พลศรีเลิศ
นางสาวศิระมนต์ รุ่งแสง
นางศิราณี ปิอาตู
นางสาวศิริขวัญ คําเปล
นางศิริขวัญ เพ็งสมยา
นางศิริธนา หาญกล้า
นางสาวศิรินยา ริดมัด
นางศิรินาฏ ก่อทอง
นางศิรินาถ ใจสบาย
นางสาวศิริพร กิจเจริญ
นางศิริพร จันทรัตน์
นางสาวศิริพร ด้วงฟู
นางสาวศิริพร พวงกุหลาบ
นางศิริพร พึ่งชาติ

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
๒๔๖๑
๒๔๖๒
๒๔๖๓
๒๔๖๔
๒๔๖๕
๒๔๖๖
๒๔๖๗
๒๔๖๘
๒๔๖๙
๒๔๗๐
๒๔๗๑
๒๔๗๒
๒๔๗๓
๒๔๗๔
๒๔๗๕
๒๔๗๖
๒๔๗๗
๒๔๗๘
๒๔๗๙
๒๔๘๐
๒๔๘๑
๒๔๘๒
๒๔๘๓
๒๔๘๔
๒๔๘๕
๒๔๘๖
๒๔๘๗
๒๔๘๘
๒๔๘๙
๒๔๙๐
๒๔๙๑
๒๔๙๒

นางศิริพร พูกันแก้ว
นางศิริพร เพ่งธรรมกีรติ
นางสาวศิริพร มรรควิวัฒน์
นางสาวศิริพร สงบภัย
นางสาวศิริพร โสดเขา
นางสาวศิริพร อักษรภักดิ์
นางศิริพันธ์ ศาสตร์สง่า
นางศิริมา เนตรสุวรรณ
นางสาวศิริรักษ์ ลักษณะโภคิน
นางศิริรัตน์ แก้วแกมขุน
นางสาวศิริรัตน์ ขวัญดี
นางศิริรัตน์ รักษ์มณี
นางสาวศิริรัตน์ สุทธสนธิ์
นางสาวศิริลักษณ์ แก้วสมบูรณ์
นางศิริลักษณ์ จันทรศรี
นางศิริลักษณ์ ใจเดช
นางสาวศิริลักษณ์ ธรรมนิธา
นางสาวศิริลักษณ์ พรมภักดี
นางสาวศิริลักษณ์ โรจนโกศล
นางศิริลักษณ์ สายทวี
นางสาวศิริลักษณ์ สุขสะอาด
นางศิริลักษณ์ เอี่ยมโอฬาร
นางสาวศิริวรรณ ทิพย์มณี
นางสาวศิริวรรณ ราชภักดี
นางสาวศิริวรรณ รูปกระต่ายทอง
นางสาวศิริวรรณ วงษ์บูรพา
นางศิวพร ประเสริฐสุข
นางสาวศิวพร มหารักษ์
นางสาวศุกุนฌนาฏ เฉวียงวาส
นางศุจรรญา วงษ์ฉัตร
นางศุภนารี ศรีรอด
นางสาวศุภนุช วิศรียา

หน้า ๑๒๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๔๙๓
๒๔๙๔
๒๔๙๕
๒๔๙๖
๒๔๙๗
๒๔๙๘
๒๔๙๙
๒๕๐๐
๒๕๐๑
๒๕๐๒
๒๕๐๓
๒๕๐๔
๒๕๐๕
๒๕๐๖
๒๕๐๗
๒๕๐๘
๒๕๐๙
๒๕๑๐
๒๕๑๑
๒๕๑๒
๒๕๑๓
๒๕๑๔
๒๕๑๕
๒๕๑๖
๒๕๑๗
๒๕๑๘
๒๕๑๙
๒๕๒๐
๒๕๒๑
๒๕๒๒
๒๕๒๓
๒๕๒๔

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางสาวศุภพิชญ์ เหลืองธนาทรัพย์
นางสาวศุภมาส ภารเพิง
นางสาวศุภมาส ศรีพรมษา
นางสาวศุภร พูลเพิ่ม
นางศุภรดา ควรพันธ์
นางสาวศุภรัตน์ โกศล
นางศุภรางค์ หล่อสมบูรณ์
นางศุภลักษณ์ สวนจันทร์
นางศุภวรรณ แสงสว่าง
นางสาวศุภัคนันท์ โภคินภัทรวรโชติ
นางสาวศุภทั ชา ไชยวาล
นางศุภิตา ศิลปนครฤทธิ์
นางสาวโศรยา สุขกลั่น
นางสกุลทิพย์ ทิพย์บันลือ
นางสาวสกุลรัตน์ นาสมจิตร
นางสาวสงกรานต์ ปนสันเทียะ
นางสาวสงกรานต์ ม่วงจันทึก
นางสาวสงบ แนบสนิท
นางสดศรี รุ่งทรัพย์พาณิชย์
นางสดใส สิงบัน
นางสาวสตกมล ท้าวคําลือ
นางสนทรา ใจโอบอ้อม
นางสาวสนอง สุริรัมย์
นางสไบรัตน์ สมกระษาปณ์
นางสาวสมควร พักผ่อน
นางสาวสมคิด แก้ววงศ์วาลย์
นางสาวสมคิด ไขส่วน
นางสมจิต เทพรักษ์
นางสมจิตต์ รอดเพ็งสังคหะ
นางสมจิตร์ สุขแก้ว
นางสาวสมจิตร คงพุกา
นางสมจิตร จินดาทิพย์

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
๒๕๒๕
๒๕๒๖
๒๕๒๗
๒๕๒๘
๒๕๒๙
๒๕๓๐
๒๕๓๑
๒๕๓๒
๒๕๓๓
๒๕๓๔
๒๕๓๕
๒๕๓๖
๒๕๓๗
๒๕๓๘
๒๕๓๙
๒๕๔๐
๒๕๔๑
๒๕๔๒
๒๕๔๓
๒๕๔๔
๒๕๔๕
๒๕๔๖
๒๕๔๗
๒๕๔๘
๒๕๔๙
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖

นางสมจิตร ดีสีปาน
นางสมจิตร ปานเจริญ
นางสาวสมใจ ชํานาญชาติ
นางสมใจ บุญป้อง
นางสมใจ สลุงอยู่
นางสมใจ สาติวงค์
นางสมณี วิมลสุข
นางสมปอง ขอสินกลาง
นางสาวสมปอง รอดสินธุ์
นางสมปอง เลิศหัตถกรสาธิต
นางสมพงษ์ อาจนะรา
นางสาวสมพร คชาแก้ว
นางสมพร นรินทร์นอก
นางสาวสมพร มาลัยศรี
นางสาวสมพร อินรา
นางสาวสมพิศ ธรรมเจริญ
นางสมร รักดํา
นางสาวสมรัตน์ เพ็ชรบุญมี
นางสมฤดี แก้วควรชุม
นางสาวสมฤทัย สีดี
นางสาวสมลออ ทองคํา
นางสาวสมศิริ เสน่ห์บุตร
นางสมัยจิตร์ ปัดจังหรีด
นางสมาพร เจริญวงษ์
นางสาวสมิหรา มหาโชติ
นางสาวสรรศณี เลิศบุรุษ
นางสาวสรรัตน์ ศรีสิทธิชัยกุล
นางสรัญญา อินทกาล
นางสาวสราญจิต จ่าเจริญ
นางสาวสรินนา บัวเทศ
นางสาวสรินยา จิตต์อําไพ
นางสาวสรินยา วิเศษประสิทธิ์

หน้า ๑๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๒๕๖๖
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖๙
๒๕๗๐
๒๕๗๑
๒๕๗๒
๒๕๗๓
๒๕๗๔
๒๕๗๕
๒๕๗๖
๒๕๗๗
๒๕๗๘
๒๕๗๙
๒๕๘๐
๒๕๘๑
๒๕๘๒
๒๕๘๓
๒๕๘๔
๒๕๘๕
๒๕๘๖
๒๕๘๗
๒๕๘๘

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางสโรชา ปรางทอง
นางสโรชา ยะวงษา
นางสลักจิตร กันตนิกข์
นางสวยโสม สุวรรณทับ
นางสาวสวรรยา พิมคีรี
นางสวาด สินธ์แดง
นางสังวาล พันธ์ศรี
นางสังวาฬ พูลสุข
นางสัณห์พจี จุลพรรณ์
นางสาวสันทนา โรจน์พานิชกุล
นางสาวสันสนีย์ วรรณนิยม
นางสาวสัมพันธิตา เฉลิมชัยมงคล
นางสาคเรศ ณะนวล
นางสาวสายใจ ช่างสลัก
นางสาวสายใจ เชียงสา
นางสาวสายทอง นามมุงคุณ
นางสายทอง นามรมย์
นางสาวสายทิพย์ อุตะมะ
นางสาวสายฝน แก้วเจริญ
นางสายฝน จันทร์สระคู
นางสายฝน ทิพย์อักษร
นางสาวสายฝน มิสา
นางสาวสายฝน รัตนพันธ์
นางสายรุ้ง ประวิทย์ธนา
นางสาวสายรุ้ง ปรีชาธีรศาสตร์
นางสาวสายรุ้ง รุ่งสูงเนิน
นางสายรุ้ง สังข์น้ํามนต์
นางสายสมร คล้ายเพ็ญ
นางสายสมร ไชยตรี
นางสายสิริ แตงเจริญ
นางสาวสายสุนีย์ กังวล
นางสาวสายสุนีย์ จันทร์พงษ์

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
๒๕๘๙
๒๕๙๐
๒๕๙๑
๒๕๙๒
๒๕๙๓
๒๕๙๔
๒๕๙๕
๒๕๙๖
๒๕๙๗
๒๕๙๘
๒๕๙๙
๒๖๐๐
๒๖๐๑
๒๖๐๒
๒๖๐๓
๒๖๐๔
๒๖๐๕
๒๖๐๖
๒๖๐๗
๒๖๐๘
๒๖๐๙
๒๖๑๐
๒๖๑๑
๒๖๑๒
๒๖๑๓
๒๖๑๔
๒๖๑๕
๒๖๑๖
๒๖๑๗
๒๖๑๘
๒๖๑๙
๒๖๒๐

นางสาวสารภี พัฒฉิม
นางสาริศา วรสกุลกิจ
นางสาลิณีย์ จิ๋วสุข
นางสาวสาลินี ศรีทอง
นางสาวสาวิตรี กิจฉลอง
นางสาวิตรี กิจปานนท์
นางสาวสาวิตรี นิลกาญจน์
นางสาวสาวิตรี พรประทานชัย
นางสาวสาวิตรี โยธาจันทร์
นางสาวิตรี ศรีวารี
นางสําการ อ่วมแย้ม
นางสาวสําเนียง เพ็งตระกูล
นางสํารวม บุญทับ
นางสาวสํารวย เพ็งคล้าย
นางสาวสําอางค์ อยู่ประพันธ์
นางสาวสินีนาฎ ตะระโสภา
นางสาวสินีนาถ โพธิ์ทอง
นางสาวสิรนารถ ดวงจันทร์
นางสิรพร มาฬมงคล
นางสิรพัชร เมตโต
นางสาวสิรภัทรสร แก้วสังข์
นางสาวสิริกัญญา ทําตะคุ
นางสิริกาญจน์ ชัยวิศิษฎ์
นางสาวสิริการย์ จิรภิรมย์ฐากุล
นางสาวสิรินุช จิตรสําราญ
นางสาวสิรินุช เลิงเพ็ญ
นางสาวสิริพร พงศ์นาค
นางสาวสิริพร พลอยพานิช
นางสาวสิริพรรณ อมรสิน
นางสิริมาศ ดีทองหลาง
นางสิริรัตน์ รัชตากร
นางสาวสิริลักษณ์ ใจทน

