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ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
ประจําปี ๒๕๕๗
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ รวมทั้งสิ้น ๑๑,๘๘๓ ราย ดังรายนามท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
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รายนามผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
ประจําปี ๒๕๕๗
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๒๕

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
๒๖ นายสุโข วุฑฒิโชติ
นายกฤษณพงศ์ กีรติกร
พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
๒๗ นายสุวิศว์ เมฆเสรีกุล
นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล
๒๘ นายอนุรักษ์ นิยมเวช
นายประดิษฐ สินธวณรงค์
๒๙ นายสมชัย ศรีสุทธิยากร
พลตํารวจตรี ธารา ปุณศรี
๓๐ นายปริญญา ศิริสารการ
นายไชยา ยิ้มวิไล
๓๑ นายชยิน แสงจันทร์
พลตํารวจโท ณัฐพิชย์
๓๒ นายนิติ อรัณยะนาค
สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
๓๓ นายประกาย วิบูลย์วิภา
นายกิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
๓๔ นายประศักดิ์ ศิริพานิช
นายโกศล เพ็ชร์สุวรรณ์
๓๕ นายประเสริฐ ศรัทธาสุข
๓๖ นายพรชัย มนัสศิริเพ็ญ
พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ
นายชาญวิทย์ วสยางกูร
๓๗ นายยรรยง ธัญทะพิพงศ์
นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล
๓๘ นายวิสูตร วัจนะเสถียรกุล
พลตํารวจโท บุญเรือง
๓๙ นายวุฒิชัย แสงสําราญ
ผลพานิชย์
๔๐ นายสมเกียรติ แสงรุ่ง
นายพรศักดิ์ เจียรณัย
๔๑ นายสมศักดิ์ ตัณฑเลขา
นายวิทยา ฉายสุวรรณ
๔๒ นายอนุชา ฮุนสวัสดิกุล
พลตํารวจโท วิบูลย์ บางท่าไม้
๔๓ นายอภิรัฐ ปานเทพอินทร์
นายสถิตย์ สวินทร
๔๔ นายอิทธิพร จิระพัฒนากุล
พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา
๔๕ นายดิสทัต โหตระกิตย์
พลโท อําพน ชูประทุม
๔๖ นายธานินทร์ ผะเอม
นายเกชา ศักดิ์สมบูรณ์
๔๗ พลโท พงศกร รอดชมภู
นายจิตติพจน์ วิริยะโรจน์
๔๘ นายสมชาย พฤฒิกัลป์
พลอากาศตรี เฉลิมชัย เครืองาม
๔๙ นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
นายถาวร ลีนุตพงษ์
๕๐ นายอนุสิษฐ คุณากร
พันตํารวจเอก พายัพ ทองชื่น
๕๑ พลเอก กิตฐิพัฒน์ ศรีผุดผ่อง
หม่อมราชวงศ์วุฒิเลิศ เทวกุล
๕๒ พลเอก กุลิส วัฒนา
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พลเอก
พลเอก

เกริกชัย จันทร์สุวานิชย์
เกรียงไกร บุรินทร์วัฒนา
จิตตสักก์ เจริญสมบัติ
จิระ โกมุทพงศ์
จีระศักดิ์ ชมประสพ
ชนะพล แก้ววาตะ
ชนินทร์ จันทรโชติ
ชัชวาล มั่นศุข
ชัชวาลย์ จรูญรัชฎ์
ชาญประดิษฐ์ แสงนิล
ชานุกร ตัณฑโกศล
ชํานิ รักเรือง
เชิดชัย จันทร์เทศ
ไชยเดช บุญรอด
ณรงค์ ตุวยานนท์
ณัฐติพล กนกโชติ
ณัทกร เกิดสุขผล
ดิฏฐพร ศศะสมิต
ทรงพล ไพนุพงศ์
ทวีป เนตรนิยม
ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ
ธีรชัย นาควานิช
นพดล โชติศิริ
นพปฎล คุณกมุท
นริศ วงศ์สิงห์
นิวัตร มีนะโยธิน
ประตินันท์ สายหัสดี
ประสูตร รัศมีแพทย์
ปวริศ แจ่มสว่าง
ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ
ปานศิริ มีผล
ผดุงศักดิ์ กลั่นเสนาะ
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พลเอก
พลเอก
พลเอก
พลเอก
พลเอก
พลเอก
พลเอก
พลเอก
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พลเอก
พลเอก
พลเอก

พนา ถนอมสิงห์
พรจักร มนูธรรม
พรชัย นิพิฏฐ์กุล
พอพล มณีรินทร์
พิชาติ เขม้นจันทร์
พิสุทธิ์ เปาอินทร์
พีระพงษ์ ลบเมฆ
ภัสสร อิศรางกูร ณ อยุธยา
มณฑล ไชยเสวี
วิเชียร แนบเนียน
วิเชียร ศิริสุนทร
วิทวัส บุญยสัมพันธุ์
วิสิษฐ แจ้งประจักษ์
วีรฉัตร ครองวรฉัตร
ศิวะ ภระมรทัต
ศุขเกษม องคะศิลป์
ศุภชัย ภิรมย์ภักดี
สกล ชื่นตระกูล
สกุณชัย ศิริเรือง
สนธิศักดิ์ วิทยาเอนกนันท์
สรวุธ จันทถิระ
สานิต เทพวัลย์
สินธุ์ชัย สมานทรัพย์
สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล
สุพจน์ เจริญรัตนกุล
สุรงค์ ศรีแสน
สุรจิตต์ วิจารณ์
สุรนาท สุวรรณนาคร
สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์
อนันต์ กาญจนปาน
อภิไชย เที่ยงธรรม
อรรถนพ ศิริศักดิ์

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๑๑๗
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พลเอก อิทธิพล ทองดี
พลเอก อุกฤษฏ์ ณรงค์วิทย์
พลเอก อุดม พูลสวัสดิ์
พลเอก อุทิศ สุนทร
พลเรือเอก ขรรค์ชัย สมบูรณ์สุข
พลเรือเอก จรูญ จาตุรพงศ์
พลเรือเอก ชุมพล วงศ์เวคิน
พลเรือเอก ธราธร ขจิตสุวรรณ
พลเรือเอก ธีระพงศ์ ศรีสุวรรณ
พลเรือเอก บงสุช สิงห์ณรงค์
พลเรือเอก บุญชัย มรินทร์พงษ์
พลเรือเอก ประสาน สุขเกษตร
พลเรือเอก พีรศักดิ์ วัฒนรณชัย
พลเรือเอก ยุทธนา เกิดด้วยบุญ
พลเรือเอก รุ่งศักดิ์ เสรีสวัสดิ์
พลเรือเอก เริงฤทธิ์ บุญส่งประเสริฐ
พลเรือเอก วัลลภ หังสวนัส
พลเรือเอก สรชา ศรประทุม
พลเรือเอก สุธีร์ ธรรมประดิษฐ์
พลเรือเอก อธิษฐ์พล กมลศิลป์
พลเรือเอก หม่อมหลวงอนุนพนันท์
นวรัตน์
พลอากาศเอก ชนัท รัตนอุบล
พลอากาศเอก หม่อมหลวงชนากร
วรวรรณ
พลอากาศเอก ณรงค์
เหล่าธีระเชาวน์
พลอากาศเอก ณัฐวัฒน์
ศิริมณีกรานต์
พลอากาศเอก นิคม วงษ์ดรุณีย์
พลอากาศเอก พลเทพ โหมดสุวรรณ
พลอากาศเอก เมธา สังขวิจิตร
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พลอากาศเอก ฤกษ์ฤทธิ์ พวงทอง
พลอากาศเอก สุทธิพันธ์ กฤษณคุปต์
พลอากาศเอก อนิรุท กิตติรัต
พลอากาศเอก อานนท์ จารยะพันธุ์
พลโท ดุษฎี ภูลสนอง
นายกฤษฎา อุทยานิน
นายบุญชัย พิทักษ์ดํารงกิจ
นายมนัส แจ่มเวหา
นายจักร บุญ - หลง
นายจิระชัย ปั้นกระษิณ
นายธนาธิป อุปัติศฤงค์
นายธฤต จรุงวัฒน์
นายนภดล เทพพิทักษ์
นายสมชัย จรณะสมบูรณ์
นาวาตรี อิทธิ ดิษฐบรรจง
นายอิศร ปกมนตรี
นายสุวัตร สิทธิหล่อ
นายสมชาย เจริญอํานวยสุข
นายประสิทธิ์ สีโท
นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ
นายวรพัฒน์ ทิวถนอม
นายกฤษฎา บุญราช
นายคมสัน เอกชัย
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ
นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์
นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์
นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า
นายไมตรี อินทุสุต
นายระพี ผ่องบุพกิจ
นายวันชัย สุทธิวรชัย
นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ
นายวิเชียร พุฒิวิญญู
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นายวิศว ศะศิสมิต
นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล
นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล
นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ
นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต
นายสามารถ ลอยฟ้า
นายสุรชัย ขันอาสา
นายกอบเกียรติ กสิวิวัฒน์
นายณรงค์ รัตนานุกูล
นายธวัชชัย ไทยเขียว
นายวีระยุทธ สุขเจริญ
นายกมล รอดคล้าย
นายขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ
นายทรงศักดิ์ เพ็ชรมิตร
นายนิมิต เตชไกรชนะ
นายประดิษฐ์ เทอดทูล
นายประมุข มุทิรางกูร
นายปิยะมิตร ศรีธรา
นายพินิติ รตะนานุกูล
นายเพทาย เย็นจิตโสมนัส
นายรังสรรค์ ตั้งตรงจิตร
นายวงศ์สถิตย์ ฉั่วกุล
นายวิโชค มุกดามณี
นายสมชาย จงวุฒิเวศย์
นายสมรัตน์ จารุลักษณานันท์
นายสิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
นายสุทธิชัย จิตะพันธ์กุล
นายสุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
นายเสมอชัย พูลสุวรรณ
นายอมร เปรมกมล
นายอํานาจ วงศ์บัณฑิต
นายกิตติ พิทักษ์นิตินันท์

หน้า ๕
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายจีรพัฒน์ ศิริชัยสินธพ
นายชุษณะ มะกรสาร
นายไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์
นายทรงคุณ วิญญูวรรธน์
นายทรงยศ ชัยชนะ
นายนฤทธิ์ อ้นพร้อม
นายประเวช ตันติพิวัฒนสกุล
นายพิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ
นายไพรัช เกตุรัตนกุล
นายมนัส กนกศิลป์
นายวีระ บูรณะกิจเจริญ
นายสมศักดิ์ ลีเชวงวงศ์
นายสุรพงศ์ สุขุปัญญารักษ์
นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
นายวิรัช โพธิ์พุก
พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต
นายสรรชัย เทียมทวีสิน
พลอากาศโท อํานาจ ปภาวสิทธิ์
หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์
พลตํารวจเอก ก่อเกียรติ วงศ์วรชาติ
พลตํารวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา
พลตํารวจเอก ชัยยง กีรติขจร
พลตํารวจเอก ชัยยะ ศิริอําพันธ์กุล
พลตํารวจเอก สุพร พันธุ์เสือ
พลตํารวจเอก อํานาจ อันอาตม์งาม
พลตํารวจโท จุตติ ธรรมมโนวานิช
พลตํารวจโท พงษ์สันต์ เจียมอ่อน
พลตํารวจโท วัฒนา สักกวัตร
พลตํารวจโท สันติ เพ็ญสูตร
นายกมล น้าประเสริฐ
นายกมล เมฆรักษากิจ
นายเกษม ถิระพัฒน์พิบูล

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒

นายคํานึง วงษ์ทวีทรัพย์
นายชลัมพร เพ็ชรรัตน์
นายชวรัตน์ วงศ์ธนะบูรณ์
นายชัยวัฒน์ ทิพย์สุวรรณ
นายเชาว์ บุญฤทธิ์
นายณรงค์ อาษาแก้ว
เรือเอก ณัฐวัฒน์ จิตรสําเริง
นายเถกิงเกียรติ บุญมาศ
นายเทอดศักดิ์ พาหุสัจจะลักษณ์
นายนพเดช ตระกูลดิษฐ์
นายบุญมี แดนวังเดิม
นายประภาส สนั่นศิลป์
นายประสิทธิ์ บัวรักษ์
นายปิยวัฒน์ พรไชยา
นายพรชัย บุญถนอม
นายพิสุทธิ์ จรูญโสภณศักดิ์
นายมณฑล เทียนเกษม
นายยงยุทธ ศรีสัตยาชน
นายรุ่งโรจน์ เกียรติดํารง
นายเลิศชาย ณ นคร
ร้อยเอก วรศักดิ์ เรืองศรี
นายวิยศ สินประสิทธิ์กุล
นายวิโรจน์ บุบผากลิ่น
นายวีรวัฒน์ ศิลปธีรธร
นายสมชาย ชัยรัตน์
นายสมศักดิ์ ชินอรุณชัย
นายสรรชัย จงอุตส่าห์
นายสรวิชิต ทองบัวบาน
นายสิทธิผล โพธิ์ชัย
นายสิทธิพงษ์ จันทนพงศ์วานิช
นายสิริชัย สุธีวีระขจร
นายสุทธิชาติ ชาตินักรบ

หน้า ๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายสุเมธ สิงคารวานิช
นายเสนีย์ ประภัสสรางกูร
นายอานนท์ เรวัฒนานนท์
นายอินตา บุระคํา
นายพีระพงษ์ สายเชื้อ
นายสัญญา ชีนิมิตร
นายสรรเสริญ พลเจียก
นายวีรวิทย์ วีรวรวิทย์
นายกุลธวัช ภู่ภูมิรัตน์
นายเจริญ ดวงสุวรรณ์
นายฉลาด คําทองสุก
นายชูศักดิ์ ฉัตรชุติมากร
นายธนิต ภูริเวทย์
นายธวัชชัย รังสิตโยธิน
นายบรรหาญ จงเจริญประเสริฐ
นายปฏิกรณ์ คงพิพิธ
นายปณิธาน วิสุทธากร
นายประสิทธิ์ ตั้งตระกูล
นายปัณญวัฒน์ จันทร์ตรีกิติกุล
นายพิเชษฐ เปลี่ยนขํา
นายพูนศักดิ์ เข็มแซมเกษ
นายไพศาล โกสวัสดิ์
นายภีม ธงสันติ
นายมนตรี ศิลป์มหาบัณฑิต
นายไมตรี วงศ์ขจรศิลป์
นายรุ่งอรุณ หลินหะตระกูล
นายวชิระ เศษแสงศรี
นายวัชรินทร์ สงห้อง
นายวันชัย บัวเทียน
นายวิรุฬห์ แย้มละม้าย
นายวิโรจน์ สัพพัญญูวิทย์
นายวิวรรธน์ ธีระอรรถเศรษฐ์

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
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

นายสนิท โพชนะกิจ
นายสมเกียรติ สมสวย
นายสมเจตน์ สุรินทร์ศักดิ์
นายสมศักดิ์ เชื่อมไพบูลย์
นายสัมพันธ์ พิทักษ์แท้
นายสุเมธ รักษภักดี
นายสุรพล โตศักดิ์
นายสุรฤทธิ์ ธีระศักดิ์
นายอัมพร แสงสุวรรณนุกุล
นายอุทิศ สุภาพ
นายไกรรัช เงยวิจิตร
นายจรูญพงษ์ จีระมะกร
พลตํารวจโท ชัยณรงค์ วัชรานันท์
นายชาคริต อนันทราวัน
นายชูศักดิ์ เอกเพชร
นายดิเรก พรสีมา
นายเดชา ดีผดุง
นายธงชัย ศรีดามา
นายนิคม กฤษณรังคุณ
นายนินนาท โอฬารวรวุฒิ
นายบุญวัฒน์ อัตชู
นายประณต นันทิยะกุล
นายพรชัย เทพปัญญา
นายวรัญ ตันชัยสวัสดิ์
นายวิจิตร วิชัยสาร
นายวีระศักดิ์ ปี่บัว
นายศักดิ์ชัย นิรัญทวี
นายศานิตย์ นาคสุขศรี
นายสนิท ชุนดี
นายสมนึก พิมลเสถียร

หน้า ๗
ราชกิจจานุเบกษา
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายสมบัติ แก้วสุจริต
นายสมพร โพธินาม
นายสมศักดิ์ ทองงอก
พลโท สมหมาย วงษ์มาก
นายสวาสดิ์ ปุ้ยพันธวงศ์
นายสอาด พันธุ์ขะวงศ์
นายสันต์ ธรรมบํารุง
นายสัมพันธ์ ไชยเทพ
นายสากล จริยวิทยานนท์
นายสุชาติ สหัสโชติ
นายสุพจน์ เลาวัณย์ศิริ
นายสุรชัย ขวัญเมือง
นายสุรพล อารีย์กุล
นายสุวรรณ ชนะสงคราม
นายอาคม ใจแก้ว
นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์
พลอากาศเอก ถาวร มณีพฤกษ์
นางนิสดารก์ เวชยานนท์
นางธันยรัศม์ อัจฉริยะฉาย
นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์
นางสาวรสนา โตสิตระกูล
นางสาวกนิษฐา เชี่ยววิทย์
นางสาวผึ้งรวง ประเสริฐพานิชการ
นางสาวสิรภัทร โชควิเศษชัยสิทธิ์
นางสาวอมรา สัจจาสัย
นางสาวสิบพัน วนวิสุทธิ์
นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร
นางฉวีวรรณ คงเจริญกิจกุล
นางกุณฑลี ประจิมทิศ
นางสาววิมล คิดชอบ

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑

หน้า ๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์
นางเมธินี เทพมณี
นางชลดา เรืองรักษ์ลิขิต
นางดิษยา รัตนากร
นางสาวเต็มดวง ลิ้มไพบูลย์
นางสาวทรงขวัญ ศิลารักษ์
นางสาวธารารัชต์ ธารากุล
นางสาวประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์
นางปัทมา วิตยากร แรมโบ
นางผาสุก มหรรฆานุเคราะห์
นางสาวพรพิมล ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์
นางพิมพิชฌา ปัทมสิริวัฒน์
นางสาวยุพิน ศุพุทธมงคล
นางวิภาดา คุณาวิกติกุล
นางสมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล
นางสาวสมพร สวัสดิสรรพ์
นางสาวสังวรณ์ กิจทวี
นาวาอากาศตรีหญิง สุภนีวรรณ
เชาว์วิศิษฐ
นางอ่องจิต เมธยะประภาส
นางประนอม คําเที่ยง
นางสาวพัชรี กัมพลานนท์
นางสาววลัยอร ปรัชญพฤทธิ์
นางแสงดาว มยุระสาคร
นางอรวรรณ ศิลปกิจ
นางกฤตยา เหลืองวงศ์ไพศาล
นางณัฏฐ์สกุล พลายเพ็ชร
นางนิษฐา สุจริตวรกุล

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
๔๑๘
๔๑๙

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นางพจนารถ เหลืองประเสริฐ
นางพรรณพิไล ดุลยกาญจน์
นางเยาวลักษณ์ นนทแก้ว
นางวรรณภามาศ จรูญโรจน์
นางสุนันทา จูฑะประชากุล
นางมนทิรา ทองสาริ
นางกนกรดา ไกรวิชญพงศ์
นางกริตติกา ทองธรรม
นางสาวธัญญา จูฑะประชากุล
นางสาวธัญลักษณ์ นาควัชระ
หม่อมหลวงนารีธรรม ศรีธวัช
นางสาวปรานี เสฐจินตนิน
นางยิ่งลักษณ์ สุขวิสิฏฐ์
นางสุภาวรรณ มหัตเดชกุล
นางสุวิมล ทัสสโร
นางอาพรรณชนก ฤทธิรงค์
นางสาวปิยะนุช โปตะวณิช
นางวรรณวดี ม้าลําพอง
นางศรียา นิยมธรรม
นางคมขํา ฉัตราคม
นางชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา
นางณัฎฐา รัชตะนาวิน
นางปิยานันต์ ประสารราชกิจ
นางเพ็ญลักษณ์ ปฏิมาประกร
นางมยุรี ตติยกวี
พลโทหญิง วรนุช เบื้องบน
นางอมรศรี ชุณหรัศมิ์
นางอรชุมา ยุทธวงศ์

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ
พลตํารวจตรี ปราโมช ปทุมวงศ์
นายพีระศักดิ์ พอจิต
พลตรี ณัฐ อินทรเจริญ
นายนิเวศน์ นันทจิต
นายมณเฑียร บุญตัน
พันตํารวจโท จิตต์
ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์
นายธวัช บวรวนิชยกูร
นายธวัชชัย บุญมา
นายธันว์ ออสุวรรณ
นายบวรศักดิ์ คณาเสน
นายประดิษฐ์ ตันวัฒนะพงษ์
นายประสงค์ นุรักษ์
นายมานพน้อย วานิช
นายมูหามะรอสดี บอตอ
นายยุทธนา ยุพฤทธิ์
นายวิทยา อินาลา
นายศุภวัฒน์ เทียนถาวร
พันตํารวจเอก สนธยา แสงเภา
นายสิงห์ชัย ทุ่งทอง
นายสิทธิศักดิ์ ยนต์ตระกูล
นายสุพจน์ เลียดประถม
นายสุรจิต ชิรเวทย์
นายโสภณ ศรีมาเหล็ก
นายฉัตรชัย นิติภักดิ์
นายเชี่ยวชาญ สุขช่วย
นายตระหง่าน เกียรติศิริโรจน์
นายตรีทศ นิโครธางกูร
นายประเวศ รักษพล

หน้า ๙
ราชกิจจานุเบกษา
มหาวชิรมงกุฎ
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๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายวสันต์ เตียวตระกูล
นายศรัณยู โพธิรัชตางกูร
นายสมสกุล ณ บางช้าง
นายกัมพุช วุฒิวงศ์
นายโกวิทย์ มีกรุณา
นายจิระพันธ์ กัลลประวิทย์
นายฉัตรพงศ์ ฉัตราคม
นายเตชพล ฐิตยารักษ์
นายทีปรัตน์ วัชรางกูร
นายปกรณ์ ศรีจันทร์งาม
นายเพิ่มศักดิ์ บ้านใหม่
นายมนตรี บุญพาณิชย์
นายวิทยา ปิ่นทอง
นายสุชาติ วิภาสธวัช
นายสุพศิน สุเมธิวิทย์
นายสุริยา จันทรกระจ่าง
นายอํานาจ พัวเวส
พลเอก กฤษพงศ์ แก้วจินดา
พลเอก คณิต อุทิตสาร
พลเอก คนินทร วงศาโรจน์
พลเอก เครือนาค เกิดขํา
พลเอก จารุทัศน์ จันทรนิมะ
พลเอก ชวลิต ชุนประสาน
พลเอก ปรีชา สังข์แก้ว
พลเอก ปุรณิทธิ์ บุณยมานพ
พลเอก พลวัส แก้วเรียน
พลเอก พีรวัฒน์ เปรมศรี
พลเอก รวมพล มีชูอรรถ
พลเอก วินัย สร้างสุขดี
พลเอก สถิต แจ่มจํารัส

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
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พลเอก เสรี วงศ์ประจิตร
พลเอก อาจศึก สุวรรณธาดา
พลอากาศเอก ชัยพล รุมรัตนะ
พลโท กรยุทธ วัฒนวรางกูร
พลโท กฤตัชญ์ สรวมศิริ
พลโท กฤติเดช
ภูมิเรศทศสุนทร
พลโท กฤษฎา อารีรัชชกุล
พลโท กฤษณ์ รัมมนต์
พลโท ก้องเกียรติ พลขันธ์
พลโท กานต์พงศ์ อาภรณ์เอี่ยม
พลโท กําธร บุณยะสุต
พลโท กิตติพล วัฒนะวรนันทน์
พลโท เกรียงไกร ชัยชุมพร
พลโท เกรียงไกร พราหมณีย์
พลโท เกรียงศักดิ์ ธันวานนท์
พลโท เกรียงศักดิ์ หมีทอง
พลโท เกษม ธนาภรณ์
พลโท เจิดวุธ คราประยูร
พลโท ชนินทร์ ตันสุวรรณรัตน์
พลโท ชรินทร์ อมรแก้ว
พลโท ชลิต เมฆมุกดา
พลโท ชาญชัย ยศสุนทร
พลโท ชีวัน โหละบุตร
พลโท ไชยพร รัตแพทย์
พลโท ดํารงศักดิ์ วรรณกลาง
พลโท เดชา บูรณะพิมพ์
พลโท เดชา ปุญญบาล
พลโท ตฤณ กาญจนานันท์
พลโท ตุลา ประเสริฐสุข
พลโท ไตรโรจน์ ครุธเวโช
พลโท ทลวงรณ วรชาติ
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๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
พลโท
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พลโท
พลโท
พลโท

ทวีชัย กฤษิชีวิน
เทียนชัย รับพร
ธนบดี จันทร์มณี
ธวัช สุกปลั่ง
ธวัชชัย ช้างสิงห์
ธันยวัตร ปัญญา
ธารี วุฒิพานิช
ธํารงกุล วิเศษอัคร
ธิวา เพ็ญเขตกรณ์
ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์
นเรศรักษ์ ฐิตะฐาน
นิติพฒ
ั น์ กฤดิสวนสมบัติ
นิวัติ สุบงกฎ
นิวัติชยั ถนอมธรรม
นุ โชติสันต์
บวรรัตน์ ขจรเนติยุทธ
ประสงค์ ฟักสังข์
ปราการ ชลยุทธ
ปิยะ ครุธเวโช
พนัส แสนสมบัติ
พลภัทร วรรณภักตร์
พลาวุฒิ กลับเจริญ
พันธ์ศักดิ์ จันทร์ด้ง
พันธ์ศักดิ์ หลวงอุดม
พิจิตร แก้วลี
พิชเยนทร์ ธัญญสิริ
พิเชษฐ์ อัษฎานุวัฒน์
พิสิทธิ์ นิ่มสุวรรณ
พิสิทธิ์ สิทธิสาร
พีรพล วิริยากุล
พีรสันต์ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์
พุทธวัตร์ ยุทธนาวชพงศ์

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
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๑๓๐
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พลโท ภาณุวัชร นาควงษม์
พลโท ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ
พลโท มารุต ลิ้มเจริญ
พลโท ไมตรี เตชานุบาล
พลโท ยุทธนา เชาวน์เชฎฐ์
พลโท เยาวดนัย ภู่เจริญยศ
พลโท รณชัย มัญชุสุนทรกุล
พลโท ระพีศักดิ์ ธนะพัฒน์
พลโท หม่อมหลวงระวีวัฒน์
เกษมสันต์
พลโท รักบุญ มนต์สัตตา
พลโท เลอชัย มาลีเลิศ
พลโท วรศักดิ์ ศิลานนท์
พลโท วรารัตน์ กาฬบุตร
พลโท วสันต์ สุริยมงคล
พลโท วัลลภ รักเสนาะ
พลโท วิจิตร รัตนรักษ์
พลโท วิชัย โพนุสิต
พลโท วิภพ กิวานนท์
พลโท วิเศษ อินทรวงส์สักดิ์
พลโท วิษณุ ไตรภูมิ
พลโท วีระภัทรพล บุญย์เชี่ยว
พลโท เวชศักกิ์ ดวงอุไร
พลโท ศุภจิตร ศุภมานพ
พลโท ศุภวัฒน์ เชิดธรรม
พลโท สนทัต อินทรตั้ง
พลโท สมชาย ภุมรินทร์
พลโท สมชาย ว่องไวพานิช
พลโท สมชาย ศุขมนัส
พลโท สมเดช ซื่อมาก
พลโท สมบูรณ์ แก้วอยู่
พลโท สมยศ แก้วศรีปราชญ์

หน้า ๑๑
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๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
พลโท
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สมวุฒิ แตงสาขา
สัณห์ชัย จารุวรรณ์
สัมพันธ์ ชนะวรรณ์
สัมพันธ์ ธัญญพืช
สาธิต พิธรัตน์
สิงหศักดิ์ อุทัยมงคล
สิทธิ จันทร์สมบูรณ์
สิทธิชยั เลี่ยมสุวรรณ
สุชาติ ผ่องพุฒิ
สุพจน์ ธํามรงค์รัตน์
สุพจน์ สุวรรณเตมีย์
สุรไกร จัตุมาศ
สุรชัย ศุภวัชระ
สุรศักย์ วัยคุณา
สุรสิทธิ์ ถนัดทาง
สุริยันต์ ผาธรรม
สุริยันต์ โอภาส
สุวโรจน์ ทิพย์มงคล
สุวิชา แก้วรุ่งเรือง
สุวิทย์ อัมพรรัตน์
สู่ชัย บุญรัตน์
องอาจ หินอ่อน
อดุลย์ศักดิ์ บุญวัฒนะกุล
อติการ บุษยะบุตร
อนุกร เดชะปัญญา
อนุรักษ์ ธิโสภา
อภิชัย หงษ์ทอง
อภิชาติ นพเมือง
อรรคเดช ครุธเวโช
อรรฐพร โบสุวรรณ
อัศวิน แจ่มสุวรรณ
อํานาจ รอดสวัสดิ์
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หน้า ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

พลโท อํานาจ รัตนภานพ
พลโท เอกพร พินโปน
พลเรือโท กิตตินันท์ ศิรินาวิน
พลเรือโท จุมพล ลุมพิกานนท์
พลเรือโท เจริญศักดิ์ มารัตนะ
พลเรือโท ชนินทร์ แสงเฟื่อง
พลเรือโท ณเดโช เกิดชูชื่น
พลเรือโท ณรงค์ เพิ่มชาติ
พลเรือโท ดํารงค์ศักดิ์ ขันทองดี
พลเรือโท ดุษฎี สังขปรีชา
พลเรือโท ดุสิต รามโกมุท
พลเรือโท ไตรขวัญ ไกรฤกษ์
พลเรือโท ทักษิณ ฤกษ์สังเกตุ
พลเรือโท ธนธัช มโนพัฒนะ
พลเรือโท ธนู สุญาณเศรษฐกร
พลเรือโท ธานี ผุดผาด
พลเรือโท นฤดม ชวนะเสน
พลเรือโท นวพล ดํารงพงศ์
พลเรือโท ประสิทธิ์ แสงสูงเนิน
พลเรือโท ปัญจวัชร์ วิสุทธิทรัพย์
พลเรือโท ปิติ วัลยะเพ็ชร์
พลเรือโท ผดุงศักดิ์ อินทร์ประสิทธิ์
พลเรือโท พงศธร ชูแข
พลเรือโท พันเลิศ แกล้วทนงค์
พลเรือโท พูลศักดิ์ อุบลเทพชัย
พลเรือโท ไพฑูรย์ ประสพสิน
พลเรือโท ไพบูลย์ พรรณสมัย
พลเรือโท ไพโรจน์ อุ่นใจ
พลเรือโท รังสรรค์ โตอรุณ
พลเรือโท รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล
พลเรือโท ลือชัย รุดดิษฐ์
พลเรือโท วิเชียร นาวินพิพัฒน์
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๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
พลเรือโท วินัย กล่อมอินทร์
พลเรือโท วิพากษ์ น้อยจินดา
พลเรือโท วิเลิศ สมาบัติ
พลเรือโท สถาปน์ ตันยุวรรธนะ
พลเรือโท สมศักดิ์ วาณิชย์เจริญ
พลเรือโท สายันต์ ประสงค์สําเร็จ
พลเรือโท สุชีพ หวังไมตรี
พลเรือโท สุรเสน ตวงวรนันท์
พลเรือโท โสภณ วัฒนมงคล
พลอากาศโท คณิต เหลื่อมเจริญ
พลอากาศโท เจริญ ทองน้อย
พลอากาศโท ฉลาด นนทสถิต
พลอากาศโท ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน
พลอากาศโท ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์
พลอากาศโท ชาติชาย รอดบุญพา
พลอากาศโท ชูชาติ บุญชัย
พลอากาศโท เชิดพงศ์ เอี่ยมสมุทร
พลอากาศโท ฌเณศ ชลิตภิรัติ
พลอากาศโท ณพล ฤาไชยคาม
พลอากาศโท ธนู ปานสุวรรณ
พลอากาศโท นพดล นุ่มศิริ
พลอากาศโท นาวิน นิยมสรวญ
พลอากาศโท นิทัศน์ ศิริมาศ
พลอากาศโท บรรจง คลายนสูตร์
พลอากาศโท บริบูรณ์ ไทยานันท์
พลอากาศโท บุญมั่น รอดรุ่งเรือง
พลอากาศโท บุญเอนก ดวงอุไร
พลอากาศโท ประกิต ศกุณสิงห์
พลอากาศโท ประคอง จันทร์ศรี
พลอากาศโท ประทีป คูณขุนทด
พลอากาศโท ปราโมทย์ ตีรณะธรรม
พลอากาศโท พงศธร ไชยเสน
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หน้า ๑๓
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พลอากาศโท พลานันท์ ปะจายะกฤตย์
พลอากาศโท พิชัย เขม้นจันทร์
พลอากาศโท พีระยุทธ แก้วไสย
พลอากาศโท ภัสห์คุณ มุ่งเพียรเสนี
พลอากาศโท มกราชัย บูชาชาติ
พลอากาศโท ยรรยง คันธสร
พลอากาศโท วรากร รณฤทธิวิชัย
พลอากาศโท วันชัย ฉัตรเจริญพร
พลอากาศโท วินธัย แก้ววัฒนะ
พลอากาศโท วิริยะ มีศิริ
พลอากาศโท ศุภโชค จิตรวาณิช
พลอากาศโท สุทธิพงษ์ อินทรียงค์
พลอากาศโท สุรพล มาลีวรรณ
พลอากาศโท สุรศักดิ์ โปร่งจันทึก
พลอากาศโท สุรศักดิ์ มีมณี
พลอากาศโท สุรสิทธิ์ โหละสุต
พลอากาศโท โสภณ น้อยเพิ่ม
พลอากาศโท อนุรัตน์ ปัญญาชนวัฒน์
พลอากาศโท อภิญญา แตงอ่อน
พลอากาศโท เอกรัฐ ษรานุรักษ์
พลตรี ไกรวัชร ธีรเนตร
พลตรี คมน์ ฉิมคล้าย
พลตรี เฉลิมพล เต็งศิริ
พลตรี ชัยกรณ์ นิลเจริญ
พลตรี ชูเกียรติ จุณณะปิยะ
พลตรี เดชา อมรพันธางค์
พลตรี ทรงศักดิ์ สหสมโชค
พลตรี ธนเกียรติ ชอบชื่นชม
พลตรี ธรรมรัตน์ นักรํา
พลตรี นพดล สร้อยสยัมภู
พลตรี นพดล แสงพลสิทธิ์
พลตรี นิรันดร์ พิพิธกุล

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗

๒๘๒ พลตรี บรรยงค์ สิรสุนทร
๒๘๓ พลตรี หม่อมหลวงประสบโชค
เกษมสันต์
๒๘๔ พลตรี ประสิทธิ์ กองสุข
๒๘๕ พลตรี พชร ชัยวุฒิ
๒๘๖ พลตรี พัลลภ ลีละบุตร
๒๘๗ พลตรี ราชันย์ จารุวรรณ์
๒๘๘ พลตรี วิศิษฐ์ วิศิษฏ์โยธิน
๒๘๙ พลตรี สกล เอี่ยมตระกูล
๒๙๐ พลตรี สุวัฒน์ เจียมอ่อน
๒๙๑ พลตรี เสถียร ผดุงทรง
๒๙๒ พลตรี โสรัจ เพ็ชรศิริ
๒๙๓ พลตรี ไสยสิทธิ์ บุณยรัตพันธุ์
๒๙๔ พลตรี อนุธัช บุนนาค
๒๙๕ พลตรี อนุศักดิ์ เผ่านาค
๒๙๖ พลตรี อํานาจ สมประสงค์
๒๙๗ พลเรือตรี ธวัชชัย ควรประดิษฐ์
๒๙๘ พลเรือตรี ธีระ จรเจริญ
๒๙๙ พลเรือตรี ประวิทย์ พิพิธโกศลวงศ์
๓๐๐ พลเรือตรี ภัฏ เพียรเกาะ
๓๐๑ พลเรือตรี สุทธินันท์ สกุลภุชพงษ์
๓๐๒ พลเรือตรี เอกศักดิ์ ทุกข์สูญ
๓๐๓ พลอากาศตรี ธาดา พลอยโสภณ
๓๐๔ นายเกียรติพงศ์ ณ นคร
๓๐๕ นายเจษฎา อริยฉัตรกุล
๓๐๖ นายทวี ไอศูรย์พิศาลศิริ
๓๐๗ นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม
๓๐๘ นายบุญเสริม สังข์มงคล
๓๐๙ นายพิพัฒน์ วรมาลี
๓๑๐ นายวสันต์ วัฒนศิริ
๓๑๑ นายสมควร พงษ์เฉลียวรัตน์
๓๑๒ นายสุทัศน์ วิวัฒนชัยเศรษฐ์

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔

นายสุรศักดิ์ รักษ์สุจิตรัตน์
นายเอด วิบูลย์เจริญ
นายชัยเลิศ หลิมสมบูรณ์
นายธัชชยุติ ภักดี
นายธานี ทองภักดี
นายนพพร อัจฉริยวนิช
นายพิษณุ สุวรรณะชฎ
นายพีรวิช สุวรรณประเทศ
นายมานพชัย วงศ์ภักดี
นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี
เรืออากาศโท อรรถยุทธ์ ศรีสมุทร
นายชาญชัย ศิริพันธุ์
นายนิติพันธ์ สระภักดิ์
นายพรชัย สมจริง
นายพัฒนาชาติ กฤดิบวร
นายเอก เกิดเต็มภูมิ
นายวิทัศน์ เตชะบุญ
นายวิโรจน์ แจ้งพลอย
นายสัมพันธ์ สุวรรณทับ
นายเสรีย์ วชิรถาวรชัย
นายชาญพิทยา ฉิมพาลี
นายชุมพล คงอินทร์
นายธนิตย์ เอนกวิทย์
นายนิรันดร เอื้องตระกูลสุข
นายประดับ กลัดเข็มเพชร
นายประวัติ รัตนภุมมะ
นายวราวุธ ขันติยานันท์
นายวิทยา อธิปอนันต์
นายสถาพร โรจนหัสดิน
นายสมปอง อินทร์ทอง
นายสินชัย เรืองไพบูลย์
นายสุเทพ น้อยไพโรจน์
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๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
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๓๖๓
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๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
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๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายโอภาส กลั่นบุศย์
นายชาญชัย สุวิสุทธะกุล
นายดรุณ แสงฉาย
นายประเสริฐศิริ สุขะวัธนกุล
นายพงศ์พันธุ์ จันทรกุล
นายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์
นายสถิตย์ เลาหเจริญยศ
นายสมเกียรติ ทองโต
นายอภินันท์ โปราณานนท์
นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
นายชัยพร ศิริพรไพบูลย์
นายวิจารย์ สิมาฉายา
นายวิฑูรย์ ชลายนนาวิน
นายสุพจน์ เจิมสวัสดิพงษ์
นายเสรี โสภณดิเรกรัตน์
นายอนุพันธ์ อิฐรัตน์
นายชญาน์นันท์ สิทธิไกรวงษ์
นายประมวล จันทร์พงษ์
นายสิทธิโชติ วันทวิน
นายวิทิต ธีระมังคลานนท์
นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์
นายสุพพัต อ่องแสงคุณ
นายอดุลย์ ยุววิทยาพานิชย์
นายกนกศักดิ์ รามบุตร
นายกําธร ตุ้งสวัสดิ์
นายเกียรติศักดิ์ โชติกศิลป์
นายคํารณ สมบูรณ์รัตน์
นายเฉลิมชัย เขมะปัญญา
นายชาตรี ศรีสันต์
นายชาติชาย อุทัยพันธ์
นายโชคชัย เดชอมรธัญ
นายไชยวัฒน์ พันธ์นรา

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ 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
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
นายธานี ธัญญาโภชน์
นายธีรวุฒิ ศิริวรรณ
นายนิรันดร์ สมสมาน
นายปกรณ์ สุคนธชาติ
นายประพันธ์ พลแพงขวา
นายปราโมทย์ ยามาลี
นายปวิณ ชํานิประศาสน์
นายพิเชษฐ์ อุษาสุมงคล
นายพินิจ บุญเลิศ
นายพิศาล ขยันสํารวจ
นายพูนศักดิ์ นาคเสนา
นายภักดี ข่ายม่าน
นายภัครธรณ์ เทียนไชย
นายภานุ แย้มศรี
นายมนตรี นาคสมบูรณ์
นายมนัส โสกันธิกา
นายยุทธนา วิริยะกิตติ
นายวัชรินทร์ ทองสกุล
นายวิโรจน์ พรรณราย
นายวิวัฒ เมธีวรรณกิจ
นายวีรพงศ์ แก้วสุวรรณ
นายวีระ พิเภก
นายศักดิ์ สมบุญโต
นายสถาพร ศิริภักดี
นายสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธิรักษ์
นายสมพงษ์ วรกมล
นายสมหวัง สิทธิศิรประพันธ์
นายสมาน วงศ์วรายุทธ
นายสมาน วิหกรัตน์
นายสามารถ วราดิศัย
นายสายัณห์ อินทรภักดิ์
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๔๐๙
๔๑๐
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นายสุจินต์ อมตพันธุ์
นายสุชาติ เต็งสุวรรณ
นายสุทธินันท์ บุญมี
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ
ว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พัฒน์ จองพานิช
นายสุรินทร์ เพชรสังข์
นายสุริยันต์ กาญจนศิลป์
นายอดุลย์ มุทุกันต์
นายอัครเดช เจิมศิริ
นายอํานวย ตั้งเจริญชัย
นายอําพล พลศร
นายชาญศักดิ์ จริยวิทยานนท์
พันตํารวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์
พันตํารวจเอก ดุษฎี อารยวุฒิ
นายประยงค์ ปรียาจิตต์
นายวัลลภ นาคบัว
นายไวพจน์ พูสิทธิ์
นายสงคราม ขําต้นวงษ์
พันตํารวจเอก สุชาติ วงศ์อนันต์ชัย
นายสุนทร เพิงมาก
นายพานิช จิตร์แจ้ง
นายวิษณุ ปาณวร
นายชวลิต สุนทรานนท์
นายอนันต์ ชูโชติ
นายเอนก สีหามาตย์
นายสุทธิเวช ต.แสงจันทร์
นายกนก สีจร
นายกมลชัย ตรงวานิชนาม
นายกรวุฒิ เกิดนาวี
นายกฤตกรณ์ ประทุมวงษ์
นายกฤตย์วิกรม ดุรงค์พิศิษฏ์กุล
นายกฤษ อังคนาพร

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๗
๔๔๘
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓
๔๕๔
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗
๔๕๘
๔๕๙
๔๖๐
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒

นายกวิน สนธิเพิ่มพูน
นายก้องกิติ พูสวัสดิ์
นายกอบเกียรติ ผ่องพุฒิ
นายการุณ สกุลประดิษฐ์
นายกิตติ วงส์พิเชษฐ
นายกิตติพงษ์ ห่วงรักษ์
นายกิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ
นายเกริกชัย ทองหนู
นายเกรียงไกร โชประการ
นายไกรสิน ส่งวัฒนา
นายจงกลบดินทร์ แสงอาสภวิริยะ
นายจงรักษ์ บุญเส็ง
นายจรัญ มะลูลีม
นายจรูญศักดิ์ สมบูรณ์พร
นายจเร จันทขันธ์
นายจันทร พลสิงห์
นายจําลอง ปราบแก้ว
นายจิณณาวัฒน์ โคมบัว
นายจิรวัฒน์ จิระวัฒนพิสิษฐ์
นายจีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์
นายจุมพล ราชวิจิตร
นายเจริญ ชุณหกาญจน์
นายฉลอง ชาตรูประชีวิน
นายเฉลิม ลิ่วศรีสกุล
นายเฉลิมชัย ปัญญาดี
นายชนินทร์ ภูต้องใจ
นายชยันต์ ตันติวัสดาการ
นายชรินทร์ สันประเสริฐ
นายชลอ รอดลอย
นายชลอ สิรชาญวิทย์
นายชวลิต เบญจางคประเสริฐ
นายชัชวาลย์ ทักษอุดม

หน้า ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
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
๔๙๙
๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายชัยณรงค์ เทียนสีม่วง
นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์
นายชัยรัตน์ ฉายากุล
นายชัยเลิศ พิชิตพรชัย
นายชัยวัฒน์ โตอนันต์
นายชัยวัฒน์ มณีนุษย์
นายชาญชัย พานทองวิริยะกุล
นายชาญเวช บุญประเดิม
นายชาตรี ชาปะวัง
นายชาติ วรรณกุล
นายชาติชาย กว้างสุขสถิตย์
นายชูเกียรติ คุปตานนท์
นายชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์
นายชูศักดิ์ ลิ่มสกุล
นายณรงค์ มณีทอน
นายณรงค์ วงษ์อุดม
นายณัฏฐ์ อุบล
นายณัฐ จั่นแย้ม
นายณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน
นายดํารงศักดิ์ จันโททัย
นายดิเรก ผาติกุลศิลา
นายดิลก ศรีประไพ
นายเดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ
นายเดชา เกษมุติ
นายตระกูล มีชัย
นายไตรภพ ผ่องสุวรรณ
นายทวี บรรจง
นายทวีชัย อมรศักดิ์ชัย
นายทวีศักดิ์ สูทกวาทิน
นายธงชัย ขนายงาม
นายธนิต ธงทอง
นายธรรมนูญ ลอยลม

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๕๐๕
๕๐๖
๕๐๗
๕๐๘
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖
๕๑๗
๕๑๘
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕
๕๒๖
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐
๕๓๑
๕๓๒
๕๓๓
๕๓๔
๕๓๕
๕๓๖

นายธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม
นายธราธร มงคลศรี
นายธวัช ชาญชญานนท์
นายธานี เกสทอง
นายธีรพงศ์ เสนจันทร์ฒิไชย
นายธีรยุทธ วิไลวัลย์
นายธีรศักดิ์ คงเจริญ
นายธีระชัย เจ้าสกุล
นายธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์
นายนิคม ชมภูหลง
นายนิวัฒน์ มาศวรรณา
นายบรรจง วรรณสุริยะ
นายบรรเจิด พละการ
นายบวรศักดิ์ ลีนานนท์
นายบัณฑิต เจตน์สว่าง
นายบัณฑิต ประสิทธิ์นอก
นายบัวพันธ์ พรหมพักพิง
นายบุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา
นายบุรฉัตร ฉัตรวีระ
นายปกรณ์ ลิมปนุสรณ์
นายประทวน สมบูรณ์
นายประทีป นักปี่
นายประวิตร พุทธานนท์
นายประวิทย์ อัครเสรีนนท์
นายประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์
นายประสิทธิ์ กิจจนศิริ
นายประสิทธิ์ พงษ์อักษร
นายประเสริฐ จรูญจิตรวีร์
นายประเสริฐ ทองทิพย์
นายประเสริฐ หอมดี
นายประหยัด โภคฐิติยุกต์
นายปรีชา จิรวัฒน์

หน้า ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา
๕๓๗
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒
๕๔๓
๕๔๔
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘
๕๔๙
๕๕๐
๕๕๑
๕๕๒
๕๕๓
๕๕๔
๕๕๕
๕๕๖
๕๕๗
๕๕๘
๕๕๙
๕๖๐
๕๖๑
๕๖๒
๕๖๓
๕๖๔
๕๖๕
๕๖๖
๕๖๗
๕๖๘

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายปรีชา พุกศรีสุข
นายปรีชา อินทรสมพันธ์
นายพจน์ชวิทย์ อภินิเวศ
นายพชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร
นายพนม ทองภูเบศร์
นายพเนาว์ นาคพงษ์
นายพัฒนา ราชวงศ์
นายพัฒนา เหล่าไพบูลย์
นายพันธ์ ทองชุมนุม
นายพันธราวุธ ศรีแก้ว
นายพันธุ์เทพ อังชัยสุขศิริ
นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์
นายพุฒิพงษ์ พุกกะมาน
นายพูนทรัพย์ วงศ์สุรเกียรติ์
นายไพบูลย์ เกตุแก้ว
นายไพบูลย์ พรหมดํา
นายไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ
นายภพธนา ปิ่นนาค
นายภักดี รัชตวิภาสนันท์
นายมงคล ธุระ
นายมงคล ผุสดี
นายมณฑล สุวรรณนุรักษ์
นายมนตรี จิ่มอาษา
นายมนตรี แย้มกสิกร
นายมานพ ตันตระบัณฑิตย์
นายแมนสรวง อักษรนุกิจ
นายยสวิมล คูผาสุข
นายยิ่งยง ดุรงค์ดํารงชัย
นายรณชัย สิทธิไกรพงษ์
นายรังสรรค์ โนชัย
นายรังสรรค์ มณีเล็ก
นายรังสรรค์ ศึกรักษา

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๕๖๙
๕๗๐
๕๗๑
๕๗๒
๕๗๓
๕๗๔
๕๗๕
๕๗๖
๕๗๗
๕๗๘
๕๗๙
๕๘๐
๕๘๑
๕๘๒
๕๘๓
๕๘๔
๕๘๕
๕๘๖
๕๘๗
๕๘๘
๕๘๙
๕๙๐
๕๙๑
๕๙๒
๕๙๓
๕๙๔
๕๙๕
๕๙๖
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐

นายรังสฤษฎ์ ศรีปัญญา
นายรัชวิทย์ เมธีโชติเศรษฐ์
นายราชศักดิ์ ช่วยชูวงศ์
นายเรวัตร พันธุ์กิ่งทองคํา
นายวรากร เกษมสุวรรณ์
นายวัชรพงษ์ โขวิฑูรกิจ
นายวัชระ งามจิตรเจริญ
นายวันชัย เดชสมฤทธิ์ฤทัย
นายวิชัย เยี่ยงวีรชน
นายวิชาญ เตชิตธีระ
นายวิเชียร เกตุทอง
นายวิทยา กุลสมบูรณ์
นายวิทยา ด่านธํารงกูล
นายวินัย เกียรติอดิศร
นายวินัย คุณวุฒิ
นายวินัย ปานแดง
นายวิภพ นิ่มขุนทด
นายวิรัตน์ บัวขาว
นายวิโรจน์ บุญญภิญโญ
นายวิโรจน์ บุญอํานวยวิทยา
นายวิวัฒน์ชัย เศรษฐชัย
นายวิวัฒนา ถนอมเกียรติ
นายวิศิษฎ์ วิทยวรการ
นายวิศิษฐ์ศักดิ์ แป้นสัมฤทธิ์
นายวีรวัฒน์ เหลืองชนะ
นายวีระ จํานงค์
นายวีระชัย คีรีกาญจนะรงค์
นายศรัณยู ศรีสมพร
นายศรีวรรณ ปินใจ
นายศักดิ์ชัย แซ่เฮ้ง
นายศิริพงษ์ เปรมจิต
นายศุภกร วงศ์ปราชญ์

หน้า ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
๖๐๑
๖๐๒
๖๐๓
๖๐๔
๖๐๕
๖๐๖
๖๐๗
๖๐๘
๖๐๙
๖๑๐
๖๑๑
๖๑๒
๖๑๓
๖๑๔
๖๑๕
๖๑๖
๖๑๗
๖๑๘
๖๑๙
๖๒๐
๖๒๑
๖๒๒
๖๒๓
๖๒๔
๖๒๕
๖๒๖
๖๒๗
๖๒๘
๖๒๙
๖๓๐
๖๓๑
๖๓๒

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายศุภนิต อารีหทัยรัตน์
นายสมเกียรติ เจริญฉิม
นายสมชัย วงษ์นายะ
นายสมชาติ ฉันทศิริวรรณ
นายสมชาย ชคตระการ
นายสมชาย ชูโฉม
นายสมชาย เศรษฐศิริสมบัติ
นายสมบัติ พุทธจักร
นายสมบูรณ์ กาพล
นายสมพงศ์ ชินสร้อย
นายสมพงษ์ ศรีแสนปาง
นายสมยศ เดชภิรัตนมงคล
นายสมรัฐ เกิดสุวรรณ
นายสมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี
นายสมศักดิ์ เทียมเก่า
นายสมิต ยิ้มมงคล
นายสัจจา บรรจงศิริ
นายสัญชัย รอบรู้
นายสันติ วิจักขณาลัญฉ์
นายสํารวย ไชยยศ
นายสําราญ มั่นทัพ
นายสิทธิศักดิ์ จันทร์สมุด
จ่าอากาศเอก สุขชัย เรืองศรี
นายสุขุม เฉลยทรัพย์
นายสุชาติ เหล่าปรีดา
นายสุทธวัฒน์ เบญจกุล
นายสุทธิศักดิ์ นพวิญญูวงศ์
นายสุเทพ สิริวิทยาปกรณ์
นายสุธา วัฒนสิทธิ์
นายสุพจน์ บุญวิเศษ
นายสุพจน์ แสงเงิน
นายสุพรชัย กองพัฒนากูล

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๖๓๓
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
๖๖๑
๖๖๒
๖๖๓
๖๖๔

หน้า ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

นายสุภมัย สุนทรพันธ์
นายสุรชา อมรพันธุ์
นายสุรชาติ บํารุงสุข
นายสุรเดช พลเสน
นายสุรเดช หงส์อิง
นายสุรพร เสี้ยนสลาย
นายสุรพล ราษฎร์นุ้ย
นายสุรศักดิ์ รักขพันธ์ ณ หนองคาย
นายสุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ
นายสุรศักดิ์ สงวนพงษ์
นายสุวัฒน์ กุลธนปรีดา
นายเสกศักดิ์ จําเริญวงศ์
นายเสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา
นายอติวุทธ กมุทมาศ
นายอภิสิทธิ์ รื่นจิตร์
นายอยุทธ์ นิสสภา
นายอะนัฆ เอี่ยมอรุณ
นายอัครวัฒน์ สินเกื้อกูลกิจ
นายอานนท์ เล้าอรุณ
นายอานนท์ สายคําฟู
นายอาวุธ วาจาสัตย์
นายอํานาจ เดชสุภา
นายอิศรางค์ นุชประยูร
นายอุทัย รักษาชนม์
นายเอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
นายเอกพล สิระชัยนันท์
นายเอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์
นายกฤษดา ทิพย์รัตน์
นายกําพล กาญจโนภาศ
นายกิตติ กรรภิรมย์
นายกิติศักดิ์ ด่านวิบูลย์
นายคทาพร อติชาติ

๖๖๕
๖๖๖
๖๖๗
๖๖๘
๖๖๙
๖๗๐
๖๗๑
๖๗๒
๖๗๓
๖๗๔
๖๗๕
๖๗๖
๖๗๗
๖๗๘
๖๗๙
๖๘๐
๖๘๑
๖๘๒
๖๘๓
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖
๖๘๗
๖๘๘
๖๘๙
๖๙๐
๖๙๑
๖๙๒
๖๙๓
๖๙๔
๖๙๕
๖๙๖

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายจรัญ จักรวาลชัยศรี
นายจิตติ โฆษิตชัยวัฒน์
นายจิรพันธ์ เต้พันธ์
นายจุมภฏ พรมสีดา
นายชัยพร ยิ่งเจริญพาสุข
นายชิโนรส ลี้สวัสดิ์
นายณรงค์ ศุภวิรุฬหวัฒน์
นายทวีศิลป์ วิษณุโยธิน
นายบัญชา สรรพโส
นายบุญชัย ธีระกาญจน์
นายประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล
นายประพันธ์ พงศ์คณิตานนท์
นายประภาส วีระพล
นายประสิทธิ์ สัจจพงษ์
นายปิยะพงษ์ เพิ่มลาภ
นายพงศ์เกษม ไข่มุกด์
นายพนัส โสภณพงษ์
นายพิทยา ไพบูลย์ศิริ
นายพินิจ แก้วสุวรรณะ
นายไพฑูรย์ สมุทรสินธุ์
นายภานุวัฒน์ ปานเกตุ
นายวินิต เทอดสุทธิรณภูมิ
นายวิบูล อุทัยแสงสุข
นายวิโรจน์ หมั่นคติธรรม
นายวิวัฒ คําเพ็ญ
นายศรวัสย์ ศิลาลาย
นายศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์
นายสมจิต ศรีอุดมขจร
นายสมพงษ์ จรุงจิตตานุสนธิ์
นายสมศักดิ์ เลิศจีระจรัส
นายสุชาติ กฤตสิงห์
นายสุชาติ พรเจริญพงศ์

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๖๙๗
๖๙๘
๖๙๙
๗๐๐
๗๐๑
๗๐๒
๗๐๓
๗๐๔
๗๐๕
๗๐๖
๗๐๗
๗๐๘
๗๐๙
๗๑๐
๗๑๑
๗๑๒
๗๑๓
๗๑๔
๗๑๕
๗๑๖
๗๑๗
๗๑๘
๗๑๙
๗๒๐
๗๒๑
๗๒๒
๗๒๓
๗๒๔
๗๒๕
๗๒๖
๗๒๗
๗๒๘

หน้า ๒๐
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นายสุนทร ยนต์ตระกูล
นายสุระชัย ศรีปิยะโสทร
นายอดุง ศรีรัตนบัลล์
นายอนุราช กุลวานิชไชยนันท์
นายอภิชาติ รอดสม
นายอมร แก้วใส
นายอิสระ เจียวิริยบุญญา
นายธนิตศักดิ์ บุญกมลศรีศักดิ์
นายธวัช ผลความดี
นายประยูร ติ่งทอง
นายพิชัย ตั้งชนะชัยอนันต์
นายวิชัย ณัฐรังสี
นายสมศักดิ์ จันทรรวงทอง
นายอุทัย ปิยวนิชพงษ์
นายจํานรรจ์ มิมะพันธุ์
พลอากาศโท ธนพล ปิยะอิศรากุล
พลอากาศตรี ธวัชชัย ศรีแก้ว
พลอากาศตรี สุรศักดิ์ กนิษฐานนท์
นายครรชิต พุทธโกษา
พลตํารวจโท ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย
พลตํารวจโท ต่อศักดิ์ สอาดพรรค
พลตํารวจโท เทศา ศิริวาโท
พลตํารวจโท ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์
พลตํารวจโท ธเนตร์ พิณเมืองงาม
พลตํารวจโท ปัญญา เอ่งฉ้วน
พลตํารวจโท ไพศาล เชื้อรอต
พลตํารวจโท มนตรี โปตระนันทน์
พลตํารวจโท มนู เมฆหมอก
พลตํารวจโท รุ่งฤทธิ์ ซุ่นทรัพย์
พลตํารวจโท เรวัช กลิ่นเกษร
พลตํารวจโท วิทยา ประยงค์พันธุ์
พลตํารวจโท วิสนุ ปราสาททองโอสถ

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
๗๕๕
๗๕๖
๗๕๗
๗๕๘
๗๕๙
๗๖๐

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
พลตํารวจโท
พลตํารวจโท
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี
พลตํารวจตรี

สกลเขต จันทรา
สุชาติ ธีระสวัสดิ์
กรกต สาริยา
กระจ่าง สุวรรณรัตน์
ฉันทวิทย์ รามสูต
เฉลิมพันธุ์ อจลบุญ
ชวลิต ชาญเวชช์
ชวลิต แสวงพืชน์
ชาลี เทพา
ชํานาญ รวดเร็ว
ชิษณุพงศ์ ยุกตะทัต
ฐณพล มณีภาค
ฐิติราช หนองหารพิทักษ์
ณรงค์ศักดิ์ เสาวคนธ์
ดร ปิ่นเฉลียว
เติมพงษ์ สิทธิประเสริฐ
ทรงธรรม อัลภาชน์
ธณัท วงศ์สุวรรณ
ธนพล สนเทศ
ธีรพล คุปตานนท์
นรบุญ แน่นหนา
ปชา รัตนพันธ์
ประยุทธ ชวนะวงศ์
ประเสริฐ จันทร์สว่าง
พงษ์ศักดิ์ นาควิจิตร
พนมพร อิทธิประเสริฐ
พิชัย เจียมบุรเศรษฐ์
พุทธิชาต เอกฉันท์
พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์
เมธี กุศลสร้าง
รังสิต พิริยายน
รัฐพงษ์ ยิ้มใหญ่

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๗๖๑
๗๖๒
๗๖๓
๗๖๔
๗๖๕
๗๖๖
๗๖๗
๗๖๘
๗๖๙
๗๗๐
๗๗๑
๗๗๒
๗๗๓
๗๗๔
๗๗๕
๗๗๖
๗๗๗
๗๗๘
๗๗๙
๗๘๐
๗๘๑
๗๘๒
๗๘๓
๗๘๔
๗๘๕
๗๘๖
๗๘๗
๗๘๘
๗๘๙
๗๙๐
๗๙๑

หน้า ๒๑
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พลตํารวจตรี วราธร ตันศรีสกุล
พลตํารวจตรี วิรัช วัชรขจร
พลตํารวจตรี วิศิษฐ์ เอมประณีตร์
พลตํารวจตรี ศิรินทร์ ผดุงชีวิตร์
พลตํารวจตรี ศุภกิจ ศรีจันทรนนท์
พลตํารวจตรี สมพงษ์
ทองวีระประเสริฐ
พลตํารวจตรี สมพล อัครเดโชชัย
พลตํารวจตรี สมหมาย กองวิสัยสุข
พลตํารวจตรี สรศักดิ์ เย็นเปรม
พลตํารวจตรี สัญชัย ไชยอําพร
พลตํารวจตรี สัญชัย สุนทรบุระ
พลตํารวจตรี สันติ มะลิขาว
พลตํารวจตรี สาโรจน์ พรหมเจริญ
พลตํารวจตรี สําเริง สุวรรณพงษ์
พลตํารวจตรี สุรพล พินิจชอบ
พลตํารวจตรี สุรพล วิรัตน์โยสินทร์
พลตํารวจตรี สุรพล หอมชื่นชม
พลตํารวจตรี เสน่ห์ อรุณพันธุ์
พลตํารวจตรี อดิศร์ งามจิตสุขศรี
พลตํารวจตรี อนันต์ โตสงวน
พลตํารวจตรี อรรณพ ปิ่นแจ้ง
พลตํารวจตรี อิทธิพล พิรยิ ะภิญโญ
นายกฤษฎา ดิษบรรจง
นายกิตติพงษ์ ศรีสวาสดิ์
นายคมกฤช สุวัตถี
นายเฉลิม สุ่มประดิษฐ์
นายชนภัทร วินยวัฒน์
นายชวนนท์ อิสสระวิทย์
นายชาญ เกียรติ์ศักดาวงศ์
นายชิงชัย โชติแสง
นายณัฏฐ์ศาสน์ สิทธิชัย

๗๙๒
๗๙๓
๗๙๔
๗๙๕
๗๙๖
๗๙๗
๗๙๘
๗๙๙
๘๐๐
๘๐๑
๘๐๒
๘๐๓
๘๐๔
๘๐๕
๘๐๖
๘๐๗
๘๐๘
๘๐๙
๘๑๐
๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕
๘๑๖
๘๑๗
๘๑๘
๘๑๙
๘๒๐
๘๒๑
๘๒๒
๘๒๓

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายตุลธีร์ อุไรรัตน์
นายทินพันธุ์ พรหมเกื้อ ณ พัทลุง
นายธีระชัย ไพรัชวรรณ
นายเธียรไท วานิชชยุตพงศ์
นายนรินทร์ ทองธิว
ว่าที่ร้อยโท ประเวช รุ่งเจริญทอง
นายประสงค์ วงศ์สิโรจน์กุล
นายประสิทธิ พรหมณะ
นายปราโมทย์ วรวัฒนชัย
นายปัญญา กี่สุขพันธ์
นายปัญญา สอนวิสัย
นายพงษ์เทพ แซ่ลิ้ว
นายพิเชษฐ์ เชาว์กิจค้า
นายมหิธร สุรักขกะ
นายมานิตย์ วิมลรัตน์
นายมีชัย เกิดวิบูลย์เวช
นายยรรยง เดชภิรัตนมงคล
นายรักษพงษ์ วงษ์ห้าวศึก
นายรัฐกานต์ สุขสว่าง
นายเริงชัย วีระพงศ์
นายวัลลภ พลัดเมือง
นายวาทิต สุวรรณยิ่ง
นายวิกรม บุรินทรรัตน์
นายวินัย ทิพย์สุวรรณ
นายวิรัช สันติภาพ
นายวิศิษฎ์ ฉัตรกริช
นายวีระศักดิ์ วิไลสรการ
นายไวยกาญจน์ จามิกรณ์
นายสกุลยุช หอพิบูลสุข
นายสมชัย บัวคีรี
นายสมพงษ์ ขจรชัยกุล
นายสัญชัย กรุงกาญจนา

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
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
๘๕๐
๘๕๑
๘๕๒
๘๕๓
๘๕๔
๘๕๕

นายสันติ พงษ์โต
นายสุทัศน์ วัฒนกูล
นายสุนทร ธรรมเสมอ
นายสุรพงษ์ ฝังกิจ
นายสุริยน ประภาสะวัต
นายสุวีระ ลูกรักษ์
นายอดิศักดิ์ สุทธิโยธิน
นายอภินันท์ เอกอนุพนธ์
ร้อยตํารวจเอก อภิวัฒน์ คําโมง
นายพิชิต วรสุทธิไพบูลย์
นายประวิช ตั้งใจมั่น
นายสมบัติ ทวีศิลป
นายสานิตย์ โลหะชาละ
นายสามารถ คัมภิรานนท์
นายอภิชาติ คําทอง
นายจักราวุธ มณีฤทธิ์
นายนิคม พรธารักษ์เจริญ
นายยศศักดิ์ คงมาก
นายอนันต์ มโนมัยพิบูลย์
นายกิตติ ลิ้มพงษ์
นายเกตุชัย ธนเศรษฐ
นายโกศล ขําศิริ
นายเขมชาติ ศุภนรากุล
นายชัยรัตน์ ขนิษฐบุตร
นายทินกร เขมะวิชานุรัตน์
นายธรรมนูญ เรืองดิษฐ์
นายนรินทร์ กมลรัตน์
นายบัณฑิต สิริสาลี
นายประหยัด พวงจําปา
นายภูมิวัฒน์ รัตนผล
นายยงยุทธ มะลิทอง
นายวรวิทย์ ทิพย์ธรรมธารา

หน้า ๒๒
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๘๕๖
๘๕๗
๘๕๘
๘๕๙
๘๖๐
๘๖๑
๘๖๒
๘๖๓
๘๖๔
๘๖๕
๘๖๖
๘๖๗
๘๖๘
๘๖๙
๘๗๐
๘๗๑
๘๗๒
๘๗๓
๘๗๔
๘๗๕
๘๗๖
๘๗๗
๘๗๘
๘๗๙
๘๘๐
๘๘๑
๘๘๒
๘๘๓
๘๘๔
๘๘๕
๘๘๖
๘๘๗

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายวลฺลภ ยุติธรรมดํารง
นายสมชาย เจตชวลิต
นายสมชาย ลือเรืองสุวรรณ์
นายสานิตย์ นิมมานโสภณ
นายสุชาติ ฉิมน้อย
นายโสภณ วงศ์สิโรจน์กุล
นายอดิศักดิ์ สาสนัส
นายอุดมศักดิ์ ดุลยประพันธ์
นายขรรค์ชัย คงเสน่ห์
นายสิทธิพร เศาภายน
นายสุทธิรักษ์ ทรงศิวิไล
นายกฤตย หงษ์สัมฤทธิ์
นายกฤษดา ทุ่งโชคชัย
นายกิตติ บุญธรรม
นายกิตติพงศ์ ทองปุย
นายกิตติศักดิ์ ธรรม์ญาณเนตร์
นายเกริกฤทธิ์ อิฐรัตน์
นายเกษม ศุภสิทธิ์
นายไกษร ไชยวงษ์
นายคเณศ ล้วนประพันธ์
นายคมวัชร เอี้ยงอ่อง
นายคมสัน ภูมิภัคเมธากุล
นายครรชิต ปังคานนท์
นายคันฉัตร พลรัตน์
นายเคารพ คุณธรณ์
นายจงจิต เพชรจันทร์กัน
นายจักรพงศ์ นรแมนสรวง
นายจักรพรรดิ์ ไชยพรรค
นายจํานงค์ ไกลพาล
นายจิรภัทร จันทรา
นายจีระพงศ์ เกล็ดเครือมาศ
นายจีระวงศ์ เชาวน์วรนันท์

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๘๘๘
๘๘๙
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
๙๑๗
๙๑๘
๙๑๙

นายเจตน์ คุ้มคงอมร
นายชมเชษฐ์ จรัสกร
นายชัยพร วัฒนสุทธิ
นายชัยรักษ์ จยาวรรณ
นายชัยรัตน์ จันทะอุ่มเหม้า
นายชัยรัตน์ ชีวะเศรษฐธรรม
นายชัยรัตน์ ชูแก้ว
นายชัยวัฒน์ เตชะภาสรนันทน์
นายชัยศักดิ์ คงฤทธิ์
นายชาญชัย สุนทรส
นายชาญวุฒิ บุญญเขตรโกศล
นายชุมพล ไชยชมภู
นายไชยรัตน์ บุตรแพ
นายณรงค์ สมานเดชา
นายณรงค์ทัต แจ่มจรรยา
นายณัฐนันท์ ดุจดําเกิง
นายณัฐสันต์ บุญยัง
นายณัทกร ธรรมาวุฒิกุล
นายดวงแก้ว เทียนกระจ่าง
นายเด่นชัย ศรีจุลฮาต
นายตรัณ ขมะวรรณ
นายไตรรัตน์ เกื้อสกุล
นายทวีเกียรติ ดุริยะประพันธ์
นายทวีศักดิ์ นคนันท์
นายทศพรรณ คงเพียรธรรม
นายทศพล สุขใจ
นายทินกร พูนเม็ง
นายทิวากร พนาวัลย์สมบัติ
นายเทพประสิทธิ์ ตุลากัน
นายเทิดทูล ภาสะฐิติ
นายธนโชติ แย้มยิ่งยง
นายธนทร ผดุงธิติฐ์

หน้า ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
๙๒๐
๙๒๑
๙๒๒
๙๒๓
๙๒๔
๙๒๕
๙๒๖
๙๒๗
๙๒๘
๙๒๙
๙๓๐
๙๓๑
๙๓๒
๙๓๓
๙๓๔
๙๓๕
๙๓๖
๙๓๗
๙๓๘
๙๓๙
๙๔๐
๙๔๑
๙๔๒
๙๔๓
๙๔๔
๙๔๕
๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘
๙๔๙
๙๕๐
๙๕๑

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายธนทัต แท่งทอง
นายธนวิทย์ ขําศรี
นายธนศักดิ์ ใจหาญ
นายธนเสฏฐ์ ฤทธิธาดาชินพงศ์
นายธเนศ ชาลี
นายธวัชชัย พานิชย์สกุลชัย
นายธัญญวรรตร์ วงศ์รัตน์
นายธิติพันธ์ ฉายบาง
นายธีรธร จุฑาทิพย์ชาติกุล
นายธีรพงศ์ วงศ์สวัสดิ์
นายธีรวรรธน์ บั้งทอง
นายนคร ธีรฉัตรวัฒน์
นายนที พิบูลย์วรกุล
นายนัฐวุฒิ มหาเจริญสิริ
นายนันทวุธ แจ่มจิรารักษ์
นายบัณฑิต ถึงลาภ
นายบัณฑิต มุ่งปั่นกลาง
นายบุญทํา รุ่งเรือง
นายบุญธรรม วิเศษลา
นายประพันธ์ กิ่งพุทธพงษ์
นายประยงค์ ศรีมันตะ
นายประยุทธ ไชยพิณ
นายประสิทธิ์ ขวัญแก้ว
นายประสิทธิ์ ดวงตะวงษ์
นายประสิทธิ์ รวมสิน
นายประเสริฐ เชิดทวีทรัพย์
นายประเสริฐ เผือดโพธิ์
นายปริญญา วิชาโคตร
นายปัญจพล เสน่ห์สังคม
นายเผ่าพันธ์ ชอบน้ําตาล
นายพจวิน สิทธิ์สงวน
นายพรเทพ ชาญกิจการยนต์

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๙๕๒
๙๕๓
๙๕๔
๙๕๕
๙๕๖
๙๕๗
๙๕๘
๙๕๙
๙๖๐
๙๖๑
๙๖๒
๙๖๓
๙๖๔
๙๖๕
๙๖๖
๙๖๗
๙๖๘
๙๖๙
๙๗๐
๙๗๑
๙๗๒
๙๗๓
๙๗๔
๙๗๕
๙๗๖
๙๗๗
๙๗๘
๙๗๙
๙๘๐
๙๘๑
๙๘๒
๙๘๓

นายพรเทพ รัศมี
นายพรพล เลาวกุล
นายพัฒนา วงษ์เมตตา
นายพายัพ สนองไทย
นายพิเชฐ ทองช่วย
นายพิทักฐ์ รัตนเดชากร
นายพิทักษ์ พันธุ์วัฒนะสิงห์
นายพิพัฒน์ แก้วอําไพ
นายพิพัฒน์ เจริญวัฒนา
นายพิมุข เพชรชัด
นายพูนพล ชมศร
นายไพบูลย์ จันทร์ประสิทธิ์
นายไพบูลย์ ผดุงสงฆ์
นายไพโรจน์ ทิมจันทร์
นายไพโรจน์ สังข์น้อย
นายภัทรภณ ขวัญเมือง
นายมนูญ นรศาศวัต
นายเมธี เลขานุกิจ
นายราชัญ กวีกุล
นายรุ่งอรุณ ชนะวีรวรรณ
นายเรวัติ จุลชาตินันท์
นายวชิรวิทย์ พันธุ์สวัสดิ์
นายวรรณรัตน์ ชลวิชิต
นายวรวัฒน์ กุสลางกูรวัฒน์
นายวรวิทย์ ทองมาลา
นายวราวุธ พลอยเจริญวงศ์
นายวัชระ สุวรรณลิขิต
นายวัชรินทร์ ภู่นริศ
นายวัฒนพล ไชยมณี
นายวัฒนศักดิ์ ผิวขาว
นายวันชัย แก้วพรหม
นายวันชัย รัตนสุรการย์

หน้า ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา
๙๘๔
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
๑๐๑๒
๑๐๑๓
๑๐๑๔
๑๐๑๕

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายวิชาญ ศรีสิงห์
นายวิริยะ วัชรนพวิภา
นายวิสุทธิ์ จินดาดํารงเวช
นายวีระ มหธรรม
นายวุฒิเกียรติ กิติคุณไพโรจน์
นายเวทย์ พัฒนชัยวงษ์คูณ
นายศรจิตร สอนศรี
นายศิรวรรธน์ คูตระกูล
นายศิริชัย สุวรรณแสน
นายศุภกร สันฐาน
นายศุภชัย เกียรติเฉลิมพร
นายสถาบัน บุญเติม
นายสนั่น สร้อยผา
นายสมเกียรติ รัศมีภูผา
นายสมควร รักพินิจ
นายสมคิด ใจกระเสน
นายสมชนก ปิยะสุวรรณ์
นายสมชาย ฉลาดธัญญกิจ
นายสมนึก สืบวิเศษ
นายสมบัติ บุญหิรัญ
นายสมบัติ พฤฒิพงศภัค
นายสมพงษ์ ศตภิษัช
นายสมพร สมุทรคุณ
นายสมพล โพธิ์กิ่ง
นายสมมาตร ฑีฆาอุตมากร
นายสมหวัง กองใจ
นายสรวิศ ลิมปรังษี
นายสหรัฐ สิริวัฒน์
นายสังสิทธิ์ นรินทรางกูร ณ อยุธยา
นายสัณพัชญ รัตนเมกุล
นายสาโรจน์ เอี่ยมองค์
นายสินาท มณีบางกา

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๑๐๑๖
๑๐๑๗
๑๐๑๘
๑๐๑๙
๑๐๒๐
๑๐๒๑
๑๐๒๒
๑๐๒๓
๑๐๒๔
๑๐๒๕
๑๐๒๖
๑๐๒๗
๑๐๒๘
๑๐๒๙
๑๐๓๐
๑๐๓๑
๑๐๓๒
๑๐๓๓
๑๐๓๔
๑๐๓๕
๑๐๓๖
๑๐๓๗
๑๐๓๘
๑๐๓๙
๑๐๔๐
๑๐๔๑
๑๐๔๒
๑๐๔๓
๑๐๔๔
๑๐๔๕
๑๐๔๖
๑๐๔๗

นายสิรเชษฐ์ สิรเชษฐ์โกศล
นายสุกิจ ศรีสุวรรณ
นายสุชาย จอกแก้ว
นายสุเทพ เขียวขํา
นายสุภักดิ์ จันทร์พุ่ม
นายสุรเชษฐ์วริศ มหัทธนะกุล
นายสุรพันธุ์ บุญช่วย
นายสุรสิทธิ์ อิงสถิตธนวันต์
นายสุวรรณ ทองเนื้อแข็ง
นายสุวัจน์ สาสนพิจิตร์
นายสุวิทย์ พิพัฒนชัยพงศ์
นายสุวีร์ ตรียุทธนากุล
นายเสกสรร ชาญวิธะเสนา
นายอนันต์ เนติพุทธาวรกุล
นายอภิชัย ปานเนาว์
นายอภิวัฒน์ เจริญไทย
นายอยุทธ์ จามิกรณ์
นายอํานวย เขียวขํา
นายอุทศิ เพ็ชรใต้
นายเอนก เวชศาสตร์
นายชัชวาลย์ ชาญชัย
นายยุทธนา ศรีตระกูล
นายครรชิต มาลัยวงศ์
นายทองหล่อ วงษ์อินทร์
นายธีรยุทธ สุนทรา
นายบุญจันทร์ บัวหุ่ง
นายปราโมทย์ เบญจกาญจน์
นายปรีชา วังคะฮาต
นายยันยงค์ คําบรรลือ
นายเวชยันต์ อรรณนพพร
นายศิโรจน์ ผลพันธิน
นายสมบูรณ์ สว่างวรชาติ

หน้า ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๔๘
๑๐๔๙
๑๐๕๐
๑๐๕๑
๑๐๕๒
๑๐๕๓
๑๐๕๔
๑๐๕๕
๑๐๕๖
๑๐๕๗
๑๐๕๘
๑๐๕๙
๑๐๖๐
๑๐๖๑
๑๐๖๒
๑๐๖๓
๑๐๖๔
๑๐๖๕
๑๐๖๖
๑๐๖๗
๑๐๖๘
๑๐๖๙
๑๐๗๐
๑๐๗๑
๑๐๗๒
๑๐๗๓
๑๐๗๔
๑๐๗๕
๑๐๗๖
๑๐๗๗
๑๐๗๘
๑๐๗๙

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายสมพร ไชยะ
พลตํารวจตรี อรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร
พลตํารวจตรี ชนสิษฏ์ วัฒนวรางกูร
นางจิตร์ธนา ยิ่งทวีลาภา
นางภารดี จงสุขธนามณี
นางสาวจรรยา อยู่โปร่ง
นางสาวจารุวรรณ เฮงตระกูล
นางสาวณัฐภัทร ถวัลยโพธิ
นางพรรษา ศิริมาจันทร์
นางสาวเยาวลักษณ์ กุลพานิช
นางวิลาวัลย์ ตันรัตนกุล
นางสาววิสากร สระทองคํา
นางสาวสมศรี เหลืองมณีรัตน์
นางสาวอรวรรณ นุ้ยภักดี
นางสาวอัมพวัน เจริญกุล
พลตรีหญิง กิติยา จันทรนิมะ
พลตรีหญิง ชกานาฏ จันทรวงศ์
พลตรีหญิง ดวงกมล สุคนธทรัพย์
พลตรีหญิง หรรษา ฤทธิวาจา
พลเรือตรีหญิง รพีพรรณ แก้วรัศมี
พลเรือตรีหญิง วิชชุดา พิชญาภรณ์
พลอากาศตรีหญิง เกศจี พินิจอักษร
พลอากาศตรีหญิง ศิริภร หิตะศิริ
นางกาญจนา ปิยสาธิต
นางกิตติมา นวลทวี
นางจันทนา เยี่ยงศุภพานนทร์
นางสาวทัศนีย์ มหาธนะกิติวงศ์
นางพรรณอร ประยงค์
นางสาวมัทนา พฤกษะริตานนท์
นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์
นางวิยดา ศุขสวัสดิ ณ อยุธยา
นางสาวศรีนุช หวังซื่อกุล

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
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
๑๑๐๖
๑๑๐๗
๑๑๐๘
๑๑๐๙
๑๑๑๐
๑๑๑๑

หน้า ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสมบูรณ์ ซอยชนะวัฒนา
นางสาวสุปาณี ศรีปัญญาวิชญ์
นางมลิวัลย์ ผิวคราม
นางสาวสุมาลี ติยศิวาพร
นางรัชนี สุดจิตร์
นางสาวอุษณี กังวารจิตต์
นางนันทิยา อุ่นประเสริฐ
นางวีณา พงศ์พัฒนานนท์
นางสุดารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิชยา
นางสาวนวพร วิทยานันท์
นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์
นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ
นางสาวมาลี วงศาโรจน์
นางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล
นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช
นางสาววรรณาภรณ์ สวัสดิมงคล
นางจินตนา ชัยยวรรณาการ
นางสาววัชรี อิทธิอาวัชกุล
นางงามพักตร์ เจริญไวย์
นางจรวยรัตน์ ขวัญรัมย์
นางดารุณี ตั้งเบญจผล
นางสาวทัศนีย์ เอกวานิช
นางธนารัตน์ พุกบ้านเก่า
นางนภา ศกุนตนาค
นางสาวปราณี นันทเสนามาตร์
นางรําพึง ศุภราศรี
นางไลวัล อินทะพันธุ์
นางศิวิไล มัคเจริญ
นางสุริพร หลวงใหญ่
นางอินทราพร กาญจันดา
นางทัศนาวิไล ไกรนรา
นางสาวนันทนัช อุปริรัตน์

๑๑๑๒
๑๑๑๓
๑๑๑๔
๑๑๑๕
๑๑๑๖
๑๑๑๗
๑๑๑๘
๑๑๑๙
๑๑๒๐
๑๑๒๑
๑๑๒๒
๑๑๒๓
๑๑๒๔
๑๑๒๕
๑๑๒๖
๑๑๒๗
๑๑๒๘
๑๑๒๙
๑๑๓๐
๑๑๓๑
๑๑๓๒
๑๑๓๓
๑๑๓๔
๑๑๓๕
๑๑๓๖
๑๑๓๗
๑๑๓๘
๑๑๓๙
๑๑๔๐
๑๑๔๑
๑๑๔๒
๑๑๔๓

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นางไพวรรณ รัตนบวร
นางสาวรัชนีกร สรสิริ
นางสิริพร ชูติกุลัง
นางอัญชลี ศิริทรัพย์
หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ
นางสาวจันทร์สุดา รักษ์พลเมือง
นางสาวบุษกร ลิมจิตติ
นางสุรีย์รัตน์ วงศ์เสงี่ยม
นางนันทวรรณ ชื่นศิริ
นางกรวรรณ กฤตวรกาญจน์
นางสาวกฤติยา เลิศโภคะสมบัติ
นางกฤษณา กฤษณพุกต์
นางกฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์
นางกฤษณา ไวสํารวจ
นางกษมา สุภนรานนท์
นางสาวกัญญา ศิวารมณ์
นางสาวกันยา ตันติวิสุทธิกุล
นางสาวกัลยาณี จิรศรีพงศ์พันธ์
นางกาบแก้ว สุคนธสรรพ์
นางเกตุมณี มากมี
นางเกษราวัลณ์ นิลวรางกูร
นางเกสร สุวรรณประเสริฐ
นางสาวแก้วตา ผู้พัฒนพงศ์
นางขนบพันธุ์ เอี่ยมโอภาส
นางสาวขนิษฐ์ สุวรรณคีรี
นางขนิษฐา นันทบุตร
นางขวัญชนก ยิ้มแต้
นางสาวจงรักษ์ รัตนวิฑูรย์
นางจรรยา เรืองมาลัย
นางสาวจรัสศรี ปานรังศรี
นางจรูญพร ภาเรือง
นางจํานงค์ ศรีมังกร

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๑๑๔๔
๑๑๔๕
๑๑๔๖
๑๑๔๗
๑๑๔๘
๑๑๔๙
๑๑๕๐
๑๑๕๑
๑๑๕๒
๑๑๕๓
๑๑๕๔
๑๑๕๕
๑๑๕๖
๑๑๕๗
๑๑๕๘
๑๑๕๙
๑๑๖๐
๑๑๖๑
๑๑๖๒
๑๑๖๓
๑๑๖๔
๑๑๖๕
๑๑๖๖
๑๑๖๗
๑๑๖๘
๑๑๖๙
๑๑๗๐
๑๑๗๑
๑๑๗๒
๑๑๗๓
๑๑๗๔
๑๑๗๕

นางสาวจิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ
นางจิตราภรณ์ ธวัชพันธุ์
นางจินตนา ท่วมกลาง
นางจิราภรณ์ โตเจริญชัย
นางจิราภา ดีแท้
นางจิรายุ เอื้อวรากุล
นางจุไรรัตน์ ลักษณะศิริ
นางสาวเจนนุช ว่องธวัชชัย
นางฉันทนา สุรัสวดี
นางเฉลียว ยาจันทร์
นางโฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์
นางชนิดา ม่วงแก้ว
นางชลลดา หลวงพิทักษ์
นางสาวชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์
นางสาวชาคริต ชุ่มวัฒนะ
นางสาวฐิติพร อิงคถาวรวงศ์
นางสาวฐิติมา สุนทรสัจ
นางสาวณัฐนันท์ สุวรรณเจริญ
นางณีรนุช อินตาพรหม
นางดวงใจ อมาตยกุล
นางสาวดาริวรรณ เศรษฐีธรรม
นางดียู ศรีนราวัฒน์
นางเตือนใจ ช่วงสุวนิช
นางทศพร มูลหงษ์
นางทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม
นางธนวรรณ กุมมาลือ
นางสาวธาดา สุทธิธรรม
นางธารินี พงศ์สุพัฒน์
นางสาวธิติมา เพ็งสุภาพ
นางนงเยาว์ สว่างเจริญ
นางนงลักษณ์ ปูระณะพงษ์
นางนพวรรณ อินทร์แก้ว

หน้า ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
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
๑๒๐๑
๑๒๐๒
๑๒๐๓
๑๒๐๔
๑๒๐๕
๑๒๐๖
๑๒๐๗

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นางนฤมล จันจุฬา
นางนฤมล จียโชค
นางนฤมล พินเนียม ชนะไพฑูรย์
นางสาวนฤมล แสงประดับ
นางนลินี ศรีสารคาม จันทร์ตรี
นางนวลจันทร์ พารักษา
นางสาวนิตยา เพ็ญศิรินภา
นางนิตยา ศรีอ่อน
นางนิตยา สูงสถิตานนท์
นางสาวนิรมล สุธรรมกิจ
นางสาวบงกช นพผล
นางใบหยก เมธนาวิน
นางประกายแก้ว โอภานนท์อมตะ
นางสาวประทุมรัตน์ ธีระบุญชัยกุล
นางประนอม บุพศิริ
นางประไพรัตน์ พูลทวี
นางปราณี อมรรัตนศักดิ์
นางปรานต์ชญาน์ กีรติสุนทรรัชต์
นางสาวปาริชาต สถาปิตานนท์
นางสาวปิยพร เคนวิเศษ
นางผกาพรรณ เกียรติชูสกุล
นางพจนา ศรีบุรี
นางพรชนก รัตนไพจิตร
นางสาวพรพิมล เรืองวุฒิเลิศ
นางพรรณทิพย์ อุ่นใจ
นางพรหทัย ตัณฑ์จิตานนท์
นางพวงผกา อัมพันธ์จันทร์
นางพัชราภรณ์ ญาณภิรัต
นางพัชรี วรจรัสรังสี
นางพัฒนา อนุรักษ์พงศธร
นางสาวพัสมณฑ์ คุ้มทวีพร
นางพาสินี สุนากร

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๑๒๐๘
๑๒๐๙
๑๒๑๐
๑๒๑๑
๑๒๑๒
๑๒๑๓
๑๒๑๔
๑๒๑๕
๑๒๑๖
๑๒๑๗
๑๒๑๘
๑๒๑๙
๑๒๒๐
๑๒๒๑
๑๒๒๒
๑๒๒๓
๑๒๒๔
๑๒๒๕
๑๒๒๖
๑๒๒๗
๑๒๒๘
๑๒๒๙
๑๒๓๐
๑๒๓๑
๑๒๓๒
๑๒๓๓
๑๒๓๔
๑๒๓๕
๑๒๓๖
๑๒๓๗
๑๒๓๘
๑๒๓๙

นางพีนาลิน สาริยา
นางสาวเพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว
นางไพวิภา กมลรัตน์
นางสาวภาณี คูสุวรรณ์
เรือเอกหญิง ภิญนิตา ตันธุวนิตย์
นางภูษิตา อินทรประสงค์
นางมณี ภิญโญพรพาณิชย์
นางมยุรี ทับทิมหิน
นางมยุรี สิงห์แก้ว
นางมัณฑนา ธนะไชย
นางมาลินี วงศ์นาวา
นางสาวยุพา หาญบุญทรง
นางยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์
นางยุภาพร ตรันเจริญ
นางรสมา ภู่สุนทรธรรม
นางสาวระเบียบ สุภวิรี
นางสาวระวีวรรณ มาลัยวรรณ
นางรัตนา เจริญศรี
นางรัตนา ตั้งวงศ์กิจ
นางรัตนา ศรีเหรัญ
นางสาวรัตนา สายพานิชย์
นางสาวราณี อิสิชัยกุล
นางรุ่งทิวา วัจฉละฐิติ
นางรุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล
นางสาวเรณู ภูมิประดิษฐ์
นางเรวดี หน่อนารถ
นางลักษมี ศาสตระรุจิ
นางลีณา สุนทรสุข
นางวนพร อนันตเสรี
นางวรรณภา โพธิ์น้อย
นางวรรณา กาญจนมยูร
นางสาววรัญญา บุญชัย

หน้า ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๔๐
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
๑๒๖๘
๑๒๖๙
๑๒๗๐

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นางวรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์
นางสาววราภรณ์ ปัญญาวดี
นางสาววันเพ็ญ มีสมญา
นางวัลลภา วิทยารักษ์
นางสาววาณี ชัยวัฒนสิน
นางสาววาณี วิสุทธิ์เสรีวงศ์
นางวารุณี แซ่เตีย
นางวิจิตรา ทัศนียกุล
นางวิภา เจริญภัณฑารักษ์
นาวาตรีหญิง วิภาวี บูรณพงศ์
นางสาววิลาวัลย์ มหาบุษราคัม
นางวิไล อโนมะศิริ
นางวิไลพร ลักษมีวาณิชย์
นางวิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์
นางศรีณัฐ ไทรชมภู
นางสาวศรีธนา บุญญเศรษฐ์
นางศรีพรรณ เพ็ชร์ไทย
นางศรีวรรณ ยอดนิล
นางสาวศรีวิชา ครุฑสูตร
นางสาวศรีสมรัก อินทุจันทร์ยง
นางสาวศศิณัฐ หงษ์ภู่
นางศศี จันทร์ประพันธ์
นางศิริลักษณ์ ศุภปีติพร
นางศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ
นางสาวสมจินต์ เพชรพันธุ์ศรี
นางสมถวิล อัครกันทรากร
พันตํารวจโทหญิง สมทรง
ลาวัณย์ประเสริฐ
นางสาวสมพร พุทธาพิทักษ์ผล
นางสมรัตน์ เลิศมหาฤทธิ์
นางสมัครสมร ภักดีเทวา
นางสาวิตรี จันทรานุรักษ์

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๑๒๗๑
๑๒๗๒
๑๒๗๓
๑๒๗๔
๑๒๗๕
๑๒๗๖
๑๒๗๗
๑๒๗๘
๑๒๗๙
๑๒๘๐
๑๒๘๑
๑๒๘๒
๑๒๘๓
๑๒๘๔
๑๒๘๕
๑๒๘๖
๑๒๘๗
๑๒๘๘
๑๒๘๙
๑๒๙๐
๑๒๙๑
๑๒๙๒
๑๒๙๓
๑๒๙๔
๑๒๙๕
๑๒๙๖
๑๒๙๗
๑๒๙๘
๑๒๙๙
๑๓๐๐
๑๓๐๑
๑๓๐๒

นางสาวสิทธา ปิยะวินิจวงศ์
นางสิริกร เกรียงสกุล
นางสาวสิริรัตน์ วิภาสศิลป์
นางสาวสุขุมาลย์ ชํานิจ
นางสุชารัช ริมกีรติกุล
นางสาวสุชีรา ภัทรายุตวรรตน์
นางสาวสุฌารักษ์ เมืองโคตร
นางสาวสุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย
นางสาวสุดใจ บุตรอากาศ
นางสุดสวาท สงปรีดา
นางสาวสุทธิวรรณ พีรศักดิ์โสภณ
นางสุธัญญา ทองรักษ์
นางสาวสุนันท์ ลิ้มตระกูล
นางสาวสุนีย์ เหมะประสิทธิ์
นางสาวสุปรียา วิลาวรรณ
นางสาวสุพร จารุมณี
นางสุพรรณี ฉายะบุตร
นางสาวสุพัตรา คูหากาญจน์
นางสุพัตรา แย้มนิ่มนวล
นางสุภมาส อังศุโชติ
นางสาวสุภาพร ภัทราคร
นางสาวสุภาภรณ์ เต็งไตรสรณ์
นางสุมาลี ชัยเจริญ
นางสุมาลี ชิโนกุล
นางสาวสุรัตน์วดี จิวะจินดา
เรือเอกหญิง สุรีย์พร กฤษเจริญ
นางสุรีย์วรรณ จินดามงคล
นางสุลักษณ์ นามโชติ
นางสุวรรณ ไชยสิทธิ์
นางสุวิชชา ทองทั่ว
นางสุวิภา อึ้งไพบูลย์
นางสาวสุสัณหา ยิ้มแย้ม

หน้า ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๐๓
๑๓๐๔
๑๓๐๕
๑๓๐๖
๑๓๐๗
๑๓๐๘
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

