เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา
ประจําป ๒๕๖๐
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานเหรียญจักรมาลา จํานวน ๑๓,๙๙๖ ราย
และเหรียญจักรพรรดิมาลา จํานวน ๔๔,๒๙๗ ราย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ รวมทั้งสิ้น ๕๘,๒๙๓ ราย ดังรายนามทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ผูรับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

เหรียญจักรพรรดิมาลา
กระทรวงศึกษาธิการ
๑
๒
๓
๔
๕
๖

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นายจิระ แนบสนิท
๗ นางปราณี ชื่นอารมณ
นางสาวกรุณา ตอเติม
๘ นางภูษณิศา เจนณะสมบัติ
นางนวรัตน ศิริ
๙ นางสาวรชาภา ฐานวัฒน
นางนงนภัส หมวดเดช
๑๐ นางสาวศศิรัตน อินทรสุวรรณ
นางนิภาภรณ สิทธินันทน
๑๑ นางโสมระวี นักรบ
นางสาวบุญธรรม ใจชื้นดี
๑๒ นางสาวสุมัณฑนา จันทโรจวงศ

๑ นางสาวพรเพ็ญ ประกอบกิจ
๒ นางวิลาสินี ปยางสุ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน
๓ นางสาวสิริบุศย จันทรคลาย
๔ นางอัมพร สุคนเขตร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๑ นายกิตติ ประเสริฐศิลป
๑๓ นายบุญฤทธิ์ ทองทรง
๒ นายจาตุรนต ตันติวัตนะ
๑๔ นายปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา
๓ นายจิรพัฒน เงาประเสริฐวงศ
๑๕ นายประณาท เทียนศรี
๔ นายชิดพงศ ประดิษฐสุวรรณ
๑๖ นายประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ
๕ นายไชยันต ไชยพร
๑๗ นายประเสริฐ อัครประถมพงศ
๖ นายเทวารักษ วีระวัฒกานนท
๑๘ นายปน ศรีประจิตติชัย
๗ นายธวัชชัย นาคลอยแกว
๑๙ นายพรเทพ เลิศเทวศิริ
๘ นายธีระพงษ ตัณฑวิเชียร
๒๐ นายพลาวุธ ศรีสมบูรณ
๙ นายนเรศร สุขเจริญ
๒๑ นายไพฑูรย วิบูลชุติกุล
๑๐ นายนรินทร วรวุฒิ
๒๒ นายภูวิศร ขันตี
๑๑ นายบรรเจิด พุมชา
๒๓ นายแมนสรวง อักษรนุกิจ
๑๒ นายบุญชู ศิริจินดากุล
๒๔ นายรัชทิน จันทรเจริญ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ 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

นายวิจิตร บรรลุนารา
นายวิชาญ ลิ่วกีรติยุตกุล
นายวัชรพงษ โขวิฑูรกิจ
นายวาทิต เบญจพลกุล
นายวิศาล เสรีรักษ
นายวิสิทธิ์ ลีลาศิริวงศ
วาที่รอยเอก วีระเดช สุขเอียด
นายวุฒิชัย พาราสุข
นายศราวุธ ริมดุสิต
นายโศจิพงศ ฉัตราภรณ
นายสมชัย รัตนธรรมพันธ
นายสมบัติ หมัดใจหนัก
นายสมบูรณ แสงวงควาณิชย
วาที่รอยตรี สมโภชน รอดวงษ
นายสมศักดิ์ ภัคภิญโญ
นายสุขุม เพ็งเอียด
นายสุพจน พัฒนะศรี
นายสุรกฤษ ผลโคกสูง
นายสุวิทย ศรีอัษฎาพร
นายสุวรรณเกียรติ สวางคุณ
นายสุวันชัย พงษสุกิจวัฒน
นายเสรี จันทรโยธา
นายอัครเดช ไชยเพิ่ม
นายอธิภู นันทประเสริฐ
นายอลงกร อมรศิลป
นายอํานวย หลักสุวรรณ

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายอารยะ ศรีกัลยาณบุตร
นางสาวกรองแกว สรนันท
นางสาวกัลยา ยังสุขยิ่ง
นางสาวใกลรุง อามระดิษ
นางสาวคัคนางค มณีศรี
นางจิตรา รูกิจการพานิช
นางชญาพิมพ อุสาโห
นางซอนกลิ่น วิรัตนโยสินทร
นางสาวฐิติมา จินตนาวัน
นางสาวดวงกมล ชาติประเสริฐ
นางสาวดวงดาว ตอทรัพยสิน
นางดวงสมร สุวัฑฒน
นางทรงจันทร ภูทอง
นางสาวนงลักษณ โควาวิสารัช
นางสาวนพวรรณ คงเกษม
นางนฤมล คลายแกว
นางนภาภัช เกิดโภคทรัพย
นางสาวนุษรา ปานกรด
นางบุษยมาส บุญสนิท
นางปจฉา ฉัตราภรณ
นางปญชลี วาสนสมสิทธิ์
นางสาวปาหนัน เริงสําราญ
นางสาวพรทิพย เอื้ออภัยกุล
นางพิสันธนีย ศรีดุรงฤทธิ์
นางภรภัทร ทรัพยแจม
นางสาวภาวพันธ ภัทรโกศล

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

นางสาวมาลินี กาญจนศรีสุขกุล
นางมาลินี อาชายุทธการ
นางสาวรัชนี ปานจินดา
นางรัชนีย สอนประสาท
นางรัตนาวดี จั่นแกว
นางรัตยา โตควณิชย
นางสาวลัดดา หนูสมจิต
นางลาวัลย ตูจินดา
นางวรนุช ธนากิจ
นางสาววรรณอนงค พาชื่น
นางวรรณา กันทพลหาญ
นางสาววันดา พัฒนกิจการุณ
นางวันเพ็ญ อดุลยานุภาพ
นางสาววิไล วงศสืบชาติ
นางศุภลักษณ พินิจภูวดล

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางศิรกานต ฐิตวัฒน
นางศิริเวช รัตนสุวรรณ
นางสุจิตรา พรเจริญ
นางสาวสุณี ศิริวิชยกุล
นางสาวสุทธาสินี ปุญญโชติ
นางสาวสุภาภรณ นพคุณดิลกรัตน
นางสาวสุวรรณา แซเฮง
นางสาวโสภา รองเมือง
นางอมรลักษณ เทพบุตร
นางสาวอังคณา กมลเพ็ชร
นางสาวอัมพร มาคนอง
นางสาวอรพรรณ พนัสพัฒนา
นางสาวอาภัสรา ชินวรรโณ
นางอาริยา เอียดแกว

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
นายกิตติพงศ กิตติวัฒนโสภณ
๑๐ นายศุภกิจ นนทนานันท
นายชัชชัย แกวสนธิ
๑๑ นายสมศักดิ์ เตชะโกสิต
นายทวีศักดิ์ สงเสริม
๑๒ นายสันติ ชินานุวัติวงศ
นายทศพล บุญธรรม
๑๓ นายสุขสันต ฉ่ําสิงห
นายปริวัฒน ปาจีนบูรวรรณ
๑๔ นายสุทัศน แปลงกาย
นายผึ่งผาย พรรณวดี
๑๕ นางกมลวรรณ แจงชัด
นายพงศศักดิ์ หนูพันธ
๑๖ นางกฤษณา ชินสิญจน
นายวิโชติ พงษศิริ
๑๗ นางสาวจินดาวรรณ สิรันทวิเนติ
นายศักดา จันทรทอง
๑๘ นางดวงเดือน วารีวะนิช

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑

นางดวงพร ทรงศิริกุล
นางนภวรรณ ฐานะกาญจน พงษเขียว
นางสาวนฤมล ศราธพันธุ
นางนวลวรรณ ฟารุงสาง
นางสาวนีรนุช ภาชนะทิพย
นางสาวเบ็ญจวรรณ แสนทวีสุข
นางสาวประนอม พลับจะโปะ
นางสาวปยรัตน บุณยรัตนกลิน
นางสาวมณทิพย ธีรมหานนท
นางสาวมยุรี ถนอมสุข
นางสาวเยาวภา ไหวพริบ
นางรวิภา สัจจาพิทักษ
นางรสดา เวษฎาพันธุ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

มหาวิทยาลัยขอนแกน
วาที่รอยตรี กอปร ศรีนาวิน
๑๒ นายธงชัย การจุนสี
นายกิตติศักดิ์ กิจทวีสิน
๑๓ นายธเนศ พงศจรรยากุล
นายเกรียงไกร ไตรคุมกัน
๑๔ นายธรรมเรศ เชื้อสาวถี
นายคมสันต คําศิลา
๑๕ นายธิติชัย เวียงสิมมา
นายจรูญศักดิ์ สมบูรณพร
๑๖ นายธีรพร รัตนาเอนกชัย
นายเฉลิมพล นารี
๑๗ นายนวภัค เอื้ออนันต
นายชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร
๑๘ นายปรีณัน จิตะสมบัติ
นายดนุ เกษรศิริ
๑๙ นายพงษชัย หมื่นนอย
นายทรงยศ วีระทวีมาศ
๒๐ นายพลสัณห มหาขันธ
นายทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน
๒๑ นายพิทัย กาญบุตร
นายเทอดไทย ทองอุน
๒๒ นายพุธทอง กาบบัวลอย

๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓

นางสาวลัดดา ทองสกุล
นางวรางคณา พันธุมโพธิ
นางสาววาณี ชนเห็นชอบ
นางวิจิตตรา จันทรศรีบุตร
นางศรัญญา คลายสอน
นางสาวศศิฉาย ธนะมัย
นางสมบูรณ สมมัจฉา
นางสาวสมหญิง ไทยนิมิต
นางสาวสิรินทรพร สินธุวณิชย
นางสาวสุธิรา เกลี้ยงประดิษฐ
นางสุนิสา ดวงนุม
นางอุษาพร ภูคัสมาส

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘

นายไพบูลย วุฒิพันธุ
นายไพโรจน จันธานี
นายมนู ยังพัธนา
นายเรืองชัย จรุงศิรวัฒน
นายวินัย ใจขาน
นายวีระพันธ บุตรมาตย
นายสมโภช พิมพพงษตอน
นายสมโภชน สุดาจันทร
นายสัมภาษณ คุณสุข
นายสามารถ มูลอามาตย
นายสุจินต บุรีรัตน
นายสุทิน จินาพรธรรม
นายอดิศักดิ์ สังขแกว
นายอํานาจ สุขศรี
นายเอกชัย ภัทรพันธวิเชียร
นางดังสดาล ภูสิงหา
นางกันยรัตน โหละสุต
นางกุลธรา จงตระการสมบัติ
นางสาวจรีรัตน เอี่ยมสะอาด
นางสาวจันทนา บุญยะรัตน
นางสาวดาราพร แซลี้
นางสาวธิดาเดียว มยุรีสวรรค
นางนพมาศ เข็มทองหลาง
นางนฤมล เจริญศิริพรกุล
นางสาวนวลจันทร ประดุจชนม
นางนาฏศจี นวลแกว

หนา ๖
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

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวนาถธิดา วีระปรียากูร
นางสาวนิชา เจริญศรี
นางนุสรา จันทรสมัคร
นางเนสินี ไชยเอีย
นางบุญมา พรหมสาขา ณ สกลนคร
นางสาวเบญจวรรณ นาราสัจจ
นางปนัดดา ญวนกระโทก
นางสาวปทมา ชัยเลิศวณิชกุล
นางพรทิพย ปนละออ
นางพรหมพร ทองเทียม
นางสาวพัฒนา ธีรพรชัยสิทธิ์
นางเพ็ญศรี โพธิภักดี
นางมะลิวัลย สิริวัฒนากุล
นางสาวมานิตา หาญพานิชเจริญ
นางสาวมุขดา ศิริเทพทวี
นางยุวดี อุปนันท
นางสาวรัตนา คําวิลัยศักดิ์
นางรัตนา วิเชียรศิริ
นางวรลักษณ สมบูรณพร
นางศิริรัตน อนุตระกูลชัย
นางสมปอง คลายหนองสรวง
นางสาวสมฤทัย ปนพานิช
นางสาวสิริรัตน ตรีพุทธรัตน
นางสาวสุดใจ ศรีจามร
นางสาวสุพร นัชดํารงค
นางสุภาภรณ ศรีรมโพธิ์ทอง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

นางสาวสุรัตน เจียรณมงคล
นางสาวแสงโสม ประจะเนย
นางอนาลยา หนานสายออ
นางอริยพร คุโรดะ
นายกสิณ ประกอบไวทยกิจ
นายชวลิต พรหมบุญ
นายชัยเลิศ พงษนริศร
นายชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์
นายชูศักดิ์ สุวรรณ
นายไชยยศ จันทราทิตย
นายณรงค มณีทอน
นายณรงค อรินตะ
นายณัฐพงศ โฆษชุณหนันท
นายณัฐวรรธน ปลื้มสําราญ
นายณัฐวุฒิ โพธิ์แกว
นายเดนศักดิ์ ชนะดวงดี
นายถนอม ศรีมูล
นายทรงเกียรติ สุวรรณศิริกุล
นายทินกร วงศปการันย
นายเทพรัตน เขมาลีลากุล
นายธาดา ไชยวงค
นายนิคม หลาอินเชื้อ
นายนิรัช กอนใจ
นายนิสิต กิตติพงษพัฒนา

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

๗๙ นางอรุณนี สังกา
๘๐ นางสาวอิสรียา มะลิรักษ
๘๑ นางสาวอุไรวรรณ ชัชวาลย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
๒๑ นายบรรณกิจ โลจนาภิวัฒน
๒๒ นายบุญถิ่น อินดาฤทธิ์
๒๓ นายประพันธ กิ่งแกว
๒๔ นายประสิทธิ์ ลีปรีชา
๒๕ นายพันธุลพ หัตถโกศล
๒๖ นายไพรัช กาญจนการุณ
๒๗ นายภูริวัฒน ลี้สวัสดิ์
๒๘ นายระพีพงศ เกษตรสุนทร
๒๙ นายราเชนทร ปนตาวงค
๓๐ นายวชิระ มีมานัส
๓๑ นายวรวิทย ฆังตระกูล
๓๒ นายวัฒนา สุกัณศีล
๓๓ นายวิวัฒน นาวารี
๓๔ นายวิวัฒน มูลอาย
๓๕ นายวิศิษฐ ศิริภูวนันท
๓๖ นายวิษณุกร สุรจิตร
๓๗ นายวิสูตร ศิริณุพงษานันท
๓๘ นายวีรพงษ วงคตัน
๓๙ นายวีระศักดิ์ สหชัยเสรี
๔๐ นายศรชัย ธนันชัย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖

นายศุภนิมิต ทีมชุณหเถียร
นายสงา ประสิทธิธรรม
นายสมเจริญ แซเต็ง
วาที่รอยโท สมชาย ตากันทะ
นายสมศักดิ์ ใจวงศเพ็ญ
นายสรรฐติชัย ชีวสุทธิศิลป
นายสันทัด ทวีสินสุวรรณ
นายสุกิจ ชื่นชม
นายสุทัศน ขันเลข
นายสุเทพ ธนัญชัย
นายสุนทร แกวกาบคํา
นายสุวิทย แซโคว
นายเสริมศักดิ์ เอื้อตรงจิตต
นายอดุลย จิณารักษ
นายอดุลย ยาวิชัย
นายอานนท โชติรสนิรมิต
นางสาวกฤตยา พันธุวิไล
นางสาวกษมาต เมืองแกว
นางกัฏติมา ประสิทธิ์อยูศีล
นางกัณยศินี สุประดิษฐ
นางกัทลี ชัยอภิรัตนกูล
นางสาวกาญจนา แสงศรีศิริพงษ
นางกาบแกว สุคนธสรรพ
นางจันทนา ทวีชาติ
นางสาวจันทรฉาย โยธาใหญ
นางสาวจันทรบาน ราชคม

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางจันทรเพ็ญ ชัยสุภาพสิริกุล
นางสาวจารุณี ตรีเพชร
นางจําเนียร สิงหคํา
นางสาวจินตจุฑา ชัยศรี
นางจิรพร เรือนพันธ
นางจิราพร กุลสาริน
นางสาวจิราภรณ ธรรมสโรช
นางสาวจิรามาศ ชูทองรัตน
นางจุไรรัตน กิ่งแกว
นางเจษฎา เทพศิริ
นางชโลบล วงศสวัสดิ์
นางสาวชัญญา โตศิริพัฒนา
นางสาวชิดชนก เรือนกอน
นางสาวชุลีวันท แยมรับบุญ
นางญานิกา รุจิจนากุล
นางณัฐยา พั่วทัด
นางดวงศรี ชาญสุวรรณชัย
นางนงคราญ ลําจวน
นางสาวนงเยาว ชุมคํามูล
นางสาวนงลักษณ วงคจันทรมา
นางนภาพร ตนานุวัฒน
นางสาวนภาพร แหลมหลวง
นางนวลอนงค หลอดี
นางสาวนัทธฤดี ฤกษนิยม
นางนันทณี เสถียรศักดิ์พงศ
นางสาวนาฏฤดี วิชัยคํา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ 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

นางสาวนิตยา เจรียงประเสริฐ
นางสาวนิยดา ผุยเจริญ
นางนุชฉรา ชุมภูคํา
นางเบญจวรรณ ปตาสวัสดิ์
นางสาวประทุม สรอยวงค
นางปราณี อังกาบสุวรรณ
นางปริญญา พูประเสริฐศักดิ์
นางปรียานุช ขยัน
นางปยนุช สาปคํา
นางปยวรรณ สวัสดิ์สิงห
นางปยะดา บุญทรง
นางสาวปยะนุช เพิ่มพานิช
นางสาวปยะวรรณ ปยะวราภรณ
นางพงษจันทร ภูษาพานิชย
นางพนมศิลป หลวงแสน
นางพนิดา จันทโสภีพันธ
นางสาวพรพิมล อุยจันทรภักดี
นางพรวิไล ธนะจินดาวงษ
นางพุทธชาด มณีใส
นางสาวเพชรสุนีย ทั้งเจริญกุล
นางไพรัตน จันทรใส
นางภัคภร ชอประเสริฐ
นางภูมิจันทร ชูดํา
นางเยาวลักษณ จันทรบาง
นางสาวรําเพย ทองสุข
นางสาวรุจิรัตน ผัดวัน