หน้า ๑๒๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๖๒๑
๒๖๒๒
๒๖๒๓
๒๖๒๔
๒๖๒๕
๒๖๒๖
๒๖๒๗
๒๖๒๘
๒๖๒๙
๒๖๓๐
๒๖๓๑
๒๖๓๒
๒๖๓๓
๒๖๓๔
๒๖๓๕
๒๖๓๖
๒๖๓๗
๒๖๓๘
๒๖๓๙
๒๖๔๐
๒๖๔๑
๒๖๔๒
๒๖๔๓
๒๖๔๔
๒๖๔๕
๒๖๔๖
๒๖๔๗
๒๖๔๘
๒๖๔๙
๒๖๕๐
๒๖๕๑
๒๖๕๒

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางสาวสีสุดา เมฆเสน
นางสุกญ
ั ญา แก้วบาง
นางสุกัญญา คําแก้ว
นางสุกัญญา ชวนเชย
นางสาวสุกัญญา ไชยนิสงค์
นางสาวสุกัญญา แดงนามนต์
นางสาวสุกัญญา น้อยแก้ว
นางสุกัญญา เนียมฉ่ํา
นางสาวสุกัญญา ประเสริฐกรรณ์
นางสาวสุกัญญา ไผ่สมบูรณ์
นางสาวสุกัญญา ส่งเสียง
นางสาวสุกัญญา หาญศึก
นางสุกัญญา หาสุนทรีย์
นางสาวสุกัญญา เอี่ยมชม
นางสาวสุกันยา เกิดนรินทร์
นางสาวสุกัลยา ท้าวแผนบุญ
นางสาวสุกัลยา พลดร
นางสาวสุกานดา มั่นทรัพย์
นางสาวสุกานดา ยูงทอง
นางสาวสุกานดา รักษ์ทอง
นางสุคนธ์ทิพย์ เอี่ยมคํา
นางสาวสุคนธา รสทิพย์
นางสุจิกา จิรภาสปกรณ์
นางสุจิตรา คงชาตรี
นางสุจิตรา คํากุ้ง
นางสุจิตรา ประถมบุตร
นางสาวสุจิตรา โลหาชีวะ
นางสาวสุจิตรา สีสนิท
นางสุจินต์ วัฒนมหาชัย
นางสาวสุจินตนา รูปเพรียว
นางสาวสุจิรา กันเกตุ
นางสุชา อยู่อ่อน

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
๒๖๕๓
๒๖๕๔
๒๖๕๕
๒๖๕๖
๒๖๕๗
๒๖๕๘
๒๖๕๙
๒๖๖๐
๒๖๖๑
๒๖๖๒
๒๖๖๓
๒๖๖๔
๒๖๖๕
๒๖๖๖
๒๖๖๗
๒๖๖๘
๒๖๖๙
๒๖๗๐
๒๖๗๑
๒๖๗๒
๒๖๗๓
๒๖๗๔
๒๖๗๕
๒๖๗๖
๒๖๗๗
๒๖๗๘
๒๖๗๙
๒๖๘๐
๒๖๘๑
๒๖๘๒
๒๖๘๓
๒๖๘๔

นางสาวสุชาดา ไชยมงคล
นางสาวสุชาดา เทพธัญ
นางสาวสุชาดา มลิวัลย์
นางสุชาดา วรรณะธูป
นางสาวสุชาดา สงวนศักดิ์
นางสาวสุชารัตน์ รัชธานี
นางสาวสุณัฎฐา สังข์เกื้อ
นางสาวสุณีย์ พรมประดิษฐ
นางสาวสุดใจ รังผึ้ง
นางสาวสุดา กันจันทึก
นางสาวสุดา อินรอด
นางสาวสุดาพร สิมมา
นางสุดาภรณ์ ทองไสล
นางสุดายงค์ วิพรมหา
นางสุดารัตน์ แซ่ซี่
นางสาวสุดารัตน์ ทองภักดี
นางสาวสุดารัตน์ นิรัตติศัยกุล
นางสาวสุดารัตน์ เมฆี
นางสาวสุดารัตน์ เหลาทอง
นางสาวสุดาวดี เขียวกุ้ง
นางสาวสุดาวัลย์ พานน้อย
นางสาวสุดาสมร นุตเวช
นางสาวสุทธาทิพย์ เสนีย์
นางสุทธิดา จันทร์ดุ้ง
นางสาวสุทธิรัตน์ แสงจันทร์
นางสุทธิวรรณ จันทร์กระเวน
นางสุทีป ขาวดี
นางสาวสุธานิตย์ แรมไพร
นางสาวสุธารัตน์ จันทรเกต
นางสาวสุธารัตน์ ทองใหม่
นางสาวสุธาสินี ต้นยาง
นางสุธาสินี เทือกตาหลอย

หน้า ๑๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๖๘๕
๒๖๘๖
๒๖๘๗
๒๖๘๘
๒๖๘๙
๒๖๙๐
๒๖๙๑
๒๖๙๒
๒๖๙๓
๒๖๙๔
๒๖๙๕
๒๖๙๖
๒๖๙๗
๒๖๙๘
๒๖๙๙
๒๗๐๐
๒๗๐๑
๒๗๐๒
๒๗๐๓
๒๗๐๔
๒๗๐๕
๒๗๐๖
๒๗๐๗
๒๗๐๘
๒๗๐๙
๒๗๑๐
๒๗๑๑
๒๗๑๒
๒๗๑๓
๒๗๑๔
๒๗๑๕
๒๗๑๖

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางสุธิกานต์ สุวรรณยุหะ
นางสุธิญา ตะวงษา
นางสาวสุธิดา จุลธีระ
นางสาวสุธิศา มาเอี่ยม
นางสาวสุธิสา วรรณกสิกรรม
นางสาวสุธีรนันท์ ยินดีงาม
นางสาวสุนทรี ดีศิริ
นางสาวสุนทรี ตรีพาทย์
นางสาวสุนทรี ผาดศรี
นางสุนทรี ยิ้มเพ็ชร
นางสุนทรี สาธุภาพ
นางสาวสุนทรี สุภาพถ้อย
นางสุนันท์ ใจพันธุ์
นางสาวสุนนั ท์ มีทรัพย์
นางสาวสุนันท์ มีแสงนิล
นางสาวสุนันท์ ระวีวงษ์
นางสาวสุนันท์ สุทธิจิตรานนท์
นางสาวสุนันทา คําเบา
นางสาวสุนันทา ชะโน
นางสาวสุนันทา เพชรเจริญ
นางสาวสุนัย วันไทย
นางสุนิศา พรศรี
นางสาวสุนิษา สุกใส
นางสาวสุนิสา คันศร
นางสาวสุนิสา ทรัพย์สูงเนิน
นางสุนิสา วงค์แท้
นางสาวสุนิสา สิงห์เจริญ
นางสาวสุนิสา อิทธิวัฒนะสุข
นางสุนีย์ กิติลาโภ
นางสาวสุนีย์ ชุมพล
นางสาวสุนีย์ แซ่จันทร์
นางสุนีย์ สรวยงาม

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
๒๗๑๗
๒๗๑๘
๒๗๑๙
๒๗๒๐
๒๗๒๑
๒๗๒๒
๒๗๒๓
๒๗๒๔
๒๗๒๕
๒๗๒๖
๒๗๒๗
๒๗๒๘
๒๗๒๙
๒๗๓๐
๒๗๓๑
๒๗๓๒
๒๗๓๓
๒๗๓๔
๒๗๓๕
๒๗๓๖
๒๗๓๗
๒๗๓๘
๒๗๓๙
๒๗๔๐
๒๗๔๑
๒๗๔๒
๒๗๔๓
๒๗๔๔
๒๗๔๕
๒๗๔๖
๒๗๔๗
๒๗๔๘

นางสาวสุนีรัตน์ มั่นสอน
นางสุเนตร ตุ่ยสิมา
นางสุปราณี ชัยชนะ
นางสาวสุปราณี เนตรพฤษรัตน์
นางสุปรานี ทองสิงห์
นางสาวสุปรานี ยมรัตน์
นางสุปรานี สาระบุตร
นางสุปรีย์ โพธิ์มา
นางสุพร จินดาวงศ์
นางสาวสุพรรณอร พรอยู่ศรี
นางสุพรรณี เกษเพชร
นางสุพรรณี ฆารประเดิม
นางสาวสุพรรณี ไล่มลฑิล
นางสุพรรณี แสงสิรกนก
นางสุพรรณี เหล็กทั่ง
นางสุพรรณี อัครเดชเรืองศรี
นางสุพรรณี อุดมโชครุ่งเรือง
นางสุพรรษา ไตรพรหม
นางสาวสุพรรษา โประธา
นางสุพรรษา ภูริขันติเนตร
นางสาวสุพัฒตา ราช่อง
นางสุพัตรา คชาอนันต์
นางสาวสุพัตรา จันทนะ
นางสุพัตรา จันทร์ชัย
นางสุพัตรา เฉยทิม
นางสุพัตรา ทับพ่วง
นางสุพัตรา ประสพจํารูญภิญโญ
นางสาวสุพัตรา เรืองศรี
นางสุพัตรา อุทิศผล
นางสาวสุพันธ์นิกา นึกชอบ
นางสาวสุพาณี กฤตเมธีกุล
นางสาวสุพิชชา บัวจันทร์

หน้า ๑๒๔
ราชกิจจานุเบกษา
๒๗๔๙
๒๗๕๐
๒๗๕๑
๒๗๕๒
๒๗๕๓
๒๗๕๔
๒๗๕๕
๒๗๕๖
๒๗๕๗
๒๗๕๘
๒๗๕๙
๒๗๖๐
๒๗๖๑
๒๗๖๒
๒๗๖๓
๒๗๖๔
๒๗๖๕
๒๗๖๖
๒๗๖๗
๒๗๖๘
๒๗๖๙
๒๗๗๐
๒๗๗๑
๒๗๗๒
๒๗๗๓
๒๗๗๔
๒๗๗๕
๒๗๗๖
๒๗๗๗
๒๗๗๘
๒๗๗๙
๒๗๘๐

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางสุพิชฌาย์ หิรัญประภา
นางสาวสุพินยา ต้นปรึกษา
นางสาวสุภลักษณ์ วิชาสวัสดิ์
นางสุภัททิรา บุญรัศมี
นางสุภัทรา สัตนาโค
นางสุภัทรา แสงแก้ว
นางสาวสุภางค์ วิเศษอุดมศักดิ์
นางสาวสุภาณี เจริญรูป
นางสาวสุภาพ จําปาศรี
นางสาวสุภาพ เหง้าปูน
นางสาวสุภาพร กัมพละไพฑูรย์
นางสาวสุภาพร กินนารี
นางสุภาพร แก้วอรุณ
นางสาวสุภาพร จันทร์ขอนแก่น
นางสุภาพร ตรีพงษ์
นางสาวสุภาพร เตรียรัมย์
นางสุภาพร ถิ่นสุข
นางสุภาพร ไทยไชยนต์
นางสุภาพร ธรรมเกษร
นางสาวสุภาพร พรหมศรี
นางสุภาพร พลแสง
นางสุภาพร เพียรชนะ
นางสุภาพร ยอดจันทร์
นางสาวสุภาพร ยีกะจิ
นางสุภาพร ศรีมงคล
นางสุภาพร สายอินทร์
ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุภาพร สิทธิการ
นางสาวสุภาพร ไหวดี
นางสาวสุภาพันธ์ เพ็ชรพวงแสง
นางสาวสุภาภรณ์ กาสุริยะ
นางสาวสุภาภรณ์ คณากรณ์
นางสาวสุภาภรณ์ บุดดี

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
๒๗๘๑
๒๗๘๒
๒๗๘๓
๒๗๘๔
๒๗๘๕
๒๗๘๖
๒๗๘๗
๒๗๘๘
๒๗๘๙
๒๗๙๐
๒๗๙๑
๒๗๙๒
๒๗๙๓
๒๗๙๔
๒๗๙๕
๒๗๙๖
๒๗๙๗
๒๗๙๘
๒๗๙๙
๒๘๐๐
๒๘๐๑
๒๘๐๒
๒๘๐๓
๒๘๐๔
๒๘๐๕
๒๘๐๖
๒๘๐๗
๒๘๐๘
๒๘๐๙
๒๘๑๐
๒๘๑๑
๒๘๑๒