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นางสาวเสาวภาคย์ จําปาทอง
นางเสาวรส ภทรภักดิ์
นางสาวเสาวรส ใหญ่สว่าง
นางสาวโสฬศา สาตพร
นางหงษ์ฟ้า ทรัพย์บุญเรือง
นางสาวอนงค์นาฏ ศรีวิหค
นางอมรา โกไศยกานนท์
นางสาวอรทัย อาจอ่ํา
นางอรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์
นางสาวอรลักษณา แพรัตกุล
นางอังคณา นุตยกุล
นางอัญชริดา อัครจรัลญา
นางอัญชลี ตั้งตรงจิตร
นางสาวอัญชลี อุทัยไขฟ้า
นางอัญชลีพร วาริทสวัสดิ์
หล่อทองคํา
นางอาภรณ์ วงษ์วิจารณ์
นางอาภา จันทร์เทวี
นางอารี วัดสว่าง
นางอารีรัตน์ สุพุทธิธาดา
นางสาวอิสรีย์ ปานงาม
นางอุชนี อบรมชอบ
นางอุทัยรัศมิ์ เชื่อมรัตนกุล
นางอุมาพร จันทศร
นางสาวกฤษณี กาญจนพันธุ์
นางสาวกาญจนา จันทร์ไทย
นางจิตตินาถ ธรรมเวช
นางสาวจิตรา เศรษฐอุดม
นางสาวนภาพร มั่นเจริญโชติ
นางสาวนวลจันทร์ คงพานิช
นางน้ําเพชร ตั้งยิ่งยง
นางปิยวดี ทองทั้งสาย

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๑๓๓๔
๑๓๓๕
๑๓๓๖
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
๑๓๖๕

หน้า ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางพัชรี ศิริศักดิ์
นางพันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์
นางพู่กลิ่น ตรีสุโกศล
นางสาวภาภัค วงศ์พิพิธ
นางเล็ก กาญจนโกมุท
นางวิทยาภรณ์ ศรีภิรมย์
นางศุภกาญจน์ สมิติเมธา
นางสุธัญญา บรรจงภาค
นางสาวสุวดี ชูสุวรรณ
นางอารีย์ ก้องพานิชกุล
นางอรอนงค์ ทรงกิตติ
คุณเพ็ญศรี เขียวมีส่วน
นางสาวจินตนาภา โสภณ
พลตํารวจตรีหญิง จิรารักษ์ สิทธิพันธุ์
นางกนกพร สั้นศรี
นางสาวจันทนี พงศ์สุภาพชน
นางดวงเดือน มั่นธรรม
นางเด่นเดือน กลั่นสอน
นางธันยพร เพชรสังข์
นางนาตยา แน่นหนา
นางไพวรรณ พงษธา
นางมินตรา รัตนนาคินทร์
นางวีณา อินทับ
นางสาวสมพร รวิวรรณพงษ์
นางสิตางศุ์ ตั้งศิริ
นางอรวรรณ ไทยวานิช
นางสาวจรรยา เพ็งปรีชา
นางสาวจิราภรณ์ พิริยะกิจไพบูลย์
นางดาหวัน วงศ์พยัคฆ์
นางสาวพวงชมนาถ จริยะจินดา
นางสาวมุกดา สวนสุวรรณ
นางสาววิลาวัลย์ ถนัดค้า

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
๑๓๙๔
๑๓๙๕
๑๓๙๖

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นางสุกัญญา ปรีชา
นางสาวสุดา เลื่องลือปัญญา
นางสาวสุรีย์ วัชรดิเรกรัตน์
นางสาวจิรพรรณ กาญจนอุดม
นางชลลดา กันคล้อย
นางสาวทยาวรรณ ศุภดิษฐ์
นางนวษร เทพหัสดิน ณ อยุธยา
นางนารีนารถ เหตานุรักษ์
นางบังอร มาลาศรี
นางบุญพา เผ่าสําราญ
นางบุษราคํา เชาวน์ศิริ
นางพรพิศ เพชรเจริญ
นางพรรณี เอมสุวรรณ
นางวัชรีวรรณ ฝ่ายทอง
นางวิไลลักษณ์ มณีโรจน์
นางศรีเงิน สุขาภิรมย์
นางสาวสุกัญญา หอมชื่นชม
นางสุวภา ภู่แก้ว
นางชนิดา เอื้อสุนทร
นางสาวมาลี พิลาหอม
นางละออ ภูธรใจ
นางสาวสุนันทา ทรงจําปา
นางสาวสุภางค์จิตต
ไตรเพทพิสัย
นางธิติยา จันทพลาบูรณ์
นางมิ่งขวัญ กิตติวรรณกร
นางสุวัฒนี ไชยนันทน์
นางศิริรัตน์ วสุวัต
นางสาวจารุวรรณ ธรรมวิทย์
นางสาวนพวรรณ สุขเจริญ
นางภิรมย์ ศรีประเสริฐ
นางสุพัฒตรา ลิมปะพันธุ์

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
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
๑๔๒๓
๑๔๒๔
๑๔๒๕
๑๔๒๖
๑๔๒๗
๑๔๒๘
๑๔๒๙
๑๔๓๐

หน้า ๓๑
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นางสาววราภรณ์ อมราพิทักษ์
นางกาญจนา เสนะเกตุ
นางกานดา ทองโสภิต
นางจริยา เฉลิมเผ่า
นางจรูญลัขณ์ อินทจาร รัตนราช
นางจิตรภาณี นราวีรวุฒิ
นางจิราภรณ์ แสงจันทร์
นางเจิดจันทร์ แก้วอําไพ
นางชลีรินย์ เภาพัฒนา อมรศักดิ์
นางชุลีภรณ์ เฟื่องฟุ้ง ตรียุทธนากุล
นางสาวณัฐนันท์ คุณเงิน
นางธิดารัตน์ โยธาวงษ์ ตุลากัน
นางธีราพจน์ ทองศรี
นางนงนุช ตะวันพิทักษ์
นางนุชนภางค์ ศิริอัสสกุล
นางนุชนาถ ชาลีกุล ทับน้อย
นางสาวนุชรัตน์ ประชาชนะชัย
นางเนาวลัลน์ลลิต เกษตรสุวรรณ
นางสาวเบญจมาศ กองทรัพย์
นางสาวปณิธิ อัครนิธิ
นางปภัสสร กําเนิดมณี
นางประไพ เอื้อไพจิตร คงใหม่
นางปรียนันท์ กุลเจริญ เดชภิรัตนมงคล
นางสาวปาริฉัตร ศิริมนตรี
นางสาวเปรมรัตน์ วิจารณาญาณ
นางพนิดา เศวตสุนทร
นางสาวพรรณิภา วิชิตะกุล
นางพิลาสลักษณ์ รัตนพันธุ์
นางสาวภัทธร ธนภัทภูรินท์
นางภัทรนันท์ พิชัย
นางภัทรพร วงษ์เมตตา
นางยุพาวรรณ ภูริสินสิทธิ์
นางสาวเยาวรัตน์ กุหลาบเพ็ชรทอง
นางสาวรสวันต์ ทับสุพรรณ

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
๑๔๕๗
๑๔๕๘
๑๔๕๙
๑๔๖๐
๑๔๖๑
๑๔๖๒
๑๔๖๓
๑๔๖๔

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นางสาวรัชดาวัลย์ หิรัญสาย
นางรัชนีกร บุญพิทักษ์
นางรัตนา เกษอมรวัฒนา
นางสาวลัดดา เกียรติก้องขจร
นางสาวลัดดาวัลย์ กูลเกตุวงศ์
นางสาววิดาภา สุจรรยาทวี
นางสาวศศิธร พงศ์พันธุ์
นางสาวสรัณยา เปรื่องวงศ์
นางสิรวดี สุขวัฒน์นิจกูล
นางสิริรัชต เมตตามิตรพงศ์
นางสุกัญญา เวียงอินทร์
นางสาวสุชาดา โมกขมรรคกุล
นางสุนทรี วิไลสรการ
นางสุนี บุญญะโสภัต
นางสุรัชดา เตชะภาสรนันทน์
นางสาวสุรีย์ จงเสรีจิตต์
นางสาวเสริมศรี ผ่องศรี
นางหฤทัย มีอุดร
นางสาวอภิณห์พร เพชรวรวิวัฒน์
นางสาวอัจฉรพรรณ ภาศิริวงศ์
นางสาวอุษณี กระแจะจวง
นางอุษา จิวะชาติ
นางปิยดา จิตต์จํานงค์
นางวิภา ชัยนาภาพงษ์
นางสาวสุธีรา สิทธิภิญโญ
นางสมจิตต์ สุทธางกูร
นางณุฉัตรา จันทร์สุวานิชย์
นางประภาพรรณ เทวกุล ณ อยุธยา
นางระวีวรรณ กาญจนกุญชร
นางศรีสัมพันธ์ มาประณีต
นางอรวรรณ พันธุ์เปรื่อง
นางอัจฉรา ขําศิริ
นางอัจฉรา สงวนพงศ์
นางศรีสกุล พร้อมพันธุ์

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข

หน้า ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗

ประถมาภรณ์ช้างเผือก
๓๒ นายเจษฎา ศรศึก
๑ นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
๓๓ นายฉัตรชัย บุญบวรรัตนกุล
๒ นายสมชาย ฉัตรรัตนา
๓๔ นายชุมพร เครือขวัญ
๓ นายฉัตรชัย ปิยะสมบัติกุล
๓๕ นายณรงค์ บุญโญ
๔ นายแถมสิน รัตนพันธุ์
๓๖ นายดํารง เศวตพรหม
๕ นายธานี อ่อนละเอียด
๓๗ นายไตรลักษณ์ กล่ําเสถียร
๖ นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
๓๘ นายธํารงค์ ชินหิรัญ
๗ นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ
๘ นายวรพล โสคติยานุรักษ์
๓๙ นายนพพร ประภาอาภรณ์
๙ นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
๔๐ นายนริสชัย ป้อมเสือ
๔๑ นายบุญรักษ์ ทรัพยาขจร
๑๐ พลตรี สมโภชน์ วังแก้ว
๔๒ นายปริเยศ พิริยะมาสกุล
๑๑ นายจารุพงศ์ จีนาพันธ์
๔๓ นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์
๑๒ นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์
๔๔ นายปิยะ กิจถาวร
๑๓ นายธีระ สุวรรณกุล
๔๕ นายพิฆเนศ ต๊ะปวง
๑๔ นายปรเทพ สุจริตกุล
๔๖ นายภาณุ จันทร์เจียวใช้
๑๕ นายประวิทย์ จันทราประภาวัฒน์
๔๗ นายรวี ประจวบเหมาะ
๑๖ นายปัญญา เบ็ญจศิริวรรณ
๔๘ นายสมพาศ นิลพันธ์
๑๗ นายวัชระ ตันตรานนท์
๑๘ นายจิตติคุณ แพงคุณ
๔๙ นายสมโภชน์ ราชแพทยาคม
๑๙ นายดิเรก สุคนธสาคร
๕๐ นายสุทธิพร ลิ่มศิลา
๕๑ นายสุนทร อนันตวิรุฬห์
๒๐ นายปรีชา สันรัมย์
๕๒ นายสุพจน์ สําราญจิตต์
๒๑ นายวัชระชัย อารยรุ่งโรจน์
๕๓ นายสุพัฒน์ นาครัตน์
๒๒ นายวันชัย กนกอังกูร
๕๔ นายสุวิทย์ อมรนพรัตนกุล
๒๓ นายวินัย รุ่งรักสกุล
๕๕ นายเสรี จูบุญส่ง
๒๔ นายวิริยะ ว่องวาณิช
๕๖ พลเอก กิตติ์ คิ้มวงษ์ษา
๒๕ นายศิริ มีแสงสกุล
๕๗ พลโท เทพพงศ์ ทิพยจันทร์
๒๖ นายสุรธีร์ ลิ้มทรัพย์
๒๗ นายเอกณัฐ จิณเสน
๕๘ พลโท ธรณิศวร์ โรจนสุวรรณ
๒๘ นายธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์
๕๙ พลโท บัณฑวิทย์ โรจนวิภาต
๖๐ พลโท พรเลิศ วรสีหะ
๒๙ พันเอก นที ศุกลรัตน์
๖๑ พลโท พันลึก สุวรรณทัต
๓๐ นายเกริกพงษ์ เกสรทอง
๖๒ พลโท วุฒินันท์ เพ็ชรขาวเขียว
๓๑ นายจําลอง สิงห์โตงาม

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔

พลเรือโท กฤษฎา เจริญพานิช
พลอากาศโท ทวี กระออมแก้ว
พลอากาศโท นิพนธ์ คําเพราะ
พลตรี กรณ์พงษ์ ศุขะ
พลตรี กฤต ผิวเงิน
พลตรี กฤษฎา สุทธานินทร์
พลตรี กฤษณ์ มรกตพรรณ
พลตรี กฤษณ์ดนัย อิทธิมณฑล
พลตรี กฤษณะ บวรรัตนารักษ์
พลตรี กัมพล ดิษฐคําเริง
พลตรี กานต์ สุผล
พลตรี กิตติ อาจสัญจร
พลตรี กิตติพงศ์ วงศ์ข้าหลวง
พลตรี กิตติศักดิ์ แม้นเหมือน
พลตรี กิติศักดิ์ มาระเนตร์
พลตรี เกษม เบญจนิรัติศัย
พลตรี เกื้อกูล อินนาจักร์
พลตรี โกศล ประทุมชาติ
พลตรี ขนบ พัฒนเจริญ
พลตรี ขวัญชัย สมนึก
พลตรี คธายุทธ์ เสาวคนธ์
พลตรี คมสัน บูรณสงคราม
พลตรี ครรชิตพล เจริญมิตร
พลตรี คุณวุฒิ หมอแก้ว
พลตรี จรูญ บัวกอ
พลตรี จรูญ แป้นแก้ว
พลตรี จักรกฤษณ์ ตั้งจิตตาภรณ์
พลตรี จาตุรนต์ จารุเสน
พลตรี จิรศักดิ์ สุขวัฒนา
พลตรี จิรศักดิ์ อินทสร
พลตรี เฉลิมเกียรติ พนาเวศร์
พลตรี ชนินทร์ วรามิตร
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ชมพล อามระดิษ
ชยางกูร ธีรจันทรางกูร
ชัชชะวาลย์ ตันติอํานวย
ชัชชัย ภัทรนาวิก
ชัยยุทธ ยุทธการกําธร
ชัยสิทธิ์ ศรีอําไพ
ชาญชลิต พนมสารนรินทร์
ชาญชัย ติกขะปัญโญ
ชาญชัย นพวงศ์
ชาติชาย ปานงาม
ชินวัฒน์ แม้นเดช
ชีวิต พินทุวัฒนะ
ชุมพล เตโช
ชูชาติ บัวขาว
เชาวน์บูลย์ คงพูลศิลป์
โชคดี เกตสัมพันธ์
ไชยชาญ ศรีวิเชียร
ฐิชาวิชญ์ ภมรพล
ฐิติรัตน์ สมิตะโยธิน
ฐีรวัฒน์ ประภาประเสริฐ
ณตฐพล บุญงาม
ณรงค์ ไชยศรี
ณรงค์ สบายพร
ณัฏฐ์พัชร์ ชาตวัฒนานนท์
ณัฏฐ์สิทธิ์ ละแมนชัย
ณัฐ จิตต์แจ้ง
ณัฐพร ฉายทองคํา
ณัฐพล นาคพาณิชย์
เดชธิชัย ไขว้พันธุ์
ต่างแดน พิศาลพงศ์
ทรงเกียรติ ทิพย์เทียมพงศ์
ทวีศักดิ์ ไชยโย
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ทํานุ โพธิ์งาม
ทิฆัมพร ชุลีลัง
ทินกร ตันติวนิช
เทวัญ สมบุญโต
เทศศนฤทธิ์ กสิบุตร
ธงชัย สาระสุข
ธณเศรษฐ์ ว่องโชติกุล
ธนกร ถวิลกิจ
ธนกร บุปผาพันธุ์
ธนเดช เหลืองทองคํา
ธนภูมิ วทัญญู
ธนวัฒน์ วุฑฒิชาติ
ธนัฐธัชญ์ พลอยไพศาล
ธนิสร วงษ์กล้าหาญ
ธเนศ กาลพฤกษ์
ธรรม์พงษ์ รังสิภัทร์
ธรากร ธรรมวินทร
ธราธร ใจดี
ธัชวิญ ธงพุทธามนท์
ธานี ฉุยฉาย
ธีรชัย หอมสุคนธ์
ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์
ธีรวุธ อินทรไข่
ธีระ รัตนศักดิ์
ธีระพล มณีแสง
ธีระศักดิ์ จุลกัณห์
นพดล เถื่อนศิริ
นพพงศ์ ไพนุพงศ์
นพพร เบี้ยวไข่มุข
นพพร เรือนจันทร์
นรชัย วงษ์ดนตรี
นิตินัย ภีมะโยธิน
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นิพนธ์ มณีใส
นิวัติ พงศ์สิทธิศักดิ์
นุกูล กองกาญจนะ
บรรหาร พัทมุข
บวรลักษณ์ เวชกฤตยา
บุญลือ ช่วยชู
เบ็ญจรงค์ บริสุทธิพันธ์
ปฐมนคร สร้างเอี่ยม
ประจัญ คําแดง
ประดิษฐ์ โพธิ์ศรี
ปราโมทย์ สินสมบูรณ์
ปริญญา ฉายดิลก
ปรีชา สายเพ็ชร
ปิยพงศ์ พันธุ์โกศล
ปิยพล ผลาสินธุ์
ปิยวัฒน์ นาควานิช
ปิยวัฒน์ ภู่สวรรค์
พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์
พจงเจตน์ มีป่นิ
พรเทพ กลัมพสุต
พัชระ จํารัสประเสริฐ
พาสิษฐ์ ไชยนุรักษ์
พิชาญ เอกก้านตรง
พิเชฏฐ์ แย้มแก้ว
พิบูลย์ มณีโชติ
พิศิษฐ์ เกษบุรมย์
พิสัณห์ ปฐมเอม
พิสุทธิ์ บุตรงามดี
พุฒิเศรษฐ์ ภาคการ
พูนศักดิ์ คัมภีร์พันธุ์
หม่อมหลวงเพิ่มวุทธิ์ สวัสดิวัฒน์
ไพโรจน์ วิไลลักษณ์
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ไพโรจน์ อุดมสินค้า
ภัทรพล ชลานุเคราะห์
ภานุสร เกษสังข์
มงคล รอดสวาสดิ์
มโน นุชเกษม
มานพ อินทรแพทย์
เมธี พยอมหอม
ยุทธ พรหมพงษ์
รณรงค์ ฤทธิฦาชัย
รภิต ประทุมชัย
ร่มเกล้า ปั้นดี
รวีโรจน์ เชื้อเพ็ชร์
รักษ์พล จันทร์เหลือง
รังรักษ์ คําภานุช
รังรักษ์ อิงอร่าม
รังสรรค์ ฤทธิ์ประเสริฐ
เรวุฒิ เจริญรื่น
ฤทธี อินทราวุธ
ฤาเดช ชื่นประดิษฐ์
เลอเกียรติ สุนทรเกส
วรเกียรติ รัตนานนท์
วรพล เยี่ยมแสงทอง
วรรณวสิษฐ วงศ์ไทย
วรเศรษฐ์ ประสิทธิ์พิชิต
วรสิญจ์ ภักดีณรงค์
วรัท ทรรศนะวิภาส
วัจน์พัฒน์ เฟื่องฟู
วัชระ นิตยสุทธิ์
วัฒนะ น้อมคํารพ
วิชัย ทัศนมณเฑียร
วิชา ไผ่เกาะ
วิชา สิงหสุรศักดิ์
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วิทยา ขันธอุบล
วิทยา วีระคงสุวรรณ
วิทูล บัณฑิตย์
วินัย ฉ้งทับ
วิรัชช์ กมลศิลป์
วิโรจน์ วิจิตรโท
วิโรจน์ ศิลาอาสน์
วิวัฒน์ สายวิจิตร
วิษณุ ภระมรทัต
วิสุทธิ์ ศรีจันทราพันธุ์
วีรชน สุคนธปฏิภาค
วีรพันธ์ มณีพงษ์
วีระ บรรทม
วุฒิชัย กีรติบุตร
ศรายุทธ กลิ่นมาหอม
ศักดา เจียมสกุลภา
ศักดิ์ชัย นิลเปรม
ศิรศักดิ์ ยุทธประเวศน์
ศิรัส แก้วสนธิ
ศิริชัย ศศิวรรณพงศ์
ศิริเดช ศิลปสุขุม
ศุภกิจ จาปะสุข
ศุภโชค ดิษบรรจง
ศุภเดช แก้วเรียน
สงบ แก้วเทศ
สถาพร วัจนะรัตน์
สถาภรณ์ ใบพลูทอง
สนธิ นวกุล
สนธิชยั ธนูสิงห์
สมควร ทองนาค
สมชาย สินธนัง
สมพงษ์ แจ้งจํารัส

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖

พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี
พลตรี

สมพงษ์ แสนสุข
สมศักดิ์ สมรักษ์
สมศักดิ์ สรไชยเมธา
สรกฤต ศรีนาค
สรชัช วรปัญญา
สรรชัย อจลานนท์
สรรเสริญ แก้วกําเนิด
สราวุธ รัชตะนาวิน
สันต์ชยั เกิดสวัสดิ์
สันติ กิจมหานนท์
สาทิต มุขเงิน
สามารถ ฟักนุ่ม
สิรวิชญ์ พะวงผล
สิริพจน์ รําไพกุล
สุชาติ วงษ์มาก
สุชิน การสมวรรณ์
สุทัศน์ วาณิชเสนี
สุเทพ พูลวงษ์
สุนัย ประภูชะเนย์
สุภรัตน์ เงินบํารุง
สุเมธ นิลมัย
สุรเดช จารุจินดา
สุรเดช ศิริสลุง
สุรพจน์ พงษ์ประสิทธิ์
สุรพล เจียรณัย
สุรพล ตาปนานนท์
สุรศักดิ์ แพน้อย
สุรสีห์ ครุธเวโช
สุรินทร์ จันทร์เทศ
สุรินทร์ แพโต
สุริยา เปี่ยมศิริ
สุริศร์ สุขชุ่ม
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พลตรี สุวิทย์ มหาศักดิ์สุนทร
พลตรี เสรี เทพพิทักษ์
พลตรี โสภณ พูลผล
พลตรี โสภณ สงวนวงษ์
พลตรี โสภิต อินทรฉิม
พลตรี หลักแก้ว อัมโรสถ
พลตรี หาญณรงค์ รักษ์ศรีทอง
พลตรี องอาจ ชวาลวิวัฒน์
พลตรี อดิศักดิ์ สนสร้อย
พลตรี อติเทพ กุลตัณฑ์
พลตรี อนุมนตรี วัฒนศิริ
พลตรี อนุรุธ อุภัยชีวะ
พลตรี อนุศักดิ์ ไวทยกุล
พลตรี อนุศิษฐ์ ทองคํา
พลตรี อภิชาติ ชามาตย์
พลตรี อภิชาติ วิไลเนตร
พลตรี อภิวัฒน์ สุขใจ
พลตรี อรรถพงศ์ ศิริวรรณ
พลตรี อรรถสิทธิ์ โชติรัตน์
พลตรี อรุณนิวัช ช้างใหญ่
พลตรี อัชฌา คงสมบูรณ์
พลตรี อาทิตย์ วัฒนะบุตร
พลตรี อุณะ รมยานนท์
พลตรี โอภาส อุตตรนคร
พลเรือตรี กล้าหาญ เพ็ชรมีศรี
พลเรือตรี ก่อเกียรติ ปั้นดี
พลเรือตรี กิจจา ปานเกษม
พลเรือตรี กิตติพงศ์ รุมาคม
พลเรือตรี เกรียงไกร อนันตศานต์
พลเรือตรี ไกรศรี เกษร
พลเรือตรี ขวัญไชย จาตุวัฒน์
พลเรือตรี คงคา เทพกุญชร

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐

พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี

คํารณ พิสณฑ์ยุทธการ
โฆสิต เจียมศุภกิตต์
จงกล มีสวัสดิ์
จตุพล เกษรบัว
จีระ เขียนวิจิตร
เจริญพล คุ้มราษี
เฉียบ สหัสสานนท์
ชาลี มนต์ไตรเวศย์
ชาลี สว่างใจ
ชูฤกษ์ บุญทัศน์
เชลง รุ่งแสงจันทร์
เชาว์ น้อยภารา
ไชยชนะ อาทมาท
ไชยนันท์ นันทวิทย์
ไชยวุฒิ นาวิกาญจนะ
ณัฐ รัชกุล
ดิเรกลาภ ดวงอุไร
เดชดล ภู่สาระ
เดชา ศุขใจ
ตุลา เกตุษเฐียร
ทวีชัย อรุณรุ่งเรือง
ทินกร ตัณฑากาศ
เทพทิวา บุญเจริญผล
ธนา ศรียาภัย
ธนิต ทะนานทอง
ธาดา เวสารัชชนันท์
ธีรกุล พิชัยจุมพล
นพดล ปัญญาโฉม
นภดล สําราญ
นิกิตติ์ ฑีร์ฆะยศ
นิกูล อินทรสุวรรณ
นิพร สุขเกษตร

หน้า ๓๗
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๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี
พลเรือตรี

บรรจบ โพธิ์แดง
บํารุงรัก สรัคคานนท์
บุญเรือง หอมขจร
เบญญา บุญส่ง
ประพัฒน์ สมบุญเจริญ
ประพาฬพงศ์ โภชนสมบูรณ์
ประสงค์ จิตกรณ์กิจศิลป์
ปริญสัณห์ เทศศิริ
พงษ์ศักดิ์ จุลกาญจน์
พัฒนะ พิบูลทิพย์
พิสัย สุขวัน
พูลสุข บุนนาค
ภุชงค์ บุญคณาสันต์
มงคล สุคนธเคหา
มนต์ธรรม์ วังแก้ว
เรวัต ต้นสมบูรณ์
ฤทธิยุทธ ไกรมะกล่ําทอง
ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล
วชิระ ประทีปะวณิช
วรานนท์ สิทธิพิทักษ์
วสันต์ สุภาสงวน
วัชรินทร์ เครือดํารงค์
วิทยา ละออจันทร์
วินัย บํารุง
วินัย มณีพฤกษ์
วินัย วิรัชกุล
วีระชัย รอดไสว
วุฒิพรรษ ภูมิสวัสดิ์
ศังกร พงษ์ศิริ
ศิริพงศ์ สุขเกษม
ศิริพันธ์ มีลักษณะ
สมนึก เปรมปราโมทย์

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔

หน้า ๓๘
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พลเรือตรี สันติ เปาอินทร
พลเรือตรี สิงขร ธีระสินธุ์
พลเรือตรี สุชาติ ไชยหาญ
พลเรือตรี สุชาติ บุญญะสัญ
พลเรือตรี สุทัศน์พันธุ์ มีอําพล
พลเรือตรี สุพจน์ สวัสดิ์นาวิน
พลเรือตรี สุพจน์ สายวงศ์ปัญญา
พลเรือตรี สุรพล ชัชวาลวานิช
พลเรือตรี สุรภักดิ์ ธาราจันทร์
พลเรือตรี สุรินทร์ สวัสดิ์ใหม่
พลเรือตรี สุริย์ ปรางจันทร์
พลเรือตรี อณุวัฒ สัมภวะผล
พลเรือตรี อนันต์ จันทร์ใย
พลเรือตรี อนันต์ ชัยเลิศ
พลเรือตรี อรรถพร บรมสุข
พลเรือตรี อัครเดช นาคอ่อน
พลเรือตรี อาคม แตงอ่อน
พลเรือตรี อํานาจ ทับเทศ
พลเรือตรี เอกราช พรหมลัมภัก
พลอากาศตรี กมล นงนุช
พลอากาศตรี กลศร ภัคโชตานนท์
พลอากาศตรี กัณฐ์ธวัฒน์ วรสวาสดิ์
พลอากาศตรี กัมปนาท วีรกุล
พลอากาศตรี กัลชาญ หอมไกรลาศ
พลอากาศตรี กําพล เจริญสุข
พลอากาศตรี กําพล บุญครอง
พลอากาศตรี กิตติ มาศสุวัณณ์
พลอากาศตรี กิตติคมน์ บูรณะบุตร
พลอากาศตรี กิตติทัศน์ ภาเจริญ
พลอากาศตรี เกียรติศักดิ์ พลกนิษฐ
พลอากาศตรี คุณทร มณีเขียว
พลอากาศตรี จรูญ นิลศรี

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

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
พลอากาศตรี
พลอากาศตรี
พลอากาศตรี
พลอากาศตรี
พลอากาศตรี
เกษมสันต์
พลอากาศตรี
พลอากาศตรี
พลอากาศตรี
พลอากาศตรี
พลอากาศตรี
พลอากาศตรี
พลอากาศตรี
พลอากาศตรี
พลอากาศตรี
พลอากาศตรี
พลอากาศตรี
พลอากาศตรี
พลอากาศตรี
พลอากาศตรี
พลอากาศตรี
เทวกุล
พลอากาศตรี
พลอากาศตรี
พลอากาศตรี
พลอากาศตรี
พลอากาศตรี
พลอากาศตรี
พลอากาศตรี
พลอากาศตรี
พลอากาศตรี
พลอากาศตรี

จิรวัฒน์ มูลศาสตร์
จิระศักดิ์ เรืองจวง
จิโรจ บํารุงลาภ
จีระ แสงเปล่งปลั่ง
หม่อมหลวงเฉกฉันท์
เฉลิมชัย ศรีสายหยุด
เฉลิมพร ไชยบุตร
ชัชวาล ธิกุลวงษ์
ชาญยุทธ ศิริธรรมกุล
ชาญสิริ ทองทิพย์
ชิติภัทร์ เพชระบูรณิน
ชิน นาคบาง
ไชยศ เทียนคําศรี
ณรงค์ บุณะสุวรรณ
เดชา ทองใส
ต่อพล ออเขาย้อย
ไตรสิทธิ์ ทรรศนะวิเทศ
ทนงศักดิ์ สุทธิสารากร
ทวีศักดิ์ วังศกาญจน์
หม่อมหลวงเทพสฤษดิ์
ธนรัชฏ์ ทวีพันธุ์สานต์
ธนิต เทพรักษ์
ธนู เพ็ชร์หอม
ธเนศร์ศักดิ์ วุฒาพิทักษ์
ธราธร รัตนเนนย์
ธรินทร์ ปุณศรี
ธีรจักร หลวงอุดม
ธีระศักดิ์ เนียมนาภา
นพฎล ทองพุ่ม
นพดล บุญมั่น

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ 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
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖

พลอากาศตรี
พลอากาศตรี
พลอากาศตรี
พลอากาศตรี
พลอากาศตรี
พลอากาศตรี
พลอากาศตรี
พลอากาศตรี
พลอากาศตรี
พลอากาศตรี
พลอากาศตรี
พลอากาศตรี
พลอากาศตรี
พลอากาศตรี
พลอากาศตรี
พลอากาศตรี
พลอากาศตรี
พลอากาศตรี
พลอากาศตรี
พลอากาศตรี
พลอากาศตรี
พลอากาศตรี
พลอากาศตรี
พลอากาศตรี
พลอากาศตรี
พลอากาศตรี
พลอากาศตรี
พลอากาศตรี
พลอากาศตรี
พลอากาศตรี
พลอากาศตรี
พลอากาศตรี

หน้า ๓๙
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นพพร จันทนลาช
นพพร เทศประทีป
นพพล พิทักษ์สาลี
นพรัตน์ จรรยาสวัสดิ์
นภาเดช ธูปะเตมีย์
นราธิป คําระกาย
นรินทร์ แสงเนตร
นิพนธ์ รุทธพิชัยรักษ์
นิรันดร พิเดช
นิเวศน์ ชุณห์ขจร
นิสิต เจริญสุข
บรรจง ศรีม่วง
บัณฑิต วงษ์เจริญธรรม
บุญโชค รัตนนุกรม
บุญมา วิบูลย์
บุญลือ ชุ่มชาติ
ปณิธาน พัฒนศิริ
ประสงค์ ดวงเดือน
ประเสริฐ ช่างประเสริฐ
ปริญญา ติรณะประกิจ
ปรีชา เกษตรภิบาล
ปรีชา ชมบุญ
ปัญญา ยอดจิ๋ว
ปัทม สุทธิสรโยธิน
ปานชนก ไทยกล้า
ปิยวัฒน์ ศาสตระวาทิต
ปีย์กรณ์ ปรีมณีสิทธ์
เปรมศักดิ์ อุทัยภพ
พงค์ศักดิ์ แป้นสุวรรณ
พงษ์ศักดิ์ เกื้ออรุณ
พรต ลีรพันธุ์
พิชัยกาณฑ์ ประทีปสุข

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗

๔๗๗ พลอากาศตรี พิศณุ ไพบูลย์
๔๗๘ พลอากาศตรี พิสุทธิศักดิ์ เดชจรัสศรี
๔๗๙ พลอากาศตรี พีระประพัทธ์
วิทยากาญจน์
๔๘๐ พลอากาศตรี พีระพล แก้วมณีโชติ
๔๘๑ พลอากาศตรี พีระยุทธ ทองภักดี
๔๘๒ พลอากาศตรี ภาสสาย
เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
๔๘๓ พลอากาศตรี ภิรมย์ นวลปลอด
๔๘๔ พลอากาศตรี มนตรี จินตนา
๔๘๕ พลอากาศตรี มนตรี ฑีฆะบุตร
๔๘๖ พลอากาศตรี มนัส ลาภเจริญ
๔๘๗ พลอากาศตรี มานัต วงษ์วาทย์
๔๘๘ พลอากาศตรี มาโนช เนียนหลาง
๔๘๙ พลอากาศตรี ยงยุทธ ดามพ์สุกรี
๔๙๐ พลอากาศตรี รัฐเดช จุลวุฒิ
๔๙๑ พลอากาศตรี วรวัฒน์ แก้วเที่ยง
๔๙๒ พลอากาศตรี วสันต์ อยู่ประเสริฐ
๔๙๓ พลอากาศตรี วัฒนชัย เจริญรัตน์
๔๙๔ พลอากาศตรี วิชาญ ศรีสมบูรณ์
๔๙๕ พลอากาศตรี วิฑูรย์ ปานเสน่ห์
๔๙๖ พลอากาศตรี วีรพงษ์ นิลจินดา
๔๙๗ พลอากาศตรี วีระ ซังบุดดา
๔๙๘ พลอากาศตรี วีระศักดิ์ ฉิมพาลี
๔๙๙ พลอากาศตรี วีระศักดิ์ นิตยสุทธิ์
๕๐๐ พลอากาศตรี วุฒิพันธุ์ บรรจง
๕๐๑ พลอากาศตรี ศิริชัย นกจันทร์
๕๐๒ พลอากาศตรี ศิริพงษ์ สุภาพร
๕๐๓ พลอากาศตรี ศุภเดช หลวงกระเจ้า
๕๐๔ พลอากาศตรี ศุภลักษณ์ ธีระบุตร
๕๐๕ พลอากาศตรี สมชาย สังขมณี
๕๐๖ พลอากาศตรี สมนึก สองห้อง

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๕๐๗
๕๐๘
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖
๕๑๗
๕๑๘
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕
๕๒๖
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐
๕๓๑
๕๓๒
๕๓๓
๕๓๔
๕๓๕
๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘

หน้า ๔๐
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พลอากาศตรี สมศักดิ์ จันทร์จรุงภักดิ์
พลอากาศตรี สมศักดิ์ สุขโข
พลอากาศตรี สมัคร สุขเอม
พลอากาศตรี สรกฤต มังสิงห์
พลอากาศตรี สายศักดิ์ ครรภาฉาย
พลอากาศตรี สิทธิชัย แก้วบัวดี
พลอากาศตรี สุกษม เมธศาสตร์
พลอากาศตรี สุทธิพันธุ์ ต่ายทอง
พลอากาศตรี สุทัศน์ แสงเดชะ
พลอากาศตรี สุเทพ บุญนิมิตร
พลอากาศตรี สุธีระ เย็นทรวง
พลอากาศตรี สุนทร เชาว์เพ็ชร
พลอากาศตรี สุรชัย คงเทศ
พลอากาศตรี สุรพล ชนไมตรี
พลอากาศตรี สุรพล เถาปฐม
พลอากาศตรี สุรินทร์ คุ้มจั่น
พลอากาศตรี สุรินทร์ ศิริสุนทร
พลอากาศตรี สุวัฒน์ ปลัดศรี
พลอากาศตรี สุวัฒน์ โพธิ์ทอง
พลอากาศตรี สุวัฒน์ สุวโรพร
พลอากาศตรี สุเวทย์ งูพิมาย
พลอากาศตรี อดินันท์ จารยะพันธุ์
พลอากาศตรี อดิศักดิ์ วรวงศ์
พลอากาศตรี อนันต์ จันทร์ส่งเสริม
พลอากาศตรี อนุชิต แก้วประสพ
พลอากาศตรี อนุตตร จิตตินันทน์
พลอากาศตรี อมรเดช มังตรีสรรค์
พลอากาศตรี อําพนธ์ นวลยง
พลอากาศตรี อิทธพร คณะเจริญ
พลอากาศตรี แอร์บูล สุทธิวรรณ
นายกณิฏฐ์ ไชยนาพงษ์
นายกริช วิปุลานุสาสน์

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

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายกิตติศักดิ์ เมธาทัศน์ชวลิต
นายเกษม สุขแสนไกรศร
นายไกวัล เปียระบุตร
นายจีระเศรษฐ ปราบ ณ ศักดิ์
เรือโท ชินวัฒน์ สุทธรัตน์
นายณชพัฒน์ เทียนไพโรจน์
นายณัฐกร อุเทนสุต
นายทรงวุฒิ มณีอินทร์
นายธรรมรัตน์ ลออเอี่ยม
นายธวัชชัย ชุมพรเกรียงไกร
นายธวัชชัย เปลี่ยนศรี
นายธํารงค์ ทองตัน
นายนพดล อิศรางกูร ณ อยุธยา
นายนิลวัฒน์ สุนทรนิพัทธ์
นายบุญสืบ บุญญกนก
นายประดิษฐ์ ชาญชลยุทธ
นายประภาส ศรีญาณลักษณ์
ว่าที่ร้อยตรี ประยุทธ เสตถาภิรมย์
นายปั้น เปล่งผิว
นายพชร อนันตศิลป์
นายพิษณุ วิรยศิริ
นายพีระดล จงเจริญรัตน์
นายพูลศักดิ์ จงเจริญ
นายไพรัช คุลิมา
นายไพศาล เตชะสมิต
นายภูมิศักดิ์ ทองใหม่
นายรังสฤษฎ์ พัฒนทอง
นายรัฐวุฒิ มิตรประสาร
นายราเชนทร์ อุดมศิริ
นายฤทธิ์ ศยามานนท์
นายวรวรรธน์ ภิญโญ
นายวัฒนพงศ์ ศรีวัฒนพงศ์

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๕๗๑
๕๗๒
๕๗๓
๕๗๔
๕๗๕
๕๗๖
๕๗๗
๕๗๘
๕๗๙
๕๘๐
๕๘๑
๕๘๒
๕๘๓
๕๘๔
๕๘๕
๕๘๖
๕๘๗
๕๘๘
๕๘๙
๕๙๐
๕๙๑
๕๙๒
๕๙๓
๕๙๔
๕๙๕
๕๙๖
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐
๖๐๑
๖๐๒

นายวัฒนพฤทธ์ ภักดิกมล
นายวันทวี บุญญเศรษฐ์
นายวานิช จรุงวิภู
นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย
นายวิชิต กุลสุ
นายวิเชียร กิตติจารุวัฒนา
นายวิเชียร ศรีสุวิทธานนท์
นายวิวัฒน์ เขาสกุล
นายวิวัฒน์ เลี่ยมสกุล
นายวิสันต์ เศิกศิริ
นายวิสาล ทาจวง
นายศิริพงษ์ วุฑฒินันท์
นายสนธยา ขําดวง
นายสันติ บุญไทย
นายสันติ อ่ําศรีเวียง
นายสุพจน์ รักษ์กําปั่น
นายสุรชัย โตพานิช
นายสุรสิทธิ์ นัครา
นายสุวพงศ์ สงวนศักดิ์
นายสุวัฒน์ ด้วงปั้น
นายเสกสรรค์ ชัยสุทธิวงศ์
นายเสรี ชัยชื่อ
นายไสว วนัสบดีกุล
นายอนุชา สุขสงวน
นายอัครุตม์ สนธยานนท์
นายเกริกพันธุ์ ฤกษ์จํานง
นายจักรกฤษณ์ ศรีวลี
นายชยพันธ์ บํารุงพงศ์
นายชัยณรงค์ กีรติยุตวงศ์
นายฐานิศร์ ณ สงขลา
นายประสิทธิพร เวทย์ประสิทธิ์
นายรัศม์ ชาลีจันทร์
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๖๐๓
๖๐๔
๖๐๕
๖๐๖
๖๐๗
๖๐๘
๖๐๙
๖๑๐
๖๑๑
๖๑๒
๖๑๓
๖๑๔
๖๑๕
๖๑๖
๖๑๗
๖๑๘
๖๑๙
๖๒๐
๖๒๑
๖๒๒
๖๒๓
๖๒๔
๖๒๕
๖๒๖
๖๒๗
๖๒๘
๖๒๙
๖๓๐
๖๓๑
๖๓๒
๖๓๓
๖๓๔

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายวรายุทธ ไชยะกุล
นายวิชัย ศิริสุจินต์
นายสาโรจน์ ธนสันติ
นายสุชาติ เลียงแสงทอง
นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ
นายสุรพล มณีพงษ์
นายกิตติพงษ์ โพธิมู
นายวิทเวช วงศ์เพม
นายวุฒิศักดิ์ ปิ่นวิเศษ
นายสมชัย ใหม่จันทร์แดง
นายสุเมธ มุกดาพิทักษ์
ว่าที่ร้อยตรี อานุภาพ เกษรสุวรรณ์
นายชินชัย ชี้เจริญ
นายธนสุนทร สว่างสาลี
นายประหยัด ดีอ่อง
นายวีระศักดิ์ นิ่มธุภะริยะ
นายสมเด็จ แน่นอุดร
นายกมล ศักดิ์ประสิทธิ์
นายกิตติ กุบแก้ว
นายเกียรติศักดิ์ ตั้งตรงสากล
นายไกรวรรณ หงษ์ยันตรชัย
นายคํารณ พวงมณี
นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ
นายจํานัล โคติวงศ์
นายเจริญ ศิริไชยา
นายฉัตรชัย ก้านกาบทอง
นายชยพล เตชะฐิตินันท์
นายชยันต์ เมืองสง
นายชัยณรงค์ กาฬมณี
นายชัยนาม ดิสถาพร
นายชัยวัธน์ วิทูระกูล
นายชาญชัย อติวรรณาพัฒน์

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๖๓๕
๖๓๖
๖๓๗
๖๓๘
๖๓๙
๖๔๐
๖๔๑
๖๔๒
๖๔๓
๖๔๔
๖๔๕
๖๔๖
๖๔๗
๖๔๘
๖๔๙
๖๕๐
๖๕๑
๖๕๒
๖๕๓
๖๕๔
๖๕๕
๖๕๖
๖๕๗
๖๕๘
๖๕๙
๖๖๐
๖๖๑
๖๖๒
๖๖๓
๖๖๔
๖๖๕
๖๖๖

นายชาติชาย พูนพาณิชย์
นายชูชีพ วรรธนะเพียร
นายเชาวลิต อินทรเศียร
นายฎรงศ์กร สมตน
นายณัฐภูมิ สุขมล
นายดํารง บัวประดับกุล
นายทนง ทแกล้วทศพล
นายทวี เต็มญารศิลป์
นายทวีวัช ละอองนวลพานิช
นายทองสุข วงศ์วรรณไพศาล
นายธงชัย ชูชาติพงษ์
นายธนา สุวัฑฒน
นายธนู เนื่องทศเทศ
นายธรรมนูญ บุญไกรสร
นายธํารงค์ ไก่ฟ้า
นายธีรวุฒิ ถาวรพัฒนพงศ์
นายธีระยุทธ จิตต์จํานงค์
นายนรินทร์ มนะเกษตรธาร
นายนฤพล สุขุมาสวิน
นายนิเทศ เลิศลิมชลาลัย
นายนิพนธ์ เข็มกลัด
นายบุญชัย ทองวิเศษสุข
นายบุญส่ง หุตังคบดี
นายปฏิวัติ คุณดิลกพจน์
นายประมวล มีแป้น
นายประยูร อินสกุล
นายประสิทธิ์ ชรินานนท์
นายปราโมทย์ ยาใจ
นายปริญญา สุทธิโกเศศ
นายปริมาณ ปั้นลี้
นายปรีชา จานทอง
นายผลิตเดช คงกําเหนิด

หน้า ๔๒
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๖๖๗
๖๖๘
๖๖๙
๖๗๐
๖๗๑
๖๗๒
๖๗๓
๖๗๔
๖๗๕
๖๗๖
๖๗๗
๖๗๘
๖๗๙
๖๘๐
๖๘๑
๖๘๒
๖๘๓
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖
๖๘๗
๖๘๘
๖๘๙
๖๙๐
๖๙๑
๖๙๒
๖๙๓
๖๙๔
๖๙๕
๖๙๖
๖๙๗
๖๙๘

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล
นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย
นายพรชัย วนิชนพรัตน์
นายพลเชษฐ์ ตราโช
นายพัสกร บุญภักดี
นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ
นายพิสิษฐ์ สินธุวนิช
นายไพโรจน์ ซ้ายเกลี้ยง
นายภาณุพันธ์ อาจสาลี
นายมนัส กําเนิดมณี
นายมาโนช รุ่งราตรี
นายร่มเมือง จินตกานนท์
นายเลิศชัย ศรีอนันต์
นายวสันต์ สวัสดิ์รัมย์
นายวิทยา สวนแก้วมณี
นายวิโรจน์ ภู่ไพบูลย์
นายวิศาล ศรีสุริยะ
นายวิศิษฎ์ชัย นุใหม่
นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์
นายวิเศษณ์ จารุปรัชญ์
นายวีระยศ ศิริกุล
นายวุฒิพงษ์ อินทรธรรม
นายศรีรัตน์ สุบรรณภาส
นายศักดิ์ศิลป์ โชติสกุล
นายศุภชัย ดานาพงศ์
นายสมเกียรติ ฉายโช้น
นายสมเกียรติ พงษ์ศิริจันทร์
นายสมเกียรติ สุขชาญไชย
นายสมชวน รัตนมังคลานนท์
นายสมชัย ใจกว้าง
นายสมชาติ เจริญวุฒิชัย
นายสมชาย วัฒนผลินธร

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๖๙๙
๗๐๐
๗๐๑
๗๐๒
๗๐๓
๗๐๔
๗๐๕
๗๐๖
๗๐๗
๗๐๘
๗๐๙
๗๑๐
๗๑๑
๗๑๒
๗๑๓
๗๑๔
๗๑๕
๗๑๖
๗๑๗
๗๑๘
๗๑๙
๗๒๐
๗๒๑
๗๒๒
๗๒๓
๗๒๔
๗๒๕
๗๒๖
๗๒๗
๗๒๘
๗๒๙
๗๓๐

นายสมนึก เหมมณี
นายสมบัติ เมฆทรงกลด
นายสมพงศ์ จันทร์ทอง
นายสมพล แสนคํา
นายสมศัณธ์ รุ่งเพ็ชรวงศ์
นายสังวรณ์ ยี่รัญศิริ
นายสัมฤทธิ์ ผาณิบุศย์
นายสุกรี พันละบุตร
นายสุขพล อินตาพรหม
นายสุดเขต สมัครธัญกิจ
นายสุทัศน์ สุรวาณิช
นายสุพล ตั่นสุวรรณ
หม่อมหลวงสุรชัย สุประดิษฐ
นายสุรชัย หมื่นสังข์
นายสุรพงษ์ วิวัชรโกเศศ
นายสุรสิทธิ์ สิงหพรพงศ์
นายสุวิทย์ รัตนพงศ์
นายเสน่ห์ สภาพันธ์
นายเสนอ ชูจันทร์
นายเสรีย์ แป้นคง
นายอนันต์ มหัจฉริยพันธุ์
ว่าที่ร้อยตรี อภิวัฒน์ วงษ์สมบูรณ์
นายอมร พุทธสัมมา
นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์
นายอาจิตร์ สุวานิชวงศ์
นายอุดม เจือจันทร์
นายอุทัย นพคุณวงศ์
นายเอกจิต ไตรภาควาสิน
นายกฤษดา ศรีดามา
นายกําธร ศรีพิทักษ์
นายจงจิตร เต็งยะ
นายจิตร วสุธาสวัสดิ์

หน้า ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา
๗๓๑
๗๓๒
๗๓๓
๗๓๔
๗๓๕
๗๓๖
๗๓๗
๗๓๘
๗๓๙
๗๔๐
๗๔๑
๗๔๒
๗๔๓
๗๔๔
๗๔๕
๗๔๖
๗๔๗
๗๔๘
๗๔๙
๗๕๐
๗๕๑
๗๕๒
๗๕๓
๗๕๔
๗๕๕
๗๕๖
๗๕๗
๗๕๘
๗๕๙
๗๖๐
๗๖๑
๗๖๒

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายฉัตรชัย ไชยทา
นายชัยณรงค์ องอาจวาณิชย์
นายชัยฤกษ์ เมษสุวรรณ
นายชาญชัย กีฬาแปง
นายชาติชาย มัฆวิมาลย์
นายชูวงษ์ ชิโนดม
นายโชค นวลได้ศรี
นายเด่นชัย เอี่ยมสุวรรณ
นายถาวร เหรียญตระกูลชัย
นายทวี สกุลเวช
นายธีรยุทธ์ ประเสริฐผล
นายธีระพล อรุณะกสิกร
นายนุกูล คงวุฒิ
นายบดีศร เลาหะนันท์
นาวาเอก ประดิษฐ์ วิสุทธินันท์
นายพงศ์ธนา แววรัตน์
นายพรชัย จงศิริรักษ์
นายพรพรต สุริยนต์
นายพิชัย สุขอยู่
นายพีรพัฒน์ ภู่ตันติกุล
นายไพบูลย์ แพรสีเจริญ
นายรัฐกรณ์ โกมาสถิตย์วรา
ว่าที่ร้อยตรี วราทร ศิริวุฒิ
นายวิจิตต์ นิมิตรวานิช
นายวิชัย คําคง
นายวิทยา วิทยานนท์
นายวิรัติ จําปา
นายวีระ พลอยกระจ่าง
นายวีระยุทธ ทานวีร์
นายสถิตย์พงษ์ อภิเมธีธํารง
นายสมชาย ชัยสุวรรณรักษ์
นายสมบูรณ์ แก้วลมัย

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๗๖๓
๗๖๔
๗๖๕
๗๖๖
๗๖๗
๗๖๘
๗๖๙
๗๗๐
๗๗๑
๗๗๒
๗๗๓
๗๗๔
๗๗๕
๗๗๖
๗๗๗
๗๗๘
๗๗๙
๗๘๐
๗๘๑
๗๘๒
๗๘๓
๗๘๔
๗๘๕
๗๘๖
๗๘๗
๗๘๘
๗๘๙
๗๙๐
๗๙๑
๗๙๒
๗๙๓
๗๙๔

นายสมหมาย สุดขาว
นายสมัย โชติสกุล
นายสิรภพ จึงสมาน
นายสุทธิชัย สนธิมุล
นายสุทัศน์ ยอดแก้ว
นายสุพจน์ เครือนพคุณ
นายสุรเดช เบ็ญจศิริวรรณ
นายสุรพันธุ์ ไตรรัตน์
นายสุรินทร์ จันทร์พะเนาว์
นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์
นายอภิชัย ธีระรังสิกุล
นายอภิชาติ จันทรทรัพย์
นายอภินันท์ จิรชัยกิตติ
นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย
นายอภิสิทธิ์ พรหมเสน
นายอัครวัฒน์ ศรีหัตถกรรม
นายแอ๊ด เพชรฤทธิ์
นายเจษฎา สดุดี
นายชนาธิป กุลดิลก
นายชาญชัย งามเจริญ
นายชุติวัฒน์ ศรทอง
นายธนโรจน์ โพธิสาโร
นายนิวัติ มณีขัติย์
นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล
นายพิชญะ ยั่งยืน
นายไพโรจน์ ปานสมุทร์
นายไพศาล ลักขณานุรักษ์
นายไพศาล สถิตวิบูรณ์
นายภพพล ศิริลักษณะพงศ์
นายมนตรี เหลืองอิงคะสุต
นายรังสิโรจน์ วงศ์พรหมเมฆ
นายวิจิตร แสงรัตน์

หน้า ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา
๗๙๕
๗๙๖
๗๙๗
๗๙๘
๗๙๙
๘๐๐
๘๐๑
๘๐๒
๘๐๓
๘๐๔
๘๐๕
๘๐๖
๘๐๗
๘๐๘
๘๐๙
๘๑๐
๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕
๘๑๖
๘๑๗
๘๑๘
๘๑๙
๘๒๐
๘๒๑
๘๒๒
๘๒๓
๘๒๔
๘๒๕
๘๒๖

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายวิรัช ศรีฟ้า
นายวุฒิชัย เจนการ
นายสมศักดิ์ พิริยโยธา
นายสมศักดิ์ เร่งเพียร
นายสว่าง เฟื่องกระแสร์
นายสันติพร นิ่มกิ่งรัตน์
นายสัมฤทธิ์ ชุษณะทัศน์
นายสุกิจ รัตนวิบูลย์
นายสุจินต์ โตพังเทียม
นายสุเทพ ปวเรศวิทยาฬาร
นายสุนทร ปัญจาสุธารส
นายสุเมธ อําภรณ์
นายสุรชัย อจลบุญ
นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย
นายเสริมยศ สมมั่น
นายอดิศักดิ์ อุ่นปิติพงษา
นายอมร ต่อเจริญ
นายอํามาตย์ สุธรรมจรัส
นายจรูญ เลาหเลิศชัย
นายทวีวัฒน์ นิลเพชรรัตน์
นายประวิทย์ แจ่มปัญญา
นายประเสริฐ ศรีพนารัตนกุล
นายปริวรรต ชัยวัฒนา
พันจ่าอากาศเอก ภุชพงค์ โนดไธสง
นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย
นายวิรัช วรานุจิตต์
นายวิวัฒน์ อินทรพานิช
นายธีระศักดิ์ จรัสศรีวิสิษฐ์
นายสัมฤทธิ์ เหมะ
นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ
นายอุดม มัตสยะวนิชกูล
นายกีรติ รัชโน

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๘๒๗
๘๒๘
๘๒๙
๘๓๐
๘๓๑
๘๓๒
๘๓๓
๘๓๔
๘๓๕
๘๓๖
๘๓๗
๘๓๘
๘๓๙
๘๔๐
๘๔๑
๘๔๒
๘๔๓
๘๔๔
๘๔๕
๘๔๖
๘๔๗
๘๔๘
๘๔๙
๘๕๐
๘๕๑
๘๕๒
๘๕๓
๘๕๔
๘๕๕
๘๕๖

นายจรินทร สุทธนารักษ์
นายจักรินทร์ โกมลศิริ
นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย
นายฐิติเศรษฐ์ เศรษฐบุตร
นายทิฆัมพร นาทวรทัต
นายนิอันนุวา สุไลมาน
นายปกายศักดิ์ สวัสดิสิงห์
นายไพจิตร วิบูลย์ธนสาร
นายไพโรจน์ กุลละวณิชย์
นายภูสิต รัตนกุลเสรีเริงฤทธิ์
นายมาตยวงศ์ อมาตยกุล
นายวรพันธ์ ประเสริฐยิ่ง
นายวรวุฒิ ทังสุภูติ
นายวีระศักดิ์ ไม้วัฒนา
นายสัญญารักษ์ สินสกุล
นายสุชาติ สินรัตน์
นายเอกฉัตร ศีตวรรัตน์
นายกมลโลจฒน์ เชียงวงค์
นายกรกต ธํารงวงศ์สวัสดิ์
นายกรภัทร์ เริ่มสุกรี
นายกฤษณ์ คงเมือง
เรือโท กฤษณ์ จินตะเวช
นายกฤษณ์ อุไรรัตน์
นายกฤษณ สุนทรกิจพาณิชย์
นายกฤษณวรุณ ไชยนิจ
นายกสิณ นวลโคกสูง
นายกิจจา กาญจนะวีระ
นายกิตติ แสงประดิษฐ์
นายกิติชัย วิชญคุปต์
พันตํารวจโท หม่อมหลวงกิติบดี
ประวิตร
๘๕๗ นายเกรียงเดช วัฒนวงษ์สิงห์

หน้า ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา
๘๕๘
๘๕๙
๘๖๐
๘๖๑
๘๖๒
๘๖๓
๘๖๔
๘๖๕
๘๖๖
๘๖๗
๘๖๘
๘๖๙
๘๗๐
๘๗๑
๘๗๒
๘๗๓
๘๗๔
๘๗๕
๘๗๖
๘๗๗
๘๗๘
๘๗๙
๘๘๐
๘๘๑
๘๘๒
๘๘๓
๘๘๔
๘๘๕
๘๘๖
๘๘๗
๘๘๘
๘๘๙

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน
นายเกษม สินสุวรรณาภรณ์
นายเกษมสุข เพชรดี
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ
นายโกมล มั่นคง
นายโกสิน พูลวัน
นายไกรศักดิ์ วรทัต
นายไกรสร กองฉลาด
นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี
นายขจรชัย วัฒนาประยูร
นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา
นายขจัด สุวรรณสังข์
นายคณกร เครือวรรณ
นายคณิต ศิลาอ่อน
นายคนึง มีพรหม
นายคมกริช ตรีธัญญพงศ์
นายคมสัน เจริญอาจ
นายคุณเดช ถิรญาธรณ์
นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ
นายจิตวัฒน์ วิกสิต
นายจีรศักดิ์ ผลสุข
นายเจริญชัย อรรถโกมล
นายเจษฎา จิตรัตน์
นายฉลอง ฆารเลิศ
นายฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกุล
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง
นายเฉลิมศักดิ์ แหงมงาม
นายชยันต์ ศิริมาศ
นายชรัส บุญณสะ
นายชวพล พันธุมรัตน์
นายชวลิต หล่อเลิศรัตน์
นายชัยชนะ ผลาพงศ์

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
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
๙๑๗
๙๑๘
๙๑๙
๙๒๐
๙๒๑

นายชัยธวัช เนียมศิริ
นายชัยภัค สุนทรหงส์
นายชัยยงค์ จําปา
นายชัยยา เจิมจุติธรรม
นายชัยรัช ไทยดํารงเดช
นายชัยวัฒน์ สารสมบัติ
นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์
นายชาคร กัญจนวัตตะ
นายชาญ อ่อนวงษ์
นายชิดชนก ทับแสง
นายชุมพล สุขใส
นายชุมสาย เทพลิบ
นายชูชาติ สมสวย
นายชูศักดิ์ ชินะโรจน์
นายเชาวลิตร แสงอุทัย
นายโชคดี อมรวัฒน์
นายไชยยงค์ พิทักษ์สฤษดิ์
นายฐานิต พรหมทอง
นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์
นายณรงค์ รักร้อย
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร
นายณรงค์ศักดิ์ พลศักดิ์
นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร
นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์
นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร
นายดนัย ปานนิตยกุล
นายดํารงค์ ดีสกูล
นายดํารงชัย เนรมิตตกพงศ์
นายเดชา จิยะจันทน์
นายถวิล ศิริสวัสดิลก
นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว
นายทรงพล ใจกริ่ม

หน้า ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา
๙๒๒
๙๒๓
๙๒๔
๙๒๕
๙๒๖
๙๒๗
๙๒๘
๙๒๙
๙๓๐
๙๓๑
๙๓๒
๙๓๓
๙๓๔
๙๓๕
๙๓๖
๙๓๗
๙๓๘
๙๓๙
๙๔๐
๙๔๑
๙๔๒
๙๔๓
๙๔๔
๙๔๕
๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘
๙๔๙
๙๕๐
๙๕๑
๙๕๒
๙๕๓

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายทรงฤทธิ์ แก้วสุทธิ
นายทรงวุฒิ จันทร์ผ่องศรี
นายทวี สุทธิถนอม
นายทวีป บุตรโพธิ์
นายทวีศักดิ์ พันธ์วิเศษศักดิ์
นายทองดี จอมวงศ์
นายทัพพ์เทพ สุนทรพลเชฏฐ์
นายทินกร ชัยดี
นายทิพย์ สายแก้ว
นายทิวา วัชรกาฬ
นายธงชัย บุตรนุชิต
นายธนพล จันทรนิมิ
นายธนา ยันตรโกวิท
นายธนิต แสงพันธุ์
นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่
นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา
ว่าที่ร้อยตรี ธรรมศิฑชัย สามกษัตริย์
นายธวัชชัย คําเพ็ง
นายธวัฒน์ชัย ม่วงทอง
นายธํารง เขมะรัตน์
นายธีรชาติ ฉัตรตระกูล
นายธีรพล ศิรินานุวัฒน์
นายธีรภัทร อดิเทพสถิตย์
นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ
นายธีระ อนันตเสรีวิทยา
นายธีระชัย สีตลารมณ์
นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์
นายนพดล ไพฑูรย์
นายนภา บุณยเกียรติ
นายนราธิป พรหมพฤกษ์
นายนริศร์ วรรณประภา
นายนอบ คงพูน

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๙๕๔
๙๕๕
๙๕๖
๙๕๗
๙๕๘
๙๕๙
๙๖๐
๙๖๑
๙๖๒
๙๖๓
๙๖๔
๙๖๕
๙๖๖
๙๖๗
๙๖๘
๙๖๙
๙๗๐
๙๗๑
๙๗๒
๙๗๓
๙๗๔
๙๗๕
๙๗๖
๙๗๗
๙๗๘
๙๗๙
๙๘๐
๙๘๑
๙๘๒
๙๘๓
๙๘๔
๙๘๕

นายนิพันธ์ บุญหลวง
ว่าที่ร้อยตรี นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์
นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร
นายบรรลือ สง่าจิตร
นายบวร ธีรฤทธิ์เฉลิม
นายบัญญัติ พงษ์ศรีกูร
นายบํารุง สุวรรณโชติ
นายบุญเติม เรณุมาศ
นายบุญยัง เรือนกูล
นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ
นายปพน ฉายแสง
นายประกาศ ทองนะ
นายประกิต ตันติวาลา
นายประจวบ กันธิยะ
นายประเจียด อักษรธรรมกุล
นายประดิษฐ์ ยมานันท์
นายประทีป ฤทธิกุล
นายประทีป ศิลปเทศ
นายประภาส รักษาทรัพย์
นายประมูล พูลประเสริฐ
นายประยุทธ ศรีพูน
นายประวิตร์ ลิ้มสุรัตน์
นายประวิทย์ ประวัติเมือง
นายประเวศ เทศเรียน
นายประเสริฐ อิ่มจิตร
นายปรีชา กลั้งทองด้วง
นายปรีชา ชนะกิจกําจร
นายปรีชา โชติทวีวัฒน์
นายปัญจชัย เลื่อมประเสริฐ
นายปัญญา ศรีแก้ว
นายปิยิน ตลับนาค
นายเปรมศักดิ์ กีรานนท์

หน้า ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา
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
๑๐๑๒
๑๐๑๓
๑๐๑๔
๑๐๑๕
๑๐๑๖
๑๐๑๗

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายผาชัย โปรียานนท์
นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์
นายพงษ์เทพ ดาวรัตนหงษ์
นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล
นายพรชัย เชื้อชูชาติ
นายพรชัย ถมกระจ่าง
นายพรรังสรรค์ มงคลประสิทธิ์
นายพัฒนธรณ์ กีรติรัฐวัฒน์
นายพิจิตร วัฒนศักดิ์
นายพิชัย ทิพยรักษ์
ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่
นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล
นายพิพัฒน์ ศรีเพ็ชรพันธุ์
นายพิพิธ ภาระบุญ
นายพิสนฑ์ รัตตนะไชยพร
นายพีระศักดิ์ องกิตติกุล
นายพุทธดํารงค์ คุณารักษ์
นายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา
นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์
นายไพบูลย์ ยิ้มแย้ม
นายไพรัช หอมกลิ่น
นายไพศาล ตรีธัญญา
นายไพศาล เหลืองวิชชเจริญ
นายภวัต เลิศมุกดา
นายภัลลพ พิลา
นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ
นายภาณุวัฒน์ เจนประเสริฐ
นายภาสกร บุญญลักษม์
นายภูมิชัย ตะพานแก้ว
นายภูริรัตน์ ธีรอรรถ
นายมงคล อดทน
นายมงคล อติอนุวรรตน์

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๑๐๑๘
๑๐๑๙
๑๐๒๐
๑๐๒๑
๑๐๒๒
๑๐๒๓
๑๐๒๔
๑๐๒๕
๑๐๒๖
๑๐๒๗
๑๐๒๘
๑๐๒๙
๑๐๓๐
๑๐๓๑
๑๐๓๒
๑๐๓๓
๑๐๓๔
๑๐๓๕
๑๐๓๖
๑๐๓๗
๑๐๓๘
๑๐๓๙
๑๐๔๐
๑๐๔๑
๑๐๔๒
๑๐๔๓
๑๐๔๔
๑๐๔๕
๑๐๔๖
๑๐๔๗
๑๐๔๘
๑๐๔๙

นายมณี ฆังมณี
นายมนต์ชัย พินประเสริฐ
นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์
นายมนัธสะวัชร์ บุญสมวัฒนวงศ์
นายมนัส พิศุทธิกฤตยา
นายมนัส อ่ําทอง
นายมลศักดิ์ จงรักษ์
นายมานิต เพียรทอง
นายมานิต อนรรฆมาศ
นายมาโนช อาเรฟ
นายเมธี สุพรรณฝ่าย
นายไมตรี ไตรติลานันท์
นายยงยุทธ สิงห์ธวัช
นายยรรยง วิไลพงษ์
นายรณชัย จิตรวิเศษ
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
นายระวี ปราถน์วิทยา
นายรังสรรค์ ตันเจริญ
นายรังสฤษดิ์ จิตดี
นายราชัย กิติราช
นายราชิต สุดพุ่ม
นายรุ่งโรจน์ อ่อนวงศ์
นายเรวัต ประสงค์
นายเลอพงษ์ สุวานิช
นายเลอสันต์ ศศิพงศ์
นายเลิศบุศย์ กองทอง
นายเลิศพรไชย ไชยฤทธิ์
นายวงเทพ เขมวิรัตน์
นายวชิระ ดวงมาตย์พล
นายวรเชษฐ พรมโอภาษ
นายวรนิติ์ มุตตาหารัช
นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์

หน้า ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๕๐
๑๐๕๑
๑๐๕๒
๑๐๕๓
๑๐๕๔
๑๐๕๕
๑๐๕๖
๑๐๕๗
๑๐๕๘
๑๐๕๙
๑๐๖๐
๑๐๖๑
๑๐๖๒
๑๐๖๓
๑๐๖๔
๑๐๖๕
๑๐๖๖
๑๐๖๗
๑๐๖๘
๑๐๖๙
๑๐๗๐
๑๐๗๑
๑๐๗๒
๑๐๗๓
๑๐๗๔
๑๐๗๕
๑๐๗๖
๑๐๗๗
๑๐๗๘
๑๐๗๙
๑๐๘๐
๑๐๘๑

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายวรวรรณ กลิ่นแก้ว
นายวสันต์ ชํานาญจุ้ย
นายวัชระ ฉัตรเท
นายวัชรินทร์ รุ่งโรจน์
นายวัฒนชัย มานะจิตร์
นายวัฒนา พุฒิชาติ
นายวิชยันต์ บูรณะกิจภิญโญ
ว่าที่ร้อยตรี วิชวุทย์ จินโต
นายวิชัย สัมพันธรัตน์
นายวิเชียร ชิดชนกนารถ
นายวิทยา มากปาน
นายวิทยา สโรบล
นายวิบูลย์ จิรภากรณ์
นายวิบูลย์ ปั้นศิริ
นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์
นายวิรัต อสัมภินาวงศ์
นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์
นายวิรุฬ พรรณเทวี
นายวิโรจน์ จั่นกรด
นายวิสิทธิ์ สินลือนาม
นายวิสิษฐ์ ศรีมังคละ
นายวีระชัย ทองไพบูลย์
นายวีระวัฒน์ วงศ์ว่องไว
นายวีระศักดิ์ ประภาวัฒน์เวช
นายวีระศักดิ์ ศิริสิทธิ์
นายวีระศักดิ์ สท้านพล
นายวีรัส ประเศรษโฐ
นายวุฒิชัย เสาวโกมุท
นายวุฒิศักดิ์ คําปันติ๊บ
นายเวรัชช์ ธาราสมบัติ
นายศรนรินทร์ ไชยบุรี
นายศรัทธา คชพลายุกต์

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๑๐๘๒
๑๐๘๓
๑๐๘๔
๑๐๘๕
๑๐๘๖
๑๐๘๗
๑๐๘๘
๑๐๘๙
๑๐๙๐
๑๐๙๑
๑๐๙๒
๑๐๙๓
๑๐๙๔
๑๐๙๕
๑๐๙๖
๑๐๙๗
๑๐๙๘
๑๐๙๙
๑๑๐๐
๑๑๐๑
๑๑๐๒
๑๑๐๓
๑๑๐๔
๑๑๐๕
๑๑๐๖
๑๑๐๗
๑๑๐๘
๑๑๐๙
๑๑๑๐
๑๑๑๑
๑๑๑๒
๑๑๑๓

นายศักดิ์ชาย วงศ์กนิษฐ์
นายศักดิ์สรรค์ ชาวสามทอง
นายศิรัษฎ์ ประสพเนตร
นายศิริชัย ศรีเหนี่ยง
นายศิริชัย อัมพวา
นายศุภวัชร ศักดา
นายศุภสาร สุริยะ
นายเศรษฐการย์ ทิพย์สุวรรณ
นายสงวน แสงชาติ
นายสถิตย์พงษ์ ศิวะวามร
นายสนั่น พงษ์อักษร
นายสนั่น ศิลารัตน์
นายสนิท ศรีวิหค
นายสมกิจ เสวกวัชรี
นายสมควร ขันเงิน
นายสมชัย อมรวัฒนสวัสดิ์
นายสมชาติ ฤทธิรุตม์
นายสมชาย ไข่สุวรรณ์
นายสมชาย บํารุงทรัพย์
นายสมเดช ไพจิตรกุญชร
นายสมนึก พรหมเขียว
นายสมบูรณ์ ธงสันเทียะ
นายสมบูรณ์ ศิริเวช
นายสมปอง สังข์บัวสี
นายสมยศ ศิลปีโยดม
นายสมวาส เครือระยา
นายสมศักดิ์ ทองกัญชร
นายสมศักดิ์ บุญนาค
นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ
นายสมศักดิ์ แสนหิรัณย์
นายสมหมาย กอดแก้ว
นายสรธร สันทัด

หน้า ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๑๔
๑๑๑๕
๑๑๑๖
๑๑๑๗
๑๑๑๘
๑๑๑๙
๑๑๒๐
๑๑๒๑
๑๑๒๒
๑๑๒๓
๑๑๒๔
๑๑๒๕
๑๑๒๖
๑๑๒๗
๑๑๒๘
๑๑๒๙
๑๑๓๐
๑๑๓๑
๑๑๓๒
๑๑๓๓
๑๑๓๔
๑๑๓๕
๑๑๓๖
๑๑๓๗
๑๑๓๘
๑๑๓๙
๑๑๔๐
๑๑๔๑
๑๑๔๒
๑๑๔๓
๑๑๔๔
๑๑๔๕

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายสรวิศ ทําเนาว์
นายสรสีห์ วิเชียรเจริญ
นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
นายสัมพันธ์ เนตตกุล
นายสัมฤทธิ์ พุฒศรี
นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์
นายสายันต์ เฝ้าทรัพย์
นายสิทธะชัย รังสิกรรพุม
นายสินชัย ถนอมสิน
นายสุชัย ตั้งชูพงศ์
นายสุชัย บุตรสาระ
นายสุชาติ ธีระวงษ์พิทักษ์
นายสุชาติกิตติ์ สุทธิกาศนีย์ธร
นายสุชิน เนียมเผือก
นายสุชีพ พันธุ์จันทร์
นายสุทธิพงษ์ ตันบุญยศิริเดช
นายสุทธิลักษณ์ รักษ์เจริญ
นายสุทร บุญสิริชูโต
นายสุเทพ พงษ์ใหม่
นายสุเทพ วงษ์พานิช
นายสุเทพ สุทธิลักษณ์
นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ
นายสุธรรม ยิ้มละมัย
นายสุธี ทองแย้ม
นายสุพัฒน์ ศรีพันธุ์
นายสุภาพ แก้วตาทิพย์
นายสุมิตร เกิดกล่ํา
นายสุรกิจ มุขสมบัติ
นายสุรชัย คิวเจริญ
นายสุรชัย บุษราคัม
นายสุรชัย มณีประกร
นายสุรชัย วงศ์ศุภลักษณ์

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๑๑๔๖
๑๑๔๗
๑๑๔๘
๑๑๔๙
๑๑๕๐
๑๑๕๑
๑๑๕๒
๑๑๕๓
๑๑๕๔
๑๑๕๕
๑๑๕๖
๑๑๕๗
๑๑๕๘
๑๑๕๙
๑๑๖๐
๑๑๖๑
๑๑๖๒
๑๑๖๓
๑๑๖๔
๑๑๖๕
๑๑๖๖
๑๑๖๗
๑๑๖๘
๑๑๖๙
๑๑๗๐
๑๑๗๑
๑๑๗๒
๑๑๗๓
๑๑๗๔
๑๑๗๕
๑๑๗๖
๑๑๗๗

นายสุรชัย วัฒนาอุดมชัย
นายสุรเดช บุญนวล
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
นายสุรพล ศรีวิโรจน์
นายสุรพันธุ์ ตรีมงคล
นายสุรสันติ์ เพชรสุวรรณรังษี
นายสุระ สุรวัฒนากุล
นายสุริยะ วิริยะสวัสดิ์
นายสุริยัณห์ จิรสัตย์สุนทร
นายสุวิช ภู่มาลี
นายสุวิชว์ ชูช่วยสุวรรณ
นายสุวิทย์ ศรีสมบุญ
นายสุเวช รุ่งแดง
นายเสกสรรค์ ฉัตรตระกูล
นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ
นายเสน่ห์ พรหมโคตร
นายเสริมศาสน์ จันทสิงห์
นายโสภณ สุวรรณรัตน์
นายหัสนัย จิตอารีย์
นายอดิศร เกียรติปิติ
นายอธิปัตย์ พ่วงลาภ
นายอนันต์ กิตติรัตนวศิน
นายอนันต์ ไชยศักดิ์
นายอนันต์ บ่อน้อย
นายอนุรัตน์ ลีธีระประเสริฐ
นายอภิชาติ ชุ่มเชื้อ
นายอภิวุฒิ เตชวิทูรวงศ์
นายอภิสรรค์ สง่าศรี
นายอยุธยา คล้ายสิงห์
นายอรรคเดช แพภิรมย์รัตน์
นายอาทิตย์ นพคุณวงศ์
นายอาทิตย์ บุญคง

หน้า ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๗๘
๑๑๗๙
๑๑๘๐
๑๑๘๑
๑๑๘๒
๑๑๘๓
๑๑๘๔
๑๑๘๕
๑๑๘๖
๑๑๘๗
๑๑๘๘
๑๑๘๙
๑๑๙๐
๑๑๙๑
๑๑๙๒
๑๑๙๓
๑๑๙๔
๑๑๙๕
๑๑๙๖
๑๑๙๗
๑๑๙๘
๑๑๙๙
๑๒๐๐
๑๒๐๑
๑๒๐๒
๑๒๐๓
๑๒๐๔
๑๒๐๕
๑๒๐๖
๑๒๐๗
๑๒๐๘
๑๒๐๙

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายอํานาจ ไชยกาญจน์
นายอํานาจ พวงสําลี
นายอํานาจ วิทยา
นายอุดม ศิริพฤกษ์พงศ์
นายอุดมศักดิ์ โป๊ะบุญชื่น
นายเอนก สมสุข
นายก่อเกียรติ ซ้องสุข
นายชัยยุทธ ศิวาลักษณ์
นายชาตรี จันทร์เพ็ญ
นายนิมิต ทัพวนานต์
นายนิยม เติมศรีสุข
นายบัญญัติ อักษรครบุรี
นายบุญธรรม ทองขลิบ
นายประวัติ แซมมณี
นายพงษ์มิตร ประเสริฐสกุล
นายพิภพ ชํานิวิกัยพงศ์
นายเพิ่มพูน พึ่งประสิทธิ์
นายยศพนต์ สุธรรม
นายยศวัตน์ บําเพ็ญธรรมสกุล
นายระพินทร์ นิชานนท์
นายวันชัย ดิษเทศ
นายวิชัย โชติปฏิเวชกุล
พันตํารวจโท วิชัย สุวรรณประเสริฐ
นายวีรวัฒน์ เต็งอํานวย
นายศรีนรา ไกรนรา
นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย
พันตํารวจโท สมชาย อมรสุนทรสิริ
นายสุทิน ชิตชอบ
นายสุนทร วินัยบดี
นายสุรสิทธิ์ จิตรชอบใจ
นายเสรีย์ เชี่ยวชาญ
นายแสงประทีป โกมลบุตร

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๑๒๑๐
๑๒๑๑
๑๒๑๒
๑๒๑๓
๑๒๑๔
๑๒๑๕
๑๒๑๖
๑๒๑๗
๑๒๑๘
๑๒๑๙
๑๒๒๐
๑๒๒๑
๑๒๒๒
๑๒๒๓
๑๒๒๔
๑๒๒๕
๑๒๒๖
๑๒๒๗
๑๒๒๘
๑๒๒๙
๑๒๓๐
๑๒๓๑
๑๒๓๒
๑๒๓๓
๑๒๓๔
๑๒๓๕
๑๒๓๖
๑๒๓๗
๑๒๓๘
๑๒๓๙
๑๒๔๐
๑๒๔๑

นายโสภณ ยิ้มปรีชา
นายอัศวิน คุณพันธ์
นายอํานาจ ปรัชญาพันธ์
นายกรีฑา สพโชค
นายโกมินทร์ ชาวนาใต้
นายเจริญ ยิ่งล้ํา
นายชนัชฌ์ จันทรเจริญ
นายชัชวาลย์ ชินธรรม
นายชิตชัย สมอุปฮาด
นายโชคชัย ด่านวิริยะกุล
นายดํารงค์ เปรมสวัสดิ์
นายดิเรก ทะจันทร์
นายบรรเจิด เตียวกุล
นายบุญถิ่น สืบสม
นายบุญเลิศ ธีระตระกูล
นายประทิน สินมณี
นายปราโมทย์ ประสิทธิ์พรม
นายพงศโชษณ์ ไทรงาม
นายพิษณุ รังษีวงศ์
นายยุทธนา สุระสมบัติพัฒนา
นายวิชัย คงรัตนชาติ
นายวิริยะ จันกลิ่น
นายสมยศ ศรีกาฬสินธุ์
นายสมศักดิ์ พิรินยวง
นายสิงหเดช ชูอํานาจ
นายสีหศักดิ์ ผลชีวิน
นายสืบวงศ์ พัฒนางกูร
นายสุทธิ สุโกศล
นายสุรเดช วลีอิทธิกุล
นายสุวิชาน แพทย์อุดม
นายสุวิทยา จันทวงศ์
นายเสถียร พจน์โพธิ์ศรี

หน้า ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา
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
๑๒๖๘
๑๒๖๙
๑๒๗๐
๑๒๗๑
๑๒๗๒
๑๒๗๓

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายแสงเงิน ขาวลิขิต
นายอดิเทพ สุวรรณวัฒน์
นายอารักษ์ พรหมณี
นายอิทธิพร เหล่าวานิช
นายอุปกฤตย์ หนูเพชร
นายดํารงค์ ทองสม
นายดิษฐ์ โพธิยารมย์
นายธนทัย คํากลาง
นายบุญเตือน ศรีวรพจน์
นายปกรณ์ พรพิสุทธิ์
นายเมธาดล วิจักขณะ
นายสมชาย ฟ้อนรําดี
นายสุเทพ เกษมพรมณี
นายณัชนพงศ์ วชิรวงศ์บุรี
นายประดับ สว่างศรี
นายพงศ์กฤษณ์ ศิริภิรมย์
นายสมบุญ จิรชาญชัย
ว่าที่ร้อยตรี สรรค์ จิตรใคร่ครวญ
นายกมล บุษบา
นายกลิ่น สระทองเนียม
นายกันตพัฒน์ พุกสวัสดิ์
นายกัมปนาท ภักดีกุล
นายกิจจา บานชื่น
นายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ
นายกิตติพงษ์ ดนุไทย
นายกิตติศักดิ์ สวรรยาวิสุทธิ์
นายเกษม ช่วยพนัง
นายเกษม อัศวตรีรัตนกุล
นายไกรวิท วงศ์อามาตย์
นายคมกริช พิมพ์ภักดี
นายคํารณ รูปสูง
นายจตุพร โชติกวณิชย์

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๑๒๗๔
๑๒๗๕
๑๒๗๖
๑๒๗๗
๑๒๗๘
๑๒๗๙
๑๒๘๐
๑๒๘๑
๑๒๘๒
๑๒๘๓
๑๒๘๔
๑๒๘๕
๑๒๘๖
๑๒๘๗
๑๒๘๘
๑๒๘๙
๑๒๙๐
๑๒๙๑
๑๒๙๒
๑๒๙๓
๑๒๙๔
๑๒๙๕
๑๒๙๖
๑๒๙๗
๑๒๙๘
๑๒๙๙
๑๓๐๐
๑๓๐๑
๑๓๐๒
๑๓๐๓
๑๓๐๔
๑๓๐๕

นายจรินทร์ เทพทัย
นายจํานงค์ เที่ยงเจริญ
นายจําเนียร คชประเสริฐ
นายจําเป็น อ่อนทอง
เรือโท จุมพล วิลาศรัศมี
นายเจษฎา นพวิญญูวงศ์
นายแจ่มศักดิ์ ไชยคุนา
นายฉลาด จันทรสมบัติ
นายฉัตรชัย เนตรพิศาลวนิช
นายเฉลิมชัย สารภาพ
นายชนพ ช่วงโชติ
นายชนินทร์ ทิพโยภาส
นายชลิต เพ็ชรรัตน์
นายชัชวาลย์ ธรรมสอน
ว่าที่ร้อยโท ชัยชาญ จันทศรี
นายชัยวัฒน์ คงสม
นายชาญชัย ทองประสิทธิ์
นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ
นายชาญศักดิ์ อภัยนิพัฒน์
นายชาติชาย กฤตนัย
นายชํานาญ วันแก้ว
นายชินรักษ์ เธียรพงษ์
นายชิษณุทัศน์ บรรลือโชคชัย
นายชูชาติ กมลเลิศ
นายเชิดชัย นพมณีจํารัสเลิศ
นายโชติพัชร์ ภรณวลัย
นายไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์
นายณชล ไชยรัตนะ
นายณรงค์ วีระไวทยะ
นายณัฐเชษฐ์ เปล่งวิทยา
นายณัฐพงษ์ อัครผล
นายดํารงค์ พลโภชน์

หน้า ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๐๖
๑๓๐๗
๑๓๐๘
๑๓๐๙
๑๓๑๐
๑๓๑๑
๑๓๑๒
๑๓๑๓
๑๓๑๔
๑๓๑๕
๑๓๑๖
๑๓๑๗
๑๓๑๘
๑๓๑๙
๑๓๒๐
๑๓๒๑
๑๓๒๒
๑๓๒๓
๑๓๒๔
๑๓๒๕
๑๓๒๖
๑๓๒๗
๑๓๒๘
๑๓๒๙
๑๓๓๐
๑๓๓๑
๑๓๓๒
๑๓๓๓
๑๓๓๔
๑๓๓๕
๑๓๓๖
๑๓๓๗

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายดิฐกานต์ บริบูรณ์หิรัญสาร
นายดีบุญ เมธากุลชาติ
นายเดชัย ด่านวรรณกิจ
นายทรงกลด จารุสมบัติ
นายทศพร อินทรพันธุ์
นายทํานุ อ้นประเสริฐ
นายเทวราช หล้าหา
นายธนรัตน์ แต้วัฒนา
นายธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร
นายธนาคาร แพทย์วงษ์
ว่าที่ร้อยตรี ธนิต แท่งทองคํา
นาวาตรี ธรรมนูญ สุรชาติกําธรกุล
นายธวัช ศรีสว่าง
นายธีรพร กงบังเกิด
นายธีรภัทร วรรณฤมล
นายธีรยุส วัฒนาศุภโชค
นายธีระพันธ์ พุทธิสวัสดิ์
นายนภนต์ เกื้อน้อย
นายนิธิพงศ์ ดวงมุสิก
นายนิพนธ์ ผลหมู่
นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง
นายนิมิตร วรกุล
นายนิยม บุญญานาม
นายนิวุฒิ หวังชัย
นายบรรเจิด สิงคะเนติ
นายบรรยง ภักดีกิจเจริญ
นายบัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล
นายบุญฤทธิ์ ทองทรง
นายบุญเลิศ กู้เกียรติตระกูล
นายบุรี พุทธาภิบาล
นายปรณัฐ วิสุวรรณ
นายประกอบ สุรวัฒนาวรรณ

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
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
๑๓๖๕
๑๓๖๖
๑๓๖๗
๑๓๖๘
๑๓๖๙

นายประจวบ เทพวงษ์
นายประทีป พวงลัดดา
นายประมวล เติมสมบัติถาวร
นายประสิทธิ์ กลางจอหอ
นายประเสริฐ วงศ์วัฒนารัตน์
นายปราโมทย์ จันทร์เรือง
นายปัญญา เลิศไกร
นายปารยะ อาศนะเสน
นายปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์
นายปิติพัฒน์ ฉัตรอัครพัฒน์
นายพงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
นายพงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์
นายพรชัย วัฒนครไพบูลย์
นายพรเทพ ถนนแก้ว
นายพสุธา ธัญญะกิจไพศาล
นายพัชรพล อุดมเกียรติ
นายพิภพ อุดร
นายพิศิษฐ์ สิงห์ใจ
นายพิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์
นายพีรศักดิ์ รัตนะ
นายพีระวุฒิ สุวรรณจันทร์
นายไพรินทร์ ศรีวิพัฒน์
นายไพศาล เวชชพิพฒ
ั น์
นายภักดี คงดํา
นายมงคล ต๊ะอุ่น
นายมงคล วรรณประภา
นายมนตรี กาญจนะเดชะ
นายมนตรี วารุกา
นายยศพงศ์ รุ่งเรือง
นายยุธยา พัฒนเดช
นายรชานนท์ โสภณฤทธิเดช
นายรังรักษ์ ดําทองสุก

หน้า ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๗๐
๑๓๗๑
๑๓๗๒
๑๓๗๓
๑๓๗๔
๑๓๗๕
๑๓๗๖
๑๓๗๗
๑๓๗๘
๑๓๗๙
๑๓๘๐
๑๓๘๑
๑๓๘๒
๑๓๘๓
๑๓๘๔
๑๓๘๕
๑๓๘๖
๑๓๘๗
๑๓๘๘
๑๓๘๙
๑๓๙๐
๑๓๙๑
๑๓๙๒
๑๓๙๓
๑๓๙๔
๑๓๙๕
๑๓๙๖
๑๓๙๗
๑๓๙๘
๑๓๙๙
๑๔๐๐
๑๔๐๑

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายรัตน์ สงวนพงษ์
นายรุ่งเรือง เลิศศิริวรกุล
นายฤาเดช เกิดวิชัย
นายลี้วัชร์ ตาวงค์
นายวรเจตน์ ภาคีรัตน์
ว่าที่ร้อยตรี วรพล แปลนนาคสิน
นายวรศักดิ์ วัชรกําธร
นายวรสัณฑ์ บูรณากาญจน์
สิบเอก วราวุธ พยัคฆพงษ์
นายวันชัย เพี้ยมแตง
นายวิชัย ทันตศุภารักษ์
นายวิทยา จิตนุพงศ์
นายวินัย กล้าจริง
นายวินัย จงใจมั่น
นายวินัย ดําสุวรรณ
นายวินัย พันธุ์มี
นายวิมาน กฤตพลวิมาน
นายวิระสิทธิ์ อิ่มถวิล
นายวิรัช เรืองศรีตระกูล
นายวิโรจน์ เตชะวิญญูธรรม
นายวิโรจน์ ทวีปวรเดช
นายวิวัฒน์ ประสานสุข
นายวิวัฒน์ แหวนหล่อ
นายวีระ บุญจริง
นายวีระ อรัญมงคล
นายวีระชัย สิริพันธ์วราภรณ์
นายวีระศักดิ์ อัศววงศ์อารยะ
นายวุฒิชาติ สุนทรสมัย
นายศราวุฒิ จิตรภักดี
นายศักดา ขาวเกลี้ยง
นายศัจธร วัฒนะมงคล
นายศิระวิทย์ คลี่สุวรรณ

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๑๔๐๒
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
๑๔๓๐
๑๔๓๑
๑๔๓๒
๑๔๓๓

นายศิลป์ชัย สัมพันธ์พร
นายศุทธา ศรีเผด็จ
นายสง่า พัฒนากิจสกุล
นายสถาพร วิสามารถ
นายสมจิต สุวรรณบุษย์
นายสมชัย พัฒนชีวะพูล
นายสมชาย แก้วจันทร์ฉาย
นายสมชาย ปราการเจริญ
นายสมชาย วรัญญานุไกร
นายสมนึก วิสุทธิแพทย์
นายสมประสงค์ มั่งอะนะ
นายสมพจน์ กรรณนุช
นายสมโภชน์ น้อยจินดา
นายสมลักษณ์ คงเมือง
นายสมศักดิ์ ชโลธร
นายสมศักดิ์ ภัคภิญโญ
นายสมสิทธิ์ จตุพรฆ้องชัย
นายสมหมาย ชินนาค
นายสมหวัง ชัยตามล
นายสวงษ์ วงษ์สุวรรณ
นายสัญชัย นครไทยภูมิ
นายสัมมา รธนิธย์
นายสัมฤทธิ์ เจริญดี
นายสาธก ไชยกุลชื่นสกุล
นายสํารี มั่นเขตต์กรน์
นายสิทธิโชค สุนทรโอภาส
นายสินอาจ ลําพูนพงศ์
นายสุกัน เทียนทอง
นายสุชาติ สงวนพันธุ์
นายสุดสรร ศิริไวทยพงศ์
นายสุทธิพงษ์ ธรรมสอน
นายสุทิน สนองผัน

หน้า ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๓๔
๑๔๓๕
๑๔๓๖
๑๔๓๗
๑๔๓๘
๑๔๓๙
๑๔๔๐
๑๔๔๑
๑๔๔๒
๑๔๔๓
๑๔๔๔
๑๔๔๕
๑๔๔๖
๑๔๔๗
๑๔๔๘
๑๔๔๙
๑๔๕๐
๑๔๕๑
๑๔๕๒
๑๔๕๓
๑๔๕๔
๑๔๕๕
๑๔๕๖
๑๔๕๗
๑๔๕๘
๑๔๕๙
๑๔๖๐
๑๔๖๑
๑๔๖๒
๑๔๖๓
๑๔๖๔
๑๔๖๕

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายสุเทพ กลชาญวิทย์
นายสุธรรม นันทมงคลชัย
นายสุธี คุณาวิชยานนท์
นายสุธี วรประดิษฐ
นายสุนทร วิทยาคุณ
นายสุพจน์ เบญจามฤต
นายสุรพงษ์ สมสุข
นายสุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา
นายเสน่ห์ แก้วนพรัตน์
นายเสมอ ถาน้อย
นายโสภณ โสมดี
นายหัตถ์ชัย กสิโอฬาร
นายอธิภู นันทประเสริฐ
นายอนันต์ ทรัพย์วารี
นายอนันท์ งามสะอาด
นายอนิรุทธิ์ ทองสม
นายอภิชัย ศิวประภากร
นายอภิชาต โสภาแดง
นายอรรถเสฏฐ์ สุสุข
นายอัครวงศ์ บารมีธนเศรษฐ์
นายอาซีซัน แกสมาน
นายอานันทวัฒน์ คุณากร
นายอาริต ธรรมโน
นายอํานาจ วิชยานุวัติ
นายอุทัย สุมามาลย์
นายเอก ตั้งทรัพย์วัฒนา
นายเอกชาติ จันอุไรรัตน์
นายเอกศักดิ์ ยุกตะนันทน์
นายกรณ์วิชญ์ ญาณกรพันธุ์ธนา
นายก่อเกียรติ เวทยะเวทิน
นายกัมปนาท จันทนะ
นายกิตติ โล่สุวรรณรักษ์

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๑๔๖๖
๑๔๖๗
๑๔๖๘
๑๔๖๙
๑๔๗๐
๑๔๗๑
๑๔๗๒
๑๔๗๓
๑๔๗๔
๑๔๗๕
๑๔๗๖
๑๔๗๗
๑๔๗๘
๑๔๗๙
๑๔๘๐
๑๔๘๑
๑๔๘๒
๑๔๘๓
๑๔๘๔
๑๔๘๕
๑๔๘๖
๑๔๘๗
๑๔๘๘
๑๔๘๙
๑๔๙๐
๑๔๙๑
๑๔๙๒
๑๔๙๓
๑๔๙๔
๑๔๙๕
๑๔๙๖
๑๔๙๗

