เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
ประจําปี ๒๕๕๔
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
ในโอกาสพระราชพิธี เฉลิมพระชนมพรรษา วัน ที่ ๕ ธัน วาคม ๒๕๕๔ รวมทั้ งสิ้น ๕,๗๓๓ ราย
ดังรายนามท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข

หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔

รายนามผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
ประจําปี ๒๕๕๔
ชั้นสายสะพาย
ปฐมดิเรกคุณาภรณ์

สํานักนายกรัฐมนตรี
๑ นายกิจจา ผลภาษี
๒ นายวีรพงษ์ รามางกูร

๓ นางนงวรรณ ณ ชุมพร

กระทรวงศึกษาธิการ
๑ นายจุน วนวิทย์
๒ นายรัศมี วรรณิสสร

๓ นางสุนทรี วนวิทย์

กระทรวงสาธารณสุข
๑ นายกิตติ ภัทรเลาหะ

สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๑
๒
๓
๔

นายอดิศักดิ์ อ่องเอี่ยม
นางจุฑา โรจน์กิตติคุณ
นางโชติกา พิศาลบุตร
นางนงเยาว์ รดีศรี

๕
๖
๗
๘

นางมณีรัตน์ ไพศาลสุทธิเดช
นางลั้ง แซ่ลิ้ม
นางศศิธร พงษ์สามารถ
นางศิริวรรณ ทรงเมตตา

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
๑ นายเอกทัย ชันซื่อ

กรุงเทพมหานคร
๑ นางสําอางค์ จําเริญ

สภากาชาดไทย
๑ นายสัมพันธ์ รัตนสวัสดิ์

๒ นายสุทัศน์ ตั้งเทวาประสิทธิ์

หน้า ๓
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔

ชั้นต่ํากว่าสายสะพาย
สํานักนายกรัฐมนตรี
ทุติยดิเรกคุณาภรณ์
๑ พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา
ตติยดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายสุทัศน์ วีสกุล
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายพจน์ ใจชาญสุขกิจ

กระทรวงกลาโหม
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑ พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์

๓ นางพัชนีพรรณ ชัยชนะวงศ์

๒ นายนิกร หงษ์ศรีสุข
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑ พลเรือเอก ชวลิต อิศรางกูร ณ อยุธยา

๑๐ นางสาวรัชนี ราชโคตร

๒ นายชัยพร เรืองวงศ์โรจน์

๑๑ นาวาอากาศเอกหญิง ลาวัลย์ ปัทมินทร์

๓ นายบุญชู บูรณจารุกร

๑๒ นางสาววรรณา สิมะนัสสุวรรณ

๔ นายประหยัด ยิ่งสกุล

๑๓ นางสาววันทนีย์ อุ่นจันทร์

๕ นาวาอากาศเอก เพชร เกษตรสุวรรณ

๑๔ นางศศิกร ฉันท์เศรษฐ์

๖ นายสมบูรณ์ ชิโนทัยกุล

๑๕ นางสุดา ภูริผล

๗ พลเรือเอก สุรพล แสงโชติ

๑๖ นางสุนีย์ ศักดิ์สมชาติ

๘ พลอากาศเอก อําพล อินทรไทยวงศ์

๑๗ นางสุรัตนา อินทรไทยวงศ์

๙ นายเอกศักดิ์ ภูริผล

๑๘ นาวาอากาศเอกหญิง สุวัฒนา ลิ้มแหลมทอง

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

หน้า ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔

เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
๑๙ นาวาอากาศโท สุทธิกร ตัณฑ์ไพโรจน์
นาวาอากาศตรี จามิกร เภกะสุต
๒๐ นางฐิตะวดี เกียรตินิกร
นาวาอากาศเอก จํารัส ศุภวงศ์
๒๑ นางนภาพันธ์ ตั้งสกุล
นายจําเริญ อัศวเรืองชัย
๒๒ นางประจบ ธนะพานิช
นาวาอากาศเอก ฐากูร เกิดแก้ว
๒๓ นางปราณี สุขสมัย
นายฐิติพันธุ์ เกยานนท์
๒๔ นางปรารถนา ยุทธการบัญชา
นายทรงศักดิ์ จันทร์รัตนปรีดา
๒๕ นางปิยนารถ สุกุมลจันทร์
นายทวีศักดิ์ ลิ้มประยูรสวัสดิ์
๒๖ นาวาอากาศโทหญิง เผ่าทอง ศุภวงศ์
เรือเอก นนทน์ ชัยสุข
๒๗ นางสาวพัชรินทร์ กิติวรพงศ์
พลอากาศเอก ประจักษ์ สุทธิมัย
๒๘ นางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ
พลอากาศโท ประพัตรา ตัณฑ์ไพโรจน์
๒๙ นางสาวฟารีดา บุณยศักดิ์
นายประสงค์ ประสงค์สุกาญจน์
๓๐ นางลักขณา อภิบาลศรี
พันเอก ปรีดา สถิตย์วงศ์
๓๑ นางวิลาวัลย์ หลาบเลิศบุญ
นายพีรวุฒิ ตัณฑ์ไพโรจน์
๓๒ นางศิริพร ชินกุลกิจนิวัฒน์
นาวาอากาศเอก ไพฑูรย์ ม่วงมิ่งสุข
๓๓ นางแสงระวี สุพรศรี
พลอากาศตรี มานิตย์ ศัตรูลี้
๓๔ นางสาวอังคณา สวัสดิ์พูน
นาวาอากาศเอก วิชัย รุ่งฟ้าแสงอรุณ
๓๕ นางอารียฉัตร อภิสิทธิ์อมรกุล
นายสาธิต รอดเกิด
นายสุชาติ แซ่เบ๊
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
๘ นาวาโท ธวัช เอี่ยมเศรษฐี
นายขจรศักดิ์ สมานชาติ
๙ พันตํารวจโท ธีระ ธาระรูป
นาวาอากาศเอก ฆณกรณ์ มาลีวรรณ
๑๐ นาวาอากาศโท นคร บุญมี
นายจําลอง วัจนะรัตน์
นายจีระพันธ์ กุญชรบุญ
๑๑ นายปนันท์ ประจวบเหมาะ
นายเจษฎา อธิกคุณากร
๑๒ นาวาอากาศตรี ปรวีร์ แก้วอําไพ
พลอากาศตรี ชูพันธ์ ชาญสมร
๑๓ พลเรือตรี ประสิทธิ์ จันทรเวคิน
นาวาอากาศเอก ธรินทร์ ปุณศรี
๑๔ นายปริญญา บุญชู

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒

หน้า ๕
ราชกิจจานุเบกษา

นายพงษ์ศักดิ์ วัฒนการุณวงศ์
นาวาอากาศเอก พงษ์ศักดิ์ เสมาชัย
นายพรรณฑิตย์ ศักดิ์สมชาติ
นายพิทวัส ไชยเขตต์
นายพีระเดช ธนะพานิช
เรือเอก มานิตย์ ธนะพานิช
นายมานิตย์ วัจนะรัตน์
นายยรรยง ลัทธิวรรณ
นายยิ่งยศ ยุทธการบัญชา
พันเอก รัชพล สายประเสริฐ
นายวีรกร อ่องสกุล
นายวีรพงศ์ แดงประเสริฐ
พลอากาศเอก หม่อมราชวงศ์ศิริพงษ์ ทองใหญ่
นายสมภพ วาณิชเสนี
นายสมศักดิ์ อําไพสุทธิพงษ์
นายสิทธิชยั ชวรางกูร
นายสุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง
นาวาอากาศเอก อนันชัย เดชอมรธัญ
พลอากาศเอก อมร แนวมาลี
พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ์
นายเอื้อ สิริจินดา
นางกรรเจียก ตรีธัญญา
นางกรัณฑ์รัตน์ สุนทรวิภาต
พันเอกหญิง กุสุมา รุ่งฟ้าแสงอรุณ
นาวาอากาศเอกหญิง ขจร ประภัศรานนท์
นางขนิษฐา แสงรัฐวัฒนะ
นางจันทิมา ลัทธิวรรณ
นางจารุชา ผลดีเจริญ

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

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
นาวาอากาศโทหญิง จิตรสุดา วัชรสินธุ์
นางสาวจุรีพร ลาภวณิชย์
นางสาวจุฬาลักษณ์ สุทธิมัย
นางสาวเจียมจิตต์ บุญญานุรักษ์
นางณสิยา ธนะพานิช
นางสาวณัฐชานันท์ ฉัตรมาลีรัตน์
นางตลับ วัจนะรัตน์
นางทิว ประจิตต์
พันเอกหญิง ธัญญารัตน์ กุญชรบุญ
นางนพรัตน์ จันทรวารี
นางสาวนันทมนต์ ศักดิ์สมชาติ
นางปิ่นอนงค์ วะนะสุข
นางปิยะฉัฐ แสงรัฐกาญจนสิน
นาวาเอกหญิง ผ่องทรัพย์ จําปาเทศ
นางสาวมณีนุช แสงรัฐกาญจนสิน
นางมาณวิกา ตั้งประพฤติดี
นางลําใย ธาระรูป
นางวรวรา บุนนาค
นางวิชชุกร ตันติชัยพร
นางสาวศรีประไพ วัจนะรัตน์
นางสมใจ เกิดควน
นางสาวสมพร อําไพสุทธิพงษ์
นาวาโทหญิง สรวงวรัชญ์ วัจนะรัตน์
นางสุภา พรหมาสา ณ สกุลนคร
นางสุรีย์พร มโนสุทธิ
นางอัญชนา ศักดิ์สูง
นางอุบลรัตน์ ยุทธการบัญชา

หน้า ๖
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔

กระทรวงการต่างประเทศ
๑ นายเมธี เวชารัตนา
๒ นายวันชัย ภู่นุ่ม
๓ นางกุลนัดดา เนตรานนท์
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

นายเจริญ เวียนสิรินันทโชติ
นายชาตรี ทวีศักดิ์สิริ
นายชูเดช อินทรวงศ์
นายศรีชัย แป้งศรี
นายสวัสดิ์ นันทบุตร
นายสําเภา พงษ์เวช
นายสุทนต์ ธรรมประเสริฐ

๑
๒
๓
๔
๕

นายพัฒนา กิติอาษา
นายสมพงษ์ รังษีหิรัญรัตน์
นางดวงตา บาร์ซ
นางทิพยา มัวร์
นางรัฐดาภรณ์ ทิพย์เวช

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๔ นางชัญชนิฐ มาร์เทอเรลล์
๕ นางดวงใจ กูรมะโรหิต
๖ นางสยมพร สีวะรา
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
๘ นายสุนทร สิริวนาการ
๙ นายสุวัฒน์ สุวรรณวานิช
๑๐ นางจารีย์ เคลเลอร์ คีรีโต
๑๑ นางประไพรัตน์ รัตนโอฬาร มิกซ์
๑๒ นางสาวปริศนา ศักดิ์อุดม
๑๓ นางรงค์รุจา สีห์สุรไกร
๑๔ นางสุระภี กรรณสูต
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
๖ นางลดาวัลย์ มืลเลอร์
๗ นางวลาวัลย์ อัลเบรชท์
๘ นางสมพงษ์ โพธิ์บอน
๙ นางสายพิณท์ สายสว่าง
๑๐ นางสุมาลี จันทรบํารุง

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๑ นายจิรพล สินธุนาวา

เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
๒ นายวาที ทรัพย์สิน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ตติยดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายดิเรก ลิมจิตติ
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑ นางสาวสุพรทิพย์ ช่วงรังษี

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข
๑
๒
๓
๔
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
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๕
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หน้า ๗
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๒ ธันวาคม ๒๕๕๔

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
นายจารุพจน์ ณีศะนันท์
๕ นางสาวชุติกาญจน์ สังข์ไพบูลย์
นายโรจน์ฤทธิ์ เทพาคํา
๖ นางรัชนี อัศวสุธีรกุล
นายสุเนตร เตชะสุขสันติ์
๗ นางสาววิไลลักษณ์ สังข์ไพบูลย์
นายสุวัฒน์ คงปิยาจารย์
๘ นางอรนุช แสงสุริยจันทร์
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
นายเจนวิทย์ คราประยูร
๑๑ นางวราภรณ์ ลิ้มเลิศผลบุญ
นายณรงค์ แก้วอร่าม
๑๒ นางวัลภา ชื่นโชคสันต์
นายอุดม อุดมปัญญาวิทย์
๑๓ นางสัณหพิศ สมบัติศิริ
นางกรองทอง ภู่สมบุญ
๑๔ นางสาลี่ คุณวิริยะ
นางสาวงามจิตต์ ศิริจินดาเลิศ
๑๕ นางสาวสุภา หงษ์ทอง
นางจันทร์ทิพย์ วานิช
๑๖ นางสุรางค์ ศรีอรทัยกุล
นางสาวจิตรา ก่อนันทเกียรติ
๑๗ นางอรุยา พุทธินันทน์
นางนิดา สุทัศน์ ณ อยุธยา
๑๘ นางสาวอุษณีย์ มหากิจศิริ
นางพิมพ์ใจ บุญศรี
๑๙ นางเอี่ยม ฤตวิรุฬห์
นางภารดี นิศามณีวงศ์
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
๙ นายวุฒิชาญ ท้าวเทพ
นายคํารณ สีมามหรรณพ
๑๐ นายศราธร ธาระวานิช
นายจํานงค์ ประวิทย์
นายเจษฎา มิ่งสมร
๑๑ นายสมคิด ด้วงเงิน
นายชัย มนูญพงศ์
๑๒ นายสมศักดิ์ คําทองคง
นายพายัพ วงษ์อินทร์
๑๓ พันโท สุนทร นพกุลสถิตย์
นายพิพัฒน์ แก้วจิตคงทอง
๑๔ นายเสบ เกิดทรัพย์
นายภูวนาถ วิพุธานุพงษ์
๑๕ นายอวยชัย ศรีสดใส
นายวัชเรศ เจริญธัญรักษ์
๑๖ นางกนกกร ดุษฎีสุนทรสกุล

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕

นางสาวกนกกุล จินดาโชตสิริ
นางกัญญา พงษ์สุวินัย
นางเฉลา เล้าสมรุ่งเรือง
นางฑิฆัมพร กองสอน
นางทิพาพรรณ ใบสมุทร
นางธนิสร ทินเจริญเศรษฐ
นางปราณี จันทวร
นางยุพิน เจียไพแก้ว
นางวลัยวรรณ สุทธิโพธิ์

หน้า ๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
นางวัลภา เอนกลาภ
นางวิไลลักษณ์ ดุจจานุทัศน์
นางสาววิไลวรรณ จันทร์พ่วง
นางสมปอง หมุดธรรม
นางสมศรี จงพาณิชย์กุลธร
นางสุจิตรา ศรีสดใส
นางสุมาลี ปิ่นโฑละ
นางสาวเสาวณีย์ เจษฎาวรางกูล
คุณหญิงอรุณี ปริวัติธรรม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑ นายกฤตพงศ์ ปานผา
๒ นายพงษ์ชัย เศรษฐีวรรณ
๑ นายชลิต ดํารงศักดิ์
๒ นายเมี้ยน สินสมุทร
๓ นายศุภวิชญ์ พรศุภฤทธิ์กุล

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายอํานวย สกุลวัฒนะ
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
๓ นายพสิษฐ์ พงศกรวิวัฒน์
๔ นายภวัฒน์ วิทูรปกรณ์
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
๔ นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล
๕ นางสงวนศรี สุทธิพงษ์ชัย
๖ นางสุภาณี สมบูรณ์ประเสริฐ

กระทรวงพาณิชย์

๑
๒
๓
๔

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายมิ่งพันธ์ ฉายาวิจิตรศิลป์
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
นายชัยวัธ มะระพฤกษ์วรรณ
๕ นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์
นายนริศร จรรยานิทัศน์
๖ นายองอาจ พงศ์กิจวรสิน
นายนุกุล สามัคยานุสรณ์
๗ นายอัสนี มาลัมพุช
นายสมชาย รัตนชื่อสกุล
๘ นางอุไร จูฑากาญจน์

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข

หน้า ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔

กระทรวงมหาดไทย
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายสุเทพ เทพรุ่งโรจน์
๒ นางบุษกร น้อยใจบุญ
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายบรรเจิด จิรสันติกุล
๕ นางสาวเทวี บุญเสริม
๒ นายเพียร สุนทรา
๖ นางสาวัน ตัน
๓ นายมานิต อุดม
๗ ร้อยตํารวจเอกหญิง สุกัญญา สุขมงคล
๔ นายวัชรากรณ์ พงษ์จักราพานิช
๘ นางสาวสุรินทร์ บุญเสริม
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายบวร สุขอนันตธรรม
๓ นายวิชิต ตันติศักดิ์
๒ นายประสิทธิ์ รักษ์ศรีทอง
๔ นายวิรัช ประทีป ณ ถลาง
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
๑๕ นายพิษณุ ทรัพย์สอน
๑ นายกิตตินันท์ วงศ์ทองเจริญ
๑๖ นายภาสกรณ์ แสงมณี
๒ นายคํานึง พัฒนศิลป์
๑๗ นายมณเฑียร แก้วพลอย
๓ ว่าที่พันตรี จตุรงค์ พันตาวงษ์
๑๘ นายมนัส แสนภักดี
๔ นายจํานงค์ รอดคุ้ม
๑๙ นายโยธิน พุทธา
๕ นายเชาวลิตศักดิ์ วารีสอาด
๒๐ นายเรียง เปียละออง
๖ พันเอก ทนง ทรัพย์สอน
๗ นายทองสุข สุพรรณคํา
๒๑ นายวิเชียร ยันตรศรี
๘ นายธนิต ชตะเสวี
๒๒ นายวินัย ทรัพย์สอน
๙ นายธาณี ทรัพย์สอน
๒๓ นายศุภพงษ์ เป๋าเงิน
๑๐ นายนบ เป๋าเงิน
๒๔ นายสมคิด พัฒนศิลป์
๒๕ นายสวาท แตงแก้ว
๑๑ นายน้าว เรืองวิชา
๒๖ นายสุจินต์ ทับไทร
๑๒ นายนิคม วิริยะวารี
๒๗ นายสุชาติ สุวรรณเครือ
๑๓ นายประสิทธิ์ พัฒนะศิลป์
๒๘ นายแสงชัย วสุนธรา
๑๔ นายผจัญ สระวาสี

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗

นายอนันต์ สุวพันธ์
นายอภิสิทธิ์ รักศิลป์
นายอรรถชัย อิ่มรัตน์
นายอุทิศ ยศโต
นายเอนก ศรีสังวาลย์
นางธนพร โสมปาน
นางประทีป เพชรสุก
นางปราณี เพชรสุก
นางพัฒนมน ไพศาล

หน้า ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
นางมะลิ สาลิกา
นางราตรี เรืองวิชา
นางสาวเรณู ทรัพย์สอน
นางสลิลรัตน์ สามพวงทอง
นางสาวสายหยุด พูลไชย
นางสําราญ วิริยะวารี
นางสุภัทรา ศีตมโนชญ์
นางอุไร รักษ์ศรีทอง

กระทรวงยุติธรรม
๑
๒
๑
๒
๓
๔
๑
๒
๓
๔
๑
๒

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
ร้อยโท เฉลิมโชค ล่ําซํา
๓ นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์
นายปลิว ตรีวิศวเวทย์
๔ นางชลิดา เตชะอุบล
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๕ นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล
นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์
๖ นายวิทวัส ทิพย์สุวรรณ
นายชายน้อย เผื่อนโกสุม
๗ นายสุพจน์ มหพันธ์
นายธิติฏฐ์ นันทพัฒน์สิริ
๘ นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์
นายบัณฑิต ชาญคณิต
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
๕ นายสมชาย พรจินดารักษ์
นายธนานันท์ วิไลลักษณ์
๖ นางกุสุมาลย์ ไตรวิทยานุรักษ์
นายนภดล รมยะรูป
๗ นางสาวจันทนา สุขุมานนท์
นายวัฒน์ชยั วิไลลักษณ์
๘ นางนวลพร รัศมีไพศาล
นายวิชัย อัศรัสกร
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
จ่าสิบเอก กฤตภาส เพ็ชรดี
๓ นายคุณากร จินตนานนท์
ว่าที่ร้อยตรี กิตติชัย สุดเอียด
๔ นายจาฤก กัลย์จาฤก

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข
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

นายจําลอง สายจันทร์
นายเจตน์ มีญาณเยี่ยม
นายเฉลิมชาติ ตันติวงศ์โกสีย์
นายชัชวาลย์ อรวรรณนุกุล
นายดุสิต ดุสิตอํานวย
นายทวีป ศรีน่วม
นายธนวัฒน์ พรหมภักษร
นายนที มณีกุล
นายนอบ คงพูน
นายนิกร คุ้มนิล
นายนิกร สิทธิโรจน์
นายบงกช สืบเสาะ
นายบุญจันทร์ โสดา
นายประทุม ไชยวิรัตน์
นายประทุม ศิริเขตกรณ์
นายพันธ์ วรรณกิจ
นายพา เพ็งสว่าง
นายพิศิษฐ์ เช้าเจริญ
นายพิสันต์ ธานีรัตน์
นายมงคล วินิจระวังการ
นายมานพ สนม
นายมี ชาญเชิงค้า
นายวรพจน์ วรวงศ์
นายวิชิตบูรณ์ แก้วธนะสิน
สิบตํารวจโท วิไล อินทร์พรหม
นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล
นายศรีชน สระทองมอญ

หน้า ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
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

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
นายสถิตย์ นาคสุขุม
นายสนิท ไชยเสนาะ
นายสมบัติ สุทธิแสน
นายสมศักดิ์ ชูวงษ์วาลย์
นายสราเมศร์ สุดสัตย์
นายสว่าง ชูยอด
นายส้าหาก ควนใต้
นายสุธรรม สวยรูป
นายสุนทร เตชะกิตติขจร
นายสุนทร มีมูซอ
นายอนันต์ อัศวศิริศิลป์
นายอุดม เจียมจงวัฒนา
นายอุทัย แสงถกล
นายอุลิช ดิษฐประณีต
นางกัลยา ปุญญธรรม
นางจารุนันท์ พรมมา
นางจิตรา รักเวช
นางจิรกรณ์ นุตาลัย
นางจุติพร ฝูงใหญ่
นางสาวฉัตรนาถ เจียรวนนท์
นางสาวชนัญญา อ้ายจันทึก
นางชลันธร แก้วแดง
นางสาวณัฐจรีย์ วสุนันต์
นางผาสุข รักษาวงศ์
นางพรพิมล สุวรรณมาศ
นางภัครวี สุขอร่าม
นางสาวเมตตา เกลี้ยงกลม

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓

นางยุพยง เอี่ยมละออ
นางสาววรรณา พูนผล
นางศิริพร เลขยะวิจิตร
นางสาวศิริยา แก้วเกษม
นางสุนทรี ประดิษฐสุวรรณ์

หน้า ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
นางสาวสุพัตรา สําเร็จสุข
นางสาวสุรีพร ศิริรักษ์
นางสาวเสาวนีย์ ปะตาทายัง
นางอารยา ศิริทิพย์

กระทรวงแรงงาน
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายประสิทธิ์ จงอัศญากุล

กระทรวงศึกษาธิการ
๑
๑
๒
๓
๔
๕
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

ทุติยดิเรกคุณาภรณ์
นายชาติชาย พานิชชีวะ
๒ นางเยาวลักษณ์ ภมรประวัติ
ตติยดิเรกคุณาภรณ์
นายทรัพย์ พลอยเจริญ
๖ นางภัศนา เต็งอํานวย
นายวาปี ภิรมย์ภักดี
๗ นางสาวยุวดี ธนาพิทยา
นายสมภพ ติงธนาธิกุล
๘ นางศรีอนงค์ กีรติวรานนท์
นางนัยนา ปิยะสมบัติกุล
๙ นางสุนี ภู่หิรัญ
นางพรรณี ไกรฤทธิ์
๑๐ นางสาวอรนุช วานิช
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
นายเกษมสันต์ สันธิศิริ
๘ นายประสพ สนองชาติ
นายชูศักดิ์ อัศวานันท์
๙ นายพิชญกิตติ์ รัตนากร
๑๐ นายพิสุทธิ์ กุลธนวิทย์
นายซื่อตรง มหาพรึกษ์พงษ์
๑๑ นายไพโรจน์ สุจินตะมณี
นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์
๑๒ นายมนตรี เกรียงวัฒนา
นายธนัญ ปุณวัฒนวิทย์
๑๓ นายมุ่ย ดีหะริง
นายบุญเรือง เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
๑๔ นายวัฒนา วัฒนาเฉลิมยศ
นายประมาณ ตั้งตระกูลเจริญ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙

นายวิโรจน์ เหล่าวณิชย์วทิ ย์
นายศักดิ์ชัย ธัญวัฒนกุล
นายสมชาย เลิศล้ํานภากุล
นายสุวิทย์ อัศวนิเวศน์
นายอําพัน วิประกษิต
นางกรกมล ร่วมรักษ์
นางกาญจนา กุลธนวิทย์
นางสาวซุ่ยลั้ง แซ่ตั้ง
นางสาวดวงรัตน์ เล้าประเสริฐ
นางสาวทองสุข พุ่มวิเชียร
นางทัศนีย์ อรุณรัตนา
นางสาวธเนศรัตน์ องค์วัฒนะพัฒน์
นางนงนาถ เพ็ญชาติ
นางเบญจา ตั้งตระกูลเจริญ
นางมะลิ สุวรรณธีรา

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

นายจรัส อัสวนิเวศน์
นายจักรทิพย์ สิทธิมงคล
พันเอก จํารัส มหาผล
นายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์
นายเทอดศักดิ์ ธนาดิเรก
นายเทียนชัย ตั้งวราลักษณ์
นายธงชัย ฉัตรยิ่งมงคล
นายนที ชัยสินธพ
นายบํารุง วงศ์ชุมพิศ
นายประดิษฐ์ ศรีรินทราชัย
นายประสงค์ ตรีอัญชุลีธาร
พันเอก ประสพโชค ขัตติยะ
นายปรัชญ์นนท์ เต็มฤทธิกุลชัย

หน้า ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔

๓๐ นางมาลินี กิตะพาณิชย์
๓๑ นางมาลี ตัณศิริชัยยา
๓๒ นางสาวเยาวลักษณ์ วิริยะยุทธกร
๓๓ นางสาวศุภรางศุ์ อินทรารุณ
๓๔ นางศุภลักษณ์ อยู่ในธรรม
๓๕ นางสมจิตต์ เจริญนวรัตน์
๓๖ นางสมจิตต์ เตสยานนท์
๓๗ นางสาวสมลักษณ์ วงศ์วิลาศสกุล
๓๘ นางสว่าง เสรินทวัฒน์
๓๙ นางสาวสายพิณ ปิตะสิงห์
๔๐ นางสุมาลี ครุจิตร
๔๑ นางเสาวภา ปุณวัฒนวิทย์
๔๒ นางอรวรรณ ธัญวัฒนกุล
๔๓ นางอารมย์ มิลินทสูต
๔๔ นางอารีย์ สถิรกุล
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑๔ นายพรชัย สวัสดิ์สขุ สบชัย
๑๕ นายพสิษฐ์พล เต็มฤทธิกุลชัย
๑๖ นายพิทักษ์ บุญพจนาสุนทร
๑๗ นายพิสุทธิ เลิศวิไล
๑๘ นายมนตรี ประเทืองสุข
๑๙ นายวัฒนา ชัยสถาพร
๒๐ นายวีรนันท์ โสภณรัตน์
๒๑ นายศิริ ยังรอด
๒๒ นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร
๒๓ นายสมทรง อานนท์วัฒนา
๒๔ นายสมเพียร ศรีปัญญา
๒๕ นายสมศักดิ์ ขจรเฉลิมศักดิ์
๒๖ นายสว่าง ทั่งวัฒโนทัย

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

พันโท สุชาติ เกษรสุข
นายสุทัศน์ จันทร์แสงเพ็ชร์
นายสุรพร จันทรสมบูรณ์
นายอาชว์กรัณย์ เต็มฤทธิกุลชัย
นางสาวกานดา กาญจนสุข
นางเกษริน ชัยสินธพ
นางสาวจริยา จิราธิวัฒน์
นางสาวจารุวรรณ เวศย์วรุตม์
นางจีรานุช ภิรมย์ภักดี
นางเชื่อม เนียมกลิ่น
นางสาวณัฐธีรา ขจรเสรีลิขิตกุล
นางสาวดารนี ศรีพรหมมุนี
นางทองอยู่ เพียรพิจิตร
นางนงราม อัจฉริยะโพธา
นางนวลฤดี กฤตยานุกูล
นางนัยนา ธรรมอารี
นางนิภา พัฒนะเอนก
นางบุญศรี พิทยานุกูล
นางประไพศรี บุญพจนาสุนทร
นางปานทิพย์ วิริยะพานิช
นายกฤตพัฒน์ อังกูรวโรตน์
นายกฤษไกร สุคนธ์ฤทธิกร
นายกฤษณ์ ธาดากานต์
นายกวี จํารัสผลเลิศ
นายก้อง รุ่งสว่าง
นายกอบศักดิ์ ฉันทาลิขิต
นายกําพล เต็มถาวรกุล

หน้า ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
นางผกาแก้ว พิชเยนทรโยธิน
นางผิวบาง เกษรสุข
นางพบทอง ยังรอต
นางพยอม พงษ์เจริญ
นางพิมพ์ใจ เหล่าจินดา
นางสาวภสิกา กิตติ์กมล
นางมุกดา พิสิทธิวิทยานนท์
นางยุพิน วงศ์ทองเหลือ
นางสาวลัดดาวัลย์ จิตต์กุศล
นางสาววาสนา เสรีกิตติกุล
นางศิริพร จันทร์อินทร์
พันเอกหญิง สุณี ผ่องสกุล
นางสุดาวรรณ วัฒนาเฉลิมยศ
นางสุภาภรณ์ ตันติประภา
นางสุรจิตต์ ลิ้มวิริยะเลิศ
นางสาวสุรีย์รัตน์ กิติบุตร
นางสาวอรุณี ทองสิมา
นางอาทินันท์ พีชานนท์
นางอุไร เจียมตน

เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
๘ นายกิจชัย ปิติวิวัฒน์
๙ นายเกรียงไกร อัครสิริวงศ์
๑๐ พลตํารวจตรี เกรียงศักดิ์ แก้ววิรุฬ
๑๑ นายเกรียงศักดิ์ ศิริวิมลมาส
๑๒ นายโกมินทร์ พิมทะโนทัย
๑๓ นายขจร จิตมั่น
๑๔ นายขัติยา ไกรกาญจน์

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ 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

ร้อยตรี จรัส ไชยเสริฐ
นายเฉกฉัตร ภักดิ์ศรีวงศ์
นายเฉลิมวงศ์ ชุ่มวัฒนะ
นายชะอวม สุขพินิจ
นายชัยณรงค์ แต้ไพสิฐพงษ์
นายชัยวัฒน์ อัจฉริยาภรณ์
นายชาญกฤต ลือสัมพันธ์
นายชุมชัย ชุมศรี
นายโชติ โกมลโรจนาภรณ์
นายทวีกิจ จตุรเจริญคุณ
นายทวีวฒ
ั น์ พัฒนาจรานนท์
นายธง ตั้งวงศ์เจริญกิจ
นายธนทัตต์ สิระสุทธิรตั น์
นายธานี พุฒิพันธุพ์ ฤทธิ์
นายธีรวิทย์ จารุวัฒน์
นายธีรัตถ์ อุทยานัง
นายนัฐวุฒิ วงศาเสถียร
นายนิพนธ์ คุปวานิชพงษ์
นายบัญชา องค์โฆษิต
นายบุญชัย เกียรติธนาวิทย์
นายบุญชัย โชติเรืองประเสริฐ
นายบุญโรจน์ ประยุทธมิ่งเจริญ
นายบุญส่ง ทวีกิตติกุล
นายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์
นายประพจน์ ดีสุขพร
นายประมาณ ศิริญญามาศ

หน้า ๑๕
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

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
นายประยุทธ พลพิพัฒนพงศ์
นายประสิทธิ์ ประพิณมงคลการ
นายประเสริฐ ภัทรมัย
นายปราโมทย์ เกศิสําอาง
นายปริญญา มานัสสถิตย์
นายปรีชา หาญหัทยา
นายปัญญา จรรยารุ่งโรจน์
นายปิติ จรัสตระกูล
นายปิติ ติยาเดชาชัย
ว่าที่ร้อยเอก ปิยะพันธ์ ทยานิธิ
นายปุญญพัฒน์ จํารัสผลเลิศ
นายพลภัทร ภุมรินทร์
นายพัฒนพงษ์ จรัสตระกูล
นายพิบูลศักดิ์ อรรถบวรพิศาล
นายพิพัฒน์ จารึกรัมย์
นายพิริยะ วิเศษจินดา
นายพีรวัธน์ เปรมชื่น
นายเพียวพงศ์ ศรีสุภัคพร
นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร
นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร
นายไพโรจน์ อภิรักษ์กานต์
นายไพสิฐ จรัสสินวิชัย
นายมานิตย์ เจริญพิทักษ์ชัย
พลตรี ยิ่งยง บุญญาลงกรณ์
นายยุทธศักดิ์ เนียมสอิ้ง
นายรุ่งฤทธิ์ รินทรสุนทร

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔

นายฤกษ์ ลี้ตระกูล
นายวรพงษ์ พงส์เผ่าทอง
นายวสันต์ กุกเรยา
นายวิชัย รูปขําดี
นายวิทยา จังสมบัติสิริ
นายวิทูร สุริยวนากุล
นายวิเทศ เตชางาม
นายวิรุฬห์ นันตะพานา
นายวิวัฒน์ แสงเทียน
นายวิวัฒน์ หล่อจีระชุณห์กุล
นายวิษณุ วิวัฒนะประเสริฐ
นายศรัณย์ทร ชุติมา
นายศุภศักย์ ขันธโสภณ
นายสมบัติ กิจจาลักษณ์
นายสมบุญ เกิดทวี
นายสรรเพชญ ภุมรินทร์
นายสัญชัย ฐิติปุญญา
นายสันติพล เจนวัฒนไพศาล
นายสุจิตร ศรีภักดีวงศ์
นายสุชน รัตนวรรณวิมล
นายสุชาติ อมาตยกุล
นายสุทธิพงษ์ เทพพิทักษ์
นายสุพจน์ เพชราภิรัชต์
นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาวน์
นายสุวรรณ วชิรไรพันธ์
นายเสริมเกียรติ สงวนเรือง
นายเหรียญ ศุภพิมล
นายอดิศักดิ์ รุ่งศศิธร

หน้า ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
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

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
นายอนันต์ ธรรมวงค์
นายอุดมดี อํานวยสุขถาวร
นายเอนก ศาสตร์รุ่งภัค
นางกนกวรรณ สุจรรยา
นางกรรณิกา ฉัตรยิ่งมงคล
นางสาวกัณณิกา เกื้อศิริกุล
นางสาวกัลยา ประวิตรกาญจน์
นางกิมไล้ ยอดวานิช
นางกิมสี แซ่โอว
นางกิมเอ็ง วัฒนานิมิตกูล
นางคนึงนิจ เตชะวิมล
นางเครือวัลย์ วิชัยธนพัฒน์
นางจันทิมา รัตนวรรณวิมล
นางจิระลักขณ์ อิสริยะประชา
นางจุฑาทิพย์ เพ็ญจันทร์
นางจุฑาทิพย์ เลิศปรีชาภักดี
นางจุรี พณนันท์
นางจุไรรัตน์ ชัยวรพจน์
คุณหญิงเฉิดฉัน แสงรุจิ
นางแฉล้ม กลั่นครูวัฒน์
นางชัญญ์ชญา จงนิตยกาล
นางดาวใจ เต็งอํานวย
นางสาวดําเนิน ศิริวิลัย
นางสาวตรีศรัณย์ เตชะระพีพัฒน์
นางถาวร อนุชา
นางทองอยู่ พัวพรสวรรค์
นางทับทิม กมลมงคลสุข
นางทิพวัลย์ ธัญสุวรรณกุล

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘

นางสาวธิดา งามพร้อมทรัพย์
นางสาวนพวรรณ ชิตภาวัต
นางสาวนภาหทัย ว่องปรีชา
นางสาวนลิน วิภูษณมังคละ
นางนวพร ปิยะวงศ์วิศาล
นางนารีรัตน์ ชินธรรมมิตร์
นางนิภา หุวะนันทน์
นางสาวนิศารัชต์ วงศ์รัศมีธรรม
นางสาวบุญนาค อุดมรัตน์
นางบุญศรี บุณยวณิชย์
นางเบญญาภา สิงหเสนี
นางสาวประนอม นิ่มทอง
นางสาวประภาวดี ภิญโญธนบูรณ์
นางปราณี นาคประเสริฐ
นางปวีณวรรณ ฮุ่นตระกูล
นางสาวปัทมา เลี้ยงสุขสันต์
นางสาวปาลาวี บุนนาค
นางเปล่งสุข ธีระวาส
นางผ่องพรรณ วิรุฬหกุล
นางพรพิศทุ ธิ์ ฮัน
นางโพยมพร สุวรรณมาศ
นางสาวภิญญ์สินี ศิริภาณุพงศา
นางสาวมาริษา จํารัสผลเลิศ
นางมาลัย แซ่โล้ว
นางสาวเยาวลักษณ์ จํารัสผลเลิศ
นางสาวรวมพร รุ่งผลสถิต

หน้า ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา
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

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
นางรวิษฎา ศิริภราดร
นางสาวรัชดาวัลย์ ทศธรรมรัตน์
นางสาวละเอียด อุดมรัตน์
นางลัดดาภรณ์ จํารัสผลเลิศ
นางวรรณพร พรประภา
นางสาววไร กาญจนตรุ
นางวัลลยา ปัณฑุยากร
นางวารี ศุภนิมิตวาสนา
นางวาสนา เข็มทองคํา
นางวิจิตรา ตันจันทร์พงศ์
นางสาววิภา วีระคงสุวรรณ
นางวิมล ลิ้มศักดิ์ศรี
นางวิมลพรรณ รัชตะธรรมนิตย์
นางวิไล โวหเกียรติ
นางศจีนา วรสิทธานุกูล
นางสาวศรีเจริญ ภักดี
นางสาวศรีสุดา สินธวญรงค์
นางศลิษา พิบูลย์สวัสดิ์
นางศิริมนต์ โกมลโรจนาภรณ์
นางศิริวรรณ บุญช่วยเจริญพร
นางสมจิตต์ สุขมาก
นางสมใจ วงศ์แสงทิพย์
นางสายสินธุ์ รักสัตย์
นางสิริดา พดด้วง
นางสุจินดา ชุณหชาคร
นางสุจินดา หอพัตราภรณ์

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

นางสุณี อัจฉริยาภรณ์
นางสุนทรี วรกิจสมบูรณ์
นางสุนันทา อนันต์วิโรจน์
นางสุปราณี ชัยขจรเดช
นางสุภานันท์ วังวสุ
นางสุภาพ โกมาณนนท์
นางสุภาพร ตังพิทักษ์กุล
นางสาวสุมล สานิชวรรณกุล
นางสุมลกรี วิริยะรังสฤษฎ์
นางสาวสุรภี พิศาล
นางเสริมทรง พรกิจประสาน
นางแสวง หิรัญยะวะสิต
นางอนงค์สุข เนตยกุล