นางสาวสุภาภรณ์ ปกแก้ว
นางสาวสุภาภรณ์ โพธิ์ปิดทอง
นางสุภาภรณ์ รุจิกร
นางสาวสุภาภรณ์ สังข์อุดม
นางสาวสุภารัตน์ เจริญเวช
นางสุภารัตน์ โชติเอี่ยม
นางสาวสุภาลักษ์ พัฒนพงษ์ดิลก
นางสุภาวดี คุ้มกุดขมิ้น
นางสุภาวดี ดํารุง
นางสาวสุภาวดี น้อยผา
นางสาวสุภาวดี บํารุงกิจ
นางสาวสุภาวดี ปรีดาสุวรรณ
นางสาวสุภาวดี วิชชาจิราพัชร
นางสุภาวดี สกุลโพน
นางสาวสุภาวดี สุขสําราญ
นางสุภาวดี สุมาลี
นางสุภาวดี แสงจันทร์
นางสาวสุภาวรรณ ศุภหัตถี
นางสาวสุภิญญา มโนวงศ์
นางสาวสุภิญญา อินทชื่น
นางสาวสุภิดา พวงอุไร
นางสาวสุมนทิพย์ พันธุรตั น์
นางสาวสุมล มั่งมูล
นางสาวสุมลทิพย์ แซ่คู่
นางสาวสุมารีย์ เม่นเกิด
นางสาวสุมาลา นิกรกูล
นางสาวสุมาลี โชติผล
นางสาวสุมาลี ประพันธ์
นางสาวสุมาลี พูลสวัสดิ์
นางสุมาลี วรรณุสิทธิ์
นางสาวสุมาลี วิลุนดก
นางสุมาลี สุขวุฒิยา

หน้า ๑๒๕
ราชกิจจานุเบกษา
๒๘๑๓
๒๘๑๔
๒๘๑๕
๒๘๑๖
๒๘๑๗
๒๘๑๘
๒๘๑๙
๒๘๒๐
๒๘๒๑
๒๘๒๒
๒๘๒๓
๒๘๒๔
๒๘๒๕
๒๘๒๖
๒๘๒๗
๒๘๒๘
๒๘๒๙
๒๘๓๐
๒๘๓๑
๒๘๓๒
๒๘๓๓
๒๘๓๔
๒๘๓๕
๒๘๓๖
๒๘๓๗
๒๘๓๘
๒๘๓๙
๒๘๔๐
๒๘๔๑
๒๘๔๒
๒๘๔๓
๒๘๔๔

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางสุมิตรา กิตติสัทโธ
นางสุมิตรา โกมุตตานนท์
นางสุรณี พิลาสันต์
นางสุรอยยา รื่นพิทักษ์
นางสุรัญญา ปัตตะพงศ์
นางสาวสุรัตน์ จงกลณี
นางสุรางค์ ทองปลอด
นางสุรางคนา มั่งมี
นางสาวสุริยันต์ จันทะนาค
นางสาวสุริยาพร เกิดวร
นางสาวสุริศา ปรารมภ์
นางสุรีพร พุ่มเจริญ
นางสาวสุรีย์ คงทอง
นางสาวสุรีย์ สระศรีสม
นางสุรีย์พร อุปรีย์
นางสาวสุรีย์รัตน์ ธัมกิตติคุณ
นางสาวสุรีย์รัตน์ มะเดื่อสวน
นางสุรีรัตน์ กิจสร้างสรรค์
นางสาวสุรีรัตน์ คุ่นชมพู
นางสาวสุรีรัตน์ จันทโชติ
นางสาวสุรีรัตน์ เทียมแก้ว
นางสุรีรัตน์ ผิวผ่อง
นางสุรีรัตน์ พุ่มสุวรรณ์
นางสุรีรัตน์ วงสุวัน
นางสาวสุไรดา ราชชํารอง
นางสาวสุไรยา บาราสัน
นางสาวสุลัดดา แป้นทอง
นางสาวสุวคนธ์ เจริญสุข
นางสาวสุวณี ฤทธิ์ลําเจียก
นางสาวสุวรรณ์ ฉิมแย้ม
นางสาวสุวรรณดี ฉันวิจิตร
นางสุวรรณา โฉมศิริ

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
๒๘๔๕
๒๘๔๖
๒๘๔๗
๒๘๔๘
๒๘๔๙
๒๘๕๐
๒๘๕๑
๒๘๕๒
๒๘๕๓
๒๘๕๔
๒๘๕๕
๒๘๕๖
๒๘๕๗
๒๘๕๘
๒๘๕๙
๒๘๖๐
๒๘๖๑
๒๘๖๒
๒๘๖๓
๒๘๖๔
๒๘๖๕
๒๘๖๖
๒๘๖๗
๒๘๖๘
๒๘๖๙
๒๘๗๐
๒๘๗๑
๒๘๗๒
๒๘๗๓
๒๘๗๔
๒๘๗๕
๒๘๗๖

หน้า ๑๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุวรรณา พัฒนะเอนก
นางสาวสุวรรณา พุทธิบุตร
นางสาวสุวรรณา รักอู่
นางสุวรรณา วงศ์เลิศ
นางสาวสุวรรณี ทาชัย
นางสาวสุวิญชา นาศรี
นางสาวสุวิมล ฉายสุวรรณ
นางสุวิมล ชุลีนวน
นางสุวิมล โชติพิมล
นางสาวสุวิมล สถาพรวลัยรัตน์
นางสาวสุวิมล อินทรสงเคราะห์
นางสาวสุอาดา ดาวุฒิ
นางสาวเสงี่ยมจิต แก่นจําปา
นางเสริมสุข ชื่นบาน
นางสาวเสาวคนธ์ ณ น่าน
นางสาวเสาวคนธ์ หันตุลา
นางเสาวณีย์ เมืองซื่อ
นางสาวเสาวดี แซ่เต้ง
นางเสาวดี โพธิ์งาม
นางสาวเสาวนิตย์ ซ้ายสุข
นางสาวเสาวนีย์ ศรีสังข์
นางเสาวภา ยังรุ่งนนท์
ว่าที่ร้อยตรีหญิง เสาวภา สุรนะภาพันธ์
นางสาวเสาวภาคย์ กังน้อย
นางสาวเสาวลักษณ์ ขอเจริญ
นางสาวเสาวลักษณ์ ทองขาว
นางเสาวลักษณ์ พันธ์ทอง
นางสาวเสาวลักษณ์ มาลัยรักษ์
นางเสาวลักษณ์ วรมันต์ชัย
นางเสาวลักษณ์ อินตานนท์
นางสาวแสงดาว บุบผาสี
นางสาวแสงดาว สุดาทิพย์

๒๘๗๗
๒๘๗๘
๒๘๗๙
๒๘๘๐
๒๘๘๑
๒๘๘๒
๒๘๘๓
๒๘๘๔
๒๘๘๕
๒๘๘๖
๒๘๘๗
๒๘๘๘
๒๘๘๙
๒๘๙๐
๒๘๙๑
๒๘๙๒
๒๘๙๓
๒๘๙๔
๒๘๙๕
๒๘๙๖
๒๘๙๗
๒๘๙๘
๒๘๙๙
๒๙๐๐
๒๙๐๑
๒๙๐๒
๒๙๐๓
๒๙๐๔
๒๙๐๕
๒๙๐๖
๒๙๐๗
๒๙๐๘

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางแสงเดือน พันธ์คําเกิด
นางสาวแสงเดือน รุ่งเรือง
นางแสงเดือน สุขสวัสดิ์
นางสาวแสงนภา ขุนไม้งาม
นางสาวแสงระวี คล้ายมี
นางแสงอรุณ คุ้มคง
นางสาวแสงอรุณ ชาญศรี
นางสาวแสงอรุณ โพธิ์คํา
นางโสภา กิ่งสุวรรณพงษ์
นางโสภา บุญอุ้ม
นางสาวโสภา แมวขาว
นางสาวโสภิดา บุญเลิศลพ
นางโสภิต พรหมอินทร์
นางหทัย จิตตปาลพงศ์
นางสาวหทัยชนก ถาวร
นางหทัยรัตน์ ไชยสาส์น
นางสาวหนึ่งนุช กองทอง
นางหนึ่งฤทัย อ่วมเรืองศรี
นางหนูพร ดีพาชู
นางสาวหนูพักตร์ จันทสม
นางหนูเพ็ชร วรรณราช
นางหยกนภา มะเค็ง
นางหยาดฝน แกล้วกล้า
นางสาวหยาดฝน อินทะเสน
นางหรรษา เสียงเสนาะ
นางสาวหฤทัย กันยาญาติ
นางหัทยา จันทิมา
นางสาวอธิชญา นิลสาคู
นางสาวอธิชา ใจวารี
นางอนงค์ นุชน้อย
นางอนงค์นาถ พรมบุตร
นางอนงลักษณ์ พินิจวงษ์

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
๒๙๐๙
๒๙๑๐
๒๙๑๑
๒๙๑๒
๒๙๑๓
๒๙๑๔
๒๙๑๕
๒๙๑๖
๒๙๑๗
๒๙๑๘
๒๙๑๙
๒๙๒๐
๒๙๒๑
๒๙๒๒
๒๙๒๓
๒๙๒๔
๒๙๒๕
๒๙๒๖
๒๙๒๗
๒๙๒๘
๒๙๒๙
๒๙๓๐
๒๙๓๑
๒๙๓๒
๒๙๓๓
๒๙๓๔
๒๙๓๕
๒๙๓๖
๒๙๓๗
๒๙๓๘
๒๙๓๙
๒๙๔๐

นางอนัญพร ถนอมผล
นางสาวอนามัย เกษามูล
นางสาวอนิศรา จันทะกูล
นางอนุรดี ชูชื่น
นางอนุลักษณ์ แผ่นทอง
นางสาวอนุสรา ศรีสุวรรณพร
นางสาวอพินยา สุขสอาด
นางอภิญญา เก็งสุวรรณ
นางสาวอภิญญา คงพุ่ม
นางสาวอภิญญา คําพิลา
นางสาวอภิรดี คําเมลี
นางสาวอภิระมณ อุไรรัตน์
นางอมร พุฒละ
นางสาวอมรรัตน์ ท่วมแก้ว
นางสาวอมรรัตน์ พงษ์ศิริปัญจนะ
นางอมรรัตน์ พันธ์รัตน์
นางอมรรัตน์ มูลเมือง
นางอมรวรรณ ชูเกลี้ยง
นางสาวอมรา โชติวรพันธ์
นางอรกัญญา มีฤทธิ์
นางอรชร หอมขจร
นางอรณิช ทิพย์สัมฤทธิ์กุล
นางอรณิชชา สายนาค
นางอรทัย ชัยแปง
นางอรทัย ชินนะประภา
นางสาวอรทัย แซ่เอ้า
นางสาวอรทัย แซ่เฮ่า
นางอรทิพย์ บุญทิพย์
นางสาวอรนิสา มิตรประสิทธิ์
นางสาวอรนุช การุญบริรักษ์
นางอรพรรณ ถนอมเขต
นางสาวอรพรรณ นาคายน

หน้า ๑๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๙๔๑
๒๙๔๒
๒๙๔๓
๒๙๔๔
๒๙๔๕
๒๙๔๖
๒๙๔๗
๒๙๔๘
๒๙๔๙
๒๙๕๐
๒๙๕๑
๒๙๕๒
๒๙๕๓
๒๙๕๔
๒๙๕๕
๒๙๕๖
๒๙๕๗
๒๙๕๘
๒๙๕๙
๒๙๖๐
๒๙๖๑
๒๙๖๒
๒๙๖๓
๒๙๖๔
๒๙๖๕
๒๙๖๖
๒๙๖๗
๒๙๖๘
๒๙๖๙
๒๙๗๐
๒๙๗๑
๒๙๗๒