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวแรกขวัญ สิทธิวางคกูล
นางวนิดา วงศพยอม
นางวรรณภา สุขเสถียร
นางวรรณลัคน ศรีวรรณตัน
นางสาววราวัลย ดิถีศรีวรกุล
นางวลัยพร กาญจนการุณ
นางวันเพ็ญ แถวสุวรรณ
นางวารุณี สุวรรณศิริกุล
นางวิญญรัตน กาวิล
นางวิภาวี ไชยวรรณ
นางวิมล ศิริมหาราช
นางวีนัส ผลทิพย
นางแววดาว ทวีชัย
นางศรีพิกุล ศรีพร
นางศรีสุวรรณ นฤนาทวงศสกุล
นางสาวสมญา ขวัญสุวรรณ
นางสมศรี ยอดดี
นางสาวสั่งสม ประภายสาธก
นางสาครรัตน คงขุนเทียน
นางสาวสิรินันท ชื่นชม
นางสิริบูรณ ยาวิชัย
นางสาวสุกัญญา มหาธีรานนท
นางสาวสุชาดา ภูพงศศักดิ์
นางสุชาดา สัจจะปกาสิต
นางสาวสุณิสา ธีตรานนท
นางสุดใจ สันธทรัพย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

นางสุดรัก พิละกันทา
นางสุธาลี ทองมี
นางสาวสุมาลี ขัดอุโมงค
นางสุวิชา ยอดสุทธิ
นางแสงหลา เขียวฟู
นางโสพิศ ใบแสง
นางโสภิดา ฝนชมภู
นางโสระยา รวมรังษี
นางสาวหัทยา จันทรมังกร
นางเหรียญทอง ใจยา
นางสาวอธิษฐาน สุมาลยเจริญ
นางสาวอภิญญา ธงไชย

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางอภิรุม จันทนหอม
นางอรชร มณีสงฆ
นางสาวอรุณรัตน ลักษณศิริ
นางอรุณี สุอินตะ
นางสาวอังสนา หรคุณารักษ
นางสาวอังสนา อัครพิศาล
นางอัญชลี นากา
นางอัญชลีพร สุนทราวัฒนา
นางอารีวรรณ สมหวังประเสริฐ
นางอิษฎางค สุขสวัสดิ์
นางอุราพร จันทรเสนาวงค

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
นายกอเกียรติ วิวิธมงคลไชย
๑๓ นายสมชาย สุขะการคา
นายชาวสวน กาญจโนมัย
๑๔ นายสุธน พรธิสาร
นายชินวัฒน ธาราทรัพย
๑๕ นายสุภัทรชัย บงสุนันท
นายทวีศักดิ์ กิจกาญจนารัตน
๑๖ นายแสนสุข โสภณ
นายบุญสง ประทีปสวางวงศ
๑๗ นายอดุลย ทัพใหญ
นายประกิตพันธุ ทมทิตชงค
๑๘ นางเกสร สุวรรณประเสริฐ
นายพงศธร ธูปะเตมีย
๑๙ นางสาวจรรยา สุขพินิจ
นายไพบูลย นาคมหาชลาสินธุ
๒๐ นางชนิกา แกมพเพอร
นายมาโนชย ศรีนางแยม
๒๑ นางสาวนิตยา วงศภินันทวัฒนา
นายเมธาวุฒิ พีรพรวิทูร
๒๒ นางบุบผา พรธิสาร
นายศศิชัย กังสดาลอําไพ
๒๓ นางสาวพรพรรณ จันทรแพทยรักษ
นายศุภชัย วรพจนพิศุทธิ์
๒๔ นางสาวมนทิรา ตุลาคุปต

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

นางระเบียบ สวนพันธุ
นางวิมลชยา ญาณสุคนธ
นางวิริยา กิ้มปาน
นางสาวสวณี เต็งรังสรรค
นายกมลชนก ทับทอง
นายกวีวรรณ ลิ้มประยูร
นายกิตติพงษ สุจิรัตนวิมล
นายจอมขวัญ สองทวี
นายจํารัส เปลี่ยนสี
นายฉัตรชัย เนตรพิศาลวนิช
นายชนินทร ลิ่มวงศ
นายชมทิพ พรพนมชัย
นายชลเวช ชวศิริ
นายชัยวัฒน เหลาวัฒนากุล
นายเชวง วรพุทธินันท
นายถาวร กมุทศรี
นายธีรเดช ฉายอรุณ
นายนิวัต อนุวงศนุเคราะห
นายบรรณสิทธิ์ ไชยประสิทธิ์
นายบุญเชิด หนูเปย
นายปฏิภาณ ตุมทอง
นายประสิทธิ์ศักดิ์ พลูหอม
นายปราโมทย ตระกูลเพียรกิจ
นายภฤศ หาญอุตสาหะ

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

๒๙ นางเสาวลักษณ ตรีวิโรจน
๓๐ นางอัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ
๓๑ นางสาวอุทัย ทองโอฬาร
มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๑ นายมหิศร วิเศษจัง
๒๒ นายรวิศ เรืองตระกูล
๒๓ นายวรการ จิรานันตรัตน
๒๔ นายศรัณย นันทอารี
๒๕ นายสมชัย ลิ้มศรีจําเริญ
๒๖ นายสมศักดิ์ วงศาวาส
๒๗ นายสิทธิพร ศรีนวลนัด
๒๘ นายสุทธิ เจริญพิทักษ
๒๙ นายสุทธิพงษ ทองดี
๓๐ นายสุภักดี จุลวิจิตรพงษ
๓๑ นายสุรศักดิ์ นามนัย
๓๒ นายเสรี จานสิบสี
๓๓ นายอนุชิต ปุญญทลังค
๓๔ เรือเอก อรรถพงศ วงศวิวัฒน
๓๕ นายอัมพัน เฉลิมโชคเจริญกิจ
๓๖ นางกนกนันท ศรีจันทร
๓๗ นางสาวกรรณิกา พยัฆวิเชียร
๓๘ นางสาวกราบแกว โสภาราษฎร
๓๙ หมอมหลวง กัญญทอง ทองใหญ
๔๐ นางสาวกัญญายษรอ นาคพงศ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖

นางกาญจนา ศรีวาณิชรักษ
นางเกศสุดา ล้ําลักษณไพบูลย
นางสาวจงกลวรรณ มุสิกทอง
นางจรณะ ทรัพยสุวรรณ
นางสาวจรรยา ธัญญาดี
นางสาวจันทรา เทพอวยพร
นางสาวจารุวรรณ เอกวัลลภ
นางสาวจิรา พิจิตรชุมพล
นางสาวจุฬาภรณ กําเนิดเพชร
นางสาวเฉลิมขวัญ ทัศนศิริสกุล
นางชุลีพร วชิรธนากร
นางสาวเชาวนี พันธุลาภะ
นางฐิตวี แกวพรสวรรค
นางสาวฐิตารีย จันทมาลา
นางฐิติกานต เหลาธรรมทัศน
นางสาวฐิติมา หงสทอง
นางสาวณัฐนันท สินชัยพานิช
นาวาตรีหญิง ดารินทร สากิยลักษณ
นางทัศนีย ชอบธรรมดี
นางทัศนีย โลหนู
นางสาวทิพยวรรณ เสรีขจรจารุ
นางสาวทิวาลัย สุจินพรัหม
นางสาวธารารัชต ธารากุล
นางนภาพร วาณิชยกุล
นางสาวนวพร แสงเนตรสวาง
นางสาวนวลจันทร ปรีดาพันธุ

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวนันทน สุนทรพงศ
นางนิตยา เนียมพางค
นางสาวนิตยา สุวรรณเวก
นางประกายทิพย ศิริวงศ
นางสาวประมวล คํามาก
นางสาวประมวล ตั้งบริบูรณรัตน
นางปรียะ ศิวกุลกําธร
นางสาวปยนุช วิเศษชาติ
นางปยะพร มณีเกียรติโกวิท
นางปยะภัทร เดชพระธรรม
นางสาวเปรมจิตต สุทธิภูมิ
นางพจนารถ ตัญจรูญ อองจันทร
นางพรนภา ตั้งสุขสันต
นางสาวพรพิชญ โควคชาภรณ
นางสาวพรรณี หาญคิมหันต
นางพรรัตน สินชัยพานิช
นางสาวพัชชา เชื้อดี
นางสาวพัชรพร ตั้งนรารัชชกิจ
นางสาวพิจิตรา สิริศรีสัมพันธ
นางสาวพิณรัตน ศรีเทียนแกว
นางพิมพา พงษรเณศ
นางเพชรฎา ครามสมบุญ
นางสาวแพรวพัชร ปจฉิมสวัสดิ์
นางมัณฑนา ธนะไชย
นางยุภา สุนทรกิจ
นางยุวดี พงษสาระนันทกุล

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

นางรจนา ชุณหบัญฑิต
นางสาวรัชนี กิตติรังสี
นางรุงราวรรณ บัวชัย
นางสาวเรณู ฉวีรัตน
นางสาวละออ เอื้อจิตตระกูล
นางวรรณวิมล เทียมปฐม
นางวรรณี เทพสิงห
นางวัลยลดา ฉันทเรืองวณิชย
นาวาตรีหญิง วิภาวี บูรณพงศ
นางสาววิไลพรรณ สมบุญตนนท
นางสาววีรกานต เขียวคลี่
นางศรีสุดา นภาพงษจันทรา
นางสาวศศิประไพ โชติมา

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
นายขจรพงษ เพชรเลิศอนันต
๑๒
นายเจริญชัย แกวประเสริฐ
๑๓
นายฉลอง นอยโต
๑๔
นายชวนัชย ไตรธรรม
๑๕
นายชัยวัฒน หมูเจริญ
๑๖
นายชาญชัย ชอบธรรมสกุล
๑๗
นายชุมพล พลวิฑูรย
๑๘
นายธรรมศักดิ์ ยีมิน
๑๙
นายธวัชชัย งามสมศรี
๒๐
นายนาวิน นิตยสมบูรณ
๒๑
นายนิกูล กระฐินทอง
๒๒

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวศิริรัตน เนตรนิมิตรผล
นางสมศรี รัตนวิจิตราศิลป
นางสาวสรา อาภรณ
นางสาวสินีนาฏ ลิขิตรัตนเจริญ
นางสาวสุจิตรา ทองประดิษฐโชติ
นางสุดา ขําดํารงเกียรติ
นางสาวสุทธิลักษณ นวมทนง
นางสุพานี ธนาคุณ
นางสุรัตน ปุณยหทัยกุล
นางสาวสุวรรณี สิริเลิศตระกูล
นางสาวอภิญญา สิริไพบูลยกิจ
นางอรุณวรรณ พฤทธิพันธุ

นายบรรเทิง ผองแผว
นายปราโมทย กรวยเงิน
นายพรศักดิ์ ทรัพยโชคพูล
นายพล ไกรสินธ
นายเมธี มีมุข
นายโยธิน แกนมีผล
นายวิศิษฐ พันธุรัตน
นายศุภนิต อารีหทัยรัตน
นายสัมพันธ เพชรจู
นายสําเริง พานสัมฤทธิ์
นายสุชาติ เหลาปรีดา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖

นายสุรชัย กาญจนสุรัตน
นายสุรพล ลําเจียกเทศ
นายอาจรณ เชษฐสุมน
นายอิสระ ฮึงรักษา
นายเอก แสงวิเชียร
นางกรรณิการ เปรมกมล
นางกรองจิตต ยิ้มไพบูลย
นางขนบพันธุ เอี่ยมโอภาส
นางคําพา จงศิริ
นางสาวเจียมจิตร ฉิมเลี้ยง
นางฐิติพร ลิ้มแหลมทอง
นางสาวณิชชา สุดประเสริฐ
นางสาวดวงเดือน จันทรเจริญ
นางสาวธัญญพัทธ เลียบสวัสดิ์
นางธันยมัย หาลาภ
นางนงลักษณ วงษศุข
นางนฤมล ทองออน
นางโบตั๋น สมศรี
นางสาวปนัดดา ทรัพยสมบูรณ
นางประทุม นิลสมัย
นางปราณีต ธนาฤกษมงคล
นางสาวปยมาภรณ ธนูศร
นางพจนีย มัยรัตน
นางพรทิพย ตูทอง

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางพิมล สิงหอุไร
นางรจนา สุขพิบูลย
นางรัศมี พรตเจริญ
นางลัดดา กรวยเงิน
นางวงษเดือน นนทรีย
นางสาววรินทร กังวานทิพย
นางสาววิมล จันทรแจม
นางวิไล สุวรรณพฤกษา
นางสาวศศิ อินทโกสุม
นางสาวศศิกานต ออนมิ
นางสาวศิวะพร นอยฉ่ํา
นางสาวสมนึก วงษเจะเซ็ม
นางสมพักตร จันทรเทพ
นางสานิต ณรงคฤทธิเดช
นางสุนทรี ภูสิงห
นางสาวสุภัทรา สหพงศ
นางสาวสุมล เรืองปยะเสรี
นางสุวิมล ศุขเกษม
นางอภิญญา โฉมศรี
นางสาวอรไท สุขเจริญ
นางอริสา สํารอง
นางอินทิรา ธนิยผล
นางอุทุมพร โพธิ์รักษา
นางอุสา อุทัย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ 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

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นายคมสัน ปลั่งศิริ
๒๖ นางสาวนิตยา ไตรภิญโญภาพ
นายจรัล อุนฐิติวัฒน
๒๗ นางปทมาศ ทองไสว
นายจรัส คชกาสร
๒๘ นางพิมพนลิน ศรีเพ็ชร
นายจรุงควัฒน พูลสวัสดิ์
๒๙ นางสาวไพรัตน พลายเพ็ชร
นายเจริญ ตรีศักดิ์
๓๐ นางภนารี บุษราคัมตระกูล
นายนพดล อินทรทัต
๓๑ นางมาลัย ทวีโชติภัทร
นายนภสินธุ แผลงศร
๓๒ นางมาลินี ภูหมั่นเพียร
นายปราโมทย ฮึงวัฒนากุล
๓๓ นางสาวมาลี สอนดา
นายปริญญา อัครานุรักษกุล
๓๔ นางระวีวรรณ กนิษฐานนท
นาวรพจน ตันติศิริวัฒน
๓๕ นางเรวดี เพชรมุนี
นายวัฒนโชติ เพ็งพริ้ง
๓๖ นางสาววรรณี จันทรฉาย
นายวันชัย ลิขิตศิริทรัพย
๓๗ นางวัชรีวรรณ ทองสะอาด
นายวิฑูรย อึ้งกิจไพบูลย
๓๘ นางสาววาสนา เสลาหอม
นายศิริพงษ ฉายสินธ
๓๙ นางสาวศรีอัมพร หนูกลับ
นายสมดี รัตนาวิบูลย
๔๐ นางศศินันท วาสิน
นายสมบุญ อุดมพรยิ่ง
๔๑ นางสมพิศ กาญจนาเพ็ญกุล
นายสุรสิทธิ์ ตั้งสกุลวัฒนา
๔๒ นางสาวิตรี พิสณุพงศ
นางกฤษยา วงศสุนทรเลิศ
๔๓ นางสาวสิริภา ชางศิริกุลชัย
นางสาวกาญณระวี อนันตอัครกุล
๔๔ นางสุกานดา กรัณฑรัตน
นางสาวจามรี เสมา
๔๕ นางสาวสุจิตรา บานเพิง
นางจารุวรรณ ขําเพชร
๔๖ นางสุพัตรา พรหมเรนทร
นางสาวชลทิชา ตรงสกุล
๔๗ นางสาวสุวรา วัฒนพิทยกุล
นางดารณี ชมศิริ
๔๘ นางอภิรดี สุขีเกตุ
นางสาวธันยจิรา ภูริอุดมเศรษฐ
๔๙ นางอรัญญา มิ่งเมือง
นางนันทนา ชุมชวย
๕๐ นางสาวอัจชาวรรณ แกนอินทร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๕๑ นางอาชวดาม ภาคพิธเจริญ
๕๒ นางสาวอุบลวรรณ พึ่งธรรม
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒

นายกฤษฎา พรประภา
นายฉลอง วิริยะธรรม
นายฉัตชัย ฉิ่นไพศาล
นายญาณวิทย กุญแจทอง
นายตอศักดิ์ อินทรไพโรจน
นายธงชัย ศรีสุขประเสริฐ
นายธวัชชัย แพชมัด
นายนพดล สุขกลอมชีพ
นายปานใจ ธารทัศนวงศ
นายพิทักษ วงศศรีนาค
นายพินิจ เจียนระลึก
นายไพร รุงเรือง
นายวัชรินทร แสงแกว
นายวันชัย สีลพัทธกุล
นายวีรยุทธ เลิศนที
นายศราวุธ มณีฉาย
นายสนทยา ลิ้มมัทวาภิรัติ์
นายสมปอง ชมภูนุช
นายสมลักษณ คงเมือง
นายสรายุทธ จันทรมหเสถียร
นายสิทธิชัย แซเหลม
นายสุธา ลีนะวัต

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

๕๓ นางอุไรพร สารถี
๕๔ นางสาวอุษา ศรีจินดารัตน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๓ นางสาวกชสร ลือทุกขสิ้น
๒๔ นางกนกพร สวางแจง
๒๕ นางกนกวรรณ เยรินี
๒๖ นางกฤษณา สุปญญารักษ
๒๗ นางเกษร แสนสุวรรณ
๒๘ นางสาวคนาวรรณ พจนาคม
๒๙ นางจริยา มัตสยะวนิชกูล
๓๐ นางจิราภา ลิ้มบุพศิริพร
๓๑ นางสาวจุรีย เจริญธีรบูรณ
๓๒ นางสาวเจษฎาวรรณ วิจิตรเวชการ
๓๓ นางสาวชลลดา ทองทวี
๓๔ นางชุติมา ลิ้มมัทวาภิรัติ์
๓๕ นางสาวญาณิฐา หลิมวัฒนา
๓๖ นางสาวฐาปนีย ธรรมเมธา
๓๗ นางดวงนภา ศรีนันทวงศ
๓๘ นางสาวดาราพร ครุฑคํารพ
๓๙ นางสาวตปนีย พรหมภัทร
๔๐ นางทิพนิภา เหรียญทอง
๔๑ นางสาวนภารัตน ดานกลาง
๔๒ นางนัทที พรประภา
๔๓ นางนัทธีรา สรรมณี
๔๔ นางสาวนันทลักษณ สถาพรนานนท