นายกิตติพงศ์ แซ่เจ็ง
นายขจรศักดิ์ แก้วจรัส
นายขจิต หมู่ดี
นายขันติ สุนทรพฤกษ์
นายคํานวน พันธุ์ศรี
นายจรัส โชคสุวรรณกิจ
นายจรัส วัชรประภาพงศ์
นายจรุง เมืองชนะ
นายจรูญ พนาภิรัตน์กุล
นายจอง บุญอาจ
นายจอมเทพ หวังสันติตระกูล
นายจักรพบ ป้อมนภา
นายจักราวุธ จุฑาสงฆ์
นายจาตุรัตน์ วุฒิวรศิริ
นายจิตตรัตน์ เตชวุฒิพร
นายเจน บุญไพรัตน์สกุล
นายฉัตรชัย รัตรสาร
นายชรัช พรอํานวยลาภ
นายชรินทร์ หวังโรจนรัตน์
นายชัชวาลย์ ฤทธิ์ฐิติ
นายชัยนันต์ เถียรสุทธิกุล
นายชัยรัตน์ จงควินิต
นายชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์
นายชาติชาย อาจองค์
นายชิตพงษ์ สัจจพงษ์
นายชูพงศ์ อิสระณรงค์พันธ์
นายไชยวัฒน์ วงศ์เยาวรักษ์
นายณรงค์ สายวงศ์
นายณรงค์ศักดิ์ เอกวัฒนกุล
นายดนัย ทิวาเวช
นายดํารงเกียรติ ตั้งเจริญ
นายดือรามัน บินสะมะแอ

หน้า ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๙๘
๑๔๙๙
๑๕๐๐
๑๕๐๑
๑๕๐๒
๑๕๐๓
๑๕๐๔
๑๕๐๕
๑๕๐๖
๑๕๐๗
๑๕๐๘
๑๕๐๙
๑๕๑๐
๑๕๑๑
๑๕๑๒
๑๕๑๓
๑๕๑๔
๑๕๑๕
๑๕๑๖
๑๕๑๗
๑๕๑๘
๑๕๑๙
๑๕๒๐
๑๕๒๑
๑๕๒๒
๑๕๒๓
๑๕๒๔
๑๕๒๕
๑๕๒๖
๑๕๒๗
๑๕๒๘
๑๕๒๙

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายเดชา แซ่หลี
นายไตรเทพ เชี่ยวชาญวิทย์
นายทรงเกียรติ เล็กตระกูล
นายทรงพล แสงงาม
นายทวีศักดิ์ กาญจนการุณ
นายเทพรัตน์ บําเพ็ญบุญ
นายเทียนชัย รัศมีมาสเมือง
นายธงชัย มีลือการ
นายธนากร จิรชวาลา
นายธนากร วัตราเศรษฐ์
นายธนาศักดิ์ อิศรากุลสิริภัทร
นายธนิต สุขผ่องศรี
นายธเรศ กรัษนัยรวิวงค์
นายธวัชชัย กิระวิทยา
นายธวัชชัย จริยะเศรษฐพงศ์
นายธวัชชัย มากมน
นายธานี ลิ้มทอง
นายธานี อัตวินิจตระการ
นายธารา รัตนอํานวยศิริ
นายธีรพงศ์ ตุนาค
นายธีรวัฒน์ เชิงสะอาด
นายธีรวัฒน์ รักจิตร
นายธีรวัฒน์ วงค์ตัน
นายธีระ ชุติวณิชยกุล
นายนครินทร์ ฉินตระกูลประดับ
นายนริศ เพชรบ่อใหญ่
นายนาวิน การะยะ
นายนิยมศักดิ์ ตันติบูล
นายนิสิต ศรีสมบูรณ์
นายบรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์
นายบัญชา สุขอนันต์ชัย
นายบุญมี โพธิ์สนาม

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๑๕๓๐
๑๕๓๑
๑๕๓๒
๑๕๓๓
๑๕๓๔
๑๕๓๕
๑๕๓๖
๑๕๓๗
๑๕๓๘
๑๕๓๙
๑๕๔๐
๑๕๔๑
๑๕๔๒
๑๕๔๓
๑๕๔๔
๑๕๔๕
๑๕๔๖
๑๕๔๗
๑๕๔๘
๑๕๔๙
๑๕๕๐
๑๕๕๑
๑๕๕๒
๑๕๕๓
๑๕๕๔
๑๕๕๕
๑๕๕๖
๑๕๕๗
๑๕๕๘
๑๕๕๙
๑๕๖๐
๑๕๖๑

นายปฐม วงษ์อุบล
นายประดิษฐ์ เจริญงาน
นายประพันธ์ ภูมิรัตนรักษ์
นายประวิทย์ ชัยกองเกียรติ
นายประสงค์ ปานไพรศล
นายประเสริฐ เจียประเสริฐ
นายประเสริฐ ว่องชูวงศ์
นายปรีชา จึงสมานุกูล
นายปรีชา เปรมปรี
นายพงปพันธ์ นามวิชัยศิริกุล
นายพงษ์วิทย์ วัชรกิตติ
นายพนา พงศ์ชํานะภัย
นายพยงค์ งามเพ็ชร
นายพรชัย พัวรัตนอรุณกร
นายพรประสิทธิ จันทระ
นายพรศักดิ์ อมรศรี
นายพิชิต เผื่อนงูเหลือม
นายพิพัฒน์ มงคลฤทธิ์
นายพิศิษฐ์ สุกไสว
นายพูนพงษ์ พูนภักดี
นายไพศาล แก้วนพรัตน์
นายภราดร มงคลจาตุรงค์
นายภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์
นายภาสกร บัวขาว
นายมงคล เกียรติกวินพงศ์
นายมนู ชัยวงศ์โรจน์
นายมาโนช ประสิทธิ์ล้ําคํา
นายเมธา ขัตตินานนท์
นายเมธี มวลไธสง
นายโมลี วนิชสุวรรณ
นายโยธิน จินดาหลวง
นายรเมศ ว่องวิไลรัตน์

หน้า ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๖๒
๑๕๖๓
๑๕๖๔
๑๕๖๕
๑๕๖๖
๑๕๖๗
๑๕๖๘
๑๕๖๙
๑๕๗๐
๑๕๗๑
๑๕๗๒
๑๕๗๓
๑๕๗๔
๑๕๗๕
๑๕๗๖
๑๕๗๗
๑๕๗๘
๑๕๗๙
๑๕๘๐
๑๕๘๑
๑๕๘๒
๑๕๘๓
๑๕๘๔
๑๕๘๕
๑๕๘๖
๑๕๘๗
๑๕๘๘
๑๕๘๙
๑๕๙๐
๑๕๙๑
๑๕๙๒
๑๕๙๓

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายรักษ์พงศ์ เวียงเจริญ
นายวรชัย เจริญสวรรค์
นายวรวุฒิ โฆวัชรกุล
นายวรินทร์เทพ เชื้อสําราญ
นายวัชระ ไชยแก้ว
นายวันชัย เหล่าเสถียรกิจ
นายวิชาญ โชคเรืองสกุล
นายวิชาญยุทธ ช่างประดับ
นายวิเชียร ภิยโยทัย
นายวิเชียร สมิทธิเวศม์
นายวิฑูรย์ ด่านวิบูลย์
นายวินัย อึงพินิจพงศ์
นายวินิต อัศวกิจวิรี
นายวิโรจน์ คงสุวรรณ
นายวิโรจน์ พฤกษานุศักดิ์
นายวิฤทธิ์ ตันติไชยากุล
นายวีระชัย จันทร์ดียิ่ง
นายวีระเดช เฉลิมพลประภา
นายวุฑฒา สว่างสุภากุล
นายวุฒินันท์ พันธะเสน
พันตรี ศตวรรษ สินประสิทธิ์กุล
นายศรีพัฒน์ พัฒโนภาษ
นายศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม
นายศาสตร์ศิลป์ อิ่มเอมกมล
นายศิโรตม์ สินธุนันท์สกุล
นายศุภชัย จรรยาผดุงพงศ์
นายศุภชัย บุญอําพันธ์
นายศุภชัย พูลศิริปัญญา
นายเศวต ศรีศิริ
นายสงกรานต์ จันทร์มุณี
นายสมจิตต จันทร์อัมพร
นายสมเจตน์ ชัยเจริญ

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
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
๑๖๑๙
๑๖๒๐
๑๖๒๑
๑๖๒๒
๑๖๒๓
๑๖๒๔
๑๖๒๕

นายสมชัย ตั้งบําเพ็ญสุนทร
นายสมชาย แก้วเขียว
นายสมชาย ดรุณเทอดไทย
นายสมชาย หฤหรรษวาสิน
นายสมพงค์ คําสาร
นายสมพงษ์ ชัยโอภานนท์
นายสมพจน์ ด่านวรพงศ์
นายสมภพ สารวนางกูร
นายสมยศ กรินทราทันต์
นายสมศักดิ์ เชาว์ศิริกุล
นายสมหมาย พึ่งผล
นายสมาน ฟูตระกูล
นายสมานมิตร อัฐนาค
นายสมิต ศมพันธุ์พงศ์
นายสฤษฏ์ พัฒนโสภณ
นายสังคม วิทยนันทน์
นายสันธา ศรีสุภาพ
นายสัมพันธ์ ก๋องเงิน
นายสาโรช จิรรุ่งเรืองวงศ์
นายสืบพงศ์ ลีนาราช
นายสุกิจ มหัธนันท์
นายสุชิน คันศร
นายสุที วงค์ละคร
นายสุเทพ จันทรเมธีกุล
นายสุเมธ เฟื่องมารยาท
นายสุรจิต จินตกานนท์
นายสุรชัย ตั้งติรวัฒน์
นายสุรชาติ ต่อเทียนชัย
นายสุรโชค ต่างวิวัฒน์
นายสุรศักดิ์ เกษมศิริ
นายสุวัฒน์ นันทนาวัฒน์
นายสุวิทย์ เด่นศิริอักษร

หน้า ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๒๖
๑๖๒๗
๑๖๒๘
๑๖๒๙
๑๖๓๐
๑๖๓๑
๑๖๓๒
๑๖๓๓
๑๖๓๔
๑๖๓๕
๑๖๓๖
๑๖๓๗
๑๖๓๘
๑๖๓๙
๑๖๔๐
๑๖๔๑
๑๖๔๒
๑๖๔๓
๑๖๔๔
๑๖๔๕
๑๖๔๖
๑๖๔๗
๑๖๔๘
๑๖๔๙
๑๖๕๐
๑๖๕๑
๑๖๕๒
๑๖๕๓
๑๖๕๔
๑๖๕๕
๑๖๕๖
๑๖๕๗

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายเสรีย์ ภาคภูมิกมลเลิศ
นายเสรีย์ อื่นสุวรรณ
นายโสภณ นิลกําแหง
นายหมัด หีมเหม
นายอดิศัย ภัตตาตั้ง
นายอธิคม บัวเลิศ
นายอนุสรณ์ เย็นยุวดี
นายอภิชาต วชิรพันธ์
นายอภิชาต วชิระปราการพงษ์
นายอภิชาต วิสิทธิ์วงษ์
นายอภิชาติ ชัฎอนันต์
นายอภิชาติ บูรณะวังศิลา
นายอภิรักษ์ ชัยวิรัตนะ
นายอวยชัย ศรีประโมทย์
นายอาคม อารยาวิชานนท์
นายอํานวย แสงฉายศิริศักดิ์
นายอิชย์อธิป บุญศักดิ์เลิศ
นายอุดมเกียรติ พรรธนประเทศ
นายอุทัย เพ็งธรรม
นายเอกภพ อุทัยแสง
นายเอนก ชัยธรรม
นายโอภาส ตันเจริญ
นายจิระพันธ์ ปรีชาวิทย์
นายชัยยงค์ กบิลพัฒน์
นายทรงวุฒิ โชติมา
นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ
นายธงชัย วิชัยดิษฐ
ร้อยเอก ธเนศ จันทกลิ่น
นายบุญโชค คงสุริยะภิญโญ
นายมงคล พฤกษ์วัฒนา
หม่อมหลวงราชันย์ อรุณวงศ์
นายวรรัช จําปามูล

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๑๖๕๘
๑๖๕๙
๑๖๖๐
๑๖๖๑
๑๖๖๒
๑๖๖๓
๑๖๖๔
๑๖๖๕
๑๖๖๖
๑๖๖๗
๑๖๖๘
๑๖๖๙
๑๖๗๐
๑๖๗๑
๑๖๗๒
๑๖๗๓
๑๖๗๔
๑๖๗๕
๑๖๗๖
๑๖๗๗
๑๖๗๘
๑๖๗๙
๑๖๘๐
๑๖๘๑
๑๖๘๒
๑๖๘๓
๑๖๘๔
๑๖๘๕
๑๖๘๖
๑๖๘๗
๑๖๘๘
๑๖๘๙

นายวันชัย พนมชัย
นายวีระยศ อุตรนคร
นายสมเจตน์ สินสถาพรพงศ์
นายสุรศักดิ์ เฉลิมเกียรติทวี
นายสุระ เพชรพิรุณ
นายสุริยา ชัยเดชทยากูล
นายไสว โลจนะศุภฤกษ์
นายอดุลย์ ทองมาก
นายอภิชัย อมรพิสุทธิ์
นายอาคม กุศลานนท์
นายเอกราช สุขมี
นายฐากร ธรรมประทีป
นายจรูญ อิ่มเอิบสิน
นายเจริญศักดิ์ คารีขันธ์
นายปรีชาญ อินทรไพโรจน์
ร้อยเอก ไพบูลย์ สุขเจตนี
นายมนัส เสือเปลี่ยว
พันเอก ราชรักษ์ ฝนมณี
พันโท วิชัย ชัยมงคล
นายวิญญู ชื่นอารมย์
นายสมเดช จันทร์รัตน์
นายสะรัล เพิ่มสิน
นายสิรินทร์ แก้วละเอียด
พันโท สุรเดช เกษมมงคล
นายอนันตสิทธิ์ ซามาตย์
นายอํานาจ เดชะ
นายคุณัญพงษ์ ทหารไทย
นายฉัตรชัย ชูเชื้อ
นายเฉลิมชัย ลิ้มสกุล
นายชยพล พงษ์สีดา
นายชูเกียรติ ชมแก้ว
นายณรงค์ ทรงอารมณ์

หน้า ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๙๐
๑๖๙๑
๑๖๙๒
๑๖๙๓
๑๖๙๔
๑๖๙๕
๑๖๙๖
๑๖๙๗
๑๖๙๘
๑๖๙๙
๑๗๐๐
๑๗๐๑
๑๗๐๒
๑๗๐๓
๑๗๐๔
๑๗๐๕
๑๗๐๖
๑๗๐๗
๑๗๐๘
๑๗๐๙
๑๗๑๐
๑๗๑๑
๑๗๑๒
๑๗๑๓
๑๗๑๔
๑๗๑๕
๑๗๑๖
๑๗๑๗
๑๗๑๘
๑๗๑๙
๑๗๒๐
๑๗๒๑

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายธวัฒน์ แท่นทอง
นายบุญเรือง แตงก่อ
นายประพันธ์ ตั้นวัฒนา
นายพงศ์ธนธร ศรีขาว
นายพนม ศรศิลป์
นายมนตรี บํารุง
นายมรกต เทพอ่อน
นายวรเดช ช่างบุ
นายวิจิตร พุกาธร
นายวีระเดช กัณณีย์
นายวีระพงษ์ สารบรรณ
นายสมเกียรติ ธงศรี
นายสิปป์บวร แก้วงาม
นายสุทธิรักษ์ หนูฉ้ง
นายสุพร แผ่แสงจันทร์
นายสุรชัย ขยัน
นายสุวัฒน์ แจ้งจิต
นายหาญ งามเจริญ
นายวรกานต์ จุฑานนท์
นายอนันต์ ทองประชุม
พลตํารวจตรี กมลสันติ กลั่นบุศย์
พลตํารวจตรี กฤษณะ สินธุเดชะ
พลตํารวจตรี กิติศักดิ์ ดุรงควิบูลย์
พลตํารวจตรี คัชชา ธาตุศาสตร์
พลตํารวจตรี จรัล จิตเจือจุน
พลตํารวจตรี จรูญ งดงาม
พลตํารวจตรี จักรัช สาริกาพันธ์
พลตํารวจตรี จารึก ลิ้มสุวรรณ
พลตํารวจตรี จิตรจรูญ ศรีวนิชย์
พลตํารวจตรี ชวลิต ประสพศิลป
พลตํารวจตรี ชัยญัติ สายถิ่น
พลตํารวจตรี ชัยณรงค์ เจริญไชยเนาว์

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๑๗๒๒
๑๗๒๓
๑๗๒๔
๑๗๒๕
๑๗๒๖
๑๗๒๗
๑๗๒๘
๑๗๒๙
๑๗๓๐
๑๗๓๑
๑๗๓๒
๑๗๓๓
๑๗๓๔
๑๗๓๕
๑๗๓๖
๑๗๓๗
๑๗๓๘
๑๗๓๙
๑๗๔๐
๑๗๔๑
๑๗๔๒
๑๗๔๓
๑๗๔๔
๑๗๔๕
๑๗๔๖
๑๗๔๗
๑๗๔๘
๑๗๔๙
๑๗๕๐
๑๗๕๑
๑๗๕๒
๑๗๕๓

หน้า ๕๙
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พลตํารวจตรี ชัยเดช ปานรักษา
พลตํารวจตรี ชัยวรินทร์ เพ็ญสุภา
พลตํารวจตรี ชัยวัฒน์ ฉันทวรลักษณ์
พลตํารวจตรี ชาตรี ไพศาลศิลป์
พลตํารวจตรี เชษฐา โกมลวรรธนะ
พลตํารวจตรี ฐิติพงศ์ อาทิตยานนท์
พลตํารวจตรี ณรงค์ อิ่มลิ้มทาน
พลตํารวจตรี ณรงค์วิทย์ พ่วงเภตรา
พลตํารวจตรี ดาวลอย เหมือนเดช
พลตํารวจตรี ดุษฎี ชูสังกิจ
พลตํารวจตรี ถนอม มะลิทอง
พลตํารวจตรี ถิร์สทัต บูรณะรัช
พลตํารวจตรี ทิฆัมพร แก้วขาว
พลตํารวจตรี ธนา ธุระเจน
พลตํารวจตรี ธนาศักดิ์ ฤทธิเดชไพบูลย์
พลตํารวจตรี ธัมมศักดิ์ วาสะศิริ
พลตํารวจตรี ธีรพล จินดาหลวง
พลตํารวจตรี นพรัตน์ รินทพล
พลตํารวจตรี นรินทร์ บุษยวิทย์
พลตํารวจตรี นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต
พลตํารวจตรี นิธิพัฒน์ พัฒนถาบุตร์
พลตํารวจตรี นิยม ด้วงสี
พลตํารวจตรี บุญลือ กอบางยาง
พลตํารวจตรี ปฏิเวธ จุลินทร
พลตํารวจตรี ประกิจฐ์ ศรียิ่งยงค์
พลตํารวจตรี ประภากร ริ้วทอง
พลตํารวจตรี ประสพโชค พร้อมมูล
พลตํารวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์
พลตํารวจตรี ปรีชา เจริญทรัพย์
พลตํารวจตรี ปรีชา บุญสุข
พลตํารวจตรี ปรีดี พงศ์เศรษฐสันต์
พลตํารวจตรี ปิยะ ต๊ะวิชัย

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
๑๗๘๑
๑๗๘๒
๑๗๘๓
๑๗๘๔
๑๗๘๕

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
พลตํารวจตรี ปิยะพันธ์ ปิงเมือง
พลตํารวจตรี พงศ์ฤทธิ์ บุญเลี้ยง
พลตํารวจตรี พงษ์เดช พรหมมิจิตร
พลตํารวจตรี พงษ์สันต์ คงตรีแก้ว
พลตํารวจตรี พรชัย สุธีรคุณ
พลตํารวจตรี พัฒนวุธ อังคะนาวิน
พลตํารวจตรี พีระพงศ์ วงษ์สมาน
พลตํารวจตรี โพธ สวยสุวรรณ
พลตํารวจตรี ภัทราวุธ เอื้อมศศิธร
พลตํารวจตรี ภาณุ บุรณศิริ
พลตํารวจตรี ภาณุเดช บุญเรือง
พลตํารวจตรี มนตรี จินดา
พลตํารวจตรี มนตรี ยิ้มแย้ม
พลตํารวจตรี มนตรี สัมบุณณานนท์
พลตํารวจตรี มานิตย์ จําลองรักษ์
พลตํารวจตรี ฤชากร จรเจวุฒิ
พลตํารวจตรี ลือชัย สุดยอด
พลตํารวจตรี วรัตม์ชัย ศรีรัตนวุฑฒิ
พลตํารวจตรี วัลลภ ประทุมเมือง
พลตํารวจตรี วิชาญญ์วัชร์ บริรักษ์กุล
พลตํารวจตรี วิชิต ปักษา
พลตํารวจตรี วิทวัส บูรณสมภพ
พลตํารวจตรี วินิจ พัวพันธ์
พลตํารวจตรี วิสูตร ฉัตรชัยเดช
พลตํารวจตรี วีระชัย ชุ่มเทศสร
พลตํารวจตรี ศุภรักษ์ ไชยลังการณ์
พลตํารวจตรี สมจิตร์ ทองแท่ง
พลตํารวจตรี สมชัย วุฒณ
ิ รงค์ตระกูล
พลตํารวจตรี สมชาย ชูชื่น
พลตํารวจตรี สมชาย ทองศรี
พลตํารวจตรี สมพงษ์ ชิงดวง
พลตํารวจตรี สมศักดิ์ จิตติรัตน์

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๑๗๘๖
๑๗๘๗
๑๗๘๘
๑๗๘๙
๑๗๙๐
๑๗๙๑
๑๗๙๒
๑๗๙๓
๑๗๙๔
๑๗๙๕
๑๗๙๖
๑๗๙๗
๑๗๙๘
๑๗๙๙
๑๘๐๐
๑๘๐๑
๑๘๐๒
๑๘๐๓
๑๘๐๔
๑๘๐๕
๑๘๐๖
๑๘๐๗
๑๘๐๘
๑๘๐๙
๑๘๑๐
๑๘๑๑
๑๘๑๒
๑๘๑๓
๑๘๑๔
๑๘๑๕
๑๘๑๖
๑๘๑๗

หน้า ๖๐
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พลตํารวจตรี สันติ์ สุขวัจน์
พลตํารวจตรี สิงขร วิมลธํารง
พลตํารวจตรี สืบศักดิ์ พันธุ์สุระ
พลตํารวจตรี สุกิจ สมณะ
พลตํารวจตรี สุนทร เฉลิมเกียรติ
พลตํารวจตรี สุภลักษณ์ วรรณฤกษ์งาม
พลตํารวจตรี สุภาพ สินวิบูรณ์
พลตํารวจตรี สุริยะ อยู่เย็น
พลตํารวจตรี อดิศักดิ์ น้อยประเสริฐ
พลตํารวจตรี อภิชัย ธิอามาตย์
พลตํารวจตรี อภิชิต เทียนเพิ่มพูล
พลตํารวจตรี เอก เอกศาสตร์
พลตํารวจตรี ไอยศูรย์ สิงหนาท
พันตํารวจโท สุนัย หาเรือนพืชน์
นายกรอังกูร ทองนอก
นายกฤตพล เทียนสุวรรณ
นายกฤติ พฤกษ์อัครกูล
นายกฤษณ์ชเทพ ทองสิน
นายเกรียงวิศ รัตนกัลยา
นายเกรียงศักดิ์ สินทวีเพิ่มพูน
นายเกียรติ มุลาลินน์
พันตํารวจตรี คมพสิษฐ์ เวียงอินทร์
นายคมสัน เพชรฉวี
นายจุมพล สุโขยะชัย
นายจุลพงษ์ พวงสุวรรณ
นายชลิต บัวเกตุ
นายชุมพล พุ่มชุมพล
นายไชยโย น้อยนคร
นายไชยา สังข์น้อย
นายฐานิตย์ มิลําเอียง
นายณัชธพงศ์ โสภณธนารักษ์
นายเดชชัย ผานะวงค์

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗

๑๘๑๘ ว่าที่พันตํารวจตรี โดม
โลหะพจน์พิลาศ
๑๘๑๙ นายตระการ พันธุ์ขะวงศ์
๑๘๒๐ นายตะวัน วัฒนกูล
๑๘๒๑ นายทินกร ว่องวชิราพาณิชย์
๑๘๒๒ นายทูนศักดิ์ ภิราญคํา
๑๘๒๓ นายธรรมนูญ ศรีเอี่ยมตระกูล
๑๘๒๔ นายธวัชชัย รุ่งอรุณ
๑๘๒๕ นายนพ กุญชร ณ อยุธยา
๑๘๒๖ นายนรเสฏฐ์ ประกอบไวทยกิจ
๑๘๒๗ นายบรรพต ภาคยุทธ
๑๘๒๘ นายบัญญัติ เลิศมณีรัตน์
๑๘๒๙ นายปกาศิต เหลืองทอง
๑๘๓๐ นายปรวิชย์ มะกรวัฒนะ
๑๘๓๑ นายประจวบ แย้มเพ็ง
๑๘๓๒ นายประยุทธ์ แก้วยอด
๑๘๓๓ ร้อยตํารวจเอก ปวริศร เฉลิมแสน
๑๘๓๔ นายปวโรจน์ พานิชปฐม
๑๘๓๕ นาวาอากาศโท ปัญญา นิลแจ้ง
๑๘๓๖ นายเผด็จ ชุณหโอภาส
๑๘๓๗ นายพงศ์ธวัช เอื้องพิสุทธิ์
๑๘๓๘ นายพัฒน์พงศ์ กิวสันเที๊ยะ
๑๘๓๙ นายพิทยา วีระพงศ์
๑๘๔๐ นายพิทักษ์ คําวชิรพิทักษ์
๑๘๔๑ นายพีระพงษ์ พานิชสุข
๑๘๔๒ นายไพรวัลย์ จันทรสิทธิผล
๑๘๔๓ นายภูมิชาย ทานัธยพงศ์
๑๘๔๔ นายมนเฑียร บุศย์ประจง
๑๘๔๕ ว่าที่ร้อยตรี มนตรี กลั่นสอน
๑๘๔๖ นายมนต์ศักดิ์ ลาภยิ่ง
๑๘๔๗ นายมนัส กาญจนจันทร์
๑๘๔๘ นายมนูญ สะมาลา

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๑๘๔๙
๑๘๕๐
๑๘๕๑
๑๘๕๒
๑๘๕๓
๑๘๕๔
๑๘๕๕
๑๘๕๖
๑๘๕๗
๑๘๕๘
๑๘๕๙
๑๘๖๐
๑๘๖๑
๑๘๖๒
๑๘๖๓
๑๘๖๔
๑๘๖๕
๑๘๖๖
๑๘๖๗
๑๘๖๘
๑๘๖๙
๑๘๗๐
๑๘๗๑
๑๘๗๒
๑๘๗๓
๑๘๗๔
๑๘๗๕
๑๘๗๖
๑๘๗๗
๑๘๗๘
๑๘๗๙
๑๘๘๐

หน้า ๖๑
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ว่าที่ร้อยตรี มิตร มูลสวัสดิ์
ร้อยตํารวจเอก ยุทธชาติ จาตุรนต์
นายรัตนะ เครือรัตน์
นายรุ่งเรือง เถื่อนโต
นายวงศ์ วงศ์วิกรม
นายวรวิทย์ จันทร
นายวัลลภ คณาวงษ์
นายวิรัตน์ ดิฐวงค์
นายวิโรจน์ แสงศรี
นายวิวัฒน์ กิจจารึก
นายวีระชัย มะลิวัลย์
นายวีระพงษ์ ศิริ
นายศาโรจน์ มะลิเถา
นายสมเกียรติ เพชรรุ่งรัศมี
นายสราวุธ โฆษิตธนสาร
นายสันไชย ฉายวิเชียร
เรือโท สายันต์ สุโขพืช
นายสุกรี เกษอมรวัฒนา
นายสุขสันต์ จันทรโรจน์
นายสุธรรม ศรีพิทักษ์
นายสุนทร เกิดโภคา
นายสุพจน์ ประถมพันธ์
นายสุรพงศ์ ทองพันธุ์
นายสุรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ
นายสุรศักดิ์ ศิริวัฒน์
นายสุริยา นําปัญญา
นายสุเวช จอมพงค์
นายเสรี เยาวะ
นายหิรัญ สกุลแก้ว
นายอัคคพล รักผกา
นายอานนท์ จิตตกูล
นายอารยะ กระโหมวงศ์

๑๘๘๑
๑๘๘๒
๑๘๘๓
๑๘๘๔
๑๘๘๕
๑๘๘๖
๑๘๘๗
๑๘๘๘
๑๘๘๙
๑๘๙๐
๑๘๙๑
๑๘๙๒
๑๘๙๓
๑๘๙๔
๑๘๙๕
๑๘๙๖
๑๘๙๗
๑๘๙๘
๑๘๙๙
๑๙๐๐
๑๙๐๑
๑๙๐๒
๑๙๐๓
๑๙๐๔
๑๙๐๕
๑๙๐๖
๑๙๐๗
๑๙๐๘
๑๙๐๙
๑๙๑๐
๑๙๑๑
๑๙๑๒

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายเอกนรา หลวงสนาม
นายคณิต จันทายนะ
นายชัชวาลย์ ไทยดํารงเดช
นายทวิช ภารัตนวงศ์
นายธนพล โกมารกุล ณ นคร
นายประจักษ์ บุญยัง
นายปรีชา เพ็ชรตุ่น
นายพิเชษฐ์ ตระกูลกาญจน์
นายไพโรจน์ พูลบัว
นายชัยวัฒน์ สืบสันติวรพงศ์
นายทนงศักดิ์ สุระคําแหง
นายนพรัตน์ ทวี
นายประสิทธิผล ยูวะเวส
นายอรุณ ลายผ่องแผ้ว
ว่าที่ร้อยตํารวจตรี อาพัทธ์ สุขะนันท์
นายคณวัฒน์ วงศ์แก้ว
นายสุรัตน์ หวังต่อลาภ
นายกฤษณ์ เกียรติพนชาติ
นายไกรฤกษ์ สินธวานุรักษ์
นายขจิต ชัชวานิชย์
นายจตุรงค์ ผ่องลําเจียก
นายนพกิจ สัญญานุจิต
นายนิรันดร์ ภูวธนารักษ์
นายประสาร พิทักษ์วรรัตน์
นายพิชัย พัวเพิ่มพูลศิริ
นายพิบูล เวคะวากยานนท์
นายภูมิพัฒน์ ดํารงเกียรติศักดิ์
นายวรเศรษฐ์ ปภัสร์สุตานนท์
นายวัชรินทร์ บรรพต
นายสมภาคย์ สุขอนันต์
นายสัจจะ คนตรง
นายสิน นิติธาดากุล

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๑๙๑๓
๑๙๑๔
๑๙๑๕
๑๙๑๖
๑๙๑๗
๑๙๑๘
๑๙๑๙
๑๙๒๐
๑๙๒๑
๑๙๒๒
๑๙๒๓
๑๙๒๔
๑๙๒๕
๑๙๒๖
๑๙๒๗
๑๙๒๘
๑๙๒๙
๑๙๓๐
๑๙๓๑
๑๙๓๒
๑๙๓๓
๑๙๓๔
๑๙๓๕
๑๙๓๖
๑๙๓๗
๑๙๓๘
๑๙๓๙
๑๙๔๐
๑๙๔๑
๑๙๔๒
๑๙๔๓
๑๙๔๔

นายสุขสันต์ กิตติศุภกร
นายสุเทพ ณ ถลาง
นายสุธน อาณากุล
นายอภิชาติ สวนศิลป์พงศ์
นายอุดมศักดิ์ นาดี
นายศาตปัญญ์ สีดานนท์
นายบุญเกื้อ สมนึก
นายสุพจน์ เวชมุข
นายกาญจน์ วรกุล
นายสมฤทธิ์ ไชยวงค์
นายกมล สุปรียสุนทร
นายณรงค์ บุญมีเย็น
นายทวีป ฟักเทพ
นายประนพวงศ์ พจนไชยสิทธิ์
นายประสาทพร เสริมศรี
นายพรชัย วัชรชัยทโลสถ
นายมงคล พิมพ์ทรัพย์
นายเมธี วรรณวีระ
นายย้วน ขาวขํา
นายวันชัย โสภาโชติ
นายวีระเดช สังข์เมือง
นายศุกร์พิชัย รัตนนันท์
นายสมเกียรติ ศรศิลป์
นายสมจิตร มากบัว
นายสมพจน์ หงสุวรรณ
นายสมาน ศรีโกศล
นายสําฤทธิ์ ราชสมณะ
นายสุเทพ ค้าเจริญ
นายเสรี มักผล
นายอําไภย เจริญศรี
นายคมกฤช วัชรบุตร
นายคมชลัฐ สละอุไร

หน้า ๖๒
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๑๙๔๕
๑๙๔๖
๑๙๔๗
๑๙๔๘
๑๙๔๙
๑๙๕๐
๑๙๕๑
๑๙๕๒
๑๙๕๓
๑๙๕๔
๑๙๕๕
๑๙๕๖
๑๙๕๗
๑๙๕๘
๑๙๕๙
๑๙๖๐
๑๙๖๑
๑๙๖๒
๑๙๖๓
๑๙๖๔
๑๙๖๕
๑๙๖๖
๑๙๖๗
๑๙๖๘
๑๙๖๙
๑๙๗๐
๑๙๗๑
๑๙๗๒
๑๙๗๓
๑๙๗๔
๑๙๗๕
๑๙๗๖

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายจักรินทร์ นุชถนอม
นายจํานงค์ ถาวรวิสิทธิ์
นายชีพ จุฬาคํา
นายชุตาภรณ์ ทับเอม
นายตนัย ไชยราช
นายทศพล ทองเทือก
นายธีระ เดชขํา
นายนรินทร์ฤทธิ์ กลิ่นพิบูลย์
นายบัญชา นิลชาติ
นายบุญชัย ตั้งจิตดํารงรัตน์
นายบุญชัย สิงห์โต
นายปิยทัศน์ เฉลิมรักษ์
นายพงศกร มหารักษ์
นายไพโรจน์ ศาสนกุล
นายร่วมบุญ โพธิ์ทอง
นายรักพงษ์ ประคําทอง
นายราชัย อนุศาสน์อมรกุล
นายวรชาติ สวัสดิมงคล
นายวศิน อินทะโชติ
นายวุฒินันท์ ยุวกาญจน์
นายศรัณย์ อินทรศักดิ์
นายสัญญา ศิวิโรจน์
ร้อยเอก สุขสันติ์ เข็มเพ็ชร
นายสุดประเสริฐ บุญปาลิต
นายเสิน ครองระวะ
นายอํานวย อุบลรัตน์
นายเกริก วณิกกุล
นายประเสริฐ จริยานุกูล
นายปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา
นายสรรค์สนธิ บุณโยทยาน
นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๑๙๗๗
๑๙๗๘
๑๙๗๙
๑๙๘๐
๑๙๘๑
๑๙๘๒
๑๙๘๓
๑๙๘๔
๑๙๘๕
๑๙๘๖
๑๙๘๗
๑๙๘๘
๑๙๘๙
๑๙๙๐
๑๙๙๑
๑๙๙๒
๑๙๙๓
๑๙๙๔
๑๙๙๕
๑๙๙๖
๑๙๙๗
๑๙๙๘
๑๙๙๙
๒๐๐๐
๒๐๐๑
๒๐๐๒
๒๐๐๓
๒๐๐๔
๒๐๐๕
๒๐๐๖
๒๐๐๗
๒๐๐๘
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หม่อมหลวงปรียพรรณ ศรีธวัช
นางสาวสุนันท์ สิงห์สมบุญ
นางสาวฐิติลักษณ์ เกรียงเกริกไกร
นางอังคณา เสาธงทอง
นางกัญญา พรปรีชา
นางจุฑารัตน์ โสดาศรี
นางสาวชมนาด ศรีสวาสดิ์
นางสาวชุติมา พุ่มศรีสวัสดิ์
นางชุติมา สวัสดี
นางชุติมา หาญเผชิญ
นางณัฐนันทน์ อัศวเลิศศักดิ์
นางดวงตา ตันโช
นางสาวดวงฤทัย เหนี่ยงแจ่ม
นางนันทนา ธรรมสโรช
นางนันทิกาญจน์ สวัสดิ์ภักดี
นางสาวบุลฤดี สุวรรณประไพ
นางปองลักษณ์ ควรสนธิ
นาวาเอกหญิง พงศ์พรพร ศรีสุวรรณ
นางพิมพร โอวาสิทธิ์
นางภัทรภร ฐิติยาภรณ์
นางรัชวัลค์ สืบแย้ม
นางวิสุนี บุนนาค
นางศศิกาญจน์ จันทรทิม
นางสุปราณี จันทรัตนวงศ์
นางสุรีย์พรรณ เอื้อเสถียร
นางสาวสุรุ่งลักษณ์ เมฆะอํานวยชัย
นางสุวรรณา การุญ
นางอาภัสรา เฟื่องฟู
พลตรีหญิง ดวงสุดา ขยันระงับพาล
พลตรีหญิง นิสามณี สัตยาบัน
พลตรีหญิง บุณญารัศม์ พัฒนะมหินทร์
พลตรีหญิง บุษรา โกมารกุล ณ นคร

๒๐๐๙
๒๐๑๐
๒๐๑๑
๒๐๑๒
๒๐๑๓
๒๐๑๔
๒๐๑๕
๒๐๑๖
๒๐๑๗
๒๐๑๘
๒๐๑๙
๒๐๒๐
๒๐๒๑
๒๐๒๒
๒๐๒๓
๒๐๒๔
๒๐๒๕
๒๐๒๖
๒๐๒๗
๒๐๒๘
๒๐๒๙
๒๐๓๐
๒๐๓๑
๒๐๓๒
๒๐๓๓
๒๐๓๔
๒๐๓๕
๒๐๓๖
๒๐๓๗
๒๐๓๘
๒๐๓๙
๒๐๔๐

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
พลตรีหญิง พจนารถ อมาตยกุล
พลตรีหญิง พรรณแข สันตินิยม
พลตรีหญิง ภริตพร ทรงศิลป์
พลตรีหญิง มนทกานติ์ มีชูเวท
พลตรีหญิง มยุรี สิริสัมพันธ์
พลตรีหญิง ยุพิน เบ็ญจสุรัตน์วงศ์
พลตรีหญิง ยุวดี พนาเวศร์
พลตรีหญิง เยาวนา ธนะพัฒน์
พลตรีหญิง รัตติกร เอื้อศรีวงศ์
พลตรีหญิง รัตนาวดี วงษ์ไทย
พลตรีหญิง วาสินี เทียบศรไชย
พลตรีหญิง ศิริพร สันติวรวุฒิ
พลตรีหญิง สมศิริ กระแสแสน
พลตรีหญิง สาวิณี ฉันทศาสตร์โกศล
พลตรีหญิง องค์อร สิชฌนุกฤษฎ์
พลเรือตรีหญิง กาญจนา มณฑาทิพย์
พลเรือตรีหญิง จตุพร คนเพียร
พลเรือตรีหญิง จุติมา ภิรมย์
พลเรือตรีหญิง นวลรักษา โพธิ์ศรี
พลเรือตรีหญิง นัยนา ไชยดวงแก้ว
พลเรือตรีหญิง ปณิธิ จั่นทอง
พลเรือตรีหญิง พรรณทิพย์ ปรีชา
พลเรือตรีหญิง พรศิริ นาคธน
พลเรือตรีหญิง ภาวนา เจนถนอมม้า
พลเรือตรีหญิง ยุพดี กรรณสูตร
พลเรือตรีหญิง ยุวณี พงษ์พัฒนะ
พลเรือตรีหญิง วราวรรณ มีลักษณะ
พลเรือตรีหญิง เสาวณีย์ อุทัยสาง
พลเรือตรีหญิง อัจฉรา ลอยชื่น
พลเรือตรีหญิง อัชรีวัลย์ อูนากูล
พลเรือตรีหญิง อาภรณ์ ชูดวง
พลเรือตรีหญิง อารยา อัมระปาล

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๒๐๔๑
๒๐๔๒
๒๐๔๓
๒๐๔๔
๒๐๔๕
๒๐๔๖
๒๐๔๗
๒๐๔๘
๒๐๔๙
๒๐๕๐
๒๐๕๑
๒๐๕๒
๒๐๕๓
๒๐๕๔
๒๐๕๕
๒๐๕๖
๒๐๕๗
๒๐๕๘
๒๐๕๙
๒๐๖๐
๒๐๖๑
๒๐๖๒
๒๐๖๓
๒๐๖๔
๒๐๖๕
๒๐๖๖
๒๐๖๗
๒๐๖๘
๒๐๖๙
๒๐๗๐
๒๐๗๑

หน้า ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

พลอากาศตรีหญิง จารุวรรณ บุญเลิศ
พลอากาศตรีหญิง ชมนาด นวลปลอด
พลอากาศตรีหญิง ทิพย์วิมล ทองอ่อน
พลอากาศตรีหญิง ประพิมพร
เฉลิมอากาศ
พลอากาศตรีหญิง พัสวี อัมพรรัตน์
พลอากาศตรีหญิง วิวรรณ ธีระบุตร
พลอากาศตรีหญิง ศศินัดดา ฤทธาภัย
พลอากาศตรีหญิง สุชาดา วรทรัชต์
พลอากาศตรีหญิง เสริมพัฒน์ จัยวัฒน์
พลอากาศตรีหญิง อุไรวรรณ ขจรบุญ
นางกรรณิกา ศิริชัย
นางสาวกาญจนา ศรีธนางกูล
นางสาวกิตติวรรณ เทวัต
นางสาวเกตสุดา สุประดิษฐ์
นางแก้วกาญจน์ วสุพรพงศ์
นางสาวเครือวัลย์ ชยุติมันต์
นางสาวจงกลนี บัวทอง
นางสาวจารุณี ศิริเวชยันต์
นางจารุวัลย์ อุ่นพงษ์
นางจิติธาดา ธนะโสภณ
นางจินตนา วงษ์เวียน
นางสาวจุฑามาศ จันทรสร
นางจุไรรัตน์ อร่ามศรี
นางชนุตร์ ศิระสากร
นางสาวชลธาร วิศรุตวงศ์
นางสาวชวนชื่น เสือไพฑูรย์
นางสาวฐาปนี ธัญญเสรี
นางสาวณัฐพร ศิริวชิระภาพ
นางสาวณัฐภัทร สุบุญ
นางดรุณี จารุภูมิ
นางธิดา บุญรัตน์

๒๐๗๒
๒๐๗๓
๒๐๗๔
๒๐๗๕
๒๐๗๖
๒๐๗๗
๒๐๗๘
๒๐๗๙
๒๐๘๐
๒๐๘๑
๒๐๘๒
๒๐๘๓
๒๐๘๔
๒๐๘๕
๒๐๘๖
๒๐๘๗
๒๐๘๘
๒๐๘๙
๒๐๙๐
๒๐๙๑
๒๐๙๒
๒๐๙๓
๒๐๙๔
๒๐๙๕
๒๐๙๖
๒๐๙๗
๒๐๙๘
๒๐๙๙
๒๑๐๐
๒๑๐๑
๒๑๐๒
๒๑๐๓

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นางนันท์ฐิตา ศิริคุปต์
นางสาวนันทพร คอวนิช
นางนาถฤดี จริยาพร้อม
นางนารีรัตน์ อุดมธรรมภักดี
นางนิ่มนวล รักษ์ศรีทอง
นางสาวนุกูล อิสสระทิพย์
นางสาวเนาวรัตน์ รัตนวัฒน์กุล
นางบุญงาม แม้นทิม
นางสาวปัทมา ศรีสุข
นางพรทิพย์ พะหะละ
นางสาวพิศมัย อัศวกิจวิรี
นางเพ็ญจันทร์ วิชัยณรงค์
นางมาลินี บุญสม
นางเย็นตา ครุวรรณ
นางรัฐชญา มะหะกิตติลาภ
นางรัตนา สมสวัสดิ์
นางลัดดา ไอศูรย์พิศาลศิริ
นางวรางคณา ชาญศิริวัฒน์
นางวราภรณ์ ริยะการ
นางวลัยลักษณ์ สืบวิเศษ
นางวัชรี คณานุรักษ์
นางสาววันดี โชคคีรี
นางวันเพ็ญ อําไพสัมพันธกุล
นางวัลลีย์ อินทรจักร
นางวาสนา ผุดผ่อง
นางวิไลพรรณ หอมบุบผา
นางสาวศิริเกศ แพร่วานิชย์
นางศิริวรรณ เกื้อสกุล
นางสาวศุภวรรณ โอภาไพบูลย์
นางสาวสอาง ฉัตรไชยเดช
นางสิริพร ธนนันทนสกุล
นางสุชาดา โชนะโต

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๒๑๐๔
๒๑๐๕
๒๑๐๖
๒๑๐๗
๒๑๐๘
๒๑๐๙
๒๑๑๐
๒๑๑๑
๒๑๑๒
๒๑๑๓
๒๑๑๔
๒๑๑๕
๒๑๑๖
๒๑๑๗
๒๑๑๘
๒๑๑๙
๒๑๒๐
๒๑๒๑
๒๑๒๒
๒๑๒๓
๒๑๒๔
๒๑๒๕
๒๑๒๖
๒๑๒๗
๒๑๒๘
๒๑๒๙
๒๑๓๐
๒๑๓๑
๒๑๓๒
๒๑๓๓
๒๑๓๔
๒๑๓๕

นางสุชาดา ปั้นจาด
นางสุชาดา ศรีธรรมวุฒิ
นางสุพัตรา เพชรดี
นางสุภา ปวราจารย์
นางสุรีย์ ศรีสุข
นางสุวรรณา มีทอง
นางสาวอมรรัตน์ กล่ําพลบ
นางอุษามาศ ร่วมใจ
นางนิตยา เจษฎาฉัตร
นางสาวบุษกร พฤกษพงศ์
นางสาวพัชนี กิจถาวร
นางพาสนา พุทธิกําพล
นางสาวภาสพร สังฆสุบรรณ์
นางรัตติกุล จันทร์สุริยา
นางสาววนิดา คุตตวัส
นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์
นางสาวอังสนา สีหพิทักษ์
นางเกษรา ชัยเหลืองอุไร
นางขวัญวงศ์ พิกุลทอง
นางจิตรา ศิริสมบูรณ์ลาภ
นางธิภกร นันทะพงษ์
นางพรทิพย์ สุขสราญ
นางมาสสุรีย์ ศรีพรหมมา
นางสาวรัชนี ตรัยตรึงศ์โกศล
นางสาวราณี วงศ์ประจวบลาภ
นางวิไล บุณยเขมนันท์
นางสุลักขณา ชิ้นศุภร
นางสาวอรสา เนียมศิริ
นางอัจฉรา พุ่มมณีกร
นางกมลทิพย์ ธัญพิมล
นางสาวกมลรัตน์ เอี่ยมพรรัตน์
นางเกื้อกูล กาญจนลาภ

หน้า ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๓๖
๒๑๓๗
๒๑๓๘
๒๑๓๙
๒๑๔๐
๒๑๔๑
๒๑๔๒
๒๑๔๓
๒๑๔๔
๒๑๔๕
๒๑๔๖
๒๑๔๗
๒๑๔๘
๒๑๔๙
๒๑๕๐
๒๑๕๑
๒๑๕๒
๒๑๕๓
๒๑๕๔
๒๑๕๕
๒๑๕๖
๒๑๕๗
๒๑๕๘
๒๑๕๙
๒๑๖๐
๒๑๖๑
๒๑๖๒
๒๑๖๓
๒๑๖๔
๒๑๖๕
๒๑๖๖
๒๑๖๗

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นางขวัญกัลยา ปทุมมิน
นางจรรยา มณีโชติ
นางจารุวรรณ จาติเสถียร
นางจุรีรัตน์ แสนโภชน์
นางสาวเจริญพร สายทอง
นางช้องมาศ อันตรเสน
นางชุติมา รัตนเสถียร
นางสาวณัฐชานันท์ สรวลเสน่ห์
นางสาวดารณี ศรีสง่า
นางดาริษา อร่ามเรือง
นางนพวรรณ ชมชัย
นางนันทนา แฮวอู
นางนิตรีญา สนั่นเมือง พริ้งศุลกะ
นางพรวิภา สุ่มทา
นางพัชรินทร์ นาคะประวิง
นางสาวพิมพ์พรรณ อนันตเสรี
นางภาวนาฏ บุนนาค
นางมาณวิกา ผลภาค
นางเยาวลักษณ์ โสภณสกุลแก้ว
นางรัชนี สนกนก
นางรัตนา เหตุคุณ
นางราตรี พูนพิริยะทรัพย์
นางลัดดา ตรงวงศา
นางวรรณี สันตมนัส
นางสาวศิริลักษณ์ สุวรรณรังษี
นางสาวสาลี่ ชินสถิต
นางสุชาดา อิษฎากร
นางโสภา พงศ์สุพพัต
นางอมรา ชินภูติ
นางอรนาฏ โอวาทตระกูล
นางสาวอัจฉรา สุนทรอภิชาติ
นางสาวกอบกุล โมทนา

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๒๑๖๘
๒๑๖๙
๒๑๗๐
๒๑๗๑
๒๑๗๒
๒๑๗๓
๒๑๗๔
๒๑๗๕
๒๑๗๖
๒๑๗๗
๒๑๗๘
๒๑๗๙
๒๑๘๐
๒๑๘๑
๒๑๘๒
๒๑๘๓
๒๑๘๔
๒๑๘๕
๒๑๘๖
๒๑๘๗
๒๑๘๘
๒๑๘๙
๒๑๙๐
๒๑๙๑
๒๑๙๒
๒๑๙๓
๒๑๙๔
๒๑๙๕
๒๑๙๖
๒๑๙๗
๒๑๙๘
๒๑๙๙

หน้า ๖๖
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นางสาวฉันทนา หวังศิลปคุณ
นางชนินนาถ เก้าสําราญ
นางทิพวรรณ สระนาค
นางธนพร ตรีวารี
นางนิภาพรรณ บุญญวัฒน์วณิชย์
นางปานจิต จินดากุล
นางลัดดา พูลศิลป์
นางสาววรรณี เกิดสินธ์ชัย
นางสุนทรี สุรพันธ์
นางสาวหทัยรัตน์ รุ่งกําเนิดวงศ์
นางสาวอรสา เพ็งพริ้ง
นางดวงพร จั่นหยง
นางโศภิษฐ์ ภิรมย์เลิศ
นางสิริกุล บรรพพงศ์
นางสาวสุวิน สิทธิบุตระ
นางสาวอมรรัตน์ พุ่มศรีพักตร์
นางอรัญญา เฟื่องสวัสดิ์
นางอุษา เกียรติชัยพิพัฒน์
นางสาวเฉลิมขวัญ เจียมประชานรากร
นางณัฏฐ์พิชา นาคสมบูรณ์
นางณัฐกมล การะเกตุ
นางศุภราพร จักรมานนท์
นางสมใจ ประเสริฐจีรังกุล
นางสุจารีต โภคาพันธ์
นางอาทิตยา สุธาธรรม
นางสาวอุบล โรจน์รัชนีกร
นางประภาพรรณ วงศ์สิโรจน์กุล
นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์
นางสาวพีรพัฒน์ อินทรชุบ
นางสาวเพ็ญศรี แผ่นเทอดไทย
นางศิรินทร วงษ์เสาวศุภ
นางอุษา ประจันตบริบาล

๒๒๐๐
๒๒๐๑
๒๒๐๒
๒๒๐๓
๒๒๐๔
๒๒๐๕
๒๒๐๖
๒๒๐๗
๒๒๐๘
๒๒๐๙
๒๒๑๐
๒๒๑๑
๒๒๑๒
๒๒๑๓
๒๒๑๔
๒๒๑๕
๒๒๑๖
๒๒๑๗
๒๒๑๘
๒๒๑๙
๒๒๒๐
๒๒๒๑
๒๒๒๒
๒๒๒๓
๒๒๒๔
๒๒๒๕
๒๒๒๖
๒๒๒๗
๒๒๒๘
๒๒๒๙
๒๒๓๐
๒๒๓๑

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นางเอมอร ชีพสุมล
นางจิรภาพรรณ มลิทอง
นางสาวประไพ อนุพงษานุกูล
นางผกามาศ ร่าเริงใจ
นางสาวพัทยา เชิงสะอาด
นางสาววิมล จารุสถิติ
นางสาวสุทัศนีย์ ราชเรืองระบิน
นางอาภรณ์ อภิญญพานิชย์
นางกาญจนา วงษ์สมุทร
นางสาวคมคาย มัวจะบก
นางคําแข ธรรมนิยาย
นางสาวจันทนา ชุมทัพ
นางจําแลง จิระวิชัยฤทธิ์
นางจุรีรัตน์ หริรักษ์
นางจุไรรัชต์ ศรีอมร
นางชนิกานต์ ณ นคร
นางณัทปภา ปาละสิงห์
นางณิชามล พรพระ
นางดวงเดือน กุแก้ว
นางดวงเดือน ลอยผา
นางเตือนใจ อังกูรเกียรติ
นางสาวทวีวรรณ บุญนาจเสวี
นางทิพวรรณ แสงทองฉาย
นางธนัชพร ศรีฟ้า
นางธัญลักษณ์ ชโลธรสุทธิ
นางนพสร จิตดํารง
นางนวลฉวี อังสัจจะพงษ์
นางนิชาดา สุริยะเจริญ
นางนิศารัตน์ วัฒนะบุตร
นางบุญศรี วิไลจิตต์
นางประสานสุข เขียวแก้ว
นางปราณี รัตนประยูร

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๒๒๓๒
๒๒๓๓
๒๒๓๔
๒๒๓๕
๒๒๓๖
๒๒๓๗
๒๒๓๘
๒๒๓๙
๒๒๔๐
๒๒๔๑
๒๒๔๒
๒๒๔๓
๒๒๔๔
๒๒๔๕
๒๒๔๖
๒๒๔๗
๒๒๔๘
๒๒๔๙
๒๒๕๐
๒๒๕๑
๒๒๕๒
๒๒๕๓
๒๒๕๔
๒๒๕๕
๒๒๕๖
๒๒๕๗
๒๒๕๘
๒๒๕๙
๒๒๖๐
๒๒๖๑
๒๒๖๒
๒๒๖๓

หน้า ๖๗
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นางปรารถนา ผ่านสถิน
นางสาวปาณี นาคะนาท
นางสาวปิยะรัตน์ ลิ่วลักษณียนาวิน
นางเปรมจิต งานไว
นางผานิดา ภู่นภาประเสริฐ
นางพจวรรณ คูณทวีลาภผล
นางพรทิพย์ ตปนียากร
นางพริมลักษมณ์ ร่วมสุข
นางพิมพ์พร ปัทมธานินท์
นางสาวเพ็ญแข ศรีสุทธิกุล
นางสาวเพ็ญศรี เจริญสุทธิพันธ์
นางไพเราะ รอยตระกูล
นางมาลาภรณ์ นิลพานิช
นางมาลี จรดล
นางเยาวภา วงศ์กองแก้ว
นางรวิภัทร ตันติเสรีรัตน์
นางรัชนี ค่ายสงคราม
นางรัชนี สุขเกษม
นางสาวรัตนา บัวเพชร
นางรัตนา ภิรมย์
นางรุ่งรัชนี รุ่งมณี
นางลมโชย อุยยะพัฒน์
นางละมัย วิเชียรดี
นางละมุลดี เทพมณี
นางสาวลักขณา มนิมนากร
นางวนิดา วรรณพงษ์
นางวนิดา อังคสุวรรณ
นางวราภรณ์ เขาวงศ์ทอง
นางวิภาพร คงสุริยะภิญโญ
นางวิภาภรณ์ สุขเพสน์
นางวิไลวรรณ ไกรโสดา
นางสาววิไลวรรณ สันหนองเมือง

๒๒๖๔
๒๒๖๕
๒๒๖๖
๒๒๖๗
๒๒๖๘
๒๒๖๙
๒๒๗๐
๒๒๗๑
๒๒๗๒
๒๒๗๓
๒๒๗๔
๒๒๗๕
๒๒๗๖
๒๒๗๗
๒๒๗๘
๒๒๗๙
๒๒๘๐
๒๒๘๑
๒๒๘๒
๒๒๘๓
๒๒๘๔
๒๒๘๕
๒๒๘๖
๒๒๘๗
๒๒๘๘
๒๒๘๙
๒๒๙๐
๒๒๙๑
๒๒๙๒
๒๒๙๓
๒๒๙๔
๒๒๙๕

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นางวิไลวรรณ สาธิตสมิตพงษ์
นางศรีเพ็ญ สนั่นนาม
นางสาวสมจิตร์ หวังทรัพย์ทวี
นางสมศรี ถินคําเชิด
นางสาวสมศรี ศิริสุริยเดช
นางสัญญารัก มิระสิงห์
นางสายชล สิงห์สุวรรณ
นางสายพิรุณ น้อยศิริ
นางสายหยุด กฤษดานิรมิตร
นางสําฤทธิ์ ศรีประภาพงศ์
นางสาวสิริรักษ์ ไสยวรรณ
นางสิริโสภา เลิศคอนสาร
นางสุกัญญา รุ่งมณี
นางสุภัตรา ลี้ละวงศ์
นางสุมาลี เลี้ยงตระกูลงาม
นางสุรีนา พลนิกร
นางสาวอนงค์ ลิ้มสกุล
นางสาวอรษา โพธิ์ทอง
นางอรัญญา เชื้อทอง
นางอรุณรัตน์ ชัยเกษตรสิน
นางอรุณโรจน์ วิริยะจิตต์
นางอําพัน รุ่งแจ้ง
นางสาวอุทัยวรรณ พลนุรักษ์
นางอุบลรัตน์ เปียจําปา
นางจันทนา วิธีเจริญ
นางสาวเพชรา ภาคีมนต์
นางสาวรัศมี กิตติมนัส
นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล
นางสาวศิริประกาย วรปรีชา
นางศิริพรรษ์ สมภักดี
นางสาวกัญจนา กลิ่นทอง
นางชญาดา สกุลวงศ์

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๒๒๙๖
๒๒๙๗
๒๒๙๘
๒๒๙๙
๒๓๐๐
๒๓๐๑
๒๓๐๒
๒๓๐๓
๒๓๐๔
๒๓๐๕
๒๓๐๖
๒๓๐๗
๒๓๐๘
๒๓๐๙
๒๓๑๐
๒๓๑๑
๒๓๑๒
๒๓๑๓
๒๓๑๔
๒๓๑๕
๒๓๑๖
๒๓๑๗
๒๓๑๘
๒๓๑๙
๒๓๒๐
๒๓๒๑
๒๓๒๒
๒๓๒๓
๒๓๒๔
๒๓๒๕

นางชญาภา ประเสริฐอัมพร
นางชไมพร สินธุประสิทธิ์
นางสาวทัศนีย์ แก้วผลึก
นางทิพย์นันทน์ วัฒนศรี
นางนฤมล คงไพบูลย์
นางนันทิยา พัวพันธุ์
นางสาวนิตยา สุขะวัธนกุล
นางประภา ศิรวัชรินทร์
นางสาวพรเพ็ญ คิ้วสุวรรณศรี
นางเพ็ญศรี เอี่ยมโอภาส
พันตํารวจตรีหญิง รมยง
สุรกิจบรรหาร
นางลักขณา บุญสนอง
นางสาวลักษณันท์ หงษ์วิชัยวิทย์
นางวันเพ็ญ พรหมเกษ
นางวิรดา ยูวะเวส
นางศุภนา คุ้มวงศ์ดี
นางสิริกร เรืองทิพย์
นางสุพัชรี มีครุฑ
นางสุมาลี ชนะชาญมงคล
นางเสาวภา พรเกิด
นางอภิญญา ขาวลิขิต
นางอัษฎาลักษณ์
อินทรกําแหง ณ ราชสีมา
นางจันทิมา จริยเมโธ
นางนันทนา ตันติเวสส
นางพิมพ์กาญจน์ ชัยจิตร์สกุล
นางอุทัย พัฒนพิชัย
นางอุษณีย์ ธุวโชติ
นางสาวจันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์
นางนิตยา ศุภฤทธิ์
นางพรสวรรค์ มาลัยกรอง

หน้า ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๒๖
๒๓๒๗
๒๓๒๘
๒๓๒๙
๒๓๓๐
๒๓๓๑
๒๓๓๒
๒๓๓๓
๒๓๓๔
๒๓๓๕
๒๓๓๖
๒๓๓๗
๒๓๓๘
๒๓๓๙
๒๓๔๐
๒๓๔๑
๒๓๔๒
๒๓๔๓
๒๓๔๔
๒๓๔๕
๒๓๔๖
๒๓๔๗
๒๓๔๘
๒๓๔๙
๒๓๕๐
๒๓๕๑
๒๓๕๒
๒๓๕๓
๒๓๕๔
๒๓๕๕
๒๓๕๖
๒๓๕๗

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นางสุดา นันทวิทยา
นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว
นางสาวกนกวรรณ จารุกําจร
นางกมลวรรณ โรจน์สุนทรกิตติ
นางสาวกรกนก อิงคนินันท์
นางสาวกรองทอง กฤษณชาญดี
นางกฤษณา หงษ์อุเทน
นางกัญญา ตั้งเกียรติกําจาย
นางสาวกันจณา ดําโสภี
นางกันยารัตน์ เกตุขํา
นางสาวกาญจนา เศรษฐนันท์
นางกาญจนา สิริกุลรัตน์
นางโกสุมภ์ หมู่ขจรพันธ์
นางสาวขวัญหทัย จารุจินดา
นางคณิตา นิจจรัลกุล
นางสาวจรีพร ศรีทอง
นางจรีรัตน์ ปานพรหมมินทร์
นางสาวจันทนา จันทราพรชัย
นางสาวจารุณี หงส์จารุ
นางจิตติมา มโนนัย บาร์ทเล็ทท์
นางจินตนา จูชัง
นางจินตนา ทิพย์สัมฤทธิ์กุล
นางสาวจินตนา วัชรสินธุ์
นางจินตนาภรณ์ วัฒนธร
นางจิรวัฒน์ พูลสวาท
นางสาวจิราภรณ์ สอดจิตร์
นางจุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์
นางใจทิพย์ ณ สงขลา
นางสาวฉวีวรรณ รัตนจามิตร
นางฉันทนา ไชยเฉลิมวงศ์
นางไฉนพร ด่านวิรุทัย
นางชวนีย์ พงศาพิชณ์

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๒๓๕๘
๒๓๕๙
๒๓๖๐
๒๓๖๑
๒๓๖๒
๒๓๖๓
๒๓๖๔
๒๓๖๕
๒๓๖๖
๒๓๖๗
๒๓๖๘
๒๓๖๙
๒๓๗๐
๒๓๗๑
๒๓๗๒
๒๓๗๓
๒๓๗๔
๒๓๗๕
๒๓๗๖
๒๓๗๗
๒๓๗๘
๒๓๗๙
๒๓๘๐
๒๓๘๑
๒๓๘๒
๒๓๘๓
๒๓๘๔
๒๓๘๕
๒๓๘๖
๒๓๘๗
๒๓๘๘
๒๓๘๙

หน้า ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางชิดชม ฮิรางะ
นางชุติมา ลิ้มมัทวาภิรัติ์
นางสาวดนตรี บุญลี
นางดวงพรรณ ศฤงคารินทร์
นางดารณี นวพันธุ์
นางดุจดาว ศิริวาลย์
นางทองดี ชีวพฤกษ์
นางสาวทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์
นางทิพยพร ตรีพุทธรัตน์
นางทิพย์สุดา สุเมธเสนีย์
นางสาวธนานันต์ กุลไพบุตร
นางธนิษฐา ทรรพนันทน์
นางสาวธัญญธร อินศร
นางสาวนงนุช กันธะชัย
นางนงนุช วิชาจารย์
นางสาวนงศิลินี โมสิกะ
นางสาวนพวรรณ ชนัญพานิช
นางสาวนลินี จงวิริยะพันธุ์
นางสาวนลินี พูลทรัพย์
นางสาวนันทนา กสิตานนท์
นางนันทิยา น้อยจันทร์
นางนันทิยา หุตานุวัตร
นางสาวนาถธิดา วีระปรียากูร
นางนิตยา หวังวงศ์วิโรจน์
นางนุชลักษณ์ หงษ์ทอง
นางปดิวรัดา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
นางสาวประภาพร บุญมี
นางปราณี ตันประยูร
นางสาวปรียชาต์ ปาจารย์
นางปรียา บุญญสิริ
นางสาวปฤฐฎาง จันทร์บุญเรือง
นางสาวปิ่นรัชฎ์ กาญจนัษฐิติ

๒๓๙๐
๒๓๙๑
๒๓๙๒
๒๓๙๓
๒๓๙๔
๒๓๙๕
๒๓๙๖
๒๓๙๗
๒๓๙๘
๒๓๙๙
๒๔๐๐
๒๔๐๑
๒๔๐๒
๒๔๐๓
๒๔๐๔
๒๔๐๕
๒๔๐๖
๒๔๐๗
๒๔๐๘
๒๔๐๙
๒๔๑๐
๒๔๑๑
๒๔๑๒
๒๔๑๓
๒๔๑๔
๒๔๑๕
๒๔๑๖
๒๔๑๗
๒๔๑๘
๒๔๑๙
๒๔๒๐
๒๔๒๑

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นางปิ่นสุภา ปีติรักษ์สกุล
นางผ่องพรรณ จรัสจินดารัตน์
นางผ่องศรี จัตุปา
นางสาวผ่องศรี ทิพวังโกศล
นางพรทิพภา เล็กเจริญสุข
นางสาวพรเพ็ญ ปทุมวิวัฒนา
นางพรรณนา จาตุรพาณิชย์
นางพรรณนิกา ฤตวิรุฬห์
นางสาวพรศิริ สิงหปรีชา
นางสาวพัชรา ตันติประภา
นางสาวพัชรี ยันตรีสิงห์
นางสาวพัฒนา โปชัยคุปต์
นางพิมพ์ลักษณ์ เจริญขวัญ
นางพิสมัย รบชนะชัย พูลสุข
นางเพ็ญประภา หร่ายเจริญ
นางเพ็ญศรี คะมานิคม
นางสาวเพลินพิศ กอบตระกูล
นางสาวเพียงตา สาตรักษ์
นางสาวไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี
นางสาวฟ้าน่าน สุขสวัสดิ์
นางภณิตา สุนทรไชย
นางภาวนี นรัตถรักษา
นางสาวมนาธิป โอศิริ
นางมยุรี สิงห์ไข่มุกข์
นางมยุวา อารีกิจเสรี
นางสาวมะลิ วิโรจน์แสงทอง
นางมะลิวรรณ พรมทอง
นางมัลลิกา ปัญญาคะโป
นางมาลัย ทวีสุข
นางสาวมาลี ซิ้มศรีสกุล
นางสาวเยาวพา จิระเกียรติกุล
นางสาวรัชนีกร ทองสุขดี

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๒๔๒๒
๒๔๒๓
๒๔๒๔
๒๔๒๕
๒๔๒๖
๒๔๒๗
๒๔๒๘
๒๔๒๙
๒๔๓๐
๒๔๓๑
๒๔๓๒
๒๔๓๓
๒๔๓๔
๒๔๓๕
๒๔๓๖
๒๔๓๗
๒๔๓๘
๒๔๓๙
๒๔๔๐
๒๔๔๑
๒๔๔๒
๒๔๔๓
๒๔๔๔
๒๔๔๕
๒๔๔๖
๒๔๔๗
๒๔๔๘
๒๔๔๙
๒๔๕๐
๒๔๕๑
๒๔๕๒
๒๔๕๓

หน้า ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวรัชนีย์ ชนะวงศ์
นางรัตนา ซุกซอน
นางวนิดา ปอน้อย
นางวรรณภา พรหมถาวร
นางวรวรรณ โรจนไพบูลย์
นางวรางค์รัตน์ จันทสาโร
นางวลัยลักษณ์ ชัยสูตร
นางวันเพ็ญ บุรีสูงเนิน
นางวันเพ็ญ หุตะเสวี
นางวัลลภา บุญวิเศษ
นางวิภา รีชัยพิชิตกุล
นางวิมลรัตน์ จงเจริญ
นางวิลัยภรณ์ ซื่อสัตย์
นางวิไลรัตน์ คีรินทร์
นางวิไลลักษณ์ ราญสระน้อย
นางวิไลลักษณ์ วงศ์อาษา
นางวิไลลักษณ์ วังศรี
นางสาววิไลลักษณ์ สุวจิตตานนท์
นางวิไลวรรณ ดาราพงศ์
นางวีระศรี เมฆตรง
นางศศิวิมล สุขบท
นางศิริเพ็ญ ต่ออุดม
นางสาวศิริลักษณ์ อนันต์ณัฐศิริ
นางสาวศิริวรรณ สืบนุการณ์
นางศิริอร รัตนอุดม
นางสาวศุภานัน สิทธิเลิศ
นางสาวสกาวรัตน์ จงพัฒนากร
นางสาวสมใจ ขจรชีพพันธุ์งาม
นางสมใจ ปราบพล
นางสาวสมใจ พุทธาพิทักษ์ผล
นางสมพร เหลี่ยมมงคลกุล
นางสมพิศ สุขแสน

๒๔๕๔
๒๔๕๕
๒๔๕๖
๒๔๕๗
๒๔๕๘
๒๔๕๙
๒๔๖๐
๒๔๖๑
๒๔๖๒
๒๔๖๓
๒๔๖๔
๒๔๖๕
๒๔๖๖
๒๔๖๗
๒๔๖๘
๒๔๖๙
๒๔๗๐
๒๔๗๑
๒๔๗๒
๒๔๗๓
๒๔๗๔
๒๔๗๕
๒๔๗๖
๒๔๗๗
๒๔๗๘
๒๔๗๙
๒๔๘๐
๒๔๘๑
๒๔๘๒
๒๔๘๓
๒๔๘๔

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นางสมศรี เพชรโชติ
นางสร้อยดาว วินิจนันทรัตน์
นางสันธิฌา ศิริวงษ์
นางสัมพันธ์ ต้นกันยา
นางสายนที ปรารถนาผล
นางสุขาวดี ณรงค์กูล
นางสุดาวดี เหล่าเกิด
นางสาวสุธีรา ปาคะดี
นางสุนีย์ จุไรสินธุ์
นางสุบัณฑิต นิ่มรัตน์
นางสาวสุภัทรา โกไศยกานนท์
นางสาวสุภาพร คงศิริรัตน์
นางสุภาพร จันทร์กลัด
นางสุภาวดี โพธิเวชกุล
นางสุรินธร กลัมพากร
นางสาวสุรีย์ นานาสมบัติ
นางสุรีรัตน์ แต้เจริญผล
นางสุวดี ผลงาม
นางสุวรรณา ประณีตวตกุล
นางสุวรรณา วรรัตน์
นางสุวรรณี โพธิศรี
นางสาวโสภี ภูมิสวัสดิ์
นางสาวอนงค์ ชูชัยมงคล
นางสาวอมรรัตน์ ลีลาภรณ์
นางอมรรัตน์ ศาสตรวาหา
นางอรทัย ธิวงศ์คํา
นางสาวอรรัตน์ มงคลพร
เรือโทหญิง อรวรรณ แก้วบุญชู
นางสาวอรวรรณ บุราณรักษ์
นางอรสา ภาววิมล
ร้อยตํารวจเอกหญิง อรุณรุ่ง
วงศ์กังวาน

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๒๔๘๕
๒๔๘๖
๒๔๘๗
๒๔๘๘
๒๔๘๙
๒๔๙๐
๒๔๙๑
๒๔๙๒
๒๔๙๓
๒๔๙๔
๒๔๙๕
๒๔๙๖
๒๔๙๗
๒๔๙๘
๒๔๙๙
๒๕๐๐
๒๕๐๑
๒๕๐๒
๒๕๐๓
๒๕๐๔
๒๕๐๕
๒๕๐๖
๒๕๐๗
๒๕๐๘
๒๕๐๙
๒๕๑๐
๒๕๑๑
๒๕๑๒
๒๕๑๓
๒๕๑๔
๒๕๑๕
๒๕๑๖

หน้า ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางอรุณี สุทธิธรรม
นางสาวอลิศรา มีนะกนิษฐ
นางอลิศรา เรืองแสง
นางสาวอัปสร กิจเจริญค้า
นางอัษฎา จรัญชล
นางอําพร ศุภศรี
นางอุรุวรรณ แย้มบริสุทธิ์
นางสาวอุไรวรรณ สมบัติศิริ
นางกนกพร อธิสุข
นางกรองจิตต์ วงศ์สุวรรณ
นางสาวกรองทอง กสิกิจ
นางสาวกัตติกา หาลือ
นางสาวกัลยา อนุลักขณาปกรณ์
นางสาวกาญจนา ปรีดิศรีพิพัฒน์
นางกุสุมา อนุตระกูลชัย
นางเกศรินทร์ ไทยศรีวงศ์
นางเกษรา ศิริสะอาด
นางจงกลนี วิทยารุ่งเรืองศรี
นางจงดี กิ่งเกล้า
นางจงดี สุพันธุชัยกุล
นางสาวจําเนียน แจ้งประดิษฐ์
นางจิดาภา ธรรมศิริ
นางสาวจีรภัทร วงศ์ชินศรี
นางจีรวรรณ วรรณโร
นางสาวจีรวรรณ อัครานุชาต
นางสาวจุฑารัตน์ นันตะสุข
นางจุไรรัตน์ ฤทัยวัฒน์
นางฉวีวรรณ ปัญจบุศย์
นางสาวโฉมยุพา เศรษฐี
เรืออากาศเอกหญิง ชลิดา สุระดม
นางชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์
นางดารารัตน์ รัตนรักษ์

๒๕๑๗
๒๕๑๘
๒๕๑๙
๒๕๒๐
๒๕๒๑
๒๕๒๒
๒๕๒๓
๒๕๒๔
๒๕๒๕
๒๕๒๖
๒๕๒๗
๒๕๒๘
๒๕๒๙
๒๕๓๐
๒๕๓๑
๒๕๓๒
๒๕๓๓
๒๕๓๔
๒๕๓๕
๒๕๓๖
๒๕๓๗
๒๕๓๘
๒๕๓๙
๒๕๔๐
๒๕๔๑
๒๕๔๒
๒๕๔๓
๒๕๔๔
๒๕๔๕
๒๕๔๖
๒๕๔๗

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นางทิพย์รัตน์ ต้นสกุลประเสริฐ
นางสาวทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ
นางธารินี ศรีพัฒน์พิริยกุล
นางสาวนฤมล แสงพิกุล
นางสาวนลินี เดียววัฒนวิวัฒน์
นางนันทพร เมฆสวัสดิชัย
นางนาตยา ศุจิจันทรรัตน์
นางสาวนิตยา ภูวนานนท์
นางบรรจง ครอบบัวบาน
นางสาวบุญเพ็ญ จงเสรีจิตต์
นางบุญรอด แสงอังคนาวิน
เรืออากาศเอกหญิง บุษบัน
เชื้ออินทร์
นางประชุมพร บูรณ์เจริญ
นางปราณี เทียมบุญประเสริฐ
นางปาริชาต เอี่ยมวรนิรันดร์
นางปาริชาติ กิจพ่อค้า
นางปาริชาติ หนุนพระเดช
นางสาวปิยะดา คุณาวรารักษ์
นางเปรมฤดี ชื่นกลิ่น
นางผลิน กมลวัทน์
นางพรจิตร มีทวน
นางสาวพรพรรณ สุนทรธรรม
นางพรรณี เทียนทอง
นางพรสุดา กฤติกาเมษ
นางพวงแก้ว จินดา
นางสาวพวงทอง ผู้กฤตยาคามี
นางพัชรา ชาติอุดมพันธ์
นางพิมพ์ณดา เลิศรัตนกรธาดา
นางพิมลพรรณ ต่างวิวัฒน์
หม่อมหลวงเพ็ญประไพ หอยทอง
นางภัทราวดี ปักธงไชย

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๒๕๔๘
๒๕๔๙
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๒๕๖๖
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖๙
๒๕๗๐
๒๕๗๑
๒๕๗๒
๒๕๗๓
๒๕๗๔
๒๕๗๕
๒๕๗๖
๒๕๗๗
๒๕๗๘
๒๕๗๙

นางสาวภัสสร สื่อยรรยงศิริ
นางภาวนา ตันติไชยากุล
นางภาวนา อังคสิทธิ์
นางมยุรี กมลบุตร
นางสาวมัลลิกา สุวรรณคีรี
นางเยาวดี ชาญศิลป์
นางระพีพร อารีย์
นางรัชดา ขวัญใจพานิช
นางรัชนีย์ ก่อธรรมนิเวศน์
นางราณี ตาเดอินทร์
นางรุ้งนภา ตันจินดาประทีป
นางรุจิรา ภารพบ
นางลลิดา และตี
นางลักขณา สุวรรณฤกษ์
นางลัดดา เมธาชวลิต
นางลิลลี่ ศิริพร
นางเลอลักษณ์ จงควินิต
นางวราลักษณ์ ตังคณะกุล
นางวายุพา วงศ์วิกรม
นางสาววารุณี เสนสุภา
นางวาสนา วินัยพานิช
นางวิกุล วิสาลเสสถ์
นางวิชชุดา ดอนสกุล
นางวิชุลดา เกียรติมงคล
นางสาววิภาวดี ณ พัทลุง
นางวิภาวี ศิริเดช
นางสาววิมลรัตน์ ภูผาสุข
นางวีณา อติโพธิ
นางแววตา นาคะสิงห์
นางสาวศศิธร วิบูลย์วัฒนกิจ
นางศิริพร ปัญญาพฤทธิ์พงศ์
นางสาวศิริรัตน์ ตันสกุล

หน้า ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๕๘๐
๒๕๘๑
๒๕๘๒
๒๕๘๓
๒๕๘๔
๒๕๘๕
๒๕๘๖
๒๕๘๗
๒๕๘๘
๒๕๘๙
๒๕๙๐
๒๕๙๑
๒๕๙๒
๒๕๙๓
๒๕๙๔
๒๕๙๕
๒๕๙๖
๒๕๙๗
๒๕๙๘
๒๕๙๙
๒๖๐๐
๒๖๐๑
๒๖๐๒
๒๖๐๓
๒๖๐๔
๒๖๐๕
๒๖๐๖
๒๖๐๗
๒๖๐๘
๒๖๐๙
๒๖๑๐
๒๖๑๑

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
ร้อยตรีหญิง ศิริรัตน์ วีรกิตติ
นางศิริรุ่ง เดชาศิลปชัยกุล
นางศุภฉัตร สกุลงาม
นางสาวศุลีพร แสงกระจ่าง
นางสมพร ยวนพันธ์
นางสาวสมพร หวังเรืองสถิตย์
นางสมรักษ์ วงศ์สังข์
นางสมฤทัย ช่วงโชติ
นางสุกัญญา วุฒิเดชกําจร
นางสาวสุจิตรา อุสาหะ
นางสาวสุณิสา สินธุวงศ์
นางสุณี วงศ์คงคาเทพ
นางสุดา พะเนียงทอง
นางสาวสุดารัตน์ สุธราพันธ์
นางสุพัตรา ศรีสว่าง
นางสุภาพร ภู่พิทยา
นางสุรีย์ วงศ์ปิยชน
นางสุวพีร์ ภู่พัฒน์วิบูลย์
นางสาวสุวิมล อังคเศกวินัย
นางสาวเสริมศิริ สุภากรณ์
นางเสาวลักษณ์ ชมภูหลง
นางสาวเสาวลักษณ์ พรหมพงศา
นางอภัย วิวัฒน์ชัยกุล
นางสาวอภิญญา ลักษณ์รุจิ
นางอมรรัตน์ พรสมบูรณ์ศิริ
นางสาวอรอนงค์ สถาพรธีระ
นางอรุณี ภักดีบุตร
นางสาวอังคณา นรเศรษฐ์ธาดา
นางอัจฉริยา ทองสิน
นางอัมพวัน ศรีครุฑรานันท์
นางอาภรณ์ นิยมพฤกษ์
นางอุษณีษ์ กุหลาบขาว

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๒๖๑๒
๒๖๑๓
๒๖๑๔
๒๖๑๕
๒๖๑๖
๒๖๑๗
๒๖๑๘
๒๖๑๙
๒๖๒๐
๒๖๒๑
๒๖๒๒
๒๖๒๓
๒๖๒๔
๒๖๒๕
๒๖๒๖
๒๖๒๗
๒๖๒๘
๒๖๒๙
๒๖๓๐
๒๖๓๑
๒๖๓๒
๒๖๓๓
๒๖๓๔
๒๖๓๕
๒๖๓๖
๒๖๓๗
๒๖๓๘
๒๖๓๙
๒๖๔๐
๒๖๔๑

หน้า ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอุษาวดี ถาวระ
นางจงรัก พันธุ์สุวรรณ
นางประนอม เฉินบํารุง
นางสาวปริมรัตน์ แขกเพ็ง
นางพรทิพย์ เฟื่องอารมย์
นางยุพรัตน์ ศตวิริยะ
นางศิวาพร วงศ์วิวัฒน์ไชย
นางสุภาษิณี สมบัติทวี
นางรสกร พัฒนศักดิ์ภิญโญ
นางนาฏนภางค์ สมะพันธุ
คุณผกาพันธ์ เทหะมาศ
พันเอกหญิง คุณหญิงอํานวยพร
โพธิสอน
นางสาวประนอม คงพิกุล
นางสาววัชรี วัฒนไกร
นางสาวอุศนีย์ ธูปทอง
นางยศวดี อึ้งวิเชียร
พลตํารวจตรีหญิง ลัดดาวัลย์
ชัยแสงจันทร์
พลตํารวจตรีหญิง วราภรณ์ ภูวรัตนกุล
พลตํารวจตรีหญิง สุนีย์ หาญชัยวัฒน์
นางสาวกรภัทร ธนวัฒน์ไพศาล
นางสาวกรรณิกา จงสมจิตร
นางสาวกฤตยานันทน์ คงเมือง
นางกัลยกร เทียนสวัสดิ์
นางจตุพร อาจคงหาญ
นางจําเนียร คงถาวร
นางจิตรลดา คุณงาม
นางสาวฐิติพร กมลสุข
นางสาวฐิติรัตน์ ชลายน
นางสาวธัญญลักษณ์ เกตุศร
นางสาวนิตยา เมืองมูล

๒๖๔๒
๒๖๔๓
๒๖๔๔
๒๖๔๕
๒๖๔๖
๒๖๔๗
๒๖๔๘
๒๖๔๙
๒๖๕๐
๒๖๕๑
๒๖๕๒
๒๖๕๓
๒๖๕๔
๒๖๕๕
๒๖๕๖
๒๖๕๗
๒๖๕๘
๒๖๕๙
๒๖๖๐
๒๖๖๑
๒๖๖๒
๒๖๖๓
๒๖๖๔
๒๖๖๕
๒๖๖๖
๒๖๖๗
๒๖๖๘
๒๖๖๙
๒๖๗๐
๒๖๗๑
๒๖๗๒
๒๖๗๓

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นางปาริชาติ แดงบรรจง
นางผุสดี สุวรรณมงคล
นางสาวพัชรา ดีเพ็ง
นางเมธาวี จันทวิลาศ
นางสาวรัตนา นรานันทน์
นางรุ่งนภา งดงาม
นางวันเพ็ญ ขุนทอง
นางศิริรัตน์ ลีวงศ์เจริญ
นางสาวสมสวาท เทพนําโสมนัสส์
นางสาวสลาวรรณ ภูริสัตย์
นางสินี สังข์ขาว ภมรกูล
นางสาวสุภาพร จุลดุลย์
นางสาวอนันท์นุช บํารุง
นางอัจจิมา สุรสินธุ์
นางสาวอัธยา พลกนิษฐ์
นางสาวอินธิรา ตุ้ยคําภีร์
นางสาวฉันทนา คําภา
นางชัยศิริ ปราชญานุกุล
นางสาวธรรมลักษณ์ เลิศภัทรพงศ์
นางธวัลรัตน์ จุลเจือ
นางปราณี เพ็ชรตุ่น
นางสาวปัทมาวรรณ สุคันธเสวี
นางสาวพรทิพย์ ภู่ประเสริฐ
นางสาวพรธิภา มณีบูรณ์
นางยุพิน ชลานนท์นิวัฒน์
นางสาวศิริพร เติมทอง
นางสุจินดา ตรีสิทธิเดช
นางอัมพร จุลมณีวงศ์
นางอุดมศรี ทัศนสุวรรณ
นางเอื้ออิศรา หงส์หิรัญ
นางฉัตราภรณ์ วิวัฒนวานิช
นางฑิฆัมพร กาญจโนภาศ

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๒๖๗๔
๒๖๗๕
๒๖๗๖
๒๖๗๗
๒๖๗๘
๒๖๗๙
๒๖๘๐
๒๖๘๑
๒๖๘๒
๒๖๘๓
๒๖๘๔
๒๖๘๕
๒๖๘๖
๒๖๘๗
๒๖๘๘
๒๖๘๙
๒๖๙๐
๒๖๙๑
๒๖๙๒
๒๖๙๓
๒๖๙๔
๒๖๙๕
๒๖๙๖
๒๖๙๗
๒๖๙๘
๒๖๙๙
๒๗๐๐
๒๗๐๑
๒๗๐๒
๒๗๐๓
๒๗๐๔
๒๗๐๕

หน้า ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวตวงรัตน์ เลาหัตถพงษ์ภูริ
นางสาวนิสา เหลืองทองคํา
นางบุณฑริกา ชุณหะนันทน์
นางมาลินี คงรื่น
นางสาวรินรัตน์ นฤภัยพิทักษ์
นางสาวรุ่งนภา ขันธิโชติ
นางศมนฤทัย อักษรมัต
นางสวีณา พลพืชน์
นางอัจฉรา จูยืนยง
นางสาวอุษา โฆษิตตระกูล
นางสาววันทนีย์ สายพิมพิน
นางกิ่งแก้ว วงษ์พันธุ์
นางแขไข จิตทิชานนท์
นางจอมใจ สําราญทรัพย์
นางจันทิมา โกษะ
นางสาวจารุภัทร จุลสําลี
นางจุไรรัตน์ มโนหรทัต
นางฉัฐนันท์ อินทราชา
นางสาวชุติมา โพธิ์แก้ว
นางดวงหทัย เปลี่ยนดี
นางธนันณัฏฐ์ วินิจฉัยกุล
นางสาวพรรณทิพา งามญาณ
นางมัณฑนา ชูติกาญจน์
นางรพีพรรณ อเนกวรพงศ์
นางสาวรัชดาพร อัจฉริยาเพ็ชร
นางลักษณา โรจน์ธํารงค์
นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ
นางสาวศิริวรรณ จันทร์หงษ์
นางสุกฤตา สื่อเจริญ
นางสาวหนึ่งนุช พิมพาภรณ์
นางอัจฉรา ห่อสมบัติ
นางสาวอารีย์ วงศ์นพรัตน์เลิศ

๒๗๐๖
๒๗๐๗
๒๗๐๘
๒๗๐๙
๒๗๑๐
๒๗๑๑
๒๗๑๒
๒๗๑๓
๒๗๑๔
๒๗๑๕
๒๗๑๖
๒๗๑๗
๒๗๑๘
๒๗๑๙
๒๗๒๐
๒๗๒๑
๒๗๒๒
๒๗๒๓
๒๗๒๔
๒๗๒๕
๒๗๒๖
๒๗๒๗
๒๗๒๘
๒๗๒๙
๒๗๓๐
๒๗๓๑
๒๗๓๒
๒๗๓๓
๒๗๓๔
๒๗๓๕
๒๗๓๖
๒๗๓๗

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นางสาวิตรี สุขสงวน
นางสาวอัจฉรา ฉายากุล
นางกรองแก้ว โมกขมรรคกุล
นางสาวโกมลลักษณ์ เจิมเจิดพล
นางสาคร สีหบัณฑ์
นางสุดเขต ชัยทอง
นางสุมิตรา สุวรรณรงค์
นางอําไพ อรัญนารถ
นางสาวกชกร อนุชา
นางกรุณา คงคาเขตร
นางกฤชญา ทิพย์ธรรมธารา
นางกานดา แจวเจริญ
นางสาวจรีรัตน์ นาคยา
นางสาวจิตติมา ยอดพริ้ง
นางชนานันท์ ตรีรานุรัตน์
นางดอกแก้ว กลางกัลยา
นางสาวเตือนใจ นิมะกุล
นางนพภรณ์ สุวรรณโชติ
นางนิจพร พงษ์สวัสดิ์
นางปิยรัตน์ ประโมจนีย์
นางพรสุคนธ์ จินาชาญ
นางพัชราภรณ์ ธนารุณ
นางพิทยา ชูรักษา
นางพิไลรัตน์ เทียนทัด
นางสาวรวิวรรณ วรรณพานิชย์
นางศศลักษณ์ ลําเจียก
นางสานุกูล คงมนต์
นางสาวสุดา นิเวศน์สุขงาม
นางสุทิพย์ ชูติวิศุทธิ
นางสุภาวดี จันทร
นางสาวเสาวนีย์ ทองน้อย
นางอัจฉรา นิยติวัฒน์ชาญชัย

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๒๗๓๘
๒๗๓๙
๒๗๔๐
๒๗๔๑
๒๗๔๒
๒๗๔๓
๒๗๔๔
๒๗๔๕
๒๗๔๖
๒๗๔๗
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑

นางสาวมรกต ตันติเจริญ
นางเอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์
นางกษมน กิตติอําพน
นางคันธรส รตะนานุกูล
นางปราณี น้อยโสภณ
นางพัชรินทร์ ชวลิต
นางมยุรี อิงคนินันท์
นางวราภรณ์ พวงเกตุแก้ว
นางวัฒนพร พึ่งบุญ ณ อยุธยา
นางวารุณวรรณ ตั้งสุวรรณ

หน้า ๗๕
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๒๗๔๘
๒๗๔๙
๒๗๕๐
๒๗๕๑
๒๗๕๒
๒๗๕๓
๒๗๕๔
๒๗๕๕
๒๗๕๖
๒๗๕๗

ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
๒๒
นายรณภพ ปัทมะดิษ
๒๓
นายประมุท สูตะบุตร
๒๔
นายชัยภัทร เศรษฐยุกานนท์
๒๕
นายกิตติพงษ์ วรฉัตร
๒๖
นายเกษม ทวีปัญญสกุล
๒๗
นายเกียรติศักดิ์ วรจิตรานนท์
๒๘
นายจงศิริ กาญจนการุณ
๒๙
นายจักรกฤช วรสูตร
๓๐
นายเจริญ ชื้อตระกูล
นายเจษฎา บรรเลงจิต
๓๑
๓๒
นายฉัตรเฉลิม หัตถกรรม
๓๓
นายฉัตรชัย บางชวด
๓๔
นายชัยณรงค์ คงนาม
๓๕
นายชัยรัตน์ ผะอบเหล็ก
๓๖
นายชาติชาย จามพัฒน์
๓๗
นายชายศักดิ์ ณ สงขลา
๓๘
นายชุมพล เด็จดวง
๓๙
นายชูเกียรติ ช่วงชัยชัชวาล
๔๐
นายเชาวลิต ทวนทอง
ว่าที่ร้อยตรี ไชยวุฒิ วุฑฒิรักษ์
๔๑
นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย
๔๒

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นางวิยดา โชติรัตนะศิริ
นางศุภลักษณ์ ไกรฤกษ์
นางศุภลักษณ์ ศรีวรศาสตร์
นางสิริมาศ สิทธิหล่อ
พลโทหญิง สุพัตรา รัตนสุวรรณ
นางโสภา เสรีรักษ์
นางอรนันท์ เลี้ยงบุญเลิศชัย
นางอลิสา ภู่ชอุ่ม
นางอัญรัช สาริกัลยะ
นางอุษา รุจิประภา
นายณวัฒน์ มหาขันธ์
นายดนัย ชนกล้าหาญ
นายดนัย มู่สา
นายถวิล ตัญยงค์
นายทนัสไชย พรอําไพ
นายธวัชชัย พจน์คําขํา
นายธัมรงศักดิ์ ทําบุญ
นายธํารงค์ อรุณสันติเดชา
นายธิเดช จันทราเดช
นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง
นายนําพร บุญปราบ
นายบุรี ดีชัยยะ
นายประสาทพร เมฆกระจ่าง
นายพยุงศักดิ์ ครเจริญ
นายพฤหัส ไวยสุศรี
นายพิชัย เพ็ชรยิ้ม
นายพูลพงษ์ สุภาวีระ
นายเพิ่มศักดิ์ รุจาคม
นายไพศาล เพ่งพิศ
นายมรกต คงทน
นายยุทธนา วงศานุพัทธ์

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔

นายรัชกรณ์ นภาพรพิพัฒน์
นายฤทธี ศรีสวัสดิ์
นายวรชาติ สุชาตะนันทน์
นายวิเชียรโชค เพ็ชร์ภักดี
นายวิม ยาหิรัญ
นายวิโรจน์ ถิระพานิช
นายวิโรจน์ ทักษิณานุกร
นายวิศาล ศิริประทุม
นายวีรพงษ์ ศิริวัน
นายวีระ พันธุ์พิศุทธิ์ชัย
นายวุฒิพงศ์ เมฆสกุล
นายศักดา วังซ้าย
นายศักดิ์ชัย เหลืองสถิตกุล
นายเศรษฐภักค์ ภู่พันธ์ศรี
นายสงวน โกสุมสุริยา
นายสถาพร ทรงพร
นายสมคิด ชัยกะเสวี
นายสมบูรณ์ โสอุดร
นายสมมิตร โตรักตระกูล
นายสรวิชญ์ กนกวิจิตร
นายสันต์ ลิ้มทวี
นายสัมพันธ์ มูซอดี
นายสารสิน ศิริถาพร
นายสาโรจน์ ม่วงสมมุข
นายสาโรจย์ ธรรมรักษ์
นายสาลี่ สุขเกิด
นายสิทธินันท์ มานิตกุล
นายสุธี นาคเมธี
นายเสมอ นิ่มเงิน
นายอธิมาส ชุ่มเมืองปัก
นายอนันต์ ปานคล้าย
นายอนุกูล เจิมมงคล