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางสาวอรพรรณ ปกป้อง
นางอรพรรณ สมตุ้ย
นางสาวอรพันธ์ แซ่โง้ว
นางสาวอรพิน ภูพวก
นางอรพิน วอทอง
นางสาวอรพินท์ เก่งเดช
นางสาวอรพินท์ โกสโลดม
นางอรพินท์ นูนทะธรรม
นางสาวอรมณี วงษ์แก้ว
นางสาวอรมัย นอบน้อม
นางสาวอรรณอัมไพ ภาสศักดิ์ชัย
นางอรฤทัย ทองมาก
นางสาวอรวรรณ เตชะโสด
นางสาวอรวรรณ ไตรธาตรี
นางอรวรรณ เทอํารุง
นางสาวอรวรรณ พันธ์แก้ว
นางสาวอรวรรณ ฮานนา
นางอรสา นุ่นสวัสดิ์
นางสาวอรสุชา แสงนิล
นางสาวอรอนงค์ มานะเสถียร
นางสาวอรอนงค์ สันสะท้าน
นางสาวอรอนงค์ สีขํา
นางอรอรุณ เจริญชีพ
นางสาวอรอินทุ์ ศรีวรรษษิฐา
นางสาวอรอุมา ขุนทองพันธ์
นางสาวอรอุมา จํารูญ
นางสาวอรอุมา สรสันต์
นางอรอุมา สาสุข
นางอรัญญา แก้วมณี
นางอรัญญา ใจโชติ
นางสาวอรัญญา นุชเทียม
นางอรัญญา สายยนต์

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
๒๙๗๓
๒๙๗๔
๒๙๗๕
๒๙๗๖
๒๙๗๗
๒๙๗๘
๒๙๗๙
๒๙๘๐
๒๙๘๑
๒๙๘๒
๒๙๘๓
๒๙๘๔
๒๙๘๕
๒๙๘๖
๒๙๘๗
๒๙๘๘
๒๙๘๙
๒๙๙๐
๒๙๙๑
๒๙๙๒
๒๙๙๓
๒๙๙๔
๒๙๙๕
๒๙๙๖
๒๙๙๗
๒๙๙๘
๒๙๙๙
๓๐๐๐
๓๐๐๑
๓๐๐๒
๓๐๐๓
๓๐๐๔

นางสาวอริศรา ชาวปากน้ํา
นางสาวอริษรา เชื้อเอี่ยม
นางอริษรา โพธิขํา
นางอริสา สุขทรัพย์
นางสาวอรุณ ใจเสงี่ยม
นางสาวอรุณพร เลื่อนลอย
นางอรุณรุ่ง ธรรมตา
ว่าที่ร้อยตรีหญิง อรุณี พิลาวุธ
นางสาวอรุณี สกูลหรัง
นางอรุณี หงษ์สินสี
นางอลงกรณ์ เข้มตระกูล
นางอลิษา บุญเกิด
นางสาวอลิสา แสนสวัสดิ์
นางสาวอ้อยใจ นวลรอด
นางสาวอ้อยทิพย์ เนตรทอง
นางอัคร์ภาพร จันทนา
นางสาวอังคณา ธรรมชาติ
นางอังคณา เพชรรัตน์
นางอังคณา แสนอุบล
นางสาวอังคณา โสภา
นางสาวอัจจิมา แพรอัตร์
นางอัจฉรา พงษ์ประภาพันธ์
นางอัจฉรา สุขพิบูลย์
นางสาวอัจฉราพร รุ่งโรจน์
นางสาวอัจฉราภรณ์ สุคะโต
นางอัจฉริยา บึกนันตา
นางอัจฉริยากร เกตุสกุล
นางอัจิรวดี วิโรจน์ปกรณ์
นางสาวอัฉราวรรณ นาชัยพูล
นางสาวอัชริน สมบูรณ์
นางสาวอัญชฎา ไกรวงศ์
นางอัญชนา จอมเกาะ

หน้า ๑๒๘
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐๐๕
๓๐๐๖
๓๐๐๗
๓๐๐๘
๓๐๐๙
๓๐๑๐
๓๐๑๑
๓๐๑๒
๓๐๑๓
๓๐๑๔
๓๐๑๕
๓๐๑๖
๓๐๑๗
๓๐๑๘
๓๐๑๙
๓๐๒๐
๓๐๒๑
๓๐๒๒
๓๐๒๓
๓๐๒๔
๓๐๒๕
๓๐๒๖
๓๐๒๗
๓๐๒๘
๓๐๒๙
๓๐๓๐
๓๐๓๑
๓๐๓๒
๓๐๓๓
๓๐๓๔
๓๐๓๕
๓๐๓๖

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางอัญชนา วงศ์ใหญ่
นางสาวอัญชลี กิจดํารงวินิจกุล
นางสาวอัญชลี แก้วพวงใหม่
นางอัญชลี โตตะเคียน
นางสาวอัญชลี นรินทร์
นางอัญชลี นักนวน
นางอัญชลี บัวสุวรรณ์
นางอัญชลี ปิ่นแก้ว
นางสาวอัญชลี พลายด้วง
นางสาวอัญชลี เพ็งแข
นางอัญชลี แสนรัก
นางอัญชลี เหลืองอ่อน
นางสาวอัญชลีพร ธรรมสุข
นางสาวอัญชสา พฤกษะศรี
นางสาวอัญชิสา จันทร
นางอัญชุลี อิ่มสอน
นางสาวอัญญารัตน์ เอกาชัย
นางสาวอัญธิกา มะณีรัตน์
นางอัญธิดา ศรีวงษ์
นางสาวอันวิดา อภิจารี
นางสาวอัมพร แก้วบุญเรือง
นางสาวอัมพร พร้อมสรรพ
นางอัมพร ศรีวิชา
นางสาวอัมพร ศุภศาสตร์เศรษฐี
นางอัมพวัน ดาวดี
นางสาวอัมพวัน พลรักษา
นางสาวอัมพวัน สุขดาษ
นางสาวอัมพาศรี คงอนุมัติ
นางสาวอัศนีย์ คําบุตรดา
นางอาณิกา วีระประทีป
นางสาวอาทิตยา หลิมจานนท์
นางอาภรณ์ ฉิมภักดี

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
๓๐๓๗
๓๐๓๘
๓๐๓๙
๓๐๔๐
๓๐๔๑
๓๐๔๒
๓๐๔๓
๓๐๔๔
๓๐๔๕
๓๐๔๖
๓๐๔๗
๓๐๔๘
๓๐๔๙
๓๐๕๐
๓๐๕๑
๓๐๕๒
๓๐๕๓
๓๐๕๔
๓๐๕๕
๓๐๕๖
๓๐๕๗
๓๐๕๘
๓๐๕๙
๓๐๖๐
๓๐๖๑
๓๐๖๒
๓๐๖๓
๓๐๖๔
๓๐๖๕
๓๐๖๖
๓๐๖๗
๓๐๖๘

นางอาภรณ์ มาจันทร์
นางสาวอาภา ดํารงค์พันธ์
นางอารมณ์ บุญเผย
นางอารยา ทรัพย์เจริญ
นางสาวอาระยา อาจนาฝาย
นางสาวอาริยา ถมยา
นางอารี พลอยเอี่ยม
นางสาวอารี เศรษฐสุข
นางอารีพรรณ ปานมณี
นางสาวอารีย์ ฉิมพิภพ
นางสาวอารียา เซ็นเชาวนิช
นางอารียา ประสมพงค์
นางสาวอารียา ปานพรหม
นางสาวอารีรัตน์ เขียวสลับ
นางสาวอารีรัตน์ เดชสูงเนิน
นางสาวอารีรัตน์ นันตา
นางอารีรัตน์ นาคบุตร
นางสาวอารีรัตน์ ปุระตา
นางอาลีน อินธิเสน
นางอํานวย ธีระพงศ์
นางอําพร กาวนอก
นางสาวอําพรรณ ทิมจําลอง
นางอําพันธ์ ริยะเทน
นางสาวอําไพ โพธิ
นางสาวอําไพพรรณ เก่งลือชา
นางอําไพวรรณ ขาวรุ่งเรือง
นางอําภา กลสามัญ
นางสาวอําภา วงษ์เขียว
นางสาวอินทิรา บัวแก้ว
นางสาวอิศรา พรายแก้ว
นางอิสรานุช แช่มชื่น
นางอุดมพร เมฆไตรรัตน์

หน้า ๑๒๙
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐๖๙
๓๐๗๐
๓๐๗๑
๓๐๗๒
๓๐๗๓
๓๐๗๔
๓๐๗๕
๓๐๗๖
๓๐๗๗
๓๐๗๘
๓๐๗๙
๓๐๘๐
๓๐๘๑
๓๐๘๒
๓๐๘๓
๓๐๘๔
๓๐๘๕
๓๐๘๖
๓๐๘๗
๓๐๘๘
๓๐๘๙
๓๐๙๐
๓๐๙๑
๓๐๙๒
๓๐๙๓
๓๐๙๔
๓๐๙๕
๓๐๙๖
๓๐๙๗
๓๐๙๘
๓๐๙๙
๓๑๐๐

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางอุดมลักษณ์ จันทร์พร้อย
นางสาวอุดมลักษณ์ ผันสี
นางอุดมลักษณ์ หล่มศรี
นางสาวอุดมศรี ดิแฮ
นางสาวอุดมศรี ปั้นวงค์
นางสาวอุดร จันทะคาม
นางอุทัยวรรณ บุตรโยจันโท
นางอุทัยวรรรณ วรศักดิ์เสนีย์
นางอุบล ตรีศักดิ
นางอุบล ทัดศรีพีรดล
นางสาวอุบล ภูมี
นางอุบลรัตน์ กปิลกาญจน์
นางอุบลรัตน์ กุทาพันธ์
นางอุบลรัตน์ ว่าวทอง
นางสาวอุบลรัตน์ สายป่าน
นางสาวอุบลรัตน์ สุภาษิต
นางสาวอุบลวรรณ วารีกุล
นางอุมาพร จอมทรักษ์
นางอุมาพร ทับภูมี
นางอุมาพร บุญสุข
นางอุมาพร เล็กภักดี
นางอุมารินทร์ ประชุมชน
นางสาวอุมาฤทัย สุวรรณขจร
นางอุรัชา ทองสันติ
นางอุไร เย็นรักษา
นางสาวอุไร รักชาติ
นางสาวอุไร หลานรอด
นางอุไรรัตน์ ลีวงศ์สิงห์กุล
นางสาวอุไรรัตน์ วะริวรรณ
นางอุไรรัตน์ สําราญราษฎร์
นางสาวอุไรลักษณ์ อ่อนประสงค์
นางสาวอุไรวรรณ์ ทาบุตตะ

หน้า ๑๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
๓๑๐๑
๓๑๐๒
๓๑๐๓
๓๑๐๔
๓๑๐๕
๓๑๐๖
๓๑๐๗
๓๑๐๘
๓๑๐๙
๓๑๑๐
๓๑๑๑

นางสาวอุไรวรรณ กําเนิดแก้ว
นางอุไรวรรณ แก้วอุไร
นางสาวอุไรวรรณ เดชสูงเนิน
นางสาวอุไรวรรณ พูนมะเริง
นางอุไรวรรณ สิงห์ชา
นางสาวอุศณา ภู่สําลี
นางอุศนา ดิษฐ์ประสพ
นางสาวอุษณี ขุนจันทร์
นางสาวอุษณีย์ ดวงสังข์
นางสาวอุษณีย์ ทองนิ่ม
นางอุษณีย์ ลิมปิศริ ิ

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐

๓๑๑๒ นางสาวอุษา งามมีศรี
๓๑๑๓ นางสาวอุษา ปิติสุข
๓๑๑๔ นางอุษา ศรแผลง
๓๑๑๕ นางเอมอร คําสะอาด
๓๑๑๖ นางเอี่ยมศิริ ธานี
๓๑๑๗ นางเอื้องฟ้า ปลื้มจิตร
๓๑๑๘ นางเอื้อมพร ภูมิเดช
๓๑๑๙ นางสาวเอื้อมพร ฮะยู้
๓๑๒๐ นางสาวไอรดา แสงคําคม
๓๑๒๑ นางสาวไอศวรรย์ สิริฤทธานุภาพ
๓๑๒๒ นางฮัสนาห์ ละมูลเกษ
๓๑๒๓ นางฮาลีซ๊ะ ลาลี

บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

๑
๒
๓
๔
๕
๖

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๙ นางนนิดา สร้อยดอกสน
นายทวีศักดิ์ สังขปรีชา
๑๐ นางสาวปฐมา สตะเวทิน
นายธนกฤต วงศ์มหาเศรษฐ์
๑๑ นางสาวปริณดา เริงศักดิ์
นายธรรมยุทธิ์ จันทร์ทิพย์
นายปนิญญา ภักษา
๑๒ นางแพรวพรรณ พริ้งพร้อม
นายพงศกร อารีศิริไพศาล
๑๓ นางสาวไพลิน บรรพโต
นายสุนทร อักษรเชิดชู
๑๔ นางสาวฟ้าสว่าง พัฒนะพิเชฐ
นางกัญจนา พัฒนวรพันธุ์
๑๕ นางสาวศิริวรรณ รุจิพงษ์
นางกาญจนา ส่งวัฒนา
๑๖ นางสาวอรภาวดี เสรีวิวัฒนา
๑๗ นางอริสา เหล่าวิชยา
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๗ นายศิวศักดิ์ ปานสุขขุม
นายเดชชาติ ศรีอยู่พุ่ม
๘ นายเศรษฐา วีระธรรมานนท์
นายปรีชญะ โรจน์ฤดากร
๙ นายสรพงษ์ งิ้วทอง
นายพงศ์ณัชชัช กนกงามวิทโรจน์
๑๐ นายสุรเชษฐ์ โทวราภา
นายพีรชัย เกิดสินธุ์
๑๑ นายอัครพงษ์ เอกศิริ
นายภัทรวุฒิ ทรัพย์เย็น
นายวงศกร จันทระ
๑๒ นางสาวกรัณฑรัตน์ บุญญวัฒน์

หน้า ๑๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

นางสาวจันทิมา บัวผัน
นางสาวทรงวาด สุขเมืองมา
นางสาวธโนทัย มงคลสินธุ์
นางสาวนันทิณา นิลายน

๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางสาวเยาวลักษณ์ เอกไพฑูรย์
นางสาวรวิพรรณ สุภาวรรณ์
นางสาวสมใจ สิริตระการกิจ
นางสาวอังคณา สุวรรณจตุพร

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
๑

๑
๒
๓
๔
๕

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
นายดนัย เหลืองคชนารถ
๒ นายวิทยา เบ็ญจาธิกุล
๓ นางสาวสุธีรา ธาตรีนรานนท์
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๖ นางสาวณัฐวดี รังสิยานนท์
นางสาวกัญจน์ชนันทร นวพรคงปรีชา
๗ นางสาวนันท์นภัส ผลตาล
นางสาวขวัญวรา โพธิวาระ
๘ นางสาวมธุรส ผ่านเมือง
นางสาวชนนิกานต์ รอดมรณ์
๙ นางสาวรัสรินทร์ พงษ์ลี้รัตน์
นางสาวชนิดาภา ดีสุขอนันต์
๑๐ นางสาวอโณทัย บุณยะบูรณ์
นางสาวญาติมา นุชแดง

มหาวิทยาลัยเกริก
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายโกญจนาท เจริญสุข
๒ นางสาวปัทฐวรรณ อ่วมศรี
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายกอปรเกียรติ ปิยสิรานนท์
๓ นางสาวศรัณพร ชวนเกริกกุล
๒ นางสาวธัญญ์พิชชา อติวัณณ์วงษ์
๔ นางสาวสุภาพร เชษฐพรเพชร
๕ นางสาวสุวิมล วงศ์สิงห์ทอง

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

๑
๒
๓
๔

ทุติยดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายวัลลภ สุวรรณดี
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๕ นางสาวณฐมน วันวิชัย
นายต่อตระกูล อุบลวัตร
๖ นางสาวณปภัช สุขพงษ์ไทย
นายปราชญา อ่อนนาค
๗ นางต้อยตุลา นาคสกุล
นายสุพรรณชัย ปัณฑวนันท์
๘ นางนฤวรรณ เรืองโรจน์
นางเจษฎา อังกาบสี

หน้า ๑๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
๙ นางสาววราภรณ์ เฮ็งสันเทียะ
๑๐ นางสาววรินทร ปิ่นทอง
๑๑ นางสาวศศิพรรณ บิลมาโนช
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

นายกิตติพงษ์ ผาสุวรรณ์
นายจอมพล ละออ
นายชนะภัย ตันอร่าม
นายธนาณัติ จีนะสฤษดิ์
นายพิชญุตม์ จรัสบํารุงโรจน์
นายพิทักษ์พงศ์ พงษ์พิพัฒน์
นายศุธพัฒน์ สรรพจักร
นายสุเวส อันตรีวรกุล

๑๒
๑๓
๑๔
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางสาวศิรินภา รัชตโพธิ์
นางสุภาวดี ธงภักดิ์
นางสาวอภิชญา ศักดานรเศรษฐ์
นายเสมา มิ่งขวัญ
นายอ่อง คิน ลุน
นางสาวจงจิตต์ แซ่ลี้
นางสาวจิราทัศน์ รัตนมณีฉัตร
นางประภาภรณ์ เจริญชัยนพกุล
นางสาววนิดา อัจฉริยสุนทร
นางวรรทณี หัวใจเพ็ชร
นางสาวศศิธร สุวรรณดี

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑ นางสาวนภา นาคแย้ม
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑ นางเนตรชนก ศรีทุมมา
๒ นางสาวปาจรีย์ ศรีสมบัติ
๓ นางสาวอนุธิดา ประเสริฐศักดิ์

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
ตติยดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายเจตนา สุขเอนก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
๑ นายชนม์รัตน์ ตติยะวรนันท์

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๒ นางสาวสิริรักษ์ ภู่ริยะพันธ์

มหาวิทยาลัยธนบุรี
๑ นายบัญชา เกิดมณี

ทุติยดิเรกคุณาภรณ์
๒ นางนภวรรณ แย้มชุติ
๓ นางสาวอุไรรัตน์ แย้มชุติ

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข

หน้า ๑๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายสิทธิศักดิ์ ทองสุข
๕
๒ นายเอนก นามขันธ์
๖
๓ นางสาวธนวรรณ แฉ่งขําโฉม
๗
๔ นางสาวนันทวัน นาคอร่าม
๘
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๕
๑ นายเจนณรงค์ มากกําเนิด
๖
๒ นายปีติคนธ์ วิเชียร
๗
๓ นายพิชัย บุญช่วย
๘
๔ นายเอกรัตน์ นภกานต์

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางสาววราภรณ์ จินงี่
นางสาวศศิธร เปอร์เขียว
นางสาวศศินา อนุวัตวิสิฐ
นางสาวศุภลักษณ์ บาตโพธิ์
นางสาวเพ็ญนภา เกศสุวรรณกนก
นางสาววัฒนา เอกปมิตศิลป์
นางสาววีนัส วรรณประภา
นางสาวอรพินธ์ วิบูลไพราม

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑๒ นางสาวญาศิณี เคารพธรรม
๑ นายจิรวุฒิ ลิปิพันธ์
๑๓ นางทัดดาว แนบเนียน
๒ นายธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ
๑๔ นางนงนิภา ตุลยานนท์
๓ นายนวพงศ์ ตัณฑดิลก
๑๕ นางสาวนิยะดา รสิกวรรณ
๔ นายนักรบ หมี้แสน
๑๖ นางปัณรสี สู่ศิริรัตน์
๕ นายประจวบ วานิชชัชวาล
๑๗ นางสาวปิยนุช ชัยพรแก้ว
๖ นายวิญญู นิรนาทล้ําพงศ์
๑๘ นางสาวลจิต โพธิสาร
๗ นายวีรพล สวรรค์พิทักษ์
๑๙ นางสาววริศรา แหลมทอง
๘ นายสุทธิพงศ์ ปานเพ็ชร์
๒๐ นางสาววาสนา วิสฤตาภา
๙ นายสุพล สุภาควัฒน์
๒๑ นางสาวศิริลักษณ์ เวชสุมังคะโล
๑๐ นางกัญญรัตน์ หงส์วรนันท์
๑๑ นางชงค์สุดา โตท่าโรง
๒๒ นางสาวสกลกานต์ อินทร์ไทร
๒๓ นางสาวสิญาทิพย์ เพี้ยนภักตร์
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๗
๑ นายกอบกิจ ประดิษฐผลพานิช
๘
๒ นายจักรพันธ์ สุระประเสริฐ
๙
๓ นายจุล ธนศรีวนิชชัย
๑๐
๔ นายณัฐพัชร์ อารีรัชกุลกานต์
๕ นายตีรศักดิ์ เติมทรัพย์สาร
๑๑
๖ นายธนพงษ์ ผลาขจรศักดิ์
๑๒

นายประยุทธ์ ฤทธิเดช
นายรุ่งโรจน์ พุ่มดวง
นายสมศักดิ์ วานิชยาภรณ์
นายสิริทัต เตชะพะโลกุล
นางสาวกุลทิวา โซ่เงิน
นางสาวจินตนา ปรัสพันธ์

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

หน้า ๑๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐

๑๘ นางสาวรัชดา เชิดสูงเนิน
นางสาวช่อลดา สุริยะโยธิน
๑๙ นางวรุณพันธ์ คงสม
นางสาวธันยากร ช่วยทุกข์เพื่อน
๒๐ นางศรันยา สารากรบริรักษ์
นางสาวพจนารถ เตชะฤทธิ์
๒๑ นางสาวศรีดารา ติเพียร
นางพรสุรีย์ วิภาศรีนิมิต
๒๒ นางสาวศุภชาดา เพ็ญจันทร์
นางสาวพัชราภา ตันติชูเวช
๒๓ นางสุภาพ วงศ์ศรีสุนทร

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายสานิต ศิริวิศิษฐ์กุล
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายเฉลิมชัย วิโรจน์วรรณ
๓ นายสุริยา จันทนกูล
๒ นายสุทัศน์ เดชกุญชร
๔ นางสาวจริมจิต เกิดบ้านชัน
๕ นางสาวเพชราวลัย ถิระวณัฐพงศ์

มหาวิทยาลัยนอร์ท - เชียงใหม่
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายพิเชษฐ์ ทานิล
๑ นายนเรศ สุยะโรจน์

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๒ นางสาววชิราภรณ์ ภัทโรวาสน์

มหาวิทยาลัยเนชั่น
๑
๒
๓
๔
๕

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
นายชินพันธ์ โรจนไพบูลย์
๖
นางณัฐกานต์ ไชยยาสมบัติ
๗
นางปริศนา เขียวอุไร
๘
นางปวินท์รัตน์ แซ่ตั้ง
๙
นางสาวเปรมภัสสรณ์ อินทรวิจิตร
๑๐

นางสาวพัชร์วรินท์ สันสุวรรณ
นางพิมลพรรณ ฟูเต็มวงศ์
นางมณธิชา แสนชมภู
นางสาวเรณู อินทะวงศ์
นางลัดดาวรรณ เรือนทัศนีย์

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข

หน้า ๑๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐

มหาวิทยาลัยปทุมธานี
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑ นางสาวฉัตรชนก กระจับนาค
๒ นางทิวาพร ฟูเฟื่อง
๓ นางสาววัสสิกา รุมาคม

มหาวิทยาลัยพายัพ
ตติยดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายธวัช อัศวเดชาฤทธิ์
๓ นางทวีวรรณ ธารพิพัฒน์
๒ นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต
๔ นางสาววัลภา วงศ์จันทร์
๕ นางวัลลภา ทรงพระคุณ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑๕
นายกัลป์ อุโฆษกิจ
๑๖
นายฉัตรชัย สุพรรณบรรจง
๑๗
นายธนัญชัย ทิพยมณฑล
๑๘
นายวสันต์ชาย อิ่มโอษฐ์
๑๙
นายวัชรพล คนเที่ยง
๒๐
นายวุฒิพงษ์ ฉั่วตระกูล
๒๑
นายสาธนัญ บุณยเกียรติ
๒๒
นางกชกร พระพรตระการ
นางจิรภัทร กิตติวรากูล
๒๓
นางสาวจีระภา บุษยาวรรณ
๒๔
๒๕
นางชนกพร ชูชาติ
๒๖
นางสาวดารินทร์ เหมะวิบูลย์
๒๗
นางทศา ชัยวรรณวรรต
๒๘
นางสาวทุติยาภรณ์ จิตตะปาโล