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓

นางสาวบุญมี ตระกูลชัยศรี
นางปนัดดา พัฒนวศิน
นางประภา เมฆอรุณ
นางสาวปาริชาต ชมโท
นางภาวนา บุญปก
นางมณิกา ยวนแหล
นางรัชนีวรรณ จันทรสนธิ
นางลภัสรดา ทองผาสุก
นางวรรณี เจิมสุรวงศ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
นายกฤษณะ คีรีวัลย
๑๖ นายธนะรัตน บุญเรือง
นายกองเกียรติ รักษวงศ
๑๗ นายธนิต เฉลิมยานนท
นายกิตติ บริสุทธิ์
๑๘ นายธรรมรักษ จิตตะเสโน
นายกิตติโชติ วรโชติกําจร
๑๙ นายธวัช ชาญชญานนท
นายกิตติศักดิ์ ณ พัทลุง
๒๐ นายธีระพงศ จันทรนิยม
นายกิติเชษฐ ศรีดิษฐ
๒๑ นายนฤบดี ผดุงสมบัติ
นายจรูญ แกวมี
๒๒ นายนิมิตร วรกุล
นายจรูญ คงสม
๒๓ นายนิยม พรหมรัตน
นายเจริญ นาคะสรรค
๒๔ นายบรรจง เฉลิมวงค
นายเจริญเกียรติ ฤกษเกลี้ยง
๒๕ นายบรรจง วิทยวีรศักดิ์
นายเจริญพร แกวละเอียด
๒๖ นายปฏิญญา รัตนชล
นายเฉลิมเกียรติ สงคราม
๒๗ นายประทีป เอื้อนมงคล
นายชัยยุทธ จูหอง
๒๘ นายประมวญ สายแกว
นายเชิดศักดิ์ มหาวงค
๒๙ นายประยุทธ โอภาโส
นายณภัทร รัตนมา
๓๐ นายประเสริฐ บุตรบุรี

๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒

นางสาววรารัตน วีรเดชกําพล
นางวารุณี ศิลาทอง
นางศันสนีย สิทธิศักดิ์
นางสายใจ ศรีวิบูลย
นางสายสุดา เตียเจริญ
นางสาวสุภมาศ ศรีโนนมวง
นางสุภาพ กลอมจิตต
นางสาวหรรษา นิลาพันธ
นางสาวอุษา รุงเรืองวิจิตร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖

นายปรีชา ศรีมนัสรัตน
นายปญญา เทพสิงห
นายพงศศักดิ์ ดานเดชา
นายพรพรต ลิ้มประเสริฐ
นายพรศิลป ผลพันธิน
นายพัทธดนย กิ้มปาน
นายพิเชษฐ เจริญผล
นายมนูญ อองทวีสุข
นายมูหัมมัดรอฟลี แวหะมะ
นายแมนสิงห รัตนสุคนธ
นายเรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ
นายวรรณโน สนธิพิพัฒน
สิบเอก วัชรินทร ภัทรชีวกุล
นายวัฒนา สินกิจเจริญชัย
นายวันชัย สุทธินุน
นายวิวัฒนา ถนอมเกียรติ
นายศรัณยู สุวรรณอักษร
นายศักดิ์ชัย แซเฮง
นายสกนธ รัตนโกศล
นายสมชัย หลิมศิโรรัตน
นายสมชาย ปานทอง
วาที่พันตรี สมภพ วิวัฒนสราญรมย
นายสมหมาย บุญลอย
นายสราวุธ จริตงาม
นายสุทธวัฒน เบญจกุล
นายสุรชาติ เพชรแกว

หนา ๑๘
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

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสุรพงษ วงศวัชรานนท
นายสุรศักดิ์ สุวลักษณ
นายเสนอ จันทรเต็ม
นายอภิเดช เลนุกูล
นายอภิรมย พรหมจรรยา
นายอรัญ งามผองใส
นายอับดุลรอชีด เจะมะ
นายอับดุลรอพา สาแล
นายอาคม วังเมือง
นายอาซีซัน แกสมาน
นายอาสมาน ลือแบลูโดง
นายอํานวย ทองนอย
นายอุสมาน ราษฎรนิยม
นางสาวกรรนิการ กาญจนชาตรี
นางกรัณฑรัตน สุนทรพันธ
นางสาวกลางเดือน โพชนา
นางกัญญนันทน โชโต
นางสาวกัญญมน เมืองแกว
นางกัญญา นวลเจริญ
นางกิติยาภรณ สินศุภเศวต
นางกิสตินา ยูนุสวังษา
นางสาวกุลธิดา ทีปรักษพันธุ
นางเกศนิภา กูลแกว
นางเกศนีย สุขเกษม
นางสาวเกศริน รัตนกรีฑากุล
นางขวัญจิต ปุญญถาวร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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

นางสาวขวัญฤดี คลายแกว
นางสาวขัตติยา อรุณพันธ
นางสาวขัตยาศิริ กัญจนโรจน
นางสาวเขมนิจ บัวกิ่ง
นางงามจิต หวันมาแซะ
นางสาวจณัญญา สิตะพงศ
นางสาวจตุพร ชางพลาย
นางจรรยา ชื่นอารมณ
นางสาวจรรยา ชูจันทร
นางสาวจรัญญา หุนศรีสกุล
นางสาวจรินทร หมั่นฝกพันธ
นางจวน จันทนนท
นางสาวจันทกานต ทวีกุล
นางจิตเกษม สุวรรณรัฐ
นางจินดารัตน อินทมะโน
นางสาวจิระจินต มณีศรี
นางจิราภรณ มหาวงค
นางจุฑามาศ นพรัตน
นางสาวจุฑามาศ ไผนวล
นางจุฑารัตน ปานผดุง
นางสาวจุติมา บุญเลี้ยง
นางสาวเจะมายะ เจะดือราแม
นางเจิดจรรย เปลี่ยนโพธิ์
นางสาวแจมใส จันทรพา
นางสาวฉวีวรรณ ชื่นชูผล
นางฉวีวรรณ มลิวัลย

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวฉวีวรรณ รัตนจามิตร
นางสาวชนัสนันท จอนสุวรรณ
นางสาวชนิดา ณ นคร
นางชิดชนก ราฮิมมูลา
นางซีตียารอ ยี่สุนทรง
วาที่รอยตํารวจโทหญิง ณัฐฐากูร
วุฒิภูมิ
นางณัฐาศิริ ฐานะวุฑฒ
นางสาวณัศนา วิทยานุภากร
นางณิชชา นิลรัตน
นางดวงพร คันธโชติ
นางสาวถกลรัตน ทองไดหนู
นางทัศนันท ศิริเสถียรรุจ
นางสาวทัศนีย ขันทอง
นางทัศนีย ผานิล
นางสาวทิพรัตน หงภัทรคีรี
นางธนภร ไชยทอง
นางธรรมสรณ ขุนรักษ
นางธัญชนก พฤกษเมธากุล
นางธัญญมุนินทร ปวินทธนาธร
นางนกนอย พรหมรักษา
นางนงลักษณ สุวลักษณ
นางสาวนริศรา เฮมเบีย
นางนฤภัค ปรีดีนรากร
นางนวลวรรณ นุตะธีระ
นางสาวนสิริ จันทเลิศ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙

นางนัยนา ลักษณะพริ้ม
นางนารี ปานทอง
นางสาวบริรักษณาพิไล รัตนพงศ
นางบุณยวีร เพียงรุงโรจน
นางบุศรา หมื่นศรี
นางบุษบา บุญเสริมสุขเจริญ
นางบุษบา รุกขชาติ
นางเบ็ญจนา ทองนุย
นางประดับ ธรรมโชเต
นางประดับ ภักดีพิน
นางประไพ เบ็ญอาหลี
นางประภัสสร จันทรแกว
นางปริศนา วานิช
นางสาวปวินา พรหมสังวระ
นางปาริชาติ มาสเนตร
นางปยวรรณ เพชรทองเกลี้ยง
นางสาวผุสดี มุหะหมัด
นางพนิดา สุขศรีเมือง
นางพเยาว อินทนาคม
นางพรทิพย เกิดทิพย
นางสาวพรผุสดี หลอตระกูล
นางสาวพรเพ็ญ แสงถวัลย
นางสาวพรรณนิภา ผาคํา
นางสาวพรอําไพ โอชาพันธุ
นางพัทธมน เพชรสงคราม
นางสาวพิณทิพย จันทรเทพ

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวพิมพพิมล ตันสกุล
นางพิสมัย วัฒนสิทธิ์
นางพึงใจ ปราโมทยอนันต
นางเพ็ญวดี ยีจิ
นางสาวเพ็ญศรี ทองพรหม
นางสาวเพ็ญศรี พุทธชาติ
นางเพ็ญศรี เลนุกูล
นางสาวไพรสุดา บัวลอย
นางภวรัญชน ปญจระ
นางภัทรา ปรีชาวีรกุล
นางภาวิตา กุลสิรวิชย
นางมญชรี เบ็ญจพรกุลพงศ
นางมณฑิรา วิทยากิตติพงษ
นางมณี วิทยานนท
นางมลิวัลย เอี้ยวสกุล
นางสาวมาณี ชัยวีระเดช
นางยุพา วัฒนกาญจนา
นางยุพา สุวรรณะ
นางสาวยุพิน กรัณยเดช
นางยุวดี ฮอสกุล
นางยุวลักษณ มาสินธุ
นางเยาวนา เสสสระ
นางสาวเยาวภา สงวนทรัพย
นางสาวเยาวเรศ เทพยา
นางระพีพร เรืองชวย
นางสาวรัชนี แสงสวาง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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

นางสาวรัชนีพร ชุมอุปการ
นางรัตนา ลีลาวัฒนา
นางรัสสะนี เงินถาวร
นางเรืองรุง ชีวรัชชานนท
นางสาวละออ วิไลรัตน
นางสาวลัดดาวัลย เธียรธิติ
นางวฎาการ คมคาย
นางสาววรรณรัตน แซชั่น
นางสาววรรณวิมล ยินดี
นางวรรณี วรรณเพ็ชร
นางวรสุ ศรีประพันธ
นางวรางคณา ชุมทอง
นางวราภรณ ตันรัตนกุล
นางวัชรี จรูญวงศ
นางวัชรี ไชยศรี
นางวันดี ไขมุกด
นางวิกุล จิตรนิยม
นางวิชชุดา หรดี
นางวิภารัตน จุฑาสันติกุล
นางวิภารัตน ชูสงค
นางวีณา พัฒนเชียร
นางสาวศรัญญา ตุกชูแสง
นางศศิรธา มีลาภโชติพงศ
นางสาวศิริพรรณ วุนกลิ่นหอม
นางสาวศิริรัตน โตะปรีชา
นางศุภลักษณ พุทธรักษ

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวศุลีพร ชวยชูวงศ
นางสาวสคราญ ตันเจริญ
นางสถาพร พฤฒิพรรลาย
นางสมจิตร จารุรัตนศิริกุล
นางสาวสมจิตร ลุงกี่
นางสาวสมจิตร คุณาพรธีรกุล
นางสมบูรณ ฤทธิพรัด
นางสาวสมพร ตั๊นสกุล
นางสมศรี สุวลักษณ
นางสรัญยา เทพสุวรรณ
นางสอปยะ บุญตามชวย
นางสาวสายใจ กุลดิลก
นางสาวสายพิน ปานบํารุง
นางสาวสินาฏ คุณอารี
นางสิรินันท ขุนเพ็ชร
นางสาวสุขศรี วิเชียรบรรณ
นางสุจติ เพ็ชรพญา
นางสาวสุจิตต คงสองเมือง
นางสุจิตรา หยงสตาร
นางสุชาดา จันทรพรหมมา
นางสาวสุชาดา ทิพรัตน
นางสาวสุทธิพร ภัทรชยากุล
นางสุทีป เศวตพรหม
นางสุธาสินี ตั่นหุย
นางสุนิดา อรรถอนุชิต
นางสุนิสา ศิริพงศวุฒิกร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

นางสาวสุนิสา สุชาติ
นางสาวสุพร กระแจม
นางสุพัชรินทร พิวัฒน
นางสาวสุพิธพร สัจจวนิช
นางสุภวรรณ ฏิระวณิชยกุล
นางสุภาพ ศิริมงคล
นางสุภาภรณ ดิสนีเวทย
นางสุภาภรณ สุวรรณโอภาส
นางสาวสุภาวดี คีรีเพ็ชร
นางสาวสุมาลี วังธนากร
เรือเอกหญิง สุรียพร กฤษเจริญ
นางสุวคนธ ชูศิลป
นางสุวณีย เพชรชูกูล
นางสุวภัทร แสงแกว
นางสุวิภา อึ้งไพบูลย
นางสาวเสาวนีย สุวรรณวงศ
นางสาวเสาวลี ทองเจิม

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางแสงเดือน คลายนา
นางสาวโสภา บุญวิริยะ
นางสาวอรอุมา บุญทองชวย
นางอัจฉรา พูลพิพัฒนากร
นางอัญญรัตน ตั่นไพโรจน
นางอัปษร จงรักษวัฒนา
นางสาวอัยวริญ พัฒโณ
นางอัษฎาพร แกลวทนงค
นางอาภรณ พิทักษฉนวน
นางอารีย ยะนาย
นางสาวอารีระ อาแด
นางสาวอําพรรณ จันทโรกร
นางอินทิรา หิรัณยธร
นางอุทัยวรรณ ซายเกลี้ยง
นางอุปถัมภ มีสวัสดิ์
นางอุไร อําพะมะ
นางอุษณีย จันทรแกว

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นายกิตติภพ นามพุทธา
๘ นายพรพล สาระพล
นายจเรวัฒน เทวรัตน
๙ นายพัฒนา ศิริกุลพิพัฒน
นายชัยณรงค นพศิริ
๑๐ นายเพิ่ม อินเบา
นายชัยวัฒน คงสม
๑๑ นายเพิ่มสวัสดิ์ แยมเสนาะ
นายเถกิง หวานแกว
๑๒ นายวัชพงศ สํารวมจิต
นายธนกฤต หาดทวายกาญจน
๑๓ นายวันเฉลิม บุตรกัณหา
นายธีระพงษ ตันนุกูล
๑๔ นายวิรัตน นิติพิทักษชน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑

นายวันชัย ใจสุภาพ
นายศุภลักษณ หงษนคร
นายสหรัฐ เวชโช
นายสัจจา บรรจงศิริ
นายสานิตย แหวนทองคํา
นายสายันต สุขบําเพิง
นายอนุชา ภูริพันธุภิญโญ
นายอนุสรณ เจริญใจ
นายอภิวันท เจริญลาภ
นางกรรณิการ นุยประสิทธิ์
นางกัลยาณี ศุภดิษฐ
นางสาวจิตรนภา รุจิระชาติกุล
นางฉัตรขวัญ การอุภัย
นางฉวีวรรณ แดงเกิด
นางสาวเฉลี่ย อุปภา
นางฐปนรรต พรหมอินทร
นางณัญฑณา เพ็งมณี
นางสาวเดือนเพ็ญ ภูคํา
นางสาวทัศนียวรรณ ศรีประดิษฐ
นางทิพยมาศ ใจแสวง
นางสาวนิสากร อัครสุวรรณกุล
นางสาวนิตยา เพ็ญศิรินภา
นางนฤมน ดิฐวิรุฬห
นางสาวบังอร สุวรรณานนท
นางสาวบังอร ปยะนุช
นางสาวบุษกร ครุฑชื่น
นางสาวปยะนาถ ศิริพูนสวัสดิ์

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางประไพ มีปาล
นางสาวปาริชาติ เอี่ยมสิน
นางเปรมปรีดิ์ ไทยเที่ยง
นางสาวพเยาว เทียมเวช
นางสาวพัชรี สืบสี
นางสาวภัทรมน อูเงิน
นางสาวยุวดี สุขสุเสียง
นางสาวรสิกา อังกูร
นางสาวลดาวัลย คันธจันทน
นางลัดดา เพิ่มประยูร
นางลาวัล เนียมศิริ
นางสาวฤทัยทิพย ศรีคําทา
นางวงศวิไล ปานสมัย
นางวรรณี อยูคงดี
นางวรรณา อรุณทอง
นางวราภรณ ดํารงรัตน
นางวาสนา ชูราศรี
นางสุขใจ คลายคลึง
นางสุนันท ปุณภูมิ
นางสุภา เรืองศรี
นางสุภาภรณ โมราศิลป
นางสาวสุไรพร เติมทอง
นางสาวอธิวดี สืบญาติ
นางอนงค สุขสุเสียง
นางอรุณี ชางกระทัด
นางสาวอุษณีย โฉมฉายแสง
นางสาวเอมออน พวงทอง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

มหาวิทยาลัยแมโจ
๑๕ นางฉวีวรรณ พันธไชยศรี
๑๖ นางฉันทนา วิชรัตน
๑๗ นางสาวธวัลรัตน รัตนเดชานาคินทร
๑๘ นางสาวนวลนิตย สกุลทอง
๑๙ นางพรสวรรค นักดนตรี
๒๐ นางสาวพันธสมร ทองเกลี้ยง
๒๑ นางพิทยา สุนทราวงศ
๒๒ นางพิมพร มนเทียรอาสน
๒๓ นางเพ็ญนภา กันทะตา
๒๔ นางลลิดา ภูทอง
๒๕ นางสาววราภรณ แสงทอง
๒๖ นางสาววารี ระหงษ
๒๗ นางศิริกาญจน ตันมาละ
๒๘ นางสหัทยา ดํารงเกียรติศักดิ์