หน้า ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔

๑๘๘ นางสาวอรดา ศาสตร์รุ่งภัค
๑๘๙ นางอรทัย แสงสุระธรรม
๑๙๐ นางสาวอรภา ปฐมวาณิชย์
๑๙๑ นางสาวอลิศา เนตยสุภา
๑๙๒ นางสาวอัจฉราภัทร แก้วคุ้ม
๑๙๓ นางสาวอัจชริยา มฤคสนธิ
๑๙๔ นางสาวอาภศิริ นคะจัด
๑๙๕ นางอาภา ชุษณะทัศน์
๑๙๖ นางอารยา ฉายะภูติ
๑๙๗ นางอารีย์ ทั่งศรี
๑๙๘ นางอารีย์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
๑๙๙ นางอุบลวรรณ สมใจ
๒๐๐ นางอุไร โฆษิตวัฒนาพานิชย์
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
นายกิตติ นิธากรณ์
๑๓ นายคงศักดิ์ หล่อพงศ์พานิช
นายกิตติโชค นิธิเสถียร
๑๔ นายคมสัน เสรีภาพงศ์
นายกิตติพงศ์ โชติชัชวาลย์กุล
๑๕ นายจตุพร ภูนุชอภัย
นายกิตติพงษ์ สุมานนท์
๑๖ นายจักรพงษ์ กาญจนปัญญาคม
นายกิตติพันธุ์ กิตตินนั ท์วณิช
๑๗ นายจีรศักดิ์ เล้าวงษ์
นายกิติ หอมรสสุคนธ์
๑๘ นายจุมพล กาญจนปัญญาคม
นายเกรียงไกร กิตติรัตน์ตระการ
๑๙ นายเจริญ สุเอียนทรเมธี
นายเกรียงศักดิ์ คุณานันท์ศักดิ์
๒๐ นายเจียม เสียงสุคนธ์
๒๑ นายเฉลิมชัย พัวพิพัฒน์
นายเกรียงศักดิ์ เจริญลาภดิลก
๒๒ นายชรัตน์ สว่างวรรณ์
นายเกษม เธียรอัจฉริยะ
๒๓ นายชลาธิป ภิญโญธนบูรณ์
นายเกษมสันต์ เคียงศิริ
๒๔ นายชวนะ สกุลคู
นายเกียรติกุล ธิติรังสี

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ 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

นายชวลิต ภูรีสถิตย์
นายชัชชัย จิตนิยมค้า
นายชัยพร ภู่ประเสริฐ
นายชัยยงค์ รัชตวิทยกุล
นายชัยวัฒน์ พลอึงรัตนวงศ์
นายชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์
นายชาญ โลหชิตานนท์
นายชาญยุทธ อรรัตนสกุล
นายชาญวุฒิ ลิ้มพิชัย
นายชาลี ชินธรรมมิตร์
นายชุ้ง บุญช่วยเจริญพร
นายชูชัย จิรพงศานานุรักษ์
นายเชิดเกียรติ มนต์เสรีนุสรณ์
นายโชคชัย ศรีประทักษ์
นายโชติวทิ ย์ ชยวัฒนางกูร
นายณรัณ ศิริสันธนะ
นายณัฐวุฒิ วิเศษศิริ
นายดนย์ สุวรรณแสง จั่นเจริญ
นายตระการ ชัยรัตน์
นายตระการ นพเมือง
นายไตรวิตต์ ตรีเลิศรัตน์
นายทรงพล พาณิชย์
นายทรงศักดิ์ แพเจริญ
นายทวีทรัพย์ ศิริชีวิน
นายทวีวฒ
ุ ิ ปทุมมาศ
นายทวีศิลป์ พัฒนกิจจํารูญ

หน้า ๑๙
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

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
นายเทวินทร์ วงศ์วานิช
นายธงชัย พรรณสวัสดิ์
นายธนพล ศิริธนชัย
นายธนวัฒน์ ศรีสุขสันต์
นายธนากร เกษตรสิน
นายธนิต ธงทอง
นายธรณินทร์ ไชยเรืองศรี
นายธวัชชัย ลิขิตาภรณ์
นายธิษณ กุญชร ณ อยุธยา
นายธีรพงศ์ เตชะคุณบัณฑิต
นายธีระ วิสิทธิ์พานิช
นายธีระศักดิ์ ภูปรีชากร
นายนพพร วีรพร
นายนิเวศน์ เหมวชิรวรากร
นายเนื่อง กลั่นประยูร
นายบรรจง จิตต์แจ้ง
นายบรรพต จํารูญโรจน์
นายบวร ธรรมวัฒนะ
นายบุญชัย ทิพยอาชา
นายบุญเยี่ยม ว่องประไพ
นายบุญเอนก ไชยสาม
นายปพจน์ กิจเลิศศุภศรี
นายประชา เอกวรวงศ์
นายประทีป นิลวิเชียร
นายประทีป เหลืองสกุล
นายประธาน ปรีชาเลิศพิริยะ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข
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

นายประพันธ์ จิราวรรณสถิตย์
นายประภาส คูเกษมรัตน์
นายประยูร ศิริพรมพิศาล
นายประวิทย์ ยอดวานิช
นายประสาธน์ ถาวรวัฒนยงค์
นายประเสริฐ นวสิทธิโสภณ
ร้อยตํารวจตรี ประเสริฐ มุสิกอง
นายปรีชา ขจรรุ่งเรือง
นายปรีชา มุกนําพร
นายพงค์ศานติ์ อภิรติเกียรติ
ว่าที่ร้อยตรี พงศ์สทุ ธิ์ พงศ์พสิษฐ์
นายพงษ์เดช เสรีเชษฐพงษ์
นายพงษ์ศักดิ์ สฤษฎีชัยกุล
นายพงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์
นายพายัพ พงศ์พิโรดม
นายพิชัย นพสูรยิ ์
นายพิชัย รุ่งนพคุณศรี
นายพิเชษฐ์ นุชประมูล
นายพินิจ ผักเจริญผล
นายพินิจ เสมอวงษ์
นายพิษณุ แสงสิงคี
นายพิสุทธิ์ อิทธิพรภาคย์
นายไพฑูรย์ โกสียรักษ์วงศ์
นายไพบูลย์ ศรีวารีรัตน์
นายไพโรจน์ มหพันธ์
นายไพศาล เย็นฤดี

หน้า ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
นายไพสิษฎ์ ลิมสถายุรัตน์
นายโภคิน ปลั่งศิริ
นายมกร พงษ์ธนพฤกษ์
นายมนัสวีร์ เรืองเดช
นายมนูญ ศิริสมถะ
นายมานะ ปวีณธนาภัทร์
นายเมธา อังวัฒนพานิช
นายเมธี พรรณเชษฐ์
นายโยธิน ชลธาร
นายรณรงค์ ศรีจันทรนนท์
นายระดม รุจิเกียรติกําจร
นายรัชฏะ พรคงเจริญ
นายรัตน์ สันตอรรณพ
นายเรียน รุ่งอยู่ศิริ
นายเรืองชัย แสงสีทอง
นายโรจน์ ชุวนลิน
พันตํารวจเอก โรจนชัย สุขสมยิ่ง
นายลาภทวี เสนะวงษ์
นายเลิศศักดิ์ ปิติวิทยากุล
นายวณิชย์ ศิริสันธนะ
นายวรพงศ์ ศิริกุลชยานนท์
นายวราวุธ ศิริผล
นายวรุณ อุ่นเจริญพรพัฒน์
นายวสันต์ ไชยวงศ์หวัน่ ท๊อก
นายวัลลภ การวิวัฒน์
นายวิชัย นิลประกอบกุล

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข
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

นายวิชัย ว่องประไพ
นายวิเชียร เจียมวิจิตรกุล
นายวิเชียร ธรรมปาโล
นายวินัย ปราชญาพร
นายวินิจ คงวัฒนานนท์
นายวิรชัย สวนศิลป์พงศ์
นายวิรัช วีระกุล
นายวิรัช เอี่ยมสวัสดิกุล
นายวิรัตน์ สังขวิศิษฎ์
นายวิรัตน์ อร่ามเรือง
นายวิลาศ หอมรสสุคนธ์
นายวิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล
นายวิวัฒน์ นิตชิ าคร
นายวิสิฐ โสภณอุดมสิน
นายวิสิทธิ์ โรจน์พจนรัตน์
นายวิสิทธิ์ เสรฐภักดี
นายวิสุทธิ์ รัตนไพฑูรย์
นายวีระ พันธุ์พิศทุ ธิ์ชยั
นายวีระ วิทูรปัญญากิจ
นายวีริศ จารุวัฒนายนต์
นายเวทย์ นุชเจริญ
นายศราวุธ อินทนิล
นายศรีวิกรม ราชปรีชา
นายศฤงคาร สิทธิไชย
นายศักดิ์ชัย ยอดวานิช
นายศุภชัย ชุติกุศล

หน้า ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
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

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
นายสนิท มุสิกอง
นายสมเกียรติ จิรรัตนชาญ
นายสมชัย กุสุมาวลี
นายสมชาย กสานติกุล
นายสมชาย ตันธนะสาร
นายสมชาย ลิ้มชื่นใจ
นายสมบัติ ศาสตร์รุ่งภัค
นายสมพล เต็มสุข
นายสมภพ เกตุมงคลฉวี
นายสมลักษณ์ เผ่าจินดา
นายสมศักดิ์ ไชยะภินันท์
นายสมศักดิ์ สัมพันธ์วัฒนชัย
นายสมศักดิ์ แสงนิภา
นายสมสมุทร วัฒนาสันดาภรณ์
นายสลิบ สูงสว่าง
นายสัญญา สุกิจบริหาร
นายสัมพันธ์ หงษ์จินตกุล
นายสืบพงษ์ สมิตทันต์
นายสุชิน กันตะวงษ์
นายสุทธิ เรืองรองหิรัญญา
ร้อยตํารวจโท สุทธิพากย์ สุจริตตานนท์
นายสุทัศน์ หิรัญยะวะสิต
นายสุเทพ เตชานุรักษ์
นายสุเทพ อุ่นเมตตาจิต
นายสุเทพ เอื้อเชิดกุล
นายสุบิน แก้วยัง

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข
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

นายสุพจน์ เตชวรสินสกุล
นายสุพจน์ ศิริคูณ
นายสุพันธ์ พรสูงส่ง
นายสุรเดช จรัสตระกูล
นายสุรพร เจียรวัฒกะ
นายสุรพร สิมะกุลธร
นายสุรพล ทวีเลิศนิธิ
นายสุรศักดิ์ จันทร์เรือง
นายสุวัจน์ จิรนิติ
นายสุวัฒน์ เชาว์ปรีชา
นายสุสรรค์ แก้วชัยรักษ์
นายเสกสรรค์ สุขเจริญยิ่งยง
นายแสนสุข สุขจรรยา
นายแสวง สถาพร
นายโสภณ ถิระบัญชาศักดิ์
นายโสภณ วัฒนชัย
นายหนูเล็ก กุศลศิลป์วุฒิ
นายเหรียญ เธียรชัยพงษ์
นายองอาจ ฉันทวานิช
นายอดิศร จรรยาวัฒน์
นายอดิศร ดํารงค์ศรีสกุล
นายอนุชิต อสัมภินวงศ์
นายอภิพัฒน์ ฐิติโชติพณิชย์
นายอภิรักษ์ พิสุธิกูล
นายอภิรักษ์ วรรณสาธพ
นายอมร วีรวงศ์

หน้า ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา
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

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
นายอัมภร เลียงธนสาร
นายอานนท์ ปวีณวัฒน์
นายอํานวยศักดิ์ ทูลศิริ
นายอุโฆษ อารยางกูร
นายอุดม ตั้งตระกูลวิวัฒน์
นายอุดม ลิ้มมีโชคชัย
นายอุทัย แดงรัศมีโสภณ
นายเอนก ศิลปพันธุ์
นางสาวกชกร อรุณรัตนา
นางกรรติกา ปรีชาหาญ
นางกัลยา เพิ่มลาภ
นางกาญจน์วรรณ ใจดี
นางกาญจนา ศุภวิริยกุล
นางกานต์นิภา เกษมสมพร
นางสาวกิ่งแก้ว ล้อศิรินันท์
นางสาวกิติมา พ่วงศิริ
นางกุสุมา ชาวชน
นางแก้ว แซ่ตัง
นางสาวแก้วตา สุวรรณพงษ์
นางขนิษฐา รักสมบัติ
นางขวัญเรือน เทียมทัน
นางเครือทิพย์ หอมรสสุคนธ์
นางจงกลณี ณ นคร
นางสาวจรรยา จินดานุวัฒน์
นางจริยา คําบุญเรือง
นางสาวจรี ขลิบสุวรรณ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข
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

นางจํานง สีตะพันธุ์
นางจําเนียร กุลไพบูลย์
นางจิดาภา สุวัตถาภรณ์
นางจิตติมา ศิระเกล้า
นางจิตรา มีนมณี
นางสาวจิตรา ไวคกุล
นางจินตนา บุญญฐิติพันธ์
นางจิรภา สุวรรณเกสร์
นางจิราพรรณ ชัยโรจน์
นางชไมพร ตันติวงศ์
นางสาวชยพรรณ มะโนทัย
นางช่วง เจริญรัตน์
นางชวนชม ปวีณวัฒน์
นางสาวชวนพิศ เจียมจิตจินตนา
นางสาวชื่นชม บุษปวนิช
นางชุติกาญจน์ พูนพนิช
นางชุม จึงธนสมบูรณ์
นางสาวเชื้อทอง ธัมทะมาลา
นางเชื้อนารี พูนบําเพ็ญ
นางฐิติกาญจน์ สกุลอํานวยชัย
นางสาวฐิตินันท์ นครศรี
นางณภัทร รายณะสุข
นางณัฐชยา ดิษรัก
นางสาวดรุณี เลิศศักดิ์เสรีกุล
นางดวงพร บัวรุ่ง
นางสาวดวงรัตน์ พัฒนชนะ

หน้า ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
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

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
นางสาวดารวรรณ อุดมรัตน์
นางสาวดาลัด ปโยราศิสกุล
นางถนอมศรี พฤฒิกุล
นางถาวร ทรัพย์มี
นางทองมาก ดิษสุข
นางทองไสย พลีพูล
นางทัศนีย์ วัฒนสาธิอาภา
นางทัสสินี วัชรเสถียร
นางทิพย์วัลย์ พรคงเจริญ
นางทิพย์วิภา โตอมรพันธุ์
นางทีศนีย์ ศรีใส
นางธนธรณ์ เต็มถาวรกุล
นางสาวธนวรรณ เข็มทรัพย์
นางธิดาภรณ์ พร้อมกูล
นางนงเยาว์ อุณหะจิรังรักษ์
นางนนทลี วัชรัตน์ศิริยทุ ธ
นางนพรัตน์ ศรีวงศ์พานิช
นางนลิน มงคลอารีย์พงษ์
นางสาวนันทนา เตชะกุลวณิชย์
นางนันทนา วงศ์นติ ิพัฒน์
นางสาวนิดา ภิญญาวัฒน์
นางสาวนิภา กลั่นครูวัฒน์
นางสาวนิภา รัตนโสภณ
นางสาวนิภาพร รุ่งรัตนพิทักษ์
นางบุญทิว เย็นสมุทร
นางบุญศรี จิรรัตนชาญ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ 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

นางสาวบุ่นเฮียง แซ่เอี้ยว
นางบุหลัน ถาวรวัฒนยงค์
นางสาวเบญจพร เตชะปรีชาวงศ์
นางเบญจวรรณ งามกิจไพบูลย์
นางประกาย นาควิเชตร์
นางประนอมจิต ชูนาค
นางประภาพร สุวรรณกิจ
นางประภาพรรณ เลาหสินนุรักษ์
นางสาวประภาศรี จารุพัฒน์
นางประภาศรี เรี่ยวพานิชกุล
นางสาวปราณี กล่ําส้ม
นางปราณี บัวนิ่ม
นางปราณี วงษ์จารุพงษ์
นางปลิดา เฉยสุวรรณ์
นางปิยวรรณ ค้าเจริญยิ่ง
นางเปรมจิต ราศี
นางโปรดปราน บุณยพุกกณะ
นางสาวผกาพรรณ์ สิทธิชัยพร
นางผานิต วงษ์ช่างหล่อ
นางสาวพรจิตร์ เลาหสุรโยธิน
นางพรทิพย์ ผลานุวัตร
นางสาวพรพิมล จันทรสมบูรณ์
นางพรศรี ธัญชลีนาวงศ์
นางพัชยา สงวนนภาพร
นางสาวพันธุ์ทพิ วัฒนธนาทรัพย์
นางพิกุล ตระกูลฉวี

หน้า ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
นางพิมพา คณารักษ์สันติ
นางพิศมัย ชุติมา
นางไพฑูรย์ หาญสมภพ
นางสาวภัทรฉัตร เจียรวุฑฒิ
นางภานี วัฒนธนาทรัพย์
นางสาวมารศรี วโรดมวนิชกุล
นางมาริสา เนาวรัตโนภาส
นางยุพาพร สรนุวัตร
นางสาวรัตติพร ศิวปัญญา
นางสาวรัตนา จงถาวรวาสนา
นางสาวรัตนา จตุพรเจริญ
นางรัตนา มนตเสรีวงศ์
นางรัตนา รองทองกูล
นางรัตนี แซ่โค้ว
นางละเอียด โควาวิสารัช
นางลักขณา พันธุ์นิธิ
นางลาวัลย์ ลลิตนารา
นางลินจง อาวิพันธ์
นางเล็กเฮียง ชยันต์นคร
นางวนิดา เลียงธนสาร
นางวรลักษณ์ องค์โฆษิต
นางสาววรวรรณา นิรนาทกูล
นางวราภรณ์ ปลั่งศิริ
นางวลัย สุขสมยิ่ง
นางวลัยรัตน์ โพธิรัชต์
นาวาเอกหญิง วัชรา เนียมสอิ้ง

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓

หน้า ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางวัชรี บุญชื่น
นางวัชรี อัมพรเพชร
นางสาววันเพ็ญ ชัยพิกุสิต
นางวันเพ็ญ ชูโต
นางสาววาจา อําไพพัสตร์
นางวาสนา บุญศรี
นางวิภาพร วงศาลัคนากร
นางสาววิมลมาส อัศวจินตจิตร์
นางวิมลลักษณ์ ภัทรประสิทธิ์
นางวิลาวรรณ สุวิมลธีระบุตร
นางสาววิไลลักษณ์ พัฒนาจรานนท์
นางวีรวรรณ สุภาษิต
นางศรีจรรยา เสรีคุณาคุณ
นางศันสนีย์ สวันตรัจฉ์
นางศิริพร พิษณุวงษ์
นางศิริเพ็ญ โอฬารกิจเจริญ
นางศิริรัตน์ ทวีเลิศนิธิ
นางสาวศิวพร เลาหพันธุ์
นางศิวลี อําไพ
นางสาวศุภจิตรา ปานเจริญ
นางศุภสิริ อริยวุฒยากร
นางสาวโศรดา นาคะประทีป
นางสาวสมใจ กรุดแจ้ง
นางสมทรง เลิศตระกูล
นางสมบูรณ์ ทรรพมัทย์
นางสมปรารถนา บุณยมาลิก
นางสาวสมลักษณ์ วนะวนานต์

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

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
นางสมศรี ปิติวิทยากุล
นางสมหมาย กมลยะบุตร
นางสาวสโรชา รัตนาวะดี
นางสังวาล แปรงนารถ
นางสาลินี ธรรมรักษ์
นางสิริภา แจ้งปิยะรัตน์
นางสิริลักษณ์ ชมพูทอง
นางสุโขเพ็ญ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
นางสุจริต กันตะวงษ์
นางสุจินดา แสงสีทอง
นางสุดจิตต์ สุวัฒนา
นางสาวสุดสงบ ม้าไว
นางสุดารัตน์ ถิระบัญชาศักดิ์
นางสุดารัตน์ ธนสมบัติ
นางสุนทรี ภักดิ์ศรีวงศ์
นางสุนันนท์ กลั่นประยูร
นางสุนีภรณ์ วโรดมวนิชกุล
นางสุพร จิรธนานันท์
นางสาวสุพินดา จาปัญญะ
นางสุภัทรา ปวีณธนานันท์
นางสุภัสสร ถาวรทศพันธ์
นางสุภาพร พรประสิทธิ์
นางสุภาพร วัฒน์ประกายรัตน์
นางสุภาวดี ตติยกวี
นางสุมนทิพย์ โอตระกูล
นางสุรางค์รัตน์ กิตติสาเรศ
นางสุรี อึ้งอัมพรวิไล

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔

หน้า ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุรีย์ ยงเกียรติตระกูล
นางสาวสุวภาพ จันทรสมบูรณ์
นางสาวสุวรรณา ตั้งไชยคีรี
นางเสาวลักษณ์ สุทธินันท์
นางแสงหล้า จาปัญญะ
นางสาวหทัยภรณ์ เจริญธรรมาภรณ์
นางเหลี่ยมมุ้ย แซ่เซียว
นางอนงค์ สันติเพ็ชร
นางอมรรัตน์ ลิลาศวัฒนกุล
นางอมราภรณ์ อพิญชพงศ์
นางสาวอรวรรณ ลลิตนารา
คุณหญิงอรศรี วังวิวฒ
ั น์
นางอรสา วงศาโรจน์
นางอรุณวรรณ หาญเจริญ

๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
นางอัจฉรา อาทิภาณุ
นางสาวอัจฉราพร กุยยกานนท์
นางสาวอัญชลี บุญจรัสกุล
นางอัมพร เสรีพุกกะณะ
นางสาวอัศณีย์ สิงหลกะ
นางอาภรณ์ ปรัชญาพัทธ์
นางอารีรัตน์ ภูลสนอง
นางสาวอําไพ แสงกําพลี
นางสาวอําภา อาภรณ์ชยานนท์
นางอิงอร พาณิชย์
นางอิสรีย์ ทวีวรรณบูลย์
นางสาวอุษา สง่างาม
นางอุสา วิชชุลดา
นางเอื้อมจิตร์ ตันประเสริฐ

กระทรวงสาธารณสุข
๑ นายประจวบ สืบญาติ
๒ นางแก้วเรือน จิวหานัง
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๓ นางทองอยู่ อาริยกุล

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
นายเจริญ สุนพงษ์ศรี
๑๑
นายชวลิต สาครสินธุ์
๑๒
นายชูศิลป์ ธีระธนกิจ
๑๓
นายปราโมทย์ พจนาพิมล
๑๔
นายภูฉัตร เพ็ชรวรุณ
๑๕
นายวัฒนา พรกุลวัฒน์
๑๖
นายสมพงษ์ จรรยาเมตตากุล
๑๗
นายสิทธิศักดิ์ อุดมชัยรัตน์
๑๘
นางสาวเกษิณี เกียรติชวนะเสวี
๑๙
นางสาวนฤมล จิรรัตนไพโรจน์

นางนฤมล พจนาพิมล
นางนัยนา จิรายุส
นางสาวประอรพิศ บุญนําศิริ
นางพร้อมจิต ทองตัน
นางยุพดี อิสรชัย
นางรัชนี จรรยาเมตตากุล
นางรัตนา นพดารา
นางสุนีย์ ดิลกธราดล
นางสุวิมล อร่ามวิทย์

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ 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

หน้า ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔

เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
๒๖ นางจําเนียร แสงอรุณฉาย
นายถาวร กันยุตะ
๒๗ นางจําลอง ศรีศาลา
นายธัญเทพ การะคุณ
๒๘ นางสาวณัฐฐา ปาลญาณ
นายธีระพล บุญช่วย
๒๙ นางตุลา อุนพงศ์ถาวร
นายปมุข อัจฉริยะฉาย
นายประสิทธิ์ ไตรทิพย์พิกุล
๓๐ นางทองดี ทองดี
นายปิยะ นงค์โพธิ์
๓๑ นางทองหยอด แซ่ซ้ง
นายมานิต วงษ์สุรีย์รัตน์
๓๒ นางธัญญาภรณ์ ผาสุขกุล
ว่าที่ร้อยตรี วสุ แสงสิงแก้ว
๓๓ นางธันยรัศม์ อัจฉริยะฉาย
นายวัฒนา บุตุธรรม
๓๔ นางนวลรัตน์ ศิริอารยะพันธ์
๓๕ นางนัยนา คชอ่อน
นายสมชาย หงส์พรรคมนุญ
๓๖ นางน้ําริน โพธิ์ศรี
นายสมนึก มูสิกะปาละ
๓๗ นางบุญชม เจนาคม
จ่าสิบเอก สมบัติ วัฒนะโชติ
๓๘ นางสาวปิยะนุช เหมือนสุวรรณ
นายสมพงษ์ กิตติพิบูลย์
๓๙ นางสาวผ่องศรี พันธุไพโรจน์
นายสังข์ เหลาอุดม
นายสุชาติ รุจิระกิติวกูล
๔๐ นางพิมพ์นิภา วงศ์สิริฉัตร
พลเรือตรี สุริยะ จันทะโชโต
๔๑ นางสาวพิมพ์พงษ์ ชพานนท์
พันเอก เสรี สุทนต์
๔๒ นางมวลลักษ์ ลังกาวงค์
นายอุดม ติวเถาว์
๔๓ นางสาวเยาวนารถ เหมือนสุวรรณ
๔๔ นางรัชนี ตันติผาติ
นางกัลป์พิมลอร วงษ์ศิริ
๔๕ นางละมูล มาลัยวงศ์
นางกัลยา ทวีสุข
๔๖ นางลําพึง ทองแผ่
นางกัลยา มีความดี
๔๗ นางวัธนี พรรณเชษฐ์
นางกาญจนา ไพบูลย์
๔๘ นางวิภา เผ่าตระกูล
นางขวัญใจ สรรสง่าสกุล
๔๙ นางแวรอซีด๊ะห์ กรูตามา
นางสาวเงาแข เหลืองศักดิ์ศรี
นางสาวจริยา อิสริยะวณิช
๕๐ นางสาวศิริพร ชยานุวงศ์

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕

นางสมพงษ์ จันทะโชโต
นางสมร รุ่งเหมือนฟ้า
นางสมศรี แก้วแสงเอก
นางสร้อยทอง โรจน์เรืองแสง
นางสาวสุณีย์ เศรษฐจินดา

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

นายกิตติ พิมพ์สกุล
นายไซพูดิง กาโน
นายธนิต สมแก้ว
นายธินชัย ฉันทาวิวัฒน์
นายนรงค์ รอดสัตรู
นายบัณฑิต จิตจํา
นายประสิทธิ์ แจ้งใจ
นายพิเชษฐ์ แพร่พาณิชกุล
นายพิทยา ตันติพิรยิ ะกิจ
นายพิริยะ ตันติพิริยะกิจ
นายมลชัย สุติรัตนชัย
นายเมี้ยน บัวแก้ว
นายเรืองวิทย์ ศรีสุวรรณ
นายวิชิต ทัศมากร
นายวิวัฒน์ วงศ์อนวัช
นายสมนึก อ่วมจํารัส
นายสมยา รัตนพลธี
นายสุรชัย สิทธิชยั วิจิตร
นางกนกวรรณ แซ่เฮ้ง
นางกิมยู้ คุณเลิศดี
นางเกษฐิณี โพชสาลี

หน้า ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔

๕๖ นางสาวสุนีย์ แซ่ตั๊น
๕๗ นางสุมณฑา ทองนาคขาว
๕๘ นางหลุย เรืองมณี
๕๙ นางสาวอรุณพรรณ สุทธธรรมประภาษ
๖๐ นางสาวอิงอร สิงหเสนี โอกาวา
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
๒๒ นางขุ้ยหั้ว กิตติยานันท์
๒๓ นางฐิติกานต์ เอี่ยมสุขนันท์
๒๔ นางณัฐกานต์ เต๊ะล๊ะ
๒๕ นางทองจันทร์ แก่นจําปา
๒๖ นางนวลพร เบ็ญจพงษ์
๒๗ นางบุญมา ฤทธิ์จรูญ
๒๘ นางประดับ เพชรแก้ว
๒๙ นางประพิณพร อรบุตร
๓๐ นางสาวพิมพ์พรรณ ตันติพิรยิ ะกิจ
๓๑ นางสาวมณฑนา วัฒนถนอม
๓๒ นางวิไล เนื่องสิกขาเพียร
๓๓ นางศศิธร อัศววรุณ
๓๔ นางสมจิต ชัยอภิชฌา
๓๕ นางสมจิต ยอดยิ่ง
๓๖ นางสาวสมบัติ ฉายาวัฒนะ
๓๗ นางสํานวน นันทวงศ์
๓๘ นางสุนันทา สมุทรสารัญ
๓๙ นางเสียง ศิริสมบูรณ์
๔๐ นางสาวอรุณณี ศรีไพร
๔๑ นางอัมพร เหลืองลัขนาวลัย

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข

หน้า ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔

กระทรวงอุตสาหกรรม
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑ นางพาณี ณ รังสี

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

๑ นายเทอดศักดิ์ โสดาทิพย์
๒ นางมาลี พวงพัฒน์
๑ นายภูดิท เตชาติวัฒน์
๒ นางสาวจิตรา ศิริโชติ
๓ นางนวลสนิท รอดเฉย

ทุติยดิเรกคุณาภรณ์
๑ นางสาวรมณียา ลิปิสุนทร
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑ นางอุษา ชัชวาลย์
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑ นางสาวประเทือง เสนาไทย
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
๓ นางสาวสุภาพร สิริกุลพิบูลย์
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
๔ นางสาวพิมพ์พิชชา อุ่นอารมณ์
๕ นางสาวอัญชุลี ดิลกพัฒนมงคล

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
๑ พันตํารวจเอก โสภณรัชต์
๑
๒
๓
๔
๕

เรือตรี ชิต ปานอาภรณ์
นายชีวิน แสงเรืองกิจ
นายดํารงค์ เก่งรุ่งเรืองชัย
นายธีรศักดิ์ นิรนพรัตน์
นายประสงค์ ศรีสัมมาชีพ

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
สิงหจารุ
๒ นางกฤษณา นิชิด้า
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๖ นายประเสริฐ คงคาเจริญ
๗ นายประเสริฐ ชัยยศบูรณะ
๘ นายวิโรจน์ วิบูลรัตน์
๙ นายวีรศักดิ์ เชียรวัฒนาสุข
๑๐ นายสมเกียรติ ทองคํา

หน้า ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔

นายสมควร ไพชยนต์วิจติ ร
นายสมศักดิ์ ตรงรัตนวงศ์
นายอิทธิศักดิ์ อําพันธ์ยุทธ์
นางดวงพร มีริยะเกิด
นางปภัชญา บุญโตสิตระกูล
นางปาจรีย์ สมรศาสตร์
นางเมษิณี พัวเวส นันทสูร

๑๘ นางรัชณี คงจาเจริญ
๑๙ นางรัตนา ทองคํา
๒๐ นางสาวรุ่งทิวา จันทูป
๒๑ นางสุนทรี ชัยยศบูรณะ
๒๒ นางสุพรรณี นพสิทธิพร
๒๓ นางอร่าม ทองคํา
๒๔ นางสาวอาวีวรรณ พัวเวส
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
พันตํารวจเอก ไพโรจน์ ริมประโคน
๒ นางสาวจันทิภา เดชณรงค์
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
ดาบตํารวจ กฤตพงษ์ เลขกลาง
๑๒ ดาบตํารวจ วินัย ฮังกาสี
ดาบตํารวจ ขจรศักดิ์ ศรีวิลัย
๑๓ ดาบตํารวจ วีระศักดิ์ นาทองลาย
ดาบตํารวจ คินิตย์ จันแดง
๑๔ ดาบตํารวจ ศิริเดช วรนารถ
ดาบตํารวจ ชัยชนะ ภูอุทัย
๑๕ ดาบตํารวจ สถิตย์ ผลจันทร์
นายทองคํา ทองคํา
๑๖ นายสมศักดิ์ เจริญศรี
ดาบตํารวจ นิยม อุดมจิตร
๑๗ ดาบตํารวจ สมหวัง สุวรรณชัยรบ
ดาบตํารวจ ประสาท รักมิตร
๑๘ ดาบตํารวจ สอนใจ เขียวสด
ดาบตํารวจ ประสิทธิ์ โต๊ะแสง
๑๙ พันตํารวจโท เสริมเกียรติ ชาภู่พวง
๒๐ นายอภิโชค กิตติสุวรรณ
ดาบตํารวจ ภาสกร คําลือ
๒๑ ดาบตํารวจ โอฬาร สิมมาคํา
นายมานะ กรรณสูต
ดาบตํารวจ วันชัย ก้อนธิงาม

สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๑
๒
๓
๔

นายไชยงาม เหล่าสถิรวงศ์
นายประวัติ ภัทรประสิทธิ์
นายไพบูลย์ เหล่าจินดา
นายสี อ่วมอ่อง

ตติยดิเรกคุณาภรณ์
๕ นางปา มีมาก
๖ นางสมใจ มานะตระกูล
๗ นางสาวสายหยุด แสงพุ่ม
๘ นางองค์อร สพันธุพงษ์

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

นายประเดิม วังอาษา
นายพา เปียผึ้ง
นายโพธิ์ ทองดี
นายวิศิษฐ์ เหลืองวิไล
นายสนิท หนูคําหอม
นายสมอาจ อิงคะเตชะ
นายสมัย ทองดี
นางกิมเฮี๊ยะ ตั้งสมชัย
นางเกษร สหชัยรุ่งเรือง
นางขัน ผาสุข
นางจํารัส มาทรัพย์
นางชั้น เปียผึ้ง
นางสาวเชื่อม กลัดจ่าย
นายกรกฤช สุทะวงศ์
นายจาดุร อภิชาตบุตร
นายจํานงค์ หอมชง
นายจิระบูลย์ มานะตระกูล
นายจิระศักดิ์ มานะตระกูล
นายฉายศักดิ์ แสง-ชูโต
นายชลาลักษณ์ บุนนาค
นายเดชา เดชนที
นายเติม แก้วสอดสี
นายไทย เชตชิต

หน้า ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑๔ นางทิม เปี่ยมอรุณ
๑๕ นางบุญส่ง สุนทรสุวรรณ
๑๖ นางเบญจา เศวตวรรณ
๑๗ นางผวน เกิดทอง
๑๘ นางลูกจันทร์ ปลอดปิยะคุณ
๑๙ นางวรรณดี สุวรรณนครินทร์
๒๐ นางสาววรรณี สุขะมงคล
๒๑ นางสาวสมบูรณ์ คุณโสรส
๒๒ นางสุจินดา ชื่นใจดี
๒๓ นางสาวเสมอจิตต์ ศรีไทย
๒๔ นางสาวอารีย์ แซ่โค้ว
๒๕ นางอารีย์ สงวนพันธุ์
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑๑ นายธงชัย โรจน์รุ่งรังสี
๑๒ นายบุญสืบ พลีวัน
๑๓ นายพรรษา ขําสัจจา
๑๔ นายพันธุ์วสิน ข้ามสาม
๑๕ นายภักดี ศรีตระกูล
๑๖ นายวิศิษฐ์ ลิ้มประนะ
๑๗ นายศุภชัย จรรยาผดุงพงศ์
๑๘ หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร
๑๙ ร้อยเอก สุมิตร หอมชง
๒๐ นายสุระโยธิน ธนะสุวตั ถิ์

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๑
๒
๓
๑
๒

หน้า ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔

๓๗ นางม่วย คงเครือพันธุ์
นางกนกพร โชคธนาสมบัติ
๓๘ นางสาวเรืองทิพย์ ริ้วเริ่มสกุล
นางสาวจิรวัลย์ มานะตระกูล
๓๙ นางลุ้ย สอนปลั่ง
นางแต่งอ่อน บางกุ้ง
๔๐ นางวธัญยุตา ไวสไฮเมอร์
นางสาวทองเจือ เกิดโพชา
๔๑ นางศรีสมร คงใย
นางทองย้อย ศิริบุตร
นางทองหล่อ พลีวัน
๔๒ นางศิริรัตน์ อติสิงห์
นางสาวเทียมพร สารพานิช
๔๓ นางสมปอง เดชนที
นางนพวรรณ ธนะสุวัตถิ์
๔๔ นางสมหมาย เฉลิมศักดิ์
นางสาวนภารัตน์ โรจน์ประสิทธิ์พร
๔๕ นางสุณี จิวัธยากูล
นางบุญจง แก้วสอดสี
๔๖ นางสุธาสินี แจ่มสุวรรณ
นางบุญสม ตู้จินดา
๔๗ นางสุมล งามแฉล้ม
๔๘ พันตํารวจเอกหญิง สุวรรณา วงษ์กล้าหาญ
นางบุษบา งามสมทรง
๔๙ พลเอกหญิง ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ
นางเบญจวรรณ เหลือบุญชู
๕๐ นางสาวอารยา แซ่โล๊ก
นางสาวไพศรี งามสง่า
นางสาวภัทรินทร์ ลือกาญจนวนิช
๕๑ นางสาวอํานวย สว่างเนตร
นางมณี เชยชิต
๕๒ นางอํานวย เหนือสุข
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
นายบุญมี จันทร์เกิด
๔ นางสาวบุศอําไพ ธนะสุวัติ์
นายพรรณธฤต เนื่องจํานงค์
๕ นางสําราญ ลักษณะ
นางจินตนา ณ ลําพูน
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
นายจําเนียร ปิ่นแก้ว
๓ นางพรรณี ปิ่นแก้ว
นายพรพจน์ ประวิตรานุรักษ์

สํานักงานศาลยุติธรรม
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายยงยุทธ์ วุฒิศริ ิศาสตร์

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข

หน้า ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔

กรุงเทพมหานคร

๑ นางชูจิต ทองทา
๒ นางทองขาว สดเสมอ

ตติยดิเรกคุณาภรณ์
๑ นางจันทร์จรัส สามโกเศศ
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑ นางสาวภาวดี เชื้อแก้ว
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๓ นางสาวนฤมล ทองทา
๔ นางสาวสุรินทร์ ทองทา

สภากาชาดไทย

๑ นายวิชัย กุลวุฒิวิลาศ

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายปรัมยิตซิงห์ อนันตศรีสกุล
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๒ นางเกศกมล มุ่งหมาย
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายสุธี ยรรยงชัยกิจ

นักกีฬา
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

นายกิรเดช อภิบาลรัตน์
นายณรงค์ แคสนั่น
นายทวีสุข สมุหเสนีโต
นายทับสิทธิ์ คํามุงคุณ
นายประสิทธิ์ หมั่นนอก
นายพัทยา เทศทอง
นายมานพ ตะเคียนคาม

ตติยดิเรกคุณาภรณ์
๘ นายวรวิทย์ แก้วคํา
๙ นายสมศรี ทุรินไทสง
๑๐ นายสําเริง เครือไม้
๑๑ นายสุธี คลองรั้ว
๑๒ นางสาวถนิมพัสตร์ วิสารทนันท์
๑๓ นางสาวพิมพร ครองบุ่งคล้า
๑๔ นางสาววันดี คําทํา