หน้า ๗๖
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๓ ธันวาคม ๒๕๕๗

๗๕ นายอนุสรณ์ ธรรมกิตติคุณ
๗๖ นายอรรคพันธ์ ฝาเงิน
๗๗ นายออมสิน สิงหกลางพล
๗๘ นายอาซิ กะโด
๗๙ พลโท พงศ์ทิวา อภิรักษ์โยธิน
๘๐ พลตรี หม่อมหลวงกุลชาต ดิศกุล
๘๑ พลตรี โฆษิตวัฒน์ เฉวียงหงษ์
๘๒ พลตรี ชรัณ ไตรบุตร
๘๓ พลตรี เดชอุดม นิชรัตน์
๘๔ พลตรี ธรรมนูญ วิถี
๘๕ พลตรี ธัญญา เกียรติสาร
๘๖ พลตรี พิศิษฐ์ จั่นสามัญ
๘๗ พลตรี มโน ตู้จินดา
๘๘ พลตรี มิตรอนันต์ จิตต์โสภา
๘๙ พลตรี วาสิฏฐ์ มณีโชติ
๙๐ พลตรี วิระ โรจนวาศ
๙๑ พลตรี ศตวรรษ รามดิษฐ์
๙๒ พลตรี สันทัด เมืองคํา
๙๓ พลตรี สุรพงศ์ เปรมบัญญัติ
๙๔ พลตรี อดิศรย์ โครพ
๙๕ พลตรี อธิราช ปรีชามาตร์
๙๖ พลตรี อนุชา ปุณกะบุตร
๙๗ พลเรือตรี วัลลภ บุรารักษ์
๙๘ พลอากาศตรี เกรียงไกร เสมสวัสดิ์
๙๙ พลอากาศตรี ชัชวาล กันกลิ่น
๑๐๐ พลอากาศตรี ธนเดช อินธาระ
๑๐๑ พลอากาศตรี ประเสริฐ เครือญาติ
๑๐๒ พลอากาศตรี วิชัย ชาญปรีชา
๑๐๓ พลอากาศตรี วิรัตน์ ยืนยง
๑๐๔ พลอากาศตรี สถาพร อนุกูล
๑๐๕ พลอากาศตรี สว่าง หนูคง
๑๐๖ พลอากาศตรี สันติ พรหมเพ็ชร์

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ 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
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘

หน้า ๗๗
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พลอากาศตรี สุพัฒน์ ติตถะสิริ
พันเอก กนิษฐ์ วิเศษจินดา
พันเอก กรีพล อุทิตสาร
พันเอก กฤษฎา รัตแพทย์
พันเอก กฤษฎา วราทร
พันเอก กฤษฏ์ พรมเฮียง
พันเอก กฤษฏิ์ชัย จํานงค์เนียร
พันเอก กฤษณ์ กิจวิวัฒนกุล
พันเอก กฤษดา สาริกา
พันเอก กวิสร์ชัย เหรียญเจริญ
พันเอก กอบกิจ ชูประสิทธิ์
พันเอก กานต์ กลัมพสุต
พันเอก กําชัย ชุมพลบัญชร
พันเอก กิตติพงษ์ ธีรรัตนพันธุ์
พันเอก กิติเมศวร์ ธนาวิบูลไชยภัทร
พันเอก เกรียงไกร ศรีรักษ์
พันเอก เกรียงศักดิ์ ไข่ถาวร
พันเอก เกษม จั่นเรือง
พันเอก เกษมศิริ มีความดี
พันเอก เกียรติศักดิ์ น้ําไชยศรี
พันเอก เกียรติศักดิ์ วิเวก
พันเอก โกสิทธิ์ จันทมาลา
พันเอก คมศักดิ์ สาตรพันธุ์
พันเอก คึกฤทธิ์ สุวรรณธาดา
พันเอก โฆสิต ชินวลัญช์
พันเอก จักรกฤษณ์ วิริยะบูรณ์
พันเอก จักษ์ชัย ประยูรโภคราช
พันเอก จิตติ ชื่นชุ่ม
พันเอก จิรวัฒน์ พันธ์สวัสดิ์
พันเอก จุมพล จุมพลภักดี
พันเอก เจษฎ์ จันทรสนาม
พันเอก ชวการ คมคาย

๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก

ชวรัตน์ สร้อยสังวาลย์
ชวินท์ สุนทรบุระ
ชัชพล ศุภมานพ
ชัชภณ สว่างโชติ
ชัชวาลย์ พยุงวงศ์
ชัยเดช สุรวดี
ชัยธัช สุวรรณกาญจน์
ชัยพล นิยะสม
ชัยพันธ์ นิลวิเศษ
ชัยวัฒน์ สาน้อย
ชาญชัย ร่มเย็น
ชาญวิทย์ ภัสสรโยธิน
ชาตรี ชูโต
ชํานาญ สุวะนาม
ชุมโชค พลสมัคร
ชูชาติ สุกใส
ฐิติ ติตถะสิริ
ฐิติศักดิ์ สมทัศน์
ณกานต์ กลัดสวัสดิ์
ณพล นิ่มนวล
ณภัค รัตนจิตร์
ณรงค์ เครือแปง
ณรงค์ชัย ศิริวังไชย
ณรงค์ศักดิ์ เสาธง
ณัฏฐพล จันทร์สอกลิ่น
ณัฐชนก ศิริทีปตานนท์
ณัฐวุฒิ สุขเกษม
ดิเรก บงการ
ดุลยกิจ บพิตรสุวรรณ
ดุษติ ปุระเสาร์
เดชชาติ คชอัมพล
ถนัดพล โกศัยเสวี
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พันเอก
พันเอก
พันเอก

ทนงศักดิ์ กิตติศัพท์
ทวีเกียรติ เหมวงศ์มณีกุล
ทัศอรัญ กฤษณานนท์
ทิฆัมพร สุนทรธรรม
ทิวา สุทธิกุลสมบัติ
ที่รัก สร้อยนาค
เทิดทัศน์ บุตรเมฆ
ธนสิน สุขโข
ธนะรัชต์ รอดพ่วง
ธนัท พูลสยม
ธวัชชัย ทรงศรีเอี่ยม
ธานี วาศภูติ
ธิติพล สารลักษณ์
ธิติพันธ์ ฐานะจาโร
ธิรา แดหวา
ธีรพล ประทีปอุษานนท์
ธีระยุทธ จินหิรัญ
นนธวัฒน์ ภักดิพงศ์พิชญะ
นพดล สรรพชัย
นฤชาติ บุญเกื้อหนุน
นันทพล เชื้อหน่าย
นันทวี ณ สงขลา
นําพล ทองสุก
นิคม อุดมเลิศวนสิน
นุกูล นรฉันท์
บรรลือศักดิ์ ทัยสุวรรณ์
บัญชา ขาวงาม
บุญชัย สกุลประเสริฐ
ปภาธิป สว่างแสง
ปรเมศวร์ กันมินทร์
ประกาศิต สาคุณ
ประพล บุญมากุล

หน้า ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๓
๒๐๔
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๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
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๒๓๓
๒๓๔

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
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ประสาน ไกรสิงห์เดชา
ประสิษฐิพงศ์ มูลดี
ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที
ปราโมทย์ ปราบวิลัย
ปริญญา รัตนคาม
ปรินทร์ โปษยะนันท์
ปรีชา จึงมั่นคง
ปัญชลิทธิ์ ปิยมาตย์
ปัณณทัต กาญจนะวสิต
ปิยพงษ์ วงศ์จันทร์
ปิยะพันธ์ วัฒนวงษ์
ผดุงเกียรติ โปร่งจิตต์
พงศธร จักรเสน
พจน์ เอมพันธุ์
พรจรงค์ มานุ่ม
พรชัย เจริญสกุลไชย
พรรศักดิ์ บูรณะบัญญัติ
พศวีร์ วรินทักษะ
พสันต์ สุจันประเสริฐ
พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์
พัฒนพงษ์ สุภาพคํา
พิเชษฐ์ อาจฤทธิรงค์
พิพัฒน์ จงวัฒนาไพศาล
พิรุณ นยโกวิทย์
พิศุทธิ์ เกียรติสุวรรณ์
พิสิษฐ์พงษ์ กุญชร ณ อยุธยา
พีรพัฒน์ จันทร์งาม
พีระพันธุ์ พูนสวัสดิ์
ไพโรฐพ์ วงศ์ชนะภัย
ฟูเศรษฐ จงเฟื่องปริญญา
เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน
ภาณุพงศ์ สุวัณณุสส์

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
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พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก
พันเอก

ภูวดล สุขสวัสดิ์
มนตรี ชัยโปธา
มนัส เจริญสุข
มหัทธนา กมลศิลป์
มานพ แฝดกลาง
มานพ มาพิทักษ์
มานะ กิ่งเพชร
มานะพล เล็กสกุล
ยงยุทธ ธะประวัติ
ยงสุวัฒน์ ไวทยะบูรณ์
ยุทธนา ม่วงพูลสวาสดิ์
เยี่ยมชัย บุตรดาวงษ์
รณชิต ไชยมิ่ง
รวีโรจน์ เปานิล
ระวี ตั้งพิทักษ์กุล
รัตนะโชติ อ่างทอง
เรืองฤทธิ์ บุญยงค์
โรม ศิริวรรณ
ฤทธิรณ ศรีภักดี
วชิรา บุญเอี่ยม
วรกฤต ตัณฑเลขา
วรชัย อินทะกนก
วรภพ ถาวรแก้ว
วรวุฒิ ทองศรีงาม
วรวุฒิ วุฒิศิริ
วราวุธ พรหมสุภา
วัชรเวศน์ อยู่สําราญ
วัฒนายุทธ สรรพานิช
วัลลภ สุขสว่าง
วาทิกษ์ พิมพ์วงศ์
วิชญกูน คงพูลศิลป์
วิชเลิศ เรืองตระกูล
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วิชิตชัยพ์ วงศ์สังข์
วิเชียร ศรีเดิมมา
วิมล คําอิ่ม
วิรัช ปัญจานนท์
วิรัตน์ นิสยันต์
วิศิษฐ์ นิรันดร
วีรยุทธ อินทร์วร
วีระยุทธ กวยะปาณิก
ศักดา เนียมคํา
ศักดิ์ศิริ ธนากิจ
ศักดิ์สิทธิ์ แสงชนินทร์
ศิริวัฒน์ วามะสิงห์
ศุภชัย ศรีหอม
ศุภพงศ์ อุบลศรี
ศุภฤกษ์ พากเพียรทรัพย์
ศุรพงษ์ ชํานิยันต์
เศรษฐพล เกตุเต็ม
สดับพงษ์ จันทุรัตน์
สมคิด แตงรัตนา
สมชาย เพ็งกรูด
สมดุลย์ เอี่ยมเอก
สมบัติ ละออเอี่ยม
สมศักดิ์ เครือเช้า
สมศักดิ์ จุมพรม
สมหมาย ชิตสุข
สรพจน์ เล็บสิงห์
สรวุฒิ ไชยบุตร
สัชฌาการ คุณยศยิ่ง
สัณห์เพชร สายสรรพมงคล
สาทร มีอุดร
สาธิต อู่วิจิตร
สายัน ทัศศรี

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
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สิทธา สาริบุตรานนท์
สิทธิพันธ์ แก้วมะเริง
สิรวิชญ์ นาคทอง
สุขพัฒน์สณฑ์ สุขสร้อย
สุชาติ แดงประไพ
สุชาติ เตรียมชุมพร
สุชาติ พรมใหม่
สุเชษฐ์ ตันยะเวช
สุเทพ หิมารัตน์
สุพมิตร ตรีธารทิพย์วิกุล
สุเมธ ขจรประศาสน์
สุรเชษฐ์ ลาภวงศ์
สุรเดช ประเคนรี
สุรพัศ ศรีวิไชย
สุรศักดิ์ เทอดเกียรติกุล
สุรศักดิ์ พุทธสุวรรณ
สุริยะ เอี่ยมสุโร
สุเอซ อมาตยกุล
โสภณ สิริสาลี
อนุศักดิ์ ลงกลิกานนท์
อภัย อรัญทิมา
อภิชาติ อาจสันเที๊ยะ
อภิสิทธิ์ นุชบุษบา
อรรถนพ ลาภชุ่มศรี
อรุณ อิ่มสมบัติ
อัครเดช บุญเทียม
อัครภณ ทองสุทธิ์
อัครวัฒน์ ซื่อสัตย์
อาชวะ คชเสนี
อานุภาพ ศิริมณฑล
อารมย์ ขุนภาษี
อํานวย เติมเกาะ

หน้า ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
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๓๔๕
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๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
พันเอก อิทธิศักดิ์ พลศรี
พันเอก อุกฤษฎ์ นุตคําแหง
พันเอก เอกธนา เสนานนท์
พันเอก เอกลักษณ์ นภาสวัสดิ์
นาวาเอก กรัณย์ กลิ่นบัวแก้ว
นาวาเอก กษิดิศ อินทรวิรัตน์
นาวาเอก ก่อพงศ์ หังสพฤกษ์
นาวาเอก กิจพัฒน์ นาคมอญ
นาวาเอก เกริกพันธ์ พันธุ์สัมฤทธิ์
นาวาเอก เกียรติกูล สุวรรณ
นาวาเอก เกียรติพงศ์ ศรีโสภา
นาวาเอก เกียรติศักดิ์ จีนอ่ํา
นาวาเอก เกื้อกูล กลิ่นเอี่ยม
นาวาเอก เขตรภพ นพจินดา
นาวาเอก คมพันธ์ อุปลานนท์
นาวาเอก จรวย ปลั่งตระกูล
นาวาเอก จิรศักดิ์ พู่อนันต์
นาวาเอก ชัยโรจน์ เพ็ชร์รัตน์
นาวาเอก ชํานาญ พวงเพชร
นาวาเอก ณัฐพงค์ ญาโณทัยขจิตต์
นาวาเอก ตนัย ภู่รอด
นาวาเอก ทรงศักดิ์ จุมปามัญ
นาวาเอก ธนนสักก์ เลขนาวินวิทย์
นาวาเอก ธนากร แจ้งจิตร
นาวาเอก ธรรมวรรต มาลัยสุขรินทร์
นาวาเอก ธานินทร์ แจ่มผล
นาวาเอก ธิติ นาวานุเคราะห์
นาวาเอก ธีค์ชรัช ศรีสวัสดิ์
นาวาเอก นเรศ เพ็ชรนิน
นาวาเอก นเรศ วงศ์ตระกูล
นาวาเอก บริพนธ์ สุวชิรัตน์
นาวาเอก ปพน หาญไพบูลย์

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
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ประกอบ สุขสมัย
ประจิตร พิชัยศรทัต
ประดิษฐ์ ฉ่ําใจ
ประวุฒิ รอดมณี
ประสงค์ สังข์ทอง
ปัญญา เปรมปรีดิ์
ปารเมศ ปริวรรตภาษา
พรชัย จ้อยจํารูญ
พรหมเมธ อติแพทย์
ไพรัช รัตนอุดม
มนตรี สิขเรศ
มานพ เกตุประจักษ์
มานิต โกสีย์
ยอดรัก ศิลปดุริยางค์
วสันต์ จันทวงค์
วัชระ พัฒนรัฐ
วิรัตน์ สมจิตร
วีระชัย ส่งแสง
วุฒิกรณ์ กมลเพ็ชร
ศราวุธ กิ่งมณี
สนิท โมธินา
สมเจตน์ คงรอด
สมพงษ์ ศรอากาศ
สรรศิริ เจริญศักดิ์
สาธิต นาคสังข์
สํารวม ปั้นเก่า
สุจริต คล่องอักขระ
สุนทร คําคล้าย
สุรเชษฏ์ ถาวรขจรศิริ
สุรยุทธ์ นิเวศทองฤกษ์
สุวัจ ดอนสกุล
เสนอ เงินสลุง
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๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นาวาเอก หัตถกรนันท์ ศิรธนพรพัชร์
นาวาเอก อนุพงษ์ ทะประสพ
นาวาเอก อภิรมย์ เงินบํารุง
นาวาเอก อาภา ชพานนท์
นาวาเอก อุดมศักดิ์ ผาสุข
นาวาอากาศเอก กมลรัตน์ สัตตบุศย์
นาวาอากาศเอก เกรียงศักดิ์ ชาญตะปะ
นาวาอากาศเอก คมกฤช จุลวุฒิ
นาวาอากาศเอก คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์
นาวาอากาศเอก ฉัตรชัย สุมามาลย์
นาวาอากาศเอก ชนินทร เฉลิมทรัพย์
นาวาอากาศเอก ไชยเดช จุลเปมะ
นาวาอากาศเอก ตรีพล อ่องไพฑูรย์
นาวาอากาศเอก ไตรโรจน์
วิโรจน์ไตรรัตน์
นาวาอากาศเอก ทิวาธร ฉิมสุนทร
นาวาอากาศเอก ธวัชชัย สาโรช
นาวาอากาศเอก ธาดา เคี่ยมทองคํา
นาวาอากาศเอก ธานินทร์ เหลี่ยมขํา
นาวาอากาศเอก ธารา ทับทิม
นาวาอากาศเอก นพพล กลิ่นผกา
นาวาอากาศเอก นิพัทธ เล็กขาว
นาวาอากาศเอก บรรเจิด บัวสมบูรณ์
นาวาอากาศเอก ปราโมทย์ แตงหอม
นาวาอากาศเอก ปวริศ พัฒน์ศรีอโนทัย
นาวาอากาศเอก พัชรนันท์ นันทเสนีย์
นาวาอากาศเอก พันธ์ภักดี พัฒนกุล
นาวาอากาศเอก พิชัย วัจนสุนทร
นาวาอากาศเอก พีร์นิธิ จิรฐสุวรรณ
นาวาอากาศเอก ภูมิใจ ชัยพันธุ์
นาวาอากาศเอก ภูวเดช สว่างแสง
นาวาอากาศเอก มณเฑียร แจ่มศรี
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หน้า ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

นาวาอากาศเอก รักชาติ พันธุ์ชาติ
นาวาอากาศเอก วันชัย ศิริเสรีวรรณ
นาวาอากาศเอก วิรัช ช่วยกุล
นาวาอากาศเอก วิรัตน์ ศิริวัฒน์
นาวาอากาศเอก สกล ทองใบใหญ่
นาวาอากาศเอก สนอง กัลปนาท
นาวาอากาศเอก สมชาย พงศ์พระธานี
นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ บัวศรี
นาวาอากาศเอก สฤษดิ์พร สุนทรกิจ
นาวาอากาศเอก สันติชัย ฤทธิ์นาคา
นาวาอากาศเอก สุพจน์ เต่าทอง
นาวาอากาศเอก อดิเรก สุวคนธ์
นาวาอากาศเอก อธิพร แสงสวัสดิ์
นาวาอากาศเอก อภิสฤษฎิ์ วริทธิ์ธรนิรุช
นาวาอากาศเอก อร่าม สกุลแก้ว
นาวาอากาศเอก อลงกต ปุนนจิต
นาวาอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ
นาวาอากาศเอก อัมพร ทองถม
นาวาอากาศเอก อํานาจ ทองอ่อน
นายกมล ศรีสถาพร
นายเกรียงศักดิ์ ประสงค์สุกาญจน์
นายโกไสย เดชรุ่งเรือง
นายขจรเดช จันทร์กระจ่าง
นายขวัญชัย ธนพรไพศาล
นายจักรกฤษณ์ พันธุรักษ์
นายจุมพล แรงกสิกร
นายชนินทร์ เก้าเอี้ยน
นายชวการ มาฆะวงศ์
นายไชยรัตน์ จันทร์โชติเสถียร
นายดนลาเตะ หะยีเด
นายดําริห์ จริยาพร้อม
นายเดชศักดิ์ สนธิไชย
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๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายทวน เตี้ยเนตร
นายทวีชัย ลิยี่เก
นายทศพร ชาลีกุล
นายเทียนชัย มหาผลประเสริฐ
นายธงชัย ศรีสูงเนิน
นายธงชัย สุภาโชติ
นายธนาชัย รอดศิริ
นายธิบดี วัฒนกุล
นายธีรธร แช่มสนิท
นายนรินทร์ พงศ์ขจร
นายบุญฤทธิ์ กิตติพยุง
ร้อยโท บุณยนิธย์ สิมะเสถียร
นายประมุกข์ เลี่ยนศิริ
นายประสาร วงษ์วิบูลย์สิน
นายปริพัตร พันธุ์นรา
นายปัญญา พรหมจรรย์
นายพงษ์ศักดิ์ เมธาพิพัฒน์
นายพนิต ธีรภาพวงศ์
นายพรชัย ควรประเสริฐ
นายพิทยา สุราวุธ
นายพิษณุ เสถียรจิตร
นายเพิ่มศักดิ์ กองเพิ่มพูล
นายไพฑูรย์ ทองแจ่ม
นายภักดี วิชิระประเสริฐ
นายภาสกร กําจรกิตติ
นายภิญโญ โพธิ์พิชัย
นายมนตรี แก้วสกุลทอง
นายมลรัฐ ประสิทธิชัย
นายรณกร ธราพงษ์พันธ์
นายละนอง แก้วศรีช่วง
นายวัลลภ หนุนพระเดช
นายวิชเยนทร์ อิ่มอ้วน

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๔๙๐
๔๙๑
๔๙๒
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘
๔๙๙
๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔
๕๐๕
๕๐๖
๕๐๗
๕๐๘
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖
๕๑๗
๕๑๘
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑

นายวิชัย งามบัวทอง
นายวิชิต สุขมาก
นายวิโรจน์ มหาผลศิริกุล
นายวิสุทธา มะกล่ําทอง
นายศักดา ชนะภัย
นายสนอง ไชยเกตุ
นายสมเกียรติ ลําดวน
นายสมบูรณ์ ภัทรโพธา
นายสมบูรณ์ สุริยะวงศ์กุล
นายสมพร พู่พันธ์พานิช
นายสมพร เรืองรัชนีกร
นายสมภพ จิตตานนท์
นายสมยศ ไม้หลากสี
นายสมัย ลอยฟ้า
นายสวัสดิ์ โสตถิโภคา
นายสัญญลักษณ์ รัตนโกสุมภ์
นายสันทัด สุชาตตระกูล
นายสุกิจ ยินดี
นายสุทธิชัย เซี่ยงเห็น
นายสุรพล ตรูวิเชียร
นายแสงสันต์ สุวัฒนภักดี
นายองอาจ นรากุลมงคล
นายอนันต์ กิจจาทร
นายอนิรุต หนูหน่าย
นายอรุณชัย ภัทรานนท์
นายเอก สาตรวาหา
นายเอนก ชคัตตรัยกุล
นายกิตติพงศ์ บรรลือสินธุ์
นายเจริญรัฐ ฉิมสําราญ
นายชาญชัย เจียมบุญศรี
นายณรงค์ ยุทธกาจกําธร
นายณัฐพล ขันธหิรัญ
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๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายณัฐวัฒน์ กฤษณามระ
นายดามพ์ บุญธรรม
นายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส
นายบรรจง อมรชีวิน
นายบัณฑิต หลิมสกุล
นายพรภพ อ่วมพิทยา
นายเมธี สุทธิวาทนฤพุฒิ
นายวราวุธ ภู่อภิญญา
นายวัฒนะ คุ้นวงศ์
นายศรายุธ กัลยาณมิตร
นายศศิวัฒน์ ว่องสินสวัสดิ์
นายศักดิ์สีห์ พรหมโยธี
นายสมศักดิ์ เตรียมแจ้งอรุณ
นายสุริยา จินดาวงษ์
นายไกรสร กลับทวี
นายเฉลิมพงษ์ เฉลิมชิต
นายชัยพร แก้ววิวัฒน์
นายชาญณรงค์ สุหงษา
นายไชยา อังศุสุกนฤมล
นายฐกัดชัย เกียรติอัมพร
นายประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย
นายปริศักย์ รอดโพธิ์ทอง
นายพโยม จันทนฤมาน
นายพิชัย เปี่ยมทองคํา
นายภาวิน พจนอารี
นายวันชัย จันทรกูล
นายวินัย รัตนคํา
นายวินิจ อมรนรชัย
นายวีระ กัจฉปคีรินทร์
นายสุภาพ เพชรแก้ว
นายเสนีย์ นิลทจันทร์
นายเสวต มั่นต่าย
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นายอติเดช ศรบุญทอง
นายอักษร แสนใหม่
นายกิตติ อินทรกุล
นายกิตติพล กอบวิทยา
นายกุศล ชอบธรรม
นายขจรศักดิ์ จึงเจริญสุขยิ่ง
นายชินธร จันทรประภาพ
นายธนชาด ยอดสุวรรณ
นายธนพัชร์ ธิติบูลยารัตน์
นายธวัชวรรณ ยอดพยุง
นายนเรศ พงษ์กาญจนะ
นายนิธิวัชร์ จันทร์สังข์
นายพิสิฐ พูลพิพัฒน์
นายยงยุทธ เพี้ยนศรี
นายสมศักดิ์ พันธุ์เตี้ย
นายสายัณห์ วาบา
นายสุธี ศรสวรรค์
นายโสภณ ธโนทัย
นายโสภณ รอดชาติ
นายอนันต์ ดนตรี
นายอนุศาสน์ พลายวิเคราะห์
นายอําพร ณ นิโรจน์
นายกมล ภูเด่นแดน
นายกฤษณ์ บุญพิทักษ์
นายก่อเกียรติ กูลแก้ว
นายก่อเกียรติ จันทร์พึ่งสุข
นายกาญจน์ หมวกกุล
นายกําธร โป๊ะลําพงษ์
นายกิติพงศ์ ศิริสุทธานันท์
นายเกริกกรุง สุภัควนิช
นายเกรียงศักดิ์ เผด็จภัย
นายเกษม ไตรพิจารณ์
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๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายเกษม รักสุจริต
นายเกียรติพงศ์ เฟื่องฟุ้ง
นายโกเมศ ตลึงจิตร
นายโกศล มณีรัตน์
นายคงฤทธิ์ จีระสมบัติ
นายคนึงศักดิ์ เจียรนัยกุล
นายคมน์ ศิลปาจารย์
นายคล่อง ศิริวัฒน์
นายจรัส เล้าโสภาภิรมย์
นายจรูญ ชูเกียรติวัฒนา
นายจักรพรรดิ์ วุ้นสีแซง
นายจําลอง กกรัมย์
นายจินดา แก้วบุบผา
นายจิรุตม์ รัตนเทพ
นายเจริญ ทองหลอม
นายเจริญชัย พรรณาภพ
นายเจริญวิทย์ เสน่หา
นายฉัตรชัย แก้ววัฒนะ
นายฉัตรชัย เต้าทอง
นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์
นายชนินทร์ แสงรุ่งเรือง
นายชัชชม ชมประดิษฐ์
นายชัชวาล ประเสริฐ
นายชัยพร ธรรมภักดี
นายชัยวัฒน์ วิชัยวัฒนะ
นายชาญวิทย์ กัณหะยุวะ
นายชาตรี ประทุม
นายชูชาติ รักจิตร
นายชูศักดิ์ อัศวมงคลศิริ
นายเชาวลิต สะรอหมาด
นายณรงค์พล พัฒนศรี
นายณัฎฐกิตติ์ ของทิพย์

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๖๑๘
๖๑๙
๖๒๐
๖๒๑
๖๒๒
๖๒๓
๖๒๔
๖๒๕
๖๒๖
๖๒๗
๖๒๘
๖๒๙
๖๓๐
๖๓๑
๖๓๒
๖๓๓
๖๓๔
๖๓๕
๖๓๖
๖๓๗
๖๓๘
๖๓๙
๖๔๐
๖๔๑
๖๔๒
๖๔๓
๖๔๔
๖๔๕
๖๔๖
๖๔๗
๖๔๘
๖๔๙

นายณัฏฐชัย ศิริพานิชเจริญ
นายณัฐพงศ์ ศิริโภค
นายดํารงฤทธิ์ หลอดคํา
นายดุษฎี คงสวัสดิ์
นายเดชา เจนกลรบ
นายเดชา รอดระรัง
นายถาพร ณ นคร
นายถิระศักดิ์ ทองศิริ
นายทรงกลด ชนะกาย
นายทวี มาสขาว
นายทวีสิฎฐ์ บุญญาภิบาล
นายทศเทพ เทศวานิช
นายทอม เตียะเพชร
นายเทวกฤต เข็มขาว
นายธนกิจ นิ่มวิญญา
นายธนาวุฒิ กุลจิตติชนก
นายธเนศ จันทร์เทศ
นายธราดล วัชราวิวัฒน์
นายธวัชชัย ใบเจริญ
นายธัญญา สุขย้อย
นายธานี ธรรมสุวรรณ
นายธํารง ทองจํารูญ
นายธีระวุฒิ สุวัธนะเชาว์
นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน
นายนพชัย ศรีประไพ
นายนพรัตน์ พงศ์กิตติโชติ
นายนรินทร์ ยิ้มสรวล
นายนเรศ ฝีปากเพราะ
นายนฤชา แสงทอง
นายนิกร ทิพย์อักษร
นายนิทัศน์ ตั้งพินิจกุล
นายนิพนธ์ กิจโกศล

หน้า ๘๕
ราชกิจจานุเบกษา
๖๕๐
๖๕๑
๖๕๒
๖๕๓
๖๕๔
๖๕๕
๖๕๖
๖๕๗
๖๕๘
๖๕๙
๖๖๐
๖๖๑
๖๖๒
๖๖๓
๖๖๔
๖๖๕
๖๖๖
๖๖๗
๖๖๘
๖๖๙
๖๗๐
๖๗๑
๖๗๒
๖๗๓
๖๗๔
๖๗๕
๖๗๖
๖๗๗
๖๗๘
๖๗๙
๖๘๐
๖๘๑

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายนิพนธ์ ชนมนัส
นายนิพล เข็มขาว
นายนิพัฒน์ ยังรอด
นายนิพัฒน์ สุขวิบูลย์
นายนิเวศน์ ธวัชรุ่งโรจน์
นายบรรจง จํานงศิตธรรม
นายบุญช่วย บํารุงธรรม
นายบุญดิษฐ์ วรินทร์รักษ์
นายบุญเพ็ง ประทุมเมศ
นายบุญมี แท่นงาม
นายบุญร่วม คําจันทราช
นายบุญรอด ลีละยูวะ
นายบุญเลิศ สอาดสิทธิศักดิ์
นายบุญเลิศ อ่าวเจริญ
นายบุญเลี้ยง ข่ายม่าน
นายบุญเสริม สุขภิญโญ
นายปพน จันทร์เรือง
นายประทวน ภู่รุ่งเรืองผล
นายประทีป ภักดีรอด
นายประพนธ์ หิรัญตีรพล
นายประยูร ลีลางามวงศา
นายประเวศน์ ศิริศิลป์
นายประสงค์ มั่นสลุง
นายประสงค์ วงศ์ชนะภัย
นายประเสริฐ กรเพชรรัตน์
นายประเสริฐ ขิมเล็ก
นายปรัชญา มากไมตรี
นายปรีชา ฉัตรสันติประภา
นายปรีชา พันธุ์วา
นายปฤหัส วงศ์ชัยภูมิ
นายปัญจ์ธน ม่วงมี
นายปัญญา พุกสุ่น

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๖๘๒
๖๘๓
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖
๖๘๗
๖๘๘
๖๘๙
๖๙๐
๖๙๑
๖๙๒
๖๙๓
๖๙๔
๖๙๕
๖๙๖
๖๙๗
๖๙๘
๖๙๙
๗๐๐
๗๐๑
๗๐๒
๗๐๓
๗๐๔
๗๐๕
๗๐๖
๗๐๗
๗๐๘
๗๐๙
๗๑๐
๗๑๑
๗๑๒
๗๑๓

นายปัญญา มูลคํากาเจริญ
นายปิยดุล สุขโข
นายเปรมชัย เกตุสําเภา
นายพเยาว์ สุขวาศรี
นายพรชัย เกิดพิทักษ์
นายพิชัย วงษ์บัวงาม
นายพิชิต สพโชค
นายพิเชษฐ รัตนปราสาทกุล
นายพิเชียร ระวิระ
นายพิทยา นามแดง
นายพินิจ เจริญเร็ว
นายพิมล วุฒิสินธุ์
นายพิสิษฐ์ พิบูลย์ศิริ
นายพิสิษฐ บําเพ็ญกิจ
นายพีรพล รัตนะ
นายพีรพันธ์ คอทอง
นายพูนผล โลหิตปุระ
นายพูนศักดิ์ เมฆวัฒนากาญจน์
นายไพน้อย แซ่เตียว
นายไพบูลย์ จีรเวสน์วัฒนะ
นายไพรัช อ่อนประเสริฐ
นายไพศาล พงศ์นรภัทร
นายภาวัต นวลสกุลกฤป
นายมงคล จันทร์ส่อง
นายมงคล สุภากาย
นายมนชัย สวัสดิวารี
นายมนพ รุ่งสุข
นายมนู โป้สมบูรณ์
นายมาโนช วัฒนะโชติ
นายไมตรี เครือรัตน์
นายยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร
นายยรรยง โกศลกาญจน์

หน้า ๘๖
ราชกิจจานุเบกษา
๗๑๔
๗๑๕
๗๑๖
๗๑๗
๗๑๘
๗๑๙
๗๒๐
๗๒๑
๗๒๒
๗๒๓
๗๒๔
๗๒๕
๗๒๖
๗๒๗
๗๒๘
๗๒๙
๗๓๐
๗๓๑
๗๓๒
๗๓๓
๗๓๔
๗๓๕
๗๓๖
๗๓๗
๗๓๘
๗๓๙
๗๔๐
๗๔๑
๗๔๒
๗๔๓
๗๔๔
๗๔๕

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายยศ สงวนบุญ
นายยุทธนา นรภูมิพิภัชน์
นายยุทธนา สมบูรณ์จิตต์
นายยุทธศาสตร์ อนุรักติพันธุ์
นายรณชัย ภูครองทอง
นายร่มไม้ นวลตา
นายรังสรรค์ กองเงิน
นายเรืองแสง กิจเจริญปัญญา
นายฤาชัย วรอาภรณ์
นายเลิศเกียรติ ชูสิริ
นายวรชาญ จงพล
นายวรพงษ์ วรามิตร
นายวรยุทธ ศิริชุมพันธ์
นายวรวิชญ์ วราอัศวปติ
นายวัชระ เสือดี
นายวัฒนา สุกาญนาเศรษฐ์
นายวันชัย ทิพย์อักษร
นายวันชัย อุสาหะ
นายวัลลพ เหมือนใจ
นายวานิช แก้วประจุ
นายวิชัย โตพ่วง
นายวิชัย ไตรสุรัตน์
นายวิชัย วัฒนกุล
นายวิชิต ขันธ์แก้ว
นายวิชิต พันธุรัตน์
นายวิเชียร เจริญศรี
นายวิทยา ทิมสาด
นายวินัย จั่นทับทิม
นายวินัย ทองจุล
นายวินัย เปียโคกสูง
นายวินิจ วงกลม
นายวิบูลย์ ไชยวรรณ

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๗๔๖
๗๔๗
๗๔๘
๗๔๙
๗๕๐
๗๕๑
๗๕๒
๗๕๓
๗๕๔
๗๕๕
๗๕๖
๗๕๗
๗๕๘
๗๕๙
๗๖๐
๗๖๑
๗๖๒
๗๖๓
๗๖๔
๗๖๕
๗๖๖
๗๖๗
๗๖๘
๗๖๙
๗๗๐
๗๗๑
๗๗๒
๗๗๓
๗๗๔
๗๗๕
๗๗๖
๗๗๗

นายวิบูลย์ รวยสิน
นายวิบูลย์ หงสยาภรณ์
นายวิโรจน์ เผ่าวัฒนา
นายวิวัฒน์ มัธยกุล
นายวิศิษฏ์ เหลืองรุ่งโรจน์
นายวิสุทธิ์ สารพัฒน์
นายวีรวัฒน์ นิลรัตนคุณ
นายวีรวัฒน์ อังศุพาณิชย์
นายวีระ ร่มโพธิ์ภักดิ์
นายวีระ วัชกรโยธิน
นายวีระชัย จิตรบรรเทา
นายวีระยุทธ ทุมทอง
นายวีระศักดิ์ จิโนแสง
นายวุฒินัย ยุวนานนท์
นายศตวรรษ ทองจํารูญ
นายศรัณย์ วัธนธาดา
นายศักดิ์ชัย ถนัดวณิชย์
นายศิริ พรรณศิริ
นายศุภชัย วรรณะ
นายศุภชัย สงประสพ
นายศุภณัฐ ปริยชาติ
นายศุภวัฑฒ์ โกมลมาลย์
นายเศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ
นายสงบ สําอางศรี
นายสนั่น ทองพนัง
นายสนิท พลปัถพี
นายสมเกียรติ เพชรวาณิชกุล
นายสมเกียรติ รุ้งพราย
นายสมควร มณีพิทักษ์สันติ
นายสมคิด พลายเพ็ชร์
นายสมคิด รัตนบุรี
นายสมเจต พานทอง

หน้า ๘๗
ราชกิจจานุเบกษา
๗๗๘
๗๗๙
๗๘๐
๗๘๑
๗๘๒
๗๘๓
๗๘๔
๗๘๕
๗๘๖
๗๘๗
๗๘๘
๗๘๙
๗๙๐
๗๙๑
๗๙๒
๗๙๓
๗๙๔
๗๙๕
๗๙๖
๗๙๗
๗๙๘
๗๙๙
๘๐๐
๘๐๑
๘๐๒
๘๐๓
๘๐๔
๘๐๕
๘๐๖
๘๐๗
๘๐๘
๘๐๙

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายสมชาย คณาประเสริฐกุล
นายสมชาย ทองเนื้อห้า
นายสมชาย พฤฒิพรกิจ
นายสมนึก ศรีเที่ยงตรง
นายสมบัติ ห. เพียรเจริญ
นายสมบูรณ์ มั่นความดี
นายสมประสงค์ ขันถม
นายสมปอง นิลพันธ์
นายสมพงษ์ กาทอง
นายสมพิตร พงศ์ชัยกรุง
นายสมศักดิ์ คําบัว
นายสมศักดิ์ รุ่งทองใบสุรีย์
นายสมหวัง น้อยนงเยาว์
นายสมัย ธรรมสัตย์
นาวาตรี สรรเสริญ เสรีรักษ์
นายสรศักดิ์ เปี่ยมสง่า
นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์
นายสันติชัย รังสิยาภิรมย์
นายสามารถ ชื่นวงศา
นายสายัณห์ หลวงพิทักษ์
นายสําพรต จันทร์หอม
นายสําราญ วิจิตรพันธ์
นายสิทธิพร อนันต์จินดา
นายสุจิตร ใจจิตร
นายสุชัย กิตตินันทะศิลป์
นายสุทธาชีพ ศุภเกษร
นายสุทัด ปินตาเสน
นายสุทัศน์ กาหลง
นายสุเทพ ขวัญเผือก
นายสุเทพ ลิมปะพันธุ์
นายสุนิตติ์ โรจน์พิทยากูล
นายสุภเวช ยวนแหล

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๘๑๐
๘๑๑
๘๑๒
๘๑๓
๘๑๔
๘๑๕
๘๑๖
๘๑๗
๘๑๘
๘๑๙
๘๒๐
๘๒๑
๘๒๒
๘๒๓
๘๒๔
๘๒๕
๘๒๖
๘๒๗
๘๒๘
๘๒๙
๘๓๐
๘๓๑
๘๓๒
๘๓๓
๘๓๔
๘๓๕
๘๓๖
๘๓๗
๘๓๘
๘๓๙
๘๔๐
๘๔๑

นายสุมนต์ หาญศิริสวัสดิ์
นายสุเมธ อุนจะนํา
นายสุเมษ เมธศาสตร์
นายสุรชัย วีระจิตรเสริมชัย
นายสุรชาติ คูอาริยะกุล
นายสุรชาติ มาลาศรี
นายสุรเดช สมิเปรม
นายสุรพล จัตุพร
นายสุรพล พงศ์เมธีอภิชัย
นายสุรพล ยศเทียม
นายสุรสิงห์ พูนเพิ่มสุขสมบัติ
นายสุรสิงห์ ศรีจํารูญ
นายสุรสิทธิ์ อรรถจารุสิทธิ์
นายสุริชาติ สมวัฒนศักดิ์
นายสุริยะ คงศิลป์
นายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น
นายสุวิทย์ อินทฤทธิ์
นายเสกชัย เชื้อวณิชชากร
นายเสกสรรค์ ศรีสุธัญญาวงศ์
นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร
นายแสน ศรีงาม
นายโสภณ คงเทียบ
นายไสว เขียวจันทร์
นายไสว นามคุณ
นายอโณทัย จูงใจ
นายอดุลย์ แมเร๊าะ
นายอนนท์ สุขสวัสดิ์
นายอนันต์ สี่หิรัญวงศ์
นายอนุรักษ์ ชูเชิญ
นายอนุสรณ์ กลิ่นแก้วณรงค์
นายอภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ
นายอรรถพร พุทธปาลิต

หน้า ๘๘
ราชกิจจานุเบกษา
๘๔๒
๘๔๓
๘๔๔
๘๔๕
๘๔๖
๘๔๗
๘๔๘
๘๔๙
๘๕๐
๘๕๑
๘๕๒
๘๕๓
๘๕๔
๘๕๕
๘๕๖
๘๕๗
๘๕๘
๘๕๙
๘๖๐
๘๖๑
๘๖๒
๘๖๓
๘๖๔
๘๖๕
๘๖๖
๘๖๗
๘๖๘
๘๖๙
๘๗๐
๘๗๑
๘๗๒
๘๗๓

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายอับดุลเลาะ วารีศรี
นายอากาศ สุวรรณา
นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร
นายอํานวย มะอนันต์
นายอํานาจ ปาลาศ
นายอําพัน ยงพิศาลภพ
นายอิทธิพล เผ่าไพศาล
นายอุดม คําชา
นายอุทิศ เตจ๊ะใจ
นายอุบล เทพทอง
นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง
นายเอนก กุณาละสิริ
นายกนกกร จตุจินดา
นายกิตติทัต สุตธรรม
นายกิตติพันธุ์ ยิ้มประเสริฐ
นายเกียรติพงษ์ ณ ลําพูน
นายโกมล เดชกวินเลิศ
นายไกรเลิศ ศรีจันทร์
นายเจริญ ไชยศิริ
นายเจริญศักดิ์ อัศวยุทธพล
นายฉัตรชัย อนันตกูล
นายชัยสิทธิ์ นิยมลาภ
นายเชษฐพงศ์ ใจสมบุญ
นายถนอม ชลทวีโชค
นายถนัด บ่วงดักใจ
นายทรงศักดิ์ จําปาไชยศรี
นายทวี ชินอัครวัฒน์
นายทวี แสงสุวรรณโณ
นายเทิดศักดิ์ เศวตไกรสร
นายธนะชัย หล่ออภิบาลกุล
นายธนาพนธ์ นนทประพจน์กร
นายนิจ เพ็ชรคง

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๘๗๔
๘๗๕
๘๗๖
๘๗๗
๘๗๘
๘๗๙
๘๘๐
๘๘๑
๘๘๒
๘๘๓
๘๘๔
๘๘๕
๘๘๖
๘๘๗
๘๘๘
๘๘๙
๘๙๐
๘๙๑
๘๙๒
๘๙๓
๘๙๔
๘๙๕
๘๙๖
๘๙๗
๘๙๘
๘๙๙
๙๐๐
๙๐๑
๙๐๒
๙๐๓
๙๐๔
๙๐๕

นายนิรันดร์ เกตุแก้ว
นายนิวัตน์ วิโรจน์แสงทอง
นายบุญเสี่ยง หมู่เย็น
นายประจักษ์ ปัญญาเลย
นายประวิทย์ ตั้งตรัสธรรม
นายปริยะ จิตต์การุญ
นายปรีชา วิจิตรเวชการ
นายปรีชา สหเมธาพัฒน์
นายพรพุฒ นัทธี
นายพีระพล ปั้นสังข์
นายภาคภูมิ ผ่านสําแดง
นายมโนท ชาญวัฒนศิลป์
นายมานพ เหมเวช
นายยุทธนา อนันตเดโชชัย
นายวัฒชัย พันธุนาถวิริยกุล
นายวันชัย ประสิทธิ์พร
นายวิจารณ์ พรหมสาลี
นายวิจิตรชัย จึงจรรยา
นายวิชญ วีระขจร
นายวิทยา ยาม่วง
นายวิทวัส ภักดีสันติสกุล
นายวิรพจน์ ศิรินุพงศ์
นาวาโท วิรัตน์ ถาวรวงษ์
นายวิโรจน์ คงแก้ว
นายวีระ ภูริปัญญาวงศ์
นายศิริศักดิ์ ศรีตระกูล
นายศุภกร วชิราภรณ์
นายสมเกียรติ เพ็งรัตน์
นายสมชาย ปานไม้
นายสมชาย วงศ์ช่างหล่อ
นายสมบูรณ์ เทียนธรรมชาติ
นายสมโภชน์ เรืองพระยา

หน้า ๘๙
ราชกิจจานุเบกษา
๙๐๖
๙๐๗
๙๐๘
๙๐๙
๙๑๐
๙๑๑
๙๑๒
๙๑๓
๙๑๔
๙๑๕
๙๑๖
๙๑๗
๙๑๘
๙๑๙
๙๒๐
๙๒๑
๙๒๒
๙๒๓
๙๒๔
๙๒๕
๙๒๖
๙๒๗
๙๒๘
๙๒๙
๙๓๐
๙๓๑
๙๓๒
๙๓๓
๙๓๔
๙๓๕
๙๓๖
๙๓๗

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายสมิทธิ เรืองจันทร์
นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์
นายสว่าง บูรณธนานุกิจ
นายสว่าง รัตนนรา
นายสัจจา เตชะโกมล
นายสันติ คําศรีม่วง
นายสิทธิโชค ลี้มิ่งสวัสดิ์
นายสิทธิพงษ์ ส่งศรี
นายสุจินต์ ทยานุกูล
นายสุภกิจ ชิณณะเสถียร
นายสุวิทย์ แพทย์พิทักษ์
นายเสถียร คงสอน
นายหัสนัยน์ โรจนวรานนท์
นายองค์การ ทับแสง
นายอนันต์ สาระมาศ
นายอนันต์ สิทธิ์อมรพร
นายอนิรุธ สุทัศน์ ณ อยุธยา
พันตํารวจโท อนุชาต ทองอาภรณ์
นายอนุรักษ์ เอี่ยมอาจิณ
นายอภิชาต อุปสิทธิ์
นายอรรถพร เนื่องอุดม
นายอะนันธ์ ทองเสนอ
นายอํานวย ฤทธิรงค์
นายเอนก ชัยพิริยพิทักษ์
นายกฤตพัฒน์ จันทร์สังข์
นายกฤษณชัย เรืองจาบ
นายกิตติพงษ์ พงษ์บุญ
นายเก่งกาจ ศรีหาสาร
นายคํารณ สังข์สวน
นายจงคล้าย วรพงศธร
นายจําลอง ปินตาวงศ์
นายจิระพงษ์ คูหากาญจน์

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๙๓๘
๙๓๙
๙๔๐
๙๔๑
๙๔๒
๙๔๓
๙๔๔
๙๔๕
๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘
๙๔๙
๙๕๐
๙๕๑
๙๕๒
๙๕๓
๙๕๔
๙๕๕
๙๕๖
๙๕๗
๙๕๘
๙๕๙
๙๖๐
๙๖๑
๙๖๒
๙๖๓
๙๖๔
๙๖๕
๙๖๖
๙๖๗
๙๖๘
๙๖๙

นายเฉลิมชัย โชติกมาศ
นายชานนท์ คําทอง
นายเชวง ไชยหลาก
นายเชิงชาย ไกรคง
นายไชยธัช บุญภูพันธ์ตันติ
นายไชยันต์ ชิตานนท์
นายณธีพัฒน์ ฐิติภัทรภูวนนท์
นายณฤพล บุญชื่น
นายดํารัส ศุขอร่าม
นายดุลยวิชญ์ รัตนภาค
นายถิน พิสูจน์
นายทวี แก้วพวง
นายทองสุข วรวงศ์
นายเทียนชัย ศรีจรูญ
นายธนา ยิ่งเจริญ
นายธวัชชัย เทพสุวรรณ
นายธีรยุทธ สมตน
นายนราเมศวร์ ธีระรังสิกุล
นายนวรัตน์ ไกรพานนท์
นายนิธิ อาจสมรรถ
นายนิพนธ์ พงศ์สุวรรณ
นายบุญชัย วงศ์พินิจวัฒนา
นายบุญรุ่ง เสืองามเอี่ยม
นายปกรณ์ อุทัยทอง
นายประสาท ฉัตรไชยรัชต์
นายปองศักดิ์ ว่องวิษณุพงศ์
นายเผด็จ ฐิโณทัย
นายพรชัย เพชรพิมพ์พันธุ์
นายพสิษฐ์ เอี๋ยวพานิช
นายพิธี จรูญรัตน์
นายพีระชาติ อุดาการ
นายพีระพงษ์ หอศิลป์

หน้า ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา
๙๗๐
๙๗๑
๙๗๒
๙๗๓
๙๗๔
๙๗๕
๙๗๖
๙๗๗
๙๗๘
๙๗๙
๙๘๐
๙๘๑
๙๘๒
๙๘๓
๙๘๔
๙๘๕
๙๘๖
๙๘๗
๙๘๘
๙๘๙
๙๙๐
๙๙๑
๙๙๒
๙๙๓
๙๙๔
๙๙๕
๙๙๖
๙๙๗
๙๙๘
๙๙๙
๑๐๐๐
๑๐๐๑

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายพีระพล เอี่ยมสอาด
นายภูรีวัฒน์ เจนรุ่งโรจน์
นายมานพ รักษาสกุลวงศ์
นายยงยุทธ พนิตอังกูร
นายเรือง จันทร์มหเสถียร
นายวงศกร ไม้คู่
นายวรรณศักดิ์ รุ่งโรจน์วณิชย์
นายวัลลภ พิสุทธิ์พิเชฎฐ์
นายวิชัย สุกิจมงคลกุล
นายวิชัย อ่อนน้อม
นายวิฑูรย์ เหลืองวิริยะแสง
นายวิทยา วานิช
นายวิน เขียวหมู
นายวิรุณภพ สุภาพ
นายวิโรจน์ ธีระแนว
นายวิสูตร อยู่คง
นายวุฒิกานต์ สุขเสริม
นายวุฒิไกร ชัยชนะ
นายศุภชาติ วรรณวงษ์
นายสมเกียรติ ผาสุขวงษ์
นายสมคิด แก้วไทรหงวน
นายสมใจ เย็นสบาย
นายสมชาย เปรมพาณิชย์นุกูล
นายสมชาย ภวนาคโสภณ
นายสมชาย มั่นอนันต์ทรัพย์
นายสมชาย รุจาจรัสวงศ์
นายสมชาย เลขาวิวัฒน์
นายสมบุญ โฆษิตานนท์
นายสมบูรณ์ บุญยืน
นายสมภพ วงศ์สมศักดิ์
นายสมศักดิ์ เจียมสงวนวงค์
นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๑๐๐๒
๑๐๐๓
๑๐๐๔
๑๐๐๕
๑๐๐๖
๑๐๐๗
๑๐๐๘
๑๐๐๙
๑๐๑๐
๑๐๑๑
๑๐๑๒
๑๐๑๓
๑๐๑๔
๑๐๑๕
๑๐๑๖
๑๐๑๗
๑๐๑๘
๑๐๑๙
๑๐๒๐
๑๐๒๑
๑๐๒๒
๑๐๒๓
๑๐๒๔
๑๐๒๕
๑๐๒๖
๑๐๒๗
๑๐๒๘
๑๐๒๙
๑๐๓๐
๑๐๓๑
๑๐๓๒
๑๐๓๓

หน้า ๙๑
ราชกิจจานุเบกษา

นายสมัคร ดอนนาปี
นายสวัสดิ์ อั้นเต้ง
นายสันธาน มั่นคง
นายสําเริง สโมทัย
นายสุพจน์ เจริญสุข
นายสุเมธ ศิริลักษณ์
นายสุรศักดิ์ หล่อจิตต์เสียง
นายสุรัติ กาญจนกุญชร
นายสุวิทย์ เสรีตระกูล
นายโสฬส ขันธ์เครือ
นายอดุลยรัตน์ ตั้งทวี
นายอนันต์ กันตีวงศ์
นายอนันต์ชา ตรงต่อศักดิ์
นายอนุกูล วงศ์ใหญ่
นายอนุชา กระจายศรี
นายอนุชิต แตงอ่อน
นายอนุพันธ์ ภู่พุกก์
นายอภิรักษ์ แก้วนุกูลกิจ
นายอมร ใยเยื่อ
นายอมร อาชาเพ็ชร
นายอรรถพล เจริญชันษา
นายอรรถสิทธิ์ ด่านชูธรรม
นายธเนศ รุ่งโรจน์ชัยพร
นายบริสุทธิ์ หิรัญวรรณ
นาวาอากาศเอก ศรัณย์ ทัพภะสุต
นายสมศักดิ์ ศุภจิราวัฒน์
นายสมาน ปราการรัตน์
นายสัญชัย ลิ้มนิวัตกุล
นายกิตติพงษ์ รัตนาพิศุทธิกุล
นายจุมพล เดชดํานิล
นายชวลิต ตันติวิภาวิน
นายชัยรัตน์ ฉันทแสนย์

๑๐๓๔
๑๐๓๕
๑๐๓๖
๑๐๓๗
๑๐๓๘
๑๐๓๙
๑๐๔๐
๑๐๔๑
๑๐๔๒
๑๐๔๓
๑๐๔๔
๑๐๔๕
๑๐๔๖
๑๐๔๗
๑๐๔๘
๑๐๔๙
๑๐๕๐
๑๐๕๑
๑๐๕๒
๑๐๕๓
๑๐๕๔
๑๐๕๕
๑๐๕๖
๑๐๕๗
๑๐๕๘
๑๐๕๙
๑๐๖๐
๑๐๖๑
๑๐๖๒
๑๐๖๓
๑๐๖๔
๑๐๖๕

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายทรงศักดิ์ จังติยานนท์
นายประเสริฐ วีระพงศ์
นายปรีชา ขวัญเมือง
นายพงค์พัฒน์ มั่งคั่ง
นายพูลศักดิ์ ภูววิเชียรฉาย
นายสุนทร แดงสกุล
นายคํานวณ สุวรรณดี
นายเงียบ แสงจําปา
นายจรัส เพชรภักดี
ว่าที่ร้อยตรี เจนต์ เลี่ยมมินฟุล
นายชัยยันต์ ยอดคํา
นายชัยโรจน์ สุเอียนทรเมธี
นายชัยวัฒน์ สัณฑิติ
นายชัยศักดิ์ สุขเมฆ
นายชาตรี อารีวงศ์
นายชํานาญ จงประเสริฐพร
นายชุตินันท์ สิริยานนท์
นายไชยา สุปรียาวรรณชัย
นายเดชา เพ็ชรวงศ์
นายต่อศักดิ์ อรรถบวรพิศาล
นายนรินทร์ ฉัตรรุ่งชีวัน
นายบุญรัตน์ บุ้นมัจฉา
นายบุญลือ มิปิกุล
นายบูรณ์ อินธิรัตน์
นายประกิจ ศิวะรัตนธํารงค์
นายประดิษฐ ภู่พัด
นายประสิทธิ์ นาคดี
นายปิยะวัฒน์ โภชน์อุดม
นายพิสิษฐ์ กิจวิริยะ
นายไพโรจน์ ปฐมวัฒน
นายมนตรี ปานกล่ํา
นายยงยุทธ รักซ้อน

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๑๐๖๖
๑๐๖๗
๑๐๖๘
๑๐๖๙
๑๐๗๐
๑๐๗๑
๑๐๗๒
๑๐๗๓
๑๐๗๔
๑๐๗๕
๑๐๗๖
๑๐๗๗
๑๐๗๘
๑๐๗๙
๑๐๘๐
๑๐๘๑
๑๐๘๒
๑๐๘๓
๑๐๘๔
๑๐๘๕
๑๐๘๖
๑๐๘๗
๑๐๘๘
๑๐๘๙
๑๐๙๐
๑๐๙๑
๑๐๙๒
๑๐๙๓
๑๐๙๔
๑๐๙๕
๑๐๙๖
๑๐๙๗

นายรณชัย วิรุฬห์รัฐ
นายวิชชากร จันทรศิริ
นายวิทยา เหรียญนาค
นายวีระพล ยอดยิ่ง
นายวุฒิชัย หล้าส่องสี
นายวุฒิเทพ ทิมทอง
นายสมชาย กิจศิริเจริญชัย
นายสมพงษ์ นพสุวรรณ
นายสยาม ลิขิตพงศธร
นายสุวิทย์ กลั่นเอม
นายอํานวย โพธาราม
นายอํานาจ ไชยสิริยะสวัสดิ์
นายกนก ศรีวิชัยนันท์
นายกมล ธิฉลาด
นายกรณ์ เจนศุภวงศ์
นายกรณ์ มาตย์นอก
นายกฤษฎา แก้วสองเมือง
นายกฤษณ์ เติมธนะศักดิ์
นายกฤษณะ ณ สงขลา
นายก้องสกุล จันทราช
นายกําพล สิริรัตตนนท์
นายกิตติเดช จิยะพงศ์
นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล
นายกิตติวุฒิ วงษ์แปลง
นายกีรติ อภิชาติวุฒิ
นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว
นายเกรียงไกร กิริวรรณา
นายเกรียงไกร หนุนภักดี
นายเกรียงไกร อินทาปัจ
นายเกียรติศักดิ์ ธรรมกุล
นายโกวิทย์ พิทยาบูรณ์
นายโกสน รอดช้าง

หน้า ๙๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๙๘
๑๐๙๙
๑๑๐๐
๑๑๐๑
๑๑๐๒
๑๑๐๓
๑๑๐๔
๑๑๐๕
๑๑๐๖
๑๑๐๗
๑๑๐๘
๑๑๐๙
๑๑๑๐
๑๑๑๑
๑๑๑๒
๑๑๑๓
๑๑๑๔
๑๑๑๕
๑๑๑๖
๑๑๑๗
๑๑๑๘
๑๑๑๙
๑๑๒๐
๑๑๒๑
๑๑๒๒
๑๑๒๓
๑๑๒๔
๑๑๒๕
๑๑๒๖
๑๑๒๗
๑๑๒๘
๑๑๒๙

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายไกรธวัช ทินโสม
นายไกรวุฒิ ช่วยสถิตย์
นายไกรศักดิ์ รัตนตระกูล
นายไกรสิทธิ์ ปูรณวัฒนกุล
นายขจรศักดิ์ สมบูรณ์
นายคนิจ แก่นจันทร์
นายคม แสงบํารุง
นายคมกริช อิฐรัตน์
นายคมขํา อัตโถปกรณ์
นายครรชิต คงสมของ
นายคันชล ผ่องใส
นายคํารณ ภูมิโคกรักษ์
นายคํารณ วิเลปนะ
นายคํารบ เครือณรงค์
นายคําหมุน จันทะคุณ
นายจงรัก เหมือนแม้น
นายจรัญ กาญจนปัญญานนท์
นายจรัญ จันทรปาน
นายจรูญ วรวิบูล
นายจเร ขวัญเกิด
นายจักเรศ พิทยาคม
นายจิรชาติ นาคสวัสดิ์
นายจิรวัฒน์ จันทวิสูตร์
นายจิรศักดิ์ สุวรรณพัฒน์
ว่าที่ร้อยโท จิระ วรภัย
นายจีระพันธ์ บุณยะมัต
นายเจริญศักดิ์ วงศ์สุวรรณ
นายเจษฎา ชัยฤกษ์
นายเจิดศักดิ์ นิลอุบล
นายฉลอง เทอดวีระพงศ์
นายฉัตรณรงค์ ศิริพร ณ ราชสีมา
นายฉัทธนาตย์ เทียนขาว

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๑๑๓๐
๑๑๓๑
๑๑๓๒
๑๑๓๓
๑๑๓๔
๑๑๓๕
๑๑๓๖
๑๑๓๗
๑๑๓๘
๑๑๓๙
๑๑๔๐
๑๑๔๑
๑๑๔๒
๑๑๔๓
๑๑๔๔
๑๑๔๕
๑๑๔๖
๑๑๔๗
๑๑๔๘
๑๑๔๙
๑๑๕๐
๑๑๕๑
๑๑๕๒
๑๑๕๓
๑๑๕๔
๑๑๕๕
๑๑๕๖
๑๑๕๗
๑๑๕๘
๑๑๕๙
๑๑๖๐
๑๑๖๑

นายเฉลิมชัย ชละธาร
นายเฉลิมวุฒิ รักขติวงศ์
นายชนก มากพันธุ์
นายชนพหล ส่งเสริม
นายชนาธิป เสมแย้ม
นายชยุธ ศรีเริงหล้า
นายชรินทร์ ทองสุข
นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล
นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร
นายชัชวาลย์ เอี่ยมเจริญ
นายชัยเดช ฝายนันชัย
นายชัยธวัฒน์ ศิลป์มานะกิจ
นายชัยพฤกษ์ ฉายพุทธ
นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ
นายชัยวัฒน์ แสงศรี
นายชัยวัฒน์ โอชนานนท์
นายชัยศรี อรุณเจริญสุข
นายชาญชัย คงทัน
นายชาญชัย ศรศรีวิชัย
นายชาญณรงค์ แสงสว่าง
นายชาญวิทย์ ศุภกิจจานุสรณ์
นายชานน วาสิกศิริ
นายชาลี ชื่นอุไทย
นายชํานาญ ชื่นตา
นายชํานาญ พินศรี
นายชิงชัย บุญประคอง
นายชุติเดช มีจันทร์
นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ
นายชูชัย นิลสันเทียะ
นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ
นายชูศักดิ์ ราชบุรี
นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง

หน้า ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๖๒
๑๑๖๓
๑๑๖๔
๑๑๖๕
๑๑๖๖
๑๑๖๗
๑๑๖๘
๑๑๖๙
๑๑๗๐
๑๑๗๑
๑๑๗๒
๑๑๗๓
๑๑๗๔
๑๑๗๕
๑๑๗๖
๑๑๗๗
๑๑๗๘
๑๑๗๙
๑๑๘๐
๑๑๘๑
๑๑๘๒
๑๑๘๓
๑๑๘๔
๑๑๘๕
๑๑๘๖
๑๑๘๗
๑๑๘๘
๑๑๘๙
๑๑๙๐
๑๑๙๑
๑๑๙๒
๑๑๙๓

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม
นายเชษฐา โมสิกรัตน์
นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ
นายโชคชัย เมฆฉาย
นายโชคชัย วิชิตะกุล
นายโชติ เชื้อโชติ
นายไชยยศ วิทยา
นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์
นายฐากูร ชวนะพงศ์
นายณรงค์ จีนอ่ํา
นายณรงค์ เทพเสนา
นายณรงค์ วัฒนาภรณ์
นายณรงค์ อินโส
นายณรงค์ชัย หงสารกุล
นายณรงค์ศักดิ์ ด่านผดุงเกียรติ
นายณัชนนท์ สนประเสริฐ
นายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์
นายณัฐกฤช สิทธิโอสถ
นายณัฐกิตติ์ หนูรอด
นายณัฐวัฒน์ บุญค้ํามา
นายณัฐวุฒิ ถุนนอก
นายดรณ์ สมิตะเกษตริน
นายดาระใน ยี่ภู่
นายดิเรก วีเปลี่ยน
นายดุสิต บริสุทธิ์ศรี
นายเดชา พลกล้า
นายเติม แสงไทยารักษ์
นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์
นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
นายไตรรัตน์ พูลสวัสดิ์
นายถนอม จันทรมณี
นายถวิล สร่ายหอม

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๑๑๙๔
๑๑๙๕
๑๑๙๖
๑๑๙๗
๑๑๙๘
๑๑๙๙
๑๒๐๐
๑๒๐๑
๑๒๐๒
๑๒๐๓
๑๒๐๔
๑๒๐๕
๑๒๐๖
๑๒๐๗
๑๒๐๘
๑๒๐๙
๑๒๑๐
๑๒๑๑
๑๒๑๒
๑๒๑๓
๑๒๑๔
๑๒๑๕
๑๒๑๖
๑๒๑๗
๑๒๑๘
๑๒๑๙
๑๒๒๐
๑๒๒๑
๑๒๒๒
๑๒๒๓
๑๒๒๔
๑๒๒๕

นายถาวร พรหมฉิม
นายทแกล้ว นุศรีวอ
นายทรงกลด สว่างวงศ์
นายทรงกลด อินทะกนก
นายทรงรัฐ รัฐปัตย์
นายทวี ไข่แก้ว
นายทวี จงประเสริฐ
นายทวี เสริมภักดีกุล
นายทวีพงษ์ เธียรศิลปรักษ์
นายทศพร จันทรประวัติ
ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์
นายทศพล สวัสดิสุข
นายทองคํา พรมดี
นายทองสิน สัตยาพันธุ์
นายทิวา วัฒนะไพบูลย์สุข
นายเทวา ปัญญาบุญ
นายธนกฤต ศรีสุกใส
นายธนนท์ สิริเสาวภาคย์กุล
เรืออากาศตรี ธนพล ภัทรฉวี
นายธนภัทร ณ ระนอง
นายธนยศ ปานขาว
นายธนะ พรหมดวง
นายธนาวุฒิ ทองทวี
นายธรรมชาติ อมฤกษ์
นายธรรมนูญ แก้วคํา
นายธฤต สําราญเวทย์
นายธวัช เจริญวัย
นายธวัชชัย ยาหิรัญ
นายธวัชชัย รอดงาม
นายธวัชชัย สหชาติมานพ
นายธาตรี บุญมาก
นายธํารง กนะกาศัย

หน้า ๙๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๒๖
๑๒๒๗
๑๒๒๘
๑๒๒๙
๑๒๓๐
๑๒๓๑
๑๒๓๒
๑๒๓๓
๑๒๓๔
๑๒๓๕
๑๒๓๖
๑๒๓๗
๑๒๓๘
๑๒๓๙
๑๒๔๐
๑๒๔๑
๑๒๔๒
๑๒๔๓
๑๒๔๔
๑๒๔๕
๑๒๔๖
๑๒๔๗
๑๒๔๘
๑๒๔๙
๑๒๕๐
๑๒๕๑
๑๒๕๒
๑๒๕๓
๑๒๕๔
๑๒๕๕
๑๒๕๖
๑๒๕๗

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายธีรเดช ศรีเจริญ
นายธีรยุทธ วศินสกุลพงศ์
นายธีรวัฒน์ รัตนกุล
นายธีรศักดิ์ ทรัพย์ศิริ
นายธีระพันธ์ สันติจิตโต
นายนพ พงศ์ผลาดิสัย
นายนพดล มามาก
นายนพดล รอดรุ่งเรือง
นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล
นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล
นายนภดล สวาสดิ์ญาติ
นายนรเสฏฐ์ ศรีตะพัสโส
นายนรินทร์ หีบแก้ว
นายนริศ นิรามัยวงศ์
นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์
นายนัติ เพ็งสถาน
นายนันทศักดิ์ บุนนาค
นายนิกร นวโชติรส
นายนิตย์ แดงขวัญทอง
นายนิทัศน์ ต้นจันทร์
นายนิธิภัทร ผจงวิริยาทร
นายนิยม หมันนุ่ม
นายนิวัฒน์ โฆสิตาภา
นายนิวัฒน์ งามธุระ
นายนิวัฒน์ สุขศิริ
นายนิวัต รองสวัสดิ์
นายบรรเจิด สาริพัฒน์
นายบรรณเชาว์ ต้นโพธิ์
นายบรรดิษฐ์ สังข์สุข
นายบรรลือ ชูชาติ
นายบวรศักดิ์ วานิช
นายบัญชา เชาวรินทร์

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๑๒๕๘
๑๒๕๙
๑๒๖๐
๑๒๖๑
๑๒๖๒
๑๒๖๓
๑๒๖๔
๑๒๖๕
๑๒๖๖
๑๒๖๗
๑๒๖๘
๑๒๖๙
๑๒๗๐
๑๒๗๑
๑๒๗๒
๑๒๗๓
๑๒๗๔
๑๒๗๕
๑๒๗๖
๑๒๗๗
๑๒๗๘
๑๒๗๙
๑๒๘๐
๑๒๘๑
๑๒๘๒
๑๒๘๓
๑๒๘๔
๑๒๘๕
๑๒๘๖
๑๒๘๗
๑๒๘๘
๑๒๘๙

นายบํารุง รื่นบรรเทิง
นายบําเหน็ฎ เพื่อนงาม
นายบุญเกื้อ คุณาธารกุล
นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ
นายบุญชัย สมใจ
นายบุญพาศ รักนุ้ย
นายบุญมา คงเจริญ
นายบุญยิ่ง จอมงาม
นายบุญเรือง เมฆฉิม
ร้อยเอก ปกรณ์เดช โลหิตหาญ
นายประกิต มัทยาท
นายประคอง ชูนวล
นายประจวบ มณีโชติ
นายประจักษ์ ชุมพล
นายประชา ไพประพันธ์
นายประดิษฐ์ ศรีประสิทธิ์
นายประดิษฐ์ สะเดา
นายประทีป การมิตรี
นายประพัฒน์ ชัชวาลชัยพรรณ
นายประพัทธพงศ์ พราหมณี
นายประภาส ชูภักดี
นายประมวล ลาภจิตต์
นายประมวล เฮงมีชัย
นายประยงค์ จันทเต็ง
นายประยุทธ เจริญทรัพย์
นายประวีณ แจ่มศักดิ์
นายประสงค์ อุไรวรณ์
นายประสาตร์ เสาไธสง
นายประสิทธิ์ นวลทิม
นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ
นายประเสริฐ ตันสาโรจน์วนิช
นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร

หน้า ๙๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๙๐
๑๒๙๑
๑๒๙๒
๑๒๙๓
๑๒๙๔
๑๒๙๕
๑๒๙๖
๑๒๙๗
๑๒๙๘
๑๒๙๙
๑๓๐๐
๑๓๐๑
๑๓๐๒
๑๓๐๓
๑๓๐๔
๑๓๐๕
๑๓๐๖
๑๓๐๗
๑๓๐๘
๑๓๐๙
๑๓๑๐
๑๓๑๑
๑๓๑๒
๑๓๑๓
๑๓๑๔
๑๓๑๕
๑๓๑๖
๑๓๑๗
๑๓๑๘
๑๓๑๙
๑๓๒๐
๑๓๒๑

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายปริญญา เขมะชิต
นายปรีชา นวลน้อย
นายปรีชา บุญสุวรรณ
นายปรีชา มานวกุล
นายปรีชา หงษ์เจริญ
นายปรีดี กุดหอม
นายปัญญศักย์ โสภณวสุ
นายปัญญา บุญญสิริกูล
นายปิยะชัย ตุ่ยสิมา
นายผดุงเดช ลือปิยะพาณิชย์
นายพงศ์ศักดิ์ สอาดบุญเรือง
นายพงศ์สวัสดิ์ สระวาสี
นายพงษ์ศักดิ์ ยศยิ่ง
นายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจํานงค์
นายพจน์ หรูวรนันท์
นายพนม เกิดนวล
นายพรชัย สัมมาวุฒธิ
นายพรต ภูภักดิ์
นายพรเทพ วัชกีกุล
นายพรประสิทธิ์ อิสริยะมงคล
นายพฤฒิชัย วงศ์สุฤทธิ์
นายพฤฒิยอดยิ่ง คัมภีรคุปต์
นายพลวรรธน์ เทียนชัยมงคล
นายพันเทพ วิสิฐคุณากร
นายพันธ์เทพ เสาโกศล
นายพิชัย ใจเสือ
นายพิชัย ส่งสุขเลิศสันติ
นายพิชิต อภิราชกมล
นายพิเชษฐ์ จันทร์ส่ง
นายพิทยา กุดหอม
นายพิทักษ์ บริพิศ
นายพิทักษ์ ศรีสุระ

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๑๓๒๒
๑๓๒๓
๑๓๒๔
๑๓๒๕
๑๓๒๖
๑๓๒๗
๑๓๒๘
๑๓๒๙
๑๓๓๐
๑๓๓๑
๑๓๓๒
๑๓๓๓
๑๓๓๔
๑๓๓๕
๑๓๓๖
๑๓๓๗
๑๓๓๘
๑๓๓๙
๑๓๔๐
๑๓๔๑
๑๓๔๒
๑๓๔๓
๑๓๔๔
๑๓๔๕
๑๓๔๖
๑๓๔๗
๑๓๔๘
๑๓๔๙
๑๓๕๐
๑๓๕๑
๑๓๕๒
๑๓๕๓

นายพินิจ แก้วจิตคงทอง
นายพินิจ พราหมณ์แก้ว
นายพิบูลย์ แพนพา
นายพิภพ แก้วประชา
นายพิมล พงษ์เผ่า
นายพิมล พูลสง่า
นายพิริยะ ฉันทดิลก
ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์
นายพิศฐ์ศักดิ์ รัตนวรรณี
ว่าที่ร้อยตรี พิศณุ วงษ์ศิลา
นายพิศิษฐ์ กิจบุญอนันต์
นายพิสิษฐ์ แร่ทอง
นายพีรณัฐ รัตนวรโอภาส
นายพีรวัส ตินตะชาติ
นายพีระพล ตัณฑโอภาส
นายพูนไทย รัตตรัตน์
นายเพิ่มศักดิ์ แสงประสิทธิโชค
นายไพฑูรย์ สัตยวงศ์ทิพย์
นายไพบูลย์ โอมาก
นายไพรัตน์ ลิ่มสกุล
นายไพรัตน์ เวชชะ
นายไพโรจน์ จริตงาม
นายไพโรจน์ บัวน่วม
นายไพศาล ศุทธวีระ
นายไพสิน นกศิริ
นายภักดี ศักดิ์พิสิษฐ์
นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์
นายภิญโญ ผ้าเจริญ
นายภูษิต ลัทธิธนธรรม
นายมนตรา พรมสินธุ
นายมนัส งามบรรหาร
นายมนัส นาคา

หน้า ๙๖
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๑๓๕๔
๑๓๕๕
๑๓๕๖
๑๓๕๗
๑๓๕๘
๑๓๕๙
๑๓๖๐
๑๓๖๑
๑๓๖๒
๑๓๖๓
๑๓๖๔
๑๓๖๕
๑๓๖๖
๑๓๖๗
๑๓๖๘
๑๓๖๙
๑๓๗๐
๑๓๗๑
๑๓๗๒
๑๓๗๓
๑๓๗๔
๑๓๗๕
๑๓๗๖
๑๓๗๗
๑๓๗๘
๑๓๗๙
๑๓๘๐
๑๓๘๑
๑๓๘๒
๑๓๘๓
๑๓๘๔
๑๓๘๕

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายมนัส บังศรี
นายมนัส ศุภวิริยากร
นายมนู สินจังหรีด
นายเมธาศิษฏ์ ฉัตรคุปต์ชนรดี
นายไมตรี วิริยะเจริญกิจ
นายยศวัจน์ วิภูษาวิทูลย์
นายยะห์ยา ปะนาฆอ
นายโยธิน ฉายรัศมี
นายโยธิน ประสงค์ความดี
นายรณภพ เวียงสิมมา
นายรณยุทธ์ พรหมายน
นายรพิสิทธิ์ พิมพ์พัฒน์
นายรักษ์พล วงษ์ม่วง
นายรังสรรค์ เอกวัฒนพันธ์
นายรังสฤษฎ์ งามศิริ
นายรัฐพล นิโครธานนท์
นายรุ่งอรุณ ปิ่นสมบูรณ์
นายเริงวิทย์ ถนอมแสง
นายเรืองชัย สานนท์
นายเรืองยศ ไพรีพินาศ
นายเรืองฤทธิ์ ชํานาญศิลป์
นายฤทธิรงค์ พิลาไชย
นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์
นายลิขิต ทองทัย
นายลิขิต ทองนาท
นายวชิระ เกตุพันธุ์
นายวชิระ พันดุสะ
นายวนิพงศ์ มุณีน้อย
นายวรญาณ บุญณราช
นายวรณัฎฐ์ หนูรอต
นายวรรณะ จันทรถาวร
นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๑๓๘๖
๑๓๘๗
๑๓๘๘
๑๓๘๙
๑๓๙๐
๑๓๙๑
๑๓๙๒
๑๓๙๓
๑๓๙๔
๑๓๙๕
๑๓๙๖
๑๓๙๗
๑๓๙๘
๑๓๙๙
๑๔๐๐
๑๔๐๑
๑๔๐๒
๑๔๐๓
๑๔๐๔
๑๔๐๕
๑๔๐๖
๑๔๐๗
๑๔๐๘
๑๔๐๙
๑๔๑๐
๑๔๑๑
๑๔๑๒
๑๔๑๓
๑๔๑๔
๑๔๑๕
๑๔๑๖
๑๔๑๗

นายวราดิศร อ่อนนุช
นายวสันต์ กล่อมสุนทร
นายวัชระ บัวทอง
นายวัชรินทร์ พุ่มจิตร์
นายวัชรินทร์ สามารถ
นายวัชรินทร์ สุตลาวดี
นายวัฒนะ นวลอนันต์
นายวัฒนา ยั่งยืน
นายวัลลภ ประวัติวงค์
นายวาทิต ปัญญาคม
นายวิจิตร หลังสัน
นายวิชัย บรรดาศักดิ์
นายวิชัย พรมเกตุ
นายวิชัย ศรีมหาบรรณ
นายวิชัย ศิลปกิจโกศล
นายวิชิต ชื่นชวนสังคม
นายวิเชียร ตรีณาวงษ์
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ
นายวิญญ์ สิทธิเชนทร์
นายวิฑูรย์ นวลนุกูล
นายวิทยา บุณยะเวชชีวิน
นายวิทูรย์ จิรัษฐิติพงศ์
นายวินัย มาตรโคกสูง
นายวินัย รุมฉิมพลี
นายวินัย สุริยปราการ
นายวินุลาศ เจริญชัย
นายวิระ ทองพิจิตร
นายวิรัช ภูมิพิทักษ์กุล
นายวิรัตน์ ไชยสิทธิ์
นายวิรัตน์ ระวังภัย
นายวิโรจน์ ตันติวิริยาภรณ์
นายวิวัฒน์ ตรีสุนทรรัตน์

หน้า ๙๗
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๑๔๑๘
๑๔๑๙
๑๔๒๐
๑๔๒๑
๑๔๒๒
๑๔๒๓
๑๔๒๔
๑๔๒๕
๑๔๒๖
๑๔๒๗
๑๔๒๘
๑๔๒๙
๑๔๓๐
๑๔๓๑
๑๔๓๒
๑๔๓๓
๑๔๓๔
๑๔๓๕
๑๔๓๖
๑๔๓๗
๑๔๓๘
๑๔๓๙
๑๔๔๐
๑๔๔๑
๑๔๔๒
๑๔๔๓
๑๔๔๔
๑๔๔๕
๑๔๔๖
๑๔๔๗
๑๔๔๘
๑๔๔๙

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายวิวิศน์ รัตตนิทัศน์
นายวิศววัชร จันทสาร
นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์
นายวิศิษฐ์ อนันต์วรปัญญา
นายวิษณุ อยู่ดี
นายวิสิฎฐ มณีวรรณ
ว่าที่ร้อยตรี วีรยุทธ นิรมานวิธุโรจน์
นายวีระ นามวงศ์
นายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล
นายวีระพงศ์ บูรณศิลป์
นายวีระพล ดวงอาจ
นายวีระพันธ์ ดีอ่อน
นายวีระพันธ์ อุปถัมภากุล
นายวุฒิพงศ์ พุทธิธนพัฒน์
นายวุฒิพงษ์ พรหมทวี
นายศรชัย อินตะเทพ
นายศรวุฒิ ศรีรัตนชุมพล
นายศรัณยู มีทองคํา
นายศรัณยู มุขวรรณ์
นายศราวุธ ไทยเจริญ
นายศรีชัย ตันฑะโสภณ
นายศักดา พันธ์พงศ์
นายศักดา หวังธรรมมั่ง
นายศักดาวุธ คันธวงษ์
นายศักดิ์ชัย โชติมานนท์
นายศักดิ์ชัย อวยชัย
นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์
นายศักรินทร์ ทุมเสน
นายศิริชัย ไตรสารศรี
นายศิริพล พิพัฒน์รัตนเสรี
นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง
นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๑๔๕๐
๑๔๕๑
๑๔๕๒
๑๔๕๓
๑๔๕๔
๑๔๕๕
๑๔๕๖
๑๔๕๗
๑๔๕๘
๑๔๕๙
๑๔๖๐
๑๔๖๑
๑๔๖๒
๑๔๖๓
๑๔๖๔
๑๔๖๕
๑๔๖๖
๑๔๖๗
๑๔๖๘
๑๔๖๙
๑๔๗๐
๑๔๗๑
๑๔๗๒
๑๔๗๓
๑๔๗๔
๑๔๗๕
๑๔๗๖
๑๔๗๗
๑๔๗๘
๑๔๗๙
๑๔๘๐
๑๔๘๑

หน้า ๙๘
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นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์
นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา
นายศุภชัย ปัญญาศิริ
นายศุภมิตร เลื่อนสุคันธ์
นายศุภฤกษ์ สงวนรัษฎ์
นายเศรษฐา ศรีสุธรรมศักดิ์
นายสงวน ดีแสน
นายสง่า บัวระดก
นายสถิตย์ ไวว่อง
นายสถิตย์ อินทามระ
นายสนธยา ทองดี
นายสนั่น โมธินา
นายสนั่น สนธิเมือง
นายสมเกียรติ แก้วรัตน์
นายสมเกียรติ ดวงมณี
นายสมคิด จันทมฤก
นายสมคิด ผานุการณ์
นายสมจิตร ศรีจันทร์
นายสมเจตน์ เต็งมงคล
นายสมชาติ ไชยศิลา
นายสมชาย ไตรทิพย์ชาติสกุล
นายสมชาย เปลี่ยนรัมย์
นายสมชาย ลี้วงศกร
นายสมชาย สายัณห์
นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา
นายสมชาย อรุณรัตนมุขย์
ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล
นายสมนึก ประเสริฐปาลิฉัตร
นายสมนึก หอมนาน
นายสมบัติ โต๊ะบุรินทร์
นายสมบัติ อัมฤทธิ์
นายสมบูรณ์ ชุมพาลี

๑๔๘๒
๑๔๘๓
๑๔๘๔
๑๔๘๕
๑๔๘๖
๑๔๘๗
๑๔๘๘
๑๔๘๙
๑๔๙๐
๑๔๙๑
๑๔๙๒
๑๔๙๓
๑๔๙๔
๑๔๙๕
๑๔๙๖
๑๔๙๗
๑๔๙๘
๑๔๙๙
๑๕๐๐
๑๕๐๑
๑๕๐๒
๑๕๐๓
๑๕๐๔
๑๕๐๕
๑๕๐๖
๑๕๐๗
๑๕๐๘
๑๕๐๙
๑๕๑๐
๑๕๑๑
๑๕๑๒
๑๕๑๓

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายสมบูรณ์ ไชยจรัส
นายสมบูรณ์ ด่านรัชตกุล
นายสมพงษ์ ผลพัฒนกุล
นายสมพงษ์ มหาลวเลิศ
นายสมพงษ์ มากมณี
นายสมพงษ์ ยอดเมือง
นายสมพงษ์ สุวรรณการ
นายสมภพ ร่วมญาติ
นายสมภพ สมิตะสิริ
นายสมโภชน์ วิทยาขาว
นายสมโภชน์ โอทอง
นายสมยศ ธรรมศิริ
นายสมหมาย เรืองรัตน์
นายสมอาจ ภมรพล
นายสยุมภู สุรเกียรติ
นายสราวุฒิ วรพงษ์
นายสราวุธ ทองปัน
นายสราวุธ วงศ์วิวัฒนา
นายสราวุธ แสงประสิทธิ์
นายสฤษดิ์ โพวันดี
นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา
นายสว่าง ม่อมดี
นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล
นายสัจจา พุกสุขสกุล
นายสันติ์ จันทรวงษ์
นายสันติ การภักดี
นายสันติ ทางธนกุล
นายสันติ ศิริขันธ์
นายสันติ สังขธูป
นายสันติธร ยิ้มละมัย
นายสัมฤทธิ์ กองเงิน
นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๑๕๑๔
๑๕๑๕
๑๕๑๖
๑๕๑๗
๑๕๑๘
๑๕๑๙
๑๕๒๐
๑๕๒๑
๑๕๒๒
๑๕๒๓
๑๕๒๔
๑๕๒๕
๑๕๒๖
๑๕๒๗
๑๕๒๘
๑๕๒๙
๑๕๓๐
๑๕๓๑
๑๕๓๒
๑๕๓๓
๑๕๓๔
๑๕๓๕
๑๕๓๖
๑๕๓๗
๑๕๓๘
๑๕๓๙
๑๕๔๐
๑๕๔๑
๑๕๔๒
๑๕๔๓
๑๕๔๔
๑๕๔๕

หน้า ๙๙
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นายสัลเลข คําใจ
นายสาคร รุ่งเรือง
นายสาธิเดช ชูอํานาจ
นายสาโรช กาญจนพงศ์
นายสํารวย เกษกุล
นายสําเร็จ แสนคํา
นายสิงหราช วงษ์เสงี่ยม
นายสิทธินนจ์ แสงประดับ
นายสิทธิศักดิ์ ลากะสง
นายสิริชัย วุฒิปราณี
นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์
นายสุกิจ สถาปนะวรรธนะ
นายสุกิจ อรัญนารถ
นายสุจินต์ เมธาเศรษฐ์
นายสุจินต์ วาจากิจ
นายสุชัยวิทย์ เนียมโภคะ
นายสุชาต กิติคุณ
นายสุชาติ ทองบุญยัง
นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม
นายสุทิน ปัญญาโพธาสกุล
นายสุเทพ บูรณะวงศ์ตระกูล
นายสุเทพ มลสวัสดิ์
นายสุเทพ รื่นถวิล
นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์
นายสุนทร วัฒนา
นายสุพจน์ ยศสิงห์คํา
นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย
นายสุพล โพธิ์แก้ว
นายสุพฒ
ั น์ คําภักดี
นายสุรชาติ ค้ําชู
นายสุรเชษ นิ่มกุล
ว่าที่ร้อยตรี สุรทศ วัฒนพันธุ์
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๑๕๔๗
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๑๕๕๔
๑๕๕๕
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๑๕๕๗
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๑๕๕๙
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๑๕๖๑
๑๕๖๒
๑๕๖๓
๑๕๖๔
๑๕๖๕
๑๕๖๖
๑๕๖๗
๑๕๖๘
๑๕๖๙
๑๕๗๐
๑๕๗๑
๑๕๗๒
๑๕๗๓
๑๕๗๔
๑๕๗๕
๑๕๗๖
๑๕๗๗

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายสุรพงษ์ นาคประเสริฐ
นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล
นายสุรพล สุวรรณานนท์
นายสุรวิทย์ นวลแก้ว
นายสุรศักดิ์ เจริญพันธ์
นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง
นายสุรศิษฐ์ อินทกรอุดม
นายสุรสิทธิ์ สิทธิกรวนิช
นายสุรินทร์ ลมจะโปะ
นายสุรินทร์ สุริยะวงศ์
นายสุริยัน ณรงค์กูล
นายสุริยันต์ บุญญานุกูล
นายสุริยา พานิชพงศ์
นายสุวัฒน์ เข็มเพชร
นายสุวชิ าญ ไชยโกมล
นายสุวิทย์ ดีปรีชา
นายสุวิทย์ พุกกะเวส
นายสุวิทย์ เหมทานนท์
นายเสริม เกื้อสังข์
นายเสรี หอมเกษร
นายโสภณ คชพันธ์
นายโสมนัส ทองสุข
นายไสว นะธิศรี
นายหรรณพ พุกจันทร์
นายอดิเรก วัฒนาอุดมชัย
ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ
ว่าที่ร้อยตรี อดุลย์ ทรัพย์แสนดี
นายอดุลย์ ภู่ภัทรางค์
นายอติชาต อุณหเลขกะ
นายอนวัช บูรพาชน
นายอนวัช สัตตบุศย์
นายอนันต์ จรุงโรจน์รัศมี

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๑๕๗๘
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๑๕๙๗
๑๕๙๘
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๑๖๐๑
๑๖๐๒
๑๖๐๓
๑๖๐๔
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๑๖๐๖
๑๖๐๗
๑๖๐๘
๑๖๐๙
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นายอนันต์ นาคนิยม
พันจ่าโท อนันต์ บุญสําราญ
นายอนันต์ ภัทรเดชมงคล
นายอนัษฐพงษ์ วิหคเหิร
นายอนุกูล เรือนแก้ว
นายอนุชา เจริญรักษ์
นายอนุพงศ์ คําภูแก้ว
นายอนุรุทธ์ กาศลังกา
นายอนุวัฒน์ หิระนิล
นายอนุสร ตันโชติกุล
นายอภิชัย ชัยชมภู
นายอภิชาติ ธนะมัย
นายอภินันท์ เลียบใย
นายอภิวัฒน์ จันทรมณี
นายอภิวิชญ์ ปิ่นโต
นายอภิสิทธิ์ วรรณตุง
นายอมรศักดิ์ นัยวิจารณ์
นายอร่าม รัตนโสภา
นายอรุณศักดิ์ วงศ์วิวัฒน์
นายอลงกต วรกี
นายอัครพนธ์ เกตุสังข์พันธ์
นายอัฎฐฤทธิ์ ชีวรัตนพงษ์
นายอัมพล ทองพุ
นายอาคม ปฐมสีมากุล
นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบํา
นายอาวุธ วิเชียรฉาย
นายอํานวย ปราณีตพลกรัง
นายอํานวย พานทอง
นายอํานวย รักธรรม
นายอํานาจ สาลีฉันท์
นายอิทธิ ศรีมาธรณ์
นายอินทรีย์ เกิดมณี
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๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายอุดม ไชยสาลี
นายเอกราช มณีกรรณ์
นายเอนก แท้สูงเนิน
นายโอภาส ชูฤทธิ์
พันตํารวจโท กรภัทร์ โรจน์แสงรัตน์
นายกีรติ ณ พัทลุง
นายเกริกไชย ศรีศุกร์เจริญ
นายเกษม ธุวพาณิชยานันท์
นายโกมล เสรยางกูร
นายคงศักดิ์ ปานสอาด
นายจํานงค์ อิ่นคํา
พันเอก ชัชนันท์ เมธีธรรมาภรณ์
นายชัชวาลย์ ล้วนรัตน์
นายชัยดิฐ ลิมปิสวัสดิ์
นายชัยพฤกษ์ แสวงเจริญ
นายชัยวัฒน์ เหลืองเมฆา
พันตํารวจโท เชน กาญจนาปัจจ์
นายณธพงศ์ แอนุ้ย
นายเดชา แจ่มจันทร์
นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์
นายทร ชาวพิจิตร
นายทัพพ์ฐพนธ์ ลั่นซ้าย
นายทํานุ ประกิจสุวรรณ
นายเทพพรหม อ่อนสีบุตร
นายธนากร คัยนันท์
นายธีรนิตย์ ลิมปรังษี
นายธีระศักดิ์ พูลคล้าย
ว่าที่ร้อยตรี นิรันดร์ ปัญจวุฒิพัฒน์
พันตํารวจโท บรรณฑูรย์ ฉิมกรา
นายบัญญัติ วงค์สว่าง
นายประธาน ฤทธิลี
นายประเวศ กันสุข

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๑๖๔๒
๑๖๔๓
๑๖๔๔
๑๖๔๕
๑๖๔๖
๑๖๔๗
๑๖๔๘
๑๖๔๙
๑๖๕๐
๑๖๕๑
๑๖๕๒
๑๖๕๓
๑๖๕๔
๑๖๕๕
๑๖๕๖
๑๖๕๗
๑๖๕๘
๑๖๕๙
๑๖๖๐
๑๖๖๑
๑๖๖๒
๑๖๖๓
๑๖๖๔
๑๖๖๕
๑๖๖๖
๑๖๖๗
๑๖๖๘
๑๖๖๙
๑๖๗๐
๑๖๗๑
๑๖๗๒
๑๖๗๓

นายประสาร สง่าแสง
นายประเสริฐ ใจหอม
หม่อมหลวงพรวิศิษฎ์ วรวรรณ
นายพิชิต วรรณจิตต์
นายพิรัชย์พนธ์ วงศ์เวช
นายพิสุทธิ์ เจริญฤทธิ์
พันตํารวจโท โพธิวัฒน์ ทิมอุดม
นายไพฑูรย์ วิเศษศิริ
นายไพบูลย์ สุนทรประเสริฐ
นายไพโรจน์ แต่สุวรรณ์
นายภาวิช กลิ่นชวนชื่น
นายราเชน จําปาดิษฐ์
นายเรืองยศ รัตนอุรดินทร์
นายวรวีร์ ไวยวุฒิ
นายวสันต์ กิตติโชติพันธุ์
นายวสันต์ ธนโชติกิตติพงศ์
นายวันชัย พวยไพบูลย์
นายวิเชียร ทองพุ่ม
นายวิสาร หทัยธรรม
นายวีรชัย เพชรรัตน์
นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์
นายวีระพงษ์ เทียนเสริมทรัพย์
พันตํารวจโท ศักกพล สุขปาน
นายศิริสุข ยืนหาญ
นายเศวตนันท์ สุขพันธ์
นายสมชาย คมกริส
นายสมชาย เปรมใจ
นายสมบุญ มาศประมุท
นายสมบูรณ์ นพเกล้า
นายสมพงษ์ บัวบังศึก
นายสมศักดิ์ เกียรติดานุสรณ์
พันตํารวจโท สังคม บัวทอง
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ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๗๔
๑๖๗๕
๑๖๗๖
๑๖๗๗
๑๖๗๘
๑๖๗๙
๑๖๘๐
๑๖๘๑
๑๖๘๒
๑๖๘๓
๑๖๘๔
๑๖๘๕
๑๖๘๖
๑๖๘๗
๑๖๘๘
๑๖๘๙
๑๖๙๐
๑๖๙๑
๑๖๙๒
๑๖๙๓
๑๖๙๔
๑๖๙๕
๑๖๙๖
๑๖๙๗
๑๖๙๘
๑๖๙๙
๑๗๐๐
๑๗๐๑
๑๗๐๒
๑๗๐๓
๑๗๐๔