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

นายจํานงค ถาแปง
นายจําเนียร บุญมาก
นายบรรจง สมบูรณชัย
นายณัฐวุฒิ ดุษฎี
นายธนวัฒน รอดขาว
นายนเรศ ศิริเกษร
นายประดุง สวนพุฒ
นายประศาสน กองสมุทร
นายปติวุฒิ เจริญลาภ
นายพหล ศักดิ์คะทัศน
นายไพโรจน ศิลมั่น
นายเรืองชัย จูวัฒนสําราญ
นายวรัญู รีรมย
นายสุภักตร ปญญา

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาคุณทหารลาดกระบัง
นายจักรพงษ พงษเพ็ง
๑๐ นายสมพร นพเกื้อ
นายจิรวัฒน ปานกลาง
๑๑ นายสุรศักดิ์ กังขาว
นายเทอดศักดิ์ ลิ่วหาทอง
๑๒ นายสุวิพล สิทธิชีวภาค
นายพรหมมาศ คูหากาญจน
๑๓ นายอาณัติ นิลขาว
นายไพศาล สิทธิโยภาสกุล
๑๔ นางสาวจงกลณี เยาวภาคยโสภณ
นายภาณุวัฒน จุทอง
๑๕ นางสาวนวลพรรณ งามยี่สุน
นายมาณู อิ่มสําราญ
๑๖ นางสาวนุจรี บุญแปลง
นายวัชรินทร คงพิบูลย
๑๗ นางสาวประสบจรูญ เตียสมุทร
นายสมชาย เซะวิเศษ
๑๘ นางสาวพรทิพย ไวแสง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔

นางยุพดี นรมาตย
นางสาวรัตนา เลิศสุกสวาง
นางสาวลําพึง พุมจันทร
นางสาวลินจง สุขลําภู
นางสาวศศินฉัตร อุนอบ
นางสาวสดศรี นกอยู

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวหราย เล็กชะอุม
นางสาวสุธาสินี โกมลดิษฐ
นางสาวสุรีย นานาสมบัติ
นางสาวอภิสรา อุนอบ
นางสาวอรษา รอยแกว

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
นายเจริญ สินอภิรมยสราญ
๑๐ นายอาษา ประทีปเสน
นายทองไส ชวยชู
๑๑ นายเอื้อพงศ ใยเจริญ
นายบุญเหนือ พึ่งศิริ
๑๒ นางจีรัชญ จิราพัฒนโรจน
นายพัฒนา เนตรสุวรรณ
๑๓ นางสาวชอทิพย หลอรุงเรือง
นายพินิจ สายเจริญ
๑๔ นางสาวณัฏฐา เลาหกุลจิตต
นายรัตนชัย ไพรินทร
๑๕ นางสาวปญญานีย พราพงษ
นายวุฒิชัย พลวิเศษ
๑๖ นางสาวพรรณจิรา วงศสวัสดิ์
นายสมเกียรติ รุงทองใบสุรีย
๑๗ นางเพ็ญพิมล เตกชื่น
นายสโรช ไทรเมฆ
๑๘ นางสาวสุวิมล อัศวพิศิษฐ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
นายกฤษมันต วัฒนาณรงค
๙ นายสมโภชน นอยจินดา
๑๐ นายสมัย เพ็งเลีย
นายคมสัน ภูมาลี
นายถนอม ลี้ตระกูล
๑๑ นายสาโรจน นอยจินดา
นายถิระ เพชรกําบังภัย
๑๒ นายสิทธิพร เกิดสําอางค
๑๓ นางสาวกรองแกว เรืองพุม
นายธีรพล ศรียุบล
นายประจวบ จริยาเมธา
๑๔ นางสาวกานตสุดา รอดสดใส
นายประเสริฐ ดาวลอย
๑๕ นางสาวจิดาภา ศรีคําภา
นายพิสิษฐ อิทธิยาวุฒิ
๑๖ นางสาวจีรภา สรรพกิจกําจร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๗ นางสาวนิภาภรณ อมรสิงห
๑๘ นางสาวเบญจพร ลิ้มธรรมภรณ
๑๙ นางสาวพนมพร ภาณุทัต
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

๒๐ นางรัชฎาพร เริงประเสริฐวิทย
๒๑ นางวิไล จินดามัย
๒๒ นางอุทร ชิขุนทด

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
นายชัยรัช หิรัญยะวะสิต
๙ นางคณิตตา บุญนาค
นายนิคม สุวรรณปกษ
๑๐ นางนวนจันทร หัสดง
นายปรีชา วิจิตรธรรมรส
๑๑ นางสาวพูนทรัพย ระวังกุล
นายรัฐกร พูลทรัพย
๑๒ นางรัตนาภรณ เสถียรนวพัฒน
นายสมภพ มูฮัมหมัด
๑๓ นางวรรณา ชมเชย
นายสุรพงค เอื้อวัฒนามงคล
๑๔ นางวันทนา อารยะวีรสิทธิ์
นายสุระ ขันทีทาว
๑๕ นางสาววิชุดา แสนภักดี
นางกัญจนา ชัยไพบูลย
๑๖ นางเสาวลักษณ ปญญาภาส
นายชาญชัย มณีงาม
นายนิรันดร วิทิตอนันต
นายนุพันธ เขียวไมงาม
นายบรรจง จักรกลจันทร
นายไพฑูรย กันสิงห
นายสงคราม คงเมือง
นายสันติ เอี่ยนเหล็ง
นายสุเมตต ปุจฉาการ
นางกรประภา กาญจนะ
นางสาวกุลยา ลิ้มรุงเรืองรัตน
นางขวัญเรือน ศรีนุย
นางจิตติมา วัดพงพี

มหาวิทยาลัยบูรพา
๑๓ นางสาวจิตสวาท ปาละสิงห
๑๔ นางสาวจินตนา วัชรสินธุ
๑๕ นางสาวดวงเดือน แซตัง
๑๖ นางดารณี มณีลาภ
๑๗ นางตติรัตน เตชะศักดิ์ศรี
๑๘ นางทัชชา ศรีปทุมทอง
๑๙ นางทิพวรรณ ธรรมมาธิกุล
๒๐ นางสาวนงลักษณ คุณสนอง
๒๑ นางสาวนฤมล ไชยชํานาญเวทย
๒๒ นางสาวนิภา วงศดี
๒๓ นางสาวประภัสสร นันทพงศ
๒๔ นางสาวปานเสก อาทรธุระสุข

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒

นางปรียารัตน นาคสุวรรณ
นางลาวัลย เรศจะโปะ
นางวิไล พึ่งรุง
นางสาวศุทธสินี ศรีจักร
นางสุกัญญา โพธิ์นาค
นางสุชาดา ติยะวิสุทธิ์ศรี
นางสาวสุชาดา มณีสุธรรม
นางสุดารัตน สวนจิตร

๑ นายวันลภ ดิษสุวรรณ
๒ นางประทีป โชติการ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสุบัณฑิต นิ่มรัตน
นางสาวอรนุช เวชพงษ
นางสาวอมรรัตน กนกรุง
นางอัจฉรา บริบูรณ
นางอาภา หวังสุขไพศาล
นางอุไร โมรา
นางอําไพ ผองใส

มหาวิทยาลัยทักษิณ
๓ นางวิมล ถิรสัตยวงศ

มหาวิทยาลัยนเรศวร
๑๕ นางสาวชฎา ณรงคฤทธิ์
นายบุญเลิศ จันทรเพ็ชร
๑๖ นางชลอ ฉ่ําไกร
นายมนสิช สิทธิสมบูรณ
๑๗ นางทับทิม เหลากอ
นายมนุพัศ โลหิตนาวี
๑๘ นางธัญญา อุดอาย
นายวีรเทพ พงษประเสริฐ
๑๙ นางปทุมพร อโหสิ
นายศักดิ์ชัย วิทยาอารียกุล
๒๐ นางสาวพรทิพย นอยเขมา
นายเอกสัณห ชินอัครพงศ
๒๑ นางสาวพิศมัย แกลวเกษตรกรณ
นางสาวกรกาญจน ปานสุวรรณ
๒๒ นางสาวฟารุง มีอุดร
นางสาวกฤษณา อัครวงษ
๒๓ นางเรณู สัสดีแพง
นางเกตุจันทร จําปาไชยศรี
๒๔ นางวภากร ศิริวงศ
นางสาวขวัญทิวา โฉมแดง
๒๕ นางสาววัชรี เที่ยงอยู
สิบโทหญิง จรวยพร สุดสวาสดิ์
๒๖ นางวาสนา พาใจดี
นางสาวจันทรรัตน สิทธิวรนันท
๒๗ นางสริน ศรีปรางค
นางจํารัส ปลากัดทอง
๒๘ นางอนงค วิศวรุงโรจน
นางจุไรรัตน โสภา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นายนิเวส ศรีธัญรัตน
๘ นางนงลักษณ พุมมวง
นายสมจิต รัตนสวนจิก
๙ นางสาวพัชราภา อินทรชลิต
นายสมบัติ ทายเรือคํา
๑๐ นางสาวสุจินต อังกุราวิรุทธ
นายสมพงษ เจริญศิริ
๑๑ นางสุชาราวตี มาบุญธรรม
นางสาวกนกกุล มาเวียง
๑๒ นางสาวสุพัตรา บัวที
นางสาวจันทรทิพย กาญจนศิลป
๑๓ นางอรวรรณ ชินราศรี
นางชนัญชิดา สุวรรณเลิศ
๑๔ นางอัจฉรี จันทมูล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นายชํานาญ แกวมณี
๑๗ นางกานตอนงค นิตรักษ
นายทวีศักดิ์ วังไพศาล
๑๘ นางกินรี เจริญผล
นายเทอดทูลย มั่นคง
๑๙ นางเกษร จรัญพรหมสิริ
นายธนาตย เดโชชัยพร
๒๐ นางขนิษฐา พระสุพรรณ
นายนคร ลีนาม
๒๑ นางสาวจรรยา อินทรหนองไผ
นายนรา พิมพพันธ
๒๒ นางชวนพิศ อันพิมพ
นายบุญเทียม เลิศศุภวิทยนภา
๒๓ นางนงนิตย ครองก่ํา
นายประสิทธิ์ พวงบุตร
๒๔ นางสาวนิตยา วานิกร
นายวรพจน นวลสกุล
๒๕ นางบุปผา สามารถ
วาที่รอยตรี วัฒนา จําเริญ
๒๖ นางสาวเบญจภรณ เศรษฐบุปผา
นายวิชาญ แกวเลื่อน
๒๗ นางพนมศรี เลิศศุภวิทยนภา
นายสุวัฒน ธีระพงษธนากร
๒๘ นางภัทรนิษฐ บุญชื่น
นายแสวง วัชระธนกิจ
๒๙ นางสาวมะลิวัลย สินนอย
นายอดิศร ศรีแสง
๓๐ นางสาวรจนา เมษาคุณ
นายอภิชาติ แสนชัย
๓๑ นางสาวรชยา อินทนนท
นายอินทร ศาลางาม
๓๒ นางรติมา จึงจิตรักษ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๑
๒
๓
๔
๕
๖

นางลักขณา จําเริญ
นางลัพธวรรณ วงศบุญ
นางวนิดา บุญพราหมณ
นางวิชชุดา มงคล
นางวีณาวรรณ ประชุมชิต
นางสาวสคณพัฒน โชติรุงทวีพูน

๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสิรินทรทิพย บุญมี
นางสาวสุมาลี ภูติยา
นางสาวเสาวดี กงเพชร
นางสาวเหมวรรณ เหมะนัค
นางอรุณศรี โพธิโกฏิ

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
นายประเสริฐ ไพบูลยรุงโรจน
๗ นายสุรินทร พรหมชัย
๘ นางกรรณภา ไชยประสิทธิ์
นายเภาซี สาและ
นายมูฮํามัด ซูยี
๙ นางซูใบดะห หะยีมะ
นายยากรียา สามะ
๑๐ นางสาวทวีพร เพ็งมาก
นายระวิ แกวสุกใส
๑๑ นางอาบิดะ บริพันธ
นายสมภพ ผดุงพันธ

๑ นายวิฑูรย อบรม
๒ นายวีนัส ทัดเนียม
๑
๒
๓
๔
๕

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
๓ นางเพ็ญลภัส ยิ้มเสมอจิต

มหาวิทยาลัยนครพนม
นายสราวุธ คําพุช
๖ นางสาวปทมา วิชัยโย
นายอดิเทพชัยยการณ ภาชนะวรรณ
๗ นางพสณชนก ไตรสิริโชค
นางจันทรเพ็ญ ไตรมงคลเจริญ
๘ นางสาววิมล พรหมทา
นางนวลจันทร เพชรนุย
๙ นางสุปราณี สิทธิกานต
นางปราณี ยตะโคตร

๑ นายจรูญ เฉลิมทอง

มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
๒ นายสุกฤษฎิ์ วงแวงนอย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓ นายสุนทร เทียนงาม
๔ นางกานดา โตะถม
๕ นางจันทรา สาดะระ
๑ นายเกษม เชตะวัน
๒ นายพัฒนา พึ่งพันธุ
๓ นายอุดม วงคสุภา
๑ นางสาวกัลยา ปญญาไชย
๒ นางพจนีย สุขชาวนา
๓ นางมนสินี ดาบเงิน
๑
๒
๓
๔
๑
๒
๓
๔
๕

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

๖ นางสาวณัชชณิช ฝงสระ
๗ นางบุศรินทร ชื่นศิลป
๘ นางประทินพร แรมวัลย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
๔ นางปาริชา มารี เคน
๕ นางเพ็ญสิริ ภูวรกิจ
๖ นางภัชรินทร ซาตัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
๔ นางสายชล เทียนงาม
๕ นางสาวสุนิสา ละวรรณวงษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
นายชัชชัย พวกดี
๕ นางสาวปรัชญา ชะอุมผล
นายภาณุพงศ สืบศิริ
๖ นางมะลิวัลย รอดกําเหนิด
นายวชิระ เลี่ยมแกว
๗ นางสาวอรวรรณ สุมประดิษฐ
นางสาวจันทรจีรา โยหงษ
๘ นางอุมาพร ฉัตรวิโรจน
นายวิชัย จิตตประสงค
นายสมเกียรติ ศีลสุทธิ์
นางชมพูนุช ตันพานิช
นางสาวพัชรา พุมพชาติ
นางสาวมณฑารัตน ชูพินิจ

๑ นายจํารัส กลิ่นหนู
๒ นายปรมินทร อริเดช

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
๖ นางลดาวัลย กอบวิกรณ
๗ นางวิลาวัณย จารุอริยานนท
๘ นางสาวสายสุณี ประดับนาค
๙ นางสุทธิดา เซ็นหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
๓ นายเสงี่ยม บุญพัฒน
๔ นางสาวทับทิม สุขพิน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๕ นางสาวธิดาลักษณ อยูเย็น
๖ นางนิตยา ยืนยง
๑
๒
๓
๔
๕

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

๗ นางสาวปราณี ทาสีลา
๘ นางศุภนิดา เรืองศิริ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
นายถนัด บุญชัย
๖ นางสาวชุฏิภัคศ เขมวิมุตติวงศ
นายวีระยุทธ เศรษฐเสถียร
๗ นางสาวนันทนนภัส บวรธีรวัฒน
นายศุภชัย ศรีธิวงค
๘ นางสาวพรพิมล กาบบัว
นางกนกวรรณ พวงลังกา
๙ นางศิริเพ็ญ ผอนจัตุรัส
นางสาวกาญจนา ทองบุญนาค
๑๐ นางสุชานาฏ สิตานุรักษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
๙ นางสาววันเพ็ญ เตะขันหมาก
๑๐ นางศูภศร ยินดีสุข
๑๑ นางสาวสมดา วินิจกําธร
๑๒ นางสวิชญา ศรีไพร
๑๓ นางสาวสุภารัตน สินสุวรรณ
๑๔ นางสาวเสาวนีย ศรีกาญจนารักษ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

นายจําลอง เขตจํานันต
นายเสนห เทียมดี
นางจินตนา เขตจํานันต
นางธนิดา ภูแดง
นางพิณรัตน กอนทอง
นางเพชรรัตน บริสุทธิ์
นางภัคจิรา แทนทอง
นางรุงทิพย คงมานะ

๑
๒
๓
๔
๕

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
นายจิรายุ พลับสวาท
๖ นางภัทรา สุขะสุคนธ
นางสาวชฎากาญจน เจริญรบ
๗ นางรัชนีย กลิ่นดีปลี
นางปดิวรัดา ปาลกะวงศ ณ อยุธยา
๘ นางศรีสวคนธ แดงสอาด
นางสาวปนัดดา ยิ้มสกุล
๙ นางสาวศศิธร เทียมถนอม
นางสาวพรศิริ กองนวล

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
๖ นางวงษเดือน กวยสกุล
๗ นางวจินี อารีรอบ
๘ นางสาวศิริพร ประกอบทรัพย
๙ นางอารีย วรเตชะคงคา

๑
๒
๓
๔
๕

นายไกยสิทธิ์ อภิระติง
นายวิมาน ใจดี
นายเศรษฐพงษ ปุจฉาการ
นางเกศินี ประทุมสุวรรณ
นางเบญจรัตน สีทองสุก

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นายกิติพงษ ลือนาม
๙ นางสาวชลิกา ศิลปอนันต
นายธนวัฒน ธิติธนานันท
๑๐ นางเดือนเพ็ญ แจมสวาง
นายนฤเบศ ลาภยิ่งยง
๑๑ นางนันทกา ปรีดาศักดิ์
นายประหยัด ภูมิโคกรักษ
๑๒ นางนําสุข นวพงษพิพัฒน
๑๓ นางสาวปณพักตร พงษพุทธรักษ
นายพุฒิพงศ สัตยวงศทิพย
๑๔ นางภควรรณ ศกุนตนาค
นายสมเกียรติ ทานอก
๑๕ นางวันเพ็ญ โพธิ์เกษม
นายสุทัศ เติมสายทอง
๑๖ นางสาวสมถวิล นราสันต
นายแสงเพชร เจริญราษฎร