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

นายกฤษณะ จอฉุย
นายเกียรติศักดิ์ แสงฤทธิ์
นายจักรรินทร์ ขันทอง
นายจิรวัฒน์ มีสุข
นายจีรวัฒน์ จาดคล้าย
นายชินกฤต อิ่มกระจ่าง
นายชูชาติ สุขเจริญ
นายนัฐวุฒิ ภาโนมัย
นายนาวี ธรรมสุนทร
นายพิสิษฐ์ พูดฉลาด
นายพีระ ชัยสงคราม
นายรัตน์พร เจือจันทร์
นายรัตนพล เทพภิบาล
นายวิตรฐี ศรีโย
นายวิทยา วิชัยวัฒนา
นายศุภกร พงษ์วิเชียร
นายคมคิด เสือพิมพา
นายจตุภูมิ ชินวงค์
นายจักร์กิจ ปั้นทอง
นายจีรพันธ์ โป่งคํา
นายณัฐวุฒิ แป้นแย้ม
นายดอนชัย ทาธิ
นายทนงศักดิ์ หิตะคุณ
นายทรงวุธ ลําสัน

หน้า ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑๗ นายสมคิด สุเมโธเวชกุล
๑๘ นายสมดี วรรณกัมมิโก
๑๙ นายสราวุธ เพชรศิริ
๒๐ นายสากล อินแก้ว
๒๑ นายสุธิพร วัฒนากสิกรรม
๒๒ นายอธิวัฒน์ โฉมทองดี
๒๓ นางสาวทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย
๒๔ นางสาวนิตยา บุญจวง
๒๕ นางสาวแพรวพรรณ ชัยทอง
๒๖ นางสาวมัญชุลิกา มานะกิจ
๒๗ นางสาวยุพา ภูครองพลอย
๒๘ นางสาววรวงษ์ พงษ์พานิช
๒๙ นางสาวศิริพร แก้วดวงงาม
๓๐ นางสาวสุจิรัตน์ ปุกคํา
๓๑ นางสาวสุดสายฝน ยอดผา
๓๒ นางสาวอํานวย เวชวิฐาน
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๙ นายทินกร พันธ์เทศ
๑๐ นายธวัชชัย โมระพัฒน์
๑๑ นายพักตร์พงษ์ เดชเจริญ
๑๒ นายล้วน ลิอ่อนรัมย์
๑๓ นายสกล จันทร์ดวง
๑๔ นายสมร คนล่ํา
๑๕ นายสุทิศ อ่วมสมุทร
๑๖ นายอนุรักษ์ ลาวงษ์

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐

นายอํานาจ วงค์เงิน
นางสาวจิตตาภา ทับจันทร์
นางสาวจิราพร ชินภักดี
นางสาวจิราพร วงศ์สุวรรณ
เด็กหญิงชญานิศ ประภัสสรางกูร
นางสาวชนม์นิภา เพ็งวิชัย
นางสาวชิดชนก พูลทรัพย์สกุล
นางสาวดวงใจ เถาว์หอม
นางสาวนวลจันทร์ สุภาพันธ์
นางสาวบุษราคัม ศรีรักษา
เด็กหญิงปภังกร ธวัชธนกิจ
นางสาวปรียานุช บุรีรักษ์
เด็กหญิงปัณณรัตน์ ธนพลญรัศมิ์
นางสาวเฟื่องฟ้า ประพัศรางค์

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

นายกรกฏ แสงสว่าง
นายกฤษฎา เกียรติก้องทวี
นายกฤษดา วุฒิทศพร
นายกล้ายุทธ มงคลสมัย
นายขจรศักดิ์ ธรรมโสภณ
นายขุนตาล พวงเพชร
นายเขต ทิพย์สหุมาลัย
นายจีรนันท์ หทัยชูเกียรติ
นายชอ้อน สุขโต
นายชัยชนะ ทะคํา
นายชัยณรงค์ ศรีซ่ง

หน้า ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔

๓๑ นางสาวภัทรศิริ ธนวัฒน์
๓๒ นางสาวมณฑา พันพรม
๓๓ นางสาวมุธิตา ชานัย
๓๔ นางสาววันเพ็ญ สีลา
๓๕ นางสาววิไลวรรณ ทองก่ํา
๓๖ นางสาวศิริภัทร ไกรนิตย์
๓๗ นางสาวสิริวิมล ประมงคล
๓๘ นางสาวสุทิน สีตา
๓๙ นางสาวสุพรรณี ประวัติ
๔๐ นางสาวสุรางค์ คําสุข
๔๑ นางสาวสุรีรัตน์ คําแก้ว
๔๒ นางสาวอรทัย บัวศรี
๔๓ นางสาวอังศุมาลิน สายเลิศ
๔๔ นางสาวอัญทิรา บุญจิตร
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
๑๒ นายชาญณรงค์ หุ่นวัน
๑๓ นายชุมพล ชัยวุฒิ
๑๔ นายโชคอุทิศ โมลี
๑๕ นายณัฐภูมิ กมลวงษ์
๑๖ นายเดโชชัย ทินจิรทิพย์
๑๗ นายติณห์ ศรีตรัย
๑๘ นายทวีศักดิ์ สิงห์สมบุญ
๑๙ นายทัศไนย เกื้อกูลรัฐ
๒๐ นายทินกร เทพแดง
๒๑ นายนราวิญช์ รุจิโรจนากร
๒๒ นายนาวิน สิงสาท

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ 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

หน้า ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

นายนิกร ฉันทรัตนโชค
นายบดินทร์ ศรศรีวิชัย
นายบุญญโล จําเรือ
นายบุลากร คงคา
นายปฏิวัติ แจ่มจันทร์
เด็กชายพศิน วิจิตรเจริญไพศาล
นายพีรเทพ ปั้นแตง
นายไพโรจน์ อ่อนนิ่ม
นายภาณุพันธ์ ไพศาลวรรณ
เด็กชายภูมิสิษฐ์ อภิวิเศษแก้ว
นายลภัส ชูแทน
นายเลี่ยม กางนอก
นายวัชรพล วงษา
นายวิษณุ ฮวดประดิษฐ์
นายศักดิ์ชัย ยิ้มบ้านช้าง
เด็กชายสกรรจ์พัส มาลา
นายสมคิด เฝ้าถนอม
นายสมเจตน์ กุศลพิทักษ์
นายสมเดช ไชยยะ
ดาบตํารวจ สัจจกิจชัย ส่องแสงจันทร์
นายสิรภพ วรรณพิณ
นายสุทัศน์ ยามี
นายสุวิทย์ เกตุจินสา
นายเสกสรรค์ ทับทอง
นายแสวง ปานะโปย
นายอภิศักดิ์ สาระชอน

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

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
เด็กชายอภิสิทธิ์ แก้วเมืองเพชร
นายอรรคสิทธิ์ หันประทับ
นายอิศรา กะไชยวงษ์
นายเอนก สมบุญจิตร
นางสาวกฤตยา กวงขุนทด
เด็กหญิงกลมวรรณ จันทร์ยิ้ม
นางสาวกัลยารัตน์ บุญโคกสี
นางสาวขนิษฐา เปตานัง
นางสาวขนิษฐา แห้วไทยสงค์
นางสาวแคทรียา กาศรี
นางสาวจริยา สีสวาท
นางสาวจันทคาด จักรคาม
นางสาวจิราวรรณ เจริญรูป
นางสาวจีรวรรณ นามเชียงใต้
นางสาวชนณิกานต์ ไชยโชติ
นางสาวชรินรัตน์ โวหารเล็ก
นางสาวญาณี แซ่เบ๊
นางสาวดารุณี อรอินทร์
นางสาวทิพย์พาพร พิทักษ์เผ่าไทย
นางสาวธนาภรณ์ หล้าคํา
นางสาวประภัทธิดา เจือจันทร์
นางสาวปริญญาพร ฤกษ์ดี
นางสาวปุณพนา มั่นหมาย
นางสาวพรพิมล บัวกลาง
นางสาวพรศิริ ตราชู
นางสาวพิชชาภา ธนกิจเจริญพัฒน์

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

นางสาวพิมพิพัฒน์ ไชยวิเศษ
นางสาวมินตรา วิสกิ้น
นางสาวศรีประภา โทแก้ว
นางสาวศิริพร แก้วงดงาม
นางสาวสมฤดี ปรือปรัก
นางสาวสยุมพร พิมพ์สวัสดิ์
นายกิตติพงษ์ จันทร์สุวรรณ
นายจิรพงษ์ ลิ่มลี้
นายณัฐ บุตรมารศรี
นายติวานนท์ อุ่นอุดม
นายธนพันธ์ พังจุนันท์
นายธีรพงษ์ วาติบุญเรือง
นายไพโรจน์ อู่สุวรรณ

หน้า ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
นางสาวสุภาวดี จุลแก้ว
นางสาวอภิญญา ทองภู
นางสาวอรทัย วงษ์นรา
เด็กหญิงอัญมณี วงศ์อรุณ
นางสาวแอนนิภา มูลธาร์

เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
๘ นายวรวุฒิ อําไพวรรณ
๙ นายวันเฉลิม เนตรธานนท์
๑๐ นายสหัส ศรีจรุง
๑๑ นายอรรถพล ศิรินทหาร
๑๒ นายอาทิตย์ วงศ์ปินตา
๑๓ นางสาวกาญจนา ทองคาน
๑๔ นางสาวธัญชนก วรรณพงษ์

บุคลากรโรงเรียนเอกชน
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

นายช่วง คําแท่ง
นายณัฐชัย สารสมัคร
นายณัฐพล มโนวชิรสรรค์
นายถวัลย์ รักศีล
นายธงชัย ลอยนภา
นายธีระ แทนศิริ
นายนพพร ตั้งสิทธิโชค
นายนรินทร์ สินเนืองนอง
นายบุญทัน เที่ยงธรรม
นายบุญธรรม สมใจ

ตติยดิเรกคุณาภรณ์
๑๑ นายประพันธ์ ทรรศนียากร
๑๒ นายประมูล สุภาจันทร์
๑๓ นายปรีชา เทพนวล
๑๔ นายพงศธร สมบูรณ์ทรัพย์
๑๕ นายพรพิพัฒน์ ปานรัตน์
๑๖ นายไพฑูรย์ ปิยะมังคลา
๑๗ นายมานะ วีระพันธ์
๑๘ นายเรือน ชนะวาที
๑๙ นายเลื่อน จิรวิศิษฐาภรณ์
๒๐ นายวันเดิม มีความดี

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๑
๒
๓
๔
๕
๖

นายศุภกรณ์ เลิศไกร
นายสมชาย อินทรขาว
นายสุรชัย พงษ์เจริญ
นายเสรี แสงลับ
นายโสภณ มโนวชิรสรรค์
นายอุดม ชํานิ
นางคําแก้ว ไกรสรพงษ์
นางสาวจันจิรา อภิมั่นจินดากุล
นางสาวจารุณี กิจบํารุง
นางจินตนา ภู่ธนานุสรณ์
นางฉวีวรรณ จั่นนิล
นางชุติมา แทนศิริ
นางดาราวรรณ ปลั่งศรีทรัพย์
นางสาวเบญจมาศ รุจิรวงศ์
นางประชุมา พุ่มเกษม
นางประทุม อิทธิคม
นางสาวประนอม ยังศิริ
นางสาวพรพิศ ทองใบ
นางสาวพิณลัพธพร นาคสมบูรณ์
นางเพ็ญศรี สุขเจริญผล
นายกฤตวัชร สุดสงวน
นายกฤษณะ สินติสถาพรสุข
นายกัลป์ จิตรมั่นคง
นายกําพล ศรีขจรจิต
นายเกษตร ไชยทองศรี
นายเกียรติศักดิ์ วิสูตรรุจิรา

หน้า ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
นางเพ็ญศรี รุ่งเรือง
นางลักขณา ธนะสมบูรณ์
นางลัดดาวัลย์ ขันติธรรมรัตน์
นางสาววราพร เภกะนันทน์
นางวันทนีย์ กิจเจริญ
นางวิจิตรา แทนศิริ
นางวิลาวรรณ ตันรัตนะ
นางศิริพันธ์ เกตุไชโย
นางศิวารมย์ ศิริภาพ
นางสาวสุชีลา ตันประภัสร์
นางสุทธิสุภางค์ วัจนะรัตน์
นางสุภาวดี อินทรางกูร ณ อยุธยา
นางหัตถยา อิทธิคม
นางอนงค์ คล้ายสอน
นางอนิษา วัฒนะ
นางอมรา เทพนวล
นางอรวรรณ อัญชลิสังกาศ
นางอารีย์ ตัญจพัฒน์กุล
นางอิศรา ฉิมทองดี

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๗ นายไกรวิน กลมขุนทด
๘ นายไกรสีห์ แก้วนาเส็ง
๙ นายเขมวิทย์ บุญจิตสิทธิ์ศักดิ์
๑๐ นายคงฤทธิ์ ดิษฐเนตร
๑๑ นายคําภา นานหล้า
๑๒ นายจตุพล ไชยแขวง

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙

ว่าที่ร้อยเอก จตุรงค์ พงษ์ศิริ
นายจรุญ ธีระศิลป์
นายจรูญ บํารุงชู
นายจักรี เนยเที่ยง
นายจารึก ฤทธิสุข
นายจิรศักดิ์ ศรไชย
นายจีรเดช ธรรมตาล
นายเจริญ กรทรวง
นายเฉลิมพล นาคภูมิ
นายชณัฐพงษ์ อารีรมย์
นายชลอศักดิ์ ประภากร
นายชวลิต แก้ววงศ์
นายชะลอ แกมไทย
นายชัยทัต นาคเหล็ก
นายชัยยนต์ รักสงบ
นายชัยยศ พุฒนวล
นายชัยยะ พันธุท์ องดี
นายชาญชัย โชติมานนท์
นายชาตรี นุชนาง
นายเชษฐา ทิมเทียบ
นายซ้อน สุริยวัฒนานนท์
นายญาณกร กรพิทักษ์
นายฐิตยุต งอนรถ
นายฐิติพันธุ์ ฮึกหาญ
นายณรงศักดิ์ ไชยชมภู
นายณรงศักดิ์ สว่างอารมณ์
นายณัฏฐ์ จงจรูญรังสรรค์

หน้า ๓๙
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

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
นายณัฐพงศ์ ไชยวงศ์
นายณัฐวุฒิ สร้อยทอง
นายเดชาพล บุญบําเรอ
นายตรงจิตต์ อังกุรัตน์
นายเติมศักดิ์ เจริญบุญ
นายถนอม แจ่มใส
นายถนอมศักดิ์ ศรีพงษ์คํา
นายถาวร จิระประทีป
นายทวิธเชต เดชอรัญ
นายทองดี แพนลา
นายทองพูน โพธิสาร
นายทองสุข กรพิทักษ์
นายทองอินทร์ ปัญญาใส
นายทัตธน ศรีสุวรรณ
นายเทพพิทักษ์ ล่ําฮวด
นายเทอดพงศ์ มัจฉาวานิช
นายธงชัย กาญจนานุรักษ์
นายธงชัย นาคเกษม
นายธนเดช หริญบูรณานนท์
นายธนวัฒน์ ชุลิติตาภรณ์
นายธนัช ยอดมั่น
นายธนาพล สุขเจริญ
ว่าที่ร้อยตรี ธรรมนูญ พิทยากูล
นายธรรมรงค์ ยศเครือ
ว่าที่เรือตรี ธรรมศักดิ์ เอียดคง
นายธวัชชัย ศรีโวย
นายธวัชชัย สังข์ศลิ ป์ชัย

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓

นายธัณฑ์กร ตันสุวงษ์
นายธิติพันธ์ กล้าการขาย
นายธีรวัฒน์ จิตธรรม
นายนพดล ถีนารมย์
นายนวรัตน์ วงศ์โสภา
นายนิติรัฐ วรรณวิริยวัตร
นายนิธิศ หงษ์แปลง
นายนิพนธ์ ฉัตรคํา
นายนิมิตร วรรณพริ้ง
นายนิรุทธิ์ บุญศิริรัช
นายนิวัฒน์ มั่นศิลป์
นายนิวัฒน์ โสพรรณากร
นายเนิน ทับขุนทด
นายบัญชา ไตรรส
นายบัญชา บุญเจริญ
นายบานเย็น อิ่มใจ
นายบุญช่วย ดู่สอน
นายบุญเพิ่ม สุริยมณฑล
นายบุญลือ แก้วดวงศรี
นายบุญเลื่อน มาแสง
นายบุญส่ง เสาะก่าน
นายปณตกร พิณทอง
นายประคอง ศรีรัตน์
นายประดิษฐ์ ภมรสูตร
นายประเดิม ทับเอี่ยม
นายประภาส เทพทอง
นายประยุทธ พวงทอง

หน้า ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา
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

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
นายประยูร จันทร์เดช
นายประสงค์ แสงเมฆ
นายประสาน ประวัติรุ่งเรือง
นายประเสริฐ ศรีอุดม
นายประเสริฐ ศิริธรรม
นายปริญญา ศรีทิ
นายปรีโรจน์ นิโครธาสุวรรณ
นายปาน สุระ
นายเปล่ง สาแก้ว
นายผจง สงคราม
นายพจน์ นวลปลอด
นายพรชัย ฉัตรชินรัตน์
นายพรเทพ เต๊นฉอย
นายพริศวร์ อิมราพร
นายพลากร กรพิทักษ์
นายพสิษฐ์ สุมา
นายพัฒนา อินทรทอง
นายพิเชษฐ ศรีพันธ์
นายพินัยรัฐ ทศชา
นายพิพิธ อังติกุล
นายพิสิษฐค์ กุลโสภิต
นายไพศาล พงศ์ธิติเมธี
นายภักดี สิริภัคนันท์
นายภัณทรักษ์ ภูมิรักษ์
นายภูรินท์ ผ่องแผ้ว
นายมงคล ภาระภิตานนท์
นายมงคล หวังรักกลาง

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข
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

นายมนตรี ขําประถม
นายมนูญ บุนนาค
นายมานพ ศรีวรกุล
นายไมตรี น้อยพรหม
นายยงยุทธ ซิวฮะหลี
นายยงยุทธ ธงชัย
นายรณภูมิ ทองอินทร์
นายระกูล นิเรืองรัมย์
นายรุ่งโรจน์ กิติสัทธาธิก
นายเรวัต สว่างจิต
นายลิขิต เกตุรัตน์
นายวรพล อังกุรัตน์
นายวราวุธ อังกุรัตน์
นายวสา ศรีสวัสดิ์
นายวัฒนา พงษ์ศิริ
นายวาที นาคเพ็ง
นายวิชัย ประสงค์เศษ
นายวิชัย พุ่มมรินทร์
นายวิชัย ส่องแสง
นายวิเชียร เฉิดศรีวงศ์
นายวิทยา สวนียานันท์
นายวิวัฒน์ ตัญจพัฒน์กุล
นายวิสัย บัวเขียว
นายวีรชัย สว่างทุกข์
นายวีรวุฒิ ประถมวงศ์
นายวุฒิกร สุนทรวิภาต
นายเวียงชัย คําผอง

หน้า ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา
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

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
นายศรัณย์ ฉายประเสริฐ
นายศักดิ์ชริน อาจหาญ
นายศักดิ์ศิริ ชูศักดิ์
นายศักรินทร์ จักรสาร
นายศิวากร ทองคล้าย
นายศุภชัย เทพอรุณ
นายเศกศักดิ์ รุ่งเรือง
นายสถาพร สุทธยาคม
นายสนอง เสือทอง
นายสมเกียรติ พลอยเพ็ชร
นายสมควร คันซอทอง
นายสมจิต โพธิ์รัง
นายสมใจ สมจันทร์
นายสมชาย โพธิ์ศิริ
นายสมโชค เลาหะจินดา
นายสมเดช ชายป่า
นายสมนึก ใจจักร์
นายสมบัติ เครือสาย
นายสมบัติ อภิธันยาศัย
นายสมบุญ เข็มพิมาย
นายสมบูรณ์ สุขชัย
นายสมบูรณ์ สุขแสน
นายสมพร คลองน้อย
นายสมโภชน์ แก้วพาเกียรติกุล
นายสมาน ทิวงศ์ษา
นายสมาน ปาละพันธุ์
นายสวัสดิ์ ธรรมวงศ์

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑

นายสังสิทธิ์ วัจน์พศุตม์
นายสัญญา แนวทะวิช
นายสันติ ไกรสิงห์สม
นายสันติ ชนวัฒน์
นายสันติ วงษ์พันธุ์
นายสันติ ศรีเครือแก้ว
นายสัมพันธ์ ธีระพจน์
นายสัมฤทธิ์ รูปสมศรี
นายสาคร นพเดช
นายสาทิศ เพิ่มสว่าง
นายสาโรจน์ ประจําทอง
นายสิทธิชยั สุอังคะ
นายสุกิจ ภูติอิทธินันท์
นายสุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ
นายสุทัศน์ สุนทรัตน์
นายสุทัศน์ เหมืองทอง
ว่าที่ร้อยโท สุนทร มูลปัญโญ
นายสุบิน ปะจันทบุตร
นายสุพรรณ สุวิชากร
นายสุเมธ ดําสนิท
นายสุเมธี พันชนะ
นายสุรงค์ วิชชุเกรียงไกร
นายสุรชัย จันทรวงศ์
นายสุรชิต ภานุรักษ์
นายสุรศักดิ์ พงษ์สิทธิศักดิ์
นายสุริยัน แสงทอง
นายสุวัฒน์ หนองใหญ่

หน้า ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา
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

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
นายสุวัฒนชัย บัญชาเกียรติ
นายสุวิทยา คําเขียว
นายเสนาะ อุ้มวารี
นายเสรี อัคจร
นายโสภณ ศรีสุข
นายอดิสร ธาราดล
นายอนวัช เสมบัว
นายอนันต์ คชเสนีย์
นายอนันต์ หัตถิ
นายอนุศักดิ์ ถวิลศักดิ์
นายอภิชาต ไก่แก้ว
นายอภิชาติ ชูภู่
นายอภิชาติ ดิษปัญญา
นายอภิเชษฐ เพ็ชรอินทร์
นายอภิลักษณ์ แขกประยูร
นายอรรถพล แสงนวล
นายอัดสวิช กวยลี
นายอานันท์ สุทธิชัย
นายอํานวย แย้มสอาด
นายอิทธิพล เหมหงษ์
นายอิศรายุทธ พรหมชาวนา
นายอิศราวัฒน์ รักนุช
นายอิสระ ปัญญานุชิต
นายเอกราช มีเพียร
นายเอกลักษณ์ เครื่องพันธ์
นางกชนิภา บุตรดอน
นางสาวกนกพร ถาวร

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕

นางกนกพร ปราบริปูตลุง
นางสาวกนกภรณ์ แพรเขียว
นางกนกศรี ไหลไผ่ทอง
นางกนกอร คํานิ่มนวล
นางสาวกนกอร วิวัฒรางกูล
นางกมนนุช หทัยวุฒิพันธ์
นางสาวกมล แซ่ฝุง
นางกมลทิพย์ คะชา
นางสาวกมลรัตน์ นิรันพันธุ์
นางกมลรัตน์ สุวรรณโสภา
นางกมลวรรณ ส่งเสริม
นางกรณิศ หนูสุทธิ์
นางกรรณิกา เย็นใจ
นางกรรณิกา รัตสีวอ
นางกรรณิการ์ ชมพลมา
นางกรรณิการ์ อบแย้ม
นางสาวกรองจิตร เหมาะมาศ
นางกฤตยา บุญเรือง
นางสาวกฤติภรณ์ หาญวิริยะสุกุล
นางกฤษณา จิวเจริญ
นางกฤษดาภรณ์ ฉ่ําแสง
นางกอบกุล เยาวรักษ์
นางกัญชรส จันทร
นางสาวกันยา ชมถาวร
นางกัลยกร คําปัน
นางสาวกัลยา ดอนสามารถ
นางสาวกัลยา พิชัย

หน้า ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา
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

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
นางกัลยา รีเรืองชัย
นางกัลยา สามะบุตร
นางกัลยาณี ยิ่งยอด
นางกาญจนา ชํานาญอักษร
นางสาวกาญจนา ทวีโคตร
นางกาญจนา บุตรกริม
นางกาญจนา ภาคเวหา
นางกาญจนา วงศ์ตะวัน
นางสาวกาญจนา เอี่ยมสําราญ
นางสาวกานดา จันทร์ควง
นางสาวกานดา ใจประเสริฐ
นางกานต์สิรี เรืองทับ
นางกิ่งกาญ พึงขุนทด
นางกิ่งกาญจน์ มะลิซ้อน
นางกิ่งแก้ว ใจจง
นางกิจอนงค์ เดชะรัฐ
นางกิตติยา ทองลาภ
นางกิรณี พุ่มไม้
นางสาวกุมภา เมินมุง
นางกุลิสรา มาตะโก
นางกุศลิน ยิ้มอยู่
นางสาวกุสุมาวดี นิติศักดิ์
นางเกณิกา นุ่มนวล
นางสาวเกยูร พรมเวช
นางเกศทิวา ปิงเมือง
นางสาวเกศรา บุษราคํา
นางเกศริน อุปาลี

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ 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

นางเกศินี ตั้งสกุล
นางเกษรา แก้วกําเนิด
นางสาวเกษราภรณ์ เพชราภรณ์
นางสาวเกษราภรณ์ อุปพงษ์
นางแก้วประทาน ทะแพงพันธ์
นางไกรศร หวังรักกลาง
นางขนิษฐา กันฟัก
นางขนิษฐา สุคตะ
นางขนิษฐา อ่วมรอด
นางขวัญจิต สันติสถาพรสุข
นางสาวขวัญใจ จันทรวงษ์
นางขวัญตา คงชาตรี
นางขวัญเมือง พงศ์จรัส
นางขวัญเรือน คงชนะ
นางขวัญเรือน บุญบางขันธ์
นางขวัญเรือน สนอ่อง
นางขิมใจ กมลรัตน์
นางเข็มพร กุญชะโร
นางควรพิศ สมพันธ์
นางคันธรส วงศา
นางคําใส สุพร
นางเครือวรรณ จริยะเลอพงษ์
นางเครือวรรณ วงษ์นิ่ม
นางสาวงามตา แก้วดวงดี
นางจงจิตต์ ดวงจันทร์
นางสาวจงจิตร์ ลิ้มบํารุง
นางสาวจรรณภา ชัยจรีนนท์

หน้า ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
นางจรรยา ปะระมะ
นางสาวจรรยา โพธิ์กลาง
นางสาวจรรยา สูตร์วรรณ์
นางจรรยาลักษณ์ ใบเนียม
นางจรวย กรพิทักษ์
นางจรวยพร ถาวรพงษ์
นางจรัสศรี เสนาสุ
นางจริญญา เจริญรักษ์
นางจรินทร์ดา กันทะมาลี
นางจริยา พนมรัตน์
นางจริยาภรณ์ เกษรา
นางสาวจรุณี สุทธศิริ
นางจันตรี ตุลยธํารง
นางสาวจันทนภา แสวงการ
นางสาวจันทนา ครบแคล้ว
นางจันทนา น้อยแสงศรี
นางจันทนา โพธิจินดา
นางจันทนา ร่างใหญ่
นางสาวจันทร์จิรา นาคทอง
นางจันทร์เพ็ญ เดโช
นางจันทร์เพ็ญ ศิริเสถียร
นางจันทร์เพ็ญ สุใจ
นางจันทร์แรม น้อยจันทร์
นางจันทร์สด ขันธ์เดช
นางสาวจันทิมา จีนะเทศ
นางจันทิรา อินทรโสภา
นางสาวจารุดา จันทร์เพิ่ม

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓

นางสาวจารุพร ธรรมวิชญ์
นางสาวจารุวรรณ์ สุริยะสาร
นางจารุวรรณ คันธวิธูร
นางสาวจารุวรรณ ง้าวนาเสียว
นางสาวจิตตรัตน์ กลางสาทร
นางจิตตรา หมอเก่ง
นางสาวจิตติมา ตําแอ
นางจิตติมา ทองเมืองหลวง
นางสาวจิตรี รัตนาวงศ์ไชยา
นางจินดา จันทร์เพ็ชร
นางจินดา นาคสวาสดิ์
นางสาวจินดา โพธิ์จาด
นางสาวจินดามัย จุ้ยมา
นางสาวจินตนา ใจงาม
นางจินตนา ทองเรือง
นางจินตนา ปราบไชยโจร
นางจิรลักษณ์ จงจรูญ
นางจิรวรรณ กรพิทักษ์
นางสาวจิรวรรณ ฟุ้งเฟื่อง
นางจิรวรรณ สังเกตุ
นางสาวจิราพร ปั้นทอง
นางจิราภรณ์ ไกรจิต
นางจิราภรณ์ ขัติยะ
นางจิราภรณ์ ทับสระ
นางจิราภรณ์ เยี่ยมภู
นางจิราภรณ์ เสรีรัตน์ยืนยง
นางสาวจีรนันท์ สิงห์ไชย

หน้า ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา
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

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
นางจีระวรรณ ถาวรจิต
นางจีระวัจน์ บุญโสดา
นางจุฑาพร สงนิตย์
นางจุฑามาศ ศรีชัย
นางสาวจุฑามาส เชิญธงไชย
นางจุฑารัตน์ อาราเม
นางจุฑาลักษณ์ แก้วมณี
นางจุไร หวังวัฒนา
นางสาวจุลจิตต์รัตน์ ทองรักษ์น้อย
นางสาวจุฬาพร ขันทะโฮม
นางสาวจุฬาภรณ์ ขุนทอง
นางเจริญพร มณีจันทร์
นางสาวเจริญศรี จงภักดี
นางเจริญศรี พันธุ์วงค์
นางสาวเจียรนัย ดีเดช
นางเจียรนัย อยู่บรรยงค์
นางสาวใจเกื้อ โกรัตน์
นางสาวฉลองพร พึ่งเสือ
นางฉลองรัฐ จูศิริวรรณ
นางฉวีวรรณ บือราแง
นางสาวฉวีวรรณ พุ่มห้อย
นางฉันทนา สุริยวัฒนานนท์
นางฉันทนา หัตถินาท
นางสาวชญาดา พยัฆศิริ
นางชนกวรรณ คุ้มชาติ
นางชนัตถา ศรีทองเกิด
นางชนัตพร เกตุเชื้อจีน

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ 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
๔๑๗

นางสาวชนัยรัชต์ คิดสิรทิพย์
นางชนิกา โนใจวงค์
นางสาวชนิดา ไชยชนะ
นางสาวชนิดา บุญประคอง
นางชบา เกตุคง
นางสาวชมัยพร คล่องดี
นางสาวชลสินธ์ ง้าวแหลม
นางสาวชลันธร เลี้ยงประเสริฐ
นางสาวชลิดา ลิ้มตระกูล
นางชลิตา ทัพโยธา
นางสาวชัชนันท์ สุกัณทา
นางชัชรินทร์ เสียมไหม
นางชิดชนก บุญญาภิรมย์
นางสาวชินาบูรณ์ จินตนุกูล
นางสาวชื่นจิตร สังข์ปล้อง
นางชุติกานต์ บุญสนอง
นางชุติภาศ ลิ้มเกษตรสกุล
นางชุลี แย้มเกษร
นางชุลี หาญกล้า
นางชุลีพร ธีรโยธิน
นางสาวชุลีพร ประโยชน์เพิ่มพูล
นางชูจิต สุขพิมาย
นางสาวชูชีพ ชั้วชั้น
นางชูศรี ยาอินทร์
นางชูศรี หวั่นกั๊วะ
นางเชาวนี สีอ่อน
นางโชติกา เหล่าตระกูล

หน้า ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา
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

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
นางสาวโชติมา พรหมพัฒน์
นางโชติรส โตสวัสดิ์
นางญาณิตา บุญสุวรรณ
นางสาวญาดาพร ฝ้ายขาว
นางสาวฐิติกาญจน์ พรมทรัพย์
นางสาวฐิติกานต์ พานทอง
นางฐิติมา สุนทรประสิทธิ์
นางสาวณัชช์ธรณ์ หอมกลิ่นเทียน
นางสาวณัชชารีย์ ณัฏฐ์ธนกุลบดี
นางณัญชลี พิระขัมม์
นางณัฎฐินี รัชตเมธี
นางณัฏฐณิชา บุญชู
นางณัฏฐรี โพธิ์คง
นางณัฐกัญญ์ ฤกษ์ดาวชัย
นางณัฐชยาพร แย้มวงษ์
นางณัฐชยาภรณ์ พาทรัพย์มา
นางณัฐชา อาศัย
นางณัฐทิญาภรณ์ การะเกตุ
นางสาวณัฐธยาน์ นฤมลวัฒนกุล
นางณัฐธัญพร วิไลวงษ์
นางณัฐธันยพร ปรินทรสิริสกุล
นางณัฐนันท์ กลั่นประเสริฐ
นางสาวณัฐพร คุขุนทด
นางสาวณัฐพร ปั่นสันเทียะ
นางสาวณัฐวรา วงค์อุบล
นางณัฐสิริ พรหมศร
นางณัฐินี ภูอนุรักติ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข
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

นางดรรชนี ปิ่นงาม
นางสาวดรัลพร จันทร์ทอง
นางดรุณี ทองเถื่อน
นางดรุณี ม่วงปาน
นางดรุณี ศศิธร
นางดวงกมล เกษจันทร์
นางดวงจันทร์ ธรรมจักร
นางดวงใจ คําพิชัย
นางดวงใจ ภูมิภักดีพรรณ
นางดวงใจ ศรีเจริญ
นางดวงชนก กลัดทรัพย์
นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ
นางดวงเดือน อติพลังกูล
นางสาวดวงพร หวังดี
นางดวงรัตน์ คูน้ําทิพย์
นางดวงรัตน์ สาหร่าย
นางดวงสมร สาริการ
นางดอกอ้อ มณีวงศ์
นางดัชนี ธาราชีพ
นางดัชนี บุญสุขานนท์
นางสาวดารณี นาควงศ์
นางสาวดาราพร ชูวงษ์
นางดารุณี ศรีสมบัติ
นางสาวดาวเรือง เทิ่มศรี
นางสาวเดือนเพ็ญ เพ็งสําราญ
นางเดือนเพ็ญ สีทับทิม
นางสาวเดือนแรม โสมรักษ์

หน้า ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓
๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐
๔๙๑
๔๙๒
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
นางตรึงตา รวีพิทักษ์
นางเตือนใจ ประทุมตรี
นางเตือนใจ วัฒนปิยชาติ
นางถนอม ศรีบุรี
นางถาวร ดิษริยะกุล
นางถาวร ประรงค์ทอง
นางทรวงทิพย์ ราชวังเมือง
นางทัดดาว ผามั่น
นางทับทิม โชติกวิรัชกิจ
นางทับทิม อัศวพันธ์
นางทัศณีย์ วังพฤกษ์
นางสาวทัศนา จ้อยลี
นางทัศนีย์ พยัคคิน
นางทัศนีย์ ยุน้ พันธ์
นางสาวทัศนีย์ เรณู
นางทัศนีย์ เสือทอง
นางทิชาชิด ไพบูลย์
นางทิพพิมพ์พร ตันติกุลวิจิตร
นางทิพย์ลออ มีบุญ
นางสาวทิพรดา สุขเอี่ยม
นางทิพวรรณ คําวัจนัง
นางทิพวรรณ ราชริวงศ์
นางทิพวรรณ เวชพันธ์
นางทิพวรรณ ศรีตันติประวิทย์
นางทิพวรรณ สุวรรณรัตน์
นางทิพสุคนธ์ สมงาม
นางทิพสุคนธ์ สุนทรวิภาต

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข
๔๙๙
๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔
๕๐๕
๕๐๖
๕๐๗
๕๐๘
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖
๕๑๗
๕๑๘
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕

นางทิพาพร เจริญมาศ
นางสาวทิวนันท์ ขจรศรี
นางทิวาพร สุมิ่งสาลี
นางทิวาวรรณ นาอุดมทรัพย์
นางธนตวรรณ ขวัญแก้ว
นางธนพร บุตรจินดา
นางธนวรรณ หนูเพชร
นางธนศมน พาบัว
นางธนัชพร พันชนะ
นางธนัยนันท์ อินทรประพันธ์
นางธนาพร ถิระนันท์
นางธนารัชต์ มิกขุนทด
นางธนิษฐา แก้วพันธ์
นางสาวธนิษฐา โชคชัย
นางธนิษฐา สุขแสง
นางสาวธรรมรักษ์ เครือสุคนธ์
นางธัชพรรณ อัมพิน
นางธัญทิพย์ มั่นคงเกษมพันธ์
นางธัญพร จอมกลาง
นางธัญลักษณ์ โพธิ์ศรีเกษม
นางสาวธัญศญา ธรรมิสกุล
นางธารีรัตน์ มณีดํา
นางธีนิดา เจริญวัฒนะโภคา
นางธีราพร ธนาสูรย์
นางสาวนงค์นุช โลหะสาร
นางนงคราญ วัฒนพลอย
นางนงนุช เกณฑ์ขุนทด

หน้า ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา
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

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
นางนงนุช บุญรอด
นางนงนุช รุ่งแกร
นางนงพะงา สองเมือง
นางนงเยาว์ ฟองคํา
นางนงลักษณ์ ปาร์มวงศ์
นางนงลักษณ์ พุกกะเจียม
นางนงลักษณ์ โพธิ์ไทร
นางสาวนงลักษณ์ ภูมิแสนโคตร
นางนงลักษณ์ สถิติรัตน์
นางนงลักษณ์ สุขแต้ม
นางนงลักษณ์ อุณหัง
นางสาวนนทิยา ไขศิลป์
นางนพนาฎ พรหมจันทร์
นางนพมน เมตุลา
นางสาวนพมล มีชัย
ว่าที่ร้อยตรีหญิง นพรัตน์ ถาวร
นางสาวนพรัตน์ วิญญูวทิ ย์
นางนพรัตน์ สุวรรณโณ
นางสาวนพวรรณ เชิงรู้
นางสาวนภัสกร มูลคําบิน
นางนภัสสร พิชญ์ประเสิรฐ
นางนภาพร มีระหงษ์
นางนภารัตน์ พิมพา
นางสาวนรา นิยมไทย
นางนราพร สุเณรุ
นางนฤนาถ ธรรมวงศ์
นางนฤมล ดอกหอม

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข
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

นางนฤมล เทพชู
นางสาวนฤมล ผิวดํา
นางสาวนฤมล พานะกิจ
นางสาวนฤมล ราชาธิราช
นางนวพร จาปัญญา
นางนวพร เรือนใจหลัก
นางนวลจันทร์ ดําสุด
นางนวลจันทร์ สุขมา
นางสาวนวลฉวี เปี่ยมพร้อม
นางสาวนอบน้อม โกมลนิมิ
นางนัชฎาพร พูลศักดิ์วรสาร
นางนันท์นภัส ด้วงอินทร์
นางนันท์นภัส ศรีสว่าง
นางนันทนา จันทร์อุฏฐานะ
นางนันทนา ชวศิริกุลฑล
นางนันทนา สุดแดน
นางนันทนา หมุดเพ็ชร์
นางนันทพร ชูทรัพย์
นางสาวนันทพร ดนมินทร์
นางนันทวัน แพะขุนทด
นางสาวนันทิยา บัวทอง
นางสาวนัยนา ตุ้มโหมด
นางนัยนา พรมพันใจ
นางนัยนา วงศ์โสภา
นางนาฏศิลป์ ปกรณ์ศิริ
นางนาตยา ขุนทอง
นางนาตยา นาขยัน