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายสันติ ฤทธิรัตน์
นายสันติชัย ดนหรอหมาน
นายสายยนต์ ปัญญาทา
นายสิงห์ รุ่งเรือง
นายสิทธิ สุธีวงศ์
นายสิทธิศักดิ์ กัลยาณประดิษฐ์
นายสิทธิศักดิ์ วัจนะรัตน์
นายสุชีพ คชรินทร์
นายสุเทพ ชิ้นสกุล
นายสุนทร ชื่นศิริ
พันตํารวจโท สุภัทธ์ ธรรมธนารักษ์
พันตํารวจโท สุเมธ ลิขิตธนานันท์
นายสุรทิน เถาว์ทิพย์
นายสุรศักดิ์ เผื่อนคํา
พันตํารวจโท สุวิชชา ถมยาบัตร
นายเสรี หาแก้ว
นายอดิศร คุณูปถัมภ์
นายอนันต์ นานอยู่เปรม
นายอนุกูล รักษ์ธรรมเสมอ
นายอภิฑูรย์ ภู่เพชร
พันตํารวจโท อัครวัฒน์
อ่อนแก้วทวีสนิ
นายเอิน อาจิตร์
นายกฤษดา สหัสนฤภัยพงษ์
นายกัมพล ต่อธนกุล
นายกิตติพงษ์ เหล่านิพนธ์
นายกิตติภพ แสงฤทธิ์
นายคมสัน พัวศรีพันธุ์
นายจํารัส กิจจาวิทย
นายชัย มีเดชา
นายชัยวัฒน์ ทิพย์ลมัย
นายชาคริตย์ เดชา

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๑๗๐๕
๑๗๐๖
๑๗๐๗
๑๗๐๘
๑๗๐๙
๑๗๑๐
๑๗๑๑
๑๗๑๒
๑๗๑๓
๑๗๑๔
๑๗๑๕
๑๗๑๖
๑๗๑๗
๑๗๑๘
๑๗๑๙
๑๗๒๐
๑๗๒๑
๑๗๒๒
๑๗๒๓
๑๗๒๔
๑๗๒๕
๑๗๒๖
๑๗๒๗
๑๗๒๘
๑๗๒๙
๑๗๓๐
๑๗๓๑
๑๗๓๒
๑๗๓๓
๑๗๓๔
๑๗๓๕
๑๗๓๖

นายเชิดศักดิ์ วิสุทธิกุล
นายธีรวิทย์ จิรางกูร
นายนพดล พลอยอยู่ดี
นายนรินทร์ บุญพร้อม
นายประพันธ์ วิศิษฏจินดา
นายประมวล สุขกล่อม
นายประเสริฐ ธัญญเจริญ
นายพงศ์ศักดิ์ มาศมาลัย
นายพงศ์ศา วงษ์วันทนีย์
นายพันธ์เทพ เปาริก
นายพิทูร ดําสาคร
นายไพรัชต์ ศิริพันธุ์
นายไพโรจน์ ชาติศิริ
นายไพโรจน์ โชติกเสถียร
นายภาณุ เหี้ยมหาญ
นายภูมา ธรรมกุล
นายวชิระ ศรีบัวชุม
นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส
นายวสันต์ชาย เคหะวันยะ
นายวิจิตร อินทรักษ์
นายวิชิต เอื้อสมานจิต
นายวิเชียร กระบวนศรี
นายวินัย ขันติวิศิษฎ์
นายวิวัฒน์ ตังหงส์
นายวิสุทธิ์ อุทัยเลิศ
นายวิสูตร จ้อนเมือง
นายสงวน วงศ์สัมพันธ์สุข
นายสง่า วงศ์ษาพาน
นายสมชาย อ่วมเพ็ง
นายสัณหพจน์ บางต่าย
นายสิรวุฒ น้อยประเสริฐ
นายสุชาติ แผ่นเงิน
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๑๗๓๗
๑๗๓๘
๑๗๓๙
๑๗๔๐
๑๗๔๑
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๑๗๔๗
๑๗๔๘
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๑๗๕๓
๑๗๕๔
๑๗๕๕
๑๗๕๖
๑๗๕๗
๑๗๕๘
๑๗๕๙
๑๗๖๐
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๑๗๖๒
๑๗๖๓
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๑๗๖๖
๑๗๖๗

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายสุชาติ วิชชาวุธ
นายสุธีร์ แสงจันทร์
นายสุรพล พลอยสุข
นายอนันต์ กลั่นขยัน
นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์
นายอรรจธร ลี้ตระกูล
นายอาณาจักร สุทธายน
นายอาภร อมตเวทย์
นายอิลหยัต คชสวัสดิ์
นายกองเกต ชนะพันธุ์
นายชูชาติ ราชจันทร์
นายธงชัย มสาทธนะ
นายธีระ แก้วประจันทร์
นายประดิษฐ์ โปซิว
ว่าที่พันตรี ประภาส
สะท้านอิทธิฤทธิ์
นายประสิทธิ์ พุ่มไม้ชัยพฤกษ์
นายประหยัด ถิลา
นายพิพัฒน์ เนี้ยวคงศักดิ์
นายวีระศักดิ์ กลั่นรอด
นายศุภชัย จันทร์สุวรรณ์
นายสมควร อุ่มตระกูล
นายสมนึก ปาปะเค
นายสุรเชษฐ์ เฟื่องฟู
นายคมสัน ตันยืนยงค์
นายพิสิฏฐ์ สุนทราภัย
นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์
นายยุทธนาพงศ์ แดงเพ็ง
นายสุรินทร์ อรรถกิจการค้า
นายอลงกรณ์ เหล่างาม
นายกมล กาวิรส
นายกมล จิตรแข็ง

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๑๗๖๘
๑๗๖๙
๑๗๗๐
๑๗๗๑
๑๗๗๒
๑๗๗๓
๑๗๗๔
๑๗๗๕
๑๗๗๖
๑๗๗๗
๑๗๗๘
๑๗๗๙
๑๗๘๐
๑๗๘๑
๑๗๘๒
๑๗๘๓
๑๗๘๔
๑๗๘๕
๑๗๘๖
๑๗๘๗
๑๗๘๘
๑๗๘๙
๑๗๙๐
๑๗๙๑
๑๗๙๒
๑๗๙๓
๑๗๙๔
๑๗๙๕
๑๗๙๖
๑๗๙๗
๑๗๙๘
๑๗๙๙

นายกมล นามบุญมี
นายกมล ส่งวัฒนา
นายกมล สังข์ประคอง
นายกร ยอดเยาว์
นายกรงทอง ผาบเพ็ง
นายกรธนา วีรวัฒน์
นายกรีธา กลิ่นศรีสุข
นายกฤต คงชู
นายกฤติพัฒน์ แสงทอง
นายกฤษฎา กูรมะสุวรรณ
นายกฤษฎา ยิ่งยืน
นายกฤษฎิ์ ทองคําปั้น
นายกฤษณะ ถิระพงษ์
นายกองมี แสนใจวุฒิ
นายกอเดร์ แลแมแน
นายกัมปนาท รตเวสสนันท์
นายกัมพล ทวนพรมราช
นายกัมพล พื้นแสน
นายกําจัด บุญวิทย์
นายกําจัด พรมจีน
นายกําธร แผ้วสะอาด
นายกําพล เดชพจน์
นายกิจจา ทิพย์เที่ยงแท้
นายกิตติ บุญเลิศนิรันดร์
นายกิตติ รัตนพันธุ์
นายกิตติคม คาวีรัตน์
นายกิตติพงศ์ รุ่งเรืองธนะกิจ
นายกิตติพร อินทะสีดา
นายกิตติภณ ไม้หอม
นายกิตติวุฒิ ศรีภักดี
นายกิตติศักดิ์ ผาลี
นายกิตติศักดิ์ พรมบุรินทร์

หน้า ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๐๐
๑๘๐๑
๑๘๐๒
๑๘๐๓
๑๘๐๔
๑๘๐๕
๑๘๐๖
๑๘๐๗
๑๘๐๘
๑๘๐๙
๑๘๑๐
๑๘๑๑
๑๘๑๒
๑๘๑๓
๑๘๑๔
๑๘๑๕
๑๘๑๖
๑๘๑๗
๑๘๑๘
๑๘๑๙
๑๘๒๐
๑๘๒๑
๑๘๒๒
๑๘๒๓
๑๘๒๔
๑๘๒๕
๑๘๒๖
๑๘๒๗
๑๘๒๘
๑๘๒๙
๑๘๓๐
๑๘๓๑

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายกิตติศักดิ์ ศรีภา
นายกีฑา พิสฐศาสน์
นายเกตุ บุญล้อม
นายเกริกฤทธิ์ พ่วงสมจิตร
นายเกรียงไกร คงวัฒนา
นายเกรียงไกร ศิริวัฒนกุล
นายเกรียงศักดิ์ เขาแก้ว
นายเกรียงศักดิ์ งอยภูธร
นายเกรียงศักดิ์ บุญศิริ
นายเกรียงศักดิ์ มณีกาญจน์
นายเกษม ศรีวัฒนพันธุ์
นายเกษม หล้ากวนวัน
นายเกษมศักดิ์ เอ็มรัตน์
นายเกษมสันต์ มีจันทร์
นายเกื้อกูล ดีประสงค์
นายแก้ว อุดมศิริชาคร
นายโกมล หอมทั่ว
นายโกมินทร์ แผ้วพลสง
นายโกเมนทร์ เพชรภู่
นายโกวิทย์ ปิยะมังคลา
นายโกศล รัตนวรรณ
นายไกรนรา มาหะมะ
นายไกศิษฏ์ เปลรินทร์
นายขรรค์ชัย อ่อนมี
นายขวัญชัย กุลสุวรรณ
นายขวัญชัย พูลเจริญ
นายขวัญไทย แสนเรียน
นายขันแก้ว มูลฟอง
นายคงจันทร์ จันทะสิงห์
นายคงรักษ์ คุณพาที
นายคณิต รูปดี
นายคนองเดช เชษฐบุตร

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๑๘๓๒
๑๘๓๓
๑๘๓๔
๑๘๓๕
๑๘๓๖
๑๘๓๗
๑๘๓๘
๑๘๓๙
๑๘๔๐
๑๘๔๑
๑๘๔๒
๑๘๔๓
๑๘๔๔
๑๘๔๕
๑๘๔๖
๑๘๔๗
๑๘๔๘
๑๘๔๙
๑๘๕๐
๑๘๕๑
๑๘๕๒
๑๘๕๓
๑๘๕๔
๑๘๕๕
๑๘๕๖
๑๘๕๗
๑๘๕๘
๑๘๕๙
๑๘๖๐
๑๘๖๑
๑๘๖๒
๑๘๖๓

นายคมกฤช แก้วบุตร
นายคมสัน เปี่ยมชูชาติ
นายคําแปลง แก้วเมือง
นายคําพา เคล้าโนนคร้อ
นายคําไพ พาลี
นายคํารณ คนทรรศน์
นายคํารณ บุญเรือนณรงค์
นายคํารณ อุปเท่ห์
นายคําสอน ด้วงโต้ด
นายคําแหง แก้วจุฑามณี
นายจงเจตต์ พานิชกุล
นายจรณิต แก้วกังวาล
นายจรัญ บุญมา
นายจรัญ มัตตะเดช
นายจรัญ สายะสถิตย์
นายจริยะ บุญโอภาส
นายจรุณ ไสยพาที
นายจรูญ เจริญเนตรกุล
นายจรูญ พวงมณี
นายจรูญ อินทฤาชัย
นายจรูญเดช สิทธิพรหม
นายจวง ปะปุนไร่
นายจอมสี พรมจันทร์
นายจักรกริศน์ เนื่องจํานงค์
นายจักรพงษ์ พิมพ์พิมล
นายจักรภัฒน์ วงษ์ขวัญเมือง
นายจักรา วาทหงษ์
นายจักรินทร์ ศุขหมอก
นายจํานง จุลอําพันธ์
นายจํานงค์ จันทร์เต็มดวง
นายจํานงค์ สุวรรณขํา
นายจําเนียร สัญจรรัตน์

หน้า ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๖๔
๑๘๖๕
๑๘๖๖
๑๘๖๗
๑๘๖๘
๑๘๖๙
๑๘๗๐
๑๘๗๑
๑๘๗๒
๑๘๗๓
๑๘๗๔
๑๘๗๕
๑๘๗๖
๑๘๗๗
๑๘๗๘
๑๘๗๙
๑๘๘๐
๑๘๘๑
๑๘๘๒
๑๘๘๓
๑๘๘๔
๑๘๘๕
๑๘๘๖
๑๘๘๗
๑๘๘๘
๑๘๘๙
๑๘๙๐
๑๘๙๑
๑๘๙๒
๑๘๙๓
๑๘๙๔
๑๘๙๕

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายจํารัส เสนาปักธงไชย
นายจําลอง กล่อมอยู่
นายจําลอง คําบุญชู
นายจําลอง ดาวเรือง
นายจําลอง พึ่งเจียม
นายจิตติน แตงเที่ยง
นายจิรวัฒน์ เตียรถ์วัฒนานนท์
นายจิรวัฒน์ วีรังกร
นายจิรวุฒิ คฤหานนท์
นายจิรศักดิ์ ปรีดีวงษ์
นายจิรศักดิ์ สุรังคพิพรรธน์
นายจิระวัฒน์ ชวลิต
นายจีระวิทย์ บุตรศรี
นายจีระศักดิ์ จันทุดม
นายจุมพล สัณหวงศ์
นายเจตทะนง แกล้วสงคราม
นายเจตนา ขะมันจา
นายเจตนา เจริญศิริ
นายเจตนิทรรศน์ พิธาฐิติกุล
นายเจริญ เชาวลิต
นายเจริญ ทองเมือง
นายเจริญ แบนสุภา
นายเจริญ รัตนแพทย์
นายเจริญ แสงดี
นายเจริญไชย เจียมจรรยา
นายเจษฎา สิงห์เวชสกุล
นายแจ่ม ธาราวร
นายฉลาด กันกา
นายฉัฐไชย์ ลีนาวงศ์
นายฉัตร ภาคมฤค
นายฉัตรชัย โชติษฐยางกูร
นายฉัตรชัย วิริยะไกรกุล

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๑๘๙๖
๑๘๙๗
๑๘๙๘
๑๘๙๙
๑๙๐๐
๑๙๐๑
๑๙๐๒
๑๙๐๓
๑๙๐๔
๑๙๐๕
๑๙๐๖
๑๙๐๗
๑๙๐๘
๑๙๐๙
๑๙๑๐
๑๙๑๑
๑๙๑๒
๑๙๑๓
๑๙๑๔
๑๙๑๕
๑๙๑๖
๑๙๑๗
๑๙๑๘
๑๙๑๙
๑๙๒๐
๑๙๒๑
๑๙๒๒
๑๙๒๓
๑๙๒๔
๑๙๒๕
๑๙๒๖
๑๙๒๗

นายฉัตรชาญ ทองจับ
นายฉัตรวุฒิ จันปฐมพงศ์
นายเฉลา อัครเศรษฐเมธี
นายเฉลิม พุ่มไพจิตร
นายเฉลิมเกียรติ ณ ปั่น
นายเฉลิมชัย พาวัฒนา
นายเฉลิมพงษ์ ถนอมรัตน์
นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ
นายเฉลิมพล สมทิพย์
นายเฉลิมพล หล้าเพ็ง
นายเฉลิมพล อินทร์เพ็ญ
นายเฉลิมศักดิ์ จูฑะพันธุ์
นายเฉลียว บุญมาลี
นายเฉลียว พงศาปาน
นายเฉลียว พลเพชร
นายเฉลียว อารีย์
นายชนะชัย สืบปรุ
นายชนาวุธ บุตรดี
นายชนินทร์ สะพรั่ง
นายชนิสร ทองสด
นายชมภู จันทร์เจริญ
นายชยพณ ขันติแก้ว
นายชยุต เครือเอม
นายชลอ ก้อนทอง
นายชลิต เขาวงศ์ทอง
นายชลิต ชมชื่นจิตร์
นายชวรัตน์ ธูปสุวรรณ
นายชวลิต คําราม
นายชวลิต สวัสดิ์ผล
นายชัช หะซาเล็ม
นายชัชวาล พรธาดาวิทย์
นายชัชวาลย์ กุลโกวิท

หน้า ๑๐๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๒๘
๑๙๒๙
๑๙๓๐
๑๙๓๑
๑๙๓๒
๑๙๓๓
๑๙๓๔
๑๙๓๕
๑๙๓๖
๑๙๓๗
๑๙๓๘
๑๙๓๙
๑๙๔๐
๑๙๔๑
๑๙๔๒
๑๙๔๓
๑๙๔๔
๑๙๔๕
๑๙๔๖
๑๙๔๗
๑๙๔๘
๑๙๔๙
๑๙๕๐
๑๙๕๑
๑๙๕๒
๑๙๕๓
๑๙๕๔
๑๙๕๕
๑๙๕๖
๑๙๕๗
๑๙๕๘
๑๙๕๙

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายชัยแก้ว สวิง
นายชัยชนะ ใจแก้ว
นายชัยชาญ ช่วยโพธิ์กลาง
นายชัยพร เฉลิมพักตร์
นายชัยมงคล เสนาสุ
นายชัยยุทธ์ ทองปลอด
นายชัยยุทธ์ เสรีรัฐ
นายชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์
นายชาญ คําภิระแปง
นายชาญกิจ พฤกษากิจ
นายชาญชัย คุณาพันธ์
นายชาญชัย ชอบธรรมสกุล
นายชาญชัย โชติมณี
นายชาญชัย สายสีทอง
นายชาญชัย สิทธิวิภัทร
นายชาญเชาว์ ชวนเสงี่ยม
นายชาญยุทธ ไชยะดา
นายชาญยุทธ ปั้นเพชร
นายชาญยุทธ ภักดีกุล
นายชาญวิทย์ ตรีพุทธรัตน์
นายชาญวิทย์ รังเสาร์
นายชาญศักดิ์ ภุมกา
นายชาญศักดิ์ สามสี
นายชาญศักดิ์ เหลืองไตรรัตน์
นายชาติ กลางโฉม
นายชาติเจริญ ชอบพิมาย
นายชาติชาย นุชนารถ
นายชาติชาย พิมพิไสย
นายชาลี สดใส
นายชาลี แสงลี
นายชํานาญ ไชยพานิช
นายชําเรือง เรืองขํา

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๑๙๖๐
๑๙๖๑
๑๙๖๒
๑๙๖๓
๑๙๖๔
๑๙๖๕
๑๙๖๖
๑๙๖๗
๑๙๖๘
๑๙๖๙
๑๙๗๐
๑๙๗๑
๑๙๗๒
๑๙๗๓
๑๙๗๔
๑๙๗๕
๑๙๗๖
๑๙๗๗
๑๙๗๘
๑๙๗๙
๑๙๘๐
๑๙๘๑
๑๙๘๒
๑๙๘๓
๑๙๘๔
๑๙๘๕
๑๙๘๖
๑๙๘๗
๑๙๘๘
๑๙๘๙
๑๙๙๐

นายชิษณุชา เศรษฐบุตร
นายชุ่มนคร วรชินา
นายชุมพล มุสะกะ
นายชุมพล ศรีสังข์
นายชูเกียรติ ถิ่นศรี
นายชูชาติ ปิณฑวิรุจน์
นายชูชาติ มีจันทร์
นายชูเดช ฤาแรง
นายชูวิทย์ ใจทน
นายชูศักดิ์ จันทนพศิริ
นายเชยศักดิ์ โชติวรรณวิรัช
นายเชิงชาญ วงศ์ศรีมี
นายเชิญชัย มหิศนันท์
นายเชิดชู ระเด่น
นายเชี่ยว อุโคตร
นายโชคชัย ดีเจือ
นายโชคชัย เพิ่มพงศาเจริญ
นายโชติ โมมี
นายโชติ ศรีน้อย
นายโชว์นันต์ มารุตวงศ์
นายไชยทวี อติแพทย์
นายไชยวัฒน์ วันกิ่ง
นายไชยวุฒิ จงรักวิทย์
พันจ่าอากาศเอก ไชยันต์
สุดสุริยะ
นายณชัย เขมนิพัทธ์
นายณตวรรษ อินทะวงษ์
นายณรงค์ ตันสมรส
นายณรงค์ ติ๊บประสอน
นายณรงค์ ทรัพย์ชนะกุล
นายณรงค์ บุตรย่อง
นายณรงค์ พันธุ์กอง

หน้า ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๙๑
๑๙๙๒
๑๙๙๓
๑๙๙๔
๑๙๙๕
๑๙๙๖
๑๙๙๗
๑๙๙๘
๑๙๙๙
๒๐๐๐
๒๐๐๑
๒๐๐๒
๒๐๐๓
๒๐๐๔
๒๐๐๕
๒๐๐๖
๒๐๐๗
๒๐๐๘
๒๐๐๙
๒๐๑๐
๒๐๑๑
๒๐๑๒
๒๐๑๓
๒๐๑๔
๒๐๑๕
๒๐๑๖
๒๐๑๗
๒๐๑๘
๒๐๑๙
๒๐๒๐
๒๐๒๑
๒๐๒๒

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายณรงค์ โมกขวิสุทธิ์
นายณรงค์ สุขประเสริฐ
นายณรงค์ สุทธิภักดี
นายณรงค์ หล้าวงศา
นายณรงค์ อินทร์สุข
นายณรงค์ภัทร บุญยงค์
นายณรงค์ศักดิ์ เพชรนาดี
นายณรงค์ศักดิ์ สมรักษ์
นายณัชพล ใจอาสา
นายณัฏฐพณ พรมพุก
นายณัฐพงค์ อะทะวงษา
นายณัฐพงศ์ มะโนคํา
นายณัฐพงษ์ สุวรรณวงษ์
นายณัฐวุฒิ มีสิทธิ์
นายณัฐวุฒิ สิทธิเวช
นายณัฐวุธ สิบหมู่
นายดนุพันธ์ วิสุวรรณ
นายดาวเรือง โชติบ้านขาม
นายดาวเรือง พรสีมา
นายดําเนิน อันภักดี
นายดํารงค์พันธ์ ยงค์ประดิษฐ์
นายดํารงศักดิ์ บุลยเลิศ
นายดิเรก ชอบสวน
นายดิเรก ทวีวงษ์
นายดิเรก วงศ์บุตร
นายดิเรก สุริยาประภา
นายดุสิต ศิริภูธร
นายเดชอนันต์ บุญผัน
นายเดชา ขาลฉนวน
นายเดชา ขุมเงิน
นายเดชา ซื่อตระกูลพานิชย์
นายเดชา นุชเจริญ

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๒๐๒๓
๒๐๒๔
๒๐๒๕
๒๐๒๖
๒๐๒๗
๒๐๒๘
๒๐๒๙
๒๐๓๐
๒๐๓๑
๒๐๓๒
๒๐๓๓
๒๐๓๔
๒๐๓๕
๒๐๓๖
๒๐๓๗
๒๐๓๘
๒๐๓๙
๒๐๔๐
๒๐๔๑
๒๐๔๒
๒๐๔๓
๒๐๔๔
๒๐๔๕
๒๐๔๖
๒๐๔๗
๒๐๔๘
๒๐๔๙
๒๐๕๐
๒๐๕๑
๒๐๕๒
๒๐๕๓
๒๐๕๔

นายเด่น นพรัตน์
นายเด่นดวง ดวงใจ
นายตรัสพงศ์ ไทยอุปถัมภ์
นายตรีเนตร ยิ่งสัมพันธ์เจริญ
นายตวงสิทธิ์ วัฒกนารา
นายต่วน ศรีบุตรตา
นายเติมศักดิ์ เวชกามา
นายถนอม พั้วพันธุ์
นายถนอมชัย ดาราศรีศักดิ์
นายถวิล เทพแก้ว
นายถวิล ภารแผ้ว
นายถาวร แก่นท้าว
นายถิร บุญศักดาพร
นายเถวียน วิทยา
นายไถว ใจดี
นายทนง ทศไกร
นายทนงศักดิ์ เนื่องเยาว์
นายทนงศักดิ์ ปรเมษฐานุวัฒน์
นายทบทวน ชํานาญค้า
นายทรงพล วณิกกุล
นายทรงยุทธ อาษากิจ
นายทรงวิทย์ นิลเทียน
นายทรงวุฒิ เติมผล
นายทรงศักดิ์ วิชานนท์
นายทวิชาติ ศรีมาลา
นายทวี คําเรืองศรี
นายทวี งามชัยภูมิ
นายทวี เนียมหอม
นายทวีชัย แสวงผล
นายทวีโชค เดโชชัยรัตน์
นายทวีโชค วิษณุโยธิน
นายทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต

หน้า ๑๐๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๕๕
๒๐๕๖
๒๐๕๗
๒๐๕๘
๒๐๕๙
๒๐๖๐
๒๐๖๑
๒๐๖๒
๒๐๖๓
๒๐๖๔
๒๐๖๕
๒๐๖๖
๒๐๖๗
๒๐๖๘
๒๐๖๙
๒๐๗๐
๒๐๗๑
๒๐๗๒
๒๐๗๓
๒๐๗๔
๒๐๗๕
๒๐๗๖
๒๐๗๗
๒๐๗๘
๒๐๗๙
๒๐๘๐
๒๐๘๑
๒๐๘๒
๒๐๘๓
๒๐๘๔
๒๐๘๕
๒๐๘๖

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายทวีศักดิ์ เรืองพีระกุล
นายทวีศักดิ์ สุพรรณ์
นายทวีศักดิ์ หงศาลา
นายทศพล สายสุวรรณ
นายทศวรรษ สีตะวัน
นายทอง ธารานุกูล
นายทองคํา โมกขศิริ
นายทองพูล กิติราช
นายทองอินทร์ โฮซิน
นายทัศน์พงษ์ นามวงศ์
นายทัศนา ประสานตรี
นายทัศนา เพลงสันเทียะ
นายทิฆัมพร ศริพันธุ์
นายทินกร กาษรสุวรรณ
นายทินกร อัตไพบูลย์
นายทิพย์ หาสาสน์ศรี
นายทิพากร ศิริพัฒนพงศ์
นายทิวา เทพเสนา
นายเทพกร พิทยาภินันท์
นายธง ต่อยอด
นายธงชัย นิยโมสถ
นายธงชัย บุญเรือง
นายธงชัย พูลอุดร
นายธงชัย ภูมิประเสริฐ
นายธงชัย ศรีวิริยรัตน์
นายธนชัย สุทธิยานุช
นายธนพงศภณ ชํานิ
นายธนภาษ ขจรบุญพงศ์
นายธนาทร เยี่ยมมโน
นายธนิต หลบภัย
นายธนู บุญญานุวัตร
นายธนูชัย เสริมแก้ว

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๒๐๘๗
๒๐๘๘
๒๐๘๙
๒๐๙๐
๒๐๙๑
๒๐๙๒
๒๐๙๓
๒๐๙๔
๒๐๙๕
๒๐๙๖
๒๐๙๗
๒๐๙๘
๒๐๙๙
๒๑๐๐
๒๑๐๑
๒๑๐๒
๒๑๐๓
๒๑๐๔
๒๑๐๕
๒๑๐๖
๒๑๐๗
๒๑๐๘
๒๑๐๙
๒๑๑๐
๒๑๑๑
๒๑๑๒
๒๑๑๓
๒๑๑๔
๒๑๑๕
๒๑๑๖
๒๑๑๗
๒๑๑๘

นายธเนศ ฉัตรแก้ว
นายธเนศ รัตนวิไล
นายธเนศพงษ์ รัศมี
นายธรณี เพ็ชรเสนา
นายธรรมรักษ์ อนุจันทร์
นายธราเทพ ประสังสิต
นายธวัช จันทนู
นายธวัช ใจกล้า
นายธวัช พวงเงิน
นายธวัช สวนคล้าย
นายธวัช โอวาทฬารพร
นายธวัชชัย วิเชียรสราง
นายธัชชัย จันทร์สาห์
นายธาตรี จีราพันธุ์
นายธานินทร์ ตันตระกูล
นายธานี สุขเกษม
นายธํารงค์ เติมทรัพย์
นายธํารงฤทธิ์ เภาสระคู
นายธีรพัฒน์ ขันธหัตถ์
นายธีรพัฒน์ วรรณไกรโรจน์
นายธีรพันธ์ บัญญัติรัชต
นายธีรยุทธ ชัยอิ่นคํา
นายธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์
นายธีรศักดิ์ เจิมมงคล
นายธีรศักดิ์ โรจนราธา
นายธีระ สมล่ํา
นายธีระ อ่ําพูล
นายธีระชัย ธนานันต์
นายธีระชัย สุขสด
นายธีระพล วงศ์ชนะพิบูลย์
นายธีระพันธุ์ ไชยวงศ์
นายธีระพันธุ์ ธีรานันท์

หน้า ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๑๙
๒๑๒๐
๒๑๒๑
๒๑๒๒
๒๑๒๓
๒๑๒๔
๒๑๒๕
๒๑๒๖
๒๑๒๗
๒๑๒๘
๒๑๒๙
๒๑๓๐
๒๑๓๑
๒๑๓๒
๒๑๓๓
๒๑๓๔
๒๑๓๕
๒๑๓๖
๒๑๓๗
๒๑๓๘
๒๑๓๙
๒๑๔๐
๒๑๔๑
๒๑๔๒
๒๑๔๓
๒๑๔๔
๒๑๔๕
๒๑๔๖
๒๑๔๗
๒๑๔๘
๒๑๔๙
๒๑๕๐

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายธีระศักดิ์ ดาแก้ว
นายธีระศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล
นายนคร เดชพันธุ์
นายนคร ศรีสุริยชัย
นายนคร หุ่นนาครินทร์
นายนนทพัฒน์ ยอดดําเนิน
ว่าที่พันตรี นพดล เจนอักษร
นายนพดล ดุลยสุวรรณ์
นายนพดล ทองสุก
นายนพพร วรรณรัตน์
นายนพรัตน์ ธนะชัยขันธ์
นายนภดล ปานศรีแก้ว
นายนภดล อุชายภิชาติ
นายนภัทรชวิศ มั่งคั่ง
นายนรินทร์ สังข์รักษา
นายนรินทร์ อินทรกําแหง
นายนเรนทร์ โชติรสนิรมิต
นายนเรศวร์ พัฒน์พันธุ์
นายนาท นวมขํา
นายนาวี ยั่งยืน
นายนําเกียรติยศ แก้วหอมคํา
นายนําภพ จันทร์ดี
นายนิกร มีชัย
นายนิกร ศิลปวิทย์
นายนิคม ชมภูชัยเกิด
นายนิคม ทองพรหม
นายนิคม ประสารพันธ์
นายนิคม เรไร
นายนิคม สุวรรณทา
นายนิโซ๊ะ นิเยะ
นายนิติมิตร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
นายนิทัศน์ หิรัญสุข

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๒๑๕๑
๒๑๕๒
๒๑๕๓
๒๑๕๔
๒๑๕๕
๒๑๕๖
๒๑๕๗
๒๑๕๘
๒๑๕๙
๒๑๖๐
๒๑๖๑
๒๑๖๒
๒๑๖๓
๒๑๖๔
๒๑๖๕
๒๑๖๖
๒๑๖๗
๒๑๖๘
๒๑๖๙
๒๑๗๐
๒๑๗๑
๒๑๗๒
๒๑๗๓
๒๑๗๔
๒๑๗๕
๒๑๗๖
๒๑๗๗
๒๑๗๘
๒๑๗๙
๒๑๘๐
๒๑๘๑
๒๑๘๒

นายนิธิบดี เที่ยงวรรณกานต์
นายนิธิพร พรวนต้นไทร
นายนิพนธ์ ทองนอก
นายนิพนธ์ ทองส่งโสม
นายนิพนธ์ บึงกระเสริม
นายนิพนธ์ ภัสสราอุดมศักดิ์
นายนิพนธ์ สนธิหา
นายนิพนธ์ เสือก้อน
นายนิยม ละออปักษิณ
นายนิยม สุขไทย
นายนิรมิต ชาวระนอง
นายนิรัตน์ ขับกล่อมส่ง
นายนิรันดร์ ชินวราพัฒน์
นายนิรันดร ฉลาดดี
นายนิลวัฒน์ พัฒนพงษ์
นายนิวัตร จารุวาระกูล
นายนิวัตร มงคล
นายนิวัลชัย โคตรพัฒน์
นายนิเวศน์ มณีรัตน์
นายนิเวศน์ อมรสิน
นายนุกูล พวงมาลี
นายนุสรณ์ ฤทธิกุล
นายบรรจง การะเกตุ
นายบรรจง สันคามิน
นายบรรจง แสงเพชร์
นายบรรจง อินทรรินทร์
นายบรรจบ เชี่ยวชาญ
นายบรรพต ใจชุ่มบุญ
นายบรรยงวุฒิ จุลละโพธิ
นายบรรลุ นครศรี
นายบริบูรณ์ พานธงรักษ์
นายบริบูรณ์ ศรีมาชัย

หน้า ๑๐๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๘๓
๒๑๘๔
๒๑๘๕
๒๑๘๖
๒๑๘๗
๒๑๘๘
๒๑๘๙
๒๑๙๐
๒๑๙๑
๒๑๙๒
๒๑๙๓
๒๑๙๔
๒๑๙๕
๒๑๙๖
๒๑๙๗
๒๑๙๘
๒๑๙๙
๒๒๐๐
๒๒๐๑
๒๒๐๒
๒๒๐๓
๒๒๐๔
๒๒๐๕
๒๒๐๖
๒๒๐๗
๒๒๐๘
๒๒๐๙
๒๒๑๐
๒๒๑๑
๒๒๑๒
๒๒๑๓
๒๒๑๔

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายบวรฤทธิ์ จักรไพวงศ์
นายบัญชา ชํานาญคิด
นายบัญชา เลิศปรีชา
นายบัญชา ศิลป์สกุลสุข
นายบัญชา อินทะกูล
นายบัญญัติ กิจชวลิต
นายบัญญัติ ศิริธนาวงศ์
นายบํารุง เทศศรี
นายบุญกล้า ปลื้มอารมณ์
นายบุญกิ่ง ซิวตาวงศ์
นายบุญเกิด ทองรัตนะ
นายบุญช่วย จันทร์ชมเชย
นายบุญช่วย แสนจันทร์
นายบุญชอบ สีเขียว
นายบุญทรง ด้ายรินรัมย์
นายบุญทัน ครองสิงห์
นายบุญทัน เที่ยงกระโทก
นายบุญธรรม บุญยืน
นายบุญธรรม พิมพาภรณ์
นายบุญเพ็ง พิทักษา
นายบุญยก นามวงษ์
นายบุญยงค์ วิเศษพลกรัง
นายบุญรัตน์ พิมพาภรณ์
นายบุญเรียน จันทรเสนา
นายบุญเรือง เกตุนิล
นายบุญฤทธิ์ เพ็ชรวิศิษฐ์
นายบุญลือ ศรีสุวรรณ
นายบุญลุ ศิริกิจ
นายบุญเลิศ ขวัญนิมิตร
นายบุญเลิศ ชูรัตน์
นายบุญเลี้ยง กัณหารัตน์
นายบุญเลี้ยง ค้ําชู

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๒๒๑๕
๒๒๑๖
๒๒๑๗
๒๒๑๘
๒๒๑๙
๒๒๒๐
๒๒๒๑
๒๒๒๒
๒๒๒๓
๒๒๒๔
๒๒๒๕
๒๒๒๖
๒๒๒๗
๒๒๒๘
๒๒๒๙
๒๒๓๐
๒๒๓๑
๒๒๓๒
๒๒๓๓
๒๒๓๔
๒๒๓๕
๒๒๓๖
๒๒๓๗
๒๒๓๘
๒๒๓๙
๒๒๔๐
๒๒๔๑
๒๒๔๒
๒๒๔๓
๒๒๔๔
๒๒๔๕
๒๒๔๖

นายบุญส่ง จิตรมณีโรจน์
นายบุญส่ง ต่อพันธ์
นายบุญส่ง บํารุงนา
นายบุญส่ง พุทธรักษ์พงศ์
นายบุญส่ง ศรีเสถียร
นายบุญส่ง หมอกมืด
นายบุญสงค์ แสงดาว
นายบุญหนา พลกัณฑ์
นายบุรินทร์ กําจัดภัย
นายเบญจรงค์ กุลสุ
นายปฏิสันถ์ มาเนียม
นายปรองชน พูลสวัสดิ์
นายประกอบ ศรีจันทร์
นายประกอบชัย สะอาดดี
นายประคอง แสวงเจริญ
นายประจง ชัยหงส์ษา
นายประจวบ กุญแจทอง
นายประจวบ เจตนะเสน
นายประจวบ ภูมิโคกรักษ์
นายประจวบ มะลิทอง
นายประจวบ เรียงสา
นายประจักษ์ ทาสี
นายประจักษ์ ธีรพงศธร
นายประจักษ์ นาหนองตูม
นายประจัน มณีนิล
นายประดิษฐ์ ยศตันติ
นายประดิษฐ์ วิชัย
นายประดิษฐ์ เอกทัศน์
นายประดิษฐ เดชเดชะสุนันท์
นายประดิษฐ สุคนธวารินทร์
นายประดิษฐ์พร จิระปัญญาเลิศ
นายประทวน เปรมกมล

หน้า ๑๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๔๗
๒๒๔๘
๒๒๔๙
๒๒๕๐
๒๒๕๑
๒๒๕๒
๒๒๕๓
๒๒๕๔
๒๒๕๕
๒๒๕๖
๒๒๕๗
๒๒๕๘
๒๒๕๙
๒๒๖๐
๒๒๖๑
๒๒๖๒
๒๒๖๓
๒๒๖๔
๒๒๖๕
๒๒๖๖
๒๒๖๗
๒๒๖๘
๒๒๖๙
๒๒๗๐
๒๒๗๑
๒๒๗๒
๒๒๗๓
๒๒๗๔
๒๒๗๕
๒๒๗๖
๒๒๗๗
๒๒๗๘

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายประทิน สายเสน
นายประทีป เบ็ญจกุล
นาวาตรี ประทีป ประพันธ์พจน์
นายประทีป ปั้นอยู่
นายประทีป พานคําดาว
นายประทีป โรจนาพงษ์
นายประนอม ไตรยนาคม
นายประพันธ์ เม้าเวียงแก
นายประพันธ์ รอดราวี
นายประพันธ์ รักษารมย์
นายประพันธ์ สักยกุล
นายประพันธ์ สุรําไพ
นายประภัสร์ แสงดา
นายประภาส ช่างเหล็ก
นายประภาส โชติระโส
นายประภาส ดวงสุริยเนตร
นายประภาส พิมพ์ทอง
นายประมวล อ่วมงาม
นายประมวล อ่อนทอง
นายประมวลศักดิ์ วาณิกบุตร
นายประมาณ วชิรโลหพันธ์
นายประยุทธ ไทยธานี
นายประยูร กงลา
นายประยูร จันทร์ชนะ
นายประยูร ม่วงมี
นายประยูร เมตตา
นายประยูร อาคม
นายประวัติ เกตุชู
นายประวิทย์ หมั่นงาน
นายประเวช ธนะคําดี
นายประเวทย์ สนพลอย
นายประศาสน์ กุลรัตน์

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๒๒๗๙
๒๒๘๐
๒๒๘๑
๒๒๘๒
๒๒๘๓
๒๒๘๔
๒๒๘๕
๒๒๘๖
๒๒๘๗
๒๒๘๘
๒๒๘๙
๒๒๙๐
๒๒๙๑
๒๒๙๒
๒๒๙๓
๒๒๙๔
๒๒๙๕
๒๒๙๖
๒๒๙๗
๒๒๙๘
๒๒๙๙
๒๓๐๐
๒๓๐๑
๒๓๐๒
๒๓๐๓
๒๓๐๔
๒๓๐๕
๒๓๐๖
๒๓๐๗
๒๓๐๘
๒๓๐๙
๒๓๑๐

นายประศาสน์ สายลุน
นายประสงค์ การค้า
นายประสงค์ ไก่งาม
นายประสงค์ ชูสกุลเกรียง
นายประสงค์ ทองมา
นายประสงค์ หลําสะอาด
นายประสพ อนุชาติ
นายประสพสุข ผลดี
นายประสพสุข ผิวขม
นายประสาท บุดดานอก
นายประสาท อิ่มประสงค์
นายประสาน คนซื่อ
นายประสาน ชนาพงษ์จารุ
นายประสาน เพียรสร้างสรรค์
นายประสาน สุวรรณวัฒน์
นายประสิทธิ์ ชุมศรี
นายประสิทธิ์ ทองเพียรพงษ์
นายประสิทธิ์ นาคสิงห์
นายประสิทธิ์ ผาสุข
นายประสิทธิ์ เมฆสุวรรณ
นายประสิทธิ์ ร่มรื่น
นายประสิทธิ์ สถาพรจตุรวิทย์
นายประสิทธิ์ สิทธิโชคธรรม
นายประสิทธิ์ อามาตย์
นายประเสริฐ กันธะวัง
นายประเสริฐ คําภาพันธุ์
นายประเสริฐ คูชัยยานนท์
นายประเสริฐ ชาวกะมุด
นายประเสริฐ ชูแสง
นายประเสริฐ ไชยสัตย์
นายประเสริฐ ธัญญาเจริญศักดิ์
นายประเสริฐ บุญเลิศ

หน้า ๑๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๑๑
๒๓๑๒
๒๓๑๓
๒๓๑๔
๒๓๑๕
๒๓๑๖
๒๓๑๗
๒๓๑๘
๒๓๑๙
๒๓๒๐
๒๓๒๑
๒๓๒๒
๒๓๒๓
๒๓๒๔
๒๓๒๕
๒๓๒๖
๒๓๒๗
๒๓๒๘
๒๓๒๙
๒๓๓๐
๒๓๓๑
๒๓๓๒
๒๓๓๓
๒๓๓๔
๒๓๓๕
๒๓๓๖
๒๓๓๗
๒๓๓๘
๒๓๓๙
๒๓๔๐
๒๓๔๑
๒๓๔๒

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายประเสริฐ ผุดผ่อง
นายประเสริฐ พิชยะสุนทร
นายประเสริฐ แย้มประดิษฐ์
นายประเสริฐ ศรีพรหม
นายประเสริฐ ศรีอยู่
นายประเสริฐ หมู่มี
นายปราโมทย์ คล้ายศิริ
นายปราโมทย์ ใจสุดา
นายปราโมทย์ ด้วงอิ่ม
นายปราโมทย์ ตระกูลเพียรกิจ
นายปราโมทย์ ยิ่งยงยุทธ
นายปราโมทย์ แหวนเงิน
นายปริญญา โพธิ
นายปริญญา เอราวรรณ
นายปริพนธ์ พัฒนสัตยวงศ์
นายปรีชา แก้วนาง
นายปรีชา จันทรจิตร
นายปรีชา ชลวัฒนพงศ์
นายปรีชา เดชะไชย
นายปรีชา เตียงเกตุ
นายปรีชา ปัญญาพานิช
นายปรีชา พืชเนาวรัตน์
นายปรีชา รักสนิท
นายปรีชา สุขเกษม
นายปรีชา สุขสงวน
นายปรีชา อังศุชวาลวงศ์
นายปรีดา กลั่นแก้ว
นายปรีดา คงสัตย์
นายปรีดา แสงศรีจันทร์รัตน์
นายปัญญา ธีระวิทยเลิศ
นายปัญญา เรืองฤทธิ์
นายปัญญา อ่อนผาด

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๒๓๔๓
๒๓๔๔
๒๓๔๕
๒๓๔๖
๒๓๔๗
๒๓๔๘
๒๓๔๙
๒๓๕๐
๒๓๕๑
๒๓๕๒
๒๓๕๓
๒๓๕๔
๒๓๕๕
๒๓๕๖
๒๓๕๗
๒๓๕๘
๒๓๕๙
๒๓๖๐
๒๓๖๑
๒๓๖๒
๒๓๖๓
๒๓๖๔
๒๓๖๕
๒๓๖๖
๒๓๖๗
๒๓๖๘
๒๓๖๙
๒๓๗๐
๒๓๗๑
๒๓๗๒
๒๓๗๓
๒๓๗๔

นายปานใจ ธารทัศนวงศ์
นายปิยะ ขาวสะอาด
นายปิยะ โชติกไกร
นายปิยะ ปัญญา
นายปิยะรัตน์ วงศ์กาฬสินธุ์
นายผจญ จันโทภาส
นายผจญ นักฆ้อง
นายผจญ สดีวงษ์
นายผดุง เสนาปกรณ์
นายผดุงศักดิ์ วานิชชัง
นายเผ่าเพชร สาลี
นายพงกะพรรณ ตะกลมทอง
นายพงศ์จิตต์ ชะเอมจันทร์
นายพงศ์เดชน์ เศรษฐ์นิติกุล
นายพงศ์ธร พนมสิงห์
นายพงศ์พันธ์ วิชัยดิษฐ์
นายพงศ์ราม รามสูต
นายพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์
นายพงศ์สาร พันธุ์ลิกะ
นายพงศ์สุริยัน ภาวสิทธิ์
นายพงษ์ นีลวัฒนานนท์
นายพงษ์ศักดิ์ ผ่องวิลัย
นายพงษ์ศักดิ์ เวียงเพิ่ม
นายพงษ์ศักดิ์ หนูทรัพย์
นายพจน์ ตั้งงามจิตต์
นายพชร เพิ่มพงษ์พิพัฒน์
นายพณธยา ธรรมพิทักษ์พงษ์
นายพนม ไชยโรจน์
นายพนม ธีระคานนท์
นายพยัตติพล ณรงคะชวนะ
นายพยุง นาคธรรมขันธ์
นายพรชัย ตัณฑโอภาส

หน้า ๑๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๗๕
๒๓๗๖
๒๓๗๗
๒๓๗๘
๒๓๗๙
๒๓๘๐
๒๓๘๑
๒๓๘๒
๒๓๘๓
๒๓๘๔
๒๓๘๕
๒๓๘๖
๒๓๘๗
๒๓๘๘
๒๓๘๙
๒๓๙๐
๒๓๙๑
๒๓๙๒
๒๓๙๓
๒๓๙๔
๒๓๙๕
๒๓๙๖
๒๓๙๗
๒๓๙๘
๒๓๙๙
๒๔๐๐
๒๔๐๑
๒๔๐๒
๒๔๐๓
๒๔๐๔
๒๔๐๕
๒๔๐๖

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายพรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์
นายพรชัย โรจน์สิทธิศักดิ์
นายพรประเสริฐ ประจันตะเสน
นายพรมเมศ จําปา
นายพรสวัสดิ์ อาษากิจ
นายพฤทธิกร สมิตไมตรี
นายพละ พันธุ์พินิจ
นายพลาพรรณ คําพรรณ์
นายพัฒน์พงษ์ สุวรรณศร
นายพัฒนศักดิ์ อภิวงศ์
นายพัฒน์สิน ฉัตร์ภักดีนนท์
นายพันทวี จิรวรรณพันธุ์
นายพันธ์ศักดิ์ วอนวงษ์
นายพัลลภ ปู่วัง
นายพิชัย คงพิทักษ์
นายพิชัย ประกอบแสง
นายพิชัย โภชนา
นายพิชัย วิทยากิตติพงษ์
นายพิชัย ศรีศศลักษณ์
นายพิชิต บุตรศรีสวย
นายพิชิต ฤทธิ์จรูญ
นายพิเชษฐ์ ตั้งพิทักษ์ไกร
นายพิเชษฐ์ สมบัติธีระ
นายพิทยา ภักดีบุตร
นายพิทยา โยวะผุย
นายพิทยา รัตนกาญจน์
นายพิทักษ์ คะปัญญา
นายพินิจ ทางทอง
นายพิพัฒน์ สมภาร
นายพิมนน์ ปิติลุ
นายพิศาล แหยมตุ้ย
นายพิษณุ คงรุ่งเรือง

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๒๔๐๗
๒๔๐๘
๒๔๐๙
๒๔๑๐
๒๔๑๑
๒๔๑๒
๒๔๑๓
๒๔๑๔
๒๔๑๕
๒๔๑๖
๒๔๑๗
๒๔๑๘
๒๔๑๙
๒๔๒๐
๒๔๒๑
๒๔๒๒
๒๔๒๓
๒๔๒๔
๒๔๒๕
๒๔๒๖
๒๔๒๗
๒๔๒๘
๒๔๒๙
๒๔๓๐
๒๔๓๑
๒๔๓๒
๒๔๓๓
๒๔๓๔
๒๔๓๕
๒๔๓๖
๒๔๓๗
๒๔๓๘

นายพิษณุ ชาบาง
นายพิษณุ บัณฑิต
นายพิษณุ ศีลรักษ์
นายพิษณุ สุนทรารักษ์
นายพิษิฏฐ์ สุรวัลลภ
นายพิสัณห์ สมบูรณ์พร้อม
นายพิสิษฐ ศักดา
นายพิสิษฐ สังขรัตน์
นายพีรพงษ์ วงษ์หาบุศย์
นายพีระ นิ่มเดช
นายพีระกาจ แมนมงคล
นายพีระพงษ์ วรรณสุทธิ์
นายพีระพล วอง
นายพีระศิลป์ ชินสอน
นายพุฒธิชัย ค้ําคูณ
นายพุฒิพร อุ่นเจริญ
นายเพิ่ม สุรักษา
นายเพิ่ม หลวงแก้ว
นายเพิ่มศักดิ์ สีแสด
นายเพิ่มศักดิ์ อยู่เป็นสุข
นายโพยม เกาทัณฑ์ทอง
นายไพฑูรย์ เภาวิเศษ
นายไพฑูรย์ มหาชัย
นายไพฑูรย์ แมลงภู่ทอง
นายไพฑูรย์ สุมาลกันต์
นายไพฑูรย์ หาญนอก
นายไพฑูรย์ เฮงเจริญ
นายไพทูล สีใส
นายไพทูลย์ บัวแตง
นายไพบูลย์ กฤษณจักราวัฒน์
นายไพบูลย์ กลัดแก้ว
นายไพบูลย์ ธรรมขัดดุก

หน้า ๑๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๔๓๙
๒๔๔๐
๒๔๔๑
๒๔๔๒
๒๔๔๓
๒๔๔๔
๒๔๔๕
๒๔๔๖
๒๔๔๗
๒๔๔๘
๒๔๔๙
๒๔๕๐
๒๔๕๑
๒๔๕๒
๒๔๕๓
๒๔๕๔
๒๔๕๕
๒๔๕๖
๒๔๕๗
๒๔๕๘
๒๔๕๙
๒๔๖๐
๒๔๖๑
๒๔๖๒
๒๔๖๓
๒๔๖๔
๒๔๖๕
๒๔๖๖
๒๔๖๗
๒๔๖๘
๒๔๖๙
๒๔๗๐

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายไพบูลย์ ปานอุทัย
นายไพบูลย์ วิทยาคม
นายไพบูลย์ สังขพันธุ์
นายไพรวัลย์ ดาเกลี้ยง
นายไพรัช คุณสิทธิ์
นายไพรัช ชารีแก้ว
นายไพรัตน์ บุญศรี
นายไพโรจน์ เจริญทรัพย์
นายไพโรจน์ ทางดี
นายไพโรจน์ ท่าวัง
นายไพโรจน์ นาชัยโชติ
นายไพโรจน์ เนียมนาค
นายไพโรจน์ โพถาวร
นายไพโรจน์ ศรีอรุณ
นายไพโรจน์ ศิริสมบัติ
นายไพโรจน์ ห่อมณี
นายไพโรจน์ อิ้ววังโส
นายไพศาล กาญจนดิษฐ์
นายไพศาล ชูโชติ
นายไพศาล นาราศรี
นายไพศาล บุญเส็ง
นายไพศาล พรชัยสิทธิกุล
นายไพศาล มีพร้อม
นายไพศาล สุวรรณจันลา
นายไพศาล อินทสิงห์
นายภรต กุญชร ณ อยุธยา
นายภักดี สุวรรณชาติ
นายภัทรชัย กีรติสิน
นายภัทรพล คําสุวรรณ์
นายภัทราธร โพธิ์เจริญ
นายภาณุวัฒน์ ภักดีวงศ์
นายภิญโญ เวชโช

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๒๔๗๑
๒๔๗๒
๒๔๗๓
๒๔๗๔
๒๔๗๕
๒๔๗๖
๒๔๗๗
๒๔๗๘
๒๔๗๙
๒๔๘๐
๒๔๘๑
๒๔๘๒
๒๔๘๓
๒๔๘๔
๒๔๘๕
๒๔๘๖
๒๔๘๗
๒๔๘๘
๒๔๘๙
๒๔๙๐
๒๔๙๑
๒๔๙๒
๒๔๙๓
๒๔๙๔
๒๔๙๕
๒๔๙๖
๒๔๙๗
๒๔๙๘
๒๔๙๙
๒๕๐๐
๒๕๐๑
๒๕๐๒

นายภิรมย์ โชติแดง
นายภุชงค์ แพรขาว
นายภูมิชัย จิตต์พงษ์
นายภูมิชัย สุวรรณภูมิ
นายภูมี ศรีพรหม
นายมงคล โตตระกูล
นายมงคล บัวตูม
นายมงคล แย้มเกษร
นายมงคล ล้อสินคํา
นายมณฑล นิ่มเป๋า
นายมณเฑียร พันธุเมธากุล
นายมณเธียร มนัสตรง
นายมณี รักษะประโคน
นายมนต์ชัย เปรมปราณี
นายมนตรี ก้องเวหา
นายมนตรี ไชยานุกูลกิตติ
นายมนตรี เดชอัมพร
นายมนตรี ตั้งจันทร์แสงศรี
นายมนตรี แต้มทอง
นายมนตรี พงษ์จํานงค์
นายมนตรี ศรีเพชร
นายมนต์สัณธ์ สุขสวัสดิ์
นายมนสมุทร ปานพรหม
นายมนัส กตัญญู
นายมนัส จัตวานนท์
นายมนัส ทับทอง
นายมนัส ปาละพันธุ์
นายมนัส พุทธนานนท์
นายมนัส มงคลชาติ
นายมนัส สุวรรณพงษี
นายมนัสเทพ กทิศาสตร์
นายมนัสสิทธิ์ นาคสวัสดิ์

หน้า ๑๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๒๕๐๓
๒๕๐๔
๒๕๐๕
๒๕๐๖
๒๕๐๗
๒๕๐๘
๒๕๐๙
๒๕๑๐
๒๕๑๑
๒๕๑๒
๒๕๑๓
๒๕๑๔
๒๕๑๕
๒๕๑๖
๒๕๑๗
๒๕๑๘
๒๕๑๙
๒๕๒๐
๒๕๒๑
๒๕๒๒
๒๕๒๓
๒๕๒๔
๒๕๒๕
๒๕๒๖
๒๕๒๗
๒๕๒๘
๒๕๒๙
๒๕๓๐
๒๕๓๑
๒๕๓๒
๒๕๓๓
๒๕๓๔

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายมนู สุปน
นายมนูญ คําดี
นายมนูญ เพ็ชรร่วง
นายมโนธรรม ธนสาร
นายมะกาแม หยีหามะ
นายมะซอและ ซือรี
นายมะยม โพธิสุวรรณ
นายมังกร นวกุล
นายมาณพ ใจประดับเพชร
นายมานพ กาญจนบุรางกูร
นายมานพ จันทรนาคี
นายมานพ เทียนเมืองปัก
นายมานพ ประธรรมสาร
นายมานพ พิทักษ์ภากร
นายมานพ อนุโลม
นายมานะ ตัณฑัยย์
นายมานะกิต แง่มสุราช
นายมานัส ลอศิริกุล
นายมานิจ ก้อนแก้ว
นายมานิต ชังฆนาก
นายมานิตย์ คุ้มภัยเพื่อน
นายมาโนช เนื่องจากอวน
นายมาโนช ริมกาญจนวัฒน์
นายมีชัย ไขแสง
นายมีบุญ อุตอามาตย์
นายเมชฌ สอดส่องกฤษ
นายเมธา เหิรเมฆ
นายเมธี บุญเกียรติสกุล
นายเมธี เบ็ญจธรรม
นายไมตรี ศรีสกุลไทย
นายยงยุทธ ชนบดีเฉลิมรุ่ง
นายยงยุทธ เที่ยงทิศ

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๒๕๓๕
๒๕๓๖
๒๕๓๗
๒๕๓๘
๒๕๓๙
๒๕๔๐
๒๕๔๑
๒๕๔๒
๒๕๔๓
๒๕๔๔
๒๕๔๕
๒๕๔๖
๒๕๔๗
๒๕๔๘
๒๕๔๙
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๒๕๖๖

นายยงยุทธ บุญแทน
นายยงยุทธ ลิ่มสกลเศรษฐ์
นายยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร
นายยงยุทธ สุขดิษฐ์
นายยรรยง เตยศรี
นายยรรยง เปรมสิงห์ชัย
นายยอดดวง พันธ์นรา
นายยินดี ปั้นแววงาม
นายยุทธชัย สีหนูปุ้ย
นายยุทธศักดิ์ อินทร์เพชร
นายยุทธศิลป์ ศรีประทุมวงศ์
นายรณชิต บุตรภักดีธรรม
นายรณสรรพ์ ชินรัมย์
นายรติ นิรมาณกุล
นายรวม น้อยวัง
นายรวิช ตาแก้ว
นายระพีพันธ์ ปิตาคะโส
นายรักศักดิ์ นิจจันทร์พันธ์ศรี
นายรังษี ณ นคร
นายรังษี พลสระคู
นายรังสรรค์ มณีฉาย
นายรังสี เจริญศิลป์
นายรัฐพล อินทะมาตย์
นายรัตนศักดิ์ สาวจู
นายราชัน มีทรัพย์
พันตรี รุ่งชัย ชวนไชยะกูล
นายรุ่งเรือง พงษ์ยิหวา
นายรุจิโรจน์ อนามบุตร
นายเร่ง คําจันทร์
นายเรภพ เชาวนิตย์
นายเรืองยศ เชื่อมกลาง
นายเรืองฤทธิ์ อรรถเสนา

หน้า ๑๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖๙
๒๕๗๐
๒๕๗๑
๒๕๗๒
๒๕๗๓
๒๕๗๔
๒๕๗๕
๒๕๗๖
๒๕๗๗
๒๕๗๘
๒๕๗๙
๒๕๘๐
๒๕๘๑
๒๕๘๒
๒๕๘๓
๒๕๘๔
๒๕๘๕
๒๕๘๖
๒๕๘๗
๒๕๘๘
๒๕๘๙
๒๕๙๐
๒๕๙๑
๒๕๙๒
๒๕๙๓
๒๕๙๔
๒๕๙๕
๒๕๙๖
๒๕๙๗
๒๕๙๘

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายเรืองศักดิ์ ชุปวา
นายโรจน์ ผิวทอง
นายฤทธิ์ จักร์คําปัน
นายล้วน กองแก้ว
นายลัดทา ชนะภัย
นายลําพัน สวยวิเศษ
นายลิขิต อมาตยคง
นายลือเดช จุลโพธิ์
นายเลอสรร สุวรรณนาคร
นายเลียง คูบุรัตถ์
นายเลื่อน มีพันธ์
นายวงเดือน จันละคร
นายวงศ์เทพ โรจนถาวร
นายวชิรพงษ์ เดชแพง
นายวชิระ เภาโฉมยงค์
นายวชิระ ระหว่างบ้าน
นายวรกร สาสุนทร
นายวรชัย ลิขิตายน
นายวรชาติ มูลศาสตร์
นายวรเดช ภูไวย์
นายวรพงษ์ มีศิลป์
นายวรพจน์ วีรพลิน
นายวรพล สังขะวิไล
นายวรรณะ บุษบา
นายวรวัฒน์ มัคเจริญ
นายวรวิทย์ ตันฑนะเทวินทร์
นายวรวิทย์ ยี่สวัสดิ์
นายวรวิทย์ ฤกษ์ตระกูล
นายวรวุฒิ จินตภากร
นายวรี สุโพธิ์ชัย
นายวรุณชาติ วงษ์ทับทิม
นายวรุณฤทธิ์ ศิริกุล

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๒๕๙๙
๒๖๐๐
๒๖๐๑
๒๖๐๒
๒๖๐๓
๒๖๐๔
๒๖๐๕
๒๖๐๖
๒๖๐๗
๒๖๐๘
๒๖๐๙
๒๖๑๐
๒๖๑๑
๒๖๑๒
๒๖๑๓
๒๖๑๔
๒๖๑๕
๒๖๑๖
๒๖๑๗
๒๖๑๘
๒๖๑๙
๒๖๒๐
๒๖๒๑
๒๖๒๒
๒๖๒๓
๒๖๒๔
๒๖๒๕
๒๖๒๖
๒๖๒๗
๒๖๒๘
๒๖๒๙
๒๖๓๐

นายวศิษฐ ธีระเจตกูล
นายวสันต์ รุ่งประเสริฐ
นายวสันต์ วรรณคํา
นายวสุ สันติมิตร
นายวัชร วงษ์สด
นายวัชระ สินธุประมา
นายวัชรา พรหมศร
นายวัชรินทร์ กอกหวาน
นายวัชรินทร์ บุญคําภา
นายวัชรินทร์ ประชุมชน
นายวัชรินทร์ พันธ์พัฒนกุล
นายวัฒนะ โชติกลาง
นายวัฒนะ ปลาตะเพียนทอง
นายวัฒนา มณีนวล
นายวัฒนา ลุ้มนอก
นายวัฒนา วัชรเสรีกุล
นายวันชัย เต็งสุจริต
นายวันชัย พันธ์สิงห์จบ
นายวันชัย ภูมิวงศ์
นายวันชัย สุทธะนันท์
นายวันชัย แสนคําวงษ์
นายวันชัย อรุณประภารัตน์
นายวันชาติ สุวัตถี
นายวัลลภ จันทร์ภิวัฒน์
นายวัลลภ มากมี
นายวัลลภ ศรีวงศ์จรรยา
นายวัลลภ สังข์วงศ์
นายวาทิต ผางจันทดา
นายวานิชย์ มณีวงศ์
นายวาระ อุปสิทธิ์
นายวาริช ศรีละออง
นายวิจิตร ไชยประการ

หน้า ๑๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๖๓๑
๒๖๓๒
๒๖๓๓
๒๖๓๔
๒๖๓๕
๒๖๓๖
๒๖๓๗
๒๖๓๘
๒๖๓๙
๒๖๔๐
๒๖๔๑
๒๖๔๒
๒๖๔๓
๒๖๔๔
๒๖๔๕
๒๖๔๖
๒๖๔๗
๒๖๔๘
๒๖๔๙
๒๖๕๐
๒๖๕๑
๒๖๕๒
๒๖๕๓
๒๖๕๔
๒๖๕๕
๒๖๕๖
๒๖๕๗
๒๖๕๘
๒๖๕๙
๒๖๖๐
๒๖๖๑
๒๖๖๒

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายวิจิตร ศรีสว่าง
นายวิชัย ฉัตรทินวัฒน์
นายวิชัย ทองเกลียว
นายวิชัย ธรรมเมธาพร
นายวิชัย ประเสริฐเจริญสุข
นายวิชัย ปรินายวนิชย์
นายวิชัย มาลีหวล
นายวิชัย ยิ่งยง
นายวิชัย ลือพันธ์
นายวิชัย ศรีมุนินทร์นิมิต
นายวิชาญ น้อยศรี
นายวิชาญ วิมานจันทร์
นายวิชิต บุญเลิศ
นายวิชิต ลีละศิธร
นายวิเชียร กีรตินิจกาล
นายวิเชียร เกิดสมกาล
นายวิเชียร จันทวาลย์
นายวิเชียร ทาทอง
นายวิเชียร พอจิต
นายวิเชียร โพธิยาสานนท์
นายวิเชียร สุขเกษม
นายวิเชียร อธิกพันธุ์
นายวิฑูร ไตรยุทธรงค์
นายวิฑูร แสงศิริสุวรรณ
นายวิฑูรย์ เจริญสุข
นายวิฑูรย์ เพชรกลับ
นายวิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง
นายวิทยา ไทยตรง
นายวิทยา ยอดนารี
นายวิทยา รุ่งนามา
นายวิทยา วนาภิชิต
นายวิทยา สิทธิ

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๒๖๖๓
๒๖๖๔
๒๖๖๕
๒๖๖๖
๒๖๖๗
๒๖๖๘
๒๖๖๙
๒๖๗๐
๒๖๗๑
๒๖๗๒
๒๖๗๓
๒๖๗๔
๒๖๗๕
๒๖๗๖
๒๖๗๗
๒๖๗๘
๒๖๗๙
๒๖๘๐
๒๖๘๑
๒๖๘๒
๒๖๘๓
๒๖๘๔
๒๖๘๕
๒๖๘๖
๒๖๘๗
๒๖๘๘
๒๖๘๙
๒๖๙๐
๒๖๙๑
๒๖๙๒
๒๖๙๓
๒๖๙๔

นายวิทยา แสงจันทร์
นายวิทิต ปาประโคน
นายวินัย จันทร์พริ้ม
นายวินัย ทองเปี่ยม
นายวินัย ทองรอด
นายวินัย บุ้งทอง
นายวินัย วงษ์เดช
นายวินัย วัชรหิรัญ
นายวินัย วิศาล
จ่าสิบเอก วินัย ศรีสุคนธรัตน์
นายวินัย อานนท์
นายวินิจ จําปา
นายวินิจ สัตตะบุตร
นายวินิตย์ จํานงค์แก้ว
นายวิพัฒน์ ภัควนิตย์
นายวิมล จําปา
นายวิรัช กล้าหาญ
นายวิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา
นายวิรัตน์ คําใจใส่
นายวิรัตน์ เย็นประเสริฐ
นายวิรัตน์ เลิศไพรัตน์
นายวิรัตน์ อินทสระ
นายวิรัติ บัวทอง
นายวิริยะ หงษ์ศิริ
นายวิรุจน์ คุณกิตติ
นายวิรุฒิ ภูนุชอภัย
นายวิรุฬห์ วิบูลย์อรรถ
นายวิโรจน์ ฉายชูวงษ์
นายวิโรจน์ นาคคงคํา
นายวิโรจน์ เพชรพันธุ์ศรี
นายวิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์
นายวิโรจน์ หมายสุข

หน้า ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๖๙๕
๒๖๙๖
๒๖๙๗
๒๖๙๘
๒๖๙๙
๒๗๐๐
๒๗๐๑
๒๗๐๒
๒๗๐๓
๒๗๐๔
๒๗๐๕
๒๗๐๖
๒๗๐๗
๒๗๐๘
๒๗๐๙
๒๗๑๐
๒๗๑๑
๒๗๑๒
๒๗๑๓
๒๗๑๔
๒๗๑๕
๒๗๑๖
๒๗๑๗
๒๗๑๘
๒๗๑๙
๒๗๒๐
๒๗๒๑
๒๗๒๒
๒๗๒๓
๒๗๒๔
๒๗๒๕
๒๗๒๖

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายวิฤทธิ์ ภูวิลัย
นายวิไล ไชยดี
นายวิวัฒน์ สุวรรณอภิชน
นายวิเวก สุริวรรณ
นายวิศิษฐ์ พิมพ์ชัย
นายวิศิษฐ อาบสุวรรณ
นายวิเศษ ทับทิมทอง
นายวิษณุ จันทรถิระติกุล
นายวิษณุ ไชยแก้วเมร์
นายวิษณุ นัคราโรจน์
ว่าที่ร้อยตรี วิษณุ แพทย์คดี
นายวิสัย พิศโฉม
นายวิสิทธิ์ สุวรรณจักร์
นายวิสุทธิ์ กังวานตระกูล
นายวิสุทธิ์ สิงห์สูง
นายวิสูตร จําเนียร
นายวีนัส พวงสุดรักษ์
นายวีรชัน พันธุ์นรา
นายวีรพงษ์ เจริญไชย
นายวีรพล มังคราช
นายวีรภาพ พรหมตัน
นายวีรวัฒน์ ต้นประสงค์
นายวีรศักดิ์ ปานม่วง
นายวีระ จําปาเกตุกุล
นายวีระ พิชิตกุล
นายวีระชัย ศิริพันธุ์
นายวีระชัย สิทธิโชค
นายวีระชาติ เฉลิมกุล
นายวีระเดช สังข์กฤษ
นายวีระพจน์ สิทธิพงศ์
นายวีระพันธ์ นันทราช
นายวีระพันธ์ แสนญาติสมุทร

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๒๗๒๗
๒๗๒๘
๒๗๒๙
๒๗๓๐
๒๗๓๑
๒๗๓๒
๒๗๓๓
๒๗๓๔
๒๗๓๕
๒๗๓๖
๒๗๓๗
๒๗๓๘
๒๗๓๙
๒๗๔๐
๒๗๔๑
๒๗๔๒
๒๗๔๓
๒๗๔๔
๒๗๔๕
๒๗๔๖
๒๗๔๗
๒๗๔๘
๒๗๔๙
๒๗๕๐
๒๗๕๑
๒๗๕๒
๒๗๕๓
๒๗๕๔
๒๗๕๕
๒๗๕๖
๒๗๕๗
๒๗๕๘

นายวีระวัฒน์ ยั่งยืน
นายวีระศักดิ์ ซอมขุนทด
นายวีระศักดิ์ สําราญใจ
นายวีระศักดิ์ ใหญ่สมบูรณ์
นายวุฒิ ทรัพย์สมาน
นายวุฒิ ภมร
นายวุฒิพงษ์ คําวิลัยศักดิ์
นายวุฒิศักดิ์ พรหมคช
นายศรชัย กาญจนประดิษฐ์
นายศรศักดิ์ หนูรัตน์
นายศรีเวียง พิมพ์เรือง
นายศักดา นรเทพ
นายศักดา บุญอร่ามพงษ์
นายศักดา เอี่ยมสําอางค์
นายศักดิ์ชัย ปรีชาวีรกุล
นายศักดิ์ชัย โสวะภาสน์
นายศักดิ์ไทย ชัยวิรัตน์
นายศักดิ์สิทธิ์ พุทธี
นายศักดิ์สิทธิ์ ไพจิตรโยธี
นายศักดิ์สิทธิ์ แสงกลับ
นายศักย์ชิน บุญถวิล
นายศักราช ฟ้าขาว
นายศิริ ศรีพระนาม
นายศิริชัย คชสิงห์
นายศิริชัย วงษ์นาคเพ็ชร์
นายศิลปชัย คันศร
นายศิลปชัย ศิลวัตร
นายศิวพงศ์ กาละ
นายศุภกิจ ปรีดากรณ์
นายศุภชัย ติยวรนันท์
นายศุภชัย อ่อนศรี
นายศุภชาติ สุขารมณ์

หน้า ๑๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๗๕๙
๒๗๖๐
๒๗๖๑
๒๗๖๒
๒๗๖๓
๒๗๖๔
๒๗๖๕
๒๗๖๖
๒๗๖๗
๒๗๖๘
๒๗๖๙
๒๗๗๐
๒๗๗๑
๒๗๗๒
๒๗๗๓
๒๗๗๔
๒๗๗๕
๒๗๗๖
๒๗๗๗
๒๗๗๘
๒๗๗๙
๒๗๘๐
๒๗๘๑
๒๗๘๒
๒๗๘๓
๒๗๘๔
๒๗๘๕
๒๗๘๖
๒๗๘๗
๒๗๘๘
๒๗๘๙
๒๗๙๐

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายศุภพงศ์ ยืนยง
นายศุภรัตน์ จิตต์จํานง
นายศุภรัตน์ มุสิกะ
นายศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์
นายศุภวัตร พิเลิศ
นายศุภศิลป์ มณีรัตน์
นายเศวต จอมจุมพล
นายสกล ธรรมวงศ์
นายสงกรานต์ ดุงศรีแก้ว
นายสงคราม สมุทรหล้า
นายสงวน ตั้งโพธิธรรม
นายสงัด ขันเพชร
นายสง่า ปองไป
นายสถิตย์ แจ่มแสง
นายสถิตย์ ทองวิจิตร
ว่าที่ร้อยตรี สนธยา ครุฑธา
นายสนอง เกตุสุริยงค์
นายสนั่น จันทร์มณี
นายสนาน ลาปะ
นายสนาน สังทอง
นายสนิท จองเดิม
นายสนิท แย้มเกษร
นายสนิท สุทธิเศวต
นายสมเกียรติ์ เกษรสิทธิ์
นายสมเกียรติ ณ นคร
นายสมเกียรติ พิมพะนิตย์
นายสมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์
นายสมเกียรติ วังหนองลาด
นายสมเกียรติ ศรีจารนัย
นายสมเกียรติ ศรีอนันตคม
นายสมเกียรติ เสาวคนธ์
นายสมเกียรติ อุดมหรรษากุล

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๒๗๙๑
๒๗๙๒
๒๗๙๓
๒๗๙๔
๒๗๙๕
๒๗๙๖
๒๗๙๗
๒๗๙๘
๒๗๙๙
๒๘๐๐
๒๘๐๑
๒๘๐๒
๒๘๐๓
๒๘๐๔
๒๘๐๕
๒๘๐๖
๒๘๐๗
๒๘๐๘
๒๘๐๙
๒๘๑๐
๒๘๑๑
๒๘๑๒
๒๘๑๓
๒๘๑๔
๒๘๑๕
๒๘๑๖
๒๘๑๗
๒๘๑๘
๒๘๑๙
๒๘๒๐
๒๘๒๑
๒๘๒๒

นายสมคิด กษมาพันธุ์
นายสมคิด ขวัญพุฒ
นายสมคิด ทาหอม
นายสมคิด ผลเจริญพงศ์
นายสมจิต สมอ
นายสมจิตร์ หามนตรี
นายสมจิตร นุชสุข
นายสมเจตน์ จอกแก้ว
นายสมเจตน์ อํามรพรต
นายสมเจริญ แซ่เต็ง
นายสมใจ สังข์ทอง
นายสมชัย เย็นสมุทร
นายสมชาติ คําหา
นายสมชาติ จึงสิริอารักษ์
นายสมชาติ พุทธเกษม
นายสมชาย ไกรสังข์
นายสมชาย จันทวร
ว่าที่ร้อยโท สมชาย ดีชื่น
นายสมชาย บุญญบาล
นายสมชาย เบ็ญจรัตน์
นายสมชาย รัตนคช
นายสมชาย วรกิจเกษมสกุล
นายสมชาย ศรีคราม
นายสมชาย ศุภธาดา
นายสมชาย สุขเคหา
นายสมเชาว์ ชาตินฤดม
นายสมเดช ธิแก้ว
นายสมเดช วงศ์อ่อนตา
นายสมเดช วิไล
นายสมทรง ชัยชนะ
นายสมทัย ไชยพันธุ์
นายสมนัส วงษ์ภูธรณ์

หน้า ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๘๒๓
๒๘๒๔
๒๘๒๕
๒๘๒๖
๒๘๒๗
๒๘๒๘
๒๘๒๙
๒๘๓๐
๒๘๓๑
๒๘๓๒
๒๘๓๓
๒๘๓๔
๒๘๓๕
๒๘๓๖
๒๘๓๗
๒๘๓๘
๒๘๓๙
๒๘๔๐
๒๘๔๑
๒๘๔๒
๒๘๔๓
๒๘๔๔
๒๘๔๕
๒๘๔๖
๒๘๔๗
๒๘๔๘
๒๘๔๙
๒๘๕๐
๒๘๕๑
๒๘๕๒
๒๘๕๓
๒๘๕๔

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายสมนึก กําแพงศิริชัย
นายสมนึก จิตหนักแน่น
นายสมนึก ฉาบนาค
นายสมนึก นกน้อย
นายสมนึก ภาศักดี
นายสมนึก เวชตรียานนท์
นายสมบัติ กลิ่นกุหลาบ
นายสมบัติ กอนแก้ว
นายสมบัติ ซอหะซัน
นายสมบัติ เดชเสน
นายสมบัติ บุญมี
นายสมบัติ ประมวน
นายสมบุญ กาละพงศ์
นายสมบุญ ทองประเสริฐ
นายสมบูรณ์ จันทศร
นายสมบูรณ์ เทพคํา
นายสมบูรณ์ ภู่พงศกร
นายสมบูรณ์ มนติ๊บ
นายสมบูรณ์ สุจริยานุรักษ์
นายสมบูรณ์ หลําพรม
นายสมปราถ แว่นแก้ว
นายสมปอง คํามุงคุล
นายสมเผ่า ช้างพึ่ง
นายสมพงศ์ ลาเต๊ะ
นายสมพงศ์ สุวรรณโชติ
นายสมพงษ์ เจียงวรีวงศ์
นายสมพงษ์ พลเยี่ยม
นายสมพงษ์ พวงคํา
นายสมพงษ์ ราชจันทร์
นายสมพงษ์ ฤทธิทิศ
นายสมพงษ์ หงษา
นายสมพงษ์ อิ่มอก

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๒๘๕๕
๒๘๕๖
๒๘๕๗
๒๘๕๘
๒๘๕๙
๒๘๖๐
๒๘๖๑
๒๘๖๒
๒๘๖๓
๒๘๖๔
๒๘๖๕
๒๘๖๖
๒๘๖๗
๒๘๖๘
๒๘๖๙
๒๘๗๐
๒๘๗๑
๒๘๗๒
๒๘๗๓
๒๘๗๔
๒๘๗๕
๒๘๗๖
๒๘๗๗
๒๘๗๘
๒๘๗๙
๒๘๘๐
๒๘๘๑
๒๘๘๒
๒๘๘๓
๒๘๘๔
๒๘๘๕
๒๘๘๖

นายสมพร แก่นสุข
นายสมพร ชื่นกลิ่น
นายสมพร โชตินฤมล
นายสมพร เยาวเสริฐ
นายสมพร สว่างชัย
นายสมพร สิริสําราญนุกูล
นายสมพร ไหมบุญแก้ว
นายสมพล คําสัตย์
นายสมพักตร์ เพ็ญพร
ว่าที่ร้อยตรี สมมาตร ผดุง
นายสมมาศ อิฐรัตน์
นายสมยศ แก้วสว่าง
นายสมยศ คชฤทธิ์
นายสมยศ ชมภูพู่
นายสมยศ วิริยะ
นายสมยศ สุขสอาด
นายสมยศ สุวรรณธีระกิจ
นายสมยุทธ วงศ์ชัยอุดมโชค
นายสมร บาลเย็น
นายสมศักดิ์ ดาวเรือง
นายสมศักดิ์ ทองถึก
นายสมศักดิ์ ทับทิมทอง
นายสมศักดิ์ บัวทอง
นายสมศักดิ์ บุญพา
นายสมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์
นายสมศักดิ์ ไมตรีรัตนะกุล
นายสมศักดิ์ รอดคง
นายสมศักดิ์ เรืองศรี
นายสมศักดิ์ เรืองสุวรรณ
นายสมศักดิ์ ศิลากุล
นายสมศักดิ์ สุภิรักษ์
นายสมศักดิ์ หล้าธรรม

หน้า ๑๒๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๘๘๗
๒๘๘๘
๒๘๘๙
๒๘๙๐
๒๘๙๑
๒๘๙๒
๒๘๙๓
๒๘๙๔
๒๘๙๕
๒๘๙๖
๒๘๙๗
๒๘๙๘
๒๘๙๙
๒๙๐๐
๒๙๐๑
๒๙๐๒
๒๙๐๓
๒๙๐๔
๒๙๐๕
๒๙๐๖
๒๙๐๗
๒๙๐๘
๒๙๐๙
๒๙๑๐
๒๙๑๑
๒๙๑๒
๒๙๑๓
๒๙๑๔
๒๙๑๕
๒๙๑๖
๒๙๑๗
๒๙๑๘

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายสมศักดิ์ หันสันเทียะ
นายสมศักดิ์ อินทะไชย
นายสมศักดิ์ เอี่ยมงาม
นายสมสนุก จันทร์ศรี
นายสมสรรค์ มีสุวรรณ
นายสมสิทธิ์ กันทะรา
นายสมหมาย แก้วชิงดวง
นายสมหมาย จันทร์เอี่ยม
นายสมหมาย มัณยานนท์
นายสมหมาย ศรีลิโก
นายสมหมาย สําราญบํารุง
นายสมอาจ หาญชนะ
นายสมัย เก่งการช่าง
นายสมาน แก้วไวยุทธ
นายสมาน แชจอหอ
นายสมาน อุ่นวงศ์
นายสมิตร ส่งพิริยะกิจ
นายสรทรรศ หิรัญพานิช
นายสรธร เกิดเกรียงไกร
นายสรรเสริญ อินทรัตน์
นายสรวิศ แก้วเกาะสะบ้า
นายสรศิลป์ นามมณี
นายสร้างเกียรติ จันทร์ทอง
นายสรายุทธ์ เศรษฐขจร
นายสวัสดิ์ พานกลาง
นายสวัสดิ์ เศรษฐพงค์
นายสวัสดิ์ สีบุพิมพ์
นายสวัสดิเกียรติ ไชยโย
นายสว่าง คํายอง
นายสว่าง ชาญศรี
นายสว่าง ยุคะลัง
นายสหพล แสนปากดี

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๒๙๑๙
๒๙๒๐
๒๙๒๑
๒๙๒๒
๒๙๒๓
๒๙๒๔
๒๙๒๕
๒๙๒๖
๒๙๒๗
๒๙๒๘
๒๙๒๙
๒๙๓๐
๒๙๓๑
๒๙๓๒
๒๙๓๓
๒๙๓๔
๒๙๓๕
๒๙๓๖
๒๙๓๗
๒๙๓๘
๒๙๓๙
๒๙๔๐
๒๙๔๑
๒๙๔๒
๒๙๔๓
๒๙๔๔
๒๙๔๕
๒๙๔๖
๒๙๔๗
๒๙๔๘
๒๙๔๙
๒๙๕๐

นายสหัส บุญแถม
นายสหัส ภัทรฐิตินันท์
นายสังคม ชีหรั่ง
นายสังคม พรหมแสงใส
นายสังคม วรโยธา
นายสังวร แสนแก้ว
นายสังเวียน อ่อนแก้ว
นายสัญญา สิริวิทยาปกรณ์
นายสันติ บุษบงค์
นายสันติ แสนทวีสุข
นายสันติพงศ์ วิถียภัณฑ์
นายสันธนะ ลิมป์ปิยพันธ์
นายสัมพันธ์ ไอยรา
นายสัมฤทธิ์ แก้วเขียว
นายสัมฤทธิ์ ทิพาทรัพย์สพรั่ง
นายสัมฤทธิ์ นรทีทาน
นายสัมฤทธิ์ สุพรรณฝ่าย
นายสากล จินดาวงศ์
นายสาคร นิลสม
นายสาคร พรประเสริฐ
นายสาคร โห้วงศ์
นายสาธิต โกวิทวที
นายสาธิต ขอย้ายกลาง
นายสานิตย์ นาควัชระ
นายสามารถ ข่าวดี
นายสามารถ เปล่งงูเหลือม
นายสามารถ พิมพ์พา
นายสาย นพเทาว์
นายสารัช เอกทัตร
นายสาโรช อุ่นเอม
นายสําแดง ใช้เทียมวงษ์
นายสําเนา คํามอญ

หน้า ๑๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๙๕๑
๒๙๕๒
๒๙๕๓
๒๙๕๔
๒๙๕๕
๒๙๕๖
๒๙๕๗
๒๙๕๘
๒๙๕๙
๒๙๖๐
๒๙๖๑
๒๙๖๒
๒๙๖๓
๒๙๖๔
๒๙๖๕
๒๙๖๖
๒๙๖๗
๒๙๖๘
๒๙๖๙
๒๙๗๐
๒๙๗๑
๒๙๗๒
๒๙๗๓
๒๙๗๔
๒๙๗๕
๒๙๗๖
๒๙๗๗
๒๙๗๘
๒๙๗๙
๒๙๘๐
๒๙๘๑
๒๙๘๒

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายสําเนียง ไกยเลิศ
นายสําเนียง คําโฮม
นายสําราญ ทาเคลือบ
นายสําราญ บุตรคําโชติ
นายสําราญ วงษ์ชมภู
นายสําราญ อารีราษฎร์
นายสําเร็จ โคตรชนะ
นายสําเริง ขันทอง
นายสิงหเดช แตงจวง
นายสิงห์โต โพธิ์ขี
นายสิงหล ช่างปรีชา
นายสิทธิ์ สาธรสุเมธี
นายสิทธิ์ สิริพิเดช
นายสิทธิชัย อ้วนวิจิตร
นายสิทธิโชค อนันตเสรี
นายสินชัย ศิริโอภาสวงศ์
นายสินทบ ทองบุญเหลือ
นายสิรภพ ใจสุภาพ
นายสิริเชษฐ สุขคํามี
นายสีนวล ดอนไพรรักษ์
นายสืบสกุล พิภพมงคล
นายสุกรี ปังหลีเส็น
นายสุกรี เมฆทันต์
นายสุกิจ ฤทธิ์ชุมพล
นายสุขศิริ มูลสุวรรณ
นายสุคนธ์ สิขิวัฒน์
นายสุคม สุอริยพงษ์
นายสุจริต โคตรชาลี
นายสุจิต ศรีธรราษฎร์
นายสุจิน บุตรดีสุวรรณ
นายสุชาติ กลัดสุข
นายสุชาติ จักรหนู

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๒๙๘๓
๒๙๘๔
๒๙๘๕
๒๙๘๖
๒๙๘๗
๒๙๘๘
๒๙๘๙
๒๙๙๐
๒๙๙๑
๒๙๙๒
๒๙๙๓
๒๙๙๔
๒๙๙๕
๒๙๙๖
๒๙๙๗
๒๙๙๘
๒๙๙๙
๓๐๐๐
๓๐๐๑
๓๐๐๒
๓๐๐๓
๓๐๐๔
๓๐๐๕
๓๐๐๖
๓๐๐๗
๓๐๐๘
๓๐๐๙
๓๐๑๐
๓๐๑๑
๓๐๑๒
๓๐๑๓
๓๐๑๔

นายสุชาติ ฉาไธสง
นายสุชาติ ไชยแก้ว
นายสุชาติ ไชยสาร
นายสุชาติ เตหลิ่ม
นายสุชาติ วังวิเศษ
นายสุชาติ สิมมี
นายสุชาติ หมื่นจิตร์
นายสุชิน บุญเพ็ญ
นายสุชิน ปลีหะจินดา
นายสุชิน โภชฌงค์
นายสุชิน ศิริวงษ์
นายสุดใจ อิโน
นายสุดสาคร สิงหันต์
นายสุทธวัฒน์ หมั่นเขตวิทย์
นายสุทธะ ภูมิศรี
นายสุทธิ ธีรธนานุกูล
นายสุทธิชัย ฉายเพชรากร
นายสุทธิพงศ์ สุขะ
นายสุทธิพร ไชยพิเดช
นายสุทธิศักดิ์ คลังอาจ
นายสุทักษิณ ผาคุยคํา
นายสุทัศน์ ตั้งนิตยวงศ์
นายสุทัศน์ ทิพย์ปรักมาศ
นายสุทัศน์ ทุมวัน
นายสุทัศน์ พรมทอง
นายสุทัศน์ พลสักขวา
นายสุทิน ฉิ่งทองคํา
นายสุทิน มะลิวัลย์
นายสุทิน ใหม่วัด
นายสุเทพ กันหาชิน
นายสุเทพ แก้วนัย
นายสุเทพ คําหรุ่น

หน้า ๑๒๒
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐๑๕
๓๐๑๖
๓๐๑๗
๓๐๑๘
๓๐๑๙
๓๐๒๐
๓๐๒๑
๓๐๒๒
๓๐๒๓
๓๐๒๔
๓๐๒๕
๓๐๒๖
๓๐๒๗
๓๐๒๘
๓๐๒๙
๓๐๓๐
๓๐๓๑
๓๐๓๒
๓๐๓๓
๓๐๓๔
๓๐๓๕
๓๐๓๖
๓๐๓๗
๓๐๓๘
๓๐๓๙
๓๐๔๐
๓๐๔๑
๓๐๔๒
๓๐๔๓
๓๐๔๔
๓๐๔๕
๓๐๔๖

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายสุเทพ พนาลิกุล
นายสุเทพ ภามัง
นายสุเทพ ไม้ทองดี
นายสุเทพ ยะรินทร์
นายสุเทพ รามดี
นายสุเทพ วิมลจริยาบูลย์
นายสุเทพ ศรีนวล
นายสุเทพ สุขเอี่ยม
นายสุเทพ หิริโอตัปปะ
นายสุเทพ อ่วมเจริญ
นายสุธรรม นิยมวาส
นายสุธี ลีกระจ่าง
นายสุธีวัฒน์ สาทรวรวิทย์
นายสุเธียร เชาวนกุล
นายสุนทร เฉลิมสันต์
นายสุนทร เชี่ยวพานิช
นายสุเนตร ทองคํา
นายสุเนตร มั่งมีศรี
นายสุบรรณ พงษ์จันโอ
นายสุบิน ไชยสิทธิ์
นายสุพจน์ จงสุขวรากุล
นายสุพจน์ นิธินันทน์
นายสุพจน์ เป็นพุ่มพวง
นายสุพจน์ วิชากุล
นายสุพจน์ สรรพการ
นายสุพจน์ สอนคุ้ม
นายสุพจน์ สารผล
นายสุพร สินธารัตนะ
นายสุพร สุนทรนนท์
นายสุพล เทียมไธสง
นายสุพล พลเยี่ยม
นายสุพล รักษาภักดี

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๓๐๔๗
๓๐๔๘
๓๐๔๙
๓๐๕๐
๓๐๕๑
๓๐๕๒
๓๐๕๓
๓๐๕๔
๓๐๕๕
๓๐๕๖
๓๐๕๗
๓๐๕๘
๓๐๕๙
๓๐๖๐
๓๐๖๑
๓๐๖๒
๓๐๖๓
๓๐๖๔
๓๐๖๕
๓๐๖๖
๓๐๖๗
๓๐๖๘
๓๐๖๙
๓๐๗๐
๓๐๗๑
๓๐๗๒
๓๐๗๓
๓๐๗๔
๓๐๗๕
๓๐๗๖
๓๐๗๗
๓๐๗๘

นายสุพล สํานึกศักดิ์ศรี
นายสุเพชร มโนรัศมี
นายสุภชัย ดัชถุยาวัตร
นายสุภาพ บัวคลี่
นายสุภาพ แพรกนกแก้ว
นายสุเมธ พลธรรม
นายสุเมธา สุวรรณบูรณ์
นายสุรจิต แก้วฉวี
นายสุรชัย ฉายศิริพันธ์
นายสุรชัย ปวีณเกียรติคุณ
นายสุรชัย แพเพชรทอง
ว่าที่ร้อยตรี สุรชัย ศักดิ์เอี่ยม
นายสุรชัย ศิริสุทธิ์
นายสุรชัย สัมภวมาน
นายสุรชัย อารีศิริ
นายสุรชาติ จรเสถียร
นายสุรชาติ รัตตานุกูล
นายสุรเชษฐ์ กองจันทร์
นายสุรเชษฐ์ ครองงาม
นายสุรพงษ์ ชมนาวัง
นายสุรพล นาชัย
นายสุรพล แฝงฤทธิ์
นายสุรวุธ ทรงประยูร
นายสุรศักดิ์ ทุมกิจจะ
นายสุรศักดิ์ รอดสุวรรณน้อย
นายสุรศักดิ์ ศิลาอาศน์
นายสุรศักดิ์ สนิท
นายสุรสิทธิ์ เกียรติวัชรกําจร
นายสุรสิทธิ์ ศรีสุพรรณ
นายสุรสิทธิ์ สราวิช
นายสุระชัย มีศรี
นายสุรัจ บุญมาดี

หน้า ๑๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐๗๙
๓๐๘๐
๓๐๘๑
๓๐๘๒
๓๐๘๓
๓๐๘๔
๓๐๘๕
๓๐๘๖
๓๐๘๗
๓๐๘๘
๓๐๘๙
๓๐๙๐
๓๐๙๑
๓๐๙๒
๓๐๙๓
๓๐๙๔
๓๐๙๕
๓๐๙๖
๓๐๙๗
๓๐๙๘
๓๐๙๙
๓๑๐๐
๓๑๐๑
๓๑๐๒
๓๑๐๓
๓๑๐๔
๓๑๐๕
๓๑๐๖
๓๑๐๗
๓๑๐๘
๓๑๐๙
๓๑๑๐

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายสุรัตน์ เสาร์แก้ว
นายสุริชัย ศิริบูรณ์
นายสุรินทร์ กอหรั่งกูล
นายสุรินทร์ กําแพงทอง
นายสุรินทร์ พิลาภ
นายสุรินทร์ โพธิ์ทอง
นายสุรินทร์ วิจิตรพงษา
นายสุรินทร์ หนูคง
นายสุริพงศ์ สังข์ชัย
นายสุริพงษ์ วินุราช
นายสุริยะ โชติกวิรัตน์
นายสุริยะ พิณเกษมจิต
นายสุริยะ สะวานนท์
นายสุริยันต์ บุปผาวัลย์
นายสุริยันต์ วงศ์ษา
นายสุริยาวุธ บุญดี
นายสุวรรณ แก้ววงศ์
นายสุวรรณ นรพักตร์
นายสุวรรณ แสวงศรี
นายสุวัจน์ สิทธิขวา
นายสุวัฒน์ ทับทิมเจือ
นายสุวัฒน์ นิลพลอย
นายสุวัฒน์ ศรีสรฉัตร์
นายสุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์
นายสุวัฒน์ แสนทวี
นายสุวันชัย เกศสุวรรณ
นายสุวิช กมุทชาติ
นายสุวิทย์ ฉุยฉาย
นายสุวิทย์ สินสัจธรรม
นายสุวิทย์ หมกทอง
นายสุวิทย์ เอี่ยมลออ
นายสุวิน ทองมั่น

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๓๑๑๑
๓๑๑๒
๓๑๑๓
๓๑๑๔
๓๑๑๕
๓๑๑๖
๓๑๑๗
๓๑๑๘
๓๑๑๙
๓๑๒๐
๓๑๒๑
๓๑๒๒
๓๑๒๓
๓๑๒๔
๓๑๒๕
๓๑๒๖
๓๑๒๗
๓๑๒๘
๓๑๒๙
๓๑๓๐
๓๑๓๑
๓๑๓๒
๓๑๓๓
๓๑๓๔
๓๑๓๕
๓๑๓๖
๓๑๓๗
๓๑๓๘
๓๑๓๙
๓๑๔๐
๓๑๔๑
๓๑๔๒