๑ นายเรมีย์ นามเทพ
๒ นายศุภชัย จิรคุปต์
๓ นายอภิรัตน์ ประพันธ์วงศ์

นางนฤมล วันทนีย์
นางสาวเบญจมาภรณ์ เมฆรา
นางสาวปรมาภรณ์ นิรมล
นางประภาวรรณ ปุรณะพรรค์
นางปรารถนา ลังการ์พินธุ์
นางสาวปริญญา พรหมเดชะ
นางพิกุล พงษ์กลาง
นางสาวพิมคณภรณ์ ตระกูลต่อวงศ์
นางพิมผกา ปัญโญใหญ่
นางสาวมนัสวี รุ่งสุวรรณ
นางสาวรวิพิมพ์ เสนาวงค์
นางรัตนาภรณ์ ธนศิริจิรานนท์
นางสาวศิริลักษณ์ เจริญรัตน์
นางสาวสุกัญญา เขียวสะอาด

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๔ นายโอม จันเตยูร
๕ นางสาวนารีรัตน์ บุญลักษณ์
๖ นางพีณา จันทะแก้ว

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข

หน้า ๑๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑ นางรัตน์ชนก พราหมณ์ศิริ

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
๑
๒

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
นายบุญฤทธิ์ คิดหงัน
๓ นางสาวจันทร์จิตร เธียรสิริ
นางสาวกาญจนา สมมิตร
๔ นางปานหทัย ตาเจริญเมือง
๕ นางรพีพร นุตตานนท์
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑๐ นางทิพย์วดี โพธิ์สิทธิพรรณ
นายทัศนา พฤติการกิจ
นายนิติพล คําภูเวียง
๑๑ นางสาวทิพย์วรรณ์ ทนันไชย
นายพิชัย เหลี่ยวเรืองรัตน์
๑๒ นางสาวน้ําฝน เจนสมบูรณ์
นายศราวุธ พงษ์ลี้รัตน์
๑๓ นางสาวนุชจรินทร์ วงศ์รจิต
นายสัชฌุเศรษฐ์ เรืองเดชสุวรรณ
๑๔ นางปาณัสม์ชฎา ศุภจักรวัฒนา
นายสืบพงษ์ พงษ์สวัสดิ์
๑๕ นางสาวพรพนิต พ่วงภิญโญ
นางกมลวรรณ บุญสัมปทา
๑๖ นางพรรณิศา คําภูเวียง
นางสาวจารุณี ภัทรวงษ์ธนา
๑๗ นางสาวรังสินีย์ ซื่อเกียรติขจร
นางสาวจารุลักษณ์ รื่นเริง
๑๘ นางสาวรุ่งทิวา เดชะปรากรม

มหาวิทยาลัยรังสิต

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑ นางปราณี ทัดศรี
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๘
นายกัญ อนันตสมบูรณ์
๙
นายกําจร แซ่เจียง
๑๐
นายชัยพร พานิชรุทติวงศ์
๑๑
นายเชษฐา อุปสิทธิ์
นายดาวฤกษ์ เล่ห์มงคล
๑๒
นายธเนศ โสภณนิธิประเสริฐ
๑๓
นายปฐม โสมวงศ์
๑๔

นายพลังพล ทรงไพบูลย์
นายพันธุ์ศักดิ์ ไทยสิทธิ
นายมงคล เทียนประเทืองชัย
นายรพี อุชชิน
นายวัชรินทร์ จงกลสถิต
นายวัลลภ บัวชุม
นายวิศรุต เลาะวิถี

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕

หน้า ๑๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

นายวุฒิพงษ์ ชินศรี
นายสานนท์ ฉิมมณี
นายสุระศักดิ์ อุตสาห์
นายเสกสฤษฎ์ ธนประสิทธิกุล
นายอภิวัฒิ อุไรรัตน์
นายอาจยุทธ เนติธนากุล
นางสาวณฐ บุญธนาธีรโชติ
นางสาวธิดารัตน์ มานะพัฒนเสถียร
นางสาวนวรัตน์ โกมลวิภาต
นางสาวนิภาพร เทวาวงค์
นางสาวประภาศรี แพทย์ศิริ

๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นางสาวปิยะมาศ เสือเพ็ง
นางมานวิภา อินทรทัต
นางสาวรัชดา ลาภใหญ่
นางสาววรางคณา เล็กตระกูล
นางสาววัชราภรณ์ จิตรชุ่ม
นางสาววิไลลักษณ์ ตรีพืช
นางสาวศศิกาญจน์ ศรีโสภณ
นางสิรดา ไวยามัจมัย
นางสาวสิรินทร ปิ่นเวหา
นางสาวอภินีต์ ทวีติยานนท์
นางอรัญญา พิสิษฐเกษม

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

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑๕
นายพิภพ ช้อยวงค์งาม
๑๖
นายภวินวัชร์ ธัมมะกิตติ์มงคล
๑๗
นายวนดล ขันประกอบ
๑๘
นายสกล สุดชนะ
๑๙
นายสมชาย บุญมาเลิศ
๒๐
นายสมัย พลอุ่น
๒๑
นายสายชล ดวงแก้ว
๒๒
นายสุรวุฒิ เกตุโรจน์
นายเสถียร ทองเกิด
๒๓
นายอนิรุจน์ ทวีคูณ
๒๔
นางชลดา มนัสทรง
๒๕
๒๖
นางสาวนวพร ขู้เปี้ยเต้ง
๒๗
นางเบญจมาศ มณีสาร
๒๘
นางสาวปัทมา สุขศรี
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๔
ว่าที่ร้อยตรี ก่องเกียรติ รักษ์ธรรม
๕
นายจักรินทร์ สมมติ
๖
นายชาคริต บุตรบํารุง

นางสาวพัชรี สุวรรณรินทร์
นางสาวภริดา พุ่มประดิษฐ์
นางสาวมะลิวัลย์ คุณกระมุท
นางรัศมี อ่อนปรีดา
นางสาวรุสนานี ปอแซ
นางสาวลักขณา มณีรัตน์
นางวลัยลักษณ์ เพ็ชรแสน
นางวิไลลักษณ์ เปี่ยมน้อย
นางสาวศิริรัตน์ ฤกษ์ดี
นางสาวสายใจศิริ สุขวัฒนะ
นางสาวสุนิสา หมาดง๊ะ
นางสาวอังคณา อาดํา
นางอัมพร สหัสยุคนธ์
นางสาวอุทิศ เสือแก้ว
นายทวีศักดิ์ ทิพย์นุ้ย
ว่าที่ร้อยตรี ปริญญา มาบุญยสกุล
นายพงศ์สุระ คงแก้ว

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

นายมนต์ชัย อุณหกะ
นายวัชรา ฉิมเงิน
นายวินัย สมบัติ
นายวีระชัย เสมานิล
นายศรายุทธ สิทธิ์ศักดิ์
นายสมบัติ นามบุรี
นายสมยศ ประสิทธินาวา
นายสมาน สําราญวงษ์

หน้า ๑๓๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
นายอนุรักษ์ แก้วฉาง
นายอภิรักษ์ ใสฉิม
นายอารี สัยมาสา
นางสาวฉัตรธิดา มานะวิริยะวงษ์
นางสาวธัญลักษณ์ กันฉาย
นางวัฒนา เสมานิล
นางสุธาสินี นันโช
นางเสาวนีย์ สงวนศัพท์

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑ นางสาวศิณาภรณ์ หู้เต็ม
๒ นางสาวศิริพร อ่วมมีเพียร
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๗ นางสาวนิตยา สุภาภรณ์
๑ นายกรัณย์พัฒน์ อิ่มประเสริฐ
๘ นางสาวปริศนา ตั้งมุทาสวัสดิ์
๒ นายเกียรติพงษ์ พันชนะ
๙ นางสาวปวรรัตน เลิศสุวรรณเสรี
๓ นายณรงค์ ล่ําดี
๑๐ นางสาวพรรณเพ็ญ สิทธิพัฒนา
๔ นายศุภมิตร คูศรีสุวรรณ
๕ นายสุวัตถิ์ ไกรสกุล
๑๑ นางสาวสมรศรี คําตรง
๖ นางสาวจุฑาภรณ์ คงรักษ์กวิน
๑๒ นางสาวสุภัทรา สุวรรณหงษ์
๑๓ นางสาวเสาวนีย์ ศรีจันทร์นิล

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายกรุง กุลชาติ
๔ นายปานัฏสิริ จันทร์ศิริ
๒ นายจําเริญรัตน์ จิตต์จิรจรรย์
๕ นายอรรถพงษ์ โภชน์เกาะ
๓ นายชีวินทร์ ลิ้มศิริ
๖ นางรุ่งทิวา เวทยะเวทิน
๗ นางวราพร โภชน์เกาะ
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๕ นางปวีณา ระบําโพธิ์
๑ นายประณต นาคะเวช
๖ นางสาววรญา โรจนาปภาพร
๒ นายศุภกฤต พริ้วไธสง
๗ นางสาววริสรา วงษ์เตมีย์
๓ นายอธิต ทิวะศะศิธร์
๘ นางศริญญา นาคสระน้อย
๔ นางสาวตะวัน แสงสุวรรณ
๙ นางสุขุมาล เกิดนอก

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข

หน้า ๑๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายเฉลียว นครจันทร์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
๑
๒
๓
๔

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๕ นางสาวธนาพร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
นายนพดล ปกรณ์นิมิตดี
๖ นางธรินี มณีศรี
นายพลกฤษณ์ ไพรสานฑ์วณิชกุล
๗ นางปาริชาติ คุณปลื้ม
นายสมภพ แอลล์
๘ นางสาวสุพัฒตรา เกษราพงศ์
นายสุภาค สิทธิทองแพง
๙ นางสาวสุรีย์ฉาย พลวัน
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑๒ นายอนันต์ เพียรวัฒนะกุลชัย
นายกิติกุล ปุณศรี
๑๓ นายอาคม จงไพศาล
นายธาวิษ ถนอมจิตศ์
๑๔ นางสาวกรณัฐ กุตตะนันท์
นายธีวินท์ นฤนาท
๑๕ นางนงเยาว์ สอนจะโปะ
นายพนรัญชน์ ยังสุข
๑๖ นางสาวบุญศิริ มะสัน
นายพิภัช ดวงคําสวัสดิ์
๑๗ นางสาวปรางทิพย์ ยุวนนท์
นายพีรพัฒน์ พรหมมาศ
๑๘ นางสาวปรียาภรณ์ เฮอริงตัน
นายภาคภูมิ อรรถกรศิริโพธิ์
๑๙ นางสาวพรทิวา แสงเขียว
นายมานินทร์ เจริญลาภ
๒๐ นางสาวพรพรรณ เหมพันธุ์
นายวรเชษฐ์ สิงห์ลอ
๒๑ นางสาวพิมพ์วิสาข์ ติ่งเคลือบ
นายวสุวรรธน์ พงศ์ขจร
นายวีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล
๒๒ นางรังสีจันท์ สุวรรณสทิศกร
๒๓ นางอุราภรณ์ รักมิตร

มหาวิทยาลัยสยาม
๑
๒
๓
๔
๕

นายเฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชทวี
นายณรงค์ฤทธิ์ สุคนธสิงห์
นายนิวัฒน์ เตชะเกียรตินันท์
นายปริญ ลักษิตามาศ
นายภาคภูมิ มงคลสังข์

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๖
๗
๘
๙
๑๐

นายมารุจ ลิมปะวัฒนะ
นายเวทิต ทองจันทร์
นายสุทธิเกียรติ ชลลาภ
นางจิรนาถ บุญคง
นางสาวเบญจวรรณ บวรกุลภา