๑
๒
๓
๔
๕
๖

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
นายธีรวัฒน ชางสาน
๗ นางณภัคจิรา ทิพยศุภลักษณ
นายประกอบ ใจมั่น
๘ นางนิตยารัตน คงนาลึก
นายวีระยุทธ ชาตะกาญจน
๙ นางนิลรัตน นวกิจไพฑูรย
นายสมพงค เหมือนเพชร
๑๐ นางพัชรินทร โสมปาน
นายสุรศักดิ์ แกวออน
๑๑ นางภัทรภร เซงเสง
นางกุสุมา ใจสบาย
๑๒ นางสาวอารี สาริปา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
๑ นายปราชญ ปรัชญาพันธ
๓ นายมงคล แพทองคํา
๒ วาที่รอยตรี พิเศษ ภัทรพงษ
๔ นายสมบัติ ศรีทองอินทร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๕
๖
๗
๘

นายสาธร ทรัพยรวงทอง
นายสุชาติ จันทรดอกไม
นางสาวปราณี ตปนียวรวงศ
นางปราถนา เจียมจตุรงค

หนา ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา
๙
๑๐
๑๑
๑๒

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวพงษลดา คงหอม
นางสิริจิตต ปนเงิน
นางสาวสุธาทิพย งามนิล
นางสาวสุภาวรรณ วงคคําจันทร

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
๑ นางจันทรจิรา ภระกูลสุขสถิตย
๓ นางสาวพรวิภา เสือสมิง
๒ นางสาวกาญจนา เหลืองสุวาลัย
๔ นางสาวเสาวณี เรืองไชยศรี
๑
๒
๓
๔
๕

นายบุณยเสนอ ตรีวิเศษ
นายศิระ เพ็ชรจําเริญสุข
นางสาวกฤชชฎา กุลทอง
นางกิ่งแกว ปะติตังโข
นางฐิตาภรณ เวียงวิเศษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
๖ นางสาวนงนภัส ฮมภิรมย
๗ นางปณปภัช สงากลาง
๘ นางเพ็ญพักตร วงศชัยสิน
๙ นางไพวรรณ วรปรีดา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
๖ นางสาวภาวินีย มีผดุง
๗ นางสาวศศิธร คนทน
๘ นางสมคิด รวมสันเทียะ
๙ นางอุมาพร ยุวชิต

๑
๒
๓
๔
๕

นายประกาศิต โสไกร
นายพรหมมา วิหคไพบูลย
นายศักดิ์ศรี แกนสม
นางปานตา พิริยะจิตตะ
นางเพ็ญพิมล อัศวสืบสกุล

๑
๒
๓
๔
๕

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
นายพรเทพ รูแผน
๖ นางสาวเพลินตา โมสกุล
นายสมเดช อิงคะวะระ
๗ นางรงรอง แรมสิเยอ
นางสาวจงกล เฮงสุวรรณ
๘ นางสาววัชรินทร เสมามอญ
นางจิตติมา อัครธิติพงศ
๙ นางวิรินดา มีบํารุง
นางสาวพรสวรรค คลายกัน
๑๐ นางสุวณี วิจารัตน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑
๒
๓
๔

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
นายธนสาร เพ็งพุม
๕ นางกฤติกา สังขวดี
นายนิคม นาคอาย
๖ นางเพ็ญศรี มีพยุง
นายพรชัย คุณานันทศิลป
๗ นางเอมอร กมลวรเดช
นายสุวพัชร ชางพินิจ

๑ นางโชติกา มาลาพงษ
๒ นางนับวรรณ เอมนุกูลกิจ
๓ นางสาวภาวนา อังกินันทน
๑ นายมานะ อินพรมมี
๒ นางใกลรุง เกตะวันดี
๓ นางสาวระพีพร ระวิโรจน
๑
๒
๓
๔

หนา ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

นายศักดิ์ชาย เพชรชวย
นางสาวชญานิศ ลือวานิช
นางทิพาภรณ พรภิรมย
นางพรทิพย งานสกุล

๑ นายสนิท ตีเมืองซาย
๒ นายสิทธิชัย บุษหมั่น
๓ นางทัศนีย นาคุณทรง
๑ นายอรุณ หนูสอน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
๔ นางพงศลัดดา ปานสุวรรณ
๕ นางสาวสุกัญญรัตน คงงาม
๖ นางอัสนีวัลย อินทรขํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
๔ นางวาสนา สุขประเสริฐ
๕ นางสาวหนึ่งฤทัย บุญมี
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
๕ นางพวงทิพย รักแตงาม
๖ นางสาวมาลินี ศรีอนุตชัย
๗ นางวรรณดี สวัสดิรักษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
๔ นางวิภา พัฒนาเวช
๕ นางสาวอภิรัตน รัตนกรีฑากุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
๒ นางสาวทวีวรรณ ทองนวล

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓ นางสาวนวพร แซเลื่อง
๔ นางนันทรัตน นามบุรี
๕ นางสาวพยอม ตอบประโคน
๑ นายนิวัฒน สาระขันธ
๑
๒
๓
๔
๕

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

๖ นางสาวราศรี สวอินทร
๗ นางสมฤดี ปาละวัล
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
๒ นายวิชิต กํามันตะคุณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
นายกานต เสกขุนทด
๖ นางสายฝน เสกขุนทด
นายจินดา เนื่องจํานงค
๗ นางสาวประนอม เงินบุคคล
นายทวีศิลป กุลนภาดล
๘ นางสาววิไลจิตร รุงศรีวรวัฒน
นางการดา รสทอง
๙ นางสาวอมรา เขียวรักษา
นางกุลวดี โรจนไพศาลกิจ
๑๐ นางสาวอัจนา ปราชญากุล

๑ นายเกียรติศักดิ์ จิระพงศ
๒ นายภูวดล บัวบางพลู
๓ นางสาวเทียมจันทร ศรีถาน
๑
๒
๓
๔
๕

หนา ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

นายจตุพร จันทรมา
นายนันทะ บุตรนอย
นายปราโมทย พรหมขันธ
นายอภิรักษ ชัยเสนา
นางดวงทิพย รัตนชมภู

๑ นายชาติชาย โสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
๔ นางสาวมณฑา วงษเจริญ
๕ นางสาวเสาวนีย เจียมจักร
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
๖ นางสาวพรชนก ทองลาด
๗ นางพรพิศ รินดวงดี
๘ นางสาววิยดา เหลมตระกูล
๙ นางศรีพรรณ มาปลูก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
๒ นายชัยยศ คํามี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข

หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวพรกมล ระหาญนอก
นางสาวภัทราพร เกษสังข
นางสาวศถิรวรรณ สมบัติ
นางสุภาษร สกุลใจตรง
นางเสาวนีย วิจิตรกุลสวัสดิ์

๓
๔
๕
๖
๗
๘

นายดุลดนัย วันธงชัย
นายยุทธศิลป ชัยสิทธิ์
นายสมพงษ ดุลยอนุกิจ
นางนัยนา อรรจนาทร
นางสาวบัวบาล จุตะโน
นางสาวพนิตศรี ศรีเชื้อ

๑
๒
๓
๔
๕

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
นายฉันธะ จันทะเสนา
นายประยูร บุญใช
นายสัญลักษณ กิ่งทอง
นายเอก ศรีเชลียง
นางกนกพร สัณหฤทัย

๑
๒
๓
๔

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
นายวาโร เพ็งสวัสดิ์
๕ นางสาวพรกมล สาฆอง
นายศักดิ์ชัย ฟองออน
๖ นางสาวสมบูรณ ชาวชายโขง
นายสมบัติ บุญกอง
๗ นางสุจิตรา แบบประเสริฐ
นางสาวทิศากร ศิริพันธเมือง
๘ นางอรวรรณ นิ่มตลุง

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

นายกฤษดา เพ็งอุบล
นายบรรเทิง สิทธิแพทย
นายวีระศักดิ์ อักษรถึง
นายอํานาจ ทองขาว
นางจารุวรรณ คําแกว
นางสาวจุไรศิริ ชูรักษ
นางชนกพร ประทุมทอง

ในพระบรมราชูปถัมภ
๖ นางสาวกรรณิกา สรอยสําโรง
๗ นางสาวกัลยทัศน พราหมณสําราญ
๘ นางนงลักษณ สมณะ
๙ นางสาวศศินันท เศรษฐวัฒนบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
๘ นางนภสร สุวรรณโณ
๙ นางปยมาศ ศิริศุภนนท
๑๐ นางปรีดา เบ็ญคาร
๑๑ นางพิกุล สมจิตต
๑๒ นางภรณทิพย นิลมณี
๑๓ นางสุพิศ ศิริรัตน
๑๔ นางสาวอัจฉรา วงศวัฒนามงคล

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

๑
๒
๓
๔

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
นายสงกรานณ ขุนทิพยทอง
๕ นางสาวศิวิไล ชยางกูร
นางนิธิวดี โฆสรัสวดี
๖ นางสมหมาย ปวะบุตร
นางสาวผาณิต เย็นแข
๗ นางสิริมณี บรรจง
นางลัดดา หิรัญยวา
๘ นางสุพันธวดี ไวยรูป

๑
๒
๓
๔
๕

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
นายทรงศักดิ์ พรหมเมตจิต
๖ นางชิตาพร เอี่ยมสะอาด
นายธนา จารุพันธุเศรษฐ
๗ นางธิดารัตน นครานุวัฒนะ
นายศักดา ศิริพันธุ
๘ นางสาวนันทิยา สุขวิสุทธิ์
นายศิรวัฒนย เฮงชัยโย
๙ นางพงษจันทร คลายอุดม
นางจารี วาริชกิจกุล
๑๐ พลสมัครหญิง สุเพ็ญ บัวชุม

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

นายเกื้อ กระแสโสม
นายชาตรี เกษโพนทอง
นายทวีศักดิ์ แสวงสาย
นายทองอินทร ไหวดี
นายนพฤทธิ์ จิตรสายธาร
นายเรืองฤทธิ์ จันทคลาย
นายสนธยา มุลาลินน
นายอุดม หอมคํา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร
๙ นางสาวจรัญญา ไชยเสริฐ
๑๐ นางทิพเนตร ปาสานํา
๑๑ นางผองนภา พรหมเกษ
๑๒ นางพิมภัสสร ชูตระกูล
๑๓ นางภัชญา เสาเวียง
๑๔ นางอรุโณทัย อุนไธสง
๑๕ นางอัชราพร สุขทอง
๑๖ นางอุไร จันทมัตตุการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
๑ นายอดิศักดิ์ แสงสองฟา
๔ นางณฐพรภัทร อินทรศิริพงษ
๒ นางชฎาพร โพคัยสวรรค
๕ นางสาวธาราพร ไชยศรี
๓ นางชุติรัตน เจริญสุข
๖ นางสาววัลภา วิภาตะพันธุ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑
๒
๓
๔
๕

หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
นายเกรียงไกร ศิริวัฒนกุล
๑๗ นางสาวดวงสมร กิจโกศล
นายโชคชัย เดชรอด
๑๘ นางสาวชไมพร ชัยวินิตย
นายทรงกต ปานเชียงวงศ
๑๙ นางสาวตรีรัตน เสริมทรัพย
นายนาวา วงษพรม
๒๐ นางสาวประภากร แกววรรณา
นายปจจัย พวงสุวรรณ
๒๑ นางพรสวรรค แสงเลิศ
นายมนตรี วงระคร
๒๒ นางสาวพัฒนาภรณ ชัยประเสริฐ
นายลือชัย พรหมรัตนรักษ
๒๓ นางสาวพิทยาภรณ สุทธิอาจ
นายวัลลภ เหมวงษ
๒๔ นางสาวรัชดาวรรณ พิทักษวาป
นายสมชาย วรกิจเกษมสกุล
๒๕ นางวฤธรณ ตุลยณวัฒน
นายสืบชาติ อันทะไชย
๒๖ นางวิลาวัณย ฉิมมะลี
นายสุทธิพงศ เปรื่องคา
๒๗ นางสาวสุภัทรา วันเพ็ญ
นายเสกสรร สายสีสด
๒๘ นางอัจฉรา จินวงษ
นางสาวกิตติพร โนนคูเขตโขง
๒๙ นางอารีรัตน วุฒิเสน
นางสาวจารุณี จันทรเสนา
๓๐ นางสาวเอื้องไพร พรหมสาขา
นางสาวจุฬามาศ จันทรศรีสุคต
ณ สกลนคร
นางเจริญรัตน บุญมาตุน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
นายจักรกฤษณ พิญญาพงษ
๖ นางสาวณิชารีย ใจคําวัง
นายไชยยา แซยับ
๗ นางยุพิน เถื่อนศรี
นายธวัชชัย พิมพโพธิ์
๘ นางวารุณี ศรีสอาด
นายสิโรตม ทองสม
๙ นางสาวสินี กะวิ
นายเสถียรภัคณ มุขดี
๑๐ นางอรปรียา ญาณะชัย

๑ นายกิติรัตน สีหบัณฑ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
๒ นายประยงค ฐิติธนานนท

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓
๔
๕
๖
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑
๒
๓
๔

นางวรางคณา วุฒิชวย
นางทิพากร บุญยกุลศรีรุง
นางสาวพรรณี ชารีแกว
นางพูลทรัพย หวังดี

หนา ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา
๗
๘
๙
๑๐

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาววัฒนา อุทธา
นางสาวสุจินตนา จันทรสมัคร
นางสาวอมรรัตน พันธงาม
นางอัจฉรีย พิมพิมูล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
นายชัยณรงค วิเศษศักดิ์วิชัย
๑๖ นางสาวเบญจวรรณ สุธรรมรักษ
นายชูศักย กมลขันติธร
๑๗ นางประภาภรณ แสงสุวรรณ
นายดิเรก กาญจนรูจี
๑๘ นางพรพิมล เผาภูรี
นายทวีวงศ อัครเลิศเศรษฐ
๑๙ นางสาวพรรณพิไล ศิริหลา
นายธวิช อินทรพันธ
๒๐ นางพวงเพชร บริบูรณสุข
นายบุญสม ครึกครืน
๒๑ นางสาวพิลาพรรณ โพธินรินทร
นายปราโมทย อนันตวราพงษ
๒๒ นางสาววรรณสิรี ศักดาพิพัฒนกุล
นายพูนศักดิ์ วงศสวัสดิ์
๒๓ นางวราพร กรอบทอง
นายภูริวัตร คัมภีรภาพพัฒน
๒๔ นางสาววิภา อรามรุงโรจนชัย
นายวิทยา สุคตบวร
๒๕ นางศศิรักษ คลังวิจิตร
นายสุชาติ ปุริตธรรม
๒๖ นางสาวสุชญา ฉัตรวิชญะ
นางจันทรรัตน ศิริวุฒิพงศ
๒๗ นางสาวสุธินี กิจลาภพินิจกุล
นางธิดารัตน งามสุขเกษมศรี
๒๘ นางสาวอัจฉรา ลิ้มวงษทอง
นางนรีรัตน สรอยศรี
๒๙ นางอัญชลี อภัยปรปกษ ชิลซเลอร
นางสาวนวพร ถิ่นไทรงาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
นายกฤษฎา อนันตกาลต
๕ นายวสันต รัตนากร
นายพรชัย อัจฉริยเมธากร
๖ นายวิทยาภรณ จรัสดวง
นายระวิน สืบคา
๗ นายวีระศักดิ์ โนนมวง
นายรัฐ บุรีรัตน
๘ นายสมบูรณ หมุนแกว

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข

หนา ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

นายสัจจา กอนพรหม
นางสาวนิตยา เรืองยุวนนท
นางผานิตย ถิรพลงาม
นางพัชรี ชยากรโศภิต
นางสาวรสสุมนต จารยะพันธุ

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
นายกุณฑล ทองศรี
๒๐ นายสมชาย พวงทรัพยสิน
นายคมสันต คําสิงหา
๒๑ นายสาโรจน อนันตอวยพร
นายณัฐพงษ สีบุญเรือง
๒๒ นายสุรพล ตรงตอศักดิ์
นายณัฐพล จีนุพงศ
๒๓ นายสุรพันธ จันทนะสุต
นายดลใจ อุดมสิน
๒๔ นายอรุณชัย แกวศรีงาม
นายดิษฐวัฒน อินนุพัฒน
๒๕ นายอวยชัย บํารุงชูเกียรติ
นายธนเดช วรวงษ
๒๖ นายอรรคพล เชิดชูศิลป
นายธีรวิทย กล่ําคํา
๒๗ นายอภิชาติ สนธิสมบัติ
นายประเสริฐ จันทรสุวรรณ
๒๘ นายอํานวย ลาภเกษมสุข
นายพิพัฒน ปราโมทย
๒๙ นางกนิษฐา สุดโต
นายไพฑูรย พูลสุขโข
๓๐ นางจรัสศรี บุญสอน
นายภูรินทร อัครกุลธร
๓๑ นางสาวจิตราภรณ โชติชวง
วาที่รอยตรี มงคล กลิ่นกระจาย
๓๒ นางจุไรวัลย รัตนะพิสิฐ
นายมรกต พุทธกาล
๓๓ นางเจตชรินทร จิรสันติธรรม
นายมาโนช รุจิภากร
๓๔ นางเจริญศรี อิ่มทอง
นายรุงโรจน สุทธิสุข
๓๕ นางสาวดนตรี เพ็ชรักษ
นายเลิศณรงค ศรีพนม
๓๖ นางนวินดา สิงหพรม
นายวสันต กันอ่ํา
๓๗ นางนิรชร นกแกว
นายศุภกิจ สุขประเสริฐ
๓๘ นางนิศากร สิงหเสนี

๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

นางสาววรรณภา ทาบโลกา
นางสาวศิริพงษ สุคันธจันทร
นางสาวศิริวรรณ คิดประเสริฐ
นางสาวอนงคนาฏ โสภณางกูร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข

หนา ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙

นางสาวปภาวี วงษวรพนิต
วาที่รอยตรีหญิง ปญจลักษณ หรีรักษ
นางสาวปยวรรณ สนธิโสมพันธุ
นางสาวพรรณราย รักษงาร
นางพัชรภร พงษอยู
นางเพ็ญศรี หรั่งปรางค
นางสาวมนชนก มานะกุล
นางมนทิพย ลอสุริยนต
นางสาวยุพิน ทาบานฆอง
นางสาวเยาวเรศ เกตุแกว
นางรสสุคนธ สงคง

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
นายกฤษฎา เหล็กดี
๑๔ นางปทิตตา ผุดผอง
นายกิตติศักดิ์ อริยะเครือ
๑๕ นางสาวปริศนา บุญศักดิ์
นายประดิษฐ พยุงวงศ
๑๖ นางปยะธิดา สีหะวัฒนกุล
นายพงศกร หิรัญโรจน
๑๗ นางพัชรี ชุติมาโชติ
นายพงศกฤษฏิ์ พละเลิศ
๑๘ นางพิศมัย มีกลิ่นหอม
นายมนัส บุญวงศ
๑๙ นางลัดดา แสงแกว
นายวัลลภ ภูผา
๒๐ นางลาวัลย สายสุวรรณ
นายสุฤกษ ขวัญสุวรรณ
๒๑ นางสาววันใหม สุกใส
นายอัครเวช ศุภาคม
๒๒ นางศรีนาย คุเณนทราศัย
นางสาวเกศทิพย กรี่เงิน
๒๓ นางสาวสโรชิน แผวพลสง
นางจรัลยา ดอกมณี
๒๔ นางสาวสังเวย เสวกวิหารี
นางธนัฎฐา อํานวยวัฒนะกุล
๒๕ นางสิริรัตน วงษสําราญ
นางสาวบุญเรียม ทะไกรราช
๒๖ นางสาวสุกัญญา จันทกุล

๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙

นางสาววีรยา แววดํา
นางสมพร วาสะศิริ
นางสาวสาคร ชลสาคร
นางสุกาญจน รัตนเลิศนุสรณ
นางสุทิศา จันทรบุตร
นางสุภาพร นนทนํา
นางสุภาสิรีร ปยะพิพัฒน
นางสาวสุวรรณา แตงออน
นางอัญชลี ตั้งจิตนบ
นางอุพรศรี บุตรศรี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๗ นางสุขุมาล หวังวณิชพันธุ
๒๘ นางสุวรรณา กลอมจิตร
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

หนา ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

๒๙ นางอารยา บูรณะกูล
๓๐ นางอุบลวัลย อินทรปญญา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
นายจักรวาฬ ไชยพัฒน
๑๔ นางจารุวรรณ เมงกวง
วาที่รอยโท ชัยชาญ จันทศรี
๑๕ นางสาวทัศนีย สิงหเจริญ
นายชูเกียรติ ศรีสุข
๑๖ นางสาวทัศนีย วีรปรีชาชัย
นายดนัย วินัยรัตน
๑๗ นางนภาพร นาคทิม
นายนพดล เนตรดี
๑๘ นางสาวนลินี แสงอรัญ
นายสงา อนุศิลป
๑๙ นางสาวบุปผา วงษพันธุทา
นายสมเกียรติ โพธิ์ทิพย
๒๐ นางมาลัย กมลสกุลชัย
นายสมยศ คําแสง
๒๑ นางสาวรัศมี รัตนประชา
นายสําเริง รักซอน
๒๒ นางวิวรณ วงศอรุณ
นายสุภกิจ หุตะสิงห
๒๓ นางศรีสุดา สงเคราะห
นายสุรัฐ บุญทรง
๒๔ นางสัณหกัญญา อรุณธารี
นายสุวิทย วิทยาจักษุ
๒๕ นางสุภาพร บํารุงวงศ
นางสาวกาญจนา พันธุเอี่ยม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
นายกิติชัย ระมิงควงศ
๙ นายเทวฤทธิ์ ละมูล
๑๐ นายธานินทร สุเชียง
นายเกรียงไกร ธารพรศรี
วาที่รอยตรี ขวัญชัย บํารุงกิจ
๑๑ นายนฐนัธย ใยบัว
นายเชาวลิต พลอยแหวน
๑๒ นายนที สัมปุรณะพันธ
๑๓ นายนพดล ตรีรัตน
นายณภดล เจนวินิจฉัย
นายณัฐพงศ ดีไพร
๑๔ นายนภดล ณ เชียงใหม
นายถาวร ฝนชมภู
๑๕ นายบุญเจิด กาญจนา
นายทองคํา สมเพราะ
๑๖ นายประกรณ วิไล

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๑
๒
๓
๔
๕
๖

นายประพัฒน เชื้อไทย
นายไพบูลย หลาสมศรี
นายวสันต สิงหคําฟู
นายศักดิ์สายันต ใยสามเสน
นายสันติภาพ โคตทะเล
นายสุทิน สวนพันธุ
นางสาวกรรณิกา เครือทนุ
นางกรรณิการ ประทุมโทน
นางสาวกัญญณัช ศิริธัญญา
นางเกษฉัตร นวลดี
นางจารวี เลิกสายเพ็ง
นางสาวจิรภา พงษจันตา
นางนงคเยาว บัวทอง
นางสาวนภาพร ดีสนาม
นางน้ําคาง สุขเกษ
นางนิศรา จันทรเจริญสุข
นางสาวนุชนาฏ คลายหิรัญ
นางปราโมทย ทิมขํา

หนา ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางปทมกานต โตคีรี
นางสาวปาริฉัตร เดือนเพ็ญ
นางสาวปนแกว กันฟุก
นางสาวพรพิพัฒน ทองปรอน
นางพรพิมล จุลพันธ
นางสาวเพ็ญศรี จุลกาญจน
นางสาวภัทรา วงษพันธกมล
นางมาลี จินดาแกว
นางเยาวนาถ นรินทรสรศักดิ์
นางรจนา ชื่นศิริกุลชัย
นางสาวรัชฎา ประเสริฐกุล
นางวาสนา สิงหดวง
นางวิภาวรรณ ปลัดคุณ
นางวิไลพร จันทรไชย
นางศีลพร พึ่งเจริญ
นางอภิญญา วิไล
นางอําพร ศรีปนตา
นางอุษามาศ รัตนวงศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
นายกฤษฎา พราหมณชูเอม
๗ นายบุญฤทธิ์ โอมณี
นายโกสินทร พัฒนมณี
๘ นายพงษเทพ เกิดเนตร
๙ นายวิทยากร ฤทธิมนตรี
นายจรัญ ไชยศร
นายชวกร มุกสาน
๑๐ นายวีรพงศ เชียรสงค
นายณรงคชัย ชูพูล
๑๑ นายสมหมาย คชนูด
นายนิพนธ กปลกาญจน
๑๒ นายอุทิพย หยงสตาร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข

หนา ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

นางจรีพร เชื้อเจ็ดตน
นางจิราภรณ เลี่ยมนิมิตร
นางสาวจุฑาภรณ ภารพบ
นางดวงเดือน สงฤทธิ์
นางธันยญากิตติ์ จันทรเกิด
นางสาวนฤมล รัตนไพจิตร
นางสาวภาวนา พุมไสว
นางมนัสสวาส กุลวงศ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
นายกิตติ บุญเลิศนิรันดร
๑๒ นางแจมจันทร บุญโญปกรณ
นายจิรพันธ อรรถพร
๑๓ นางญาดา อธิรัตนปญญา
นายไชยยันต บุญมี
๑๔ นางนนทลี บุญทัด การุณยศิริ
นายดําเนิน ไชยเเสน
๑๕ นางนันทวดี วงษเสถียร
นายบุญเลิศ วัฒนนภาเกษม
๑๖ นางบุญสง วงษฤทธิ์
นายเรวัต พูลสุข
๑๗ นางปวันนพัสตร ศรีทรงเมือง
วาที่รอยตรี วิกร วงษเสถียร
๑๘ นางพาขวัญ ทองรักษ
นายอนุรักษ เมฆพะโยม
๑๙ นางสาวมาลี ทวนทอง
นางกันยารัตน กัลยานันฑปรีชา
๒๐ นางรสสุคนธ แยมทองคํา
นางสาวกานตพิชชา แตงออน
๒๑ นางสุดา งามเหลือ
นางสาวกุลประภัสสร สุขีโรจน

๑
๒
๓
๔

๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗

นางวัฒนา ณ นคร
นางสุภาพร ซื่อสกุล
นางสุวภัทร อําพันสุขโข
นางสาวอรพรรณ จันทรอินทร
นางสาวอลิสา เลี้ยงรื่นรมย
นางสาวอิงอร เพ็ชรเขียว
นางสาวอิศราพร ใจกระจาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
นายเขษมพงษ สงสอน
๕ นายบุญชัย ศรีศาศวัตกุล
นายจรัญ มงคลวัย
๖ นายภูมิบุญ พลตาง
นายชาญชัย สุวรรณเขต
๗ นายมาโนช รักเกียรติ์
นายนิคม บุญญานุสิทธิ์
๘ นายมีโชค ตั้งตระกูล

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข

หนา ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

นายวิชยุทธ จันทะรี
นายวิรุฬ ลีวงษ
นายสายันต โพธิ์เกตุ
วาที่รอยเอก สุนทร อนุภาพไพรบูรณ
นายเสนห บุญรําไพ
นายเสริมศักดิ์ ติยะแสงทอง
นายอนิวรรต หาสุข
นายอนุวัธน นิสัยสุข
นายอลงกรณ อัมพุช
นางเขมจิรา ผดุงพจน
นางสาวจงกล พูลสวัสดิ์

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นายกฤษฐสพล ธนบํารุงศักดิ์
๑๔ นายกิตติพงษ แสงพันธุ
นายกฤษณะ ชูจร
๑๕ นายกิตติพร ฤทธิ์ฤาชัย
นายกษิดิฏฐ คําศรี
๑๖ นายเกรียงไกร จันทรโฮม
นายกันตฐพงษ วัฒนวาทิตกุล
๑๗ นายเกรียงไกร แพทยขิม
นายกัมพล เพชรคง
๑๘ นายเกรียงศักดิ์ ทองยศ
นายกาญจนะ มะลาด
๑๙ นายเกรียงศักดิ์ บุญขวาง
นายกําธร วงศวิศาลพร
๒๐ นายเกรียงศักดิ์ เฮงสกุล
นายกิจจา แกนศิริ
๒๑ นายเกล็ดนที ไชยชนะ
นายกิจจา ปญญาอมรวัฒน
๒๒ นายเกษตร เมืองทอง
นายกิตติ จารุจินดา
๒๓ นายเกษม จิรางกูร
นายกิตติ ไตรทิพยากร
๒๔ นายเกษม จิรางกูร
นายกิตติ นโสลด
๒๕ นายเกษม วิเศษบุปผา
วาที่รอยตรี กิตติพงค ภูสาย
๒๖ นายโกเมศ โตอินทร

๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐

นางสาวจันทนา แกวพิบูลย
นางจารุวรรณ ภัทรสรรเพชญ
นางดุษฎี เทียมเทศ บุญมาสูงทรง
นางสาวนทยา กัมพลานนท
นางผุสดี นิลสมัคร
นางพัชรี มงคลวัย
นางรัตนากร ยิ้มประเสริฐ
นางลักขณา พรมพรรณา
นางสุขใจ รัตนยุวกร
นางสุพรรณี พรภักดี
นางอาดา รัยมธุรพงษ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ 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

นายโกวิท พันธุทอง
นายโกวิทย สรอยนาก
นายคณิน สาระบูรณ
นายคนธพงษ ถิ่นมะนาวจิรกุล
นายคมกริช แสงสุรินทร
นายควรรบ อูมาลา
นายคัมภีร นิลวรรณ
นายคารม กล่ําเพียร
นายคีตนันต นาจําปา
นายจรัญ ราชนุย
นายจักรกฤษณ พูนดี
นายจักรชัย พรหมศรีสุข
นายจักรพงศ พรหมสกุลปญญา
นายจักรพงศ สงลา
นายจักรพันธ ชูชมงาม
นายจักรภพ เนวะมาตย
นายจักรภพ มงคลสวัสดิ์
นายจักริน จิตผองแท
นายจักริน จิตผองแท
นายจันสม คัณทะสุวรรณ
นายจารุวัฒน อินทรบํารุง
วาที่รอยตรี จํารูญ เบญจวรรณ
นายจําลอง หกหนู
นายจิตกร ศรีสมบูรณ
นายจิตติ เลิศศักดิ์วานิช
นายจิตวัฒน เปนวงษ

หนา ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายจีรพัฒน ทองเอก
นายเจน ทะนันไชย
นายเจริญ ไชยสวัสดิ์
นายเจริญ ศรีแสง
นายฉลาด ปาลาศ
นายฉัตรณรงค บุญสวน
นายเฉลิมชนม เวทสรากุล
นายชกรณเกียรติ สิทธิจันทร
นายชนมสวัสดิ์ อินนุรักษ
วาที่รอยตรี ชนากรณ แสงศรี
นายชรินทร ศรีประทุม
นายชลอ ประยูรพันธ
นายชวลิต ขวัญสงา
นายชัชวาล กฤษณะเกษตร
นายชัยยัณห รุงเรือง
นายชัยวัฒน คํามีสวาง
นายชัยวัฒน สุธีรไกรลาศ
นายชัยสิทธิ์ สงางาม
นายชาญชัย ศิริกระจาง
นายชาตรี เริงชัยภูมิ
นายชาตรี ศรีวิเชียร
วาที่รอยตรี ชาติชาย พุทธนิมิตร
นายชํานาญ แสงทอง
นายชินชาต ณ พัทลุง
นายชุมพล แกวศิริ
นายชูชาติ มิ่งคํา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔

นายเชาวฤทธิ์ ลําพาย
นายเชิด ตากาศ
นายเชียง เกิดแกว
นายเชียงชัย แปงณีวงค
นายโชติ มณีโชติ
นายไชยวัฒน จักรไชยโยค
นายไชยวัฒน ถนอมศักดิ์
นายไชยวัฒน วงศสมศรี
นายฐิติรัตน ลีซีทวน
นายณรงค ตระกูล
นายณรงค ไพรดํา
นายณรงค เรืองรักษ
นายณรงคชัย พุมมูล
นายณรงคธัช นาเมืองรักษ
นายณรงคศักดิ์ ปณวรรณ
นายณัฏฐปกรณ ลาภมาก
นายณัฐวุฒิ พุมนอย
นายเดชา คําสมุทร
นายเด็ด เชิงหอม
นายเติมศักดิ์ ปนสวาสดิ์
นายไตรรัตน กาญจนาโรจนพันธ
นายถาวร ปานแกว
นายถิรหัส มั่นคง
วาที่รอยตรี ทวีศักดิ์ ชัยสงคราม
นายทองคํา แกวสุข
นายทองพูน สําราญพงษ

หนา ๔๗
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

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายทองสุก ชินกร
นายทองสุก ยอดมณี
นายทะยาน จงณรงคชัย
นายทัชนพงษ แกวละมุล
นายทิพยรัตน ทิพยกรรณ
นายทูล อนุสนธิ
นายเทพรักษ เพ็งคุม
นายเทพฤทธิ์ บุรุษพัฒน
นายเทิดพันธุ นิ่มสกล
นายเทียน รั้งกลาง
นายเทียนชัย มูลดามาตย
นายเทียนชัย ใหมทอง
นายไทยรัก อัศจันทร
นายธนกร สมอฝาก
นายธนวรรธน พันธุโสภณ
นายธนวัฒน ธะนะศรีศิวนาถ
นายธนากร กรรณิการ
นายธนากรณ แกวมรกต
นายธนิต กฐินทอง
นายธวัชชัย กนกโศภิต
นายธวัชชัย คงเคว็จ
นายธวัชชัย คุณสารวนิช
นายธวัชชัย จักษุพันธ
นายธวัชชัย ภัทรธนวดี
นายธัญญพัฒน กิตติโพธิกลาง
นายธานี นภาลัย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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

นายธิติชาติ เจือจันทร
นายธีรศักดิ์ ดิษฐสันเทียะ
นายธีระ แสงรัตน
นายธีระยุทธ นุยนุน
นายนคร เมฆพัฒน
นายนคร ฤทธิรัตน
นายนครินทร หนูสวัสดิ์
นายนนทธพันธุ พิมพา
นายนพดล สิ้นทุกข
นายนรากร เครือสุคนธ
นายนราวุฒิ ปลื้มบําเรอ
นายนรินทร แกวทอง
นายนรินทร เจียตระกูล
นายนเรศ สวางจันทร
นายนเรศวร ศุภลักษณศึกษากร
นายนันทนิพัทธ สาลีวัน
นายนาวิน บุญคุม
นายนาวี นาวินทรานนท
นายนิกร ยิ้มสุด
วาที่รอยตรี นิพนธ ภูพลับ
นายนิสิต สกุลพันธุ
นายบรรจง ศักดิ์วนิชล
นายบรรจบ สอนศรี
นายบรรจบ ไหมบุญแกว
นายบรรเทา สุขชวย
นายบรรลือ จันทรศิริ

หนา ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายบรรลือศักดิ์ นันทะพักษ
นายบัญชา เพ็งสวาง
นายบัญชา สุริยอักษร
นายบัญชา สุริยอักษร
นายบัณฑิต ชินผา
นายบุญเรือง ขวัญนุย
นายบุญเลิศ พรมมงคล
นายบุญเลิศ เพ็งสุข
นายบุญสนอง แกวคําปอด
นายบุญสืบ โพธิ์ศรี
นายปกรณ อินศร
นายปกาศิต แจงสวาง
นายปฏิพัทธ ธะนะหมอก
วาที่รอยตรี ประจวบ แสงวงค
นายประจิตร เลขตะระโก
นายประดิษฐ เลิศโพธาวัฒนา
นายประทาน รักปรางค
นายประทีป อภัยแสน
นายประทุม ฉ่ําโสฬส
นายประพนธ อินทนิน
นายประภาส กํามหาวงษ
นายประภาส สุวรรณเพชร
นายประมุข ติฐิโต
นายประยุทธ นิลวงศ
นายประยุทธ ภาคบุญ
นายประวิทย อางศิลา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘

นายประสงค คงหาญ
นายประสงค อุบลวัตร
วาที่รอยตรี ประสาน จันทรเมือง
นายประสาร หอมรื่น
นายประสิทธิ์ สิงหกุล
นายประเสริฐ ไฝจู
นายปราสัย ลี้วิทยา
นายปริญญา เพ็ญพิมพ
นายปริญญา อินทรกวี
นายปรีชา ทิมทอง
วาที่รอยโท ปนส สุขศีล
นายผองชัย ไทยหอม
นายเผด็จ พูนไพบูลยโรจน
นายพงศพันธ ประทุมชาติ
นายพงศศธร พิมพะนิตย
นายพงษรพี จันทรเหลือง
นายพรชัย บุบผามาลา
นายพรชัย ลิ้วขอนแกน
นายพรภิรมย ปองลองคํา
นายพรมพล พรหมปลัด
นายพรรุง ดวงแกว
นายพรสิทธิ์ กิ่งทอง
นายพรหมพัฒน จันทรกระจาง
นายพรอนันต ภักดีบุญ
นายพลตรี สังขศรี
นายพานิช อุนอก

หนา ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายพิชเชฎฐ สุคนธ
นายพิชัย วาจนสุนทร
นายพิเชษฐ ชาติวรรณ
นายพิทยาธรณ แจมศรี
นายพิทักษ แกวพิชัย
นายพิทักษ ธรรมา
นายพิทักษ โพธิ์พนา
นายพิทูร โยธาประเสริฐ
นายพินิจ สัตบุตร
นายพินิจศักดิ์ สุขสาธุ
นายพินิต ชุมภู
นายพินิต ชุมภู
นายพิษณุเวท โพธิ์เพ็ชร
นายพีระยุทธ มัฆนาโส
นายพูนผล จันทรเกิด
นายพูนพงศ สวาสดิพันธ
นายพูลศักดิ์ ศรีวรมย
นายพูลสุข เวชกามา
นายเพทาย บัวงาม
นายเพทาย บํารุงจิตต
นายไพบูลย คําภาพักตร
นายไพรฑูรย พิลึก
นายไพรัตน ไชยวิเศษ
นายไพโรจน ทองพูล
นายไพศาล ทรักษา
นายภักดี ศรีอรุณ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐

นายภัทธาวุธ โพธา
นายภัทรศักดิ์ ภัทรธรรมพิบูล
นายภาคภูมิ กลั่นไพรี
นายภาณุพงศ ชงเชื้อ
นายภานุพันธ พันธนิตย
นายภาสกร หนูสนั่น
นายภาสกรณ ยอดพุทธ
นายภูมรินทร ทองมาก
นายภูริพงศ จิตรมะโน
นายภูริศักย จตุพศ
นายมงคล เฟองขจร
นายมงคล เวชสถล
นายมนตรี ปญจขันธ
นายมนัสชัย วิจิตรโชติ
นายมนัสชัย วิจิตรโชติ
นายมโนชญ อินเกื้อ
นายมานัส ภูโต
นายมานิต ขัดขาว
นายไมตรี ชินศิริวัฒนา
นายยงยุทธ พุมทิม
นายยรรยง ธรรมวโร
นายยรรยง ธรรมวโร
นายยุทธนา นารายนะคามิน
นายรชฏ บุญตรา
นายรณฤทธิ์ อมรสิน
นายรักพงษ วงศสุดดี

หนา ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายรัฐธนนท คงเกษม
นายรัฐภูมิ พิกัดพจมานเหมาะ
นายราเมศ ชูสิงห
นายเริงศักดิ์ คนเที่ยง
นายเรืองศักดิ์ เจริญ
นายฤทธิเดช ทองวรรณ
นายเลอศักดิ์ พงศโสภา
นายวชิรปญญา ปญญาวอง
วาที่เรือตรี วรชาติ อินทรโชติ
นายวรพจน วงษาราษฎร
นายวรรณดี กลมพันธ
วาที่รอยตรี วสันต ยันอินทร
นายวัชรชัย ขําพงศ
นายวัชรินทร วังบรรพต
นายวัฒนศักดิ์ สัญจร
นายวันชัย ยังประสิทธิ์
นายวัย ปานมณี
นายวัลลภ รื่นสุข
นายวิจัย เผนานนท
นายวิจัย โฮมวงศ
นายวิชาคม ฤทธิ์ฤาไชย
นายวิชาญ ไชยวงค
นายวิชาญ พลคง
นายวิเชียร กลัมภัก
นายวิเชียร ละเอียด
นายวิทยา เจริญผล

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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

นายวิทยา มุขมณี
นายวิทยานนท ไพรสนธิ์
นายวิรัตน แกวกุมาร
นายวิรัตน นิลนามะ
นายวิไลศักดิ์ ดําเนตร
นายวิวัฒน ปุยะติ
นายวีรศักดิ์ ยินดี
นายวีระ ทองประสิทธิ์
นายวีระ ทองประสิทธิ์
นายวีระ บัวนุม
นายวีระ ผลินยศ
นายวีระชาติ กุลสิทธิ์
นายวีระเดช จองสุรียภาส
นายวีระพงษ นามลาบุตร
นายวุฒนา นุยนุน
นายวุฒิกร นโรปการณ
นายไวพจน เพชรรัตน
นายศราวุฒิ นามวงษ
นายศราวุธ แขงขัน
นายศราวุธ ปูนสุข
นายศราวุธ ภูมิภักดิ์
นายศักดิ์ชัย เจริญปรุ
นายศักดิ์ศิริ ภคินเพิ่มสิน
นายศิริ สมใจเจริญ
นายศิริชัย ชาติลีฬหา
นายศิลป เสงวั่น

หนา ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายศุภกฤต แกมนิรัตน
นายศุภกิจ นรกิจ
นายศุภชัย นนศรีราช
นายศุมิตร นามโสม
วาที่รอยเอก สกลศักดิ์ สิงหสุพรรณ
นายสงวน ศรีราม
นายสงัด บุญมี
นายสนทศ สังขเทศ
นายสมเกียรติ บุญนอย
นายสมคิด สารชุม
นายสมชาติ เปรี่ยมสูงเนิน
นายสมชาย จันทรหอม
นายสมชาย ทิพรักษ
นายสมชาย บุตรสะ
นายสมโชค มีขวด
นายสมโชค มีขวด
นายสมโชค ลักษณะโต
นายสมบัติ อินยิน
นายสมบูรณ แซหวอง
นายสมบูรณ สมบัติบูรณ
นายสมปอง ชูวงค
นายสมพงศ กาศเกษม
นายสมพงษ ไกรกิจราษฎร
นายสมพล หอมระรื่น
นายสมภพ จงจิตตโพธา
นายสมยศ กาสีวงศ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔

นายสมยศ เพ็ญศรีสิริกุล
นายสมฤทธิ์ โกมิตร
นายสมศักดิ์ โกมลวัฒนพงศ
นายสมศักดิ์ รักเมือง
นายสมศักดิ์ ออนผึ้ง
นายสมสิทธิ์ สมบัติใหม
นายสมหมาย นรนิติไธสง
นายสมหมาย เยาวแสง
นายสมหวัง สุพะกะ
นายสมัคร จรเสมอ
นายสมาน สมจริง
นายสรศักดิ์ มณีโรจน
นายสรายุทธ สุทธิเนียม
นายสักก ธรรมเจริญ
นายสัจจา อินทรสุขศรี
นายสันต นวมทนงค
นายสันติ กอดแกว
นายสันติ พยัคฆขาม
วาที่รอยโท สันติสุข โมฬา
นายสาทร พึ่งพุมแกว
นายสามารถ นิยมเดชา
นายสายัณห แรทอง
นายสาโรจน ชาวแพรกนอย
วาที่รอยตรี สาโรจน เถกิงสรคันธุ
นายสําราญ สมอหมอบ
นายสิทธิชัย เทียมประชา

หนา ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสิริพงษ รอดลอย
นายสิริสมัย เย็มรัมย
นายสุกฤษณ สหะชาติ
นายสุขสันต วงชมภู
นายสุชาญ อิ่มวิทยา
นายสุชาติ ชูทวม
นายสุชาติ มณีวรรณ
นายสุชาติ ยอดเกลี้ยง
นายสุชาติ รุงรังษี
นายสุเชษฐ สิทธิเดช
นายสุทธิ พุมพิทักษ
นายสุทธิเชษฐ สุขมาก
นายสุทธิพงค นันทเกษตร
นายสุเทพ ชํานาญ
นายสุเทพ ยงยุทธ
นายสุธรณ รวดเร็ว
นายสุธี เกินกลาง
นายสุธี เกื้อเกตุ
นายสุนันท อินทรงาม
นายสุบรรณ บุตรสิงห
นายสุปน แพงบุปผา
นายสุพจน ธุระการ
นายสุพจน ภูจอมขํา
นายสุเมธ มามาตย
นายสุเมธ สุธีรพาณิชย
นายสุรเดช จันทรสา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖

หนา ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

นายสุรนันท กลอมเกลี้ยง
นายสุรพงษ ไชยเสนา
นายสุรพันธ เหมือนสิงห
นายสุรวุธ ทนนานนท
วาที่รอยเอก สุรศักดิ์ จันทรานิมิตร
นายสุรศักดิ์ มีลักษณะ
นายสุรศักดิ์ อมรปยะพงศ
นายสุรัตน ลิมปประเสริฐกุล
นายสุรินทร ตําลิ่ม
นายสุริยนต ฉิ่งแกว
นายสุวัฒน ทองสุข
นายสุวัฒน อุตมะพันธุ
นายสุวิชา มั่นยืน
นายเสกสรร คํายอง
นายเสกสรรค ทัศนยิ้ม
นายเสกสัณห สิงหแกว
นายเสถียร สมีแจง
นายเสนาะ จูสิงห
นายเสารหา ภูลา
นายโสภา คลองดี
นายหนู ปนแกว
นายใหญ แซฮอ
นายอดินัย ชาติชํานาญ
นายอดุลย กัลยาแกว
นายอดุลย ถามุลตรี
นายอติชาต ทองมะลิ

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

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายอธิพงศ กลีบมาลัย
นายอนนท ไทยผดุง
นายอนันต พิมพโตง
นายอนุชิด อรรถานิธี
นายอนุพันธ รุงเผาพันธุ
นายอนุพันธุ จารุพงษ
นายอภิชาติ ศุภเมธี
นายอภิศักดิ์ พวงกุล
นายอภิสิทธิ์ เลขาตระกูล
นายอรรถกฤต อินทะโย
นายอรรถพล สุขีวุฒิ
นายอรุณ กําเหนิดนนท
นายอรุณ สุวรรณสุนทร
นายอลงกรณ เลิศปญญา
นายอวยชัย ใจสมุทร
นายอะหมาด บินอีตํา
นายอัมพร ศรีนาค
นายอัศมเดช นาคตอย
นายอาคม ถิ่นสูง
นายอายะหลี ประเสริฐดํา
นายอํานวย ลาพินี
นายอํานวย สุปะติ
นายอํานวย เอียดเฉลิม
นายอํานาจ ขันแข็ง
นายอํานาจ ทองแสน
นายอํานาจ ศิลปรัศมี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๗
๔๔๘
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓
๔๕๔
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗
๔๕๘
๔๕๙
๔๖๐
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗
๔๖๘

นายอุดม วังใน
นายอุทัย แกวสุวรรณ
นายเอกชัย หมื่นใจกลา
นายเอกพล ไชยพรหม
นายเอกสิทธิ์ ปรมะ
นายเอกาภิสิทธิ์ สลางสิงห
นายเอนก สืบศรี
นางกนก การสมวรรณ
นางกนกเพิ่ม ขันโคกกรวด
นางกนกรัตน อินขุนทด
นางกมลวรรณ กิ่งโก
นางกรรณิกา แซตั่น
นางกรรณิกา มณีประพันธ
นางกรรณิกา มานพ
นางกรรณิการ บํารุงญาติ
นางกรวรรณ ปารคเกอร
นางกรวิกา ศรีวัฒนวรัญู
นางกรุณา สมจิต
นางกฤษณา กมลนัย
นางกฤษณี วงศวุฒิวัฒน
นางกองทอง วนเกียรติ
นางสาวกอบกุล จงกลนี
นางสาวกัญจนลักษณ คลายสุทธิ์
นางกัญญา โปรยเงิน
นางกัญปพิมพ กนิษฐพยาฆร
นางกันตกมล ชางวาด

หนา ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓
๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐
๔๙๑
๔๙๒
๔๙๓
๔๙๔

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวกันยชิสา มีนุน
นางสาวกาญจนภา มานิตย
นางกิจจา วสุนธราธรรม
นางกุลถิท ศรีทอง
นางสาวกุลรพี ศิวาพรรักษ
นางสาวกุลสิริ กฤตธนรัชต
นางกุสุมา ปนสุภา
นางสาวเกศนรินทร ทองกร
นางเกษกนก นาคทับที
นางสาวเกษริน สุขตัว
นางแกวตา สุลาภมูล
นางใกลรุง มามี
นางสาวขันสวาท หินเธาว
นางสาวเขลางครัตน ปญญาบาล
นางสาวคําประเคียน โพธิ์เพชรเล็บ
นางจงจินต บุญไชยแสน
นางจงดี ทิพยเพ็ง
นางจรรยา แกวมณี
นางจรัสศรี แกวอาสา
นางจริยา ศรีเพ็ชร
นางจรูญ สุขศรี
นางจันทนา มงคลพงษ
นางจันทพร วรแสน
นางสาวจันทรจิรา ภมรศิลปธรรม
นางสาวจันทรเพ็ญ งามพรม
นางจันทรเพ็ญ ธรรมสังวาลย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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

นางจารีย ละดาดก
นางจารุนันท เรืองกิจวณิชกุล
นางจารุมน ศรีสันต
นางจารุวรรณ จูมวงษ
นางจารุวรรณ นิ่มสกุล
นางสาวจิตรานุช รักสัจจา
นางจินดารัตน ธีรพัฒนพงศ
นางสาวจินตนา แกวศรี
นางจิรพร ไตรจันทร
นางจิรภรณ มหาสุคนธ
นางจิราลักษณ ภูภัทรางค
นางจีรนันท ดาราสุริยงค
นางจุรีย ศศิสนธิ์
นางฉวีวรรณ ชัยเพชร
นางสาวฉวีวรรณ ไชยญาธรรม
นางฉวีวรรณ วิเศษอุด
นางฉัตรลดา สินคา
นางชนวรรณ รอดวงษ
นางชนากานต จิตรมะโน
นางสาวชมนาด พวงสวัสดิ์
นางชลดา ศรีสุรัตน
นางชลลดา ชลารักษ
นางชาดา กาศเกษม
นางชุติญา อัยยะ
นางสาวชุติมณฑน หันชนะ
นางชุติมา แกวประชุม

หนา ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางชุมพร เลิศนอก
นางชูขวัญ ลัคขณนานนท
นางโชติมา แทนฟก
นางฐะปะนีย ดีแปน
นางฐานภักดิ์ คําฮอม
นางฐานวีร ณ นคร
นางฐิติกัลยา ปาปวน
นางฐิตินันท ภัทรารักษ
นางฐิติมา ลาภมาก
นางสาวณัชชาภัทร พยาวงค
นางณัชนันท ศรีทอง
นางณัชนันท ศักดิ์พงศสิงห
นางณัฏฐนิช บุญรักศรพิทักษ
นางสาวณัฏฐภัทร พาหุรัตน
นางณัฏฐา จงใจภักดิ์
นางณัฐกาญจน ผลผลา
นางสาวณัฐฏณิชย พงศพิสุทธิ์
นางสาวณัฐภัสสร ทิพยธีรสุนทร
นางณัฐวสา พะวงผล
นางณัทกาญจน ภูมิธนสวัสดิ์
นางณิชาภา ทองคล้ํา
นางสาวดลภัต มังสังข
นางดวงใจ ทองปรุง
นางดวงรัตน รัศมีอักษรสกุล
นางดัชนีย จะวรรณะ
นางดารารัตน พุมสวัสดิ์

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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

นางเตือนตา แสงมณี
นางสาวทัตพิชา แสงแกว
นางทัศนัย วิเศษสิทธิ์
นางสาวทัศนีย แกวสมนึก
นางทัศนีย ผลดี
นางสาวทิพยสุคนธ บริบูรณทรัพย
นางทิพเรจศ ศรีนวลโพธิ์
นางทิพวรรณ สุวรรณวงค
นางธนภัสสร บุญนอม
นางสาวธนวรรณ กิริยะ
นางธนัชพร เมฆศิรินภาพงศ
นางธนัญญาณ อุดมกิจอารีย
นางธัญญลักษณ ตุมอญ
นางสาวธารินี พวงสุนทร
นางธิดา แกวเรือนทอง
นางธิษณา บํารุงเมือง
นางนงนุช วางขุนทด
นางนงลักษณ ทาสี
นางนฤมล เชี่ยวสกุลวัฒนา
นางนฤมล สีดาคํา
นางนลินภัสร นุชชา
นางนวพร ตุงใย
นางนวรัตน เจริญธนกุล
นางนวลนภา ริมโพธิ์เงิน
นางนันทฐิตา นันทนิธิวรกุล
นางนันทพร ฉายแสงเดือน