นายสุวินัย ถนอมสัมพันธ์
นายเสกสรร ชุมสงค์
นายเสกสรร สุธรรมานนท์
นายเสถียร บุญรอด
นายเสถียร เปรินทร์
นายเสถียร เลิศอาวาส
นายเสถียร อุสาหะ
นายเสน่ห์ ศรีสารากร
นายเสนอ ชาวลุ่มบัว
นายเสนอ ภิรมจิตรผ่อง
นายเสนอ สร้างสุข
นายเสนอศักดิ์ ร่มโพธิ์สระ
นายเสนาะ ตะกรุดแก้ว
นายเสนาะ รัตนปัญญา
นายเสนีย์ แสนยะบุตร
นายเสริญ รัตนานุกูล
นายเสริมศักดิ์ เอื้อตรงจิตต์
นายเสริมสุข ไกรนรา
นายเสรี เสริฐสนิท
นายเสรี เหลืองรุ่งรัส
นายเสวก ตาลาคุณ
นายเสวกตร์ สวัสดิรักษา
นายแสวง แสนสิงห์ชัย
จ่าสิบตรี โสภณ ฤทธิสาร
ว่าที่ร้อยตรี โสภณ วันวงษ์
นายไสว จับแก้ว
นายไสว พลชัย
นายหิรัญ สุวิจิตร
นายเหมพงศ์ ทวีกาญจน์
นายเหลา พันธ์ทอง
นายองอาจ พรมประไพ
นายองอาจ สารพัฒน์

หน้า ๑๒๔
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑๔๓
๓๑๔๔
๓๑๔๕
๓๑๔๖
๓๑๔๗
๓๑๔๘
๓๑๔๙
๓๑๕๐
๓๑๕๑
๓๑๕๒
๓๑๕๓
๓๑๕๔
๓๑๕๕
๓๑๕๖
๓๑๕๗
๓๑๕๘
๓๑๕๙
๓๑๖๐
๓๑๖๑
๓๑๖๒
๓๑๖๓
๓๑๖๔
๓๑๖๕
๓๑๖๖
๓๑๖๗
๓๑๖๘
๓๑๖๙
๓๑๗๐
๓๑๗๑
๓๑๗๒
๓๑๗๓
๓๑๗๔

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายอณัชปกร สาระรัตน์
นายอดิศร เกตุโสภณ
นายอดิศร จันทร์ธีระโรจน์
นายอดิศักดิ์ นนทวี
นายอดิศักดิ์ บุณยะเกียรติ
นายอดิศักดิ์ มาน้อย
นายอดุล จันทร์แก้ว
นายอดุลเดช คําผา
นายอดุลย์ เจียกุลธร
นายอดุลย์ เที่ยงจรรยา
นายอนนท์ โอนนอก
นายอนันต์ เกลาเกลี้ยง
นายอนันต์ ขัมภรัตน์
นายอนันต์ ตุรงค์เรือง
นายอนันต์ นามทองต้น
นายอนันต์ เพียรพานิชย์
นายอนันต์ รัตนสุภา
นายอนันต์ วรากุลสลาม
นายอนันต์ แสนชนะ
นายอนันต์ อั้นเต้ง
นายอนิรุทธ์ บัวทอง
นายอนุภพ เหลืองทอง
นายอนุรักษ์ นวพรไพศาล
นายอนุรักษ์ ปีติรักษ์สกุล
นายอนุรัตน์ ลิ่มสกุล
นายอนุศักดิ์ ชนะภัย
นายอนุสรณ์ กิ่งสาทน
นายอนุสรณ์ มาสกรานต์
นายอนุสรณ์ ศิริอนันต์
นายอภัย ชนะโรค
นายอภัย บุญสาม
นายอภัย ปริปุรณะ

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๓๑๗๕
๓๑๗๖
๓๑๗๗
๓๑๗๘
๓๑๗๙
๓๑๘๐
๓๑๘๑
๓๑๘๒
๓๑๘๓
๓๑๘๔
๓๑๘๕
๓๑๘๖
๓๑๘๗
๓๑๘๘
๓๑๘๙
๓๑๙๐
๓๑๙๑
๓๑๙๒
๓๑๙๓
๓๑๙๔
๓๑๙๕
๓๑๙๖
๓๑๙๗
๓๑๙๘
๓๑๙๙
๓๒๐๐
๓๒๐๑
๓๒๐๒
๓๒๐๓
๓๒๐๔
๓๒๐๕
๓๒๐๖

นายอภิชัย เมฆบังวัน
นายอภิชา เจริญนามเดชากุล
นายอภิชา มงคลยุทธ
นายอภิชาต กิตติวรรธนะ
นายอภิชาต เจริญสว่าง
นายอภิชาติ คุณาธาทร
นายอภินันท์ หมันหลิน
นายอภินันท์ อนันต์พินิจวัฒนา
นายอภิมุข วิชัยโย
นายอภิรักษ์ เพียรมงคล
นายอภิรักษ์ สําราญพันธ์
นายอภิรัฐ ภักดีวงศ์
นายอรชุน จันทร์นวล
นายอรรณพ แก้วปทุมทิพย์
นายอรรณพ ปัญญาโกษา
นายอรรณพ หิรัญ
นายอรรถวิทย์ เข็มกลัดเงิน
นายอรัญ ศรีพลกรัง
นายอรัมษ์ เจษฎาญานเมธา
นายอร่าม สมสวย
นายอรุณ เดชนาเกร็ด
นายอรุณ เทพแก้ว
นายอรุณ อรุณรังษี
นายอวยพร รัตนไพฑูรย์
นายอวิรุทธิ์ ภักดีสุวรรณ
นายอัครเดช กลิ่นศรีสุข
นายอังคีร์ ศรีภคากร
นายอัมพร ชัชวาลรังสรรค์
นายอัมพร ธรรมเจริญ
นายอัมพร ปัดพรม
นายอัมพร ฝันเซียน
นายอัษฎาวุธ เลียงผา

หน้า ๑๒๕
ราชกิจจานุเบกษา
๓๒๐๗
๓๒๐๘
๓๒๐๙
๓๒๑๐
๓๒๑๑
๓๒๑๒
๓๒๑๓
๓๒๑๔
๓๒๑๕
๓๒๑๖
๓๒๑๗
๓๒๑๘
๓๒๑๙
๓๒๒๐
๓๒๒๑
๓๒๒๒
๓๒๒๓
๓๒๒๔
๓๒๒๕
๓๒๒๖
๓๒๒๗
๓๒๒๘
๓๒๒๙
๓๒๓๐
๓๒๓๑
๓๒๓๒
๓๒๓๓
๓๒๓๔
๓๒๓๕
๓๒๓๖
๓๒๓๗
๓๒๓๘

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายอัสนีย์ อัจฉริยบุตร
นายอาคม วิทยเขตปภา
นายอาคม อินทรเกษตร
นายอาทิตย์ พวงมะลิ
นายอานนท์ โชติรสนิรมิต
นายอานนท์ รุ่งสว่าง
นายอานุภาพ ฟองใหญ่
นายอาภรณ์ กาญจนะ
นายอารมณ์ เจียวท่าไม้
นายอารยัน จันศรี
นายอารัน จักรณรงค์
นายอํานวย จําอยู่
นายอํานวย ทาแก้ว
นายอํานวย บาลปรีชา
นายอํานวย ผินกระโทก
นายอํานวย รักพวก
นายอํานวย ศรีรักษ์
นายอํานวย ศรีโฮง
นายอํานวย หาสอดส่อง
นายอํานาจ ชมสา
นายอํานาจ ฝ่าวิบาก
นายอํานาจ ภักดีเสน่หา
นายอํานาจ สมัครการ
นายอํานาจ สิทธิแสง
นายอําพน เหล่าพราหมณ์
นายอําพล กะวัง
นายอําพล แก้วมหานิล
นายอําพล พรมน้อย
นายอําพล ลักษมีวาณิชย์
นายอําไพ จันทนารี
นายอิทธิชัย วิชิต
นายอินทร์พร ธรรมวงศา

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๓๒๓๙
๓๒๔๐
๓๒๔๑
๓๒๔๒
๓๒๔๓
๓๒๔๔
๓๒๔๕
๓๒๔๖
๓๒๔๗
๓๒๔๘
๓๒๔๙
๓๒๕๐
๓๒๕๑
๓๒๕๒
๓๒๕๓
๓๒๕๔
๓๒๕๕
๓๒๕๖
๓๒๕๗
๓๒๕๘
๓๒๕๙
๓๒๖๐
๓๒๖๑
๓๒๖๒
๓๒๖๓
๓๒๖๔
๓๒๖๕
๓๒๖๖
๓๒๖๗
๓๒๖๘
๓๒๖๙
๓๒๗๐

นายอุดม เชิงไกรยัง
นายอุดม นวพานิช
นายอุดม เพชรสูงเนิน
นายอุดม หล่อยดา
นายอุดม อุ่นใจ
นายอุดมศักดิ์ วงษ์พานิชย์
นายอุดล ไทยจินดา
นายอุทร พินิจมนตรี
นายอุทัย ผ่องรัศมี
นายอุทัย สิทธิฤทธิ์
นายอุทัย สุดเต้
นายอุทัย หนูทอง
นายอุทัย หวังอ้อมกลาง
นายอุทิศ ฉัตรแก้ว
นายอุทิศ ศรีประสงค์
นายอุทิศ สนสุนัน
นายอุบล นิ่มนวน
นายอุรศักดิ์ เทียมประสิทธิ์
นายอุรัชถ์ แจ้งเพชร
นายเอกพงษ์ วงศ์คําจันทร์
นายเอนก อุ่นใจ
นายเอื้อน คงแก้ว
นายกนกพิชญ์ เปลี่ยนพานิช
นายกมล แพร่ประภา
นายกมล เศรษฐ์ชัยยันต์
นายกฤษณ์ ศิกษมัต
นายกฤษดา มโนรัตน์
นายกษม อายุการ
นายกัมปนาท นิยะโมสถ
นายกายสิทธิ์ แก้วยาศรี
นายกําพล หอยทอง
นายกิจจา กฤตศิลป์

หน้า ๑๒๖
ราชกิจจานุเบกษา
๓๒๗๑
๓๒๗๒
๓๒๗๓
๓๒๗๔
๓๒๗๕
๓๒๗๖
๓๒๗๗
๓๒๗๘
๓๒๗๙
๓๒๘๐
๓๒๘๑
๓๒๘๒
๓๒๘๓
๓๒๘๔
๓๒๘๕
๓๒๘๖
๓๒๘๗
๓๒๘๘
๓๒๘๙
๓๒๙๐
๓๒๙๑
๓๒๙๒
๓๒๙๓
๓๒๙๔
๓๒๙๕
๓๒๙๖
๓๒๙๗
๓๒๙๘
๓๒๙๙
๓๓๐๐
๓๓๐๑
๓๓๐๒

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายกิตติ ลาภสมบัติศิริ
นายกิตติศักดิ์ อักษรวงศ์
นายเกตุวุฒิ อธิเวสส์
นายเกรียงจิต มะระยงค์
นายเกรียงศักดิ์ หาญสิทธิพร
นายโกมล แดงดี
นายโกเมน ห่อคํา
นายโกเมศ อุนรัตน์
นายโกวิทย์ พยัฆวิเชียร
นายไกรกิตติ พรทวีวุฒิ
นายไกรสุข เพชระบูรณิน
นายขวัญชัย วิศิษฐานนท์
นายขวัญชัย สุระเสียง
นายขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย
นายคณาธิป มุดเจริญ
นายคณิต ทองอยู่
นายโฆษิต จันทร์เพ็ญ
นายจรูญ แก้วกาญจนารัตน์
นายจักราวุธ เผือกคง
นายจําเริญ ลวดเงิน
นายจิตติ จันทรมงคล
นายจิระพล ถิรวิริยพล
นายจุมพล เตชะภาส
นายจุลเจตน์ เจตเจริญอารยะ
นายเฉลียว ตามสีรัมย์
นายชนะ ห้วยกรดวัฒนา
นายชลอ เกิดอยู่
นายชวน จันทร์เลื่อน
นายชวนชัย เพ็งพิมพ์
นายชวลิต ประเสริฐสุด
นายชะเอม พรมศักดิ์
นายชัชวาล ก่อสกุล

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๓๓๐๓
๓๓๐๔
๓๓๐๕
๓๓๐๖
๓๓๐๗
๓๓๐๘
๓๓๐๙
๓๓๑๐
๓๓๑๑
๓๓๑๒
๓๓๑๓
๓๓๑๔
๓๓๑๕
๓๓๑๖
๓๓๑๗
๓๓๑๘
๓๓๑๙
๓๓๒๐
๓๓๒๑
๓๓๒๒
๓๓๒๓
๓๓๒๔
๓๓๒๕
๓๓๒๖
๓๓๒๗
๓๓๒๘
๓๓๒๙
๓๓๓๐
๓๓๓๑
๓๓๓๒
๓๓๓๓
๓๓๓๔

นายชัชวาลย์ วชิรเมธารัชต์
นายชัยพฤกษ์ สีลวานิช
นายชัยยศ ขําเพ็ง
นายชัยรัตน์ คุณานุสนธิ์
นายชัยวัฒน์ จริเกษม
นายชัยวัฒน์ สิงห์หิรัญนุสรณ์
นายชัยสิทธิ์ เฮงมีชัย
นายชาญชัย เหล็กคํา
นายชาติชาย สุวรรณนิตย์
นายชินกฤช นพรุจชโนดม
นายชินวัฒน์ ชมประเสริฐ
นายชูชัย วงศ์วิวัฒน์ไชย
นายเชิดชัย ภัทรอธิคม
นายโชคชัย ภาสุรวณิช
นายณรงค์ ด้วงปาน
นายณรงค์ศักดิ์ วัชโรทน
นายณรงศักดิ์ บุญเฉลียว
นายณัฏฐ์ธารณ์ เชิดพงษ์ฐกิตติ์
นายดนัย แก้วกําเนิด
นายดนัย เอกะโรหิต
นายดนัยพันธ์ อัครสกุล
นายดาบชัย โพธิ์สุวรรณ
นายดํารงค์ กัฬหะสุต
นายดุสิต วินัยชาติศักดิ์
นายเดชา สวรรค์วัฒนกุล
นายเตือน สายบัวทอง
นายถนัต จ่ากลาง
นายถวัลย์ อยู่สุวรรณ
นายถาวร ดาวสดใส
นายทนงศักดิ์ หลักเขต
นายทรงคุณ อุดมสิน
นายทรงพล ชีวะพัฒน์

หน้า ๑๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
๓๓๓๕
๓๓๓๖
๓๓๓๗
๓๓๓๘
๓๓๓๙
๓๓๔๐
๓๓๔๑
๓๓๔๒
๓๓๔๓
๓๓๔๔
๓๓๔๕
๓๓๔๖
๓๓๔๗
๓๓๔๘
๓๓๔๙
๓๓๕๐
๓๓๕๑
๓๓๕๒
๓๓๕๓
๓๓๕๔
๓๓๕๕
๓๓๕๖
๓๓๕๗
๓๓๕๘
๓๓๕๙
๓๓๖๐
๓๓๖๑
๓๓๖๒
๓๓๖๓
๓๓๖๔
๓๓๖๕
๓๓๖๖

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายทวิช พยัคฆมาศ
นายทวีศักดิ์ เกียรติสกุลเดชา
นายทวีศักดิ์ ปรัชญพฤทธิ์
นายทอง พันทอง
นายทองเสริฐ ใจตรง
นายทัตเทพ บุณอํานวยสุข
นายทีปวัฑฒ์ มีแสง
นายเทือศักดิ์ เทพเนาว์
นายธงภักดิ์ มีเพียร
นายธณูเกียรติ ใจยงค์
นายธนิต เนตรกูล
นายธเนศ สุวรรณเกษาวงษ์
นายธวัช สิทธิยศ
นายธวัชชัย ฉันทวุฒินันท์
นายธัชชัย ใจคง
นายธานินทร์ โตจีน
นายธีระ ชัยพิริยะศักดิ์
นายนพดล แข็งแรง
นายนพดล ทาทิตย์
นายนพดล อัจฉริยวรพงศ์
นายนเรศ แตงใหญ่
นายนฤพนธ์ ยุทธเกษมสันต์
นายนอม วรรณบริบูรณ์
นายนิคม วีระนรพานิช
นายนิคม หาญวงศ์
นายนิติ นิเดหะ
นายนิพนธ์ ภูมิธนาวิทย์
นายนิพนธ์ วงษ์ตา
นายนิพัทธ์ ชัยประเสริฐสุด
นายนิเวศย์ ตันตาปกุล
นายนุกูล เพชรชนะ
นายบพิธ สรสิทธิ์

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๓๓๖๗
๓๓๖๘
๓๓๖๙
๓๓๗๐
๓๓๗๑
๓๓๗๒
๓๓๗๓
๓๓๗๔
๓๓๗๕
๓๓๗๖
๓๓๗๗
๓๓๗๘
๓๓๗๙
๓๓๘๐
๓๓๘๑
๓๓๘๒
๓๓๘๓
๓๓๘๔
๓๓๘๕
๓๓๘๖
๓๓๘๗
๓๓๘๘
๓๓๘๙
๓๓๙๐
๓๓๙๑
๓๓๙๒
๓๓๙๓
๓๓๙๔
๓๓๙๕
๓๓๙๖
๓๓๙๗
๓๓๙๘

นายบรรจง กิติรัตน์ตระการ
พันเอก บรรจง สืบสังข์
นายบรรเทิง วสันทนา
นายบวรยศ ศรีเบญจรัตน์
นายบัลลังก์ ปรึกษาดี
นายบุญชัย ศิวิลัย
นายบุญชัย สุวรรณธนานนท์
นายบุญนาค แพงชาติ
นายบุญยัง สุริมานนท์
นายบุญโยค นนท์ธีระรังสี
นายบุญลือ อรรถเศรษฐ
นายบุญเลิศ ยอดสะเทิ้น
นายบุญส่ง ระหว่างบ้าน
นายปฐมพงศ์ พันธ์คง
นายปพน ดีไชยเศรษฐ
นายประกอบ แก้วทุ่ง
นายประกอบ วงศ์ผลวัต
นายประกอบ ศรศิริ
นายประกิตย์ โยธีพิทักษ์
นายประดิษฐ แสงศิริวุฒิ
นายประเทือง เหลี่ยมพงศาพุทธิ
นาวาโท ประพนธ์ จารุยาวงศ์
นายประพัทธ์ ธรรมวงศา
นายประพันธ์ ใยบุญมี
นายประมล เลืองวัฒนะวนิช
นายประมวลศิลป์ บุพศิริ
นายประวิทย์ พันธ์จูม
นายประเวศ หมีดเส็น
นายประสงค์ ปัญจเมธีกุล
นายประสิทธิ์ ถานะภิรมย์
นายประสิทธิ์ ฟุ้งสร้อยระย้า
นายประสิทธิ์ ศรีทิพย์สุโข

หน้า ๑๒๘
ราชกิจจานุเบกษา
๓๓๙๙
๓๔๐๐
๓๔๐๑
๓๔๐๒
๓๔๐๓
๓๔๐๔
๓๔๐๕
๓๔๐๖
๓๔๐๗
๓๔๐๘
๓๔๐๙
๓๔๑๐
๓๔๑๑
๓๔๑๒
๓๔๑๓
๓๔๑๔
๓๔๑๕
๓๔๑๖
๓๔๑๗
๓๔๑๘
๓๔๑๙
๓๔๒๐
๓๔๒๑
๓๔๒๒
๓๔๒๓
๓๔๒๔
๓๔๒๕
๓๔๒๖
๓๔๒๗
๓๔๒๘
๓๔๒๙
๓๔๓๐

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายประเสริฐ ลิมปวิทยากุล
นายประเสริฐ สอนเจริญทรัพย์
นายประหยัด อ่างแก้ว
นายปราโมทย์ ปรปักษ์ขาม
นายปริวรรธน์ แสงพิทักษ์
นายปรีชา งามสําโรง
นายปรีชา ฉัตรวัฒนานันท์
นายปรีชา ประสิทธิ์ผล
นายปรีชา อุดทา
นายปรีดา วรหาร
นายปรีดาศักดิ์ หนูแก้ว
นายปองพล วรปาณิ
นายปัญญา พละศักดิ์
นายปัญญา เหมชะญาติ
นายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล
นายปานเทพ อิทธิสวัสดิพนั ธุ์
นายปิ่น นันทเสน
นายปิยะ เกียรติเสวี
นายเผ่าพงศ์ สุนทร
นายพงษ์วิทย์ บัวล้อมใบ
นายพงษ์ศักดิ์ กุหลาบขาว
นายพงษ์สันต์ วิเชียรสมุทร
นายพนม ปทุมสูติ
นายพนิต โล่เสถียรกิจ
นายพยุงศักดิ์ ศักดาภิพาณิชย์
นายพรชัย วัฒนรังสรรค์
นายพรสิทธิ์ ศรีสุข
นายพัลลภ ยอดศิรจินดา
นายพาที ประมวลศิลป์
นายพิจัย ชุณหเสวี
นายพิชิต ควรรักษ์เจริญ
นายพิไชยรัช ไชยอัครกัลป์

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๓๔๓๑
๓๔๓๒
๓๔๓๓
๓๔๓๔
๓๔๓๕
๓๔๓๖
๓๔๓๗
๓๔๓๘
๓๔๓๙
๓๔๔๐
๓๔๔๑
๓๔๔๒
๓๔๔๓
๓๔๔๔
๓๔๔๕
๓๔๔๖
๓๔๔๗
๓๔๔๘
๓๔๔๙
๓๔๕๐
๓๔๕๑
๓๔๕๒
๓๔๕๓
๓๔๕๔
๓๔๕๕
๓๔๕๖
๓๔๕๗
๓๔๕๘
๓๔๕๙
๓๔๖๐
๓๔๖๑
๓๔๖๒

นายพินัย นิรันดร์รุ่งเรือง
นายพินิจ หลิ่มโภไคยกุล
นายพิพัฒน์ จันทะคุณ
นายพิเศษ เมธาภัทร
นายไพบูลย์ อมตมหัทธนะ
นายไพรจิตร ศิริมงคล
นายไพรัช มโนสารโสภณ
นายไพโรจน์ พรหมพันใจ
นายไพโรจน์ ยิ่งวัฒนเดช
นายไพโรจน์ เสริตานนท์
นายไพโรจน์ หัสชู
นายภรต โทนแก้ว
นายภราดร ชัยเจริญ
นายภาคภูมิ ธาวงค์
นายภูวดล พัฒนภักดี
นายภูษิต ทรัพย์สมพล
นายมงคล เฟื่องมงคลวิทยา
นายมนต์ชัย ศิริบํารุงวงศ์
นายมนัส เรือนเหลือ
นายมนัสศักต์ มากบุญ
นายมานพ เงินโฉม
นายมานัชย์ เวชบุญ
นายมานัส ต๊ะชมภู
นายมานิต เหล่าคงธรรม
นายมาโนชญ์ บูรณโชคไพศาล
นายมาหะมะ เมาะมูลา
นายเมธี ปัญญารัตน์
นายยงยส หัถพรสวรรค์
นายยรรยง เสถียรภาพงษ์
นายยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง
นายยุทธพงษ์ เกียรติยุทธชาติ
นายรัฐภนต์ รัตนเศวตศักดิ์

หน้า ๑๒๙
ราชกิจจานุเบกษา
๓๔๖๓
๓๔๖๔
๓๔๖๕
๓๔๖๖
๓๔๖๗
๓๔๖๘
๓๔๖๙
๓๔๗๐
๓๔๗๑
๓๔๗๒
๓๔๗๓
๓๔๗๔
๓๔๗๕
๓๔๗๖
๓๔๗๗
๓๔๗๘
๓๔๗๙
๓๔๘๐
๓๔๘๑
๓๔๘๒
๓๔๘๓
๓๔๘๔
๓๔๘๕
๓๔๘๖
๓๔๘๗
๓๔๘๘
๓๔๘๙
๓๔๙๐
๓๔๙๑
๓๔๙๒
๓๔๙๓
๓๔๙๔

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายรัฐสิทธิ์ อินทร์ธรรม
นายรัตน์นริศ สุวรรณรัตน์
นายเรวัฒน์ ศิรินิกร
นายฤทธิรงค์ เรืองฤทธิ์
นายวงศพัทธ์ คําทองดี
นายวชิระ อําพนธ์
นายวรพงษ์ วัชรานุรักษ์
นายวรพจน์ เจียมอมรรัตน์
นายวรรณ สิงห์คํา
นายวรวิทย์ ลิมปิวรรณ
นายวรวุฒิ เจียรจรูญวงศ์
นายวสันต์ แก้ววี
นายวสันต์ ประสิทธิ์วิไล
นายวสันต์ เวทย์วัฒนชัย
นายวัชรชัย รัตนแสง
นายวัชรินทร์ จันทร์เสม
นายวันชัย ตั้งอารมณ์มั่น
นายวันชัย เบญจปฐมรงค์
นายวันชัย ศักดิ์อิสระพงศ์
นายวันชัย สุธีรัตนชาญสกุล
นายวัลลภ พรพัชรพงศ์
นายวิชัย ระวิวรรณ
นายวิชัย เหล่าเรืองโรจน์
นายวิเชียร ฉกาจนโรดม
นายวิเชียร ปิ่นประชานันท์
นายวิเชียร พันธ์สุข
นายวิทยา พลสีลา
นายวิทยาคม ผาพิศาล
นายวิทวัส บุญทา
นายวิทูร ปึงพิพัฒน์ตระกูล
นายวินิจ จิรัปปภา
นายวิพัฒน์ เจริญศิริวัฒน์

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๓๔๙๕
๓๔๙๖
๓๔๙๗
๓๔๙๘
๓๔๙๙
๓๕๐๐
๓๕๐๑
๓๕๐๒
๓๕๐๓
๓๕๐๔
๓๕๐๕
๓๕๐๖
๓๕๐๗
๓๕๐๘
๓๕๐๙
๓๕๑๐
๓๕๑๑
๓๕๑๒
๓๕๑๓
๓๕๑๔
๓๕๑๕
๓๕๑๖
๓๕๑๗
๓๕๑๘
๓๕๑๙
๓๕๒๐
๓๕๒๑
๓๕๒๒
๓๕๒๓
๓๕๒๔
๓๕๒๕
๓๕๒๖

นายวิระ ตติยานุพันธ์วงศ์
นายวิรัช ประวันเตา
นายวิรัตน์ ประพฤติดี
นายวิโรจน์ สุ่มใหญ่
นายวิวรรธน์ แซ่เจี่ย
นายวิวัฒน์ ภานุวัฒนวงศ์
ร้อยเอก วิวัฒน์ มิ่งมงคล
นายวิวัฒน์ สยุมภูรุจินันท์
นายวิสุทธิ์ ตันรัตนาวงศ์
นายวีรวัฒน์ พิทักษ์วิทยกูล
นายวุฒิพงษ์ ฐิรโฆไท
นายวุฒิศักดิ์ เศรษฐชาญวิทย์
นายเวทิส ประทุมศรี
นายศรีสวัสดิ์ เสงี่ยมจิตต์เกษม
นายศักดา ศักดิ์ศรีพาณิชย์
นายศักดิ์ชัย ทอนมาตย์
นายศักดิ์ชัย มรรคอนันตโชติ
นายศักรินทร์ ทองภูธรณ์
นายศักรินทร์ วงศ์เลิศศิริ
นายศิริ วราพุธ
นายศิริ ศรีมโนรถ
นายศิริชัย ลิ้มเลิศเจริญวนิช
นายศิริวัฒน์ จันทเวทย์ศิริ
นายศิลป์ อายุยืน
พันเอก ศิวพล บุญรินทร์
นายศุภกิจ ประทีปพวงรัตน
นายศุภชัย ชาครียวณิชย์
นายศุภชัย เอี่ยมกุลวรพงษ์
นายศุภมิตร ปาณธูป
นายศุภรัฐ พูนกล้า
นายศุภเลิศ เนตรสุวรรณ
นายสงกรานต์ ก่อธรรมนิเวศน์

หน้า ๑๓๐
ราชกิจจานุเบกษา
๓๕๒๗
๓๕๒๘
๓๕๒๙
๓๕๓๐
๓๕๓๑
๓๕๓๒
๓๕๓๓
๓๕๓๔
๓๕๓๕
๓๕๓๖
๓๕๓๗
๓๕๓๘
๓๕๓๙
๓๕๔๐
๓๕๔๑
๓๕๔๒
๓๕๔๓
๓๕๔๔
๓๕๔๕
๓๕๔๖
๓๕๔๗
๓๕๔๘
๓๕๔๙
๓๕๕๐
๓๕๕๑
๓๕๕๒
๓๕๕๓
๓๕๕๔
๓๕๕๕
๓๕๕๖
๓๕๕๗
๓๕๕๘

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายส่งศักดิ์ วรรณกูล
นายสถิร จินดาวงศ์
นายสนธยา พิริยะกิจไพบูลย์
นายสนธยา ศรีเมฆ
นายสนั่น คะรัมย์
นายสมคิด ปิยะมาน
นายสมคิด สุพรรณ์
นายสมคิด สุระชัย
นายสมเจตน์ นาคทอง
นายสมชัย คําหงษา
นายสมชาติ ตันติรุ่งกิจ
นายสมชาย เขียวเจริญ
นายสมชาย ชื่นสุขอุรา
นายสมชาย ตันศิริสิทธิกุล
นายสมชาย เพชรอําไพ
นายสมชาย ศิริมาตร
นายสมชาย สิริวณิชชัย
นายสมชาย อภินทนาพงศ์
นายสมบัติ คุณากรสวัสดิ์
นายสมพงษ์ สุรินทร์
นายสมศักดิ์ บุตรแสงดี
นายสมศักดิ์ สรรเกียรติกุล
นายสมาน คงสมบูรณ์
นายสมาน พรวิเศษศิริกุล
นายสยาม ศิรินธรปัญญา
นายสราวุธ ตระการกูล
นายสหภูมิ เดชธนภิรมย์
นายสัญญา ปราบริปูตลุง
นายสัญญา อุ่นสุข
นายสันติ กาญจนนิยม
นายสันติ นวนพรัตน์สกุล
นายสัมพันธ์ กุลพร

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๓๕๕๙
๓๕๖๐
๓๕๖๑
๓๕๖๒
๓๕๖๓
๓๕๖๔
๓๕๖๕
๓๕๖๖
๓๕๖๗
๓๕๖๘
๓๕๖๙
๓๕๗๐
๓๕๗๑
๓๕๗๒
๓๕๗๓
๓๕๗๔
๓๕๗๕
๓๕๗๖
๓๕๗๗
๓๕๗๘
๓๕๗๙
๓๕๘๐
๓๕๘๑
๓๕๘๒
๓๕๘๓
๓๕๘๔
๓๕๘๕
๓๕๘๖
๓๕๘๗
๓๕๘๘
๓๕๘๙
๓๕๙๐

นายสามัคคี เดชกล้า
นายสําเนียง แสงสว่าง
นายสําเริง จงกล
นายสิทธิชัย ปรัชญาพิพัฒน์
นายสิทธิพร ทรัพย์แสนดี
นายสิน เข็มกลัด
นายสินชัย ตันติรัตนานนท์
นายสินชัย รองเดช
นายสีหชัย ขอเสงี่ยม
นายสืบพงษ์ ไชยพรรค
นายสืบสาย คงแสงดาว
นายสุชาติ เลาบริพัตร
นายสุทัย โพธิ์วิจิตร
นายสุทิน เขื่อนเป๊ก
นายสุเทพ พจน์สุจริต
นายสุเทพ วงศ์ฟูเฟื่องขจร
นายสุนทร คงทองสังข์
นายสุนทร เหรียญภูมิการกิจ
นายสุพงศ์ จงสกุล
นายสุพจน์ จิระราชวโร
นายสุพรรณ หาญวารี
นายสุภัทร กตัญญูทิตา
นายสุภัทร ภูรยานนทชัย
นายสุมิตร์ ชุมเปีย
นายสุเมธ บรรเลงจิต
นายสุรพล พจนสุภาวรรณ์
นายสุรพล ศรีวงค์พานิช
นายสุรพันธ์ ปรปักษ์เป็นจุณ
นายสุรัตน์ ธงภักดิ์
นายสุริยะ คูศิริวิเชียร
นายสุริยะ เนินทอง
นายสุริยา ธนสัมบัณณ์

หน้า ๑๓๑
ราชกิจจานุเบกษา
๓๕๙๑
๓๕๙๒
๓๕๙๓
๓๕๙๔
๓๕๙๕
๓๕๙๖
๓๕๙๗
๓๕๙๘
๓๕๙๙
๓๖๐๐
๓๖๐๑
๓๖๐๒
๓๖๐๓
๓๖๐๔
๓๖๐๕
๓๖๐๖
๓๖๐๗
๓๖๐๘
๓๖๐๙
๓๖๑๐
๓๖๑๑
๓๖๑๒
๓๖๑๓
๓๖๑๔
๓๖๑๕
๓๖๑๖
๓๖๑๗
๓๖๑๘
๓๖๑๙
๓๖๒๐
๓๖๒๑
๓๖๒๒

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายสุลัยมาน มะโซ๊ะ
นายสุวัฒน์ กนกพูนสิน
นายสุวัฒน์ ธนกรนุวัฒน์
นายสุวัฒน์ บํารุงศรี
นายสุสัณฐ์ เครือแก้ว
นายสูงชัย อังธารารักษ์
นายเสมอ กาฬภักดี
นายเสริมศักดิ์ ชัยฤทธิ์
นายเสรี ลาภยุติธรรม
นายโสทร หงนิพนธ์
นายโสภณ เกตุพัฒนพันธุ์
นายโสมนัส อนุเผ่า
นายอดิเรก รัตนาวลีพงษ์
นายอดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์
นายอนันต์ ปิ่นทองพันธ์
นายอนันต์ พันธ์งอก
นายอนันต์ อัครสุวรรณกุล
นายอนุชา อิศรางกูร ณ อยุธยา
นายอนุพงศ์ คํามา
นายอนุวัตร พงษ์คุณากร
นายอภิชาติ สะบู่แก้ว
นายอรัญ ทนันขัติ
นายอรุณ ด่านภู่วงศ์
นายอวัตถ์ เชาวน์ลิลิตกุล
นายอัมพร พัสดร
นายอาคม กินาวงศ์
นายอาเนช โออิน
นายอาริยะ บุญเกตุ
นายอิ๊ดยังวัน ยงย่วน
นายอุดม อัศวุตมางกุร
นายอุดร จันทป
นายเอกชัย คําลือ

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๓๖๒๓
๓๖๒๔
๓๖๒๕
๓๖๒๖
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๓๖๔๗
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๓๖๕๑
๓๖๕๒
๓๖๕๓
๓๖๕๔

นายเอนก สุขสัมพันธ์
นายขจรศักดิ์ กันต์พิทยา
นายจะเด็ด ชาตะรัตน์
นายจารึก ธรรมสุนทร
นายจารุพันธ์ จารโยภาส
นายเจริญภพ พรวิริยางกูร
นายชะนู อมรโชติ
นายชัยฤทธิ์ เชียงศรี
นายชัยวิทย์ อุณหศิริกุล
นายชัยอนันต์ อรุณฤกษ์ดีกุล
นายชาตรี กระจาดทอง
นายชูเกียรติ รู้กิจการพานิช
นายณรงค์ ยืนยงหัตถภรณ์
นายเดชา พิมพิสุทธิ์
นายธนา เกียรติวงศ์ชัย
นายธีระ แก้วพิมล
นายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์
นายบรรจง สุกรีฑา
นายบัณฑิตย์ วุฒิรักษ์ชัยนันท์
นายบุญโชค ขนาบแก้ว
นายบุญเยี่ยม จันทร์เสนา
นายบุญสิทธิ์ เรืองผล
นายประกอบ คงเขียว
นายประสาท ดนตรี
นายประเสริฐ สีน้ําเพชร
นายปานเทพ นาคสวัสดิ์
นายพงษ์ศักดิ์ นิ้มเจริญ
นายพรชัย สนะฟี
นายรังสรร บุญสะอาด
นายวินัย พรหมจันทร์
นายวิรัตน์ ชูมงคล
นายวิสา หรรษ์อิทธินันต์

หน้า ๑๓๒
ราชกิจจานุเบกษา
๓๖๕๕
๓๖๕๖
๓๖๕๗
๓๖๕๘
๓๖๕๙
๓๖๖๐
๓๖๖๑
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๓๖๘๑
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๓๖๘๓
๓๖๘๔
๓๖๘๕

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายวี จารุรักษา
นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์
นายสกล เอี่ยมพ่วง
นายสนธยา สกุลลาวัณย์
นายสมคิด ตัณฑศรีสุข
นายสมคิด บรรยาย
นายสมพล โนดไธสง
นายสิทธา ปัพพานนท์
นายสุทัศน์ มังคละคีรี
นายสุเมธ แสนประเสริฐ
นายอดิศักดิ์ เกรียงไกรอุดม
นายอดิศักดิ์ อุรเคนทร์
นายอนุ กัลลประวิทย์
นายอานนท์ เศรษฐเกรียงไกร
นายอารักษ์ เอี่ยมจ้อย
นายอุดม สอนจิตต์
นายเอกภัทร วังสุวรรณ
นายจิรภักดิ์ อิศรเสนา
ณ อยุธยา
พันโท ไพบูลย์ ผจญแกล้ว
นายสัญชาติ วัชราภิรักษ์
นายกิจจา นวลสุวรรณ์
นายจรัญ มารัตน์
นายฉัฏฐ์ปวิชญ์ จินาพงศ์
นายเดชา ก่อเกิด
นายธงชัย พลพวก
นายสมนึก ดีหะสิงห์
นายสิทธา มูลหงษ์
นายจิตพล สิทธิประณีต
นายสมศักดิ์ เพิ่มเกษร
นายเวชยันต์ เฮงสุวนิช
พลตํารวจตรี กษณะ แจ่มสว่าง

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
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หน้า ๑๓๓
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พลตํารวจตรี ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ
พลตํารวจตรี ชัยทัต บุญขํา
พลตํารวจตรี ธงชัย วงศ์ศรีวัฒนกุล
พลตํารวจตรี ธัชชัย ปิตะนีละบุตร
พลตํารวจตรี พรชัย ไทยแท้
พลตํารวจตรี พล วิทยานนท์
พลตํารวจตรี ภาณุรัตน์ หลักบุญ
พลตํารวจตรี วรเศรษฐ วิทยกุล
พลตํารวจตรี สมบัติ มิลินทจินดา
พลตํารวจตรี สมประสงค์ เย็นท้วม
พลตํารวจตรี สุรัตน์ อรุณฤกษ์ถวิล
พลตํารวจตรี เสรีย์ จันทรประทิน
พลตํารวจตรี อภิชาติ บุญศรีโรจน์
พลตํารวจตรี อาทิชา เปาอินทร์
พลตํารวจตรี อุดร ยอมเจริญ
พันตํารวจเอก กฤตธาพล ยี่สาคร
พันตํารวจเอก กฤษฎา แก้วจันดี
พันตํารวจเอก กอบ อัจนากิตติ
พันตํารวจเอก กัมปนาท โสภโณดร
พันตํารวจเอก กิตติโชติ แก่นสาร
พันตํารวจเอก กิตติศักดิ์
จํารัสประเสริฐ
พันตํารวจเอก กิตติศักดิ์ สุขวัฒน์ธนกุล
พันตํารวจเอก กิตภัท เพ็งรุ่ง
พันตํารวจเอก กุลพงศ์ บูรณปัทมะ
พันตํารวจเอก เกรียงศักดิ์ แก้วมณี
พันตํารวจเอก คํารณ บุญเลิศ
พันตํารวจเอก คํารณ ยอดรักษ์
พันตํารวจเอก จักฎ์กฤษณ์ จันทรรัตน์
พันตํารวจเอก จารุพล ยี่ตัน
พันตํารวจเอก ชลิฏ วงษ์เจริญกิจ
พันตํารวจเอก ช่วงศักดา บุรณศิริ
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๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
พันตํารวจเอก ชวลิต เลิศศักดิ์วิมาน
พันตํารวจเอก ชัชชม คล้ายคลึง
พันตํารวจเอก ชัยน์วัฒน์ อรัญวัฒน์
พันตํารวจเอก ชัยศักดิ์
เอื้อกฤดาธิการ
พันตํารวจเอก ชาติชาย พรหมพันธ์ใจ
พันตํารวจเอก ชํานาญ แป้นนาบอน
พันตํารวจเอก ชุมพร กาญจนรัตน์
พันตํารวจเอก ชุมพล ดีเจริญ
พันตํารวจเอก ชูชาติ โชคสถาพร
พันตํารวจเอก ชูชาติ น้อยคนดี
พันตํารวจเอก ชูศักดิ์ เตชะรักษ์พงษ์
พันตํารวจเอก เชิดชัย ศรศิลป์
พันตํารวจเอก เชิดศักดิ์ บุญนัดดา
พันตํารวจเอก ไชยยศ จินดาทอง
พันตํารวจเอก ฐากูร เนตรพุกกณะ
พันตํารวจเอก ณรงค์ ทรัพย์เย็น
พันตํารวจเอก ณรงค์ฤทธิ์
ภักดีณรงค์
พันตํารวจเอก ณัฐ สิงห์อุดม
พันตํารวจเอก ณัฐพล มิ่งพันธ์
พันตํารวจเอก ณัฐพล ศุกระศร
พันตํารวจเอก ณัฐวร ถาวรฉันท์
พันตํารวจเอก ณัฐวัฒน์ การดี
พันตํารวจเอก ดุสิต สมศักดิ์
พันตํารวจเอก ไตรเมต อู่ไทย
พันตํารวจเอก ไตรวิช น้ําทองไทย
พันตํารวจเอก ถาวร แสงฤทธิ์
พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์ สุขเกษม
พันตํารวจเอก ทินณะรัตน์
เพ็ชรพันธ์ศรี
พันตํารวจเอก ธงชัย เสรีวัฒนา
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พันตํารวจเอก ธเนศ เทพสุด
พันตํารวจเอก ธรรมจักร คงมงคล
พันตํารวจเอก ธวัชชัย มวญนรา
พันตํารวจเอก ธานี เกษจุโลม
พันตํารวจเอก ธีทัต อิ่มทั่ว
พันตํารวจเอก ธีรบูลย์ มั่งมี
พันตํารวจเอก ธีรพล อินทรลิบ
พันตํารวจเอก ธีรศักดิ์ สุริวงศ์
พันตํารวจเอก ธีระพงษ์ วงษ์รัฐพิทักษ์
พันตํารวจเอก ธีระพล ทิพย์เจริญ
พันตํารวจเอก นพดล กันตะกนิษฐ์
พันตํารวจเอก นพดล รัตนมงคลมาศ
พันตํารวจเอก นฤชิต เนียวกุล
พันตํารวจเอก นิกร เข็มทอง
พันตํารวจเอก นิตินันท์ เพชรบรม
พันตํารวจเอก นิตินัย หลังยาหน่าย
พันตํารวจเอก นิติพัฒน์ จารุเรืองพงศ์
พันตํารวจเอก นิรุธ ปัญญาธร
พันตํารวจเอก บรรหาญ สมเกียรติ
พันตํารวจเอก บัณฑิต ทิศาภาค
พันตํารวจเอก บุญญสิทธิ์ ว่องไว
พันตํารวจเอก บุญธรรม วรรณรัตน์
พันตํารวจเอก บุณญะศักดิ์
พานิชกิจอนันต์
พันตํารวจเอก ประชา ศรีพจน์ธรรม
พันตํารวจเอก ประภาส ปิยะมงคล
พันตํารวจเอก ประยุทธ ชมมาลี
พันตํารวจเอก ประยุทธ โพธิ์แก้วกุล
พันตํารวจเอก ประเสริฐ เงินยวง
พันตํารวจเอก ปรีชา มาลัยรัตน์
พันตํารวจเอก ปัญญา นาควิเชียร
พันตํารวจเอก ปิติวัตติ์ วงษ์ชัยภวัฒน์
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๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
พันตํารวจเอก ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี
พันตํารวจเอก พงศ์เทพ สีตบุตร
พันตํารวจเอก พงศ์ศักดิ์ ลิ้มเฉลิมฉัตร
พันตํารวจเอก พงษ์สยาม มีขันทอง
พันตํารวจเอก พยุหะ บุษบงค์
พันตํารวจเอก พรชัย ศิริวสุธา
พันตํารวจเอก พัฒนา เพศยนาวิน
พันตํารวจเอก พันธุ์เทพ ธรรมจารี
พันตํารวจเอก พิจิตร ตันติเศรษฐ
พันตํารวจเอก พิสิฏฐ โปรยรุ่งโรจน์
พันตํารวจเอก ไพศาล ปานจินดา
พันตํารวจเอก ภมร รัตนสมัย
พันตํารวจเอก ภาณุมาศ
บุญญลักษม์
พันตํารวจเอก ภาณุวิชญ์ ทองยิ้ม
พันตํารวจเอก ภาดล ประภานนท์
พันตํารวจเอก ภูดิศ นรสิงห์
พันตํารวจเอก ภูริวัจน์ พูลสวัสดิ์
พันตํารวจเอก ภูวดิท ชนะคชภัทร์
พันตํารวจเอก มงคล วรุณโณ
พันตํารวจเอก มณฑป แสงจํานง
พันตํารวจเอก มนต์ชัย เพ็ญสูตร
พันตํารวจเอก มนต์ชัย เรืองจรัส
พันตํารวจเอก มนตรี ชุติพงษ์วิเวท
พันตํารวจเอก มรกต ไศละบาท
พันตํารวจเอก มาโนช อนันต์ฤทธิ์กุล
พันตํารวจเอก มาโนชย์ พวงชมภู
พันตํารวจเอก ยงยุทธ เดชะรัฐ
พันตํารวจเอก ยรรยง กองเงิน
พันตํารวจเอก ยรรยง เวชโอสถ
พันตํารวจเอก ยุทธชัย พัวประเสริฐ
พันตํารวจเอก รัชพล แก้วเกตุ
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พันตํารวจเอก วรณัฏฐ์ ผันผ่อน
พันตํารวจเอก วรนิตย์ สวนคร้ามดี
พันตํารวจเอก วรพล มะกล่ําทอง
พันตํารวจเอก วรวัฒน์
วัฒน์นครบัญชา
พันตํารวจเอก วรวัฒน์ อมรวิวัฒน์
พันตํารวจเอก วัชรพงศ์ ดํารงค์ศรี
พันตํารวจเอก วัชรินทร์ บุญคง
พันตํารวจเอก วัฒนา ยี่จีน
พันตํารวจเอก วันชัย อยู่แสง
พันตํารวจเอก วันไชย เอกพรพิชญ์
พันตํารวจเอก วิชัย เตียะเพชร
พันตํารวจเอก วิทยา นิไทรโยค
พันตํารวจเอก วิรัช สุมนาพันธุ์
พันตํารวจเอก วิวัฒน์ งามขํา
พันตํารวจเอก วิวัฒน์ ชัยสังฆะ
พันตํารวจเอก วิศาล พันธุ์มณี
พันตํารวจเอก วีรพล เกตุมี
พันตํารวจเอก วีระชัย บั้งเงิน
พันตํารวจเอก วีระพันธ์ ทันใจ
พันตํารวจเอก วุฒิพงษ์ นาวิน
พันตํารวจเอก ศรัญญู ชํานาญราช
พันตํารวจเอก ศรีพงษ์ เตียประพงษ์
พันตํารวจเอก ศุภโยชก์ ธารีไทย
พันตํารวจเอก ศุภวัฒน์ ทับเคลียว
พันตํารวจเอก สงวน โรงสะอาด
พันตํารวจเอก สมเกียรติ์ แก้วมุข
พันตํารวจเอก สมคิด ประสพทรัพย์
พันตํารวจเอก สมเจตน์ กาบคํา
พันตํารวจเอก สมชัย อินตาพวง
พันตํารวจเอก สมชาย รักเสนาะ
พันตํารวจเอก สมไทย คําวัฒน์
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๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
พันตํารวจเอก สมนึก แช่มช้อย
พันตํารวจเอก สมนึก น้อยคง
พันตํารวจเอก สมประสงค์ พิมพิลา
พันตํารวจเอก สมพงษ์ สวนคร้ามดี
พันตํารวจเอก สรรักษ์ จูสนิท
พันตํารวจเอก สรายุทธ สงวนโภคัย
พันตํารวจเอก สหัส โหรวิชิต
พันตํารวจเอก สัณห์ โพธิ์รักษา
พันตํารวจเอก สาโรช ซุ่นทรัพย์
พันตํารวจเอก สิทธิพน ธรรมสถิตย์พร
พันตํารวจเอก สุจินต์ นิจพานิชย์
พันตํารวจเอก สุดพิเศษ เอกศิริ
พันตํารวจเอก สุทธิ พวงพิกุล
พันตํารวจเอก สุทธิชัย บุนนาค
พันตํารวจเอก สุทัศน์ รัตนกุสุมภ์
พันตํารวจเอก สุเทพ ฐาปนวรกุล
พันตํารวจเอก สุพจน์ พรหมศิริ
พันตํารวจเอก สุรชาติ จึงดํารงกิจ
พันตํารวจเอก สุรพงษ์ ถนอมจิตร
พันตํารวจเอก สุรศักดิ์ สุขแสวง
พันตํารวจเอก สุวิช สว่างวงศ์
พันตํารวจเอก สุศักดิ์ ปรักกมะกุล
พันตํารวจเอก หัสชัย เรืองมาลัย
พันตํารวจเอก อนุชา อ่วมเจริญ
พันตํารวจเอก อนุภาพ ศรีนวล
พันตํารวจเอก อนุรักษ์ นาคพนม
พันตํารวจเอก อนุสรณ์ กัณวเศรษฐ
พันตํารวจเอก อภิศักดิ์ เดชะคําภู
พันตํารวจเอก อรุณ แกล้ววาที
พันตํารวจเอก อรุณ แตงนารา
พันตํารวจเอก อัคราเดช พิมลศรี
พันตํารวจเอก อังกูร คล้ายคลึง
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๓๘๗๑ พันตํารวจเอก อาคม ไตรพยัคฆ์
๓๘๗๒ พันตํารวจเอก อาชยน ไกรทอง
๓๘๗๓ พันตํารวจเอก อิทธิพล
อัจฉริยะประดิษฐ์
๓๘๗๔ พันตํารวจโท ณรงค์ฤทธิ์ ศิริสุรักษ์
๓๘๗๕ นายนพดล อุเทน
๓๘๗๖ ร้อยตํารวจเอก ไพรัตน์ เทศพานิช
๓๘๗๗ นายโยธิน มีจันทร์
๓๘๗๘ นายวิทยา นีติธรรม
๓๘๗๙ นายสรรเพชญ แสงเนตรสว่าง
๓๘๘๐ นายกนกศักดิ์ พ่วงลาภ
๓๘๘๑ นายกรม ศรีบาล
๓๘๘๒ นายกิตติพงศ์ ชัยสถิตย์
๓๘๘๓ นายกิตติภาส ไพบูลย์วรพิสิฐ
๓๘๘๔ นายกิติพงษ์ มณีวงศ์
๓๘๘๕ นายโกวิท จงจิต
๓๘๘๖ นายขวัญไพร จันทนา
๓๘๘๗ นายเขมรัฐ ชลธาร
๓๘๘๘ นายคงศักดิ์ มาตังครัตน์
๓๘๘๙ นายคณากร สันติพงศ์
๓๘๙๐ นายจักรกฤษณ์ ช้อนนาค
๓๘๙๑ นายเจษฎา รักวนิชย์
๓๘๙๒ นายฉัตรชัย ตรีพิพัฒน์กุล
๓๘๙๓ นายชลัฏ มัณฑนาพงศ์
๓๘๙๔ นายชัชชาย บุญญาธิการ
๓๘๙๕ นายไชยโย มะลิผล
๓๘๙๖ นายณัฐพล ตั้งศรีไพโรจน์
๓๘๙๗ นายดุลย์ปรีดา วงศ์ศรีอาจ
๓๘๙๘ นายไตรรัตน์ ศิริพันธุ์
๓๘๙๙ นายถาวร โมครัตน์
๓๙๐๐ นายทวี อยู่จันทร์
๓๙๐๑ นายทวีป ช้างเขียว

๓๙๐๒
๓๙๐๓
๓๙๐๔
๓๙๐๕
๓๙๐๖
๓๙๐๗
๓๙๐๘
๓๙๐๙
๓๙๑๐
๓๙๑๑
๓๙๑๒
๓๙๑๓
๓๙๑๔
๓๙๑๕
๓๙๑๖
๓๙๑๗
๓๙๑๘
๓๙๑๙
๓๙๒๐
๓๙๒๑
๓๙๒๒
๓๙๒๓
๓๙๒๔
๓๙๒๕
๓๙๒๖
๓๙๒๗
๓๙๒๘
๓๙๒๙
๓๙๓๐
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นายทวีศักดิ์ งามดี
นายทศพร ทิตภิญโญ
นายทิฆัมพร นิวรณุสิต
พันตํารวจเอก เทพนฤทธิ์ พี่พิมาย
นายเทพประทาน กิจวรรณ
นายธนวุฒิ ดั่งหั่งซิ้น
นายธนิต อดิศักดิ์ไพศาล
นายธรรมรัตน์ ลิ่มกุลพงษ์
นายธวัชชัย ผ่องใส
นายธานินทร์ ประดิษฐ
นายธํารงค์ มณีทอง
นายธีรนันทน์ พานิชการ
ว่าที่ร้อยตรี ธีรรักษ์ วนศิริกุล
ร้อยตํารวจเอก ธีระยุทธ
แรงเขตร์การ
นายธีระวัชร ไทยสังคม
นายนคร เอี่ยมอาษา
นาวาอากาศตรี นครธรรม
คล่องเชิงสาร
พันตรี นพดล ไตลังคะ
นายนรินทร์ เยี่ยมสมบัติ
นายนฤพล บุญสิทธิ์
นายนิมนรัตน์ จันทษี
นายนิรุต พรหมอินทร์
นายบรรพต อ่อนชมจันทร์
ร้อยตํารวจเอก บัณฑิต
กระโทกนอก
นายบารเมษฐ์ จุลนิล
นายบุญฉลอง มีการุณ
นายบุญธรรม ชื่นชัน
นายปกรณ์ ธรรมโรจน์
นายประกาศิต ภาภิรมย์
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ร้อยตํารวจเอก ประมวล ผลพฤกษา
นายประโลม ทองเป้า
นายประหยัด จันทร์ดํา
นายปรานต์ รัตนเมกุล
นายปิยสิษฐ์ อุ่นศิลป์
นายปิยะ พิมพ์ซา
นายพงศักดิ์ ภาคสัมพันธุ์
ร้อยตํารวจเอก พงษ์พิพัฒน์
เขียวอุบล
นายพรพจน์ เทพทอง
นายพร้อมพล เชาวลิต
นายพิทักษ์ แก้วรอด
นายพิพัฒน์ จันทร์เมฆา
นายพิพัฒน์ อุบลแก้ว
นายพูนศิล อินทะไชย
นายพูนสุข อนุรัตน์
นายเพิ่มศักดิ์ กมลสุขสถิต
นายไพประสิทธิ์ โปเล็ม
นายภาณุ ขวัญยืน
นายภาสกร หวานแก้ว
นายภิญโญ อินทรภักดิ์
นายมานิตย์ นาคทั่ง
นายมาโนช อินขําเครือ
ร้อยตํารวจเอก ยงยุทธ ไชยชมภู
นายรณรงค์ พิกุลทอง
นายรุ่งโรจน์ เที่ยงนิล
นายฦๅชา วัฒนเนติกุล
นายวชิระ หัสดีพงษ์
นายวรวัตร สีหะ
นายวรวิทย์ รัตนากร
นายวรา สุขแสน
นายวิชิต เอื้อกมลชาญ
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นายวิเชียร คงคาหลวง
นายวิศรุต ราชรักษ์
นายศักดิ์ชัย รังสิวรารักษ์
นายศักดิ์ดา รื่นรมย์
นายศุภกิจ อ่วมทับ
นายศุภวัฒน์ บุญนิมิตร
ร้อยตํารวจเอก สมชาติ
กฤตวัชราสน์
ว่าที่ร้อยตรี สมสกุล แสงไพศาล
นายสันติ ศรอารา
นายสุกฤช สุมาลเรส
นายสุชาติ ธนนิเวศ
นายสุนทร ทองสุก
พันตํารวจตรี สุพจน์ บัวดี
นายสุรพงษ์ จันทร์สูรย์
นายสุรินทร์ ปราบปราม
นายสุริยา จิวสืบพงษ์
นายหิรัญ ศรนุวัตร
นายอนุชา หัวใจแก้ว
นายอนุสรณ์ พิชัยพลากร
นายอภิรักษ์ เตชะวงค์
นายอมร จิรเกียรติโชดก
นายอมรพันธุ์ กําพลวรรณ
นายอมรฤทธิ์ ผ่องศรีสุข
นายอโยธัย งดงาม
นายอลงกรณ์ นาคประเสริฐ
นายอัมพร รัตนพันธ์
นายอัศวดร ปัจฉิม
นายอาณัติ ศรีสุดดี
นายอิทธิโชติ กุลรัตนโชติ
นายอุดมศักดิ์ ทองน่วม
นายเอกไกร เกียรติชัยประสพ

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๓๙๙๓
๓๙๙๔
๓๙๙๕
๓๙๙๖
๓๙๙๗
๓๙๙๘
๓๙๙๙
๔๐๐๐
๔๐๐๑
๔๐๐๒
๔๐๐๓
๔๐๐๔
๔๐๐๕
๔๐๐๖
๔๐๐๗
๔๐๐๘
๔๐๐๙
๔๐๑๐
๔๐๑๑
๔๐๑๒
๔๐๑๓
๔๐๑๔
๔๐๑๕
๔๐๑๖
๔๐๑๗
๔๐๑๘
๔๐๑๙
๔๐๒๐
๔๐๒๑
๔๐๒๒
๔๐๒๓
๔๐๒๔

นายไอศูรย์ ทองประดับ
นายนคร เมืองรัก
นายไพศาล เรืองวิวัฒนโรจน์
นายวานิช บรรเลง
นายสุทธิพงษ์ บุญนิธิ
นายคม แสงแก้ว
นายณรงค์พร ภิญโญ
นายธีรพจน์ สุคนธมาน
นายสุขประกิจ ซื่อสัตย์ไพบูลย์
นายสุชาติ โรจน์ทองคํา
นายสุเทพ เอี่ยมคง
นายเกรียงไกร จงเจริญ
นายจิรภัทร ศิริพรรณาภรณ์
นายจิระพงษ์ อังคะรา
นายจิรัฏฐ์ นิลเปล่งแสง
นายเจริญ พุทธิพรชัย
นายเจริญ ศรีอาริยะจันทร์
นายเฉลิมศักดิ์ รวยอารี
นายชรินทร์ สุวรรณธาตรี
นายชลิต พูลศิลป์
นายชัยพร สุวิชชากุล
นายชัยวัฒน์ พุ่มเจริญ
นายเชาวฤทธิ์ ทรงนวรัตน์
นายดํารงค์ ใบตานี
นายไตรภพ ขันตยาภรณ์
นายธนิต กิตติพัธโนทัย
นายธนูชัย หุ่นนิวัฒน์
นายนพดล เฟื่องประดิษฐ์กุล
นายประเมิน ไกรรส
นายประยูร ครองยศ
นายประเสริฐ ฉวีอินทร์
นายปรีชา ใจงาม

หน้า ๑๓๘
ราชกิจจานุเบกษา
๔๐๒๕
๔๐๒๖
๔๐๒๗
๔๐๒๘
๔๐๒๙
๔๐๓๐
๔๐๓๑
๔๐๓๒
๔๐๓๓
๔๐๓๔
๔๐๓๕
๔๐๓๖
๔๐๓๗
๔๐๓๘
๔๐๓๙
๔๐๔๐
๔๐๔๑
๔๐๔๒
๔๐๔๓
๔๐๔๔
๔๐๔๕
๔๐๔๖
๔๐๔๗
๔๐๔๘
๔๐๔๙
๔๐๕๐
๔๐๕๑
๔๐๕๒
๔๐๕๓
๔๐๕๔
๔๐๕๕
๔๐๕๖

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายพรเทพ วิริยะวัฒนกุล
นายพฤกษ์ ไชยกิจ
นายพลเฉลิม ศรมณี
นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์
นายพินิต เลิศอุดมธนา
นายพิบูล กลับประสิทธิ์
นายพิศณุ เจริญนุกูล
นายพีระพงศ์ ศิริเกษม
นายเมษัณฑ์ ปรมาธิกุล
นายยงยุทธ ศรัทธาธรรมกุล
นายรัชพล บุญรอด
นายรุ่งโรจน์ แจ่มจันทร์
นายเริงศักดิ์ ปานทอง
นายวิชิต อิสระวิริยะกุล
นายวิวัฒน์ เรืองทรัพย์
นายศุภกานต์ เตชะพงศธร
นายศุภกิต ภัทรลาภ
นายสมชัย ไตรพิทยากุล
นายสมชาย ศรีโชค
นายสมชีพ ไชยเขตต์
นายสมศักดิ์ ชาติสุขศิริเดช
นายสุชัย อารยางกูร
นายสุชีพ อารีประชาภิรมย์
นายสุทธิศักดิ์ เลี้ยงเจริญทรัพย์
นายสุภกิจ สุรจินตนาภรณ์
นายอธินันท์ วุฑฒิเวชช์
นายอภิรมย์ จันทรกุล
นายอํานาจ ฤทธิ์อิ่ม
นายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์
นายบุณยเกียรติ รักชาติเจริญ
นายสมศักดิ์ สุริยมงคล
นายจําเนียร มูลสาร

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๔๐๕๗
๔๐๕๘
๔๐๕๙
๔๐๖๐
๔๐๖๑
๔๐๖๒
๔๐๖๓
๔๐๖๔
๔๐๖๕
๔๐๖๖
๔๐๖๗
๔๐๖๘
๔๐๖๙
๔๐๗๐
๔๐๗๑
๔๐๗๒
๔๐๗๓
๔๐๗๔
๔๐๗๕
๔๐๗๖
๔๐๗๗
๔๐๗๘
๔๐๗๙
๔๐๘๐
๔๐๘๑
๔๐๘๒
๔๐๘๓
๔๐๘๔
๔๐๘๕
๔๐๘๖
๔๐๘๗
๔๐๘๘

นายณัฐวุฒ ขมประเสริฐ
นายนิติพันธุ์ ประจวบเหมาะ
นายภูเทพ ทวีโชติธนากุล
นายมงคล มณีกิจ
นายรุ่งนิรันดร์ สะพานทอง
นายศรชัย ชูวิเชียร
นายสมชาย อ่ําอิ่ม
นายสุทธิ บุญมี
นายชนินทร์ เกตุปราชญ์
นายเสนาะ ม่วงศิลปชัย
นายเฉลิมวุฒิ รัตนารังสรรค์
ว่าที่เรือตรี ดิเรก สุขสว่าง
นายบท นามบุตร
นายกฤษฎา พณิชยกุล
นายกิตติพงศ์ อิทธิกุสุมาลย์
นายเกรียงไกร วิกร
นายคุณานนท์ คณิตวรรณ
นายชัยชนะ เลาหศิริปัญญา
นายชัยยุทธ์ ศุพุทธมงคล
นายชาตรี สุชาชาติ
นายชูเกียรติ เจียมสิริ
นายชูศักดิ์ ด้วงหอม
นายณพดล อินทวิสัย
นายณพล มีนาภา
นายณวพร รัตนวราหะ
นายณัฏฐ์พัฒธร ยาวิเริง
นายณัฐพงศ์ สมประสงค์
นายเดชวิบุล พนาเศรษฐเนตร
นายธนะรัตน์ ศิริพัฒนโกศล
นายธํารงค์ พูดดี
นายธิปพงษ์ ภิญโญโสภณ
นายบรรดาล ดังขุนทด

หน้า ๑๓๙
ราชกิจจานุเบกษา
๔๐๘๙
๔๐๙๐
๔๐๙๑
๔๐๙๒
๔๐๙๓
๔๐๙๔
๔๐๙๕
๔๐๙๖
๔๐๙๗
๔๐๙๘
๔๐๙๙
๔๑๐๐
๔๑๐๑
๔๑๐๒
๔๑๐๓
๔๑๐๔
๔๑๐๕
๔๑๐๖
๔๑๐๗
๔๑๐๘
๔๑๐๙
๔๑๑๐
๔๑๑๑
๔๑๑๒
๔๑๑๓
๔๑๑๔
๔๑๑๕
๔๑๑๖
๔๑๑๗
๔๑๑๘
๔๑๑๙
๔๑๒๐

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายบุญส่ง ทองดีเลิศสกุล
นายประจวบ ทองแสวง
นายพรชัย ลิ้มมงคลสิริกูล
นายภาณุรัตน์ พัฒนพัชร
นายระพินท์ สมทรง
นายรัฐพล โลนา
นายวิทยา เกื้อกูลธเนศ
นายวีรยุทธ แสงดี
นายวุฒิชัย เอียดเหลือ
นายศิริวัฒน์ นาคเจริญ
นายศุภกร โกจารย์ศรี
นายศุภัคชัย เอมอ่อน
นายสถิตย์ พรรณกลิ่น
นายสมบัติ เชาวนพูนผล
นายสมภพ พูลเพียร
นายสรณ์กมล ตนอารีย์
นายสรายุทธ์ เตชะวุฒิพันธุ์
นายสุจินต์ นกงาม
นายสุทัศน์ สังข์ศรีทวงษ์
นายสุรเชษฐ เบ็ญหรอหมาน
นายสุรพัศ เพ็ชรคง
นายสุวพิชญ์ วิเศษสุรภักดี
นายอธิกา อภิธนัง
นายอภิเชษฐ์ ศรีโยม
นายอุทิศ อุ่นท้าว
นายเอกลักษณ์ อาลักษณ์ธรรม
นายถาวร ขาวสอาด
นายทรงพล บุญมา
นายปฐมขจร วีระกุลพิริยะ
นายประวิทย์ ตั้งคงนุช
นายวิโรจน์ ศิริชัยเจริญ
นายสมชาย สังฆเสริมสิริกุล

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๔๑๒๑
๔๑๒๒
๔๑๒๓
๔๑๒๔
๔๑๒๕
๔๑๒๖
๔๑๒๗
๔๑๒๘
๔๑๒๙
๔๑๓๐
๔๑๓๑
๔๑๓๒
๔๑๓๓
๔๑๓๔
๔๑๓๕
๔๑๓๖
๔๑๓๗
๔๑๓๘
๔๑๓๙
๔๑๔๐
๔๑๔๑
๔๑๔๒
๔๑๔๓
๔๑๔๔
๔๑๔๕
๔๑๔๖
๔๑๔๗
๔๑๔๘
๔๑๔๙
๔๑๕๐
๔๑๕๑

นายสุพรชัย เนติแพทยกุล
นายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นายเกษม ศรีเดิมมา
นายจรูญ ถาวรจักร์
นายชาญวิทย์ พิจิตร
นายต่อตระกูล ยมนาค
นายธีรพันธ์ นาทีกาญจนลาภ
นายธีระวัฒน์ อรุณธัญญะ
นายประสงค์ สุรียธนาภาส
นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์
นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์
นายเรืองเดช วงศ์หล้า
นายวรพงษ์ วรรณศิริ
นายวรวิทย์ จินดาพล
นายวิรัช อภิเมธีธํารง
นายสมศักดิ์ เทศสวัสดิ์วงศ์
นายสวัสดิ์ คําชาย
นายสุพจน์ พฤกษะวัน
นายสุวันชัย แสงสุขเอี่ยม
นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์
นายเสรี ชิโนดม
นายแสงชัย เอกพัฒนพาณิชย์
นายอาศิส พิทักษ์คุมพล
นายภัคพล งามลักษณ์
นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล
นางจิราภา งามลักษณ์
นางนวลพรรณ ล่ําซํา
นางสาวกิ่งกาญจน์ คุณสุทธิ์
นางสมพร ถาวรวิริยะนันท์
นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์
นางสาวกนกพร ณ พิกุล

หน้า ๑๔๐
ราชกิจจานุเบกษา
๔๑๕๒
๔๑๕๓
๔๑๕๔
๔๑๕๕
๔๑๕๖
๔๑๕๗
๔๑๕๘
๔๑๕๙
๔๑๖๐
๔๑๖๑
๔๑๖๒
๔๑๖๓
๔๑๖๔
๔๑๖๕
๔๑๖๖
๔๑๖๗
๔๑๖๘
๔๑๖๙
๔๑๗๐
๔๑๗๑
๔๑๗๒
๔๑๗๓
๔๑๗๔
๔๑๗๕
๔๑๗๖
๔๑๗๗
๔๑๗๘
๔๑๗๙
๔๑๘๐
๔๑๘๑
๔๑๘๒

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นางสาวกนกวรรณ สุถิรนาถ
นางสาวกรรณิกา ชีวภักดี
นางกุลยา ธิยะใจ
นางครองทรัพย์ จิรชัยศรี
นางชมพูนุท ช่วงโชติ
นางชุติมา ใหญ่น้อย
นางสาวฐิติรัตน์ ศรีธีระวิโรจน์
นางณัฐญา พัฒนะพันธุ์
นางณัฐวดี ม่วงศรี
นางดวงมาลย์ ศรีกิจวิไลกุล
นางดวงสวรรค์ ลิมปนวัฒนกุล
นางสาวดวงสุดา ศรียงค์
นางดาหวัน สุวินัย
นางทิพย์สุคนธ์ สุดเกตุ แสนจิตร
นางสาวนวลทิพย์ โกมลเมศ
นางนวลสวาท โฆศิรินนท์
นางสาวนัทรียา ทวีวงศ์
นางนิตย์ราดี ธนาตย์ธนนันท์
นางสาวนิภาพร ประเสริฐศรี
นางนิภาพร ศุขสาตร
นางสาวนิรมล พานิชพงษ์พันธุ์
นางนิรัชรา เบญจนิรัติศัย
นางนุชจรี ณ สงขลา
นางสาวบังอร ฐิตะไพศาลผล
นางสาวบุญสโรช เทศบุตร
นางสาวบุษราคัม ศรีรัตนา
นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต
นางปัทมาวดี พิชชาโชติ
นางสาวปาฐสร จิรวัฒนรังสี
นางผ่องศรี วงษ์อ่ํา
นางสาวพัชรา สวาทะสุข

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๔๑๘๓ นางภิรมย์ ธรรมศิริ
๔๑๘๔ นางสาวมัตติกา เทพหัสดิน
ณ อยุธยา
๔๑๘๕ นางยุพินทร์ สุทธิโสภณ
๔๑๘๖ นางเยาวลักษณ์ ตั้งบุญญะศิริ
๔๑๘๗ นางรุ่งรัตนา บุญ - หลง
๔๑๘๘ นางสาวเรณุมาศ สละชีพ
๔๑๘๙ นางสาวเรณู คล้ายแก้ว
๔๑๙๐ นางลักขณา พิทักษ์สรยุทธ
๔๑๙๑ นางสาวลักขณา สิวะอมรรัตน์
๔๑๙๒ นางวนิดา ชัยประภา
๔๑๙๓ นางสาววรญา เกษมพุทธคุณ
๔๑๙๔ นางวลีรัตน์ สาครพันธ์
๔๑๙๕ นางวไลพรรณ บรรจุสุวรรณ
๔๑๙๖ นางสาววัชราพร รัตนยานนท์
๔๑๙๗ นางวันเพ็ญ อัพตัน
๔๑๙๘ นางวิภาดา ตริตระการ
๔๑๙๙ นางสาววิริยา เนตรน้อย
๔๒๐๐ นางสาวศิริเนตร กล้าหาญ
๔๒๐๑ นางศิริวรรณ สุคนธมาน
๔๒๐๒ นางสมจิตต์ จรรยพงษ์
๔๒๐๓ นางสินีนาถ วิมุกตานนท์
๔๒๐๔ นางสุกัญญา ธนะเสวี
๔๒๐๕ นางสุกานดา พุ่มศฤงฆาร
๔๒๐๖ นางสุภาภรณ์ พูลเกิด
๔๒๐๗ นางสุมิตรา อติศัพท์
๔๒๐๘ นางสุวภีร์ จิตรเจริญโอภาส
๔๒๐๙ นางสาวอรนุช ศรีนนท์
๔๒๑๐ นางสาวอรพิน ทรงประสิทธิ์
๔๒๑๑ นางอัจฉรา พลายยงค์
๔๒๑๒ นางสาวอัจฉรา ศิลปไชย
๔๒๑๓ นางสาวอารีย์ งามศิริพัฒนกุล

หน้า ๑๔๑
ราชกิจจานุเบกษา
๔๒๑๔
๔๒๑๕
๔๒๑๖
๔๒๑๗
๔๒๑๘
๔๒๑๙
๔๒๒๐
๔๒๒๑
๔๒๒๒
๔๒๒๓
๔๒๒๔
๔๒๒๕
๔๒๒๖
๔๒๒๗
๔๒๒๘
๔๒๒๙
๔๒๓๐
๔๒๓๑
๔๒๓๒
๔๒๓๓
๔๒๓๔
๔๒๓๕
๔๒๓๖
๔๒๓๗
๔๒๓๘
๔๒๓๙
๔๒๔๐
๔๒๔๑
๔๒๔๒
๔๒๔๓
๔๒๔๔

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นางอุไรวรรณ เจียกุลธร
นางอุไรวรรณ วัฒนาสกุล
พลตรีหญิง กนกพร เข็มเพ็ชร
พลตรีหญิง จันทร์พิมพ์
สิชฌนุกฤษฎ์
พลตรีหญิง นวลทิพย์ อรุณศรี
พลตรีหญิง เยาวลักษณ์ สุขเนียม
พลตรีหญิง เยาวลักษณ์ สุคันธนาค
พลตรีหญิง สุชาดา เกิดผล
พลเรือตรีหญิง บุญทวี จิตต์ชื่น
พลเรือตรีหญิง สาริณี ทองเหง้า
พลอากาศตรีหญิง พันทิพา โอสถหงษ์
พลอากาศตรีหญิง อารมย์ ถนัดใช้ปืน
พันเอกหญิง กรวิกา สืบวงศ์คล้าย
พันเอกหญิง โขมพัสตร์ ศรีสุวรรณ์
พันเอกหญิง จุฑาทิพย์ กมลรัตน์
พันเอกหญิง ชณัฐดา พรหมดิเรก
พันเอกหญิง ชลีภรณ์ ภิงคารวัฒน์
พันเอกหญิง นพชนก วชิรกานต์
พันเอกหญิง บุญตา ประสงค์ดี
พันเอกหญิง บุษบง ชลิดาพงศ์
พันเอกหญิง ปรมาพร วิมลศิลปิน
พันเอกหญิง ปานจิต บัณฑิต
พันเอกหญิง ผจงคนธ์ ฤทธิศิลป์
พันเอกหญิง พัทยา ปริศวงศ์
พันเอกหญิง เพ็ญวรินทร์ นวลเพ็ชร
พันเอกหญิง เพ็ญศิริ บุญมงคล
พันเอกหญิง รัชนิดา เอกภูม
พันเอกหญิง เรณู พวงทอง
พันเอกหญิง วารุณี งามสงวน
พันเอกหญิง ศศิธร วังธะพันธุ์
พันเอกหญิง สุมิตรา กิตติวโรดม

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๔๒๔๕
๔๒๔๖
๔๒๔๗
๔๒๔๘
๔๒๔๙
๔๒๕๐
๔๒๕๑
๔๒๕๒
๔๒๕๓
๔๒๕๔
๔๒๕๕
๔๒๕๖
๔๒๕๗
๔๒๕๘
๔๒๕๙
๔๒๖๐
๔๒๖๑
๔๒๖๒
๔๒๖๓
๔๒๖๔
๔๒๖๕
๔๒๖๖

หน้า ๑๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

พันเอกหญิง หทัยชนก ธนะศิรินานนท์
พันเอกหญิง อําไพ ขมิ้นสน
นาวาเอกหญิง กนกพร จันทวิรัช
นาวาเอกหญิง กนกพรรณ รัตนกรี
นาวาเอกหญิง กฤดาการ พันธ์บูรณะ
นาวาเอกหญิง จิตศิริ สุขโกมล
นาวาเอกหญิง น้ําเพชร จินตณวิชญ์
นาวาเอกหญิง ประอร สุนทรวิภาต
นาวาเอกหญิง ปริยดานุ์ พรหมดิเรก
นาวาเอกหญิง ระวิญา นันทขว้าง
นาวาเอกหญิง วิสิฏฐ์ศรี เพิ่มสุขจิตต์
นาวาอากาศเอกหญิง กันยุมา
สุวรรณผ่อง
นาวาอากาศเอกหญิง จินตนา
มโนรมย์ภัทรสาร
นาวาอากาศเอกหญิง เฉิดลักษณ์
แก่นหิรันต์
นาวาอากาศเอกหญิง ทิฆัมพร
ไทยานันท์
นาวาอากาศเอกหญิง นิภาพรรณ
สองห้อง
นาวาอากาศเอกหญิง ผกาภรณ์
ศิริมาศ
นาวาอากาศเอกหญิง พันธ์นิดา
ณ ลําปาง
นาวาอากาศเอกหญิง รัจนา เครือแก้ว
นาวาอากาศเอกหญิง วิไลลักษณ์
สว่างโร
นาวาอากาศเอกหญิง ศจีพรรณ
นิลจุลกะ
นาวาอากาศเอกหญิง ศศินภิส
แจ่มถาวร

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗

๔๒๖๗ นาวาอากาศเอกหญิง สุคนธ์ทิพย์
วัฒนามร
๔๒๖๘ นาวาอากาศเอกหญิง สุมนา
จุลโมกข์
๔๒๖๙ นาวาอากาศเอกหญิง อังคณา
อรรถวิจิตรจรรยารักษ์
๔๒๗๐ นาวาอากาศเอกหญิง อุทุมพร
ณ เชียงใหม่
๔๒๗๑ นางกรรณิการ์ อุ่นธง
๔๒๗๒ นางกษมา ตันติวรวงศ์
๔๒๗๓ นางกาญจนา ตั้งวิจิตร
๔๒๗๔ นางกานดา ศิริพานิช
๔๒๗๕ นางกุนตี ศรีวิพัฒน์
๔๒๗๖ นางเกตุวรี เลี้ยงมั่น
๔๒๗๗ นางสาวขนิษฐา สหเมธาพัฒน์
๔๒๗๘ นางสาวขวัญเรือน อั้งตระกูล
๔๒๗๙ นางจงกลณี วิทูรพงศ์
๔๒๘๐ นางสาวจรูญศรี ชายหาด
๔๒๘๑ นางจันทร์ทิภา นิยมสัตย์
๔๒๘๒ นางสาวจิดาภา ศิริระพร
๔๒๘๓ นางจิตการุณ กรวิกรานต์
๔๒๘๔ นางจีรภา วงศ์ประสิทธิ์
๔๒๘๕ นางจุฑารัตน์ วัฒยากร
๔๒๘๖ นางชนันภรณ์ พิศิษฐวานิช
๔๒๘๗ นางชวนพิศ แสงโกมล
๔๒๘๘ นางชาติยา เจริญสิน
๔๒๘๙ นางชุติมา รื่นเริง
๔๒๙๐ นางสาวชูจิตร กมลศักดิ์กําจร
๔๒๙๑ นางสาวฎาฎะณี วุฒิภดาดร
๔๒๙๒ นางดรุณี จิระวิบูลย์รัตน์
๔๒๙๓ นางดรุณี ถาวร
๔๒๙๔ นางดวงฤทัย กาญจนภิญโญวงศ์

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๔๒๙๕
๔๒๙๖
๔๒๙๗
๔๒๙๘
๔๒๙๙
๔๓๐๐
๔๓๐๑
๔๓๐๒
๔๓๐๓
๔๓๐๔
๔๓๐๕
๔๓๐๖
๔๓๐๗
๔๓๐๘
๔๓๐๙
๔๓๑๐
๔๓๑๑
๔๓๑๒
๔๓๑๓
๔๓๑๔
๔๓๑๕
๔๓๑๖
๔๓๑๗
๔๓๑๘
๔๓๑๙
๔๓๒๐
๔๓๒๑
๔๓๒๒
๔๓๒๓
๔๓๒๔
๔๓๒๕
๔๓๒๖

นางทศพร วรมาลี
นางสาวทองคํา คงทอง
นางสาวทอแสง ศรีวิรุฒ
นางทิพมล หมื่นด้วง
นางธัญญา บวรกิจ
นางสาวธามน จิตรภัทรอาภา
นางนพรัตน์ พรหมนารท
นางนพวรรณ ตั้งสกุล
นางนภาพร นพรัตน์
นางสาวนฤมล จรัสวชิรกุล
นางสาวนวจิตต์ บุณยรัตพันธุ์
นางนวลอนงค์ คงดํา
นางสาวนันทพร จงก้าวหน้า
นางนาฎสิริ อิทธิพงษ์
นางสาวบังอร เวหัพพลา
นางบุญเรือง ขวัญจันทึก
นางสาวบุศรา ทองโผ
นางสาวเบญจพร โอวรารินท์
นางประชิต ทองย้อย
นางปราณี ประจวบจินดา
นางสาวปริชญา สิทธิสาร
นางปัทมา รัตนเมธานนท์
นางพจมาลย์ ศิริอักษรสาสน์
นางพรทิพย์ นิลกําแหง
นางพรทิพย์ ลาภะสัมปันโน
นางพรรณี แสงทองสุข
นางสาวพรวรรณ จันทรสุข
นางสาวพรสุดา งามศิลปกิจ
นางพร้อมพรรณ บัวรา
นางพัชรา อิ่มในศีล
นางพัชรินทร์ โชไชย
นางสาวพิลาส หะยีสาแม็ง

หน้า ๑๔๓
ราชกิจจานุเบกษา
๔๓๒๗
๔๓๒๘
๔๓๒๙
๔๓๓๐
๔๓๓๑
๔๓๓๒
๔๓๓๓
๔๓๓๔
๔๓๓๕
๔๓๓๖
๔๓๓๗
๔๓๓๘
๔๓๓๙
๔๓๔๐
๔๓๔๑
๔๓๔๒
๔๓๔๓
๔๓๔๔
๔๓๔๕
๔๓๔๖
๔๓๔๗
๔๓๔๘
๔๓๔๙
๔๓๕๐
๔๓๕๑
๔๓๕๒
๔๓๕๓
๔๓๕๔
๔๓๕๕
๔๓๕๖
๔๓๕๗
๔๓๕๘

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นางพูนสุข ปัทมาคม
นางเพ็ชรดา นพวรรณ
นางเพ็ญงาม ขนาน
นางสาวเพราพรรณ กิตติกูล
นางสาวภาวนา งามสุทธิ
นางสาวภาสรวี ลิ้มอําไพ
นางมนต์ศรัณย์ ผลเจิม
นางมาลี คมวุฒิการ
นางยุวนี พุกเผือก
นางเย็นจิตต์ วราภรณ์
นางเยาวภา ลิ้มแหลมทอง
นางสาวรสสุคนธ์ สมบูรณ์ทรัพย์
นางระเบียบ คุ้มอินทร์
นางสาวรัชนี บางภู่ภมร
นางสาวราตรี สุริยบาล
นางรุจพร จับแก้ว
นางลัดดา บวรสมบัติ
นางวรนุช ภู่อิ่ม
นางวรรณงาม แก้วคํา
นางวัลยา โพธิ์ชัย
นางวาสนา สินเสถียรพร
นางวิจิตรา ชัยสุข
นางสาววิจิตรา ทองอยู่มาก
นางวินนา อ่วมเชิดฉาย
นางวิภา อินบัว
นางวิลาวรรณ จิตรประทักษ์
นางสาววิลาสินี โอสถาวรนันท์
นางวีร์ธารินทร์ สุนทรนนท์
นางสาวศศกร ปัทมวิภาต
นางศศิกานต์ จัตุปา
นางศิรินาถ หมีน้ําเงิน
นางศิริพร ปราบนคร

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๔๓๕๙
๔๓๖๐
๔๓๖๑
๔๓๖๒
๔๓๖๓
๔๓๖๔
๔๓๖๕
๔๓๖๖
๔๓๖๗
๔๓๖๘
๔๓๖๙
๔๓๗๐
๔๓๗๑
๔๓๗๒
๔๓๗๓
๔๓๗๔
๔๓๗๕
๔๓๗๖
๔๓๗๗
๔๓๗๘
๔๓๗๙
๔๓๘๐
๔๓๘๑
๔๓๘๒
๔๓๘๓
๔๓๘๔
๔๓๘๕
๔๓๘๖
๔๓๘๗
๔๓๘๘
๔๓๘๙

นางสาวศิริพรรณ พิสิษฐไกรยกร
นางสาวสฏิมา สุทธิทน
นางสาวสมบุญ แหนกลาง
นางสาวสรญา ตั้งจิตวิริยานนท์
นางสาวสัจจาภรณ์ ขนิษฐบุตร
นางสานิตย์ ศิษฏิวงศ์
นางสาวสิริภา สัตยานนท์
นางสิริมา สุดลาภา
นางสาวสุกัญญา คุ้มทรัพย์
นางสาวสุขฤทัย วัชราธรสุข
นางสาวสุขุมา อริยประยูร
นางสาวสุชญา ชินวงศ์
นางสาวสุณีย์ มัตตัญญุกุล
นางสุดธิดา วงศ์ทองเหลือ
นางสุดารัตน์ ชุมแสงศรี
นางสาวสุดารัตน์ เลิศวิทยาพนธ์
นางสุธีรา ศรีสุขคํา
นางสาวสุนทรี ภุขันอนันต์
นางสุนันทา ปิดเมือง
ร้อยตํารวจตรีหญิง สุนันทา
ยอดระยับ
นางสุนิสา ฟุ้งกุศลมงคล
นางสุนี จันทร์จรูญ
นางสุนีย์ ธนาชีวิต
นางสาวสุนีย์ อัศวสันติชัย
นางสาวสุปาณี จันทรมาศ
นางสุพัตรา วัฒนศิริ
นางสุภรณ์ สร้อยทอง
นางสาวสุภิญญา สมเพ็ญกุล
นางสุวดี คันธวร
นางสาวสุวรรณา โถแก้ว
นางสาวสุวรรณา ว่องวุฒิธนากุล

หน้า ๑๔๔
ราชกิจจานุเบกษา
๔๓๙๐
๔๓๙๑
๔๓๙๒
๔๓๙๓
๔๓๙๔
๔๓๙๕
๔๓๙๖
๔๓๙๗
๔๓๙๘
๔๓๙๙
๔๔๐๐
๔๔๐๑
๔๔๐๒
๔๔๐๓
๔๔๐๔
๔๔๐๕
๔๔๐๖
๔๔๐๗
๔๔๐๘
๔๔๐๙
๔๔๑๐
๔๔๑๑
๔๔๑๒
๔๔๑๓
๔๔๑๔
๔๔๑๕
๔๔๑๖
๔๔๑๗
๔๔๑๘
๔๔๑๙
๔๔๒๐
๔๔๒๑

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นางสาวสุวรรณีย์ อริยประยูร
นางแสงจันทร์ พิทักษ์กําพล
นางหัทยา ทิพยะวัฒน์
นางอนงค์รักษ์ สะพะพันธุ์
นางอรทัย อึงรัตนากร
นางอรุณี วิทยกุล
นางสาวอัญชนา ชีวะพฤกษ์
นางสาวอารี ปุยเจริญ
นางสาวอุษณี สุนทรนภาลักษณ์
นางสาวเกศินี โรจน์เด่นดวง
นางสาวชไมพร ตันติเวสส
นางสาวนิธิวดี มานิตกุล
นางสาวเนตรชนก เกษโรจน์
นางสาวพรพรรณ ธํารงสุวรรณกิจ
นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต
นางวไลกร ศิวรักษ์
นางสาววันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล
นางวิลาวรรณ มังคละธนะกุล
นางศริกานต์ พลมณี
นางศิริพร ชัยมงคล
นางสาวเอกจิต กรัยวิเชียร
นางจิราพร โชตึก
นางณัฐวิภา กองแสง
นางสาวดารณี ลิขิตวรศักดิ์
นางเตือนตา นาควิเชียร
นางธมนภัทร ศรีสวย
นางนิตยา จิราจินดากุล
นางพวงเพ็ชร์ เหมือนสน
นางพัชรา เทียมเพ็ชร์
นางรัตนา ยอดหาญ
นางวลีพรรณ สว่างอรุณ
นางศิริพร สัตยานุรักษ์

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๔๔๒๒
๔๔๒๓
๔๔๒๔
๔๔๒๕
๔๔๒๖
๔๔๒๗
๔๔๒๘
๔๔๒๙
๔๔๓๐
๔๔๓๑
๔๔๓๒
๔๔๓๓
๔๔๓๔
๔๔๓๕
๔๔๓๖
๔๔๓๗
๔๔๓๘
๔๔๓๙
๔๔๔๐
๔๔๔๑
๔๔๔๒
๔๔๔๓
๔๔๔๔
๔๔๔๕
๔๔๔๖
๔๔๔๗
๔๔๔๘
๔๔๔๙
๔๔๕๐
๔๔๕๑
๔๔๕๒
๔๔๕๓

หน้า ๑๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุปรีดี สุวรรณบูรณ์
นางอนงค์ แตงอ่อน
นางอัจฉรา สัจจธรรมนุกูล
นางเอื้อมพร นาควงศ์
นางกัลยาณี ศรีสันต์
นางสาวคอทรีหม๊ะ หะยีอารุณ
นางจินตนา จันทร์บํารุง
นางสาวปรัชญาณี พราหมพันธ์
นางพัทธ์วิรา สุวรรณ
นางรชธร พูลสิทธิ์
นางรัชนี ยอดสร้อย
นางรัศมี บัวบาน
นางรุ่งทิวา สุดแดน
นางวริยา สนิทวาที
นางวิจิตรา ทองไทย
นางสาวศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์
นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ
นางสาวิตรี บํารุงราชหิรัณย์
นางสาวสุปราณี แก้วเพชร
นางโสภาพรรณ ทุมโฆสิต
นางสาวอมรรัตน์ จีระปัญญา
นางอรภา พุทธจักร
นางสาวอรสา สุนทรวิภาต
นางอัจฉราฉวี หาสุณหะ
นางกรองแก้ว บริสุทธิ์สวัสดิ์
นางสาวกัญญา มาโนชนฤมล
นางกัญญาภัค ทองจันทร์
นางสาวกัณณิกา จิตรชุ่ม
นางกัลยาณี บูรณกาล
นางกัลยาณี พรหมสุภา
นางกานดา นาคมณี
นางกิตติวดี โชติปรายน

๔๔๕๔
๔๔๕๕
๔๔๕๖
๔๔๕๗
๔๔๕๘
๔๔๕๙
๔๔๖๐
๔๔๖๑
๔๔๖๒
๔๔๖๓
๔๔๖๔
๔๔๖๕
๔๔๖๖
๔๔๖๗
๔๔๖๘
๔๔๖๙
๔๔๗๐
๔๔๗๑
๔๔๗๒
๔๔๗๓
๔๔๗๔
๔๔๗๕
๔๔๗๖
๔๔๗๗
๔๔๗๘
๔๔๗๙
๔๔๘๐
๔๔๘๑
๔๔๘๒
๔๔๘๓
๔๔๘๔
๔๔๘๕

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นางกุลภา บุญชูวงศ์
นางกุลวดี ภาร์ดวาจ
นางเกศษิณ ลํามะยศ
นางขนิษฐา ไฉยเวทย์ศิริกุล
นางสาวเครือวัลญดา ลาภักดิ์
นางสาวจงกลณี แช่มช้าง
นางสาวจันทนา บุญศิริ
นางจันทวรรณ คงเจริญ
นางจารินี จันทร์คํา
นางสาวจิราพร พฤกษศรี
นางสาวฉวีวรรณ เหลืองวุฒิวิโรจน์
นางสาวชวนชื่น เดี่ยววิไล
นางชวนพิศ สีมาขจร
นางชัญญา ทิพานุกะ
นางดวงเดือน สมวัฒนศักดิ์
นางดวงนวล ขณะรัตน์
นางเต็มดวง สมศิริ
นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว
นางสาวธจงศฐรมย์ ศุภพันธานนท์
นางธนิดา หรินทรานนท์
นางสาวนงพร มาอยู่ดี
นางนงลักษณ์ เกตุเวชสุริยา
นางสาวนนทชา อินทาปัจกรวรา
นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง
นางนริศรา จํารูญวงษ์
นางนลินี ศิวากรณ์
นางสาวนลินี สาระกูล
นางนวพร โรจน์เจริญวัฒนา
นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม
นางสาวนันทรัตน์ ศุภกําเนิด
นางนันทา ติงสมบัติยุทธ์
นางสาวนารี แซ่เฮ่ง

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๔๔๘๖
๔๔๘๗
๔๔๘๘
๔๔๘๙
๔๔๙๐
๔๔๙๑
๔๔๙๒
๔๔๙๓
๔๔๙๔
๔๔๙๕
๔๔๙๖
๔๔๙๗
๔๔๙๘
๔๔๙๙
๔๕๐๐
๔๕๐๑
๔๕๐๒
๔๕๐๓
๔๕๐๔
๔๕๐๕
๔๕๐๖
๔๕๐๗
๔๕๐๘
๔๕๐๙
๔๕๑๐
๔๕๑๑
๔๕๑๒
๔๕๑๓
๔๕๑๔
๔๕๑๕
๔๕๑๖
๔๕๑๗

หน้า ๑๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวนิรมล แสงทอง
นางนุชนารถ ตั้งจิตสมคิด
นางนุชสุพร กฤษฏาธาร
นางสาวเนื่องบุญ วรรณโก
นางสาวปทุมพร จิตต์ดํารง
นางสาวประทิน ปณิธิกุล
นางปวีณา แสงเดือน
นางปัญจพร เลิศรัตน์
นางสาวปุณยา สารวรณ์
นางสาวฝน ธนาเลขะพัฒน์
นางพนม กระจ่างพจน์ สอดศุข
นางสาวพรพรรณ สุทธิแย้ม
นางพรพรรณ เห็นสว่าง
นางสาวพรพิไล ทรัพย์ทองคํา
นางสาวพรรณทิพย์ สุวรรณสาครกุล
นางพรรณพิมล พลภักดิ์
นางสาวพริ้มพราย วิไลรัตนาภรณ์
นางพวงทอง อ่อนอุระ
นางพวงวรรณ ไกรสินธุ์
นางพัชรา กฤตผล
นางพัชรีนาถ เจริญวุฒิชัย
นางเพชรรินทร์ วงค์คําหล้า
นางเพ็ญศรี สายสิงห์
นางสาวเพียงเพ็ญ บุญชูดวง
นางไพจิตร ชัยสิทธิ์
นางภัทธัญรินทร์ ชีวาวัฒนานนท์
นางสาวภัทรพร อมรธีระกุล
นางภัทรวรรณ ล่ําดี
นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
นางมลนิภา อาจสุวรรณ
นางมาลินี สมิทธิ์ฤทธี
นางสาวยุวดี แก้วผ่องศรี