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข

หน้า ๑๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐

๑๑ นางสาวปิยนุสร์ น้อยด้วง
๑๓ นางสาววิรากานต์ เทวินภิบาลพันธุ์
๑๒ นางสาวภัทรพร อรัณยภาค
๑๔ นางสาวสรัญญา ชมฉัยยา
๑๕ นางสาวอําพรรณ ชัยกุลเสรีวัฒน์
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๖ นางสาวจิดาภา ถิรศิริกุล
๑ นายชาญชัย วิรุณฤทธิชัย
๗ นางสาวญาดานันท์ กวยรักษา
๒ นายทวีศักดิ์ ปิยะทัศนานนท์
๘ นางสาวมนฤดี มิตรเจริญถาวร
๓ นายสุชาติ ธีระศรีสมบัติ
๙ นางสาวศลิษา เปลี่ยนดี
๔ นายสุพิชชา ชูวงษ์
๑๐ นางสาวอุษาศิริ ศรีสกุล
๕ นายอเนก บํารุงศรี

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
๑
๒
๓
๔
๕

๑
๒
๓

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๖ นางสาวตระหนักจิต ยุตยรรยง
นายทิวา เพ็ญสุข
๗ นางพิมพ์พชา วณิชย์กอบจินดา
นายพีรพงษ์ ฟูศิริ
๘ นางสาวรจนาฎ ไกรปัญญาพงศ์
นายอนุฉัตร ช่ําชอง
๙ นางสาววัชรวี จันทรประกายกุล
นางสาวจินดาพร พินพงทรัพย์
๑๐ นางศิริพร ศรีมูล
นางชุติมา เพชรรักษ์
๑๑ นางสาวษิรินุช นิ่มตระกูล
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๔ นายอรรถพล สืบพงศกร
นายปณวัฒน์ วัฒนวิทย์
๕ นางฐนิษญา จิริยะสิน
นายพงษ์ธนา วณิชย์กอบจินดา
๖ นางสาวรวินกานต์ ศรีนนท์
นายยอดธง รอดแก้ว

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

๑
๒
๓
๔

ตติยดิเรกคุณาภรณ์
๑ นางสาวศิริวรรณ ตันตระวาณิชย์
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๕ นางมยุรี เก่งเกตุ
นายเทอดพงศ์ ศรีสุขพันธุ์
๖ นางสาวรัตนา ทิมเมือง
นายสุกฤตาวัฒน์ บํารุงพานิช
๗ นางวชิรา เจริญจิตร์
นางสาวกมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม
๘ นางสาววิภาวรรณ วิทยกฤตศิริกุล
นางสาวณธภร ธรรมบุญวริศ
๙ นางสาววิไล ธรรมวาจา

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

หน้า ๑๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๒๐ นางสาวปัญจพรดิษฐ์ คงคานนท์
นายเจริญศักดิ์ แซ่จึง
๒๑ นางปิยะวัน วงษ์บุญหนัก
นายณัฐนันท์ ศิริเจริญ
นายณัทสกลพัชร เชาว์วรศิษฐ์
๒๒ นางสาวพนารัตน์ ยอดอินทร์
นายทศพร เลิศพิเชฐ
๒๓ นางสาวพัชรี รัศมีแจ่ม
นายธันฐกรณ์ สังขพิพัฒธนกุล
๒๔ นางสาวเพ็ญสิริ อัครธีราเสถียร
นายธีระ ราชาพล
๒๕ นางเรณู อภิวันท์สนอง
นายนันทวุฒิ ครุธา
๒๖ นางสาวลภัสรดา แขวงอินทร์
นายนิรันดร์ ฉิมพาลี
๒๗ นางวราภรณ์ แจ่มแจ้ง
นายมธุรส อ่อนไทย
๒๘ นางวลีพร พฤทธ์พาณิชย์
นางสาวกชพร ขวัญทอง
๒๙ นางวาสนา แก้วรัตนะ
๓๐ นางศาริณี ตั้งอุทัยสุข
นางสาวกนกภรณ์ สวัสดี
๓๑ นางสาวศิริยุพา นันสุนานนท์
นางสาวกัลยา อุณหพิเชษฐวัฒนา
นางสาวคนึงนิจ สมบูรณ์ทรัพย์
๓๒ นางสาวสมจิตร์ ภูมิสวัสดิ์
นางจันทร์พร สุริวงค์กล่อม
๓๓ นางสาวสุดารัตน์ สิมเสม
นางสาวนนทพร เป็นนวล
๓๔ นางสาวสุพิชชา วัฒนะประเสริฐ
นางสาวบงกช เดชมิตร
๓๕ นางสาวหรรษา มหามงคล
นางสาวบุบผา กลิ่นพุฒ
๓๖ นางสาวอภิวันท์ สุวรรณชูโต
นางสาวปวีณา ธนะพงศ์เพชร
๓๗ นางสาวอมราภรณ์ นุชทองคํา
นางสาวปัญจพร นิ่มมณี
๓๘ นางอริศรา สิทธิพงษ์
๓๙ นางสาวอิสสริยา เอี่ยมสุวรรณ

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
๑
๒
๓
๔

นายคัมภีร์ ทองพูน
นายประภาศ ปานเจี้ยง
นายยรรยง คชรัตน์
นางสาวเจรจา บุญวรรณโณ

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๕
๖
๗
๘

นางสาวลีลี่ รัศมีมณฑล
นางสาวสวย หลักเมือง
นางสาวสุวัจนี เพชรรัตน์
นางสาวอริสรา บุญรัตน์

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

หน้า ๑๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
นายขภิชาติ ราชแสง
๑๒
นายชัชวาลย์ ลุขะรัง
๑๓
นายนธี เหมมันต์
๑๔
นายสนัน ยามาเจริญ
๑๕
นางสาวคณิดา ไกรสันติ
๑๖
นางจิตรลดา พันธุ์พณาสกุล
๑๗
นางสาวจุฑามาศ พรหมมนตรี
๑๘
นางสาวเจริญเนตร แสงดวงแข
๑๙
นางสาวชุติมา ทัศโร
๒๐
นางณธัชสร จุติสงขลา
๒๑
นางสาวธิญาดา แก้วชนะ
๒๒

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐

นางนพวัลภ์ มงคลศรี
นางพัชราวดี พรหมดวง
นางสาวพัชรินทร์ เสริมการดี
นางสาวภัททิรา กลิ่นเลขา
นางสาววัชราภรณ์ พิมพาพร
นางวารุณี ธรรมเจริญศักดิ์
นางสุจิตรา จรจิตร
นางสาวสุนิสา เชาวน์เมธากิจ
นางสาวอังศณา ณ สงขลา
นางสาวอัฐพร ชาญชญานนท์
นางสาวอุบลรัตน์ ศรีวิเชียรอําไพ

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ตติยดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายชนินทร จิตตวิริยานุกุล
๒ นายประทิต สันติประภพ
๓ นางสาวอุรีย์ เจี่ยสกุล
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑๑
นายการัณย์ ไพบูลย์เลิศ
นายชัชวาลย์ รุ่งโรจน์บูลย์
๑๒
นายณัฏฐพล ศุภวงศ์
๑๓
นายทัพนันทน์ เอี่ยวพานทอง
๑๔
นายธนกร หมื่นนุช
๑๕
นายธนะชัย ธรรมธวัชวร
๑๖
นายบุญเลิศ วัจจะตรากุล
๑๗
นายประยุทธ มีเนตรทิพย์
๑๘
นายปิยะ สายลมรักษา
๑๙
นายมนูศักดิ์ ดีแกง
๒๐

นายวีระพันธ์ พันธ์วิไล
นายเสถียรภาพ นาหลวง
นายอภิชิต ฉันทจิตปรีชา
นายอาทิตย์ ปิ่นปัก
นายอิศรศักดิ์ สันติวิฑูรวงศ์
นางสาวกรกมล ตระกูลสุขอนันต์
นางสาวกฤษณนันท์ เครือวรรณ์
นางจุฑารัตน์ เหล่ามานะเจริญ
นางสาวชัญญา ประเสริฐรัตนเดโช
นางณัฐรดา ตียาภรณ์

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐

นางสาวนิฎา บุญมา
นางสาวปภา คณานุรักษ์
นางสาวปวริศา ถือซื่อ
นางสาวพริมา วิริยวัฒน์
นางสาวพัชนีย์ ยะสุรินทร์
นางสาวพัชรี จันทรักษา
นางสาวพัด ประภาวิชา
นางสาวพิริยา สุรขจร
นางรุ้งดาว กลิ่นจะโป๊ะ
นางสาวลนา อินทรลักษณ์

หน้า ๑๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐

๓๑ นางสาววรรณศิริ ตั้งพงศ์ธิติ
๓๒ นางวลัยพรรณ ทองคําบรรจง
๓๓ นางสาววาทินีย์ จั่นอาจ
๓๔ นางศิริพรรณ โพธิ์ชัยเลิศ
๓๕ นางสาวสุชาวดี วิรัทธิโกวิท
๓๖ นางสาวสุภาวดี วงศ์ธรรมมา
๓๗ นางสาวสุวิมล อริยประกาย
๓๘ นางสาวหทัยชนก โกมินทรชาติ
๓๙ นางอภิรดี สปริงออล
๔๐ นางสาวอมราวดี ณ อุบล
๔๑ นางสาวอาภาวดี วิเศษภักดี

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑๗ นางสาวณธรา เหมือนปิ๋ว
๑ นายกัญญพิชญ์ ปวิดาภา
๑๘ นางดนยวรรณ ยศวิริยะพาณิชย์
๒ นายณัฐพล ทวีวัฒน์
๑๙ นางสาวทิพา ศรียะพันธุ์
๓ นายณัทภัฏ ปั้นจาด
๒๐ นางธนวรรณ พงษธา
๔ นายทรงพล ลีละธิติ
๒๑ นางสาวธารินี กําเนิดสินธุ์
๕ นายธวัช ชูวิทย์สกุลเลิศ
๒๒ นางสาวนิตยา กิจเจริญ
๖ นายธีระศักดิ์ คูหารุ่งโรจน์
๗ นายประพฤติ ฉัตรประภาชัย
๒๓ นางสาวภัทรา เผือกพันธ์
๘ นายวรกร ธุวจิตต์
๒๔ นางสาวมนประอร ศุขรุ่งเรือง
๙ นายวรพงษ์ มะโนวรรณ
๒๕ นางสาวมาริษา เลากุลรัตน์
๑๐ นายษฐา พงษธา
๒๖ นางมารียา เทพสิทธา
๑๑ นายสุธรรม อึ้งอโนทัย
๒๗ นางสาวรุ่งทิวา ศิวาชัญ
๒๘ นางสาววิชุตา ปิ่นเรืองหิรัญ
๑๒ นายอัครวัฒน์ ศรีนวล
๒๙ นางสาววิลาสินี เทพรัตน์
๑๓ นายเอก วงศ์อนันต์
๓๐ นางสาวศิริวรรณ ปานไพรเวช
๑๔ นายเอนก คําตา
๓๑ นางสาวสันทิตา พยุงพงศ์
๑๕ นางสาวกุลริสา ศรีแสงแก้ว
๓๒ นางสาวสายฝน สิงห์ทอง
๑๖ นางสาวชนิกานต์ โตสมภาค
๓๓ นางสุวรรณี เสาองค์

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข

หน้า ๑๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
๑ นายโชติรัส ชวนิชย์
๑
๒
๓
๔
๕

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

ตติยดิเรกคุณาภรณ์
๒ นางสุภกัญญา ชวนิชย์

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
นายกิตติ ชยางคกุล
๖ นางสาวนิศากร สมสุข
นายณัฐพงศ์ เมืองจันทร์
๗ นางสาวประภาพร กุลลิ้มรัตน์ชัย
นายธนากร น้ําหอมจันทร์
๘ นางปัทมาภรณ์ ธรรมทัต
นายนิกร โภคอุดม
๙ นางสาวเมตตา เปรมปรีดิ์
นางสาวเขมณัฏฐ์ อํานวยวรชัย
๑๐ นางศิริวิจิตร ปานตระกูล
๑๑ นางสาวสุจิตรา จํานงอุดม
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
นายดนัย อนันติโย
๑๐
นาวาอากาศตรี บุญมี จันทร์สวัสดิ์
๑๑
นายประกอบ คุณารักษ์
๑๒
เรืออากาศโท สุฐิต ห่วงสุวรรณ
๑๓
นายสุรชัย สิกขาบัณฑิต
๑๔
นายอัตตนาถ ยกขุน
๑๕
นางกัลยา ภราไดย
๑๖
นางสาวกัลยา ศารทูลทัต
๑๗
นางปภาวดี คล่องพิทยาพงษ์
๑๘