หน้า ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา
๕๘๐
๕๘๑
๕๘๒
๕๘๓
๕๘๔
๕๘๕
๕๘๖
๕๘๗
๕๘๘
๕๘๙
๕๙๐
๕๙๑
๕๙๒
๕๙๓
๕๙๔
๕๙๕
๕๙๖
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐
๖๐๑
๖๐๒
๖๐๓
๖๐๔
๖๐๕
๖๐๖

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
นางนาถลดา กุญช์มนตรี
นางนารีรัตน์ มูลใหม่
นางนารีรัตน์ สืบแก้ว
นางน้ําทิพย์ ดําขํา
นางน้ําอ้อย ลิ่มพรรณ์
นางนิตยา ยวงสุวรรณ
นางนิตยา เร่งเพียร
นางนิตยา สุขชาญ
นางนิพร กันทะปา
นางนิภา พงษ์สวัสดิ์
นางนิภา อุรัจฉัท
นางนิภาพร เกษีสังข์
นางนิภาภรณ์ เรือนนะการ
นางนิภารัตน์ รื่นสุข
นางนิรชา เส็งกีหวย
นางสาวนิรมล พงษ์ไพร
นางสาวนิรมล พิเชฐสินธุ์
นางนิรมล มกรารัตต์
นางนิรัญ แก้วพาเกียรติกุล
นางสาวนิรันย์ รัตนโชติ
นางสาวนิสา ประสานมิตร
นางนิสากร ชัชวาลพาณิชย์
นางนุชจรี อันเกรียงไกร
นางนุชธิกา เพียรประกอบ
นางนุชนาถ จิตเมตไตร
นางนุสรา ปิยะศาสตร์
นางเนาวรัตน์ ณ สุวรรณ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข
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

นางเนาวรัตน์ สิทธิสินธุ์
นางบงกช เปล่งอรุณ
นางบังอร พูลสวัสดิ์
นางบัวกี จันทร์เอี่ยม
นางบาหยัน น้อยวิเศษ
นางบุญเกื้อ โยมศิลป์
นางสาวบุญช่วย สร้อยสะอิ้ง
นางสาวบุญญาพร อินทรักษา
นางสาวบุญธิดา ทองเจริญพานิช
นางสาวบุญปลูก ละมุด
นางบุญมี อินมี
นางบุญเรียม ขมแก้ว
นางบุญเรือง สอนปิงคํา
นางบุญเรือน พรหมจันทร์
นางบุญเรือน อ่วมประเสริฐ
นางบุญสม ฉิมปี๋
นางบุญสม อ่อนสง
นางบุณยอร แสงประเสริฐ
นางบุบผา ใจมุ่ง
นางสาวบุศรา มงคลเอก
นางบุศรา มาลีแก้ว
นางสาวบุษกร กรพิทักษ์
นางบุษบง ไวยากรณ์
นางสาวบุษบา ชื่นชม
นางบุษยา ทับพลี
นางสาวบุษราภรณ์ ทริยะ
นางเบญจพร ทรัพย์ประภาสุข

หน้า ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา
๖๓๔
๖๓๕
๖๓๖
๖๓๗
๖๓๘
๖๓๙
๖๔๐
๖๔๑
๖๔๒
๖๔๓
๖๔๔
๖๔๕
๖๔๖
๖๔๗
๖๔๘
๖๔๙
๖๕๐
๖๕๑
๖๕๒
๖๕๓
๖๕๔
๖๕๕
๖๕๖
๖๕๗
๖๕๘
๖๕๙
๖๖๐

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
นางสาวเบ็ญจพร วณิชาชีวะ
นางสาวเบ็ญจพร เอี่ยมสอาด
นางเบ็ญจมาภรณ์ สืบน้อย
นางสาวเบญจมาศ เหมือนสุทธิวงศ์
นางสาวเบญจมาศ อยู่เย็น
นางสาวเบ็ญจมาศ ยิ้มเจียม
นางเบญจา อ่องมี
นางเบ็ญจา ศรีอุราม
นางเบญญาภา ไชยช่วย
นางสาวปณิตา แจ่มแจ้ง
นางปทุม ภิรัชตานนท์
นางปนัดดา อปายคุปต์
นางสาวปภาพินน์ ปลิดเพชร
นางประคุณ นิตยสุทธิ์
นางสาวประณิชญา เปล่งอรุณ
นางประดับ สัตยาชัย
นางประทวน สุขรัตน์
นางประทีป นาวาแก้ว
นางประทุมพร เพชรรัตน์
นางสาวประทุมวรรณ ปัญญาเลิศ
นางประนอม พุฒน้อย
นางประนอม วิโรจน์วรรณ
นางประเนาว์ น้อยแสน
นางประพร จํารัส
นางประพันธ์ ตรัสงาม
นางประพันธ์ เทพศรี
นางสาวประพันธ์ มากมี

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข
๖๖๑
๖๖๒
๖๖๓
๖๖๔
๖๖๕
๖๖๖
๖๖๗
๖๖๘
๖๖๙
๖๗๐
๖๗๑
๖๗๒
๖๗๓
๖๗๔
๖๗๕
๖๗๖
๖๗๗
๖๗๘
๖๗๙
๖๘๐
๖๘๑
๖๘๒
๖๘๓
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖
๖๘๗

นางประพิมพรรณ รจนา
นางประไพ เสนานันท์
นางประไพ หมันบุตร
นางประภัสสร ธานี
นางประภัสสร บุญบําเรอ
นางประภัสสร อินมียืน
นางประภา ไมทอง
นางประภาพันธุ์ สง่าพงษ์
นางสาวประภาศรี ทาขุน
นางประภาศรี พูลสุข
นางสาวประภาศรี แสนเสนา
นางประยงค์ วระชีวะ
นางประลัดดา อ่อนน้อมดี
นางสาวประสาร ศรีมาฤทธิ์
นางปราณี จันทร์แก้ว
นางปราณี จันทร์จรูญ
นางปราณี จันมา
นางสาวปราณี ตั้งใจดี
นางสาวปราณี ธรรมธรานนท์
นางปราณี บินมิตตอร์
นางสาวปราณี พลับจ่าง
นางสาวปราณี ระเบ็ง
นางปราณี สุขะปุณพันธ์
นางปราณี หมอยาดี
นางสาวปรานอม เปลี่ยนขํา
นางปริชาติ ลามอ
นางปริญดา มนต์บุรีนนท์

หน้า ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา
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
๗๑๓
๗๑๔

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
นางปริศนา วุฒิพรหม
นางปรียา พันธุ์เกษม
นางปรียา อินธิญาโณ
นางปรียานุช หินโยธา
นางปรียาพร กองจําปา
นางปลุกขวัญ โรจน์ประดิษฐ์
นางปวิภา วัฒนวราสิน
นางสาวปวีณา ปงลังกา
นางสาวปสุตา โอษฐ์จันทร์ศรี
นางปัณฑารีย์ นกสุวรรณ
นางปัทมพร ทัตตานนท์
นางสาวปัทมา เทียมทรัพย์
นางสาวปัทมา บุญคงทอง
นางสาวปัทมา บุญยวรรณ
นางปัทมา วรวงศ์ไกรศรี
นางปานทิพย์ หอมสิน
นางปาลิดา น้ําทิพย์
นางสาวปิยกมล เปล่งอรุณ
นางปิยวรา คชาชีวะ
นางปิยะดา รัตนผลิน
นางสาวปิยะรัตน์ สวัสดิ์ศรี
นางปิยาภรณ์ ซาแสงบง
นางปุณณภา ดีดุจประทีป
นางสาวปุณยาพร ถาวร
นางสาวปุณิกา สุกิจประภานนท์
นางปุลพร โนนน้อย
นางเปรมจิตร์ ชัยแก้ว

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข
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

นางเปรมอนงค์ รัตนะสาขา
นางผกา ตรงการดี
นางผกามาศ ทนุวัฒนพงศ์
นางสาวผกามาส ยุติธรรมนนท์
นางผดุงเกียรติ พงษ์ศิริ
นางผ่องพรรณ พรมอัตถ์
นางสาวผ่องเพ็ญ เบญจาทิกุล
นางผ่องศรี โพธิ์แพง
นางผ่องศรี สรรพอุดม
นางผาณิต ขุมทอง
นางสาวผาทิพย์ มันตรัฐกรรม
นางสาวผาสุข ครุธพันธ์
นางพงษ์ทอง วิเศษเสนีย์
นางสาวพงษ์ลดา ถนอมรัตน์
นางสาวพจนา คิดดี
นางสาวพจนารถ ชมพูนุช
นางพจนีย์ กาญจนจันทร
นางพนารัตน์ ผงแสง
นางพนิดา พวงทอง
นางพยุง แก้วผลึก
นางสาวพยุง พลับจ่าง
นางสาวพเยาว์ พลอยแก้ว
นางพรกมล เงินเขียว
นางสาวพรจันทร์ ประสาทกุล
นางพรชนก ศรีสมเพ็ชร
นางสาวพรทิพย์ แก้วรินทร์
นางพรทิพย์ ธรรมธรานนท์

หน้า ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา
๗๔๒
๗๔๓
๗๔๔
๗๔๕
๗๔๖
๗๔๗
๗๔๘
๗๔๙
๗๕๐
๗๕๑
๗๕๒
๗๕๓
๗๕๔
๗๕๕
๗๕๖
๗๕๗
๗๕๘
๗๕๙
๗๖๐
๗๖๑
๗๖๒
๗๖๓
๗๖๔
๗๖๕
๗๖๖
๗๖๗
๗๖๘

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
นางพรทิพย์ สิงหเสนี
นางพรทิพย์ แสงหิรัญ
นางพรทิพา สายะโสภณ
นางพรพรรณ สิทธิวงศ์
นางพรพิมล ประวัติรุ่งเรือง
นางพรพิมล ปวงนิยม
นางพรรณงาม นวลนิล
นางพรรณทิภา บุญเกลือ
นางสาวพรรณธิพา ประสาททอง
นางสาวพรรณปพร สุดรัก
นางสาวพรรณเพ็ญแข อดุลยพันธ์
นางพรรณี ยันตรวัฒนา
นางพรรวินท์ เรืองสุวรรณ
นางพรรษชล ปั้นประเสริฐ
นางสาวพวงทิพย์ จันทานนท์
นางพวงทิพย์ บุญรอด
นางพวงพรรณ คํายอง
นางสาวพะยงค์ อินลักษณะ
นางพักตร์พริ้ง มีดี
นางพัชมณ วอทอง
นางพัชรา พิทักษ์พูลศิลป์
นางสาวพัชราภรณ์ สุขประสงค์
นางพัชรินทร์ กันทะเสน
นางพัชรินทร์ ทรัพย์ทพี่ ึ่ง
นางพัชรี จิโรจนพานิช
นางพัชรี แจ้งความดี
นางพัชรี พานิช

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข
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

หน้า ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางพัชรี สอาดเทียม
นางสาวพัชรี โสนันทะ
นางพัชรี เหล่าพิเดช
นางพัชรีย์ แก้วประเสริฐ
นางพัทธนันท์ พานประทีป
นางพาชื่น โกมุติกานนท์
นางพิกุล แก้วกลิ่น
นางพิกุล ค้าขาย
นางพิกุล จันเจอร์
นางพิกุล ทริยะ
นางพิกุล วงศ์วารชัย
นางพิกุล สูงปานเขา
นางพิชฎา ถิระปัญญานนท์
นางพิมพ์ใจ เขียวขาว
นางพิมพ์ปพร ล้อมเขตร์
นางพิมพ์พรรณ ปาละทา
นางสาวพิมพ์ภคนันท์ เดชะประทุมวัน
นางพิมพา กาจารี
นางพิมพา ดาวบริบูรณ์
นางพิมลรัตน์ สัญจร
นางพิราวรรณ สุนทรนาค
นางพิริมิตร เสือน่วม
นางพิลาวัลย์ เลกะกุล
นางสาวพิศมัย กองคํา
นางพิศมัย แสงทอง
นางสาวพิสมัย ทอเตี้ย
นางสาวพูนสิน พรธรรมชัย

๗๙๖
๗๙๗
๗๙๘
๗๙๙
๘๐๐
๘๐๑
๘๐๒
๘๐๓
๘๐๔
๘๐๕
๘๐๖
๘๐๗
๘๐๘
๘๐๙
๘๑๐
๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕
๘๑๖
๘๑๗
๘๑๘
๘๑๙
๘๒๐
๘๒๑
๘๒๒

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
นางสาวเพชรรัตน์ เสนบุญ
นางเพชรัตน์ ชมมะลิ
นางเพชรา พันธุ์พิทย์แพทย์
นางสาวเพ็ญจันทร์ ทวีปะ
นางเพ็ญนภา ใคลลัดดา
นางเพ็ญนภา เจริญสุข
นางเพ็ญนภา รอดทอง
นางเพ็ญประไพ เกิดทิพย์
นางเพ็ญพรรณ พงศ์สัมพันธ์
นางสาวเพ็ญพิศ เกลี้ยงเกิด
นางสาวเพ็ญศรี ถินขาว
นางสาวเพ็ญศรี ประเสริฐผล
นางสาวเพลินใจ พานทอง
นางเพลินพิศ รัศมีงาม
นางเพลินพิศ ศรีภพ
นางโพศรี บริบูรณ์
นางไพบูลย์ พานเหล็ก
นางไพรินทร์ พูลศิริ
นางภคมณ ช้างอินทร์
นางภรภัทร เสิศธนธร
นางภัคจิรา ชนะวงศ์
นางภัคภิญญา แสงพิทักษ์
นางภัชธีญา ชนันชนะ
นางภัทชรี ศรีใส
นางภัทรพร ปินตา
นางภัทรา บุญเกิด
นางภัทรานิษฐ์ ชัยอนนต์

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข
๘๒๓
๘๒๔
๘๒๕
๘๒๖
๘๒๗
๘๒๘
๘๒๙
๘๓๐
๘๓๑
๘๓๒
๘๓๓
๘๓๔
๘๓๕
๘๓๖
๘๓๗
๘๓๘
๘๓๙
๘๔๐
๘๔๑
๘๔๒
๘๔๓
๘๔๔
๘๔๕
๘๔๖
๘๔๗
๘๔๘
๘๔๙

นางภัทราภรณ์ แสงหิรัญ
นางภัทรียา บัวใหญ่
นางภัสรา พุทธเพาะ
นางสาวภาวิณี นวลทอง
นางภาวิดา พันธุ์เมฆ
นางสาวภาวินี เดชบุญ
นางสาวภูริชญา เมฆมหาวัน
นางมณฑา คงมาก
นางมณฑาทิพย์ วงศารัตนศีล
นางมณฑิฌา สําอางศรี
นางมณี น่าเยี่ยม
นางสาวมณีวรรณ เหมะธุลิน
นางมนต์ณภัครณ์ ธีร์ตระกูล
นางมนต์ณัฐ ทองกล่อมสี
นางมนต์ทิยา คําเขียว
นางมนพัทธ์ โอนอ่อน
นางมนศิริ ปรางค์ภูผา
นางสาวมนัญญา ตันเถา
นางมนัสนันท์ นิเกตจารุวิทย์
นางสาวมยุรี จริยารักษ์
นางมยุรี ศุภวัฒนานันท์
นางมะลิ พัฒนะพงษ์
นางมะลิวัลย์ สงวนวิทย์
นางสาวมัชฉา คูณสันต์
นางมัณฑนา ชัยมงคล
นางสาวมาริษา เกื้อหนุน
นางมาลัย โกแสนตอ

หน้า ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา
๘๕๐
๘๕๑
๘๕๒
๘๕๓
๘๕๔
๘๕๕
๘๕๖
๘๕๗
๘๕๘
๘๕๙
๘๖๐
๘๖๑
๘๖๒
๘๖๓
๘๖๔
๘๖๕
๘๖๖
๘๖๗
๘๖๘
๘๖๙
๘๗๐
๘๗๑
๘๗๒
๘๗๓
๘๗๔
๘๗๕
๘๗๖

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
นางมาลัย พิพัฒศรี
นางมาลาริน เครือบุญอุ่น
นางมาลี ทองนพคุณ
นางสาวมาลี ไทยสงฆ์
นางมิตรธิรา ภานุรักษ์
นางมุกดา แก้วเรือง
นางมุขดา เฉยรอด
นางยอดสร้อย สุขสาคร
นางสาวยุพา เขียวขํา
นางสาวยุพา อุ๋ยหลก
นางยุพิน กระจ่างศรี
นางสาวยุพิน ทองส่งโสม
นางยุพิน ปัญญา
นางสาวยุพิน พัดพาน
นางยุพิน ภู่ประเสริฐ
นางสาวยุพิน รอดไผ่ล้อม
นางยุภา สุทวิ
นางยุภา หลงศิริ
นางสาวยุภาวดี ประภาสะวัต
นางสาวยุวดี เอโกบล
นางสาวเยาวเรศ ยศเมฆ
นางรชตา รุ่งพัชรคุณ
นางรตินันทร์ ชัยธีระสุเวท
นางร่มฉัตร หิรัญเพิ่ม
นางรวิวรรณ แก้วใจ
นางรวีวรรณ แสงศิริรตั น์
นางระวิน สอนลี

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข
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

นางระวีวรรณ ขันธนิกร
นางระหงษ์ โคธิเวทย์
นางรักสมัย สินธุนาวา
นางรังสิมา ไทยธรรม
นางรังสิมา ศรีวรกุล
นางสาวรัชกร กีรติพงษ์กุล
นางรัชฎาวรรณ อุปถัมภ์
นางรัชนี จันทร์ธรรม
นางรัชนี เต็งคิว
นางรัชนี ทะแพงพันธ์
นางรัชนี เฮงภู่เจริญ
นางรัตดา บัวใจ
นางสาวรัตติญา ลีละวัฒนพันธ์
นางรัตติยา พงษ์ศิริ
นางรัตน์ใจ ติมนาค
นางรัตนศรี แก้วทอง
นางรัตนา ญาณวรพงศ์
นางสาวรัตนา เต๋ทา
นางรัตนา โพธิ์ทอง
นางรัตนา สําเภา
นางรัตนา อินมียืน
นางสาวรัตนาพร ชูชัยเจริญ
นางรัตนาภรณ์ เทือกตาทอง
นางรัตนาภรณ์ พุ่มอรุณ
นางรัตนาภา เกริกการัณย์
นางสาวรัศมี ถินวัลย์
นางราตรี ชุ่มวารี

หน้า ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา
๙๐๔
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

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
นางราตรี ไพโรจน์
นางราตรี สิงห์ชัย
นางราตรี แสงสังข์
นางสาวรําเพย กําไลแก้ว
นางสาวรื่นจิต ชัยชนะ
นางรื่นรมย์ สิงหกํา
นางรื่นฤดี เจกะบุตร
นางสาวรุ่งทิพย์ จานศิลา
นางสาวรุ่งทิพย์ ชนะภัย
นางรุ่งทิพย์ ตั้งพานิชวงศ์
นางรุ่งทิพย์ พุกสอน
นางสาวรุ่งทิวา สุนา
นางรุ่งนภา กิ่งทอง
นางรุ่งนภา จําอินทร์
นางรุ่งนภา ตันติชิราวดี
นางรุ่งนภา พงษ์ประเสริฐ
นางรุ่งนภา เพ็ญวิจิตร
นางรุ่งเรือง วุฒิการณ์
นางสาวรุ่งฤดี ศรีเกษ
นางสาวรุ่งอรุณ รัตนพันธ์
นางรุ่งอรุณ สุขชัย
นางรุจิรา ลิ้มวงศ์ยุติ
นางสาวรุณี แทนสอ
นางรุวิญา เสนเคน
นางเรวดี รูโปบล
นางเรียนรัก โคตรชมภู
นางลดามาศ มณีอ่อน

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข
๙๓๑
๙๓๒
๙๓๓
๙๓๔
๙๓๕
๙๓๖
๙๓๗
๙๓๘
๙๓๙
๙๔๐
๙๔๑
๙๔๒
๙๔๓
๙๔๔
๙๔๕
๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘
๙๔๙
๙๕๐
๙๕๑
๙๕๒
๙๕๓
๙๕๔
๙๕๕
๙๕๖
๙๕๗

นางสาวลมัย มณีนิล
นางสาวลลิตสา ศุภโชคพัฒนพงศ์
นางสาวลลิตา มัณยานนท์
นางสาวละเมียด โพธิ์แก้ว
นางละไม สีหาอาจ
นางละเอียด เสคุคุมพัตถ์
นางลักขณา สังข์นคร
นางลักขณา ไสไทย
นางสาวลักษณาวรรณ งามนัก
นางลักษณาวลัย มาวัน
นางสาวลักษมณ คําอาษา
นางสาวลัดดา ก้อนอากาศ
นางลัดดา เจริญรัตน์
นางสาวลัดดา บุบผาตะคุ
นางลัดดา ผิวฝาด
นางลัดดา สายดํา
นางลัดดาวรรณ ไทยลําภู
นางลัดดาวัลย์ โกวิทย์วรวุฒิ
นางลัดดาวัลย์ สูงทรง
นางลัดดาวัลย์ แสงเดช
นางลาวรรณ์ อุดมบัว
นางลําจวน เสือสูงเนิน
นางสาวลําดวน โคสอน
นางลําดวน จิรพัฒนานนท์
นางสาวลําดวน ใจกันทา
นางลําดวน สุริยะธํารงกุล
นางลําพึง กิ่งแก้ว

หน้า ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา
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

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
นางลําพึง ทองอ่อน
นางสาวลิณภา เครือมา
นางลีนา ธรรมาจักร์กุล
นางลีนา สิงห์โตทรัพย์
นางเลิศลักษณ์ พงษ์เจริญ
นางสาววจิรา กิจกุลอนุพงษ์
นางวนารี สมใจ
นางวนิดา ฉิมภักดี
นางสาววนิดา นาคจุติ
นางสาววนิดา หมัดสุริยะ
นางสาววรนุช คันธรส
นางวรรณพร อ่อนสุริวงศ์
นางวรรณภา ว่องไว
นางวรรณรัชต์ ทองสวัสดิ์
นางสาววรรณฤมล กิตติปภัสสร
นางวรรณวิมล บริสุทธิ์สวัสดิ์
นางวรรณวิมล ราชภิรมย์
นางวรรณศิริ ดัดแวว
นางวรรณสุนี พลรักษา
นางวรรณา กรัสพรหม
นางวรรณา เปรมทวี
นางวรรณา ภาวิไล
นางสาววรรณา มีแก้วน้อย
นางวรรณี ศุภษร
นางสาววรรัตน์ ไวยสารา
นางวรลักษณ์ กอบหิรัญกุล
นางวรวรัย ติใจ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข
๙๘๕
๙๘๖
๙๘๗
๙๘๘
๙๘๙
๙๙๐
๙๙๑
๙๙๒
๙๙๓
๙๙๔
๙๙๕
๙๙๖
๙๙๗
๙๙๘
๙๙๙
๑๐๐๐
๑๐๐๑
๑๐๐๒
๑๐๐๓
๑๐๐๔
๑๐๐๕
๑๐๐๖
๑๐๐๗
๑๐๐๘
๑๐๐๙
๑๐๑๐
๑๐๑๑

นางวรัชยา พริ้งเพลิด
นางวราพร จันทร์เดช
นางวราพร พุทธิษา
นางสาววราลักษณ์ อินทร์ศวร
นางสาววลัย บุญประศาสน์
นางสาววลัยรัตน์ เกษมสุขศิริ
นางสาววลี ด่านวิเศษกาญจน
นางวะริดา อ้วนสิงห์
นางสาววัชนันท์ เมืองดี
นางสาววัชรา เชื้อรามัญ
นางสาววัชราภรณ์ เจริญสุข
นางวัชรี สิงห์สลุด
นางวัฒนา แตงอ่อน
นางวัฒนา นามสุนทร
นางสาววัฒนา โรจนแสง
นางวัฒนา อภิยะกันทะกุล
นางสาววันดี ดํามาก
นางวันดี รัตนเดช
นางวันทนา วงษ์แก้ว
นางสาววันเพ็ญ ไชยเผือก
นางวันเพ็ญ ท่นไชย
นางวันเพ็ญ ทาแกง
นางวันเพ็ญ บุญยรัตน์
นางวันเพ็ญ ศักดิ์เพ็ชร
นางวันวิสาข์ พัฒนวิบูลย์
นางวัลนา ส่องแสง
นางวัลภา สุระสิทธิ์

หน้า ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๑๒
๑๐๑๓
๑๐๑๔
๑๐๑๕
๑๐๑๖
๑๐๑๗
๑๐๑๘
๑๐๑๙
๑๐๒๐
๑๐๒๑
๑๐๒๒
๑๐๒๓
๑๐๒๔
๑๐๒๕
๑๐๒๖
๑๐๒๗
๑๐๒๘
๑๐๒๙
๑๐๓๐
๑๐๓๑
๑๐๓๒
๑๐๓๓
๑๐๓๔
๑๐๓๕
๑๐๓๖
๑๐๓๗
๑๐๓๘

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
นางสาววัลยา ภูมิภักดีพรรณ
นางสาววัลยา วรสาร
นางวัลลภ์แก้ว พันธุ์โยธิน
นางวัลลีย์ ศิริมัย
นางวาณี นครพัฒน์
นางวาทินี หนูคายทอง
นางวาริน โพธินัย
นางสาววารี แซ่เล้า
นางวารีย์ พฤกษพงศ์
นางวารุณี เชียรตระกูล
นางวารุณี เพ็ชรแจ้ง
นางวารุณี โพธิ์ขี
นางวารุณี สาตรา
นางวารุณี เหล่าขัติยะ
นางวาสนา ชื่นชอบ
นางสาววาสนา แซ่ตั้ง
นางวาสนา ธนพัฒน์ศิริ
นางวาสนา ประสงค์ผล
นางสาววิชชุดา แจ่มจันทร์
นางวิชุตา สุอังคะ
นางวิภวานี รักมนุษย์
นางวิภา เกษรจันทร์
นางวิภาดา นะอํานาจ
นางวิมล ร่วมจิตร์
นางสาววิมลรัตน์ โบกคํา
นางวิมลรัตน์ ราศรีกฤษณ์
นางวิยะดา น้อยทับทิม

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข
๑๐๓๙
๑๐๔๐
๑๐๔๑
๑๐๔๒
๑๐๔๓
๑๐๔๔
๑๐๔๕
๑๐๔๖
๑๐๔๗
๑๐๔๘
๑๐๔๙
๑๐๕๐
๑๐๕๑
๑๐๕๒
๑๐๕๓
๑๐๕๔
๑๐๕๕
๑๐๕๖
๑๐๕๗
๑๐๕๘
๑๐๕๙
๑๐๖๐
๑๐๖๑
๑๐๖๒
๑๐๖๓
๑๐๖๔
๑๐๖๕

นางสาววิรากร ผลาหาญ
นางวิราพันธ์ ตินพ
นางวิริยา วงศ์สมศักดิ์
นางสาววิลาวัลย์ บุญมิตร
นางวิลาวัลย์ ภูพานใบ
นางสาววิไล ลําภาษี
นางวิไลวรรณ คล่องแคล่ว
นางวิไลวรรณ เลี้ยงเจริญ
นางวีณา เจียมสกุล
นางวีนา พิลา
นางวีรวรรณ สอนจรูญ
นางเวณิกา จิตคง
นางสาวศรัญญา แสงดอกไม้
นางสาวศรัญยา ผิวเกลี้ยง
นางศรัณยา เครือกนก
นางสาวศราวรรณ รัศมิมาน
นางสาวศริญญา มาทํามา
นางสาวศรีนวน รังผึ้ง
นางสาวศรีประไพ บัวเลี้ยง
นางศรีพรรณี เยสุวรรณ
นางศรีรัตน์ นาคเกิด
นางสาวศรีรุ้ง บุญสนอง
นางสาวศรีวัลย์ สําเภาทอง
นางสาวศรีวิไล ตันตสุทธิกุล
นางสาวศรีเวียง อาภรณ์รัตน์
นางศรีสุดา กรินทร์ทพิ ย์
นางสาวศศิชา โรจนวิชัย

หน้า ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา
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

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
นางศศิธร ทองขาว
นางศศิธร ปานเจริญ
นางศศิธร พ่วงมีชัย
นางสาวศศิธร แสงใส
นางศศิวิมล สวัสดี
นางศันศนีย์ ทองใบ
นางสาวศากุน สุทธสิทธิ์
นางสาวศิริ ซํามาซา
นางศิรินทร เนาวราช
นางสาวศิรินันท์ ประพันธ์
นางสาวศิริพร สัญวงษ์
นางศิริพร แสนรัตน์
นางศิริรักน์ ดอนทิพย์ไพร
นางศิริรัตน์ ฉายินทุ
นางสาวศิริรัตน์ ทิวงษา
นางศิริรัตน์ เมษประสาท
นางสาวศิริรัตน์ สมประชา
นางศิริรัตน์ หนอสีหา
นางสาวศิริรัตน์ อนุวัฒน์ประกิจ
นางศิริลักษณ์ พ่วงความสุข
นางศิริลักษณ์ ล้วนรัตน์
นางศุจินธร วงศ์ชุมภู
นางสาวศุภกฤตา สีตะวัน
นางศุภลักษณ์ ทับเทศ
นางสาวศุภลักษณา แก้วแก่นสาร
ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศุภัทรา สุทาชัย
นางศุภานัน วิเศษศรี

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข
๑๐๙๓
๑๐๙๔
๑๐๙๕
๑๐๙๖
๑๐๙๗
๑๐๙๘
๑๐๙๙
๑๑๐๐
๑๑๐๑
๑๑๐๒
๑๑๐๓
๑๑๐๔
๑๑๐๕
๑๑๐๖
๑๑๐๗
๑๑๐๘
๑๑๐๙
๑๑๑๐
๑๑๑๑
๑๑๑๒
๑๑๑๓
๑๑๑๔
๑๑๑๕
๑๑๑๖
๑๑๑๗
๑๑๑๘
๑๑๑๙

นางศุภานุช ทองเจริญ
นางสงบ ตั้งคํา
นางสถาพร จิตอารีย์
นางสาวสนทนา ลอยลม
นางสมคิด เยาว์วรรณ
นางสมจิต เจริญสุข
นางสมจิต ทัดเทียม
นางสมจิต บําเพ็ญ
นางสมจิตร ทับขุนทด
นางสมใจ เถื่อนอิ่ม
นางสมใจ น้อยวงษ์
นางสมใจ บินกามิด
นางสาวสมใจ ปานบ้านเกร็ด
นางสมใจ วัฒนกูล
นางสมทรง แก้วจีน
นางสมนึก พบพิภักตร์
นางสมบูรณ์ ทองล้วน
นางสมบูรณ์ สวรรค์บรรพต
นางสาวสมประสงค์ ดีประเสริฐ
นางสมปอง ญาณะการี
นางสมปอง เผ่ากัณหา
นางสาวสมปอง สุขเหลือ
นางสมพร โพธิ์ดี
นางสมพร เสือสง่า
นางสมพิศ เจริญจันทร์
นางสมพิศ ใจดี
นางสมพิศ บูรณวนิช

หน้า ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา
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

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
นางสมพิศ พวงเพ็ชร
นางสมพิศ มาโนชญ์สกุล
นางสมพิศ สุขปัญญา
นางสมยงค์ พุฒตาล
นางสมลัคนา กลมขุนทด
นางสมศรี แก้วสีงาม
นางสมศรี เมฆประสิทธิ์
นางสมศรี สารอินจักร์
นางสาวสมสนุก ชมราศรี
นางสมสมัย วิสูตรรุจิรา
นางสมสุข ศรีโยธิน
นางสมสุข สุคนธ์
นางสมหวัง อินทร์ไชย
นางสมัย แสงสุข
นางสาวสมาน เสนาะดนตรี
นางสร้อยนภา ยิ้มแช่ม
นางสาวสรัญญา ชัยรุ่งเรือง
นางสโรชา พูลทรัพย์
นางสลักจิต มหายศ
นางสาวสลามรัตน์ นรการผดุง
นางสาวสลินนา วาปีโส
นางสาวสวนีย์ ชินชํานาญ
นางสาวสวรส รัศมี
นางส่องแสง สุธนไพบูลย์
นางสัทธาทิพย์ บุญมา
นางสาวสายจิต ตัญจพัฒน์กุล
นางสาวสายใจ สาครแก้ว

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข
๑๑๔๗
๑๑๔๘
๑๑๔๙
๑๑๕๐
๑๑๕๑
๑๑๕๒
๑๑๕๓
๑๑๕๔
๑๑๕๕
๑๑๕๖
๑๑๕๗
๑๑๕๘
๑๑๕๙
๑๑๖๐
๑๑๖๑
๑๑๖๒
๑๑๖๓
๑๑๖๔
๑๑๖๕
๑๑๖๖
๑๑๖๗
๑๑๖๘
๑๑๖๙
๑๑๗๐
๑๑๗๑
๑๑๗๒
๑๑๗๓

นางสายนิตย์ ณ เชียงใหม่
นางสาวสายฝน เชิงเชาว์
นางสายพาน ขําคม
นางสายพิน จัดนอก
นางสายหยุด พิทักษ์บุรี
นางสาวสาริณี แซ่อึ้ง
นางสาริณี รุ่งเรือง
นางสาวสาลี่ ตันติกุล
นางสําเภา ทิมพรหม
นางสําราญ กระต่ายทอง
นางสําอาง เจจือ
นางสิน สุเลิศ
นางสิริกร นวลละออง
นางสิริกุล เจ๊ะจาโรจน์
นางสาวสิรินพร คัมภิรา
นางสาวสิรินพัทธ์ วิชญพงศ์
นางสิริพร นิเลิศรัมย์
นางสาวสิริรัตน์ พุกคํามี
นางสิริลักษณ์ นวสกุลธนนนท์
นางสาวสิริลักษณ เจริญจันทร์
นางสิริวรรณ อินต๊ะปัน
นางสุกัญญา คล้ายแพร
นางสุกัญญา เดชคุ้ม
นางสาวสุกัญญา บุญสอาด
นางสุกัญญา รอดเจริญ
นางสาวสุกัญญา สุนทรสุริยวงศ์
นางสุกัญญา สุภาพรม

หน้า ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๗๔
๑๑๗๕
๑๑๗๖
๑๑๗๗
๑๑๗๘
๑๑๗๙
๑๑๘๐
๑๑๘๑
๑๑๘๒
๑๑๘๓
๑๑๘๔
๑๑๘๕
๑๑๘๖
๑๑๘๗
๑๑๘๘
๑๑๘๙
๑๑๙๐
๑๑๙๑
๑๑๙๒
๑๑๙๓
๑๑๙๔
๑๑๙๕
๑๑๙๖
๑๑๙๗
๑๑๙๘
๑๑๙๙
๑๒๐๐

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
นางสุกัลญา ปภูสโร
นางสุกัลยา รสชุ่ม
นางสุกัลยา วงษ์เตียวตระกูล
นางสาวสุกานดา สุวาวัลย์
นางสุขฤทัย รัตนบุรี
นางสุคนธ์ ผ่อนเจริญ
นางสาวสุจรรยา วงศ์ศิริทรัพย์
นางสุจิตรา ลิมปะถาวรเวทย์
นางสาวสุจิตรา สุขีเมฆ
นางสุจินต์ วิสุทธิวชั รกุล
นางสุจินธรา เสนะสุนันทา
นางสาวสุจิรา กรานโต
นางสาวสุชา จันทร์เอี่ยม
นางสาวสุชาดา ตะกรุดแก้ว
นางสุชาดา ทวิวัฒน์
นางสุชาดา พลอินต๊ะ
นางสุชาดา มังมติ
นางสุชาดา หมัดตะทวี
นางสาวสุฑาวรรณ คงวิเศษ
นางสาวสุณิสา แก้วธรรมมา
นางสุณี ขุนทอง
นางสาวสุดจิตร ทวิสุวรรณ
นางสุดใจ ถ้ําโคนทอง
นางสุดศิริ อ่อนศรี
นางสุทธิรัตน์ ปาลโมกข์
นางสาวสุทิน มีเอก
นางสุเทพ อ้นอ่อน

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข
๑๒๐๑
๑๒๐๒
๑๒๐๓
๑๒๐๔
๑๒๐๕
๑๒๐๖
๑๒๐๗
๑๒๐๘
๑๒๐๙
๑๒๑๐
๑๒๑๑
๑๒๑๒
๑๒๑๓
๑๒๑๔
๑๒๑๕
๑๒๑๖
๑๒๑๗
๑๒๑๘
๑๒๑๙
๑๒๒๐
๑๒๒๑
๑๒๒๒
๑๒๒๓
๑๒๒๔
๑๒๒๕
๑๒๒๖
๑๒๒๗

นางสุธีรา โดมดอกฟ้า
นางสาวสุนทร เฉียงกลาง
นางสุนทรี ทักษิณสุข
นางสุนันทา ชัยพัฒน์
นางสาวสุนันทา อินทรสวัสดิ์
นางสุนารี ปุรณะวิทย์
นางสาวสุนิตย์ ราชจําปี
นางสุนิสา คือสูงเนิน
นางสาวสุนิสา วิทยานุกรณ์
นางสุนีย์ กิ่มมณี
นางสุนีรัตน์ จงรักษ์
นางสาวสุนีรัตน์ ระไวกลาง
นางสาวสุพรรณี สุวรรณมณี
นางสุพรรณี หมุดคํา
นางสุพิชณาย์ พูลทรัพย์
นางสุพิศ การะเกตุ
นางสุพิษ สารมะโน
นางสุภัทร วรรณกูล
นางสาวสุภัทรา ศิริตรัย
นางสุภา นาครินทร์
นางสาวสุภานิกาญจน์ เคหะนาค
นางสุภาพ มาร์โลว์
นางสุภาพ สุขล้น
นางสุภาพร เจริญผล
นางสุภาพร สังข์สร
นางสุภาพร อมาตยวิศว์
นางสุภาภรณ์ คงด้วง

หน้า ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา
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

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
นางสุภาภรณ์ ชูดอกไม้
นางสุภาภรณ์ พงศ์จิรพันธุ์
นางสาวสุภาภรณ์ ยิ่งสกุล
นางสุภาวดี แก้วกระจ่าง
นางสาวสุภาวดี ศรีเพชร
นางสุมลรัตน์ เคียงประคอง
นางสุมาณี ทรัพย์จรูญวงศ์
นางสุมาพร ปรางเลิศ
นางสุมาลัย ครองสวัสดิ์
นางสาวสุมาลา เกตุกัน
นางสุมาลี ฉายประเสริฐ
นางสุมาลี ไชยหล่อ
นางสุมาลี แพนลา
นางสุมิตรา ทัศนุรักษ์
นางสุรางค์ คําเจริญ
นางสาวสุรางค์ ไวสู้ศึก
นางสุรางค์ ศุกระศร
นางสุรางรัตน์ แบมขุนทด
นางสุรารักษ์ ลาเวียง
นางสุริยา สุริยมณฑล
นางสุรีพร วิเศษมณี
นางสาวสุรีย์ จรรยาวิภา
นางสุรีย์รัตน์ กองแก้ว
นางสุรีรัตน์ ถึงไชย
นางสุวนิตย์ จินาภาค
นางสุวพิศ ศรีบุญ
นางสุวภัทร เพชรบูรณกาญจน์