๔๕๑๘
๔๕๑๙
๔๕๒๐
๔๕๒๑
๔๕๒๒
๔๕๒๓
๔๕๒๔
๔๕๒๕
๔๕๒๖
๔๕๒๗
๔๕๒๘
๔๕๒๙
๔๕๓๐
๔๕๓๑
๔๕๓๒
๔๕๓๓
๔๕๓๔
๔๕๓๕
๔๕๓๖
๔๕๓๗
๔๕๓๘
๔๕๓๙
๔๕๔๐
๔๕๔๑
๔๕๔๒
๔๕๔๓
๔๕๔๔
๔๕๔๕
๔๕๔๖
๔๕๔๗
๔๕๔๘
๔๕๔๙

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นางเยาวลักษณ์ วงษ์วรสันต์
นางสาวรังษิต ภู่ศิริภิญโญ
นางรัชฎาภรณ์ ปันนิถา
นางสาวรัชนี เพชรสม
นางรัชนีวรรณ ตาฬุมาศสวัสดิ์
นางสาวรัตนา พัฒนสิน
นางสาวรัตนา มะกล่ําแดง
นางรัตนา มั่นประสิทธิ์
นางสาวรัตนา แววสว่าง
นางรัศมีเดือน จิตชื่น
นางสาวราตรี เม่นประเสริฐ
นางสาวรื่นฤดี บุณยะโหตระ
นางสาวรุ่งนภา เจริญรัตน์
นางรุจิเรข ณ ลําปาง
นางเรวดี สุนทรนนท์
นางเรืองสุรีย์ วงษ์ทองสาลี
นางวนิดา รุ่มโรย
นางสาววรรณา ศศิโรจน์
นางวรรณี นาคบัว
นางสาววัฒนี ศาสตร์ประสิทธิ์
นางวันทนา ศรีรัตนศักดิ์
นางวัลลาภ์ นุตะมาน
นางสาววาณี อังตระการศิริ
นางสาววารุณี วุฒิสาร
นางสาววิบูลวรรณ วรรณโมลี
นางวิภา มิตรารมย์
นางวิภาวรรณ ปาณะพล
นางวิมลรัตน์ จันทร์สกาว
นางวิลาวัลย์ วงษ์เกษม
นางวิไลพร ฤกษ์สง่า
นางวิไลลักษณ์ เปรมกิจ
นางศรัณยา วรจิรวาณิช

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๔๕๕๐
๔๕๕๑
๔๕๕๒
๔๕๕๓
๔๕๕๔
๔๕๕๕
๔๕๕๖
๔๕๕๗
๔๕๕๘
๔๕๕๙
๔๕๖๐
๔๕๖๑
๔๕๖๒
๔๕๖๓
๔๕๖๔
๔๕๖๕
๔๕๖๖
๔๕๖๗
๔๕๖๘
๔๕๖๙
๔๕๗๐
๔๕๗๑
๔๕๗๒
๔๕๗๓
๔๕๗๔
๔๕๗๕
๔๕๗๖
๔๕๗๗
๔๕๗๘
๔๕๗๙
๔๕๘๐
๔๕๘๑

นางศศิวิมล ปิติพรชัย
นางศินาถ จันเฟย
นางสาวศิริพร บุญชู
นางสาวศิริพร วงศ์เลิศประยูร
นางสมจิตร ส่องสว่าง
นางสมสมัย ปาลกูล
นางสาวสร้อยทอง ไชยสงค์
นางสะไมพร ค่ายกนกวงศ์
นางสุกัญญา กองเงิน
นางสุชาดา สุภาโสด
นางสุดาวรรณ มีเจริญ
นางสาวสุนทราณีช์ สุขวัต
นางสุนันทา ถิรจรุง
นางสุนันทา เทพสาร
นางสาวสุนี ศรีสิงห์
นางสุภัทรา เลิศวัฒนาเกียรติ
นางสุภาณี ศักดาเยี่ยงยงค์
นางสุภาภรณ์ อมราภิบาล
นางสุวรรณ เพ็ชรสีขาว
นางสุวรรณี เฉินบํารุง
นางสุวรรณี ภิญโญภาวศุทธิ
นางสุวรรณี ศิริรัตนภิญโญ
นางสุวิมล ขุนพันธุ์
นางสาวสุวีณา บานเย็น
นางเสาวคนธ์ ศรีบริกิจ
นางเสาวลักษณ์ บูราพรนุสรณ์
นางอรวรรณ วิชัยลักษณ์
นางอรุณี จันทนา
นางอรุณี ธนบัตร
นางสาวอรุณี วงศ์ราเชน
นางออมทรัพย์ ไวยากรณ์วิลาศ
นางสาวอะคร้าว อนันต์

หน้า ๑๔๗
ราชกิจจานุเบกษา
๔๕๘๒
๔๕๘๓
๔๕๘๔
๔๕๘๕
๔๕๘๖
๔๕๘๗
๔๕๘๘
๔๕๘๙
๔๕๙๐
๔๕๙๑
๔๕๙๒
๔๕๙๓
๔๕๙๔
๔๕๙๕
๔๕๙๖
๔๕๙๗
๔๕๙๘
๔๕๙๙
๔๖๐๐
๔๖๐๑
๔๖๐๒
๔๖๐๓
๔๖๐๔
๔๖๐๕
๔๖๐๖
๔๖๐๗
๔๖๐๘
๔๖๐๙
๔๖๑๐
๔๖๑๑
๔๖๑๒
๔๖๑๓

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นางอัมพร จงวานิชสวัสดิ์
นางสาวอัมรา เวียงวีระ
นางอารี ฉายโช้น
นางสาวอุไรรัตน์ จงก้องเกียรติ
นางอุษา ศรีใส
นางจตุพร วงษ์ตา
นางจันทิรา บุรุษพัฒน์
นางชนินทร วรวนาวงศ์
นางณัชชา พราหมณ์ยอด
นางนงลักษณ์ ไชยยศ
นางนิตดา ปิยเกียรติสุข
นางสาวบุญลักษณ์ อนันต์วัฒนชัย
นางบุศรา วงศ์กําแหง
นางสาวปาหนัน ถนัดค้า
นางภาวนา วงศ์พาที
นางสาวรัชนีพร ธิติทรัพย์
นางสาววรรณพร บุญโทน
นางวราภรณ์ วรพงศธร
นางวัชรินทร์ ตันติชัชวาลวงศ์
นางสาวสริยา ปิ่นทอง
นางสุนิสา อนันตกูล
นางแสงจันทร์ จวบความสุข
นางอัจฉรา เกษณียบุตร์
นางสาวอํานวยสุข แต้พานิช
นางสาวอุทัยวรรณ เป้าพานิชย์
นางกรรณิการ์ เมธนาวิน
นางสาวขนิษฐา มีเดช
นางจรรยา ไตรรัตน์
นางสาวจักราภรณ์ คงฤทธิ์
นางจันทนา ภาคย์ทองสุข
นางสาวจิตติมา เวชวิรุฬห์
นางจินตนา เหลืองวิไลย์

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๔๖๑๔
๔๖๑๕
๔๖๑๖
๔๖๑๗
๔๖๑๘
๔๖๑๙
๔๖๒๐
๔๖๒๑
๔๖๒๒
๔๖๒๓
๔๖๒๔
๔๖๒๕
๔๖๒๖
๔๖๒๗
๔๖๒๘
๔๖๒๙
๔๖๓๐
๔๖๓๑
๔๖๓๒
๔๖๓๓
๔๖๓๔
๔๖๓๕
๔๖๓๖
๔๖๓๗
๔๖๓๘
๔๖๓๙
๔๖๔๐
๔๖๔๑
๔๖๔๒
๔๖๔๓
๔๖๔๔
๔๖๔๕

หน้า ๑๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวจิราภรณ์ วัชรสินธุ์
นางสาวจุฬาวัลย์ พรหมสุวรรณ
นางสาวชิดชนก พุทธประเสริฐ
นางณัชชา วิสุทธิเทพกุล
นางสาวณัฎฐากร เสมสันทัด
นางดวงมาลย์ สินธุวนิช
นางสาวปทุม บุญนะฤธี
นางประนอม ปิยะสาธุกิจ
นางสาวพรพิมล วราทร
นางพิณทิพย์ ธิติโรจนะวัฒน์
นางสาวพิสบุษ์ จัตวาพรวนิช
นางวรรณวิมล คูวิบูลย์ศิลป์
นางสาววลัยพร สถิตวิบูรณ์
นางวันดี พัฒนเสถียรพงศ์
นางสาวศรัณธร สุขวัฒน์นิจกิจกูล
นางศิริภา โพธิ์พินิจ
นางศิริวรรณ สุดาจันทร์
นางสาวสาวิตรี พัฒน์เกิดผล
นางสิริมณี ชุมเรียง
นางสิริรัตน์ จันทร์มหเสถียร
นางสุกาญจนวดี มณีรัตน์
นางสาวสุชาดา ศรีไพโรจน์ธิกูล
นางสาวสุฟ้า บัณฑุกุล
นางสุรางค์ เธียรหิรัญ
นางสาวโสพิศ จันทร์พินิจรัตน์
นางอนุชยา ชํานาญคิด
นางอรทัย อ่องรัตนา
นางสาวกฤษณา จิรวัฒน์สถิตย์
นางสาวจารุนันท์ ตันเจริญผล
นางนภารัตน์ ช่วยณรงค์
นางสาวบุศรินทร์ ห่านศรีวิจิตร
นางปฏิมา อาภาศิลป์

๔๖๔๖
๔๖๔๗
๔๖๔๘
๔๖๔๙
๔๖๕๐
๔๖๕๑
๔๖๕๒
๔๖๕๓
๔๖๕๔
๔๖๕๕
๔๖๕๖
๔๖๕๗
๔๖๕๘
๔๖๕๙
๔๖๖๐
๔๖๖๑
๔๖๖๒
๔๖๖๓
๔๖๖๔
๔๖๖๕
๔๖๖๖
๔๖๖๗
๔๖๖๘
๔๖๖๙
๔๖๗๐
๔๖๗๑
๔๖๗๒
๔๖๗๓
๔๖๗๔
๔๖๗๕
๔๖๗๖
๔๖๗๗

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นางปัทมา อมรสิริสมบูรณ์
นางสาวรัชนี วงศ์รัชตนันท์
นางรัตนา อยู่ประเสริฐ
นางสาววรรณดี กลิ่นเจริญ
นางสาววราภรณ์ หทัยปราชญ์
นางศิริวรรณ บุญศรีภิรัตน์
นางสาวสุพาพร อรุณรักษ์สมบัติ
นางอังคณา วงษ์ประเสริฐ
นางอาฑิตยา ยิ่งสูง
นางจันทร์ศรี พงษ์พานิช
นางจินตนา เหล่าฤชุพงศ์
นางสาวลักขณา สุมาบัติ
นางวีรวัลย์ แสงสว่าง
นางสาวสุภกานต์ วิทิตวโรดม
นางกันตา จิตตั้งสมบูรณ์
นางกาญจนาพร แก้วมรินทร์
นางขวัญใจ กุลกําม์ธร
นางจริญญา ลิมปกานนท์
นางจันทิภา ยั่งยืน
นางจุฑาทิพย์ อยู่ยอด
นางจุฑามาศ ชัยวงค์
นางสาวจุไรรัตน์ ศรีตระกูล
นางไฉไล เตือนวีระเดช
นางชฎา บุญจร
นางสาวญาณิศา ศรีสัตย์วาจา
นางสาวดวงใจ เดชศราเดโช
นางสาวเตือนใจ แจ่มฟ้า
นางสาวนัดดาเนตร ชื่นวณิช
นางนิชาภา ศรีสังข์
นางสาวบุปผา จงเลิศตระกูล
นางบุษบา จันทร์กุศล
นางสาวปิยนารถ วัฒนาศิริ

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๔๖๗๘
๔๖๗๙
๔๖๘๐
๔๖๘๑
๔๖๘๒
๔๖๘๓
๔๖๘๔
๔๖๘๕
๔๖๘๖
๔๖๘๗
๔๖๘๘
๔๖๘๙
๔๖๙๐
๔๖๙๑
๔๖๙๒
๔๖๙๓
๔๖๙๔
๔๖๙๕
๔๖๙๖
๔๖๙๗
๔๖๙๘
๔๖๙๙
๔๗๐๐
๔๗๐๑
๔๗๐๒
๔๗๐๓
๔๗๐๔
๔๗๐๕
๔๗๐๖
๔๗๐๗
๔๗๐๘
๔๗๐๙

หน้า ๑๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางพรทิพย์ วณิตชยาพงศ์
นางสาวพรศิริ เมฆวิชัย
นางสาวพลอยนภัส สุรัชนีนพดล
นางสาวพักตร์วิมล วรรธนะภูติ
นางพิราภรณ์ กิจไพฑูรย์
นางเพ็ญศรี ทองศรีนุช
นางเฟื่องฟ้า ตุลาธรรมกุล
นางสาวภาวิไล คําเพ็ง
นางมนัสนิตย์ จิรวัฒน์
นางสาวมารศรี ติปยานนท์
นางสาวยศวดี มาศสินสุข
นางสาวยินดี ทองมี
นางสาวรชกร ศักดิ์ศรี
นางราตรี ดับโศก
นางวนิดา สุทธิตรีรัตนกุล
นางวรรณดี ตะโคดม
นางสาววรรณพร อัศวธีระเกียรติ์
นางสาววันเพ็ญ บูรณะเวชหลิม
นางสาววิไล นิลดับแก้ว
นางสาวศิริพร ลิ่มปิติกุล
นางสาวศิริพรรณ พรหมชัยวัฒนา
นางสาวศิริวรรณ โล่ห์จินดารัตน์
นางสาวศุฑารา เชาวน์สุขุม
นางสุกัญญา วรพงศาทิตย์
นางสุจิตรา ถนอมทรัพย์
นางสาวสุปราณี พร้อมเพรียง
นางสุภาพร รุ่งรําพรรณ
นางสาวสุภารัตน์ ฮุนพงษ์สิมานนท์
นางสาวโสมหิรัญ คงกําเนิด
นางสาวอนงค์ ลิกานนท์สกุล
นางสาวอรสา สุทธิปัญญา
นางสาวอรุณี วรรลยางกูร

๔๗๑๐
๔๗๑๑
๔๗๑๒
๔๗๑๓
๔๗๑๔
๔๗๑๕
๔๗๑๖
๔๗๑๗
๔๗๑๘
๔๗๑๙
๔๗๒๐
๔๗๒๑
๔๗๒๒
๔๗๒๓
๔๗๒๔
๔๗๒๕
๔๗๒๖
๔๗๒๗
๔๗๒๘
๔๗๒๙
๔๗๓๐
๔๗๓๑
๔๗๓๒
๔๗๓๓
๔๗๓๔
๔๗๓๕
๔๗๓๖
๔๗๓๗
๔๗๓๘
๔๗๓๙
๔๗๔๐
๔๗๔๑

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นางสาวอัจฉรา หอมอินทร์
นางอุบลรัตน์ ศิลตระกูล
นางสาวอุไรวรรณ อนุกูล
นางสาวกรกนก พลเดช
นางกรรณิกา จันทราสุทธิ์
นางกรวรรณ ถมฉิมพลี
นางกฤษณา คงรัตน์
นางสาวกาญจนา กาญจนธวัช
นางกาญจนาวรรณ ช่วยมั่นคง
นางเกศินี ศรีวรรณา
นางขวัญมณี กลมเกลียว
นางสาวคณิศร เลิศวงศ์วิศาล
นางคัทรียา มีฤกษ์สม
นางคําขวัญ พรมดี
นางจรัลรัตน์ ใจขาน
นางจันทร์เพ็ญ ลอมโฮม
นางจันทร์เพ็ญ ศักดิวงษ์
นางจารุณี เพียรคํา
นางจิณหธาน์ สุยพงษ์พันธ์
นางจินตนา แม้นสุรินทร์
นางจิรพัฒน์ เธียรพานิช
นางจิระวรรณ บุญปลอด
นางสาวจิรา รัตนวิเชียร
นางจุฑารัตน์ จิตมนัส
นางจุฑารัตน์ ศิวะพิรุฬห์เทพ
นางจุฑารัตน์ หอมหวล
นางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์
นางชนากานต์ แสนสุข
นางชนิดา พิมพ์ทนต์
นางสาวชลลดา เอี่ยมวิศิษฏ์
นางชะตา ธุลีจันทร์
นางชูศรี พุทธเจริญ

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๔๗๔๒
๔๗๔๓
๔๗๔๔
๔๗๔๕
๔๗๔๖
๔๗๔๗
๔๗๔๘
๔๗๔๙
๔๗๕๐
๔๗๕๑
๔๗๕๒
๔๗๕๓
๔๗๕๔
๔๗๕๕
๔๗๕๖
๔๗๕๗
๔๗๕๘
๔๗๕๙
๔๗๖๐
๔๗๖๑
๔๗๖๒
๔๗๖๓
๔๗๖๔
๔๗๖๕
๔๗๖๖
๔๗๖๗
๔๗๖๘
๔๗๖๙
๔๗๗๐
๔๗๗๑
๔๗๗๒

หน้า ๑๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวซุจิตาเทวี ซิงห์
นางฐิตารีย์ เลิศขันติธรรม
นางฐิติพร สิทธิโชคธรรม
นางณิชาพร ปรีชาวิภาษ
นางณิรมล เกิดแก้ว
นางดวงสมร เอกอุรุชัยเทพ
นางทมาภรณ์ ชัยชนะ
นางทัศนีย์ กาพย์พิมาย
นางทัศนีย์ นันทสว่าง
นางสาวทิฆัมพร จารุภูมิ
นางธนัชศวรรธ์น วรรณวิจิตร
นางธภัสธร มิ่งไชย
นางสาวธราภรณ์ กิจประเสริฐ
นางนที ตุมรสุนทร
นางสาวนันทนา หวังธงชัยเจริญ
นางสาวนิติยา พงษ์พานิช
นางนิพาพันธ์ ดีโว
นางสาวนิศารัตน์ วัชรีวงศ์
ณ อยุธยา
นางเนาวรัตน์ วัฒนธรรม
นางบําเพ็ญ ขวัญเพ็ชร
นางบุรานันท์ โรมรัน
นางปนัดดา เพ็งแป้น
นางประคอง ฉายทองคํา
นางประพิศ อนันตกุล
นางสาวประภาศรี พิษณุพงควิชชา
นางปราณี ทิพย์สุวรรณกุล
นางสาวปรานอม เกตุแก้ว
นางสาวปรารีย์ ยอดมณี
นางปรียาภรณ์ เล็กพันธ์
นางปวีณ์นุช พุ่มพฤกษ์
นางปาณิสรา วงษ์วานิช

๔๗๗๓
๔๗๗๔
๔๗๗๕
๔๗๗๖
๔๗๗๗
๔๗๗๘
๔๗๗๙
๔๗๘๐
๔๗๘๑
๔๗๘๒
๔๗๘๓
๔๗๘๔
๔๗๘๕
๔๗๘๖
๔๗๘๗
๔๗๘๘
๔๗๘๙
๔๗๙๐
๔๗๙๑
๔๗๙๒
๔๗๙๓
๔๗๙๔
๔๗๙๕
๔๗๙๖
๔๗๙๗
๔๗๙๘
๔๗๙๙
๔๘๐๐
๔๘๐๑
๔๘๐๒
๔๘๐๓
๔๘๐๔

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นางปานทิพา สมศักดิ์
นางไปรยาพร งามเปี่ยม
นางผ่องพรรณ จันทะราชา
นางพรทิพย์ ปูรณโชติ
นางพรพรรณ โสเจยยะ
นางพรพิมล โรจนประดิษฐ์
นางสาวพรรณพิลาศ สมศรี
นางสาวพรรณี ลิ้มเจริญ
นางพัชรพรรณ จันทร์สุข
นางพัชรา สุทธิบุตร
นางพัชรี คําภู
นางพัชรี แดนไธสง
นางพัฒตราภรณ์ วิริยปิยะ
นางพัฒนาพร เหมัษเฐียร
นางพิกุล พรมเกตุ
นางพิมพ์ใจ บุญชูกุศล
นางสาวพิมพ์มาศ วนะรมย์
นางพิมลพรรณ ปิยะพงศ์เดชา
นางพีรยา คําโสภา
นางเพชรี เขมวิรัตน์
นางเพ็ญภาวีร์ วรเลิศปรีชา
นางสาวภัทธาพร สุวรรณปาน
นางสาวภัทรกันยา ชูวงศ์
นางภัทราวดี ปัญญาบุญ
นางมลัยรัก ทองผา
นางสาวเมตตา สินยบุตร
นางสาวยาจิตต์ สีมาพลกุล
นางยุดา ไทยถาวร
นางเยาวเรศ บุญถม
นางรติฬส มีคําแหง
นางรัชนีวรรณ บัวสถิตย์
นางสาวรัตติกรณ์ วงศ์เมือง

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๔๘๐๕
๔๘๐๖
๔๘๐๗
๔๘๐๘
๔๘๐๙
๔๘๑๐
๔๘๑๑
๔๘๑๒
๔๘๑๓
๔๘๑๔
๔๘๑๕
๔๘๑๖
๔๘๑๗
๔๘๑๘
๔๘๑๙
๔๘๒๐
๔๘๒๑
๔๘๒๒
๔๘๒๓
๔๘๒๔
๔๘๒๕
๔๘๒๖
๔๘๒๗
๔๘๒๘
๔๘๒๙
๔๘๓๐
๔๘๓๑
๔๘๓๒
๔๘๓๓
๔๘๓๔
๔๘๓๕
๔๘๓๖

หน้า ๑๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวรัตติยา ทับทิมศรี
นางรุ่งทิวา จันทรสงค์
นางรุ่งระวี สมหอม
นางเรือนแก้ว เพ็งพุ่ม
นางสาวลดาวัลย์ เผ่าภิญโญ
นางละม่อม จันทร์ชื่น
นางลักษณา เชยศุภเกตุ
นางสาวลินดาวรรณ ธรรมาวุฒิชัย
นางวนิดา รุ่งแดง
นางวนิดา วานิช
นางวรรณดี เล็กเซ้ง
นางวรรณภา รัตนเศรณี
นางสาววรรณา รัศมิทัต
นางสาววรรณี พิชญ์พนัส
นางสาววรรณี หงษ์มณี
นางวรรษชล ทรัพยาคม
นางวลัญช์นลิณ ธนานุวงศ์
นางสาววัจนา วัจนคุปต์
นางวันทนา ภวกานันท์
นางวาสนา วปินานนท์
นางวิจิตรา พาณิชย์กุล
นางวินณา แก้วงาม
นางสาววิภา ธนารักษ์
นางวิภา ธูสรานนท์
นางวิภาศรี คงเกลี้ยง
นางวิรากานต์ ไพรแสน
นางสาววิราชินี คําชมภู
นางวิไลวรรณ ธีรชุติมานันท์
นางวิไลวรรณ นวลเลิศ
นางวิไลวรรณ บุญนวล
นางศรีรัตน์ สุทธินนท์
นางศรีสุรินทร์ วัฒนรงคุปต์

๔๘๓๗
๔๘๓๘
๔๘๓๙
๔๘๔๐
๔๘๔๑
๔๘๔๒
๔๘๔๓
๔๘๔๔
๔๘๔๕
๔๘๔๖
๔๘๔๗
๔๘๔๘
๔๘๔๙
๔๘๕๐
๔๘๕๑
๔๘๕๒
๔๘๕๓
๔๘๕๔
๔๘๕๕
๔๘๕๖
๔๘๕๗
๔๘๕๘
๔๘๕๙
๔๘๖๐
๔๘๖๑
๔๘๖๒
๔๘๖๓
๔๘๖๔
๔๘๖๕
๔๘๖๖
๔๘๖๗
๔๘๖๘

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นางสาวศศิธร ปัญญาไว
นางศิรินันท์ มณีโชติ
นางสาวศิริพร กองแก้ว
นางศิริพร รัตนสิงห์
นางศิริเพชร ยอดอุดม
นางศิโรรัตน์ ชินอักษร
นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์
นางศุภรินทร์ เสนาธง
นางศุลีพร แสนทวีสุข
นางสงวน ทองจําปา
นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา
นางสาวสมทรง บุญญภัทโร
นางสมพร ประทุมมาลย์
นางสมพร สุวรรณ
นางสมหมาย ประเสริฐเจริญสุข
นางสวณีย์ ผิวผ่อง
นางสว่างจิตร วิเศษ
นางสายัณห์ จิตต์ธรรม
นางสําราญ จิตต์ชนะ
นางสําอาง โม้ลา
นางสาวสิริมา วัฒโน
นางสุกัญญา สร้อยแสง
นางสาวสุกัญญา สุขการณ์
นางสุขจิตต์ อินทรักษา
นางสุจินดา ตั้งพิทยาเวทย์
นางสุดา เถาว์ทิพย์
นางสุดา ทองวิลัย
นางสุดารัตน์ สุทธิสารากร
นางสาวสุธีร์ ญาณชโลทร
นางสุพินดา นาคบัว
นางสุภัทรา อักกะมานัง
นางสุภาณี มรุธาวานิช

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๔๘๖๙
๔๘๗๐
๔๘๗๑
๔๘๗๒
๔๘๗๓
๔๘๗๔
๔๘๗๕
๔๘๗๖
๔๘๗๗
๔๘๗๘
๔๘๗๙
๔๘๘๐
๔๘๘๑
๔๘๘๒
๔๘๘๓
๔๘๘๔
๔๘๘๕
๔๘๘๖
๔๘๘๗
๔๘๘๘
๔๘๘๙
๔๘๙๐
๔๘๙๑
๔๘๙๒
๔๘๙๓
๔๘๙๔
๔๘๙๕
๔๘๙๖
๔๘๙๗
๔๘๙๘
๔๘๙๙
๔๙๐๐

นางสุภาณี ยังสังข์
นางสุภาพร ตราชู
นางสุภาพรรณ บุญถนอม
นางสาวสุภาพิมพ์ สิงหพันธุ์
นางสาวสุภาวณี ชูโชติ
นางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์
นางสุมาลี สานุจิตร
นางสุรีวรรณ การค้า
นางสุวดี การกรณ์
นางสาวสุวัฒนา ก้อนคํา
นางเสาวลักษณ์ กิจนุสนธิ์
นางแสงจันทร์ พุทธมนต์สิงห์
นางโสรยา พานิชพงศ์
นางสาวหงษ์ทอง อภิวงศ์ปัญญา
นางสาวหทัยรัตน์ ชื่นจิตร์
นางสาวอภิรดี พงษ์ปรีชา
นางสาวอภิลักษณ์ ทองทิอัมพร
นางอรญา เพชรกรรพุม
นางอังคณา ชิตะติตติ
นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์
นางสาวอัจฉริยา วรรธนาภา
นางสาวอัญชลี ตันวานิช
นางอัปสร ศิริวงศ์
นางอาภัสรา ธงพิทักษ์
นางอารี ราชสาร
นางอุดม บุญมา
นางอุทัยวรรณ ทิพย์เนตร
นางอุทินพร บุญชวลิต
นางอุบล สมท่า
นางสาวอุษา สมคิด
นางอุษา สระสมศรี
นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง

หน้า ๑๕๒
ราชกิจจานุเบกษา
๔๙๐๑
๔๙๐๒
๔๙๐๓
๔๙๐๔
๔๙๐๕
๔๙๐๖
๔๙๐๗
๔๙๐๘
๔๙๐๙
๔๙๑๐
๔๙๑๑
๔๙๑๒
๔๙๑๓
๔๙๑๔
๔๙๑๕
๔๙๑๖
๔๙๑๗
๔๙๑๘
๔๙๑๙
๔๙๒๐
๔๙๒๑
๔๙๒๒
๔๙๒๓
๔๙๒๔
๔๙๒๕
๔๙๒๖
๔๙๒๗
๔๙๒๘
๔๙๒๙
๔๙๓๐
๔๙๓๑
๔๙๓๒

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นางกรรณิกา วัชรินทร์
นางสาวกัญญนันทน์ คงภัสนิธิโรจน์
นางกุสุมา สุศิริวัฒนนนท์
นางสาวเกศรา อดุลยพิจิตร
นางสาวงามพรรณ แก้วสุทธิพล
นางจินดา วัฒนวิกย์กรรม์
นางสาวจิราพัชร์ นิธิปรีชานนท์
นางจุไร ทัสสะ
นางชลาทิพย์ โลหะศิริ
นางสาวญาดา มนทมาส
นางณัฏฐกานต์ เหมัษฐิติ
นางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์
นางธารินี แสงสว่าง
นางนงค์นารถ ชื่นอารมย์
นางนริศา ปานสอาด
นางสาวนฤมล กมลวาทิน
นางสาวนันทนา เครือหงส์
นางนิภา งามไตรไร
นางนุสรา วงษ์สุวรรณ
นางสาวประไพรัตน์ ไพศาล
นางปุญลักษณ์ ดุลยสุวรรณ์
นางพรประภา แกล้วกล้า
นางสาวพัชณีย์ ศรีพึ่ง
นางสาวพิชญา เทิดขวัญชัย
นางพิมล เอียดใหญ่
นางไพเราะ คงเปรม
นางภาวดี ศิริเมธารักษ์
นางมณีรัตน์ บุญฤทธิ์
นางวราภรณ์ เปล่งแสง
นางวัชรี สุวรรณไฉไล
นางวันทนา คันธาเวช
นางแววตา เคหสว่างวงศ์

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๔๙๓๓
๔๙๓๔
๔๙๓๕
๔๙๓๖
๔๙๓๗
๔๙๓๘
๔๙๓๙
๔๙๔๐
๔๙๔๑
๔๙๔๒
๔๙๔๓
๔๙๔๔
๔๙๔๕
๔๙๔๖
๔๙๔๗
๔๙๔๘
๔๙๔๙
๔๙๕๐
๔๙๕๑
๔๙๕๒
๔๙๕๓
๔๙๕๔
๔๙๕๕
๔๙๕๖
๔๙๕๗
๔๙๕๘
๔๙๕๙
๔๙๖๐
๔๙๖๑
๔๙๖๒
๔๙๖๓
๔๙๖๔

นางสาวศุภณัฏฐ์ ศรีนครไชย
นางสาวโศรยา ฤทธิอร่าม
นางสถาพร นีรนาทวงศ์
นางสุจิน วงศ์ดามา
นางสุดฤดี ศรีอรุณ
นางสุดาพร บุญโนทก
นางสุธาทิพย์ ศรีโหร
นางสาวสุนันทา ปิยะกาญจน์
นางสุภาภรณ์ อ่อนฤทธิ์
นางสาวสุรวรรณ บุญญาศิริรัตน์
นางสุรีย์ ภู่เพชร
นางสุวัฒนา แดงกรัด
นางเสงี่ยม กิจโกศล
นางเสาวนีย์ สิมรีวงษ์
นางสาวอธิชา เขียวเซ็น
นางอรัญญา ทองน้ําตะโก
นางอาจารี ศรีสุนาครัว
นางกรรณิการ์ พฤกษชาติ
นางกาญจนา วงศ์สุวรรณ์
นางเกิดศิริ เศวตมาลานนท์
นางขนิษฐา วิเศษเผ่า
นางสาวจันทนา ธรรมฤาชุ
นางจีรภา เดชมหามงคล
นางจุฑาทิพ ลักษณา
นางชลอลักษณ์ แก้วพวง
นางเซี่ยมกี่ นิลทองคํา
นางสาวดลใจ ทดแทนคุณ
นางสาวทัศนีย์ สิทธิวงศ์
นางสาวธนพร ชัยเวช
นางธนพร ศิริเต็มกุล
นางสาวนงนุช จิตรปฏิมา
นางสาวนฤมล พูลทรัพย์

หน้า ๑๕๓
ราชกิจจานุเบกษา
๔๙๖๕
๔๙๖๖
๔๙๖๗
๔๙๖๘
๔๙๖๙
๔๙๗๐
๔๙๗๑
๔๙๗๒
๔๙๗๓
๔๙๗๔
๔๙๗๕
๔๙๗๖
๔๙๗๗
๔๙๗๘
๔๙๗๙
๔๙๘๐
๔๙๘๑
๔๙๘๒
๔๙๘๓
๔๙๘๔
๔๙๘๕
๔๙๘๖
๔๙๘๗
๔๙๘๘
๔๙๘๙
๔๙๙๐
๔๙๙๑
๔๙๙๒
๔๙๙๓
๔๙๙๔
๔๙๙๕
๔๙๙๖

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นางสาวนวลศรี อ่ําพันธุ์
นางนิตยา อัยราวงศ์
นางสาวบุปผา เรืองสุด
นางสาวเบญจมาศ จัตตานนท์
นางประชุมพร ชีวะประเสริฐ
นางสาวเปรมฤดี จวบสมัย
นางพรรณี สินธุประภา
นางสาวพัชราวรรณ นาควัชระ
นางพัฒนา พันธุฟัก
นางพิศมัย นิธิไพบูลย์
นางเพ็ญศรี ฉัตรอนันทเวช
นางสาวเพ็ญศรี ฤกษนันทน์
นางภานันท์ ภาณุทัต
นางมธุรส เปรมฤทธิ์
นางรัตนาภรณ์ วัชโรทัย
นางสาวรัมภา คูหเจริญ
นางราศี เบญจาทิกุล
นางรุ่งนิรันดร์ อังคเมธากร
นางเรณู สังข์ทองจีน
นางสาววนิดา จารีย์
นางวราวรรณ ภาปราชญ์
นางวันทนา จันทร์เกตุ
นางสาววันทนี สุนทรวรางคณา
นางสาววิลาวัณย์ หวังสถิตย์วงษ์
นางสมพร ศรีธูป
นางสาวสมศรี อิทธิไกวัล
นางสิริลักษณ์ เจติยานุวัตร
นางสาวสุกัญญา ภู่พัฒนากุล
นางสุจินตนา ศรีตะระโส
นางสุชฎา โพธิเดช
นางสุชาดา ชี้เจริญ
นางสุภาวดี ประชุมพร

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๔๙๙๗
๔๙๙๘
๔๙๙๙
๕๐๐๐
๕๐๐๑
๕๐๐๒
๕๐๐๓
๕๐๐๔
๕๐๐๕
๕๐๐๖
๕๐๐๗
๕๐๐๘
๕๐๐๙
๕๐๑๐
๕๐๑๑
๕๐๑๒
๕๐๑๓
๕๐๑๔
๕๐๑๕
๕๐๑๖
๕๐๑๗
๕๐๑๘
๕๐๑๙
๕๐๒๐
๕๐๒๑
๕๐๒๒
๕๐๒๓
๕๐๒๔
๕๐๒๕
๕๐๒๖
๕๐๒๗
๕๐๒๘

นางสาวสุมณฑา ไพรสุวรรณา
นางสาวสุมาณี ณ อัมพร
นางสาวสุวรรณา ลีลาเทพินทร์
นางโสภา เกียรตินิรชา
นางหงส์ทอง ชิตพันธ์
นางอมรรัตน์ กลับคล้าย
นางสาวอมรา หาญณรงค์
นางสาวอรสา จุ้ยสาย
นางสาวอริยา ลิ้มสุวัฒน์
นางสาวอัญณิการ์ นิศาภากร
นางอารมย์ พรหมสามพราน
นางสาวอําพันธ์ ธุววิทย์
นางอุดมลักษณ์ สอนสารี
นางกรองทอง โพธิยารมย์
นางจุฑาทิพย์ โคตรประทุม
นางฉายณภา เลปาจารย์
นางดาวลดา พันธ์วร
นางสาวนันทกา พลชัย
นางสาวนาถนิศา สุขจิตต์
นางพรรณี มีพรบูชา
นางสาวพัชรินทร์ ศุขประมูล
นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร
นางวนิดชา ตั้งใจ
นางวรรณวิภา จาปะสุข
นางวรวรรณ ฤทธิเดชะ
นางสาวสดใส จําเนียรกุล
นางสมพร เมตตาริกานนท์
นางสุบงกช ธงทองทิพย์
นางสุวิภา ปุณณะเวส
นางอวยพร พัชรมงคลสกุล
นางอุทุมพร เรือนน้อย
นางสาวกัญญ์อาภา ศรีวิสาร

หน้า ๑๕๔
ราชกิจจานุเบกษา
๕๐๒๙
๕๐๓๐
๕๐๓๑
๕๐๓๒
๕๐๓๓
๕๐๓๔
๕๐๓๕
๕๐๓๖
๕๐๓๗
๕๐๓๘
๕๐๓๙
๕๐๔๐
๕๐๔๑
๕๐๔๒
๕๐๔๓
๕๐๔๔
๕๐๔๕
๕๐๔๖
๕๐๔๗
๕๐๔๘
๕๐๔๙
๕๐๕๐
๕๐๕๑
๕๐๕๒
๕๐๕๓
๕๐๕๔
๕๐๕๕
๕๐๕๖
๕๐๕๗
๕๐๕๘
๕๐๕๙
๕๐๖๐

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นางธารทิพย์ เกิดในมงคล
นางสาวนงนุช เมธียนต์พิริยะ
นางพิศมัย เลิศวัฒนะพงษ์ชัย
นางรัชดา เหมปฐวี
นางวรรณดี มหรรณพกุล
นางวรรณา ต.แสงจันทร์
นางสุจินต์ พราวพันธุ์
นางสุชิน อุดมสมพร
นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม
นางสาวอาภาภรณ์ เล้าวัฒกีพงศ์
นางกชพรรณ ทองสุวรรณ
นางกนกนาฏ เปี่ยมสมบูรณ์
นางกนกพร นุ่มทอง
นางกนกพรรณ วงศ์ประเสริฐ
นางสาวกรกฎา นักคิ้ม
นางกรรณิการ์ เผือกนําผล
นางกรรณิการ์ เล็กบุญญาสิน
นางกรวิภา ขวัญเพ็ชร
นางกรุณา เชิดจิระพงษ์
นางกฤติทร สุขกมล
นางกฤษณ์สิรี ชลพัชร์สิทธิกุล
นางกฤษณา คุรุวิทย์
นางกฤษณา สําเร็จ
นางกอบกมล ทบบัณฑิต
นางกอบแก้ว ชํานิการขาย
นางกัญญา ณรงค์สมุทร
นางสาวกัญญา วังศรี
นางกัญญา สุดถ้อย
นางสาวกัญนิกา พราหมณ์พิทักษ์
นางกัลยา นวลใจ
นางสาวกัลยา ศุพุทธมงคล
นางกัลยาณี บรรจงจิตร

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๕๐๖๑
๕๐๖๒
๕๐๖๓
๕๐๖๔
๕๐๖๕
๕๐๖๖
๕๐๖๗
๕๐๖๘
๕๐๖๙
๕๐๗๐
๕๐๗๑
๕๐๗๒
๕๐๗๓
๕๐๗๔
๕๐๗๕
๕๐๗๖
๕๐๗๗
๕๐๗๘
๕๐๗๙
๕๐๘๐
๕๐๘๑
๕๐๘๒
๕๐๘๓
๕๐๘๔
๕๐๘๕
๕๐๘๖
๕๐๘๗
๕๐๘๘
๕๐๘๙
๕๐๙๐
๕๐๙๑
๕๐๙๒

นางกาญจนา ตั้งนรารัชชกิจ
นางกาญจนา บันสิทธิ์
นางสาวกาญจนา บุญเพิ่มวิทยา
นางสาวกาญจนา ภาสุรพันธ์
นางกาญจนา มาตรศิลป์
นางสาวกาญจนา รุ่งรัชกานนท์
นางสาวกาญจนี พุฒิประภาส
นางสาวก้านทิพย์ ชาติวงศ์
นางกิ่งแก้ว อ่วมศรี
นางกิตติมา จึงสุวดี
นางกุลธิดา ลิ้มเจริญวิริยกุล
นางกุลนุช ชาญชัยรุจิรา
นางสาวกุลยา ก่อสุวรรณ
นางกุลรัศมิ์ อัครวราศัลย์
นางกุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ
นางเกตุแก้ว พรหมจันทร์
นางสาวเกศกมล สุขเกษม
นางเกศรา วัดอักษร
นางเกศรินทร์ อุทริยะประสิทธิ์
นางสาวเกษม จิตต์ธรรม
นางเกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร
นางสาวเกษรา พัฒนพิฑูรย์
นางเกสรี จุ้ยชุม
นางสาวแก้วใจ จิเจริญ
นางขนิษฐา โรจน์สกุลพานิช
นางขวัญใจ ชูกิจคุณ
นางสาวคัคนางค์ มณีศรี
นางจงกร แสงคล้าย
นางสาวจงรัก มิ่งเมือง
นางสาวจงรักษ์ ศุภกิจเจริญ
นางสาวจงลักษณ์ ช่างปลื้ม
นางสาวจรัสศรี จุฑาจินดาเขต

หน้า ๑๕๕
ราชกิจจานุเบกษา
๕๐๙๓
๕๐๙๔
๕๐๙๕
๕๐๙๖
๕๐๙๗
๕๐๙๘
๕๐๙๙
๕๑๐๐
๕๑๐๑
๕๑๐๒
๕๑๐๓
๕๑๐๔
๕๑๐๕
๕๑๐๖
๕๑๐๗
๕๑๐๘
๕๑๐๙
๕๑๑๐
๕๑๑๑
๕๑๑๒
๕๑๑๓
๕๑๑๔
๕๑๑๕
๕๑๑๖
๕๑๑๗
๕๑๑๘
๕๑๑๙
๕๑๒๐
๕๑๒๑
๕๑๒๒
๕๑๒๓

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นางสาวจริยา นามเสนาะ
นางจริยา สงวนจิตร
นางสาวจรีรัตน์ สาครินทร์
นางจันทนา ทัศนวรานนท์
นางจันทนา มากมิตร
นางจันทร์ฉาย กรรภิรมย์
เรืออากาศตรีหญิง จันทร์ฉาย
ยงไสว
นางสาวจันทรฉาย ยมสูงเนิน
นางจันทร์แสง เชื้อเจ็ดตน
นางจันทรา ประเสริฐสกุล
นางจารีย์ เพชรทอง
นางจารีย์ วุฒิพงศ์
นางจารุชา รัชตสุภัค
นางจารุภรณ์ วงศ์บัณฑิต
นางสาวจารุวรรณ คันธารัตน์
นางจารุวรรณ บุตรจันทร์
นางจํานงค์ แก้วทับทิม
นางสาวจิดาภา เนติบัณฑิต
นางจิตรา แกล้วทนงค์
นางจิตใส คล่องพยาบาล
นางจินดา กันทะศักดิ์
นางจินดา อรุณรักษา
นางสาวจินตนา หย่างอารี
นางจิรพรรณ พีรวุฒิ
นางจิรา โพธิวรรณ์
นางจิรา อ่อนไสว
นางจิราภรณ์ สายสูง
นางจิรายุส เพ็ญชรี
นางสาวจีรณัทย์ อัมฤทธิ์
นางจีรสุดา โกษียาภรณ์
นางจุฑาทิพย์ สมิตไมตรี

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๕๑๒๔
๕๑๒๕
๕๑๒๖
๕๑๒๗
๕๑๒๘
๕๑๒๙
๕๑๓๐
๕๑๓๑
๕๑๓๒
๕๑๓๓
๕๑๓๔
๕๑๓๕
๕๑๓๖
๕๑๓๗
๕๑๓๘
๕๑๓๙
๕๑๔๐
๕๑๔๑
๕๑๔๒
๕๑๔๓
๕๑๔๔
๕๑๔๕
๕๑๔๖
๕๑๔๗
๕๑๔๘
๕๑๔๙
๕๑๕๐
๕๑๕๑
๕๑๕๒
๕๑๕๓
๕๑๕๔
๕๑๕๕

หน้า ๑๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางจุฑารัตน์ ปรัชญาวรากร
นางจุรี บุญเพ็ง
นางจุรี อุไรวัฒนา
นางสาวจุรีพร กาญจนการุณ
นางจุรีพร แสนสิ่ง
นางจุรีพันธ์ ฮามคําไพ
นางจุรีรัตน์ ชายเพ็ชร์
นางสาวจุไรรัตน์ กุหลาบแก้ว
นางสาวจุลนี เทียนไทย
นางจุฬาลักษณ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ
นางสาวเจริญศรี ธนบุญสมบัติ
นางเจิดฤดี ชินเวโรจน์
นางใจทิพย์ สังขวุฒิ
นางฉลวย เสวกพันธุ์
นางฉวีวรรณ ลิ้มประสงค์
นางสาวฉวีวรรณ ศุกรวัชรินทร์
นางเฉลิมศรี ศรีพาณิชย์
นางโฉมฤดี สิริวันต์
นางชญานิษฐ์ ศศิวิมล
นางชนันดา ธีญะวุฒิ
นางชนิกา ศรีธรา
นางชนิดา วัยวุฒิเกียรติ
นางชนิษฎา วงษ์ประภารัตน์
นางสาวชลิดา เล็กสมบูรณ์
นางชวดี นพรัตน์
นางชสนา หยกสหชาติ
นางช่อผกา ชูเลิศ
นางสาวชุติวรรณ เพ็ญเพียร
นางสาวเชาวลี เชิญขวัญแก้ว
นางญ หญิง สมแสน
นางฎาทกาญจน์ อุสตัส
นางสาวฐิตารีย์ มุ่งหน้าที่

๕๑๕๖
๕๑๕๗
๕๑๕๘
๕๑๕๙
๕๑๖๐
๕๑๖๑
๕๑๖๒
๕๑๖๓
๕๑๖๔
๕๑๖๕
๕๑๖๖
๕๑๖๗
๕๑๖๘
๕๑๖๙
๕๑๗๐
๕๑๗๑
๕๑๗๒
๕๑๗๓
๕๑๗๔
๕๑๗๕
๕๑๗๖
๕๑๗๗
๕๑๗๘
๕๑๗๙
๕๑๘๐
๕๑๘๑
๕๑๘๒
๕๑๘๓
๕๑๘๔
๕๑๘๕
๕๑๘๖
๕๑๘๗

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นางฐิตินันท์ ทิพยางกูร
นางฐิติมา จิโนวัฒน์
นางฐิติมา พานิชโยทัย
นางฐิติมา วิทยาวงศรุจิ
นางฐิติรัตน์ ปทุมมาศ
นางสาวณทชา รัตนวาณิชกุล
นางสาวณพสร จินะราช
นางณสุดา ด่านชัยวิจิตร
นางณัชชา หนูไชยแก้ว
นางณัฐพร ยูรวงศ์
นางณัฐพร สุวรรณชนะ
นางณิชา ปิยสุนทราวงษ์
นางณิชากร วงศ์สวรรค์พร
นางณิชาภา อิ่มจิตร์
นางสาวดรุณี ทิพย์รักษ์
นางดลฤดี ฉิมพาลี
นางสาวดวงกมล ณ ระนอง
นางสาวดวงกมล ศรีงาม
นางสาวดวงแก้ว มณีโชติ
นางสาวดวงใจ ยอดเอียด
นางดวงพร เปรมจิต
นางสาวดวงพร ศิริภักดิ์
นางดอกแก้ว รัชโพธิ์
นางดาราวรรณ ปิ่นทอง
นางสาวตันหยง พิพานเมฆาภรณ์
นางถนอมจิตต์ ขุททะกะพันธุ์
นางสาวถนอมวงศ์ สัมพัญญู
นางทรงพักตร์ จํานงค์ศิลป์
นางสาวทวีพร บุญวานิช
นางทศพร นามโฮง
นางทองพูน นิลานุช
นางสาวทัศนา อัมพรายน์

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๕๑๘๘
๕๑๘๙
๕๑๙๐
๕๑๙๑
๕๑๙๒
๕๑๙๓
๕๑๙๔
๕๑๙๕
๕๑๙๖
๕๑๙๗
๕๑๙๘
๕๑๙๙
๕๒๐๐
๕๒๐๑
๕๒๐๒
๕๒๐๓
๕๒๐๔
๕๒๐๕
๕๒๐๖
๕๒๐๗
๕๒๐๘
๕๒๐๙
๕๒๑๐
๕๒๑๑
๕๒๑๒
๕๒๑๓
๕๒๑๔
๕๒๑๕
๕๒๑๖
๕๒๑๗
๕๒๑๘
๕๒๑๙

หน้า ๑๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางทัศนีย์ จันทร์แสงศรี
นางทัศนีย์ ไวปัญญา
นางทัศนีย์ สันติพงศ์ศุภกร
นางทิพย์ปภากร กิจเฟื่องฟู
นางทิพย์รัตน์ เด่นดํารงวิทย์
นางทิพย์วรรณ คล้ายบ้านใหม่
นางทิพยวรรณ นิลทยา
นางสาวทิพวัลย์ เตชะนิธิสวัสดิ์
นางทิวาวรรณ คําดวง
นางสาวเทพิน จิรคุณเตชะ
นางสาวธนพร สุปริยศิลป์
นางสาวธนวรรณ ถาวรเลิศรัตน์
นางสาวธนวรรณ พาณิชพัฒน์
นางธนิดา สุรสินธุ์
นางธีรจิต พัฒนกิตติเวทย์
นางนงนุช พิมพ์ดี
นางสาวนงนุช สุระเสน
นางนงเยาว์ อัศวเลิศแสง
นางนพวรรณ จารุโรจน์เนาวรัตน์
นางนพวรรณ ภู่มาลา มอราเลส
นางสาวนภาพร ยังวิเศษ
นางนฤชล เรือนงาม
นางนฤมล นันทรักษ์
นางสาวนฤมล ศักดิ์อุดมวัฒโน
นางสาวนฤมล สุ่นสวัสดิ์
นางนวพร จันทร์กระจ่าง
นางนวลนดา สงวนวงษ์ทอง
นางนวลศรี ชํานาญกิจ
นางสาวนวลอนงค์ อินทุดม
นางสาวนัทธมน วุทธานนท์
นางสาวนันทนา คงนันทะ
นางสาวนันทนา บัพพคุต

๕๒๒๐
๕๒๒๑
๕๒๒๒
๕๒๒๓
๕๒๒๔
๕๒๒๕
๕๒๒๖
๕๒๒๗
๕๒๒๘
๕๒๒๙
๕๒๓๐
๕๒๓๑
๕๒๓๒
๕๒๓๓
๕๒๓๔
๕๒๓๕
๕๒๓๖
๕๒๓๗
๕๒๓๘
๕๒๓๙
๕๒๔๐
๕๒๔๑
๕๒๔๒
๕๒๔๓
๕๒๔๔
๕๒๔๕
๕๒๔๖
๕๒๔๗
๕๒๔๘
๕๒๔๙
๕๒๕๐
๕๒๕๑

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นางสาวนันทนา ลิ่มสกุล
นางนันทพร ธนะกูลบริภัณฑ์
นางนันทภรณ์ จิตต์ประเสริฐ
นางนันทรัตน์ มธุรส
นางนันทิยา วิวัฒน์วานิช
นางสาวนัยนา สุวรรณเขต
นางนัยนา อรุณพฤกษากุล
นางนาฏยา ไชยนาเคนทร์
นางนายิกา เดิดขุนทด
นางสาวนิตณา วิเศษชัยนุสรณ์
นางนิตยา เกิดประสพ
นางนิตยา จุลบุตร
นางนิตยา ชนินทยุทธวงศ์
นางนิตยา บุญเป็ง
นางนิตยา บุญยอด
นางสาวนิตยา รักใคร่
นางนิตยา โรจนนิรันดร์กิจ
นางสาวนิตยา สินสุกใส
นางนิภาพร ไชยรินทร์
นางสาวนิภาพร แป้งหิรัญ
นางสาวนิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์
นางนิศา เมืองแมน
นางสาวนิษฐกานต์ ประดิษฐศรีกุล
นางนิษณา เหมกุล
นางนิสากร พัฒน์ใหญ่ยิ่ง
นางสาวนุชจรี วุฒิสุพงษ์
นางนุชรี ปุตระเศรณี
นางสาวนุชลี อุปภัย
นางสาวบรพันธ์ แสนโสม
นางบังอร นพกูล
นางบังอร พงษ์ประเสริฐ
นางบัวชิด เรืองภิญโญ

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๕๒๕๒
๕๒๕๓
๕๒๕๔
๕๒๕๕
๕๒๕๖
๕๒๕๗
๕๒๕๘
๕๒๕๙
๕๒๖๐
๕๒๖๑
๕๒๖๒
๕๒๖๓
๕๒๖๔
๕๒๖๕
๕๒๖๖
๕๒๖๗
๕๒๖๘
๕๒๖๙
๕๒๗๐
๕๒๗๑
๕๒๗๒
๕๒๗๓
๕๒๗๔
๕๒๗๕
๕๒๗๖
๕๒๗๗
๕๒๗๘
๕๒๗๙
๕๒๘๐
๕๒๘๑
๕๒๘๒
๕๒๘๓

นางบุญช่วย แก้วอาจ
นางสาวบุญศรี จงเสรีจิตต์
นางสาวบุญศรี องค์พิพัฒนกุล
นางบุญศิวา ซูซูกิ
นางบุญสม สังข์สาย
นางสาวบุญสม หรรษาศิริพจน์
นางบุปผาชาติ อุปถัมภ์นรากร
นางสาวบุรณี ทรัพย์ถนอม
นางสาวบุศรา ศิริจงดี
นางสาวบุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์
นางสาวบุษกร อนุชาติวรกุล
นางสาวบุษบง ชัยเจริญวัฒนะ
นางบุษบา พฤกษาพันธุ์รัตน์
นางสาวบุษยามาส ชีวสกุลยง
นางเบญจนาฏ ดวงจิโน
นางเบญจพร คุณารักษ์
นางเบญจมาภรณ์ เปาริสาร
นางเบญจมาศ มัฆนาโส
นางเบ็ญจมาศ เหลืองสด
นางเบญจวรรณ เล็กเจริญสุข
นางสาวเบญจางค์ แสงจักร์
นางปติญา มังคละคีรี
นางสาวประคองขวัญ สัมพะวงศ์
นางประชุมพร สังข์น้อย
นางสาวประณีต วงศ์ต๊ะ
นางประดับศรี หุ่นทอง
นางประทุม เจียมตน
นางประนุท สุขศรี
นางสาวประไพ จันทราสกุล
นางสาวประภากร แก้ววรรณา
นางสาวประภาพร ตั้งธนธานิช
นางสาวประภาวดี กุศลรอด

หน้า ๑๕๘
ราชกิจจานุเบกษา
๕๒๘๔
๕๒๘๕
๕๒๘๖
๕๒๘๗
๕๒๘๘
๕๒๘๙
๕๒๙๐
๕๒๙๑
๕๒๙๒
๕๒๙๓
๕๒๙๔
๕๒๙๕
๕๒๙๖
๕๒๙๗
๕๒๙๘
๕๒๙๙
๕๓๐๐
๕๓๐๑
๕๓๐๒
๕๓๐๓
๕๓๐๔
๕๓๐๕
๕๓๐๖
๕๓๐๗
๕๓๐๘
๕๓๐๙
๕๓๑๐
๕๓๑๑
๕๓๑๒
๕๓๑๓
๕๓๑๔
๕๓๑๕

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นางประภาศรี อิ่มวณิช
นางประยงค์ ธรรมสุภา
นางสาวปราณี กุรุพินฑารักษ์
นางปราณี พงศ์ไพบูลย์
นางปราณี พัฒนพิพิธไพศาล
นางสาวปราณี สุขเกษม
นางสาวปราณีต ช่อสม
นางสาวปรารถนา โนนสินชัย
นางสาวปริญญา มาสวัสดิ์
นางปัณณาสา ผลพฤกษา
นางปัทมา สิงหนุต
นางสาวปัทมา หมัดนุรักษ์
นางสาวปาจรีย์ ผลประเสริฐ
นางปานรดา สิริบุญบันดาล
นางปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร
นางปารียา อุดมกุศลศรี
นางสาวปิ่นทิพย์ นาคดํา
นางสาวปิ่นมณี ขวัญเมือง
นางปิยนุช พึ่งศิริ
หม่อมหลวงปิยลดา ทวีปรังษีพร
นางปิยะดา แสนสุข
นางสาวปิยะนันท์ เจริญสวรรค์
นางเปรมฤดี ชอบผล
นางสาวเปรมวดี อวิรุทธนานนท์
นางผกามาศ เจษฎ์พัฒนานนท์
นางผกามาศ ไมตรีมิตร
นางผ่องศรี โกนาคม
นางพงษ์ศิริ เลาหสุรโยธิน
นางพจน์ผจง ศรีประสิทธิ์
นางพจนีย์ กงตาล
นางพจนีย์ จันทร์คํา
นางพจมาลย์ พงศ์วิทยานนท์

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๕๓๑๖
๕๓๑๗
๕๓๑๘
๕๓๑๙
๕๓๒๐
๕๓๒๑
๕๓๒๒
๕๓๒๓
๕๓๒๔
๕๓๒๕
๕๓๒๖
๕๓๒๗
๕๓๒๘
๕๓๒๙
๕๓๓๐
๕๓๓๑
๕๓๓๒
๕๓๓๓
๕๓๓๔
๕๓๓๕
๕๓๓๖
๕๓๓๗
๕๓๓๘
๕๓๓๙
๕๓๔๐
๕๓๔๑
๕๓๔๒
๕๓๔๓
๕๓๔๔
๕๓๔๕
๕๓๔๖
๕๓๔๗

นางสาวพนมอร บุญคง
นางพนอ ธรรมเนียมอินทร์
นางพนอ ลิ้มสกุล
นางพนอ อี้รักษา
นางพนิดา เถื่อนถ้ําแก้ว
นางพยุง ซีดาร์
นางสาวพเยาว์ จันทรมงคล
นางพรทิพย์ ฉัตรชูเกียรติกุล
นางพรทิพย์ พุ่มศิริ
นางสาวพรทิพย์ ภู่ประดิษฐ์
นางพรปริญญา สุขวัฒนา
นางพรพรรณ ชินณพงษ์
นางพรพรรณ อุดมกาญจนนันท์
นางพรพิมพ์ กอแพร่พงศ์
นางพรพิมล บุญศิริ
นางสาวพรเพ็ญ อ๊อกกังวาล
นางพรรณทอง วรรณสุทธิ์
นางพรรณนิภา ชยสมบัติ
นางสาวพรรณเพ็ญ นิลนนท์
นางพรรณวดี ตันติศิรินทร์
นางพรรณี พิภูษณกาญจน์
นางพรรณี อัศวตรีรัตนกุล
นางสาวพรรษมน บุษบงษ์
นางพรสรรค์ เขียวเพชร
นางพวงน้อย แสงแก้ว
นางพวงนิตย์ วิชญรักษ์
นางสาวพวงรัตน์ เกษรแพทย์
นางสาวพัชนี ลีลาดี
นางพัชราภา สิงห์ธนสาร
นางพัชรินทร์ ชีพธํารง
นางสาวพัชรี จิ๋วพัฒนกุล
นางสาวพัชรี ภูริเทเวศร์

หน้า ๑๕๙
ราชกิจจานุเบกษา
๕๓๔๘
๕๓๔๙
๕๓๕๐
๕๓๕๑
๕๓๕๒
๕๓๕๓
๕๓๕๔
๕๓๕๕
๕๓๕๖
๕๓๕๗
๕๓๕๘
๕๓๕๙
๕๓๖๐
๕๓๖๑
๕๓๖๒
๕๓๖๓
๕๓๖๔
๕๓๖๕
๕๓๖๖
๕๓๖๗
๕๓๖๘
๕๓๖๙
๕๓๗๐
๕๓๗๑
๕๓๗๒
๕๓๗๓
๕๓๗๔
๕๓๗๕
๕๓๗๖
๕๓๗๗
๕๓๗๘

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นางพัชรี วรกิจพูนผล
นางสาวพัชรีภรณ์ จ้อยจุมพจน์
นางสาวพัฒนัฏ บุญคลัง
นางพันธุดา พุฒิไพโรจน์
นางพิกุล ตันติธรรม
นางพิกุล เลียวสิริพงศ์
นางพิชญา นัยนิตย์
นางพินีวัลย์ สุทธิดี
นางพิมพ์ใจ ศุขเจริญ
นางสาวพิมพ์ใจ เสือประเสริฐ
นางพิมพ์พร ดาบเพชร
นางพิมพาพร อ้นอาจ
นางพิมศรี เปานิล
นางพิลิปดา นาคะประทีป
นางพิศมัย เทวาพิทักษ์
นางสาวพูนทรัพย์ มิตรสัมพันธ์
นางพูนศรี เชาว์ตระกูล
นางพูลศรี จัดสนาม
นางพูลศรี ธรรมเมธาพร
นางเพชรรัตน์ บุตะเขียว
นางสาวเพชรสุดา เพชรใส
นางเพ็ญแข แต่งจันทร์
นางเพ็ญจันทร์ รวิยะวงศ์
นางสาวเพ็ญทิพย์ เตียวสุวรรณ
นางเพ็ญทิพย์ สายกฤษณะ
นางเพ็ญประภา เพชระบูรณิน
นางเพ็ญวดี บุญรอด
นางเพ็ญศรี กรุณี
นางเพ็ญศรี แต่งเนตร
นางไพจิตร ใจหาญ
นางฟองจันทร์ สุขสวัสดิ์
ณ อยุธยา

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๕๓๗๙
๕๓๘๐
๕๓๘๑
๕๓๘๒
๕๓๘๓
๕๓๘๔
๕๓๘๕
๕๓๘๖
๕๓๘๗
๕๓๘๘
๕๓๘๙
๕๓๙๐
๕๓๙๑
๕๓๙๒
๕๓๙๓
๕๓๙๔
๕๓๙๕
๕๓๙๖
๕๓๙๗
๕๓๙๘
๕๓๙๙
๕๔๐๐
๕๔๐๑
๕๔๐๒
๕๔๐๓
๕๔๐๔
๕๔๐๕
๕๔๐๖
๕๔๐๗
๕๔๐๘
๕๔๐๙
๕๔๑๐

นางเฟื่องลดา ทองประเสริฐ
นางภัชราพร มีรสสม
นางสาวภัทรา เพ่งธรรมกีรติ
นางภาวณา เขมะรัตน์
นางภาวดี ภักดี
นางภาวนา สุพัฒนกุล
นางสาวภาวิศุทธิ แก่นจันทร์
นางสาวมณฑกานต์ มุกตพันธุ์
นางมณฑิชา พุทซาคํา
นางมณี ม่วงทอง
นางสาวมณีรัตน์ จรุงเดชากุล
นางมณีวรรณ ผิวนิ่ม
นางมนทิรา อารีพิทักษ์
นางมยุรา วรรณวัต
นางมยุรี ทรัพย์บุญ
นางสาวมรกต ลิ้มวัฒนา
นางมลิวัลย์ วุฒิเกตุ
นางมะลิ ทองเหมือน
นางมัญชิมา มะกรวัฒนะ
นางมันนี ผดุงทักษิน
นางมารศรี ขันธควร
นางสาวมาริสา จาตุพรพิพัฒน์
นางมาเรียม นิลพันธุ์
นางสาวมาลัย ว่องชาญชัยเลิศ
นางสาวมาลัยวัลย์ ปงกาวงศ์
นางมาลา ฤทธิ์นิ่ม
นางมาลินี มียิ่ง
นางมาลี เพชรเจริญ
นางยุพดี ธรรมชาติ
นางยุพา ราชู
นางยุพาวรรณ ศรีสวัสดิ์
นางยุพิน พุ่มพิบูลย์

หน้า ๑๖๐
ราชกิจจานุเบกษา
๕๔๑๑
๕๔๑๒
๕๔๑๓
๕๔๑๔
๕๔๑๕
๕๔๑๖
๕๔๑๗
๕๔๑๘
๕๔๑๙
๕๔๒๐
๕๔๒๑
๕๔๒๒
๕๔๒๓
๕๔๒๔
๕๔๒๕
๕๔๒๖
๕๔๒๗
๕๔๒๘
๕๔๒๙
๕๔๓๐
๕๔๓๑
๕๔๓๒
๕๔๓๓
๕๔๓๔
๕๔๓๕
๕๔๓๖
๕๔๓๗
๕๔๓๘
๕๔๓๙
๕๔๔๐
๕๔๔๑
๕๔๔๒

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นางสาวยุพิน สุทธิกิจพงค์
นางสาวยุภาพร สุรเวช
นางสาวยุวดี รอดจากภัย
นางเยาวชล ขุนแก้ว
นางเยาวเรศ ลางคุลเสน
นางเยาวลักษณ์ วรแสน
นางรจนา ทองสุข
นางรจนา ศรีสันติสุข
นางสาวรมณีย์ ชัยวาฤทธิ์
นางสาวรวิภา เจริญยิ่ง
นางสาวรวีประภา สิทธิลภ
นางสาวรสสุคนธ์ แสงมณี
นางรองรัตน์ อิ่มวิทยา
นางสาวระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์
นางระวีพันธ์ สะอาดเอี่ยม
นางรัชดา ตันติสารศาสน์
นางรัชนี ตระกูลวิจิตร
นางรัชนี ผิวทอง
นางรัชนี สินสืบผล
นางสาวรัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์
นางรัชนีวรรณ วรจินดา
นางรัชเนศ ธนทวีวรกุล
นางสาวรัชภร วัฒนดําเนิน
นางรัตน์กมณ รัตนเศรษฐ์กุล
นางรัตนา จันทนากร
นางรัตนา เจริญสาธิต
นางรัตนา โตกทอง
นางรัตนา พัฒนธัญญา
นางรัตนา รองทองกูล
นางสาวรัตนา อิ่มทรัพย์
นางรัตนาพันธ์ พันธุ์งาม
นางรัตนาวดี ชมโฉม

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๕๔๔๓
๕๔๔๔
๕๔๔๕
๕๔๔๖
๕๔๔๗
๕๔๔๘
๕๔๔๙
๕๔๕๐
๕๔๕๑
๕๔๕๒
๕๔๕๓
๕๔๕๔
๕๔๕๕
๕๔๕๖
๕๔๕๗
๕๔๕๘
๕๔๕๙
๕๔๖๐
๕๔๖๑
๕๔๖๒
๕๔๖๓
๕๔๖๔
๕๔๖๕
๕๔๖๖
๕๔๖๗
๕๔๖๘
๕๔๖๙
๕๔๗๐
๕๔๗๑
๕๔๗๒
๕๔๗๓
๕๔๗๔

นางสาวรัศมี สุวรรณวีระกําธร
นางสาวรัสมี จิวสุวรรณ
นางรัสรินทร์ ชุติวิบูลย์ฉัตร
นางราตรี เจียมจารุภา
นางรําเพย ธรรมพัฒนจิต
นางริสสวัณณ์ กิติกําธร
นางรื่นรวย มิ่งขวัญ
นางรุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ
นางรุ่งฤดี แผลงศร
นางรุ่งฤดี อภิวัฒนศร
นางสาวรุจา ทิพย์วารี
นางสาวรุจิรา แซ่ตั้ง
นางเรณู การะเกตุ
นางเรณู สันตโยภาส
นางสาวเรวดี ด่านกิตติไกรลาศ
นางเรียมใจ ยังพิทักษ์
นางเรืองรัตน์ วงศ์ปราโมทย์
นางลมัย คมคาย
นางสาวละเมียด ควรประสงค์
นางละอองศรี หรัญรัตน์
นางสาวลัดดา เจริญชาศรี
นางลัดดาวัลย์ บุญประเสริฐ
นางสาวลีวรรณ์ คูภูมิใจสกุล
นางสาววงเดือน คลื่นแก้ว
นางวนา กองอินทร์
นางสาววนิดา บุญสม
นางวนิดา สมฤทธิ์
นางวยุภา ศิรินทร์วงศ์
นางวยุรี วรพัฒนะไพบูลย์
นางวรจิตติ์ ปิยะภาณี
นางวรนุช วิลัยรักษ์
นางสาววรรณรัตน์ ก๋องตาวงค์

หน้า ๑๖๑
ราชกิจจานุเบกษา
๕๔๗๕
๕๔๗๖
๕๔๗๗
๕๔๗๘
๕๔๗๙
๕๔๘๐
๕๔๘๑
๕๔๘๒
๕๔๘๓
๕๔๘๔
๕๔๘๕
๕๔๘๖
๕๔๘๗
๕๔๘๘
๕๔๘๙
๕๔๙๐
๕๔๙๑
๕๔๙๒
๕๔๙๓
๕๔๙๔
๕๔๙๕
๕๔๙๖
๕๔๙๗
๕๔๙๘
๕๔๙๙
๕๕๐๐
๕๕๐๑
๕๕๐๒
๕๕๐๓
๕๕๐๔
๕๕๐๕
๕๕๐๖

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นางสาววรรณะ นนทนาพันธ์
นางวรรณา กอวัฒนาวรานนท์
นางสาววรรณา โกสิยพันธ์
นางวรรณา เบญจโศภิษฐ์
นางวรรณิภา พาณิชกรกุล
นางวรรณี กัลยาณมิตร
นางวรอนงค์ ยังเจริญ
นางสาววรัญญา ธีรธรรมากร
นางสาววรางคณา วารีสน้อยเจริญ
นางสาววราภรณ์ ธนะกุลรังสรรค์
นางสาววราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์
นางสาววราภรณ์ ผ่องสุวรรณ
นางวราภรณ์ พฤกษ์ปัญญากุล
นางวราภรณ์ ศิรินาวิน
นางสาววราภรณ์ ศุกลพงศ์
นางสาววราภรณ์ สวาสดิ์รัตน์
นางวรินธร บุญศิลป์
นางวลัยพร พรพงศ์
นางวลีพร ตัณฑพานิช
นางสาววัจนา นิ่มเวชอารมย์ชื่น
นางวัชราภรณ์ สังขกนิษฐ
นางสาววัชราภรณ์ เอี่ยมสะอาด
นางวัชรี เกิดพิพัฒน์
นางวัฒนา ตันทนะเทวินทร์
นางวัฒนา ศรีพจนารถ
นางวัฒนารี ทวิวรดิลก
นางวัณทนา ศิริธราธิวัตร
นางวันทนีย์ ขาวผ่อง
นางสาววันเพ็ญ ชื่นคุณากร
นางวันเพ็ญ เทียมเดช
นางสาววัลนิกา ฉลากบาง
นางวัลลภา มากไมตรี

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๕๕๐๗
๕๕๐๘
๕๕๐๙
๕๕๑๐
๕๕๑๑
๕๕๑๒
๕๕๑๓
๕๕๑๔
๕๕๑๕
๕๕๑๖
๕๕๑๗
๕๕๑๘
๕๕๑๙
๕๕๒๐
๕๕๒๑
๕๕๒๒
๕๕๒๓
๕๕๒๔
๕๕๒๕
๕๕๒๖
๕๕๒๗
๕๕๒๘
๕๕๒๙
๕๕๓๐
๕๕๓๑
๕๕๓๒
๕๕๓๓
๕๕๓๔
๕๕๓๕
๕๕๓๖
๕๕๓๗
๕๕๓๘

หน้า ๑๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางวัลลีย์ ศรีรัตน์
นางวาริชา เจนจินดามัย
นางวารินทร์ เหลืองสุวรรณ
นางวาสนา ไกรหาญ
นางวาสนา จันทะชุม
นางวาสนา ชาตรูปะชีวิน
นางวาสนา ป้องพาล
นางวาสนา วรรณนิยม
นางสาววิจิตตรา เอื้อจิตราเจริญ
นางวิจิตต์ศรี สงวนวงศ์
นางวิจิตรา โคตรบัญชา
นางวิภา จิรจินดากุล
นางสาววิภาดา เลิศฤทธิ์
นางสาววิภาพร นิธิปรีชานนท์
นางวิภาวรรณ มานุ้ย
นางวิมลิน สุขถมยา เหล่าศิริถาวร
นางวิราวรรณ ชินวิริยสิทธิ์
นางสาววิลาวัณย์ เลิศวีระวัฒน์
นางวิลาสินี เพชรขาว
นางวิไลพร เลิศมหาเกียรติ
นางวิไลวรรณ วรังครัศมิ
นางวิสุดใจ ภวะโชติ
นางวีรวรรณ สกุลอินทร์
นางสาวศจี จีระวุฒิ
นางศนิ ลิ้มทองสกุล
นางศรีกัลยา ภิญโญสโมสร
นางศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์
นางศรีนวล วรสรรพการ
นางสาวศรีประทุม ด่านผดุงธรรม
นางศรีประไพ ธรรมแสง
นางศรีประไพ พรหมณี
นางศรีมาลา รุ่งเรืองเสถียร

๕๕๓๙
๕๕๔๐
๕๕๔๑
๕๕๔๒
๕๕๔๓
๕๕๔๔
๕๕๔๕
๕๕๔๖
๕๕๔๗
๕๕๔๘
๕๕๔๙
๕๕๕๐
๕๕๕๑
๕๕๕๒
๕๕๕๓
๕๕๕๔
๕๕๕๕
๕๕๕๖
๕๕๕๗
๕๕๕๘
๕๕๕๙
๕๕๖๐
๕๕๖๑
๕๕๖๒
๕๕๖๓
๕๕๖๔
๕๕๖๕
๕๕๖๖
๕๕๖๗
๕๕๖๘
๕๕๖๙
๕๕๗๐

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นางศรีสุรางค์ จันทรสมบัติ
นางสาวศรุดา โลหะนะ
นางสาวศศมล ผาสุข
นางสาวศศิธร แสงพงศานนท์
นางสาวศาลักษณ์ พรรณศิริ
นางสาวศิรพร เหล่าเมือง
นางศิราณี อิ่มสุวรรณ์
นางศิริกุล พานพล
นางสาวศิริพร เลิศประสิทธิ์ธนา
นางสาวศิริพรรณ ตันติวัชรประกาย
นางศิริมา ธีรสกุลชล
นางสาวศิริรัตน์ หอมประเสริฐ
นางศิริรัตน์ แอดสกุล
นางศิริลักษณ์ เส็งมี
นางสาวศิริวรรณ สุนทรศัพท์
นางศิริวิมล ใจงาม
นางศิริอนงค์ แสงศรี
นางศุทธินี งามเขตต์
นางศุภรัตน์ ธรรมวงศ์
นางสาวศุภรัสมิ์ อาจอํานวย
นางไศลเพ็ชร ชนเห็นชอบ
นางสงวน พงศ์กิจวิทูร
นางสาวส่งศรี ดีศรีแก้ว
นางสาวสมควร แก้วหอม
นางสาวสมจิตร ทิพรส
นางสมจินตนา ทาอุบล
นางสาวสมพร ตั๊นสกุล
นางสาวสมร หิรัญประดิษฐกุล
นางสมรัตน์ สุคนธ์สราญ
นางสาวสมลักษณ์ จึงสมาน
นางสมสมร ชิตตระการ
นางสมสวย ยะจินะ

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๕๕๗๑
๕๕๗๒
๕๕๗๓
๕๕๗๔
๕๕๗๕
๕๕๗๖
๕๕๗๗
๕๕๗๘
๕๕๗๙
๕๕๘๐
๕๕๘๑
๕๕๘๒
๕๕๘๓
๕๕๘๔
๕๕๘๕
๕๕๘๖
๕๕๘๗
๕๕๘๘
๕๕๘๙
๕๕๙๐
๕๕๙๑
๕๕๙๒
๕๕๙๓
๕๕๙๔
๕๕๙๕
๕๕๙๖
๕๕๙๗
๕๕๙๘
๕๕๙๙
๕๖๐๐
๕๖๐๑

หน้า ๑๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสมสิริ จันทร์สว่าง
นางสาวสริธร ศิริธันยาภรณ์
นางสฤณี กลันทกานนท์ ทองทรง
นางสวณี จิตมานะ
นางสาวสอาดองค์ อุตระ
นางสาวสั่งสม ประภายสาธก
นางสาวสันนิภา ก้องสมุทร
นางสาวสายพิน
แก้วงามประเสริฐ
นางสาวสารภี ไชยรัตน์
นางสารินี ชนะแสวง
นางสาวสาเราะ บีรู
นางสํารวม วารายานนท์
นางสาวสําราญ โชติช่วง
นางสําลี มามีสุข
นางสินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม
นางสิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ
นางสาวสิริพร วิธินันทกิตต์
นางสิริพร แสนทวีสุข
นางสาวสิริวรรณ เทียมสิริวัฒน์
นางสุกฤทธิรา รัตนวิไล
นางสาวสุกัญญา คํานวนสกุณี
นางสาวสุกัญญา บํารุงสุข
นางสุกัลยา ปริญโญกุล
นางสุกัลยา ปรีชา
นางสาวสุกัลยา อนุชิตไพลิน
นางสุขใส ไพบูลย์
นางสุคนธา คงศีล
นางสุจารี อมรกิจบํารุง
นางสาวสุจิตรา ชํานิวิกย์กรณ์
นางสุจิตรา สราวิช
นางสุชาดา กฤตโยภาส

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗

๕๖๐๒ นางสุชาดา พิริยะประสาธน์
๕๖๐๓ นางสุชาดา วุฒิศิริ
๕๖๐๔ ร้อยตํารวจเอกหญิง สุชาดา
สุขหร่อง
๕๖๐๕ นางสุชาดา เสนาะดนตรี
๕๖๐๖ นางสาวสุชีลา เคหะนาค
๕๖๐๗ นางสุดใจ บัณฑิตย์
๕๖๐๘ นางสุดารัตน์ ผดุง
๕๖๐๙ นางสาวสุดารัตน์ มานะ
๕๖๑๐ นางสุทธาทิพย์ คนซื่อ
๕๖๑๑ นางสาวสุทธินี ชูเชิดรัตน์
๕๖๑๒ นางสุธาทิพย์ ทั่วจบ
๕๖๑๓ นางสุธินดา ใจขาน
๕๖๑๔ นางสุนันทา พานิชผล
๕๖๑๕ นางสุนิสา สุวรรณโน
๕๖๑๖ นางสุนี แสงสว่าง
๕๖๑๗ นางสุปราณี บัวงามดี
๕๖๑๘ นางสาวสุปราณี วรามิตร
๕๖๑๙ นางสุปราณี สืบประดิษฐ์
๕๖๒๐ นางสุพร วงค์ประทุม
๕๖๒๑ นางสุพัตรา เกตุวงษ์
๕๖๒๒ นางสุพัตรา โมกขกุล
๕๖๒๓ นางสุพัตรา ศุภภิญโญพงศ์
๕๖๒๔ พันโทหญิง สุพิน ชมภูพงษ์
๕๖๒๕ นางสุพิน เหล่าอัจฉริยะพร
๕๖๒๖ นางสุภัทรา บุตรรักษ์
๕๖๒๗ นางสุภัทรา ปานสุวรรณจิตร์
๕๖๒๘ นางสุภาพ ศรีสวัสดิ์
๕๖๒๙ นางสุภาพร ส่องสว่าง
๕๖๓๐ นางสุภาพร สุนทรา
๕๖๓๑ นางสาวสุภาภรณ์ แสงศิริ
๕๖๓๒ นางสุมนา นีระ

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๕๖๓๓
๕๖๓๔
๕๖๓๕
๕๖๓๖
๕๖๓๗
๕๖๓๘
๕๖๓๙
๕๖๔๐
๕๖๔๑
๕๖๔๒
๕๖๔๓
๕๖๔๔
๕๖๔๕
๕๖๔๖
๕๖๔๗
๕๖๔๘
๕๖๔๙
๕๖๕๐
๕๖๕๑
๕๖๕๒
๕๖๕๓
๕๖๕๔
๕๖๕๕
๕๖๕๖
๕๖๕๗
๕๖๕๘
๕๖๕๙
๕๖๖๐
๕๖๖๑
๕๖๖๒
๕๖๖๓
๕๖๖๔

หน้า ๑๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสุมาลี เกียรติชนก
นางสุมิตรา ชุนรัมย์
นางสาวสุรวงศ์ ศรีสุวัจฉรีย์
นางสุรางค์ สุธิราวุธ
นางสุรีย์รัตน์ ชูแก้ว
นางสุรีรัตน์ ต.สุวรรณ
นางสุลีกาญ ธิแจ้
นางสุวณีย์ ศรีวรมย์
นางสาวสุวรรณา แสงสุริฉาย
นางสุวรรณี ตวงรัตนพันธ์
นางสุวรรณี ยุวชาติ
นางสาวสุวรรณี ลัภนะพรลาภ
นางสุวรรณี แสงมหาชัย
นางสาวสุวรรณี อุทัยแสงสุข
นางสุวารี พงศ์ธีระวรรณ
นางสาวสุวิภา ไตรเวทย์
นางสุวิมล จุลวานิช
นางสาวสุวิมล สมนึก
นางสุวิมล สาสิงห์
นางสาวสุสิมา รังสิยานนท์
นางเสงี่ยม ฉัตราพงษ์
นางสาวเสริมสุข ธรรมกิจไพโรจน์
นางเสาวคนธ์ สแตมป์
นางสาวเสาวนิต ทองพิมพ์
นางเสาวภา สุขประเสริฐ
หม่อมหลวงเสาวรส สวัสดิวัฒน์
นางเสาวลักษณ์ สุระประเสริฐ
นางแสงจันทร์ ศรีบุญเรือง
นางสาวแสงดาว คงนาวัง
นางโสภาพรรณ เงินฉ่ํา
นางสาวโสภี วิระรังษิยากรณ์
นางสาวหรรษา ทับสี

๕๖๖๕
๕๖๖๖
๕๖๖๗
๕๖๖๘
๕๖๖๙
๕๖๗๐
๕๖๗๑
๕๖๗๒
๕๖๗๓
๕๖๗๔
๕๖๗๕
๕๖๗๖
๕๖๗๗
๕๖๗๘
๕๖๗๙
๕๖๘๐
๕๖๘๑
๕๖๘๒
๕๖๘๓
๕๖๘๔
๕๖๘๕
๕๖๘๖
๕๖๘๗
๕๖๘๘
๕๖๘๙
๕๖๙๐
๕๖๙๑
๕๖๙๒
๕๖๙๓
๕๖๙๔
๕๖๙๕
๕๖๙๖

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นางอนงค์ กมลจิตรวี
นางอนงค์ ขวัญแน่น
นางสาวอนงค์ คุณธรณ์
นางอนงค์ภัทร์ มาตรา
นางอนุตรา ฆังตระกูล
นางสาวอนุรัตน์ สายทอง
นางอมร สุวรรณนิมิตร
นางสาวอมรพรรณ ซุ้มโชคชัยกุล
นางอมรรัตน์ ดิฐสถาพรเจริญ
นางอมรรัตน์ ภิญโญอนันตพงษ์
นางสาวอรชร อินทกุล
นางอรทัย มีชนะ
นางอรทัย รัตนานนท์
นางสาวอรทัย วารีสอาด
นางสาวอรทัย เศวตกิตติรัตน์
นางสาวอรนาฎ มาตังคสมบัติ
นางอรพรรณ ธรรมมา
นางสาวอรพินธ์ สอนสลับ
นางอรวรรณ ประศาสน์วุฒิ
นางอรวรรณ พงศ์รวีวรรณ
นางอรวรรณ ฤทธิเดช
นางอรศิริ ผลกล้า
นางสาวอรสา กาญจนนท์
นางอรสา เวชกร
นางสาวอรอุมา อังวราวงศ์
นางอริยา สุอังคะวาทิน
นางอรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์
นางอรุณวดี แสงภู่
นางอรุณี คงดี อัลเดรด
นางอรุณี ถมยางกูร
นางอังสนา จันทสาร
นางอัจฉรา ณ ลําพูน

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๕๖๙๗
๕๖๙๘
๕๖๙๙
๕๗๐๐
๕๗๐๑
๕๗๐๒
๕๗๐๓
๕๗๐๔
๕๗๐๕
๕๗๐๖
๕๗๐๗
๕๗๐๘
๕๗๐๙
๕๗๑๐
๕๗๑๑
๕๗๑๒
๕๗๑๓
๕๗๑๔
๕๗๑๕
๕๗๑๖
๕๗๑๗
๕๗๑๘
๕๗๑๙
๕๗๒๐
๕๗๒๑
๕๗๒๒
๕๗๒๓
๕๗๒๔
๕๗๒๕
๕๗๒๖
๕๗๒๗
๕๗๒๘

นางอัจฉรา สระวาสี
นางอัชฌา หมื่นสวัสดิ์
นางอัญชลี ตานะโก
นางอัญชลี วสุนธราภิวัฒก์
นางอัญชลี หนักแน่น
นางสาวอัมพา สุวรรณศรี
นางสาวอัมรินทร์ บุญตัน
นางอาบทิพย์ กาญจนวงศ์
นางอาภาณี เหลืองนฤมิตชัย
นางอารยา จันทวี
นางอารี ธนวัฒน์ชัย
นางสาวอารี ยุทธการกําธร
นางอารี หลวงนา
นางสาวอารีย์ อยู่โปร่ง
นางอารียา ศิริวงษ์
นางอารีรัตน์ อ่อนทอง
นางอารุณี สินทรัพย์
นางสาวอุดมพร แพ่งนคร
นางอุทัยวรรณ แกมคํา
นางสาวอุบลศรี อรรถพันธุ์
นางสาวอุมา สีบุญเรือง
นางสาวอุมาพันธ์ จิราภรณ์
นางอุไร เกตุสุภะ
นางสาวอุไร เงินงอก
นางอุไรวรรณ พานิช
นางสาวอุไรวรรณ สุภานิตย์
นางสาวอุษณีย์ ชลเกตุ
นางอุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์
นางสาวอุษา ฉายเกล็ดแก้ว
นางสาวเอมอร ชเยมะ
นางเอื้อมพร กฤษณะพันธุ์
นางกนกรส โค้วจิริยะพันธุ์

หน้า ๑๖๕
ราชกิจจานุเบกษา
๕๗๒๙
๕๗๓๐
๕๗๓๑
๕๗๓๒
๕๗๓๓
๕๗๓๔
๕๗๓๕
๕๗๓๖
๕๗๓๗
๕๗๓๘
๕๗๓๙
๕๗๔๐
๕๗๔๑
๕๗๔๒
๕๗๔๓
๕๗๔๔
๕๗๔๕
๕๗๔๖
๕๗๔๗
๕๗๔๘
๕๗๔๙
๕๗๕๐
๕๗๕๑
๕๗๕๒
๕๗๕๓
๕๗๕๔
๕๗๕๕
๕๗๕๖
๕๗๕๗
๕๗๕๘
๕๗๕๙
๕๗๖๐

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นางกนกลักษณ์ แสงสว่าง
นางกนกวรรณ วัชรจิระโรจน์
นางกมลฉัตร วงษ์วานิช
นางกมลรัตน์ เกตุบรรลุ
นางสาวกมลรัตน์ วัชราภรณ์
นางสาวกมลวรรณ ริมวังตระกูล
นางกมลาภรณ์ คงสุขวิวัฒน์
นางสาวกรกนก วัยนิพิฐพงษ์
นางกรชฎา ลีลาเลิศประเสริฐ
นางกรพินธุ์ วัฒนสุข
นางกรรณิกา ประวัติวัชรา
นางกรรณิการ์ ทุ่นศิริ
นางกรรณิการ์ นิกรเพสย์
นางสาวกรรณิการ์ อึ๊งสกุล
นางกฤติญา ทองกลัด
นางกฤติยา บุตรทองคําวงษ์
นางกอบกาญจน์ มหัทธโน
นางสาวกัญจนา สุจิตภัทร
นางกัญญา เจริญวงศ์
นางสาวกัญญา มณีทัศน์
นางกันตินันท์ เพิ่มสุคนธรักษ์
นางกันทิมา อัลอิดรุส
นางกัลยา งามวงษ์วาน
นางกัลยา แตงอ่อน
นางสาวกัลยา ปัญจพรผล
นางกัลยาณี เศียรอินทร์
นางสาวกัลยาณี สุเวทเวทิน
นางสาวกาญจนา แซ่จึง
นางสาวกาญจนา บุตรชน
นางกาญจนา พันธุเตชะ
นางกาญจนา แรกพินิจ
นางกาญจนาพันธุ์ สมหอม

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๕๗๖๑
๕๗๖๒
๕๗๖๓
๕๗๖๔
๕๗๖๕
๕๗๖๖
๕๗๖๗
๕๗๖๘
๕๗๖๙
๕๗๗๐
๕๗๗๑
๕๗๗๒
๕๗๗๓
๕๗๗๔
๕๗๗๕
๕๗๗๖
๕๗๗๗
๕๗๗๘
๕๗๗๙
๕๗๘๐
๕๗๘๑
๕๗๘๒
๕๗๘๓
๕๗๘๔
๕๗๘๕
๕๗๘๖
๕๗๘๗
๕๗๘๘
๕๗๘๙
๕๗๙๐
๕๗๙๑

หน้า ๑๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางกานดา ม่วงเพ็ง
นางกานดา ยุบล
นางสาวกานดาวสี มาลีวงษ์
นางสาวกําไลทิพย์ ระน้อย
นางกิ่งแก้ว อนันต์ไวทยะกิจ
นางกิตติพร นาคเสน
นางกิตติยา ซื่อสัตย์
นางสาวกิตติยา เตชะไพโรจน์
นางสาวกีรติ คําทอง
นางกุนตี โตโพธิ์ไทย
นางกุลธิดา พรมตุ่น
นางกุลธิดา ศิริวัฒน์
นางกุลภ์ธิกาณฒ์ พิทักษ์วงศ์
ร้อยตํารวจตรีหญิง กุสุมา
สุวรรณบูรณ์
นางเกยูร บุญทัศนา
นางเกศสุดา อนุสาสนนันท์
นางเกศิณี กุลตังวัฒนา
นางเกษดา เรืองสุทธินฤภาพ
นางเกษมสันต์ เปาริก
นางเกษร จั่นนาค
นางเกษร ธีระธนานนท์
นางเกษรศรี อาทิตยา
นางแก่นจันทน์ เนือยทอง
นางแก้วใจ ทิพยรัตน์สุนทร
นางแก้วตา นาที
นางขจรวรรณ ทินกร ณ อยุธยา
นางขนิษฐา กุกุทพันธ์
นางสาวขนิษฐา ทรัพย์แสงประภา
นางขนิษฐา ธรรมรักษา
นางสาวขนิษฐา ปานรักษา
นางขนิษฐา อ่างแก้ว

๕๗๙๒
๕๗๙๓
๕๗๙๔
๕๗๙๕
๕๗๙๖
๕๗๙๗
๕๗๙๘
๕๗๙๙
๕๘๐๐
๕๘๐๑
๕๘๐๒
๕๘๐๓
๕๘๐๔
๕๘๐๕
๕๘๐๖
๕๘๐๗
๕๘๐๘
๕๘๐๙
๕๘๑๐
๕๘๑๑
๕๘๑๒
๕๘๑๓
๕๘๑๔
๕๘๑๕
๕๘๑๖
๕๘๑๗
๕๘๑๘
๕๘๑๙
๕๘๒๐
๕๘๒๑
๕๘๒๒

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นางขวัญใจ โพธิพัฒน์
นางขวัญใจ มะเสนา
นางขวัญตา แก้วดี
นางขัติยา แก้วสมบัติ
นางสาวเขมานันท์ จันทร์เจริญ
นางไขนภา แก้วจันทรา
นางสาวคชาภรณ์ นิ่มเดช
นางคนึงนิจ มณีวระ
นางคนึงนิจ ศรีษะโคตร
นางคนึงนิตย์ พงษ์สิทธิถาวร
นางคมทอง วนรัฐิกาล
นางคหวี ศรีสิทธิรักษ์
นางคิดชนก อนุชาญ
นางแคทรียา แก้วเสถียร
นางแคทรียา เทนสิทธิ์
นางสาวจเกศบุญชู
เกษมพิพัฒน์พงศ์
นางจงกลนี วรกุล
นางจงดี ขจรไชยกูล
นางจงภักดี พร้อมเพียงบุญ
นางจตุรพร เครือศรี
นางจรวยพร ทะแกล้วพันธุ์
นางจรินทร์ ขะชาตย์
นางจรินทร์เลิศ สิงหเดช
นางจริยา ผดุงพัฒโนดม
นางจลี เจริญสรรพ์
นางจันจิรา ลีลาไพบูลย์
นางจันทนา ธรรมวีระพงษ์
นางจันทนา ศิริโยธิพันธุ์
นางจันทร วรรณภูมิ
นางจันทร์ฉาย โพยมรัตน์
นางจันทร์เพ็ญ กิจประเสริฐ

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๕๘๒๓
๕๘๒๔
๕๘๒๕
๕๘๒๖
๕๘๒๗
๕๘๒๘
๕๘๒๙
๕๘๓๐
๕๘๓๑
๕๘๓๒
๕๘๓๓
๕๘๓๔
๕๘๓๕
๕๘๓๖
๕๘๓๗
๕๘๓๘
๕๘๓๙
๕๘๔๐
๕๘๔๑
๕๘๔๒
๕๘๔๓
๕๘๔๔
๕๘๔๕
๕๘๔๖
๕๘๔๗
๕๘๔๘
๕๘๔๙
๕๘๕๐
๕๘๕๑
๕๘๕๒
๕๘๕๓
๕๘๕๔

นางสาวจันทร์เพ็ญ พาหงษ์
นางจันทร์เพ็ญ รัฐวินิจ
นางจันทร์สิริ ลายประเสริฐ
นางจารินี คูณทวีพันธุ์
นางสาวจารีรัตน์ ชูตระกูล
นางจารุณี สัมฤทธิ์
นางสาวจารุนันท์ สมบูรณ์สิทธิ์
นางจารุวรรณ เย็นเสมอ
นางจํารัส ประสิว
นางสาวจิตต์ พิมรี
นางจิตตานันท์ สุวรรณรัศมี
นางสาวจิตรศิริ ตันติชาติกุล
นางสาวจิตรา ชัยวัฒน์
นางจิตรา มณีวงษ์
นางสาวจิตรา วินัยพานิช
นางจินตนา ชลดารัตน์
นางจินตนา เปี่ยมฤกษ์
นางจินตนา ว่องวิไลรัตน์
นางจินตนา ศรีธรรมมา
นางจินทภา อรรถสาร
นางสาวจินนาภา ทีปสว่าง
นางสาวจิรนุช ธรรมคําภีร์
นางจิรพร จันทรมณี
นางสาวจิรวดี ศะศิประภา
นางสาวจิรวรรณ สุเมธโชติเมธา
นางจิราพร อมรพันธุ์
นางจิราภรณ์ ยาชมภู
นางจิราวรรณ สากลกิจจานุกูล
นางจุฑามาศ เกษศิลป์
นางสาวจุฑามาศ บัวเผื่อน
นางสาวจุฑามาศ อร่ามรัตน์
นางจุฑารัตน์ สะธรรมกิจ