นางประไพพิศ พิชญ์ชานุวัฒน์
นางมัทนา ประทีปะเสน
พันเอกหญิง รัชนี บุญกล่ํา
นางศุภามณ จันทร์สกุล
นางสาริณีย์ จินดาวุฒิพันธ์
นางสาวสุกัญญา สมมณีดวง
นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ทินาภรณ์
นางอนันต์ตรี สมิทธิ์นราเศรษฐ์
นางสาวอุบลรัตน์ ชนะโรค

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายมธุ รจิตปริญญา
๔ นางวรลักษณ์ รักเกียรติงาม
๒ นายสมเกียรติ เพียงพรานทอง
๕ นางสาวสุนันทา พรเจริญโรจน์
๓ นางสาวประภาพรรณ เคลือบวัณณรัตน์
๖ นางอลิสา วงษ์บัวแก้ว
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายจักรกฤษณ์ แก้วประเสริฐ
๔ นางสาวพรชนก บุญญานันทกุล
๒ นายฉัททวุฒิ พีชผล
๕ นางสาวพรนิภา บริบูรณ์สุขศรี
๓ นายณัฐวุฒิ ปฐมสิทธาภิรักษ์
๖ นางวิชชานันท์ ธรณินทร์

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข

หน้า ๑๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑ นางสาวกาญจนา ปัญญาเพ็ชร์
๓ นางสาวนารีรัตน์ กิติอาษา
๒ นางสาวถิรวรินทร์ บุญญาพิพรรธน์
๔ นางผกาวลี พุ่มสุทัศน์
๕ นางสุพรรณี สกุลคช

วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
ตติยดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายทิวา พงศ์ธนไพบูลย์
๑
๒
๓
๔

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
นายทรงพล นคเรศเรืองศักดิ์
๕ นางสาวนงลักษณ์ เหรียญทอง
นายนเรนทร์ แก้วใหญ่
๖ นางสาวบริสุทธิ์ ผึ่งผดุง
นายสุริยะ พุ่มเฉลิม
๗ นางปัญจรัตน์ หาญพานิช
นายอัณณพ อนันตรักษ์
๘ นางวิมลวัลย์ ทรงศิริยศ
๙ นางสุดาสวรรค์ งามมงคลวงศ์

๑ นายเพียวพันธ์ เทวงษ์รักษา

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๒ นางสาวสุพัตรา สุดชารี

วิทยาลัยดุสิตธานี
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายภูวเรศ อับดุลสตา
๓ นางสาวฉัตรคญาพัฒน์ เจริญพงศ์
๒ นายเศรษฐา เมธีปราชญางกูร
๔ นางสาวอัจฉราภรณ์ อมรสิทธินนท์
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายศักดา กาญจนวนาวัลย์
๒ นายเอกพล บุญช่วยชู
๓ นางสาวฉวีวรรณ สุขศรี

วิทยาลัยทองสุข
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายกิตติวัฒน์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
๒ นายสุวรรณ เรืองร่มเย็น

หน้า ๑๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑ นางสาวอัสมา พิมพ์ประพันธ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
๑ นายพรพิสุทธิ์ มงคลวนิช

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๒ นางสาวกัลยาณี เดชปรีชา

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์
๓ นายวิชัย เจริญโชคพาณิชย์
๒ นายวงศกร อยู่มาก
๔ นายโอภาส กิจกําแหง
๕ นางสาวประภาศรี บิดาศักดิ์

วิทยาลัยนครราชสีมา
๑ นายบัญชา วิทยอนันต์
๒ นายรัฐบุรุษ คุ้มทรัพย์
๓ นางสาวขนิษฐา แก้วเอียด

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๔ นางสาวรุจินันท์ วาธีวัฒนารัตน์
๕ นางสาวศิริกาญจนา พิลาบุตร
๖ นางอรณิชชา ทศตา

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายวีรพงษ์ สุทาวัน

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
๑ นางจุฑามาศ นาไชยภูมิ

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๒ นางสาวยุวรัตน์ ฐิตินิรันดร์กุล

วิทยาลัยสันตพล
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑ ว่าที่ร้อยเอก เจริญชัย พรไพรเพชร

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข

หน้า ๑๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐

วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายรัตนธร อินทารักษ์

สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายนรภัทร สถานสถิตย์

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
นายกิจปฏิภาณ วัฒนประจักษ์
๑๐ นายศิระ นาคะศิริ
๑๑ นายสมภพ มานะรังสรรค์
นายกิตติภพ ตันสุวรรณ
๑๒ นายสุรพันธ์ ปุสสเด็จ
นายจิรวุฒิ หลอมประโคม
๑๓ นางสาวกัญชพร ศรมณี
นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด
๑๔ นางสาวจินตนา สีหาพงษ์
นายดัชกรณ์ ตันเจริญ
๑๕ นางสาวนภัสพร แสงพายัพ
นายบุญลือ ทองอยู่
๑๖ นางพัชราภา อินทพรต
นายปริญญา สงวนสัตย์
๑๗ นางสาวพิชญา ติยะรัตนาชัย
นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล
๑๘ นางสาวมิ่งขวัญ กล้วยไม้
นายไพโรจน์ ภู่ทอง
๑๙ นางสาววริษา กังสวัสดิ์

สถาบันรัชต์ภาคย์
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายธานินทร์ จินดามณี
๔ นายสุนทร วงศ์เสน
๒ นายธีระ เทิดพุทธธรรม
๕ เรือโทหญิง กมลธิดา ทังสุบุตร
๓ นายพิชัย ทรัพย์เกิด
๖ นางสาวฐิติมา พรหมทอง
๗ นางสาวบุปผา พิกุลแก้ว
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายกฤตภัทร บุญญรัตน์
๕ นายลิขสิทธิ์ สุวรรณไตรย์
๒ นายเกษม เบ็ญจวงศ์
๖ นายสมศักดิ์ โล่วิศาลมงคล
๓ นายชัยวุฑ ตรึกตรอง
๗ นางจุฑาทิพย์ สุจริตกุล
๔ นายปณิธิ นันทจันทร์
๘ นางสาวณฐมน หมวกฉิม
๙ นางธันยนันท์ โภคาพัฒนเสถียร

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข

หน้า ๑๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐

นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

นายกิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม
นายโกวิท พัฒนาปัญญาสัตย์
นายนวดล เหล่าศิริพจน์
นายปัญญา จารุศิริ
นายวรศักดิ์ มหัทธโนบล
นายวินิช พรมอารักษ์
นายวิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ
นายวิโรจน์ ณ ระนอง
นายอนุวัฒน์ ศิริวัฒน์

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

นายอลงกร อมรศิลป์
นางนฤมล อรุโณทัย
นางพรรณี ปิติสุทธิธรรม
นางสาวพรอนงค์ อร่ามวิทย์
นางสาวพิรงรอง รามสูต
นางสาววัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล
นางสิริพร ฉัตรทิพากร
นางสุกัญญา สุจฉายา
นางสุจินดา มาลัยวิจิตรนนท์

ศิลปินแห่งชาติ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

นายกฤษฎา โรจนกร
นายกิตติศักดิ์ มีสมสืบ
นายเดโช บูรณบรรพต
นายธนิสร์ ศรีกลิ่นดี
นายธัญญา สังขพันธานนท์
นายธีรภาพ โลหิตกุล
นายไพวรินทร์ ขาวงาม
นายวิชัย สิทธิรัตน์
นายสมบัติ เมทะนี
นายสมบูรณ์สุข นิยมศิริ

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

เรือตรี สันติ ลุนเผ่
นายเสนอ นิลเดช
นายเสริมศักดิ์ นาคบัว
นายหะมะ แบลือแบ
นางคําสอน สระทอง
นางชูวงศ์ ฉายะจินดา
นางบัวเรียว รัตนมณีภรณ์
นางเรืองอุไร กุศลาสัย
นางลาวัณย์ อุปอินทร์
นางสาวเวณิกา บุนนาค

ผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัลหรือการยกย่องระดับชาติ
๑
๒
๓
๔
๕
๖

นายคเณษ นพณัฐเมทินี
นายไชยยุทธ ปิ่นประดับ
นายณรงค์ แฉล้มวงศ์
นายถาวร เชื้อบุญมี
นายประจวบ ทีปจิรังกูล
นายประพันธ์ ไฝเส้ง

เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
๗ นายไพบูลย์ พันธ์เมือง
๘ นายวิเชาว์ สุนันตา
๙ นายวิญญู ไทยอู่
๑๐ นางสาวนวลศรี ถนอมศรีมงคล
๑๑ นางสมพร สุดใจ
๑๒ นางสีนวล หมวกทอง

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข

หน้า ๑๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐

ผู้ชนะการประกวดหรือการแข่งขันต่าง ๆ ในระดับนานาชาติ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑
๒
๓
๔

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑๒ นายพัสกร ตั้งอดุลย์รัตน์
นายกรวัฒน์ พฤกษานุศักดิ์
๑๓ นายพิชญ์พล จิรวงศาพันธุ์
นายกฤตเมธ เธียรกานนท์
๑๔ นายภูมิ สิริวิบูลย์
นายกฤษณะ คบสหาย
๑๕ นายวิชญ์พล อัครเสรีนนท์
นายกิตตินันท์ ศรสงคราม
๑๖ นายวิริยวัฒน์ ตุยรัมย์
นายจักรภัทร เริ่มรักษ์
๑๗ นายวีรภัทร ยศอมรสุนทร
นายณพัชรักษ์ บรรเทา
๑๘ นายศุภกิจ ภู่แดงเชือก
นายณัฐวุฒิ อยู่จุล
๑๙ นายสุชาญ วิวัฒน์เศรษฐชัย
นายธนศักดิ์ พิพัฒน์
๒๐ นายอดิรุจ สีสัน
นายธนากร ศักดิ์สิงห์
นายธิปยวิศว์ ชื่นจิตร
๒๑ นายอภิสิทธิ์ ศรไชย
นายปฏิภาณ ติใหม่
๒๒ นางสาวจุฬารัตน์ ธรรมชัยชูศักดิ์
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
๑๐ นายพลรัตน์ ไชยศิริ
นายกีรติ จุฬาโอฬาร
๑๑ นายภัควัฒน์ พรมภาโส
นายเชษฐ์พงศ์ภัช บูรณศิลป์
๑๒ นายวรายุ บุตรทอง
นายฐิติกร กิตติบุญญา
๑๓ นายวัชรพงษ์ พึ่งนุสนธิ์
นายธนา นัทธี
๑๔ นายวัชระ ศรวณีย์
นายธีร์ งามแสงรัตน์
๑๕ นายศราวุฒ พรมภักดิ์
นายนนทกฤษ ไชยวงค์
๑๖ นายสมภพ ชนกประสิทธิ์
นายบรรเจิด โชติช่วง
๑๗ นางสาวธิดาพรรณ อุปถัมภ์
นายปณวัฒน์ วงศ์แกล้ว
๑๘ นางสาวบุษบา พรมโคต
นายพชร เศวตมาลย์
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
๕ นายธนพล คนองเดช
นายกฤติศักดิ์ ไชยกุล
๖ นายนภดล ปั้นสืบสาย
นายจิตรภณ เลิศประเสริฐพงศ์
๗ นายพิชญุตม์ เลี่ยมทอง
นายโชคชัย ซ้ายมีแสง
๘ นางสาวอนุษา ดวงเกิด
นายทิวากร ภูทองเงิน