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข
๑๒๕๕
๑๒๕๖
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

นางสุวภา ผึ่งฉิมพลี
นางสุวรรณ สว่างเจริญ
นางสุวรรณา เกตุอุไร
นางสุวรรณา แก้วละเอียด
นางสุวรรณา ณุวงษ์ศรี
นางสุวรรณา เพ็ชรสมบัติ
นางสุวรรณา เฮงธนารักษ์
นางสุวรรณี โตแสง
นางสุวรรณี ศรีมลยา
นางสุวรีย์ คําแก้ว
นางสุวารี คําสา
นางสาวสุวิดา ไชยวงศ์
นางสาวสุวิมล เล็กอรุณ
นางเสาวคนธ์ ธรรมนาวาสน์
นางเสาวณีย์ เชื้อเพ็ชร์
นางเสาวณีย์ มีถาวร
นางสาวเสาวนีย์ ชมชื่น
นางสาวเสาวนีย์ ณ ใจบุตร
นางเสาวภา พลนิล
นางเสาวรี บุนนาค
นางสาวเสาวรีย์ ลัทธพงศ์พพิ ัฒน์
นางเสาวลักษณ์ ฐิติภรณ์พันธ์
นางเสาวลักษณ์ พากเพียรทรัพย์
นางสาวเสาวลักษณ์ มาศรักษา
นางแสงจันทร์ ทองนาค
นางแสงดาว ชุ่มใจ
นางสาวแสงเดือน ควรชม

หน้า ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา
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

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
นางแสงเดือน ฐิติพันธ์รังสฤต
นางสาวแสงเดือน ราบเรียบ
นางแสงวรรณ นิลุบล
นางแสงหล้า รุ่งเรืองศรี
นางโสน วิเศษสมบัติ
นางโสภา คล้อยสุวรรณ
นางโสภา ถนอมถิ่น
นางโสภา ธรรมวงศ์
นางโสภิณ กันทะวงค์
นางโสภิส วรสายัณห์
นางหทัย ไทยานนท์
นางสาวหทัยทิพย์ คุ้มกัน
นางหยาดพิรุณ ศรีพทุ ธพร
นางสาวหรรษพร มานะบุญ
นางหรรษา เอี่ยมเมธีสกุล
นางหัทยาพร ใบสันต์
นางหัสยา วงค์วัน
นางหิรัญญา สวัสดี
นางอโณทัย สุวรรณประเสริฐ
นางสาวอติกร วิริยะวงศ์
นางอติญา จิตร์บํารุง
นางอนงค์ ชัยวงศ์
นางอนงค์ หมวกชา
นางสาวอนุกูล กาญจนสุข
นางอนุกูล ณ เชียงใหม่
นางอภัสนันท์ โชติจิรธนาศักดิ์
นางอภิญญา พงศ์ธิติเมธี

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ 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

นางสาวอภิญญา ภูติอิทธินันท์
นางอภิสรา จินดามณี
นางสาวอมรรัตน์ ซ้วนขาว
นางอมรรัตน์ ประถมวงศ์
นางอมรรัตน์ โสภากุ
นางอมราพร ชื่นใจ
นางอรกัญญา ขจรกลิ่น
นางอรกุล สดใส
นางอรชุดา พรมบุตร
นางอรทัย รอดเรือง
นางอรทัย แสงทอง
นางสาวอรพินท์ จั่นเอี่ยม
นางอรภัค ศรแก้ว
นางอรวรรณ ชูชาติตน
นางสาวอรวรรณ ลาดบัวขาว
นางอรวิไล สว่างคํา
นางสาวอรษา เฮงธนารักษ์
นางอรอนงค์ ฉลาดสิทธิ์
นางอรอนงค์ ร่มเกตุ
นางอรอวน นครทัศน์
นางสาวอรอุมา วิวัฒรางกูล
นางอรัญ ปิยปริญญา
นางอรัญญา พรหมมินทร์
นางอรัญญา พิมพ์แก้ว
นางอรัญญา วุ้นวงษ์
นางสาวอริยาพร เพชรสุวรรณ
นางอรุณศรี กุ่ยสาคร
นางอรุณี มาลากุล

หน้า ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๓๗
๑๓๓๘
๑๓๓๙
๑๓๔๐
๑๓๔๑
๑๓๔๒
๑๓๔๓
๑๓๔๔
๑๓๔๕
๑๓๔๖
๑๓๔๗
๑๓๔๘
๑๓๔๙
๑๓๕๐
๑๓๕๑
๑๓๕๒
๑๓๕๓
๑๓๕๔
๑๓๕๕
๑๓๕๖
๑๓๕๗
๑๓๕๘
๑๓๕๙
๑๓๖๐
๑๓๖๑
๑๓๖๒
๑๓๖๓
๑๓๖๔

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
นางอรุณี ยะสารวรรณ
นางสาวอรุณี สุมารินทร์
นางอลิศรา พันธุ์ทวีศักดิ์
นางสาวอวยพร อิศรเดช
นางอ่อนอุมา ขุนฤทธิ์สง
นางอ้อยใจ ชัยปา
นางอังคณา นวลฉวี
นางอัจฉรา ครองบุญ
นางอัจฉรา ชุนณะวงค์
นางอัจฉรา นามบุรี
นางอัจฉรา วรรณสาร
นางอัจฉรา สุขอุดม
นางอัจฉรา สุโข
นางสาวอัจฉราวดี คําภานุช
นางสาวอัจฉริยา ศรีสุชาติ
นางสาวอัญชลี คงชาติ
นางอัญชลี จินาปุก
นางสาวอัญชลี ใจเย็น
นางอัญชลี รัญญะแก้ว
นางสาวอัญชุลี ลี้กิมฮุย
นางสาวอัณศยา อนุตรพันธุ์
นางสาวอันธิกา เสียงเครือ
นางอัมพร แจ่มใส
นางอัมพร บุญชัย
นางสาวอัมพร รักจรรยาบรรณ
นางอัมพร หลวงมณีวรรณ์
นางอัมพร อภิปรัชญา
นางสาวอัมพร เอ้งฉ้วน

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข
๑๓๖๕
๑๓๖๖
๑๓๖๗
๑๓๖๘
๑๓๖๙
๑๓๗๐
๑๓๗๑
๑๓๗๒
๑๓๗๓
๑๓๗๔
๑๓๗๕
๑๓๗๖
๑๓๗๗
๑๓๗๘
๑๓๗๙
๑๓๘๐
๑๓๘๑
๑๓๘๒
๑๓๘๓
๑๓๘๔
๑๓๘๕
๑๓๘๖
๑๓๘๗
๑๓๘๘
๑๓๘๙
๑๓๙๐
๑๓๙๑
๑๓๙๒
๑๓๙๓

นางอัมพันธ์ คูณขุนทด
นางอัมพาภรณ์ คุ้มมงคล
นางอัมรา รักชาติ
นางอัศรา ภานุรักษ์
นางสาวอัศรา วงศ์ไตรโพธิ์
นางอัสนีย์ เหมือนสุวรรณ
นางอาทิตยา คําตั๋น
นางอาพร บุตรโคตร
นางอาภา วีระภาคย์การุณ
นางอารมณ์ แก้วเสริม
นางอารมณ์ ขาวเล็ก
นางอารมณ์ ไพสมบูรณ์
นางอารยา ศุภโกมลนันท์
นางอารยา อินชัน
นางอารี วงศ์ธนวิจิต
นางสาวอารี โสมนาค
นางอารีย์ กาฬภักดี
นางอารีย์ นันทนีย์
นางอารีรักษ์ สายใจ
นางอาลาม พิมพ์พรหม
นางสาวอาไลย์ บุญวงค์
นางอํานวย อรุณรังษี
นางอํานวยพร ห้องโสภา
นางอําพร ทองฉวี
นางสาวอําพร ศรีริบุญ
นางอําพร แสงสุข
นางอําไพ ทรัพย์มีชัย
นางอินทิรา แก้วมูณี
นางสาวอินทิรา ตากใบ

หน้า ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๙๔
๑๓๙๕
๑๓๙๖
๑๓๙๗
๑๓๙๘
๑๓๙๙
๑๔๐๐
๑๔๐๑
๑๔๐๒
๑๔๐๓
๑๔๐๔
๑๔๐๕
๑๔๐๖
๑๔๐๗
๑๔๐๘
๑๔๐๙
๑๔๑๐
๑๔๑๑
๑๔๑๒
๑๔๑๓
๑๔๑๔
๑๔๑๕
๑๔๑๖
๑๔๑๗
๑๔๑๘
๑๔๑๙
๑๔๒๐
๑๔๒๑
๑๔๒๒

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
นางอินทิรา แสวงการ
นางอิ่มใจ อยู่เมฆะ
นางสาวอิศรา สิทธิสาร
นางอิสรีย์ จันทวงศ์
นางอุทัย ชมเพลินใจ
นางอุทัย หอมไกรลาศ
นางอุทัยรัตน์ พันธุลาภ
นางอุทัยวรรณ คงทอง
นางสาวอุทุมพร แก้วภู่
นางอุ่นเรือน สุวรรณปาล
นางอุบล ขําประเสริฐ
นางอุบล อักโขสุวรรณ
นางอุบล เอี่ยมธาดานัย
นางอุบลรัตน์ เจิดนภา
นางอุบลรัตน์ สงวนโสม
นางสาวอุมาพร บัวกิ่ง
นางอุไร ทะแยแก้ว
นางสาวอุไรวรรณ ทองพิทักษ์
นางอุไรวรรณ บุญจร
นางสาวอุไรวรรณ มณีสุวรรณ์
นางอุไรวรรณ ศิริสุวรรณ
นางอุไรวรรณ เหล่าจิตร
นางอุษา สิริตันตระกูล
นางอุษากร พนาวงษ์
นางเอมพิธา จิตต์เสนา
นางเอมอร แก้วขัด
นางสาวเอมอร มีสมสาร
นางเอมอร สุขเกื้อ
นางเอื้องเอม มั่นจิตร

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ 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

นายกมล วิวัฒรางกูล
นายกมลเทพ ชังชู
นายกฤษณ์ คําศิริ
นายกฤษณ์ ชุ้นกตัญญู
นายกวีพจน์ คล้ายเพ็ญ
นายก้องเกียรติ ชูรัตน์
นายก้องพันธ์ ภูมิพาณิชย์
นายการุณย์ นามวงษ์
นายกาลัญญู สูงใหญ่
นายกิจชัย ขําสีเมฆ
นายเกชา รัตนพรหม
นายเกริกก้อง มังคละพฤกษ์
นายเกรียงไกร คําศรี
นายเกรียงไกร บุญเลิศ
นายเกษม ยสศาศวัต
นายเกียรติคุณ อ้นสุวรรณ
นายเกียรติภูมิ ตันเกษม
นายเกียรติภูมิ นาคหลง
นายแก้ว ขันโท
นายโกมล เลิศไกร
นายโกเมศ เล่าเขตการ
นายโกศล วัฒนากูล
นายไกรวุฒิ กตัญญกุล
นายขวัญประชา เกษแก้ว
นายเข็มชาติ ดวงมาลา
นายคณาวุฒิ คําพินิจ

หน้า ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๒๗ นายคณิสรณ์ สุขสมกรณ์
๒๘ นายจตุรงค์ โตสุวรรณ
๒๙ นายจักกฤช ตรีวิชา
๓๐ นายจักรกริช นิไชยโยค
๓๑ นายจักรพงษ์ บุญตันจีน
๓๒ นายจักรพันธ์ ปาระโมงค์
๓๓ นายจารุวัฒน์ หล้าทิพย์
๓๔ ว่าที่ร้อยเอก จิตร์ ศิรธรานนท์
๓๕ นายจิตรกร มะเมียเมือง
๓๖ นายจิติพงค์ ลือชัย
๓๗ นายจิรพันธุ์ คุ้มภัยเพื่อน
๓๘ นายจีรศักดิ์ ทาต่อย
๓๙ นายจีรศักดิ์ เลิศลาภกาญจนกุล
๔๐ นายจุลศักดิ์ วงศ์ฮาด
๔๑ นายเจริญทรัพย์ สุขพิมาย
๔๒ นายเจษฎา พาเจริญ
๔๓ นายเฉลิม พรมมา
๔๔ นายเฉลิมพงษ์ รอดณรงค์
๔๕ นายชนัต โกงรัมย์
๔๖ นายชเนนทร์ ศรีประเสริฐ
๔๗ นายชยสรรพ์ ไกรลาศ
๔๘ นายชยันต์ ศรีอยูย่ งค์
๔๙ นายชยากร ฤกษ์นิมิตร
๕๐ นายชวลิต ประภาสสันติกุล
๕๑ นายชัทชาร เภกะนันทน์
๕๒ นายชัยกรณ์ วงค์ชมภู

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข
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

นายชัยณรงค์ อินท้วม
นายชัยพงษ์ โอภาส
นายชัยรัตน์ ค้าไม้
นายชัยวัฒน์ ชนะกานนท์
นายชัยวัฒน์ สุริวงศ์
นายชาญ มีบุญธรรม
นายชาญชัย ฉายบุ
นายชาญชัย เชียงแรง
นายชาญชัย แนวประเสริฐ
นายชํานาญ กิจใบ
นายชินร์ ปาระมี
นายชิโนฬาร์ ปาณานนท์
นายชิษณุพงศ์ ลังเพีย
นายเชิดชัย กางแก้ว
นายเชิดศักดิ์ คําศรี
นายเชิดศักดิ์ เจริญเนตร
นายไชยา ชุมภูป้อ
นายเซ็ง มะลี
นายโซการ์นอร์ ฮาซานีย์
นายณรงค์ เที่ยงสมบุญ
นายณรงค์ศักดิ์ ผาสุข
นายณัฏฐวุฒิ ทองคํา
นายณัฐนวพล ปณตธนภัทร์
สิบโท ณัฐปภัสร์ ประสานสุขถาวร
นายณัฐพงศ์ หอมอ่อน
นายณัฐพงษ์ คลังวิเชียร
นายณัฐพงษ์ แสงนวล

หน้า ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
นายณัฐวุฒิ แซ่ล้อ
นายเดชดําเกิง อินฟ้าแสง
นายเดชาชัย วรรณศิลป์
นายเด่น กาดีวงศ์
นายต่อพงษ์ วรกุล
นายถนอมศักดิ์ วงศ์เจริญ
นายทนน กรอบทอง
นายทรงเกียรติ พินิจผล
นายทรงวุฒิ ทองมี
นายทวีชยั อภิชิตนรานนท์
นายทวีศักดิ์ แก้วสังข์
นายทวีศักดิ์ ตั้งจรูญ
นายทวีศักดิ์ ประสานเนตร
นายทีปรกร รื่นสุข
นายเทิดศักดิ์ ท้าวคํา
นายแทนไท คําชื่น
นายธงชัย ธรรมชูรสาร
นายธงชัย น้ําใส
นายธนกร อั้งน้อย
นายธนพล รินพล
นายธนะชาติ เชาวทัต
นายธนาทัย ไชยขาว
นายธรรมรัตน์ บัวหลวง
นายธรรศ ทิพละ
นายธราดร จันทร์แสง
นายธวัชชัย ทะนงค์
นายธวัชชัย ศรีสาศน์รัตน์

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข
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

นายธัญจิราพัชร พันธุกรโชติภัทร์
นายธันวา สุวรรณชืน่
นายธํารง รอดณรงค์
นายธีรเดช วัฒนพฤกษา
นายธีรเดช วัฒนานุสรณ์
นายธีรพันธุ์ ประถมของ
นายธีรภัทร์ วิโรจน์สกุล
นายธีรยุทธ ไทยกรรณ์
นายธีรยุทธ มณีนุษย์
นายธีรศักดิ์ เซ่งสีส่ง
นายธีระยุทธ พึ่งตา
นายธีระยุทธ วังทะพันธ์
นายนพดล บุญนันท์
นายนพดล อรชร
นายนพดล อร่ามภัทรวงษ์
ว่าที่ร้อยตรี นพดล เอี่ยมใจ
นายนพรัตน์ อ่อนขจร
นายนเรศ รักษาคม
นายนัชรัณด์ เชื้อสอน
นายนันทกร รติวรารัตน์
นายนันทศักดิ์ คําเบ้าเมือง
นายนิตินยั พึ่งยา
นายนิเทศ วงษ์ปัญญา
นายนิพนธ์ ปัญญาผล
นายนิพนธ์ วิสูตรโยธาภิบาล
นายนิพล บุญชัย
นายนิรันดร์ วิจิตร

หน้า ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
นายนิรุษ แรงเริง
นายนิวัติ ทิศรีชัย
นายนิเวศ อินทา
นายนุกูล ขันนาค
นายเนติวัชร์ รณฤทธิ์เมธี
นายเนรมิต วาระสิทธิ์
นายบรรยงค์ ด้วงนุ่ม
นายบัญหยัด นามหนองปรือ
นายบัณฑิตทัศน์ ทสยันไชย
นายบุญชัย บุญเสถียรวงศ์
นายบุญญฤทธิ์ เมธิปัญญา
นายบุญนาค ทองหวี
นายบุญมี ผ่องโสภา
นายบุญเลิศ นาสารีย์
นายบุญเสริม ศึกษา
นายบุรินทร์ ลือวราพงษ์
นายเบ็ญจรงค์ สัมมารส
นายปฐม ทองหล่อ
นายประกาย สมฤทธิ์
นายประทีป ขอสุข
นายประยุทธ ภาคบัว
นายประยูร ทาปัน
นายประวิทย์ จันทร์แก้ว
นายประสงค์ แก้วเสริม
นายประสิทธิ์ ไชยญาติ
นายประเสริฐ สิงห์ประโคน
นายปรัชญ์ ปรีดีดิลก

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข
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

นายปราโมทย์ สิมศิริวงษ์
นายปริญญา เอี่ยมคง
นายปลวัชร รอดดารา
นายปิยวัฒน์ คํามอญ
นายปิยะ ฐิติวัฒนา
นายปิยะ ยิ้มเจริญ
นายปิยะณัฐ์ สุภาพงษ์
นายปืนไทย พรหมสิทธิ์
นายพงศกร สมมิตร
นายพงศ์สยาม ศรีวิชัยรัตน์
นายพงษ์ศักดิ์ ชํานาญชล
ว่าที่ร้อยตรี พชร ชัยสงคราม
นายพรชัย โมกข์กระแสร์
นายพรเทพ ยตะโคตร
นายพฤทธ์มงคล วงศ์ลังกา
นายพลชัย ศรีวฒ
ุ ิเจริญ
นายพลสิทธิ์ ศรีศิริ
นายพิชาติ โพทัพ
นายพิชิต รอดเพชร
นายพิชิตชัย สุภาจิน
นายพิเชษฐ์ แสงดาว
นายพิบูลย์ โพธิวรรณ
นายพิพัฒน์ โตสกุล
นายพิศณุ พงศ์อุดม
นายพิศิษฐ กฤตยานวัช
นายพุฒิพงษ์ หวายคํา
นายพูลศักดิ์ เวิงวิถา

หน้า ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา
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

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
นายไพฑูรย์ อัศวเวชวิทยา
นายไพรวรรณ์ ยอดเจริญ
นายไพรัตน์ ศิลปสาตร์
นายไพโรจน์ เจริญเมืองมูล
นายไพโรจน์ พวงสอาด
นายไพศาล รัตนวรรณ
นายภาคภูมิ อ้นสุวรรณ
นายภาณุพงศ์ สิทธิน้อย
นายภาณุมาศ ภู่ระหงษ์
นายภานุวัฒน์ ตาแก้ว
นายภิญโญ ทองดารา
นายภิรมย์ ศรีบุญเรือง
นายภูพสิทธิ์ ประกันทะ
นายภูวดล จารุชาต
นายมงคล เกตุสุภะ
นายมณฑล มณีกุล
นายมธุรส ชุ่มทอง
นายมนตรี ภูติอิทธินันท์
นายมนรัตน์ รัตนเกณ
นายมนูญ เริงรักษ์
นายมานพ พรหมแจ้ง
นายมานพ ลองงาม
นายมานิต เกิดมูล
นายมาโนช มาเกตุ
นายมาโนชญ์ อรรฆภัทรโฆษิต
นายมิตรชัย คุณเดช
นายเมธี พ่อศรีชา

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข
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
๒๔๑

หน้า ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

นายไมตรี สอนใจ
นายยงค์ยุทธ มวลชู
นายยงยุทธ์ คชศิริ
นายยงยุทธ ฤทธิรักษ์
นายยรรยง ประเพชรา
นายยุทธกรานต์ โชติรัตน์
ว่าที่ร้อยตรี ยุทธดนัย พิทักษ์อรรณพ
นายยุทธนา หอมไกรลาศ
นายยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์
นายรณกฤต แก้วชุมพลกุล
นายระบิล กลิ่นแก้ว
นายระวิพันธ์ สื่อกระแสร์
นายรักชาติ ฤทธิ์เดช
นายรักษ์ เจียศิริพงษ์กุล
นายรังสรรค์ ทองเฉลิม
นายรัตกานต์ สิงห์แก้ว
นายรุ่งโรจน์ ทรัพย์มาก
นายเรวัตร รื่นสุข
นายเรวัติ พูลสวัสดิ์
นายเรืองเดช ศิริกิจ
นายลาเมธ ส่างแก้ว
นายลิขิต ขันโท
นายลีณวัตร จักรเกษตร
นายเลิศชาย ศรีสุระ
นายเลิศศักดิ์ รักสุจริต
นายวรนิช นาคสกุล
นายวรพงษ์ ปั๋งลิขิต

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

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
นายวรพจน์ แสงอิน
นายวรพล บุญญาภิรมย์
นายวรรณมงคล แย้มสุวรรณ์
ว่าที่ร้อยตรี วรวิทย์ จิตรีญาติ
นายวรวิทย์ ตาสาย
นายวรวุฒิ อรัญยกรกุล
นายวรัญญูพิสิฐ เก่งธีระโสภณ
นายวรานันท์ คันธะอุริศ
นายวรินทร วสุวัต
นายวรุตม์ ศิริมัย
นายวสุพล วงษ์สกุลพิน
นายวัชรพงษ์ มีภักดี
นายวัฒนา คงประเสริฐ
ว่าที่ร้อยตรี วัฒนา แสงสินธุ์
นายวิจิตร ไชยกันยา
นายวิชัย ขวัญช่วย
นายวิชาญ หงษ์บิน
นายวิฑูรย์ ง่วนสน
นายวิทยา ชุมภู
นายวิทยา ฤทธิ์สารพิทักษ์
นายวิทยา สิงต๊ะนะ
นายวินัย ถิ่นจอม
นายวินัย เยือกเย็น
นายวินัย ศรีสทิ ธิเดชารักษ์
นายวิภาคย์ สฤกภัค
นายวิริยะ ปัญญาผูก
นายวิรุฬห์ ตราชู

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข
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

นายวิวัฒน์ กาเรียน
นายวิศัลย์ เพ็ชรตระกูล
นายวิษณุ เสนาะสําเนียง
นายวิษณุพร ว่องไว
นายวิสันต์ ทรัพย์ธนะอุดม
นายวีรศักดิ์ สุขสันตินนั ท์
นายวีระพันธ์ ธรรมใจ
นายวุฒิชัย ธิเลิศ
นายวุฒิชัย มากขํา
นายเวชไชยยันต์ จตุรัส
นายเวชยันต์ สุวรรณรังษี
นายศรศักดิ์ ฤทธิชยั
นายศักดิบุล ไกรฤกษ์
นายศักดิ์สิทธิ์ สุขใย
นายศิริชัย แม้นเรืองรอง
นายศิริรัตน์ โอษฐสัตย์
นายศิริวัฒน์ บัวคําสี
นายศิวัช ปุรณะวิทย์
นายศุภกร องอาจณรงค์
นายศุภกิจ โนนสาย
นายศุภมิตร ประสบเกียรติ
ว่าที่ร้อยตรี ศุภวิทย์ แฉล้มกุล
นายสงกรานต์ คําลือ
นายสงวน รอดแรม
นายสงวน หลักแหลม
นายสนธยา ทิพวรรณ
นายสมเกียรติ ธรรมวงค์

หน้า ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๙๖
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

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
นายสมควร จันทา
นายสมคิด ยิ่งกันทา
นายสมเจตน์ พิมพ์อ่ํา
นายสมทบ แก้วทอง
นายสมพงศ์ วรรณกลัด
นายสมพงศ์ อิศรเดช
นายสมพร ทวนขุนทด
นายสมภาร ไชยเสนา
นายสมยศ มหัทธโนบล
นายสมศักดิ์ จันทร์ศิริ
ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ จันที
นายสมศักดิ์ แย้มกลิ่น
นายสมศักดิ์ สงเนียม
นายสมหมาย แจ่มแจ้ง
นายสมาน วงศ์คูณ
นายสยาม ตัญจพัฒน์กุล
นายสรธร สายนาค
นายสรพงษ์ สมสอน
นายสรายุทธ ช่างงาม
นายสราวุธ กุลทัพ
นายสอาด พวงปรึก
นายสามารถ จันทริก
นายสามารถ ยั่งยืน
นายสายน เกิดสุข
นายสายัน ห่วงประโคน
นายสิตางศุ์ จุลชาต
นายสิทธิชยั โดยคําดี

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙

นายสิทธิพงษ์ ภูมิภักดีพรรณ
นายสิทธิศักดิ์ บัวเผื่อนหอม
นายสิริโรจน์ ฉลองสัพพัญญู
นายสุขใจ จรัสไกรสร
นายสุขใจ วงษ์คต
นายสุคันธ์ วันทะวงษ์
นายสุจิต แสงวิโรจนพัฒน์
นายสุชาติ บุญฉ่ํา
นายสุชาติ มีสิทธิ์
ว่าที่ร้อยตรี สุชาติ สุวรรณเทศ
นายสุชาติ เหลืองไทย
นายสุเทพ ชุมนิรัตน์
นายสุธา เนียมเงิน
นายสุนทรพงศ์ มะวิญธร
นายสุเนตร จันทร์สว่าง
นายสุปอง เมี้ยนกลาง
นายสุพจน์ แทนไธสง
นายสุพัฒน์ พิชยั กรศิลป์
นายสุภชัย มะลิ
นายสุรชัย ช่างงาม
นายสุรชัย แสนทอน
นายสุรชาญ วิเชียรรัตน์
นายสุรนาท กนกกาญจนานนท์
นายสุรรัช วงศ์เวทย์เสถียร
นายสุรวิทย์ วิทยานุกรณ์
นายสุรสิทธิ์ วงศ์แก้ว
นายสุรินทร์ นวลฉาย

หน้า ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา
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

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
นายสุริยา แซ่ลิ้ม
นายสุริยา เพลินหัด
นายสุริยา สุวรรณราษฎร์
นายสุริเวช ลาภประสพ
นายสุวัฒน์ ทองปาน
นายสุวิทย์ เขตชมภู
นายสุวิน พิมศิริ
นายเสรี อทินโณ
นายโสภณ จันทร์โป๊
นายโสภณ นามอุตวงษ์
นายหร้อหีม และตี
นายอดิสรณ์ ฉั่วตระกูล
นายอธิสุ พันธศรี
นายอนันต์ แก้วยานะ
นายอนันต์ สุดขํา
นายอนุชา คําแก้ว
นายอนุชา ไชยรักษ์
นายอนุชา สุทธิชัยตระกูล
นายอนุชา สุนันต๊ะ
นายอนุพงษ์ สุขษาสุณี
นายอนุวรรตน์ อินทร์นารมย์
นายอภิรมย์ วีเกต
นายอมรเทพ เทียนกระจ่าง
นายอมรเทพ มณีเนียม
นายอมรศักดิ์ เกษเมธีการุณ
นายอรรครพงษ์ มายขุนทด
นายอรรถพล เทพพานิช

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓

นายอัครพล ศรีทัต
นายอัษฎางค์ ลารินทา
นายอาคม วงศ์วารเตชะ
นายอาทิตย์ สายเนตร
นายอานุภาพ จรเทศ
นายอายุทธ กลิ่นจันทร์
นายอํานาจ จูสิงห์
นายอํานาจ เมืองใย
นายอิทธิพล อุ่นศรี
นายอิมรอน นาชะวี
นายอุดม ขวากุดแข้
นายอุดม คําพรรณ
นายอุดร ชัยเกตุ
นายอุรีย์ พันธ์แก่น
นายเอกขจิต จั่นเพ็ชร์
นายเอกลักษณ์ ศรีสาลีกุลรัตน์
นายเอกสิทธิ์ วงษ์อ่อน
นางกชพร ราชรักษ์
นางสาวกชพร สลุบพล
นางสาวกนกพร ประกอบธรรม
นางสาวกนกวรรณ คงอภิรักษ์
นางสาวกนกวรรณ ชัยภูมิ
นางสาวกนกวรรณ ปานทวีเกียรติ
นางสาวกนกวรรณ ผาสุขกาย
นางสาวกนกวรรณ เลี้ยงวชิรานนท์
นางกนกวรรณ วรรณจักร
นางสาวกนกวรรณ ศิรินันท์

หน้า ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
นางสาวกนกวรรณ สมัครเขตรการ
นางกนกวรรณ สระทองเมา
นางกนกวรรณ สระรักษ์
นางสาวกนกวรรณ เหลืองทอง
นางสาวกนกวรรณ อาจหาญ
นางกนกอร จิตร์บรรจง
นางสาวกนกอร หลุมทอง
นางกนิษฐา ดีพร้อม
นางกมลทิพย์ เนียมรินทร์
นางสาวกมลรัตน์ นิ่มละมัย
นางกมลรัตน์ สุวรรณ์
นางกมลรัตน์ชนก ชูประดิษฐ์
นางสาวกมลวรรณ เกาเล็ก
นางกรกนก จันทร์หอม
นางกรรณิกา จันทร์ทอง
นางกรรณิการ์ กาญจนประทุม
นางกรรณิการ์ คํามะนาม
นางสาวกรรณิการ์ นามไพร
นางกรรณิการ์ พิมล
นางกรรณิการ์ แสงชมภู
นางสาวกรวิกา นะที
นางกระจ่างจิต ยินดีฉาย
นางสาวกรุณา นุชอุดม
นางสาวกฤตพร บุญยัษเฐียร
นางสาวกฤตยาณุตา เพ็ชรแก้ว
นางกฤติกา กุลธนวัฒน์
นางสาวกฤษฏิ์สุพัฒน์ เกษรศิริ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘
๔๓๙
๔๔๐
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๗
๔๔๘
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓
๔๕๔
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗

นางกฤษณา พร้อมสุข
นางกลิ่นสุคนธ์ พุฒกลั่น
นางสาวกัญจณา จุติรักษ์
นางสาวกัญญา ศรีวิทยารัตน์
นางกัญญา สัตยารมณ์
นางกัญภร ศรีสุเทพ
นางกันต์รพี ถิรพงศ์วัฒนา
นางสาวกันต์ฤทัย จารุกุลหิรันย์
นางสาวกันตวรรณ มีสมสาร
นางสาวกันยา บัวผัน
นางกันยารัตน์ รอดณรงค์
นางสาวกันยาลักษณ์ จารุจินดา
นางสาวกัลดา ดํารงสุทธิพงศ์
นางสาวกัลยกร อ้วนอด
นางกัลย์เสฏฐี พันธุ์นิยม
นางกัลยา ขาวดี
นางกัลยาณี กุลกิ่ง
นางกัลยานา ชีวตานนท์
นางกัลยารัตน์ กวั่งซ้วน
นางกาญจนา จุลพูน
นางกาญจนา บุญเทียน
นางสาวกาญจนา บุญแสน
นางกาญจนา ไพรศรี
นางกาญจนา ระวีวงษ์
นางกาญจนา เรือนกูล
นางกาญจนา ศรีปราโมช
นางกาญจนา สุขอ่อน

หน้า ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา
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

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
นางกาญจนา แสงจันทร์
นางสาวกาญจนา แสงดาว
นางกาญจนา อินถอด
นางกานดา สุนทร
นางกําเนิด ศรีฉ่ํา
นางสาวกําไลทิพย์ นิลบรรหาร
นางกิ่งกาญจน์ มูลแก้ว
นางสาวกิ่งกาญจน์ ยินดีพจน์
นางสาวกิ่งแก้ว กวยมงคล
นางกิ่งแก้ว รอดศิริ
นางสาวกิตติกา กันทะสอน
นางกิตติพร ชาติพันธ์
นางสาวกิตติมา เฟื่องฟู
นางสาวกุลธิดา แก้วอุดร
นางกุลธิดา เชื้อสูง
นางสาวกุลธิดา ผุดผ่องใส
นางสาวกุลศรี ฉายโชติเจริญ
นางกุลสิริ ประจิตต์
นางเกตุดาลักษณ์ ชาญปรีชา
นางเกตุไพรวรรณ ชั่งดี
นางสาวเกศรินทร์ จันทรสนิท
นางเกศรินทร์ ชินนาค
นางสาวเกศสุดา คุ้มศรี
นางสาวเกศอาภรณ์ เงินประเสริฐ
นางสาวเกษร มั่นโพทอง
นางเกสร สุขสมทรง
นางสาวเกื้อกูล บริรักษ์

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข
๔๘๕
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐
๔๙๑
๔๙๒
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘
๔๙๙
๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔
๕๐๕
๕๐๖
๕๐๗
๕๐๘
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑

นางแกมกาญจน์ ห้วยใหญ่
นางแก้วตา ทุมาภา
นางสาวแก้วตา สุขเกษม
นางแก้วนภา ภูมิผล
นางสาวใกล้รุ่ง สุขวิญญาณ
นางสาวขนบพร คงทรัพย์
นางขนิษฐา ชูบุญ
นางสาวขนิษฐา ชูสุวรรณ์
นางสาวขนิษฐา ทวีนุช
นางขนิษฐา มิ่งอรุณมงคล
นางขนิษฐา รัตนสุนทร
นางขนิษฐา สีหะนาม
นางสาวขวัญเรือน เลิศสกุล
นางสาวขวัญศิริ คิดใจเดียว
นางสาวขัติยา ติ๊บหน่อ
นางสาวคนึงนิตย์ คําปัน
นางสาวครินา สุวแพทย์
นางสาวคําตัน วิชัยคําจร
นางสาวคําวัง สมสุวรรณ
นางคินวารา หมื่นจิตร
นางใครสี มวยมา
นางจงจิต มวลชู
นางสาวจงจิตร รอดประเสริฐ
นางจงดี เอี้ยนไธสง
นางสาวจงรัก เกียรติสกุลชาติ
นางจณิสรา อินทชาติ
นางจรรยา มาลัยวรรณ

หน้า ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา
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

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
นางจรรยา ศรีเจริญชัย
นางจรรยารักษ์ จําปา
นางจรวยพร เกตุเจริญ
นางจริญญา ภักดีวงศ์
นางสาวจริยา โหมดสมพงษ์
นางจรูญรัตน์ อยู่ชุ่ม
นางสาวจรูญศรี ลีลาศสง่างาม
นางสาวจันทกานต์ เกิดอิ่ม
นางสาวจันทร์จิรา คงรุ่งเรือง
นางจันทร์จิรา อังกสิทธิ์
นางจันทร์บัว กลับรอด
นางจันทร์เพ็ญ ก้านเหลือง
นางจันทร์เพ็ญ ไชยชนะ
นางจันทร์เพ็ญ เตสะกุล
นางจันทร์เพ็ญ ภูมลี
นางจันทร์เพ็ญ ศรีจันทวงศ์
นางจันทร์แรม ใจตรง
นางจันทร์แรม ถุงวิชา
นางจันทร์แรม ศรีทร
นางจันทิมา อ๋องเซ่ง
นางจันทิรา คําเหมือง
นางจันทิรา ภูวมโนนาถ
นางจารึก แก้วบุญปัน
นางจารุณี ประภา
นางสาวจารุณี พิมพะนิตย์
นางสาวจารุวรรณ ทาสี
นางจารุวรรณ ทิพย์สิงห์

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒
๕๔๓
๕๔๔
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘
๕๔๙
๕๕๐
๕๕๑
๕๕๒
๕๕๓
๕๕๔
๕๕๕
๕๕๖
๕๕๗
๕๕๘
๕๕๙
๕๖๐
๕๖๑
๕๖๒
๕๖๓
๕๖๔
๕๖๕

นางจําเนียน บรรลือทรัพย์
นางจําเนียร ณรงค์รัตน์
นางจํารัส สุทธิเชษฐ์
นางจํารูญศรี สุวรรณมณี
นางจิดาภา ฉิมม่วง
นางสาวจิตตินิภา นวลมิ่ง
นางสาวจิตติพร ทรรศนียากร
นางจิตทิวา หมื่นแสน
นางจิตรกัญญา คําวันดี
นางจิตรลดา มั่นฟัก
นางสาวจิตรลดา เหงี่ยมไพศาล
นางจิตรศรี รสมาลี
นางจิตรา ไทยเจริญสุข
นางจิตรา พรหมเดช
นางจิตรา วิไลลักษณ์
นางสาวจิตราวดี แสงวงษ์
นางสาวจิตินันท์ พ่วงนาคพันธุ์
นางสาวจินตนา ช่อมะม่วง
นางจินตนา ศรีโรจน์
นางสาวจินตนา สุชนรุจิระ
นางจินตรัตน์ ชูทอง
นางสาวจิรฐา เดชฐิติวัชร
นางสาวจิราณี ไชยวงค์
นางจิราพร ธาดา
นางจิราพร บุญเนตร
นางจิราพร วัฒนา
นางจิราพร ศรีสุข

หน้า ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา
๕๖๖
๕๖๗
๕๖๘
๕๖๙
๕๗๐
๕๗๑
๕๗๒
๕๗๓
๕๗๔
๕๗๕
๕๗๖
๕๗๗
๕๗๘
๕๗๙
๕๘๐
๕๘๑
๕๘๒
๕๘๓
๕๘๔
๕๘๕
๕๘๖
๕๘๗
๕๘๘
๕๘๙
๕๙๐
๕๙๑
๕๙๒

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
นางจิราพร สุขประเสริฐ
นางจิราพร เหมนิล
นางจิราภรณ์ พงษ์พิษณุ
นางจิราภรณ์ สีคําทา
นางจิรารัตน์ ชลประทาน
นางสาวจิรารัตน์ แสงพันธ์
นางจิราวรรณ สาวม่วง
นางสาวจีรนันท์ เทียนประเสริฐ
นางจีรภา เพิ่มบุญ
นางจีรภิญญ์ ดวงภักดี
นางจีรวรรณ วานิชสุจิต
นางสาวจุฑา เถื่อนถ้ําแก้ว
นางจุฑาทิพย์ อุดมผล
นางสาวจุฑามณี ถาวรล้ําเลิศ
นางจุฑามณี ทองประชุม
นางสาวจุฑามณี วิทยานุกรณ์
นางจุฑามาศ คล้ายสุวรรณ
นางสาวจุฑามาศ ยืนยง
นางสาวจุฑามาศ ลือโลก
นางสาวจุฑามาศ สัมพันธ์
นางสาวจุฑารัตน์ เยาดํา
นางสาวจุรีพร ทองพราว
นางสาวจุรีรัตน์ พงษ์ศิริ
นางจุไรรัตน์ แกว่นถิ่นภู
นางสาวจุลจิรา ถาวะโร
นางจุฬานันท์ วนิชย์ถนอม
นางสาวจุฬารัตน์ เปี้ยเหมย