หน้า ๑๖๗
ราชกิจจานุเบกษา
๕๘๕๕
๕๘๕๖
๕๘๕๗
๕๘๕๘
๕๘๕๙
๕๘๖๐
๕๘๖๑
๕๘๖๒
๕๘๖๓
๕๘๖๔
๕๘๖๕
๕๘๖๖
๕๘๖๗
๕๘๖๘
๕๘๖๙
๕๘๗๐
๕๘๗๑
๕๘๗๒
๕๘๗๓
๕๘๗๔
๕๘๗๕
๕๘๗๖
๕๘๗๗
๕๘๗๘
๕๘๗๙
๕๘๘๐
๕๘๘๑
๕๘๘๒
๕๘๘๓
๕๘๘๔
๕๘๘๕

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นางจุรีพร บวรผดุงกิตติ
นางสาวจุรีย์ อุสาหะ
นางจุฬารัตน์ อุบลเลิศ
นางเจนจิรา ญาณสมเด็จ
นางใจทิพย์ รุจนเวชช์
นางฉวีวรรณ บรรณประดิษฐ์
นางฉวีวรรณ มหิทธิพงศ์
นางฉวีวรรณ สุขเกษม
นางฉัตรลดา กาญจนสุทธิแสง
นางสาวเฉลียว สิทธิแก้ว
นางชฎาภรณ์ ชื่นตา
นางชมนภา ปิติภากร
นางชมพูนุท ฑีฆาวงศ์
นางสาวชลธิศ นาคา
นางชลลิสา จริยาเลิศศักดิ์
นางชลิดา เกษประดิษฐ์
นางชวนพิศ ศิริไพบูลย์
นางสาวช่อทิพย์ วัฒนสุทธิพงศ์
นางสาวชัชณี คําภิบาล
นางสาวชินตา พู่พิทยาสถาพร
นางชีพสุมน เจริญผล
นางชุติมา พจนสุภาวรรณ์
นางชุลีพร เกิดสว่างเนตร
นางเชาวนี คําสวัสดิ์
นางสาวโชติกา บุญ-หลง
นางไชยหงษ์ วนสุวานิช
นางไซหนับ ปะลาวัน
นางสาวญ ญาดา สุทธิธรรม
นางสาวฐปณีมาศ เกตุทัต
นางสาวฐาณิญา ณ นคร
เรืออากาศเอกหญิง ฐาปนพร
สิงหโกวิน

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๕๘๘๖
๕๘๘๗
๕๘๘๘
๕๘๘๙
๕๘๙๐
๕๘๙๑
๕๘๙๒
๕๘๙๓
๕๘๙๔
๕๘๙๕
๕๘๙๖
๕๘๙๗
๕๘๙๘
๕๘๙๙
๕๙๐๐
๕๙๐๑
๕๙๐๒
๕๙๐๓
๕๙๐๔
๕๙๐๕
๕๙๐๖
๕๙๐๗
๕๙๐๘
๕๙๐๙
๕๙๑๐
๕๙๑๑
๕๙๑๒
๕๙๑๓
๕๙๑๔
๕๙๑๕
๕๙๑๖
๕๙๑๗

หน้า ๑๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางฐิติมา นาคบรรพต
นางฐิติรัตน์ รื่นเอม
นางสาวณงชนา กลางสุข
นางณัฏฐยา ณ ลําพูน
นางณัฐิยา ลือขจร
นางสาวณาตยา เกรียงไกรอุดม
นางสาวดวงกมล ศิริลัภยานนท์
นางดวงกมล หน่อแก้ว
นางดวงใจ ไทยวงษ์
นางดวงพร พูลสวัสดิ์กิติกูล
นางดวงมาลย์ สัมมาวิภาวีกุล
นางดารา การะเกษร
นางสาวดาราพร สินธุจริวัตร
นางดารินทร์ อโรร่า
นางสาวเตือนใจ เหรียญรักวงศ์
นางถนอม แก้วเนียม
นางสาวถนอมรัตน์ ประสิทธิเมตต์
นางถนอมวงศ์ หาญมนตรี
นางทรงสมร พิเชียรโสภณ
นางสาวทองศุกร์ บุญเกิด
นางทัศนาวลัย เครือเทศน์
นางทัศนีพร ยศพล
นางทัศนีย์ ณ พิกุล
นางทัศนีย์ เทศประสิทธิ์
นางสาวทัศนีย์ พัวพลเทพ
นางทัศนีย์ ภูวิภิรมย์
นางทัศนีย์ รอดชมภู
นางสาวทัศนีย์ ระย้า
นางสาวทัศนีย์ ศรีจันทร์
นางทิพย์ภาพร คงนันทะ
นางสาวทิพวรรณ คูศิริวิเชียร
นางสาวทิพวรรณ นิ่งน้อย

๕๙๑๘
๕๙๑๙
๕๙๒๐
๕๙๒๑
๕๙๒๒
๕๙๒๓
๕๙๒๔
๕๙๒๕
๕๙๒๖
๕๙๒๗
๕๙๒๘
๕๙๒๙
๕๙๓๐
๕๙๓๑
๕๙๓๒
๕๙๓๓
๕๙๓๔
๕๙๓๕
๕๙๓๖
๕๙๓๗
๕๙๓๘
๕๙๓๙
๕๙๔๐
๕๙๔๑
๕๙๔๒
๕๙๔๓
๕๙๔๔
๕๙๔๕
๕๙๔๖
๕๙๔๗
๕๙๔๘
๕๙๔๙

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นางสาวทิพาพร เสถียรศักดิ์พงศ์
นางเทพินทร์ คุณโลก
นางเทพินทร์ บุญกระจ่าง
นางสาวเทวี รักวานิช
นางธนพร วิเศษ
นางธนาทิพย์ สังขะบุษย์
นางธนาพร จิตรส่องแสง
นางสาวธนาพร ทวี
นางธนิดา ตั้งยิ่งยง
นางธนิดา เหรียญทอง
นางธัญธร พัวพันธ์
นางสาวธัญพร ปลัดรักษา
นางธัญลักษณ์ ประเสริฐศรี
นางธัญวรัตน์ รัตนจริยา
นางสาวธาราทิพย์ อุทัศน์
นางธาริณี อยู่เย็น
นางสาวธิดารัตน์ อัคราช
นางเธียรรัตน์ มาลยาภรณ์
นางนงค์ลักษณ์ เพ็งจั่น
นางนงนุช ตันติธรรม
นางนงนุช ภัทรอนันตนพ
นางสาวนงลักษณ์ กุลหินตั้ง
นางสาวนงลักษณ์ โค้วตระกูล
นางนงลักษณ์ ฤทธิสิงห์
นางสาวนงวิภา พุฒิภาษ
นางสาวนนทินีร์ บ่อเพ็ชร์
นางนพวรรณ ชเลสุวรรณ
นางสาวนภวรรณ เจนใจ
นางนภสร หิรัญภูมิ
นางสาวนภัทร เขียวอ่อน
นางนภัสวรรณ์ ประไพตระกูล
นางสาวนภา วงษ์ศิลป์

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๕๙๕๐
๕๙๕๑
๕๙๕๒
๕๙๕๓
๕๙๕๔
๕๙๕๕
๕๙๕๖
๕๙๕๗
๕๙๕๘
๕๙๕๙
๕๙๖๐
๕๙๖๑
๕๙๖๒
๕๙๖๓
๕๙๖๔
๕๙๖๕
๕๙๖๖
๕๙๖๗
๕๙๖๘
๕๙๖๙
๕๙๗๐
๕๙๗๑
๕๙๗๒
๕๙๗๓
๕๙๗๔
๕๙๗๕
๕๙๗๖
๕๙๗๗
๕๙๗๘
๕๙๗๙
๕๙๘๐
๕๙๘๑

หน้า ๑๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางนภาพร กําภูพงษ์
นางสาวนภาพร จันทนบ
นางนฤภา วงศ์ปิยะรัตนกุล
นางนฤมล ตั้งเจริญธรรม
นางสาวนฤมล พวงชมภู
นางนฤมล เอื้อพงศธร
นางสาวนลวันท์ เชื้อเมืองพาน
ร้อยตํารวจตรีหญิง นลินี ยงยุทธวิชัย
นางนวพร ปัญญวรรณศิริ
นางนวรัตน์ มาลินีรัตน์
นางสาวนวลจันทร์ ศักดิ์ธนากูล
นางนวลทิพย์ ธีระเดชากุล
นางสาวนวลพรรณ แทนม้วน
นางนวลละออ วิวัฒน์วรพันธ์
นางนอซีด๊ะ เจะสอเหาะ
นางสาวน้อย ทองสกุลพานิชย์
นางสาวนันทาศิริ พีรพงศ์พรรณ
นางนันทิยา สามะอาลี
นางนัยนา พัชรไพศาล
นางสาวนัยนา หาญวโรดม
นางสาวนาตยา พิทักษ์จินดา
นางนายิกา ใจดี
นางนารี ชัยวีระไทย
นางนารีรัตน์ สุนทรพนาเวศ
นางสาวน้ําทิพย์ อินทับ
นางน้ําฝน โพธิ์สุพรรณพงศ์
นางนิตยา ไตรสินสมบูรณ์
นางสาวนิตยา ธีระวัฒนสุข
นางนิธิกุล เต็มเอี่ยม
นางนิธินันท์ ราศรี
นางนิภา เพริศศิริ
นางนิภา สุวรรณกิจ

๕๙๘๒
๕๙๘๓
๕๙๘๔
๕๙๘๕
๕๙๘๖
๕๙๘๗
๕๙๘๘
๕๙๘๙
๕๙๙๐
๕๙๙๑
๕๙๙๒
๕๙๙๓
๕๙๙๔
๕๙๙๕
๕๙๙๖
๕๙๙๗
๕๙๙๘
๕๙๙๙
๖๐๐๐
๖๐๐๑
๖๐๐๒
๖๐๐๓
๖๐๐๔
๖๐๐๕
๖๐๐๖
๖๐๐๗
๖๐๐๘
๖๐๐๙
๖๐๑๐
๖๐๑๑
๖๐๑๒

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นางนิภา อรัญคีรี
นางสาวนิยดา อกนิษฐ์
นางนิยะดา โสพิกุล
นางสาวนิโลบล วุฒิสว่างวงศ์
นางสาวนีรชา ลี้ศิริวัฒนกุล
นางนุชนาถ พบประเสริฐ
นางนุชรา บุญกนก
นางสาวบงกช เชี่ยวชาญยนต์
นางบงกช ไทยเดชา
นางบัวจันทร์ สุพรรณภพ
นางบุญใจ ลิ่มศิลา
นางบุญญาภา เครือวรรณ
นางสาวบุญมา ติ้วสกุล
นางบุญยู สุทธิพงศ์
นางบุณยนุช เทพาธิป
นางสาวบุบผา นพวรรณ
นางบุพพัณห์ คําธิตา
นางบุษกร โลหารชุน
นางบุษบง สุจเร
นางสาวบุษรา เทพาวัฒนาสุข
นางเบญจมาภรณ์
ภิญโญพรพาณิชย์
นางเบญจมาศ ผ้าเจริญ
นางเบญจวรรณ เพชรสุขศิริ
นางสาวเบญจวรรณ สามสาลี
นางสาวเบญจศีล อุทัยฉัตร
นางปณิตา สุวานิช
นางปทิดา ภานุพิศุทธ์
นางสาวประกอบ ศรีสิทธิพจน์
นางประกายทิพย์ เหล่าประเสริฐ
นางประกายมาศ คูสุวรรณ
นางสาวประคอง สุทธินนท์

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๖๐๑๓
๖๐๑๔
๖๐๑๕
๖๐๑๖
๖๐๑๗
๖๐๑๘
๖๐๑๙
๖๐๒๐
๖๐๒๑
๖๐๒๒
๖๐๒๓
๖๐๒๔
๖๐๒๕
๖๐๒๖
๖๐๒๗
๖๐๒๘
๖๐๒๙
๖๐๓๐
๖๐๓๑
๖๐๓๒
๖๐๓๓
๖๐๓๔
๖๐๓๕
๖๐๓๖
๖๐๓๗
๖๐๓๘
๖๐๓๙
๖๐๔๐
๖๐๔๑
๖๐๔๒
๖๐๔๓
๖๐๔๔

หน้า ๑๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางประชิต กังสวร
นางประชุมพร นิเวศรัตน์
นางประทานพร นาคดํา
นางประทีป กราพงศ์
นางสาวประนอม ดวงใจ
นางประนอม หลิมสมบูรณ์
นางประไพ พวงชื่น
นางประไพ โรจน์ประทักษ์
นางสาวประไพ วงศ์สินคงมั่น
นางประไพพรรณ นิลวงศ์
นางประภัสสร ทองศิริรัตน์
นางประภัสสร ธนะผลเลิศ
นางสาวประภัสสร วัฒนปราโมทย์
นางประภา ชุ่มกมล
นางสาวประภา โพธิหัง
นางประภาพร จอมเทพมาลา
นางประภาพรรณ สิทธิเวช
นางสาวประภาศรี ธนากูล
นางสาวประหยัด ประภาพรหม
นางปราณี เกตุประกอบ
นางปราณี เติมธนาสมบัติ
นางสาวปราณี พวงแก้ว
นางปราณี สุขุมาลไพบูลย์
นางปรารถนา ฮู้ผลเอิบ
นางสาวปัญญา เถื่อนด้วง
นางปัฐมา สีมาขจร
นางสาวปัทมา ทองสม
นางปัทมา ผ่องสมบูรณ์
นางสาวปัทมา ลัพธวรรณ
นางสาวปาฏิโมกข์ พรหมช่วย
นางสาวปาณบดี เอกะจัมปกะ
นางปานใจ กรองทิพย์

๖๐๔๕
๖๐๔๖
๖๐๔๗
๖๐๔๘
๖๐๔๙
๖๐๕๐
๖๐๕๑
๖๐๕๒
๖๐๕๓
๖๐๕๔
๖๐๕๕
๖๐๕๖
๖๐๕๗
๖๐๕๘
๖๐๕๙
๖๐๖๐
๖๐๖๑
๖๐๖๒
๖๐๖๓
๖๐๖๔
๖๐๖๕
๖๐๖๖
๖๐๖๗
๖๐๖๘
๖๐๖๙
๖๐๗๐
๖๐๗๑
๖๐๗๒
๖๐๗๓
๖๐๗๔
๖๐๗๕
๖๐๗๖

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นางปาริชาติ เดี่ยวพานิช
นางปาริชาติ ประจําบุญ
นางปิยดา จรรยาเลิศอดุลย์
นางสาวปิยนุช ประทีปทัศน์
นางปิยรัตน์ ลิ้มวัฒนชัย
นางเปรมจิต อนะมาน
นางเปรมมาส กันตะโอภาส
นางเปรมศรี สาระทัศนานันท์
นางผกาวดี บุณยชาต
นางผ่องใส สิงหพัศ
นางพงษ์ลัดดา พันธ์สืบ
นางสาวพจมาน ศิริอารยาภรณ์
นางพนิตนาฏ วิสุทธิธรรม
นางพรทิพย์ ขันธวิทย์
นางพรทิพย์ คงสัตย์
นางพรทิพย์ เจียมบุญศรี
นางสาวพรทิพย์ ใจเพชร
นางพรทิพย์ เติมวิเศษ
นางสาวพรทิพย์ ยุกตานนท์
นางพรทิพย์ ศรีรุ่งเรือง
นางสาวพรทิพย์ สุขอดิศัย
นางพรนิภา ใครบุตร
นางพรพรรณ ไม้สุพร
นางพรพิมล ธีรนันท์
นางสาวพรพิมล ศักดิ์สูง
นางพรพิมล หล้าปิงเมือง
นางสาวพรเพ็ญ กัลยา
นางสาวพรรณสา รักสกุลวนิช
นางสาวพรรณี วรานุกูลศักดิ์
นางพรรณี อินทสะอาด
นางพรวลี ปรปักษ์ขาม
นางพรสวรรค์ จันโทภาส

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๖๐๗๗
๖๐๗๘
๖๐๗๙
๖๐๘๐
๖๐๘๑
๖๐๘๒
๖๐๘๓
๖๐๘๔
๖๐๘๕
๖๐๘๖
๖๐๘๗
๖๐๘๘
๖๐๘๙
๖๐๙๐
๖๐๙๑
๖๐๙๒
๖๐๙๓
๖๐๙๔
๖๐๙๕
๖๐๙๖
๖๐๙๗
๖๐๙๘
๖๐๙๙
๖๑๐๐
๖๑๐๑
๖๑๐๒
๖๑๐๓
๖๑๐๔
๖๑๐๕
๖๑๐๖
๖๑๐๗

หน้า ๑๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพวงเพ็ญ ชั้นประเสริฐ
นางพสุมนต์ ยรรยงนิเวศน์
นางพะเยาว์ กล้วยไม้
นางพะเยาว์ สุวรรณธาร
นางพัชนีภรณ์ สุรนาทชยานันท์
นางพัชรา เรืองวงศ์โรจน์
นางพัชราพร เย็นบํารุง
นางพัชราภรณ์ ขจรวัฒนากุล
นางสาวพัชราภรณ์ วิริยเวชกุล
นางพัชราภรณ์ สุวรรณภักดี
นางพัชราภรณ์ เสวกพันธ์
นางพัชรินทร์ คีรีมาศทอง
นางพัชรินทร์ ชูศักดิ์
นางพัชรินทร์วินา เพิ่มยินดี
นางพัชรี บุญสุวรรณ
นางพันนิภา นวลอนันต์
นางพาณี อรรถเมธากุล
นางพานทิพย์ ร่มโพธิ์ตาล
นางพาสิณีย์ แช่มสนิท
นางสาวพิกุล บัณฑิตพานิชชา
นางพิกุลทอง วงศ์ธวัช
นางพิพัฒน์พร ทัศนุรักษ์
นางพิมตา พิสิฐพงศ์
นางพิมพ์ประพรรณ พิพฒ
ั น์พงศานนท์
เรืออากาศเอกหญิง พิมพร
ชีพทินกรถาวร
นางพิมพ์รพี ผลประเสริฐ
นางพิมพ์วรีย์ สิกขาราภา
นางพิมพา กายประสิทธิ์
นางพิมพาภรณ์ สังข์รัศมี
นางพิมเพ็ญ เจนอักษร
นางสาวพิศมร กัปตพล

๖๑๐๘
๖๑๐๙
๖๑๑๐
๖๑๑๑
๖๑๑๒
๖๑๑๓
๖๑๑๔
๖๑๑๕
๖๑๑๖
๖๑๑๗
๖๑๑๘
๖๑๑๙
๖๑๒๐
๖๑๒๑
๖๑๒๒
๖๑๒๓
๖๑๒๔
๖๑๒๕
๖๑๒๖
๖๑๒๗
๖๑๒๘
๖๑๒๙
๖๑๓๐
๖๑๓๑
๖๑๓๒
๖๑๓๓
๖๑๓๔
๖๑๓๕
๖๑๓๖
๖๑๓๗
๖๑๓๘
๖๑๓๙

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นางเพ็ญแข ดวงคําสวัสดิ์
นางสาวเพ็ญทิพย์ ศุภโชคชัยวัฒนา
นางสาวเพ็ญนภา เหลียงไพบูลย์
นางเพ็ญประภา วสันต์ศิริกุล
นางเพ็ญพักตร์ พิมพ์จันทร์
นางเพ็ญพิศ นุกูลสวัสดิ์
นางเพ็ญศรี ฉายสบัด
นางสาวเพ็ญศรี ไชยุ
นางเพ็ญศรี ดํารงจิตติ
นางเพ็ญศรี บํารุง
นางเพ็ญศิริ เกียงสุภา
นางสาวเพ็ญศิริวรรณ แสงอากาศ
นางเพทาย เนตรแก้ว
นางเพลินจิตร์ เนตรรังษี
นางสาวเพียงใจ ตั้งตรงมิตร
นางสาวเพียงใจ สายเย็น
นางภัทรลดา เหล่าไพฑูรย์
นางภัทรา ถิรลาภ
นางภัสรา มะลิทอง
นางภัสสรา มยาเศส
นางภาณี ผลากรกุล
นางภารณี วสุเสถียร
นางภารดี สนรักษา
นางภาริตา ปาลวัฒน์
นางสาวภาวินี วงศ์ประสิทธิ์
นางภาส์ศศิ สมิทธากร
นางภิตินันท์ ศังขจันทรนันท์
นางมณฑา ไชยะวัฒน
นางสาวมณี คูประสิทธิ์
นางมนัสนันท์ มีครุฑ
นางมลฤดี มาลา
นางมะลิวัลย์ มากมน

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๖๑๔๐
๖๑๔๑
๖๑๔๒
๖๑๔๓
๖๑๔๔
๖๑๔๕
๖๑๔๖
๖๑๔๗
๖๑๔๘
๖๑๔๙
๖๑๕๐
๖๑๕๑
๖๑๕๒
๖๑๕๓
๖๑๕๔
๖๑๕๕
๖๑๕๖
๖๑๕๗
๖๑๕๘
๖๑๕๙
๖๑๖๐
๖๑๖๑
๖๑๖๒
๖๑๖๓
๖๑๖๔
๖๑๖๕
๖๑๖๖
๖๑๖๗
๖๑๖๘
๖๑๖๙
๖๑๗๐
๖๑๗๑

นางมัทรี รัตโน
นางสาวมัลลิกา คงรอด
นางมัลลิกา คุณชื่น
นางมัลลิกา เล่งเวหาสถิตย์
นางมาตา โอสถกระพันธ์
นางมารินา อยู่พงษ์พิทักษ์
นางสาวมาริสา เพฑูริยาเวทย์
นางมาลัย สรวมชีพ
นางสาวมาลินี จิตตกานต์พิชย์
นางมาลี จิรวงศ์ศรี
นางมาลี โชคเกิด
นางสาวมาลี เวสสวานิชกูล
นางมุกดา สํานวนกลาง
นางมุจลินทร์ บุญโอภาส
นางมุทิตา ยาวิชัย
นางสาวเมธินี คุปพิทยานันท์
นางยุจินดา เล็กตระกูล
นางสาวยุพดี จาวรุ่งฤทธิ์
นางยุพเยาว์ วิศพรรณ์
นางยุพา ศรีวราสาสน์
นางยุพาพิศ วินัยรักษ์
นางยุพิน ชินสงวนเกียรติ
นางสาวยุพิน ตันวิสุทธิ์
นางยุพิน สีรักษา
นางยุพิน สุศิริวัฒนนนท์
นางสาวยุพิม สิทธิพันธ์
นางสาวยุวดี วรรณวานิชชัย
นางสาวยุวดี วานิชชัง
นางยุวรรณา หวังกีรติกานต์
นางสาวยุวลี วงศ์ธีรฤทธิ์
นางเยาวพร พูลมา
นางเยาวเรศ บุญทองใหม่

หน้า ๑๗๒
ราชกิจจานุเบกษา
๖๑๗๒
๖๑๗๓
๖๑๗๔
๖๑๗๕
๖๑๗๖
๖๑๗๗
๖๑๗๘
๖๑๗๙
๖๑๘๐
๖๑๘๑
๖๑๘๒
๖๑๘๓
๖๑๘๔
๖๑๘๕
๖๑๘๖
๖๑๘๗
๖๑๘๘
๖๑๘๙
๖๑๙๐
๖๑๙๑
๖๑๙๒
๖๑๙๓
๖๑๙๔
๖๑๙๕
๖๑๙๖
๖๑๙๗
๖๑๙๘
๖๑๙๙
๖๒๐๐
๖๒๐๑
๖๒๐๒
๖๒๐๓

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นางเยาวเรศว์ นุตเดชานันท์
นางรณิดา เดชโรจนพัทธ์
นางรวมพร มินานนท์
นางรวิวรรณ ศิวะประดิษฐ์
นางรวิสรา จิรโรจน์วัฒน
นางสาวรองรัตน์ ประเสริฐสุข
นางระพีพรรณ จริยาเวช
นางรักขนา นะวะมะวัฒน์
นางรังสิมา บําเพ็ญบุญ
นางสาวรัชฎา สหะวรกุลศักดิ์
นางรัชนี คอมแพงจันทร์
นางรัชนี จิตสันติวรรักษ์
นางรัชนี ตันติพงศ์
นางสาวรัชนี เต็มอุดม
นางรัชวรรณ สุขเสถียร
นางสาวรัชศิริ เหลืองขวัญ
นางสาวรัตนา พ่วงกุล
นางสาวรัตนา ศรีปณิธาน
นางรัตนา สายสุข
นางรัตนาภรณ์ สวายสมสีกุล
นางรัตนาภรณ์ สาตราภัย
นางรัตนาวดี จูละยานนท์
นางราณี อรรณพานุรักษ์
นางราตรี เที่ยงจิตต์
นางสาวราวรรณ ไกรเลิศ
นางรําพัน แสงมาลัย
นางรําไพ สุวนาม
นางรุ่งทิพย์ มั่นคง
นางรุ่งนภา ทรัพย์สุพรรณ
นางสาวรุ่งฤดี มุสิสุทธิ์
นางสาวรุ่งฤดี ศิริรักษ์
นางรุ่งอรุณ มหาไชย

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๖๒๐๔
๖๒๐๕
๖๒๐๖
๖๒๐๗
๖๒๐๘
๖๒๐๙
๖๒๑๐
๖๒๑๑
๖๒๑๒
๖๒๑๓
๖๒๑๔
๖๒๑๕
๖๒๑๖
๖๒๑๗
๖๒๑๘
๖๒๑๙
๖๒๒๐
๖๒๒๑
๖๒๒๒
๖๒๒๓
๖๒๒๔
๖๒๒๕
๖๒๒๖
๖๒๒๗
๖๒๒๘
๖๒๒๙
๖๒๓๐
๖๒๓๑
๖๒๓๒
๖๒๓๓
๖๒๓๔
๖๒๓๕

หน้า ๑๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวรุจา รอดเข็ม
นางสาวรุจิรา งิ้วโสม
นางรุจิรา ละอองนวล
นางสาวรุจิรา วงศ์วาณิชย์ศิลป์
พันจ่าเอกหญิง เรณี สัจจนดํารงค์
นางเรวดี เพ็ญไพบูลย์เสถียร
นางเริงจิต ศรีนวล
นางสาวเรียมจันทร์ ทองหนู
นางลดาวัลย์ จึงสมานุกูล
นางลดาวัลย์ เลนทํามี
นางลมัย ตุลยวณิชย์
นางสาวลมัย พรหมทอง
นางละมัย จินดายะพานิชย์
นางละเอียด เอี่ยมสุวรรณ
นางลัดดา เรืองสิทธิ์
นางสาวลัดดาวัลย์ พรรณสมัย
นางสาวลัดดาวัลย์ เล็กธํารง
นางลาวัณย์ มอญใต้
นางสาวลินดา สิริภูบาล
นางสาวลีซ่า กันธมาลา
นางเลขา ปราสาททอง
นางวนิดา เธียรธัญญกิจ
นางวนิดา บัวแย้ม
นางวนิดา ภิญโญวิวัฒน์
นางวนิดา หงษ์โต
นางวนิดา หนูนุรักษ์
นางสาววรณัน คมขํา
นางสาววรนาฏ รัตนากร
นางวรรณทนีย์ ลีฬหาพงศธร
นางสาววรรณพร วงศ์ทองดี
นางวรรณภรณ์ กลิ่นสุข
นางสาววรรณภา สุวรรณเกิด

๖๒๓๖
๖๒๓๗
๖๒๓๘
๖๒๓๙
๖๒๔๐
๖๒๔๑
๖๒๔๒
๖๒๔๓
๖๒๔๔
๖๒๔๕
๖๒๔๖
๖๒๔๗
๖๒๔๘
๖๒๔๙
๖๒๕๐
๖๒๕๑
๖๒๕๒
๖๒๕๓
๖๒๕๔
๖๒๕๕
๖๒๕๖
๖๒๕๗
๖๒๕๘
๖๒๕๙
๖๒๖๐
๖๒๖๑
๖๒๖๒
๖๒๖๓
๖๒๖๔
๖๒๖๕
๖๒๖๖
๖๒๖๗

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นางสาววรรณมณี มาธนะสารวุฒิ
นางสาววรรณวิมล บุณยศิริวัฒน์
นางวรรณา วงศ์รัศมีเดือน
นางสาววรรณี อุปพงษ์
นางวรรลดา วงศ์วัฒนฤกษ์
นางวรวรรณ วรศักตยานันต์
นางวรัทยา ราชบัญดิษฐ์
นางสาววรางคณา รัตนปราการ
นางสาววรางคนา เวชวิธี
นางวราภรณ์ จินตานนท์
นางวราภรณ์ รัตนวรรณ
นางวราภรณ์ อุปสุขิน
นางสาววรีรัตน์ สุนทรสุข
นางวลีรัตน์ เอี่ยมสําอางค์
เรือตรีหญิง วไลพร สวัสดิมงคล
นางวศินีย์ แต้ประยูร
นางวัชนี หัตถพนม
นางสาววัชราภรณ์ ภู่พุกก์
นางวัชรินทร์ กองห้าห้อง
นางสาววัชรินทร์ ชัยมานะการ
นางสาววัชรินทร์ ยิ่งสิทธิ์สิริ
นางวัชรี ค้าสุวรรณ์
นางสาววัชรี สารีบุตร
นางสาววัฒนาพร วรศิลป์
นางวันดี วิรัสสะ
นางสาววันทนา กาญจนานนท์
นางสาววันทนา อัครปัญญาวิทย์
นางสาววันทนีย์ คุปวานิชพงษ์
นางสาววันเพ็ญ โง้วสุวรรณ
นางสาววันเพ็ญ รัตนทยากร
นางวันวิสาข์ กาญจนาภรณ์
นางสาววัลภา ดียิ่ง

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๖๒๖๘
๖๒๖๙
๖๒๗๐
๖๒๗๑
๖๒๗๒
๖๒๗๓
๖๒๗๔
๖๒๗๕
๖๒๗๖
๖๒๗๗
๖๒๗๘
๖๒๗๙
๖๒๘๐
๖๒๘๑
๖๒๘๒
๖๒๘๓
๖๒๘๔
๖๒๘๕
๖๒๘๖
๖๒๘๗
๖๒๘๘
๖๒๘๙
๖๒๙๐
๖๒๙๑
๖๒๙๒
๖๒๙๓
๖๒๙๔
๖๒๙๕
๖๒๙๖
๖๒๙๗
๖๒๙๘

นางวัลภา วิเศษศุกล
นางวารี บุตรกตัญญู
นางวารีย์ เสือคง
นางสาววารุณี จิระไชย
นางสาววารุณี วงศ์ประทุม
นางวารุณี วัชรเสวี
นางวาสนา เตชะธีราวัฒน์
นางวาสนา เหล่าคงธรรม
นางสาววิจิตรา สิงห์อาภรณ์
นางวิชณี รัญเสวะ
นางสาววิภา ภาวนาภรณ์
นางวิภาดา มหรัตนวิโรจน์
นางวิภารัตน์ วงศ์วานวัฒนา
นางวิภาวรรณ ภู่กัน
นางวิภาวัลย์ บุญเดชา
นางวิมล หาญเกียรติกล้า
นางสาววิมลรัตน์ อ่องล่อง
นางวิมลศรี อุทัยพัฒนาชีพ
นางวิยะดา จารุจินดา
นางวิรัญญา ลาชโรจน์
นางสาววิริยา พัฒนพูนสิน
นางวิลาสินี หาญเมธี
นางสาววิไล ชูเกียรติศิริ
นางวิไล นันทาพจน์
นางวิไลพรรณ ศรีตระกูล
นางวิไลรัตน์ อาลีอิสเฮาะ
นางวิไลวรรณ กิจขยัน
นางวิไลศรี จัตุชัย
นางวิวัฒนา คณาวิฑูรย์
นางสาววีณา มงคลพร
นาวาอากาศตรีหญิง วีรยา
สุรารักษ์

หน้า ๑๗๔
ราชกิจจานุเบกษา
๖๒๙๙
๖๓๐๐
๖๓๐๑
๖๓๐๒
๖๓๐๓
๖๓๐๔
๖๓๐๕
๖๓๐๖
๖๓๐๗
๖๓๐๘
๖๓๐๙
๖๓๑๐
๖๓๑๑
๖๓๑๒
๖๓๑๓
๖๓๑๔
๖๓๑๕
๖๓๑๖
๖๓๑๗
๖๓๑๘
๖๓๑๙
๖๓๒๐
๖๓๒๑
๖๓๒๒
๖๓๒๓
๖๓๒๔
๖๓๒๕
๖๓๒๖
๖๓๒๗
๖๓๒๘
๖๓๒๙
๖๓๓๐

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นางศรัจจันทร์ ธนเจริญพัทธ์
นางศรัญญา พันธุ์ทอง
นางศรีปัญญา วัชนาค
นางศรีเพ็ญ วิทิตานนท์
นางศรีวรรณ กองจินดา
นางศรีสุดา โพธิ์วรรณ
นางสาวศศิธร พันธรักษ์
นางศศิธร เวชพาณิชย์
นางศศิธร ศรีแก้ว
นางศันสนีย์ ยุวาพัฒน์
นางสาวศิรดา เล็กอุทัย
นางศิราพร คันธวงศา
นางศิริกร นิ่มนคร
นางสาวศิริกานต์ กาญจนบุรานนท์
นางศิริกุล อําพนธ์
นางสาวศิรินดา แจ่มจรรยา
นางศิรินภา ลีลายุวัฒนกุล
นางสาวศิรินิภา อินทรพาณิชย์
นางศิริพร พวงพันธุ์
นางศิริพร รักวงษ์
นางศิริพร ศรีบัวทอง
นางสาวศิริพร ศิริวัฒนไพศาล
นางศิริภรณ์ เจริญภักตร์
นางสาวศิริภา คงศรี
นางศิริรัตน์ นาครอด
นางศิริรัตน์ อื้อศรีชัย
นางศิริฤดี นิรามย์
นางสาวศิริลักษณ์ บรรดาศักดิ์
นางศิริลักษณ์ พนมเชิง
นางศิริวรรณ ขัตติยวิทยากุล
นางสาวศิริวรรณ จิตต์ไชยวัฒน์
นางศิริวรรณ เรืองสวัสดิ์

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๖๓๓๑
๖๓๓๒
๖๓๓๓
๖๓๓๔
๖๓๓๕
๖๓๓๖
๖๓๓๗
๖๓๓๘
๖๓๓๙
๖๓๔๐
๖๓๔๑
๖๓๔๒
๖๓๔๓
๖๓๔๔
๖๓๔๕
๖๓๔๖
๖๓๔๗
๖๓๔๘
๖๓๔๙
๖๓๕๐
๖๓๕๑
๖๓๕๒
๖๓๕๓
๖๓๕๔
๖๓๕๕
๖๓๕๖
๖๓๕๗
๖๓๕๘
๖๓๕๙
๖๓๖๐
๖๓๖๑
๖๓๖๒

หน้า ๑๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางศิริวรรณ สุวรรณรัตน์
นางศิริสุข พูลผล
นางศุภมาส พันธ์เชย
นางศุภรัตน์ กอชัยศิริกุล
นางศุภลักษณ์ โชติสุวรรณ
นางสาวศุภลักษณ์ เสถียรธนานนท์
นางศุภวรรณ นิลรัตน์
นางศุภวรรณ พันธ์บูรณะ
นางศุภศรัย สง่าวงศ์
นางศุภา เพ็งเลา
นางโศภาพรรณ วิมลรัตน์
นางสาวสกนธ์วรรณ เติมทานาม
นางสาวสกาวรัตน์ เทพรักษ์
นางสนจิตร์ พงษ์พานิช
นางสาวสนอง สืบสายอ่อน
นางสนาม บินชัย
นางสมใจ คณานุรักษ์
นางสาวสมถวิล หลาวทอง
นางสมเนตร ทองอยู่
นางสาวสมบัติ น้ําดอกไม้
นางสมบูรณ์ ปัญญามัง
นางสมปอง สําราญสุข
นางสมพร คําพรรณ์
นางสมพิศ ซี่ซ้าย
นางสมพิศ ปัญญาชนวัฒน์
นางสาวสมพิศ ปินะเก
นางสาวสมศรี กิตติพงศ์พิศาล
นางสมศรี ปรีชาทวีกิจ
นางสมศรี วงศ์วิรัติ
นางสมหวัง โรจนะ
นางสาวสมาน วรพันธ์
นางสวาท รามทิพย์

๖๓๖๓
๖๓๖๔
๖๓๖๕
๖๓๖๖
๖๓๖๗
๖๓๖๘
๖๓๖๙
๖๓๗๐
๖๓๗๑
๖๓๗๒
๖๓๗๓
๖๓๗๔
๖๓๗๕
๖๓๗๖
๖๓๗๗
๖๓๗๘
๖๓๗๙
๖๓๘๐
๖๓๘๑
๖๓๘๒
๖๓๘๓
๖๓๘๔
๖๓๘๕
๖๓๘๖
๖๓๘๗
๖๓๘๘
๖๓๘๙
๖๓๙๐
๖๓๙๑
๖๓๙๒
๖๓๙๓
๖๓๙๔

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นางสาวสหพร ดีเหมาะ
นางสายใจ ปริยะวาที
นางสายสุนีย์ นาคะวัจนะ
นางสาวสิดาพัณณ์ ยุตบุตร
นางสิปาง กิจจะ
นางสิรภัทร จิตต์แจ้ง
นางสิรภัทร พงศ์ปิยะไพบูลย์
นางสิรินาถ เทพสุด
นางสิริประภา พจนะแก้ว
นางสิริรัตน์ เล่าสุอังกูร
นางสาวสิริวรรณ จันทนจุลกะ
นางสิริวัฒนา เกตุวีระพงศ์
นางสิริหญิง ทิพศรีราช
นางสุกัญญา เจียรวนานนท์
นางสุกัญญา ไผทโสภณ
นางสุกัญญา เพ็ชรสันทัด
นางสุกัญญา อึ้งตระกูล
นางสุกานดา พัดพาดี
นางสุกานดา เมฆทรงกลด
นางสุจิตตรา บุญกว้าง
นางสาวสุจินต์ นาคะวิโรจน์
นางสาวสุชาดา ภัทรศิริน
นางสุชาดา เสตพันธ์
นางสุดจิต แก้วสุขศรี
นางสาวสุดถนอม รอดอ่วม
นางสุดาพร ดํารงค์วานิช
นางสุดารัตน์ พุ่มสลุด
นางสาวสุดี แซ่โค้ว
นางสุทธาทิพย์ หวังสีศิริเพชร
นางสุทธิพร เทรูยา
นางสุทัศนา ลิขิตกุลธนพร
นางสุธัญญา อภัยยานุกร

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๖๓๙๕
๖๓๙๖
๖๓๙๗
๖๓๙๘
๖๓๙๙
๖๔๐๐
๖๔๐๑
๖๔๐๒
๖๔๐๓
๖๔๐๔
๖๔๐๕
๖๔๐๖
๖๔๐๗
๖๔๐๘
๖๔๐๙
๖๔๑๐
๖๔๑๑
๖๔๑๒
๖๔๑๓
๖๔๑๔
๖๔๑๕
๖๔๑๖
๖๔๑๗
๖๔๑๘
๖๔๑๙
๖๔๒๐
๖๔๒๑
๖๔๒๒
๖๔๒๓
๖๔๒๔
๖๔๒๕
๖๔๒๖

หน้า ๑๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสุธาทิพย์ บัวสด
นางสุธารัตน์ ยศบุญเรือง
นางสาวสุธีรัตน์ ศรีศุภลักษณ์
นางสุนภา อัศวชนานนท์
นางสาวสุนันท์ จีระธัญญาสกุล
นางสาวสุนันท์ พัวพันธ์พงษ์
นางสุนารี แสนพรหม
นางสาวสุนีย์ นําพิพัฒน์
นางสาวสุนีย์ ใบชา
นางสาวสุนีย์ ม้ามานะศิริ
นางสุนีย์ วัชราทักษิณ
นางสุปราณี ดิษยะกมล
นางสุพร ต่างวิวัฒน์
นางสุพรรณี ขันธศุภ
นางสาวสุพัต เอี่ยมสุองค์
นางสุพัตรา เทียมปฐม
นางสาวสุพัตรา เบญจธัญญลักษณ์
นางสุพัตรา พงษ์อิศรานุพร
นางสุพิน ยอดทอง ลูอิส
นางสุภาพร พุทธรัตน์
นางสุภาพร รัตนวงศ์
นางสุภาพร ศรีธวัชพงศ์
นางสาวสุภาพร องค์สุริยานนท์
นางสาวสุภาภรณ์ มิตรภานนท์
นางสุภาภรณ์ วัฒนาธร
นางสุภารัตน์ พงษ์ธะนะ
นางสาวสุภาวดี นวลอ่อน
นางสุภาวดี วัจนะพรสิทธิ์
นางสุมนา จิระตราชู
นางสุมล สายอุ่นใจ
นางสาวสุมาภรณ์ แซ่ลิ่ม
นางสุมาลี เชาวลิต

๖๔๒๗
๖๔๒๘
๖๔๒๙
๖๔๓๐
๖๔๓๑
๖๔๓๒
๖๔๓๓
๖๔๓๔
๖๔๓๕
๖๔๓๖
๖๔๓๗
๖๔๓๘
๖๔๓๙
๖๔๔๐
๖๔๔๑
๖๔๔๒
๖๔๔๓
๖๔๔๔
๖๔๔๕
๖๔๔๖
๖๔๔๗
๖๔๔๘
๖๔๔๙
๖๔๕๐
๖๔๕๑
๖๔๕๒
๖๔๕๓
๖๔๕๔
๖๔๕๕
๖๔๕๖
๖๔๕๗
๖๔๕๘

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นางสาวสุมิตรา โพธิ์ปาน
นางสุรางค์ จารุปรัชญ์
นางสาวสุรางค์ เปรื่องเดช
นางสุริยาพร ตั้งศรีสกุล
นางสุรีย์ ลิขิตลิขสิทธิ์
นางสุรีย์พร ชิงนวรรณ์
นางสุรีรัตน์ แสงสุดา
นางสุวณี มหาจันทร์
นางสุวนีย์ จุทิ่น
นางสุวนีย์ ใหม่สุวรรณ
นางสุวรรณ แช่มชูกลิ่น
นางสุวรรณา เพิ่มพูล
นางสุวรรณี ตรีทิพย์สถิตย์
นางสุวรรณี ตุ่มทอง
นางสุวรรณี พฤกษ์งามพันธ์
นางสุวลี ปัญจรัตนากร
นางสาวสุวิมล ปัญญานุสรณ์
นางสุวิมล พวงแก้ว
นางเสมอใจ เห็นประเสริฐแท้
นางเสริมศิลป์ ปองเสงี่ยม
นางสาวเสาวคนธ์ พรมพิทักษ์
นางเสาวคนธ์ ศุกรโยธิน
นางสาวเสาวณีย์ เข็มพุดซา
นางเสาวณีย์ เปลี่ยนพานิช
นางเสาวณีย์ ภูมิสวัสดิ์
นางเสาวณีย์ อุ่ยตระกูล
นางสาวเสาวนิต สืบกระพันธ์
นางสาวเสาวนีย์ ทบด้าน
นางเสาวลักษณ์ จงประกิจพงศ์
นางเสาวลักษณ์ ศรีดาเกษ
นางเสาวลักษณ์ สุวรรณไมตรี
นางแสงดาว สุวรรณศรี

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๖๔๕๙
๖๔๖๐
๖๔๖๑
๖๔๖๒
๖๔๖๓
๖๔๖๔
๖๔๖๕
๖๔๖๖
๖๔๖๗
๖๔๖๘
๖๔๖๙
๖๔๗๐
๖๔๗๑
๖๔๗๒
๖๔๗๓
๖๔๗๔
๖๔๗๕
๖๔๗๖
๖๔๗๗
๖๔๗๘
๖๔๗๙
๖๔๘๐
๖๔๘๑
๖๔๘๒
๖๔๘๓
๖๔๘๔
๖๔๘๕
๖๔๘๖
๖๔๘๗
๖๔๘๘
๖๔๘๙
๖๔๙๐

หน้า ๑๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวโสรัตย์ ธนไพศาลกิจ
นางสาวไสววรรณ ไผ่ประเสริฐ
นางสาวหทัยรัตน์ ชัยดวง
นางสาวอธิกา นิธิเกตุกุล
นางอธิพร เกิดพุ่ม
นางอนงค์ ถาวร
นางอนงค์ ภูมชาติ
นางสาวอนงค์ เอื้อวัฒนา
นางอนงค์นิตย์ เหมพิมานแมน
นางสาวอนงค์พร ประพันธ์วงศ์
นางอนงค์ศิลป์ ด่านไพบูลย์
นางสาวอภิญญา เพียรพิจารณ์
นางสาวอมรรัตน์ ปานะโปย
นางอมรรัตน์ ภูกาบขาว
นางอมรรัตน์ ลีนะนิธิกุล
นางอมรา นาราพานิช
นางสาวอรชร มาลาหอม
นางอรณัส ยวงทอง
นางสาวอรดี พลดาหาญ
นางสาวอรทัย หมวกชุมบก
นางอรพรรณ์ เมธาดิลกกุล
นางอรพรรณ อิศราภรณ์
นางอรพินทร์ ปราโมทย์
นางอรมน บํารุงเชาว์เกษม
นางอรวรรณ รุจิรกุล
นางสาวอรวรรณ ฤทธิ์อินทรางกูร
นางสาวอรวรรณ อุตราวิสิทธิกุล
นางสาวอรอนงค์ บุญญลาภา
นางอรอนงค์ เฮงเจริญ
นางอรัญญา ศรีโพธิ์
นางสาวอริศรา สุวธีรพันธุ์
นางอริสรา บัวปอน

๖๔๙๑
๖๔๙๒
๖๔๙๓
๖๔๙๔
๖๔๙๕
๖๔๙๖
๖๔๙๗
๖๔๙๘
๖๔๙๙
๖๕๐๐
๖๕๐๑
๖๕๐๒
๖๕๐๓
๖๕๐๔
๖๕๐๕
๖๕๐๖
๖๕๐๗
๖๕๐๘
๖๕๐๙
๖๕๑๐
๖๕๑๑
๖๕๑๒
๖๕๑๓
๖๕๑๔
๖๕๑๕
๖๕๑๖
๖๕๑๗
๖๕๑๘
๖๕๑๙
๖๕๒๐
๖๕๒๑
๖๕๒๒

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นางสาวอรุณณี ปานจิตต์
นางอรุณี ตั้งจิตนุสรณ์
นางสาวอรุณี ศุภนาม
นางอลงกรณ์ แฉ่งเจริญ
นางสาวอลิสา ศิริเวชสุนทร
นางอวยพร จงสกุล
นางอวยพร ศุภศจี
นางอ้อมทิพย์ พันธ์ศิริ
นางอังคณา ธีรสวัสดิ์
นางอังคณา น้อยเมืองเปลือย
นางอังคณา วงศ์ทางประเสริฐ
นางสาวอังษณา ยศปัญญา
นางอัจฉรา ปริยเอกสุต
นางอัจฉรา พรหมนิล
นางสาวอัจฉรา อักษรวิทย์
นางอัชฌา สัจจปาละ
นางอัญชลี เนาวรัตน์โสภณ
นางอัญชลี ศิริเทพทวี
นางสาวอัญชลี อัตชู
นางอัญตนา จารัตน์
นางสาวอัญมณี ศิลป์ประสิทธิ์
นางอัปสร จรูญศักดิ์ชัย
นางสาวอัมพร จันทร์ดา
นางสาวอัมพร ระดมสุทธิศาล
นางอัศจรรย์ สุนทรชัย
นางอัศนีย์ อินนาคกูล
นางสาวอาจารี อิงคะวณิช
นางอาภรณ์ จตุรภัทรวงศ์
นางอารมณ์ จิตต์อารี
นางอารยา บุญยะลีพรรณ
นางสาวอารี ใจเอื้อ
นางสาวอารี ทัตติยพงศ์

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๖๕๒๓
๖๕๒๔
๖๕๒๕
๖๕๒๖
๖๕๒๗
๖๕๒๘
๖๕๒๙
๖๕๓๐
๖๕๓๑
๖๕๓๒
๖๕๓๓
๖๕๓๔
๖๕๓๕
๖๕๓๖
๖๕๓๗
๖๕๓๘
๖๕๓๙
๖๕๔๐
๖๕๔๑
๖๕๔๒
๖๕๔๓
๖๕๔๔
๖๕๔๕
๖๕๔๖
๖๕๔๗
๖๕๔๘
๖๕๔๙
๖๕๕๐
๖๕๕๑
๖๕๕๒
๖๕๕๓
๖๕๕๔

นางอารีณา ปั้นบรรจง
นางสาวอารีย์ เธียรประมุข
นางอารีรัตน์ ผลิตนนท์เกียรติ
นางสาวอารีรัตน์ พันธุ์ทอง
นางสาวอารีวรรณ์ ชื่นชู
นางอําไพ รัชดาธนวัฒน์
นางอํามา ปัทมสัตยาสนธิ
นางสาวอุดมลักษณ์ เตียสวัสดิ์
นางอุบล บุญเกิด
นางสาวอุบล พึ่งเกตุ
นางสาวอุบลรัตน์ ปทานนท์
นางอุบลวรรณ เศวตเศรนี
นางอุมาพร แพร่ประภา
นางอุราวรรณ อารี
นางอุไร บัวทอง
นางอุไร ศรีวัฒนานุพงศ์
นางอุไร อยู่ประเสริฐ
นางอุไรลักขณ์ เจนสุทธิเวชกุล
นางสาวอุไรวรรณ จํานรรจ์สิริ
นางอุไรวรรณ จุ้ยต่าย
นางสาวอุไรวรรณ แซ่จึง
นางสาวอุไรวรรณ ตันฑอาริยะ
นางสาวอุษณีย์ ช่วยธรรมรัตน์
นางอุษณีย์ วิชัยดิษฐ์
นางสาวอุษณีย์ สุปรัชญา
นางสาวเอื้อมพร กาญจนรังสิชัย
นางเอื้อมพร ชมภูมี
นางเอื้ออารี สาลิกา
นางกมลวรรณ ฉ่ําเลิศวัฒน์
นางกฤษนันท์ ทะวิชัย
นางกอบกุล กฤตผลชัย
นางกิ่งแก้ว อริยเดช

หน้า ๑๗๘
ราชกิจจานุเบกษา
๖๕๕๕
๖๕๕๖
๖๕๕๗
๖๕๕๘
๖๕๕๙
๖๕๖๐
๖๕๖๑
๖๕๖๒
๖๕๖๓
๖๕๖๔
๖๕๖๕
๖๕๖๖
๖๕๖๗
๖๕๖๘
๖๕๖๙
๖๕๗๐
๖๕๗๑
๖๕๗๒
๖๕๗๓
๖๕๗๔
๖๕๗๕
๖๕๗๖
๖๕๗๗
๖๕๗๘
๖๕๗๙
๖๕๘๐
๖๕๘๑
๖๕๘๒
๖๕๘๓
๖๕๘๔
๖๕๘๕
๖๕๘๖

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นางจันทรรัตน์ ปิยพัทธไชย์
นางสาวฉวีวรรณ จันทร์เณร
นางณัฐกฤตา กมล
นางดวงกมล สุริยฉัตร
นางธนพรรณ ไวทยะเสวี
นางนัยนา กัลลประวิทย์
นางสาวนิรามัย ศิริศรีสุดากุล
นางบุญนารถ คุณากรจิตติรักษ์
นางปิยนุช สีรยาภรณ์
นางสาวเปรม มัณลโหตรา
นางพงษ์ศิริ วรรณศรี
นางพรทิพา อัครสุต
นางเพ็ญวิภา ไตรศิริพานิช
นางมาลี เกียรตินันทน์
นางสาวยุพาวดี ยินดียั่งยืน
นางรุจิรา ตั้งจิตดํารงรัตน์
นางสาวลัดดาวัลย์ คงเอี่ยมตระกูล
นางสาววีรา ชาญสรรค์
นางศรินรัตน์ โสภณกิตติวัฒน์
นางสาวศิริตวง คงศิริรัตน์
นางศุภวัลย์ ตันติธนวัฒน์
นางสาวสมพิศ นาคสุข
นางสาวสุนี ผูววิทยา
นางสุราตรี อัครบวรกุล
นางอร ทีฆะพันธุ์
นางสาวอรัญญา คชชาญ
นางอารยา ดํารงศักดิ์
คุณหญิงธิดารัตน์ ธรรมรักษา
นางนภาพร เล้าสินวัฒนา
นางสาวปถมพร ตะละภัฏ
นางสาวจงกล ศรีวัดปาน
นางศิริพร เรืองวงษ์

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๖๕๘๗
๖๕๘๘
๖๕๘๙
๖๕๙๐
๖๕๙๑
๖๕๙๒
๖๕๙๓
๖๕๙๔
๖๕๙๕
๖๕๙๖
๖๕๙๗
๖๕๙๘
๖๕๙๙
๖๖๐๐
๖๖๐๑
๖๖๐๒
๖๖๐๓
๖๖๐๔
๖๖๐๕
๖๖๐๖
๖๖๐๗
๖๖๐๘
๖๖๐๙
๖๖๑๐
๖๖๑๑
๖๖๑๒
๖๖๑๓
๖๖๑๔
๖๖๑๕

หน้า ๑๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวถกลวรรณ ไกรสรกุล
นางสาวจุฑาทิพย์ ราญจิตต์
นางสาวดารารัตน์ ดิษบรรจง
นางนิตยา พุทธโกษา
นางพิมพรรณ พงศ์พิชญามาตย์
นางสาวสุดาวีณ์ นุกูลกิจเสรี
นางสุปราณี ผลชีวิน
พลตํารวจตรีหญิง สิริพร วิทยานุกูล
พันตํารวจเอกหญิง จงกลวรรณ
บุนนาค
พันตํารวจเอกหญิง ฉันทิชา
กนิษฐานนท์
พันตํารวจเอกหญิง นงลักษณ์
ใจหาญ
พันตํารวจเอกหญิง นันทนา ทองระอา
พันตํารวจเอกหญิง นิรมล แก้วผลึก
พันตํารวจเอกหญิง รัชนี จั่นวงศ์แก้ว
พันตํารวจเอกหญิง เรวดี เปลี่ยนสมัย
พันตํารวจเอกหญิง วัลลภา ศิริรักษ์
นางนวลจันทร์ โพธิ์ช่วย
นางสาวปราณี เก้าเอี้ยน
นางสาวกาญจนา อุปะละ
นางสาวกานต์พิชชา สูริประเสริฐ
นางสาวจินดา สุระชาติ
นางสาวณัฐสินี โตวิชา
นางสาวดวงเดือน สุทธาชีพ
นางธนนันท์ วรพงศธรณ์
นางสาวนาถสินี ยุติธรรมดํารง
นางนิติพร โชติรังสรรค์
นางสาวนิติยา ธารานุกูล
นางสาวนุสรี ธีรวัชรพร
นางสาวเบญจมาศ กรีอินทร์ทอง

๖๖๑๖
๖๖๑๗
๖๖๑๘
๖๖๑๙
๖๖๒๐
๖๖๒๑
๖๖๒๒
๖๖๒๓
๖๖๒๔
๖๖๒๕
๖๖๒๖
๖๖๒๗
๖๖๒๘
๖๖๒๙
๖๖๓๐
๖๖๓๑
๖๖๓๒
๖๖๓๓
๖๖๓๔
๖๖๓๕
๖๖๓๖
๖๖๓๗
๖๖๓๘
๖๖๓๙
๖๖๔๐
๖๖๔๑
๖๖๔๒
๖๖๔๓
๖๖๔๔
๖๖๔๕
๖๖๔๖
๖๖๔๗

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นางประกายรัตน์ ทองคําอ้น
นางปราศัย ศรีสุข
นางสาวปิ่นไพร พุทธานี
นางปิยะนันท์ ยะคะเสม
นางพเยาว์ ชูศรี
นางพรทิพย์ ตติยะรัตน์
นางพุธิตา อิ่มสําราญ
นางสาวภัทรทิรา ภูมิสุทธาผล
นางภิญญดา เพชรทอง
นางสาวมณีวรรณ ธรรมปรา
นางมารศรี เพ็ญโรจน์
นางสาวมาลีรัฐ เจียมจิตต์ธรรม
นางสาวยุภาวดี สถิตย์กุลทอง
นางสาววงจันทร์ เหลืองเพชราภรณ์
นางสาววรรณภา วรโรจน์พลาธิป
นางวลีย์พรรณ ชูพร้อม
นางสาววัฒณีย์ จรูญพันธ์นิธิ
นางศนิ อานันทสฤษฎ์
นางสาวศรีสมวงศ์ ธรรมศิริ
นางศศินันท์ ศรอารา
นางสาวศันสนีย์ กฤษณธรณิศ
นางศิริพร สังวรณ์
ร้อยตรีหญิง ศุภิสร บุญเส็ง
นางสมวาส เตียบฉายพันธุ์
นางสุณีพร นามตะ
นางสุธีรา จันทร์นวล
นางสาวสุนิสา สถาพรเสริมสุข
นางสุพร สุขใจ
นางสุภาพร หลิมศิริวงษ์
นางสาวอรัญญา เตไชยกูล
นางอังคณา จิตสว่างโศภิต
นางสาวอัญชลี ศรีนนท์

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๖๖๔๘
๖๖๔๙
๖๖๕๐
๖๖๕๑
๖๖๕๒
๖๖๕๓
๖๖๕๔
๖๖๕๕
๖๖๕๖
๖๖๕๗
๖๖๕๘
๖๖๕๙
๖๖๖๐
๖๖๖๑
๖๖๖๒
๖๖๖๓
๖๖๖๔
๖๖๖๕
๖๖๖๖
๖๖๖๗
๖๖๖๘
๖๖๖๙
๖๖๗๐
๖๖๗๑
๖๖๗๒
๖๖๗๓
๖๖๗๔
๖๖๗๕
๖๖๗๖
๖๖๗๗
๖๖๗๘
๖๖๗๙

นางจาฎุพัจน์ คนธ์พัฒน์กุล
นางจินดา พงศ์ผดุงเกียรติ
นางสาวจุรี หาญพัฒนเจริญ
นางสาวฐิตินันท์ ชีวะวัฒน์
นางณิพาพร ปัณยานนท์
นางสาวนภาศรี จันทร์เจริญ
นางเพ็ญพิไลพรรณ บุนนาค
นางไพจิตร เภารังค์
นางสาวมยุรี แสงจันทร์
นางสาวเย็นตา กรวิจิตรกุล
นางรวงทิพย์ วิทยกุล
นางศศิพร วรรณมาลิกพันธ์
นางสาวสอางทิพย์ วนาวรกุล
นางสุชาดา สมบูรณ์
นางอรวรรณ วุฒิเบญจรัศมี
นางอาภัสรา คุณวัฒน์
นางจงเดือน สุทธิรัตน์
นางชิดสุภางค์ สระคู
นางฐิติรัตน์ สมศิริวัฒนา
นางสาวทัศนีย์ มูลสาร
นางสาวปรีญานุช เสือนาค
นางสาวผ่องศรี เอื้อบุญกนก
นางพิมพ์ใจ สวัสดิ์พานิช
นางฟ้าดาว คงนคร
นางภิรมย์ เจริญรุ่ง
นางสาวมันทนา ศรีเพ็ญประภา
นางวิลาสินี สิทธิโสภณ
นางศิริพร โหตรภวานนท์
นางสาวสโรชา โพธิวัฒน์
นางสาวสุพัตรา พรหมศร
นางสาวสุภัตรา วรวุฒิธีรกุล
นางสาวนิภาวรรณ ศิริบํารุงสุข

หน้า ๑๘๐
ราชกิจจานุเบกษา
๖๖๘๐
๖๖๘๑
๖๖๘๒
๖๖๘๓
๖๖๘๔
๖๖๘๕
๖๖๘๖
๖๖๘๗
๖๖๘๘
๖๖๘๙
๖๖๙๐
๖๖๙๑
๖๖๙๒
๖๖๙๓
๖๖๙๔
๖๖๙๕
๖๖๙๖
๖๖๙๗
๖๖๙๘
๖๖๙๙
๖๗๐๐
๖๗๐๑
๖๗๐๒
๖๗๐๓
๖๗๐๔
๖๗๐๕
๖๗๐๖
๖๗๐๗
๖๗๐๘
๖๗๐๙
๖๗๑๐
๖๗๑๑

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นางปัญฐกานต์ สท้านไตรภพ
นางกนกรัตน์ พันธ์นรา
นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม
นางสาวกาญจนา ฉาบสุวรรณ์
นางกาญจนา อิงคะวณิช
นางสาวกานดา พิพัฒนเลิศมงคล
นางเกศสุภา อรวรรณสกุล
นางจรรยา กาไรภูมิ
นางสาวจันทร์ทัย สุพัฒนานนท์
นางจิรานันท์ ติณสุวรรณ
นางชนกพิณ วิสุทธิไพบูลย์
นางชุลีพร วงษ์พิพัฒน์
นางดวงใจ พรหมบุญ
นางดารุณณี พรมพันธ์ใจ
นางสาวเตือนใจ ภู่วราชัย
นางทิพวัลย์ จันทร
นางนงนุช ศุขะพันธุ์
นางเบ็ญจวรรณ สิชฌนาสัย
นางปราณี ภูมณีรัตนกุล
นางพรพิตร สกุณา
นางพรรณพิมล สวัสดิ์มงคล
นางพัชมน ภู่จีบ
นางสาวพิมพ์ พร้อมถกล
นางมาลีณัฏฐ์ ปานบุญห้อม
นางเยาวนิจ จรัญเวโรจน์ศิริ
นางเยาวลักษณ์ เรืองเดช
นางสาววงศ์จันทร์ วิมลพิทยกุล
นางวชิราภรณ์ ไชยหาญ
นางสาววรรณดี สนชัย
นางวันทนีย์ วิวรรธน์ภาสกร
นางสาววันทนีย์ สว่างตระกูล
นางวัลยา วัฒนรัตน์

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๖๗๑๒
๖๗๑๓
๖๗๑๔
๖๗๑๕
๖๗๑๖
๖๗๑๗
๖๗๑๘
๖๗๑๙
๖๗๒๐
๖๗๒๑
๖๗๒๒
๖๗๒๓
๖๗๒๔
๖๗๒๕
๖๗๒๖
๖๗๒๗
๖๗๒๘
๖๗๒๙
๖๗๓๐
๖๗๓๑
๖๗๓๒
๖๗๓๓
๖๗๓๔
๖๗๓๕
๖๗๓๖
๖๗๓๗
๖๗๓๘
๖๗๓๙
๖๗๔๐
๖๗๔๑
๖๗๔๒
๖๗๔๓

นางสาววาสนา อุตสาหะ
นางวิชญาพร เลียบใย
นางศิริพร อาจหาญศิริ
นางสาวศิริวรรณ ยุวจิตติ
นางสมจิตร ตั้งใจอาวรณ์
นางสมพิศ โอฐวารี
นางสาวสว่างจิต สุรอมรกูล
นางสาวสาธิตา ชูติกาญจน์
นางสิวิลักษณ์ กาญจนบัตร
นางสุธิดา ณ ระนอง
นางสุนทรี โง้วธนะวัฒน์
นางสาวสุนีย์ เพ่งประกฤติ
นางสุภา เจริญภักดี
นางสุภาพ ไทยแท้
นางสุรีย์ วาดเขียน
นางสาวสุวรรณนี ภู่สุวรรณ์
นางสุวรรณา เหรียญสุวงษ์
นางสาวอภัชฌา พึ่งจิตต์ประไพ
นางสาวอมรรัตน์ ตรีทิพย์รัตน์
นางอรุณี ไชยบุตร
นางอ้อยทิพย์ สุทธิเทพ
นางอังคณา สัจจชุณหธรรม
นางอัญชลี ยิ่งรักพันธุ์
นางอาภาพัชร์ เจริญยิ่ง
นางสาวอําพันธ์ เรืองสมานไมตรี
นางสาวกฤษณี มหาวิรุฬห์
นางชไมพร มงคลวณิชยา
นางตรีนภา คธาวุธ
นางสาวสุชาวลี คุ้มพงษ์พันธ์
นางสาวชุลีพร เดชขํา
นางนภัทร รัชตะวรรณ
นางสาววัลลภา ศารทประภา

หน้า ๑๘๑
ราชกิจจานุเบกษา
๖๗๔๔
๖๗๔๕
๖๗๔๖
๖๗๔๗
๖๗๔๘
๖๗๔๙
๖๗๕๐
๖๗๕๑
๖๗๕๒
๖๗๕๓
๖๗๕๔
๖๗๕๕
๖๗๕๖
๖๗๕๗
๖๗๕๘
๖๗๕๙
๖๗๖๐
๖๗๖๑
๖๗๖๒
๖๗๖๓
๖๗๖๔
๖๗๖๕
๖๗๖๖
๖๗๖๗
๖๗๖๘
๖๗๖๙
๖๗๗๐
๖๗๗๑
๖๗๗๒
๖๗๗๓
๖๗๗๔
๖๗๗๕

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นางหรรษา บุญรัตน์
นางสาวอังคณา สังข์ทอง
นางสาวสาวิตรี อมรตานนท์
นางกองแก้ว ว่องพิสุทธิพงศ์
นางกาญจนา งามญาติ เศวตนัย
นางกาญจนา ยาจิตร์
นางจันทร รอดเย็น
นางสาวจารุนันท์ อุยานันท์
นางสาวจิตรา อินทรหนองไผ่
นางจินตนา ลักษณ์เลิศกุล
นางสาวจุฑารัตน์ สันติเสวี
นางชวนพิศ เข็มบุบผา
นางสาวนันทา มงคลมณี
นางสาวประภา หล่อสกุลไพบูลย์
นางผิวพรรณ ลิ้มสินโสภณ
นางพรทิพย์ จันทนบุบผา
นางพรพรรณ คุณเลิศกิจ
นางพัชราภรณ์ เครือสุวรรณศิริ
นางระวีวรรณ หงษ์ขจร โพธิ์ทอง
นางรัชนี หงษ์ทอง
นางรัตนาวรรณ เลิศฤทธิ์ศิริกุล
นางสาวรินดา เพิ่มทวีผล
นางสาววาสนา หนักเพ็ชร์
นางสาวสลิลธร ชมภูพันธ์
นางสุกัญญา คล่องบัญชี
นางสุชาดา ยิ่งสกุล
นางสาวสุพิชฌาย์ รีรักษ์
นางสาวอุไร บุญนําเสถียร
นางเกศรา ศิริผลสมสุข
นางสาวจณัญญา สุภานิช
นางสาวฐิติมา ทองปัตย์
นางสาวนิตยา บุญมา

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๖๗๗๖
๖๗๗๗
๖๗๗๘
๖๗๗๙
๖๗๘๐
๖๗๘๑
๖๗๘๒
๖๗๘๓
๖๗๘๔
๖๗๘๕
๖๗๘๖
๖๗๘๗
๖๗๘๘
๖๗๘๙
๖๗๙๐
๖๗๙๑
๖๗๙๒
๖๗๙๓

นางสาวบุญศรี กุศเลิศจริยา
นางผจงจิตต์ วงศ์ธีรญาณเดช
นางภาธิดา เปี่ยมมงคล
นางสาววันดี จิรจรัล
นางสาววิภัสรินทร์ ประพันธสิริ
นางสาววิภาวรรณ วานิชชา
นางวีริยา สุขมนัส
นางสาวสายใจ วิทยาอนุมาส
นางสุดา อร่ามทวีทอง
นางสาวอรพิน มุ่งหมายมิตร
นางสาวอัจจิมา ถาวร
นางสาวปิยนาถ ทําเสน
คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
นางนิภาพร พุทธพงษ์
นางกมลทิพย์ ธีรโรจน์วิทย์
นางคมคาย รัฐอมฤต
นางจันทร์สุดา พิรุณ
นางต้องฤดี มากบุญ

หน้า ๑๘๒
ราชกิจจานุเบกษา
๖๗๙๔
๖๗๙๕
๖๗๙๖
๖๗๙๗
๖๗๙๘
๖๗๙๙
๖๘๐๐
๖๘๐๑
๖๘๐๒
๖๘๐๓
๖๘๐๔
๖๘๐๕
๖๘๐๖
๖๘๐๗
๖๘๐๘
๖๘๐๙
๖๘๑๐
๖๘๑๑

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
นางแน่งน้อย สมเจริญ
นางพจนี คุ้มฉายา
นางพจมาน ทรงฤกษ์
นางพจมาน พุ่มพันธุ์ม่วง
นางพรวิมล ดิษฐกุล
นางพิณทอง พอจิต
นางพุดตาน ชัยวงศ์
นางภัทรียา วินิจนัยภาค
นางมีนา รอดคล้าย
นางวิชชุดา สง่าเนตร
นางวิภาดา สีตบุตร
นางสัจจา ผ่องแผ้ว
นางสุรัตน์ พิทักษ์วัชระ
นางโสภางค์ ภาษี
นาวาอากาศเอกหญิง อุดมลักษณ์ สนแจ้ง
นางอุทัยรัตน์ วัชโรทัย
คุณหญิงเทวี เจียรวนนท์
นางสายสนี วงษ์สุวรรณ

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข

หน้า ๑๘๓
ราชกิจจานุเบกษา

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗

รายนามผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
ประจําปี ๒๕๕๗
ข้าราชการการเมือง
๑ นายกวิน ทังสุพานิช

ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
๒ นายเชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร

ตริตาภรณ์ช้างเผือก
๑ นายกีรติ เวฬุวัน
๓ นาวาตรี ผรณเดช พัฒนาวิจารย์
๒ นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์
๔ ร้อยเอก ยงยุทธ มัยลาภ
๕ นายศุภฤกษ์ สุดยอดประเสริฐ
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
๑ นายนพดล กรรณิกา
๑ นายกิติพงค์ พร้อมวงค์
๒ นายจุมพล สัจจะอารีวัฒน์
๓ นายฐาณุพงศ์ จันวิวัธน์เวช

จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
๔ นายธราธร รัตนนฤมิตศร
๕ นายพิษณุ เดชศรี
๖ นายเอกอนันต์ สรรประดิษฐ์
๗ นางนาถธิดา เด็ดแก้ว

อดีตข้าราชการการเมือง
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
๑ นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา
๑ นายปกครอง ผาสุขยืด

ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
๒ นายวิม รุ่งวัฒนจินดา
๓ นางสาวอนุตตมา อมรวิวัฒน์

๑ นายจักรพงษ์ แสงมณี
๒ นายธนกฤต ชะเอมน้อย

ตริตาภรณ์ช้างเผือก
๓ นายธนาวุฒิ วิชัยดิษฐ
๔ นายพงษ์พิเชษฐ์ สุขจินดาทอง
๕ นายอิทธิ์ณณัฏฐ์ หงษ์ชูเวช

หน้า ๑๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗

ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
๑ นายประเสริฐ พัฒนผลไพบูลย์

ข้าราชการการเมืองกรุงเทพมหานคร
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
๒ นายศุภชัย ตันติคมน์
๓ นางบุศกร คงอุดม

๑ นายวสันต์ มีวงษ์

ตริตาภรณ์ช้างเผือก
๑ นายยุทธพันธุ์ มีชัย

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

นายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน
นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ
นายบุญทักษ์ หวังเจริญ
พันตํารวจโท พงษ์ชัย วราชิต
นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์
นายยุทธนา ทัพเจริญ
นายศรีศักดิ์ ว่องส่งสาร

ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี
นายอนุมัติ อาหมัด
นายอิสระ ว่องกุศลกิจ
นางสาวจินตนันท์ ชญาตร์ ศุภมิตร
คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี
นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์
นางเสาวณี สุวรรณชีพ

ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
ตริตาภรณ์ช้างเผือก
๑ นางสาวณัชฐานันท์ รูปขจร
๑ นายพันธุ์พงษ์ วงษ์สุวรรณ
๒ นายพิสัณห์โชค รตารุณ
๓ นายศิรัส ตามสกุล

ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
๔ นายสายสิทธิ์ เจตสิกทัต
๕ ร้อยตํารวจตรีหญิง ณัฐสภรณ์ เทศบรรทัด
๖ นางสาวพณัศยา พอจิต

อดีตข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
๑ นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล

หน้า ๑๘๕
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗

ตริตาภรณ์ช้างเผือก
๒ นายสมชัย สมัยสุต
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
๒ นางสาวนราทิพย์ ไวยรัชพานิช
จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
๑ นายศุภพิพัฒน์ เลิศภากรสิน

๑ นายณัฐวุฒิ์ มโนสุทธิ
๑ นายวิเชียร รุจิธํารงกุล

จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
๑ นายศุกติชา ตันเจริญ

ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
๑ พันตํารวจเอก ธงชัย สายไหม
๒ นายนาเคนทร์ ทองไพรวัลย์

ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
๓ พันตํารวจเอก วุฒิ วรรคาวิสันต์
๔ พันตํารวจเอก สุทธิวัชร์ ศักดิ์ดาวงศ์วัชร์
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
๑ นายชํานาญพัฒน์ หาญแก้ว
ตริตาภรณ์ช้างเผือก
๑ นายพีระ เพชรพาณิชย์

กรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
๑
๑
๒
๓
๔
๕

ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
พันตํารวจโท ประเสริฐ เหล่าตระกูล
๒ นายสมเดช อินทเชื้อ
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
นายเกษม แก้วอ่อน
๖ นายพิษณุ น้ําเงิน
นายชัชวาล บํารุงจิต
๗ นายมังกร เจริญผล
นายนิทรารัตน์ แพทย์วงศ์
๘ นายศรัณย์ พันธ์มณี
นายบัณฑิต แสวงศักดิ์
๙ นายสุรพงศ์ อัมพันศิริรัตน์
นายพิเชฐ คูหาทอง
๑๐ นางช่อลดา ติยะบุตร
๑๑ นางสาวทัศณี เอื้อวงษ์ชัย

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข

หน้า ๑๘๖
ราชกิจจานุเบกษา

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗

ที่ปรึกษากรรมการการเลือกตั้ง
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
๑ นายสมคาด สืบตระกูล
๑ นายธัชสกล พรหมจมาศ

ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
๒ นายวราวุธ ตีระนันทน์
๓ นางสาวบุญชิรา ภู่ชนะจิต

เลขานุการกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
๑ พันตํารวจโท ประธาน แจ่มดวง

ที่ปรึกษา และเลขานุการผู้ตรวจการแผ่นดิน
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
๑ นายณฐพร โตประยูร
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
๑ นายพงษ์รพี บูรณสมภพ

ตุลาการศาลปกครอง
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
๑ นางสาวศิรินรัตน์ รัตนพันธ์

ที่ปรึกษา และเลขานุการตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
๑ นายกนก นิติมนตรี

ตริตาภรณ์ช้างเผือก
๒ นายชัยสิทธิ์ สมบัติทวี
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
๑ นายพลสิทธิ์ จิระสันติมโน

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข

หน้า ๑๘๗
ราชกิจจานุเบกษา

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗

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

ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
นายศิริชัย ไตรสุทธิ์
๑๓ เรืออากาศเอกหญิง รําพรรณ
นายสุรพล ตันตราภรณ์
คล้ายพันธ์
นางกรรณิการ์ ลิปตพัลลภ
๑๔ นางรุ่งนภา ตันยุวรรธนะ
นางชาริตา ลีลายุทธ
๑๕ นางลลนา ไตรมาศ
นางธิดารัตน์ รัตนจันทรา
๑๖ นางวนิชา ใจสําราญ
นางนภาสิริ ผาสุกวนิช
๑๗ นางวนิดา ศิลปอาชา
นางนรีรัตน์ ปรมัตถ์วินัย
๑๘ นางวิลาสินี สวัสดิสาร
นางนฤนาท หลาวทอง
๑๙ นางสภา ดุรงคเวโรจน์
๒๐ นางสุพัตรา โอนพรัตน์วิบูล
นางนวลสมร ขมะสุนทร
๒๑ นางแสงอรุณ กาญจนรัตน์
นางนาถนภา ทัตติยโชติ
นาวาอากาศเอกหญิง ปาจรีย์ วงษ์ปิ่นแก้ว
๒๒ นางอ้อพร อัครเศรณี
นางรัตนาภา เทวกุล ณ อยุธยา
๒๓ นางอัมพร ดิศกุล ณ อยุธยา
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
๑๕ นางพิมพินันท์ กุลเจริญวิรัตน์
นายชนินทร์ ลีวิโรจน์
๑๖ นางเพ็ญวดี เพียรอนุกูล
นายประยุทธ อมรรัตนเมธา
๑๗ นางมนัญญา เบญจกุล
นาวาอากาศโทหญิง กรนันท์
๑๘ นางรัชนี รับพร
รุ่งสว่าง
๑๙ นางรุ่งทิพย์ สุขสมจิตร์
นางกรรณิการ์ พลเจียก
๒๐ นางวณีถวิล โชติรัตน์
นางจันทเพ็ญ ปุณศรี
๒๑ นางวิธู จรุงวัฒน์
พันโทหญิง ชนาธิป ศิริสุนทร
๒๒ นางวินิตา แกล้วทนงค์
นางชนินทร เศรษฐบุตร
๒๓ นาวาโทหญิง ศศิธร ลุมพิกานนท์
นางณัชชา หันหาบุญ
๒๔ นางสลักจิต ชิวปรีชา
นางธนาภรณ์ โปษยานนท์
นางนภาพร วรรณแสง
๒๕ หม่อมหลวงสารภี กิตติชัยเสรี
นางนริศรา ทิพยจันทร์
๒๖ นางสุพร สีตบุตร
นางนิรัติศัย บุญเทียม
๒๗ นางสุภาวดี มนุญปิจุ
นาวาอากาศโทหญิง บุศยา ธรรมาธร
๒๘ นางสุรางค์ เอี่ยมสะอาด
๒๙ นางอลิซเบธ พลาศรัย
นางประภา วัฒนการุณ

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

หน้า ๑๘๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗

ตริตาภรณ์ช้างเผือก
๑๖ นางปฤถา พรหมเลิศ
นายมนัส วงษ์สมาน
๑๗ นางพรรณิภา ศรีสุข
นางกฤตยา จิณณวาโส
๑๘ นางมนัสนันท์ ศรีสุภาพ
พันโทหญิง กฤษณา ครุธเวโช
๑๙ นางยุพดี รวิวรรณพงษ์
นางขวัญเรือน กริชชาญชัย
๒๐ นางรัตนา เมฆหมอก
นางจิตจุฑา เจริญพจน์
๒๑ นางวนิดา คุณากร
นางจีรนันท์ จันทราอุกฤษฏ์
นางธนิภา พวงจําปา
๒๒ นางวัลลภา ศีลพิพัฒน์
นางธัญรัศม์ อาจวงษ์
๒๓ นางศริญญา กปิลกาญจน์
นางธันยาดา ชูขจร
๒๔ พันตํารวจโทหญิง ศิริพรรณ บุญมา
นางธิดารักษ์ สัจจพงษ์
๒๕ นางศุภรดา ปทุมลังการณ์
๒๖ นางสมจิตต์ สิทธิวิรัชธรรม
นางนันท์นภัสร์อร ชาญเชาวน์กุล
๒๗ ร้อยตํารวจโทหญิง สิริเพ็ญ ศุกลรัตน์
นางนันทินี โชคระดา
๒๘ นางอัมพาพรรณ แพสุวรรณ
นางนาถนภา สหเมธาพัฒน์
๒๙ นางอาภา บุณยะประดับ
นางเนติมา สีมานันท์
นางประคอง บุญเลี้ยง
๓๐ นางอุษณา จิราพันธุ์
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
๑๖ นางนวลอนงค์ สัจจานิตย์
นายนพดล เวชยานนท์
๑๗ นางนัชาพร ยี่โถขาว
นายมหิศร เทพมณี
๑๘ นางสาวบงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา
นายวิทยา วิชยารังสฤษดิ์
๑๙ นางบุษบา เผือกผ่อง
นางกนกพร คูวิจิตรสุวรรณ
นางกฤษยาณี รัตนชัยชาญ
๒๐ นางปัทมา อนมาน
นางกานต์ชุดา ฉันทประยูร
๒๑ นางปิยนุช โกไศยกานนท์
นางเกล็ดดาว พานิชสมัย
๒๒ นางพรทิพย์ เจริญอํานวยสุข
นางจรี เสียงแจ้ว
๒๓ นางพิมพ์วลัญช์ พูลสวัสดิ์
นางจุฬาลักษณ์ ค้าทันเจริญ
๒๔ นางเพ็ญโฉม พาราพันธกุล
นางโชติมา ทวีวงศ์
๒๕ นางภิญญ์สินี สุทันธนกิตติ์
๒๖ นางมนต์ทิพย์ อุปัติศฤงค์
นางฑ.ไพฑูรย์ บุนนาค
๒๗ นางมนทกานติ โมกขะสมิต
นางณัฐชา โกมุทานนท์
๒๘ นางสาวรัศมี ยาวิเศษ
นางทิชา ขําเกษม
นางทิพย์พรรณี โดยชื่นงาม
๒๙ นางวรรดี ชีนิมิตร
ร้อยตํารวจเอกหญิง ทิพรัตน์ อินทสร
๓๐ นางวัลลภา ปริพนธ์พจนพิสุทธิ์
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หน้า ๑๘๙
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๓ ธันวาคม ๒๕๕๗

๓๘ นางอมรรัตน์ วิริยะสุนทรวงศ์
นางสุชฎา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
๓๙ นางอรวรรณ เกิดผล
นางสุธีรา บุญประคอง
๔๐ นางอ่อนอุษา พัฒนรัฐ
นางสุนทรี ริ้วตระกูลไพบูลย์
นางโสภิดา ถีถะแก้ว
๔๑ นางอังคณา บุญกูล
นางหยาดฟ้า ศรีเอี่ยมสะอาด
๔๒ นางอัมพร บุญสัมพันธ์
นางอนงค์ ศรีประเสริฐ
๔๓ นางอารณี โหตระกิตย์
นางอนรรฆมณี โชคคณาพิทักษ์
๔๔ นางอุดมด์ กลั่นเสนาะ
๔๕ นางอุษณีย์ มะลิสุวรรณ
จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
๒๔ นางผ่องพรรณ จันทร์โอชา
นายชุติ อูนากูล
๒๕ นางพรวิไล สุขมานพ
นายปานเทพ เย็นอุรา
๒๖ นางพักตร์พิมล สุดประเสริฐ
นายสุวัฒน์ อาจารวงศ์
๒๗ นางพัชราลักษณ์ มณีพฤกษ์
นางกมลทิพย์ ศรีสมุทร
๒๘ นางพิไลรัตน์ ธนานันท์
ร้อยเอกหญิง กัณณิกา วสยางกูร
๒๙ นางสาวเพชรอนงค์ ฤทธาคนี
นางไขศรี ไชยอนงค์
๓๐ นางภคพร ตรีรัตน์ตระกูล
นางงามจิตต์ สาพิทักษ์
๓๑ นางภทรวรรณ วัฒนมงคล
นางจงกล พุทธานุ
นางจฏิมา นครชัย
๓๒ นางมยุรี เพ็งจันทร์
นางจันทนี ปัณฑะโชติ
๓๓ นางมารยาท ตังคณานุกูลชัย
๓๔ นางยูมิ ชิราอิชิ
นางจันทร์เพ็ญ ธัญญพานิชย์
๓๕ นางรัตติยา พิชัยกุล
นางจิราพร ศรีสุวรรณ
๓๖ นางรัตนประภา เข็มพล
นางฉันทนา ศศิธร
๓๗ นางรุจิรา เจือสุคนธ์ทิพย์
นางชนิสรา สุนทร
๓๘ นางลลินา เชิดบุญเมือง
นางชลณัฐวรรณ สุทธิชาญบัญชา
๓๙ นางลัดดา โชควัฒนา
นางดวงแข ลวณะมาลย์
๔๐ นางวรรณวิภา ติตถะสิริ
นางดาราวรรณ มาเม่น
นางทัดดาว เกิดลาภผล
๔๑ นางศรัทธาทิพย์ ลายสมิต
นางทิพยสุดา สุวรรณะชฎ
๔๒ นางศราทิพย์ กฤษณคุปต์
นางนพัชษ์กรณ์ หรูรุ่งโรจน์
๔๓ นางศันสนีย์ น้อยฉายา
๔๔ นางศิรดา กีรติเรขา
นางนันทกา ซุยยังกูร
๔๕ นางศิริพร ไตรเรืองวรวัฒน์
นางปนัดดา ถาวร
๔๖ นางสาวศิริวรรณ สุกัญจนศิริ
นางปรานี อารีนิจ

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข
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นางสุทิศา เพ็ชร์สุวรรณ์
นางสุปราณี กิตติศุภพร
นางสุปรีดา เหลี่ยมไพศาล
นางสุพัตรา เหลืองประเสริฐ
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นายชวยโชค พิชาลัย
นายดุสิต โกมลสุรเดช
นายทินกร รอดพยาธิ์
นางกนกวรรณ สมบัติศิริ
นางกรกนก สุรินทร์ศักดิ์
นางกันต์พิมพ์ บูรณบัณฑิต
นางกาญจนาภรณ์ ครุธเวโช
นางกิตติมา จินดาภู
นางเกสรา ประทุมสุวรรณ
นางขวัญตา อยู่สถาพร
นางจันทร์หอม สง่าอารีย์กูล
นางจารุณี ทุ่งทอง
นางจิตผจง เวสโกสิทธิ์
นางสาวจินตนา ทองมาลัย
นางจิราภรณ์ พิสุทธิวงษ์
นางจุฑาทิพย์ เตชะเกิดกมล
นางจุไรรัศมี ศรีเพ็ญ
นางจุไรวรรณ ผดุงทอง
นางฉวีวรรณ ชลยุทธ
นางฉัตรวดี ประยูรรัตน์
นางชไมพร ตันติวงศ์
นางณภัทร มนต์สัตตา
นางณัชณี สงวนชาติศรไกร
นางดวงใจ วรคามิน
นางดวงพร รักเสนาะ
นางดาริกา อิ่มบัว

หน้า ๑๙๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗

๕๑ นางสุวรรณา บางท่าไม้
๕๒ นางอนงค์ศรี สิมศิริ
๕๓ นางอรพินท์ อารีราชการัณย์
๕๔ นางอารีรัตน์ ภูชฎาภิรมย์
๕๕ นางอารีรัตน์ รักญาติ
จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
๒๗ นางดุลยลัคน์ จามเจริญ
๒๘ นางทวีลักษณ์ จันทร์ศรี
๒๙ นางทิพพร เทพสิทธา
๓๐ นางทิพพ์สุดา อนุตรยนตร์ชัย
๓๑ นางทิพย์วัลย์ ฟักอังกูร
๓๒ นางทิพรัตน์ อบสุวรรณ
๓๓ นางธนัญญา กฤษณะการะเกตุ
๓๔ นางธราภรณ์ หลวงอุดม
๓๕ นางธิดารัตน์ ถนัดทาง
๓๖ นางนพรัตน์ น้อยจินดา
๓๗ นางนฤมนต์ วงศ์สุเมธ
๓๘ นางนิธินันทนา วงศ์ภักดี
๓๙ นางนีรนุช อ่วมศรี
๔๐ นางนุชชุลี เฟื่องเจริญ
๔๑ นางบุญรดา เตชะเกรียงไกร
๔๒ นางบุษกร ผุดผาด
๔๓ นางบุษบา มีมณี
๔๔ นางเบญจวรรณ มโหสถ
๔๕ นางปภัสสรา พันธ์เพิ่มศิริ
๔๖ นางประภาวัลย์ เวลาดีวงณ์
๔๗ นางปัญชริน ใคร่ครวญ
๔๘ นางปิยนุช สีตบุตร
๔๙ นางเปี่ยมสุข เศษแสงศรี
๕๐ นางพภัสสรณ์ ปุญญบาล
๕๑ นางพรทิพย์ คลังวิจิตร
๕๒ นางพรพิมล ผ่องแผ้ว
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นางพรรวี อัจฉริยวนิช
นางพัชรี จันทวรินทร์
นางเพ็ญทิพย์ รัมมนต์
นางภัคทิพา วุฒิพานิช
นางภาวดี เหล่าพูลสุข
นางมาร์โก้ ชาญสรรค์
นางยุพดี สายเชื้อ
นางยุพาพิน เชี่ยวธาดา
นางเย็นแข สืบชนะ
นางระวีลักษณ์ พลิกานนท์
นางเรณู ผลดี
นางเรณู อุบล
นางเรวดี เลิศนิมิตกิจ
นางเรืองฤทธิ์ จิรวดี
นางลดารัตน์ จรรยาทรัพย์กิจ
นางละออ ศิรินาวิน
นางลินดา ชํานาญการค้า
นางวรรณา เขม้นจันทร์
นางวราพร ธีระอรรถเศรษฐ์
นางวรินทร์ทิพย์ วงศ์ศิริ
นางวาสิกา กันตะปีติ
นางวิภาดา เอ่งฉ้วน
นางวิภาวี ฐิตะฐาน
นางวิภาวี แสงเทียน
นางศรีรัตนา ฉัตรรัตนา
นางศรีสุภา คราประยูร
นางกนกนิกข์ อินประสิทธิ์
นางกนิษฐา สวนปาน
นางกมลกานต์ ว่องส่งสาร
นางกมลทิพย์ ศันติวิชยะ
นางกรุณา จันทร์ส่งเสริม

หน้า ๑๙๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗

๗๙ นางศัลย์ศยา หลิมสมบูรณ์
๘๐ นางสมนึก ดุลยสุข
๘๑ นางสรัญญา กัลยาณมิตร
๘๒ นางสุชาดา พิณเมืองงาม
๘๓ นางสุนทรี แถมรัตน์
๘๔ นางสุนันทา สุขเกษม
๘๕ นางสุพัตรา พรหมณี
๘๖ นางสุพัตรา ภระมรทัต
๘๗ นางสุพัทธจิตร กลับเจริญ
๘๘ นางสุพิชญา ญาดี
๘๙ นางสุมนา กิตติประภัสร์
๙๐ นางสุรัตน์ ศิริจันทร์สว่าง
๙๑ นางอโณทัย ซุ่นทรัพย์
๙๒ นางอนงค์ ปานสกุณ
๙๓ นางอนงค์ หมั่นภักดี
๙๔ นางอโนทัย ขันตี
๙๕ นางอภิญญา ลอยชูศักดิ์
๙๖ นางอรวรรณ รังสิพราหมณกุล
๙๗ นางอริสา ประสพศรี
๙๘ นางอรสา ยิ้มสรวล
๙๙ นางอลิศรา ธีระสวัสดิ์
๑๐๐ นางอัจฉรา นิพิทสุขการ
๑๐๑ นางอัญญา สมตน
๑๐๒ นางอิชยา แม้นเลขา
๑๐๓ นางอินทริยา หนูเทพ
๑๐๔ นางเอื้อมเดือน สงห้อง
เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
๖ นางจรัสพร จีระออน
๗ นางจารุณี สุขเกษตร
๘ นางจุฑามาศ ฉายะไพสิฐพร
๙ นางชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล
๑๐ นางฐิติยา ศรีมณี
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๓ ธันวาคม ๒๕๕๗

นางนงเยาว์ จันทร์แจ้งดี
๒๔ นางรัตนา ลิ้มเทียมเจริญ
นางนฤมล ทองวงศ์สกุล
๒๕ นางราตรี ละออจันทร์
นางนันทพร สุริยกุล ณ อยุธยา
๒๖ นางลักขณา โป๊ะลําพงษ์
นางน้ําทิพย์ มาโกมล
๒๗ นางลัดดา รัตนพันธุ์
นางนุชวรากร ทนกล้า
๒๘ นางวิจิตรา อร่ามวัฒนานนท์
นางบุญญาภา เพียรเกาะ
๒๙ นางศิรดา หัดทํา
นางบุญเสริม วรรณรัตน์
๓๐ นางศุภลักษณ์ ศิลาอาสน์
นางปิยะวดี วังแก้ว
๓๑ นางสารภี พงษ์พานิช
นางพรรณพิไล ตันฑากาศ
๓๒ นางสุนีย์ พิทักษ์ธานิน
๓๓ นางโสภา นิตยากรณ์
นางพรลิขิต สายวงศ์ปัญญา
๓๔ นางอัจฉรา อิ่มสุขศรี
นางพัชราภรณ์ แก้วประสพ
๓๕ นางอาจารี ธนะพงศ์พร
นางมนต์ภาวนา ลิมปาภรณ์
๓๖ นางอารีย์ แสงเดชะ
นางรัชนีวรรณ ชมบุญ
๓๗ นางอุไรวรรณ พงษ์ศักดิ์
เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
๑๒ คุณหญิงจิราภา สูตะบุตร
นายชัยชุมพล สิริเวชชะพันธ์
๑๓ นางฉมาพรรณ รังคะรัตน
นายสุจินต์ สุวรรณชีพ
๑๔ นางฉลอง รัตนวราหะ
นางกนกวรรณ ศรีนาคา
๑๕ นางชนมณี บุตรวงษ์
นางกรวรรณ นาควงษม์
๑๖ นางนพวรรณ ปัชโชตะสิงห์
นางกฤษติกา คงสมพงษ์
๑๗ นางพิมพ์พร บุญใบชัยพฤกษ์
นางกัญญลักษณ์ วรรณรัตน์
๑๘ นางรมิดา อินทรเจริญ
นางกันต์ฤทัย ว่องกุศลกิจ
๑๙ นางรัชนีธร สุวรรณมาศ
นางคาโล อาหมัด
นางจันทนา ปิยะสมบัติกุล
๒๐ นางวโรชา โสคติยานุรักษ์
นางจันทร์ฉาย สิทธิสาร
๒๑ นางสิรินันท์ บุญยะลีพรรณ
๒๒ นางสุวณี หวังเจริญ
นางจารุวรรณ์ ไตรรัตนศิริชัย