หนา ๕๖
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

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวนิชา สุภูออน
นางสาวนิตยา วรนิธิปรีชา
นางนิธิวรรณ รุงรังษี
นางนิพา ศิลปศาสตร
นางนิภา ไชยเสน
นางสาวนิภา วิรเศรษฐ
นางสาวนิภาพรรณ คงแกว
นางสาวนิศากร เจริญดี
นางสาวนุชนาฏ เดนวรกุล
นางสาวนุมาศ ยอดประเสริฐ
นางนูรอัยนีย ธนานันต
นางสาวโนรี มิตรอารีย
นางสาวบงกชกุล เจริญสุข
นางบังอร บารมี
นางบังอร เลขตะระโก
นางสาวบังเอิน หนายทุกข
นางสาวบันจง โอสถานนท
นางบุญจริยพร แสงเดช
นางบุญรัตน อินทรสมพันธ
นางบุญเรือน หลอตระกูล
นางสาวบุษบงค หวงทรัพย
นางบุษราภรณ แสนจันทร
นางสาวเบญจมาศ ชูมณี
นางเบญจมาศ โพธิกําพล
นางสาวเบญจวรรณ เหมราช
นางปฏิมา พุฒตาลดง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๕๙๙
๖๐๐
๖๐๑
๖๐๒
๖๐๓
๖๐๔
๖๐๕
๖๐๖
๖๐๗
๖๐๘
๖๐๙
๖๑๐
๖๑๑
๖๑๒
๖๑๓
๖๑๔
๖๑๕
๖๑๖
๖๑๗
๖๑๘
๖๑๙
๖๒๐
๖๒๑
๖๒๒
๖๒๓
๖๒๔

นางสาวปฐมาพร อาสนวิเชียร
นางปฐมาวีย ขันธชัย
นางปทิตตา ถามุลตรี
นางปทุมมาศ รักษวงศ
นางปนัดดา อดุงศิริเทพ
นางสาวประคอง หลักคํา
นางสาวประทิน เลี่ยนจํารูญ
นางประเทือง จุลวาทิน
นางปราณทิพย ชนวีรจารุณัฐ
นางสาวปราณี สนธิ
นางปราณี แสงไข
นางปรารถนา ดวงแกว
นางปริศนา ดวงดารา
นางปริศนา สดใส
นางปริศนา อัครพงษสวัสดิ์
นางปรีดา อัครคํา
นางปะกง เพชรมีแกว
นางปานจิตร มังกโรทัย
นางสาวปติพร อนันตาภรณ
นางปนรัตน สังขบัวแกว
นางปยดา เทพภูธร
นางปยนันท พึ่งอารมย
นางสาวปยนาฏ ชากิจดี
นางสาวปยะนุช เจริญศรี
นางปยะภา บุญอาษา
นางปุญภา ไชยบัญดิษฐ

หนา ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา
๖๒๕
๖๒๖
๖๒๗
๖๒๘
๖๒๙
๖๓๐
๖๓๑
๖๓๒
๖๓๓
๖๓๔
๖๓๕
๖๓๖
๖๓๗
๖๓๘
๖๓๙
๖๔๐
๖๔๑
๖๔๒
๖๔๓
๖๔๔
๖๔๕
๖๔๖
๖๔๗
๖๔๘
๖๔๙
๖๕๐

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางปุณยนุช จางวาง
นางเปมิกา วิสุทธิ์
นางผกาทิพย เตชวาทกุล
นางผองศรี จุลวงค
นางสาวผาณิต ไชยศิวามงคล
นางผาณิต ศรีคําเงิน
นางพจนา นพรัตน
นางพนิดา สุขสบาย
นางพรจันทร เทพรําพึง
นางพรพรรณ องอาจ
นางพรพิรุณ สุวรรณคีรี
นางพรเพ็ญ เอกเอี่ยมวัฒนกุล
นางพรรณี รุงเรือง
นางพรรนรี ทองคํา
นางสาวพรสวรรค ปนธิ
นางพลอยนภัส สุขชาญวิทย
นางพลาภรณ ทมธิแสง
นางพวงพยอม สมาหลี
นางสาวพวงมาลัย จันทรเสนา
นางพัชรวลัย แกวแสงออน
นางสาวพัชรา พฤกษประมูล
นางสาวพัชรินทร ทาวกัญญา
นางพัชรี ชํานาญศิลป
นางพัชรีย สงพะโยม
นางพัชรียา กุลทิพรรธน
นางพันทิพา จั่นรัด

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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

นางพันธเพ็ญ โพธิ์ใบ
นางสาวพิชญสินี เชียงแรง
นางพิทยาภรณ เลิศกระโทก
นางพินรัฎ สีตลวรางค
นางพิมพณดา นนประสาท
นางพิมพพิมล งามแข
นางพิมพพิสุท กิตยานุกรณ
นางพิศมัย จันทพรม
นางพิสมัย วีรยาพร
นางเพ็ญนภา สีแกวสิ่ว
นางเพ็ญนภา โสใหญ
นางเพ็ญพรรณ ทวีลาภ
นางเพ็ญศรี ติฐิโต
นางสาวไพริน พิณโรจน
นางไพรินทร เบญจชย
นางไพวัน อินทรสุวรรณ
นางสาวภคมน คําเพชร
นางภรภิพัด มูลไชย
นางภัคจิรา อนโต
นางภัชราภรณ พัทรชนม
นางสาวภัทราภรณ เสียงสุทธิวงศ
นางสาวภารณี พรประพันธ
นางภาวนา ชูงาน
นางภาวินี ภูมิพงศ
นางมกรา ทรัพยเจริญ
นางสาวมณฑา หมื่นชนะ

หนา ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา
๖๗๗
๖๗๘
๖๗๙
๖๘๐
๖๘๑
๖๘๒
๖๘๓
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖
๖๘๗
๖๘๘
๖๘๙
๖๙๐
๖๙๑
๖๙๒
๖๙๓
๖๙๔
๖๙๕
๖๙๖
๖๙๗
๖๙๘
๖๙๙
๗๐๐
๗๐๑
๗๐๒

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางมณีทิพย เทพวรรณ
นางมยุรี แกวพันธ
นางมยุรี สิงหศิริ
นางมยุรี เสนียวงศ ณ อยุธยา
นางมยุรีย เครือจันตา
นางมรกต จันทรเจริญ
นางมลฤดี พิชัยยุทธ
นางมลิดา สัตยาคุณ
นางมลิวัลย ดวงละออ
นางมลิวัลย สายแวว
นางมลิวัลย อินทมาตย
นางมะลิวรรณ ศรีโพธา
นางมัลลิกา สิทธิโชค
นางสาวมายมูเนาะ มิดคาดี
นางมาเรียม หอมจําปา
นางมาลา แควชล
นางสาวมาลินี วชิราภากร
นางมาลี จุติยนต
นางมาลี พรหมเจริญ
นางมิษฎา ทรรพวสุ
นางยุพา บรรโล
นางยุพิน บุญบันดล
นางเย็นจิตร เกรกอรี
นางสาวเยาวนาถ ศรีนุกูล
นางเยาวนิจ ไวทยะวิจิตร
นางเยาวพา นาคพันธุ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๗๐๓
๗๐๔
๗๐๕
๗๐๖
๗๐๗
๗๐๘
๗๐๙
๗๑๐
๗๑๑
๗๑๒
๗๑๓
๗๑๔
๗๑๕
๗๑๖
๗๑๗
๗๑๘
๗๑๙
๗๒๐
๗๒๑
๗๒๒
๗๒๓
๗๒๔
๗๒๕
๗๒๖
๗๒๗
๗๒๘

นางระเบียบ ศุขวิทย
นางรัชนี ดวงจันทรกาล
นางรัชนี สําราญถิ่น
นางรัญญา เพ็งจันทร
นางราณี พึ่งเดช
นางสาวราตรี เพียสีนุย
นางรินลดา เสนาสิงห
นางรื่นฤดี สินธวาชีวะ
นางรุงณภัทร รุงประเสริฐ
นางรุงทิพย เตจะโส
นางรุจิรา โคตรชาดา
นางรุจิรา ฟูเจริญ
นางฤชวี ฉัตรวิริยาวงศ
นางลดาวัลย ภูพลับ
นางสาวลออง วัจนะสาริกากุล
นางละอองทิพย สรอยสาย
นางลัดดา นาคปลัด
นางลัดดา วิเศษชลหาร
นางลําใย เทียมมล
นางสาวเลิศลักษณ สมภู
นางวนัดดา สุวรรณเกษ
นางวนิดา กุลสุ
นางสาววนิดา ศรีอินทร
นางวรนาฏ ปุยะกุล
นางสาววรภร ชูสาย
นางวรรณา อุทัยสุริ

หนา ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา
๗๒๙
๗๓๐
๗๓๑
๗๓๒
๗๓๓
๗๓๔
๗๓๕
๗๓๖
๗๓๗
๗๓๘
๗๓๙
๗๔๐
๗๔๑
๗๔๒
๗๔๓
๗๔๔
๗๔๕
๗๔๖
๗๔๗
๗๔๘
๗๔๙
๗๕๐
๗๕๑
๗๕๒
๗๕๓
๗๕๔

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาววรรณิภา อิสระดําเกิง
นางสาววรรณี จงเจริญวานิชย
นางวรรษยา บุญนรากร
นางสาววรลักษณ ปนเสม
นางสาววรลักษณ ปนเสม
นางวรวรรณ นันทะชมภู
นางวราพร บรรจงเสน
นางวริทธิ์นันท จันทรมนตรี
นางสาววรุณรักษ ราษีนวล
นางวลัยกรณ ผาดผอง
นางวลัยพร แทนบํารุง
นางสาววัชรี ฮั่นวิวัฒน
นางวัฒนาภรณ ธรรมบัวชา
นางสาววันจันทร เกษมวัฒนาโรจน
นางวันทนา เชนสม
นางวันทนีย ถวิลการ
นางวันเพ็ญ จินดารัตน
นางวาศิณี บุญยงค
นางวาสนา ไหมทอง
นางสาววิจิตร เฟองฟูตระกูล
นางสาววิจิตรา ตังคโณบล
นางวิภา แกวพิพัฒน
นางวิภา คุณอุดม
นางวิภาดา แมนวงศ
นางวิยะดา นัดที
นางวิรภา พูลทวี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๗๕๕
๗๕๖
๗๕๗
๗๕๘
๗๕๙
๗๖๐
๗๖๑
๗๖๒
๗๖๓
๗๖๔
๗๖๕
๗๖๖
๗๖๗
๗๖๘
๗๖๙
๗๗๐
๗๗๑
๗๗๒
๗๗๓
๗๗๔
๗๗๕
๗๗๖
๗๗๗
๗๗๘
๗๗๙
๗๘๐

นางสาววิลาสินี วิกัยกุล
นางวิไลพร แกนแกว
นางวิไลวรรณ ตันกองโกย
นางศรีประไพ ราชณุวงศ
นางศรีไพร ภาราทอง
นางสาวศรีสมร ทวีโชคชาญชัย
นางสาวศรีสมัย ธนาวรโชติ
นางศศิธร ชิณะวงศ
นางศิราภรณ เวียนไธสง
นางศิรินาถ หยงสตาร
นางศิริเนตร สิงหชางชัย
นางสาวศิริบุญ บุญอนันต
นางสาวศิริพร สังขสุวรรณ
นางศิริเพ็ญ พระไชยนาม
นางสาวศิริรัตน เมฆสุวรัตน
นางศิริรัตน ศิลปะ
นางสาวศิริวรรณ ประดิษฐดวง
นางสาวศิริวรรณ มรรคผล
นางศิลาพันธุ ไชยกาล
นางสาวศุจินันท วรรณเรืองศรี
นางสาวศุภนารี ณ มา
นางศุลีมาศ สุทธิเนียม
นางสกุล ธัญญเจริญ
นางสงศรี ศรีเงินยวง
นางสมจิต ทองอินทร
นางสาวสมใจ วิลัยรัตน

หนา ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา
๗๘๑
๗๘๒
๗๘๓
๗๘๔
๗๘๕
๗๘๖
๗๘๗
๗๘๘
๗๘๙
๗๙๐
๗๙๑
๗๙๒
๗๙๓
๗๙๔
๗๙๕
๗๙๖
๗๙๗
๗๙๘
๗๙๙
๘๐๐
๘๐๑
๘๐๒
๘๐๓
๘๐๔
๘๐๕
๘๐๖

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสมผล แขวงเมือง
นางสาวสมพร กุลจิตรตรี
นางสมพร เอียดชวย
นางสาวสมพิศ พัดบัว
นางสมศรี ประธานราษฎร
นางสมศิริ นคราวงศ
นางสมหมาย เสถียรธรรมวิทย
นางสมหวัง โชติการ
นางสรณี โยธารักษ
นางสรพัชรี ธนศานติ
นางสราณสิริ เผาฉานเดชอนันต
นางสายชล สุขนิ่ม
นางสาวสายนภา รามพงษ
นางสาวสายัน จันทรา
นางสาวสิทธิกานต เนาวสุข
นางสาวสินีนาฏ กิตติกูล
นางสิริญญา ชูเชิด
นางสาวสิรินาฏ พรเจริญ
นางสิริพร อารียพงศา
นางสิริรัตน โสดา
นางสิวินา สินน้ําคํา
นางสุกัญญา เติมลาภ
นางสุกัญญา บํารุง
นางสุกัญญา หมัดอาดัม
นางสาวสุกาญจนดา ยี่สุนแซม
นางสุขุมาลย สุพันธนา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๘๐๗
๘๐๘
๘๐๙
๘๑๐
๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕
๘๑๖
๘๑๗
๘๑๘
๘๑๙
๘๒๐
๘๒๑
๘๒๒
๘๒๓
๘๒๔
๘๒๕
๘๒๖
๘๒๗
๘๒๘
๘๒๙
๘๓๐
๘๓๑
๘๓๒

นางสุจิตรา พยัคฆมาศ
นางสุดฤดี ประทุมชาติ
นางสุดสาย ศรีศักดา
นางสุธัญญา พวงลัดดาวัลย
นางสุนันทา นันทมนตรี
นางสาวสุพัตร ศรีพงษสุทธิ์
นางสาวสุพิชญ แกวเนตร
นางสุพิทย จันสุข
นางสุพิมล ปญญาบาล
นางสุภลักษณ ประภากิตติรัตน
นางสุภัตรา แสงขํา
นางสุภาณี นวนนอม
นางสุภาพร แดนกาไสย
นางสาวสุภาพร บุญมี
นางสุภาพร สุขเมฆ
นางสาวสุภาภร เลิศบุรุษ
นางสุภาภรณ ปาลโฉม
นางสุภารัตน ดีอินทร
นางสุภาวดี พลอยเพ็ชร
นางสาวสุภาวดี ภิรมยรัตน
นางสาวสุภาวดี ศิริขันธ
นางสุมนา กันแยม
นางสุมิตรา ปพนธนัตถ
นางสาวสุมิตรา สําเภาพล
นางสุรีย แกวกาหลง
นางสุรีรัตน ทักษะวสุ

หนา ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวสุวรรณา ชัยชนะ
วาที่รอยตรีหญิง สุวรรณา ทองบาง
นางสุวรรณา พจนจิราภรณ
นางสุวรรณี ชัยศรี
นางสุวรรณี มุสิกปกษ
นางสุวลี จันลิ้ม
นางสาวสุวารี พยุงศักดิ์ดา
นางเสมอ เวชสถล
นางสาวเสาวณีย เต็งสุวรรณ
นางเสาวลักษณ จันทรนิยม
นางเสาวลักษณ ผกามาศ
นางสาวแสงจันทร กาศสกุล
นางแสงจันทร สุภาเวคิน
นางแสงดาว ศรีจันทรเวียง
นางสาวแสงสุรีย พอกจันทร
นางโสภา นันทะแสน
นางสาวโสภา เย็นสรง
นางโสภาวดี ศิริไพศาลกุล
นางโสภิดา ศรีสมบูรณ
นางสาวหทัยรัตน เสารเรือน
นางสาวอติยา นวลศรีทอง
นางอนงค คําเสมอ
นางอนงครัตน สุขจําเริญ
นางอนงคลักษณ เจดีย
นางอนุรีย ชีวรัตน
นางอมรรัตน สุริวงษ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๘๕๙
๘๖๐
๘๖๑
๘๖๒
๘๖๓
๘๖๔
๘๖๕
๘๖๖
๘๖๗
๘๖๘
๘๖๙
๘๗๐
๘๗๑
๘๗๒
๘๗๓
๘๗๔
๘๗๕
๘๗๖

นางอรทัย พิตะพันธ
นางอรนุช มหาคีตะ
นางอรพรรณ คงพันธุ
นางอรวี ใจบันทัด
นางอรสา สิทธิพล
นางอรัญญา ปูนสุข
นางสาวอรัญญา ผึ้งสลับ
นางอรินทยา ใจเอ
นางอรุณี อาจศรี
นางสาวอังสนา เปศะนันท
นางอังสนา หะยีหะเต็ง
นางอัจฉรา พินิจอุปพันธ
นางสาวอัจฉริยา เชื้อชวยชู
นางสาวอัญชลี สวางกิจ
นางอัปสร ชายโอฬาร
นางสาวอัมพร จงดี
นางสาวอาจรีย ขณะรัตน
นางสาวอาภรณ ออนนวล

หนา ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา
๘๗๗
๘๗๘
๘๗๙
๘๘๐
๘๘๑
๘๘๒
๘๘๓
๘๘๔
๘๘๕
๘๘๖
๘๘๗
๘๘๘
๘๘๙
๘๙๐
๘๙๑
๘๙๒
๘๙๓
๘๙๔

(เลมที่ ๑๕/๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวอารมย ศรีออน
นางอารียา ผุดมาก
นางอําพร คชเสถียร
นางอําพา กาญจนถาวร
นางอําไพ วัชรินทร
นางอําไพ สุชาโต
นางสาวอุฑาทิพย ธนบูลยกูลศรี
นางอุดมลักษณ เขื่อนแกว
นางสาวอุดมลักษณ สุวรรณัง
นางอุทัยรัตน สุริยะ
นางสาวอุบลวรรณ สมุทรคีรี
นางอุบลวรรณ สุทธิวัฒนะ
นางอุรําไพ สหนนทรัตน
นางอุไร ยมสุขขี
นางอุษณีย จิตตะปาโล
นางอุษา ณะบุตรจอม
นางสาวอุษา บินหรีม
นางสาวเอื้อมพร ออนเขต