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข
๕๙๓
๕๙๔
๕๙๕
๕๙๖
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐
๖๐๑
๖๐๒
๖๐๓
๖๐๔
๖๐๕
๖๐๖
๖๐๗
๖๐๘
๖๐๙
๖๑๐
๖๑๑
๖๑๒
๖๑๓
๖๑๔
๖๑๕
๖๑๖
๖๑๗
๖๑๘
๖๑๙

นางสาวจุฬาลักษณ์ องอาจ
นางเจริญ ขุนทอง
นางสาวเจ๊ะอัน วังละ
นางเจียมใจ วิชญะกรสกุล
นางแจ่มจันทร์ บุญเก่า
นางฉลวย ชลออยู่
นางฉวีวรรณ จักรเสน
นางฉวีวรรณ โชคช่วยชู
นางฉวีวรรณ มัสสุ
นางฉวีวรรณ วิยะบุญ
นางฉวีวรรณ แสนสุทธิ
นางฉัตรแก้ว หมื่นวิชิต
นางฉัตรดาว วงศ์สง่า
นางสาวฉัตรนภา สีสดเขียว
นางฉัตราภรณ์ พิพฒ
ั น์ชลธี
นางฉันทนา ธรรมขัตยิ ์
นางเฉลิมพร เสียงแจ่ม
นางสาวชฎาธร เดชา
นางชนกานต์ อินทร์อุไร
นางชนากานต์ เกตุแก้ว
นางชนากานต์ อุไรวาท
นางสาวชนิญญา ลีนาราช
นางสาวชนิดาภา คุณาวิวัฒน์
นางสาวชนิดาภา จูศรี
นางสาวชนิตสิรี โยกทรัพย์
นางสาวชนิศากานต์ ไทยภักดี
นางสาวชนิษฐา แตงอ่อน

หน้า ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา
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

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
นางสาวชเนตรตรี โพธิ์ประเสริฐ
นางสาวชลกร ตันประภัสร์
นางสาวชลธิชา ยามช่วง
นางสาวชลธิยา ห้ากุล
นางชลเนตร บุญโกย
นางสาวชลลดา เปรมวิศิษฐ์
นางชลาริน ทรงธรรม
นางชลิดา หมื่นแสน
นางชลิษา ปาลือชา
นางชวนพิศ ปานสิงห์
นางช่อประยงค์ ป้องศรี
นางชะเอ็ม ไชยเดช
นางชัชนาวัลย์ กินโนนกอก
นางสาวชัญญา หลักคํา
นางชัญญานุช ชูรักษ์
นางชัยญารัตน์ เต้นปักษี
นางสาวชาติณี วัฒนะ
นางสาวชื่นจิตร หอมหวล
นางสาวชุติกาญจน์ ชาวเชียงขวาง
นางสาวชุติมา โท้ประยูร
นางชุติมา นกเทศ
นางสาวชุติมา เศรษฐพันธ์
นางชุติมา สงนวล
นางสาวชุติมา หงษ์ภู่
นางสาวชุติมาพร ไชยภักดี
นางชุลีกร ปานทอง
นางชุลีพร เพาะบุญ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข
๖๔๗
๖๔๘
๖๔๙
๖๕๐
๖๕๑
๖๕๒
๖๕๓
๖๕๔
๖๕๕
๖๕๖
๖๕๗
๖๕๘
๖๕๙
๖๖๐
๖๖๑
๖๖๒
๖๖๓
๖๖๔
๖๖๕
๖๖๖
๖๖๗
๖๖๘
๖๖๙
๖๗๐
๖๗๑
๖๗๒
๖๗๓

นางชูชีพ เกียรติกําจาย
นางเชาวนี พิมพ์ทอง
นางสาวโชษิตา ทิมปาน
นางญาณิศา โรจนสมภพ
นางฐษา จันทรังษี
นางสาวฐาณิตา วัฒนวิกย์กรรม์
นางสาวฐิตากร สุรินทร์
นางฐิติพร แก้วเจริญ
นางฐิติพร อาจหาญ
นางฐิติยา ล้อมสุขา
นางสาวฐิติวรดา ฝ่ากุล
นางสาวฐิภาพรรณ โถมใย
นางสาวณฉัตรปวีณ์ พิสิฐพิพัฒนา
นางณภัทตรี คงทอง
นางณัชชา ศรีวิชัยรัตน์
นางสาวณัฎฐารมย์ คําพะวงศ์
นางสาวณัฏฐ์การ มั่นดี
นางณัฏฐวรรณ ประสิทธิว์ ิเศษ
นางณัฐกฤตา ปุ้มฤทธิ์
นางณัฐกุล มาตย์วิเศษ
นางสาวณัฐธารีนันทน์ นวลนิ่ม
นางณัฐธิดา รักประชา
นางสาวณัฐธิดา วู้ก้าน
นางณัฐนพิน สุนทะโก
นางณัฐนรินทร์ รักษ์กําเนิด
นางณัฐริกา เหลืองศรีสว่าง
นางสาวณัฐวรรณฐ์ กลางประพันธ์

หน้า ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา
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

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
นางณัฐวิภา สันเดช
นางสาวณัฐาศิริ เชาว์ประสิทธิ์
นางณิชชารีย์ เต็มเปี่ยม
นางสาวณิชากร จุระยา
นางณิชากร ภูมิประพัทธ์
นางณิชาวี สุ่ยหาวงศ์
นางณิพินฐา อุคะ
นางณิศากานต์ พ่วงชมภู
นางดรุณี แก้วผลึก
นางสาวดรุณี ชาญเชี่ยว
นางดรุณี โสภากัณฑ์
นางสาวดวงกมล ไชยศรี
นางดวงกมล หงษ์เวียง
นางดวงแข สุนทรัตน์
นางสาวดวงจันทร์ เพลียนอก
นางสาวดวงจันทร์ ภูกาบิน
นางดวงจันทร์ สิงหา
นางสาวดวงใจ บุญมี
นางสาวดวงใจ อําพร
นางสาวดวงดาว ฟักทับทิม
นางสาวดวงเดือน หนูด้วง
นางดวงตรา วิมาลา
นางสาวดวงตา รามสิทธิ์
นางดวงนภา มกรานุรักษ์
นางสาวดวงนภา อุสาหะ
นางดวงพร จตุพพิ ิธพร
นางดวงพร ชุมพล

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข
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

นางดวงฤดี เกียรติศิริกุล
นางดวงศิริ โภชนุกูล
นางสาวดวงสมร ปานรอด
นางดอนนา กลมกลาง
นางสาวดารณี วงค์จําเนียร
นางดารณี ศรีสุนาครัว
นางดารัตน์ สุทธิรักษ์
นางดารารัตน์ จันทรัตน์
นางดารารัตน์ อินนาค
นางดารินทร์ รักสละ
นางดาเรศ บุญดิลก
นางสาวดาวพระศุกร์ ศรีสว่าง
นางดาหวัน ทิพย์สุข
นางเดือนฉาย ธรบาล
นางเดือนเพ็ญ ตากันทะ
นางสาวเดือนเพ็ญ ศรีกฤษดารมณ์
นางโดรีนา สาจิ
นางสาวตรีชฎา นมนาน
นางตรีชยา ทะสา
นางตรีรนันท์ ประสานเนตร
นางสาวเตือนใจ มิ่งมณีนาคิน
นางถวิล เลี่ยนเห่า
นางทรงศรี แย้มทรัพย์
นางทองดี สุนทรเสนาะ
นางสาวทองพูล สุขเกิดผล
นางทอฝัน กรอบทอง
นางทัศนวรรณ มั่นขันธ์

หน้า ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา
๗๒๘
๗๒๙
๗๓๐
๗๓๑
๗๓๒
๗๓๓
๗๓๔
๗๓๕
๗๓๖
๗๓๗
๗๓๘
๗๓๙
๗๔๐
๗๔๑
๗๔๒
๗๔๓
๗๔๔
๗๔๕
๗๔๖
๗๔๗
๗๔๘
๗๔๙
๗๕๐
๗๕๑
๗๕๒
๗๕๓
๗๕๔

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
นางสาวทัศนา ไหวไว
นางทัศนีย์ กงจักร์
นางทัศนีย์ ใจกระเสน
นางทัศนีย์ บรรลือพรศักดิ์
นางสาวทัศนีย์ ปะละใจ
นางทัศนีย์ ปาละ
นางทัศนีย์ พรามอนงค์
นางสาวทัศนีย์ โพธิ์แดน
นางสาวทัศนีย์ รื่นเริงใจ
นางทัศวลี ทิพย์มาศ
นางสาวทาริกา สุขบัติ
นางทิพย์ แสงหิรัญ
นางสาวทิพย์กนก ประสพโชคชัย
นางทิพย์วัลย์ เมี้ยนกลาง
นางทิพรดา อัทธนีย์
นางทิพวรรณ วงศ์สทุ ัสน์
นางเทียรทอง ผาบุญมา
นางธณณท์ กําพลมาศ
นางธนพร ไตรนทีพิทักษ์
นางธนภร แสงแก้ว
นางธนภรณ์ ไชยรุตม์
นางธนภรณ์ หงษ์ทอง
นางสาวธนอัญญ์ ทองยัง
นางธนัญญา ชาตะสุวัจนานนท์
นางสาวธนิกานต์ ศิริธรรม
นางสาวธริดา ภิรธนาพงศ์
นางสาวธวัลรัตน์ ทิพย์รักษ์

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ 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
๗๘๑

นางธัญชนก มาวงค์
นางสาวธัญญธร กูลเกื้อ
นางธัญญารัตน์ ทองแดง
นางธัญญารัตน์ เลิศสงคราม
นางสาวธัญดา พันธ์ยุลา
นางธัญยธรณ์ มณีเจริญโชติวัต
นางสาวธัทนพร ประเสริฐสุข
นางธานี ดีรักษา
นางสาวธาริณี เกษตรจังหรีด
นางสาวธิดา สัตโส
นางธิดารัตน์ สวัสดิ์พนั ธ์
นางสาวธิรนันท์ เกษมนานา
นางสาวธีรนันท์ วิเศษดอนหวาย
นางธีริศรา คําสิทธิ์
นางนงค์นุช รวงน้อย
นางนงคราญ บุญเดช
นางนงคราญ สุขเจริญ
นางสาวนงนภัส ถิรวรรณ์
นางสาวนงนภัส บุญเหลือ
นางนงนุช เจริญจันทร์
นางนงนุช มณีมาส
นางสาวนงพรพรรณ คล้ายสังข์
นางนงเยาว์ ตันตระกูล
นางนงเยาว์ ธรรมจันทร์
นางสาวนงเยาว์ ผ่องใส
นางนงเยาว์ สุวรรณโชติ
นางนงลักษณ์ ขาวสวย

หน้า ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา
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

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
นางนงลักษณ์ ทิพย์แสนพรหม
นางสาวนงศมนต์ ไชยบุตร
นางสาวนพมาศ จันทร์ชู
นางนพมาศ บุญรอด
นางสาวนพวรรณ ปิยนุสรณ์
นางสาวนพวรรณ เอี่ยมจันทร์
นางนภสกร ศรีบัวบุญ
นางนภัสพร โปษยาอนุวัตร์
นางนภัสวรรณ ศรศักดา
นางสาวนภานันท์ ศรีธงชัย
นางสาวนภาพร จาดป้อม
นางนภาพร นาคหลง
นางนภาพร ป้องศรี
นางนภาพร ภาเชื้อ
นางสาวนภาวรรณ เหล่ารักผล
นางนรินี ธัญกรพงศ์พันธุ์
นางสาวนริศรา จูแย้ม
นางสาวนริสา ดิลกวุฒิสิทธิ์
นางสาวนฤมนต์ เกียรติศิริ
นางนฤมล ไกรเพชร
นางสาวนฤมล คําหวาน
นางสาวนฤมล ชาวนาป่า
นางสาวนฤมล ชุมขุน
นางนฤมล แนวลาด
นางนฤมล ประทีป
นางนฤมล มลิวรรณ์
นางนฤมล วิริยมาโน

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข
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

นางสาวนฤมล ศุภประเสริฐศิลป์
นางสาวนฤมล สิงห์ถม
นางนฤมล สีโม
นางสาวนวพร สมบูรณ์
นางนวรัตน์ มนทิม
นางนวรัตน์ สาโรวาส
นางนวลจันทร์ มีมานะ
นางนวลจันทร์ อ้วนไตร
นางนวลทิพย์ ทองขวัญ
นางสาวนวลผจง สุขสําอาง
นางสาวน้อย นุ่มชัยภูมิ
นางสาวนัญณา คล้ายสังข์
นางสาวนัฎยา คีรินทร์
นางนัฏฐิกา แคว้นคอนฉิม
นางนัธยาภรณ์ ธาสุกรี
นางสาวนันทกาญจน์ บุญแสง
นางนันท์ณภัส ไสยรส
นางสาวนันท์นภัส บุตทชน
นางนันทนา แน่นหนา
นางสาวนันทนี ณ สงขลา
นางนันทพร กมล
นางนันทยา ชูดอกไม้
นางนันทวรรณ ศิริธนาพิพัฒน์
นางนันทา พ่อพันสาย
นางนันทิกา ชาติวุฒ
นางนันทิกา มากมาย
นางสาวนันทิการ์ น้ําใส

หน้า ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา
๘๓๖
๘๓๗
๘๓๘
๘๓๙
๘๔๐
๘๔๑
๘๔๒
๘๔๓
๘๔๔
๘๔๕
๘๔๖
๘๔๗
๘๔๘
๘๔๙
๘๕๐
๘๕๑
๘๕๒
๘๕๓
๘๕๔
๘๕๕
๘๕๖
๘๕๗
๘๕๘
๘๕๙
๘๖๐
๘๖๑
๘๖๒

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
นางสาวนันทิยา เสียงเพราะ
นางสาวนันทิยา เอี่ยมมี
นางสาวนัยนา ยิ่งสกุล
นางสาวนัยนา วุฒิไล
นางนัยนา สุขดํา
นางสาวนัยนา หมาดนุ้ย
นางสาวนาตยา โสภาโชติ
นางนาทลดา เจดีย์สุขุมา
นางนารีรัตน์ สัมมาตริ
นางนารีรัตน์ อันชนะกรกิจ
นางน้ําค้าง ธรรมวงษ์
นางน้ําฝน สุขพิมาย
นางสาวน้ําหวาน ดวงภาค
นางสาวนิตญา ชมภูพาน
นางนิตยา ช่วยศรีนวล
นางนิตยา ทูขุนทด
นางนิตยา เนาวรัตน์
นางนิตยา พัวประเสริฐ
นางสาวนิตยา วัชรมุสิก
นางนิตยา สุขวัฒนานุกูล
นางสาวนิตยา แสงนพรัตน์
นางสาวนิตยาภรณ์ เยาวภากรณ์
นางนิทรา หอมเกษร
นางสาวนิพัทธา เนตรกลาง
นางสาวนิพันธมาศ กาญจนดุล
นางนิภา ชนะศรี
นางนิภาลัย ลูกศร

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข
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

นางนิรมล บํารุง
นางสาวนิรมล พิทักษ์
นางนิลุบล ศิริไพศาลวุฒิ
นางนิวัลย์ โกมินทร์
นางสาวนิศราวรรณ เชียรวิชัย
นางนุชจรีย์ ไหลประสิทธิ์พร
นางนุชรี ทรงธรรม
นางนุสรา เง่อเขียว
นางเนตรชนก เสมอพิทักษ์
นางสาวเนาวรัตน์ ชาญสกุลเดช
นางเนาวรัตน์ ทวีพลายนต์
นางเนาวรัตน์ ศรีศุภสวัสดิ์
นางโนรี ซอหมัด
นางบรรจง โชติช่วง
นางบรรจง เนินอุไร
นางบรรจง วรรณชัย
นางบรรจบ กุลศรี
นางสาวบวร จําปารัตน์
นางบังอร ชัยศรี
นางบังอร นาราษฎร์
นางสาวบังอร เพ็ชร์พราว
นางบังอร โพนทองถิ่น
นางบังอร ยามดี
นางบัวรินทร์ แถบเกิด
นางบัวสอน ชาวกล้า
นางบานเย็น ประเทศรัตน์
นางบําเพ็ญ เต็ง

หน้า ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา
๘๙๐
๘๙๑
๘๙๒
๘๙๓
๘๙๔
๘๙๕
๘๙๖
๘๙๗
๘๙๘
๘๙๙
๙๐๐
๙๐๑
๙๐๒
๙๐๓
๙๐๔
๙๐๕
๙๐๖
๙๐๗
๙๐๘
๙๐๙
๙๑๐
๙๑๑
๙๑๒
๙๑๓
๙๑๔
๙๑๕
๙๑๖

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
นางสาวบุญชู บุตรรัตน์
นางสาวบุญญาวัลย์ ทองสกุล
นางสาวบุญทิพย์ ขานทอง
นางบุญทิพา ภู่เนตร
นางบุญนาค ทับทิมทอง
นางสาวบุญยืน เม่งช่วย
นางบุญเรือง ศรีวิลัยวรรณ
นางบุญศรี รัตนาเดชากร
นางบุญศิริ แสวงเงิน
นางบุญส่ง ครุธพันธุ์
นางบุญเหรียญ เพริศพรายงาม
นางสาวบุณยานุช แสงสุข
นางสาวบุปผา วังสว่าง
นางบุปผา อยู่ธนานุสรณ์
นางสาวบุศริน แสงหิรัญ
นางบุษกร รัตนทัศนีย์
นางบุษบา พันธุ์เพ็ง
นางสาวบุษบา แสนศรี
นางบุษยา อินทร์งาม
นางบุษรากรณ์ วงษ์ชารี
นางเบญจภรณ์ วัฒนศิริ
นางสาวเบ็ญจมาศ ทองแจ่ม
นางสาวเบญจวรรณ บุญแก้ว
นางสาวเบญจา อุทยานิน
นางสาวเบญญทิพย์ แป้นเรือง
นางปฏิญญา งามโสภา
นางสาวปณิชา มโนสิทธยากร

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข
๙๑๗
๙๑๘
๙๑๙
๙๒๐
๙๒๑
๙๒๒
๙๒๓
๙๒๔
๙๒๕
๙๒๖
๙๒๗
๙๒๘
๙๒๙
๙๓๐
๙๓๑
๙๓๒
๙๓๓
๙๓๔
๙๓๕
๙๓๖
๙๓๗
๙๓๘
๙๓๙
๙๔๐
๙๔๑
๙๔๒
๙๔๓

นางสาวปณิดา ภูคํา
นางปทิตตา ธรรมเจริญ
นางสาวปทุม มณีนวล
นางสาวปทุมรัตน์ สายนที
นางปนัดดา ไม้สถิตย์
นางสาวปนัดดา ลิ้มเจริญกุลชัย
นางปนิดา โก๊ะเจริญ
นางปนิตา ตุ้มเจริญ
นางปภาดา พูลลมัย
นางสาวประกาย เขียวพันธ์
นางประกายกูล ศรีทับทิม
นางประคอง สุวรรณเพ็ง
นางประทาย สุวรรณกลาง
นางประทินทิพย์ พรหมทา
นางสาวประทีป ทิพย์น้อย
นางสาวประนอม เสือหลักร้อย
นางสาวประนอมไพร พิเศษศักดิ์
นางประนอมศรี ขันตีสาย
นางประพิน ผาราม
นางประพิน เหล่าวิศาลสุวรรณ
นางสาวประพิมพ์พรรณ ชนะผล
นางประไพ ธรรมสัตย์
นางประไพย์ ศิริสุภา
นางประไพย จินดาวงศ์
นางสาวประไพศรี ศรีสุข
นางประภัสสร แก้วดวงดี
นางประภา บุญนะ

หน้า ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา
๙๔๔
๙๔๕
๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘
๙๔๙
๙๕๐
๙๕๑
๙๕๒
๙๕๓
๙๕๔
๙๕๕
๙๕๖
๙๕๗
๙๕๘
๙๕๙
๙๖๐
๙๖๑
๙๖๒
๙๖๓
๙๖๔
๙๖๕
๙๖๖
๙๖๗
๙๖๘
๙๖๙
๙๗๐

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
นางสาวประภาพร พงษ์ทอง
นางประภาพร ลาดศิลา
นางสาวประภาพร วิเศษเธียรกุล
นางประภาพันธุ์ แก้วโชติ
นางประภารักษ์ นกศิริ
นางสาวประภารัตน์ สิงหเสนา
นางสาวประภาวัลย์ ปลื้มใจ
นางประภาศิริ สินสิริ
นางสาวประยงค์ศรี แย้มสุนทร
นางประสบพร หัตถกิจ
นางสาวปรัญสิญา โล่ห์คํา
นางสาวปรัศนี อัจจิมาพร
นางปราณี กตะศิลา
นางปราณี กิ่งนอก
นางปราณี คชสาร
นางปราณี คุณเดช
นางสาวปราณี ไตรทิพธํารงโชค
นางสาวปราณี ไตรสุข
นางปราณี แผ่นแก้ว
นางปราณี พรมภักดี
นางปราณี ภู่ธงแก้ว
นางสาวปราณี ม้าสุวรรณ
นางปราณี มิตรสงเคราะห์
นางปรารถนา กระแสสินธุ์
นางสาวปรารถนา กะลินเกา
นางสาวปริญญา บุราณลักษณ์
นางปริยากร ลิดจันทร์

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข
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

นางปริศนา จงจรูญรังสรรค์
นางสาวปริศนา สัชนะกูล
นางปริศนา โอทอง
นางปรีดา ภู่ธนันชัย
นางสาวปรีดาวรรณ เสนาธรรม
นางปรียชาต์ ศรีสว่างวรกุล
นางปลินดา สุนทราญ
นางปวริศา เสมศรี
นางปวีณา คนคล่อง
นางปวีณา ฤทธิชัย
นางปัญญา กุลศิริ
นางสาวปัญญาพร เพ็ญพิพัฒน์
นางปัฎฐยา อุดจอม
นางสาวปัทมา ทิมดี
นางปัทมา พันธ์คง
นางปัทมา หนูวัฒนา
นางสาวปัทมาวดี พุ่มพวง
นางสาวปาริฉัตต์ ผึ่งฉิมพลี
นางปาริชาติ บุญยวง
นางสาวปิยนันท์ กั่วพานิช
นางปิยรัตน์ เจียรสวัสดิว์ ัฒนา
นางสาวปิยวรรณ สงวนทรัพย์
นางปิยะฉัตร พูลสวัสดิ์
นางปิยะมาศ น้อยทรง
นางปิยะมาศ ภิรมย์รื่น
นางปิยะวรรณ เจียวยี่
นางปิยาภรณ์ โยธาประเสริฐ

หน้า ๘๓
ราชกิจจานุเบกษา
๙๙๘
๙๙๙
๑๐๐๐
๑๐๐๑
๑๐๐๒
๑๐๐๓
๑๐๐๔
๑๐๐๕
๑๐๐๖
๑๐๐๗
๑๐๐๘
๑๐๐๙
๑๐๑๐
๑๐๑๑
๑๐๑๒
๑๐๑๓
๑๐๑๔
๑๐๑๕
๑๐๑๖
๑๐๑๗
๑๐๑๘
๑๐๑๙
๑๐๒๐
๑๐๒๑
๑๐๒๒
๑๐๒๓
๑๐๒๔

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
นางสาวปุณณ์พิกา กัญจนัศม์โภคิน
นางสาวปุณยนุช กําจัดภัย
นางสาวเปรมสิณี มังจักร์
นางผกา พูลเพิ่ม
นางสาวผกา อนุรักษ์พรชัย
นางผกามาศ พัวอุดมเจริญ
นางผกาวดี พันธุ์สมบัติ
นางสาวผ่องแผ้ว แย้มชุ่ม
นางผ่องศรี ปะละใจ
นางผุสดี ศรีตนทิพย์
นางฝันมงคล จันทร์จับเมฆ
นางพงา สุขประพฤติ
นางพจนีย์ ตั้งอิทธิโภไคย
นางสาวพจนีย์ ศักดิ์พัฒนพงศ์
นางพนิดา ตรีพงษ์พนั ธ์
นางสาวพนิดา เอี๊ยสกุล
นางพยงค์ แต้เกษม
นางพรทิพย์ จินะสี
นางพรทิพย์ ดอกจันทร์ฉาย
นางสาวพรทิพย์ เดชสถิตย์
นางสาวพรทิพย์ ภูเดช
นางพรทิพย์ วิริยะพันธ์
นางพรทิพย์ สุขอาจ
นางพรทิพย์ อุทัยธรรม
นางพรทิพา ชายโสภา
นางสาวพรทิพา หิรัตนพันธุ์
นางพรธิดา พานแก้ว

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข
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

นางสาวพรปรีณัน ศิริมาลาตัง
นางพรพิกุล รับรอง
นางสาวพรพิมล ซีมากร
นางพรพิมล มากนวล
นางพรเพ็ญ ช้างเจิม
นางพรเพ็ญ ถวิลเวทิน
นางสาวพรเพ็ญ ปรากฏมงคล
นางพรเพ็ญ ศรีธนะรัตน์
นางพรมนัส เพ็ชรเกิด
นางสาวพรรณทิภา ศรีลาศักดิ์
นางพรรณวิไล ศรีระธุ
นางสาวพรรณิภา งามเลิศ
นางสาวพรรณี เดชาวิมุตติสุข
นางพรรณี อุ่นละม้าย
นางพรวิภา วรรณศิลป์
นางสาวพรศิริ สอนเจตน์
นางพรสวรรณ งามน้อย
นางพวงเพชร มีนามพันธ์
นางสาวพวงรัตน์ ชัยเพ็ชร
นางสาวพวงศรี ห้องเลี่ยง
นางสาวพักตร์วดี ดาราสม
นางพักตร์วิมล หิงสันเทียะ
นางสาวพัชนี เล้าแสงชัยวัฒน์
นางพัชนีพันธ์ อัสอารี
นางสาวพัชรา แตงหนู
นางพัชรา แสงศรี
นางพัชริน วงษ์ประเสริฐ

หน้า ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๕๒
๑๐๕๓
๑๐๕๔
๑๐๕๕
๑๐๕๖
๑๐๕๗
๑๐๕๘
๑๐๕๙
๑๐๖๐
๑๐๖๑
๑๐๖๒
๑๐๖๓
๑๐๖๔
๑๐๖๕
๑๐๖๖
๑๐๖๗
๑๐๖๘
๑๐๖๙
๑๐๗๐
๑๐๗๑
๑๐๗๒
๑๐๗๓
๑๐๗๔
๑๐๗๕
๑๐๗๖
๑๐๗๗
๑๐๗๘

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
นางพัชรินทร์ เทพเภา
นางพัชรินทร์ วงศ์ใหญ่
นางพัชรินทร์ อกอารีย์
นางสาวพัชรี จันทร์สุวรรณ
นางสาวพัชรี พุฒสาย
นางพัชรี รักษาคม
นางพัชรี ศุขเขษม
นางพัชรี สุวรรณรัตน์
นางพัฒน์ มาศนิยม
นางพัฒนา คะศรีทอง
นางสาวพัฒนา อุทโท
นางพันงาม อ่อนหวาน
นางพันธ์นภา เหล่าวิทยานุรักษ์
นางพาณิภัค วงศ์ชิต
นางพานทอง มิ่งชัย
นางพิจิตรา นวนแสง
นางพิชชานันท์ วงศ์ภักดี
นางพิชญ์ศินี ปัญญา
นางสาวพิชากร กรัตนุตถะ
นางสาวพิทยาภรณ์ สรรพกิจชาญชัย
นางพิมพ์ พรหมพูล
นางสาวพิมพ์นาม อานะสุข
นางสาวพิมพ์นารา ชัยพรหมเพชร
นางพิมพ์อริสา เฟื่องงาม
นางสาวพิมพาภรณ์ ชาวชน
นางพิไลพร บุญบุตร
นางสาวพิศประไพ สัญใจ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข
๑๐๗๙
๑๐๘๐
๑๐๘๑
๑๐๘๒
๑๐๘๓
๑๐๘๔
๑๐๘๕
๑๐๘๖
๑๐๘๗
๑๐๘๘
๑๐๘๙
๑๐๙๐
๑๐๙๑
๑๐๙๒
๑๐๙๓
๑๐๙๔
๑๐๙๕
๑๐๙๖
๑๐๙๗
๑๐๙๘
๑๐๙๙
๑๑๐๐
๑๑๐๑
๑๑๐๒
๑๑๐๓
๑๑๐๔
๑๑๐๕

นางพิศมัย ชัยแสง
นางพิศมัย เที่ยงธรรม
นางพิศมัย สาวิสิทธิ์
นางพิศมัย สุขเพ็ชร
นางพิศมัย เหมือนคํา
นางสาวพิสมัย เบ้าสาลี
นางพีรญา คงทน
นางพีรยา นันทิยา
นางสาวพีรรัตน์ สัตโยภาส
นางพุทธชาติ ทองนู
ว่าที่ร้อยตรีหญิง พุมริน ศิริมัย
นางพูนศรี เหลืองศุภชัยกุล
นางพูมสิริ แต้มทอง
นางเพ็ชรแก้ว แสงสุวรรณ์
นางสาวเพชรรัตน์ เลิศลักขณาวงศ์
นางเพ็ชรรัตน จุ้ยมา
นางเพชรรุ่ง สีวัง
นางเพชรัตน์ เขียวกําจัด
นางสาวเพชรา ใจตรง
นางเพ็ญนภา ญาณฤกษ์
นางสาวเพ็ญนภาพรณ์ ตู้ที
นางสาวเพ็ญประภา จินดามัง
นางเพ็ญพรรณ มาอินทร์
นางเพ็ญไพลิน เพียรเสมอ
นางเพ็ญศรี แก่นเมือง
นางเพ็ญศรี ไชยสลี
นางสาวเพ็ญศรี เพ็งผลา

หน้า ๘๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๐๖
๑๑๐๗
๑๑๐๘
๑๑๐๙
๑๑๑๐
๑๑๑๑
๑๑๑๒
๑๑๑๓
๑๑๑๔
๑๑๑๕
๑๑๑๖
๑๑๑๗
๑๑๑๘
๑๑๑๙
๑๑๒๐
๑๑๒๑
๑๑๒๒
๑๑๒๓
๑๑๒๔
๑๑๒๕
๑๑๒๖
๑๑๒๗
๑๑๒๘
๑๑๒๙
๑๑๓๐
๑๑๓๑
๑๑๓๒

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
นางสาวเพลินทิพย์ วชิรภูชัย
นางสาวเพลินพิศ กองเงิน
นางเพลินพิส ไขแสง
นางเพียงใจ พุกกะคุปต์
นางเพียงศิริ วงศ์สรจักร
นางเพียงอัมพร รุ้งสกุลส่องแสง
นางเพียรทรัพย์ บุญวิจิตร
นางแพรเพชร ว่องไว
นางแพรวพรรณ เกษรบัว
นางสาวไพจิต โกมาสถิตย์
นางสาวไพจิตร อาจหาญ
นางไพรวัลย์ ศรีชัยมูล
นางสาวไพลิน บุญโต
นางฟาริดา จันทริก
นางภณิตา พงศ์วัชร์
นางภัคจิรา สิงห์สนิท
นางภัณฑารักษ์ แสนดี
นางสาวภัทธีรา บุญเมือง
นางภัทร์ธีรา รักษะประโคน
นางภัทรา ภารกุล
นางสาวภัทรา ไวทยกุล
นางภัทราภรณ์ ศรีวสุทธิ์
นางภัทริกา ตันสอาด
นางสาวภัทรีรัสมิ์ พัฒนวินิจ
นางภันว์สิญา กาบุญก้ํา
นางภัสรี วังทะพันธ์
นางภาวดี ใจตรง

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข
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

นางสาวภาวดี บุญธรรม
นางสาวภาวดี แป่มจํานัก
นางสาวภาวินี บุญสนอง
นางสาวภูรดา พิมพ์งาม
นางสาวภูษิต เสน่หา
นางมณฑนันท์ โคตเถร
นางสาวมณฑา ด่านปาน
นางมณฑาทิพย์ ประเสริฐ
นางมณฑาทิพย์ อิสโร
นางสาวมณทนา พันธ์นิล
นางสาวมณสุนงศจี ณัฐพลศิระกุล
นางมณี สวยลึก
นางสาวมณีพรรณ เมธาประยูร
นางมณีรัตน์ ชุมจินดา
นางมณีรัตน์ วิโรจน์สกุล
นางสาวมณีรัตน์ สินธุยศ
นางมณีรัตน์ แสนพินิจ
นางสาวมณีวัน เชื้อตาพระ
นางมนต์ทิพย์ จารุพันธุ์
นางมนัสนันท์ ตราบนิรันดร
นางสาวมยุรา โต๊ะทอง
นางมยุรี ตั้งเกียรติกําธร
นางสาวมยุรี บุญรอง
นางมยุรี พืมขุนทด
นางมยุรี สูญราช
นางมยุรี โอปนพันธุ์
นางมรกต ปานเทศ

หน้า ๘๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๖๐
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

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
นางสาวมลฑาทิพย์ เกตุมณี
นางสาวมลธณี อารีย์
นางมลิวัลย์ ธรรมโรเวช
นางสาวมลิวัลย์ เอี่ยมเจริญ
นางมะลิ สืบจากศรี
นางมะลิวรรณ์ สนใจ
นางมะลิวัลย์ ใหม่จันทร์
นางมะลีจันทร์ ธนภัทรวิบูลย์
นางสาวมัญชุสา ใจชูพันธ์
นางมัณฑนา จินดาอินทร์
นางสาวมันทนา ชื่นทรวง
นางมัลลิกา พูลวงศ์
นางมัลลิกา ฟูเต็มวงศ์
นางสาวมัสยา แสนสม
นางสาวมานิดา หมะสมาน
นางมาลา เพ็ชรสีงาม
นางมาลาตรี หลี่อริยวงศ์
นางสาวมาลินี กะสิรักษ์
นางมาลินี ธารเอี่ยม
นางมาลี แจ่มกระจ่าง
นางมาลี พิมพ์ทอง
นางมาลี มูลนาม
นางมิ่งสกุล ชวดคํา
นางสาวเมทินี สุดแท้
นางสาวไมตรี สมจันทร์
นางยมลรัตน์ เลาหบุตร
นางสาวยลลดา ลินิฐฎา

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข
๑๑๘๗
๑๑๘๘
๑๑๘๙
๑๑๙๐
๑๑๙๑
๑๑๙๒
๑๑๙๓
๑๑๙๔
๑๑๙๕
๑๑๙๖
๑๑๙๗
๑๑๙๘
๑๑๙๙
๑๒๐๐
๑๒๐๑
๑๒๐๒
๑๒๐๓
๑๒๐๔
๑๒๐๕
๑๒๐๖
๑๒๐๗
๑๒๐๘
๑๒๐๙
๑๒๑๐
๑๒๑๑
๑๒๑๒
๑๒๑๓

นางสาวยินดี พรเกิดมงคล
นางยินดี หิรัญกูล
นางสาวยุพดี ฉิมพันธ์
นางยุพดี แตงพันธ์
นางยุพยงค์ พวงศรี
นางสาวยุพา จันทร์มโน
นางสาวยุพา สุกันธา
นางยุพา อารยะธรรม
นางยุพา เอี่ยมวงศรี
นางสาวยุพาภร จันคํา
นางยุพิน แก้วประภา
นางสาวยุพิน ยืนยง
นางสาวยุพิน ศรแสงทอง
นางยุภา มิ่งสมร
นางยุวรี ดลประสิทธิ์
นางเยาวราช ดาทอง
นางเยาวลักษณ์ ปรากฏ
นางสาวเยาวลักษณ์ เยาวไสย
นางเยาวลักษณ์ สมวงศ์
นางเยาวลักษณ์ สีหยวก
นางสาวรงรอง พิมพะกร
นางสาวรจนา บุญภิละ
นางรจรินทร์ อ่วมแดง
นางรจเรข สิงหเดช
นางรตินุช ทิมา
นางสาวรติรัตน์ คล่องแคล่ว
นางสาวรติรัตน์ สังขรัตน์

หน้า ๘๗
ราชกิจจานุเบกษา
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

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
นางสาวรพิณภ์ภัสร์ พลายละหาร
นางสาวรพีพร วารีทิพย์
นางสาวรพีพรรณ พรหมพันธ์ใจ
นางรพีพันธ์ แผลงประพันธ์
นางรวยริน ชาลิผล
นางรวิสรา องอาจ
นางสาวรสลิน กองเพชร
นางรสสุคนธ์ จานศิลา
นางสาวรสสุคนธ์ ลําจวน
นางรอบีย๊ะ ไกรชิต
นางระรื่น พวงลูกอิน
นางระวีวรรณ พรมเรือง
นางระวีวรรณ วารินสะอาด
นางสาวรักคณา เวชยางกูล
นางรักคณา สมพร
นางรักชนก เนียมเงิน
นางสาวรักชนก เพชรวิจิตร
นางรัชญา พันสุภะ
นางรัชฎา เจียมพิรุฬห์กิจ
นางรัชดา เกตุแก้ว
นางรัชดา ทับกล่ํา
นางรัชนี จันทะเชื้อ
นางสาวรัชนี บูรณสถิตนนท์
นางสาวรัชนี วิสูงเร
นางสาวรัชนู ดีไชโย
นางรัชพร การะเกต
นางสาวรัชราพร เพชรฤทธิ์

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข
๑๒๔๑
๑๒๔๒
๑๒๔๓
๑๒๔๔
๑๒๔๕
๑๒๔๖
๑๒๔๗
๑๒๔๘
๑๒๔๙
๑๒๕๐
๑๒๕๑
๑๒๕๒
๑๒๕๓
๑๒๕๔
๑๒๕๕
๑๒๕๖
๑๒๕๗
๑๒๕๘
๑๒๕๙
๑๒๖๐
๑๒๖๑
๑๒๖๒
๑๒๖๓
๑๒๖๔
๑๒๖๕
๑๒๖๖
๑๒๖๗

หน้า ๘๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวรัตติกร จําเขียน
นางรัตติยาภรณ์ นามประเสริฐ
นางรัตนา เกษกุล
นางสาวรัตนา เชื้อรามัญ
นางรัตนา ทิพย์ลาย
นางสาวรัตนา วงษ์พุฒ
นางสาวรัตนา สุวรรณเตมีย์
นางรัตนา หมั่นมา
นางสาวรัตนาพร สุขใสบูลย์
นางรัตนาภรณ์ คําวังพฤกษ์
นางรัตนาภรณ์ จันทะดวง
นางสาวรัตนาภรณ์ เนตรตา
นางสาวรัตนาภรณ์ ปินตา
นางรัตนาภรณ์ สุก๋า
นางรัมณีญา วงศ์วุฒิ
นางรัมภา พูนพิน
นางสาวรัศมิ์ภัชสรณ์ ซ้ายสุย
นางสาวรัศมี ไกรเทพ
นางสาวรัศมี ใจผ่อง
นางราตรี คงจริง
นางสาวราตรี บุรงค์
นางสาวราตรี โพธิ์ไทย
นางราตรี แสงเอี่ยม
นางราตรีรัตน์ จันทร์ศิริ
นางสาวรายาฎา มาศมินทร์ไชยนรา
นางราวรรณ ก้องเสนาะ
นางรําพึง สุวานิช

