
 หนา   ๑๕๖ (เลมที่   ๘/๒) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๑๑ นางรัชนี  ประกาศ 

 ๒๑๒ นางรุจาภา  รอดอัมพร 

 ๒๑๓ นางรุจิรา  ฟูเจริญ 

 ๒๑๔ นางเรณู  ชนะผล 

 ๒๑๕ นางละมัย  สมตน 

 ๒๑๖ นางวาสนา  นวลศรี 
 ๒๑๗ นางวิไลพร  แกนแกว 

 ๒๑๘ นางศรีฟา  จางสกุล 

 ๒๑๙ นางสาวศิริขวัญ  ศรีทับทิม 

 ๒๒๐ นางศิริบงกช  สมศักดิ์ 
 ๒๒๑ นางศิรเิพ็ญ  จันทรประเสริฐ 

 ๒๒๒ นางศุภลักษณ  มาจาก 

 ๒๒๓ นางสมมุง  อินนุรักษ 
 ๒๒๔ วาที่รอยตรีหญิง  สายมาย  เปลี่ยนเหล็ก 

 ๒๒๕ นางสุกัญญา  หมัดอาดัม 

 ๒๒๖ นางสาวสุขภิรมย  กุณรักษ 

 ๒๒๗ นางสุณา  บุญทอง 

 ๒๒๘ นางสุภัทรา  ประสงคชัย 

 ๒๒๙ นางสุมลรัตน  กองแกว 

 ๒๓๐ นางสาวสุมาลี  อาภรณพินิจเลิศ 

 ๒๓๑ นางสุวรรณี  มุสิกปกษ 
 ๒๓๒ นางเสาวนีย  เกิดผล 

 ๒๓๓ นางเสาวลักษณ  กลิ่นสุคนธ 
 ๒๓๔ นางสาวแสงจันทร  กาศสกุล 

 ๒๓๕ นางสาวแสงสุรีย  พอกจันทร 
 ๒๓๖ นางสาวอรพิน  จอมแปง 

 ๒๓๗ นางสาวอรรจนา  จุใจ 

 ๒๓๘ นางสาวอรัญญา  ผึ้งสลับ 

 ๒๓๙ นางอัญชลี  ศรีวุฒิชาญ 

 ๒๔๐ นางสาวอารมย  ศรอีอน 

 ๒๔๑ นางอารี  โพธิ์รี 
 ๒๔๒ นางสาวอุษา  จรูญผล 

ตริตาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๒๐  ราย) 
 ๑ นายกิตติ  เพ่ือนฝูง 

 ๒ นายกิตติศักดิ์  กั่วพานิช 

 ๓ นายไกรวัฒน  บุญชัยสวัสดิ์ 
 ๔ นายจรินทร  เมืองหนู 
 ๕ นายจักรี  ตนเชื้อ 

 ๖ นายจิรเดช  สองแสง 

 ๗ นายจิระพงษ  คุณานิติธาดา 
 ๘ นายเจนวิทย  ทิพยศิริ 
 ๙ นายเฉลย  ทรัพยมา 

 ๑๐ นายชนินทร  จันทรปาน 

 ๑๑ นายชัชวาล  คําเพ็ชรดี 
 ๑๒ นายชินวัฒน  ออนนอม 

 ๑๓ นายณรงค  เจริญพูนพาณิชย 
 ๑๔ วาที่รอยตรี  ณรงค  ยอดวงษ 
 ๑๕ นายณรงคศักดิ์  บุญชวย 

 ๑๖ นายณรงฤทธิ์  ฐิติธนานนท 
 ๑๗ นายดรพนม  ปาสนธ 
 ๑๘ นายดํารง  จินตศิริกูล 
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 หนา   ๑๕๗ (เลมที่   ๘/๒) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๙ นายเถลิงศักดิ์  ทองปรอน 