๑๒๖๘
๑๒๖๙
๑๒๗๐
๑๒๗๑
๑๒๗๒
๑๒๗๓
๑๒๗๔
๑๒๗๕
๑๒๗๖
๑๒๗๗
๑๒๗๘
๑๒๗๙
๑๒๘๐
๑๒๘๑
๑๒๘๒
๑๒๘๓
๑๒๘๔
๑๒๘๕
๑๒๘๖
๑๒๘๗
๑๒๘๘
๑๒๘๙
๑๒๙๐
๑๒๙๑
๑๒๙๒
๑๒๙๓
๑๒๙๔

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
นางรําไพ วงคําตา
นางสาวรินทร์ลภัส ศิรินพวัฒน์
นางริสพร หงษ์ษา
นางรุ่งกาญจน์ วิมุกตาคม
นางสาวรุ้งกาญจน์ สุขเกษม
นางรุ่งตะวัน วันชัย
นางรุ่งทิพย์ เบรดชอร์
นางสาวรุ่งทิวา คําวังสวัสดิ์
นางรุ่งนภา แก้วชูวงษ์
นางสาวรุ่งนภา เค้ามูล
นางรุ่งนภา ชิณเฮียง
นางรุ่งนภา ไหลงาม
นางสาวรุ่งรัตน์ มงคลวิสุทธิ์
นางรุ่งฤทัย สิงห์จรรยา
นางรุ่งสุริยา มีฤทธิ์
นางรุ่งอรุณ ชัยเขต
นางสาวรุ่งอรุณ ศรีดํา
นางสาวรุจิรา เผือกทิม
นางรุณณี เบ้าทอง
นางสาวเรณู ณ สงขลา
นางเรียม อุดมเมธี
นางเรืองรอง รัตนปฐม
นางสาวฤดีมาศ นิธิสุวรรณ
นางสาวลภัสกร ศิรยาวรกุล
นางลลิตตา กุวิง
นางสาวละมัย สามเมือง
นางสาวละออง ช่างไม้

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข
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
๑๓๒๑

นางละอองดาว พงศ์พฤกษทล
นางละอองดาว เพชรสุข
นางลักขณา นามะณีวรรณ
นางลักขณา อาริยวัฒน์
นางลักษมณ นุตวงษ์
นางลักษิณา อาคมเวช
นางลัดดา มูลพิจิตร
นางสาวลัดดาวรรณ จันทวงษ์
นางลัดดาวัลย์ เกษทอง
นางสาวลัดดาวัลย์ จันทร์สําราญ
นางสาวลัดดาวัลย์ โตเหมือน
นางลัดดาวัลย์ ธรรมชูรสาร
นางสาวลัดดาวัลย์ ประดิษฐเขียน
นางลาวัล ยากรณ์
นางลําดวน กิจเจริญพัฒนา
นางลําดวน บุญอาจ
นางลําดวน พึ่งปาน
นางลําดวน รัตนรังสิกุล
นางสาวลําดวน สร้อยพุ
นางลําปาง แก้วพลงาม
นางสาวลําปาง วิเศษชู
นางสาวลําไพ ศรีทอง
นางสาวลําภู หาญชนะ
นางสาวลํายงค์ อุ้นวุ้น
นางสาววงเดือน ขาวผ่อง
นางสาววงเดือน เจริญดี
นางวงษ์เดือน พูลศิริ

หน้า ๘๙
ราชกิจจานุเบกษา
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

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
นางสาววนารัช โคตรบรม
นางสาววนารัตน์ บวรโมทย์
นางวนิดา จันทโรทัย
นางวนิดา ชัยสงคราม
นางสาววนิดา พรหมบุตร
นางวนิดา ภูศรี
นางวนิดา แสนอินต๊ะ
นางสาววรกมล รอดดี
นางวรดา โสรัจจ์
นางสาววรนันต์ ร่มพยอม
นางวรนุช รอดเอียด
นางวรพิชชา ยอดชมภู
นางวรรณจนา เอราวรรณ์
นางสาววรรณดี จะรา
นางวรรณดี ดําอําภัย
นางสาววรรณภา รจนาสม
นางสาววรรณรา เรืองชัยปราการ
นางสาววรรณวรางค์ แสงสร้อย
นางวรรณวิมล กาญจนาภิรมย์สุข
นางวรรณวิมล คล้ายรัศมี
นางวรรณศิริมงคล บัวบุตรดี
นางสาววรรณา เข็มนาค
นางวรรณา เจริญ
นางวรรณา ไตรพจน์
นางวรรณา เทพรักษ์
นางสาววรรณา พลอยทรัพย์
นางวรรณา ศรอินทร์

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข
๑๓๔๙
๑๓๕๐
๑๓๕๑
๑๓๕๒
๑๓๕๓
๑๓๕๔
๑๓๕๕
๑๓๕๖
๑๓๕๗
๑๓๕๘
๑๓๕๙
๑๓๖๐
๑๓๖๑
๑๓๖๒
๑๓๖๓
๑๓๖๔
๑๓๖๕
๑๓๖๖
๑๓๖๗
๑๓๖๘
๑๓๖๙
๑๓๗๐
๑๓๗๑
๑๓๗๒
๑๓๗๓
๑๓๗๔
๑๓๗๕

นางวรรณา เหล่าจันทร์
นางสาววรรณิภา แก้วเมือง
นางวรรณี กิติสาธร
นางสาววรรณี ชาวลําเนา
นางสาววรรณีย์ พรมนนท์
นางวรรทณี จอมดวง
นางวรรทิพย์ ธรรมวงษ์
นางสาววรลักษณ์ ชูกําเนิด
นางวรวรรณ ปานณรงค์
นางวรวรรณ ลานทอง
นางวรัญญา ทรงแสงธรรม
นางวรัญญา ราชเรืองศรี
นางวรากุล เพชรนิล
นางสาววราพร เภตรา
นางวราพร เลิศไกร
นางสาววราพันธ์ สภาพักตร์
นางวราภรณ์ ขุมทอง
นางสาววราภรณ์ จอมอินทร์
นางสาววราภรณ์ ทองด้วง
นางวราภรณ์ ธงชัยอริยกุล
นางวราภรณ์ โบราณมูล
นางวราภรณ์ พิมราช
นางวราภรณ์ มูลแก้ว
นางวราภรณ์ ศรีโมรา
นางสาววราภรณ์ หมื่นอรุณ
นางวรินดา ใจหนัก
นางสาววรินธร งามประเทืองโสภา

หน้า ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา
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

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
นางวลัญช์รัตน์ วงษ์รตั น์
นางวลัยพร โปษยกฤต
นางสาววลัยพรรณ ก๋งปา
นางสาววลัยภรณ์ งามไกวัล
นางสาววลัยภรณ์ ธรรมวิเศษศักดิ์
นางวศิตาภาวิ์ วุทธินิติศาสตริน
นางวะไลลักษณ์ สุวรรณโณ
นางวัชชราพร โนนศรี
นางวัชรา วาระสิทธิ์
นางวัชราภรณ์ แก้วเนตร
นางวัชราภรณ์ ประดุจชนม์
นางวัชรีย์ หัตถมารถ
นางสาววัฑฒิกา นามวงษ์
นางวัฒนา วิมลพันธุ์
นางวัฒนา วิลาศรี
นางสาววัฒนา สังขพันธ์
นางวัฒนา สุดจิตร
นางสาววัฒนีย์ ทัพพ์คณาพงษ์
นางสาววันดี มีแสงจันทร์
นางสาววันดี เอียดคง
นางสาววันทนา ชันแสง
นางวันทนา อักษร
นางวันทะนี แสงแก้ว
นางวันเพ็ญ ก้านแสง
นางวันเพ็ญ แก้วจันทร์เพชร
นางวันเพ็ญ คงใหม่
นางสาววันเพ็ญ เรือนจันทร์

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข
๑๔๐๓
๑๔๐๔
๑๔๐๕
๑๔๐๖
๑๔๐๗
๑๔๐๘
๑๔๐๙
๑๔๑๐
๑๔๑๑
๑๔๑๒
๑๔๑๓
๑๔๑๔
๑๔๑๕
๑๔๑๖
๑๔๑๗
๑๔๑๘
๑๔๑๙
๑๔๒๐
๑๔๒๑
๑๔๒๒
๑๔๒๓
๑๔๒๔
๑๔๒๕
๑๔๒๖
๑๔๒๗
๑๔๒๘
๑๔๒๙

นางวันเพ็ญ สุบรรชม
นางวันวิสา หาทางลาน
นางสาววันวิสาข์ ฉันเจริญธรรม
นางสาววัลภา รุ่งทวีทรัพย์
นางสาววัลยดา อ่อนน่วม
นางวัลลิกากร สุขหนองบึง
นางสาววัลลีย์ เครือคง
นางสาววัลลีย์ บูรณพันธ์
นางสาววาริศา บุญพร้อม
นางสาววารุณี ถนอมมานะกิจ
นางวารุณี ผิวขาว
นางวาสนา คลังสมบัติ
นางสาววาสนา ไชยศาสตร์
นางสาววาสนา บุญมา
นางสาววาสนา สตานุมัง
นางวาสนา สีหาเวช
นางวาสนา อโนขัติ
นางสาววิชุดา ไทยแท้
นางวิชุดา สาระศิริ
นางสาววิทยา บุตรศรีรักษ์
นางวิภา คงหาญ
นางวิภาลักษณ์ คณาศรี
นางวิภาวรรณ ทองมณี
นางสาววิมล นิราพาธ
นางสาววิมลรัตน์ กลิ่นหอม
นางสาววิยดา ศรีสุรัตน์
นางวิยะดา เปลี่ยนสี

หน้า ๙๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๓๐
๑๔๓๑
๑๔๓๒
๑๔๓๓
๑๔๓๔
๑๔๓๕
๑๔๓๖
๑๔๓๗
๑๔๓๘
๑๔๓๙
๑๔๔๐
๑๔๔๑
๑๔๔๒
๑๔๔๓
๑๔๔๔
๑๔๔๕
๑๔๔๖
๑๔๔๗
๑๔๔๘
๑๔๔๙
๑๔๕๐
๑๔๕๑
๑๔๕๒
๑๔๕๓
๑๔๕๔
๑๔๕๕
๑๔๕๖

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
นางสาววิยะดา พิมพ์สอน
นางสาววิรัตน์ โพธิ์ใบแย้ม
นางวิราวรรณ ทับเพชร
นางสาววิริยา จาตุรงค์กร
นางวิลาวรรณ จันทร์ตรี
นางสาววิลาวัณย์ แสงมณี
นางวิไล มะวิญธร
นางวิไล สาริพันธ์
นางสาววิไลพร ทองพีระ
นางวิไลยพร กายผล
นางวิไลลักษณ์ วชิรสกุลโชค
นางวิไลวรรณ ไชยชนะ
นางวิไลวรรณ พงษ์พันธุ์
นางวิไลวรรณ พงษ์เสือ
นางสาววิไลวรรณ ศรีอุตทา
นางสาววิไลวรรณ ศิริธรรม
นางวิไลวรรณ อาจหาญ
นางวิศรี อภิชิตนรานนท์
นางสาววิสสุตา พึ่งพิมาย
นางวีณา พิมพ์สร
นางสาววีนา กุลวุฒิ
นางสาววีรี เอื้อวัฒนาเจริญ
นางเวฬุลิยา เทพพานิช
นางสาวเวียงทอง สุปัญญา
นางแววตา หรี่สมวงศ์
นางสาวศนัญรัชช์ พันธุพ์ วง
นางศยามล ลมูลพันธุ์

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข
๑๔๕๗
๑๔๕๘
๑๔๕๙
๑๔๖๐
๑๔๖๑
๑๔๖๒
๑๔๖๓
๑๔๖๔
๑๔๖๕
๑๔๖๖
๑๔๖๗
๑๔๖๘
๑๔๖๙
๑๔๗๐
๑๔๗๑
๑๔๗๒
๑๔๗๓
๑๔๗๔
๑๔๗๕
๑๔๗๖
๑๔๗๗
๑๔๗๘
๑๔๗๙
๑๔๘๐
๑๔๘๑
๑๔๘๒
๑๔๘๓

นางสาวศรวณีย์ กิจเดช
นางศราไพล์ แก้วมั่น
นางศรินทิพย์ พยัคฆ์หาญ
นางศรินยา เพ็งธรรม
นางสาวศรินยา อินทรโชติ
นางศรีเกษร มาฆะโว
นางศรีดา สีมี่
นางสาวศรีนวล หลากสุขถม
นางศรีพงษ์ ตันติธรรม
นางสาวศรีพรรณ กุลศิริแพทย์
นางสาวศรีเพ็ญ ประสมทอง
นางศรีเรือน สมศรี
นางสาวศรีวิไล เต็นฉอย
นางศรีสกุล เกียล่น
นางสาวศรีสมบัติ ไชยมนตรี
นางศรีสุดา ชมเชย
นางศรีสุดา เลิศไกร
นางศศลักษณ์ ศิริบุญมา
นางสาวศศิกาญจน์ เพ็ชร์ประสิทธิ์
นางศศิธร ทีปสว่าง
นางศศิธร วงศ์หน่อ
นางสาวศศิธร ศรีเพ็ญ
นางสาวศศิธร ศรีวิไล
นางศศิธร สํามะโน
นางสาวศศิธร สุวรรณกูฏ
นางสาวศศิน ดาวดี
นางศศิรัณณ์ เทพทอง

หน้า ๙๒
ราชกิจจานุเบกษา
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

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
นางศศิวรรณ น้อยพงษ์
ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศศิวิมล แก้วมุกดา
นางสาวศสิมา หรรษพลางกูร
นางศิขริน หงษ์แก้ว
นางศิรภัสสร คําสวน
นางศิรมณี เบียดนอก
นางศิริกร เกิดผล
นางศิริขวัญ นที
นางศิริทร จะโนภาษ
นางสาวศิรินทิพย์ แก้วเขียว
นางศิรินุช เริ่มรักษ์
นางศิริพร กุลานุวัติ
นางสาวศิริพร จันทร์สืบ
นางศิริพร ปรีดาศักดิ์
นางสาวศิริพร ปะนาที
นางสาวศิริพร ว่องวงศ์อารีย์
นางศิริพร ศรีอาษา
นางศิริพร สังข์ทอง
นางสาวศิริพร อ่วมมีเพียร
นางศิริภรณ์ พูลสระคู
นางศิริภัสสร เหรียญสุวรรณ
นางสาวศิริมา ปานแขวง
นางศิริมาลย์ แก่นจันทร์
นางศิริยา แซ่บู๊
นางศิริรัก อุตม์อ่าง
นางศิริรัตน์ คล้ายสุบรรณ์
นางสาวศิริรัตน์ ภานุรัตน์

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข
๑๕๑๑
๑๕๑๒
๑๕๑๓
๑๕๑๔
๑๕๑๕
๑๕๑๖
๑๕๑๗
๑๕๑๘
๑๕๑๙
๑๕๒๐
๑๕๒๑
๑๕๒๒
๑๕๒๓
๑๕๒๔
๑๕๒๕
๑๕๒๖
๑๕๒๗
๑๕๒๘
๑๕๒๙
๑๕๓๐
๑๕๓๑
๑๕๓๒
๑๕๓๓
๑๕๓๔
๑๕๓๕
๑๕๓๖
๑๕๓๗

นางสาวศิริลักษณ์ เทียมแสน
นางศิริวรรณ ภูมิจันทึก
นางศิวเนตร การกล้า
นางศิวพร กุลมงคล
นางศิวพร พันธวาวงษ์
นางศิวลี สิทธิเวทย์
นางศิวาพร ม่วงสุวรรณ์
นางศุภพร พรมบุตร
นางศุภภัค บัวพิมล
นางสาวศุภร ผ่องแผ้ว
นางสกาวเดือน รัตต๊ะใส
นางสจี ปิ่นแก้ว
นางสาวสถาพร วางขุนทด
นางสมคิด มั่งมี
นางสาวสมเจต กันเมือง
นางสาวสมใจ กิจเจริญ
นางสมใจ ช่วยรัมย์
นางสาวสมใจ เวียงรัตน์
นางสมทรง สารธิยากุล
นางสมพร จริยาเอกภาส
นางสมพร ตอยยีบี
นางสมพร พรหมมายนต์
นางสมพร อยู่ใจ
นางสมพิศ แซกรัมย์
นางสมพิศ นิดปราณี
นางสมพิศ ศิริโภคานนท์
นางสมร แย้มบุญทับ

หน้า ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา
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

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
นางสมฤดี พลฤทธิ์
นางสาวสมศรี ชิระสุวรรณ
นางสมศรี ชูประดิษฐ์
นางสมศรี รําพรรณ์
นางสมสนิท เอกธิการ
นางสมสมัย มีสมสาร
นางสาวสมสินธุ์ มุกดาดี
นางสมหมาย สุระเวช
นางสาวสมหมาย โสภณานุรักษ์
นางสรลี เศรษฐีธร
นางสร้อยระหงษ์ จันละคร
นางสาวสรัญญา ปิ่นสุวรรณ
นางสรัญญา สัญชญาภัทร
นางสาวสรินรัตน์ ชัยประภา
นางสอาง ตามสีวัน
นางสาวสังวาลย์ เขื่อนคํา
นางสาวสังวาลยากานต์ แก้วจันทร์
นางสังเวียน ไชยจันดี
นางสาคร ทองทา
นางสาเดียะ มรรคาเขตต์
นางสาวสายใจ ศรีนวลนัด
นางสาวสายชน คําชนะ
นางสายฝน คิดการงาน
นางสาวสายฝน ไชยถา
นางสาวสายฝน แซ่ตัน
นางสายพิน คล้ายเรียน
นางสายพิน เจนทวีทรัพย์

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ 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

นางสายยนต์ สุขเฟื่องฟู
นางสายรุ้ง ทิพย์ชยั
นางสาวสายสวาสดิ์ มีกอบสิน
นางสายไหม พานอิ่ม
นางสาลีทิพย์ ยะนาย
นางสาวิตรี คงเทพ
นางสาวิภา ศรีตะรัตน์
นางสําเภา ดวงศรี
นางสินีนาฎ แก้วมณี
นางสาวสิระวดี นาระหัด
นางสิริกร บุญส่ง
นางสาวสิริกานต์ โถแพงจันทร์
นางสาวสิริคาร จูกันทา
นางสาวสิริธร วงค์หลี
นางสิรินทร จงวิศาล
นางสาวสิรินทร พวงสาโรจน์
นางสิรินทร์ทิพย์ ปลั่งสุวรรณ์
นางสิรินยา ปิ่นสุวรรณ
นางสิริลักษณ์ เกื้อกูล
นางสิริลักษณ์ ทองเฉลิม
นางสิริอร ราศรี
นางสิริอุไร ขันโท
นางสาวสีรยา จันทร์ราม
นางสาวสีออน ตาเรือนสอน
นางสุกฤตา ขอช่วยกลาง
นางสุกัญญา จันทร์สวน
นางสาวสุกัญญา พิมาทัย

หน้า ๙๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๙๒
๑๕๙๓
๑๕๙๔
๑๕๙๕
๑๕๙๖
๑๕๙๗
๑๕๙๘
๑๕๙๙
๑๖๐๐
๑๖๐๑
๑๖๐๒
๑๖๐๓
๑๖๐๔
๑๖๐๕
๑๖๐๖
๑๖๐๗
๑๖๐๘
๑๖๐๙
๑๖๑๐
๑๖๑๑
๑๖๑๒
๑๖๑๓
๑๖๑๔
๑๖๑๕
๑๖๑๖
๑๖๑๗
๑๖๑๘

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
นางสุกัญญา โพธิ์ทอง
นางสาวสุกัญญา มนต์ขลัง
นางสุกัญญา ร่วมรักษ์
นางสุขแก้ว อินปาน
นางสุขจิตต์ วีระภักดี
นางสาวสุขใจ ลิ่มวงศ์
นางสุขฤทัย สินธุภูมิ
นางสาวสุขสวัสดี ปรียาโชติ
นางสาวสุขุมาล ชาระ
นางสุคนธ์ เกศแก้ว
นางสาวสุคนธ์ทพิ ย์ วงศ์พนั ธ์
นางสุจรรยา อินน้อย
นางสุจินตนา โมกข์กระแสร์
นางสาวสุจิรา ภักดีพันธ์
นางสุจิรา อ่องพิมาย
นางสุชาดา งามพรสุขสวัสดิ์
นางสาวสุชาดา บุญช่วย
นางสาวสุชาลัย ชัยฤกษ์
นางสาวสุชีรา สายะรัตนชัย
นางสุดใจ จิตร์แก้ว
นางสาวสุดฤทัย รุ่งเรือง
นางสาวสุดาพร ฉัตรศิขรินทร
นางสุดารัตน์ จันทราช
นางสาวสุดารัตน์ โพธิ์ไทร
นางสาวสุดารัตน์ ภิรมย์ราช
นางสุดารัตน์ วัฒนพฤกษา
นางสาวสุทธิมา มิระสิงห์

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข
๑๖๑๙
๑๖๒๐
๑๖๒๑
๑๖๒๒
๑๖๒๓
๑๖๒๔
๑๖๒๕
๑๖๒๖
๑๖๒๗
๑๖๒๘
๑๖๒๙
๑๖๓๐
๑๖๓๑
๑๖๓๒
๑๖๓๓
๑๖๓๔
๑๖๓๕
๑๖๓๖
๑๖๓๗
๑๖๓๘
๑๖๓๙
๑๖๔๐
๑๖๔๑
๑๖๔๒
๑๖๔๓
๑๖๔๔
๑๖๔๕

นางสุทธิรา บุญสุวรรณ์
นางสุทธิวัลย์ สีเหลือง
นางสุทิศ ชัยโคตร
นางสุธัญญา เขียวอ้วน
นางสาวสุธาทิพย์ วัฒนสันติ์
นางสาวสุธานิช บุญบารมี
นางสุธาสินี กลัดธนัง
นางสาวสุธีร์ ศรีสวัสดิ์
นางสาวสุนทรี จันทา
นางสุนทรี ทับเที่ยง
นางสุนทรี เพชรอ่อน
นางสาวสุนทรี สุวรรณจิระ
นางสาวสุนธิรา ทรัพย์ประสานสุข
นางสุนันท์ กินร
นางสุนันท์ จินตนา
นางสุนันท์ สุริย์วงศ์
นางสุนันทา พรรณพนาวัลย์
นางสาวสุนิสา ขาวพิมาย
นางสุนิสา ศรีสาคร
นางสาวสุนิสา สวาดนา
นางสาวสุนี คงคํา
นางสุนีย์ มีกุล
นางสุบัน สมจันทร์
นางสุปราณี เขาใหญ่
นางสุปราณี ดําบรรพ์
นางสุปรียา แสนวา
นางสุปวีณ์ ใจมนต์

หน้า ๙๕
ราชกิจจานุเบกษา
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

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
นางสุผกา มาลัย
นางสุพร จตุรมนตรี
นางสุพร รองพล
นางสาวสุพรรัตน์ รูปโอ
นางสุพัตตรา คําศรี
นางสาวสุพัตรา เทอํารุง
นางสาวสุพัตรา ศรีภักดีสวัสดิ์
นางสุพินดา บัวทองสิงห์
นางสาวสุพิศ ทะแพงพันธ์
นางสุเพียง ชูขาว
นางสุภรัศมิ์ ลักษมีเศรษฐ
นางสาวสุภัค สังข์ทอง
นางสุภัทรฉวี วงศ์เจริญ
นางสุภา นาคะสรรค์
นางสาวสุภา บุญทองอ่อน
นางสาวสุภาพ นุชเจริญ
นางสุภาพร กล้าหาญ
นางสุภาพร เกิดแก้ว
นางสาวสุภาพร คงพันธ์
นางสุภาพร โคตรนาม
นางสาวสุภาพร ฉั่วพันธ์
นางสาวสุภาพร นพคุณ
นางสุภาพร เมตตา
นางสาวสุภาพร ศรีโสม
นางสาวสุภาพรรณ พลายนุกูล
นางสุภาภรณ์ ธิตะจารี
นางสุภาลักษณ์ ม่วงชาติ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ 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

นางสุภาวดี คําอาจ
นางสุภาวดี มุทธขอนแก่น
นางสาวสุภาวัฒน์ ห้วยทราย
นางสาวสุมณี เพ็งพิทักษ์
นางสุมลรัตน์ แสนสุข
นางสาวสุมา พิมานแมน
นางสุมาลี กลั่นเขตวิทย์
นางสุมาลี ทวีศรี
นางสาวสุมาลี บุญสิงห์จิตต์
นางสุมาลี พุทธวงค์
นางสุมาลี มิตรอารีย์
นางสุมาลี มุขพันธ์
นางสาวสุมาลี วิเศษชุมพล
นางสุมาลี โสมขันเงิน
นางสาวสุรัชชา เต็มจิตร
นางสุรัสวดี เจริญผ่อง
นางสุรางค์ เชื้อนาค
นางสุรินทร ใจวงศา
นางสุริยา พงษ์ประเสริฐวิไล
นางสุริยาพร ดอนวัดไพร
นางสุริษา ศรีพัฒนธาดากุล
นางสุรีย์ แก้วพุด
นางสาวสุรีย์ สะหยา
นางสุรีย์ภรณ์ บุญญมงคล
นางสุรีรัตน์ เคย์
นางสาวสุรีรัตน์ อุไรวร
นางสุรีลักษณ์ ชัยคําภา

หน้า ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๐๐
๑๗๐๑
๑๗๐๒
๑๗๐๓
๑๗๐๔
๑๗๐๕
๑๗๐๖
๑๗๐๗
๑๗๐๘
๑๗๐๙
๑๗๑๐
๑๗๑๑
๑๗๑๒
๑๗๑๓
๑๗๑๔
๑๗๑๕
๑๗๑๖
๑๗๑๗
๑๗๑๘
๑๗๑๙
๑๗๒๐
๑๗๒๑
๑๗๒๒
๑๗๒๓
๑๗๒๔
๑๗๒๕
๑๗๒๖

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
นางสุวรรณ จันทร
นางสุวรรณา ฉัตรแก้วชัย
นางสุวรรณา มะลิวัลย์
นางสุวรรณา มีบุญ
นางสุวรรณา เยือกเย็น
นางสาวสุวรรณา อรรครินทร์
นางสุวรรณี ลุนใต้
นางสาวสุวรรณี สอาดเอี่ยม
นางสาวสุวัฒนา ปลูกเจริญ
นางสุวิมล เพ็ชรอินทอง
นางสุวิมล แสนชาติ
นางสาวเสาวณีย์ เจียมจิตต์
นางเสาวนา พินิจผล
นางเสาวนีย์ โชติพิริยะ
นางเสาวภา มาสาซ้าย
นางเสาวลักษณ์ ธรรมพิทักษ์
นางแสงจันทร์ ข้อสังข์
นางสาวแสงจันทร์ พรมภา
นางแสงเดือน คุ่ยจาด
นางแสงเดือน ใบงิ้ว
นางแสงมณี บุญยัง
นางสาวแสงระวี ช้วนใย
นางโสพิศ มณีบุตร
นางโสภา เข็มขาว
นางโสภา แฉล้มศรี
นางโสภา ปักดอกไม้
นางโสภา สนประเสริฐ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข
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

นางสาวโสภา สุดสวาท
นางโสภา เหรียญทอง
นางสาวโสภิดา วงศ์ทองบาง
นางหทัยทิพย์ จันธิมา
นางหนึ่งฤทัย เขียวปัด
นางหนึ่งฤทัย นวลมิ่ง
นางหนึ่งฤทัย ปากหวาน
นางหนึ่งฤทัย รอวี
นางสาวหยาดน้ําค้าง แซ่ตัน
นางสาวหรรษา ศรีโมรา
นางสาวแหลมทอง รักธรรม
นางสาวอโณทัย แจ้งพูล
นางอติพร ฮวบประเสริฐ
นางสาวอธิฐาน วิไลแลง
นางอธิติยา ธรรมสติ
นางอนงค์ แย้มผอบ
นางอนงค์ สินธุศิริ
นางอนงค์ อับดุลเราะแม
นางสาวอนงรัก กลิ่นลั่นทม
นางสาวอนัญญา แก้วเกตุ
นางสาวอนัญพร หิรัญงาม
นางสาวอนันชนา แก้วบุญปัน
นางอนันตา บุญเกิดรอด
นางอนุทิน พันธ์ภูทอง
นางสาวอนุรักษ์ ทองกันยา
นางสาวอโนทัย ก้อนเครือ
นางอโนมา ไชยสาร

หน้า ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๕๔
๑๗๕๕
๑๗๕๖
๑๗๕๗
๑๗๕๘
๑๗๕๙
๑๗๖๐
๑๗๖๑
๑๗๖๒
๑๗๖๓
๑๗๖๔
๑๗๖๕
๑๗๖๖
๑๗๖๗
๑๗๖๘
๑๗๖๙
๑๗๗๐
๑๗๗๑
๑๗๗๒
๑๗๗๓
๑๗๗๔
๑๗๗๕
๑๗๗๖
๑๗๗๗
๑๗๗๘
๑๗๗๙
๑๗๘๐

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
นางอภิชญา ปัญญาผล
นางสาวอภิญญา ติรสุวรรณวาสี
นางอภิญญา อิ่มอ้วน
นางอภิรดี คุณประทุม
นางสาวอภิรดี มะลิซ้อน
นางสาวอภิสรดา สุขเจริญผล
นางสาวอมร สมใจ
นางสาวอมร อมาตสมบัติ
นางสาวอมรรัตน์ บุญตา
นางสาวอมรา ขุนอินทร์
นางอมรา สุวรรณพันธ์
นางอมรารัตน์ธนัน นิสะโสกะ
นางอรจิรา กาวี
นางอรทัย ศรีภูษณาพรรณ
นางสาวอรนุช สาระวัน
นางสาวอรนุช อินต๊ะ
นางอรพวง ทั่งทอง
นางอรพิน ขนันทอง
นางสาวอรพิน เจียมพิรุฬห์กิจ
นางอรพินท์ พันธ์แก่น
นางสาวอรพินท์ สุขเกษม
นางอรวรรณ จันทร์ตรี
นางสาวอรวรรณ จินดานิล
นางสาวอรวรรณ ประดิษฐ
นางสาวอรวรรณ วงศ์จันทร์
นางสาวอรวรรณ สบายยิ่ง
นางอรวรรณ สิทธิไกรพงษ์

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข
๑๗๘๑
๑๗๘๒
๑๗๘๓
๑๗๘๔
๑๗๘๕
๑๗๘๖
๑๗๘๗
๑๗๘๘
๑๗๘๙
๑๗๙๐
๑๗๙๑
๑๗๙๒
๑๗๙๓
๑๗๙๔
๑๗๙๕
๑๗๙๖
๑๗๙๗
๑๗๙๘
๑๗๙๙
๑๘๐๐
๑๘๐๑
๑๘๐๒
๑๘๐๓
๑๘๐๔
๑๘๐๕
๑๘๐๖
๑๘๐๗
๑๘๐๘

นางอรวรรณ แสนวิเศษ
นางอรศรี บุญขันธ์
นางอรศรี อวยพร
นางอรสา วงศ์เล็ก
นางสาวอรอนงค์ นิมาชัยกุล
นางอรอุมา สุวรรณเวศม์
นางสาวอรอุมา หอมเดช
นางอรัญญา เปาะทองคํา
นางสาวอริยา กันทะวงค์
นางอริศรา สายสืบ
นางอลิษา แก้วดวงดี
นางอลิษา นุสหรี
นางสาวอวยพร ข่าวกระโทก
นางสาวอวยพร แดงกนิษฐ์
นางสาวออน สิงห์ฆาฬะ
นางสาวอ่อนอนงค์ จิตสงค์
นางสาวอ้อมขวัญ จั่นนิล
นางสาวอ้อย สุขแสน
นางอังคณา จักรมานนท์
นางอังคณา ทุนอินทร์
นางอังคนา มุ่งดี
นางอังคนี นุหมุดหวัง
นางสาวอังศุมา ศรีวัชรินทร์
นางอัจฉรา โตสําเภา
นางสาวอัจฉรา แผนกุล
นางอัจฉรา พิมพ์ศรี
นางสาวอัจฉรา ภู่ห้อย
นางสาวอัจฉรา เสือสุวรรณ

หน้า ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๐๙
๑๘๑๐
๑๘๑๑
๑๘๑๒
๑๘๑๓
๑๘๑๔
๑๘๑๕
๑๘๑๖
๑๘๑๗
๑๘๑๘
๑๘๑๙
๑๘๒๐
๑๘๒๑
๑๘๒๒
๑๘๒๓
๑๘๒๔
๑๘๒๕
๑๘๒๖
๑๘๒๗
๑๘๒๘
๑๘๒๙
๑๘๓๐
๑๘๓๑
๑๘๓๒
๑๘๓๓
๑๘๓๔
๑๘๓๕
๑๘๓๖

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
นางอัจฉราภรณ์ พึ่งรอด
นางอัญจนา ธีรธาดากุล
นางสาวอัญชนา เถาว์ชาลี
นางอัญชลี กุลวงค์
นางอัญชลี คลังวิเชียร
นางสาวอัญชลี จันทะศิลา
นางสาวอัญชลี โชระเวก
นางสาวอัญชลี ประทุมทอง
นางสาวอัญชลี แผ่นทองประเสริฐ
นางอัญชลี มุ่งหมาย
นางสาวอัญญารัตน์ อดุลย์รัตนนุกุล
นางสาวอัมพร กังก๋ง
นางอัมพร สังข์สําโรง
นางสาวอัมพร โสภา
นางสาวอัมพาพร ชอบบนกลาง
นางสาวอัมรินทร์ พ่วงแพ
นางอัศธญาภรณ์ เพียรพิทักษ์
นางอัษฎาภรณ์ วสุอังกูร
นางสาวอาจารี ศิริรัตนศักดิ์
นางสาวอาภรณ์ ปรีชา
นางอาภรณ์ พงษ์สวัสดิ์
นางอาภัชลี ศรีรัตน์
นางอาภากร หาญจริง
นางอาภานันท์ วันโทน
นางอาภาพร คุ้มภัย
นางสาวอารมณ์ แจ่มดาว
นางอารมณ์ดี นาคคง
นางสาวอารมย์ สังคะโน

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข
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
๑๘๖๕

นางสาวอารยา ล้อมสาย
นางอารัตน์ เรืองรังษี
นางอารีย์ คูสุวรรณ
นางอารีย์ ใจมา
นางอารีรัตน์ พลเยี่ยม
นางสาวอารีรัตน์ สกุลตันติโรจน์
นางสาวอาษา เพ็ชรสกุล
นางอํานวยพร กันทะเป็ง
นางอําพร ดํารงวุฒิการณ์
นางอําไพ ดวงแก้ว
นางอําไพ รอดบรรจบ
นางสาวอําไพ ลําดวน
นางอําไพวัลย์ เกียรติสุวรรณ์
นางสาวอําภา ภูติอิทธินันท์
นางสาวอําภา สุขทองแท้
นางสาวอินทิรา จันทร์เจริญ
นางอิศราภรณ์ ทับทิมนาค
นางสาวอิสริยา วงศ์ชาน้อย
นางอุดมพร ถาวรอธิวาสน์
นางอุดมพร รัตนพงศ์
นางสาวอุติมาพร แซ่ห่อ
นางอุทัย จิตต์ภักดี
นางอุทัยรัตน์ ภาระวงศ์
นางสาวอุทัยวรรณ สามิภักดิ์ศิลป์
นางอุบล ฉิมรักษ์
นางอุบล ยศนันท์
นางอุบล สงเนียม
นางอุบลวรรณ พลสวัสดิ์
นางอุมา เดชสงค์

หน้า ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา
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

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
นางอุมาพร แก้วศิริพร
นางสาวอุมาพร นังคะลา
นางอุมาพร เปรมานุพันธ์
นางสาวอุมาพร โรจนกาญจนานันต์
นางอุมาพร วรวัฒนะ
นางสาวอุมาพร สงสุวรรณ
นางสาวอุมาพร แสงงาม
นางสาวอุมาพร อ่อนนาค
นางอุไร นิลไชย
นางอุไรรัตน์ จโนภาส
นางอุไรรัตน์ วงษ์สุรินทร์
นางสาวอุไรวรรณ เข็มทอง
นางอุไรวรรณ ยางเดิม
นางอุลัยวรรณ วงษ์โก
นางอุลาพร อาสนานิ
นางสาวอุษณีย์ แช่มทิพย์
นางสาวอุษณีย์ สมบัติใหม่
นางอุษณีย์ สังข์ทอง
นางสาวอุษราณี แสงบุญ
นางสาวอุษา แก้วมหิต
นางสาวอุษา เลาหสูต
นางอุษา สาธรณ์
นางสาวเอ็นดู หิระเดช
นางสาวเอมอร เนื่องแก้ว
นางเอมอร มังคะชาติ
นางสาวเอื้อมพร ปลั่งสูงเนิน
นางสาวเอื้อมพร อร่ามแสงเทียน
นางโอรีนทร์ จิวะสันติการ
นางสาวฮาหยาด สาริปา

หน้า ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔

บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

๑ นายธนู กุลชล
๒ นายเพชร โอสถานุเคราะห์
๓ นายรัตน์ โอสถานุเคราะห์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ทุติยดิเรกคุณาภรณ์
๔ นางสาวมัทนา สานติวัตร
๕ นางสุรี บูรณธนิต
ตติยดิเรกคุณาภรณ์
๑ นางศิวพร หวังพิพฒ
ั น์วงศ์
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์

๑ นายกิตติ กุลวิชวรากร

๑๖ นายศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม

๒ นายคะนอง ปาลิภัทรางกูร

๑๗ นายอภิรักษ์ แสงลิ้มสุวรรณ

๓ นายจรินทร์ อาสาทรงธรรม

๑๘ นายอรุณ เรืองศิลป์กลการ

๔ นายจักรกฤษณ์ โปณะทอง

๑๙ นางเกศสุดา พึ่งพระเกียรติ

๕ นายเจษฎา สุทธิอุดม

๒๐ นางสาวขวัญฤทัย กุลกิจเจริญ

๖ นายชัชวิน รัตนาภิรมย์

๒๑ นางสาวทักษิณา พิพิธกุล

๗ นายชาญณรงค์ ชัยพัฒน์

๒๒ นางสาวธัญลักษณ์ นามจักร

๘ นายชํานาญ ดอกไม้

๒๓ นางธันยกร จันทร์สาส์น

๙ นายธีรวัฒน์ อิ่มประคองศิลป์

๒๔ นางสาวนันทมาส เกตุแก้ว

๑๐ นายปิติพงศ์ ตันติพัฒนเสรี

๒๕ นางสาวนิภา ขวัญงาม

๑๑ นายพรชัย เสมแจ้ง

๒๖ นางสาวเบญจมาศ บุญจรรยา

๑๒ นายพิจารณ์ เจริญศรี

๒๗ นางสาวพนิดา ตันศิริ

๑๓ นายมนต์ชัย สันติเวส

๒๘ นางสาวเพ็ญจิรา คันธวงศ์

๑๔ นายวรพงศ์ พิรอด

๒๙ นางสาวภัทราวดี วงศ์สุเมธ

๑๕ นายวิกร ปรัชญพฤทธิ์

๓๐ นางสาวเยาวเรศ รัตนอักษรศิลป์

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

นางสาวรวิชุดา บรรจงมณี
นางสาวรัชชุมาศ ลัภยวิจิตร
นางรุ้งลาวัลย์ สกุลมาลัยทอง
นางวนิดา คูชัยสิทธิ์
นางสาวสมหมาย ค้าข้าว