 ๒๐ นายทวีทรัพย  จันดาอาจ 

 ๒๑ นายธนะกรณ  ดํารงคสกุลไทย 

 ๒๒ นายธนะรัชต  ธนะทรัพยทอง 

 ๒๓ นายธรรมรัตน  ปญญาวชิรกุล 

 ๒๔ นายธวัชชัย  บุญสง 

 ๒๕ นายธวัชชัย  สาเกตุ 
 ๒๖ นายประจักษ  ขุนทอง 

 ๒๗ นายประโมทย  เกตุบุญเลี้ยง 

 ๒๘ นายประสิทธิ์  สุพรรณ 
 ๒๙ นายพัฒนกิจ  วงคลาศ 

 ๓๐ นายพิทยา  บุนนท 
 ๓๑ นายพิธวัช  สิทธิชัย 

 ๓๒ นายพิบูลย  ยะโสธร 

 ๓๓ นายไพรัตน  ถิรบุตร 

 ๓๔ นายมงคล  หมวดเพชร 
 ๓๕ นายมรรษธรณ  ทองจันดี 
 ๓๖ นายเมืองมนต  เนตรหาญ 

 ๓๗ นายรังสันต  เทพมนตรี 
 ๓๘ นายเรวัตร  สุขศิริ 
 ๓๙ นายลําปาง  พันธเพชร 

 ๔๐ นายวรเวก  เชื้อทอง 

 ๔๑ นายวรศักดิ์  มาศรักษา 
 ๔๒ นายวัฒนโชค  เฉิดฉาย 

 ๔๓ นายวิเชฐ  สองแกว 

 ๔๔ นายวิระวุธ  ขําราย 

 ๔๕ นายวีรยุทธ  คเชนทร 

 ๔๖ นายศักดิ์ดา  ฉ่ําชางทอง 

 ๔๗ นายศุภสิทธิ์  ดีรักษา 
 ๔๘ นายสถาพร  อุนเรือนงาม 

 ๔๙ นายสมศักดิ์  คําสนิท 

 ๕๐ นายสมศักดิ์  เรืองฤทธิ์ 
 ๕๑ นายสมหมาย  เรียงสันเทียะ 

 ๕๒ นายสันติ  ชมพูพันธ 
 ๕๓ นายสําเริง  แกวรัตน 
 ๕๔ นายสุชาติ  ชวยระเทพ 

 ๕๕ นายสุพจน  วรธิพรหมมา 
 ๕๖ นายสุพัฒชัย  กาบุญค้ํา 
 ๕๗ นายสุเมธ  รัตนะ 

 ๕๘ นายสุรชัย  พิจุลย 
 ๕๙ นายสุรเชษฐ  กุลประสูติ 

 ๖๐ วาที่รอยตรี  เสกศักดิ์  กลสรร 

 ๖๑ นายองอาจ  อ่ําพุธ 

 ๖๒ นายอดุลย  พันธมา 
 ๖๓ นายอโนชา  ลองสกุล 

 ๖๔ นางสาวกรรณิกา  อินทรแกว 

 ๖๕ นางสาวกรรณิการ  โมลาขาว 

 ๖๖ นางสาวกรรณิการ  สุขรัตน 
 ๖๗ นางกรองกาญจน  ศรีใสคํา 
 ๖๘ นางกฤติมา  อนัดคะทัด 

 ๖๙ นางกาญจณา  แกวอน 

 ๗๐ นางสาวกีระติกาญน  ซื่อตรง 
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 หนา   ๑๕๘ (เลมที่   ๘/๒) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๗๑ นางแกวใจ  ดอกดวง 

 ๗๒ นางขนิษฐา  ยวดยาน 

 ๗๓ นางสาวคนธรส  ชนูดหอม 

 ๗๔ นางจริชาติ  ประกอบผล 

 ๗๕ นางสาวชมนาด  พรมมิจิตร 

 ๗๖ นางนงนุช  เสรีรักษ 
 ๗๗ นางนันทกา  วุฒิ 

 ๗๘ นางสาวนิรมล  รักษาวงศ 
 ๗๙ นางนุชนดา  เนตรไธสง 

 ๘๐ นางบุษญรัตน  ดามพประเสริฐกุล 

 ๘๑ นางเบญจมาศ  ศิริรัตน 
 ๘๒ นางปราณี  อินทรนอย 

 ๘๓ นางผาณิต  ศรีคําเงิน 

 ๘๔ นางสาวพัชรี  ฤทธิ์มหา 
 ๘๕ นางสาวพันธิภา  สอนเมือง 

 ๘๖ นางสาวพิมพพร  นามลิวัน 

 ๘๗ นางสาวเพียงฝน  แพงพันธ 
 ๘๘ นางภัคนิภา  มณีโชติ 

 ๘๙ นางมณฑวรรณ  พรมคํา 
 ๙๐ นางมทิรา  ยอดวิมล 

 ๙๑ นางมยุรี  คลายจันทร 
 ๙๒ นางสาวมัลลิกา  ศรีละมนตรี 
 ๙๓ นางสาวมุกดา  ดลเจือ 

 ๙๔ นางสาวเมทินี  บุญเลิศ 

 ๙๕ นางยุวดี  กันทะ 

 ๙๖ นางสาวรภัสพร  สีเสน 

 ๙๗ นางรวีวรรณ  สมบูรณผล 

 ๙๘ นางสาวรัตนา  พลอยอยู 
 ๙๙ นางสาวลักขณา  โอฬาฤกษ 
 ๑๐๐ นางสาวลาวัลย  ละออง 

 ๑๐๑ นางสาววนิดา  ประดิษฐ 

 ๑๐๒ นางสาววัชราภรณ  วัฒนหนู 
 ๑๐๓ นางสาววชิุดา  เกตุประยูร 

 ๑๐๔ นางศศิ  นิจขจร 

 ๑๐๕ นางศิริธร  พิมพฝด 

 ๑๐๖ นางศุกลรัตน  โสดากุล 

 ๑๐๗ นางโศรดา  สวางเกษม 

 ๑๐๘ นางสถิรดา  ทาขุลี 
 ๑๐๙ นางสมพร  ทรงจอหอ 

 ๑๑๐ นางสิริวรรณ  กริอุณะ 

 ๑๑๑ นางสุกัญญา  จันทรแกว 

 ๑๑๒ นางสุรีย  แกวกาหลง 

 ๑๑๓ นางเสาวนีย  แฉงสมุทร 

 ๑๑๔ นางเสาวลักษณ  แสงดํา 
 ๑๑๕ นางสาวอมรศรี  ศรีอินทร 
 ๑๑๖ นางสาวอรัญญา  ศักดิ์ทอง 

 ๑๑๗ นางอรุณ  ปะกลาง 

 ๑๑๘ นางอัญชลี  ดีประชา 
 ๑๑๙ นางอารีย  ศรีวิเชียร 

 ๑๒๐ นางอําไพวรรณ  ไชยอนันต 