หน้า ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔

๓๖ นางสินหณิสาธ์ บุญพระธรรมชัย
๓๗ นางสาวสุภาภร นพพิชญังกูร
๓๘ นางสุภาภรณ์ คงสวัสดิ์
๓๙ นางสุมาลี เล็กประยูร
๔๐ นางสาวแสงเดือน รตินธร
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
นายกิตติวัฒน์ โพธิ์งามบวรชัย
๒๐ นางสาวปริญญา เฉลิมเกียรติกุล
๒๑ นางสาวปริณดา เริงศักดิ์
นายคุณากร สุทธิโสตถิ์
๒๒ นางแพรวพรรณ พริง้ พร้อม
นายเจตน์ แสงเงิน
๒๓ นางสาวไพลิน บรรพโต
นายณรงค์ฤทธิ์ สินธุสงั ข์
๒๔ นางสาวฟ้าสว่าง พัฒนะพิเชฐ
นายตรีพล เกิดนาค
๒๕ นางภาสินี เปรมประพันธ์
นายทวีศักดิ์ สังขปรีชา
๒๖ นางสาวยุคลธร ไกรวศิน
นายธนกฤต วงศ์มหาเศรษฐ์
๒๗ นางสาวเยาวลักษณ์ มั่นประชา
นายธรรมยุทธิ์ จันทร์ทิพย์
๒๘ นางสาวรมณีย์ ยิ่งยง
นายนัฐธวัช จําปาเงิน
นายปนิญญา ภักษา
๒๙ นางสาวเรืองลดา ปุณยลิขิต
นายพงศกร อารีศิริไพศาล
๓๐ นางสาววรรณ์ขวัญ พลจันทร์
นายสุนทร อักษรเชิดชู
๓๑ นางสาวศศิประภา ตันวิมล
๓๒ นางสาวศิริรัตน์ สุทธากรณ์
นางกัญจนา พัฒนวรพันธุ์
๓๓ นางสาวศิริวรรณ รุจิพงษ์
นางสาวกาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ
๓๔ นางสาวสุดารัตน์ เจริญสุขอํานวย
นางสาวจรรยา เรียนไธสง
๓๕ นางสาวเสาวณี แซ่ตั้ง
นางนนิดา สร้อยดอกสน
๓๖ นางสาวเสาวลักษณ์ ขํารัก
นางสาวเนตยา พิกุลแกม
๓๗ นางสาวอรอุมา เพียผ่าน
นางสาวเบญจวรรณ แซ่เตียว
๓๘ นางสาวอริสา เลิศศิริวรกุล
นางสาวปฐมา สตะเวทิน

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข

หน้า ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายวิทยา เบ็ญจาธิกุล

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายพิเชษฐ สําเนียง
๑๓ นางสาวพัชรินทร์ เกริกฤทธิ์วณิช
๒ นายอมรชัย โกมลโรจน์
๑๔ นางเพ็ญแข แสนลี
๓ นางสาวกรภัค จ๋ายประยูร
๑๕ นางมณทิรา วงศ์คุ้มสิน
๔ นางสาวกรรณิการ์ สรไกร
๑๖ นางสาวมนฤดี อํานวยโชติทวี
๕ นางสาวเกษร ปิยะทัต
๑๗ นางเมตตา เสมสมบูรณ์
๖ นางสาวจุฑารัตน์ สุทัศโชติ
๑๘ นางสาวเรวดี อันนันนับ
๗ นางสาวณัฐฌา พูลศิริโภคา
๑๙ นางสาวลัลนา รมัณญา
๘ นางสาวทิพวรรณ สุวรรณประภา
๒๐ นางศิริรัตน์ บุญเตาชู
๙ นางสาวน้ําส้ม โพธิ์กระจ่าง
๒๑ นางสาวสุพรรณี ลีอ่ํา
๑๐ นางสาวบุรัสกร สุรินทร์ราช
๒๒ นางสาวสุรีพร เข็มลา
๒๓ นางแสงดาว ทักษิณ
๑๑ นางสาวบุษรา อวนศรี
๒๔ นางสาวอัญชลี ฤทธิเรือง
๑๒ นางสาวประไพพร โกศิลญวงศ์
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑๓ นางสาวณปภัช สุขพงษ์ไทย
๑ นายกอบพงษ์ กุณฑียะ
๑๔ นางต้อยตุลา นาคสกุล
๒ นายต่อตระกูล อุบลวัตร
๑๕ นางนฤวรรณ เรืองโรจน์
๓ นายธนสรรค์ แขวงโสภา
๑๖ นางสาวพชรมน เกิดสุวรรณ
๔ นายธีระ ฤกษ์มณีวรรณ
๑๗ นางสาววราภรณ์ เฮงสันเทียะ
๕ นายปราชญา อ่อนนาค
๑๘ นางสาววรินทร ปิ่นทอง
๖ นายมนตรี ธีรธรรมพิพัฒน์
๑๙ นางสาวศศิพรรณ บิลมาโนช
๗ นายสุพรรณชัย ปัณฑวนันท์
๒๐ นางสาวศิรินภา รัชตโพธิ์
๘ นายอดิเทพ โสภาวะนัส
๒๑ นางสุภาวดี ธงภักดิ์
๙ นางสาวกลมใบ อุ่นฤทธิ์
๒๒ นางสาวอภิชญา ศักดานรเศรษฐ์
๑๐ นางเจษฎา อังกาบสี
๑๑ นางสาวชเนตตี ทินนาม
๒๓ นางสาวอุบลรัตน์ วาริชวัฒนะ
๑๒ นางสาวณฐมน วันวิชัย

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข

หน้า ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔

มหาวิทยาลัยเกริก
๑ นายสังคม ทองคํา
๑ นายโกญจนาท เจริญสุข
๒ นายจิรัตน์ เขียวชอุ่ม
๓ นางสาวปัทฐวรรณ อ่วมศรี

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๒ นางสาวรัชนี คงภักดี
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๔ นางปิ่นหทัย จันดาวัน
๕ นางเอมอร ณรงค์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

๑
๒
๓
๔

นายสุเทพ วุฒิวโรภาส
นายอุริส แจ้งเจริญ
นางสาวจิตสุดา สังข์เขียว
นางสาวรัศมี ลักขณาวรรณพร

๑ นายประสิทธิ์ หนูบรรจง
๒ นางสาวนภา นาคแย้ม

ทุติยดิเรกคุณาภรณ์
๑ นางจันทร์จิรา วงษ์ขมทอง
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๕ นางวรรณดี สุทธิศักดิ์
๖ นางวรรณา ชื่นจู
๗ นางอรพรรณ บุญสม
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๓ นางสาวสุจิรา สุขวัฒน์

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

๑ นายคณาธิป ทองรวีวงศ์

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑ นางสุภาพร เพ่งพิศ
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๒ นางสาววนาลี เลิศวาทิน

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑ นางสลักจิต นพคุณ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข

หน้า ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔

วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายทรงพล นคเรศเรืองศักดิ์

๖ นางนันทพร เศรษฐทัตต์

๒ นายธิปัตย์ โสตถิวรรณ์

๗ นางสาวบริสุทธิ์ ผึ่งผดุง

๓ นายสุริยะ พุ่มเฉลิม

๘ นางสาวภิญญดา หงษ์จรเดชา

๔ นายอัณณพ อนันตรักษ์

๙ นางสาวศรีมณา เกษสาคร

๕ นางสาวนงลักษณ์ เหรียญทอง

๑๐ นางสุดาสวรรค์ งามมงคลวงศ์

วิทยาลัยดุสิตธานี
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑ นางกฤชวรรณ อรุณสุรยิ ศักดิ์

๒ นางสาวไพรวรรณ เฉื่อยฉ่ํา
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์

๑ นายเศรษฐา เมธีปราชญางกูร

๓ นางสาวอัจฉราภรณ์ อมรสิทธินนท์

๒ นางสาวกิตติยาพร เจริญพงศ์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายบงการ หอมนาน

๙ นางไพรินทร์ ชลไพศาล

๒ นายศุภรัชชัย วรรัตน์

๑๐ นางสาวลักษณา เกตุเตียน

๓ นางสาวกุลทิพย์ ศาสตระรุจิ

๑๑ นางสาววลัย วัฒนะศิริ

๔ นางสาวนภาภรณ์ จันทรศัพท์

๑๒ นางวิภาวดี เกษมสันต์

๕ นางสาวปรียานันต์ สุจปลื้ม

๑๓ นางสมศิริ วัฒนสิน

๖ นางปิยวลี ยิ่งสวัสดิ์

๑๔ นางอติกา ประทยศ

๗ นางพัฒนี ทองพึง

๑๕ นางอัจฉรียา ชูตินันทน์

๘ นางเพียรใจ โพธิ์ถาวร

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

นายจิรวุฒิ ลิปิพันธ์
นายชัชพล มงคลิก
นายธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ
นายธีระ ศรีธรรมรักษ์
นายนวพงศ์ ตัณฑดิลก
นายนักรบ หมี้แสน
นายประจวบ วานิชชัชวาล
นายปรีชา วุฒิการณ์
นายวิญญู นิรนาทล้ําพงศ์
นายวีรพล สวรรค์พิทักษ์
นายสุทธิพงศ์ ปานเพ็ชร์
นายสุพล สุภาควัฒน์
นางกัญญรัตน์ หงส์วรนันท์
นางชงค์สุดา โตท่าโรง
นางสาวญาศิณี เคารพธรรม
นางทัดดาว แนบเนียน

หน้า ๑๐๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑๗ นางนงนิภา ตุลยานนท์
๑๘ นางสาวนิยะดา รสิกวรรณ
๑๙ นางสาวปณิษฐา มีชอบธรรม
๒๐ นางปัณรสี สู่ศิริรัตน์
๒๑ นางสาวปิยนุช ชัยพรแก้ว
๒๒ นางสาวพรณิชา วีระคัณโฑ
๒๓ นางสาวมณิสรา จุลสมัย
๒๔ นางสาวมณีรัตน์ จันทรเนตร
๒๕ นางสาวลจิต โพธิสาร
๒๖ นางสาววริศรา แหลมทอง
๒๗ นางสาววาสนา วิสฤตาภา
๒๘ นางสาวศศิธร อนันตโสภณ
๒๙ นางสาวศิริลักษณ์ เวชสุมังคะโล
๓๐ นางสาวสกลกานต์ อินทร์ไทร
๓๑ นางสิญาทิพย์ จิวานันทวัฒน์
๓๒ นางสาวสิโรรัตน์ จั่นงาม

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
๑
๒
๓
๔
๕

นายเกรียงไกร เจริญผล
นายคุณากร คุณาสวัสดิ์
นายชินวร ชวสินธุ์
นายสุรชัย สานติสุขรัตน์
นายสุรพล ดํารงกิตติกุล

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๖ นางสาวชลธิรศน์ สุนทรานนท์
๗ นางสาวดารกา พลัง
๘ นางภารดัย สิงห์ใจ
๙ นางสาวศุภากร ศิลาเกษ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข

หน้า ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔

มหาวิทยาลัยพายัพ
๑ นายเจนศิริ จันทร์ศิริ
๒ นายตะวัน ทองพุก
๓ นายธนะ เนตรศุภลักษณ์
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

นายฉัตรชัย สุพรรณบรรจง
นายณริสสร สมสวัสดิ์
นายวุฒิพงษ์ ฉั่วตระกูล
นายสิทธิพร ภู่นริศ
นางกุลธิดา สุภาคุณ
นางจิรภัทร กิตติวรากูล
นางสาวจีระภา มหาวงค์

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๔ นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต
๕ นายอภิชา อินสุวรรณ
๖ นางจรัญญา เทพพรบัญชากิจ
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๘ นางสาวณภัทร ฉิมพาลี
๙ นางสาวทุติยาภรณ์ จิตตะปาโล
๑๐ นางปรารถนา ลังการ์พินธุ์
๑๑ นางสาวพิมพ์ชนก ต่อวงศ์
๑๒ นางสาวรวิพิมพ์ เสนาวงค์
๑๓ นางสาวเสาวนิภา ฮุ่งหวล

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
๑
๒
๓
๔

นายชัยรัตน์ ขันแก้ว
นายบุญฤทธิ์ คิดหงัน
นางกรรณิการ์ กงแก้ว
นางสาวกาญจนา สมมิตร

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๕ นางสาวจันทร์จิตร เธียรสิริ
๖ นางญาดา ยั่งยืน
๗ นางปานหทัย ตาเจริญเมือง
๘ นางรพีพร นุตตานนท์

มหาวิทยาลัยภาคกลาง
๑ นายสําราญ บุญเจริญ
๒ นายสุรยี ์ สถิรางกูร
๑ นางจริยา รอดจันทร์

ทุติยดิเรกคุณาภรณ์
๓ นางโสภิต สถิรางกูร
ตติยดิเรกคุณาภรณ์
๒ นางสาวศรีนวล อินผึ้ง

หน้า ๑๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๓ นายสุเมธ เพชรอ้อน

๑ นายกมล เพชรอ้อน
๒ นายโชติการ แพสุวรรณ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๓ นางสาวสุดารัตน์ สุดสมบูรณ์

๑ นายนันทวุฒิ วงศ์เมฆ
๒ นางสาววิสาข์ ไชยตรี

มหาวิทยาลัยธนบุรี
ตติยดิเรกคุณาภรณ์
๓ นางสาวอุไรรัตน์ แย้มชุติ

๑ นายบัญชา เกิดมณี
๒ นางนภวรรณ แย้มชุติ

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายอนุพงษ์ อินฟ้าแสง

๔ นางสาวสุกานดา โรจนประภายนต์

๒ นางฐิติพร กรัยวิเชียร

๕ นางสาวอัญชลี ทรัพย์เกษม

๓ นางสาวพรพรรณ สุวรรณประทีป
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายเอนก นามขันธ์

๔ นางสาวศิริพร อนุวัตวิสิฐ

๒ นางธนวรรณ แฉ่งขําโฉม

๕ นางสาวศุภลักษณ์ บาตโพธิ์

๓ นางลินดา ตันฮวด

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑ นางสาวพัชรี ถุงแก้ว

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข

หน้า ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔

มหาวิทยาลัยโยนก
๑ นางศศิวิมล แรงสิงห์
๒ นางสาวศิรินธร อุทิศชลานนท์

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๓ นางสาวอัศนีย์ ณ น่าน
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายแดน กุลรูป

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

นายประธาน จินายน
นายเอกชาต สมพงษ์
นางสาวณกมล จันทร์สม
นางสาวนิภา วลัยพัชรา
นายกุลธร เกษมสันต์
นายนัฐวุฒิ สีมันตร
นายบํารุง อิศรกุล
นายปวริศร ซ่อมศิลป์
นายปานันท์ กาญจนภูมิ
นายพนัส โภคทวี
นายเพิ่มศักดิ์ สุวรรณทัต
นายวิรุฬห์ วิชัยบุญ
นายศาสตรา โตอ่อน
นายเสรี วังส์ไพจิตร

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๕ นางปาริสุทธิ์ เลิศคชาธาร
๖ นางรัตนจินต์ จิตตานุภาพ
๗ นางอรลดา นัยสุทธิ์
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑๑ นายอภิรักษ์ ภักดีวงษ์
๑๒ นางนิ่มนวล วิเศษสรรพ์
๑๓ นางสาวนิศากร จุลรักษา
๑๔ นางสาวเบญจวรรณ แจ่มใส
๑๕ นางสาวปิยนุช ทองผาสุก
๑๖ นางสาวลดาวัลย์ วศินปิยมงคล
๑๗ นางศุภวรรณ บุญระเทพ
๑๘ นางสาวสุพัตรา ตู้จินดา
๑๙ นางสาวสุภาวดี จุ้ยศุขะ
๒๐ นางอุษณีย์ มะลิสุวรรณ

สถาบันรัชต์ภาคย์
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑ นางสาวสสิตา แถลงสุข

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข
๑
๒
๓
๔
๕

นายธานินทร์ จินดามณี
นายธีระ เทิดพุทธธรรม
นายนันทพล วรรธนะประทีป
นายพิชัย ทรัพย์เกิด
นายสุนทร วงศ์เสน

หน้า ๑๐๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๖ เรือโทหญิง กมลธิดา ทังสุบุตร
๗ นางสาวฐิติมา พรหมทอง
๘ นางสาวเนรมิต ธานีพูน
๙ นางสาวบุปผา พิกุลแก้ว

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายสะอาด สบายวงษ์
๖ นางสาวฐิติรัตน์ มานิพารักษ์
๒ นายเสถียร ทองเกิด
๗ นางพรพันธุ นวลปรีดา
๘ นางวรรณวิไล โพธิ์ชัย
๓ นางสาวกรจงรักษ์ พรหมมาก
๙ นางสุริย์วิภา ไชยพันธุ์
๔ นางกัญญธร พงศ์พงัน
๕ นางจันทร์เพ็ญ พึ่งฉิม
๑๐ นางอุบลรัตน์ นีรชกุล
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑๖ นางสาวภาวิณี แก้วกลาง
๑ นายพิภพ ช้อยวงค์งาม
๑๗ นางสาวมะลิวัลย์ คุณกระมุท
๒ ว่าที่ร้อยตรี ไพโรจน์ ขาวสะอาด
๑๘ นางรัศมี อ่อนปรีดา
๓ นายวนดล ขันประกอบ
๑๙ นางสาวรุสนานี ปอแซ
๔ นายสมชาย บุญมาเลิศ
๒๐ นางสาวลักขณา มณีรัตน์
๕ นายสมัย พลอุ่น
๒๑ นางวลัยลักษณ์ เพ็ชรแสน
๖ นายสายชน ดวงแก้ว
๒๒ นางศิริภัส กัณฑานนท์
๗ นายสุรเดช วีระประจักษ์
๒๓ นางสาวศิริรัตน์ ฤกษ์ดี
๘ นายสุรวุฒิ เกตุโรจน์
๒๔ นางสายใจ จิตรอ่อนน้อม
๙ นายอนิรุจน์ ทวีคณ
ู
๒๕ นางสาวสุกัญญา สุขรุ่ง
๑๐ นางจุฑามาศ ทองโชค
๒๖ นางสาวสุนิสา หมาดง๊ะ
๑๑ นางชลดา มนัสทรง
๑๒ นางสาวธัญญา ดวงทอง
๒๗ นางสาวอังคณา อาดํา
๑๓ นางสาวประกายมาศ ใจวงค์
๒๘ นางอัมพร สหัสยุคนธ์
๑๔ นางประทุม ชอบใจ
๒๙ นางสาวอุทิศ เสือแก้ว
๑๕ นางสาวภริดา พุ่มประดิษฐ์

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข

หน้า ๑๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

นายกิตติพงษ์ สุวรรณสน
นายกิติกร ทิพนัด
นายชีวินทร์ ลิ้มศิริ
นายบัลลังก์ จงวัฒนานุกูล
นายมารุต โคตรพันธ์
นายสุทธิพงษ์ แพงตาวงษ์
นางสาวชุติมา เกษมอมร

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๘ นางผ่องศรี ดอกบุญนาค
๙ นางเมธาพร กาญจนเตชะ
๑๐ นางรักษณากร สุชาติพงค์
๑๑ นางศศิธร อิ่มวุฒิ
๑๒ นางสาวสายสวาท โคตรสมบัติ
๑๓ นางสุรีพร มีหอม
๑๔ นางเสาวณีย์ โคตรพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ทุติยดิเรกคุณาภรณ์
๑ นางสาวรัชนีพร พุคยาภรณ์
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายกษิเดช ทิพย์อมรวิวัฒน์
๑๔ นายเผชิญ จันทร์สา
๒ นายกีรติ ชยะกุลคีรี
๑๕ นายพศวีร์ ศรีโหมด
๓ นายจงรักษ์ พลสงคราม
๑๖ นายพัฒนพงศ์ อริยสิทธิ์
๔ นายจักรี ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
๑๗ นายภัทรวัต ปิติวรรณ
๕ นายชัชวาลย์ วรวิทย์รัตนกุล
๑๘ นายเริงวุฒิ ชูเมือง
๖ นายชัยยนต์ ชิโนกุล
๑๙ นายสมเกียรติ กรวยสวัสดิ์
๗ นายชิษณุ อัมพรายน์
๒๐ นายสมเกียรติ สมบูรณ์เงิน
๘ นายถวัลย์ สุวรรณฉวี
๒๑ นายสมภพ มีบุญ
๙ นายธนกฤต พลูน้อย
๒๒ นายสัญญา คูณขาว
๑๐ นายธนา สุขวารี
๒๓ นายโสภณ เจริญ
๒๔ นายอัศวิน ไทรสาคร
๑๑ นายบุญเลิศ วงศ์พรม
๒๕ นายอาคม เผือกจันทึก
๑๒ นายประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ
๒๖ นางจิราพร ระโหฐาน
๑๓ นายผิน ฉัตรแก้วมณี

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๑
๒
๓
๔
๕
๖

หน้า ๑๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔

นางสาวช่อทิพย์ ราศรีเกรียงไกร
นางชิดใจ วรพงษ์ วงษ์วุฒิพงษ์
นางสาวนพวรรณ ยุติธรรม
นางสาวนุชศรา กลัดเนียม
นางพิมพ์พร ฟองหล่ํา
นางสาวมณีรัตน์ เกตุไสว
นางวันทนีย์ จาริยศิลป์

๓๔ นางวารุณี บัวศรี
๓๕ นางสาวศศิภัทร อัมพวรรณ
๓๖ นางสาวสมทรง สีตลายัน
๓๗ นางสุวรีย์ ชิตะปรีชา
๓๘ นางสาวอนพัทย์ หนองคู
๓๙ นางอริสรา เสริมแก้ว
๔๐ นางสาวอุทัยรัตน์ เพ่งผล
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
นายธนาสิทธิ์ เพิ่มเพียร
๗ นางสาวธนาพร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
นายนพดล ปกรณ์นิมิตดี
๘ นางธรินี มณีศรี
นายพลกฤษณ์ ไพรสานฑ์วณิชกุล
๙ นางปาริชาติ คุณปลื้ม
นายศรายุธ ยืนยง
๑๐ นางสาวพรรษา รอดอาตม์
นายสมภพ แอลล์
๑๑ นางสาวสุพัฒตรา เกษราพงศ์
นายสุภาค สิทธิทองแพง
๑๒ นางสาวสุรีย์ฉาย พลวัน

มหาวิทยาลัยสยาม

๑
๒
๓
๔
๕
๖

ทุติยดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายถาวร ตันติพงศ์อนันต์
ตติยดิเรกคุณาภรณ์
๑ นางชลลดา มงคลวนิช
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
นายกิตติชัย ถาวรธรรมฤทธิ์
๗ นายพิจักษณ์ จันทวิโรจน์
นายตะวัน ภูรัต
๘ นายภัทรพงศ์ ประกอบผล
นายทวีพฤทธิ์ ศิริศักดิ์บรรจง
๙ นายภาณุมาศ สนโศรก
นายประสพโชค โห้ทองคํา
๑๐ นายภูสิษฐ์ วงศ์เจตจันทร์
นายปรัชญา ปิ่นมณี
๑๑ นายยุทธนา ทองสุก
นายปิติกันต์ รักราชการ
๑๒ นายเริงสันต์ มวลชนธรรม

หน้า ๑๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

นายวิบูลย์ ชินบูรพา
นายสมชัย เอื้อวิบูลย์ทรัพย์
นายสรายุทธ อินทรเสมา
นายสุภาพ พิทักษ์วงศาโรจน์
นายอานนท์ ครุฑธานุช
นางขวัญใจ อุณหวัฒนไพบูลย์
นางชลิศา รัตรสาร
นางธัญญาภรณ์ ศิริเลิศ
นางสาวนลินรัตน์ วิศวกิตติ
นางสาวประกายรัตน์ สุวรรณ

๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
นางสาวปัญจมา เปมะโยธิน
นางสาวพิชญากร เลค
นางสาวมณฑา ชัยหิรัญวัฒนา
นางมยุรี วงศ์จรัสเกษม
นางวิมล ประคัลภ์พงศ์
นางสาวศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล
นางสาวศิวิไล สายบัวทอง
นางสาวหทัยกาญจน์ นิกรพงษ์สิน
นางสาวอรนุช อินทวงศ์

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
นายโตมร สุนทรนภา
๙ นางสาวกาญจนา มหัทธนทวี
นายนพรัตน์ คําพร
๑๐ นางสาวไขแสง ขุนพาสน์
๑๑ นางสาวจิตติญาดา พุกกะมาน
นายนรณัฐ สงวนศักดิโ์ ยธิน
๑๒ นางสาวธนิตา เลิศพรกุลรัตน์
นายบรรพต เที่ยงคํา
๑๓ นางสาวนาราภัทร โชติช่วง
นายวิโรจน์ ศรีหิรัญ
๑๔ นางบงกช ฤทธิชัยนุวฒ
ั น์ งามสม
นายวิศิษฐ์ ลีลาผาติกุล
๑๕ นางประกายทิพย์ วงษ์มงคล
นายสุขศิริ ประสมสุข
๑๖ นางสาววฤษาย์ ร่มสายหยุด
นางสาวกมลวรรณ โลห์สิวานนท์

วิทยาลัยสันตพล
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑ ว่าที่ร้อยเอก เจริญชัย พรไพรเพชร
๒ นางมณีวรรณ ศรีปาน

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
๑ นายพงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๒ นายสมชัย ว่องอรุณ

หน้า ๑๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔

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

นายกัญช์ อินทรโกเศศ
นายเกษม อุทัยไขฟ้า
นายเจษฎา แก้ววิทย์
นายณัฐพร ฤทธิ์นุ่ม
นายธนวรรธน์ พลวิชยั
นายพฤทธิ์ เทศจีบ
นายวันชัย ฉิมฉวี
นายเวชยันต์ ช่วยชูวงษ์
นายศุภฤกษ์ มานิตพรสุทธ์
นายสถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา
นายสันต์ชัย รัตนนนท์
นายอัทธ์ พิศาลวานิช
นางสาวกฤติยา ดาบเพชร
นางสาวฐานิตา ฆ้องฤกษ์
นายพีรพงษ์ ฟูศิริ
นายอนุฉัตร ช่ําชอง
นางสาวจินดาพร พินพงทรัพย์
นางชุติมา เพชรรักษ์
นางสาวตระหนักจิต ยุตยรรยง

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑๕ นางสาวนิธิมา สังคหะ
๑๖ นางสาวนิออน ศรีสมยง
๑๗ นางพรเพ็ญ ผลสวัสดิ์
๑๘ นางสาวพิจิตรา ดิสวโรธรรม
๑๙ นางเพ็ญศรี นวมงคลวัฒนา
๒๐ นางลักขณา คิดบรรจง
๒๑ นางวงเดือน สิมะโชคดี
๒๒ นางสาววิภา ประดิษฐผลพานิช
๒๓ นางวิภาวรรณ สุนทรจามร
๒๔ นางสาวสาริณี ตั้งสถาพรพันธ์
๒๕ นางสาวสิริพันธ์ วงศ์อินทวัง
๒๖ นางสาวสุวรรณา งามเหลือ
๒๗ นางอภิญญา บุษราตระกูล
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๖ นางพิมพ์พชา วณิชย์กอบจินดา
๗ นางสาวรจนาฎ ไกรปัญญาพงศ์
๘ นางสาววัชรวี จันทรประกายกุล
๙ นางศิริพร ศรีมูล
๑๐ นางสาวสิรินุช นิ่มตระกูล

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
๑ นายชาญณรงค์ เที่ยงธรรม
๒ นายปฏิพัฒน์ กิตติโชควัฒนา

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๓ นายสมพล แก้วแทน
๔ นางสาวกนกวรรณ คงสกุล

หน้า ๑๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข
๕
๖
๗
๘

นางสาวคนึงนิจต์ หนูเช็ก
นางสาวจิราภรณ์ บัวเพ็ชร
นางสาวบุตรี บุญโรจน์พงศ์
นางสาวเยาวลักษณ์ ตระกูลเมฆี

๙
๑๐
๑๑
๑๒

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
นางสาวรุ่งฤดี ดิษฐวิชัย
นางสาววีระวรรณ ศิริพงษ์
นางศัจนันท์ แก้ววงศ์ศรี
นางสาวหทัยมาศ ขุนจันทร์

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๗ นางสาวนพมาศ อัครจันทโชติ
๘ นางสาวพรทิพย์ พึ่งม่วง
๙ นางสาววิชิดา โอฬารกิจกุลชัย
๑๐ นางสาวสุวรรณา เมธีภัทรากูล
๑๑ นางสาวเสาวณีย์ วรวุฒางกูร

๑
๒
๓
๔
๕
๖

นายธวัช จัตุรัส
นายปยุต ถาวรสถิตย์
นายระวิ ปัญจ์สวัสดิ์
นายอติวัตน์ พรหมาสา
นางกรวรรณ วัฒนชัย
นางทรรศจันทร์ ปิยะตันติ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๙ นางสาวรัตนา ทิมเมือง
นายเทอดพงศ์ ศรีสุขพันธุ์
๑๐ นางวชิรา เจริญจิตร์
นายมณฑล สรไกรกิติกูล
นายยิ่งเจริญ คูสกุลรัตน์
๑๑ นางสาววรนิษฐ์ เจริญรัฐพัชรธร
นายสุกฤตาวัฒน์ บํารุงพานิช
๑๒ นางวรางคณา วิเศษมณี ลี
นางสาวกมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม
๑๓ นางสาววิไล ธรรมวาจา
นางสาวชัญญา เจียมใจ
๑๔ นางสุมลรัตน์ ชูวงษ์วัฒนะ
นางสาวธนทร ชินกุลวงษ์
๑๕ นางอภิชญาณ์ ดนัยพิริยะ
นางสาวนงลักษณ์ รุ่งเรือง

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
๑ นายเกียรติศักดิ์ รักษาสัตย์
๒ นายจักรี ติยะวงศ์สุวรรณ

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๓ นายจิรัฐิติ์ บรรจงศิริ
๔ นายเทอดศักดิ์ สายสุทธิ์

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข
๕
๖
๗
๘
๑
๒
๓
๔
๕

หน้า ๑๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔

นายบุญชัย เชิญเกียรติประดับ
นายวิบูลย์ สุรสาคร
นายสมจริง ตั้งนิมิตรมงคล
นายสมภพ ลิ้มประไพพงษ์

๙ นางธิดา จินดามณี
๑๐ นางสาวเพ็ญศรี ฉิรินัง
๑๑ นางสมใจ ธวัชผ่องศรี
๑๒ นางสาวอภินันท์ ศรีไพวัลย์
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
นายมธุ รจิตปริญญา
๖ นางสาวประภาพรรณ เคลือบวัณณรัตน์
นายวัฒนะ สืบกินร
๗ นางวรลักษณ์ รักเกียรติงาม
นายศักร์ระภีร์ วรวัฒนะปริญญา
๘ นางสาวสุนันทา พรเจริญโรจน์
นายสมเกียรติ เพียงพรานทอง
๙ นางอลิสา วงษ์บัวแก้ว
นายอนุสรณ์ ผ่องประภา

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
๑ นายเชิดพงษ์ สีบุญเรือง
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

นายขจรศักดิ์ ถิระพานิช
นายประลอง พีรานนท์
นายไพฑูรย์ พรตระกูล
นายสังคม ฮอหรินทร์
นายสุทธิพร ปทุมเทวาภิบาล
นายอรรณพ พึ่งเชื้อ
นางสาวจิตติมา วงศ์วุฒิวัฒน์
นางฐิติฎา โนชัย
นางสาวดารณี ปราสาทสรณ์
นางสาวบุหงา ชัยสุวรรณ

ตติยดิเรกคุณาภรณ์
๒ นางนันทพันธ์ ชินล้ําประเสริฐ
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๑๑ นางปิยนาถ ทัพภะสุต
๑๒ นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณเมนะ
๑๓ นางสาววันวิสาข์ กระแสร์คุปต์
๑๔ นางสาววิยดา กุนทีกาญจน์
๑๕ นางสาววิลาสิณี ศรีศกุน
๑๖ นางสาวศิริพร พูลรักษ์
๑๗ นางสุวรรณา ก่อวัฒนกุล
๑๘ นางสาวอมรรัตน์ ท้วมรุ่งโรจน์
๑๙ นางอรลออ ธนพลเกียรติ
๒๐ นางสาวอัษมา มหาพสุธานนท์

หน้า ๑๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายการัณย์ ไพบูลย์เลิศ

๑๖ นางสาวณมน รัตนเดชตระกูล

๒ นายจีรวัตร สุกขีโชติ

๑๗ นางสาวทิพย์รตั น์ แสงเรืองรอบ

๓ นายชัชวาลย์ รุ่งโรจน์บูลย์

๑๘ นางสาวพัด ประภาวิชา

๔ นายชัยรัฐ ชยันต์วรรธน์

๑๙ นางสาวลนา อินทรลักษณ์

๕ นายทัพนันทน์ เอี่ยวพานทอง

๒๐ นางสาววรรณศิริ ตั้งพงศ์ธติ ิ

๖ นายบุญเลิศ วัจจะตรากุล

๒๑ นางสาววาทินีย์ จั่นอาจ

๗ นายประยุทธ มีเนตรทิพย์

๒๒ นางสาวเวสารัช เอื้อมบุญสุข

๘ นายปิยะ สายลมรักษา

๒๓ นางสิริทิพย์ จิตติชานนท์

๙ นายวสะ บูรพาเดชะ

๒๔ นางสาวสุภาพร ยอดพราหมณ์

๑๐ นายวีระพันธ์ พันธ์วิไล

๒๕ นางสาวสุภาวดี วงศ์ธรรมมา

๑๑ นายเสถียรภาพ นาหลวง

๒๖ นางสาวหทัยชนก โกมินทรชาติ

๑๒ นายอภิชิต ฉันทจิตปรีชา

๒๗ นางสาวอภิรดี คงเจริญ

๑๓ นายอิศรศักดิ์ สันติวิฑูรวงศ์

๒๘ นางสาวอาภาภรณ์ อังศธรรมรัตน์

๑๔ นางสาวกฤษณนันท์ เครือวรรณ์

๒๙ นางสาวอาภาวดี วิเศษภักดี

๑๕ นางจุฑารัตน์ เหล่ามานะเจริญ

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ตติยดิเรกคุณาภรณ์
๑ นางบุษยมาส สินธุประมา

๒ นางปริยากร มนูเสวต
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์

๑ นายโชติรัส ชวนิชย์

๔ นางสาวภาวนา เสถียรสวัสดิ์

๒ นางนุจรินทร์ โพธารส

๕ นางสุภกัญญา ชวนิชย์

๓ นางสาวบํารุงรัตน์ ชดช้อย

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

นายกิตติ ชยางคกุล
นายณัฐพงศ์ เมืองจันทร์
นายธนากร น้ําหอมจันทร์
นายนิกร โภคอุดม
นางสาวเขมณัฏฐ์ อํานวยวรชัย
นางนิฤมน รัตนะรัต
นางนิศากร สมสุข

หน้า ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๘ นางสาวประภาพร กุลลิ้มรัตน์ชัย
๙ นางปัทมาภรณ์ ธรรมทัต
๑๐ นางสาวภัทรภร ชัยประเสริฐ
๑๑ นางสาวเมตตา เปรมปรีดิ์
๑๒ นางวรลักษณ์ เสถียรรังสฤษฎิ์
๑๓ นางศิริวิจิตร ปานตระกูล
๑๔ นางสาวสุจิตรา จํานงอุดม

นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ

๑
๒
๓
๔
๕
๖

นายเจริญ นาคะสรรค์
นายณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ
นายธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล
นายธีรยุทธ วิไลวัลย์
นายภิเศก ลุมพิกานนท์
นายโมนัย ไกรฤกษ์

ตติยดิเรกคุณาภรณ์
๑ นายสมคิด เลิศไพฑูรย์
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๗ นายวรรณศิลป์ พีรพันธุ์
๘ นายวิศิษฎ์ ทองบุญเกิด
๙ นายวีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล
๑๐ นางกุลลดา เกษบุญชู-มี้ด
๑๑ นางอัญชลี ทัศนาขจร

ศิลปินแห่งชาติ
๑
๒
๓
๔
๕

นายควน ทวนยก
พันเอก ชูชาติ พิทักษากร
นายธงชัย รักปทุม
นายเผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี
นายสมบัติ พลายน้อย

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
๖ นายสุประวัติ ปัทมสูต
๗ นายสุรชัย จันทิมาธร
๘ นางประนอม ทาแปง
๙ นางพิศมัย วิไลศักดิ์

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข

หน้า ๑๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒ ธันวาคม ๒๕๕๔

ผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัลหรือการยกย่องระดับชาติ
๑
๒
๓
๔

เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
นายพงษ์ลักษณ์ สุวรรณมาลี
๕ นายสมบุญ ใจสูง
นายมานิตย์ เจริญเกษมทรัพย์
๖ นายอินสอน สุริยงค์
นายเลี่ยม บุตรจันทา
๗ นางสังวาลย์ จําปาทอง
นายวิชัย เฉิดจะโปะ

ผู้ชนะการประกวดหรือการแข่งขันต่าง ๆ ในระดับนานาชาติ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑
๒
๓
๔

นายกฤษฎา ผามั่ง
นายเขตภากร ชาครเวท
นายคําฟอง สายงาม
นายจรัญ ทิพยอด
นายจักรกฤษ ผิวจันทร์
นายณวรรษ สุดหล้า
นายณัฐวัฒน์ ลีฬหะกร
นายธนะ วัฒนวารุณ
นายธนิษฐ์ ปราณีนรารัตน์
นายธวัช กุมพันธ์
นายธัชชัย พันธ์ชัยทิพย์
นายนาวิน ชอบสอน
นายมนตรี ตั้งศรีวงศ์
นายรุ่งชัย สุขเนตร

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
๑๕ นายเรืองฤทธิ์เดช สงขวัญ
๑๖ นายวรัตถ์ สุขสมปอง
๑๗ นายวิษณุ โพธิว์ ิเชียร
๑๘ นายวีรพงศ์ ผดุงศักดิ์อนันต์
๑๙ นายสมเจตน์ หนูกูล
๒๐ นายสุธี เรืองวิเศษ
๒๑ นายอเนก สุนทรารักษ์
๒๒ นายอภิชิต ศรีไชยรัตนา
๒๓ นายอภิเทพ ศรีเมืองไหม
๒๔ นายอภิรักษ์ คุ้มถิ่นแก้ว
๒๕ นายอภิลักษณ์ ทองจิบ
๒๖ นายอัครพล มะพงษ์เพ็ง
๒๗ นางสาววรรณรัตน์ โกวิทรัตนกรกุล

เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
นายกิตติ์ธเนศ ธนะรุ่งโรจน์ทวี
๕ นายปิยชาติ จิญกาญจน์
นายฉัตรชัย จันทะศิลา
๖ นายรักพงษ์ กิตตินราดร
นายณัฐพงศ์ ขุนสนธิ
๗ นายอนุวัฒน์ ชอบผล
นายณัฐพล ทรัพย์ศรี
๘ นายอภิสิทธิ์ รังสิมาวงศ์

